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Editor’s  
Note
จุดเปลี่ยนประเทศไทย
สู่อุตสาหกรรม 4.0 
	 บบัปฐมฤกษ	์ป	ี2560	ประจำ	เดอืนเมษายน-พฤษภาคม	ได ้
 รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
ขึน้ปกพรอ้มใหส้มัภาษณใ์นวาระกระทรวงอตุสาหกรรมครบรอบ	
75	ปี	เพื่อเป็นขวัญและกำ	ลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน	 

 โดยในปีน้ีนโยบายกระทรวงฯ มุ่งม่ันสานต่อภารกิจสร้างความเข้มแข็งและ 
สนับสนุนอุตสาหกรรมภาคผลิตและบริการให้เติบโตพร้อมหนุนอุตสาหกรรมก้าวสู่  
อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยนวัตกรรม โดยเฉพาะการรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ตามด้วยข่าว SMEs เม่ือรัฐจัดต้ังกองทุนเพ่ือพัฒนา SMEs วงเงิน 2 หม่ืนล้านบาท       
โดยดูแลผู้ประกอบการ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเริ่มทำาธุรกิจใหม่ แต่มีเงินลงทุนไม่พอ กลุ่ม
ธรุกจิท่ีตอ้งการเงนิทุนสำาหรับยกเครือ่งหรอืปรบัเปลีย่นโครงสรา้งธรุกจิ และกลุม่ธรุกจิ
ที่มีศักยภาพแต่มีปัญหา ติดตามรายละเอียดได้จากบทสัมภาษณ์ 

 ปีไก่นับเป็นปีแห่งความท้าทายของ SMEs หรือถ้าจะมองบวกก็น่าจะเป็น 
ปีทอง เพราะเวลาผ่านไปเพียงหนึ่งไตรมาส กระทรวงอุตสาหกรรมขานรับ 
นโยบายรัฐ ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ SMEs หลายโครงการฯ รวมถึงโครงการส่งเสริม
การลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ซ่ึงจะได้รับการ               
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เป็นเวลา 5 ปี นับเป็นตัวช่วยให้ SMEs ผ่าน
อุปสรรคเดินหน้าต่อ อีกทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีการค้า 
ปิดท้ายทีมงานวารสารอุตสาหกรรม ขอย้ำาถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสาระและการ 
นำาเสนอข้อมูลครบด้าน เพื่อเป็นสื่อกลางการสื่อสารระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในภาค
อุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นการบูรณการข้อมูลข่าวสารแบบองค์รวม
เสริมความแกร่งให้ผู้ประกอบการก้าวทันกระแสเศรษฐกิจและการลงทุน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่ออุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ SMEs ทั้งภาคผลิตและภาคบริการ 
พร้อมพัฒนาก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 อย่างยั่งยืนต่อไป
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6 / วารสารอุตสาหกรรม 

Interview
จับชีพจรนโยบาย
“อุตสาหกรรม	4.0”

	 ทยแลนด	์4.0	เปน็วิสยัทศันเ์ชงินโยบายในการ 
	 พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย	 ด้วย
การเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจท่ี									
ขบัเคลือ่นดว้ยนวตักรรม	ทีส่ร้างมลูคา่เพิม่และ
แข่งขันได้ในตลาดโลกภายใต้วิสัยทัศน์	 “ม่ันคง	
มัง่คัง่	และยัง่ยนื”		ซึง่มภีารกจิสำ	คญัในการมุง่
ปฏิรูปเพื่อจัดระบบ	ปรับทิศทางในการพัฒนา
ประเทศและสรา้งความเขม้แขง็	ดว้ยการเพิม่ขดี
ความสามารถในการแข่งขัน	 และนำ	ศักยภาพ			
สู่การสร้างโอกาสการค้าก้าวสู่ เศรษฐกิจ					
เชิงรุกอย่างยั่งยืน		

ไ
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7 วารสารอุตสาหกรรม / 

 S-Curve ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการพัฒนา

คลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่ต่อยอดจากอุตสาหกรรมเดิมที่

มีศักยภาพอยู่แล้ว (First S-Curve) ได้แก่ อุตสาหกรรม

ปัจจุบัน ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ชิ้นส่วน

อิเล็กทรอนิกส์ การท่องเที่ยวเน้นที่มีมูลค่าสูงและเชิงสุขภาพ 

การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  และการแปรรูปอาหารยุคใหม่ 

 สว่นทีส่อง คอื การสรา้งคลสัเตอรอ์ตุสาหกรรมอนาคต 

(New S-Curve) กลุ่มน้ีจะใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ิมมากข้ึน  

ไดแ้ก ่1. หุน่ยนต ์2. การบนิและโลจสิตกิส ์ 3. เชือ้เพลงิชวีภาพ

และเคมีชีวภาพ 4. ดิจิทัล และ 5. การแพทย์ครบวงจร 

 นโยบายหลักส่วนที่สอง คือ  การพัฒนา SMEs 

และสร้างความเข้มแข็งให้ทุกระดับ  ซ่ึง SMEs นับเป็นผู้เล่น    

สำาคัญในห่วงโซ่การผลิต รัฐบาลได้มีแนวทางในการยกระดับ

เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs อย่างท่ัวถึง

และครบทุกมิติ แบ่งเป็นด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน ด้านการเงิน 

ได้แก่ กองทุนพัฒนา SMEs ตามแนวประชารัฐ 20,000 บาท 

โดยเป็นการนำากลไกประชารัฐมาใช้ประโยชน์ในการดำาเนินงาน 

ซ่ึงสำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจะดำาเนินการร่วมกับหน่วยงาน

ภาครฐัและเอกชนในทอ้งถิน่ตา่ง ๆ  รวมถงึเปน็การใหเ้งนิทนุ

ควบคู่กับการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลิตภาพ

และช่วยในการบริหารจัดการ ซึ่งสอดรับกับวัตถุประสงค์ใน

การช่วยเหลือ สนับสนุน SMEs ในทุกระดับต้ังแต่ผู้ประกอบการ

รายย่อยขนาดเล็ก จนถึง SMEs ท่ีเป็นนิติบุคคลให้มีการ

พัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง และช่วยให้ SMEs ที่                

ไมส่ามารถเข้าถงึแหลง่เงนิทนุปกตมีิเงินทนุในการพฒันาธุรกิจ

 ท้ังน้ี กระทรวงอุตสาหกรรมขานรับนโยบายไทยแลนด์ 

4.0 ด้วยนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 ท่ีเน้นการใช้เทคโนโลยี

ข้ันสูงในกระบวนการทำางานและการพัฒนาพ้ืนท่ีอย่างเต็มรูป

แบบ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีการผลิตท่ี                    

ทันสมัย ท้ังด้านการเกษตร อุตสาหกรรม บริการและท่องเท่ียว 

รวมท้ังสร้างคนไทย 4.0 ด้วยการหลอมรวมการพัฒนาตนเข้ากับ

เทคโนโลยี การผลิตและธุรกิจรูปแบบใหม่ อันจะเป็นตัวอย่าง

สำาหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ในอนาคต หากนโยบายเดินหน้า

ได้ตามแผนท่ีวางไว้ ประเทศไทยจะก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง

ใน 15 ปี จากการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพเต็มรูปแบบใน                                        

ทุกแขนงอุตสาหกรรมต้ังแต่ต้นน้ำา กลางน้ำา ยันปลายน้ำา

 โดยกรอบแนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 

จะช่วยส่งเสริมการก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้วิสัยทัศน์ 

“มุ่งสู่อุตสาหกรรมท่ีขับเคล่ือนด้วยปัญญาและเช่ือมโยงกับ

เศรษฐกิจโลก” ผลักดันให้ทุกภาคส่วนในแวดวงอุตสาหกรรม

พร้อมพัฒนาตัวเองให้ล้ำาหน้าตามกระแสการพัฒนาในสังคม

โลก ท้ังด้านการพัฒนาองค์ความรู้ การอนุมัติเงินลงทุนและ

การปรับแก้กฎระเบียบเพ่ืออำานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ                                                                                      

ทุกระดับ ด้วยเหตุน้ี กระทรวงอุตสาหกรรมจึงต้ังแผน

ยุทธศาสตร์เชิงรุกให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมท้ังวงจร เพ่ือให้

เกิดระบบขับเคล่ือนอย่างเข้มแข็ง พัฒนาความเข้มแข็งต้ังแต่

ฐานรากอุตสาหกรรมจากการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา และนำา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตมาผนวกเข้ากับเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือปฏิรูปอุตสาหกรรมในภาพใหญ่ โดยมีปัจจัย

สนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงานและการวิจัย รวมถึง

การพัฒนาท่ีเอ้ือต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 

เม่ือทุกองค์ประกอบแข็งแรงอุตสาหกรรมไทยจะสามารถเช่ือมโยง                            

กับเศรษฐกิจโลกได้โดยไม่ท้ิงเอกลักษณ์ของตนเอง ดำารงไว้ซ่ึง

เอกลักษณ์ท่ีมีคุณค่า อีกท้ังยังเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือน

เศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ  (Smart Growth) ส่งผล   

ให้เกิดการจ้างงานและสร้างโอกาสในการประกอบธุรกิจใน        

ทุกกลุ่มรวมถึงผู้ประกอบการ SMEs ด้วยเช่นกัน

 วารสารอุตสาหกรรมฉบับน้ีสัมภาษณ์พิเศษ ดร.อุตตม 

สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ประเด็น     

“จับชีพจรนโยบาย อุตสาหกรรม 4.0” เพ่ือเจาะลึกถึงแนวทาง

การขับเคล่ือนเชิงรุกอุตสาหกรรมยุค 4.0 ของรัฐบาล

Q			นโยบายหลักของรัฐมนตรีใน
					กรอบอุตสาหกรรม	4.0	คืออะไร?
A กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายหลักเพื่อการพัฒนา  

 อุตสาหกรรม ใน 3 ส่วนสำาคัญ ประกอบด้วย หน่ึง ยกระดับ

 อุตสาหกรรมโดยมุ่งเน้นสู่ S-Curve ใหม่ ซ่ึงเบ้ืองต้นต้อง

 ทำาความเข้าใจก่อนว่า S-Curve  คือ การวางรากฐานการ

 ปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมด้วยการขับเคล่ือนผ่านองค์ความรู้

 เทคโนโลย ีและความคดิสรา้งสรรค ์มกีารเพิม่ศกัยภาพ

 การดำาเนนิอตุสาหกรรมโดยการนำากลุม่ธรุกจิทีด่ำาเนนิ

 กิจการอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน และเกื้อหนุนเชื่อมโยง

 กจิการอยา่งครบวงจรมารวมกลุม่เพือ่พฒันาและสรา้ง

 โอกาสร่วมกัน หรือที่เรียกว่า “คลัสเตอร์” การสร้าง

 คลัสเตอร์จึงเป็นแนวทางรวมพลังขับเคล่ือนท่ีเหมาะสม

 และส่งเสริมการแข่งขันได้ในตลาดโลก
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ให้มีศักยภาพในการเข้าสู่ระบบการเงินปกติของสถาบันเอกชน 

อีกทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและยกระดับ                                                                        

ให้เป็นประเทศท่ีมีรายได้สูง สอดรบักบัการพฒันาความสามารถ

ของ SMEs ดา้นตา่งๆ ผ่านการบูรณาการร่วมมือกันจากหน่วย

งานต่างๆ โดยมุ่งเน้นการนำาดิจิทัลมาใช้ในการประกอบการ 

ท้ังเรือ่งเทคโนโลยแีละนวัตกรรม การยกระดับการออกแบบเชิง

สร้างสรรค์ การฝึกอบรมเฉพาะด้าน การส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ 

และการสง่เสรมิให ้SMEs ขยายธรุกจิไปยงัตลาดตา่งประเทศ 

 นโยบายหลักส่วนที่สาม โครงการพัฒนาระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor 

Development : EEC) ทีค่รอบคลมุการพฒันาพืน้ที ่3 จังหวัด 

มี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง โดยการพัฒนาให้เป็นพื้นที่

เชิงยุทธศาสตร์สำาคัญ (Strategic Location) ซึ่งตอนนี้พื้นที่

ตรงนั้นเป็นฐานการผลิตที่มีศักยภาพสูงอยู่แล้ว มีโครงสร้าง

พื้นฐานอยู่ในระดับดีท้ังทางถนน รถไฟ ท่าเรือ และนิคม

อุตสาหกรรม รวมถึงเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางเรือของ

อาเซียน ซึ่งการพัฒนาจะเป็นไปในแนวทางการส่งเสริมให้

เปน็ฐานการผลิตอตุสาหกรรมเปา้หมายเปน็การตอ่ยอดจาก

ศักยภาพเดิมที่มีอยู่ได้เลย

 นโยบายทัง้ 3 สว่นอาจไมส่ามารถดำาเนนิการใหส้ำาเรจ็

ได้พร้อมกัน เนื่องจากแต่ละส่วนมีข้อจำากัดด้านความพร้อม

แตกตา่งกัน ตรงจุดนีก้ระทรวงอุตสาหกรรมจะเขา้ไปสนบัสนนุ

ส่วนท่ีเก่ียวข้อง โดยเน้นการบูรณาการ เพ่ือพัฒนาเป็นแม่แบบ

ของอุตสาหกรรมให้พื้นที่ต่อไปในอนาคต

Q		การพัฒนาคลัสเตอร์	เพ่ิมกลยุทธ์
	 การพิจารณาคลัสเตอร์ศักยภาพ
	 ของอุตสาหกรรม	5	กลุ่มเดิมและ
	 สร้างคลัสเตอร์อุตสาหกรรมใน
	 อนาคตอีก	5	กลุ่มใหม่อย่างไรบ้าง?
A สำาหรับ 5 กลุ่มเดิมและ 5 กลุ่มใหม่ สิ่งที่กระทรวง

 อตุสาหกรรมดำาเนนิการชว่ยเหลอืและพฒันาเพือ่เพิม่

 ขดีความสามารถในการแขง่ขนัคอืการแก้ไขกฎระเบยีบ

 ทีเ่ป็นอปุสรรคการคา้และการใหสิ้ทธปิระโยชน์ทีจ่งูใจ

 เอื้อต่อการลงทุน การพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี  

 รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทำาให้เกิดการขับเคล่ือน

 อุตสาหกรรมด้ังเดิมให้มีมูลค่าสูงข้ึน และมีประสิทธิภาพ

 การผลิตท่ีสูงข้ึน ส่วนใน 5 กลุ่มใหม่ จะเน้นนำานวัตกรรม

 มาเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อน  โดยมุ่งสร้างตลาด

 ให้เกิดขึ้นภายในประเทศก่อน แนวทางการพัฒนา

 จะมุ่งการเช่ือมโยงระหว่างอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา 

 สถาบันวิจัย และผู้ให้บริการท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดการ

 แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ซึ่งทำาให้สมาชิกมีโลกทัศน์

 ที่กว้างขึ้น ช่วยลดต้นทุน ทั้งด้านวัตถุดิบ การตลาด

 การวจิยัและพฒันานวัตกรรม การพฒันาบคุลากรและ

 การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานสำาหรับอุตสาหกรรม
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Q		นอกเหนือจากอุตสาหกรรม
	 ภาคการผลิตกระทรวง	ฯ	ให้
	 ความสำ	คัญภาคบริการอย่างไร? 
A อุตสาหกรรมภาคการบริการเป็นกลุ ่มที ่ทำารายได้สูง

 โดยเฉพาะ เป็นกลุ่มท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้อย่างดี

 เช่น การท่องเท่ียวส่งเสริมกลุ่มรายได้ดีและการท่องเท่ียว

 เชิงสุขภาพ ที ่รองรับสังคมผู ้สูงอายุที ่กำาลังขยายตัว

 มากข้ึน รวมถึงอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ด้วยการ

 ส่งเสริมการบริการทางการแพทย์เพื ่อรองรับสังคม

 ผู้สูงอาย ุ และสดุทา้ยการเกษตรและเทคโนโลยชีวีภาพ  

 อตุสาหกรรมเชือ้เพลงิชวีภาพและเคมชีวีภาพ ทีมุ่ง่เนน้

 การนำาเทคโนโลยชีวีภาพมาใชใ้นกระบวนการผลติ เพือ่

 เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

 ที่มีอยู่อย่างจำากัดและเตรียมพร้อมรับมือกับแนวโน้ม

 การขาดแคลนอาหารและพลังงานในอนาคต

Q		แนวทางการพัฒนาและสร้าง
	 ความเข้มแข็งให้กับ	SMEs	ทุก
 ระดับจากนี ้ ไป เทียบจากเดิม
	 มีความแตกต่างเปล่ียนไปอย่างไร?	
A ในคร ั ้งน ี ้ม ีการแบ่งระด ับกล ุ ่ม SMEs ช ัดเจนข ึ ้น

 กลุ ่มผู ้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนใน

 ท้องถิ ่น สำาคัญมากต่อการเสริมสร้างความก้าวหน้า

 ทางเศรษฐกิจของประเทศ เพราะมีผู ้ประกอบการ

 จำานวนมาก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99 ของจำานวน

 กิจการทั ้งหมด พวกเขาเป็นแหล่งพัฒนาทักษะฝีมือ

 และช่วยให้เกิดการจ้างแรงงานที่สำาคัญ เป็นจุดเริ่มต้น

 ในการลงทุน สร้างเสริมประสบการณ์ และเป็นส่วน

 สำาคัญที่เชื ่อมโยงธุรกิจขนาดใหญ่ และภาคการผลิต

 อื่น ๆ  เข้าด้วยกัน กระทรวงฯ จึงมุ่งส่งเสริมและพัฒนา

 SMEs ให้เป็นหัวจักรสำาคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

 สร้างความเข้มแข็งภายใน (Local Economy) ทั้งด้าน

 การเงินและให้ความรู ้แก่ผู ้ประกอบการอย่างจริงจัง

 และต่อเนื่อง โดยแบ่งกลุ่ม SMEs เป็น 4 กลุ่ม  คือ

 START UP, SPRING UP, STEP UP, และ TURN  

 AROUND โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 รวมถึงกิจการท่ีเก่ียวข้องในคลัสเตอร์ ส่งเสริมการเปิดกว้าง

 ทางการคา้ใหม้กีารแขง่ขนัของสมาชกิ ซึง่จะเปน็การชว่ย

 กระตุ้นให้ธุรกิจมีการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพ

 ของตนอย่างต่อเนื่องเป็นการสร้างความเข้มแข็งธุรกิจ

 และช่วยส่งเสริมการขยายตัวของอุตสาหกรรม ท้ังน้ียังเป็น

 การสร้างโอกาสให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ ๆ  เนื ่องจาก

