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 10 อุตส�หกรรมเป้�หม�ย เพ่ือให้เอกชนได้รับทร�บและปรับทิศท�งองค์กร  เป็น

ม�ตรก�รระยะย�วท่ีจะกำ�หนดทิศท�ง “ก�รปรับโครงสร้�งด้�นก�รผลิต ท้ังเกษตร-อุตส�หกรรม-

บริก�ร” ของประเทศให้มีประสิทธิภ�พ มีก�รสร้�งง�นคุณภ�พและมีก�รสนับสนุนเศรษฐกิจ

ภูมิภ�คอย่�งเป็นระบบต่อเน่ืองและย่ังยืนเพ่ือให้มีก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจ

 

 ว�รส�รอุตส�หกรรม ฉบับน้ีได้ติดต�มคว�มคืบหน้� 10 อุตส�หกรรมเป้�หม�ย 

เพ่ือให้เอกชนได้รบัทร�บและปรบัทศิท�งองค์กรขบัเคลือ่นไปพร้อมกบันโยบ�ยรฐับ�ลและ

พร้อมเปิดแผน 3 อุตส�หกรรมเป้�หม�ยเดินหน้�ขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยอุตส�หกรรมย�นยนต์ 

หุ่นยนต์และอ�ห�ร เติมเต็มกับก�รถ่�ยทอดคว�มรู้และประสบก�รณ์ของ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย  

(แก่งคอย)  จำ�กัด กับร�งวัลแห่งคว�มภ�คภูมิใจ “อุตส�หกรรมสีเขียว” ด้วยก�รพัฒน�องค์กรอย่�ง

ย่ังยืนร่วมรับผิดชอบชุมชนและสังคม เทรนใหม่ท่ีประเทศไทยส�ม�รถแข่งขันได้บนเวทีก�รค้�โลก 

ปิดท้�ยด้วยนวัตกรรมเชิงสร้�งสรรค์ ท่ีสร้�งมูลค่�เพ่ิมต่อยอดธุรกิจสุขภ�พและคว�มง�ม “ฟิล�เจน” 

และ “Oricga Oil ”  ติดต�มคว�มเคล่ือนไหวเพ่ือเปล่ียนผ่�นอุตส�หกรรมไทยสู่อุตส�หกรรม 4.0 

ได้ในว�รส�รอุตส�หกรรม

                                                                                           พบกันฉบับหน้�

                                                                                    ทีมง�นว�รส�รอุตส�หกรรม 

10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เพื่ออนาคต (New Growth 
Eng ine )  ของประ เทศ
 ากนโยบายรัฐบาลที่มุ่งพัฒนาประเทศไทยและส่งเสริม 
  การลงทุน ทำาให้เกิดโอกาสทางการค้าและสามารถ
เสริมศักยภาพอุตสาหกรรมให้แข่งขันได้ในสังคมโลก การก้าวสู่ 
“ประเทศไทย4.0” หรือยุคดิจิทัล จึงจำ เป็นต้องปรับโครงสร้าง 
และออกมาตรการสนับสนุนการค้าการลงทุน 
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Interview



07 วารสารอุตสาหกรรม / 

   รงกดดันจ�กก�รที่ไทยเป็นประเทศที ่มี
    รายได้ปานกลางมาตลอดหลายสิบปีทำ ให้
รัฐบาลชุดของ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอช�" 
น�ยกรัฐมนตรี มีคว�มตั้งใจปรับโครงสร้�ง
เศรษฐกิจไทยไปสู่ประเทศร�ยได้สูง พร้อม
พัฒน�ด้�นสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เจริญ
ควบคู่ไปด้วย โดยผู้รับไม้ต่อ คือ ทีมเศรษฐกิจ
นำ โดย “ดร.สมคดิ จ�ตุศรพีทิกัษ”์ รองนายก
รัฐมนตรี แล ะหนึ ่ ง ในคีย์ แมนสำ �คัญที ่
เป ็นแรงขับเคล่ือนนโยบ�ยให้สู่เป้�หม�ยคือ    
"ดร.อ ุตตม ส�วน�ยน" รัฐมนตรีว ่�ก�ร
กระทรวงอุตส�หกรรม
 

 กลไกที่จะผลักดันประเทศไทยไปสู่ประเทศรายได้สูง คือ 

ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มี 

นวัตกรรมเพ่ือสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งและใช้เทคโนโลยีข้ันสูง 

เป็นอุตสาหกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์โดยภาครัฐได้กำาหนด 10 

อุตสาหกรรมเป้าหมายเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลัก แบ่งเป็นการต่อยอด 

5 อุตสาหกรรมเดิมท่ีมีศักยภาพอยู่แล้ว  (Frist S - Curve)  ประกอบดว้ย  

 1.อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่  

 2.อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  

 3.อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยว

เชิงสุขภาพ   

 4.อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ     

          5.อุตสาหกรรมอาหาร 

 

 และการเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ด้วยการดงึดดู

ผู้สนใจลงทุนจากต่างประเทศ ประกอบด้วย 

  1.อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ     

          2.อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์  

 3.อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ    

 4.อุตสาหกรรมดิจิทัล

 5.อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 

 ทั้งนี้นโยบาย 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ถูกกำาหนดขึ้นตั้งแต่

ปลายปี 2558 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งจะมีความคืบหน้าอย่างไร  

“ดร.อุตตม สาวนายน” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

จะเป็นผู้ฉายภาพได้ดีที่สุด 

แ  



08 / วารสารอุตสาหกรรม 

Q   นโยบ�ย 10  อุตส�หกรรมเป้�หม�ยมีคว�ม 
สำ คัญต่อประเทศอย่�งไร?

A 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคตจะเข้ามาปรับโครงสร้าง

อุตสาหกรรมประเทศครั้งสำาคัญ เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อน

อุตสาหกรรม 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม เพราะไทยจะต้องปรับตัว หาก

ยงัผลติสนิคา้รปูแบบเดมิ ไมใ่ชเ่ปน็เพยีงแคก่ารหยดุนิง่เทา่นัน้ แตจ่ะ

เป็นการถอยหลัง เพราะประเทศอื่นต่างก็พัฒนาเหมือนกัน

Q    คว�มคืบหน้�ล่�สุดของ  10  อุตส�หกรรม                
เป้�หม�ย?

A       ปนีีก้ระทรวงอุตสาหกรรมไดก้ำาหนดแนวทางในการขับเคลือ่น 

10  อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยจะดำาเนินการ  4 สาขานำาร่อง 

ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 

อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป โดย

ขณะนี้กระทรวง ฯ ได้จัดทำายุทธศาสตร์อุตสาหกรรมยานยนต์และ

ช้ินส่วนแล้วเสร็จ ซ่ึงเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) พจิารณาแลว้  สว่นอกี 3 อตุสาหกรรม กำาลงัจดัทำายทุธศาสตร์

เพื่อเสนอต่อครม. ภายในปีนี้เช่นกัน

ดร. อุตตม ส�วน�ยน  
รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงอุตส�หกรรม

ก�งโรดแมป 10 อุตส�หกรรม 
เป้�หม�ยแห่งอน�คต



09 วารสารอุตสาหกรรม / 

Q     นอกจ�กแผนก�รท่ีว�งไว้ กระทรวง
อุตส�หกรรมมีนโยบ�ยเสริม หรือ นโยบ�ยใหม่ ๆ 
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพ ตาม         
เป้�หม�ยที่ว�งไว้หรือไม่?

“ไทยจะต้องปรับตัว ห�กยังผลิต
สินค้�รูปแบบเดิม ไม่ใช่เป็นเพียงแค่
ก�รหยุดนิ่งเท่�นั้น แต่จะเป็นก�ร
ถอยห ลั ง  เ พ ร� ะ ปร ะ เ ท ศ อ่ื น
ต่ � ง ก็ พั ฒ น � เ ห มื อ น กั น ”

A  ขณะนี้ ไ ด้มอบหมายให้กรมส่ง เส ริมอุตสาหกรรม

( กสอ . )  และสำ า นั ก ง าน เศ รษฐ กิ จ อุ ตสาหกร รม ( สศอ . ) 

ร่วมกันยกร่างแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนคลัสเตอร์เป้าหมาย 

ระยะที่  2 ต่อเน่ืองจากระยะแรกที่มีการจัดทำาโรดแมปใน

การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย  โดยแผนปฏิบัติการระยะนี้

กเ็พือ่วางยทุธศาสตร์สนบัสนนุกลุม่สตาร์ทอัพ หรือ ผูป้ระกอบการ 

ทีใ่ชน้วตักรรมอยา่งเปน็รปูธรรม  เนือ่งจากปจัจบัุนการพฒันาของ 

รฐัยังกระจัดกระจาย มีหลายอตุสาหกรรมเกดิข้ึนแตไ่มต่อบโจทย์

ของ  10  อตุสาหกรรมเปา้หมายมากนกั   ดงันัน้ในระยะที ่ 2  นี ้

กระทรวง ฯ จะเร่ิมดำาเนินการและเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย  

4  กลุม่กอ่น  คือ กลุม่ยานยนต ์กลุม่หุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตั ิ

กลุ่มอาหาร  และกลุ่มเศรษฐกิจชีวภาพ เพราะเป็นอุตสาหกรรม

ทีไ่ทยมศีกัยภาพและผูป้ระกอบการมคีวามพรอ้มโดยจะรายงาน

ต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อทราบในเร็วๆ นี้

 

 สำาหรบัแผนดำาเนนิงานระยะ 2  กระทรวงจะยกระดบัการ

พฒันาผูป้ระกอบการใหมใ่นเชงิสรา้งสรรค ์ (New Entrepreneurs 

Creation : NEC)  เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการ 

รายใหญ่ ขณะเดียวกันจะดึงหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง อาทิ  

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สภาหอการค้าไทย 

มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาต่างๆ สำานักนวัตกรรมแห่งชาติ 

เข้ามาร่วมกันพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมรายใหม่ให้เกิดขึ้นใน

คลัสเตอร์อย่างเข้มแข็งและจะใช้กลไกด้านการเงินจากสถาบัน

การเงินของรัฐและเอกชน มาเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดเป็น                

รูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทางที่รัฐบาลต้องการให้เกิด

สตาร์ทอัพในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
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Q  คว�มก้�วหน้�ของกลุ ่มอุตส�หกรรม
เป้�หม�ย ที ่ เหลือที ่ต้องนำ�เข้�ครม. ขณะนี ้อยู ่
ในขั ้นตอนใดบ้�งและมีปัญห�อุปสรรคที่ต้อง
แก ้ ไ ข อย ่ � ง ไ รบ ้ � ง

"ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม 
ก�รนำ ผลผลิตทางการเกษตร 
ม�สร้�งมูลค่�เพิ่มโดยเฉพ�ะ
ไบโอเคมีและไบโอพล�สติกกำ�ลัง
ไดร้บัคว�มสนใจจ�กนักลงทนุไทย
และต่�งประเทศ เป็นยุทธศ�สตร์ 
1 ใน 10 อุตส�หกรรมเป้�หม�ย”

ศิริรุจ  จุลกะรัตน์   
ผู้อำ นวยก�รสำ นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม

A  ขณะนีม้กีลุม่เศรษฐกจิชีวภาพ หรอื Bio Economy กลุม่อาหาร 

และกลุ่มสิ่งทอที่ยังรอเข้า ครม.ภายในปีนี้  โดยกลุ่มที่ถือว่ามีความ

คบืหนา้มากทีส่ดุ คอื ไบโออีโคโนม ีเนือ่งจากอตุสาหกรรมเศรษฐกจิ

ชวีภาพมแีผนการลงทนุจากเอกชนทีส่นใจจะเขา้มาใชส้ทิธปิระโยชน์

ของรัฐบาลชัดเจนอยู่แล้วโดยเฉพาะ ไบโอเคมีและไบโอพลาสติกที่

สามารถนำาผลผลิตทางการเกษตรมาใช้ได้ ซึ่งอยู่ระหว่างตกลงเรื่อง

พื้นที่ระหว่างรัฐและเอกชน เนื่องจากเอกชนที่ต้องการเข้ามาลงทุน

อยากให้มีการกำาหนดเขตส่งเสริมพิเศษ

 อุตสาหกรรมอาหาร จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแบบ

เป็นคลัสเตอร์ โดยใช้การรวมกลุ่มเป็นฟู้ดวัลเลย์และร่วมมือกับ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) ในการจัดหาพื้นท่ี

เพื่อรวมกลุ่มกันในการพัฒนา โดยอาจใช้ความร่วมมือแบบการ

ลงทุนร่วมระหว่างรัฐและเอกชน (พีพีพี) ขณะเดียวกันจะส่งเสริมให้

เกิดการพัฒนาเป็นอาหารที่มีเทคโนโลยีหรือวัตถุดิบที่ตอบสนอง 

ความต้องการในสังคมผู้สูงอายุ หรือ ฟังก์ชันนัลฟู้ด ซึ่งการรวมกลุ่ม 

ถือเป็นเครื่องมือสำาคัญในการทำาให้เติบโต

 สำาหรับกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอท่ีต้องเพิ่มความเป็นแฟช่ัน

และดีไซน์มากขึ้น ซึ่งต้องมีการหารือในรายละเอียดกับหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สถาบันยานยนต์  

กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือต่อยอดให้เกิดการใช้สิ่งทอในการนำาไป 

เชือ่มโยงกบัอตุสาหกรรมต่างๆ  ทีห่ลากหลาย  เชน่ การใชเ้สน้ใยพชื 

ที่หลากหลายในการพัฒนาผ้าผืนและพัฒนาไปสู่เสื้อผ้าสำาหรับการ

แพทยห์รอืงานเฉพาะทาง  การนำาไปใชใ้นอตุสาหกรรมยานยนตห์รอื

อากาศยาน  การผลิตผ้าที่ไม่ติดไฟ ทนความร้อนมากขึ้น เป็นต้น

Q  อตุส�หกรรมเป�้หม�ยทีย่งัไมไ่ดม้แีผนจะเข�้ ครม.
ในปีนี้ ปัจจุบันมีคว�มก้�วหน้�อย่�งไรบ้�ง

A กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีเหลือ คือ อุตสาหกรรมการบินและ 

โลจิ สติ กส์  อุ ตสาหกรรมการแพทย์  อุ ตสาหกรรมอิ เ ล็ ก - 

ทรอนิกส์อัจฉริยะ โดยอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์  

กระทรวง ฯ ดำาเนินงานร่วมกับกระทรวงคมนาคม โดยกระทรวง 

คมนาคมจะ รับผิดชอบในส่วนของการ บินขณะ ท่ีกระทรวง 

อุตสาหกรรมจะรับผิดชอบในส่วนของโลจิสติก ส์  ซ่ึ งขณะนี้  

อยู่ระหว่างหารือขั้นตอนทางกฎหมายของกระทรวงคมนาคม 

สำาหรับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ขณะนี้กระทรวง ฯ   

กำาลังดำาเนินการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยจะแบ่งเป็น 

3 ส่วนสำาคัญ คือ กิจการเคร่ืองมือแพทย์ กระทรวงอุตสาหกรรม 

รับผิดชอบในการเชิญชวนผู้ลงทุน กิจการบริการทางการแพทย์ 

และกิจการอุตสาหกรรมยา กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบ ที่ท้ัง 

2 กระทรวงจะร่วมกันดูแล เพราะต้องดูแลมาตรฐานความปลอดภัย  

การกระจายใหเ้ขา้ถงึประชาชนคนไทยได้รับประโยชน ์ ไดใ้ชผ้ลติภณัฑ์

บรกิารทีม่คีณุภาพในราคาถกูลงกวา่การนำาเขา้ จากตา่งประเทศทัง้หมด  

คาดวา่ยทุธศาสตรนี์จ้ะสามารถเสนอเขา้สูท่ีป่ระชมุ ครม. ไดใ้นป ี2561

เนื่องจากต้องรอการประสานข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขในการ 

จัดทำามาตรการร่วมกัน จากนั้นจะนำาข้อสรุปเสนอต่อรัฐมนตรี-

ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาก่อนเสนอเข้าครม.  สำาหรับ

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ในการส่งเสริมควรรองรับ

อุตสาหกรรมการผลิตทุกรายการ
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“อย�กให้เข้�ใจว่�เรื่องตล�ดสำ คัญท่ีสุด 
สำ�คัญกว่�ทุน เพร�ะห�กมีเงินลงทุน 
อตุส�หกรรมหุน่ยนตม์ห�ศ�ล แตสุ่ดท้�ย 
สินค้�ที่ผลิตออกม�ข�ยไม่ได้ ไม่มีตล�ด
รองรับระยะย�ว ก�รลงทุนก็เสียเปล่� 
และนำ คว�มเสียห�ยม�สู่ธุรกิจแทน”

Q   ปัจจุบันแบรนด ์ PFP มกี�รปรับแผนก�รทำ ง�นใหส้อดคลอ้งกบันโยบ�ย 10 อตุส�หกรรมเป�้หม�ยอย่�งไร?

A   บริษัท ฯ อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ขณะน้ีจึงอยู่ระหว่างติดตามนโยบายของภาครัฐจะมีทิศทางอย่างไร แต่ทราบว่าในร่าง

ยุทธศาสตร์อาหารท่ีจะเข้าครม.ปีน้ี มีการกำาหนดเป้าหมายส่งออกอาหารในอีก  5  ปี มูลค่าส่งออกอาหารจะเพ่ิมเป็น  2.3  ล้านล้านบาท จาก

ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ  9  แสน - 1 ล้านล้านบาท  ทั้งนี้ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทเช่นกัน โดย

บริษัท ฯ ได้นำาหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์แล้วแต่ยังไม่มีแนวคิดนำาหุ่นยนต์เข้ามาทดแทนแรงงานคนทั้งหมด เพราะ

ต้องใช้เงินลงทุนสูงและสิ่งที่สำาคัญที่สุดหากลงทุนมหาศาลแล้วจะมีตลาดรองรับหรือไม่ ทำาแล้วคุ้มทุนหรือไม่ นั่นต่างหากที่สำาคัญ ดังนั้น

บริษัท ฯ จึงเตรียมวางแผนปรับไลน์การผลิตให้สอดคล้องกับตลาดและการลงทุนเครื่องจักรรวมถึงหุ่นยนต์ที่จะนำาเข้ามาช่วยในบางส่วน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเท่านั้น

ทวี  ปิยะพัฒน�  ประธ�นกรรมก�รบริห�ร 
กลุ่มบริษัท พี.เอฟ.พี. ผู้นำ ด้�นก�รผลิตและจัดจำ หน่�ย
ผลิตภัณฑ์อ�ห�รทะเลแปรรูปแช่แข็งภ�ยใต้แบรนด์  PFP  

S-Curve เก�ถูกที่คันหรือยัง  
เปิดมุมมองภ�คเอกชน 

“นโยบ�ย 10 อุตส�หกรรมเป้�หม�ยแห่ง
อน�คต เป็นเทรนด์ของโลกท่ีม�ถูกท�ง 
เพร�ะจะทำ ให้ประเทศมีก�รพัฒน�ด้�น
อุตส�หกรรมต่อเน่ืองในระบบเศรษฐกิจ
ประเทศ แต่ส่ิงท่ีสำ คัญท่ีสุดคือ รัฐบ�ลต้อง
มีแนวท�งชัดเจน มียุทธศ�สตร์ชัดเจน”

Q   ภ�คเอกชนต้องเตรียมตัวและปรับก�รดำ เนินง�นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบ�ย 10 อุตส�หกรรม เป้�หม�ย 
อย่างไรบ้าง

A  สิ่งที่รัฐบาลทำาถือว่าเดินมาถูกทาง เพราะการลงทุนที่จะทำาให้ไทยพ้นรายได้ปานกลางได้ต้องใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วย 

เนื่องจากไทยไม่สามารถแข่งกับเพื่อนบ้านในเร่ืองของแรงงาน  ขณะเดียวกันรัฐบาลก็มีการกำาหนดพื้นที่ส่งเสริม เช่น ระเบียงเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออก  (อีอีซี)   ทำาให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  มีแนวทางที่ชัดเจนสอดคล้องกับกระแสของโลกที่ให้ความสำาคัญ

ในการปรับตวัทีต่อ้งมุง่ไปสูท่ศิทางของห่วงโซม่ลูคา่เพิม่  (Value Chain)  มากขึน้ ดงันัน้ภาคเอกชนไมต่อ้งมกีารปรบัตัวมาก แตเ่ปน็การปรบั 

บทบาทการทำางานให้ทันกระแสโลกซึ่งเป็นเรื่องที่ดี เพื่อให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ในระยะยาว 

เจน  นำ ชัยศิริ   
ประธ�นสภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย 
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  บทบ�ทของสม�พันธ์เอสเอ็มอีไทย ในก�รนำ พ� 
สม�ชิก ซ่ึ ง เป็ น  SMEs ไปสู่ ก�รผลิตสินค้ � ใน 
10 กลุ่มอุตส�หกรรมเป้�หม�ยประเทศ

 การปรับตัวให้ SMEs ไปสู่  10  อุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็น

เรื่องจำาเป็น  โดยเครื่องมือหนึ่งที่สมาพันธ์จะเร่งดำาเนินการภายในปี

นี้ คือ การจัดทำา 3 หลักสูตรพัฒนา SMEs เน้นที่อุตสาหกรรมเกษตร

แปรรูปก่อน ซ่ึงเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพราะกลุ่มนี้ 

SMEs จะมีความชำานาญและเชีย่วชาญในการผลติมากทีส่ดุ หากเทยีบกบั

อตุสาหกรรมอ่ืนๆ และยังเปน็การต่อยอดไปสู่ภาคเกษตรให้ได้รับประโยชน์

จากการเติบโตของ SMEs ด้วย  โดยหลักสูตรทั้งหมดจะเป็นการทำางาน          

รว่มกบักรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม (กสอ.)  กระทรวงอตุสาหกรรม  เพือ่พัฒนา

ร่วมกัน เพราะเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและรับผิดชอบโดยตรง ซ่ึง

หลักสูตรจะประกอบด้วย   

 

 1. Startup for SME farmer คือการพัฒนา SMEs กลุ่มเกษตร 

แปรรูปให้มีองค์ความรู้ด้านการตลาด นวัตกรรมและโซเชียลมีเดีย ซ่ึง

ปัจจุบันผู้ประกอบการเก่งระดับหนึ่งแล้วในการผลิตและสมาพันธ์ ฯ

จะช่วยพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์ การดีไซน์และมาตรฐานให้สูงขึ้น

และ เพิ่ ม ขี ด ค ว ามสามา รถ ใ ห้ เข้ า ถึ ง ก า รทำ า ตล าดออน ไลน์

เพื่อจำาหน่ายผ่านเว็ปไซต์ได้  อาทิ  Alibaba , Lazada เป็นต้น

ณพพงศ์  ธีระวร  
ประธ�นสม�พันธ์เอสเอ็มอีไทย             

ขานรับนโยบาย ฯ 
ปั้น 3 หลักสูตรเสริม
คว�มแกร่งให้ SMEs

 2. Spring up for SME farmer โดยสมาพนัธ ์ฯ จะเขา้ไปพฒันา

ผูส้นใจลงทนุธรุกจิใหเ้ปน็นกัรบรุน่ใหมใ่นกลุม่ฟารม์เมอร ์ ทัง้นีจ้ะ

มีกลไกในการกระตุ้นให้ผู้สนใจเกิดการเรียนรู้  อาจจะสอนเทคนิค 

การแปรรปูสนิคา้ประมาณ 3-5 ชนดิ อาท ิ การแปรรปูข้าว  การแปรรปู- 

กลว้ย  การแปรรปูสมนุไพร  ซึง่แตล่ะพืน้ทีเ่มือ่ผูป้ระกอบการสนใจ 

และตัดสินใจเลือกธุรกิจ ก็จะได้เข้ามาเรียนเพื่อเสริมศักยภาพ 

ให้มีองค์ความรู้เพื่อนำาไปทำาธุรกิจอย่างเต็มตัว

 

