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EXECUT VE NOTE

พัฒนาไทย ก้าวไกลสู่ยุค

“ดิจิทัล”
ปั จ จุ บั น เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งและมี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการ
พัฒนาประเทศภายใต้เศรษฐกิจยุค 4.0 โดยเป็นกลไกขับเคลื่อนพัฒนา
และยกระดับความก้าวหน้าในทุกอุตสาหกรรม อีกทั้งก�ำลังเข้ามามีบทบาท
เปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของคนทั่วโลก หากผู้ประกอบการเลือกใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะกับสินค้าและการบริการของตนได้ จะสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจได้ไม่น้อย
โดยเมื่อต้นเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา “แจ็ค หม่า” ผู้ก่อตั้ง และประธานกรรมการ
บริหารกลุม่ บริษทั อาลีบาบาได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับรัฐบาล ซึง่ ถือเป็นการ
ประกาศความพร้อมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย
กับโครงการ Smart Digital Hub CLMVT ส่งเสริมการลงทุนในส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) อย่างเป็นทางการ
ซึ่งติดตามรายละเอียดได้ในคอลัมน์ Special Scoop นอกจากนี้ยังมี
บทสัมภาษณ์ของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกอย่าง บริษทั ทานตะวัน
อุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ทีพบี ไี อ จ�ำกัด (มหาชน) ในการเล่าถึง
ทิศทางอุตสาหกรรมไบโอแมสและไบโอพลาสติกของไทยในปัจจุบนั และอนาคต
อีกทัง้ วารสารฉบับนี้ ยังได้นำ� เสนอบรรยากาศการจัดงาน “Thailand : Taste of
Street Food 4.0” ที่กระทรวงอุตสาหกรรมโดยสถาบันอาหารได้จัดขึ้น เพื่อ
เพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหารให้ก้าวสู่ยุค 4.0
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
นายธนวรรธน์ สุรมรรคา
นายเมธชวิน
ประโมทะกะ
นางสาววาสิฎฐี คณโฑทอง

NEW

การประชุมคณะรัฐมนตรี
อย่างเป็นทางการนอกสถานที่
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
กลุ ่ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง 1
(นครชัยบุรินทร์ : นครราชสีมา-ชัยภูมิ-บุรีรัมย์-สุรินทร์)
โดยมี นายอุ ต ตม สาวนายน รั ฐ มนตรี ว ่ า การ
กระทรวงอุ ต สาหกรรม, นายสมชาย หาญหิ รั ญ
รั ฐ มนตรี ช ่ ว ยว่า การกระทรวงอุตสาหกรรม และ
คณะรัฐมนตรี ร่วมประชุม ณ สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์
อ�ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

วันคล้ายวันสถาปนา
กระทรวงอุตสาหกรรม
ครบรอบ 76 ปี

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม
เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม
ครบรอบ 76 ปี ซึ่งภายในงานได้จัดพิธีถวายเครื่องบวงสรวง
องค์พระนารายณ์และพระภูมิ ถวายผ้าไตร เครื่องไทยธรรม และ
ภัตตาหารแด่พระสงฆ์ นอกจากนีย้ งั มีกจิ กรรมรับบริจาคเงินสมทบทุน
โรงพยาบาลสงฆ์และมูลนิธริ ามาธิบดี โดยมีนายสมชาย หาญหิรญ
ั
รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม, นายพสุ โลหารชุน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, นายสันติ กีระนันท์ ผูช้ ว่ ยรัฐมนตรี
ประจ�ำกระทรวงอุตสาหกรรม คณะผูบ้ ริหาร ข้าราชการ พนักงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมงาน ณ กระทรวงอุตสาหกรรม
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ชูหมูบ้าน CIV “บ้านซะซอม”
จ.อุบลราชธานี จุดแวะก่อนอาบแสงแรกแห่งสยาม

นายสมชาย หาญหิรญ
ั รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ CIV บ้านซะซอม เข้าพัฒนาเฟสแรก
บนพืน้ ฐานความต้องการชุมชน ประกอบด้วย

1. ธนาคารน�ำ้ ใต้ดนิ แสงแรก 2. มอบจักรยาน 40 คัน
ส�ำหรับนักท่องเที่ยวปั่นชมหมู่บ้าน 3. มอบโค 4 ตัว
เพื่อน�ำมูลมาท�ำปุ๋ย 4. โซล่าเซลล์แสงแรกเพือ่ ใช้เป็น
แหล่งพลังงาน และ 5. ปลูกต้นไม้ สร้างพื้นที่สีเขียว
ปรับภูมิทัศน์ โดยมีนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะ
โดยมีนางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม, นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงอุตสาหกรรม, นายสุธน นิคมเขต
รองเลขาธิ ก ารส� ำ นั ก งานมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์
อุตสาหกรรม, นายรังสรร บุญสะอาด อุตสาหกรรม
จังหวัดอุบลราชธานี รวมทัง้ โรงงานพีใ่ หญ่ (Big Brother)
จ� ำ นวน 7 รายร่ ว มด้ ว ย ณ บ้ า นซะซอม หมู ่ ที่ 7
ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

สมอ. 4.0

เดินหน้าอำ�นวยความสะดวก
ให้ผู้ประกอบการในการขอรับ
ใบอนุญาต มอก.
นายอภิจณ
ิ โชติกเสถียร เลขาธิการส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (สมอ.) เผยความคืบหน้าการ Transform การมาตรฐานสู่
สมอ. 4.0 โดยน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการ
ออกใบอนุญาต (Digital-License) เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกและลดระยะ
เวลาในการออกใบอนุญาตให้กบั ผูป้ ระกอบการให้รวดเร็วยิง่ ขึน้ ภายใน
10 วันท�ำการ โดยตัง้ แต่เปิดตัวโครงการระบบ Digital-License เมือ่ วันที่
19 กุมภาพันธ์ ทีผ่ า่ นมา ได้ดำ� เนินการออกใบอนุญาตไปแล้ว 46 ฉบับ
ครอบคลุม 12 มาตรฐาน ขณะนีย้ งั พร้อมให้ผปู้ ระกอบการยืน่ ขอ มอก.
ผ่านระบบเพิม่ อีก จ�ำนวน 98 มาตรฐาน และจะด�ำเนินการให้ครอบคลุม
173 มาตรฐาน ภายในปี 2561 โดยมีเป้าหมายให้สามารถออกใบอนุญาต
ได้ครบทุกมาตรฐาน ภายในปี 2562
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ด้ า นการถ่ า ยโอนงานการตรวจประเมิ น โรงงาน
ให้หน่วยตรวจที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบการ
ท�ำผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม หรือ Inspection Body (IB)
ขณะนี้ สมอ. ได้แต่งตั้งศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เป็นหน่วยตรวจ
ประเมินโรงงานเรียบร้อยแล้ว ท�ำให้ขณะนี้ สมอ.
มีหน่วยตรวจประเมินโรงงาน จ�ำนวน 15 หน่วยงาน
ครอบคลุม 1,700 มาตรฐาน ซึ่งในจ�ำนวนนี้ สมอ.
ได้ถ่ายโอนงาน เต็มรูปแบบ จ�ำนวน 173 มาตรฐาน
โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยตรวจประเมิน
โรงงานได้ที่ www.tisi.go.th.

ร่วมงานสัมมนาในโอกาสครบรอบ 60 ปี
ความสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างไทยกับเกาหลีใต้
นายสมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอุตตม
สาวนายน รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมงานสัมมนา
Korea-thailand 60th Anniversary Of Diplomatic Relations :
MAEKYUNG THAILAND FORUM ในโอกาสครบรอบ 60 ปี
การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างไทยกับเกาหลีใต้
โดยมี นายเพค อุน-กยู (H.E. Mr.Paik Un-gyu) รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการค้า อุตสาหกรรมและพลังงาน สาธารณรัฐเกาหลี
ผูบ้ ริหารเครือ MK Groups และกลุม่ นักธุรกิจชาวเกาหลีใต้ กว่า 180 คน
เข้าร่วมสัมมนา ณ โรงแรม สยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ
ทัง้ นี้ รัฐมนตรีอตุ ตมฯ ได้กล่าวปาฐกถาว่า ขณะนีป้ ระเทศไทย ก�ำลัง
ก้าวเข้าสู่ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 คือการปรับเปลี่ยน พัฒนา
ศักยภาพของประเทศไทย เพือ่ เพิม่ มูลค่าโครงสร้างเศรษฐกิจ เสริมสร้าง
ความแข็งแรง ความยั่งยืนของการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิน่ (Local

Economy) พร้อมทัง้ เสริมสร้างฐานการลงทุนใหม่ ทีเ่ น้นใช้เทคโนโลยี
ผ่านการลงทุนด้านการค้าและอุตสาหกรรม และการขยายก�ำลัง
การลงทุนออกสู่ประเทศเพื่อนบ้านและออกสู่ตลาดโลก

ผนึกพลังเครือข่ายประชารัฐ

เปิดมิติใหม่ พลิกโฉม SME ไทยยุค 4.0 ในงาน SME TRANSFORM
ได้สร้างโอกาสต่าง ๆ ไว้รองรับ SMEs และวิสาหกิจฐานรากของ
ประเทศในการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน โดยการ
รวมพลังเครือข่ายประชารัฐในการขับเคลื่อนและยกระดับ SMEs
สู่ยุค 4.0 รวมถึงเป็นเวทีให้ SMEs ได้สัมผัสและเรียนรู้ผลส�ำเร็จ
นโยบายการส่งเสริม SMEs ตลอดจนการสร้างการรับรู้แนวทาง
และโอกาสการปรับเปลี่ยนธุรกิจพร้อมน�ำเสนอกลไก การยกระดับ
SMEs ทุกกลุ่ม ทุกมิติ และทั่วประเทศ

นายสมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมาเป็นประธาน
ในพิธเี ปิดงาน SME Transform #พร้อมเปลีย่ น ประชารัฐร่วมใจ เชือ่ ม
SME ไทยสูส่ ากล ซึง่ จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ หน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา โดยมี นายอุตตม สาวนายน
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม, นายสมชาย หาญหิรญ
ั
รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม, นายพสุ โลหารชุน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผูบ้ ริหารกระทรวงอุตสาหกรรม
ร่วมเปิดงาน ณ อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและ
การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
ส�ำหรับการจัดงาน SME Transform #พร้อมเปลี่ยน ประชารัฐ
ร่วมใจ เชื่อม SME ไทยสู่สากล ได้จัดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่ารัฐบาล

ทั้งนี้ ภายในงานยังมีโซนกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ประกอบด้วย
1.เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง พบกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
ให้เกิดมูลค่าเพิม่ น�ำสูก่ ารยกระดับวิสาหกิจชุมชน สูน่ กั ธุรกิจมืออาชีพ
2.พลิกโอกาสสร้างธุรกิจ พบกับผลงานความส�ำเร็จของนักธุรกิจรุน่ ใหม่
พร้อมบริการที่เสริมศักยภาพสู่การเป็น Startup 3.ปรับเปลี่ยน
ยกระดับธุรกิจ พร้อมค�ำแนะน�ำส�ำหรับ SME จาก Big Brother
4.SME ONE เชือ่ มต่อทุกความต้องการธุรกิจ มาจุดเดียวครบทุก
หน่วยงานที่ให้บริการปรึกษาแนะน�ำทางธุรกิจครบวงจรแก่ SME
5.การเงินเสริมแกร่ง เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้งา่ ย รวดเร็ว ด้วยแพ็กเกจ
สินเชือ่ SME จากทุกธนาคาร ในโปรโมชัน่ สุดพิเศษ และ 6.ช้อปสินค้าดี
มีคณ
ุ ภาพ แหล่งรวมสินค้า SME คุณภาพดี ได้มาตรฐานในราคา
โรงงาน นอกจากนี้ ผู้เข้าชมงานยังจะได้พบกับการสัมมนาทีจ่ ะมา
เสริมความแกร่งทางธุรกิจ จากวิทยากรผูม้ ปี ระสบการณ์ตรง ทัง้ จาก
ธุรกิจชุมชน Startup SME โค้ช SME และ Big Brother ด้วย
วารสาร อุตสาหกรรม
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อุตสาหกรรม อีคอมเมิร์ซ
กับอนาคตประเทศไทย

อุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) ในประเทศไทยถือว่าเติบโตขึ้น
มาอย่างต่อเนือ่ ง ตัวเลขภาพรวมเพิม่ ขึน้ สูงถึงประมาณ 10 กว่าเปอร์เซ็นต์ตอ่ ปี
มีอัตราการเติบโตของธุรกิจบนอีคอมเมิร์ซสูงขึ้นในทุก ๆ ปี และยังมีแนวโน้ม
ว่าจะปรับตัวขึ้นอีก ส�ำหรับกลุ่มธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
ตอนนี้ คือ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อที่มีมูลค่ากว่า 1.2 พันล้านเหรียญ
ขณะทีย่ คุ 3G และ 4G ท�ำให้คนไทยสามารถเข้าสูอ่ นิ เทอร์เน็ตได้งา่ ยมากขึน้
โดยผู้ใช้ปัจจุบันมีประมาณ 40 กว่าล้านคนทั่วประเทศ เป็นผลพวงจาก
ผู้ประกอบการผลิตและขายอุปกรณ์สมาร์ทโฟนจัดโปรโมชั่นโทรศัพท์มือถือ
และอุปกรณ์ไอทีในราคาถูกลงมาก ซึ่งอุปกรณ์ไอทีเหล่านี้เป็นตัวหนุนให้
อุ ต สาหกรรมอี ค อมเมิ ร ์ ซ หรื อ การซื้ อ สิ น ค้ า ออนไลน์ เ ป็ น ที่ นิ ย มมากขึ้ น
เช่นเดียวกัน
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ข้อมูลการใช้สอื่ ดิจทิ ลั ในปี 2561 พบว่า เดือนมกราคมมีผใู้ ช้งานอินเทอร์เน็ตทัว่ โลก
เกินกว่า 4 พันล้านราย จ�ำนวนการใช้งานอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยต่อวันของผู้ใช้งาน
แต่ละประเทศพบว่า ประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งในการใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุด
เฉลี่ยต่อหนึ่งคนจะใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 9 ชั่วโมง/วัน และการเข้าใช้งาน
อินเทอร์เน็ตเพื่อซื้อสินค้าออนไลน์ขยับขึ้นมาจากอันดับที่ 9 เป็นอันดับที่ 5 หลัง
ผูบ้ ริโภคเริม่ เชือ่ มัน่ และยอมรับว่าอีคอมเมิรซ์ มีขอ้ ได้เปรียบ ทัง้ ประหยัดเวลาและ
การเดินทาง ด้วยกลยุทธ์เอาปลาเล็กตกปลาใหญ่ของผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซ
ที่ต้องยอมขาดทุนหนักในช่วงแรก ด้วยการโฆษณา และจัดโปรโมชั่นกระหน�่ำ
ลดราคาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ สร้างแรงจูงใจให้ผบู้ ริโภคสัง่ ซือ้ สินค้าออนไลน์ จาก 2-3 ปี
ก่อนหน้านี้ผู้บริโภคยังคงกังวลและไม่มั่นใจกับการซื้อขายที่ยังไม่ได้เห็นสินค้า
ก่อนจะท�ำการช�ำระเงิน โดยกลยุทธ์ดังกล่าวประสบผลส�ำเร็จเป็นอย่างมาก
ในปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นเครื่องการันตีได้ว่าอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซของไทยขณะนี้
เป็นกระแสทีม่ าแรง และได้รบั ความนิยมอย่างต่อเนือ่ ง การทีป่ ระเทศไทยเป็น
ประเทศทีป่ ระชากรใช้เวลาอยูก่ บั อินเทอร์เน็ตนานทีส่ ดุ ในโลกถือเป็นการ
สร้างโอกาสที่ดีส�ำหรับผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซในประเทศที่จะเร่ง
กระตุ้น และปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับช่วงเวลาที่ผู้บริโภคมีอุปสงค์กับการซื้อ
สินค้าออนไลน์สูง

โอกาสของผู้ประกอบการในยุคอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซ
ธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่ก�ำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องจะเข้ามาช่วยสร้างโอกาสและสร้าง
รายได้ให้ผู้ประกอบการในแง่ของยอดขาย จากเดิมที่ขายของเพียงหน้าร้าน
อย่างเดียว การมีหน้าร้านและสร้างเว็บไซต์ส�ำหรับขายของออนไลน์จะส่งผลให้
คนที่ใช้อินเทอร์เน็ตเห็นสินค้าจากร้านของเราผ่านทางอินเทอร์เน็ตและสามารถ
เลือกซือ้ สินค้าผ่านเว็บไซต์ได้เลย ซึง่ ถือว่าเป็นการเพิม่ โอกาสในการขายให้มมี ากขึน้
และเป็นการเจาะกลุ่มลูกค้าได้ตรงจุดมากกว่าด้วยการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม
และการเข้ามามีบทบาทมากขึ้นของอินเทอร์เน็ต
ในแง่ของภาคการเกษตรกับอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลง
อย่างชัดเจนหลังจากนายแจ๊ค หม่า ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มอาลีบาบา

