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EXECUT VE NOTE

“อุตสาหกรรมหุ่นยนต์”
สู่ก้าวใหม่ใน Thailand 4.0

จากนโยบาย Thailand 4.0 หรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้
การน�ำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มอบหมายให้กระทรวง
อุตสาหกรรมสร้าง 5 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเพื่อปูทางไปสู่ Industry 4.0
ประกอบด้วย คลัสเตอร์เกษตร คลัสเตอร์สุขภาพ คลัสเตอร์ไฮเทค คลัสเตอร์ดิจิทัล
และคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ซึง่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม
ใน 20 ปีข้างหน้า ที่ต้องการให้ประเทศก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง
ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วและมีรายได้สูงขึ้น จากการด�ำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้
ผู้ประกอบการ SMEs ในหลายองค์กร เริ่มปรับเปลี่ยนมาใช้ “หุ่นยนต์” ใน
ภาคการผลิตมากขึ้น เพือ่ สอดรับกับแผนงานของภาครัฐที่จะเร่งพัฒนาประเทศไทย
ให้ก้าวสู่ Thailand 4.0 โดยเร็ว
วารสารอุตสาหกรรมฉบับนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสมหวั ง บุ ญ รั ก ษ์ เ จริ ญ
ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) มากล่าวถึงบทบาทส�ำคัญในการพัฒนา
อุ ต สาหกรรมหุ ่ น ยนต์ แ ละระบบอั ต โนมั ติ ใ นคลั ส เตอร์ อุ ต สาหกรรมหุ ่ น ยนต์
ทัง้ นีย้ งั มีเรือ่ งราวความก้าวหน้าของโครงการระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก (EFC)
ที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดท�ำขึ้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการสร้าง
ตลาดกลางผลไม้มาตรฐานโลก รวมไปถึงความเคลื่อนไหวของ พ.ร.บ.EEC
ซึ่งเป็นกฎหมายส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ยังมีบทความเกี่ยวกับ
ผู้ประกอบการที่ประสบความส�ำเร็จ อย่าง “คุณตัน อิชิตัน” ผ่านมุมมองของ
นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ทุกอย่างทีก่ ล่าวมาข้างต้นเปรียบเสมือนการเรียนรู้ ถ้าไม่เปลีย่ นแปลงก็เหมือนกับเรา
ย�ำ่ อยูก่ บั ที่ เราทุกคนจึงต้องเตรียมความพร้อม และรีบเร่งพัฒนาทักษะความสามารถ
ของตนเองเพื่อรองรับยุค Thailand 4.0 ที่ก�ำลังจะมาถึงในไม่ช้า ..
ทีมงานวารสารอุตสาหกรรม
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เจ้าของ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
75/6 ถนนพระรามที่ 6
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
-------------------------------------ที่ปรึกษา
นายพสุ
โลหารชุน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
นายทองชัย
ชวลิตพิเชฐ
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
-------------------------------------บรรณาธิการ
นางสาวทัศนียา ลัธธนันท์
ผู้อ�ำนวยการกองกลาง
-------------------------------------กองบรรณาธิการ
นางสาวประภัสสร สินครบุรี
นางสีจันทร์
สายบัวทอง
นายวงศกร
ตระกูลหิรัญผดุง
นางสาวอรพิชญ์ กลิ่นจ�ำปา
นางสาวสิริรัตน์ วงศ์จิตต์ซื่อ
นางสาวเขมณัฏฐ์ บูรณพิสิฐ
นายเมธชวิน
ประโมทะกะ
นางสาววาสิฎฐี คณโฑทอง

NEW

ร่วมชมงาน

“อุ่นไอรักคลายความหนาว”

นายอุ ต ตม สาวนายน รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวง
อุตสาหกรรม และ นายสมชาย หาญหิรญ
ั รัฐมนตรีชว่ ย
ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคูส่ มรส เข้าร่วม
ชมงาน “อุ ่ น ไอรัก คลายความหนาว” ณ บริเ วณลาน
พระราชวั ง ดุ สิ ต โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โ อชา

นายกรั ฐ มนตรี พร้ อมนางนราพร จั น ทร์ โ อชา ภริยา
เป็นผู้น�ำคณะ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย
ย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ 5 กันอย่างพร้อมเพรียงและร่วมถ่ายภาพ
เป็นทีร่ ะลึกบริเวณเรือสุพรรณหงส์จำ� ลองก่อนเข้าชมงาน

พลิกโฉมสู่ สมอ. 4.0
นายอุ ต ตม สาวนายน รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวง
อุ ต สาหกรรม เป็ น ประธานเปิ ด การสั ม มนา TISI
Transformation สมอ. 4.0 : e-license และกล่าวปาฐกถา
พิเศษเรื่องอุตสาหกรรม 4.0 : การพลิกโฉม สู่ สมอ.4.0
โดยมี น ายณั ฐ พล รั ง สิ ต พล เลขาธิ ก ารส� ำ นั ก งาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม กล่าวรายงาน พร้อมทัง้
ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมเป็นเกียรติ ณ อาคาร
อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
โดยระบบ e-license ของ สมอ. ถือเป็นก้าวแรกที่ส�ำคัญ
ของ big data กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ได้มีการประยุกต์
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เข้ า มาใช้ ป รั บ ปรุ ง กระบวนการท� ำ งาน
เพือ่ การรับรองผลิตภัณฑ์ของ สมอ. ซึง่ สามารถออกใบอนุญาต
ได้ ภ ายใน 10 วั น ท� ำ การ จากเดิ ม 15 วั น ครอบคลุ ม

10 มาตรฐาน และจะด�ำเนินการให้ครอบคลุม 173 มาตรฐาน
ภายในปี 2561 โดยมีเป้าหมายให้สามารถออกใบอนุญาต
ได้ครบทุกมาตรฐาน ภายในปี 2562 เพือ่ อ�ำนวยความสะดวก
ให้ผู้ประกอบการในการท�ำธุรกิจตามนโยบาย Ease of
Doing Business ของรัฐบาล
วารสาร อุตสาหกรรม

5

เปิดงานศูนย์ปฏิรปู อุตสาหกรรม (ITC)
จ.อุบลราชธานี และลงพืน้ ทีต่ รวจเยีย่ มสถานประกอบการ
ผลิตแขนกลอุตสาหกรรม สัญชาติไทย

นายสมชาย หาญหิ รั ญ รั ฐมนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวง
อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม
(Industry Transformation Center : ITC) จังหวัดอุบลราชธานี
พร้อมทั้งเยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการ “ITC SMART SME
ด้วยเทคโนโลยี 4.0” โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่
โดยมีนางเบญจมาพร เอกฉัตร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง
อุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด
อุบลราชธานี ผูบ้ ริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ผูบ้ ริหารสมาคมการ
บรรจุภณ
ั ฑ์ไทย ร่วมเปิดงาน
นอกจากนี้ นายสมชาย หาญหิรัญ ยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
สถานประกอบการผลิตหุน่ ยนต์แขนกลอุตสาหกรรม สัญชาติไทย
บริษทั อาร์เอสทีโรโบติกส์ จ�ำกัด โดยมี นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์
ร่วมตรวจเยี่ยม
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พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมพื้นที่ EEC :
นิคมอุตสาหกรรม SMART PARK

นายสมชาย หาญหิรญ
ั รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธลี งนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก : นิคมอุตสาหกรรม Smart Park ระหว่างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กับพันธมิตร 5 หน่วยงาน ได้แก่ ส�ำนักงานเพือ่ การพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
บริษัท บีซีพีจี จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จ�ำกัด บริษัท บางกอก
อินดัสเทรียล แก๊ส จ�ำกัด และบริษทั โกลบอล ยูทลิ ติ ี้ เซอร์วสิ จ�ำกัด โดยมี นายพสุ โลหารชุน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)
นายวีรพงศ์ ไชยเพิม่ ผูว้ า่ การการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายคณิศ แสงสุพรรณ
เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
และผู้บริหารภาคเอกชน ร่วมงาน ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ
โดยจุดเด่นของนิคมอุตสาหกรรม Smart Park เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่รองรับการลงทุน
ในธุ รกิ จ อุ ต สาหกรรมด้านดิจิทัล อย่างสมบูร ณ์แบบ นอกจากนี้ การเกิ ดขึ้ น ของนิ คมฯ
Smart Park ยังถือเป็นนิคมอุตสาหกรรมแนวใหม่ที่จะตอบโจทย์ไลฟ์สไตส์ผู้ประกอบการ
นั ก ธุ ร กิ จ นั ก ลงทุ น และบุ ค คลทั่ ว ไป ซึ่ ง กระทรวงอุ ต สาหกรรมมั่ น ใจเป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า
นิ ค มฯ แห่ ง นี้ จ ะเป็ น มิ ติ ใ หม่ ข องการพั ฒ นาพื้ น ที่ อุ ต สาหกรรมที่ ดี ที่ สุ ด ทั้ ง ในประเทศ
และแถบภูมิภาคอาเซียน

ตรวจราชการ และตรวจเยีย่ มหมูบ่ า้ น CIV

จ.ชัยนาท พร้อมหนุนเศรษฐกิจฐานชุมชนกลุ่มจักสานผักตบชวาอ้อย
นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนตรวจราชการแบบบูรณาการประจ�ำปี
งบประมาณ 2561 รอบที่ 1 ซึ่งมีผู้ตรวจราชการ กว่า 8 กระทรวงน�ำโดย
นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ หัวหน้าผู้ตรวจราชการส�ำนักนายกรัฐมนตรี
และ นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดชัยนาท ณ ศาลากลาง
จังหวัดชัยนาท จากนั้นคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ตรวจ
เยี่ ย มหมู ่ บ ้ า น CIV บ้ า นเนิ น ขามพั ฒ นา (ถิ่ น ลาวเวี ย ง) ที่ ผ ลิ ต และ
ทอผ้าฝ้ายมัดหมี/่ ไหม “ลายช่อมะขาม” ณ ชุมชนบ้านเนินขาม อ.เนินขาม
จ.ชัยนาท
นอกจากนี้ นางจรวยพร เกิดเสม ประธานกลุม่ จักสานผักตบชวาบ้านอ้อย ได้
น�ำคณะฯ ตรวจเยี่ยม กลุ่มอาชีพหัตถกรรมจักสานผักตบชวาบ้านอ้อย โดย
กระทรวงอุ ต สาหกรรมจะประสานโรงงานขนาดใหญ่ ใ นพื้ น ที่
และเป็นพีเ่ ลีย้ งสนับสนุนองค์ความรู้ ช่วยเรือ่ งการตลาด ท�ำป้ายประชาสัมพันธ์
สร้างเส้นทาง เพือ่ ต้อนรับการท่องเทีย่ ว หวังเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานชุมชน
ตามนโยบาย Local Economy ณ จ.ชัยนาท
วารสาร อุตสาหกรรม
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TENT H

T ISSUSE

รัฐบาลคลอด

“อีเอฟซี”

ยกระดับผลไม้ไทย-เพิ่มรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืน
กระทรวงอุ ต สาหกรรมเดิ น หน้ า ส่ ง เสริ ม เอสเอ็ ม อี
ภาคตะวันออกผุดโครงการระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก
(Eastern Fruit Corridor : EFC) หวังสร้างมาตรฐาน
ระบบการซื้อขายผลไม้ให้เป็นสากลเชื่อมโยงกับผู้ค้า
ในตลาดโลก และให้เกษตรกรมีอำ� นาจต่อรองด้านราคา
กับผู้ซื้อได้มากขึ้น ซึ่งนโยบายดังกล่าวมีเป้าหมาย
โดยตรงต่อเกษตรกรผูป้ ลูกผลไม้ไทย โดยเฉพาะพืน้ ที่
ภาคตะวันออกซึ่งปัจจุบันผลิตผลไม้ส�ำคัญ ทั้งทุเรียน
มังคุด เงาะ ล�ำไย และลองกอง คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า
ครึ่งหนึ่งของการปลูกผลไม้ทั้งประเทศ
โดยภาคตะวันออก ปัจจุบันมีเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้
จ� ำ นวน 280,000 ครั ว เรื อ น มี พื้ น ที่ เ พาะปลู ก
2,100,000 ไร่ ผลผลิตรวมประมาณ 1,300,000 ตัน
ต่อปี คิดเป็นรายได้ 52,000 ล้านบาทต่อปี

นายอุ ต ตม สาวนายน
รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงอุ ต สาหกรรม
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ภาคตะวันออก (Eastern Fruit Corridor : EFC) ระบุว่า
โครงการอีเอฟซีเกิดขึ้นเพื่อเป็นตลาดกลางประมูลผลไม้
คุณภาพสูง ในปัจจุบนั การซือ้ ขายผลไม้ของเกษตรกรมีการตกลง
ราคาซือ้ ขายกันล่วงหน้า ระหว่างเกษตรกรและผูซ้ อื้ ในลักษณะ
การเหมายกสวน โดยจ่ายเงินมัดจ�ำล่วงหน้าให้เกษตรกรผูผ้ ลิต
ท�ำให้เกษตรกรไม่สามารถต่อรองราคาผลไม้ได้ ดังนั้น
โครงการนี้จะเป็นการจัดระบบการซื้อขายผลไม้ที่เป็นสากล
เชื่อมโยงกับผู้ค้าในตลาดโลก และท�ำให้เกษตรกรมี อ� ำ นาจ
ต่อรองในด้านราคากับผูซ้ อื้ ได้โครงการระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก
(อีเอฟซี) พืน้ ทีป่ ระมาณ 50 ไร่ จะตัง้ อยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรม
สมาร์ท ปาร์ค (Smart Park) จ.ระยอง ในพืน้ ทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (อีอซี )ี ซึง่ ใกล้สนามบินอูต่ ะเภาเพียง 25 กิโลเมตร
ใกล้ทา่ เรือมาบตาพุด และรถไฟความเร็วสูง และจะมีการสร้าง
ห้องเย็นโดยจะใช้ก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) ของบริษัท
ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ในการเก็บรักษาผลไม้สดเพือ่ จ�ำหน่ายทันที
และผลไม้สดที่รอการแปรรูป ดังนั้นโครงการอีเอฟซีนอกจาก
จะมีผู้ค้าผลไม้ที่จะรับซื้อผลไม้ไปกระจายทั่วประเทศแล้ว
ยั ง จะมีผู้ผลิตผลไม้แปรรูปเข้ามาซื้อวัตถุดิบ ใน พื้ น ที่ ด ้ ว ย
นายอุ ต ตม สาวนายน รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวง ซึ่งอุตสาหกรรมแปรรูปผลไม้จะเป็นอีกกลุ่มที่ทางรัฐบาลจะ
อุตสาหกรรมโต้โผในการผลักดัน โครงการระเบียงผลไม้ ให้การสนับสนุนมากขึ้นเช่นกัน
ผลผลิตดังกล่าว แบ่งเป็นเงาะ 136,000 ตัน หรือ 63% ของ
ผลผลิตทั่วประเทศ ทุเรียน 279,000 ตัน หรือ 53% ของ
ผลผลิตทั่วประเทศ มังคุด 98,000 ตัน หรือ 52% ของผลผลิต
ทัว่ ประเทศ ล�ำไย 299,000 ตัน หรือ 39% ของผลผลิตทัง้ ประเทศ
และลองกองผลผลิต 52,000 ตัน หรือ 39% ของผลผลิตทัง้ ประเทศ
อย่างไรก็ตาม ในบางปีกลับพบปัญหาผลผลิตมีราคาตกต�่ำ
ซึง่ สาเหตุหนึง่ มาจากการทีป่ ระเทศไทยขาดการบริหารจัดการ
โดยเฉพาะด้านการตลาด ทีส่ ำ� คัญปัจจุบนั เกษตรกรไร้อำ� นาจ
ในการต่อรองในการก�ำหนดราคา เนือ่ งจากการก�ำหนดราคา
อยู่ที่พ่อค้าคนกลาง หรือ “ล้ง” ดังนั้นปัญหาเหล่านี้จึงเป็น
แรงผลักดันให้รฐั บาลริเริม่ โครงการการยกระดับภาคตะวันออก
ให้เป็นมหานครผลไม้ของโลก!!! ขณะเดียวกันก็ถือได้ว่า
“อี เ อฟซี ” เป็ น การด� ำ เนิ น งานที่ ส อดรั บ กั บ การพั ฒ นา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึง่ จะมีการพัฒนา
เศรษฐกิจในภาคตะวันออกโดยรัฐบาลให้ความส�ำคัญกับการ
พัฒนาภาคการเกษตรและที่เกี่ยวข้องไปพร้อม ๆ กันด้วย
เนือ่ งจากเป็นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญในระดับพื้นที่

วารสาร อุตสาหกรรม
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โครงการนี้คาดว่าจะใช้งบประมาณ 1,580 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 ระยะ

ระยะที่ 1

ระยะที่ 2

9 เดื อ น
(มี น าคม-ธั น วาคม 2561)

12 เดือน
(มกราคม-ธันวาคม 2562)

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
และทดสอบความสนใจของนักลงทุน
งบประมาณ 80 ล้านบาท

การก่อสร้างและติดตัง้ ระบบ งบประมาณ
1,500 ล้านบาท

ระยะที่ 3
ปี 2563
การเริม่ ให้บริการตลาดกลางประมูลผลไม้
คาดว่ า จะมี มู ล ค่ า การลงทุ น และ
การซื้อขายผลไม้ ในโครงการระเบียง
ผลไม้-ภาคตะวันออก งบประมาณ
51,931 ล้านบาท