 และ 3. พี่โค้ชน้อง หรือ Train the trainer จะดึง SMEs 

ที่มีประสบการณ์ธุรกิจเติบโต ให้เข้ามาสอนหรือโค้ชชิ่ง

ให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ เพราะสมาพันธ์ ฯ มีความมั่นใจ

ว่าการจะสอนองค์ความรู้ให้ SMEs รายใหม่ได้ ผู้สอนควรเป็น 

ผูม้ปีระสบการณต์รง หากเปน็เอกชนรายใหญ ่เทคโนโลยหีรอืองค์

ความรู้อาจระดับสูงเกินศักยภาพของ SMEs ที่กำาลังเริ่มต้น ดังนั้น

ทางสมาพันธ์ ฯ จะมีการจัดสอบวัดระดับผู้ที่จะเป็นโค้ชช่ิง เพื่อ

ให้ผู้ผ่านการพิจารณาสามารถไปโค้ชชิ่ง SMEs ในกลุ่มต่างๆ  ได้

อย่างเหมาะสม

Q

A
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“ฟิลาเจน”
เส้นใยบำ�รุงผิว�

R&D�

������วัตกรรมเป็นสิ ่งที ่ตอบโจทย์แนวทาง
������การส่งเสริมของรัฐบาล�เป็นเครื่องมือ
ในการสนับสนุนทุกอุตสาหกรรมที่มีความ
เก่ียวข้องกันโยงใยเป็นซัพพลายเชน� ปัจจุบัน
การใช้นวัตกรรมไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกลุ่มการ
ผลติทีใ่ช้เครือ่งจกัรหนกัเทา่นัน้�แตย่งัเกีย่วขอ้ง
ไปถึงอุตสาหกรรม�โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่
ใกลต้วัเรา�ๆ �ทา่น�ๆ �อยา่งสุขภาพและความงาม�
เพราะทุกวันนี้หลายคนหันมาให้ความใส่ใจกับ
การใชช้วีติมากขึน้�นวตักรรมจงึถกูหยบิเขา้มา�
ใส่ในอุตสาหกรรมความงาม� จนน่าลิ้มลอง
อย่างมาก

น
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 นวตักรรมแรกทีน่า่สนใจ เสน้ใยผสมคอลลาเจนรายแรกในประเทศไทย 

หรือที่เรียกว่า  “ฟิลาเจน”  คุณเซิ่น จุ้น ซิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท            

จีอีพี สปินน่ิง จำากัด ผู้พัฒนานวัตกรรมดังกล่าวให้ข้อมูลว่าการพัฒนาเส้นใยเพ่ือให้

สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ท่ีรัฐบาลให้การสนับสนุนอยู่ในขณะน้ี โดยเส้นใยฟิลาเจนเป็นการผสมของเส้นใย

ธรรมชาติและเกล็ดปลามีคุณสมบัติพิเศษ คือ รักษาความชุ่มชื้นแก่ผิวพรรณ 

กำาจัดและปกป้องกลิ่นกาย ป้องกันรังสียูวีและให้อุณหภูมิผิวสัมผัสที่เย็น ซึ่ง

ไม่ก่อให้เกิดความระคายเคืองต่อผิวของผู้ใช้งาน โดยคุณสมบัติของคอลลาเจน

จะคงทน ปริมาณของคอลลาเจนจะไม่ลดปริมาณลงแม้จะผ่านการซักล้าง 

ส่วนเส้นใยฟิลาเจนท่ีผลิตมาจากวัสดุธรรมชาติ 100% ก็สามารถย่อยสลายเอง

ได้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์การพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ในทุกด้าน

 บริษัท ฯ เริ่มคิดค้นนวัตกรรมดังกล่าวในปี 2554 โดยเปิดตัวครั้งแรก 

ที่ประเทศไต้หวัน จากน้ันจึงขยายไปในประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย เช่น 

จีน ฮ่องกง ญ่ีปุ่น เกาหลีใต้และไทย เป็นต้น โดยไทยเป็นประเทศแรกใน

อาเซียนที่บริษัท ฯ เลือกที่จะใช้เป็นฐานในการผลิตเพื่อป้อนตลาดใน

ประเทศและส่งออกด้วย เน่ืองจากประเทศไทยเร่ิมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ดังน้ัน

คนจะเลือกสิ่งที่ดีต่อสุขภาพ ดีต่อผิวพรรณและช่วยในเรื่องความงาม 

โดยเพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา              

เราเลอืกสว่นผสมคอลลาเจนจากเกลด็ปลามาเปน็วัตถดุบิ เพราะมคีวามบรสิทุธิ์

มากกว่าสัตว์ชนิดอื่น ๆ ทั้งที่ในความเป็นจริง วัวหรือหมูก็มีคอลลาเจน แต่เรา

คิดว่าตัวนี้เหมาะกับผิวมนุษย์มากที่สุด” คุณเซิ่น กล่าว

 สำาหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีบริษัท ฯ จะเข้าไปร่วมทำาการตลาดด้วย คือ          

ผู้ผลิตสินค้าระดับพรีเมียมสำาหรับกลุ่มรักสุขภาพและความงาม โดยเน้นตลาด

ระดับกลางไปจนถึงระดับบน หรือตลาดไฮเอ็นเน่ืองจากวัตถุดิบท่ีใช้มีต้นทุนสูง          

เม่ือเทียบกับวัตถุดิบท่ีใช้กันแพร่หลายในอุตสาหกรรมส่ิงทอ โดยยอมรับว่า

ต้นทุนอาจสูงกว่าผ้าผืนธรรมดา 20-50% ขึ้นอยู่กับสัดส่วนของการผสมเส้นใย

และเกล็ดปลาว่าลูกค้าต้องการในสัดส่วนเท่าใด แต่สิ่งที่ลูกค้าจะได้นั้นก็จะมี

คุณสมบัติพิเศษมากขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน

 อย่างไรก็ตามส่ิงที่บริษัท ฯ ยึดมั่นคือ การพัฒนานวัตกรรมอย่าง            

ต่อเนื่องโดยในอนาคตจะขยายไปสู่การร่วมมือกับพันธมิตร ซึ่งเป็นแบรนด์

เสือ้ผา้ต่างๆ ในการผลติเสน้ใยใหเ้หมาะสมกับประเภทของเสือ้ผา้ในแต่ละกลุ่ม 

และสามารถนำาเส้นใยฟิลาเจนมาผสมร่วมกับผ้าชนิดต่างๆ ได้ เช่น ฝ้าย ผ้าลินิน 

ผา้ไหม ขนแกะและผา้เสน้ใยสงัเคราะหอ์กีหลายชนดิ ซ่ึงท่ีผ่านมามีการนำาไปผสม

เส้นใยเพ่ือผลิตเป็นชุดคลุมท้อง ชุดช้ันใน ชุดกีฬา เป็นต้น แต่สิ่งสำาคัญ คือ จะไม่

ลงไปเลน่ในตลาดเอง ไมเ่ป็นผูผ้ลติเสือ้ผา้ในแบรนด์ของตนเอง  เพื่อรักษาฐาน

ของลูกค้าให้มีความมั่นคงต่อไป

 เป้ารายได้ของปี 2560 บริษัทตั้งเป้าที่ 1,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก

ปัจจุบัน 70% และคาดว่าจะมีส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่มสิ่งทอและเส้นใย

ท่ีมีคุณสมบัติพิเศษประมาณ 10% ปัจจุบันมีพันธมิตรทางธุรกิจแล้วกว่า 50 ราย       

และคาดว่าในอนาคตจะมีพันธมิตรไม่ต่ำากว่า  100 ราย 

คุณเซิ่น จุ้น ซิน 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีอีพี สปินนิ่ง จำากัด
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� อีกนวัตกรรมที่น่าสนใจไม่แพ้กัน�คือ�กรดไขมัน�
สกัดจากตัวอ่อนแมลงเฮอร์มิ เทีย� อิลู เซนส์� ที่ ใช้
อุตสาหกรรมความงาม��ภายใต้แบรนด์��Oricga�Oil�ผู้คิดค้น
และเจ้าของแบรนด์� คือ� คุณชาญณรงค์� แสงเดือน�
กรรมการผู้จัดการ� บริษัท� โอริกก้า� จำากัด� เล่าว่า�
Oricga�Oil�เกดิจากความคิดท่ีวา่�“ทำ�อยา่งไร�เราจะม�ี
ธุรกิจของตัวเอง� ธุรกิจที่มาจากสมองของเรามี����
ความแตกต่างและยังไม่เคยมีคนทำ�”�
�
� เพราะเดิม คุณชาญณรงค์ ทำางานบริษัทโฆษณาเบอร์ต้น ๆ ของ

ประเทศ เป็นนักคิดนักสร้างผลงาน ก่อนจะตัดสินใจในปี 2547 ออกมา

ทำาธุรกิจส่วนตัว ด้วยความตั้งมั่น ต้องทำาธุรกิจที่แตกต่างจึงเริ่มหาความรู้ 

จากเอกสาร ดูนวัตกรรมท้ังในประเทศและต่างประเทศ ผ่านเคร่ืองมือหลัก

คือ อินเทอร์เน็ต จนกระท่ังพบช่องว่างสำาคัญ คือ สารสกัดจากปีกแมลง

ท่ีต่างชาตินำามาคิดค้นทำาในรูปอาหารสัตว์เพราะให้สารท่ีเป็นโปรตีนสูง                                                                                  

แต่คุณชาญณรงค์คิดต่างและยกระดับ ตัดสินใจพัฒนาน้ำามันจากปีกแมลง

เพือ่ใชใ้นอตุสาหกรรมความงาม เพราะในน้ำามนัพบสารท่ีสามารถยบัยัง้อนมุลู

อสิระไดถึ้ง 60.5% มีศกัยภาพในการนำามาพฒันาเปน็เครือ่งสำาอางลดริว้รอย 

โดยตลาดการพฒันามทีัง้การทดลองเพาะเลีย้งแมลง ลองผดิลองถกูอยูห่ลาย

ปี จนสามารถเพาะเลี้ยงพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ สูข่ั้นตอนฟักไข่และอนุบาลตัวอ่อน

ไปสูก่ารเลีย้งตวัอ่อน จนสามารถนำาไปอบแหง้และบบีเอาน้ำามันออกมาในชว่ง

ป ี2555-2556  คณุชาญณรงคไ์ด้นำาไปวจิยัเพือ่ขอใบรบัรองจากสถาบนัตา่งๆ 

มีการจดสิทธิบัตรในประเทศและต่างประเทศ นำาไปสู่การรับทุนสนับสนุนทั้ง

จากสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ผู้บริหาร Oricga Oil ระบุถึงความต้ังใจการประกอบธุรกิจว่า จะเน้น

ขายน้ำามันเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นของผลิตภัณฑ์ความงาม เพราะมอง

ในเรื่องการกระจายความเสี่ยงเป็นหลัก โดยการขายวัตถุดิบที่เจ้าตัวเป็น

ผู้คิดค้นจะทำาให้สามารถคอนโทรลตลาด มีความเสี่ยงน้อยกว่าการออก

ผลิตภัณฑ์ความงามออกจำาหน่ายเอง ท่ีมีความเส่ียงโดยเฉพาะด้านการ

ตลาดท่ีมีการแข่งขันสูง มีแบรนด์ไทยและต่างชาติแข่งขัน ต้องใช้เวลาใน

การสร้างตลาด       

 “ขณะนี้ธุรกิจความงามมีความน่าสนใจมากครับ เพราะตลาด

เติบโตสงูจากพฤติกรรมของผูบ้รโิภคทีใ่หค้วามใสใ่จในการดูแลสขุภาพผวิ 

ความสวยความงาม ทั้งผู้หญิงและผู้ชายทุกระดับอายุ โดยมูลค่าตลาด

เครื่องสำาอางสำาหรับผิวพรรณสูงเกือบ 600,000 ล้านบาท และไทยยังมี

การนำาเข้าวตัถดุบิจากต่างประเทศ 50-60%  ซึง่ Oricga Oil จะเปน็วตัถดุบิ

ในการผลติ ผลติภณัฑล์ดริว้รอยทีส่ำาคญัของประเทศ” คณุชาญณรงคฉ์าย

ภาพธุรกิจความงามอย่างตื่นเต้น 

  ผู้บริหาร Oricga Oil กล่าวถึงแผนการตลาดว่า ปัจจุบันบริษัท ฯ                                              

มีมูลค่าทรัพย์สินโดยเฉพาะทรัพย์สินทางปัญญา มูลค่าประมาณ 

50 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ 20 ล้านบาท เนื่องจากมี                          

ผู้สนใจเข้ามาร่วมทุนและมีการเจรจาสั่งซื้อวัตถุดิบจากบริษัทชั้นนำา

ของประเทศ โดยภายในปีนี้ บริษัท ฯ จะเปิดตัวสินค้า คือ กรดไขมัน

สกัดจากแมลงอย่างเป็นทางการ ภายใต้แนวคิด "ธรรมชาติแตไ่ม่ช้า” 

และจะเน้นทำาตลาดกับผู้ผลิตเคร่ืองสำาอางโดยตรง ขณะ

เดียวกัน ก็จะทำาแบรนด์เคร่ืองสำาอางตนเอง เพื่อสร้างการรับรู้ 

ให้มากขึ้นภายใน 1-2 ปีนี้ เป็นการเดินแผนการตลาดที่ไม่รีบเร่ง 

แต่มั่นใจว่าจะผลตอบรับที่ดีแน่นอน

“Oricga�Oil”�
สารสกัดแมลงลดริ้วรอย
�
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คุณชาญณรงค์ แสงเดือน 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอริกก้า จำากัด
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เ 	 สำ�หรับ	พ.ร.บ.แร่	พ.ศ.	2560	มีส�ระสำ�คัญได้แก่	

ก�รกำ�หนดให้รัฐมีหน้�ที่ในก�รบริห�รจัดก�รแร่	 เพื่อ

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและก�รพัฒน�อย่�ง

ยัง่ยนื	คำ�นงึถงึดลุยภ�พในก�รพฒัน�เศรษฐกจิ	สงัคมและ																																																																																																																																												

ผลกระทบต่อสุขภ�พและส่ิงแวดล้อมอย่�งรอบด้�น	โดยกำ�หนด

ให้มีคณะกรรมก�รนโยบ�ยบริห�รจัดก�รแร่แห่งช�ติ 

เป็นผู้จัดทำ�แผนแม่บทบริห�รจัดก�รแร่	 ซึ่งแผนแม่บท

จะต้องกำ�หนดพื้นที่ที่ควรสงวนหวงห้�มหรืออนุรักษ์ไว้	

และเขตแหล่งแร่เพื่อก�รทำ�เหมือง	 ซึ่งต้องเป็นพื้นที่ที่มี

แหลง่แรอ่ดุมสมบรูณ์และมมีลูค�่ท�งเศรษฐกจิสงู	ทีส่ำ�คญั

ตอ้งไมใ่ชพ่ืน้ทีใ่นเขตอทุย�นแห่งช�ต	ิเขตรักษ�พนัธ์ุสตัวป์�่ 

เขตโบร�ณสถ�น	พื้นที่แหล่งต้นน้ำ�หรือป่�น้ำ�ซับซึม	พื้นที่

เขตปลอดภัยและคว�มมั่นคงแห่งช�ติ	 หรือ	 พื้นที่ท่ีมี

กฎหม�ยห้�มเข้�ใช้ประโยชน์โดยเด็ดข�ด

   มื่อวันที่ 29  สิงหาคม มีกฎหมายฉบับใหม่ ซึ่งมีผล 
     บงัคบัใชใ้นการกำ กบัดแูล อตุสาหกรรมตน้น้ำ ของไทย 
นั่นก็คือ พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2560 ซึ่งจะมาแทน พ.ร.บ.แร่ 
พ.ศ.2510 ที่ ได้ ใ ช้งานมานานถึง 50 ปี ไม่ทัน 
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งจะต้องทำ  
ความเข้าใจในกฎหมายใหม่ฉบับนี้ เพราะกระทบต่อ 
อุตสาหกรรมต้นน้ำ ทั้งหมดของไทย

Biz Law 

ดีเดย์ประกาศใช้  
“กฎหมายแร่” ฉบับใหม่ ลดขั้นตอน

ใบอนุญาต - เพิ่มโทษผู้ละเมิด
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	 นอกจ�กนี้ในกฎหม�ยฉบับใหม่	 ยังกำ�หนดหลักก�รก�รรับฟัง

คว�มคิดเห็นและก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนไว้อย่�งชัดเจน	ตั ้งแต่

ขั ้นตอนก�รกำ�หนดนโยบ�ย	ก�รอนุญ�ตและภ�ยหลังก�รอนุญ�ต	

ตลอดจนก�รกำ�หนดหลักเกณฑ์ก�รจัดสรรผลประโยชน์จ�กก�ร

ทำ�เหมอืงสูท้่องถิน่อันเปน็ท่ีตัง้ของเขตพืน้ท่ีต�มคำ�ขออ�ชญ�บตัรพเิศษ

และประท�นบัตร	 เพื่อเป็นค่�ใช้จ่�ยในก�รพัฒน�ท้องถ่ินและก�รปรับ

สภ�พพื้นที่ที่ผ่�นก�รทำ�เหมืองแล้วและได้ปรับปรุงในเรื่องผู้มีอำ�น�จใน

ก�รอนญุ�ต	ซ่ึงในกฎหม�ยเดิมก�รสำ�รวจแร	่ก�รออกอ�ชญ�บตัรสำ�รวจ

แร่	 ให้อำ�น�จเจ้�พนักง�นอุตส�หกรรมแร่ประจำ�ท้องท่ีและอ�ชญ�บัตร 

ผูกข�ดสำ�รวจแร่และอ�ชญ�บัตรพิเศษให้อำ�น�จเฉพ�ะรัฐมนตรี	 ส่วน

กฎหม�ยใหม่	 อ�ชญ�บัตรสำ�รวจแร่	 ได้กระจ�ยอำ�น�จไปให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้อนุญ�ต	 อ�ชญ�บัตรผูกข�ดสำ�รวจแร่	 ให้

อำ�น�จอธิบดีกรมอุตส�หกรรมพื้นฐ�นและก�รเหมืองแร่	(กพร.)	เป็น

ผูอ้นญุ�ต	โดยขณะทีอ่�ชญ�บตัรพเิศษ	ให้อำ�น�จอธบิดี	กพร.	โดยคว�ม

เห็นชอบของคณะกรรมก�รแร่	

 

	 สว่นก�รทำ�เหมืองในกฎหม�ยใหม่ไดก้ำ�หนดเหมืองแรไ่ว	้	3		ประเภท 

เพื่อลดภ�ระในก�รขอและออกใบอนุญ�ตก�รประกอบธุรกิจเกี่ยวกับแร่

เท�่ทีจ่ำ�เปน็	โดยเหมอืงแรป่ระเภทที	่1		เปน็เหมืองแรข่น�ดเลก็ไมเ่กนิ		100		ไร	่ 

มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย	 เปิดให้เจ้�พนักง�นอุตส�หกรรมแร่

ประจำ�ท้องที่เป็นผู้อนุญ�ตโดยคว�มเห็นชอบของคณะกรรมก�รแร่

จังหวดั	เพือ่ใหเ้กิดคว�มรวดเรว็ในก�รพจิ�รณ�และเปดิใหท้อ้งถ่ินเข�้ม� 

มีส่วนร่วมในก�รอนุญ�ต	

	 ขณะทีเ่หมอืงแรป่ระเภทที	่	2		มขีน�ดไมเ่กนิ		625		ไร	่และเหมอืงแร ่

ประเภท	 3	 เป็นเหมืองแร่ขน�ดใหญ่	 เช่น	 เหมืองแร่ใต้ดิน	 เหมืองแร่ใน

ทะเล	ให้อธิบดีกรมอุตส�หกรรมพื้นฐ�นและก�รเหมืองแร่เป็นผู้อนุญ�ต	

โดยคว�มเหน็ชอบของคณะกรรมก�รแร่ซึง่เหมอืงทัง้	2	ประเภทนีม้ขีน�ด

ใหญ	่	สง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มม�กขึน้และเปน็เหมอืงท่ีตอ้งใชเ้ทคนคิ

ชั้นสูง	จึงต้องพิจ�รณ�อย่�งรอบคอบ

	 ทัง้นีใ้นกฎหม�ยใหมย่งักำ�หนดม�ตรก�รจงูใจใหผู้ป้ระกอบก�รมี

ส่วนร่วมในก�รรับผิดชอบต่อสังคม	 สำ�หรับผู้ประกอบก�รอุตส�หกรรม

แร่ท่ีส�ม�รถบริห�รจัดก�รทรัพย�กรแร่ให้เกิดดุลยภ�พท�งเศรษฐกิจ	

สงัคมและสิง่แวดลอ้มสงูกว�่ม�ตรฐ�นทีก่ฎหม�ยกำ�หนด		อ�จได้รับสทิธิ

ประโยชนใ์นก�รลดหยอ่นหรอืยกเวน้ค�่ธรรมเนยีม	รวมถึงก�รบรกิ�รอืน่	ๆ  

ภ�ยใต้กรอบแห่งกฎหม�ย	 แต่ในขณะเดียวกันได้เข้มงวดในก�รกำ�กับ 

ก�รดูแลก�รประกอบก�รและดูแลสิ่งแวดล้อม	 โดยก�รกำ�หนดให้

ผู้ประกอบก�รเหมืองแร่ต้องจัดทำ�แผนฟื้นฟูสภ�พพื้นที่ก�รทำ�เหมือง	

ก�รพัฒน�	 ก�รใช้ประโยชน์	 ก�รเฝ้�ระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมท้ัง																

ภ�ยหลังก�รทำ�เหมืองและก�รปิดเหมืองและให้ว�งหลักประกันฟ้ืนฟู

สภ�พพ้ืนที่ทำ�เหมืองเพื่อเยียวย�สิ่งแวดล้อมและผู้ได้รับผลกระทบจ�ก

ก�รทำ�เหมอืง	รวมถงึจัดทำ�ประกนัภยั	เพือ่รบัผดิชอบต่อบคุคลภ�ยนอก

เพิม่เติมจ�กก�รว�งหลกัประกนั	สำ�หรบัก�รทำ�เหมอืงประเภทที	่2	และ	3		

	 ในกฎหม�ยใหม่	 ยังได้กำ�หนดม�ตรก�รป้องกันและปร�บปร�ม

ก�รฝ่�ฝืนกฎหม�ยที่มีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น	 กำ�หนดคว�มรับผิดชอบ

ท�งแพ่งโดยให้มีค่�สินไหมทดแทนเพื่อก�รลงโทษ	นอกเหนือจ�กคว�ม

รบัผดิท�งแพง่ทัว่ไปและปรบัเพิม่อตัร�โทษท�งอ�ญ�		30		เท�่ของอัตร�

โทษเดิม	รวมทั้งมีม�ตรก�รลงโทษที่ชัดเจนสำ�หรับเจ้�หน้�ที่ที่กระทำ�ผิด

ทจุรติในก�รควบคมุตรวจสอบเหมอืงแรแ่ละปรบัปรงุอตัร�ค�่ธรรมเนยีม

เพิ่มขึ้น	100	เท่�จ�กกฎหม�ยว่�ด้วยแร่ฉบับเดิม

    สาระสำาคัญ   พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2510    พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2560

