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SMEs
การขบัเคลือ่นเศรษฐกิจไทยให้เจรญิเตบิโต ต้องอาศยัความแข็งแกร่งของผูป้ระกอบการ
เอสเอ็มอี ที่มีพลังและทัศนคติท่ีมองไปข้างหน้า ดังน้ันเอสเอ็มอีไทยจึงจ�าเป็นต้อง
ปรับตัวไปตามทิศทางการพัฒนาประเทศและกระแสเศรษฐกิจโลกอยู่ตลอดเวลา 
แต่ด้วยสภาพสงัคมและเศรษฐกิจทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ จงึมคีวามจ�าเป็นอย่างย่ิง
ทีทุ่กภาคส่วนต้องเข้ามารวมพลงั เพ่ือช่วยผลกัดนัพัฒนาเอสเอม็อขีองไทยให้แขง็แกร่ง
มากขึ้น

โดยกระทรวงอตุสาหกรรมได้จดังาน SME Transform #พร้อมเปลีย่น ภายใต้แนวคดิ 
ประชารฐัร่วมใจ เชือ่ม SME ไทยสูส่ากล เพ่ือแสดงให้เหน็ว่ารฐับาลได้สร้างโอกาสต่าง ๆ 
ไว้รองรับเอสเอ็มอีและวิสาหกิจฐานรากของประเทศในการเปล่ียนแปลง สู่อนาคต 
ท่ีม่ันคงและย่ังยืน ซึง่สามารถตดิตามบรรยากาศการจัดงานได้ในคอลมัน์ Special Scoop 
นอกจากนีก้ระทรวงอตุสาหกรรม ยงัได้ร่วมมอืกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และกระทรวงดจิทัิลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม จดัตัง้ศูนย์ปฏิรปูอตุสาหกรรม (Industry 
Transformation Center : ITC) เพ่ือเป็นศนูย์กลางในการเชือ่มโยงนวัตกรรม งานวิจยัต่าง ๆ  
ให้เอสเอม็อไีด้เรยีนรูแ้ละสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้จรงิ ซึง่สามารถตดิตามรายละเอยีด
ได้ในคอลัมน์ Economic Views 

การท่ีจะผลกัดนัการเจรญิเตบิโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศอย่างก้าวกระโดดน้ัน  
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีถือเป็นส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อน ดังน้ันเอสเอ็มอีจึงควร
เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือส�าหรับการเปลี่ยนแปลงที่ก�าลังจะเกิดขึ้น เพราะคนที่มี
ความพร้อมก่อน ย่อมสามารถปรับตัวและรับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
ได้มากกว่าเสมอ

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
นางสาวศิริญาภรณ์     ทองบู่

เอสเอ็มอีไทย
ก้าวไกลสู่ยุค 4.0

EXECUT  VE NOTE
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NEW

นายอุตตม  สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
เปิดสัมมนา SME สัญจร ครั้งที่ 1 เรื่อง “เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้
เรือ่งบญัชแีละการเงนิ” พร้อมมอบสนิเชือ่ให้แก่ผูป้ระกอบการเอสเอม็อี
จ�านวน 30 ราย มอบสนิเชือ่โครงการเงนิทนุหมนุเวียน จ�านวน 2 ราย 
และมอบใบรบัรองมาตรฐานผลติภัณฑ์ชุมชน มอบ Software ส�าหรบั
บริหารจัดการธุรกิจ SMEs จาก Chiang Mai Digital Hub จ�านวน 
10 กิจการ และมอบคปูองตรวจยกระดบัมาตรฐานเอสเอม็อไีทยสู่สากล 
จาก สสว. และ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ�ากัด 
จ�านวน 6 กิจการ โดยมนีายสนัต ิ กีระนันทน์ ผูช่้วยรฐัมนตรปีระจ�า
กระทรวงอตุสาหกรรม นายณพพงศ์ ธรีะวร ทีป่รกึษารฐัมนตรช่ีวย
ว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม นางสาวนิสากร จึงเจรญิธรรม รองปลัด
กระทรวงอุตสาหกรรม นายพรเทพ การศัพท์ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงอตุสาหกรรม นายกอบชยั สงัสทิธิสวสัดิ ์อธิบดกีรมส่งเสรมิ
อุตสาหกรรม คณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมงาน โดยมี
นายศภุชยั เอีย่มสวุรรณ ผูว่้าราชการจงัหวัดเชยีงใหม่ กล่าวต้อนรบั

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย 
นายสนัต ิกีระนันทน์  ผูช่้วยรฐัมนตรปีระจ�ากระทรวงอตุสาหกรรม นายณพพงศ์ 
ธรีะวร ทีป่รกึษารฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายพสุ โลหารชุน  
ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม นางสาวนิสากร จึงเจรญิธรรม รองปลดักระทรวง
อุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
นายพรเทพ การศพัท์ ผูต้รวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม คณะผู้บรหิารกระทรวง
อุตสาหกรรม และสื่อมวลชน ลงพื้นที่เยี่ยมชมความเข้มแข็งของการท่องเที่ยว
วิถีชุมชนและรับฟังกา รบรยายสรุปภาพรวมของชุมชนออนใต้จาก คุณฉัตรรุ่ง 
ประกอบไวทยกิจ ผู้น�าชุมชน ณ ชุมชนออนใต้ อ.สันก�าแพง จ.เชียงใหม่

กระทรวงอุตสาหกรรม
จัดสัมมนา SME สัญจร ครั้งที่ 1
“เสริมแกร่ง SMES รอบรู้เรื่องบัญชีและการเงิน”

กระทรวงอุตสาหกรรม 
เยือนชุมชนออนใต้  หมู่บ้าน CIV  ต้นแบบ จ.เชียงใหม่

โดยชุมชนออนใต้เป็น 1 ในชุมชนต้นแบบหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village: CIV) ที่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 จ.เชียงใหม่ ในการออกแบบโลโก้และสโลแกน
ของชมุชนทีส่ือ่ถึงอตัลกัษณ์และวิถีของชุมชน การพัฒนารปูแบบผลติภัณฑ์ ด้วยการประยุกต์ใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมปัิญญาท้องถิน่ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมถึงการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเท่ียวของจังหวัด เน่ืองจากชุมชนดังกล่าว 
มทีรพัยากรทางธรรมชาตท่ีิยงัคงรกัษาวิถีชวีติพ้ืนบ้านของชมุชนทัง้ 11 หมูบ้่านไว้ นบัเป็นเสน่ห์อย่างดทีีจ่ะดงึดดูนกัท่องเทีย่วให้มาเยือน
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ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดตั้ง
ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ จ.ฉะเชิงเทรา

ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบกำากับดูแลการดำาเนินงาน
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำากัด (มหาชน) จ.ระยอง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

นายพส ุโลหารชนุ ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม พร้อมด้วย
นายสรุพล ชามาตย์ หวัหน้าผูต้รวจราชการกระทรวง
อุตสาหกรรม นายจุลพงษ์  ทวีศรี ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงอุตสาหกรรม นาง สาวทัศนียา ลัธธนันท์  
ผู้อ�านวยการกองกลาง และนายกรณ์ภฐัวญ์ี ม่วงน้อย 
อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง  และคณะจากกระทรวง
อุตสาหกรรม เข้าตรวจสอบก�ากับดูแลการด�าเนินงาน
ของบรษิทั บรหิารและพัฒนาเพ่ือการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม 
จ�ากัด (มหาชน) (Genco) จั งหวัดระยอง ซึง่ให้บรกิาร
บ�าบดัและก�าจดัของเสยีจากกากอตุสาหกรรม 80,000 
ตนัต่อปี และท�าเชือ้เพลิงผสม (fuel blending) จากของเสยี
อนัตราย

นายสมชาย หาญหิรญั รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 
พร้อมด้วย นายวรีศกัดิ ์ศภุประเสรฐิ ผูต้รวจราชการกระทรวง
อตุสาหกรรม นายวนัชยั พนมชยั และนายสธุน นิคมเขต 
รองเลขาธิการส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
พร้อมคณะลงพ้ืนที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดตั้ง
ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ จงัหวัดฉะเชงิเทรา 
โดยม ีนายกิตติพันธ์ุ โรจนชวีะ รองผู้ว่าราชการจงัหวดัฉะเชงิเทรา 
นายวีระกติต์ รนัทกิจธนวชัร์ อตุสาหกรรมจงัหวัดฉะเชงิเทรา 
คณะผูบ้รหิาร อบต.ลาดกระทงิ ให้การต้อนรบั พร้อมรายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการฯ โดยขณะน้ีอยู่ระหว่างการ
ปรับพ้ืนที่  จากน้ันจะก่อสร้างสนามทดสอบ UN R117  
ส�านักงานและห้องปฏิบัติการทดสอบ ซึ่งจะด�าเนินการ
แล้วเสรจ็ท้ังโครงการฯ พร้อมเปิดใช้งานได้ในเดอืนกุมภาพันธ์ 
2562
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นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ และนายจุลพงษ์ ทวีศรี  ผู้ตรวจราชการกระทรวง
อตุสาหกรรม ลงพ้ืนท่ีตรวจยึดอายัดของกลาง ตาม พ.ร.บ.วัตถุอนัตราย พ.ศ.2535 
เพ่ือประกอบการด�าเนินคดีกับ บริษัท ดับบลิว เอ็ม ดี ไทย รีไซคล้ิง จ�ากัด 
จ.ฉะเชงิเทรา เน่ืองจากครอบครองชิน้ส่วนอปุกรณ์ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์ท่ีไม่ได้ 
ใช้งานแล้ว (e-waste) โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ปริมาณประมาณ 7,000 ตัน 
ของที่ยึดอายัดทั้งหมด มีทั้งท่ีอยู่ภายในอาคารโรงงานเกือบ 7,250 ตรม.และ
กระจายอยู่ภายนอก พื้นที่รวม 38 ไร่ โดยของกลางทั้งหมดที่กระทรวงอุตสาหกรรม
ได้ยึดอายัดไว้ ต้องห้ามเคลื่อนย้าย/จ�าหน่าย หรือจ่ายแจก จนกว่าคดีจะส้ินสุด 
หากพบว่ามกีารเคลือ่นย้ายขยะอเิลก็ทรอนกิส์จะถือว่าผดิประมวลกฎหมายอาญา 
และโรงงานต้องดแูลของกลางท้ังหมด ทัง้ในอาคารและทีก่องอยู่นอกอาคาร โดยเฉพาะ 
ที่กองนอกอาคารให้หาผ้าคลุม ไม่ให้มีการปนเปื้อน และห้ามเคลื่อนย้ายออกนอก
บริเวณโรงงานด้วย

 ทั้งน้ี ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา จะออกค�าส่ังเพ่ิมเติม
ห้ามเคลือ่นย้ายออกนอกบรเิวณโรงงาน และก�ากับดแูลของท่ีอยู่นอกอาคารด้วยการ
ใช้ผ้าใบพลาสติกปิดคลุมไม่ให้เกิดการปนเปื้อนไปยังที่สาธารณะ บริษัทดังกล่าว
เป็นโรงงานล�าดับที ่ 105 106 ประกอบกิจการคดัแยกขยะไม่อนัตราย และถอดแยก/
บดย่อยชิน้ส่วนอปุกรณ์ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์

ชูจรวด 3 ลูก ขับเคลื่อนเอสเอ็มอี
พร้อมสั่งการเร่งเปิดศูนย์ ITC เพิ่ม 7 แห่ง

พร้อมเตรียมแจ้งความดำาเนินคดีโรงงานที่ทำาผิดกฎหมาย

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรมลุยอายัดขยะอิเล็กทรอนิกส์

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มุ่งเสริมความเข้มแข็งให้
กับเอสเอ็มอีทุกระดับให้มีการปรับตัวก้าวทันกับสถานการณ์
ดิจิทัลของโลก รวมทั้งมุ่งพัฒนาเอสเอ็มอีให้เป็นเอสเอ็มอี 4.0 
(Smart SMEs) ผ่านเครือ่งมอืส�าคญัในการส่งเสรมิและพัฒนา
ภายใต้แนวคิด 4TOOL (เครื่องมือ) กับ 1 Strategy (กลยุทธ์)
ประกอบด้วย 1.IT การให้บรกิารด้านการพัฒนาระบบข้อมลูและ
สารสนเทศ 2.Automation การพัฒนาระบบการผลิต เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการผลิต 3.Robot ลดการใช้แรงงาน
ในกระบวนการผลติ และ 4. Innovation การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ 
สร้างมลูค่าเพ่ิม และอกี 1 Strategy คอื มุง่พัฒนาการรวมกลุม่
อตุสาหกรรม หรอื Cluster ซึง่เป็นอกีหน่ึงกลยุทธ์ทีส่�าคญัในการ
ต่อยอดของเอสเอม็อไีทยให้เข้มแข็ง 

โดยกรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม ได้สร้างความร่วมมอืกับประเทศญ่ีปุน่ 
ภายใต้โครงการ Connected Industries น�าร่องกิจกรรม “3–StageRocket 
Approach” หรอื “จรวด 3 ขั้นผลักดัน SMEs สู่ 4.0” ประกอบด้วย 
1.Visualize Machine คือ การรวบรวมข้อมูลจากเครื่องจักรให้เป็น
ดจิทัิลและน�ามาใช้วิเคราะห์เพือ่ปรบัปรงุกระบวนการผลติ 2.Visualize 
Craftsmanship คือ การเก็บข้อมูลการเคล่ือนไหวของแรงงาน 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือวิเคราะห์การท�างานให้เหมาะสมและมี
ประสทิธิภาพ และ 3) Lean Automation System Integrators : หรอื 
LASI Project คอื การพัฒนาโครงการสาธิตการผลติแบบลนีออโตเมชัน่ 
เพ่ือใช้เสริมด้านการเรียนรู้ และกระตุ้น Demand และ Supply  
ในอุตสาหกรรม S-Curve ที่เป็นหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ



H     T ISSUSEONTENT

เม่ือเรว็ ๆ น้ี นายสมคดิ จาตุศรพีทัิกษ์ รองนายกรฐัมนตรี 
ให้เกียรติเป็นประธานในพธิเีปิดงาน SME TRANSFORM 
#พร้อมเปลี่ยน ประชารัฐร่วมใจ เชื่อม SME ไทยสู่สากล 
ซึง่จดัขึน้โดยกระทรวงอตุสาหกรรม ร่วมกับหน่วยงานภาครฐั 
เอกชน และสถาบันการศกึษา โดยมีนายอุตตม สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสมชาย 
หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะ
ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเปิดงาน ณ อาคาร
ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 2 ศนูย์แสดงสินค้าและการประชมุอมิแพค็ 
เมืองทองธานี โดยมุ่งหวังพัฒนาศักยภาพเสริมแกร่ง 
ให้เอสเอ็มอีไทยขึ้นสู่ระดับ 4.0 ซึ่งได้เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่
และมีกระแสตอบรับดีเกินคาดหมาย มีผู้ประกอบการและ
ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจ�านวนมาก 

