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หมูบานชาวประมง

แหลงทองเที่ยวสุดฮิปเชิงประวัติศาสตร
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มุงสูไบโอพลาสติก

เพ�อความยั่งยืนองคกร
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ดานอุตสาหกรรมครั้งยิ่งใหญ

อุตสาหกรรมอีคอมเมิรซ
กับอนาคตประเทศไทย
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AROUND 
THE WORLD
สหรัฐฯ ใช้ระบบ AI 
ช่วยพิจารณาคดีความ

ECONOMIC VIEWS 
เปิด 5 โปรเจกต์ยักษ์ใน EEC 
เร่งเครื่องตอกหมุดปีนี้ 
หนุน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

AEC CORNER
มองการณ์ไกลกับการลงทุนใน
AEC

NEED TO KNOW
เปิดแผนงาน “บ.ทานตะวัน” 
มุ่งสู่ไบโอพลาสติก
เพื่อความยั่งยืนองค์กร

SPECIALSCOOP
แจ็ค หม่ากับความร่วมมือ
ด้านอุตสาหกรรมครั้งยิ่งใหญ่

NEWS
การประชุมคณะรัฐมนตรี
อย่างเป็นทางการ
นอกสถานที่ กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 

HOT ISSUE
อุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซ
กับอนาคตประเทศไทย

DIRECTION
ทีพีบีไอ ต่อยอด
ความยั่งยืนธุรกิจ
จากความใส่ใจสังคม
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START UP
โครงการ OPOAI เบื้องหลังความส�าเร็จ
ของ “คิงเบลโปรดิวเซอร์” 

THAICIV
“ปากน�้าประแส” 
หมู่บ้านชาวประมง
แหล่งท่องเที่ยวสุดฮิป
เชิงประวัติศาสตร์ 

SME CORNER
Thailand : Taste of Street 
Food 4.0 

INDUSTRY COMICS
8 เทคโนโลยีใหม่ 
เมื่อเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 
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ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลมีความเก่ียวข้องและมีบทบาทส�าคัญในการ
พัฒนาประเทศภายใต้เศรษฐกิจยุค 4.0 โดยเป็นกลไกขับเคลื่อนพัฒนา
และยกระดับความก้าวหน้าในทุกอุตสาหกรรม อีกทั้งก�าลังเข้ามามีบทบาท
เปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของคนทั่วโลก หากผู้ประกอบการเลือกใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะกับสินค้าและการบริการของตนได้ จะสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจได้ไม่น้อย

โดยเมื่อต้นเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา “แจ็ค หม่า” ผู้ก่อตั้ง และประธานกรรมการ
บรหิารกลุ่มบรษิทัอาลบีาบาได้ลงนามบนัทกึความเข้าใจกับรฐับาล ซึง่ถือเป็นการ
ประกาศความพร้อมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย 
กับโครงการ Smart Digital Hub CLMVT ส่งเสริมการลงทุนในส�านักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) อย่างเป็นทางการ 
ซึ่งติดตามรายละเอียดได้ในคอลัมน์ Special Scoop นอกจากนี้ยังม ี
บทสมัภาษณ์ของผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมพลาสตกิอย่าง บรษิทั ทานตะวนั
อตุสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) และบรษิทั ทพีีบไีอ จ�ากัด (มหาชน) ในการเล่าถงึ
ทศิทางอตุสาหกรรมไบโอแมสและไบโอพลาสตกิของไทยในปัจจบุนัและอนาคต

อกีท้ังวารสารฉบบันี ้ยังได้น�าเสนอบรรยากาศการจดังาน “Thailand : Taste of 
Street Food 4.0” ที่กระทรวงอุตสาหกรรมโดยสถาบันอาหารได้จัดขึ้น เพื่อ
เพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหารให้ก้าวสู่ยุค 4.0 

ทีมงานวารสารอุตสาหกรรม

เจ้าของ
ส�านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
75/6 ถนนพระรามที่ 6 
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
--------------------------------------
ที่ปรึกษา
นายพสุ             โลหารชุน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
นายทองชัย       ชวลิตพิเชฐ 
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
--------------------------------------
บรรณาธิการ
นางสาวทัศนียา  ลัธธนันท์
ผู้อ�านวยการกองกลาง
--------------------------------------
กองบรรณาธิการ
นางสาวประภัสสร สินครบุรี
นางสีจันทร์           สายบัวทอง
นายวงศกร           ตระกูลหิรัญผดุง
นางสาวอรพิชญ์   กลิ่นจ�าปา
นางสาวสิริรัตน์     วงศ์จิตต์ซื่อ
นางสาวเขมณัฏฐ์  บูรณพิสิฐ
นายธนวรรธน์ สุรมรรคา
นายเมธชวิน         ประโมทะกะ
นางสาววาสิฎฐี     คณโฑทอง

พัฒนาไทย ก้าวไกลสู่ยุค

EXECUT  VE NOTE

“ดิจิทัล”
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NEW

พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ี เป็นประธาน
การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี 
กลุ ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  
(นครชัยบุรินทร์ : นครราชสีมา-ชัยภูมิ-บุรีรัมย์-สุรินทร์) 
โดยมี  นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม,  นายสมชาย หาญหิรัญ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และ
คณะรัฐมนตรี ร่วมประชุม ณ สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ 
อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

นายอตุตม สาวนายน รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงอุตสาหกรรม 
เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวนัสถาปนากระทรวงอตุสาหกรรม 
ครบรอบ 76 ปี ซึ่งภายในงานได้จัดพิธีถวายเครื่องบวงสรวง
องค์พระนารายณ์และพระภมู ิถวายผ้าไตร เครื่องไทยธรรม และ
ภัตตาหารแด่พระสงฆ์ นอกจากนียั้งมกิีจกรรมรบับรจิาคเงนิสมทบทนุ
โรงพยาบาลสงฆ์และมลูนิธิรามาธิบด ีโดยมนีายสมชาย หาญหิรญั 
รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม, นายพส ุ โลหารชนุ 
ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม, นายสนัต ิ กีระนันท์ ผู้ช่วยรฐัมนตรี
ประจ�ากระทรวงอุตสาหกรรม คณะผูบ้รหิาร ข้าราชการ พนักงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมงาน ณ กระทรวงอุตสาหกรรม

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
ครบรอบ 76 ปี

การประชุมคณะรัฐมนตรี
อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ 

วันคล้ายวันสถาปนา
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จ.อุบลราชธานี จุดแวะก่อนอาบแสงแรกแห่งสยาม

เดินหน้าอำานวยความสะดวก
ให้ผู้ประกอบการในการขอรับ
ใบอนุญาต มอก.

ชูหมูบ้าน CIV “บ้านซะซอม” 

สมอ. 4.0 

นายสมชาย หาญหริญั รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
ลงพ้ืนที่ตรวจเย่ียมโครงการ CIV บ้านซะซอม เข้าพัฒนาเฟสแรก  
บนพ้ืนฐานความต้องการชมุชน ประกอบด้วย 

นายอภจิิณ โชติกเสถยีร เลขาธกิารส�านักงานมาตรฐานผลติภณัฑ์
อุตสาหกรรม (สมอ.) เผยความคบืหน้าการ Transform การมาตรฐานสู่ 
สมอ. 4.0 โดยน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการ
ออกใบอนญุาต (Digital-License) เพ่ืออ�านวยความสะดวกและลดระยะ
เวลาในการออกใบอนุญาตให้กับผูป้ระกอบการให้รวดเรว็ย่ิงข้ึนภายใน 
10 วนัท�าการ โดยตัง้แต่เปิดตวัโครงการระบบ Digital-License เมือ่วันที่ 
19 กุมภาพันธ์ ทีผ่่านมา ได้ด�าเนินการออกใบอนญุาตไปแล้ว 46 ฉบบั 
ครอบคลมุ 12 มาตรฐาน ขณะนียั้งพร้อมให้ผูป้ระกอบการย่ืนขอ มอก. 
ผ่านระบบเพ่ิมอกี จ�านวน 98 มาตรฐาน และจะด�าเนินการให้ครอบคลมุ 
173 มาตรฐาน ภายในปี 2561 โดยมเีป้าหมายให้สามารถออกใบอนุญาต
ได้ครบทุกมาตรฐาน ภายในปี 2562

ด้านการถ่ายโอนงานการตรวจประเมินโรงงาน 
ให้หน่วยตรวจท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้ตรวจสอบการ
ท�าผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม หรอื Inspection Body (IB) 
ขณะนี้ สมอ. ได้แต่งตั้งศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาต ิ (NECTEC) เป็นหน่วยตรวจ
ประเมินโรงงานเรียบร้อยแล้ว ท�าให้ขณะน้ี สมอ.  
มีหน่วยตรวจประเมินโรงงาน จ�านวน 15 หน่วยงาน 
ครอบคลุม 1,700 มาตรฐาน ซึ่งในจ�านวนน้ี สมอ.  
ได้ถ่ายโอนงาน เต็มรูปแบบ จ�านวน 173 มาตรฐาน 
โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยตรวจประเมิน
โรงงานได้ที่ www.tisi.go.th.

1. ธนาคารน�า้ใต้ดนิแสงแรก 2. มอบจักรยาน 40 คัน 
ส�าหรับนักท่องเที่ยวปั่นชมหมู่บ้าน 3. มอบโค 4 ตัว 
เพื่อน�ามูลมาท�าปุ๋ย 4. โซล่าเซลล์แสงแรกเพือ่ใช้เป็น
แหล่งพลังงาน และ 5. ปลูกต้นไม้ สร้างพื้นที่สีเขียว 
ปรับภูมิทัศน์ โดยมีนายเฉลิมพล ม่ังค่ัง รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะ  
โดยมนีางสาวนิสากร จงึเจรญิธรรม รองปลดักระทรวง
อุตสาหกรรม, นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงอุตสาหกรรม, นายสธุน นิคมเขต 
รองเลขาธิการส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม, นายรงัสรร บญุสะอาด อตุสาหกรรม
จังหวดัอุบลราชธานี รวมท้ังโรงงานพ่ีใหญ่ (Big Brother) 
จ�านวน 7 รายร่วมด้วย ณ บ้านซะซอม หมู ่ที่  7  
ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 
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นายสมคิด จาตุศรพีทัิกษ์ รองนายกรฐัมนตร ีพร้อมด้วย นายอุตตม 
สาวนายน รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมงานสมัมนา 
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 อุตสาหกรรมและพลงังาน สาธารณรฐัเกาหลี  
ผู้บรหิารเครอื MK Groups และกลุม่นกัธุรกิจชาวเกาหลใีต้ กว่า 180 คน 
เข้าร่วมสัมมนา ณ โรงแรม สยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

ท้ังน้ี รฐัมนตรอีตุตมฯ ได้กล่าวปาฐกถาว่า ขณะนีป้ระเทศไทย ก�าลงั
ก้าวเข้าสู่ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 คือการปรับเปลี่ยน พัฒนา
ศักยภาพของประเทศไทย เพ่ือเพ่ิมมลูค่าโครงสร้างเศรษฐกิจ เสรมิสร้าง
ความแข็งแรง ความยั่งยืนของการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิน่ (Local 

นายสมคิด จาตุศรพีทัิกษ์ รองนายกรฐัมนตร ีให้เกียรตมิาเป็นประธาน
ในพิธีเปิดงาน SME Transform #พร้อมเปลีย่น ประชารฐัร่วมใจ เชือ่ม 
SME ไทยสูส่ากล ซึง่จดัโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ หน่วยงาน
ภาครฐั เอกชน และสถาบนัการศกึษา โดยม ีนายอตุตม สาวนายน 
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงอุตสาหกรรม, นายสมชาย หาญหิรญั 
รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม, นายพส ุโลหารชนุ 
ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผูบ้รหิารกระทรวงอุตสาหกรรม 
ร่วมเปิดงาน ณ อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและ
การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

ส�าหรับการจัดงาน SME Transform #พร้อมเปลี่ยน ประชารัฐ
ร่วมใจ เชื่อม SME ไทยสู่สากล ได้จัดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่ารัฐบาล

ความสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างไทยกับเกาหลีใต้

เปิดมิติใหม่ พลิกโฉม SME ไทยยุค 4.0 ในงาน SME TRANSFORM 

ร่วมงานสัมมนาในโอกาสครบรอบ 60 ปี 

ผนึกพลังเครือข่ายประชารัฐ 

Economy) พร้อมทัง้เสรมิสร้างฐานการลงทนุใหม่ ทีเ่น้นใช้เทคโนโลยี
ผ่านการลงทุนด้านการค้าและอุตสาหกรรม และการขยายก�าลัง
การลงทุนออกสู่ประเทศเพื่อนบ้านและออกสู่ตลาดโลก

ได้สร้างโอกาสต่าง ๆ ไว้รองรับ SMEs และวสิาหกจิฐานรากของ
ประเทศในการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน โดยการ
รวมพลังเครือข่ายประชารัฐในการขับเคลื่อนและยกระดับ SMEs 
สู่ยุค 4.0 รวมถึงเป็นเวทีให้ SMEs ได้สัมผัสและเรียนรู้ผลส�าเร็จ
นโยบายการส่งเสริม SMEs ตลอดจนการสร้างการรับรู้แนวทาง
และโอกาสการปรับเปลี่ยนธุรกิจพร้อมน�าเสนอกลไก การยกระดบั 
SMEs ทุกกลุ่ม ทุกมิติ และทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ภายในงานยังมีโซนกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ประกอบด้วย 
1.เศรษฐกิจชมุชนเข้มแขง็ พบกับการสร้างสรรค์ผลติภัณฑ์ชมุชน
ให้เกิดมลูค่าเพ่ิม น�าสูก่ารยกระดบัวิสาหกิจชมุชน สูน่กัธุรกิจมอือาชพี 
2.พลกิโอกาสสร้างธรุกิจ พบกับผลงานความส�าเรจ็ของนกัธุรกิจรุน่ใหม่ 
พร้อมบริการท่ีเสริมศักยภาพสู่การเป็น Startup 3.ปรับเปลี่ยน
ยกระดบัธุรกิจ พร้อมค�าแนะน�าส�าหรับ SME จาก Big Brother 
4.SME ONE เชือ่มต่อทุกความต้องการธรุกิจ มาจดุเดยีวครบทกุ
หน่วยงานที่ให้บริการปรึกษาแนะน�าทางธุรกิจครบวงจรแก่ SME 
5.การเงนิเสรมิแกร่ง เข้าถึงแหล่งเงนิทุนได้ง่าย รวดเรว็ ด้วยแพ็กเกจ 
สินเชือ่ SME จากทกุธนาคาร ในโปรโมชัน่สุดพิเศษ และ 6.ช้อปสนิค้าดี
มีคณุภาพ แหล่งรวมสนิค้า SME คณุภาพด ี ได้มาตรฐานในราคา
โรงงาน นอกจากนี้ ผู้เข้าชมงานยงัจะได้พบกบัการสมัมนาทีจ่ะมา
เสรมิความแกร่งทางธุรกิจ จากวิทยากรผูม้ปีระสบการณ์ตรง ทัง้จาก
ธุรกิจชุมชน Startup SME โค้ช SME และ Big Brother ด้วย



H     T ISSUSEONTENT

อุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) ในประเทศไทยถือว่าเติบโตขึ้น
มาอย่างต่อเน่ือง ตวัเลขภาพรวมเพิม่ขึน้สงูถึงประมาณ 10 กว่าเปอร์เซน็ต์ต่อปี  
มีอัตราการเติบโตของธุรกิจบนอีคอมเมิร์ซสูงขึ้นในทุก ๆ ปี และยังมีแนวโน้ม
ว่าจะปรับตัวขึ้นอีก ส�าหรับกลุ่มธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
ตอนน้ี คือ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ และส่ือท่ีมีมูลค่ากว่า 1.2 พันล้านเหรียญ 
ขณะท่ียุค 3G และ 4G ท�าให้คนไทยสามารถเข้าสูอ่นิเทอร์เน็ตได้ง่ายมากขึน้  
โดยผู้ใช้ปัจจุบันมีประมาณ 40 กว่าล้านคนทั่วประเทศ เป็นผลพวงจาก 
ผู้ประกอบการผลิตและขายอุปกรณ์สมาร์ทโฟนจัดโปรโมชั่นโทรศัพท์มือถือ 
และอุปกรณ์ไอทีในราคาถูกลงมาก ซึ่งอุปกรณ์ไอทีเหล่าน้ีเป็นตัวหนุนให้
อุตสาหกรรมอีคอมเมิร ์ซหรือการซื้อสินค้าออนไลน์เป็นท่ีนิยมมากข้ึน 
เช่นเดียวกัน

อุตสาหกรรม อีคอมเมิร์ซ
กับอนาคตประเทศไทย
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ธุรกิจอีคอมเมิร์ซท่ีก�าลังเติบโตอย่างต่อเนื่องจะเข้ามาช่วยสร้างโอกาสและสร้าง
รายได้ให้ผู้ประกอบการในแง่ของยอดขาย จากเดิมที่ขายของเพียงหน้าร้าน 
อย่างเดียว การมีหน้าร้านและสร้างเว็บไซต์ส�าหรับขายของออนไลน์จะส่งผลให้
คนท่ีใช้อินเทอร์เน็ตเห็นสินค้าจากร้านของเราผ่านทางอินเทอร์เน็ตและสามารถ
เลอืกซือ้สนิค้าผ่านเว็บไซต์ได้เลย ซึง่ถือว่าเป็นการเพ่ิมโอกาสในการขายให้มมีากขึน้ 
และเป็นการเจาะกลุ่มลูกค้าได้ตรงจุดมากกว่าด้วยการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม 
และการเข้ามามีบทบาทมากขึ้นของอินเทอร์เน็ต

ในแง่ของภาคการเกษตรกับอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซเริ่มเห็นการเปล่ียนแปลง
อย่างชัดเจนหลังจากนายแจ๊ค หม่า ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มอาลีบาบา  

ข้อมลูการใช้สือ่ดจิิทลัในปี 2561 พบว่า เดอืนมกราคมมผีูใ้ช้งานอนิเทอร์เน็ตทัว่โลก
เกินกว่า 4 พันล้านราย จ�านวนการใช้งานอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยต่อวันของผู้ใช้งาน
แต่ละประเทศพบว่า ประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งในการใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุด 
เฉลี่ยต่อหนึ่งคนจะใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 9 ชั่วโมง/วัน และการเข้าใช้งาน
อนิเทอร์เนต็เพื่อซื้อสินค้าออนไลน์ขยับขึ้นมาจากอันดับที่ 9 เป็นอันดับที่ 5 หลัง 
ผูบ้รโิภคเริม่เชือ่มัน่และยอมรบัว่าอคีอมเมร์ิซมข้ีอได้เปรยีบ ท้ังประหยัดเวลาและ
การเดินทาง ด้วยกลยุทธ์เอาปลาเล็กตกปลาใหญ่ของผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซ 
ที่ต้องยอมขาดทุนหนักในช่วงแรก ด้วยการโฆษณา และจัดโปรโมชั่นกระหน�่า 
ลดราคาอย่างต่อเนือ่ง เพ่ือสร้างแรงจงูใจให้ผูบ้รโิภคสัง่ซือ้สนิค้าออนไลน์ จาก  2-3 ปี 
ก่อนหน้านี้ผู้บริโภคยังคงกังวลและไม่มั่นใจกับการซื้อขายที่ยังไม่ได้เห็นสินค้า
ก่อนจะท�าการช�าระเงิน โดยกลยุทธ์ดังกล่าวประสบผลส�าเร็จเป็นอย่างมาก 
ในปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นเครื่องการันตีได้ว่าอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซของไทยขณะนี้
เป็นกระแสทีม่าแรง และได้รบัความนิยมอย่างต่อเน่ือง การทีป่ระเทศไทยเป็น
ประเทศทีป่ระชากรใช้เวลาอยู่กับอินเทอร์เน็ตนานทีส่ดุในโลกถอืเป็นการ
สร้างโอกาสท่ีดีส�าหรับผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซในประเทศท่ีจะเร่ง
กระตุ้น และปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับช่วงเวลาที่ผู้บริโภคมีอุปสงค์กับการซื้อ
สินค้าออนไลน์สูง