 คลัสเตอร์ช ่วยกระตุ ้นการไหลเว ียนของข้อมูลและ

 องคค์วามรู้ และการร่วมกันลงทุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิด

 การสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งภาพรวมคลัสเตอร์จะแข็งแกร่ง

 มากขึ้นส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวม

Q		การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมตาม
	 เป้าหมาย	S-Curve	มีนัยสำ	คัญ
	 ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
	 ท ี ่ เก ิดผลด ีต ่อส ังคมย ุคใหม ่
	 และสิ ่งแวดล้อมอย่างไร?
A ทั ้งสองอย่างเป็นเรื ่องสำาคัญมาก เพราะอุตสาหกรรม

 ต้องคำานึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างที่เห็น การพัฒนา

 อุตสาหกรรมมีหลายมิติ สังคมต้องได้รับประโยชน์และ

 สิ่งแวดล้อมต้องได้รับผลกระทบน้อยที่สุดในทุกมิติด้าน

 สังคมตอนนี้ทุกประเทศทั่วโลกกำาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

 (Ageing Society) ดังนั ้นทุกประเทศต้องเผชิญกับการ

 เปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างประชากร ซ่ึงส่งผลกระทบต่อระบบ

 เศรษฐกิจ โดยเฉพาะแรงงานและกำาลังคนในภาคการผลิต

 และการบริการ รวมถึงแนวโน้มความต้องการสินค้าและ

 เทคโนโลยีเพ่ือผู้สูงอายุท่ีมีมากข้ึน ส่วนแนวโน้มด้านส่ิงแวดล้อม

 ที่สำาคัญในปัจจุบัน คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

 ที่จะมีเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เป็นกลไกสำาคัญ

 ช่วยบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้นำาไปใช้ได้อย่าง

 มีประสิทธิภาพและพอเพียง เป็นการเสริมสร้างความ

 ปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหารและแหล่งพลังงาน

 ของโลก นอกจากนี้เรื ่องการจัดการน้ ำาและสุขอนามัย

 รวมถ ึงการลดผลกระทบจากการเปล ี ่ยนแปลงของ

 สภาพอากาศ เป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วน ต้องตระหนักและ

 ร่วมป้องกันเพื ่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาต่อเน่ือง
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 START UP คือ กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เราจะช่วย   

ส่งเสริมการพัฒนาไอเดียไปสู่การผลิต มีการฝึกอบรมและพัฒนา

ผูป้ระกอบการภายใตค้วามรว่มมอืกบัสถาบนัการศกึษาตา่ง ๆ   

 กลุ่มท่ีสอง SPRING UP จะเป็นกลุ่ม SMEs เดิมท่ีเราจะนำา

ความรู้และนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise) ไปช่วย

เสริมศักยภาพให้เขา ตรงน้ีกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้องได้มีนโยบายในการสนับสนุนผ่านทางหน่วยงาน เช่น 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม และ SME Development Bank เป็นความ

ช่วยเหลือทีเ่ปน็รปูธรรมไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรี

แลว้  ทัง้นีมี้การจัดตัง้กองทุนพฒันา SMEs ตามแนวประชารัฐ 

จำานวน 20,000 ล้านบาท เป็นการให้ความช่วยเหลือ               

ผู้ประกอบการ SMEs ที่จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล และ

สินเช่ือ SMEs Transformation Loan จำานวน 15,000 ล้าน

บาท เป็นกลไกช่วยเติมเต็มให้ผู้ประกอบการที่ไม่สามารถ

เข้าถึงบริการทางการเงินในรูปแบบปกติ ซ่ึงผู้ประกอบการท่ีได้รับ

การสนับสนุนจะได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการ

ประกอบการควบคู่กันไปด้วย

 กลุม่ทีส่าม STEP UP คือกลุ ่มผู ้ประกอบการ SMEs 

ทีเ่ราจะชว่ยพฒันาและยกระดบัใหก้า้วสูภ่มูภิาคและเวทโีลก

 กลุ่มที่สี่ TURN AROUND เป็นการยกระดับ SMEs 

ท่ีมีสถานะอ่อนแอให้กลับมาเข้มแข็ง ช่วยเหลือกลุ่ม SMEs 

ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจผ่านศูนย์ช่วยเหลือ SMEs (SME 

Rescue Center) ซึ่งจะเชื่อมโยงกับกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม ภายใต้วงเงิน 2,000 ล้านบาท 

ซึ่งสินเชื่อ SMEs Transformation Loan และกองทุนพัฒนา 

SMEs ตามแนวประชารัฐ ได้เปิดตัวไปแล้ว 14 จังหวัด  

ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา, ลำาปาง, นครศรีธรรมราช, สงขลา 

(หาดใหญ่), ตรัง, เพชรบุรี, มุกดาหาร, ร้อยเอ็ด, อุดรธานี, 

สกลนคร, ลพบุรี, นครปฐม, พิษณุโลก และฉะเชิงเทรา 

 นอกจากน้ีรัฐบาลยังให้เพ่ิมมาตรฐานในการดูแลช่วยเหลือ 

ผู้ประกอบการ SMEs ขนาดเล็กมาก (Micro SMEs) ที่มี

แรงงานไม่เกิน 5 คนต่อกิจการ อาทิ ร้านค้าห้องแถว หาบเร่ 
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แผงลอย ธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ด้วยแรงงานเป็นหลัก ซ่ึงเป็น SMEs 

สว่นใหญข่องประเทศทีไ่มม่กีารขึน้ทะเบยีนภาษกีบัรฐับาลใน

ขณะนี ้ซึง่คาดการณว์า่มจีำานวนรวม 2.1 ลา้นราย จาก SMEs 

ทั่วประเทศ 2.7 ล้านราย ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการ

สานพลังประชารฐักลุม่ SMEs (D2) ระบวุา่ภายในเดอืน พ.ค.นี ้

จะนำาเงินส่วนหนึ่งจากกองทุนช่วยเหลือ SMEs ของภาครัฐ    

ทีม่อียูเ่ปดิให ้SMEs ขนาดเลก็ทีไ่มม่กีารจดทะเบยีนนติบิคุคล 

มีการใช้แรงงานต่ำากว่า 5 คน หรือ “Micro SME” เข้าสู่ระบบ

การช่วยเหลือ ผ่าน 2 รูปแบบ 

 รูปแบบแรก เป็นการช่วยเหลือทางด้านการเงินท่ีจะดึงมา

จากกองทุนช่วยเหลือ SMEs ตามแนวทางประชารัฐ วงเงิน 

20,000 ล้านบาท ปัจจุบันเหลืออยู่ 3,000 ล้านบาท หลังจาก

กระจายลงให ้76 จงัหวดัแลว้ โดยคดิอตัราดอกเบีย้ท่ี 1% ระยะ

เวลากู้ 7 ปี ปลอดเงินต้น 3 ปี ผ่อนปรนหลักประกัน วงเงนิอนมุติั

ขึน้ต่ำารายละไมเ่กนิ 600,000 บาท ท่ีกรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม 

(กสอ.) รับผิดชอบ คาดว่าจะช่วยได้จำานวน 5,000 ราย ซ่ึง

กระบวนการพิจารณาจะใช้รูปแบบเดียวกัน คือ ผ่าน 3 คณะ

อนุกรรมการพัฒนา อนุกรรมการการเงิน และอนุกรรมการ

ส่งเสริม โดยอุตสาหกรรมจังหวัดจะเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบ 

และการช่วยเหลือจากกองทุนฟ้ืนฟู 2,000 ล้านบาท ปัจจุบัน

เหลืออยู่ 1,800 ล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ย 0% ระยะ

เวลากู ้10 ป ีปลอดดอกเบีย้ 3 ป ีผอ่นปรนหลกัประกนั วงเงนิ

อนุมัติขึ้นต่ำารายละไม่เกิน 200,000 บาท ท่ีธนาคารพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) รับ

ผิดชอบ คาดจะช่วยได้ในจำานวน 10,000 ราย ทั้งนี้มาตรการ

ชว่ย Micro SME จะเสนอเขา้สู ่ครม.อกีครัง้หลงัปรับแก้เง่ือนไข

บางส่วนในกองทุนท้ัง 2 เรียบร้อยแล้ว ส่วนรูปแบบที่สองเป็นการ

ชว่ยเหลอืดา้นการเพิม่ขดีความสามารถ จำานวน 10,000 ราย 

คอืการพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมออกแบบทีใ่ชค้วามคิด

สรา้งสรรค ์การพัฒนา ผู้ประกอบการด้วยการเพ่ิมผลิตภาพทาง

ด้านมาตรฐาน การตลาดและการค้าอีคอมเมิร์ซ การต้ัง/ขยาย

ตลาดต้องชมใหม่ 50 แห่ง และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

ท้องถิ่น (CIV) หมู่บ้านต้นแบบ
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Q		โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
	 ภาคตะวันออกหรืออีอีซี	(EEC)
	 คืออะไร?	ประโยชน์ที ่ชาวไทย
	 จะได้รับมีอะไรบ้าง?	
A ออีซีถีอืวา่เปน็เมกะโปรเจก็ตข์องประเทศไทยในปจัจบุนั

 อย่างที่กล่าวไปแล้วว่า EEC เป็นการพัฒนาพื้นที่ใน

 3 จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ

 ระยอง เพื ่อให้เกิดเป็นพื ้นที ่ใหม่รองรับการลงทุน

 ในกลุ ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทยเป็น

 พื ้นที ่เศรษฐกิจชั ้นนำาของเอเชีย รวมทั ้งเป็นฐาน

 อุตสาหกรรมใหม่และเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม

 แห่งอนาคตในการเชื ่อมโยงอนุภ ูม ิภาคตะวันออก

 เฉียงใต้  ทัง้ 3 จงัหวดัท่ีมจีดุแขง็ในตวัเองดา้นโครงสร้าง

 พื้นฐานแล้ว โครงการอีอีซีจะเชื่อมโยงกับการพัฒนา

 ระเบียงเหนือ-ใต้ (North-South Corridor) และระเบียง

 ตะวนัออก-ตะวนัตก (East-West corridor) ประกอบดว้ย  

 3 สนามบินนานาชาติคืออู ่ตะเภาเชื ่อมกับสนามบิน

 ดอนเมืองและสุวรรณภูมิเพื่อรองรับการขนส่งคนและ

 สินค้าที ่สำาคัญออกสู่ภูมิภาคต่าง ๆ  รอบประเทศไทย

 เพราะฉะนัน้ในภาพรวมทัง้หมดออีซีจีะพฒันาทัง้ระบบ

 ขนส่งทางอากาศ ระบบรางและถนนตามแนว ระเบียง

 East-West Corridor ผา่นโครงการเปา้หมาย 15 โครงการ 

 ถามว่าชาวไทยได้ประโยชน์อย่างไร ถ้าเป็นไปตามแผนที ่

 วางไว้อีอีซีจะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจ โตข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี

 เกิดการจ้างงานใหม่กว่า 100,000 อัตราต่อปี สร้างงาน

 เพิม่ในภาคอตุสาหกรรมและบรกิาร ลดต้นทนุโลจสิตกิส ์

 4 แสนล้านบาทต่อปี ความสะดวกสบายในการเดินทาง

 ช่วยกระตุ้นให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 10 ล้านคนต่อปี

 และได้ฐานภาษีใหม่ 1 แสนล้านบาทต่อปี

Q		ถา้มองในมติโิครงสรา้งภาพรวม
	 โครงการอีอ ีซ ีลงทุนพัฒนา
	 ในเร ื ่องใดบ้าง?
 A บอกได้เลยว่าครบทุกมิติ อีอีซียึดโยงกับไทยแลนด์ 4.0 

 โดยมี 4 มิติหลักท่ีต้องเร่งดำาเนินการ คือ 1.การพัฒนาคน

 ให้มีความพร้อมที่จะก้าวให้ทันต่อการเปลี ่ยนแปลง

 ของโลก 2.ว ิสาหก ิจต ้องสามารถปร ับต ัวร ับการ

 เปลี่ยนแปลงแนวคิด แนวปฏิบัติยกระดับตนเองขึ้นมา

 3.เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 4.การพัฒนา

 โครงสร้างพื ้นฐานทั ้งในเชิงกายภาพและเชิงพื ้นที ่

 เน้นให้คนในพื้นที ่ต้องมีส่วนร่วมและได้ประโยชน์  

 โดยภารกิจหลักในอีอีซีมีการวางเป้าลงทุน 4 กลุ่ม ใน 

 15 โครงการสำาคัญ 4 กลุ่มที่เอ่ยถึง ได้แก่ 1. โครงสร้าง

 พื้นฐาน  2. อุตสาหกรรมเป้าหมาย 3. การท่องเที่ยว 

 และ 4. การสร้างเมืองใหม ่ ผมเชื่อมั่นว่าภายในระยะ

 เวลา 5 ปี จะมีการลงทุนท้ังจากภาครัฐและเอกชนประมาณ 

 1.5 ล้านล้านบาท โดยคาดว่าจะเป็นการลงทุนจากภาครัฐ

 ประมาณ 20% และอีก 80% จะเป็นของภาคเอกชน ซึ่ง

 จะมีทั้งนักลงทุนไทยและนักลงทุนต่างชาติ กลุ่มแรก

 การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ สนามบินอู่ตะเภา

 เพ่ือรองรับผู้โดยสาร 3 ล้านคนต่อปี การลงทุนเพ่ือพัฒนา

 ท่าเรือมาบตาพุดและแหลมฉบัง การลงทุนรถไฟความเร็วสูง

 และรถไฟรางคู ่ รวมถึงการลงทุนด้านอุตสาหกรรม 

 5 แสนล้านบาท และการลงทุนในเมืองใหม่ 4 แสนล้านบาท 

 กลุ่มท่ี 2 ได้แก่ อุตสาหกรรมเป้าหมาย แบ่งเป็นยานยนต์

 อัจฉริยะ อิเล็กทรอนิกส์ และหุ่นยนต์, ปิโตรเคมีขั้นสูง 

 และอุตสาหกรรมชีวภาพ, เมดิคับฮับ (รักษาพยาบาล 

 ยา อุปกรณ์การแพทย์) และอาหารแห่งอนาคต กลุ่มท่ี 3

 ไดแ้ก ่ทอ่งเทีย่ว โดยจะสนบัสนนุการทอ่งเท่ียว บางแสน
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 พัทยา สัตหีบ และระยอง สุดท้ายกลุ่มท่ี 4 คือ การต้ังเป้า

 สร้างเมืองใหม่ ได้แก่ Global Business Hub หรือ

 Free Economic Zone การพฒันาเมอืงใหมฉ่ะเชงิเทรา-

 พทัยา-ระยอง และระบบสาธารณูปโภค น้ำา-พลังงาน-

 ขยะ เมือ่รวมทัง้ 4 กลุม่แลว้ จะเปน็ 15 โครงการสำาคญั

 ที ่เป็นภารกิจต้องพัฒนาในพื้นที ่อีอีซี ส่วนโครงการ

 ทีพ่ึ่งพงิกนัและเชือ่มโยงกนั จะขาดโครงการใดโครงการ

 หนึ่งไม่ได้ เพราะจะทำาให้โครงการอื่นขาดทุน และอีอีซี

 ลม้เหลวจึงตอ้งเรง่ดำาเนนิการกอ่นมี 5 โครงการหลกั คอื

 สนามบินอู่ตะเภา ท่าเรือแหลมฉบัง รถไฟความเร็วสูง 

 อุตสาหกรรมไฮเทคสำาหรับอนาคต เช่น รถยนต์ไฟฟ้า

 และ 3 เม ืองใหม ่ เพ ื ่อรองร ับประชากรจ ำานวน

 พอเหมาะที่จะทำาให้การลงทุนอื่น ๆ คุ้มทุน

Q		ผูป้ระกอบการจะได้สทิธปิระโยชน์
	 จากนโยบายอุตสาหกรรม	4.0	
	 อย่างไรบ้าง?
 A เรามุ ่งเน้นส่งเสริมการประกอบกิจการ โดยเฉพาะ

 อุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีใช้เทคโนโลยีข้ันสูง กิจการพัฒนา

 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ กิจการพัฒนา

 แหล่งท่องเท่ียว กิจการวิจัยและพัฒนาและบริการสนับสนุน

 ด้านเทคโนโลยี โดยพ้ืนท่ีในอีอีซีท่ีเป็นเขตส่งเสริมการลงทุน

 จะได้รับสิทธิประโยชน์ จากสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริม

 การลงทุน หรือ BOI  ซ่ึงได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

 สูงสุด 15 ปี ยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรับเคร่ืองจักร วัตถุดิบท่ี

 นำาเข้ามาผลิตเพ่ือส่งออกและของท่ีนำาเข้ามาเพ่ือการวิจัย

 และพัฒนา และเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทุน

 การวิจัยและพัฒนา  นอกจากน้ี ยังมีสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติม

 นอกจากท่ีได้รับจาก BOI ซ่ึงกระทรวงการคลังจะลดอัตรา

 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ 

 และนกัวจิยัซึง่ทำางานในบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนติบิคุคล

 ที่ประกอบกิจการที่อยู่ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่ง

 มีสถานประกอบกิจการต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีอีอีซีจากอัตราก้าวหน้า 

 (Progressive Rate) เป็นร้อยละของเงินได้สุทธิ เหลือในอัตรา

 ร้อยละ 17 ของเงินได้พึงประเมินอีกด้วย “กระทรวง

 อุตสาหกรรมต้องขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ท้ังภาค

 เอกชน ภาคสังคมและภาคประชาชน ให้เดินหน้าต้ังรับใน

 เชิงรุก ร่วมกันขับเคล่ือนและพัฒนาระบบการผลิตและให้

 บริการจากฐานรายได้เดิมแล้วเพ่ิมมูลค่าให้สูงข้ึนด้วยการนำา

 นวัตกรรมและความรู้ใหม่ ๆ  มาใช้ โดยเฉพาะท่ีเป็นมิตรกับ

 ส่ิงแวดล้อมและชุมชน ผมเช่ือว่าประเทศไทยมีศักยภาพท่ีจะ

 เข้าไปแข่งขันในตลาดโลกได้แน่นอน” ดร.อุตตม สาวนายน 

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวทิ้งท้าย

 ท้ังหมดท่ีกล่าวมาน้ี คือ ชีพจรอุตสาหกรรม                                       

“ไทยแลนด์ 4.0” ที่กำาลังเต้นเป็นจังหวะอย่างต่อเนื่อง                                                                                                                         

โดยการนำาของกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับหน่วยงาน             

ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสร้างฐานอุตสาหกรรมท่ีได้มาตรฐาน    