(Alibaba Group) ลงนามบันทึกความ
เข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับอาลีบาบา
เมือ่ เดือนเมษายนทีผ่ า่ นมา เปิดฉากด้วย
การน� ำ ผลไม้ จ ากภาคการเกษตรของ
ประเทศไทยอย่างทุเรียนพันธุห์ มอนทอง
ขายผ่านทางเว็บไซต์ “Tmall.com” ซึ่ง
ถือว่าประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างมาก
ภายในเวลาเพียง 1 นาทีชาวจีนสั่งซื้อ
ทุ เ รี ย นผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ไ ปจ� ำ นวน
80,000 ลูก ขณะทีย่ งั มีการผลักดันสินค้า
เกษตรกรรมต่าง ๆ เข้ามามากขึ้น
นอกจากภาคการเกษตรแล้ว ปัจจัยหลัก
ของการเข้ามาครัง้ นีข้ องแจ็ค หม่า จะเป็น
บทบาทของการช่วยส่งเสริมการลงทุน
ในพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(EEC) ทีจ่ ะขับเคลือ่ นการพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจทิ ลั ของไทยให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
และอีกธุรกิจที่จะได้รับแรงขับเคลื่อน
ไปพร้อม ๆ กันคือธุรกิจการขนส่งโลจิสติกส์
ทีเ่ ปิดโอกาสให้ผปู้ ระกอบการของไทยได้
มีโอกาสได้ศึกษาและปรับกลยุทธ์มาใช้
ในการขนส่งสินค้าออนไลน์ให้กบั ผูบ้ ริโภค
มากขึ้น จึงพูดได้ว่าความร่วมมือครั้งนี้
เป็นการตอบโจทย์รฐั บาลไทยกับนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
การที่ภาครัฐฯต้องการผลักดันให้ภาค
การเกษตรเข้าสู่ยุคดิจิทัล เพราะคนไทย
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร มีฐานะ
ยากจน ทุกปีสินค้าที่ผลิตได้มีมากกว่า
ที่ ต ลาดต้ อ งการ (Over supply) แต่
เทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยให้เกษตรกร
ปรับกลยุทธ์ไปตามยุคสมัยได้งา่ ยขึน้ อีกทัง้
ยังเป็นการยกระดับรายได้ ยกระดับชีวติ
ให้อยูใ่ นยุคดิจทิ ลั ได้ เพราะความร่วมมือ
ครั้ ง นี้ อ าลี บ าบาจะน� ำ เทคโนโลยี แ ละ
ความรู ้ เ ข้ า มาพั ฒ นาศั ก ยภาพของ
ผูป้ ระกอบการไทย และผลักดันให้สามารถ
เข้าถึงตลาดใหม่ผา่ นนวัตกรรมด้านดิจทิ ลั
ต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยท�ำให้เศรษฐกิจไทย
เติบโตจากอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซได้
แบบทวีคณ
ู
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แรงกดดันจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซ
ผูป้ ระกอบการอีคอมเมิรซ์ ทีม่ สี ว่ นแบ่งการตลาดมากทีส่ ดุ และ
ถือว่ามีอทิ ธิพลมากทีส่ ดุ ในประเทศไทยคงหนีไม่พน้ ลาซาด้า
เว็บไซต์ขายของออนไลน์ทไี่ ด้รบั ความนิยมเป็นอันดับทีห่ นึง่
โดยลาซาด้าถูก แจ็ค หม่า เข้าซื้อกิจการตั้งแต่ปี 2560 ด้วย
ปริมาณสินค้า รวมถึงเม็ดเงินโฆษณาและจัดโปรโมชัน่ อย่างต่อเนือ่ ง
ทีเ่ หนือกว่าคูแ่ ข่งรายอืน่ ๆ ส่งผลให้ยอดขายและผูใ้ ช้บริการ
ชนะคูแ่ ข่งอย่าง Shopee.com และ 11street แบบไม่เห็นฝุน่
สิ่งที่คนวิตกเป็นเรื่องของการกินรวบธุรกิจในประเทศไทย
และการแข่งขันทีด่ เุ ดือดหลังจากอาลีบาบาเข้ามามีบทบาท
หากแต่การเข้าร่วมมือของอาลีบาบาในครัง้ นีไ้ ม่ได้เป็นเพียง
การหาประโยชน์ให้กับบริษัทของตนเพียงอย่างเดียวเท่านัน้
กลับเป็นการช่วยเหลือและให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ
ประเทศไทยในทุก ๆ ด้าน ทัง้ ในแง่ของการเปิดช่องทางให้เกษตรกร
และผูป้ ระกอบการต่าง ๆ ให้มชี อ่ งทางจ�ำหน่ายสินค้ามากขึน้
รวมไปถึงการพัฒนา และให้การสนับสนุนให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
ธุรกิจการค้าขายทางออนไลน์ เพื่อพัฒนาให้ผู้ประกอบ
อีคอมเมิร์ซปรับกลยุทธ์ให้อยู่รอดได้ในภาวะการแข่งขันสูง
ซึง่ ถือเป็นการได้ผลประโยชน์รว่ มกัน ไม่ใช่มงุ่ เอาผลประโยชน์
ทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว
จากสถิติของกระทรวงการคลัง ในปีที่ผ่านมา ประเทศไทย
ท�ำการค้ากับประเทศจีนมากทีส่ ดุ มีมลู ค่าการค้าระหว่างกันราว
2,510 ล้านบาท และอันดับสองคือสหรัฐอเมริกา 1,852 ล้านบาท
หากมองดูสินค้าส่งออกหลักของประเทศไทยในตลาดโลก
คือ สินค้าเกษตรกรรม ซึง่ สินค้าดังกล่าวยังไม่ได้รบั ความนิยม
รวมถึงไม่ได้รับการสนับสนุนให้ทำ� การซื้อขายผ่านช่องทาง
อีคอมเมิรซ์ มากนัก ความร่วมมือในครัง้ นีจ้ งึ ถือเป็นแรงกระตุน้
ที่ดีที่จะขับเคลื่อนภาคการเกษตรและเกษตรกรให้เข้าสู่ยุค
อุตสาหกรรมดิจทิ ลั จึงอาจพูดได้วา่ การร่วมมือครัง้ นีป้ ระเทศไทย
ได้ประโยชน์มากกว่าเสียประโยชน์ เพราะอุตสาหกรรมอีคอมเมิรซ์
ไม่เพียงแต่ผลักดันผูป้ ระกอบการทีต่ อ้ งการขายสินค้าเท่านัน้
หากแต่ยังส่งผลดีต่อตลาดสื่อสาร และเทคโนโลยี อีกทั้งยัง
เป็นตัวกระตุน้ เศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตขึน้ อย่างเห็นได้ชดั
ซึ่งต้องยอมรับว่าในวันนี้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซได้เป็นกลไก
ส�ำคัญในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจและสังคม เพราะนอกจาก
จะส่งเสริมเศรษฐกิจภาคการเกษตรให้เข้มแข็งด้วยการ
ผลิ ตสิ น ค้ า ที่ มี คุณ ภาพ หรื อเพิ่ มรายได้ ครั ว เรื อนแล้ วยัง
เป็นการเพิ่มแรงแข่งขันและช่วยสร้างบรรยากาศในการ
กระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยพัฒนาขีดความสามารถของ
ตั ว เองในการแข่ ง ขั น ในเวที โ ลกให้ กั บ ประเทศไทย
ในอนาคตได้
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การพัฒนาบุคลากรตอบโจทย์สังคมยุคดิจิทัล
เมือ่ สังคมเข้าสูย่ คุ ดิจทิ ลั อย่างเต็มรูปแบบ
ค�ำถามคือบุคลากร ผู้ประกอบการของ
ประเทศไทยมีความรูค้ วามเข้าใจในธุรกิจ
อี ค อมเมิ ร ์ ซ มากน้ อ ยแค่ ไ หน หากมี
ความเข้าใจแต่เพียงผิวเผินอาจจะท�ำให้
เกิดความเสียเปรียบคู่แข่งรายอื่น ๆ
ที่มีศักยภาพในระบบท�ำการซื้อขาย
และระบบขนส่งโลจิสติกส์ทพ
ี่ ร้อมกว่า
การเข้าใจในธุรกิจอีคอมเมิร์ซจึงเป็นสิ่ง
จ� ำ เป็ น ที่ ผู ้ ป ระกอบการต้ อ งศึ ก ษา
กลยุ ท ธ์ เ พื่ อ น� ำ มาพั ฒ นาระบบของ
ตนเอง รวมถึงสร้างบุคลากรให้มีความรู้
ความเข้าใจตอบโจทย์ยุคดิจิทัล
การที่อาลีบาบาได้เปิดโอกาสให้คนไทยได้พัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลและการส่งเสริมธุรกิจผ่านอีคอมเมิร์ซ ระหว่าง
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์และ Alibaba
Business School โดยอาลีบาบาเสนอให้วิทยาลัยธุรกิจอาลีบาบาน�ำ Platform อีคอมเมิร์ซมาใช้อบรมให้ความรู้กับ
ผู ้ ป ระกอบการไทย ซึ่ ง เน้ น ไปที่ ผู ้ ป ระกอบการ SMEs นั้ น หากประสบผลส� ำ เร็ จ จะถื อ เป็ น การลดความเหลื่ อ มล�้ ำ
ของเทคโนโลยีให้กับประเทศไทยและประเทศจีน ขณะที่บุคลากรของไทยที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจ
ในธุรกิจอีคอมเมิรซ์ และสามารถน�ำความรูม้ าใช้กบั การแข่งขันทีด่ เุ ดือดระหว่างผูป้ ระกอบการอีคอมเมิรซ์ และจะเป็นตัวหนุน
ให้อุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยเติบโตก้าวขึ้นไปอีกขั้น
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SPECIAL

COOP

แจ็ค หม่ากับความร่วมมือ
ด้านอุตสาหกรรมครั้งยิ่งใหญ่

ประเด็นทีส่ ร้างความตืน่ เต้นให้บรรยากาศการลงทุนของเดือน เม.ย.ทีผ่ า่ นมา
คึกคักมากกว่าทุก ๆ ปีคงหนีไม่พ้นเรื่องการมาเยือนประเทศไทยของ
“แจ็ค หม่า” (Jack Ma) ขุนพลผู้ก่อตั้งเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซสัญชาติจีน
รายใหญ่บริษัทอาลีบาบา กรุ๊ป โฮลดิ้ง (Alibaba) บริษัทที่มีมูลค่าการ
ลงทุนอันดับต้น ๆ ของเอเชีย การเยือนในครั้งนี้ เพื่อลงนามบันทึก
ความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับอาลีบาบา ถือเป็นการประกาศ
ความพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยกับโครงการ
Smart Digital Hub CLMVT ส่ง เสริ ม การลงทุ น ในส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ
EEC อย่างเป็นทางการ หลังจากรัฐบาลไทยแสดงความมัน่ ใจทีจ่ ะร่วม
มือกับอาลีบาบา และท�ำหนังสือแสดงเจตจ�ำนงร่วมกันเป็นครั้งแรก
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559
สาระส�ำคัญของความร่วมมือครัง้ นี้ มีทงั้ การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และเล็กเข้าสู่อีคอมเมิร์ซ การพัฒนาดาวเด่นหรือความสามารถด้าน
ดิจทิ ลั การยกระดับระบบโลจิสติกส์โดยอาศัยเทคโนโลยีของอาลีบาบา
และการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านระบบดิจิทัล จุดที่น่าสนใจเป็นเรื่อง
ของโครงการ Smart Digital Hub ในพื้นที่ EEC ที่รัฐบาลปลุกปั้นและ
ผลักดันนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวมาตลอด การเชือ่ มสัมพันธ์การค้ากับ
อาลีบาบาครั้งนี้ จะเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างจีนและ
กลุ่ม CLMV ผ่านอีคอมเมิร์ซ และจะมีการน�ำเทคโนโลยีของอาลีบาบา
มาช่วยด้านโลจิสติกส์ผ่านไช่เหนี่ยว (Cainiao Network) ซึ่งนับว่าเป็น
หัวใจหลักส�ำหรับธุรกิจด้านโลจิสติกส์ของอาลีบาบา เพื่อพัฒนาการ
ขนส่งสินค้าสู่ทั่วโลก โดยจะก่อสร้าง Smart Digital Hub ได้ภายในปีนี้
และเริ่มด�ำเนินการในปี 2562
การร่วมมือครั้งนี้เชื่อกันว่าจะช่วยพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลอีคอมเมิร์ซ
ส�ำหรับผู้ประกอบการไทย โดย Alibaba Business School (ABS)
จะท�ำงานร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยกระทรวงอุตสาหกรรม,
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยกระทรวงพาณิชย์ ในการพัฒนา
SMEs ไทย รวมถึงวิสาหกิจชุมชนและผูป้ ระกอบการรายย่อย โดยช่วยให้
ผู้ประกอบการไทยมีโอกาสเข้าถึงตลาดจีน รวมถึงตลาดในภูมิภาค
พร้ อ มทั้ ง เปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษา บุคลากรด้านการศึกษา รวมถึ ง
เจ้าหน้าทีร่ ฐั เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาในด้านดิจทิ ลั และอีคอมเมิรซ์
รวมทั้งสร้างเครือข่าย (Networking) กับดาวเด่นทั่วโลกที่ประเทศจีน
เพื่อน�ำมาประยุกต์และพัฒนาใช้กับธุรกิจในยุคดิจิทัล

12

วารสาร อุตสาหกรรม

เหตุผลหลักทีอ่ าลีบาบาสนใจร่วมมือกับประเทศไทย
ข้อสงสัยทีจ่ ะต้องมีการถามถึงว่าท�ำไมอาลีบาบา
เว็บขายของออนไลน์รายใหญ่ระดับโลก ทีถ่ บี
ตัวเองเข้าสู่ตลาดหุ้นนิวยอร์กฯ ด้วยมูลค่า
สุดช็อคท�ำสถิติการขายหุ้นให้กับนักลงทุน
เป็นครัง้ แรก (IPO) ด้วยมูลค่าสูงสุดในตลาดหุน้
นิวยอร์ก ด้วยมูลค่ามากกว่า 25,000 ล้านเหรียญ
หรือประมาณ 800,000 ล้านบาท ชึ่งอ�ำนาจ
ผู ก ขาดจากคู ่ แ ข่ ง ธุ ร กิ จ อี ค อมเมิ ร ์ ซ อย่ า ง
“อเมซอนดอทคอม” ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงสนใจที่จะร่วมทุนกับประเทศไทย
ค�ำตอบคืออาลีบาบาได้ท�ำการศึกษาข้อมูล
เปรียบเทียบในระดับภูมิภาค และเล็งเห็นว่า
ประเทศไทยมีศักยภาพสูงที่จะเป็นศูนย์กลาง

ด้านดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซในภูมิภาค เนือ่ งจากมีความเชือ่ มัน่ ในอนาคตทีส่ ดใส
ของเศรษฐกิจไทย รวมถึงการที่รัฐบาลไทยผลักดันให้ประเทศเข้าสู่นโยบาย
ประเทศไทย 4.0 ถือเป็นจังหวะดีที่ทางอาลีบาบาจะได้เข้ามาขยายฐานลูกค้า
และช่วยผลักดันผู้ประกอบการไทยให้ป้อนสินค้าส่งไปยังจีนไปในตัว
ในขณะที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วจี น ที่ เ คยมาประเทศไทยต่ า งชื่ น ชอบสิ น ค้ า จาก
ประเทศไทย และคุ้นเคยกับสินค้าดีอยู่แล้ว โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตร
ของไทย ไม่วา่ จะเป็นข้าวหอมมะลิ ทุเรียน หรือ ผลไม้ตา่ ง ๆ การผลักดันในครัง้ นี้
จะท�ำให้อาลีบาบามียอดขายเพิ่มขึ้นจากการท�ำหน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลางจาก
ความต้องการซื้อสินค้าจากประเทศไทยของชาวจีนที่ปัจจุบันก�ำลังก้าวขึ้นสู่
การเป็นตลาดผู้บริโภคที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก ด้วยการขยายตัวของก�ำลัง
ซื้อของคนชนชั้นกลางที่มีจ�ำนวนมากกว่า 300 ล้านคนในปัจจุบัน
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ความส�ำเร็จก้าวแรกของแจ็ค หม่ากับความร่วมมือ
ในอุตสาหกรรมดิจิทัลในไทย
ภายหลังพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับอาลีบาบาได้
เพียงแค่วันเดียวอาลีบาบาสร้างเสียงฮือฮาอีกครั้งกับก้าวแรกของการร่วมมือ
ครั้งนี้ เมื่อแจ็ค หม่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประกาศว่าสามารถจ�ำหน่าย
ทุเรียนพันธุห์ มอนทอง ซึง่ เป็นสินค้าส่งออกชือ่ ดังทีส่ ดุ ของไทยจ�ำนวน 80,000 ลูก
ผ่านทางเว็บไซต์ Tmall.com ภายใต้บริษทั อาลีบาบา กรุ๊ป หมดภายในเวลาเพียง
1 นาที ถือเป็นการการันตีก�ำลังซื้อและอุปสงค์ที่หนาแน่นกับสินค้าโดยเฉพาะ
สินค้าเกษตร และผลไม้ทโี่ ปรดปรานของชาวจีนได้เป็นอย่างดี เพราะฐานลูกค้า
ของ Tmall.com นั้น เข้าถึงผู้บริโภคกว่า 1,400 ล้านคน ในก้าวต่อไปเป็นการ
ผลักดันผูป้ ระกอบการส่งออกข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวไทย หลังกระทรวงพาณิชย์
ได้ร่วมกับ Tmall.com เปิดตัว Thai Rice Flagship Store บนเว็บไซต์น�ำร่อง
ผลักดันให้ผู้บริโภคชาวจีนสามารถเข้าถึงตลาดซื้อขายสินค้าทางออนไลน์
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ความวิตกกังวลถึงการถูกแจ็ค หม่ากินรวบทุกธุรกิจ
สิ่งที่ผู้คนกังวลว่าบริษัทใหญ่ระดับโลกอย่าง
อาลีบาบาเข้ามาประเทศไทยจะเข้ามากินรวบ
ธุรกิจในประเทศไทยหรือไม่ และจะเป็นการ
เข้ามาแย่งงานคนไทยหรือกลืนกินประเทศไทย
ไปหรือไม่นนั้ แจ็ค หม่าได้เตรียมค�ำตอบมาให้
คนไทยเป็นอย่างดี โดยออกตัวว่าอาลีบาบา
ไม่สนใจเรื่องเหล่านั้น การร่วมมือครั้งนี้เพื่อ
สนับสนุนผู้ประกอบการไทยเท่านั้น การเป็น
หุ ้ น ส่ ว นในประเทศไทยเพื่ อ ท� ำ ให้ มั่ น ใจว่ า
ธุรกิจจะประสบความส�ำเร็จ ถึงชาวจีนจะมี
ประชากรมากที่สุดในโลกแต่เราไม่คิดว่าเรา
จะมีคนมากพอที่จะกลืนตลาดไทยได้ เพราะ
สินค้าไทยและวัฒนธรรมไทยมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว ฉะนัน้ หนทางเดียวคือ เราต้องท�ำงาน
เป็นหุ้นส่วนกัน เพื่อท�ำให้ประเทศไทยประสบ
ความส�ำเร็จ
หากมองในแง่ดีแจ็ค หม่า นั้นจะเป็นเหมือน
พระเอกด้านการพัฒนาด้านดิจทิ ลั อีคอมเมิรซ์
ส่งเสริมและพัฒนา SMEs ไทยให้มีความรู้
ความเข้าใจธุรกิจในยุคดิจิทัลมากขึ้น ขณะที่
เป็นการส่งเสริมการส่งออกสินค้าจากประเทศไทย
ไปยังประเทศจีนและตลาดโลกถือเป็นการได้
ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
หากมองแต่เพียงธุรกิจอีคอมเมิรซ์ คงต้องบอกว่า
อาลีบาบา เป็นเบอร์หนึง่ ในประเทศไทยอยู่แล้ว

