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EXECUT VE NOTE

--------------------------------------

THAILAND4.0
แนวคิดที่เชื่อว่าทุกท่านได้ยินกันมาจนคุ้นหู
ซึ่งเป็นแนวคิดจากนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ต้องการ
ให้ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันขึ้น

เจ้าของ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
75/6 ถนนพระรามที่ 6
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
-------------------------------------ที่ปรึกษา
นายพสุ
โลหารชุน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
นายทองชัย
ชวลิตพิเชฐ
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ในภาคของอุตสาหกรรมเองก็เช่นกัน ที่ต้องมีการปรับและพัฒนาโดยผนวกกับ
นวัตกรรมเพือ่ เป็นการส่งเสริมให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ สร้างความน่าเชือ่ ถือ
ในตลาดโลกและดึ ง การลงทุ น สู ่ ภ าคอุ ต สาหกรรมในประเทศไทย โดย
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่ นายพสุ โลหารชุน ได้มีภารกิจเร่งด่วน
กับแผนงานส�ำคัญ 6 ด้านทีจ่ ะผลักดันให้สำ� เร็จตามเป้าหมายภายใน 2 ปีตอ่ จากนี้
ซึ่งจะมีด้านใดบ้างนั้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในคอลัมน์ Hot Issue

--------------------------------------

อีกทั้ง วารสารอุตสาหกรรม ฉบับนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นายณัฐพล รังสิตพล
เลขาธิการส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม และประธานคณะท�ำงาน
บูรณาการข้อมูลสารสนเทศและการบริการภาครัฐ กระทรวงอุตสาหกรรม
ที่จะมาให้ข้อมูลถึงเรื่อง e-Service e-License e-Payment และ Data analysis
ของกระทรวงอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากระบบดังกล่าว
นี้อีกด้วย

กองบรรณาธิการ
นางสาวประภัสสร สินครบุรี
นางสีจันทร์
สายบัวทอง
นายวงศกร
ตระกูลหิรัญผดุง
นางสาวอรพิชญ์ กลิ่นจ�ำปา
นางสาวสิริรัตน์ วงศ์จิตต์ซื่อ
นางสาวเขมณัฏฐ์ บูรณพิสิฐ
นายเมธชวิน
ประโมทะกะ
นางสาววาสิฎฐี คณโฑทอง

จากนี้เชื่อได้ว่าจะมีการเติบโตของอุตสาหกรรมไทยก้าวกระโดดไปอย่างรวดเร็ว
ซึ่งท�ำให้วงการอุตสาหกรรมไทยตื่นตัวและพัฒนาไปอย่างสมบูรณ์แน่นอน
ทีมงานวารสารอุตสาหกรรม
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บรรณาธิการ
นางสาวทัศนียา ลัธธนันท์
ผู้อ�ำนวยการกองกลาง
--------------------------------------

NEW

พิธีท�ำบุญตักบาตร
เนื่องในโอกาส
วันขึ้นปีใหม่
นายอุ ต ตม สาวนายน รั ฐ มนตรี ว ่ า การ
ก ร ะ ท ร ว ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม พร้ อ มด้ ว ย
นายสมชาย หาญหิ รั ญ รั ฐ มนตรี ช ่ ว ย
ว่ า การกระทรวงอุ ต สาหกรรม และ
คณะรั ฐ มนตรี ร ่ ว มท� ำ บุ ญ ตั ก บาตรเนื่ อ งใน
โอกาสวันขึน้ ปีใหม่ พุทธศักราช 2561 โดยมี
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน ณ ตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบรัฐบาล

กระทรวงอุตสาหกรรม จัดพิธีท�ำบุญตักบาตร
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการ
ก ร ะ ท ร ว ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม พร้ อ มด้ ว ย
นายสมชาย หาญหิ รั ญ รั ฐ มนตรี ช ่ ว ย
ว่ า การกระทรวงอุ ต สาหกรรม นายพสุ
โลหารชุ น ปลั ด กระทรวงอุ ต สาหกรรม
ค ณ ะ ผู ้ บ ริ ห า ร ร ะ ดั บ สู ง ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง
อุตสาหกรรม ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่
กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมถวายภัตตาหารเช้า
และท�ำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่
พระสงฆ์ จ� ำ นวน 61 รู ป เนื่ อ งในโอกาส
วั น ขึ้ น ปี ใ หม่ พุ ท ธศั ก ราช 2561 ณ อาคาร
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

วารสาร อุตสาหกรรม
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ร่วมประชุมหารือการขับเคลือ่ น
กาฬสินธุ์โมเดล

นายสมชาย หาญหิ รั ญ รั ฐ มนตรี ช ่ ว ยว่ า การ
กระทรวงอุ ต สาหกรรม ร่ ว มประชุ ม หารื อ การ
ขั บ เคลื่ อ นกาฬสิ น ธุ ์ โ มเดล ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการ “กาฬสินธุ์ แฮปปิเนส
2019” ตามนโยบายรัฐบาลที่จะลดความยากจนให้
จังหวัดกาฬสินธุ์ภายใน 2 ปี พร้อมทั้งส�ำรวจพื้นที่
ที่ มี ศั ก ยภาพและเหมาะสมกั บ การส่ ง เสริ ม การ
ลงทุน เพื่อพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีเป้าหมาย
เพิ่มรายได้เฉลี่ยในปี พ.ศ. 2562 ขึ้นร้อยละ 10 โดยมี
พลอากาศเอก ประจิน จัน่ ตอง รองนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานนายวีรศักดิ์ ศภุ ประเสริฐ รองผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รักษาการผูต้ รวจ
ราชการกระทรวงอุ ต สาหกรรม ร่ ว มประชุ ม ณ
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพืน้
ที่ ตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งหารือกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรอินทรีย์อีสาน จ.ร้อยเอ็ด
นายสมชาย หาญหิรญ
ั รัฐมนตรีชว่ ยว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
พร้ อ มทั้ ง หารื อ ผู ้ น� ำ ชุ ม ชนอุ ต สาหกรรม
จังหวัดในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์
มหาสารคาม ขอนแก่น ภาคเอกชน และกลุ่ม
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อีสาน
โดยมี นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ รองผูอ้ ำ� นวยการส� ำ นั ก งานเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม
รักษาการผูต้ รวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
ร่วมหารือ ณ หมู่ 4 ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี
จ.ร้อยเอ็ด

6

วารสาร อุตสาหกรรม

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
ลงพื้นที่ศึกษาดูงานอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปผลไม้
ตามฤดูกาล จ.ตราด
นายสุ ร พล ชามาตย์ หั ว หน้ า ผู ้ ต รวจราชการ
กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย อุตสาหกรรม
จังหวัดตราด ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว
ผู ้ แ ทนอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด ระยอง ผู ้ อ� ำ นวยการ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน และ ผู้อ�ำนวยการ
กองตรวจราชการ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์สง่ เสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ลงพืน้ ที่
ศึกษาดูงานอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปผลไม้ตามฤดูกาล
เช่น ทุเรียน มังคุด พร้อมทั้งการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
ข้าวเหนียวมะม่วง และผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวทุเรียน
ด้วยวิธี Freeze Dried โดยในอนาคตคาดว่าจะมีการผลิต
ผลิตภัณฑ์จากเปลือกมังคุดอีกด้วย ณ บริษทั S.K Frozen
& Freeze dry Co., Ltd. ต.แสนตุง้ อ.เขาสมิง จ.ตราด

กระทรวงอุตสาหกรรมแถลง
การลอยตัวราคาน�้ำตาลทราย
นายอุ ต ตม สาวนายน รั ฐ มนตรี ว ่ า การ
กระทรวงอุตสาหกรรม นายสมชาย หาญหิรญ
ั
รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
และนายพสุ โลหารชุ น ปลั ด กระทรวง
อุตสาหกรรม ร่วมกันแถลงข่าวประเด็นการ
ลอยตั ว ของราคาน�้ ำ ตาลจะท� ำ ให้ ร ะบบ
อุ ต สาหกรรมอ้ อ ยและน�้ ำ ตาลทรายของ
ประเทศเป็นไปโดยสอดรับกับข้อตกลงทาง
การค้ า ภายใต้ อ งค์ ก ารการค้ า โลก (WTO)
เขตการค้ า เสรี อ าเซียน (AFTA) และเป็นที่
ยอมรับของสากลมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อ
อุ ต สาหกรรมอ้ อ ยและน�้ ำ ตาลทรายของ
ประเทศอย่ า งถาวรในระยะยาว อีกทั้งจาก
ระดั บ ราคาน�้ ำ ตาลทรายในตลาดโลก
ในปัจจุบันราคาน�้ำตาลทรายในประเทศจะ
ปรับลดลง

นอกจากนีก้ ระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย์มกี ลไกในการก�ำกับดูแล
ให้ราคาน�ำ้ ตาลทรายภายในประเทศอยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม เป็นธรรมกับทัง้ ผูบ้ ริโภค
และเกษตรกรชาวไร่ออ้ ย
วารสาร อุตสาหกรรม
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ภารกิ
จ
ท้
า
ทาย
ของปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

คน หม่

หลังการเข้ารับตำ�แหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่ นายพสุ โลหารชุน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เปิดเผยถึง ภารกิจที่ท้าทาย 6 ด้านสำ�คัญ ซึ่งจะ
เร่งผลักดัน
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แนวนโยบาย และภารกิจหลักในช่วง 1 ปี

จะขับเคลื่อนแผนเร่งด่วน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวอย่างไร
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
เพื่อที่จะให้บรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ที่ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อันจะน�ำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการ
บรรลุซงึ่ ผลประโยชน์แห่งชาติในการทีจ่ ะพัฒนาคุณภาพชีวติ นัน้ กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหนึง่ ในองค์กรภาครัฐทีต่ อ้ งขับเคลือ่ น
ประเทศไทยให้ไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างความสัมฤทธิ์ให้กับยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีภารกิจท้าทายคือ
การสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งภาคบริการที่เกี่ยวข้อง ให้แข่งขันได้บนฐานเทคโนโลยี
ขั้นก้าวหน้า และสร้างความเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โครงสร้างและบทบาทภารกิจใหม่ของกระทรวง ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 คือการมุ่งสร้างความมั่นคงและ
ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างความเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอย่างสมดุลในมิตเิ ศรษฐกิจ สังคม และ
สิง่ แวดล้อม เน้นการด�ำเนินงานทีล่ ดบทบาทด้านการก�ำกับดูแล และเพิม่ บทบาทการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มากขึน้ ส่งเสริมการ
มีสว่ นร่วมตามแนวทางประชารัฐ อีกทัง้ ยังมุง่ เน้นการบริการให้เข้าสูย่ คุ 4.0 โดยใช้ดจิ ทิ ลั เข้ามาช่วย เช่น การน�ำระบบ e-License
มาใช้ในการออกใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม และน�ำระบบคิวอาร์โค้ดแสดงในใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
การอ�ำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง
อุตสาหกรรม ที่ต้องการให้การบริการของกระทรวงอุตสาหกรรมกระจายไปสู่กลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึง
ในส่วนของนโยบายและภารกิจหลักภายใต้บทบาทภารกิจใหม่ของกระทรวงอุตสาหกรรมในช่วง 1 ปี เพื่อขับเคลื่อนแผนการ
ด�ำเนินงานในระยะต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แบ่งออกเป็น 6 ด้านส�ำคัญด้วยกัน คือ
1) การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve / ผูส้ งู อายุในภูมภิ าคอาเซียน สำ�หรับโครงการทีจ่ ะดำ�เนินงานในปี
New S-curve) เป็นการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมให้แข่งขัน 2562 เช่น การพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ การจัดทำ�
ได้บนฐานเทคโนโลยีขั้นก้าวหน้า ส่งเสริมเทคโนโลยีขั้นสูง มาตรฐานรถยนต์ไฟฟ้า และ World Food Valley Thailand
ตลอดจนห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรม รวมทั้งสร้างระบบ
และกลไกที่ทำ�ให้เกิดความเชื่อมโยงที่เข้มแข็งของห่วงโซ่การ
ผลิ ต ภาคอุ ต สาหกรรมและอุ ต สาหกรรมต่ อ เนื่ อ งซึ่ ง เป็ น ไป
ตามแนวทางคลัสเตอร์ และพัฒนาทักษะองค์ความรู้บุคลากร
ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งโครงการที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
เป้าหมายในปี 2561 ก็คือ การจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์
และยางล้อแห่งชาติ บริเวณเขากระทิงดุ จังหวัดฉะเชิงเทรา
งบประมาณรวม 3,705.70 ล้านบาท โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ทั้งโครงการในปี 2563 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำ�เนินการจัดซื้อ
จัดจ้างเพื่อสร้างอาคารศูนย์ทดสอบ ต้องใช้งบประมาณกว่า
250 ล้านบาท และต้องใช้ระยะเวลาการก่อสร้างอาคารประมาณ
14 เดือน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำ�เนินการจัดทำ�ร่าง TOR
เพื่อปรับพื้นที่สำ�หรับการสร้างสนามทดสอบ นอกจากนี้ยังมี
โครงการส่งเสริมอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
การพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์สำ�หรับ
ผู้สูงอายุรองรับการเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์การแพทย์สำ�หรับ
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2) การส่งเสริมและพัฒนาผูป้ ระกอบการไปสู่ 4.0 กระทรวง
อุ ต สาหกรรมจะส่ ง เสริ ม ผู ้ ป ระกอบการทุ ก ระดั บ ในการใช้
นวัตกรรมในการประกอบธุรกิจ เพื่อพัฒนาไปสู่วิสาหกิจที่
ขับเคลือ่ นด้วยนวัตกรรม และมีความเชีย่ วชาญอย่างครบวงจร
โดยโครงการส�ำคัญที่จะด�ำเนินงานในปี 2561 ก็คือ การสร้าง
ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และศูนย์สนับสนุนและ
ช่วยเหลือ SMEs การเพิ่มผลิตภาพ SMEs ให้เข้าสู่ Industry
4.0 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME สู่การเป็น Smart
SMEs และ Global SMEs การเร่งรัดการจดทะเบียนเครือ่ งจักร
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในส่วนของโครงการ
ส�ำคัญที่จะเริ่มด�ำเนินงานในปี 2562 นั้น ได้แก่ โครงการ
เพิ่มศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อเข้าสู่
อุตสาหกรรม 4.0 มอก. Lite (มผช.upgrade) แพ็กเกจช่วยเหลือ
ด้านการเงินร่วมกับประชารัฐ ส�ำหรับ SMEs

ขั้นสูงในพื้นที่ EEC (Smart Park) เป็นการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
จากปี 2561 อีกเช่นกัน และผลักดันการส่งเสริมการลงทุนใน
กองทุน EEC

5) การเชื่อมโยงและพัฒนาฐานข้อมูลแบบบูรณาการ
ในลักษณะ Big Data ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี นร 0506/
ว463 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ในเรื่องการจัดท�ำ Big Data
กระทรวงอุตสาหกรรมได้ตั้งคณะกรรมการ Big Data ของ
กระทรวงอุตสาหกรรมขึน้ เพือ่ พัฒนาข้อมูลในลักษณะ Big Data
โดยจะด�ำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านระบบการอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และการให้ข้อมูลสารสนเทศด้าน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึง่ ปัจจุบนั นีก้ ระทรวงอุตสาหกรรมก็ยงั
ใช้ระบบ National Single Window ที่เชื่อมโยงกับกระทรวง
การคลัง และกรมศุลกากร ในการตรวจปล่อยสินค้าที่เป็นวัตถุ
3) การส่งเสริมภาคการผลิตไปสู่ 4.0 โดยการเพิ่มศักยภาพ อันตราย และสินค้ามาตรฐานอุตสาหกรรม
การบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม รวมถึงทรัพยากรแร่และ
โลหะ การเฝ้าระวังและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการ 6) การพัฒนาบุคลากร ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ เตรียมบุคลากรให้สอดรับกับ
ปรับกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นมิตร นโยบายอุตสาหกรรม 4.0 กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้จัดท�ำ
กับสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปี 2561 มีโครงการส�ำคัญ แผนพัฒนาบุคลากร เพื่อมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร
ดังนี้ การบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม ซึ่งผลการด�ำเนินงาน ของกระทรวงอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาทักษะที่ส�ำคัญ เช่น
ที่ ผ ่ า นมาปริ ม าณกากอุ ต สาหกรรมได้ เ ข้ า สู ่ ร ะบบจ� ำ นวน ทักษะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี
34.79 ล้านตัน/ปี และปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย ในการวิเคราะห์ข้อมูลและในการปฏิบัติงาน รวมทั้งปรับระบบ
ได้รับการจัดการ จ�ำนวน 2.132 ล้านตัน/ปี และปริมาณกาก การให้บริการเป็น Smart Office สร้างคุณค่าในการปฏิบัติ
อุตสาหกรรมทีไ่ ม่เป็นอันตรายได้รบั การจัดการ จ�ำนวน 32.661 ภารกิจของกระทรวงอุตสาหกรรม มุง่ สูก่ ารเป็นอุตสาหกรรม 4.0
ล้านตัน/ปี ส�ำหรับโครงการส�ำคัญในปี 2562 ทีจ่ ะเริม่ ด�ำเนินงาน
ได้แก่ โครงการยกระดับโรงงานสถานประกอบการด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย วัตถุอันตราย
พลังงาน การจัดท�ำแผนการใช้ทดี่ นิ เพือ่ อุตสาหกรรม การพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
แบบครบวงจร ซึง่ จะเป็นการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งจากปี 2561
4) การส่งเสริมการลงทุนในพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก
หรือ EEC และพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ กระทรวงอุตสาหกรรม
จะส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้มีระบบโครงสร้าง
พืน้ ฐานและการบริการที่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการจูงใจ
ให้ผู้ประกอบการมาลงทุนยังพืน้ ทีน่ ี้ โครงการส่งเสริมการลงทุน
ที่ส�ำคัญในปี 2561 ได้แก่ การก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว และการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยชั้นสูง (Smart Park) จังหวัดระยอง ส�ำหรับ
โครงการทีส่ ำ� คัญในปี 2562 ได้แก่ การก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม
ในเขตพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจพิเศษจ�ำนวน 3 เขต คือ สระแก้ว ซึง่ พืน้ ทีน่ ้ี
จะเป็นการด�ำเนินงานต่อเนื่องจากปี 2561 ตามมาด้วยจังหวัด
สงขลา และตาก และก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
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COOP