บทลงโทษที่แตกต่างระหว่าง พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 และ พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560

  					1.	คว�มรับผิดท�งแพ่ง กำ�หนดใหร้บัผดิชอบในก�รกระทำ�ของตนต่อคว�มเสยีห�ย	

หรือคว�มเดือดร้อนรำ�ค�ญอันเกิดขึ้นแก่บุคคล	 ทรัพย์สิน	

หรือสิ่งแวดล้อม

มีทั้งโทษปรับสถ�นเดียว	โทษจำ�คุก	หรือ	ทั้งจำ�ทั้งปรับ 

 

      		2.	บทกำ�หนดโทษ

กำ�หนดให้มีค่�สนิไหมทดแทนเพือ่ก�รลงโทษ	นอกเหนือจ�กคว�ม

รับผิดท�งแพ่งทั่วไป	 	 โดยให้ศ�ลมีอำ�น�จในก�รใช้ดุลพินิจที่จะ

กำ�หนดค่�สนิไหมทดแทนเพือ่ก�รลงโทษต�มหลกัเกณฑท์ีก่ำ�หนด

-		ปรบัปรงุบทกำ�หนดโทษใหเ้หม�ะสมกบัสถ�นก�รณ	์	โดยเฉพ�ะ

ปรับเพิ่มอัตร�โทษ	30	เท่�ของอัตร�โทษเดิม	

-		กำ�หนดให้มีก�รปรับเป็นร�ยวันในก�รกระทำ�คว�มผิดบ�งฐ�น 

คว�มผิด		

-	 	 กำ�หนดให้มีคณะกรรมก�รเปรียบเทียบปรับ	 เพื่อให้เกิดคว�ม

รอบคอบและโปร่งใส

ปรับปรุงอัตร�ค่�ธรรมเนียมเพิ่มขึ้นจ�กที่กำ�หนดไว้ต�มพระร�ช

บัญญัติแร่	พ.ศ.	2510	จำ�นวน	100	เท่�
    				3.	อัตร�ค่�ธรรมเนียม
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กระทรวงอุตสาหกรรมจับมือภาครัฐและเอกชน ดันอุตสาหกรรม               
หุ่นยนต์ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย 
 เม่ือวนัที ่30 สิงหาคม ทีผ่า่นมา ดร.อตุตม สาวนายน รฐัมนตรวีา่การกระทรวง 

อุตสาหกรรม ให้ เกียรติ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

“รวมพลังความร่วมมือการขับเคลื ่อนอุตสาหกรรมหุ ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสู ่

ประเทศไทย 4.0” โดยมี นายศิริร ุจ จุลกะรัตน์ ผู ้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมพร้อมหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา จำานวน 14 

หน่วยงานร่วมลงนาม ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพ ฯ เพื่อผลักดันประสิทธิภาพการ

ผลิตและการบริการ พร้อมยกระดับเทคโนโลยีการผลิตในภาคอุตสาหกรรม เช่น ด้าน

การเกษตร ด้านสาธารณสุข ด้านโลจิสติกส์ ด้านการท่องเท่ียวและบริการด้านอ่ืน ๆ 

รวมถึงร่วมกันแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยการนำาหุ่นยนต์เข้ามาใช้เพื่อทดแทน

แรงงานคน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้แรงงานมีทักษะมากขึ้น

กระทรวงอุตสาหกรรมเปิดศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี พร้อม
เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 
 ดร.อตุตม สาวนายน รฐัมนตรวีา่การกระทรวงอตุสาหกรรม เปน็ประธาน 

เปิดศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SME Support & Rescue Center) โดยทาง 

กระทรวง ฯ รว่มมอืกบัหนว่ยงานในเครอืขา่ยภาครฐั ภาคเอกชน เครอืขา่ยสถาบันการเงนิ 

และสถาบันการศึกษา เพื่อปฏิรูปการสนับสนุน SMEs และเศรษฐกิจท้องถิ่นตามแนว

ประชารฐั โดยทางกระทรวง ฯ ตอ้งการท่ีจะเปน็หนว่ยงานกลางท่ีทำาหนา้ทีรั่บคำารอ้งของ

ผู้ประกอบการ SMEs อีกท้ังยังช่วยประสานความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชนและสถาบนัการเงนิกวา่ 28 หนว่ยงาน โดยทางศนูย ์ฯ ไดแ้บ่งกลุม่เปา้หมาย

ออกเปน็ 3 กลุม่ ประกอบดว้ย กลุ่มท่ี 1 ผูป้ระกอบการท่ีมีศกัยภาพแตม่ปีญัหาดา้นการเงนิ 

กลุม่ที ่2 คอื กลุม่ทีม่ศัีกยภาพแตมี่ปัญหาด้านการจดัการและกลุม่ท่ี 3 คือ กลุม่ทีม่ศีกัยภาพ

ในการการฟืน้ฟไูมม่าก ทัง้นีผู้ป้ระกอบการทีส่นใจสามารถสอบถามรายละเอยีดการรบับรกิารได ้8 ช่องทาง ไดแ้ก ่(1) ศนูยส์นบัสนนุและชว่ยเหลอืเอสเอม็อี

ทั่วประเทศ  (2) ตู้ ปณ. 34 ปณฝ.กรมโรงงานอุตสาหกรรม เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10413  (3) Call Center 1358  (4) โทรศัพท์ 0 2202 

3265, 0 2202 3765 (5) อีเมล info@smessrc.com  (6) www.smessrc.com  (7) www.facebook.com/smessrc และ  (8) Line Official : smessrc  

นอกจากนี้ยังสามารถส่งเรื่องผ่านหน่วยงานเครือข่ายกว่า 3,800 แห่งทั่วประเทศ

กระทรวงอุตสาหกรรมจับมือพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs   
ภาคใต้ให้ก้าวสู่ Industry 4.0 
 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา นายสมชาย หาญหิรัญ 

ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม นำาคณะสือ่มวลชนลงพืน้ทีภ่าคใต้ เพือ่เยีย่มสถาน

ประกอบการทีเ่ขา้ร่วมโครงการ  OPOAI ประจำาป ี2560 โดยมบีรษิทั เฉากว๊ยสงขลา

ชากังราว จำากัด จ.สงขลา ซึ่งหลังจากที่บริษัท ฯ เข้าร่วมโครงการ ส่งผลให้

สามารถลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิตได้ถึง 127,800 บาทต่อปี

และยังสามารถลดต้นทุน เพิ่มรายได้ให้กับสถานประกอบการได้กว่า

505,800 บาทต่อปีและบริษัท เห็ดทอดนาโหนด ฟู้ดส์ จำากัด จ.พัทลุง 

ที่หลังจากเข้าร่วมโครงการ ฯ สามารถลดระยะเวลาในกระบวนการทอดเห็ด

ให้สั้นลงและสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตได้มูลค่า 331,602.43 บาทต่อปี  

อก .  Soc i e t y
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กระทรวงอุตสาหกรรมส่งมอบดอกไม้จันทน์ เพื ่อใช้ใน
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 
  นางสาวน ิสากร จ ึงเจร ิญธรรม รองปล ัดกระทรวง

อุตสาหกรรม นำาคณะข ้าราชการและเจ ้าหน้าท ี ่จากกระทรวง

อุตสาหกรรม ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำานวน 5 แบบ ได้แก่ ดอกดารารัตน์ 

ดอกกหุลาบ ดอกพดุตาน ดอกชบาและดอกลลิลี ่เพือ่ใชใ้นงานพระราช

พธิถีวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูพิล

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สำานักพระราชวัง สนามเสือป่า

กลุ่มประสิทธิภาพองค์กรท่ี 1 จัดประชุมร่วมจัดทำ แผนงาน
พร้อมเปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเชิง
สร้างสรรค์
 วันที่ 5 กันยายน 2560 นายบรรจง สุกรีฑา อุตสาหกรรม

จงัหวัดปทมุธาน ีเปน็ประธานในการประชุมคณะกรรมการสง่เสรมิการ

ดำาเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร กลุ่มท่ี 1 ณ ห้องประชุม 

สอจ. ปทุมธาน ีเพ่ือระดมสมองรว่มกนัพจิารณาการจดัทำาแผนงานและ

ข้อเสนอโครงการตามพ้ืนท่ีในภาคกลาง ก่อนนำาเสนอของบประมาณ 

ประจำาปี พ.ศ.2562 และพิจารณาจัดเตรียมความพร้อมการดำาเนินงาน

เปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ประจำาปี

งบประมาณ พ.ศ.2560 ในวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้า 

และการประชมุอิมแพค็ เมอืงทองธาน ีจงัหวัดนนทบรุแีละเตรยีมการจดั

สัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ใน

ระหวา่งวนัที ่ 23-24 กนัยายน 2560 ณ โรงแรมพาวเีลีย่น รมิแคว รีสอรท์ 

จังหวัดกาญจนบุรีโดยมีคณะกรรมการอุตสาหกรรมจังหวัดและ

เจ้าหน้าที่ของสอจ. ทั้ง 12 จังหวัดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

สำ นักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำ นาจเจริญ จัดประชุมเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติสินเช่ือกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี
 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

อำานาจเจริญ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา         

เอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จังหวัดอำานาจเจริญ ครั้งที่ 4/2560 ณ 

หอ้งประชมุ ฝา้ยชดิคำาพระ ชัน้ 2 ศาลากลางจังหวดัอำานาจเจรญิ โดย

มีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำานาจเจริญ ให้เกียรติมา

เป็นประธาน ฯ และนางสาวนิลเนตร โลหะพจน์พิลาศ อุตสาหกรรม

จังหวัดอำานาจเจริญเป็นอนุกรรมการดำาเนินการจัดประชุม เพื่อ

พิจารณาอนุมัติสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

จังหวัดอำานาจเจริญ โดยที่ประชุมอนุมัติวงเงินจำานวน 3 รายได้แก่  

หจก.เคทีพี กรุ๊ป ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้า หจก. 

ส.อำานาจไฟฟา้ บรหิารเดนิสายไฟฟา้และจำาหนา่ยอุปกรณไ์ฟฟา้และ

สุดท้าย หจก.ก้าวหน้าค้าวัสดุ จำาหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
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Sustainable 
Biz 
ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) กับรางวัล 
“อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5”
ถอดรหัสการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน
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 อตุสาหกรรมสเีขียว ระดบั  5  เปน็รางวัลท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม 

มอบใหก้บัสถานประกอบการทีมุ่ง่พฒันาธรุกจิใหเ้กดิความยัง่ยนื การจะได้

รับรางวลัดงักล่าวไดน้ัน้ตอ้งเกดิจากการความรว่มมอืของทกุคนในองคก์ร 

“อุตสาหกรรมสีเขียวมี ระดับ 5” สำาหรับสถานประกอบการท่ีได้รับ 

“อตุสาหกรรมสเีขยีว ระดับ 5 ”  ซึง่นบัเปน็ระดับสงูสดุไม่เพยีงพฒันาเพยีง

ภายในองค์กรเท่านั้น ยังต้องทำาท้ังเครือข่ายธุรกิจรวมถึงคู่ค้าบริษัทลูก       

ของตนดว้ย และในป ี2559  มีเพยีง  30 ราย ท่ีได้รบัการรบัรองนี ้ทัง้นีเ้พือ่

เป็นแนวทางการเรียนรู้ให้ตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ  ตระหนักถึงการ 

พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 

 Sustainable Biz  ฉบับนี้จึงสัมภาษณ์  คุณภิญโญ  หาญศีลวัต  

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย   (แก่งคอย) จำากัด  ที่พร้อม 

ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงบอกเล่าถึงความภาคภูมิ ใจในรางวัล

อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 5 และแนวทางการบริหารงานที่จะทำาให้

องค์กรสามารถเติบโตไปกับชุมชนและรักษาสิ่งแวดล้อมได้

จุดเริ่มต้นของปูนซิเมนต์ไทย  (แก่งคอย)
 

 โ ร ง ง า นปู น ซิ เ ม นต์ ไ ท ย  ( แ ก่ ง ค อย )  จั ง ห วั ด ส ร ะบุ รี  

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2512 จนถึงปัจจุบันดำาเนินการมา 48 ปี ซึ่ง

มีการบริหารแยกจาก บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำากัด หรือ SCG 

ต้ังแต่ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 แต่นโยบายหลักเราใช้ร่วมกันทุกบริษัท ฯ           

ในเครือ SCG โดยมีปรัชญาหรืออุดมการณ์เดียวกัน สำาหรับการเลือกพ้ืนท่ี 

การก่อตั้งโรงงานปูนซิเมนต์ที่อำาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี นั้นเพราะ

ภ ูม ิประเทศม ีความเหมาะสมท ั ้ งด ้านทร ัพยากรและการขนส ่ง

มีภูเขาซึ่งเป็นหัวใจสำาคัญในการนำามาทำาปูนซิเมนต์และสามารถขนส่งได้

ทั้งทางรถและรถไฟซึ่งบริษัท ฯ แม่คือ SCG อยู่ที่บางซื่อ สามารถขนส่ง

ทางราง ปลายทางที่ชุมชนรถไฟบางซื่อนั่นเอง

อุดมการณ์ขับเคลื่อนองค์กร
 ภาพรวมของ SCG มวีสิยัทศัน ์(Vision) เติบโตควบคูไ่ปกับ

ความย่ังยืนโดย บริษัท ฯ มองเป็น 3 ส่วน ท่ีเรียกว่า Triple Bottom Line                                                                                                                                 

หรอืวงกลม 3 วงทีว่างตดักนั (Intersect) วงกลม 3 วงนีป้ระกอบด้วย ธุรกิจ 

ซ่ึงหมายถึง เงินทุนและผลกำาไรของบริษทั ฯ  ชมุชน ทีอ่ยูบ่รเิวณโดยรอบ 

อยู่กันอย่างเข้าใจและมีความสุขร่วมกัน สุดท้ายสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งบริษัท ฯ ให้ความสำาคัญเมื่อเราใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

ไปเราต้องสร้างทดแทนและต้องทำาให้ชุมชน เห็นถึงความ

ต้ังใจท่ีเราดูแลและทำาอย่างจริงจัง โดยวงกลม 3 วงน้ี บริษัท ฯ ได้ให้                                                                                          

ความสำาคัญอย่างเท่าเทียมเป็นการบริหารแบบสมดุลในส่วน 

ของอุดมการณ์ที่ ใช้ เป็นมาตรฐานในเครือ SCG ทั้ ง ใน

ประเทศไทยและต่างประเทศ คือ อุดมการณ์สี่ มี 4 ข้อ ตั้งมั่น 

ในความเป็นธรรม , มุ่งม่ันในความเป็นเลิศ , เชือ่มัน่ในคณุคา่ของคน  , 

ถือม่ันในความรับผิดชอบต่อสังคม ถ้าถอดรหัสปรัชญาองค์กรท่ีนำา

มาบรหิาร คอื บรษัิท ฯ ใหค้วามเป็นธรรมกบัทกุคนทัง้พนกังาน คูค่า้ 

ธุรกิจ ชุมชนโดยรอบแม้กระท่ังส่ิงแวดล้อม บริษัท ฯ คดิเสมอวา่โรงงาน

ปูนซิเมนต์ได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างภูเขา ดังนั้นเราจึงคืน 

สมดลุใหด้ว้ยวธิ ี Semi Open Cut  คอื ทำาเหมอืงตรงกลางตวัด้านนอก 

ของภูเขาให้มองภาพเหมือนแตงโมเราเหลือไว้ประมาณ 40% 

ไม่แตะต้อง ให้คงสภาพป่าเดิมไว้ ใช้ตรง 60% เท่านั้น สิ่งท่ี 

เราดำาเนินการจริง เราจะระเบิดเป็นข้ันบันได ค่อยๆ ลงไปทลีะชัน้และ

ปลกูต้นไมท้ดแทนคนืระบบนเิวศใหก้บัธรรมชาติ โดยรกัษาพนัธ์ุไม ้

เดมิของป่าภเูขาไว ้  วธิกีาร คอื เราเกบ็เมลด็พันธุ ์รอบป่ามปีระมาณ 

50 สายพนัธ์ุ แลว้เอามาเพาะเปน็ต้นกลา้ทีศ่นูยเ์พาะชำา ใช้เวลาเพาะ 

ประมาณ 6 เดือน ปีหนึ่งเรามีต้นกล้าประมาณ 20,000 ต้น 

เอากลับเข้าไปในพื้นที ่เดิม ใน 1 ตารางเมตรมีพันธุ ์อะไรบ้าง

เราก็เอาพันธ์ุน้ันไปปลูก โดยมีการถมให้ตัด Slope ความสูงประมาณ    

12 เมตร เท่ากับตึก 4-5 ชั้น เพราะสัตว์ป่าจะได้เคลื่อนย้ายได้

เราพยายามรักษาความลาดชัน เผื่อเวลาฝนตก ระบบนิเวศจะ

หมุนเวียนสมดุลธรรมชาติและเติมส่วนที ่หายไปรวมทั ้งหา

นวัตกรรม ความรู้ใหม่ ๆ  มาเพิ่มให้เต็ม ซึ่งแนวทางนี้จะทำาให้

เกิดความยั่งยืนในชุมชนส่งต่อไปยังลูกหลาน
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คุณภิญโญ  หาญศีลวัต กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำากัด

ธุรกิจเติบโตไปกับชุมชน
 บริเวณโดยรอบโรงงานมีหมู่บ้านกว่า  44  หมู่บ้านใน 6 ตำาบล 

แน่นอนว่าการท่ีระเบิดหินแต่ละคร้ัง ชุมชนโดยรอบจะได้รับผลกระทบ

ทั้งด้านเสียงรวมไปถึงแรงสั่นสะเทือน ซ่ึงใน 1 อาทิตย์ บริษัท ฯ  

จะทำาการระเบิดหิน 3 วัน คือ จันทร์ พุธ ศุกร์ ช่วงเวลา 4 โมงเย็น 

ทุกๆ ครั้งบริษัท ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำาตามหมู่บ้านเพื่อทดสอบ

เสียงและแรงส่ันสะเทือน อยู่ร่วมกับชาวบ้านเพ่ือรับรู้สถานการณ์ร่วมกัน                                                                             

นำาข้อมูลมาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา นอกจากนี้บริษัท ฯ ได้ให้                   

ความสำาคัญกับการสร้างรายได้ให้ชุมชน โดยให้พนักงานกว่า 650 คน 

เข้าไปคลุกคลีกับคนในชุมชนเพื่อที่จะพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ทาง

บริษัท ฯ จะมีเงินทุนให้ปีละ 30,000 บาท ต่อหนึ่งหมู่บ้าน ยกตัวอย่าง 

ชุมชนบ้านบางคล้า ที่ทางบริษัท ฯ ได้เข้าไปสอนวิธีการทำาผ้ายุต หรือ

ชุมชนบ้านท่าที่ตอนนี้ทำาการเพาะเห็ด

 

 เราต้องทำางานไม่ให้มีผลกระทบต่อคนรอบตัว เช่น เวลา

มีฝุ่น ทำาให้ประชาชนเดือดร้อน แต่ประชาชนคนนั้น คือ พวกผม 

คนในโรงงานที่ใกล้กับเครื่องจักร เราสูดดม สัมผัสอยู่ตลอดเวลา 

คนที่หายใจคนแรก คือ พนักงาน คู่ธุรกิจ พวกผมเอง หากมีมลภาวะ 

ที่ส่งผลกระทบเราจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับ รวมถึงมีบ้านพักพนักงาน

หลายครัวเรือน ชุมชนที่ทำางานกับเรา คือ ชุมชนรอบโรงปูน ถ้าเราทำา

ไม่ดี ปล่อยของไม่ดีออกไปมันก็จะไปถึงคนเหล่านี้ ทุกอย่างที่เราทำา 

เป็นบทพิสูจน์ความตั้งใจขององค์กรที่มีต่อทุกคน

อุตสาหกรรมสีเขียวแนวทางทำ ธุรกิจ  
สู่ความยั่งยืน
 

 เรือ่งของ  Supplier  ทาง  SCG   มเีกณฑป์ระเมนิมาตรฐานคูค่า้

ทีจ่ะตอ้งผา่นเกณฑ์อยา่งน้อยในระดบั 2   ( Green  Level  2 )   เพราะฉะน้ัน 

บรษิทัคูค่า้จะตอ้งไปปรบัปรงุองคก์ร ซึง่ถอืเปน็เกณฑพ์จิารณาเบือ้งตน้ 

ถา้ผา่นกจ็ะไดข้ึน้ทะเบียนคู่คา้  ( Vender List )  และทำาคา้ขายกันตอ่ไป 

ดงันัน้เราจงึม่ันใจคำาวา่   “เครอืขา่ย”   ของ  SCG  วา่มอีดุมการณ์และปรชัญา 

ด้านอุตสาหกรรมสีเขียวไปในแนวทางเดียวกัน ซ่ึงก็เป็นเหตุผลที่ 

ทำาให ้บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย  (แก่งคอย) จำากัด  ได้รบั  “ รางวัลอตุสาหกรรม 

สีเขียว ระดับ 5 ”  

 ปจัจบุนัชาวบา้นมชีอ่งทางการรบัรูข้า่วสารมากขึน้  อยา่งการใช้ 

โซเชียลมีเดียเข้าถึงข้อมูลทำาได้เร็ว ดังนั้นถ้าทำาดีคนก็ชมเร็วและถ้าทำา   

ไมด่คีนกจ็ะตอ่วา่เรว็ หรอื สง่ข่าวไปให้สังคมรบัรูอ้ยา่งเรว็  เพราะฉะนัน้

ไมม่อีะไรเปน็ความลบั  ถา้คณุอยากทำาธรุกจิอยูกั่บชมุชนตอ้งเตบิโตไป

พร้อมๆ  กบัชมุชน  ทำามนัอยา่งจรงิจัง  ถา้คดิถงึแตป่ระโยชนข์องตวัเอง 

คุณจะทำาได้ช่วงหนึ่งเท่านั้นเอง อายุของการทำาแบบนั้นมันยิ่งสั้นลง 

สุดท้ายความดี คิดดี ทำาดี อย่างจริงใจต่างหากที่จะทำาให้สังคมชุมชน

ยอมรับและอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ซ่ึงต้องมุ่งม่ันตั้งใจและลงมือ

ปฏิบัติ  ผมเชื่อว่าไม่ว่าจะโรงงานเล็กหรือใหญ่ก็สามารถทำาได้
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คุณอรัญ อนุพรรณสว่าง 

กรรมการผู้จัดการ  บริษัท อาร์เอสที โรโบติกส์ จำากัด

        ลายคนคงเริม่คุน้ชินคำ�วา่���“สตารท์อพั”���หลงัจากรฐับาล
� � � พยายามผลักดันให้กลุ่มผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ
ในประเทศไทย� เป็นกลไกหลักสำาคัญในการขับ เคล่ือน
เศรษฐกิจของประเทศให้โตอย่างย่ังยืน� จากเดิมพ่ึงแต่บริษัท
รายใหญ่เพียงไม่กี่รายเท่านั้น� อีกทั้งเตรียมพร้อมให้ก้าวเข้าสู่���������������������������������
ไทยแลนด์� 4.0� โดยความหมาย� “สตาร์ทอัพ”� มาจากแนวคิด�
“สตีฟ� แบลงค์”� ผู้ได้ช่ือว่าเป็นบิดาแห่งสตาร์ทอัพ� ชาวสหรัฐ� ฯ������������������������������������������
ได้ให้คำานิยามว่า� “กิจการที่ตั้งขึ้น� เพื่อค้นหาโมเดลธุรกิจที่
ทำาซ้ำาและขยายตัวได้”� ขณะที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้
คำาจำากัดความว่า� “เป็นผู้ประกอบการที่เริ่มต้นทำาธุรกิจ
ใหม่� หรือ� ผู้ประกอบการท่ีทำาธุรกิจมาแล้ว� แต่พัฒนาไป
สู่ธุรกิจใหม่� ซึ่งจะเป็นรูปแบบบุคคล� หรือ� นิติบุคคลก็ได้” 