ก็ ไ ม่ ผิ ด หลั ง จากกลุ ่ ม อาลี บ าบาได้ ป ระกาศซื้ อ ลาซาด้ า เว็ บ ไซต์ ข ายของ
ออนไลน์เบอร์หนึ่งของไทยไปตั้งแต่ปี 2560 ท�ำให้แจ็ค หม่า เข้ามาเป็น
เจ้าของลาซาด้าทั้งอาเซียน ถือเป็นการเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่ทที่ ำ� ให้กลุม่ ธุรกิจ
จีนเข้ามาบุกอีคอมเมิรซ์ ไทยเต็มรูปแบบอยูเ่ หนือเบอร์สองของประเทศไทยอย่าง
ช้อปปีด้ อตคอม จากสิงคโปร์ และ 11street ของเกาหลีใต้อย่างไม่เห็นฝุ่นไปแล้ว
ตั้งแต่ช่วงดังกล่าว
แต่ในขณะเดียวกันก็มกี ระแสของความวิตกกังวลว่า การทีอ่ าลีบาบาเข้ามาปักหลัก
ใน EEC แบบนี้ จะส่งผลเสียต่อธุรกิจที่เป็นค้าปลีก หรือร้านค้าปกติหรือไม่
เพราะในเว็บไซต์ลาซาด้าจะน�ำสินค้าจากจีนมาขายบนเว็บไซต์ และเมื่อสั่งซื้อ
สินค้าก็จะส่งมาถึงมือผู้บริโภคชาวไทยได้เช่นเดียวกัน ฉะนั้นสินค้าจากจีน
หลายหมื่นรายการจะถูกส่งออกมาขายในไทยด้วยราคาที่ถูกกว่า เคสตัวอย่าง
ทีใ่ กล้เคียงทีส่ ดุ เกิดขึน้ ทีส่ หรัฐอเมริกา หลังจากอะเมซอนเว็บอีคอมเมิรซ์ อันดับ 1
ถีบธุรกิจออนไลน์อื่นออกหมด รวมถึงถีบร้านค้าประเภทมีหน้าร้านค้าตามปกติ
ไปเกือบหมด สร้างความวิตกว่าเหตุการณ์เหล่านั้นจะเกิดขึ้นกับประเทศไทย
เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ก�ำลังซื้อของชาวจีนจะเป็นปัจจัยหลักของประเทศไทย
เพราะก�ำลังซือ้ ของชาวไทยต่อสินค้าไทยเองยังถือว่าน้อยมากเมือ่ เทียบกับแรงซือ้
จากจีน จึงบีบให้ผู้ประกอบการไทยต้องการส่งออกสินค้ามากกว่าขายในประเทศ
และอีกไม่นานคนไทยจะได้กินผลไม้ในราคาแพง หรือเป็นผลไม้ตกเกรดทีเ่ หลือ
จากการคัดของดีส่งขายไปประเทศจีนแล้วเท่านั้น
หากเราไม่ร่วมมือกับบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีทั้งความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมเราจะก้าวเข้าสู่นโยบายประเทศไทย 4.0 ได้อย่างเต็มตัวด้วยตัวเอง
หรือไม่ ดังนั้นผู้ประกอบการจึงมีความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งใช้อินเทอร์เน็ตในการขายของ
และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของตนเอง เนื่องจากธุรกิจอีคอมเมิร์ซก�ำลังอยู่ใน
ขาขึ้น และมีแนวโน้มว่าจะพัฒนามากขึ้นอย่างไม่หยุดหย่อน ซึง่ ถือเป็นประเด็น
ที่เราต้องชั่งน�้ำหนักในแง่ของประโยชน์ที่เราจะได้รับและความเสี่ยงทางธุรกิจที่
อาจจะถูกกลืนจากบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งนี้

วารสาร อุตสาหกรรม
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เปิดแผนงาน “บ.ทานตะวัน”
มุ่งสู่ไบโอพลาสติกเพื่อความยั่งยืนองค์กร
ในวงการบรรจุภณ
ั ฑ์ (PACKAGING) เมืองไทย หากเอ่ยชือ่ บริษทั ทานตะวันอุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน) หลายคนอาจไม่คุ้นเคยมากนัก แต่หาก
พูดถึงหลอดดูดเครือ่ งดืม่ แบบงอได้รายแรกของไทยภายใต้แบรนด์
“ทานตะวัน” หลายคนอาจคุ้นกับแบรนด์นี้แล้ว นอกจากนี้
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม ยังเป็นผู้ผลิตถุงซิปรายแรก
ของประเทศ เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญในการผลิตถุงพลาสติก ผลิตได้
ทุกขนาดและทุกรูปแบบที่ลูกค้าต้องการและยังให้บริการ
ออกแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์แก่ลูกค้า
คุณเดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ดี ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั ทานตะวันอุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน) ผู้บริหารรุ่นใหม่
ให้สัมภาษณ์ถึงมุมมองการท�ำงาน ไปจนถึ ง ความร่ ว มมื อ
กั บ รั ฐ บาลที่ เ ข้ า มาเติ ม เต็ ม จนทานตะวั น ในวั น นี้ ป ระสบความส� ำ เร็ จ และพร้ อ มมุ ่ ง การผลิ ต ไบโอพลาสติ ก หรื อ
พลาสติกชีวภาพ เพื่อการเติบโตระดับโลก

จุดเริม่ ต้นของทานตะวัน
บริษัทก่อตั้งมาประมาณ 40 ปี เริ่มต้นจากท�ำหลอดงอเจ้าแรก
ของประเทศภายใต้ชอื่ ทานตะวัน หลังจากนัน้ ก็เพิม่ สายการผลิต
คือผลิตถุงพลาสติกแบบมีซิปที่สามารถเปิดปิดได้ และยังผลิต
สินค้าพลาสติกประเภทอืน่ อาทิ ใยขัดผิว ถุงนมแม่แบรนด์ซนั มัม
ในปัจจุบันบริษัทเน้นผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก พวกบรรจุภัณฑ์
แม่ลูกอ่อนที่คุณแม่จ�ำเป็นต้องใช้ เป็นเทรนด์ของประเทศ
และบริษัทยังเน้นรับจ้างผลิต (OEM) อีกด้วย

คุณเดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ดี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำ�กัด (มหาชน)
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โดยสาเหตุในการเข้ามาท�ำธุรกิจนี้ เพราะ
อดี ต เล็ ง เห็ น ว่ า ประเทศไทยไม่ มี ห ลอด
แบบงอใช้ การท�ำธุรกิจนี้จึงเป็นโอกาสที่ดี
ต่อมาได้ขยายการผลิตสูส่ นิ ค้ากลุม่ บรรจุภณ
ั ฑ์
ซึง่ กลุ่มนีม้ โี อกาสเติบโตสูง โดยเฉพาะกลุม่
ประเทศก�ำลังพัฒนา คือเอเชียคาดว่าจะมี
โอกาสเติบโตถึง 2 หลักตามความต้องการใช้
ส่วนประเทศที่พัฒนาแล้วความต้องการ
ใช้บรรจุภัณฑ์จะโตน้อยแค่หลักเดียวและ
โตต�ำ่ อาทิเช่น ยุโรป ญีป่ นุ่ และสหรัฐอเมริกา
แต่ก็ถือว่าทุกตลาดมีโอกาสขยายตัวที่ดี
รูปแบบของบริษัทจะเน้นทั้งรับจ้างผลิต

(OEM) และเป็นเจ้าของแบรนด์เอง ซึ่ง
สัดส่วนรายได้ปจั จุบนั รับจ้างผลิตจะมากกว่า
แต่ในอนาคตบริษทั ตัง้ เป้าหมายให้สดั ส่วน
จากแบรนด์ตัวเองมากขึ้น อย่างที่ผ่านมา
บริษทั จะเน้นรับจ้างผลิตอย่างเดียว แต่ปจั จุบนั
บริษทั ได้บวกดีไซน์เข้าไป ใส่คณ
ุ สมบัตขิ อง
สินค้าเข้าไปเพิม่ จะถามว่าลูกค้าต้องการอะไร
ดีไซน์แบบไหน ช่วยลูกค้าคิด ซึง่ คุณสมบัตนิ ี้
ถือเป็น Key Drivers (หัวใจส�ำคัญในการ
ขับเคลื่อน) ที่ส�ำคัญของบริษัททานตะวัน
ปัจจุบนั บริษทั มีโรงงาน 2 โรง ตัง้ ใน จ.นครปฐม
ทั้งหมด และปัจจุบันทั้ง 2 โรงอยู่ระหว่าง

ขยายก�ำลังผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ช่วงสิ้นปีนี้ ทั้งนี้ผล
ประกอบการของบริ ษั ท มี ก ารเติ บ โต
มากกว่า 10% ทุกปี และเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่ปี 2537 แล้ว
ในการด�ำเนินการต่าง ๆ จึงปฏิบัติตามกฎ
อย่างเคร่งครัด

มุมมองต่ออุตสาหกรรม
พลาสติกชีวภาพ
ส�ำหรับเทรนด์พลาสติกชีวภาพบริษทั มองว่า ณ ตอนนี้
วัตถุดบิ หลักของพลาสติกคือ ปิโตรเคมี แต่หากพูดถึง
ไบโอหรือชีวภาพ พบว่า มีทั้งที่มาจากปิโตรเลียม
และธรรมชาติ เมือ่ แยกแต่ละกลุม่ จะพบว่าปิโตรเลียม
จะมีทงั้ ทีย่ ่อยสลายได้และไม่ได้ ซึง่ ปัจจุบนั วัตถุดบิ
ที่ใช้ผลิตของทานตะวันส่วนใหญ่แม้ยังย่อยสลาย
ไม่ได้ แต่ก็ได้เพิ่มการใช้วัตถุดบิ ทีเ่ ป็นไบโอมากขึน้
ล่าสุดใช้ไบโอเบสซึ่งคิดเป็น 40% ของการผลิต
ทั้งหมดแล้ว
ปัจจุบนั เม็ดพลาสติกในไทยก�ำลังผลิต 100% พบว่า
เป็นไบโอเบสแค่ 1-2% เท่านั้น ส่วนใหญ่เป็น
ปิโตรเลียมเบสย่อยสลายไม่ได้ซึ่งพบเห็นได้ทั่วไป
อย่างถุงก็อบแก๊ป ถุงช็อปปิง้ และถุงซิปล็อก เป็นต้น

อย่างไรก็ตามปัจจุบันเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมก�ำลังมาแรง เป็นเทรนด์ของโลก
และเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้คนในการใช้พลาสติก อย่างประเทศ
แถบยุโรปที่พัฒนาแล้วก็จะใช้ไบโอพลาสติกมากขึ้น แต่ อุ ป สรรคหลั ก คือ
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีราคาค่อนข้างแพง อย่างไบโอเบสเมื่อเทียบกับปิโตรเลียม
เบสจะแพงกว่า 2-3 เท่า จึงมีค�ำถามว่าราคาที่แพงขนาดนี้ผู้บริโภครับได้แค่ไหน
และเมื่อแยกผลิตเป็นสินค้า เป็นแพ็กเกจ ราคาก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีก ค�ำถามคือ
คุณรักธรรมชาติแล้วยอมจ่ายหรือไม่ ถ้าไม่เกิดการผลักดันจากรัฐบาลหรือ
หน่วยงานราชการอย่างจริงจัง โอกาสที่คนจะจ่ายส่วนนี้ก็มองว่ายังน้อย
วารสาร อุตสาหกรรม
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เมื่ อ เทรนด์ ข องโลกไปทางไบโอ ล่ า สุ ด บริ ษั ท
จึ ง ได้ ศึกษา เตรี ย มสายการผลิ ต เพื่ อ รองรั บ ทั้ ง
ตัวไบโอเบส หรือปิโตรเลียมเบสแบบย่อยสลายได้
ไว้ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว และพร้ อ มผลิ ต ตามออเดอร์
ลูกค้าได้นับจากนี้
ส�ำหรับบทบาทของรัฐบาล เมือ่ เร็ว ๆ นี้ กรมส่งเสริม
คุ ณ ภาพและสิ่ ง แวดล้ อ ม กระทรวงทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายลดการใช้
ถุงพลาสติกในเมืองไทย ซึ่งถือเป็นเรื่องดี ปัจจุบัน
ไทยมีปริมาณการใช้ถุงพลาสติกปีละประมาณ
หมืน่ ล้านใบ เฉพาะร้านสะดวกซือ้ เซเว่นอีเลฟเว่น
ก็ประมาณ 3 พันใบแล้ว ขณะทีป่ ระเทศอืน่ ๆ พบว่า
มีการเก็บภาษีการใช้ถุง อย่างประเทศไอซ์แลนด์
พบว่า เมือ่ มีมาตรการเก็บภาษีถงุ ปริมาณการใช้
จึงลดลงไปกว่าสิบเท่า ส่วนประเทศไทยประเด็นหลัก
บริษทั คิดว่าการเก็บภาษีส�ำหรับไทยยังไม่ถึงเวลา
สิง่ ทีร่ ฐั บาลไทยควรท�ำคือ การสนับสนุนให้คนไทย
รูจ้ กั การแยกขยะก่อน เพราะการเก็บภาษีจากคนใช้
ถือเป็นภาระ ขณะทีร่ า้ นค้าต่าง ๆ นอกจากไม่เสียภาษี
ยังได้ประโยชน์ทั้งที่เป็นคนให้ถุงกับลูกค้าเอง

และเมือ่ การใช้ถงุ พลาสติกมีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม มีตน้ ทุนการจัดการทีค่ อ่ นข้างสูง
ดังนัน้ แนวทางทีเ่ หมาะกับไทยคือ การคัดแยกขยะมากกว่า และการรีดิวซ์ ลดการใช้
การรียูส ใช้ซ�้ำ และการรีไซเคิล คือสามารถน�ำไปรีไซเคิลผลิตกลับมาใช้ได้ใหม่ก็
จะตามมา เหล่านีเ้ ป็นสิง่ ทีร่ ฐั บาลควรท�ำ เพราะประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วต่างเริม่ จากจุดนี้

มุมมองต่อนโยบายภาครัฐ

ทีม่ ตี อ่ อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ
อย่างไรก็ตาม ในการท�ำงานของรัฐบาลปัจจุบันก็พบว่า
มีการสนับสนุนเรือ่ งไบโออยูพ่ อสมควร อาทิ สิทธิประโยชน์
ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)
ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติสนับสนุน และการสนับสนุน
จากภาคเอกชนในนามสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่ท�ำงานร่วมกับรัฐบาลมาตลอด เหล่านีเ้ ป็นสิง่ ทีร่ ฐั บาล
ช่วยเหลือ
นอกจากนี้ อยากให้รัฐบาลสนับสนุนให้มกี ารใช้หนุ่ ยนต์
และระบบออโตเมชัน่ แบบขยายวงกว้าง เพราะสิทธิประโยชน์
หุน่ ยนต์และระบบออโตเมชัน่ ปัจจุบนั ให้แต่บริษทั ทีไ่ ด้รบั
การส่งเสริมจากบีโอไอ แต่บริษทั ทัว่ ไปจะไม่ได้ จึงมองว่า
หากทุกบริษทั สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ดา้ นหุน่ ยนต์
และระบบออโตเมชัน่ จะท�ำให้มีโอกาสน�ำหุ่นยนต์เข้าไป
ใช้ในกระบวนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพ
แรงงานทักษะสูงและลดการใช้แรงงานทัว่ ไป เพือ่ เพิม่ การ
แข่งขันให้ผปู้ ระกอบการไทยมากขึน้
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สิง่ ทีบ่ ริษทั ได้รบั การสนับสนุน

จากภาครัฐโดยเฉพาะกระทรวงอุตสาหกรรม
ในส่วนของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ทีผ่ า่ นมาบริษทั ร่วมมือกับ
ภาครัฐมาโดยตลอด มีการวิจยั พัฒนาไบโอพลาสติก อย่างผลิตภัณฑ์
ถุงจากไบโอพลาสติกเมือ่ พัฒนาออกมาแล้วพบว่ายังมีขอ้ จ�ำกัดเรือ่ ง
ความร้อน ความคงทน เมือ่ เทียบกับพลาสติกทัว่ ไป โดยบริษทั ได้มี
การให้ทนุ สนับสนุนการวิจยั กับสถาบันการศึกษา เพือ่ น�ำการวิจยั นัน้
มาช่วยพัฒนาการผลิตของบริษทั

อย่างส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโดยกระทรวงอุตสาหกรรม
ได้เข้ามาช่วยเรือ่ งการแนะน�ำผูผ้ ลิตทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้บริษทั ไปร่วมมือ
หรือจับคู่ธุรกิจ ตลอดการให้ความรู้ สถาบันพลาสติกช่วยเหลือใน
หลายด้าน แนะน�ำเทคโนโลยีซงึ่ บริษทั เป็นสมาชิกอยูใ่ นสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยได้ทำ� งานกับภาครัฐอย่างใกล้ชดิ มาตลอด

มุมมองต่อยุทธศาสตร์เศรษฐกิจชีวภาพ
(ไบโออีโคโนมี) ในด้านของไบโอพลาสติก

บริษทั คอยติดตามอยูต่ ลอดว่าจะมีมาตรการอะไรบ้าง
แต่สงิ่ แรกบริษทั เชือ่ ว่าจะท�ำให้การผลักดันพลาสติก
ชีวภาพประสบความส�ำเร็จคือการสนับสนุนให้คนไทย
รู้จักแยกขยะก่อน นอกจากนีบ้ ริษัทยังเชื่อว่าไอโบพลาสติกจะเติบโตตั้งแต่หลักเดียวปลาย ๆ ไปถึง
2 หลักต้น ๆ ทีเดียว เพราะเป็นเรือ่ งทีท่ วั่ โลกให้ความ
ส�ำคัญ

ปัญหาและอุปสรรค
ตอนนีก้ ารสื่อสารของรัฐบาลยังไม่ชัดเจนพอ บางครัง้
อาจสร้างความเข้าใจผิด อย่างกรณีกล่องโฟมเรา
สามารถใส่อาหารได้ ไม่อันตราย แต่จะอันตราย
ถ้าน�ำไปเผา จึงเป็นคนละเรื่องกับการใช้ และถ้า
อันตรายจริงท�ำไมสหรัฐอเมริกาและญีป่ นุ่ ยังใช้โฟมอยู่
ซึ่งนีเ่ ป็นอุปสรรคส�ำคัญของประเทศ ดังนัน้ ต้องสือ่ สาร
ให้ชัดเจน อย่างประโยชน์ความจ�ำเป็นของไบโอพลาสติก
คืออย่างไรต้องบอกประชาชนรับรู้ แต่ยนื ยันว่าสิง่ แรก
ที่จะท�ำให้ไบโอในไทยเติบโตคือ คนไทยต้ อ งรู ้ จัก
การคัดแยกขยะ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการจ่าย
เพื่อสิ่งแวดล้อมของโลกใบนี้
วารสาร อุตสาหกรรม
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ต่อยอดความยั่งยืนธุรกิจจากความใส่ใจสังคม
ในยุคทีก่ ารด�ำเนินธุรกิจไม่ได้มแี ค่การซือ้ ขายกันระหว่างบุคคล
เพียง 2 กลุม่ คือผูซ้ อื้ และผูข้ ายแล้วจบกันไป แต่ผปู้ ระกอบการ
ยังต้องรับมือกับปัจจัยหลาย ๆ ด้าน ดังนั้นการท�ำอย่างไรให้
ธุรกิจยั่งยืนจึงเป็นโจทย์ที่ส�ำคัญ ปัจจุบันการด�ำเนินธุรกิจ
ต้องเปลีย่ นไปตามกระแสโลกและกระแสสังคม ท�ำให้ผปู้ ระกอบการ
ต้องปรับตัวเองอย่างมากมาย ทั้งเรื่องของการเปลี่ยนผ่าน
ด้านเทคโนโลยี การรับมือกับภาวะเศรษฐกิจโลก ตลอดจน
การรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดผลกระทบจากธุรกิจก็เป็น
หนึ่งในหลายปัจจัยส�ำคัญเช่นเดียวกัน
คุณสมศักดิ์ บริสทุ ธนะกุล ประธาน เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั ทีพบี ไี อ
จ�ำกัด (มหาชน) ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกครบวงจร ระบุวา่
“เราเป็นผูป้ ระกอบการในธุรกิจเกีย่ วกับพลาสติก ต้องบอกว่า พลาสติก
เป็นสิง่ ทีค่ ดิ ค้นและใช้มา 100 กว่าปี และพัฒนาเรือ่ ยมา แต่ใช้ยงั ไง
ให้ดี ใช้ยงั ไงไม่ให้กระทบสิง่ แวดล้อม เป็นสิง่ ทีส่ งั คมเพิง่ มา
ตระหนักช่วง 10 ปีหลังทีผ่ า่ นมา ถ้าคิดแต่แรกกระแสแบบนี้
คงไม่เกิด แต่เมื่อผลิตออกมาเยอะมากก็ต้องยอมรับ
ต้องท�ำอย่างไรให้ใช้ถกู วิธี ต้องพยายามรีไซเคิล สุดท้าย
พลาสติกแบบปกติกต็ อ้ งอยู่ คุณจะเก็บอาหารให้ยดื อายุ
นาน ๆ หรือว่าการขนส่งอาหาร ถ้าไม่มบี รรจุภณ
ั ฑ์ดี ๆ
เพื่อรักษาคุณภาพก็ไม่ได้ พลาสติกเป็นวัตถุดบิ
สังเคราะห์ที่ดีในแง่เศรษฐศาสตร์ เพียงแต่วา่
ท�ำอย่างไรให้ถกู ต้อง ดีทสี่ ดุ และพยายามน�ำ
กลับมาใช้ซำ�้ ก็จะช่วยลดปริมาณขยะลงได้”  
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ธุรกิจพลาสติก

