
รุกใชระบบอัตโนมัติ 

ดันผลิตภาพการแขงขันของประเทศ

“สถาบันไทย-เยอรมัน” 
แกนกลางขับเคล�อนยุทธศาสตรหุนยนต

และระบบอัตโนมัติ

หมูบานอุตสาหกรรม “เกาะเกร็ด” 
มิติใหมแหงการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

WHA ธุรกิจนําเทรนด

ของกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 10 เดือนมีนาคม-เมษายน 2561
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NEED TO KNOW
WHA ธุรกิจน�ำเทรนด์ 
รุกใช้ระบบอัตโนมัติปฏิบัติงำน 
ดันผลิตภำพกำรแข่งขัน
ของประเทศ

SPECIALSCOOP
อุตสำหกรรม 4.0 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ขับเคลื่อนประเทศไทย

NEWS
ร่วมชมงำน “อุ่นไอรัก
คลำยควำมหนำว”

HOT ISSUE
รัฐบำลคลอด “อีเอฟซี” 
ยกระดับผลไม้ไทย-เพิ่มรำยได้
เกษตรกรอย่ำงยั่งยืน

8
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START UP
“พำเลท เมกเกอร์ กรุ๊ป” 
ผู้ประสบควำมส�ำเร็จจำกกำร
เข้ำร่วมโครงกำร OPOAI ปี 2560

THAICIV
เปิดมิติใหม่แห่งกำรท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ณ “เกำะเกร็ด”

SME CORNER
กำรขับเคลื่อนและ
สร้ำงสภำพแวดล้อมที่ดี
ให้กับเอสเอ็มอี 

INDUSTRY COMICS
หัวใจส�ำคัญของ
นักอุตสำหกรรมยุค4.0

AROUND 
THE WORLD
ซอฟต์แวร์เสมือนจริง (VR) ประกอบ
พิธีศพลดกำรขำดแคลนพื้นที่!!

ECONOMIC VIEWS 
“พ.ร.บ.อีอีซี” 
จุดประกำยควำมหวัง ดันเศรษฐกิจ
เฟื่องฟู ยกระดับประเทศ

AEC CORNER
ส�ำรวจ
อัตรำค่ำแรงงำนขั้นต�่ำ
ของกลุ่มประเทศอำเซียน

DIRECTION
“เปิดภำรกิจสถำบันไทย-เยอรมัน 
แกนกลำงขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ของชำติ”
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จำกนโยบำย Thailand 4.0 หรือโมเดลพัฒนำเศรษฐกิจของรัฐบำล ภำยใต้
กำรน�ำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรฐัมนตร ี ที่มอบหมำยให้กระทรวง
อุตสำหกรรมสร้ำง 5 คลัสเตอร์อุตสำหกรรมเพ่ือปูทำงไปสู่ Industry 4.0 
ประกอบด้วย คลัสเตอร์เกษตร คลัสเตอร์สุขภำพ คลัสเตอร์ไฮเทค คลัสเตอร์ดิจิทัล 
และคลัสเตอร์อุตสำหกรรมเชิงสร้ำงสรรค์ ซึง่สอดคล้องกบัยทุธศำสตร์อุตสำหกรรม
ใน 20 ปีข้ำงหน้ำ ท่ีต้องกำรให้ประเทศก้ำวพ้นกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำง
ไปสู่ประเทศที่พัฒนำแล้วและมีรำยได้สูงขึ้น จำกกำรด�ำเนินงำนดังกล่ำวส่งผลให้
ผู้ประกอบกำร SMEs ในหลำยองค์กร เริ่มปรับเปล่ียนมำใช้ “หุ่นยนต์” ใน
ภำคกำรผลิตมำกขึ้น    เพือ่สอดรบักบัแผนงำนของภำครฐัที่จะเร่งพัฒนำประเทศไทย
ให้ก้ำวสู่ Thailand 4.0 โดยเร็ว

วำรสำรอุตสำหกรรมฉบับน้ี ได้รับเกียรติจำก นายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ 
ผู้อ�านวยการสถาบนัไทย-เยอรมัน (TGI) มำกล่ำวถึงบทบำทส�ำคญัในกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในคลัสเตอร์อุตสำหกรรมหุ่นยนต์  
ทัง้นียั้งมเีร่ืองรำวควำมก้ำวหน้ำของโครงการระเบยีงผลไม้ภาคตะวนัออก (EFC) 
ที่ทำงกระทรวงอุตสำหกรรมได้จัดท�ำขึ้น เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรในกำรสร้ำง
ตลำดกลำงผลไม้มำตรฐำนโลก รวมไปถึงควำมเคล่ือนไหวของ พ.ร.บ.EEC  
ซึ่งเป็นกฎหมำยส�ำคัญในกำรพัฒนำประเทศ นอกจำกน้ียังมีบทควำมเก่ียวกับ 
ผู้ประกอบกำรท่ีประสบควำมส�ำเร็จ อย่ำง “คุณตัน อิชิตัน” ผ่ำนมุมมองของ 
นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

ทกุอย่ำงท่ีกล่ำวมำข้ำงต้นเปรยีบเสมอืนกำรเรยีนรู ้ ถ้ำไม่เปลีย่นแปลงกเ็หมอืนกับเรำ
ย�ำ่อยู่กับท่ี เรำทกุคนจงึต้องเตรยีมควำมพร้อม และรบีเร่งพัฒนำทกัษะควำมสำมำรถ
ของตนเองเพื่อรองรับยุค Thailand 4.0 ที่ก�ำลังจะมำถึงในไม่ช้ำ ..

ทีมงานวารสารอุตสาหกรรม

สู่ก้าวใหม่ใน Thailand 4.0

เจ้าของ
ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม
75/6 ถนนพระรำมที่ 6 
เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400

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

ที่ปรึกษา
นายพสุ             โลหารชุน
ปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม
นายทองชัย       ชวลิตพิเชฐ 
รองปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม

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

บรรณาธิการ
นางสาวทัศนียา  ลัธธนันท์
ผู้อ�ำนวยกำรกองกลำง

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

กองบรรณาธิการ
นำงสำวประภัสสร สินครบุรี
นำงสีจันทร์           สำยบัวทอง
นำยวงศกร           ตระกูลหิรัญผดุง
นำงสำวอรพิชญ์   กลิ่นจ�ำปำ
นำงสำวสิริรัตน์     วงศ์จิตต์ซื่อ
นำงสำวเขมณัฏฐ์  บูรณพิสิฐ
นำยเมธชวิน         ประโมทะกะ
นำงสำววำสิฎฐี     คณโฑทอง

“อุตสาหกรรมหุ่นยนต์”

EXECUT  VE NOTE
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นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว ่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม และ นายสมชาย หาญหิรญั รฐัมนตรช่ีวย
ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคู่สมรส เข้ำร่วม
ชมงำน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ บริเวณลำน
พระรำชวังดุสิต โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  

นายกรัฐมนตรี พร้อมนางนราพร จันทร์โอชา ภริยำ  
เป็นผู้น�ำคณะ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้แต่งกำยด้วยชุดผ้ำไทย
ย้อนยุคสมยัรชักำลที ่ 5 กันอย่ำงพร้อมเพรยีงและร่วมถ่ำยภำพ
เป็นท่ีระลกึบรเิวณเรอืสพุรรณหงส์จ�ำลองก่อนเข้ำชมงำน 

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว ่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม  เป ็นประธำนเป ิดกำรสัมมนำ T IS I  
Transformation สมอ. 4.0 : e-license และกล่ำวปำฐกถำ
พิเศษเรื่องอุตสำหกรรม 4.0 : กำรพลิกโฉม สู่ สมอ.4.0  
โดยมีนายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการส�านักงาน
มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม กล่ำวรำยงำน พร้อมท้ัง 
ผู้บริหำรกระทรวงอุตสำหกรรมร่วมเป็นเกียรติ ณ อำคำร 
อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธำนี

โดยระบบ e-license ของ สมอ. ถือเป็นก้ำวแรกที่ส�ำคัญ
ของ big data กระทรวงอุตสำหกรรม ที่ได้มีกำรประยุกต์
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ำมำใช้ปรับปรุงกระบวนกำรท�ำงำน 
เพ่ือกำรรบัรองผลติภณัฑ์ของ สมอ. ซึง่สำมำรถออกใบอนุญำต
ได้ภำยใน 10 วันท�ำกำร จำกเดิม 15 วัน ครอบคลุม  

ร่วมชมงาน
NEW

“อุ่นไอรักคลายความหนาว”

พลิกโฉมสู่ สมอ. 4.0 

10 มำตรฐำน และจะด�ำเนนิกำรให้ครอบคลมุ 173 มำตรฐำน 
ภำยในปี 2561 โดยมีเป้ำหมำยให้สำมำรถออกใบอนุญำต
ได้ครบทุกมำตรฐำน ภำยในปี 2562 เพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวก
ให้ผู้ประกอบกำรในกำรท�ำธุรกิจตำมนโยบำย Ease of  
Doing Business ของรัฐบำล



อุตสาหกรรมวารสาร6

จ.อุบลราชธานี และลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมสถานประกอบการ
ผลิตแขนกลอุตสาหกรรม สัญชาติไทย

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม เป็นประธำนเปิดงำนศูนย์ปฏิรูปอุตสำหกรรม 
(Industry Transformation Center : ITC) จังหวัดอุบลรำชธำนี 
พร้อมทั้งเยี่ยมชมกำรจัดแสดงนิทรรศกำร “ITC SMART SME 
ด้วยเทคโนโลยี 4.0” โดยหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนในพื้นที่ 
โดยมีนางเบญจมาพร  เอกฉัตร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง
อุตสาหกรรม นายกอบชยั สงัสทิธิสวสัดิ ์ อธบิดกีรมส่งเสรมิ
อตุสาหกรรม นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด
อุบลราชธานี ผูบ้รหิำรกระทรวงอตุสำหกรรม ผูบ้รหิำรสมำคมกำร
บรรจภุณัฑ์ไทย ร่วมเปิดงำน

นอกจำกนี้ นายสมชาย หาญหิรััญ ยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
สถำนประกอบกำรผลติหุน่ยนต์แขนกลอตุสำหกรรม สญัชำติไทย 
บรษิทั อำร์เอสทโีรโบตกิส์ จ�ำกัด โดยม ีนายกอบชยั สงัสทิธสิวสัดิ ์
ร่วมตรวจเยี่ยม

เปิดงานศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ITC) 
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นายสมชาย หาญหริญั รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธำนในพิธีลงนำม
บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ โครงกำรพัฒนำนิคมอุตสำหกรรมในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจ
ภำคตะวันออก : นคิมอตุสำหกรรม Smart Park ระหว่ำงกำรนคิมอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
กับพันธมติร 5 หน่วยงำน ได้แก่ ส�ำนกังำนเพ่ือกำรพัฒนำระเบยีบเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก 
บริษัท บีซีพีจี จ�ำกัด (มหำชน) บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จ�ำกัด บริษัท บำงกอก  
อนิดัสเทรยีล แก๊ส จ�ำกัด และบรษิทั โกลบอล ยูทิลติี ้ เซอร์วสิ จ�ำกัด โดยม ีนายพส ุโลหารชนุ 
ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม (ประธานกรรมการการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย) 
นายวรีพงศ์ ไชยเพิม่ ผูว่้าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายคณศิ แสงสพุรรณ 
เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
และผู้บริหำรภำคเอกชน ร่วมงำน ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

โดยจุดเด่นของนิคมอุตสำหกรรม Smart Park เป็นพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม่ท่ีรองรับกำรลงทุน 
ในธุรกิจอุตสำหกรรมด้ำนดิจิทัลอย่ำงสมบูรณ์แบบ นอกจำกน้ี กำรเกิดข้ึนของนิคมฯ  
Smart Park ยังถือเป็นนิคมอุตสำหกรรมแนวใหม่ที่จะตอบโจทย์ไลฟ์สไตส์ผู้ประกอบกำร  
นักธุรกิจ นักลงทุน และบุคคลทั่วไป ซึ่งกระทรวงอุตสำหกรรมมั่นใจเป็นอย่ำงย่ิงว่ำ 
นิคมฯ แห่งน้ีจะเป็นมิติใหม่ของกำรพัฒนำพ้ืนที่อุตสำหกรรมท่ีดีที่สุดท้ังในประเทศ 
และแถบภูมิภำคอำเซียน

นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม 
ร่วมประชมุกำรตรวจรำชกำรตำมแผนตรวจรำชกำรแบบบรูณำกำรประจ�ำปี 
งบประมำณ 2561 รอบที่ 1 ซึ่งมีผู้ตรวจรำชกำร กว่ำ 8 กระทรวงน�ำโดย 
นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ หัวหน้าผู้ตรวจราชการส�านักนายกรัฐมนตร ี
และ นายรณภพ เหลอืงไพโรจน์ ผูว่้าราชการจังหวดัชยันาท ณ ศำลำกลำง
จังหวัดชัยนำท จำกนั้นคณะผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงอุตสำหกรรม ได้ตรวจ
เย่ียมหมู ่บ้ำน CIV บ้ำนเนินขำมพัฒนำ (ถ่ินลำวเวียง) ที่ผลิตและ 
ทอผำ้ฝ้ำยมดัหมี/่ไหม “ลำยช่อมะขำม” ณ ชมุชนบ้ำนเนนิขำม อ.เนนิขำม 
จ.ชยันำท

นอกจำกน้ี นางจรวยพร เกิดเสม ประธานกลุม่จักสานผักตบชวาบ้านอ้อย ได้
น�ำคณะฯ ตรวจเยี่ยม กลุ่มอำชีพหัตถกรรมจักสำนผักตบชวำบ้ำนอ้อย โดย
กระทรวงอุ ตสำหกรรมจะประสำนโรงงำนขนำดใหญ ่ ใน พ้ืนที่  
และเป็นพ่ีเลีย้งสนับสนนุองค์ควำมรู ้ ช่วยเรือ่งกำรตลำด ท�ำป้ำยประชำสมัพันธ์ 
สร้ำงเส้นทำง เพ่ือต้อนรบักำรท่องเทีย่ว หวังเสรมิสร้ำงเศรษฐกิจฐำนชมุชน 
ตำมนโยบำย Local Economy ณ จ.ชัยนำท

โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมพื้นที่ EEC : 
นิคมอุตสาหกรรม SMART PARK

จ.ชัยนาท พร้อมหนุนเศรษฐกิจฐานชุมชนกลุ่มจักสานผักตบชวาอ้อย 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

ตรวจราชการ และตรวจเย่ียมหมู่บ้าน CIV



H     T ISSUSEONTENT

กระทรวงอุตสำหกรรมเดินหน้ำส่งเสริมเอสเอ็มอ ี
ภำคตะวันออกผดุโครงกำรระเบยีงผลไม้ภำคตะวนัออก 
(Eastern Fruit Corridor : EFC) หวังสร้ำงมำตรฐำน
ระบบกำรซื้อขำยผลไม้ให้เป็นสำกลเชื่อมโยงกับผู้ค้ำ
ในตลำดโลก และให้เกษตรกรมอี�ำนำจต่อรองด้ำนรำคำ
กับผู้ซื้อได้มำกขึ้น ซึ่งนโยบำยดังกล่ำวมีเป้ำหมำย
โดยตรงต่อเกษตรกรผูป้ลกูผลไม้ไทย โดยเฉพำะพ้ืนที่
ภำคตะวันออกซึ่งปัจจุบันผลิตผลไม้ส�ำคัญ ทั้งทุเรียน 
มงัคดุ เงำะ ล�ำไย และลองกอง คดิเป็นสดัส่วนมำกกว่ำ
ครึ่งหนึ่งของกำรปลูกผลไม้ทั้งประเทศ

โดยภำคตะวันออก ปัจจุบันมีเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้
จ�ำนวน 280,000 ครัวเรือน มี พ้ืนท่ีเพำะปลูก 
2,100,000 ไร่ ผลผลิตรวมประมำณ 1,300,000 ตัน
ต่อปี คิดเป็นรำยได้ 52,000 ล้ำนบำทต่อปี

นายอุตตม สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมวารสาร8

ยกระดับผลไม้ไทย-เพิ่มรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืน

รัฐบาลคลอด 

“อีเอฟซี” 
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ผลผลิตดังกล่ำว แบ่งเป็นเงำะ 136,000 ตัน หรือ 63% ของ
ผลผลิตทั่วประเทศ ทุเรียน 279,000 ตัน หรือ 53% ของ
ผลผลิตทั่วประเทศ มังคุด 98,000 ตัน หรือ 52% ของผลผลิต
ทัว่ประเทศ ล�ำไย 299,000 ตนั หรอื 39% ของผลผลติท้ังประเทศ 
และลองกองผลผลติ 52,000 ตนั หรอื 39% ของผลผลติท้ังประเทศ
อย่ำงไรก็ตำม ในบำงปีกลับพบปัญหำผลผลิตมีรำคำตกต�่ำ 
ซึง่สำเหตหุนึง่มำจำกกำรทีป่ระเทศไทยขำดกำรบรหิำรจดักำร
โดยเฉพำะด้ำนกำรตลำด ท่ีส�ำคญัปัจจบุนัเกษตรกรไร้อ�ำนำจ
ในกำรต่อรองในกำรก�ำหนดรำคำ เนือ่งจำกกำรก�ำหนดรำคำ 
อยู่ที่พ่อค้ำคนกลำง  หรือ  “ล้ง”  ดังนั้นปัญหำเหล่ำนี้จึงเป็น
แรงผลกัดนัให้รฐับำลรเิริม่โครงกำรกำรยกระดบัภำคตะวันออก
ให้เป็นมหำนครผลไม้ของโลก!!! ขณะเดียวกันก็ถือได้ว่ำ 
“อี เอฟซี” เป ็นกำรด�ำเนินงำนท่ีสอดรับกับกำรพัฒนำ
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (EEC) ซึง่จะมกีำรพัฒนำ
เศรษฐกิจในภำคตะวันออกโดยรฐับำลให้ควำมส�ำคญักับกำร
พัฒนำภำคกำรเกษตรและท่ีเก่ียวข้องไปพร้อม ๆ กันด้วย 
เนือ่งจำกเป็นฐำนของกำรพัฒนำเศรษฐกิจท่ีส�ำคญัในระดับพ้ืนที่

นำยอุตตม สำวนำยน รั ฐมนตรี ว ่ ำกำรกระทรวง 
อุตสำหกรรมโต้โผในกำรผลักดัน โครงกำรระเบียงผลไม้

ภำคตะวันออก (Eastern Fruit Corridor : EFC) ระบุว่ำ 
โครงกำรอีเอฟซีเกิดข้ึนเพ่ือเป็นตลำดกลำงประมูลผลไม้
คณุภำพสงู ในปัจจบุนักำรซือ้ขำยผลไม้ของเกษตรกรมกีำรตกลง
รำคำซือ้ขำยกนัล่วงหน้ำ ระหว่ำงเกษตรกรและผูซ้ือ้ในลกัษณะ
กำรเหมำยกสวน โดยจ่ำยเงนิมดัจ�ำล่วงหน้ำให้เกษตรกรผูผ้ลติ 
ท�ำให้เกษตรกรไม่สำมำรถต่อรองรำคำผลไม้ได้ ดังน้ัน
โครงกำรน้ีจะเป็นกำรจัดระบบกำรซื้อขำยผลไม้ที่เป็นสำกล 
เชื่อมโยงกับผู้ค้ำในตลำดโลก และท�ำให้เกษตรกรมีอ�ำนำจ
ต่อรองในด้ำนรำคำกับผู้ซือ้ได้โครงกำรระเบยีงผลไม้ภำคตะวันออก 
(อีเอฟซี) พ้ืนท่ีประมำณ 50 ไร่ จะตัง้อยู่ในนคิมอตุสำหกรรม
สมำร์ท ปำร์ค (Smart Park) จ.ระยอง ในพ้ืนท่ีระเบยีงเศรษฐกิจ
ภำคตะวันออก (ออีซี)ี ซึง่ใกล้สนำมบนิอูต่ะเภำเพียง 25 กิโลเมตร 
ใกล้ท่ำเรอืมำบตำพุด และรถไฟควำมเรว็สงู และจะมกีำรสร้ำง
ห้องเยน็โดยจะใช้ก๊ำซธรรมชำติเหลว (แอลเอน็จ)ี ของบริษัท 
ปตท. จ�ำกัด (มหำชน) ในกำรเก็บรกัษำผลไม้สดเพ่ือจ�ำหน่ำยทันที 
และผลไม้สดที่รอกำรแปรรูป ดังนั้นโครงกำรอีเอฟซนีอกจำก
จะมีผู้ค้ำผลไม้ที่จะรับซื้อผลไม้ไปกระจำยทั่วประเทศแล้ว 
ยังจะมีผู้ผลิตผลไม้แปรรูปเข้ำมำซื้อวัตถุดิบในพ้ืนท่ีด้วย
ซึ่งอุตสำหกรรมแปรรูปผลไม้จะเป็นอีกกลุ่มท่ีทำงรัฐบำลจะ
ให้กำรสนับสนุนมำกขึ้นเช่นกัน 
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ทั้งน้ี ระบบตลำดกลำงประมูลผลไม้คุณภำพสูงของภำคตะวันออก มแีนวทำงกำรพัฒนำระบบท่ีทันสมัย มีประสิทธิภำพ
ด้วยเทคโนโลยีดจิิตอล พัฒนำระบบมำตรฐำนสนิค้ำเกษตรโดยใช้แนวควำมคดิกำรพัฒนำระบบตลำดประมูลไม้ดอกจำกประเทศ
เนเธอร ์แลนด์  มำประยุกต์ให้เป็นระบบตลำดประมูลซือ้ขำยผลไม้ และคำดว่ำเกษตรกรในพื้นที่ภำคตะวันออกจะมีรำยได้
เพิ่มขึ้น 2-3 เท่ำ นอกจำกนี้ โครงกำรดังกล่ำวยังช่วยลดปัญหำผลผลิตทำงกำรเกษตรขำดแคลนหรือล้นตลำด แก้ไขปัญหำ
รำคำสนิค้ำเกษตรตกต�ำ่ ท�ำให้เกิดกำรลงทนุใหม่ของนักธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับกำรเกษตร มมีลูค่ำกำรส่งออกผลไม้สดและผลไม้
แปรรูปเพิ่มขึ้น เกิดกำรจ้ำงงำนใหม่ในพื้นที่ภำคตะวันออก ลดภำระงบประมำณของรัฐบำลในกำรอุดหนุนรำคำสินค้ำ
เกษตรในระยะยำว และลดปัญหำพ่อค้ำคนกลำงที่ปัจจุบันกินส่วนต่ำงรำคำประมำณ 30% “สิ่งที่ผมคิดในระยะต่อไปคือ 
กำรเปิดประมูลที่ตลำดจะมีผลไม้บำงส่วนมำวำงโชว์เท่ำนั้น เมื่อได้ผู้ชนะหรือผู้ตกลงซื้อ ก็จะไปรับสินค้ำจำกห้องเย็น ท�ำให้
ระบบโลจิสติกส์สะดวกรวดเร็วขึ้น นอกจำกนี้จำกกำรก�ำหนดแผนอนำคต ยังมีควำมเป็นได้ที่ผลไม้จำกภำคใต้ซึ่งมีชื่อเสียง
เหมอืนจะถกูส่งมำขำยในอเีอฟซ ีโดยอำจส่งมำทำงเรือและเข้ำท่ำเรือแหลมฉบัง ซึ่งเป็นผลจำกกำรพัฒนำของโครงกำรอีอีซี” 
นำยอุตตมกล่ำว

