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Editor’s
Note
เจาะลึก “EEC ยกระดับเศรษฐกิจไทย”

จ

ากนโยบายการพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา
ชลบุรแี ละระยอง ให้เป็นพืน้ ทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
หรือ EEC ( Eastern Economic Corridor Development)
นับเป็นกลไกสำ�คัญของรัฐบาลที่จะขับเคลื่อนการลงทุนขนาดใหญ่
ที่เชื่อมโยงการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายให้เกิดการลงทุนเป็น
ฐานการผลิต 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเพือ่ นำ�ไปสูก่ ารเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคม การสร้างความเข้าใจและให้ขอ้ มูลเชิงลึกในการ
สนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรมและ
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าถึงโอกาสการค้าการลงทุนในมิติต่าง ๆ
จึงมีความสำ�คัญอย่างยิ่ง
วารสารอุตสาหกรรมฉบับนีเ้ ปิดประเด็น เจาะลึก “EEC ยกระดับเศรษฐกิจ
ไทย” จากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เปิดมุมมองเพื่อให้
เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล และโอกาสตามนโยบายรั ฐ บาลที่ ตั้ ง เป้ า หมายยกระดั บ พื้ น ที่ เขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้กลายเป็น “World Class Economic Zone” พร้อม
ติดตาม Special Report “EEC อนาคตใหม่ขบั เคลือ่ นประเทศสูไ่ ทยแลนด์ 4.0" ด้วย
ข้อมูลเชิงลึก เติมเต็มการถ่ายทอดความรูแ้ ละประสบการณ์ของ บริษทั สยามทบพัน
แพคเกจจิ้ง จำ�กัด ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ระบบ Offset รายแรกของไทยที่
ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 หรือเครือข่ายสีเขียว ในฐานะองค์กร
ที่พัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างยั่งยืนร่วมรับผิดชอบชุมชน สังคมและพัฒนา
คู่ค้าให้เป็นเครือข่ายสีเขียวที่เข้มแข็ง ปิดท้ายด้วยนวัตกรรม “Charge Now” สถานี
บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า อีกหนึง่ ธุรกิจทีเ่ ป็นห่วงโซ่อตุ สาหกรรมยานยนต์ตอบโจทย์
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรมในมิติต่าง ๆ
ติดตามความเข้มข้นข้อมูลข่าวสารได้ใน วารสารอุตสาหกรรม ฉบับ 8 เจาะลึก
“EEC ยกระดับเศรษฐกิจไทย”
ทีมงานวารสารอุตสาหกรรม
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เจาะลึก EEC
ยกระดับเศรษฐกิจไทย
โ

ครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
หรือ EEC ถือเป็นจุดสำ�คัญในการต่อยอดความสำ�เร็จ
ของการลงทุนในภาคตะวันออกต่อเนื่องจากโครงการ
พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard)
ที่ดำ�เนินการมาแล้วกว่า 30 ปี โดยจุดเด่นของ EEC
คือการส่งเสริมการลงทุน 10 กลุม่ อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ที่ ใช้ เทคโนโลยี ขั้ น สู ง เพื่ อ ยกระดั บ รายได้ ข องไทยให้
ก้าวผ่านประเทศกับดักรายได้ปานกลาง และสอดคล้อง
กับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งล่าสุด พ.ร.บ.เขตพัฒนา
เศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก เข้ า สู่ ก ระบวนการ
พิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว นับถอยหลัง
รอประกาศใช้เร็ว ๆ นี้
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มัน่ ใจว่าการเห็นชอบ พ.ร.บ. ครัง้ นี้
จะสร้างความเชือ่ มัน่ ให้ทง้ั นักลงทุน
ในประเทศและต่างประเทศ
มีความมัน่ ใจเข้ามาลงทุนใน EEC
อย่างเป็นรูปธรรมมากขึน้
นายอุตตม สาวนายน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

รมว. อุ ต สาหกรรม ชี ้ EEC ยกระดั บ
เศรษฐกิ จ และคุ ณ ภาพชี ว ิ ต คนไทย

Q : หัวใจสำ�คัญในการพัฒนา EEC คืออะไร
A : พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เน้นย้�ำ ให้

สร้างบุคลากร รองรับนโยบาย EEC และสร้ า งงาน สร้ า ง                                                                        
องค์ความรู้ให้กับแรงงานไทย ซึ่งสำ�นักงานเพื่อการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) อยู่ระหว่าง
จัดทำ�ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ขณะเดียวกันต้องตอบ
ประชาชนในพืน้ ที่ถงึ ประโยชน์ท่พี วกเขาจะได้ โดยกระทรวง
อุตสาหกรรม สำ�นักงาน EEC และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้มแี ผน
ลงพืน้ ทีร่ บั ฟังความคิดเห็นภาคประชาชนในพืน้ ที่ 3 จังหวัดแล้ว             
7 ครัง้ และจะจัดทีมงานลงพืน้ ทีอ่ ย่างต่อเนือ่ ง โดยเสียงสะท้อน
ทีป่ ระชาชนบอกกล่าวคือ สิง่ ทีร่ ฐั บาลต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะ
ปัญหาเดิม ๆ เช่น ระบบสาธารณูปโภคทีจ่ �ำ เป็น และประชาชน
ยังสะท้อนปัญหาระบบการศึกษาทีม่ โี รงเรียนไม่เพียงพอ
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นอกจากนีป้ ระชาชนยังมีความกังวลว่า หาก EEC
พัฒนาจนขยายตัวเต็มที่ คนจะอพยพมาทำ�งานในพืน้ ที           ่
ดั ง กล่ า วมาก ระบบโครงสร้ า งพื้น ฐานต่ า ง ๆ เช่ น                                                                      
โรงพยาบาลอาจไม่ เ พี ย งพอรั ก ษา ซึ่ง หน่ ว ยงานที่
เกีย่ วข้องจะนำ�ข้อกังวลทัง้ หมดไปหารือเพือ่ หาทางออก
ร่วมกัน และส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ปัญหา
โดยมีส�ำ นักงาน EEC เป็นผูก้ �ำ หนดแนวทางแก้ไขอย่าง
เป็นระบบ

Q:

ทีผ่ า่ นมา EEC ได้รบั ความสนใจจากนักลงทุน
ต่างชาติเป็นจำ�นวนมาก ซึ่งการที่กระทรวงเศรษฐกิจ
การค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (เมติ) ได้นำ�คณะ
นักลงทุนญี่ปุ่นมาไทยช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาจะ
เกิดความร่วมมือกันอย่างไร
         หลั
A
: งจากมีการลงนามความร่วมมือระหว่างกัน                               
แล้วคณะกรรมการ EEC จะติดตามการทำ�งานร่วมกัน
โดยเน้ น ทำ � ยุ ท ธศาสตร์ ท่ีสำ� คั ญ เช่ น อุ ต สาหกรรม                                                                                                             
เป้าหมาย ยานยนต์ไฟฟ้า หุน่ ยนต์และระบบอัตโนมัติ
อุตสาหกรรมการแพทย์ เศรษฐกิจชีวภาพ ซึ่งจะต้อง
ประสานงานกั บ กรมส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม (กสอ.)
สำ�นักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) และสำ�นักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.)

โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกต่อยอดจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Seaboaed)

นักลงทุนญี่ปุ่นได้แสดงความพอใจในความร่วมมือ
ด้านต่าง ๆ ในครัง้ นีเ้ ป็นอย่างมาก ซึง่ ทางเมติเองก็มน่ั ใจว่า
บริษัทญี่ปุ่นที่มีการลงทุนในไทยอยู่แล้วจะขยายการลงทุน                    
ต่อเนื่อง ขณะเดียวกันยังมีนักลงทุนญี่ป่นุ รายใหม่ท่มี ีความ                                        
เชื่อมั่น ตัดสินใจเข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย
โดยไทยจะมุง่ เน้นการพัฒนาเอสเอ็มอี ใน EEC อุตสาหกรรม
และ 4.0 โดยใช้อินเทอร์เน็ต ออฟ ติง (Internet of Thing)
   กิ จ กรรมการจั บ คู่ธุร กิ จ ที่ผ่า นมาเบื้อ งต้ น พบว่ า
บริษทั ของไทย คือ กลุม่ บริษทั ณรงค์ กรุป๊ จับคูธ่ รุ กิจกับกลุม่
บริษทั ไฟน์เทค จาก จ.โตยาม่า ของญีป่ นุ่ โดยทัง้ สองฝ่ายจะ              
แลกเปลีย่ นเทคโนโลยีการผลิตและต่อยอดอุตสาหกรรมร่วมกัน
สำ�หรับ จ.โตโยม่า มีหลายกิจการสนใจเชื่อมโยงเทคโนโลยี                                                                            
การผลิตกับไทย เช่น อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม
อุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น

Q:

ความเชื่อมั่นของนักลงทุนภายหลังกฎหมายเข้าสู่
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นอย่างไรบ้าง

A :   ในช่วงทีผ่ า่ นมานักลงทุนรอความชัดเจนในเรือ่ งของ

กฎหมายรองรับการลงทุนในพืน้ ที่ EEC จึงมัน่ ใจว่าการเห็นชอบ
ร่าง พ.ร.บ.ครัง้ นี้ จะสร้างความเชือ่ มัน่ ให้ทง้ั นักลงทุนในประเทศ
และต่างประเทศมีความมัน่ ใจเข้ามาลงทุนใน EEC อย่างเป็น                               
รูปธรรมมากขึน้ โดยปีนม้ี โี อกาสทีน่ กั ลงทุนต่างชาติจะตัดสินใจ
เข้ามาลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายใน EEC มากกว่าเป้าหมาย
เดิมตัง้ ไว้ท่ี 30 ราย

เสริมความแข็งแกร่ง EEC เพิม่ ความมัน่ ใจ
แก่นกั ลงทุน
นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการ
นโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ระบุ ว่ า ขณะนี้ มี นั ก ลงทุ น ที่ ส นใจเข้ า ไปลงทุ น ใน EEC                
เป็นจำ�นวนมาก โดยคาดว่าการลงทุนใน EEC ทัง้ ปี 2560
จะมีมลู ค่าประมาณ 5-6 หมืน่ ล้านบาท โดยตัง้ เป้าหลังจากนี้      
จะมีการลงทุนปีละประมาณ 1 แสนล้านบาท

Q:

ตั้ ง เป้ า หมายในการชั ก จู งให้ เ กิ ด การลงทุ นใน
EEC อย่างไร และส่วนใหญ่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างไร

A :  กำ�หนดให้ภายในสิน้ ปี 2560 ต้องสามารถดึงบริษทั         

ชัน้ นำ�ของโลก 30 บริษทั เข้ามาลงทุนใน EEC ทีผ่ า่ นมาได้
มีการนำ�ร่องเดินทางชี้แจงและเชิญชวนนักลงทุนจากจีน
ญี่ป่นุ เป็นต้น และมีคณะใหญ่ทเ่ี ข้ามาศึกษาลูท่ างการลงทุน
ใน EEC คือ นักลงทุนญี่ปุ่นกว่า 600 ราย ที่เข้ามาพร้อมกับ                                                                       
นายฮิโรชิเกะ เซโกะ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเศรษฐกิจการค้า
และอุตสาหกรรมของญีป่ นุ่ (เมติ) โดยได้ตง้ั เป้าหมายร่วมกัน
3 ด้าน คือ 1) การลงทุน 2) การพัฒนาเทคโนโลยี และ 3)
การพัฒนาด้านบุคลากร เพือ่ ให้พน้ื ที่ EEC เป็นศูนย์กลางการ
ลงทุนของประเทศในอนาคต รวมทัง้ พัฒนา 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ
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นอกจากนี้ภายหลังการลงพื้นที่ ไทยและญี่ปุ่นจะ
ประสานการทำ�งานกับองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศ
ของญี่ปุ่น (เจโทร) อย่างใกล้ชิดเพื่อติดตามความคืบหน้า
ของแผนการลงทุนต่าง ๆ ทีน่ กั ลงทุนญีป่ นุ่ สนใจเข้ามาลงทุน           
ในไทย คาดว่ า จะมี ก ารนั ด ประชุ ม เป็ น ประจำ � ทุ ก เดื อ น                                                                
เพื่อเร่งรัดการดำ�เนินงานด้านต่าง ๆ ให้มีความชัดเจนเป็น
รูปธรรมโดยเร็ว

โดยในช่วง 5 เดือนแรกของการจัดตัง้ EEC คือ มีนาคมกรกฎาคม 2560 พบว่ามีค�ำ ขอรับการส่งเสริมการลงทุนทัง้ สิน้
2.34 หมืน่ ล้านบาท คาดว่าช่วง 5 เดือนทีเ่ หลือไปจนถึงสิน้ ปี คือ
สิงหาคม-ธันวาคม 2560 จะมีค�ำ ขอส่งเสริมการลงทุนมากกว่า
5 เดือนแรก ทำ�ให้ทง้ั ปีนา่ จะมีค�ำ ขอรวม 5-6 หมืน่ ล้านบาท

Q:

บริษัทที่มีความสนใจจะเข้าไปลงทุนใน
EEC เป็นกลุ่มใดบ้าง

A :   ขณะนี้โบอิ้งและแอร์บัสอยู่ระหว่าง

EEC ถือเป็นฐานสะสมการลงทุน
และฐานสะสมเทคโนโลยีให้กับ
เยาวชนไทยในอนาคต จุดมุ่งหมาย
คืออยากเห็นการลงทุนขยายตัว 10%

เตรียมลงนามร่วมทุนกับไทย ซึ่งโบอิ้งจะเน้น
พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์พัฒนาชิ้นส่วน
อากาศยาน ขณะที่แอร์บัสจะเน้นการลงทุนใน
กิจการศูนย์ซอ่ มอากาศยาน นอกจากนีล้ า่ สุดยังมี                 
บริ ษั ท เอ็ ม อาร์ เจ มิ ต ซู บิ ชิ ของญี่ ปุ่ น ที่ อ ยู่
ระหว่างเสนอขายเครือ่ งบินขนาด 70 ทีน่ งั่ ให้กบั                                                                                   
สายการบินไทยสมายล์ หากการเจรจาได้ข้อยุติ
ว่าไทยสมายล์สั่งซื้อเครื่องบินจากมิตซูบิชิ ทาง       
มิตซูบิชิก็แสดงความพร้อมเข้ามาลงทุนตั้งศูนย์
ซ่อมในไทยด้วยเช่นกัน
สำ�หรับธุรกิจอีคอมเมิรซ์ ก็ได้รบั ความสนใจ
จากนักลงทุนต่างชาติเช่นกัน ผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัท ลาซาด้า ประเทศไทยในเครืออาลี
บาบากรุ๊ป ได้รายงานความคืบหน้าการลงทุน
อีคอมเมิร์ซปาร์ค และเตรียมจะสรุปพื้นที่ โดย         
คัดเลือกผูร้ บั เหมาก่อสร้าง ซึง่ คาดว่าจะแล้วเสร็จ
เฟสแรกภายใน 18 เดือนหรือปลายปี 2561
นอกจากนีย้ งั มีการประสานความร่วมมือ
กับกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม (DE)
ในการชักชวนให้เกิดการลงทุนในเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมและนวัตกรรม (Digital Park) ใน
พืน้ ที่ EEC เช่นกัน คาดจะมีทง้ั บริษทั ไมโครซอฟท์            
อเมซอนดอทคอม ไอบีเอ็ม คาเลสติกา้ ร่วมลงนาม
ช่วงเดือนกันยายน    

Q : การเตรี ย มความพร้ อ มโครงสร้ า ง
นายคณิศ แสงสุพรรณ
เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
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พื้นฐานใน EEC เป็นอย่างไร

            เรื
A
: อ่ งทีก่ �ำ ลังดำ�เนินการมี 8 เรือ่ ง ได้แก่

การตัง้ สนามบินอูต่ ะเภาให้เป็นสนามบินพาณิชย์
ภาคตะวั น ออก กำ � หนดให้ ร ถไฟความเร็ ว สู ง
ต้องเชือ่ ม 3 สนามบิน ให้มกี ารพัฒนา 3 ท่าเรือ                   

น้�ำ ลึก และให้มรี ถไฟรางคูเ่ ชือ่ ม 3 ท่าเรือ ซึง่ จะเป็นการลงทุน
โดยใช้รปู แบบการร่วมลงทุนภาครัฐและเอกชน (PPP) ซึง่
กฎหมายกำ�ลังจะออกมา จะนำ�มาใช้กบั 4 โครงการนีก้ อ่ น                             
เพราะถื อ ว่ า เป็ น กระดู ก สั น หลั ง ของ EEC โดยความ                                                      
คืบหน้าโครงการในช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมาได้เริ่มวาง
รากฐานรองรับไว้เรียบร้อยแล้ว ต่อจากนีเ้ ป็นช่วงชักชวน
นักลงทุนให้เข้ามาลงทุน
"เรามี ก ระดู ก สั น หลั ง แล้ ว ตอนนี้กำ� ลั ง สร้ า ง
กล้ามเนื้อ ทั้งนี้งบประมาณที่ประเทศไทยมีอยู่โดยเก็บ
ภาษีประชาชนเหมาะกับการทำ�โครงการที่ให้ประโยชน์
กับประชาชนไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งการศึกษา หรือสาธารณสุข
แต่โครงการที่สามารถมีรายได้เป็นของตนเองในระดับ
หนึ่ง และนั ก ธุ ร กิ จ สนใจจะเปิ ด โอกาสให้ เข้ า มาลงทุ น
จะไม่ เ อางบประมาณที่ ต้ อ งใช้ กั บ ประชาชนมาทำ �                                                 
ดังนัน้ โครงการนีต้ อ้ งใช้พพี พี "ี
สำ�หรับการลงทุนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนั้นกำ�ลัง       
จั ด ทำ � แผนงาน ขณะที่ ก ารศึ ก ษาจะเน้ น เรื่ อ งพั ฒ นา
คน ซึ่งคาดว่าจะนำ�เข้าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป ซึ่ง
ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ขอให้ใช้มาตรา 44 ในการ

จัดทำ�หลักสูตร เพราะเดิมการทำ�ต้องใช้เวลา 2-4 ปี ส่วน
ด้านสาธารณูปโภคกำ�ลังดำ�เนินการ ขณะที่เรื่องกฎหมาย
EEC ได้ผ่านมติคณะรัฐมนตรีแล้ว อยู่ในกระบวนการของ                
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หลังจากนี้ก็เข้าสู่วาระที่ 2 คือการ  
แปรญัตติ และหากมีสมาชิก สนช.ท่านใดสงสัยก็สามารถ                          
ส่ ง คำ � ถามได้ ซึ่ ง ในกระบวนการนั้ น จะเป็ น รายละเอี ย ด                
ทุกอย่างทีท่ กุ ท่านมีขอ้ สงสัย จากนัน้ ตัง้ คณะกรรมาธิการ 30
ท่าน พิจารณาภายใน 60 วัน ซึง่ หากไม่มกี ารขยายเวลาออก
ไปก็จะพิจารณาแล้วเสร็จประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนนี้

Q : สิง่ อืน่ ๆ ทีค่ าดหวังว่าจะเห็นจาก EEC ในอนาคต
A :   EEC ถือเป็นฐานสะสมการลงทุนและฐานสะสม

เทคโนโลยีให้กบั เยาวชนไทยในอนาคต เพราะถ้าเราไม่ท�ำ จะ
ไม่ทนั จุดมุง่ หมายคือ อยากเห็นการลงทุนขยายตัว 10%  ซึง่
ช่วง 10 ปีทผ่ี า่ นมาการลงทุนขยายตัวเพียง 3% เท่านัน้ ทำ�ให้
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ หรือจีดีพีขยายตัวได้เพียง
2-3% หากการลงทุนขยายตัวได้ 10% เชือ่ ว่าจีดพี จี ะขยายตัว
ได้ถงึ 5% อย่างแน่นอน
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ผลพวงจากกฎหมายทีเ่ ริม่ ชัดเจน
และกำ�ลังอยูใ่ นขัน้ ตอน
การพิจารณาของ สนช.
ได้เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ตวั เลข
คาดการณ์เศรษฐกิจของไทย
ปรับตัวดีขน้ึ
นายเจน นำ�ชัยศิริ
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมฯ ลุน้ กฎหมายผ่านสภา
กระตุน้ ลงทุน EEC คึกคัก
นายเจน นำ�ชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ชีใ้ ห้เห็นว่า การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ       
ภาคตะวันออก (EEC) จะส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม
ของภูมิภาคอย่างก้าวกระโดด ด้วยไทยเป็นศูนย์กลาง       
การลงทุน ฐานอุตสาหกรรม มีการเชือ่ มโยงด้วยโครงสร้าง
พืน้ ฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ซึง่ EEC จะเป็นพืน้ ทีท่ ม่ี ี
ศักยภาพในการรองรับการลงทุน รองรับการขยายตัวของ
เมืองใหม่ อย่างไรก็ตามภาครัฐจะต้องเร่งสร้างความเชือ่ มัน่ ให้
นักลงทุนต่างชาติและภาคเอกชน ด้วยการขับเคลื่อนให้
พ.ร.บ. EEC  เกิดขึน้ อย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างรวดเร็ว
ซึง่ มองว่าหากผ่านการพิจารณาออกบังคับกฎหมาย
ได้ ใ นช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี เชือ่ ว่าจะเห็นตัวเลขขอรับ                 
ส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)                 
เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ดังนัน้ หัวใจสำ�คัญของการขับเคลือ่ น
EEC ในขณะนีอ้ ยูท่ ่ี พ.ร.บ. EEC ว่าจะประกาศใช้ได้เมือ่ ใด
เชือ่ ว่ารัฐบาลและทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องจะเร่งดำ�เนินการ
เพื่อให้เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ตัวเลขคาดการณ์เศรษฐกิจ
ของไทยปรับตัวดีข้ึน เป็นระดับ 3.7 - 4.0% จากเดิม                                                       
3.5 - 4.0%
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หอการค้าไทยชี้ EEC ช่วยไทยหลุดพ้น
กับดักรายได้ปานกลาง
นายกลิ น ท์ สารสิ น ประธานกรรมการ
หอการค้าไทย ระบุว่า การที่ไทยจะพ้นกับดักรายได้             
ปานกลางใน 20 ปีข้างหน้า หากปล่อยตามธรรมชาติ                                                                                           
ไม่มที าง แต่ EEC ทำ�ให้ไทยขับเคลือ่ นได้ โดยผลิตภัณฑ์          
มวลรวมในประเทศ (GDP) จะมีสัดส่วนเกษตร 10%
อุตสาหกรรม 40% และบริการ 50% แรงงานทีก่ ระจาย
ในแต่ละภาคอยู่ท่ี 10% 20% และ 40% ตามลำ�ดับ
และมี แ นวโน้ ม ว่ า อุ ต สาหกรรมจะใช้ หุ่น ยนต์ ทำ�ระบบ
อัตโนมัตมิ ากขึน้ และแนวโน้มของภาคบริการจะเติบโตขึน้                         
อย่ า งมาก ดั ง นั้น จึ ง เป็ น เรื่อ งที่ต้อ งมองว่ า ในอนาคต
จะทำ�อย่างไรต่อ ทั้งนี้ประเทศที่เจริญแล้วจะมีสัดส่วน                              
ภาคบริการ 70-80% ของจีดีพี แต่ไทยมีเพียง 50%
อนาคตหากจะเติบโตขึน้ ต้องเน้นภาคบริการ จะเทรนคน
อย่างไร เป็นสิง่ ทีเ่ รากังวล ได้คยุ กับหอการค้าญีป่ นุ่ ซึง่ ก็มี
ข้อกังวลว่า แผนต่าง ๆ ทีร่ ฐั บาลพูดไว้ตรงตามกำ�หนดการ                                                                    
หรือไม่ และเรื่องแรงงานเป็นอย่างไร มีพร้อมหรือไม่ซ่งึ   
ตอนนีร้ ฐั บาลไทยยังไม่มเี จ้าภาพด้านภาคบริการอย่างจริงจัง