ทั้งนี้ ระบบตลาดกลางประมูลผลไม้คุณภาพสูงของภาคตะวันออก มีแนวทางการพัฒนาระบบที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
ด้วยเทคโนโลยีดจิ ิตอล พัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรโดยใช้แนวความคิดการพัฒนาระบบตลาดประมูลไม้ดอกจากประเทศ
เนเธอร์ แ ลนด์ มาประยุกต์ให้เป็นระบบตลาดประมูลซือ้ ขายผลไม้ และคาดว่าเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกจะมีรายได้
เพิ่มขึ้น 2-3 เท่า นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังช่วยลดปัญหาผลผลิตทางการเกษตรขาดแคลนหรือล้นตลาด แก้ไขปัญหา
ราคาสินค้าเกษตรตกต�ำ่ ท�ำให้เกิดการลงทุนใหม่ของนักธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการเกษตร มีมลู ค่าการส่งออกผลไม้สดและผลไม้
แปรรูปเพิ่มขึ้น เกิดการจ้างงานใหม่ในพื้นที่ภาคตะวันออก ลดภาระงบประมาณของรัฐบาลในการอุดหนุนราคาสินค้า
เกษตรในระยะยาว และลดปัญหาพ่อค้าคนกลางที่ปัจจุบันกินส่วนต่างราคาประมาณ 30% “สิ่งที่ผมคิดในระยะต่อไปคือ
การเปิดประมูลที่ตลาดจะมีผลไม้บางส่วนมาวางโชว์เท่านั้น เมื่อได้ผู้ชนะหรือผู้ตกลงซื้อ ก็จะไปรับสินค้าจากห้องเย็น ท�ำให้
ระบบโลจิสติกส์สะดวกรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้จากการก�ำหนดแผนอนาคต ยังมีความเป็นได้ที่ผลไม้จากภาคใต้ซึ่งมีชื่อเสียง
เหมือนจะถูกส่งมาขายในอีเอฟซี โดยอาจส่งมาทางเรือและเข้าท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาของโครงการอีอีซี”
นายอุตตมกล่าว
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อย่างไรก็ตาม ทันทีที่โครงการดังกล่าวผ่าน
มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในอีกมุมหนึ่งของ
ผู้ส่งออกและเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ในพื้นที่
ก็มี ก ารคั ด ค้ า นการจั ด ตั้ ง อี เ อฟซี ในนิ ค ม
สมาร์ท ปาร์ค จ.ระยอง เนื่องจากมองว่าควร
ตั้งต้นทางหลักของผลไม้ ที่จ.จันทบุรี เพราะ
ปัจจุบันในพื้นที่มีทั้งผู้ปลูกและผู้ค้าครบวงจร
อยูแ่ ล้วซึง่ ในเรือ่ งดังกล่าวกระทรวงอุตสาหกรรม
โดยนายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้ชี้แจงว่า
โครงการสมาร์ทปาร์ค จ.ระยอง มีพนื้ ทีป่ ระมาณ
1,460 ไร่ ริมถนนสุขุมวิท อ.เมืองระยอง พืน้ ที่
ส่วนหนึง่ จัดตัง้ ศูนย์โลจิสติกส์สนิ ค้าการเกษตร
ได้แก่ พืช ผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์สง่ ออก
ปตท. ซึ่งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ในการแช่ แ ข็ ง และแช่ เ ยื อ กแข็ ง โดยเน้น

การส่งออกทางอากาศทีส่ นามบินนานาชาติอตู่ ะเภา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
ทั้งนี้ปริมาณสินค้าผลไม้ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของผลผลิตในพื้นที่ หรือ
ประมาณ 20-30% ซึ่งจะช่วยการตลาดบางส่วนได้ ส่วน จ.จันทบุรี ที่เป็น
แหล่งผลิตผลไม้รายใหญ่สามารถจัดตัง้ คลังสินค้าต้นทางและกระจายไป
ตามจุดต่างๆ ทัว่ ประเทศได้ และนิคมสมาร์ทปาร์คจะไปช่วยเสริมเพียง
ส่ ว นหนึ่ ง เท่ า นั้ น พร้ อ มเน้ น การบริหารด้วยระบบดิจิทัล ไม่ได้เป็นการ
จัดการทัง้ หมดในภูมภิ าคโดยการชี้แจงดังกล่าวท�ำให้บทบาทของอี เ อฟซี
มี ความชัดเจนขึ้นท่ามกลางความกังวลของเกษตรกรและผูค้ า้ ในพืน้ ที.่ ..
อย่างไรก็ตาม นอกจากกระทรวงอุตสาหกรรมจะรับหน้าทีพ่ ฒ
ั นาด้านระบบ
ตลาดทีม่ ศี กั ยภาพแล้ว ผลจากการบูรณาการของหน่วยงานรัฐ ทางกระทรวง
พาณิชย์เองก็มโี ครงการพัฒนาผลไม้ภาคตะวันออก ทีล่ อ้ ไปกับแนวนโยบาย
ของกระทรวงอุตสาหกรรมเช่นกัน ดังนัน้ จึงเชือ่ มัน่ ว่าโครงการระเบียงผลไม้
ภาคตะวันออก (อีเอฟซี) จะเป็นหนึ่งในเครื่องมือส�ำคัญที่จะสามารถท�ำให้
ภาคตะวันออกเป็น “มหานครผลไม้ของโลก” ภายในปี 2564 ได้ไม่ยาก
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อุตสาหกรรม

4.0
4.0

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนประเทศไทย
รัฐบาลพยายามขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศผ่านนโยบาย
ต่าง ๆ ทั้งการกำ�หนดเป้าหมายอุตสาหกรรม 4.0, กำ�หนด
อุตสาหกรรมเป้าหมาย, วางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี,
กำ�หนดระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และ
การออกไปชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศ (โรดโชว์)
เพือ่ ดึงดูดการลงทุนให้ใหลเข้ามาในประเทศไทย ส่งผล
ให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวพ้นกับดัก
รายได้ปานกลาง ทำ�ให้ประชาชนคนไทยมีองค์ความรู้ เป็นการ
ยกระดับประเทศไปพร้อมกันทั้งระบบ

อุตสาหกรรม 4.0
คือการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ และ Internet
of Things (IOT) มาช่วยให้การสื่อสาร
การเชื่อมต่อของอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ง่ายมากขึน้
และมีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยมีจุดเด่น คือ
การพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารกับเครื่องจักร
และระบบการผลิตในลักษณะ Industrial
automation เพือ่ ผลิตสินค้าตามความต้องการ
ที่ ห ลากหลายของผู ้ บริโภค แต่ยังรั ก ษา
ประสิทธิภาพการผลิตทีส่ งู โดยน�ำเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการผลิต เช่น
3D Printing, Augmented reality,
Big data and analytics, Autonomous
Robots, Simulation, Horizontal and
vertical system integration, Smart Factor,
Cybersecurity, The Cloud เป็นต้น
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ประเทศไทย 4.0 คือ การเปลี่ ยนจาก
การเกษตรแบบดัง้ เดิม (Traditional Farming)
ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริห าร
จัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming)
โดยเกษตรกรจะต้องเป็นผู้ประกอบการ
(Entrepreneur) และมีรายได้ทสี่ งู ขึน้ , การ
เปลี่ยนจากการเป็นวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแบบเดิม (Traditional SMEs)
ทีร่ ฐั จะต้องให้ความช่วยเหลืออยูต่ ลอดเวลา
ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ
Startups ที่มีศักยภาพสูง, การเปลีย่ นจาก
การให้บริการแบบเดิม (Traditional Services)
ซึง่ มีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต�ำ่ ไปสูก่ ารบริการ
ทีส่ ร้างมูลค่าสูง (High Value Services)
และการเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต�่ำไปสู่
การเปลี่ยนผ่านของระบบที่สําคัญในการ แรงงานทีม่ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญ และทักษะสูง
เปลีย่ นแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไปสูโ่ มเดล

ขณะทีป่ ระเทศไทย 4.0 หรือไทยแลนด์ 4.0
(Thailand 4.0) เป็ น โมเดลการพั ฒ นา
เศรษฐกิจของประเทศไทย ที่ พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีต้องการนําพา
ประเทศไทยให้หลุดพ้นจากปัญหากับดัก
รายได้ขนาดปานกลาง เปลีย่ นเป็นประเทศ
ทีม่ รี ายได้สงู ตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี โดยการสร้างความเข้มแข็ง
จากภายใน ควบคู ่ ไ ปกั บ การเชื่ อ มโยง
กั บประชาคมโลก ตามแนวคิด ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยการขับเคลื่อนผ่าน
กลไกประชารัฐ โดยเป็ น การปรั บเปลี่ ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสูเ่ ศรษฐกิจทีข่ ับเคลื่ อ น
ด้วยนวัตกรรม

ปัญหา

เชิงโครงสร้าง
ก่อนการ
เปลีย่ นผ่าน

สู่ 4.0

อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่าท่ามกลางบริบทของโลกทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอยู่
ในปัจจุบนั ความซับซ้อนและการเชือ่ มโยงกันทัง้ มิตทิ างเศรษฐกิจการเมืองและ
สังคมอย่างไร้พรมแดน และแนวโน้มการเข้าสูย่ คุ 4.0 ทีผ่ า่ นมาเศรษฐกิจไทยมี
อัตราการเติบโตอย่างต่อเนือ่ งและสามารถรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจ
โลกทีเ่ กิดขึน้ ได้ดดี ว้ ยพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจทีเ่ ข้มแข็ง ทัง้ นีเ้ นือ่ งมาจากการดําเนิน
นโยบายของภาครัฐและการดําเนินงานของภาคเอกชนอย่างระมัดระวังและ
การเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องหลังจากวิกฤตการณ์เศรษฐกิจต้มยํากุ้ง
ทําให้เสถียรภาพด้านเศรษฐกิจมหภาคของประเทศอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราการ
ว่างงานต�ำ่ ระดับหนีข้ องภาครัฐยังอยูใ่ นเกณฑ์ทบี่ ริหารจัดการได้
แต่ขณะเดียวกันประเทศไทยก็ประสบปัญหาเชิงโครงสร้างหลายประการ เช่น
ปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้ ทัง้ ด้านรายได้และโอกาส ปัญหาการคอร์รปั ชัน ปัญหา
การเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ หรือปัญหาอืน่ ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้เทคโนโลยี
ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญในการยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจในยุค 4.0 ซึ่งปัญหา
เชิงโครงสร้างของประเทศไทยที่เผชิญอยู่ในปัจจุบัน ประกอบด้วย 3 ปัญหา
สําคัญ คือ ปัญหาคุณภาพของแรงงานไทย โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องใน
หลายมิตคิ อื มิติที่หนึ่ง คุณภาพการศึกษาของประเทศไทยทีล่ ดต�ำ่ ลง มิตทิ สี่ อง
การเผชิญปัญหาการขาดแคลนแรงงานทั้งด้านปริมาณและทักษะความ
ชํานาญที่ตรงกับความต้องการ (Skill Mismatch) กล่าวคือ ตลาดแรงงาน
ต้องการแรงงานทีม่ ที กั ษะและประสบการณ์ดา้ นวิชาชีพ (Vocational Skills)
หรืออาชีวะ แต่ผลผลิตแรงงานส่วนใหญ่เป็นบัณฑิตทีจ่ บการศึกษาระดับปริญญา
ในสาขาทีไ่ ม่ตรงกับทีต่ ลาดแรงงานต้องการ และคุณภาพไม่ได้มาตรฐานตามที่
ตลาดแรงงานคาดหวังมิตทิ สี่ ามการขาดทักษะพัฒนาตนเองของแรงงานไทย
ปัญหาโครงสร้างของเศรษฐกิจไทย ซึง่ เป็นปัญหาอันเนือ่ งมาจากกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ของภาครัฐส่วนใหญ่ซงึ่ อยูใ่ นรูปของ Mode Analog ตามบริบทสังคม
แบบดั้งเดิมมากกว่า Digital ซึ่งไม่ได้รับการแก้ไขอย่างองค์รวม โดยปัจจุบนั
ประเทศไทยมีกฎหมายและกฎเกณฑ์ทธี่ รุ กิจไทยและคนไทยต้องปฏิบตั ติ าม
นับ แสนฉบับ มีใบอนุญาตมากกว่า 3,500 ประเภท ซึ่ ง กฎหมายดั ง กล่ า ว
ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ส่งผลต่อความสามารถในการ
แข่งขันและการปรับตัวของภาคธุรกิจ นอกจากนีย้ งั ส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมาย
ไม่มปี ระสิทธิผล ทําให้เกิดปัญหาการคอร์รปั ชัน
ปัญหาความสามารถในการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรูใ้ หม่ของธุรกิจไทย
ค่อนข้างต�่ำ ความสามารถในการใช้และการสร้างองค์ความรู้ พบว่าความรู้
ยังกระจุกตัวอยูก่ บั ธุรกิจขนาดใหญ่ งบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาของ
ภาคเอกชนไทยค่อนข้างต�ำ่ เมือ่ เปรียบเทียบกับประเทศอืน่ ธุรกิจเอสเอ็มอี และ
ภาคการเกษตรของคนไทยไม่สามารถใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและพัฒนา
ได้อย่างเต็มที่ ผลทีไ่ ด้คอื ต้องผลิตสินค้าทีม่ กี ารแข่งขันสูง อัตราผลกําไรต�ำ่ ขณะที่
ภาคเกษตรกรยังคงทําการเกษตรแบบเดิม พืชหลายชนิดมีผลผลิตต่อไร่อยูใ่ น
ระดับต�ำ่ การเผชิญกับภาวะตึงตัวของตลาดแรงงานในภาคการเกษตร และการ
เผชิญความไม่แน่นอนของสภาพภูมอิ ากาศทีม่ คี วามแปรปรวน
วารสาร อุตสาหกรรม
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ขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม
ไทยแลนด์ 4.0 ถือเป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลือ่ นการเติบโต
ทางเศรษฐกิจชุดใหม่ หรือ New Engines of Growth โดยเป็น
การเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา ดังนั้น
ไทยแลนด์ 4.0 จึงเป็นการถักทอเชื่อมโยงเทคโนโลยีหลัก
ทีต่ น้ น�ำ้ เพือ่ สร้างความแข็งแกร่งให้กบั อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ที่อยู่กลางน�้ำ และ สตาร์ทอัพต่าง ๆ ที่อยู่ปลายน�้ำ โดยใช้
พลังประชารัฐในการขับเคลือ่ น ผูม้ สี ว่ นร่วมหลักจะประกอบด้วย
ภาคเอกชน ภาคการเงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัย และ
สถาบันวิจัยต่าง ๆ โดยเน้นตามความถนัดและจุดเด่นของ

แต่ละองค์กร และมีภาครัฐเป็นตัวสนับสนุน เช่น ในกลุม่ อาหาร
เกษตร และเทคโนโลยีชวี ภาพ จะมีภาคเอกชน คือ กลุม่ มิตรผล
บริษัท ไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่นโปรดักส์ และเครือเจริญโภคภัณฑ์
เป็นแกนหลัก โดยมีภาคการเงิน คือ ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์ ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิ น
สนับสนุนทางด้านการเงิน มีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัย ที่เน้นการวิจัยในภูมิภาคต่าง ๆ เป็นแกนน�ำ
ในการท�ำวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ร่วมกับมหาวิทยาลัย
และสถาบันวิจยั ต่างประเทศ และมีภาครัฐคอยให้การสนับสนุน
เช่น กระทรวงการคลัง และส�ำนักงานส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)

10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมเป้าหมายทีม่ ศี กั ยภาพทีจ่ ะเป็นปัจจัยขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
(New Growth Engine) ของประเทศ และถือเป็นหนึ่งในการยกระดับ
ประเทศไทย 4.0 แบ่งเป็น 2 กลุม่ คือ การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม
(First S-Curve) ประกอบด้ ว ย อุต สาหกรรมยานยนต์ สมั ยใหม่
(Next-generation Automotive) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
(Smart Electronics) อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วกลุม่ รายได้ดแี ละการ
ท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism)
การเกษตรและเทคโนโลยีชวี ภาพ (Agriculture and Biotechnology)
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future) ซึง่ กลุม่ นืม้ ฐี านที่
แข็งแรง แต่ตอ้ งต่อยอดการลงทุนในผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้มกี ารวิจยั และ
พัฒนา เพือ่ ยกอุตสาหกรรมสูร่ ะดับนานาชาติ
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และการเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ซึง่ เป็น
อุตสาหกรรมใหม่ที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน
และมีผู้สนใจลงทุน ประกอบด้วย อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อ
การอุตสาหกรรม (Robotics) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
(Aviation and Logistics) อุตสาหกรรมเชือ้ เพลิงชีวภาพและ
เคมีชวี ภาพ (Biofuels and Biochemicals) อุตสาหกรรมดิจทิ ลั
(Digital) ซึ่งเป็นมาตรการฐานใหม่ในการด�ำรงชีพ โดยเฉพาะ
อีคอมเมิรซ์ และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)

เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ชาติ คือ แผนแม่บททีก่ ำ� หนดเป้าหมายอนาคต
ประเทศในระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2579) ซึง่ จะ
วางแนวทางในการพัฒนา และด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้รัฐบาลใดก็ตาม ซึ่งแผนระยะยาวนี้จะ
เป็ น กรอบที่ ช ่ ว ยให้ แ ผนการขั บ เคลื่ อ นพั ฒ นาประเทศ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติอย่างเหมาะสม

ผู้ประกอบการจะต้องทันเทคโนโลยี และยั ง ต้ อ งสร้ า ง
บุคลากรทางการวิจยั เพือ่ รองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทีจ่ ะเข้า
มามีบทบาทมากขึน้ ในอนาคต

เป้าหมายใน 15 ปี ประชากรในประเทศจะต้องเป็นประชากร
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ โดยจะพัฒนาให้บคุ ลากรทุกช่วงวัย มีศกั ยภาพสูง
มีความรูแ้ ละทักษะ นอกจากนี้ สัง คมไทยจะเป็ น สัง คมที่
เป้าหมายใน 5 ปีแรก จ�ำเป็นต้องมีการปรับเปลีย่ นระบบ เท่าเทียม และลดความเหลือ่ มล�ำ้ โดยการจัดสรรทรัพยากร
ครัง้ ยิง่ ใหญ่ โดยเน้นแก้ไขสิง่ ทีเ่ ป็นจุดอ่อนของประเทศ และ และกระจายบริการจากภาครัฐอย่างทัว่ ถึง
ใช้จุดแข็งของประเทศให้เกิดประโยชน์ ใช้นวัตกรรมใหม่
เป้าหมายใน 20 ปี เศรษฐกิจและสังคมของประเทศต้องมี
เข้ามาผสมผสานเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
เสถียรภาพ ระบบราชการของไทยจะเป็นแบบดิจทิ ลั มีคณ
ุ ภาพ
เป้าหมายใน 10 ปี ประเทศจะต้องมีระบบเศรษฐกิจทีด่ ี โดย โปร่งใส ตรวจสอบได้ นอกจากนีย้ งั ได้วางแผนในการฟืน้ ฟู
เริ่มจากการสนับสนุนการวิจัย และการน�ำเทคโนโลยีมา พืน้ ทีป่ า่ ไม้ในประเทศ เพื่อความยั่งยืนของระบบนิเวศและ
ผสมผสานกับสินค้ากลุม่ เกษตรและสาธารณสุข นอกจากนี้ สิง่ แวดล้อมในประเทศอีกด้วย

