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ExEcutivE talks

อุตสาหกรรมประเทศไทยก�าลังถึง “จุดเปลี่ยน” ครั้งส�าคัญสู่อุตสาหกรรมใหม่ที่ให้
ความส�าคัญกับการผลิตด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อทดแทนอุตสาหกรรม  
“ยุคเก่า” ที่เน้นแรงงานราคาถูก และผลิตสินค้า Mass Product ที่ก�าลังเข้าสู่วงจร
ถดถอย

เป็นการสร้าง New Normal มาตรฐานใหม่ที่เปลี่ยนไปจากเดิม เป็นอุตสาหกรรม
แห่ง “อนาคต” ที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีน�าหน้า ซึ่งเป็นต้องการของตลาดโลก
ในอนาคต โดยแบ่งเป็น 2 ยุทธศาสตร์ส�าคัญ คือ การต่อยอดอุตสาหกรรมเดิม 
ทีมี่อยูแ่ล้วเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการใช้ปัจจยัการผลติ เป็นการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจใน 
“ระยะสั้นและระยะกลาง” 

ควบคู่ไปกับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทยแบบ
ก้าวกระโดด เพื่อการเติบโตใน “ระยะยาว” โดยอุตสาหกรรมแห่งอนาคตตามแผน
ยทุธศาสตร์น้ีเป็นแนวทางในการ “ปลดลอ็ค” ข้อจ�ากดัในการเตบิโต และความสามารถ
ในการแข่งขันของเศรษฐกิจของไทยที่มีตลอดในหลายปีที่ผ่านมา 

เน่ืองจากโครงสร้างอุตสาหกรรมยุคเก่าไม่ก่อให้เกิดการ “ลงทุน” มากพอที่จะ 
ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ แต่การเปลีย่นเครือ่งยนต์ใหม่ครัง้นีจ้ะเป็นแรงผลกัดนัให้เอกชน
เกดิการลงทนุครัง้ใหม่ โดยกระทรวงอตุสาหกรรมคาดหวงัว่าจะมีเม็ดเงนิลงทุนในปีนี้
ไม่น้อยกว่า 6 แสนล้านบาท และมีโมเมนตัมด้านการลงทุนในระยะยาว

เครื่องยนต์ใหม่นี้ยังเป็นความหวังที่จะท�าให้ประเทศไทยก้าวพ้นจาก “กับดักรายได้
ปานกลาง” ซึง่เป็นแนวทางเดยีวกบัประเทศพฒันาแล้วในการยกระดบัขดีแข่งขนัของ
ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเยอรมัน ที่ท�าส�าเร็จมาแล้ว 

ด้วยนโยบายแรง ชัด จัดจริง ทั้งทิศทาง เป้าหมาย และแนวทางการส่งเสริมอย่างเป็น
รูปธรรมได้สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนไทย และนักลงทุนต่างชาติว่ารัฐบาลไทย
เอาจริงเอาจังที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าเศรษฐกิจไทย 

เชื่อว่าครึ่งปีหลังเราจะได้รับข่าวดีจากนักลงทุนในการร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่
อุตสาหกรรมอนาคต

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงานวารสารอุตสาหกรรม

ความหวังใหม่

อุตสาหกรรมไทย
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สารบัญ

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

ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
  รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

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

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

หมายเหตุ : บทความ บทสัมภาษณ์หรือข้อเขียนที่ปรากฏใน
วารสารฉบับนี้เป็นทัศนะส่วนบุคคล ของผู้เขียน

พิมพ์ที่  บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จ�ากัด
  เลขที่ 167/5 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด
  ต�าบลบางบ่อ อ�าเภอบางบ่อ
  สมุทรปราการ 10560
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ปี 2559 นับเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องจาก
การขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจหลายด้านที่
จะเกิดขึ้น ทั้งการเดินหน้าการลงทุนขนาดใหญ่ การ
สร้างเครื่องยนต์ตัวใหม่ New Engine of Growth 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

เช่นเดยีวกบัการขบัเคลือ่นของกระทรวงอตุสาหกรรม
ในปีนีซ้ึง่จะน�าความเปลีย่นแปลงใหม่ๆ มาสูผู่ป้ระกอบ
การธรุกิจทุกระดบั ครอบคลมุตัง้แต่ธรุกจิขนาดใหญ่ 
SMEs ไปจนถึงเศรษฐกิจฐานราก

ทศิทางเหล่านีจ้ะเป็นปัจจยับวกเอือ้ต่อการด�าเนนิธรุกจิ
อย่างไร? มีความท้าทายอะไรบ้าง? ที่ผู้ประกอบการ 
ต้องเร่งปรับตัว

 ตดิตามค�าตอบได้จาก ดร.อรรชกา สบีญุเรอืง แม่ทัพ
ใหญ่กระทรวงอตุสาหกรรม พร้อมด้วยเหล่าคย์ีแมน 
ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม 

2559..ปีแห่งการลงทุน

หนึ่งในนโยบายใหญ่ระดับชาติที่จะเห็นความ
คืบหน้าอย่างชัดเจนในปีนี้ คือ การเร่งรัดการ
ลงทุนใหม่ๆ ปรับโครงสร้างสู่อุตสาหกรรม
อนาคตที่ใช้เทคโนโลยี และมีมูลค่าสูง ตาม
นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจของรัฐบาล 

ก้าวข้ามความท้าทายปีวอก

อุตสาหกรรมไทย

Big Change

ประเทศไทยจะมีการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ที่ ไฮเทคมากขึ้น โดยในปี 2559 

คาดว่าจะมีเงินลงทุนใหม่เกิดขึ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 6 แสนล้านบาท

ดร.อรรชกา

สีบุญเรือง
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“ช่วงครึ่งแรกของปีนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม บีโอไอ และ
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเร่งท�างานอย่างหนัก 
ตามนโยบายของรฐับาลทีต้่องการเร่งรดัให้เกดิการลงทนุ
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ โดยจะเดินทางออกไป
โรดโชว์เน้นเจาะเป็นรายอตุสาหกรรมและรายนกัลงทนุ ทัง้
รายเดมิและรายใหม่ทียั่งไม่เคยลงทนุในไทย เพือ่เร่งให้ทนั
ก�าหนดเงือ่นไขของบโีอไอภายในสิน้ปี 2559” ดร.อรรชกา  
สบีญุเรอืง รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงอตุสาหกรรม กล่าวถงึ
การขับเคลื่อนนโยบายส�าคัญอย่างแรกในปีนี้ 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม โดยใช้
นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์และ10 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย New Engine of Growth เป็น
กลไกในการขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวจากอุตสาหกรรม
ที่ใช้เทคโนโลยีต�่าที่ก�าลังกลายเป็น Sunset Industry 
ท่ามกลางปัญหารมุเร้า ทัง้แรงงานขาดแคลน และขดีความ
สามารถการแข่งขันที่ถดถอยลงเรื่อยๆ 

“ประเทศไทยยังมีปัญหาในด้านความสามารถการแข่งขัน
ด้านผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรมที่ IMD จัดให้อยู่ 
ในอันดับ 51 จาก 61 ประเทศท่ัวโลก แนวทางการ 
เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของไทยจ�าเป็นต้องขยบั
ไปสูโ่ครงสร้างการผลติใหม่ทีใ่ช้เทคโนโลยแีละนวตักรรม 
ควบคูก่บัการยกระดบัผูป้ระกอบการ ทกัษะแรงงาน รวมถงึ 
สถาบันการศึกษาที่ต้องท�างานเชื่อมโยงกับความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต 

ทิศทางการเปลี่ยนแปลงจากนโยบายนี้ คือ ประเทศไทย
จะมีการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ที่ไฮเทคมากขึ้น โดยใน
ปี 2559 คาดว่าจะมเีงนิลงทนุใหม่เกดิขึน้รวมกันไม่น้อยกว่า 
6 แสนล้านบาท ซึง่จะมาจากทัง้ยอดโรงงานทีย่ืน่ขออนญุาต
ใหม่ การขยายโรงงานอ้อยและน�า้ตาล 1 แสนล้านบาท และ
ตวัเลขการลงทนุในคลสัเตอร์ใหม่ๆ ทีบ่โีอไอตัง้เป้าไว้ไม่ต�า่
กว่า 5 แสนล้าน” รัฐมนตรีอรรชกา กล่าว 

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน..

วาระแห่งชาติ 

นอกจากการเร่งรัดการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่
แล้ว นโยบายเร่งด่วนท่ีต้องพัฒนาคู่ขนานไปด้วย
กัน คือ การยกระดับอุตสาหกรรมเดิมให้มีขีดความ
สามารถการแข่งขันเพิ่มขึ้น ตามยุทธศาสตร์การ 
ขับเคลื่อนแผนแม่บท Productivity ปี 2559-2564 
เพื่อยกระดับทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทักษะ
แรงงาน และปัจจัยแวดล้อมในการประกอบธุรกิจ 
โดยส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงาน
หลักในการขับเคลื่อน 

ขณะเดียวกัน ในปีนี้ยังมีมิติใหม่ของการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์เพิ่มความสามารถการแข่งขันของภาค
อุตสาหกรรมของประเทศ ผ่านการตั้งคณะท�างานที่
เรียกว่า “สปรงิบอร์ด” หรือคณะท�างานชีน้�ายทุธศาสตร์
ขบัเคลือ่นการเพิม่ผลติภาพ นวตักรรม และมาตรฐาน
ภาคอตุสาหกรรม ในรปูแบบการท�างานร่วมกนัของผูน้�า
ภาครัฐกบัภาคเอกชน โดยม ีดร.สมคดิ จาตศุรพีทิกัษ์ 
รองนายกรัฐมนตรี น�าทีมนั่งหัวโต๊ะประชุมร่วมกับ
ทมีกนุซอืภาคเอกชน อาท ิกานต์ ตระกลุฮุน ประธาน
ที่ปรึกษาฝ่ายจัดการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด 
(มหาชน) กอบศักดิ์ ภูตระกูล นักเศรษฐศาสตร ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและตลาดทุน สมาชิกสภา 
ขบัเคลือ่นการปฏรูิปประเทศและผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่
ธนาคารกรุงเทพ เป็นต้น

รัฐมนตรีอรรชกา กล่าวว่า ทิศทางในปีนี้ รองนายก
รฐัมนตรสีมคดิ ได้สัง่การให้กรมโรงงานอตุสาหกรรม 
(กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ปรับบทบาทจากเดิม
ที่ท�าหน้าที่ตรวจสอบควบคุมโรงงานเป็นหน่วยงาน 
ที่พร้อมให้ค�าปรึกษา พัฒนาให้ความช่วยเหลือ 

รัฐบาลให้ความส�าคัญมากกับการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานราก โดยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

สานพลังประชารัฐ ท�าร่วมกันระหว่างภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคประชาชน เพื่อสร้างความ

เข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชน

ทีม่า : http://www.electronicproducts.com
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ภาคเอกชนให้เกิดความเข้มแข็ง ลดอุปสรรคต่างๆ 
โดยปัจจุบันมีโรงงานทั่วประเทศประมาณ 1.4 แสน
แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเอสเอ็มอี 

นอกจากนีย้งัเร่งรดัให้กระทรวงอตุสาหกรรมตดิตาม
ความคบืหน้าการปรบับทบาท และภารกจิของสถาบนั
ต่างๆ ภายใต้สงักดักระทรวง เพือ่รองรบันโยบายการ
พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศในปีนี้ เช่น สถาบัน
เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จะต้องปรับโครงสร้างการ
ท�างานให้เป็นองค์กรทีเ่พิม่ผลผลติภาคอตุสาหกรรม
ในระดับชาติที่มีการบูรณาการร่วมกับภาคเอกชน 
ขณะที่สถาบันสิ่งทอต้องท�างานเชื่อมโยงกับสถาบัน
การศึกษาต่างๆ เพื่อเพิ่มบทบาทด้านการออกแบบ
สินค้าแฟชั่น เป็นต้น 

ด้านกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวง
อตุสาหกรรม เตรียมจดัท�าโครงการไทยแลนด์ สปรงิอัพ 
(Thailand Spring Up) พัฒนาหลักสูตรให้ความรู้ 
ส�าหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอียุคใหม่ให้มีความรู้
และสามารถน�านวัตกรรมใหม่มาพัฒนาสินค้ารับมือ
กับการจัดการธุรกิจท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง 

อตุสาหกรรมเข้มแขง็ ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ

รฐัมนตรอีรรชกา อธบิายให้เหน็ถงึภาพใหญ่ทศิทางการ
ท�างานในปีนีว่้า กระทรวงอตุสาหกรรมยังคงเดินหน้า 

สานต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลใน  
4 ด้านส�าคัญด้วยกัน ได้แก่ 1. พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  
2. การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 3. การอ�านวย 
ความสะดวกทางธุรกิจ และ 4. การบริหารจัดการที่เป็น
มิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

นีค่อืทศิทางความต่อเนือ่งของการด�าเนนินโยบายเพือ่สร้าง
ความเข้มแข็งภายในให้กับเศรษฐกิจไทย บนเส้นทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 

10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย New Engine of Growth

5 อุตสาหกรรมเดิม

ที่มีศักยภาพ

5 อุตสาหกรรม
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“รัฐบาลให้ความส�าคัญมากกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก โดยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สานพลังประชารัฐ 
ท�าร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 
เพือ่สร้างความเข้มแขง็เศรษฐกจิฐานรากในระดบัชมุชน 

โดยกระทรวงอตุสาหกรรมจะเข้ามามบีทบาทเร่งยกระดบั
ขีดความสามารถวิสาหกิจชุมชนและOTOP 3-5 ดาว  
ต่อยอดการพฒันาจากกระทรวงมหาดไทยมากข้ึน สานต่อ
จากโครงการต่างๆ ทีส่ามารถสร้างมลูค่าเพิม่ในเชงิเศรษฐกจิ
โดยรวมได้กว่า 695 ล้านบาทในปีที่แล้ว และสามารถออก
ใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชมุชน (มผช.)ไปแล้วกว่า 8 
พันราย” อรรชกา กล่าว

ขณะที่การขับเคลื่อนนโยบายเอสเอ็มอี ซึ่งถือเป็น “วาระ 
แห่งชาติ” จะเห็นความต่อเนื่องในการท�างานของ 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให ้
ผูป้ระกอบการเอสเอม็อมีากขึน้ หลงัจากการด�าเนนิงานใน
ปี 2558 ทีผ่่านมา สามารถพัฒนาและยกรบัธรุกิจเอสเอม็อี
ก่อให้เกดิการสร้างมลูค่าเพิม่ในเชงิเศรษฐกจิโดยรวมได้ถงึ
กว่า 6,600 ล้านบาท 

รัฐมนตรอีรรชกา กล่าวถงึทศิทางต่อไปในปีนีว่้า กสอ.จะเร่ง
เข้าส่งเสรมิและพฒันาเอสเอม็อทีัง้การเสรมิสร้างผู้ประกอบ
การใหม่ กลุม่ Startup โดยร่วมมอืกบัสถาบนัการศกึษาต่างๆ  
มุ่งเน้นการส่งเสริมในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็น
นโยบายของรัฐบาล ตั้งเป้าหมายไว้ 7,000 ราย 

ในส่วนของเอสเอ็มอีที่ด�าเนินธุรกิจอยู่แล้ว กสอ. ตั้งเป้า
หมายจะเข้าไปพัฒนาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ 
9,000 ราย ทั้งการเพิ่ม Productivity การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลติภณัฑ์ การพฒันานวตักรรม ให้สามารถแข่งขนัได้มากขึน้ 

ปีนีย้งัถอืเป็นเปิดฉากนโยบาย Shining to the World ที่
กสอ.ตัง้เป้าหมายน�าเอสเอม็อทีีม่ศีกัยภาพ 400 ราย เดนิทาง 
ไปเปิดตลาดต่างประเทศ โดยเน้นที่ประเทศกลุ่ม 
AEC ขณะเดียวกันจะเร่งช่วยเหลือฟื้นฟูกิจการ
เอสเอ็มอีที่มีปัญหา 7,000 ราย ในปีนี้ ตามนโยบาย 
Turn-around SMEs ของรัฐบาล

“ทศิทางการท�างานในปีนีเ้ราพยายามเร่งเข้าไปช่วยเหลอื 
เอสเอ็มอีทุกๆ ด้านให้เป็นไปตามเป้าหมายนโยบาย
ของรัฐบาล โดยเฉพาะการบูรณาการความร่วมมือ
กับหน่วยงานต่างๆ เช่น การแก้ปัญหาใหญ่ของ 
เอสเอ็มอีเร่ืองการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งล่าสุด
กระทรวงอุตสาหกรรมได้ลงนามความร่วมมือกับ
สถาบันการเงิน 14 แห่ง จัดท�าโครงการเสริมสภาพ
คล่องให้เอสเอ็มอีสามารถเข้าถึงสินเช่ือเพื่อพัฒนา
สินค้าและนวัตกรรมใหม่ๆ”

นอกจากนีย้งัได้ร่วมกบัส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เดินหน้าพัฒนา 
ผูป้ระกอบการด้านนวตักรรม ตามนโยบายการส่งเสรมิ 
อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ของรัฐบาล ผลักดันงาน
วิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเอสเอ็มอีใน 
5 อุตสาหกรรมดาวเด่น ได้แก่ ยานยนต์และชิ้นส่วน 
อาหาร ส่ิงทอและเครือ่งนุ่งห่ม เครือ่งมอืและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ ไบโอพลาสติกและบรรจุภัณฑ์

ปีนี้ยังถือเป็นเปิดฉากนโยบาย 

Shining to the World ที่

กสอ.ตั้งเป้าหมายน�าเอสเอ็มอีที่มี

ศักยภาพ 400 ราย เดินทางไปเปิด

ตลาดต่างประเทศ โดยเน้นที่ประเทศ

กลุ่ม AEC
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เร่งแก้ไขกฎหมาย-ลดขั้นตอนธุรกิจ

อกีหน่ึงนโยบายต่อเนือ่งทีก่ระทรวงอตุสาหกรรมจะ
เร่งด�าเนนิการในปีนี ้คอื การ “ปรบั” และ “เปลีย่น” 
การท�างานให้รวดเร็ว คล่องตัว และโปร่งใส เพื่อ
อ�านวยความสะดวกต่อการท�าธุรกิจของภาคเอกชน
ให้สามารถลดขั้นตอนได้มากที่สุด 

รัฐมนตรีอรรชกา เล่าว่า ในรอบปีที่ผ่านมาจะเห็นว่า
กระทรวงได้เร่งแก้ไขปัญหาความล่าช้าในกระบวนการ
พิจารณาอนุญาตต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคส�าคัญต่อ 
ผู้ประกอบการไปแล้วหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น  
ลดข้ันตอนและระยะการออกใบอนุญาตโรงงาน 
หรือ รง.4 จาก 90 วัน เป็น 30 วัน การปรับปรุงขั้น
ตอนและระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตประทาน
บัตรและอาชญาบัตร รวมถึงการลดขั้นตอนและ 
ระยะเวลารับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(มอก.) จากเดิม 46 วัน เป็น 26 วัน 

โดยในปีนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมยังอยู่ระหว่าง
ด�าเนนิการแก้ไขปรบัปรงุกฎหมายอกีหลายฉบบัเพิม่
เติม ทั้งร่าง พ.ร.บ.โรงงาน และร่างพ.ร.บ.แร่ รวมถึง
พ.ร.บ.เขตเศรษฐกจิพเิศษของการนคิมอตุสาหกรรม
แห่งประเทศไทย เพือ่ให้สอดคล้องกบันโยบายพฒันา
ขีดความสามารถการแข่งขันของรัฐบาล 

ด้าน อาทิตย์ วุฒคิะโร ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม ให้
ข้อมลูเพิม่เตมิถงึภารกจิด้านอ�านวยความสะดวกทาง
ธรุกจิซึง่ถอืหนึง่ในนโยบายทีก่ระทรวงอตุสาหกรรม
ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งบนหลักการว่า การอ�านวย
ความสะดวกนั้นมิได้ส่งผลกระทบแก่ประชาชน 
หรอืสงัคมส่วนร่วม และด�าเนนิไปด้วยความโปร่งใส 

“ในปีที่ผา่นมากระทรวงอุตสาหกรรมได้ขบัเคลื่อนการลด
ขั้นตอนและปรับกฎระเบียบต่างๆ มาเป็นล�าดับ อย่างไร
ก็ตามได้รับมอบหมายนโยบายจากรองนายกรัฐมนตรี
สมคิดว่าการขอใบอนุญาตโรงงานที่ปรับลดมาเหลือที่ 
30 วันได้แล้วนั้น จะมีช่องทางปรับปรุงอย่างไรต่อไปให้
รวดเร็วขึ้นได้กว่านี้อีก”

ที่มา : http://www.krion.es

ปีนี้เราพยายามเร่งเข้าไปช่วยเหลือ

เอสเอ็มอีทุกๆ ด้านให้เป็นไปตาม

เป้าหมายนโยบายของรัฐบาล 

โดยเฉพาะการบรูณาการความร่วมมอื

กับหน่วยงานต่างๆ

อาทิตย์ วุฒิคะโร

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
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เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายกระทรวงฯ ได้ด�าเนินการใน 5 
แนวทางที่ส�าคัญ ได้แก่ 

1. ปรชัญาในท�างานของกระทรวงอตุสาหกรรมต้องเน้น
บทบาทช่วยเหลอือ�านวยความสะดวกการท�าธรุกจิของ
ผู้ประกอบการ มิใช่แค่การก�ากับควบคุมดูแล 

2.  ต้องน�าหลักการ Third Party ที่เป็นมืออาชีพเข้ามา
ช่วยท�างาน ไม่ว่าจะเป็นช่วงของการยื่นตั้งโรงงาน 
หรือในช่วงที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายโรงงาน ซึ่งจุด
นี้อาจจ�าเป็นต้องแก้ไขกฎหมายเพื่อมารองรับ 

ขณะที่ในส่วนของการออกใบอนุญาตมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) กระทรวงอตุสาหกรรม
ได้เร่งรัดลดขั้นตอนจาก 46 วันเหลือ 26 วัน ท�าให้
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-24 ม.ค. 58 สามารถใบรับรองม
อก.ได้ทั้งสิ้น 6,217 ฉบับ 

เช่นเดยีวกบัการเร่งรดัปรบัปรงุระเบยีบและขัน้ตอน
ในการออกประทานบตัรเหมอืงแร่ ควบคูก่บันโยบาย
ที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้ความส�าคัญอย่างยิ่ง
ว่าการขยายเหมืองแร่จะต้องเป็นมิตรกับชุมชนและ
สิง่แวดล้อม โดยเราให้ความส�าคญักบัการรบัฟังเสยีง
ของประชาชนในพื้นที่” 

อาทติย์ กล่าวต่อว่า ปีทีผ่่านมากระทรวงอตุสาหกรรม
ยงัถอืเป็นกระทรวงแรกทีไ่ด้จดัท�าคูม่อืประชาชน 239 
คู่มือให้เป็นไปตามพ.ร.บ.การอ�านวยความสะดวก

การเริ่มประกอบการกิจการของจ�านวนโรงงาน 8,434 แห่ง 

ในปีที่ผ่านมา ได้ก่อให้เกิดการจ้างงาน และการผลิตที่ท�าให้เกิด

เม็ดเงินลงทุนในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศคิดเป็นมูลค่ากว่า 

6.5 แสนล้านบาท และก่อให้เกิดจ้างงานกว่า 2 แสนคน

3.  น�าหลักการ Post Audit มาด�าเนินการอย่างเข้มข้น 
โดยมทีมีตรวจสอบตดิตามย้อนหลงั หลงัจากที ่Third 
Party ได้อนมุตัติามกฎเกณฑ์ทีก่ระทรวงอตุสาหกรรม
วางไว้ 