ใส่ใจสิง่ แวดล้อมอย่างไร ?
บริษัทด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์พลาสติกมาแล้ว 37 ปี
โดยเริ่มเปิดตัวตั้งแต่ปี 2524 เริ่มต้นจากการที่ตนและพี่น้อง
รวม 3 คน ช่วยกันตัง้ กิจการขึน้ มา ยุคเริม่ ต้นมีพนักงาน 5 คน เริม่ จาก
ซือ้ เศษพลาสติกมารีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติก เพื่อขายให้กับโรงงาน
ถุงพลาสติก โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ลดต้นทุนให้กบั ซัพพลายเชนของ
บริษทั หลังจากนัน้ ในระยะต่อมา 2-3 ปี ได้รบั โอกาสจากโรงงานทีเ่ รา
ซือ้ เศษพลาสติกอยู่ ได้แนะน�ำให้รจู้ กั กับโรงงานในสิงคโปร์ ทีต่ อ้ งการ
ขายเครือ่ งจักร ท�ำให้ขณะนัน้ บริษทั มีกำ� ลังการผลิต 300 ตันต่อเดือน
หลังจากนัน้ ประมาณ 10 กว่าปีทแี่ ล้วบริษทั จึงเริม่ แตกไลน์มาท�ำบรรจุภณ
ั ฑ์
ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) ซึง่ ส่วนใหญ่จะใช้ในบรรจุภัณฑ์
อาหาร และอุตสาหกรรมคอนซูเมอร์โปรดักส์ โดยมี Joint Venture ญีป่ น่ ุ
เข้ามาร่วม ซึ่งรายนี้เป็น Top 5 ใน Flexible Packaging ทีญ
่ ปี่ นุ่
ชือ่ บริษทั คานาโอกะ ขณะเดียวกันเมือ่ เร็ว ๆ นีย้ งั เปิดอีกบริษทั หนึง่
ชือ่ ทีจอี าร์ที หรือ ไทย-เยอรมัน รีไซเคิล เทคโนโลยี ซึง่ เป็นการรีไซเคิล
ขัน้ สูง เป็นการน�ำเศษพลาสติกสะอาดมารีไซเคิล
โดยการทีเ่ ปิดบริษทั ใหม่ตอ้ งการน�ำพลาสติกทีใ่ ช้แล้วทิง้ น�ำกลับมาใช้ใหม่
ซึง่ บริษทั ใช้คำ� ว่า Post Consumer Waste อันแรกทีม่ าจากโรงงาน
เรียกว่า Post Industrial Waste บริษทั ก็เริม่ จากตรงนัน้ ขึน้ มา ถือเป็น
จังหวะที่ดี เพราะกระแสสิ่งแวดล้อมแรงขึ้นเรื่อย ๆ โดยประเทศ
พัฒนาแล้วเริม่ ใช้ถงุ พลาสติกน้อยลง แต่กลับไปใช้ถงุ พลาสติกทีห่ นาขึน้
แต่ผบ้ ู ริโภคต้องจ่ายเงิน ขณะเดียวกันก็โน้มน้าวให้ผบ้ ู ริโภคน�ำถุงกลับมา
ใช้ใหม่ ขณะเดียวกันบริษทั ได้มกี ารเปิดอีกบริษทั ทีเ่ มียนมาร์ เป็นการ
Joint Venture โรงงานหนึง่ ทีเ่ มียนมาร์ ผลิตและขายถุงพลาสติก
โดยเข้าไปซือ้ สินทรัพย์ และกลายเป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ 65% โดยบริษทั
เมียนมาร์ถอื หุน้ 25% อีก 10% เป็นบริษทั ในกลุม่ ลูกพีทที จี ซี ี ซึง่ เป็น
ผูซ้ พั พลายวัตถุดิบ เปิดด�ำเนินการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ซึง่
ถือเป็นการขยายตลาดใน CLMV

การขยายธุรกิจรองรับธุรกิจชีวภาพ
พลาสติกชีวภาพเป็นพลาสติกทีด่ ี 2 อย่าง คือ 1.ย่อยสลายได้เมือ่ ทิง้ ไปในสภาพทีพ่ อเหมาะ ซึง่ มันจะย่อยสลายเองเป็นดิน เป็นปุย๋ กับเป็น
คาร์บอนไดออกไซด์ ภายในเวลา 180 วัน บริษทั จึงได้ซอื้ หุน้ ในบริษทั มินมิ า่ ไต้หวัน ซึง่ บริษทั อยูร่ ะหว่างดูทศิ ทางว่าจะเป็นยังไง เนือ่ งจากเข้าใจว่า
พลาสติกชีวภาพประเภทนีม้ ปี ระโยชน์จริงแต่ราคาสูง และ 2.พลาสติกชีวภาพทีท่ ำ� มาจากพืช แต่สดุ ท้ายก็คอื พลาสติกทัว่ ไป ไม่ยอ่ ยสลาย
แต่ข้อดี คือ เมื่อมาจากพืช ก็ลดเรื่องคาร์บอนอิมิสชั่น เพราะฉะนั้นจึงแบ่งได้เป็น 2 แนวทาง แนวทางแรกย่อยสลายได้ เป็นข้อดีเรือ่ งการ
จัดการขยะ แนวทางที่ 2 ลดคาร์บอนอมิสชัน่ เพราะฉะนัน้ ก็อยูท่ ผี่ บู้ ริโภคจะเลือก หรือกระแสจะไปทางไหน ซึง่ ทางบริษทั ก็พร้อมทัง้ 2 ทาง
วารสาร อุตสาหกรรม
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ปัจจุบนั บริษทั มีคำ� สัง่ ซือ้ (Order) จากพลาสติกชีวภาพทัง้ 2 ประเภทนี้
อย่างสม�ำ่ เสมอ แต่จำ� นวนไม่มากนัก โดยจะมากขึน้ หรือน้อยลงอยูท่ ี่
การสนับสนุนของรัฐ โดยปัจจุบนั การออกกฎหมายของแต่ละประเทศก็มี
ส่วนส�ำคัญ ยกตัวอย่างเช่น ในอิตาลีใช้กฎหมายมาประมาณ 10 ปีแล้ว
โดยบังคับว่า ผลิตภัณฑ์พลาสติกทีใ่ ช้ครัง้ เดียวทิง้ ต้องเป็นไบโอพลาสติก
ชนิดย่อยสลายได้เท่านัน้ ส่วนฝรัง่ เศสก็เริม่ ตัง้ แต่ปี 2559-2560 มีแผนว่า
นอกจากเป็นพลาสติกชีวภาพทีย่ อ่ ยสลายได้แล้วยังต้องเป็นพลาสติก
ชีวภาพทีท่ ำ� จากพืชด้วย

นอกจากนีล้ า่ สุดปลายปีทแี่ ล้วออสเตรเลียก็มกี ารประกาศว่าจะไม่แจก
ถุงหูหว้ิ โดยต่อไปนีผ้ บู้ ริโภคต้องซือ้ 1 ใบ ประมาณ 15 เซนต์ คิดเป็นเงิน
4-5 บาท ซึง่ เป็นถุงอีกรูปแบบหนึง่ ทีใ่ หญ่ขนึ้ หนาขึน้ ใช้ซำ้� ได้ และระบุ
ชัดเจนว่าต้องใช้วตั ถุดบิ จากพลาสติกรีไซเคิลไม่ตำ�่ กว่า 80% โดยจะเป็น
ทิศทางทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปของสิง่ แวดล้อม ซึง่ บริษทั ก็มองเทรนด์และ
ปรับตัวตลอดเวลา

ความคาดหวังจากภาครัฐ
ปัจจุบนั ในประเทศไทยมีการใช้พลาสติกชีวภาพอยูน่ อ้ ยมาก ทีผ่ า่ นมา
ทางสมาคมไบโอพลาสติกมีการขอภาครัฐให้ช่วยสนับสนุนให้มี
มาตรการพิเศษทางภาษี (Tax Incentive) ส�ำหรับผูใ้ ช้ไบโอพลาสติก
ทีย่ อ่ ยสลายได้ แต่เข้าใจว่าเป็นเรือ่ งซับซ้อน Tax Incentive ดังกล่าว คือ
ขอให้ผู้บริโภคทีใ่ ช้ไบโอพลาสติก สามารถส�ำแดงค่าใช้จา่ ยได้ 3 เท่า
หรือ 300% โดยขณะนีม้ สี ำ� นักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) โดย
กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหนึง่ ทีเ่ ข้ามาช่วยเหลือ คอยกลัน่ กรอง
หน่วยงานถัดไปก็เกีย่ วกับกระทรวงการคลัง คือ ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) แต่มาตรการในการสนับสนุนนัน้ เข้าใจว่าภาครัฐจะมอง
ในเรือ่ งของภาพกว้าง

ต่อยอดความเข้มแข็งธุรกิจจากนโยบายรัฐ
ยุทธศาตร์เกีย่ วกับไบโออีโคโนมีทรี่ ฐั บาลท�ำอยูน่ นั้ น่าจะครอบคลุมอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องได้อย่างกว้างขวางมาก และไบโอพลาสติกก็จะเป็น
สิง่ แรก ๆ ทีถ่ กู กล่าวถึง และจะมีสงิ่ ทีเ่ กีย่ วข้องค่อนข้างหลากหลาย ขณะเดียวกันก็ตอ้ งการการสนับสนุนทีต่ า่ งกันออกไป ไม่ใช่เหมือนกันกับ
สิทธิประโยชน์ทมี่ อี ยูแ่ ล้วทุกอย่าง
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ความร่วมมือกับรัฐ
ช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมยัง่ ยืน

ส�ำหรับความร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม มีสำ� นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.) ได้จดั ตัง้ กองตรวจมาตรฐานพลาสติกขึน้ มา
คือ มาตรฐานพลาสติกชีวภาพทีย่ อ่ ยสลายได้เป็นมาตรฐานสากลแล้ว หลังจากนัน้ ก็รว่ มมือกับสถาบันพลาสติกผลิตถุงทวารเทียม ส�ำหรับแปะ
ข้างกายผูป้ ว่ ยทีถ่ า่ ยอุจจาระทางทวารหนักไม่ได้

โดยสถาบันพลาสติกเป็นตัวกลาง ในการมาดูวา่ ผูผ้ ลิตรายไหนช�ำนาญในการผลิตถุงทวารเทียม ประหยัดค่าใช้จา่ ยน�ำเข้า และเสริมสร้าง
ผู้ประกอบการไทยให้มคี วามช�ำนาญ โดยถุงใบนีม้ คี ณ
ุ สมบัตคิ อื ต้องไม่มกี ลิน่ อุจจาระออกมา ฟิลม์ ทีป่ ดิ ถุงต้องเก็บกลิน่ ได้ และต้องเป็นซิลโิ คน
พิเศษ ทางสถาบันพลาสติกก็เลือกบริษทั ทางเราเข้าไปท�ำ ส่วนผูท้ ำ� ฟิลม์ ก็มบี ริษทั พีทที จี ซี ี ตัวแปะซิลโิ คน ก็พยายามใช้ยางในประเทศเรา ซึง่ อยูใ่ น
ขัน้ ตอนทีก่ ำ� ลังพัฒนา และน่าจะออกมาใช้ได้เร็ว ๆ นี้ โดยในแต่ละส่วนก็จะน�ำมาประกอบกัน มีโรงงานประกอบเครือ่ งมือแพทย์ทเี่ ป็นทีย่ อมรับ
มีแพทย์เป็นผูป้ ระสานงานกับหน่วยงานทีใ่ ช้ ทัง้ ประกันสังคม ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ เพือ่ ทดลองใช้ โดยปัจจุบนั ถุงชนิดนีน้ ำ� เข้าใบละ 300 บาท
แต่ผลิตในประเทศคาดว่าน่าจะไม่เกิน 150 บาท ซึง่ เป็นประโยชน์ต่อผูใ้ ช้ และเป็นประโยชน์ตอ่ ประเทศในแง่ทลี่ ดต้นทุนการน�ำเข้า

นอกจากนี้ นวัตกรรมถุงทวารเทียมนี้คือตัวอย่าง
หนึ่งในการพิสูจน์ว่าไบโอพลาสติกไทยมีการพัฒนา
และถูกต้องแล้วที่รัฐบาลจะสนับสนุน
วารสาร อุตสาหกรรม
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มองการณ์ไกลกับการลงทุนใน

เกือบทุกเศรษฐกิจในอาเซียนมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว การลงทุน
ในอาเซียนจึงควรมองไปในมุมกว้าง ว่าในปีนี้จะมีธุรกิจใดบ้าง
ทีเ่ ติบโตขึน้ ซึง่ ตัง้ แต่เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เศรษฐกิจใน
อาเซียนเติบโตขึ้นตลอดเวลาและรวดเร็ว จึงเป็นเหตุผลที่คุณ
ไม่ควรวาด “ตลาดเกิดใหม่” ด้วยแปรงกว้าง ๆ ควรมองไปที่
ประเทศต่าง ๆ เป็นรายบุคคลและลงทุนในประเทศเหล่านี้ตาม
ศักยภาพของพวกเขา ดังนัน้ เรามามองการเติบโตและการลงทุน
ในอาเซียนกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง

ไทย ถือเป็นสถานทีท่ เี่ หมาะส�ำหรับการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์

ในมุมมองของโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงและความสามารถ
ในการจ่ายเงิน ตลาดคอนโดมิเนียมในประเทศไทยมีความแข็งแกร่ง
และยังคงเพิ่มขึ้น ราคาตลาดของอาคารชุดพักอาศัยใจกลางเมือง
กรุงเทพฯในปี 2560 เท่ากับ 210,667 บาทต่อตารางเมตรในขณะที่
ปี 2561 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 233,840 บาทต่อตารางเมตร และ
ในปัจจุบันธุรกิจที่ก�ำลังมาแรงอีก 1 ธุรกิจก็คือ ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
ซึ่งก�ำลังได้รับความสนใจจากคนไทยเป็นอย่างมาก

มาเลเซีย สกุลเงินของมาเลเซียอยู่ใกล้ระดับต�่ำสุดนับสิบปี

การแลกเงินตราต่างประเทศเป็นเงินริงกิตมาเลเซียและการซือ้ สินทรัพย์
ในประเทศถือเป็นข้อตกลงทีด่ ยี งิ่ ขึน้ กว่าทีเ่ คย อสังหาริมทรัพย์ทสี่ ำ� คัญ
อันดับสองในมาเลเซียอยูใ่ นกลุม่ ประเทศทีม่ รี าคาแพงทีส่ ดุ ในเอเชีย
คุณสามารถซื้อคอนโดในใจกลางเมืองกัวลาลัมเปอร์ที่ราคาต�่ำกว่า
3,000 เหรียญต่อตารางเมตร ดังนั้นการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์
จึงเป็นจุดทีน่ า่ สนใจของประเทศมาเลเซียในเวลานี้ ปัจจัยเหล่านีท้ ำ� ให้
มาเลเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่น่าลงทุนในปี 2561

กัมพูชา

เป็นประเทศทีม่ กี ารพัฒนาน้อยทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ในเอเชีย
แต่กม็ อี ตั ราเติบโตเร็วกว่าทีค่ ดิ ประเทศเล็ก ๆ แห่งนีอ้ ยูใ่ นใจกลางของ
อินโดจีนที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา และ
ขณะนี้ก�ำลังเปิดกว้างส�ำหรับธุรกิจเช่นเดียวกับตลาดชายแดนอื่น
กัมพูชามีประวัติหลีกเลี่ยงภาวะถดถอย พวกเขาข้ามวิกฤตการณ์
ทางการเงินในปี 2551 ซึง่ เป็นฟองสบูเ่ ทคโนโลยีในช่วงต้นทศวรรษที่
2000 รวมถึงวิกฤตการเงินในเอเชียในปี 2540 ในขณะที่กัมพูชา
แทบจะไม่ชะลอตัวเลย เศรษฐกิจของประเทศยังคงรักษาอัตราการ
เติบโตได้มากกว่า 7% ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
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ฟิลิปปินส์ เศรษฐกิจฟิลิปปินส์ยังคงแข็งแกร่ง GDP ของ

พวกเขาเพิ่มขึ้น 6.9% ในปีที่แล้วโดยคาดว่าเป็นประเทศที่เติบโต
เร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทด้านเทคโนโลยีและการ
จ้างงานในธุรกิจอื่น ๆ นับไม่ถ้วนก�ำลังขยายสู่ฟิลิปปินส์ เป็นผลให้
Microsoft และ Google เป็นหนึ่งในนักลงทุนต่างชาติที่ใหญ่ที่สุด
ของประเทศ นอกเหนือจากนั้น Coca-Cola, P & G และ Nestle
ก็เป็นที่ยอมรับเช่นกัน

สิงคโปร์ เป็นประเทศที่ราคาอสังหาริมทรัพย์สูงและหายาก

จึงไม่เหมาะทีจ่ ะลงทุนในด้านนี้ แต่สงิ่ หนึง่ ทีส่ งิ คโปร์ได้ชเู ป็นนโยบาย
หลักคือการพัฒนาขีดความสามารถของ “อีคอมเมิรซ์ ” เพือ่ รองรับ
โอกาสทางการค้าใหม่ ๆ สร้างความคล่องตัวและโอกาสทางการค้า
ส�ำหรับทั้งภูมิภาคอาเซียน จึงไม่แปลกเลยที่ในปี 2561 นี้จะเป็นปี
ของการลงทุนอีคอมเมิร์ซของทั้งสิงคโปร์และอาเซียน