ก้าวหน้าและมีคุณภาพ เป็นการสร้างความเข้มแข็งเชิง

โครงสร้างที่จะนำาพาประเทศไทยไปสู่อนาคตความมั่นคง 

มั่งคั่ง และยั่งยืนอย่างแท้จริง...
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R&D 
กระทรวงอุตสาหกรรม
ผุดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม
สู่อนาคตยกเครื่อง	SMEs	

 ารยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
	 อยา่งมัน่คง	มัง่คัง่	และยัง่ยนืตามนโยบายทีอ่อกโดย
รฐับาลน้ัน	หน่วยงานราชการทีร่บัชว่งต่อในแตล่ะภาคสว่น
มีส่วนสำ	คัญต่อการขับเคล่ือนนโยบายให้เกิดผลลัพธ์ตาม
แผนงานที่วางไว้	

ก

ล่าสุด กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) 

ได้เตรียมจัดต้ัง ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่

อนาคต (Industry Transformation Center : 

ITC หรอื อนิดสัทร ีทรานฟอเมชัน่ เซน็เตอร)์ 

ในประเทศไทย ณ สำานักพัฒนาอุตสาหกรรม

สนับสนุน กล้วยน้ำาไท เพ่ือเป็นศูนย์กลางเช่ือมโยง

ให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สามารถ

นำาผลิตภัณฑ์ไปต่อยอดนวัตกรรมเทคโนโลยีสู่

เชิงพาณิชย์ ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคล่ือนสู่

อุตสาหกรรม 4.0
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 นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า ท่ีผ่านมา SMEs 

จำานวนมากต้องการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้

มาตรฐาน แต่ติดปัญหาเร่ืองเงินลงทุน งานวิจัย หรือ

อุปกรณ์การดำาเนินการต่างๆ ท่ีมีราคาสูง ไอทีซีจะ 

เข้ามาสนับสนุนในส่วนน้ี ซ่ึงถือเป็นศูนย์แรกของ

หน่วยงานราชการท่ีส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ผู้ประกอบการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 “ศูนย์ไอทีซีจะร่วมมือหน่วยงานต่างๆ เช่น 

หน่วยงานวิจัย สถาบันการศึกษา นักพัฒนานวัตกรรม 

เพ่ือสร้างความร่วมมือกับผู้นำาด้านนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีระดับโลก รวมถึงวิสาหกิจขนาดใหญ่ 

มาร่วมกันขับเคล่ือนให้เศรษฐกิจเดินไปสู่โมเดล 

ไทยแลนด์ 4.0 โดยศูนย์น้ีนำารูปแบบจากเยอรมัน 

มาปรับใช้” นายพสุ กล่าว

 การทำางานของ ITC จะดำาเนินงานใน

ลักษณะประชารัฐ คือ นำาผู้ประกอบการตั้งแต่ 

ต้นน้ำา กลางน้ำา และปลายน้ำา มาทำางานร่วม

กับหน่วยงานวิจัย เพื่อสนับสนุนตอบโจทย์ 

ผู้ประกอบการ โดยเน้นคลัสเตอร์อุตสาหกรรม

ใหม่ตามนโยบายรัฐบาลก่อน เพื่อเป็นการ

เปิดช่องให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนา

อุตสาหกรรมสอดรับไปกับนโยบายของรัฐ 
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นายพสุ โลหารชุน 

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  
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เป็นการลดเวลาและลดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการ

ลองผิดลองถูกอย่างไร้ทิศทางให้แก่ผู้ประกอบการ

 ท้ังน้ี เบ้ืองต้นศูนย์ไอทีซีต้ังเป้าสร้างผู้ประกอบการ

ปฏิรูป 30 กิจการ และสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ 

1,000 ราย ขณะท่ีแผน 5 ปี (2560-2564) จะปรับปรุงสถาน

ท่ีเพ่ิมเติม เพ่ือให้ผู้ประกอบการเข้ามาใช้เคร่ืองจักรและ

เทคโนโลยีใหม่เพ่ิมข้ึน คาดว่าจะพัฒนา SMEs ปฏิรูปได้กว่า 

150 กิจการ อีกท้ังมีแผนชักจูงผู้นำานวัตกรรมปฏิรูประดับ

โลกเข้าร่วมมากกว่า 30 กิจการ คิดเป็นมูลค่าการลงทุนกว่า 

20,000 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายการออกแบบและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ ประกอบไปด้วยสาขายานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ 

เกษตร ท่องเท่ียว อาหาร หุ่นยนต์ การบิน ชีวภาพ ดิจิทัล 

และการแพทย์ เพ่ือให้ครอบคลุมความต้องการของ 

ผู้ประกอบการในทุกสาขาอาชีพให้มากท่ีสุด

 ไม่เพียงแค่ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต 

(Industry Transformation Center : ITC)  กระทรวง

อุตสาหกรรมและหน่วยงานเครือข่ายยังจัดต้ัง ศูนย์

ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand Industrial 

Design center) เข้ามาช่วยจัดทำาฐานข้อมูล เพ่ือเช่ือมโยง 

ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ซ่ึงจะมีประโยชน์ในการกำาหนด

นโยบายและทิศทางการพัฒนาด้านการออกแบบและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ของไทย รวมท้ังสร้างกลไกและมาตรการ

สนับสนุนเชิงนโยบาย เรียกได้ว่า เป็นกระบวนการวางแผน

เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ ทำางานสอดรับกัน ช่วยยกระดับและ

เพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่วงการอุตสาหกรรมของประเทศได้

อย่างครบวงจร 

ขอบคุณข้อมูลจาก 

http://www.industry.go.th/center_mng/index.php/2016-04-24-

18-06-24/2016-04-24-18-06-46/item/9858-itc-59-r-d-4-0

http://m.naewna.com/view/business/266973
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การประกอบกิจการ
โรงงานในประเทศไทย

	 ประกอบการทีค่ดิจะสรา้งโรงงาน 
	 เพื่อประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
ในประเทศไทย	หากกำ	ลงัสงสยัในการตัง้
โรงงานอุตสาหกรรมว่าจะต้องดำ	เนิน
การตามกฎหมายอย่างไร	Biz	Law	มี
ข้อมูลฉบับพกพาให้ช่วยคลายข้อสงสัย

ผู้

 นายสุนทร แก้วสว่าง ผู้อำานวย

การสำานักกฎหมาย กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม ได้กล่าวถึงการจัดต้ัง

โรงงานอุตสาหกรรมประเทศไทยว่า 

การดำาเนินการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

ซ่ึงมีหลักเกณฑ์สำาคัญในเบ้ืองต้นท่ี 

ผู้ประกอบกิจการสมควรจะต้องรู้ดังน้ี

Biz	Law 
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   โรงงานตามกฎหมายนี้จะต้องมีการใช้กำาลัง

แรงม้าเครื่องจักรตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป คนงานตั้งแต่ 7 คน 

ขึ้นไป ดังนั้นหากมีเครื่องจักรหรือคนงานต่ำากว่าท่ีกำาหนด

นี้แล้วถือว่าไม่เป็นโรงงาน ไม่ต้องดำาเนินการตามพระราช

บัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

   นอกจากจะต้องเป็นโรงงานตามที่กฎหมาย

กำาหนดไว้ กฎหมายฉบับนี้ยังแบ่งโรงงานออกเป็นขนาด 

ต่างๆ โดยเรียกว่าจำาพวกถึง 3 จำาพวก ดังนี้

 1.  โรงงานจำาพวกที่ 1 ซ่ึงเป็นโรงงานขนาดเล็ก 

  ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้าหรือคนงาน  

  ไม่เกิน 20 คน โดยโรงงานจำาพวกที่ 1 นี้  

  สามารถตั้ ง โรงงานและประกอบกิจการ 

  โรงงานไปไดเ้ลย ไมต่อ้งมกีารอนญุาตอะไรเลย

 2.  โรงงานจำาพวกที่  2 ซึ่งเป็นโรงงานขนาด 

  กลางใช้เคร่ืองจักรไม่เกิน 50 แรงม้า หรือ 

  คนงานไม่เกิน 50 คน โดยโรงงานจำาพวกท่ี 

  2 นี้ สามารถต้ังโรงงานไปได้ก่อน แต่หาก- 

  จะ เริ่ มประกอบกิ จการจะต้องมาขอใบ 

  รับแจ้งประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.2) ก่อนจึง 

  จะเริ่มประกอบกิจการโรงงานได้ 

 3.  โรงงานจำาพวกที ่3 ซึง่เปน็โรงงานขนาดใหญ ่ใช้ 

  เครื่องจักรเกินกว่า 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน  

  50 คนขึ้นไป โรงงานประเภทนี้เป็นโรงงานท่ี 

  อาจเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมหรือความไม่ 

  ปลอดภัยได้ ง่ ายๆ หากมิ ได้ดำ า เ นินการ 

  ตรวจสอบให้เปน็ไป ตามหลกัวิชาการกอ่น ดงันัน้  

  โรงงานจำาพวกที่ 3 นี้ จะต้องใช้ระบบการ 

  อนุญาตก่อน กล่าวคือต้องได้รับใบอนุญาต 

  ประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) ก่อนจึงจะ 

  ตั้งโรงงานหรือประกอบกิจการโรงงานได้ 

   การเลือกพื้นที่ท่ีจะต้ังโรงงานก็เป็นเรื่องสำาคัญ 

โดยหากผู้ประกอบกิจการเลือกพื้นที่บางพื้นที่อาจจะได้รับ

ยกเว้นไม่ต้องมีใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.2) 

หรือ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) เลยก็ได้ 

เช่น พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือพื้นที่เขตประกอบการ

อุตสาหกรรม ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน 

พ.ศ. 2535 เป็นต้น

 ความสำาคัญของใบรับแจ้งฯ (ร.ง.2) หรือใบอนุญาตฯ 

(ร.ง.4) นั้น หากเป็น ร.ง.2 จะไม่มีการต่ออายุเพียงแต่ต้อง

ชำาระค่าธรรมเนียมรายปีปีละ 1 ครั้ง ส่วน ร.ง.4 จะมีการต่อ

อายุทุก 5 ปี และยังกำาหนดให้สามารถขยายโรงงานได้ รวมท้ัง

สามารถโอน ร.ง.4 ใหก้บับคุคลอืน่ๆ ไดท้ั้งบคุคลธรรมดาและ

นิติบุคคล

 โรงงานทั้ง 3 จำาพวกเมื่อได้ตั้งโรงงานและประกอบ

กิจการโรงงานขึ้นมาแล้วกฎหมายยังกำาหนดให้มีการ

ควบคุมกำากับดูแล มิให้มีการทำาผิดกฎหมายและมิให้ก่อเหตุ 

เดอืดรอ้นรำาคาญแกป่ระชาชน โดยหากมกีารฝา่ฝนืเจา้หนา้ท่ี

อาจใช้อำานาจสั่งการให้มีการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน สั่งให้หยุด

ประกอบกิจการโรงงาน และปิดโรงงานตามลำาดับ ทั้งนี้ เพื่อ

เป็นหลักประกันได้ว่าการประกอบกิจการโรงงานจะต้องไม่มี

ผลกระทบต่อประชาชน

 ดังนั้น หากผู้ประกอบกิจการคิดจะตั้ งโรงงาน

อุตสาหกรรมอาจจะต้องมีการปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่

ก่อนที่จะดำาเนินการใดๆ โดยในส่วนกลางขอรับคำาปรึกษา

ไดท้ีก่รมโรงงานอตุสาหกรรม สว่นภูมิภาคขอรบัคำาปรึกษาไดท้ี่

สำานกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัทกุจงัหวัดทัว่ประเทศ ในสว่นท่ี

อยูใ่นพืน้ทีน่คิมอตุสาหกรรมขอรบัคำาปรกึษาได ้ณ สำานกังาน

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยทั้งส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาค 

 หากผู้ประกอบกิจการได้ดำาเนินการตามกฎหมาย 

ถูกต้อง การประกอบกิจการจะราบรื่นไม่มีอุปสรรคใด ๆ แต่

หากมีการฝา่ฝนืกฎหมายนอกจากเจา้หนา้ทีจ่ะมอีำานาจสัง่การ

ไดต้ามทีก่ลา่วมาแลว้ ผูป้ระกอบกจิการโรงงานอาจได้รบัโทษ

ทางอาญาอีกด้วย 
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 เมื่อวันที่  3  พฤษภาคม  2559 กระทรวงอุตสาหกรรม

ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวง

อุตสาหกรรม ครบรอบ  75  ปี  โดยได้รับเกียรติจาก  ดร.อุตตม                                                                                 

สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย 

ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงาน       

ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมงานเป็นจำานวนมาก สำาหรับ

กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การถวายเครื่องบวงสรวง                       

องค์พระนารายณ์และพระภูมิ การจัดกิจกรรมทางศาสนา  

ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ กิจกรรมบริจาคเงินเพ่ือร่วม

สมทบทุนโรงพยาบาลสงฆ์ “ทำาดีเพื่อพ่อ”อก
.	
So

ci
et

y

75	ปี	
กระทรวงอุตสาหกรรม  
ยกระดับอุตสาหกรรมไทย  
ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  
ดร.สมชาย	หาญหิรัญ	ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	พร้อมด้วย	
ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม	 ถวายเครื่อง
บวงสรวงองค์พระนารายณ์และพระภูมิ
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ด ร . อุ ต ต ม  ส า ว น า ย น 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม ดร.สมชาย 
หาญหิรัญ	 ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม	 พร้อมด้วย	
ผู้ บ ริ ห า ร ร ะ ดั บ สู ง ข อ ง
กระทรวงอุ ตสาหกรรม 
ถวายภั ต ต าหาร เ พ ล แ ด่ 							
พระสงฆ์	10	รูป

 หลงัจากเสรจ็สิน้กจิกรรม ดร.อตุตม  สาวนายน  รฐัมนตรวีา่การกระทรวงอุตสาหกรรม ไดใ้หส้มัภาษณส์ือ่มวลชน

เกี่ยวกับภารกิจเร่งด่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ต้องเร่งผลักดันให้เป็นรูปธรรม 3 ด้าน ดังนี้ 1. การยกระดับอุตสาหกรรม

เป้าหมาย (S-Curve)  2. การสร้างความเข้มแข็งและพัฒนา SMEs 3. การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) ที่จะมีความ

ก้าวหน้าให้เห็นตลอดปี 2560

 “การส่งเสริม SMEs มีหลายหน่วยงานทำางานด้านน้ี ในส่วนของกระทรวงอตุสาหกรรม มกีรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม (กสอ.) 

เป็นหน่วยงานหลัก ซ่ึงมีแผนดำาเนินงานภายใต้งบประมาณ 485 ล้านบาท คาดว่าจะสนับสนุน SMEs ได้ 7,000 ราย แบ่งเป็น 

3 แนวทางคือ 1. สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2. การส่งเสริม SMEs ทั่วไป จะพัฒนา

ให้มีศักยภาพและผลิตภาพมากขึ้น และให้ความช่วยเหลือ SMEs รายที่ประสบปัญหาธุรกิจ 3. SMEs ท่ีมีศักยภาพจะทำาให้มี

ความสามารถทางการแข่งขันมากข้ึน

ดร.อุตตม	สาวนายน	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม		ดร.สมชาย	หาญหิรัญ	ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	
เป็นผู้แทนรับมอบเงินเพื่อร่วมสมทบทุนโรงพยาบาลสงฆ์	“ทำ	ดี	เพื่อพ่อ”
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Sustainable 
Biz 
ความยั่งยืน
ในความรับผิดชอบ
ทางธุรกิจ

ด้วยเหตุนี้ โชค บูลกุล กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท

ฟาร์มโชคชัย กล่าวว่า ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555 ธุรกิจใน

กลุ่มฟาร์มโชคชัยจึงค่อยๆ ปรับตำาแหน่งในตลาดมา

สู่การพัฒนาด้านการผลิตวัตถุดิบแทนการขยาย

ผลิตภัณฑ์ ซ่ึงสอดรับกับทิศทางการพัฒนาตามแนวทาง  

“ไทยแลนด ์4.0” ในปจัจบุนัทีมุ่ง่เนน้ไปทีก่ารนำานวตักรรม

และเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพถึงขีดสุด 

เพื่อเพิ่มอำานาจการต่อรองในตลาดโลก โดยไม่ทิ้งความ

สัมพันธ์ในชุมชนท้องถิ่น

	 ากการสังเกตความเคล่ือนไหวของตลาดผู้ขายและ 
	 ผู้บริโภคตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2555	 เป็นต้นมา	 กรรมการ 
ผูจ้ดัการ	กลุม่บรษิทัฟารม์โชคชยั	บอกวา่	เหน็ทศิทางการเตบิโต
ดา้นการซือ้ขายผา่นทางโซเชยีลมเีดยีซึง่สง่ผลกระทบโดยตรงต่อ
พฤตกิรรมการบรโิภคของผูซ้ือ้	วธิกีารทำ	ธรุกจิทีเ่ปล่ียนไป	การ
ซื้อขายโดยไม่จำ	เป็นต้องผ่านหน้าร้านแต่ใช้โซเชียลมีเดียเป็นตัว
กระจายสาร	 ผู้บริโภคสมัยใหม่จึงไม่ยึดติดกับแบรนด์ใดแบรนด์
หน่ึง	(Brand	Royalty)	อกีตอ่ไป	แตส่ามารถเปลีย่นแปลงความ
สนใจได้ทนัทตีามกระแสและเปลีย่นทศิทางไดอ้ยา่งรวดเร็ว	สง่ผล
ให้เกิดการแข่งขันกันในตลาดสูงขึ้นและเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

จ
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โชค บูลกุล 

กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
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 “ไมว่า่ตลาดดา้นการบรโิภคจะโตขึน้หรอืขยายไปในทศิทางไหน 

ท้ายที่สุดแล้วก็ต้องพึ่งพาวัตถุดิบต้นทางเพื่อนำาไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์

ต่าง ๆ ตอนนี้เราเลยมุ่งเน้นพัฒนาวัตถุดิบด้วยนวัตกรรม เพื่อพัฒนา

สายพันธุ์วัวให้มีคุณภาพ ท้ังเพื่อการส่งออกและเพื่อให้ได้น้ำานมที่ดี

มากกว่าการขยายผลิตภัณฑ์ เพราะวัตถุดิบท่ีดีทุกวันนี้หายากข้ึน แต่

เรายังคงสร้างงานให้คนในชุมชนเป็นหลัก” 