ประชารัฐร่วมใจเชื่อม SME ไทยสู่สากล

ควันหลง

#พร้อมเปลี่ยน
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โซนเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
(LOCAL ECONOMY ZONE)

โซนSME ONE
(SME ONE ZONE)

โซนพลิกโอกาสสร้างธุรกิจ
(STARTUP ZONE)

โซนการเงินเสริมแกร่ง
(FINANCIAL ZONE)

โซนปรับเปลี่ยนยกระดับธุรกิจ
(SPRING UP ZONE)

โซนช็อปสินค้าดีมีคุณภาพ
(PREMIUM PRODUCT)

ส�าหรบัการจดังาน SME Transform #พร้อมเปลีย่น ประชารฐัร่วมใจ เชือ่ม SME ไทยสูส่ากล ได้จดัขึน้เพ่ือแสดงให้เห็นว่ารฐับาลได้สร้าง
โอกาสต่าง ๆ ไว้รองรบัเอสเอม็อแีละวิสาหกิจฐานรากของประเทศในการเปลีย่นแปลงสูอ่นาคตท่ีมัน่คงและย่ังยืน โดยการรวมพลงัเครอืข่าย
ประชารฐัในการขบัเคลือ่นและยกระดบัเอสเอ็มอสีูยุ่ค 4.0 รวมถึงเป็นเวทใีห้เอสเอม็อไีด้สมัผสัและเรยีนรูผ้ลส�าเรจ็นโยบายการส่งเสรมิเอสเอม็อ ี
ตลอดจนการสร้างการรบัรูแ้นวทางและโอกาสการปรบัเปลีย่นธุรกิจพร้อมน�าเสนอกลไก การยกระดับเอสเอม็อทีกุกลุม่ ทุกมติ ิและทัว่ประเทศ   
โดยภายในงานจะมโีซนต่าง ๆ ทีน่่าสนใจ เพ่ือให้ผูป้ระกอบการเอสเอม็อ ีและประชาชน ได้เข้ามาเปิดมมุมองการปรบัเปลีย่นธุรกิจให้ก้าวทัน 
สูยุ่ค 4.0 พร้อมบรกิารต่าง ๆ จากเครอืข่ายธุรกิจ พ่ีเลีย้งทางธุรกิจและสนิเชือ่ท่ีเหมาะสมกับธุรกิจ ดงัน้ี

พบการสร้างสรรค์ผลติภณัฑ์ชุมชน เช่ือมโยงสู่การท่องเทีย่ว
และการยกระดับวิสาหกิจชุมชนสู่นักธุรกิจมืออาชีพ

พบกับผลงานความส�าเร็จของนักธุรกิจรุ ่นใหม่  
พร้อมบริการที่เหมาะสมสู่การเป็น Startup

พ้ืนที่แสดงเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนธุรกิจรองรับ 
4.0 และ Big Brother องค์กรขนาดใหญ่ท่ีจะมาช่วยเหลอื 
ให้ค�าปรึกษาแก่เอสเอ็มอีให้เติบโต มั่นคง และขยาย
โอกาสสู่ตลาดต่างประเทศ

เชื่อมต่อทุกความต้องการธุรกิจ เป็นส่วนที่ให้บริการ
ปรึกษาแนะน�าทางธุรกิจครบวงจร มาจุดเดียวครบ
ทุกหน่วยงานที่ให้บริการแก่เอสเอ็มอี

รวมแพ็คเก็จสนิเชือ่เอสเอม็อ ีจากทุกธนาคาร ในโปรโมชัน่
สุดพิเศษ

พบกับสนิค้าเอสเอม็อทีีม่มีาตรฐาน คณุภาพด ีในราคา
โรงงาน
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อกีท้ังภายในงานยังมเีวทสีมัมนาเพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจ 
ให้กับผูป้ระกอบการเอสเอม็อใีนการด�าเนนิธุรกิจ โดยมหัีวข้อ
สมัมนาทีเ่ป็นองค์ความรูน้�าไปต่อยอดธุรกิจให้ก้าวกระโดด
ตลอดท้ัง 3 วัน จากวิทยากรท่ีมชีือ่เสยีงและมปีระสบการณ์ตรง 
ทัง้ภาครฐั และเอกชน บธูศนูย์ปฏริปูอตุสาหกรรม (ITC)  
เป็นศนูย์ทีใ่ห้ค�าปรกึษาและช่วยเหลอืผูป้ระกอบการเอสเอม็อี 
เพ่ือถ่ายทอดความรู้และยกระดับให้เอสเอ็มอีสู ่สากล  
ขณะเดยีวกัน ยังมพ้ืีนท่ีจดัแสดงหมูบ้่านอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ 
ประกอบด้วย หมูบ้่านสมนุไพรน�า้เก๋ียน จงัหวัดน่าน หมูบ้่าน
สเีขียวนาตนี จงัหวัดกระบี ่ หมูบ้่านเกษตรแปรรปูศาลาดนิ 
จงัหวัดนครปฐม การปรบักระบวนการผลติด้วยดจิทัิลบ้านเชยีง 
และการยกระดบัเกษตรกรสูเ่อสเอม็อเีกษตร เช่น การพัฒนา
ผลติภณัฑ์ชมุชนด้วยนวัตกรรม ผลติภณัฑ์ไข่ขาวพร้อมทาน 
ไอศกรีมมะม่วงน�้าดอกไม้พร้อมทาน เงาะอบแห้งจาก
สรุาษฎร์ธาน ีและผลติภัณฑ์ไม้ไผ่จากปราจนีบรุ ี เป็นต้น 
นอกจากน้ี ยังมบูีธ BIG Brother หรอืองค์กรขนาดใหญ่ท่ีให้
ความช่วยเหลอืเอสเอม็อ ี เช่น ปตท. Denso ลาซาด้า SCG 
เถ้าแก่น้อย ฯลฯ 

ขณะเดยีวกัน นายสมชาย หาญหิรญั รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม ได้บรรยายเรือ่ง “ลมใต้ปีก SMEs” โดยได้กล่าวว่า กระทรวง
อตุสาหกรรมได้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาต ิ“ไทยแลนด์ 4.0” ในสามมติิ คือ 
1. เลอืกอตุสาหกรรมทีม่กีารขยายตวัสงูและมขีดีความสามารถในการ
แข่งขนัสงู Competitive Growth 2. ตอบโจทย์เรือ่งของ Inclusive Growth 
ตามนโยบายนายกรฐัมนตรท่ีีว่า เราจะไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลงั ก็เพ่ือแก้ไข
ปัญหาหรอืเพ่ือผ่อนปรนปัญหาเรือ่งกับดกัของความไม่เท่าเทียมกัน โดยเรา 
จะเจาะลงึลงไปท่ีเศรษฐกิจฐานรากและผูป้ระกอบการเอสเอม็อ ีเพ่ือตอบโจทย์
เศรษฐกิจและนวตักรรมเทคโนโลยีทีเ่ปลีย่นแปลงไป และ 3. เน้นเรือ่ง 
Green Growth ซึง่เราต้องตอบโจทย์ชมุชน เราต้องอยู่ได้กับชมุชนของเราเอง
และตอบโจทย์ชมุชนโลก 
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นอกจากนีภ้ายในวันเดยีวกัน ยังมกีารบรรยายพิเศษจาก
วิทยาลยัธุรกิจอาลบีาบา โดยนายหยาง เหวินหย่า ผูบ้รรยาย 
ท่ีได้รบัการรบัรองจากมหาวิทยาลยัเถาเป่า อาลบีาบา กรุป๊ 
เป็นผูบ้รรยายพิเศษให้กับกลุม่ผูป้ระกอบการเอสเอม็อไีทย
กว่า 500 คน ในหวัข้อ “E-Commerce Makes Shopping 
Fun and Business More Efficient” โดยเผยให้เหน็ภาพ
การเปลีย่นแปลงของตลาด อ-ีคอมเมร์ิซ ในประเทศจนี ซึง่
ขบัเคลือ่นด้วยเทคโนโลยีท่ีก้าวล�า้มากขึน้ ความสนใจของ
ผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป และแนวคดิค้าปลกียุคใหม่ 
ของอาลบีาบา รวมถึงการท�าความเข้าใจพฤตกิรรมของ 
ผูบ้รโิภค เพ่ือน�ามาสร้างประสบการณ์ทีทั่นสมยั ซึง่จะก่อให้
เกิดประโยชน์ต่อท้ังผูป้ระกอบการและผูบ้รโิภค

นอกจากน้ี นายสมชาย หาญหิรญั ยังได้กล่าวเสรมิว่า “ปัจจบุนัเอสเอม็อี
ในประเทศไทยก�าลังเผชิญหน้าท้ังกับโอกาสและความเส่ียงจากการ
เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ท่ีเกิดจากเทคโนโลยี ความส�าเรจ็จงึข้ึนอยู่กับ
ความสามารถในการปรบัตวั ด้วยการสนับสนนุผูป้ระกอบการให้มคีวาม
เข้าใจเก่ียวกับภมูทิศัน์ทางธุรกิจดจิทิลัเพ่ิมมากขึน้ เราจะสามารถผลกัดัน
ให้เกิดการเติบโตท้ังส�าหรบัเอสเอม็อแีละเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
ความมุ่งมั่นของอาลีบาบาในการแบ่งปันประสบการณ์และความ
เชีย่วชาญในด้านต่าง ๆ  เหล่าน้ีจะช่วยสนับสนุนให้ผูป้ระกอบการเอสเอม็อี
มคีวามสามารถในการแข่งขันในระดับโลกและโครงการฝึกอบรมน้ีจะเป็น
ก้าวส�าคัญ ท่ีจะขับเคล่ือนพันธกิจของเราในการยกระดับมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทย”  ส�าหรบัการจดังาน SME Transform #พร้อมเปลีย่น 
ประชารฐัร่วมใจ เชือ่ม SME ไทยสูส่ากล ในครัง้นี ้นับเป็นการด�าเนนิการ
ตามนโยบายของรฐับาลตามกรอบแนวทาง “ประเทศไทย 4.0” เพ่ือหวังให้
เอสเอม็อไีทย ก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกในยุคดิจทัิล ด้วยการ
บรหิารจดัการโดยใช้เทคโนโลยี และภูมปัิญญา อกีทัง้ยังมเีป้าหมายท�าให้ 
“GDP SME” เพ่ิมขึน้จากปัจจบุนัร้อยละ 36 เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ภายในปี 2564
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SPECIAL  COOP

 นายอตุตม สาวนายน รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงอตุสาหกรรม  น�าคณะเข้าพบ
หารอืกับ MR.TAKESHI UCHIYAMA ประธานกรรมการบรษัิท โตโยต้า มอเตอร์ 
คอร์ปอเรชัน่ และประธานกรรมการ สมาคมความร่วมมือทางเศรษฐกิจญ่ีปุ่น-ไทย หรอื 
JTECS (JAPAN-THAILAND ECONOMIC COOPERATION SOCIETY)  
ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญีปุ่่น เพือ่หารอืความร่วมมือและยกระดบัเอสเอม็อด้ีวยเทคโนโลยี
ท่ีทนัสมัย รวมทัง้มีแผนในการจดัต้ัง CONSORTIUM เพือ่สร้างความร่วมมือไทย-ญีปุ่่น 
ในการจดัท�า MASTER PLAN เก่ียวกบัหุ่นยนต์ท่ีเหมาะสมกับอตุสาหกรรมในประเทศไทย 

โดยในวันเดียวกนัน้ันรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงอตุสาหกรรมยังได้น�าคณะของผู้แทน
กระทรวงอตุสาหกรรมเข้าพบ  รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเศรษฐกจิ การค้า และอตุสาหกรรม  
(METI) ณ กรงุโตเกียว โดยมีการหารอืและรายงานผลความส�าเรจ็ท่ีเกิดขึ้นจาก 
ความร่วมมือของท้ัง 2 ฝ่าย ระหว่างกระทรวงอตุสาหกรรม กับกระทรวงเศรษฐกิจ 
การค้า และอตุสาหกรรม (METI) ในช่วงท่ีผ่านมา ตลอดจนการขยายความร่วมมือ 
เพ่ิมเตมิในอนาคต

ร่วมมือยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมเยือนญี่ปุ่น
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ทัง้นี ้  ยังได้ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบนัทกึความร่วมมอื 
ในด้าน  Safety and Maintenance ให้กับผูป้ระกอบการ  
เอสเอม็อใีนประเทศไทย ระหว่างกรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม, 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ  
Technology Policy Coordination and Industrial and 
Product Safety กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และ
อตุสาหกรรม (METI) โดยมนีายกอบชยั สงัสทิธสิวสัดิ์ 
อธิบดีกรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม เป็นผูแ้ทนลงนามฝ่ายไทย

นอกจากน้ี รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
ยังได้น�าคณะผูแ้ทนกระทรวงอตุสาหกรรม เข้าร่วมหารอื
กับ Denso Corporation ในการขยายผลศูนย์ปฏิรูป-
อตุสาหกรรม หรือ ITC ไปยัง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยเน้นการ
พัฒนาบคุลากรด้านการพัฒนา IoT และมาตรฐาน รวมทัง้
ความร่วมมืออื่น ๆ  และเสนอให้ทีมงานของไทย-ญี่ปุ่น  
มกีารหารอืระหว่างกันมาขึน้ทัง้ในเรือ่ง ITC, Train the coach 
และการช่วยเหลือประเทศเพ่ือนบ้านใน CLMV อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม การไปเยือนญ่ีปุน่ในครัง้น้ีเป็นการต่อยอด
และขยายผลความร่วมมอืให้มคีวามใกล้ชดิและร่วมกัน
พัฒนาอตุสาหกรรมสู ่ Industry 4.0 ซึง่ได้รบัการตอบรบั 
ที่ดีทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่พร้อม
จะน�าพาประเทศก้าวสู่ยุค 4.0 โดยเร็ว
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จากการหารอืในครัง้นี ้นายอตุตม สาวนายน 
รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงอตุสาหกรรม เปิดเผยว่า 
ปัจจุบันเป็นยุคที่น่าตื่นเต้นส�าหรับเอเชีย 
ผลติภณัฑ์มวลรวม (GDP) ของภูมภิาคเอเชยี
เทยีบกับผลติภัณฑ์มวลรวมของโลกสงูขึน้จาก 
20% ในช่วงปี 1980 เป็น 40% ในปี 2016  ซึง่ใน
ช่วงเวลาเดยีวกันน้ี สหรฐัอเมรกิา, สหภาพยุโรป
และญีปุ่น่ลดลงจาก 65% เป็น 45%  มปีระชากร 
4.5 พันล้านคน คดิเป็น 60% ของประชากรโลก 
แต่อย่างไรก็ด ีความส�าเรจ็ในอดตีไม่ได้รบัประกัน
ถึงผลงานในอนาคต เราจ�าเป็นต้องหนัไปมอง
สิง่ต่าง ๆ  ทีท่�าให้เกิดการเปลีย่นแปลงในระดบัโลก 