ชลบุรีจะเป็นศูนย์กลางการจัด
ประชุมและนิทรรศการ
ฉะเชิงเทราเน้นท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม และระยองเน้น
กระจายรายได้สู่ชุมชน
นายกลินท์ สารสิน
ประธานกรรมการหอการค้าไทย
สำ�หรับแผนการท่องเทีย่ วใน EEC มี 3 จังหวัด คือ
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เมื่อนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น      
กินอาหารเพิ่มขึ้น หลายจังหวัดต้องทำ�อาหารมาเสริม             
ตรงนี้ ในแต่ ล ะจังหวัดคือ ชลบุรี จะเป็นศูนย์กลางไมซ์                                                                   
(การจัดประชุม แสดงงาน และนิทรรศการ) งานกีฬา เทศกาล
ต่าง ๆ ฉะเชิงเทรา เน้นท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม และระยอง
เน้นการกระจายรายได้สชู่ มุ ชน โดยทำ�ผ่านแนวคิด B-leisure
destination ซึง่ เป็นจุดหมายปลายทางของทัง้ การท่องเทีย่ ว
และทำ�ธุรกิจพร้อมกัน ให้สามารถรวมอยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ดียวกัน

นายกลินท์ ประเมินการขยายตัวในพืน้ ที่ EEC โดยเฉพาะใน
จังหวัดชลบุรวี า่ บางแสน จะเป็นศูนย์ฝกึ อบรมด้านการท่องเทีย่ ว                                                                                         
พัทยาจะมีรถรางทีว่ งิ่ บนพืน้ ราบ ซึง่ ผูส้ งู อายุหรือคนพิการสามารถ
ขึ้นได้ เชื่อมจากรถไฟฟ้าความเร็วสูงเข้าสู่พัทยา นอกจากนี้                                                                                     
จะมีโครงการที่เป็นจุดไฮไลท์ของประเทศ คือ พัทยา ออนเพียร์
(Pattaya on Pier) คล้ายกับเพียร์ 39 ของซานฟรานซิสโก ขณะที่                                                                              
แหลมบาลีฮายจะทำ�เป็นท่าจอดเรือสำ�ราญ ส่วนทางใต้ของ
พั ท ยาจะมีพัทยาเมืองใหม่ ซึ่งมีศูนย์ประชุมนอกจากนี้จะมี ถ นน              
เลียบชายฝั่งจากระยองมาถึงใกล้ ๆ สนามบินอู่ตะเภา ซึ่งมี
อยู่แล้วแต่จะต้องปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น โดยทำ�อย่างไรให้            
การคมนาคมเชื่อมโยงถึงกันได้
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การลงทุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึง่
ของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
สมบูรณ์แบบ (Smart City)
นายวิกรม กรมดิษฐ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำ�กัด (มหาชน)

อมตะเตรียมที่ดินหมื่นไร่รับการลงทุน EEC
แย้ม SAAB เตรียมเปิดศูนย์ซอ่ มการบินฯ
นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั
อมตะ คอร์ปอเรชัน จำ�กัด (มหาชน) กล่าวว่า เมือ่ ต้นเดือน
ตุลาคมทีผ่ า่ นมาบริษทั ได้รว่ มลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการ Amata Aerospace City กับบริษทั ซาบ เอบี (Saab AB)
ประเทศสวีเดน โดยมีนายโฮคาน บุสเกห์ (Mr.Hakan Buskhe)
กรรมการและประธานเจ้ า หน้ า ที่บ ริ ห าร เข้ า ร่ ว มลงนามใน                                         
ความตกลงดังกล่าวและมี พล.อ.อ. ประจิน จัน่ ตอง รองนายก
รัฐมนตรี ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้จะ                                                            
นำ�ไปสูก่ ารพัฒนา “เมืองอัจฉริยะและเมืองอากาศยาน” ในนิคม
อมตะนคร จ.ชลบุรี ทีส่ อดรับกับนโยบายรัฐบาลในการขับเคลือ่ น
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
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โดยแนวทางความร่ ว มมื อ จะครอบคลุ ม การศึ ก ษา
และพั ฒ นาด้ า นการจราจรภายในเมื อ งอั จ ฉริ ย ะ การ
วางระบบผั ง เมื อ งและการฝึ ก อบรมแบบการบิ น จำ � ลอง                                                   
(Simulation) ที่จ ะทำ � ให้ ไ ทยเป็ น ศู น ย์ ก ลางอุ ต สาหกรรม
อากาศยาน ทั้งในระดับเอเชียและระดับโลก เพราะบริษัท                                                                                     
ซาบ เอบี เป็นบริษัทชั้นนำ�ระดับโลกในด้ า นอากาศยาน                                                                         
และนวั ต กรรมอากาศยาน ที่จ ะเข้ า มาเป็ น พั น ธมิ ต รทาง
ธุ ร กิ จ ร่ ว มกั น พั ฒ นาเมื อ งอั จ ฉริ ย ะและเมื อ งอากาศยาน
ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ยิ่ ง ขึ้ น นำ � ไปสู่ ก ารพั ฒ นาและรองรั บ                                           
การลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมอากาศยานที่เป็นหนึ่งในกลุ่ม
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต การลงทุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะสมบูรณ์แบบ (Smart City)                                                                                   
ของอมตะ ซึ่งเบื้องต้นมีพ้ืนที่รองรับการดำ�เนินการเมือง
อัจฉริยะ 8,000 ไร่ในนิคมอมตะนคร ส่วนจะใช้พน้ื ทีจ่ ริงเท่าใด
และเม็ดเงินลงทุนเท่าใดคาดว่าจะสามารถสรุปได้ในปี 2561 นี้
ด้านนายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอปอร์เรชัน จำ�กัด
(มหาชน) กล่าวเสริมว่า การเตรียมพร้อมของบริษัทในกลุ่ม
อมตะ เพื่อรองรับการลงทุนที่จะเกิดขึ้นอันใกล้น้ี บริษัท                              
มีท่ดี ินรองรับไว้อยู่แล้วกว่า 10,000 ไร่ ทั้งในส่วนของนิคม                                                                                                          
อุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรม                                                                                                                            
อมตะซิต้ี จ.ระยอง โดยจะเป็นการทยอยพัฒนาแบ่งเป็น                                                                                                                                       
เฟส ภายใน 5 ปี เริ่มต้นจากปี 2560 โดยวางเป้าหมาย               
การพัฒนาไว้ 1,000-2,000 ไร่ตอ่ ปี

R&D

2 บริษัทไทยลุยงานวิจัย เสริมแกร่ง
ยอดผลิตภัณฑ์ด้านงานวิจัย มุ่งพื้นที่ EEC

ก

ารลงทุนกิจการวิจัยและพัฒนา (R&D) ในไทยกำ�ลังก้าวสู่ยุคการเปลี่ยนแปลงจากความมุ่งมั่นของเอกชน
เองที่พอมีกำ�ลัง ปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐมากขึ้น เพื่อก้าวสู่ประเทศไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งกลไกหนึ่งที่จะทำ�ให้
ไทยแลนด์ 4.0 มุ่งสู่ภาพจริง คือ นโยบายการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยรัฐบาล
ต้องการให้เอกชนเข้าไปลงทุนกิจการที่ใช้นวัตกรรมในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งเอกชนไทยที่น่าจับตามองปัจจุบันมีหลายบริษัท
คอลัมน์ R&D ฉบับนี้นำ�เสนอ 2 ผู้ประกอบการที่ต่อยอดธุรกิจด้วยงานวิจัยอย่างบริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำ�กัด
(มหาชน) และบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
พี ที ที จี ซี ห นุ น ขั บ เคลื่ อ นอี อี ซี 5 ปี ทุ่ ม งบ 1.3
แสนล้านบาท ผลิตปิโตรเคมีใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั พีทที ี โกลบอล
เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษทั มีแผนทีจ่ ะลงทุน
ในอุตสาหกรรมทีใ่ ช้เทคโนโลยีขน้ั สูงและเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ทีส่ อดคล้องกับ EEC ในระยะ 5 ปี (2560-2564) ประมาณ 1.3
แสนล้านบาท โดยบริษทั ได้ตดั สินใจลงทุนหลายโครงการในระยะ
เวลา 1-2 ปี จะมุง่ เน้นการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของธุรกิจทีม่ อี ยูป่ จั จุบนั ให้เข้มแข็ง และแข่งขันได้ ซึง่ จะดึงดูด
พันธมิตรทีม่ ี เทคโนโลยีสงู อย่างญีป่ นุ่ ให้เข้ามาลงทุนเพิม่ เติมได้
สำ�หรับแผนการลงทุนใน EEC จะประกอบด้วยโครงการ
Map Ta Phut Retrofit เพือ่ ปรับปรุงประสิทธิ ภาพและเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันการผลิตโรงงานทีม่ าบตาพุด ก่อสร้าง
โรงงานแนฟทาแครกเกอร์ ขนาดกำ�ลังการผลิตเอทิลนี ที่ 5 แสนตัน
ต่อปี และโพรพิลนี 2.5 แสนตันต่อปี ซึง่ เริม่ ก่อสร้างมาตัง้ แต่
ไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 และจะเริม่ ผลิตเชิงพาณิชย์ในปี 2563
โครงการโพลิออลได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับบริษทั
ซันโย เคมิคลั อินดัสตรี (SCI) และ โตโยต้า ทูโช่ คอร์ปอเรชัน่
(TTC) จากประเทศญีป่ นุ่ เพือ่ ตัง้ โรงงานผลิต Polyols & PU System

คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)

ภายใต้บริษทั ร่วมทุน GC Polyols เพือ่ ขยายธุรกิจขัน้ ปลายนา้ํ สู่ กลุม่
อุตสาหกรรม Polyurethane ทีม่ มี ลู ค่าสูงมีก�ำ ลังการผลิตโพลิออล
1.3 แสนตันต่อปี และ PU Systems กำ�ลังการผลิต 2 แสนตันต่อปี
เริม่ ก่อสร้างไตรมาส 3 ปี 2560 ผลิตเชิงพาณิชย์ได้ปี 2563 วงเงิน
ลงทุนทัง้ โครงการ 900 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกวิศวกรรมชัน้ สูงประเภท
High-Heat ResistantPolyamide-9T (PA9T) และ Hydrogenated
Styrenic Block Copolymer (HSBC) แห่งแรกในประเทศไทย โดย
ได้ลงนามสัญญาร่วมทุนเบือ้ งต้น กับบริษทั คุราเรโกะ และบริษทั
ซูมโิ ตโม่ คอร์ปอเรชัน่ จากประเทศญีป่ นุ่ เพือ่ ร่วมกันศึกษาความ
เป็นไปได้ ของโครงการในรายละเอียดมีก�ำ ลังการผลิตของ PA9T
อยูท่ ่ี 1.3 หมืน่ ตันต่อปี และโครงการ HSBC มีก�ำ ลังการผลิตอยูท่ ่ี
1.6 หมืน่ ตันต่อปี จะสรุปผลการร่วมทุนได้ชว่ งต้นปี 2561โครงการ
เมทิลเอสเตอร์แห่งที่ 2 ผลิตเมทิลเอสเตอร์ 2 แสนตันต่อปี วงเงิน
47 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ผลิตเชิงพาณิชย์ปี 2560
www.pttgcgroup.com

วารสารอุตสาหกรรม / 15

คุณอนุสรณ์ มุทราอิศ

กรรมการบริหารบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
จำ�กัด

เดลต้า นวัตกรรมเพื่อภาคอุตสาหกรรม

บริษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
หนึง่ ในผูน้ �ำ อิเล็กทรอนิกส์และนวัตกรรมไอซีทขี องโลก ที่
ดำ�เนินธุรกิจด้านการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ เพาเวอร์
ซัพพลายและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่นื ๆ ปัจจุบันมี
โรงงานในประเทศ 2 แห่ง ตัง้ อยูท่ เ่ี ขตนิคมอุตสาหกรรม
บางปู จังหวัดสมุทรปราการ และในนิคมอุตสาหกรรม
เวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา คุณอนุสรณ์ มุทราอิศ
กรรมการบริหารบริษทั ฯ กล่าวว่า บริษทั มีการพัฒนาและ
จำ�หน่ายสินค้าทีต่ อบสนองความต้องการของลูกค้าในหลาย
อุตสาหกรรม โดยลูกค้าอยูใ่ นตลาดระดับบน ทำ�ให้บริษทั
มีผลกำ�ไรสูงและเริม่ ให้บริการรับจ้างผลิตสินค้าตามความ
ต้องการของบริษทั ฯ คูค่ า้ ปัจจุบนั เดลต้าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
มากกว่า 100 ลิขสิทธิ์ และมีการลงทุนด้านวิจยั และพัฒนา
สินค้ามากถึงปีละ 1,000 ล้านบาท ตอบรับไทยแลนด์ 4.0
และเทรนด์โลก
บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญด้านงานวิจยั และการพัฒนา
ซึง่ สามารถขยายตลาดจากระดับ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
เพิม่ เป็น 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปัจจุบนั บริษทั ฯ ครอง
ส่วนแบ่งตลาดสือ่ สารมากกว่า 50% ของโลก ขณะทีก่ าร
ลงทุนใน EEC บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้
ในการลงทุน ขณะเดียวกันจะศึกษาความเป็นไปได้ในพืน้ ที่
อืน่ ๆ ด้วย เพือ่ เปรียบเทียบกับตลาดต่างประเทศ ส่วนการ
ลงทุนในด้าน R&D ใน EEC นัน้ ก็จะศึกษาไปด้วยเช่นกัน
ในปี 2560 บริษทั ฯ ตัง้ เป้าหมายยอดขายจำ�นวน
1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิม่ จากปีทผ่ี า่ นมาที่ ทำ�ได้
ประมาณ 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำ�หรับผลิตภัณฑ์
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ทีม่ กี ารเติบโตอย่างมีนยั สำ�คัญ อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ รวมถึง
ผลิตภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์ทใ่ี ช้ทางการแพทย์และสุขภาพ "การพัฒนา
ระบบเครือ่ งจักรเป็นออโตเมชัน นำ�ซอฟต์แวร์มาเชือ่ มระบบ นำ�หุน่ ยนต์
มาช่วยผลิตปรับปรุงเครือ่ งจักร เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ โดยบริษทั ฯ มีการใช้
R&D อยูแ่ ล้วตัง้ แต่ตน้ ทางจนถึงปลายทาง" คุณอนุสรณ์ กล่าว
ปัจจุบันรัฐบาลมีการส่งเสริมเรื่องวิจัยและพัฒนา โดยการ
สนับสนุนในรูปแบบกองทุน ขณะเดียวกันกระทรวงต่าง ๆ มีการ
ประสานกับมหาวิทยาลัยเพือ่ นำ�งานวิจยั มาต่อยอดเชิงพาณิชย์ และ
บริษทั เอกชนเป็นความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ โดยจะเป็นโมเดล
ต่อยอดให้เกิดการพัฒนาด้านวิจยั และพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ซึง่ ปัจจุบนั
บริษทั ได้สนับสนุนเงินให้กบั เอกชนภายใต้ โครงการแองเจิลฟันด์ โดยกรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เป็นผูบ้ ริหารเงิน ใช้ระบบรับสมัครเอกชน
และคัดเลือกผูท้ ม่ี นี วัตกรรมแต่ขาดเงินทุน ซึง่ บริษทั ได้เข้าไปสนับสนุน
จุดนีม้ าระยะหนึง่ แล้ว
ทั้งนี้นวัตกรรมและเทคโนโลยีนับเป็นหัวใจสำ�หรับธุรกิจของ
บริษัทฯ ซึ่งหมายถึงความอยู่รอดหรือการเติบโตของธุรกิจ ดังนั้น
บริษทั ฯ จึงได้ให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนาด้วยการลงทุนพัฒนาบุคลากร
ในองค์กรและการร่วมมือกับหน่วยงานอืน่ ๆ ของกลุม่ เดลต้า ซึง่ จะเห็น
ได้วา่ ปัจจุบนั บริษทั ฯ สามารถเป็นผูน้ �ำ ด้านการเพิม่ ประสิทธิภาพของ
อุปกรณ์ดา้ นเพาเวอร์ซพั พลาย รวมทัง้ สามารถผลิตอุปกรณ์อน่ื ๆ ที่
ใช้ในการผลิตพลังงานทางเลือก ด้วยความสามารถดังกล่าว ทำ�ให้บริษทั ฯ
มีผลประกอบการทีเ่ ติบโตอย่างต่อเนือ่ ง

สำ�หรับผูป้ ระกอบการทีน่ �ำ R&D มาใช้ในการพัฒนาและดำ�เนิน
ธุรกิจจะได้รบั สิทธิประโยชน์จากการลงทุน เช่น A1: อุตสาหกรรมฐาน
ความรู้ กิจการทีล่ งทุนในสินทรัพย์ถาวรไม่สงู เน้น R&D ซึง่ เป็นสิง่ สำ�คัญ
อย่างมากต่อการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศในระยะยาว โดย
ในมาตรา 31 ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล 8 ปี ไม่ก�ำ หนดวงเงินสูงสุด
อีกทัง้ ยังได้รบั สิทธิประโยชน์เพิม่ เติมตามคุณค่าของโครงการ มาตรา 28
ได้รบั การยกเว้นอากรเครือ่ งจักร มาตรา 36 ยกเว้นอากรวัตถุดบิ ผลิต
เพือ่ ส่งออก
www.deltathailand.com

Biz
Law

ค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

พ

ระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 กำ�หนดให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องชำ�ระค่าธรรมเนียมตาม
กฎกระทรวงที่กำ�หนดซึ่งกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 กำ�หนดให้มีค่าธรรมเนียมรวม
2 ฉบับ คือ กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535) ซึ่งกำ�หนดค่าธรรมเนียมการอนุญาต และกฎกระทรวงฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2535) ซึ่งกำ�หนดค่าธรรมเนียมรายปี
ค่ า ธรรมเนี ย มการอนุ ญ าตนั้ น ประกอบไปด้ ว ย                                                               
ค่ า ธรรมเนี ย มการออกใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การ                                                                
โรงงาน ค่ า ธรรมเนี ย มการขยายโรงงานค่ า ธรรมเนี ย ม                                                                            
ก า ร ต่ อ อ า ยุ ใ บ อ นุ ญ า ต ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร โร ง ง า น                                                               
ซึ่ ง ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม เ ห ล่ า นี้ กำ � ห น ด อั ต ร า ไว้ ตั้ ง แ ต่                                               
500 บาท ถึ ง 60,000 บาท นอกจากนี้ ยั ง มี                                                                                                  
ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตกำ�หนดอัตราไว้ 100 บาท
สำ�หรับค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานและค่าคำ�ขอรับใบอนุญาตปัจจุบันไม่มีการจัดเก็บ
ซึ่งค่าธรรมเนียมเหล่านี้กำ�หนดไว้สำ�หรับโรงงานจำ�พวก
ที่ 3 ซึ่งกฎหมายกำ�หนดให้ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงานก่อนเท่านั้น
ค่าธรรมเนียมรายปีก�ำ หนดไว้ส�ำ หรับโรงงานจำ�พวก
ที่ 2 และโรงงานจำ�พวกที่ 3 โดยจะกำ�หนดให้ช�ำ ระเป็นรายปี                                                                            
ปี ล ะหนึ่ ง ครั้ ง โดยกำ � หนดอั ต ราไว้ ตั้ ง แต่ 150 บาท                   

ถึง 18,000 บาท ซึ่งหากถึงกำ�หนดชำ�ระแล้วผู้ประกอบ
กิจการโรงงานไม่ชำ�ระกฎหมายกำ�หนดให้ต้องเสียเงินเพิ่ม            
ร้อยละ 5 ต่อเดือน หากยังไม่ชำ�ระอีกกฎหมายกำ�หนด
ให้ทางราชการสามารถออกคำ�สั่งให้หยุดประกอบกิจการ
โรงงานจนกว่าจะได้ชำ�ระแล้วเสร็จ
อย่ า งไรก็ ต ามค่ า ธรรมเนี ย มการอนุ ญ าตและ
ค่าธรรมเนียมรายปีดังกล่าวข้างต้นอาจมีการยกเว้นให้                                  
ผู้ ป ระกอบกิ จ การโรงงานไม่ ต้ อ งชำ � ระได้ โดยการ
ออกกฎกระทรวงขึ้ น มายกเว้ น ตั้ ง แต่ ที่ มี ก ารบั ง คั บ ใช้                                                                       
พระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. 2535 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบนั
ได้มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมในหลายกรณี ดังนี้
1. ยกเว้นค่าธรรมเนียมทุกอย่างตลอดไป ได้แก่
การยกเว้นให้กับการประกอบกิจการโรงงานหลวง อาหาร
สำ�เร็จรูปภายใต้โครงการหลวง และโครงการตามพระราชดำ�ริ
การยกเว้ น ให้ กับ ผู้ป ระกอบกิ จ การโรงงานที่ต้ัง โรงงาน             
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อยู่ใ นเขตนิ ค มอุ ต สาหกรรม ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการ                                                           
นิคมอุตสาหกรรม
2. ยกเว้นค่าธรรมเนียมแบบมีระยะเวลา ซึง่ กรณี               
นี้ ท างราชการจะมี ก ารออกกฎหมายให้ ย กเว้ น เมื่ อ มี                                                                                                      
เหตุบางประการหรือผูป้ ระกอบกิจการโรงงานได้ด�ำ เนินการ
ตามเงื่อนไขบางประการที่กำ�หนดก่อนแล้วจึงจะได้รับการ
ยกเว้นค่าธรรมเนียม ซึง่ ส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาตัง้ แต่ 1 ปี
หรือ 5 ปี แล้วแต่กรณี ทีผ่ า่ นมามีการยกเว้นค่าธรรมเนียม
ดังกล่าว เช่น การยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีไม่เกิน 5 ปี
และยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ตอ่ อายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานแก่ผ้ปู ระกอบกิจการโรงงานไม่เกิน
1 ครั้ง สำ�หรับโรงงานที่ได้รับความเสียหาย                                                                          
จากภั ย ธรรมชาติ (น้ำ � ท่ ว ม ดิ น โคลนถล่ ม                              
ธรณี พิ บั ติ ไข้ ห วั ด นก) นอกจากนี้ ยั ง มี                      
การยกเว้ น ค่ า ธรรมเนี ย มรายปี 5 ปี และ                                                                 
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน 1 ครัง้ ให้กบั ผูป้ ระกอบกิจการ
โรงงานที่รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001
หรือ ISO 18001  หรือ มีการนำ�ของเสียหรือวัสดุ
ทีเ่ หลือใช้จากการประกอบกิจการโรงงาน  มาใช้
ประโยชน์ เป็นต้น
สำ � หรั บ สถานที่ ท่ ี จ ะสามารถชำ � ระ                                                                            
ค่าธรรมเนียมนั้ น กระทรวงอุ ต สาหกรรม                 
กำ�หนดให้ชำ�ระได้ที่สำ�นักงานอุตสาหกรรม
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จังหวัดในเขตที่โรงงานตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครชำ�ระได้ท่ี        
กรมโรงงานอุ ต สาหกรรม และในอนาคตอาจกำ � หนดให้                   
มีการชำ�ระได้ท่ีธนาคารพาณิชย์ ที่ทำ�การไปรษณีย์ และ                                                                           
ศู น ย์ บ ริ ก ารชำ � ระเงิ น ที่เชื่อ มต่ อ สั ญ ญาณกั บ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมได้
ขอบคุณข้อมูลจาก
นายสุนทร  แก้วสว่าง
ผูอ้ �ำ นวยการกองกฎหมาย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ขอบคุณรูปภาพจาก
www.scg.com