 คอลัมน์  “Show Case” ครั้งนี้    ขอนำ�เสนอตัวอย่�งผู้ประกอบก�ร

สต�ร์ทอัพท่ีน่�สนใจ จ�กธุรกิจโรงง�นผลิตจักรกลข�ยเคร่ืองจักรเกษตร ม�ต่อยอด

สร้�งธุรกิจใหม่ผลิตหุ่นยนต์แขนกลฝีมือคนไทย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในอุตส�หกรรม

เป้�หม�ยของรัฐบ�ล โดย “คุณอรัญ อนุพรรณสว่าง” กรรมก�รผู้จัดก�ร                                                              

Show Case

ห

สตาร์ทอัพผลิต�"หุ่นยนต์แขนกล" 
เพิ่มคุณภาพทดแทนแรงงานขาด
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บริษัท อ�ร์เอสที โรโบติกส์ จำ�กัด เป็นบริษัทในเครือรวมสินไทย 

เล่�ถึงก�รต่อยอดธุรกิจให้ฟังว่� ตั้งแต่ปี 2530 เริ่มต้นก่อตั้ง 

บ ริ ษัท  รวม สินไทย เ ป็น ตัวแทนจำ �ห น่�ย เค ร่ือง จักรกล

เกษตร รถเก่ียวข้�ว โรงง�นผลิตเคร่ืองจักรกลและอุปกรณ์ 

เคร่ืองจักรกลท�งก�รเกษตรที่ จ.อุบลร�ชธ�นี 

 จ�กน้ันในปี 2540  จึงได้ เริ่มทำ�โรงง�นผลิตช้ินส่วน

อุปกรณ์ เพื่อใช้ประกอบรถแทรกเตอร์และชิ้นส่วนอื่น ๆ ต่อม�

ปี 2553  เริ่มขย�ยกำ�ลังก�รผลิตและเริ่มเห็นถึงก�รข�ดแคลน

แรงง�นช่�งเชื่อม ช่�งตัดเหล็กท่ีมีฝีมือ จึงเริ่มมองห�เทคโนโลยี

ใหม่เข้�ม�ทดแทน ซึ่ ง เห็นว่�เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ท่ีผลิตโดย                                  

ต่�งประเทศ ส�ม�รถตอบโจทย์ได้ ไม่ต้องกังวลปัญห�แรงง�น 

ทั้งด้�นประสิทธิภ�พและก�รล�หยุด รวมทั้งชิ้นง�นแต่ละช้ิน 

จะมี คุณภ�พเท่ � เที ยมกัน  แต่ ในขณะนั้ นหุ่ นยนต์ มี ร�ค�

แพง จึงเป็นแรงบันด�ลใจให้เริ่ม วิจัยพัฒน� จนกล�ยเป็น 

จุดเปลี่ยนในก�รต่อยอดจ�กก�รทำ�ธุรกิจเดิม 

 ด้วยคว�มหลงใหลในนวัตกรรมหุ่นยนต์ของคุณอรัญ จึง

พย�ย�มค้นคว้� ห�คว�มร่วมมือและได้รับก�รสนับสนุนจ�ก 

หน่วยง�นต่�งๆ เช่น กรมส่งเสริมอุตส�หกรรม ศูนย์ส่งเสริม 

อุตส�หกรรมภ�ค 7 อุบลร�ชธ�นี มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี 

ขย�ยผลไอเดีย จนทำ�ให้เกิดเป็นรูปธรรมอวดโฉมได้ในปี 2560 

เร่ิมว�งแผนก�รตล�ด “หุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม” สู่โรงง�น 

ซึ่ งขณะนี้ เริ่มมีบริษัทขน�ดใหญ่ ได้ม�ห�รือคว�มต้องก�ร

ใช้หุ่นยนต์แขนกลแล้ว เช่น ก�รหยิบขวดบรรจุ หยิบสิ่งของ 

ขึ้นไลน์ก�รผลิต  ก�รเชื่อมง�น  ก�รตัดเหล็ก เป็นเรื่องที่น่�ยินดีม�ก 

ที่ผู้ประกอบก�รร�ยใหญ่ เห็นถึงคว�มสำ�คัญของผู้ประกอบก�ร 

SMEs ในประเทศ  

 จุดเ ด่นของหุ่นยนต์แขนกลนั้นถือ เป็น เทคโนโลยี

เลียนแบบแขนมนุษย์ ส�ม�รถรับน้ำ�หนักท่ีปล�ยแขนได้สูงสุด

ถึง 200 กิโลกรัม ส�ม�รถเคลื่อนที่ได้ทั้ง 6 แกน ทำ�ให้มีคว�ม

แม่นยำ�เที่ยงตรงสูง  เช่น ก�รยกสินค้�ต่�ง ๆ ก�รเช่ือม ตัดเหล็ก  

ห�กใช้แรงง�นคน ต้องติดต�มและตรวจสอบก�รทำ�ง�นว่�

มีคว�มเที่ยงตรงหรือไม่ ง�นออกม�มีคุณภ�พหรือไม่ ท่ีสำ�คัญ 

ยังส�ม�รถตอบโจทย์ก�รข�ดแคลนแรงง�นมีฝีมือ ท่ีนับวัน

ห�ย�กม�กขึ้น แต่ใช้หุ่นยนต์แขนกล เพียงแค่ป้อนข้อมูลใน

โปรแกรม ต้องก�รรูปแบบไหน หุ่นยนต์ส�ม�รถทำ�ได้ทันที                                           

ชิ้นผลง�นคุณภ�พเท่�เทียมกัน โดยหุ่นยนต์ส�ม�รถทำ�ง�นแทนคน 

ได้  3 - 5  คนต่อหุ่นยนต์ 1 ตัว ร�ค�อยู่ที่ประม�ณตัวละ 1 ล้�นบ�ท 

ถูกกว่�ต่�งประเทศ 30-40%  รวมทั้งยังมีจุดเด่นเรื่องก�รให้บริก�ร 

หลังก�รข�ย เพร�ะเป็นหุ่นยนต์ที่ผลิตในประเทศ อย่�งไรก็  

ต�มล่�สุดตนได้เข้�ร่วมโครงก�รกองทุนพัฒน�เอสเอ็มอีต�มแนว

ประช�รัฐ ซึ่งได้รับสินเชื่อม� 3 ล้�นบ�ท ดอกเบ้ียเพียง 1% 

ต่อปี ตลอดอ�ยุสัญญ�ไม่เกิน 7 ปี เป็นเร่ืองดีที่ภ�ครัฐมีสินเชื่อ 

แบบนี้ออกม� เพร�ะดอกเบี้ยถูก เหม�ะกับ SMEs ในก�ร 

เริ่มต้น หรือ ขย�ยธุรกิจ โดยตนจะนำ�ไปจัดห�เครื่องจักรอุปกรณ์ 

เพิ่มเติม จัดห�วัตถุดิบและอุปกรณ์ก�รผลิต 

 

 “ตอนนี้อย�กให้รัฐบ�ล ช่วยประช�สัมพันธ์ ห�แนวท�งก�ร

ทำ�ตล�ดเพื่อเพิ่มคว�มต้องก�รใช้หุ่นยนต์แขนกล ท่ีเป็นสิ่งประดิษฐ์ 

ของคนไทย รวมท้ังอย�กให้สถ�บันก�รศึกษ� เช่น วิทย�ลัยเทคนิค 

ต่�ง ๆ ซื้อหุ่นยนต์ ที่ประกอบโดยคนไทย ไปใช้เป็นสื่อก�รเรียน

ก�รสอน เช่น ซื้อของต่�งประเทศอ�จได้ 1 ตัว แต่ของไทยได้  

2 ตัว  แผนต้นปี 2561 ผมเตรียมเปิดศูนย์ก�รเรียนรู้หุ่นยนต์แขนกล   

เพื่อให้นักเรียนอ�ชีวะเข้�ม�ฝึกง�นได้ ค�ดว่�จะรองรับได้ปีละ

กว่� 100 คนและจะทำ�โรงง�นต้นแบบ ใช้หุ่นยนต์แทนแรงง�นคน เพื่อ

ให้สถ�นประกอบก�รอื่น ๆ เข้�ม�ดูว่�ทำ�ได้จริงและลดต้นทุนเพิ่ม

ประสิทธิภ�พได้ขน�ดไหน ซึ่งในปี 2561 เตรียมว�งแผนก�รตล�ดใน

ประเทศกลุ่มซีแอลเอ็มวี (CLMV)  กัมพูช� ล�ว เมียนม� เวียดน�ม"   
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 “ผมเป็นนักประดิษฐ์” ที่ต้องก�รประดิษฐ์สิ่งของที่สร้�งสรรค์ 

แล้วนำ�ผลง�นนั้นไปจดสิทธิบัตร เพื่อให้เป็นทรัพย์สินท�งปัญญ�                            

นี่คือคำ�พูดของ “คุณปรินทร์ ประกายเลิศลักษณ์” เจ้�ของธุรกิจ

ที่คิดค้นนวัตกรรมฝีมือคนไทยในน�ม บริษัท แฟนต�ซีแลนด์ จำ�กัด 

คุณปรินทร์เล่�ให้ฟังว่�  เริ่มก่อตั้งบริษัทม�เกือบ  30  ปีแล้ว โดย 10 ปีแรก 

เป็นช่วงลองผิดลองถูก เป้�หม�ยไม่ชัดเจน ก็ทำ�โน่นทำ�นี่ไปเรื่อย 

จนกระทั่งปรับโครงสร้�งบริษัทใหม่ ในช่วง 10 ปีหลัง จึงปรับปรุงแผนง�น 

จนทำ�ให้ผลง�นนั้น กล�ยเป็นสินค้�ที่ส�ม�รถสร้�งยอดข�ยให้แก่ 

บริษัท ฯ และเลี้ยงตัวเองได้ จึงทำ�ให้เกิดแนวคิดที่จะนำ�สิ่งของที่ประดิษฐ์ 

ม�พัฒน�ให้เป็นสินค้�ท่ีส�ม�รถข�ยได้ตรงกับคว�มต้องก�รของ 

ผู้บริโภค ซึ่งก่อนหน้�นี้ได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ พร้อมทั้งยื่นขอ 

จดสิทธิบัตรไปกว่� 80 สิทธิบัตรและได้รับอนุมัติแล้วกว่� 10 สิทธิบัตร 

ปัจจุบันมีนวัตกรรมหรือสินค้�ที่คิดค้นและว�งจำ�หน่�ยรวมๆ แล้วกว่� 

10 ร�ยก�ร สินค้�ที่ข�ยดีจัดว่�ดีม�กจนถึงทุกวันนี้ คือ ทัพพีนักคิด ซึ่งก็ 

คือทัพพีตักข้�วที่ใช้กันต�มครัวเรือน แต่คว�มแตกต่�งคือก�รเลือก 

วัสดุไร้ส�รพิษ ทำ�ด้วยวัสดุฟู้ดเกรดเป็นมิตรกับอ�ห�ร ตักข้�วเสร็จแล้ว         

ข้�วไม่เก�ะ ใช้ง่�ย ล้�งง่�ย กันมด แมลง จิ้งจก แมลงส�บ สะอ�ด

ตลอดเวล� ด้วยระบบอบไอชื้นและกันเชื้อ ตักสะอ�ดทั้ง 3 มื้อ ล้�งเพียง 

คร้ังเดียวต่อวันก็เพียงพอ ไม่ต้องล้�งทุกม้ือ มีท้ังแบบแนวต้ังและแนวนอน         

รองลงม� คือ ฝ�ครกและฐ�นรองครกนักคิด ที่ส�ม�รถตำ�ครกได้โดย

ไม่ต้องเปื้อนมือ กันพริกกระเด็นเข้�ต� หรือ เปื้อนเสื้อผ้� ใช้ได้กับครก

ทุกขน�ด กันแมลง หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น แถบกั้นเสริมนิรภัยในรถ

“ทัพพีนักคิด"��ไอเดียบ้าน�ๆ
ใส่นวัตกรรมโกยเงินล้าน

คุณปรนิทร ์ประกายเลิศลกัษณ์ ” เจ้าของบรษัิท แฟนตาซแีลนด ์จำากดั
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ขณะที่ไม่ได้รัดเข็มขัด เหม�ะสำ�หรับเด็ก  (K- TON Happy Belt) 

และอุปกรณ์เปิด - ปิดล็อคหน้�ต่�ง โดยไม่ต้องเปิดมุ้งลวด ด้วยก�ร

ใช้ติดตั้งเสริม หรือ แทนกลอน  (K-TON) 

 อย่�งไรก็ต�มก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท ฯ จะต่�งกับ

บริษัทอื่นที่ข�ยสินค้�ทั่วไป  โดยจะห�สินค้�ม�ข�ย ซึ่งส่วนใหญ่ 

จะข�ยดีช่วงแรก แต่จ�กนั้นก็จะมีคู่แข่งขันม�กม�ย ทำ�ให้มีก�ร

แข่งขันสูงส่งผลให้ยอดข�ยไม่เป็นไปต�มเป้� ต้องห�สินค้�ใหม่ 

ม�ข�ยต่อไปวนเป็นวัฏจักรแบบนี้  แต่บริษัท แฟนต�ซีแลนด์  

เร�นำ �สินค้ �ที่ มี ก �รประดิษฐ์  คิ ดค้นนวั ตกรรมขึ้ น เองม�

จำ�หน่�ย ซ่ึงเป็นผลง�นท่ีภูมิใจม�กและกว่�จะได้ม�ก็ย�กลำ�บ�กม�ก  

ในช่วง 1 - 2 ปีแรกของก�รทำ�ตล�ด หลังจ�กที่ได้ผ่�นก�ร 

คิ ด ค้ น  ก � ร จดสิ ท ธิ บั ต ร  ตลอดจนปรั บป รุ ง แ ละ พัฒน�

สินค้� จนกว่�จะส�ม�รถใช้ง�นได้ง่�ย ตรงกับคว�มต้องก�ร

ของผู้บริโภค แต่เมื่อพัฒน�สำ�เร็จแล้วก็ส�ม�รถข�ยได้เรื่อยๆ 

ส่วนตอนนี้ต้องเน้นในด้�นก�รประช�สัมพันธ์ให้ผู้บริโภคเห็น

ประ โยช น์ของผลิ ตภัณฑ์ เหล่ �นี้  ซึ่ ง ยอมรับ ว่ �ถึ งปั จจุบั น

ยั งมี ผู้ บ ริ โภค เพียงส่ วนน้อย ท่ี รู้ จั กสิน ค้�นวั ตกรรมเหล่ �นี้  

ปัจจุบัน บริษัท ฯ สร้�งเว็บไซต์ www.นักคิด.com เพื่อเป็นช่องท�งใน

ก�รประช�สมัพนัธแ์ละทำ�ก�รตล�ด โดยข�ยสนิค�้ผ�่นท�งเวบ็ไซต ์ซึง่

ในชว่งทีผ่�่นม�กม็ยีอดข�ยตอ่เนือ่งเปน็ทีน่�่พอใจ ขณะนีเ้ตรยีมพรอ้ม

ที่จะพัฒน�นวัตกรรมใหม่ ๆ ออกม�อย่�งต่อเนื่อง แต่ในแง่ของนัก

ธุรกิจนั้นต้องยอมรับว่�ยังไม่ค่อยเก่งนัก เพียงแค่ประคองธุรกิจให้พอ

ไปได ้ด้วยจดุเดน่ของตัวสินค�้เองท่ีจะตอ้งเนน้ก�รใหข้อ้มูล ใหค้ว�มรู้ 

คว�ม เข้ � ใจ  ประ โยชน์ ท่ี จ ะ ได้ รั บ จ �กก�ร ใช้ สิ นค้ �นั้ นๆ 

ทั้งนี้สินค้�นวัตกรรม ส่วนใหญ่มักจะเป็นสินค้�เฉพ�ะกลุ่ม  

(Niche Market) ดังนั้นสิ่งที่ต้องก�รให้รัฐบ�ลเข้�ม�ช่วยเหลือ                                                                                                                                            

นั่นคือก�รช่วยนำ�บริษัทออกไปเจอผู้ซื้อ เจอผู้ที่สนใจจะร่วมลงทุน 

เพื่อต่อยอดพัฒน�ก�รคิดค้นวัตกรรมใหม่ ๆ ห�ตล�ดให้แก่ 

สินค้�เหล่�นี้ รวมทั้งห�ผู้ร่วมทุน โดยเฉพ�ะผู้ร่วมทุนต่�งช�ติ 

หรือผู้ที่ต้องก�รที่จะซื้อสิทธิบัตรไปทำ�ตล�ดมวลชน (Mass 

Market) หรือกระทั่งก�รนำ�บริษัทไปออกบูธต�มง�นต่�ง ๆ 

ที่รัฐจัดข้ึน เช่น กระทรวงอุตส�หกรรม กระทรวงพ�ณิชย์ 

เ พื่ อ เ พิ่ ม ช่ อ ง ท � ง ก � ร ข � ย ใ ห้ ม � ก ขึ้ น  ร ว ม ทั้ ง ก � ร ทำ �

ประช�สัมพันธ์ เพร�ะลำ�พังเพียงบริษัทคงไม่ส�ม�รถสร้�งก�ร 

รับรู้ ให้ เกิ ดขึ้ น ในวงกว้ �ง ได้ และห�กสินค้ �ที่ ประดิษฐ์ ขึ้ น

ม�นั้น ส�ม�รถต่อยอดไปได้แล้ว หรือ มีผู้ร่วมทุน บริษัท

ก็จะได้หันไปเน้นก�รทุ่มเทพัฒน�สินค้�ใหม่ ๆ ออกม�อีก

“ยอมรับว่�ปัจจุบันนี้บริษัท ฯ ยังมีข้อด้อยด้�นภ�ษ� จึงต้องก�ร

ผู้ร่วมทุนท่ีเก่งด้�นภ�ษ�อังกฤษและโดยเฉพ�ะกฎระเบียบ 

ข้อกฎหม�ยในก�รออกไปจดสิทธิบัตรต่�งประเทศเพิ่มเติม 

หรือก�รข�ยสิทธิบัตรให้แก่นักธุรกิจต่�งช�ติต่อไปและต้อง

ยอมรับว่� คนไทยเป็นคนท่ีคิดค้นนวัตกรรมต่�ง ๆ ได้เก่ง แต่

ไม่ค่อยรู้ เรื่องก�รจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินท�งปัญญ� 

เหมือนประเทศอ่ืน ๆ ที่ส่วนใหญ่ประช�ชนของเข�จะรู้เรื่อง

เหล่�น้ีดี ทำ�ให้เสียโอก�สในก�รต่อยอดเชิงธุรกิจไปพอสมควร”

  

ในช่วง�1-2�ปีแรกของการทำ�ตลาด 
หลั ง จ ากที่ ไ ด้ ผ่ า นการคิ ด ค้ น 
การจดสทิธบิตัร�ตลอดจนปรบัปรุง
และพฒันาสนิคา้�จนกวา่จะสามารถ
ใชง้านไดง้า่ย�ตรงกบัความตอ้งการ
ของผู้บริโภค� แต่เมื่อพัฒนาสำ�เร็จ
แล้ วก็สามารถขาย ได้ เรื่ อย� ๆ 
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Innovation 
Industry 

	 ตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน	คือ	1		ใน	10	อุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย	
												ทีต่อ้งเปน็กา้วรอยตอ่สำ	คญัของการพฒันาจากรถยนตท์ีใ่ชน้้ำ	มนัเชือ้เพลงิไปสู่
ยานยนตไ์ฟฟา้	ซึง่สว่นประกอบในการสง่เสรมิอตุสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟา้นอกเหนอื
จากนวตักรรมและตลาดทีม่ผีูใ้ชม้ากพอแล้ว		ยงัตอ้งมกีารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน
เพื่อรองรับ	ได้แก่	สถานีชาร์จไฟหรือชาร์จจิงสเตชั่น

ทิศทางอุตสาหกรรม
ยานยนต์ในโลกอนาคต

อุ
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	 โดยการลงทุนสถานีชาร์จจิงสเตช่ันในไทย	 ปัจจุบันมีบริษัท

เอกชนไทย	คือ	บีเอ็มดับเบิลยู	กรุ๊ป	ประเทศไทย	ร่วมกับ	บริษัท	โพลี

เทคโนโลย	ีจำากดั Greenlots	 เซน็ทรลักรุป๊และบรษิทั	เอพ	ี	(ไทยแลนด์) 

จำากัด	(มหาชน)	ลงนามบันทึกข้อตกลง	เพื่อรองรับการพัฒนารถยนต์

ไฟฟา้ของประเทศ		ซึง่นำาไปสูก่ารเปดิตวั Charge	Now เครอืข่ายสถานี

ชารจ์ไฟฟา้สาธารณะสำาหรับรถยนตป์ลัก๊อนิ	ไฮบรดิ	โดยมีแผนทีจ่ะวาง 

เครอืขา่ยดว้ยการเปดิใหบ้ริการสถานชีารจ์ไฟฟา้	50	สถานท่ัีวประเทศ	

ขณะนี้ ไ ด้ และ เปิ ด รั บลงทะ เบี ยนล่ ว งหน้ าสำ าห รับ เจ้ า ของ 

รถยนตป์ลัก๊อนิ	ไฮบรดิและรถยนตไ์ฟฟา้ท่ีมหีวัชารจ์	AC	ทัง้แบบ	Type	1 

(SAE	J1772)	และ	Type	2	(IEC	62196)	ไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดหรือยี่ห้อใด 

โดยจะมีการชี้แจงรายละเอียดการดำาเนินงาน	 ในช่วงไตรมาสท่ีสาม

ของปี		2560		

	 ตัวแทน	บริษัท	โพลีเทคโนโลยี		จำากัด		กล่าวว่า Charge	Now 

มีประสบการณ์ติดตั้งสถานีชาร์จมาแล้วถึง  150  สถานีใน  70  แห่ง

ทัว่ประเทศสงิคโปร	์ทีจ่ะชว่ยใหก้ารชารจ์รถยนตไ์ฟฟา้เปน็เรือ่งสะดวก

และง่ายดาย	 ลูกค้าท่ีเข้าในโครงการ	 ฯ	 สามารถชาร์จรถยนต์ปล๊ักอิน

และไฮบริดได้ด้วยตัวเองทุกรุ่นและทุกยี่ห้อ	 โดยได้คัดเลือกทำาเล

เด่นท่ามกลางชุมชนเป็นสถานที่ตั้งโครงการ	 ในส่วนของภาครัฐเอง 

มีการผลักดันอย่างต่อเนื่อง	 เช่น	 กระทรวงพลังงานได้ส่งสัญญาณ

สนับสนุน	 ทั้ งการกำาหนดแผนคาดว่าภายใน	 20	 ปีข้างหน้า	

ประเทศไทยจะมีรถยนต์ไฟฟ้า	 (EV)	 วิ่งบนถนนรวม	 2	 ล้านคัน 

ขณะเดียวกันต้องสร้างสถานีชาร์จที่เพียงพอ	

 

	 บริษทั	ปตท.จำากดั		(มหาชน)		เปดิสถาน	ี	PTT	EV	Station	ท่ีมีเครือ่ง

ชารจ์ไฟตามมาตรฐานทัง้ยโุรป	(IEC)		และญ่ีปุน่	(CHAdeMO)		ท้ังหมด	

4	แหง่	ไดแ้ก	่อาคาร	ปตท.	สำานกังานใหญ่	,	สถาบนัวจิยัและเทคโนโลย	ี

ปตท.	 อ.วังน้อย	 จ.พระนครศรีอยุธยา	 ,	 สถานีบริการน้ำามัน	 ปตท. 