การส่งเสริม และ

พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
แม้ว่าประเทศไทยจะถือเป็นฐานการผลิตของภาคอุตสาหกรรมที่สำ�คัญในภูมิภาคเอเชีย
แต่ เ พื่ อ ให้ มี ก ารขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ อย่ า งก้ า วกระโดดและหลุ ด พ้ น จากกั บ ดั ก
ประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว กระทรวง
อุตสาหกรรมจึงกำ�หนด 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและ
สร้างมูลค่าเพิ่มของภาคอุตสาหกรรมในประเทศโดยใช้แนวทางนโยบาย Thailand 4.0
ที่ยึดโยงมาจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และมีมาตรการสนับสนุนเพื่อชักจูงนักลงทุนจาก
ทั่วโลกให้มาลงทุนในประเทศไทย ที่จะเป็นการช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
เพื่อให้ประเทศไทยพัฒนาจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่พึ่งพาการผลิต (Manufacturing
and Asset Based Industry) ไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจการผลิตสมัยใหม่ที่ใช้ความรู้
การผลิตขั้นสูงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ (Knowledge
Based Industry)
วารสาร อุตสาหกรรม
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อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพได้พัฒนามา
แล้วในระดับหนึง่ หรือ FIRST S-CURVE
ประกอบด้วย 5 อุตสาหกรรม ได้แก่
1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive)
ถือเป็นรากฐานส�ำคัญในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
กว่า 40 ปีทผี่ า่ นมา โดยปัจจุบนั มีมลู ค่าถึงร้อยละ 5.8 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ และพัฒนาเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (EV)
2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ (Smart Electronics) เป็น
เสาหลักส�ำคัญในภาคการส่งออกของประเทศไทยในปัจจุบัน
คิดเป็นมูลค่าถึงร้อยละ 24 ของรายได้การส่งออกของประเทศในปี
พ.ศ. 2557 ปัจจุบนั ได้ยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตวงจรรวมทีม่ ี
ความซับซ้อนมากขึ้น
3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism) ถือเป็นอีกหนึง่
ก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยประเทศไทยถือได้ว่า
เป็นผูน้ ำ� ด้านการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพในภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ยกระดับประสบการณ์และคุณค่าจากการท่องเที่ยว
4. อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture
and Biotechnology) การเกษตรเป็นสาขาอุตสาหกรรมทีม่ ผี ลิตภัณฑ์
มวลรวมมากที่สุด ภายในประเทศไทยมีมูลค่าถึงร้อยละ 8.4 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ สัดส่วนแรงงานไทยที่ท�ำงานใน
ภาคการเกษตรร้อยละ 40
5. อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future) เป็น
อุตสาหกรรมทีม่ คี วามส�ำคัญระดับสูงต่อประเทศไทย เนือ่ งจากเป็น
อุตสาหกรรมทีใ่ ช้จำ� นวนแรงงานมากทีส่ ดุ มีมลู ค่าการลงทุนสูงทีส่ ดุ
มีมูลค่าเพิ่มสูงที่สุด และมีการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาสูงที่สุด
อุตสาหกรรมวิจัยและผลิตโภชนาการเพื่อสุขภาพ

อุตสาหกรรม FIRST S-CURVE นี้ ได้เข้าสู่
ช่วงระยะการเติบโตทีช่ า้ ลง การจะท�ำให้เศรษฐกิจ
ของประเทศเติ บ โตแบบก้ า วกระโดดอีกครั้ง
จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องอาศัย NEW S-CURVE ของ
5 อุตสาหกรรมใหม่ ทีพ
่ ฒ
ั นาต่อยอดมาจาก
อุตสาหกรรมเดิม ดังนี้
1. หุน่ ยนต์เพือ่ อุตสาหกรรม (Robotics) ทีพ่ ฒ
ั นาจากอุตสาหกรรม
ยานยนต์สมัยใหม่และอุตสาหกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อั จ ฉริ ย ะ
ในปั จ จุ บั น ประเทศไทยมี อุ ต สาหกรรมที่ มี ฐ านการผลิ ต
ขนาดใหญ่ ที่ มี แ นวโน้ ม ว่ า จะมี ก ารใช้ วิ ท ยาการหุ ่ น ยนต์ แ ละ
ระบบอั ต โนมั ติ ต ามสายการผลิ ต มากขึ้ น
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2. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) เป็นการ
สร้างอุตสาหกรรมใหม่ ต่อยอดจากธุรกิจการรักษาพยาบาลและ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ประเทศไทยมีฐานเดิมที่แข็งแรง
3. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)
โดยอุตสาหกรรมในข้อ 2 และ 3 เป็นการพัฒนาจากอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งเป็น
อุตสาหกรรมที่ ป ระเทศไทยมี ข ้ อ ได้ เ ปรี ย บทางด้ า นภู มิ ศ าสตร์
เพราะนอกจากจะเป็ น ศู น ย์ ก ลางของภู มิ ภ าคอาเซี ย นแล้ ว
ประเทศไทยยังเป็นจุดเชื่อมต่อกับอินเดียและจีนอีกด้วย
4. อุตสาหกรรมเชือ้ เพลิงชีวภาพและเคมีชวี ภาพ (Biofuels and
Biochemicals) พัฒนาจากอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยี
ชีวภาพ เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการคาดการณ์ว่าจะเติบโตเร็ว
ในอนาคต และเป็ น อุตสาหกรรมที่ป ระเทศไทยมี ศั กยภาพสูง
เนื่องจากมีความพร้อมทางด้านวัตถุดิบ
5. อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) ที่จะเป็นการพัฒนาต่อยอดจาก
ทุกอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดิจิทัลถือเป็นแนวโน้มส�ำคัญของโลก
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภาคการผลิตและผู้บริโภค
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

แนวทางในการการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของกระทรวงอุ ต สาหกรรมคื อ การพั ฒ นาทั้ ง อุ ต สาหกรรม
FIRST S-CURVE และ NEW S-CURVE ควบคูไ่ ปด้วยกัน
โดยใช้ แ นวทางประชารั ฐ ในการท� ำ งานกั บ ภาครั ฐ และเอกชน
ทีเ่ กีย่ วข้อง มุง่ เน้น ผูป้ ระกอบการ SMES และกลุม่ STARTUP
ที่มีอยู่เป็นจ�ำนวนมาก เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม
และสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ผ่ า น 9 มาตรการพิ เ ศษเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
สูย่ คุ 4.0 ดังนี้

1. การขยายศู น ย์ ป ฏิ รู ป อุ ต สาหกรรม
(ITC) ทั่วประเทศ 23 แห่ง ซึ่งจะให้บริการ
เครือ่ งจักรกลาง และพืน้ ที่ CoWorking Space
เพื่อให้เอสเอ็มอีมีพื้นที่ในการพัฒนาสินค้า
ต้นแบบใหม่ ๆ รวมทั้งการบริการที่ปรึกษา
แนะน�ำเชิงลึก และเชือ่ มโยงเครือข่ายองค์กร
สนับสนุนต่าง ๆ
2. ศู น ย์ ส นั บ สนุ น ช่ วยเหลือ เอสเอ็มอี
(SME Support & Rescue Center: SSRC)
ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น Front Desk บู ร ณาการ
ทีป่ รึกษา รับค�ำขอกูเ้ งิน แก้ไขปัญหาและส่งต่อ
เอสเอ็มอี โดยจะตั้งศูนย์ให้ได้ 270 แห่ง
ทั่วประเทศที่ส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ศูนย์สง่ เสริมอุตสาหกรรมภาคของกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม ศูนย์บริการเอสเอ็มอี (OSS)
ของส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (สสว.) และนิคมอุตสาหกรรม
ทั่วประเทศ

3. Train The Coach หรือการสร้างโค้ช
เพื่อส่งไปช่วยเหลือเอสเอ็มอี 3 ประเภท
ได้แก่ 4.0 Biz Transformer เพื่อเข้าไปช่วย
เอสเอ็มอีปรับโมเดลธุรกิจ Tech Expert
ช่วยแนะน�ำเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมและปูพนื้
เทคโนโลยีสู่ยุค 4.0 และ Biz Mentor เป็นที่
ปรึกษา แก้ไขปัญหาทั่วไปทางธุรกิจ

สูห่ ว่ งโซ่การผลิตโลกผ่านดิจทิ ลั แพลตฟอร์ม
B2B โดยจะพัฒนาระบบเว็บ T-Good Tech
ที่เชื่อมต่อ J-Good Tech ผ่านทางการ
สนับสนุนของกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า
และอุตสาหกรรม (METI) ของญี่ปุ่น และ
ในอนาคตจะขยายความร่ ว มมื อ ไปอี ก
หลายประเทศเริ่มจาก CLMV ด้วย

4. SME Big Data โดยจั ด ท� ำ ข้ อ มู ล
ประชากรเอสเอ็มอีของประเทศ ทีส่ ามารถ
ใช้ วิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า งและสถานการณ์
เอสเอ็มอีของประเทศผ่าน Data Analytic
ทัง้ การกระจายตัว ระดับศักยภาพ พร้อมสร้าง
ช่องทางให้ SME เข้าถึงบริการของภาครัฐ
และเครือข่ายอย่างครบถ้วนทุกที่ทุกเวลา

7. โครงการเสริมแกร่งเอสเอ็มอีรอบรู้
การเงิน เพือ่ พัฒนาเสริมความรูด้ า้ นการเงิน
ทั้ ง ก่ อ นกู ้ แ ละหลั ง กู ้ เ พื่ อ ให้ มี บั ญ ชี ที่ เ ป็ น
ระบบ มุ่งเป้าสู่ระบบบัญชีเดียวในอนาคต

5. โครงการ Big Brothers หรือโครงการ
พี่ช่วยน้อง เพื่อเชื่อมต่อเอสเอ็มอีสู่ห่วงโซ่
การผลิตระดับโลก โดยจะร่วมมือกับบริษัท
และองค์กรชัน้ น�ำระดับประเทศและระดับโลก
เพื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอีใน 2 ลักษณะ คือ
เป็นทีป่ รึกษาด้านธุรกิจพร้อมเชือ่ มโยงห่วงโซ่
การผลิตโลก และการยกระดับเทคโนโลยี
ขณะนี้มี Big Brothers ตอบรับเข้าร่วมแล้ว
อาทิ ปตท. เอสซีจี เดนโซ่ เดลต้า นิสสัน
ฮอนด้า และโตโยต้า
6. Digital Value Chain ผลักดันเอสเอ็มอี

8. SME Standard Up ยกระดับเอสเอ็มอีสู่
มาตรฐานที่เหมาะสมโดยพัฒนามาตรฐาน
เฉพาะ (มอก.S) ให้เหมาะสมกับระดับศักยภาพ
ของเอสเอ็มอีและตรงความต้องการของตลาด
เริ่มต้นทีก่ ลุม่ สินค้าท่องเทีย่ วเป็นล�ำดับแรก
9. การยกระดั บ เศรษฐกิ จ ฐานชุ ม ชน
ผ่านโครงการยกระดับอุตสาหกรรมชุมชน
เชื่อมโยงการท่องเที่ยว (CIV 4.0) โดยจะ
พั ฒ นาศั ก ยภาพชุ ม ชนค้ น หาอั ต ลั ก ษณ์
ชุมชน ท�ำแผนการพัฒนาและบริหารจัดการ
อย่างยัง่ ยืน รวมทัง้ ผลักดันการแปรรูปผลิตผล
การเกษตร ปัน้ เอสเอ็มอีเกษตรโดยมีเป้าหมาย
ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากชุมชนมีรายได้
เพิ่มไม่น้อยกว่า 25%

นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมยังเป็นผูป้ ระสานหลักในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
ซึ่งถือเป็นโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาล โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการ
นโยบาย EEC และ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร EEC
โครงการนี้มีความมุ่งหมายในการพัฒนาเชิงพื้นที่ท่ีต่อยอดความสำ�เร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก
หรือ Eastern Seaboard ซึ่งดำ�เนินมาตลอดกว่า 30 ปีที่ผ่านมา ให้เติมเต็มภาพรวมในการส่งเสริมการลงทุนซึ่งจะเป็น
การยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและทำ�ให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะ
ยาวสอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม First S-Curve และ New S-Curve ซึ่งไม่เพียงแต่จะทำ�ให้ภาคส่งออกเข้ม
แข็งมากขึ้น แต่ยังเสริมสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศเข้มแข็งและสมดุลมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
วารสาร อุตสาหกรรม
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบข้อมูล

ของกระทรวงอุตสาหกรรม
ในยุคอุตสาหกรรม 4.0
เดินหน้าอุตสาหกรรม 4.0 ทีจ่ ะได้เห็นถึงความเปลีย่ นแปลง
และพัฒนาด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งทางกระทรวง
อุตสาหกรรมก็ได้มกี ารพัฒนาระบบข้อมูล Big Data
ที่ เ ป็ น การอ�ำนวยความสะดวกและสนั บ สนุ น
ผูป้ ระกอบการ โดยวารสารอุตสาหกรรม ได้รบั เกียรติ
จาก คุณณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการส�ำนักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และประธาน
คณะท�ำงานบูรณาการข้อมูลสารสนเทศและ
การบริการภาครัฐ มาพูดถึงการเปลีย่ นแปลงระบบ
ในครั้งนี้
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BIG DATA ของกระทรวงอุตสาหกรรม
Big Data เป็นคอนเซปต์ขึ้นมาประมาณ 10 ปีได้ แต่เริ่มดัง
ช่วงปี 2012 เราจึงมองว่าน่าจะมีวธิ ใี ช้ประโยชน์จากตรงนีไ้ ด้
โดยเริม่ จากองค์กรใหญ่ ๆ ในต่างประเทศทีเ่ ป็นบริษัทชัน้ น�ำ
ของโลก บริษทั พวกนีจ้ ะมี Data อยูเ่ ยอะมาก ซึง่ Data พวกนี้
มั น เกิ ด ขึ้ น จากการใช้ดิจิทัล ในองค์ก รที่เรีย กว่า Digital
Econmy หรือ Digitalization ขององค์กรที่จะมีการท�ำธุรกิจ
อีกแบบหนึ่ง
ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นร้านหนังสือ เวลาที่เดินเข้าร้านและ
จ่ายเงิน ร้านค้าจะรู้เพียงแค่ว่ามีลูกค้ามาซื้อหนังสือเล่มนี้
พอหนังสือหมดก็จะเอาสต๊อกของเข้ามา แต่ทางร้านจะไม่รู้
เลยว่าท�ำไมคนถึงซื้อและคนซื้อเป็นใคร พอถึงระดับหนึ่ง
ที่เริ่มมีการน�ำบัตรสมาชิกเข้ามาใช้ ทีนี้ร้านจะเริ่มรู้แล้วว่า
ลูกค้าคนไหนที่ซื้อหนังสือเล่มนี้ แต่ก็ยังไม่รู้ว่าลูกค้าสนใจ
อะไรอีกอยู่ดี ต่อมาจึงมีนวัตกรรมซื้อหนังสือออนไลน์ โดย
จะมี Amazon เป็นเว็บไซต์แรก ๆ ซึง่ ทีนจี้ ะสามารถรูไ้ ด้แล้วว่า
ลูกค้าคนไหนซื้อหนังสือเล่มนี้และระหว่างนั้นลูกค้าไปดู
หนังสือเล่มไหนมาบ้าง รวมถึง Amazon ไม่ได้ขายหนังสือ
อย่างเดียว Amazon จะสามารถรู้ว่าคนอ่านหนังสือแบบนี้