อก. S ciety
พิธีบำ�เพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เมือ่ วันที่ 13 ตุลาคม 2560 นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมภริยา และนายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ร่วมพิธบี �ำ เพ็ญกุศลเพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี             
วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โดยได้มกี ารทำ�บุญตักบาตรพระสงฆ์ จำ�นวน 89 รูป ซึง่ มี พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ทำ�เนียบรัฐบาล และในส่วน
ของกระทรวงอุตสาหกรรมได้จดั พิธบี �ำ เพ็ญกุศลเพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศล
ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตโดยมี นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัด
กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี มีการทำ�บุญตักบาตรพระสงฆ์
จำ�นวน 19 รูป ซึง่ มีคณะผูบ้ ริหาร ข้าราชการ และพนักงานกระทรวงอุตสาหกรรม                                                       
ร่วมพิธี ณ บริเวณอาคารสำ�นักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุ ต สาหกรรม ประดั บ ต้ น ดาวเรื อ งแสดงความจงรั ก
ภั ก ดี รำ�ลึ กในพระมหากรุ ณาธิ คุ ณพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร         
มหาภูมิพลอดุลยเดช
เมือ่ วันที่ 11 ตุลาคม 2560 นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธปี ระดับต้นดาวเรือง                     
ของกระทรวงอุตสาหกรรม เพือ่ เป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำ�ลึกใน                                                                       
พระมหากรุณาธิคณ
ุ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
ซึ่ง กระทรวงอุ ต สาหกรรมได้ ดำ� เนิ น การปลู ก และประดั บ ตกแต่ ง                
ต้นดาวเรืองบริเวณรอบกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี นายพสุ โลหารชุน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม คณะผูบ้ ริหารระดับสูง ข้าราชการ และ              
เจ้าหน้าทีก่ ระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมงาน ณ บริเวณลานพิธดี า้ นนอก
อาคารสำ�นักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ปาฐกถา “แนวทางการพัฒ นากลุ่มธุรกิจให้สอดคล้องกับ           
S-Curve เพื่อมุ่งสู่ Thailand 4.0”
เมือ่ วันที่ 16 ตุลาคม 2560 นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ
“แนวทางการพัฒนากลุ่มธุรกิจให้สอดคล้องกับ S-Curve
เพื่อมุ่งสู่ Thailand 4.0” ในงานสัมมนาสมาคมการค้าประจำ�
ปี 2560 ซึง่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดขึน้ ณ โรงแรม             
เซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์ โดยเป็นการกำ�หนดทิศทาง     
ให้แก่ผปู้ ระกอบการภายใต้สถานการณ์ปจั จุบนั ตลอดจนสามารถ
นำ�ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาให้สามารถแข่งขันได้
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เยี่ยมชมความก้าวหน้าเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหุ่นยนต์
เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวง
อุ ต สาหกรรมและคณะ ลงพื้น ที่จัง หวั ด ชลบุ รีเ พื่อ เยี่ย มชม            
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีแขนกล และงานด้านการส่งเสริม                                                                                       
การใช้ หุ่น ยนต์ แ ละระบบอั ต โนมั ติต่าง ๆ เช่น การพัฒนา                     
Robotic System Integrators ผ่านศูนย์การเรียนรู้อุตสาหกรรม                    
เพือ่ ยกระดับอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรม 4.0 ของสถาบัน  
ไทย-เยอรมัน และบริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด โดยมี                                                                               
นายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผูอ้ �ำ นวยการสถาบันไทย-เยอรมัน
และ Mr. Shinsuke Yamaguchi ประธานบริษัท เด็นโซ่
(ประเทศไทย) จำ�กัด ให้การต้อนรับ ณ นิคมอุตสาหกรรม           
อมตะนคร จังหวัดชลบุรี
อุ ต ส า ห ก ร ร ม จั ง ห วั ด พั ท ลุ ง ล ง พื้ น ที่ ให้ คำ � ป รึ ก ษ า                
แก่ผู้ประกอบการ จ.พัทลุง
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 นางพรทิพา อัครสุต
อุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด พั ท ลุ ง พร้ อ มเจ้ า หน้ า ที่ล งพื้น ที่ใ ห้                      
คำ�ปรึกษาแนะนำ�แก่ผปู้ ระกอบการ 2 ราย คือ 1. กลุม่ พัฒนา
ผ้าทอบ้านแพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์            
ผ้าทอมือ ผ้าพิมพ์ลาย ย้อมด้วยสีธรรมชาติ 2. บริษทั ไทยนาโน
เซลลูโลส อ.เมือง จ.พัทลุง โดยมีนายสมบัติ รุง่ ศิลป์ ผูจ้ ดั การได้ให้
ข้อมูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ ต่าง ๆ เช่น แผ่นมาร์คหน้า (Difference
Mellow Mask) ผ้าปิดแผล และวุน้ ข้าว (Rice Jelly) ผลิตภัณฑ์เพือ่
สุขภาพนวัตกรรมจากข้าวเล็บนกของพัทลุงทีค่ ดิ ค้นและผลิตโดย
คนพัทลุง
พิจารณาสินเชื่อเอสเอ็มอีแก่ผู้ประกอบการ จ.เพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม   2560 นางไพรินทร์ กันทะวงษ์
อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำ�จังหวัดเพชรบูรณ์
ครั้งที่ 7/2560 โดยมี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
เข้าร่วมทีป่ ระชุมพิจารณาอนุมตั วิ งเงินสินเชือ่ ให้กบั SMEs ทีย่ น่ื ขอ
สินเชือ่ จากกองทุนฯ จำ�นวน 2 ราย รวมเป็นเงิน 4.2 ล้านบาท ได้แก่                                                                                  
1. ห้างหุน้ ส่วนจำ�กัดชัยเจริญยนต์คาร์เซอร์วิส วงเงิน 3 ล้านบาท            
2.  บริษทั ปิน่ เพชร จำ�กัด วงเงิน 1.2 ล้านบาท ทัง้ นี้ จังหวัดเพชรบูรณ์
อนุมัติเงินสินเชื่อกองทุนฯ ไปแล้วจำ�นวน 10 ราย วงเงินอนุมัติ          
รวมทัง้ สิน้ 50.7 ล้านบาท
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Sustainable Biz

โ

ครงการอุ ต สาหกรรมสี เ ขี ย ว (Green
Industry) สนับสนุนให้สถานประกอบการมุง่ พัฒนา
ธุรกิจบรรลุเป้าหมายเป็นขั้นตอนตั้งแต่ระดับ 1 สูงสุด
คือระดับ 5 “เครือข่ายสีเขียว” ในปี 2560 นี้มีสถาน
ประกอบการที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ
5 จำ�นวน 6 ราย หนึ่งในนั้นคือ บริษัท สยามทบพัน
แพคเกจจิ้ ง จำ � กั ด ผู้ ผ ลิ ต บรรจุ ภั ณฑ์ ม าตรฐาน
Sustainable Biz ฉบับนี้จึงสัมภาษณ์ คุณซาโตชิ
คาวาดะ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ที่จะมาถ่ายทอด
ความรู้ ประสบการณ์และบอกเล่าถึงความภาคภูมิใจ
กับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 พร้อมข้อคิดดี ๆ
ให้กับสถานประกอบการที่พร้อมจะเติบโตควบคู่กับ
สิ่งแวดล้อม

คุณซาโตชิ คาวาดะ
กรรมการผู้จัดการบริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำ�กัด
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จุดเริ่มต้นของสยามทบพันแพคเกจจิ้ง
เป็นการร่วมทุนกันระหว่าง บริษทั เอสซีจี แพคเกจจิง้        
จำ�กัด (มหาชน) และ บริษัททอปปันพริ้นติ้ง จำ�กัด ของ
ประเทศญีป่ นุ่ จดทะเบียนครัง้ แรกเมือ่ ปี พ.ศ. 2533 โดยใช้
ชือ่ ว่า บริษทั สยามการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ จำ�กัด ภายหลัง
จึงเปลีย่ นชือ่ เป็น บริษทั สยามทบพันแพคเกจจิง้ จำ�กัด โดย
สยามทบพันประกอบธุรกิจผลิตจัดจำ�หน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์ และ
สิง่ พิมพ์ดว้ ยระบบการพิมพ์แบบออฟเซ็ต (Offset) ซึง่ ปัจจุบนั
สยามทบพันผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ให้กบั ลูกค้าแล้วกว่า 200 ราย
ก้าวสู่ความยั่งยืนด้วยวัฒนธรรมสีเขียว
ด้านสิ่งแวดล้อมของสยามทบพันไม่สนับสนุนการ
ตัดไม้ท�ำ ลายป่าหรือป่าอนุรกั ษ์ของชุมชน เพือ่ ให้ผผู้ ลิตและ
ผู้บริโภคตระหนักถึงความยั่งยืนของการใช้ผลิตภัณฑ์ท่มี า
จากไม้ ทางสยามทบพันมีการตรวจสอบผูผ้ ลิตและผูแ้ ปรรูป
กระดาษทุกรายว่าเป็นผูผ้ ลิตจากป่าปลูกบนพืน้ ที่ และถูกต้อง
ตามกฎหมายทุกขั้นตอน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าว่า
สยามทบพันไม่มกี ารซือ้ ขายจากผูผ้ ลิตหรือจำ�หน่ายกระดาษ
ทีล่ กั ลอบตัดไม้จากป่าธรรมชาติอย่างแน่นอน
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อีกทั้งยังมีกิจกรรมธนาคารขยะ กิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ด้วยการเก็บ
ขวดพลาสติก กระป๋อง กล่องนม มาแลกไข่ เครื่องดื่มหรือ             
น้ำ�ยาปรับผ้านุ่ม และมีการรณรงค์ให้ทุกคนใช้ถุงผ้าแทน          
ถุงพลาสติก ในส่วนนีท้ างสยามทบพันได้รบั ความร่วมมือจาก
พนักงานทุกคนรวมถึงร้านค้าประจำ�โรงอาหารภายในอีกด้วย

อบรมการสานกระเป๋าให้แก่ชุมชน

อบรมโปรแกรมออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ให้แก่นกั ศึกษา

โครงการตลาดนัดมือสองของสยามทบพัน

กระเป๋าจากวัสดุเหลือใช้ภายในโรงงาน

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 เครื่องหมายการันตีองค์กร
“สยามทบพั น ได้ รับ การรั บ รองการจั ด การด้ า น                 
สิง่ แวดล้อมตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2544 บริษทั เล็งเห็นถึงความสำ�คัญ
ของการมีสว่ นร่วมในการดูแลรักษา รวมถึงการป้องกันผลกระทบ       
ทีจ่ ะเกิดขึน้ กับสิง่ แวดล้อมเพือ่ เป็นการแสดงความรับผิดชอบ
เรามุง่ มัน่ และดำ�เนินการจัดการระบบสิง่ แวดล้อมอย่างเคร่งครัด
มาตลอด” คุณซาโตชิ คาวาดะ กล่าว
สยามทบพันมีแนวคิดทีว่ า่ ธุรกิจการพิมพ์บรรจุภณ
ั ฑ์
ต้องให้ความสำ�คัญเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม จึงตัดสินใจเข้าร่วม
โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เมือ่ ปี พ.ศ. 2557                                                                          
โดยได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 ระบบสีเขียว
(Green System) และระดับ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)                                                                    
ในปี พ.ศ. 2558 และล่าสุดปี พ.ศ. 2560 สยามทบพันได้รบั
รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green                 
Network) ทัง้ นีส้ ยามทบพันมองว่าระดับ 5 นัน้ เป็นเรือ่ งที                                                                                     ่
ยากขึ้นมาอีกระดับ เนื่องจากการจัดการดูแลไม่ใช่แค่ใน
พื้นที่เท่านัน้ ยังขยายไปถึงชุมชน บริษทั รอบข้าง ลูกค้า และ
ซัพพลายเออร์ การสร้างเครือข่ายของบริษทั ฯ ได้นน้ั ใช้แนวทาง
ด้านการส่งเสริมการพัฒนาคูค่ า้ และชุมชน ด้วยการพัฒนา

ปรับปรุงเพือ่ ลดเศษวัสดุทเ่ี กิดขึน้ จากการผลิต การสร้างรายได้                                                                                                 
ให้กบั ชุมชน โดยจัดทำ�โครงการอบรมการสานตะกร้า และกระเป๋า
จากพลาสติกทีเ่ ป็นวัสดุเหลือใช้ในโรงงาน อีกทัง้ ยังจัดหาตลาด
รองรับสินค้าจากชุมชน โดยมีการจัดตลาดนัดมือสองเพื่อให้
พนักงานของบริษทั ฯได้เปิดขายสินค้า รวมทัง้ ให้ชมุ ชนนำ�สินค้า
ราคาที่เหมาะสมมาจัดจำ�หน่าย และอีกหนึ่งโครงการที่ทาง                                                                                 
สยามทบพันจัดทำ�เพื่อสร้างเครือข่ายสีเขียวคือ การอบรม
โปรแกรมออกแบบบรรจุภัณฑ์แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค      
สมุทรปราการ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และปฏิบัติงานจริงเพื่อ            
นำ�ไปใช้กบั การทำ�งานในอนาคต
“ธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนได้น้นั ในความคิดของผม
คือ ระบบการบริหารงานทีด่ ี การจัดการทีม่ คี ณ
ุ ภาพแล้ว ต้องมี             
สิง่ แวดล้อม มีความปลอดภัย ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม
อีกทั้งต้องให้ความสำ�คัญกับสิทธิมนุษยชน การใช้แรงงานที่                                                          
ถูกกฎหมาย ที่กล่าวมานี้เป็นสิ่งสำ�คัญ เมื่อทุกคนมีความสุข
และมีสังคมที่ดีในการทำ�งาน ย่อมส่งผลต่องานที่ออกมานั้น
จะเกิดประสิทธิภาพ รวมถึงการเป็นผูน้ �ำ ทีด่ ี การดำ�เนินการจะ                            
ประสบความสำ�เร็จ จุดมุง่ หมายของบริษทั ก็จะสามารถไปถึง        
เป้าหมายได้ไม่ยากนัก” คุณซาโตชิ คาวาดะ กล่าว
รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 นี้ ถือเป็นเครือ่ งหมาย
รับรองได้ว่าสยามทบพันเป็นหนึ่งองค์กรที่ให้ความสำ�คัญ        
เกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม ชุมชน คูค่ า้ รวมถึงบุคลากรของบริษทั ฯ     
ด้วยการส่งเสริมสร้างสัมพันธ์ทง้ั ห่วงโซ่อปุ ทานเพือ่ การพัฒนา     
ทีต่ อ่ เนือ่ งและยัง่ ยืน
www.siamtoppan.co.th
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Show Case

“จ

ะ ทำ � อ ย่ า งไรให้ ผั ก อ ยู่ ใน รู ป แ บ บ ที่
รั บ ประทานได้ง่ายและยังคงสารอาหารไว้อ ย่า ง
ครบถ้วน” นีค่ อื คำ�กล่าวของ คุณวิรยิ า พรทวีวฒ
ั น์
กรรมการผู้บริหาร บริษัท เชียงใหม่ ไบโอเวกกี้
จำ�กัด ด้วยนวัตกรรมบวกกับความเชี่ยวชาญจึง
เกิดเป็น “ผักอัดเม็ด” ภายใต้แบรนด์ “ไบโอเวกกี้”
(Bioveggie) ผลิตภัณฑ์เอาใจคนรักสุขภาพ
บริษทั เชียงใหม่ไบโอเวกกีเ้ กิดขึน้ เมือ่ 5 ปีทแ่ี ล้ว
จากการรวมตั ว ของกลุ่ ม เพื่ อ นที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ              
ทัง้ วิศวกรรม การตลาด การวิจยั และมีวสิ ยั ทัศน์เดียวกัน
คือจะทำ�อย่างไรให้ผักผลไม้อยู่ในลักษณะที่ผู้บริโภค
สามารถรับประทานได้ง่าย จึงคิดทำ�ในลักษณะเม็ด                        
ขึ้นมา ซึ่งผักอัดเม็ดตัวนี้ไม่ใส่สารปรุงแต่ง สารเคมีหรือ
สีต่าง ๆ ทำ�ให้ได้สารอาหารที่ครบถ้วน โดยใช้เวลา
ทดลองอยูป่ ระมาณ 1 ปี จึงเกิดเป็นนวัตกรรมทีเ่ รียกว่า
"ผลิตภัณฑ์ผักอัดเม็ด 5 สี" ที่ได้จากการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรจากธรรมชาติแท้ ด้วยการใช้เทคนิค        
เตาอบชนิดสุญญากาศ ระบบปิดเพื่อรักษาคุณภาพ
และสารอาหาร ซึ่ ง ถื อ เป็ น นวั ต กรรมที่ ต อบโจทย์                                                                  
คนรักสุขภาพในปัจจุบัน
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คุณวิรยิ า พรทวีวฒ
ั น์ กรรมการผูบ้ ริหาร บริษทั เชียงใหม่ไบโอเวกกี้ จำ�กัด

คั ด สรรวั ต ถุ ด ิ บ คุ ณ ภาพส่ ง ต่ อ ถึ ง ผู ้ บ ริ โ ภค
		
ไบโอเวกกี้ตั้งเป้าหมายไว้ตั้งแต่แรกว่าจะใช้ผักของ
โครงการหลวง 100% เพราะมัน่ ใจในเรือ่ งคุณภาพการเพาะปลูก
การเก็บเกี่ยวผลผลิตที่อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างมีมาตรฐาน
ทำ�ให้มั่นใจได้ว่าผักที่ได้มาจะไม่มีสารตกค้างหรือสารปนเปื้อน
อีกประเด็นหนึง่ คือโครงการหลวงเน้นเรือ่ งการส่งเสริมเกษตรกร
ชาวเขาของภาคเหนือบนดอยสูงทั้งหมด 38 ดอย การเลือกใช้
ของโครงการหลวงทำ�ให้ได้ชว่ ยเหลือเกษตรกรชาวเขา ซึง่ ตัวผักอัดเม็ด        
ไบโอเวกกี้ผลิตจากผักสด 12 ชนิด ได้แก่ บีทรูท, บล็อคเคอรี่,        
เซเลอรี่, พริกหวาน, ปวยเล้ง, ผักชีล้อม, แครอท, พาร์สลีย์,        
มะเขือเทศเชอรี่, ฟักทองญี่ปุ่น, กะหล่ำ�ปลีแดงและหอมญี่ปุ่น
เป็นผักอัดเม็ดที่สามารถรับประทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ หรือ     
ผู้ที่มีปัญหาในการบริโภคผักสด จะช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น                                                                           
ผิวพรรณสดใส ร่างกายได้รบั สารอาหารตามต้องการในแต่ละวัน
เพราะผักอัดเม็ดไบโอเวกกี้ 1 เม็ด เทียบเท่ากับการรับประทาน
ผัก 1 ชามหรือ 150 กรัม ซึง่ นอกจากผักอัดเม็ดไบโอเวกกีแ้ ล้วยังมีตวั
Veggie Gummy เจลาตินทีเ่ สริมวิตามินซีผกั ลงไป 5 ชนิด ผลิตภัณฑ์น้ี
ทำ�เพือ่ ให้เด็กได้รบั ประทานวิตามินซีและยังได้รับสารอาหารจาก
ผักได้ง่าย ๆ

และประเทศตะวันออกกลางโดยจะเน้นตรงส่วนนี้ เนื่องจาก
ประเทศเหล่านีม้ ผี บู้ ริโภคที่มปี ัญหาเรือ่ งสุขภาพ โรคประจำ�ตัว                      
เยอะ ซึ่งได้ไปเปิดตลาดที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับ         
เอมิเรตส์และได้รบั การตอบรับเป็นอย่างดี เป้าหมายต่อไปคือ
อีก 8 ประเทศรอบอ่าวเปอร์เซียที่จะเป็นตลาดส่งออกสินค้า
และขณะนี้ไบโอเวกกี้กำ �ลังตรวจสอบมาตรฐานสินค้าตาม                                                                        
หลักเกณฑ์ขององค์การอาหารและยาแห่งซาอุดิอาระเบีย
(Saudi Food & Drug Authority : SFDA)

วางแผนการตลาดอย่ า งมื อ อาชี พ
การตลาดในประเทศเริ่มตั้งแต่การจำ�หน่ายตาม
ร้านอาหารเพือ่ สุขภาพ เพราะสินค้าทีท่ �ำ ออกมานัน้ มุง่ เน้น
ไปทีก่ ลุม่ คนรักสุขภาพ ตอนนีเ้ ริม่ มีการจำ�หน่ายตามร้าน
สะดวกซื้ออย่าง 7-Eleven, Watsons, Lemon Farm,
Golden Place, SE-Ed Book Center, 7-Catalog, Family
Mart, Lawson 108 และตามร้านขายยาชัน้ นำ� ปัจจุบนั มี
ช่องทางการตลาดเยอะขึน้ กระแสการเปลีย่ นแปลงเรือ่ ง
ไลฟ์สไตล์ของคนเน้นความสะดวกสบายเป็นหลัก ตอนนี้       
ไบโอเวกกี้เริ่มจำ�หน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ จึงคิดว่า               
ช่องทางนี้เหมาะกับสินค้าประเภทนี้ท่สี ุดเพราะจะเกิด
การบอกต่อซึ่งเป็นการต่อยอดทางการตลาดได้ง่ายขึ้น                                                                      
ในส่วนของตลาดต่างประเทศเริม่ มีการส่งออกไปประเทศ
แถบยุโรปอย่างโปแลนด์ ในอาเซียนมีจำ�หน่ายไปยัง
ประเทศพม่า ล่าสุดกำ�ลังจะเข้าไปจำ�หน่ายในเกาหลีใต้

การสนับสนุนจากภาครัฐตัวส่งเสริมแบรนด์ให้แข็งแกร่ง
เนือ่ งจากไบโอเวกกีเ้ ป็นธุรกิจครอบครัวทำ�อย่างค่อยเป็น
ค่อยไป และในขณะนีไ้ ด้รบั การสนับสนุนจากภาครัฐ โดยเฉพาะ
กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้เข้ามา
ช่วยเหลือเรื่องการพัฒนาโรงงานเพื่อทำ�ให้โรงงานมีมาตรฐาน
มากขึน้ รวมถึงระบบจัดการการผลิตภายในโรงงานให้มคี ณ
ุ ภาพ
และมาตรฐาน นอกจากนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมยังนำ�                                                                    
ผู้ ป ระกอบการเข้ า อบรมการพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ ถือว่าการ
สนับสนุนนีเ้ ป็นการเสริมความแข็งแรงให้กับแบรนด์นอกเหนือ
จากการบริหารงานของผู้ประกอบการ
ก้ า วต่ อไปของไบโอเวกกี ้
ไบโอเวกกีย้ งั ไม่หยุดพัฒนาสินค้าเพียงเท่านี้ ในปี 2561
ไบโอเวกกีก้ �ำ ลังจะมีสนิ ค้าใหม่ออกมาจำ�หน่ายเพือ่ เป็นตัวเลือกของ
ผูบ้ ริโภคทีใ่ ส่ใจสุขภาพ โดยเฉพาะในกลุม่ ผลิตภัณฑ์อดั เม็ดนัน้ ยังมี                
เป้าหมายการพัฒนาสินค้าด้วยการเพิ่มไลน์ผลิตโดยการเจาะ
กลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย และจะมีสินค้าเพื่อสุขภาพอย่าง
เมนูอาหารสำ�เร็จรูปพร้อมเสิรฟ์ ทีเ่ ป็นโมเดลธุรกิจซึง่ ไบโอเวกกี้
วางเป้าหมายไว้ โดยลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าต้องการอาหาร
ที่เน้นสุขภาพด้านใด ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เน้นเบตาแคโรทีน
หรืออาหารที่เพิ่มแคลเซียม
www.bioveggie.net
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BRACE STOOL
เก้าอี้เพื่อสุขภาพ
สำ�หรับผู้สูงอายุ