ขณะเดียวกัน เอเชยีเดนิมาถึงจดุท่ีเป็นทางแยก 
แต่เรามัน่ใจว่าเราจะพัฒนาไปข้างหน้าและมี
ศกัยภาพในการเอาชนะประเดน็ปัญหาต่าง ๆ 
ด้วยเหตุนี้เราจ�าเป็นต้องมีการเชื่อมต่อกัน  
ความร่วมมอืซึง่กันและกัน และความสามารถ
ในการตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลง โดยเรา
ต้องใช้ Framework เพ่ือส่งเสรมิการเชือ่มต่อกัน 
ซึง่นอกเหนอืจาก “One Belt, One Road” ของจนี
และ “Free and open Indo-Pacific strategy” 
ของประเทศญ่ีปุ่นแล้ว ยังม ี “ACMECS” ทีเ่ป็น
ของประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน

โดยประเทศไทยมแีนวทางการปฏิรปูอตุสาหกรรมท่ีครอบคลมุ เรยีกว่า “Thailand 
4.0” สิง่ท่ีเป็นแกนหลกัส�าคญั คอื การผลกัดนัให้เกิดการรวบรวมนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีขัน้สงู การเชือ่มต่อทัง้ด้านกายภาพและด้านดจิติอล โดยมเีป้าหมาย
เพ่ือการเตบิโตและเจรญิรุง่เรอืงไปพร้อมกันกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยมตีวัขบัเคลือ่น 
ทีส่�าคญั คอื นโยบาย Eastern Economic Corridor ซึง่จะพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และอตุสาหกรรมเป้าหมาย พร้อมพัฒนาเมอืงใหม่ EEC และนอกเหนอืจะเชือ่มโยง
ภายในประเทศไทยแล้ว ยังเชือ่มต่อกับประเทศในภูมภิาคเอเชยีและภูมภิาคอืน่ ๆ  
ทัว่โลกด้วย
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ขณะเดียวกัน ประเทศในเอเชยีก�าลังเพ่ิมขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี 
แต่ถ้าไม่น�าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ ก็จะเป็นการสญูเสยีโอกาสไป 
ระบบการผลิตแบบด้ังเดิมท่ีเป็นระบบการผลิตแบบแบ่งงานได้ล้าสมยั 
การเชือ่มต่อแบบดจิติอลทีไ่ร้พรมแดนกลายเป็นเรือ่งส�าคัญมากขึน้ 
ตวัอย่างทีน่่าสนใจคอื “Vision Fund” ทีน่�าโดยกลุม่ SOFTBANK 
ของญี่ปุ่น พวกเขามุ่งเน้นที่นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและลงทุน  
1 แสนล้านดอลลาร์ (11 ล้านล้านเยน) ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็น
ถึงความเป็นไปได้ในการผลักดันเศรษฐกิจของเอเชยีด้วยพลงัของ
เทคโนโลยี ซึง่รปูแบบการแข่งขนัก็มกีารเปลีย่นแปลงไป สิง่ท่ีท�าให้
เกิดมูลค่าเพ่ิมคือการท�างานร่วมกันแบบสมาร์ท ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในภมูภิาคในการเชือ่มโยงวทิยาศาสตร์เทคโนโลยี
ไปสูธุ่รกิจ และความร่วมมอืระหว่างบรษิทัขนาดใหญ่กบับรษิทั
ขนาดเล็กในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งท่ีส�าคัญ ด้วยเหตุนี้ 
การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นสิ่งที่ส�าคัญ 
และการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์เป็นกุญแจส�าคญั  พวกเราควรจะ
มุง่ไปสูก่ารเป็นผูน้�าโลกผ่านด้านการศกึษา และในท้ายทีส่ดุ นักเรยีน
ในเอเชยีจะไม่จ�าเป็นต้องไปศกึษาต่อในยุโรปและสหรฐัอเมรกิาอกี 
และเยาวชนในยุโรปและสหรัฐอเมริกาจะมาเรียนในเอเชีย
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 “อรอิง โฟรเซนฟรุต” เป็นผู้พัฒนา
และจดัจ�าหน่ายผลไม้แปรรปูจากธรรมชาติภายใต้
แนวคดิ NUTRI-LOC ORN - ING คอืการล็อค
ความดีของโภชนาการในหลากหลายวิธีการ
ประมวลผลเพือ่ประโยชน์ของผู้บรโิภค พนัธมิตร
การผลิตท้ังหมดของ ORN-ING ผสานเข้ากับ
มาตรฐานการผลิตระดบัโลกเช่น GMP, ISO และ 
HACCP โดยผลิตภัณฑ์เปิดตัว ORN-ING คือ
ไอศกรีมมะม่วงน�้าดอกไม้สีทองแช่แข็งธรรมชาติ 
100% ไม่เติมรสชาติหรอืสีเทียม ซึง่มะม่วงชนิดน้ี 
มีเฉพาะในบางส่วนของประเทศไทยและเป็นหน่ึงในพนัธ์ุ 
ที่นิยมมากที่สุดในหมู่คนไทย นอกจากนี้ บริษัท 
ได้คัดสรรมะม่วงน�้าดอกไม้ที่มีคุณภาพดีท่ีสุด
พร้อมกบัการประมวลผลมาตรฐาน GMP เพือ่ให้
ผู้บริโภคได้รับประทานผลไม้ท่ียังคงความสด
ตลอดท้ังปี ด้วยการรกัษาแบบแช่แขง็ตามธรรมชาติ

“         ” ประยุกต์แนวคิดสร้างรายได้
ก้าวไกลสู่ตลาดโลก

นางวลัญช์พัชร  เลิศรัตนนนท์
 Managing Director

บริษัท อรอิงโฟรเซ่นฟรุต จำ�กัด
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จดุเร่ิมต้นของ “อรองิ โฟรเซนฟรตุ”

กว่าจะมาเป็น ไอศกรมีมะม่วงนำา้ดอกไม้สทีอง

บริษัทรับมอืต่อการเปล่ียนแปลง
ในยุคดจิิทัลอย่างไร

ก่อนหน้าน้ี บรษิทัได้ประกอบธุรกิจผลติเสือ้ผ้าแฟชัน่มาเป็นเวลา 
20 ปี และได้พบวิกฤตปัญหามากมาย ส่งผลให้บรษิทัต้องหา 
ทศิทางประกอบธุรกจิใหม่ โดยขณะท่ีประกอบธุรกิจเสือ้ผ้าบรษิทั
ก็ได้มโีอกาสไปประเทศจนีทุกเดอืนอยู่แล้วเน่ืองจากสนิค้าต้อง
น�าเข้าจากเมอืงจนี จงึได้เห็นความชอบหรอืความต้องการของ
ผลไม้ไทยในแถบของลกูค้าชาวจนี ซึง่มคีวามต้องการมากขึน้เรือ่ย ๆ 
เน่ืองจากคนจนีส่วนใหญ่จะเชือ่มัน่ในคณุภาพของสนิค้าไทย 
จึงคิดว่าหากคนจีนมีความชอบในผลไม้ไทยมากโดยเฉพาะ
มะม่วง บรษิทัจะไปเปิดร้านมะม่วงทีเ่มอืงจนี แต่จากการศกึษาข้อมลู

พบว่ามหีลายอย่างท่ีบรษิทัไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ การเช่าพ้ืนที่ 
การจดทะเบียนบริษัทที่ฮ่องกง เป็นต้น ดังน้ันจึงกลับมาท�า
ไอศกรมีมะม่วงเสยีบไม้ในเมอืงไทย ซึง่มคีวามนิยมอยู่แล้วใน
ประเทศญ่ีปุน่และเกาหล ีแต่ยังไม่มบีรษิทัใดท�าเป็นพรเีมีย่ม โปรดกัส์ 
ท่ีมรีสชาตดิ ีและระบลุงบน Package ว่าเป็นมะม่วงสายพันธ์ุใด 
บรษิทัจงึได้เริม่ผลติสนิค้าตวัน้ีขึน้มาทัง้ ๆ  ท่ียังไม่มคีวามเข้าใจ
ในเรือ่งอตุสาหกรรมแปรรปูอาหาร แต่บรษิทัก็มคีวามพยายาม
เป็นอย่างมาก ซึง่บรษิทัยังมองทกุอย่างแบบแม่ค้า ว่าถ้าผลติภัณฑ์ดี 
ยังไงก็ต้องขายได้ บรษิทัก็คิดแค่ว่าท�าทุกอย่างให้มนัขายได้แค่น้ัน

ไอศกรมีมะม่วงเสยีบไม้เป็นอีกทางเลอืกหนึง่ เนือ่งจากในยุคก่อน
คณุปูม่สีวนมะม่วงและมสีวนผลไม้มากมาย ส่วนตวัเราเองเป็น
คนเมอืง และในการด�าเนนิชวิีตในปัจจบุนัของคนเมอืงจะต้องการ
ความสะดวกรวดเรว็ แต่ทุกคนก็ยังมองหาอาหารทีอ่ร่อย และ
รสชาตท่ีิด ี ดงัน้ันจงึคดิได้ว่าหากสามารถท�าให้คนเมอืงได้ใกล้ชดิ
กับสนิค้าทีเ่ป็นธรรมชาตมิากขึน้ ตอบโจทย์ในเรือ่งของความ
สะดวกสบายมากขึน้น่าจะเป็นทางเลอืกท่ีด ี จงึได้ผลติไอศกรมี
มะม่วงน�า้ดอกไม้สทีองขึน้ ซึง่บรษิทัมทีีมงานทีม่คีวามเชีย่วชาญ
ใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่การตรวจสอบและทดสอบดินควบคุม
ความชืน้ในดนิ ใช้กระบวนการทางธรรมชาตเิพ่ือการปลกูมะม่วง 
ให้ได้ผลดีทีส่ดุเก็บเก่ียวผลไม้ให้ถูกต้องเมือ่พร้อม และเลอืกเฉพาะ
ทีต่รงตามมาตรฐานธรรมชาติกระบวนการสกุด้วยตนเอง 

บริษัทมีจุดอ่อนในเรื่องของการใช้เครื่องมือดิจิทัลต่าง ๆ  ซึ่งก่อนหน้านี ้
ทีข่ายเสือ้ผ้าก็คดิแค่ว่าหน้าร้านเป็นสิง่ส�าคญั แต่ปัจจบุนัโลกเปลีย่นไปแล้ว
เทคโนโลยีเป็นสิง่ส�าคัญซึง่ทุกคนต้องยอมรบัและปรบัตัว โดยสือ่ออนไลน์
มคีวามส�าคัญมากในเรือ่งของการเพ่ิมยอดขาย ซึง่หน่วยงานภาครฐัได้เข้ามา
เพ่ิมศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีให้กบับรษิทั ท�าให้บรษิทัได้เข้าไปเรยีนรู้
และน�ามาปรบัประยุกต์ใช้ ท�าให้บรษิทัมช่ีองทางใหม่ในการติดต่อกับลกูค้า  
ส่งผลให้องค์กรเติบโตและแข็งแรงข้ึน
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มมุมองทีม่ต่ีอ
อตุสาหกรรมแปรรูปอาหาร

กระทรวงอตุสาหกรรม
ให้ความช่วยเหลอืในด้านใดบ้าง

ปัญหาและอปุสรรค

การแปรรปูอาหารสามารถสร้างความแตกต่างได้หลากหลาย และยังมี
จดุทีค่นไทยสามารถน�าผลผลติไปแปรรปูเป็นอะไรได้อีกหลายอย่างด้วย
การท�าสิ่งใหม่ หรือการน�าเสนอแบบใหม่ โดยสนิค้าในเมอืงไทยมสีนิค้า
อกีมากมายหลายอย่างทียั่งมองเหน็และเป็นทีต้่องการของตลาดโลก

เนือ่งจากบรษิทัไม่มคีวามรูใ้นเรือ่งอตุสาหกรรมแปรรปูอาหารมาก่อน จงึได้ศึกษาหาข้อมลูและได้เข้าร่วมโครงการ Genius Academy 
ของกรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และจากโครงการนีท้�าให้บรษิทัเปลีย่นมมุมองเรือ่งการขอความช่วยเหลอืจากภาครฐั 
หรอืการขอความร่วมมอืจากภาครฐัไปโดยสิน้เชงิ จากมมุมองเดิมท่ีคิดว่ามนัจะต้องล้าสมยั และไม่เทียบเท่ากับประสบการณ์จรงิ แต่เมื่อได้
สัมผัสก็พบว่าโครงการดังกล่าว ท�าให้ได้รับความรู้ Connection และช่องทางต่าง ๆ ท่ีท�าให้บริษัทเติบโต อีกท้ังยังท�าให ้
คนธรรมดาคนหน่ึง ทีค่ดิแค่เป็นเพียงแม่ค้ากลายเป็นนักธุรกิจท่ีมวีสัิยทัศน์และก้าวไปข้างหน้าสามารถน�าสินค้าท่ีเป็นเพียงไอเดียเลก็ ๆ 
ไปสูต่ลาดโลกได้ 

บรษิทัมปัีญหาในเรือ่งของการสือ่สารท�าความเข้าใจกับลกูค้า ซึง่ในเมอืงไทย 
ยังไม่ค่อยมใีครให้ความส�าคัญในเรือ่งผลไม้แช่แข็ง เน่ืองจากทัศนคติ
ของผูซ้ือ้ในเมอืงไทยยังมองว่าตวัโฟรเซนมนัไม่สดเหมอืนการทานผลสด 
แต่จรงิ  ๆแล้วการโฟรเซนนัน้เป็นการลอ็คคุณค่าทางอาหารและความสด
ทุกอย่างไว้จากหน้าไร่ ด้วยการใช้ความเย็นอย่างรวดเรว็ไปหยุดคณุค่า
ทกุอย่างเอาไว้เปรยีบเสมอืนการถนอมอาหาร ซึง่การทานผลไม้สดยังม ี
ข้อด้อยในการขนส่ง ซึง่ท�าให้เกิดการสูญเสียน�า้และท�าให้คุณค่าทางอาหาร 
ลดลง ซึง่ในส่วนน้ียังเป็นปัญหาของบรษิทัท่ีจะต้องส่ือสารกับลูกค้าให้
เกิดความเข้าใจ 
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แผนการดำาเนนิงานในอนาคต
จากการท่ีบรษิทัได้เข้าร่วมในโครงการของภาครฐั ท�าให้มมุมอง
ในการท�าธุรกิจของบรษิทัเปลีย่นไป ซึง่สนิค้าไอศกรมีมะม่วงเสยีบไม้
เป็นเพียงแค่จุดเร่ิมต้นเท่าน้ัน แต่เป็นจุดเร่ิมต้นที่ดีท่ีท�าให้
บรษิทัสร้างรายได้และยังสามารถส่งออกไปได้ท่ัวโลก ทางบรษิทั
คิดว่าจากหลายสิ่งหลายอย่างท่ีได้ถูกพัฒนามาจากภาครัฐ
ท�าให้บรษิทัสามารถคดิสร้างสรรค์สิง่ใหม่ คิดสนิค้าทีแ่ตกต่าง
โดยท่ีไม่มข้ีอจ�ากัดใด ๆ  โดยเป็นการน�าความคดิทีเ่รยีกว่า Creative 
thinking เข้ามาใช้ ซึง่บรษิทัได้รบัการถ่ายทอดจากหน่วยงาน
ภาครฐัมา และท�าให้บรษิทัคิดว่ายังสามารถคดิค้นและพัฒนา
สิง่ใหม่ต่อไปได้เรือ่ย ๆ ภายใต้แบรนด์ของตนเอง 