เวียดนาม ในปี 2560 เศรษฐกิจเวียดนามขยายตัว 6.8%

เมื่อเทียบกับปีก่อน ด้วยแรงส่งจากภาคการเกษตรซึ่งฟื้นตัวจาก
ภัยแล้ง บวกกับภาคการผลิต ที่ขยายตัว 14% และการส่งออกที่
ขยายตัว 21% เมือ่ เทียบกับปีกอ่ นตามล�ำดับ และในปี 2561 คาดว่า
การขยายตัวของเศรษฐกิจจะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง และเวียดนามจะ
เป็นอีก 1 ประเทศ ที่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซก�ำลังขยายตัวสูง

อินโดนีเซีย

มีการเจริญเติบโตทางธุรกิจทีม่ นั่ คงมาโดยตลอด
ด้วยแรงสนับสนุนจากรัฐบาลในการปฏิรูปประเทศให้เป็นแหล่ง
ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ ในอดีตการจ้างงานและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

ล้วนมาจากภาคเกษตรกรรมทั้งสิ้น แต่ภายหลังภาคอุตสาหกรรม
ภาคการผลิต และภาคบริการเริ่มมีบทบาทมากขึ้น ในส่วนของ
ภาคบริการนัน้ จะเน้นอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว การค้าปลีกและส่ง
ซึ่งคิดเป็น 20% ของ GDP

ลาว แหล่งรายได้หลักคือ แหล่งทรัพยากรธรรมชาติอนั มหาศาล

รวมถึงผลิตภัณฑ์การเกษตรและป่าไม้แร่ธาตุ เช่น ทอง ทองแดง
สังกะสี ตะกั่วและศักยภาพด้านไฟฟ้าพลังน�้ำ การท�ำเหมืองแร่
และพลังงานน�ำ้ เป็นส่วนทีส่ ร้างกระแสเงินตราต่างประเทศมากทีส่ ดุ
และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของการลงทุนโดยตรงทัง้ หมด โดยมีจนี
เวียดนาม ไทย เกาหลี ฝรัง่ เศสและญีป่ นุ่ เป็นแหล่งทีม่ าของเงินทุน
นอกจากนั้นลาวยังได้รับประโยชน์อย่างมากในเขื่อนไฟฟ้าพลังน�้ำ
ในลุม่ แม่นำ�้ โขง ส่วนภาคการเกษตรยังคงเป็นแกนหลักของเศรษฐกิจ
มีเกษตรกรกว่าร้อยละ 75 ของประชากรและมีสดั ส่วนประมาณร้อยละ
29 ของ GDP

บรูไน เพือ่ ให้นกั ลงทุนได้รบั ใบอนุญาต ทางรัฐบาลจึงได้วางระบบ

การติดตามอย่างรวดเร็ว (FDI) โดยผ่านการประสานงานจาก BEDB
ซึ่งเป็นหน่วยงานแนวหน้าในการส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวก
ส�ำหรับการอนุมตั โิ ครงการต่าง ๆ จากทางรัฐบาล โดยจะท�ำงานร่วมกับ
นักลงทุนจากต่างประเทศ ให้ได้รบั ความสะดวกสบายในการท�ำงาน
ส่งเสริมให้มีการเข้ามาลงทุนในประเทศมากขึ้น

เมี ย นมา เป็นหนึ่งในประเทศที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีศักยภาพทางการตลาดที่ส�ำคัญส�ำหรับ
การเติบโตและการขยายตัวของบริษัทต่างชาติ ด้วยข้อได้เปรียบ
ทางยุทธศาสตร์และความอุดมสมบูรณ์ โดยมีนำ�้ มันและก๊าซธรรมชาติ
เป็นสินค้าส่งออกหลัก บางส่วนของอุตสาหกรรมการผลิตอืน่ ๆ ได้แก่
การท�ำเหมืองการผลิต การแปรรูปทางการเกษตรและการก่อสร้าง
การลงทุ น จากต่ า งประเทศส่ ว นใหญ่ จ ะเน้ น ไปที่ โ ทรคมนาคม
น�ำ้ มันและก๊าซ นอกจากนีเ้ มียนมายังมีภาคบริการขนาดใหญ่ซงึ่ คิดเป็น
สัดส่วนประมาณร้อยละ 46 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 28
และร้อยละ 26 ของ GDP ตามล�ำดับ
วารสาร อุตสาหกรรม
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เปิด 5 โปรเจกต์ยักษ์ใน EEC

เร่งเครื่องตอกหมุดปีนี้ หนุน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
การลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานและการลงทุนสนับสนุน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้กรอบการลงทุน
ร่วมภาครัฐและเอกชนในวงเงิน 1.5 ล้านล้านบาท ในส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ
EEC 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ซึ่งการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมนับเป็นสัดส่วนใหญ่ของ
งบลงทุนทั้ ง หมด เพื่อยกระดับคุณภาพและเพิ่มการเชื่อมต่อภายในประเทศและภูมิภาคมากขึ้นทั้งทางบก ทางน�้ำและทางอากาศ
รวมถึงสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและโลจิสติกส์ของเอเชียในอนาคต โดยในปีนี้ (2561) จะเริ่มเห็นความชัดเจนของ
5 โครงการหลัก ดังต่อไปนี้

สนามบินอูต่ ะเภา
สูเ่ มืองการบินตะวันออก
การก่อสร้างสนามบินอูต่ ะเภา ให้เป็นสนามบินเชิงพาณิชย์แห่งที่ 3
มีเป้าหมายจะเพิ่มจ�ำนวนผู้โดยสารเป็น 15 ล้านคนในระยะ 5 ปี
ซึ่งเฟสแรกอาจพัฒนาเป็นแอร์พอร์ตซิตี้ มีอาคารผูโ้ ดยสาร รันเวย์
และอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการบิน เช่น อุตสาหกรรมการซ่อม
อากาศยาน ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับแอร์บัส ให้เข้ามาร่วม
ลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าวและที่ส�ำคัญจะต้องเกิดโครงการ
รถไฟความเร็วสูงเพือ่ เข้ามาเชือ่ มโยงระบบโลจิสติกส์ และเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพให้สนามบินอูต่ ะเภา เพื่อรับนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ส่วนเฟสที่ 2 มีเป้าหมายในการ
พัฒนาให้เป็นมหานครการบินทีร่ องรับจ�ำนวนผูโ้ ดยสารได้ 30 ล้านคน
ในอีก 10 ปี และ 60 ล้านคนในอีก 15 ปี โดยสนามบินนี้จะใช้
ประโยชน์ได้ทั้งทางคมนาคม โลจิสติกส์ ผนวกเข้ากับการใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์
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ส�ำหรับความก้าวหน้าของสนามบินอู่ตะเภา ขณะนีอ้ ยู่ระหว่าง
การส�ำรวจและออกแบบพื้นที่สนามบินทั้งหมด อีกทัง้ ศึกษาข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลา
1 ปี พร้อมประเมินว่าจะก่อให้เกิดการลงทุนในช่วงปี 2562 คาดว่า
โครงการทั้งหมดจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในปี 2566

รถไฟความเร็วสูง เชือ่ ม 3 สนามบินแบบไร้รอยต่อ
โครงการสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง
สุวรรณภูมิ และอู่ตะเภา) เพือ่ แก้ปญ
ั หาความแออัดของสนามบิน
ดอนเมืองและสุวรรณภูมิ ให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางสู่ทั้ง 3
สนามบินโดยไม่ต้องเปลี่ยนขบวน ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กนศ.) ได้เห็นชอบ
ตามข้อเสนอกระทรวงคมนาคม ในการปรับปรุงระบบขนส่งทางราง
ให้รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออก ความเร็ว 250 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง

สามารถวิ่งเชื่อมโยงทั้ง 3 สนามบินโดยให้บริการเส้นทางร่วมกับ
แอร์พอร์ตลิงก์ (พญาไท-สุวรรณภูม)ิ และแอร์พอร์ตลิงก์สว่ นขยาย
(พญาไท-ดอนเมือง) ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางจาก กรุงเทพฯ-ระยอง
ไม่เกิน 1 ชัว่ โมง ส�ำหรับค่าโดยสารจากสนามบินดอนเมือง-อูต่ ะเภา
500 บาท/เที่ยว จากสนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินอู่ตะเภา 300
บาท/เที่ยว โดยคาดว่าจะสามารถสรรหาผู้ร่วมทุนได้ในเดือน
กรกฎาคม 2561 หลังจากนั้นจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการก่อสร้าง
และคาดว่าจะเปิดด�ำเนินการได้ในปี 2566

เดินหน้าพัฒนา 3 ท่าเรือ
(แหลมฉบัง-สัตหีบ-มาบตาพุด)
จากการตั้งเป้าหมายที่จะยกระดับศักยภาพความเป็นเมืองท่า เพื่อก้าวสู่การเป็น 1 ใน 10
ประเทศของโลกที่มีเรือผ่านท่ามากที่สุดตามเป้าหมาย ดังนั้นเพื่อขยายโอกาสทางการค้า
และการลงทุนของประเทศไทย จึงน�ำมาสู่การผลักดันโครงการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์
ส�ำคัญ 3 แห่ง ได้แก่ โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 โครงการพัฒนา
ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 และโครงการพัฒนาท่าเรือสัตหีบให้
เป็นท่าเรือพาณิชย์แห่งใหม่สำ� หรับการขนส่งสินค้าและการท่องเทีย่ ว
โดยการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะ 3 เพือ่ ให้เกิดการรองรับการขนส่ง
สินค้าทางทะเลระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยจะด�ำเนินการ
ก่อสร้างท่าเทียบเรือส�ำหรับจอดเรือน�ำ้ ลึก และสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
อื่น ๆ ซึ่งจะเปิดให้เอกชนร่วมทุนได้ในปีนี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จใน
ปี 2568 ส�ำหรับโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
ระยะ 3 จะพัฒนาเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของสาธารณูปโภคหลัก
ในการรองรั บ การขนส่ง สิ น ค้ า เหลวก๊ า ซธรรมชาติ แ ละ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง ทัง้ นีค้ าดว่าจะเริม่ ก่อสร้างได้ในปี 2562
และพร้อมเปิดด�ำเนินการให้ใช้ในปี 2567 ส่วนโครงการ
พัฒนาท่าเรือสัตหีบ จะปรับปรุงให้สามารถรองรับด้านการ
ท่องเที่ยวจากเรือขนาดใหญ่ที่จะเชื่อมโยงเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยวไว้ด้วยกัน
วารสาร อุตสาหกรรม
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โครงการดึงดูด
10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
โครงการดึงดูด 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย จะใช้การเชื่อมโยง
แลกเปลีย่ น และถ่ายทอดเทคโนโลยีขนั้ สูงกับประเทศชัน้ น�ำต่าง ๆ
และจัดตั้งโซนพืน้ ทีส่ ำ� หรับอุตสาหกรรม S – Curve เข้าไว้ดว้ ยกัน
นอกจากนีย้ งั คาดหวังว่าญีป่ นุ่ อาจลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ที่ไม่เคย
เกิดขึ้นในไทยมาก่อน โดยในระยะเวลา 5 ปีแรกคาดการณ์ไว้
ว่าจะมีเม็ดเงินลงทุนไม่ต�่ำกว่า 14 พันล้านดอลลาร์-สหรัฐ หรือ
ประมาณ 5 แสนล้านบาท โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์
แห่งอนาคต การบิน หุ่นยนต์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การแพทย์
ครบวงจร และปิโตรเคมีและเคมีชีวภาพ

การพัฒนาเมืองใหม่ 4 แห่ง
(ฉะเชิงเทรา ระยอง พัทยา และอูต่ ะเภา)
โครงการการพัฒนาเมืองใหม่ 4 แห่ง ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ระยอง พัทยา และอู่ตะเภา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะเป็นมหานครใหม่ ด้วยการจัดวาง
ระบบผังเมือง และทีอ่ ยูอ่ าศัยทีท่ นั สมัย ค�ำนึงถึงรูปแบบการด�ำเนินชีวติ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และมีความกลมกลืนกับวัฒนธรรมในพืน้ ทีแ่ ละธรรมชาติ
ซึ่งจะเป็นยุทธศาสตร์ส�ำคัญในการรองรับคน แรงงาน และนักท่องเทีย่ วทีจ่ ะเข้ามา นอกจากนี้ จะมุง่ ส่งเสริมด้านการศึกษา การสาธารณสุข
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และสร้างความพร้อมทั้งการสาธารณูปโภค ไฟฟ้า น�้ำประปา และการคมนาคม เพื่อความสมบูรณ์ของการใช้ชีวิต
ของทุกคน
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ฉะเชิงเทรา

จะเป็นเมืองใหม่นา่ อยูท่ นั สมัยรองรับการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร
และการเติบโตของเมือง โดยฉะเชิงเทรามีจุดเด่นของที่ตั้งใกล้ทั้ง
กรุงเทพฯ และสนามบินอูต่ ะเภา การเดินทางสะดวกโดยรถไฟความเร็วสูง
สายตะวันออกกรุงเทพฯ-ระยอง เป็นตัวเชื่อมการเดินทาง

ระยอง

โดยแนวคิดในการวางแผนการพัฒนาเมืองใหม่ระยอง ได้รับการ
ก�ำหนดบทบาทของเมืองให้เป็นฐานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของ
ประเทศ เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเกษตรกรรมภาคตะวันออก
โดยมีแนวคิดให้เป็นเมืองการศึกษาและวิทยาศาสตร์ พัฒนาให้
เป็นเมืองในระดับนานาชาติ มีธรุ กิจทันสมัย รองรับนักธุรกิจ นักวิจยั
และแรงงานขั้นสูง

พัทยา

จะเป็ น เมื อ งใหม่ที่ ไ ด้ รั บ การยกระดั บ สูแ่ หล่ง ท่อ งเที่ ย วและ
เมืองน่าอยู่ระดับแนวหน้าของโลก และส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลาง
ธุ ร กิ จ การประชุ ม ระดั บ โลกศู น ย์ ก ารประชุ ม และแสดงสิ น ค้ า
นานาชาติ และศูนย์บริการทางการแพทย์ระดับนานาชาติ ตลอดการ
ท่องเที่ยวคุณภาพเชิงธุรกิจ ครอบครัว และสุขภาพ

อูต่ ะเภา

จะเป็ น เมื อ งใหม่ จ ากการพั ฒ นาสนามบิ น อู ่ ต ะเภาให้ เ ป็ น
ท่าอากาศยานพาณิชย์แห่งที่ 3 เป็นศูนย์ธุรกิจการบินและ
การซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน ที่เชื่อมต่อกับโครงการพัฒนาท่าเรือ
จุกเสม็ด สัตหีบ และรถไฟความเร็วสูงจากความพร้อมในด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน จึงมีแนวคิดการพัฒนาเมืองให้เป็นศูนย์กลาง
ธุรกิจการบินและโลจิสติกส์ และรองรับธุรกิจการเงินระหว่าง
ประเทศในรัศมีห่างจากสนามบินอู่ตะเภาประมาณ 5 กิโลเมตร

อย่างไรก็ตามทั้ง 5 โครงการที่กล่าวมาข้างต้นหากสามารถดำ�เนินการให้ประสบผลสำ�เร็จตามกรอบระยะเวลาที่วางไว้ได้
คาดว่าจะสามารถช่วยดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เพื่อพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยมีความทันสมัย สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และทำ�ให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้
ปานกลาง
วารสาร อุตสาหกรรม
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สหรัฐฯ ใช้ระบบ AI
ช่วยพิจารณาคดีความ

ระบบ AI สามารถให้ข้อมูลที่ไม่ล�ำเอียงเนื่องจาก
ปราศจากความคิ ด เห็ น และความรู ้ สึ ก ส่ว นตั ว
ของผูพ้ พิ ากษา เพือ่ ช่วยให้ตดั สินใจได้อย่างยุตธิ รรม
และเป็ น กลาง ซึ่ ง ขั้ น ตอนของการประมวลผล
จะเริ่มต้นขึ้นหลังจากผู้ต้องหาถูกพิมพ์ลายนิ้วมือ
โดยข้อมูลต่าง ๆ จะถูกส่งเข้าไปในระบบที่ควบคุม
ด้วยคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง เเละในการไต่สวนคดี
ครั้ ง แรกจากเรื อ นจ� ำ ผู ้ ต ้ อ งหาจะปรากฏตั ว ต่ อ
ผู้พิพากษาผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ และจะมี
การเเจ้งระดับคะเเนนความเสีย่ งจากผลการประเมิน
ของผู้ต้องหาแก่ผู้พิพากษา ซึ่งผู้ต้องหาที่มีระดับ
คะแนนจากการประเมินความเสีย่ งต�ำ่ มักถูกปล่อยตัว
ภายใต้การควบคุมความประพฤติของศาล จนกว่า
จะถึงวันนัดขึ้นศาลครั้งต่อไป

ศาลในสหรัฐฯ หลายแห่ง บรรดาผูพ้ พิ ากษาอยูร่ ะหว่างเริม่ ใช้ปญ
ั ญาประดิษฐ์
หรือ Artificial Intelligence (AI) ในการช่วยตัดสินใจว่า ผูก้ ระท�ำผิดควรถูกจ�ำคุก
เมื่ อ ไหร่ เเละนานเเค่ ไ หน โดยในการสร้ า งระบบ AI ที ม นั ก วิ จั ย ได้ ใ ช้
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ห ลายเครื่ อ งเพื่ อ วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล จากคดี ค วามในศาล
หลายพันคดี โดยเครื่องคอมพิวเตอร์จะใช้ข้อมูลดิบเหล่านี้ประมวลผลว่า
ผู้ต้องหาจะก่ออาชญากรรมครั้งใหม่อีกหรือไม่ หรืออาจจะไม่มารายงานตัว
ในวันไต่สวนคดีตามก�ำหนด