(Alibaba Group) ลงนามบันทึกความ
เข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับอาลีบาบา
เมือ่เดอืนเมษายนท่ีผ่านมา เปิดฉากด้วย
การน�าผลไม้จากภาคการเกษตรของ
ประเทศไทยอย่างทุเรยีนพันธ์ุหมอนทอง
ขายผ่านทางเว็บไซต์ “Tmall.com” ซึ่ง
ถือว่าประสบความส�าเร็จเป็นอย่างมาก 
ภายในเวลาเพียง 1 นาทีชาวจีนส่ังซื้อ
ทุ เรียนผ ่านทางเ ว็บไซต ์ไปจ�านวน 
80,000 ลกู ขณะท่ียังมกีารผลกัดนัสนิค้า
เกษตรกรรมต่าง ๆ เข้ามามากขึ้น
 
นอกจากภาคการเกษตรแล้ว ปัจจยัหลกั
ของการเข้ามาครัง้นีข้องแจค็ หม่า จะเป็น
บทบาทของการช่วยส่งเสริมการลงทุน
ในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) ท่ีจะขับเคลือ่นการพัฒนาเศรษฐกิจ
ดจิทิลัของไทยให้มปีระสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ 
และอีกธุรกิจท่ีจะได้รับแรงขับเคลื่อน 
ไปพร้อม  ๆกันคอืธุรกิจการขนส่งโลจสิตกิส์ 
ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการของไทยได้
มีโอกาสได้ศึกษาและปรับกลยุทธ์มาใช้
ในการขนส่งสนิค้าออนไลน์ให้กับผูบ้รโิภค
มากข้ึน จึงพูดได้ว่าความร่วมมือครั้งนี้
เป็นการตอบโจทย์รฐับาลไทยกับนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
การท่ีภาครัฐฯต้องการผลักดันให้ภาค
การเกษตรเข้าสู่ยุคดิจิทัล เพราะคนไทย
ส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกร มฐีานะ
ยากจน ทุกปีสินค้าท่ีผลิตได้มีมากกว่า 
ที่ตลาดต้องการ (Over supply) แต่
เทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยให้เกษตรกร 
ปรบักลยุทธ์ไปตามยุคสมยัได้ง่ายขึน้ อกีท้ัง
ยังเป็นการยกระดบัรายได้ ยกระดบัชวิีต
ให้อยู่ในยุคดิจทิลัได้ เพราะความร่วมมอื
ครั้งนี้อาลีบาบาจะน�าเทคโนโลยีและ
ความรู ้ เข ้ามาพัฒนาศักยภาพของ 
ผูป้ระกอบการไทย และผลกัดนัให้สามารถ
เข้าถึงตลาดใหม่ผ่านนวตักรรมด้านดจิทัิล
ต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยท�าให้เศรษฐกิจไทย
เติบโตจากอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซได้
แบบทวีคณู

โอกาสของผู้ประกอบการในยุคอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซ
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ผูป้ระกอบการอคีอมเมร์ิซท่ีมส่ีวนแบ่งการตลาดมากทีส่ดุ และ
ถือว่ามอีทิธิพลมากทีส่ดุในประเทศไทยคงหนไีม่พ้นลาซาด้า
เว็บไซต์ขายของออนไลน์ท่ีได้รบัความนยิมเป็นอนัดบัทีห่นึง่ 
โดยลาซาด้าถูก แจ็ค หม่า เข้าซื้อกิจการตั้งแต่ปี 2560 ด้วย
ปรมิาณสินค้า รวมถึงเมด็เงนิโฆษณาและจดัโปรโมชัน่อย่างต่อเนือ่ง 
ทีเ่หนอืกว่าคูแ่ข่งรายอืน่ ๆ ส่งผลให้ยอดขายและผูใ้ช้บรกิาร
ชนะคูแ่ข่งอย่าง Shopee.com และ 11street แบบไม่เห็นฝุน่ 
ส่ิงท่ีคนวิตกเป็นเรื่องของการกินรวบธุรกิจในประเทศไทย 
และการแข่งขนัท่ีดเุดอืดหลงัจากอาลบีาบาเข้ามามีบทบาท 
หากแต่การเข้าร่วมมอืของอาลบีาบาในครัง้น้ีไม่ได้เป็นเพียง
การหาประโยชน์ให้กับบริษัทของตนเพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน 
กลับเป็นการช่วยเหลือและให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ
ประเทศไทยในทุก  ๆด้าน ทัง้ในแง่ของการเปิดช่องทางให้เกษตรกร 
และผูป้ระกอบการต่าง ๆ ให้มช่ีองทางจ�าหน่ายสนิค้ามากขึน้ 
รวมไปถึงการพัฒนา และให้การสนบัสนนุให้ความรูเ้ก่ียวกับ 
ธุรกิจการค้าขายทางออนไลน์ เพ่ือพัฒนาให้ผู้ประกอบ
อีคอมเมิร์ซปรับกลยุทธ์ให้อยู่รอดได้ในภาวะการแข่งขันสูง  
ซึง่ถือเป็นการได้ผลประโยชน์ร่วมกนั ไม่ใช่มุง่เอาผลประโยชน์
ทางธุรกิจเพียงอย่างเดยีว 

จากสถิติของกระทรวงการคลัง ในปีท่ีผ่านมา ประเทศไทย
ท�าการค้ากับประเทศจนีมากท่ีสุด มมีลูค่าการค้าระหว่างกันราว 
2,510 ล้านบาท และอนัดับสองคือสหรัฐอเมริกา 1,852 ล้านบาท 
หากมองดูสินค้าส่งออกหลักของประเทศไทยในตลาดโลก 
คอื สนิค้าเกษตรกรรม ซึง่สนิค้าดงักล่าวยังไม่ได้รบัความนยิม 
รวมถึงไม่ได้รับการสนับสนุนให้ท�าการซื้อขายผ่านช่องทาง
อคีอมเมร์ิซมากนกั ความร่วมมอืในครัง้น้ีจงึถือเป็นแรงกระตุน้
ที่ดีท่ีจะขับเคลื่อนภาคการเกษตรและเกษตรกรให้เข้าสู่ยุค
อตุสาหกรรมดจิทิลั จงึอาจพูดได้ว่าการร่วมมอืครัง้น้ีประเทศไทย
ได้ประโยชน์มากกว่าเสยีประโยชน์ เพราะอตุสาหกรรมอคีอมเมร์ิซ
ไม่เพียงแต่ผลักดันผู้ประกอบการท่ีต้องการขายสินค้าเท่านัน้ 
หากแต่ยังส่งผลดีต่อตลาดสื่อสาร และเทคโนโลยี อีกทั้งยัง
เป็นตวักระตุน้เศรษฐกิจของประเทศให้เตบิโตขึน้อย่างเหน็ได้ชดั 
ซึ่งต้องยอมรับว่าในวันน้ีธุรกิจอีคอมเมิร์ซได้เป็นกลไก
ส�าคัญในการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจและสงัคม เพราะนอกจาก
จะส่งเสริมเศรษฐกิจภาคการเกษตรให้เข้มแข็งด้วยการ
ผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ หรือเพ่ิมรายได้ครัวเรือนแล้วยัง
เป็นการเพ่ิมแรงแข่งขันและช่วยสร้างบรรยากาศในการ 
กระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยพัฒนาขีดความสามารถของ
ตัว เองในการแข ่งขันในเวทีโลกให ้ กับประเทศไทย 
ในอนาคตได้ 

แรงกดดันจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซ
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การที่อาลีบาบาได้เปิดโอกาสให้คนไทยได้พัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลและการส่งเสริมธุรกิจผ่านอีคอมเมิร์ซ ระหว่าง 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์และ Alibaba 
Business School โดยอาลีบาบาเสนอให้วิทยาลัยธุรกิจอาลีบาบาน�า Platform อีคอมเมิร์ซมาใช้อบรมให้ความรู้กับ 
ผู ้ประกอบการไทย ซึ่งเน้นไปที่ผู ้ประกอบการ SMEs น้ัน หากประสบผลส�าเร็จจะถือเป็นการลดความเหลื่อมล�้า 
ของเทคโนโลยีให้กับประเทศไทยและประเทศจีน ขณะท่ีบุคลากรของไทยที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจ 
ในธุรกิจอคีอมเมร์ิซและสามารถน�าความรูม้าใช้กับการแข่งขนัทีด่เุดอืดระหว่างผูป้ระกอบการอคีอมเมร์ิซ และจะเป็นตวัหนุน
ให้อุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยเติบโตก้าวขึ้นไปอีกขั้น

เมือ่สงัคมเข้าสูยุ่คดจิทิลัอย่างเตม็รปูแบบ 
ค�าถามคือบุคลากร ผู้ประกอบการของ
ประเทศไทยมคีวามรูค้วามเข้าใจในธุรกิจ
อีคอมเมิร ์ซมากน้อยแค่ไหน หากมี
ความเข้าใจแต่เพยีงผิวเผินอาจจะท�าให้
เกิดความเสียเปรียบคู่แข่งรายอ่ืน ๆ 
ท่ีมีศักยภาพในระบบท�าการซื้อขาย 
และระบบขนส่งโลจสิตกิส์ท่ีพร้อมกว่า 
การเข้าใจในธุรกิจอีคอมเมิร์ซจึงเป็นสิ่ง
จ�าเป ็นที่ผู ้ประกอบการต ้องศึกษา
กลยุทธ ์เ พ่ือน�ามาพัฒนาระบบของ
ตนเอง รวมถึงสร้างบุคลากรให้มีความรู้
ความเข้าใจตอบโจทย์ยุคดิจิทัล

การพัฒนาบุคลากรตอบโจทย์สังคมยุคดิจิทัล
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SPECIAL  COOP

ประเดน็ทีส่ร้างความตืน่เต้นให้บรรยากาศการลงทนุของเดอืน เม.ย.ท่ีผ่านมา
คึกคักมากกว่าทุก ๆ ปีคงหนีไม่พ้นเรื่องการมาเยือนประเทศไทยของ 
“แจ็ค หม่า” (Jack Ma) ขุนพลผู้ก่อตั้งเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซสัญชาติจีน
รายใหญ่บริษัทอาลีบาบา กรุ๊ป โฮลดิ้ง (Alibaba) บริษัทที่มีมูลค่าการ
ลงทุนอันดับต้น ๆ ของเอเชีย การเยือนในครั้งนี้ เพ่ือลงนามบันทึก
ความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับอาลีบาบา ถือเป็นการประกาศ
ความพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยกับโครงการ 
Smart Digital Hub CLMVT ส่งเสริมการลงทุนในส�านักงาน 
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ 
EEC อย่างเป็นทางการ หลังจากรัฐบาลไทยแสดงความมัน่ใจทีจ่ะร่วม
มอืกบัอาลีบาบา และท�าหนังสือแสดงเจตจ�านงร่วมกันเป็นครั้งแรก
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

สาระส�าคัญของความร่วมมอืครัง้นี ้ มทัีง้การส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลาง
และเล็กเข้าสู่อีคอมเมิร์ซ การพัฒนาดาวเด่นหรือความสามารถด้าน
ดจิทิลั การยกระดับระบบโลจิสติกส์โดยอาศัยเทคโนโลยีของอาลบีาบา 
และการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านระบบดิจิทัล จุดที่น่าสนใจเป็นเรื่อง
ของโครงการ Smart Digital Hub ในพื้นที่ EEC ที่รัฐบาลปลุกปั้นและ
ผลักดันนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวมาตลอด การเชือ่มสมัพนัธ์การค้ากบั
อาลีบาบาครั้งนี้ จะเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างจีนและ
กลุ่ม CLMV ผ่านอีคอมเมิร์ซ และจะมีการน�าเทคโนโลยีของอาลีบาบา
มาช่วยด้านโลจิสติกส์ผ่านไช่เหนี่ยว (Cainiao Network) ซึ่งนับว่าเป็น
หัวใจหลักส�าหรับธุรกิจด้านโลจิสติกส์ของอาลีบาบา เพื่อพัฒนาการ
ขนส่งสินค้าสู่ทั่วโลก โดยจะก่อสร้าง Smart Digital Hub ได้ภายในปีนี้ 
และเริ่มด�าเนินการในปี 2562

การร่วมมือครั้งนี้เชื่อกันว่าจะช่วยพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลอีคอมเมิร์ซ
ส�าหรับผู้ประกอบการไทย โดย Alibaba Business School (ABS)  
จะท�างานร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยกระทรวงอตุสาหกรรม, 
กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ โดยกระทรวงพาณิชย์ ในการพัฒนา 
SMEs ไทย รวมถงึวิสาหกิจชมุชนและผูป้ระกอบการรายย่อย โดยช่วยให้ 
ผู้ประกอบการไทยมีโอกาสเข้าถึงตลาดจีน รวมถึงตลาดในภูมิภาค 
พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา รวมถึง 
เจ้าหน้าท่ีรฐั เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาในด้านดจิทิลัและอคีอมเมร์ิซ 
รวมทั้งสร้างเครือข่าย (Networking) กับดาวเด่นทั่วโลกที่ประเทศจีน
เพื่อน�ามาประยุกต์และพัฒนาใช้กับธุรกิจในยุคดิจิทัล
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ข้อสงสยัทีจ่ะต้องมกีารถามถึงว่าท�าไมอาลบีาบา 
เว็บขายของออนไลน์รายใหญ่ระดับโลก ทีถ่บี 
ตัวเองเข้าสู่ตลาดหุ้นนิวยอร์กฯ ด้วยมูลค่า 
สุดช็อคท�าสถิติการขายหุ้นให้กับนักลงทุน
เป็นครัง้แรก (IPO) ด้วยมลูค่าสงูสดุในตลาดหุ้น
นวิยอร์ก ด้วยมลูค่ามากกว่า 25,000 ล้านเหรยีญ 
หรือประมาณ 800,000 ล้านบาท ชึ่งอ�านาจ
ผูกขาดจากคู ่แข่งธุรกิจอีคอมเมิร ์ซอย่าง  
“อเมซอนดอทคอม” ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงสนใจที่จะร่วมทุนกับประเทศไทย

ค�าตอบคืออาลีบาบาได้ท�าการศึกษาข้อมูล
เปรียบเทียบในระดับภูมิภาค และเล็งเห็นว่า
ประเทศไทยมีศักยภาพสูงที่จะเป็นศูนย์กลาง

เหตุผลหลักท่ีอาลีบาบาสนใจร่วมมือกับประเทศไทย

ด้านดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซในภูมิภาค เนือ่งจากมคีวามเชือ่มัน่ในอนาคตทีส่ดใส
ของเศรษฐกิจไทย รวมถึงการที่รัฐบาลไทยผลักดันให้ประเทศเข้าสู่นโยบาย
ประเทศไทย 4.0 ถือเป็นจังหวะดีที่ทางอาลีบาบาจะได้เข้ามาขยายฐานลูกค้า 
และช่วยผลักดันผู้ประกอบการไทยให้ป้อนสินค้าส่งไปยังจีนไปในตัว

ในขณะที่นักท ่องเที่ยวจีนที่ เคยมาประเทศไทยต่างชื่นชอบสินค ้าจาก
ประเทศไทย และคุ้นเคยกับสินค้าดีอยู่แล้ว โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตร
ของไทย ไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมมะล ิ ทุเรยีน หรอื ผลไม้ต่าง ๆ การผลกัดนัในครัง้นี ้
จะท�าให้อาลีบาบามียอดขายเพ่ิมข้ึนจากการท�าหน้าท่ีเป็นพ่อค้าคนกลางจาก
ความต้องการซื้อสินค้าจากประเทศไทยของชาวจีนท่ีปัจจุบันก�าลังก้าวขึ้นสู่
การเป็นตลาดผู้บริโภคที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก ด้วยการขยายตัวของก�าลัง
ซื้อของคนชนชั้นกลางที่มีจ�านวนมากกว่า 300 ล้านคนในปัจจุบัน
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ภายหลังพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับอาลีบาบาได้
เพียงแค่วันเดียวอาลีบาบาสร้างเสียงฮือฮาอีกคร้ังกับก้าวแรกของการร่วมมือ
ครั้งน้ี เมื่อแจ็ค หม่า ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ประกาศว่าสามารถจ�าหน่าย
ทุเรียนพันธ์ุหมอนทอง ซึง่เป็นสนิค้าส่งออกช่ือดงัท่ีสดุของไทยจ�านวน 80,000 ลกู 
ผ่านทางเว็บไซต์ Tmall.com ภายใต้บรษิทั อาลบีาบา กรุ๊ป หมดภายในเวลาเพียง 
1 นาที ถือเป็นการการันตีก�าลังซื้อและอุปสงค์ที่หนาแน่นกับสินค้าโดยเฉพาะ
สินค้าเกษตร และผลไม้ทีโ่ปรดปรานของชาวจนีได้เป็นอย่างดี เพราะฐานลูกค้า
ของ Tmall.com นั้น เข้าถึงผู้บริโภคกว่า 1,400 ล้านคน ในก้าวต่อไปเป็นการ
ผลกัดันผูป้ระกอบการส่งออกข้าวและผลติภณัฑ์จากข้าวไทย หลงักระทรวงพาณิชย์ 
ได้ร่วมกับ Tmall.com เปิดตัว Thai Rice Flagship Store บนเว็บไซต์น�าร่อง
ผลักดันให้ผู้บริโภคชาวจีนสามารถเข้าถึงตลาดซื้อขายสินค้าทางออนไลน์ 

ความส�าเร็จก้าวแรกของแจ็ค หม่ากับความร่วมมือ
ในอุตสาหกรรมดิจิทัลในไทย
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สิ่งที่ผู้คนกังวลว่าบริษัทใหญ่ระดับโลกอย่าง
อาลบีาบาเข้ามาประเทศไทยจะเข้ามากินรวบ
ธุรกิจในประเทศไทยหรือไม่ และจะเป็นการ
เข้ามาแย่งงานคนไทยหรอืกลนืกินประเทศไทย
ไปหรอืไม่น้ัน  แจค็ หม่าได้เตรยีมค�าตอบมาให้
คนไทยเป็นอย่างดี โดยออกตัวว่าอาลีบาบา
ไม่สนใจเรื่องเหล่านั้น การร่วมมือครั้งนี้เพื่อ
สนับสนุนผู้ประกอบการไทยเท่านั้น การเป็น
หุ ้นส่วนในประเทศไทยเพ่ือท�าให้ม่ันใจว่า
ธุรกิจจะประสบความส�าเร็จ ถึงชาวจีนจะมี
ประชากรมากท่ีสุดในโลกแต่เราไม่คิดว่าเรา
จะมีคนมากพอที่จะกลืนตลาดไทยได้ เพราะ
สินค้าไทยและวัฒนธรรมไทยมีเอกลักษณ์
เฉพาะตวั ฉะนัน้หนทางเดียวคอื เราต้องท�างาน
เป็นหุ้นส่วนกัน เพื่อท�าให้ประเทศไทยประสบ
ความส�าเร็จ