บรรลุเป้าหมาย 20 ปี

ยกระดับความมั่นคงประเทศไทย
เป้าหมายใน 20 ปี จะต้องเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตร
กับสิง่ แวดล้อม ระบบราชการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เพือ่ บรรลุเป้าหมายให้ประเทศไทย
มีเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพมากขึ้น ต้องท�ำการเพิม่ ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพ
สิง่ แวดล้อม สนับสนุนการเติบโตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมมากขึน้ เพือ่ ความมัน่ คง
ทางอาหาร พลังงาน และน�ำ้ ส่วนการพัฒนาในภาครัฐ ต้องสร้างความมัน่ คงและ
เพิ่มความเชื่อมั่นต่อนานาชาติ บริหารระบบราชการให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยการกระจายอ�ำนาจและให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วม
เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลเป็นช่องทางบริการประชาชน ปรับปรุงปัญหาคอร์รัปชัน
และจัดการบริหารให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีอสิ ระมากขึน้

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

วารสาร อุตสาหกรรม
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WHA ธุรกิจน�ำเทรนด์
รุกใช้ระบบอัตโนมัติปฏิบัติงานดันผลิตภาพ
การแข่งขันของประเทศ

กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ก�ำหนด 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต และสอดรับกับ
นโยบาย THAILAND 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม โดยอุตสาหกรรม
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ถือเป็นตัวตั้งต้นในการพัฒนา
ของทุกอุตสาหกรรม กล่าวคือ ปัจจุบนั ภาคอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะภาคการผลิตขาดแคลนแรงงาน ระบบหุน่ ยนต์
จึงถือเป็นการเข้ามาตอบโจทย์ในการท�ำงานแทนคนได้
เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันก็ชว่ ยสนับสนุนให้การท�ำงาน
ของคนง่ายและเป็นระบบมากขึน้ โดยมีระบบปฏิบตั กิ าร
ที่แม่นย�ำคอยควบคุม
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นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการ
บริษัท, ประธานคณะกรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุม่ บริษทั ดับบลิว
เอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ
WHA ผู้ให้บริการธุรกิจโลจิสติกส์ นิคม
อุ ตสาหกรรม วางระบบสาธารณูปโภค
พลังงาน และดิจิทัล ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัท
ทีม่ บี ทบาทต่อการเกิดระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวั น ออก หรื อ EEC ปัจ จุบัน
ธุรกิจของ WHA แยกเป็น 4 กลุม่ หลัก
ประกอบด้ ว ย Logistics Hub,
Industrial Hub, Utility & Power Hub
และ Digital Hub เร่งผลักดันการ
เติบโตของรายได้ ก้าวสู่การขยาย
ธุรกิจระดับโลก โดยบริษัทมุ่งมั่นที่
จะเน้นสถานะความเป็นผู้น�ำ ด้วยการ
สนั บสนุ นนโยบายต่ า ง ๆ ของรัฐ บาล
อย่างเต็มก�ำลัง และมีบทบาทอย่างแข็งขัน
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
วารสาร อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์

ยกระดับโลจิสติกส์
ในการใช้ประโยชน์จากอุตสาหกรรมหุน่ ยนต์และ
ระบบอัตโนมัตขิ องบริษทั นัน้ จะแยกระบบการจัดการ
ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือส่วนของโลจิสติกส์
และส่วนที่ 2 คือนิคมอุตสาหกรรม โดยในส่วนของ
โลจิสติกส์ทางบริษทั ถือเป็นผูใ้ ช้โดยตรง ซึง่ เริม่ จาก
มีธุรกิจด้านคลังสินค้า (แวร์เฮาส์) โดยในระบบ
ปั จ จุ บั น ถื อ เป็ น สมาร์ ท โลจิ ส ติ ก ส์ มี ก ารน� ำ
โรบอติกส์ บวกกับปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอ
และอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ หรือ (IOT) ท�ำให้
การบริหารด้านโลจิสติกส์ของบริษทั ให้กลายเป็น
สมาร์ท โอเปอเรชัน่ ออฟ โลจิสติกส์
ส�ำหรับบริษัทในฐานะผู้น�ำด้านโลจิสติกส์และโรบอติกส์ จึงได้มีการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในระดับหนึ่ง
โดยได้ศกึ ษาการน�ำโรบอติกส์สำ� หรับใช้ในสมาร์ทโลจิสติกส์ ตลอดจนตัวโอเปอเรชัน่ ต่าง ๆ ซึง่ ได้มกี ารน�ำระบบทีเ่ กีย่ วข้องรวมเข้ามาใช้ดว้ ย
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการขนส่งให้กบั บริษทั โดยทีผ่ า่ นมาบริษทั ได้ปรึกษาหารือเรือ่ งดังกล่าวกับกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะกรรมการ
คลัสเตอร์หุ่นยนต์มาโดยตลอด เพื่อที่ในอนาคตประเทศไทยจะสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้

นิคมอุตสาหกรรมกลไกส�ำคัญ
ในการขับเคลือ่ นการใช้ระบบอัตโนมัติ

ส�ำหรับอีกภาพหนึ่งของบริษัท คือ การเป็นผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรม
เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในประเทศไทย
ซึง่ ทีผ่ า่ นมาบริษทั ได้หารือกับ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม ในเรื่องของการท�ำคลัสเตอร์หุ่นยนต์ให้เป็นเอสเคิร์ฟเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งสิ่งส�ำคัญคือต้องกระตุ้นความต้องการใช้ หรือ ดีมานด์
เพื่อให้ลกู ค้าเกิดความสนใจและเข้ามาขอลงทุนสร้างโรงงานผลิตหุน่ ยนต์ ซึ่งทาง
บริษทั เองก็มลี กู ค้าของนิคมฯ ทีพ่ ร้อมจะลงทุนปรับเปลีย่ นเพือ่ ให้ธรุ กิจเดินหน้า
ต่ออย่างราบรื่น

มัน่ ใจมาตรการทางภาษีกระตุน้ ดีมานด์

หนุนการลงทุนระบบอัตโนมัติ
เชื่อมั่นว่า การที่รัฐบาล โดยกระทรวงอุตสาหกรรมให้ความดูแลเอกชน รับฟัง
ความเห็น จนมีการออกมาตรการผ่านสิทธิพเิ ศษทางภาษีจะเป็นจุดดึงดูดส�ำคัญ
ให้แก่ผปู้ ระกอบการ ให้หนั มาสนใจลงทุนปรับเปลีย่ นเครือ่ งจักรไปสูร่ ะบบอัตโนมัติ
โดยหากได้สิทธิพิเศษทางภาษีจะท�ำให้ต้นทุนลดลง เมื่อต้นทุนลดลงมีโอกาส
ทีก่ ารเข้าถึงจะกระจายตัวกว้างขึน้ ส่งผลให้ความต้องการใช้เติบโตขึน้ ซึง่ ทีผ่ า่ นมา
กระทรวงอุตสาหกรรมก็พยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่
วารสาร อุตสาหกรรม
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เร่งพัฒนาบุคลากร รับความเปลีย
่ นแปลง
สิ่งส�ำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์คือ บุคลากร และ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องรองรับ ทีผ่ า่ นมากระทรวงอุตสาหกรรมได้ลงนาม
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 8 แห่ง เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพือ่ ผลิตบุคลากรรองรับการพัฒนาทีจ่ ะเกิดขึน้ นอกจากนีย้ งั ลงนาม
ความร่วมมือกับเอกชน เพื่อช่วยดึงดูดการลงทุนทั้งจากในประเทศ
และนอกประเทศเข้ามาในพืน้ ที่ EEC มากขึน้ ซึง่ ปัจจุบนั มีนกั ลงทุน
ต่างชาติที่สนใจเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ เช่น ญี่ปุ่น
ไต้หวัน จีน และเยอรมนี ซึ่งมีส่วนส�ำคัญในการผลักดันให้เกิด
การน�ำหุ่นยนต์มาใช้งาน และช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ

ทัง้ นี้ WHA ได้รว่ มลงนามในบันทึกข้อตกลง “รวมพลังความร่วมมือ
การขับเคลือ่ นอุตสาหกรรมหุน่ ยนต์ และระบบอัตโนมัตสิ ปู่ ระเทศไทย
4.0” กับส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ส�ำนักงานเพือ่ การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหน่ ุ ยนต์และระบบอัตโนมัตใิ นประเทศไทย (CoRE)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และพันธมิตรต่าง ๆ จากภาคเอกชน
เพื่อร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติตาม
นโยบายประเทศไทย 4.0 มุ่งสู่การยกระดับความสามารถทาง
การแข่งขันพร้อมขับเคลือ่ นอุตสาหกรรมหุน่ ยนต์ของไทยสูก่ ารเป็น
ผูน้ ำ� ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คนควบคุมหุน่ ยนต์

แก้ปญ
ั หาแรงงานขาดแคลน
ส�ำหรับความกังวลที่ว่าหุ่นยนต์จะเข้ามาแทนที่แรงงานคนนั้น
บริษัทเชื่อว่าจะไม่เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นอย่างแน่นอน เนื่องจาก
แรงงานคนจะถูกพัฒนาให้เป็นผู้ควบคุมแรงงานหุ่นยนต์ ขณะที่
แรงงานหุ่นยนต์จะท�ำงานที่มีความเสี่ยงสูง มีอันตราย และเป็น
งานผลิตที่ท�ำซ�้ำ ๆ แบบเดิมทุกวัน ตลอดจนหุ่นยนต์ยังจะช่วย
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานให้กับภาคอุตสาหกรรมได้อีก
ด้วย

หากเปรียบเทียบกับประเทศจีนซึง่ เป็นประเทศทีม่ จี ำ� นวนประชากร
มากที่สุดในโลก ก็ยังมีการน�ำระบบหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในการผลิต
เพื่อให้แรงงานคนได้เข้าฝึกอบรมในงานที่ยากกว่า ซับซ้อนกว่า
เพราะในที่สุดแล้วทุกประเทศต้องก้าวสู่ความเจริญ ซึ่งหุ่นยนต์
เป็นหนึง่ ในเทรนด์ของโลกทีก่ ำ� ลังมาแรง และส�ำคัญทีส่ ดุ คือ “บุคลากร”
คนต้องเป็นผู้ควบคุมเครื่องจักร ไม่ใช่ให้เครื่องจักรมาแทนที่คน
อย่างที่หลายฝ่ายเป็นกังวล

เตรียมความพร้อมทุกด้าน

รัฐเดินหน้า เอกชนพร้อมเดินตาม
ปัจจุบนั บริษทั ท�ำงานควบคูก่ นั กับภาครัฐ โดยในระหว่างทีภ่ าครัฐเตรียมออกสิทธิประโยชน์
ต่าง ๆ บริษทั ก็มกี ารออกแบบแพ็กเกจ และสือ่ สารกับลูกค้าควบคูไ่ ปด้วย ขณะเดียวกัน
บริษทั เชือ่ ว่าเอกชนหลาย ๆ รายก็มกี ารปรึกษาหารือกันในเรือ่ งของโอเปอเรชัน่ เปลีย่ นจาก
แมนวล (ระบบท�ำมือ) เป็นโอเปอเรชั่นด้านโรบอติกส์ และสมาร์ทโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิต
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วางเป้าหมายงบลงทุนระยะ 5 ปี
เป้าหมายส�ำหรับแผนการด�ำเนินงานของบริษทั จะแบ่งเป็น 2 ส่วน
คือการดึงนักลงทุนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการเข้ามาตั้งโรงงานในนิคมฯ
และลงทุนด้วยเม็ดเงินจ�ำนวน 5,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปี เพือ่
พัฒนากลุม่ ธุรกิจโลจิสติกส์ของบริษทั ให้มกี ารใช้ระบบอัตโนมัตหิ รือ
หุน่ ยนต์ในกระบวนการทัง้ หมด ซึง่ ในขณะนีบ้ ริษทั ได้เตรียมงบลงทุน
ส�ำหรับโรบอติกส์ไว้แล้วจ�ำนวน 5,000 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุน
เฉลีย่ ปีละ 1,000 ล้านบาท ซึง่ ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการรอความพร้อม
จากหลาย ๆ ด้าน และได้มกี ารประสานข้อมูลกับลูกค้าในนิคมฯ
อย่างต่อเนือ่ ง

ปัจจุบันชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในนิคมฯ
ส่วนใหญ่เป็นชาวญีป่ นุ่ ไต้หวัน จีน และเยอรมนี ซึง่ ยังมีสดั ส่วนที่
ไม่มากนัก แต่เมือ่ เห็นมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ ทีร่ ฐั บาลได้กำ� หนด
รวมถึงภาคการผลิตทีจ่ ะมีตน้ ทุนทีล่ ดลงแต่มรี ายได้เพิม่ ขึน้ ท�ำให้บริษทั
เชือ่ ว่าต่อจากนีไ้ ปทัง้ ระบบอัตโนมัติ หุน่ ยนต์ สมองกล จะเกิดการ
ลงทุนเพิ่มขึ้น และจะส่งผลให้ประเทศไทยมุ่งสู่ยุค 4.0 ได้อย่าง
แน่นอน

โอกาสในการเข้าถึงหุน่ ยนต์
ของเอสเอ็มอี
เอสเอ็มอีตอ้ งมีการเตรียมความพร้อมและรับมือต่อการเปลีย่ นแปลง
ทีก่ ำ� ลังจะเกิดขึน้ ซึง่ ถ้าในวันนีเ้ อสเอ็มอียงั คงท�ำทุกอย่างเหมือนทีผ่ า่ นมา
โอกาสจะแข่งขันก็เป็นไปได้ยาก แต่หากเข้าใจการเปลีย่ นแปลงและ
พร้อมจะเปลีย่ น เชือ่ ได้วา่ รัฐบาลก็จะไม่ทอดทิง้ เอสเอ็มอีอย่างแน่นอน
ซึง่ ในปัจจุบนั ทางภาครัฐก็ได้เร่งออกมาตรการต่าง ๆ ทีช่ ว่ ยให้เอสเอ็มอี
เข้าถึงการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและการใช้เทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น

รัฐบาลเดินถูกทาง
สร้างความเชือ่ มัน่ เอกชน

นอกจากนีย้ งั พบว่า สถาบันไทย-เยอรมัน ได้ตดิ ตามความคืบหน้า
ในการเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันของเอสเอ็มอี ลดต้นทุนการผลิต
ด้วยระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในโรงงาน ตามนโยบายที่
ส�ำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรม และเพือ่ ให้สอดคล้องกับแผนงาน
ของกระทรวงอุตสาหกรรม ทีจ่ ะเร่งขับเคลือ่ นโครงการการยกระดับ
การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ

บริษทั มองว่ารัฐบาลเดินมาถูกทางแล้ว เนือ่ งจากทุกอย่าง
ต้องมีการปรับปรุงและเปลีย่ นแปลง ต้องมองเทรนด์ของ
โลกเป็นส�ำคัญ ขณะเดียวกันภาครัฐก็มพี นื้ ที่ EEC เข้ามา
รองรับ และมีอสี เทิรน์ ซีบอร์ดอยูใ่ กล้ ๆ ซึง่ ถือว่ามีของดี
อยูใ่ นตัวแล้ว และเมือ่ จูงใจนักลงทุนด้วยการให้สทิ ธิ
ประโยชน์ทางภาษีเพิ่ม มีการลงทุนโครงสร้างระบบ
สาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐานเพิม่ ทัง้ ถนน รถไฟรางเดีย่ ว
รางคู่ รถไฟความเร็วสูง รวมถึงสนามบินอูต่ ะเภาทีจ่ ะ
กลายเป็นคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอากาศยาน อีกทั้ง
ทางน�ำ้ มีการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 มาบตาพุด
เฟส 3 ซึง่ การลงทุนดังกล่าวมีสว่ นช่วยให้ชาวต่างชาติ
สนใจเข้ามาลงทุนในประเทศเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก
การลงทุนทั้งหมดมีความเชื่อมโยงกัน
วารสาร อุตสาหกรรม
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“เปิดภารกิจสถาบันไทย-เยอรมัน
แกนกลางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติของชาติ”

ในการพั ฒ นาประเทศไทยไปสู ่ ไ ทยแลนด์ 4.0 หนึ่ ง ในอุ ตสาหกรรม
ที่จะเป็นฟันเพืองหลัก คือ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ด้วยเหตุนี้ เมื่อปลายปี 2560 รัฐบาลของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่มี
นายอุตตม สาวนายน เป็นรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม จึงเดินหน้า
มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุน่ ยนต์และระบบอัตโนมัตใิ นไทย ซึง่ มาตรการ
ได้ก�ำหนดเป้าหมายให้ไทยเป็นผู้น�ำการผลิตและใช้หุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติทั้งในภาคอุตสาหกรรมและบริการของอาเซียน ให้มีเทคโนโลยี
เป็นของตนเอง
โดยในปีแรก (2561) จะส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวการลงทุนในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติไม่น้อยกว่า 12,000 ล้านบาท ระยะ 5 ปี
(2561-2565) ขณะเดียวกันก็จะกระตุน้ ให้ผลิตหุน่ ยนต์และระบบอัตโนมัติ
ในประเทศอย่างน้อย 30% ของมูลค่าการน�ำเข้าที่มีมูลค่าประมาณ
100,000 ล้านบาทต่อปี และโรงงานในประเทศอย่างน้อย 50% ใช้หนุ่ ยนต์
และระบบอัตโนมัติระดับสูง รวมการลงทุนตลอด 5 ปีไม่น้อยกว่า
100,000 ล้านบาท และระยะยาว 10 ปี (2561-2570) ไทยมีเทคโนโลยี
ของตนเองและเกิดความร่วมมือกับบริษัทข้ามชาติรายใหญ่
นายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ
ผู้อ�ำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน
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อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวจะส�ำเร็จไม่ได้หากขาดหน่วยงานปฏิบัติ
หลักอย่าง “สถาบันไทย-เยอรมัน” หน่วยงานอิสระสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ภายใต้การบริหารงานของ นายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผูอ้ ำ� นวยการคนปัจจุบัน