สาขาแหลมฉบงั	ขาออก	จ.ชลบุรแีละสถานบีรกิารน้ำามนั	ปตท.	สาขา	The	

Crystal	PTT	ถ.ชัยพฤกษ์		และมีแผนที่จะขยายเพิ่มอีก	2	สถานีภายใน

สิน้ปน้ีี		ในสว่นบรษิทั	บางจาก	คอรป์อเรชัน่		จำากัด		(มหาชน)	ได้มีแผน 

ติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้า	นำาร่อง	2-3		แห่งในช่วงปลายปีนี้
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	 ด้านกระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดศูนย์การเรียนรู้และ

นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า	 ตั้งอยู่

สถาบันยานยนต์	สำานักงานบางปู	ภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปู	

ซอย	 1	 ถ.สุขุมวิท	 กม.34	 ต.	 บางปู	 อ.เมือง	 	 จ.สมุทรปราการ	

สำาหรับศูนย์การเรียนรู้ 	 ฯ	 มีแผนที่จะดำาเนินการต่อเนื่อง

ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2560	 -2563	 ได้แก่	 การสร้างความร่วมมือ 

เพื่อพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ ด้านยานยนต์ไฟฟ้า	 ให้แก่	

ผู้ประกอบการไทย	 การจัดทำาฐานข้อมูลผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์

ไฟฟา้ของโลก	เพือ่สนบัสนนุหว่งโซม่ลูคา่ของอตุสาหกรรมยานยนต ์

ไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและมีวีดิทัศน์ความรู้ยานยนต์ไฟฟ้า

เบื้องต้น	 เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้างแก่ประชาชนและผู้ที่สนใจ

ทั่วไป	ภายในศูนย์ดังกล่าวยังมีนิทรรศการ	ชิ้นส่วนตัวอย่าง	แบบ

จำาลองระบบการขับเคลื่อนรถไฟฟ้า	 รวมถึงสถานีประจุไฟฟ้า	

(EV	 Power	 Station)	 ต้นแบบบริการชาร์จไฟฟ้าได้ครั้งละ	 2	 คัน

โดยล่าสุดคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ	 (กพช.)	 ที่มี																																																																																																	

พล.อ. ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร	ีเปน็ประธาน	ยงัไดเ้หน็

ชอบแผนการสง่เสรมิใหเ้กดิการใชร้ถยนตอ์วี	ีทีน่า่สนใจคือกำาหนด

อตัราคา่บรกิารของสถานอีดัประจุไฟฟ้า	ทีค่ดิตามชว่งเวลา	แบง่เปน็ 

ชาร์จไฟตอนกลางวันคิดราคา	4.10	บาทต่อหน่วย	กลางคืนและ

วันเสาร์	-	วันอาทิตย	์คิดราคา	2.60	บาทต่อหน่วย

	 อย่างไรก็ตาม	 เทคโนโลยีรถยนต์อีวีสำาหรับไทยถือเป็น

เรือ่งใหม	่การพฒันาไมส่ามารถทำาไดท้นัททีนัใดและตอ้งขึน้อยูก่บั

การลงทุนของเจ้าค่ายรถต่างๆ		ซึ่งรัฐบาลมีเป้าหมายส่งเสริมการ

ลงทนุผลติรถยนต์ไฟฟา้ในประเทศไทย	โดย	ครม.อนมุตัหิลกัการวา่ 

บรษัิททีส่นใจลงทนุผลติรถยนต์ไฟฟา้	ต้องยืน่แผนการดำาเนนิงาน

ในลักษณะแผนรวม	 หรือ	 แพ็กเกจ	 ประกอบด้วยแผนการลงทุน

ประกอบรถยนต์ไฟฟ้าและผลิตชิ้นส่วนสำาคัญของรถยนต์ไฟฟ้า	

อาทิ	 แบตเตอรี่	 มอเตอร์	 ระบบการจ่ายไฟฟ้า	 จึงจะได้รับสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีและอื่นๆ	

	 บริษัทที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนแล้ว	 จะสามารถนำาเข้า

รถยนต์สำาเร็จรูป	 (CBU)	 โดยได้รับการลดหย่อนหรือยกเว้นอากร

ขาเข้า	ในรุ่นรถยนต์ที่จะผลิต	เพื่อนำามาทดลองตลาดในปริมาณที่

กำาหนด	รวมทัง้จะไดร้บัสทิธปิระโยชนใ์นการลดหยอ่นหรอืยกเวน้

อากรขาเข้าชิ้นส่วนสำาคัญ	 ซึ่งยังไม่มีการผลิตในประเทศในช่วง

เริม่ตน้ของการประกอบรถยนตไ์ฟฟ้า	ทัง้นีเ้พือ่จงูใจใหบ้รษิทัผูผ้ลติ 

รถยนต์ทุกค่ายใช้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน	ในขณะที่บริษัท	

ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อย่างโตโยต้าก็ขานรับพร้อมส่งรถยนต์

ไฮบริดมาเปิดตลาด	ควบคู่กับการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าเพื่อให้เป็น 

ทางเลือกของผู้ใช้
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	 เมือ่เร็วๆ	นี	้	บริษทั		โตโยตา้	มอเตอร	์	ประเทศไทย	จำากัด		จดัแสดง 

นิทรรศการนวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคตของโตโยต้า		ในงาน	Toyota 

Expo 2017 ขึ้นเป็นครั้งแรก	 ณ	 ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน 

กรุงเทพ	 ฯ	 เพื่อถ่ายทอดความเป็นมาของโตโยต้ากับประเทศไทย	

ตลอด	 55	 ปี	 รวมถึงการแสดงเทคโนโลยีการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าเพ่ือ

ตอบสนองการใชช้วีติในอนาคต	ภายใตแ้นวคดิ	"The Future is Here"

มิสเตอร์มิจิโนบุ ซึงาตะ เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ 

คอร์ปอเรช่ัน จำากัดและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า 

มอเตอร์ ประเทศไทย จำากัด 	กล่าวว่า		โตโยต้ามีความตั้งใจจริงที่จะ 

จดัแสดงเทคโนโลยอีนักา้วหนา้ล้ำาสมยั	ซึง่จะผสานทัง้นวัตกรรมทีเ่หนอื

ระดับและเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม	 ตลอดจนความพยายามท่ีจะ

เชื่อมโยง	วิถีชีวิตของมนุษย์กับเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกัน		อันจะนำามาสู่ 

สังคมแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 จากปรัชญาการดำาเนินธุรกิจของ				

โตโยต้าที่ว่า	“เราจะเติบโตไปพร้อมกับสังคมที่เราเข้าไปดำาเนินธุรกิจ”

 

	 ทุกวันนี้เรากำาลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงมากมายรอบด้าน	

โตโยต้าจึงพัฒนานวัตกรรมยานยนต์ที่ตอบโจทย์การใช้งานในอนาคต

ด้วยการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อม		เราเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้า 

เยีย่มชมไดส้มัผสัประสบการณแ์หง่เทคโนโลย	ี	ตลอดจนระบบโครงสรา้ง 

ในสังคมและวิถีชีวิตแห่งโลกอนาคต	 เป็นต้น	 และแนวคิดหลักอีกข้อ

ของโตโยต้าเกี่ยวกับการขับเคลื่อนความสุขสู่โลกอนาคต	 	 (Mobility	

of	Happiness) เริ่มตั้งแต่ระบบเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ใช้พลังงาน		

จากฟอสซลิ	สูเ่ครือ่งยนตร์ะบบไฮบรดิทีใ่ชพ้ลงังานเชือ้เพลงิและไฟฟา้		

ต่อเนื่องไปสู่เทคโนโลยีแห่งอนาคตที่ใช้พลังงานจากเซลล์เชื้อเพลิง

ไฮโดรเจน	 ผนวกกับเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ	

ดว้ยแอพพลเิคชัน่เชือ่มโยงขอ้มลูจราจร	ทีจ่ะทำาใหเ้ราเลอืกเสน้ทางเดนิ

ทางทีด่ทีีส่ดุและประหยดัเวลาและคา่ใชจ้า่ย	รวมถงึแอพพลเิคชัน่คน้หา

ที่จอดรถ	Park	&	Go	ตองสนองชีวิตคนในเมือง	รถยนต์จะล้ำาสมัยขึ้น

เพราะมีการเช่ือมโยงกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รอบตัว	 ทั้งหมดนี้

คือ	 ภาพจำาลองคร่าวๆ	 ที่ทำาให้เห็นทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ 

ในโลกอนาคต		
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	 รั ฐมนตรี ว่ า ก า รก ระทรว งอุ ตส าหกร รม 	 กล่ า ว

ต อ น ห นึ่ ง ว่ า 	 ก า ร สั ญ จ ร ค รั้ ง นี้ เ ป็ น ค รั้ ง ที่ 	 8 	 ซึ่ ง

ค ร อ บ ค ลุ ม พื้ น ที่ 	 2 	 ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด 	 ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย	

1 ) 	 กลุ่ ม จั งหวั ดภาคตะ วันออก เ ฉีย ง เหนื อตอนบน	 1 

ได้แก่	 จังหวัดอุดรธานี	 เลย	 หนองบัวลำาภู	 หนองคายและ

บึ ง ก าฬ 	 2 ) 	 ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด ภ า คต ะ วั น ออก เ ฉี ย ง เ หนื อ 

ตอนกล า ง 	 ไ ด้ แ ก่ 	 จั ง ห วั ด ข อนแก่ น 	 มห า ส า ร ค า ม 

ร้ อย เ อ็ดและกาฬสินธุ์ 	 ซึ่ ง สอดรั บกั บน โยบายรั ฐบาล 

ที่ ต้ อ ง ก า ร ก ร ะ ตุ้ น ก า ร พั ฒน า ใ ห้ ทั่ ว ถึ ง ใ น ทุ ก ภู มิ ภ า ค																												

สร้างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจภายใน	 (Local	 Economy) 

ด้ ว ย ก า ร เ ร่ ง พั ฒน า 	 SME s 	 แ ล ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ท้ อ ง ถิ่ น 

ให้ เข้มแข็ง	 มุ่ ง เ น้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบาย 

อุตสาหกรรม	 4 .0 	 โดยผลั กดันการ เปลี่ ยน โครงส ร้ าง 

เศรษฐกิจอุตสาหกรรมจากการ	 “ เพิ่ มมูลค่ า ” 	 ไปสู่ การ 

"สร้างมูลค่า"

“อุตตม” เปิดเวทีคลินิกเอสเอ็มอีสัญจร จ.อุดรธานี พร้อม
สั่งการเร่ง ปักธงเปิดนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกในภาคอีสาน

 มื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา 
 ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการ 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการคลินิกเอสเอ็มอีสัญจร 
แนวประชารัฐ ที่จังหวัดอุดรธานี โดยมี 
นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัด
อดุรธาน ี นางสาวนสิากร จงึเจรญิธรรม 
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายพสุ 
โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
และผู้บริหารร่วมงาน ณ โรงแรมเซ็นทารา
และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี
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 สำาหรับจังหวัดอุดรธานี	 มีอุตสาหกรรมเป้าหมาย	 คือ	

อุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราขั้นปลาย	 อุตสาหกรรมการ

แปรรูปสินค้า เกษตร	 อุตสาหกรรมสนับสนุนการผลิต/ศูนย์

กระจายสินค้า	 โดยในช่วง	 6	 เดือนท่ีผ่านมาของปี	 2560	 มีมูลค่า 

สินค้าส่งออกอยู่ ท่ี	 26,642	 ล้านบาท	 หรือคิดเป็นร้อยละ	 40	 

ของมลูคา่การสง่ออกผา่นดา่นชายแดนไทย-ลาวทัง้หมด	ซึง่เปน็สัดส่วน

ที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับด่านการค้าชายแดนไทย-ลาวทุกด่าน

	 นอกจากนี้	 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 (กนอ.)												

รว่มกบั	บรษิทั	เมอืงอตุสาหกรรมอดุรธาน	ีจำากดั	จดัตัง้นคิมอตุสาหกรรม

อุดรธานีในบริเวณ	ต.โนนสูง	และ	ต.หนองไผ่	อ.เมือง	ซึ่งนับเป็นนิคม

อตุสาหกรรมแหง่แรกของภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื	โดยมีพืน้ท่ี	2,200	

ไร่	มีอุตสาหกรรมเป้าหมาย	ได้แก่	อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์	 อุตสาหกรรมยางพาราขั้นปลาย 

แล ะศู น ย์ 	 L o g i s t i c s 	 ปั จ จุ บั น อยู่ ร ะ ห ว่ า ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง

นิคมอุตสาหกรรม	 โดยคาด ว่าจะสามารถเปิดดำ า เนินการ

ต้ังแต่ปี	 2561	 และในอนาคตเมื่อเปิดดำาเนินการแล้ว	 นิคม-

อุตสาหกรรมอุดรธานีจะเป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่

สำาคัญเพื่อส่งออกไปยัง	 สปป.ลาว	 เวียดนาม	 และจีน	 โดยผ่าน 

เขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย	 นครพนมและมุกดาหารด้วย	 “เพื่อ

เตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการในพื้นท่ีและสร้างความเจริญ

เติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองที่เชื่อมโยงกับชายแดนไทย-ลาว	 ตาม

ยุทธศาสตร์ของจังหวัดอุดรธานีที่ต้องการเป็นศูนย์กลางการค้าการ

ลงทุนของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง	 กระทรวง	 ฯ	 จึงได้ให้การช่วยเหลือ								

SMEs	 ด้วยเครื่องมือในการต่อยอดทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ

ไทยในทุกมิติอย่างสมดุล	 ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์	 การพัฒนา																										

ผูป้ระกอบการใหก้า้วสู	่SMART	SMEs	การเพิม่ผลติภาพและมาตรฐาน	

การส่งเสรมิการใชร้ะบบดิจทิลัเพือ่เชือ่มโยงสูโ่ลกการค้าสมัยใหม่	การ

บริการผ่านศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลอืเอสเอม็อ	ีท่ีจดัตัง้ข้ึนภายใน

ศนูยส์ง่เสริมอตุสาหกรรมภาคท่ี	4	จงัหวัดอดุรธาน	ีรวมถงึการช่วยเหลอื 

ด้านมาตรการการเงินในรูปแบบสินเชื่อกองทุนต่างๆ	 ได้แก่	 กองทุน

พัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐวงเงิน	20,000	ล้านบาท	โครงการ

สินเชื่อ	 SMEs	 Transformation	 Loan	 วงเงิน	 15,000	 ล้านบาท	

โครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม	 วงเงิน	 1,000	 ล้านบาท

และมาตรการฟื้นฟูวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมวงเงิน	 2,000	

ล้านบาท	เปน็วงเงนิรวม	38,000	ลา้นบาท	เพือ่เพิม่ชอ่งทางการเขา้ถึง 

แหลง่เงนิใหก้บั	SMEs	มเีงนิทุนนำาไปพฒันาตอ่ยอดธรุกจิใหม้ศีกัยภาพ

เพยีงพอในการพฒันาสนิค้าและการเพิม่กำาลังการผลิตเพ่ือขยายตลาด

ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน	เช่น	กัมพูชา	ลาว	เวียดนามและจีน	ต่อไป”	

ดร.อุตตม	กล่าว

	 สำาหรับความสำาเร็จของคลินิกสัญจร	 7	 ครั้ง	 ที่ ผ่านมา 

มีผู้เข้าร่วมงานกว่า	 6,000	 คนและมีผู้ประกอบการ	 SMEs	 ได้

เข้ า ขอรับการสนับสนุนแหล่ ง เ งิ นทุนดอก เบี้ ยต่ำ าที่ จ ะช่ วย

ผู้ ป ร ะกอบกา ร 	 SMEs 	 โ ดยขณะนี้ มี ผู้ ป ร ะกอบกา รจาก

ทั่วประเทศยื่นคำาขอจากทั้ง	 4	 มาตรการแล้ว	 19,157	 ราย	 รวมเป็น

วงเงิน	35,590	ล้านบาท		

 ผู้ ท่ีสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ ศูนย์ส่งเสริม 

อุตสาหกรรมภาคทั้ ง  11 แห่ง ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยทุกสาขาและศูนย์

สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี www.smessrc.com หรือ Call 

Center 1358
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ถึงเวลาผู้บริหารปรับตัว

	 ารกา้วสูย่คุ	4.0	ทำ	ใหโ้ลกการคา้เปล่ียนแปลง 
	 ไปทัง้จากผูซ้ือ้ทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากโซเชยีลมเีดยี 
และเทคโนโลยีใหม่	 ๆ	 ส่งผลให้ลูกค้ามีพฤติกรรม
เปลีย่นแปลงไป	ตอ้งการขอ้มลูมากขึน้เพือ่ประกอบ
การตัดสินใจและคาดหวังการบริการที่รวดเร็ว
มากขึ้น	 ในยุค	 Internet	 of	 Thing	 ผลิตภัณฑ์
ถูกเช่ือมโยงกับโลกอินเทอร์เน็ต	 เพ่ือการใช้งานท่ี												
หลากหลายมากขึน้	ขณะเดยีวกนัผูบ้รหิารองคก์ร
ชั้นนำ	ก็ไม่ได้อยู่ยาวเหมือนอย่างในอดีต	 หากผล
ประกอบการไม่ดีหรือองค์กรประสบปัญหาใน
ระดับวิกฤต	 การเปล่ียนตัวผู้บริหารก็เป็นเรื่องที่

เกิดขึ้นได้	ยังไม่รวมถึงการถูกซื้อตัวจากบริษัทอื่น	
ดังนั้นการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงการแข่งขัน
ทางการค้าทั้งภาคผลิตและบริการจำาเป็นต้อง
มีการปรับตัวทุกด้าน	 อาทิ	 คุณภาพ	 ราคาและ
บริการหลังการขาย	 ถึงเวลาแล้วที่ผู้บริหารต้อง
ปรับตัว	ก้าวสู่ยุค	4.0	อย่างมืออาชีพ	นอกจาก
การบรหิารการขายแลว้ยงัตอ้งใหค้วามสำ	คญักบั
การบรหิารทรพัยากรบุคคลและอืน่	ๆ 	เพราะความ
ก้าวหน้าของเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยที่
ส่งผลต่อลูกค้าและบุคลากรในองค์กรด้วยเช่นกัน			

ก้าวสู่ยุค	4.0	อย่างมืออาชีพ
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	 วงจร	 PDCA	 เป็นหลักการบริหารพ้ืนฐานท่ีใช้ติดตามผล

การดำาเนินงานจากนโยบายสู่ภาคปฏิบัติและเม่ืออินเทอร์เน็ตและ

สังคมโซเชียลเข้ามามีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงท้ังด้านความคิด

และพฤติกรรมของคน	 การส่ือสารระหว่างผู้บริหารและบุคลากรใน

องค์กรอาจเกิดช่องว่างทางความคิดส่งผลต่อการปฏิบัติและผลลัพธ์

ท่ีเกิดข้ึน	 จึงต้องหาแนวทางการบริหารเพ่ือลดช่องว่างทีมงานและ

ทำาให้เกิดความคล่องตัวมากย่ิงข้ึน

	 นอกจากน้ีผู้บริหารยังต้องเติมเทคนิคบริหาร	 เพ่ือให้ทัน

สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคมปัจจุบัน	 จากหลัก

บริหาร	PDCA	ควรเพ่ิมหลักการบริหาร	AI	4D	Model	(Appreciative	

Inquiry)	ซ่ึงเป็นกระบวนการศึกษาค้นหาร่วมกันเพ่ือค้นหาส่ิงท่ีดีท่ีสุด

ในตัวคน	ในองค์กรและนำามาออกแบบเป็นระบบเพ่ือให้ดำาเนินไปได้

อย่างดีท่ีสุด	 การมองหรือค้นหาศักยภาพของทีมงานเพ่ือสนับสนุน

ให้นำาพลังหรือศักยภาพด้านบวกมาใช้ในการทำางานจะทำาให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด	ซ่ึงประกอบด้วย

	 	Smart	Management	ฉบับน้ีจึงขอยกหลักการบริหาร	PDCA	

หรือท่ีเรียกว่า	“วงจรเดมิง”	(Deming	Cycle)	ประกอบด้วย			 

1. Plan   	 การวางแผนดำาเนินงานครอบคลุม

																ทุกด้าน	ทั ้งคน	ระยะเวลาและ

																งบประมาณ

2. Do 			 การปฏิบัติตามแผนโดยจัดโครงสร้าง

														รองรับและการดำาเนินกิจกรรม

																	สนับสนุน	

3. Check  					ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตาม

																	แผนเพ่ือประเมินผลหากพบปัญหา

																			จะต้องแก้ไขแผนในส่วนท่ีเป็นปัญหา

4. Act   			 		การปรบัปรงุแกไ้ขสว่นทีเ่ปน็ปญัหา	

															หากไม่พบปัญหาย่อมแสดงว่า

																แนวทางการปฏิบัติตามแผนงาน

																	ได้ผลสำาเร็จตามเป้าหมาย

หลักการบริหาร PDCA 

หรือ “วงจรเดมิง” (Deming Cycle)

หลักการบริหาร 

AI 4D Model 

(Appreciative Inquiry)

1. Discovery   การค้นหา	สิ่งที่เป็นแก่นสาร

																		ดี	ๆ	ที่เป็นเรื่องราวเชิงบวก

																	ขององค์กร		

2. Dream 			 			การสอบถามเชิงวิเคราะห์	เพ่ือ

																		ตั้งเป้าหมายหรือบางองค์กร

																		นำามากำาหนดเป็นวิสัยทัศน์

																			ขององค์กร

3. Design  		การออกแบบหรือกำาหนด

																			กระบวนการหรือวิธีการเพื่อ

																				ให้นำาไปปฏิบัติให้ไปถึงฝันหรือ

																		เป้าหมายองค์กร

4. Destiny   				การร่วมกันทำางานให้ได้ผลลัพธ์

																		ดีเป็นไปตามเป้าหมาย	เพื่อ

																		ขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า
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	 การใช้แนวทาง	 AI	 4D	Model	 เป็นการเติมกระบวนการ

ทำางานท่ีดึงศักยภาพเชิงบวกมาใช้	 โดยเร่ิมจากการต้ังคำาถามเชิง

บวกให้ได้คำาตอบจึงนำามาสร้างสรรค์ให้เกิดการปรับปรุงเปล่ียนแปลง

ในทางบวก	 โดยสมมติฐาน	 คือ	 ในทุกระบบ	 ทุกคน	 ทุกองค์กร	 มี

เร่ืองราวดี	 ๆ	 ซ่อนอยู่	 การค้นพบจุดดีท่ีเป็นจุดเด่นนำามาต่อยอด																	

สานฝันต่อเป็นการกำาหนดเป้าหมาย	(Dream)	วางแผนออกแบบทำา

เป้าหมายให้เป็นจริง	(Design)	และเร่ิมต้นทำา	(Destiny)	