หากมองในแง่ดีแจ็ค หม่า นั้นจะเป็นเหมือน
พระเอกด้านการพัฒนาด้านดจิทิลัอคีอมเมร์ิซ 
ส่งเสริมและพัฒนา SMEs ไทยให้มีความรู้
ความเข้าใจธุรกิจในยุคดิจิทัลมากขึ้น ขณะที่
เป็นการส่งเสรมิการส่งออกสนิค้าจากประเทศไทย
ไปยังประเทศจีนและตลาดโลกถือเป็นการได้
ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย

หากมองแต่เพียงธุรกิจอีคอมเมร์ิซคงต้องบอกว่า
อาลบีาบา เป็นเบอร์หนึง่ในประเทศไทยอยู่แล้ว

ความวิตกกังวลถึงการถูกแจ็ค หม่ากินรวบทุกธุรกิจ

ก็ไม่ผิดหลังจากกลุ ่มอาลีบาบาได้ประกาศซื้อลาซาด้าเว็บไซต์ขายของ
ออนไลน์เบอร์หนึ่งของไทยไปตั้งแต่ปี 2560 ท�าให้แจ็ค หม่า เข้ามาเป็น
เจ้าของลาซาด้าทั้งอาเซียน ถือเป็นการเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่ท่ีท�าให้กลุม่ธุรกิจ
จนีเข้ามาบกุอคีอมเมร์ิซไทยเตม็รปูแบบอยู่เหนอืเบอร์สองของประเทศไทยอย่าง
ช้อปป้ีดอตคอม จากสงิคโปร์ และ 11street ของเกาหลีใต้อย่างไม่เห็นฝุ่นไปแล้ว
ตั้งแต่ช่วงดังกล่าว 

แต่ในขณะเดยีวกันกม็กีระแสของความวิตกกงัวลว่า การทีอ่าลบีาบาเข้ามาปักหลกั 
ใน EEC แบบนี้ จะส่งผลเสียต่อธุรกิจที่เป็นค้าปลีก หรือร้านค้าปกติหรือไม่ 
เพราะในเว็บไซต์ลาซาด้าจะน�าสินค้าจากจีนมาขายบนเว็บไซต์ และเมื่อสั่งซื้อ
สินค้าก็จะส่งมาถึงมือผู้บริโภคชาวไทยได้เช่นเดียวกัน ฉะน้ันสินค้าจากจีน
หลายหมื่นรายการจะถูกส่งออกมาขายในไทยด้วยราคาที่ถูกกว่า เคสตัวอย่าง
ทีใ่กล้เคยีงท่ีสดุเกิดขึน้ทีส่หรฐัอเมรกิา หลงัจากอะเมซอนเว็บอคีอมเมร์ิซอนัดบั 1 
ถีบธุรกิจออนไลน์อื่นออกหมด รวมถึงถีบร้านค้าประเภทมีหน้าร้านค้าตามปกติ
ไปเกือบหมด สร้างความวิตกว่าเหตุการณ์เหล่านั้นจะเกิดขึ้นกับประเทศไทย
เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ก�าลังซื้อของชาวจีนจะเป็นปัจจัยหลักของประเทศไทย
เพราะก�าลงัซือ้ของชาวไทยต่อสินค้าไทยเองยังถอืว่าน้อยมากเมือ่เทียบกับแรงซือ้
จากจนี จึงบีบให้ผู้ประกอบการไทยต้องการส่งออกสนิค้ามากกว่าขายในประเทศ 
และอีกไม่นานคนไทยจะได้กินผลไม้ในราคาแพง หรอืเป็นผลไม้ตกเกรดทีเ่หลอื
จากการคัดของดีส่งขายไปประเทศจีนแล้วเท่านั้น
 
หากเราไม่ร่วมมือกับบริษัทยักษ์ใหญ่ท่ีมีท้ังความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมเราจะก้าวเข้าสู่นโยบายประเทศไทย 4.0 ได้อย่างเต็มตัวด้วยตัวเอง
หรอืไม่ ดังนั้นผู้ประกอบการจงึมคีวามจ�าเป็นทีต้่องใช้อินเทอร์เน็ตในการขายของ
และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของตนเอง เนื่องจากธุรกิจอีคอมเมิร์ซก�าลังอยู่ใน 
ขาขึ้น และมีแนวโน้มว่าจะพัฒนามากขึ้นอย่างไม่หยุดหย่อน ซึง่ถอืเป็นประเดน็ 
ที่เราต้องชั่งน�้าหนักในแง่ของประโยชน์ที่เราจะได้รับและความเสี่ยงทางธุรกิจที่
อาจจะถูกกลืนจากบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งนี้
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ในวงการบรรจภุณัฑ์ (PACKAGING) เมืองไทย หากเอ่ยชือ่บรษัิท ทานตะวนั-
อตุสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) หลายคนอาจไม่คุ้นเคยมากนัก แต่หาก

พดูถงึหลอดดดูเคร่ืองด่ืมแบบงอได้รายแรกของไทยภายใต้แบรนด์ 
“ทานตะวัน” หลายคนอาจคุ้นกับแบรนด์น้ีแล้ว นอกจากน้ี

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม ยังเป็นผู้ผลิตถุงซิปรายแรก
ของประเทศ เป็นผูเ้ชีย่วชาญในการผลิตถงุพลาสติก ผลิตได้
ทุกขนาดและทุกรูปแบบท่ีลูกค้าต้องการและยังให้บริการ
ออกแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์แก่ลูกค้า

จดุเริม่ต้นของทานตะวนั
บริษัทก่อตั้งมาประมาณ 40 ปี เริ่มต้นจากท�าหลอดงอเจ้าแรก
ของประเทศภายใต้ชือ่ ทานตะวัน หลงัจากน้ันก็เพ่ิมสายการผลติ 
คือผลิตถุงพลาสติกแบบมีซิปที่สามารถเปิดปิดได้ และยงัผลติ
สนิค้าพลาสตกิประเภทอืน่ อาท ิใยขัดผวิ ถุงนมแม่แบรนด์ซนัมมั
ในปัจจุบันบริษัทเน้นผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก พวกบรรจุภัณฑ์
แม่ลูกอ่อนที่คุณแม่จ�าเป็นต้องใช้ เป็นเทรนด์ของประเทศ 
และบริษัทยังเน้นรับจ้างผลิต (OEM) อีกด้วย

มุ่งสู่ไบโอพลาสติกเพื่อความยั่งยืนองค์กร

เปิดแผนงาน     “บ.ทานตะวัน”

คุณเดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
บรษัิท ทานตะวนัอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) ผู้บริหารรุ่นใหม่ 
ให้สัมภาษณ์ถึงมุมมองการท�างาน ไปจนถึงความร่วมมือ
กับรัฐบาลที่เข้ามาเติมเต็มจนทานตะวันในวันน้ีประสบ-
ความส�าเร็จ และพร้อมมุ ่งการผลิตไบโอพลาสติก หรือ
พลาสติกชีวภาพ เพ่ือการเติบโตระดับโลก 

คุณเดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ดี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)
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มุมมองต่ออตุสาหกรรม
พลาสติกชวีภาพ

โดยสาเหตุในการเข้ามาท�าธุรกิจนี้ เพราะ
อดีตเล็งเห็นว่าประเทศไทยไม่มีหลอด
แบบงอใช้ การท�าธุรกิจนี้จึงเป็นโอกาสที่ดี 
ต่อมาได้ขยายการผลติสูส่นิค้ากลุม่บรรจภัุณฑ์ 
ซึง่กลุ่มนีม้โีอกาสเติบโตสงู โดยเฉพาะกลุม่
ประเทศก�าลังพัฒนา คือเอเชียคาดว่าจะมี
โอกาสเตบิโตถึง 2 หลกัตามความต้องการใช้ 
ส่วนประเทศที่พัฒนาแล้วความต้องการ
ใช้บรรจุภัณฑ์จะโตน้อยแค่หลักเดียวและ
โตต�า่ อาทิเช่น ยุโรป ญ่ีปุน่ และสหรฐัอเมรกิา 
แต่ก็ถือว่าทุกตลาดมีโอกาสขยายตัวที่ดี
รูปแบบของบริษัทจะเน้นท้ังรับจ้างผลิต 

(OEM) และเป็นเจ้าของแบรนด์เอง ซึ่ง
สดัส่วนรายได้ปัจจบุนัรบัจ้างผลติจะมากกว่า 
แต่ในอนาคตบรษิทัตัง้เป้าหมายให้สดัส่วน
จากแบรนด์ตัวเองมากขึ้น อย่างที่ผ่านมา
บรษิทัจะเน้นรบัจ้างผลิตอย่างเดียว แต่ปัจจบุนั
บรษิทัได้บวกดไีซน์เข้าไป ใส่คณุสมบตัขิอง
สนิค้าเข้าไปเพ่ิม จะถามว่าลกูค้าต้องการอะไร 
ดไีซน์แบบไหน ช่วยลกูค้าคดิ ซึง่คณุสมบตัน้ีิ
ถือเป็น Key Drivers (หัวใจส�าคัญในการ
ขับเคลื่อน) ที่ส�าคัญของบริษัททานตะวัน
ปัจจบุนับรษิทัมโีรงงาน 2 โรง ต้ังใน จ.นครปฐม
ทั้งหมด และปัจจุบันทั้ง 2 โรงอยู่ระหว่าง

ขยายก�าลังผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ช่วงสิ้นปีนี้ ทั้งนี้ผล
ประกอบการของบริษัทมีการเ ติบโต
มากกว่า 10% ทุกปี และเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่ปี 2537 แล้ว  
ในการด�าเนินการต่าง ๆ จึงปฏิบัติตามกฎ
อย่างเคร่งครัด

ส�าหรบัเทรนด์พลาสตกิชวีภาพบรษิทัมองว่า ณ ตอนน้ี
วัตถุดบิหลกัของพลาสตกิคอื ปิโตรเคม ี แต่หากพูดถึง
ไบโอหรือชีวภาพ พบว่า มีทั้งที่มาจากปิโตรเลียม
และธรรมชาต ิเมือ่แยกแต่ละกลุม่จะพบว่าปิโตรเลยีม 
จะมท้ัีงทีย่่อยสลายได้และไม่ได้ ซึง่ปัจจุบนัวัตถุดบิ 
ที่ใช้ผลิตของทานตะวันส่วนใหญ่แม้ยังย่อยสลาย 
ไม่ได้ แต่ก็ได้เพ่ิมการใช้วัตถุดบิท่ีเป็นไบโอมากข้ึน 
ล่าสุดใช้ไบโอเบสซึ่งคิดเป็น 40% ของการผลิต
ทั้งหมดแล้ว

ปัจจบุนัเมด็พลาสตกิในไทยก�าลงัผลติ 100% พบว่า
เป็นไบโอเบสแค่ 1-2% เท่าน้ัน ส่วนใหญ่เป็น
ปิโตรเลียมเบสย่อยสลายไม่ได้ซึ่งพบเห็นได้ทั่วไป
อย่างถุงก็อบแก๊ป ถุงชอ็ปป้ิง และถุงซปิลอ็ก เป็นต้น

อย่างไรก็ตามปัจจุบันเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมก�าลังมาแรง เป็นเทรนด์ของโลก 
และเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้คนในการใช้พลาสตกิ อย่างประเทศ
แถบยุโรปท่ีพัฒนาแล้วก็จะใช้ไบโอพลาสติกมากขึ้น แต่อุปสรรคหลัก คือ 
ผลิตภัณฑ์เหล่าน้ีมีราคาค่อนข้างแพง อย่างไบโอเบสเมื่อเทียบกับปิโตรเลียม
เบสจะแพงกว่า 2-3 เท่า จึงมีค�าถามว่าราคาที่แพงขนาดนี้ผู้บริโภครับได้แค่ไหน 
และเมื่อแยกผลิตเป็นสินค้า เป็นแพ็กเกจ ราคาก็ย่ิงสูงขึ้นไปอีก ค�าถามคือ  
คุณรักธรรมชาติแล้วยอมจ่ายหรือไม่ ถ้าไม่เกิดการผลักดันจากรัฐบาลหรือ
หน่วยงานราชการอย่างจริงจัง โอกาสที่คนจะจ่ายส่วนนี้ก็มองว่ายังน้อย
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อย่างไรกต็าม ในการท�างานของรัฐบาลปัจจุบันก็พบว่า 
มกีารสนบัสนนุเรือ่งไบโออยู่พอสมควร อาท ิสทิธิประโยชน์
ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บโีอไอ) 
ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาตสินบัสนนุ และการสนบัสนุน
จากภาคเอกชนในนามสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่ท�างานร่วมกับรัฐบาลมาตลอด เหล่านีเ้ป็นสิง่ทีร่ฐับาล
ช่วยเหลอื

นอกจากนี้ อยากให้รัฐบาลสนับสนุนให้มกีารใช้หุน่ยนต์
และระบบออโตเมชัน่แบบขยายวงกว้าง เพราะสทิธิประโยชน์
หุน่ยนต์และระบบออโตเมชัน่ปัจจบุนัให้แต่บรษิทัทีไ่ด้รบั
การส่งเสรมิจากบโีอไอ แต่บรษิทัท่ัวไปจะไม่ได้ จงึมองว่า
หากทุกบรษิทัสามารถเข้าถึงสทิธิประโยชน์ด้านหุ่นยนต์
และระบบออโตเมชัน่ จะท�าให้มีโอกาสน�าหุ่นยนต์เข้าไป
ใช้ในกระบวนการผลติ เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพ
แรงงานทกัษะสงูและลดการใช้แรงงานท่ัวไป เพ่ือเพ่ิมการ
แข่งขนัให้ผูป้ระกอบการไทยมากขึน้

มุมมองต่อนโยบายภาครฐั
ทีมี่ต่ออตุสาหกรรมพลาสติกชวีภาพ

เมื่อเทรนด์ของโลกไปทางไบโอ ล่าสุดบริษัท
จึงได้ศึกษา เตรียมสายการผลิตเพ่ือรองรับทั้ง
ตวัไบโอเบส หรอืปิโตรเลยีมเบสแบบย่อยสลายได้
ไว้เรียบร้อยแล้ว และพร้อมผลิตตามออเดอร์
ลูกค้าได้นับจากนี้

ส�าหรบับทบาทของรฐับาล เมือ่เรว็ ๆ น้ี กรมส่งเสรมิ
คุณภาพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายลดการใช้
ถุงพลาสติกในเมืองไทย ซึ่งถือเป็นเรื่องดี ปัจจุบัน
ไทยมีปริมาณการใช้ถุงพลาสติกปีละประมาณ
หมืน่ล้านใบ เฉพาะร้านสะดวกซือ้เซเว่นอเีลฟเว่น 
ก็ประมาณ 3 พันใบแล้ว ขณะท่ีประเทศอืน่ ๆ พบว่า 
มีการเก็บภาษีการใช้ถุง อย่างประเทศไอซ์แลนด์
พบว่า เมือ่มมีาตรการเก็บภาษถุีง ปรมิาณการใช้
จงึลดลงไปกว่าสบิเท่า ส่วนประเทศไทยประเด็นหลกั
บรษิทัคดิว่าการเก็บภาษีส�าหรับไทยยังไม่ถึงเวลา 
สิง่ทีร่ฐับาลไทยควรท�าคอื การสนบัสนนุให้คนไทย
รู้จกัการแยกขยะก่อน เพราะการเก็บภาษจีากคนใช้
ถือเป็นภาระ ขณะท่ีร้านค้าต่าง  ๆนอกจากไม่เสยีภาษ ี
ยังได้ประโยชน์ทั้งท่ีเป็นคนให้ถุงกับลูกค้าเอง 

และเมือ่การใช้ถุงพลาสตกิมผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อม มต้ีนทุนการจดัการทีค่่อนข้างสงู 
ดงันัน้แนวทางทีเ่หมาะกบัไทยคอื การคดัแยกขยะมากกว่า และการรีดิวซ์ ลดการใช้ 
การรียูส ใช้ซ�้า และการรีไซเคิล คือสามารถน�าไปรีไซเคิลผลิตกลับมาใช้ได้ใหม่ก็
จะตามมา เหล่านีเ้ป็นสิง่ทีร่ฐับาลควรท�า เพราะประเทศท่ีพัฒนาแล้วต่างเริม่จากจดุนี้

อุตสาหกรรมวารสาร18



สิง่ท่ีบรษัิทได้รบัการสนับสนุน
จากภาครฐัโดยเฉพาะกระทรวงอตุสาหกรรม

มุมมองต่อยุทธศาสตร์เศรษฐกิจชวีภาพ
(ไบโออโีคโนม)ี ในด้านของไบโอพลาสติก

ปัญหาและอปุสรรค

ในส่วนของอตุสาหกรรมพลาสติกชวีภาพ ท่ีผ่านมาบรษิทัร่วมมอืกับ
ภาครฐัมาโดยตลอด มกีารวิจยัพัฒนาไบโอพลาสตกิ อย่างผลติภัณฑ์
ถุงจากไบโอพลาสตกิเมือ่พัฒนาออกมาแล้วพบว่ายังมข้ีอจ�ากัดเรือ่ง
ความร้อน ความคงทน เมือ่เทียบกับพลาสตกิทัว่ไป โดยบรษิทัได้มี
การให้ทุนสนบัสนุนการวิจยักับสถาบนัการศกึษา เพ่ือน�าการวจิยัน้ัน
มาช่วยพัฒนาการผลติของบรษิทั

อย่างส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโดยกระทรวงอุตสาหกรรม 
ได้เข้ามาช่วยเรือ่งการแนะน�าผูผ้ลติทีเ่ก่ียวข้องเพ่ือให้บรษิทัไปร่วมมอื
หรือจับคู่ธุรกิจ ตลอดการให้ความรู้ สถาบันพลาสติกช่วยเหลือใน
หลายด้าน แนะน�าเทคโนโลยีซึง่บรษิทัเป็นสมาชกิอยู่ในสภาอตุสาหกรรม 
แห่งประเทศไทยได้ท�างานกับภาครฐัอย่างใกล้ชดิมาตลอด

บรษิทัคอยตดิตามอยู่ตลอดว่าจะมมีาตรการอะไรบ้าง 
แต่สิง่แรกบรษิทัเชือ่ว่าจะท�าให้การผลกัดนัพลาสติก
ชวีภาพประสบความส�าเรจ็คอืการสนบัสนุนให้คนไทย
รู้จักแยกขยะก่อน นอกจากนีบ้ริษัทยังเชื่อว่าไอโบ-
พลาสติกจะเติบโตตั้งแต่หลักเดียวปลาย ๆ ไปถึง 
2 หลักต้น ๆ  ทีเดยีว เพราะเป็นเรือ่งท่ีทัว่โลกให้ความ
ส�าคญั

