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 ว�รส�รอตุส�หกรรมฉบบันีเ้ปิดประเดน็ เจาะลกึ “EEC ยกระดบัเศรษฐกจิ

ไทย” จ�กคว�มร่วมมือของหน่วยง�นภ�ครัฐและเอกชน เปิดมุมมองเพื่อให้                                

เข้�ถึงข้อมูลและโอก�สต�มนโยบ�ยรัฐบ�ลที่ตั้งเป้�หม�ยยกระดับพื้นที่เขต

เศรษฐกิจพิเศษภ�คตะวันออกให้กล�ยเป็น “World Class Economic Zone” พร้อม

ตดิต�ม Special Report “EEC อน�คตใหมข่บัเคลือ่นประเทศสูไ่ทยแลนด ์4.0" ดว้ย

ขอ้มลูเชงิลกึ เตมิเตม็ก�รถ�่ยทอดคว�มรูแ้ละประสบก�รณข์อง บรษิทั สย�มทบพนั                             

แพคเกจจิ้ง จำ�กัด ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ระบบ Offset ร�ยแรกของไทยที่                                                      

ได้รับร�งวัลอุตส�หกรรมสีเขียวระดับ 5 หรือเครือข่�ยสีเขียว ในฐ�นะองค์กร                           

ที่พัฒน�อุตส�หกรรมสีเขียวอย่�งย่ังยืนร่วมรับผิดชอบชุมชน สังคมและพัฒน�                                  

คู่ค้�ให้เป็นเครือข่�ยสีเขียวที่เข้มแข็ง ปิดท้�ยด้วยนวัตกรรม “Charge Now” สถ�นี

บรกิ�รช�รจ์รถยนตไ์ฟฟ�้ อกีหนึง่ธรุกจิทีเ่ปน็ห่วงโซอ่ตุส�หกรรมย�นยนตต์อบโจทย์

อุตส�หกรรมเป้�หม�ย ท้ังหมดนี้คือคว�มเคลื่อนไหวอุตส�หกรรมในมิติต่�ง ๆ                                                                                            

ติดต�มคว�มเข้มข้นข้อมูลข่�วส�รได้ใน ว�รส�รอุตส�หกรรม ฉบับ 8 เจาะลึก        

“EEC ยกระดับเศรษฐกิจไทย” 

ทีมง�นว�รส�รอุตส�หกรรม

เจาะลึก “EEC ยกระดับเศรษฐกิจไทย”

ากนโยบายการพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา จ
ชลบรุแีละระยอง ใหเ้ปน็พืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวันออก 
หรอื EEC ( Eastern Economic Corridor Development) 
นับเป็นกลไกสำ คัญของรัฐบาลที่จะขับเคลื่อนการลงทุนขนาดใหญ่
ที่เชื่อมโยงการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายให้เกิดการลงทุนเป็น
ฐานการผลติ 10 อตุสาหกรรมเป้าหมายเพือ่นำ ไปสู่การเติบโตทาง
เศรษฐกจิและสงัคม การสรา้งความเขา้ใจและใหข้อ้มูลเชงิลกึในการ
สนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรมและ
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าถึงโอกาสการค้าการลงทุนในมิติต่าง ๆ 
จึงมีความสำ คัญอย่างยิ่ง
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ครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โ
หรือ EEC ถือเป็นจุดสำ คัญในการต่อยอดความสำ เร็จ
ของการลงทุนในภาคตะวันออกต่อเนื่องจากโครงการ        
พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard)
ที่ดำ เนินการมาแล้วกว่า 30 ปี โดยจุดเด่นของ EEC 
คือการส่งเสริมการลงทุน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย                                                
ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อยกระดับรายได้ของไทยให้
ก้าวผ่านประเทศกับดักรายได้ปานกลาง และสอดคล้อง
กับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งล่าสุด พ.ร.บ.เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว นับถอยหลัง
รอประกาศใช้เร็ว ๆ นี้

 nterview

เจาะลึก EEC 
ยกระดับเศรษฐกิจไทย
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เจาะลึก EEC 
ยกระดับเศรษฐกิจไทย
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	 	พล.อ.ประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	เน้นย้ำาให้

สร้างบุคลากร	รองรับนโยบาย	 EEC	 และสร้างงาน	 สร้าง																																																																								

องค์ความรู้ให้กับแรงงานไทย	 ซ่ึงสำานักงานเพ่ือการพัฒนา

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	 (สกรศ.)	 อยู่ระหว่าง

จัดทำาร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ	 ขณะเดียวกันต้องตอบ

ประชาชนในพ้ืนท่ีถึงประโยชน์ท่ีพวกเขาจะได้	 โดยกระทรวง

อุตสาหกรรม	สำานักงาน	EEC	และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้มีแผน

ลงพ้ืนท่ีรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนในพ้ืนท่ี	3	จังหวัดแล้ว													

7	คร้ัง	และจะจัดทีมงานลงพ้ืนท่ีอย่างต่อเน่ือง	โดยเสียงสะท้อน

ท่ีประชาชนบอกกล่าวคือ	 ส่ิงท่ีรัฐบาลต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะ

ปัญหาเดิม	ๆ 	เช่น	ระบบสาธารณูปโภคท่ีจำาเป็น	และประชาชน

ยังสะท้อนปัญหาระบบการศึกษาท่ีมีโรงเรียนไม่เพียงพอ	

  หัวใจสำาคัญในการพัฒนา EEC คืออะไร

A : 
Q :

รมว. อุตสาหกรรม ชี ้ EEC ยกระดับ
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตคนไทย

	 นอกจากน้ีประชาชนยังมีความกังวลว่า	หาก	EEC	

พัฒนาจนขยายตัวเต็มท่ี	คนจะอพยพมาทำางานในพ้ืนท่ี											

ดังกล่าวมาก	 ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง	 ๆ	 เช่น																																																																						

โรงพยาบาลอาจไม่เพียงพอรักษา	 ซ่ึงหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องจะนำาข้อกังวลท้ังหมดไปหารือเพ่ือหาทางออก

									หลังจากมีการลงนามความร่วมมือระหว่างกัน																															

แล้วคณะกรรมการ	 EEC	 จะติดตามการทำางานร่วมกัน	

โดยเน้นทำายุทธศาสตร์ท่ีสำาคัญ	 เช่น	 อุตสาหกรรม																																																																																																													

เป้าหมาย	 ยานยนต์ไฟฟ้า	 หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	

อุตสาหกรรมการแพทย์	 เศรษฐกิจชีวภาพ	 ซ่ึงจะต้อง

ประสานงานกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	 (กสอ.)	

สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	(สศอ.)	และสำานักงาน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	(สมอ.)	

ท่ีผ่านมา EEC ได้รับความสนใจจากนักลงทุนQ : 

A :

นายอุตตม สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ม่ันใจว่าการเห็นชอบ พ.ร.บ. คร้ังน้ี
จะสร้างความเช่ือม่ันให้ท้ังนักลงทุน

ในประเทศและต่างประเทศ
มีความม่ันใจเข้ามาลงทุนใน EEC

อย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน

ร่วมกัน	 และส่งให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมแก้ปัญหา	

โดยมีสำานักงาน	 EEC	 เป็นผู้กำาหนดแนวทางแก้ไขอย่าง

เป็นระบบ

ต่างชาติเป็นจำ นวนมาก ซึ่งการที่กระทรวงเศรษฐกิจ
การค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (เมติ) ได้นำ คณะ
นักลงทุนญ่ีปุ่นมาไทยช่วงเดือนกันยายนท่ีผ่านมาจะ
เกิดความร่วมมือกันอย่างไร
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โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกต่อยอดจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Seaboaed)

ความเชื่อมั่นของนักลงทุนภายหลังกฎหมายเข้าสู่Q : 

	 			ในช่วงท่ีผ่านมานักลงทุนรอความชัดเจนในเร่ืองของ

กฎหมายรองรับการลงทุนในพ้ืนท่ี	EEC	จึงม่ันใจว่าการเห็นชอบ

ร่าง	พ.ร.บ.คร้ังน้ี	จะสร้างความเช่ือม่ันให้ท้ังนักลงทุนในประเทศ

และต่างประเทศมีความม่ันใจเข้ามาลงทุนใน	 EEC	อย่างเป็น																															

รูปธรรมมากข้ึน	โดยปีน้ีมีโอกาสท่ีนักลงทุนต่างชาติจะตัดสินใจ

เข้ามาลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายใน	EEC	มากกว่าเป้าหมาย

เดิมต้ังไว้ท่ี	30	ราย

A :

เสริมความแข็งแกร่ง EEC เพ่ิมความม่ันใจ
แก่นักลงทุน
 นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการ

นโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก                                                                                  

ระบุว่าขณะน้ีมีนักลงทุนท่ีสนใจเข้าไปลงทุนใน	 EEC																

เป็นจำานวนมาก	 โดยคาดว่าการลงทุนใน	 EEC	 ท้ังปี	 2560	

จะมีมูลค่าประมาณ	5-6	หม่ืนล้านบาท	โดยต้ังเป้าหลังจากน้ี						

จะมีการลงทุนปีละประมาณ	1	แสนล้านบาท

ตั้งเป้าหมายในการชักจูงให้เกิดการลงทุนใน Q : 

	 		กำาหนดให้ภายในส้ินปี	2560	ต้องสามารถดึงบริษัท								

ช้ันนำาของโลก	 30	 บริษัทเข้ามาลงทุนใน	 EEC	 ท่ีผ่านมาได้

มีการนำาร่องเดินทางช้ีแจงและเชิญชวนนักลงทุนจากจีน	

ญ่ีปุ่น	 เป็นต้น	 และมีคณะใหญ่ท่ีเข้ามาศึกษาลู่ทางการลงทุน

ใน	EEC	คือ	นักลงทุนญี่ปุ่นกว่า	600	ราย	ที่เข้ามาพร้อมกับ																																																																							

นายฮิโรชิเกะ	 เซโกะ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้า

และอุตสาหกรรมของญ่ีปุ่น	(เมติ)	โดยได้ต้ังเป้าหมายร่วมกัน	

3	 ด้าน	 คือ	1)	การลงทุน	2)	การพัฒนาเทคโนโลยี	และ	3)	

การพัฒนาด้านบุคลากร	เพ่ือให้พ้ืนท่ี	EEC	เป็นศูนย์กลางการ

ลงทุนของประเทศในอนาคต	รวมท้ังพัฒนา	10	อุตสาหกรรม

เป้าหมายของประเทศ

A :

	 นักลงทุนญ่ีปุ่นได้แสดงความพอใจในความร่วมมือ

ด้านต่าง	ๆ	 ในคร้ังน้ีเป็นอย่างมาก	 ซ่ึงทางเมติเองก็ม่ันใจว่า

บริษัทญ่ีปุ่นท่ีมีการลงทุนในไทยอยู่แล้วจะขยายการลงทุน																				

ต่อเน่ือง	 ขณะเดียวกันยังมีนักลงทุนญ่ีปุ่นรายใหม่ท่ีมีความ																																								

เช่ือมั่น	 ตัดสินใจเข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย	

โดยไทยจะมุง่เนน้การพฒันาเอสเอ็มอ	ีใน	EEC	อตุสาหกรรม

และ	4.0	โดยใช้อินเทอร์เน็ต	ออฟ	ติง	(Internet	of	Thing)	

	 	 	 กิจกรรมการจับคู่ธุรกิจท่ีผ่านมาเบ้ืองต้นพบว่า	

บริษัทของไทย	 คือ	 กลุ่มบริษัทณรงค์	 กรุ๊ป	 จับคู่ธุรกิจกับกลุ่ม

บริษัท	ไฟน์เทค	จาก	จ.โตยาม่า	ของญ่ีปุ่น	โดยท้ังสองฝ่ายจะ														

แลกเปล่ียนเทคโนโลยีการผลิตและต่อยอดอุตสาหกรรมร่วมกัน	

สำาหรับ	 จ.โตโยม่า	 มีหลายกิจการสนใจเชื่อมโยงเทคโนโลยี																																																																												

การผลิตกับไทย	 เช่น	 อิเล็กทรอนิกส์	 ช้ินส่วนอุตสาหกรรม	

อุปกรณ์ทางการแพทย์	เป็นต้น

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นอย่างไรบ้าง

EEC อย่างไร และส่วนใหญไ่ด้รับการตอบรับเป็นอย่างไร
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	 นอกจากน้ีภายหลังการลงพ้ืนท่ี	 ไทยและญ่ีปุ่นจะ

ประสานการทำางานกับองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศ

ของญ่ีปุ่น	 (เจโทร)	 อย่างใกล้ชิดเพ่ือติดตามความคืบหน้า

ของแผนการลงทุนต่าง	ๆ	ท่ีนักลงทุนญ่ีปุ่นสนใจเข้ามาลงทุน											

ในไทย	 คาดว่าจะมีการนัดประชุมเป็นประจำาทุกเดือน																																																																

เพ่ือเร่งรัดการดำาเนินงานด้านต่าง	ๆ	 ให้มีความชัดเจนเป็น	

รูปธรรมโดยเร็ว บริษัทที่มีความสนใจจะเข้าไปลงทุนใน Q : 

	 	 	 ขณะน้ีโบอิ้งและแอร์บัสอยู่ระหว่าง

เตรียมลงนามร่วมทุนกับไทย	 ซ่ึงโบอ้ิงจะเน้น

พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์พัฒนาช้ินส่วน

อากาศยาน	 ขณะที่แอร์บัสจะเน้นการลงทุนใน

กิจการศูนย์ซ่อมอากาศยาน	นอกจากน้ีล่าสุดยังมี																	

บริษัท	 เอ็มอาร์เจ	 มิตซูบิชิ	 ของญี่ปุ่นที่อยู่

ระหวา่งเสนอขายเครือ่งบนิขนาด	70	ทีนั่ง่ใหกั้บ																																																																																		

สายการบินไทยสมายล์	หากการเจรจาได้ข้อยุติ

ว่าไทยสมายล์สั่งซื้อเครื่องบินจากมิตซูบิชิ	 ทาง							

มิตซูบิชิก็แสดงความพร้อมเข้ามาลงทุนตั้งศูนย์

ซ่อมในไทยด้วยเช่นกัน

	 สำาหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซก็ได้รับความสนใจ

จากนักลงทุนต่างชาติเช่นกัน	 ผู้บริหารระดับสูง

ของบริษัท	 ลาซาด้า	 ประเทศไทยในเครืออาลี

บาบากรุ๊ป	 ได้รายงานความคืบหน้าการลงทุน

อีคอมเมิร์ซปาร์ค	 และเตรียมจะสรุปพ้ืนท่ี	 โดย									

คัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง	ซ่ึงคาดว่าจะแล้วเสร็จ

เฟสแรกภายใน	18	เดือนหรือปลายปี	2561

	 นอกจากน้ียังมีการประสานความร่วมมือ

กับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม	 (DE)	

ในการชักชวนให้เกิดการลงทุนในเขตส่งเสริม

อุตสาหกรรมและนวัตกรรม	 (Digital	 Park)	 ใน

พ้ืนท่ี	EEC	เช่นกัน	คาดจะมีท้ังบริษัทไมโครซอฟท์												

อเมซอนดอทคอม	ไอบีเอ็ม	คาเลสติก้า	ร่วมลงนาม

ช่วงเดือนกันยายน				

A :

การเตรียมความพร้อมโครงสร้าง      Q : 

												เร่ืองท่ีกำาลังดำาเนินการมี	8	เร่ือง	ได้แก่	

การต้ังสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นสนามบินพาณิชย์

ภาคตะวันออก	 กำาหนดให้รถไฟความเร็วสูง

ต้องเช่ือม	3	สนามบิน	 ให้มีการพัฒนา	3	 ท่าเรือ																			

นายคณิศ แสงสุพรรณ 
เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

EEC ถือเป็นฐานสะสมการลงทุน 
และฐานสะสมเทคโนโลยีให้กับ

เยาวชนไทยในอนาคต จุดมุ่งหมาย
คืออยากเห็นการลงทุนขยายตัว 10%

	 โดยในช่วง	5	เดือนแรกของการจัดต้ัง	EEC	คือ	มีนาคม-

กรกฎาคม	2560	พบว่ามีคำาขอรับการส่งเสริมการลงทุนท้ังส้ิน	

2.34	หม่ืนล้านบาท	คาดว่าช่วง	5	เดือนท่ีเหลือไปจนถึงส้ินปี	คือ	

สิงหาคม-ธันวาคม	2560	จะมีคำาขอส่งเสริมการลงทุนมากกว่า	

5	เดือนแรก	ทำาให้ท้ังปีน่าจะมีคำาขอรวม	5-6	หม่ืนล้านบาท

A :

EEC เป็นกลุ่มใดบ้าง

พื้นฐานใน EEC เป็นอย่างไร
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ส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีคาดหวังว่าจะเห็นจาก EEC ในอนาคตQ : 
	 	 	 EEC	 ถือเป็นฐานสะสมการลงทุนและฐานสะสม

เทคโนโลยีให้กับเยาวชนไทยในอนาคต	 เพราะถ้าเราไม่ทำาจะ

ไม่ทัน	จุดมุ่งหมายคือ	อยากเห็นการลงทุนขยายตัว	10%		ซ่ึง

ช่วง	10	ปีท่ีผ่านมาการลงทุนขยายตัวเพียง	3%	เท่าน้ัน	ทำาให้

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ	 หรือจีดีพีขยายตัวได้เพียง	

2-3%	หากการลงทุนขยายตัวได้	10%	เช่ือว่าจีดีพีจะขยายตัว

ได้ถึง	5%	อย่างแน่นอน	

A :

น้ำาลึก	และให้มีรถไฟรางคู่เช่ือม	3	ท่าเรือ	ซ่ึงจะเป็นการลงทุน

โดยใช้รูปแบบการร่วมลงทุนภาครัฐและเอกชน	 (PPP)	 ซ่ึง

กฎหมายกำาลังจะออกมา	จะนำามาใช้กับ	4	โครงการน้ีก่อน																													

เพราะถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของ	 EEC	 โดยความ																																																						

คืบหน้าโครงการในช่วง	 4-5	 เดือนท่ีผ่านมาได้เร่ิมวาง

รากฐานรองรับไว้เรียบร้อยแล้ว	 ต่อจากน้ีเป็นช่วงชักชวน

นักลงทุนให้เข้ามาลงทุน

	 	 "เรามีกระดูกสันหลังแล้ว	 ตอนน้ีกำาลังสร้าง

กล้ามเน้ือ	 ท้ังน้ีงบประมาณท่ีประเทศไทยมีอยู่โดยเก็บ

ภาษีประชาชนเหมาะกับการทำาโครงการท่ีให้ประโยชน์

กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการศึกษา	 หรือสาธารณสุข	

แต่โครงการท่ีสามารถมีรายได้เป็นของตนเองในระดับ

หน่ึงและนักธุรกิจสนใจจะเปิดโอกาสให้เข้ามาลงทุน	

จะไม่เอางบประมาณท่ีต้องใช้กับประชาชนมาทำา																																																	

ดังน้ันโครงการน้ีต้องใช้พีพีพี"	

	 สำาหรับการลงทุนเก่ียวกับการท่องเท่ียวน้ันกำาลัง							

จัดทำาแผนงาน	 ขณะท่ีการศึกษาจะเน้นเร่ืองพัฒนา

คน	 ซ่ึงคาดว่าจะนำาเข้าเสนอในการประชุมคร้ังต่อไป	 ซ่ึง

ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ขอให้ใช้มาตรา	 44	 ในการ

จัดทำาหลักสูตร	 เพราะเดิมการทำาต้องใช้เวลา	 2-4	 ปี	 ส่วน

ด้านสาธารณูปโภคกำาลังดำาเนินการ	 ขณะท่ีเร่ืองกฎหมาย	

EEC	 ได้ผ่านมติคณะรัฐมนตรีแล้ว	 อยู่ในกระบวนการของ																

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 หลังจากน้ีก็เข้าสู่วาระท่ี	 2	 คือการ		

แปรญัตติ	 และหากมีสมาชิก	 สนช.ท่านใดสงสัยก็สามารถ																										

ส่งคำาถามได้	 ซ่ึงในกระบวนการน้ันจะเป็นรายละเอียด																

ทุกอย่างท่ีทุกท่านมีข้อสงสัย	 จากน้ันต้ังคณะกรรมาธิการ	 30	

ท่าน	พิจารณาภายใน	60	วัน	 ซ่ึงหากไม่มีการขยายเวลาออก

ไปก็จะพิจารณาแล้วเสร็จประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนน้ี



 นายเจน นำาชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย ช้ีให้เห็นว่า	การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ							

ภาคตะวันออก	(EEC)	จะส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม

ของภูมิภาคอย่างก้าวกระโดด	 ด้วยไทยเป็นศูนย์กลาง							

การลงทุน	ฐานอุตสาหกรรม	มีการเช่ือมโยงด้วยโครงสร้าง

พ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง	 ซ่ึง	 EEC	 จะเป็นพ้ืนท่ีท่ีมี

ศักยภาพในการรองรับการลงทุน	 รองรับการขยายตัวของ

เมืองใหม่	อย่างไรก็ตามภาครัฐจะต้องเร่งสร้างความเช่ือม่ันให้

นักลงทุนต่างชาติและภาคเอกชน	 ด้วยการขับเคล่ือนให้	

พ.ร.บ.	EEC		เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างรวดเร็ว	

	 ซ่ึงมองว่าหากผ่านการพิจารณาออกบังคับกฎหมาย

ได้ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี	 เช่ือว่าจะเห็นตัวเลขขอรับ																	

ส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	 (BOI)																	

เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง	ดังน้ันหัวใจสำาคัญของการขับเคล่ือน	

EEC	ในขณะน้ีอยู่ท่ี	พ.ร.บ.	EEC	ว่าจะประกาศใช้ได้เม่ือใด	

เช่ือว่ารัฐบาลและทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องจะเร่งดำาเนินการ

เพ่ือให้เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ตัวเลขคาดการณ์เศรษฐกิจ

ของไทยปรับตัวดีข้ึน	 เป็นระดับ	 3.7	 -	 4.0%	 จากเดิม																																																							

3.5	-	4.0%
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 นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการ

หอการค้าไทย ระบุว่า	 การท่ีไทยจะพ้นกับดักรายได้												

ปานกลางใน	 20	 ปีข้างหน้า	 หากปล่อยตามธรรมชาติ																																																																																											

ไม่มีทาง	 แต่	 EEC	ทำาให้ไทยขับเคล่ือนได้	 โดยผลิตภัณฑ์										

มวลรวมในประเทศ	 (GDP)	 จะมีสัดส่วนเกษตร	 10%	

อุตสาหกรรม	 40%	 และบริการ	 50%	 แรงงานท่ีกระจาย

ในแต่ละภาคอยู่ท่ี	 10%	 20%	 และ	 40%	 ตามลำาดับ	

และมีแนวโน้มว่าอุตสาหกรรมจะใช้หุ่นยนต์ทำาระบบ

อัตโนมัติมากข้ึน	และแนวโน้มของภาคบริการจะเติบโตข้ึน																								

อย่างมาก	 ดังน้ันจึงเป็นเร่ืองท่ีต้องมองว่าในอนาคต

จะทำาอย่างไรต่อ	 ท้ังน้ีประเทศท่ีเจริญแล้วจะมีสัดส่วน																														

ภาคบริการ	 70-80%	 ของจีดีพี	 แต่ไทยมีเพียง	 50%	

อนาคตหากจะเติบโตข้ึนต้องเน้นภาคบริการ	 จะเทรนคน

อย่างไร	เป็นส่ิงท่ีเรากังวล	ได้คุยกับหอการค้าญ่ีปุ่น	 ซ่ึงก็มี

ข้อกังวลว่า	แผนต่าง	ๆ 	ท่ีรัฐบาลพูดไว้ตรงตามกำาหนดการ																																																																				

หรือไม่	 และเร่ืองแรงงานเป็นอย่างไร	 มีพร้อมหรือไม่ซ่ึง		

ตอนน้ีรัฐบาลไทยยังไม่มีเจ้าภาพด้านภาคบริการอย่างจริงจัง

หอการค้าไทยช้ี EEC ช่วยไทยหลุดพ้น 
กับดักรายได้ปานกลาง

นายเจน นำ ชัยศิริ 
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

สภาอุตสาหกรรมฯ ลุ้นกฎหมายผ่านสภา 
กระตุ้นลงทุน EEC คึกคัก

ผลพวงจากกฎหมายท่ีเร่ิมชัดเจน
และกำ ลังอยู่ในข้ันตอน
การพิจารณาของ สนช. 