ไอเดียไอศกรีมมะม่วงเสียบไม้
ภายใต้แบรนด์ “อรอิง” นับเป็น
อกีหน่ึงรปูแบบสินค้าท่ีน่าจบัตามอง
ภายใต้รูปแบบของผลไม้แช่แข็ง 
มีการปรับใช ้ ไม ้ เสียบเ พ่ือให ้
สามารถทานง่ายและคล้ายคลงึกับ
ไอศกรีมและมจุีดเด่นกว่าไอศกรมี
ผลไม้ท่ัวไป คอืผู้ทานจะได้รับประทาน
เน้ือผลไม้ท่ีแท้จริง ไม่ผ่านการ
ปรงุแต่งกล่ินหรอืรสชาติ เพียงแต่
เป็นการทานผลไม้ที่มีความเย็น
จากอณุหภมิูแช่แข็งท่ียังคงคณุค่า
ทางสารอาหารและความสดของ
มะม่วงเสมือนทานผลสดจาก
หน้าไร่
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ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติ
ด้วยศาสตร์สุคนธบำาบัดจาก

“บ้านหอมทิพย์”
“บ้านหอมทิพย์” ผู้ผลิต และจัดจ�าหน่าย เวชส�าอางสมุนไพร 
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ผิวกาย แฮร์โทนิคดูแลเส้นผม กล่ินหอม
จากดอกไม้ธรรมชาติ น�้ามันหอมระเหยด้วยศาสตร์สุคนธบ�าบัด 
จากผู้เชีย่วชาญโดยเฉพาะ บ�ารงุภายนอก ฟ้ืนฟภูายใน โดยการน�า
สมุนไพรมารวมกับนวัตกรรมจึงเกิดเป็นแบรนด์บ้านหอมทิพย์ 
ท่ีผลิตผลิตภณัฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติท่ีมีกล่ินหอม และสามารถ
บ�าบัดร่างกายภายในได้ตามศาสตร์สุคนธบ�าบัด โดยไม่แต่งเติม
กล่ินสังเคราะห์  

จุดเริ่มต้นของ “บ้านหอมทิพย์”

นางภทัรวด ีทนุผล เจ้าของธุรกิจ บ้านหอมทิพย์ เล่าว่า ตนได้พัฒนา
ผลติภณัฑ์ท้ังหมดโดยน�าความรูจ้ากโครงการ “เสรมิสร้างผูป้ระกอบ
การใหม่” (New Entrepreneurs Creation : NEC) มาประยุกต์ใช้และ
พัฒนาเป็นโปรดกัส์ขึน้มา ซึง่เดิมทตีนประกอบอาชพีเป็นแพทย์แผนไทย
อสิระ และมคีวามรูเ้รือ่งสมนุไพร จงึได้น�าสมนุไพรมาท�าเป็นเครือ่งดืม่ 
น�า้หอม และ Body Care โดยเครือ่งดืม่สมนุไพรบ้านหอมทิพย์ได้กลัน่
เอาสารสรรพคณุออกมา ซึง่สารสมนุไพรทีไ่ด้จะออกมาในรปูแบบของ
กลิน่และน�า้มนั จากน้ันจงึน�ากลิน่ท่ีสามารถละลายในน�า้ได้ดีมาท�า

เป็นเครือ่งด่ืมสมนุไพร ส่วนน�า้มนัหอมระเหยน�ามาท�าเป็นน�า้หอม 
ซึง่ผลติภณัฑ์น�า้หอมของบ้านหอมทพิย์มคีวามพิเศษ คอื ได้รวม
สมนุไพรทัง้หมด 14 กล่ินไว้ในน�า้หอมเพียงขวดเดยีว นอกจากน้ี 
ยังมผีลติภัณฑ์ Essence บ�ารงุผวิหน้าสกัดจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ 
สมอ มะขามป้อม พลับพลึง และ Jojoba Oil มสีรรพคุณท�าให้ผวิหน้า
กระจ่างใส เนียนนุ่ม ชุม่ชืน้ เสรมิความยืดหยุ่นท่ีชัน้ผวิ ช่วยให้ผวิ
กระชบัเต่งตงึแลดอู่อนกว่าวัย

    นางภทัรวด ีทนผุล
เจ้าของธุรกิจ บ้านหอมทิพย์ 
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“บ้านหอมทิพย์”

ใช้ศาสตร์สุคนธบ�าบัดในการผลิต
สุคนธบ�าบัด หรือ Aromatherapy เป็นทั้งศาสตร์และศิลปะ
ในการใช้น�้ามันหอมระเหยจากธรรมชาติ essential oil or 
volatile ในการบ�าบัดรักษา หรือบรรเทาอาการของโรค โดย
บ้านหอมทิพย์ได้ใช้สคุนธ์บ�าบดัในการผลติผลติภณัฑ์ต่าง ๆ  
ที่ท�าให้สุขภาพดีท้ังร่างกายและจิตใจ ตลอดจนช่วยเสริม
ความงาม โดยอาศัยคุณสมบัติที่มีกลิ่นหอมและระเหยได้
ของน�้ามันหอมระเหย โมเลกุลเล็ก ๆ ของน�้ามันหอมระเหย
สามารถถูกสูดดมเข้าทางช่องจมูก และส่งผ่านไปยังสมอง ภาครัฐสนับสนุนอุตสาหกรรมการแพทย์

แผนไทยอย่างต่อเนื่อง

ส่วนกลางมีผลท�าให้การท�างานของระบบอวัยวะต่าง ๆ ของ
ร่างกายและสมองรวมถึงจติใจและอารมณ์ได้สมดลุ จงึสามารถ
บ�าบัดอาการต่าง ๆ ได้เช่น ลดความเครียด ช่วยให้หลับสบาย 
หรือกระตุ้นให้สดชื่น ตลอดจนมีผลต่อการหล่ังของฮอร์โมน
บางชนิดได้ นอกจากผลทางร่างกายยังช่วยลดความเจ็บปวด
ของกล้ามเน้ือ ลดการอักเสบ ฆ่าเชื้อโรค ลดอาการระคาย
เคืองของผิวหนัง และยังช่วยเสริมความงามท�าให้ผิวชุ่มช้ืน 
เต็งตึง เป็นต้น

กระทรวงสาธารณสขุเป็นหน่วยงานภาครฐัทีด่แูลกรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก และตัง้แต่ปี 2560-2564 ได้มี
การชูผลิตภัณฑ์สมุนไพรท่ีเป็นโปรดักส์แชมป์เปี้ยนอยู่หลาย
รายการซึง่เป็นโปรดกัส์หลกัทีเ่ป็นผลติภัณฑ์ของบ้านหอมทพิย์ 
อาทิเช่น ไพร กระชายด�า บวับก และขมิน้ชนั เป็นต้น นอกจากนี้ 
หน่วยงานภาครฐัยังได้ส่งเสรมิในเรือ่งของยา อาหาร และเครือ่งส�าอาง 
อกีด้วย ซึง่กระทรวงสาธารณสุขได้ควบคุมโรงงานท่ีผลิตให้ได้มาตรฐาน 
GMP ดังน้ันผู้ท่ีรับประทานเครื่องด่ืมสมุนไพร จึงมั่นใจได้ว่า
ผลติภัณฑ์ได้มาตรฐาน สะอาด และปลอดภยั
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พัฒนาธุรกิจเพื่อรองรับกับยุค 4.0 อย่างไร

สิ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรม

บ้านหอมทิพย์ได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐและน�ามาพัฒนาธุรกิจ เพ่ือรองรับยุคดิจิทัล โดยบ้านหอมทิพย์มี
ความเชือ่มัน่ว่าผลติภัณฑ์ของเราเป็นผลติภัณฑ์ทีด่ ีจงึต้องท�าการออกแบบผลติภณัฑ์เพ่ือให้เป็นทีจ่ดจ�าแก่กลุม่ลกูค้า ถัดมา 
ก็ได้ศกึษาการท�า เว็บไซต์, Facebook Fanpage, LINE@ รวมไปถึง Instagram โดยบ้านหอมทพิย์มสีือ่ออนไลน์ทุกช่องทาง  
เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

เริม่แรกบ้านหอมทพิย์ได้เข้าร่วมโครงการ “เสรมิสร้างผูป้ระกอบการใหม่” (New Entrepreneurs Creation : NEC) ซึง่เป็นจดุเริม่ต้น
ของชวิีตทีห่นัมาประกอบธุรกิจ และท�าอย่างมคีวามสขุ โดยได้เอาความรูท่ี้มอียู่แบ่งปันให้ผูอ้ืน่ เช่น เครือ่งดืม่ท่ีมสีรรพคณุในการ
ขบัลมช่วยย่อยท่ีบ้านหอมทิพย์ได้ผลติข้ึน ผูท้ีร่บัประทานจะได้รบัประโยชน์อย่างแน่นอน ถดัมายังได้รบัการส่งเสรมิจากกระทรวง
อตุสาหกรรมในเรือ่งสถานทีจ่ดัจ�าหน่าย หรอืช่องทางการจดัจ�าหน่าย และได้ให้โอกาสบ้านหอมทพิย์ได้ไปออกบธูจดัแสดงสนิค้า 
อาทิเช่น งาน “SME Transform # พร้อมเปลีย่น ประชารฐัร่วมใจ เชือ่ม SMEs ไทยสูส่ากล” นอกจากนี ้เมือ่ประมาณต้นปีทีผ่่านมา
ก็ยังได้รบัการคดัเลอืกให้เข้าร่วมในโครงการ “บ่มเพาะธุรกิจ” ซึง่ได้ส่งให้ทาง สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์เป็นพ่ีเลีย้งและดแูล 
เนือ่งจากผลติภณัฑ์ของบ้านหอมทพิย์เป็นเครือ่งดืม่ และเพ่ิงท�าเป็นธุรกิจใหม่ ซึง่ยังขาดความมัน่ใจและไม่มปีระสบการณ์ในเรือ่ง
ของการขายปลกี และไม่ได้ค�านึงถึงผลก�าไร โดยโครงการนีไ้ด้ให้ความรูแ้ก่บ้านหอมทพิย์ ว่าในการท�าธุรกิจ ไม่ได้เพียงแค่คดิถึง
ต้นทนุของวัตถุดบิเท่าน้ัน แต่ต้องคดิทัง้องค์รวม ดังนัน้โครงการน้ีจงึได้ช่วยเหลอื และวางแผนการท�าธุรกิจให้กับบ้านหอมทิพย์  
รวมไปถึงการออกบธูงานแสดงสนิค้า และยังช่วยดแูลว่าควรจดับธูอย่างไรให้เข้ากับชือ่บ้านหอมทิพย์ คอื “หอม ด ีและมปีระโยชน์
ต่อร่างกาย” ซึง่เป็นสิง่ท่ีบ้านหอมทิพย์พึงพอใจเป็นอย่างมาก
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ปัญหาและอุปสรรค
ทกุวันน้ีบ้านหอมทพิย์ขายผลิตภัณฑ์เพราะอยากให้คนมสุีขภาพด ี จงึไม่ได้คิดถึงผลก�าไร ส่งผลให้เกิดปัญหา
เนื่องจากต้องควักเงินเดือนจากกระเป๋าตัวเองมาท�าธุรกิจ เพราะไม่มีก�าไรจากการขาย นอกจากนี้  
บ้านหอมทิพย์ยังมอีปุสรรคในเรือ่งการออกแบบผลติภัณฑ์ และเรือ่งองค์ความรูใ้นการท�าสือ่ออนไลน์ต่าง ๆ  
ซึง่นางภัทรวด ีกล่าวว่า ตนยังต้องเรยีนรูอ้กีมาก ซึง่ก็เรยีนรูไ้ด้ช้า จงึต้องใช้ความเพียรเยอะกว่าคนอืน่ 

บ้านหอมทิพย์ขอขอบคณุทุกองค์กรท่ีส่งเสรมิและสนับสนุน โดยเฉพาะกระทรวงอตุสาหกรรม 
ท่ีคอยให้ความรูแ้ละต่อยอดธุรกิจของบ้านหอมทิพย์ ให้เป็นท่ีรู้จักและเติบโตอย่างก้าวไกล ...  
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เสรมิสร้างแลกเปลีย่นข้อมลูการสร้าง
เครือข่ายทั้งในระดัมหาวิทยาลัยและ
ภาคเอกชนของอาเซยีน 

ส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิทางปัญญา
ให้เข้มแข็งมากย่ิงข้ึน

ส่ง เสริมสภาวะแวดล ้อมในเชิ ง
นโยบายของอาเซียน เพ่ือเสริมสร้าง
นวัตกรรมแบบใหม่ 

ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของอาเซยีนในห่วงโซ่มลูค่าโลกท่ีเป็น
รปูแบบการค้ายุคใหม่

ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งอุทยานวิจัย
เทคโนโลยี

ดึงบริษัทด้านเทคโนโลยีชั้นน�าเข้ามา
ประกอบธุรกิจในอาเซยีนมากขึน้

ECCORNER

การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน เป็นการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจร่วมกันของ
ประเทศสมาชกิอาเซยีนท้ัง 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย บรไูน กัมพชูา อนิโดนีเซีย 
ลาว มาเลเซยี เมยีนมา ฟิลปิปินส์ สิงคโปร์ และเวยีดนาม ปัจจบัุนได้วางแผน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 2025 ไว้ โดยเน้นปัจจยั R&D  หรอื งานวจิยั
และพฒันา  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมท้ังนวตักรรมใหม่ ๆ  และความ
คดิสร้างสรรค์ เพือ่ขบัเคล่ือนเข้าสู่อาเซยีนยุคใหม่ ผ่านมาตรการในเชงิ
ยุทธศาสตร์ดงัน้ี

ประชาคมอาเซียน
การวางแผนร่วมกันที่ยั่งยืน

ด้านนวตักรรมอาเซยีน
การยกระดับนวัตกรรม เพื่อวางแผนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 ได้วางมาตรการต่าง ๆ ดังนี้
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ด้านเศรษฐกิจดจิิทัลอาเซยีน

พัฒนาและส่งเสรมิการค้า
ในรปูแบบดิจทิลั

การจดัท�าแผนอาเซยีนด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ส่งเสรมิเทคโนโลยสีารสนเทศในตลาดร่วม 
โดยสนับสนุนการเคลื่อนย้ายเสรีของ
สนิค้าบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้เกิดขึน้ภายในอาเซียน