บทบาทของสถาบันไทย-เยอรมัน
กับการทำ�งานร่วมกับกระทรวง
อุตสาหกรรม
สถาบันไทย-เยอรมัน จัดตั้งขึ้นโดยมีบทบาท
ที่ส�ำคัญคือ การเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการ
ผลิตด้วยเทคโนโลยีการผลิตชั้นสูง ซึ่งภารกิจ
หลั ก ของสถาบั น ไทย-เยอรมั น จะแตกต่ า ง
จากสถาบั น อื่ น ของกระทรวงอุ ต สาหกรรม
อาทิ สถาบันยานยนต์ สถาบันไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ เป็นสถาบันทีท่ ำ� งานในแนวตั้ง
ดูแลอุตสาหกรรมเฉพาะในอุตสาหกรรมนัน้ ๆ
แต่สถาบันไทย-เยอรมัน เรียกว่า เป็นสถาบัน
แนวนอน ทีจ่ ะสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต
ทุกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมทาง
ด้านเทคโนโลยีแม่พิมพ์ เทคโนโลยีอัตโนมัติ
และหุ่นยนต์ รวมไปถึงเรื่องการบ�ำรุงศาสตร์
เชิงคาดการณ์ด้วย

สถาบันไทย-เยอรมัน มีบทบาท
ในการทำ�งานอย่างไรบ้าง และ
วางเป้าหมายความสำ�เร็จไว้
อย่างไร
ในมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติ
เห็นชอบเมือ่ วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ทีผ่ า่ นมา
จะมี 3 มาตรการหลัก ๆ คือ การสนับสนุนผูใ้ ช้,
สนับสนุนผู้สร้าง และการให้จัดตั้ง Center of
Robotic Excellence (Core) หรือ ศูนย์ความเป็น
เลิศด้านเทคโนโลยีหนุ่ ยนต์และระบบอัตโนมัติ
ในประเทศไทย (คอร์) ซึง่ สถาบันไทย-เยอรมัน
เป็นแกนกลางที่จะประสานความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการด�ำเนินกิจกรรม
ทัง้ 4 ด้าน ซึง่ ประกอบด้วย 1. การช่วยเหลือเรือ่ ง
การรับรองสิทธิประโยชน์ของผูใ้ ช้และผูส้ ร้าง
อาทิ เมื่ อ มี ก ารขอสิ ท ธิ ป ระโยชน์ จ ากทาง
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(บีโอไอ) ทางบีโอไอจะมีสิทธิประโยชน์ทาง
ด า้ นภาษีสำ� หรับผู ้ ใช ้ ส่วนส�ำหรับผู้สร้างจะ
เรียกว่า เอสไอ หรือ ผู้ให้บริการวางระบบ
(System Integrator) ซึ่ ง เป็ น ผู ้ อ อกแบบ
ประกอบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ซึ่งกลุ่ม
นี้จะได้สิทธิประโยชน์จากศุลกากรผ่านการน�ำ

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

วางเป้าหมายความสำ�เร็จของยุทธศาสตร์หุ่นยนต์
ไว้อย่างไร

เป้าหมายของยุทธศาสตร์จะแบ่งเป็นขั้น ๆ เริ่มแรกจะเน้นการสนับสนุน
ผู้ใช้หนุ่ ยนต์มากขึน้ หลังจากนัน้ เมือ่ มีผใู้ ช้หนุ่ ยนต์มากขึน้ System Integrator
ก็จะต้องมากขึ้น ซึ่งตอนนี้เรามีประมาณ 200 ราย และภายใน 5 ปีเราจะ
ต้องเพิ่มขึ้นเป็น 1,400 ราย ตามที่รัฐบาลก�ำหนดไว้ ขณะที่ผู้ใช้จะมีการ
ใช้งานมากขึ้น ในปีแรก (2561) จะมีการลงทุน 20,000 ล้านบาท และ
เพิ่มมากขึ้นในปีถัดไป ซึ่งตัวเลขการใช้ System Integrator ปัจจุบันมีอยู่
ประมาณ 30,000 ตัว
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ประโยชน์ของยุทธศาสตร์หุ่นยนต์ที่มีต่อประเทศไทย หุ่นยนต์จะเข้ามาแทนที่แรงงาน
หรือไม่

ยุทธศาสตร์หนุ่ ยนต์มปี ระโยชน์ตอ่ ประเทศไทยเป็นอย่างมาก เพราะในระบบ
การผลิตของอุตสาหกรรม คงหนีไม่พน้ กับการใช้ระบบอัตโนมัตแิ ละหุน่ ยนต์
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม คือถ้ากล่าวถึงอุตสาหกรรม
4.0 ต้องย้อนกลับไปทีอ่ ตุ สาหกรรม 3.0 ซึง่ เป็นระบบอัตโนมัตแิ ละหุน่ ยนต์
ซึ่งปัจจุบันมีอยู่บ้างแล้ว ดังนั้นการจะไป 4.0 จึงต้องเริ่มต้นจาก 3.0 คือ
เรื่องของระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ก่อน จากนั้นจะมีเรื่องของไอโอที
(The Internet of Things) หรือ อินเทอร์เน็ตส�ำหรับทุกสิง่ และบิก๊ ดาต้า
(Big Data) ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่สามารถน�ำมาวิเคราะห์ได้ ด้วยวิธีการ
หลากหลาย โดยจะน�ำทัง้ 2 ระบบเข้ามาเสริมกับระบบอัตโนมัตแิ ละหุน่ ยนต์
เพือ่ ให้ภาพรวมเป็นอุตสาหกรรม 4.0 ต่อไป

หากหุ่นยนต์เข้ามาเต็มตัวรูปแบบการใช้ชีวิตของคน
ไทย โดยเฉพาะภาคแรงงานจะเป็นอย่างไร
ตรงนี้เรามักได้ยินบ่อย ๆ ในลักษณะข่าวที่ท�ำให้รู้สึกกลัว คือ หลังจากใช้
หุน่ ยนต์และระบบอัตโนมัตแิ ล้ว คนจ�ำนวนมากจะตกงาน แต่ในความเป็นจริง
ในประเทศแถบทวีปยุโรปที่พัฒนามาก่อน หรือกระทั่งประเทศญี่ปุ่น หรือ
จีน ที่มีพลเมืองมากกว่าไทยอย่างมาก ประเทศเหล่านี้ต่างสนับสนุนให้มี
การใช้หุ่นยนต์ เพราะหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติจากการศึกษาจะท�ำให้
ต้นทุนการผลิตลดลง ซึ่งต้นทุนการผลิตที่ลดลงจะท�ำให้ราคาสินค้าลดลง
ตามไปด้วย เมือ่ ราคาสินค้าลดลงจะท�ำให้ความต้องการซือ้ (ดีมานด์) ของตลาด
เพิ่มขึ้น ดังนั้นเมื่อดีมานด์เพิ่มขึ้นก็จะท�ำให้เกิดการจ้างงานมากขึ้น
แต่การจ้างงานจะไม่จำ� เป็นว่าจะอยูใ่ นต�ำแหน่งเดิม ๆ มันอาจต้องปรับตัว
คนงานอาจต้องปรับตัวไปท�ำงานอืน่ ได้ และงานทีท่ ำ� ซ�ำ้ ๆ จะเป็นเรือ่ งของ
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

หากเปรียบเทียบระหว่างหุ่นยนต์และแรงงานคนใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ สิ่งใดจะมีบทบาทมากกว่ากัน
ทัง้ 2 สิง่ ต้องก้าวไปด้วยกัน เพราะหุน่ ยนต์ถกู สร้างขึน้ มาเพือ่ ท�ำงานทีใ่ น
อนาคตคนรุน่ ใหม่ไม่อยากจะท�ำ หรือ เรียกว่า “3D” คือ งานที่ Dirty
(สกปรก), งานที่ Dangerous (อันตราย) และงานที่ Difficult (ยาก) ซึง่ คน
รุน่ ใหม่ไม่อยากท�ำ และงานจ�ำพวกนีจ้ ะเป็นงานของหุน่ ยนต์โดยเฉพาะ
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แทนที่ส่วนหนึ่งแน่นอน แต่ถ้าประเทศไทยไม่
ใช้หุ่นยนต์จะสู้กับประเทศอื่นไม่ได้ในเรื่อง
ของผลิ ตภาพการผลิ ต ดั ง นั้ นหุ ่ น ยนต์ แ ละ
ระบบอัตโนมัตติ อ้ งเข้ามา และแรงงานเองต้อง
ปรับตัวไปท�ำงานที่มีคุณค่ามากขึ้น

หากทุกอย่างเดินไปตามแผน
เป้าหมายของรัฐบาล มองว่า
ประเทศไทยจะสามารถพัฒนา
ไปในทิศทางใด
หากทุ ก อย่ า งเดิ น หน้ า ตามแผนก็ จ ะเข้ า สู ่
ประเทศไทย 4.0 ทีม่ กี ารขับเคลือ่ นด้วยครีเอทีฟ
(ความคิดสร้างสรรค์) และอินโนเวชัน่ (นวัตกรรม)
ซึ่งครีเอทีฟ และอินโนเวชั่น จะเกิดขึ้นได้ต้อง
มาจากคน ซึง่ หุน่ ยนต์จะท�ำตามโปรแกรมทีค่ น
วางไว้ และต่อไปหุ่นยนต์จะฉลาดขึ้นมี เอไอ
หรือ ระบบปัญญาประดิษฐ์มากขึ้น สามารถ
ท�ำงานทดแทนในส่วนของงานที่ต้องท�ำซ�้ำ ๆ
ได้มากขึน้ และคนจะเปลีย่ นไปท�ำงานลักษณะ
ครีเอทีฟ และอินโนเวชั่น ส่วนงานผลิตสิ่งของ
ต่าง ๆ จะเป็นหน้าทีข่ องหุน่ ยนต์ เพราะจะเร็วกว่า
และคุณภาพสม�่ำเสมอกว่า
ทั้งนี้จะส่งผลต่อเนื่องไปยังรายได้ต่อหัวของ
คนไทยและการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึง่ ในส่วนของ
ผลิตภาพการผลิต หรือ โปรดักทิวิตี้จะเพิ่มขึ้น
ทัง้ หมด ทัง้ คนและสิง่ ของ หลังจากนัน้ จะท�ำให้
คนไทยมีรายได้เพิ่มขึ้นเองโดยอัติโนมัติ

คาดการณ์ความสำ�เร็จของประเทศไทยไว้อย่างไร

ปั ญ หาและอุ ป สรรคของการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หุ่นยนต์
ปั ญ หาและอุ ป สรรคของการขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์หุ่นยนต์ คือ การเข้าถึงของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อม (เอสเอ็มอี) ต่อ
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติยังน้อยอยู่ ดังนั้น
รัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงอุตสาหกรรมจึงมี
โครงการที่จะน�ำระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์
เข้าไปถึงเอสเอ็มอีมากขึน้ โดยลักษณะหุน่ ยนต์
ทีเ่ หมาะสมกับเอสเอ็มอี ไม่จำ� เป็นจะต้องเป็น
ลักษณะแขนหุน่ ยนต์ แต่มรี ะบบง่าย ๆ ทีเ่ หมาะสม
กับเอสเอ็มอีซงึ่ จ�ำเป็นต้องใช้เฉพาะงาน ดังนัน้
จะแนะน�ำให้เอสเอ็มอีเลือกใช้ให้เหมาะสม
ซึ่งในด้านการผลิตหุ่นยนต์ในประเทศถือว่ามี
ศักยภาพมากพอในการผลิตหุ่นยนต์ที่เหมาะ
สมกับเอสเอ็มอี และมีราคาทีเ่ อสเอ็มอีสามารถ
รับได้

หากทุ ก อย่ า งเดิ น ไปตามโรดแมปของยุ ท ธศาสตร์ หุ ่ น ยนต์ แ ละระบบ
อัตโนมัติ จะมีการเพิ่มปริมาณคนใช้และเพิ่มเอสไอขึ้น โดยตัวเอสไอ
มีประสบการณ์มากขึ้น และได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงต่าง ๆ จาก
ภาครัฐมากขึ้น และเอสไอจะยกระดับตัวเองเป็นผู้ผลิตหุ่นยนต์ในอนาคต
ต่อไป ดังนั้นในระยะ 10 ปีข้างหน้า เชื่อว่าประเทศไทยจะสามารถผลิต
หุ่นยนต์เพื่อสามารถใช้ในอุตสาหกรรมของไทยเองได้

ประเทศไทยมาถูกทางแล้วหรือไม่
ถือว่าประเทศไทยมาถูกทาง ซึง่ หลายกระทรวงให้ความร่วมมือทีจ่ ะพัฒนา
อาทิ การวิจัยและพัฒนา (อาร์แอนด์ดี) ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงศึกษาธิการ
โดยมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ช่วยกันพัฒนาอุตสาหกรรม และกระทรวงอุตสาหกรรม
ที่น�ำหุ่นยนต์ไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ตำ�แหน่งของประเทศไทยในช่วง 10 ปีข้างหน้า
เรื่องต�ำแหน่ง อันดับของไทย ยังไม่มีการส�ำรวจอย่างเป็นทางการ แต่ตั้ง
เป้าหมายไว้ว่าไทยจะเป็นผู้น�ำในภูมิภาคอาเซียนเรื่องการใช้และการ
ผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ยุทธศาสตร์หุ่นยนต์ ถือเป็นภารกิจท้าทายเป็นอย่างมาก ซึ่งสถาบันไทยเยอรมัน ยืนยันจะระดมทุกสรรพก�ำลังเพือ่ ขับเคลือ่ นภารกิจประเทศให้สำ� เร็จ
ตามเป้าหมายอย่างแน่นอน...

วารสาร อุตสาหกรรม
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ส�ำรวจ

อัอัตตราค่
ราค่าาแรงงานขั
แรงงานขั้น้นต�ต�่ำ่ำ

ของกลุ่มประเทศอาเซียน
การรวมตั ว กั น เป็ น ปึ ก แผ่ น ของประเทศแถบอาเซี ย น
ทัง้ 10 ประเทศ สามารถสร้างประโยชน์ให้กบั นานาประเทศ
ได้เป็นอย่างมาก ซึ่งในสายตาของนักลงทุนต่างชาติ
แถบอาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีความน่าสนใจทั้งในแง่ของ
ก�ำลังซื้อ แม้กระทั่งเรื่องของอัตราค่าแรงงาน ดังนั้น
อั ต ราค่ า แรงงานจึ ง เป็ น ปั จ จั ย ส�ำคั ญ ในการดึ ง ดู ด
นักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในประเทศเพิ่มมากขึ้น
ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น อั ต ราค่ า แรงงานของประเทศสมาชิ ก
อาเซียนทั้ง 10 ประเทศ เป็นดังนี้
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ตารางแสดงอัตราคาแรงงานขั้นตํ่าของ 10 ประเทศในอาเซียน
ลําดับ

ประเทศ

อัตราแรงงานขั้นตํ่า อัตราแรงงานขั้นตํ่า อัตราแรงงานขั้นตํ่า
ตามสกุลเงิน/วัน
(บาท/วัน)
(บาท/เดือน)
83.68 (SGD)
2,000
60,000

1

สิงคโปร

2

บรูไน

75.31 (BND)

1,800

54,000

3

ไทย

308 (THB)

308

9,240

4

มาเลเซีย

29.87 (MYR)

241

7,230

5

ฟลิปปนส

326.34 (PHP)

197

5,910

6

กัมพูชา

20459.21 (KHR)

162

4,860

7

เวียดนาม

112377.74 (VND)

156

4,680

8

ลาว

32761.36 (LAK)

125

3,750

9

อินโดนีเซีย

42644.42 (IDR)

99

2,970

เมียนมา

3790.57 (MMK)

90

1,700

จ
10

• อัตราคาแรงงานสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินในแตละประเทศ

ากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่าอัตรา
ค่าแรงขั้นต�่ำของประเทศไทยเพิ่มสูง
ขึน้ จากเดิม 300 บาท/วัน เป็น 308 บาท/วัน
ซึ่ ง ว่ า นั บ เป็ น ข่ า วดี ต ่ อ ผู ้ ใ ช้ แ รงงาน
ทัว่ ประเทศ โดยเฉพาะภายใต้ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั
ทีผ่ บู้ ริโภคก�ำลังต้องเผชิญกับภาระรายจ่ายทีเ่ พิม่ สูงขึน้
อย่างไรก็ดใี นอีกด้านหนึง่ นัน้ การปรับขึน้ อัตราค่าจ้าง
แรงงานย่อมส่งผลท�ำให้ต้นทุนของผู้ประกอบการ
เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีกขนาดกลางและ
ขนาดย่อม หรือ SMEs
ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวง
การคลั ง , กระทรวงอุ ต สาหกรรม และส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จึงได้ยนื่ มือ
เข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs เพื่อรองรับ
ผลกระทบของผู้ประกอบการจากการปรับขึ้นอัตรา
ค่าจ้างขั้นต�่ำในครั้งนี้

โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ออกมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs ในการลดผลกระทบจาก
การปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำ เพื่อให้ SMEs สามารถด�ำเนิน
ธุรกิจต่อไปได้ โดยมีผลิตภาพเพิ่มขึ้นและสามารถลดค่าใช้จ่าย
ของการด�ำเนินการ เพื่อไปชดเชยภาระค่าแรงที่เพิ่มขึ้น อีกทั้ง
ยังเพิม่ ศักยภาพของผูป้ ระกอบการ SMEs ให้มขี ดี ความสามารถ
ในการด�ำเนินธุรกิจ โดยก�ำหนดระยะเวลาด�ำเนินโครงการปี
61-63 ใช้งบประมาณรวม 5,000 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม หน้าที่ของผู้ประกอบการ SMEs ก็ต้องเตรียม
ความพร้อมส�ำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น โดยอาจ
ต้องติดตามสถานการณ์และความเคลื่อนไหวในตลาดทั้งใน
และต่างประเทศทีอ่ าจมีผลต่อธุรกิจ ซึง่ จะช่วยให้ผปู้ ระกอบการ
สามารถที่จะปรับตัวได้เร็วขึ้น ขณะเดียวกันควรมีความยืดหยุ่น
พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนและพัฒนาธุรกิจอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้
สามารถก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้
วารสาร อุตสาหกรรม
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“พ.ร.บ.อี
อ
ซ
ี
”
ี
จุดประกายความหวัง ดันเศรษฐกิจเฟื่องฟู ยกระดับประเทศ
ภายหลังร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
พ.ศ.... หรือ ร่างพ.ร.บ.อีอซี ี ผ่านความเห็นชอบจากสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติ (สนช.) ด้วยมติเอกฉันท์ 170 เสียง ปรากฏการณ์ดงั กล่าว
ได้สร้างความหวังต่อการพัฒนาประเทศครัง้ ส�ำคัญ เป็นความหวังว่า
แผนการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศ และการพัฒนาเมือง
ใหม่ทจี่ ะท�ำให้คนไทยมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ตามนโยบายการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอซี )ี ทีจ่ ะเกิดขึน้ จริง หลังจากรัฐบาล
ได้พยายามผลักดันเรือ่ งนีม้ าตลอดตัง้ ปลายปี 2559
แต่อย่างไรก็ตามการออกกฎหมายสักหนึง่ ฉบับไม่ใช่เรือ่ งง่าย เพราะ
ต้องมีความรอบคอบ ถูกตรวจสอบจากทุกภาคส่วนของประเทศ