4. น�าระบบไอทีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพ และอ�านวย
ความสะดวกขั้นตอนยื่นขออนุญาต ให้ผู้ประกอบ
การสามารถยื่นผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ 

5.  การด�าเนินงานต้องมีความชัดเจน และโปร่งใส

ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม กล่าวต่อว่า ผลการด�าเนิน
งานในปี 2558 ที่ผ่านมา พบว่า การลดขั้นตอนระยะ
เวลาออกใบอนญุาตโรงงานช่วยลดการสญูเสยีของ
ภาคธรุกจิ และก่อให้เกดิการลงทนุและจ้างงานอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-24 ธ.ค.58 
กระทรวงอตุสาหกรรมได้ออกใบอนญุาตโรงงาน หรือ 
รง.4 ไปแล้ว 9,598 โรงงาน โดยมีการแจ้งประกอบ
กิจการแล้ว 8,434 โรงงาน หรือคิดเป็น 88% ซึ่งขยับ
เพิ่มขึ้นจากในอดีตซึ่งอยู่ระหว่าง 60-70% 

“การเริม่ประกอบการกจิการของจ�านวนโรงงาน 8,434 
แห่ง ในปีที่ผ่านมา ได้ก่อให้เกิดการจ้างงาน และการ
ผลติทีท่�าให้เกดิเมด็เงนิลงทนุในการกระตุน้เศรษฐกิจ
ของประเทศคิดเป็นมูลค่ากว่า 6.5 แสนล้านบาท และ
ก่อให้เกิดจ้างงานกว่า 2 แสนคน 

ที่มา : http://www.nytimes.com
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ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
ตามนโยบายรัฐบาล เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ 
ผู้ประกอบการ ซึ่งในปี 2559 คาดว่าผู้ประกอบการ
ธรุกจิและประชาชนจะได้รบัการอ�านวยความสะดวก
อย่างรวดเรว็ย่ิงขึน้จากกระทรวงอตุสาหกรรมอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนการลงทุน
ให้เกิดขึ้นในปีนี้มูลค่าหลายแสนล้านบาท 

ลดปัญหาร้องเรียนโรงงานปล่อยมลพิษ

นอกเหนอืจาก 3 นโยบายส�าคัญ ด้านการอ�านวยความ
สะดวกทางธรุกจิ การเพิม่ขดีความสามารถการแข่งขนั 
และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานแรก ดังที่ฉายให้เห็น
ภาพมาแล้วข้างต้น 

รัฐมนตรีอุตสาหกรรม ได้อธิบายถึงทิศทางในการ
ด�าเนินงานมีอีกหน่ึงนโยบายส�าคัญประการสุดท้าย 
คือ การก�ากับดูแลอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม ทั้งการเข้มงวดปัญหาโรงงานลอบทิ้ง
กากอุตสาหกรรม การตรวจสอบควบคุมและแก้
ปัญหาการร้องเรียนโรงงานก่อมลพิษสู่ชุมชน การ
เร่งรัดผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบการจัดการกาก
อุตสาหกรรม รวมถึงมาตรการโรงงานสีเขียวที่เป็น
มติรต่อสิง่แวดล้อม และการพฒันาเมืองอตุสาหกรรม
เชิงนิเวศ(Eco Industrial Town) 

“ไม่เพยีงแต่การอ�านวยความสะดวกลดขัน้ตอนธรุกิจ แต่
อกีหน่ึงนโยบายทีก่ระทรวงอตุสาหกรรมให้ความส�าคญั 
คู่ขนานกันไปด้วยกัน คือ การเคร่งครัด ก�ากับดูแล 
ไม่ให้การประกอบธุรกิจภาคอุตสาหกรรมส่งผลก
ระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

โจทย์ส�าคัญที่ได้มอบนโยบายในปี 2559 คือ การเร่ง 
แก้ปัญหาร้องเรียนโรงงานให้ลดลง ตามนโยบายนายก
รฐัมนตรทีีก่�าชบัให้ตดิตามดแูลอย่างคมุเข้ม หลงัจากในปีที่
ผ่านมาพบว่ามโีรงงานประมาณ 4% ทีไ่ม่ปฏบิตัติามกฎหมาย 
จากจ�านวนโรงงานอุตสาหกรรมทีต่รวจทัง้หมดกว่า 4 หมืน่
แห่ง ในปีนี้ จึงมอบหมายให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมต้อง
เร่งตดิตามดแูลแก้ไขอย่ามีการร้องเรียนซ�า้สองเกิดข้ึนอีก” 
รัฐมนตรีอรรชกา กล่าวย�้า 

ขณะที่ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ 
กระทรวงอตุสาหกรรมได้มอบหมายให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
ติดตามผลกระทบอย่างใกล้ชิด เพ่ือวางมาตรการรองรับ
ไม่ให้เกิดการขาดแคลนน�้าในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาค
เหนือจ.ล�าพูน และภาคกลางในจ.อยุธยา 

นอกจากนี้ ยังมอบนโยบายให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
เข้าไปมส่ีวนร่วมช่วยพัฒนาเศรษฐกิจชมุชน เพ่ือสร้างรายได้ 
เสริมทดแทนการท�าเกษตรในพื้นที่ที่มีปัญหาภัยแล้งเพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

ทัง้หมดนี ้คอืภาพรวมทศิทางนโยบายด�าเนนิงานส�าคญัทัง้ 
4 จ๊ิกซอว์หลักของกระทรวงอุตสาหกรรม ท่ีมุ่งเน้นการ
พฒันาอตุสาหกรรมอย่างย่ังยืน ท้ังมติเิศรษฐกจิ สงัคม และ
สิ่งแวดล้อม วางรากฐานความเข้มแข็งให้กับประเทศไทย 
สามารถก้าวข้ามความท้าทายไปอีกขั้นในปีวอก
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ส่องแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีนี้ จากการคาดการณ์ของทั้ง
ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) และส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ฯ ต่างมองสอดคล้องไป
ทิศทางเดียวกันว่า เศรษฐกิจไทยน่าจะค่อยๆ ฟื้นตัวเล็ก
น้อยแบบค่อยเป็นค่อยไป 

ทั้งนี้ คาดว่าอัตราการเติบโตเศรษฐกิจจะอยู่ที่ 3-4% โดย
การลงทุนจะเป็นแกนหลักที่หนุนการเติบโต อย่างไร
กต็าม ยงัต้องระมดัระวงัปัจจยัเสีย่งจากความผนัผวนของ
เศรษฐกิจโลกที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด 

แรงหนุนส�าคัญที่รัฐบาลมีมาตรการดึงดูด

การลงทุนเพื่อปรับโครงสร้างการผลิต

ไปสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย จึงเชื่อว่าในปีนี้

น่าจะได้เห็นภาพการเติบโต

ในภาคอุตสาหกรรมที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม

มากขึ้น

จับสัญญาณฟื้นตัว 

เศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี’59

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม กล่าวว่า หากมองถงึทศิทางเศรษฐกจิใน
ปี 2559 จะเหน็ว่าหลายฝ่ายคาดการณ์กนัว่าเศรษฐกจิ
น่าจะดีขึ้นกว่าปี 2558 

“แรงหนุนส�าคัญที่รัฐบาลมีมาตรการดึงดูดการ
ลงทุนเพื่อปรับโครงสร้างการผลิตไปสู่อุตสาหกรรม 
เป้าหมาย จงึเชือ่ว่าในปีนีน่้าจะได้เหน็ภาพการเตบิโตใน
ภาคอตุสาหกรรมทีช่ดัเจนเป็นรปูธรรมมากขึน้ ส�าหรบั
ทศิทางการด�าเนนิธรุกจิของผูป้ระกอบการในปี 2559 
ถงึเวลาต้องมองไปข้างหน้าเพือ่หาทางปรบัตวั เร่งหา
ช่องทางใหม่ๆ เพือ่พฒันาความสามารถในการแข่งขนั
มากขึ้น เพื่อรับมือกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกจิ” รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงอตุสาหกรรม กล่าว 

ด้าน ศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อ�านวยการส�านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม หน่วยงานหลักที่ท�าหน้าที่
ติดตามและประเมินแนวโน้มภาคอุตสาหกรรมระบุ
ถึงทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยในปีนี้ คาดว่า 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)  
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ภาคอุตสาหกรรมจะเติบโต 3-4% ฟื้นตัวจากปี 2558 
ที่คาดว่าจะเติบโตราว 0-1% 

ขณะที่ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ปี 2559 
คาดว่าจะขยายตัว 2% จากปี 2558 ที่ขยายตัว 0.3% 
โดยประเมินภายใต้สมมติฐานค่าเงินบาทปีนี้ที่ระดับ 
37-38 บาทต่อดอลลาร์ และราคาน�า้มันดิบในตลาด
ที่ 40-45 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล 

แม้ตวัเลขอตัราการขยายตวัจะไม่สงูนกั แต่หากเทยีบ
กบัประเทศอืน่ๆ จะพบว่า แนวโน้มของไทยปรบัตัว 
ดีขึ้นตามทิศทางภาพรวมของภาคอุตสาหกรรม 
อย่างไรก็ตาม ปัจจยัเสีย่งท่ีต้องตดิตามใกล้ชดิคอืการ
ชะลอตวัของเศรษฐกจิโลก ซึง่จะส่งผลกระทบต่อภาค
การผลติของไทยทีส่่วนใหญ่พึง่พาการส่งออกถงึ 70%

เกินไตรมาสที่ 2 ปี 2559” ผู้อ�านวยการ สศอ. กล่าวถึงทิศทางในปีนี้ 

พร้อมทัง้ประเมนิว่า อตุสาหกรรมทีม่แีนวโน้มดขีึน้ในปีนี ้ได้แก่ ยานยนต์ 
เครื่องนุ่งห่มทั้งสิ่งทอ เส้นใย พลาสติก อาหาร อาทิ กุ้ง อ้อย/น�้าตาล 
อย่างไรก็ตาม ในส่วนอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการแปรรูปยางพารา ปาลม์
น�า้มนัทีม่ปีรมิาณล้นตลาด หรอือุตสาหกรรมทีเ่กีย่วเนือ่งกบัราคาน�า้มนั
ยังคงมีความเสี่ยงจากราคาน�้ามันดิบในตลาดโลกที่ปรับลดลงต่อเนื่อง

แม้ภาวะเศรษฐกิจในปีนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงรุมเร้า แต่ยังมี 5 อุตสาหกรรม
ดาวเด่นที่กระทรวงอุตสาหกรรมคาดว่าจะมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นในปี 
2559 ได้แก่ ยานยนต์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อาหาร เซรามิก และ
อุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาล 

แนวโน้มการลงทุนในประเทศจะขยายตัว

มากขึ้นจากมาตรการกระตุ้นการลงทุน

ของภาครัฐทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้าน

โทรคมนาคม ด้านคมนาคม

“ปีนีม้องว่าแนวโน้มการลงทนุในประเทศจะขยายตวั
มากขึน้จากมาตรการกระตุน้การลงทุนของภาครฐัท้ัง
โครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม ด้านคมนาคม 
อาทิ ถนน รถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง ท่าเรือ และ
โครงการขยายสนามบินสุวรรณภูมิ 

โดยเฉพาะการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่
คาดว่าจะสามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนให้เกิดขึ้นในปี
นี้กว่า 2 แสนล้านบาท โดยคาดว่าจะเห็นผลจากการ
ด�าเนินงานต่างๆ ตามนโยบายนี้อย่างเป็นรูปธรรมไม่

อุตสาหกรรมยานยนต์ คาดว่าทั้งปีจะมีการผลิตรถยนต์
ประมาณ 2,150,000 คัน เพิ่มขึ้น 10.26% แบ่งเป็นการ
ผลติเพือ่จ�าหน่ายในประเทศประมาณ 900,000 คนั เพิม่ขึน้ 
6.67% และเป็นการผลติเพือ่การส่งออกประมาณ 1.25 ล้านคนั 
เพิ่มขึ้น 4.17% 

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในปี 2559 คาด
ว่าการผลิตจะปรบัตวัเพิม่ข้ึน 0.81% เมือ่เทยีบกับช่วงเดยีวกัน
ของปีก่อน โดยจะเริ่มฟื้นตัวในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2559 
จากสินค้าหลายรายการ โดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น IC ซึ่งเป็นชิ้นส่วนส�าคัญในอุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ส�าเร็จรูป 

อุตสาหกรรมอาหาร ในปี 2559 คาดว่าการผลิตในภาพ
รวมขยายตัว เนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัว
จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล เช่น กองทุน
หมูบ้่าน รวมถงึแนวโน้มการท่องเทีย่วทีฟ้ื่นตวั ประกอบกบั
สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศมีเสถียรภาพ ซึ่ง 
จะช่วยยกระดับการบริโภคและการใช้จ่ายภายในประเทศ 
ส่งผลให้การผลิตอุตสาหกรรมอาหารเติบโตขึ้น

อุตสาหกรรมการผลิตและจ�าหน่ายเซรามิก คาดว่าจะมี
แนวโน้มเพิม่ข้ึนจากมาตรการกระตุน้อสงัหารมิทรพัย์ และ
การลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานของรฐั เช่น รถไฟฟ้าสายสต่ีางๆ 
ซึ่งจะช่วยให้ภาคอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ใกล้เคียงเติบโต
ตามไปด้วย รวมทั้งปัจจัยจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซยีน ซึง่จะท�าให้นกัลงทนุต่างชาตเิข้ามาขยายการลงทนุ
เพิ่มมากขึ้น

ไฮไลท์อุตสาหกรรมดาวเด่น 
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อตุสาหกรรมอ้อยและน�้าตาลทรายเป็นอกีหนึง่อุตสาหกรรม
ดาวเด่นทีค่าดว่าจะช่วยกระตุน้เศรษฐกจิภายในประเทศใน
ปี 2559 โดยเฉพาะการสร้างเม็ดเศรษฐกิจในต่างจังหวัด 
จากผลของนโยบายการปรับโครงสร้างและยุทธศาสตร์
อุตสาหกรรมอ้อยและน�า้ตาลของรฐับาลทีอ่นญุาตให้ตัง้และ
ขยายลงทุนโรงงานน�้าตาลแห่งใหม่ ซ่ึงคาดว่าจะมีวงเงิน
ลงทุนทั้งสิ้นไม่ต�่ากว่า 1 แสนล้านบาทภายในปี 2562

สมศกัดิ ์จนัทรรวงทอง เลขาธกิารส�านกังานคณะกรรมการ
อ้อยและน�า้ตาลทราย กล่าวว่า การขยายการลงทุนคร้ังใหม่ 
ของอุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาล คาดว่าจะเริ่มเกิดการ
ทยอยลงทุนได้ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป โดยเงินลงทุนที่มาจาก 
ผู้ประกอบการรายเดิมที่ยื่นขอขยายก�าลังผลิตเข้ามา
จ�านวน 17 รายคาดว่าจะมีมูลค่ารวมกันไม่ต�่ากว่า 40,000 
ล้านบาท ประกอบกับในเร็วๆ นี้ จะมีการอนุมัติการ 
ตั้งโรงงานน�้าตาลทรายใหม่อีกประมาณ 12 แห่ง วงเงิน 
เม็ดเงินลงทุนไม่ต�่ากว่า 6 หมื่นล้านบาท

“ผลจากการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาล
ครั้งนี้ คาดว่าจะท�าให้มีวงเงินลงทุนรวมกันทั้งสิ้นไม่ต�่า
กว่า 1 แสนล้านบาทในปี 2562 โดยมีพ้ืนทีป่ลกูอ้อยเพิม่ขึน้ 
ประมาณ 4.78 ล้านไร่ ผลผลิตอ้อยเพิ่มขึ้น 53.5 ล้านตัน 
และมกีารจ้างงานโดยตรงเพ่ิมขึน้กว่า 10,000 ราย” เลขาธกิาร
สอน. กล่าว 

ทั้งนี้ ตามแผนยุทธศาสตร์และการปรับโครงสร้าง
อุตสาหกรรมอ้อยโรงงานและน�้าตาลทรายระยะยาว  
ปี 2558-2569 จะส่งผลโดยรวมต่อเศรษฐกิจไทย 

ผลจากการปรับโครงสร้าง

อุตสาหกรรมอ้อยและน�า้ตาลครัง้นี้ 

คาดว่าจะท�าให้มีวงเงินลงทุน

รวมกันทั้งสิ้นไม่ต�า่กว่า 

1 แสนล้านบาทในปี 2562

ที่จะมีรายได้จากอุตสาหกรรมน�้าตาลเพิ่มขึ้นจาก 
200,000 ล้านบาท ในปี 2558 เพิม่ขึน้เป็น 500,000  
ล้านบาทในปี 2569 
 
การขยายการอุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาลดังกล่าว 
จะส่งผลให้เกิดการเพิ่มพื้นที่ปลูกอ้อยจาก 10.53 
ล้านไร่ ในปี 2558 เป็น 16 ล้านไร่ ในปี 2569 ขณะที่
ผลผลติอ้อยจะปรบัเพิม่ขึน้จาก 105.96 ล้านตนั เป็น 
180 ล้านตนั ผลติน�า้ตาลทรายจาก 11.34 ล้านตนั เพิม่
เป็น 20.36 ล้านตัน 

นอกจากนี้ ยังน�ามาสู่การผลิตพลังงานทดแทนใน
ประเทศได้เพิม่ขึน้ โดยการผลติเอทานอลจะเพิม่จาก 
2.5 ล้านลิตรต่อวัน ในปี 2558 เป็น 5.38 ลิตรต่อวัน
ในปี 2569 รวมถึงผลิตไฟฟ้าได้เพ่ิมข้ึนจาก 1,542 
เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้น 4,000 เมกะวัตต์

ที่มา : http://greenopedia.com/white-sugar/

จุดพลุอุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาลทราย
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การจดัการปรมิาณกากอุตสาหกรรมทีม่แีนวโน้มเตบิโต
ทวคีณู นบัเป็นวาระใหญ่ระดบัชาติทีต้่องมีการจดัการ 
“หลงับ้าน” ทีด่ ีบนหลกัการสร้างการเตบิโตทางธรุกจิ 
โดยไม่เพิ่มผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ดร.พส ุโลหารชนุ อธบิดกีรมโรงงานอตุสาหกรรม เล่าว่า 
ขณะนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) อยู่ระหว่างการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลและติดตามควบคุมรถขนส่งกาก
อันตรายด้วยระบบ GPS เพื่อติดตั้งในรถบรรทุกขนส่ง
กากอตุสาหกรรมอนัตรายทกุคนั เป็นการแก้ปัญหาลกัลอบ
ทิง้กากอตุสาหกรรมตามนโยบายรฐับาล โดยคาดว่าจะเริม่
ใช้ได้ในเดือนกรกฎาคมนี้ 

การพัฒนาระบบ GPS เป็นหนึ่งในหลายๆ มาตรการ 
ขับเคลือ่นตามยทุธศาสตร์แผนการจดัการกากอตุสาหกรรม
ปี 2558-2562 ซ่ึงกระทรวงอตุสาหกรรมวางเป้าหมายเร่งรัด
โรงงานจ�าพวกที่ 3 ที่มีอยู่กว่า 68,000 แห่ง ต้องเข้าสู่ระบบ
ได้ไม่น้อยกว่า 90% และเร่งรดัให้มปีรมิาณกากอตุสาหกรรม
เข้าสู่ระบบไม่น้อยกว่า 90% ภายในปี 2562

นอกจากนีร้ฐับาลยงัได้มอบหมายให้กระทรวงอตุสาหกรรม 
โดยกรมโรงงานอตุสาหกรรม และการนคิมอตุสาหกรรมแห่ง

จัดการ ‘กากอุตสาหกรรม’

วาระเร่งด่วนระดับชาติ 

การพัฒนาระบบ GPS เป็นหนึ่งใน

หลายๆ มาตรการขับเคลื่อนตาม

ยุทธศาสตร์แผนการจัดการ

กากอุตสาหกรรมปี 2558-2562

ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมวางเป้าหมาย

เร่งรัดโรงงานจ�าพวกที่ 3 ที่มีอยู่กว่า 

68,000 แห่ง ต้องเข้าสู่ระบบได้

ไม่น้อยกว่า 90%
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ประเทศไทย ศกึษาและจดัหาพืน้ทีร่องรบักากอตุสาหกรรม 
6 แห่งทั่วประเทศในพื้นที่ที่ความเหมาะสม เพื่อรองรับ
ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่จะเพิ่มขึ้น 20-30 ปีข้างหน้า 

ส่งผลให้บางพื้นที่ต้องมีการส่งเสริมให้เกิดคลัสเตอร์ใน
รูปแบบนิคมอุตสาหกรรมจัดการกากอุตสาหกรรมและ
รไีซเคิล โดย กนอ.จะเชญิชวนให้เอกชนทีส่นใจเข้ามาลงทนุ
พัฒนาต่อไปในอนาคต 

อธิบดีพสุ กล่าวถึงแนวทางด�าเนินการเพิ่มเติมภายใต้
ยุทธศาสตร์การจัดการกากอุตสาหกรรมปี 2558-2562 ว่า 
ในช่วงปีทีผ่่านมา กระทรวงอตุสาหกรรมได้รบัความร่วมมอื
จากกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม (METI) 
ประเทศญีปุ่น่ ในโครงการจดัสร้างเตาเผาขยะอตุสาหกรรม
และขยะชมุชน มลูค่า 1,800 ล้านบาท โดยจะมกีารคดัเลอืก
บรษิทัเอกชนไทยเข้ามาร่วมลงทนุกบัฝ่ายญีปุ่น่ส�าหรบัการ
จัดสร้างเตาเผาขยะแห่งนี้ 

“ถือเป็นเตาแรกในเมืองไทยมีขนาด 500 ตันต่อวัน และ
สามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 10 เมกะวัตต์ มูลค่า 1,800 
ล้านบาท โครงการนียั้งถอืเป็นการสนบัสนนุโครงการแปลง
ของเสียเป็นพลังงานตามนโยบายรัฐบาล โดยมีนโยบายว่า
พืน้ทีใ่นการจดัตัง้จะต้องอยูใ่นเขตนคิมอตุสาหกรรม และ
ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม”
 

ส�าหรบัผลการด�าเนนิงานด้านการจดัการกากอตุสาหกรรม
ในปี 2558 ที่ผ่านมา กรอ.ได้เร่งรัดให้มีโรงงานเข้าสู่
ระบบการจดัการกากฯ เพิม่ขึน้จาก 17,407 แห่งจากใน
ปี 2557 ขยายเป็นกว่า 51,600 แห่งในปี 2558 คดิเป็น 
75.6% ของจ�านวนโรงงานทัง้หมด 68,261 แห่ง ขณะที่ 
ปริมาณกากอุตสาหกรรมท่ีเข้าสู่ระบบในปี 2558 มี
ประมาณ 27.5 ล้านตนั แบ่งเป็นกากอันตราย 1.3 ล้านตนั 
และกากไม่อันตราย 25.75 ล้านตัน 

“การก�ากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อไม่ให ้
ส่งผลกระทบต่อชมุชนและส่ิงแวดล้อม เป็นนโยบาย
ที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้ความส�าคัญ นอกจาก 
จะเพิม่ความเข้มงวด และเร่งด�าเนนิการอย่างเข้มข้น 
แล้ว ยงัมกีารเพิม่บทลงโทษจากเดมิมแีต่โทษปรบั 
มาเป็นทั้งจ�าและปรับอีกด้วย” 