ส่งเสริมความปลอดภัย
ทางโลกไซเบอร์มากขึน้

เพ่ิมเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงให ้มีความ
ครอบคลมุท่ัวทัง้อาเซยีน

ส่งเสรมิการเคลือ่นย้ายนักวิทยาศาสตร์
และนักวิจยัในโครงการต่าง  ๆทีอ่าเซยีน
ท�าร่วมกัน

สนบัสนุนการใช้บรกิารอเิลก็ทรอนกิส์
ให้เตบิโตมากขีน้

ส่งเสรมิวิชาชพีแรงงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
อาเซยีนให้ขยายตวัมากขึน้

เสริมสร้างความแข็งแกร่งของเครือ
ข่ายศนูย์ความเป็นเลศิด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ 
e-commerce

การวางแผนร่วมกันในครัง้น้ีนอกจากจะท�าให้ประชาคมอาเซยีนก้าวไป
ข้างหน้าแล้ว ยงัท�าให้นานาชาติเห็นถงึความสามัคคขีองกลุ่มประเทศ
อาเซยีนว่ามีความเขม็แขง็ไม่น้อยกว่ากลุ่มประชาคมใดในโลก

การยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อวางแผนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 ได้มีการระบุถึงความร่วมมือไว้ดังนี้

ด้านวทิยาศาสตร์อาเซยีน
เพื่อวางแผนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 ทางด้านวิทยาศาสตร์ จึงได้มีการระบุถึงมาตรการต่าง ๆ ไว้ดังนี้
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นโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของประเทศไทยเพื่อก้าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบใหม่  
โดยเป็นเศรษฐกิจท่ีใช้การขบัเคล่ือนด้วยนวตักรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีสามารถเพิม่ขดีความสามารถให้กับ
ภาคอตุสาหกรรม โดยต้องมีการพัฒนาความคดิให้มีความสร้างสรรค์มากขึน้ การวจิยัด้านวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีต่าง ๆ จึงต้องมีการเสรมิความแขง็แกร่งในด้านของนวตักรรมและเทคโนโลยี 

ปั้นฝันให้เป็นจริง
ด้วยศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ITC

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยกระทรวงอุตสาหกรรม  
ร่วมมอืกับส�านักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวง
ดจิทัิลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม ขานรบันโยบายการปฏิรปู
ประเทศไทยเข้าสูยุ่ค 4.0 ด้วยการร่วมมอืกันจดัตัง้ศนูย์
ปฏริปูอตุสาหกรรม (Industry Transformation Center : ITC) 
เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการเชือ่มโยงนวัตกรรม งานวจิยัต่าง ๆ 
ส�าหรบัผูป้ระกอบการเอสเอม็อ ีโดยมวีตัถุประสงค์หลักคอื

CONOMIC VIEWS
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1. เศรษฐกิจชวีภาพ  2. การแพทย์และสขุภาพครบวงจร 3. อตุสาหกรรม
เทคโนโลยีขัน้สงู 4. อตุสาหกรรมสร้างสรรค์ และ 5. อตุสาหกรรมดจิทัิล 
โดยศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ITC) นั้น จะให้บริการตั้งแต่การให้
ค�าปรกึษาผูป้ระกอบการในการท�าผลติภัณฑ์ การเลอืกวัสดุ การออกแบบ
เชงิกราฟฟิก เชงิวิศวกรรมในรปูแบบต่าง ๆ  เพ่ือให้ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ 
รวมไปถึงผู้ผลิตและผู้บริโภคได้อีกด้วย

โดยศนูย์ปฏิรปูอตุสาหกรรม (ITC) จะประกอบไปด้วยแพลทฟอร์ม
บริการ 4 ส่วน ได้แก่ 1. ITC Match ท�าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลาง 
ทีเ่ชือ่มโยงสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืจากผูน้�าอตุสาหกรรมทัง้ใน
และนอกประเทศ รวมท้ังบรษิทัขนาดใหญ่ เพ่ือสร้างความแข็งแกร่ง
ในการพัฒนาถ ่ายทอดเทคโนโลยีและองค ์ความรู ้ ให ้ กับ 
ผู้ประกอบการ 2. ITC Innovate ศูนย์สาธิตและฝึกอบรมเพื่อให้
ผูป้ระกอบการได้ทดลองใช้งานเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยมผีูเ้ชีย่วชาญ
จากเครือข่ายภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศพร้อม 
ให้ค�าปรกึษาให้ความรูส้�าหรบัการพัฒนาอตุสาหกรรมหรอืเอสเอม็อี 
3. ITC Share แหล่งรวบรวมบรกิารเครือ่งมอื เครือ่งจกัร ท้ังฮาร์ดแวร์
และซอฟท์แวร์ที่ทันสมัย เช่น เครื่องพิมพ์สามมิติ เพื่อช่วยสร้าง
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการ และ 4. ITC Fund เป็น
สื่อกลางในการแนะน�าสิทธิประโยชน์ด้านการเงินจากสถาบัน
การเงินหรือภาครัฐและเชื่อมโยงนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ 
เพ่ือเปิดช่องทางให้ผู้ประกอบการระดมทุนและต่อยอดขีดความ
สามารถการแข่งขันในตลาดให้แข็งแกร่ง

โดยทั้ง 4 แพลตฟอร์มจะถูกบรรจุเป็นการบริการในรูปแบบต่าง ๆ  
ในศนูย์ปฏิรปูอตุสาหกรรม (ITC) ซึง่ประกอบไปด้วย 1. อาคารต้นคิด 
สตูดิโอ (Ton Kit Studio) เป็นพ้ืนท่ี Co-Working Space ท่ีรวบรวม
เครือ่งจกัรอปุกรณ์ส�าหรบัการผลติชิน้งานต้นแบบเชงิอตุสาหกรรม 
ส�าหรบับคุคลท่ีสนใจการผลติผลติภัณฑ์ให้มาร่วมคดิ ท�าและแลกเปล่ียน
ไอเดียใหม่ ๆ เพื่อต่อยอดงานที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น 2. อาคารต้นกล้า 
แกลลอรี่ (Ton Kla Gallery) เป็นพ้ืนท่ีจัดอบรมให้ความรู้ด้าน
อุตสาหกรรมรวมทั้งเป็นแกลลอร่ีจัดแสดงเทคโนโลยีและสินค้า  
ให้ผูป้ระกอบการได้ชมนวัตกรรมใหม่  ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
สนิค้าและธุรกิจต่อไป 3. ต้นคูณ เลาจน์ (Ton Koon Lounge) เป็น
ศนูย์พัฒนาผลติภณัฑ์และความร่วมมอืทางธุรกิจ โดยบรษิทั พีทีที 
โกลบอล เคมคิอล จ�ากัด (มหาชน) มุง่เน้นให้ค�าปรกึษาและสนับสนนุ 
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ธุรกิจเชงินวัตกรรม เพ่ือต่อยอดแนวคดินวัตกรรม และเพ่ือสร้างมลูค่า
เพ่ิมให้กับผลติภัณฑ์ของผูป้ระกอบการรวมทัง้เสรมิสร้างศกัยภาพการ
แข่งขนัในระดบัสากล
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นอกจากน้ี ภายในศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ITC) ยังเป็นแหล่งรวบรวม 
เครื่องออกแบบและอุปกรณ์ที่ทันสมัยส�าหรับการผลิตชิ้นงานต้นแบบ 
เชิงอุตสาหกรรมเพ่ือช่วยสร้างงานให้ผู้ประกอบการหลากหลายประเภทธุรกิจ 
อาทิเช่น SLM Solution 125 เครือ่งพิมพ์สามมติริะบบ Selective Laser Melting 
Machine สามารถสร้างชิ้นงานต้นแบบจากผงโลหะ เช่น ผงโลหะไทเทเนยีม 
ผงโลหะสแตนเลส ผงโลหะอลมูเินียม ผงโลหะเงนิ และผงโลหะทอง Object 260 
Connex 3 เครื่องพิมพ์สามมิติระบบ Poly Jet สามารถสร้างชิ้นงานต้นแบบ
จากวัสดุ ABS, PP และ Rubber ได้พร้อมกัน โดยชิ้นงานต้นแบบสามมติทิีไ่ด้ 
จะมีคุณสมบัติ แข็ง นุ่ม มีสี โปร่งแสงหรือทึบแสง, EOS Formiga P110 
เครื่องพิมพ์สามมิติระบบ Additive Manufacturing of Polymer สามารถ
สร้างชิน้งานต้นแบบจากผลพลาสตกิ PA, Geomagic Touch เครือ่งช่วยในการ
ข้ึนรูปโมเดลสามมิ ติช ่วยป ั ้นโมเดลสามมิ ติในเครื่ องคอมพิวเตอร  ์
ให้เหมอืนกับป้ันชิน้งานจรงิ, Infoot Scan เครือ่งสแกนสามมติสิ�าหรบัสแกนเท้า
โดยเฉพาะสามารถสแกนเท้าพร้อมกับวัดขนาดและบอกต�าแหน่งกระดูกเท้า
ได้โดยอัติโนมัติ, Artec Eva Scanner เครื่องสแกนแบบพกพาขนาดเล็ก 
สามารถสแกนวัตถุพร้อมท้ังเก็บรายละเอียดของสีของวัตถุท่ีสแกนได้ด้วย 
สามารถใช้สแกนชิ้นงานขนาดใหญ่ได้ และ Zund S3 M800 เป็นโต๊ะระบบ
ดิจิทัล สามารถตัดวัสดุแผ่นได้หลายชนิด เช่น กระดาษแข็ง กระดาษลูกฟูก 
แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด แผ่นหนัง แผ่นพลาสติก สติ๊กเกอร์ เป็นต้น
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ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ITC) แห่งนี้สร้างขึ้นเพ่ือให้บริการอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั รวมถึงเป็นศนูย์กลางท่ีดงึความหลากหลายของหน่วยงาน 
ท่ีมคีวามช�านาญด้านการออกแบบและวศิวกรรมจากผู้น�าเทคโนโลยีระดบัโลก 
จากสถาบนัเครอืข่ายผูป้ระกอบการ จากสมาคมอตุสาหกรรมสนับสนนุต่าง ๆ  
มาให้บริการแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี หวังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและ
ตอบโจทย์นโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” อย่างเต็มรูปแบบ
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AR    UND THE WORLD 

จีนเปิดตัว 
“ROBO BANK” 

ส่งเสริมระบบธนาคารไร้พนักงาน

แอสตัน มาร์ติน จับมือ โรลส์-รอยส์ สร้างเครื่องบินส่วนตัว
ท่ีทางบริษัทเรียกว่าเป็น “รถหรูบินได้” ด้วยความร่วมมือกับ
ทีมวิศวกรจาก Cranfield University หวังแก้ปัญหารถติด 
ในเมืองกรุง ด้วยเครื่องบินหรูระดับไฮเอนด์ มีชื่อว่า Volante 
Vision Concept ม ี3 ท่ีนัง่ ขับเคลือ่นด้วยระบบไฮบรดิ ท�าความเรว็
ได้สูงสุด 200 ไมล์ต่อชั่วโมง และข้ึนลงในแนวดิ่ง เหมือนกับ
แทก็ซีโ่ดรนทียั่กษ์ใหญ่ด้านการบนิและบรษิทัเทคโนโลยีหลายแห่ง 
พยายามแข่งกันพัฒนาขึ้นมา 

ทั้งน้ี ผู ้บริหารแอสตัน มาร์ติน ยังกล่าวว่าราคาของเครื่องบิน 
Volante Vision Concept น้ีจะอยู่ระหว่าง 3-5 ล้านปอนด์ หรือ
ราว 130-220 ล้านบาท

ธนาคารของรฐับาลจนี China Construction Bank ในนครเซีย่งไฮ้ 
เปิดตวัพนักงานต้อนรบัทีเ่ป็นหุน่ยนต์ ซึง่ท�าให้กลายเป็นธนาคาร
ระบบอตัโนมตัอิย่างสมบรูณ์ของจนี โดยหุน่ยนต์ตวันีพั้ฒนาโดย
บริษัท iYiou High Tech ท่ีใช้ระบบตรวจจับใบหน้า หรือ face 
recognition ในการระบตัุวตนของเจ้าของบญัช ี ซึง่มคีวามแม่นย�า 
สงูกว่าการพ่ึงพาพนกังานในระบบธนาคารแบบดัง้เดมิ
 

ปัจจบัุนมธีนาคารหลายประเทศท่ีน�าเอาเทคโนโลยีทนัสมยัเข้ามาช่วย 
ในภาคการเงิน แต่จนีจะเป็นผูส้ร้างความแตกต่างด้วยเทคโนโลยี
ระบบจดจ�าใบหน้า นอกจากน้ี ธนาคารดงักล่าวยังมรีะบบเทคโนโลยี
เสมอืนจรงิ หรอื Virtual Reality ท่ีเปิดโอกาสให้ลกูค้าสวมแว่นตา VR 
เพ่ือศกึษาข้อมลูการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ และสามารถเข้าถึง
ธนาคารบนโลกเสมอืนจรงินีไ้ด้ผ่านสมาร์ทโฟนด้วย

“แอสตัน มาร์ติน”
ผนึก “โรลส์-รอยส์” 
สร้างรถหรูบินได้
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“AMAZON” 
เปิดตัวบ้านตัวอย่าง 

“สมาร์ท โฮม”

“หุ่นยนต์บาริสต้า” 
รุกตลาดกาแฟในแท็กซัส

บรษิทัเทคโนโลยี Amazon ประกาศว่าได้พัฒนาเครอืข่ายเทคโนโลยี 
Smart Home ผ่านอุปกรณ์ Alexa สั่งงานด้วยเสียงเพื่อควบคุม
อุปกรณ์แบบ Smart ต่าง ๆ ภายในบ้านได้ง่ายขึ้น โดย Amazon 
ระบุว่า ได้ร่วมมือกับบริษัทก่อสร้างที่อยู่อาศัย Lennar Corp 
เพื่อจัดท�าแบบบ้านตัวอย่างซึ่งควบคุมด้วย Alexa และอุปกรณ์
อจัฉรยิะท้ังหมด ทีศ่นูย์แสดงเทคโนโลยีของ Amazon หรอื Amazon 
Experience Center ซึง่เปิดให้บรกิารแล้วใน 15 เมอืงใหญ่ของสหรฐัฯ 
รวมทั้ง นครลอสแองเจิลลีส นครดัลลัส และกรุงวอชิงตัน

โดยผูบ้รหิารของ Lennar Corp เชือ่ว่า การจบัมอืกับ Amazon ครัง้นี้ 
จะช่วยกระตุน้ยอดขายบ้านของบรษิทัได้เช่นกัน นอกจากน้ี บรษิทั
วิจยัด้านการตลาด ReportLinker ระบวุ่า ตลาดอปุกรณ์ Smart home 
ต่าง ๆ  ทัว่โลก จะมมีลูค่าราว 107,400 ล้านดอลลาร์ ภายในปี ค.ศ. 
2023