ตอนนีก้ารสื่อสารของรัฐบาลยังไม่ชัดเจนพอ บางครัง้
อาจสร้างความเข้าใจผิด อย่างกรณีกล่องโฟมเรา
สามารถใส่อาหารได้ ไม่อันตราย แต่จะอันตราย 
ถ้าน�าไปเผา จึงเป็นคนละเรื่องกับการใช้ และถ้า
อนัตรายจรงิท�าไมสหรฐัอเมรกิาและญีปุ่น่ยังใช้โฟมอยู่ 
ซึ่งน่ีเป็นอปุสรรคส�าคญัของประเทศ ดงัน้ันต้องสือ่สาร
ให้ชัดเจน อย่างประโยชน์ความจ�าเป็นของไบโอพลาสตกิ 
คืออย่างไรต้องบอกประชาชนรบัรู ้ แต่ยืนยันว่าสิง่แรก 
ท่ีจะท�าให้ไบโอในไทยเติบโตคือ คนไทยต้องรู ้จัก
การคัดแยกขยะ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการจ่าย
เพื่อสิ่งแวดล้อมของโลกใบนี้
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IRECTIONISSUSE

ทีพีบีไอ
ต่อยอดความยั่งยืนธุรกิจจากความใส่ใจสังคม
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ในยคุท่ีการด�าเนินธุรกิจไม่ได้มีแค่การซือ้ขายกันระหว่างบุคคล
เพยีง 2 กลุ่ม คอืผูซ้ื้อและผู้ขายแล้วจบกันไป แต่ผูป้ระกอบการ
ยังต้องรับมือกับปัจจัยหลาย ๆ ด้าน ดังนั้นการท�าอย่างไรให้
ธุรกิจยั่งยืนจึงเป็นโจทย์ที่ส�าคัญ ปัจจุบันการด�าเนินธุรกิจ
ต้องเปล่ียนไปตามกระแสโลกและกระแสสังคม ท�าให้ผู้ประกอบการ
ต้องปรับตัวเองอย่างมากมาย ทั้งเรื่องของการเปลี่ยนผ่าน
ด้านเทคโนโลยี การรับมือกับภาวะเศรษฐกิจโลก ตลอดจน
การรักษาส่ิงแวดล้อมไม่ให้เกิดผลกระทบจากธุรกิจก็เป็น
หนึ่งในหลายปัจจัยส�าคัญเช่นเดียวกัน

คุณสมศกัดิ ์บรสิทุธนะกุล ประธาน เจ้าหน้าท่ีบรหิาร บรษัิท ทีพบีไีอ 
จ�ากัด (มหาชน) ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมพลาสตกิครบวงจร ระบวุ่า 
“เราเป็นผูป้ระกอบการในธุรกิจเก่ียวกับพลาสตกิ ต้องบอกว่า พลาสตกิ

เป็นส่ิงท่ีคิดค้นและใช้มา 100 กว่าปี และพัฒนาเรือ่ยมา แต่ใช้ยังไง
ให้ด ีใช้ยังไงไม่ให้กระทบสิง่แวดล้อม เป็นสิง่ทีส่งัคมเพ่ิงมา

ตระหนกัช่วง 10 ปีหลังท่ีผ่านมา ถ้าคดิแต่แรกกระแสแบบน้ี
คงไม่เกดิ แต่เมื่อผลิตออกมาเยอะมากก็ต้องยอมรับ 
ต้องท�าอย่างไรให้ใช้ถูกวิธี ต้องพยายามรไีซเคิล สดุท้าย
พลาสติกแบบปกติก็ต้องอยู่ คุณจะเก็บอาหารให้ยืดอายุ
นาน  ๆหรอืว่าการขนส่งอาหาร ถ้าไม่มบีรรจภุณัฑ์ด ีๆ 

เพื่อรักษาคุณภาพก็ไม่ได้ พลาสตกิเป็นวตัถดุบิ
สังเคราะห์ที่ดีในแง่เศรษฐศาสตร์ เพยีงแต่ว่า

ท�าอย่างไรให้ถูกต้อง ดทีีส่ดุ และพยายามน�า
กลับมาใช้ซ�า้ ก็จะช่วยลดปรมิาณขยะลงได้”  



บริษัทด�าเนินธุรกิจเก่ียวกับบรรจุภัณฑ์พลาสติกมาแล้ว 37 ปี 
โดยเริ่มเปิดตัวตั้งแต่ปี 2524 เริ่มต้นจากการท่ีตนและพ่ีน้อง
รวม 3 คน ช่วยกันตัง้กิจการขึน้มา ยุคเริม่ต้นมพีนกังาน 5 คน เริม่จาก 
ซือ้เศษพลาสตกิมารไีซเคลิเป็นเมด็พลาสตกิ เพ่ือขายให้กับโรงงาน
ถุงพลาสตกิ โดยมวีตัถุประสงค์เพ่ือลดต้นทนุให้กบัซพัพลายเชนของ
บรษิทั หลงัจากนัน้ในระยะต่อมา 2-3 ปี ได้รบัโอกาสจากโรงงานทีเ่รา 
ซือ้เศษพลาสตกิอยู่ ได้แนะน�าให้รูจ้กักับโรงงานในสงิคโปร์ ทีต้่องการ
ขายเครือ่งจกัร ท�าให้ขณะนัน้บรษิทัมกี�าลงัการผลติ 300 ตันต่อเดอืน

หลงัจากน้ันประมาณ 10 กว่าปีทีแ่ล้ว บริษทัจงึเริม่แตกไลน์มาท�าบรรจภัุณฑ์
ชนดิอ่อน (Flexible Packaging) ซึง่ส่วนใหญ่จะใช้ในบรรจุภัณฑ์
อาหาร และอตุสาหกรรมคอนซเูมอร์โปรดกัส์ โดยม ีJoint Venture ญ่ีปุน่
เข้ามาร่วม ซึ่งรายนี้เป็น Top 5 ใน Flexible Packaging ทีญ่ีปุ่น่ 
ชือ่บรษิทั คานาโอกะ ขณะเดยีวกันเมือ่เรว็ ๆ นียั้งเปิดอกีบรษิทัหนึง่
ชือ่ ทีจอีาร์ท ีหรอื ไทย-เยอรมนั รไีซเคลิ เทคโนโลยี ซ่ึงเป็นการรไีซเคลิ
ขัน้สงู เป็นการน�าเศษพลาสตกิสะอาดมารไีซเคลิ

โดยการทีเ่ปิดบรษิทัใหม่ต้องการน�าพลาสตกิท่ีใช้แล้วท้ิง น�ากลบัมาใช้ใหม่ 
ซึง่บรษิทัใช้ค�าว่า Post Consumer Waste อันแรกท่ีมาจากโรงงาน
เรยีกว่า Post Industrial Waste บรษิทัก็เริม่จากตรงนัน้ขึน้มา ถอืเป็น
จังหวะที่ดี เพราะกระแสสิ่งแวดล้อมแรงข้ึนเร่ือย ๆ โดยประเทศ 
พัฒนาแล้วเริม่ใช้ถุงพลาสตกิน้อยลง แต่กลบัไปใช้ถุงพลาสตกิท่ีหนาขึน้ 
แต่ผูบ้รโิภคต้องจ่ายเงิน ขณะเดยีวกันก็โน้มน้าวให้ผูบ้รโิภคน�าถุงกลบัมา
ใช้ใหม่ ขณะเดยีวกันบรษิทัได้มกีารเปิดอีกบรษิทัท่ีเมยีนมาร์ เป็นการ 
Joint Venture โรงงานหน่ึงท่ีเมยีนมาร์ ผลติและขายถุงพลาสตกิ 
โดยเข้าไปซือ้สนิทรพัย์ และกลายเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ 65% โดยบรษิทั 
เมยีนมาร์ถือหุน้ 25% อกี 10% เป็นบรษิทัในกลุม่ลกูพีทีทจีซี ีซึง่เป็น 
ผูซ้พัพลายวัตถุดิบ เปิดด�าเนินการเม่ือเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ซึง่
ถือเป็นการขยายตลาดใน CLMV

พลาสตกิชวีภาพเป็นพลาสตกิทีด่ ี2 อย่าง คอื 1.ย่อยสลายได้เมือ่ท้ิงไปในสภาพทีพ่อเหมาะ ซึง่มนัจะย่อยสลายเองเป็นดนิ เป็นปุย๋ กับเป็น
คาร์บอนไดออกไซด์ ภายในเวลา 180 วัน บรษิทัจงึได้ซือ้หุน้ในบรษิทัมนิิม่า ไต้หวัน ซึง่บรษิทัอยู่ระหว่างดูทิศทางว่าจะเป็นยังไง เน่ืองจากเข้าใจว่า 
พลาสตกิชวีภาพประเภทน้ีมปีระโยชน์จรงิแต่ราคาสงู และ 2.พลาสตกิชวีภาพทีท่�ามาจากพืช แต่สดุท้ายก็คอื พลาสตกิทัว่ไป ไม่ย่อยสลาย  
แต่ข้อดี คือ เมื่อมาจากพืช ก็ลดเรื่องคาร์บอนอิมิสชั่น เพราะฉะนั้นจึงแบ่งได้เป็น 2 แนวทาง แนวทางแรกย่อยสลายได้ เป็นข้อดเีรือ่งการ
จดัการขยะ แนวทางที ่2 ลดคาร์บอนอมสิชัน่ เพราะฉะนัน้ก็อยู่ทีผู่บ้รโิภคจะเลอืก หรอืกระแสจะไปทางไหน ซึง่ทางบรษิทัก็พร้อมท้ัง 2 ทาง

ธุรกิจพลาสตกิ
ใส่ใจสิง่แวดล้อมอย่างไร ?

การขยายธุรกิจรองรบัธรุกิจชวีภาพ
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ปัจจบัุนบรษิทัมคี�าสัง่ซือ้ (Order) จากพลาสตกิชวีภาพท้ัง 2 ประเภทนี้
อย่างสม�า่เสมอ แต่จ�านวนไม่มากนกั โดยจะมากข้ึนหรอืน้อยลงอยู่ที ่
การสนับสนุนของรฐั โดยปัจจุบนัการออกกฎหมายของแต่ละประเทศก็มี
ส่วนส�าคญั ยกตวัอย่างเช่น ในอติาลใีช้กฎหมายมาประมาณ 10 ปีแล้ว 
โดยบงัคบัว่า ผลติภณัฑ์พลาสตกิท่ีใช้ครัง้เดียวท้ิงต้องเป็นไบโอพลาสตกิ
ชนิดย่อยสลายได้เท่าน้ัน ส่วนฝรัง่เศสก็เริม่ตัง้แต่ปี 2559-2560 มแีผนว่า 
นอกจากเป็นพลาสตกิชวีภาพทีย่่อยสลายได้แล้วยังต้องเป็นพลาสตกิ
ชวีภาพทีท่�าจากพืชด้วย

นอกจากน้ีล่าสุดปลายปีทีแ่ล้วออสเตรเลยีก็มกีารประกาศว่าจะไม่แจก
ถุงหูหิว้ โดยต่อไปนีผู้้บรโิภคต้องซือ้ 1 ใบ ประมาณ 15 เซนต์ คดิเป็นเงนิ
 4-5 บาท ซึง่เป็นถุงอกีรปูแบบหนึง่ทีใ่หญ่ขึน้ หนาขึน้ ใช้ซ�า้ได้ และระบุ
ชดัเจนว่าต้องใช้วัตถุดิบจากพลาสติกรไีซเคิลไม่ต�า่กว่า 80% โดยจะเป็น
ทศิทางทีเ่ปลีย่นแปลงไปของสิง่แวดล้อม ซึง่บรษิทัก็มองเทรนด์และ
ปรับตัวตลอดเวลา

ปัจจบุนัในประเทศไทยมกีารใช้พลาสตกิชวีภาพอยู่น้อยมาก ทีผ่่านมา
ทางสมาคมไบโอพลาสติกมีการขอภาครัฐให้ช่วยสนับสนุนให้มี
มาตรการพิเศษทางภาษ ี (Tax Incentive) ส�าหรบัผูใ้ช้ไบโอพลาสตกิ 
ทีย่่อยสลายได้ แต่เข้าใจว่าเป็นเรือ่งซบัซ้อน Tax Incentive ดงักล่าว คือ  
ขอให้ผู้บริโภคท่ีใช้ไบโอพลาสตกิ สามารถส�าแดงค่าใช้จ่ายได้ 3 เท่า 
หรือ 300% โดยขณะน้ีมสี�านักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม (สศอ.) โดย
กระทรวงอตุสาหกรรมเป็นหน่วยงานหนึง่ทีเ่ข้ามาช่วยเหลอื คอยกลัน่กรอง 
หน่วยงานถดัไปก็เก่ียวกับกระทรวงการคลงั คอื ส�านกังานเศรษฐกิจ-
การคลงั (สศค.) แต่มาตรการในการสนบัสนนุนัน้ เข้าใจว่าภาครฐัจะมอง
ในเรือ่งของภาพกว้าง

ความคาดหวังจากภาครฐั

ยุทธศาตร์เก่ียวกับไบโออีโคโนมท่ีีรฐับาลท�าอยู่นัน้น่าจะครอบคลมุอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องได้อย่างกว้างขวางมาก และไบโอพลาสติกก็จะเป็น
ส่ิงแรก ๆ ทีถู่กกล่าวถึง และจะมสีิง่ทีเ่ก่ียวข้องค่อนข้างหลากหลาย ขณะเดียวกันก็ต้องการการสนับสนุนท่ีต่างกันออกไป ไม่ใช่เหมอืนกันกับ
สิทธิประโยชน์ท่ีมอียู่แล้วทกุอย่าง

ต่อยอดความเข้มแข็งธรุกิจจากนโยบายรฐั
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ความร่วมมือกับรัฐ
ช่วยพฒันาอตุสาหกรรมย่ังยนื
ส�าหรบัความร่วมมอืกับกระทรวงอตุสาหกรรม มสี�านกังานมาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม (สมอ.) ได้จดัตัง้กองตรวจมาตรฐานพลาสติกขึน้มา  
คือ มาตรฐานพลาสติกชวีภาพทีย่่อยสลายได้เป็นมาตรฐานสากลแล้ว หลงัจากนัน้กร่็วมมอืกบัสถาบนัพลาสตกิผลติถุงทวารเทยีม ส�าหรบัแปะ
ข้างกายผูป่้วยท่ีถ่ายอจุจาระทางทวารหนกัไม่ได้

โดยสถาบนัพลาสตกิเป็นตวักลาง ในการมาดวู่าผูผ้ลติรายไหนช�านาญในการผลติถงุทวารเทยีม ประหยัดค่าใช้จ่ายน�าเข้า และเสรมิสร้าง 
ผู้ประกอบการไทยให้มคีวามช�านาญ โดยถุงใบนีม้คีณุสมบตัคิอื ต้องไม่มกีลิน่อจุจาระออกมา ฟิล์มท่ีปิดถุงต้องเก็บกลิน่ได้ และต้องเป็นซลิโิคน
พิเศษ ทางสถาบนัพลาสตกิก็เลอืกบรษิทัทางเราเข้าไปท�า ส่วนผูท้�าฟิล์มก็มบีรษิทั พีททีีจซี ีตวัแปะซลิโิคน ก็พยายามใช้ยางในประเทศเรา ซึง่อยู่ใน
ขัน้ตอนท่ีก�าลงัพัฒนา และน่าจะออกมาใช้ได้เรว็ ๆ นี ้โดยในแต่ละส่วนกจ็ะน�ามาประกอบกัน มโีรงงานประกอบเครือ่งมอืแพทย์ทีเ่ป็นทีย่อมรบั 
มแีพทย์เป็นผูป้ระสานงานกับหน่วยงานทีใ่ช้ ท้ังประกันสงัคม ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ เพ่ือทดลองใช้ โดยปัจจบุนัถุงชนดิน้ีน�าเข้าใบละ 300 บาท 
แต่ผลติในประเทศคาดว่าน่าจะไม่เกิน 150 บาท ซึง่เป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช้ และเป็นประโยชน์ต่อประเทศในแง่ทีล่ดต้นทุนการน�าเข้า 

นอกจากนี้ นวัตกรรมถุงทวารเทียมนี้คือตัวอย่าง
หนึ่งในการพิสูจน์ว่าไบโอพลาสติกไทยมีการพัฒนา
และถูกต้องแล้วที่รัฐบาลจะสนับสนุน
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ไทย ถือเป็นสถานทีท่ี่เหมาะส�าหรบัการลงทุนด้านอสงัหารมิทรพัย์
ในมุมมองของโครงสร้างพ้ืนฐานความมั่นคงและความสามารถ 
ในการจ่ายเงนิ ตลาดคอนโดมเินยีมในประเทศไทยมคีวามแขง็แกร่ง
และยังคงเพ่ิมข้ึน ราคาตลาดของอาคารชุดพักอาศัยใจกลางเมือง
กรุงเทพฯในปี 2560 เท่ากับ 210,667 บาทต่อตารางเมตรในขณะที่ 
ปี 2561 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 233,840 บาทต่อตารางเมตร และ 
ในปัจจุบันธุรกิจที่ก�าลังมาแรงอีก 1 ธุรกิจก็คือ ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ  
ซึ่งก�าลังได้รับความสนใจจากคนไทยเป็นอย่างมาก

มาเลเซีย สกุลเงินของมาเลเซียอยู่ใกล้ระดับต�่าสุดนับสิบปี 
การแลกเงนิตราต่างประเทศเป็นเงนิรงิกิตมาเลเซยีและการซือ้สนิทรพัย์ 
ในประเทศถือเป็นข้อตกลงท่ีดยีิง่ข้ึนกว่าท่ีเคย อสงัหารมิทรพัย์ท่ีส�าคญั
อนัดบัสองในมาเลเซยีอยู่ในกลุม่ประเทศทีม่รีาคาแพงทีส่ดุในเอเชยี 
คุณสามารถซื้อคอนโดในใจกลางเมืองกัวลาลัมเปอร์ท่ีราคาต�่ากว่า 
3,000 เหรียญต่อตารางเมตร ดังนั้นการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ 
จงึเป็นจดุท่ีน่าสนใจของประเทศมาเลเซยีในเวลาน้ี ปัจจยัเหล่านีท้�าให้
มาเลเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่น่าลงทุนในปี 2561 

กัมพูชา เป็นประเทศท่ีมกีารพัฒนาน้อยท่ีสดุแห่งหน่ึงในเอเชยี 
แต่กม็อีตัราเตบิโตเรว็กว่าทีค่ดิ ประเทศเลก็ ๆ แห่งนีอ้ยู่ในใจกลางของ
อินโดจีนที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา และ
ขณะน้ีก�าลังเปิดกว้างส�าหรับธุรกิจเช่นเดียวกับตลาดชายแดนอื่น 
กัมพูชามีประวัติหลีกเล่ียงภาวะถดถอย พวกเขาข้ามวิกฤตการณ์
ทางการเงนิในปี 2551 ซึง่เป็นฟองสบูเ่ทคโนโลยีในช่วงต้นทศวรรษที่ 
2000 รวมถึงวิกฤตการเงินในเอเชียในปี 2540 ในขณะท่ีกัมพูชา
แทบจะไม่ชะลอตัวเลย เศรษฐกิจของประเทศยังคงรักษาอัตราการ
เตบิโตได้มากกว่า 7% ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ECCORNER