เพื่อไม่ให้เป็นกฎหมายที่สร้างปัญหากับประเทศในเวลาต่อมา
ซึ่งร่างพ.ร.บ.อีอีซี ได้รับการพิสูจน์ของทุกภาคส่วนแล้วว่า นี่คือ
กฎหมายที่ส�ำคัญฉบับหนึ่งของประเทศ
โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะตัวแทนรัฐบาล
ที่ผลักดันร่างพ.ร.บ.อีอีซี ได้กล่าวยืนยันที่ประชุมสนช. ว่า รัฐบาล
จะใช้กฎหมายฉบับนี้ เพือ่ ขับเคลือ่ นและพัฒนาเศรษฐกิจให้มคี วาม
ก้าวหน้า ซึ่งเป็นการต่อยอดจากอีสเทิร์นซีบอร์ด (แผนการพัฒนา
อุตสาหกรรมภาคตะวันออกยุคแรก) และเชื่อว่าผลผลิตที่เกิดขึ้น
จากกฎหมายเขตพัฒนาพิเศษฉบับแรกนี้ จะน�ำมาซึง่ ผลดีตอ่ เศรษฐกิจ
โดยรวม และความเป็นธรรมต่อไปในอนาคต

เพราะไทยติดหล่มเศรษฐกิจขยายตัวต�ำ่
โดยความจ�ำเป็นของการออกกฎหมายมาจากศักยภาพของไทยที่
เริ่มหยุดนิ่ง ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านก�ำลังวิ่งแซงหน้า ซึ่งเรื่องนี้
นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการบริหาร
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอซี )ี เคยให้
ข้อมูลการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย ว่า ประเทศไทยมีการเติบโต
ทางเศรษฐกิจเฉลีย่ เพียง 3% ทุก ๆ ปี หากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ จะท�ำให้
ทัง้ เวียดนามและอินโดนีเซียแซงหน้าไทยแน่นอน
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นอกจากนีย้ งั พบว่า นับตัง้ แต่ปี 2549-2557 การลงทุนโดยรวมเติบโต
2% โดยเป็นการลงทุนเอกชน 2.9% จากความจริงทีค่ วรเติบโตปีละ
10% ดังนัน้ ไทยจะต้องลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานด้านเศรษฐกิจ เพราะ
ไม่มปี ระเทศใดทีจ่ ะพ้นกับดักรายได้ปานกลางได้หากไม่มกี ารลงทุน
ด้านเทคโนโลยี นอกจากนี้ ภาครัฐ เอกชน ประชาชน จะแยกกันไม่ได้
การเดินหน้าโครงการอีอซี จี งึ เป็นสิง่ จ�ำเป็นเร่งด่วนต่อเศรษฐกิจไทย

กฎหมายสร้างความมัน่ คง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ส�ำหรับสาระส�ำคัญของร่าง พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ….
เช่น มาตรา 6 ก�ำหนดให้พนื้ ที่ จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง
และพื้นที่อื่นใดที่อยู่ในภาคตะวันออกที่ก�ำหนดเพิ่มเติมโดย
พระราชกฤษฎีกาเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพือ่ พัฒนา
กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ที่ ทั น สมั ย เป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และจัดให้มี
การบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ลดอุปสรรคและ
ต้นทุนในการประกอบกิจการ รวมไปถึงการพัฒนาเมืองให้
ทันสมัยระดับนานาชาติ สะดวก ปลอดภัย ฯลฯ
ทัง้ นีค้ ณะกรรมาธิการ (กมธ.) ได้เพิม่ วรรคท้ายมาตรา 6 ว่า กรณี
มีความจ�ำเป็นเพือ่ ประโยชน์ในการด�ำเนินการจัดท�ำโครงสร้าง
พืน้ ฐาน และระบบสาธารณูปโภคทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีความต่อเนือ่ ง
และเชือ่ มโยงกันอย่างเป็นระบบโดยสมบูรณ์ จะตราพระราชกฤษฎีกา
ให้พนื้ ทีบ่ างส่วนในเขตจังหวัดอืน่ ทีต่ ดิ ต่อหรือ เกีย่ วข้อง เฉพาะ
เท่าทีจ่ ำ� เป็น

บอร์ดอีอซี มี อี ำ� นาจดูแล
มาตรา 10 เกีย่ วกับบอร์ดอีอซี ี ก�ำหนดให้ “คณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” มีนายกฯเป็นประธาน รองนายกฯ
เป็นรองประธาน นอกนั้นมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการกับ
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน ผูท้ รงคุณวุฒไิ ม่เกิน 5 คน เป็นต้น
มาตรา 11 บอร์ดอีอซี ี มีอำ� นาจ อาทิ ก�ำหนดนโยบายเพือ่ พัฒนา
อีอซี ,ี ให้ความเห็นชอบแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน, โครงสร้าง
พื้นฐาน, ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการร่วมลงทุนกับ
เอกชน หรือให้เอกชนเป็นผูล้ งทุน, อนุมตั ิ อนุญาตให้สิทธิ หรือให้
สัมปทาน, ก�ำหนดพื้นที่เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ อุตสาหกรรม
เป้าหมายและสิทธิประโยชน์
มาตรา 14 ให้มสี ำ� นักงานอีอซี ี มีฐานะเป็นนิตบิ คุ คลทีเ่ ป็นหน่วยงาน
ของรัฐ แต่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และเป็นหน่วยเลขานุการ
ของบอร์ด โดยมีเลขาธิการ 1 คน รับผิดชอบการด�ำเนินงานของ
ส�ำนักงาน ขึน้ ตรงต่อบอร์ดอีอซี ี

มาตรา 34 กรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นต้องได้มาซึง่ ทีด่ นิ หรือสังหาริมทรัพย์
อืน่ เพือ่ ประโยชน์ในการพัฒนาอีอีซี ให้ส�ำนักงานจัดซื้อ เช่า เช่าซื้อ
เวนคืน เป็นต้น โดยทาง กมธ.ได้ถอนเรื่องการ “ถมทะเล” ออกไป
เพราะยังไม่จำ� เป็น
วารสาร อุตสาหกรรม
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10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
มาตรา 39 อยูใ่ นหมวด 5 เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ มีการก�ำหนด
กลุม่ เป้าหมายพิเศษ ซึง่ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 1.ยานยนต์สมัยใหม่ 2.อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3.การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและ
การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 4.การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
5.การแปรรูปอาหาร 6.หุน่ ยนต์ 7.การบินและโลจิสติกส์ 8.เชือ้ เพลิง
ชีวภาพและเคมีชีวภาพ 9.ดิจิทัล และ 10.การแพทย์และสุขภาพ
ครบวงจร
เกณฑ์นกั ลงทุนถือครองทีด่ นิ -อาคารชุดมาตรา 49 ให้ผปู้ ระกอบการ
ในกิจการส่งเสริม ซึง่ เป็นนิตบิ คุ คลและเป็นคนต่างด้าวตามประมวล

กฎหมายทีด่ นิ มีสทิ ธิ ถือกรรมสิทธิใ์ นทีด่ นิ ภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาต
ตามประมวลกฎหมายที่ดินให้ผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษ ซึง่ เป็นนิตบิ คุ คลและเป็นคนต่างด้าวตามกฎหมาย
ว่าด้วยอาคารชุด มีสทิ ธิถอื กรรมสิทธิใ์ นห้องชุดโดยได้รบั การยกเว้น
จากการจ�ำกัดสิทธิของคน ต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
ผู้ประกอบกิจการซึ่งจะมีสิทธิและจ�ำนวนที่ดินหรือห้องชุดตาม
วรรคหนึง่ และวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไข
ตามที่บอร์ดอีอีซีก�ำหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
แต่ทั้งนี้ตอ้ งไม่เกินทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
ลงทุนหรือกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เร่งโรดโชว์ดงึ ดูดนักลงทุน
นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม แสดงความ
เห็นภายหลังร่างพ.ร.บ.อีอซี ี ผ่านสนช. ว่า รูส้ กึ โล่งใจ เพราะกระทรวงอุตสาหกรรม
และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องผลักดันเรือ่ งนีม้ าพอสมควร มัน่ ใจว่า หลังจากนีจ้ ะช่วย
สร้างความมั่นใจให้ทั้งนักลงทุนไทยและต่างชาติ แสดงให้เห็นว่าประเทศไทย
พร้อมเดินหน้าพัฒนาการลงทุนโครงการต่าง ๆ ที่ช่วยยกระดับประเทศให้มีการ
พัฒนาพื้นที่เต็มศักยภาพ ต่อเนื่อง และยั่งยืน ขณะเดียวกัน อีอีซียังพลิกโฉม
การลงทุนของไทย เพราะเป็นการลงทุนที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ส่วนแผนการชักจูงนักลงทุนเข้ามาลงทุนนัน้ ตัง้ แต่เดือนมีนาคม 2561
กระทรวงอุตสาหกรรมจะร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องด้านการลงทุน
และโครงสร้างพืน้ ฐาน จะไปโรดโชว์ให้นกั ลงทุนทัง้ ในและต่างประเทศ
อย่างเข้มข้น โดยจะเริ่มที่ยุโรปก่อน คือ ประเทศเยอรมนี เพราะมี
อุตสาหกรรมตรงเป้าหมายของไทย และจะเดินทางไป ญี่ปุ่น จีน
สหรัฐอเมริกา และประเทศที่น่าสนใจอื่น ๆ รูปแบบการชักจูงการ
ลงทุนจะก�ำหนดชัดเจนว่าอุตสาหกรรมกลุ่มใดจะเข้ามาลงทุน
ในพื้นที่ใดบ้าง เป็นทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนไม่สะเปะสะปะ
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นายอุตตม สาวนายน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ยืนยันไม่ซำ�้ รอยมลพิษมาบตาพุด
พร้อมกับยืนยันว่า การพัฒนาพืน้ ทีค่ รัง้ นีจ้ ะไม่ซำ�้ รอยปัญหามลพิษ
ความขัดแย้งระหว่างโรงงานกับชุมชนทีเ่ คยเกิดในพืน้ ทีม่ าบตาพุด
เพราะครัง้ นีเ้ ป็นการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทีม่ เี ทคโนโลยีขนั้ สูง
การผลิตไม่สง่ ผลต่อการชุมชนและสิง่ แวดล้อมแน่นอน อีกทัง้ จะมีการ
จัดกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในพืน้ ทีอ่ อี ซี ี วงเงิน
ประเดิมที่ 1,000 ล้านบาท เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการพัฒนา ช่วยเหลือ
และเยียวยาประชาชนและชุมชน สร้างสมดุลให้ทกุ คนทุกภาคส่วนได้
รับประโยชน์ ซึง่ เป็นเรือ่ งทีด่ ตี อ่ คุณภาพชีวติ ประชาชนในพืน้ ทีแ่ น่นอน

“หลังร่าง พ.ร.บ.อีอซี ี มีผลบังคับใช้ จะมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการ
นโยบายอีอซี ี (กนศ.) ซึง่ มีจำ� นวนทัง้ สิน้ 28 ท่าน โดยมีนายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน ซึ่งกรรมการนโยบายนี้ถือเป็น ครม.ชุดเล็กเลยก็วา่ ได้
ส่งผลให้การด�ำเนินการเรือ่ งต่าง ๆ จะมีการตัดสินใจระดับกรรมการ
นโยบาย ขอให้มนั่ ใจว่าจะมีความรอบคอบแน่นอน”

ลัน่ ปีนไี้ ด้ผลู้ งทุน
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ในอีอซี ี
นายอุตตมกล่าวทิ้งท้ายว่า อีกสิ่งที่จะเร่งรัด คือ
ขับเคลือ่ น 5 โครงการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐาน มูลค่า
600,000 ล้านบาท ทั้งรถไฟความเร็วสูง สนามบิน
อู่ตะเภา ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือมาบตาพุด และ
ศูนย์ซ่อม-บ�ำรุงอากาศยาน (เอ็มอาร์โอ) โดยจะ
ประกาศร่างประกวดราคาจัดซือ้ จัดจ้าง (ทีโออาร์) ให้
เป็นไปตามทีก่ ำ� หนดไว้ คือได้ผลู้ งทุนภายในปี 2561
เพือ่ เร่งระดมให้เกิดการลงทุนจริงก่อนเดือนธันวาคม
2561 นอกจากนี้ ส�ำนักงานอีอีซีจะจัดท�ำแผนแม่บทด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษา และท่องเที่ยว ให้เป็นรูปธรรม ซึ่งตลอดแผนการลงทุน
5 ปี (2560-2564) จะมีเม็ดเงินเข้าพื้นที่อีอีซีขั้นต�่ำ 1.5 ล้านล้านบาทตามที่รัฐบาลประกาศไว้แน่นอน

ถือเป็นความตัง้ ใจจริงของภาครัฐทีเ่ ดินหน้าสำ�เร็จทัง้ ตัวบทกฎหมาย และโครงสร้างพืน้ ฐานภายในพืน้ ที่ EEC หลังจากนีจ้ งึ อยู่
ทีค่ นไทยทัง้ ประเทศจะร่วมผลักดัน สร้างความเชือ่ มัน่ จากในประเทศเพือ่ ส่งผ่านไปทัว่ โลก
เพราะแรงความร่วมมือของคนไทยจะเป็นคำ�ตอบสำ�คัญว่าอีอีซี สร้างประโยชน์ ให้ประเทศมากเพียงใด ภายใต้กฎหมาย
ที่อีกไม่กี่อึดใจก็จะสามารถบังคับใช้อย่างเป็นทางการแล้ว...
วารสาร อุตสาหกรรม
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AR UND THE WORLD

สายลับสุดเนี๊ยบ
ในรองเท้าเพียงคู่เดียว!!

Very Firstto ผุดไอเดียสุดเจ๋ง! ออกแบบสินค้าชนิดใหม่เหมาะ
ส�ำหรับคนชอบภาพยนตร์แนวสายลับ ซึง่ ภายนอกเป็นรองเท้าหนัง
อย่างดี แต่หากเปิดแผ่นรองด้านในรองเท้าขึ้นมาจะพบว่า
มี อุ ป กรณ์ ห ลายชิ้ น ซุ ก ซ่ อ นอยู ่ อาทิ โทรศั พ ท์ ข นาดจิว๋
เครื่องติดตาม GPS เชือกขนาดเล็ก และช่องเก็บของเล็ก ๆ
ภายในรองเท้า เป็นต้น ซึ่งรองเท้าสายลับหนึ่งคู่ราคาอยู่ที่
ประมาณ 2,500 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 82,000 บาท หลาย ๆ คน
มองว่าราคาอาจจะดูสงู ไปสักนิด แต่ถา้ หากพิจารณาอุปกรณ์เสริม
ต่าง ๆ ทีอ่ ยูใ่ นรองเท้า ราคาดังกล่าวถือว่าคุม้ มากเลยทีเดียว!!

นวัตกรรมสุดล�ำ้ !
อุปกรณ์ดมกลิ่นไฮเทค
“CRIM-TRACK”

ตรวจกลิน่ และวัตถุแปลกปลอม
ในสนามบิน
นักวิทยาศาสตร์ที่ Technical University of Denmark ได้พฒ
ั นา
อุปกรณ์ไฮเทคชนิดใหม่ ทีส่ ามารถน�ำมาใช้ตรวจสอบกลิน่ และ
วัตถุแปลกปลอมต่าง ๆ ในอากาศได้ โดยไม่ตอ้ งมีการแตะต้อง
กระเป๋าแต่อย่างใด โดยอุปกรณ์ที่ว่านี้มีชื่อว่า “Crim-Track”
ซึ่งสามารถตรวจจับกลิ่นวัตถุระเบิด หรือยาเสพติด ได้ภายใน
2 นาที แล้วส่งสัญญาณให้เจ้าหน้าทีท่ ราบผ่านระบบสือ่ สารไร้สาย
นอกจากนี้ ภ ายในตั ว อุ ป กรณ์ ยั ง มี ชิ พ ผสมสี ย ้ อ มผ้ า บรรจุ อ ยู ่
ซึง่ จะเปลีย่ นสีเมือ่ ตรวจพบสารเคมีบางอย่าง ทัง้ นีค้ าดว่าอุปกรณ์
ดมกลิ่นไฮเทคดังกล่าวจะเริ่มน�ำออกมาใช้ได้จริงในอีก 2 ปี
ข้างหน้า หรือปี 2563
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“หุ่นยนต์รีเลย์”
ปัญญาประดิษฐ์

แรงงานภาคบริการของสหรัฐฯ
บริษทั เทคโนโลยีในซิลคิ อน แวลลีย์ Savioke ได้ออกแบบ
หุ่นยนต์หน้าใหม่ที่เข้ามาทดแทนแรงงานในภาคบริการ
หลากหลายสาขาด้วยกัน ตัง้ แต่การโรงแรม บริการขนส่ง
และโรงพยาบาล ซึ่งในปัจจุบันโรงแรม Renaissance
Las Vegas มีพนักงานหุน่ ยนต์ 2 ราย ซึง่ สร้างความตืน่ ตา
ตื่ น ใจให้ กั บ แขกผู ้ ที่ เ ข้ า พั ก ในโรงแรมเป็ น อย่ างมาก
โดยหุ่นยนต์ทั้ง 2 ท�ำหน้าที่ดูแลจัดหาสิ่งของส�ำหรับ
ผูเ้ ข้าพักทีอ่ ยากได้ของใช้เพิม่ เติม เช่น แปรงสีฟนั ยาสีฟนั
ผ้าเช็ดตัว หรือหนังสือพิมพ์ นอกจากนี้ยังท�ำหน้าที่เสิร์ฟ
อาหารและเครือ่ งดืม่ ตัง้ แต่เทีย่ งคืนถึง 6 โมงเช้า ในช่วงเวลา
ที่พนักงานไม่เพียงพอได้อีกด้วย

เสื้อเกราะ

กันกระสุนสุดแกร่ง
จาก “แผ่นเซรามิก”

ทีมวิจยั ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเบอร์โน ในสาธารณรัฐเช็ก ได้เลือกใช้
วัตถุดิบใหม่ในการผลิตเสื้อเกราะกันกระสุนที่แข็งแกร่งกว่าเหล็กกล้า
เป็นอย่างมาก แต่มนี ำ�้ หนักทีเ่ บากว่า นัน่ คือ “แผ่นเซรามิก” ซึง่ สามารถ
ลดน�ำ้ หนักของเสือ้ เกราะได้รอ้ ยละ 30 จากเสือ้ เกราะแบบเดิม โดยทีมวิจยั
ได้เลือกผสมเซรามิกอัลลอยด์กบั พลาสติกในปริมาณทีห่ ลากหลาย เพือ่ หา
เสื้อเกราะที่แข็งแกร่งที่สุด ป้องกันได้ดีกว่า แต่น�้ำหนักเบากว่าเสื้อเกราะ
ที่ใช้เหล็กกล้าเป็นส่วนประกอบ โดยขณะนี้ทีมวิจัยได้เตรียมต่อยอด
นวัตกรรมดังกล่าวด้วยการหาความร่วมมือกับภาครัฐหรือเอกชนในการ
พัฒนาอุปกรณ์กันกระสุน ทั้งในรูปแบบของเสื้อเกราะกันกระสุนและ
เกราะหุ้มรถยนต์เรียบร้อยแล้ว
วารสาร อุตสาหกรรม
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ซอฟต์แวร์เสมือนจริง (VR)
ประกอบพิธีศพลดการขาดแคลนพื้นที่!!