โครงการนี้คาดว่าจะใช้งบประมาณ 1,580 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 ระยะ

กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร 
และทดสอบควำมสนใจของนักลงทุน 
งบประมำณ 80 ล้ำนบำท

ระยะท่ี 1
9 เดือน 

(มีนำคม-ธันวำคม 2561) 

กำรเริม่ให้บรกิำรตลำดกลำงประมลูผลไม้  
คำดว่ำจะมีมูลค ่ำกำรลงทุนและ
กำรซื้อขำยผลไม้ ในโครงกำรระเบียง
ผลไม้-ภำคตะวันออก งบประมำณ 
51,931 ล้ำนบำท

ระยะท่ี 3

ปี 2563

กำรก่อสร้ำงและตดิตัง้ระบบ งบประมำณ 
1,500 ล้ำนบำท

ระยะท่ี 2
 12 เดอืน 

(มกรำคม-ธันวำคม 2562) 
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อย่ำงไรก็ตำม ทันทีท่ีโครงกำรดังกล่ำวผ่ำน
มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในอีกมุมหนึ่งของ
ผู้ส่งออกและเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ในพ้ืนท่ี 
ก็มีกำรคัดค้ำนกำรจัดต้ังอีเอฟซี ในนิคม 
สมำร์ท ปำร์ค จ.ระยอง เนื่องจำกมองว่ำควร
ตั้งต้นทำงหลักของผลไม้ ที่จ.จันทบุรี เพรำะ
ปัจจุบันในพ้ืนที่มีทั้งผู้ปลูกและผู้ค้ำครบวงจร 
อยู่แล้วซึง่ในเรือ่งดงักล่ำวกระทรวงอุตสำหกรรม
โดยนำยวีรพงศ์ ไชยเพ่ิม ผู้ว่ำกำรกำรนิคม
อตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้ชี้แจงว่ำ 
โครงกำรสมำร์ทปำร์ค จ.ระยอง มพ้ืีนทีป่ระมำณ 
1,460 ไร่ ริมถนนสุขุมวิท อ.เมืองระยอง พืน้ที่
ส่วนหนึง่จดัตัง้ศนูย์โลจสิตกิส์สนิค้ำกำรเกษตร 
ได้แก่ พืช ผัก ผลไม้ และผลติภณัฑ์ส่งออก   
ปตท. ซึ่งอยู่ในนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด
ในกำรแช ่แข็งและแช ่ เ ยือกแข็ง โดยเน้น

กำรส่งออกทำงอำกำศทีส่นำมบนินำนำชำตอิูต่ะเภำ อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 
ทั้งนี้ปริมำณสินค้ำผลไม้ดังกล่ำวเป็นส่วนหน่ึงของผลผลิตในพ้ืนท่ี หรือ
ประมำณ 20-30% ซึ่งจะช่วยกำรตลำดบำงส่วนได้ ส่วน จ.จันทบุรี ที่เป็น
แหล่งผลิตผลไม้รำยใหญ่สำมำรถจดัตัง้คลงัสนิค้ำต้นทำงและกระจำยไป
ตำมจดุต่ำงๆ ทัว่ประเทศได้ และนิคมสมำร์ทปำร์คจะไปช่วยเสริมเพียง
ส่วนหนึ่งเท ่ำนั้น พร ้อมเน้นกำรบริหำรด้วยระบบดิจิทัล ไม่ได้เป็นกำร
จัดกำรทัง้หมดในภมูภิำคโดยกำรชี้แจงดังกล่ำวท�ำให้บทบำทของอีเอฟซี 
มีควำมชัดเจนขึ้นท่ำมกลำงควำมกังวลของเกษตรกรและผูค้้ำในพ้ืนท่ี... 
อย่ำงไรก็ตำม นอกจำกกระทรวงอตุสำหกรรมจะรบัหน้ำท่ีพัฒนำด้ำนระบบ
ตลำดทีม่ศีกัยภำพแล้ว ผลจำกกำรบรูณำกำรของหน่วยงำนรฐั ทำงกระทรวง
พำณิชย์เองก็มโีครงกำรพัฒนำผลไม้ภำคตะวนัออก ทีล้่อไปกับแนวนโยบำย
ของกระทรวงอตุสำหกรรมเช่นกัน ดงันัน้จงึเชือ่มัน่ว่ำโครงกำรระเบยีงผลไม้
ภำคตะวนัออก (อเีอฟซ)ี จะเป็นหนึ่งในเครื่องมือส�ำคัญที่จะสำมำรถท�ำให้
ภำคตะวันออกเป็น “มหานครผลไม้ของโลก” ภำยในปี 2564 ได้ไม่ยำก
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ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนประเทศไทย

รัฐบาลพยายามขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศผ่านนโยบาย
ต่าง ๆ ทั้งการกำาหนดเป้าหมายอุตสาหกรรม 4.0, กำาหนด
อุตสาหกรรมเป้าหมาย, วางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, 
กำาหนดระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และ
การออกไปชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศ (โรดโชว์) 
เพ่ือดึงดูดการลงทุนให้ใหลเข้ามาในประเทศไทย ส่งผล
ให้เกิดการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวพ้นกับดัก
รายได้ปานกลาง ทำาให้ประชาชนคนไทยมีองค์ความรู้ เป็นการ
ยกระดับประเทศไปพร้อมกันทั้งระบบ

อุตสาหกรรม

SPECIAL  COOP

คอืกำรน�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ Internet 
of Things (IOT) มำช่วยให้กำรสื่อสำร 
กำรเชื่อมต่อของอปุกรณ์ต่ำง ๆ ง่ำยมำกขึน้ 
และมปีระสทิธภิำพมำกขึน้ โดยมีจุดเด่น คอื 
กำรพัฒนำเทคโนโลยีสื่อสำรกับเครื่องจักร 
และระบบกำรผลิตในลักษณะ Industrial 
automation เพ่ือผลติสนิค้ำตำมควำมต้องกำร
ที่หลำกหลำยของผู ้บริโภค แต่ยังรักษำ
ประสทิธิภำพกำรผลติท่ีสงู โดยน�ำเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัยมำประยุกต์ใช้ในกำรผลิต เช่น  
3D Pr int ing, Augmented real i ty,  
Big data and analytics, Autonomous  
Robots, Simulation, Horizontal and 
vertical system integration, Smart Factor, 
Cybersecurity, The Cloud เป็นต้น

ขณะท่ีประเทศไทย 4.0 หรอืไทยแลนด์ 4.0 
(Thailand 4.0) เป ็นโมเดลกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจของประเทศไทย ท่ี พล.อ.ประยทุธ์
จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีต้องกำรน�ำพำ
ประเทศไทยให้หลุดพ้นจำกปัญหำกับดัก
รำยได้ขนำดปำนกลำง เปล่ียนเป็นประเทศ
ทีม่รีำยได้สงูตำมแนวทำงแผนยุทธศำสตร์
ชำต ิ 20 ปี โดยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง
จำกภำยใน ควบคู ่ไปกับกำรเชื่อมโยง
กับประชำคมโลก ตำมแนวคิดปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงโดยกำรขับเคลื่อนผ่ำน
กลไกประชำรัฐ โดยเป็นกำรปรับเปล่ียน
โครงสร้ำงเศรษฐกิจไปสูเ่ศรษฐกิจทีขั่บเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม 

กำรเปลี่ยนผ่ำนของระบบท่ีส�ำคัญในกำร
เปลีย่นแปลงโครงสร้ำงเศรษฐกิจไปสูโ่มเดล 

 
ประเทศไทย 4.0 คือ กำรเปลี่ยนจำก
กำรเกษตรแบบด้ังเดมิ (Traditional Farming) 
ไปสู่กำรเกษตรสมัยใหม่ท่ีเน้นกำรบริหำร
จัดกำรและเทคโนโลยี (Smart Farming) 
โดยเกษตรกรจะต้องเป็นผู ้ประกอบกำร 
(Entrepreneur) และมรีำยได้ทีส่งูขึน้, กำร
เปลี่ยนจำกกำรเป็นวิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อมแบบเดมิ (Traditional SMEs) 
ทีร่ฐัจะต้องให้ควำมช่วยเหลอือยู่ตลอดเวลำ 
ไปสู่กำรเป็น Smart Enterprises และ 
Startups ท่ีมีศักยภำพสูง, กำรเปลีย่นจำก
กำรให้บรกิำรแบบเดมิ (Traditional Services) 
ซึง่มกีำรสร้ำงมลูค่ำค่อนข้ำงต�ำ่ไปสู่กำรบรกิำร
ท่ีสร้ำงมลูค่ำสูง (High Value Services) 
และกำรเปลี่ยนจำกแรงงำนทักษะต�่ำไปสู่
แรงงำนท่ีมคีวำมรูค้วำมเชีย่วชำญ และทักษะสงู

ปัญหา
เชงิโครงสร้าง

ก่อนการ
เปลีย่นผ่าน

สู ่4.04.0 4.0 4.0 4.0 

อตุสาหกรรม 4.0
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อย่ำงไรก็ตำม ต้องยอมรบัว่ำท่ำมกลำงบรบิทของโลกท่ีมกีำรเปลีย่นแปลงอยู่
ในปัจจบุนั ควำมซบัซ้อนและกำรเชือ่มโยงกันท้ังมติิทำงเศรษฐกิจกำรเมอืงและ
สังคมอย่ำงไร้พรมแดน และแนวโน้มกำรเข้ำสู่ยุค 4.0 ท่ีผ่ำนมำเศรษฐกิจไทยมี
อตัรำกำรเตบิโตอย่ำงต่อเน่ืองและสำมำรถรองรบัควำมผนัผวนของเศรษฐกิจ
โลกท่ีเกิดขึน้ได้ดด้ีวยพ้ืนฐำนทำงเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็ง ท้ังนีเ้นือ่งมำจำกกำรด�ำเนนิ
นโยบำยของภำครัฐและกำรด�ำเนินงำนของภำคเอกชนอย่ำงระมัดระวังและ
กำรเตรียมควำมพร้อมอย่ำงต่อเน่ืองหลังจำกวิกฤตกำรณ์เศรษฐกิจต้มย�ำกุ้ง 
ท�ำให้เสถียรภำพด้ำนเศรษฐกิจมหภำคของประเทศอยู่ในเกณฑ์ด ีอัตรำกำร
ว่ำงงำนต�ำ่ ระดับหน้ีของภำครฐัยังอยู่ในเกณฑ์ท่ีบรหิำรจดักำรได้

แต่ขณะเดยีวกันประเทศไทยก็ประสบปัญหำเชงิโครงสร้ำงหลำยประกำร เช่น 
ปัญหำควำมเหล่ือมล�ำ้ ท้ังด้ำนรำยได้และโอกำส ปัญหำกำรคอร์รปัชนั ปัญหำ
กำรเข้ำสูส่งัคมผูส้งูอำย ุ หรอืปัญหำอืน่ ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรใช้เทคโนโลยี
ซึ่งเป็นหัวใจส�ำคัญในกำรยกระดับศักยภำพเศรษฐกิจในยุค 4.0 ซึ่งปัญหำ
เชิงโครงสร้ำงของประเทศไทยที่เผชิญอยู่ในปัจจุบัน ประกอบด้วย 3 ปัญหำ
ส�ำคัญ คือ ปัญหำคุณภำพของแรงงำนไทย โดยมีประเด็นท่ีเก่ียวข้องใน
หลำยมติคิอื มิติท่ีหนึ่ง คณุภำพกำรศกึษำของประเทศไทยท่ีลดต�ำ่ลง มติท่ีิสอง 
กำรเผชิญปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนท้ังด้ำนปริมำณและทักษะควำม
ช�ำนำญที่ตรงกับควำมต้องกำร (Skill Mismatch) กล่ำวคอื ตลำดแรงงำน
ต้องกำรแรงงำนทีม่ทีกัษะและประสบกำรณ์ด้ำนวิชำชพี (Vocational Skills) 
หรอือำชวีะ แต่ผลผลติแรงงำนส่วนใหญ่เป็นบณัฑิตท่ีจบกำรศกึษำระดบัปรญิญำ
ในสำขำท่ีไม่ตรงกับทีต่ลำดแรงงำนต้องกำร และคณุภำพไม่ได้มำตรฐำนตำมที่
ตลำดแรงงำนคำดหวังมติิท่ีสำมกำรขำดทักษะพัฒนำตนเองของแรงงำนไทย

ปัญหำโครงสร้ำงของเศรษฐกิจไทย ซึง่เป็นปัญหำอนัเน่ืองมำจำกกฎหมำยและ
กฎเกณฑ์ของภำครฐัส่วนใหญ่ซึง่อยู่ในรปูของ Mode Analog ตำมบรบิทสงัคม
แบบดั้งเดิมมำกกว่ำ Digital ซึ่งไม่ได้รับกำรแก้ไขอย่ำงองค์รวม โดยปัจจบุนั
ประเทศไทยมกีฎหมำยและกฎเกณฑ์ทีธุ่รกิจไทยและคนไทยต้องปฏบิตัติำม
นับแสนฉบับ มีใบอนุญำตมำกกว่ำ 3,500 ประเภท ซึ่งกฎหมำยดังกล่ำว
ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับกำรปรับปรุงให้ทันสมัย ส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัและกำรปรบัตวัของภำคธุรกิจ นอกจำกน้ียังส่งผลให้กำรบงัคบัใช้กฎหมำย
ไม่มปีระสิทธิผล ท�ำให้เกิดปัญหำกำรคอร์รปัชนั

ปัญหำควำมสำมำรถในกำรสร้ำงและประยุกต์ใช้องค์ควำมรูใ้หม่ของธุรกิจไทย
ค่อนข้ำงต�่ำ ควำมสำมำรถในกำรใช้และกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ พบว่ำควำมรู้ 
ยงักระจกุตวัอยูก่บัธรุกจิขนำดใหญ่ งบประมำณด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำของ
ภำคเอกชนไทยค่อนข้ำงต�ำ่ เมือ่เปรยีบเทียบกับประเทศอืน่ ธุรกิจเอสเอม็อ ีและ
ภำคกำรเกษตรของคนไทยไม่สำมำรถใช้ประโยชน์จำกงำนวิจัยและพัฒนำ
ได้อย่ำงเตม็ท่ี ผลท่ีได้คอืต้องผลติสนิค้ำท่ีมกีำรแข่งขันสงู อตัรำผลก�ำไรต�ำ่ ขณะท่ี
ภำคเกษตรกรยังคงท�ำกำรเกษตรแบบเดมิ พืชหลำยชนดิมผีลผลติต่อไร่อยู่ใน
ระดับต�ำ่กำรเผชญิกับภำวะตึงตัวของตลำดแรงงำนในภำคกำรเกษตร และกำร
เผชญิควำมไม่แน่นอนของสภำพภมูอิำกำศท่ีมคีวำมแปรปรวน

ปัญหา
เชงิโครงสร้าง

ก่อนการ
เปลีย่นผ่าน

สู ่4.0
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ไทยแลนด์ 4.0 ถือเป็นกลไกส�ำคญัในกำรขับเคลือ่นกำรเตบิโต
ทำงเศรษฐกิจชดุใหม่ หรอื New Engines of Growth โดยเป็น 
กำรเติมเต็มด้วยวิทยำกำร ควำมคิดสร้ำงสรรค์ นวัตกรรม
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และกำรวิจัยและพัฒนำ ดังน้ัน  
ไทยแลนด์ 4.0 จึงเป็นกำรถักทอเชื่อมโยงเทคโนโลยีหลัก 
ทีต้่นน�ำ้ เพ่ือสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กับอตุสำหกรรมเป้ำหมำย 
ที่อยู่กลำงน�้ำ และ สตำร์ทอัพต่ำง ๆ ท่ีอยู่ปลำยน�้ำ โดยใช้
พลังประชำรฐัในกำรขบัเคลือ่น ผูม้ส่ีวนร่วมหลกัจะประกอบด้วย
ภำคเอกชน ภำคกำรเงิน กำรธนำคำร มหำวิทยำลัย และ
สถำบันวิจัยต่ำง ๆ โดยเน้นตำมควำมถนัดและจุดเด่นของ

แต่ละองค์กร และมภีำครฐัเป็นตวัสนบัสนุน เช่น ในกลุม่อำหำร 
เกษตร และเทคโนโลยีชวีภำพ จะมภีำคเอกชน คือ กลุม่มติรผล 
บริษัท ไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่นโปรดักส์ และเครือเจริญโภคภัณฑ์ 
เป็นแกนหลัก โดยมีภำคกำรเงิน คือ ธนำคำรเพื่อกำรเกษตร
และสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนำคำรออมสิน
สนับสนุนทำงด้ำนกำรเงิน มีมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และ
มหำวิทยำลัย ที่เน้นกำรวิจัยในภูมิภำคต่ำง ๆ เป็นแกนน�ำ 
ในกำรท�ำวิจยัและพัฒนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ร่วมกับมหำวิทยำลยั
และสถำบนัวิจยัต่ำงประเทศ และมภีำครฐัคอยให้กำรสนับสนนุ 
เช่น กระทรวงกำรคลงั และส�ำนกังำนส่งเสรมิกำรลงทนุ (บโีอไอ)

อตุสำหกรรมเป้ำหมำยท่ีมศีกัยภำพท่ีจะเป็นปัจจยัขับเคลือ่นเศรษฐกิจ 
(New Growth Engine) ของประเทศ และถือเป็นหนึ่งในกำรยกระดับ
ประเทศไทย 4.0 แบ่งเป็น 2 กลุม่ คอื กำรต่อยอด 5 อตุสำหกรรมเดิม 
(First S-Curve) ประกอบด้วย อุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่ 
(Next-generation Automotive) อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
(Smart Electronics) อตุสำหกรรมกำรท่องเทีย่วกลุม่รำยได้ดีและกำร
ท่องเท่ียวเชงิสขุภำพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism) 
กำรเกษตรและเทคโนโลยีชวีภำพ (Agriculture and Biotechnology) 
อตุสำหกรรมกำรแปรรปูอำหำร (Food for the Future) ซึง่กลุ่มน้ืมฐีำนท่ี
แขง็แรง แต่ต้องต่อยอดกำรลงทนุในผลติภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้มกีำรวิจยัและ
พัฒนำ เพ่ือยกอตุสำหกรรมสูร่ะดบันำนำชำติ

ขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม

10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และกำรเติม 5 อตุสำหกรรมอนำคต (New S-Curve) ซึง่เป็น
อุตสำหกรรมใหม่ท่ีประเทศไทยมีศักยภำพในกำรแข่งขัน 
และมีผู้สนใจลงทุน ประกอบด้วย อุตสำหกรรมหุ่นยนต์เพ่ือ 
กำรอตุสำหกรรม (Robotics) อตุสำหกรรมกำรบนิและโลจสิตกิส์ 
(Aviation and Logistics) อตุสำหกรรมเชือ้เพลงิชวีภำพและ
เคมชีวีภำพ (Biofuels and Biochemicals) อตุสำหกรรมดจิทัิล 
(Digital) ซึ่งเป็นมำตรกำรฐำนใหม่ในกำรด�ำรงชีพ โดยเฉพำะ 
อคีอมเมร์ิซ และอตุสำหกรรมกำรแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)
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เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ยุทธศำสตร์ชำติ คอื แผนแม่บททีก่�ำหนดเป้ำหมำยอนำคต
ประเทศในระยะยำว 20 ปี (พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2579) ซึง่จะ
วำงแนวทำงในกำรพัฒนำ และด�ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
ไม่ว่ำจะอยู่ภำยใต้รัฐบำลใดก็ตำม ซึ่งแผนระยะยำวนี้จะ
เป็นกรอบที่ช่วยให้แผนกำรขับเคลื่อนพัฒนำประเทศ 
สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติอย่ำงเหมำะสม 

เป้ำหมำยใน 5 ปีแรก จ�ำเป็นต้องมกีำรปรบัเปลีย่นระบบ
ครัง้ย่ิงใหญ่  โดยเน้นแก้ไขสิง่ทีเ่ป็นจดุอ่อนของประเทศ และ
ใช้จุดแข็งของประเทศให้เกิดประโยชน์ ใช้นวัตกรรมใหม่
เข้ำมำผสมผสำนเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ

เป้ำหมำยใน 10 ปี ประเทศจะต้องมรีะบบเศรษฐกิจท่ีดี โดย
เริ่มจำกกำรสนับสนุนกำรวิจัย และกำรน�ำเทคโนโลยีมำ
ผสมผสำนกับสนิค้ำกลุม่เกษตรและสำธำรณสุข นอกจำกน้ี

ผู้ประกอบกำรจะต้องทันเทคโนโลยี และยังต้องสร้ำง
บคุลำกรทำงกำรวิจยั เพ่ือรองรบัเทคโนโลยใีหม่ ๆ ท่ีจะเข้ำ
มำมบีทบำทมำกข้ึนในอนำคต

เป้ำหมำยใน 15 ปี ประชำกรในประเทศจะต้องเป็นประชำกร
ทีม่คุีณภำพ โดยจะพัฒนำให้บคุลำกรทกุช่วงวยั มศีกัยภำพสงู 
มคีวำมรูแ้ละทักษะ นอกจำกน้ีสังคมไทยจะเป็นสังคมที่
เท่ำเทียม และลดควำมเหล่ือมล�ำ้ โดยกำรจดัสรรทรพัยำกร 
และกระจำยบรกิำรจำกภำครฐัอย่ำงท่ัวถึง

เป้ำหมำยใน 20 ปี เศรษฐกิจและสังคมของประเทศต้องมี
เสถียรภำพ ระบบรำชกำรของไทยจะเป็นแบบดิจทัิล มคีณุภำพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ นอกจำกนียั้งได้วำงแผนในกำรฟ้ืนฟู
พืน้ทีป่่ำไม้ในประเทศ เพื่อควำมยั่งยืนของระบบนิเวศและ
สิง่แวดล้อมในประเทศอกีด้วย

เพราะความเข้าใจและเดินหน้าผลักดันประเทศไทย 4.0 คือภารกิจร่วม
ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชน ไม่สามารถขาดองค์ประกอบใดไปได้....

เป้ำหมำยใน 20 ปี จะต้องเกิดกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสงัคมพัฒนำอย่ำงเป็นมติร
กับสิง่แวดล้อม ระบบรำชกำรมปีระสทิธิภำพ โปร่งใส เพ่ือบรรลเุป้ำหมำยให้ประเทศไทย
มีเศรษฐกิจที่มีเสถียรภำพมำกขึ้น ต้องท�ำกำรเพิม่ทนุทำงธรรมชำตแิละคณุภำพ
สิง่แวดล้อม สนับสนนุกำรเตบิโตทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดล้อมมำกขึน้ เพ่ือควำมมัน่คง
ทำงอำหำร พลงังำน และน�ำ้ ส่วนกำรพัฒนำในภำครฐั ต้องสร้ำงควำมมัน่คงและ
เพิ่มควำมเชื่อมั่นต่อนำนำชำติ บริหำรระบบรำชกำรให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยกำรกระจำยอ�ำนำจและให้ประชำชนเข้ำมำมส่ีวนร่วม 
เพิ่มกำรใช้ระบบดิจิทัลเป็นช่องทำงบริกำรประชำชน  ปรับปรุงปัญหำคอร์รัปชัน 
และจดักำรบรหิำรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมอีสิระมำกขึน้

บรรลุเป้าหมาย 20 ปี 
ยกระดับความมั่นคงประเทศไทย
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กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ก�าหนด 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต และสอดรับกับ

นโยบาย THAILAND 4.0 อย่างเป็นรปูธรรม โดยอตุสาหกรรม
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ถือเป็นตัวตั้งต้นในการพัฒนา

ของทุกอตุสาหกรรม กล่าวคอื ปัจจบัุนภาคอตุสาหกรรม 
โดยเฉพาะภาคการผลิตขาดแคลนแรงงาน ระบบหุ่นยนต์

จงึถอืเป็นการเข้ามาตอบโจทย์ในการท�างานแทนคนได้
เป็นอย่างดี ขณะเดยีวกันก็ช่วยสนับสนนุให้การท�างาน
ของคนง่ายและเป็นระบบมากขึน้ โดยมีระบบปฏบิติัการ
ที่แม่นย�าคอยควบคุม

นางสาวจรพีร จารกุรสกุล ประธานคณะกรรมการ
บริษัท, ประธานคณะกรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารกลุม่ บรษัิท ดบับลวิ
เอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) หรือ 
WHA ผู้ให้บริกำรธุรกิจโลจิสติกส์ นิคม
อุตสำหกรรม วำงระบบสำธำรณูปโภค 
พลังงำน และดิจิทัล ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัท
ทีม่บีทบำทต่อกำรเกิดระเบยีงเศรษฐกิจ-
ภำคตะวันออก หรือ EEC ปัจจุบัน
ธุรกิจของ WHA แยกเป็น 4 กลุม่หลัก 
ประกอบด้วย Logistics Hub,  
Industrial Hub, Utility & Power Hub 
และ Digital Hub เร่งผลักดันกำร
เติบโตของรำยได้ ก้ำวสู่กำรขยำย

ธุรกิจระดับโลก โดยบริษัทมุ่งมั่นที่
จะเน้นสถำนะควำมเป็นผู้น�ำ ด้วยกำร

สนับสนุนนโยบำยต่ำง ๆ ของรัฐบำล
อย่ำงเต็มก�ำลัง และมีบทบำทอย่ำงแข็งขัน

ในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมเป้ำหมำย

รุกใช้ระบบอัตโนมัติปฏิบัติงานดันผลิตภาพ
การแข่งขันของประเทศ

WHA ธุรกิจน�าเทรนด์
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นคิมอตุสาหกรรมกลไกส�าคัญ
ในการขับเคลือ่นการใช้ระบบอตัโนมัติ
ส�ำหรับอีกภำพหนึ่งของบริษัท คือ กำรเป็นผู้ประกอบกำรนิคมอุตสำหกรรม 
เน่ืองจำกบริษัทเป็นผู้ประกอบกำรนิคมอุตสำหกรรมทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศไทย 
ซึง่ทีผ่่ำนมำบรษิทัได้หำรอืกบั นำยอตุตม สำวนำยน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
อุตสำหกรรม ในเรื่องของกำรท�ำคลัสเตอร์หุ่นยนต์ให้เป็นเอสเคิร์ฟเพื่อรองรับ
อุตสำหกรรม 4.0 ซึ่งสิ่งส�ำคัญคือต้องกระตุ้นควำมต้องกำรใช้ หรือ ดีมำนด์ 
เพ่ือให้ลกูค้ำเกิดควำมสนใจและเข้ำมำขอลงทุนสร้ำงโรงงำนผลิตหุ่นยนต์ ซึ่งทำง
บรษัิทเองก็มลีกูค้ำของนิคมฯ ทีพ่ร้อมจะลงทนุปรบัเปลีย่นเพ่ือให้ธุรกิจเดนิหน้ำ
ต่ออย่ำงรำบรื่น

ม่ันใจมาตรการทางภาษีกระตุน้ดีมานด์
หนนุการลงทนุระบบอตัโนมตัิ
เชื่อมั่นว่ำ กำรที่รัฐบำล โดยกระทรวงอุตสำหกรรมให้ควำมดูแลเอกชน รับฟัง
ควำมเห็น จนมกีำรออกมำตรกำรผ่ำนสทิธิพิเศษทำงภำษจีะเป็นจดุดงึดดูส�ำคัญ
ให้แก่ผูป้ระกอบกำร ให้หันมำสนใจลงทุนปรบัเปลีย่นเครือ่งจักรไปสูร่ะบบอตัโนมตัิ 
โดยหำกได้สิทธิพิเศษทำงภำษีจะท�ำให้ต้นทุนลดลง เมื่อต้นทุนลดลงมีโอกำส
ทีก่ำรเข้ำถึงจะกระจำยตวักว้ำงขึน้ ส่งผลให้ควำมต้องกำรใช้เตบิโตข้ึน ซึง่ท่ีผ่ำนมำ 
กระทรวงอุตสำหกรรมก็พยำยำมช่วยเหลืออย่ำงเต็มที่

ในกำรใช้ประโยชน์จำกอตุสำหกรรมหุ่นยนต์และ
ระบบอตัโนมติัของบรษิทันัน้ จะแยกระบบกำรจดักำร
ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคอืส่วนของโลจสิตกิส์ 
และส่วนท่ี 2 คอืนคิมอตุสำหกรรม โดยในส่วนของ
โลจสิตกิส์ทำงบรษิทัถือเป็นผูใ้ช้โดยตรง ซ่ึงเริม่จำก
มีธุรกิจด้ำนคลังสินค้ำ (แวร์เฮำส์) โดยในระบบ
ปัจจุบันถือเป็นสมำร์ทโลจิสติกส์ มีกำรน�ำ 
โรบอติกส์ บวกกับปัญญำประดิษฐ์ หรือเอไอ 
และอนิเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ หรอื (IOT) ท�ำให้ 
กำรบรหิำรด้ำนโลจสิตกิส์ของบรษิทัให้กลำยเป็น
สมำร์ท โอเปอเรชัน่ ออฟ โลจสิติกส์

ส�ำหรับบริษัทในฐำนะผู้น�ำด้ำนโลจิสติกส์และโรบอติกส์ จึงได้มีกำรเตรียมโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อรองรับอุตสำหกรรมหุ่นยนต์ในระดับหนึ่ง 
โดยได้ศกึษำกำรน�ำโรบอตกิส์ส�ำหรบัใช้ในสมำร์ทโลจสิตกิส์ ตลอดจนตวัโอเปอเรชัน่ต่ำง ๆ ซึง่ได้มกีำรน�ำระบบทีเ่ก่ียวข้องรวมเข้ำมำใช้ด้วย 
เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภำพในกำรขนส่งให้กับบรษิทั โดยท่ีผ่ำนมำบรษิทัได้ปรกึษำหำรอืเรือ่งดังกล่ำวกับกระทรวงอตุสำหกรรมและคณะกรรมกำร
คลัสเตอร์หุ่นยนต์มำโดยตลอด เพื่อที่ในอนำคตประเทศไทยจะสำมำรถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ 

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
ยกระดับโลจิสติกส์



เตรยีมความพร้อมทุกด้าน
รัฐเดินหน้า เอกชนพร้อมเดินตาม
ปัจจบัุนบรษิทัท�ำงำนควบคูกั่นกับภำครฐั โดยในระหว่ำงทีภ่ำครฐัเตรยีมออกสทิธิประโยชน์
ต่ำง ๆ บรษิทัก็มกีำรออกแบบแพ็กเกจ และสือ่สำรกับลกูค้ำควบคูไ่ปด้วย ขณะเดยีวกัน
บรษิทัเชือ่ว่ำเอกชนหลำย ๆ รำยก็มกีำรปรกึษำหำรอืกันในเรือ่งของโอเปอเรชัน่ เปลีย่นจำก
แมนวล (ระบบท�ำมือ) เป็นโอเปอเรชั่นด้ำนโรบอติกส์ และสมำร์ทโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรผลิต

เร่งพัฒนาบุคลากร รบัความเปลีย่นแปลง

คนควบคมุหุน่ยนต์
แก้ปัญหาแรงงานขาดแคลน

สิ่งส�ำคัญของกำรพัฒนำอุตสำหกรรมหุ่นยนต์คือ บุคลำกร และ
งำนวจิยัทีเ่ก่ียวข้องรองรบั ท่ีผ่ำนมำกระทรวงอตุสำหกรรมได้ลงนำม
ควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำ 8 แห่ง เช่น มหำวิทยำลัย-
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
มหำวิทยำลยัเชยีงใหม่ มหำวิทยำลยัมหดิล และมหำวิทยำลยัขอนแก่น 
เพ่ือผลติบุคลำกรรองรบักำรพัฒนำท่ีจะเกิดขึน้ นอกจำกน้ียังลงนำม
ควำมร่วมมือกับเอกชน เพื่อช่วยดึงดูดกำรลงทุนทั้งจำกในประเทศ
และนอกประเทศเข้ำมำในพ้ืนท่ี EEC มำกขึน้ ซึง่ปัจจบุนัมนัีกลงทุน
ต่ำงชำติที่สนใจเข้ำมำลงทุนในอุตสำหกรรมหุ่นยนต์ เช่น ญี่ปุ่น 
ไต้หวัน จีน และเยอรมนี ซึ่งมีส่วนส�ำคัญในกำรผลักดันให้เกิด
กำรน�ำหุ่นยนต์มำใช้งำน และช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบกำร

ท้ังน้ี WHA ได้ร่วมลงนำมในบนัทึกข้อตกลง “รวมพลังควำมร่วมมอื
กำรขับเคล่ือนอตุสำหกรรมหุ่นยนต์ และระบบอตัโนมติัสูป่ระเทศไทย 
4.0” กับส�ำนักงำนเศรษฐกิจอตุสำหกรรม ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสรมิกำรลงทุน ส�ำนักงำนเพ่ือกำรพัฒนำระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษ
ภำคตะวันออก กำรนคิมอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย ศนูย์ควำมเป็น-
เลศิด้ำนเทคโนโลยีหุน่ยนต์และระบบอตัโนมตัใินประเทศไทย (CoRE) 
สภำอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย และพันธมติรต่ำง  ๆจำกภำคเอกชน 
เพ่ือร่วมกันพัฒนำอุตสำหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติตำม
นโยบำยประเทศไทย 4.0 มุ่งสู่กำรยกระดับควำมสำมำรถทำง 
กำรแข่งขันพร้อมขับเคลือ่นอตุสำหกรรมหุ่นยนต์ของไทยสูก่ำรเป็น
ผู้น�ำในภูมภิำคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้

ส�ำหรับควำมกังวลที่ว่ำหุ่นยนต์จะเข้ำมำแทนท่ีแรงงำนคนนั้น 
บริษัทเชื่อว่ำจะไม่เกิดปัญหำดังกล่ำวขึ้นอย่ำงแน่นอน เน่ืองจำก
แรงงำนคนจะถูกพัฒนำให้เป็นผู้ควบคุมแรงงำนหุ่นยนต์ ขณะท่ี
แรงงำนหุ่นยนต์จะท�ำงำนที่มีควำมเสี่ยงสูง มีอันตรำย และเป็น
งำนผลิตที่ท�ำซ�้ำ ๆ แบบเดิมทุกวัน ตลอดจนหุ่นยนต์ยังจะช่วย
แก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนให้กับภำคอุตสำหกรรมได้อีก
ด้วย

หำกเปรยีบเทยีบกับประเทศจนีซึง่เป็นประเทศทีม่จี�ำนวนประชำกร
มำกท่ีสุดในโลก ก็ยังมีกำรน�ำระบบหุ่นยนต์เข้ำมำใช้ในกำรผลิต 
เพ่ือให้แรงงำนคนได้เข้ำฝึกอบรมในงำนท่ียำกกว่ำ ซับซ้อนกว่ำ 
เพรำะในที่สุดแล้วทุกประเทศต้องก้ำวสู่ควำมเจริญ ซ่ึงหุ่นยนต์
เป็นหน่ึงในเทรนด์ของโลกท่ีก�ำลงัมำแรง และส�ำคญัทีส่ดุคอื “บุคลำกร” 
คนต้องเป็นผู้ควบคุมเครื่องจักร ไม่ใช่ให้เครื่องจักรมำแทนที่คน
อย่ำงที่หลำยฝ่ำยเป็นกังวล
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วางเป้าหมายงบลงทุนระยะ 5 ปี

โอกาสในการเข้าถงึหุน่ยนต์
ของเอสเอม็อี

รฐับาลเดนิถกูทาง
สร้างความเชือ่มัน่เอกชน

เป้ำหมำยส�ำหรบัแผนกำรด�ำเนินงำนของบรษิทัจะแบ่งเป็น 2 ส่วน 
คือกำรดึงนักลงทุนผู้ผลิต/ผู้ประกอบกำรเข้ำมำตั้งโรงงำนในนิคมฯ 
และลงทนุด้วยเมด็เงินจ�ำนวน 5,000 ล้ำนบำท ภำยใน 5 ปี เพ่ือ
พัฒนำกลุม่ธุรกิจโลจสิตกิส์ของบรษิทัให้มกีำรใช้ระบบอตัโนมตัหิรอื
หุน่ยนต์ในกระบวนกำรทัง้หมด ซึง่ในขณะน้ีบรษิทัได้เตรยีมงบลงทุน
ส�ำหรบัโรบอตกิส์ไว้แล้วจ�ำนวน 5,000 ล้ำนบำท โดยเป็นกำรลงทุน
เฉลีย่ปีละ 1,000 ล้ำนบำท ซึง่ขณะนีอ้ยู่ระหว่ำงกำรรอควำมพร้อม
จำกหลำย ๆ ด้ำน และได้มกีำรประสำนข้อมลูกับลกูค้ำในนคิมฯ 
อย่ำงต่อเนือ่ง

ปัจจุบันชำวต่ำงชำติที่เข้ำมำลงทุนอุตสำหกรรมหุ่นยนต์ในนิคมฯ 
ส่วนใหญ่เป็นชำวญ่ีปุน่ ไต้หวัน จนี และเยอรมนี ซึง่ยังมสีดัส่วนที ่
ไม่มำกนกั แต่เมือ่เห็นมำตรกำรช่วยเหลอืต่ำง ๆ  ทีร่ฐับำลได้ก�ำหนด 
รวมถึงภำคกำรผลติท่ีจะมต้ีนทนุทีล่ดลงแต่มรีำยได้เพ่ิมขึน้ ท�ำให้บรษิทั
เชือ่ว่ำต่อจำกนีไ้ปท้ังระบบอตัโนมตั ิ หุ่นยนต์ สมองกล จะเกิดกำร
ลงทุนเพ่ิมข้ึน และจะส่งผลให้ประเทศไทยมุ่งสู่ยุค 4.0 ได้อย่ำง
แน่นอน 

เอสเอม็อต้ีองมกีำรเตรยีมควำมพร้อมและรบัมอืต่อกำรเปลีย่นแปลง
ท่ีก�ำลังจะเกิดข้ึน ซึง่ถ้ำในวันน้ีเอสเอม็อยัีงคงท�ำทุกอย่ำงเหมอืนทีผ่่ำนมำ 
โอกำสจะแข่งขันก็เป็นไปได้ยำก แต่หำกเข้ำใจกำรเปล่ียนแปลงและ
พร้อมจะเปลีย่น เชือ่ได้ว่ำรฐับำลก็จะไม่ทอดทิง้เอสเอม็ออีย่ำงแน่นอน 
ซึง่ในปัจจบุนัทำงภำครฐัก็ได้เร่งออกมำตรกำรต่ำง  ๆ ท่ีช่วยให้เอสเอม็อี
เข้ำถึงกำรปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและกำรใช้เทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น

นอกจำกน้ียังพบว่ำ สถำบนัไทย-เยอรมนั ได้ตดิตำมควำมคืบหน้ำ
ในกำรเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของเอสเอม็อ ีลดต้นทุนกำรผลติ
ด้วยระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในโรงงำน ตำมนโยบำยที่
ส�ำคญัของกระทรวงอตุสำหกรรม และเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนงำน
ของกระทรวงอตุสำหกรรม ทีจ่ะเร่งขบัเคลือ่นโครงกำรกำรยกระดบั
กำรบริหำรจัดกำรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตด้วยหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ

บรษิทัมองว่ำรฐับำลเดินมำถูกทำงแล้ว เนือ่งจำกทุกอย่ำง
ต้องมกีำรปรบัปรงุและเปลีย่นแปลง ต้องมองเทรนด์ของ
โลกเป็นส�ำคญั ขณะเดยีวกันภำครฐัก็มพ้ืีนท่ี EEC เข้ำมำ 
รองรบั และมอีสีเทร์ินซบีอร์ดอยู่ใกล้ ๆ ซึง่ถือว่ำมขีองดี
อยูใ่นตวัแล้ว และเมือ่จงูใจนักลงทนุด้วยกำรให้สทิธิ
ประโยชน์ทำงภำษีเพ่ิม มีกำรลงทุนโครงสร้ำงระบบ
สำธำรณูปโภคข้ันพ้ืนฐำนเพ่ิม ทัง้ถนน รถไฟรำงเดีย่ว 
รำงคู ่รถไฟควำมเรว็สงู รวมถงึสนำมบนิอูต่ะเภำทีจ่ะ 
กลำยเป็นคลัสเตอร์อุตสำหกรรมอำกำศยำน อีกทั้ง 
ทำงน�ำ้มกีำรก่อสร้ำงท่ำเรอืแหลมฉบงัเฟส  3 มำบตำพุด
เฟส 3 ซึง่กำรลงทนุดงักล่ำวมส่ีวนช่วยให้ชำวต่ำงชำติ
สนใจเข้ำมำลงทุนในประเทศเพ่ิมมำกขึ้น เนื่องจำก
กำรลงทุนทั้งหมดมีควำมเชื่อมโยงกัน
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“เปิดภารกิจสถาบันไทย-เยอรมัน

ในกำรพัฒนำประเทศไทยไปสู ่ไทยแลนด์ 4.0 หน่ึงในอุตสำหกรรม 
ที่จะเป็นฟันเพืองหลัก คือ อุตสำหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  
ด้วยเหตุนี้ เมื่อปลำยปี 2560 รัฐบำลของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ที่มี
นำยอตุตม สำวนำยน เป็นรฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงอตุสำหกรรม จงึเดนิหน้ำ
มำตรกำรพัฒนำอตุสำหกรรมหุน่ยนต์และระบบอตัโนมตัใินไทย ซึง่มำตรกำร
ได้ก�ำหนดเป้ำหมำยให้ไทยเป็นผู้น�ำกำรผลิตและใช้หุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติท้ังในภำคอุตสำหกรรมและบริกำรของอำเซียน ให้มีเทคโนโลยี
เป็นของตนเอง
 
โดยในปีแรก (2561) จะส่งเสรมิให้เกิดกำรขยำยตวักำรลงทนุในอตุสำหกรรม-
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติไม่น้อยกว่ำ 12,000 ล้ำนบำท ระยะ 5 ปี 
(2561-2565) ขณะเดยีวกันก็จะกระตุน้ให้ผลติหุ่นยนต์และระบบอตัโนมตั ิ
ในประเทศอย่ำงน้อย 30% ของมูลค่ำกำรน�ำเข้ำท่ีมีมูลค่ำประมำณ 
100,000 ล้ำนบำทต่อปี และโรงงำนในประเทศอย่ำงน้อย 50% ใช้หุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติระดับสูง รวมกำรลงทุนตลอด 5 ปีไม่น้อยกว่ำ 
100,000 ล้ำนบำท และระยะยำว 10 ปี (2561-2570) ไทยมีเทคโนโลยี
ของตนเองและเกิดควำมร่วมมือกับบริษัทข้ำมชำติรำยใหญ่

อย่ำงไรก็ตำม มำตรกำรดังกล่ำวจะส�ำเร็จไม่ได้หำกขำดหน่วยงำนปฏิบัติ
หลกัอย่ำง “สถำบนัไทย-เยอรมนั” หน่วยงำนอสิระสงักัดกระทรวงอุตสำหกรรม 
ภำยใต้กำรบรหิำรงำนของ นำยสมหวัง บญุรกัษ์เจรญิ ผูอ้�ำนวยกำรคนปัจจุบัน

แกนกลางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติของชาติ”

นายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ 
ผู้อ�านวยการสถาบันไทย-เยอรมัน

IRECTIONISSUSE
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สถำบันไทย-เยอรมัน จัดต้ังขึ้นโดยมีบทบำท
ที่ส�ำคัญคือ กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและ
เพ่ิมขีดควำมสำมำรถของอุตสำหกรรมกำร
ผลิตด้วยเทคโนโลยีกำรผลิตชั้นสูง ซึ่งภำรกิจ
หลักของสถำบันไทย-เยอรมันจะแตกต่ำง
จำกสถำบันอื่นของกระทรวงอุตสำหกรรม 
อำทิ สถำบันยำนยนต์ สถำบันไฟฟ้ำและ
อเิลก็ทรอนกิส์ ซ่ึงเป็นสถำบนัท่ีท�ำงำนในแนวตั้ง
ดแูลอตุสำหกรรมเฉพำะในอตุสำหกรรมนัน้ ๆ 
แต่สถำบันไทย-เยอรมัน เรียกว่ำ เป็นสถำบัน
แนวนอน ท่ีจะสนบัสนนุอตุสำหกรรมกำรผลิต
ทุกอุตสำหกรรม โดยเฉพำะอุตสำหกรรมทำง
ด้ำนเทคโนโลยีแม่พิมพ์ เทคโนโลยีอัตโนมัติ
และหุ่นยนต์ รวมไปถึงเรื่องกำรบ�ำรุงศำสตร์
เชิงคำดกำรณ์ด้วย

ในมำตรกำรพัฒนำอุตสำหกรรมหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติ
เห็นชอบเมือ่วันท่ี 29 สงิหำคม 2560 ทีผ่่ำนมำ 
จะม ี3 มำตรกำรหลกั ๆ คอื กำรสนับสนุนผูใ้ช้, 
สนับสนุนผู้สร้ำง และกำรให้จัดตั้ง Center of 
Robotic Excellence (Core)  หรอื ศนูย์ควำมเป็น
เลศิด้ำนเทคโนโลยีหุน่ยนต์และระบบอัตโนมัติ
ในประเทศไทย (คอร์) ซึง่สถำบนัไทย-เยอรมนั 
เป็นแกนกลำงที่จะประสำนควำมร่วมมือกับ
มหำวิทยำลัยต่ำง ๆ ในกำรด�ำเนินกิจกรรม
ทัง้ 4 ด้ำน ซึง่ประกอบด้วย 1. การช่วยเหลอืเรือ่ง 
การรบัรองสทิธิประโยชน์ของผูใ้ช้และผูส้ร้าง 
อำทิ เมื่อมีกำรขอสิทธิประโยชน์จำกทำง
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
(บีโอไอ) ทำงบีโอไอจะมีสิทธิประโยชน์ทำง
ดำ้นภำษีส�ำหรับผู ้ใช ้ ส่วนส�ำหรับผู้สร้ำงจะ
เรียกว่ำ เอสไอ หรือ ผู้ให้บริกำรวำงระบบ 
(System Integrator) ซึ่งเป็นผู ้ออกแบบ 
ประกอบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ซึ่งกลุ่ม
นี้จะได้สิทธิประโยชน์จำกศุลกำกรผ่ำนกำรน�ำ

เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์จะแบ่งเป็นขั้น ๆ เริ่มแรกจะเน้นกำรสนับสนุน 
ผู้ใช้หุ่นยนต์มำกขึน้ หลงัจำกน้ันเมือ่มผีูใ้ช้หุน่ยนต์มำกขึน้ System Integrator 
ก็จะต้องมำกขึ้น ซึ่งตอนนี้เรำมีประมำณ 200 รำย และภำยใน 5 ปีเรำจะ
ต้องเพ่ิมข้ึนเป็น 1,400 รำย ตำมท่ีรัฐบำลก�ำหนดไว้ ขณะท่ีผู้ใช้จะมีกำร
ใช้งำนมำกข้ึน ในปีแรก (2561) จะมีกำรลงทุน 20,000 ล้ำนบำท และ
เพิ่มมำกขึ้นในปีถัดไป ซึ่งตัวเลขกำรใช้ System Integrator ปัจจุบันมีอยู่
ประมำณ 30,000 ตัว

บทบาทของสถาบันไทย-เยอรมัน
กับการท�างานร่วมกับกระทรวง
อุตสาหกรรม

สถาบันไทย-เยอรมัน มีบทบาท
ในการท�างานอย่างไรบ้าง และ
วางเป้าหมายความส�าเร็จไว้
อย่างไร

วางเป้าหมายความส�าเร็จของยุทธศาสตร์หุ่นยนต์ 
ไว้อย่างไร

เข้ำชิ้นส่วนต่ำง ๆ รวมไปถึง  2. การพัฒนาบุคลากร  3. การถ่ายทอด
เทคโนโลยี และ 4. การสร้างต้นทุนหุ่นยนต์ต่าง ๆ ด้วย

อุตสาหกรรมวารสาร 21



อุตสาหกรรมวารสาร22

ยุทธศำสตร์หุน่ยนต์มปีระโยชน์ต่อประเทศไทยเป็นอย่ำงมำก เพรำะในระบบ
กำรผลติของอตุสำหกรรม คงหนไีม่พ้นกับกำรใช้ระบบอตัโนมตัแิละหุ่นยนต์
เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภำพกำรผลติของภำคอตุสำหกรรม คอืถ้ำกล่ำวถึงอตุสำหกรรม 
4.0 ต้องย้อนกลบัไปทีอ่ตุสำหกรรม 3.0 ซึง่เป็นระบบอตัโนมตัแิละหุน่ยนต์
ซึ่งปัจจุบันมีอยู่บ้ำงแล้ว ดังนั้นกำรจะไป 4.0 จึงต้องเริ่มต้นจำก 3.0 คือ
เรื่องของระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ก่อน จำกน้ันจะมีเรื่องของไอโอที  
(The Internet of Things) หรอื อนิเทอร์เน็ตส�ำหรบัทุกสิง่ และบิก๊ดำต้ำ 
(Big Data) ก็คือข้อมูลทั้งหมดท่ีสำมำรถน�ำมำวิเครำะห์ได้ ด้วยวิธีกำร
หลำกหลำย โดยจะน�ำท้ัง 2 ระบบเข้ำมำเสรมิกับระบบอตัโนมตัแิละหุ่นยนต์ 
เพ่ือให้ภำพรวมเป็นอตุสำหกรรม 4.0 ต่อไป 

ตรงนี้เรำมักได้ยินบ่อย ๆ ในลักษณะข่ำวที่ท�ำให้รู้สึกกลัว คือ หลังจำกใช้
หุน่ยนต์และระบบอัตโนมตัแิล้ว คนจ�ำนวนมำกจะตกงำน แต่ในควำมเป็นจริง
ในประเทศแถบทวีปยุโรปที่พัฒนำมำก่อน หรือกระทั่งประเทศญี่ปุ่น หรือ
จีน ที่มีพลเมืองมำกกว่ำไทยอย่ำงมำก ประเทศเหล่ำนี้ต่ำงสนับสนุนให้มี
กำรใช้หุ่นยนต์ เพรำะหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติจำกกำรศึกษำจะท�ำให้
ต้นทุนกำรผลิตลดลง ซึ่งต้นทุนกำรผลิตที่ลดลงจะท�ำให้รำคำสินค้ำลดลง
ตำมไปด้วย เมือ่รำคำสนิค้ำลดลงจะท�ำให้ควำมต้องกำรซือ้ (ดมีำนด์) ของตลำด
เพ่ิมขึ้น ดังน้ันเมื่อดีมำนด์เพ่ิมข้ึนก็จะท�ำให้เกิดกำรจ้ำงงำนมำกขึ้น  
แต่กำรจ้ำงงำนจะไม่จ�ำเป็นว่ำจะอยู่ในต�ำแหน่งเดมิ ๆ มนัอำจต้องปรบัตัว 
คนงำนอำจต้องปรบัตวัไปท�ำงำนอืน่ได้ และงำนทีท่�ำซ�ำ้ ๆ จะเป็นเรือ่งของ 
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ทัง้ 2 สิง่ต้องก้ำวไปด้วยกัน เพรำะหุน่ยนต์ถูกสร้ำงขึน้มำเพ่ือท�ำงำนทีใ่น
อนำคตคนรุน่ใหม่ไม่อยำกจะท�ำ หรอื เรยีกว่ำ “3D” คอื งำนที ่ Dirty 
(สกปรก), งำนที ่Dangerous (อนัตรำย) และงำนที ่Difficult (ยำก) ซึง่คน
รุน่ใหม่ไม่อยำกท�ำ และงำนจ�ำพวกนีจ้ะเป็นงำนของหุน่ยนต์โดยเฉพำะ

ประโยชน์ของยุทธศาสตร์หุ่นยนต์ที่มีต่อประเทศไทย

หากหุ่นยนต์เข้ามาเต็มตัวรูปแบบการใช้ชีวิตของคน
ไทย โดยเฉพาะภาคแรงงานจะเป็นอย่างไร

หากเปรียบเทียบระหว่างหุ่นยนต์และแรงงานคนใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ สิ่งใดจะมีบทบาทมากกว่ากัน 

แทนที่ส่วนหนึ่งแน่นอน แต่ถ้ำประเทศไทยไม่
ใช้หุ่นยนต์จะสู้กับประเทศอื่นไม่ได้ในเรื่อง
ของผลิตภำพกำรผลิต ดังน้ันหุ่นยนต์และ
ระบบอตัโนมติัต้องเข้ำมำ และแรงงำนเองต้อง
ปรับตัวไปท�ำงำนที่มีคุณค่ำมำกขึ้น

หำกทุกอย่ำงเดินหน้ำตำมแผนก็จะเข ้ำสู ่
ประเทศไทย 4.0 ทีม่กีำรขบัเคลือ่นด้วยครีเอทีฟ 
(ควำมคดิสร้ำงสรรค์) และอนิโนเวชัน่ (นวัตกรรม) 
ซึ่งครีเอทีฟ และอินโนเวชั่น จะเกิดขึ้นได้ต้อง
มำจำกคน ซึง่หุน่ยนต์จะท�ำตำมโปรแกรมทีค่น
วำงไว้ และต่อไปหุ่นยนต์จะฉลำดขึ้นมี เอไอ 
หรือ ระบบปัญญำประดิษฐ์มำกขึ้น สำมำรถ
ท�ำงำนทดแทนในส่วนของงำนที่ต้องท�ำซ�้ำ ๆ 
ได้มำกขึน้ และคนจะเปลีย่นไปท�ำงำนลกัษณะ
ครีเอทีฟ และอินโนเวชั่น ส่วนงำนผลิตสิ่งของ
ต่ำง  ๆจะเป็นหน้ำทีข่องหุ่นยนต์ เพรำะจะเรว็กว่ำ
และคุณภำพสม�่ำเสมอกว่ำ

ทั้งน้ีจะส่งผลต่อเน่ืองไปยังรำยได้ต่อหัวของ
คนไทยและกำรพัฒนำเศรษฐกิจ ซึง่ในส่วนของ
ผลิตภำพกำรผลิต หรือ โปรดักทิวิตี้จะเพิ่มขึ้น
ทัง้หมด ท้ังคนและสิง่ของ หลงัจำกนัน้จะท�ำให้
คนไทยมีรำยได้เพิ่มขึ้นเองโดยอัติโนมัติ

หุ่นยนต์จะเข้ามาแทนที่แรงงาน
หรือไม่

หากทุกอย่างเดินไปตามแผน
เป้าหมายของรัฐบาล มองว่า
ประเทศไทยจะสามารถพัฒนา
ไปในทิศทางใด
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หำกทุกอย่ำงเดินไปตำมโรดแมปของยุทธศำสตร์หุ ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ จะมีกำรเพ่ิมปริมำณคนใช้และเพ่ิมเอสไอขึ้น โดยตัวเอสไอ 
มีประสบกำรณ์มำกขึ้น และได้รับกำรสนับสนุนจำกกระทรวงต่ำง ๆ จำก
ภำครัฐมำกขึ้น และเอสไอจะยกระดับตัวเองเป็นผู้ผลิตหุ่นยนต์ในอนำคต
ต่อไป ดังนั้นในระยะ 10 ปีข้ำงหน้ำ เชื่อว่ำประเทศไทยจะสำมำรถผลิต
หุ่นยนต์เพื่อสำมำรถใช้ในอุตสำหกรรมของไทยเองได้ 

เรื่องต�ำแหน่ง อันดับของไทย ยังไม่มีกำรส�ำรวจอย่ำงเป็นทำงกำร แต่ตั้ง
เป้ำหมำยไว้ว่ำไทยจะเป็นผู้น�ำในภูมิภำคอำเซียนเรื่องกำรใช้และกำร
ผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ยุทธศำสตร์หุ่นยนต์ ถือเป็นภำรกิจท้ำทำยเป็นอย่ำงมำก ซึ่งสถำบันไทย-
เยอรมนั ยืนยันจะระดมทกุสรรพก�ำลงัเพ่ือขบัเคลือ่นภำรกิจประเทศให้ส�ำเรจ็
ตำมเป้ำหมำยอย่ำงแน่นอน...

คาดการณ์ความส�าเร็จของประเทศไทยไว้อย่างไร

ต�าแหน่งของประเทศไทยในช่วง 10 ปีข้างหน้า

ป ัญหำและอุปสรรคของกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์หุ่นยนต์ คือ กำรเข้ำถึงของธุรกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่ อม (เอสเอ็มอี) ต่อ 
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติยังน้อยอยู่ ดังนั้น
รัฐบำลโดยเฉพำะกระทรวงอุตสำหกรรมจึงมี
โครงกำรที่จะน�ำระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์
เข้ำไปถึงเอสเอม็อีมำกข้ึน โดยลกัษณะหุ่นยนต์
ทีเ่หมำะสมกับเอสเอม็อ ี ไม่จ�ำเป็นจะต้องเป็น
ลกัษณะแขนหุน่ยนต์ แต่มรีะบบง่ำย ๆ  ท่ีเหมำะสม
กับเอสเอม็อซีึง่จ�ำเป็นต้องใช้เฉพำะงำน ดงัน้ัน
จะแนะน�ำให้เอสเอ็มอีเลือกใช้ให้เหมำะสม 
ซึ่งในด้ำนกำรผลิตหุ่นยนต์ในประเทศถือว่ำมี
ศักยภำพมำกพอในกำรผลิตหุ่นยนต์ที่เหมำะ
สมกับเอสเอม็อ ี และมรีำคำทีเ่อสเอ็มอสีำมำรถ
รับได้

ถือว่ำประเทศไทยมำถูกทำง ซึง่หลำยกระทรวงให้ควำมร่วมมอืท่ีจะพัฒนำ 
อำทิ กำรวิจัยและพัฒนำ (อำร์แอนด์ดี) ของกระทรวงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงศึกษำธิกำร
โดยมหำวิทยำลยัต่ำง  ๆช่วยกันพัฒนำอตุสำหกรรม และกระทรวงอตุสำหกรรม
ที่น�ำหุ่นยนต์ไปใช้เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต

ปัญหาและอุปสรรคของการ 
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หุ่นยนต์ ประเทศไทยมาถูกทางแล้วหรือไม่
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ตารางแสดงอัตราคาแรงงานขั้นตํ่าของ 10 ประเทศในอาเซียน

• อัตราคาแรงงานสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินในแตละประเทศ

สิงคโปร 

บรูไน

ไทย

มาเลเซีย

ฟลิปปนส 

กัมพูชา

เวียดนาม

ลาว

อินโดนีเซีย

เมียนมา

83.68 (SGD)

75.31 (BND)

308 (THB)

29.87 (MYR)

326.34 (PHP)

20459.21 (KHR)

112377.74 (VND)

32761.36 (LAK)

42644.42 (IDR)

3790.57 (MMK)

2,000

1,800

308

241

197

162

156

125

99

90

60,000

54,000

9,240

7,230

5,910

4,860

4,680

3,750

2,970

1,700

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ประเทศ อัตราแรงงานขั้นตํ่า
ตามสกุลเงิน/วัน

อัตราแรงงานขั้นตํ่า
(บาท/วัน)

อัตราแรงงานขั้นตํ่า
(บาท/เดือน)ลําดับ
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ของกลุ่มประเทศอาเซียน

ECCORNER

อัตราค่าแรงงานขั้นต�่าอัตราค่าแรงงานขั้นต�่าอัตราค่าแรงงานขั้นต�่าอัตราค่าแรงงานขั้นต�่า

การรวมตัวกันเป็นปึกแผ่นของประเทศแถบอาเซียน 
ท้ัง 10 ประเทศ สามารถสร้างประโยชน์ให้กับนานาประเทศ
ได้เป็นอย่างมาก ซึ่งในสายตาของนักลงทุนต่างชาติ  
แถบอาเซียนเป็นภูมิภาคท่ีมีความน่าสนใจท้ังในแง่ของ
กำาลังซื้อ แม้กระท่ังเรื่องของอัตราค่าแรงงาน ดังน้ัน
อัตราค่าแรงงานจึงเป ็นป ัจจัยสำาคัญในการดึงดูด 
นักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในประเทศเพ่ิมมากขึ้น 
ซึ่งในป ัจจุบันอัตราค่าแรงงานของประเทศสมาชิก
อาเซียนทั้ง 10 ประเทศ เป็นดังนี้

ส�ารวจ
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ำกตำรำงข้ำงต้นแสดงให้เห็นว่ำอัตรำ
ค่ำแรงข้ันต�่ำของประเทศไทยเพ่ิมสูง
ขึน้ จำกเดมิ 300 บำท/วัน เป็น 308 บำท/วัน 
ซึ่งว ่ำนับเป็นข่ำวดีต ่อผู ้ใช ้แรงงำน 