เขาชอบอะไร แต่งตัวอย่างไร ปกติจะซื้อของเดือนไหน ซึ่งนี่ก็
จะเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นมาหรือถ้าของเซลประมาณ 10%
จะตัดสินใจซือ้ บางคนจะต้อง 20% หรือ 30% หรือบางคน
ไม่มีผลเลยถ้าอยากซื้อก็ซื้อ สิ่งเหล่านี้เป็นพฤติกรรมของคน
แต่ละคนที่เกิดขึ้นมาทางธุรกรรมดิจิทัล
คราวนีใ้ นการเก็บธุรกรรมพอถึงจุดหนึง่ Data มันจะใหญ่มาก
ซึ่งเมื่อก่อน Data แบบนี้ก็เก็บไม่ได้ แต่ ณ วันนี้ค่าเก็บก็ถูก
คอมพิวเตอร์ก็ถูกลง เทคโนโลยีการ Analyze Data ก็ดีขึ้น
คนก็เลยเริ่มมองว่าถ้าเราใช้ Big Data โดยเอาคนขึ้นมา
ตั้งแต่ระดับลูกค้าของเราว่าพฤติกรรมเป็นอย่างไร แล้วลอง
คาดการณ์ (Forecast) ดู ซึ่งเมื่อก่อนจะใช้ค�ำว่าคาดการณ์
แต่เดีย๋ วนีใ้ ช้คำ� ว่าคาดการณ์ปจั จุบนั (Nowcast) เพราะท�ำได้
ทันทีและถ้าลองสังเกตเวลาที่เ ข้ า ไปในเว็ บ ไซต์ ที่ เ ขาเก็ บ
คุกกี้ (Cookie) ถ้าเราเปิดดูไปเรือ่ ย ๆ แล้วไม่เคลียร์คกุ กีข้ องที่
เขาเสนอมามันก็จะตรงกับเราขึ้นเรื่อย ๆ แล้วทุกครั้งที่เรา
คลิกทัง้ Yes หรือ No ไปนัน้ Machine Learning ก็เริ่มที่จะ
ฉลาดขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อที่จะรู้ว่าอันนีเ้ ราสนใจหรือไม่ ซึง่ ก็เป็น
สิง่ ทีต่ ามมาจากการมี Big Data ก้อนใหญ่
วารสาร อุตสาหกรรม
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การพัฒนาต่อยอด Big Data
ของกระทรวงอุตสาหกรรม
ณ ปัจจุบันนี้ บริษัทต่างประเทศมีข้อมูลอยู่เยอะมาก ซึ่งข้อมูลก็มาจาก
ทางนีส้ ว่ นหนึง่ อีกส่วนหนึง่ อาจมาจากเว็บไซต์ทเี่ ป็น Social Media ของเขาการที่
มีคนมาคอมเมนต์ มีพฤติกรรมต่าง ๆ เกิดขึ้นนั้นจะท�ำให้มกี อ้ นแรกทีเ่ ป็น
ธุรกรรม นัน่ จะเป็นข้อมูลทีม่ กี ารท�ำโครงสร้างไว้อย่างดี ส่วนในก้อนทีส่ องนีจ้ ะ
ไม่มรี ปู แบบเลย ซึง่ ในท้ายทีส่ ดุ ก็จะมีการน�ำข้อมูลเหล่านีม้ าประกอบกัน สิ่ง
ต่าง ๆ เหล่านี้คือสิ่งที่คนจะเดินเข้าไปวิเคราะห์ คราวนี้มองกลับมาว่าแล้ว
ราชการไทย กระทรวงอุตสาหกรรมเรามีอะไรอยู่บ้าง ค�ำตอบคือเราไม่มี
Data พวกนี้ เพราะว่าข้อมูลธุรกรรมส่วนหนึ่งเราเก็บบนกระดาษ เราไม่มี
ธุรกรรม คือไม่มีข้อมูลที่เป็นโครงสร้างให้เกาะ แล้วพวกคอมเมนต์ต่าง ๆ
จะมาเกาะอย่างไร การวิเคราะห์ก็เป็นไปได้ยากมากหรือ
แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย สมมติวา่ คุณเป็นลูกค้าทางกระทรวง
อุ ต สาหกรรม ซึ่ ง เราเป็ น ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารในเชิ ง อุ ต สาหกรรม
อันประกอบไปด้วยการอ�ำนวยความสะดวกในการจัดตั้ง
โรงงาน ในการขอใบอนุญาต รวมทัง้ ในการสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเก่งขึ้น อะไรต่าง ๆ นานาเหล่านี้
คือสิ่งบริการที่เราให้ แต่เราจะไม่รู้เลยว่าผู้ประกอบการ
มีพฤติกรรมอย่างไร ท�ำอะไร เคยท�ำอะไรมา อย่างนี้ชอบ
หรือไม่ชอบ เพราะสิ่งที่เราขาดคือไม่มีธุรกรรมของคุณอยู่
บนระบบที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์เข้าไปหาได้
คราวนีภ้ าครัฐจึงเริม่ ดูวา่ เรามีอะไรอยูบ่ า้ ง ธุรกรรม (Transaction)
บางอันเรามี ก็ลองเอาเท่าที่มีมาจับผูกติดกันก่อน ท�ำให้มี
Record ไว้ โดยตอนนีก้ ใ็ ห้เอาบัตรประชาชนมายืน่ เพือ่ ทีจ่ ะ
บอกว่าอันนี้คอื ตัวตนนะ แล้วก็เอาข้อมูลทีพ่ อมีอยูม่ าเกาะกัน
ซึ่งนี่ก็คือโจทย์อีกข้ อ หนึ่ ง ที่ รั ฐ บาลก� ำ ลั ง ท� ำ อยู ่ ใ นขณะนี้
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ส� ำ หรั บ ในส่ ว นของกระทรวงอุตสาหกรรม
ข้อแรกคือต้องต่อกับอันนีใ้ ห้ได้ และข้อสองคือ
เราต้องต่อกันข้างใน Transaction เราไม่ได้เยอะ
ดังนั้น สิ่งที่ต้องมีก็คือธุรกรรมที่เป็นของคน
ซึ่งมันจะเกิดจากการให้บริการไม่ใช่การเก็บ
ข้อมูล เราก็จะให้บริการในลักษณะที่มีการท�ำ
ธุรกรรมบนระบบคอมพิวเตอร์ได้ หลังจากนั้น
ข้อมูลจะเข้ามาเอง เราก็จะวิเคราะห์ได้ ซึ่งใน
ตอนที่ เ ราเก็ บ ข้ อ มู ล ว่ า จะต้ อ งมี อ ะไรใน
ธุรกรรมของผูป้ ระกอบการบ้าง เราก็จะมีโจทย์
ก่อนว่าในการทีเ่ ราจะให้บริการผูป้ ระกอบการ
ได้ดีขึ้น เช่น ส่งเสริมการพัฒนาเรื่องความเก่ง
หรือว่าการให้บริการอะไรที่ถูกใจ อันนี้จะเป็น
สิง่ ทีเ่ ราเก็บใน Transaction นัน้ เอาไว้ แล้วเรา
จะเริ่มท�ำ Big Data Analytics ได้ โดยสิ่งที่
ต้องมี คือ 1. ต้องเชื่อมโยงให้เกิดความเป็น
บุ ค คล มี ค วามเป็ น ตั ว ตนขึ้ น มาก่ อ น และ
2. ต้องมีเรื่องของธุรกรรม เพราะฉะนั้นเราก็
ก�ำลังพูดเรื่อง e-Service e-Payment อะไร
ต่าง ๆ นี้จะเกิดขึน้ เพือ่ ทีใ่ ห้เก็บในตรงนี้ ดังนัน้
Big Data ทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ มาจากการให้บริการ
ทางดิจทิ ลั จึงมี Data ก้อนนี้ เพราะฉะนั้นเรา
ต้องมีการให้บริการทางดิจทิ ลั แล้วน�ำมาวิเคราะห์
เพือ่ ให้มันเกิดและเดินต่อไปได้

การเปลี่ยนแปลงจาก
การพัฒนาฐานข้อมูล
อันดับแรกในส่วนของหน้าบ้านผูป้ ระกอบการ
จะได้รับความสะดวกขึ้น เช่น ในการที่จะขอ
ใ บ อ นุ ญ า ต ข อ ง ส� ำ นั ก ง า น ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) สิ่งที่ท�ำให้รู้
ตัวตนของผู้ประกอบการก็เหมือนกับเวลาที่
ไปจดทะเบียนผู้น�ำเข้าหรือการไปเปิดบัญชี
ธนาคารเลย ก็ คื อ เมื่ อ เดิ น เข้ า มาแล้ ว น� ำ
บัตรประชาชนวาง Record ของผูป้ ระกอบการ
ก็จะถูกดึงจากกระทรวงมหาดไทยทันที ทีนี้
ผู้ประกอบการก็จะมีทะเบียนที่จะบริการของ

กระทรวงอุ ต สาหกรรม ก็ คื อ มี ตั ว ตนใน
กระทรวงอุตสาหกรรม หลังจากนั้นเวลาเดิน
ไปกรมกองไหนกระทรวงไหน ก็จะมีความสะดวก
ทุกกรมที่เดินไป ทุกส�ำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด ทุกศูนย์ทไี่ ป ทุกคนก็จะรูจ้ กั เพราะคุณ
มีตัวตนขึ้นมาแล้ว เพราะฉะนั้นการให้บริการ
ก็จะตรงประเด็นขึ้น โอกาสความผิดพลาดใน
การให้เอกสารทางราชการในการขออนุญาต
ก็จะน้อยลง ในแง่ของหลังบ้าน การท�ำงานของ
สมอ. ก็จะเร็วขึ้นเพราะว่ามีไอทีเข้ามาช่วยก็
เหมื อ นกั บ ว่ า มี ค นช่ ว ยท� ำ งานเพิ่ ม มากขึ้ น
ประสิทธิภาพในการท�ำงานก็ดขี ึ้นตามไปด้วย

หรือไม่ เพราะข้อมูลทัง้ หมดทีม่ จี ะลิงก์กนั กับ Service ของเรา และในทาง
กลับกันการทีเ่ ราลิงก์ออกไปยังข้างนอก ไปทีน่ �้ำไฟ-ประปา ผมก็จะรู้ว่าถ้า
ขึ้นค่าไฟประมาณนี้ อุตสาหกรรมกระทบเท่าไหร่ใครกระทบบ้าง ตอบได้
ทันที เมื่อก่อนต้องกลับไปนั่งวิเคราะห์ตัวเลข แต่อันนี้คือจะรูเ้ ลยว่าคนนีใ้ ช้
ไฟเท่านี้ ต้นทุนประมาณนี้ คนใช้น�้ำประมาณนี้ หรือต่อให้ Data ขาดไป
บางเดือนแต่ก็รู้ได้ว่าใช้น�้ำไฟประมาณนี้ ดูแล้วโอเคเศรษฐกิจยังใช้ได้อยู่
Production ยังไปได้อยู่ ในเชิงนโยบายเราจึงสามารถชี้ได้เลยว่าควรจะ
ต้องท�ำอะไร อันไหนควรท�ำ อันไหนไม่ควรท�ำ Big Data จะเป็นตัวเชื่อม
ต่อกันทั้งหมด ในเรื่องของแรงงานก็เชื่อมต่อได้เช่น โรงงานนี้มีพนักงาน
กีค่ น ต่อไปจนถึงเรื่องของประกันสังคม ใครมีวุฒิอะไรบ้าง ก็จะมีค�ำถาม
อี ก ว่ า ถ้ า เราเห็ น ในหน้ า กระดาษขาดแคลนแรงงานวุ ฒิ อ ะไรบ้ า งใน
อุตสาหกรรมไหน สามารถตอบได้ทันที ซึ่งนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ได้ตอบได้แค่
เฉพาะกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับ แต่กระทรวงอืน่ ก็ตอบได้ดว้ ยเหมือนกัน
เมื่อ Big Data มีการลิงก์เข้ามาอยู่ในเน็ตเวิร์กที่ท�ำได้ และในแง่ของ
ผู้ประกอบการอีกมิติหนึ่งคือ เราต้องพยายามให้ผู้ประกอบการเข้าไปใช้
ระบบไอที ส่ ว นหนึ่ ง ที่ เ ราพยายามท� ำ ก็ คื อ พยายามส่ ง เสริ ม ให้ มี พ วก
Class Service และ Data Center เพื่อให้มีการเริ่มเข้าไปใช้ธุรกิจที่เป็น
บริการเกี่ยวกับการท�ำไอที

Big Data ของกระทรวงอุตสาหกรรม
ผู้ประกอบการภาคเอกชนสามารถ
รับรู้ในส่วนข้อมูลได้หรือไม่
ได้บางส่วน เพราะเราก็ต้องรักษาความปลอดภัยไว้ระดับหนึ่ง ซึ่งสิ่งที่เรา
คิดจะท�ำกันตอนนี้ก็คือ จะท�ำ Report โดยใช้ให้คอมพิวเตอร์ Generated
Reports ขึ้นมาถึงสิ่งที่เราไม่เคยรู้เลย เช่น ผู้ประกอบการจะไม่มีโอกาสรู้
ได้เลยว่าท�ำธุรกิจนีแ้ ล้วเปรียบเทียบกับคนอืน่ เป็นอย่างไร อันนีเ้ ราจะได้รวู้ า่
ในกลุ่มคนที่ท�ำธุรกิจเหมือนกัน ตอนนี้เรายืนอยู่ตรงไหน แล้วคนอื่นดีขึ้น
หรือแย่ลง

ในเชิงนโยบายเราจะรู้ได้เลยว่า Record ของ
ผู ้ ป ระกอบการตั้ ง แต่ ก ารขอใบอนุ ญ าต
การรั บ บริ ก ารจากเรา รวมทั้ ง ตั ว เลขทาง
เศรษฐกิจที่ออกมาจะเป็นดัชนีอุตสาหกรรม
เพราะฉะนั้ น ผมจะรู ้ ไ ด้ เ ลยว่ า อั น นี้ ที่ เ รา
สามารถเข้ า ไปช่ ว ยให้ ผู ้ ป ระกอบการดี ข้ึ น
หรือไม่ ผู้ประกอบการเข้าโครงการนี้แล้วดีขึ้น
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e-License คืออะไร
e-License คือ การขออนุมัติอนุญาตบนระบบไอที ซึ่งทุกกระทรวงก็ก�ำลัง
พยายามด�ำเนินการอยู่ ตอนนี้ e-License ที่เรามีแล้วนั้นก็คือระบบ ECO
Sticker ซึ่งเป็นของส�ำนักงานเศรษฐกิจ ตอนนี้ก็ใช้มาแล้วประมาณ 2 ปี
ถ้าไปซื้อรถใหม่จะเห็น ECO Sticer นี้ติดอยู่ที่กระจกรถ เป็นการขอด้วย
ออนไลน์ ทั้ ง หมดผ่ า นหน่ ว ยงานที่ ต รวจสอบคื อ ส� ำ นั ก งานเศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรม สมอ. ผ่านกรมสรรพสามิตผ่านหน่วยตรวจสอบซึ่งอาจจะ
หมายถึงสถาบันยานยนต์หรือพวกหน่วยตรวจสอบทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพราะตอนนีเ้ ราท�ำงานกันทางออนไลน์ คือถ้าหน่วยงานไหน
ตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาด คุณก็ตอ้ งแก้เองเพราะไม่มใี ครมีสทิ ธิเข้าไป
แตะข้อมูลของคุณได้ คุณแค่ Submit มา ไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่เพราะ
มี Save As ให้อยู่ที่ต้นทางแล้ว คุณแค่แก้ข้อมูลให้ถูกต้องก็พอ ผิดที่
หน่วยงานไหนก็ส่งไปที่หน่วยงานนั้น พอเสร็จขั้นตอนทั้งหมดเราก็จะ
Generatedไฟล์ไว้ให้ ไฟล์นคี้ อื ไฟล์ทเี่ ป็นหน้าของ ECO Sticker ที่ต้องน�ำ
ไปติดที่รถยนต์ คราวนี้สมมติว่ารถคันนั้นไม่ได้ออกจากโรงงานแต่ไปอยู่ที่
ด่านช�ำระภาษี ก็เอาป้ายนัน้ ไปทีก่ รมศุลกากร ซึง่ ทางกรมก็จะขอ QR Code
ของรถคันนี้ แล้วก็จะรู้ได้ทันทีว่ารถคันนี้ Spec ประมาณนี้ อัตราการ
ช�ำระภาษีที่กรมสรรพสามิตเป็นเท่านี้ จากนั้นไม่ว่าคุณจะเอารถไปโชว์
ที่ไหนก็แล้วแต่ หากมีคนสนใจรถคันนี้ก็แค่เอาโทรศัพท์มา Crop ป้าย
ซึ่งจะมี QR Code อยู่ในนั้น จากนั้นก็จะถามลงไปในระบบว่าป้ายนี้ตรง
กับรถที่ยืนมองอยู่หรือไม่ อันนี้ก็จะเป็น e-Service ตัวหนึ่งที่ Complete
Loop เข้ามา
ถัดมาก็จะเป็นของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่จะท�ำเรื่องใบ รง.4 ก็น่าจะ
เป็นประมาณปี 2562 ก็คอื เรือ่ งขอตัง้ ขอขยาย ขอแก้ไขต่าง ๆ เหล่านีข้ อง
กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยที่ผ่านมาก็เป็นในลักษณะนี้แต่ไม่ได้เป็น
e-License เป็ น ในเรื่ อ งของ e-Service โดยมี ก ารใช้ ร ะบบ NSW
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(National Single Window)
ที่ลิงก์กั บ กรมศุ ล กากร ตั ว นี้ ก็ จ ะมี เ รื่ อ งของ
สมอ. ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ (กพร.) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ซึ่ ง ก็ จ ะเป็ น เรื่ อ งของแร่ แ ละวัตถุอันตราย
ส�ำนักงานอ้อยและน�้ำตาลทรายก็มีเรื่องของ
การส่งออกน�ำ้ ตาลการน�ำเข้า เป็นต้น Service
เหล่านีค้ อื ธุรกรรมทีจ่ ะต้องมี ซึง่ ธุรกรรมทัง้ หมด
นี้ จ ะลิ ง ก์ ก ลั บ มาเชื่ อ มโยงที่ Record ของ
ผู้ประกอบการ อย่างเช่น e-Service ของกรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรมจะมีข้อมูลเรื่องที่ว่าเรา
ไปพัฒนาอะไรให้กับผู้ประกอบการได้บ้าง ที่
จะลิงก์กลับไป Data ของ SMEs ซึ่ ง ก� ำ ลั ง
จะด�ำเนินการในปีนี้เหมือนกัน ในส่วนของ
ส� ำ นั ก งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.) ก็จะมีการลิงก์เข้ามาว่า SMEs
ทัง้ หมดมีอะไรบ้าง ข้อมูลในส่วนนีเ้ กิดจากการ
ถามผู้รับบริการของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่ง
หมายถึงผูป้ ระกอบการทัง้ หมด ทัง้ ขนาดกลาง
ขนาดย่อม ขนาดปกติ และบุคคลธรรมดา