ปัจจบัุน กระทรวงอตุสาหกรรมยงัมมีาตรการคมุเข้ม
เพิม่เตมิว่า หากโรงงานใดทีย่งัไม่ก�าจดักากอตุสาหกรรม
อย่างเป็นระบบ กรอ.จะไม่ต่อใบอนญุาตประกอบการ 
กิจการโรงงาน (รง.4) ให้ เท่ากับว่าโรงงานจะต้อง
หยุดประกอบการโดยทันที และหากยังฝ่าฝืน
เปิดประกอบกิจการหลังไม่ได้ต่อใบอนุญาตแล้ว  
จะต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 
2 แสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

ขณะท่ีการเข้มงวดกับปัญหาผู ้ลักลอบท้ิงกาก
อุตสาหกรรมขยะ ที่ผ่านมาพบว่าส่วนใหญ่เกิดจาก
โรงงานผูร้บัก�าจดัทีไ่ม่สามารถด�าเนนิการได้จรงิ โดย
กรอ.และอุตสาหกรรมจังหวัด ได้กวดขันในเรื่องนี ้
และได้มกีารระงบัการให้บรกิารไปแล้ว 126 ราย หรอื 
7% ส่วนโรงงานทีเ่ป็นผูก่้อก�าเนดิกากทีก่ระท�าผดิก็ได้
มีการด�าเนินคดีแล้วเช่นกัน โดยขณะน้ีอยู่ระหว่าง
ด�าเนินคดี 175 ราย

หากโรงงานใดที่ยังไม่ก�าจัดกาก

อุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ 

กรอ.จะไม่ต่อใบอนุญาต

ประกอบการกิจการโรงงาน 

(รง.4) ให้ เท่ากับว่าโรงงาน

จะต้องหยุดประกอบการโดยทันที

ทีม่า : http://www.greenpeace.org/seasia/th/campaigns/toxics/electron-

ics/where-does-e-waste-end-up/
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info

แนวโน้มเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 2559

รถยนต์

• มาตรการกระตุ ้น

เศรษฐกิจภาครัฐ 

• เศรษฐกิจโลก/ราคา

สินค้าส่งออกเริ่ม

 ฟื้นตัว

• ค่าเงินบาทอ่อนตัว 

• ราคาน�้ามันขาลง

• เศรษฐกจิจนีชะลอตวั 

• ผลกระทบภัยแล้ง 

• เงินทุนไหลออกจาก

 ตลาดเกิดใหม่ 

 หลังเฟดทยอย

 ขึ้นดอกเบี้ย

ปัจจัยสนับสนุน

อุตสาหกรรม

ปัจจัยเสี่ยง
คาดการณ์ GDP 

ภาคอุตสาหกรรม

ขยายตัวอยู่ที่ 

3-4%

ดัชนีผลผลิต

อุตสาหกรรมเติบโต

เพิ่มขึ้น 

2%

อัตราการใช้ก�าลัง

ผลิตเฉลี่ยทั้งปี 

อยู่ที่ 

66-67%

ที่มา : ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

เพิ่มขึ้นจากมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ 

และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ

เซรามิก

การผลิตในภาพรวมมีการขยายตัว จากแนวโน้มเศรษฐกิจไทย

และท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัว ประกอบกับการเมืองมีเสถียรภาพ 

กระตุ้นการใช้จ่ายและการบริโภค

อาหาร

คาดว่าการผลิตจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.81% 

โดยจะเริ่มฟื้นตัวในไตรมาส 3 ของปี 2559 

สินค้าที่คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น เช่น ไอซี

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ยอดรวมการผลิตรถยนต์ ประมาณ 2.15 ล้านคัน  

เพิ่มขึ้น 10.26%

อุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นปี 2559
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อุตสาหกรรมไทยก�าลัง “พลิกโฉม” ครั้งส�าคัญ  
ภายใต้นโยบายขับเคลือ่นเศรษฐกจิทีร่ฐับาลประกาศ
ชัดถึงการเร่งวางรากฐานใหม่ มุ่งมูลค่าเพิ่มโดยใช้ 
“เทคโนโลยี” และ “นวัตกรรม”

ไม่ต�่ากว่า 5 แสนล้านบาท คือ ตัวเลขเป้าหมายเม็ด
เงินการลงทุนใหม่ในระบบเศรษฐกิจที่ ดร.อรรชกา 
สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
คาดการณ์ว่าจะสามารถดึงดูดการลงทนุได้ในปีนี ้จาก
การเดินหน้าปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่ หลัง
จากนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบ
คลสัเตอร์ และการก�าหนด 10 อตุสาหกรรมเป้าหมาย 
(New Engine of Growth) ได้รบัความเหน็ชอบจาก
คณะรัฐมนตรีไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมา

เดินหน้า

พลิกโฉมอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

ประเทศไทยเราน�าเข้าหุ่นยนต์เครื่องจักรกล

มูลค่าปีละหลายแสนล้านบาท 

หากสามารถต่อยอดไปสู่การผลิตได้เอง 

โดยอาศัยพื้นฐานอุตสาหกรรมยานยนต์และ

อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความแข็งแกร่ง

จะส่งผลให้เกิดการยกระดับรายได้จาก

การพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ๆ

Cluster

ภาพ : www.thaieei.com
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รฐัมนตรอีรรชกา กล่าวว่า ถงึเวลาแล้วทีอ่ตุสาหกรรม
ไทยต้องปรับโครงสร้างไปข้างหน้าให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลง จากปัจจัยต่างๆ ที่รุมเร้า ทั้งปัญหา
แรงงานขาดแคลนและค่าแรงสงู ขณะทีอ่ตุสาหกรรม
เดมิทีเ่คยรุง่โรจน์ค่อยๆ ด้อยลง ไม่สามารถพฒันาการ
ผลิตไปสู่เทคโนโลยีขั้นสูง

นโยบายคลสัเตอร์จงึถอืเป็นย่างก้าวทีส่�าคญัของการ
ปรบัโครงสร้างอตุสาหกรรมของไทย ไปสูอ่ตุสาหกรรม
ที่ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี เพิ่มรายได้ให้กับประเทศ
เพื่อก้าวพ้น “กับดักรายได้ปานกลาง (Middle 
Income Trap)”

รัฐมนตรีอุตสาหกรรม กล่าวต่อว่า กลไกการขบัเคลือ่น
ประเทศไทยไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
และเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตจะใช้รูปแบบการ
ส่งเสรมิการลงทุนท่ีเรยีกว่า Super Cluster โดยยก
ระดบัอตุสาหกรรมเดมิทีไ่ทยมพีืน้ฐานความเข้มแขง็
อยู่แล้วและเป็นฐานการผลิตส�าคัญที่สุดในอาเซียน 

ไม่ว่าจะเป็น คลัสเตอร์อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องใช้
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีศักยภาพต่อยอดพัฒนาไปสู่
อุตสาหกรรมใหม่ๆ อย่างหุ่นยนต์ และชิ้นส่วนอากาศยาน 
โดยก�าหนดพื้นที่ส่งเสริมการลงทุนใน 7 จังหวัด ได้แก่ 
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา 
ปราจีนบุรี และนครราชสีมา

“ทุกวันนี้ ประเทศไทยเราน�าเข้าหุ่นยนต์เครื่องจักรกล
มูลค่าปีละหลายแสนล้านบาท หากสามารถต่อยอดไปสู่
การผลิตได้เอง โดยอาศัยพื้นฐานอุตสาหกรรมยานยนต์
และอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความแข็งแกร่งจะส่งผลให้เกิดการ
ยกระดับรายได้จากการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ๆ เช่น
เดียวกับการต่อยอดจากศูนย์กลางการบินในภูมิภาค และ
อตุสาหกรรมยานยนต์ไปสูก่ารผลติชิน้ส่วนอากาศยาน ซึง่
เป็นโอกาสทีเ่ราจะพฒันาไปได้อกี” รฐัมนตรอีรรชกา กล่าว 

นอกจากในกลุ่ม Super Cluster ที่รัฐบาลมุ่งส่งเสริมยัง
มีคลัสเตอร์ปิโตรเคมีที่สามารถต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรม
เคมีชีวภาพ ไบไอพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดย
ก�าหนดเงือ่นไขพ้ืนทีต้ั่งใน 2 จังหวัด คือ ชลบรุ ีและระยอง 
รวมถึงอุตสาหกรรมใหม่อย่างคลัสเตอร์ดิจิทัล ซึ่งก�าหนด
พื้นที่อยู่ใน 2 จังหวัด คือ เชียงใหม่ และภูเก็ต 

ทัง้หมดนี ้คอื 4 Super Cluster ในพืน้ทีเ่ป้าหมาย 9 จงัหวดั
ทีร่ฐับาลได้ประกาศเงือ่นไขการส่งเสรมิการลงทนุทีใ่ห้สทิธิ
ประโยชน์จูงใจทั้งมาตรการภาษี และมิใช่ภาษีออกมาแล้ว 

นอกจากกลุม่ Super Cluster ท่ีได้รบัสทิธปิระโยชน์สงูสดุ
แล้ว รัฐบาลยังได้ส่งเสริมลงทุนในกลุ่มคลัสเตอร์อื่นๆ อีก 
2 คลัสเตอร์ โดยจากเดิมที่จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลระหว่าง 3 - 8 ปีอยู่แล้วก็จะได้รับการลดหย่อน 
50% เพิ่มเติมอีก 5 ปีด้วย ได้แก่ 

1. คลัสเตอร์เกษตรแปรรูป ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 5 พื้นที่
ตามวตัถดุบิ ได้แก่ กลุ่มแปรรูปผักผลไม้ในภาคเหนอื กลุ่ม
ปศุสัตว์ มันส�าปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ในภาคอีสาน กลุ่ม
อ้อย สับปะรด ยาง ในภาคกลางตอนล่าง

กลุม่แปรรปูผลไม้และยาง ในภาคตะวนัออก และกลุม่ปาล์ม 
อาหารทะเลแปรรูป และยาง ในภาคใต้ ซึง่จะมีการต่อยอด 
พฒันาไปสูส่นิค้าทีม่มีลูค่าสงู เช่น อาหารทางการแพทย์ (Medical 
Food) การปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ การคัดคุณภาพ 
บรรจเุกบ็รกัษาพชืผกัผลไม้หรอืดอกไม้ทีใ่ช้เทคโนโลยขีัน้สงู 
สินค้านวัตกรรมใหม่จากยางพาราแปรรูป ฯลฯ 

ทางเลือกของไทย

มีแต่จะต้องก้าวไปข้างหน้า 

ต้องยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมใหม่

ที่มีมูลค่าสูง เท่านั้นจึงจะแข่งขันได้ 

เพื่อน�าพาประเทศก้าวข้ามจากกับ

ดักรายได้ปานกลางได้ในที่สุด

ภาพ : www.thailandindustry.com
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ผลิตภัณฑ์

เป้าหมาย

ทิศทาง 6 คลัสเตอร์เป้าหมาย 

คลัสเตอร์

เป้าหมาย มาตรการ

สนับสนุน

• กิจการผลิตเครื่องยนต์ส�าหรับรถ 

 Hybrid, EV, PHEV

• อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ SSD

• 15 กิจการ อาทิ Polyvinylidene  

Chloride (PVDC) 

• ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Super Absorbent  

Polymer บริษัท PTTGC ไทย,  

Pol-yamide

• เส้นใยวัสดุการเกษตร (เส้นใยยาว/PLA/

 Regenerated Fiber) 

• เส้นใยประดิษฐ์

• ด้าย/ผ้า ประเภท Sporttech/Meditech/

 Mobiltech

• ผลิตภัณฑ์ที่ ได้จากการวิจัยพัฒนาหรือ

ออกแบบ/เสื้อผ้าแฟชั่น/สถาบันแฟชั่นระดับ

โลกร่วมลงทุนกับนักลงทุนไทย

• 11 ประเภทกิจการที่มีศักยภาพ ได้แก่ กิจการ

ปรับปรุงพันธุ์พืชหรือสัตว์ กิจการผลิตสาร

สกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติ กิจการอาหาร

ทางการแพทย์ กิจการผลิตภัณฑ์จากยาง

ธรรมชาติ 

 กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น 

• จัดตั้งศูนย์ทดสอบ

• ขยายสถาบันพัฒนาบุคลากร

• ยกเว้นภาษีขาเข้ารถยนต์ต้นแบบ

• จัดตั้งกองทุนส่งเสริมการออกแบบ

• แก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค อาจจะมีการ

ยกเว้นอากรขาเข้าเพื่อการวิจัยและพัฒนา

• กลุ่ม A1 บีโอไอยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี 

 ลดหย่อนภาษี 5 ปี พิจารณาให้สิทธิประโยชน์ 

R&D โดยรวมการลงทุนเพื่อปรับปรุง

กระบวนการเดิมเป็น 200-300%

• ปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ เช่น เร่งการพัฒนา

ท่าเรือมาบตาพุดระยะที่ 3

• แก้กฎระเบียบด้านผังเมืองจังหวัดระยองที่

ก�าหนดให้ตั้งโรงงานบนพื้นที่ 35,000 ไร่

• เงนิกูด้อกเบีย้ต�า่ 2% เป็นเวลา 8 ปี ครอบคลมุ

พลาสตกิชวีภาพ/เคมชีวีภาพ การคอมพาวนด์ 

เป็นต้น

• สิทธิประโยชน์การตั้ง และขยายโรงงานจาก

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

• กรมโรงงานฯ บีโอไอ สนับสนุนเงินทุน หรือ

เงินกู้ดอกเบี้ยต�า่ เพิ่มสภาพคล่อง

• ให้สิทธิประโยชน์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ได้แก่ สนับสนุนนักศึกษาให้ท�างานควบคู่กับ

การปฏิบัติในโรงงาน Tax 300% และคูปอง

นวัตกรรม รวมถึง Start up Voucher 

ซึ่งร่วมกับทั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

สถาบันอาหาร 

• พัฒนา High Speed Internet และ

 ปฏิรูป Digital Government

ยานยนต์และชิ้นส่วน

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

อิเล็กทรอนิกส์ 

คมนาคม

ปิโตรเคมี/เคมีภัณฑ์

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

เกษตรแปรรูป

ดิจิตอล
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2. คลัสเตอร์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งจะเชื่อมโยง
กับแหล่งผลิตในเมียนมาร์ฝั่งตะวันตก และแหล่ง
ผลิตในกัมพูชาในฝั่งตะวันออก ส่วนกรุงเทพฯจะ
เป็นศูนย์กลางด้านการออกแบบ และการค้า เป็นต้น

เดินหน้า 9 คลัสเตอร์เป้าหมาย 

เพื่อให้เป็นไปตามแผนในปี 2559 รัฐบาลจะเร่งเดิน
ทางโรดโชว์ชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศ เจาะ
กลุ่มรายคลัสเตอร์ และประเทศเป้าหมายที่ล้วนเป็น
เจ้าของเทคโนโลยีไฮเทค ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ยุโรป 
ญี่ปุ่น จีน และเกาหลี เพื่อให้ทันกับการตัดสินใจของ
นักลงทุนที่มีเวลายื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนภายใน
วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2559 

ส�าหรบักลไกการขบัเคลือ่นนโยบายคลสัเตอร์ นอกจาก
จะมีคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 
(คนพ.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแล้ว ยังมี
คณะท�างานร่วมรัฐ-เอกชน-ประชาชน (ประชารัฐ) ที่
มรีฐัมนตรว่ีาการกระทรวงอตุสาหกรรม เป็นหวัหน้า
ทมีภาครฐัด้านการพฒันาคลสัเตอร์ ร่วมกบัประเสริฐ 
บุญสัมพันธ์ หัวหน้าทีมภาคเอกชน

นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมยังได้แต่งตั้ง 
คณะกรรมการเร่งรัดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พเิศษในรปูแบบคลสัเตอร์ เพือ่ขบัเคลือ่นการด�าเนนิ
นโยบายให้เป็นไปตามเป้าหมายรัฐบาล โดยแต่งตั้ง 
คณะอนกุรรมการ 9 ชดุเพือ่เร่งก�าหนดแผนชกัจงูการ
ลงทนุทีช่ดัเจน เช่น รายละเอยีดผลิตภัณฑ์เป้าหมาย หรือ 
Product Champion นกัลงทนุหรอืประเทศเป้าหมาย 
พร้อมมาตรการสนับสนุน จ�านวน 9 คลัสเตอร์ 

ได้แก่ 1. ยานยนต์และชิน้ส่วน 2. เครือ่งใช้ไฟฟ้า อเิล็กทรอนิกส์ 
และอุปกรณ์โทรคมนาคม 3. ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 4. ดิจิทัล 5. เกษตรแปรรูป  
6. สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 7.หุ่นยนต์ 8. อากาศยาน และ 
9. การแพทย์ครบวงจร

อรรชกา กล่าวในท้ายที่สุดว่า จากการได้คุยกับนักลงทุน 
รายใหญ่ๆ ต่างรูส้กึพอใจกบัมาตรการใหม่ทีอ่อกมา อย่างไร
กต็าม ความมัน่ใจของนกัลงทนุต้องขึน้กบัการผลกัดนัปัจจยั
สนับสนุนการลงทุนด้านอื่นๆด้วย โดยนอกเหนือจากสิทธิ
ประโยชน์บโีอไอแล้ว รฐับาลยงัเร่งด�าเนนิมาตรการสนบัสนนุ 
อื่นๆ คู่ขนานกับการส่งเสริมการลงทุน 

ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยการท่าเรือ
แห่งประเทศไทยทีม่แีผนงานการเพิม่ศกัยภาพท่าเรอืแหลม
ฉบัง และร่วมกับกองทัพเรือท�าแผนพัฒนาท่าอากาศยาน
อู่ตะเภาเป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์แห่งที่ 3 การจัดตั้ง
กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน หรือ “กองทุน
ซูเปอร์ คลัสเตอร์” วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท โดยกระทรวง
การคลัง การพัฒนาศูนย์ทดสอบยานยนต์ ตลอดจนการ
แก้ปัญหาผงัเมอืง และกฎระเบยีบเพือ่อ�านวยความสะดวก
นักลงทุน ฯลฯ

“จะเหน็ได้ว่าทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องพร้อมผนกึก�าลงัเดนิ
หน้าประเทศไทยไปในทิศทางเดียวกัน เพราะวันน้ี ทาง
เลือกของไทยมีแต่จะต้องก้าวไปข้างหน้า ต้องยกระดับ
ไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ที่มีมูลค่าสูง เท่านั้นจึงจะแข่งขัน
ได้ เพือ่น�าพาประเทศก้าวข้ามจากกับดกัรายได้ปานกลาง
ได้ในที่สุด” รัฐมนตรีอรรชา กล่าวสรุป
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ควบคูก่บันโยบายคลสัเตอร์ กระทรวงอุตสาหกรรมยงัได้ก�าหนดทศิทาง 10 อุตสาหกรรม
เปา้หมายเพื่อเปน็กลไกขบัเคลือ่นเศรษฐกจิอนาคต ( New Engine of Growth) เพื่อ
เร่งรัดให้เกิดการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ โดยการต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม ซึ่งจะ
ช่วยเพิ่มรายได้ของประชากรได้ประมาณร้อยละ 70 จากเป้าหมาย ส่วนอีกร้อยละ 30 
จะมาจากการเติม 5 อุตสาหกรรมใหม่

ทัง้นี ้หากพจิารณาถงึการขยายตวัของการลงทนุในช่วงระหว่างปี 2549-2557 ทีผ่่านมา 
จะพบว่าประเทศไทยมอีตัราการขยายตวัของการลงทนุเฉลีย่เหลอืเพียงร้อยละ 2 ต่อปี 
ซึ่งการลงทุนที่มีอัตราการขยายตัวอยู่ในระดับต�่าเช่นนี้ ไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนการ
ขยายตัวจีดีพีของประเทศในระยะถัดไป 

ปั้น 10 อุตสาหกรรม 

New Engine of Growth

หากประเทศไทยจะหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง

ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วได้ส�าเร็จ ภายในปี 2575 

ประเทศไทยจ�าเป็นจะต้องมีการลงทุนร้อยละ 10 ต่อปีอย่างต่อเนื่อง

 5 อุตสาหกรรมใหม่ New S-Curve

หุ่นยนต์เพื่อ

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม

การแพทย์

ครบวงจร

เชื้อเพลิงชีวภาพ

และเคมีชีวภาพ

ดิจิตอล

หุ่นยนต์ที่ ใช้ใน

อุตสาหกรรมการผลิต

ยานยนต์ กระบวนการ

ผลิตฉีดพลาสติก 

และอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ 

• หุ่นยนต์เชี่ยวชาญ

เฉพาะด้านด�าน�้าและการ

แพทย์

การแพทย์ทางไกลผ่าน ICT เพื่อ

ติดตาม ปรึกษา วินิจฉัย และรักษา 

• ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์

เพื่อการวินิจฉัยและติดตามผล

ระยะไกล (Remote health 

monitoring devices) 

• ยาประเภทชีววัตถุต้นแบบ 

(Biologic) และชีววัตถุคล้ายคลึง 

(Biosimilar)

เชื้อเพลิงชีวภาพรุ่นที่ 2 

• อุตสาหกรรม

เคมีชีวภาพครบ

วงจร โดยการพัฒนา

อุตสาหกรรมกลางน�้า 

• ไบโอพลาสติก 

• เข้าสู่ Bioeconomy

Embedded Software, 

Enterprise Software 

และ Digital content 

• E-commerce 

(ขาย-ซื้อ-จ่าย-ส่ง) 

• วิเคราะห์ข้อมูลของ

ผู้บริโภค (Consumer 

insights Analytics 

and Data Center) 

• Cloud Computing 

• Cyber security 

• Internet of Things

• enables Smart City 

• Creative media and 

animation

อุตสาหกรรม 

การขนส่ง

และการบิน

กิจการสาธารณูปโภคและบริการ

เพื่อการขนส่ง 

• ศูนย์รวมกิจการโลจิสติกส์ทัน

สมัย 

• การบริการซ่อมบ�ารุงอากาศยาน 

(Maintenance,Repair and 

Overhaul: MRO) 

• อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน

อากาศยาน (OEM) 

• ธุรกิจมูลค่าสูงที่ต้องการ

ความเร็วจากการขนส่งทางอากาศ 

(Time-Sensitive-Products) 

• สถาบันศึกษาและอบรมด้าน

การบิน
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ขณะเดยีวกนั หากประเทศไทยจะหลดุพ้นจากกบัดกั
ประเทศรายได้ปานกลางไปสูป่ระเทศทีพ่ฒันาแล้วได้
ส�าเร็จ ภายในปี 2575 ประเทศไทยจ�าเป็นจะต้องมี
การลงทุนร้อยละ 10 ต่อปีอย่างต่อเนื่อง 

ด้วยการเลง็เหน็ความส�าคญัในเรือ่งดงักล่าว กระทรวง
อตุสาหกรรมจงึเร่งเดนิหน้ายทุธศาสตร์ส�าคญั ได้แก่ 
การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีอยู่แล้วเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิต ซึ่งจะส่งผลต่อ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะ
กลาง หรือที่เรียกว่า First S-Curve ประกอบด้วย 

1. อตุสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation 
Automotive) 

2.  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart 
Electronics) 

3.  อตุสาหกรรมการท่องเทีย่วกลุม่รายได้ดีและการ
ท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ (Affluent, Medical and 
Wellness Tourism) 

4.  อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
(Agriculture and Biotechnology) 

5.  อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the 
Future) 

ส่วนการเติบโตในระยะยาวจะมาจากการพัฒนากลุ่ม
อุตสาหกรรมอนาคตเพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทยแบบก้าว
กระโดด หรือที่เรียกว่า New S-curve ประกอบด้วย 
 
1.  อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) 
2.  อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and 

Logistics) 
3.  อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Bio-

fuels and Biochemicals) 
4.  อุตสาหกรรมดิจิตอล (Digital) 
5.  อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)