ทัว่ประเทศ โดยเฉพำะภำยใต้ภำวะเศรษฐกิจในปัจจบุนั
ทีผู่บ้รโิภคก�ำลังต้องเผชญิกับภำระรำยจ่ำยท่ีเพ่ิมสงูขึน้ 
อย่ำงไรก็ดใีนอีกด้ำนหน่ึงน้ัน กำรปรบัขึน้อตัรำค่ำจ้ำง
แรงงำนย่อมส่งผลท�ำให้ต้นทุนของผู้ประกอบกำร
เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพำะธุรกิจค้ำปลีกขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม หรือ SMEs

ดังนั้นหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้อง อำทิ กระทรวง
กำรคลัง, กระทรวงอุตสำหกรรม และส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน (BOI) จงึได้ย่ืนมอื
เข้ำมำช่วยเหลือผู้ประกอบกำร SMEs เพ่ือรองรับ
ผลกระทบของผู้ประกอบกำรจำกกำรปรับขึ้นอัตรำ
ค่ำจ้ำงขั้นต�่ำในครั้งนี้

อัตราค่าแรงงานขั้นต�่าอัตราค่าแรงงานขั้นต�่าอัตราค่าแรงงานขั้นต�่าอัตราค่าแรงงานขั้นต�่า

จ โดยกระทรวงอุตสำหกรรม ได้ออกมำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรผลิตและกำรบริหำรธุรกิจ SMEs ในกำรลดผลกระทบจำก
กำรปรับขึ้นอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต�่ำ เพื่อให้ SMEs สำมำรถด�ำเนิน
ธุรกิจต่อไปได้ โดยมีผลิตภำพเพิ่มขึ้นและสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำย
ของกำรด�ำเนินกำร เพื่อไปชดเชยภำระค่ำแรงที่เพิ่มขึ้น อีกทั้ง
ยังเพ่ิมศกัยภำพของผูป้ระกอบกำร SMEs ให้มขีีดควำมสำมำรถ
ในกำรด�ำเนินธุรกิจ โดยก�ำหนดระยะเวลำด�ำเนินโครงกำรปี 
61-63 ใช้งบประมำณรวม 5,000 ล้ำนบำท    
    
อย่ำงไรก็ตำม หน้ำที่ของผู้ประกอบกำร SMEs ก็ต้องเตรียม
ควำมพร้อมส�ำหรับกำรเปลี่ยนแปลงที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น โดยอำจ
ต้องติดตำมสถำนกำรณ์และควำมเคลื่อนไหวในตลำดท้ังใน
และต่ำงประเทศทีอ่ำจมผีลต่อธุรกิจ ซึง่จะช่วยให้ผูป้ระกอบกำร
สำมำรถที่จะปรับตัวได้เร็วขึ้น ขณะเดียวกันควรมีควำมยืดหยุ่น
พร้อมท่ีจะปรับเปลี่ยนและพัฒนำธุรกิจอยู่ตลอดเวลำ เพ่ือให้
สำมำรถก้ำวทันกับกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้
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จุดประกายความหวัง ดันเศรษฐกิจเฟื่องฟู ยกระดับประเทศ
“พ.ร.บ.อีอีซี”
ภำยหลงัร่ำงพระรำชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวนัออก 
พ.ศ.... หรอื ร่ำงพ.ร.บ.ออีซี ี ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกสภำนิติบญัญัติ
แห่งชำต ิ(สนช.)  ด้วยมตเิอกฉนัท์ 170 เสยีง ปรำกฏกำรณ์ดังกล่ำว
ได้สร้ำงควำมหวังต่อกำรพัฒนำประเทศครัง้ส�ำคญั  เป็นควำมหวงัว่ำ
แผนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของประเทศ  และกำรพัฒนำเมอืง
ใหม่ท่ีจะท�ำให้คนไทยมคีณุภำพชวีติท่ีดขีึน้ ตำมนโยบำยกำรพัฒนำ
ระเบยีงเศรษฐกิจภำคตะวนัออก (ออีีซ)ี ท่ีจะเกิดข้ึนจรงิ หลงัจำกรฐับำล
ได้พยำยำมผลกัดนัเรือ่งนีม้ำตลอดตัง้ปลำยปี 2559

แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรออกกฎหมำยสกัหน่ึงฉบบัไม่ใช่เรือ่งง่ำย เพรำะ
ต้องมีควำมรอบคอบ ถูกตรวจสอบจำกทุกภำคส่วนของประเทศ

เพ่ือไม่ให้เป็นกฎหมำยที่สร้ำงปัญหำกับประเทศในเวลำต่อมำ 
ซึ่งร่ำงพ.ร.บ.อีอีซี ได้รับกำรพิสูจน์ของทุกภำคส่วนแล้วว่ำ นี่คือ 
กฎหมำยที่ส�ำคัญฉบับหนึ่งของประเทศ

โดยนายวษิณ ุเครอืงาม รองนายกรฐัมนตร ีในฐำนะตวัแทนรฐับำล
ที่ผลักดันร่ำงพ.ร.บ.อีอีซี ได้กล่ำวยืนยันที่ประชุมสนช. ว่ำ รัฐบำล
จะใช้กฎหมำยฉบบัน้ี เพ่ือขบัเคลือ่นและพัฒนำเศรษฐกิจให้มคีวำม
ก้ำวหน้ำ ซึ่งเป็นกำรต่อยอดจำกอีสเทิร์นซีบอร์ด (แผนกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมภำคตะวันออกยุคแรก) และเชื่อว่ำผลผลิตที่เกิดขึ้น
จำกกฎหมำยเขตพัฒนำพิเศษฉบบัแรกนี ้ จะน�ำมำซึง่ผลดต่ีอเศรษฐกิจ
โดยรวม และควำมเป็นธรรมต่อไปในอนำคต

โดยควำมจ�ำเป็นของกำรออกกฎหมำยมำจำกศกัยภำพของไทยที่
เริ่มหยุดนิ่ง ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้ำนก�ำลังวิ่งแซงหน้ำ ซึ่งเรื่องนี้ 
นายคณศิ แสงสพุรรณ เลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการบรหิาร
การพฒันาระเบยีงเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออก (ออีีซ)ี เคยให้
ข้อมลูกำรเตบิโตทำงเศรษฐกิจของไทย ว่ำ ประเทศไทยมกีำรเติบโต
ทำงเศรษฐกิจเฉลีย่เพียง 3% ทกุ  ๆปี หำกปล่อยให้เป็นเช่นน้ี จะท�ำให้
ทัง้เวียดนำมและอนิโดนเีซยีแซงหน้ำไทยแน่นอน

นอกจำกนียั้งพบว่ำ นบัตัง้แต่ปี 2549-2557 กำรลงทุนโดยรวมเตบิโต 
2% โดยเป็นกำรลงทุนเอกชน 2.9% จำกควำมจรงิท่ีควรเตบิโตปีละ 
10% ดงัน้ัน ไทยจะต้องลงทุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเศรษฐกิจ เพรำะ
ไม่มปีระเทศใดท่ีจะพ้นกับดกัรำยได้ปำนกลำงได้หำกไม่มกีำรลงทนุ
ด้ำนเทคโนโลยี นอกจำกน้ี ภำครฐั เอกชน ประชำชน จะแยกกนัไม่ได้ 
กำรเดินหน้ำโครงกำรออีซีจีงึเป็นส่ิงจ�ำเป็นเร่งด่วนต่อเศรษฐกิจไทย

เพราะไทยตดิหล่มเศรษฐกิจขยายตวัต�า่

CONOMIC VIEWS
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ส�ำหรบัสำระส�ำคัญของร่ำง พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. …. 
เช่น มาตรา 6 ก�ำหนดให้พ้ืนท่ี จ.ฉะเชงิเทรำ ชลบรุ ีและระยอง 
และพ้ืนท่ีอื่นใดท่ีอยู่ในภำคตะวันออกท่ีก�ำหนดเพ่ิมเติมโดย
พระรำชกฤษฎกีำเป็นเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกเพ่ือพัฒนำ
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจท่ีทันสมัยเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ และจัดให้มี
กำรบริกำรภำครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ลดอุปสรรคและ
ต้นทุนในกำรประกอบกิจกำร รวมไปถึงกำรพัฒนำเมืองให้
ทันสมยัระดับนำนำชำติ สะดวก ปลอดภยั ฯลฯ

ท้ังน้ีคณะกรรมำธิกำร (กมธ.) ได้เพ่ิมวรรคท้ำยมำตรำ 6 ว่ำ กรณี
มคีวำมจ�ำเป็นเพ่ือประโยชน์ในกำรด�ำเนินกำรจดัท�ำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน และระบบสำธำรณูปโภคท่ีมปีระสิทธิภำพ มคีวำมต่อเน่ือง 
และเชือ่มโยงกันอย่ำงเป็นระบบโดยสมบรูณ์ จะตรำพระรำชกฤษฎกีำ
ให้พ้ืนท่ีบำงส่วนในเขตจงัหวัดอืน่ท่ีติดต่อหรอื เก่ียวข้อง เฉพำะ
เท่ำท่ีจ�ำเป็น

มาตรา 10 เก่ียวกับบอร์ดออีซี ีก�ำหนดให้ “คณะกรรมกำรนโยบำย
เขตพฒันำพเิศษภำคตะวนัออก” มีนำยกฯเป็นประธำน รองนำยกฯ 
เป็นรองประธำน นอกน้ันมีรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องเป็นกรรมกำรกับ
ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนักงบประมำณ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำต ิ และเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสรมิ
กำรลงทุน ผูท้รงคุณวุฒไิม่เกิน 5 คน เป็นต้น

มาตรา 11 บอร์ดออีซี ี มอี�ำนำจ อำทิ ก�ำหนดนโยบำยเพ่ือพัฒนำ 
ออีซี,ี ให้ควำมเห็นชอบแผนผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน, โครงสร้ำง
พ้ืนฐำน, ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรร่วมลงทุนกับ
เอกชน หรือให้เอกชนเป็นผูล้งทุน, อนมุตั ิ อนุญำตให้สิทธิ หรือให้
สมัปทำน, ก�ำหนดพ้ืนที่เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ อุตสำหกรรม
เป้ำหมำยและสทิธิประโยชน์

มาตรา 14 ให้มสี�ำนกังำนออีซี ี มฐีำนะเป็นนติบิคุคลทีเ่ป็นหน่วยงำน 
ของรัฐ แต่ไม่เป็นส่วนรำชกำรหรอืรฐัวิสำหกิจ และเป็นหน่วยเลขำนุกำร
ของบอร์ด โดยมีเลขำธิกำร 1 คน รับผิดชอบกำรด�ำเนินงำนของ
ส�ำนกังำน ขึน้ตรงต่อบอร์ดออีซีี

มาตรา 34 กรณีท่ีมคีวำมจ�ำเป็นต้องได้มำซึง่ท่ีดินหรอืสังหำรมิทรพัย์
อืน่เพ่ือ ประโยชน์ในกำรพัฒนำอีอีซี ให้ส�ำนักงำนจัดซื้อ เช่ำ เช่ำซื้อ 
เวนคืน เป็นต้น โดยทำง กมธ.ได้ถอนเรื่องกำร “ถมทะเล” ออกไป 
เพรำะยังไม่จ�ำเป็น

กฎหมายสร้างความม่ันคง
โครงสร้างพืน้ฐาน

บอร์ดออีซีีมีอ�านาจดูแล
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มาตรา 39 อยู่ในหมวด 5 เขตส่งเสรมิเศรษฐกิจพิเศษ มกีำรก�ำหนด
กลุ่มเป้ำหมำยพิเศษ ซึง่อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย 1.ยำนยนต์สมยั-
ใหม่ 2.อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3.กำรท่องเที่ยวกลุ่มรำยได้ดีและ
กำรท่องเที่ยวเชิงคุณภำพ 4.กำรเกษตรและเทคโนโลยีชีวภำพ 
5.กำรแปรรปูอำหำร 6.หุน่ยนต์ 7.กำรบนิและโลจสิตกิส์ 8.เชือ้เพลิง
ชีวภำพและเคมีชีวภำพ 9.ดิจิทัล และ 10.กำรแพทย์และสุขภำพ
ครบวงจร

เกณฑ์นกัลงทนุถือครองท่ีดิน-อำคำรชุดมาตรา 49 ให้ผูป้ระกอบกำร
ในกิจกำรส่งเสรมิ ซึง่เป็นนติบิคุคลและเป็นคนต่ำงด้ำวตำมประมวล

กฎหมำยท่ีดนิ มสีทิธิ ถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินภำยในเขตส่งเสรมิเศรษฐกิจ-
พิเศษประกอบกิจกำรที่ได้รับอนุญำตได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญำต
ตำมประมวลกฎหมำยท่ีดินให้ผู้ประกอบกิจกำรในเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษ ซึง่เป็นนติบิคุคลและเป็นคนต่ำงด้ำวตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยอำคำรชดุ มสีทิธิถือกรรมสทิธ์ิในห้องชดุโดยได้รบักำรยกเว้น
จำกกำรจ�ำกดัสทิธขิองคน ต่ำงด้ำวตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำคำรชดุ
ผู้ประกอบกิจกำรซึ่งจะมีสิทธิและจ�ำนวนที่ดินหรือห้องชุดตำม
วรรคหนึง่ และวรรคสอง ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไข
ตำมท่ีบอร์ดอีอีซีก�ำหนด โดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  
แต่ท้ังนี้ต้องไม่เกนิทีก่�ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสรมิกำร
ลงทุนหรอืกฎหมำยว่ำด้วยกำรนิคมอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม แสดงควำม
เหน็ภำยหลงัร่ำงพ.ร.บ.ออีซี ีผ่ำนสนช. ว่ำ รูส้กึโล่งใจ เพรำะกระทรวงอุตสำหกรรม
และหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องผลกัดันเรือ่งนีม้ำพอสมควร มัน่ใจว่ำ หลงัจำกน้ีจะช่วย
สร้ำงควำมมั่นใจให้ทั้งนักลงทุนไทยและต่ำงชำติ แสดงให้เห็นว่ำประเทศไทย
พร้อมเดินหน้ำพัฒนำกำรลงทุนโครงกำรต่ำง ๆ  ที่ช่วยยกระดับประเทศให้มีกำร
พัฒนำพื้นที่เต็มศักยภำพ ต่อเนื่อง และยั่งยืน ขณะเดียวกัน  อีอีซียังพลิกโฉม

กำรลงทุนของไทย เพรำะเป็นกำรลงทุนที่มุ่งเน้นอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 

ส่วนแผนกำรชกัจงูนกัลงทุนเข้ำมำลงทุนน้ัน ตัง้แต่เดือนมนีำคม 2561 
กระทรวงอตุสำหกรรมจะร่วมกับหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องด้ำนกำรลงทุน
และโครงสร้ำงพ้ืนฐำน จะไปโรดโชว์ให้นกัลงทนุทัง้ในและต่ำงประเทศ
อย่ำงเข้มข้น โดยจะเริ่มที่ยุโรปก่อน คือ ประเทศเยอรมนี เพรำะมี
อุตสำหกรรมตรงเป้ำหมำยของไทย และจะเดินทำงไป ญี่ปุ่น จีน 
สหรัฐอเมริกำ และประเทศที่น่ำสนใจอื่น ๆ  รูปแบบกำรชักจูงกำร
ลงทุนจะก�ำหนดชัดเจนว่ำอุตสำหกรรมกลุ่มใดจะเข้ำมำลงทุน
ในพื้นที่ใดบ้ำง เป็นทิศทำงกำรพัฒนำที่ชัดเจนไม่สะเปะสะปะ 

10 อตุสาหกรรมเป้าหมาย

เร่งโรดโชว์ดงึดูดนักลงทุน

นายอุตตม สาวนายน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมวารสาร28



ถือเป็นความต้ังใจจริงของภาครัฐท่ีเดินหน้าสำาเร็จท้ังตัวบทกฎหมาย และโครงสร้างพ้ืนฐานภายในพ้ืนท่ี EEC หลังจากน้ีจึงอยู่
ท่ีคนไทยท้ังประเทศจะร่วมผลักดัน สร้างความเช่ือม่ันจากในประเทศเพ่ือส่งผ่านไปท่ัวโลก 

เพราะแรงความร่วมมือของคนไทยจะเป็นคำาตอบสำาคัญว่าอีอีซี สร้างประโยชน์ให้ประเทศมากเพียงใด ภายใต้กฎหมาย
ที่อีกไม่กี่อึดใจก็จะสามารถบังคับใช้อย่างเป็นทางการแล้ว...

พร้อมกับยืนยันว่ำ กำรพัฒนำพ้ืนทีค่รัง้นีจ้ะไม่ซ�ำ้รอยปัญหำมลพิษ 
ควำมขดัแย้งระหว่ำงโรงงำนกับชมุชนท่ีเคยเกิดในพ้ืนท่ีมำบตำพุด 
เพรำะครัง้น้ีเป็นกำรลงทนุอตุสำหกรรมเป้ำหมำย ทีม่เีทคโนโลยีขัน้สงู 
กำรผลติไม่ส่งผลต่อกำรชมุชนและสิง่แวดล้อมแน่นอน อกีท้ังจะมกีำร
จดักองทุนพัฒนำเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกในพ้ืนทีอ่อีซี ี วงเงนิ
ประเดิมที ่1,000 ล้ำนบำท เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภำพกำรพัฒนำ ช่วยเหลอื
และเยียวยำประชำชนและชมุชน สร้ำงสมดลุให้ทกุคนทุกภำคส่วนได้
รับประโยชน์ ซึง่เป็นเรือ่งทีด่ต่ีอคณุภำพชวิีตประชำชนในพ้ืนทีแ่น่นอน

“หลงัร่ำง พ.ร.บ.ออีซี ี มผีลบงัคบัใช้ จะมกีำรแต่งตัง้คณะกรรมกำร
นโยบำยออีซี ี(กนศ.) ซึง่มจี�ำนวนท้ังสิน้ 28 ท่ำน โดยมนีำยกรัฐมนตรี
เป็นประธำน ซึ่งกรรมกำรนโยบำยนี้ถือเป็น ครม.ชดุเลก็เลยกว่็ำได้ 
ส่งผลให้กำรด�ำเนินกำรเรือ่งต่ำง ๆ จะมกีำรตัดสินใจระดับกรรมกำร
นโยบำย ขอให้มัน่ใจว่ำจะมคีวำมรอบคอบแน่นอน”

นำยอุตตมกล่ำวทิ้งท้ำยว่ำ อีกสิ่งที่จะเร่งรัด คือ 
ขบัเคลือ่น 5 โครงกำรลงทนุโครงสร้ำงพ้ืนฐำน มูลคำ่ 
600,000 ล้ำนบำท ทั้งรถไฟควำมเร็วสูง สนำมบนิ
อู่ตะเภำ ท่ำเรือแหลมฉบัง ท่ำเรือมำบตำพุด และ
ศูนย์ซ่อม-บ�ำรุงอำกำศยำน (เอ็มอำร์โอ) โดยจะ
ประกำศร่ำงประกวดรำคำจดัซือ้จดัจ้ำง (ทโีออำร์) ให้
เป็นไปตำมท่ีก�ำหนดไว้ คอืได้ผูล้งทุนภำยในปี 2561 
เพ่ือเร่งระดมให้เกิดกำรลงทนุจรงิก่อนเดอืนธันวำคม 
2561 นอกจำกนี้ ส�ำนักงำนอีอีซีจะจัดท�ำแผนแม่บทด้ำนสิ่งแวดล้อม กำรศึกษำ และท่องเที่ยว ให้เป็นรูปธรรม ซึ่งตลอดแผนกำรลงทุน 
5 ปี (2560-2564) จะมีเม็ดเงินเข้ำพื้นที่อีอีซีขั้นต�่ำ 1.5 ล้ำนล้ำนบำทตำมที่รัฐบำลประกำศไว้แน่นอน

เร่งโรดโชว์ดงึดูดนักลงทุน

ยืนยันไม่ซ�า้รอยมลพิษมาบตาพุด

ลัน่ปีน้ีได้ผู้ลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐาน
ในออีซีี
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ในรองเท้าเพียงคู่เดียว!!

อุปกรณ์ดมกลิ่นไฮเทค 

“CRIM-TRACK” 
ตรวจกลิน่และวตัถุแปลกปลอม
ในสนามบิน

Very Firstto ผดุไอเดยีสดุเจ๋ง! ออกแบบสนิค้ำชนิดใหม่เหมำะ
ส�ำหรบัคนชอบภำพยนตร์แนวสำยลบั ซึง่ภำยนอกเป็นรองเท้ำหนัง
อย่ำงดี แต่หำกเปิดแผ่นรองด้ำนในรองเท้ำข้ึนมำจะพบว่ำ 
มีอุปกรณ์หลำยชิ้นซุกซ ่อนอยู่ อำทิ โทรศัพท ์ขนำดจิว๋  
เครื่องติดตำม GPS เชือกขนำดเล็ก และช่องเก็บของเล็ก ๆ 
ภำยในรองเท้ำ เป็นต้น ซ่ึงรองเท้ำสำยลับหน่ึงคู่รำคำอยู่ท่ี
ประมำณ 2,500 ดอลลำร์สหรฐั หรอืรำว 82,000 บำท หลำย ๆ คน
มองว่ำรำคำอำจจะดสูงูไปสกันิด แต่ถ้ำหำกพิจำรณำอปุกรณ์เสรมิ
ต่ำง ๆ ทีอ่ยู่ในรองเท้ำ รำคำดงักล่ำวถือว่ำคุม้มำกเลยทีเดยีว!!