ได้เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ตัวเลข
คาดการณ์เศรษฐกิจของไทย

ปรับตัวดีข้ึน
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	 สำาหรับแผนการท่องเท่ียวใน	EEC	 มี	3	 จังหวัด	 คือ	

ฉะเชิงเทรา	 ชลบุรี	 และระยอง	 เม่ือนักท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน						

กินอาหารเพ่ิมขึ้น	 หลายจังหวัดต้องทำาอาหารมาเสริม													

ตรงนี้	 ในแต่ละจังหวัดคือ	 ชลบุรี	 จะเป็นศูนย์กลางไมซ์																																																																		

(การจัดประชุม	แสดงงาน	และนิทรรศการ)	งานกีฬา	เทศกาล

ต่าง	ๆ	ฉะเชิงเทรา	เน้นท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม	และระยอง	

เน้นการกระจายรายได้สู่ชุมชน	โดยทำาผ่านแนวคิด	B-leisure	

destination	 ซ่ึงเป็นจุดหมายปลายทางของท้ังการท่องเท่ียว

และทำาธุรกิจพร้อมกัน	ให้สามารถรวมอยู่ในพ้ืนท่ีเดียวกัน	

นายกลินท์ สารสิน
ประธานกรรมการหอการค้าไทย

ชลบุรีจะเป็นศูนย์กลางการจัด
ประชุมและนิทรรศการ 
ฉะเชิงเทราเน้นท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรม และระยองเน้น
กระจายรายได้สู่ชุมชน

	 นายกลนิท	์ประเมนิการขยายตัวในพืน้ที	่EEC	โดยเฉพาะใน

จงัหวดัชลบรุวีา่	บางแสน	จะเปน็ศูนยฝ์กึอบรมดา้นการทอ่งเทีย่ว																																																																																									

พทัยาจะมรีถรางทีว่ิง่บนพืน้ราบ	ซึง่ผูส้งูอายหุรอืคนพกิารสามารถ

ขึ้นได้	 เช่ือมจากรถไฟฟ้าความเร็วสูงเข้าสู่พัทยา	 นอกจากนี้																																																																																					

จะมีโครงการที่เป็นจุดไฮไลท์ของประเทศ	 คือ	 พัทยา	ออนเพียร์	

(Pattaya	on	Pier)	คล้ายกับเพียร์	39	ของซานฟรานซิสโก	ขณะท่ี																																																																														

แหลมบาลีฮายจะทำาเป็นท่าจอดเรือสำาราญ	 ส่วนทางใต้ของ

พัทยาจะมีพัทยาเมืองใหม่	 ซ่ึงมีศูนย์ประชุมนอกจากน้ีจะมีถนน														

เลียบชายฝั่งจากระยองมาถึงใกล้	 ๆ	 สนามบินอู่ตะเภา	 ซึ่งมี

อยู่แล้วแต่จะต้องปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น	 โดยทำาอย่างไรให้												

การคมนาคมเชื่อมโยงถึงกันได้



นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
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อมตะเตรียมท่ีดินหม่ืนไร่รับการลงทุน EEC 
แย้ม SAAB เตรียมเปิดศูนย์ซ่อมการบินฯ

 นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท 

อมตะ คอร์ปอเรชัน จำากัด (มหาชน)	 กล่าวว่า	 เม่ือต้นเดือน

ตุลาคมท่ีผ่านมาบริษัทได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

โครงการ	Amata	Aerospace	City	กับบริษัท	ซาบ	เอบี	(Saab	AB)	

ประเทศสวีเดน	 โดยมีนายโฮคาน	 บุสเกห์	 (Mr.Hakan	 Buskhe)	

กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	 เข้าร่วมลงนามใน																																									

ความตกลงดังกล่าวและมี	พล.อ.อ.	 ประจิน	 จ่ันตอง	 รองนายก

รัฐมนตรี	 ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน	 ซ่ึงความร่วมมือคร้ังน้ีจะ																																																												

นำาไปสู่การพัฒนา	“เมืองอัจฉริยะและเมืองอากาศยาน”	ในนิคม

อมตะนคร	จ.ชลบุรี	ท่ีสอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการขับเคล่ือน	

เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	(EEC)	

นายวิกรม กรมดิษฐ์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำ กัด (มหาชน)

การลงทุนดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึง
ของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
สมบูรณ์แบบ (Smart City)

	 โดยแนวทางความร่วมมือจะครอบคลุมการศึกษา

และพัฒนาด้านการจราจรภายในเมืองอัจฉริยะ	 การ

วางระบบผังเมืองและการฝึกอบรมแบบการบินจำาลอง																																																			

(Simulation)	 ท่ีจะทำาให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม

อากาศยาน	 ทั้งในระดับเอเชียและระดับโลก	 เพราะบริษัท																																																																																					

ซาบ	 เอบี	 เป็นบริษัทช้ันนำาระดับโลกในด้านอากาศยาน																																																																									

และนวัตกรรมอากาศยาน	 ท่ีจะเข้ามาเป็นพันธมิตรทาง

ธุรกิจร่วมกันพัฒนาเมืองอัจฉริยะและเมืองอากาศยาน

ได้อย่างรวดเร็ว ย่ิง ข้ึน	 นำาไปสู่การพัฒนาและรองรับ																																											

การลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมอากาศยานท่ีเป็นหน่ึงในกลุ่ม

อุตสาหกรรมแห่งอนาคต	 การลงทุนดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึง

ของแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะสมบูรณ์แบบ	 (Smart	 City)																																																																																			

ของอมตะ	 ซ่ึงเบ้ืองต้นมีพ้ืนท่ีรองรับการดำาเนินการเมือง

อัจฉริยะ	8,000	ไร่ในนิคมอมตะนคร	ส่วนจะใช้พ้ืนท่ีจริงเท่าใด

และเม็ดเงินลงทุนเท่าใดคาดว่าจะสามารถสรุปได้ในปี	2561	น้ี

	 ด้านนายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธาน

เจ้าหน้าท่ีการตลาด บริษัท อมตะ คอปอร์เรชัน จำากัด 

(มหาชน)	 กล่าวเสริมว่า	 การเตรียมพร้อมของบริษัทในกลุ่ม

อมตะ	 เพ่ือรองรับการลงทุนท่ีจะเกิดข้ึนอันใกล้น้ี	 บริษัท																														

มีท่ีดินรองรับไว้อยู่แล้วกว่า	 10,000	 ไร่	 ท้ังในส่วนของนิคม																																																																																																										

อุตสาหกรรมอมตะนคร	 จ.ชลบุรี	 และนิคมอุตสาหกรรม																																																																																																																												

อมตะซิต้ี	 จ.ระยอง	 โดยจะเป็นการทยอยพัฒนาแบ่งเป็น																																																																																																																																							

เฟส	 ภายใน	 5	 ปี	 เร่ิมต้นจากปี	 2560	 โดยวางเป้าหมาย															

การพัฒนาไว้	1,000-2,000	ไร่ต่อปี
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R & D 
2 บริษัทไทยลุยงานวิจัย เสริมแกร่ง
ยอดผลิตภัณฑ์ด้านงานวิจัย มุ่งพื้นที่ EEC

ารลงทุนกิจการวิจัยและพัฒนา (R&D) ในไทยกำ ลังก้าวสู่ยุคการเปล่ียนแปลงจากความมุ่งมั่นของเอกชนก
เองที่พอมีกำ ลัง ปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐมากขึ้น เพื่อก้าวสู่ประเทศไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งกลไกหนึ่งที่จะทำ ให้
ไทยแลนด์ 4.0 มุ่งสู่ภาพจริง คือ นโยบายการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยรัฐบาล
ต้องการให้เอกชนเข้าไปลงทุนกิจการที่ใช้นวัตกรรมในพื้นท่ีดังกล่าว ซ่ึงเอกชนไทยท่ีน่าจับตามองปัจจุบันมีหลายบริษัท 
คอลัมน์ R&D ฉบับนี้นำ เสนอ 2 ผู้ประกอบการที่ต่อยอดธุรกิจด้วยงานวิจัยอย่างบริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำ กัด 
(มหาชน) และบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำ กัด

พีทีทีจีซีหนุนขับเคลื่อนอีอีซี  5 ปี ทุ่มงบ 1 .3           
แสนล้านบาท ผลิตปิโตรเคมีใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
 คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล

เคมิคอล จำากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทมีแผนท่ีจะลงทุน

ในอุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีข้ันสูงและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ท่ีสอดคล้องกับ EEC ในระยะ 5 ปี (2560-2564) ประมาณ 1.3 

แสนล้านบาท โดยบริษัทได้ตัดสินใจลงทุนหลายโครงการในระยะ

เวลา 1-2 ปี จะมุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ของธุรกิจท่ีมีอยู่ปัจจุบันให้เข้มแข็ง และแข่งขันได้ ซ่ึงจะดึงดูด

พันธมิตรท่ีมี เทคโนโลยีสูงอย่างญ่ีปุ่นให้เข้ามาลงทุนเพ่ิมเติมได้

 สำาหรับแผนการลงทุนใน EEC จะประกอบด้วยโครงการ 

Map Ta Phut Retrofit เพ่ือปรับปรุงประสิทธิ ภาพและเสริมสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันการผลิตโรงงานท่ีมาบตาพุด ก่อสร้าง

โรงงานแนฟทาแครกเกอร์ ขนาดกำาลังการผลิตเอทิลีนท่ี 5 แสนตัน                    

ต่อปี และโพรพิลีน 2.5 แสนตันต่อปี ซ่ึงเร่ิมก่อสร้างมาต้ังแต่

ไตรมาสท่ี 1 ของปี 2560 และจะเร่ิมผลิตเชิงพาณิชย์ในปี 2563

 โครงการโพลิออลได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับบริษัท 

ซันโย เคมิคัล อินดัสตรี (SCI) และ โตโยต้า ทูโช่ คอร์ปอเรช่ัน 

(TTC) จากประเทศญ่ีปุ่น เพ่ือต้ังโรงงานผลิต Polyols & PU System 

ภายใต้บริษัทร่วมทุน GC Polyols เพ่ือขยายธุรกิจข้ันปลายนำา้สู่ กลุ่ม

อุตสาหกรรม Polyurethane ท่ีมีมูลค่าสูงมีกำาลังการผลิตโพลิออล 

1.3 แสนตันต่อปี และ PU Systems กำาลังการผลิต 2 แสนตันต่อปี  

เร่ิมก่อสร้างไตรมาส 3 ปี 2560 ผลิตเชิงพาณิชย์ได้ปี 2563 วงเงิน

ลงทุนท้ังโครงการ 900 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกวิศวกรรมช้ันสูงประเภท 

High-Heat ResistantPolyamide-9T (PA9T) และ Hydrogenated 

Styrenic Block Copolymer (HSBC) แห่งแรกในประเทศไทย โดย

ได้ลงนามสัญญาร่วมทุนเบ้ืองต้น กับบริษัท คุราเรโกะ และบริษัท 

ซูมิโตโม่ คอร์ปอเรช่ัน จากประเทศญ่ีปุ่น เพ่ือร่วมกันศึกษาความ

เป็นไปได้ ของโครงการในรายละเอียดมีกำาลังการผลิตของ PA9T 

อยู่ท่ี 1.3 หม่ืนตันต่อปี และโครงการ HSBC มีกำาลังการผลิตอยู่ท่ี 

1.6 หม่ืนตันต่อปี จะสรุปผลการร่วมทุนได้ช่วงต้นปี 2561โครงการ

เมทิลเอสเตอร์แห่งท่ี 2 ผลิตเมทิลเอสเตอร์ 2 แสนตันต่อปี วงเงิน 

47 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ผลิตเชิงพาณิชย์ปี 2560

www.pttgcgroup.com

คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำากัด (มหาชน)
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เดลต้า นวัตกรรมเพื่อภาคอุตสาหกรรม
 บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด 

หน่ึงในผู้นำาอิเล็กทรอนิกส์และนวัตกรรมไอซีทีของโลก ท่ี

ดำาเนินธุรกิจด้านการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ เพาเวอร์

ซัพพลายและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ ปัจจุบันมี

โรงงานในประเทศ  2 แห่ง ต้ังอยู่ท่ีเขตนิคมอุตสาหกรรม

บางปู จังหวัดสมุทรปราการ และในนิคมอุตสาหกรรม

เวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา คุณอนุสรณ์ มุทราอิศ        

กรรมการบริหารบริษัทฯ กล่าวว่า บริษัทมีการพัฒนาและ

จำาหน่ายสินค้าท่ีตอบสนองความต้องการของลูกค้าในหลาย

อุตสาหกรรม โดยลูกค้าอยู่ในตลาดระดับบน ทำาให้บริษัท

มีผลกำาไรสูงและเร่ิมให้บริการรับจ้างผลิตสินค้าตามความ

ต้องการของบริษัทฯ คู่ค้า ปัจจุบันเดลต้าเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิ

มากกว่า 100 ลิขสิทธ์ิ และมีการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา

สินค้ามากถึงปีละ 1,000 ล้านบาท ตอบรับไทยแลนด์ 4.0 

และเทรนด์โลก

 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญด้านงานวิจัยและการพัฒนา 

ซ่ึงสามารถขยายตลาดจากระดับ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

เพ่ิมเป็น 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปัจจุบันบริษัทฯ ครอง

ส่วนแบ่งตลาดส่ือสารมากกว่า 50% ของโลก ขณะท่ีการ

ลงทุนใน EEC บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้            

ในการลงทุน ขณะเดียวกันจะศึกษาความเป็นไปได้ในพ้ืนท่ี

อ่ืน ๆ  ด้วย เพ่ือเปรียบเทียบกับตลาดต่างประเทศ ส่วนการ

ลงทุนในด้าน R&D ใน EEC น้ันก็จะศึกษาไปด้วยเช่นกัน

 ในปี 2560 บริษัทฯ ต้ังเป้าหมายยอดขายจำานวน 

1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพ่ิมจากปีท่ีผ่านมาท่ี ทำาได้

ประมาณ 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำาหรับผลิตภัณฑ์

ท่ีมีการเติบโตอย่างมีนัยสำาคัญ อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ รวมถึง

ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ทางการแพทย์และสุขภาพ "การพัฒนา

ระบบเคร่ืองจักรเป็นออโตเมชัน นำาซอฟต์แวร์มาเช่ือมระบบ นำาหุ่นยนต์                          

มาช่วยผลิตปรับปรุงเคร่ืองจักร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีการใช้                                                                                                  

R&D อยู่แล้วต้ังแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง"  คุณอนุสรณ์ กล่าว

 ปัจจุบันรัฐบาลมีการส่งเสริมเร่ืองวิจัยและพัฒนา โดยการ

สนับสนุนในรูปแบบกองทุน ขณะเดียวกันกระทรวงต่าง ๆ มีการ

ประสานกับมหาวิทยาลัยเพ่ือนำางานวิจัยมาต่อยอดเชิงพาณิชย์ และ

บริษัทเอกชนเป็นความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ โดยจะเป็นโมเดล                          

ต่อยอดให้เกิดการพัฒนาด้านวิจัยและพัฒนาอย่างย่ังยืน ซ่ึงปัจจุบัน

บริษัทได้สนับสนุนเงินให้กับเอกชนภายใต้ โครงการแองเจิลฟันด์ โดยกรม

ส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เป็นผู้บริหารเงิน ใช้ระบบรับสมัครเอกชน

และคัดเลือกผู้ท่ีมีนวัตกรรมแต่ขาดเงินทุน ซ่ึงบริษัทได้เข้าไปสนับสนุน

จุดน้ีมาระยะหน่ึงแล้ว

 ท้ังน้ีนวัตกรรมและเทคโนโลยีนับเป็นหัวใจสำาหรับธุรกิจของ         

บริษัทฯ ซ่ึงหมายถึงความอยู่รอดหรือการเติบโตของธุรกิจ ดังน้ัน

บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาด้วยการลงทุนพัฒนาบุคลากร

ในองค์กรและการร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ  ของกลุ่มเดลต้า ซ่ึงจะเห็น

ได้ว่า ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถเป็นผู้นำาด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพของ

อุปกรณ์ด้านเพาเวอร์ซัพพลาย รวมท้ังสามารถผลิตอุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ี         

ใช้ในการผลิตพลังงานทางเลือก ด้วยความสามารถดังกล่าว ทำาให้บริษัทฯ

มีผลประกอบการท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง

 สำาหรับผู้ประกอบการท่ีนำา R&D มาใช้ในการพัฒนาและดำาเนิน

ธุรกิจจะได้รับสิทธิประโยชน์จากการลงทุน เช่น A1: อุตสาหกรรมฐาน

ความรู้ กิจการท่ีลงทุนในสินทรัพย์ถาวรไม่สูง เน้น R&D ซ่ึงเป็นส่ิงสำาคัญ

อย่างมากต่อการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศในระยะยาว โดย

ในมาตรา 31 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี ไม่กำาหนดวงเงินสูงสุด             

อีกท้ังยังได้รับสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมตามคุณค่าของโครงการ มาตรา 28 

ได้รับการยกเว้นอากรเคร่ืองจักร มาตรา 36 ยกเว้นอากรวัตถุดิบผลิต           

เพ่ือส่งออก

www.deltathailand.com

คุณอนุสรณ์ มุทราอิศ 
กรรมการบริหารบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

จำากัด



ระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 กำ หนดให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องชำ ระค่าธรรมเนียมตาม          พ
กฎกระทรวงที่กำ หนดซึ่งกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 กำ หนดให้มีค่าธรรมเนียมรวม 
2 ฉบับ คือ กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535) ซึ่งกำ หนดค่าธรรมเนียมการอนุญาต และกฎกระทรวงฉบับที่ 8 
(พ.ศ. 2535) ซึ่งกำ หนดค่าธรรมเนียมรายปี 

	 ค่าธรรมเนียมการอนุญาตนั้นประกอบไปด้วย																																																															

ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ																																																																

โรงงาน	 ค่าธรรมเนียมการขยายโรงงานค่าธรรมเนียม																																																																												

ก า รต่ ออา ยุ ใบอนุญาตประกอบกิ จกา ร โร ง ง าน																																																															

ซึ่ ง ค่ า ธ ร รม เ นี ย ม เ หล่ า นี้ กำ า หนดอั ต ร า ไว้ ตั้ ง แ ต่ 																																														

500 	 บาท	 ถึ ง 	 60 , 000 	 บาท	 นอกจากนี้ ยั งมี 																																																																																																	

ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตกำาหนดอัตราไว้	 100	บาท	

สำาหรับค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการ

โรงงานและค่าคำาขอรับใบอนุญาตปัจจุบันไม่มีการจัดเก็บ	

ซึ่งค่าธรรมเนียมเหล่านี้กำาหนดไว้สำาหรับโรงงานจำาพวก

ที่	 3	 ซึ่งกฎหมายกำาหนดให้ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบ

กิจการโรงงานก่อนเท่านั้น

	 คา่ธรรมเนยีมรายปกีำาหนดไว้สำาหรบัโรงงานจำาพวก

ท่ี	 2	และโรงงานจำาพวกท่ี	 3	 โดยจะกำาหนดให้ชำาระเป็นรายปี																																																																												

ปีละหนึ่ งครั้ งโดยกำาหนดอัตราไว้ตั้ งแต่	 150	 บาท																			

ถึง	 18,000	 บาท	 ซ่ึงหากถึงกำาหนดชำาระแล้วผู้ประกอบ

กิจการโรงงานไม่ชำาระกฎหมายกำาหนดให้ต้องเสียเงินเพิ่ม												

ร้อยละ	 5	 ต่อเดือน	 หากยังไม่ชำาระอีกกฎหมายกำาหนด

ให้ทางราชการสามารถออกคำาส่ังให้หยุดประกอบกิจการ

โรงงานจนกว่าจะได้ชำาระแล้วเสร็จ

	 อย่างไรก็ตามค่าธรรมเนียมการอนุญาตและ

ค่าธรรมเนียมรายปีดังกล่าวข้างต้นอาจมีการยกเว้นให้																																		

ผู้ประกอบกิจการโรงงานไม่ต้องชำาระได้ 	 โดยการ

ออกกฎกระทรวงขึ้นมายกเว้น	 ตั้งแต่ที่มีการบังคับใช้																																																																						

พระราชบัญญตัโิรงงาน	พ.ศ.	2535	เปน็ตน้มาจนถงึปจัจุบนั

ได้มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมในหลายกรณี	ดังนี้

 1. ยกเว้นค่าธรรมเนียมทุกอย่างตลอดไป	ได้แก่	

การยกเว้นให้กับการประกอบกิจการโรงงานหลวง	อาหาร

สำาเร็จรูปภายใต้โครงการหลวง	และโครงการตามพระราชดำาริ	

การยกเว้นให้กับผู้ประกอบกิจการโรงงานท่ีต้ังโรงงาน													
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Biz Law 
ค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535



อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม	 ตามกฎหมายว่าด้วยการ																																																											

นิคมอุตสาหกรรม

 2. ยกเว้นค่าธรรมเนียมแบบมีระยะเวลา	ซ่ึงกรณี															

น้ีทางราชการจะมีการออกกฎหมายให้ยกเว้นเม่ือมี																																																																																																					

เหตุบางประการหรือผู้ประกอบกิจการโรงงานได้ดำาเนินการ

ตามเง่ือนไขบางประการท่ีกำาหนดก่อนแล้วจึงจะได้รับการ

ยกเว้นคา่ธรรมเนยีม	ซึง่สว่นใหญจ่ะมรีะยะเวลาตัง้แต	่1	ป	ี

หรือ	5	ปี	แล้วแต่กรณี	ท่ีผ่านมามีการยกเว้นค่าธรรมเนียม	

ดังกล่าว	 เช่น	 การยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีไม่เกิน	 5	 ปี	

และยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต

ประกอบกิจการโรงงานแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานไม่เกิน	

1	 คร้ัง	 สำาหรับโรงงานท่ีได้รับความเสียหาย																																																																										

จากภัยธรรมชาติ	 (น้ำาท่วม	 ดินโคลนถล่ม																														

ธรณีพิ บั ติ 	 ไข้ห วัดนก ) 	 นอกจาก น้ียัง มี 																					

การยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี	 5	 ปี	 และ																																																																	

ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบ

กิจการโรงงาน	 1	 คร้ัง	 ให้กับผู้ประกอบกิจการ

โรงงานท่ีรับการรับรองมาตรฐาน	 ISO	 14001	

หรือ	ISO	18001		หรือ	มีการนำาของเสียหรือวัสดุ

ท่ีเหลือใช้จากการประกอบกิจการโรงงาน		มาใช้

ประโยชน์	เป็นต้น

	 สำ าห รับสถานท่ีท่ีจะสามารถชำ าระ																																																																												

ค่าธรรมเนียมนั้น	 กระทรวงอุตสาหกรรม																	

กำาหนดให้ชำาระได้ที่สำานักงานอุตสาหกรรม

จังหวัดในเขตท่ีโรงงานตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครชำาระได้ท่ี								

กรมโรงงานอุตสาหกรรม	 และในอนาคตอาจกำาหนดให้																		

มีการชำาระได้ท่ีธนาคารพาณิชย์	 ท่ีทำาการไปรษณีย์	 และ																																																																											

ศูนย์บริการชำาระเงินท่ีเช่ือมต่อสัญญาณกับกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมได้

ขอบคุณข้อมูลจาก

นายสุนทร		แก้วสว่าง

ผู้อำานวยการกองกฎหมาย	กรมโรงงานอุตสาหกรรม	 

ขอบคุณรูปภาพจาก

www.scg.com
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พิธีบำ�เพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ�1�ปี�วันสวรรคต�

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช�บรมนาถบพิตร

	 เม่ือวันท่ี	13	ตุลาคม	2560	นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมภริยา	และนายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม	 ร่วมพิธีบำาเพ็ญกุศลเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ	1	 ปี													

วันสวรรคต	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	

โดยได้มีการทำาบุญตักบาตรพระสงฆ์	จำานวน	89	รูป	 ซ่ึงมี	พลเอกประยุทธ์ 

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี	 เป็นประธาน	ณ	ทำาเนียบรัฐบาล	และในส่วน

ของกระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดพิธีบำาเพ็ญกุศลเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล

ครบรอบ	1	ปี	วันสวรรคตโดยมี	นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัด

กระทรวงอุตสาหกรรม	 เป็นประธานในพิธี	 มีการทำาบุญตักบาตรพระสงฆ์	

จำานวน	19	รูป	ซ่ึงมีคณะผู้บริหาร	ข้าราชการ	และพนักงานกระทรวงอุตสาหกรรม																																																							

ร่วมพิธี	ณ	บริเวณอาคารสำานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม� ประดับต้นดาวเรืองแสดงความจงรัก

ภักดีรำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร���������

มหาภูมิพลอดุลยเดช

	 เม่ือวันท่ี	 11	 ตุลาคม	2560	นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีประดับต้นดาวเรือง																					

ของกระทรวงอุตสาหกรรม	เพ่ือเป็นการแสดงความจงรักภักดี	และรำาลึกใน																																																																							

พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	

ซ่ึงกระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำาเนินการปลูกและประดับตกแต่ง																

ต้นดาวเรืองบริเวณรอบกระทรวงอุตสาหกรรม	โดยมี	นายพสุ โลหารชุน 

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	 คณะผู้บริหารระดับสูง	 ข้าราชการ	 และ														

เจ้าหน้าท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม	 ร่วมงาน	ณ	บริเวณลานพิธีด้านนอก

อาคารสำานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ปาฐกถา� “แนวทางการพัฒนากลุ่มธุรกิจให้สอดคล้องกับ�����������

S-Curve�เพื่อมุ่งสู่�Thailand�4.0”

	 เม่ือวันท่ี	16	ตุลาคม	2560	นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม	 กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ	

“แนวทางการพัฒนากลุ่มธุรกิจให้สอดคล้องกับ S-Curve 

เพ่ือมุ่งสู่ Thailand 4.0” ในงานสัมมนาสมาคมการค้าประจำา

ปี	 2560	 ซ่ึงสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	 จัดข้ึน	ณ	 โรงแรม													

เซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์	 โดยเป็นการกำาหนดทิศทาง					

ให้แก่ผู้ประกอบการภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน	ตลอดจนสามารถ

นำาประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาให้สามารถแข่งขันได้

   อก. S  ciety
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เยี่ยมชมความก้าวหน้าเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหุ่นยนต์�
 

	 เม่ือเร็ว	 ๆ	 น้ี	 นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรมและคณะ	 ลงพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรีเพ่ือเย่ียมชม												

ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีแขนกล	 และงานด้านการส่งเสริม																																																																																							

การใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติต่าง	 ๆ	 เช่น	 การพัฒนา																					

Robotic	 System	 Integrators	 ผ่านศูนย์การเรียนรู้อุตสาหกรรม																				

เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรม	 4.0	 ของสถาบัน		

ไทย-เยอรมัน	 และบริษัท	 เด็นโซ่	 (ประเทศไทย)	 จำากัด	 โดยมี																																																																															

นายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำานวยการสถาบันไทย-เยอรมัน 

และ	Mr. Shinsuke Yamaguchi ประธานบริษัท เด็นโซ่ 

(ประเทศไทย) จำากัด	 ให้การต้อนรับ	ณ	 นิคมอุตสาหกรรม											

อมตะนคร	จังหวัดชลบุรี

อุ ตสาหกรรมจั ง หวั ดพั ทลุ ง ล งพื้ น ที่ ให้ คำ า ปรึ กษา����������������

แก่ผู้ประกอบการ�จ.พัทลุง

	 เม่ือวันท่ี	 17	 ตุลาคม	 2560	นางพรทิพา อัครสุต 

อุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง	 พร้อมเจ้าหน้าท่ีลงพ้ืนท่ีให้																					

คำาปรึกษาแนะนำาแก่ผู้ประกอบการ	 2	 ราย	 คือ	 1.	 กลุ่มพัฒนา

ผ้าทอบ้านแพรกหา	 อ.ควนขนุน	 จ.พัทลุง	 เก่ียวกับผลิตภัณฑ์												

ผ้าทอมือ	ผ้าพิมพ์ลาย	ย้อมด้วยสีธรรมชาติ	2.	บริษัทไทยนาโน

เซลลูโลส	อ.เมือง	จ.พัทลุง	โดยมีนายสมบัติ	รุ่งศิลป์	ผู้จัดการได้ให้

ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์	ต่าง	ๆ	เช่น	แผ่นมาร์คหน้า	(Difference	

Mellow	Mask)	ผ้าปิดแผล	และวุ้นข้าว	(Rice	Jelly)	ผลิตภัณฑ์เพ่ือ

สุขภาพนวัตกรรมจากข้าวเล็บนกของพัทลุงท่ีคิดค้นและผลิตโดย

คนพัทลุง

พิจารณาสินเชื่อเอสเอ็มอีแก่ผู้ประกอบการ�จ.เพชรบูรณ์

	 เม่ือวันท่ี	 17	 ตุลาคม	 	 2560	นางไพรินทร์ กันทะวงษ์ 

อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร

กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ	ประจำาจังหวัดเพชรบูรณ์	

คร้ังท่ี	 7/2560	 โดยมี	นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการ

จังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นประธานและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	

เข้าร่วมท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเช่ือให้กับ	 SMEs	 ท่ีย่ืนขอ

สินเช่ือจากกองทุนฯ	จำานวน	2	ราย	รวมเป็นเงิน	4.2	ล้านบาท	ได้แก่																																																																																		

1.	 ห้างหุ้นส่วนจำากัดชัยเจริญยนต์คาร์เซอร์วิส	 วงเงิน	 3	 ล้านบาท												

2.		บริษัท	ป่ินเพชร	จำากัด	วงเงิน	1.2	ล้านบาท	ท้ังน้ี	จังหวัดเพชรบูรณ์	

อนุมัติเงินสินเช่ือกองทุนฯ	 ไปแล้วจำานวน	 10	 ราย	 วงเงินอนุมัติ										

รวมท้ังส้ิน	50.7	ล้านบาท



ครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green             โ
Industry) สนบัสนนุใหส้ถานประกอบการมุง่พฒันา
ธุรกิจบรรลุเป้าหมายเป็นขั้นตอนตั้งแต่ระดับ 1 สูงสุด
คือระดับ 5 “เครือข่ายสีเขียว” ในปี 2560 นี้มีสถาน
ประกอบการที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 
5 จำ นวน 6 ราย หนึ่งในนั้นคือ บริษัท สยามทบพัน
แพคเกจจิ้ง จำากัด ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์มาตรฐาน   
Sustainable Biz ฉบับนี้จึงสัมภาษณ์ คุณซาโตชิ 
คาวาดะ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ที่จะมาถ่ายทอด
ความรู้ ประสบการณ์และบอกเล่าถึงความภาคภูมิใจ
กับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 พร้อมข้อคิดดี ๆ    
ให้กับสถานประกอบการที่พร้อมจะเติบโตควบคู่กับ
สิ่งแวดล้อม

คุณซาโตชิ คาวาดะ 

กรรมการผู้จัดการบริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำากัด
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จุดเริ่มต้นของสยามทบพันแพคเกจจิ้ง
	 เป็นการร่วมทุนกันระหว่าง	บริษัท	 เอสซีจี	 แพคเกจจ้ิง							

จำากัด	 (มหาชน)	 และ	 บริษัททอปปันพร้ินต้ิง	 จำากัด	 ของ

ประเทศญ่ีปุ่น	จดทะเบียนคร้ังแรกเม่ือปี	พ.ศ.	2533	โดยใช้

ช่ือว่า	บริษัท	สยามการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์	จำากัด	ภายหลัง

จึงเปล่ียนช่ือเป็น	บริษัท	สยามทบพันแพคเกจจ้ิง	จำากัด	โดย

สยามทบพันประกอบธุรกิจผลิตจัดจำาหน่ายบรรจุภัณฑ์	และ

ส่ิงพิมพ์ด้วยระบบการพิมพ์แบบออฟเซ็ต	(Offset)	ซ่ึงปัจจุบัน

สยามทบพันผลิตบรรจุภัณฑ์ให้กับลูกค้าแล้วกว่า	200	ราย

ก้าวสู่ความยั่งยืนด้วยวัฒนธรรมสีเขียว
	 ด้านส่ิงแวดล้อมของสยามทบพันไม่สนับสนุนการ

ตัดไม้ทำาลายป่าหรือป่าอนุรักษ์ของชุมชน	 เพ่ือให้ผู้ผลิตและ

ผู้บริโภคตระหนักถึงความย่ังยืนของการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมา

จากไม้	ทางสยามทบพันมีการตรวจสอบผู้ผลิตและผู้แปรรูป

กระดาษทุกรายว่าเป็นผู้ผลิตจากป่าปลูกบนพ้ืนท่ี	และถูกต้อง

ตามกฎหมายทุกข้ันตอน	 เพ่ือสร้างความม่ันใจให้ลูกค้าว่า

สยามทบพันไม่มีการซ้ือขายจากผู้ผลิตหรือจำาหน่ายกระดาษ

ท่ีลักลอบตัดไม้จากป่าธรรมชาติอย่างแน่นอน

	 อีกท้ังยังมีกิจกรรมธนาคารขยะ	 กิจกรรมท่ีส่งเสริม

ให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าร่วมกิจกรรมน้ี	 ด้วยการเก็บ

ขวดพลาสติก	 กระป๋อง	 กล่องนม	 มาแลกไข่	 เคร่ืองด่ืมหรือ													

น้ำายาปรับผ้านุ่ม	 และมีการรณรงค์ให้ทุกคนใช้ถุงผ้าแทน										

ถุงพลาสติก	 ในส่วนน้ีทางสยามทบพันได้รับความร่วมมือจาก

พนักงานทุกคนรวมถึงร้านค้าประจำาโรงอาหารภายในอีกด้วย	
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อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 เครื่องหมายการันตีองค์กร
	 “สยามทบพันได้รับการรับรองการจัดการด้าน																	

ส่ิงแวดล้อมต้ังแต่ปี	พ.ศ.	2544	บริษัทเล็งเห็นถึงความสำาคัญ

ของการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา	รวมถึงการป้องกันผลกระทบ							

ท่ีจะเกิดข้ึนกับส่ิงแวดล้อมเพ่ือเป็นการแสดงความรับผิดชอบ	

เรามุ่งม่ันและดำาเนินการจัดการระบบส่ิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

มาตลอด”	คุณซาโตชิ	คาวาดะ	กล่าว

	 สยามทบพันมีแนวคิดท่ีว่าธุรกิจการพิมพ์บรรจุภัณฑ์

ต้องให้ความสำาคัญเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม	 จึงตัดสินใจเข้าร่วม

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว	(Green	Industry)	เม่ือปี	พ.ศ.	2557																																																																										

โดยได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ	 3	 ระบบสีเขียว	

(Green	System)	และระดับ	4	วัฒนธรรมสีเขียว	(Green	Culture)																																																																				

ในปี	พ.ศ.	2558	และล่าสุดปี	พ.ศ.	2560	สยามทบพันได้รับ

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ	5	 เครือข่ายสีเขียว	 (Green																	

Network)	 ท้ังน้ีสยามทบพันมองว่าระดับ	5	 น้ัน	 เป็นเร่ืองท่ี																																																																																					

ยากขึ้นมาอีกระดับ	 เนื่องจากการจัดการดูแลไม่ใช่แค่ใน

พื้นที่เท่าน้ัน	ยังขยายไปถึงชุมชน	บริษัทรอบข้าง	ลูกค้า	และ

ซัพพลายเออร์	การสร้างเครือข่ายของบริษัทฯ	ได้น้ันใช้แนวทาง

ด้านการส่งเสริมการพัฒนาคู่ค้าและชุมชน	 ด้วยการพัฒนา

ปรับปรุงเพ่ือลดเศษวัสดุท่ีเกิดข้ึนจากการผลิต	 การสร้างรายได้																																																																																																	

ให้กับชุมชน	โดยจัดทำาโครงการอบรมการสานตะกร้า	และกระเป๋า

จากพลาสติกท่ีเป็นวัสดุเหลือใช้ในโรงงาน	 อีกท้ังยังจัดหาตลาด

รองรับสินค้าจากชุมชน	 โดยมีการจัดตลาดนัดมือสองเพ่ือให้

พนักงานของบริษัทฯได้เปิดขายสินค้า	 รวมท้ังให้ชุมชนนำาสินค้า

ราคาท่ีเหมาะสมมาจัดจำาหน่าย	 และอีกหน่ึงโครงการท่ีทาง																																																																																	

สยามทบพันจัดทำาเพ่ือสร้างเครือข่ายสีเขียวคือ	 การอบรม

โปรแกรมออกแบบบรรจุภัณฑ์แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค						

สมุทรปราการ	 ให้นักศึกษาได้เรียนรู้	 และปฏิบัติงานจริงเพ่ือ												

นำาไปใช้กับการทำางานในอนาคต

	 “ธุรกิจท่ีเติบโตอย่างย่ังยืนได้น้ัน	 ในความคิดของผม

คือ	ระบบการบริหารงานท่ีดี	การจัดการท่ีมีคุณภาพแล้ว	 ต้องมี													

ส่ิงแวดล้อม	 มีความปลอดภัย	 ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม	

อีกท้ังต้องให้ความสำาคัญกับสิทธิมนุษยชน	 การใช้แรงงานท่ี																																																										

ถูกกฎหมาย	 ท่ีกล่าวมาน้ีเป็นส่ิงสำาคัญ	 เม่ือทุกคนมีความสุข

และมีสังคมท่ีดีในการทำางาน	 ย่อมส่งผลต่องานท่ีออกมาน้ัน

จะเกิดประสิทธิภาพ	 รวมถึงการเป็นผู้นำาท่ีดี	 การดำาเนินการจะ																												

ประสบความสำาเร็จ	 จุดมุ่งหมายของบริษัทก็จะสามารถไปถึง								

เป้าหมายได้ไม่ยากนัก”	คุณซาโตชิ	คาวาดะ	กล่าว

	 รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ	5	น้ี	ถือเป็นเคร่ืองหมาย

รับรองได้ว่าสยามทบพันเป็นหน่ึงองค์กรท่ีให้ความสำาคัญ								

เก่ียวกับส่ิงแวดล้อม	 ชุมชน	 คู่ค้า	 รวมถึงบุคลากรของบริษัทฯ					

ด้วยการส่งเสริมสร้างสัมพันธ์ท้ังห่วงโซ่อุปทานเพ่ือการพัฒนา					

ท่ีต่อเน่ืองและย่ังยืน

www.siamtoppan.co.th

อบรมการสานกระเป๋าให้แก่ชุมชน อบรมโปรแกรมออกแบบบรรจุภณัฑใ์หแ้กนั่กศกึษา

โครงการตลาดนัดมือสองของสยามทบพัน

กระเป๋าจากวัสดุเหลือใช้ภายในโรงงาน
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	 บริษัทเชียงใหม่ไบโอเวกก้ีเกิดข้ึนเม่ือ	 5	 ปีท่ีแล้ว

จากการรวมตัวของกลุ่มเพื่อนที่มีความเชี่ยวชาญ														

ท้ังวศิวกรรม	การตลาด	การวจิยัและมวีสิยัทศันเ์ดยีวกนั

คือจะทำาอย่างไรให้ผักผลไม้อยู่ในลักษณะที่ผู้บริโภค

สามารถรับประทานได้ง่าย	 จึงคิดทำาในลักษณะเม็ด																								

ขึ้นมา	ซึ่งผักอัดเม็ดตัวนี้ไม่ใส่สารปรุงแต่ง	สารเคมีหรือ

สีต่าง	 ๆ	 ทำาให้ได้สารอาหารที่ครบถ้วน	 โดยใช้เวลา

ทดลองอยู่ประมาณ	1	ปี	จึงเกิดเป็นนวัตกรรมท่ีเรียกว่า	

"ผลิตภัณฑ์ผักอัดเม็ด	5	สี"	ที่ได้จากการแปรรูปผลผลิต

ทางการเกษตรจากธรรมชาติแท้	 ด้วยการใช้เทคนิค								

เตาอบชนิดสุญญากาศ	 ระบบปิดเพื่อรักษาคุณภาพ

และสารอาหาร	 ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์																																																																	

คนรักสุขภาพในปัจจุบัน

คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพส่งต่อถึงผู ้บริโภค
  ไบโอเวกก้ีตั้งเป้าหมายไว้ตั้งแต่แรกว่าจะใช้ผักของ

โครงการหลวง	100%	เพราะมัน่ใจในเรือ่งคณุภาพการเพาะปลกู	

การเก็บเก่ียวผลผลิตที่อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างมีมาตรฐาน	

ทำาให้มั่นใจได้ว่าผักที่ได้มาจะไม่มีสารตกค้างหรือสารปนเปื้อน	

อกีประเดน็หนึง่คอืโครงการหลวงเนน้เรือ่งการสง่เสรมิเกษตรกร

ชาวเขาของภาคเหนือบนดอยสูงทั้งหมด	 38	 ดอย	 การเลือกใช้	

ของโครงการหลวงทำาให้ได้ช่วยเหลือเกษตรกรชาวเขา	ซ่ึงตัวผักอัดเม็ด								

ไบโอเวกกี้ผลิตจากผักสด	 12	 ชนิด	 ได้แก่	 บีทรูท,	 บล็อคเคอรี่,								

เซเลอร่ี,	 พริกหวาน,	 ปวยเล้ง,	 ผักชีล้อม,	 แครอท,	 พาร์สลีย์,								

มะเขือเทศเชอรี่,	 ฟักทองญี่ปุ่น,	 กะหล่ำาปลีแดงและหอมญี่ปุ่น	

เป็นผักอัดเม็ดที่สามารถรับประทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่	 หรือ					

ผู้ที่มีปัญหาในการบริโภคผักสด	 จะช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น																																																																											

ผิวพรรณสดใส	 ร่างกายได้รับสารอาหารตามต้องการในแต่ละวัน

เพราะผักอัดเม็ดไบโอเวกกี้	1	เม็ด	เทียบเท่ากับการรับประทาน

ผัก	1	ชามหรือ	150	กรัม	ซ่ึงนอกจากผักอัดเม็ดไบโอเวกก้ีแล้วยังมีตัว	

Veggie	Gummy	เจลาตินท่ีเสริมวิตามินซีผักลงไป	5	ชนิด	ผลิตภัณฑ์น้ี

ทำาเพ่ือให้เด็กได้รับประทานวิตามินซีและยังได้รับสารอาหารจาก

ผักได้ง่าย	ๆ

Show Case

ะทำ า อย่ า งไรให้ ผั ก อ ยู่ ในรู ป แบบที่                “จ
รับประทานได้ง่ายและยังคงสารอาหารไว้อย่าง  
ครบถ้วน” น่ีคือคำ กล่าวของ คุณวิริยา พรทวีวัฒน์ 
กรรมการผู้บริหาร บริษัท เชียงใหม่ ไบโอเวกก้ี 
จำ กัด ด้วยนวัตกรรมบวกกับความเช่ียวชาญจึง              
เกิดเป็น “ผักอัดเม็ด” ภายใต้แบรนด์ “ไบโอเวกกี้” 
(Bioveggie) ผลิตภัณฑ์เอาใจคนรักสุขภาพ 

คุณวิริยา	พรทวีวัฒน์	กรรมการผู้บริหาร	บริษัท	เชียงใหม่ไบโอเวกก้ี	จำากัด
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วางแผนการตลาดอย่างมืออาชีพ
	 การตลาดในประเทศเริ่มตั้งแต่การจำาหน่ายตาม

ร้านอาหารเพ่ือสุขภาพ	เพราะสินค้าท่ีทำาออกมาน้ันมุ่งเน้น

ไปท่ีกลุม่คนรกัสขุภาพ	ตอนนีเ้ริม่มกีารจำาหน่ายตามรา้น

สะดวกซื้ออย่าง	 7-Eleven,	Watsons,	 Lemon	 Farm,	

Golden	Place,	SE-Ed	Book	Center,	7-Catalog,	Family	

Mart,	Lawson	108	และตามรา้นขายยาชัน้นำา	ปจัจบุนัมี

ชอ่งทางการตลาดเยอะขึน้	กระแสการเปลีย่นแปลงเรือ่ง

ไลฟ์สไตล์ของคนเน้นความสะดวกสบายเป็นหลัก	ตอนน้ี							

ไบโอเวกก้ีเร่ิมจำาหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์	 จึงคิดว่า															

ช่องทางน้ีเหมาะกับสินค้าประเภทน้ีท่ีสุดเพราะจะเกิด

การบอกต่อซ่ึงเป็นการต่อยอดทางการตลาดได้ง่ายข้ึน																																																																						

ในส่วนของตลาดต่างประเทศเร่ิมมีการส่งออกไปประเทศ

แถบยุโรปอย่างโปแลนด์	 ในอาเซียนมีจำาหน่ายไปยัง

ประเทศพม่า	ล่าสุดกำาลังจะเข้าไปจำาหน่ายในเกาหลีใต้	

และประเทศตะวันออกกลางโดยจะเน้นตรงส่วนน้ี	 เน่ืองจาก

ประเทศเหลา่นีม้ผีูบ้รโิภคที่มปีัญหาเรือ่งสขุภาพ	โรคประจำาตวั																						

เยอะ	 ซ่ึงได้ไปเปิดตลาดท่ีเมืองดูไบ	 ประเทศสหรัฐอาหรับ									

เอมิเรตส์และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี	 เป้าหมายต่อไปคือ

อีก	 8	ประเทศรอบอ่าวเปอร์เซียที่จะเป็นตลาดส่งออกสินค้า

และขณะนี้ไบโอเวกกี้กำาลังตรวจสอบมาตรฐานสินค้าตาม																																																																								

หลักเกณฑ์ขององค์การอาหารและยาแห่งซาอุดิอาระเบีย	

(Saudi	Food	&	Drug	Authority	:	SFDA)

การสนับสนุนจากภาครัฐตัวส่งเสริมแบรนด์ให้แข็งแกร่ง
	 เน่ืองจากไบโอเวกก้ีเป็นธุรกิจครอบครัวทำาอย่างค่อยเป็น	

คอ่ยไป	และในขณะนีไ้ดร้บัการสนบัสนนุจากภาครฐั	โดยเฉพาะ

กระทรวงอุตสาหกรรม	ซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้เข้ามา

ช่วยเหลือเรื่องการพัฒนาโรงงานเพื่อทำาให้โรงงานมีมาตรฐาน

มากขึน้	รวมถงึระบบจดัการการผลติภายในโรงงานใหมี้คณุภาพ

และมาตรฐาน	 นอกจากนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมยังนำา																																																																				

ผู้ประกอบการเข้าอบรมการพัฒนาสินค้าใหม่	 ๆ	 ถือว่าการ

สนับสนุนน้ีเป็นการเสริมความแข็งแรงให้กับแบรนด์นอกเหนือ

จากการบริหารงานของผู้ประกอบการ

ก้าวต่อไปของไบโอเวกกี ้
	 ไบโอเวกกีย้งัไมห่ยุดพฒันาสนิคา้เพยีงเทา่นี	้ในป	ี2561	

ไบโอเวกก้ีกำาลังจะมีสินค้าใหม่ออกมาจำาหน่ายเพ่ือเป็นตัวเลือกของ

ผู้บริโภคท่ีใส่ใจสุขภาพ	 โดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์อัดเม็ดน้ันยังมี																

เป้าหมายการพัฒนาสินค้าด้วยการเพิ่มไลน์ผลิตโดยการเจาะ

กลุ่มเด็ก	ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย	และจะมีสินค้าเพื่อสุขภาพอย่าง

เมนูอาหารสำาเร็จรูปพร้อมเสิร์ฟ	 ท่ีเป็นโมเดลธุรกิจซ่ึงไบโอเวกก้ี

วางเป้าหมายไว้	 โดยลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าต้องการอาหาร

ที่เน้นสุขภาพด้านใด	 ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เน้นเบตาแคโรทีน	

หรืออาหารที่เพิ่มแคลเซียม

www.bioveggie.net
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BRACE STOOL 
เก้าอี้เพื่อสุขภาพ
สำ หรับผู้สูงอาย ุ

 บางครั้งผู้สูงอายุหลาย ๆ คนต้องการความ
สะดวกสบายเพื่อตอบสนองการเคล่ือนไหวของร่างกาย 
เฟอร์นิเจอร์จึงเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการเหล่านี้ของผู้สูงอายุ เช่นเดียวกับแบรนด์          
ดีสวัสดิ์ Deesawat โดย คุณจิรชัย ตั้งกิจงามวงศ์ 
R&D Director บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสด์ิ จำ กัด 
ผู้ออกแบบเฟอร์นิเจอร์อย่างเก้าอี้ BRACE STOOL 
ที่ได้รับรางวัล Grand Award และรางวัล Product 
Design Award ในงาน Design for Well-Being 
Award 2014 ที่ฮ่องกง ซึ่งเป็นการออกแบบเพื่อรองรับ
การใช้งานของผู้สูงอายุหรือคนธรรมดาทั่วไปก็สามารถ  
ใช้งานได้