การมุง่เน้น 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายจะท�าให้เกดิการลงทนุ
ใหม่ในระบบเศรษฐกจิ พร้อมกบัมกีารจดัระบบการท�างาน
รปูแบบใหม่ระหว่างภาครฐัและภาคเอกชนให้กระชบัมากขึน้ 
น�ามาสูท่ศิทางของนโยบายการพฒันาอตุสาหกรรมทีช่ดัเจน 
พร้อมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันของประเทศ 

การพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่มีรากฐานจากการต่อยอดอุตสาหกรรมปัจจุบัน

เติม 5
อุตสาหกรรม

ใหม่

ต่อยอด

 5
อุตสาหกรรม

เดิม

พัฒนาจาก

ดิจิตอล

หุ่นยนต์เพื่อ

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม

ยานยนต์

สมัยใหม่

อุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์

อัจฉริยะ

อุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว

กลุ่มรายได้ดีและ

เชิงสุขภาพ

การเกษตร

และ

เทคโนโลยี

ชีวภาพ

อุตสาหกรรม

การแปรรูป

อาหาร

อุตสาหกรรม 

การแพทย์

ครบวงจร

อุตสาหกรรม

การขนส่ง

และการบิน

เชื้อเพลิง

ชีวภาพและ

เคมีชีวภาพ
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หมดยคุแล้วกับการพฒันาอตุสาหกรรมโดยไม่มกีาร
พฒันาเทคโนโลยี พึง่พาการแข่งขนัโดยอาศัยความได้
เปรียบทางภาษี ต้นทุนต�่า ค่าแรงถูก 

ค�าตอบของการอยูร่อดท่ามกลางพลวตัรเศรษฐกจิโลก
ยคุใหม่ คอื การเร่งสร้าง “ความเข้มแขง็จากภายใน” 
ของภาคอตุสาหกรรมไทยด้วยการเพิม่ความสามารถ
การแข่งขนัทีแ่ท้จรงิด้านผลติภาพ หรอื Productivity 

ในปี 2558 ทีผ่่านมา ประเทศไทยได้รบัการจดัอนัดบั 
ความสามารถในการแข่งขันจาก IMD World  
Competitiveness Center ในกลุ่มประเทศที่มี
ผลิตภาพภาคอุตสาหกรรมระดับต�่า รั้งอยู่ในอันดับ
ที่ 51 จาก 61 ประเทศทั่วโลก 

จงึนบัเป็นความท้าทายอย่างยิง่ของการขบัเคลือ่นแผน 
แม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาค 
อตุสาหกรรมฉบบัใหม่ปี 2559-2564 โดย ศริริจุ จลุกะรตัน์ 
ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

เจาะ 3 ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การน�าวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

จะมุ่งเป้าไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพและ

ผลิตภาพอุตสาหกรรมให้พร้อม

ขับเคลื่อนไปสู่ยุค Industry 4.0

รบัมอื Industry 4.0

Productivity

ศิริรุจ จุลกะรัตน์
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ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ในฐานะ
หน่วยงาน “เสนาธิการ” ที่รับภารกิจส�าคัญในการ
ขับเคลื่อนขีดความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรม
ไทย ฉายให้เห็นภาพยุทธศาสตร์การด�าเนินงาน
เพื่อยกระดับ Productivity 3 ด้านท่ีส�าคัญได้แก่ 
1. ยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2. ยกระดับ
ทักษะฝีมือแรงงาน และ3. พัฒนาปัจจัยแวดล้อม
ให้เอื้ออ�านวย และลดขั้นตอนในการท�าธุรกิจของ 
ผู้ประกอบการ โดยทิศทางของการขับเคลื่อนแต่ละ
ยุทธศาสตร์มีดังต่อไปนี้

ยทุธศาสตร์ที ่1 ยกระดบัผลติภาพภาคอตุสาหกรรม 
โดยใช้เทคโนโลย ีนวัตกรรมและระบบบรหิารจดัการ

ศิริรุจ กล่าวว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยโดยน�า
นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้
เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันเป็นนโยบายส�าคัญ
ที่รัฐบาลเร่งเดินหน้าผลักดัน น�ามาสู่การแต่งตั้ง 
คณะท�างานชี้น�ายุทธศาสตร์ ขับเคล่ือนการเพิ่ม 
ผลติภาพ นวตักรรม และมาตรฐานภาคอตุสาหกรรม 
(สปริงบอร์ด) 

“ตัวอย่างเช่นกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรที่สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีผล
การศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการแปรรูปสินค้าเกษตรเป็น 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หลายโครงการ ซ่ึงยังไม่สามารถถ่ายทอด
สูผู่ป้ระกอบการได้ จดุนีอ้าจจะต้องให้สถาบนัอาหารเข้ามา
มบีทบาทเชือ่มโยงให้ผูป้ระกอบการเข้าถงึแหล่งข้อมลูด้าน
นวัตกรรมที่รวบรวมไว้ในลักษณะของ Big Data เพื่อน�า
เทคโนโลยีใหม่ๆ ไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์มากขึ้น”

ยทุธศาสตร์การน�าวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม จะ
มุง่เป้าไปทีก่ารเพิม่ประสทิธภิาพและผลติภาพอตุสาหกรรม
ให้พร้อมขับเคลื่อนไปสู่ยุค Industry 4.0 ซึ่งเป็นทิศทาง
ของการพฒันาอุตสาหกรรมท่ัวโลก รวมถึงการน�าเทคโนโลยี
อัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้เพิ่มผลิตภาพการผลิต การยก
ระดบัมาตรฐานระบบการจดัการ การพฒันาผลติภาพด้วย 
Green Productivity และการเพ่ิมผลติภาพอตุสาหกรรม
รายสาขา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับผลิตภาพแรงงานให้มีทักษะ 
สามารถตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงของภาคอตุสาหกรรม

ศิริรุจ อธิบายให้เห็นภาพต่อว่า เมื่อเทคโนโลยีเข้ามา 
มีบทบาทมากขึ้น สิ่งที่ต้องยกระดับตามมา คือ การพัฒนา

ที่มา : http://www.grandprix.co.th
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แรงงานในภาคอุตสาหกรรมยุคใหม่ให้มีทักษะรอบด้าน  
มคีวามช�านาญมากกว่าหนึง่ทักษะ หรือ Multi-Functional 
Skill เพือ่ตอนสนองต่อการเปลีย่นแปลงภาคอตุสาหกรรม 

โดยล่าสดุ กระทรวงอตุสาหกรรม ได้ลงนามร่วมกบักระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และหน่วยงาน เพื่อร่วมกัน
ขับเคลื่อนโครงการ “สานพลังประชารัฐ ยกระดับคุณภาพ
วชิาชพีอาชวีศึกษา” ซ่ึงจะส่งผลให้เกดิการส่งเสรมิอาชวีศกึษา
ของไทยให้ตรงกับความต้องการของภาคอตุสาหกรรม รวม
ถงึรองรบัการเตบิโตของสาขาอตุสาหกรรมเป้าหมาย (New 
S-Curve Industries) เช่น อตุสาหกรรมการบิน โลจิสตกิส์ 
แปรรูปอาหาร ดิจิทัล รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ

ยทุธศาสตร์ที ่3 การพฒันาปัจจยัแวดล้อมเพือ่สนบัสนนุ
และผลักดันการเพิ่มผลิตภาพ

การเดินหน้าลดอุปสรรค และอ�านวยความสะดวกให้กับ
ภาคธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันเป็นอีกหนึ่ง
นโยบายที่ภาครัฐเร่งผลักดัน ไม่ว่าจะเป็นการก�าหนด
แนวทางเพื่อลดขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติต่างๆ ของ
ส่วนราชการให้ใช้ระยะเวลาส้ันลง และเป็นภาระกับ 
ผูป้ระกอบการน้อยทีส่ดุ เช่น การขอใบอนุญาตประกอบการ 
และการตดิต่อกบัหน่วยงานราชการต่างๆ ทีต้่องผ่านหลาย
หน่วยงาน 

แนวทางหนึง่เพือ่อ�านวยความสะดวกมากขึน้ คือ การจดัตัง้ 
ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop 
Service) เพือ่แก้ปัญหาความซ�า้ซ้อน และลดข้ันตอนใน
การท�าธุรกิจ โดยจะช่วยลดระยะเวลา ลดการใช้ดุลยพินิจ
และขัน้ตอนในการต้องไปตดิต่อกบัหน่วยราชการหลายแห่ง

นอกจากนี้ เพื่อรับมือกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ กระทรวงอตุสาหกรรมยงัมองเหน็
ความส�าคญัของการเพิม่บาทของสถาบนัเพิม่ผลผลิตแห่งชาติ 
ซ่ึงเป็นสถาบนัเครอืข่ายของกระทรวงอตุสาหกรรมในการ
จัดตั้งหน่วยงาน Center of Excellence for Foresight 
ซึ่งท�าหน้าที่มองไปข้างหน้า น�าข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์ 

ผู้ประกอบการยังมีข้อจ�ากัดในการลงทุนใหม่เพื่อก้าวไปสู่เทคโนโลยี 

Industry 4.0 เพราะต้องรักษาระดับการผลิตให้คงที่ ขณะที่

การเปลี่ยนจากการใช้แรงานคนไปเป็นเครื่องจักรต้องใช้เงินลงทุนที่สูง

จึงไม่ใช่เรื่องที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทันที

คาดการณ์ทศิทางตลอดจนการเปลีย่นแปลงของภาค
อุตสาหกรรมในอนาคต

ขณะที่ทิศทางการด�าเนินงานต่อไป ในส่วนสถาบัน
เครือข่ายภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ไม่ว่า
จะเป็นสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันไทย-
เยอรมัน สถาบันรับรองมาตรฐาน ISO ซึ่งถือเป็น
สถาบนัท�างานสนบัสนนุแนวนอนทีแ่ฝงอยูใ่นการผลติ
ต่างๆ จะต้องท�างานเชือ่มโยงร่วมกบัสถาบนัแนวตัง้ที่
สนบัสนนุอุตสาหกรรมรายสาขา เช่น สถาบันยานยนต์ 
สถาบันสิง่ทอ สถาบัน เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพแรงงาน 
เพิ่มมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ มา
ใช้มากขึ้น 

เตรียมพร้อมไทยก้าวสู่ Industry 4.0 

ในยุคต่อไปจากนีท้ศิทางการพฒันาอตุสาหกรรมท่ัวโลก
ก�าลงัขบัเคลือ่นไปสู ่Smart Factory หรือ Industry 
4.0 ซึ่งจะพัฒนาจากอุตสาหกรรมการผลิตเดิมเป็น 
การบรูณาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี
การผลติโดยใช้ระบบการจดัการทีท่นัสมยั การเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพสินค้า รวมทั้งใช้
ระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยในกระบวนการการผลิต 

แนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมไทยสู่ Industry 4.0 
จงึอกีหนึง่นโยบายส�าคญัทีบ่รรจอุยูใ่นแผนแม่บทการ
เพิม่ประสิทธภิาพและผลติภาพของภาคอุตสาหกรรม
ฉบับใหม่ ปี 2559-2564

ท้ังน้ี Industry 4.0 เป็นกระบวนการท่ีระบบอตัโนมตัิ
กับอตัโนมตัสิามารถเชือ่มโยงกันได้ เช่น จะผลติแก้ว 
กต้็องออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์หรอืดจิทิลั 
และต้องสามารถเชือ่มไปยงัเครือ่งจกัรให้สามารถผลติ
เม็ดพลาสติกได้ตรงคุณสมบัติที่ต้องการ ก่อนเชื่อม
ไปยังเครื่องจักรผลิตแก้วพลาสติกออกมา เครื่อง
ออกแบบและผลิตทั้งระบบต้องเช่ือมโยงกันได้โดย
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9 แนวโน้มเทคโนโลยีใหม่สูยุ่ค Industry4.0

 หุน่ยนต์อตัโนมตั ิ(Autonomous Robots) 
จะเข้ามามบีทบาทเป็นผูช่้วยในการผลติของ
ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ มากขึ้น ตัวอย่างเช่น 
หุน่ยนต์ Umi ของบรษิทั ABB ซึง่ถกูออกแบบ
มาให้เป็นผูป้ระกอบชิน้อปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์
โดยนัง่ท�างานเคยีงข้างพนกังานทีเ่ป็นมนษุย์

 การสร้างแบบจ�าลอง (Simulation) เช่น การ
พิมพ์แบบ 3D เสมือนจริง เพื่อลดโอกาสใน
การสูญเสียทางธุรกิจ

 การบูรณาการระบบต่างๆ เข้าด้วยกนั (System 
Integration) เพื่อให้เกิดการเกื้อหนุนการ
ท�างานและสนับสนุนซึ่งกันและกันแบบเป็น
องค์รวม

 การเช่ือมต่ออนิเทอร์เนต็ของสิง่ของ (Internet 
Of Things) ทีท่�าให้เป็นอปุกรณ์อจัฉรยิะ ใน
ภาคการผลิตหรือ Smart Factory ที่ระบบ
การบรหิารจดัการแต่ละระบบจะเชือ่มต่อด้วย
ดจิทิลัเทคโนโลย ีสามารถโต้ตอบกบัผูป้ฏบัิติ
งาน ซัพพลายเออร์ และลูกค้าได้ตลอดเวลา

เทคโนโยลีการพิมพ์ 3D สามารถขึ้นรูปชิ้นงานเสมือนจริง  

ช่วยลดการสูญเสียทางธุรกิจ (ที่มา : http://phys.org/news/2013-

04-3d-herald-industrial-revolution.html)

 การรกัษาความปลอดภยัของข้อมลู (Cyber Security) 
ในโลกไซเบอร์ เพ่ือความปลอดภยัของข้อมลูทีม่คีวาม
ส�าคัญต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน

 การประมวลและเก็บข้อมลูผ่านระบบออนไลน์ (Cloud 
Computing) 

 การขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเนื้อวัสดุ (Additive Manu-
facturing) เช่น การขึ้นรูปชิ้นงานในเครื่องพิมพ์  
3 มิติ 

 เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ที่ผสาน
เอาโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับโลกเสมือนโดยผ่าน
อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ทีวี 3 มิติ เครื่องเล่นเกม 

 ข้อมลูขนาดใหญ่ (Big data) คอืชมุนมุของชดุข้อมลู
ทีม่ขีนาดใหญ่และซบัซ้อน มทีัง้การบนัทกึและจดัเก็บ 
การค้นหา การแบ่งปัน และการวเิคราะห์ข้อมลู โดยใน
โลกยุคใหม่ ความได้เปรียบในการแข่งขันจะเกิดจาก
ความสามารถในการวเิคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลูทีม่ี
อยูป่รมิาณมหาศาลให้เป็นประโยชน์ต่ออตุสาหกรรม
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ผ่านระบบอนิเตอร์เนต็ความเรว็สงู ดจิทิลัและระบบ
ต่างๆ รวมกัน

“ในสภาวะเศรษฐกจิท่ียงัไม่สามารถขยายตัวได้มากนกั 
ท�าให้ผู้ประกอบการยังมีข้อจ�ากัดในการลงทุนใหม่
เพื่อก้าวไปสู่เทคโนโลยี Industry 4.0 เพราะต้อง
รักษาระดับการผลิตให้คงท่ี ขณะท่ีการเปล่ียนจาก
การใช้แรงงานคนไปเป็นเครือ่งจกัรต้องใช้เงนิลงทนุ
ที่สูง จึงไม่ใช่เรื่องที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทันที 

อย่างไรก็ตาม จากแนวโน้มพัฒนาอุตสาหกรรม 
ทัว่โลกทีมุ่ง่ไปสูย่คุ Industry 4.0 ท�าให้ประเทศไทย
เองก็จ�าเป็นต้องเตรียมปรับตัวเพื่อรับมือ เพราะ 
หากอุตสาหกรรมไม่สามารถก้าวตามทันทิศทาง 
ทีเ่กดิขึน้ได้แล้ว กจ็ะไม่สามารถแข่งขันกบัประเทศ
อื่นได้” 

1
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“สร้างสรรค์ ส่งเสรมิ ซ่อมแซม” เป็น 3 ยทุธศาสตร์ส�าคญั
ทีก่รมส่งเสรมิอตุสาหกรรมพร้อมเดนิหน้า Roadmap ตอบ
โจทย์ช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีแบบ 360 องศา
  
ดร.สมชาย หาญหิรัญ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
เล่าถงึทศิทางการขบัเคล่ือนนโยบายเอสเอม็อใีนปี 2559 ว่า 
กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม (กสอ.) ยงัคงเดนิหน้าช่วยเหลอื
สนบัสนนุผูป้ระกอบการอย่างครอบคลมุทกุความต้องการ
และทุกกลุ่ม ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 สถานะตามการประกอบ
ธุรกิจ ผ่านยุทธศาสตร์สร้างสรรค์ ส่งเสริม ซ่อมแซม 

โรดแมพ DIP
ตอบทุกโจทย์..ช่วย SMEs

ปีนี้เรามีนโยบายพาผู้ประกอบการออกไปทดลองตลาดต่างประเทศ

มากขึ้น รวมทั้งหาแนวทางสนับสนุนต่างๆ เช่น การรวมกลุ่ม

เป็นโฮลดิ้งเพื่อเจรจาต่อรองขยายตลาดกับคู่ค้าต่างประเทศ 

โดยกลุ่มที่มีศักยภาพสูง คือ สินค้าแฟชั่นที่เน้นไลฟ์สไตล์

กลุม่แรก Pre-Start-Up เตรยีมความพร้อมก่อน
เร่ิมประกอบธรุกจิ โดย กสอ.จะเข้าไปให้ความรู้พืน้ฐาน 
ตั้งแต่ยังไม่เริ่มกิจการ เช่น โครงการเพาะต้นกล้า
อตุสาหกรรม ทีเ่ข้าไปให้ความรูน้กัศกึษามหาวทิยาลยั 
เพ่ือก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ท่ีก้าวทัน
โลกเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงโครงการเสริม
สร้างผูป้ระกอบการใหม่ (NEC) โครงการสร้างธรุกจิ
ใหม่ (New Business Creation: NBC) โดยตั้ง
เป้าสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ในปี 2559 ให้ได ้
ไม่น้อยกว่า 2,000 ราย



30

กลุม่ที ่2 กลุม่ผูป้ระกอบการใหม่ทีเ่พิง่เริม่ต้นธรุกจิ 
(Start-Up) กสอ.จะเข้าไปต่อยอดเสรมิความรูค้วาม
เข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ เช่น กลุ่ม 
โอทอปที่ยังขาดความรู้เรื่องบัญชี การบริหารจัดการ 
การจดัท�าแผนธรุกจิ การตลาด เป็นต้น นอกจากนี ้ยงั
จบัมอืกบัส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) สนับสนุนผู้ประกอบการสตาร์ท
อัพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งเชื่อมโยง
ผู้ประกอบการใหม่เข้าถึงแหล่งเงินทุน เช่น กองทุน
ร่วมลงทุน (Venture Capital Fund) ต่างๆ 

กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้ประกอบการเดิมที่ท�าธุรกิจอยู่แล้ว 
(Regular SMEs) กสอ.จะเข้าไปเสรมิความแขง็แกร่งให้
เป็น Strong SMEs มคีวามสามารถในการแข่งขนัมากขึน้ 
ทัง้ในแง่ของการเพิม่ประสิทธภิาพในกระบวนการผลติ 

เราพยายามสร้างเน็ตเวิร์คให้เกิดการรวมตัวของเอสเอ็มอีเป็นคลัสเตอร์

กลุ่มเล็กๆ เพื่อหาแนวทางให้เอสเอ็มอีรวมกันเพื่อยกระดับเป็นส่วนหนึ่ง

ของซัพพลายเชนซูเปอร์คลัสเตอร์ ใหญ่

การลดต้นทนุ การพฒันาผลติภณัฑ์ ตลอดจนยกระดบั 
อตุสาหกรรมด้วยนวตักรรม ซึง่โครงการทีห่ลากหลาย 
กว่า 70 โครงการ อาท ิโครงการพฒันาผูป้ระกอบการ 
ธรุกิจอตุสาหกรรม (คพอ.) โครงการพฒันาอตุสาหกรรม 
การผลิตเพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน 
(MDICP) โครงการพัฒนาศักยภาพเอสเอ็มอีด้วย
ระบบดิจิทัล เป็นต้น

“กลุ่มนี้เราจะเน้นเข้าไปช่วยเหลือปรับปรุง 3 ด้าน
ใหญ่ เรื่องแรก คือ Productivity ถ่ายทอดความรู้
เรื่องการบริหารจัดการ บัญชี การลดต้นทุนการผลิต 
เรื่องที่สอง การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ด้วยการ
ออกแบบดไีซน์และแพคเกจจิง้ และสดุท้าย ถ่ายทอด
ความรู้ด้านการตลาดและการสร้างเครือข่ายธุรกิจ” 
อธิบดีสมชาย กล่าว 

กลุ่มที ่4 เอสเอม็อทีีม่คีวามพร้อมออกสูต่ลาดต่างประเทศ 
(International) ให้ความส�าคัญกับการช่วยเหลือ 
ผูป้ระกอบการทีม่ศีกัยภาพก้าวออกไปสูต่ลาดต่างประเทศ
มากขึน้ ภายใต้แนวคดิ “Shining to the World” ชูจดุขาย 
สินค้า Made in Thailand ให้เป็นที่รู้จัก 

“ปีนี้เรามีนโยบายพาผู้ประกอบการออกไปทดลองตลาด
ต่างประเทศมากขึน้ รวมทัง้หาแนวทางสนบัสนนุต่างๆ เช่น 
การรวมกลุ่มเป็นโฮลดิ้งเพื่อเจรจาต่อรองขยายตลาดกับ 
คูค้่าต่างประเทศ โดยกลุม่ทีม่ศีกัยภาพสงู คอื สนิค้าแฟชัน่
ที่เน้นไลฟ์สไตล์ เช่น เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ 
ของแต่งบ้าน ฯลฯ” 

กลุ่มที่ 5 ฟื้นฟูผู้ประกอบการที่ประสบปัญหา (Turn-
around) กสอ.จะส่งผู้เช่ียวชาญเข้าไปให้ค�าปรึกษาแก ่
ผูป้ระกอบการอย่างใกล้ชดิเพ่ือให้ทราบจดุอ่อนและแก้ปัญหา
ได้อย่างตรงจดุ เช่น ปัญหาด้านการบรหิารต้นทนุ ปัญหาด้าน
การตลาด ฯลฯ ภายใต้โครงการปรบัแผนธรุกจิและเพิม่ขดี
ความสามารถเอสเอม็อ ี(โครงการ Turn-around SMEs) 
โครงการบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการ
ผลิต การตลาด การจัดการ และการบริการ รวมถึงเชื่อม
โยงความช่วยเหลือกับหน่วยงานเครือข่าย อาทิ สวทช. 
SME Bank และสถาบันการเงินอื่นๆ

ปั้นเอสเอ็มอีเชื่อมโยงนโยบายคลัสเตอร์ 

อธิบดีสมชาย กล่าวว่า นอกจากความช่วยเหลือใน 5 กลุ่ม
ตามสถานะธุรกิจแล้ว กสอ.ยังเดินหน้าผลักดัน คลัสเตอร์

สมชาย หาญหิรัญ

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
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ปั้น Intelligent SMEs 

ด้วย 4i

ในยุคท่ีการแข่งขันรุนแรงขึ้นและตลาดเป็นของลูกค้า อธิบดี
สมชาย บอกว่า ผู้ประกอบการที่จะอยู่รอดได้จ�าเป็นต้องมี
คุณสมบัติ Intelligent SMEs หรือ iSMEs โดยกลยุทธ์ 4 i 
(intelligent) ที่กสอ.จะเร่งพัฒนาผู้ประกอบการในปีนี้ ได้แก่ 