ความคาดหวังต่อการใช้

ข้อมูลทัง้ ภาคอุตสาหกรรม
และภาคเอกชน
ผู้ที่รับบริการกับเรา เราคาดหวัง 100% ว่าจะ
เป็ น ผู้ที่มาท�ำธุรกรรมกับกระทรวงเรา เพราะ
ขัน้ แรกในการมาลงทะเบียนเป็นผู้รับบริการ
จากกระทรวงอุ ต สาหกรรมนั้ น ไม่ ย ากเลย
เหมื อ นกั บ การไปเปิดบัญชีธนาคารธรรมดา
ผูใ้ ช้บริการจะมีความสะดวก เมื่อไหร่ก็ตามที่มี
การเปิด e-Service ก็จะสะดวกสบายยิ่งขึ้น
เหมือนกับการช้อปปิง้ ทีเ่ มือ่ ก่อนต้องเดินออกไป
หน้าปากซอยเพื่อซื้อของ ต่อมามีคนเข้ามา

ขายของข้างใน และปัจจุบนั สามารถสัง่ ออนไลน์
แล้วก็มีของมาส่ง นี่คือสิ่งที่เราพยายามจะท�ำ
เพราะฉะนัน้ ในปี 2561 นีจ้ ะเปิดรับลงทะเบียน
เปิดให้ผู้ประกอบการสามารถเข้ามา Identify
ตัวตนได้โดยไม่ตอ้ งคียอ์ ะไร ทุกกรมทุกหน่วยงาน
ในกระทรวงอุ ต สาหกรรมจะรู ้ จั ก คุ ณ หมด
อันนี้คือสิ่งที่จะท�ำให้ได้ในปีนี้เป็นเรื่องแรก
หลังจากนั้นแต่ละกรมกองก็จะมีหน้าที่ที่จะ
เอาบริการของตัวเองขึ้นมาเป็น e-Service
เป็น e-License ต่าง ๆ โดยอ้างอิงจากตัวลูกค้า
ในส่วนนี้ต้องมองว่ามันไม่ใช่ข้อมูลที่เราคียใ์ ห้
ผูป้ ระกอบการ เพราะเป็นข้อมูลของผูป้ ระกอบการ
ซึง่ ผูป้ ระกอบการก็ไม่ใช่คนคีย์ข้อมูลในส่วนนี้
ด้ ว ยซ�้ ำ เพราะกระทรวงมหาดไทยบอกว่ า
อั น นี้ คื อ ผู ้ ป ระกอบการ เหมื อ นเวลาไปท� ำ
พาสปอร์ตเลย แค่เดินเข้าไปเจ้าหน้าที่ก็จะ
บอกว่าเอาบัตรประชาชนมาใบเดียวเพียงแค่นี้
คุณก็จะได้พาสปอร์ตกลับไป อันนีก้ เ็ หมือนกัน
คือเดินถือบัตรประชาชนมาใบเดียวผูป้ ระกอบการ
จะสามารถรับบริการจากเราได้ แต่วา่ ตอนนัน้
เรายั ง ไม่ รู ้ ว ่ า ผู ้ ป ระกอบการต้ อ งการอะไร
ซึง่ ผูป้ ระกอบการต้องบอกเราถึงความต้องการ
ว่ามาทีก่ ระทรวงอุตสาหกรรมจะมาขอใบอนุญาต
จะมาต่ออายุ จะมาน�ำเข้าวัตถุอันตราย หรือ
จะมาท� ำ อะไร ก็ ต ้ อ งเป็ น ไปตามขั้ น ตอน

แต่ในขั้นตอนแรกนีก้ ค็ อื โจทย์ และเมือ่ Data เริม่ เข้ามาในลักษณะแบบนี้
ความฉลาดของระบบ Big Data ของกระทรวงอุตสาหกรรมมันจะค่อย ๆ
พั ฒ นาไป เมื่ อ มี ข ้ อ มู ล เข้ า มา เพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถให้บริการ
ผู้ประกอบการได้ดีขึ้นเรื่อย ๆ สรุปแล้ววัตถุประสงค์ในปีแรกที่เราวางไว้
คื อ ต้ อ งการที่ จ ะให้ ผู ้ ป ระกอบการมาลงทะเบี ย นได้ อ ย่ า งสะดวก
แล้วก็เชื่อมโยงไปยังระบบที่มีอยู่ในตอนนี้

การประชาสัมพันธ์เพือ่ สร้างการรับรู้
หลังจากสร้างการรับรูภ้ ายในองค์กรและขอให้แต่ละส่วนงานมาร่วมมือกัน
เรียบร้อยแล้วนัน้ จึงได้มกี ารประชาสัมพันธ์สภู่ ายนอกตัง้ แต่เดือนมกราคม
ทีผ่ ่านมา

ฝากถึงผู้ประกอบการ

ในแง่ของการด�ำเนินการดีขึ้นแน่นอน อยากจะฝากให้เปิดใจเพราะว่าการ
เปลีย่ นแปลงทุกชนิดถ้าไม่เปิดใจก็เปลีย่ นไม่ได้ พยายามเปิดใจยอมรับและ
ลองดู ให้เวลากับมันว่าจะออกมาเป็นอย่างไร เพราะทุกอย่างไม่ได้ลอ็ ก คือ
ถ้าออกมาแล้วระบบหน้าตานี้ใช้ไม่ได้ก็มีเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
เพราะฉะนัน้ ก็ไม่ตอ้ งยึดมัน่ ถือมัน่ ถ้าเป็นระบบดิจทิ ลั e-Service กระทรวง
อุตสาหกรรม 4.0 จะต้องเป็นแบบนี้ตลอดไปนั้นไม่ใช่ เพียงแต่หลักการ
มันท�ำให้ชีวิตดีขึ้น ท�ำให้เราท�ำงานสะดวกขึ้น ผู้ประกอบการสบายขึ้น
ผมคิดว่าแค่นี้พอแล้ว เราต้องยอมเปิดใจกับมัน ให้โอกาสมัน และก็ลอง
ทดลองมันดู ถ้าไม่ได้กป็ รับกัน เอาจนกระทัง่ มันสะดวกทีส่ ดุ ซึง่ สะดวกทีส่ ดุ
ในวันนี้ก็จะไม่ใช่สะดวกที่สุดในวันหน้า ต้องปรับกันไปเรื่อย ๆ ต้องมี
วิวัฒนาการของมัน หลัก ๆ คืออยากให้เปิดใจรับมันครับ
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SUSE

IRECTION

บริษัทชั้นนำ� ผู้เชี่ยวชาญด้าน

หุ่นยนต์ระดับโลก

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม เป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้สง่ เสริมอยู่ ภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 รัฐบาล
มุง่ หวังให้ประเทศไทยมีการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยอุตสาหกรรมหุน่ ยนต์
คือหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลได้จัดท�ำยุทธศาสตร์เพื่อก�ำหนดทิศทาง
การพัฒนาให้สอดรับกัน น่าติดตามการขับเคลื่อนครั้งนี้ว่าจะเดินหน้าไปตามแผน
และมุ่งสู่ความส�ำเร็จได้เร็วเพียงใด โดย คุณล�้ำบุญ สิมะขจรบุญ ต�ำแหน่ง LOCAL
BUSINESS UNIT MANAGER, ROBOTICS บริษัท เอบีบี จ�ำกัด หนึ่งใน
บริ ษั ท ชั้ น น� ำ ด้ า นหุ ่ น ยนต์ ไ ด้ ใ ห้ เ กี ย รติ ก ล่ า วถึ ง ธุ ร กิ จ หุ ่ น ยนต์ ใ นประเทศไทย
กับวารสารอุตสาหกรรม ฉบับดิจิทัลนี้
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ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจหุ่นยนต์ของเอบีบี
และการลงทุนของเอบีบีในประเทศไทย
ก็มีการคืนทุนช้า เพราะอุตสาหกรรมในไทยยังคุ้นชิน
กับการใช้แรงงานมนุษย์ แต่หลังจากนั้นเล็กน้อย ใน
ระยะ 1-2 ปี เมื่อหุ่นยนต์มีราคาถูกลง เพราะผลิตใน
ปริมาณมากขึ้น ขณะเดียวกันในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
เริ่มมีการขาดแคลนแรงงาน เมื่อมีการหาแรงงานมา
ทดแทนยากขึ้น สิ่งที่ตามมาคือต้นทุนค่าแรงที่สูงขึ้น
ท�ำให้หลายอุตสาหกรรมนอกเหนือจากกลุม่ ยานยนต์
เริ่มน�ำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร
เครือ่ งอุปโภคบริโภค พลาสติก อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
หลังจากนั้นเมื่อรัฐบาลมีการประกาศค่าแรงขั้นต�่ำที่
300 บาททัว่ ประเทศ ช่วง 3-4 ปีทผี่ า่ นมา ก็พบว่ามีการ
ใช้หุ่นยนต์อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมมากขึ้น
ส�ำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยที่พัฒนามา ส่งผลให้การตื่นตัวในการใช้หุ่นยนต์ของไทยได้รับ
ระยะหนึง่ แล้วนัน้ พบว่า ยังใช้หนุ่ ยนต์ไม่แพร่หลายนัก การกระตุ้นอย่างจริงจังอีกครั้ง
ส่วนใหญ่ยังกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
แต่ชว่ งปี 2547 มีการน�ำหุน่ ยนต์ไปใช้ในอุตสาหกรรม
เครื่องอุปโภค บริโภค แต่เมื่อค�ำนวณเทียบกับค่าแรง
เอบี บี เ ป็ น บริ ษั ท ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า นไฟฟ้ า
ก�ำลังและออโตเมชั่น ซิสเต็ม อินติเกรเต็ด (เอสไอ)
จากเมืองซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยเข้ามา
ลงทุนในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2531-2532 และเริ่ม
ลงทุนด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับออโตเมชั่นใน
ปี 2536-2537 โดยกิจกรรมแรกที่เริ่มด�ำเนินการคือ
การน�ำผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาให้ความรู้
ค�ำแนะน�ำเรือ่ งการน�ำหุน่ ยนต์เข้ามาใช้ในอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ ของไทย ซึ่งอุตสาหกรรมแรก ๆ ที่น�ำหุ่นยนต์
มาใช้ เช่น ยานยนต์ งานเชื่อมไฟฟ้า เพราะมีความ
อันตราย
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ในกลุ่มพวกบริษัทเครื่องอุปโภคบริโภคจะใช้หุ่นยนต์
ในการยกกล่องลงพาเลท ซึ่งกล่องจะมีน�้ำหนักเฉลี่ย
20 กิโลกรัม ช่วงนัน้ การหาพนักงานมายกกล่องทัง้ วัน
ก็คอ่ นข้างยาก เพราะฉะนัน้ เขาก็จะใช้หนุ่ ยนต์ในการ
ท�ำพาเลทไทป์มาใช้ในอุตสาหกรรมเหล่านี้ ตั้งแต่ปี
2547-2548 หุ่นยนต์ก็เริ่มแพร่หลายในประเทศไทย
จริง ๆ แล้วก็มีสถิติของอินเตอร์เนชั่นแนล เฟเดอเรชั่น
โรบอติกที่ระบุว่า ในแต่ละปีมีการใช้หุ่นยนต์เพิ่มขึ้น
เท่าไร ซึง่ หลังจากปีดงั กล่าวอัตราการใช้หนุ่ ยนต์บา้ นเรา
ค่อนข้างจะมาแตะในระดับหลัก 1,000 ยูนิตต่อปี

การน�ำเข้าทั้งหมด แต่หากนับเป็นจ�ำนวนผู้ผลิตใน
ประเทศไทยยังมีจำ� นวนน้อยมาก แม้กระทัง่ ในปัจจุบนั
ก็ยงั เป็นการน�ำเข้าจากต่างประเทศเป็นหลัก เช่น แขนกล
หุ่นยนต์สามแกนที่เคลื่อนที่เป็นแนวเส้นตรง

ส� ำ หรั บเอบี บี เรามี ก ารน� ำ เข้ าหุ ่ น ยนต์ ทั้ ง หมดจาก
ต่างประเทศ แต่การท�ำแอปพลิเคชันของหุ่นยนต์เพื่อ
น�ำไปใช้งานจะต้องท�ำในประเทศไทย เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับการใช้งาน เช่น หุ่นยนต์ที่ใช้ในงานเชื่อม เป็นการท�ำงานควบคู่กันของหุ่นยนต์และระบบ เนื่องจาก
หุ่นยนต์เปล่า ๆ ไม่สามารถท�ำงานได้เอง จึงต้องมี
ปัจจุบนั การใช้หนุ่ ยนต์ของไทยอยูท่ รี่ ะดับ 3,000-4,000 การป้อนข้อมูล ซึ่งระบบดังกล่าวท�ำในประเทศไทย
ยูนติ ต่อปี ซึง่ เมือ่ ย้อนไปก่อนปี 2547 จะอยูท่ รี่ ะดับ 100 ทั้งหมด
กว่ายูนติ ซึง่ เห็นได้ชดั ว่าในช่วงเปลีย่ นผ่านในปี 2547
การใช้หุ่นยนต์เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเป็นการใช้ใน
ประเทศไทยทัง้ หมด แต่ในส่วนของการผลิตนัน้ ยังเป็น
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การบันทึ กข้ อตกลง (MOU) ของรัฐ บาล เอกชนรายใหญ่ และ
สถาบันการศึกษา กับบทบาทของเอบีบีในฐานะผู้เชี่ยวชาญระดับโลก
การ MOU กับสถาบันการศึกษานั้นมีหลายสถาบัน
การศึ ก ษาที่ มี ส ่ ว นช่ ว ยผลั ก ดั น การศึ ก ษาร่ ว มกั น
โดยเอบีบีจะช่วยส่งเสริมองค์ความรู้ให้มหาวิทยาลัย
ที่ อ ยู ่ ใ นกลุ ่ ม ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาครั ฐ และ
สถาบันการศึกษา (คอร์) โดยปัจจุบนั เอบีบมี บี คุ ลากร
ด้านหุ่นยนต์โดยตรง 40-50 ท่าน ซึ่งช่วงแรกที่เริ่ม
ด�ำเนินการมีบุคลากรด้านหุ่นยนต์เพียง 3-4 ท่าน
เท่านัน้ ดังนัน้ เมือ่ อุตสาหกรรมหุน่ ยนต์เติบโต การสร้าง
บุคลากรไปพร้อม ๆ กันจึงเป็นสิง่ ส�ำคัญ เพือ่ ให้บคุ ลากร

น�ำสิ่งที่เรามีอยู่ไปใช้ในอุตสาหกรรมได้ เพื่อแก้ไข
ปั ญ หาของผู ้ ผ ลิ ต ที่ ต ้ อ งการเพิ่ ม โปรดั ก ส์ ทิ วิ ตี้
เพิม่ ความเร็ว และประสิทธิภาพการท�ำงาน ซึง่ จะตอบโจทย์
ที่รัฐบาลคาดหวังมากที่สุด
ขณะเดียวกันนโยบายของเอบีบีก็จะต้องเดินไปให้
สอดคล้องกับตลาด สภาวะอุตสาหกรรม เมื่อตลาด
โตขึน้ บริษทั ก็จะต้องเพิม่ จ�ำนวนบุคลากรในแต่ละกลุม่
ให้เพิ่มขึ้น

การขยายกำ�ลังการผลิตของบริษัท
ปีก่อนหน้านี้ เรามีการลงทุนระบบหุ่นยนต์ที่ใช้กับ
เครื่องจักรซีเอ็นซี มีการก่อสร้างอาคารสถานที่ใน
จ.ระยอง โดยใช้งบลงทุนประมาณ 100 ล้านบาท
โดยในอนาคตเมื่ อ บริ ษั ท ตั้ ง เป้ า พั ฒ นาบุ ค ลากร
เพิ่ ม ขึ้ น แล้ ว จะมี ก ารลงทุ น อาคารและอุ ป กรณ์
เพิ่มเติมอีกด้วย

โดยปัจจุบันในธุรกิจหุ่นยนต์ บทบาทของบริษัท คือ
การเสริมอุปกรณ์ควบคุมหุ่นยนต์ ให้กับลูกค้าที่เป็น
ผู้ใช้ระบบเอสไอของบริษัท ขณะเดียวกันบริษัทก็
พัฒนาเอสไอด้วย แต่หากลูกค้าสามารถเอสไอใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตของโรงงานตนเอง เอบีบี
ก็จะไม่ท�ำแข่ง เพื่อให้ลูกค้ายังคงใช้อุปกรณ์ควบคุม
ของเอบีบี
วารสาร อุตสาหกรรม
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มาร์เก็ตแชร์ของเอบีบีในประเทศไทย
ปัจจุบนั เอบีบถี อื ส่วนแบ่งการตลาด หรือ มาร์เก็ตแชร์ 10% และในแถบยุโรปเอบีบีเป็นผู้ผลิตหุ่นยนต์และ
เป็น 1 ใน 5 ของผูผ้ ลิตระบบเอสไอของไทย จากผูเ้ ล่น ระบบเอสไอรายใหญ่ ส่วนตลาดเอเชียนั้น เอบีบีมี
ในไทยที่มีประมาณ 7 ราย โดยเอบีบีมาร์เก็ตแชร์อยู่ สัดส่วนมาร์เก็ตแชร์ค่อนข้างสูง