นกัวิทยำศำสตร์ที ่Technical University of Denmark ได้พัฒนำ
อปุกรณ์ไฮเทคชนิดใหม่ ท่ีสำมำรถน�ำมำใช้ตรวจสอบกลิน่และ
วัตถุแปลกปลอมต่ำง ๆ ในอำกำศได้ โดยไม่ต้องมกีำรแตะต้อง
กระเป๋ำแต่อย่ำงใด โดยอุปกรณ์ที่ว่ำนี้มีชื่อว่ำ “Crim-Track”  
ซึ่งสำมำรถตรวจจับกลิ่นวัตถุระเบิด หรือยำเสพติด ได้ภำยใน  
2 นำท ี แล้วส่งสญัญำณให้เจ้ำหน้ำท่ีทรำบผ่ำนระบบสือ่สำรไร้สำย 
นอกจำกนี้ภำยในตัวอุปกรณ์ยังมีชิพผสมสีย้อมผ้ำบรรจุอยู่  
ซึง่จะเปลีย่นสเีมือ่ตรวจพบสำรเคมบีำงอย่ำง ทัง้น้ีคำดว่ำอปุกรณ์ 
ดมกลิ่นไฮเทคดังกล่ำวจะเริ่มน�ำออกมำใช้ได้จริงในอีก 2 ป ี
ข้ำงหน้ำ หรอืปี 2563

AR    UND THE WORLD 

สายลับสุดเนี๊ยบ

นวัตกรรมสดุล�า้!



อุตสาหกรรมวารสาร 31

ปัญญาประดิษฐ์
แรงงานภาคบรกิารของสหรฐัฯ

กันกระสุนสุดแกร่ง
จาก “แผ่นเซรามิก”

บรษิทั เทคโนโลยีในซลิคิอน แวลลย์ี Savioke ได้ออกแบบ
หุ่นยนต์หน้ำใหม่ท่ีเข้ำมำทดแทนแรงงำนในภำคบริกำร
หลำกหลำยสำขำด้วยกัน ต้ังแต่กำรโรงแรม บรกิำรขนส่ง 
และโรงพยำบำล ซึ่งในปัจจุบันโรงแรม Renaissance 
Las Vegas มพีนกังำนหุ่นยนต์ 2 รำย ซึง่สร้ำงควำมตืน่ตำ
ต่ืนใจให้กับแขกผู้ท่ีเข้ำพักในโรงแรมเป็นอย่ำงมำก  
โดยหุ่นยนต์ท้ัง 2 ท�ำหน้ำท่ีดูแลจัดหำสิ่งของส�ำหรับ 
ผูเ้ข้ำพักท่ีอยำกได้ของใช้เพ่ิมเตมิ เช่น แปรงสฟัีน ยำสฟัีน 
ผ้ำเช็ดตัว หรือหนังสือพิมพ์ นอกจำกนี้ยังท�ำหน้ำที่เสิร์ฟ
อำหำรและเครือ่งด่ืม ตัง้แต่เท่ียงคนืถึง 6 โมงเช้ำ ในช่วงเวลำ 
ที่พนักงำนไม่เพียงพอได้อีกด้วย

ทมีวจิยัของมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีเบอร์โน ในสำธำรณรฐัเชก็ ได้เลอืกใช้
วัตถุดิบใหม่ในกำรผลิตเสื้อเกรำะกันกระสุนที่แข็งแกร่งกว่ำเหล็กกล้ำ 
เป็นอย่ำงมำก แต่มนี�ำ้หนกัท่ีเบำกว่ำ น่ันคอื “แผ่นเซรำมกิ” ซึง่สำมำรถ 
ลดน�ำ้หนกัของเสือ้เกรำะได้ร้อยละ 30 จำกเสือ้เกรำะแบบเดิม โดยทมีวิจยั
ได้เลอืกผสมเซรำมกิอลัลอยด์กับพลำสตกิในปรมิำณท่ีหลำกหลำย เพ่ือหำ
เสื้อเกรำะที่แข็งแกร่งที่สุด ป้องกันได้ดีกว่ำ แต่น�้ำหนักเบำกว่ำเสื้อเกรำะ
ที่ใช้เหล็กกล้ำเป็นส่วนประกอบ โดยขณะน้ีทีมวิจัยได้เตรียมต่อยอด
นวัตกรรมดังกล่ำวด้วยกำรหำควำมร่วมมือกับภำครัฐหรือเอกชนในกำร
พัฒนำอุปกรณ์กันกระสุน ทั้งในรูปแบบของเสื้อเกรำะกันกระสุนและ
เกรำะหุ้มรถยนต์เรียบร้อยแล้ว

“หุ่นยนต์รีเลย์” 

เสื้อเกราะ
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ตรวจสอบการวัดไข้ได้ง่ายขึ้นด้วย

Kinsa ได้คิดค้นช่องทำงใหม่ในกำรเพิ่มรำยได้ผ่ำน Digital 
Marketing โดยได้ผลติเครือ่งวัดไข้อจัฉรยิะ ซึง่เป็นเครือ่งวัดไข้
ท่ีสำมำรถเชื่อมต่อผ่ำนบลูทูธ ท่ีส่งผลกำรวัดอุณหภูมิไปยัง
แอพพลิเคชั่นเฉพำะ ซึ่งหำกอุณหภูมิสูงกว่ำระดับปกติ  
จะมีกำรสอบถำมถึงอำกำรของผู้ใช้ทันทีว่ำมีอำกำรเจ็บป่วย
หรือไม่ และหำกผู้ใช้มีไข้สูง แอพพลิเคชั่นจะน�ำเสนอรำยกำร
ยำลดไข้ ยำแก้ไอ ยำแก้หวัด เจลล้ำงมอื และอืน่ ๆ อกีมำกมำย 
เพ่ือเพ่ิมควำมสะดวกสบำยให้แก่ผูป่้วย ให้สำมำรถเลอืกซือ้ของ
ผ่ำนทำงโลกออนไลน์ได้อย่ำงรวดเร็ว 

ประกอบพิธีศพลดการขาดแคลนพื้นที่!!
บรษิทั Startup ในฮ่องกงเสนอซอฟต์แวร์เสมอืนจรงิ หรอื Virtual Reality (VR) 
เพ่ือช่วยให้ชำวฮ่องกงประกอบพธีิศพให้กับผูใ้หญ่ในครอบครวั โดยแก้ปัญหำ
กำรขำดแคลนพ้ืนท่ีส�ำหรับประกอบพิธี 
ฝังศพจริงได้ โดยตัวอย่ำงของกำรใช้
ซอฟต์แวร์เสมอืนจรงินี ้ คอืสำมำรถสร้ำง
ศิลำหัวหลุมศพเสมือนจริ งขึ้นได ้ ใน 
สภำพแวดล้อมแบบเสริมควำมเป็นจริง 
ในทุกสถำนที่  โดยซอฟต์แวร ์ดังกล ่ำว 
ได้รับควำมนิยมจำกคนรุ ่นใหม่ในฮ่องกง 
เป็นอย่ำงมำก เน่ืองจำกพ้ืนท่ีเก็บอัฐิในฮ่องกง
อำจต้องใช ้เงินมำกถึงหนึ่งแสนสำมหมื่น
ดอลลำร์ หรือรำวสี่ล้ำนสำมแสนบำทไทย 
เลยทีเดยีว

ซอฟต์แวร์เสมือนจริง (VR) 

“ปรอทวัดไข้ไฮเทค”
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FORPHEUS” 
ตัวช่วยสุดไฮเทค
ของวงการกีฬา

บรษิทัเทคโนโลยีของอสิรำเอล ได้พัฒนำหุ่นยนต์ตวัใหม่
เพ่ือใช้งำนกับผู้สูงอำยุที่อยู่เพียงล�ำพัง โดยหุ่นยนต ์
ดังกล่ำวชื่อว่ำ ElliQ ซึ่งหุ่นยนต์ ElliQ เป็นเพศหญิง 
ไม่มใีบหน้ำ ไม่มเีเขนเเละขำ เเต่พูดได้ เเละเป็นหุน่ยนต์
เเบบตั้งโต๊ะ โดยจะส่องเเสงสว่ำงทันทีที่ถูกเรียกชื่อ 
เเละพยำยำมกระตุ้นให้เพ่ือนผู ้สูงอำยุหำอะไรท�ำ  
เพื่อไม่ให้เกิดควำมเบื่อหน่ำย นอกจำกนี้หุ่นยนต์ตัวนี้
ยังลอกเลียนเเบบกำรขยับศีรษะของคน เพ่ือกระตุ้น
กำรตอบสนองของผู้ใช้ และยังสำมำรถเล่ำเรื่องข�ำขัน
ได้อกีด้วย อย่ำงไรก็ตำมในขณะนียั้งไม่ได้ก�ำหนดรำคำ
ของหุน่ยนต์ตวัดงักล่ำว แต่คำดว่ำจะน�ำออกมำจ�ำหน่ำย
ได้ภำยในปีนี้ (2561)

บริษัท Omron ปิ๊งไอเดียใหม่ สร้ำงหุ่นยนต์ตีปิงปองเพื่อพัฒนำศักยภำพ
ของนักกีฬำในอนำคต โดยหุ่นยนต์น้ีมรีปูร่ำงคล้ำยแมงมมุตวัใหญ่คอยจบั 
ไม้ปิงปอง พร้อมติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ ท�ำให้ทรำบว่ำคู่ต่อสู้อยู่ต�ำแหน่งใด 
และคำดกำรณ์ได้ว่ำจะตีสวนกลับมำในท่ำใด จึงสำมำรถตีลูกปิงปอง 
ไปได้อย่ำงทันท่วงทไีม่ต่ำงจำกมนุษย์ ซ่ึงนบัว่ำเป็นนวัตกรรมท่ีสร้ำงประโยชน์
ให้กับประเภทกีฬำที่ต้องกำรคู่ซ้อม เพื่อพัฒนำศักยภำพนักกีฬำให้พร้อม
ก่อนลงแข่งในสนำมจริงได้เป็นอย่ำงดี

ลดความเหว่ว้าและซึมเศร้า

“หุ่นยนต์เพื่อนคู่ใจผู้สูงวัย”

“หุ่นยนต์ 
ตีปิงปอง
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ของนักอุตสาหกรรมยุค 4.0

COMICSINDUSTRY

เรียนรูสิ่งใหม

ทัศนคติ

เปดใจ

เขาใจ

ฝกฝน / ลงมือทํา

อบรม / ศึกษาดูงาน

อานหนังสือ
บทความ / ขาว

ปรับแผนการทํางาน
ใหเหมาะสม

วางแผนการทํางาน
อยางเปนระบบ

ทําความเขาใจ
ระบบการทํางาน
แบบเกาและใหมปรับตัว

ยอมรับ
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ผมนัง่ดรูำยกำรทวีีของนกัเขียนคนโปรดของผม “หนุ่มเมอืงจนั” 
สัมภำษณ์นักธุรกิจที่มีแฟนคลับมำกท่ีสุดในประเทศก็ว่ำได้ 
“คุณตัน ภำสกรนที” หรือ ที่ใคร ๆ รู้จักในนำม “ตัน อิชิตัน” 
โดยคณุตนัเล่ำเรือ่งรำวกำรด�ำเนินธุรกิจและกำรบรหิำรธุรกิจ
ในช่วงวิกฤตตอนน�้ำท่วม เขำลงไปลุยกับลูกน้องในโรงงำน
อย่ำงไร ท�ำไมต้องท�ำอย่ำงน้ัน และเก็บควำมทรงจ�ำเหล่ำน้ัน 
ไว้อย่ำงไร ไม่ใช่เตือนใจในอุทกภัย แต่เตือนใจตัวเองและ
ลูกน้องว่ำเรำร่วมทุกข์ร่วมสุขกันอย่ำงไร และท�ำไมต้องท้ิง
โรงงำนทั้งหมดที่น�้ำท่วมแล้วสร้ำงใหม่ ผมทึ่งในวิธีคิดและ 
“Gut” ของคุณตัน ในกำรตัดสินใจอย่ำงนั้น ผมเข้ำใจได้ว่ำ 
เหตุผลทำงธุรกิจ ค�ำนวณก�ำไรขำดทุนในแต่ละทำงเลือก 
อำจจะมีร้อยแปดทำงเลือก ซึ่งท�ำได้ไม่ยำก มีสอนและ
เรียนรู้ทั่วไปได้ แต่เมื่อต้องเลือกทำงเลือกใดทำงเลือกหนึ่ง 
หลังจำกสมองสั่งกำรแล้ว พอถึงต้องตัดสินเลือกแล้ว ผมว่ำ
เป็นเรือ่งของ “ใจ” ล้วน ๆ ครบั วถีิท่ีคณุตันเลอืกคอืวิธีตดัสนิใจ
แบบนักธุรกิจ คือ เดินเป็นเดิน ไปในทำงที่ใจสั่งมำแล้ว

วิถี
โดย นำยสมชำย หำญหิรัญ 
       รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม

ภาพจาก: AC NEWS 
WORLD NEVER STOPS
ข่าว เบรกกิ้งนิวส์

ภาพจาก: HTTP://CHECHADNEWS.BLOGSPOT.COM

ME CORNER

“เซียน”

วิธีคิดในกำรบริหำรธุรกิจของคุณตัน ท่ีอำจเป็นบริษัท 
ยักษ์ใหญ่ แต่ผมว่ำ SME สำมำรถเรียนรู้ได้เป็นอย่ำงดี  
โดยเฉพำะกำรลดต้นทุนในกำรผลิต เขำบอกว่ำกำรลดต้นทนุ 
ก็เหมอืนกำรบดิผ้ำท่ีเปียกน�ำ้ เขำเอำผ้ำเปียกน�ำ้มำให้พิธีกร
หญิงบดิ ก็มนี�ำ้ออกมำ แล้วเขำก็ขอให้คณุหนุ่ม เมอืงจนั บดิผ้ำ 
ซึ่งคุณหนุ่มซึ่งมีประสบกำรณ์ในกำรซักผ้ำให้แฟนมำนำน 
ก็สำมำรถบิดน�้ำออกมำได้อีกจำกผ้ำผืนนั้น และเมื่อบิด
เต็มท่ีแล้ว คิดว่ำน�้ำน่ำจะหมด คุณตันก็หยิบมำบิดต่อ 
ท่ำทำงทะมัดทะแมง ใช้ท่อนแขนช่วยรีดน�้ำด้วย ปรำกฏน�้ำ
ก็ยังถูกรีดออกมำให้เห็นอีก ผมชอบที่คุณตันบอก ถ้ำเรำ
เชื่อว่ำเรำสำมำรถลดต้นทุนในทุกส่วนกำรผลิต ถ้ำช่วยกัน
คัน้ออกมำส่วนละนดิส่วนละหน่อย ก็จะท�ำให้มกี�ำไรมำกขึน้
โดยไม่ลดคุณภำพของสินค้ำ ยิ่ง SME ด้วยแล้ว กำรผลิต 
ที่อำจไม่ใช่ไลน์กำรผลิตยำว ๆ ผมว่ำยิ่งง่ำย เพรำะจัดกำร
กับขั้นตอนไม่เยอะ และไม่มำกคนด้วย เพียงแต่วิธีบิด 
ผ้ำเปียกน�้ำ คนบิดต้องตั้งใจบิดและบิดให้เป็นเท่ำนั้นเอง
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ภาพจาก: HTTPS://CDN.GOTOKNOW.ORG

ตวัอย่ำงทีเ่ขำเล่ำมตีัง้แต่ ในกำรขนส่งเครือ่งดืม่ มกีำรออกแบบ
กำรเรียงลังใหม่ในพำเล็ทเดิมท�ำให้เพิ่มจ�ำนวนลังได้ ต่อมำ
ออกแบบขวดใหม่ที่สำมำรถบรรจุในปริมำตรเท่ำเดิมแต่ใส่
ในพำเลท็เดมิแต่จ�ำนวนลงัทีเ่พ่ิมข้ึนไปอกี รถท่ีส่งของคนัเดิม
ดัดแปลงเพ่ิมเติมสำมำรถเพ่ิมจ�ำนวนพำเล็ทในแต่ละเท่ียว
ได้อกี ค่ำโลจสิตกิส์ส่วนนีล้ดลงเกือบครึง่ นอกจำกนี ้ฝำขวด
ที่ถูกออกแบบให้บำงลงและสั้นลง ลดกำรใช้พลำสติกลง 
ขนำดไหน ลองคิดดูครับว่ำโรงงำนน้ีผลิตปีละ
พันกว่ำล้ำนขวด นอกจำกน้ี กำรลงทุนใน
เทคโนโลยีใหม่ทีเ่ข้ำมำไม่ว่ำเครือ่งจกัรใหม่หรอื
ระบบกำรเคลือ่นภำยในโรงงำนก็ลดต้นทุนได้มำก 
เครื่องสวมสติ๊กเกอร์ขวดที่ทันสมัยลดควำม
สูญเสียลงกว่ำ 75% กำรขนส่งในโรงงำนท่ีม ี
รถโฟล์คลฟิท์ว่ิงไปมำหลำยแสนเทีย่วในแต่ละปี
ถูกแทนทีโ่ดยระบบอตัโนมตัวิิง่บนรำง ลดอุบตัเิหตุ 
ควำมผิดพลำดกำรส่งของและของคนงำนอีก
มหำศำล นี่คือตัวอย่ำงเล็ก ๆ น้อย ๆ ของน�้ำ 
ทีถู่กบดิออกมำจำกผ้ำทีเ่ปียกน�ำ้ ผมว่ำหำกเรำยังบดิผ้ำผนืน้ี
ต่อโดยวิธีท่ีดีและเหมำะสม ก็น่ำจะยังเอำน�้ำท่ีค้ำงอยู  ่
ออกมำได้อีกแน่ ๆ เพียงแต่ขอให้เชื่อในหลักกำรนี้ว ่ำ 
เรำสำมำรถบิดน�้ำออกได้เรื่อย ๆ เพียงแต่ต้องพยำยำมหำ 
เพรำะย่ิงบิดไปเรือ่ย ก็จะยำกข้ึนท่ีจะเอำน�ำ้ท่ีเหลอืออกมำได้ 
แต่ต้องไม่ลดคุณภำพของสินค้ำ นี่คือข้อก�ำหนดแรกที่ต้อง 
ยึดไว้

ผมชื่นชอบเขำตรงที่เก็บทุกอย่ำงที่พบเห็นมำเป็นประโยชน์
ในกำรท�ำธุรกิจของเขำหมด ตั้งแต่คนมำซื้อทำวน์เฮ้ำส ์
ที่เขำท�ำขำย มีแม่ค้ำมะนำวมำซื้อโดยใช้เงินสดล้วน ๆ 
หลำยล้ำน แม้ว่ำมะนำวจะให้ก�ำไรต่อผลไม่มำก แต่จ�ำนวน
ทีป้่ำเลก็ขำยมะนำวบอกว่ำลกูละไม่เท่ำไรแต่ครัง้ละหลำยหมืน่ลูก
ก็เยอะพอที่จะซื้อตึกคุณตันในรำคำหลำยล้ำนได้ ดังนั้น  
อชิตินัของแกเลยเก็บทกุเมด็ในกำรลดต้นทนุ กำรเพ่ิมปรมิำณ
กำรผลิต ลงทุนกำรตลำดเพื่อขยำยส่วนแบ่งให้มำกขึ้น หรือ
แม้แต่ตอนก�ำลังตะลอนแถว ๆ โรงงำน เพื่อนบ้ำนที่ก�ำลัง
ขอให้หลำนวิ่งไปซื้อน�้ำ โดยสั่งแบบง่ำย ๆ “ซื้ออะไรเย็น ๆ 
ให้ขวดนึง” พอคุณตันได้ยิน สัญชำตญำณของคนขำย
เครือ่งดืม่ท�ำให้ต้องเดนิตำมเดก็ไปทีร้่ำนดวู่ำจะได้เครือ่งดืม่
อะไร พอเด็กถ่ำยทอดค�ำสั่งของยำย เอำเย็น ๆ สักขวด  
คนขำยก็หงุดหงิด “จะเอำอะไร เย็นทุกขวด” ไอเดีย 
ของเซียนธุรกิจ ปิ๊งเลยครับ เรำเลยเห็นเครื่องดื่ม “เย็น ๆ” 
แบรนด์ใหม ่ของอิชิตันที่มียอดขำยมำกกว ่ำชำเขียว  
น�ำ้จบัเลีย้งท่ีมภีำพลกัษณ์ท่ีแก้ร้อนใน ถ้ำได้แช่เย็น ดืม่ในช่วง

อำกำศร้อน ๆ  อะไรจะลงตวัขนำดน้ัน และออกตำมมำตดิ ๆ 
น�้ำเก๊กฮวยผสมน�้ำผึ้งในยี่ห้อเดียวกัน ในคอนเซ็ปท์เดียวกัน 
ทีข่ำยดกีว่ำจบัเลีย้งซะอกี โดยเหตุผลเดยีวท่ีออกสนิค้ำใหม่ ๆ 
มำตลอดแม้ว่ำของเก่ำเพ่ิงออกหรือก�ำลังเป็นที่นิยม คือ  
เรำต้องไม่ยึดติดกับควำมส�ำเร็จเดิม ๆ เพรำะคู่แข่งเกิดขึ้น
ใหม่เสมอและคนซือ้เปลีย่นใจไว แสวงหำสิง่ใหม่ ๆ เสมอ…. 
ชัดเจนครับ     