1. iProduct การสร้างสรรค์ผลติภณัฑ์ให้สอดคล้องกบัความ
ต้องการของตลาดผ่านการศึกษาพฤติกรรมความสนใจของ 
ผู้บริโภค โดยจะมุง่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในเรือ่งของการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ออกแบบดีไซน์ แพคเกจจิ้ง ให้โดนใจลูกค้า

2. iProcess สร้างความสามารถในการวางแผนและบริหาร
จัดการกระบวนการผลติได้อย่างชาญฉลาด สามารถลดต้นทนุ
ในทุกด้าน เช่น วัตถุดิบ เวลา ทรัพยากรและบุคคล รวมถึงการ
เลือกใช้เครื่องจักรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3. iNetwork ฉลาดในการสร้างเครือข่ายธุรกิจ ด้วยการรวม
กลุ่มและสร้างความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้า ไปจนถึง
ลูกค้า ผ่านการท�า Business Matching เช่น การคัดเลือก
เอสเอ็มอีที่มีศักยภาพ 200 รายจับคู่ท�าธุรกิจออนไลน์ภายใต้
เว็บไซต์ J-GoodTech โดยความร่วมมือกับองค์การเพื่อ
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมและนวตักรรมภูมภิาคแห่ง
ประเทศญี่ปุ่น (SMRJ) 

4. iEntrepreneurs เป็นผูป้ระกอบการทีช่าญฉลาด ปรบัตวัได้
ตามเทรนด์ตลาดและความต้องการของลูกค้าทีเ่ปลีย่นแปลงไป
อย่างรวดเรว็ ตวัอย่างเช่น แมคโดนลัด์ทีม่กีารปรบัตัวให้ลูกค้า
สามารถเลือกออกแบบแฮมเบอเกอร์ได้ด้วยตัวเอง

อตุสาหกรรมสนบัสนนุ เพือ่สอดคล้องกบันโยบายคลสัเตอร์
ของรัฐบาลที่มุ่งเน้น 6 ซูเปอร์คลัสเตอร์แห่งอนาคต ได้แก่ 
1. ยานยนต์และชิ้นส่วน 2. เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
และอุปกรณ์โทรคมนาคม 3. ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่
เปน็มิตรตอ่สิง่แวดล้อม 4. ดิจทิลั 5. นวตักรรมด้านอาหาร 
และ 6. เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical 
Hub) โดยจะน�าร่องพัฒนา 2 คลัสเตอร์ส�าคัญแบบครบ
วงจร คือ คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน และคลัสเตอร์
เครือ่งมือทางการแพทย์และสขุภาพ ภายใตโ้ครงการหลกั 
อาทิ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
แห่งอนาคต โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยง
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ 

“เราพยายามสร้างเนต็เวร์ิคให้เกดิการรวมตวัของเอสเอม็อี 
เป็นคลัสเตอร์กลุ่มเล็กๆ เพื่อหาแนวทางว่าเอสเอ็มอีจะ
รวมกนัเพือ่ยกระดบัเป็นส่วนหนึง่ของซพัพลายเชนซเูปอร์
คลัสเตอร์ใหญ่ได้อย่างไรบ้าง รวมทั้งเชื่อมโยงคลัสเตอร์
เดิมของเอสเอ็มอีท่ีมีอยู่แล้วกับสถาบันการศึกษา เช่น 
มหาวทิยาลยัเกษตรเข้ามาช่วยพฒันาเกษตรแปรรปู เป็นต้น” 

อธบิดสีมชาย กล่าวต่อว่า อกีหนึง่โครงการใหม่ท่ีมีแนวคิด
จะผลักดันในปีนี้ คือ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนา 
ฝึกอบรมผู้ประกอบการในรูปแบบอีเลิร์นนิงเพื่อให้ขยาย
การเข้าถึงกลุ่มผู้เข้าอบรมได้มากขึ้น รวมถึงมีแนวคิดที่จะ
จัดท�าแอปพลิเคชัน เช่น โปรมแกรมบัญชีบนสมาร์ทโฟน 
อ�านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ

ทั้งหมดน้ี คือ ภาพการด�าเนินงานส�าคัญๆ ที่ กสอ.
จะขับเคลื่อนในปีนี้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ปลุกพลังยักษ์เล็กเอสเอ็มอีเป็นพลังส�าคัญในการ 
ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิไทย โดยตัง้เป้าว่าจะสามารถพฒันา 
เอสเอ็มอีได้ 2,435 กิจการ วิสาหกิจชุมชน 2,820 ราย 
ผู้ประกอบการและบุคลากรได้รับการพัฒนารวม
จ�านวน 14,845 คน

ที่มา : EPA/FRANCK ROBICHON
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เมือ่โลกไม่ใช่ใบเดมิอกีต่อไป ธรุกจิยิง่ต้องหมนุตามให้ทนั
ลมเปลีย่นทศิ เช่นเดยีวกบั “ศรไีทย ซปุเปอร์แวร์” ทีไ่ม่เคย
ไม่หยุดนิ่งในการใช้นวัตกรรมก้าวน�าการแข่งขัน 

“ถ้าไม่มีนวัตกรรม ศรีไทยฯอยู่ไม่ได้” สนั่น อังอุบลกุล 
ประธานกรรมการ บริษัท ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด 
(มหาชน) เล่าถึงวิธีคิดที่ท�าให้ศรีไทยฯ เป็นองค์กรที่ให้
ความส�าคญักบัการเปล่ียนแปลงและมนีวตักรรมใหม่ๆ ใน
การท�าธุรกจิ เพราะการท�าธุรกจิยคุนีจ้ะเติบโตเฉพาะแต่การ
เป็น Supply Chain อย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องสร้างมูลค่า
เพิ่มหรือ Value Chain ใหม่ๆ ให้กับธุรกิจด้วย 

การท�าธรุกจิอย่างมนีวตักรรมของศรไีทยฯ ไม่ได้มแีต่เพยีง
การพัฒนาสินค้าใหม่ แต่ยังครอบคลุมไปถึงนวัตกรรม
การท�าตลาดใหม่ เพื่อรองรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสนั่นอธิบายว่า ทั้ง 2 อย่างนี้คือการ
ขับเคลื่อนนวัตกรรมท่ีผสานท้ัง Demand Pull และ 
Technology Push 

ศรีไทยฯ
ติดล้อธุรกิจ หมุนตามโลก

“ศรีไทยฯ ก่อตั้งธุรกิจมา 52 ปี 

มีมาร์เก็ตแชร์ 80% 

เป็นสินค้าคู่บ้านคนไทยมายาวนาน 

แต่ถ้ายังขายซุปเปอร์แวร์ ในแบบเดิมๆ 

สินค้าเราจะเชยในสายตาคนรุ่นใหม่ 

สนั่น อังอุบลกุล
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ควบคู่กับการรุกสู่ตลาดล่าง Lower Market โดยใช้
นวตักรรมพฒันาสินค้าเมลามนีราคาถกู รองรบัลกูค้า
กลุม่ประเทศ CLMV เช่น กมัพชูา พม่า ฯลฯ ประเทศ
เกิดใหม่ที่มีตลาดขนาดมหึมา 

“ศรีไทยฯ ก่อตั้งธุรกิจมา 52 ปี มีมาร์เก็ตแชร์ 80% 
เป็นสินค้าคู่บ้านคนไทยมายาวนาน แต่ถ้ายังขาย 
ซปุเปอร์แวร์ในแบบเดมิๆ สนิค้าเราจะเชยในสายตา
คนรุ่นใหม่ จึงต้องสร้างสินค้าใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์
และการเล่าเรื่องราวที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ลูกค้า 
เจเนเรอชัน่ ME ทีส่นิค้าต้องบ่งบอกความเป็นตวัตน” 

นีค่อืทศิทางทีศ่รไีทยฯต้องปรบัตวัภายใต้คอนเซป็ต์ 
“Melamine is Forever” เพื่อไม่ให้ซุปเปอร์แวร์
กลายเป็นสินค้าหมดอายุ 

โดยเฉพาะเมื่อโครงสร้างประชากรของไทยก�าลังเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ทิศทางนี้เป็น
สญัญาณทีบ่่งบอกว่า ตลาดซปุเปอร์แวร์ทีเ่คยรุง่เรอืง
ในเมืองไทยอาจจะไม่ใช่ขุมทรัพย์ใหญ่ของศรีไทยฯ 
อีกต่อไปในอนาคต 

การเบนเขม็สูป่ระเทศเกดิใหม่จงึเป็นยุทธ์ศาสตร์เพือ่
ไม่ให้วงจรธุรกิจกลายเป็นขาลง รวมไปถึงการรุกสู่
ตลาดเซกเมนต์ใหม่ ขยับไปเจาะตลาดที่อยู่ส่วนบน 
และฐานล่างของปิระมิดมากขึ้น จากเดิมที่สินค้า 
ซปุเปอร์แวร์ของศรไีทยฯ เคยท�าตลาดหลกัมายาวนาน 
อยู่ในกลุ่ม Mass Market ในสัดส่วนถึง 90% 

การพัฒนานวัตกรรมสินค้าแบบ 

Demand Pull คือ กลยุทธ์ ในการ

พัฒนาสินค้าใหม่ที่ตอบโจทย์

ตามความต้องการลูกค้าทั้งตลาดบน

และล่าง เพื่อไม่ให้ตกขบวนธุรกิจ

ในอนาคต

“เราเอาความต้องการของลกูค้าเป็นแรงผลกั ถ้าลกูค้าต้องการ
อะไร เราต้องท�าให้ได้ ขณะเดียวกันก็ใช้เทคโนโลยีเป็น
ตัวน�าให้เกดินวตักรรมทีย่งัไม่เคยมใีครท�ามาก่อนในตลาด” 

ล่าสดุ ความเคลือ่นไหวทางธรุกจิครัง้ใหม่ของศรไีทยฯ คือ 
การแจ้งเกิดสินค้าไลฟ์สไตล์พรีเมี่ยมแบรนด์ใหม่ “THE 
POTTERS” (เดอะพอตเตอร์ส) ทีร่ปูลกัษณ์ไฉไลกว่าเดมิ 
เจาะกลุม่ Niche Market ทีเ่น้นท�าตลาดแบบ Emotional 
Marketing ด้วยการสร้างเรือ่งราวผ่าน “คาแรคเตอร์” ตวั
ละครและดีไซน์บนเคร่ืองครัวเมลามีน ของแต่งบ้าน ของใช้
ของสาวๆ เช่น กระเป๋า ผ้ากันเปื้อน ฯลฯ 

นวัตกรรม Demand Pull ของศรีไทยฯ เป็นการปรับตัว
เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าเจเนอเรชั่น ME หนุ่มสาวที่เพิ่งเข้าสู่
วัยท�างาน เป็นกลุ่มที่มีก�าลังซื้อ และเป็นลูกค้าในอนาคต 

สนัน่ บอกว่า การพฒันานวตักรรมสนิค้าแบบ Demand 
Pull คือ กลยุทธ์ในการพัฒนาสินค้าใหม่ที่ตอบโจทย์
ตามความต้องการลูกค้าทั้งตลาดบนและล่าง เพื่อไม่
ให้ตกขบวนธรุกจิในอนาคต โดยลกูค้าในตลาดบนที่เป็น 
Niche Market จะใช้สินค้าขายดีไซน์ภายใต้แบรนด์ใหม่ 
“THE POTTERS” 
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บ้านหลังที่สองของ ‘ศรีไทย’

เวยีดนาม ถอืเป็น “บ้านหลงัทีส่อง” ของศรไีทยซปุเปอร์แวร์ทีอ่อก
ไปขยายฐานผลติรบัการเตบิโตของเศรษฐกจิเวยีดนามทีก่�าลงัโตวนั
โตคนื โดยปัจจบุนั ศรไีทยฯ มโีรงงานในเวยีดนาม 3 แห่ง โดย 2 แห่ง
ต้ังอยู่ท่ีโฮจมิินห์ และอีกหนึง่แห่งเพิม่เร่ิมเดินเคร่ืองผลิตท่ีฮานอย

สนัน่ เล่าว่า ปัจจบุนั ตลาดเมลามนีในเวยีดนามขยายตวัอย่างรวดเรว็ 
จนถงึขนาดทีต้่องส่งออเดอร์จากเวียดนามกลับมาผลิตทีโ่รงงานใน
เมืองไทย ซึ่งยังเดินเครื่องได้ไม่เต็มก�าลังการผลิต ในอนาคตเส้น
ทางคมนาคมขนส่งสินค้าจากไทยไปเวียดนามยังสามารถใช้การ
ขนส่งด้วยรถบรรทุกแทนขนส่งทางเรือ รวมทั้งโฮจิมินห์ ยังถือ
เป็นประตูส�าคัญในการส่งสินค้าต่อเข้าไปยังพนมเปญ 

ปัจจุบัน สัดส่วนรายได้ของศรีไทยฯมาจากตลาดในประเทศไทย 
70% และต่างประเทศ 30% แต่นบัจากนีใ้นอกี 5 ปีข้างหน้า เนือ่งจาก
ตลาดในเมืองไทยเริ่มอิ่มตัวและจะค่อยๆ ลดสัดส่วนลงมาอยู่ท่ี 
50% โดยเวียดนามจะเป็นบ้านหลังใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมของศรี
ไทยฯในอนาคตอีก 10 ปีจากนี้ โดยบริษัทจะเข้าไปขยายการ
ลงทุนทั้งโรงงานใหม่และซื้อกิจการโรงงานพลาสติกในเวียดนาม
เพื่อรองรับการขยายตัว 

สน่ัน บอกว่า ในอนาคตจ�านวนประชากรในเวียดนามมีโอกาส
เพิ่มขึ้นทะลุ 100 ล้านคน โดย 70% ของประชากรยังเป็น Yong 
Population ที่มีอายุระหว่าง 15-60 ปี จึงมีแรงงานที่พร้อมจะเข้า
สูภ่าคอตุสาหกรรม และกลายเป็นก�าลงัซือ้ทีส่�าคญัในอนาคต โดย
รายได้ธรุกิจในเวยีดนามของศรไีทยฯ ในปีทีผ่่านมาอยูท่ีป่ระมาณ 
1,600 ล้านบาท และมีโอกาสเติบโตไปถึง 8,000 ล้านบาท ได้ใน
อีก 5 ปีข้างหน้า

ขณะเดยีวกนัต้องสร้างสรรค์สนิค้าใหม่ทีใ่ช้เทคโนโลยี 
ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ท�าให้ศรีไทยฯ เป็น Trend Setter 
หรือผู้น�าเทรนด์การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ มาสู่วงการ
อุตสาหกรรมพลาสติกและเมลามีนเสมอมา ทั้งการ
ผลิตขวดเพ็ท กล่องบรรจุอาหารแช่แข็งที่เข้าเตาอบ
ไมโครเวฟได้ การเป็นผูน้�าผลติฝาปิดขวดน�า้ (Closer) 
ที่เบาที่สุดเพียงไม่กี่รายในโลก เป็นต้น 

นอกจากนี้ ยังมีตลาดใหม่ที่ก�าลังขยายตัวอย่างสูงที่
ศรีไทยฯ เข้าบุกเบิกสร้างตลาด คือ การผลิตลังและ
พาเลทพลาสติก หรือ Material Handling ที่ใช้จัด
เกบ็และขนย้ายสินค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ เพ่ือเข้ามา
ทดแทนลังกระดาษและพาเลทไม้ที่ก�าลังจะหมดยุค 

ล่าสุด นวัตกรรมสินค้าใหม่ถอดด้ามของศรีไทยฯ 
ท่ีเตรยีมออกมาเขย่าวงการเครือ่งใช้บนโต๊ะอาหาร
เจาะกลุ่มภัตตาคาร และโรงแรม คือ การพัฒนา
นวตักรรมสนิค้าใหม่ทีจ่ากวสัดเุมลามนีผสมกระเบือ้ง
ทีเ่รยีกว่า “Porceline” ทีม่รีปูลกัษณ์เหมอืนจานชาม
พอร์ซเลน แต่แขง็แรงทนทานกว่า ตกแล้วไม่แตก

ซีอีโอศรีไทยฯ เล่าว่า ปัจจุบัน ศรีไทยฯ ยังเป็นผู้น�าโรงานเมลามีน
ระดับโลกที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนากระบวนการ
ผลติให้เป็นระบบอตัโนมัติ (Automation) เพือ่ลดจากการใช้แรงงาน 
มาใช้เครื่องจักรที่เป็นระบบอัตโนมัติ เช่น การบรรจุสินค้าด้วยกล่อง 
โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รวมถึงการน�า
ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) มาใช้เพื่อเพิ่มความ
สามารถในการแข่งขัน 

การปรับตวัของศรีไทยซปุเปอร์แวร์จงึเป็นตวัอย่างธรุกิจท่ีใช้นวัตกรรมทัง้ 
Demand Pull และ Technology Push เพือ่หมุนให้ทันตามพลวตัการ
เปล่ียนแปลงของโลกยุคใหม่ ซ่ึงธรุกิจท่ีรูจั้กปรบัตัวเท่าน้ันจึงจะอยู่รอด 
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industrial Wrap

 นางอรรชกา สบีญุเรอืง รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม เป็นประธาน 
ในพิธีรับมอบพระบรมสาทิสลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ชุด 
“พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” 
จ�านวน 10 ภาพ จากนายจิระพันธ์  
อุลปาทร ประธานกรรมการ บริษัท  
สุมิพล คอร์เปอเรชั่น จ�ากัด เพื่อติดตั้ง 
ณ ห้องโถงหน้าห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 
กระทรวงอุตสาหกรรม

 นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะผู้บริหาร
กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม
การประกอบการเหมอืงหนิปนูเพ่ืออุตสาหกรรม
ปนูซเีมนต์ของบรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย (ท่าหลวง) 
และบริษัท ศิลาสานนท์ ในพื้นที่ จ.สระบุรี 
 พร้อมกันนี้ได้ก�าหนดแนวทางการจัดหา
แหล่งน�้าส�ารองจากขุมเหมือง เพื่อใช้ประโยชน์
ในการอปุโภคให้กับประชาชนและเตรยีมรบัมอื
กับสถานการณ์ภัยแล้ง 
 โดยเบือ้งต้นพบว่ามพีืน้ทีเ่หมอืงแร่ทีส่ามารถ
ใช้เป็นแหล่งน�้าได้ทั้งสิ้น 238 แปลง มีปริมาตร
น�้ารวมทั้งสิ้นประมาณ 166,019,100 ลูกบาศก์
เมตร

ลงพื้นที่ตรวจเหมืองแร่ จ.สระบุรี 

รับมอบพระบรมสาทิสลักษณ์ 

 นายสมชาย หาญหริญั อธบิดกีรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม เปิด
เผยว่า กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรมอยูร่ะหว่างเร่งขบัเคลือ่นนโยบาย

ผลกัดนัผูป้ระกอบการ
ที่มีความพร้อมออก
สู่ตลาดต่างประเทศ 
ภ า ย ใ ต ้ แ น ว คิ ด  
“Shining to the 
World” รองรับ 
ความต้องการของ 
ผู้บรโิภคทัว่โลก โดยได้
จดัสรรเงนิงบประมาณ 
85 ล้านบาทเพื่อมุ่ง
ยกระดับศักยภาพ
อุตสาหกรรมแฟชั่น

และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร ซึ่งเป็นอุตสาหกรรม
ที่สามารถส่งออกมีมูลค่ารวมกันได้กว่า 1.5 ล้านล้านบาทต่อปี 
  ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถพัฒนาเอสเอ็มอีได้กว่า 500 ราย ผลิต
นักออกแบบรุ่นใหม่ได้ไม่ต�่ากว่า 2,000 ราย รวมถึงเพิ่มมูลค่า
ผลติภณัฑ์ และเพิม่ยอดขายในตลาดต่างประเทศ และมกีารลงทนุ
เพิ่มขึ้นมากกว่า 500 ล้านบาท โดยในปีนี้จะเน้นการเพิ่มศักยภาพ 
ด้วยการพฒันาเชงิลกึให้กบัเอสเอม็อ ีในอตุสาหกรรมแฟชัน่ ทัง้ใน
ด้านรูปแบบและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการ
ของตลาด โดยดึงนักออกแบบที่มีชื่อเสียงระดับโลกเข้ามาให้การ
อบรมและวางรากฐานแนวคิดด้านการออกแบบ และนวัตกรรม
แฟชั่นแก่นักออกแบบรุ่นใหม่ 

ปั้นแฟชั่น-เกษตรแปรรูปบุกตลาดโลก
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 นายอาทติย์ วฒุคิะโร ปลดักระทรวง
อุตสาหกรรม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิ 
ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบ เพื่อหารือเรื่องการ
ลงทุนในประเทศไทย ณ ห้องรับรอง  
ชั้น 2 กระทรวงอุตสาหกรรม โดยจังหวัด
ไอจิถือเป็นจังหวัดที่มีบริษัทมาลงทุน
ในประเทศไทยมากที่สุด ส่วนใหญ่เป็น
อุตสาหกรรมประเภทชิ้นส่วนยานยนต์ 
และเครื่องมือจักรกล

ยกระดับวิชาชีพอาชีวศึกษา

ก.อุตฯจับมอื สสว. สร้างคลสัเตอร์ 17เครอืข่าย

จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น

เข้าพบหารือโอกาสลงทุน 

 นายอาทติย์ วฒุคิะโร ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 
กล่าวว่า กระทรวงอตุสาหกรรม เร่งสนองนโยบายรฐับาล
ในการกระตุน้เศรษฐกจิ โดยมอบหมายให้กรมส่งเสรมิ
อุตสาหกรรม (กสอ.) จับมือร่วมกันส�านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) รวมกลุ่ม
คลัสเตอร์เอสเอ็มอีในกลุ่มอุตสาหกรรม 17 เครือข่าย 
ภายใต้สาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น สาขาเคร่ืองใช้และ
ของตกแต่งบ้าน และสาขาเกษตรแปรรูป เพื่อเพิ่ม 
ขีดความสามารถการแข่งขันและการพัฒนาเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมของประเทศ ในลกัษณะการสร้างเครอืข่าย 
ที่เรียกว่า “Business Networking” 
 นายสมชาย หาญหิรัญ อธิบดีกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม กล่าวว่า กสอ.ได้รับมอบหมายให้ด�าเนิน 
“โครงการสนบัสนนุเครอืข่าย SMEs ใน 18 กลุม่จงัหวดั” 
โดยได้คดัเลือกคลสัเตอร์ท่ีมศีกัยภาพรวม 17 เครอืข่าย 
ได้แก่ 1) คลสัเตอร์ผ้าทอพืน้เมอืงอดุรธาน ี2) คลสัเตอร์
ผู้ผลิตและแปรรูปผลไม้ภาคตะวันออก 3) คลัสเตอร์ 
ของฝาก ของทีร่ะลกึ จ.เลย 4) เครอืข่ายผกัผลไม้แปรรปู
กลุ่มยุทธศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง 
  5) เครือข่ายธุรกิจแฟชั่น (Bangkok Fashion 