สนามบินทั่วโลกจ่อใช้

“เทคโนโลยีจดจ�ำใบหน้า”
ในการรักษาความปลอดภัย

ปัจจุบนั หลายประเทศทัว่ โลกก�ำลังพัฒนา ทดสอบ
และน� ำ เทคโนโลยี จ ดจ� ำ ใบหน้ า หรื อ Face
Recognition มาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ รวมทัง้
ในด้านการรักษาความปลอดภัย เช่น สนามบิน
นานาชาตินครลอสแองเจลิส หรือ LAX, ส�ำนักงาน
ความปลอดภั ย ด้ า นการคมนาคมของสหรั ฐ ฯ
หรือ TSA ก�ำลังทดลองใช้เทคโนโลยีจดจ�ำใบหน้า
ในการถ่ า ยรู ป ใบหน้ า ของผู ้ โ ดยสารเพื่ อ น� ำ มา
เปรียบเทียบกับรูปบนพาสปอร์ต ก่อนทีจ่ ะผ่านจุดตรวจ
ความปลอดภัย ทัง้ นี้ คาดว่า TSA จะน�ำเทคโนโลยีนี้
มาใช้ตามสนามบินต่าง ๆ ในสหรัฐฯ ในช่วง 2 ปี
ข้างหน้า หากการทดลองนีใ้ ห้ผลน่าพอใจ
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อย่ า งไรก็ ต าม การใช้ เ ทคโนโลยี จ ดจ� ำ ใบหน้ า
อย่างแพร่หลาย ยังคงมีข้อเสียหรือข้อจ�ำกัดอยู่บ้าง
หมายความว่ า จะต้ อ งมี ใ บหน้ า เป็ น จ� ำ นวนมาก
และข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของใบหน้าเหล่านั้น
จะถูกเก็บไว้ในโลกออนไลน์มากขึ้นเช่นกัน ซึ่งอาจ
น�ำไปสู่ประเด็นเรื่องความปลอดภัยและความเป็น
ส่วนตัว ไม่ว่าจะในโทรศัพท์มือถือ หรือในสื่อสังคม
ออนไลน์ต่าง ๆ

“ซูเปอร์วู้ด”

ไม้ที่แข็งแกร่งกว่าเหล็ก !!
ทีมวิจยั จากมหาวิทยาลัยแมรีแ่ ลนด์ น�ำแท่งเหล็กมากะเทาะ
กับแผ่นไม้ปกติ พบว่าแผ่นไม้ทั่วไปสามารถเปราะหักได้ง่าย
ก่อนจะน�ำแผ่นไม้รูปแบบใหม่ หรือที่เรียกว่า “ซูเปอร์วู้ด”
ที่คิดค้นขึ้น มาลองทดสอบในแบบเดียวกัน ซึ่งพบว่าแผ่นไม้
ซูเปอร์วู้ด ไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วน โดยซูเปอร์วู้ดที่ผลิตขึ้น
มีความแข็งแรงกว่าแผ่นไม้ปกติถึง 10 เท่า และหนากว่า
แผ่นไม้ปกติ 3 เท่าตัว นอกจากนี้ แผ่นไม้ซูเปอร์วู้ดยังมี
น�้ำหนักเบาและใช้ต้นทุนต�่ำ

โดยหัวใจของการท�ำแผ่นไม้ ซูเปอร์วู้ด คือ การดึงโพลิเมอร์ที่มีอยู่
ในแผ่นไม้โดยธรรมชาติ หรือที่เรียกว่า “Lignin” ซึ่งเป็นสารที่ช่วย
ให้เนือ้ ไม้เกาะตัวกันออกไปครึง่ หนึง่ ด้วยการแช่แผ่นไม้ในสารเคมี
ทีล่ ะลายโพลิเมอร์ Lignin ซึง่ เมือ่ Lignin สลายตัวออกมา ก็จะท�ำให้
เนื้อไม้เกาะตัวกันแน่นหนาและแข็งแรงมากขึ้น ก่อนจะบีบอัด
แผ่นไม้ดว้ ยความร้อนเป็นเวลา 1 วันเต็ม ท�ำให้ได้แผ่นไม้ซเู ปอร์วดู้
ที่แข็งแรงและมีน�้ำหนักเบา เหมาะส�ำหรับการสร้างโครงรถยนต์
เครื่องบิน ใบพัดกังหันลมและอย่างอื่นอีกมากมาย

นวัตกรรมใหม่
สร้างบ้านด้วยเทคโนโลยี

เครื่องพิมพ์สามมิติ
เเบร็ท เเฮ็กเกลอร์ จากหน่วยงาน นิว สตอรี่
เปิดเผยว่า ปัญหาทีห่ น่วยงานก�ำลังประสบอยู่
คื อ มี ค นราวหนึ่ ง พั น ล้ า นคนที่ ไ ม่ มี บ ้ า น
โดยการแก้ปัญหานี้คือความสามารถในการ
สร้ า งบ้ า นได้ จ� ำ นวนมากขึ้ น แบบทวี คู ณ
ในราคาที่ ถู ก ลงอย่ า งมาก และสร้ า งได้
ในเวลาทีร่ วดเร็ว โดยใช้เทคโนโลยีเครือ่ งพิมพ์
สามมิติเเบบใหม่

เจสัน บอลลาร์ด จากบริษัทก่อสร้างด้วยหุ่นยนต์ไอคอน เปิดเผยว่า ทางบริษัท
สามารถพิ ม พ์ บ ้ า นเสร็ จ หนึ่ ง หลั ง ภายในเวลาไม่ ถึ ง 48 ชั่ ว โมง และหาก
เดินเครือ่ งพิมพ์ทรี่ ะดับความเร็วสูงสุด จะสามารถสร้างบ้านเสร็จภายใน 12 ชัว่ โมง
ทั้งนี้ บ้านแบบธรรมดาที่ทางหน่วยงานสร้างขึ้น มีราคาค่าก่อสร้างที่หลังละ
6,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 200,000 บาท โดยในระยะยาวราคาค่าสร้างบ้าน
หลังใหม่น่าจะลดลงมาอยู่ที่ต�่ำกว่า 4,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 120,000
กว่าบาท อย่างไรก็ตาม ทางหน่วยงาน นิว สตอรี่ วางแผนที่จะเริ่มต้นพิมพ์บ้าน
หลายหลังในประเทศเอลซัลวาดอร์ในปีนี้
วารสาร อุตสาหกรรม
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“ยางรถยนต์อจั ฉริยะ”

โดยภายในล้ อ รถยนต์ จ ะมี ม อสบรรจุ อ ยู ่
ซึ่งดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ CO2
ผ่ า นรู ข นาดเล็ ก ๆ หลาย ๆ รู ที่ อ ยู ่ บ ริ เ วณ
ขอบยาง เเล้วเปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
ให้ ก ลายเป็ น แก๊ ส อ็ อ กซิ เ จน ผ่ า นขั้ น ตอน
การสังเคราะห์เเสงตามธรรมชาติ นอกเหนือจาก
จะช่วยลดมลพิษลงเเล้ว ยางล้อรถยนต์สเี ขียว
“อ็อกซิจีน” ยังผลิตกระเเสไฟฟ้าเองได้ด้วย
จากพลั ง งานที่ เ กิ ด จากการสั ง เคราะห์ เ เสง
อย่างไรก็ตาม บริษัทชี้ว่า มีความเป็นไปได้
ทีย่ างล้อรถยนต์ดงั กล่าว น่าจะออกมาสูต่ ลาด
ผู้บริโภคได้ภายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

เซบาสเตี ย น ฟอนเทน (Sebastien Fontaine) นั ก ออกแบบทาง
อุตสาหกรรมอาวุโสแห่งบริษัทกู้ดเยียร์ เปิดเผยว่า ยางล้อรถยนต์ยุคใหม่
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม มีชื่อเรียกว่า “อ็อกซิจีน” (Oxygene) เหมาะ
แก่การใช้งานในเมืองใหญ่ทมี่ ปี ระชากรสิบล้านคนขึน้ ไป เพราะจะมีรถยนต์
ใช้กันถึงสองล้านกว่าคัน

“กระจกอัจฉริยะ”

ผู้ช่วยใหม่ของธุรกิจหน้าร้าน
ปีเตอร์ จอห์นสัน ผูบ้ ริหาร FaceCake บริษทั เทคโนโลยีดา้ นการตลาด
ใช้กระจกอัจฉริยะ MeMoMi ในการขายสินค้าเครื่องส�ำอางค์
โดยแอพพลิเคชัน MeMoMi จะบันทึกภาพนิง่ และวิดโี อลูกค้าทีเ่ ข้ามา
ทดลองเครื่ องส� ำ อางค์ เ สมื อนจริ ง ตั้ ง แต่ การเตรี ยมผิ ว รองพื้น
ปกปิดริ้วรอย เขียวคิ้ว ทาปาก ปัดแก้ม โดยมีค�ำอธิบายการใช้
แต่ละขัน้ ตอน และท�ำให้ลกู ค้าจดจ�ำวิธกี ารใช้เมือ่ ซือ้ สินค้าเหล่านัน้
กลับบ้าน นอกจากนี้ หากเกิดเหตุการณ์ลกู ค้าแน่นร้าน จนต้องต่อคิว
จ่ า ยเงิ น เป็ นแถวยาว กระจกอั จฉริ ยะ ยั ง เปิ ดโอกาสให้ ลูก ค้า
เลือกซื้อสินค้าและจ่ายเงินได้ทันทีที่หน้ากระจกอีกด้วย
อเล็ ก เจไฟรส์ ผู ้ จั ด การทั่ ว ไปของบริ ษั ท Intel กล่ า วว่ า
กระจกอัจฉริยะได้ต่อยอดไปที่ระบบการดูแลลูกค้าที่ครบวงจร
ตั้ ง แต่ สิ่ ง ที่ ลู ก ค้ า ชอบและไม่ ช อบ การทดลองสิ น ค้ า ประวั ติ
การซือ้ สินค้า และเก็บข้อมูลเหล่านีไ้ ว้เพือ่ ส่งเสริมการขายในอนาคต
ซึ่งเชื่อมโยงการตลาดออนไลน์กับธุรกิจที่มีหน้าร้านเข้าด้วยกัน
ได้อย่างลงตัว และเป็นการดึงลูกค้ากลับเข้ามายังร้าน ผ่านการ
สร้างประสบการณ์ที่เหนือกว่าการซื้อสินค้าทั่วไป
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ของเล่นใหม่สุดเจ๋ง

“PLEIQ”
เพิ่มความฉลาดทางอารมณ์

การเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กผ่านของเล่นเป็นสิง่ ทีค่ ณ
ุ พ่อคุณแม่
ทัว่ โลกให้ความสนใจ โดยในปีนดี้ าวเด่นของเทศกาลของเล่นนิวยอร์ก
ตกเป็ น ของของเล่นที่เสริม สร้างความฉลาดทางอารมณ์ หรื อ
Emotional Intelligence ให้กับเด็ก ๆ
โดยของเล่ น PleIQ (เพลย์ ไอคิว) เป็ น ของเล่ น ที่ ผ สมผสาน
เทคโนโลยีความจริงเสริม Augmented Reality ผ่านของเล่น
แบบกล่องที่มีค�ำศัพท์ ตัวเลขและบทเรียนต่าง ๆ ส�ำหรับเด็ก
3-8 ขวบ เมื่ อ ใช้ ร ่ ว มกั บ แทปเล็ ต ที่ มี ก ล้ อ งและแอพพลิ เ คชั่ น
ก็จะช่วยสร้างกิจกรรมที่คู่ขนานกันไป เช่น ถ้าถือแทบเล็ตส่องไปที่
กล่องตัวอักษร J ก็จะกลายเป็นเสือจากัวร์ เพื่อช่วยให้เด็กจดจ�ำ
หรื อ ถื อ แทบเล็ ต ส่ อ งไปที่ ถั ง ขยะ ก็ จ ะมี เ กมแยกขยะให้ เ ด็ ก ๆ
ได้เล่นและจดจ�ำการทิง้ ขยะในถังขยะสีตา่ ง ๆ โดยของเล่นดังกล่าว
จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กเป็นอย่างดีและมีจิตใจจดจ่อ
กับสิ่งที่ต้องท�ำได้มากขึ้น

โดรนแท็กซี่ลอยฟ้า

ขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ

บริษัท EHang ผู้ผลิตโดรนในประเทศจีน ประกาศ
ผลส� ำ เร็ จ จากการทดลองโดรนแท็ ก ซี่ ท างอากาศ
ซึ่งอาจจะเป็นโดรนโดยสารชนิดแรกที่ออกแบบมา
เพื่ อ ล� ำ เลี ย งผู ้ โ ดยสารในเมื อ งที่ ก ารจราจรคั บ คั่ ง
โดยได้มีการทดลองโดรนโดยสารรุ่น EHang 184
ซึ่งใช้พลังไฟฟ้านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทัง้ นีโ้ ดรนแท็กซีอ่ ากาศพร้อมคนขับรุน่ นี้ สามารถรับส่ง
ผู้โดยสารได้หนึ่งคนที่มีน�้ำหนักไม่เกิน 100 กิโลกรัม
และบินได้นานประมาณ 23 นาที ด้วยความเร็วสูงสุด
ถึง 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีรายงาน
ระบุ ว ่ า โดรนบรรทุ ก ผู ้ โ ดยสาร EHang 184 นี้
จะมีราคาอยู่ที่ล�ำละ 6,400,000-9,600,000 บาท
เมื่อผลิตออกจ�ำหน่าย
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8 เทคโนโลยี
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เมื
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า
8 เทคโนโลยีใหม เมื่อเขา
1. หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์
(ARTIFICIAL INTELLIGENCE หรือ AI)

AI คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกสร้างมาให้มีระบบ
การคิดที่เป็นของตัวเองโดยตรง สามารถใช้ท�ำงาน
แทนมนุษย์ได้ AI เป็นระบบคอมพิวเตอร์ทสี่ ามารถคิด
และวิเคราะห์ดว้ ยเหตุและผล สามารถจดจ�ำสิง่ ต่าง ๆ ได้
มีความแม่นย�ำสูงจนเรียกได้วา่ แทบไม่มขี อ้ ผิดพลาดเลย
อีกทั้งสามารถท�ำงานตามที่เราก�ำหนดได้ตลอดเวลา

2. โลกกึ่งเสมือนจริง
(AUGMENTED REALITY หรือ AR)

AR เป็นเทคโนโลยีที่น�ำภาพเสมือน ในรูปแบบ 3 มิติ
จ�ำลองเข้าสู่โลกจริงผ่านกล้องและการประมวลผล
ทีจ่ ะน�ำวัตถุมาทับซ้อนเข้าเป็นภาพเดียวกัน เราสามารถ
มองผ่านกล้องได้โดยตรง การใช้ระบบ AR ในการวิง่ นัน้
ท�ำให้ม องเห็ น วิ ว ทิ ว ทั ศ น์ ใ นสถานที่ ที่ เ ราต้ อ งการ
ได้ อ ย่ า งเป็ น ธรรมชาติ หรือ ใช้ AR ในการจัด ของ
เพื่อตรวจนับสต๊อกสินค้าไปในตัวก็ได้

3. บล็อกเชน (BLOCKCHAIN)

บล็อกเชนเปรียบเสมือนเครือข่ายการเก็บข้อมูลแบบหนึง่
ทีท่ กุ คนสามารถเข้าถึงและได้รบั ข้อมูลเดียวกัน เราจึง
รู้ว่าใครมีสิทธิและเป็นเจ้าของข้อมูลเหล่านี้จริง ๆ
โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บอยู่ในแต่ละบล็อก (Block)
ที่เชื่อมโยงกันบนเครือข่ายเหมือนกับห่วงโซ่ (Chain)
ผู้คนสามารถที่จะเขียนหรือบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ได้
และคนอืน่ ๆ อีกมากมายสามารถเพิม่ เติมและอัพเดต
เรื่องราวต่าง ๆ ไม่ต่างกับวิกิพีเดียที่ไม่ได้ถูกแก้ไข
หรือเขียนโดยคน ๆ เดียว

4. โดรน (DRONES)

อากาศยานไร้คนขับ เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีส�ำหรับ
การถ่ า ยภาพในมุ ม สู ง ที่ เ ป็ น ที่ นิ ย มอยู ่ ใ นเวลานี้
ในแวดวงอุต สาหกรรม ใช้ โ ดรนในการเก็ บภาพ
ของมุมสูง เพื่อให้เห็นภาพรวมชัดเจนมากยิ่งขึ้น
รวมถึงใช้ในการขนส่งสินค้า ใช้ฉดี ปุย๋ พ่นยาฆ่าแมลง
หรือ แม้แต่เก็บภาพถ่ายการจราจร
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8. อินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสิ่ง
(INTERNET OF THINGS หรือ IOT)

อุปกรณ์ทุกสิ่งได้ถูกเชื่อมโยงสู่โลกอินเทอร์เน็ต ท�ำให้
มนุษย์สามารถสัง่ การควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ตา่ ง ๆ
ผ่านทางเครื อข่ า ยอิ นเทอร์ เ น็ ต เช่ น การเปิ ด-ปิ ด
อุปกรณ์เครือ่ งใช้ไฟฟ้า รถยนต์ โทรศัพท์มอื ถือ เครือ่ งมือ
สื่อสาร เครื่องมือทางการเกษตร อาคาร บ้านเรือน
เครือ่ งใช้ในชีวติ ประจ�ำวันต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

7. หุ่นยนต์ (ROBOTS)

เป็นเป้าหมายใหม่ของการทดแทนแรงงานมนุษย์
ในอนาคต เนื่ องจากท� ำ งานได้ ตลอดเวลาและมี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากกว่ า และสามารถท� ำ งานที่ มี
ความเสี่ยงสูงแทนมนุษย์ได้

6. โลกเสมือนจริง (VIRTUAL REALITY
หรือ VR)

VR มีความแตกต่างกับ AR ไม่ว่าจะวิธีการใช้หรือ
รู ปแบบที่ น�ำ ไปใช้ ก็ตาม เพราะ VR เป็ น สิ่ง ที่อ ยู่
ในโลกเสมื อ นเพี ย งอย่ า งเดี ย วเท่ า นั้ น ร่ า งกาย
เพี ย งตอบสนองกั บ สิ่ ง ที่ เ ห็ น เพื่ อ ฝึ ก ฝนหรื อ เพื่ อ
ความบันเทิง โดยไม่มกี ารซ้อนกันของโลกความเป็นจริง
แต่อย่างใด เช่น การใช้เครือ่ ง VR เพือ่ ฝึกบินเครือ่ งบิน
ตามรุน่ ต่าง ๆ ช่วยลดต้นทุนจากการฝึกบิน หรือการ
ฝึกผ่าตัดของแพทย์เพื่อความเชี่ยวชาญ

5. ระบบพิมพ์ 3 มิติ (3D PRINTING)