บริษทั Startup ในฮ่องกงเสนอซอฟต์แวร์เสมือนจริง หรือ Virtual Reality (VR)
เพือ่ ช่วยให้ชาวฮ่องกงประกอบพิธศี พให้กบั ผูใ้ หญ่ในครอบครัว โดยแก้ปญ
ั หา
การขาดแคลนพื้นที่ส�ำหรับประกอบพิธี
ฝั ง ศพจริ ง ได้ โดยตั ว อย่ า งของการใช้
ซอฟต์แวร์เสมือนจริงนี้ คือสามารถสร้าง
ศิ ล าหั ว หลุ ม ศพเสมื อ นจริ ง ขึ้ น ได้ ใ น
สภาพแวดล้ อ มแบบเสริ ม ความเป็ น จริ ง
ในทุ ก สถานที่ โดยซอฟต์ แ วร์ ดั ง กล่ า ว
ได้ รั บ ความนิ ย มจากคนรุ ่ น ใหม่ ใ นฮ่ อ งกง
เป็นอย่างมาก เนื่องจากพื้นที่เก็บอัฐิในฮ่องกง
อาจต้ อ งใช้ เ งิ น มากถึ ง หนึ่ ง แสนสามหมื่ น
ดอลลาร์ หรื อ ราวสี่ ล ้ า นสามแสนบาทไทย
เลยทีเดียว

ตรวจสอบการวัดไข้ได้ง่ายขึ้นด้วย

“ปรอทวัดไข้ไฮเทค”
Kinsa ได้คิดค้นช่องทางใหม่ในการเพิ่มรายได้ผ่าน Digital
Marketing โดยได้ผลิตเครือ่ งวัดไข้อจั ฉริยะ ซึง่ เป็นเครือ่ งวัดไข้
ที่สามารถเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ ที่ส่งผลการวัดอุณหภูมิไปยัง
แอพพลิ เ คชั่ น เฉพาะ ซึ่ ง หากอุ ณ หภู มิ สู ง กว่ า ระดั บ ปกติ
จะมีการสอบถามถึงอาการของผู้ใช้ทันทีว่ามีอาการเจ็บป่วย
หรือไม่ และหากผู้ใช้มีไข้สูง แอพพลิเคชั่นจะน�ำเสนอรายการ
ยาลดไข้ ยาแก้ไอ ยาแก้หวัด เจลล้างมือ และอืน่ ๆ อีกมากมาย
เพือ่ เพิม่ ความสะดวกสบายให้แก่ผปู้ ว่ ย ให้สามารถเลือกซือ้ ของ
ผ่านทางโลกออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว
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“หุ่นยนต์เพื่อนคู่ใจผู้สูงวัย”
ลดความเหว่ว้าและซึมเศร้า

บริษทั เทคโนโลยีของอิสราเอล ได้พฒ
ั นาหุน่ ยนต์ตวั ใหม่
เพื่อใช้งานกับผู้สูงอายุที่อยู่เพียงล�ำพัง โดยหุ่นยนต์
ดังกล่าวชื่อว่า ElliQ ซึ่งหุ่นยนต์ ElliQ เป็นเพศหญิง
ไม่มใี บหน้า ไม่มเี เขนเเละขา เเต่พดู ได้ เเละเป็นหุน่ ยนต์
เเบบตั้งโต๊ะ โดยจะส่องเเสงสว่างทันทีที่ถูกเรียกชื่อ
เเละพยายามกระตุ ้ น ให้ เ พื่ อ นผู ้ สู ง อายุ ห าอะไรท� ำ
เพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อหน่าย นอกจากนี้หุ่นยนต์ตัวนี้
ยังลอกเลียนเเบบการขยับศีรษะของคน เพื่อกระตุ้น
การตอบสนองของผู้ใช้ และยังสามารถเล่าเรื่องข�ำขัน
ได้อกี ด้วย อย่างไรก็ตามในขณะนีย้ งั ไม่ได้กำ� หนดราคา
ของหุน่ ยนต์ตวั ดังกล่าว แต่คาดว่าจะน�ำออกมาจ�ำหน่าย
ได้ภายในปีนี้ (2561)

“หุ่นยนต์
ตีปิงปอง

FORPHEUS”
ตัวช่วยสุดไฮเทค
ของวงการกีฬา
บริษัท Omron ปิ๊งไอเดียใหม่ สร้างหุ่นยนต์ตีปิงปองเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของนักกีฬาในอนาคต โดยหุน่ ยนต์นมี้ รี ปู ร่างคล้ายแมงมุมตัวใหญ่คอยจับ
ไม้ปิงปอง พร้อมติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ ท�ำให้ทราบว่าคู่ต่อสู้อยู่ต�ำแหน่งใด
และคาดการณ์ได้ว่าจะตีสวนกลับมาในท่าใด จึงสามารถตีลูกปิงปอง
ไปได้อย่างทันท่วงทีไม่ตา่ งจากมนุษย์ ซึง่ นับว่าเป็นนวัตกรรมทีส่ ร้างประโยชน์
ให้กับประเภทกีฬาที่ต้องการคู่ซ้อม เพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาให้พร้อม
ก่อนลงแข่งในสนามจริงได้เป็นอย่างดี
วารสาร อุตสาหกรรม
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INDUSTRY COMICS

หัวใจสําคัญ

ของนักอุตสาหกรรมยุค 4.0
ทัศนคติ

ยอมรับ
เขาใจ

เปดใจ
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ปรับตัว

เรียนรูสิ่งใหม
อานหนังสือ
บทความ / ขาว

อบรม / ศึกษาดูงาน

ฝกฝน / ลงมือทํา
วางแผนการทํางาน
อยางเปนระบบ

ทําความเขาใจ
ระบบการทํางาน
แบบเกาและใหม

ปรับแผนการทํางาน
ใหเหมาะสม

วารสาร อุตสาหกรรม

35

ME CORNER
โดย นายสมชาย หาญหิรัญ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

วิถี

“เซียน”
ผมนัง่ ดูรายการทีวขี องนักเขียนคนโปรดของผม “หนุม่ เมืองจัน”
สัมภาษณ์นักธุรกิจที่มีแฟนคลับมากที่สุดในประเทศก็ว่าได้
“คุณตัน ภาสกรนที” หรือ ที่ใคร ๆ รู้จักในนาม “ตัน อิชิตัน”
โดยคุณตันเล่าเรือ่ งราวการด�ำเนินธุรกิจและการบริหารธุรกิจ
ในช่วงวิกฤตตอนน�้ำท่วม เขาลงไปลุยกับลูกน้องในโรงงาน
อย่างไร ท�ำไมต้องท�ำอย่างนัน้ และเก็บความทรงจ�ำเหล่านัน้
ไว้อย่างไร ไม่ใช่เตือนใจในอุทกภัย แต่เตือนใจตัวเองและ
ลูกน้องว่าเราร่วมทุกข์ร่วมสุขกันอย่างไร และท�ำไมต้องทิ้ง
โรงงานทั้งหมดที่น�้ำท่วมแล้วสร้างใหม่ ผมทึ่งในวิธีคิดและ
“Gut” ของคุณตัน ในการตัดสินใจอย่างนั้น ผมเข้าใจได้ว่า
เหตุผลทางธุรกิจ ค�ำนวณก�ำไรขาดทุนในแต่ละทางเลือก
อาจจะมีร้อยแปดทางเลือก ซึ่งท�ำได้ไม่ยาก มีสอนและ
เรียนรู้ทั่วไปได้ แต่เมื่อต้องเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง
หลังจากสมองสั่งการแล้ว พอถึงต้องตัดสินเลือกแล้ว ผมว่า
เป็นเรือ่ งของ “ใจ” ล้วน ๆ ครับ วิถที คี่ ณ
ุ ตันเลือกคือวิธตี ดั สินใจ
แบบนักธุรกิจ คือ เดินเป็นเดิน ไปในทางที่ใจสั่งมาแล้ว
ภาพจาก: HTTP://CHECHADNEWS.BLOGSPOT.COM
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ภาพจาก: AC NEWS
WORLD NEVER STOPS
ข่าว เบรกกิ้งนิวส์

วิ ธี คิ ด ในการบริ ห ารธุ ร กิ จ ของคุ ณ ตั น ที่ อ าจเป็ น บริ ษั ท
ยักษ์ใหญ่ แต่ผมว่า SME สามารถเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี
โดยเฉพาะการลดต้นทุนในการผลิต เขาบอกว่าการลดต้นทุน
ก็เหมือนการบิดผ้าทีเ่ ปียกน�ำ้ เขาเอาผ้าเปียกน�ำ้ มาให้พธิ กี ร
หญิงบิด ก็มนี ำ�้ ออกมา แล้วเขาก็ขอให้คณ
ุ หนุม่ เมืองจัน บิดผ้า
ซึ่งคุณหนุ่มซึ่งมีประสบการณ์ในการซักผ้าให้แฟนมานาน
ก็สามารถบิดน�้ำออกมาได้อีกจากผ้าผืนนั้น และเมื่อบิด
เต็มที่แล้ว คิดว่าน�้ำน่าจะหมด คุณตันก็หยิบมาบิดต่อ
ท่าทางทะมัดทะแมง ใช้ท่อนแขนช่วยรีดน�้ำด้วย ปรากฏน�้ำ
ก็ยังถูกรีดออกมาให้เห็นอีก ผมชอบที่คุณตันบอก ถ้าเรา
เชื่อว่าเราสามารถลดต้นทุนในทุกส่วนการผลิต ถ้าช่วยกัน
คัน้ ออกมาส่วนละนิดส่วนละหน่อย ก็จะท�ำให้มกี ำ� ไรมากขึน้
โดยไม่ลดคุณภาพของสินค้า ยิ่ง SME ด้วยแล้ว การผลิต
ที่อาจไม่ใช่ไลน์การผลิตยาว ๆ ผมว่ายิ่งง่าย เพราะจัดการ
กับขั้นตอนไม่เยอะ และไม่มากคนด้วย เพียงแต่วิธีบิด
ผ้าเปียกน�้ำ คนบิดต้องตั้งใจบิดและบิดให้เป็นเท่านั้นเอง

ตัวอย่างทีเ่ ขาเล่ามีตงั้ แต่ ในการขนส่งเครือ่ งดืม่ มีการออกแบบ
การเรียงลังใหม่ในพาเล็ทเดิมท�ำให้เพิ่มจ�ำนวนลังได้ ต่อมา
ออกแบบขวดใหม่ที่สามารถบรรจุในปริมาตรเท่าเดิมแต่ใส่
ในพาเล็ทเดิมแต่จำ� นวนลังทีเ่ พิม่ ขึน้ ไปอีก รถทีส่ ง่ ของคันเดิม
ดัดแปลงเพิ่มเติมสามารถเพิ่มจ�ำนวนพาเล็ทในแต่ละเที่ยว
ได้อกี ค่าโลจิสติกส์สว่ นนีล้ ดลงเกือบครึง่ นอกจากนี้ ฝาขวด
ที่ถูกออกแบบให้บางลงและสั้นลง ลดการใช้พลาสติกลง
ขนาดไหน ลองคิดดูครับว่าโรงงานนี้ผลิตปีละ
พั น กว่ า ล้ า นขวด นอกจากนี้ การลงทุ น ใน
เทคโนโลยีใหม่ทเี่ ข้ามาไม่วา่ เครือ่ งจักรใหม่หรือ
ระบบการเคลือ่ นภายในโรงงานก็ลดต้นทุนได้มาก
เครื่องสวมสติ๊กเกอร์ขวดที่ทันสมัยลดความ
สูญเสียลงกว่า 75% การขนส่งในโรงงานที่มี
รถโฟล์คลิฟท์วงิ่ ไปมาหลายแสนเทีย่ วในแต่ละปี
ถูกแทนทีโ่ ดยระบบอัตโนมัตวิ งิ่ บนราง ลดอุบตั เิ หตุ
ความผิดพลาดการส่งของและของคนงานอีก
มหาศาล นี่คือตัวอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ ของน�้ำ
ทีถ่ กู บิดออกมาจากผ้าทีเ่ ปียกน�ำ้ ผมว่าหากเรายังบิดผ้าผืนนี้
ต่ อ โดยวิ ธี ที่ ดี แ ละเหมาะสม ก็ น ่ า จะยั ง เอาน�้ ำ ที่ ค ้ า งอยู ่
ออกมาได้ อี ก แน่ ๆ เพี ย งแต่ ข อให้ เ ชื่ อ ในหลั ก การนี้ ว ่ า
เราสามารถบิดน�้ำออกได้เรื่อย ๆ เพียงแต่ต้องพยายามหา
เพราะยิง่ บิดไปเรือ่ ย ก็จะยากขึน้ ทีจ่ ะเอาน�ำ้ ทีเ่ หลือออกมาได้
แต่ต้องไม่ลดคุณภาพของสินค้า นี่คือข้อก�ำหนดแรกที่ต้อง
ยึดไว้
ผมชื่นชอบเขาตรงที่เก็บทุกอย่างที่พบเห็นมาเป็นประโยชน์
ในการท�ำธุรกิจของเขาหมด ตั้งแต่คนมาซื้อทาวน์เฮ้าส์
ที่เขาท�ำขาย มีแม่ค้ามะนาวมาซื้อโดยใช้เงินสดล้วน ๆ
หลายล้าน แม้ว่ามะนาวจะให้ก�ำไรต่อผลไม่มาก แต่จ�ำนวน
ทีป่ า้ เล็กขายมะนาวบอกว่าลูกละไม่เท่าไรแต่ครัง้ ละหลายหมืน่ ลูก
ก็เยอะพอที่จะซื้อตึกคุณตันในราคาหลายล้านได้ ดังนั้น
อิชติ นั ของแกเลยเก็บทุกเม็ดในการลดต้นทุน การเพิม่ ปริมาณ
การผลิต ลงทุนการตลาดเพื่อขยายส่วนแบ่งให้มากขึ้น หรือ
แม้แต่ตอนก�ำลังตะลอนแถว ๆ โรงงาน เพื่อนบ้านที่ก�ำลัง
ขอให้หลานวิ่งไปซื้อน�้ำ โดยสั่งแบบง่าย ๆ “ซื้ออะไรเย็น ๆ
ให้ขวดนึง” พอคุณตันได้ยิน สัญชาตญาณของคนขาย
เครือ่ งดืม่ ท�ำให้ตอ้ งเดินตามเด็กไปทีร่ า้ นดูวา่ จะได้เครือ่ งดืม่
อะไร พอเด็กถ่ายทอดค�ำสั่งของยาย เอาเย็น ๆ สักขวด
คนขายก็ ห งุ ด หงิ ด “จะเอาอะไร เย็ น ทุ ก ขวด” ไอเดี ย
ของเซียนธุรกิจ ปิ๊งเลยครับ เราเลยเห็นเครื่องดื่ม “เย็น ๆ”
แบรนด์ ใ หม่ ข องอิ ชิ ตั น ที่ มี ย อดขายมากกว่ า ชาเขี ย ว
น�ำ้ จับเลีย้ งทีม่ ภี าพลักษณ์ทแี่ ก้รอ้ นใน ถ้าได้แช่เย็น ดืม่ ในช่วง

อากาศร้อน ๆ อะไรจะลงตัวขนาดนัน้ และออกตามมาติด ๆ
น�้ำเก๊กฮวยผสมน�้ำผึ้งในยี่ห้อเดียวกัน ในคอนเซ็ปท์เดียวกัน
ทีข่ ายดีกว่าจับเลีย้ งซะอีก โดยเหตุผลเดียวทีอ่ อกสินค้าใหม่ ๆ
มาตลอดแม้ว่าของเก่าเพิ่งออกหรือก�ำลังเป็นที่นิยม คือ
เราต้องไม่ยึดติดกับความส�ำเร็จเดิม ๆ เพราะคู่แข่งเกิดขึ้น
ใหม่เสมอและคนซือ้ เปลีย่ นใจไว แสวงหาสิง่ ใหม่ ๆ เสมอ….
ชัดเจนครับ
ถ้าเป็นนักธุรกิจ เราต้องใช้ทุกวิธีเป็นโอกาสของ
การพัฒนาทัง้ นัน้ แม้วา่ ในช่วงเวลาทีเ่ จ็บปวดทีส่ ดุ
เขาบอกว่าในช่วงทีโ่ รงงานใหม่ราคาหลายพันล้าน
ที่ยังไม่ได้เริ่มผลิตเลย กลับโดนน�้ำท่วมใหญ่
และต้องทิ้งทั้งหมดไป เขาได้อะไรมามากมาย
ทั้งจิตใจที่แกร่งขึ้น ได้ใจพนักงาน ได้เพื่อน
ได้ธรุ กิจใหม่ ดังนัน้ เวลาล้มลง อาจจะเจ็บ แต่ถา้
ใจเย็น ๆ มองถี่ถ้วน บางทีก็อย่าเพิ่งรีบลุกขึ้น
มองพื้นรอบ ๆ บางทีเราอาจเห็นเพชรที่ใคร
ท�ำหล่นไว้ก็ได้ …. โอ้โห คิดได้ ก็จริงครับ …. ตอนที่เรา
เดือดร้อน เราอาจเจอเพือ่ น มิตรแท้จริงในยามนัน้ หรือแม้แต่
ได้ พ บประสบการณ์ธุรกิจใหม่ ๆ ก็ได้
วิถีการเดินทางธุรกิจ การมองหาโอกาส และความคิดและ
ทั ศ นคติ ข องนั ก ธุ ร กิ จ ที่ ไ ม่ ธ รรมดาคนนี้ เ ป็ น บทเรี ย นที่ ดี
ส�ำหรับ SME ทุกคนที่ต้องเริ่มจากการเป็น “ผู้ประกอบการ”
ทัง้ จิต วิญญาณ และวิธคี ดิ ไม่ใช่เป็นแค่แต่ชอื่ และต้องเป็น
ทุกเวลาและทุกสถานที่ ไม่งั้นเราจะพลาดโอกาสมากมาย
และแถมยังเปราะบาง อ่อนแอ ต่ออุปสรรครอบด้านทีป่ ระดัง
เข้ามาตลอดเวลา