คุณจิรชัย ตัง้ กิจงามวงศ์ R&D Director บริษทั อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำ�กัด

บางครั้ ง ผู้ สู ง อายุ ห ลาย ๆ คนต้ อ งการความ
สะดวกสบายเพื่อตอบสนองการเคลื่อนไหวของร่างกาย
เฟอร์นิเจอร์จึงเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถตอบสนองความ
ต้ อ งการเหล่ า นี้ ข องผู้ สู ง อายุ เช่ น เดี ย วกั บ แบรนด์
ดีสวัสดิ์ Deesawat โดย คุณจิรชัย ตั้งกิจงามวงศ์
R&D Director บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำ�กัด
ผู้ออกแบบเฟอร์นิเจอร์อย่างเก้าอี้ BRACE STOOL
ที่ได้รับรางวัล Grand Award และรางวัล Product
Design Award ในงาน Design for Well-Being
Award 2014 ที่ฮ่องกง ซึ่งเป็นการออกแบบเพื่อรองรับ
การใช้งานของผู้สูงอายุหรือคนธรรมดาทั่วไปก็สามารถ
ใช้งานได้
บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำ�กัด เป็นธุรกิจของ
ครอบครัว เริม่ ต้นโดยรุน่ คุณพ่อเมือ่ ปี พ.ศ. 2515 ในตอนแรก
บริษัทเป็นรูปแบบของโรงเลื่อย ภายหลังมีการเพิ่มไลน์ผลิต
สินค้าประเภทเฟอร์นเิ จอร์ ซึง่ ใช้การผลิตแบบครบวงจร โดยมี
โรงเลือ่ ย เตาอบเป็นของตัวเอง การทำ�งาน การเตรียมงานก็
ดำ�เนินงานเองภายในบริษทั
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กว่ า จะมาเป็ น เก้ า อี ้ ส ำ � หรั บ ผู ้ ส ู ง อายุ
คุณจิรชัยเล่าให้ฟังว่า บริษัทเริ่มต้นจากการส่งออก
สินค้าเหมือนบริษทั อืน่ ทัว่ ๆ ไป ด้วยการทำ�งานแบบ Original
Equipment Manufacturer หรือ OEM คือรับผลิตตามแบบ
ที่ลูกค้าต้องการ เมื่อมาถึงจุดหนึ่งมีความรู้สึกว่าตลาดตอน
นี้มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง ลูกค้าสามารถหาแหล่งผลิตที่มี
ต้นทุนต่ำ�กว่าได้ ตนจึงเริ่มทำ�แบรนด์ของตัวเองโดยใช้ช่อื ว่า                 
ดีสวัสดิ์ (DEESAWAT) ประมาณ 10 ปีกอ่ น เมือ่ เริม่ ทำ�แบรนด์จงึ
ดูงานทีใ่ ช้เทรนด์เป็นหลัก คือการสร้างงานทีอ่ งิ จากเทรนด์ แต่
ปัจจุบนั ตลาดเริม่ มีการเปลีย่ นแปลงคำ�ว่าเทรนด์อย่างเดียวไม่       
สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ จึงเริ่มนำ�ฟังก์ช่นั เข้ามาเสริมกับ
สินค้า ผนวกกับตอนนีต้ ลาดผูส้ งู อายุก�ำ ลังเติบโต โดยมองว่า
ผูส้ งู อายุจะซือ้ เฟอร์นเิ จอร์อย่างไรให้เหมาะกับการใช้งานมาก
ทีส่ ดุ คือเก้าอีท้ ม่ี ลี กั ษณะเป็นเก้าอีว้ ลี แชร์ ผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่มกั
หลีกเลีย่ งการใช้วลี แชร์ เพราะฉะนัน้ การออกแบบเฟอร์นเิ จอร์
ภายในบ้านหรือนอกบ้านนั้นนอกจากผู้สูงอายุใช้งานได้แล้ว
สมาชิกในบ้านก็สามารถใช้งานได้ จึงออกแบบเก้าอี้ BRACE
STOOL ขึน้ จุดประสงค์หลักคือ 1) เป็นเก้าอีต้ วั เล็กๆ ตัวหนึง่ ที่
เสริมไว้เป็นเฟอร์นเิ จอร์ในบ้านหรือนอกบ้านได้ 2) ทีเ่ ท้าแขน
มีลักษณะเปิดกว้างด้านหนึ่ง เพื่อกรณีท่ีต้องเคลื่อนย้ายคน
ไปยังวีลแชร์จะสามารถทำ�ได้ง่ายขึ้น 3) เก้าอี้มีท่ีเท้าแขน                                                                              
ไม่เท่ากัน การลุก นัง่ หรือเอีย่ วตัว สรีระของร่างกายจะปรับ
องศาได้เอง

นวั ต กรรมสู ่ ก ารออกแบบดี ไ ซน์
นวัตกรรมของ BRACE STOOL ไม่ใช่นวัตกรรมใน
ส่วนของเครื่องจักรหรือหุ่นยนต์ แต่นวัตกรรมที่เกิดขึ้นคือ
นวัตกรรมด้านการออกแบบการใช้งาน เพราะในความคิด
ของผูอ้ อกแบบเองเก้าอี้ BRACE STOOL คือเก้าอีธ้ รรมดา
ตัวหนึง่ ทีถ่ กู ออกแบบและพัฒนาจากสิง่ ทีม่ อี ยู่ ให้กลายเป็น
อีกผลิตภัณฑ์หนึง่ ด้วยการใส่ฟงั ก์ชน่ั ทีส่ ามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนือ่ ง เก้าอีต้ วั หนึง่ ทีส่ ามารถใช้งานตรงไหนก็ได้
สำ�หรับเก้าอี้ BRACE STOOL มี 2 เวอร์ช่นั คือ            
ตั ว ที่ทำ�จากไม้สักทั้งหมดใช้ในการอาบน้ำ�หรือสำ�หรับใช้                                                                                  
นอกบ้าน อีกเวอร์ชั่นคือมีฟองน้ำ�สำ�หรับเป็นที่นั่ง เป็น
เก้าอี้รับรองแขกได้ การดีไซน์ท่ีนอกเหนือจากที่เท้าแขน                   
ไม่เท่ากันแล้ว เก้าอี้ BRACE STOOL จะไม่มีพนักพิง
เนือ่ งจากมีการคำ�นวณองศาเมือ่ นัง่ แล้ว กล้ามเนือ้ หลังตรง
เป็นการเสริมสรีระโดยอัตโนมัติ
มุ ม มองกลุ ่ ม เป้ า หมายและการตลาด
กลุม่ เป้าหมายของแบรนด์ดสี วัสดิ์ ไม่ได้มองแค่ผสู้ งู
อายุเพียงอย่างเดียว แต่มองว่าทุกคนสามารถใช้ประโยชน์
จากเก้าอี้ BRACE STOOL ได้ ซึง่ ขณะนีแ้ บรนด์ดสี วัสดิไ์ ด้
รับการติดต่อจากโรงพยาบาลและลูกค้าทัง้ จากประเทศญีป่ นุ่
และฝรัง่ เศสให้น�ำ เก้าอี้ BRACE STOOL ไปนำ�เสนอ ซึง่ ลูกค้า
ค่อนข้างให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ตวั นี้ แต่การสัง่ ซือ้ อาจ
ต้องใช้เวลาศึกษารายละเอียดนัน่ เอง
การสนั บ สนุ น จากภาครั ฐ ตั ว ช่ ว ยขั บ เคลื ่ อ นแบรนด์
แบรนด์ ดี ส วั ส ดิ์ ไ ด้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ จากภาครั ฐ   
หลาย ๆ หน่วยงาน โดยเฉพาะกระทรวงอุตสาหกรรม ทีเ่ ข้ามา
ช่วยเหลือด้านการพัฒนาสินค้าและด้านการผลิต และการ
มอบรางวัล เพื่อเป็นขวัญกำ�ลังใจให้ผู้ประกอบการ และ
เป็นใบเบิกทางสูต่ ลาดทีก่ ว้างขึน้ ทัง้ รางวัล Green Industry
ระดับ 2 และ ระดับ 3 รางวัล
อุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการ
บริหารอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดย่อม ในปี พ.ศ. 2550 ,
2555 และปี 2559 นอกจากนี้
ยั ง ได้ ไ ปออกงานแสดงสิ น ค้ า
ที่ ท างกระทรวงอุ ต สาหกรรม
จัดอีกหลายงาน ซึ่งการเข้ามา                                
สนับสนุนของกระทรวงฯ ถือเป็น    
ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ แ บ ร น ด์ ไ ด้ ดี             
อีกทางหนึง่
www.deesawat.com
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Polytech พัฒนา ChargeNow
นวัตกรรมชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าครัง้ แรกของไทย

เ

มื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 ทำ�ให้ภาคอุตสาหกรรมและบริการมีการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะการใช้ชีวิตในปัจจุบันที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ทุกเวลาและทุกสถานทีโ่ ดย
ผ่านสมาร์ทโฟนทำ�ให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารง่ายและรวดเร็ว ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป โดยเปิดรับ
เทคโนโลยีใหม่เพื่อให้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม ทุกวันนี้จึงมีนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามา
ตอบโจทย์การใช้ชีวิตมากมาย เช่นเดียวกับ โพลีเทคโนโลยี (Polytechnology) ที่มุ่งมั่นนำ�นวัตกรรมใหม่ ๆ
มารองรับความต้องการของตลาด ล่าสุดได้จบั มือกับ Greenlots EV Charging Network Solutions Provider
ระดับโลก และ BMW Thailand, Central Group , AP (Thailand) ร่วมบุกเบิกโครงการ ChargeNow
เครือข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าระดับโลกกว่า 65,000 สถานี มาเปิดบริการเชิงพาณิชย์สำ�หรับ PHEV & EV
ให้กับรถยนต์ทุกค่าย ทุกรุ่น ในสถานที่สาธารณะหลายแห่งในประเทศไทย พร้อมกับเทคโนโลยีความก้าวหน้าของ
ระบบรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า (E-mobility)
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จุ ด เ ริ่ ม ต้ น P o l y t e c h ผู้ บุ ก เ บิ ก เ ท ค โ น โ ล ยี

ผมคิดว่าทุกวันนี้อุปกรณ์มันฉลาดขึ้น
จากเดิมที่เราใช้คอมพิวเตอร์เป็นศูนย์รวมนำ�
ข้อมูลมาสั่งการ แต่ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบัน
ความฉลาดมันไปอยูท่ อี่ ปุ กรณ์ ระบบคำ�นวณ
เพื่อให้อยูใ่ น platform เดียวกัน สื่อสาร
โดยตรงระหว่างเครื่อง ระบบจะสามารถ
ตรวจสอบกันเองและควบคุมให้ได้มาตรฐาน
เทคโนโลยี พ วกนี้มัน จะล้ำ �ไปข้ า งหน้ า ด้ ว ย
Internet of Things

คำ�กล่าวข้างต้นเป็นความคิดของ คุณณรัตน์ไชย หลี
ระพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท โพลีเทคโนโลยี จำ�กัด
ทีม่ งุ่ มัน่ นำ�เทคโนโลยีเข้ามาใช้กบั อุตสาหกรรมในประเทศไทย

คุณณรัตน์ไชย หลีระพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท โพลีเทคโนโลยี จำ�กัด

ภาคอุ ต สาหกรรม ฉายาเจ้ า พ่ อ เฟส 1
จากวิ ธี คิ ด ของกลุ่ ม วิ ศ วกรหนุ่ ม ผู้ บุ ก เบิ ก ธุ ร กิ จ                                      
Industrial Automation ในประเทศไทยในปี 2520 ซึง่ นานกว่า 
40 ปี การเปลี่ยนแปลงหากจะให้คำ�จำ�กัดความน่าจะเป็น
ยุคอุตสาหกรรม 1.0 ที่กำ�ลังก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 2.0
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมเมื่อจะปรับเปลี่ยนเป็น
อุตสาหกรรมจำ�เป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้านระบบและ
เทคโนโลยีมากขึ้น กอปรกับตอนนั้นมองเห็นโอกาสที่จะนำ�
นวัตกรรมต่าง ๆ ไปพัฒนาอุตสาหกรรมทีก่ �ำ ลังอยูใ่ นยุคเริม่ แรก
ของการเปลีย่ นแปลง บริษทั โพลีเทคโนโลยี จำ�กัด (Polytechnology)
จึงเป็นผู้บุกเบิกยุคแรก ๆ ในการให้บริการด้านการออกแบบ
และวางระบบการผลิตอัตโนมัตใิ ห้กบั โรงงานต่าง ๆ โดยทีมวิศวกร
มืออาชีพ ที่ใช้องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เครือ่ งจักรอัตโนมัติ (Automation) ให้กบั อุตสาหกรรมในยุคนัน้
โพลี เทคโนโลยี (polytechnology)
กั บ การพั ฒ นาที ่ ไ ม่ ห ยุ ด ยั ้ ง
จากความเชีย่ วชาญด้านเครือ่ งจักรอัตโนมัติ (Automation)
ในโรงงาน บริ ษั ท โพลี เ ทคโนโลยี ไ ด้ ข ยายธุ ร กิ จ ทางด้ า น
ปิโตรเคมี น้�ำ มันและก๊าซธรรมชาติตามกระแสโชติชว่ งชัชวาล
ในยุคทีม่ กี ารนำ�ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยขึน้ สูม่ าบตาพุดในปี
พ.ศ. 2525 ต่อมาขยายทำ�ธุรกิจด้านพลังงานทดแทน โดยเป็น
ตัวแทนจำ�หน่ายอุปกรณ์ Huawei Solar Inverter, Solar PV
และทำ�ธุรกิจ EPC ระบบ Solar ให้กบั โรงงานอุตสาหกรรมและ         
ห้างสรรพสินค้าที่ต้องการประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่าย
การใช้ไฟฟ้าเป็นการใช้พลังงานทดแทน ตัวอย่างลูกค้าทีบ่ ริษทั
โพลีเทคโนโลยีจำ�หน่ายอุปกรณ์และติดตั้งระบบพลังงาน         
แสงอาทิตย์ให้แล้ว เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, โรบินสัน,                                                                         
ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต, โรงคั่วกาแฟอเมซอน, โรงสีข้าวสวน
จิตรลดา  และโซล่าฟาร์มอีกหลายแห่ง ซึ่งตลอดระยะเวลา               
40 ปี บริ ษั ท โพลี เ ทคโนโลยี ได้ ใ ห้ บ ริ ก ารวางระบบแก่                   
ภาคอุตสาหกรรมมาเกือบทุกประเภทด้วยทีมงานมืออาชีพที่
สามารถให้ค�ำ ปรึกษา ออกแบบ จัดหาและติดตัง้ งานทัง้ ระบบ
ทำ�ให้องค์กรมีคุณภาพและผลผลิตที่มากขึ้น
ปั จ จุ บั น บริ ษั ท โพลี เ ทคโนโลยี ไ ด้ รั บ การยอมรั บ
จากตลาดว่ า เป็ น ผู้ บุ ก เบิ ก และพั ฒ นาเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ
ให้ ภ าคอุ ต สาหกรรม จนได้ รั บ ฉายาว่ า เป็ น เจ้ า พ่ อ เฟส
1 เนื่ อ งจากสถานการณ์ ก ารแข่ ง ขั น ทางการค้ า ที่ รุ น แรง                                
ดั ง นั้ น บริ ษั ท โพลี เ ทคโนโลยี จึ ง ต้ อ งเตรี ย มความพร้ อ มต่ อ
การเปลี่ยนแปลงด้วย เพราะบริษัทโพลีเทคโนโลยีเป็นเพียง           
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ธุรกิจด้านปิโตรเคมี น�้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
ในช่วงบุกเบิกของโพลีเทคโนโลยี

ผู้วางระบบไม่ใช่เจ้าของสินค้าเทคโนโลยี ทำ�ให้บริษัทโพลีเทคโนโลยีมี
ความเสีย่ งจึงต้องคิดค้นรูปแบบบริการให้กบั ลูกค้าในรูปแบบใหม่ ๆ ซึง่
เป็นโจทย์ที่บริษัทโพลีเทคโนโลยีต้องหา คำ�ตอบเพื่อพัฒนานวัตกรรม
ใหม่ ๆ มารองรับการให้บริการต่อตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
แนวคิดส่วนตัวผมมองว่า “การทำ�ธุรกิจต้องมีการบริหาร
ความเสี่ยงด้วยการทำ�งานหลายรูปแบบโดยให้บริการได้ทั้งภาค
อุตสาหกรรมและภาคบริการ เปรียบกับการแบ่งไข่หลาย ๆ ตะกร้า
ถ้าเกิดความเสียหายจะไม่ส่งผลกระทบทั้งหมด เป็นการป้องกัน
ปัญหาโดยกระจายความเสี่ยงออกไป”
ก้ า วสำ � คั ญ ของโพลี เทคโนโลยี
ล่าสุดบริษทั โพลีเทคโนโลยี ร่วมมือกับ  Greenlots  ซึง่ เป็นบริษทั
เชีย่ วชาญทางด้าน EV Charging Network Solutions, เซ็นทรัล กรุป๊ (CPN)
และบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน) ร่วมกันเปิดตัวโครงการ           
ChargeNow เครือข่ายสถานีชาร์จไฟฟ้าสาธารณะสำ�หรับรถยนต์  
ไฟฟ้า เพื่อสานต่อความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการพัฒนาและรองรับ                                                                       
รถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตสำ�หรับประเทศไทย ซึ่ง ChargeNow เกิดขึ้น
จากการบุกเบิกของค่ายรถยนต์ที่ต้องการสร้างสถานีชาร์จรถยนต์
ไฟฟ้า  ChargeNow เพื่อการบริการที่ครบวงจรให้ความสะดวกและ               
สร้ า งความมั่ น ใจแก่ ผู้ ซื้ อ รถยนต์ ไ ฟฟ้ า  โดยบริษัทรถยนต์จากยุโรป
ประกอบด้วย  BMW, VOLVO, VOLKSWAKEN, MERCEDES-BENZ  
ได้ร่วมกันสนับสนุนเงินทุนพัฒนานวัตกรรม ทำ�ให้ขณะนี้มีการขยาย
จุดบริการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอย่างรวดเร็วเนื่องจากการตอบ
รับของผู้บริโภคและในอนาคตมีแนวโน้มที่ตลาดดังกล่าวจะขยายตัว                                                             
อย่างมาก เพราะรถยนต์ไฟฟ้าลดการปล่อยมลภาวะ ซึ่งเป็นการร่วม
รักษาสิง่ แวดล้อมทีห่ ลายประเทศต่างมีนโยบายสนับสนุน เช่น สหภาพ
ยุโรปและจีน เครือข่ายชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าจะเติบโตในอีก 27 ประเทศกว่า 
65,000 แห่ง ทุกวันนีบ้ ริษทั ผลิตรถยนต์มกี ารปรับตัวเพือ่ เพิม่ ทางเลือก
ให้ผู้บริโภคโดยเฉพาะปัจจัยการตัดสินใจซื้อคือเรื่องราคาและสถานี
ชาร์จไฟฟ้า  เนือ่ งจากรถยนต์ทใ่ี ช้น�ำ้ มันเชือ้ เพลิงมีอปุ กรณ์อยูห่ ลายชิน้
ในเครื่องยนต์ภายใน ตรงกันข้ามกับรถยนต์ไฟฟ้าที่มีอุปกรณ์น้อยชิ้น
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กว่ามาก ต้นทุนการผลิตถูกกว่า  ค่าซ่อมบำ�รุงรักษาต่�ำ กว่า                                                                
ต้ น ทุ น ต่ อ ระยะทางต่ำ � กว่ า  จึ ง ทำ � ให้ ร ถยนต์ ไ ฟฟ้ า เป็ น
ทางเลือกใหม่ที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างรวดเร็ว ปัจจุบัน
ประเทศไทยเริ่ ม มี ก ารผลิ ต และจำ � หน่ า ย รถยนต์ ช นิ ด         
ปลั๊กอินไฮบริดจ์ (PHEV) และอนาคตอันใกล้ BEV หรือ                          
รถยนต์ ไ ฟฟ้ า แบบขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยแบตเตอรี่ ล้ ว นจะ                                                                 
ใหญ่ข้ึนและสามารถวิ่งได้ 300-500 กิโลเมตร ใช้เวลา
ชาร์จแบตเตอรี่ 80% เพียง 10 นาทีเท่านั้น ถือว่าเป็น
เรื่องที่สะดวกและตอบโจทย์สังคมในปัจจุบันได้ ดังนั้นจึง
ต้องเร่งติดตั้งส่งเสริมการขยายสถานีชาร์จไฟฟ้า  เพื่อเพิ่ม
จุดให้บริการที่สะดวกด้วยเช่นกัน
สถานี บ ริ ก ารชาร์ จ ไฟฟ้ า ChargeNow
( www.chargenow-th-.greenlots.com) เป็นนวัตกรรม
ใหม่ในเมืองไทยที่นับเป็นห่วงโซ่หนึ่งของอุตสาหกรรม
ยานยนต์ที่น่าจับตามองเพราะเป็นอุตสาหกรรม 1 ใน

ทั้งหมดนี้เป็นทิศทางการ
เปลีย่ นแปลงอุตสาหกรรมทีจ่ �ำ เป็น
ต้ อ งมี น วั ต กรรมขั บ เคลื่ อ นให้                
ประเทศไทยเป็น Smart Industry,                                               
Robotic Automation โดยเฉพาะ
การเปลี่ ย นแปลงประเทศให้
เป็นการผลิต 4.0 ขณะเดียวกัน
กระทรวงพลั ง งานก็ ไ ด้ ดำ � เนิ น
การขยายเครือข่ายสายส่งระบบ                                                     
ไ ฟ ฟ้ า ส ม า ร์ ท ก ริ ด ( S m a r t
Grid) และสนับสนุนการบริหาร
ประสิ ท ธิ ภ าพในการใช้ พ ลั ง งาน
(Energy Efficiency) ตามแผนงาน
พั ฒ นาเมื อ งไปสู่ ร ะบบ Smart
เครือข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (ChargeNow)
City เพื่อลดการลงทุนระบบผลิต
10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลสนับสนุนให้เกิดการขยายตัว
ไฟฟ้ า ขนาดใหญ่ เป็ น การลดภาระงบประมาณของรั ฐ ได้                       
เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศ ที่ สำ � คั ญ โรงงานผลิ ต
อย่างมาก การที่บริษัทโพลีเทคโนโลยีและ Greenlots ได้                    
รถยนต์ BMW ได้ ตั ด สิ น ใจมาลงทุ น โรงงานผลิ ต รถยนต์ ใ น
ร่วมกันจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในนาม Greenlots Thailand (GLT)  
พื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก สำ�หรับบริษัท                                  เพื่อมาพัฒนาระบบบริหารเครือข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า
โพลีเทคโนโลยี ได้ท�ำ งานร่วมกับ BMW โดยติดตัง้ สถานีชาร์จไฟฟ้า                                           ในประเทศไทยซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการของธุรกิจใหม่ที่เป็น
ChargeNow เพื่อ รองรั บ ลู ก ค้ า ที่ซ้ ือ รถยนต์ ไ ฟฟ้ า ให้ ส ะดวก                                                                                        ความภาคภูมิใจของบริษัทโพลีเทคโนโลยี บริษัทของคนไทยที่
มากทีส่ ดุ บริษทั โพลีเทคโนโลยีจงึ เป็นผูส้ ร้างสถานีชาร์จตามแบบ                                                                                     สามารถเติบโตต่อเนื่องด้วยนวัตกรรม
ของ ChargeNow โดยร่วมมือกับ Greenlots ซึง่ เป็นผูน้ �ำ Plat From
ติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดที่ www.greenlots.com
เทคโนโลยีด้านการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่มีความเชี่ยวชาญด้าน หรือ www.polytech.co.th
Cloud-based และแอปพลิเคชันบนมือถือ ตามเป้าหมายของ  
เมืองไทยต้องมีระบบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าไม่ต่ำ�กว่า  150 แห่ง
ทั่วประเทศในระยะ 2 ปี ตอนนี้หน่วยงานภาครัฐเกี่ยวข้องคือ
กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพลังงาน  ซึ่งผู้ประกอบการ
ต้องเข้าใจและปรับตัวเองให้เข้าสู่รถยนต์ไฟฟ้า  เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคในประเทศ
นอกจากนั้นบริษัทโพลีเทคโนโลยียังให้ข้อมูลแก่ผู้ท่ีจะ
ใช้บริการชาร์จไฟฟ้าด้วย โดยผูใ้ ช้หรือลูกค้าต้องมีบตั ร ChargeNow                          
ซึ่งจะมีแอปพลิเคชันเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการ สามารถตรวจสอบ
จุ ด บริ ก าร รวมถึ ง การใช้ บั ต รชำ � ระค่ า ชาร์ จ แทนเงิ น สดด้ ว ย                          
หลักการเหมือนกับทีใ่ ช้ในต่างประเทศ เริม่ ต้นด้วยการดาวน์โหลด                                                                                    
แอปพลิเคชัน Greenlots ลงบนมือถือ จากนัน้ ทำ�การลงทะเบียน                                                                                            
สร้างบัญชีผใู้ ช้ เพือ่ ค้นหาจุดทีต่ ง้ั สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าบริเวณ
ใกล้เคียงและทำ�การกดจองสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า  ปัจจุบัน
บริษัทโพลีเทคโนโลยีได้ติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเรียบร้อย             
พร้อมใช้แล้วหลายที่ เช่น เทอร์มนิ อล 21 ชัน้ M, CDC, เกสร
พลาซ่า  ชัน้ 2 และภายในปี 2560-2561 จะมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
เครือเซ็นทรัลทุกแห่ง, โครงการคอนโดมิเนียม เอ.พี และโครงการ
อสังหาริมทรัพย์อกี หลายแห่ง
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ทัพนักลงทุนญีป่ นุ่ กว่า 500 คน กระชับความสัมพันธ์
ไทย - ญี่ปุ่น 130 ปี พร้อมส่องทำ�เลทอง EEC