คุณจิรชัย	ต้ังกิจงามวงศ์	R&D	Director	บริษัท	อุตสาหกรรมดีสวัสด์ิ	จำากัด

	 บริษัท	 อุตสาหกรรมดีสวัสด์ิ	 จำากัด	 เป็นธุรกิจของ

ครอบครัว	เร่ิมต้นโดยรุ่นคุณพ่อเม่ือปี	พ.ศ.	2515	ในตอนแรก

บริษัทเป็นรูปแบบของโรงเล่ือย	 ภายหลังมีการเพ่ิมไลน์ผลิต

สินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์	ซ่ึงใช้การผลิตแบบครบวงจร	โดยมี

โรงเล่ือย	 เตาอบเป็นของตัวเอง	 การทำางาน	 การเตรียมงานก็

ดำาเนินงานเองภายในบริษัท
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กว่าจะมาเป็นเก้าอี ้ส ำาหรับผู ้ส ูงอายุ 
	 คุณจิรชัยเล่าให้ฟังว่า	 บริษัทเร่ิมต้นจากการส่งออก

สินค้าเหมือนบริษัทอ่ืนท่ัวๆ	ไป	ด้วยการทำางานแบบ	Original	

Equipment	Manufacturer	 หรือ	 OEM	 คือรับผลิตตามแบบ

ท่ีลูกค้าต้องการ	 เม่ือมาถึงจุดหน่ึงมีความรู้สึกว่าตลาดตอน

น้ีมีความเส่ียงค่อนข้างสูง	 ลูกค้าสามารถหาแหล่งผลิตท่ีมี

ต้นทุนต่ำากว่าได้	 ตนจึงเร่ิมทำาแบรนด์ของตัวเองโดยใช้ช่ือว่า																	

ดีสวัสด์ิ	(DEESAWAT)	ประมาณ	10	ปีก่อน	เม่ือเร่ิมทำาแบรนด์จึง

ดูงานท่ีใช้เทรนด์เป็นหลัก	คือการสร้างงานท่ีอิงจากเทรนด์	แต่

ปัจจุบันตลาดเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงคำาว่าเทรนด์อย่างเดียวไม่							

สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้	 จึงเร่ิมนำาฟังก์ช่ันเข้ามาเสริมกับ

สินค้า	 ผนวกกับตอนน้ีตลาดผู้สูงอายุกำาลังเติบโต	 โดยมองว่า

ผู้สูงอายุจะซ้ือเฟอร์นิเจอร์อย่างไรให้เหมาะกับการใช้งานมาก

ท่ีสุดคือเก้าอ้ีท่ีมีลักษณะเป็นเก้าอ้ีวีลแชร์	ผู้สูงอายุส่วนใหญม่กั

หลกีเลีย่งการใชวี้ลแชร	์เพราะฉะน้ันการออกแบบเฟอรน์เิจอร์

ภายในบ้านหรือนอกบ้านนั้นนอกจากผู้สูงอายุใช้งานได้แล้ว	

สมาชิกในบ้านก็สามารถใช้งานได้	จึงออกแบบเก้าอ้ี	BRACE	

STOOL	ข้ึน	จุดประสงค์หลักคือ	1)	เป็นเก้าอ้ีตัวเล็กๆ	ตัวหน่ึงท่ี

เสรมิไวเ้ปน็เฟอร์นเิจอรใ์นบา้นหรอืนอกบา้นได	้2)	ทีเ่ทา้แขน

มีลักษณะเปิดกว้างด้านหน่ึง	 เพ่ือกรณีท่ีต้องเคล่ือนย้ายคน

ไปยังวีลแชร์จะสามารถทำาได้ง่ายข้ึน	 3)	 เก้าอ้ีมีท่ีเท้าแขน																																																																														

ไม่เท่ากัน	 การลุก	 น่ังหรือเอ่ียวตัว	 สรีระของร่างกายจะปรับ

องศาไดเ้อง

นวัตกรรมสู ่การออกแบบดีไซน์
	 นวัตกรรมของ	 BRACE	 STOOL	 ไม่ใช่นวัตกรรมใน

ส่วนของเคร่ืองจักรหรือหุ่นยนต์	 แต่นวัตกรรมท่ีเกิดข้ึนคือ

นวัตกรรมด้านการออกแบบการใช้งาน	 เพราะในความคิด

ของผู้ออกแบบเองเก้าอ้ี	BRACE	STOOL	คือเก้าอ้ีธรรมดา

ตัวหน่ึงท่ีถูกออกแบบและพัฒนาจากส่ิงท่ีมีอยู่	ให้กลายเป็น

อีกผลิตภัณฑ์หน่ึงด้วยการใส่ฟังก์ช่ัน	ท่ีสามารถใช้งานได้อย่าง

ต่อเน่ือง	เก้าอ้ีตัวหน่ึงท่ีสามารถใช้งานตรงไหนก็ได้	

	 สำาหรับเก้าอ้ี	 BRACE	 STOOL	 มี	 2	 เวอร์ช่ัน	 คือ												

ตัวท่ีทำาจากไม้สักท้ังหมดใช้ในการอาบน้ำาหรือสำาหรับใช้																																																																																	

นอกบ้าน	 อีกเวอร์ช่ันคือมีฟองน้ำาสำาหรับเป็นท่ีน่ัง	 เป็น

เก้าอี้รับรองแขกได้	 การดีไซน์ท่ีนอกเหนือจากท่ีเท้าแขน																			

ไม่เท่ากันแล้ว	 เก้าอ้ี	 BRACE	 STOOL	 จะไม่มีพนักพิง	

เน่ืองจากมีการคำานวณองศาเม่ือน่ังแล้ว	 กล้ามเน้ือหลังตรง	

เป็นการเสริมสรีระโดยอัตโนมัติ

มุมมองกลุ ่มเป้าหมายและการตลาด
	 กลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ดีสวัสด์ิ	 ไม่ได้มองแค่ผู้สูง

อายุเพียงอย่างเดียว	 แต่มองว่าทุกคนสามารถใช้ประโยชน์

จากเก้าอ้ี	 BRACE	STOOL	 ได้	 ซ่ึงขณะน้ีแบรนด์ดีสวัสด์ิได้

รับการติดต่อจากโรงพยาบาลและลูกค้าท้ังจากประเทศญ่ีปุ่น

และฝร่ังเศสให้นำาเก้าอ้ี	BRACE	STOOL	ไปนำาเสนอ	ซ่ึงลูกค้า

ค่อนข้างให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ตัวน้ี	 แต่การส่ังซ้ืออาจ

ต้องใช้เวลาศึกษารายละเอียดน่ันเอง

การสนับสนุนจากภาครัฐตัวช่วยขับเคลื ่อนแบรนด์
	 แบรนด์ดีสวัสดิ์ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ			

หลาย	ๆ	หน่วยงาน	โดยเฉพาะกระทรวงอุตสาหกรรม	ท่ีเข้ามา

ช่วยเหลือด้านการพัฒนาสินค้าและด้านการผลิต	 และการ

มอบรางวัล	 เพ่ือเป็นขวัญกำาลังใจให้ผู้ประกอบการ	 และ

เป็นใบเบิกทางสู่ตลาดท่ีกว้างข้ึน	ท้ังรางวัล	Green	Industry	
ระดับ	 2	 และ	 ระดับ	 3	 รางวัล

อุตสาหกรรมดีเด่น	ประเภทการ

บริหารอุตสาหกรรมขนาดกลาง

และขนาดย่อม	 ในปี	พ.ศ.	2550	 ,	

2555	 และปี	 2559	 นอกจากน้ี

ยังได้ไปออกงานแสดงสินค้า

ท่ีทางกระทรวงอุตสาหกรรม

จัดอีกหลายงาน	 ซ่ึงการเข้ามา																																

สนับสนุนของกระทรวงฯ	 ถือเป็น				

ก า ร ช่ วย เห ลือแบรน ด์ ไ ด้ ดี 												

อีกทางหน่ึง

www.deesawat.com
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Polytech พัฒนา ChargeNow 
นวัตกรรมชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าคร้ังแรกของไทย

มื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 ทำ ให้ภาคอุตสาหกรรมและบริการมีการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับ                       เ
ความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะการใช้ชีวิตในปัจจุบันที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ทุกเวลาและทุกสถานท่ีโดย
ผ่านสมาร์ทโฟนทำ ให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารง่ายและรวดเร็ว ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปล่ียนแปลงไป โดยเปิดรับ
เทคโนโลยีใหม่เพ่ือให้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีส่วนร่วมดูแลส่ิงแวดล้อม ทุกวันน้ีจึงมีนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามา
ตอบโจทย์การใช้ชีวิตมากมาย เช่นเดียวกับ โพลีเทคโนโลยี (Polytechnology) ท่ีมุ่งมั่นนำ นวัตกรรมใหม่ ๆ                                                                                                 
มารองรับความต้องการของตลาด ล่าสุดได้จับมือกับ  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) 

 nnovation 
 ndustry 
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Polytech พัฒนา ChargeNow 
นวัตกรรมชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าคร้ังแรกของไทย

 ผมคิดว่าทุกวันน้ีอุปกรณ์มันฉลาดข้ึน               
จากเดิมที่เราใช้คอมพิวเตอร์เป็นศูนย์รวมนำ 
ข้อมูลมาสั่งการ แต่ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบัน
ความฉลาดมนัไปอยูท่ี่อปุกรณ ์ระบบคำ นวณ
เพื่อให้อยูใ่น platform เดียวกัน สื่อสาร
โดยตรงระหว่างเครื่อง ระบบจะสามารถ
ตรวจสอบกันเองและควบคุมให้ได้มาตรฐาน
เทคโนโลยีพวกน้ีมันจะล้ำาไปข้างหน้าด้วย 
Internet of Things  

	 คำ�กล่�วข้�งต้นเป็นคว�มคิดของ	คุณณรัตน์ไชย หลี

ระพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท โพลีเทคโนโลยี จำากัด 

ท่ีมุ่งม่ันนำ�เทคโนโลยเีข�้ม�ใชก้บัอตุส�หกรรมในประเทศไทย

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                                 

ภาคอุตสาหกรรม ฉายาเจ้าพ่อเฟส 1 
	 จ�ก วิธีคิดของก ลุ่ม วิศวกรห นุ่ม ผู้บุก เ บิก ธุร กิจ																																						

Industrial	Automation	ในประเทศไทยในปี	2520	 ซ่ึงน�นกว่�	

40	 ปี	 ก�รเปล่ียนแปลงห�กจะให้คำ�จำ�กัดคว�มน่�จะเป็น

ยุคอุตส�หกรรม	 1.0	 ที่กำ�ลังก้�วเข้�สู่ยุคอุตส�หกรรม	 2.0	

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมเมื่อจะปรับเปล่ียนเป็น

อุตส�หกรรมจำ�เป็นต้องมีก�รเปล่ียนแปลงด้�นระบบและ

เทคโนโลยีม�กขึ้น	 กอปรกับตอนนั้นมองเห็นโอก�สที่จะนำ�

นวัตกรรมต่�ง	ๆ	ไปพัฒน�อุตส�หกรรมท่ีกำ�ลังอยู่ในยุคเร่ิมแรก

ของก�รเปล่ียนแปลง	บริษัท	โพลีเทคโนโลยี	จำ�กัด	(Polytechnology)	

จึงเป็นผู้บุกเบิกยุคแรก	ๆ	ในก�รให้บริก�รด้�นก�รออกแบบ

และว�งระบบก�รผลิตอัตโนมัติให้กับโรงง�นต่�ง	ๆ 	โดยทีมวิศวกร

มืออ�ชีพ	 ท่ีใช้องค์คว�มรู้และคว�มเช่ียวช�ญเฉพ�ะด้�น

เครือ่งจกัรอตัโนมตั	ิ(Automation)	ใหกั้บอตุส�หกรรมในยคุนัน้

โพลีเทคโนโลยี (polytechnology)  

กับการพัฒนาที ่ไม่หยุดยั ้ง
	 จ�กคว�มเช่ียวช�ญด้�นเคร่ืองจักรอัตโนมัติ	(Automation)

ในโรงง�น	 บริษัทโพลีเทคโนโลยีได้ขย�ยธุรกิจท�งด้�น

ปโิตรเคม	ีน้ำ�มนัและก�๊ซธรรมช�ตติ�มกระแสโชตชิว่งชชัว�ล

ในยคุทีม่กี�รนำ�ก�๊ซธรรมช�ตจิ�กอ�่วไทยขึน้สูม่�บต�พดุในป	ี

พ.ศ.	2525	ตอ่ม�ขย�ยทำ�ธรุกจิด�้นพลงัง�นทดแทน	โดยเปน็

ตัวแทนจำ�หน่�ยอุปกรณ์	Huawei	Solar	 Inverter,	Solar	PV	

และทำ�ธรุกจิ	EPC	ระบบ	Solar	ใหก้บัโรงง�นอตุส�หกรรมและ									

ห้�งสรรพสินค้�ท่ีต้องก�รประหยัดพลังง�นและลดค่�ใช้จ่�ย

ก�รใชไ้ฟฟ�้เปน็ก�รใชพ้ลงัง�นทดแทน	ตวัอย่�งลกูค�้ท่ีบรษิทั

โพลีเทคโนโลยีจำ�หน่�ยอุปกรณ์และติดตั้งระบบพลังง�น									

แสงอ�ทิตย์ให้แล้ว	 เช่น	 ห้�งสรรพสินค้�เซ็นทรัล,	 โรบินสัน,																																																																									

ฟิวเจอร์พ�ร์ครังสิต,	 โรงคั่วก�แฟอเมซอน,	 โรงสีข้�วสวน

จิตรลด�	 และโซล่�ฟ�ร์มอีกหล�ยแห่ง	 ซ่ึงตลอดระยะเวล�															

40	 ปี	 บริษัทโพลีเทคโนโลยี	 ได้ให้บริก�รว�งระบบแก่																		

ภ�คอุตส�หกรรมม�เกือบทุกประเภทด้วยทีมง�นมืออ�ชีพที่

ส�ม�รถใหค้ำ�ปรกึษ�	ออกแบบ	จดัห�และตดิตัง้ง�นทัง้ระบบ	

ทำ�ให้องค์กรมีคุณภ�พและผลผลิตที่ม�กขึ้น

	 ปัจจุบันบริษัทโพลี เทคโนโลยีได้รับก�รยอมรับ

จ�กตล�ดว่�เป็นผู้บุกเบิกและพัฒน�เทคโนโลยีใหม่	 ๆ	

ให้ภ�คอุตส�หกรรม	 จนได้รับฉ�ย�ว่�เป็นเจ้�พ่อเฟส	

1	 เนื่องจ�กสถ�นก�รณ์ก�รแข่งขันท�งก�รค้�ที่รุนแรง																																

ดังนั้นบริษัทโพลีเทคโนโลยีจึงต้องเตรียมคว�มพร้อมต่อ

ก�รเปล่ียนแปลงด้วย	 เพร�ะบริษัทโพลีเทคโนโลยีเป็นเพียง											
คุณณรัตน์ไชย	หลีระพันธ์	ประธ�นกรรมก�ร	บริษัท	โพลีเทคโนโลยี	จำ�กัด



30 / วารสารอุตสาหกรรม 

ผู้ว�งระบบไม่ใช่เจ้�ของสินค้�เทคโนโลยี	ทำ�ให้บริษัทโพลีเทคโนโลยีมี

คว�มเสีย่งจงึตอ้งคดิคน้รปูแบบบรกิ�รใหก้บัลกูค�้ในรปูแบบใหม	่ๆ 	ซึง่

เป็นโจทย์ที่บริษัทโพลีเทคโนโลยีต้องห�	คำ�ตอบเพื่อพัฒน�นวัตกรรม

ใหม่	ๆ	ม�รองรับก�รให้บริก�รต่อตล�ดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวล�

            แนวคิดส่วนตัวผมมองว่า  “การทำาธุรกิจต้องมีการบริหาร

ความเสี่ยงด้วยการทำางานหลายรูปแบบโดยให้บริการได้ทั้งภาค

อตุสาหกรรมและภาคบรกิาร เปรยีบกบัการแบง่ไขห่ลาย ๆ  ตะกรา้ 

ถ้าเกิดความเสียหายจะไม่ส่งผลกระทบทั้งหมด เป็นการป้องกัน

ปัญหาโดยกระจายความเสี่ยงออกไป”

ก้าวสำาคัญของโพลีเทคโนโลยี
	 ล�่สดุบรษิทัโพลีเทคโนโลย	ีรว่มมือกบั		Greenlots		ซึง่เปน็บริษัท

เช่ียวช�ญท�งด้�น	EV	Charging	Network	Solutions,	เซ็นทรัล	กรุ๊ป	(CPN)	

และบริษัท	เอพี	(ไทยแลนด์)	จำ�กัด	(มห�ชน)	ร่วมกันเปิดตัวโครงก�ร											

ChargeNow	 เครือข่�ยสถ�นีช�ร์จไฟฟ้�ส�ธ�รณะสำ�หรับรถยนต์		

ไฟฟ้�	เพื่อส�นต่อคว�มมุ่งมั่นในก�รขับเคลื่อนก�รพัฒน�และรองรับ																																																																							

รถยนต์ไฟฟ้�ในอน�คตสำ�หรับประเทศไทย	 ซ่ึง	 ChargeNow	 เกิดข้ึน	

จ�กก�รบุกเบิกของค่�ยรถยนต์ที่ต้องก�รสร้�งสถ�นีช�ร์จรถยนต์

ไฟฟ้�	 ChargeNow	 เพื่อก�รบริก�รที่ครบวงจรให้คว�มสะดวกและ															

สร้�งคว�มม่ันใจแก่ผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้�	 โดยบริษัทรถยนต์จ�กยุโรป	

ประกอบด้วย	 	BMW,	VOLVO,	VOLKSWAKEN,	MERCEDES-BENZ		

ได้ร่วมกันสนับสนุนเงินทุนพัฒน�นวัตกรรม	 ทำ�ให้ขณะน้ีมีก�รขย�ย

จุดบริก�รสถ�นีช�ร์จรถยนต์ไฟฟ้�อย่�งรวดเร็วเนื่องจ�กก�รตอบ

รับของผู้บริโภคและในอน�คตมีแนวโน้มที่ตล�ดดังกล่�วจะขย�ยตัว																																																													

อย่�งม�ก	 เพร�ะรถยนต์ไฟฟ้�ลดก�รปล่อยมลภ�วะ	ซึ่งเป็นก�รร่วม

รกัษ�สิง่แวดลอ้มทีห่ล�ยประเทศต�่งมนีโยบ�ยสนบัสนนุ	เชน่	สหภ�พ

ยุโรปและจีน	เครือข่�ยช�ร์จรถยนต์ไฟฟ้�จะเติบโตในอีก	27	ประเทศกว่�	

65,000	แหง่	ทกุวนันีบ้รษิทัผลติรถยนตม์กี�รปรบัตวัเพือ่เพิม่ท�งเลอืก

ให้ผู้บริโภคโดยเฉพ�ะปัจจัยก�รตัดสินใจซื้อคือเร่ืองร�ค�และสถ�นี

ช�ร์จไฟฟ้�	 เน่ืองจ�กรถยนต์ท่ีใช้น้ำ�มันเช้ือเพลิงมีอุปกรณ์อยู่หล�ยช้ิน

ในเคร่ืองยนต์ภ�ยใน	 ตรงกันข้�มกับรถยนต์ไฟฟ้�ท่ีมีอุปกรณ์น้อยช้ิน

กว่�ม�ก	 ต้นทุนก�รผลิตถูกกว่�	 ค่�ซ่อมบำ�รุงรักษ�ต่ำ�กว่�																																																																

ต้นทุนต่อระยะท�งต่ำ�กว่�	 จึงทำ�ให้รถยนต์ไฟฟ้�เป็น

ท�งเลือกใหม่ที่มีแนวโน้มขย�ยตัวอย่�งรวดเร็ว	 ปัจจุบัน

ประเทศไทยเริ่มมีก�รผลิตและจำ�หน่�ย	 รถยนต์ชนิด									

ปล๊ักอินไฮบริดจ์	 (PHEV)	 และอน�คตอันใกล้	 BEV	 หรือ																										

รถยนต์ไฟฟ้�แบบขับเคล่ือนด้วยแบตเตอร่ีล้วนจะ																																																																	

ใหญ่ข้ึนและส�ม�รถวิ่งได้	 300-500	 กิโลเมตร	 ใช้เวล�

ช�ร์จแบตเตอรี่	 80%	 เพียง	 10	 น�ทีเท่�นั้น	 ถือว่�เป็น

เรื่องที่สะดวกและตอบโจทย์สังคมในปัจจุบันได้	 ดังนั้นจึง

ต้องเร่งติดตั้งส่งเสริมก�รขย�ยสถ�นีช�ร์จไฟฟ้�	 เพื่อเพิ่ม

จุดให้บริก�รที่สะดวกด้วยเช่นกัน

 สถานีบริ การชาร์ จ ไฟฟ้า  Cha rgeNow                             

( www.chargenow-th-.greenlots.com)	เป็นนวัตกรรม

ใหม่ในเมืองไทยท่ีนับเป็นห่วงโซ่หน่ึงของอุตส�หกรรม

ย�นยนต์ท่ีน่�จับต�มองเพร�ะเป็นอุตส�หกรรม	 1	 ใน	

ธุรกิจด้านปิโตรเคมี น�้ามันและก๊าซธรรมชาติ 

ในช่วงบุกเบิกของโพลีเทคโนโลยี
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10	 อุตส�หกรรมเป้�หม�ยท่ีรัฐบ�ลสนับสนุนให้เกิดก�รขย�ยตัว

เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ	 ที่สำ�คัญโรงง�นผลิต

รถยนต์	 BMW	 ได้ตัดสินใจม�ลงทุนโรงง�นผลิตรถยนต์ใน

พื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภ�คตะวันออก	 สำ�หรับบริษัท																																	

โพลเีทคโนโลยี	ได้ทำ�ง�นร่วมกับ	BMW	โดยติดต้ังสถ�นีช�ร์จไฟฟ้�																																										

ChargeNow	 เพ่ือรองรับลูกค้�ท่ีซ้ือรถยนต์ไฟฟ้�ให้สะดวก																																																																																							

ม�กท่ีสุด	 บริษัทโพลีเทคโนโลยีจึงเป็นผู้สร้�งสถ�นีช�ร์จต�มแบบ																																																																																				

ของ	ChargeNow	โดยร่วมมือกับ	Greenlots	ซ่ึงเป็นผู้นำ�	Plat	From	

เทคโนโลยีด้�นก�รช�ร์จรถยนต์ไฟฟ้�ท่ีมีคว�มเชี่ยวช�ญด้�น	

Cloud-based	 และแอปพลิเคชันบนมือถือ	 ต�มเป้�หม�ยของ		

เมืองไทยต้องมีระบบช�ร์จรถยนต์ไฟฟ้�ไม่ต่ำ�กว่�	 150	 แห่ง

ทั่วประเทศในระยะ	 2	 ปี	 ตอนนี้หน่วยง�นภ�ครัฐเกี่ยวข้องคือ

กระทรวงอุตส�หกรรมและกระทรวงพลังง�น		ซึ่งผู้ประกอบก�ร

ต้องเข้�ใจและปรับตัวเองให้เข้�สู่รถยนต์ไฟฟ้�	 เพื่อตอบสนอง

คว�มต้องก�รของผู้บริโภคในประเทศ

	 นอกจ�กน้ันบริษัทโพลีเทคโนโลยียังให้ข้อมูลแก่ผู้ท่ีจะ

ใช้บริก�รช�ร์จไฟฟ้�ด้วย	 โดยผู้ใช้หรือลูกค้�ต้องมีบัตร	ChargeNow																										

ซ่ึงจะมีแอปพลิเคชันเพ่ือช่วยให้ผู้ใช้บริก�ร	 ส�ม�รถตรวจสอบ

จุดบริก�ร	 รวมถึงก�รใช้บัตรชำ�ระค่�ช�ร์จแทนเงินสดด้วย																										

หลักก�รเหมือนกับท่ีใช้ในต่�งประเทศ	 เร่ิมต้นด้วยก�รด�วน์โหลด																																																																																				

แอปพลิเคชัน	Greenlots	 ลงบนมือถือ	 จ�กน้ันทำ�ก�รลงทะเบียน																																																																																												

สร้�งบัญชีผู้ใช้	 เพ่ือค้นห�จุดท่ีต้ังสถ�นีช�ร์จรถยนต์ไฟฟ้�บริเวณ	

ใกล้เคียงและทำ�ก�รกดจองสถ�นีช�ร์จรถยนต์ไฟฟ้�	 ปัจจุบัน

บริษัทโพลีเทคโนโลยีได้ติดต้ังสถ�นีช�ร์จรถยนต์ไฟฟ้�เรียบร้อย													

พร้อมใช้แล้วหล�ยท่ี	 เช่น	 เทอร์มินอล	 21	 ช้ัน	M,	 CDC,	 เกสร

พล�ซ่�	 ช้ัน	2	และภ�ยในปี	2560-2561	จะมีก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิต

เครือเซ็นทรัลทุกแห่ง,	โครงก�รคอนโดมิเนียม	เอ.พี	และโครงก�ร

อสังห�ริมทรัพย์อีกหล�ยแห่ง

เครือข่�ยสถ�นีช�ร์จรถยนต์ไฟฟ้�	(ChargeNow)

	 ท้ังหมดน้ีเป็นทิศท�งก�ร

เปลีย่นแปลงอตุส�หกรรมทีจ่ำ�เปน็

ต้องมีนวัตกรรมขับเค ล่ือนให้															

ประเทศไทยเป็น	 Smart	 Industry,																																															

Robotic	 Automation	 โดยเฉพ�ะ

ก�รเป ล่ียนแปลงประเทศให้

เป็นก�รผลิต	 4.0	 ขณะเดียวกัน	

กระทรวงพลังง�นก็ได้ดำ�เนิน

ก�รขย�ยเครือข่�ยส�ยส่งระบบ																																																					

ไ ฟฟ้ � สม � ร์ ท ก ริ ด 	 ( Sm a r t	

Grid)	 และสนับสนุนก�รบริห�ร

ประสิทธิภ�พในก�รใช้พลังง�น	

(Energy	Efficiency)	ต�มแผนง�น

พัฒน�เมืองไปสู่ระบบ	 Smart	

City	 เพื่อลดก�รลงทุนระบบผลิต

ไฟฟ้�ขน�ดใหญ่	 เป็นก�รลดภ�ระงบประม�ณของรัฐได้																						

อย่�งม�ก	 ก�รท่ีบริษัทโพลีเทคโนโลยีและ	 Greenlots	 ได้																				

ร่วมกันจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในน�ม	Greenlots	Thailand	(GLT)		

เพื่อม�พัฒน�ระบบบริห�รเครือข่�ยสถ�นีช�ร์จรถยนต์ไฟฟ้�

ในประเทศไทยซ่ึงเป็นอีกหนึ่งโครงก�รของธุรกิจใหม่ที่เป็น

คว�มภ�คภูมิใจของบริษัทโพลีเทคโนโลยี	บริษัทของคนไทยที่

ส�ม�รถเติบโตต่อเนื่องด้วยนวัตกรรม

 ติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดท่ี www.greenlots.com  

หรือ www.polytech.co.th  
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มื่อวันที่ 11-13 กันยายนที่ผ่านมา กระทรวงเ

 ndustry News 

อุตสาหกรรมนำาทัพคณะนักลงทุนญี่ปุ่นรายใหญ่   
ที่ถือเป็นนักลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของไทย ลงพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก หรือ อีอีซี (EEC) เพื่อสำ รวจพื้นที่
การลงทุนจริงและรับฟังนโยบายการพัฒนาพื้นท่ี                       
EEC ซ่ึงสอดรับกับยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย และการมาเยือนเมืองไทย                                     
ในครั้งนี้ยังเป็นการตอกย้ำ ความสัมพันธ์ระหว่าง                                    
2 ประเทศ ในวาระครบ 130 ปี ความสัมพันธ์
ไทย-ญี่ปุ่น อีกด้วย

ทพันกัลงทนุญีปุ่น่กวา่ 500 คน กระชบัความสมัพันธ์
ไทย - ญี่ปุ่น 130 ปี พร้อมส่องทำ เลทอง EEC   

นายฮิโรชิเกะ เซโกะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (เมติ)
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 ในวันแรกของการเดินทางมาประเทศไทย (11 กันยายน 

2560) น้ันนักลงทุนญ่ีปุ่นกว่า 500 ราย นำาโดย นายฮิโรชิเกะ 

เซโกะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและ

อุตสาหกรรมญ่ีปุ่น (เมติ) ได้นำาคณะเข้าพบ พลเอกประยุทธ์ 

จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีณ ตกึสนัติไมตร ีทำาเนยีบรฐับาล 

โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวกับนักลงทุนญี่ปุ่นเน้นย้ำาให้คณะ     

นักลงทุนม่ันใจและเชื่อม่ันในศักยภาพของประเทศไทย 

พรอ้มขอบคณุนกัลงทนุญีปุ่น่ทีม่าเยอืนประเทศไทยถงึ 3 วนั     

แสดงให้เห็นว่านักลงทุนญ่ีปุ่นให้ความสำาคัญกับไทย นอกจากน้ี

นายกรัฐมนตรียังยืนยันถึงโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออกหรือ EEC ว่าเป็นโครงการระยะยาวท่ีมีความ

ย่ังยืนและต่อเน่ือง โดยไม่ว่ารัฐบาลใดเข้ามาจะต้องดำาเนิน

โครงการนี้ต่อเพราะโครงการ EEC เป็นกฎหมายพระราช

บัญญัติ รวมถึงถูกกำาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ขณะที่ทุกอย่างมีข้ันตอน กรอบเวลาและสิทธิประโยชน์ของ                                    

นกัลงทนุทีช่ดัเจน  โดยธุรกจิและอตุสาหกรรมใดทีเ่ราตอ้งการ

จะได้รับสิทธิประโยชน์มาก นอกจากน้ีไทยยังมีแผนการ

ลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 5 ปี                                        

“การร่วมมือในครั้งนี้ ถ้าเราร่วมมือกันช้าเกินไป ผมคิด

วา่เราจะไม่ทนัตอ่การเปลีย่นแปลงของโลกใบนี ้ผมคดิวา่                                                                        

ในฐานะท่ีญ่ีปุ่นก้าวหน้าไปไกลแล้ว ฉะน้ัน Don’t Let Anyone 

Behind. อย่าปล่อยไทยไว้ข้างหลัง” นายกรัฐมนตรีกล่าว

 หลังจากที่นักลงทุนญี่ปุ่นเข้าพบนายกรัฐมนตรี

แล้วน้ัน ในวันท่ี 12 กันยายน มีการจัดสัมมนา Symposium 

on Thailand 4.0 Towards Connected Industries โดยมี 

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตร ี  เป็น

ประธานเปิดงาน เพื่อชี้ แจงให้นักลงทุนญี่ปุ่นเข้าใจ                                                                                 

แนวโ น้มและนโยบายการลงทุนในไทยเ พ่ิมมาก ข้ึน                                                              

และยั งมี กิ จกรรมจับคู่ ร ะห ว่ า งผู้ ป ระกอบการ ไทย

และนักลงทุนญี่ ปุ่น นอกจากนี้ยังมีการลงนามบันทึก

ความเข้าใจ (MOU) รวมกัน 7 ฉบับ ประกอบด้วย                                                                                                        

1) สมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น (Keidanren) กับสภาอุตสาหกรรม

แหง่ประเทศไทย สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทยกบัหอการคา้

และอุตสาหกรรมแห่งญี่ปุ่น 2) สำานักงานเพื่อการพัฒนา

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกกับองค์การความร่วมมือ

ระหว่างประเทศของญี่ปุ่น 3) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กับสถานทูตญ่ีปุ่นประจำาประเทศไทย 4) นิคมอุตสาหกรรม                              

อมตะนครกับบริษัทฮิตาชิ 5) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

กับองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญ่ีปุ่น 6) กรมส่งเสริม

อุตสาหกรรมกับองค์กรสนับสนุน SMEs แห่งประเทศญี่ปุ่น  

7) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกับบริษัท JC Sevice Co.,Ltd. 

งานสัมมนา Symposlum on Thailand 4.0 towards Connected Industries วันที่ 12 กันยายน 2560

คณะนักลงทุนญี่ปุ่นเข้าพบนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560
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 นอกจากนี้ในวันท่ี 13 กันยายน 2560 นายอุตตม 

สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม         

ได้เชิญ นายฮิโรชิเกะ เซโกะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (เมติ)                                                                                                   

พร้อมด้วยผู้นำาหน่วยงานเศรษฐกิจและคณะนักลงทุนญ่ีปุ่น                                                                                              

ร่วมฟังนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ                     

ภาคตะวันออก ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา 

พร้อมสำารวจพื้นที่ที่ เอื้อต่อการลงทุนในเขตนิคม

อุตสาหกรรมแหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรมเหมราช 

สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

และสถาบันวิทยสิริเมธี โดยหลังจากร่วมรับฟังนโยบาย

ดังกล่าวแล้ว คาดว่าจะมีนักลงทุนญี่ปุ่นให้ความสนใจ  

ขอลงทุนในพื้นที่โครงการได้อย่างแน่นอน

คณะนักลงทุนญี่ปุ่นลงพื้นที่ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา วันที่ 13 กันยายน 2560
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 นายอุตตม กล่าวว่า รัฐบาลและหน่วยงานเศรษฐกิจของ

ไทยมีความมุ่งมั่นเป็นอย่างมากที่จะผลักดันยุทธศาสตร์การ

ปฏิรูปอุตสาหกรรม ส่งเสริมการค้าและการลงทุนไทยร่วมมือ

กับผู้นำาทางเศรษฐกิจโลก ด้วยการใช้พื้นที่โครงการระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ขณะนี้ได้เร่งผลักดันให้เกิด

การลงทนุโครงสรา้งพืน้ฐานทีส่ำาคญัเพือ่ให ้EEC เปน็พืน้ทีท่ีม่ ี                                                              

ความพร้อมสำาหรับการรองรับการลงทุน โดยให้เป็นทั้งฐาน                                                                                                

การผลิตขนาดใหญ่และแหล่งธุรกิจที่เชื่อมโยงการคมนาคม

อนัครบครนัเปน็มหานครใหม ่ดว้ยการพฒันา 5 โครงการหลัก

สร้างโครงสร้างพื้นฐานคือ 1) การก่อสร้างสนามบินอู่ตะเภา

ใหเ้ปน็สนามบนิเชงิพาณชิย ์2) การกอ่สรา้งรถไฟความเรว็สงู

เชื่อม 3 สนามบิน ได้แก่ ดอนเมือง สุวรรณภูมิ และอู่ตะเภา  

3) การพัฒนาท่าเรือ 3 ท่าเรือ ได้แก่ แหลมฉบัง สัตหีบ และ

มาบตาพดุ 4) โครงการดงึดดู 10 อตุสาหกรรมเปา้หมาย และ 

5) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

คณะนักลงทุนญี่ปุ่นลงพื้นที่ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา วันที่ 13 กันยายน 2560
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สริฟ์ความสขุทกุสถาน”ี สโลแกนคุน้หขูองเ
แบรนด์ซานตา เฟ่ สเต๊ก ร้านอาหารช่ือดังระดับ
ประเทศ ผลงานการบริหารที่ประสบความสำ เร็จ
จากหนึง่สมองและสองมอืของผู้บรหิารวสิยัทศันไ์กล 
คุณสุรชัย ชาญอนุเดช CEO บริษัท เคที เรสทัวรองท์                
จำ กัด ที่มุ่งมั่นสร้างซานตา เฟ่ ให้เติบโตอย่าง                                                       
ต่อเนื่องมาตลอด 14 ปี สำ หรับเหตุผลที่ทำ ให้                                                                     
ซานตา เฟ่ เป็นแบรนด์ร้านอาหารในใจลูกค้า และ
ขยายฐานความนยิมเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่งคอื การนำ 
เสนอแนวคิด “สเต๊กง่าย ๆ อร่อยได้ทุกวัน” ซึ่ง
ลูกค้าสามารถสัมผัสถึงความคุ้มค่าได้โดยตรง                
ทัง้จากคุณภาพ ปรมิาณ รสชาตอิาหารและท่ีสำ คญั
เป็นสเต๊กราคาประหยัดในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ                                  
ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 100 สาขาทั่วประเทศ

“

ซานตา เฟ่ วางจุดยืนร้านสเต๊กขึ้นห้างฯ เข้าถึงง่าย 
ราคาจับต้องได้ 
	 ต้ังแต่ปี	พ.ศ.	2546	ท่ีเร่ิมก่อต้ังแบรนด์ซานตา	เฟ่									

ช่วง	3	ปีแรกจะเน้นการสร้างมาตรฐานและวางระบบพ้ืนฐาน		

ไม่ว่าจะเป็นการบริหาร	 การจัดการ	 และการบริการให้																																																																																																	

เป็นไปในทิศทางและมีมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา	 โดย					

พยายามปลูกฝังภาพลักษณ์ใหม่ของสเต๊กให้เป็นเรื่อง

งา่ย	มคีวามหลากหลายของเนือ้สัตว	์ทัง้เนือ้ววั	เนือ้หม	ู										

เนื้อไก่	และเนื้อปลา	ในราคาที่สามารถจับต้องได้	โดย

เลือกทำาเลในห้างสรรพสินค้า

	 สมัยก่อนสเต๊กในประเทศไทยเป็นอาหารท่ีมี																			

ราคาแพง	 ลูกค้าเข้าถึงยาก	 และมักอยู่ในโรงแรมหรือ

ภัตตาคาร	(Fine	Dining)	ในช่วง	3	ปีแรกของการดำาเนิน

ธุรกิจคุณสุรชัยวางระบบบริหารจัดการร้าน	และการบริหาร

จนลงตัว	นำามาสู่การขยายสาขาอย่างค่อยเป็นค่อยไป	ซ่ึง

ทุกร้านจะให้ความรู้สึกแบบเดียวกันและใช้มาตรฐานเหมือนกันหมด	ไม่ว่า

จะเป็นสาขาท่ีบริษัทฯ	บริหารเอง	หรือสาขาแฟรนไชส์จนกลายมาเป็น

เสน่ห์เฉพาะตัวของซานตา	เฟ่	สเต๊ก	

	 “การท่ีเราเป็นร้านอาหาร	 ผมมองว่าเร่ืองแบรนด์เป็นส่ิงสำาคัญ												

ดังน้ันแบรนด์ของเราจึงต้องมีเร่ืองราวท่ีน่าจดจำา	ซานตา	เฟ่	เป็นช่ือท่ีผม

เลือกเอง	ช่ือ	ซานตา	เฟ่	เป็นเมืองหลวงในมลรัฐนิว	เม็กซิโก	มีความน่าสนใจ																																																																																			

อยู่	 3	 อย่าง	 คือ	 การเป็นเมืองคาวบอย	 เล้ียงโคและเป็นเมืองชุมสาย																																																										

รถไฟ	 เม่ือย้อนดูตลาดสเต๊กในบ้านเรา	 แม้จะยังมีไม่มากในสมัยน้ัน																																								

แต่ทุกคนต่างสร้างตัวตนว่าเป็นคาวบอยหรือใช้โลโก้เป็นรูปวัว	 ดังน้ัน	

เราจึงสร้างความต่างและดึง	Story	ของรถไฟออกมา	เม่ือแบรนด์มีเร่ืองราว	

ข้ันตอนต่อมาคือ	 การออกแบบประสบการณ์ให้ลูกค้าท้ังหมดไม่ว่าจะ

เป็นราคาท่ีเหมาะสมกับการบริการ	 ให้เขาเห็นถึงเอกลักษณ์ต้ังแต่เดิน

เข้าร้าน	พนักงานพาไปเลือกท่ีน่ัง	วิธีการส่ัง	การทวนอาหาร	หรือแม้แต่

การนำาเสนออาหาร	เรียกว่าเป็น	Experience	Marketing	ซ่ึงส่ิงน้ีจะช่วย

ทำาให้ลูกค้าจดจำาเราได้ในทันที”

งานได้ผล คนเป็นสุข นิยามการเติบโตแบบซานตา เฟ่
	 การเติบโตของบริษัทฯ	 เกิดจากความมุ่งมั่นและการทำางาน

ประสานกันอย่างมีความสุขของ	3	ห่วงโซ่สำาคัญ	ได้แก่

Smart Management

คุณสุรชัย		ชาญอนุเดช	CEO	บริษัท	เคที	เรสทัวรองท์	จำากัด
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 1) บุคลากร	 ตอนนี้ซานตา	 เฟ่มี

พนักงานทุกสาขารวมกันราว	3,000	คน	ไม่รวม

ทีมซัพพอร์ตและทีมงานในออฟฟิศส่วนกลาง	

โดยพนกังานตอ้งมคีวามเขา้ใจในงานบรกิาร	

ทมีบรหิารมหีนา้ทีส่รา้งและสง่ความสขุใหก้บั

หัวหน้างาน	 หัวหน้างานก็จะส่งต่อความสุข

ให้กับพนักงาน	เป็นวัฏจักรแห่งความสุขท่ีสร้าง

สมดุลในองค์กรแบบ	Happiness	Well	Done	

 2) แฟรนไชส ์เนน้การสรา้งความรูส้กึ

ที่เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน	 และพร้อมเติบโต

สู่ความสำาเร็จไปด้วยกันโดยเจ้าของหรือ													
ผู้บริหารท่ีเป็นแฟรนไชส์ซีจะต้องเรียนรู้กระบวนการบริหาร

จัดการหน้าร้านด้วยตัวเองก่อน	จากน้ันจะต้องคัดเลือกทีมงาน

มาฝกึเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและมมีาตรฐานเดยีวกนั	และหาก

แฟรนไชส์ซีมีอุปสรรคในด้านต่าง	ๆ 	ทีมงานส่วนกลางของบริษัทฯ	

ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือและแก้ปัญหาไปพร้อมกัน	

 3) ซัพพลายเออร์ เป็นอีกห่วงโซ่ที่ขาดไม่ได้	 เพราะ

องค์กรทำาธุรกิจอาหาร	 วัตถุดิบต้นทางทั้งหมดจะต้องมั่นใจ

ได้ถึงคุณภาพที่ดีที่สุดและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้	

เพื่อเป็นรากฐานในการนำาเสนออาหาร	 การบริการและ		

บรรยากาศที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า

หลักการบริหารสู่ความสำ เร็จ
	 ซานตา	เฟ่	สเต๊ก	ให้ความสำาคัญเร่ืองบุคลากร	โดยมีการ

จดัอบรมตอ่เนือ่งเพือ่มุง่พฒันาคณุภาพคน		ใหม้คีวามพรอ้ม

ที่จะมอบบริการที่ดี	 เพื่อส่งความสุขให้ลูกค้า	 โดยส่ือสารให้

บุคลากรทำางานตามหน้าที่ของตนเองเป็นสำาคัญ	 และยึดถือ

แนวทางการปฏบิตัพิืน้ฐานจากคำาวา่	“สามัญสำานึก”	และสรา้ง

เป้าหมายร่วมกันโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมเป็นหน่ึงเดียวท่ีรวมพลัง

ขับเคล่ือนแบรนด์		โดยใช้หลักในการบริหาร	"M	V	V"		ย่อมาจาก																																																																																						

Mission	Vision	Value	โดยมีความหมายตัวแรกคือ	พันธกิจ	(	Mission)																																																																																							

เพื่อตอกย้ำาและกระตุ้นให้ทุกคนในองค์กรไม่ลืมเหตุผลในการ

ดำารงอยู่ของบริษัทฯ	 ร่วมส่งมอบอาหารและความสุขให้ลูกค้า

เพื่อสร้างแฟนพันธุ์แท้ทำาให้อาหารทุกมื้อของลูกค้าสุขลงตัว		

วิสัยทัศน์	 (Vision)	 เช่ือมโยงมาจากพันธกิจต่อยอดถึงวิสัยทัศน์ท่ี																																																																												

ต้ังเป้าไว้น่ันคือ	การเป็นร้านอาหารช้ันนำาของเมืองไทย	และสุดท้าย

คือ	คุณค่า	(Value)	ท่ีจะผลักดันไปสู่วิสัยทัศน์	คุณค่าท่ีซานตา	เฟ่	

สร้างและส่งต่อกันมาก็คือ	 “การทำาเร่ืองยากให้เป็นเร่ืองง่าย”	

เพราะการก้าวเป็นร้านอาหารช้ันนำาของเมืองไทย	 ต้องเข้าใจว่า		

“บุคลากรคือคุณค่าสำาคัญขององค์กร”	 ต้องดึงศักยภาพออกมา

และเพิ่มองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

Happiness Well Done ความสำ เร็จท่ีได้มาจากประสบการณ์ตรง
 1) วิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือลงมือทำา	 การแก้ปัญหาที่

เขาได้ประสบมา	ก็คือ	การลงมือทำา	ลงมือแก้ไขปัญหาโดยไม่มา

นั่งเสียเวลาท้อ	หรือเสียใจ	 การลงมือทำาจะทำาให้ปัญหาค่อย	ๆ 	

ถูกแก้ไปทีละเล็กทีละน้อยจนสามารถดำาเนินธุรกิจไปต่อได้

 2) สรา้งแรงจงูใจให้กบัทมีงาน	การสรา้งแรงจงูใจใหก้บั

ทมีงาน	เปดิโอกาสใหท้มีงานไดร้บัผลประโยชนท์ีม่ากขึน้กว่าเดมิ

ตามผลประกอบการของร้าน		เป็นแนวทางหนึ่งที่เห็นผลเร็วแก้

วิกฤตการเงินได้

 3) แบรนดต์อ้งเลา่เรือ่งราวได้ การเกบ็เรือ่งราวทีน่ำามา

เลา่เรือ่งความเป็นแบรนด์ไดค้อืคณุคา่ทีส่ำาคญั	สามารถสง่ตอ่ถงึ

ลูกค้าได้	และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันการลอกเลียนแบบ

	 คณุสรุชยั	ฝากขอ้คดิปดิทา้ยทีไ่ดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์

จริงว่า	“การทำางานในทุกบทบาท ต้องมีวิธีคิดและใจรัก เรา

ต้องวางเป้าหมายให้ชัดเจน เพ่ือท่ีจะสามารถวางแผนงาน                                                                             

ออกมาเปน็วธิกีารได้ชดั เมือ่องคก์รมคีวามเขม้แขง็ก็สามารถ

ผ่านปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนได้ แม้กำาลังซ้ือของ          

ผู้บริโภคจะลดลงก็ตาม ซึ่งเราสามารถก้าวผ่านไปได้”

ขอบคุณข้อมูลจาก

การอบรม	Smart	Restaurant	Management	(SRM)	

ของบริษัท	เคที	เรสทัวรองท์	จำากัด	

จากนิตยสาร	Thailand	Restaurant	News	เล่ม	198
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6 Digital Marketing นำ เทรนด์ 2018

Marketing  

คดิจิทัล (Digital Transformation) เป็นยุคท่ีทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวมีการเปล่ียนแปลงไป แม้กระทั่ง      ยุ
การตลาดของแต่ละแบรนด์ที่ต่างปรับตัวเข้าสู่การตลาดออนไลน์ เพื่อตอบสนองพฤติกรรมการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย         
ของลูกค้าในปัจจุบัน ดังน้ันนักการตลาดจึงต้องก้าวตามให้ทันกับความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัล คอลัมน์                                 
Marketing ฉบับนี้จึงนำ  6 เทรนด์การตลาดแบบดิจิทัลในปี 2018 มาฝากกัน

1. สมาร์ทโฟนเข้ามามีบทบาท
	 ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำาเนินชีวิตและ							

การทำางาน	 เช่น	การทำาธุรกรรมการเงิน	สุขภาพ	บันเทิง	หรือการซื้อประกัน

ชวีติออนไลน	์เปน็ตน้	การทำางานทีเ่ขา้ถงึขอ้มลูไดง้า่ยจะชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพ						

การติดต่อสื่อสารทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรอย่างสะดวกรวดเร็ว	

นักการตลาดจึงให้ความสำาคัญในการวางกลยุทธ์กิจกรรมการตลาดบนโลก

ออนไลน์	เพ่ือให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมกับแบรนด์	เช่น	การจัดกิจกรรมร่วมสนุกบน		

เฟซบุ๊ก	โดยใหล้กูคา้เขา้มารว่มสนกุเลน่เกมเพือ่ชงิเงนิรางวลัหรอืของสมนาคณุ	

2. ลูกค้ายอมเสียเงินซื ้อแอปพลิเคชันมากขึ ้น
	 สมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์ท่ีถูกใช้งานตลอดเวลา	 แอปพลิเคชันบน

สมาร์ทโฟนจึงเป็นสิ่งที่อำานวยความสะดวกให้กับลูกค้า	นักการตลาดจึงต้อง

พัฒนาแอปพลิเคชันให้มีฟังก์ชันเพื่อตอบสนองพฤติกรรมการใช้งานของ

ลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น	เช่น	Snap	&	Translate	แอปพลิเคชันแปลภาษาด้วยการ