 ความเปลีย่นแปลงทีเ่หน็อยา่งชดัเจน เมือ่ธรุกิจฟาร์มโชคชยัหนั

มาโฟกสัทีต่น้น้ำาในเรือ่งวตัถดุบิ คอืการไดเ้จอโอกาสใหม่ๆ  จากคูค่า้ใน

ตลาดโลก

 “โอกาสเดนิเขา้มาหาเราเองเพราะวตัถดิุบทีม่คีณุภาพหลอกกนั

ไม่ได้ ทั่วโลกกำาลังมองหาวัตถุดิบที่ผ่านมาตรฐานจริงๆ ซึ่งในอนาคต

สำาหรับธุรกิจของเราเอง เมื่อเรามีวัตถุดิบที่ดีและมีคุณภาพแล้ว เรา

ค่อยคิดต่อว่าจะนำาวัตถุดิบไปพัฒนาสินค้าตัวไหนของเราได้อีกบ้าง”  

โชค บูลกุล กล่าว

ก้าวย่าง...อย่างแม่นยำ	

 ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยก้าวไป ขยาย

ความถึง การพัฒนาธุรกิจด้านการเกษตรตอบโจทย์ตามแนวทาง

ไทยแลนด์ 4.0 ว่า ผู้ประกอบการหรือเกษตรกรเองต้องพัฒนา 

ตวัเองใหท้ำาการเกษตรอยา่งแมน่ยำา (Precision Farming) ไมใ่ชต่ามการ

คาดการณ์หรือการสุ่มอย่างแต่ก่อน

 “เดิมทีทำานา 1 ไร่ เกษตรอาจประมาณเอาว่าใช้เมล็ดข้าว

จำานวนเท่านี้ แต่ต่อไปเราต้องประยุกต์เอานวัตกรรมมาช่วยเป็น

เครื่องมือในการวัดอย่างมีหลักเกณฑ์และมีมาตรฐานที่ชัดเจน  

เพือ่ใหเ้กดิความแมน่ยำาและสรา้งวตัถดุบิทีม่คีณุภาพ ตรวจสอบไดจ้รงิ”  

 อย่างไรก็ตาม โชค บูลกุล ย้ำาว่า การจะพาประเทศไทย 

เข้าสู่การทำาการเกษตรอย่างแม่นยำาน้ัน ต้องผ่านการวางแผนอย่าง

แม่นยำาเสียก่อน (Precision Planning) ซ่ึงเป็นความรับผิดชอบของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปว่า จะให้ข้อมูลผู้ประกอบการรายเล็กหรือ

เกษตรกรเร่ืองการเลือกใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีประเภทไหนมา 

สนับสนุนภาคการผลิตแต่ละประเภทอย่างถูกต้องและเหมาะสม

 “ต่อไปเราอาจพัฒนาที่พักเขาใหญ่ของฟาร์มโชคชัยใหม่

ให้เด็กและเยาวชนเข้ามาเรียนรู้การทำาปศุสัตว์และเกษตรกรรมได้

จากประสบการณ์ตรง ฟาร์มโชคชัยอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็ก 

รุ่นใหม่เห็นคุณค่าของเกษตรกรรม ด้วยความรู้ที่ถูกต้อง เติบโตไปเป็น

เกษตรกรที่มีความแม่นยำาได้” 
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ทำ	ธุรกิจอะไร...ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งนั้น

 ฟาร์มโชคชัยเป็นธุรกิจเกษตรรายแรกของไทยท่ี

สามารถคำานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยออกและ

วางเป้าหมายที่ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ทุกปี

ด้วยการชดเชยก๊าซออกซิเจนออกไป หรือที่รู้จักกันในนาม 

Carbon Footprint for Organization (CFO)

 “CSR คือการที่คุณทำาธุรกิจอะไรแล้วคุณต้อง 

รับผิดชอบต่อสิ่งนั้น ไม่ใช่แค่การบริจาค ธุรกิจของฟาร์ม

โชคชัยคือการปศุสัตว์ เราต้องรับผิดชอบต่อก๊าซเรือน

กระจกท่ีเกดิขึน้ในกระบวนการผลติของเรา ดว้ยการควบคมุ

และทำาให้ปริมาณการปล่อยลดลงเหลือน้อยที่สุด”

 Professional Course Training เป็นหลักสูตร

การอบรมให้ความรู้ด้านท่ีจัดให้สำาหรับกลุ่มเกษตรกรท่ี 

เปน็สมาชกิกบัฟาร์มโชคชยั เพื่อเพิม่พนูประสบการณ์ดา้น

การทำาปศุสัตว์ให้เกษตรกรนำาความรู้ไปพัฒนาศักยภาพ

ด้านการผลิตได้มากขึ้น

 “ตรงน้ีเราได้ลูกค้าประจำาท่ีเป็นเกษตรกรซ่ึงเขารู้

แล้วว่าถ้าซ้ือสินค้าหรือเวชภัณฑ์จากฟาร์มโชคชัยจะได้

สนับสนุนความรู้เพื่อไปพัฒนาฟาร์มของเขาให้มีขีดความ

สามารถเพิ่มขึ้น เกษตรมีความรู้มากขึ้นจากการให้ความ

รู้ของฟาร์มโชคชัย ฟาร์มโชคชัยได้ลูกค้าท่ีมาซ้ืออาหาร

สัตว์จากเราไปประกอบธุรกิจด้วย เป็นการสร้างวงจรความ 

ต่อเนื่องที่ดีในการทำาธุรกิจร่วมกับคนในพื้นที่ ” โชค  

บูลกุล กล่าว

 ความยัง่ยนืในความรบัผดิชอบทางธรุกจิ คอื การ

สร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นในสังคม สิ่งนั้นอาจไม่ใช่ความ

ช่วยเหลือโดยตรงจากการหยิบยื่นสิ่งของหรือเงินทอง 

แต่คือการสร้างความรู้ เพื่อการสร้างงาน สร้างอาชีพ

และการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเอง รวมทั้ง

การดำาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมโดยไม่

เบียดเบียนผู้อื่น...



 ระแสสังคมโลกยุคใหม่ขับดันให้หลายคนคิดอยาก

ออกจากงานประจำ	มาทำ	ธุรกิจของตัวเอง	 บางคนคิด

อยู่หลายตลบว่า	 ควรจะเริ่มจากตรงไหน?	 ต้องทำ	อะไร

ก่อน?	หรือควรใช้เงินลงทุนสักเท่าไร?	

ก

Show	case
Phoenix	Lava 

ใส่ดีไซน์ลงในความอร่อย

หากคุณเป็นคนที่มีคำาถามแบบเดียวกัน Show Case มี

เรื่องเล่าเส้นทางความสำาเร็จของแบรนดธ์รุกิจขนาดเล็ก

แบรนด์หนึ่งมาเป็นแนวทางสำาหรับผู้ประกอบการและ

คนทีก่ำาลงัเตรยีมตวัเปน็ผูป้ระกอบการทกุทา่น แบรนดท่ี์

เร่ิมต้นผลักดันตัวเองจากเพียง 1 สาขาในห้างสรรพสินค้า

มาเป็น 12 สาขาภายในระยะเวลาไม่ถึง 4 ปี ธุรกิจที่ชุบ

ชีวิตให้ “ซาลาเปา” นึ่งนิ่มๆ อาหารท่ีคนไทยคุ้นเคย 

อยู่แล้ว กลายมาเป็นขนมของฝากของที่ระลึกที่ให้

มากกว่าแค่ความอิ่ม 
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ปริญญ์ สุขสมิทธิ์ ผู้ก่อตั้งฟีนิกซ์ลาวา
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 “ฟีนิกซ์ลาวาเกิดขึ้นมาจากความหงุดหงิดและความ

อดึอดัใจ...ผมเกดิมาในยคุทีเ่หน็คนไทยไปตอ่แถวยาวมาก เพือ่

รอซือ้ขนมจากตา่งประเทศ เลยมาตัง้คำาถามกบัตวัเองวา่...แลว้

ทำาไมคนไทยจะทำาขนมให้เป็นที่นิยมระดับนานาชาติแบบนั้น

บ้างไม่ได้” ปริญญ์ สุขสมิทธิ์ ผู้ก่อตั้งฟีนิกซ์ลาวา เอ่ยถึงจุด

เริ่มต้นทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจของเขากับน้องชาย 

พารณ สุขสมิทธิ์

 ทั้ง 2 คนเป็นเด็กหนุ่มยุคใหม่ที่ฝันอยากมีธุรกิจเป็น

ของตัวเอง เติบโตจากจุดเริ่มต้นที่ยังไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเอง

อยากทำากิจการอะไรและรักที่จะทำาอะไร แต่ความหงุดหงิด

และความอดึอดัใจครัง้นัน้เปน็ใบเบกิทางใหป้รญิญแ์ละพารณ 

ค้นพบธุรกิจในฝันที่พวกเขาตามหามานาน นั่นคือ การปฏิวัติ

อุตสาหกรรมซาลาเปาไทย

ใส่ดีไซน์ในความอร่อย

 ประสบการณก์ารใชช้วีติในประเทศญีปุ่น่ช่วงทีไ่ปศกึษา

ตอ่ทำาใหพ้วกเขาซมึซบัวธิคิีดการทำาธรุกจิที่ี่ละเอยีดออ่นและ

พถิพีถินัของคนญีปุ่น่มาพอสมควร เหน็ไดจ้ากภาพลกัษณข์อง 

‘โมจ ิลาวาบนั’ ซึง่นำาเสนอดไีซนข์องผลติภณัฑแ์ละบรรจภุณัฑ์

ออกมามากกว่าแค่การเป็นขนมรับประทานเล่น

 

 ดีไซน์ภายนอกของโมจิลาวาบัน มีสัญลักษณ์ 

นกฟนิิกซข์องรา้นและสสีนัสวยงามแตกตา่งกนัชวนเชญิใหเ้กดิ

ความประทับใจแรกพบ

 ไส้ลาวา ผ่านการคัดสรรวัตถุดิบอย่างพิถีพิถัน ทั้งยังมี

เรือ่งราวซึง่เปน็เอกลกัษณส์รา้งจดุเดน่ใหส้นิคา้ ไมว่า่จะเปน็ไส้

มัตฉะลาวาที่นำามัคฉะต้นตำารับที่ดีที่สุดจากไร่ในเมืองอูจิของ

ญีปุ่น่มาเปน็สว่นประกอบ หรอืเนยธรรมชาตไิร้กลิน่สตูรเฉพาะ

ที่พารณคิดค้นขึ้นมาด้วยตัวเอง เพื่อไม่ให้กล่ินเนยกลบกล่ิน

หอมจากไส้ลาวาไปจนหมด

“ ”

 เรากำาลังพูดถึง “โมจิ ลาวาบัน” ภายใต้แบรนด์ 

“Phoenix Lava” (ฟีนิกซ์ ลาวา) เพราะ 

ความหงุดหงิด”	จึงลุกขึ้นมา	
“เปลี่ยนแปลง””“
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 บรรจุภัณฑ์ รูปนกฟีนิกซ์ที่ปริญญ์ออกสำารวจตลาด 

เก็บรวบรวมข้อมูล แล้วนำามาออกแบบอย่างสวยงาม จนภาพ

นกฟนิกิซท์ีป่รากฏบนบรรจภุณัฑก์ลายเป็นไอคอนของท่ีระลกึ

ซึ่งสามารถวางขายควบคู่ไปกับซาลาเปาได้ รวมถึงสติ๊กเกอร์สี

ต่างๆ ที่แปะบนซองขนมด้านนอกซึ่งบ่งบอกให้รู้ชนิดไส้ของ

ขนมอย่างชัดเจน

 นอกจากนี้ พวกเขายังใส่ใจกับ การให้บริการอย่าง

อบอุ่นและเป็นกันเอง ซึ่งพนักงานพาร์ทไทม์ทั้งหมด 

ต้องผ่านการคัดเลือกและได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีให้ยิ้ม

แย้มแจ่มใสและมีความพร้อมต้อนรับลูกค้าทุกเมื่อ

 ทั้งหมดเป็นส่วนผสมที่คลุกเคล้ากันอย่างลงตัวจน 

กลายเป็น Phoenix Lava (ฟีนิกซ์ ลาวา) ที่เนรมิตให้ 

‘ซาลาเปา’ ขนมพื้นๆ ที่ใครๆ ก็รับประทานได้ กลายเป็น  

‘โมจิ ลาวาบัน’ ยอดฮิตรสอร่อยที่ใครได้ลองก็ต้องติดใจ

 “คนทานขนมไม่ได้ทานแค่เพราะรสชาติอร่อย แต่ทาน

ความพึงพอใจและความสุข เพราะฉะน้ันเมื่อรสชาติดีแล้ว 

บรรจุภัณฑ์ที่เป็นเหมือนเสื้อผ้าของขนมก็ต้องสวยงาม เรา

อยากให้โมจิลาวาบันของเราเป็นของฝากที่เป็นหน้าเป็นตา

ของผู้ให้และผู้รับก็มีความสุขที่ได้รับ” 

 ถึงวันน้ี ฟินิกซ์ลาวา มี “โมจิ ลาวาบัน” รสอร่อย

ถึง 8 รส ได้แก่ ออริจินัล อูจิมัตฉะ ชาโคลงาดำา นามะช็อก 

เบคอนชีสลาวา ซากุระลาวา มิคังลาวะ และเบนิยานะ รวม

ท้ังมีผลิตภัณฑ์รสชาติแปลกใหม่รูปแบบอ่ืน ๆ ตามฤดูกาล

ออกมาวางจำาหน่ายด้วย พร้อมเปิดช่องทางออนไลน์ให้การ

ส่ังซ้ือสินค้าสะดวกมากย่ิงข้ึน  

 

 เช่ือว่าความใส่ใจในดีไซความอร่อยของฟินิกซ์ลาวา

จะช่วยตั้งหลักความคิดให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็น 

ความรู้สำาหรับผู้อ่านทุกท่านได้

 ไม่มีใครรู้หรอกว่า “ความพร้อม” ที่แท้จริงของ

แต่ละคนคืออะไร เงินทุน? เวลา? หรือในกรณีของฟินิกซ์

ลาวา หากความพร้อมคือการรอให้กลับมาถึงเมืองไทย

ก่อนค่อยคิดก็อาจไม่มีฟินิกซ์ลาวาในวันนี้ก็เป็นได้...

เจอฟินิกซ์ลาวาได้ที่

เว็บไซต์ www.lavabun.com

เฟซบุ๊ก www.facebook.com/PhoenixLava

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก

http://www.lavabun.com/ 

http://www.taokaemai.com

‘โมจ ิลาวาบนั’ ทีเ่มือ่ลองกดัคำาแรกจะรูส้กึถงึความ 

‘โมจิ โมจิ’ เหนียว นุ่ม ของแป้งสไตล์โอซาก้า แท้ๆ 

และ ‘ลาวา’ ที่ผ่านการเคี่ยวหลายชั่วโมง เพ่ือให้

กลายเป็นเนื้อเดียวกัน ครั้งแรกในประเทศไทย และ

ในโลก.
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ใครผ่านไปมาระหว่างทางขึ้นเขาใหญ่ฝั่งมวกเหล็ก น่าจะ

พอสะดดุตากบับา้นฟารม์สแีดงเลอืดหมทูีต่ัง้อยูไ่มไ่กลจาก

ปากทางขึ้นเขาใหญ่ “แดรี่โฮม” (Dairy Home) เป็นฟาร์ม

มีจุดเด่นที่การเลี้ยงวัวแบบออร์แกนิค ผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะ

เป็นอาหารสด อาหารสำาเร็จรูปและของฝากทุกอย่างที่ได้

มาจากฟาร์ม ต่างต่อยอดคอนเซ็ปต์ความเป็นออร์แกนิค 

100% เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค

นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์
โยเกิร์ตอินทรีย์จาก
พลาสติกชีวภาพที่	“แดรี่โฮม”

Innovation	
Industry	
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จงึนำารอ่งดว้ยการผลติถว้ยโยเกริต์ดว้ยพลาสตกิชวีภาพ

หรอืไบโอพลาสตกิทีส่ามารถยอ่ยสลายไดต้ามธรรมชาต ิ 

 ไบโอพลาสตกิเปน็พลาสตกิท่ีถกูออกแบบมา เพือ่ให้

ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เช่น การย่อยสลาย ด้วยเอนไซม์ 

แบคทีเรีย หรือแสดงแดดตามธรรมชาติ แต่มีสมบัติต่างๆ 

ในการใชง้าน เชน่เดยีวกับพลาสตกิโดยทัว่ไป เมือ่ยอ่ยสลาย

หมดแล้วจะได้ผลิตภัณฑ์เป็น น้ำา มวลชีวภาพ ก๊าซมีเทน 

และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงจำาเป็น

ในการเจริญเติบโตและดำารงชีวิตของพืช หมายความว่า 

เมื่อพลาสติกชีวภาพย่อยสลายก็จะเป็นประโยชน์ต่อ 

สิ่งแวดล้อมรอบข้าง 

 “ทำาให้คนเชื่อว่าเราคิดถูก” เป็นสิ่งที่ พฤฒิ เกิดชูชื่น 

เคยกล่าวไว้

 “ทำา” เปน็คำาสำาคญั แดรีโ่ฮม ได้ลงมอืทำาและแสดงให้

เหน็วา่ การประกอบธรุกจิทุกแขนงไมว่า่จะเปน็อุตสาหกรรม

ขนาดเล็กในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ต้องนำา

นวัตกรรมเข้ามาช่วยพัฒนาธุรกิจ โดยเฉพาะท่ีเก่ียวข้อง

กับการดูแลรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เนื่องจากทุก

วันนี้การบริโภคของมนุษย์กำาลังทำาลายสภาพแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติอยู่ทุกขณะอยู่แล้ว

 แม้ว่าการลงทุนในนวัตกรรมท่ีดีและเหมาะสมจะ 

มีต้นทุนและต้องลงทุนเพิ่มขึ้นในช่วงแรก แต่หากมีความ-

เชือ่มัน่แลว้ลงมอืทำาอยา่งถกูตอ้ง ยอ่มได้ผลลพัธท์ีคุ่ม้คา่ใน

ระยะยาวอย่างแน่นอน

 ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “แดร่ีโฮม” ประกอบด้วย

สินค้าหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น นมวัวและโยเกิร์ตออร์แกนิค 

หลากรส, เนื้อหมู สเต็ก ไส้กรอกท่ีไม่ใช้สารกันบูด, ผัก,  

ไขเ่ป็ด, ขนมปงั, เบเกอรีแ่ละไอศครมีทีใ่ครไดล้องกต็อ้งตดิใจ

 “แดรี่โฮมเกิดขึ้นจากความตั้งใจของเราที่จะผลิต

น้ำานมที่มีคุณภาพดีที่สุด ปลอดภัยที่สุด จากกระบวนการ

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สุด ดังนั้นน้ำานมของเราจึงมา