เ

นายฮิโรชิเกะ เซโกะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (เมติ)
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มื่อวันที่ 11-13 กันยายนที่ผ่านมา กระทรวง
อุตสาหกรรมนำ�ทัพคณะนักลงทุนญี่ปุ่นรายใหญ่
ที่ถือเป็นนักลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของไทย ลงพื้ น ที่ ร ะเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาค
ตะวันออก หรือ อีอีซี (EEC) เพื่อสำ�รวจพื้นที่
การลงทุนจริงและรับฟังนโยบายการพัฒนาพื้นที่
EEC ซึ่ ง สอดรั บกั บยุ ทธศาสตร์ ด้ า นเศรษฐกิ จ
ของประเทศไทย และการมาเยื อ นเมื อ งไทย
ในครั้งนี้ยังเป็นการตอกย้ำ�ความสัมพันธ์ระหว่าง
2 ประเทศ ในวาระครบ 130 ปี ความสัมพันธ์
ไทย-ญี่ปุ่น อีกด้วย

คณะนักลงทุนญี่ปุ่นเข้าพบนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560

ในวันแรกของการเดินทางมาประเทศไทย (11 กันยายน
2560) นัน้ นักลงทุนญีป่ นุ่ กว่า 500 ราย นำ�โดย นายฮิโรชิเกะ
เซโกะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและ
อุตสาหกรรมญีป่ นุ่ (เมติ) ได้น�ำ คณะเข้าพบ พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำ�เนียบรัฐบาล
โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวกับนักลงทุนญี่ปุ่นเน้นย้ำ�ให้คณะ
นั ก ลงทุ น มั่ น ใจและเชื่ อ มั่ น ในศั ก ยภาพของประเทศไทย
พร้อมขอบคุณนักลงทุนญีป่ นุ่ ทีม่ าเยือนประเทศไทยถึง 3 วัน
แสดงให้เห็นว่านักลงทุนญีป่ นุ่ ให้ความสำ�คัญกับไทย นอกจากนี้
นายกรัฐมนตรียังยืนยันถึงโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออกหรือ EEC ว่าเป็นโครงการระยะยาวทีม่ คี วาม
ยัง่ ยืนและต่อเนือ่ ง โดยไม่ว่ารัฐบาลใดเข้ามาจะต้องดำ�เนิน
โครงการนี้ต่อเพราะโครงการ EEC เป็นกฎหมายพระราช

บัญญัติ รวมถึงถูกกำ�หนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ขณะที่ทุกอย่างมีขน้ั ตอน กรอบเวลาและสิทธิประโยชน์ของ
นักลงทุนทีช่ ดั เจน โดยธุรกิจและอุตสาหกรรมใดทีเ่ ราต้องการ
จะได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ม าก นอกจากนี้ไทยยังมีแผนการ
ลงทุนเพือ่ พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 5 ปี
“การร่วมมือในครั้งนี้ ถ้าเราร่วมมือกันช้าเกินไป ผมคิด
ว่าเราจะไม่ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงของโลกใบนี้ ผมคิดว่า
ในฐานะทีญ
่ ป่ี นุ่ ก้าวหน้าไปไกลแล้ว ฉะนัน้ Don’t Let Anyone
Behind. อย่าปล่อยไทยไว้ข้างหลัง” นายกรัฐมนตรีกล่าว
หลั ง จากที่ นั ก ลงทุ น ญี่ ปุ่ น เข้ า พบนายกรั ฐ มนตรี
แล้วนัน้ ในวันที่ 12 กันยายน มีการจัดสัมมนา Symposium
on Thailand 4.0 Towards Connected Industries โดยมี
นายสมคิ ด จาตุ ศ รี พิ ทั ก ษ์ รองนายกรั ฐ มนตรี เป็ น
ประธานเปิ ด งาน เพื่ อ ชี้ แ จงให้ นั ก ลงทุ น ญี่ ปุ่ น เข้ า ใจ
แนวโน้ ม และนโยบายการลงทุ น ในไทยเพิ่ ม มากขึ้ น
และยั ง มี กิ จ กรรมจั บ คู่ ร ะหว่ า งผู้ ป ระกอบการไทย
และนั ก ลงทุ น ญี่ ปุ่ น นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารลงนามบั น ทึ ก
ความเข้ า ใจ (MOU) รวมกั น 7 ฉบั บ ประกอบด้ ว ย
1) สมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น (Keidanren) กับสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกับหอการค้า
และอุตสาหกรรมแห่งญี่ปุ่น 2) สำ�นักงานเพื่อการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกกับองค์การความร่วมมือ
ระหว่างประเทศของญี่ปุ่น 3) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กั บ สถานทูตญี่ป่นุ ประจำ�ประเทศไทย 4) นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนครกับบริษทั ฮิตาชิ 5) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กับองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญีป่ นุ่ 6) กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรมกับองค์กรสนับสนุน SMEs แห่งประเทศญี่ปุ่น
7) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกับบริษัท JC Sevice Co.,Ltd.

งานสัมมนา Symposlum on Thailand 4.0 towards Connected Industries วันที่ 12 กันยายน 2560
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คณะนักลงทุนญี่ปุ่นลงพื้นที่ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา วันที่ 13 กันยายน 2560

นอกจากนี้ในวันที่ 13 กันยายน 2560 นายอุตตม
สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ได้เชิญ นายฮิโรชิเกะ เซโกะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (เมติ)
พร้อมด้วยผูน้ �ำ หน่วยงานเศรษฐกิจและคณะนักลงทุนญีป่ นุ่
ร่ ว มฟั ง นโยบายการพั ฒ นาระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
ภาคตะวันออก ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา
พร้ อ มสำ � รวจพื้ น ที่ ที่ เ อื้ อ ต่ อ การลงทุ น ในเขตนิ ค ม
อุ ต สาหกรรมแหลมฉบั ง นิ ค มอุ ต สาหกรรมเหมราช
สำ�นักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
และสถาบันวิทยสิริเมธี โดยหลังจากร่วมรับฟังนโยบาย
ดังกล่าวแล้ว คาดว่าจะมีนักลงทุนญี่ปุ่นให้ความสนใจ
ขอลงทุนในพื้นที่โครงการได้อย่างแน่นอน
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นายอุตตม กล่าวว่า รัฐบาลและหน่วยงานเศรษฐกิจของ
ไทยมีความมุ่งมั่นเป็นอย่างมากที่จะผลักดันยุทธศาสตร์การ
ปฏิรปู อุตสาหกรรม ส่งเสริมการค้าและการลงทุนไทยร่วมมือ
กับผู้นำ�ทางเศรษฐกิจโลก ด้วยการใช้พื้นที่โครงการระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ขณะนี้ได้เร่งผลักดันให้เกิด
การลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานทีส่ �ำ คัญเพือ่ ให้ EEC เป็นพืน้ ทีท่ มี่ ี
ความพร้อมสำ�หรับการรองรับการลงทุน โดยให้เป็นทั้งฐาน
การผลิตขนาดใหญ่และแหล่งธุรกิจที่เชื่อมโยงการคมนาคม
อันครบครันเป็นมหานครใหม่ ด้วยการพัฒนา 5 โครงการหลัก
สร้างโครงสร้างพื้นฐานคือ 1) การก่อสร้างสนามบินอู่ตะเภา
ให้เป็นสนามบินเชิงพาณิชย์ 2) การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง
เชื่อม 3 สนามบิน ได้แก่ ดอนเมือง สุวรรณภูมิ และอู่ตะเภา
3) การพัฒนาท่าเรือ 3 ท่าเรือ ได้แก่ แหลมฉบัง สัตหีบ และ
มาบตาพุด 4) โครงการดึงดูด 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ
5) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
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สิรฟ์ ความสุขทุกสถานี” สโลแกนคุน้ หูของ
แบรนด์ซานตา เฟ่ สเต๊ก ร้านอาหารชื่อดังระดับ
ประเทศ ผลงานการบริหารที่ประสบความสำ�เร็จ
จากหนึง่ สมองและสองมือของผูบ้ ริหารวิสยั ทัศน์ไกล
คุณสุรชัย ชาญอนุเดช CEO บริษทั เคที เรสทัวรองท์
จำ�กัด ที่มุ่งมั่นสร้างซานตา เฟ่ ให้เติบโตอย่าง
ต่อเนื่องมาตลอด 14 ปี สำ�หรับเหตุผลที่ทำ�ให้
ซานตา เฟ่ เป็นแบรนด์ร้านอาหารในใจลูกค้า และ
ขยายฐานความนิยมเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งคือ การนำ�
เสนอแนวคิด “สเต๊กง่าย ๆ อร่อยได้ทุกวัน” ซึ่ง
ลู ก ค้ า สามารถสั ม ผั ส ถึ ง ความคุ้ ม ค่ าได้ โ ดยตรง
คุณสุรชัย  ชาญอนุเดช CEO บริษัท เคที เรสทัวรองท์ จำ�กัด
ทัง้ จากคุณภาพ ปริมาณ รสชาติอาหารและทีส่ ำ�คัญ
เป็นสเต๊กราคาประหยัดในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ� ทุกร้านจะให้ความรูส้ กึ แบบเดียวกันและใช้มาตรฐานเหมือนกันหมด ไม่วา่
จะเป็นสาขาทีบ่ ริษทั ฯ บริหารเอง หรือสาขาแฟรนไชส์จนกลายมาเป็น
ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 100 สาขาทั่วประเทศ

เสน่หเ์ ฉพาะตัวของซานตา เฟ่ สเต๊ก
“การที่เราเป็นร้านอาหาร ผมมองว่าเรื่องแบรนด์เป็นสิ่งสำ�คัญ            
ดังนัน้ แบรนด์ของเราจึงต้องมีเรือ่ งราวทีน่ า่ จดจำ� ซานตา เฟ่ เป็นชือ่ ทีผ่ ม
เลือกเอง ชือ่ ซานตา เฟ่ เป็นเมืองหลวงในมลรัฐนิว เม็กซิโก มีความน่าสนใจ                                                                                   
อยู่ 3 อย่าง คือ การเป็นเมืองคาวบอย เลีย้ งโคและเป็นเมืองชุมสาย                                                          
รถไฟ เมื่อย้อนดูตลาดสเต๊กในบ้านเรา แม้จะยังมีไม่มากในสมัยนั้น                                        
แต่ทุกคนต่างสร้างตัวตนว่าเป็นคาวบอยหรือใช้โลโก้เป็นรูปวัว ดังนั้น
เราจึงสร้างความต่างและดึง Story ของรถไฟออกมา เมือ่ แบรนด์มเี รือ่ งราว
ขัน้ ตอนต่อมาคือ การออกแบบประสบการณ์ให้ลกู ค้าทัง้ หมดไม่วา่ จะ
เป็นราคาทีเ่ หมาะสมกับการบริการ ให้เขาเห็นถึงเอกลักษณ์ตง้ั แต่เดิน
เข้าร้าน พนักงานพาไปเลือกทีน่ ง่ั วิธกี ารสัง่ การทวนอาหาร หรือแม้แต่
การนำ�เสนออาหาร เรียกว่าเป็น Experience Marketing ซึง่ สิง่ นีจ้ ะช่วย
ทำ�ให้ลกู ค้าจดจำ�เราได้ในทันที”

ซานตา เฟ่ วางจุดยืนร้านสเต๊กขึ้นห้างฯ เข้าถึงง่าย
ราคาจับต้องได้
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2546 ทีเ่ ริม่ ก่อตัง้ แบรนด์ซานตา เฟ่         
ช่วง 3 ปีแรกจะเน้นการสร้างมาตรฐานและวางระบบพืน้ ฐาน  
ไม่ว่าจะเป็นการบริหาร การจัดการ และการบริการให้                                                                                                 
เป็นไปในทิศทางและมีมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา โดย     
พยายามปลูกฝังภาพลักษณ์ใหม่ของสเต๊กให้เป็นเรื่อง
ง่าย มีความหลากหลายของเนือ้ สัตว์ ทัง้ เนือ้ วัว เนือ้ หมู           
เนื้อไก่ และเนื้อปลา ในราคาที่สามารถจับต้องได้ โดย
เลือกทำ�เลในห้างสรรพสินค้า
สมั ย ก่ อ นสเต๊ ก ในประเทศไทยเป็ น อาหารที่มี                   
ราคาแพง ลูกค้าเข้าถึงยาก และมักอยู่ในโรงแรมหรือ
ภัตตาคาร (Fine Dining) ในช่วง 3 ปีแรกของการดำ�เนิน งานได้ผล คนเป็นสุข นิยามการเติบโตแบบซานตา เฟ่
การเติบโตของบริษัทฯ เกิดจากความมุ่งมั่นและการทำ�งาน
ธุรกิจคุณสุรชัยวางระบบบริหารจัดการร้าน และการบริหาร
จนลงตัว นำ�มาสูก่ ารขยายสาขาอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึง่ ประสานกันอย่างมีความสุขของ 3 ห่วงโซ่สำ�คัญ ได้แก่
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1) บุ ค ลากร ตอนนี้ ซ านตา เฟ่ มี
พนักงานทุกสาขารวมกันราว 3,000 คน ไม่รวม
ทีมซัพพอร์ตและทีมงานในออฟฟิศส่วนกลาง
โดยพนักงานต้องมีความเข้าใจในงานบริการ
ทีมบริหารมีหน้าทีส่ ร้างและส่งความสุขให้กบั
หัวหน้างาน หัวหน้างานก็จะส่งต่อความสุข
ให้กบั พนักงาน เป็นวัฏจักรแห่งความสุขทีส่ ร้าง
สมดุลในองค์กรแบบ Happiness Well Done
2) แฟรนไชส์ เน้นการสร้างความรูส้ กึ
ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และพร้อมเติบโต
สู่ ค วามสำ � เร็ จ ไปด้ ว ยกั น โดยเจ้ า ของหรื อ             
ผู้บริหารที่เป็นแฟรนไชส์ซีจะต้องเรียนรู้กระบวนการบริหาร
จัดการหน้าร้านด้วยตัวเองก่อน จากนัน้ จะต้องคัดเลือกทีมงาน
มาฝึกเพือ่ ให้เกิดความเข้าใจและมีมาตรฐานเดียวกัน และหาก
แฟรนไชส์ซมี อี ปุ สรรคในด้านต่าง ๆ ทีมงานส่วนกลางของบริษทั ฯ
ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือและแก้ปัญหาไปพร้อมกัน
3) ซัพพลายเออร์ เป็นอีกห่วงโซ่ที่ขาดไม่ได้ เพราะ
องค์กรทำ�ธุรกิจอาหาร วัตถุดิบต้นทางทั้งหมดจะต้องมั่นใจ
ได้ถึงคุณภาพที่ดีที่สุดและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
เพื่ อ เป็ น รากฐานในการนำ � เสนออาหาร การบริ ก ารและ  
บรรยากาศที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า
หลักการบริหารสู่ความสำ�เร็จ
ซานตา เฟ่ สเต๊ก ให้ความสำ�คัญเรือ่ งบุคลากร โดยมีการ
จัดอบรมต่อเนือ่ งเพือ่ มุง่ พัฒนาคุณภาพคน  ให้มคี วามพร้อม
ที่จะมอบบริการที่ดี เพื่อส่งความสุขให้ลูกค้า โดยสื่อสารให้
บุคลากรทำ�งานตามหน้าที่ของตนเองเป็นสำ�คัญ และยึดถือ
แนวทางการปฏิบตั พิ นื้ ฐานจากคำ�ว่า “สามัญสำ�นึก” และสร้าง
เป้าหมายร่วมกันโดยให้ทกุ คนมีสว่ นร่วมเป็นหนึง่ เดียวทีร่ วมพลัง
ขับเคลือ่ นแบรนด์  โดยใช้หลักในการบริหาร "M V V"  ย่อมาจาก                                                                                      
Mission Vision Value โดยมีความหมายตัวแรกคือ พันธกิจ ( Mission)                                                                                       

เพื่อตอกย้ำ�และกระตุ้นให้ทุกคนในองค์กรไม่ลืมเหตุผลในการ
ดำ�รงอยู่ของบริษัทฯ ร่วมส่งมอบอาหารและความสุขให้ลูกค้า
เพื่อสร้างแฟนพันธุ์แท้ทำ�ให้อาหารทุกมื้อของลูกค้าสุขลงตัว  
วิสยั ทัศน์ (Vision) เชือ่ มโยงมาจากพันธกิจต่อยอดถึงวิสยั ทัศน์ท่                                                                            ี
ตัง้ เป้าไว้นน่ั คือ การเป็นร้านอาหารชัน้ นำ�ของเมืองไทย และสุดท้าย
คือ คุณค่า (Value) ทีจ่ ะผลักดันไปสูว่ สิ ยั ทัศน์ คุณค่าทีซ่ านตา เฟ่
สร้างและส่งต่อกันมาก็คือ “การทำ�เรื่องยากให้เป็นเรือ่ งง่าย”
เพราะการก้าวเป็นร้านอาหารชั้นนำ�ของเมืองไทย ต้องเข้าใจว่า  
“บุคลากรคือคุณค่าสำ�คัญขององค์กร” ต้องดึงศักยภาพออกมา
และเพิ่มองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
Happiness Well Done ความสำ�เร็จทีไ่ ด้มาจากประสบการณ์ตรง
1) วิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือลงมือทำ� การแก้ปัญหาที่
เขาได้ประสบมา ก็คือ การลงมือทำ� ลงมือแก้ไขปัญหาโดยไม่มา
นั่งเสียเวลาท้อ หรือเสียใจ การลงมือทำ�จะทำ�ให้ปัญหาค่อย ๆ
ถูกแก้ไปทีละเล็กทีละน้อยจนสามารถดำ�เนินธุรกิจไปต่อได้
2) สร้างแรงจูงใจให้กบั ทีมงาน การสร้างแรงจูงใจให้กบั
ทีมงาน เปิดโอกาสให้ทมี งานได้รบั ผลประโยชน์ทมี่ ากขึน้ กว่าเดิม
ตามผลประกอบการของร้าน  เป็นแนวทางหนึ่งที่เห็นผลเร็วแก้
วิกฤตการเงินได้
3) แบรนด์ตอ้ งเล่าเรือ่ งราวได้ การเก็บเรือ่ งราวทีน่ �ำ มา
เล่าเรือ่ งความเป็นแบรนด์ได้คอื คุณค่าทีส่ �ำ คัญ สามารถส่งต่อถึง
ลูกค้าได้ และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันการลอกเลียนแบบ
คุณสุรชัย ฝากข้อคิดปิดท้ายทีไ่ ด้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์
จริงว่า “การทำ�งานในทุกบทบาท ต้องมีวิธีคิดและใจรัก เรา
ต้องวางเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อที่จะสามารถวางแผนงาน
ออกมาเป็นวิธกี ารได้ชดั เมือ่ องค์กรมีความเข้มแข็งก็สามารถ
ผ่านปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ได้ แม้ก�ำ ลังซือ้ ของ
ผู้บริโภคจะลดลงก็ตาม ซึ่งเราสามารถก้าวผ่านไปได้”
ขอบคุณข้อมูลจาก
การอบรม Smart Restaurant Management (SRM)
ของบริษัท เคที เรสทัวรองท์ จำ�กัด
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ยุ

คดิจิทัล (Digital Transformation) เป็นยุคที่ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวมีการเปลี่ยนแปลงไป แม้กระทั่ง
การตลาดของแต่ละแบรนด์ที่ต่างปรับตัวเข้าสู่การตลาดออนไลน์ เพื่อตอบสนองพฤติกรรมการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย
ของลูกค้าในปัจจุบัน ดังนั้นนักการตลาดจึงต้องก้าวตามให้ทันกับความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัล คอลัมน์
Marketing ฉบับนี้จึงนำ� 6 เทรนด์การตลาดแบบดิจิทัลในปี 2018 มาฝากกัน

1. สมาร์ ทโฟนเข้ า มามี บ ทบาท

ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำ�เนินชีวิตและ       
การทำ�งาน เช่น การทำ�ธุรกรรมการเงิน สุขภาพ บันเทิง หรือการซื้อประกัน
ชีวติ ออนไลน์ เป็นต้น การทำ�งานทีเ่ ข้าถึงข้อมูลได้งา่ ยจะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ      
การติดต่อสื่อสารทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรอย่างสะดวกรวดเร็ว
นักการตลาดจึงให้ความสำ�คัญในการวางกลยุทธ์กิจกรรมการตลาดบนโลก
ออนไลน์ เพือ่ ให้ลกู ค้าได้มสี ว่ นร่วมกับแบรนด์ เช่น การจัดกิจกรรมร่วมสนุกบน  
เฟซบุก๊ โดยให้ลกู ค้าเข้ามาร่วมสนุกเล่นเกมเพือ่ ชิงเงินรางวัลหรือของสมนาคุณ

2. ลู ก ค้ า ยอมเสี ย เงิ น ซื ้ อ แอปพลิ เ คชั น มากขึ ้ น

สมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์ที่ถูกใช้งานตลอดเวลา แอปพลิเคชันบน
สมาร์ทโฟนจึงเป็นสิ่งที่อำ�นวยความสะดวกให้กับลูกค้า นักการตลาดจึงต้อง
พัฒนาแอปพลิเคชันให้มีฟังก์ชันเพื่อตอบสนองพฤติกรรมการใช้งานของ
ลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น เช่น Snap & Translate แอปพลิเคชันแปลภาษาด้วยการ
ถ่ายภาพสิ่งของ ป้ายชื่อตามสถานที่ เมนูอาหาร หนังสือที่ต้องการทราบ
ความหมาย แอปพลิเคชันจะทำ�การแปลเป็นภาษาทีต่ อ้ งการได้กว่า 46 ภาษา
ซึง่ นอกจากนักเดินทางแล้วคนทัว่ ไปก็สามารถซือ้ แอปพลิเคชันดังกล่าว เพือ่
ช่วยอำ�นวยความสะดวกสบายในการดำ�เนินชีวิต