	 และท้ังหมดน้ี	คือ	การผสมผสานการบริหารงานท่ีจะทำาให้

องค์กรปรับทันต่อการเปล่ียนแปลงยุค	 4.0	 ท่ีมีหัวใจสำาคัญ	 คือ	

วิสัยทัศน์ท่ีสอดคล้องกับเทคโนโลยี	 สร้างนวัตกรรมและมีความคิด

สร้างสรรค์	ซ่ึงจะทำาให้บริการและสินค้ามีความแตกต่างน่ันเอง

ข้อมูลอ้างอิงจาก  

Shewhart,	Walter	Andrew	 [1939]	Statistical	Method	 from	the	

Viewpoint	of	Quality	Control	New	Yorkfrom	 the	Viewpoint	of	

Quality	Control	New	York

วงจร	PDCA	สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ

TMA	News	สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

Appreciative	Inquiry	ดร.ภิญโญ		รัตนาพันธ์ุ
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	 จจบุนัการใชช้วิีตทีเ่ชือ่มโยงอนิเทอรเ์นต็กบัทุกสิง่ในชวีติประจำ	วนั 
	 เปน็เรือ่งทีป่ฏเิสธไมไ่ด	้	ทำ	ใหเ้กดินยิาม	Internet		of		Everything 
โดย		Kevin		Ashton		จากมหาวทิยาลยั	Massachusetts	Institute 
of	Technology	ได้นิยามไว้ในปี	1999	โดยให้ความหมายว่า	คือ	การ
เชื่อมโยงผู้คน		กระบวนการ		ข้อมูลและสิ่งต่าง	ๆ	เข้าด้วยกัน	ทำ	ให้เกิด 
ประสบการณใ์หมท่ีห่ลากหลาย	ตืน่ตาตืน่ใจ	ดว้ยผูค้นใหม	่ๆ 		กระบวนการ 
ใหม	่ๆ 		รวมทัง้ข้อมลูและสิง่ใหม	่ๆ 	มากมาย	นอกจากการเชือ่มโยงทีส่ือ่สาร 
กนัไดง้า่ยขึน้	รวดเรว็ขึน้	ผูค้นบนโลกใบนีจ้งึมอีสิระทางความคดิ	มคีวาม 
เป็นตัวตนสูง	 หรือ	 ที่เรียกว่ามีไลฟ์สไตล์เป็นตัวของตัวเอง	 ด้วยการ
เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตที่มีอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิต	 ทำ	ให้
นักการตลาดต้องหันกลับมาศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างละเอียด
มากยิ่งขึ้น		เพื่อมองโลก	มองเทรนด์...การตลาด	4.0		

มองโลก	มองเทรนด์...การตลาด	4.0

ปั

36 / วารสารอุตสาหกรรม 

Marketing		
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    จากหนังสือ  MARKETING 4.0  ที่เขียนโดย  ฟิลิป ค็อตเลอร์ 

กูรูการตลาดท่ีได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ ได้มองเทรนด์ 

และวางกลยุทธ์การปรับองค์กรให้ทันสถานการณ์เพื่อให้รอดและ  

อยู่ได้อย่างยั่งยืนไว้อย่างน่าสนใจ ท้ังนี้ไฮไลท์ท่ีโดดเด่นนำามา 

แบ่งปันกัน เพ่ือให้ผู้อ่านนำาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับ 

องค์กร

  “ฟิลิป ค็อตเลอร์ กูรูการตลาดระดับโลก เตือน

ผู้ที่ยั งย่ำ าอยู่ กับที่  มี โอกาสหมดสภาพเผยต้องปรับสู่ยุค 

Social Media อยู่อย่างยั่งยืนต้องหาสมดุลระหว่างการ

สร้างกำาไรให้ธุรกิจพร้อมกับการตอบแทนสู่สังคม เตรียม

รั บ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง ก า ร ต ล า ด โ ล ก สู่ ยุ ค  4 . 0 ” 

 “นับจากน้ีไป 5 ปี หากคุณยังอยู่ในธุรกิจเดิมอย่าง 

ที่ทำาอยู่วันนี้ คุณมีความเสี่ยงที่จะหมดสภาพ”

 

 คอ็ตเลอร ์ เตอืนผูท้ีก่ำาลงัเผชญิกบัการปรบัเปลีย่นรวดเรว็และ

รุนแรงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนได้สัมผัสกับแนวคิดการตลาดที่

ล้ำาหนา้ จาก Marketing 3.0   เขา้สู ่Marketing  4.0  ซึง่เป็นการตอ่ยอด 

จาก 3.0  อธบิายใหเ้หน็ภาพ คอื Marketing  3.0  คือ องค์กรใชอ้นิเทอรเ์นต็

ในการติดต่อสื่อสารในองค์กร คู่ค้ารวมถึงลูกค้า เช่น การส่ง 

อีเมล หรือ บุคคลติดต่อสื่อสารกันผ่านอีเมล เป็นต้น

 

  ส่วน  Marketing  4.0  หรือยุค  Social Media  เป็นยุค

ทีม่กีารบอกตอ่ผ่านสงัคมออนไลน ์ซึง่เปน็การสือ่สารทีเ่ข้าถงึเร็วการ 

ตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการจะอาศัยการหาข้อมูลเปรียบเทียบจาก 

กูเกิ้ลหรือดูคอมเมนต์จากออนไลน์  ทำาให้เกิดบริการที่เข้าถึง

ผู้บริโภค เช่น Facebook , Instagram , Twitter , Line เป็นต้น และ

พฤติกรรมแบบนี้เป็นเทรนด์ผู้บริโภคท่ัวโลกที่่ค็อตเลอร์ กล่าวไว้ว่า 

“ปัจจุบันในหลายประเทศเริ่มปรับตัวทำาการตลาด เพื่อรองรับการ

เปลีย่นแปลงไปสูย่คุ Social Media  หากยงัไมป่รบัตวักจ็ะไมส่ามารถ

สู้รบปรบมือกับใครได้และจะทำาให้เสียโอกาสการค้าท่ีนับวันจะมี

การแข่งขันสูงขึ้นบริษัทอาจจะถูกมองว่าล้าหลังและหายไปในที่สุด 

เพราะ Social Media คือ พลังแห่งการบอกต่อที่ทรงอิทธิพลมาก”

 

“ฟิลิป	ค็อตเลอร์		กูรูการตลาดระดับโลก	เตือน
ผู้ที่ยังย่ำ	อยู่กับที่	 มีโอกาสหมดสภาพเผยต้อง
ปรับสู่ยุค	 Social	 Media	 อยู่อย่างยั่งยืน
ต้องหาสมดุลระหว่างการสร้างกำ	ไรให้ธุรกิจ
พร้อมกับการตอบแทนสู่สังคม	 เตรียมรับการ
เปลี่ยนแปลงของการตลาดโลกสู่ยุค	4.0”
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มุมมองจากหนังสือ			
MARKETING	4.0			

Traditional		Customer	Path
คือ	ปัจจัยหลักที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้า		มี	5	A	

AWARE  

APPEAL    

การรับรู้ โดยมีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์และท�าการตลาดผา่นสือ่ออนไลน์ 
เชน่ Facebook , Instagram , Twitter , Line มีความตา่งจากในอดีตท่ีใช้
สื่อทีวี วิทย ุสิง่พิมพ์  เป็นต้น

ช่ืนชอบ มีความสนใจสินค้า มีการจดจ�าสินค้าหรือแบรนด์มากข้ึนและสินค้า 
หรือ บริการอยู่ในรายการที่ก�าลังตัดสินใจ          

ASK

ACT   

ADVOCATE 

ลกูค้าเร่ิมสนใจ สอบถามจากเพ่ือน ดคูอมเมนต์จาก Facebook และ Social 
Media ตา่ง ๆ เชน่  Google , Line , Pantip  เป็นต้น  ซึง่การหาข้อมลูจะมี  
มากขึน้และน�ามาเปรียบเทียบก่อนตดัสนิใจซือ้ ซึง่ตา่งจากในอดีต

การตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการ

การสนับสนุน แนะน�าให้ผู้อื่นซื้อหรือใช้บริการ ซึ่งเป็นพลังแห่งการบอกต่อ
บนโลกออนไลน์ที่มีอิทธิพลมาก
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	 	arketplace	ตอ่ยอดการขายสนิคา้และบรกิาร	จากเดมิทีผู่ซ้ือ้จะไปหาสนิคา้ทีต่อ้งการในตลาด
	 	 	 	 	 ซ่ึงตัว	 Marketplace	 จะรวมสินค้าหลากหลายชนิด	 แต่ในปัจจุบันเม่ือเทคโนโลยีเข้าถึง																												
คนง่ายขึ้น	 การใช้ โซ เ ชียลมี เดียจึงมีจำานวนมากขึ้นทำาให้ เกิดโอกาสทางการค้าในรูปแบบ																																																																																					
E	 –	 Marketplace	 เพราะผู้ซ้ือสะดวกในการเลือกและสั่งซื้อสินค้ามากขึ้นในขณะที่ผู้ค้ามีโอกาสได้
ลูกค้ามากขึ้นจากทั่วโลกที่ใช้อินเทอร์เน็ต	 	 โดยสรุป	E	–	Marketplace	คือ	 เว็บไซต์สื่อกลาง	การ
ตดิตอ่ซือ้	–	ขาย	เปน็แหลง่ขอ้มลูขนาดใหญใ่นการรวบรวมขอ้มลูผูซ้ือ้	-	ผูข้าย	สนิคา้และบรกิาร	ธรุกจิ	
ร้านค้าจำ	นวนมาก	ตัวอย่าง	Marketplace	ต่างประเทศท่ีคนไทยใช้บริการ		เช่น	Amazon	,	Alibaba	,	
Lazada		เป็นต้น		และเพื่อยืนยันว่าวันนี้ไม่ว่าท่านจะอยู่ด้านผู้ซื้อหรือผู้ขาย	Marketplace	บนโลก
ออนไลน์เติบโตเป็นกระแสที่มาแรงจริง	ๆ 		E	-	Marketplace	ฉบับนี้จึงเติมเต็ม	มุมมองกูรูมาฝากกัน		

M

e-Commerce 
Trends  

 

	Marketplace		
ตลาดต่อยอด	

e	-	Commerce

โดย พันธุ์ทิตต์   สิรภพธาดา 



40 / วารสารอุตสาหกรรม 

 คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ หนึ่งในกูรูด้าน e - Commerce              

ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ ตลาดดอทคอม (Tarad.com) เว็บ            

e - Commerce  Marketplace  ในยุคแรก ๆ   ให้มุมมองว่า  “ ในแวดวง

ผู้ให้บริการ e - Commerce ในลักษณะที่เรียกว่า  Marketplace  นั้น

เวลานี้ต้องยอมรับว่าการแข่งขันหนักหน่วงมาก มีผู้เล่นล้มหายไปจาก

หน้ากระดานบ้างแล้ว จะเห็นว่า Ensogo , Coupon ได้เลิกกิจการและ               

ถอยตัวจากไป หรือ แม้แต่ Rakuten ยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่น ที่เอาโมเดล

ธุรกิจแบบญี่ปุ่นมาใช้ก็ต้องถอยทัพกลับไปเช่นกัน แสดงให้เห็นว่า

ตลาดนี้ไม่ง่าย สำาหรับรายใหม่ที่เข้ามาในตลาดสด ๆ  ร้อน ๆ  เช่น  

Alibaba ทีเ่ขา้ซือ้กจิการของ Lazada ไปเรยีบรอ้ย เพือ่ขยายฐานลกูคา้

และสินค้าที่เข้ามารวมใน Marketplace และคาดการณ์กันว่าจะเป็น                                                                           

ชอ่งทางออนไลนส์ำาคญัที ่Alibaba จะใชใ้นการนำาสนิค้าจากจนีกระจาย

เข้าสู่ตลาดอาเซียน  ซึ่งนอกจากการขายสินค้าจาก  Taobao  แล้วยังมี  

Alipay รองรับการจ่ายเงินและ Aliexpress ที่รองรับระบบ Logistics"

 ตลาด e - Commerce ไทย คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1% 

ของมูลค่าตลาดค้าปลีก แสดงว่าโอกาสเติบโตยังมีอีกมาก วัดจาก

จำานวนประชากรทั้งหมด  67-68  ล้านคน  มีประชากรอินเทอร์เน็ต

ประมาณ 40 ล้านคน ถ้าประชากรอินเทอร์เน็ตเพิ่ม นั่นคือโอกาสที่ 

e-Commerce จะขยายตวัเพิม่ขึน้อกี  ผูท้ีไ่ดป้ระโยชนอ์ยา่งเตม็ทีใ่น

เวลานี ้นอกจากผูบ้ริโภคทีม่ทีางเลอืกมากขึน้ มสีนิคา้คณุภาพดใีน

ราคาถูก ผู้ขายเองก็ได้ประโยชน์ เพราะการแข่งขันของผู้ให้บริการ  

Marketplace นั่นเอง

ข้อคิดจากคุณภาวุธ	 คือ	 จุดเร่ิมต้นของ									
ผู้ประกอบการไทยต้องมีแบรนด์สินค้าและ
เว็บไซต์เป็นของตัวเอง	 จากนั้นต้องเข้าใช้
บริการ	Marketplace	 ท่ีมีความน่าเช่ือถือ																																																										
แล ะสามารถพา ผู้ ขายออก ไปสู่ ตลาด												
นอกประเทศ		ต้องมีการวางกลยุทธ์	Social	
Media	 เพราะใช้งานง่าย	 ไม่เสียเงินและเข้าถึง																									
คนได้เป็นจำานวนมาก	 ซึ่งปัจจุบัน	 Social	
Media	 เช่น	 Facebook	 ก็กำ	ลังปรับตัว			
เข้าสู่โหมด	Social	Commerce	

คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ "หนึ่งในกูรูด้าน e-Commerce" 

ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ ตลาดดอทคอม (Tarad.com)
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ผู้ลงทุนสนใจทำ		E-Marketplace		
จะเริ่มอย่างไร

 การเตรียมความพร้อมของ Marketplace คือ ลงทุนระบบ   

คลังสินค้า ระบบขนส่งให้พร้อม เตรียมโปรโมชั่นฟรี เตรียมหา

บคุลากรทีม่คีวามสามารถ เตรยีมงบประมาณสำาหรบัการทำาตลาดและ            

ตอ้งพรอ้มรบัการเปลีย่นแปลงใหม่ ๆ  ตลอดเวลา สดุท้ายงบประมาณ 

คือหัวใจสำาคัญ สำาหรับ  SMEs  ต้องเพิ่มช่องทางการขาย ทั้งเว็บไซต์  

Marketplace และ Social Commerce พร้อมกับทำาการตลาด                                         

เชิงรุก เรียนรู้การทำาตลาดออนไลน์และบริหารความสัมพันธ์                                            

กับลูกค้า พร้อมกับเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางานด้วยเทคโนโลยี

ใหม่ ๆ เช่น ระบบชำาระเงิน e-Payment , ระบบรับเงินและส่งของ 

e-Fulfillment 

       สรุปการนำาเสนอสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์          

ในปัจจุบันโดยการใช้เว็บไซต์  E-Marketplace เป็นเคร่ืองมือในการ

ทำาการตลาดนั้นก่อให้เกิดผลดีมากมายแก่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ดังนี้

ผลดีต่อผู้ซื้อ

(1)  ลดต้นทุนและระยะเวลาในกระบวนการจัดซื้อ

(2) ควบคุมกระบวนการจัดซื้อได้อย่างเป็น

ระบบ มีประสิทธิภาพ สะดวกและ

รวดเร็ว

(3) สร้างโอกาสในการติดต่อทาง

ธุรกิจ ค้นหาผู้ขายได้อย่างหลากหลาย

(4) เปรียบเทียบข้อมูลสินค้าและ

บริการ กระทั่งข้อมูลบริษัท เพื่อให้

ได้สินค้าและบริการที่ตรงตามความ

ต้องการมากที่สุด

                                (5) สามารถลงประกาศซื ้อ เพื ่อให้

                               ผู้ขายติดต่อเสนอการขายได้

 

           ผลดีต่อผู้ขาย

     (1) ลดระยะเวลาในการนำาสินค้า เข้าสู่

ตลาด โปรโมท  สินค้าแหล่งเดียว

กระจายไปทั่วโลก

(2) ลดต้นทุนในการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์สินค้าและ

บริการ

(3 )  ช่ วยลดข้อจำ ากั ดด้ าน                   

องค์ประกอบทางธุรกิจ เช่น พื้นที่

พนักงานขาย เป็นต้น

(4) ลดต้นทุนในการนำาเสนอการขาย

(5) ระบบสนับสนุนทำาให้การขายสินค้าและบริการ

เป็นเรื่องง่าย

(6) สร้างโอกาสทางการค้าตลอด 24 ชั่วโมงใน  7 วัน

(7) ผู้ซื้อสามารถเข้าถึง ข้อมูลสินค้าและบริการได้                     

ทั่วทุกมุมโลก 

ข้อมูลอ้างอิงจาก
http://blog.sogoodweb.com/Article/Detail/9344/E-Marketplace-คืออะไร

http://brandinside.asia/e-commerce-with-pompawoot-taraddotcom
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Investment 
Hub 

เปิดแนวโน้ม 6 Mega Trends
ปรับธุรกิจก้าวทันโลกยุคใหม่

 กระแสความเป็นเมืองขนาดใหญ่ การขยายตัวของ           

เมืองใหม่  ทำาให้ธุรกิจการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเติบโต 

ทำาให้ชุมชนกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ เกิดชนชั้นกลาง 

รุ่นใหม่ ๆ ท่ีมีไลฟ์สไตล์สู่วิถีแบบคนเมือง เน้นการอุปโภค 

บ ริ โ ภค เช่ น เ ดี ย วกั บ เ มื อ ง ใหญ่ ทั่ ว โ ลก  สอดคล้ อ งกั บ

นโยบายการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคของรัฐบาล จึง

เป็น โอกาสให้ผู้ ประกอบการขยายธุ รกิ จสู่ เมืองหลัก ใน

ต่างจังหวัดที่มีศักยภาพสูง ท้ังน้ีการเกิดของเมืองใหม่ ๆ ทำาให้ 

ผู้คนในต่างจั งหวัดเริ่ม หันมายกระดับการดำาเ นินชี วิตให้

ทันสมัยและสะดวกสบายในวิถีแบบคนเมือง ธุรกิจที่มีแนวโน้ม 

การเติบโตได้ดี ได้แก่ ธุรกิจของตกแต่งบ้าน ธุรกิจบริการ 

 24 ชั่วโมง ธุรกิจแฟรนไชส์ในกลุ่มร้านอาหาร ความงาม

สุขภาพ และธุรกิจแฟชั่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ เป็นต้น

Mega Trends ที่   
Digital Lifestyle 
 Digital  Lifestyle หรือวิถีชีวิตในยุคดิจิทัล ในยุคแห่ง 

เทคโนโลยีนี้ทำาให้ธุรกรรมทางเศรษฐกิจและการสื่อสารเชื่อมโยง 

กันด้ วย เครือข่ ายไร้ สายมากขึ้ น  ดิ จิทั ล ได้ตอบโจทย์การ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค ต้ังแต่กลุ่ม  Generation Y , X 

รวมทั้ง  Baby Boomer ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ เกิดรูปแบบ 

ธุรกิจใหม่ท่ีใช้อินเทอร์เน็ตเป็นพื้นฐานท่ีทันสมัย เป็นช่องทาง 

การทำาตลาดใหม่เพิ่มมากขึ้น ภายใต้โลกแห่งดิจิทัลไลฟ์สไตล์ เรา

ใช้ชีวิตอยู่บนโทรศัพท์มือถือกันมากขึ้นและด้วยเทคโนโลยีการ

พัฒนาคอนเทนท์ของธุรกิจต่าง ๆ เช่น ธุรกิจบันเทิง ช้อปปิ้ง

ท่องเ ท่ียว บริการทางการเงินและการศึกษาท่ีอยู่ในระบบ    

Ecosystem ทำาให้เกิดเศรษฐกิจใหม่บน  Digital Economy 

ที่มีแนวโน้มที่ เติบโตมากข้ึนและจะมีมูล ค่ามหาศาล โดย

เฉพาะกา รนำ าม า เป็ น เ ค รื่ อ งมื อช่ ว ยส ร้ า งความ

ได้เปรียบทางการแข่งขันให้แก่ SMEs ช่วยลดต้นทุน 

ประหยัดเวลา ทำาให้เข้าถึงตลาดได้กว้างและง่ายขึ้น

ก ารดำาเนินธุรกิจให้อยู่รอดและเติบโต สิ่งสำาคัญก็คือการมองเห็นถึงทิศทางของตลาด
 ในอนาคตว่าจะมีความต้องการสินค้าอะไรบ้าง แต่สิ่งที่สำ คัญที่สุด คือ การจะปรับตัวธุรกิจ
ของตัวเองให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในอนาคตได้อย่างไร โดยผลการวิเคราะห์
แนวโน้มเทรนด์ความต้องการของโลก สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ ISMED 
ได้คาดการณ์ 6 เมกะเทรนด์สำ คัญที่จะเกิดขึ้นภายในปี 2020

Mega Trends ที่  
Urbanization  1 2
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Mega Trends ที่  
Greening Economy  
 Greening Economy หรอืยุคเศรษฐกิจสเีขียว ซึง่ความเปน็มติร 

ต่อสิ่งแวดล้อมได้กลายมาเป็นกติกาใหม่ของโลกปัจจุบัน โดย                

ผูป้ระกอบการเริม่เหน็ความสำาคญัในการปรบัพฒันาสนิคา้และบรกิาร 

โดยคำานึงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถช่วยลดค่าใช้จ่าย

ในการลงทุนและเกิดความยั่งยืนต่อธุรกิจและสังคมด้วยเช่นกัน 

ขณะที่ผู้บริโภคเริ่มมีการเรียนรู้มากขึ้นว่าตนเองก็มีส่วนสนับสนุน

หรือช่วยโลกใบนี้ได้อีกทางหนึ่ง มีองค์กรจำานวนมากได้นำาประเด็น

ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาเป็นกลยุทธ์ธุรกิจมากขึ้น ดังนั้น 

SMEs จึงต้องปรับกลยุทธ์เจาะโอกาสทางธุรกิจสีเขียวนี้และนำาพา 

ธุรกิจส่วนหนึ่งเข้ามาอยู่ในห่วงโซ่คุณค่าของ  Green Supply Chain 

ให้ได้ ซึ่งจะเกิดผลเชิงบวกต่อธุรกิจท่ีจะตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าและการรักษ์สิ่งแวดล้อมให้อยู่ยั่งยืนได้ โดยมีตลาดใหญ่

เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีขายสู่กลุ่มผู้ใช้ท่ีมีอยู่ท่ัวโลกและกลุ่มที่เป็น

อตุสาหกรรมสนบัสนนุใหแ้ก่แบรนด์หรอืบรษิทัการคา้ระดับโลก กลุม่

ภาคบรกิาร เชน่ การทอ่งเทีย่วการขนสง่ , กลุม่อตุสาหกรรม

แฟชั่น เป็นต้น โดยสิ่งที่จะขาดเสียไม่ได้ คือ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี ที่เป็นหัวใจสำาคัญในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจ

อุตสาหกรรมสีเขียวให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน

 สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยกำาลังเข้าสู่สังคมของ 

ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ภายในปี 2568  โดยจากผลสำารวจของวิทยาลัย 

การจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในเร่ือง  Aging Society ชี้ให้เห็นว่า

กลุ่มอายุ 48-57 ปี ในปัจจุบันกำาลังจะกลายเป็นผู้สูงอายุในอีกไม่กี่ปี

ข้างหน้า โดย 30% มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 3-6 หมื่นบาท และอีก 30 