AEC
เกือบทุกเศรษฐกิจในอาเซยีนมกีารเตบิโตอย่างรวดเรว็ การลงทุน 
ในอาเซียนจึงควรมองไปในมุมกว้าง ว่าในปีนี้จะมีธุรกิจใดบ้าง
ท่ีเติบโตขึน้ ซึง่ต้ังแต่เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน เศรษฐกจิใน
อาเซียนเติบโตขึ้นตลอดเวลาและรวดเร็ว จึงเป็นเหตุผลที่คุณ
ไม่ควรวาด “ตลาดเกิดใหม่” ด้วยแปรงกว้าง ๆ ควรมองไปที่
ประเทศต่าง ๆ เป็นรายบุคคลและลงทุนในประเทศเหล่านี้ตาม
ศกัยภาพของพวกเขา ดงัน้ันเรามามองการเติบโตและการลงทุน
ในอาเซียนกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง

มองการณ์ไกลกบัการลงทุนใน
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ฟิลิปปินส ์เศรษฐกิจฟิลิปปินส์ยังคงแข็งแกร่ง GDP ของ
พวกเขาเพิ่มขึ้น 6.9% ในปีที่แล้วโดยคาดว่าเป็นประเทศที่เติบโต
เร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทด้านเทคโนโลยีและการ
จ้างงานในธุรกิจอื่น ๆ นับไม่ถ้วนก�าลังขยายสู่ฟิลิปปินส์ เป็นผลให้ 
Microsoft และ Google เป็นหนึ่งในนักลงทุนต่างชาติที่ใหญ่ที่สุด
ของประเทศ นอกเหนือจากนั้น Coca-Cola, P & G และ Nestle  
ก็เป็นที่ยอมรับเช่นกัน

สิงคโปร์  เป็นประเทศที่ราคาอสังหาริมทรัพย์สูงและหายาก 
จงึไม่เหมาะทีจ่ะลงทุนในด้านนี ้ แต่สิง่หนึง่ท่ีสงิคโปร์ได้ชเูป็นนโยบาย
หลกัคือการพัฒนาขีดความสามารถของ “อีคอมเมิร์ซ” เพ่ือรองรบั
โอกาสทางการค้าใหม่ ๆ สร้างความคล่องตัวและโอกาสทางการค้า
ส�าหรับทั้งภูมิภาคอาเซียน จึงไม่แปลกเลยที่ในปี 2561 นี้จะเป็นปี
ของการลงทุนอีคอมเมิร์ซของทั้งสิงคโปร์และอาเซียน

เวียดนาม ในปี 2560 เศรษฐกิจเวียดนามขยายตัว 6.8% 
เมื่อเทียบกับปีก่อน ด้วยแรงส่งจากภาคการเกษตรซึ่งฟื้นตัวจาก
ภัยแล้ง  บวกกับภาคการผลิต ที่ขยายตัว 14% และการส่งออกที่
ขยายตวั 21% เมือ่เทยีบกับปีก่อนตามล�าดบั และในปี 2561 คาดว่า 
การขยายตัวของเศรษฐกิจจะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง และเวียดนามจะ
เป็นอีก 1 ประเทศ ที่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซก�าลังขยายตัวสูง

อินโดนีเซีย มกีารเจรญิเตบิโตทางธุรกิจทีม่ัน่คงมาโดยตลอด 
ด้วยแรงสนับสนุนจากรัฐบาลในการปฏิรูปประเทศให้เป็นแหล่ง
ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ ในอดีตการจ้างงานและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 

ล้วนมาจากภาคเกษตรกรรมทั้งสิ้น แต่ภายหลังภาคอุตสาหกรรม 
ภาคการผลิต และภาคบริการเริ่มมีบทบาทมากข้ึน ในส่วนของ
ภาคบรกิารนัน้จะเน้นอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว การค้าปลกีและส่ง 
ซึ่งคิดเป็น 20% ของ GDP

ลาว แหล่งรายได้หลกัคือ แหล่งทรพัยากรธรรมชาตอินัมหาศาล
รวมถึงผลิตภัณฑ์การเกษตรและป่าไม้แร่ธาตุ เช่น ทอง ทองแดง
สังกะสี ตะก่ัวและศักยภาพด้านไฟฟ้าพลังน�้า การท�าเหมืองแร่
และพลงังานน�า้เป็นส่วนทีส่ร้างกระแสเงนิตราต่างประเทศมากทีส่ดุ
และคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 80 ของการลงทุนโดยตรงท้ังหมด โดยมจีนี 
เวียดนาม ไทย เกาหล ี ฝรัง่เศสและญ่ีปุน่ เป็นแหล่งท่ีมาของเงนิทนุ 
นอกจากน้ันลาวยังได้รับประโยชน์อย่างมากในเขื่อนไฟฟ้าพลังน�้า
ในลุม่แม่น�า้โขง ส่วนภาคการเกษตรยังคงเป็นแกนหลกัของเศรษฐกจิ 
มเีกษตรกรกว่าร้อยละ 75 ของประชากรและมสีดัส่วนประมาณร้อยละ 
29 ของ GDP 

บรูไน เพ่ือให้นกัลงทนุได้รบัใบอนญุาต ทางรฐับาลจงึได้วางระบบ
การตดิตามอย่างรวดเรว็ (FDI) โดยผ่านการประสานงานจาก BEDB 
ซึ่งเป็นหน่วยงานแนวหน้าในการส่งเสริมและอ�านวยความสะดวก
ส�าหรบัการอนุมตัโิครงการต่าง  ๆ จากทางรฐับาล โดยจะท�างานร่วมกับ 
นกัลงทนุจากต่างประเทศ ให้ได้รบัความสะดวกสบายในการท�างาน 
ส่งเสริมให้มีการเข้ามาลงทุนในประเทศมากขึ้น

เมียนมา  เป็นหนึ่งในประเทศที่เติบโตเร็วท่ีสุดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีศักยภาพทางการตลาดท่ีส�าคัญส�าหรับ
การเติบโตและการขยายตัวของบริษัทต่างชาติ ด้วยข้อได้เปรียบ
ทางยุทธศาสตร์และความอดุมสมบรูณ์ โดยมนี�า้มนัและก๊าซธรรมชาติ
เป็นสนิค้าส่งออกหลกั บางส่วนของอตุสาหกรรมการผลติอืน่ ๆ ได้แก่ 
การท�าเหมืองการผลิต การแปรรูปทางการเกษตรและการก่อสร้าง 
การลงทุนจากต่างประเทศส่วนใหญ่จะเน้นไปท่ีโทรคมนาคม 
น�า้มนัและก๊าซ นอกจากนีเ้มยีนมายังมภีาคบรกิารขนาดใหญ่ซึง่คดิเป็น
สดัส่วนประมาณร้อยละ 46 ของผลติภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 28 
และร้อยละ 26 ของ GDP ตามล�าดับ



เปิด 5 โปรเจกต์ยักษ์ใน EEC
เร่งเครื่องตอกหมุดปีนี้ หนุน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานและการลงทุนสนบัสนุน 10 อตุสาหกรรมเป้าหมายสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้กรอบการลงทุน
ร่วมภาครัฐและเอกชนในวงเงิน 1.5 ล้านล้านบาท ในส�านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ 
EEC 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ซึ่งการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมนับเป็นสัดส่วนใหญ่ของ 
งบลงทุนทั้งหมด เพ่ือยกระดับคุณภาพและเพ่ิมการเชื่อมต่อภายในประเทศและภูมิภาคมากขึ้นทั้งทางบก ทางน�้าและทางอากาศ 
รวมถึงสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและโลจิสติกส์ของเอเชียในอนาคต โดยในปีน้ี (2561) จะเริ่มเห็นความชัดเจนของ 
5 โครงการหลัก ดังต่อไปนี้

การก่อสร้างสนามบนิอูต่ะเภา ให้เป็นสนามบนิเชงิพาณิชย์แห่งที ่ 3  
มีเป้าหมายจะเพิ่มจ�านวนผู้โดยสารเป็น 15 ล้านคนในระยะ 5 ปี 
ซึ่งเฟสแรกอาจพัฒนาเป็นแอร์พอร์ตซิตี้ มอีาคารผูโ้ดยสาร รนัเวย์ 
และอตุสาหกรรมทีเ่ก่ียวข้องกับการบนิ เช่น อุตสาหกรรมการซ่อม
อากาศยาน ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับแอร์บัส ให้เข้ามาร่วม
ลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าวและที่ส�าคัญจะต้องเกิดโครงการ
รถไฟความเรว็สงูเพ่ือเข้ามาเช่ือมโยงระบบโลจสิตกิส์ และเพ่ือเพ่ิม
ศกัยภาพให้สนามบนิอูต่ะเภา เพื่อรับนโยบายการพัฒนาระเบียง-
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ส่วนเฟสที่ 2 มีเป้าหมายในการ
พัฒนาให้เป็นมหานครการบนิทีร่องรบัจ�านวนผูโ้ดยสารได้ 30 ล้านคน 
ในอีก 10 ปี และ 60 ล้านคนในอีก 15 ปี โดยสนามบินนี้จะใช้
ประโยชน์ได้ท้ังทางคมนาคม โลจิสติกส์ ผนวกเข้ากับการใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์

สนามบินอูต่ะเภา
สูเ่มอืงการบินตะวนัออก

ส�าหรับความก้าวหน้าของสนามบินอู่ตะเภา ขณะนีอ้ยู่ระหว่าง
การส�ารวจและออกแบบพื้นที่สนามบินทั้งหมด อกีทัง้ศกึษาข้อมลู
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลา 
1 ปี พร้อมประเมนิว่าจะก่อให้เกิดการลงทุนในช่วงปี 2562 คาดว่า
โครงการทั้งหมดจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในปี 2566
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รถไฟความเรว็สงู เชือ่ม 3 สนามบนิแบบไร้รอยต่อ 

เดนิหน้าพัฒนา 3 ท่าเรอื
(แหลมฉบงั-สตัหบี-มาบตาพุด)

โครงการสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง 
สุวรรณภูมิ และอู่ตะเภา) เพ่ือแก้ปัญหาความแออดัของสนามบนิ
ดอนเมืองและสุวรรณภูมิ ให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางสู่ท้ัง 3 
สนามบินโดยไม่ต้องเปลี่ยนขบวน ซึ่งคณะกรรมการนโยบาย- 
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (กนศ.) ได้เหน็ชอบ
ตามข้อเสนอกระทรวงคมนาคม ในการปรบัปรงุระบบขนส่งทางราง
ให้รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออก ความเร็ว 250 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง 

สามารถว่ิงเชื่อมโยงท้ัง 3 สนามบินโดยให้บริการเส้นทางร่วมกับ
แอร์พอร์ตลิงก์ (พญาไท-สุวรรณภูม)ิ และแอร์พอร์ตลงิก์ส่วนขยาย 
(พญาไท-ดอนเมือง) ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางจาก กรุงเทพฯ-ระยอง 
ไม่เกิน 1 ชัว่โมง ส�าหรบัค่าโดยสารจากสนามบนิดอนเมอืง-อูต่ะเภา 
500 บาท/เที่ยว จากสนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินอู่ตะเภา 300  
บาท/เท่ียว โดยคาดว่าจะสามารถสรรหาผู้ร่วมทุนได้ในเดือน
กรกฎาคม 2561 หลังจากนั้นจะเริ่มเข้าสู่ข้ันตอนการก่อสร้าง 
และคาดว่าจะเปิดด�าเนินการได้ในปี 2566

จากการตั้งเป้าหมายที่จะยกระดับศักยภาพความเป็นเมืองท่า เพื่อก้าวสู่การเป็น 1 ใน 10 
ประเทศของโลกที่มีเรือผ่านท่ามากที่สุดตามเป้าหมาย ดังนั้นเพื่อขยายโอกาสทางการค้า

และการลงทุนของประเทศไทย จึงน�ามาสู่การผลักดันโครงการพัฒนาท่าเรือพาณชิย์
ส�าคัญ 3 แห่ง ได้แก่ โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 โครงการพัฒนา

ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะท่ี 3 และโครงการพัฒนาท่าเรือสตัหีบให้
เป็นท่าเรอืพาณิชย์แห่งใหม่ส�าหรบัการขนส่งสนิค้าและการท่องเท่ียว

โดยการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะ 3 เพือ่ให้เกดิการรองรบัการขนส่ง
สินค้าทางทะเลระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยจะด�าเนนิการ

ก่อสร้างท่าเทยีบเรอืส�าหรบัจอดเรอืน�า้ลกึ และสิง่อ�านวยความสะดวก
อื่น ๆ ซึ่งจะเปิดให้เอกชนร่วมทุนได้ในปีนี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จใน 
ปี 2568 ส�าหรับโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
ระยะ 3 จะพัฒนาเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของสาธารณูปโภคหลัก
ในการรองรับการขนส่งสินค ้าเหลวก ๊าซธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง ทัง้นีค้าดว่าจะเริม่ก่อสร้างได้ในปี 2562 
และพร้อมเปิดด�าเนินการให้ใช้ในปี 2567 ส่วนโครงการ
พัฒนาท่าเรือสัตหีบ จะปรับปรุงให้สามารถรองรับด้านการ
ท่องเท่ียวจากเรือขนาดใหญ่ท่ีจะเชื่อมโยงเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยวไว้ด้วยกัน
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โครงการดึงดูด 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย จะใช้การเชื่อมโยง 
แลกเปลีย่น และถ่ายทอดเทคโนโลยีข้ันสงูกับประเทศชัน้น�าต่าง ๆ 
และจัดตั้งโซนพ้ืนทีส่�าหรบัอุตสาหกรรม S – Curve เข้าไว้ด้วยกัน 
นอกจากนีย้งัคาดหวังว่าญีปุ่น่อาจลงทุนอตุสาหกรรมใหม่ที่ไม่เคย
เกิดขึ้นในไทยมาก่อน โดยในระยะเวลา 5 ปีแรกคาดการณ์ไว้
ว่าจะมีเม็ดเงินลงทุนไม่ต�่ากว่า 14 พันล้านดอลลาร์-สหรัฐ หรือ
ประมาณ 5 แสนล้านบาท โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์
แห่งอนาคต การบิน หุ่นยนต์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การแพทย์
ครบวงจร และปิโตรเคมีและเคมีชีวภาพ

โครงการการพัฒนาเมืองใหม่ 4 แห่ง ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ระยอง พัทยา และอู่ตะเภา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะเป็นมหานครใหม่ ด้วยการจัดวาง
ระบบผงัเมอืง และทีอ่ยู่อาศยัทีท่นัสมยั ค�านึงถึงรปูแบบการด�าเนนิชวีติท่ีมคีณุภาพ และมคีวามกลมกลนืกับวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีและธรรมชาติ 
ซึ่งจะเป็นยุทธศาสตร์ส�าคัญในการรองรับคน แรงงาน และนกัท่องเทีย่วทีจ่ะเข้ามา  นอกจากนี ้จะมุง่ส่งเสรมิด้านการศึกษา การสาธารณสขุ  
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และสร้างความพร้อมทั้งการสาธารณูปโภค ไฟฟ้า น�้าประปา และการคมนาคม เพื่อความสมบูรณ์ของการใช้ชีวิต
ของทุกคน

โครงการดึงดดู
10 อตุสาหกรรมเป้าหมาย 

การพฒันาเมืองใหม่ 4 แห่ง
(ฉะเชงิเทรา ระยอง พัทยา และอูต่ะเภา)
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อย่างไรก็ตามทั้ง 5 โครงการที่กล่าวมาข้างต้นหากสามารถดำาเนินการให้ประสบผลสำาเร็จตามกรอบระยะเวลาที่วางไว้ได้  
คาดว่าจะสามารถช่วยดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เพื่อพัฒนา 
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยมีความทันสมัย สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และทำาให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได ้
ปานกลาง

จะเป็นเมอืงใหม่น่าอยู่ทันสมยัรองรบัการขยายตวัของกรงุเทพมหานคร 
และการเติบโตของเมือง โดยฉะเชิงเทรามีจุดเด่นของที่ตั้งใกล้ทั้ง
กรงุเทพฯ และสนามบนิอูต่ะเภา การเดนิทางสะดวกโดยรถไฟความเรว็สูง
สายตะวันออกกรุงเทพฯ-ระยอง เป็นตัวเชื่อมการเดินทาง 

จะเป็นเมืองใหม่ที่ได ้รับการยกระดับสูแ่หล่งท่องเท่ียวและ 
เมืองน่าอยู่ระดับแนวหน้าของโลก และส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลาง
ธุรกิจการประชุมระดับโลกศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาต ิและศนูย์บรกิารทางการแพทย์ระดบันานาชาต ิตลอดการ
ท่องเที่ยวคุณภาพเชิงธุรกิจ ครอบครัว และสุขภาพ 

โดยแนวคิดในการวางแผนการพัฒนาเมืองใหม่ระยอง ได้รับการ
ก�าหนดบทบาทของเมืองให้เป็นฐานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของ
ประเทศ เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเกษตรกรรมภาคตะวันออก 
โดยมีแนวคิดให้เป็นเมืองการศึกษาและวิทยาศาสตร์ พัฒนาให้
เป็นเมอืงในระดบันานาชาต ิมธุีรกิจทนัสมยั รองรบันกัธุรกิจ นกัวิจยั 
และแรงงานขั้นสูง 

จะเป็นเมืองใหม่จากการพัฒนาสนามบินอู ่ตะเภาให้เป ็น 
ท่าอากาศยานพาณิชย์แห่งท่ี 3 เป็นศูนย์ธุรกิจการบินและ 
การซ่อมบ�ารุงอากาศยาน ที่เชื่อมต่อกับโครงการพัฒนาท่าเรือ
จุกเสม็ด สัตหีบ และรถไฟความเร็วสูงจากความพร้อมในด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน จึงมีแนวคิดการพัฒนาเมืองให้เป็นศูนย์กลาง
ธุรกิจการบินและโลจิสติกส์ และรองรับธุรกิจการเงินระหว่าง
ประเทศในรัศมีห่างจากสนามบินอู่ตะเภาประมาณ 5 กิโลเมตร 

ฉะเชงิเทรา พทัยา

ระยอง อูต่ะเภา

อุตสาหกรรมวารสาร 29



อุตสาหกรรมวารสาร30

ปัจจบุนัหลายประเทศทัว่โลกก�าลงัพัฒนา ทดสอบ 
และน�าเทคโนโลยีจดจ�าใบหน้า หรือ Face  
Recognition มาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ รวมทัง้
ในด้านการรักษาความปลอดภัย เช่น สนามบิน
นานาชาตนิครลอสแองเจลสิ หรอื LAX, ส�านกังาน
ความปลอดภัยด ้านการคมนาคมของสหรัฐฯ  
หรอื TSA ก�าลงัทดลองใช้เทคโนโลยีจดจ�าใบหน้า
ในการถ่ายรูปใบหน้าของผู ้โดยสารเพ่ือน�ามา 
เปรยีบเทยีบกับรปูบนพาสปอร์ต ก่อนท่ีจะผ่านจดุตรวจ
ความปลอดภัย ท้ังนี ้ คาดว่า TSA จะน�าเทคโนโลยีนี ้
มาใช้ตามสนามบินต่าง ๆ ในสหรัฐฯ ในช่วง 2 ป ี
ข้างหน้า หากการทดลองนีใ้ห้ผลน่าพอใจ 