3. ใช้ ส มาร์ ทโฟนสร้ า งประสบการณ์

การบริการข้อความสั้น ๆ (Short Message Service หรือ SMS) เป็น
เครือ่ งมือในการกระตุน้ กิจกรรมทางการตลาด หรือการประชาสัมพันธ์แบรนด์
ให้กับลูกค้า ปัจจุบันมีการพัฒนา SMS ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จากเดิมที่
เป็นการส่ง SMS ให้กบั ลูกค้าสมาชิก เป็นการจับตำ�แหน่ง (Location) โดย SMS
จะทำ�การจับตำ�แหน่งของลูกค้าภายในร้าน และจะมี SMS นำ�เสนอสินค้า,        
โปรโมชัน่ หรือส่วนลดแจ้งไปยังลูกค้า โดยลูกค้าไม่ตอ้ งสมัครเป็นสมาชิกของร้าน
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4. กระแสวิ ด ี โ อมาแรง

ในปี 2017 เนื้อหาโฆษณา ประเภทวิดีโอได้รับความนิยมสูงมากจาก
กลุ่มลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เล็กหรือแบรนด์ใหญ่ ต่างก็นำ�เสนอข้อมูลด้วย
รูปแบบวิดโี อทัง้ สิน้ ในปี 2018 ทีก่ �ำ ลังจะมาถึงนีว้ งการการตลาดออนไลน์จงึ หันมา                                                                                             
นำ�เสนอข้อมูลด้วยภาพเคลือ่ นไหว ซึง่ แบรนด์อาจใช้ผดู้ �ำ เนินเรือ่ งเป็นคน เพือ่ ทำ�ให้
เกิดความสมจริงและได้อรรถรสต่อการรับชม หรือ Animation เพือ่ ดึงดูดความสนใจ
จากกลุม่ ลูกค้าของแบรนด์นนั้ ๆ นักการตลาดจึงต้องหาวิธผี ลิตวิดโี อให้นา่ สนใจ
เช่น วิดีโอต้องมีความยาวไม่เกิน 1.30 -2.00 นาที ต้องใส่คำ�บรรยายประกอบ
คำ�พูดของผู้ดำ�เนินรายการหรือคนที่นำ�มาแสดงให้ชัดเจน เพื่ออำ�นวยความ
สะดวกให้กบั ผูพ้ กิ ารทางหู ภาพต้องมีความคมชัดหลากหลายมุมและครอบคลุม
กับเนือ้ หาทีน่ �ำ เสนอ เพือ่ ดึงดูดลูกค้าใหม่ให้เข้ามาสนใจแบรนด์ หรือสร้างความ
มั่นใจต่อลูกค้าเก่าให้มีความเชื่อมั่นในตัวแบรนด์

5. การโปรโมตลงเว็ บไซต์

ในปี 2018 ธุรกิจออนไลน์จะมีการแข่งขันที่สูงขึ้น ทำ�ให้การโฆษณา
บนสื่อโซเชียลมีเดียขยายตัวเพื่อแย่งชิงช่องทางการตลาด จึงเป็นโอกาสดี
ของเว็บไซต์โฆษณา โดยเฉพาะเว็บไซต์ที่ถูกออกแบบให้ลูกค้าสามารถเข้า
ถึงข้อมูล การบริการ รวมถึงการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่น (Portal
Web) ซึ่งเว็บไซต์โฆษณาเหล่านี้จะได้ค่าตอบแทนจากการลงโฆษณาสินค้า
ของแบรนด์นั้น ๆ เช่น เว็บไซต์ Google ที่แบรนด์สินค้าสามารถซื้อโฆษณา                  
ผ่านทาง Google Adwords โดยสามารถกำ�หนดงบสูงสุดในการโฆษณาใน
แต่ละวันได้ เมื่อลูกค้าทำ�การค้นหาสินค้าหรือบริการหนึ่ง ๆ โฆษณาสินค้า
และบริการของแบรนด์ที่ซื้อโฆษณาผ่าน Google Adwords นั้นจะปรากฏ       
ขึ้นมาเป็นอันดับแรก

6. บริ ก ารดี ม ี แ ต้ ม ต่ อในยุ ค ดิ จ ิ ท ั ล

แม้จะมีเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยอำ�นวยความสะดวกให้กับลูกค้า        
แต่สงิ่ หนึง่ ทีล่ กู ค้ายังคาดหวังว่าจากแบรนด์คอื การบริการทีด่ ี แบรนด์สามารถ
ให้บริการที่น่าประทับใจแก่ลูกค้าได้ ด้วยการบริการแบบรวดเร็วทันใจหรือ        
การให้ความช่วยเหลือลูกค้าได้ทันที อาทิ การให้ข้อมูลของสินค้า คำ�แนะนำ� 
รวมถึงการอำ�นวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า นับเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดี
ให้กับลูกค้า (Customer Centric Experience) ที่จะทำ�ให้ธุรกิจนั้นอยู่รอดและ
เติบโตไปได้

การดำ�เนินธุรกิจที่ดีนั้นต้องดำ�เนินไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและก้าวตามให้ทันเทคโนโลยีใหม่ ๆ              
เช่นเดียวกับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่งเช่นกัน   6 เทรนด์การตลาดแบบดิจิทัล (Digital Marketing)           
ที่นำ�มาฝากนี้ ถือเป็นสิ่งที่ทำ�ให้นักการตลาดสามารถเตรียมพร้อมและสามารถนำ�ไปปรับใช้เพื่อวางกลยุทธ์ทั้งเชิงรุกและ        
เชิงรับกับการตลาดในปี 2018 เพื่อให้ได้ทั้งยอดขายและความภักดีต่อแบรนด์
ขอบคุณข้อมูลจาก
www.cgdigitalacademy.com/6-digital-marketing-trends-ที่น่าจับตาและมาแรง-2
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e - Commerce Trends

จับตามองปัญญาประดิษฐ์พลิกโฉม e - Commerce

เ

ทคโนโลยี แห่ ง อนาคตที่ น่ า จั บ ตามองที่ สุ ด
ในขณะนี้คือ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial
Intelligence) หรือ AI ซึง่ ปัจจุบนั ได้นำ�มาใช้ในการจัดเก็บ
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยนำ�ข้อมูลดังกล่าวมา
ประมวลผลและนำ�ไปใช้ประโยชน์กบั ธุรกิจ เพือ่ ตอบสนอง
พฤติกรรมการใช้งานของลูกค้าได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น
ทัง้ นีค้ าดการณ์วา่ ภายในปี ค.ศ. 2020 กว่า 85% ของ
ลูกค้าจะซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากกว่ามนุษย์
ด้วยกันเอง ซึง่ AI จะช่วยอำ�นวยความสะดวกให้แก่ลกู ค้าใน
การเลือกซือ้ สินค้า ด้านแวดวงธุรกิจได้เริม่ นำ�AI มาส่งเสริม
การขายสินค้าออนไลน์อย่างแพร่หลาย e - Commerce
Trend ฉบับนี้ ได้นำ�การใช้ประโยชน์จาก AI เข้ามา
ช่วยในธุรกิจให้ประสบความสำ�เร็จไม่วา่ จะเป็น การสร้าง
ประสบการณ์ใหม่ทส่ี ร้างการขายให้ตรงใจลูกค้ามากยิง่ ขึน้
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพให้กบั ธุรกิจ e - Commerce
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ในต่ า งประเทศ AI ถู ก นำ � มาใช้ ใ นหลายวงการ           
ไม่วา่ จะเป็นวงการสือ่ โทรทัศน์อย่างสำ�นักข่าว CNN ทีน่ �ำ
ระบบ AI มาช่วยสรุปข่าว รวมถึงแนะนำ�ข่าวสารแบบ
เฉพาะเจาะจง ทั้งนี้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่นิยม
ในปัจจุบนั อย่าง Facebook ได้น� 
ำ AI มาใช้ในการแปลโพสต์                
และคอมเมนต์ โดย AI สามารถสื่อสารความหมายได้                                                     
เต็ ม ประโยค ทำ � ให้ ผู้ ใช้ ง านเข้ า ถึ ง เนื้ อ หาได้ ส ะดวกขึ้ น
นอกจากนำ�ระบบนีม้ าช่วยแปลภาษาแล้ว Facebook ยังนำ�                 
AI เข้ามาใช้ป้องกันโฆษณาชวนเชื่อของผู้ก่อการร้ายบน                                                      
สื่อออนไลน์ โดย AI ทำ�หน้าที่ตรวจสอบรูปภาพ ซึ่งระบบ
จะทำ�งานเมือ่ พบว่าผูใ้ ช้งานเคยโพสต์ภาพไม่เหมาะสมและ
พยายามที่จะโพสต์ภาพอีกครั้ง ระบบจะทำ�การจับไปที่                     
ภาพและประมวลผลว่าตรงกับฐานข้อมูลหรือไม่ และเมื่อ
พบว่าตรงกับฐานข้อมูลระบบจะทำ�การบล็อกภาพนั้น ซึ่ง
การใช้งาน AI ได้ทำ�ควบคู่กับการตรวจสอบของมนุษย์
เพื่อความถูกต้องและแม่นยำ� โดยถือว่า AI เป็นเครื่องมือ
ที่สามารถนำ�ไปปรับใช้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี ซึ่งรูปแบบ
การทำ�งานของระบบ AI ในภาคธุรกิจที่ผู้ประกอบการ                                                  
ควรรู้นั้นประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก
1) การเริ่มต้นกระบวนการสื่อสาร (Interact)
เปรี ย บได้ กั บ เทคโนโลยี ที่ พ บในชี วิ ต ประจำ � วั น อย่ า ง         

Amazon Echo , Siri ที่เริ่มต้นด้วยการทักทายผู้ใช้งาน
2) เมื่อได้รับการตอบกลับจากผู้ใช้งานก็จะเข้าสู่
กระบวนการแปลความในสิง่ ทีผ่ ใู้ ช้งานต้องการ (Interpret)
โดยใช้ระบบประมวลผลที่อยู่ภายใน จะสามารถเรียนรู้ได้
Machine  Learning
3) เข้ า สู่ ก ระบวนการสร้ า งรู ป แบบการโต้ ต อบ        
(Integrate) โดยอิงจากข้อมูลความรู้พื้นฐานที่มี
4) สุดท้ายหลังจากระบบสร้างรูปแบบการโต้ตอบ
แล้ว  ระบบจะทำ�การประมวลผลโต้ตอบออกไป (Engage)
เช่น หากต้องการค้นหาร้านอาหารเพียงทำ�การสือ่ สารกับ Siri
พูดชื่อร้านหรือพูดให้ระบบค้นหา ระบบจะทำ�การค้นหาร้าน
ใกล้กับตำ�แหน่งที่ผู้ใช้อยู่
จากนั้นระบบจะกลับเข้าสู่โหมดการสื่อสาร (Interact)
ใหม่อกี ครัง้ ในปัจจุบนั ปัญญาประดิษฐ์ อย่าง Siri ยังเป็นตัว
ช่วยสำ�หรับนักท่องเที่ยว เช่น หากเดินทางไปประเทศญี่ป่นุ              
จะพบปั ญ หาด้ า นการสื่ อ สารเพราะคนญี่ ปุ่ น ส่ ว นใหญ่ ไ ม่
พูดภาษาอังกฤษดังนั้นการใช้ AI ในแอปพลิเคชัน Siri ช่วย              
ในการสื่อสารโดยพูดภาษาท้องถิ่นไป Siri จะช่วยแปลเป็น
ภาษาญี่ปุ่นให้ เป็นต้น
ระบบ AI ที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขาย
ให้กับธุรกิจ e - Commerce

AI กั บ บทบาทในโลก e - Commerce
ธุรกิจ e - Commerce มีระบบ AI เป็นเครื่องมือที่ช่วย
เก็บข้อมูลและพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้า โดยวิเคราะห์
หรือประเมินจากฐานข้อมูล สามารถสรุปได้ดังนี้
1) อ่านใจลูกค้าได้ ด้วยการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟน
การจดจำ�ใบหน้าผ่านกล้องวงจรปิด CCTV หรือวิเคราะห์ความ
ต้องการผ่าน Dwell Times (ระยะเวลาทีล่ กู ค้ารับชมสินค้านัน้
ๆ) ทำ�ให้  AI สามารถคาดการณ์พฤติกรรมการซื้อของลูกค้า
ได้อย่างแม่นยำ�  นอกจากนี้ระบบ AI จะทำ�การประมวลผล                

ว่าลูกค้ามีความสนใจในสินค้าชนิดนี้ หลังจากนั้นเมื่อลูกค้า
เข้าใช้เว็บไซต์ออนไลน์อีกครั้ง อาจเห็นสินค้านั้น ๆ ที่เคย                                                                                                                              
ค้นหาขึน้ โชว์อยูห่ น้าเว็บบราว์เซอร์ทนั ที จึงเป็นประโยชน์ตอ่ แบรนด์                                                                                                               
ในการเสนอขายสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้
มากที่สุด คาดว่า ในปี ค.ศ. 2018   AI จะสามารถกระตุ้น       
ยอดขายธุรกิจ e - Commerce ได้ถึง 11%  
2) อำ�นวยความสะดวกและช่วยแก้ปัญหาต่างๆ
การวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่ามนุษย์
ทำ�ให้ AI สามารถสร้างประสบการณ์ให้ตรงใจลูกค้าได้มากขึ้น                                                                              
ทีมฝ่ายขายสามารถนำ�ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ของ AI
ด้วยการเก็บข้อมูลว่าลูกค้าหนึ่งคน ต้องการซื้อสินค้าชนิดใด                   
ในช่วงเวลาไหน มีพฤติกรรม ซ้� 
ำ ๆ ทีท่ �ำ การค้นหาสินค้าชนิดนัน้                                                                                     
บ่อยครั้ง เช่น ทุกต้นเดือนลูกค้าจะซื้อของสิ่งหนึ่งเสมอ ทำ�ให้
แบรนด์ ส ามารถทำ � การส่ ง เสริ ม การขายโดยเสนอสิ น ค้ า           
บางอย่างหรือแม้แต่การเสนอโปรโมชั่นให้ลูกค้าคนนั้นได้
3) ค้นหาด้วยภาพ อาจจะเคยชินกับการใช้คีย์เวิร์ด
เพื่อค้นหาสิ่งที่ต้องการ แต่ AI ทำ�ได้ยิ่งกว่านั้น โดยช่วย
ค้นหาสิ่งที่ต้องการจากภาพได้ เพียงแค่อัปโหลดภาพสินค้าที่
ต้องการลงไป AI ก็จะทำ�การประมวลผลหาสินค้าทีใ่ กล้เคียงกัน                                                        
จากสี รูปร่าง ขนาด เนื้อผ้า เพื่อช่วย
อำ�นวยความสะดวกให้ลูกค้าค้นหาสินค้า
ที่ต้องการได้อย่างง่ายและรวดเร็ว
4) สร้ า งขั้ น ตอนการขายที่ มี
ประสิทธิภาพ ระบบ AI สามารถประยุกต์
เข้ากับการบริหารความสัมพันธ์ระหว่าง
บริ ษั ท และลู ก ค้ า ให้ เ ป็ น ลู ก ค้ า ที่ ยั่ ง ยื น
(Customer Relationship Management
หรื อ CRM) เช่ น เมื่ อ ลู ก ค้ า ต้ อ งการ
สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ระบบ AI จะสามารถ
หาข้อมูลและตอบคำ�ถามลูกค้าได้เองโดย
อัตโนมัติ พร้อมทัง้ เสนอขายสินค้าให้ลกู ค้า
ได้ทันที โดยไม่ต้องใช้พนักงานขายสินค้า
ผูป้ ระกอบการสามารถใช้ AI เป็นเครือ่ งมือช่วยในการ
ส่งเสริมการขาย การสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั แบรนด์ และการ
สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า ทำ�ให้แบรนด์สามารถ
ดำ�เนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ e – Commerce
ที่มีการแข่งขันสูงขึ้นในปัจจุบัน
ขอบคุณข้อมูลจาก
คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ ผู้ร่วมก่อตั้ง Thumbsup
บริษัทเอกชนที่ให้คำ�ปรึกษาด้านการตลาด
ในงานสัมมนาDigital Trend Spotting 2017
http://www.atimedesign.com/webdesign/
ai-e-commerce
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ม.44 กับ EEC สร้างความเชือ่ มัน่ และโอกาสการลงทุน

น

โยบายการจัดตั้งระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ “EEC” ที่จะมีการลงทุนมหาศาล คือ
ความหวังในการพัฒนาประเทศไทยครั้งสำ�คัญ ความหวังที่ EEC จะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ระยะยาวให้กลับมาขยายตัวอย่างแข็งแกร่งมากกว่า 5% ต่อปี เพิม่ รายได้ให้ประชาชนในประเทศ เลือ่ นขัน้ จากประเทศ
รายได้ปานกลางสู่ประเทศรายได้สูง ซึ่งการลงทุนที่ว่านี้หากพึ่งพาเฉพาะการลงทุนจากนักลงทุนในประเทศที่มาจาก
ภาครัฐและเอกชนคงไม่เพียงพอ ดังนัน้ การพึง่ พิงการลงทุนของนักลงทุนจากต่างประเทศ จะเป็นอีกปัจจัยหนึง่ ทีก่ ระตุน้
เศรษฐกิจได้เร็ว นอกจากได้เม็ดเงินเป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้แก่คนไทยแล้ว ยังนำ�ไปสู่การเรียนรู้เทคโนโลยี
การถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรให้มีฝีมือสูงยิ่งขึ้น
การที่ นั ก ลงทุ น จะเชื่ อ มั่ น โครงการ EEC ว่ า ไม่ ใช่
โครงการขายฝันแต่เป็นโครงการทีเ่ ดินหน้าจริง การมีกฎหมาย                
เข้ามา รองรับมีความจำ�เป็นอย่างมาก รัฐบาลจึงเร่งผลักดันร่าง         
พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก                                                                        
พ.ศ. ... แต่ ด้ ว ยกระบวนออกกฎหมายที่ ต้ อ งใช้ เ วลา                               
พอสมควร ขณะที่ โ ครงการต้ อ งเดิ น หน้ า ในการชั ก จู ง การ
ลงทุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบ           
แห่งชาติ (คสช.) และนายกรัฐมนตรี จึงใช้อ�ำ นาจตามมาตรา 44
ปลดล็อกเงือ่ นปัญหาด้านต่างๆ เพือ่ ให้โครงการ EEC สามารถ
เดินหน้าไปพลางก่อนได้ โดยไม่ต้องรอพระราชบัญญัติมีผล
ประกาศใช้ นับว่ารัฐบาลให้ความสำ�คัญในการผลักดัน EEC
เป็นอย่างมาก จะเห็นได้จากการออกมาตรา 44 เกี่ยวข้องกับ
EEC มากถึง 5 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 คำ�สั่งที่ 2/2560 เรื่อง “การพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” เมือ่ วันที่ 17 มกราคม 2560
เพือ่ ส่งเสริมการค้าและการลงทุนและการอำ�นวยความสะดวก
ในการประกอบกิจการอันเป็นปัจจัยสำ�คัญต่อการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเพือ่ กระจายการ
พัฒนาไปยังพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ โดยเหมาะสมกับศักยภาพของพืน้ ทีอ่ นั
เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนให้ทวั่ ถึง โดยกำ�หนด
พื้นที่พัฒนาครอบคลุม 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ระยอง
ชลบุรี และเขตจังหวัดอื่นที่ติดต่อหรือเกี่ยวข้อง ซึ่งมีศักยภาพ
ในการพัฒนาด้วยความพร้อมด้านการคมนาคม การขนส่ง
โครงสร้างพืน้ ฐาน ความต้องการของผูป้ ระกอบการ การจัดหา
ทรัพยากรต่าง ๆ และความเชื่อมโยงกับศูนย์กลางเศรษฐกิจ                                                                                  
อื่ น ๆ โดยมี ก ารตั้ ง คณะกรรมการนโยบายการพั ฒ นา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ที่มีนายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการพัฒนา
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ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึง่ มีรฐั มนตรีวา่ การ
กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน รวมทั้งตั้งสำ�นักงาน
เพื่ อ การพั ฒ นาระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก                                                                       
เป็นหน่วยงานภายในกระทรวงอุตสาหกรรม เพือ่ ทำ�หน้าที่
เป็นสำ�นักงานเลขานุการสนับสนุนการดำ�เนินการของคณะ
กรรมการนโยบายและคณะกรรมการบริหารการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ภายใต้ข้อกำ�หนดเรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิ เ ศษภาคตะวั น ออก ได้ มี ก ารกำ � หนดเขตส่ ง เสริ ม คื อ
บริเวณพื้นที่ในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกตามที่                                                                                                       
คณะกรรมการนโยบายกำ�หนดให้ผู้ประกอบการ อยู่อาศัย หรือ
พำ�นักในพืน้ ทีด่ งั กล่าวจะได้รบั สิทธิประโยชน์ในการประกอบกิจการ                                                                                                   
อยู่อาศัย หรือพำ�นักเป็นพิเศษตามที่คณะกรรมการนโยบาย
กำ�หนด ขณะเดียวกันสำ�นักงานเพือ่ การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกยังมีหน้าที่บริหารแผนการพัฒนาพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในภาพรวม ได้แก่ ประสานงาน
กับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมแผนงานและ
โครงการต่าง ๆ ศึกษาวิเคราะห์ปญ
ั หาและอุปสรรคในการพัฒนา
พืน้ ทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ติดตามและประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ดำ�เนินการ
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้อยู่อาศัยในระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก สร้างความรับรู้และความเข้าใจ
ครั้งที่ 2 คำ�สั่งที่ 27/2560 เรื่อง “การพัฒนาการ
ศึกษาของประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เมื่อ
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การปฏิรูปและ
พัฒนาการศึกษาของประเทศเพื่อยกระดับการศึกษาไทยให้
สอดคล้องกับทิศทางของนโยบาย โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC เพื่อ
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ทัดเทียม
กับนานาชาติ จึงมีคำ�สั่งให้สถานศึกษาเอกชนที่มีศักยภาพสูง
จากต่างประเทศ ที่มุ่งเน้นการ
จั ด การเรี ย นการสอนในด้ า น
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ให้ ดํ า เนิ น การได้ ใ นเขตพื้ น ที่
โดยมอบหมายให้ให้รัฐมนตรี
ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
แ ต่ ง ตั้ ง ค ณะ ก รรม ก ารทํ า
หน้ า ที่ พิ จ ารณา กลั่ น กรอง                                            
และเสนอรายชื่อสถานศึกษา
ที่ มี ศั ก ยภาพสู ง ที่ เ หมาะสม
รวมทัง้ จัดทาํ ข้อตกลงกับสถาน
ศึ ก ษาที่ มี ศั ก ยภาพสู ง เสนอ
รัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ค รั้ ง ที่ 3 คำ � สั่ ง ที่
28/2560 เรื่อง “มาตรการ
เพิม่ ประสิทธิภาพการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวั น ออก” เมื่ อ วั น ที่ 26
พฤษภาคม 2560 เพื่อให้การ
พัฒนา EEC ตามคาํ สัง่ หัวหน้า
คสช. เรื่อง การพัฒนาระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยให้การดําเนินโครงการหรือกิจการภายใน EEC                                                                         
ต้องดําเนินการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ มและสุ ข ภาพของประชาชนหรื อ ชุ ม ชน ให้
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการ               
ผู้ ชำ � นาญการเพื่ อ พิ จ ารณารายงานการวิ เ คราะห์                   
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการหรือกิจการนั้นเป็นการ
เฉพาะ และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต้องดำ�เนิน
การให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับรายงานที่                                                                                    
ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ นอกจากนีใ้ ห้คณะกรรมการ
นโยบายประกาศกำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และ
กระบวนการในการร่ ว มลงทุ น กั บ เอกชนหรื อ ให้ เ อกชน
เป็นผู้ลงทุนโดยครอบคลุมการเสนอโครงการ การดำ�เนิน
โครงการการกำ � กั บ ดู แ ลและติ ด ตามผลการดำ � เนิ น การ                                                                                
การแก้ไขหรือยกเลิกสัญญา การทำ�สัญญาใหม่การกำ�หนด
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ การสนับสนุนเอกชน การ
ใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุรวมทั้งที่ดินที่อยู่ในความครอบ
ครองดูแลของหน่วยงานของรัฐในเขตส่งเสริม และการอื่น
ใดอันจำ�เป็นบรรดาทีเ่ กีย่ วกับการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือ
ให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน ทั้งนี้ โดยคำ�นึงถึงหลักการความเป็น                                                                     
หุ้นส่วนระหว่างรัฐกับเอกชน หลักการเปิดเผย โปร่งใส
ตรวจสอบได้ และมีมาตรการป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน
รวมทัง้ ปลดล็อกการกำ�หนดทุนจดทะเบียน และอำ�นาจการ
บริหารกิจการอยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลผู้มีสัญชาติ
ไทย ซึ่งเป็นข้อจำ�กัดของการลงทุนตามมิพระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ พ.ศ. 2551 มาใช้บงั คับแก่ผขู้ อรับใบอนุญาต                                                   
ผลิ ต อากาศยาน ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตผลิ ต ส่ ว นประกอบ
สำ�คัญของอากาศยานและผู้ขอรับใบรับรองหน่วยซ่อม ซึ่ง
ประกอบกิจการในเขตส่งเสริม แต่ทงั้ นีต้ อ้ งมีคณ
ุ สมบัตติ าม
ที่เลขาธิการกำ�หนดโดยความเห็นชอบของผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 4 คำ�สั่งที่ 29/2560 เรื่อง “การส่งเสริม
การจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพ
สูงจากต่างประเทศ” เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เพื่อ
ให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
ตามนโยบายของรัฐบาลจำ�เป็นต้องเสริมสร้างองค์ความรู้                                                                   
เทคโนโลยี และวิ ท ยาการที่ มี คุ ณ ภาพและทั น สมั ย ให้
กับเยาวชนที่จะเป็นทรัพยากรบุคคลสำ�คัญของชาติ โดย
การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดความรู้ความ
เชี่ยวชาญดังกล่าวจากสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูง
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พิ เ ศษภาคตะวั น ออกยั ง ไม่ แ ล้ ว เสร็ จ      
ทํ า ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
พั ฒ นาพื้ น ที่ ร ะเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
ภาคตะวันออกไม่สามารถเตรียมการ
หรื อ วางข้ อ กํ า หนดการใช้ ป ระโยชน์
ในที่ดินในพื้นที่อีอีซีทั้งสามจังหวัดให้
สอดคล้องกันได้ เป็นอุปสรรคในการ
พัฒนาพื้นที่ EEC จึงมีความจําเป็น
เร่ ง ด่ ว นที่ จ ะต้ อ งวางข้ อ กํ า หนดการ
ใช้ประโยชน์ในที่ดินในพื้นที่ EEC ขึ้น
เป็นการเฉพาะ โดยกำ�หนดให้มีการ
เชื่ อ มโยงกั บ แผนการใช้ ป ระโยชน์ ใ น
ที่ ดิ น และแผนพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น
ฐานและระบบสาธารณูปโภคของพื้นที่
ต่ อ เนื่ อ งกั บ ระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
ภาคตะวั น ออก โดยให้ ยึ ด หลั ก การ
คุ้มครอง เคารพ และเยียวยาให้แก่ผู้ได้
รับผลกระทบตามหลักการส่งเสริม และ
คุม้ ครองสิทธิมนุษยชนในบริบทของการ
ประกอบธุรกิจ และสิทธิตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องด้วย โดยให้ สำ�นักงาน EEC
ร่ ว มกั บ กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจัดทํา                                          
จากต่างประเทศ เพือ่ จะได้น�ำ องค์ความรูท้ ไี่ ด้รบั มาใช้ประโยชน์ รายละเอียดของแผนผังการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ และแผนผัง
ในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่อีอีซี ซึ่งเป็น การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและระบบสาธารณู ป โภค
พื้นที่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง รวมทั้งยังเป็นการเสริม ให้สอดคล้องกัน โดยต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน                                           
สร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาและการวิจัยระหว่าง หกเดือนนับแต่วนั ทีค่ ณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบ
สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศกับสถาบัน ทั้งนี้ต้องคํานึงถึงความสัมพันธ์กับชุมชน สภาพแวดล้อม
อุดมศึกษาหรือสถาบันอื่นในประเทศไทย อันจะเป็นการยก และระบบนิเวศ สร้างความรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนใน
ระดับคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาของไทยเพื่อนำ�ไปสู่การ   พื้นที่ และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วน
เตรียมความพร้อมในการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง ได้เสีย ประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง แล้วเสนอคณะ
การศึ ก ษาของภู มิ ภ าคอาเซี ย นในอนาคต และเป็ น การ รัฐมนตรีเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ หลังจากนัน้ ให้ กรมโยธาธิการ
รองรับการดำ�เนินการปฏิรูปประเทศทั้งในด้านการศึกษาและ และผังเมืองนำ�ผังทีผ่ า่ นความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีไป
ด้านเศรษฐกิจ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จัดทำ�เป็นผังเมืองรวมจังหวัดให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี
จะเห็นว่าการใช้อำ�นาจตามม.44 ทั้ง 5 เรื่องล้วน
พัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาทีม่ ศี กั ยภาพสูง
(คพอต.) ซึง่ มีรฐั มนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน เป็ น การปลดล็ อ กกระบวนการทำ � งานที่ เ ป็ น อุ ป สรรคใน
กรรมการ นอกจากนั้น คพอต. อาจเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ        การพัฒนาประเทศในแต่ละด้านให้คล่องตัว แต่ยังคงซึ่ง
ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามประเด็นที่ภาคสังคมยังคงมี  
ขอยกเว้นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎอื่นใดอีกได้
ครั้งที่ 5 คำ�สั่งที่ 47/2560 เรื่อง “ข้อกําหนดการ ข้อกังวล คือ ประเด็นเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม การถมทะเล
ใช้ประโยชน์ในที่ดินในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องยังต้องมีการทำ� EIA และ EHIA เหมือน
ตะวันออก” วันที่ 25 ตุลาคม 2560 เพราะปัจจุบนั การปรับปรุง โครงการอืน่ ๆ อีกทัง้ สำ�นักงาน EEC ได้วางแผนในการสร้าง
ความเข้าใจกับประชาชนอย่างเข้มข้นต่อไป รวมถึงทำ�งาน
กฎหมายเกีย่ วกับการวางข้อกําหนดในการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ
และการจัดทํากฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ ร่วมกับประชาชนมากขึ้น
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อะไร ? และ เท่าไร ? ถึงจะเหมาะ