เป็ น การขึ้ น รู ป ชิ้ น งานโดยเติ ม เนื้ อ วั ส ดุ ที ล ะชั้ น
จนได้ อ อกมาเป็ น วั ต ถุ ที่ ต ้ อ งการ กระบวนการนี้
ได้ฉีกแนวจากวิธี “Subtractive Manufacturing”
ที่เป็นการสกัดเนื้อวัสดุออกจนได้เป็นรูปร่างของวัตถุ
ที่ต้องการผลิต โดยวิธีการตัด กลึง ไส เจาะ เจียรไน
เป็นต้น
วารสาร อุตสาหกรรม
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เมือ่ วันที่ 27 - 29 เม.ย. 2561 กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสถาบันอาหาร
จัดงานใหญ่ Thailand : Taste of Street Food 4.0, MAKEOVER
Chance to the Future “สร้างโอกาสทางธุรกิจสู่อนาคต”
บริเวณพืน้ ทีใ่ ต้สะพานพระราม 8 ฝัง่ ธนบุรี หวังยกระดับความปลอดภัย
คุณภาพ มาตรฐานการผลิตและการบริการให้ธรุ กิจร้านอาหารริมทาง
หรือ Street Food ของไทยที่มีมากกว่า 103,000 ร้านทั่วประเทศ
มีมลู ค่าตลาดสูงราว 2.7 แสนล้านบาทต่อปีให้ตนื่ ตัว ขยายเครือข่าย
ธุรกิจสูร่ ปู แบบแฟรนไชส์ และส่งออกได้ในอนาคต จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ หนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ชูนวัตกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์ทปี่ ลอดภัย
เทคโนโลยีการช�ำระเงิน การสัง่ ซือ้ /ส่งสินค้า และเตรียมพร้อมสูย่ คุ 4.0
ระดมการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนร่วมสานพลังประชารัฐ
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นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “นโยบายการผลักดัน
Street Food ไทยให้กา้ วสูย่ คุ 4.0” ว่า ผูป้ ระกอบการ Street Food
นับเป็นผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากที่เป็นกลไกส�ำคัญ
ทีจ่ ะต่อยอดไปถึงเศรษฐกิจมหภาค มีจำ� นวนมากกว่า 103,000
ร้านทั่วประเทศ และมีมูลค่าตลาดสูงราว 2.7 แสนล้านบาท
ต่อปี จากนโยบายของรัฐบาลในการมุง่ เน้นสร้างความเข้มแข็ง
ให้กบั ผูป้ ระกอบการในกลุม่ เศรษฐกิจฐานราก โดยการสร้างความ
เข้าใจทีถ่ กู ต้องเรือ่ งวิธกี ารด�ำเนินธุรกิจ และกระบวนการสร้าง
รายได้ สนับสนุน และส่งเสริมให้ดำ� เนินการตามความถนัด และ
ความเชีย่ วชาญ ประกอบกับในปี 2560 ประเทศไทยได้รบั การ
จัดอันดับจากเว็บไซต์ CNN ให้เป็นประเทศทีม่ อี าหารริมทาง
ทีด่ ที สี่ ดุ ในโลก กระทรวงอุตสาหกรรม จึงมอบหมายให้สถาบัน
อาหาร จัดท�ำแผนพัฒนาผูป้ ระกอบการในกลุม่ Street Food
ด้วยการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพของ
สินค้าอาหารให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของ
การพัฒนาผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารทุกกลุม่ แบ่งเป็น
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล โดยมียทุ ธศาสตร์ทสี่ ำ� คัญในการด�ำเนินการระยะสัน้
ภายใน 1 ปี

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อ�ำนวยการสถาบันอาหาร
กล่าวว่า สถาบันอาหาร มีเป้าหมายยกระดับผู้ประกอบการ
เพื่อให้แข่งขันได้ในยุคที่ผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงสู่สังคม
ดิจิทัลใน 4 ด้านที่ส�ำคัญ ได้แก่ 1) ด้านสุขอนามัยที่ดีในการ
ผลิตและบริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค ครัวไทย
ครัวคุณภาพปลอดภัยครบวงจร 2) ด้านการจัดการและสร้าง
อัตลักษณ์ เพื่อค้นหาจุดขายที่จะช่วยสร้างยอดขายเพิ่มขึ้น
และการเตรียมตัวสู่ธุรกิจบริการ 4.0 3) ด้านการน�ำเสนอ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านอาหารรสไทยแท้
4) ด้านการส่งเสริมการสร้างสรรค์เมนูอาหารและบรรจุภณ
ั ฑ์
ด้ ว ยการประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมเพื่ อ สร้ า ง
มูลค่าเพิ่มทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการทุกระดับมีโอกาสได้
พัฒนาศักยภาพตนเองและเกิดการกระจายรายได้ สร้างความ
เข้มแข็งระดับชุมชน ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการเติบโตของ
อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องไปพร้อมกัน

วารสาร อุตสาหกรรม
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เฉาก๊
ว
ย
ที่ไม่ใช่เฉาก๊วย

ทุกคนรูจ้ กั เฉาก๊วยมาตัง้ แต่เด็ก ก้อนสีเ่ หลีย่ ม สีดำ� ๆ เนือ้ หยุน่ ๆ
รสชาติของเนือ้ ผมว่าคล้าย ๆ กัน แม้วา่ บางเจ้าอาจเนือ้ แน่น
หยุน่ ๆ แตกต่างกันบ้าง แต่กไ็ ม่ตา่ งกันมากจนเป็นผลต่อการ
ตัดสินใจเป็นขาประจ�ำของลูกค้า สิง่ ทีท่ ำ� ให้เฉาก๊วยแต่ละเจ้า
มีความต่างกัน และเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อการตัดสินใจของลูกค้า
ผมว่านอกจากทีต่ งั้ ความสะดวกสบายในการซือ้ แล้ว ผมเชือ่
ว่ารสชาติของน�้ำแข็งที่หวานเย็น ๆ เป็นสิ่งที่ท�ำให้ผมตัดสิน
เลือกซื้อเฉาก๊วย มากกว่าตัวเนื้อเฉาก๊วย
ถ้าสมมติว่าเฉาก๊วยมีน�้ำหวานแบบเดียว แบบดั้งเดิม คือมี
เฉาก๊วยใส่น�้ำแข็งราดน�้ำเชื่อมใส ๆ ผมว่าปัจจัยส�ำคัญคือ
ความหอมหวานของเจ้าตัวน�้ำเชื่อมนั้นแหละเป็นปัจจัยแรก
ต่อการตัดสินใจของคนเลือกซื้อเฉาก๊วยว่าจะเลือกเจ้าไหน
บางเจ้ามีนำ�้ เชือ่ มใส่ใบเตย น�ำ้ เชือ่ มกลิน่ มะลิ หรือสารพัดกลิน่
สมัยเด็กผมจ�ำกลิ่นนมแมวได้ หรือไม่ก็เติมนมข้น นมสด
ก็แล้วแต่สูตร แต่วันนี้ “ตอง” หรือ คุณภูดิศ ประดับโชติ
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เด็กหนุ่มวัย 30 ปี พ้นจากรั้วมหาวิทยาลัยพร้อมความรู้ด้าน
นิเทศศาสตร์ ระดับเกรียตินิยมอันดับหนึ่ง ประสบการณ์
จากบริษัทเอกชนขนาดใหญ่สองแห่ง ที่วันหนึ่งในระหว่าง
การท�ำงานกับบริษัท ช่วยน้าขายเฉาก๊วยริมถนนในวันหยุด
โอกาสทีผ่ า่ นมาเพียงแว้บเดียว และการตัดสินใจทีม่ องภาพธุรกิจ
นีใ้ นระยะยาว จะสามารถพลิกร้านเฉาก๊วยเล็ก ๆ ริมทางแห่งนี้
มาเป็นร้านเฉาก๊วยทีม่ เี ครือข่ายกว่า 1,500 แห่งในวันนีใ้ นเวลา
เพียงสามปี
“ตอง” อาศัยรสชาติของน�้ำเชื่อมที่ใส่ในน�้ำแข็งในการสร้าง
เฉาก๊วยของเขาให้ไม่เหมือนใคร เฉาก๊วยริมทางของเขาเริ่ม
มีคนรูจ้ กั มากขึน้ สถานทีต่ งั้ ใกล้โรงเรียนท�ำให้เขาสร้างรสชาติ
เฉาก๊วยทีใ่ ส่นมสด หวานและหอมด้วยคาราเมล และยังปิดท้าย
ด้วยนมหอม ๆ มัน ๆ แบบคาร์เนชั่นราดบนท๊อปปิ้งอีกชั้น
และรู้มั๋ยครับว่าท๊อปปิ้งของเขาคืออะไร …. เฉาก๊วยครับ….
เฉาก๊วย ทีเ่ ป็นก้อน ด�ำ ๆ หยุน่ ๆ นีแ้ หละครับ ขายดีเป็นเทน�ำ้ เทท่า
ไม่เพียงแต่ลูกค้าวัยรุ่นเพิ่มขึ้นหลายเท่า ยังมีคนที่ชื่นชม
ความหวานหอมของน�้ำหวานที่เอาเฉาก๊วยบังหน้ามาเน้น
ลูกค้าอีกเยอะ และวันหนึ่งก็มีลูกค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน
มาตามค�ำเล่าลือและเอ่ยปากขอซื้อสูตรน�้ำหวานของเขา
ค�ำตอบที่เขาตอบลูกค้าวันนั้น ได้พลิกชีวิตของด็กหนุ่มคนนี้
จากพนักบริษัทมาเป็นผู้บริหารเฟรนท์ชายน์เฉาก๊วย

“ตอง” ตอบลูกค้าจากประเทศเพือ่ นบ้านว่าเขาจะขายเฟรนท์ชายน์
ให้ทั้ง ๆ ที่วันนั้นเขายังไม่มีแผนอะไรทั้งสิ้น พอลูกค้าตกลง
รับปาก เขาจึงเริม่ คิดและหาประสบการณ์ในบริษทั เฟรนท์ชายน์
ระดั บ นานาชาติ ท� ำ ให้ เ ขาสามารถจั ด ตั้ ง ระบบและการ
บริหารเครือข่ายได้ในเวลารวดเร็วและเริ่มไป ปรับปรุงไป
แก้ไขไปและพัฒนาไป ด้วยความคิดที่ว่า “หากไม่เริ่มเดิน
เมือ่ โอกาสมา จะเดินเมือ่ ไร” อุปสรรค ปัญหา มีอยูแ่ ล้ว แต่ก็
แก้ได้ แต่ถา้ ไม่หยิบโอกาสทีเ่ ข้ามาตอนนัน้ เมือ่ เวลาผ่านไป
ก็แก้ไขไม่ได้ และแล้วเฟรนท์ชายน์ “โกโบริ” ก็เริ่มเดินหน้า
ชือ่ นีเ้ ขาคิดง่าย ๆ ครับ มีคนรูจ้ กั ดีอยูแ่ ล้ว และน่าจะสะกิดหู
สะกิดใจคนได้งา่ ย …. คิดชิว ๆ แบบนีล้ ะครับ ไม่ซบั ซ้อนใด ๆ
ชื่อเสียงของรสชาติน�้ำเชื่อมน�้ำหวานของเขา โดยเฉพาะ
คาราเมลที่หอมหวานท�ำให้มีจ�ำนวนเฟรนท์ชายน์เพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็วทุกภาคของประเทศ และเพื่อให้ร้านของเขา
สามารถด�ำเนินการได้ตามสภาพของธุรกิจแต่ละแห่ง ร้าน
เฟรนท์ชายน์จะมีหลายขนาดเพื่อให้เกิดความคุ้มทุนของ
เครือข่ายของเขา และทุกร้านจะมีการควบคุมมาตรฐานของ
รสชาติและคุณภาพวัตถุดบิ เฉาก๊วยทางบริษทั จัดส่งเองเป็น
ถุงย่อย ๆ หนึ่งถุงต่อหนึ่งแก้ว ปิดผนึดอย่างดีเพื่อป้องกัน
อากาศเข้าไปท�ำให้รสชาติเสีย เปิดแต่ละถุงเมื่อขายเท่านั้น
มีถว้ ยตวงน�ำ้ หวาน นมสด และคาร์เนชัน่ ให้ตามสูตรของเขา
โดยมีพนักงานตลาดวิ่งทั่วประเทศ เพื่อท�ำหน้าที่ควบคุม
คุณภาพของสินค้า และที่ส�ำคัญมาตรฐานและคุณภาพ
คนขายด้วย ต้องดูดี สะอาดและอัธยาศัยดีด้วย นอกจากนี้
พนักงานเหล่านี้มีหน้าที่ในการดูทิศทางตลาดว่าขณะนั้นมี
รสชาติอะไรใหม่ ๆ ที่น่าจะมาท�ำเป็นน�้ำหวานรสต่าง ๆ ….
ที่มีเฉาก๊วยเป็นท๊อปปิ้ง … ขอย�้ำ
เขาท�ำการตลาดทีจ่ ะมัดใจลูกค้าเสมอมา มีการออกรสชาติ
น�้ำหวานใหม่ ๆ ตลอดเวลา บางรสชาติมีขายในบางช่วง

เวลาเท่านั้น เรียกว่าเป็นฤดูกาล เช่น รสน�้ำมะม่วง ฯลฯ
แต่ยนื พืน้ ด้วยรสชาติคาราเมลนมสด หรือชาเขียว โกโก้ กาแฟ
ที่รู้จักทั่วไป วันที่ผมคุยกับเขา เขามีทั้งหมด 14 รสชาติ
และก�ำลังท�ำการวิจยั และจะน�ำไปทดสอบในตลาดกับลูกค้า
อยูอ่ กี สองสามรายการ และขยายตลาดในต่างประเทศมากขึน้
ปัจจุบนั ก�ำลังขยายก�ำลังการผลิตวัตถุดบิ มากขึน้ โดยกองทุน
เอสเอ็มอีตามแนวทางประชารัฐ เพือ่ รองรับความต้องการวัตถุดบิ
ทีม่ ากขึน้ ตามสาขาทีข่ ยาย และตอนนีอ้ อกไปประเทศเพือ่ นบ้าน
ทั้งกัมพูชาและลาว ก�ำลังมองที่เมียนม่าและเวียดนาม
ผมว่า “ตอง” เดินถูกแล้ว เพราะเมื่อรสชาติของน�้ำหวานคือ
ความแตกต่างและคือจุดเด่นของเขา เขาต้องสร้างจุดเด่นนัน้
ให้เข้มแข็งและขยายจุดเด่นนี้ให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าให้
กว้างและมากกลุม่ ขึน้ และนีเ้ ป็นหลักการเดียวกันกับบะหมี-่
ส�ำเร็จรูปและไอติมครับ ว่าท�ำไมเขาออกมาหลายรสชาติ
วัตถุประสงค์เดียวกันครับ เก็บลูกค้าทีร่ สนิยมใกล้เคียงให้หมด
และปิดช่องว่างทางการตลาดนั้นเอง
การกล้าตัดสินใจ ความมัน่ ใจ และวิญญาณของผูป้ ระกอบการ
ท�ำให้ “ตอง” เริ่มเดินออกจากกรอบเก่า ๆ และวิสัยทัศน์
เฉียบคมที่มีกลยุทธ์ดีแบ๊กอัพ คือปัจจัยของความเติบใหญ่
ในวันนี้ และเมื่อผมคุยกับเขา มองเห็นแววตาที่เต็มไปด้วย
ความตั้งใจ ความเชื่อมั่น และความปรารถนาในความ
ส�ำเร็จแล้ว ผมเชื่อว่า “โกโบริ” ยังไปอีกไกลครับ
วารสาร อุตสาหกรรม
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โครงการ OPOAI เบือ้ งหลังความส�ำเร็จของ

คิงเบลโปรดิวเซอร์
นายศรัณย์ จันทร์คล้าย
กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิงเบล
โปรดิวเซอร์ จ�ำกัด

“คิงเบลโปรดิวเซอร์” ผู้ประสบความส�ำเร็จและได้รับรางวัล
สถานประกอบการดีเด่นในโครงการ OPOAI แผนงานที่ 2 การเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาคตาม
นโยบาย 1 Province 1 Agro-Industrial Product ภายใต้การก�ำกับ
ดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม

40

วารสาร อุตสาหกรรม

เส้นทางสู่การเป็น “คิงเบลโปรดิวเซอร์”

ย้อนไปเมื่อประมาณปี 2546 คุณศรัณย์ จันทร์คล้าย
ประกอบอาชีพเป็นซัพลายเออร์สง่ สับปะรดให้แก่โรงงานต่าง ๆ
ต่อมาในปี 2549 ได้เริม่ ก่อตัง้ บริษทั คิงเบลโปรดิวเซอร์ จ�ำกัด
น�ำสับปะรดมาแปรรูปเป็นสับปะรดกระป๋องเพือ่ ส่งออก กิจการ
เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ จนมาถึงปี 2556 บริษัทจึงได้เริ่มหาลู่ทาง
ใหม่ ๆ เพื่อต่อยอดและกระจายความเสี่ยงจากสับปะรด
กระป๋อง ด้วยการเพิม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นทูนา่ กระป๋อง ในยีห่ อ้
SALAM เนื่องจากบริษัทได้ศึกษาข้อมูลของการส่งออก
พบว่าปลาทูนา่ ครองแชมป์อนั ดับ 1 ในการส่งออกของเมืองไทย
ข้ อ ได้ เ ปรี ย บของปลาทู น ่ า คื อ สามารถสต็ อ กและรั ก ษา
ความสดไว้ได้นานซึ่งแตกต่างจากสับปะรดที่ไม่สามารถ
ท�ำการสต็อกของไว้ได้ หากมีฤดูไหนทีพ่ ชื ผลทางการเกษตร
ไม่ดี ยังมีปลาทูนา่ มาทดแทนได้ ซึง่ ฐานลูกค้าเดิมยังคงให้การ
สนับสนุนเป็นอย่างดี สัง่ ทัง้ สับปะรดกระป๋องและทูนา่ กระป๋อง
ไปพร้อมกัน โดยลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทจะอยู่ในแถบ
ตะวันออกกลางทั้งหมด

ความสะอาดคือหัวใจส�ำคัญของการผลิต

บริษัทผลิตทูน่ากระป๋องได้ประมาณ 100,000-300,000
กระป๋องต่อวัน ภายในโรงงานคุณศรัณย์ ท�ำการออกแบบ
ตกแต่งพื้นที่ และประกอบเครื่องจักรใช้ภายในโรงงานเอง
โดยจะเน้นเรื่องความสะอาดเป็นส�ำคัญจึงได้น�ำสแตนเลส
มาประกอบเป็นเครื่องจักรทั้งหมด ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า
“ถ้าโรงงานสะอาด พนักงานก็จะสะอาด และสินค้าของเรา
ก็จะสะอาด”

สาเหตุส�ำคัญที่เข้าร่วมโครงการ OPOAI

ในปี 2560 ทางบริษทั ได้เข้าร่วมโครงการ OPOAI ในแผนงานที่ 2
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต เนื่ อ งจากต้ อ งการวั ด
ประสิทธิภาพในการผลิต โดยหลังจากอาจารย์และทีป่ รึกษา
ได้เข้ามาตรวจสอบและเข้ามาระดมความคิดกับพนักงาน
ทุกฝ่ายพร้อมทัง้ ได้รวบรวมข้อมูล จึงพบจุดสูญเสียหลายจุด
ด้วยกัน อาทิ โต๊ะขูดปลา เดิมเวลาพนักงานขูดปลาเสร็จจะต้อง
ก้มตัวลงเพื่อทิ้งเศษซากของปลา จึงท�ำให้เกิดการสูญเสีย
ในด้านของเวลา และพนักงานเกิดการเมือ่ ยล้า ปัจจุบนั จึงได้
เปลี่ ย นจากโต๊ ะ ธรรมดาเป็ น สายพานเพื่ อ อ� ำ นวยความ
สะดวกแก่พนักงาน และลดระยะเวลาท�ำงานลง
ถัดมาคือมีดขูดปลา ในอดีตพนักงานจะมีมีดขูดปลาเป็น
ของตั ว เอง เมื่อ ใช้เสร็จก็จะน�ำเอากลับบ้านไปเพื่ อดู แ ล
เรื่องความคมของมีดกันเอง จึงท�ำให้ระดับความดมของมีด
ของแต่ละคนไม่เท่ากัน และส่งผลให้เนื้อปลาที่ขูดออกมามี
ความละเอียดไม่เท่ากัน ภายหลังจากที่อาจารย์เข้ามา
ทางบริษัทจึงได้จัดให้มีพนักงาน 1 คนเป็นแผนกลับมีด