ชาร์ลส สตดูอร์ ผูก่้อตัง้บรษิทั Briggo เจ้าของหุน่ยนต์บารสิต้า 
เปิดเผยว่า หุ่นยนต์บาริสต้าท่ีผลิตขึ้น จะเริ่มต้นต้ังแต่การ
โหลดแอพพลิเคชัน Briggo มาบนสมาร์ทโฟน และออกแบบ
เครื่องด่ืมแก้วโปรดท่ีต้องการผ่านแอพพลิเคชัน หลังจากน้ันก็
แค่ไปรอรบักาแฟท่ีร้าน เพราะระหว่างน้ันจะเป็นหน้าท่ีของหุน่ยนต์ 
ที่จะชงกาแฟสูตรเฉพาะของคุณให้เอง ซึ่งผู้ที่ทดลองดื่มกาแฟ
โดยฝีมือบาริสต้าจักรกลนี้ ต่างตื่นเต้นกับความแปลกใหม่และ
ความสะดวกรวดเรว็ในการชงกาแฟให้พวกเขาได้อย่างท่ีต้องการ

ปัจจบุนัหุน่ยนต์บารสิต้า เริม่เสร์ิฟกาแฟให้ผูค้นในเมอืงออสตนิ 
รัฐเท็กซัส และเตรียมขยายออกไปในเมืองอื่น ๆ โดยหุ่นยนต์
บาริสต้านี้ มีข้อดีคือไม่ต้องการนอนหลับ ทานมื้อเที่ยง ลาป่วย 
พักร้อน หรือลาออก และพร้อมเสิร์ฟกาแฟคุณภาพดีให้ได้ทุก
ที่ทุกเวลา
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“หุ่นยนต์แมลงสาบ” 
แนวคิดใหม่ที่อาจน�ามาใช้
ในงานกู้ภัย
Kaushik Jayaram และทมีงาน ได้สร้างหุ่นยนต์ 6 ขา ด้วยโครงวัสดุ
อ่อนนุม่เคลือ่นท่ีคล้ายแมลงสาบ โดยสามารถเคลือ่นท่ีได้อย่างรวดเรว็ 
และสามารถไต่ท่ีลาดชันได้อย่างดี สิ่งประดิษฐ์น้ีเหมาะส�าหรับ 
งานค้นหาและกู้ภัยภายใต้ข้อจ�ากัดของเวลา ความยากล�าบาก
ในการเคลื่อนที่ และอันตรายจากสภาพแวดล้อม โดย Kaushik 
Jayaram เปิดเผยว่า เมื่อแมลงสาบไต่ขึ้นก�าแพง พวกมันใช้หัว
พุ่งชนก�าแพงแบบตรง ๆ และจากน้ันใช้ขาตะกายอย่างรวดเร็ว 
จนสามารถเคลื่อนตัวบนพื้นผิวที่ชันด้วยความว่องไว 

ดอ็กเตอร์ แอนเดอร์สนั ได้ผลติแอพพลเิคชนับนมอืถือ Chatter Baby 
เพ่ือง่ายต่อการใช้งานของพ่อแม่ เพียงเเค่ถือโทรศพัท์มอืถือไว้ใกล้กับ 
ตัวลูกเวลาลูกร้อง เเละรอสักครู่เพื่อให้แอพพลิเคชันจับเสียงเด็กร้อง 
เเละวเิคราะห์สาเหตุท่ีเป็นไปได้เพียงสามอย่าง คือ ความหิว ความหงดุหงดิ
ร�าคาญใจ เเละความเจ็บปวด แต่ผู้พัฒนาแอพพลิเคชันนี้กล่าวว่านี่
เป็นเพียงเเค่จดุเริม่ต้นเท่าน้ัน เป้าหมายสงูสุดคือการปรบัให้แอพพลเิคชนัน้ี
สามารถเข้าใจอารมณ์แบบต่าง ๆ  ของเดก็ได้หลากหลายขึน้ โดยดอ็กเตอร์ 
แอนเดอร์สนั ย�า้ว่าแอพพลิเคชนัทีไ่ด้คิดค้นข้ึนนีใ้ช้งานได้กับพ่อเเม่มอืใหม่
เท่านัน้ เเละยังเป็นอปุกรณ์ช่วยคนทีม่ปัีญหาด้านการได้ยินอกีด้วย 

“CHATTER BABY” 
ตัวช่วยสำาหรับพ่อแม่มือใหม่

ในการเลี้ยงลูก
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นักศึกษาอังกฤษผลิต 
“สีน�้า” 

จากเครื่องสำาอางหมดอายุ 
อามีนา เบก็กัม (Ameenah Begum) นกัศกึษาสาขาการออกแบบ 
University of Sussex เปิดเผยว่า ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
เครื่องส�าอาง ซึ่งผลิตภัณฑ์จะมีระยะเวลาวางขายอย่างจ�ากัด 
จากน้ันผูข้ายจะน�าเครือ่งส�าอางเหล่าน้ันไปท้ิง อามนีา จงึคดิว่า
หากท�าให้ผลิตภัณฑ์เหล่าน้ีป่นเป็นแป้ง และน�าสารละลายท่ีช่วย
การจบัตวัเข้ามาผสม แล้วเพ่ิมสารท่ีช่วยท�าให้เป็นของเหลว ก็จะได้ 
สีน�้าคุณภาพดี

โดยคุณลักษณะพิเศษของสีน�้าที่ได้จากเครื่องส�าอาง คือความ
เป็นประกายที่แตกต่างจากสีน�้าทั่วไป ซึ่งเรื่องนี้ท�าให้เธอคิดว่า
เป็นโอกาสทีด่สี�าหรบับรษิทัเครือ่งส�าอาง ทีน่อกจากจะท�าก�าไร
จากผลิตภัณฑ์ท่ีหมดอายุแล้ว ยังสามารถส่งเสริมการพัฒนา
ที่ยั่งยืนอีกด้วย

“กูเกิล” เปิดตัวผู้ช่วยอัจฉริยะ 
เลียนเสียงสั่งการแทนมนุษย์
นายซนัดาร์ พชิยั ผูบ้รหิารกูเกิล เปิดเผยว่า ระบบ AI ใน Google 
Assistant ล่าสุดนี้ สามารถเลียนเสียงสั่งการของมนุษย์ได้อย่าง
เป็นธรรมชาติ ด้วยการเพิ่มเสียง “อืม” ที่เหมือนเสียงสนทนาของ
มนุษย์เข้าไป ซึ่งจะช่วยในการโทรศัพท์ติดต่อไปยังธุรกิจร้านค้า
ต่าง  ๆเช่น การจองโต๊ะในร้านอาหาร หรอื นัดท�าผมท่ีร้านใกล้บ้านคุณ 
โดยทีป่ลายสายอาจไม่รูว่้า น่ันคอืเสยีงจากระบบปัญญาประดษิฐ์ 
ที่ท�าหน้าที่แทนคุณ

นอกจากน้ี Google Assistant ยังช่วยตอบอเีมลให้คณุเหมอืนกับ 
นั่งอยู่ในความคิดของคุณได้ ด้วยการช่วยต่อท้ายในจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีต้องการ และยังเพ่ิมลูกเล่นในการจัดการ
ช่วงเวลาใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Screen Time ซึ่ง AI จะศึกษา
พฤตกิรรมการใช้อปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ของคณุ และจะควบคมุเวลา 
ในการใช้ เพื่อให้คุณหันกลับไปใช้ชีวิตกับคนรอบตัวมากขึ้น
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การพฒันาอุตสาหกรรมไทย

แรกเริม่

ตั้งแต อดีตจนถึงป จจุบัน

อุตสาหกรรมวารสาร34

แต่เดิมการพัฒนาวงการอุตสาหกรรมของไทยนั้น
อยู่ในวงแคบ แรกเริ่มได้เริ่มผลิตสินค้าหัตถกรรม 
และการแปรรูปสินค้าเกษตรอย่างง่าย ๆ ต่อมาจึง
มกีารตัง้โรงสีข้าว โรงเล่ือย โรงเหล้า โรงเบยีร์  โรงน�า้ตาล 
และโรงงานปูนซีเมนต์ที่มีลักษณะเป็นโรงงาน
อุตสาหกรรม 

ในปี 1957 ธนาคารโลกไม่สนับสนุนให้ภาครัฐส่งเสริม
ลงทุนโดยตรงในภาคอุตสาหกรรมโดยผลักดันให้ภาค
เอกชนเป็นผู้ลงทุน โดยรัฐบาลให้การสนับสนุนด้านการ
สร้างสิ่งสาธารณูปโภค เช่น การปรับปรุงด้านพลังงาน
ไฟฟ้า และการคมนาคมขนส่ง ข้อเสนอนี้มีการน�าสู่การ
ปฏิบัติโดยรัฐบาลไทยในสมัยต่อมา 

ในปี 1960 มีการตรา พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน
ในกิจกรรมอุตสาหกรรมขึ้น 

ต่อมาในปี  2000 รัฐบาลไทยได้ก�าหนด
โครงการในแผนการปรับโครงสร้าง
อุตสาหกรรมในขั้นที่สองขึ้น และได้น�าไปสู่
การพัฒนาอุตสาหกรรมในปี 2000 ต่อไป 
จนถึงปัจจุบันที่ประเทศไทยเข้าสู่ยุค
อุตสาหกรรม 4.0

NDUSTRY COMICS

ต่อมาในปี 2000

ในปี 1960

ธนาคารโลก

แต่เดิม



การพฒันาอุตสาหกรรมไทย

แรกเริม่

ตั้งแต อดีตจนถึงป จจุ บัน
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หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้สิ้นสุดลงประมาณ 
10 ปี ได้เริ่มมีนบายการลงทุนโดยรัฐ มีการก่อตั้ง
รฐัวิสาหกิจเกิดขึน้เพ่ือเริม่ผลติอตุสาหกรรมหลายแห่ง 
โดยผลติสนิค้า เช่น สิง่ทอ น�า้ตาล กระดาษ การทอกระสอบ

แต่การเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม
ก็มีการชะลอตัวลงอย่างมาก ในช่วง
ทศวรรษ 1990 และหลังจากเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจในปี 1997 แม้เศรษฐกิจไทยจะ
ฟื้นตัวขึ้นมาได้ในช่วงเวลาไม่กี่ปี แต่
อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจ รวมทัง้
การขยายตวัของภาคอตุสาหกรรมการส่งออก
กลับสวนทางกัน

แต่การเจริญเติบโต

หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2



จินตนาการ
บนความเป็นจริง
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วันก่อนลงไปเยี่ยมหมู่บ้านของชาวไทยล้ือ อ.ดอยสะเก็ด 
จ.เชียงใหม่ หมู่บ้านท่ียังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีของ
ไทล้ือไว้อย่างเหนียวแน่นต้ังแต่วิถีชีวิต การแต่งกาย และ 
ค�าทักทาย ‘อยู่ดี กินหวาน’ ต้องให้เครดิตกับอาจารย์ปุ๊ 
ก�านัน นายกเทศมนตรี ที่เป็นแม่งาน หัวเรี่ยวหัวแรงในการ
รวมกลุ่มชุมชนเพื่อสร้างเครือข่ายต้ังแต่เด็ก วัยรุ่น จนถึง 
ผู้สูงอายุร่วมมือกันท�าให้ชุมชนเข้มแข็ง มีกิจกรรมต่าง ๆ
ต้ังแต่การท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ สถานท่ีต้องชม การแสดง
ด้านวฒันธรรมไทลือ้ การบรกิารโฮมสเตย์ และอืน่ ๆ ในพืน้ท่ี 
ได้ถกูน�ามาร้อยเช่ือมเข้าหากันเพือ่ขดัเงาอตัลักษณ์ของชมุชน
ให้โดดเด่น รวมท้ังเสน่ห์ของชุมชนแห่งนี้ท่ีงดงาม น่ารัก 
แสดงออกมาด้วยรอยย้ิมของผู้คน ท่ีส�าคัญคือการบริหาร
จดัการบนฐานความสามัคคท่ีีรวมกิจกรรมต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน
ได้อย่างลงตัว ท�าให้หมู่บ้าน ‘ลวงเหนือ’ กลายเป็นสถานท่ี 
ท่ีนักท่องเท่ียวหลายคนควรปักหมุดไว้ในใจว่าจกัต้องมาเยอืน
ที่แห่งนี้ให้ได้สักครั้งหนึ่ง

‘โถ’ หรอื พรีะพงศ์ บญุจนัตะ เจ้าของบ้านท่ีดดัแปลงบรเิวณบ้าน
เป็นแกลลอรี่พ้ืนบ้าน เขาพยายามผู้ถ่ายทอดความเป็นไทล้ือ
ผ่านศิลปหัตถกรรมรูปแบบร่วมสมัย แต่เต็มไปด้วยวิธีการมอง
ด้านการจัดการแบบสมัยใหม่ครบถ้วน ‘โถ’ จบด้านศิลปกรรม
จาก คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลับมาบ้านพร้อม
ประสบการณ์ 5 ปีในตลาดแรงงานในหลายด้าน ทั้งเชลล์แมน 
รับจ้างด้านศิลป์ หรือแม้แต่ครู แต่การกลับบ้านครั้งนี้ท้าทาย
ความสงสัยในตัวเองว่า เขาสามารถสร้างชีวิตให้กับตัวเองจาก
วิชาทีเ่รยีนมาได้ และวนันีเ้ขาก็มาถึงจุดทีเ่รยีกได้ว่าส�าเรจ็ในระดบั
ที่น่าภาคภูมิใจ และความส�าเร็จน�าความฝันใหม่ ๆ มาท้าทาย
ท�าให้เขายังต้องเดนิไป นีแ่หละครบัชวีติท่ีมรีสชาตแิละน่าต่ืนเต้น 
แต่ทีน่่าสนใจคอืเส้นทางทีเ่ดนิมา วิธีคิด วิธีมอง ซึง่ผมจะน�ามา
แบ่งปันกันครับ