ปัญหาอุปสรรคของอุตสาหกรรมที่อยากให้รัฐบาลช่วยเหลือ
สิ่งที่พูดถึงคือ การส่งเสริมของรัฐด้านแอปพลิเคชัน
เพื่อท�ำงานร่วมกับหุ่นยนต์ ซึ่งเอบีบีในฐานะที่น�ำ
หุ่นยนต์เข้ามาพบว่า หลายครั้งแอปพลิเคชันและ
หุ่นยนต์ไม่เชื่อมโยงกัน ดังนั้นการส่งเสริมให้เกิด
การกระตุ้นผู้ใช้ระบบ เช่น เมื่อน�ำมาใช้กับโรงงาน
น�้ำมะพร้าว การคิดระบบมาปลอกมะพร้าวต้นทุน
ค่อนข้างสูง ดังนั้นรัฐบาลอาจสนับสนุนเงินทุนใน
การคิดระบบหรือแอปพลิเคชัน เพื่อท�ำให้ผู้ท�ำระบบ
อย่างเอบีบี สามารถสร้างแอปพลิเคชันในราคาที่
ไม่สงู มาก เมือ่ ราคาไม่สงู ก็สร้างจูงใจให้เจ้าของโรงงาน
ลงทุน จนมีการใช้หุ่นยนต์ในโรงงานอุตสาหกรรม
มากขึ้นแน่นอน

นอกจากนี้หลังจากพัฒนาแอปพลิเคชันแล้วก็อยาก
ให้ภาครัฐส่งเสริมการใช้หุ่นยนต์ด้วย ซึ่งอาจไม่ได้ส่ง
ผลบวกต่อเอบีบโี ดยตรง แต่จะส่งผลต่อตลาดโดยรวม
คือ บริษัทที่น�ำเข้าหุ่นยนต์มาใช้ในไทย ทั้งนี้พบว่า
หุน่ ยนต์ทสี่ มบูรณ์ทงั้ ตัวยังมีโอกาสเกิดในไทยน้อยมาก
เพราะความต้องการใช้ในประเทศมีเพียง 3,000 ยูนติ
ต่ อ ปี ถื อ ว่ าน้ อ ยที่ มี ก ารใช้ หุ ่ น ยนต์ ทั่วโลกจ� ำ นวน
หลายแสนยูนิตต่อปี ดังนั้นการตั้งฐานผลิตในไทย
ต้องมีห่วงโซ่การผลิตที่ครบทั้งระบบ ซึ่งปัจจุบันมี
หลายอย่างทีไ่ ทยไม่สามารถผลิตเองได้ เช่น ชุดเกียร์
ชุดคอนโทรล มอเตอร์ และระบบเซ็นเซอร์ ทั้งนี้หาก
ต้องการให้ไทยมีการตั้งโรงงานผลิตหุ่นยนต์อย่าง
แพร่หลาย ไทยควรมีการใช้หนุ่ ยนต์อย่างน้อย 10,000
ยูนิตต่อปี จึงจะเพียงพอในการลงทุน

มีความต้องการให้รัฐช่วยสินเชื่อเพิ่มเติมหรือไม่
เวลานี้สินเชื่ออาจยังไม่จ�ำเป็นเพราะใช้เวลาหลายปี และตอนนี้ เ ริ่ ม ชั ด เจนแล้ ว โดยกลุ ่ ม คอร์ ก็จะเป็น
ในการคื นทุ น และตอนนี้มีม าตรการภาษี อ ยู ่ แ ล้ ว ผู ้ คั ด กรองว่ า ใครควรได้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ภ าษี จ าก
สามารถน�ำไปหักลดรายจ่ายได้ จะท�ำให้ตน้ ทุนน้อยลง ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)
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อนาคตหุ่นยนต์ไทยในอีก 5 ปีข้างหน้า
แนวโน้ ม การผลิ ต หุ ่ น ยนต์ ในช่วง 5 ปีจะถูกใช้ใน
อุตสาหกรรมหลัก เช่น รถยนต์ เหล็ก เครือ่ งฉีดพลาสติก
เพือ่ ทดแทนแรงงานทีห่ ายากขึน้ ขณะเดียวกันอนาคต
จะถูกน�ำไปใช้กับอุตสาหกรรมเบาที่มีความส�ำคัญ
กับผู้บริโภคมากขึ้น อาทิ หุ่นยนต์บริการเพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกให้ประชาชน เช่น ในโรงพยาบาล ร้านค้า

ซึ่งถ้าหุ่นยนต์พฒ
ั นาสูผ่ บู้ ริโภคทัว่ ไป จ�ำนวนหุน่ ยนต์ที่
จะถูกผลิตจะเพิม่ ขึน้ แน่นอน ส่งผลต่อราคาให้ถกู ลงด้วย
คาดการณ์ปริมาณการใช้ยากแต่จะเพิ่มแบบทวีคูณ
แน่นอน เพราะปัจจุบันการใช้ในอุตสาหกรรมหลัก
ยังน้อย

ปัจจุบนั ประเทศไทยมีการตัง้ สมาคมอุตสาหกรรม
หุน่ ยนต์ไทย ซึง่ เกิดจากความร่วมมือภายใต้กลุม่
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและสถาบันการศึกษา
(CoRE) มีสมาชิกประมาณ 200 บริษทั ขณะนีก้ ลุม่
หุ ่ น ยนต์ เ ตรี ย มเสนอรั ฐ ให้ อ อกมาตรการ
สิ น เชื่ อ เพื่ อ สนั บ สนุ น โรงงานผู ้ ป ระกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) มีหุ่น ยนต์
ใช้โรงงานละ 1 ตัว และระดับต่อไปต้องการให้มี
มาตรการช่วยเหลือส�ำหรับโรงงานขนาดใหญ่
โดยอยูร่ ะหว่างการจัดท�ำข้อเสนอ ทัง้ นีป้ ระเทศไทย
มีการลงทุนในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 100,000200,000 ล้านบาท แบ่งเป็นระบบซอฟท์แวร์และ
ฮาร์ดแวร์ 30-40% และระบบออโตเมชั่น ซิสเต็ม
อินติเกรเต็ด (เอสไอ) 40% และการลงทุนค่า
ลิขสิทธิ 20%

โดยความตั้งใจของกลุ่มหุ่นยนต์ คือ ผลักดันให้
ไทยเข้าไปสู่ห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ที่
ส�ำคัญของโลก เนือ่ งจากปัจจุบนั แรงงานหายาก
และเมื่อประเทศเพื่อนบ้านของ อาทิ เมียนมา
สปป.ลาว กัมพูชา เริม่ เปิดประเทศมากขึน้ มีการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ท�ำให้แรงงานของประเทศ
เหล่ า นี้ ที่ เ คยเข้ า มาท� ำ งานในประเทศไทย
ตั ด สิ น ใจเดิ น ทางกลั บ ประเทศตนเองมากขึ้ น
อย่างไรก็ตามยืนยันว่าการเอาหุ่นยนต์มาใช้จะ
ไม่ใช่การใช้แรงงานคนทัง้ หมด เพราะสุดท้ายแล้ว
การน�ำหุ่นยนต์มาใช้งานก็ยังคงต้องการแรงงาน
ที่มีทักษะฝีมือในการควบคุมหุ่นยนต์ให้สามารถ
ท�ำงานได้ตามเป้าหมาย เพราะการใช้หุ่นยนต์
ไม่ใช่ว่าจะมีความปลอดภัย 100%
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SUSE

IRECTION

ทายาทผู้บริหารรุ่นที่ 2

โรงพยาบาล ยันฮี
อุ ต สาหกรรมการแพทย์ ค รบวงจร เป็ น 1 ใน 10
อุ ต ส า ห กรรม เป้า ห ม า ย ที่ ท างกระทรวงอุุ ต สาหกรรม
ได้ส ่ ง เสริ ม อยู ่ โรงพยาบาลยันฮีนับได้ว่าเป็นโรงพยาบาลชั้นน�ำ
ของประเทศไทย มีบุคลากรที่มีศักยภาพพร้อมด้วยเครื่องมือ
และเทคโนโลยี ท างการรั ก ษาที่ ทั น สมั ย ด้ ว ยการบริ ห ารของ
นายแพทย์สุพจน์ สัมฤทธิ-วณิชชา ผู ้ อ� ำ นวยการและผู ้ ก ่ อ ตั้ง
โรงพยาบาลยันฮีซึ่งปัจจุบันนี้ก�ำลังส่งต่อการบริหารสู่บุตรชาย
นายแพทย์สรรพสิทธิ์สัมฤทธิ-วณิชชา นายแพทย์และผู้บริหาร
รุ่นใหม่ของโรงพยาบาลและธุรกิจในเครือ

จุดเริ่มต้นสู่การเป็นผู้บริหารโรงพยาบาล
ระดับแนวหน้าของประเทศ

นายแพทย์สรรพสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา

หลั ง จากเรี ย นจบมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายก็ ไ ด้ เ ข้ า ศึ ก ษาต่ อ ที่
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และได้ฝกึ งานทีโ่ รงพยาบาล
รัฐบาลแห่งหนึง่ ในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึง่ นัน่ ก็ทำ� ให้ได้เรียนรูถ้ งึ ขัน้ ตอน
กฎระเบียบ การท�ำงานของโรงพยาบาลรัฐบาล ท�ำให้เราได้เห็นถึง
มุมมองทัง้ สองแบบ คือ โรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน
โดยสิง่ นีก้ ย็ งั ท�ำให้เห็นถึงการบริหารจัดการของอุตสาหกรรมการแพทย์
ในเรื่องของอุปกรณ์ที่ความทันสมัยมีความแตกต่างกัน

อีกส่วนหนึง่ ทีก่ ำ� ลังท�ำการตลาดอยูข่ ณะนีก้ ค็ อื วิตามิน วอเตอร์ ซึง่ เป็นผลิตภัณฑ์ทมี่ ปี ระโยชน์ เสริมสุขภาพ และเพิม่ ความ
สดชื่นให้แก่ร่างกาย โดยเรามีกรรมวิธีการผลิตจากน�้ำบริสุทธิ์ ที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยระบบการกรองที่มีคุณภาพและล�ำแสง
UV ผสมด้วยวิตามินต่าง ๆ ที่มีคุณภาพสูง
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ปัญหาและอุปสรรค
คือก่อนหน้าทีผ่ มจะเข้ามาดูแลวิตามิน วอเตอร์ ก็พบปัญหา
ในเรื่องต่าง ๆ ทั้งกระบวนการปฏิบัติงานและการตลาดโดย
สิ่งหนึ่งที่ต้องมีการพัฒนาก็คือกระบวนการผลิต จากการใช้
คนท� ำ งานจ� ำ นวนมาก ก็ ปรั บให้ เ หลื อจ� ำ นวนคนน้ อยลง
และเพิ่มในส่วนของการใช้เครื่องจักรใหม่ ๆ แทนซึ่งก็มีการ
ใช้งบตรงนี้ไปมากกว่าร้อยล้านบาท โดยเครื่องจักรมีก�ำลัง
การผลิตอยูท่ ปี่ ระมาณ 15,000 ขวดต่อชัว่ โมง และใช้พนักงาน
จ�ำนวน 14 คน แต่นั่นก็ยังไม่เป็นที่พอใจเท่าที่ควร เพราะว่าสัดส่วนก�ำลังการผลิตกับจ�ำนวนคนยังเยอะเกินไป หากเทียบกับ
การผลิตของบริษัทเครื่องดื่มยักษ์ใหญ่ต่าง ๆ จะมีอัตราการผลิตมากกว่า 5-6 เท่า แต่ใช้พนักงานประมาณ 5 คนเท่านั้น ซึ่ง
ผมก็มีแผนที่จะน�ำเครื่องจักรมาใช้ในการผลิตนี้ให้มากขึ้นครับ
อีกหนึ่งส่วนที่คิดว่าจะมีการปรับเปลี่ยนในอนาคตก็คือเรื่องของบรรจุภัณฑ์ เพราะขณะนี้เราต้องสั่งจากด้านนอก เนื่องจาก
ขวดของวิตามิน วอเตอร์ ต้องเป็นขวดกันแสง UV เป็นขวดสีฟ้าพิเศษ และฝาขวดสีเหลืองที่สามารถเอานิ้วสอดเข้าไปได้
ด้วยเหตุนี้ท�ำให้ต้องมีการสั่งท�ำพิเศษส่งผลให้มีราคาต้นทุนที่ค่อนข้างสูง ซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่เราก�ำลังพิจารณาอยู่ครับ

แผนการพัฒนาในอนาคต
ในส่วนของวิตามิน วอเตอร์ จะมีการเร่งน�ำเครือ่ งจักรและเทคโนโลยีตา่ ง ๆ เข้ามาเพิม่ ในส่วนของการผลิต และยังปรับปรุงสูตร
อยู่เรื่อย ๆ รวมถึงการวางงบการตลาดที่จะมีการโปรโมตผลิตภัณฑ์ประมาณ 20 ล้านบาท ซึ่งจะใช้เอเจนซี่รายใหญ่
มาช่วยดูตรงนี้ โดยขณะนีว้ ติ ามินวอเตอร์ ได้จดั จ�ำหน่ายไปตามทีต่ า่ ง ๆ และมีพาร์ทเนอร์กบั ทรูคอฟฟี่ ก็ได้รบั กระแสตอบรับ
ที่ดีพอสมควร
และส�ำหรับอุตสาหกรรมเวชส�ำอาง จะมีการขยายไลน์การผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากทุกคนจะรู้จักโรงพยาบาลยันฮีในส่วนของ
การเป็นสถาบันความงาม ลูกค้าส่วนใหญ่ทมี่ ารับบริการในโรงพยาบาลก็จะมีการเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์นกี้ นั ด้วยครับ นับได้วา่
เป็นผลิตภัณฑ์แนะน�ำที่ขายดีมากส่งผลให้บางครั้งผลิตสินค้าแทบไม่ทัน รวมถึงขณะนี้โรงพยาบาลยันฮีก็เป็นที่รู้จักใน
คนต่างชาติ โดยเฉพาะคนจีนที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ครีมแต้มสิว ซึ่งเป็นสินค้าที่สามารถหาซื้อได้ทั้งในร้านสะดวกซื้อ
เซเว่น อีเลฟเว่น และที่สนามบินใน King Power อีกด้วยครับ
นอกจากนี้ก็ยังมีไปวางตามแหล่งท่องเที่ยวของทัวร์อย่างกลุ่มธุรกิจสยามเจมส์ รวมถึงการลงโฆษณาในนิตยสารภายใน
ของสยามเจมส์ ชือ่ ว่านิตยสาร Siam Smile เพือ่ เป็นการโปรโมตให้แก่นกั ท่องเทีย่ วจีน ซึง่ ยอดขายก็เป็นทีน่ า่ พึงพอใจ รวมถึง
ในอนาคตก็พยายามที่แบ่งสัดส่วนการตลาดในต่างประเทศด้วยครับ
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EC CORNER

สถานะ
และอันดับ
ของกลุ่มประเทศอาเซียนในการทำ�ธุรกิจ
นับตั้งแต่การรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนของ 10
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศ
ไทย ลาว สิงคโปร์ บรูไน กัมพูชา เวียดนาม เมียนมา
อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ โดยมีหนึ่งใน
เป้าหมายหลักคือการเป็นภูมภิ าคทีม่ กี ารบูรณาการ
เข้ากับเศรษฐกิจโลก และมีการเคลื่อนย้ายสินค้า
บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมอื อย่างเสรี
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โดยธนาคารโลก (World.Bank) ได้มีการจัดอันดับ
ประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีความยาก-ง่ายในการ
ประกอบธุรกิจ หรือ Doing Business ประจ�ำปี
2561 ซึ่ ง ประเทศไทยอยู ่ ใ นอั น ดั บที่ 3 ของกลุ่ม
อาเซียน และเป็นอันดับที่ 26 ของโลก นับได้ว่า
เป็ น การก้าวกระโดดจากอันดับของปีก่อนถึง 20
อันดับด้วยกัน

การจัดอันดับประเทศในอาเซียน

รายงานผลประกอบการธุรกิจในป พ.ศ. 2561
ลําดับ เศรษฐกิจ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

อันดับ
คะแนน ที่เปลี่ยนแปลง
อันดับ คะแนน
อั
น
ดั
บ
DTF
DTF

1

สิงคโปร

2

84.57

2

84.53

0

2

มาเลเซีย

78.43

1

ไทย

77.44

23
46

77.47

3

24
26

71.76

20

4

บรูไน

56

70.60

72

64.77

16

5

เวียดนาม

68

67.93

82

65.08

14

6

อินโดนีเซีย

72

66.47

91

64.22

19

7

ฟลิปปนส

113

58.74

99

58.32

14

8

กัมพูชา

135

54.47

131

54.24

4

9

ลาว

141

53.01

139

52.58

2

10

เมียนมา

171

44.21

170

43.91

1

Distance to Frontier (DTF) คือการวัดระยะหางระหวางผลการพัฒนาประสิทธิภาพตัวชี้วัดแตละดาน

จากตารางข้างต้นนั้นสรุปได้ว่าประเทศสิงคโปร์มีฐานะทาง
เศรษฐกิ จ ที่ ดี ที่ สุ ด ของกลุ ่ ม อาเซี ย นและยั ง เป็ น อั น ดั บ 2
ของโลก ตามมาด้วยประเทศมาเลเซีย ประเทศไทย ประเทศ
บรูไนที่มาเป็นอันดับที่ 4 ของกลุ่มอาเซียนและเป็นอันดับที่
56 ของโลก ซึ่ ง จากอั น ดั บ ของประเทศไทยและประเทศ
บรู ไ นที่ มี ก ารขยั บ แบบก้ า วกระโดดนั้ น ก็ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ศักยภาพทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่ดีขึ้น

เป็นอย่างมากนั่นเอง ส่วนประเทศเวียดนามและประเทศ
อินโดนีเซียที่มาเป็นอันดับที่ 5 และ 6 ของกลุ่มอาเซียนนั้น
นั บได้ ว ่ า เป็ น ประเทศที่ มีฐานะทางเศรษฐกิ จ ขนาดกลาง
และกลุ่มประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิ จ ขนาดเล็ ก ได้ แ ก่
ฟิลิปปินส์ กัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่มาเป็นล�ำดับสุดท้าย
ของกลุ่ม
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ตารางแสดงการเติบโต

ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
ที่มีการขยายตัวสูงขึ้นอยางรวดเร็วตั้งแต พ.ศ. 2556

Thailand GDP Chain Value Measures 2002 Prices YoY
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โดยการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่สูงขึ้นนั้น
หากดูจากตารางข้างต้นจะเห็นว่าเศรษฐกิจไทยเกิดการ
ขยายตัวประมาณ 3.9% ในปี 2560 และเพิ่มจาก 3.6%
เป็น 4.6% ในปี 2561 ปัจจัยที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากการส่งออก
ทีโ่ ตขึน้ 5% ซึง่ นีก่ ย็ งั เป็นดัชนีชว้ี ดั ทีม่ ากกว่านักเศรษฐศาสตร์
คาดการณ์เอาไว้ โดยในแต่ละไตรมาส (Q) ชีว้ ดั การขยายตัว
เนื่องด้วยปัจจัยภายนอกที่มาจากเศรษฐกิจโลกและปัจจัย
ภายในประเทศ เช่น การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ใน
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Bloomberg

ภาคเอกชน การจ้างงานที่มากขึ้น รายได้จากการเก็บภาษี
และโดยเฉพาะภาคการลงทุนของรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรี
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการ
สนับสนุนเงินลงทุน 1.5 หมื่นล้านบาทในโครงสร้างพื้นฐาน
ต่าง ๆ และการลดหย่อนภาษีส�ำหรับมาตรการช้อปช่วยชาติ
ซึ่งจะส่งผลให้มีการเติบโตกระจายในวงกว้างทั้งการส่งออก
และการท่องเที่ยวที่เป็นรายได้หลักในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย

CONOMIC VIEWS

แร่
พ.ร.บ.