Cluster) 6) เครือข่ายอุตสาหกรรมชา จ.เชียงราย  
7) คลสัเตอร์สิง่ทอเพชรเกษม 8) เครอืข่ายผลติภณัฑ์ 
ผ้าหม้อห้อม จ.แพร่ 9) คลัสเตอร์ต่อตัวถังรถบัส 
จ.ราชบุรี 10) คลัสเตอร์นมโคและผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากนมโค จ.มหาสารคาม 11) คลสัเตอร์ข้าวหอมมะลิ 
จ.ร้อยเอด็ 12) คลสัเตอร์บรรจภุณัฑ์โลหะ 13) คลสัเตอร์
ข้าวและข้าวแปรรูป 14) คลัสเตอร์เซรามิกล�าปาง  
15) เครือข่ายอุตสาหกรรมแป้งมันส�าปะหลัง  
16) คลสัเตอร์เครือ่งหนังไทยและ 17) เครอืข่ายอตุสาหกรรม 
แปรรูปอาหาร จากกรุงเทพฯและปริมณฑล
 ผู้ประกอบการที่สนใจร่วมโครงการสามารถ
ติดต่อได้ที่ ส�านักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม  
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2202 4581

 นางอรรชกา สีบญุเรอืง รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
อุตสาหกรรม ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือระหว่าง 
ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อน
การยกระดับคุณภาพวิชาชพีอาชวีศึกษา พร้อมลงนาม 
“บันทึกข้อตกลงความร่วมมือสานพลังประชารัฐ 
ยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษา (Competitive 
Workforce)” โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รอง
นายกรฐัมนตร ีเป็นประธาน ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ 
กรุงเทพฯ
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การเป็น “ครัวของโลก” ในยุคต่อไปใช่แต่ว่าจะผลิต
สนิค้าแมสโปรดักส์ แต่ต้องเป็นอาหารท่ีมี “นวตักรรม” 
ที่ส�าคัญต้อง “ขายได้จริง” 

ปัจจบัุน แม้ความต่ืนตัวในการพฒันาผลิตภณัฑ์เพือ่
สร้างมลูค่าเพิม่จะมมีากข้ึน แต่กลบัพบว่าหลายสนิค้า
กลบัไม่สามารถออกสูต่ลาดในเชงิพาณชิย์ได้ หรอืวาง
ขายแต่ไม่ประสบความส�าเร็จ สาเหตุส�าคัญเนื่องมา
จากขาดการน�านวัตกรรมมาปรับใช้กับธุรกิจเพื่อให้
เกดิรปูแบบใหม่ๆ ทีส่อดรบักบัพฤตกิรรมการบรโิภค
ที่ปรับเปลี่ยนไปของโลก

นวัตกรรมอาหาร

ไอเดียเจ๋งไม่พอ..ต้องขายได้จริง

นวัตกรรมมิใช่เพียงแค่ความคิดสร้างสรรค์

หรือความคิดใหม่ๆ แต่ต้องเป็นความคิดใหม่

ที่สามารถขายได้จริง หรือการท�าให้

ความคิดใหม่ๆ มีมูลค่าเชิงพาณิชย์

ที่มา : http://busch-machinery.com/Food-Packaging-Equipment.htm
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“นวตักรรมมใิช่เพยีงแค่ความคดิสร้างสรรค์หรอืความ
คิดใหม่ๆ แต่ต้องเป็นความคิดใหม่ที่สามารถขายได้
จรงิ หรอืการท�าให้ความคดิใหม่ๆ มมีลูค่าเชงิพาณชิย์ 
ซึง่การสร้างนวตักรรมทางธรุกจิมีความส�าคัญเป็นอย่าง
ยิง่ในโลกการค้ายคุปัจจบุนัทีม่กีารแข่งขนัรนุแรงมาก
ขึ้น และเป็นแนวทางส�าคัญที่กระทรวงอุตสาหกรรม
และสถาบันอาหารเร่งส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้
มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และมีโอกาสเข้าสู่
ตลาดโลกได้มากขึน้” อาทติย์ วฒุคิะโร ปลดักระทรวง
อตุสาหกรรม กล่าวถงึความส�าคญัของการเสรมิสร้าง
ศักยภาพเอสเอ็มอีไทย ด้วยนวัตกรรมอาหาร 

ดังนั้น เพียงแนวคิดอย่างเดียวจึงยังไม่พอ แต่ต้อง
ตอบโจทย์ตลาดได้อย่างแท้จริงด้วย โดยค�าแนะน�า
เบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการเพ่ือเป็นแนวทางสร้าง
นวัตกรรมทางธุรกิจ ขั้นตอนแรก คือ ต้อง “รู้เขา” 
รู้จัก “ลูกค้าหรือตลาดการแข่งขัน” ที่แสดงถึง
ความต้องการของผู้บริโภค และต้อง “รู้คู่ต่อสู้” ว่า
มีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องว่ามีรูป
แบบใดบ้าง เป็นการมองจากปัจจยัภายนอกก่อนมาตี
โจทย์เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ 

บริหารจัดการนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความ
คุ้มค่าทางเศรษฐกิจต่อการลงทุนในนวัตกรรม

ปลัดอาทิตย์ กล่าวว่า ช่วงที่ผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรม
ได้มอบหมายสถาบนัอาหารด�าเนนิการส่งเสรมิและพฒันา
ผลติภณัฑ์ เพือ่เป็นการเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้กับผู้ประกอบการอาหารมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 

5 ปีทีผ่่านมา มผีูป้ระกอบการทีเ่ข้ารบัการพฒันาผลติภณัฑ์
รวม 330 ผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม
อาหารของไทยให้เป็นครวัอาหารคณุภาพของโลก (Thailand 
Food Quality to the World) โครงการเสริมสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกจิแก่อตุสาหกรรมอาหารและสร้างความเชือ่มัน่
ให้แก่คณุค่าอาหารไทย (Thailand Food Forward) และ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล

“ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการที่ผ่านมา 70% ประสบ
ความส�าเร็จในเชิงพาณิชย์ ส่วนอีกร้อยละ 30% ยังต้องมี
การวจิยัและพฒันาต่อเนือ่ง ในรายทีม่กีารน�าเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมมาประยกุต์ใช้ในสายการผลติ จะพบว่าสามารถ
จ�าหน่ายออกสูต่ลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ เช่น 
ญี่ปุ่น จีน ยุโรป สหรัฐอเมริกา ตะวันออกกลาง และตลาด
ประเทศเพื่อนบ้าน CLMV เป็นต้น”

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการที่ผ่าน

มา 70% ประสบความส�าเร็จในเชิงพาณิชย์ 

ส่วนอีกร้อยละ 30% ยังต้องมีการวิจัยและ

พัฒนาต่อเนื่อง

ขัน้ตอนทีส่�าคญัต่อมา คอื การ
สร้างหรือต่อยอดนวัตกรรม
ทางธุรกิจในอุตสาหกรรม
อาหารให้เกิดมูลค่าในเชิง
พาณิชย์ได้จริง โดยพิจารณา
แนวคดิทีม่หีลายมติปิระกอบ
กัน เช่น ด้านเทคโนโลยี ด้าน
รปูแบบหรอืกระบวนการ ด้าน
บรรจุภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ข้อก�าหนดคุณภาพ ด้านการ
ก�าหนดคุณค่าของตราย่ีห้อ 
และระดบัการบรกิาร เป็นต้น 
และเมือ่มนีวตักรรมทางธรุกจิ
ที่เกิดขึ้นใหม่ ก็จะต้องมีการ

อาทิตย์ วุฒิคะโร

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
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จากการตดิตามประเมนิผลของสถาบนัอาหารพบว่า ปัจจยั
ส�าเรจ็ (Key success) ของผูป้ระกอบการทีเ่ข้าร่วมโครงการ
ที่ส�าคัญประการหนึ่ง คือ การน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาประยกุต์ใช้ในสายการผลติ จนเกดิผลติภณัฑ์ในรปูแบบ
ใหม่ แตกต่าง และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
มากขึ้น สามารถสร้างรายได้กลับสู่ธุรกิจเป็นจ�านวนมาก

นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันอาหาร ยัง
พยายามผลักดันให้ผู้ประกอบการเปิดตลาดต่างประเทศ 
มากขึน้โดยจดั Business Matching เพ่ือให้ผูป้ระกอบการ 

พบปะกับผู้น�าเข้า ผู้กระจายสินค้าในต่างประเทศ 
เช่น ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ยุโรป เป็นต้น ซึ่งสร้างโอกาส
ทางการค้าให้ผู้ประกอบการไทยอย่างต่อเนื่อง 

ทิศทางจากนี้ไป การขับเคลื่อนด้านนวัตกรรมจึงคง
เป็นโจทย์ท้าทายที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันท�างาน 
ต่อไปเพือ่ยกระดับขดีความสามารถของผูป้ระกอบการ 
ไทย และผลักดัน “นโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก” ให้
บรรลุเป้าหมายได้อย่างแท้จริง

13 แนวโน้ม การปรับเปลี่ยนการบริโภคและรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่จะ
มาแรงในอนาคต 
 การพัฒนาผลติอาหารในรปูแบบใหม่ท่ีเรยีกว่า ผลติภณัฑ์

อาหารทีใ่ห้คณุค่าเฉพาะ หรอืFunctional Food Products 
ออกสู่ตลาดมากขึ้น เพราะผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพ 

 การให้ความส�าคัญกับการลงทุนและคิดค้นผลิตภัณฑ์
อาหารที่เน้นความเป็นธรรมชาติ ผ่านการปรุงแต่งน้อย 
มาจากแหล่งผลติทีไ่ด้รบัการรบัรองมาตรฐานและความ
ปลอดภัย

 วถิกีารด�าเนนิชวีติประจ�าวนัทีเ่ร่งรบี และการเปลีย่นแปลง
โครงสร้างประชากรท่ีมผีูส้งูอายเุพิม่ข้ึน ส่งผลให้ผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่หันไปบริโภคอาหารกึ่งส�าเร็จรูป (Instant 
Foods) อาหารพร้อมปรุง (Ready-to-cook) และ
อาหารพร้อมทาน (Ready-to-eat) ซึ่งหาซื้อได้จาก
ร้านสะดวกซื้อ 

 ผู้บริโภคใส่ใจค้นหาความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ  
ดงันัน้ ผูผ้ลติควรมกีารน�าเสนอข้อมลูผลติภัณฑ์น้ันๆ ตัง้แต่ 
กระบวนการผลิตจนถึงการบริโภคว่ามีที่มาอย่างไร 

 ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าตอบสนองความต้องการเฉพาะ
ด้านสุขภาพในแต่ละด้านจะเริ่มออกสู่ตลาดมากขึ้น 
เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบไปด้วย Active Ingredient 
การเติมสารอาหารต่างๆ ลงไปในอาหาร เช่น แคลเซียม 
วิตามินดี ฯลฯ 

 ผลิตภัณฑ์ท่ีเน้นการชะลอความแก่และบ�ารุงสุขภาพ
ยังคงมาแรง โดยพบว่าภายใน 10 ปีข้างหน้าโลกจะมี
ประชากรสูงอายุเป็นจ�านวน 1 พันล้านคน 

 การเพิ่มขึ้นของประชากรท�าให้ความต้องการอาหาร
ประเภทโปรตีนมีมากยิ่งขึ้น 

 แนวโน้มผลิตภัณฑ์อาหารที่ปราศจากสาร
ก่อภูมิแพ้ต่อผู้บริโภค เช่น Gluten free, 
Lactose free, Salt free, Sugar free, Fat 
free, Meat free เป็นต้น

 การลดปรมิาณน�้าตาลในผลติภณัฑ์อาหารของ
ผู้ประกอบการ เพื่อตอบโจทย์ผู้ป่วยโรคอ้วน 
โดยการปรับสูตรใหม่ หรือการใส่น�้าตาลจาก
ธรรมชาติ เช่น หญ้าหวาน หรือ หล่อฮังก๊วย 
เป็นต้น 

 สนิค้าในหมวดหมูเ่พือ่สขุภาพ จะมกีารเตบิโต
อย่างต่อเนือ่ง และมแีนวโน้มใช้ค�าว่า Additive/
Preservative free แทนค�าว่า Natural กัน
มากขึ้น 

 ในยคุทีเ่ศรษฐกจิยงัไม่ฟ้ืนตวั อาหารและขนม
ที่ท�าให้ผู้บริโภครู้สึกสนุกได้รับประสบการณ์
ความอร่อยแบบใหม่ๆ จะเข้ามามบีทบาทมาก
ขึ้น และได้รับกระแสตอบรับที่ดี เนื่องจากมี
ลกูเล่นทางเน้ือสมัผสั กลิน่รส และรสชาตขิอง
ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากเดิม 

 กระบวนการผลิตอาหารแบบรักษ์โลกก�าลัง
แพร่หลายมากขึ้น ผู้ผลิตอาหารจะให้ความ
ส�าคญัถงึของเสยีทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการผลติ 
โดยการน�ากลับมาใช้ใหม่อย่างสร้างสรรค์ 

 แนวโน้มผลิตภัณฑ์ส�าหรับเด็กทารกและ 
ผู้สูงวัยจะมีมากขึ้น เช่น มันฝรั่งพริงเกิล ได้มี
การเพิม่กลิน่ให้ผลติภณัฑ์อกี 30% เพือ่รองรบั
กลุ่มผู้สูงวัยที่มีต่อมรับรสผิดเพี้ยนไป ส่วน
กลุ่มเด็ก ก็ต้องปรับกลิ่นให้น้อยลง เป็นต้น

13 เทรนด์ธุรกิจอาหาร..หมุนตามโลก
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ปี 2559 นอกจากจะถือเป็นการก้าวสู่ปีที่ 20 ของ
การด�าเนินงานของสถาบันอาหารแล้ว ยังถือเป็นปี
แห่งการก้าวส�าคัญของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ใหม่ในหลายมิติ 

ยงวฒุ ิเสาวพฤกษ์ ผูอ้�านวยการสถาบนัอาหาร กล่าว
ว่า ปีนีส้ถาบนัอาหารก้าวสู่ปีที ่20 จงึมียทุธศาสตร์ใหม่
เพิม่เตมิเพือ่ต่อยอดระดับการด�าเนินงานของสถาบนั
อาหารท่ีต้องการยกระดบัเป็น “สถาบนัอาหารแห่งชาติ 
ระดับอาเซียนและระดับเวิลด์คลาส” ภายในกรอบ
ระยะเวลาปี 1-3 ปีตามล�าดบั โดยได้วาง 6 ยทุธศาสตร์
ใหม่ทีจ่ะพลกิโฉมการส่งเสริมอาหารไทยให้ยกระดับ
ไปอีกขั้นในปีนี้ ได้แก่ 

ยทุธศาสตร์แรก เดนิหน้าจดัตัง้ Window of Thai 
Food ศนูย์เช่ือมโยงอาหารไทยสูเ่ชงิพาณชิย์ต้นแบบ 
One Stop Service เพื่อท�าหน้าที่เป็นเสมือน 
“หน้าต่างการลงทนุ” และการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์
ภาพลักษณ์ และการค้าอาหารไทยอย่างครบวงจร 

โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมอืกบัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 
อาท ิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณชิย์ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา ฯลฯ และ
หน่วยงานด้านการวจัิยต่างๆ เพ่ืออ�านวยความสะดวก 
ให้นักลงทุน และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร
ทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�า้ 

ยุทธศาสตร์ที่สอง จัดตั้ง Design and Inspection 
Center ศูนย์การออกแบบและตรวจสอบอุตสาหกรรม 
(สาขาอาหาร) ในพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ โดยท�าความร่วมมอื 
ในการใช้ Facility กับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา 
หน่วยวิจัยต่างๆ ในพื้นที่ เพื่ออ�านวยความสะดวกแบบ 
ครบวงจรให้กับผู้ประกอบการทั้งในประเทศ รวมทั้ง
ประเทศเพือ่นบ้าน รวมไปถงึการออกแบบและวจิยัพฒันา
ผลิตภัณฑ์ และการเป็นหน่วยตรวจวิเคราะห์

ยุทธศาสตร์ที่สาม สร้างกรอบความร่วมมือกับองค์กรทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ เพือ่ยกระดบัขดีความสามารถ
ของบุคลากรและศกัยภาพผูป้ระกอบการ อาทิ ความร่วมมือ 
ด้านการวิจัย การตรวจวิเคราะห์สินค้าทางห้องปฏิบัติการ 
การตรวจรับรอง ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์ที่สี่ การรักษามาตรฐานรสชาติอาหารไทย 
และก�าหนดมาตรฐานอาหารไทย โดยริเริ่มโครงการ 
Exploring Thai Flavored และร่วมมือกับโครงการ 
Thai Delicious ของส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และ
หน่วยงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ส่งเสรมิให้ธรุกจิอาหารไทย
เติบโตอย่างรวดเร็วและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ห้า ผลักดัน Thai Food Heritage หรือ 
“ศนูย์การเรยีนรูอ้าหารไทย” พืน้ทีก่ารเรียนรู้สมยัใหม่เฉพาะ
ทางด้านอาหารแห่งแรกในประเทศไทย ให้ชาวไทยและชาว
ต่างชาติรู้จักและเป็นแหล่ง “ห้ามพลาด” ที่จะมาเยี่ยมชม

ยุทธศาสตร์ที่หก โครงการ Food Future มุ่งเน้นอาหาร
ท่ีมศัีกยภาพในอนาคต Aging Food Functional Food 
และ Medical Food ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้มากขึ้น

ทั้งหมดนี้ เป็นภารกิจที่สถาบันอาหารเตรียมเดินหน้า 
ขบัเคลือ่นเพือ่สร้างศกัยภาพการแข่งขนัให้กบัผูป้ระกอบการ 
อาหารไทยในปีนี้

6 ยุทธศาสตร์ใหม่

‘สถาบันอาหาร’..ก้าวสู่ปีที่ 20

ยงวุฒิ เสาวพฤกษ์

ผู้อ�านวยการสถาบันอาหาร

kitchEn of thE World
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hot & cool 

“TINT bicycle” จักรยานแฟชั่นไอเดียสุดคูลที่ให้เลือก 
Design By Yourself ออกแบบเอง ปั่นเท่ไม่ซ�้าใคร  
บ่งบอกสไตล์ที่ใช่ สนองใจนักปั่นยุคโซเชียล 

จกัรยานแฟชัน่ คูแ่ข่งมน้ีอย ยิง่ประเภทให้ลกูค้าเลอืกออกแบบ
ได้เองตามใจชอบด้วยแล้วก ็ยิง่น้อยนดิตามไปด้วย นีค่อืโอกาส
ของธุรกิจคิดต่าง “TINT bicycle” ผูผ้ลิตและจ�าหน่าย จกัรยาน
ทีล่กูค้าสามารถเลอืกออกแบบได้ให้มคีวามเฉพาะตวัไม่ซ�า้ใคร 

b i c y c l e

ปั่นเท่ได้ไม่ซ�้าใคร

พอมองเรื่องสร้างแบรนด์ 

เราก็ต้องมีตัวตนให้คนเขารู้จกั 

เลยยกกิมมิกการเป็นจกัรยาน

คัสโตไมซ์ขึน้มา เพราะมองว่า 

ถ้าแค่จะท�าจักรยานสวยๆ ขาย

คนคงไปหาซื้อที่ ไหนก็ ได้

TINT
Design By Yourself

ต้น-ณัฐพาส จิระสถิตวรกุล, ติว-รวิภาส เวชชาภินันท์ และ ปูม เชษฐ์โชติศักดิ์ 3 สหายผู้ร่วมก่อตั้ง TINT bicycle
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ตวิ-รวภิาส เวชชาภนินัท์ หนึง่ในผูร่้วมก่อตัง้ TINT bicycle 
บอกหวัใจแห่งความส�าเร็จ ของการท�าธรุกิจจกัรยานคสัโตไมซ์ 
ว่า “ไอเดียส�าคัญท่ีสดุ” ถ้ามไีอเดยีทีด่ ีกใ็ห้ลองท�าด ูลองแล้ว 
จะรู้เอง ขอแค่มีไอเดียที่เจ๋ง และเชื่อในไอเดียนั้น 

“การท�าธรุกจิต้องเริม่จากมมีายด์เซต็ จากนัน้กไ็ปช่องทาง หา
อะไรก็ตามที่สามารถสื่อสารให้คนทั่วไปรับรู้ได้ ส่วนการท�า
ธุรกจิกบักลุม่เพ่ือนน้ัน ปัญหามแีน่นอน เพราะแต่ละคนอาจ
คดิต่างกนั แต่กต้็องพดูคยุและสือ่สารกนัให้มาก สดุท้ายกจ็ะ
ผ่านทุกปัญหาไปได้ แล้วธุรกิจก็จะโตต่อไปได้เอง”

กุญแจความส�าเร็จ ธุรกิจ TINT bicycle

เบือ้งหลงัแนวคดิคลูๆ มาจาก ต้น-ณฐัพาส จิระสถิต
วรกุล, ติว-รวิภาส เวชชาภินันท์ และ ปูม เชษฐ์
โชติศักดิ์ 3 สหายผู้ร่วมก่อตั้ง TINT bicycle ธุรกิจ
น้องใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อปีที่ผ่านมา ถึงวันนี้ยังไม่
ครบขวบปีด ีแต่มยีอดไลค์ในแฟนเพจ Facebook/ 
TINT bicycle สงูกว่า 1.4 แสนไลค์เข้าไปแล้ว ขณะที ่
ยอดออเดอร์ก็ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

จุดเริ่มต้นของธุรกิจ มาจากการที่ ต้น-ณัฐพาส ซึ่ง
เคยเปิดร้านจกัรยานญีปุ่น่มอืสองมาก่อน ตวัเขาเองมี
ทกัษะในการเนรมติจกัรยานมอืสองให้เหมอืนใหม่ ไม่
ว่าจะท�าส ีเบาะ ล้อ และอืน่ๆ จนเกดิไอเดยีสลดัคราบ
ความเป็นมอืสอง แล้วมาท�าของใหม่มอืหนึง่ทัง้หมด
ก็น่าจะท�าได้เช่นกัน จึงรวมตัวกับเพื่อนๆ ลองธุรกิจ
ใหม่ แต่สิ่งที่มองต่างไปจากเดิม คือจะเน้นการสร้าง
แบรนด์ ไม่ใช่แค่เปิดร้านขายจักรยานเท่านั้น 

“พอมองเรื่องสร้างแบรนด์ เราก็ต้องมีตัวตนให้คน
เขารู้จัก เลยยกกิมมิกการเป็นจักรยานคัสโตไมซ์ขึ้น
มา เพราะมองว่า ถ้าแค่จะท�าจักรยานสวยๆ ขาย คน
คงไปหาซ้ือที่ไหนก็ได้” ติว-รวิภาส บอกจุดเริ่มต้น
ของไอเดีย

นั่นคือที่มาของ TINT bicycle จักรยานพันธุ์ใหม่
ที่พลพรรคนักปั่นจะสามารถมาเลือกออกแบบเอง
ได้ตามใจชอบ ให้ถูกจริตกับแต่ละคน ตั้งแต่ สีของ
เฟรมจกัรยาน ทีม่ใีห้เลอืกมากกว่า 20 ส ีล้อแนวๆ กบั
สีของยางรถ ไล่ไปจนแฮนด์ เบาะ ตลอดจนลวดลาย
ของเฟรม แม้แต่ขนาดของจกัรยานกย็งัมใีห้เลอืกถงึ 
3 ไซส์ ท้ัง S M L เรยีกว่า ให้รบักบัทกุสรรีะและความ
สงูของนกัป่ัน โดนใจคนอยากมสีไตล์ไม่ทับรอยล้อใคร 

จุดยืนของ TINT bicycle เน้นจักรยาน “แฟชั่น” 
มากกว่าประสิทธิภาพเหมือนจักรยานของนักปั่น
มืออาชีพ 

ง่ายๆ สั้นๆ คือ เน้น “หน้าตา” ภายนอกมากกว่า
อื่นใด กลุ่มเป้าหมายของพวกเขาจึงเป็นกลุ่มนักปั่น
หน้าใหม่ ที่เพิ่งเร่ิมสนใจจักรยาน และมีไลฟ์สไตล์
อยู่พอตัว โดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นวัยท�างานตอนต้น 
อายุระหว่าง 23-30 ปีต้นๆ