ถ่ายภาพส่ิงของ	 ป้ายชื่อตามสถานที่	 เมนูอาหาร	 หนังสือที่ต้องการทราบ

ความหมาย	แอปพลเิคชนัจะทำาการแปลเปน็ภาษาทีต่อ้งการไดก้วา่	46	ภาษา	

ซึง่นอกจากนกัเดนิทางแลว้คนทัว่ไปกส็ามารถซ้ือแอปพลเิคชันดงักลา่ว	เพือ่

ช่วยอำานวยความสะดวกสบายในการดำาเนินชีวิต

3. ใช้สมาร์ทโฟนสร้างประสบการณ์
	 การบริการข้อความสั้น	ๆ	(Short	Message	Service	หรือ	SMS)	เป็น

เครือ่งมอืในการกระตุน้กจิกรรมทางการตลาด	หรอืการประชาสมัพนัธแ์บรนด์

ให้กับลูกค้า	ปัจจุบันมีการพัฒนา	SMS	 ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	 จากเดิมที่

เปน็การสง่	SMS	ใหกั้บลกูคา้สมาชกิ	เปน็การจบัตำาแหนง่	(Location)	โดย	SMS	

จะทำาการจับตำาแหน่งของลูกค้าภายในร้าน	 และจะมี	 SMS	 นำาเสนอสินค้า,								

โปรโมช่ันหรือส่วนลดแจ้งไปยังลูกค้า	โดยลูกค้าไม่ต้องสมัครเป็นสมาชิกของร้าน	
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4. กระแสวิดีโอมาแรง
	 ในปี	 2017	 เนื้อหาโฆษณา	ประเภทวิดีโอได้รับความนิยมสูงมากจาก

กลุ่มลูกค้า	ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เล็กหรือแบรนด์ใหญ่	ต่างก็นำาเสนอข้อมูลด้วย

รูปแบบวิดีโอท้ังส้ิน	ในปี	2018	ท่ีกำาลังจะมาถึงน้ีวงการการตลาดออนไลน์จึงหันมา																																																																																													

นำาเสนอข้อมูลด้วยภาพเคล่ือนไหว	ซ่ึงแบรนด์อาจใช้ผู้ดำาเนินเร่ืองเป็นคน	เพ่ือทำาให้

เกิดความสมจริงและได้อรรถรสต่อการรับชม	หรือ	Animation	เพ่ือดึงดูดความสนใจ

จากกลุม่ลกูคา้ของแบรนดน์ัน้	ๆ 	นกัการตลาดจึงตอ้งหาวธิผีลติวดิโีอใหน้า่สนใจ	

เช่น	วิดีโอต้องมีความยาวไม่เกิน	1.30	-2.00	นาที	ต้องใส่คำาบรรยายประกอบ

คำาพูดของผู้ดำาเนินรายการหรือคนที่นำามาแสดงให้ชัดเจน	 เพื่ออำานวยความ

สะดวกใหก้บัผูพ้กิารทางห	ูภาพตอ้งมคีวามคมชัดหลากหลายมมุและครอบคลมุ

กบัเนือ้หาทีน่ำาเสนอ	เพือ่ดงึดดูลกูคา้ใหมใ่หเ้ขา้มาสนใจแบรนด์	หรอืสรา้งความ

มั่นใจต่อลูกค้าเก่าให้มีความเชื่อมั่นในตัวแบรนด์

5. การโปรโมตลงเว็บไซต์
	 ในปี	2018	ธุรกิจออนไลน์จะมีการแข่งขันที่สูงขึ้น	ทำาให้การโฆษณา

บนส่ือโซเชียลมีเดียขยายตัวเพื่อแย่งชิงช่องทางการตลาด	 จึงเป็นโอกาสดี

ของเว็บไซต์โฆษณา	 โดยเฉพาะเว็บไซต์ที่ถูกออกแบบให้ลูกค้าสามารถเข้า

ถึงข้อมูล	 การบริการ	 รวมถึงการเช่ือมต่อข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่น	 (Portal	

Web)	 ซึ่งเว็บไซต์โฆษณาเหล่านี้จะได้ค่าตอบแทนจากการลงโฆษณาสินค้า

ของแบรนด์นั้น	ๆ	เช่น	เว็บไซต์	Google	ที่แบรนด์สินค้าสามารถซื้อโฆษณา																		

ผ่านทาง	 Google	 Adwords	 โดยสามารถกำาหนดงบสูงสุดในการโฆษณาใน

แต่ละวันได้	เมื่อลูกค้าทำาการค้นหาสินค้าหรือบริการหนึ่ง	ๆ	โฆษณาสินค้า

และบริการของแบรนด์ที่ซ้ือโฆษณาผ่าน	Google	 Adwords	 นั้นจะปรากฏ							

ขึ้นมาเป็นอันดับแรก

6. บริการดีมีแต้มต่อในยุคดิจิทัล
	 แม้จะมีเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยอำานวยความสะดวกให้กับลูกค้า								

แตส่ิง่หนึง่ท่ีลกูคา้ยงัคาดหวังวา่จากแบรนดค์อื	การบรกิารทีด่	ีแบรนดส์ามารถ

ให้บริการที่น่าประทับใจแก่ลูกค้าได้	 ด้วยการบริการแบบรวดเร็วทันใจหรือ								

การให้ความช่วยเหลือลูกค้าได้ทันที	 อาทิ	 การให้ข้อมูลของสินค้า	 คำาแนะนำา	

รวมถึงการอำานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า	นับเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดี

ให้กับลูกค้า	(Customer	Centric	Experience)	ที่จะทำาให้ธุรกิจนั้นอยู่รอดและ

เติบโตไปได้

	 การดำาเนินธุรกิจท่ีดีน้ันต้องดำาเนินไปพร้อมกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและก้าวตามให้ทันเทคโนโลยีใหม่	 ๆ														

เช่นเดียวกับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่งเช่นกัน	 	 6	 เทรนด์การตลาดแบบดิจิทัล	 (Digital	 Marketing)											

ที่นำามาฝากนี้	 ถือเป็นสิ่งที่ทำาให้นักการตลาดสามารถเตรียมพร้อมและสามารถนำาไปปรับใช้เพื่อวางกลยุทธ์ทั้งเชิงรุกและ								

เชิงรับกับการตลาดในปี	2018	เพื่อให้ได้ทั้งยอดขายและความภักดีต่อแบรนด์
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ทคโนโลยีแห่งอนาคตท่ีน่าจับตามองท่ีสุด            เ
ในขณะน้ีคือ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial  
Intelligence) หรือ AI ซ่ึงปัจจุบันได้นำ มาใช้ในการจัดเก็บ
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยนำ ข้อมูลดังกล่าวมา
ประมวลผลและนำ ไปใช้ประโยชน์กับธุรกิจ เพ่ือตอบสนอง                                                  
พฤติกรรมการใช้งานของลูกค้าได้หลากหลายมากย่ิงข้ึน  
ท้ังน้ีคาดการณ์ว่าภายในปี ค.ศ. 2020 กว่า 85% ของ
ลูกค้าจะซ้ือสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากกว่ามนุษย์                                                                 
ด้วยกันเอง ซ่ึง AI จะช่วยอำ นวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าใน
การเลือกซ้ือสินค้า ด้านแวดวงธุรกิจได้เร่ิมนำ  AI มาส่งเสริม                                                           
การขายสินค้าออนไลน์อย่างแพร่หลาย e - Commerce 
Trend ฉบับน้ี ได้นำ การใช้ประโยชน์จาก AI เข้ามา
ช่วยในธุรกิจให้ประสบความสำ เร็จไม่ว่าจะเป็น การสร้าง
ประสบการณ์ใหม่ท่ีสร้างการขายให้ตรงใจลูกค้ามากย่ิงข้ึน            
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ e - Commerce

	 ในต่างประเทศ	 AI	 ถูกนำามาใช้ในหลายวงการ											

ไม่ว่าจะเป็นวงการส่ือโทรทัศน์อย่างสำานักข่าว	 CNN	 ท่ีนำา

ระบบ	 AI	 มาช่วยสรุปข่าว	 รวมถึงแนะนำาข่าวสารแบบ

เฉพาะเจาะจง	ทั้งนี้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่นิยม

ในปจัจบุนัอยา่ง	Facebook	ไดน้ำา	AI	มาใชใ้นการแปลโพสต	์															

และคอมเมนต์	 โดย	 AI	 สามารถส่ือสารความหมายได้																																																					

เต็มประโยค	 ทำาให้ผู้ใช้งานเข้าถึงเนื้อหาได้สะดวกข้ึน	

นอกจากนำาระบบนีม้าชว่ยแปลภาษาแลว้	Facebook	ยงันำา																	

AI	 เข้ามาใช้ป้องกันโฆษณาชวนเชื่อของผู้ก่อการร้ายบน																																																						

สื่อออนไลน์	โดย	AI	ทำาหน้าที่ตรวจสอบรูปภาพ	ซึ่งระบบ

จะทำางานเมือ่พบวา่ผู้ใชง้านเคยโพสตภ์าพไมเ่หมาะสมและ

พยายามท่ีจะโพสต์ภาพอีกครั้ง	 ระบบจะทำาการจับไปท่ี																					

ภาพและประมวลผลว่าตรงกับฐานข้อมูลหรือไม่	 และเมื่อ

พบว่าตรงกับฐานข้อมูลระบบจะทำาการบล็อกภาพนั้น	 ซึ่ง

การใช้งาน	 AI	 ได้ทำาควบคู่กับการตรวจสอบของมนุษย์

เพื่อความถูกต้องและแม่นยำา	โดยถือว่า	AI	เป็นเครื่องมือ

ที่สามารถนำาไปปรับใช้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี	 ซ่ึงรูปแบบ

การทำางานของระบบ	 AI	 ในภาคธุรกิจที่ผู้ประกอบการ																																																		

ควรรู้นั้นประกอบด้วย	4	องค์ประกอบหลัก

 1)	การเริ่มต้นกระบวนการส่ือสาร	 (Interact)	

เปรียบได้กับเทคโนโลยีที่พบในชีวิตประจำาวันอย่าง									
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Amazon	Echo	,	Siri	ที่เริ่มต้นด้วยการทักทายผู้ใช้งาน	

 2)	เมื่อได้รับการตอบกลับจากผู้ใช้งานก็จะเข้าสู่

กระบวนการแปลความในสิง่ทีผู่ใ้ชง้านตอ้งการ	(Interpret)  

โดยใช้ระบบประมวลผลที่อยู่ภายใน	 จะสามารถเรียนรู้ได้	

Machine		Learning	

 3)	เข้าสู่กระบวนการสร้างรูปแบบการโต้ตอบ								

(Integrate)	โดยอิงจากข้อมูลความรู้พื้นฐานที่มี

 4)	สุดท้ายหลังจากระบบสร้างรูปแบบการโต้ตอบ

แล้ว		ระบบจะทำาการประมวลผลโตต้อบออกไป	(Engage) 

เช่น	หากตอ้งการคน้หารา้นอาหารเพยีงทำาการสือ่สารกบั	Siri	

พูดชื่อร้านหรือพูดให้ระบบค้นหา	ระบบจะทำาการค้นหาร้าน

ใกล้กับตำาแหน่งที่ผู้ใช้อยู่

	 จากนั้นระบบจะกลับเข้าสู่โหมดการสื่อสาร	(Interact)	

ใหม่อีกคร้ัง	 ในปัจจุบันปัญญาประดิษฐ์	 อย่าง	 Siri	 ยังเป็นตัว

ช่วยสำาหรับนักท่องเท่ียว	 เช่น	 หากเดินทางไปประเทศญ่ีปุ่น													

จะพบปัญหาด้านการสื่อสารเพราะคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ไม่

พูดภาษาอังกฤษดังนั้นการใช้	 AI	 ในแอปพลิเคชัน	 Siri	 ช่วย														

ในการสื่อสารโดยพูดภาษาท้องถิ่นไป	 Siri	 จะช่วยแปลเป็น

ภาษาญี่ปุ่นให้	เป็นต้น

 
	 ธุรกิจ	e	-	Commerce	มีระบบ	AI	เป็นเครื่องมือที่ช่วย

เก็บข้อมูลและพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้า	 โดยวิเคราะห์

หรือประเมินจากฐานข้อมูล	สามารถสรุปได้ดังนี้

 1)	อ่านใจลูกค้าได้	ด้วยการรวบรวมข้อมูล	วิเคราะห์

ผ่านช่องทางที่หลากหลาย	เช่น	พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟน	

การจดจำาใบหนา้ผา่นกลอ้งวงจรปดิ	CCTV	หรอืวเิคราะหค์วาม

ตอ้งการผา่น	Dwell	Times	(ระยะเวลาทีล่กูคา้รบัชมสนิคา้นัน้	

ๆ)	ทำาให้		AI	สามารถคาดการณ์พฤติกรรมการซื้อของลูกค้า

ได้อย่างแม่นยำา	 นอกจากนี้ระบบ	 AI	 จะทำาการประมวลผล																

ว่าลูกค้ามีความสนใจในสินค้าชนิดนี้	 หลังจากน้ันเม่ือลูกค้า

เข้าใช้เว็บไซต์ออนไลน์อีกคร้ัง	 อาจเห็นสินค้าน้ัน	 ๆ	 ท่ีเคย																																																																																																																														

ค้นหาข้ึนโชว์อยู่หน้าเว็บบราว์เซอร์ทันที	จึงเป็นประโยชน์ต่อแบรนด์																																																																																																															

ในการเสนอขายสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้

มากที่สุด	 คาดว่า	 ในปี	 ค.ศ.	 2018	 	 AI	 จะสามารถกระตุ้น							

ยอดขายธุรกิจ	e	-	Commerce	ได้ถึง	11%		

 2)	อำานวยความสะดวกและช่วยแก้ปัญหาต่างๆ   

การวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่ามนุษย์	

ทำาให้	AI	สามารถสร้างประสบการณ์ให้ตรงใจลูกค้าได้มากขึ้น																																																																														

ทีมฝ่ายขายสามารถนำาข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ของ	 AI	

ด้วยการเก็บข้อมูลว่าลูกค้าหนึ่งคน	 ต้องการซื้อสินค้าชนิดใด																			

ในช่วงเวลาไหน	มพีฤตกิรรม	ซ้ำา	ๆ 	ทีท่ำาการคน้หาสินคา้ชนดินัน้																																																																																				

บ่อยครั้ง	เช่น	ทุกต้นเดือนลูกค้าจะซื้อของสิ่งหนึ่งเสมอ	ทำาให้

แบรนด์สามารถทำาการส่งเสริมการขายโดยเสนอสินค้า											

บางอย่างหรือแม้แต่การเสนอโปรโมชั่นให้ลูกค้าคนนั้นได้	

 3)	ค้นหาด้วยภาพ	 อาจจะเคยชินกับการใช้คีย์เวิร์ด	

เพื่อค้นหาส่ิงท่ีต้องการ	 แต่	 AI	 ทำาได้ยิ่งกว่าน้ัน	 โดยช่วย

ค้นหาสิ่งที่ต้องการจากภาพได้	เพียงแค่อัปโหลดภาพสินค้าที่

ตอ้งการลงไป	AI	ก็จะทำาการประมวลผลหาสนิคา้ทีใ่กล้เคยีงกนั																																																								

จากสี	 รูปร่าง	 ขนาด	 เน้ือผ้า	 เพื่อช่วย

อำานวยความสะดวกให้ลูกค้าค้นหาสินค้า

ที่ต้องการได้อย่างง่ายและรวดเร็ว	

 4)	สร้ างขั้ นตอนการขายที่ มี

ประสิทธิภาพ	ระบบ	AI	สามารถประยุกต์

เข้ากับการบริหารความสัมพันธ์ระหว่าง

บริษัทและลูกค้า	 ให้เป็นลูกค้าท่ียั่งยืน	

(Customer	 Relationship	 Management	

หรือ	 CRM)	 เช่น	 เม่ือลูกค้าต้องการ

สอบถามขอ้มลูตา่ง	ๆ 	ระบบ	AI	จะสามารถ

หาข้อมูลและตอบคำาถามลูกค้าได้เองโดย

อตัโนมตั	ิพรอ้มทัง้เสนอขายสนิคา้ใหล้กูคา้

ได้ทันที	โดยไม่ต้องใช้พนักงานขายสินค้า
	 ผูป้ระกอบการสามารถใช	้AI	เปน็เครือ่งมอืชว่ยในการ

สง่เสรมิการขาย	การสรา้งความเชือ่มัน่ใหก้บัแบรนด	์และการ

สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า	 ทำาให้แบรนด์สามารถ

ดำาเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โดยเฉพาะ	e	–	Commerce	

ที่มีการแข่งขันสูงขึ้นในปัจจุบัน

ขอบคุณข้อมูลจาก

คุณอรนุช	เลิศสุวรรณกิจ	ผู้ร่วมก่อตั้ง	Thumbsup	

บริษัทเอกชนที่ให้คำาปรึกษาด้านการตลาด	

ในงานสัมมนาDigital	Trend	Spotting	2017

http://www.atimedesign.com/webdesign/

ai-e-commerce

AI กับบทบาทในโลก e - Commerce

ระบบ	AI	ที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขาย
ให้กับธุรกิจ	e	-	Commerce
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Inve tment Hub 
ม.44 กับ EEC สร้างความเช่ือม่ันและโอกาสการลงทุน

โยบายการจัดตั้งระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ “EEC” ท่ีจะมีการลงทุนมหาศาล คือ         น
ความหวังในการพัฒนาประเทศไทยครั้งสำ คัญ ความหวังที่ EEC จะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ         
ระยะยาวใหก้ลบัมาขยายตวัอยา่งแขง็แกรง่มากกวา่ 5% ตอ่ป ีเพิม่รายไดใ้หป้ระชาชนในประเทศ เลือ่นขัน้จากประเทศ
รายได้ปานกลางสู่ประเทศรายได้สูง ซึ่งการลงทุนที่ว่านี้หากพึ่งพาเฉพาะการลงทุนจากนักลงทุนในประเทศที่มาจาก
ภาครฐัและเอกชนคงไมเ่พยีงพอ ดงัน้ันการพึง่พงิการลงทนุของนกัลงทนุจากตา่งประเทศ จะเปน็อกีปัจจยัหนึง่ทีก่ระตุน้
เศรษฐกิจได้เร็ว นอกจากได้เม็ดเงินเป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้แก่คนไทยแล้ว ยังนำ ไปสู่การเรียนรู้เทคโนโลยี 
การถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรให้มีฝีมือสูงยิ่งขึ้น

	 การท่ีนักลงทุนจะเช่ือม่ันโครงการ	 EEC	 ว่าไม่ใช่

โครงการขายฝนัแตเ่ปน็โครงการทีเ่ดนิหนา้จรงิ	การมกีฎหมาย																

เข้ามา	รองรบัมีความจำาเปน็อยา่งมาก	รฐับาลจงึเรง่ผลกัดันรา่ง									

พระราชบัญญัติ	 (พ.ร.บ.)	 เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก																																																																								

พ.ศ.	 . . .	 แต่ด้วยกระบวนออกกฎหมายที่ต้องใช้ เวลา																															

พอสมควร	 ขณะที่โครงการต้องเดินหน้าในการชักจูงการ

ลงทนุ	พล.อ.ประยุทธ์	จนัทรโ์อชา	หวัหนา้คณะรักษาความสงบ											

แหง่ชาต	ิ(คสช.)	และนายกรฐัมนตร	ีจงึใชอ้ำานาจตามมาตรา	44	

ปลดลอ็กเงือ่นปญัหาด้านตา่งๆ	เพือ่ใหโ้ครงการ	EEC	สามารถ

เดินหน้าไปพลางก่อนได้	 โดยไม่ต้องรอพระราชบัญญัติมีผล

ประกาศใช้	 นับว่ารัฐบาลให้ความสำาคัญในการผลักดัน	 EEC	

เป็นอย่างมาก	จะเห็นได้จากการออกมาตรา	44	เกี่ยวข้องกับ	

EEC	มากถึง	5	ครั้ง	ดังนี้

 ครั้งที่ 1 คำ�สั่งที่ 2/2560 เรื่อง “ก�รพัฒน�ระเบียง

เศรษฐกจิพิเศษภ�คตะวนัออก”	เมือ่วนัที	่17	มกราคม	2560	

เพ่ือสง่เสรมิการคา้และการลงทนุและการอำานวยความสะดวก

ในการประกอบกิจการอันเป็นปัจจัยสำาคัญต่อการพัฒนาขีด

ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ	และเพือ่กระจายการ

พฒันาไปยงัพืน้ทีต่า่ง	ๆ 	โดยเหมาะสมกบัศกัยภาพของพืน้ทีอั่น

เปน็การพัฒนาคณุภาพชวีติของประชาชนให้ทัว่ถงึ	โดยกำาหนด

พื้นที่พัฒนาครอบคลุม	 3	 จังหวัด	 ได้แก่	 ฉะเชิงเทรา	 ระยอง	

ชลบุรี	และเขตจังหวัดอื่นที่ติดต่อหรือเกี่ยวข้อง	ซึ่งมีศักยภาพ

ในการพัฒนาด้วยความพร้อมด้านการคมนาคม	 การขนส่ง	

โครงสร้างพืน้ฐาน	ความตอ้งการของผูป้ระกอบการ	การจดัหา

ทรัพยากรต่าง	 ๆ	 และความเชื่อมโยงกับศูนย์กลางเศรษฐกิจ																																																																																		

อื่น	 ๆ	 โดยมีการตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	 ที่มีนายกรัฐมนตรี	

เป็นประธาน	 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการพัฒนา

ระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก	ซึง่มรีฐัมนตรวีา่การ

กระทรวงอุตสาหกรรม	 เป็นประธาน	 รวมทั้งตั้งสำานักงาน

เพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก																																																																							

เปน็หนว่ยงานภายในกระทรวงอตุสาหกรรม	เพือ่ทำาหนา้ที่

เปน็สำานกังานเลขานกุารสนบัสนนุการดำาเนนิการของคณะ

กรรมการนโยบายและคณะกรรมการบริหารการพัฒนา

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
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ม.44 กับ EEC สร้างความเช่ือม่ันและโอกาสการลงทุน
 ภ�ยใต้ข้อกำ�หนดเรื่อง ก�รพัฒน�ระเบียงเศรษฐกิจ

พิ เศษภ�คตะวันออก	 ไ ด้มีการกำาหนดเขตส่งเสริมคือ

บริเวณพื้นที่ในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกตามที่																																																																																																							

คณะกรรมการนโยบายกำาหนดให้ผู้ประกอบการ	อยู่อาศัย	หรือ

พำานักในพ้ืนท่ีดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการประกอบกิจการ																																																																																																			

อยู่อาศัย	 หรือพำานักเป็นพิเศษตามท่ีคณะกรรมการนโยบาย

กำาหนด	ขณะเดยีวกนัสำานกังานเพือ่การพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิ

พิเศษภาคตะวันออกยังมีหน้าที่บริหารแผนการพัฒนาพื้นท่ี

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในภาพรวม	ได้แก่	ประสานงาน

กับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมแผนงานและ

โครงการตา่ง	ๆ 	ศกึษาวเิคราะห์ปญัหาและอปุสรรคในการพฒันา

พืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก	ตดิตามและประเมนิ

ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง	 ดำาเนินการ

ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้อยู่อาศัยในระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	สร้างความรับรู้และความเข้าใจ

 ครั้งที่ 2 คำ�สั่งที่ 27/2560 เรื่อง “ก�รพัฒน�ก�ร

ศึกษ�ของประเทศด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี”	 เมื่อ

วันท่ี	 26	 พฤษภาคม	 2560	 มีเน้ือหาเกี่ยวกับ	 การปฏิรูปและ

พัฒนาการศึกษาของประเทศเพื่อยกระดับการศึกษาไทยให้

สอดคล้องกับทิศทางของนโยบาย	โดยเฉพาะในพื้นที่	EEC	เพื่อ

ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ทัดเทียม

กับนานาชาติ	 จึงมีคำาสั่งให้สถานศึกษาเอกชนท่ีมีศักยภาพสูง
จากต่างประเทศ	ที่มุ่งเน้นการ

จัดการเรียนการสอนในด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ให้ดำาเนินการได้ในเขตพื้นที่	