AR    UND THE WORLD 

สหรัฐฯ ใช้ระบบ AI
ช่วยพิจารณาคดีความ

สนามบินทั่วโลกจ่อใช้ 
“เทคโนโลยีจดจ�าใบหน้า” 
ในการรักษาความปลอดภัย

ศาลในสหรฐัฯ หลายแห่ง บรรดาผูพิ้พากษาอยู่ระหว่างเริม่ใช้ปัญญาประดษิฐ์ 
หรอื Artificial Intelligence (AI) ในการช่วยตัดสนิใจว่า ผูก้ระท�าผดิควรถูกจ�าคกุ
เมื่อไหร ่  เเละนานเเค ่ไหน โดยในการสร ้างระบบ AI ทีมนักวิจัยได ้ใช ้
เครื่องคอมพิวเตอร์หลายเคร่ืองเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลจากคดีความในศาล 
หลายพันคดี โดยเครื่องคอมพิวเตอร์จะใช้ข้อมูลดิบเหล่าน้ีประมวลผลว่า  
ผู้ต้องหาจะก่ออาชญากรรมคร้ังใหม่อีกหรือไม่ หรืออาจจะไม่มารายงานตัว 
ในวันไต่สวนคดีตามก�าหนด

ระบบ AI สามารถให้ข้อมูลที่ไม่ล�าเอียงเนื่องจาก
ปราศจากความคิดเห็น และความรู ้สึกส่วนตัว 
ของผูพิ้พากษา เพ่ือช่วยให้ตดัสนิใจได้อย่างยุติธรรม
และเป็นกลาง ซึ่งขั้นตอนของการประมวลผล 
จะเริ่มต้นข้ึนหลังจากผู้ต้องหาถูกพิมพ์ลายน้ิวมือ 
โดยข้อมูลต่าง ๆ จะถูกส่งเข้าไปในระบบที่ควบคุม
ด้วยคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง เเละในการไต่สวนคดี
ครั้งแรกจากเรือนจ�า ผู ้ต ้องหาจะปรากฏตัวต่อ 
ผู้พิพากษาผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ และจะมี
การเเจ้งระดบัคะเเนนความเสีย่งจากผลการประเมนิ
ของผู้ต้องหาแก่ผู้พิพากษา ซึ่งผู้ต้องหาท่ีมีระดับ
คะแนนจากการประเมนิความเสีย่งต�า่ มกัถูกปล่อยตวั
ภายใต้การควบคุมความประพฤติของศาล จนกว่า
จะถึงวันนัดขึ้นศาลครั้งต่อไป

อย่างไรก็ตาม การใช้เทคโนโลยีจดจ�าใบหน้า 
อย่างแพร่หลาย ยังคงมีข้อเสียหรือข้อจ�ากัดอยู่บ้าง 
หมายความว่าจะต้องมีใบหน้าเป็นจ�านวนมาก 
และข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของใบหน้าเหล่านั้น
จะถูกเก็บไว้ในโลกออนไลน์มากขึ้นเช่นกัน ซึ่งอาจ
น�าไปสู่ประเด็นเรื่องความปลอดภัยและความเป็น
ส่วนตัว ไม่ว่าจะในโทรศัพท์มือถือ หรือในสื่อสังคม
ออนไลน์ต่าง ๆ
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เจสัน บอลลาร์ด จากบริษัทก่อสร้างด้วยหุ่นยนต์ไอคอน เปิดเผยว่า ทางบริษัท
สามารถพิมพ์บ้านเสร็จหนึ่งหลังภายในเวลาไม่ถึง 48 ชั่วโมง และหาก 
เดนิเครือ่งพิมพ์ทีร่ะดบัความเรว็สงูสดุ จะสามารถสร้างบ้านเสรจ็ภายใน 12 ชัว่โมง 
ทั้งนี้ บ้านแบบธรรมดาท่ีทางหน่วยงานสร้างขึ้น มีราคาค่าก่อสร้างท่ีหลังละ 
6,500 ดอลลาร์สหรฐัฯ หรอืราว 200,000 บาท โดยในระยะยาวราคาค่าสร้างบ้าน
หลังใหม่น่าจะลดลงมาอยู่ที่ต�่ากว่า 4,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 120,000 
กว่าบาท อย่างไรก็ตาม ทางหน่วยงาน นิว สตอรี่ วางแผนที่จะเริ่มต้นพิมพ์บ้าน
หลายหลังในประเทศเอลซัลวาดอร์ในปีนี้ 

เเบร็ท เเฮ็กเกลอร์ จากหน่วยงาน นิว สตอรี่ 
เปิดเผยว่า ปัญหาทีห่น่วยงานก�าลงัประสบอยู่
คือมีคนราวหน่ึงพันล ้านคนที่ ไม ่มีบ ้าน  
โดยการแก้ปัญหานี้คือความสามารถในการ
สร้างบ้านได้จ�านวนมากข้ึนแบบทวีคูณ  
ในราคาที่ ถูกลงอย่างมาก และสร้างได ้
ในเวลาทีร่วดเรว็ โดยใช้เทคโนโลยีเครือ่งพมิพ์
สามมิติเเบบใหม่ 

นวัตกรรมใหม่ 
สร้างบ้านด้วยเทคโนโลยี
เครื่องพิมพ์สามมิติ 

ทมีวจิยัจากมหาวิทยาลยัแมรีแ่ลนด์ น�าแท่งเหลก็มากะเทาะ
กับแผ่นไม้ปกติ พบว่าแผ่นไม้ทั่วไปสามารถเปราะหักได้ง่าย 
ก่อนจะน�าแผ่นไม้รูปแบบใหม่ หรือที่เรียกว่า “ซูเปอร์วู้ด” 
ที่คิดค้นขึ้น มาลองทดสอบในแบบเดียวกัน ซึ่งพบว่าแผ่นไม้ 
ซูเปอร์วู้ด ไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วน โดยซูเปอร์วู้ดท่ีผลิตขึ้น  
มีความแข็งแรงกว่าแผ่นไม้ปกติถึง 10 เท่า และหนากว่า
แผ่นไม้ปกติ 3 เท่าตัว นอกจากน้ี แผ่นไม้ซูเปอร์วู้ดยังมี 
น�้าหนักเบาและใช้ต้นทุนต�่า 

“ซูเปอร์วู้ด” 
ไม้ที่แข็งแกร่งกว่าเหล็ก !!

โดยหัวใจของการท�าแผ่นไม้ ซูเปอร์วู้ด คือ การดึงโพลิเมอร์ที่มีอยู่
ในแผ่นไม้โดยธรรมชาติ หรือที่เรียกว่า “Lignin” ซึ่งเป็นสารที่ช่วย 
ให้เน้ือไม้เกาะตวักันออกไปครึง่หนึง่ ด้วยการแช่แผ่นไม้ในสารเคม ี
ทีล่ะลายโพลเิมอร์ Lignin ซึง่เมือ่ Lignin สลายตวัออกมา กจ็ะท�าให้
เนื้อไม้เกาะตัวกันแน่นหนาและแข็งแรงมากข้ึน ก่อนจะบีบอัด
แผ่นไม้ด้วยความร้อนเป็นเวลา 1 วันเตม็ ท�าให้ได้แผ่นไม้ซเูปอร์วู้ด  
ท่ีแข็งแรงและมีน�้าหนักเบา เหมาะส�าหรับการสร้างโครงรถยนต์ 
เครื่องบิน ใบพัดกังหันลมและอย่างอื่นอีกมากมาย
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โดยภายในล้อรถยนต์จะมีมอสบรรจุอยู  ่
ซึ่งดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ CO2 
ผ่านรูขนาดเล็ก ๆ หลาย ๆ รูที่อยู ่บริเวณ 
ขอบยาง เเล้วเปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
ให้กลายเป็นแก๊สอ็อกซิเจน ผ่านขั้นตอน 
การสงัเคราะห์เเสงตามธรรมชาต ินอกเหนือจาก
จะช่วยลดมลพิษลงเเล้ว ยางล้อรถยนต์สเีขียว 
“อ็อกซิจีน” ยังผลิตกระเเสไฟฟ้าเองได้ด้วย 
จากพลังงานท่ีเกิดจากการสังเคราะห์เเสง 
อย่างไรก็ตาม บริษัทชี้ว่า มีความเป็นไปได้ 
ทีย่างล้อรถยนต์ดงักล่าว น่าจะออกมาสูต่ลาด 
ผู้บริโภคได้ภายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

ปีเตอร์ จอห์นสนั ผูบ้รหิาร FaceCake บรษิทัเทคโนโลยีด้านการตลาด
ใช้กระจกอัจฉริยะ MeMoMi ในการขายสินค้าเครื่องส�าอางค์  
โดยแอพพลเิคชนั MeMoMi จะบนัทึกภาพนิง่และวดิโีอลกูค้าทีเ่ข้ามา 
ทดลองเครื่องส�าอางค์เสมือนจริง ต้ังแต่การเตรียมผิว รองพ้ืน  
ปกปิดริ้วรอย เขียวค้ิว ทาปาก ปัดแก้ม โดยมีค�าอธิบายการใช้
แต่ละขัน้ตอน และท�าให้ลกูค้าจดจ�าวิธีการใช้เมือ่ซือ้สนิค้าเหล่านัน้
กลบับ้าน นอกจากนี ้ หากเกิดเหตกุารณ์ลกูค้าแน่นร้าน จนต้องต่อควิ
จ่ายเงินเป็นแถวยาว กระจกอัจฉริยะ ยังเปิดโอกาสให้ลูกค้า 
เลือกซื้อสินค้าและจ่ายเงินได้ทันทีที่หน้ากระจกอีกด้วย 

อเล็ก  เจไฟรส ์  ผู ้ จัดการทั่ ว ไปของบริษัท  In te l  กล ่าวว ่า  
กระจกอัจฉริยะได้ต่อยอดไปท่ีระบบการดูแลลูกค้าท่ีครบวงจร 
ตั้งแต่สิ่งที่ลูกค้าชอบและไม่ชอบ การทดลองสินค้า ประวัติ 
การซือ้สนิค้า และเก็บข้อมลูเหล่านีไ้ว้เพ่ือส่งเสรมิการขายในอนาคต 
ซึ่งเชื่อมโยงการตลาดออนไลน์กับธุรกิจท่ีมีหน้าร้านเข้าด้วยกัน 
ได้อย่างลงตัว และเป็นการดึงลูกค้ากลับเข้ามายังร้าน ผ่านการ
สร้างประสบการณ์ที่เหนือกว่าการซื้อสินค้าทั่วไป

นวัตกรรมแห่งอนาคต! 
“ยางรถยนต์อจัฉรยิะ” 

“กระจกอัจฉริยะ” 
ผู้ช่วยใหม่ของธุรกิจหน้าร้าน 

เซบาสเตียน ฟอนเทน (Sebastien Fontaine) นักออกแบบทาง
อุตสาหกรรมอาวุโสแห่งบริษัทกู้ดเยียร์ เปิดเผยว่า ยางล้อรถยนต์ยุคใหม่ 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม มีชื่อเรียกว่า “อ็อกซิจีน” (Oxygene) เหมาะ
แก่การใช้งานในเมอืงใหญ่ทีม่ปีระชากรสบิล้านคนขึน้ไป เพราะจะมรีถยนต์
ใช้กันถึงสองล้านกว่าคัน
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การเสรมิสร้างพัฒนาการของเดก็ผ่านของเล่นเป็นสิง่ท่ีคุณพ่อคุณแม่
ทัว่โลกให้ความสนใจ โดยในปีนีด้าวเด่นของเทศกาลของเล่นนวิยอร์ก 
ตกเป็นของของเล่นที่เสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ หรือ  
Emotional Intelligence ให้กับเด็ก ๆ

โดยของเล่น PleIQ (เพลย์ ไอคิว) เป็นของเล่นที่ผสมผสาน
เทคโนโลยีความจริงเสริม Augmented Reality ผ่านของเล่น 
แบบกล่องที่มีค�าศัพท์ ตัวเลขและบทเรียนต่าง ๆ ส�าหรับเด็ก  
3-8 ขวบ เมื่อใช้ร ่วมกับแทปเล็ตที่มีกล้องและแอพพลิเคชั่น  
ก็จะช่วยสร้างกิจกรรมที่คู่ขนานกันไป เช่น ถ้าถือแทบเล็ตส่องไปที่
กล่องตัวอักษร J ก็จะกลายเป็นเสือจากัวร์ เพื่อช่วยให้เด็กจดจ�า 
หรือถือแทบเล็ตส่องไปท่ีถังขยะ ก็จะมีเกมแยกขยะให้เด็ก ๆ  
ได้เล่นและจดจ�าการทิง้ขยะในถังขยะสต่ีาง ๆ โดยของเล่นดงักล่าว 
จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กเป็นอย่างดีและมีจิตใจจดจ่อ
กับสิ่งที่ต้องท�าได้มากขึ้น

บริษัท EHang ผู้ผลิตโดรนในประเทศจีน ประกาศ 
ผลส�าเร็จจากการทดลองโดรนแท็กซี่ทางอากาศ  
ซึ่งอาจจะเป็นโดรนโดยสารชนิดแรกที่ออกแบบมา
เพ่ือล�าเลียงผู ้โดยสารในเมืองที่การจราจรคับคั่ง  
โดยได้มีการทดลองโดรนโดยสารรุ่น EHang 184  
ซึ่งใช้พลังไฟฟ้านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ท้ังน้ีโดรนแท็กซีอ่ากาศพร้อมคนขับรุน่น้ี สามารถรบัส่ง
ผู้โดยสารได้หนึ่งคนที่มีน�้าหนักไม่เกิน 100 กิโลกรัม 
และบินได้นานประมาณ 23 นาที ด้วยความเร็วสูงสุด
ถึง 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง นอกจากน้ียังมีรายงาน
ระบุว ่าโดรนบรรทุกผู ้ โดยสาร EHang 184 นี ้
จะมีราคาอยู่ที่ล�าละ 6,400,000-9,600,000 บาท 
เมื่อผลิตออกจ�าหน่าย

ของเล่นใหม่สุดเจ๋ง

โดรนแท็กซี่ลอยฟ้า 

“PLEIQ”
เพิ่มความฉลาดทางอารมณ์ 

ขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ
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1. หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ 
(ARTIFICIAL INTELLIGENCE หรือ AI)
AI คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีถูกสร้างมาให้มีระบบ
การคิดที่เป็นของตัวเองโดยตรง สามารถใช้ท�างาน
แทนมนุษย์ได้ AI เป็นระบบคอมพิวเตอร์ทีส่ามารถคดิ
และวิเคราะห์ด้วยเหตแุละผล สามารถจดจ�าสิง่ต่าง ๆ ได้ 
มคีวามแม่นย�าสงูจนเรยีกได้ว่าแทบไม่มข้ีอผดิพลาดเลย 
อีกทั้งสามารถท�างานตามที่เราก�าหนดได้ตลอดเวลา

2. โลกกึ่งเสมือนจริง 
(AUGMENTED REALITY หรือ AR)
AR เป็นเทคโนโลยีท่ีน�าภาพเสมือน ในรูปแบบ 3 มิติ 
จ�าลองเข้าสู่โลกจริงผ่านกล้องและการประมวลผล 
ท่ีจะน�าวตัถุมาทบัซ้อนเข้าเป็นภาพเดียวกัน เราสามารถ
มองผ่านกล้องได้โดยตรง การใช้ระบบ AR ในการว่ิงนัน้
ท�าให้มองเห็นวิวทิวทัศน์ในสถานท่ีที่ เราต้องการ 
ได้อย่างเป็นธรรมชาติ หรือใช้ AR ในการจัดของ 
เพื่อตรวจนับสต๊อกสินค้าไปในตัวก็ได้

3. บล็อกเชน (BLOCKCHAIN)
บลอ็กเชนเปรยีบเสมอืนเครอืข่ายการเกบ็ข้อมลูแบบหน่ึง 
ทีทุ่กคนสามารถเข้าถึงและได้รบัข้อมลูเดยีวกัน เราจงึ 
รู ้ว่าใครมีสิทธิและเป็นเจ้าของข้อมูลเหล่าน้ีจริง ๆ 
โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บอยู่ในแต่ละบล็อก (Block) 
ที่เชื่อมโยงกันบนเครือข่ายเหมือนกับห่วงโซ่ (Chain) 
ผู้คนสามารถที่จะเขียนหรือบันทึกเร่ืองราวต่าง ๆ ได้ 
และคนอืน่ ๆ อกีมากมายสามารถเพ่ิมเตมิและอพัเดต
เรื่องราวต่าง ๆ ไม่ต่างกับวิกิพีเดียที่ไม่ได้ถูกแก้ไข 
หรือเขียนโดยคน ๆ เดียว

4. โดรน (DRONES)
อากาศยานไร้คนขับ เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีส�าหรับ
การถ่ายภาพในมุมสูงท่ีเป็นท่ีนิยมอยู่ในเวลาน้ี  
ในแวดวงอุตสาหกรรม ใช้โดรนในการเก็บภาพ
ของมุมสูง เพ่ือให้เห็นภาพรวมชัดเจนมากย่ิงขึ้น 
รวมถึงใช้ในการขนส่งสนิค้า ใช้ฉดีปุย๋ พ่นยาฆ่าแมลง 
หรือ แม้แต่เก็บภาพถ่ายการจราจร

NDUSTRY COMICS



8 เทคโนโลยีใหม เมื่อเขาสูยุคอุตสาหกรรม 4.0 8 เทคโนโลยีใหม เมื่อเขาสูยุคอุตสาหกรรม 4.0 8 เทคโนโลยีใหม เมื่อเขาสูยุคอุตสาหกรรม 4.0 
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8. อินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสิ่ง 
(INTERNET OF THINGS หรือ IOT)
อุปกรณ์ทุกสิ่งได้ถูกเชื่อมโยงสู่โลกอินเทอร์เน็ต ท�าให้
มนุษย์สามารถสัง่การควบคมุการใช้งานอปุกรณ์ต่าง ๆ 
ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น การเปิด-ปิด 
อุปกรณ์เครือ่งใช้ไฟฟ้า รถยนต์ โทรศพัท์มอืถือ เครือ่งมอื
สื่อสาร เครื่องมือทางการเกษตร อาคาร บ้านเรือน 
เครือ่งใช้ในชวิีตประจ�าวันต่างๆ ผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ต 

7. หุ่นยนต์ (ROBOTS)
เป็นเป้าหมายใหม่ของการทดแทนแรงงานมนุษย ์
ในอนาคต เน่ืองจากท�างานได้ตลอดเวลาและมี
ประสิทธิภาพมากกว่า และสามารถท�างานที่ม ี
ความเสี่ยงสูงแทนมนุษย์ได้ 

6. โลกเสมือนจริง (VIRTUAL REALITY
 หรือ VR)
VR มีความแตกต่างกับ AR ไม่ว่าจะวิธีการใช้หรือ
รูปแบบท่ีน�าไปใช้ก็ตาม เพราะ VR เป็นสิ่งท่ีอยู ่
ในโลกเสมือนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ร ่างกาย 
เพียงตอบสนองกับสิ่งที่ เห็นเพ่ือฝึกฝนหรือเพ่ือ 
ความบนัเทงิ โดยไม่มกีารซ้อนกันของโลกความเป็นจรงิ
แต่อย่างใด เช่น การใช้เครือ่ง VR เพ่ือฝึกบนิเครือ่งบนิ
ตามรุน่ต่าง ๆ ช่วยลดต้นทุนจากการฝึกบนิ หรือการ
ฝึกผ่าตัดของแพทย์เพื่อความเชี่ยวชาญ