ปัจจุบันมีลูกค้าออเดอร์จักรยานประมาณวันละ 
 3-4 คัน ทว่าเมื่อไรที่มีเทศกาลปั่นจักรยานแล้วล่ะ

ก็ยอดออเดอร์จะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว โดยก�าลังการผลิต
สงูสดุท่ีท�าได้อยูท่ี่วนัละประมาณ 10 คนั ส่วนราคาจักรยาน
แฮนด์ตรงอยูท่ีคั่นละ 7,500 บาท แบบแฮนด์โค้ง (จกัรยาน 
เสือหมอบ) ราคาประมาณ 8,500 บาท และพร้อมจัดส่งได้ 
ทั่วประเทศ 

การวางกลุม่เป้าหมายท่ีชดัเจน และลองผิดลองถกูระยะหน่ึง 
ท�าให้เข้าใจลกูค้ามากขึน้ การวางแผนการตลาดเริม่ง่ายขึน้ 
โดยเฉพาะช่องทางการจ�าหน่ายทีเ่น้นไปที ่“ออนไลน์” เป็น
หลักผ่านทางเวบ็ไซต์ www.tintbicycle.com ต้ังแต่ใช้เป็น
ช่องทางในการสือ่สารกบัลกูค้า การโฆษณาประชาสมัพันธ์
ไล่ไปจนเป็นช่องทางให้ลูกค้าได้เข้ามาออเดอร์สินค้าด้วย



4342

พวกเขาเลอืกรู้ใจนกัช้อปดว่ีา ต้องการมเีวลาในการ Mixed 
and Matched และลกูเล่นของจกัรยานจนพอใจ ซึง่ลกูค้า
สามารถเลือกและสั่งสินค้าผ่านทางออนไลน์ได้ทันที ไม่ว่า
จะเลือกโทนสี ตลอดจนส่วนประกอบอื่นๆ ของจักรยาน 
หลังจากนั้นเมื่อสั่งผลิตอุปกรณ์ที่ต้องการพร้อม พวกเขา
กจ็ะสัง่ประกอบให้ได้ทันที โดยลกูค้ารอรบัได้อย่างช้าทีส่ดุ
ก็ไม่เกิน 7 วัน

แต่หากใครต้องการสัมผัสของจริงสามารถมาเลือกแบบ
ได้ทีร้่าน Tint Bicycle ใกล้สถานรีถไฟฟ้าใต้ดนิพหลโยธนิ 
แล้วแต่ใจสะดวก 

ติว บอกว่า ปัจจุบันการท�าตลาดผ่านช่องทางออนไลน์มี
ความส�าคัญมาก ลูกค้าสามารถแวะเวียนมาชมตลอดเวลา 
รวมทั้งเป็นช่องทางที่จะสื่อสารกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด ซึ่ง
ช่องทางออนไลน์แต่ละอย่างมีความแตกต่างกัน เว็บไซต์
เหมาะที่จะให้เลือกสินค้า แต่เฟซบุ๊กเป็นช่องทางท�าตลาด
ในแง่การสื่อสารมากกว่า 

เฟซบุ๊กของ TINT bicycle จึงไม่ได้มีไว้โพสต์ขาย
สินค้า แต่จะเป็นช่องทางในการเสนอคอนเทนต์ท่ี
ดึงดูดนักปั่น อย่างการแชร์ภาพสวยๆ จากลูกค้าที่
บอกเล่าไลฟ์สไตล์การปั่นจักรยานของแต่ละคนมา 
เพื่อแบ่งปันให้กับสมาชิกแฟนเพจคนอื่นได้ฟินตาม 

“เราเน้นคอนเทนต์ที่ดึงดูด เพราะคนส่วนใหญ่จะ
สนใจไลฟ์สไตล์มากกว่าสนิค้า อย่างมจีกัรยานแล้ว
ป่ันไปเทีย่วทีน่ัน่ทีน่ี ่ซึง่แบบนีจ้ะดกีว่าการทีเ่ราโพสต์
ขายของไปตรงๆ” เขาบอก

อีกความส�าคัญของเฟซบุ๊ก คือใช้เป็นช่องทาง
โฆษณาออนไลน์ พวกเขาบอกว่า เป็นการลงทุน แต่
ก็มีประสิทธิภาพ และนับว่า “คุ้มค่า” เพราะถ้าไปซื้อ
โฆษณาผ่านสือ่ หรอืช่องทางอืน่ กไ็ม่สามารถบอกได้
เลยว่าใครจะเหน็โฆษณาของพวกเขาบ้าง ไม่สามารถ
เลอืกกลุม่เป้าหมายได้ แต่หากท�าโฆษณาไม่ว่าจะผ่าน
ทางกูเกิล หรือเฟซบุ๊ก ก็จะสามารถระบุได้เลยว่า เรา
อยากให้ใครเหน็ อายเุท่าไร เพือ่กรองกลุม่เป้าหมาย 
“ตัวจริง” ที่เข้าถึงพวกเขาได้

“ทกุอย่างไม่มฟีรต้ีองใช้เงนิหมด แต่ว่าเป็นอกีทางเลอืก
หนึง่ท่ีคุม้ค่า โดยในการลงทุนเราวดัได้จากยอดขายว่า 
ยิง่ลงไปเยอะเท่าไร ยอดขายกจ็ะได้กลบัคนืมาเท่านัน้ 
แปรผนัไปตามเมด็เงนิทีเ่ราลงโฆษณาไป ถ้าถามตอนนี ้
ก็บอกได้เลยว่า คุ้ม” พวกเขาย�้าเช่นนั้น

“เทคโนโลยดีจิทิลั” จงึเป็นหวัใจส�าคัญของการขบัเคลือ่น 
ธุรกิจจักรยานแฟชั่น นั่นคือเหตุผลที่พวกเขา 
เลอืกน�าพาตวัเองเข้า โครงการดจิทิลัเอสเอม็อ ี(Digital 
SMEs) โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อตุสาหกรรม โครงการน�า้ดทีีมุ่ง่ผลกัดนัให้เอสเอม็อไีทย 
ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการเพิ่ม
ประสิทธภิาพ และขดีความสามารถในการแข่งขนัให้กบั 
ตวัเอง ซ่ึงความส�าเรจ็ของจกัรยาน TINT ในวนันี ้ก็
พสิจูน์ความส�าคญัของเครือ่งมอืทีว่่านีไ้ด้ชดัเจนแล้ว

แผนต่อไปในอนาคต คอืการขยายธรุกจิผ่านตวัแทน
จ�าหน่าย ที่เป็นร้านจักรยานในต่างจังหวัด เพื่อขยาย
โอกาสของ TINT bicycle ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
ขึ้น เปิดตลาดใหม่ๆ ไม่รู้จบ..นับจากนี้ 

เพราะมีไอเดีย เห็นโอกาส และกล้าลงมือท�า ธุรกิจ
คูลๆ เลยเกิดขึ้นได้ ด้วยสองมือของพวกเขา

ทุกอย่างไม่มีฟรีต้องใช้เงินหมด แต่ว่าเป็น

อีกทางเลือกหนึ่งที่คุ้มค่า โดยในการลงทุน

เราวัดได้จากยอดขายว่า ยิ่งลงไปเยอะเท่าไร 

ยอดขายก็จะได้กลับคืนมาเท่านั้น แปรผันไป

ตามเม็ดเงินที่เราลงโฆษณาไป
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Washbox24 ปฏิวัติธุรกิจซักรีด ส่งผ่านล็อกเกอร์
พร้อมบริการ 24 ชั่วโมง รองรับไลฟ์สไตล์คนเมือง

วิถีคนเมืองที่ออกจากบ้านก่อนฟ้าสาง ไม่พลบค�่า 
ไม่ถึงบ้าน ท�าให้ธรุกจิรบัซกัรดี Washbox24 กลายเป็น 
Startup ดาวรุง่ทีอ่อกตวัแรง และได้รบัการตอบรบั 
จากลูกค้าเป็นอย่างดี 

“ร้านซกัรดีทัว่ไปมอียูท่กุหนทกุแห่ง แต่ข้อจ�ากดัของ
ร้านเหล่าน้ี คอืเรือ่งของเวลา คนเมอืงทีก่ลบับ้านมดืค�า่ 
และต้องออกไปท�างานแต่เช้า เจอกับปัญหาการส่งเสือ้ผ้า
เข้าร้านซกั เพราะร้านส่วนใหญ่เปิดท�าการเวลา 9 โมง 
และก็จะปิดประมาณ 6 โมงเย็น ยังกลับไม่ถึงบ้าน” 

Washbox24.com

ธุรกิจของ Washbox24 เป็น

ปรากฏการณ์ ใหม่ในประเทศไทย หรือ

แทบจะเป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ในภูมิภาค

เอเชียที่มั่นใจว่าน่าจะเติบโตไปได้ไกล

ปฏิวัติธุรกิจซักรีด เจาะใจ ‘คนเมือง’
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นธิพินธ์ ไทยานุรักษ์ เจ้าของ Washbox24 เล่าถึงจดุคลกิ
ในการดไีซน์ธรุกจิแนวใหม่ให้สอดรบักบัไลฟ์สไตล์คนรุน่
ใหม่ที่มีข้อจ�ากัดด้านเวลา การพร้อมรับลูกค้าตลอด 24 
ชัว่โมง จงึเป็นจดุขายให้ Washbox24 เตบิโตอย่างรวดเรว็ 
ประกอบกับการการันตีคุณภาพงาน รวมทั้งระบบตรวจ
สอบตารางการส่งซักเสื้อผ้า และติดตามหากได้รับเสื้อผ้า
ไม่ครบ ยิ่งท�าให้ได้ใจลูกค้า

“ส่วนใหญ่แล้ว คนเมอืงทีเ่ข้ามาอาศัยตามคอนโดมเินยีมจะ
ไม่ค่อยมีเวลาเรื่องการดูแลเสื้อผ้า และมักจะส่งซักรีด แต่
หลายคนกบ่็นว่าซักแล้วหายบ้าง ได้คนืไม่ครบบ้าง หรอืพอ
ถึงเวลากลับบ้านจะไปรับคืน ร้านก็ปิดแล้ว” 

บริการ 24 ช่ัวโมง เป็นโจทย์หลักของธุรกิจที่นิธิพนธ์  
น�ามาถอดรหสัต้ังแต่การรบัส่ง และติดตามเสือ้ จนได้ไอเดยี 
น�าล็อกเกอร์เป็นตัวกลางรับส่งเสื้อผ้า พร้อมกับพัฒนา 
แอปพลิเคชันบนมือถือ เพื่อติดต่อกับลูกค้า

“คนเมอืงคุน้เคยกบัการท�างานของระบบรกัษาความ
ปลอดภัยผ่านการใส่รหัสต่างๆ อยู่แล้ว จึงน�าระบบ
ไอทีเข้ามาเป็นหลังบ้านของ Washbox24 ตั้งแต่ 
การลงทะเบียนสมัครเป็นผู้ใช้บริการ การเก็บข้อมูล
ลูกค้า การออกรหัสผ่าน เพื่อฝากและรับเสื้อผ้ากับ
ล็อกเกอร์ 

การลงทะเบยีนผ่านระบบออนไลน์ นัน้เป็นสิง่จ�าเป็น 
เพราะการใหข้อ้มูลของลูกคา้ท�าใหร้า้นค้าตรวจสอบ 
และจบัคูก่บัค�าสัง่ซกัเสือ้ผ้า และหลงัจากสมคัรสมาชิก
แล้ว ลกูค้าสามารถน�าเสือ้ผ้า รองเท้า หรอืกระเป๋า ไป
หย่อนใส่ตูล็้อกเกอร์ได้ตลอด 24 ชัว่โมง โดยใช้ระบบ
สมาร์ทการ์ดที่มากับชุดคิท เมื่อสมัครใช้งานผ่าน 
แอปพลเิคชนั การสแกนสมาร์ทการ์ด จะท�าให้ตูล้อ็กเกอร์ 
ทีว่่างเปิดออก และลกูค้าสามารถส่งเสือ้ผ้าใส่ถงุของ 
Washbox24 ส่งซักได้”

คนเมืองคุ้นเคยกับการท�างานของระบบรักษาความปลอดภัย

ผ่านการใส่รหัสต่างๆ อยู่แล้ว จึงน�าระบบไอทีเข้ามาเป็นหลังบ้านของ 

Washbox24 ตั้งแต่การลงทะเบียนสมัครเป็นผู้ใช้บริการ การเก็บข้อมูล

ลูกค้า การออกรหัสผ่าน เพื่อฝากและรับเสื้อผ้ากับล็อกเกอร์
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แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน เป็นหนึ่งในระบบที่ 
นิธิพนธ์น�ามาใช้กับ Washbox24 เมื่อ 2 ปีท่ีแล้ว 
โดยสมาชิกกว่า 2,500 คน ได้ติดตั้งแอปพลิเคชัน
บนโทรศัพท์มือถือ เขา บอกว่า หลังจากส่งเสื้อผ้า 
ใส่ตู้ลอ็กเกอร์แล้วระบบแอปพลเิคชนัหลงับ้านจะจดัการ
ทุกอย่าง จนถึงวันที่เจ้าของเสื้อผ้ามาเปิดล็อกเกอร ์
เพื่อรับเสื้อผ้าที่ส่งซักเรียบร้อยแล้ว

“ส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะส่งเส้ือผ้ามาซักสัปดาห์ละครั้ง 
และเทรนด์การใช้บริการลักษณะนี้ก็เพิ่มมากขึ้นใน
เขตเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพ

ลกูค้าแทบทกุคนคุน้เคยกบัการใช้งานบนสมาร์ทโฟน
อยู่แล้ว การวางระบบสมาชิก และการท�างานผ่าน
แอปพลิเคชันจึงไม่ใช่เรื่องที่ผู้บริโภคจะเข้าใจยาก”

นอกจากจะตรวจสอบวนั เวลา ทีจ่ะส่ง และ รบัเสือ้ผ้า 
ได้แล้ว แอปพลิเคชนั ยงัสามารถแสดงค่าใช้จ่าย และระบบ
บญัชขีองสมาชกิแบบอพัเดทให้ลกูค้าตรวจสอบได้ด้วย 

นิธิพนธ์เล่าให้ฟังว่า หลังจากที่เปิดให้บริการตั้งแต ่
ประมาณปี 2556 มลีกูค้าเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง และมี
จดุบรกิารแล้ว 46 แห่งทัว่กรงุเทพ โดยเฉพาะโครงการ
คอนโดมิเนียมชั้นน�า ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจท�า
ธรุกจิเข้าเปน็แฟรนไชส์ดว้ย ซึ่งใช้เงนิลงทุนเบื้องต้น 
ประมาณ 120,000 บาท จะได้รับล็อกเกอร์ 8 บาน 
ส�าหรับบริการลูกค้า

เขา มองแนวโน้มธุรกิจว่า ยังมีโอกาสการขยายตัว
อีกมาก ไม่เพียงแต่ในประเทศเท่านั้น หัวเมืองใหญ่
ในต่างประเทศทีม่ปีระชากรอาศัยอยูห่นาแน่น อย่าง 
สิงคโปร์ หรือฮ่องกงเป็นโอกาสที่ Washbox24 จะ
เข้าไปเปิดบริการด้วย

‘หลังร้าน’ หัวใจบริการ 24 ชั่วโมง

ระบบ “หน้าร้าน” ทีส่ร้างความสะดวกสบายให้กบัลกูค้าได้จ�าเป็นต้อง
มีระบบ “หลังร้าน” ที่ดีด้วยเช่นกัน 

เช่นเดียวกับ Washbox24 ที่น�าระบบไอที “ฉลาดๆ” มาบริหารงาน

เริ่มตั้งแต่กระบวนการรับเสื้อผ้าจากลูกค้า ผ่านตู้ล็อกเกอร์แสน
ฉลาดที่ควบคุมด้วยระบบกุญแจอิเล็คทรอนิกส์ โดยใช้รหัสแบบ
สมาร์ทการ์ดในการเปิดตู้ระบบไอทีจะควบคุมกระบวนการในการ
ท�างานทัง้หมด ตัง้แต่ท�ารหสับาร์โค้ด ประสานงานส่งซกั จดัแจ้งเวลา
รับเสื้อผ้า พร้อมถ่ายภาพเสื้อผ้าที่ส่งซักตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีที่
ลูกค้ารับสินค้า โดยมีการส่งข้อความแจ้งเตือนให้ลูกค้ามารับเสื้อผ้า
ที่ล็อกเกอร์ หรือจุดส่งซัก 

นีค่อืคย์ีหลกัทีท่�าให้สามารถรบัลกูค้าได้ตลอด 24 ชัว่โมง 7 วนัท�าการ

“ธุรกิจของ Washbox24 เป็นปรากฏการณ์ใหม่ใน
ประเทศไทย หรอืแทบจะเป็นธรุกจิรปูแบบใหม่ในภมูภิาค
เอเชียที่มั่นใจว่าน่าจะเติบโตไปได้ไกล”

กว่า 4 ปีของธรุกจิ Washbox24 สามารถสร้างฐานสมาชกิ
ทัว่กรงุเทพได้มากกว่า 2,500 ราย ซึง่เป็นสมาชกิทีใ่ช้บรกิาร
อย่างสม�่าเสมอ ยังไม่นับรวมลูกค้าขาจร ที่ก้าวเข้ามาเป็น
สมาชิกของ Washbox24 มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่
ประทับใจจากบริการ และการบอกต่อแนะน�าจากเพื่อน 
รวมทั้งการอัดแคมเปญโปรโมชั่นเพื่อให้เกิดการทดลอง
ใช้ และเกิดการใช้อย่างต่อเนื่องด้วย

ล่าสุด นิธิพนธ์ จับ Washbox24 ขยาย
ตวัในแนวดิง่ คอืการท�าธรุกจิใหม่ภายใต้
ระบบเดมิ คือการรับส่งสินค้า และพสัดุ
ต่างๆ ผ่านระบบตูล้อ็กเกอร์ บนเส้นทาง
สถานรีถไฟฟ้าทัว่กรงุเทพ อกีหนึง่ธรุกจิ
ที่เขามั่นใจว่าจะตอบใจผู้บริโภค และ
เติบโตได้ดีไม่แพ้กัน

หากจะนับให้ Washbox24 เป็นธุรกิจ
สร้างสรรค์ใหม่ ในวนัน้ีกถ็อืว่า จากตัง้ไข่ 
จนถึงก้าวแรกใช้เวลาไม่นาน และไม่แน่ว่า 
ก้าวต่อไปกอ็าจตดิปีกบนิไปอย่างรวดเรว็
ได้เช่นกัน
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“ศกัยภาพมนษุย์ถกูครอบเอาไว้ เราต้องใช้ทศันคติ
ทีซ่่อนไว้ภายใน ปลดลอ็กศักยภาพออกมา” อนชุา 
มีเกียรติชัยกุล กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง 
บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ�ากัด กล่าวตอนหนึ่งระหว่าง
ให้สัมภาษณ์กับวารสารกระทรวงอุตสาหกรรม

เอก็ซา ซแีลม ด�าเนนิธรุกจิเกีย่วกบัอตุสาหกรรมการ
ผลิตฟันปลอม และผลติภณัฑ์ทีใ่ช้ในทางทนัตกรรม 
โดยได้รบัการสนบัสนนุจากคณะกรรมการส่งเสรมิ
การลงทุน (BOI) ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ

สปีดองค์ความรู้

การที่เราให้ผลิตภาพรายชิ้น 

เป็นการท้าทายการผลิตชิ้นงานคุณภาพ

ให้ได้มากขึ้น และสามารถสร้างผลผลิต

เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว

‘เอ็กซา’สไตล์
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มาถงึวันนีเ้ข้าสู่ปีที ่21 ของกจิการ บรษิทัก�าลงัเตบิโต
เต็มศักยภาพ กับการปักธงเป้าหมาย เป็นหนึ่งใน
บรษิทัอาเซยีนสญัชาติไทยทีส่ร้างชือ่เสียงและรายได้ 
เป็นกอบเป็นก�าให้ประเทศ

“เราอยากมีส�านักงานสาขา อย่างเช่น เอ็กซา ย่างกุ้ง 
เอก็ซา พนมเปญ ด�าเนนิธรุกจิทนัตกรรมอยู่ในอนัดบั
ต้นๆ ของกลุม่ประเทศเออซีี ขีดความสามารถของเรา
วันนี้ไม่แพ้ญี่ปุ่น จีน และอีกหลายประเทศในเอเชีย”

เขาบอกว่า ผลติภณัฑ์ในงานทนัตกรรม เป็นงานทีต้่อง
ใช้ฝีมอืไม่ต่างอะไรกบั “หตัถกรรม” ถอืเป็น “ศิลปะ
อตุสาหกรรม” ทีง่ดงามจากการรงัสรรค์อย่างประณตี
ด้วยทักษะและความช�านาญของคน

สิ่งที่คุณอนุชาพยายามท้าทายไปอีกขั้นคือ เอาผลิต
ภาพ (productivity) ไปจับ “ทันต-หัตถกรรม” 
เพือ่ให้ได้ชิน้งานดีๆ  เพ่ิมมากขึน้ โดยใช้เวลาน้อยลง

“ความเร็วไม่ได้ท�าให้คุณภาพหายไป สิ่งที่เอ็กซา
ท�าคือ การส่งเสริมคุณภาพงานระบบรายชิ้นโดยให้ 
ค่าตอบแทนพเิศษเพิม่ขึน้ ท�าให้เกดิการพฒันาอย่าง
เป็นรูปธรรม”

ส�าหรบัเขาแล้ว ถ้าองค์กรไม่คดิรเิริม่ท�าอะไร เพือ่ให้เกดิ
ผลลพัธ์ทีด่ขีึน้ การท�างานกจ็ะไม่เกดิการเปลีย่นแปลง

“บางทีสิ่งที่เราเชื่อมาตลอดเกือบทั้งชีวิต อาจจะผิด
ก็ได้ การทีเ่ราให้ผลติภาพรายชิน้ เป็นการท้าทายการ
ผลิตชิ้นงานคุณภาพให้ได้มากขึ้น และสามารถสร้าง
ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว ด้วยการเปลี่ยนความเชื่อ 
จากค�าพูดง่ายๆ ว่า ลองดู”

แต่เดิมชิ้นงานทันตกรรมของเอ็กซาจะมีก�าลังการผลิตได้
สูงสุด 12 ชิ้นต่อวัน อนุชาประกาศเสียงดังฟังชัดกันไป
เลยว่า ถ้าใครสามารถท�าชิ้นที่ 13 ในเวลาที่มีอยู่เท่าเดิม
ได้จะให้เงินพิเศษชิ้นละ 100 บาท และเพิ่มจ�านวนเงินไป
เรื่อยๆ ส�าหรับชิ้นต่อๆ ไป

ผลปรากฏว่าพนกังานบางคนสามารถท�าตัวเลขได้สงูสดุ
ที่ 27 ชิ้นต่อวัน จากค่ามาตรฐานเดิมที่ยอมรับกันว่า 12 
ชิ้นต่อวันคือสูงสุด

บางทีสิ่งที่เราเชื่อมาตลอดเกือบ

ทั้งชีวิต อาจจะผิดก็ ได้ การที่เราให้

ผลิตภาพรายชิ้น เป็นการท้าทายการ

ผลิตชิ้นงานคุณภาพให้ได้มากขึ้น 

และสามารถสร้างผลผลิตเพิ่มขึ้น

เป็นเท่าตัว ด้วยการเปลี่ยนความเชื่อ 

จากค�าพูดง่ายๆ ว่า ลองดู
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เอ็กซา ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น บริษัทขวัญใจ
มหาชนส�าหรับคนท�างาน “เด็กแนว” ใน
พืน้ทีภ่าคเหนอื ด้วยกติตศิพัท์เลือ่งลอืใน
เรือ่งของการเป็นองค์กรทีด่แูลด ีกนิดอียูด่ี 
เงนิเดอืนด ีเปอร์เซน็ต์ขึน้เงนิเดอืนต่อปีก็
แสนดี อยู่ในเกณฑ์ 10-20% 