ถ้ำเป็นนักธุรกิจ เรำต้องใช้ทุกวิธีเป็นโอกำสของ
กำรพัฒนำท้ังนัน้ แม้ว่ำในช่วงเวลำทีเ่จบ็ปวดท่ีสดุ 
เขำบอกว่ำในช่วงทีโ่รงงำนใหม่รำคำหลำยพันล้ำน 
ท่ียังไม่ได้เริ่มผลิตเลย กลับโดนน�้ำท่วมใหญ ่
และต้องทิ้งทั้งหมดไป เขำได้อะไรมำมำกมำย 
ท้ังจิตใจท่ีแกร่งขึ้น ได้ใจพนักงำน ได้เพ่ือน  
ได้ธุรกิจใหม่ ดงันัน้ เวลำล้มลง อำจจะเจบ็ แต่ถ้ำ
ใจเย็น ๆ มองถี่ถ้วน บำงทีก็อย่ำเพิ่งรีบลุกขึ้น 
มองพ้ืนรอบ ๆ บำงทีเรำอำจเห็นเพชรท่ีใคร 

ท�ำหล่นไว้ก็ได้ …. โอ้โห คิดได้ ก็จริงครับ …. ตอนที่เรำ
เดอืดร้อน เรำอำจเจอเพ่ือน มติรแท้จรงิในยำมนัน้ หรอืแม้แต่
ได ้พบประสบกำรณ์ธุรกิจใหม่ ๆ ก็ได้

วิถีกำรเดินทำงธุรกิจ กำรมองหำโอกำส และควำมคิดและ
ทัศนคติของนักธุรกิจท่ีไม่ธรรมดำคนน้ีเป็นบทเรียนที่ดี
ส�ำหรับ SME ทุกคนที่ต้องเริ่มจำกกำรเป็น “ผู้ประกอบกำร” 
ท้ังจติ วิญญำณ และวิธีคิด ไม่ใช่เป็นแค่แต่ชือ่ และต้องเป็น 
ทุกเวลำและทุกสถำนที่ ไม่งั้นเรำจะพลำดโอกำสมำกมำย 
และแถมยังเปรำะบำง อ่อนแอ ต่ออปุสรรครอบด้ำนทีป่ระดงั
เข้ำมำตลอดเวลำ      
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การขับเคลื่อน
และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับเอสเอ็มอี 

กระทรวงอตุสำหกรรมมภีำรกิจส�ำคัญท่ีมุง่เน้นกำรส่งเสรมิ
และพัฒนำศกัยภำพของผูป้ระกอบกำรให้มคีวำมเข้มแขง็ 
กำรขับเคลื่อนและพัฒนำระบบนิเวศอุตสำหกรรม 

กำรส่งเสริมกำรประกอบกิจกำรอุตสำหกรรมให้เป็นมิตรกับ 
ส่ิงแวดล้อม   โดยในเรื่องของกำรส่งเสริมและพัฒนำ SMEs  
ซึ่งปัจจุบันถือเป็นกลไกหลักในกำรเสริมสร้ำงควำมก้ำวหน้ำ 
ทำงเศรษฐกิจของประเทศ โดยสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้แก่ประเทศ 
ก่อให้เกิด กำรจ้ำงงำน อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในกำรแก้ไขปัญหำ
ควำมยำกจน โดยกำรสนับสนุนมำตรกำรทำงกำรเงนิผ่ำนโครงกำร
สนับสนุนสินเชื่อและกองทุนต่ำง ๆ ของหน่วยงำนภำครัฐและ
สถำบนักำรเงนิ เพ่ือช่วยเหลอื SMEs ให้สำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงนิทนุ
ได้มำกขึน้ และมำตรกำรส่งเสรมิทีไ่ม่ใช่ด้ำนกำรเงิน เพ่ือยกระดบั
ศักยภำพของ SMEs ให้เป็น Smart SME, S-Curve SME,  
Digital SME

ME CORNER
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โดยในปี 2561 รฐับำลได้ออกชดุมำตรกำรพิเศษเพ่ือขบัเคลือ่น 
SMEs ตั้งแต่ระดับฐำนรำกถึง SMEs ที่มีศักยภำพในระดับ
สำกล ด้วยมำตรกำรพิเศษซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคล่ือน 
SMEs สู่ประเทศไทย 4.0 ภำยใต้แนวคิด เงินทุนควบคู่กำร
พัฒนำ เสริมแกร่ง หลังกู้ ฟื้นฟู ไม่ทิ้งกัน เช่น
 
- โครงกำรหมูบ้่ำนอตุสำหกรรมสร้ำงสรรค์ (Creative Industry 
Village: CIV) หรือ “หมู่บ้ำน CIV” ซึ่งเป็นกำรยกระดับ
อตุสำหกรรมชมุชนเช่ือมโยงกำรท่องเทีย่ว โดยกำรใช้เทคโนโลยี
ดจิทัิลในกำรพัฒนำผลติภณัฑ์และบรกิำร รวมท้ังกำรส่งเสรมิ
กำรตลำดออนไลน์และกำรเชื่อมโยงกำรตลำดผ่ำน Digital 
Platform

- โครงกำร Big Brothers เพื่อพัฒนำขีดควำมสำมำรถและ
กำรปรบัเปลีย่นธุรกิจด้วยกลไกประชำรฐั โดยเชือ่มโยงองค์กร

ธุรกิจชั้นน�ำระดับโลกเพ่ือมำเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับผู้ประกอบกำร 
SMEs ท่ีมศีกัยภำพให้ไปสูก่ำรมแีนวคดิกำรท�ำธุรกจิแบบสำกล 
พร้อมทั้งสนับสนุนเทคโนโลยีกำรผลิตขั้นสูง 

ในขณะเดียวกันเพ่ือขับเคลื่อน SMEs สู่ประเทศไทย 4.0 
รฐับำลโดยกระทรวงอตุสำหกรรมจงึได้ปฏริปูกลไกกำรส่งเสรมิ 
SMEs โดยยกระดับศูนย์ส่งเสริมอุตสำหกรรมภำค เป็นศูนย์
ปฏริปูอตุสำหกรรม (Industrial Transformation Center : ITC) 
ให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ ท่ีให้บริกำรตั้งแต่กำรพัฒนำและ
ถ่ำยทอดเทคโนโลยี กำรบ่มเพำะธุรกิจ และกำรน�ำไปต่อยอด
ในเชงิพำณิชย์โดยผ่ำน Platform ทีส่ำมำรถพัฒนำผูป้ระกอบกำร
ให้สำมำรถพัฒนำปรบัเปลีย่นผลติภัณฑ์หรอืกระบวนกำรผลติ 
ไปสู่ยุค 4.0 รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ำยศูนย์บริกำร SMEs 
ของหน่วยงำนต่ำง ๆ เช่น ศูนย์ให้บริกำร SME ครบวงจร  
ทั้ง 270 แห่งทั่วประเทศ ผ่ำนโครงข่ำยของเทคโนโลยีดิจิทัล
มำขบัเคลือ่น อกีด้วยสำมำรถเข้ำรบับรกิำรได้ ณ ศนูย์ส่งเสรมิ
อุตสำหกรรมภำคทั้ง 11 แห่ง ของกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม 
หรือส�ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ

นอกจำกน้ียังได้มกีำรสร้ำงสภำพแวดล้อมท่ีเหมำะสมในกำร
ด�ำเนินธุรกิจ (Ecosystem) นอกจำกกำรปฏิรูปโครงสร้ำง 
พ้ืนฐำน และกำรพัฒนำคนของเรำแล้ว กำรที่จะท�ำให้
ประเทศไทยสำมำรถก้ำวผ่ำนกับดกัทีเ่ป็นตวัฉดุรัง้กำรพัฒนำ
ประเทศ ก็คือกำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกิจ
ให้กับนกัลงทนุทัง้ในและต่ำงประเทศ ซึง่ควำมยำกง่ำยในกำร
ประกอบธุรกิจ (Ease of Doing business) ถือเป็นตัวแปร 
ที่ส�ำคัญอย่ำงหน่ึงต่อกำรตัดสินใจในกำรด�ำเนินธุรกิจ 
ในประเทศน้ัน ๆ ซึง่ปัจจบุนัรฐับำลได้ปรบัปรงุสภำพแวดล้อม
ในกำรประกอบธุรกิจ เพ่ือกำรยกระดับกำรให้บรกิำรด้วยระบบ
ดจิทัิลเพ่ือให้เข้ำกับยุค 4.0 โดยกำรพัฒนำแพลตฟอร์มกลำง
เพ่ือขออนุมตัอินุญำตทกุประเภทแบบออนไลน์ กำรจดัท�ำระบบ
ยืนยันตัวตนแบบออนไลน์ที่ร่วมกับสถำบันกำรเงินน�ำร่อง
กำรบริกำร กำรจัดท�ำระบบกลำงเพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวก

ด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศ และกำรเชือ่มโยงระบบกำรท�ำงำน
ของหน่วยงำนต่ำง ๆ ซึ่งหำกประเทศไทยมีกำรปฏิรูป 
กำรด�ำเนนิงำนเพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวกให้กับนักลงทนุทัง้ใน
และต่ำงประเทศในกำรประกอบธุรกิจ ก็จะส่งผลให้แนวโน้ม
กำรลงทุนมีอัตรำเพ่ิมสูงขึ้นและสอดคล้องกับยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำประเทศในปัจจุบัน ซึ่งปรำกฏผลกำรด�ำเนินงำน
ที่ชัดเจน คือ ผลกำรจัดล�ำดับ Ease of Doing business 
ของไทยขยับขึ้นจำกล�ำดับที่ 48 ในปี 2559 เป็นล�ำดับที่ 26 
ในปี 2560 และรัฐบำลจะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นอีก หรือกำรที่
ส�ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (สมอ.) 
ปรับปรุงกระบวนกำรออกใบอนุญำต มอก. ใหม่ ให้ชัดเจน
ย่ิงข้ึนและให้ด�ำเนินกำรให้แล้วเสรจ็ภำยในระยะเวลำ 15 วัน
ท�ำกำร จำกเดิม 46 วันท�ำกำร เพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวก  
ลดควำมซ�้ำซ้อน และลดภำระให้กับผู้ประกอบกำร เป็นต้น
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ผู้ประสบความส�าเร็จจากการเข้าร่วมโครงการ OPOAI ปี 2560 
ทิพวรรณ์ เจียมเจริญ
ผู้จัดการทั่วไป 
บริษัท พาเลท เมกเกอร์ กรุ๊ป จ�ากัด

“พำเลท เมกเกอร์ กรุ๊ป” ผู้เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของอตุสำหกรรมแปรรปูกำรเกษตรในภูมภิำค หรือ OPOAI ซึง่เป็นหน่ึงในโครงกำร
ของกระทรวงอตุสำหกรรมทีเ่น้นพัฒนำศกัยภำพของสถำนประกอบกำรอตุสำหกรรม-
เกษตรแปรรปูให้สำมำรถแข่งขันในตลำดโลก ซึง่หลงัจำกท่ีบรษิทัได้เข้ำร่วมโครงกำร 
ผลสมัฤทธ์ิท่ีได้รบัเป็นไปตำมเป้ำหมำยทีว่ำงไว้ และยังได้รบัรำงวัลสถำนประกอบกำร 
ดีเด่น จำกโครงกำร OPOAI อีกด้วย …

“พาเลท เมกเกอร์ กรุ๊ป” 

จดุเริม่ต้นของการประกอบธุกิจแปรรปูไม้
ธุรกิจของบรษิทัเริม่ต้นจำกบคุคลส�ำคญั 2  ท่ำน คอื คุณพชิติ เจียมเจรญิ ปัจจบุนัด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมกำรผูจ้ดักำร และ คุณสภุาพ ตยิวฒันาโรจน์ ปัจจบุนัด�ำรงต�ำแหน่งรองกรรมกำรผูจ้ดักำร 
โดยเริ่มประกอบธุรกิจแปรรูปไม้ต้ังแต่ปี 2543 ซึ่งเริ่มจำกกำรน�ำเข้ำและส่งออกให้กับโรงงำน
อตุสำหกรรมต่ำง  ๆภำยในจงัหวัดสระบรุ ีหรอืท่ีเรยีกว่ำ ซือ้มำขำยไป แต่จำกระยะเวลำกำรด�ำเนิน
งำนท่ีผ่ำนมำ ในช่วงปี 2545 กำรส่งออกของประเทศไทยมีอัตรำกำรเจริญเติบโตท่ีสูงมำกข้ึน 
จงึท�ำให้ผูบ้รหิำรทัง้ 2 ท่ำน เปลีย่นแผนธุรกิจ จำกเดมิท่ีขำยพำเลทไม้ส�ำหรบัรองรบัสนิค้ำในประเทศ
เป็นกำรเพ่ิมก�ำลงักำรผลติสนิค้ำพำเลทไม้ส�ำหรบัรองรบัสนิค้ำต่ำงประเทศมำกขึน้ 

โดยกลุม่ลกูค้ำพำเลทไม้ของบรษิทัส่วนใหญ่จะเป็นกลุม่ลกูค้ำทีส่่งออกสนิค้ำ ประเภท กระเบือ้ง 
สุขภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งลูกค้ำกลุ่มแรกของบริษัท คือ กลุ่มบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหำชน) 
โดยบรษิทัผลติพำเพลไม้เพ่ือรองรบัน�ำ้หนักของกระเบือ้ง และสขุภณัฑ์แบรนด์ COTTO เพ่ือส่งออก
ไปยังประเทศออสเตรเลยี หลงัจำกนัน้บรษิทัได้เริม่ขยำยตลำด เพ่ือกระจำยกลุม่ลกูค้ำ และเริม่เหน็
ทศิทำงในกำรขำยผลติภณัฑ์พำเลทไม้ให้กับกลุม่ลกูค้ำในอตุสำหกรรมอืน่ ๆ 

ST    RT  UP



อุตสาหกรรมวารสาร 41

ทิพวรรณ์ เจียมเจริญ
ผู้จัดการทั่วไป 
บริษัท พาเลท เมกเกอร์ กรุ๊ป จ�ากัด

ท�าไมถงึตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ OPOAI 
ย้อนกลบัไปเมือ่ประมำณปี 2557 ทำงส�ำนกังำนอตุสำหกรรม
จงัหวดัสระบรีุ ได้เข้ำมำเย่ียมชมโรงงำนของบรษิทัและได้เห็น
ว่ำเรำประกอบธุรกิจแปรรปูไม้ จงึได้มกีำรพูดคยุถึงปัญหำ 
และจดุอ่อนในด้ำนต่ำง ๆ ทีเ่กิดข้ึนภำยในโรงงำน และ
ได้เชิญชวนบริษัทเข้ำร่วมโครงกำร OPOAI ในปี 2557 
ในแผนงำนที ่5 กำรยกระดับมำตรฐำนผลติภัณฑ์/ระบบ-
มำตรฐำสำกล ส่วนในปีล่ำสดุ (2560) บรษิทัได้เข้ำร่วม
โครงกำร OPOAI ในแผนงำนที ่3 กำรปรบัปรงุคุณภำพ
และพัฒนำงำน ซึง่ภำยหลงัจำกทีบ่รษิทัได้เข้ำร่วมโครงกำร 
OPOAI แล้ว ทำงทีป่รกึษำของโครงกำรก็ได้เข้ำมำสอบถำม
ว่ำทำงบรษิทัอยำกได้อะไรบ้ำง และตั้งควำมหวังในกำร
เข้ำร่วมโครงกำรไว้อย่ำงไร ซึง่ทำงบรษิทัก็ได้แจ้งต่อทีป่รกึษำ
ของโครงกำรว่ำต้องกำรพัฒนำบุคลำกรให้เน้นในเรื่อง
คณุภำพของงำนเป็นหลกั และหลกัจำกนัน้ทำงท่ีปรกึษำ
โครงกำรก็ได้เข้ำมำให้องค์ควำมรู ้ รวมไปถึงค�ำปรกึษำ 
แก่พนกังำนถึงในสถำนประกอบกำร ว่ำควรเปลีย่นอะไร 
ปรับอะไร และเพ่ิมอะไร เพ่ือช่วยต่อยอดและแก้ไข 
จุดอ่อนในด้ำนต่ำง ๆ 

ผลตอบรบัจากเข้าร่วมโครงการ OPOAI
ในวันทีที่มงำนของโครงกำรได้เข้ำมำให้องค์ควำมรู ้ และ
ท�ำเวิร์คชอ็ป พนกังำนในบรษิทัตืน่เต้น พร้อมให้ควำมร่วมมอื
เป็นอย่ำงดี และได้มีกำรท�ำกำรบ้ำน วิเครำะห์ข้อมูล 
ตรวจสอบตนเองให้รู้จักคิด วิเครำะห์ เพ่ือน�ำข้อมลูท่ีมี
อยู่จรงิมำใช้ในกำรท�ำงำน ซึง่หลงัจำกท่ีบรษิทัได้ท�ำตำม
ค�ำแนะน�ำของที่ปรึกษำโครงกำร ผลท่ีตอบรับกลับมำ
ก็ชดัเจน เนือ่งจำกทำงบรษิทัได้รบัข้อร้องเรยีนจำกลกูค้ำ
ลดลง และบรรลผุลตำมท่ีคำดหวังไว้ นอกจำกนี ้ บรษิทั
ยังได้รบัรำงวัลสถำนประกอบกำรดเีด่น จำกกำรเข้ำร่วม 

“โครงกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
อตุสำหกรรมแปรรปูกำรเกษตรในภูมภิำค” ตำมนโยบำย 
One Province One Agro – Industrial Product (OPOAI) 
ประจ�ำปี 2560 กับกระทรวงอตุสำหกรรมอกีด้วย

เตรียมน�านวัตกรรม “หุ่นยนต์” เข้ามาใช้ใน
กระบวนการผลิต
ปัจจุบันทำงบริษัทได้สร้ำงนวัตกรรมใหม่โดยวำงแผนใช้
อตุสำหกรรมหุ่นยนต์เข้ำมำช่วยในกำรผลติ เพ่ือตอบสนอง
นโยบำยของทำงภำครฐั ปัจจบุนัทำงบรษิทัอยู่ระหว่ำงกำร
ตดิตัง้โรบอท โดยน�ำเข้ำสมองกลหุน่ยนต์มำจำกประเทศ
เยอรมนั ส่วนอปุกรณ์ประกอบน�ำเข้ำมำจำกประเทศไต้หวัน 
โดยบรษิทัจะน�ำหุน่ยนต์มำใช้ในกระบวนกำรประกอบไม้
เพ่ือให้เป็นพำเลทส�ำเรจ็รปู 

หลังจากการเข้าร่วมโครงการ OPOAI กระทรวง
อตุสาหกรรมยังให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเน่ือง
หลงัจำกท่ีบรษิทัได้เข้ำร่วมโครงกำร OPOAI ทำงกระทรวง
อตุสำหกรรมก็ยังไม่ทอดทิง้ผูป้ระกอบกำร โดยได้เข้ำมำ
เย่ียมชมบรษิทัท่ีเข้ำร่วมโครงกำรในปี 2560 อย่ำงต่อเน่ือง 
และยังได้เข้ำมำน�ำเสนอโครงกำรด ี  ๆ ให้แก่บรษิทัมำโดยตลอด 
นอกจำกน้ีทำงกระทรวงอตุสำหกรรมยังได้ให้ข้อเสนอแนะ
และแนวทำงในกำรพัฒนำธุรกิจและองค์กรแก่ผูป้ระกอบกำร
อกีด้วย ทัง้นี ้หำกกระทรวงอตุสำหกรรมได้จดัท�ำโครงกำร
อืน่  ๆ เพ่ิมเตมิ ทำงบรษิทัยืนยันท่ีจะเข้ำร่วมในโครงกำรด ี ๆ 
อย่ำงต่อเนือ่ง เพรำะนอกจำกพนักงำนจะได้รบัองค์ควำมรูแ้ล้ว 
บริษัทยังได้ผลตอบรับที่ดีจำกลูกค้ำเป็นอย่ำงมำก

ฝากถึงผู้ประกอบการท่านอื่นท่ีอยากเข้าร่วม
โครงการ OPOAI
อยำกให้ทำงผู้ประกอบกำรเปิดใจและเปิดเผยข้อมลู ซึง่ถ้ำหำก
ไม่เปิดใจก็จะไม่ได้ค้นพบส่ิงท่ีดีท่ีกระทรวงอุตสำหกรรม
ต้องกำรมอบให้ และเมือ่เปิดใจแล้วก็ต้องเปิดข้อมลูด้วย 
ซึ่งหำกไม่เปิดเผยข้อมูลทำงกระทรวงอุตสำหกรรมก็ไม่
สำมำรถเข้ำมำช่วยเหลอืได้อย่ำงเตม็ท่ี เน่ืองจำกข้อมลูของ
องค์กรไม่เพียงพอ 