จากฟาร์มโคนมที่เลี้ยงแบบระบบอินทรีย์ ไม่มีการใช้สาร

เคมีเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และแม่โคจะถูกปล่อยเดิน 

แทะเล็มหญ้าอย่างอิสระ ภายในทุ่งหญ้าเขียวขจี ได้รับ

การดูแลอย่างพิถีพิถัน และนำาเข้ากระบวนการแปรรูปที่ได้

มาตรฐานสูง เป็นผลิตภัณฑ์นมที่มีรสชาติอร่อย อุดมด้วย

คุณค่าทางอาหารครบถ้วน” 

 คำากล่าวข้างต้นเป็นแนวคิดท่ี่ี พฤฒิ เกิดชูช่ืน 

เจ้าของและผู้ก่อต้ังแดรี่โฮม ตั้งไว้เป็นปณิธานและมุ่งมั่น

ทำาตามอย่างต่อเนื่องมาตลอด 20 ปี

 เมื่อมีผลิตภัณฑ์ย่อมต้องมีบรรจุภัณฑ์ แดรี่โฮม

พิถีพิถันในทุกรายละเอียดไม่เพียงแค่สุขภาพของลูกค้า 

แต่หมายรวมถึงคุณภาพชีวิตของผู้คนและสิ่งแวดล้อม  
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 จุดเริ่มต้นของการลงทุนในบรรจุภัณฑ์ไบโอพลาสติก 

มท่ีีมาจากการสงัเกตเหน็ปรมิาณขยะพลาสตกิเพิม่สงูขึน้ จน

ก่อให้เกิดปัญหาในการกำาจัด การฝังกลบส่งผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าพลาสติกสลายตัว 

ได้ยาก แดรี่โฮมจึงต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชนิดใหม่ที่เป็น 

มิตรกับสิ่งแวดล้อมและสลายตัวได้ทางชีวภาพมาเป็น 

ทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 แดรี่โฮมจึงปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์พลาสติกจาก

ปิโตรเคมีเป็นพลาสติกชีวภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ

ปลอดภยัตอ่ผูบ้รโิภค ทัง้นี ้กระแสการตอบรบัไบโอพลาสตกิ

เป็นเรื่องที่พูดถึงอย่างกว้างขวางระดับโลก ทำาให้การพัฒนา

ไบโอพลาสตกิกา้วหนา้อยา่งรวดเรว็ มกีารคดิคน้เพือ่ประยกุต์

ใชพ้ลาสตกิชวีภาพกบัผลติภณัฑที์ม่อีายกุารใชง้านสัน้หรอืใช้

แล้วทิ้ง ทำาให้ผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมหันมาสนใจใช้

พลาสติกชีวภาพในกระบวนการผลิตในปริมาณมากขึ้น 

 ยกตัวอย่าง บรรจุภัณฑ์โยเกิร์ตของแดรี่โฮมเป็น 

บรรจุภัณฑ์หมุนเวียนเร็วและมีอายุการใช้งานเพียง 1-2 

สัปดาห์ นอกจากน้ีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของโยเกิร์ต 

อินทรีย์ยังมีลักษณะเป็นเหมือนกระถางเพาะต้นอ่อนของ

พืช ซ่ึงสามารถนำามาปลูกลงดินได้โดยตรงแทนท่ีจะท้ิงให้

กลายเป็นขยะ

 จากกรณีตัวอย่างของแดรี่ โฮม แสดงให้เห็นว่า 

นวตักรรมไมใ่ชเ่รือ่งไกลตวัหรอืเปน็เรือ่งนา่กลวั แตน่วตักรรม

เป็นเคร่ืองมือช่วยให้เกิดการพัฒนา นวัตกรรมที่ดีบวกกับ

แนวคิดการทำาธุรกิจท่ีถูกต้องจะนำาพาความสำาเร็จมาแก่ 

ผู้ประกอบการ การใช้นวัตกรรมไม่เกี่ยวว่าคุณจะอายุเท่าไร 

ประกอบกิจการอยู่ที่ไหน ห่างไกลความเจริญหรือไม่ แต่อยู่

ทีว่ธิคีดิวา่คณุจะนำานวัตกรรมมาปรบัใชก้บักจิการของตวัเอง

ได้อย่างไรให้เหมาะสมมากที่สุด

พฤฒิ เกิดชูชื่น เจ้าของและผู้ก่อตั้งแดรี่โฮม
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ขอบคุณข้อมูลจาก www.dairyhome.co.th, นิตยสาร A Day

ภาพจาก นิตยสาร Mix

29 วารสารอุตสาหกรรม / 

แบบไหนถึงจะเรียกว่า	
“ออร์แกนิค”	แบบ	“แดรี่โฮม”?

 นมออรแ์กนคิแบบแดรีโ่ฮม ได้จาก

น้ำานมธรรมชาติจากแม่วัวอารมณ์ดี เลี้ยง

ดูวัวโดยคำานึงถึงความสุขของวัวเป็นหลัก 

วัวกินหญ้าที่ปราศจากสารเคมี ไม่ฉีด

ฮอร์โมน หรือให้ยาปฏิชีวนะจนเกิดสาร

ตกค้างใดๆ ทั้งสิ้น นมออร์แกนิคที่ได้จึง

มคีณุภาพทีด่กีวา่นมทัว่ไปอยา่งมาก มทีัง้ 

Omega – 3 มากกว่านมทั่วไปประมาณ 

50% มี Omega-6 มากกว่านมท่ัวไป 

20% ช่วยบำารุงสมองให้ทำางานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ฉลาดล้ำา ลดความเสี่ยงใน

การเกิดมะเร็ง ท่ีสำาคัญมีคอเลสเตอรอล

และกรดไขมันอิ่มตัวน้อยกว่านมธรรมดา

จึงไม่ทำาให้อ้วน ลดอัตราการเกิดไขมัน

สะสมอุดตนัในเสน้เลอืด นมออรแ์กนคิ…

จึงปลอดภัยและมีคุณประโยชน์กว่านม

ทั่วไป

“ของดีมันทำ	ยาก	
ก็เหมือนความดีแหละ	ต้องตั้งใจทำ		
ไม่มีทางอยู่เฉยๆ	แล้วจะลุกไปทำ	ได้	

มันเหนื่อยนะ	คุณต้องผลักดัน	ต้องสู้	
มีแรงต้านตลอดเวลา	แรงต้านที่ลำ	บากที่สุด

คือแรงต้านจากตัวเอง	
ความคุ้นเคย	ของเก่ามันก็สบายดีอยู่แล้ว	

ง่ายดีอยู่แล้ว	ทำ	ทำ	ไม	
คนเราทุกคนรักสบาย	นี่คือปัญหาใหญ่”

 พฤฒิ เกิดชูชื่น เจ้าของ ‘แดรี่โฮม’ ร้านอาหารและ

โรงงานผลิตนมออร์แกนิกเพียงรายเดียวในประเทศไทย 

(จากคอลัมน์ a day with a view | a day 174 ฉบับขนมปัง)

“
”



30 / วารสารอุตสาหกรรม 

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิด

เผยภายหลังเป็นประธานในการเปิด

งานฉลองครบรอบ 48 ปี วันคล้าย

วันสถาปนาสำานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ว่า 

“มาตรฐาน” เป็นเครื่องมือสำาคัญใน

การพฒันาเศรษฐกจิอตุสาหกรรมของ

ทุกประเทศ เพราะมาตรฐานที่ดีจะ

ช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ทั้งด้านการผลิต การค้า การคุ้มครอง

ผู้บริโภค และการรักษาสิ่งแวดล้อม 

ตลอดจนความปลอดภัยและคุณภาพ

ชวีติ อนัจะนำามาสูก่ารพฒันาคณุภาพ

ของคนในสังคมได้

48	ปี		สมอ.	เดินหน้าสู่	Thailand	4.0	
อย่างสมดุล	มั่นคง	และยั่งยืน	

Industry	News	

	 	 นักงานมาตรฐานผลิต- 
	 	 ภั ณ ฑ์ อุ ต ส า ห ก ร ร ม	
(สมอ.)	 ฉลองครบรอบ	 48	 ปี	 วัน
คล้ายวันสถาปนา	 เมื่อวันที่ 	 25	
มีนาคม	2560	ที่ผ่านมา	ทั้งนี้	สมอ.	
ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานในรอบ	
48	ปี	และนำ	เสนอทิศทางการดำ	เนิน
งานของ	สมอ.	ในยุค	Thailand	4.0	
เ พ่ือแสดงมาตรฐานและศักยภาพ
ที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมของประเทศ

สำ	
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 การดำาเนินงานด้านการมาตรฐานจำาเป็นต้องก้าวให้ทัน

ความเคล่ือนไหวแวดวงสากลในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของ

การกำาหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรอง และมาตรวิทยา 

ส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัจจัยหลักท่ีจะช่วยให้เกิดการพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานด้านคุณภาพ (Quality Infrastructure) เพ่ือการพัฒนา

ประเทศอย่างรอบด้าน ท่ีผ่านมากิจกรรมด้านการมาตรฐาน

เป็นไปตามยุคสมัย แต่ภายใต้บริบท Thailand 4.0 ซ่ึงเน้น

นวัตกรรมและประชารัฐ กระทรวงอุตสาหกรรมมีการพัฒนา

ระบบการจัดการโดยใช้ระบบดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน 

เพ่ือความรวดเร็วและทันการต่อความต้องการของทุกภาคส่วน 

ตลอดจนส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากรให้มีศักยภาพสูง 

และปรับปรุงโครงสร้างระบบการมาตรฐานของประเทศไทยให้มี

เอกภาพ 

 ปัจจุบันกระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดกิจกรรมการ

มาตรฐานสอดรับกับทิศทางการพัฒนาของกลุ่มอุตสาหกรรม

เป้าหมาย (S-Curve and New S-Curve) ท้ัง 10 กลุ่ม

อุตสาหกรรม ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 2) 

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3) อุตสาหกรรมการ 

ท่องเท่ียวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 4) 

การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 5) อุตสาหกรรมการแปรรูป

อาหาร 6) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 7) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบ

วงจร 8) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 9) อุตสาหกรรม 

เช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 10) อุตสาหกรรมดิจิทัล  

อีกท้ังสนับสนุน SMEs ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ 

Start Up บริษัทเกิดใหม่ท่ีมีศักยภาพสูงต่อไป

  กิจกรรมภายในงานดังกล่าวประกอบด้วยการปาฐกถา

พิเศษ เร่ือง “มาตรฐานในยุค Thailand 4.0” โดยท่านรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และกิจกรรม Chat & Share 

ในหัวข้อเร่ือง “มอก.9999 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาค

อุตสาหกรรม” และ โครงการ “ร้าน มอก.” ซ่ึง มอก.9999 เป็น

มาตรฐานท่ี สมอ. กำาหนดข้ึนโดยน้อมนำาหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช มาประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมอีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก Thai Pr
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Smart	
Management
“T.R.B.O”	สุขภาพและความงามจากรำ	ข้าวไทย

 eel	The	GOODNESS”	หรือ	“รู้สึกได้ถึงสิ่งที่ดี”	 
	 สโลแกนสั้น	 ๆ	 เข้าใจง่ายของผลิตภัณฑ์ส่งเสริม 
สุขภาพและความงามที่แปรรูปจากรำาข้าวไทยและน้ำามัน 
รำ	ข้าว	ภายใต้แบรนด์	“T.R.B.O”	หรือ	“The	Rice	Bran	Oil	
Company”	

“F

ปี 2010 บริษัท ซีอีโอ อกริฟู้ด จำากัด ได้เปิดตัว “The Rice 

Bran Oil Company” โครงการที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์

จากรำาขา้วไทยใหเ้ปน็ทางเลือกใหม่กบัผูบ้รโิภค โดยนำา “ขา้ว” 

ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของประเทศไทยมาเป็นกุญแจสำาคัญใน

การพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง โดยมุ่งเน้นที่

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ (คล้ายกับน้ำามัน Flax-

seed), ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลผิว (คล้ายกับน้ำามันมะกอก) 

และผลิตภัณฑ์อาหารและขนมขบเค้ียว (คล้ายข้าวสาลีและ

รำาข้าวโอ๊ต) 

ผลิตภัณฑ์สะท้อนวิสัยทัศน์และแนวคิดของผู้บริหาร เส้นทาง

ตลอดระยะเวลาราว 11 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่บริษัทเริ่มก่อตั้ง 

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ได้พาบริษัท

ฝ่าฟันอุปสรรคที่หนักหนาและค้นพบโอกาสมากมายใน

ตลาดน้ำามันรำาข้าว บริษัท ซีอีโอ อกริฟู้ด จำากัด เติบโตข้ึน

กลายเป็นบริษัทผลิตน้ำามันรำาข้าวดิบท่ีใหญ่เป็นอันดับสามของ

ประเทศไทย และติดอันดับ 5 โลก  

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ 

กรรมการผู้จัดการบริษัท 

ซีอีโอ อกริฟู้ด จำากัด
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“T.R.B.O”	สุขภาพและความงามจากรำ	ข้าวไทย

“ความสูญเสีย”	
ต้นทุนที่ต่ำ	กว่า	“ศูนย์”

 “ตอนคุณพ่อเสียชีวิต บริษัทเพิ่งเปิดได้แค่ 3 เดือน 

ผมอายุ 25 ยังเรียนที่สหรัฐอเมริกา ในวัยนั้น ตอนที่พ่อยัง

อยู่ผมไม่คดิวา่ตอ้งรบัผดิชอบอะไรมาก แตพ่อเกดิเหตกุารณ์

น้ีขึ้น ผมเป็นลูกชายคนโตต้องกลับมาดูแลคุณแม่และ 

นอ้งชาย และตอ้งกลบัมาดแูลกจิการบรษัิทดว้ย พอ่ผมกูเ้งนิ

มา 100 ล้านบาท เป็นหนี้ก้อนแรกที่ผมต้องเข้ามาจัดการ

เพื่อให้บริษัทเดินหน้าต่อ” พิธา กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของการ

เข้ามาเป็นหัวเรือแทนคุณพ่อ

 อย่างไรกต็าม พธิา บอกวา่ ปญัหาทีใ่หญก่วา่หนีแ้ละ

การมาคุมเครื่องจักรในโรงงาน คือ “คน”

 “คุมเครื่องมันง่าย แต่คุมคนคุมยาก” พิธา กล่าว

 สิ่งแรกเขาลงมือทำาคือ การสร้างความมั่นใจให้กับ

คนในบริษัท โดยเปลี่ยนทัศนคติของคนรุ่นคุณพ่อ จากเดิม

ที่เป็นการทำางานเพื่อเจ้าของบริษัท (Work For) มาเป็นการ

ทำางานร่วมกัน (Work With) เนื่องจากตอนนั้น พิธารู้ตัวดีว่า

เขาเองไมม่คีวามรูอ้ะไรเกีย่วกบัโรงงานเลย สิง่ท่ีทำาได้ดทีีส่ดุ

คือ การอาศัยความรู้และความสามารถของทีมงานเดิมที่ 

คุณพ่อเป็นผู้คัดสรรเข้ามา   

 “ผมจะมากอบกู้กิจการของบริษัทเอง ขอให้ทุกคน

ชว่ยทำางานกบัผมกอ่น”  พธิา เอย่ถงึคำาพดูท่ีเขาสือ่สารออก

มาจากใจ 

 วธิกีารทำางานของพธิา ชว่งเริม่ตน้โปรเจคใหม ่เขาใช ้

“การบริหารงาน แต่ยังไม่บริหารคน” ด้วยการ ลุยงานด้วย

ตวัเองในทกุขัน้ตอน พธิา ย้ำาวา่ หนา้ทีผู่น้ำาตอ้งนำาและทำาให้

พนักงานเห็น เพราะการทำางานเป็นทีมอาจมีข้อเสียในช่วง

ตั้งต้น  บางครั้งจะมีคนคอยฆ่าความคิดสร้างสรรค์ คนที่ไม่

เหน็ดว้ย คนท่ีขวางโลก คอยคดิตา่งซึง่ไม่ใชค่วามผดิ แตเ่พือ่

ให้งานขับเคลื่อน ผู้นำาต้องทำาให้เห็นก่อน 

 

 “เมือ่โปรเจคอยูต่วัแลว้ผมจะบรหิารคน ไมบ่รหิารงาน 

และตรงไปตรงมา คิดยังไงก็พูดไปอย่างนั้น ดีกว่าเก็บเอา

ไว้ในใจ พอถึงเวลาแล้วไม่พูดพนักงานก็ไม่รู้ว่าผมต้องการ

อะไร ผมพูดและฟังด้วย เช่น ผมคิดว่าน่าจะทำาอย่างนี้ คุณ

เห็นด้วยหรือเปล่า ถ้าไม่เห็นด้วยก็บอกมา ผมยินดีรับฟัง

แล้วมาถกกัน”

“ ”



34 / วารสารอุตสาหกรรม 

พลิกแพลงและจัดลำ	ดับความสำ	คัญ

 แม้อยู่ในสถานการณ์ที่คิดว่าแย่ที่สุด กลุ้มที่สุด 

เหนื่อยและท้อที่สุด ให้มองว่าเป็นเรื่องธรรมดา เดี๋ยวก็

ผ่านไป เป็นหลักคิดที่ได้รับจากบทสนทนาของซีอีโอหนุ่ม 

 พิธา บอกว่า เขาเรียงลำาดับความสำาคัญในการแก้

ปญัหา โดยเลอืกแกปั้ญหาทีเ่ปน็เรือ่งเรง่ด่วนและไดผ้ลเยอะ

ที่สุดก่อน แต่ ครอบครัวต้องมาก่อน ทุกอย่าง เพราะหาก

ครอบครวัไมแ่ขง็แรง ตวัเขาเองคงไมส่ามารถทำางานไดอ้ยา่ง

เต็มที่

 บริษัท ซีอีโอ อกริฟู้ด จำากัด ได้รับการรับรอง

มาตรฐานสากล ท่ีช่วยยืนยันในคุณภาพของสินค้าและ

ระบบการจัดการ ไม่ว่าจะเป็น  GMP, HACCP, ISO 9001, 

ISO 14000, ISO 22000, โคเชอร์ (KOSHER) และฮาลาล 

(HALAL) ด้วยแนวคิดที่ล้ำาหน้าของผู้นำาองค์กร บริษัทซีอีโอ 

อกรฟิูด้ จำากดั ยงัคงใสใ่จพฒันามลูคา่ของรำาขา้ว สรา้งสรรค์

นวัตกรรมใหม่ให้กับสินค้าน้ำามันรำาข้าวให้มีศักยภาพที่จะ

แขง่ขนักบัผลติภณัฑจ์ากพชืน้ำามนัชนดิอืน่ในเวทโีลก  เพราะ

มีความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมว่ารำาข้าวอุดมด้วยสาร