ใ

นยุคที่ประเทศไทยกำ�ลังตื่นตัวกับ 4.0 ในทุกเรื่องนั้น ในส่วนของ SME ก็มีการพูดถึง SME 4.0            
กันบ่อยครัง้ หรือบางทีกเ็ รียกว่า Smart SME หรือ Digital SME ซึง่ ความหมายโดยรวมก็คอื SME ที่              
นำ�เอาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ต่าง ๆ มาใช้ในการทำ�ธุรกิจเพือ่ ให้สามารถบริหารจัดการในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ                                                                                   
ได้เร็วขึน้ ต้นทุนถูกลงและคุณภาพเป็นไปตามที่ต้องการ รวมถึงการเข้าสู่ตลาดได้กว้างและเร็ว ซึ่งในปัจจุบันมี
เทคโนโลยีจำ�นวนมากที่ SME สามารถนำ�มาใช้ได้ บางอย่างก็หาได้โดยไม่มีต้นทุน บางอย่างก็มีต้นทุน แต่ปัญหา
สำ�หรับ SME ทีย่ งั ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เหล่านี้ ไม่ใช่ไม่อยากใช้ แต่ไม่รวู้ า่ จะใช้อะไรดี อันไหนที่                                                                         
เหมาะสม และควรใช้มากน้อยเพียงใด เพราะเทคโนโลยีในปัจจุบนั มีหลากหลายทัง้ ประเภทและระดับ หากใช้ไม่เหมาะสม                                                                            
ก็เปล่าประโยชน์และอาจจะเป็นการลงทุนมากเกินไปโดยไม่จำ�เป็น เดีย๋ วจะกลายเป็นการขีช่ า้ งจับตัก๊ แตนไปอีก ดังนัน้                                 
การเลือกว่าควรจะใช้เทคโนโลยีอะไร ที่ระดับใดถึงจะเหมาะสม จึงถือเป็นเรื่องท้าทายสำ�หรับ SME ยิ่งนัก   
สำ�หรับธุรกิจที่ต้องการผันตัวเองเป็น Smart SME ต้องเริ่มจากตัวเจ้าของธุรกิจที่มีความตั้งใจจริง เพราะ
หากการเปลีย่ นแปลงไม่เริม่ ทีห่ วั ขององค์กรก็ไม่ตอ้ งพูดถึงส่วนอืน่ ๆ และนอกจากอยากจะทำ�แล้ว ใจยังต้องเด็ดเดี่ยว
อีกด้วย เพราะเมื่อลงมือทำ�จริง ๆ การเรียนรู้เป็นกระบวนการต่อไป ซึ่งต้องการความอดทน ขยัน และขวนขวาย
ซึ่งบ่อยครั้งต้องกล้าบอกตัวเองก่อนว่าปัญหาของธุรกิจคืออะไร และอะไรคือสิ่งที่ธุรกิจอยากได้ เพื่อจะได้รู้ว่า                   
ควรใช้เทคโนโลยีประเภทไหนและขนาดไหน เพราะวันนี้เทคโนโลยีมีให้เลือกมากมายและสามารถหาได้ง่าย            
เพียงแต่เราต้องแสวงหา ไม่ใช่อยูเ่ ฉย ๆ ทีส่ �ำ คัญอย่ามองหาเทคโนโลยีกอ่ นแล้วค่อยคิดว่าจะใช้กบั ธุรกิจเราอย่างไร

แอปพลิเคชันทำ�บัญชี MONEY FLOW ของกระทรวงอุตสาหกรรม
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ผมได้มีโอกาสเห็นเทคโนโลยีการ
ปลูกข้าวที่ไม่ต้องใช้คนดำ�นา  การพ่นยา
ฆ่าแมลงหรือปุ๋ยที่ไม่ต้องใช้คน แถมยังมี                                                       
การเก็บข้อมูลไว้เพือ่ ดูวา่ ตรงไหนลงต้นกล้า
ไปเท่าไร พ่นยา หรือปุย๋ อะไรไป เท่าไร เมือ่ ไร
หรือเทคโนโลยีที่ช่วยในการปลูกผักที่ใช้
แสงไฟนีออนสีตา่ ง ๆ ทีม่ คี ลืน่ ความถีแ่ ละ
สีหลอกให้ผักเจริญเติบโตได้ไว หรือการ
เพาะเห็ด ในพืน้ ทีท่ มี่ กี ารควบคุมความชืน้
การให้ปุ๋ยและอาหารกับเห็ด ในช่วงเวลา
ที่เห็ดต้องการและในปริมาณที่เหมาะสม
ทั้งหมดดำ�เนินการโดยเทคโนโลยีดิจิทัล
และเก็ บ ข้ อ มู ล ทั้ ง หมดไว้ เพื่ อ พั ฒ นา
เทคนิคปลูกผักโดยการใช้ไฟนีออนแทนแสงอาทิตย์
ปรับปรุงต่อไป แน่นอนคนที่ผมคุยด้วย
บอกว่าคุ้มค่ากับการลงทุนในเรื่องนี้ เพราะเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ เทคโนโลยี หมายถึง ประเภทเทคโนโลยีทสี่ ามารถปรับมาใช้ให้                                                                             
แต่สำ�หรับหลาย ๆ คนบอกว่าพื้นที่เพาะปลูก หรือขนาดกิจการ เป็นประโยชน์กับธุรกิจเราได้ ทั้งในด้านเทคนิค ผลกระทบ
ทีไ่ ม่ใหญ่มากก็ถอื ว่าสิง่ เหล่านีเ้ กินความจำ�เป็น เกินความสามารถ รวมถึงสังคมรอบด้าน เหมาะสมกับการลงทุนระยะสั้นและ
ระยะยาว และความรู้ที่เราสามารถเรียนรู้ได้  
ที่จะเรียนรู้และเกินกำ�ลังลงทุน  
ในการพิจารณาเลือกเทคโนโลยีนนั้ เราต้องให้โอกาส
อีกราย แม่ค้าขายข้าวแกงธรรมดาที่โหลดแอปพลิเคชัน
การทำ�บัญชีที่หาได้ฟรี ๆ ในโทรศัพท์มือถือมาใช้ เพื่อดูว่าวันนี้ กับตัวเองในการเรียนรู้ การเสาะหา  และเปิดใจ ซึง่ สิง่ เหล่านี้            
ขายได้เท่าไร และใช้จ่ายไปเท่าไร เพื่อแยกเงินในกระเป๋าตัวเอง                                                                                        มีให้เลือกมากมาย และพัฒนาตลอดเวลา  มีของทั้งจาก  
ออกว่าส่วนไหนเป็นการค้าขายส่วนไหนใช้ส่วนตัว ผมถามว่าใช้ หน่วยงานรัฐและเอกชนให้เลือกเรียนรู้ หรือดาวน์โหลดฟรี
เป็นได้อย่างไร เขาบอกว่าลูกสาวสอนให้ใช้ ซึ่งก็เรียนรู้ไม่ยาก เช่น ของกระทรวงอุตสาหกรรมก็มโี ปรแกรมให้ใช้ฟรี เช่น การ
ตอนแรกก็คิดว่าไม่จำ�เป็นเสียเวลา  แต่ตอนนี้รู้เลยว่าเงินที่ได้                                     เก็บสินค้าคงคลัง บัญชี การออกบิล หรือการตรวจประเมิน
แต่ละวันรับจ่ายเท่าไร สิ้นเดือนหักค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้วที่เป็น                                                                        ธุรกิจด้วยตัวเอง สำ�หรับ SME ทั่วไป และเรื่องที่นิยมมาก                 
รายวัน รายเดือน สรุปแล้วธุรกิจได้กำ�ไรมากหรือน้อย อะไรที่ ในปัจจุบนั เรือ่ ง e-Commerce เราอาจต้องเรียนรูถ้ งึ ประโยชน์
จ่ายเยอะต่อไปก็ต้องดูให้ดี ซึ่งตอนแรกก็ไม่กล้าใช้กลัวไม่รู้เรื่อง วิธีการ เงื่อนไข ว่าเหมาะกับสินค้าหรือธุรกิจเราหรือไม่ และ
แต่พอใช้แล้วเห็นว่าใช้ง่ายและมีประโยชน์มาก จะพยายามหา ขนาดไหนทีเ่ หมาะสมในทุกมิติ เพราะของฟรี เช่น Facebook
ที่สามารถใช้ฟรี มีคนทำ�กันเยอะแยะ หรือจะเข้าสู่ระบบ                                                            
โปรแกรมฟรี ที่จำ�เป็นเหล่านี้มาใช้เพิ่มเติม  
ที่ผมเล่ามานั้นเป็นตัวอย่างเล็ก ๆ ที่เครื่องมือด้านดิจิทัล e-Commerce แบบเป็นเรือ่ งเป็นราวของเครือข่ายขนาดใหญ่
สามารถช่วยยกระดับ SME ให้มีประสิทธิภาพในการทำ�ธุรกิจ ระดับโลก เช่น อาลีบาบา ฯลฯ ที่เราต้องมีการเรียนรู้ ลงทุน
มากขึ้ น เพี ย งแต่ ต้ อ งเหมาะสม ซึ่ ง คำ � ว่ า เหมาะสมทางด้ า น ค่าสมาชิก รับเงื่อนไขระดับหนึ่ง แต่ก็มีโอกาสเข้าสู่ตลาด          
กว้างขึ้น เป็นต้น
การเลื อ กเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล อะไร มาช่ ว ยเรื่ อ งใด
และขนาดไหนนั้น เริ่มจากตัวผู้ประกอบการก่อนนะครับ                                                                         
เครื่ อ งมื อ ด้ า นดิ จิ ทั ล สามารถช่ ว ยยกระดั บ
ว่าเรามีประเด็นใดในธุรกิจที่ต้องการแก้ไขหรือพัฒนา  และ
SME ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการทำ � ธุ ร กิ จ         
มีเทคโนโลยีอะไรที่จะช่วยแก้ปัญหาของเรา  แล้วเรียนรู้หรือ
มากขึ้ น เพี ย งแต่ ต้ อ งเหมาะสม ซึ่ ง คำ � ว่ า                
ถามผู้รู้ ให้เข้าใจในทุกมิติ เพื่อดูว่าคุ้มค่ากับการใช้งานและ
การลงทุน ที่สำ�คัญไม่มีผลกระทบกับสิ่งอื่น ๆ รอบด้าน             
เหมาะสมทางด้ า นเทคโนโลยี หมายถึ ง             
อย่าคิดว่าเห็นคนอื่นใช้หรือทำ�ได้ผลดีแล้ว คิดว่าจะให้ผลดี
ประเภทเทคโนโลยี ที่ ส ามารถปรั บ มาใช้                                         
กับเรา  เพราะมีปัจจัยอื่นหลายปัจจัยที่มีผลต่อความสำ�เร็จ
ให้เป็นประโยชน์กับธุรกิจเราได้
ในการใช้เทคโนโลยีที่เราและเขาอาจแตกต่างกัน     
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S ecial Report

EEC อนาคตใหม่
ขับเคลือ่ นประเทศสูไ่ ทยแลนด์ 4.0

โ

ครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) ใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก
ประกอบด้วย ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เป็น
นโยบายด้านการลงทุนของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์
จั น ทร์ โ อชา เมื่ อ เดิ น หน้ า อย่ า งจริ ง จั ง แล้ ว จะเกิ ด
ผลสำ�เร็จ พลิกประวัติศาสตร์การลงทุนไทยในรอบ
30 ปี และเกิดเมืองใหม่ทป่ี ระชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี
ดึงดูดทั้งคนไทยและต่างชาติให้อยากเข้าไปลงทุนหรือ
ท่องเที่ยวในพื้นที่แห่งนี้ ซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าหมายอัดเม็ด
เงินลงทุนทั้งจากภาครัฐและเอกชนช่วง 5 ปี (25602564) มากถึง 1.5 ล้านล้านบาท
โดยความคืบหน้าการพัฒนาโครงการ EEC แม่ทพ
ั หลัก
อย่าง ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการ
นโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
หน่ ว ยงานกำ � กั บ การพั ฒ นาระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ

ภาคตะวันออก (EEC) โดยตรง ระบุวา่ ขณะนี้ EEC คืบหน้า
มาเป็นลำ�ดับตั้งแต่การจัดทำ�แผนงานและนโยบาย การตั้ง
สำ�นักงานเพือ่ การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(สกรศ.) ซึ่งขณะนี้สามารถให้ข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจใน
การพัฒนาพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ประกอบการ
ตัดสินใจของนักลงทุนพร้อมสิทธิพิเศษเพื่อจูงใจเข้ามาลงทุน
โดยมีเป้าหมายให้เกิดการลงทุนครัง้ นีข้ ยายตัวได้ 10% เชือ่ ว่า
จะทำ�ให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ขยายตัวได้ถึง
5% ต่างจากในช่วง 10 ปีทผ่ี า่ นมาทีก่ ารลงทุนขยายตัวเพียง 3%
ทำ�ให้ GDP ขยายตัวเพียง 2-3% เท่านัน้ ทัง้ นีก้ ารทีม่ งุ่ เน้นดึงดูด
ต่างชาติให้มาลงทุน EEC เพือ่ ต้องการให้มถี า่ ยทอดเทคโนโลยี
แก่คนไทยรวมถึงการลงทุนครัง้ นีจ้ ะมีตา่ งชาติทเ่ี ข้ามาทำ�งานใน
ประเทศมากขึน้ ซึง่ จะส่งผลดีตอ่ อุตสาหกรรมอาหารและบริการ
รวมถึงการท่องเทีย่ วด้วย
“ปั จ จุ บัน การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมของไทยมี ค วาม
เปลีย่ นแปลงไปจากอดีต คือมีการกำ�หนดอุตสาหกรรมเป้าหมาย
อย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็นอุตสาหกรรมเดิม และอุตสาหกรรมใหม่
ซึง่ ทำ�ให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีแบบแผน และมีทมี ทำ�งานจาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญระดับประเทศร่วมวางแผนงานด้วย ขณะเดียวกันยัง
มีโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เข้ามาสนับสนุน
การพัฒนาของประเทศดังกล่าวด้วย” ดร.คณิศ กล่าว
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เมื่ อ วั น ที่ 20 ตุ ล าคมที่ ผ่ า นมาได้ มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวั น ออก (บอร์ ด บริ ห ารอี อีซี) โดยมี น ายอุ ต ตม
สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็น
ประธาน ในที่ประชุมได้มีการเห็นชอบ 3 สาระสำ�คัญ ได้แก่
1) แผนการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจยั และ
เทคโนโลยี ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี เพื่อรองรับความต้องการแรงงานสำ�หรับ
ภาคอุตสาหกรรมในพืน้ ที่ EEC รวม 63,567 คน ภายใน 5 ปี
เนื่องจากส่วนใหญ่ยังไม่มีผ้เู ชี่ยวชาญรองรับ จึงต้องเตรียม
ครูฝึกในสาขาที่มีอยู่แล้ว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติท่มี ีความต้องการแรงงาน 15,860 คน
ยานยนต์ไฟฟ้าต้องการ 34,311 คน การผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์
และโลจิสติกส์ตอ้ งการ 11,331 คน และสาขาทีป่ ระเทศไทย
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ยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญอาจต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
ซึง่ ทางสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และ
กระทรวงศึกษาธิการได้ใช้เป็นเงือ่ นไข ในการขอส่งเสริมการลงทุน
ว่าจะอนุญาตให้มหาวิทยาลัยจากต่างประเทศทีม่ ศี กั ยภาพสูงสุด
มาเปิดสาขาทีต่ อบรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายได้
2) รับทราบหลักเกณฑ์วธิ กี าร เงือ่ นไข และกระบวนการ
ในการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน พ.ศ.
2560 และประกาศลำ�ดับรอง (PPP) หรือ ประกาศ EEC
Track 5 ฉบับ เพือ่ นำ�มาใช้กบั 5 โครงการร่วมลงทุนกับเอกชน
ตามทีบ่ อร์ดอีอซี ปี ระกาศไว้ วงเงินลงทุน 400,000 ล้านบาท
คาดว่าจะลงนามสัญญาเดินหน้าก่อสร้างได้ภายในเดือนกันยายน
2561 โดย 5 โครงการ ประกอบด้วย 1) โครงการพัฒนาสนามบิน
อูต่ ะเภาและเมืองการบินตะวันออก 2) โครงการรถไฟความเร็วสูง
เชือ่ ม 3 สนามบินแบบไร้รอยต่อ 3) โครงการท่าเรือแหลมฉบัง