5. ระบบพิมพ์ 3 มิติ (3D PRINTING)
เป ็นการ ข้ึน รูปชิ้นงานโดยเติมเนื้อวัสดุทีละชั้น  
จนได้ออกมาเป็นวัตถุที่ต ้องการ กระบวนการนี ้
ได้ฉีกแนวจากวิธี “Subtractive Manufacturing”  
ที่เป็นการสกัดเนื้อวัสดุออกจนได้เป็นรูปร่างของวัตถุ
ที่ต้องการผลิต โดยวิธีการตัด กลึง ไส เจาะ เจียรไน 
เป็นต้น
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เมือ่วันที ่27 - 29  เม.ย. 2561 กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสถาบนัอาหาร 
จดังานใหญ่ Thailand : Taste of Street Food 4.0, MAKEOVER 
Chance to the Future “สร้างโอกาสทางธุรกิจสู่อนาคต” 
บรเิวณพ้ืนท่ีใต้สะพานพระราม 8  ฝ่ังธนบรุ ีหวังยกระดบัความปลอดภัย 
คณุภาพ มาตรฐานการผลติและการบรกิารให้ธุรกิจร้านอาหารรมิทาง 
หรือ Street Food ของไทยที่มีมากกว่า 103,000 ร้านทั่วประเทศ 
มมีลูค่าตลาดสงูราว 2.7 แสนล้านบาทต่อปีให้ตืน่ตัว ขยายเครอืข่าย
ธุรกิจสูร่ปูแบบแฟรนไชส์ และส่งออกได้ในอนาคต จดัอบรมพัฒนา-
ศกัยภาพ หนนุการเข้าถึงแหล่งเงนิทนุ  ชูนวัตกรรมบรรจุภณัฑ์ท่ีปลอดภัย 
เทคโนโลยีการช�าระเงนิ การสัง่ซือ้/ส่งสนิค้า และเตรยีมพร้อมสูยุ่ค 4.0 
ระดมการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนร่วมสานพลังประชารัฐ

ME CORNER
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นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “นโยบายการผลักดัน 
Street Food ไทยให้ก้าวสูยุ่ค 4.0” ว่า ผูป้ระกอบการ Street Food 
นับเป็นผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากท่ีเป็นกลไกส�าคัญ
ทีจ่ะต่อยอดไปถึงเศรษฐกิจมหภาค มจี�านวนมากกว่า 103,000 
ร้านทั่วประเทศ และมีมูลค่าตลาดสูงราว 2.7 แสนล้านบาท
ต่อปี จากนโยบายของรฐับาลในการมุง่เน้นสร้างความเข้มแขง็
ให้กับผูป้ระกอบการในกลุม่เศรษฐกิจฐานราก โดยการสร้างความ
เข้าใจท่ีถูกต้องเรือ่งวิธีการด�าเนินธุรกิจ และกระบวนการสร้าง
รายได้ สนบัสนุน และส่งเสรมิให้ด�าเนนิการตามความถนดั และ
ความเชีย่วชาญ ประกอบกับในปี 2560 ประเทศไทยได้รบัการ
จดัอนัดบัจากเว็บไซต์ CNN ให้เป็นประเทศทีม่อีาหารรมิทาง 
ทีด่ท่ีีสดุในโลก กระทรวงอตุสาหกรรม จงึมอบหมายให้สถาบัน
อาหาร จดัท�าแผนพัฒนาผูป้ระกอบการในกลุม่ Street Food 
ด้วยการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพของ
สินค้าอาหารให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคซึ่งถือเป็นส่วนหน่ึงของ
การพัฒนาผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมอาหารทุกกลุม่ แบ่งเป็น
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว สอดคล้องกับนโยบาย
รฐับาล โดยมยุีทธศาสตร์ทีส่�าคญัในการด�าเนินการระยะสัน้ 
ภายใน 1 ปี

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อ�านวยการสถาบันอาหาร 
กล่าวว่า สถาบันอาหาร มีเป้าหมายยกระดับผู้ประกอบการ
เพ่ือให้แข่งขันได้ในยุคท่ีผู้บริโภคมีการเปล่ียนแปลงสู่สังคม
ดิจิทัลใน 4 ด้านที่ส�าคัญ ได้แก่ 1) ด้านสุขอนามัยที่ดีในการ
ผลิตและบริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค ครัวไทย
ครวัคุณภาพปลอดภัยครบวงจร 2) ด้านการจดัการและสร้าง
อัตลักษณ์ เพื่อค้นหาจุดขายที่จะช่วยสร้างยอดขายเพิ่มขึ้น
และการเตรียมตัวสู่ธุรกิจบริการ 4.0  3) ด้านการน�าเสนอ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินผ่านอาหารรสไทยแท้  
4) ด้านการส่งเสรมิการสร้างสรรค์เมนูอาหารและบรรจภัุณฑ์ 
ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมท้ังน้ีเพื่อให้ผู้ประกอบการทุกระดับมีโอกาสได้
พัฒนาศกัยภาพตนเองและเกิดการกระจายรายได้ สร้างความ
เข้มแข็งระดับชุมชน ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการเติบโตของ
อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องไปพร้อมกัน 
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ท่ีไม่ใช่เฉาก๊วย
ทุกคนรูจ้กัเฉาก๊วยมาตัง้แต่เดก็ ก้อนสีเ่หลีย่ม สดี�า  ๆ เนือ้หยุ่น ๆ 
รสชาตขิองเนือ้ผมว่าคล้าย ๆ กัน แม้ว่าบางเจ้าอาจเนือ้แน่น 
หยุ่น ๆ แตกต่างกันบ้าง แต่ก็ไม่ต่างกันมากจนเป็นผลต่อการ
ตดัสนิใจเป็นขาประจ�าของลกูค้า สิง่ทีท่�าให้เฉาก๊วยแต่ละเจ้า 
มคีวามต่างกัน และเป็นปัจจยัส�าคัญต่อการตดัสนิใจของลกูค้า 
ผมว่านอกจากทีต่ัง้ ความสะดวกสบายในการซ้ือแล้ว ผมเชือ่
ว่ารสชาติของน�้าแข็งที่หวานเย็น ๆ เป็นสิ่งที่ท�าให้ผมตัดสิน
เลือกซื้อเฉาก๊วย มากกว่าตัวเนื้อเฉาก๊วย

ถ้าสมมติว่าเฉาก๊วยมีน�้าหวานแบบเดียว แบบดั้งเดิม คือมี
เฉาก๊วยใส่น�้าแข็งราดน�้าเชื่อมใส ๆ ผมว่าปัจจัยส�าคัญคือ
ความหอมหวานของเจ้าตัวน�้าเชื่อมนั้นแหละเป็นปัจจัยแรก
ต่อการตัดสินใจของคนเลือกซื้อเฉาก๊วยว่าจะเลือกเจ้าไหน 
บางเจ้ามนี�า้เชือ่มใส่ใบเตย น�า้เชือ่มกลิน่มะล ิหรอืสารพัดกลิน่ 
สมัยเด็กผมจ�ากลิ่นนมแมวได้ หรือไม่ก็เติมนมข้น นมสด  
ก็แล้วแต่สูตร แต่วันนี้ “ตอง” หรือ คุณภูดิศ ประดับโชติ 
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เฉาก๊วย  เด็กหนุ่มวัย 30 ปี พ้นจากรั้วมหาวิทยาลัยพร้อมความรู้ด้าน
นิเทศศาสตร์ ระดับเกรียตินิยมอันดับหน่ึง ประสบการณ์
จากบริษัทเอกชนขนาดใหญ่สองแห่ง ที่วันหน่ึงในระหว่าง
การท�างานกับบริษัท ช่วยน้าขายเฉาก๊วยริมถนนในวันหยุด 
โอกาสท่ีผ่านมาเพียงแว้บเดียว และการตัดสินใจท่ีมองภาพธุรกิจ
นีใ้นระยะยาว จะสามารถพลกิร้านเฉาก๊วยเลก็ ๆ รมิทางแห่งนี้
มาเป็นร้านเฉาก๊วยท่ีมเีครอืข่ายกว่า 1,500 แห่งในวนันีใ้นเวลา
เพียงสามปี

“ตอง” อาศัยรสชาติของน�้าเชื่อมท่ีใส่ในน�้าแข็งในการสร้าง
เฉาก๊วยของเขาให้ไม่เหมือนใคร เฉาก๊วยริมทางของเขาเริ่ม
มคีนรูจ้กัมากข้ึน สถานท่ีต้ังใกล้โรงเรยีนท�าให้เขาสร้างรสชาติ
เฉาก๊วยท่ีใส่นมสด หวานและหอมด้วยคาราเมล และยังปิดท้าย
ด้วยนมหอม ๆ มัน ๆ แบบคาร์เนชั่นราดบนท๊อปปิ้งอีกชั้น 
และรู้มั๋ยครับว่าท๊อปปิ้งของเขาคืออะไร …. เฉาก๊วยครับ…. 
เฉาก๊วย ทีเ่ป็นก้อน ด�า  ๆหยุ่น  ๆนีแ้หละครบั ขายดีเป็นเทน�า้เทท่า 
ไม่เพียงแต่ลูกค้าวัยรุ่นเพ่ิมขึ้นหลายเท่า ยังมีคนท่ีชื่นชม
ความหวานหอมของน�้าหวานที่เอาเฉาก๊วยบังหน้ามาเน้น
ลูกค้าอีกเยอะ และวันหนึ่งก็มีลูกค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน
มาตามค�าเล่าลือและเอ่ยปากขอซื้อสูตรน�้าหวานของเขา 
ค�าตอบที่เขาตอบลูกค้าวันนั้น ได้พลิกชีวิตของด็กหนุ่มคนนี้
จากพนักบริษัทมาเป็นผู้บริหารเฟรนท์ชายน์เฉาก๊วย

โดย นายสมชาย หาญหิรัญ 
       รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
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“ตอง” ตอบลกูค้าจากประเทศเพ่ือนบ้านว่าเขาจะขายเฟรนท์ชายน์ 
ให้ทั้ง ๆ ที่วันนั้นเขายังไม่มีแผนอะไรทั้งสิ้น พอลูกค้าตกลง
รบัปาก เขาจงึเริม่คดิและหาประสบการณ์ในบรษิทัเฟรนท์ชายน์
ระดับนานาชาติท�าให้เขาสามารถจัดตั้งระบบและการ
บริหารเครือข่ายได้ในเวลารวดเร็วและเริ่มไป ปรับปรุงไป 
แก้ไขไปและพัฒนาไป ด้วยความคิดที่ว่า “หากไม่เริ่มเดิน
เม่ือโอกาสมา จะเดนิเมือ่ไร” อปุสรรค ปัญหา มอียู่แล้ว แต่ก็
แก้ได้ แต่ถ้าไม่หยิบโอกาสทีเ่ข้ามาตอนนัน้ เมือ่เวลาผ่านไป 
ก็แก้ไขไม่ได้ และแล้วเฟรนท์ชายน์ “โกโบริ” ก็เริ่มเดินหน้า 
ชือ่นีเ้ขาคดิง่าย ๆ ครบั มคีนรูจ้กัดีอยู่แล้ว และน่าจะสะกิดหู 
สะกิดใจคนได้ง่าย …. คดิชวิ ๆ แบบนีล้ะครบั ไม่ซบัซ้อนใด ๆ

ชื่อเสียงของรสชาติน�้าเชื่อมน�้าหวานของเขา โดยเฉพาะ
คาราเมลท่ีหอมหวานท�าให้มีจ�านวนเฟรนท์ชายน์เพ่ิมขึ้น
อย่างรวดเร็วทุกภาคของประเทศ และเพ่ือให้ร้านของเขา
สามารถด�าเนินการได้ตามสภาพของธุรกิจแต่ละแห่ง ร้าน
เฟรนท์ชายน์จะมีหลายขนาดเพ่ือให้เกิดความคุ้มทุนของ
เครอืข่ายของเขา และทุกร้านจะมกีารควบคมุมาตรฐานของ
รสชาตแิละคุณภาพวัตถุดบิ เฉาก๊วยทางบรษิทัจดัส่งเองเปน็
ถุงย่อย ๆ หนึ่งถุงต่อหนึ่งแก้ว ปิดผนึดอย่างดีเพื่อป้องกัน
อากาศเข้าไปท�าให้รสชาติเสีย เปิดแต่ละถุงเมื่อขายเท่านั้น 
มถ้ีวยตวงน�า้หวาน นมสด และคาร์เนชัน่ให้ตามสตูรของเขา 
โดยมีพนักงานตลาดว่ิงทั่วประเทศ เพ่ือท�าหน้าที่ควบคุม
คุณภาพของสินค้า และท่ีส�าคัญมาตรฐานและคุณภาพ 
คนขายด้วย ต้องดูดี สะอาดและอัธยาศัยดีด้วย นอกจากนี้ 
พนักงานเหล่านี้มีหน้าที่ในการดูทิศทางตลาดว่าขณะนั้นมี
รสชาติอะไรใหม่ ๆ ที่น่าจะมาท�าเป็นน�้าหวานรสต่าง ๆ …. 
ที่มีเฉาก๊วยเป็นท๊อปปิ้ง … ขอย�้า 

เขาท�าการตลาดทีจ่ะมดัใจลกูค้าเสมอมา มกีารออกรสชาต ิ
น�้าหวานใหม่ ๆ ตลอดเวลา บางรสชาติมีขายในบางช่วง

เวลาเท่านั้น เรียกว่าเป็นฤดูกาล เช่น รสน�้ามะม่วง ฯลฯ  
แต่ยืนพ้ืนด้วยรสชาตคิาราเมลนมสด หรอืชาเขยีว โกโก้ กาแฟ 
ที่รู ้จักทั่วไป วันท่ีผมคุยกับเขา เขามีทั้งหมด 14 รสชาติ 
และก�าลงัท�าการวิจยัและจะน�าไปทดสอบในตลาดกับลกูค้า
อยูอ่กีสองสามรายการ และขยายตลาดในต่างประเทศมากขึน้ 
ปัจจบุนัก�าลงัขยายก�าลงัการผลติวัตถุดบิมากขึน้โดยกองทนุ
เอสเอม็อตีามแนวทางประชารฐั เพ่ือรองรบัความต้องการวัตถุดบิ
ทีม่ากขึน้ตามสาขาทีข่ยาย และตอนนีอ้อกไปประเทศเพ่ือนบ้าน
ทั้งกัมพูชาและลาว ก�าลังมองที่เมียนม่าและเวียดนาม

ผมว่า “ตอง” เดินถูกแล้ว เพราะเมื่อรสชาติของน�้าหวานคือ
ความแตกต่างและคอืจดุเด่นของเขา เขาต้องสร้างจดุเด่นน้ัน
ให้เข้มแข็งและขยายจุดเด่นน้ีให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าให้
กว้างและมากกลุม่ขึน้ และน้ีเป็นหลกัการเดยีวกันกับบะหมี-่
ส�าเร็จรูปและไอติมครับ ว่าท�าไมเขาออกมาหลายรสชาติ 
วัตถุประสงค์เดียวกันครบั เกบ็ลกูค้าท่ีรสนยิมใกล้เคียงให้หมด 
และปิดช่องว่างทางการตลาดนั้นเอง
 
การกล้าตดัสนิใจ ความมัน่ใจ และวิญญาณของผูป้ระกอบการ 
ท�าให้ “ตอง” เริ่มเดินออกจากกรอบเก่า ๆ และวิสัยทัศน์
เฉียบคมที่มีกลยุทธ์ดีแบ๊กอัพ คือปัจจัยของความเติบใหญ่
ในวันนี้ และเมื่อผมคุยกับเขา มองเห็นแววตาที่เต็มไปด้วย
ความตั้งใจ ความเชื่อมั่น และความปรารถนาในความ
ส�าเร็จแล้ว ผมเชื่อว่า “โกโบริ” ยังไปอีกไกลครับ  
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โครงการ OPOAI เบ้ืองหลงัความสำาเรจ็ของ 

“คิงเบลโปรดิวเซอร์” ผู้ประสบความส�าเร็จและได้รับรางวัล 
สถานประกอบการดเีด่นในโครงการ OPOAI แผนงานที ่2 การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาคตาม
นโยบาย 1 Province 1 Agro-Industrial Product ภายใต้การก�ากับ
ดูแลของกระทรวงอตุสาหกรรม

เส้นทางสู่การเป็น “คิงเบลโปรดิวเซอร์”
ย้อนไปเมื่อประมาณปี 2546 คุณศรัณย์ จันทร์คล้าย 
ประกอบอาชพีเป็นซพัลายเออร์ส่งสบัปะรดให้แก่โรงงานต่าง ๆ 
ต่อมาในปี 2549 ได้เริม่ก่อตัง้บรษิทัคงิเบลโปรดวิเซอร์ จ�ากัด 
น�าสบัปะรดมาแปรรปูเป็นสบัปะรดกระป๋องเพ่ือส่งออก กิจการ
เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ จนมาถึงปี 2556 บริษัทจึงได้เริ่มหาลู่ทาง
ใหม่ ๆ เพื่อต่อยอดและกระจายความเส่ียงจากสับปะรด
กระป๋อง ด้วยการเพ่ิมผลติภัณฑ์ใหม่เป็นทูน่ากระป๋อง ในย่ีห้อ 
SALAM เนื่องจากบริษัทได้ศึกษาข้อมูลของการส่งออก  
พบว่าปลาทูน่าครองแชมป์อนัดบั 1 ในการส่งออกของเมอืงไทย 
ข้อได้เปรียบของปลาทูน่าคือสามารถสต็อกและรักษา
ความสดไว้ได้นานซึ่งแตกต่างจากสับปะรดท่ีไม่สามารถ
ท�าการสตอ็กของไว้ได้ หากมฤีดไูหนท่ีพืชผลทางการเกษตร 
ไม่ด ียังมปีลาทนู่ามาทดแทนได้ ซึง่ฐานลกูค้าเดมิยังคงให้การ
สนบัสนุนเป็นอย่างด ี สัง่ทัง้สบัปะรดกระป๋องและทนู่ากระป๋อง
ไปพร้อมกัน โดยลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทจะอยู่ในแถบ
ตะวันออกกลางทั้งหมด 

คิงเบลโปรดิวเซอร์

ST    RT  UP

นายศรัณย์ จันทร์คล้าย 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิงเบล 
โปรดิวเซอร์ จ�ากัด
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ความสะอาดคือหัวใจส�าคัญของการผลิต
บริษัทผลิตทูน่ากระป๋องได้ประมาณ 100,000-300,000 
กระป๋องต่อวัน ภายในโรงงานคุณศรัณย์ ท�าการออกแบบ
ตกแต่งพื้นที่ และประกอบเครื่องจักรใช้ภายในโรงงานเอง 
โดยจะเน้นเร่ืองความสะอาดเป็นส�าคัญจึงได้น�าสแตนเลส 
มาประกอบเป็นเครื่องจักรทั้งหมด ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า 
“ถ้าโรงงานสะอาด พนักงานก็จะสะอาด และสนิค้าของเรา
ก็จะสะอาด”

สาเหตุส�าคัญที่เข้าร่วมโครงการ OPOAI
ในปี 2560 ทางบรษิทัได้เข้าร่วมโครงการ OPOAI ในแผนงานท่ี 2 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เน่ืองจากต้องการวัด
ประสทิธิภาพในการผลติ โดยหลงัจากอาจารย์และท่ีปรกึษา 
ได้เข้ามาตรวจสอบและเข้ามาระดมความคิดกับพนักงาน
ทกุฝ่ายพร้อมท้ังได้รวบรวมข้อมลู จงึพบจดุสญูเสยีหลายจดุ
ด้วยกัน อาทิ โต๊ะขดูปลา เดมิเวลาพนกังานขูดปลาเสรจ็จะต้อง
ก้มตัวลงเพ่ือทิ้งเศษซากของปลา จึงท�าให้เกิดการสูญเสีย
ในด้านของเวลา และพนักงานเกิดการเมือ่ยล้า ปัจจบุนัจงึได้
เปลี่ยนจากโต๊ะธรรมดาเป็นสายพานเพ่ืออ�านวยความ
สะดวกแก่พนักงาน และลดระยะเวลาท�างานลง