อาหารและวติามนิท่ีมคีณุประโยชนไ์มแ่พ้พชืน้ำามนัชนดิ

อื่นไม่ว่าจะเป็น Gamma-Oryzanol, Vitamin E, Squalene 

และ Ceramine โดยทำางานร่วมกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและ

ร่วมมือกับ 6 มหาวิทยาลัยทั่วเอเชีย เพื่อศึกษาและวิจัยให้

ไดม้าซึง่คณุประโยชนส์งูสดุทีจ่ะสามารถหาไดจ้ากรำาขา้วไทย 

ไม่ว่าจะเป็นการสกัดโปรตีนจากรำาข้าว, การผลิตไบโอดีเซล

จากน้ำามันรำาข้าว และการศึกษาถึงสารสกัดจากรำาข้าวที่มี 

ผลในการป้องกันโรคหัวใจที่มีประสิทธิภาพ

 ปัจจุบัน มีผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ T.R.B.O” หรือ 

“The Rice Bran Oil Company”  และ TIMS (น้ำามันรำาข้าว

สำาหรับประกอบอาหาร) นอกจากเข้าร่วมโครงข่ายส่งเสริม

การลงทุนในประเทศแล้ว บริษัทยังเข้าไปให้บริการลูกค้า

ต่างชาติทั้งในประเทศญี่ปุ่น, มาเลเซีย, เกาหลี, อินเดีย, 

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ อีกท้ังยังร่วมสนับสนุนและ 

ช่วยเหลือโครงการ food4good, มูลนิธิบ้านนกขมิ้น และ

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ สหทัยมูลนิธิ

 ด้วยแนวคิดของผู้นำาองค์กร เม่ือพนักงานมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดี ทำาผลงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์

จึงออกมา “Feel The GOODNESS” คืนคุณค่าสู่สังคมได้

อย่างน่าประทับใจ

“ ”

ขอบคุณข้อมูลจาก เวทีสัมมนาซีพีออล์ รายการอายุน้อย

ร้อยล้าน และ http://www.ceoriceoil.com

ภาพจาก สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
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	 ารขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยให้ 
	 มีความสามารถในการสร้างสรรค์
ธุรกิจนวัตกรรม	 จำาเป็นต้องอาศัยความ 
ร่วมมือจากหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและโดยเฉพาะภาคเอกชนที่ต้องมีการ
กำ	หนดทิศทางและกลยุทธ์ที่ชัดเจน	เพื่อกระตุ้น
ให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมภายในองค์กร
อย่างมีเป้าหมายชัดเจนและต่อเนื่อง	

ก

Marketing	 
ทิศทางอุตสาหกรรม 
ไบโอพลาสติกประเทศไทย

ไบโอพลาสติก (Bioplastic) 

คือ พลาสติกที่เกิดจากการนำาผลิตผล

ที่ได้จากสิ่งมีชีวิต เช่น พืช มาผ่าน

กระบวนการทางเคมี โดยพัฒนาให้

สามารถย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ 
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นักออกแบบและนักวิจัยในสาขาต่างๆ เพื่อค้นหาแนวทาง

ที่เป็นไปได้จริงสำาหรับการผลิตจากต้นแบบและวัสดุต่างๆ

 ทั้งนี้ประเทศไทยมีความได้เปรียบเรื่องวัตถุดิบ 

เนื่องจากการผลิตเม็ดไบโอพลาสติก สามารถผลิตจากพืช

ท่ีมีแป้งเป็นส่วนประกอบ ซ่ึงในไทยมีพืชเกษตรท้ังกลุ่ม

อยู่แล้ว คือ ข้าวโพด มันสำาปะหลัง และอ้อย โดยเล็งว่า 

มันสำาปะหลังจะเป็นวัตถุดิบสำาคัญ เนื่องจากปัจจุบันไทย

มีผลผลิตมันสำาปะหลังได้ 27 ล้านตัน/ปี หากต้องการผลิต

ไบโอพลาสติกให้ได้ 100,000 ตัน/ปี ตามสเกลโรงงานที่

วางแผนไว้ จะใช้ปริมาณวัตถุดิบมันสำาปะหลังเพียง 1 ล้าน

ตัน เท่านั้น ซึ่งจะเป็นการช่วยเกษตรกรอีกทางด้วย

 นอกจากนี้ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ ได้มี

การขอขยายพื้นที่เป้าหมายจากจังหวัดชลบุรี และระยอง 

ให้ครอบคลุมพื้นที่ที่มีศักยภาพอ่ืนๆ ที่เป็นแหล่งการปลูก

อ้อยและมันสำาปะหลัง เพื่อให้การลงทุนเกิดใกล้กับแหล่ง

วัตถุดิบ 

 รายงานลา่สดุจากนกัวเิคราะห ์บริษทัวจิยัเทคโนโลย ี

Technavio ได้ทำาการสำารวจตลาดพลาสติกชีวภาพ  

พบว่า ตลาดพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติของ

โลกคาดว่าจะมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีที่ร้อยละ 21.1  

ในชว่ง 5 ปนีบัจากนี ้การศกึษาวจิยันีค้รอบคลมุสถานการณ์

ปัจจุบันและการเติบโตของตลาดพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้

ตามธรรมชาติของโลกต่อเนื่องจากปี 2017 – 2021 โดย

พิจารณารายได้จากการขายพอลิเมอร์ท่ีย่อยสลายได้ตาม

ธรรมชาติในตลาดของภูมิภาคต่างๆ เพื่อระบุขนาดของ

ตลาด สอดคลอ้งกบัรายงานตลาดประจำาปขีอง European 

Bioplastics ที่ให้ข้อมูลไว้อย่างชัดเจนว่า กำาลังการผลิต

พลาสติกชีวภาพทั่วโลกกำาลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้

ราคาน้ำามันจะตก แต่ท้ังนี้และทั้งน้ันจำาเป็นต้องได้รับการ

สนบัสนนุจากภาครฐั เพือ่ดงึศกัยภาพของวสัดุชวีภาพออก

มาใช้อย่างเต็มที่ 

 European Bioplastics คาดว่า ตลาดพลาสติก

ชีวภาพจะขยายตัวร้อยละ 50 โดยมีกำาลังการผลิตทั่วโลก

เพิม่ขึน้จากประมาณ 4.2 ลา้นตนัเป็น 6.1 ลา้นตนั ระหวา่ง

ปี 2016-2021

 ปีที่ผ่านมาศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) 

รว่มกบัสถาบนัพลาสตกิและสมาคมอตุสาหกรรมพลาสตกิ

ชวีภาพไทย รว่มลงนาม “โครงการความรว่มมอืเพือ่สรา้ง

โอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติก” เพื่อจัดการ

การเรียนรู้และพัฒนานักออกแบบให้เข้าใจกระบวนการ

ผลิตพลาสติกไปในทิศทางเดียวกับกระแสขานรับของ

อุตสาหกรรมทั่วโลก ทั้งนี้  ความร่วมมือดังกล่าวมี 

เป้าหมายเพ่ือลดการใช้พลาสติกด้วยการใช้วัสดุไบโอ

พลาสติกที่ปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อม พร้อมจูงใจให้ 

ผู้ประกอบการโรงงานพลาสติกร่วมเสริมสร้างและตอบรับ

กระแสโลกธุรกิจสีเขียวอย่างจริงจัง 

 เมื่อกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกมุ่งไปที่

การสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม  

ไบโอพลาสติกจึงเข้ามาเสริมในจุดนี้ได้อย่างเหมาะเจาะ  

เนื่องจากไบโอพลาสติกเป็นพอลิเมอร์ที่มีความสามารถ

ในการย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ซึ่งในอนาคตภาค 

การผลิตจะต้องมีส่วนรับผิดชอบสำาหรับการกำาจัดสิ่งท่ี 

เหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมที่ตนเองผลิต ซึ่งจะเป็นค่าใช้

จ่ายอย่างมหาศาล ด้วยเหตุนี้อุตสาหกรรมที่มีความเข้าใจ

และปรับตัวได้ก่อน จะมีความพร้อมและสามารถพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องเสียค่าการจัดการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้

ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมาก

      ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำานวยการสถาบัน

พลาสติก กล่าวถึงความร่วมมือเพื่อสร้างโอกาสในการ

พฒันาผลติภณัฑพ์ลาสตกิวา่จะชว่ยตอ่ยอดในเชิงพาณิชย์

ไดอ้ย่างยัง่ยืน เพราะทำาใหเ้กดิกระบวนการคดิเชงิออกแบบ 

(Design Thinking) ซึ่งนำาไปสู่การทำางานร่วมกันของ 

36 / วารสารอุตสาหกรรม 



37 วารสารอุตสาหกรรม / 

 รายงานดังกล่าวชี้แจงออกมาในระหว่างการประชุม

ประจำาปี European Bioplastics Conference ท่ีนครเบอร์ลิน 

นอกจากนี้ยังระบุว่า บรรจุภัณฑ์เป็นอุตสาหกรรมที่มีการ

ใช้พลาสติกชีวภาพมากที่สุด คือมีสัดส่วนเกือบร้อยละ 40  

(1.6 ล้านตัน) ของตลาดทั้งหมดในปีนี้  

 ตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงแนวโน้มที่ 

ขับเคลื่อนโดยความต้องการของผู้บริโภค เมื่อผู้บริโภคแสดงความ

พึงพอใจต่อทางเลือกที่ยั่งยืน ด้วยการหันมาใช้บรรจุภัณฑ์ไบโอ

พลาสตกิ ไมว่า่จะเปน็ถงุพลาสตกิและบรรจุภณัฑอ์าหาร ซึง่ผลกัดนั 

ให้ผู้ค้าต้องนำาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและกลยุทธ์

สำาหรับการสร้างตราผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งฐานผู้บริโภคที่กว้าง

ยิ่งข้ึน ดังนั้นการยอมรับบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ 

สิ่งแวดล้อมที่สูงขึ้นในหมู่ผู้บริโภค จึงมีส่วนขับเคลื่อนตลาด 

พอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติโดยตรงเป็นการช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพด้านการจัดการทรัพยากรลดการปล่อยแก๊สเรือน

กระจก และลดการพึ่งพาทรัพยากรจากฟอสซิลได้

 สำาหรับประเทศไทย รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กำาลังเร่งหาวิธีการส่งเสริมทั้งแนวทางผลิตและตลาด รวมทั้ง 

การออกมาตรการบั งคับ เช่น เดียวกับประเทศแถบยุ โรป 

สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมผลิต

ผลิตภัณฑ์พลาสติกให้มีสัดส่วนของพลาสติกชีวภาพรวม 

อยู่ด้วย รวมทั้งการขยายนโยบายการหักลดหย่อนภาษีมาส่ง

เสริมการใช้ถุงไบโอพลาสติกในห้างสรรพสินค้าต่างๆ คาดการณ์

ว่าในอนาคตจะมีการนำามาตรการด้านภาษีมาช่วยส่งเสริมการใช้ 

ไบโอพลาสติก กล่าวคือ สถานประกอบการที่ใช้ผลิตภัณฑ์ 

ไบโอพลาสติกสามารถนำาค่าใช้จ่ายจากการใช้ผลิตภัณฑ์มาหักลด

ค่าใช้จ่ายได้ 300 % ในการคำานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 

5 ปี เชื่อว่าวิธีการเหล่านี้จะช่วยให้ตลาดไบโอพลาสติกเติบโตข้ึน

ได้จริงทั้งในและต่างประเทศ

ขอบคุณข้อมูลจาก bioplasticsmagazine.com, 

plasticsinpackaging.com และ plastic.oie.go.th
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	 ระ เทศไทยกำาลังก้าวสู่ยุค 
	 อตุสาหกรรม	4.0	นัน่หมายถงึ 
เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำาคัญ
ในทุกสาขาอาชีพ	 เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการท่ีหลากหลายของ 
ผู้บริโภค	 ระบบ	 e-Commerce	
หรือ	 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 เป็น
ช่องทางหน่ึงในการดำ	เนินธุรกิจท่ี
สอดรบักบัความนยิมของเทรนดโ์ลก
ยุคน้ี	 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์	 ถูกนำ	มา
ใช้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ	 
จดุเดน่คือการนำ	เทคโนโลยดีจิิทลัและ
อินเทอร์เน็ต	 มาใช้ในกระบวนการ
ผลิตและจัดการสินค้า	 สามารถ
เชื่อมความต้องการของผู้บริโภค 

ป

e-Commerce	
Trends  

สารานุกรมอาหารออนไลน์
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แตล่ะรายเขา้กบัสนิคา้ไดโ้ดยตรง	อาท	ิการ
ซือ้ขายสนิคา้และบรกิาร	การโฆษณาผา่น
สื่ออิเล็กทรอนิกส์	 ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์	
โทรทัศน์	 วิทยุ	 หรือแม้แต่อินเทอร์เน็ต	
เป็นต้น	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดค่า- 
ใชจ้า่ย	ลดบทบาทองคป์ระกอบทางธรุกิจ
ลง	 เช่น	ทำ	เลที่ตั้ง	อาคารประกอบการ	
โกดังเก็บสินค้า	 ห้องแสดงสินค้า	 รวมถึง
พนักงานขาย	 พนักงานแนะนำาสินค้า	
พนักงานต้อนรับลูกค้า	 ลดข้อจำ	กัดของ
ระยะทาง	 และเวลาลงได้	 	 เพราะเหตุน้ี	
e-Commerce	 จึงกลายเป็นเครื่องมือ
หนึ่งที่มีบทบาทสำ	คัญในการขับเคล่ือน
ภาคอตุสาหกรรมอยา่งมากในปจัจบุนัใน
อุตสาหกรรมอาหารโลกก็เช่นกัน
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 นอกจากนี้ในสารานุกรมอาหารออนไลน์ ยังมี 

ความรู้สำาหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ท่ีสนใจศึกษา

กระบวนการขัน้ตอนผลติอาหาร ประกอบดว้ยกระบวนการ

อาหารออนไลน์ (Online Food Processing) นำาเสนอแต่ 

ละขั้นตอนของการทำาอาหารว่าจำาเป็นต้องมีวัตถุดิบอะไร

บ้าง รวมทั้งแนะนำาเครื่องจักรที่เก่ียวข้องอย่างครบวงจร 

และแหล่งรวบรวมข้อมูลเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมอาหาร

ท่ีมีข้อมูลละเอียดและมากท่ีสุดในประเทศไทย ท้ังน้ีใน

สารานุกรมอาหารออนไลน์ ยังมีบริการประชาสัมพันธ์ 

สินค้าบริการของผู้ประกอบการเพื่อกระจายไปยังกลุ่ม 

เปา้หมายในอตุสาหกรรมอาหาร ธรุกจิบรกิารอาหาร อย่าง

มีประสิทธิภาพอีกด้วย

 

       สารานุกรมอาหารออนไลน์ยังเป็น e-Commerce ที่

ชว่ยอำานวยความสะดวกใหน้กัธรุกจิไดห้ลายดา้น อาท ิเปดิ

หน้าร้านขายของให้คนทั่วโลกได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทำาให้

ลูกค้าสามารถส่ังซ้ือสินค้าได้เองตลอดเวลาผ่านเว็บไซต์ 

พร้อมบริการเก็บเงิน และนำาฝากเข้าบัญชีให้ผู้ประกอบการ

ได้โดยอัตโนมัติ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการลดพนักงาน

ขาย ลดการจัดพิมพ์แคตาล็อก (กระดาษ) ไม่ต้องออกงาน

แสดงสินค้าแต่มีลูกค้าทั่วโลก และเพิ่มประสิทธิภาพ  

การบริหารธุรกิจได้อีกมากมาย 

 ดังนั้น ถึงเวลาแล้วท่ีผู้ประกอบการต้องเปิดโอกาส

ใหต้วัเองกา้วตามทนัโลกธรุกิจยคุ 4.0 ดว้ยการใชป้ระโยชน์

จาก e-Commerce Trends สารานุกรมอาหารออนไลน์ 

(Online Food Encyclopedia) เข้ามาช่วยในการบริหาร 

ธุรกิจสอดคล้องกับเทรนโลกในการเพิ่มขีดความสามารถ 

การแข่งขันให้ทัดเทียมนานาประเทศทั่วโลก

 สอดคล้องกับความกังวลต่อสถานการณ์อาหาร

ของท่ัวโลก ซึ่งในอนาคตทั่วโลกอาจจะต้องเผชิญกับ

ปัญหาวิกฤตการขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรง เนื่องจาก

เริ่มมองเห็นสัญญาณจากราคาอาหารที่ปรับตัวสูงขึ้น 

ฉะนั้นในวงการอุตสาหกรรมอาหารโลกจึงนำาระบบ  

e-Commerce เข้ามาบริหารจัดการทั้งในส่วนการผลิต

และการบริหารระบบก่อนจะส่งตรงถึงมือผู้บริโภคหรือ

ผู้รับบริการ โดยเฉพาะในปัจจุบันมี สารานุกรมอาหาร

ออนไลน์ (Online Food Encyclopedia) เฉพาะทาง

ด้านอาหาร เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต เปิด

บริการให้ใช้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สำาหรับผู้สนใจด้าน

อาหาร ซึ่งจัดเรียงตามตัวอักษรทั้งอังกฤษ-ไทย ประกอบ

ด้วยคำาศัพท์ที่ เกี่ยวข้องด้านอาหารโดยเฉพาะอย่าง

ครบวงจร โดยสามารถเข้าศึกษาได้ง่ายๆ จาก www.

foodnetworksolution.com ในสารานุกรมอาหาร

ออนไลน์นี้ ผู้ประกอบการอาหารและผู้ใช้บริการจะได้พบ

คลังข้อมูลความรู้ออนไลน์ (Online Food Knowledge 

Center) เฉพาะทางด้านอาหาร ประกอบด้วยข่าวและ

บทความในแวดวงการอาหาร บทความงานวิจัยต่างๆ 

เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารที่น่าสนใจ รวมทั้งงานวิจัย 

ต่างๆ จากทุกมหาวิทยาลัยและบริษัทช้ันนำาเน้นย้ำา 

โดยเฉพาะ

 