‘โถ’ กลับบ้านมาพร้อมความฝัน งานแรกที่ออกมาเป็นตุ๊กตาไม้
หมาพุดเด้ิลท่ีเป็นน้องหมาท่ีรักท่ีเพ่ิงตายไป แต่คนซื้อมองทีไร 
ก็คิดว่าเป็นแกะท่ีแปลก ตอนหลังเลยออกแบบใหม่ และผลิต
ตุก๊ตาแกะน้อยออกมาให้รูเ้รือ่งรูร้าวไปเลยและค่อยพัฒนาใส่วัสดุ
ในพื้นที่มาใช้ ด้วยฝีมือที่ดีท�าให้ขายได้ดีพอควร แต่ราคาที่ขาย
เริม่ถูกลงเรือ่ย ๆ  จนคดิว่าไม่ไหว ท�ามากแต่ได้น้อยเลยหันมามองว่า 
จะท�าอย่างไรที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับตุ๊กตาของเขา โจทย์ที่ส�าคัญ
ของเขาคอื อะไรคอืสิง่ทีจ่ะน�ามาใช้กับตุก๊ตาของเขาเพ่ือให้มคีณุค่า 
ในสายตาของผูซ้ือ้ สิง่น้ันคอือตัลกัษณ์ด้านวัฒนธรรม เขาออกแบบ
ตุ๊กตาโดยใส่วัฒนธรรมลงไป ไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาโขน ตุ๊กตานักมวยไทย 
แต่ตุก๊ตาของเขาเป็นตุก๊ตาแบบน่ารกั ๆ ร่วมสมยั ผมเห็นตอนแรก
ยังคิดในใจเลยว่าน่ารัก กุ๊กกิ๊กดี 
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 ชุมชนแห่งน้ีพยายามถอดเรื่องราวในจินตนาการ
และวัฒนธรรม วิถีชีวิต ออกมาเป็นรูปแบบท่ีสัมผัสได้ ทั้ง
ผลิตภัณฑ์ อาหาร การต้อนรับแขกผู้มาเยือน การแต่งกาย 
และรอยย้ิมท่ีอิ่มใจแก่ผู้พบเห็น ผมไปเยือนมาแล้ว ก็อยาก
ให้ผูอ่้านวางหมูบ้่านนีเ้ป็นเป้าหมายแห่งการมาเยือนอกีสกัแห่งครบั 

นอกจากนี ้ เขาก็คดิต่อว่าถ้าขายให้นกัท่องเทีย่วทีเ่ป็นชาวต่างชาติ 
เขาจะซือ้เป็นของท่ีระลกึ ดงัน้ันจนิตนาการต่อว่า ถ้าซือ้แล้วจะต้อง
สะดวกในการพกพา ใส่กระเป๋าหรอืไม่วุ่นวายในการเก็บยัดกระเป๋า  
ดังนั้น เขาจึงย่อส่วนให้ของที่ระลึกของเขาเล็กลงเพื่อความง่าย
ในการพกพา ขนาดประเภทไซด์ S หรือ M ราคาไม่สูงมากนัก 
แต่ก็แพงกว่าตุ๊กตาแกะน่ารกัท่ีไม่มอีตัลกัษณ์ใด  ๆทีเ่คยขายมาตลอด 
ส่วนตุ๊กตาตัวโตหน่อยก็ท�าเป็นการโชว์เพ่ือเรียกความสนใจ
จากผู้ซื้อมากกว่า เพราะพกพาและตั้งล�าบาก เปลืองพื้นที่ 

แต่หลังจากท่ีบ้านลวงเหนือเป็นท่ีรู้จัก และมีผู้มาเยือนมากขึ้น 
แกลลอรีช่มุชนของเขาก็มโีอกาสต้อนรบันกัท่องเทีย่วเขาเลยคดิว่า
คนเหล่านี้มาบ้านลวงเหนือ หมู่บ้านไทลื้อ นั่นคือ ใจคนเหล่านี้
เปิดให้กับวัฒนธรรมหมู่บ้านเขา เรียนรู้วัฒนธรรมไทยลื้อแล้ว 
การท่ีเขาจะเสนอตุ๊กตาน่ารักร่วมสมัยท่ีมีอัตลักษณ์ของไทยลื้อ 
ก็ไม่น่าจะยากต่อความสนใจของนักท่องเท่ียว เราก็เลยได้เห็น
ตุก๊ตาช้างท่ีใส่ชดุลายผ้าของไทลือ้   ย้ิมหวานล่อใจนักท่องเทีย่ว 
และย่ิงเปิดโอกาสให้นกัท่องเท่ียวระบายสไีด้เองด้วย ย่ิงท�าให้คณุค่า
ของตุก๊ตาชิน้น้ันในใจของลกูค้าคนน้ันสงูกว่าสิง่อืน่แน่ ๆ 

วัสดุท่ีใช้เป็นไม้จากต้นสัตบรรณ อีกชื่อที่ไพเราะและมีคุณค่า
ของไม้ตีนเป็ด เครือข่ายและลูกมือในการท�าเป็นคนในชุมชน 
ป้า ๆ น้า ๆ ก็ท�าได้ การออกแบบเขาใช้ความช�านาญของเขา
พร้อมเครือข่ายเพ่ือนจากวิจิตรศิลป์และเทคโนฯ ที่เขาเรียนมา
และมกัส่งโจทย์ให้ช่วยคดิ อาท ิภาพของพญาลวง สตัว์ในต�านาน
ของชาวไทลื้อที่ผสมผสานกัน 5 ประเภท ช้าง สิงห์ นก ปลา 
และกวาง และเมือ่ถามบางคนก็บอกสตัว์ประเภทอืน่ ๆ ออกมา 
ไม่ค่อยเหมอืนกัน รปูแบบทีท่�าออกมาแต่ละความคดิก็ไม่เหมอืนกัน 
และน้ันคอืเสน่ห์ของจินตนาการทีส่รรสร้างออกมาเป็นสิง่ท่ีจบัต้องได้  
ก็เลยมีอัตตลักษณ์ที่ต่างกัน ส่วนผมได้มาเป็นหน้ากาก น่ารักดี 
รูปร่างดูแล้วก็ตามแต่จินตนาการว่าจะเห็นเป็นสัตว์อะไรบ้าง 
แต่เรื่องราวของพญาลวง ทุกคนเล่าเหมือนกันว่าเป็นสัตว์ใน
จินตนาการ ถ้าใครเข้านอนแต่หัวค�่าจะฝันเห็น พญาลวงแล้ว
จะโชคดี ผมว่าคงเป็นกลยุทธ์ในการให้เด็กเข้านอนไว หรือไม่ก็
หลอกแฟนเข้ามุ้งแต่หัวค�่า ไม่รู้ใช้หลอกเด็กหรือผู้ใหญ่กันแน่
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เอสเอ็มอีไทย
กับการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล

ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในไทยก�าลังก้าวผ่าน
จากยุคอนาล็อกเข้าสู่ดิจิทัล ซึ่งยุคดิจิทัลน้ัน
เป็นการก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจนในบางครั้ง
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอาจยังปรับตัวไม่ทัน 
ความท้าทายในการก้าวสู่ดิจิทัลเกิดจากการ
เลือกใช้ซอฟต์แวร์และนวัตกรรมเพ่ือเป็นตัว
เลือกในการพัฒนาธุรกิจ ดังนั้นเพื่อผลักดัน
ให ้ เอสเอ็มอี ไทยก ้าวทันการเปล่ียนแปลง 
ผู้ประกอบการควรรู้เท่าทันและปรับตัว เพื่อรับ
ความเปลี่ยนแปลงโดยมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

แกนหลักแบบดิจิทัล ประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า
ด้วยการท�างานแบบดจิทิลัเป็นหลกั ผูป้ระกอบการสามารถท�างาน
แบบเรยีลไทม์ได้ทนัที และต่อยอดการพัฒนาธุรกจิได้เพ่ือให้ได้
ข้อมูลเชิงลึก คาดการอนาคตและตัดสินใจได้ อีกทั้งยังได้ก�าไร
มากยิ่งขึ้นด้วย

ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาประสบการณ์ท่ีดีกับลูกค้าได้
ผ่านระบบการบริการหลากหลายช่องทาง เพ่ือผสมผสานกับ
การตลาด การขาย และการบริการ ไว้ในระบบเดียวกันได้
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การท่ีเอสเอ็มไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัล ผู้ประกอบการจ�าเป็นต้อง
ปรับตัวเรียนรู ้เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองให้ทัดเทียมกับ
นานาประเทศ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจท่ีก�าลังด�าเนิน
กิจการอยู่ให้ก้าวไกลมากย่ิงขึ้น

เครือข่ายธุรกิจและ
การร่วมมือกับซัพพลายเออร์ สินทรัพย์และอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ (IOT)

การมีส่วนร่วมระหว่างเอสเอ็มอีและคู่ค้าหรือตลาดต่าง ๆ เป็น
ปัจจยัทีส่�าคญัสูก่ารเพ่ิมมลูค่าให้กับองค์กร โดยเฉพาะในส่วนของ
เอสเอม็อท่ีีก�าลงัก้าวเข้าสูค่วามเป็นสากลมากย่ิงข้ึน ความท้าทายใหญ่
ก็คอืการเชือ่มต่อ Ecosystem ต่าง ๆ เป็นวงกว้าง คอืจ�านวนข้อมลู
ทีเ่พ่ิมขึน้แบบยกก�าลงัและสญูหายไปในเครอืข่าย การใช้โซลชูนั 
ทีเ่หมาะสม จะช่วยให้เอสเอ็มอีสามารถส่งต่อข้อมลูได้แบบเรยีลไทม์ 
พร้อมท้ังมอบข้อมูลเชิงลึก และเพ่ิมประสิทธิภาพของวิธีการท่ี
บริษัทต่าง ๆ ให้ต่อยอดได้มากขึ้น

เอสเอม็อสีามารถต่อยอดพัฒนาไอโอทเีพ่ือสร้างมลูค่าทางการค้า
ท่ีมากข้ึนให้แก่ลูกค้าได้ พร้อมกับการพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ 
และรูปแบบรายได้ใหม่ ผ่านการสร้างพันธมิตรรูปแบบต่าง ๆ 
ด้วยการใช้ดจิทิลัเข้ามาช่วยในการท�างานขัน้พ้ืนฐาน โดยเอสเอม็อี
จะสามารถรองรับการพัฒนารูปแบบใหม่ ๆ ได้ดีย่ิงขึ้น และ
สามารถกลายเป็นผู้น�าในการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี
ขึ้นได้เช่นกัน
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โครงการ OPOAI ผู้ช่วยสำาคัญของ “โอเมก้า 3.6.9 
แอนด์ไลโคปีน”

ST    RT  UP

โอเมก้า 3.6.9 แอนด์ไลโคปีน ผลิตภณัฑ์เพือ่สุขภาพใส่ใจผู้บรโิภค 
ดร.วชิยั ใจวสิทุธิห์รรษา กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั โอเมกา 3.6.9 แอนด์ ไลโคปีน 
จ�ากัด กล่าวว่า บรษิทัมคีวามเชีย่วชาญในการจดัหาผลติผลทางการเกษตร ส่งท้ัง
ภายในประเทศ เเละส่งออกต่างประเทศ ซึง่บรษิทัได้จดัต้ังขึน้มาเพ่ือวิจยัพัฒนา
ผลติภัณฑ์จากถ่ัวดาวอนิคา คอืน�า้มนัโอเมกาโดยวธีิสกัดเย็น และไม่ใช้สารเคม ี
ในการผลติโดยมจีดุมุง่หมายเพ่ือค้นหาวัตถุดบิทีด่ทีีส่ดุ โดยควบคมุคณุภาพ 
ทกุข้ันตอน ตัง้เเต่การปลกู การคดัเมลด็ ไปสูข่ัน้ตอนการผลติ เพ่ือคงคณุค่าของ
สารอาหารจากถ่ัวอนิคา คอืโอเมกา 3, 6, 9 ให้ได้ประโยชน์สงูสดุ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้รโิภค นอกจากนี ้ บรษิทัยังเป็นโรงงานเดยีวในประเทศไทยท่ี
ผลิตผลิตภัณฑ์จากถ่ัวดาวอินคาท่ีได้รับมาตรฐานสากลครบถ้วน คือ ISO 
9001:2015, HALAL, FDA, Codex GMP, HACCP, Green Industry ซ่ึงเป็น
มาตรฐานระดบัโลกและเชือ่ถือได้

ดร.วชัิย ใจวสิทุธิห์รรษา
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท บริษัทโอเมก้า 3.6.9 แอนด์ ไลโคปีน จำากัด

บรษิทัโอเมก้า 3.6.9 แอนด์ไลโคปีน จ�ากัด ผูป้ระกอบกิจการประเภทอตุสาหกรรมอาหาร การสกัดน�า้มนั
จากพืชถ่ัวดาวอนิคา ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาขดีความสามารถในการแข่งขนัของอตุสาหกรรม
แปรรปูการเกษตรในภูมภิาค (One Province One Agro-Industrial Product) OPOAI ในปี 2560 
โดยได้รบัรางวลัแผนงานดเีด่น ในแผนงานที ่6 กลยุทธ์ขับเคลือ่นการตลาด ซึง่บรษิทัได้น�าความรู้
ทีไ่ด้จากการเข้าร่วมโครงการมาประยกุต์ใช้ภายในสถานประกอบการอย่างต่อเนือ่ง ซึง่ส่งผลให้
บรษิทัเตบิโตอย่างเห็นได้ชดั 
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“ถัว่ดาวอนิคา” พชืวเิศษมากสรรพคณุ
น�า้มนัท่ีสกัดได้จากถ่ัวดาวอนิคาสามารถน�าไปบรโิภคเพ่ือทดแทน
โปรตีนจากเนื้อสัตว์ได้ เนื่องจากมีโปรตีนสูงและอุดมไปด้วย 
กรดไขมันไม่อิ่มตัวที่จ�าเป็นต่อร่างกายมีโอเมกา 3,6,9 มากถึง 
88% ซึ่งถือว่าเป็น “ไขมันดี” เนื่องจากสามารถควบคุมระดับ
คอเลสเตอรอลลดความเสีย่ง ของโรคหัวใจ ช่วยลดความดนั ป้องกัน
การเเข็งตวัของเลือด ควบคุมโรคเบาหวาน บรรเทาอาการภูมเิเพ้ ฯลฯ

สาเหตุท่ีเข้าร่วมโครงการ OPOAI
ก่อนหน้านีบ้รษิทัยังไม่มกีารจดัท�าแผนการตลาดอย่างเป็นรปูธรรม 
และยังไม่มแีผนการพัฒนาทมีขาย ยังไม่มกีารจดัท�าแผนการตลาด
ภายในประเทศ และยังไม่มกีารสือ่สารเพ่ือสร้างการรบัรูกั้บลกูค้าเป้าหมาย 
ประกอบกับบรษิทัได้เข้าร่วมในหลาย  ๆโครงการของกระทรวงอตุสาหกรรม 
อยูแ่ล้ว จงึได้เข้าร่วมโครงการ OPOAI ด้วย โดยอาจารย์ได้เข้ามาช่วย
ในเรือ่งของการตลาด การท�าโปรโมชัน่ และเพ่ิมช่องทางการจดัจ�าหน่าย