บริษทัได้รับการยกย่องว่าเป็นองค์กรสร้าง
สุข happy work place ห่วงใยทุกข์สุข
ของพนกังาน จนคนท�างานอยากตืน่ก่อน
ไก่ รีบมาท�างานทุกวัน

โปรแกรมดแูลความเป็นอยูข่องพนกังาน
ไว้ครบครนั ตัง้แต่เรือ่งเลก็ๆ อย่าง พกั 10 
นาทีให้ยืดร่างกายเต้นแอโรบิค ไปจนถึง
แพ็กเกจสวัสดิการชวนว๊าวว... จนแม้แต่
บรรดา HR ก็คงนึกไม่ถึง 

อย่างเช่น ถ้าอายุงานครบ 12 ปี จับฉลาก
ไปท่องเทีย่วต่างประเทศ มจีบัฉลากปลด
หนีช่้วงเทศกาลปีใหม่ทีผ่่านมา มีหนีเ้ท่าไร
เอก็ซาจ่ายให้ รวมถงึกองทนุบรษิทั เอาไว้ 
กู้ยืมฉุกเฉิน และวันหยุดประจ�าปีที่มี
มากกว่าหลายบริษัท

อายุเฉลี่ยคนท�างานท่ีเอ็กซา ไม่เกิน 25 
ปี แถมอัตราการลาออกก็ต�่ามาก ไม่ถึง 
1% เรียกว่าอยู่กันยาว ตั้งแต่เป็น Gen 
Y มารู้ตัวอีกทีก็มีอายุใกล้ๆ กะ baby 
boomer gen ซะแระ

องค์กรสร้างสุข ‘เอ็กซา’

ด้วยวิธีคิดเดียวกันนี้ เขาเริ่มขยายวงการเพิ่มผลผลิตกับ
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือต่างๆ ในทันตกรรม โดยดึงศักยภาพ
ในตัวคนออกมาใช้ประโยชน์ให้เกิดสูงสุด จากการใช้เงิน
รางวัลเป็นตัวสร้างแรงจูงใจ

“เมื่อคนเรามีทักษะและความช�านาญในงาน เขาสามารถ
สร้างรายได้ประจ�ามากกว่า จากการผลิตงานรายชิ้น โดย
ไม่มีโอที เพราะจุดยืนของธุรกิจ เราเน้นให้คนท�างานเต็ม
ที่ และกลับบ้านตรงเวลาเพื่ออยู่กับครอบครัว 

ถงึจดุหนึง่เมือ่พนกังานเตบิโตขึน้ เรากส่็งเสรมิให้ไปต่อยอด 
ทักษะงานที่ยากขึ้น ละเอียดขึ้น และดึงพนักงานที่มี
ประสบการณ์มาเป็นพี่เลี้ยงสอนน้อง เป็นการถ่ายทอด
ทักษะต่อๆ กันไปจากรุ่นสู่รุ่น”

ยอ้นไปหลายสิบปีกอ่นหน้านี้ เอ็กซาเคยประสบกับปัญหา
ต่างๆ ในกระบวนการผลิต ทั้งจากรูปแบบสินค้าที่ผลิตไม่
ได้ตามขนาด คลาดเคลือ่นกบัแบบฟันของลกูค้า ปัญหาจาก
การขาดแคลนช่างเทคนิคทันตกรรม รวมถึงข้อบกพร่อง
จากการท�าแบบพิมพ์ฟัน

แต่หลงัจากการจ้างผูเ้ชีย่วชาญจากฝ่ังยโุรป ทัง้ฝรัง่เศสและ
เนเธอแลนด์ เข้ามาถ่ายทอดเทคโนโลยี จนกลายเป็นการ
สัง่สมองค์ความรู ้ทีไ่ด้รบัการพฒันาต่อยอดให้เข้ากบัตลาด
ทั้งในและต่างประเทศ 

ปัจจุบันนี้เอ็กซากลายเป็นหนึ่งในแล็บทันตกรรมแถว
หน้าทีไ่ด้มาตรฐานสากล และรบัจ้างผลติส่งไปท�าตลาด
ในหลายประเทศทั่วโลก

“เอ็กซาเรามีองค์ความรู้ในระดับหนึ่ง โดยอยู่ระหว่างวิจัย
พัฒนากับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง และร่วมกับ ส�านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม วิจัยแพคอคิลิก จากโครงการ
คูปองนวัตกรรม เป้าหมายของงานวิจัยชิ้นนี้มุ่งลดการใช้
วัตถุดิบ ลดกระบวนการที่ซ�้าซ้อน รวมถึงช่วยลดต้นทุน

ในอนาคต แต่ในแง่ของเทคโนโลยีชั้นสูง เรายังต้อง
ใช้เวลาจากนี้อีกมาก”

ทกุวนันีเ้อก็ซาพยายามยกระดบัเป็นองค์กรนวตักรรม 
โดยเริ่มต้นจากสิ่งละอันพันละน้อย ค่อยเป็นค่อยไป 
เพือ่ผลติชิน้งานคณุภาพ สร้างรอยยิม้ให้กบัผู้คนทัว่
โลก ในก้าวจงัหวะทีห่ลายประเทศก�าลงัคบืคลานเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุ

ถือเป็นอีกธุรกิจอรุณรุ่งเฉพาะทาง ที่ไม่หวือหวา
แบบกระต่าย แต่ก็ไม่ได้ต้วมเตี้ยมแบบเต่า...
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ECO Sticker

มาตรฐานใหม่ ยานยนต์ลด CO
2

การติด ECO Sticker หรือป้ายแสดง

ข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล 

นับเป็นอีกก้าวส�าคัญของการยกระดับ

การใช้รถยนต์อย่างยั่งยืน 

(Sustaianable Mobility)

ที่จะได้เห็นกันอย่างแพร่หลาย

ในเมืองไทยปีนี้

ภายใต้การผลกัดนัของกระทรวงอตุสาหกรรม ตามนโยบาย
ปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์แบบใหม่ ซึ่ง 
ปรับเปลี่ยนมาเป็นการค�านวณตามการปล่อยไอเสียหรือ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO

2
) เริม่ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 

2559 ที่ผ่านมา 

น�ามาสู่การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้สิทธิลดหย่อน
อตัราภาษจีากรถยนต์ทีม่ขีนาด “ซ.ีซ.ีต�า่-แรงม้าน้อย” ใน
อดตีมาเป็นรถยนต์ทีม่ ี“ความสะอาด-ประหยดั-ปลอดภยั”  
ส่งผลให้เกดิความตืน่ตวัของผูผ้ลติและผูบ้รโิภคในการผลติ 
และเลือกซื้อรถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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อาทิตย์ วฒุคิะโร ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 
กล่าวว่า การริเริ่มใช้ระบบป้าย ECO 
Sticker ถือเป็นกลไกช่วยส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ในเมือง
ไทยให้ทดัเทยีมประเทศช้ันน�า เช่น ญ่ีปุน่ 
ยุโรป ออสเตรเลีย หรือสหรัฐอเมริกา 
ซึ่งมีการใช้ระบบ ECO Sticker กัน
อย่างแพร่หลาย เพื่อให้ข้อเท็จจริงเชิง
เปรียบเทียบประกอบการตัดสินใจซื้อ 
ของผู้บริโภค น�ามาสู่การยกระดับยานยนต์สู่มาตรฐาน  
“สะอาด ประหยดั ปลอดภยั” โดยกระทรวงอตุสาหกรรม
ได้ออกประกาศก�าหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้น�าเข้ารถยนต ์
เริ่มติด ECO Sticker บนรถยนต์ใหม่ทุกคันตั้งแต่วันที่  
1 ตลุาคม 2558 ทีผ่่านมา และคาดว่าจะได้เหน็การใช้ ECO 
Sticker อย่างแพร่หลายในปีนี้

ส�าหรบั ECO Sticker เป็นแผ่นป้ายขนาดเท่ากระดาษ A4 
แบบสีหรือขาว-ด�า ที่มีการระบุข้อมูลที่ส�าคัญของรถยนต์ 
ประกอบด้วย 1. ข้อมลูผูผ้ลติหรอืผูน้�าเข้า 2.ข้อมลูพืน้ฐาน
ของรถยนต์ 3. ข้อมลูอปุกรณ์ทีต่ดิตัง้จากโรงงาน และ4.ข้อมลู
แสดงสมรรถนะของรถยนต์ตามมาตรฐาน UN (United 
Nation) ได้แก่ อตัราการประหยดัน�า้มนัเชือ้เพลงิ ปรมิาณ

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO
2
 ) มาตรฐาน

สิง่แวดล้อม และมาตรฐานความปลอดภยั โดยผูผ้ลติ  
ผู้น�าเข้าจะติด ECO Sticker ไว้ท่ีกระจกบังลม 
ด้านหน้าหรอืด้านข้างบนรถยนต์ใหม่ทกุคนั ก่อนส่งมอบ 
ให้กับตัวแทนจ�าหน่ายหรือโชว์รูมรถยนต์ 

ล่าสุด ในปีนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมยังได้เปิดให้
บริการเว็บไซต์ www.car.go.th เพื่อเป็นแหล่ง
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์และ Eco Sticker 
ให้แก่ผู้ซื้อรถยนต์และผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษา
ข้อมูลต่างๆ ประกอบการพิจารณาเลือกซ้ือรถด้วย
ตัวเองง่ายๆ ได้ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว 

ด้วยการน�าหมายเลขทะเบียน (ECO Sticker ID) 
หรอืรหสัโครงรถ (VIN) ของรถยนต์ทีส่นใจมากรอก
ในเวบ็ไซต์ เพ่ือเปรยีบเทยีบข้อมลูต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่าย 
ด้านพลังงานต่อเดือน รวมท้ังสามารถดาวน์โหลด

โบรชัวร์ของรถ และค้นหา
เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ของรถยนต์คนันัน้กบัคนั
อืน่ๆ ในระบบได้อกีด้วย 

ระบบ ECO Sticker จึง
ถอืเป็นอกีก้าวของการยก
ระดบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
จากเดมิในอดตีทีผู่ซ้ือ้รถใน
ประเทศไม่สามารถเปรียบ
เทยีบสมรรถนะของรถยนต์
แต่ละรุน่ โดยวนันี ้นอกจาก 
ผู้บริโภคจะสามารถเข้าถึง
ข้อมูล ECO Sticker ได้ 
ผ ่ า น ช ่ อ ง ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต ์ 

www.car.go.thแล้ว ยังสามารถดาวน์โหลด ECO 
Sticker ของรถเก็บไว้ในมือถือสมาร์ทโฟนด้วย
การใช้โปรแกรม Line หรือ QR Code Reader  
Application ทีอ่ยูบ่นมอืถอืสแกนไปตรง QR Code 
ที่อยู่บน ECO Sticker

“ECO Sticker จะช่วยให้ผูบ้รโิภคและประชาชนทัว่ไป
ได้รบัข้อมลูสมรรถนะรถยนต์ทีเ่ทีย่งตรง โปร่งใส และ
เป็นมาตรฐานเดยีวกัน เพือ่ประโยชน์ต่อการพจิารณา
เลอืกซือ้รถยนต์ อนัจะเป็นการช่วยยกระดบัคณุภาพ
และสมรรถนะของรถยนต์ที่จ�าหน่ายในประเทศ ให้
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการส่งเสริม
การผลิตและการใช้รถยนต์ยั่งยืน” ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม กล่าว 

• ไทย และ สิงคโปร์ เป็น 2 ประเทศแรกใน
กลุ่มอาเซียนที่มีระบบ ECO Sticker โดย
ปัจจบัุน รถยนต์ท่ีจ�าหน่ายในโลกซ่ึงผลิตจาก
ประเทศผูผ้ลิตรถยนต์ช้ันน�า (ยกเว้น รสัเซยี) 
มีการติด ECO Sticker แล้วประมาณ 70% 

• ECO Sticker ช่วยสร้างความโปร่งใสต่อ 
ผูบ้รโิภคและผูใ้ช้รถยนต์ โดยนอกจากรถยนต์
ในโครงการ ECO Car แล้ว นี่เป็นครั้งแรก
ในไทยที่มีการเปิดเผยสมรรถนะรถยนต์ที่
วัดตามมาตรฐานสากลเดียวกัน 

• ECO Sticker เป็นมิติใหม่ของการก้าวสู ่
ระบบราชการแบบ Digital ด้วยระบบ Cloud 
Based Application ทีเ่ชือ่มโยง 
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานราชการ 
ภาคอตุสาหกรรมและภาคประชาชน 
อย่างเตม็รปูแบบผ่านระบบ Cloud

ก้าวใหม่ของการยกระดบัยานยนต์ไทย
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ฟันเฟือง ‘ทุนนิยมสร้างสรรค์’

ดอยค�า

CSV หรือ Creating Shared Value ดูจะเป็น
แนวคิดที่คนท�าธุรกิจยุคนี้พูดถึงกันมากขึ้น แม้ 
ค�าน้ีมีทีม่าจากแนวคดิของไมเคลิ อ ีพอร์เตอร์ ทีป่ลกุ
ให้บริษัททั่วโลกหันมาเน้นสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม 

แต่ในเมืองไทยมีธุรกิจหนึ่งเดินตามแนวคิด CSV  
มาอย่างยาวนาน กว่า 2 ทศวรรษ นัน่คอื บรษิทั ดอยค�า 
ผลิตภัณฑ์อาหาร จ�ากัด 

คนอื่นอาจให้เมล็ดพันธุ์ แต่เราเลือก

ที่จะให้ความรู้ จัดสัมมนาให้ความรู้กับ

เกษตรกร เราไม่เคยบุ๊คบัญชีว่า

ค่าใช้จ่ายส่วนนี้เป็นต้นทุน แต่ถือว่าเป็น

กิจกรรม CSV ที่เราให้โครงการ

ช่วยเหลือชุมชน

พิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา
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อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีถือก�าเนิดขึ้นเพื่อใช้กลไก
ธุรกิจในการแก้ปัญหาสงัคม รบัซือ้ผลผลติในราคาทีเ่ป็น
ธรรมจากเกษตรกรน�ามาแปรรปูเป็นสินค้าท่ีสร้างมลูค่าเพ่ิม 
และยังช่วยพยุงราคาในช่วงผลผลิตล้นตลาด  

แนวทางการพฒันาอตุสาหกรรมทีส่ร้างความกนิดสีูช่นบท
ในรูปแบบนี้ ยังตอบโจทย์การลดความเหลื่อมล�้าในสังคม
ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยมายาวนาน 

“ดอยค�าเป็นกจิการเพือ่สงัคม เป้าหมายการในด�าเนนิธรุกจิ
ของเราไม่ใช่ก�าไรสงูสดุ แต่เป็นก�าไรในระดบัทีเ่หมาะสม
ที่ท�าให้ธุรกิจด�าเนินไปได้อย่างมั่นคง 

ปรชัญาของเรา คือ ธุรกจิท่ีเป็นธรรมกบัทกุฝ่าย ดอยค�าอยู่
ได้ คูค้่าอยูไ่ด้ เกษตรกรอยูไ่ด้ และผูบ้รโิภคได้บรโิภคสนิค้า
ที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม” พิพัฒพงศ์ อิศรเสนา 
ณ อยุธยา กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ดอย
ค�าผลิตภัณฑ์อาหาร จ�ากัด เล่าถึงการท�าธุรกิจในแบบ  
“ดอยค�าโมเดล”

“ทางเลือกคือจะเพิ่มพื้นที่ปลูก หรือจะเพิ่มผลผลิต
ต่อไร่ เราเลือกท่ีจะใช้การเพ่ิม Productivity เพื่อ
เพิ่มผลผลิตต่อไร่ โดยเข้าไปพัฒนาให้ความรู้วิธี
เพาะปลูกแบบใหม่ที่ให้ผลผลิตได้สูงกว่า ด้วยการ 
ต่อยอดมะเขือเทศจากต้นมะเขือพวงเพื่อใช้ราก
มะเขือพวงในการหาอาหาร การแนะน�าวิธีการปลูก
โดยขึ้นค้างให้กับเกษตรกร ท�าให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
อยู่ที่ 8-10 ตันต่อไร่”

การปรับเปลี่ยนทัศนคติของเกษตรกรที่เคยปลูก 
ตามมตีามเกดิ หนัมาเพาะปลูกในรูปแบบเกษตรกรรม
ประณตีไม่ใช่เรือ่งง่าย กลยทุธ์ของดอยค�าจงึสร้างการ
เปลีย่นแปลงวธิคีดิโดยอาศยัขบัเคลือ่นของเดก็ๆ ใน
ท้องถิ่นเป็น Change Agent ที่ส�าคัญ

“คนอืน่อาจให้เมลด็พนัธ์ุ แต่เราเลอืกทีจ่ะให้ความรู้ 
จดัสมัมนาให้ความรูก้บัเกษตรกร เราไม่เคยบุค๊บญัชี
ว่าค่าใช้จ่ายส่วนนี้เป็นต้นทุน แต่ถือว่าเป็นกิจกรรม 
CSV ที่เราให้โครงการช่วยเหลือชุมชน”

ตวัอย่างหนึง่ทีพิ่พัฒพงศ์
หยิบยกมาเล่าให้ฟัง คือ 
วิธีคิดในการวางแผน
จัดหาวัตถุดิบมะเขือเทศ
ป้อนเข้าโรงงาน ในช่วงที่
ตลาดน�า้มะเขอืเทศในเมอืง
ไทยเติบโตสูงต่อเนื่องจาก
กระแสรักษ์สุขภาพ 
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พพิฒัพงศ์ บอกว่า การท�ากิจกรรมเพือ่สงัคมในรปูแบบ 
การสงเคราะห์ ไม่ใช่วิถีของดอยค�า แต่จะมุ่งเน้นที่
การช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
ในระยะยาว ซึ่งจะน�ามาสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง 

“ครัง้หนึง่เคยมเีหตกุารณ์น�า้ป่าถล่มพืน้ทีช่มุชนทีท่�าไร่
เสาวรสเสยีหาย แทนทีจ่ะสร้างส่ิงปลกูสร้างให้ชมุชน 
สิง่ทีเ่ราให้คอืความรูใ้นการเพาะปลกูเสาวรสแบบใหม่ 
ทดแทนพืน้ทีเ่ดมิทีเ่สยีหาย โดยส่งคนเข้าไปช่วยฟ้ืนฟู
ให้ความรู้ เพาะกล้าเสาวรสสายพันธุ์ดีส่งไปให้ปลูก 

ประโยชน์ที่เกิดขึ้น คือ เกษตรกรขายเสาวรส 
ได้เงนิส่งลกูเรยีน ส่วนดอยค�าได้วตัถดุบิน�า้เสาวรส 
ส่งให้ลกูค้าได้อย่างไม่ขาดช่วง แนวทางอย่างนี้
ก็คือ CSV ที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันหมด 
เราได้ เกษตรกรได้ ลูกค้าได้” 

รวมถึงการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรด้วย 
“ราคาที่เป็นธรรม” ไม่ใช่ราคาที่ “ต�่าที่สุด”

“ปัจจุบันราคาเฉลี่ยทั้งฤดูกาลที่เรารับซื้อ 
มะเขือเทศอยู่ที่ 3.02 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่

รายอืน่รบัซือ้ในราคาเฉลีย่ทัง้ปีอยูท่ี ่2.95 บาท เพราะ
น�า้มะเขอืเทศของเราวางขายในตลาดบน เมือ่มส่ีวนต่าง
ก�าไรทีม่าก เราเลอืกทีจ่ะคนืก�าไรกลบัให้กบัเกษตรกร 
ด้วยการรับซื้อมะเขือเทศในราคาที่สูงกว่าคนอื่น” 

ท�าธุรกิจแบบ “ใจเขา ใจเรา” 

“ทุนนิยมแบบสร้างสรรค์ คือ การท�าธุรกิจบนความ
พอดี พอดีทั้งก�าไรในระดับที่เหมาะสม เขาอยู่ได้ เรา
อยู่ได้ ถ้าเราอยู่ได้ แต่เขาเจ๊ง หรือเขาอยู่ได้แต่เราเจ๊ง 
อย่างนี้ไม่ใช่ความพอดี” พิพัฒพงศ์ กล่าว 

การท�าธุรกิจของดอยค�าจึงให้ความส�าคัญ Triple 
Bottom Line คือการสร้างสมดุลกับมุมมองทั้ง 3 
ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยใน
ด้านสิง่แวดล้อม บรษิทัมนีโยบายก่อสร้างโรงงานทีเ่ป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Green Factory โดยใช้
การออกแบบให้กลมกลนืกบัภมูสิถาปัตย์ของท้องถิน่ 

จากเทรนด์การบริโภคน�า้ผลไม้เพื่อสุขภาพและความงาม ส่งผลให้ 
“น�า้มะเขอืเทศ” กลายเป็น Growth Engine ทีส่ร้างการเตบิโตอย่าง
สูงให้กับดอยค�าในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมาในระดับ 30-40% ต่อปี พร้อมๆ 
กับความเคลื่อนไหวใหม่ทางธุรกิจที่รุกทุกช่องทาง ทั้งการคิดค้น
พัฒนาน�้าผลไม้สูตรใหม่ เช่น น�้ามะเขือเทศผสมสตรอว์เบอร์รี่ 

และเสาวรส (Mocktail) เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ และน�้ามะเขือ
เทศสูตรโซเดียมต�่าส�าหรับผู้สูงอายุ นอกจากนี้ ยังปรับปรุง
แพค็เกจจิง้โฉมใหม่ให้ทนัสมยั การขยายช่องทางการจ�าหน่าย
ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น 

พิพัฒพงศ์ เล่าว่า ในปีนี้ ดอยค�ายังมีแผนท�ารีแบรนด์ดิ้งใหม่ 
พร้อมพัฒนาร้านโฉมใหม่ที่มีคอนเซ็ปท์และดีไซน์ที่ทันสมัย
มากขึ้น โดยมีสาขาราชเทวีที่ส�านักงานใหญ่เป็นต้นแบบ รวม
ทั้งเดินหน้าขยายธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ และเตรียมรุกสู่
การท�าธรุกจิในระดบัอนิเตอร์เนชัน่แนลภายใต้แบรนด์ดอยค�า 
ในอนาคต

ก้าวใหม่ ‘ดอยค�า’

รวมถึงกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น  
สตรอว์เบอร์รีอบแห้งดอยค�าที่ได้รับรองฉลากคาร์บอน 

“ตัวอย่างเหล่านี้ คือ วิธีการด�าเนินธุรกิจเพื่อสังคมที่เรายึดมั่นเพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมให้ดีขึ้น” พิพัฒพงศ์ กล่าว 

กว่า 2 ทศวรรษของ “ดอยค�า” บนวิถี CSV นอกเหนือจากก�าไรที่เป็น 
“เม็ดเงิน” แล้ว จึงมีก�าไรสังคมที่เกิดจากการพัฒนาที่สมดุลไปพร้อมๆ 
กับฟันเฟือง “ทุนนิยมสร้างสรรค์” แห่งนี้อีกด้วย 

ทุนนิยมแบบสร้างสรรค์ คือ การท�าธุรกิจบนความพอดี พอดีทั้งก�าไรในระดับ

ที่เหมาะสม เขาอยู่ได้ เราอยู่ได้ ถ้าเราอยู่ได้ แต่เขาเจ๊ง หรือเขาอยู่ได้แต่เราเจ๊ง 

อย่างนี้ ไม่ใช่ความพอดี
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