โดยเฉพาะ โดยใช้เครือ่ งลับมีดทีส่ ามารถปรับองศาได้ ดังนั้นมีด
ทุกเล่มจึงมีความคมเท่ากันหมดทุกเล่มส่งผลให้เนื้อปลามี
คุณภาพเท่ากันหมด
นอกจากนี้ ยังเจอจุดบกพร่องของไลน์บรรจุ โดยก่อนหน้านี้
บริษทั เจอปัญหาคือ การขาดบุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ ซึง่ เดิม
บริษัทมีพนักงานที่รับผิดชอบไลน์บรรจุเพียงคนเดียว พอทาง
บริษทั รับพนักงานคนใหม่เข้ามา ก็จะไม่มปี ระสบการณ์ในเรือ่ ง
ของไลน์ บรรจุ ส่ ง ผลให้ ปลาทู น ่ า แต่ ละกระป๋ องมี คุณภาพ
ไม่เท่ากัน ดังนัน้ บริษทั จึงได้ทำ� การอบรมพนักงานในเรือ่ งของวิธี
ของการบรรจุไลน์ ว่าต้องบรรจุเศษปลาทูนา่ หรือลอยซ์จำ� นวน
เท่าใด เพื่อให้ลูกค้าได้รับคุณภาพของปลาทูน่ากระป๋องได้
เท่าเทียมกัน

ผลตอบรับจากการเข้าร่วมโครงการ OPOAI ดีเกินคาด

ผลประกอบการของบริษัทดีขึ้น โดยก�ำไรในปีแรกหลังจากที่
เข้าร่วมโครงการ เพิ่มขึ้น 5-8% และกระทรวงอุตสาหกรรม
ยังคอยติดตามผลอยูต่ ลอดเวลา และหากกระทรวงอุตสาหกรรม
เปิดโครงการอื่น ๆ อีก บริษัทก็ยังสนใจและยินดีที่จะเข้าร่วม

แผนการด�ำเนินงานในอนาคต

ในปีนี้บริษัทตั้งเป้ายอดขายเพิ่มขึ้น 20% จากปีก่อนหน้า
และพยายามรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ใน
ปีนี้อย่างน้อยไม่ต�่ำกว่า 15% และขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่าง
การเปิดตลาดในไทยและอาเซียน โดยขณะนี้ทางบริษัทได้
ท�ำการติดต่อไปยังเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป และคาดว่าจะเห็น
ความชัดเจนในปี 2562

โครงการ OPOAI คุณค่าที่ผู้ประกอบการคู่ควร

บริษัทมองว่าโครงการ OPOAI เป็นโครงการที่ดี จึงอยากให้
ผู้ประกอบการท่านอื่นได้เข้าร่วมโครงการและได้รับสิ่งดี ๆ
แบบทีเ่ ราได้รบั ซึง่ หากผูป้ ระกอบการเปิดใจและเปิดเผยข้อมูล
เพื่อให้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าไปช่วยเหลือ รับรองว่า
คุณจะได้รับสิ่งที่ดี ๆ กลับไปอย่างแน่นอน
วารสาร อุตสาหกรรม
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TH ICIV

“ปากน�้ำประแส”
หมู่บ้านชาวประมง

แหล่งท่องเทีย่ วสุดฮิปเชิงประวัตศิ าสตร์
หากคุณชืน่ ชอบการท่องเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตร์ เราขอแนะน�ำ
“ชุมชนปากน�้ำประแส” ที่คุณจะได้สัมผัสความเรียบง่าย
ของวิถชี วี ติ คนท้องถิน่ ได้ใกล้ชดิ ธรรมชาติ และเรียนรูร้ ะบบนิเวศ
ป่าชายเลน ตลอดจนเยี่ยมชมชุมชนปากน�้ำประแส โดยมี
รถสามล้อพ่วงไว้คอยบริการ เริม่ ตัง้ แต่ชมทุง่ โปรงทอง แวะสักการะ
ศาลสมเด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และแวะชิม ชิล
ช็อป ทีต่ ลาดชุมชนประแส 100 ปี เพือ่ เป็นของฝากติดไม้ตดิ มือ
กลับบ้านอีกด้วย
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ชุมชนปากน�้ำประแส เป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
(Creative Industry Village : CIV หรือ “หมู่บ้าน CIV”)
ซึ่งเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้คัดเลือก
ให้เป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต้นแบบ เพื่อก้าวเดิน
“ตามรอยพ่อ” สู่การร้อยเรียงเรื่องราวแปรเปลี่ยนเป็นการ
ปฏิบัติและขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม โดยชุมชนปากน�้ำ
ประแส ตั้ ง อยู ่ บ นชายฝั ่ ง ทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
ของอ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งมีหมู่บ้านจ�ำนวน 8 แห่ง
ทีร่ วมกันเป็นชุมชนปากน�ำ้ ประแส หรือต�ำบลปากน�ำ้ ประแส
โดยชาวบ้ า นส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ ประมงพื้ น บ้ า น
มี ก ารท� ำ นากุ ้ ง เลี้ ย งปลาน�้ ำ กร่ อ ยริ ม ฝั ่ ง แม่ น�้ ำ ประแส
ซึ่งความอุดมสมบูรณ์เหล่านี้ยังท�ำให้ต�ำบลปากน�้ำประแส
มีทา่ เรือประมงขนาดใหญ่ มีชมุ ชนอยูก่ นั หนาแน่น กลายเป็น
แหล่งการค้าที่ส�ำคัญแห่งหนึ่งของต�ำบล ส�ำหรับสัญลักษณ์
ของชุมชนแห่งนี้ คือ “เรือหลวงประแส 412” ที่ถูกน�ำมาใช้
เป็นตรารับรองผลิตภัณฑ์หรืองานบริการต่าง ๆ ภายในชุมชน
โดยน�ำมาจากเรือหลวงประแส 412 ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถาน
ทีไ่ ด้รบั การบรรจุเป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วส�ำคัญ ในอดีตเรือล�ำนี้
ถือเป็นหนึ่งในเขี้ยวเล็บของกองทัพเรือไทย เคยมีภารกิจ
ออกไปปฏิบตั หิ น้าทีส่ ำ� คัญ ๆ มาไม่นอ้ ย จนถึงเวลาทีเ่ รือล�ำนี้
ต้องปลดประจ�ำการ จากนัน้ กองทัพเรือไทยได้อนุมตั จิ ำ� หน่าย
เรือรบล�ำนี้ให้แก่จังหวัดระยอง และได้ถูกน�ำขึ้นบกมาไว้
ยั ง บริ เ วณริ ม ชายหาดประแส ซึ่ ง เป็ น ชื่ อ เดี ย วกั น กั บ ชื่ อ
เรือรบหลวงล�ำนี้

วารสาร อุตสาหกรรม
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ภาพจาก: สำ�นักงานพัฒนา
ชุมชนอำ�เภอแกลง
จังหวัดระยอง

ภาพจาก: คมชัดลึก

ส่วนประเพณีทางพุทธศาสนาทีน่ บั ว่าเป็นเอกลักษณ์
ของชาวปากนํ้าประแส คือการทอดผ้าป่ากลางนํ้า
จัดขึน้ ในช่วงเทศกาลลอยกระทง เป็นงานบุญประจ�ำปี
ที่จัดสืบเนื่องมานานกว่าร้อยปี เพราะเป็นชุมชน
การประมงขนาดใหญ่ จึงใช้วิธีทอดผ้าป่าในเวลา
กลางวันและลอยกระทงในเวลากลางคืน ชาวบ้าน
จะพายเรือมาร่วมพิธีกลางล�ำนํ้าประแส และเมื่อ
พิธที อดผ้าป่าเสร็จสิน้ ก็จะเป็นช่วงเวลาแห่งการรืน่ เริง
มีการละเล่นหลากหลาย ทัง้ แข่งเรือพาย แข่งพายกะโล่
แข่งพายเรือข้ามล�ำไม้ไผ่ แข่งชกมวยทะเล เป็นต้น
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ภาพจาก:
Welovethaiking.com

ด้วยปากน�้ำประแสเป็นชุมชนเก่าแก่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น
บริเวณปากนํ้าประแสจึงยังพอมองเห็นบ้านเรือนเก่า ๆ ที่เก่าแก่ยาวนาน
มากว่ า 100 ปี โดยคนในชุ มชนช่ ว ยกั นอนุ รั กษ์ ไ ว้ ใ ห้ เ ป็ นแหล่ ง ท่อ งเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์ ในฐานะเมืองท่าส�ำคัญชายฝั่งทะเลตะวันออกของไทย
นักท่องเที่ยวนิยมนั่งรถสามล้อไปตามถนนสายเลียบแม่น�้ำ เพื่อชมวิถีชุมชน
ดั้งเดิมของชาวปากน�้ำประแส โดยภายในชุมชนประแสยังมีสินค้าขึ้นชื่อน่าซื้อ
น่าชมมากมาย อาทิเช่น การชิม “ชาใบขลู่” ที่ดังที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมี
สรรพคุณ ลดความดัน ลดเบาหวาน ขับลมในกระเพาะ โรคไต ริดสีดวง
บรรเทาอาการปวดหลัง และยังเป็นสมุนไพรอายุวัฒนะประจ�ำบ้านอีกด้วย
ซึง่ มีวธิ กี ารผลิตอย่างพิถพี ถิ นั ด้วยการเลือกชาใบขลูแ่ บบแก่ เนือ่ งจากอุดมไปด้วย
สารที่มีประโยชน์มากที่สุด จากนั้นน�ำมาเข้ากระบวนการท�ำความสะอาด และ
น�ำมานึ่งโดยใช้น�้ำเดือดประมาณ 5 นาที ซึ่งหากเกิน 5 นาทีใบชาจะเหี่ยว หรือ
หากเรานึ่งไม่สุกใบขลู่จะตายนึ่ง จากนั้นน�ำมาผึ่งในร่ม และน�ำไปตากในตู้
พลังงานแสงอาทิตย์ เหตุผลทีเ่ ราไม่ตากแดดเนือ่ งจากท�ำให้สารในใบชาระเหยไป
หมดและใบชาจะได้รบั เชือ้ โรค หลังจากนัน้ น�ำมาคัว่ เพือ่ ไล่ความชืน้ และน�ำมา
เข้าตูอ้ บไฟฟ้าประมาณ 20 นาที ก็จะได้สนิ ค้าพร้อมใส่บรรจุภณ
ั ฑ์และน�ำไปบริโภค

เดินต่อไปอีกสักนิดจะเจอร้าน “ช.ปลากรอบ” เนือ่ งจากร้านอยูต่ ดิ กับ
ทะเล จึงมีชาวประมงหาปลากะตักได้ตลอดทั้งปี และน�ำมาแปรรูป
เป็นปลากรอบสามรส ปลากรอบอบงา และได้มกี ารพัฒนาท�ำปลากรอบ
อบสมุนไพร โดยใช้สมุนไพร เช่น ใบมะกรูด ตะไคร้ กระเทียม เป็นต้น
ซึง่ วิธที ำ� ปลากรอบ ทางร้านจะน�ำปลากะตักแห้งมาฉีก 2 ซีก น�ำไปแช่นำ�้
ตากแดดอีกครัง้ ให้แห้งแล้วจึงน�ำไปทอดในน�ำ้ มันร้อนจัด น�ำมาปรุงรส
และน�ำไปอบ 4 ชั่วโมง ด้วยเตาอบลมร้อนที่อุณหภูมิ 100 องศา
เซลเซียส ปล่อยไว้ให้เย็น แล้วน�ำไปบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ของร้าน
เป็นสินค้าชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ โดยส่วนใหญ่จะเป็นปลากรอบ อาหาร
ทะเลแปรรูป สินค้าจากธรรมชาติในพื้นที่โดยน�ำมาแปรรูป ปรุงรส
ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ และน�ำมาจ�ำหน่าย ส่วนใหญ่สนิ ค้าภายในร้าน
จะได้ รั บ เครื่ อ งหมาย อย. รั บ รองคุ ณ ภาพเกื อ บทั้ ง หมด ซึ่ ง หาก
นักท่องเทีย่ วท่านใดหลงเข้ามาในร้านเป็นอันต้องซือ้ สินค้าติดไม้ตดิ มือ
กลับบ้านทุกราย
หากนักท่องเทีย่ วท่านใดทีไ่ ม่ได้เทีย่ วชม “บ้านพิพธิ ภัณฑ์ปากน�ำ้ ประแส”
ถือว่ามาไม่ถึงชุมชนปากน�้ำประแส โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นเรือนไม้
ทีอ่ ยูค่ ชู่ มุ ชนมายาวนาน และเป็นแหล่งเรียนรูแ้ ห่งใหม่ทจี่ ดั แสดงภาพเก่า
และเรื่องราวของปากน�้ำประแส ความสวยงามและสมบูรณ์ของบ้าน
หลังนี้เป็นภาพสะท้อนได้ดีถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมในอดีต

เดินชมไปเรื่อย ๆ ยังมีร้าน “หลีบูติก” ซึ่งเป็นร้านตัดเย็บ
กางเกงแพรจีนปั่งลิ้มที่ขุนนางจีน และชาวประมงนิยมใส่
กันมาก หรือทีเ่ รียกกันว่า “กางเกงชาวเล” เป็นสินค้าท้องถิน่
ทีน่ ยิ มใช้กนั แต่ดงั้ เดิม เจ้าของร้านคือ คุณลุงวัลลภ นิตยสกุล
ได้เล่าว่า พ่อของคุณลุงมาจากเมืองจีน ได้ตดั เย็บกางเกงจีนนี้
ใส่กันเองก่อน หลังจากนั้นเมื่อเริ่มมีคนสนใจจึงตัดขาย
แต่ก่อนต้องใช้ผ้าดิบ ย้อมฝาด โดยน�ำเปลือกฝาดมาต�ำ
และต้มเป็นน�้ำย้อมผ้า เริ่มขายตั้งแต่ราคาตัวละ 45 บาท
จนปัจจุบันทางร้านตัดเย็บมานานกว่า 50 ปี และได้น�ำมา
ปรับเป็นสไตล์ใหม่ ใช้เนื้อผ้าดีและราคาแพง จึงรับประกัน
อายุการใช้งานเกิน 1 ปีตอ่ 1 ตัว หรือหากใส่แบบทะนุถนอม
ก็อาจจะถึงเป็น “10 ปี” เลยก็ว่าได้
วารสาร อุตสาหกรรม
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หากนักท่องเทีย่ วท่านใดต้องการซือ้ ของทีร่ ะลึกหรือของฝาก
ติดไม้ตดิ มือกลับบ้าน ต้องไม่พลาดทีร่ า้ น “เนี๊ยวของที่ระลึก”
ของฝากจากประแส โดยภายในร้านจะขายของฝากทุกประเภท
อาทิ เสือ้ ผ้า หมวก สมุด น�ำ้ ผึง้ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ กะปิ น�ำ้ ปลาดี
เคยแห้ง พวงกุญแจ และสินค้าทีข่ ายดีทสี่ ดุ คือ กะปิ เคยแห้ง
และเสือ้ “ประแส” ซึง่ นักท่องเทีย่ วนิยมเลือกซือ้ เป็นของฝาก
และเป็นของที่ระลึก
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จากนั้ น ก็ เ ข้ า ไปที่ “พระต� ำ หนั ก พลเรื อ เอกพระเจ้ า บรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวง
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์” ภายในศาลประดิษฐานพระรูปหล่อ
ขนาดเท่าองค์จริงของสมเด็จท่าน ในพระอิรยิ าบถประทับยืน
ทรงฉลองพระองค์ ชุ ด เครื่ อ งแบบเต็ ม ยศพลเรื อ เอกแห่ ง
ราชนาวี มี ค วามสู ง 173 เซนติ เ มตร หลั ง จากสั ก การะ
ภายในศาลแล้ว แถมด้านหลังยังมีจดุ ชมวิวของปากน�ำ้ ประแส
อีกด้วย หากใครอยากจะเข้ามาสักการะก็สามารถเข้ามาได้
ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. และที่ส�ำคัญไม่เสียค่า
เข้าชม

ปิ ด ท้ า ยกั น ที่ “ทุ ่ ง โปรงทอง” ซึ่งเป็นแหล่งท่อ งเที่ ยว
เชิงอนุรักษ์และศึกษาเรียนรู้ แถมยังเป็นแหล่งอันซีน
ของระยองเลยก็วา่ ได้ โดยพืน้ ทีแ่ ห่งนีจ้ ะท�ำให้คณ
ุ ได้สมั ผัส
ธรรมชาติอย่างแท้จริงจากพื้นที่กว่า 6,000 ไร่ มีสะพาน
เดินศึกษาธรรมชาติ เป็นระเบียงไม้ทอดยาวระยะทาง
กว่ า 2 กิ โ ลเมตร ที่ค ่อ ย ๆ พานัก ท่อ งเที่ย วเข้าไปชม
ธรรมชาติของป่าชายเลนและสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ อาทิ ปู,
ปลา, กุ้ง, หอย เป็นต้น ซึ่งบริเวณระเบียงไม้บางช่วง
จะจัดเป็นจุดแวะพักให้หายเหนื่อย โดยระหว่างนั่งพัก
สามารถชมวิวไปด้วยได้ บางจุดมีป้ายข้อมูลเกี่ยวกับ
พั น ธุ ์ ไ ม้ หรื อ สั ต ว์ ต ่ า ง ๆ ที่ อ าศั ย อยู ่ ใ นป่าชายเลน
ให้นกั ท่องเทีย่ วได้อา่ นเสริมความรู้ นอกจากนีใ้ นระหว่าง
ทางนักท่องเทีย่ วจะยังได้เห็นความสวยงามตามธรรมชาติ
ของป่าโกงกาง ไม้โปรงและไม้ริมชายฝั่ง ซึ่งจุดเด่นของ
บริเวณนี้คือต้นโปรงที่ขึ้นหนาแน่นอยู่เต็มพื้นที่ สะท้อน
สี เ ขี ย วสะอาดตา รั บ รองว่ า ใครที่ ไ ด้ เ ข้ า มาเที่ ย ว
ณ ทุ ่ ง โปรงทองนี้จะได้รับอากาศอันบริสุทธิ์เต็ม ปอด
อย่างแน่นอน

เรื่องราวต่าง ๆ ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นคุณ สามารถไป
สั ม ผั ส ด้ ว ยตั ว เองได้ ที่ “ชุ ม ชนปากน�้ ำ ประแส” ซึ่ ง คุ ณ จะ
ไม่เพียงแต่ได้รับความงดงามและความบริสุทธิ์จากธรรมชาติ
ของป่าชายเลนเท่านัน้ แต่ยงั จะได้รบั รอยยิม้ และความประทับใจ
จากผู้คนท้องถิ่นภายในชุมชนที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
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