 สารานกุรมอาหารออนไลนน์ีย้งัมคู่ีมอืการทำาอาหาร

ออนไลน์ (Online Food Cookbook) ให้พ่อบ้านแม่บ้าน 

ทุกท่านที่สนใจได้เข้ามาศึกษาวิธีการทำาอาหารท้ัง 4 ภาค 

ไม่ว่าจะเป็นอาหารภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน และ

ภาคใต ้ประกอบดว้ยขอ้มูลอาหาร การเตรยีมสว่นประกอบ 

คณุคา่ทางอาหารทีจ่ะไดร้บั พรอ้มคำาแนะนำาชนดิอาหารที่

เหมาะกับคนมีสุขภาพในลักษณะต่างๆ  
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Investment	
Hub	
เตรียมความพร้อม	SMEs	สู่
ตลาดหลักทรัพย์	
เอ็ม	เอ	ไอ	(mai)

 ากรายงานสถานการณ์	 SMEs	 ไทยของ 
	 สำ	นกังานสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อมในปัจจุบันพบว่าประเทศไทยมีผู้ประกอบการขนาด
กลางเพยีง	1.3	หมืน่ราย	หรอื	เทา่กบัรอ้ยละ	0.5	เทา่นัน้	
เม่ือเทียบกับ	SMEs	ท้ังประเทศ	จัดว่าเป็นตัวเลขท่ีต่ำ	มากเมือ่
เทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศพัฒนาแล้วซึ่งมักมีสัดส่วน			
ผู้ประกอบการขนาดกลางไม่ต่ำ	กว่าร้อยละ	5-10	

จ

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ส่วนหนึ่งมาจากการพัฒนา SMEs ให้เข้มแข็ง

และพร้อมปรับตัวต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

ทางเศรษฐกิจของโลก กระทรวงอุตสาหกรรม 

โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงได้ จัดทำา 

โครงการเตรียมความพร้อม SMEs เพื่อ

เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยการ- 

คัดเลือก SMEs ที่มีศักยภาพ มีโอกาสในการ

เตบิโตจากพืน้ทีท่ัว่ประเทศมาเขา้รว่มโครงการ 

โดยตั้งเป้าส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ให้

สามารถพัฒนาตนเองจนมีศักยภาพเข้าจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ 

ภายในระยะเวลา 3 ปี
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 ท้ังน้ี วิสาหกิจท่ีเข้าร่วมโครงการเป็นต้นแบบ

ในการพฒันาเพือ่ขยายผลให ้SMEs อืน่ๆ เขา้มา

ศึกษาแนวทางการพัฒนาและการเรียนรู้กลยุทธ์

และการปฏิบัติ เพื่อนำาไปปรับประยุกต์กับธุรกิจ

ของตนเอง

 สมพล ธนาดำารงศักดิ์ ประธานกรรม- 

การบริหาร บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตร้ี 

จำากัด (มหาชน) และ พูลพิพัฒน์ ตันธนสิน 

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คิวทีซี  

เอนเนอร์ย่ี จำากัด (มหาชน) 2 ธุรกิจท่ีตัดสินใจ

นำาบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

เอ็ม เอ ไอ ได้นำาเสนอมุมมองการดำาเนิน

ธุรกิจในเวทีสัมมนา Roadway to mai คร้ังท่ี 1 

โครงการเตรียมความพร้อม SMEs เพื่อ

เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในหัวข้อ 

“สร้างแรงบันดาลใจจากประสบการณ์จริงของ 

หลากหลาย SMEs ที่ประสบความสำาเร็จบน     

เส้นทางสู่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” เม่ือวันท่ี 

11 มีนาคมที่ผ่านมาไว้อย่างน่าสนใจ 
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 บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตร้ี จำากัด ให้บริการ

ออกแบบและการผลติครบวงจร ตัง้แตก่ารออกแบบแมพ่มิพ ์

งานขึน้รปูพลาสตกิ งานชบุโครเมีย่ม และงานพน่ส ีสง่สนิคา้

ให้กับบริษัทรถยนต์ชั้นนำาไม่ว่าจะเป็นแลนด์โรเวอร์ วอลโว่ 

ซูซูกิ ดาเซีย นิสสัน มาสด้า มิตซูบิชิ และฮอนด้า ปัจจุบัน

ขยายธุรกิจออกไปแล้วถึง 135 ประเทศทั่วโลก โดยคู่ค้า 

ส่วนใหญ่เป็นตลาดต่างประเทศถึงประมาณ 87% 

 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท 

อินดัสตรี้ จำากัด (มหาชน) กล่าวว่า ด้วยแผนการดำาเนิน

ธรุกจิระยะยาวท่ีตอ้งการใหบ้รษิทัเตบิโตและมเีงินหมนุเวยีน

อย่างต่อเน่ืองจึงตัดสินใจนำาบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์  

เอ็ม เอ ไอ

 “ไลนธ์รุกจิของเราใชเ้งนิคอ่นขา้งเยอะ ตลาดรถมกีาร

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เรามองว่าการเข้ามา ใช้การระดม

ทุนในตลาด แล้วเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้น

ด้วยจะช่วยให้ธุรกิจเดินหน้าไปได้คล่องตัวกว่า แรกๆ ค่อนข้าง

ล้มลุกคลุกคลาน เพราะเราเองก็มาจาก SMEs ตัวผมเอง

เลยเข้าใจว่าการท่ีธุรกิจ SMEs จะเติบโตขึ้นมาไม่ใช่เรื่อง

ง่าย ยกตัวอย่าง Business Model ของบริษัทเรา แรกเริ่ม 

ตั้งเป้าว่า 3 ปีควรจะได้กำาไร แต่กลายเป็นว่า 3 ปี ลงทุน 

20 ล้านบาทกำาไรเหลือศูนย์ ลงทุนอีก 20 ล้านบาทก็เหลือ 

ศนูยอ์กี ถา้ปลอ่ยใหเ้ปน็แบบนัน้ตอ่ไปไม่รอดแน่ตอ้งหาทาง

ทำาอะไรสักอย่าง ซ่ึงการนำาบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ช่วย 

เข้ามาอุดช่องว่างเรื่องเงินทุนในส่วนนี้ได้” สมพล กล่าว
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 พลูพิพฒัน ์กลา่ววา่ เมือ่ SMEs 

ผลักดันตัวเองเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ 

ผลตอบแทนท่ีได้รับมีค่ามากกว่าแค่

กำาไรจากการทำาธุรกิจ แต่คือความ

เช่ือมั่ นและความน่า เช่ือ ถือจาก

สายตาของคู่ค้าทั่วโลก เพราะการเข้า

ตลาดหลักทรัพย์ต้องเปิดเผยข้อมูล

ธรุกจิทกุอยา่งโดยละเอยีดและโปรง่ใส

 “ผมเดินเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ 

เพราะอยากเรียนรู้ ตอนนั้นบริษัท

มีความพร้อมพอสมควรเรื่องบัญชี 

เพราะเราเริ่มต้นทำาธุรกิจแบบโปร่งใส 

ทุกอย่างเลยง่าย หุ้นตอนเข้าราคา

หนึ่งบาท เปิดเข้าไปวันแรกไม่ถึง 

15 นาทีขึ้นไป 6 บาทกว่า หลังจาก

นั้นเราก็ดำาเนินการธุรกิจมาเรื่อยๆ 

รักษามาตรฐาน ยึดความโปร่งใส ยึด

คุณภาพมาจนถึงปัจจุบัน” ประธาน

กรรมการบริหาร บริษัท คิวทีซี เอน

เนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน) กล่าวต่อไป

ว่า “การท่ีเราต้องเปิดเผยข้อมูลทาง

ธรุกจิทกุอยา่งกบัสำานกังาน ก.ล.ต. ผม

มองวา่เปน็ขอ้ด ีเพราะชว่ยใหส้ามารถ

มอนิเตอร์การบริหารจัดการได้ตลอด

เวลาตามความเป็นจริง รายงานที่ 

ถูกต้องจะสะท้อนใ ห้ เ ห็นเลยว่ า 

ตอนน้ีบริษัทขาดทุนหรือเปล่า ขาย

ต้นทุนได้จริงหรือเปล่าขายได้กำาไร

มากไหมและควรจะเดินอย่างไรต่อไป 

ข้อมูลท่ีต้องรายงานออกไปท้ังหมดช่วย 

ประกอบการตัดสินใจด้านการบริหารได้” 

 ท้ังน้ี การเข้าจดทะเบียนเข้า

สู่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ใช้

เวลาประมาณ 18-24 เดือน สิ่งที่

ต้องคำานึงถึงเป็นลำาดับแรกก่อนเข้า

ตลาดหลกัทรพัย ์ไดแ้ก ่สภาพธรุกจิ 

(FA) ระบบบัญชแีละรายงานการเงนิ 

(Auditor) และการปรบัระบบควบคมุ

เข้าตลาดหลักทรัพย์ดีอย่างไร?
ดา้น บรษิทั ควิทซี ีเอนเนอรย์ี ่จำากดั (มหาชน) เปน็

ผู้ผลิต จัดจำาหน่ายและให้บริการอุปกรณ์ แปรรูป

พลังงานไฟฟ้า เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าหลากหลาย

รูปแบบ โดยเน้นผลิตผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน

ที่มีคุณภาพ กระทั่งกลายเป็นผู้ส่งออกมูลค่ามาก

ทีส่ดุในระยะเวลา 10 ป ีโดยมยีอดสง่ออกประมาณ 

20% ของยอดขายทั้งหมด

พูลพิพัฒน์ ตันธนสิน 
ประธานกรรมการบริษัท
คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จำากัด 
(มหาชน)
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ภายใน (Internal Auditor) โดยทาง

โครงการจะมีที่ปรึกษามาคอยให้คำา

แนะนำาผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง 

เพ่ือสามารถเตรียมความพร้อมและ

ปฏบิตัไิดอ้ยา่งถกูตอ้งตามกฎระเบยีบ

 “พ่ีเลี้ยงจากโครงการที่เข้ามา

ดูแลสำาคัญมากๆ เพราะเขาจะช่วย

เตรียมความพร้อมให้เรา 1 ปีเต็มทั้ง

เรื่องบัญชี เรื่องกฎเกณฑ์ตลาด ถ้าเรา

ทำาตามได้หมด ทุกอย่างก็จะราบรื่น 

โดยเฉพาะเรื่องบัญชีที่ต้องละเอียด

อย่างมาก” ประธานกรรมการบรหิาร 

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ 

จำากัด (มหาชน) กล่าว

 ทั้งสองคนกล่าวถึงข้อดีของ

การนำาบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์เป็น

เสียงเดียวกันว่า ตลาดหลักทรัพย์

มีเครื่องมือด้านการเงินหลายอย่าง

ที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการได้ โดย

เฉพาะเรื่องตลาดทุนและเมื่อบริษัท

เข้าตลาดแล้วจะได้รับความเชื่อถือ

จากธนาคารและคู่ค้าจากทั้งในและ 

ต่างประเทศมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น 

การได้รบัพจิารณาใหช้ำาระดอกเบีย้เงนิ

กูแ้ค ่3% หรอืนอ้ยกวา่ จากปกตหิากกู้

ผา่นธนาคารตอ้งชำาระดอกเบีย้ถงึ 7%  

การติดต่อธุรกิจกันในราคาพันธมิตร

ระหว่างกลุ่มสมาชิกเอ็ม เอ ไอ และ 

ที่สำาคัญบริษัทในตลาดหลักทรัพย์  

เอ็ม เอ ไอ สามารถกู้เงินจากธนาคาร

โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำา

ประกัน เป็นต้น

  “จุดสำาคัญปีนี้ เรามีโครงการ

พูดคุยกับระหว่างสมาชิกเอ็ม เอ ไอ 

เกี่ยวกับการซื้อขายระหว่างสมาชิกใน

ราคาพันธมิตรที่ลดลงไป 10% ผมว่า

เข้ามาตรงนี้ทำาให้เรามีคอนเน็คชั่น เราใช้ระบบที่มีอยู่มาสร้างธุรกิจ

ใหม่ ทำาให้เราเติบโตอย่างยั่งยืน นั่นคือสิ่งที่ถ้าคุณไม่ได้เข้าตลาดผม

มองวา่โอกาสมนันอ้ยมาก” ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ควิทซีี 

เอนเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน) กล่าว

 ที่ผ่านมานั้น SMEs มีปัจจัยเงื่อนไขหลายด้านเป็นอุปสรรค

สร้างการเติบโตในตลาดหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็น

การขาดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง ความไม่

พร้อมในการพัฒนาเข้าสู่การจดทะเบียนใน

ตลาดทุน การขาดการช่วยเหลือและ

สนับสนุนให้เกิดความพร้อมสำาหรับการ

เข้าจดทะเบียนในตลาดทุน ตลอดจน

ค่าใช้จ่ายเตรียม ความพร้อมเพื่อเข้า

จดทะเบียน

 ด้วยเหตุนี ้โครงการเตรียม

ความพร้อม SMEs เพื่อเข้าสู่

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จะช่วย

ให้วิสาหกิจที่นำาบริษัทเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มีแหล่งเงิน

ทุนระยะยาว เป็นทางเลือก

ในการยกระดับจาก

วิสาหกิจขนาดย่อม 

มาเป็นขนาดกลาง

และจากขนาดกลาง

เป็นขนาดใหญ่ตาม

ลำาดับ เพราะเมื่อเข้า

สู่ตลาดทุนแล้ว 

ผู้ประกอบการ

สามารถ

ระดม

สมพล ธนาดำารงศักดิ์

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท 

ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำากัด 

(มหาชน)
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ทุนจากประชาชนท่ัวไปได้โดยตรง เพ่ือนำาไปใช้เป็นเงินทุน     

หมุนเวียนหรือขยายธุรกิจโดยไม่ต้องกู้ยืมหรือเสียดอกเบ้ีย 

ท้ังจากหุ้นสามัญเพิ่มทุน หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำาคัญแสดง

สิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ เป็นต้น เป็นการสร้างความ      

เข้มแข็งให้ธุรกิจในระยะยาว พร้อมรองรับการขยายตัวของ

เศรษฐกิจอาเซียนที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อ

ปลายปีที่ผ่านมา

 ทัง้นี ้การดำาเนนิโครงการฯ มีกรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม

เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และได้รับการสนับสนุน

จากอีก 6 หน่วยงาน ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย สำานกังานสง่เสรมิวสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม หอการคา้ไทย สภาหอการค้าแหง่

ประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เป็น

ตลาดหลักทรัพย์แห่งท่ีสองของไทย ทำาหน้าท่ี

เป็นตลาดทุนให้กิจการต่างๆ ระดมทุนเพิ่มเติม

จากสาธารณะได้ โดยเน้นไปที่ธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม รวมทั้งกิจการด้านนวัตกรรม ซึ่ง

มทีนุชำาระแลว้หลงั IPO ตัง้แต ่20 ลา้นบาทขึน้ไป 

เพื่อส่งเสริมศักยภาพการเจริญเติบโตทางธุรกิจ
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World	Food	Expo	ขับเคลื่อนนโยบาย
อุตสาหกรรมอาหารแห่งชาติ	ตอบโจทย์ยุค	4.0	เงินสะพัดกว่า	200	ล้าน

	 ระทรวงอตุสาหกรรม	โดยสถาบัน 
 อาหาร ร่วมกับ บริษัท กลุ่ม
เซ็นทรัล	จำ	กัด	และศูนย์การค้าเซ็นทรัล
เวลิด	์สานพลังประชารฐั	รวมทัง้ภาครฐั
และเอกชน	จัดอีเวนต์ใหญ่แห่งปี	“World	
Food	Expo	2017”	เมือ่วนัที	่23	มนีาคม	
-9	เมษายน.	2560	ที่ผ่านมา	ณ	ลาน 
สแควร์	 ด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล
เวิลด์	 สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสะพัด
กว่า	 200	 ล้านบาท	 ผู้เข้าร่วมงาน
ล้นหลามราว	2.2	ล้านคน

ก

 ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

อุตสาหกรรม กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นการจับมือเครือ

ข่ายพันธมิตรหลายหน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี, สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, กระทรวง

การท่องเท่ียวและกีฬา, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

(ททท.), ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทย (เอสเอ็มอีดีเวลอปเมนต์แบงก์), สำานักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), บริษัท ไทย

เบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน), บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด, 

บริษัท เบทาโกร จำากัด (มหาชน) และภาคสังคม ภายใต้ 

วิสัยทัศน์ “ประชารัฐร่วมใจประเทศไทยเป็นครัวของโลก” 

อนัสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายการพฒันาอตุสาหกรรมอาหาร

แหง่ชาต ิ20 ป ีทีต่อ้งการสง่เสรมิการพฒันาอตุสาหกรรมภาค

การผลิตอาหารแปรรูปมุ่งสู่อุตสาหกรรมอาหาร 4.0 และการ

พฒันาอาหารสูต่ลาดการคา้โลก พรอ้มทัง้สง่เสรมิวสิาหกจิไทย

ในทุกระดับตั้งแต่ต้นน้ำาจนถึงปลายน้ำา

Special	Report	
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 ด้าน นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำานวยการสถาบัน

อาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยผลการจัดงานตลอด

ระยะเวลา 18 วันว่า “World Food Expo 2017”  มีผู้ผลิต    

ผู้จำาหน่ายสินค้า ผู้นำาเข้า ผู้ส่งออก นักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาพักผ่อน  

ในกรุงเทพฯ และประชาชนทั่วไปเข้าชมงานราว 2.2 ล้านคน 

หรือเฉล่ียวันละไม่ต่ำากว่า 1.2 แสนคน ทำาให้เกิดบรรยากาศ

ทางการค้าและโอกาสในการแลกเปล่ียน การเจรจาทาง

ธุรกิจแก่ภาคอุตสาหกรรมอาหารของไทย และเกิดกระแส

การจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ กระตุ้นให้มีมูลค่าการ

หมุนเวียนทางเศรษฐกิจสูงถึง 200 ล้านบาท  นับเป็นงาน

เดียวที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารและการท่องเที่ยวของ