กว่า% มีรายได้ 6 หมื่น – 1 แสนบาท ซึ่งจัดว่าเป็นกลุ่มที่มีรายได้สูง 

มีความสามารถในการใช้เงิน มีอัตราการออมและลงทุนสูงถึง 25% 

ของรายได ้ขณะทีไ่ลฟส์ไตลข์องอนาคตผูส้งูวยักลุม่นี ้กลายเปน็ตวัช้ีนำา 

ความตอ้งการใหม่ๆ  ของกลุม่ผูบ้รโิภคทีมี่อำานาจการซือ้ไมต่า่งจากกลุม่ 

ผู้บริโภคกลุ่มอื่น แนวโน้มตลาดสินค้าและบริการที่จะมารองรับคน

กลุ่มนี้จึงเป็นตลาดท่ีใหญ่มากนับเป็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ท่ีจะ 

ตามมามหาศาล ดังนั้น SMEs จึงควรวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเชิงลึก 

เจาะตลาด Aging Segment และวางกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมทั้ง

ด้านราคา คุณภาพที่เชื่อถือได้ การออกแบบบริการที่ใส่ใจดูแลเป็น

พิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม  Pre-Aging Segment  ที่เป็นโอกาส 

ทางธุรกิจสำาหรับการดูแลสุขภาพก่อนเข้าสู่ภาวะผู้สูงวัย อาทิ การ 

เดินทางเพื่อการแสวงบุญและหาความสงบทางจิตใจ นันทนาการ 

เพื่อผู้สูงวัยกลุ่มเพื่อการออมและการลงทุน เป็นต้น

Mega Trends ที่   
She - Conomy

 พลังสตรีที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยแนวโน้มของกลุ่มสตรีมี

บทบาททางสงัคม การเมืองและเศรษฐกิจท่ีมีเพิม่สูงข้ึนอยา่งเหน็ได้ชดั 

ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลกท่ีเปิดโอกาสความก้าวหน้า

ต่างๆ ทั้งด้านการศึกษาและการเข้ามามีบทบาทในภาคการทำางาน

ในสว่นตา่ง ๆ   อยา่งมนัียยะสำาคญัในทศวรรษนี ้การเข้าสูต่ลาดผูห้ญงิ

ยุค She - Conomy  ในการเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

ดังนั้นจึงจำาเป็นต้องเรียนรู้การใช้กลยุทธ์แบ่งตลาด ต้องรู้ข้อมูลเชิงลึก 

 Woman Insight คือ ขอ้มลูสำาคญัของการพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิาร

ใหม่ๆ  ธุรกจิทีน่่าสนใจและมีแนวโนม้สำาคญั เชน่ กลุม่สนิคา้ท่ีเชือ่มโยง

กับความสุขของครอบครัว กลุ่มบริการทางการท่องเท่ียวเฉพาะและ

กลุ่มบริการเพื่อการดูแลความสวยความงาม เช่น บริการสปา ธุรกิจ 

การจับคู่ Match Maker เป็นต้น

 โลจิสติกส์ความเร็วสูง เนื่องจากแนวโน้มของระบบโลจิสติกส์

จะเป็นต้นทุนสำาคัญของการผลิตและมีส่วนสำาคัญในการสร้างความ

สามารถทางการแขง่ขนัของประเทศ โดยการพฒันาดา้นเทคโนโลยกีาร

ขนสง่ทีร่วดเรว็มปีระสทิธิภาพและมต้ีนทนุต่ำาลง พรอ้มทัง้การเชือ่มโยง

กับ Mobile Ecosystem   นอกจากนีป้ระเทศไทยยงัมคีวามได้เปรยีบของ

ทำาเลที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ ทำาให้เรามีความสามารถขยาย

เครือข่ายขนส่งไปสู่กลุ่มตลาดต่างประเทศ ได้แก่  AEC , GMS , BIMS 

TEC (บังคลาเทศ ศรีลังกา อินเดีย ไทย พม่า เนปาลและภูฏาน) 

และ EU ซึ่งจะทำาให้สินค้าไทย โดยเฉพาะกลุ่มภาคการเกษตรแปรรูป

จะมต้ีนทนุทีต่่ำาลงและจะสามารถเพ่ิมมลูคา่เชงิเศรษฐกจิสงูขึน้  ดงันัน้ 

สำาหรับผู้ประกอบการ SMEs ควรมีการรวมกลุ ่มเพื ่อบริหารระบบ

โลจิสติกส์เป็นหนึ่งเดียวแบบไร้รอยต่อและเชื่อมสู่ระบบขนส่งใหญ่

ทั้งในและต่างประเทศเพื่อขยายตลาดใหม่ๆ รองรับ  Asean + 3 ซึ่ง

นับเป็นโอกาสแก่  SMEs  ที่สามารถพัฒนาความสามารถทางการ

แข่งขันโดยการผนึกกำาลังรวมตัวทำาตลาดร่วมกันได้

Mega Trends ที่  
Aging Society

5 6

3 4

Mega Trends ที ่ 
Hi-Speed & Coverage Logistics
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	 ผมมโีอกาสไปจังหวดัเลยและไดพู้ดคยุกบัผูป้ระกอบการ

หนุ่มไฟแรง ธีรวัฒน์ บรรจงเล้ียง ผู้ซ่ึงหันหลังให้อาชีพด้าน

นิเทศศาสตร์ที่ร่ำาเรียนมาและมาทำาธุรกิจน้ำาดื่มในจังหวัดเลยซึ่ง

เป็นบ้านเกิด	 โดยธุรกิจน้ำาด่ืมในจังหวัดเลยมีมูลค่ากว่าร้อยล้าน

บาทต่อเดือน	 เคลื่อนไหวตามจำานวนนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาใน

จังหวัดแต่ละช่วงเวลา	

	 คุณธีรวัฒน์เริ่มธุรกิจโดยการจ้างคนอื่นผลิตน้ำาดื่มให้และ

ตวัเองลงไปพบปะพดูคยุกบัลกูคา้เอง	สง่น้ำาเอง	โดยใช้ช่ือแบรนด ์ 

“ใชเ่ลย…กอ๋” เพือ่แสดงความเปน็พืน้ท่ี	ซ่ึงตอ้งแข่งขันกับแบรนด์

ขนาดใหญ่ที่เป็นเจ้าของตลาดอยู่	 เช่น	 น้ำาดื่มสิงห์	 เนสเล่ท์และ

สปริงเคลิ	ฯลฯ	โดยอาศยัความเปน็กันเองและการพดูคยุกับลกูคา้	

        รกจิใดกต็ามหากสามารถทำ�ใหล้กูคา้มคีวามสขุ�ธรุกจินัน้กจ็ะมกีำ�ไร�ซึง่การวาง
� � � � ยุทธศาสตร์ของการทำ�ธุรกิจควรเร่ิมมองท่ีลูกค้าก่อนว่าลูกค้าคือใคร� ต้องการอะไร������
จากนั้นก็กำาหนดรูปแบบทางธุรกิจเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าของเรา� ฟังดูเหมือนง่าย������������
แต่กระบวนการในการหาโจทย์ของความต้องการของลูกค้าอาจต้องแสวงหาข้อมูล�
เฝ้าติดตาม� สอบถาม� กำ�หนดลูกค้าเป้าหมายและลงไปถึงยุทธศาสตร์การสร้าง
คุณค่าและมูลค่าสินค้าของเราเพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีกว่าเดิม

ลูกค้ามีความสุข�ธุรกิจก็จะมีความสุข

มองไปข้างหน้า...กับปลัดสมชาย�

ธุ�

โดย	สมชาย	หาญหิรัญ
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ไมส่มัผสัมอืคนจนกวา่จะปดิขวดสนทิแลว้	ทำาให้มัน่ใจไดว้า่สะอาดจริงๆ

แม้จะต้องลงทุนเคร่ืองจักรเพ่ิมข้ึนก็ตาม	โครงการนี้จะขายน้ำาแบบบรรจุถัง 

และกำาหนดราคาต่ำากว่าคู่แข่งระดับชาติ	 แต่สูงกว่าน้ำาดื่มแบรนด์ใน

จังหวัด	 เพื่อกำาหนดตำาแหน่งสินค้าสอดคล้องกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่ม

ที่ต้องการน้ำาด่ืมสะอาดและคุณภาพดี	 โดยเขาเสนอน้ำาด่ืมที่ปราศจาก

การใช้คลอรีนในทุกขั้นตอนผลิตและบรรจุภัณฑ์ใช้วัสดุในการผลิตที่มี

คณุภาพทัง้สะอาด	ปลอดภยัและแขง็แรง	แบบเดยีวกบัทีบ่รษัิทยกัษใ์หญ ่

ทั่วไปใช้กัน	แต่จำาหน่ายราคาที่ต่ำากว่า	

	 ลกูคา้ตอ้งเป็นสมาชกิ	มรีหัสเลขบัตรสมาชกิและจำาแนกประเภท

สมาชิกลกูคา้วา่เปน็แบบบคุคล	สำานกังาน	หรอือ่ืนๆ	ซึง่การเปน็สมาชกิก็

ช่วยป้องกนัไมใ่ห้ถงัของบรษัิทถกูนำาไปใช้โดยเจ้าอ่ืนๆ	และประมาณการ 

การผลิตได้ง่าย	 เพราะสมาชิกแต่ละรายแต่ละประเภทต้องมีคำาสั่งซื้อ

ข้ันต่ำาในแต่ละอาทิตย์	 ซึ่งดูแล้วก็ในจำานวนสมเหตุสมผล	 เช่น	 สมาชิก

ประเภทบุคคลกำาหนดสั่งซื้ออาทิตย์ละถัง	 เหตุท่ีมีข้อกำาหนดนี้เพราะ									

ไมต้่องการใหถั้งอยูกั่บลกูคา้นานเป็นเดือนๆ	เขาต้องการทำาความสะอาด

ถังน้ำาดื่มทุกอาทิตย์เพื่อให้ลูกค้าแน่ใจว่าสะอาดจริงๆ		

	 นอกจากนี	้ธรีวฒันย์งัไดน้ำาระบบดิจทิลัมาใชใ้นการบรหิารระบบ

สมาชิกแล้ว	ยังใช้บริหารการจัดส่งน้ำาดื่มของเขาด้วย	ฐานข้อมูลสมาชิก

ของเขาจะถกูกำาหนดพกิดัท่ีต้ังในแผนท่ี	GPS	รวมทัง้ข้อมลูอืน่ๆ	ทัง้หมด

ของลูกค้าจะถูกบันทึกไว้	ทั้งนี้เพื่อการบริการลูกค้าที่ดี	จัดส่งถูกต้อง	

ตรงเวลา	เขาสามารถเชค็วา่แตล่ะวนัเสน้ทางไหนจะมลีกูคา้รายใดทีต่อ้ง

สัง่สนิคา้	จำานวนเทา่ใด	เขาสามารถกำาหนดทกุอยา่งในแตล่ะวนัลว่งหนา้

ไดส้ะดวกในการส่งทีต่รงเวลาและลดตน้ทนุการขนสง่	แตส่ำาหรับสิง่ทีม่ค่ีา 

สำาหรับเขาแล้ว	คือ	ฐานข้อมูลของลูกค้าที่จะช่วยให้เขาพัฒนาธุรกิจใน

ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อยอดธุรกิจอื่นๆ	ในอนาคตเขายัง 

มองถึงการเชื่อมโยงสมาชิกของเขากับธุรกิจอื่นๆ	 ในจังหวัดเลย	 เช่น	

การทำาโปรโมชั่นร่วมกับร้านอาหาร	หรือธุรกิจอื่นๆ		สมาชิกไปทาน

ร้านอาหารได้ลดราคาพิเศษ	ฯลฯ	

 ดังน้ัน การกำาหนดกลยุทธ์ธุรกิจที่ดีต้องเริ่มว่าเราจะทำาให้

ลกูค้ามคีวามสขุขึน้กว่าเดมิอยา่งไร เพราะเมือ่ลกูค้ามคีวามสุขจาก

การทำาธุรกิจกับเรา ธุรกิจของเราก็มีความสุขเอง

“

ทำาให้เกิดความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ดี	 ลูกค้ากล้าเล่าความต้องการไม่ว่า

เกีย่วกบัตวัสนิคา้	บรกิาร	หรอื	แมแ้ตก่ารบรรจภุณัฑ	์ไมใ่ชเ่ฉพาะแตข่องเขา	 

แตข่องรายอ่ืนๆ	ดว้ย		ทำาใหเ้ขาได้รบัข้อมูลท่ีสำาคญัของความต้องการและ 

ความพอใจของลูกค้า ว่าน้ำ าดื่ม ท่ีดี ในสายตาของลูกค้าควรเป็น 

อยา่งไร	การสง่มปีญัหาอะไร	มากไปกว่านัน้	รูว่้าคูแ่ข่งสำาคญัท่ีเป็นผลติภณัฑ ์

ระดับประเทศมีจุดแข็งอะไร	 จุดอ่อนอะไร	 ท้ังตัวผลิตภัณฑ์	 การวาง

ตำาแหน่งในตลาด	 รูปแบบธุรกิจและราคา	 ทำาให้เขามองเห็นช่องว่าง

ทางการตลาดทีเ่ขาสามารถเขา้ไปได	้		ธรีวฒัน	์เลา่อยา่งตืน่เตน้วา่การลงไป 

คลกุคลกีบัลกูคา้พบวา่น้ำาดืม่ท่ีมีคณุภาพท่ีลกูคา้ตอ้งการน้ันตอ้งไมม่กีลิน่	

ไม่มีรสและการขายต้องกันเองไม่สร้างแรงกดดันในร้านค้าในการสั่งซื้อ

สินค้าและการรับคืนสินค้าที่ขายไม่ได้	เพราะเขาคิดว่า	ร้านค้าต่างๆ		คือ

ลูกค้าเขา	ต้องมีความสุขในการทำาธุรกิจกับเขาด้วย	

	 ดงันัน้	“ใชเ่ลย...กอ๋”	จงึออกมาเพือ่สนองความตอ้งการลกูคา้ใน 

รูปแบบสินค้าของเมืองเลย	เพื่อคนเมืองเลย	ธุรกิจแบบคนเมืองเลยด้วย

กันเอง	 ทำาให้ลูกค้าสบายใจและมีความสุข	 มองน้ำาด่ืมของเขาแบบ…	

ใช่เลย…	 และขวดน้ำาเขาจะมีฉลากเก๋ๆ	 สมกับที่ออกแบบเองโดยหนุ่ม

เจ้าของที่ผ่านงานด้านนิเทศศาสตร์มา

	 วันนี้	 ธีรวัฒน์คิดไปไกลกว่าเดิม	 เขามองโอกาสทางธุรกิจน้ำาด่ืม

ของเขาไปอีกระดับหน่ึง	 โดยมองความสุขของลูกค้าและผู้บริโภคเป็น

จดุศนูยก์ลาง	ดงันัน้โครงการ	“Happy	Water”		จงึถือกำาเนิดมาจากจุดเริม่ต้น 

ที่คิดว่าเขาจะให้ความสุขกับลูกค้าท่ีเป็นเป้าหมายของเขาอย่างไรบ้าง	

ความสุขที่ได้สินค้าที่มีคุณภาพดี	 ราคาดีและสะดวกสบายในบริการดี 

ซึง่เปน็วธีิคดิทีด่	ีโดยเขาจะทำาใหล้กูคา้ไดร้บัรูค้ณุคา่ของสนิคา้และมคีวาม

พอใจมากขึ้นอย่างไร	จากนั้นเขาก็กำาหนดยุทธศาสตร์ต่างๆ		ออกมา

รายรอบเป้าหมายนี้	ซึ่งต่างกับส่วนมากที่พอเริ่มคิดก็คิดแต่ว่าจะทำากำาไร

ให้กับตัวเองอย่างไร		

 คุณภาพของน้ำาดื่มในโครงการนี้จะมองรวมทั้งตัวน้ำาดื่มและ

บรรจุภัณฑ์	 เพื่อให้ได้น้ำาดื่มที่มีคุณภาพ	คือ	ไม่มีกลิ่นและไม่มีรส	 เขาใช้

ระบบโอโซนแทนคลอรีนในการทำาความสะอาดให้กับน้ำาดื่มและการล้าง

ถังบรรจุ	ซึ่งน้ำาดื่มทั่วไปในระดับธรรมดาจะเลือกใช้คลอรีนเพราะสะดวก

และราคาถูก	บางแห่งใช้น้ำาประปาที่มีกลิ่นคลอรีนอยู่แล้ว	แต่โรงงานเขา

ออกแบบการผลติทีผ่ลติภัณฑ์จะถูกผลติและบรรจโุดยเครือ่งจักรทัง้หมด

 
“ใช่เลย….ก๋อ”�ออกมาเพื่อ

สนองความต้องการลูกค้า
ในรูปแบบสินค้าของเมืองเลย�
เพื่อคนเมืองเลย�ธุรกิจแบบ

คนเมืองเลยด้วยกันเอง�ทำ�ให้
ลูกค้าสบายใจและมีความสุข

”
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ก

Special Report 
เปิดแผนขับเคลื่อน 3 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ยานยนต์-หุ่นยนต์-อาหาร ดันเศรษฐกิจไทยทะยานสู่อนาคต

 ารผลักดันให้เกิด 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพ่ือ
 เป็นเคร่ืองจักรตัวใหม่ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย 
ในภาวะที่ เครื่องจักรเศรษฐกิจเดิมเริ่มอ่อนแรงจนไม่ 
สามารถแข่งขันกับประเทศที่มีเทคโนโลยีสูงกว่า แม้กระทั่ง 
ประเทศเศรษฐกิจใหม่ท่ีมีต้นทุนต่ำากว่าและมีทรัพยากร
ธรรมชาติสมบูรณ์ ซ่ึงท่ีผ่านมารัฐบาลได้เร่งออก
ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
ที่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไปแล้ว 
และกำ ลงัจะออกยทุธศาสตรส่์งเสรมิอุตสาหกรรมหุน่ยนต์
และอุตสาหกรรมอาหาร ตามลำ ดับ
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 1. มาตรการส่งเสรมิอตุสาหกรรมยานยนต์สมยัใหม ่คณะ

กรรมการสง่เสรมิการลงทุน (บอรด์บโีอไอ) ไดใ้หก้ารสนบัสนนุ สำาหรบั

สิทธิประโยชน์ที่ให้กับกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ โดย

จะต้องเสนอแผนงานเป็นเหมารวมทั้งชุด (Package) ประกอบด้วย 

โครงการประกอบรถยนต์และโครงการผลิตหรือใช้ช้ินส่วนสำาคัญ 

ยืน่คำาขอรับการสง่เสรมิการลงทุนภายในวนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 จะไดรั้บ 

การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตั้งแต่  5-8  ปี ตามอัตราความเร็ว

ในการผลิต เช่น หากผลิตได้ในปีที่ 3 จะได้รับการยกเว้น 8 ปี ผลิตได้ 

ปีที่  4  ได้รับการยกเว้น 7 ปี ตามลำาดับ ทั้งนี้หากมีการผลิตหรือใช้

ชิ้นส่วนสำาคัญมากกว่า 1 ชิ้น ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

เพิ่มอีกชิ้นละ 1 ปี แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 8 ปี ทั้งนี้ได้รับประโยชน์

ในการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรด้วยและหากเป็น SMEs ไทย 

จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมากกว่าเกณฑ์ปกติเพิ่มอีก 

2  ป ีเพือ่สนบัสนนุให้ผูป้ระกอบการไทยเข้าสูอ่ตุสาหกรรมนีไ้ดง่้ายขึน้ 

 ขณะที่การส่งเสริมกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมเสียบ

ปลั๊กไทย จะต้องเสนอแผนงานเป็นเหมารวมทั้งชุด (Package) 

ประกอบด้วย โครงการประกอบรถยนต์และโครงการผลิตหรือใช้ชิ้น

ส่วนสำาคัญ  โดยจะต้องยื่นคำาขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายใน

วนัที ่31 ธ.ค. 2561 ไดร้บัการยกเวน้อากรขาเขา้เคร่ืองจกัร และยกเวน้

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี และหากมีการผลิตชิ้นส่วนสำาคัญมากกว่า 

1 ช้ิน จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมข้ึนชิ้นละ 1 ปี 

แต่รวมแล้วไม่เกิน 6 ปี

 

 นอกจากนี้ บีโอไอได้กำาหนดชิ้นส่วน 13  รายการ ที่ให้การ

ส่งเสริมจะยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี ได้แก่ (1) กิจการผลิต

แบตเตอรี่ (2) กิจการผลิตเครื่องลาก (Traction) (3) กิจการผลิตระบบ

ปรับอากาศด้วยไฟฟ้าหรือช้ินส่วน (4) กิจการผลิตระบบบริหาร

จัดการแบตเตอรี่ (5) กิจการผลิตระบบควบคุมการขับขี่ (6) กิจการ

ผลิต On-Board Charger (7) กิจการผลิตสายชาร์จแบตเตอรี่พร้อม

เต้ารับ-เต้าเสียบ (8) กิจการผลิต DC/DC Converter (9) กิจการ

ผลิต Inverter (10) กิจการผลิต Portable Electric Vehicle Charger 

(11) กิจการผลิต Electrical Circuit Breaker (12) กิจการพัฒนาระบบ

อัดประจุไฟฟ้าอัจฉริยะ และ (13) กิจการผลิตคานหน้า/คานหลัง

สำาหรับรถโดยสารไฟฟ้า

 ทั้งนี้ หากโครงการลงทุนรถยนต์ไฟฟ้าตั้งโรงงานในพื้นท่ี

ระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (อีอซี)ี และยืน่ขอรบัสง่เสริม 

ภายในวันท่ี 29 ธันวาคม 2560 จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม 

ได้แก่ การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เป็นเวลา 5 ปี 

สำาหรับกิจการสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้า ต้องยื่นคำาขอรับการ

ส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยให้ได้รับการ

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี และยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร

  

 2. ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักร

อัตโนมัติ ในเบื้องต้นจะประกอบด้วย 3 มาตรการ ได้แก่ 

1) มาตรการทางการตลาด เพ่ือกระตุ้นให้ภาคอุตสาหกรรม

การผลิตและบริการใช้หุ่นยนต์และระบบอัต โนมัติมากขึ้ น 

ผ่านมาตรการลดหย่อนภาษี และการใช้เงินกองทุนต่างๆ สำาหรับ         

ผู้ประกอบการท่ีใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพือ่เพิม่ประสทิธิภิาพ 

การผลิต และสนับสนุน เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำาจากเงินกองทุนพัฒนา 

เอสเอ็มอีตามแนวทางประชารัฐ รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยพัฒนา 

โดยยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับผู้ประกอบการที่มีการวิจัย 

และพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ตลอดจนการ 

สนับสนุนงบประมาณสำาหรับหน่วยงานรัฐในการจัดซื้อจัดจ้าง

หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่ผลิตภายในประเทศเพื่อบริการ

ประชาชน เป็นต้น

2) มาตรการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน โดยผลักดัน 

ให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรอัตโนมัติ 

ในประเทศติดตั้ ง ระบบให้ เพียงพอต่อการขยายตัวของ

อุตสาหกรรมดังกล่าวในอนาคต พร้อมสร้างความเข้มแข็งโดยการ

ลดตน้ทนุการผลิตใหก้บัผูป้ระกอบการภายในประเทศ แกไ้ขปญัหา

ความลักลั่นของอากรนำาเข้าระหว่างสินค้าสำาเร็จรูปและช้ินส่วน

อุปกรณ์ที่นำาเข้ามาผลิตและพิจารณาการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์

ส่งเสริมการลงทุนในระดับ A1 ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี ไม่จำากัด