ระยะ 3 4) โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะ 3
และ 5) โครงการศูนย์ซอ่ มอากาศยานอูต่ ะเภา
3) เห็นชอบหลักการสำ�หรับแนวทางการดำ�เนิน
โครงการศูนย์ซอ่ มอากาศยานอูต่ ะเภา (TG MRO Campus)
ดำ�เนินการโดย บริษทั การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) ประกอบ
ด้วยการก่อสร้างอาคารซ่อมบำ�รุง อาคารโรงซ่อมบริภัณฑ์
โรงพ่นสี พื้นที่ซ่อมบำ�รุงระดับลานจอด และสิ่งปลูกสร้าง
อืน่ ๆ วงเงินลงทุน 11,000 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถสร้าง
รายได้ ใ ห้ ป ระเทศได้ ม ากกว่ า ปี ล ะ 3,500 ล้ า นบาท
ตั้ง เป้ า หมายเริ่ม ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ศู น ย์ ซ่อ มบำ � รุ ง ได้ ภ ายใน
ปี 2564 ซึง่ ทัง้ 2 มติจะเสนอต่อบอร์ดอีอซี ี ทีม่ นี ายกรัฐมนตรี
เป็นประธานพิจารณาอนุมตั ิ เพือ่ เดินหน้าโครงการต่อไป
ทัง้ นีข้ อ้ มูลของสกรศ. ระบุวา่ EEC เป็นแผนยุทธศาสตร์
ภายใต้ ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาและยกระดับเชิงพืน้ ที่
ในเขต 3 จังหวัดภาคตะวันออกให้เป็นพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ
ต่อยอดจากโครงการพัฒนาชายฝัง่ ทะเลตะวันออก (Eastern
Seaboard) ซึง่ ทำ�มาตลอด 30 ปีทผ่ี า่ นมา เป้าหมายการลงทุน
ใน EEC มี 4 กลุม่ 15 โครงการ และ 5 โครงการหลัก ประกอบด้วย
กลุม่ ที่ 1 โครงสร้างพืน้ ฐาน กลุม่ ที่ 2 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึง่ มี
10 อุตสาหกรรม กลุม่ ที่ 3 ท่องเทีย่ ว และกลุม่ ที่ 4 การสร้าง

เมืองใหม่ โดย 15 โครงการกระจายอยูใ่ น 4 กลุม่ หลัก ข้างต้น
สำ�หรับความคืบหน้าในการพัฒนา EEC แบ่งเป็น
ระยะที่ 1 คื อ การลงทุ น โครงสร้ า งพื้น ฐานของภาครั ฐ
โดยกระบวนการในการร่วมลงทุนกับเอกชน หรือให้เอกชน
เป็ น ผู้ล งทุ น (PPP) ซึ่ง ขณะนี้อ ยู่ร ะหว่ า งดำ � เนิ น การใน
หลายโครงการ ได้แก่ สนามบินอู่ตะเภา รถไฟความเร็วสูง
เชือ่ ม 3 สนามบิน คือ สนามบินอูต่ ะเภา สนามบินดอนเมือง
และสนามบินสุวรรณภูมิ การพัฒนาท่าเรือมาบตาพุด ท่าเรือ
แหลมฉบัง ท่าเรือสัตหีบ และรถไฟทางคูเ่ ชือ่ ม 3 ท่าเรือ ส่วน
ระยะที่ 2 คือการลงทุนของของภาคเอกชนในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย โดยการใช้อนิ เทอร์เน็ตออฟติงเข้ามาสนับสนุน
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว โดยจะ
ร่ ว มมื อ กั บ สภาหอการค้ า ไทยส่ ง เสริ ม ให้ เ มื อ งพั ท ยาเป็ น
ศูนย์กลางเมืองธุรกิจและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทันสมัยเพื่อ
รองรับการเชือ่ มโยง EEC โดยในส่วนของเอกชนจะใช้เงินลงทุน
ประมาณ 10,000 ล้านบาท ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว,
การจัดโซนนิง่ พืน้ ทีข่ องพัทยา, การจัดพืน้ ทีข่ ายสินค้าโอทอป,
การเปิดให้เอกชนเข้ามาลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระหว่างรัฐ
กับเอกชน (PPP), การพัฒนาท่าเรือเฟอร์ร,่ี การพัฒนารถไฟฟ้า
รางเบาภายในพัทยาทีเ่ ชือ่ มกับรถไฟความเร็วสูง และอืน่ ๆ
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ด้านนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) หรือ
TCEB กล่าวถึงงบประมาณปี 2561 ว่า ทีเส็บมีการวางกลยุทธ์
ด้านการพัฒนาระบบส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ภูมิภาคภายใน
ประเทศให้แข็งแกร่ง ด้วยการสนับสนุนจังหวัดที่มีศักยภาพใน
การจัดประชุม สัมมนาต่าง ๆ เช่น การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารใน
พืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้สอดคล้องกับแนวความคิด
ของรัฐบาลในการสร้างงานตามนโยบายทีจ่ ะผลักดันเมืองต่าง ๆ ให้
เป็นพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจ โดยเตรียมเพิม่ ตำ�แหน่งใหม่คอื ผูจ้ ดั การประจำ�
พืน้ ที่ โดยเริม่ ทีเ่ ชียงใหม่ และพัทยา เนือ่ งจากพัทยาถือเป็นเมือง
ทีส่ ามารถช่วยสานต่อการส่งเสริมการจัดสัมมนา และงานแสดง
นิทรรศการภายในเขตพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ทีม่ ี
ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เข้าไปลงทุนจำ�นวนมาก
TCEB นำ�เสนอจุดแข็งในด้านต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็นพัทยา
เมืองแห่งการพักผ่อน และการทำ�ธุรกิจ มีแนวโน้มเติบโตจากปัจจัย
ทีส่ �ำ คัญอย่าง โครงการ EEC ซึง่ คาดว่าจะมีเงินลงทุนในพืน้ ที่
ดังกล่าวสูงถึง 1.505 ล้านบาทในระยะเวลา 5 ปี ซึง่ โครงการนี้
จะส่งผลดีตอ่ พัทยาในการเป็นเป้าหมายของนักธุรกิจ และนักเดินทาง
ซึง่ ปัจจุบนั พัทยามีความพร้อมด้านสิง่ อำ�นวยความสะดวก ทัง้ สถานที่
จัดงานประชุม โรงแรม รวมถึงแหล่งท่องเทีย่ ว
มูลค่าตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดชลบุรีกับระยองนับ
เป็นตลาดใหญ่ ซึง่ มีสว่ นแบ่งการตลาดรวมถึง 14% ของตัวเลข
ทั้งประเทศจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและการ
ท่องเทีย่ ว จึงเป็นโอกาสของผูป้ ระกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์
ที่ต้องรองรับการพัฒนาเมืองใหม่ในพื้นที่ EEC ผู้นำ�ตลาด
ทาวน์เฮาส์อย่างบริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จำ�กัด ได้น�ำ

50 / วารสารอุตสาหกรรม

นวัตกรรมการถ่ายเทอากาศภายใน (Pruksa Fresh Air
System) โดยจะนำ�มาใช้ครัง้ แรกทีโ่ ครงการ “บ้านพฤกษา
สหพัฒน์ - แหลมฉบัง 2” เพือ่ ดึงตลาดภาคอสังหาริมทรัพย์
ที่กำ�ลังเติบโตตามความต้องการหาที่พักอาศัยเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะจังหวัดชลบุรี 1 ใน 3 จังหวัดพืน้ ที่ EEC
ทัง้ หมดนีค้ อื แนวทางการขับเคลือ่ นประเทศด้วยการ
ยกระดับพัฒนาพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) นับ
เป็นก้าวสำ�คัญของอนาคตภาคอุตสาหกรรมไทยทีเ่ ปิดโอกาส
การค้าการลงทุนก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 จึงเป็นทิศทางการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง
และยัง่ ยืน

รู้ไว้ใช่ว่า

ถาม-ตอบ EEC

โ

ครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ รวมถึงภาคเอกชนและประชาชน โดยเฉพาะคนในพื้นที่ที่มีภูมิลำ�เนาใน 3 จังหวัด คือ ระยอง ชลบุรี
และฉะเชิงเทรา รวมถึงการเคลือ่ นย้ายแรงงานทีจ่ ะเข้าไปทำ�งานในโครงการต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาพืน้ ทีซ่ งึ่ หลายภาค
ส่วนมีข้อสงสัยผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเกิดผลดีกับประเทศและประชาชนอย่างไร วารสารอุตสาหกรรมฉบับนี้จึงหาคำ�
ตอบให้ในคอลัมน์ รู้ไว้ใช่ว่า
Q : การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(EEC) ครอบคลุมพื้นที่เพียง 3 จังหวัด หลายคนจึง
สงสัยว่าประชาชนที่อยู่นอกพื้นที่ 3 จังหวัดจะได้ประโยชน์
อะไรจาก EEC ?
A : การที่ รั ฐ บาลมี น โยบายขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศให้ มั่ น คง มั่ ง คั่ ง และยั่ ง ยื น ย่ อ มต้ อ งคำ � นึ ง ถึ ง
ประโยชน์ที่ประชาชนทั้งประเทศจะได้รับ โครงการ EEC จึง
ส่งผลต่อคนทั้งประเทศ ซึ่งสรุปได้ดังนี้คือ
ประชาชนทั้งประเทศ
ประเทศไทยพัฒนาไปสู่ประเทศที่มีเสถียรภาพทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม
ประเทศไทยหลุดจากกับดักรายได้ปานกลาง กับดัก
ความเหลื่อมล้ำ�
หลุดจากกับดักความไม่สมดุลทางการพัฒนา
มี ตั ว อย่ า งของเมื อ งให้ มี ค วามทั น สมั ย ระดั บ
นานาชาติที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัย
มีการประกอบกิจการ มีการให้บริการภาครัฐแบบ
เบ็ดเสร็จครบวงจร
มีงานจำ�นวนมาก ที่มีรายได้สูง รองรับเยาวชนใน
อนาคต
มีการลงทุนในด้านเมืองใหม่ โรงพยาบาล โรงเรียน
ที่อยู่อาศัย
มีการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและเชิงสุขภาพ

Q : ประชาชนในพื้ น ที่ จ ะได้ รั บ ประโยชน์ จ ากโครงการ
EEC หรือไม่ และหากได้รับผลกระทบจากการพัฒนาฯ
รัฐจะดูแลแก้ไขหรือไม่อย่างไร ?
A : สำ�หรับประชาชนในพืน้ ที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ระยอง ชลบุรี
และฉะเชิงเทรา การพัฒนา EEC จะทำ�ให้คนในพืน้ ทีด่ งั กล่าว
มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังนี้
โอกาสมาถึงบ้าน-รายได้มาถึงตัว งานดีมีมากขึ้นเป็น
โอกาสใหม่ให้เยาวชน
ลูกหลานไม่ต้องออกนอกพื้นที่เพื่อหาสถานศึกษาที่
ดีขนึ้ หางานทีด่ ขี นึ้ ทำ�ให้สามารถอยูก่ บั พ่อแม่เป็นครอบครัว
อบอุ่น
ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงสถาบันการศึกษา
และโรงพยาบาลที่ดีมีคุณภาพ
มีระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมที่ดี จากการ
ลงทุนและการท่องเที่ยว มีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้นทั้งรถไฟ
รางคู่ รถไฟความเร็วสูง การขยายถนนมอเตอร์เวย์ สนามบิน
อู่ตะเภาและท่าเรือ
นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชน
เป็นการเฉพาะ หากประชาชนได้รับผลกระทบ รัฐจะให้การ
ดูแลอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
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Q : การพัฒนาพืน้ ที่ EEC จำ�เป็นต้องพัฒนาการศึกษาของคน
เพื่อให้คนมีคุณภาพและประสิทธิภาพ EEC จะเข้ามาช่วยพัฒนา
ด้านการศึกษาอย่างไร ?
A : การดำ�เนินงานของ EEC ได้ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาคน
เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะ
เข้ามาลงทุนในพื้นที่ EEC โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทน
แรงงานที่ขาดและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วย เพื่ออำ�นวย
ความสะดวกด้านการผลิตและทำ�ให้สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตของ
คนงานและชุมชนดีขึ้นกว่าเดิม EEC มีแผนการพัฒนาคนและการ
ศึกษาในพืน้ ทีอ่ ย่างเป็นระบบ เพือ่ ให้เยาวชนในพืน้ ทีม่ โี อกาสทำ�งาน
และพัฒนาทักษะ รวมถึงการศึกษางานวิจัยต่าง ๆ อันเป็นการ
เตรียมความพร้อมรองรับกับโลกการผลิตยุคใหม่ ซึ่งเน้นการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
นอกจากนี้ ยั ง มี แ ผนการดำ � เนิ น งานมุ่ ง ส่ ง เสริ ม ให้ ชุ ม ชน
มี ก ารเรี ย นรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และได้ ร่ ว มดำ � เนิ น การกั บ กระทรวง
ศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันศึกษาความต้องการ
ด้านแรงงานที่แท้จริงเพื่อใช้เป็นแนวทางให้แก่สถานศึกษาในการ
ออกแบบหลักสูตร เพื่อผลิตนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการ สร้าง
โครงการร่ ว มกั บ สถานประกอบการโรงงานให้ เ ป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้
รวมทั้งการได้รับความร่วมมือจากบริษัทญี่ปุ่น เยอรมนีและยุโรป
ให้มาร่วมกันทำ�ระบบโรงเรียนโรงงาน เพื่อเพิ่มทักษะฝีมือแรงงาน
และเชิญชวนสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศ ตัง้ สถาบันฝึกอบรม
ในระดับต่าง ๆ ทัง้ มหาวิทยาลัย และโรงเรียนสอนทักษะด้านต่าง ๆ
ในประเทศไทย เช่น โรงเรียนสอนการซ่อมเครื่องบิน โรงเรียนสอน
การทำ� e - Commerce โรงเรียนสอนการพัฒนาหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ โดยทางกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นผู้ดูแลให้ความสำ�คัญ
กับอาชีวศึกษา มีการยกระดับด้วยการนำ�สถาบันต่างประเทศ และ
ผูเ้ ชีย่ วชาญในโรงงานมาร่วมสอนในหลักสูตรทีจ่ ดั ขึน้ ใหม่กบั สถาบัน
ระหว่างประเทศ รวมถึงการลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจให้กับเด็กและเยาวชน
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Q : การพัฒนาพื้นที่ EEC จะมีคนเข้ามาทำ�งาน
จำ�นวนมากขึ้น โรงพยาบาลจะมีเพียงพอต่อการให้
บริการหรือไม่อย่างไร ?
A : EEC เตรียมวางระบบการจัดการด้านสาธารณสุข
3 จังหวัด เพือ่ ให้คนมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ รี วมถึงสุขอนามัย
ที่ดี ดังนี้
ร่วมจัดทำ�และสนับสนุนงบประมาณ (งบลงทุน)
เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณสุข
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาศั ก ยภาพการ
เฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม
การเฝ้ า ระวั ง และจั ด การปั จ จั ย เสี่ ย งด้ า น
สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
การดำ � เนิ น การพั ฒ นาชุ ม ชน โดยเน้ น การ
ดำ�เนินการที่ต่อเนื่อง ยั่งยืน การจัดตั้งกองทุนพิเศษ
สำ � หรั บ ชุ ม ชน EEC เพื่ อ การดู แ ลสุ ข ภาพอนามั ย
สิ่งแวดล้อม
Q : การเตรี ย มความพร้ อ มและการดำ � เนิ น งาน
พั ฒ นาฝี มื อ แรงงานให้ ต รงกั บ ความต้ อ งการของ
EEC อย่างไร ?
A : EEC วิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการแรงงานจะมี
เพิ่มขึ้น จำ�นวนไม่น้อยกว่า 1 แสนคน หรืออาจจะ
เพิ่มขึ้นได้มากถึง 2 แสนคนหากอุตสาหกรรมเป้า
หมายที่ส่งเสริมสามารถเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้
คาดการณ์วา่ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) จะมีความต้องการแรงงานในปี
2560 จำ�นวน 12,000 คน โดยแรงงานทีต่ อ้ งการเพิม่ นี้
เกือบทั้งหมดเป็นแรงงานระดับกึ่งฝีมือและแรงงาน
ฝีมือ ดังนั้นการจัดเตรียมคนให้เหมาะกับงานโดยจะ
ต้องผลิตคนให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
จึงเป็นเรื่องสำ�คัญและมีความเร่งด่วน ทั้งนี้ได้เตรียม
การจัดทำ�แผนพัฒนาออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้
1. กลุ่มช่างฝีมือ มืออาชีพ คนทำ�งานแล้ว
มีแนวทางในการฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้ใช้งานทันที
2. กลุม่ นายช่าง วิศวกร ผูเ้ ชีย่ วชาญ นักวิจยั
นักวิทยาศาสตร์ มีแนวทางในการปรับหลักสูตรระยะ
สั้น และระยะยาวเพื่อเพิ่มทักษะ
3. กลุ่มนักบัญชี กฎหมาย บริหารจัดการ
มีแนวทางนำ�เข้าผู้เชี่ยวชาญ ครูพี่เลี้ยง

Work
Life Balance

ค

นวัยทำ�งาน คือคนในช่วงอายุ 15 – 64 ปี คิดเป็นร้อยละ 70 ของประชากรไทย โดยคนกลุม่ นีถ้ อื ว่าเป็นกำ�ลัง
สำ�คัญของประเทศ ซึ่งควรจะเป็นกลุ่มที่มีสขุ ภาพแข็งแรง แต่มีจำ�นวนครึ่งหนึ่งเป็นผูเ้ สียชีวิตด้วยโรคประจำ�ตัวต่าง ๆ เช่น
โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น ดังนัน้ การป้องกันโรคทีด่ แี ละการดูแลสุขภาพ       
ทีเ่ หมาะสมจึงเป็นแนวทางปฏิบตั ทิ จ่ี ะช่วยลดอัตราการเสียชีวติ และเพิม่ คุณภาพชีวติ ให้คนในวัยนีไ้ ด้ Work-Life Balance
ฉบับนี้จึงนำ� เคล็ด (ไม่) ลับในวัยทำ�งานมาฝากกัน เริ่มต้นที่
นอนให้เพียงพอ จากงานวิจยั ของสมาคม National Sleep Foundation ได้ขอ้ สรุปว่า ในช่วงอายุ
ต่าง ๆ มีความต้องการในการนอนไม่เท่ากัน เช่น ช่วงอายุ 26-64 ปี ควรนอนประมาณ 7-9 ชัว่ โมงต่อวัน
บางคนอาจต้องการการนอนทีน่ อ้ ยหรือมากกว่านัน้ เช่น 6 ชัว่ โมง หรือ 10 ชัว่ โมงต่อวัน หากต้องการทราบว่า
ร่างกายต้องการการนอนเท่าไร สังเกตจากประสิทธิภาพในการทำ�งาน หรือการใช้ชีวิตประจำ�วัน
เช่น การไม่ง่วงหรือหลับระหว่างวัน ความคิดและการตอบสนองที่ฉับไว เป็นต้น
อาหารทีด่ กี บั ร่างกาย นอกจากต้องทานอาหารให้ครบ 5 หมูแ่ ล้ว ต้องควรคำ�นึงถึงสมดุล
ระหว่างแคลอรี่ท่ไี ด้รับและพลังงานที่ใช้ออกไปในแต่ละวัน หากทานมากเกินไปจะนำ�ไปสู่โรคอ้วน
โรคเบาหวานและโรคอื่น ๆ อีกมากมาย
อาหารสมอง เพราะคนทำ�งานใช้สมองมากทั้งด้านความคิดและการรับมือกับภาวะ
ความเครียด จึงจำ�เป็นต้องใส่ใจในการดูแลสุขภาพมากเป็นพิเศษ ควรเลือกทานอาหารทีด่ ตี อ่ สมอง
เช่น ข้าวไม่ขดั สี ธัญพืชต่าง ๆ ผลไม้ จะช่วยให้ระดับน้�ำ ตาลคงทีแ่ ละอยูไ่ ด้นาน และเติมโอเมก้า 3
ที่อยู่ใน ปลาทู ปลากะพงขาว ปลาสำ�ลี ปลานิล ปลาดุก ปลาสวาย หรือแม้กระทั่งธัญพืช เช่น
เมล็ดฟักทอง ถัว่ วอลนัท นอกจากนีส้ มองยังต้องการสารอาหารอีกหลายชนิด เช่น วิตามินบี 1, บี 6,
บี 12 การรับประทานอาหารในแต่ละวันควรใส่ใจในรายละเอียดเพือ่ ให้ได้อาหารสมองทีเ่ พียงพอและ
เหมาะสมกับวัยมากกว่าทานเพื่ออิ่มท้องเพียงอย่างเดียว
การออกกำ�ลังกาย ควรออกกำ�ลังกายแบบแอโรบิก อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์
(อย่างน้อยครัง้ ละ 20-30 นาที) ร่วมกับการออกกำ�ลังกายเพือ่ เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนือ้
(strengthening exercise) อย่างน้อย 2 ครัง้ ต่อสัปดาห์ และทำ�การยืดเหยียดกล้ามเนือ้ (stretching exercise)
ทัง้ ก่อนและหลังการออกกำ�ลังกาย เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเพิ่มสมรรถภาพของร่างกาย
อารมณ์ การใช้ชวี ติ ทีม่ ที ศั นคติเชิงบวกทำ�ให้เป็นคนอารมณ์ดไี ม่เครียด และสามารถปล่อยวาง
ในเรื่องที่ทำ�ให้อารมณ์ขุ่นมัว จะรักษาสมดุลและส่งผลดีต่อสุขภาพเป็นการเติมเต็มการใช้ชีวิต
อย่างมีความสุขและยั่งยืน
ขอบคุณข้อมูลจาก บริษัท เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ และ พญ. มณฑินี แสงเทียน รพ. บำ�รุงราษฎร์
www.sanook.com/men/18741
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แบบสอบถาม
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สำ � นั ก งานปลั ด กระทรวงอุ ต สาหกรรม
ขอเชิ ญ ท่ า นผู้ อ่ า นแสดงความคิ ด เห็ น และ
ข้ อ เสนอแนะ เพื่ อ เป็ น แนวทางในการพั ฒ นา
และปรับปรุง “วารสารอุตสาหกรรม” เพื่อให้เกิด
ประโยชน์และความพึงพอใจต่อท่านผู้อ่านต่อไป

เพศ
อายุ

  หญิง
ชาย
ต่ำ�กว่า 30 ปี		 31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
มากกว่า 61 ปีขึ้นไป
การศึกษาขั้นสูงสุด
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี		
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
ผู้ประกอบการ
นักศึกษา
อื่น ๆ (โปรดระบุ) ..................................

ข้อเสนอแนะ

1. ท่านคิดว่าเนือ้ หาสาระของวารสารอุตสาหกรรมอยู่
ในระดับใด เมื่อเทียบกับวารสารราชการทั่วไป
ดีมาก
พอใช้

2.

ดี
ปรับปรุง

ปานกลาง

การออกแบบปกและรูปเล่มอยู่ในระดับใด
ดีมาก
พอใช้

ดี
ปรับปรุง

ปานกลาง

3. ข้อมูลที่ท่านต้องการให้มีในวารสารนี้มากที่สุด
(ใส่หมายเลข 1...2...3... ตามลำ�ดับ)
การตลาด
การให้บริการของรัฐ
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ
ข้อมูลอุตสาหกรรม
อื่น ๆ ระบุ................

4. คอลัมน์ที่ท่านชอบมากที่สุด (ใส่หมายเลข
1...2...3... ตามลำ�ดับความชอบ)
Interview (สัมภาษณ์ผู้บริหาร)
R&D (วิจัยและพัฒนา)
Biz Law (กฎหมายทางธุรกิจ)
Sustainable		
Show Case
Innovation Industry (นวัตกรรม)
Marketing (การตลาด)
Special Report (รายงานพิเศษ)
อื่น ๆ ระบุ...................................

ท่านได้รับประโยชน์จากวารสารอุตสาหกรรมมาก
น้อยแค่ไหน
5.

ได้ประโยชน์มาก
ได้ประโยชน์พอสมควร
ได้ประโยชน์น้อย
ไม่ได้ใช้ประโยชน์

“

”

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

จ่าหน้าซองถึง
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