อย่ำงไรก็ตำม หำกเรำเปิดใจท่ีจะเข้ำร่วมโครงกำรและ
เปิดเผยข้อมลูเพ่ือให้กระทรวงอตุสำหกรรมได้ด�ำเนนิกำร
เข้ำมำช่วยเหลือเรำในฐำนะผูป้ระกอบกำร เรำจะได้รบั 
ผลตอบรับที่ดีกลับมำอย่ำงคำดไม่ถึง ดังนั้นจึงอยำกให้
ทุกท่ำนที่มีโอกำสได้ลองเข้ำร่วมในโครงกำร OPOAI  
โดยท่ำนจะได้รบัผลสมัฤทธ์ิทีเ่ป็นไปตำมเป้ำหมำย และบรษิทั
ยังสำมำรถน�ำองค์ควำมรูท่ี้ได้รบัไปพัฒนำต่อยอดเองได้
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ณ “เกาะเกร็ด”

ณ “เกาะเกร็ด”

หากคุณหลงใหลในธรรมชาต ิ รกัความสงบเรยีบง่าย ใส่ใจวถิชีวีติชมุชน ต้องไม่พลาด 
“ชมุชนเกาะเกร็ด” แหล่งท่องเทีย่วขึน้ชือ่ของจงัหวดันนทบุรี เกาะเกร็ดเป็นแหล่งชมุชน
คนมอญทีโ่ด่งดังในเร่ืองของเครือ่งป้ันดนิเผา และประเพณวัีฒนธรรมแบบพ้ืนบ้านดัง้เดมิ 
ใครได้ลองไปเทีย่วชมสักครัง้ต้องหลงเสน่ห์ในประเพณแีละวฒันธรรมทีเ่รียบง่าย และเงยีบสงบ 
มีทีใ่ห้เทีย่วมากมายทัง้ วดั ธรรมชาต ิตลาด และของกนิอร่อย ๆ อีกมากมายในราคาที่
ไม่แพงอกีด้วย

ในวันนี้ เรำจะพำไปเท่ียวสถำนท่ียอดฮิตตำม  
5 เส้นทำงท่องเท่ียวใหม่ ท่ีทำงจงัหวัดนนทบรีุได้ร่วมมอื
กับกระทรวงอุตสำหกรรม จัดโครงการหมู่บ้าน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (Creative Industry  
Village : CIV หรือ “หมู่บ้าน CIV”) โดยได้เปิด  
5 เส้นทำงท่องเท่ียวใหม่บนเกำะเกรด็ โดยแต่ละเส้นทำง
จะแบ่งตำมเอกลักษณ์เด่นในแต่ละโซน 

เปิดมิติใหม่
แห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

TH    ICIV
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เร่ิมต้นกำรเดินทำงโดยจอดรถไว้ท่ีวัดสนำมเหนือ
ฝั่ง อ.ปำกเกร็ด และเดินมำขึ้นเรือข้ำมฟำก ก่อน
ข้ึนเรือทุกคนจะเห็นแลนด์มำร์คที่ส�ำคัญของ 
เกำะเกรด็ น่ันคือ พระเจดย์ีมุเตา หรอื “เจดย์ีเอยีง” 
ของวัดปรมัยยิกำวำส ตั้งอยู่บริเวณหัวแหลมของ
เกำะเกร็ด ริมแม่น�้ำเจ้ำพระยำ ซึ่งเจดีย์ดังกล่ำว
มีควำมโดดเด่นเป็นอย่ำงมำกจำกสีที่ขำวนวล
และมีผ้ำสีแดงคำดอยู่ตรงกลำง นอกจำกนี้ยังมี
ลกัษณะที่เอียงจนดูเหมือนก�ำลังล้ม โดยต�ำนำน
ทีเ่ล่ำขำนกันมำกล่ำวไว้ว่ำ เจดย์ีดังกล่ำวจ�ำลองแบบ
มำจำกพระธำตุเจดีย์มุเตำ เมืองหงสำวดี สรำ้ง
โดยชำวรำมญั สนันิษฐำนว่ำน่ำจะเป็นช่วงปลำย
กรุงศรีอยุธยำ ซึ่งสำเหตุที่เอียงเน่ืองจำกท�ำเล
ที่ตั้งติดริมตลิ่ง จึงถูกกระแสน�้ำกัดเซำะฐำนรำก
นั่นเอง

เมื่อเรือข้ำมฟำกจอดเทียบท่ำ ผู้คนต่ำงเดินกัน
ขึ้นเรือเพ่ือข้ำมฟำกไปอีกฝั่งหน่ึง หรือที่เรียกว่ำ 
“ท่ำวัดปรมัยยิกำวำส” ซึ่งเป็นจุดแรกของกำร
ท่องเที่ยวบนเกำะเกร็ด เมื่อมำถึงทุกคนก็เข้ำไป
จ่ำยค่ำเรือข้ำมฟำกในศำลำของวัด จ�ำนวนคนละ 
2 บำท และเมื่อเดินเข้ำไปภำยในวัดก็จะเริ่มเห็น
ควำมคึกคักมำกขึ้น เนื่องจำกมีร้ำนค้ำต้ังอยู่ใน
บริเวณน้ีเป็นจ�ำนวนมำก เดินต่อไปอีกนิดก็มี

กำรจัดสถำนที่เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้สรงน�้ำพระ 
เพ่ือควำมเป็นสิรมิงคลก่อนจะเดินทำงเข้ำไปเทีย่ว
ภำยในเกำะเกร็ดอีกด้วย

หลังจำกสรงน�้ำพระแล้วเมื่อเดินเลี้ยวซ้ำยเข้ำมำ
จะเจอ “ร้ำนกำแฟบ้ำนเลขที๑่” ร้ำนกำแฟห้อยขำ
สุดฮิปในเกำะเกร็ด นักท่องเที่ยวสำมำรถแวะชิม
กำแฟหอมกรุ่น หรือจะทำนอำหำรมื้อหนักเพ่ิม
พลงัก่อนออกเดนิทำงยำว ๆ ได้ท่ีนี่ ซึง่ระหว่ำงกำร
เดนิทำงในเส้นทำงนีจ้ะเจอร้ำนขำยเครื่องปั้นดินเผำ
มำกมำยให้ท่ำนได้แวะชมและเลือกซื้อเป็นของ
ที่ระลึกติดไม้ติดมือกลับบ้ำนด้วย เดินต่อไปตำม
ทำงอกีสกัระยะนึงเรำก็มำอยู่กันท่ี “กลุม่หัตถกรรม
เครือ่งป้ันดนิเผาหมูท่ี ่1” โดยมคีณุสรุตัน์ บวัหิรญั 
ให้กำรต้อนรับ ให้ควำมรู้ และพำชมผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผำนำนำชนิด ซึ่งเป็นงำนปั้นขึ้นรูป
ด้วยมือและแกะสลักด้วยมือทั้งหมด อำทิเช่น 
หม้อน�ำ้ลำยวิจติร, โคมไฟ, จำนนำฬิกำ, ถ้วยกำแฟ, 
เตำน�้ำมันหอม, กระปุกใส่เครื่องหอม, โคมเทยีน 
เป็นต้น นอกจำกนีน้กัท่องเท่ียวยังสำมำรถทดลองป้ัน 
ชมวิธีกำรผลิตเครื่องปั้นดินเผำแบบด้ังเดิม และ
ยังสำมำรถเลือกซื้อเครื่องปั ้นดินเผำของกลุ่ม
หัตถกรรมเครื่องปั ้นดินเผำหมู ่ ท่ี 1 เพ่ือเป็น 
ของฝำกได้ในรำคำที่ไม่แพง

เส้นทางที่

1 “เส้นทางนักปั้น” 
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นกัท่องเท่ียวท่ำนใดสนใจเส้นทำงสำยหวำนนี ้ สำมำรถเริม่ต้น
กำรเดินทำงด้วยกำรลงเรือที่ท่ำวัดกลำงเกร็ด ถนนภมูเิวช 
ขึน้เกำะเกรด็ทีท่่ำวัดป่ำฝ้ำยและเลีย้วซ้ำยไปยังบ้ำนนำฏศลิป์ครอูุม้ 
(ร�ำไทย-มอญ) โดยในเส้นทำงนีเ้รำจะพำท่ำนไปลิม้ลองรสชำติ
ของขนมไทยมงคลสตูรต้นต�ำรบัชำววังทีบ้่ำน “ป้ายุพนิ” ซึง่
เป็นร้ำนท่ีได้รบัมำตรฐำนตดิหน่ึงในสนิค้ำโอทอ็ประดบั 5 ดำว 
ที่ยังคงควำมเป็นขนมไทยตำมสูตรโบรำณและวิธีกำรท�ำ
ทีพิ่ถีพิถัน ประกอบไปด้วยขนมมงคล 9 อย่ำงทีปั่จจบุนัค่อนข้ำง
หำทำนได้ยำก ได้แก่ เสน่ห์จนัทร์, หนัตรำ, จ่ำมงกุฎ, ทองเอก, 
ขนมชัน้, ขนมทองหยิบ, ขนมถ้วยฟู, ทองหยอด และเมด็ขนุน 

โดยป้ำยุพินเล่ำว่ำ ขนมที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ติดอกติดใจ
ของนกัท่องเทีย่วมำกทีส่ดุก็คอื “ขนมจ่ำมงกุฎ” ซึง่ขนมจ่ำมงกุฏ
เป็นขนมท่ีท�ำยำกมข้ัีนตอนในกำรท�ำสลบัซบัซ้อน ตั้งแต่กำร
กวนแป้ง จนไปถึงกำรท�ำฐำนมงกุฎ ซึ่งนิยมท�ำกันเพ่ือใช้
ประกอบพิธีกำรทีส่�ำคญัจรงิ ๆ โดยค�ำว่ำ “จ่ำมงกุฎ” หมำยถึง 
กำรเป็นหวัหน้ำสงูสดุ แสดงถึงควำมมเีกียรตยิศสงูส่ง นยิม
ใช้เป็นของขวัญในงำนเลื่อนยศ เลื่อนต�ำแหน่ง ถือเป็นกำร
แสดงควำมยินดีและอวยพรให้มีควำมก้ำวหน้ำในหน้ำท่ี
กำรงำนย่ิง ๆ ขึน้ไป

“เส้นทางขนมหวาน” เส้นทางที่2

อย่ำงไรก็ตำม หำกนกัท่องเทีย่วท่ำนได้หลงเข้ำมำในเส้นทำง
สำยหวำนนีแ้ล้ว จะไม่เพียงแต่จะได้ลิม้ลองรสชำตขิองขนมไทย
มงคลเพียงอย่ำงเดยีว แต่จะยังได้รบัควำมรู ้ได้ชมกำรสำธิต
และได้ทดลองท�ำขนมไทยมงคลสตูรต้นต�ำรบัชำววังอกีด้วย 
นบัเป็นกำรเรยีนรูน้อกต�ำรำเรยีนท่ีสนุกสนำนเลยทีเดยีว
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ท่ำนใดทีส่นใจในเส้นทำงที ่ 3 น้ีสำมำรถลงเรอืทีท่่ำวัดแสงสริธิรรม 
(ฝั่งท่ำอิฐ) โดยในเส้นทำงน้ีเรำจะพำท่ำนไปนวดผ่อนคลำยกันท่ี 
“ศนูย์นวดแผนไทยเพือ่สขุภาพต�าบลเกาะเกรด็” ซึง่ต้ังอยู่บรเิวณ 
วัดเสำธงทอง มทีัง้บรกิำรนวดฝ่ำเท้ำ นวดตวัแผนไทย และประคบ
สมนุไพร เป็นต้น โดยระหว่ำงกำรเดนิทำงเพ่ือไปศนูย์นวดแผนไทย
เพ่ือสุขภำพ ท่ำนยังสำมำรถเลือกซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรรำงแดง
ซึง่เป็นต้นต�ำหรบัเจ้ำแรกในเกำะเกรด็ได้อกีด้วย โดยสมนุไพรรำงแดง
มสีรรพคณุช่วยขบัปัสสำวะ บ�ำรงุเอน็ แก้อำกำรปวดเมือ่ย และได้
ชือ่ว่ำเป็นยำอำยวุฒันะส�ำหรบัชำวเกำะเกรด็

และเมือ่เดนิทำงมำถึงศนูย์นวดแผนไทยเพ่ือสขุภำพ ส่ิงแรกทีสั่มผัสได้คอื 
ควำมสดชืน่ ผ่อนคลำย และควำมเย็นสบำย เน่ืองจำกพ้ืนทีภ่ำยใน
ศนูย์นวดแผนไทยเป็นบ้ำนโล่ง ตดิกับรมิแม่น�ำ้ และมกีลิน่ไอควำมหอม
ของยำนวดสมนุไพรนำนำชนดิ 

โดยหมอนวดท่ีศูนย์นวดแผนไทยเพ่ือสุขภำพแห่งน้ีจะมีหลำยท่ำน
ด้วยกัน เพ่ือรองรบันกัท่องเทีย่วท้ังคนไทยและชำวต่ำงชำตทิีเ่หนด็เหน่ือย
จำกกำรเดินหรือกำรปั่นจักรยำนเที่ยวรอบเกำะ ซึ่งหมอนวดเล่ำว่ำ
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมเข้ำมำใช้บริกำรในส่วนของกำรนวด
ฝ่ำเท้ำ เนือ่งจำกเป็นกำรกระตุน้และปรบัระดบักำรท�ำงำนของอวัยวะ
ทั่วร่ำงกำย ซึ่งช่วยบรรเทำควำมเมื่อยล้ำที่เท้ำ ท�ำให้รู้สึกสบำยขึ้น 
และยังสำมำถลดควำมเครยีดได้อกีด้วย

“เส้นทาง สปา สมุนไพร เกษตร”

เส้นทางที่3
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มำต่อกันทีเ่ส้นทำงที ่4 นกัท่องเทีย่วสำมำรถลงเรอืได้ทีท่่ำวัดบำงจำก ต.คลองพระ
อดุม อ.ปำกเกรด็ แล้วลงเรอืข้ำมมำท่ีวดัเสำธงทอง โดยเส้นทำงนีเ้รำจะท่ำนไปชม
บ้ำน “ครูอุ้มนาฏศิลป์ไทยเกาะเกร็ด” ซึง่รบัแสดงนำฏศลิป์ไทยในงำนพิธีต่ำง ๆ 
โดยครอูุม้มคีวำมเชีย่วชำญในเรือ่งของกำรร�ำไทย รวมไปถึงร�ำมอญ และเป็นท่ียอมรบั
ของชำวเกำะเกร็ด นอกจำกครูอุ้มจะรับแสดงนำฏศิลป์ไทยในงำนพิธีต่ำง ๆ แล้ว 
บ้ำนครูอุ้มยังเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นสถำนท่ีซ้อมร�ำของนักเรียนและนักศึกษำท่ี
สนใจในนำฏศิลป์ไทยอกีด้วย และหำกนกัท่องเทีย่วท่ำนใดสนใจชมควำมสวยงำม 
ของ “ร�ำมอญ” สำมำรถแวะชมได้ในวนัเสำร์-อำทติย์ ณ หน้ำวดัเสำธงทอง รบัรอง
ได้ว่ำไม่ผดิหวังอย่ำงแน่นอน

ร�ำมอญ เป็นนำฏศิลป์ท่ีเก่ำแก่ของคนมอญ และคงเหลืออยู่สืบต่อมำจนกระท่ัง
ทุกวันน้ี ลกูหลำนมอญรุน่หลงั ๆ น้ี ยังคงได้รบักำรถ่ำยทอดศลิปะนีไ้ว้ด้วยดีตลอดมำ 
โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงท่ีเกำะเกร็ด ยังมีผู ้ ท่ีร�ำมอญได้จ�ำนวนมำก ซึ่งรวมท้ังม ี
วงป่ีพำทย์-มอญ บรรเลงประกอบกำรร�ำก็ยังคงมอียู่หลำยวงด้วยเช่นกัน ซึง่แต่ละวง
ล้วนมฝีีมอืกันท้ังสิน้ คนมอญจะเรยีก ร�ำมอญ ว่ำ “ปัว-หะเป้ิน” โดยร�ำมอญจะมไีด้
ในโอกำสทั้งงำนมงคลหรืองำนสมโภชต่ำง ๆ ตลอดจนในงำนศพ โดยเฉพำะใน
งำนศพพระ ชำวบ้ำนจะนิยมร�ำถวำยหน้ำศพ เพรำะเชื่อกันว่ำจะได้บุญหำกได้ท�ำ
เช่นน้ันในงำนศพคฤหสัถ์ผูม้อีำวุโส หรอืผูท่ี้เป็นท่ีเคำรพนบัถือ

“เส้นทางนาฏศิลป์”
เส้นทางที่4
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หำกท่ำนใดชืน่ชอบกำรป่ันจกัรยำนชลิล์ ๆ 
ชมธรรมชำต ิสูดอำกำศบริสุทธิ ์และเป็น
สำยนกับญุ ต้องไม่พลำดเส้นทำงท่ี 5 เป็น
อนัขำด!! โดยนักท่องเท่ียวสำมำถจอดรถ
ทีวั่ดสนำมเหนือ ฝ่ัง อ.ปำกเกรด็ ลงเรอืมำ
ขึน้ท่ำทีวั่ดปรมยัยิกำวำส และมุง่ตรงไปท่ี
บรเิวณสะพำนข้ำงโรงเรยีนวัดปรมยัยิกำวำส
เพ่ือเช่ำจักรยำนวินเทจท่ี “แมวจักรยำน 
ให้เช่ำ” โดยสำมำรถย่ืนหลักฐำนระบตุวัตน
ให้เจ้ำของร้ำน พร้อมเงิน 40 บำท แล้วออก
เดนิทำงได้เลย 

โดยเส้นทำงนี้เรำจะปั่นจักรยำนผ่ำนทำงหมู่บ้ำนลัดเลำะไปตำมเส้นทำงท่ีสร้ำงข้ึน 
เพ่ือไปชมวัดที่มีควำมงดงำมที่สุดในพ้ืนที่ปำกเกร็ด นั่นคือ “วัดฉิมพลีสุทธำวำส” 
โดยมีควำมโดดเด่นอยู่ที่ควำมงดงำมของตัวอุโบสถและเจดีย์ซึ่งเป็นสถำปัตยกรรม
สมัยกรุงศรีอยุธยำ และถือเป็นอุโบสถที่สวยงำมที่สุดในจังหวัดนนทบุรีเลยก็ว่ำได้ 
โดยอโุบสถเป็นอำคำรทรงโรงขนำด 5 ห้องแบบมหำอุตม์ โบสถ์ขนำดเล็กงดงำม
เป็นอย่ำงมำกและยังมสีภำพสมบรูณ์แบบดัง้เดมิ หน้ำบันจ�ำหลักไม้เป็นรูปเทพทรง
รำชรถล้อมรอบด้วยลำยดอกไม้ ซุม้ประตเูป็นทรงมณฑป ซุม้หน้ำต่ำงแบบหน้ำนำง 
ยังคงเหน็ควำมงำมอยู่ และฐำนโบสถ์โค้งแบบเรอืส�ำเภำ

ส่วนพระประธำนในโบสถ์เป็นพระพุทธรูปหล่อปำงมำรวิชัย มีพุทธลักษณะงดงำม 
ประดิษฐำนบนแท่นปั้นลำยด้วยปูนปิดทองประดับกระจกสี มีผ้ำทิพย์ที่งดงำม 
มพีระสำวกนัง่พนมมอือยู่บนฐำนด้ำนหน้ำ และด้ำนข้ำงโบสถ์มเีจดย์ีทรงมอญ เรยีกว่ำ
พระมหาจฬุามณเีจดีย์ สร้ำงแบบย่อมมุไม้สบิหก สมยักรงุศรอียุธยำ มเีจดย์ีรำย 4 องค์ 

“เส้นทางนักปั่น”

“เส้นทางนาฏศิลป์”

เส้นทางที่5
มหำจุฬำมณีเจดีย์ประดับกระจกสีตั้งแต่บัวกลุ่ม
รองรบัองค์คอระฆงั เป็นเจดย์ีย่อมมุไม้สบิหกองค์
เดยีวของจงัหวัดนนทบรุทีีส่ร้ำงสมยัอยุธยำและมี
ควำมงดงำมเป็นอย่ำงมำก

กิจกรรมต่ำง ๆ ทัง้หมดนี ้ ไม่ว่ำจะเป็นเรือ่งกิน เทีย่ว 
ชอ็ป และท�ำบญุทีเ่กิดขึน้บนเกำะเกรด็ ล้วนแล้ว
เป็นประสบกำรณ์และควำมสขุทีห่ำซือ้ท่ีไหนไม่ได้ 
ทกุท่ำนจะได้สมัผสักับบรรยำกำศกำรท่องเทีย่วที่
ยังคงควำมเงยีบสงบ และได้ศกึษำหำควำมรูจ้ำก
แหล่งท่องเทีย่วเชงิวัฒนธรรม สมัผสัวถีิชวิีตชมุชน
ท้องถ่ินรมิแม่น�ำ้เจ้ำพระยำ ซึง่หำกใครก�ำลงัอยำก
หลีกหนีควำมวุ่นวำยจำกในสังคมเมอืงและไม่อยำก
เดนิทำงไกล ก็สำมำรถมำลองสมัผสับรรยำกำศดี ๆ 
แบบนีไ้ด้ที ่“เกำะเกรด็ จ.นนทบรุ”ี
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