โดยมอบหมายให้ให้รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

แ ต่ ง ต้ั งคณะกรรมการทำ า

หน้าที่พิจารณา	 กล่ันกรอง																																												

และเสนอรายช่ือสถานศึกษา

ที่มีศักยภาพสูงที่ เหมาะสม	

รวมทัง้จัดทำาขอ้ตกลงกบัสถาน

ศึกษาที่มีศักยภาพสูงเสนอ

รัฐมนตรีเพื่อพิจารณา

 ครั้ ง ที่  3  คำ � สั่ ง ที่  

28/2560 เรื่อง “ม�ตรก�ร

เพิม่ประสทิธภิ�พก�รพฒัน�

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภ�ค

ตะวันออก”	 เมื่อวันที่ 	 26	

พฤษภาคม	 2560	 เพื่อให้การ

พฒันา	EEC	ตามคำาสัง่หวัหนา้	

คสช.	เรื่อง	การพัฒนาระเบียง

เศรษฐกจิพเิศษภาคตะวันออก	เปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ

ยิ่งขึ้น	 โดยให้การดำาเนินโครงการหรือกิจการภายใน	 EEC																																																																									

ต้องดำาเนินการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน	 ให้

คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการ															

ผู้ ชำ านาญการเพื่ อพิจารณารายงานการวิ เคราะห์ 																		

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการหรือกิจการนั้นเป็นการ

เฉพาะ	และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต้องดำาเนิน

การให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับรายงานที่																																																																																				

ถกูตอ้งครบถว้นตามหลกัเกณฑ	์นอกจากนีใ้หค้ณะกรรมการ

นโยบายประกาศกำาหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 เงื่อนไข	 และ

กระบวนการในการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชน

เป็นผู้ลงทุนโดยครอบคลุมการเสนอโครงการ	 การดำาเนิน

โครงการการกำากับดูแลและติดตามผลการดำาเนินการ																																																																																

การแกไ้ขหรอืยกเลกิสญัญา	การทำาสญัญาใหมก่ารกำาหนด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ	การสนับสนุนเอกชน	การ

ใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุรวมทั้งที่ดินที่อยู่ในความครอบ

ครองดูแลของหน่วยงานของรัฐในเขตส่งเสริม	และการอื่น

ใดอันจำาเปน็บรรดาทีเ่กีย่วกบัการรว่มลงทนุกับเอกชนหรอื

ให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน	ทั้งนี	้โดยคำานึงถึงหลักการความเป็น																																																																					

หุ้นส่วนระหว่างรัฐกับเอกชน	 หลักการเปิดเผย	 โปร่งใส	

ตรวจสอบได้	 และมีมาตรการป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน	

รวมทัง้	ปลดลอ็กการกำาหนดทนุจดทะเบยีน	และอำานาจการ

บริหารกิจการอยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลผู้มีสัญชาติ

ไทย	 ซึ่งเป็นข้อจำากัดของการลงทุนตามมิพระราชบัญญัติ

การเดนิอากาศ	พ.ศ.	2551	มาใชบ้งัคบัแก่ผูข้อรบัใบอนญุาต																																																			

ผลิตอากาศยาน	 ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตส่วนประกอบ

สำาคัญของอากาศยานและผู้ขอรับใบรับรองหน่วยซ่อม	ซึ่ง

ประกอบกจิการในเขตสง่เสรมิ	แตท่ัง้นีต้อ้งมคีณุสมบตัติาม

ท่ีเลขาธิการกำาหนดโดยความเห็นชอบของผู้อำานวยการ

สำานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย	 ตามกฎหมาย

ว่าด้วยการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

 ครั้งที่ 4 คำ�สั่งที่ 29/2560 เรื่อง “ก�รส่งเสริม

ก�รจัดก�รศึกษ�โดยสถ�บันอุดมศึกษ�ที่มีศักยภ�พ

สูงจ�กต่�งประเทศ”	เมื่อวันที่	26	พฤษภาคม	2560	เพื่อ

ให้การขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาและการยกระดับขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ	 สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ

ตามนโยบายของรัฐบาลจำาเป็นต้องเสริมสร้างองค์ความรู้																																																																			

เทคโนโลยี	 และวิทยาการท่ีมีคุณภาพและทันสมัย	 ให้

กับเยาวชนท่ีจะเป็นทรัพยากรบุคคลสำาคัญของชาติ	 โดย

การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดความรู้ความ

เช่ียวชาญดังกล่าวจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีศักยภาพสูง
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จากตา่งประเทศ	เพือ่จะไดน้ำาองคค์วามรู้ทีไ่ดร้บัมาใช้ประโยชน์

ในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่อีอีซี	ซึ่งเป็น

พื้นท่ีที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง	 รวมท้ังยังเป็นการเสริม

สร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาและการวิจัยระหว่าง

สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศกับสถาบัน

อุดมศึกษาหรือสถาบันอื่นในประเทศไทย	 อันจะเป็นการยก

ระดับคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาของไทยเพื่อนำาไปสู่การ		

เตรยีมความพรอ้มในการพฒันาใหป้ระเทศไทยเปน็ศนูยก์ลาง

การศึกษาของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต	 และเป็นการ

รองรับการดำาเนินการปฏิรูปประเทศทั้งในด้านการศึกษาและ

ด้านเศรษฐกิจ	 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

พฒันาการจดัการศกึษาโดยสถาบนัอดุมศกึษาทีม่ศีกัยภาพสงู	

(คพอต.)	ซึง่มรีฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธกิารเปน็ประธาน

กรรมการ	 นอกจากนั้น	 คพอต.	 อาจเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ							

ขอยกเว้นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎอื่นใดอีกได้

 ครั้งที่ 5 คำ�สั่งที่ 47/2560 เรื่อง “ข้อกำ�หนดก�ร           

ใช้ประโยชน์ในที่ดินในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภ�ค

ตะวันออก” วนัท่ี	25	ตลุาคม	2560	เพราะปัจจบัุนการปรบัปรงุ

กฎหมายเกีย่วกบัการวางขอ้กำาหนดในการใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิ	

และการจัดทำากฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออกยังไม่แล้วเสร็จ						

ทำาให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออกไม่สามารถเตรียมการ

หรือวางข้อกำาหนดการใช้ประโยชน์

ในท่ีดินในพื้นท่ีอีอีซีท้ังสามจังหวัดให้

สอดคล้องกันได้	 เป็นอุปสรรคในการ

พัฒนาพ้ืนท่ี	 EEC	 จึงมีความจำาเป็น

เร่งด่วนท่ีจะต้องวางข้อกำาหนดการ

ใช้ประโยชน์ในที่ดินในพื้นที่	 EEC	 ขึ้น

เป็นการเฉพาะ	 โดยกำาหนดให้มีการ

เชื่อมโยงกับแผนการใช้ประโยชน์ใน

ที่ดินและแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืน

ฐานและระบบสาธารณูปโภคของพื้นที่

ต่อเนื่องกับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออก	 โดยให้ยึดหลักการ

คุ้มครอง	เคารพ	และเยียวยาให้แก่ผู้ได้

รบัผลกระทบตามหลกัการสง่เสริม	และ

คุม้ครองสทิธมินษุยชนในบรบิทของการ

ประกอบธรุกจิ	และสทิธติามกฎหมายที่

เกี่ยวข้องด้วย	 โดยให้	 สำานักงาน	 EEC	

ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง	

และหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องจัดทำา																																										

รายละเอยีดของแผนผงัการใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิ	และแผนผงั

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

ให้สอดคล้องกัน	 โดยต้องดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน																																											

หกเดอืนนบัแตวั่นทีค่ณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบ	

ท้ังน้ีต้องคำานึงถึงความสัมพันธ์กับชุมชน	 สภาพแวดล้อม	

และระบบนิเวศ	 สร้างความรับรู้ท่ีถูกต้องแก่ประชาชนใน

พื้นที่	 และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วน

ได้เสีย	 ประชาชนและชุมชนที่เก่ียวข้อง	 แล้วเสนอคณะ

รฐัมนตรเีพือ่พจิารณาอนมุตั	ิหลงัจากนัน้ให	้กรมโยธาธกิาร

และผงัเมอืงนำาผงัทีผ่า่นความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตรไีป

จัดทำาเป็นผังเมืองรวมจังหวัดให้แล้วเสร็จภายใน	1	ปี

	 จะเห็นว่าการใช้อำานาจตามม.44	 ทั้ง	 5	 เรื่องล้วน

เป็นการปลดล็อกกระบวนการทำางานที่เป็นอุปสรรคใน

การพัฒนาประเทศในแต่ละด้านให้คล่องตัว	 แต่ยังคงซ่ึง

ประสิทธิภาพ	 อย่างไรก็ตามประเด็นท่ีภาคสังคมยังคงมี		

ข้อกังวล	คือ	ประเด็นเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม	การถมทะเล	

หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งยงัตอ้งมีการทำา	EIA	และ	EHIA	เหมอืน

โครงการอ่ืนๆ	อกีทัง้สำานกังาน	EEC	ไดว้างแผนในการสรา้ง

ความเข้าใจกับประชาชนอย่างเข้มข้นต่อไป	 รวมถึงทำางาน

ร่วมกับประชาชนมากขึ้น
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	 สำ�หรับธุรกิจที่ต้องก�รผันตัวเองเป็น	Smart	SME	ต้องเริ่มจ�กตัวเจ้�ของธุรกิจที่มีคว�มตั้งใจจริง	เพร�ะ

ห�กก�รเปล่ียนแปลงไม่เร่ิมท่ีหัวขององค์กรก็ไม่ต้องพูดถึงส่วนอ่ืน	ๆ	 และนอกจ�กอย�กจะทำ�แล้ว	 ใจยังต้องเด็ดเดี่ยว

อีกด้วย	เพร�ะเมื่อลงมือทำ�จริง	ๆ 	ก�รเรียนรู้เป็นกระบวนก�รต่อไป	ซึ่งต้องก�รคว�มอดทน	ขยัน	และขวนขว�ย	

ซึ่งบ่อยคร้ังต้องกล้�บอกตัวเองก่อนว่�ปัญห�ของธุรกิจคืออะไร	 และอะไรคือส่ิงที่ธุรกิจอย�กได้	 เพื่อจะได้รู้ว่�																			

ควรใช้เทคโนโลยีประเภทไหนและขน�ดไหน	 เพร�ะวันน้ีเทคโนโลยีมีให้เลือกม�กม�ยและส�ม�รถห�ได้ง่�ย												

เพียงแตเ่ร�ตอ้งแสวงห�	ไมใ่ชอ่ยูเ่ฉย	ๆ 	ทีส่ำ�คญัอย�่มองห�เทคโนโลยกีอ่นแลว้คอ่ยคดิว่�จะใช้กบัธรุกจิเร�อย�่งไร	

อะไร ? และ เท่าไร ? ถึงจะเหมาะ 

แอปพลิเคชันทำ�บัญชี MONEY FLOW ของกระทรวงอุตส�หกรรม

มองไปข้างหน้า
กับ�สมชาย�หาญหิรัญ�
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ�กระทรวงอุตสาหกรรม
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	 ผมได้มีโอก�สเห็นเทคโนโลยีก�ร

ปลูกข้�วที่ไม่ต้องใช้คนดำ�น�	 ก�รพ่นย�

ฆ่�แมลงหรือปุ๋ยที่ไม่ต้องใช้คน	แถมยังมี																																																							

ก�รเก็บข้อมูลไว้เพ่ือดูว่�ตรงไหนลงต้นกล้�

ไปเท่�ไร	พ่นย�	หรือปุ๋ยอะไรไป	เท่�ไร	เม่ือไร	

หรือเทคโนโลยีที่ช่วยในก�รปลูกผักที่ใช้

แสงไฟนีออนสตี�่ง	ๆ 	ทีม่คีลืน่คว�มถีแ่ละ

สีหลอกให้ผักเจริญเติบโตได้ไว	 หรือก�ร

เพ�ะเหด็	ในพืน้ทีท่ีมี่ก�รควบคมุคว�มชืน้	

ก�รให้ปุ๋ยและอ�ห�รกับเห็ด	ในช่วงเวล�

ที่เห็ดต้องก�รและในปริม�ณท่ีเหม�ะสม	

ทั้งหมดดำ�เนินก�รโดยเทคโนโลยีดิจิทัล

และเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้	 เพื่อพัฒน�

ปรับปรุงต่อไป	 แน่นอนคนท่ีผมคุยด้วย

บอกว่�คุ้มค่�กับก�รลงทุนในเรื่องนี้	 เพร�ะเป็นฟ�ร์มขน�ดใหญ่	

แต่สำ�หรับหล�ย	ๆ	คนบอกว่�พื้นที่เพ�ะปลูก	หรือขน�ดกิจก�ร

ทีไ่มใ่หญม่�กกถื็อว�่สิง่เหล�่นีเ้กนิคว�มจำ�เปน็	เกนิคว�มส�ม�รถ

ที่จะเรียนรู้และเกินกำ�ลังลงทุน		

	 อีกร�ย	 แม่ค้�ข�ยข้�วแกงธรรมด�ที่โหลดแอปพลิเคชัน

ก�รทำ�บัญชีที่ห�ได้ฟรี	ๆ	ในโทรศัพท์มือถือม�ใช้	 เพื่อดูว่�วันนี้

ข�ยได้เท่�ไร	 และใช้จ่�ยไปเท่�ไร	 เพื่อแยกเงินในกระเป๋�ตัวเอง																																																																																							

ออกว่�ส่วนไหนเป็นก�รค้�ข�ยส่วนไหนใช้ส่วนตัว	 ผมถ�มว่�ใช้

เป็นได้อย่�งไร	 เข�บอกว่�ลูกส�วสอนให้ใช้	 ซึ่งก็เรียนรู้ไม่ย�ก	

ตอนแรกก็คิดว่�ไม่จำ�เป็นเสียเวล�	 แต่ตอนนี้รู้เลยว่�เงินท่ีได้																																				

แต่ละวันรับจ่�ยเท่�ไร	 ส้ินเดือนหักค่�ใช้จ่�ยทุกอย่�งแล้วท่ีเป็น																																																																							

ร�ยวัน	 ร�ยเดือน	 สรุปแล้วธุรกิจได้กำ�ไรม�กหรือน้อย	 อะไรที่

จ่�ยเยอะต่อไปก็ต้องดูให้ดี	 ซึ่งตอนแรกก็ไม่กล้�ใช้กลัวไม่รู้เรื่อง	

แต่พอใช้แล้วเห็นว่�ใช้ง่�ยและมีประโยชน์ม�ก	 จะพย�ย�มห�

โปรแกรมฟรี	ที่จำ�เป็นเหล่�นี้ม�ใช้เพิ่มเติม		

	 ที่ผมเล่�ม�นั้นเป็นตัวอย่�งเล็ก	ๆ	ที่เครื่องมือด้�นดิจิทัล

ส�ม�รถช่วยยกระดับ	 SME	 ให้มีประสิทธิภ�พในก�รทำ�ธุรกิจ

ม�กขึ้น	 เพียงแต่ต้องเหม�ะสม	 ซึ่งคำ�ว่�เหม�ะสมท�งด้�น

เทคโนโลย	ีหม�ยถึง	ประเภทเทคโนโลยทีีส่�ม�รถปรบัม�ใชใ้ห	้																																																																												

เป็นประโยชน์กับธุรกิจเร�ได้	 ทั้งในด้�นเทคนิค	 ผลกระทบ	

รวมถึงสังคมรอบด้�น	 เหม�ะสมกับก�รลงทุนระยะส้ันและ

ระยะย�ว	และคว�มรู้ที่เร�ส�ม�รถเรียนรู้ได้		

	 ในก�รพจิ�รณ�เลอืกเทคโนโลยนีัน้	เร�ตอ้งใหโ้อก�ส

กับตัวเองในก�รเรียนรู้	 ก�รเส�ะห�	 และเปิดใจ	 ซ่ึงส่ิงเหล่�น้ี												

มีให้เลือกม�กม�ย	 และพัฒน�ตลอดเวล�	 มีของท้ังจ�ก		

หน่วยง�นรัฐและเอกชนให้เลือกเรียนรู้	 หรือด�วน์โหลดฟรี	

เชน่	ของกระทรวงอตุส�หกรรมกม็โีปรแกรมใหใ้ชฟ้ร	ีเชน่	ก�ร

เก็บสินค้�คงคลัง	บัญชี	ก�รออกบิล	หรือก�รตรวจประเมิน

ธุรกิจด้วยตัวเอง	 สำ�หรับ	 SME	 ทั่วไป	 และเรื่องที่นิยมม�ก																	

ในปจัจบุนั	เรือ่ง	e-Commerce	เร�อ�จตอ้งเรยีนรู้ถงึประโยชน	์

วิธีก�ร	เงื่อนไข	ว่�เหม�ะกับสินค้�หรือธุรกิจเร�หรือไม่	และ

ขน�ดไหนทีเ่หม�ะสมในทกุมติ	ิเพร�ะของฟร	ีเชน่	Facebook	

ที่ส�ม�รถใช้ฟรี	 มีคนทำ�กันเยอะแยะ	 หรือจะเข้�สู่ระบบ																																																												

e-Commerce	แบบเปน็เรือ่งเปน็ร�วของเครอืข�่ยขน�ดใหญ่

ระดับโลก	เช่น	อ�ลีบ�บ�	ฯลฯ	ที่เร�ต้องมีก�รเรียนรู้	ลงทุน

ค่�สม�ชิก	 รับเงื่อนไขระดับหน่ึง	 แต่ก็มีโอก�สเข้�สู่ตล�ด										

กว้�งขึ้น	เป็นต้น

	 ก�รเลือกเทคโนโลยีดิจิทัลอะไร	 ม�ช่วยเรื่องใด	

และขน�ดไหนนั้น	 เริ่มจ�กตัวผู้ประกอบก�รก่อนนะครับ																																																																									

ว่�เร�มีประเด็นใดในธุรกิจที่ต้องก�รแก้ไขหรือพัฒน�	 และ

มีเทคโนโลยีอะไรที่จะช่วยแก้ปัญห�ของเร�	 แล้วเรียนรู้หรือ

ถ�มผู้รู้	 ให้เข้�ใจในทุกมิติ	 เพื่อดูว่�คุ้มค่�กับก�รใช้ง�นและ

ก�รลงทุน	 ท่ีสำ�คัญไม่มีผลกระทบกับส่ิงอื่น	 ๆ	 รอบด้�น													

อย่�คิดว่�เห็นคนอื่นใช้หรือทำ�ได้ผลดีแล้ว	 คิดว่�จะให้ผลดี

กับเร�	 เพร�ะมีปัจจัยอื่นหล�ยปัจจัยที่มีผลต่อคว�มสำ�เร็จ

ในก�รใช้เทคโนโลยีที่เร�และเข�อ�จแตกต่�งกัน					

เครื่องมือด้านดิจิทัลสามารถช่วยยกระดับ�
SME� ให้มีประสิทธิภาพในการทำาธุรกิจ���������
มากขึ้น� เพียงแต่ต้องเหมาะสม� ซึ่งคำาว่า����������������
เหมาะสมทางด้านเทคโนโลยี� หมายถึง�������������
ประเภทเทคโนโลยีที่สามารถปรับมาใช้����������������������������������������
ให้เป็นประโยชน์กับธุรกิจเราได้

เทคนิคปลูกผักโดยก�รใช้ไฟนีออนแทนแสงอ�ทิตย์
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S  ecial Report 
EEC อนาคตใหม่ 
ขับเคล่ือนประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0

ครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคโ
ตะวันออก (EEC) ใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก 
ประกอบด้วย ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เป็น
นโยบายด้านการลงทุนของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา เมื่อเดินหน้าอย่างจริงจังแล้วจะเกิด        
ผลสำ เร็จ พลิกประวัติศาสตร์การลงทุนไทยในรอบ 
30 ปี และเกิดเมืองใหม่ท่ีประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี    
ดึงดูดท้ังคนไทยและต่างชาติให้อยากเข้าไปลงทุนหรือ
ท่องเที่ยวในพื้นที่แห่งนี้ ซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าหมายอัดเม็ด
เงินลงทุนทั้งจากภาครัฐและเอกชนช่วง 5 ปี (2560-
2564) มากถึง 1.5 ล้านล้านบาท

โดยความคืบหน้าการพัฒนาโครงการ EEC แม่ทัพหลัก

อย่าง ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการ

นโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก                                                                                    

หน่วยงานกำากับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ                     

ภาคตะวันออก (EEC) โดยตรง ระบุว่า ขณะน้ี EEC คืบหน้า                                                                                 

มาเป็นลำาดับต้ังแต่การจัดทำาแผนงานและนโยบาย การต้ัง

สำานักงานเพ่ือการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

(สกรศ.) ซ่ึงขณะน้ีสามารถให้ข้อมูลเพ่ือสร้างความเข้าใจใน                                            

การพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ประกอบการ

ตัดสินใจของนักลงทุนพร้อมสิทธิพิเศษเพ่ือจูงใจเข้ามาลงทุน                         

โดยมีเป้าหมายให้เกิดการลงทุนคร้ังน้ีขยายตัวได้ 10% เช่ือว่า 

จะทำาให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ขยายตัวได้ถึง 

5% ต่างจากในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมาท่ีการลงทุนขยายตัวเพียง 3% 

ทำาให้ GDP ขยายตัวเพียง 2-3% เท่าน้ัน ท้ังน้ีการท่ีมุ่งเน้นดึงดูด

ต่างชาติให้มาลงทุน EEC เพ่ือต้องการให้มีถ่ายทอดเทคโนโลยี

แก่คนไทยรวมถึงการลงทุนคร้ังน้ีจะมีต่างชาติท่ีเข้ามาทำางานใน

ประเทศมากข้ึน ซ่ึงจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมอาหารและบริการ

รวมถึงการท่องเท่ียวด้วย

 “ปัจจุบันการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยมีความ

เปล่ียนแปลงไปจากอดีต คือมีการกำาหนดอุตสาหกรรมเป้าหมาย

อย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็นอุตสาหกรรมเดิม และอุตสาหกรรมใหม่ 

ซ่ึงทำาให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีแบบแผน และมีทีมทำางานจาก

ผู้เช่ียวชาญระดับประเทศร่วมวางแผนงานด้วย ขณะเดียวกันยัง

มีโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เข้ามาสนับสนุน 

การพัฒนาของประเทศดังกล่าวด้วย” ดร.คณิศ กล่าว
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 เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคมท่ีผ่านมาได้มีการประชุม                      

คณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ           

ภาคตะวันออก (บอร์ดบริหารอีอีซี) โดยมีนายอุตตม                             

สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็น

ประธาน ในที่ประชุมได้มีการเห็นชอบ 3 สาระสำาคัญ ได้แก่ 

 1) แผนการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัยและ

เทคโนโลยี ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี เพ่ือรองรับความต้องการแรงงานสำาหรับ                       

ภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี EEC รวม 63,567 คน ภายใน 5 ปี            

เน่ืองจากส่วนใหญ่ยังไม่มีผู้เช่ียวชาญรองรับ จึงต้องเตรียม                    

ครูฝึกในสาขาท่ีมีอยู่แล้ว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์          

และระบบอัตโนมัติท่ีมีความต้องการแรงงาน 15,860 คน          

ยานยนต์ไฟฟ้าต้องการ 34,311 คน การผลิตช้ินส่วนยานยนต์ 

และโลจิสติกส์ต้องการ 11,331 คน และสาขาท่ีประเทศไทย         

ยังไม่มีผู้เช่ียวชาญอาจต้องใช้ผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศ                                                                         

ซ่ึงทางสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และ

กระทรวงศึกษาธิการได้ใช้เป็นเง่ือนไข ในการขอส่งเสริมการลงทุน

ว่าจะอนุญาตให้มหาวิทยาลัยจากต่างประเทศท่ีมีศักยภาพสูงสุด 

มาเปิดสาขาท่ีตอบรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายได้ 

 2) รับทราบหลักเกณฑ์วิธีการ เง่ือนไข และกระบวนการ

ในการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน พ.ศ. 