ไทยได้ยิง่ใหญเ่ตม็รปูแบบ ภายในงานมกีารขนกองทพัรา้น

อาหารยอดนยิม ทัง้ Street Food, Food Truck และอาหาร

แปรรูปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผู้ผลิตช้ันนำามา

ร่วมเกือบ 200 ร้าน  

 “จากการสอบถามภาคเอกชนด้านอุตสาหกรรม

อาหารแปรรูปท่ีนำาสินค้ามาเข้าร่วมครั้งน้ี ทราบว่าพื้นท่ี

การจัดงานตั้งอยู่ในทำาเลท่ีดีทำาให้นอกเหนือไปจากการ

จำาหนา่ยปลีกทีม่นีกัทอ่งเทีย่วและประชาชนทัว่ไปใหค้วาม

สนใจเป็นจำานวนมาก โดยผู้เข้าชมงานเกือบคร่ึงเป็นนักท่องเท่ียว

ชาวตา่งชาตทิีใ่หค้วามสนใจอาหารไทยแลว้ สนิคา้ยงัไดร้บั

ความสนใจจากฝ่ายจัดซื้อของห้างค้าปลีกต่าง ๆ และจาก

บรษิทัผูน้ำาเขา้สนิคา้หลายแหง่ ทำาใหเ้กดิการเจรจาธรุกจิใน

การสั่งซื้อสินค้าในปริมาณมาก”        

 ด้านสินค้าในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

และอาหารออร์แกนิค นางสาลินี วังตาล ผู้อำานวยการ 

สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(สสว.) เปิดเผยผลการจัดงานจากการนำาผู้ผลิตอาหาร

สำาหรับสุขภาพ จำานวน 20 ราย เข้าร่วมแสดงและจำาหน่าย

สินค้าภายในงาน World Food Expo 2017 ว่า มีการซื้อ

ขายสินค้าและการเจรจาธุรกิจภายในงานท้ังส้ิน 10.24  
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 สว่น นางปารชิาต ิเทพเจรญิ ผูป้ระกอบการไชโยฟารม์

เห็ด จ. สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า “World Food Expo 2017” ได้

สร้างโอกาสสำาคัญให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีขนาดเล็ก ซึ่ง

การเข้าร่วมงานครั้งนี้ ไม่เพียงเน้นการขายสินค้าอย่างเดียว แต่

ยงัสง่ผลใหธุ้รกจิสามารถเผยแพรข้่อมลูและประชาสมัพนัธส์นิคา้

สู่สายตาคนเมืองและชาวต่างชาติได้มากขึ้น

 ทั้งนี้ งาน “World Food Expo 2017” มีเป้าหมายใน

การจัดต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี เพ่ือสร้างการรับรู้และผลักดัน

ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านอาหารของโลกในอนาคต 

และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรม

อาหารและการท่องเท่ียวไทยไปพร้อมกัน กระบวนการดำาเนินการ

จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ

ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารต้นน้ำา กลางน้ำาและปลายน้ำาให้มี

ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ผลการดำาเนินงานช้ีว่าแนวโน้มควร

หนุนอาหารกลุ่ม Future  Food, Functional Food และ Medical 

Food เพื่อตอบโจทย์ความต้องการให้ตรงกลุ่มผู้บริโภคในตลาด

ประเทศเป้าหมาย ทั้งมุ่งบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิตให้

เกิดประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต
ลา้นบาท สนิคา้เพือ่สขุภาพไดร้บัความสนใจจากผูซ้ือ้ทัง้ใน

และต่างประเทศ เช่น จีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน 

สิงค์โปร์ ญี่ปุ่น โอมาน อินเดีย และเวียดนาม สะท้อนให้

เห็นว่าเอกลักษณ์อาหารไทย ตลอดจนสินค้าและบริการ

ของไทยเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติมากขึ้น ดังนั้นคาดว่า

มลูคา่การสง่ออกภาคอตุสาหกรรมอาหารไทยดา้นสขุภาพ

จะเติบโตขึ้นอย่างแน่นอน 

ขอบคุณข้อมูลจาก 

http://manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.

aspx?NewsID=9600000037478

http://www.banmuang.co.th/news/economy/78815
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วารุณี  ปรีตานนท์ ประธานคณะ

กรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการวาง

ระบบบัญชี  สภาวิชาชีพบัญชีใน

พระบรมราชปูถมัป ์จะชว่ยไขขอ้ขอ้งใจ

เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของ

องค์กร เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถ

บริหารความเสี่ยงได้โดยไม่ต้องกังวล

	 ารก้าวเข้าสู่การเป็นบริษัท 
	 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ไม่ใช่เร่ืองน่ากลัวอย่างท่ีนักธุรกิจ
หลายท่านกังวล	 ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์	 
เอ็ม	 เอ	 ไอ	 มีระเบียบแบบแผนการ
ดำาเนินการจดทะเบียนท่ีมีข้ันตอน
ชัดเจน	 ท้ังน้ีเ ร่ืองบัญชีและระบบ
การควบคุมภายในเป็นเร่ืองหน่ึงท่ี 
ผู้ประกอบการต้องให้ความสำาคัญ
และเตรียมตัวเองให้พร้อมสำ	หรับการ
ประกอบธุรกิจ	 เพ่ือไม่ให้เกิดความ
สับสนและความเข้าใจคลาดเคล่ือน	

ก

วารุณี	 : COSO ย่อมาจาก The Committee of 

Sponsoring Organisations of the Treadway Commision 

เป็นแนวคิดเร่ืองกระบวนการปฏิบัติงานของพนักงานภายใน

องค์กรทุกระดับช้ัน ท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้สร้างระบบการ

ทำางานร่วมกันภายในองค์กร เพ่ือให้เกิดความม่ันใจในผลลัพธ์

การทำางานตามวัตถุประสงค์

รู้ไว้ใช่ว่า
ระบบการควบคุมภายใน

 ท้ังน้ีระบบควบคุมภายในท่ีเอ่ยถึง โดยปกติแล้วมักอ้างอิงถึงระบบควบคุมภายในตามแนวทาง COSO ซ่ึงมีท่ีมาจาก

การร่วมศึกษาวิจัยและพัฒนาแนวคิด โดยคณะกรรมการสถาบันวิชาชีพ 5 สถาบัน ในสหรัฐอเมริกา ได้แก่ สมาคมผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา, สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน, สมาคมการเงิน, สมาคมนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริกา และสมาคม 

นักบัญชีเพ่ือการบริหาร

Q	:	ระบบการควบคมุภายในตาม
แนวทาง	COSO	คืออะไร?



51 วารสารอุตสาหกรรม / 

วารุณี	 : วัดจากองค์ประกอบหลัก 3 ส่วนด้วยกัน 

ได้แก่ 1. การดำาเนินงาน (Operation) 2. การรายงานทาง 

การเงิน (Financial Reporting) 3. การปฏิบัติให้เป็นไปตาม 

กฎ ระเบียบและนโยบาย (Compliance with Application Laws 

and Regulations) การปฏิบัติงาน

 4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารในองค์กร 

(Information and Communication) หมายถึง การ

ใช้ข้อมูลข่าวสารท้ังจากภายในและภายนอก ในงานบริหาร 

เพ่ือความได้เปรียบทางธุรกิจและเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับ 

การบริการ

 5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring 

and Evaluation) หรือการสอดส่องดูแลกิจกรรมท่ีอยู่ระหว่าง

การดำาเนินงาน เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่า การดำาเนินงานน้ัน

เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในท่ีกำาหนด

วารุณี	: ผู้ประกอบการต้องพิจารณาองค์ประกอบ 5 

อย่างต่อไปน้ีอย่างลึกซ้ึง คือ 

 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control  

Environment) เป็นองค์ประกอบท่ีเป็นเสมือนรากฐาน 

ให้องค์ประกอบอ่ืนเกิดข้ึนและดำารงอยู่อย่างม่ันคง ยกตัวอย่าง

เช่น ความซ่ือสัตย์และจริยธรรม การพัฒนาระดับความรู้ 

ความสามารถของคนในองค์กร การมีส่วนร่วมอย่างมี

ประสิทธิภาพของคนในองค์กร การมอบหมายอำานาจหน้าท่ี

รับผิดชอบอย่างชัดเจนและไม่ซ้ำาซ้อน COSO ถือว่าจิตสำานึก

และคุณภาพของคนในองค์กรเป็นส่วนสำาคัญท่ีสุดต่อการ 

สร้างบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมของการควบคุมท่ีดี

 2. การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment)  
เพ่ือป้องกันเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์เกิดข้ึนระหว่างการ

ดำาเนินธุรกิจ ผู้ประกอบการควรประเมินความเส่ียงในการ

ประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น การระบุปัจจัยเส่ียง (Risk Iden-

tification) เช่น การเปล่ียนผู้บริหารหรือการเปล่ียนพนักงาน

ตำาแหน่งสำาคัญ หรือแม้แต่การเปล่ียนกฎระเบียบการประกอบ

กิจการโดยรัฐบาล เป็นต้น การวิเคราะห์ความเส่ียง (Risk 

Analysis) และการบริหารความเส่ียง (Risk Management) 

โดยปกติหากเป็นความเส่ียงจากปัจจัยภายในจะใช้วิธีบริหาร

ด้วยการจัดการควบคุมภายใน หากเป็นความเส่ียงจากปัจจัย

ภายนอกจะใช้วิธีบริหารความเส่ียง

 3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  
อันได้แก่ นโยบายและวิธีการต่าง ๆ ท่ีจะสนับสนุนมาตรการ

การป้องกันความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน

Q	 :	 ระบบการควบคุมภายใน 
ดีหรือไม่	 เพียงพอและเหมาะสม 
หรือไม่	วัดจากอะไร?

Q	 :	 ทำาอย่างไรให้มีระบบการ
ควบคุมภายในที่ดี?
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	 ลการสำารวจจากองค์การอนามัย 
	 โลก	 (WHO)	พบว่า	กลุ่มโรค	NCDs	
(Non-Communicable	 Disease)	 เป็น
ปัญหาใหญ่ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น	

ผ

Work	Life	Balance

 ซึ่ งส่วนใหญ่เป็นผลจากไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่มี

พฤติกรรมเสี่ยง เช่น ขาดการออกกำาลังกาย ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ 

การรับประทานอาหารหวานมันและเค็มจัด หรือความเครียด

สะสมจากการทำางาน ทั้งนี้ โรคในกลุ่มโรค NCDs ที่มีอัตรา 

ผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตสูงสุด 6 โรค ได้แก่ โรคเบาหวาน โรค 

หลอดเลือดสมองและหัวใจ โรคถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็ง 

โรคความดันโลหิตสูงและโรคอ้วนลงพุง รัฐบาลเล็งเห็น

ความสำาคัญของเร่ืองดังกล่าว จึงสนับสนุนให้หน่วยงาน                                                                                            

ภาค รัฐและเอกชนหันมาใ ส่ ใจ สุขภาพตามโครงการ

ออกกำาลังกายทุกวันพุธ เน่ืองจากเล็งเห็นว่าคนทำางาน

ควรมี สภาวะการทำ า งาน ท่ี เหมาะสม เพื่ อความสุ ข 

ทั้งร่างกายและจิตใจ ส่งผลต่อชีวิตโดยส่วนรวมของบุคคลให้

เป็นสุขอันเป็นเป้าหมายสำาคัญในการพัฒนาชาติ 5 เทคนิค

ที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้จะช่วยสร้างสมดุลชีวิตของคนทำางานให้

สามารถแบง่หรอืจดัสรรเวลาเพือ่คณุภาพชวีติทีด่แีละสมดุลได้

 ขดีเส้นแบง่ชวีติการทำางานและชวีติสว่นตัวออกจาก

กันอย่างชัดเจน

 

 ส่ิงท่ีคนทำางานมักกระทำาเป็นประจำาเป็นสาเหตุให้ไม่

สามารถรักษา Work and Life Balance ได้ คือความกังวล

เก่ียวกับครอบครัวหรือบ้านในขณะทำางานหรือทางตรงข้าม

คอื หมกมุ่นกบัเรือ่งงานขณะอยู่บา้น ฉะนัน้คณุจำาเปน็ต้องแยก

สองสิง่นีอ้อกจากกนัอยา่งชดัเจน ตัง้ใจกบัการทำางานเมือ่อยูที่่

ทำางาน และให้เวลากับครอบครัวอย่างเต็มที่เมื่ออยู่ที่บ้าน    

5	เทคนิค	Work	Life	Balance	สร้างสมดุลในชีวิตของคนวัยทำ	งาน	
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 พอใจกับชีวิตง่าย ๆ คิดทางบวกอยู่เสมอ  

 การคิดบวก เป็นหลักการที่ง่ายและได้ผลดีแถม 

ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เช่น วันนี้เรามีงานทำาก็ดีมากแล้ว  

เรามีคนที่รักเรา เรามีความทรงจำาที่ดี เรามีเพื่อนร่วมงาน 

ที่ดี วันนี้รถติดน้อยกว่าเมื่อวาน วันนี้เจ้านายชื่นชม หรือ

วันนี้เจ้านายตำาหนิเพื่อให้เราพัฒนางาน สิ่งง่ายๆ เหล่านี้

ทำาให้ชีวิตของคุณดำาเนินต่อไปได้อย่างมีความสุข 

 รู้จักที่จะพูดปฏิเสธ

 Work and Life Balance อาจสูญเสียไปเพราะ

รับปากทุกอย่างแต่ทำาไม่ได้ จนเกิดความเครียด ดังน้ัน

การบอกปฏิเสธในสิ่งที่ไม่สามารถทำาได้ หรือถ้าทำาแล้ว

จะกระทบกับเรื่องอื่นๆ ไม่ว่าจะที่บ้านหรือที่ทำางาน เช่น 

การปฏิเสธเร่ืองงานที่นอกเหนือความรับผิดชอบมากเกิน

ไป หรือปฏิเสธเมื่อเพื่อนมาชวนไปงานปาร์ตี้เมื่อคิดว่า

ลูกจะรอคุณกลับบ้าน อย่างไรก็ตามให้ใช้คำาพูดที่ปฏิเสธที ่

นุ่มนวลเพื่อรักษาน้ำาใจเพื่อนร่วมงาน

 ชีวิตต้องมีงานอดิเรกท่ีไม่ใช่งานประจำาด้วย

 ในชีวิตคนเราต้องมีกิจกรรมอย่างอื่นทำานอกเหนือ

จากงานประจำาเพือ่ชว่ยลดความเครยีดจากการทำางานหลกั 

เช่น ดหูนงั อา่นหนงัสอื จดัสวน สรา้งบลอ็กท่องเทีย่ว ฯลฯ 

หางานอดิเรกทีจ่ะช่วยเราผอ่นคลายความเครยีด สรา้งชวีติ

ชีวาให้ตัวเอง ไม่แน่ว่าการหลงใหลในการอดิเรกบางอย่าง

อาจสร้างความสำาเร็จได้ ลองนึกดูว่าถ้าทำาแต่งานอย่าง

เดียว เกิดวันหนึ่งตกงานหรือธุรกิจล้มละลาย ถึงจุดนั้นคง

ตกท่ีน่ังลำาบาก แต่หากยังมีงานอื่นที่สนใจทำาอยู่ งานนั้น

อาจพัฒนาเป็นงานประจำาต่อไปได้

 ดูแลสุขภาพกายให้แข็งแรง

 

 หลายคนประสบความสำาเร็จอย่างมากในชีวิตการ

ทำางานมีเงินหลายร้อยล้าน แต่กลับต้องเสียชีวิตเพราะ

มีโรคร้ายรุมเร้าเน่ืองจากไม่ดูแลสุขภาพของตนเอง การ

ดแูลตวัเองทำาไดง้า่ยๆ เริม่จากการกนิอาหารทีม่ปีระโยชน ์

นอนหลับให้เพียงพอ และออกกำาลังกายเป็นประจำาอย่าง

น้อยสองถึงสามครั้งต่อสัปดาห์ หรือเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ในที่

ทำางาน กำาหนดให้ลุกเดิน 5 นาทีทุก 1 ชั่วโมง ขึ้นบันได

แทนลฟิท์ จอดรถไกลๆ กไ็มเ่หน็เปน็ไรเผือ่เวลาเดนิไปก็ถงึ 

อย่าลืมว่าการออกกำาลังกายช่วยลดความเครียด อีกทั้งยัง

รู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นเมื่อร่างกายแข็งแรงขึ้น



 สำานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม      

ขอเชิญท่านผู้อ่านแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง 

“วารสารอุตสาหกรรม” เพื่อให้เกิดและความ       

พึงพอใจต่อท่านผู้อ่านต่อไป

เพศ   หญิง    ชาย

อาย ุ   ต่ำากว่า 30 ป ี    31 - 40 ปี 

   41 -50 ปี    51 – 60 ปี 

   มากกว่า 61 ปีขึ้นไป

การศึกษาขั้นสูงสุด

   ต่ำากว่าปริญญาตร ี   ปริญญาตรี 

   ปริญญาโท    ปริญญาเอก

อาชีพ

   ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ  

   ผู้ประกอบการ

   นักศึกษา    

   อื่นๆ (โปรดระบุ) ..................................

แบบสอบถาม 
วารสารอุตสาหกรรม

วารสารอุตสาหกรร
ม 

ข้อเสนอแนะ 

บรรณาธิการวารสารอุตสาหกรรม 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 

โทรศัพท์ : 0 2202 3039-41 โทรสาร : 0 2202 3268 

อีเมล : prnarai03@gmail.com

จ่าหน้าซองถึง

1.  ทา่นคิดวา่เนือ้หาสาระของวารสารอตุสาหกรรมอยู่

ในระดับใด เมื่อเทียบกับวารสารราชการทั่วไป 

  ดีมาก  ดี  ปานกลาง 

  พอใช ้  ปรับปรุง

2.  การออกแบบปกและรูปเล่มอยู่ในระดับใด

  ดีมาก  ดี  ปานกลาง 

  พอใช ้  ปรับปรุง

3.  ข้อมูลที่ท่านต้องการให้มีในวารสารนี้มากที่สุด 

(ใส่หมายเลข 1...2...3... ตามลำาดับ) 

  การตลาด  การให้บริการของรัฐ

  สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ  

  ข้อมูลอุตสาหกรรม  

  อื่น ๆ ระบุ................

4.  คอลัมน์ที่ท่านชอบมากที่สุด (ใส่หมายเลข 

1...2...3... ตามลำาดับความชอบ) 

  Interview (สัมภาษณ์ผู้บริหาร)  

  R&D (วิจัยและพัฒนา) 

  Biz Law (กฎหมายทางธุรกิจ) 

  Sustainable (ธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม)

  Show Case (ธุรกิจต้นแบบ) 

  Innovation Industry (นวัตกรรม)

  Marketing (การตลาด) 

  Special Report (รายงานพิเศษ)  

  อื่น ๆ ระบุ...................................

5. ท่านได้รับประโยชน์จากวารสารอุตสาหกรรมมาก

น้อยแค่ไหน

  ได้ประโยชน์มาก  

  ได้ประโยชน์พอสมควร 

  ได้ประโยชน์น้อย  

  ไม่ได้ใช้ประโยชน์

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ“ ”
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