ถัดมาคือมีดขูดปลา ในอดีตพนักงานจะมีมีดขูดปลาเป็น
ของตัวเอง เมื่อใช้เสร็จก็จะน�าเอากลับบ้านไปเพ่ือดูแล 
เรื่องความคมของมีดกันเอง จึงท�าให้ระดับความดมของมีด
ของแต่ละคนไม่เท่ากัน และส่งผลให้เนื้อปลาที่ขูดออกมามี
ความละเอียดไม่เท่ากัน  ภายหลังจากท่ีอาจารย์เข้ามา 
ทางบริษัทจึงได้จัดให้มีพนักงาน 1 คนเป็นแผนกลับมีด 

โดยเฉพาะ โดยใช้เครือ่งลบัมดีทีส่ามารถปรบัองศาได้ ดงัน้ันมีด
ทุกเล่มจึงมีความคมเท่ากันหมดทุกเล่มส่งผลให้เน้ือปลามี
คุณภาพเท่ากันหมด

นอกจากนี้ ยังเจอจุดบกพร่องของไลน์บรรจุ โดยก่อนหน้านี้
บรษิทัเจอปัญหาคอื การขาดบคุลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญ ซึง่เดมิ
บริษัทมีพนักงานที่รับผิดชอบไลน์บรรจุเพียงคนเดียว พอทาง
บรษิทัรบัพนกังานคนใหม่เข้ามา ก็จะไม่มปีระสบการณ์ในเรือ่ง
ของไลน์บรรจุส่งผลให้ปลาทูน่าแต่ละกระป๋องมีคุณภาพ 
ไม่เท่ากัน ดงันัน้บรษิทัจงึได้ท�าการอบรมพนกังานในเรือ่งของวิธี
ของการบรรจไุลน์ ว่าต้องบรรจเุศษปลาทูน่าหรอืลอยซ์จ�านวน
เท่าใด เพ่ือให้ลูกค้าได้รับคุณภาพของปลาทูน่ากระป๋องได้
เท่าเทียมกัน

ผลตอบรบัจากการเข้าร่วมโครงการ OPOAI ดเีกินคาด
ผลประกอบการของบริษัทดีขึ้น โดยก�าไรในปีแรกหลังจากที่
เข้าร่วมโครงการ เพิ่มข้ึน 5-8% และกระทรวงอุตสาหกรรม 
ยังคอยติดตามผลอยู่ตลอดเวลา และหากกระทรวงอตุสาหกรรม
เปิดโครงการอื่น ๆ อีก บริษัทก็ยังสนใจและยินดีที่จะเข้าร่วม 

แผนการด�าเนินงานในอนาคต
ในปีนี้บริษัทตั้งเป้ายอดขายเพ่ิมขึ้น 20% จากปีก่อนหน้า 
และพยายามรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพ่ิมฐานลูกค้าใหม่ใน
ปีน้ีอย่างน้อยไม่ต�่ากว่า 15% และขณะน้ีบริษัทอยู่ระหว่าง
การเปิดตลาดในไทยและอาเซียน โดยขณะน้ีทางบริษัทได้
ท�าการติดต่อไปยังเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป และคาดว่าจะเห็น
ความชัดเจนในปี 2562 

โครงการ OPOAI คุณค่าที่ผู้ประกอบการคู่ควร
บริษัทมองว่าโครงการ OPOAI เป็นโครงการที่ดี จึงอยากให้ 
ผู้ประกอบการท่านอื่นได้เข้าร่วมโครงการและได้รับสิ่งดี ๆ 
แบบท่ีเราได้รบั  ซึง่หากผู้ประกอบการเปิดใจและเปิดเผยข้อมลู
เพ่ือให้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าไปช่วยเหลือ รับรองว่า
คุณจะได้รับสิ่งที่ดี ๆ กลับไปอย่างแน่นอน 



อุตสาหกรรมวารสาร42

TH    ICIV

“ปากน�้าประแส”
หมู่บ้านชาวประมง
แหล่งท่องเทีย่วสดุฮิปเชงิประวัตศิาสตร์ 

TH    ICIV

หากคณุชืน่ชอบการท่องเท่ียวเชงิประวตัศิาสตร์ เราขอแนะน�า 
“ชุมชนปากน�้าประแส” ท่ีคุณจะได้สัมผัสความเรียบง่าย
ของวถีิชวิีตคนท้องถ่ิน ได้ใกล้ชดิธรรมชาติ และเรยีนรูร้ะบบนเิวศ 
ป่าชายเลน ตลอดจนเย่ียมชมชุมชนปากน�้าประแส โดยมี
รถสามล้อพ่วงไว้คอยบรกิาร เริม่ต้ังแต่ชมทุ่งโปรงทอง แวะสักการะ
ศาลสมเด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ และแวะชิม ชิล 
ชอ็ป ทีต่ลาดชมุชนประแส 100 ปี เพ่ือเป็นของฝากตดิไม้ตดิมอื
กลับบ้านอีกด้วย
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ชุมชนปากน�้าประแส เป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
(Creative Industry Village : CIV หรือ “หมู่บ้าน CIV”)  
ซึ่งเป็นหน่ึงในหมู่บ้านที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้คัดเลือก
ให้เป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต้นแบบ เพื่อก้าวเดิน 
“ตามรอยพ่อ” สู่การร้อยเรียงเรื่องราวแปรเปล่ียนเป็นการ
ปฏิบัติและขับเคล่ือนอย่างเป็นรูปธรรม โดยชุมชนปากน�้า
ประแส ต้ังอยู ่บนชายฝ ั ่ งทางทิศตะวันออกเฉียงใต ้
ของอ�าเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งมีหมู่บ้านจ�านวน 8 แห่ง
ทีร่วมกันเป็นชมุชนปากน�า้ประแส หรอืต�าบลปากน�า้ประแส 
โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้าน  
มีการท�านากุ ้ง เล้ียงปลาน�้ากร่อยริมฝั ่งแม่น�้าประแส  
ซึ่งความอุดมสมบูรณ์เหล่าน้ียังท�าให้ต�าบลปากน�้าประแส
มท่ีาเรอืประมงขนาดใหญ่ มชีมุชนอยู่กันหนาแน่น กลายเป็น
แหล่งการค้าที่ส�าคัญแห่งหนึ่งของต�าบล ส�าหรับสัญลักษณ์
ของชุมชนแห่งนี้ คือ “เรือหลวงประแส 412” ที่ถูกน�ามาใช้
เป็นตรารบัรองผลติภณัฑ์หรอืงานบรกิารต่าง ๆ ภายในชมุชน 
โดยน�ามาจากเรือหลวงประแส 412 ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถาน 
ทีไ่ด้รบัการบรรจเุป็นสถานท่ีท่องเท่ียวส�าคญั ในอดตีเรอืล�าน้ี
ถือเป็นหน่ึงในเขี้ยวเล็บของกองทัพเรือไทย เคยมีภารกิจ
ออกไปปฏบิตัหิน้าท่ีส�าคัญ ๆ มาไม่น้อย จนถึงเวลาท่ีเรอืล�าน้ี
ต้องปลดประจ�าการ จากน้ันกองทัพเรอืไทยได้อนุมติัจ�าหน่าย
เรือรบล�าน้ีให้แก่จังหวัดระยอง และได้ถูกน�าขึ้นบกมาไว ้
ยังบริเวณริมชายหาดประแส ซึ่งเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อ
เรือรบหลวงล�านี้
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ด้วยปากน�้าประแสเป็นชุมชนเก่าแก่มีมาต้ังแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
บริเวณปากน�้าประแสจึงยังพอมองเห็นบ้านเรือนเก่า ๆ ท่ีเก่าแก่ยาวนาน
มากว่า 100 ปี โดยคนในชุมชนช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
ทางประวัติศาสตร์ ในฐานะเมืองท่าส�าคัญชายฝั่งทะเลตะวันออกของไทย  
นักท่องเท่ียวนิยมน่ังรถสามล้อไปตามถนนสายเลียบแม่น�้า เพ่ือชมวิถีชุมชน
ดั้งเดิมของชาวปากน�้าประแส โดยภายในชุมชนประแสยังมีสินค้าขึ้นชื่อน่าซื้อ
น่าชมมากมาย อาทิเช่น การชิม “ชาใบขลู่” ท่ีดังท่ีสุดในประเทศไทย ซึ่งมี
สรรพคุณ ลดความดัน ลดเบาหวาน ขับลมในกระเพาะ โรคไต ริดสีดวง 
บรรเทาอาการปวดหลัง และยังเป็นสมุนไพรอายุวัฒนะประจ�าบ้านอีกด้วย  
ซึง่มวิีธีการผลติอย่างพิถีพิถันด้วยการเลอืกชาใบขลูแ่บบแก่ เน่ืองจากอดุมไปด้วย
สารที่มีประโยชน์มากที่สุด จากนั้นน�ามาเข้ากระบวนการท�าความสะอาด และ
น�ามานึ่งโดยใช้น�้าเดือดประมาณ 5 นาที ซึ่งหากเกิน 5 นาทีใบชาจะเหี่ยว หรือ
หากเรานึ่งไม่สุกใบขลู่จะตายนึ่ง จากนั้นน�ามาผึ่งในร่ม และน�าไปตากในตู้
พลังงานแสงอาทิตย์ เหตุผลท่ีเราไม่ตากแดดเน่ืองจากท�าให้สารในใบชาระเหยไป
หมดและใบชาจะได้รบัเชือ้โรค หลงัจากนัน้น�ามาคัว่เพ่ือไล่ความชืน้ และน�ามา
เข้าตูอ้บไฟฟ้าประมาณ 20 นาท ีก็จะได้สนิค้าพร้อมใส่บรรจภัุณฑ์และน�าไปบรโิภค 

ส่วนประเพณทีางพุทธศาสนาท่ีนับว่าเป็นเอกลกัษณ์
ของชาวปากน�้าประแส คือการทอดผ้าป่ากลางน�้า 
จดัข้ึนในช่วงเทศกาลลอยกระทง เป็นงานบญุประจ�าปี
ที่จัดสืบเน่ืองมานานกว่าร้อยปี เพราะเป็นชุมชน 
การประมงขนาดใหญ่ จึงใช้วิธีทอดผ้าป่าในเวลา
กลางวันและลอยกระทงในเวลากลางคืน ชาวบ้าน
จะพายเรือมาร่วมพิธีกลางล�าน�้าประแส และเมื่อ
พิธีทอดผ้าป่าเสรจ็สิน้ ก็จะเป็นช่วงเวลาแห่งการรืน่เรงิ 
มกีารละเล่นหลากหลาย ท้ังแข่งเรอืพาย แข่งพายกะโล่ 
แข่งพายเรือข้ามล�าไม้ไผ่ แข่งชกมวยทะเล เป็นต้น

ภาพจาก: 
Welovethaiking.com

ภาพจาก: สำานักงานพัฒนา
ชุมชนอำาเภอแกลง

จังหวัดระยอง

ภาพจาก: คมชัดลึก
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เดินชมไปเรื่อย ๆ ยังมีร้าน “หลีบูติก” ซึ่งเป็นร้านตัดเย็บ
กางเกงแพรจีนปั่งล้ิมท่ีขุนนางจีน และชาวประมงนิยมใส่
กันมาก หรอืท่ีเรยีกกันว่า “กางเกงชาวเล” เป็นสินค้าท้องถ่ิน
ท่ีนิยมใช้กันแต่ด้ังเดิม เจ้าของร้านคือ คุณลุงวัลลภ นิตยสกุล 
ได้เล่าว่า พ่อของคณุลงุมาจากเมอืงจนี ได้ตดัเย็บกางเกงจนีน้ี
ใส่กันเองก่อน หลังจากน้ันเมื่อเริ่มมีคนสนใจจึงตัดขาย 
แต่ก่อนต้องใช้ผ้าดิบ ย้อมฝาด โดยน�าเปลือกฝาดมาต�า
และต้มเป็นน�้าย้อมผ้า เริ่มขายตั้งแต่ราคาตัวละ 45 บาท 
จนปัจจุบันทางร้านตัดเย็บมานานกว่า 50 ปี และได้น�ามา
ปรับเป็นสไตล์ใหม่ ใช้เนื้อผ้าดีและราคาแพง จึงรับประกัน
อายุการใช้งานเกิน 1 ปีต่อ 1 ตวั หรอืหากใส่แบบทะนถุนอม 
ก็อาจจะถึงเป็น “10 ปี” เลยก็ว่าได้

เดินต่อไปอกีสกันดิจะเจอร้าน “ช.ปลากรอบ” เนือ่งจากร้านอยู่ติดกับ
ทะเล จึงมีชาวประมงหาปลากะตักได้ตลอดทั้งปี และน�ามาแปรรูป
เป็นปลากรอบสามรส ปลากรอบอบงา และได้มกีารพัฒนาท�าปลากรอบ
อบสมุนไพร โดยใช้สมุนไพร เช่น ใบมะกรูด ตะไคร้ กระเทียม เป็นต้น 
ซึง่วิธีท�าปลากรอบ ทางร้านจะน�าปลากะตกัแห้งมาฉกี 2 ซกี น�าไปแช่น�า้ 
ตากแดดอกีครัง้ให้แห้งแล้วจงึน�าไปทอดในน�า้มนัร้อนจดั น�ามาปรงุรส 
และน�าไปอบ 4 ชั่วโมง ด้วยเตาอบลมร้อนที่อุณหภูมิ 100 องศา
เซลเซยีส ปล่อยไว้ให้เย็น แล้วน�าไปบรรจภัุณฑ์ โดยผลติภัณฑ์ของร้าน
เป็นสินค้าชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ โดยส่วนใหญ่จะเป็นปลากรอบ อาหาร
ทะเลแปรรูป สินค้าจากธรรมชาติในพ้ืนที่โดยน�ามาแปรรูป ปรุงรส  
ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ และน�ามาจ�าหน่าย ส่วนใหญ่สนิค้าภายในร้าน
จะได้รับเครื่องหมาย อย. รับรองคุณภาพเกือบทั้งหมด ซึ่งหาก 
นกัท่องเทีย่วท่านใดหลงเข้ามาในร้านเป็นอนัต้องซือ้สนิค้าติดไม้ติดมอื
กลับบ้านทุกราย

หากนักท่องเท่ียวท่านใดท่ีไม่ได้เทีย่วชม “บ้านพพิธิภณัฑ์ปากน�า้ประแส” 
ถือว่ามาไม่ถึงชุมชนปากน�้าประแส โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นเรือนไม้
ทีอ่ยู่คูช่มุชนมายาวนาน และเป็นแหล่งเรยีนรูแ้ห่งใหม่ทีจ่ดัแสดงภาพเก่า
และเรื่องราวของปากน�้าประแส ความสวยงามและสมบูรณ์ของบ้าน
หลังนี้เป็นภาพสะท้อนได้ดีถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมในอดีต
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หากนักท่องเท่ียวท่านใดต้องการซือ้ของทีร่ะลกึหรอืของฝาก
ตดิไม้ตดิมอืกลบับ้าน ต้องไม่พลาดทีร้่าน “เนี๊ยวของที่ระลึก” 
ของฝากจากประแส โดยภายในร้านจะขายของฝากทุกประเภท 
อาทิ เสือ้ผ้า หมวก สมดุ น�า้ผึง้ ข้าวไรซ์เบอร์รี ่ กะปิ น�า้ปลาดี 
เคยแห้ง พวงกุญแจ และสนิค้าท่ีขายดท่ีีสดุคอื กะปิ เคยแห้ง 
และเสือ้ “ประแส” ซึง่นกัท่องเทีย่วนยิมเลอืกซือ้เป็นของฝาก
และเป็นของที่ระลึก

จากนั้น ก็เข้าไปท่ี “พระต�าหนักพลเรือเอกพระเจ้า-
บรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวง
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์” ภายในศาลประดิษฐานพระรูปหล่อ
ขนาดเท่าองค์จรงิของสมเด็จท่าน ในพระอริยิาบถประทับยืน 
ทรงฉลองพระองค์ชุดเครื่องแบบเต็มยศพลเรือเอกแห่ง 
ราชนาวี มีความสูง 173 เซนติเมตร หลังจากสักการะ
ภายในศาลแล้ว แถมด้านหลงัยังมจีดุชมวิวของปากน�า้ประแส
อีกด้วย หากใครอยากจะเข้ามาสักการะก็สามารถเข้ามาได้
ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. และที่ส�าคัญไม่เสียค่า
เข้าชม 
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ปิดท้ายกันท่ี “ทุ่งโปรงทอง” ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์และศึกษาเรียนรู้ แถมยังเป็นแหล่งอันซีน
ของระยองเลยก็ว่าได้ โดยพ้ืนทีแ่ห่งน้ีจะท�าให้คณุได้สมัผสั
ธรรมชาติอย่างแท้จริงจากพื้นที่กว่า 6,000 ไร่ มีสะพาน
เดินศึกษาธรรมชาติ เป็นระเบียงไม้ทอดยาวระยะทาง
กว่า 2 กิโลเมตร ท่ีค่อย ๆ พานักท่องเที่ยวเข้าไปชม
ธรรมชาติของป่าชายเลนและสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ อาทิ ปู, 
ปลา, กุ้ง, หอย เป็นต้น ซึ่งบริเวณระเบียงไม้บางช่วง 
จะจัดเป็นจุดแวะพักให้หายเหนื่อย โดยระหว่างนั่งพัก
สามารถชมวิวไปด้วยได้ บางจุดมีป้ายข้อมูลเก่ียวกับ
พันธุ ์ไม ้  หรือสัตว ์ต ่าง ๆ ที่อาศัยอยู ่ในป่าชายเลน 
ให้นกัท่องเทีย่วได้อ่านเสรมิความรู ้ นอกจากน้ีในระหว่าง
ทางนักท่องเทีย่วจะยังได้เห็นความสวยงามตามธรรมชาติ
ของป่าโกงกาง ไม้โปรงและไม้ริมชายฝั่ง ซึ่งจุดเด่นของ
บริเวณนี้คือต้นโปรงท่ีขึ้นหนาแน่นอยู่เต็มพ้ืนที่ สะท้อน 
สี เ ขียวสะอาดตา รับรองว ่าใครท่ีได ้ เข ้ามาเที่ยว  
ณ ทุ่งโปรงทองนี้จะได้รับอากาศอันบริสุทธ์ิเต็มปอด
อย่างแน่นอน

เรื่องราวต่าง ๆ ท้ังหมดที่กล่าวมาข้างต้นคุณสามารถไป
สัมผัสด้วยตัวเองได้ท่ี “ชุมชนปากนำ้าประแส” ซ่ึงคุณจะ 
ไม่เพียงแต่ได้รับความงดงามและความบริสุทธิ์จากธรรมชาติ
ของป่าชายเลนเท่าน้ัน แต่ยังจะได้รบัรอยย้ิมและความประทับใจ
จากผู้คนท้องถิ่นภายในชุมชนที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี 
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