ฉบับใหม่

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แร่ ฉบับใหม่ปี พ.ศ. 2560 เป็น
พ.ร.บ. ที่เน้นในเรื่องสิ่งแวดล้อม ตลอดจนดูแลสุขภาพ
ประชาชนโดยได้นำ�หลักการ พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 และ
พ.ร.บ. พิกดั อัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. 2509 มารวมกัน
เป็นฉบับเดียว เพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพประชาชน
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โดย

รั ฐ บาลและคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
(คสช.) ได้ค�ำนึงถึงความส�ำคัญในเรื่องของ
สิ่ ง แวดล้ อ มตลอดจนประชาชนที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจาก
การประกอบกิจการเหมืองแร่ ซึง่ สาระส�ำคัญทีก่ ำ� หนดขึน้ ใหม่
ในพระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. 2560 ได้กำ� หนดให้รฐั มีหน้าทีใ่ น
การบริหารจัดการแร่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน อีกทั้งค�ำนึงถึงดุลยภาพในการ
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คมและผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพและ
สิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้านรวมทั้งลดภาระในการขอและ
ออกใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับแร่เท่าที่จ�ำเป็น
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการท�ำเหมืองแร่แต่ละชนิด
ตลอดจนประชาชนยังมีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุญาต
เพือ่ ให้มคี วามโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยมีคณะกรรมการ
นโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติเป็นผู้จัดท�ำแผนแม่บท
บริหารจัดการแร่ ดังนี้

. ก�ำหนดพื้นที่ที่ควรสงวนหวงห้ามหรืออนุรักษ์ไว้
. ก�ำหนดเขตแหล่งแร่เพื่อการท�ำเหมือง ซึ่งต้องเป็นพื้นที่ที่
มีแหล่งแร่อดุ มสมบูรณ์และมีมลู ค่าทางเศรษฐกิจสูง และต้อง
ไม่ใช่พื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ

.

ก� ำ หนดพื้ น ที่ ส งวนโดยเฉพาะเขตรั ก ษาพั น ธุ ์ สั ต ว์ ปา่
เขตโบราณสถาน พื้นที่แหล่งต้นน�้ำหรือป่าน�้ำซับซึม พื้นที่
เขตปลอดภัยและความมัน่ คงแห่งชาติหรือพืน้ ทีท่ มี่ กี ฎหมาย
ห้ามเข้าใช้ประโยชน์โดยเด็ดขาด โดยได้ก�ำหนดแบ่งการท�ำ
เหมืองออกเป็น 3 ประเภท คือ
1. เหมืองขนาดเล็ก
2. เหมืองขนาดกลาง
3. เหมืองขนาดใหญ่
และมาตรการต่าง ๆ ในการคุม้ ครองประชาชนรวมทัง้ การสร้าง
แรงงจูงใจรับผิดชอบของผูป้ ระกอบการเหมืองต่อสังคม
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. ก�ำหนดหลักการการรับฟังความคิดเห็น

และการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้อย่างชัดเจน
ตัง้ แต่ขนั้ ตอนการก�ำหนดนโยบาย การอนุญาต
และภายหลังการอนุญาต

. ในส่วนของผู้ประกอบการเหมืองประเภทที่
. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ที่สามารถบริหาร

จั ด การทรัพยากรแร่ให้เกิดดุลยภาพทางเศรษฐกิจ
สังคมและสิง่ แวดล้อมสูงกว่ามาตรฐานที่กฎหมาย
ก�ำหนด อาจได้รบั สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนหรือ
ยกเว้นค่าธรรมเนียม รวมถึงการบริการอืน่ ๆ ภายใต้
กรอบแห่งกฎหมาย

. ก�ำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการฝ่าฝืน

กฎหมายทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยก�ำหนดให้มี
ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษ นอกเหนือจาก
ความรับผิดทางแพ่งทัว่ ไป และปรับเพิม่ อัตราโทษ 30
เท่าของอัตราโทษเดิม

2 และ 3 นัน้ จะต้องจัดท�ำแผนฟืน้ ฟูสภาพพืน้ ที่
การท�ำเหมือง การพั ฒ นาการใช้ประโยชน์
การเฝ้าระวังผลกระทบสิง่ แวดล้อมทัง้ ภายหลัง
การท�ำเหมืองและการปิดเหมือง และให้วางหลัก
ประกั น ฟื ้ น ฟู ส ภาพพื้ น ที่ ท� ำ เหมื อ งเพื่ อ
เยี ยวยาสิ่ ง แวดล้ อมและผู ้ ไ ด้ รั บผลกระทบ
จากการท� ำ เหมื อ งรวมถึ ง จั ด ท� ำ ประกั น ภั ย
เพื่อรับผิดต่อบุคคลภายนอกเพิ่มเติมจากการ
วางหลักประกัน

นอกจากนี้กฎหมายว่าด้วยแร่ฉบับนี้..ยังได้
ก� ำ หนดชนิ ด แร่ ต ้ อ งห้ า ม ชนิ ด แร่ ที่ ต ้ อ งขอ
อนุญาต รวมถึงชนิด สภาพ และปริมาณแร่ที่
ต้องแจ้งการน�ำเข้ามาในราชอาณาจักรและ
ส่งออกนอกราชอาณาจักร เพื่อก�ำกับดูแลแร่
น�ำเข้าไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ
ก�ำกับดูแลการส่งแร่ออก..ไม่ให้ส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจของประเทศ และปรับปรุงอัตรา
ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น..100..เท่าจากกฎหมาย
ว่าด้วยแร่ฉบับเดิม
รวมถึง พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560 ยังคุ้มครอง
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบ
กิจการเหมืองแร่ทองค�ำของบริษัทคิงส์เกตฯ
ในการออกค� ำ สั่ ง ม.44 ซึ่ ง ทางกระทรวง
อุตสาหกรรมได้ประสานงานร่วมกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ในการติ ด ตาม
ประเมินผลถึงข้อเท็จจริงและปัญหารวมทั้ ง
เสนอแนะแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาส่ ง เสริ ม
พั ฒ นา ก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ ใ นเขตพื้ น ที่
ประกอบกิ จ การเหมื อ งแร่ รวมทั้ ง พื้ น ที่
ใกล้เคียง ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
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พนักงานหุ่นยนต์ “QC โดรน”
หลายคนอาจนึกว่าเราก�ำลังพูดถึงฉากในภาพยนตร์ Blade Runner 2049
หรือเปล่า!? แต่เปล่าเลย เราก�ำลังพูดถึงพนักงานหุน่ ยนต์หรือ “QC โดรน”
ด้วยยุคอุตสาหกรรมยุคใหม่โดยเฉพาะ digital 3.0 เดี๋ยวนี้อะไร ๆ ก็ท�ำได้
ง่ายดายมากขึ้น อย่างเช่น การใช้สมาร์ตโฟนเลือกซื้อเลือกสั่งสินค้าแทน
การเดินออกไปซือ้ หาข้างนอกด้วยตัวเอง และด้วยความทีย่ คุ สมัยแปรเปลีย่ น
เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีก็มีไว้เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์มากขึ้น
ในโลกของธุรกิจย่อมต้องมีการแข่งขันที่สูงมากขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะ
ธุรกิจประเภทขนส่งหรือโลจิสติกส์ ในประเทศสหรัฐอเมริกาธุรกิจประเภทนี้
มีการขาดทุนหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ด้วยปัญหาสินค้าทีเ่ สียหายหรือ
ช�ำรุด สาเหตุที่เกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะพนักงานประจ�ำ

มนุษย์เกราะเหล็ก

ได้ถือก�ำเนิดขึ้นแล้วที่อังกฤษ
ชุดเกราะติดเครือ่ งยนต์สามารถท�ำให้คนนัน้ บินได้จริง ๆ เหมือนในภาพยนตร์
Iron Man ได้ถือก�ำเนิดขึ้นโดย Richard Browning หนุ่มชาวอังกฤษ
เจ้าของฉายา Tony Stark ผู้ซึ่งก�ำลังท�ำความฝันให้แก่มนุษย์ที่ฝันอยาก
จะบินได้ให้เป็นจริงขึ้นมา Richard ได้พยายามคิดค้นประดิษฐ์ชุดเกราะ
ติดเครื่องยนต์ไอพ่นหรือที่ถูกเรียกกันว่า “ชุด Iron Man” และได้ท�ำการ
บันทึกสถิติโลกลงใน Guinness World Records โดยการใส่ชุดเกราะ
Iron Man บินข้ามทะเลสาบลากูนา พาร์ก ในเมืองเรดดิ้ง ประเทศอังกฤษ
สถิติความเร็วสูงสุดที่ท�ำได้คือ 32.02 ไมล์/ชั่วโมง หรือ 51.53 กิโลเมตร/
ชั่วโมง ซึ่งเป็นความเร็วสูงสุดที่ท�ำได้ในครั้งที่ 3 ก่อนจะตกลงทะเลสาบ
กลางคันและไม่สามารถบินกลับมาได้ ถือว่าเป็นสถิตใิ หม่ทเี่ กิดขึน้ อีกด้วย
ชุดเกราะ Iron Man นี้ควบคุมการบินโดยการเคลื่อนไหวร่างกายหลังจาก
สวมชุดแล้วเท่านั้น ไม่มีการใช้รีโมตคอนโทรลในการบังคับควบคุมชุด
ดังกล่าวแต่อย่างใด
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ที่เป็นมนุษย์อย่างเรา ๆ ไม่สามารถตรวจสอบ
สินค้าได้อย่างทัว่ ถึง ตัวอย่างเช่น บริษทั ค้าปลีก
รายใหญ่ Walmart โรงงานของ Walmart ที่
เล็กที่สุดยังมีโกดังสินค้าที่มีขนาดใหญ่กว่า
สนามฟุตบอล 17 สนามรวมกันเสียอีก!!! แต่
พนั ก งานหุ ่ น ยนต์ น ้ อ งใหม่ อย่าง QC โดรน
สามารถบินตรวจสินค้าได้ละเอียดทุกซอกทุกมุม
ซึง่ มนุษย์อย่างเรา ๆ ท�ำอย่างโดรนไม่ได้แน่นอน
อีกทัง้ ยังตรวจสอบสินค้าว่าเกิดความเสียหาย
หรือช�ำรุดหรือไม่ ได้อย่างแม่นย�ำมากถึง 95%

ไม่นอ้ ยหน้า Apple
หน้ากากหลักพัน
เปิด iPhone X ได้!!!

หลังจากที่ Apple ได้เปิดตัว iPhone X รุ่นพิเศษฉลองครบรอบ 10 ปีของผลิตภัณฑ์
iPhone อย่างเป็นทางการ โดย iPhone X มาพร้อมกับฟีเจอร์สุดล�้ำมากมาย ซึ่งหนึ่ง
ในนัน้ ก็คอื Face ID หรือระบบสแกนใบหน้าที่ Apple เปิดตัวออกมาว่าเป็นเทคโนโลยี
แห่งอนาคตเลยทีเดียว แต่ล่าสุดบริษัท Bkav บริษัทด้านนิรภัยทางระบบออนไลน์ที่
ตัง้ อยูใ่ นเวียดนาม ได้ทดลองสร้างหน้ากากจ�ำลองขึน้ แล้วปรากฏว่าสามารถปลดล็อก
ด้วย Face ID ได้!!! บริษัท Bkav จึงได้เผยแพร่คลิปการทดสอบการเข้าใช้งาน
iPhone X โดยใช้หน้ากากที่เหมือนหน้าคนจริง ๆ
ซึ่งหน้ากากนี้พิมพ์ขึ้นด้วยระบบ 3 มิติ
ประกอบการตกแต่งใบหน้าด้วยเครื่อง
ส�ำอางและภาพ 2 มิติ เน้นตกแต่งบริเวณ
แก้ม จมูก และรอบ ๆ ใบหน้าเป็นพิเศษ
รวมถึงใช้ซิลิโคนในการสร้างจมูกปลอม
เพื่อหลอก AI จนส�ำเร็จ ส�ำหรับหน้ากาก
ดังกล่าวมีต้นทุนการผลิตประมาณ 150
ดอลลาร์ หรือประมาณ 5,000 บาท ก็
ต้องคอยติดตามกันต่อไปว่า Apple จะ
ออกมาแก้เกมนี้กันอย่างไร!!!

โดรนสะเทินน�้ำสะเทินบก
จากกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา

ปัจจุบนั โดรนสามารถใช้สง่ ของ ส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ต สืบราชการลับ
ถ่ายภาพ ถ่ายวิดโี อกลางอากาศ ตามหาคน ตลอดจนบังคับให้ยงิ จรวด
และยิงปืนได้ แต่พฒ
ั นาการของโดรนไม่ได้หยุดเพียงเท่านัน้ เพราะคราวนี้
โดรนได้พฒ
ั นาจนกลายเป็นเรือด�ำน�ำ้ ไปแล้ว!!! โดยโดรนล�ำนีไ้ ด้รบั การ
สนับสนุนจากกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ที่ออกแบบมาเพื่อส�ำหรับการ
ใช้งานทัง้ ทางอากาศ และใต้นำ�้ เพือ่ ภารกิจค้นหาผูป้ ระสบภัยหรือภารกิจ
เสี่ยงอันตรายอื่น ๆ ซึ่งสามารถน�ำไปใช้งานในทางทหารได้ เช่น การ
ค้นหาทุ่นระเบิด ผู้รอดชีวิต รวมไปถึงส�ำรวจสิ่งต่าง ๆ ใต้น�้ำได้อีกด้วย
โครงการนีเ้ ริม่ ขึน้ มาจากความช่วยเหลือของนักศึกษา โดยได้รบั ทุนจาก
กองทัพเรือในการวิจยั และพัฒนาโดรนทีส่ ามารถบินไปในอากาศและ
ลงไปใช้ในใต้นำ�้ ทัง้ นี้ คาดว่าโปรเจกต์โดรนดังกล่าวจะใช้ได้จริงภายใน
ปีหน้า และจะมีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมให้อีกด้วย เช่น กล้องใต้น�้ำ
และเซ็นเซอร์การค้นหาต่าง ๆ
วารสาร อุตสาหกรรม

35

สติ๊กเกอร์ Graphene
วัดสมอง กล้ามเนื้อ และหัวใจ

Graphene เป็นแร่ชนิดหนึ่งที่นักวิจัยได้คิดค้นขึ้นมาและได้น�ำมา
พัฒนาเป็นอุ ป กรณ์ อิ เล็กทรอนิกส์ในรูปแบบสติ๊กเกอร์ เพื่อใช้
ตรวจวัดสุขภาพของคนไข้ เพียงแค่ติดสติ๊กเกอร์ Graphene ไว้ใน
ส่วนทีต่ อ้ งการวัดค่า ตัวเลขทุกอย่างก็จะปรากฎขึน้ บนหน้าจอแสดงผล
ทันที ไม่ว่าจะเป็นการตรวจวัดสมอง กล้ามเนื้อ หรือหัวใจ ซึ่งทาง
มหาวิทยาลัยเท็กซัส ออสติน ได้เป็นผูค้ ดิ ค้นขึน้ แม้วา่ ในปัจจุบนั นี้
ทองจะเป็นแร่ที่ใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการแพทย์ใน
การน�ำมาเป็นส่วนประกอบหนึ่งของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ
เช่น เครือ่ งตรวจหัวใจ เครือ่ งวัดกล้ามเนือ้ แต่คณ
ุ สมบัตขิ อง Graphene
มีความบางกว่าทองถึง 100 เท่า และเป็นตัวน�ำความร้อนและ
กระแสไฟฟ้าทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากกว่าทอง อีกทัง้ ยังเป็นวัสดุทเี่ กือบจะ
โปร่งแสงเลยก็ว่าได้ ด้วยเหตุนี้สติ๊กเกอร์ Graphene จึงสามารถ
ยืดหยุ่นได้ตามธรรมชาติของผิวหนัง แม้ว่าตอนนี้ Graphene จะ

ได้รับความนิยมในแวดวงอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
มากกว่าทางการแพทย์ เนือ่ งด้วยราคาทีส่ งู เป็นอย่างมาก
แต่ถ้าในอนาคตราคาของ Graphene ถูกลง เชื่อว่าคง
ได้รับความนิยมในวงการแพทย์ไม่น้อยเลยทีเดียว

Amazon
พัฒนาระบบส่งของในบ้าน แม้ลูกค้าไม่อยู่บ้าน!!!
Amazon ได้คดิ กลยุทธ์ใหม่ทชี่ อื่ ว่า Amazon Key เป็นบริการ
ทีพ่ ยายามท�ำให้การซือ้ สินค้านัน้ ง่ายและสะดวกโดยทีล่ กู ค้า
แทบไม่ต้องลุกออกจากเก้าอี้หรือที่นอน อย่างไรก็ตาม
ลูกค้าทีต่ อ้ งการใช้บริการจะต้องเป็นสมาชิก Amazon
Prime เสียก่อน และยังต้องลงทุนซือ้ กล้องวงจรปิดและ
กุญแจล็อกระบบ Wi-Fi จากทาง Amazon เพื่อให้
พนักงาน Amazon เปิดประตูบา้ นของคุณเพือ่ เข้าไป
ส่งของถึงในบ้านได้ Amazon Key ท�ำงานร่วมกับ
กล้องรักษาความปลอดภัยที่ชื่อ Cloud Cam ซึ่งเป็น
กล้องรักษาความปลอดภัยแบบใหม่ของบริษัทและ
แอปพลิเคชันทีช่ อื่ Key ซึง่ จะมีให้ใช้เฉพาะกับสมาชิกระดับ
พรีเมียมเท่านัน้ นอกจากจะอ�ำนวยความสะดวกในการส่งของ
ลูกค้ายังสามารถใช้บริการนีเ้ พือ่ อ�ำนวยความสะดวกแก่แขก
ผู้ที่จะมาที่บ้านได้อีกด้วย
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เงียบเกินไปจนเป็นเหตุ!!!

ค่ายรถ Nissan คิดค้นระบบเสียงเมโลดี้
ค่ายรถยนต์ยกั ษ์ใหญ่อย่าง Nissan ได้พฒ
ั นากลยุทธ์ยานยนต์
ระบบขับเคลือ่ นไฟฟ้าอย่างต่อเนือ่ ง นอกจากรูปทรงทีด่ งึ ดูดใจ
และสะดวกสบายแล้ว ทางค่ายยังได้คำ� นึงถึงความปลอดภัย
ในการขับขีด่ ว้ ยอีกว่า การทีร่ ถไฟฟ้ามีความเงียบมากจนเกินไป
ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ท�ำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้
แม้วา่ ความเงียบจะเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมแต่มนั ก็มขี อ้ เสีย
คือเรือ่ งของอุบตั เิ หตุบนท้องถนน Nissan จึงได้คดิ ค้นนวัตกรรม

เสียงเมโลดี้ “Canto” มาจากภาษาละตินทีห่ มายถึง ร้องเพลง
โดยระบบจะมีเสียงแจ้งไปยังคนที่อยู่ในระยะใกล้ตัวรถ
มากเกินไป ระบบนี้จะช่วยให้ผู้ขับรถยนต์ชะลอความเร็ว
ของรถให้อยู่ในช่วงระยะที่ต้องระวัง นับว่าเป็นการช่วยลด
อุบตั เิ หตุบนท้องถนนได้ดเี ลยทีเดียว ซึง่ เสียงของระบบนีจ้ ะ
ดังตามความเร็วของเครื่องยนต์ไม่ว่ารถจะวิ่งเร็วไปหรือ
ช้าไปก็ตาม

ตรวจสอบอายุ

ด้วยการสแกนใบหน้าผ่านแอปพลิเคชัน Yoti
แอปพลิเคชัน Yoti ได้ถกู น�ำมาใช้ในร้านค้าทีม่ จี ดุ บริการตัวเองและมีการก�ำหนดอายุ
ของผู้ซื้อซึ่งแอปพลิเคชัน Yoti จะถูกน�ำมาใช้ในซูเปอร์มาร์เก็ตที่ประเทศอังกฤษใน
ต้นปี 2561 โดยแอปพลิเคชันนี้จะมีการบันทึกภาพและข้อมูลบัตรประชาชนเอาไว้
แอปพลิเคชันตัวนีไ้ ด้จดั ท�ำขึน้ เพือ่ เป็นการเตือนหรือการห้ามทางอ้อม ไม่ให้ผซู้ อื้ ทีอ่ ายุ
ต�ำ่ กว่าเกณฑ์ซอื้ สินค้าบางประเภท ซึง่ ก็หนีไม่พน้ สินค้าประเภทเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
เพราะผูใ้ ช้บริการทีต่ อ้ งการซือ้ สินค้าประเภทนีจ้ ะต้องสแกนใบหน้าผ่านแอปพลิเคชัน
Yoti เพื่อระบุอายุก่อนท�ำการซื้อสินค้านั่นเองและในอนาคตทางทีมงานผู้จัดท�ำ
แอปพลิเคชัน Yoti ยังได้มแี ผนทีจ่ ะเตรียมน�ำแอปพลิเคชันนีไ้ ปใช้ในผับหรือบาร์ เพือ่
ป้องกันการปลอมแปลงอายุในบัตรประชาชนของผูเ้ ข้าใช้บริการสถานบันเทิงอีกด้วย
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การพัฒนาอุตสาหกรรม

ตั้งแตยุค 1.0-4.0

เป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วทีม่ นุษย์ผลิตสินค้ารวมถึงบ้านเรือนและอาวุธ จากแรงงานสัตว์หลากหลายชนิด
มาช่วยในการท�ำงานอุตสาหกรรม ในตอนต้นของศตวรรษที่ 19 แม้ว่าการผลิตเริ่มเปลี่ยนไปอย่างมาก
เมือ่ มีการพัฒนาอุตสาหกรรมเข้ามานัน้ ก็มกี ารพัฒนาอย่างรวดเร็ว ท�ำให้โลกของอุตสาหกรรมดูแคบลง
ดังนั้น เราจะให้ทุกท่านได้มองเห็นว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมตั้งแต่ยุค 1.0 จนถึงยุคปัจจุบัน 4.0 นั้น
มีการพัฒนาอย่างไรบ้าง

อุตสาหกรรม 2.0
อุตสาหกรรม 1.0
ในปี ค.ศ. 1800 ได้มีการพัฒนาเครื่องจักรที่
ใช้นำ้� และไอน�ำ้ เพือ่ ช่วยเหลือคนงาน ท�ำให้ภาค
อุตสาหกรรมมีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

ค.ศ. 1800 - 1899
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เมื่อต้นศตวรรษที่ 20 ไฟฟ้ากลายเป็นแหล่ง
พลังงานหลัก ใช้งานง่ายกว่าน�้ำและไอน�้ำ
จึงมีการใช้พลังงานไฟฟ้าแทนการใช้นำ�้ และ
ไอน�ำ้ ช่วงนีย้ งั ได้เห็นถึงการพัฒนาโปรแกรม
การจัดการซึง่ ท�ำให้สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของภาคอุตสาหกรรมอีกด้วย

ค.ศ. 1900 - 1999

อุตสาหกรรม 4.0
อุตสาหกรรม 3.0
ในช่วงปลายทศวรรษสุดท้ายของศตวรรษ
ที่ 20 การประดิ ษฐ์ แ ละการผลิต อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ทรานซิสเตอร์ ในช่วงนี้
ยั ง ก่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาระบบซอฟต์ แ วร์
เพือ่ ใช้ประโยชน์จากฮาร์ดแวร์อเิ ล็กทรอนิกส์
ระบบรวม ท�ำให้เกิดการลดต้นทุน สามารถ
ย้ายฐานการผลิตยังประเทศที่มีต้นทุนต�่ำ
ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การสร้ า งแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นทางการ

ค.ศ. 2000 - 2010

ในศตวรรษที่ 21 หรือยุคปัจจุบนั อุตสาหกรรม
4.0 เชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ตของสิง่ ต่าง ๆ (IOT)
ด้วยเทคนิคการผลิตเพือ่ ให้ระบบต่าง ๆ สามารถ
แบ่งปันข้อมูลวิเคราะห์และใช้ เพือ่ ช่วยในการ
ด�ำเนินการอย่างชาญฉลาด นอกจากนีย้ ัง
ประกอบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้ง
การผลิตสารเติมแต่งหุน่ ยนต์ปญ
ั ญาประดิษฐ์
(AI) และเทคโนโลยีองค์ความรู้อื่น ๆ ด้วย
วั ส ดุ ขั้ น สู ง ทุ ก หน่ ว ยของระบบการผลิ ต
ตั้งแต่วัตถุดิบ เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์
ระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์หน่วยต่าง ๆ
เหล่ า นี้ จ ะถู ก ติ ด ตั้ ง ระบบเครื อ ข่ า ยเพื่ อ
ให้สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ซึ่งกันและกันอย่างอิสระ เพื่ อ การจั ด การ
กระบวนการผลิตทั้งหมด

ค.ศ. 2011 - ปจจุปน
วารสาร อุตสาหกรรม
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ME CORNER
โดย นายสมชาย หาญหิรัญ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ว่าด้วย

“หัวและใจ”
โอกาสทางธุ ร กิ จ บางครั้ ง ก็ เ ปิ ด กว้ า งให้ เ ราตั ก ตวงและ
ไขว่คว้ามาได้ง่าย ๆ แต่ส�ำหรับคนที่ประสบความส�ำเร็จที่
แท้จริงและยั่งยืนนั้น ต้องเป็นผู้ส ร้ า งโอกาสนั้ น ขึ้นมาเอง
สุดสัปดาห์กอ่ น ผมมีโอกาสไปเยือนขอนแก่น และพูดคุยกับ
คุณเสกสรร งานดี เจ้าของวิสาหกิจชุมชน ชือ่ “Thai Herbal
Standard” ทีข่ ยับมาเป็น SME ได้โดยการสร้างโอกาสทางธุรกิจ
ของตนเองขึน้ มา จากเดิมทีผ่ ลิตยาพืน้ บ้านแผนโบราณมาเป็น
เครื่องดื่มสุขภาพที่มาจากสมุนไพร โดยเริ่มมองตลาดง่าย ๆ
ว่าท�ำไมเครื่องดื่มที่เขาอ้างสรรพคุณว่าบ�ำรุงก�ำลัง แต่ไม่มี
ส่วนผสมของสิง่ ดี ๆ เช่น สมุนไพรทีเ่ รามีมากมาย และถ้าหาก
มีเครื่องดื่มสุขภาพที่มีส่วนผสมของสมุนไพรก็น่าจะมีโอกาส
จากนัน้ ก็เริม่ มองหาแนวทางทีจ่ ะเข้าสูต่ ลาดเครือ่ งดืม่ สุขภาพนี้
และแน่นอนว่ากลยุทธ์ต้องต่างจากยักษ์ใหญ่เจ้าของตลาด
ไม่งั้น “เจ๊ง” ตั้งแต่คิดแล้ว
วันนั้น ผมซักคุณเสกสรรค่อนข้างเยอะเพราะตลาดนี้เป็น
ตลาดทีน่ า่ สนใจ ถือเป็นช่องว่างทีบ่ ริษทั ขนาดใหญ่ไม่ได้มอง
และเข้าถึงยาก และเขาเล่าถึงจุดพลิกผันและประเด็นการมอง
ตลาด รูปแบบผลิตภัณฑ์ และสิง่ รอบด้าน ว่าเขาตัดสินใจอย่างไร
และอะไรท�ำให้เขามั่นใจในการเข้าสู่ตลาดนี้และสามารถ
ขยายการลงทุ น เพิ่ ม ขึ้ น ได้ ซึ่ ง วั น ที่ ผ มไปเยี่ ย มวิ ส าหกิ จ นี้
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ยื่นขอสินเชื่อกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐ และ
ส่วนเพิ่มเติมจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม กว่าสิบล้านบาท เรียกว่าขยายตัวแบบก้าวกระโดด
และก�ำลังจะมีเครื่องจักรทันสมัยมาแทนที่เครื่องเดิมเพื่อ
ขยายก�ำลังการผลิต มีหอ้ งทดลองเพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
ที่ร่วมลงทุนกับสถาบันการศึกษา อาคารและเครื่องจักรผลิต
เป็นไปตามแบบของ อย. และ GMP เรียกได้วา่ พร้อมรบเต็มที่
“เสกสรร” มองตลาดเครื่องดื่มสมุนไพรนี้ว่าเป็นตลาดล่าง
ระดับชุมชน เรียกว่าบ้าน ๆ เลยครับ ดังนัน้ ช่องทางทีจ่ ะเข้าถึง
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ต้องเป็นช่องทางพิเศษ คือถึงตัวและ
เป็ น วงกว้ า งระดั บ หนึ่ ง ซึ่ ง เขาพบว่ า สถานี วิ ท ยุ ชุ ม ชนที่ มี
เครื อ ข่ า ยจ� ำ นวนมากกระจายในพื้ น ที่ ห ลายชุ ม ชนเป็ น
ช่องทางที่ดีที่สุด และสินค้านี้เป็นสินค้าเครื่องดื่มที่คนซื้อ
ต้องเชื่อใจสุด ๆ ที่จะดื่มเข้าไป การสร้างความเชื่อถือให้กับ
เครื่องดื่มที่มีราคากว่ายี่สิบถึงสามสิบบาทต่อขวดในตลาด
ชุมชนเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก ๆ เพราะเมื่อเทียบกับรายได้
ของลูกค้าเป้าหมายกับเงินจ�ำนวนนี้เป็นเรื่องไม่ง่ายที่จะ
ยอมให้เขาควักตังค์มาซือ้ สินค้าเรา ซึง่ ดืม่ แล้วผลอาจไม่แสดง
ให้เห็นชัดเจนในระยะสั้นหรือในระยะยาวก็ยากที่จะวัดได้
จึงเป็นบทท้าทายทางการตลาดที่ส�ำคัญ

สิ่งส�ำคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่นกับลูกค้าเป้าหมาย คือ การรับรู้ว่าสินค้าของเขาดี เขามองสองปัจจัย
ที่ไม่ต้องสร้างการรับรู้จากลูกค้ามาก คือ ส่วนผสมจากสมุนไพรที่คนไทยทั่วไปรู้ถึงสรรพคุณ และบุคคล
ที่น่าเชื่อถือของลูกค้า ดังนั้น เครื่องดื่มนานาชนิดของเขาจะมีส่วนผสมของ เถาวัลย์เปรียง เจียวกู่หลาน
น�้ำหมากเหม่า ฯลฯ เป็นส่วนผสมพื้นฐาน จะเติมขมิ้น น�้ำใบมะนาว โสม หรือสมุนไพรอื่น ๆ แล้วแต่
จุดเน้นของแต่ละตลาด และส�ำหรับในส่วน “คน” นั้น ถือว่าเป็นตัวอ้างอิงในการสร้างความเชื่อมั่น
ในสินค้า เขามุ่งไปที่ดีเจ ผู้จัดรายการวิทยุ ที่มีเวลารายการของตนเองในวิทยุชุมชนหรือนักดนตรี
ลูกทุ่ง หมอล�ำดัง ๆ ในพื้นที่ และผมถึงเห็น “ช้างศึก” ซึ่งเป็นยี่ห้อเครื่องดื่มบ�ำรุงก�ำลังของ
“เสกสรร” จะเน้นการตลาดผ่านสถานีวิทยุชุมชน และร้านค้าเล็กๆ ในหมู่บ้านทั่วไป และยัง
ท�ำตัวเป็นผู้รับจ้างผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันนี้ให้กับคนอื่นๆ อีกมากที่อยากเป็นเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้และไปท�ำตลาดเอง เช่น นักร้อง หมอล�ำ หรือแม้แต่ดาราในประเทศ
เพื่อนบ้าน ก็มาจ้างผลิตเครื่องดื่มให้ภายใต้แบรนด์ของแต่ละคน แต่ “เสกสรร” บอก
ว่าไม่น่าห่วงมากเพราะตลาดคนละพื้นที่ เขาบอกว่าตลาดกว้างมาก แบ่งกันขาย
สบาย ๆ และสามารถสร้างความแตกต่างในส่วนผสมไม่ยาก เพราะสมุนไพรไทย
ที่คนไทยรู้จักสรรพคุณโดยไม่ต้องสาธยายมีจ�ำนวนหลากหลาย...
น่าสนใจครับว่ายังมีโอกาสธุรกิจอีกมากที่ยังให้ SME แสวงหา เพียงแต่มอง
ให้เจอและสร้างให้เกิด
ผมชอบวิธีของเขาว่าต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การเปิดห้องวิจัย
และผลิตฟรุกโตสที่ดึงความหวานจากผลไม้อื่น ๆ หรือดึงจากน�้ำตาลเอง
โดยใช้ปริมาณน�้ำตาลลดลงเพื่อให้เครื่องดื่มของเขามีความหวานที่
ผู้บริโภคไม่ต้องห่วงปัญหาจากน�้ำตาลมากเกิน ผมแอบถามว่าการผสม
สมุนไพรหลายชนิดเข้าด้วยกันจะมีผลต่อคุณภาพหรือปัญหาทางโภชนาการ
ของเครื่องดื่มหรือไม่ ผมคิดง่าย ๆ ว่าสมุนไพรทุกชนิดมีประโยชน์ของตัวเอง
แต่ถ้าทานรวมกันหรือผสมกันอาจกลายเป็นโทษ เขาบอกว่าเขามีการทดสอบ
ถึงส่วนผสมของสมุนไพรต่าง ๆ ก่อนจะก�ำหนดมาเป็นสูตรต่าง ๆ และ
จดทะเบียนกับ อย. แล้ว ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าไม่มีปัญหาเรื่องคุณภาพ
จากความรู้เดิมจากผู้ผลิตยาแผนโบราณและที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัย
ในสาขานี้ท�ำให้เขาเหมือนเสือติดปีก และมีกองทุนประชารัฐ SME เข้าไป
เป็นลมใต้ปีกให้ “เสกสรร” จึงมั่นใจว่าเขาสามารถพาวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้
ไปได้อีกไกลและบินได้สูงขึ้นอีก