2560 และประกาศลำาดับรอง (PPP) หรือ ประกาศ EEC 

Track 5 ฉบับ เพ่ือนำามาใช้กับ 5 โครงการร่วมลงทุนกับเอกชน

ตามท่ีบอร์ดอีอีซีประกาศไว้ วงเงินลงทุน 400,000 ล้านบาท                                                                          

คาดว่าจะลงนามสัญญาเดินหน้าก่อสร้างได้ภายในเดือนกันยายน 

2561 โดย 5 โครงการ ประกอบด้วย 1) โครงการพัฒนาสนามบิน           

อู่ตะเภาและเมืองการบินตะวันออก 2) โครงการรถไฟความเร็วสูง                                                                              

เช่ือม 3 สนามบินแบบไร้รอยต่อ 3) โครงการท่าเรือแหลมฉบัง       
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ระยะ 3 4) โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะ 3 

และ 5) โครงการศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภา 

 3) เห็นชอบหลักการสำาหรับแนวทางการดำาเนิน

โครงการศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภา (TG MRO Campus) 

ดำาเนินการโดย บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน) ประกอบ

ด้วยการก่อสร้างอาคารซ่อมบำารุง อาคารโรงซ่อมบริภัณฑ์               

โรงพ่นสี พ้ืนท่ีซ่อมบำารุงระดับลานจอด และส่ิงปลูกสร้าง                                

อ่ืน ๆ  วงเงินลงทุน 11,000 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถสร้าง                                                                                

รายได้ให้ประเทศได้มากกว่าปีละ 3,500 ล้านบาท                        

ต้ังเป้าหมายเร่ิมดำาเนินธุรกิจศูนย์ซ่อมบำารุงได้ภายใน                

ปี 2564 ซ่ึงท้ัง 2 มติจะเสนอต่อบอร์ดอีอีซี ท่ีมีนายกรัฐมนตรี 

เป็นประธานพิจารณาอนุมัติ เพ่ือเดินหน้าโครงการต่อไป

 ท้ังน้ีข้อมูลของสกรศ. ระบุว่า EEC เป็นแผนยุทธศาสตร์

ภายใต้ ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาและยกระดับเชิงพ้ืนท่ี 

ในเขต 3 จังหวัดภาคตะวันออกให้เป็นพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ต่อยอดจากโครงการพัฒนาชายฝ่ังทะเลตะวันออก (Eastern 

Seaboard) ซ่ึงทำามาตลอด 30 ปีท่ีผ่านมา เป้าหมายการลงทุน

ใน EEC มี 4 กลุ่ม 15 โครงการ และ 5 โครงการหลัก ประกอบด้วย

กลุ่มท่ี 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน กลุ่มท่ี 2 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซ่ึงมี                           

10 อุตสาหกรรม กลุ่มท่ี 3 ท่องเท่ียว และกลุ่มท่ี 4 การสร้าง                                                                              

เมืองใหม่ โดย 15 โครงการกระจายอยู่ใน 4 กลุ่มหลัก ข้างต้น           

 สำาหรับความคืบหน้าในการพัฒนา EEC แบ่งเป็น                          

ระยะท่ี 1 คือการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐ                                

โดยกระบวนการในการร่วมลงทุนกับเอกชน หรือให้เอกชน

เป็นผู้ลงทุน (PPP) ซ่ึงขณะน้ีอยู่ระหว่างดำาเนินการใน                                                                         

หลายโครงการ ได้แก่ สนามบินอู่ตะเภา รถไฟความเร็วสูง

เช่ือม 3 สนามบิน คือ สนามบินอู่ตะเภา สนามบินดอนเมือง 

และสนามบินสุวรรณภูมิ  การพัฒนาท่าเรือมาบตาพุด ท่าเรือ

แหลมฉบัง ท่าเรือสัตหีบ และรถไฟทางคู่เช่ือม 3 ท่าเรือ ส่วน                                                                            

ระยะท่ี 2 คือการลงทุนของของภาคเอกชนในอุตสาหกรรม       

เป้าหมาย โดยการใช้อินเทอร์เน็ตออฟติงเข้ามาสนับสนุน

 นอกจากน้ียังมีการพัฒนาด้านการท่องเท่ียว โดยจะ                                                                            

ร่วมมือกับสภาหอการค้าไทยส่งเสริมให้เมืองพัทยาเป็น

ศูนย์กลางเมืองธุรกิจและเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีทันสมัยเพ่ือ

รองรับการเช่ือมโยง EEC โดยในส่วนของเอกชนจะใช้เงินลงทุน

ประมาณ 10,000 ล้านบาท ในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว, 

การจัดโซนน่ิงพ้ืนท่ีของพัทยา, การจัดพ้ืนท่ีขายสินค้าโอทอป,                                                                     

การเปิดให้เอกชนเข้ามาลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานระหว่างรัฐ                  

กับเอกชน (PPP), การพัฒนาท่าเรือเฟอร์ร่ี, การพัฒนารถไฟฟ้า

รางเบาภายในพัทยาท่ีเช่ือมกับรถไฟความเร็วสูง และอ่ืน ๆ
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 ด้านนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำานวยการ

สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) หรือ 

TCEB กล่าวถึงงบประมาณปี 2561 ว่า ทีเส็บมีการวางกลยุทธ์

ด้านการพัฒนาระบบส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ภูมิภาคภายใน

ประเทศให้แข็งแกร่ง ด้วยการสนับสนุนจังหวัดท่ีมีศักยภาพใน                             

การจดัประชมุ สมัมนาต่าง ๆ  เชน่ การสมัมนาเชิงปฏบิติัการใน                                                                      

พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ ท้ังน้ีเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวความคิด        

ของรัฐบาลในการสร้างงานตามนโยบายท่ีจะผลักดันเมืองต่าง ๆ  ให้

เป็นพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ โดยเตรียมเพ่ิมตำาแหน่งใหม่คือ ผู้จัดการประจำา

พ้ืนท่ี โดยเร่ิมท่ีเชียงใหม่ และพัทยา เน่ืองจากพัทยาถือเป็นเมือง

ท่ีสามารถช่วยสานต่อการส่งเสริมการจัดสัมมนา และงานแสดง

นิทรรศการภายในเขตพ้ืนท่ีเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ท่ีมี                                                             

ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เข้าไปลงทุนจำานวนมาก

 TCEB นำาเสนอจุดแข็งในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นพัทยา 

เมืองแห่งการพักผ่อน และการทำาธุรกิจ มีแนวโน้มเติบโตจากปัจจัย           

ท่ีสำาคัญอย่าง โครงการ EEC ซ่ึงคาดว่าจะมีเงินลงทุนในพ้ืนท่ี                                 

ดังกล่าวสูงถึง 1.505 ล้านบาทในระยะเวลา 5 ปี ซ่ึงโครงการน้ี                                            

จะส่งผลดีต่อพัทยาในการเป็นเป้าหมายของนักธุรกิจ และนักเดินทาง 

ซ่ึงปัจจุบันพัทยามีความพร้อมด้านส่ิงอำานวยความสะดวก ท้ังสถานท่ี   

จัดงานประชุม โรงแรม รวมถึงแหล่งท่องเท่ียว

 มูลค่าตลาดท่ีอยู่อาศัยในจังหวัดชลบุรีกับระยองนับ

เป็นตลาดใหญ่ ซ่ึงมีส่วนแบ่งการตลาดรวมถึง 14% ของตัวเลข

ท้ังประเทศจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและการ                  

ท่องเท่ียว จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ 

ท่ีต้องรองรับการพัฒนาเมืองใหม่ในพ้ืนท่ี EEC ผู้นำาตลาด                    

ทาวน์เฮาส์อย่างบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำากัด ได้นำา

นวัตกรรมการถ่ายเทอากาศภายใน (Pruksa Fresh Air                                                                                     

System) โดยจะนำามาใช้คร้ังแรกท่ีโครงการ “บ้านพฤกษา                          

สหพัฒน์ - แหลมฉบัง 2” เพ่ือดึงตลาดภาคอสังหาริมทรัพย์

ท่ีกำาลังเติบโตตามความต้องการหาท่ีพักอาศัยเพ่ิมข้ึน               

โดยเฉพาะจังหวัดชลบุรี 1 ใน 3 จังหวัดพ้ืนท่ี EEC 

 ท้ังหมดน้ีคือ แนวทางการขับเคล่ือนประเทศด้วยการ

ยกระดับพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) นับ

เป็นก้าวสำาคัญของอนาคตภาคอุตสาหกรรมไทยท่ีเปิดโอกาส

การค้าการลงทุนก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 จึงเป็นทิศทางการ                                                                       

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศให้มีความม่ันคง ม่ังค่ัง          

และย่ังยืน 



รู้ไว้ใช่ว่า

ถาม-ตอบ EEC

ครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งในประเทศโ
และต่างประเทศ รวมถึงภาคเอกชนและประชาชน โดยเฉพาะคนในพื้นที่ที่มีภูมิลำ เนาใน 3 จังหวัด คือ ระยอง ชลบุรี

การพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

และฉะเชงิเทรา รวมถงึการเคลือ่นยา้ยแรงงานท่ีจะเข้าไปทำ งานในโครงการตา่ง ๆ  ตามแผนพฒันาพืน้ท่ีซ่ึงหลายภาค
ส่วนมีข้อสงสัยผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเกิดผลดีกับประเทศและประชาชนอย่างไร วารสารอุตสาหกรรมฉบับนี้จึงหาคำ 
ตอบให้ในคอลัมน์ รู้ไว้ใช่ว่า

Q : 
(EEC) ครอบคลุมพื้นที่เพียง 3 จังหวัด หลายคนจึง
สงสัยว่าประชาชนที่อยู่นอกพื้นที่ 3 จังหวัดจะได้ประโยชน์
อะไรจาก EEC ?
A : 

ประชาชนในพื้นที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการ Q : 
EEC หรือไม่ และหากได้รับผลกระทบจากการพัฒนาฯ 
รัฐจะดูแลแกไ้ขหรือไม่อย่างไร ? 

A : การท่ีรัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ

ประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ย่อมต้องคำานึงถึง

ประโยชน์ที่ประชาชนทั้งประเทศจะได้รับ โครงการ EEC จึง

ส่งผลต่อคนทั้งประเทศ ซึ่งสรุปได้ดังนี้คือ

 ประชาชนทั้งประเทศ

 ประเทศไทยพัฒนาไปสู่ประเทศที่มีเสถียรภาพท้ัง

ทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม

 ประเทศไทยหลุดจากกับดักรายได้ปานกลาง กับดัก

ความเหลื่อมล้ำา

 หลุดจากกับดักความไม่สมดุลทางการพัฒนา

 มี ตัวอย่างของเ มืองให้ มีความทันสมัยระดับ

นานาชาติที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัย

 มีการประกอบกิจการ มีการให้บริการภาครัฐแบบ

เบ็ดเสร็จครบวงจร

 มีงานจำานวนมาก ที่มีรายได้สูง รองรับเยาวชนใน

อนาคต

 มีการลงทุนในด้านเมืองใหม่  โรงพยาบาล  โรงเรียน  

ที่อยู่อาศัย

 มีการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและเชิงสุขภาพ

สำาหรบัประชาชนในพ้ืนที ่3 จงัหวดั ไดแ้ก ่ระยอง ชลบรุี

และฉะเชงิเทรา การพฒันา EEC จะทำาใหค้นในพืน้ท่ีดงักลา่ว

มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังนี้

 โอกาสมาถึงบ้าน-รายได้มาถึงตัว งานดีมีมากขึ้นเป็น

โอกาสใหม่ให้เยาวชน

 ลูกหลานไม่ต้องออกนอกพื้นที่เพื่อหาสถานศึกษาท่ี 

ดขีึน้ หางานทีด่ขีึน้ ทำาใหส้ามารถอยูก่บัพอ่แมเ่ปน็ครอบครวั

อบอุ่น

 ประชาชนในพื้นท่ีสามารถเข้าถึงสถาบันการศึกษา 

และโรงพยาบาลที่ดีมีคุณภาพ

 มีระบบสาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อมท่ีดี จากการ

ลงทุนและการท่องเที่ยว มีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้นทั้งรถไฟ

รางคู ่รถไฟความเรว็สงู การขยายถนนมอเตอรเ์วย ์สนามบนิ

อู่ตะเภาและท่าเรือ

 นอกจากน้ียังมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชน

เป็นการเฉพาะ หากประชาชนได้รับผลกระทบ รัฐจะให้การ

ดูแลอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
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การพัฒนาพ้ืนท่ี  EEC  จำ เป็นต้องพัฒนาการศึกษาของคน Q : 
เพื่อให้คนมีคุณภาพและประสิทธิภาพ EEC  จะเข้ามาช่วยพัฒนา
ด้านการศึกษาอย่างไร ?
A : 

การพัฒนาพื้นที่ EEC จะมีคนเข้ามาทำ งานQ : 
จำ นวนมากขึ้น โรงพยาบาลจะมีเพียงพอต่อการให้
บริการหรือไม่อย่างไร ?
A : 

การเตรียมความพร้อมและการดำาเนินงานQ : 
พัฒนาฝีมือแรงงานให้ตรงกับความต้องการของ 
EEC อย่างไร ?
A : 

การดำาเนินงานของ EEC ได้ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาคน

เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีจะ

เข้ามาลงทุนในพ้ืนท่ี EEC โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทน

แรงงานที่ขาดและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วย เพื่ออำานวย

ความสะดวกด้านการผลิตและทำาให้สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตของ

คนงานและชุมชนดีขึ้นกว่าเดิม EEC มีแผนการพัฒนาคนและการ

ศกึษาในพืน้ทีอ่ย่างเป็นระบบ เพือ่ใหเ้ยาวชนในพืน้ทีม่โีอกาสทำางาน 

และพัฒนาทักษะ รวมถึงการศึกษางานวิจัยต่าง ๆ อันเป็นการ

เตรียมความพร้อมรองรับกับโลกการผลิตยุคใหม่ ซึ่งเน้นการพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

 นอกจากน้ียังมีแผนการดำาเนินงานมุ่งส่งเสริมให้ชุมชน

มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และได้ร่วมดำาเนินการกับกระทรวง

ศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันศึกษาความต้องการ

ด้านแรงงานที่แท้จริงเพื่อใช้เป็นแนวทางให้แก่สถานศึกษาในการ

ออกแบบหลักสูตร เพื่อผลิตนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการ สร้าง

โครงการร่วมกับสถานประกอบการโรงงานให้เป็นแหล่งเรียนรู้                         

รวมทั้งการได้รับความร่วมมือจากบริษัทญี่ปุ่น เยอรมนีและยุโรป 

ให้มาร่วมกันทำาระบบโรงเรียนโรงงาน เพื่อเพิ่มทักษะฝีมือแรงงาน  

และเชญิชวนสถาบนัการศึกษาจากตา่งประเทศ ตัง้สถาบนัฝึกอบรม

ในระดับตา่ง ๆ  ทัง้มหาวทิยาลยั และโรงเรยีนสอนทกัษะดา้นตา่ง ๆ  

ในประเทศไทย เช่น โรงเรียนสอนการซ่อมเครื่องบิน โรงเรียนสอน

การทำา e - Commerce โรงเรียนสอนการพัฒนาหุ่นยนต์และระบบ

อัตโนมัติ โดยทางกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นผู้ดูแลให้ความสำาคัญ

กับอาชีวศึกษา มีการยกระดับด้วยการนำาสถาบันต่างประเทศ และ

ผู้เชีย่วชาญในโรงงานมารว่มสอนในหลกัสตูรท่ีจัดขึน้ใหมก่บัสถาบนั

ระหว่างประเทศ รวมถึงการลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ 

ความเข้าใจให้กับเด็กและเยาวชน

EEC เตรยีมวางระบบการจดัการดา้นสาธารณสขุ 

3 จังหวดั เพือ่ใหค้นมคีณุภาพชวีติท่ีดรีวมถึงสขุอนามยั

ที่ดี ดังนี้

 รว่มจดัทำาและสนบัสนนุงบประมาณ (งบลงทนุ) 

เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณสุข

 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพการ        

เฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ

และสิ่งแวดล้อม

 การเฝ้าระวังและจัดการปัจจัยเสี่ยงด้าน            

สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

 การดำาเนินการพัฒนาชุมชน โดยเน้นการ

ดำาเนินการที่ต่อเนื่อง ยั่งยืน การจัดตั้งกองทุนพิเศษ

สำาหรับชุมชน EEC เพื่อการดูแลสุขภาพอนามัย           

สิ่งแวดล้อม

EEC  วิเคราะห์ความต้องการแรงงานจะมี            

เพิ่มขึ้น จำานวนไม่น้อยกว่า 1 แสนคน หรืออาจจะ

เพิ่มขึ้นได้มากถึง 2 แสนคนหากอุตสาหกรรมเป้า

หมายที่ส่งเสริมสามารถเติบโตได้ดีอย่างต่อเน่ือง ซ่ึง

สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้

คาดการณว์า่  โครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษ

ภาคตะวันออก (EEC)  จะมคีวามตอ้งการแรงงานในปี 

2560 จำานวน  12,000 คน โดยแรงงานทีต่อ้งการเพิม่นี ้                        

เกือบท้ังหมดเป็นแรงงานระดับกึ่งฝีมือและแรงงาน

ฝีมือ ดังนั้นการจัดเตรียมคนให้เหมาะกับงานโดยจะ

ต้องผลิตคนให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

จึงเป็นเรื่องสำาคัญและมีความเร่งด่วน ทั้งนี้ได้เตรียม

การจัดทำาแผนพัฒนาออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้

 1.	กลุ่มช่างฝีมือ	 มืออาชีพ	 คนทำางานแล้ว  

มีแนวทางในการฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้ใช้งานทันที

 2.	กลุม่นายชา่ง	วศิวกร	ผูเ้ชีย่วชาญ	นกัวจิยั	

นกัวทิยาศาสตร	์ มแีนวทางในการปรับหลักสตูรระยะ

สั้น และระยะยาวเพื่อเพิ่มทักษะ

 3.	กลุ่มนักบัญชี	 กฎหมาย	 บริหารจัดการ        

มีแนวทางนำาเข้าผู้เชี่ยวชาญ ครูพี่เลี้ยง
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Work
Life Balance
คนวัยทำ�งาน�คือคนในช่วงอายุ�15�–�64�ปี�คิดเป็นร้อยละ�70�ของประชากรไทย�โดยคนกลุ่มน้ีถือว่าเป็นกำ�ลัง

สำ�คญัของประเทศ�ซึ่งควรจะเปน็กลุ่มที่มีสขุภาพแข็งแรง�แตม่ีจำ�นวนครึ่งหนึ่งเป็นผูเ้สียชีวิตดว้ยโรคประจำ�ตัวต่าง�ๆ �เช่น�
โรคหัวใจ� โรคมะเร็ง� โรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง� เป็นต้น� ดังน้ันการป้องกันโรคท่ีดีและการดูแลสุขภาพ�������
ท่ีเหมาะสมจึงเป็นแนวทางปฏิบัติท่ีจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตและเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้คนในวัยน้ีได้� Work-Life� Balance�
ฉบับนี้จึงนำ��เคล็ด�(ไม่)�ลับในวัยทำ�งานมาฝากกัน�เริ่มต้นที่

 นอนให้เพียงพอ จากงานวิจัยของสมาคม National Sleep Foundation ได้ข้อสรุปว่า ในช่วงอายุ

ต่าง ๆ  มีความต้องการในการนอนไม่เท่ากัน เช่น ช่วงอายุ 26-64 ปี ควรนอนประมาณ 7-9 ช่ัวโมงต่อวัน         

บางคนอาจต้องการการนอนท่ีน้อยหรือมากกว่าน้ัน เช่น 6 ช่ัวโมง หรือ 10 ช่ัวโมงต่อวัน หากต้องการทราบว่า

ร่างกายต้องการการนอนเท่าไร สังเกตจากประสิทธิภาพในการทำางาน หรือการใช้ชีวิตประจำาวัน 

เช่น การไม่ง่วงหรือหลับระหว่างวัน ความคิดและการตอบสนองที่ฉับไว เป็นต้น

                        

 อาหารท่ีดีกับร่างกาย  นอกจากต้องทานอาหารให้ครบ 5 หมู่แล้ว ต้องควรคำานึงถึงสมดุล            

ระหว่างแคลอร่ีท่ีได้รับและพลังงานท่ีใช้ออกไปในแต่ละวัน หากทานมากเกินไปจะนำาไปสู่โรคอ้วน                                                                         

โรคเบาหวานและโรคอื่น ๆ อีกมากมาย

 อาหารสมอง  เพราะคนทำางานใช้สมองมากท้ังด้านความคิดและการรับมือกับภาวะ

ความเครยีด จงึจำาเปน็ตอ้งใสใ่จในการดแูลสขุภาพมากเป็นพเิศษ ควรเลอืกทานอาหารทีด่ตีอ่สมอง 

เช่น ข้าวไม่ขัดสี ธัญพืชต่าง ๆ ผลไม้ จะช่วยให้ระดับน้ำาตาลคงท่ีและอยู่ได้นาน และเติมโอเมก้า 3                                                    

ที่อยู่ใน ปลาทู ปลากะพงขาว ปลาสำาลี ปลานิล ปลาดุก ปลาสวาย หรือแม้กระทั่งธัญพืช เช่น 

เมล็ดฟักทอง ถ่ัววอลนัท นอกจากน้ีสมองยังต้องการสารอาหารอีกหลายชนิด เช่น วิตามินบี 1, บี 6,    

บี 12 การรับประทานอาหารในแต่ละวันควรใส่ใจในรายละเอียดเพ่ือให้ได้อาหารสมองท่ีเพียงพอและ                                                                                        

เหมาะสมกับวัยมากกว่าทานเพื่ออิ่มท้องเพียงอย่างเดียว

 การออกกำาลังกาย ควรออกกำาลังกายแบบแอโรบิก อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์ 

(อย่างน้อยคร้ังละ 20-30 นาที) ร่วมกับการออกกำาลังกายเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ 

(strengthening exercise) อย่างน้อย 2 คร้ังต่อสัปดาห์ และทำาการยืดเหยียดกล้ามเน้ือ (stretching exercise) 

ท้ังก่อนและหลังการออกกำาลังกาย เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเพิ่มสมรรถภาพของร่างกาย

 อารมณ์ การใช้ชีวิตท่ีมีทัศนคติเชิงบวกทำาให้เป็นคนอารมณ์ดีไม่เครียด และสามารถปล่อยวาง

ในเร่ืองที่ทำาให้อารมณ์ขุ่นมัว จะรักษาสมดุลและส่งผลดีต่อสุขภาพเป็นการเติมเต็มการใช้ชีวิต                             

อย่างมีความสุขและยั่งยืน

ขอบคุณข้อมูลจาก  บริษัท เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ และ พญ. มณฑินี แสงเทียน รพ. บำารุงราษฎร์

            www.sanook.com/men/18741
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	 สำ�นักง�นปลัดกระทรวงอุตส�หกรรม 

ขอเชิญท่�นผู้อ่ �นแสดงคว�มคิดเห็นและ 

ข้อเสนอแนะ	 เพื่อเป็นแนวท�งในก�รพัฒน�

และปรับปรุง	 “ว�รส�รอุตส�หกรรม”	 เพื่อให้เกิด 

ประโยชน์และคว�มพึงพอใจต่อท่�นผู้อ่�นต่อไป

เพศ 		หญิง	 	 		ช�ย

อายุ 		ต่ำ�กว่�	30	ปี  		31-40	ปี	 	

 		41-50	ปี	 	 		51-60	ปี	 	

 		ม�กกว่�	61	ปีขึ้นไป

การศึกษาขั้นสูงสุด

 		ต่ำ�กว่�ปริญญ�ตรี  		ปริญญ�ตรี	

 		ปริญญ�โท	 	 		ปริญญ�เอก

อาชีพ

 		ข้�ร�ชก�ร/พนักง�นของรัฐ	 	

 		ผู้ประกอบก�ร

 		นักศึกษ�	 	 	 	

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

แบบสอบถาม 
วารสารอุตสาหกรรม

วารสารอุตสาหกรร
ม 

ข้อเสนอแนะ 

บรรณาธิการวารสารอุตสาหกรรม 

กลุ่มประช�สัมพันธ์	 สำ�นักง�นปลัดกระทรวงอุตส�หกรรม	

ถนนพระร�มที่	6	เขตร�ชเทวี	กรุงเทพฯ	10400	

โทรส�ร	หม�ยเลข	0	2202	3268	

อีเมล	:	pmarai03@gmail.com

จ่าหน้าซองถึง

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

ในระดับใด	เมื่อเทียบกับว�รส�รร�ชก�รทั่วไป	

  ดีมาก  ดี  ปานกลาง 

  พอใช ้  ปรับปรุง

2. 	 ก�รออกแบบปกและรูปเล่มอยู่ในระดับใด

  ดีมาก  ดี  ปานกลาง 

  พอใช ้  ปรับปรุง

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

(ใส่หม�ยเลข	1...2...3...	ต�มลำ�ดับ) 

  การตลาด  การให้บริการของรัฐ

  สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ  

  ข้อมูลอุตสาหกรรม  

  อื่น ๆ ระบุ................

4.		 คอลัมน์ที่ท่�นชอบม�กที่สุด	(ใส่หม�ยเลข	

1...2...3...	ต�มลำ�ดับคว�มชอบ) 

  Interview (สัมภาษณ์ผู้บริหาร)  

  R&D (วิจัยและพัฒนา) 

  Biz Law (กฎหมายทางธุรกิจ) 

  Sustainable  

  Show Case  

  Innovation Industry (นวัตกรรม)

  Marketing (การตลาด) 

  Special Report (รายงานพิเศษ)  

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

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

น้อยแค่ไหน

  ได้ประโยชน์มาก  

  ได้ประโยชน์พอสมควร 

  ได้ประโยชน์น้อย  

  ไม่ได้ใช้ประโยชน์

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ“ ”
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