วงเงิน ยกเว้นอากรเครื่องจักร วัตถุดิบ Non-tax สำาหรับกิจการ

ผลิตเครื่องจักรและ/หรืออุปกรณ์อัตโนมัติและกิจการออกแบบ

ระบบอัตโนมัติ รวมทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในเทคโนโลยี

หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติผ่านกองทุนเพิ่มขีดความสามารถใน

การแข่งขันสำาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะได้รับการยกเว้น                

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุดถึง 15 ปี
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3) มาตรการยกระดับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ฯ โดยการจัดตั้ง            

Center of Excellence (CoE) เพือ่เปน็เครอืขา่ยขบัเคลือ่นเทคโนโลยี

นีจ้ากสถาบันการศกึษาและหนว่ยงานวิจัยไปสูก่ารผลติเชิงพาณชิย ์

โดยใหส้ถาบนัไทย-เยอรมนั เป็นหนว่ยงานหลกั มจุีดประสงคใ์หเ้กิด 

การพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์ เช่น หุ่นยนต์ภาคสนาม หุ่นยนต์ใช้ใน

อุตสาหกรรม หุ่นยนต์ทางการแพทย์ หุ่นยนต์บริการและหุ่นยนต์

ทางทหารและเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์จำานวน 

200 ผลิตภัณฑ์ภายใน 5 ปี และการให้คำาปรึกษาแนะนำาการ

ถา่ยทอดเทคโนโลยหีุน่ยนตต์า่งๆ ไปสูผู่ป้ระกอบการ 100  รายตอ่ป ี

จัดทำาฐานข้อมูลเชิงลึกสำาหรับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ตลอดจน

ฝึกอบรมบุคลากรด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 2 พันคนต่อปี

 ทั้งนี้คาดว่าในปี 2561 จะมีเอกชนขนาดใหญ่และขนาด

กลางทั้งไทยและต่างชาติ จำานวน  9  ราย ลงทุนในอุตสาหกรรม    

หุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตั ิมลูคา่ลงทนุในป ี2561 ไม่ต่ำากวา่ 1 หมืน่ 

ลา้นบาท เปา้หมายระยะกลาง 5 ป ีจะกระตุน้ใหม้กีารผลติหุน่ยนต ์

และระบบอัตโนมัติขึ้นในประเทศไม่น้อยกว่า 30% ของมูลค่าการ

นำาเข้าและโรงงานอย่างน้อย 50% ใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ระดับสูง ส่วนเป้าหมายระยะยาว 10 ปี จะสนับสนุนให้ผู้ผลิต 

ไทยมีเทคโนโลยีของตัวเอง เกิดความร่วมมือกับบริษัทข้ามชาติ  

รายใหญ่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
และเครื่องจักรอัตโนมัติ  ในเบื้องต้น
จะประกอบด้วย 3 มาตรการ ได้แก่

1)  มาตรการทางการตลาด 
2) มาตรการเพิ่มขีดความสามารถ
    การแข่งขัน
3) มาตรการยกระดับเทคโนโลยี
    หุ่นยนต์ ฯ
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 3. ยทุธศาสตรอ์ตุสาหกรรมอาหาร แผนงานหลกัๆ จะเพิม่ 

“นักรบพันธุ์ใหม่” หรือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรายใหม่ที่มี

ความเขม้แขง็และมเีทคโนโลยใีหไ้ด ้3.5  หมืน่รายภายใน 20 ปี หรอื 

เพิม่ปลีะ 1,750 ราย และยกระดบัผูป้ระกอบการขนาดกลางไปเปน็ 

รายใหญ่ได้ประมาณ 200-300 ราย เพ่ือขยายฐานการผลิตให้

กวา้งขึน้ จากปจัจบัุนท่ีมีโรงงานอตุสาหกรรมอาหารประมาณ 1.1 

แสนราย ซ่ึงในจำานวนนีมี้ถงึ 99.5% ท่ีเปน็ SMEs และมีขนาดใหญ ่

เพียง 0.5% หรือประมาณ 600 ราย แตใ่นจำานวนนีม้สีดัสว่นมลูคา่

การผลติถงึ 65% ของท้ังอตุสาหกรรมอาหาร ดังนัน้จงึตอ้งเรง่สรา้ง

ผูป้ระกอบการ SMEs ท่ีเขม็แขง็เพือ่ให้ฐานของ SMEs ดา้นอาหาร

มีความแข็งแกร่งขึ้น

 

 นอกจากนี ้ยงัไดจ้ดัตัง้ “ฟูด้วลัเลย”์ หรอืนคิมอตุสาหกรรม

อาหารครบวงจร ภายใต้แนวคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีการนำา

เทคโนโลยมีาใชใ้นการผลติและแปรรปูอาหารเพือ่สรา้งมลูคา่เพิม่ 

การพฒันาธรุกจิ การลดตน้ทุนใหก้บัผูป้ระกอบการ ตลอดจนสรา้ง

เครือขา่ยธรุกจิ ซึง่จะชว่ยเพิม่ศกัยภาพและขีดความสามารถใหก้บั

ผู้ผลิตอาหารไทยยิ่งข้ึน โดยในขณะน้ีได้นำาร่องตั้งฟู้ดวัลเลย์แล้ว 

3 แห่ง จากปัจจุบันที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการลงนามกับ

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำากัด จัดตั้งฟู้ดวัลเลย์ ไปแล้ว 1 แห่ง

ที่ จ.อ่างทอง เนื้อที่ 1.3 พันไร่ หลังจากนี้จะลงนามร่วมกับ บริษัท 

น้ำาตาลราชบุร ีต้ังฟูด้วัลเลย ์ท่ี จ.ราชบรุ ีซึง่จะเปน็แหลง่ผลติอาหาร

ที่ต่อยอดมาจากอ้อยเป็นหลักและร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 

จำากดั (มหาชน) ตัง้ฟูด้วลัเลย ์ที ่อ.ปากช่อง จ.นครราชสมีา มเีนือ้ที่

ประมาณ 3-4 พันไร่ จะเน้นในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและอาหาร

ทีม่นีวตักรรม โดยผูป้ระกอบการทีเ่ขา้ไปลงทุนในพืน้ทีน่ีไ้ดร้บัสทิธิ

ประโยชน์พิเศษยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมจากมาตรการ

ส่งเสริมของบีโอไอและผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามาทำางานในพ้ืนที่ก็จะได้

รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและจะมีสิทธิพิเศษอื่นๆ 

อกี ซ่ึงการสง่เสรมิการลงทุนตา่งๆ เหลา่นีอ้ยู่ระหว่างการพิจารณา

อัตราที่เหมาะสม คาดว่าจะนำาเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) ได้ภายในเดือนกันยายน – ตุลาคมนี้ 

 

 จากยุทธศาสตร์อาหารดังกล่าว คาดว่าจะยกระดับการ

ส่งออกอาหารของไทยจากปัจจุบันที่อยู่ในอันดับ 13 ของโลก 

ให้ขึ้นมาอยู่ในอันดับ 10  ของโลกให้ได้ภายใน 5 ปี เพื่อให้มียอด

การสง่ออกไมต่่ำากวา่ 2.3 ลา้นลา้นบาท โดยแนวทางหลกัๆ จะตอ้ง 

เพิม่การแปรรปูวตัถดุบิการเกษตรใหม้ากขึน้ เชน่ การเพิม่การแปรรูป

ข้าว 30% จากเดิมที่ส่งออกเป็นข้าวสารทั้งหมด ส่วนเป้าหมาย 

ระยะยาว 20 ปี จะต้องยกระดับขึ้นมาเป็นผู้ส่งออกอาหารอันดับ 

1 ใน 5 ของโลก มีมูลค่าไม่ต่ำากว่า 6 ล้านล้านบาท ซึ่งการที่ไปถึง 

จุดนี้ได้ จะพึ่งการแปรรูปทั่วไปเพียงอย่างเดียวไม่ได้ จะต้อง           

ยกระดับไปสูก่ารแปรรปูเป็นอาหารฟงัก์ช่ันนอล จำาพวกอาหารเพือ่

สขุภาพ อาหารตามวยัอาย ุอาหารเพือ่ผู้ปว่ย เป็นต้น ใหม้สีดัสว่น 

เป็น 25% ของการส่งออกอาหารทั้งหมด ซึ่งอาหารเหล่านี้จะมี 

มูลค่าเพิ่มสูงขึ้นทำาให้เพิ่มยอดการส่งออกได้โดยไม่ต้องเพิ่ม

ปรมิาณการผลติมากนกัสอดคลอ้งกับความตอ้งการของตลาดโลก
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รู้ไว้ใช่ว่า
 Lean ......องค์กรให้แข็งแรง

  ดยท่ัวไปเม่ือพูดคำ ว่า “Lean” เราจะเข้าใจถึง ความผอม , 
       เพรียว , บาง  ถ้าเปรียบเทียบกับคนในความหมายเชิงบวกหมายถึง 
คนท่ีมีร่างกายสมส่วน ปราศจากช้ันไขมัน , แข็งแรง , ว่องไวและ
กระฉับกระเฉง ถ้าเปรียบเทียบกับองค์กรก็หมายถึงองค์กรท่ี                                                                                                                                              
ดำ เนนิการโดยไม่มีความสูญเปล่าในทกุ ๆ  กระบวนการ ใช้ทกุสิ่ง
ทุกอย่างน้อยลงอย่างคุ้มค่าโดยมีมาตรฐานเหมือนเดิม 
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คิดอย่าง Lean?
 Lean คือ แนวคิดในการบริหารจัดการ การผลิตหรือองค์กรให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุด โดยปราศจากความสูญเปล่า (Waste) ต้นความคิดมา

จากประเทศญ่ีปุ่นท่ีทำาอุตสาหกรรมรถยนต์แบบจำานวนมาก (Mass Product)             

การบริหารจัดการระบบและพัสดุคงคลังมีความจำาเป็นอย่างย่ิง  จึงเร่ิมมีการจัดการ 

ระบบ  Lean  ข้ึนมา ภาษาญ่ีปุ่นเรียก “มุดะ”  ( Muda )  ซ่ึงหมายถึงความสูญเปล่า 

มีการพัฒนาต่อมาจนเป็นระบบท่ีสามารถลดการสูญเสียได้ เรียกว่า “Kaizen”  

ความหมายของไคเซ็นก็คือ “การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง” จากจุดเร่ิมท่ี 

ประเทศญ่ีปุ่นไ ด้กลายเป็นแนวคิดให้นัก วิชาการพัฒนาต่อเ พ่ือเ พ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนโรงงานและองค์กร ในปี 1990 James P.                                       

Womack เขียนหนังสือช่ือ The Machine Changed The World ซ่ึงกล่าวถึง 

ประวัติการผลิตรถยนต์ รวมถึงศึกษาวิเคราะห์โรงงานประกอบรถยนต์ของ

ญ่ีปุ่น อเมริกาและยุโรป ทำาให้เกิดคำาว่า “Lean Manufacturing” และได้นำา 

ไปใช้ในระบบการผลิตของโรงงานต่อมาเรียกว่าเป็นต้นแบบทำาให้โรงงานต่างๆ    

เร่ิมนำาไปใช้ปรับปรุงคุณภาพด้วยเช่นกัน

ลักษณะของการผลิตแบบ Lean
 

 - มีของเสียน้อย

 - Lead Time ในการผลิตส้ัน

 - รุ่นการผลิตมีขนาดเล็กลง

 - พัสดุคงคลังมีปริมาณน้อย

 - ผู้รับช่วงการผลิตมีจำานวนน้อยราย แต่เช่ือถือได้มาก

 - มีสายการผลิตท่ีเฉพาะซ่ึงมีขนาดเล็กกว่า

 - ความถ่ีในการเปล่ียนแผนการผลิตต่ำากว่า

 - ลดจำานวนการเกิดสภาพคอขวด

 - ใช้พนักงานจำานวนน้อย แต่มีความชำานาญสูงกว่า

 - เคร่ืองจักร เคร่ืองมือต่างๆ มีความยืดหยุ่นมากกว่า

 

 

 
 เมื่อจัดกลุ่มการผลิตสินค้าได้แล้วการออกแบบโรงงานรวมถึง 

บุคลากรก็จะดำาเนินการได้อย่างเหมาะสม เติมเต็ม E.C.R.S เพ่ือเร่ิมต้น

กระบวนการปรับปรุงระบบงาน โดยมีองค์ประกอบ คือ

 E = Eliminate   การตัดข้ันตอนการทำางานท่ีไม่จำาเป็น 

    ในกระบวนการออกไป 

 C = Combine   การรวมข้ันตอนการทำางานเข้าด้วยกัน 

 R = Rearrange  การจัดลำาดับงานใหม่ให้เหมาะสม

 S = Simplify             ปรับปรุงวิธีการทำางาน หรือ สร้างอุปกรณ์

                                       ช่วยให้ทำางานได้ง่ายข้ึน

 ข้อมูลอ้างอิงจาก   สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  “แนวคิดการผลิตแบบลีนเพ่ือมุ่งสู่ลีน”  (Lean Manufacturing)
                              จัดโดย งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ   ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

เทคนิคการปรับเปล่ียนกระบวนการทำ งาน
 1. Pull System – ระบบดึง คือ ทำาให้มีสินค้าอยู่ตลอดแต่ไม่ 

มากเกนิไป เมือ่มกีารดงึไปใชก้จ็ะมีการเตมิใหมอ่ยูเ่สมอ  โดยจะผลิตออกมา

ตามจำานวนที่ต้องการเท่านั้น

 2. One Piece Flow – แนวทางการผลิตและส่งออกชิ ้นงาน

แบบ 1 ช้ินต่อ 1 ช้ิน

 3. Take time – ความเร็วในการผลิตต่อช้ินเป็นไปตามท่ีลูกค้าต้องการ 

 4. Zero defect – การไม่ให้มีของเสียเลยในกระบวนการผลิต มีการ

พัฒนาทำาให้ดีกว่าเดิมไปเร่ือย ๆ

LEAN วันน้ีดีวันหน้า
 LEAN คือ การเปล่ียนแปลงการบริหารจัดการในองค์กรเพ่ือ

ลดการสูญเปล่าท่ีไม่จำาเป็น เปล่ียนจากความสูญเปล่า (Waste) ไปสู่ 

คุณค่า (Value) เป็นเร่ืองสำาคัญท่ีต้องเร่งดำาเนินการ เพราะน่ันหมายถึง

องค์กรสามารถบริหารต้นทุนได้มีกำาไรเพ่ิมส่วนการสร้างคุณค่าจากส่ิง

ท่ีปฏิบัติเป็นประจำา นับเป็นการสร้างโอกาสให้องค์กร วันน้ีชวนให้นำา 

LEAN ไปสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรเพ่ือความย่ังยืน 

3. Lean 

เปรียบเทียบระบบการผลิตในแต่ละยุค
1. Craft   

2. Mass  

ทำาทีละช้ินเป็นการทำาธุรกิจขนาดเล็กสินค้าไม่หลากหลาย 
ลูกค้าไม่มีทางเลือก

ผลิตคร้ังละมากๆ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการผลิตตรวจสอบ 
คุณภาพได้ด้วยการสุ่มตรวจ

ผลิตเท่าท่ีจำาเป็น เน้นเพ่ิม “คุณค่า” ให้สินค้าและต้อง 
หยุดกระบวนการทันที หากพบข้อผิดพลาด ทำาให้
กระบวนการผลิตมีความยืดหยุ่นเพ่ือลดการสูญเสีย
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คุณภาพชีวิต กับ การทำ งาน

Work
Life Balance

  คุณภาพชีวิตของการทำางานมีความสำาคัญย่ิงในการ

ทำางาน เพราะคนเปน็ทรพัยากรทีส่ำาคญั ดงันัน้เพือ่นรว่มงานและ               

สิง่แวดลอ้ม บรรยากาศในท่ีทำางานจงึมคีวามสำาคญัย่ิงท่ีทำาให้เกดิ

ความสุข ความมั่นคง ส่งผลดีต่อทั้งตัวบุคคลและองค์กร คุณภาพ

ชีวิตการทำางานส่งผลต่อองค์กร 3 ประการ คือ

โดย  ผจญ  เฉลิมสาร

 นอกจากนี้ Richard E. Walton  ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับ

ลักษณะสำาคัญในความหมายคำาว่า “คุณภาพชีวิตการทำางาน”      

ในหนังสือ  Criteria  for Quality of  Working  Life  ประเด็นหน่ึงท่ี     

น่าสนใจ คือ ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำางาน ซึ่งหมายถึง

การแบ่งหรือจัดสรรเวลาการทำางานและการใช้ชีวิตนอกเวลางาน

อย่างสมดุล

ช่วยเพิ่มขวัญและกำาลังใจของ

ผู้ปฏิบัติงานตลอดจนเป็นแรง

จูงใจในการปฏิบัติงาน

ช่วยปรับปรุงศักยภาพของ

ผู้ทำางาน

ช่วยเพิ่มผลผลิตขององค์กร

การสรา้งสมดลุชวีติกบัการทำงาน Work 
Life Balance คืออะไร

  สมดุลชีวิตกับการทำางาน Life Balance / Work Life Balance  

คือ ความสามารถในการบริหารทรัพยากรที่ตนเองมีอย่างจำากัด

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การจัดสรรเวลา การแบ่งเวลาอย่างมี

ประสิทธิภาพ เพื่อทำาให้มีคุณภาพชีวิตดี มีความสุข ครอบครัวมี

ความอบอุ่นจึงเป็นเรื่องสำาคัญโดยเฉพาะสังคมปัจจุบัน

Career Family

Health Friends

Life
Balance

  ารทำ งานมีความสำ คัญกับชีวิตมนุษย์...การทำ งานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราให้เวลา
      มากกว่าการปฏิบัติกิจกรรมอื่น ๆ ในแต่ละวัน
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ข้อมูลอ้างอิงจาก ผจญ.เฉลิมสาร , คุณภาพชีวิตการทำางาน www.m-society.go.th

การจัดสรรเวลา 8-8-8  

สร้างสมดุลการใช้เวลา แบ่งเวลา 8 

ชัว่โมง สำาหรบัการทำางาน 8 ชัว่โมง 

เพื่อการนอนหลบัพักผ่อน สว่นอกี 

8 ช่ัวโมง สำาหรับการทำากิจกรรม

นันทนาการ

การสร้างสมดุลด้านการเงิน   

แบ่งเงินออกเป็นก้อนๆ  เช่น  เงิน

สำาหรบัลงทนุ  เงนิสำาหรบัคา่ใชจ้า่ย 

เงนิสำาหรบัคา่ใชจ้า่ยฉกุเฉนิ สำาหรบั

กรณีเจ็บป่วย

จงค้นหางานที่ทำาให้เรา

ได้ใช้ชีวิต

ไม่ใช่งานที่แค่ได้เงิน แต่ต้องได้

ทั้งเวลาและได้ทั้งเงิน

วางแผนชีวิต  

วางแผนชีวิตในแต่ละช่วงอายุขัย

ของตนเอง เตรียมพร้อมและ          

ลดความเส่ียงด้านต่างๆ 

ความยุติธรรม  

การแบ่งปัน การเสียสละ หลังจาก

ประสบความสำาเร็จในชีวิต ต้องรู้จัก

คำาว่า “ให้” 

การสร้างสมดุลแห่งชีวิต 
เริ่มขึ้นจากวิธีคิด ความคิดเปลี่ยน 

ชีวิตเปลี่ยน  Work Life Balance 
การบริหารชีวิตให้สมดุลและ

มีความสุขกับชีวิต

เดินทางสายกลาง  

ไม่ตึงเกินไปและไม่หย่อนเกินไป 

เรียนรู้ทุกเร่ืองจากการลงมือทำา  

อย่ากังวลมากจนเกินไป

Work Life Balance
วิธีสร้างสมดุลชีวิตกับการทำ งาน

        การสร้างสมดุลทรัพยากรท่ีมี  

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแบ่งท่ีดิน

ออกเป็นสัดส่วน 30 - 30 - 30 - 10 โดย 

30% สำาหรับปลูกข้าว 30% สำาหรับการ

ปลูกพืชไร่ พืชสวนและเลี้ยงสัตว์ 30% 

สำาหรับการขุดบ่อกักเก็บน้ำาและ 10% 

สำาหรับสร้างที่อยู่อาศัย
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	 สำ�นักง�นปลัดกระทรวงอุตส�หกรรม 

ขอเชิญท่�นผู้อ่ �นแสดงคว�มคิดเห็นและ 

ข้อเสนอแนะ	 เพื่อเป็นแนวท�งในก�รพัฒน�

และปรับปรุง	 “ว�รส�รอุตส�หกรรม”	 เพื่อให้เกิด 

ประโยชน์และคว�มพึงพอใจต่อท่�นผู้อ่�นต่อไป

เพศ 		หญิง	 	 		ช�ย

อายุ 		ต่ำ�กว่�	30	ปี  		31-40	ปี	 	

 		41-50	ปี	 	 		51-60	ปี	 	

 		ม�กกว่�	61	ปีขึ้นไป

การศึกษาขั้นสูงสุด

 		ต่ำ�กว่�ปริญญ�ตรี  		ปริญญ�ตรี	

 		ปริญญ�โท	 	 		ปริญญ�เอก

อาชีพ

 		ข้�ร�ชก�ร/พนักง�นของรัฐ	 	

 		ผู้ประกอบก�ร

 		นักศึกษ�	 	 	 	

 		อื่น	ๆ	(โปรดระบุ)	..................................

แบบสอบถาม 
วารสารอุตสาหกรรม

วารสารอุตสาหกรร
ม 

ข้อเสนอแนะ 

บรรณาธิการวารสารอุตสาหกรรม 

กลุ่มประช�สัมพันธ์	 สำ�นักง�นปลัดกระทรวงอุตส�หกรรม	

ถนนพระร�มที่	6	เขตร�ชเทวี	กรุงเทพฯ	10400	

โทรส�ร	หม�ยเลข	0	2202	3268	

อีเมล	:	pmarai03@gmail.com

จ่าหน้าซองถึง

1. 	 ท�่นคิดว�่เนือ้ห�ส�ระของว�รส�รอตุส�หกรรมอยู่

ในระดับใด	เมื่อเทียบกับว�รส�รร�ชก�รทั่วไป	

  ดีมาก  ดี  ปานกลาง 

  พอใช ้  ปรับปรุง

2. 	 ก�รออกแบบปกและรูปเล่มอยู่ในระดับใด

  ดีมาก  ดี  ปานกลาง 

  พอใช ้  ปรับปรุง

3. 	 ข้อมูลที่ท่�นต้องก�รให้มีในว�รส�รนี้ม�กที่สุด	

(ใส่หม�ยเลข	1...2...3...	ต�มลำ�ดับ) 

  การตลาด  การให้บริการของรัฐ

  สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ  

  ข้อมูลอุตสาหกรรม  

  อื่น ๆ ระบุ................

4.		 คอลัมน์ที่ท่�นชอบม�กที่สุด	(ใส่หม�ยเลข	

1...2...3...	ต�มลำ�ดับคว�มชอบ) 

  Interview (สัมภาษณ์ผู้บริหาร)  

  R&D (วิจัยและพัฒนา) 

  Biz Law (กฎหมายทางธุรกิจ) 

  Sustainable  

  Show Case  

  Innovation Industry (นวัตกรรม)

  Marketing (การตลาด) 

  Special Report (รายงานพิเศษ)  

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

5.     ท่�นได้รับประโยชน์จ�กว�รส�รอุตส�หกรรมม�ก

น้อยแค่ไหน

  ได้ประโยชน์มาก  

  ได้ประโยชน์พอสมควร 

  ได้ประโยชน์น้อย  

  ไม่ได้ใช้ประโยชน์

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ“ ”