“เสกสรร” เล่าถึงสิ่งที่ท�ำให้เขาคิดไกลมาถึงวันนี้ เพราะ
ความรูด้ งั้ เดิมจากบรรพบุรษุ จากเพือ่ นร่วมงาน โชคชะตา
ทีพ่ านพบ คนทีม่ สี ว่ นส�ำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
หุ้นส่วนธุรกิจที่ดี แต่ตลอดเวลาที่คุยกันผมว่าสิ่งส�ำคัญ
ที่สุดที่ท�ำให้เขามีวันนี้คือตัวเขาเองที่ทั้ง “หัวและใจ”
ทุม่ เทให้กบั วิสาหกิจแห่งนี้ “หัวสมอง” ทีค่ ดิ ไม่หยุด และ
แสวงหาโอกาสเสมอ และ “ใจ”ทีเ่ ปีย่ มไปด้วยความเชือ่ มัน่
และพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า
Image Source : Thai Herbal Standard
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ขับเคลื่อน

SME 4.0อุตสาหกรรม
ด้วยกองทุนจากกระทรวง

กระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมเสริมแกร่งแนวรุกให้ผู้ประกอบการ SME ทั้งรายใหญ่และรายย่อยในยุคของ Thailand 4.0
ที่จะขับเคลื่อนไปตามรูปแบบพลวัตดิจิทัล เพื่อสร้างความท้าทายใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการ SME ที่เทคโนโลยีใหม่ ๆ
จะน�ำมาซึ่งการพัฒนา โดยผู้ประกอบการ SME สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นผู้ได้รับผลการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นผู้น�ำ
การเปลี่ยนแปลง
กระทรวงอุตสาหกรรมยุค 4.0 พร้อมสานต่อพลังประชารัฐผ่านทางกองทุนต่าง ๆ ที่จะท�ำหน้าที่รับขอค�ำช่วยเหลือในการ
แก้ไขปัญหาเรื่องการเงิน น�ำมาวิเคราะห์กลั่นกรอง ให้ค�ำปรึกษาเบื้องต้น และส่งต่อไปยังกองทุนต่าง ๆ ดังนี้
1. กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
2. สินเชื่อ SME Transformation Loan
3. กองทุนพลิกฟื้น
4. กองทุนฟื้นฟู

กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี
ตามแนวประชารัฐ

สินเชื่อ SME Transformation
Loan

กองทุนพลิกฟื้น

กองทุนฟื้นฟู

วงเงิน
20,000,000 บาท

วงเงิน
15,000,000,000 บาท

วงเงิน
1,000,000,000 บาท

วงเงิน
2,000,000,000 บาท

ให้เงินกู้ต่อรายไม่เกิน
10,000,000 บาท

ให้เงินกู้ต่อรายไม่เกิน
10,000,000 บาท

ให้กู้ต่อรายไม่เกิน
1,000,000 บาท

ให้กู้รายย่อยไม่เกิน
200,000 บาท

ระยะเวลาผ่อนช�ำระ 7 ปี

ระยะเวลาผ่อนช�ำระ 7 ปี

ระยะเวลาผ่อนช�ำระ 7 ปี

ปลอดเงินต้น 3 ปี
ดอกเบี้ย 1 %

ปลอดเงินต้น 3 ปี
ดอกเบี้ย 1 %

ปลอดเงินต้น 2 ปี
ดอกเบี้ย 0 %

SME ไม่เกิน
1,000,000 บาท ระยะ
เวลาผ่านช�ำระ 10 ปี
ปลอดเงินต้น 3 ปี
ดอกเบี้ย 0 %

กระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมแล้วที่จะช่วยผู้ประกอบการ SME เสริมแกร่งเพื่อพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ ยุค 4.0 เติมทุน
เสริ ม แกร่ ง หลั ง กู ้ ฟื ้ น ฟู ไ ม่ ทิ้ ง กั น โดยสามารถสอบถามข้ อ มู ล หรื อ ดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ Call Center: 1538
อีเมล smerescuecenter@gmail.com และเว็บไซต์ http://www.smessrc.com
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OPOAI 4.0
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนกับอุตสาหกรรมแปรรูปไทย

การเกษตรมีสว่ นสร้างรายได้การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศมาช้านาน
แต่หากมีผลผลิตจ�ำนวนมากและซ�้ำกัน ก็จะท�ำให้สินค้าล้นตลาด และ
ท�ำให้มูลค่าสินค้านั้นลดน้อยลงไป
ดังนั้นจึงต้องมีการดึงศักยภาพของผลผลิตต่าง ๆ แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมที่หลากหลายเพื่อสร้างมูลค่าและเชื่อมโยงเศรษฐกิจทั้ง
ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมไว้ด้วยกัน กระทรวงอุตสาหกรรมจึงมี
นโยบายในการผลักดันให้อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้มีความเข้มแข็ง
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเกิดเป็น โครงการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
ในภูมภิ าค ตามนโยบาย One Province One Agro-Industrial Product
หรือทีเ่ รียกกันว่า OPOAI (โอ-ปอย) ซึง่ เริม่ ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่
พ.ศ. 2550 นั่นเอง โดยผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปนั้นแบ่งออกได้เป็นหลาก
หลายกลุ่ม เช่น ข้าว พืชไร่ ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ไม้ยางพารา สมุนไพร มันส�ำปะหลัง ฯลฯ ซึ่งในปี 2560 มีสถาน
ประกอบการเข้าร่วมโครงการ จ�ำนวนทั้งสิ้น 171 รายทั่วประเทศ
ส�ำหรับโครงการ OPOAI จะประกอบไปด้วย 8 แผนงานพัฒนาให้ผู้ประกอบการเลือกยกระดับ ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การบริหารจัดการโลจิสติกส์
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
การปรับปรุงคุณภาพและพัฒนางาน
การลดต้นทุนพลังงาน
การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ / ระบบมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาด
การบริหารจัดการด้านการเงิน
การจัดการสถานประกอบการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ซึง่ ทีป่ รึกษาโครงการจะเข้าไปให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำถึงในสถานประกอบการ และร่วมพัฒนากิจการ 2 แผนงานจาก 8 แผนงานหลัก
ข้างต้นตามที่แจ้งความประสงค์กับโครงการ เพื่อช่วยต่อยอดและแก้ไขจุดอ่อนในด้านต่าง ๆ ทั้งในเรื่องการผลิต การจัดเก็บ
ข้อมูล การควบคุมคุณภาพ การบริหาร การเพิม่ นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ให้กบั ผลิตภัณฑ์ สูก่ ารแข่งขันในตลาดโลกได้
และกระทรวงอุตสาหกรรมยังคงมุง่ มัน่ เดินหน้าพัฒนาผูป้ ระกอบการกลุม่ อุตสาหกรรมแปรรูปให้พร้อมเข้าสู่ ‘อุตสาหกรรม 4.0’
เพื่อสร้างความมั่นคงและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไปอย่างยั่งยืน
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TH ICIV

บ้านศาลาดิน
สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนใกล้กรุง

ริมคลองมหาสวัสดิ์

หากใครที่ก�ำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวที่จะได้สัมผัสกับธรรมชาติและ
เห็นถึงวิถชี วี ติ ชุมชน ทีส่ ำ� คัญสามารถเดินทางมาได้ทกุ วัน ทัง้ ช่วงวันหยุด
สุดสัปดาห์หรือจะวันธรรมดา และยังอยูใ่ กล้กรุงเทพฯ ก็ขอแนะน�ำให้มายัง
บ้านศาลาดิน อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ที่จะตอบโจทย์
ทั้งหมดนี้ได้เป็นอย่างดี
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บ้านศาลาดิน เป็นหนึ่งในหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village: CIV) โดยกระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งชุมชนแห่งนี้ตั้งอยู่ริมคลองมหาสวัสดิ์ เป็นคลองขุดที่เกิดขึ้นจากพระราชด�ำริของ
รัชกาลที่ 4 ถือเป็นคลองขุดทีก่ ว้างทีส่ ดุ ในสมัยนัน้ และยังคงเป็นเส้นทางสัญจรของชาวบ้านจวบจนปัจจุบนั นี้ โดยจุดเด่นของ
การท่องเทีย่ วนีก้ ค็ งหนีไม่พน้ การนัง่ เรือล่องชมความงามริมสองฝัง่ คลอง และแวะไปยังจุดท่องเทีย่ วต่าง ๆ ซึง่ มีทงั้ หมด 5 แห่ง
ด้วยกัน ส�ำหรับอัตราค่าบริการล่องเรือ คือ 350 บาท/ล�ำ และคิดค่าบริการเพิ่มคนละ 100 บาท (นั่งได้สูงสุด 6 คน) สามารถ
ลงเรือได้ 2 จุด คือ ตลาดน�้ำบ้านศาลาดิน และวัดสุวรรณาราม
เมื่ อ พร้ อ มกั น แล้ ว ก็ รี บ ลงเรื อ และออกเดิ น ทางกั น เลย...
เริ่มจากการชม นาบัวสัตตบงกช ที่กว้างใหญ่กว่า 15 ไร่ มี
ศาลาหลังใหญ่ให้นั่งผ่อนคลาย รวมถึงยังมีกิจกรรมลงเรือให้
นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ เ ก็ บ ความงดงามของบั ว กั น อย่ า งใกล้ ชิ ด
ซึง่ ดอกบัวทีน่ ชี่ าวบ้านจะเก็บกันในยามรุง่ สาง (วันเว้นวัน) เพือ่
ส่งไปขายยังปากคลองตลาด และหากเดินทางมาในช่วงฤดูรอ้ น
ก็จะพบกับทิวทัศน์ทใี่ นบึงจะแน่นขนัดไปด้วยดอกบัว เนือ่ งจาก
เป็นฤดูที่บัวจะเจริญเติบโตได้ดีที่สุดนั่นเอง
หลังจากผ่อนคลายรับลมเย็นไปกับนาบัวแล้ว ก็ได้เวลา
ลงเรือไปยังจุดต่อไปกับ บ้านฟักข้าว ที่นี่นักท่องเที่ยวจะ
ได้ลิ้มลอง “น�้ำฟักข้าว” และ “น�้ำอัญชันมะพร้าวอ่อน”
เป็ นเครื่ องดื่ มต้ อนรั บ ซึ่ ง ที่ นี่ยัง ร่ มรื่ นด้ ว ยต้ น ฟั กข้า ว
ที่ปลูกเป็นซุ้มเสมือนหลังคาให้ร่มเงารวมถึงยังออกผลให้
เราได้ชื่นชมกัน โดยจะสามารถสังเกตเห็นสีของผลที่แตก
ต่างกันถึง 5 เฉดสี คือ เขียว เหลืองอ่อน เหลืองแก่ ส้ม
และแดง อันหมายถึงพร้อมให้เก็บแล้วนัน่ เอง ส�ำหรับฟักข้าว
นั้นก็มีสรรพคุณที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น ลดความ
เสีย่ งโรคโลหิตจาง ลดคลอเลสเตอรอลช่วยลดระดับน�ำ้ ตาล
รักษาหลอดเลือดหัวใจ และป้องกันมะเร็งเป็นต้น
นอกจาก น�้ำฟักข้าวแล้ว คุกกี้และหมี่กรอบฟักข้าว ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ควรพลาดเช่นกัน รวมถึงยังสามารถซื้อกลับไปเป็นของฝากได้อีกด้วย
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จุดหมายถัดไปก็คือ สวนผลไม้และนาข้าว เมื่อได้ยินชื่อ
สวนผลไม้...เป็นอันแน่นอนว่าเราได้รับการต้อนรับอย่าง
อบอุ่นด้วยผลไม้ที่มีมาให้ชิม ไม่ว่าจะเป็นกล้วย มะม่วง ฝรั่ง
ส้มโอ รวมถึงขนมหวานไทยอืน่ ๆ อีกด้วย และหากอยากสัมผัส
บรรยากาศท้องทุ่งนาแบบ 360 องศาล่ะก็ ต้องพึ่ง “รถอีแต๋น”
เป็นพาหนะที่จะน�ำเราสู่ธรรมชาติอันบริสุทธิ์นี้กัน (ค่าบริการ
100 บาท สามารถนั่งได้ 10 คน)
รถอีแต๋นที่มุ่งหน้าสู่ท้องนา โคลงไปโคลงมาจากพื้นผิวดินที่
ไม่เรียบสม�ำ่ เสมอแบบนีน้ บั ได้วา่ เป็นอรรถรสแห่งการเดินทาง
และคนนั่งอย่างเราก็ยังได้เห็นสกิลของพี่คนขับรถอีแต๋นที่
ต้องมีการเอีย้ วตัวเมือ่ ถึงทางเลีย้ วโค้งอีกด้วย เพียงอึดใจเดียว
ก็ได้พบกับทิวทัศน์ของนาข้าวเขียวขจี มีเพิงพักให้ได้นงั่ หย่อนใจ
รับลมธรรมชาติ โดยทีน่ เี่ ป็นพืน้ ทีก่ ารเกษตรแบบไร่นาสวนผสม
บนพื้นที่ 80 ไร่ ซึ่งมีผลไม้ให้กินกันตลอดทั้งปี และนอกจากนี้
ก็ยังเลือกซื้อผลไม้หรือผลิตภัณฑ์แปรรูปอย่างเช่นกล้วยอบ
หรือมะม่วงกวนได้อีกด้วย

จุดต่อมาทีเ่ รือแล่นพาเรามาเทียบท่าก็คอื นากล้วยไม้ บนพืน้ ที่
เพาะปลูกแบบธรรมชาติประมาณ 12 ไร่ จะได้พบกับกล้วยไม้
สกุลหวายทีช่ ชู อ่ ดอกสวยสดใสอยูร่ ายรอบตัว รวมทัง้ ยังมีกล้วยไม้
สกุลแวนด้าหลากหลายสีสันให้ได้ชื่นชม ซึ่งที่นี่ยังนับเป็นแหล่ง
ผลิตกล้วยไม้สง่ ออกทีส่ ำ� คัญ และหากถูกอกถูกใจก็สามารถติดต่อ
ซื้อเพื่อน�ำกลับไปดูแลกันต่อที่บ้านได้เลย
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และจุดสุดท้ายส�ำหรับทริปนี้ บ้านข้าวตัง ที่รับรองว่าทุกคน
จะต้องชื่นชอบไม้แพ้กับ 4 จุดก่อนหน้า เพราะนอกจากเราจะ
ได้ชมการสาธิตการท�ำข้าวตังที่เป็นผลิตภัณฑ์และของฝาก
ขึ้นชื่อของที่นี่แล้ว ก็ยังได้ลิ้มลองข้าวตังสด ที่รสชาติอร่อยเป็น
เอกลักษณ์หาไม่ได้จากที่ไหนแน่นอน โดยวิธีการกินเริ่มจาก
ทาน�้ำปรุงบนแผ่นข้าวตังที่ผ่านการทอดแล้ว จากนั้นโรยหน้า
ด้วยหมูหยองหรืองากันตามใจชอบ นอกจากทีน่ จี่ ะมีผลิตภัณฑ์
ข้าวตังจ�ำหน่ายแล้ว ก็ยงั มีขา้ วตังสดทีเ่ ราได้กนิ กันไปก่อนหน้านี้
ด้วยเช่นกัน ซึ่งน�้ำปรุงสามารถเก็บได้ 2 สัปดาห์ เนื่องจากไม่มี
การใส่วัตถุกันเสียใด ๆ นั่นเอง
ทั้งหมดนี้ไม่เพียงเราจะได้เต็มอิ่มกับบรรยากาศธรรมชาติอันบริสุทธิ์แล้ว ก็ยังอิ่มเอมไปกับวิถีชีวิตชาวบ้าน การสัญจรทางน�้ำ
และบ้านเรือนริมสองฟากฝัง่ ทีร่ วมกันเป็นเอกลักษณ์ เปีย่ มไปด้วยคุณค่าแห่งการอนุรกั ษ์ และไม่ควรพลาดกับการหาโอกาส
มาสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวสุดพิเศษนี้กันให้ได้สักครั้งหนึ่ง ณ บ้านศาลาดิน
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