ภาพจาก: HTTPS://CDN.GOTOKNOW.ORG
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การขับเคลื่อน

และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับเอสเอ็มอี

ก

ระทรวงอุตสาหกรรมมีภารกิจส�ำคัญทีม่ งุ่ เน้นการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพของผูป้ ระกอบการให้มคี วามเข้มแข็ง
การขั บ เคลื่ อ นและพั ฒ นาระบบนิ เ วศอุตสาหกรรม
การส่ ง เสริ ม การประกอบกิ จ การอุ ต สาหกรรมให้ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่ ง แวดล้ อม โดยในเรื่ องของการส่ ง เสริ มและพั ฒ นา SMEs
ซึ่งปัจจุบันถือเป็นกลไกหลักในการเสริมสร้างความก้าวหน้า
ทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ
ก่อให้เกิด การจ้างงาน อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา
ความยากจน โดยการสนับสนุนมาตรการทางการเงินผ่านโครงการ
สนับสนุนสินเชื่อและกองทุนต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐและ
สถาบันการเงิน เพือ่ ช่วยเหลือ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ได้มากขึน้ และมาตรการส่งเสริมทีไ่ ม่ใช่ดา้ นการเงิน เพือ่ ยกระดับ
ศักยภาพของ SMEs ให้เป็น Smart SME, S-Curve SME,
Digital SME
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โดยในปี 2561 รัฐบาลได้ออกชุดมาตรการพิเศษเพือ่ ขับเคลือ่ น
SMEs ตั้งแต่ระดับฐานรากถึง SMEs ที่มีศักยภาพในระดับ
สากล ด้วยมาตรการพิเศษซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อน
SMEs สู่ประเทศไทย 4.0 ภายใต้แนวคิด เงินทุนควบคู่การ
พัฒนา เสริมแกร่ง หลังกู้ ฟื้นฟู ไม่ทิ้งกัน เช่น
- โครงการหมูบ่ า้ นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry
Village: CIV) หรือ “หมู่บ้าน CIV” ซึ่งเป็นการยกระดับ
อุตสาหกรรมชุมชนเชือ่ มโยงการท่องเทีย่ ว โดยการใช้เทคโนโลยี
ดิจทิ ลั ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทัง้ การส่งเสริม
การตลาดออนไลน์และการเชื่อมโยงการตลาดผ่าน Digital
Platform
- โครงการ Big Brothers เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและ
การปรับเปลีย่ นธุรกิจด้วยกลไกประชารัฐ โดยเชือ่ มโยงองค์กร

นอกจากนีย้ งั ได้มกี ารสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมในการ
ด�ำเนินธุรกิจ (Ecosystem) นอกจากการปฏิรูปโครงสร้าง
พื้ น ฐาน และการพั ฒ นาคนของเราแล้ ว การที่ จ ะท� ำ ให้
ประเทศไทยสามารถก้าวผ่านกับดักทีเ่ ป็นตัวฉุดรัง้ การพัฒนา
ประเทศ ก็คือการอ�ำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
ให้กบั นักลงทุนทัง้ ในและต่างประเทศ ซึง่ ความยากง่ายในการ
ประกอบธุรกิจ (Ease of Doing business) ถือเป็นตัวแปร
ที่ ส� ำ คั ญ อย่ า งหนึ่ ง ต่ อ การตั ด สิ น ใจในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
ในประเทศนัน้ ๆ ซึง่ ปัจจุบนั รัฐบาลได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ในการประกอบธุรกิจ เพือ่ การยกระดับการให้บริการด้วยระบบ
ดิจทิ ลั เพือ่ ให้เข้ากับยุค 4.0 โดยการพัฒนาแพลตฟอร์มกลาง
เพือ่ ขออนุมตั อิ นุญาตทุกประเภทแบบออนไลน์ การจัดท�ำระบบ
ยืนยันตัวตนแบบออนไลน์ที่ร่วมกับสถาบันการเงินน�ำร่อง
การบริการ การจัดท�ำระบบกลางเพื่ออ�ำนวยความสะดวก

ธุรกิจชั้นน�ำระดับโลกเพื่อมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้ประกอบการ
SMEs ทีม่ ศี กั ยภาพให้ไปสูก่ ารมีแนวคิดการท�ำธุรกิจแบบสากล
พร้อมทั้งสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง
ในขณะเดียวกันเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ประเทศไทย 4.0
รัฐบาลโดยกระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้ปฏิรปู กลไกการส่งเสริม
SMEs โดยยกระดับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค เป็นศูนย์
ปฏิรปู อุตสาหกรรม (Industrial Transformation Center : ITC)
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ที่ให้บริการตั้งแต่การพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การบ่มเพาะธุรกิจ และการน�ำไปต่อยอด
ในเชิงพาณิชย์โดยผ่าน Platform ทีส่ ามารถพัฒนาผูป้ ระกอบการ
ให้สามารถพัฒนาปรับเปลีย่ นผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิต
ไปสู่ยุค 4.0 รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์บริการ SMEs
ของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร
ทั้ง 270 แห่งทั่วประเทศ ผ่านโครงข่ายของเทคโนโลยีดิจิทัล
มาขับเคลือ่ น อีกด้วยสามารถเข้ารับบริการได้ ณ ศูนย์สง่ เสริม
อุตสาหกรรมภาคทั้ง 11 แห่ง ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
หรือส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ

ด้านการค้าระหว่างประเทศ และการเชือ่ มโยงระบบการท�ำงาน
ของหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ซึ่ ง หากประเทศไทยมี ก ารปฏิ รู ป
การด�ำเนินงานเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้กบั นักลงทุนทัง้ ใน
และต่างประเทศในการประกอบธุรกิจ ก็จะส่งผลให้แนวโน้ม
การลงทุนมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศในปัจจุบัน ซึ่งปรากฏผลการด�ำเนินงาน
ที่ชัดเจน คือ ผลการจัดล�ำดับ Ease of Doing business
ของไทยขยับขึ้นจากล�ำดับที่ 48 ในปี 2559 เป็นล�ำดับที่ 26
ในปี 2560 และรัฐบาลจะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นอีก หรือการที่
ส� ำ นั ก งานมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม (สมอ.)
ปรับปรุงกระบวนการออกใบอนุญาต มอก. ใหม่ ให้ชัดเจน
ยิง่ ขึน้ และให้ดำ� เนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 15 วัน
ท�ำการ จากเดิม 46 วันท�ำการ เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
ลดความซ�้ำซ้อน และลดภาระให้กับผู้ประกอบการ เป็นต้น
วารสาร อุตสาหกรรม
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ST RT UP

“พาเลท เมกเกอร์ กรุ๊ป”
ผู้ประสบความส�ำเร็จจากการเข้าร่วมโครงการ OPOAI ปี 2560

ทิพวรรณ์ เจียมเจริญ

ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท พาเลท เมกเกอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด

“พาเลท เมกเกอร์ กรุ๊ป” ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมภิ าค หรือ OPOAI ซึง่ เป็นหนึง่ ในโครงการ
ของกระทรวงอุตสาหกรรมทีเ่ น้นพัฒนาศักยภาพของสถานประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้สามารถแข่งขันในตลาดโลก ซึง่ หลังจากทีบ่ ริษทั ได้เข้าร่วมโครงการ
ผลสัมฤทธิท์ ไี่ ด้รบั เป็นไปตามเป้าหมายทีว่ างไว้ และยังได้รบั รางวัลสถานประกอบการ
ดีเด่น จากโครงการ OPOAI อีกด้วย …

จุดเริม่ ต้นของการประกอบธุกจิ แปรรูปไม้

ธุรกิจของบริษทั เริม่ ต้นจากบุคคลส�ำคัญ 2 ท่าน คือ คุณพิชติ เจียมเจริญ ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการผูจ้ ดั การ และ คุณสุภาพ ติยวัฒนาโรจน์ ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่งรองกรรมการผูจ้ ดั การ
โดยเริ่มประกอบธุรกิจแปรรูปไม้ตั้งแต่ปี 2543 ซึ่งเริ่มจากการน�ำเข้าและส่งออกให้กับโรงงาน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ภายในจังหวัดสระบุรี หรือทีเ่ รียกว่า ซือ้ มาขายไป แต่จากระยะเวลาการด�ำเนิน
งานทีผ่ า่ นมา ในช่วงปี 2545 การส่งออกของประเทศไทยมีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงมากขึ้น
จึงท�ำให้ผบู้ ริหารทัง้ 2 ท่าน เปลีย่ นแผนธุรกิจ จากเดิมทีข่ ายพาเลทไม้สำ� หรับรองรับสินค้าในประเทศ
เป็นการเพิม่ ก�ำลังการผลิตสินค้าพาเลทไม้สำ� หรับรองรับสินค้าต่างประเทศมากขึน้
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โดยกลุม่ ลูกค้าพาเลทไม้ของบริษทั ส่วนใหญ่จะเป็นกลุม่ ลูกค้าทีส่ ง่ ออกสินค้า ประเภท กระเบือ้ ง
สุขภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งลูกค้ากลุ่มแรกของบริษัท คือ กลุ่มบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
โดยบริษทั ผลิตพาเพลไม้เพือ่ รองรับน�ำ้ หนักของกระเบือ้ ง และสุขภัณฑ์แบรนด์ COTTO เพือ่ ส่งออก
ไปยังประเทศออสเตรเลีย หลังจากนัน้ บริษทั ได้เริม่ ขยายตลาด เพือ่ กระจายกลุม่ ลูกค้า และเริม่ เห็น
ทิศทางในการขายผลิตภัณฑ์พาเลทไม้ให้กบั กลุม่ ลูกค้าในอุตสาหกรรมอืน่ ๆ
วารสาร อุตสาหกรรม

ท�ำไมถึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ OPOAI

ย้อนกลับไปเมือ่ ประมาณปี 2557 ทางส�ำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดสระบุรี ได้เข้ามาเยีย่ มชมโรงงานของบริษทั และได้เห็น
ว่าเราประกอบธุรกิจแปรรูปไม้ จึงได้มกี ารพูดคุยถึงปัญหา
และจุดอ่อนในด้านต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ภายในโรงงาน และ
ได้เชิญชวนบริษัทเข้าร่วมโครงการ OPOAI ในปี 2557
ในแผนงานที่ 5 การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์/ระบบมาตรฐาสากล ส่วนในปีลา่ สุด (2560) บริษทั ได้เข้าร่วม
โครงการ OPOAI ในแผนงานที่ 3 การปรับปรุงคุณภาพ
และพัฒนางาน ซึง่ ภายหลังจากทีบ่ ริษทั ได้เข้าร่วมโครงการ
OPOAI แล้ว ทางทีป่ รึกษาของโครงการก็ได้เข้ามาสอบถาม
ว่าทางบริษทั อยากได้อะไรบ้าง และตั้งความหวังในการ
เข้าร่วมโครงการไว้อย่างไร ซึง่ ทางบริษทั ก็ได้แจ้งต่อทีป่ รึกษา
ของโครงการว่าต้องการพัฒนาบุคลากรให้เน้นในเรื่อง
คุณภาพของงานเป็นหลัก และหลักจากนัน้ ทางทีป่ รึกษา
โครงการก็ได้เข้ามาให้องค์ความรู้ รวมไปถึงค�ำปรึกษา
แก่พนักงานถึงในสถานประกอบการ ว่าควรเปลีย่ นอะไร
ปรับอะไร และเพิ่มอะไร เพื่อช่วยต่อยอดและแก้ไข
จุดอ่อนในด้านต่าง ๆ

ผลตอบรับจากเข้าร่วมโครงการ OPOAI

ในวันทีท่ มี งานของโครงการได้เข้ามาให้องค์ความรู้ และ
ท�ำเวิรค์ ช็อป พนักงานในบริษทั ตืน่ เต้น พร้อมให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดี และได้มีการท�ำการบ้าน วิ เ คราะห์ ข ้ อมู ล
ตรวจสอบตนเองให้รู้จักคิด วิเคราะห์ เพือ่ น�ำข้อมูลทีม่ ี
อยูจ่ ริงมาใช้ในการท�ำงาน ซึง่ หลังจากทีบ่ ริษทั ได้ทำ� ตาม
ค�ำแนะน�ำของที่ปรึกษาโครงการ ผลที่ตอบรับกลับมา
ก็ชดั เจน เนือ่ งจากทางบริษทั ได้รบั ข้อร้องเรียนจากลูกค้า
ลดลง และบรรลุผลตามทีค่ าดหวังไว้ นอกจากนี้ บริษทั
ยังได้รบั รางวัลสถานประกอบการดีเด่น จากการเข้าร่วม

“โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมภิ าค” ตามนโยบาย
One Province One Agro – Industrial Product (OPOAI)
ประจําปี 2560 กับกระทรวงอุตสาหกรรมอีกด้วย

เตรีย มน�ำนวัตกรรม “หุ่นยนต์” เข้ามาใช้ใน
กระบวนการผลิต

ปัจจุบันทางบริษัทได้สร้างนวัตกรรมใหม่โดยวางแผนใช้
อุตสาหกรรมหุน่ ยนต์เข้ามาช่วยในการผลิต เพือ่ ตอบสนอง
นโยบายของทางภาครัฐ ปัจจุบนั ทางบริษทั อยูร่ ะหว่างการ
ติดตัง้ โรบอท โดยน�ำเข้าสมองกลหุน่ ยนต์มาจากประเทศ
เยอรมัน ส่วนอุปกรณ์ประกอบน�ำเข้ามาจากประเทศไต้หวัน
โดยบริษทั จะน�ำหุน่ ยนต์มาใช้ในกระบวนการประกอบไม้
เพือ่ ให้เป็นพาเลทส�ำเร็จรูป

หลังจากการเข้าร่วมโครงการ OPOAI กระทรวง
อุตสาหกรรมยังให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนือ่ ง

หลังจากทีบ่ ริษทั ได้เข้าร่วมโครงการ OPOAI ทางกระทรวง
อุตสาหกรรมก็ยงั ไม่ทอดทิง้ ผูป้ ระกอบการ โดยได้เข้ามา
เยีย่ มชมบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมโครงการในปี 2560 อย่างต่อเนือ่ ง
และยังได้เข้ามาน�ำเสนอโครงการดี ๆ ให้แก่บริษทั มาโดยตลอด
นอกจากนีท้ างกระทรวงอุตสาหกรรมยังได้ให้ขอ้ เสนอแนะ
และแนวทางในการพัฒนาธุรกิจและองค์กรแก่ผป้ ู ระกอบการ
อีกด้วย ทัง้ นี้ หากกระทรวงอุตสาหกรรมได้จดั ท�ำโครงการ
อืน่ ๆ เพิม่ เติม ทางบริษทั ยืนยันทีจ่ ะเข้าร่วมในโครงการดี ๆ
อย่างต่อเนือ่ ง เพราะนอกจากพนักงานจะได้รบั องค์ความรูแ้ ล้ว
บริษัทยังได้ผลตอบรับที่ดีจากลูกค้าเป็นอย่างมาก

ฝากถึงผู้ประกอบการท่านอื่นที่อยากเข้าร่วม
โครงการ OPOAI

อยากให้ทางผูป้ ระกอบการเปิดใจและเปิดเผยข้อมูล ซึง่ ถ้าหาก
ไม่เปิดใจก็จะไม่ได้ค้นพบสิ่งที่ดีท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม
ต้องการมอบให้ และเมือ่ เปิดใจแล้วก็ตอ้ งเปิดข้อมูลด้วย
ซึ่งหากไม่เปิดเผยข้อมูลทางกระทรวงอุตสาหกรรมก็ไม่
สามารถเข้ามาช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่ เนือ่ งจากข้อมูลของ
องค์กรไม่เพียงพอ
อย่างไรก็ตาม หากเราเปิดใจที่จะเข้าร่วมโครงการและ
เปิดเผยข้อมูลเพือ่ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำ� เนินการ
เข้ามาช่วยเหลือเราในฐานะผูป้ ระกอบการ เราจะได้รบั
ผลตอบรับที่ดีกลับมาอย่างคาดไม่ถึง ดังนั้นจึงอยากให้
ทุกท่านที่มีโอกาสได้ลองเข้าร่วมในโครงการ OPOAI
โดยท่านจะได้รบั ผลสัมฤทธิท์ เี่ ป็นไปตามเป้าหมาย และบริษทั
ยังสามารถน�ำองค์ความรูท้ ไี่ ด้รบั ไปพัฒนาต่อยอดเองได้
วารสาร อุตสาหกรรม
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TH ICIV

เปิดมิติใหม่

แห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ณ “เกาะเกร็ด”

หากคุณหลงใหลในธรรมชาติ รักความสงบเรียบง่าย ใส่ใจวิถชี วี ติ ชุมชน ต้องไม่พลาด
“ชุมชนเกาะเกร็ด” แหล่งท่องเทีย่ วขึน้ ชือ่ ของจังหวัดนนทบุรี เกาะเกร็ดเป็นแหล่งชุมชน
คนมอญทีโ่ ด่งดังในเรือ่ งของเครือ่ งปัน้ ดินเผา และประเพณีวฒ
ั นธรรมแบบพืน้ บ้านดัง้ เดิม
ใครได้ลองไปเทีย่ วชมสักครัง้ ต้องหลงเสน่หใ์ นประเพณีและวัฒนธรรมทีเ่ รียบง่าย และเงียบสงบ
มีทใี่ ห้เทีย่ วมากมายทัง้ วัด ธรรมชาติ ตลาด และของกินอร่อย ๆ อีกมากมายในราคาที่
ไม่แพงอีกด้วย
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ในวั น นี้ เ ราจะพาไปเที่ ย วสถานที่ ย อดฮิ ต ตาม
5 เส้นทางท่องเทีย่ วใหม่ ทีท่ างจังหวัดนนทบุรไี ด้รว่ มมือ
กับกระทรวงอุตสาหกรรม จัดโครงการหมู่บ้าน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry
Village : CIV หรือ “หมู่บ้าน CIV”) โดยได้เปิด
5 เส้นทางท่องเทีย่ วใหม่บนเกาะเกร็ด โดยแต่ละเส้นทาง
จะแบ่งตามเอกลักษณ์เด่นในแต่ละโซน
วารสาร อุตสาหกรรม

1

เส้นทางที่

“เส้นทางนักปั้น”

เริ่มต้นการเดินทางโดยจอดรถไว้ที่วัดสนามเหนือ
ฝั่ง อ.ปากเกร็ด และเดินมาขึ้นเรือข้ามฟาก ก่อน
ขึ้ น เรื อ ทุ ก คนจะเห็ น แลนด์ ม าร์ ค ที่ ส� ำ คั ญ ของ
เกาะเกร็ด นัน่ คือ พระเจดียม์ เุ ตา หรือ “เจดียเ์ อียง”
ของวัดปรมัยยิกาวาส ตั้งอยู่บริเวณหัวแหลมของ
เกาะเกร็ด ริมแม่น�้ำเจ้าพระยา ซึ่งเจดีย์ดังกล่าว
มีความโดดเด่นเป็นอย่างมากจากสีที่ขาวนวล
และมีผ้าสีแดงคาดอยู่ตรงกลาง นอกจากนี้ยังมี
ลักษณะที่เอียงจนดูเหมือนก�ำลังล้ม โดยต�ำนาน
ทีเ่ ล่าขานกันมากล่าวไว้วา่ เจดียด์ งั กล่าวจ�ำลองแบบ
มาจากพระธาตุเจดีย์มุเตา เมืองหงสาวดี สร้าง
โดยชาวรามัญ สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นช่วงปลาย
กรุงศรีอยุธยา ซึ่งสาเหตุที่เอียงเนื่องจากท�ำเล
ที่ตั้งติดริมตลิ่ง จึงถูกกระแสน�้ำกัดเซาะฐานราก
นั่นเอง
เมื่อเรือข้ามฟากจอดเทียบท่า ผู้คนต่างเดินกัน
ขึ้นเรือเพื่อข้ามฟากไปอีกฝั่งหนึ่ง หรือที่เรียกว่า
“ท่าวัดปรมัยยิกาวาส” ซึ่งเป็น จุดแรกของการ
ท่องเที่ยวบนเกาะเกร็ด เมื่อมาถึงทุกคนก็เข้าไป
จ่ายค่าเรือข้ามฟากในศาลาของวัด จ�ำนวนคนละ
2 บาท และเมื่อเดินเข้าไปภายในวัดก็จะเริ่มเห็น
ความคึกคักมากขึ้น เนื่องจากมีร้านค้าตั้งอยู่ใน
บริเวณนี้เป็นจ�ำนวนมาก เดินต่อไปอีกนิดก็มี

การจัดสถานที่เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สรงน�้ำพระ
เพือ่ ความเป็นสิรมิ งคลก่อนจะเดินทางเข้าไปเทีย่ ว
ภายในเกาะเกร็ดอีกด้วย
หลังจากสรงน�้ำพระแล้วเมื่อเดินเลี้ยวซ้ายเข้ามา
จะเจอ “ร้านกาแฟบ้านเลขที๑่ ” ร้านกาแฟห้อยขา
สุดฮิปในเกาะเกร็ด นักท่องเที่ยวสามารถแวะชิม
กาแฟหอมกรุ่น หรือจะทานอาหารมื้อหนักเพิ่ม
พลังก่อนออกเดินทางยาว ๆ ได้ทนี่ ่ี ซึง่ ระหว่างการ
เดินทางในเส้นทางนีจ้ ะเจอร้านขายเครื่องปั้นดินเผา
มากมายให้ท่านได้แวะชมและเลือกซื้อเป็นของ
ที่ระลึกติดไม้ติดมือกลับบ้านด้วย เดินต่อไปตาม
ทางอีกสักระยะนึงเราก็มาอยูก่ นั ที่ “กลุม่ หัตถกรรม
เครือ่ งปัน้ ดินเผาหมูท่ ี่ 1” โดยมีคณ
ุ สุรตั น์ บัวหิรญ
ั
ให้การต้อนรับ ให้ความรู้ และพาชมผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผานานาชนิด ซึ่งเป็นงานปั้นขึ้นรูป
ด้วยมือและแกะสลักด้วยมือทั้งหมด อาทิ เ ช่ น
หม้อน�ำ้ ลายวิจติ ร, โคมไฟ, จานนาฬิกา, ถ้วยกาแฟ,
เตาน�้ำมันหอม, กระปุกใส่เครื่องหอม, โคมเทียน
เป็นต้น นอกจากนีน้ กั ท่องเทีย่ วยังสามารถทดลองปัน้
ชมวิธีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม และ
ยั ง สามารถเลื อ กซื้ อ เครื่ อ งปั ้ น ดิ น เผาของกลุ่ม
หั ต ถกรรมเครื่ อ งปั ้ น ดิ น เผาหมู ่ ที่ 1 เพื่ อ เป็ น
ของฝากได้ในราคาที่ไม่แพง
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2

เส้นทางที่

“เส้นทางขนมหวาน”

นักท่องเทีย่ วท่านใดสนใจเส้นทางสายหวานนี้ สามารถเริม่ ต้น
การเดินทางด้วยการลงเรือที่ท่าวัดกลางเกร็ด ถนนภูมเิ วช
ขึน้ เกาะเกร็ดทีท่ า่ วัดป่าฝ้ายและเลีย้ วซ้ายไปยังบ้านนาฏศิลป์ครูอม้ ุ
(ร�ำไทย-มอญ) โดยในเส้นทางนีเ้ ราจะพาท่านไปลิม้ ลองรสชาติ
ของขนมไทยมงคลสูตรต้นต�ำรับชาววังทีบ่ า้ น “ป้ายุพนิ ” ซึง่
เป็นร้านทีไ่ ด้รบั มาตรฐานติดหนึง่ ในสินค้าโอท็อประดับ 5 ดาว
ที่ยังคงความเป็นขนมไทยตามสูตรโบราณและวิธีการท�ำ
ทีพ่ ถิ พี ถิ นั ประกอบไปด้วยขนมมงคล 9 อย่างทีป่ จั จุบนั ค่อนข้าง
หาทานได้ยาก ได้แก่ เสน่หจ์ นั ทร์, หันตรา, จ่ามงกุฎ, ทองเอก,
ขนมชัน้ , ขนมทองหยิบ, ขนมถ้วยฟู, ทองหยอด และเม็ดขนุน
โดยป้ายุพินเล่าว่า ขนมที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ติดอกติดใจ
ของนักท่องเทีย่ วมากทีส่ ดุ ก็คอื “ขนมจ่ามงกุฎ” ซึง่ ขนมจ่ามงกุฏ
เป็นขนมทีท่ ำ� ยากมีขนั้ ตอนในการท�ำสลับซับซ้อน ตั้งแต่การ
กวนแป้ง จนไปถึงการท�ำฐานมงกุฎ ซึ่งนิยมท�ำกันเพื่อใช้
ประกอบพิธกี ารทีส่ ำ� คัญจริง ๆ โดยค�ำว่า “จ่ามงกุฎ” หมายถึง
การเป็นหัวหน้าสูงสุด แสดงถึงความมีเกียรติยศสูงส่ง นิยม
ใช้เป็นของขวัญในงานเลื่อนยศ เลื่อนต�ำแหน่ง ถือเป็นการ
แสดงความยินดีและอวยพรให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่
การงานยิง่ ๆ ขึน้ ไป
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อย่างไรก็ตาม หากนักท่องเทีย่ วท่านได้หลงเข้ามาในเส้นทาง
สายหวานนีแ้ ล้ว จะไม่เพียงแต่จะได้ลมิ้ ลองรสชาติของขนมไทย
มงคลเพียงอย่างเดียว แต่จะยังได้รบั ความรู้ ได้ชมการสาธิต
และได้ทดลองท�ำขนมไทยมงคลสูตรต้นต�ำรับชาววังอีกด้วย
นับเป็นการเรียนรูน้ อกต�ำราเรียนทีส่ นุกสนานเลยทีเดียว

3

เส้นทางที่

“เส้นทาง สปา สมุนไพร เกษตร”
ท่านใดทีส่ นใจในเส้นทางที่ 3 นีส้ ามารถลงเรือทีท่ า่ วัดแสงสิรธิ รรม
(ฝั่งท่าอิฐ) โดยในเส้นทางนี้เราจะพาท่านไปนวดผ่อนคลายกันที่
“ศูนย์นวดแผนไทยเพือ่ สุขภาพต�ำบลเกาะเกร็ด” ซึง่ ตัง้ อยูบ่ ริเวณ
วัดเสาธงทอง มีทงั้ บริการนวดฝ่าเท้า นวดตัวแผนไทย และประคบ
สมุนไพร เป็นต้น โดยระหว่างการเดินทางเพือ่ ไปศูนย์นวดแผนไทย
เพื่อสุขภาพ ท่านยังสามารถเลือกซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรรางแดง
ซึง่ เป็นต้นต�ำหรับเจ้าแรกในเกาะเกร็ดได้อกี ด้วย โดยสมุนไพรรางแดง
มีสรรพคุณช่วยขับปัสสาวะ บ�ำรุงเอ็น แก้อาการปวดเมือ่ ย และได้
ชือ่ ว่าเป็นยาอายุวฒ
ั นะส�ำหรับชาวเกาะเกร็ด
และเมือ่ เดินทางมาถึงศูนย์นวดแผนไทยเพือ่ สุขภาพ สิง่ แรกทีส่ มั ผัสได้คอื
ความสดชืน่ ผ่อนคลาย และความเย็นสบาย เนือ่ งจากพืน้ ทีภ่ ายใน
ศูนย์นวดแผนไทยเป็นบ้านโล่ง ติดกับริมแม่นำ�้ และมีกลิน่ ไอความหอม
ของยานวดสมุนไพรนานาชนิด
โดยหมอนวดที่ศูนย์นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพแห่งนี้จะมีหลายท่าน
ด้วยกัน เพือ่ รองรับนักท่องเทีย่ วทัง้ คนไทยและชาวต่างชาติทเี่ หน็ดเหนือ่ ย
จากการเดินหรือการปั่นจักรยานเที่ยวรอบเกาะ ซึ่งหมอนวดเล่าว่า
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมเข้ามาใช้บริการในส่วนของการนวด
ฝ่าเท้า เนือ่ งจากเป็นการกระตุน้ และปรับระดับการท�ำงานของอวัยวะ
ทั่วร่างกาย ซึ่งช่วยบรรเทาความเมื่อยล้าที่เท้า ท�ำให้รู้สึกสบายขึ้น
และยังสามาถลดความเครียดได้อกี ด้วย
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เส้นทางที่

“เส้นทางนาฏศิลป์”

มาต่อกันทีเ่ ส้นทางที่ 4 นักท่องเทีย่ วสามารถลงเรือได้ทที่ า่ วัดบางจาก ต.คลองพระ
อุดม อ.ปากเกร็ด แล้วลงเรือข้ามมาทีว่ ดั เสาธงทอง โดยเส้นทางนีเ้ ราจะท่านไปชม
บ้าน “ครูอุ้มนาฏศิลป์ไทยเกาะเกร็ด” ซึง่ รับแสดงนาฏศิลป์ไทยในงานพิธตี า่ ง ๆ
โดยครูอมุ้ มีความเชีย่ วชาญในเรือ่ งของการร�ำไทย รวมไปถึงร�ำมอญ และเป็นทีย่ อมรับ
ของชาวเกาะเกร็ด นอกจากครูอุ้มจะรับแสดงนาฏศิลป์ไทยในงานพิธีต่าง ๆ แล้ว
บ้านครูอุ้มยังเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นสถานที่ซ้อมร�ำของนักเรียนและนักศึกษาที่
สนใจในนาฏศิลป์ไทยอีกด้วย และหากนักท่องเทีย่ วท่านใดสนใจชมความสวยงาม
ของ “ร�ำมอญ” สามารถแวะชมได้ในวันเสาร์-อาทิตย์ ณ หน้าวัดเสาธงทอง รับรอง
ได้วา่ ไม่ผดิ หวังอย่างแน่นอน
ร�ำมอญ เป็นนาฏศิลป์ที่เก่าแก่ของคนมอญ และคงเหลืออยู่สืบต่อมาจนกระทั่ง
ทุกวันนี้ ลูกหลานมอญรุน่ หลัง ๆ นี้ ยังคงได้รบั การถ่ายทอดศิลปะนีไ้ ว้ดว้ ยดีตลอดมา
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ที่ เ กาะเกร็ ด ยั ง มี ผู ้ ที่ ร� ำ มอญได้ จ� ำ นวนมาก ซึ่ ง รวมทั้ ง มี
วงปีพ่ าทย์-มอญ บรรเลงประกอบการร�ำก็ยงั คงมีอยูห่ ลายวงด้วยเช่นกัน ซึง่ แต่ละวง
ล้วนมีฝมี อื กันทัง้ สิน้ คนมอญจะเรียก ร�ำมอญ ว่า “ปัว-หะเปิน้ ” โดยร�ำมอญจะมีได้
ในโอกาสทั้งงานมงคลหรืองานสมโภชต่าง ๆ ตลอดจนในงานศพ โดยเฉพาะใน
งานศพพระ ชาวบ้านจะนิยมร�ำถวายหน้าศพ เพราะเชื่อกันว่าจะได้บุญหากได้ท�ำ
เช่นนั้นในงานศพคฤหัสถ์ผมู้ อี าวุโส หรือผูท้ เี่ ป็นทีเ่ คารพนับถือ
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5

เส้นทางที่ “เส้นทางนักปั่น”
หากท่านใดชืน่ ชอบการปัน่ จักรยานชิลล์ ๆ
ชมธรรมชาติ สูดอากาศบริสุทธิ์ และเป็น
สายนักบุญ ต้องไม่พลาดเส้นทางที่ 5 เป็น
อันขาด!! โดยนักท่องเทีย่ วสามาถจอดรถ
ทีว่ ดั สนามเหนือ ฝัง่ อ.ปากเกร็ด ลงเรือมา
ขึน้ ท่าทีว่ ดั ปรมัยยิกาวาส และมุง่ ตรงไปที่
บริเวณสะพานข้างโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส
เพื่อเช่าจักรยานวินเทจที่ “แมวจักรยาน
ให้เช่า” โดยสามารถยืน่ หลักฐานระบุตวั ตน
ให้เจ้าของร้าน พร้อมเงิน 40 บาท แล้วออก
เดินทางได้เลย
โดยเส้นทางนี้เราจะปั่นจักรยานผ่านทางหมู่บ้านลัดเลาะไปตามเส้นทางที่สร้างขึ้น
เพื่อไปชมวัดที่มีความงดงามที่สุดในพื้นที่ปากเกร็ด นั่นคือ “วัดฉิมพลีสุทธาวาส”
โดยมีความโดดเด่นอยู่ที่ความงดงามของตัวอุโบสถและเจดีย์ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรม
สมัยกรุงศรีอยุธยา และถือเป็นอุโบสถที่สวยงามที่สุดในจังหวัดนนทบุรีเลยก็ว่าได้
โดยอุโบสถเป็นอาคารทรงโรงขนาด 5 ห้องแบบมหาอุตม์ โบสถ์ขนาดเล็กงดงาม
เป็นอย่างมากและยังมีสภาพสมบูรณ์แบบดัง้ เดิม หน้าบันจ�ำหลักไม้เป็นรูปเทพทรง
ราชรถล้อมรอบด้วยลายดอกไม้ ซุม้ ประตูเป็นทรงมณฑป ซุม้ หน้าต่างแบบหน้านาง
ยังคงเห็นความงามอยู่ และฐานโบสถ์โค้งแบบเรือส�ำเภา

มหาจุฬามณีเจดีย์ประดับกระจกสีตั้งแต่บัวกลุ่ม
รองรับองค์คอระฆัง เป็นเจดียย์ อ่ มุมไม้สบิ หกองค์
เดียวของจังหวัดนนทบุรที สี่ ร้างสมัยอยุธยาและมี
ความงดงามเป็นอย่างมาก
กิจกรรมต่าง ๆ ทัง้ หมดนี้ ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งกิน เทีย่ ว
ช็อป และท�ำบุญทีเ่ กิดขึน้ บนเกาะเกร็ด ล้วนแล้ว
เป็นประสบการณ์และความสุขทีห่ าซือ้ ทีไ่ หนไม่ได้
ทุกท่านจะได้สมั ผัสกับบรรยากาศการท่องเทีย่ วที่
ยังคงความเงียบสงบ และได้ศกึ ษาหาความรูจ้ าก
แหล่งท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม สัมผัสวิถชี วี ติ ชุมชน
ท้องถิน่ ริมแม่นำ�้ เจ้าพระยา ซึง่ หากใครก�ำลังอยาก
หลีกหนีความวุน่ วายจากในสังคมเมืองและไม่อยาก
เดินทางไกล ก็สามารถมาลองสัมผัสบรรยากาศดี ๆ
แบบนีไ้ ด้ที่ “เกาะเกร็ด จ.นนทบุร”ี

ส่วนพระประธานในโบสถ์เป็นพระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัย มีพุทธลักษณะงดงาม
ประดิษฐานบนแท่นปั้นลายด้วยปูนปิดทองประดับกระจกสี มีผ้า ทิพย์ที่งดงาม
มีพระสาวกนัง่ พนมมืออยูบ่ นฐานด้านหน้า และด้านข้างโบสถ์มเี จดียท์ รงมอญ เรียกว่า
พระมหาจุฬามณีเจดีย์ สร้างแบบย่อมุมไม้สบิ หก สมัยกรุงศรีอยุธยา มีเจดียร์ าย 4 องค์
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