ผลตอบรบัจากโครงการ OPOAI ดีเกินคาด
หลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการบริษัทได้มีแผนปฏิบัติการทางการ
ตลาดเพ่ิมขึน้ เช่น การจัดท�าคลปิสัน้เพ่ือสร้างการรบัรู ้ การเปิดตลาด
กับลูกค้ากลุ่มใหม่ การท�าออนไลน์ ส่งผลให้บริษัทมีการติดต่อ
ลกูค้าใหม่เพ่ิมมากขึน้ ซึง่จากกิจกรรมต่าง ๆ ทีก่ล่าวมา ส่งผลให้
ผลติภัณฑ์เป็นทีรู่จ้กัมากข้ึน ผลประกอบการดขึีน้ อตัราการเติบโต 
สงูขึน้ ซึง่ถือว่าประสบความส�าเรจ็เป็นอย่างมาก 

กระทรวงอตุสาหกรรมสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง
ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ OPOAI กระทรวง
อุตสาหกรรมยังได้เข้ามาเย่ียมชมและติดตามผลท่ีโรงงาน
อย่างเป็นระยะ ๆ ซึง่ถือว่าเป็นความโชคดขีองบรษิทั ได้มาเจอ
โครงการดี ๆ และอาจารย์ท่ีมีความรู้ ความสามารถและ
ความเชีย่วชาญ  และไม่ทอดท้ิงผูป้ระกอบการ

แผนการด�าเนินงานในอนาคต
บรษิทัมแีผนแตกไลน์สนิค้าเพ่ิมมากข้ึน โดยได้เพ่ิมผลติภัณฑ์
กาแฟท่ีใช้ส่วนผสมของหญ้าหวานแทนน�า้ตาล ซึง่ได้รบัความ
ช่วยเหลือจากอตุสาหกรรมจงัหวัดก�าแพงเพชร ขณะนีร้อการ
รบัรองจากส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ
คาดว่าจะจดัจ�าหน่ายได้อกีใน 2 เดอืนข้างหน้า นอกจากน้ี บรษิทั
ได้เริม่ต้นส่งออกผลติภัณฑ์จากถ่ัวดาวอนิคา ไปยังประเทศลาว 
กัมพูชา และเวยีดนาม ซึง่ได้รบัผลตอบรบัเป็นอย่างดี ประกอบกับ 
ได้โครงการ OPOAI มาช่วยกระตุน้ เมือ่ออกบธูงานแสดงสนิค้า
บรษิทัจะมรีางวัลรบัรองของกระทรวงอตุสาหกรรม ท�าให้สนิค้า
มคีวามน่าเชือ่ถือมากย่ิงขึน้ 

ฝากถงึผู้ประกอบการเอสเอม็อี
โครงการ OPOAI เป็นโครงการที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่
เพ่ิงเริม่ต้นธุรกิจเอสเอม็อ ีโดยทางโครงการฯ จะส่งผูเ้ชีย่วชาญ
เข้ามาตรวจสอบระบบการท�างาน และพิจารณาข้อผดิพลาด
ของระบบการท�างาน ว่ามส่ีวนใดท่ีต้องปรบัปรงุให้ดีข้ึน ซึง่จะช่วย
ท�าให้ระบบการท�างานและผลประกอบการดขีึน้ และในปีนี ้(2561) 
บรษิทัก็ยังได้เข้าร่วมโครงการ OPOAI ในแผนงานที ่ 7 การบรหิาร
จดัการด้านการเงนิ ซึง่หากมโีอกาสกยั็งอยากเข้าร่วมโครงการ
อืน่ ๆ ของกระทรวงอตุสาหกรรมเพ่ิมเตมิอกีด้วย
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ชมุชนบ้านนาตนี เป็นหมู่บ้านในต�าบลอ่าวนาง ชาวบ้าน
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ด้วยหลักปฏิบัติทั้ง 5 และ
หลักศรทัธาท้ัง 6 ประการของศาสนาอสิลาม ท�าให้บ้านนาตีน 
ยังมีบรรยากาศท่ีอบอุน่ของรปูแบบชวีติพืน้บ้านท่ีสงบเรยีบง่าย 
และเป็นชมุชนเดยีวท่ียังคงสืบทอดการสอนศาสนาอสิลาม
แบบดัง้เดมิ ด้วยเหตุน้ี แม้นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่นิยมเท่ียว
หาดอ่าวนางและพ้ืนท่ีต่าง ๆ ในจังหวัดกระบ่ี บ้านนาตีน 
ก็ยังคงรกัษาเสน่ห์แบบพืน้บ้านท่ีท�าให้ผู้คนต่างถิน่มาเยือน
ด้วยความชื่นชม

เยือนถิ่นกระบี่
เที่ยวหมู่บ้านนาตีน ...ตามวิถีมุสลิม

TH    ICIV
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กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้น�า “โครงการ
หมู่บ้านอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV)”  
หนึง่ในโครงการไฮไลท์ทีพ่ลกิโฉมการท่องเทีย่วและการสร้างสรรค์
สนิค้าผ่านการดงึเสน่ห์วิถีชมุชน โดยได้ประยุกต์น�าทุนทางวฒันธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน มาผสานกับเทคโนโลยี นวัตกรรม ก่อให้เกิด
เป็นผลติภณัฑ์และบรกิารทีเ่ชือ่มโยงกับการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
ได้อย่างกลมกลืน และเป็นการสร้างประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยว
ได้พบกับกลิน่อายใหม่ ๆ ของการท่องเทีย่วแบบเข้าถึงวิถีชวิีตและ
เรียนรู้รปูแบบวัฒนธรรม ได้อย่างครบรส ซึง่ “บ้านนาตนี” เป็นหนึง่ใน
โครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เป็นหมู่บ้านท่องเท่ียว 
เชงิวัฒนธรรมมสุลมิ ได้น�าเสนอเรือ่งราวของชมุชนมสุลมิ และมกิีจกรรม
ให้นักท่องเทีย่วได้เทีย่วชมในชมุชนจงึถือเป็นหมู่บ้านท่องเท่ียวที่ได้รบั

ความสนใจเป็นอย่างมาก ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชม
หมูบ้่าน และพักโฮมสเตย์ ท�ากิจกรรมร่วมกับชมุชนเป็นจ�านวนมาก 
ถือได้ว ่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่โดดเด่นของจังหวัดกระบี่  
เหมาะกับนักท่องเท่ียวท่ีชืน่ชอบการท่องเท่ียวแนววิถีไทย ชาวบ้านนาตนี
ส่วนใหญ่ประกอบอาชพีท�าสวนมะพร้าว สวนผลไม้ สวนยางพารา และ
อาชพีเลีย้งแพะ ซึง่เป็นปศุสตัว์ท่ีท�ารายได้มัน่คง นอกจากน้ี ในพ้ืนที่
ชุมชนบ้านนาตีนยังมีกะลามะพร้าวท่ีเหลือท้ิงเป็นจ�านวนมาก 
ท�าให้เยาวชนกลุ่มหน่ึงเกิดแนวคิดทดลองแปรรูป และต่อมาในป ี
2531 ก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐจนมีการตั้ง 
กลุ่มผลิตภัณฑ์กะละมะพร้าวบ้านนาตีน ผลิตสินค้าจนเป็นทีรู่จั้ก 
และเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดกลุ่มอาชีพอื่น ๆ ทั้งงานผ้าบาติก 
ผลติภัณฑ์จากกะลามะพร้าว และบ้านพักโฮมสเตย์ เป็นต้น
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หากไปต�าบลอ่าวนาง แลนด์มาร์คท่ีพลาดไม่ส�าหรบันักท่องเท่ียวคือ “หาดอ่าวนาง” 
ซึ่งนอกจากความงดงามของทะเล และชายหาดแล้ว อ่าวนางยังมีกิจกรรม
การท่องเท่ียวทางทะเล เช่น ด�าน�า้ลึก หรอืด�าน�า้ต้ืนดูปะการงั และทัวร์ตามเกาะต่าง ๆ 
เป็นต้น ซึ่งออกเดินทางจากอ่าวนางเพียงแค่ 10 นาที ก็จะถึงศูนย์กลาง
ชมุชนบ้านนาตีน ในชมุชนจะม ี “โฮมสเตย์บ้านนาตนี” ไว้ต้อนรบันักท่องเทีย่ว  
มีท้ังแบบพักแยกและแบบพักรวม ท่ามกลางธรรมชาติและวิถีชีวิตชาวบ้าน 
โดยนกัท่องเท่ียวสามารถเลอืกท�ากิจกรรมท่ีตนเองสนใจได้ อาทิ ผลติเครือ่งประดับ
จากกะลามะพร้าว, ผลิตผ้าเช็ดหน้าบาติก, ประกอบอาหารพื้นบ้านทานเอง 
อาทิ น�้าพริกกะปิ ใบเหมียงต้มกะทิ ไข่เจียว เป็นต้น โดยนักท่องเที่ยวจะได้
ประกอบอาหารเองตั้งแต่ข้ันตอนการเตรียมวัตถุดิบไปจนถึงการลงมือท�า  
ซึ่งนักท่องเที่ยวทุกท่านที่มาจะได้รับประทานอาหารที่สด สะอาด และอร่อย
ด้วยฝีมือของตนเอง
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ถัดมา “กลุ่มท�าผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว” โดยมี
คุณสภุา แขวงหล ี เป็นประธานกลุม่แม่บ้านนาตนี ได้ให้
ความรูว่้า กลุม่ท�าผลติภัณฑ์จากกะลามะพร้าว เกิดจาก
การรวมตวัของกลุม่เยาวชนในหมูบ้่านนาตนี ได้ร่วมแรงกัน
ท�าผลติภัณฑ์จากกะลามะพร้าวเพ่ือหารายได้เสรมิ ซึง่ภาย
หลงัได้รบัการส่งเสรมิ และสนับสนนุจากหน่วยงานต่าง ๆ 
และได้พัฒนาผลิตภัณฑ์มาโดยตลอด จนกระทั่งกลุ่ม
ผลติภัณฑ์กะลามะพร้าวบ้านนาตนี เริม่มชีือ่เสยีงข้ึนในฐานะ
แหล่งผลิตงานหัตกรรม จากกะลามะพร้าวท่ีสวยงาม  
หลากหลายรปูแบบ ซึง่หากนักท่องเท่ียวท่านใดได้เข้ามา
เย่ียมชมวิธีการผลิต ก็จะมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยว 
ได้ทดลองท�าเครือ่งประดบัจากกะลามะพร้าว และสามารถ
น�ากลบับ้านได้อกีด้วย โดยสนิค้าท่ีผลติจากกะลามะพร้าว 
แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ ่ม คือ กลุ ่มเครือ่งประดบั, กลุม่
ของที่ระลึก และกลุ่มของใช้ในครัวเรือน โดยกลุ่มของใช้ 
ในครวัเรอืนจะใช้น�า้มนัมะพร้าวเพ่ือขัดเพ่ิมความมันวาว 
จงึไม่มสีารตกค้าง สามารถน�าไปใส่อาหารหรอืใช้ในครวัเรอืน 
ได้อย่างปลอดภัย

ต่อมาเป็น “นาตนีบาตกิ” โดยมกีารสาธิตวิธีท�าผ้าบาติก
แ ล ะ นั ก ท่อ ง เ ที่ ย ว ส า ม า ร ถ ล ง มื อ ท� า เ พ่ื อ ส ร ้ า ง
ประสบการณ์การเขียนสีเทียน ลงสี และสามารถน�าผ้า
บาติกที่ท�าเองกลับบ้านได้ด้วย โดยวิธีท�าผ้าบาติก 
ผู ้ผลิตจะวาดลวดลายลงบนผืนผ้าที่ขึงตึงด้วยดินสอ
แล้วใช้ปากกาจุ่มน�้าเทียนเขียนไปตามลวดลาย เพื่อให้
เป็นแนวป้องกนัน�า้สไีม่ให้ซมึผ่านถึงกัน ซึง่น�า้เทียนจะต้อง
ซมึผ่านทะลท้ัุงด้านหน้าและด้านหลงัของผนืผ้า จากน้ันจึง
ใช้สีมาแต้มหรือระบายในส่วนที่ต้องการให้ติดสี โดยใช้
พู่กันท้ังชนิดกลมและชนดิแบนในการระบาย ซึง่ความโดดเด่น
ของผ้าบาติกอยู่ที่สีและลวดลายอันคมชัดของภาพ  
โดยทั่วไปกรรมวิธีในการท�าผ้าบาติกไม่ซับซ้อนมากนัก 
แต่ทุกขั้นตอนในการท�าจะต้องมี ความประณีต ละเอียด 
พิถีพิถัน จึงจะท�าให้ผ้าบาติกมีความสวยงาม 
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ขบัรถจากศนูย์กลางชมุชนบ้านนาตนีไปตามทางจะเจอ “วสิาหกิจชมุชนอ่าวนาง
ฟาร์มแพะ” นักท่องเท่ียวจะได้ชมความสวยงามของแพะมากถึง 60 ตัว  
คุณสาคร บ�ารงุศร ี(เจ้าของฟาร์มแพะ) เล่าว่า การเลีย้งแพะตามแบบวิถีมสุลมิ 
ด�ารงอยู่ภายใต้ความเชื่อและหลักศาสนา ที่สะท้อนการด�ารงชีวิตแบบพึ่งพา
ระหว่างคนและสตัว์ แม้ผลสดุท้ายของการเลีย้งคอืการใช้ประโยชน์ แต่ระหว่างทาง 
คือการให้ทกุชวีติอยู่ร่วมกันอย่างเอือ้ประโยชน์ ซึง่แพะทีฟ่าร์มเลีย้งไว้เพ่ือขาย  
มทีัง้ตวัเลก็และโตเตม็วัย โดยตวัเลก็จะทานนมแม่และนมทัว่ไป ส่วนตวัใหญ่ 
จะให้อาหารด้วยใบปาล์มและใบเหมียง มีวิธีการให้อาหารท่ีสะอาดเพ่ือ
ความสมบูรณ์ของแพะ การเลี้ยงแพะเน้ือค่อนข้างแพร่หลายในกลุ่ม
เกษตรกร เนื่องจากมีระบบการเลี้ยงท่ีง่ายต่อการเลี้ยงดูเอาใจใส่ และให้
ผลตอบแทนเป็นเนื้อเพ่ือจ�าหน่ายที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจสูง โดยพันธุ์
เนื้อแพะท่ีนิยมเลี้ยงมีอยู ่หลากหลายสายพันธุ ์  เช ่น พันธุ ์แองโกร ่า  
พันธ์ุแคชเมยีร์ เป็นต้น เน้ือแพะเป็นท่ีนิยมทานในจงัหวัดกระบี ่โดยแพะ 1 ตวั 
จะมเีน้ือเพียง 50% ส่วนอกี 50% จะเป็นกระดกู ดงัน้ันเนือ้แพะจงึมรีาคาแพง
กว่าเนื้อหมู หากนักท่องเที่ยวท่านใดเข้ามาชมฟาร์มแพะที่นี่ จะได้ชมวิธีการ
ให้อาหารแพะและการให้นมแพะด้วย 
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ปิดท้ายกันที่ “ศูนย์ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน” มีเส้นทาง
ทอดยาวให้นักท่องเท่ียวเดินตามทางสะพานไม้ไผ่เพ่ือชม 
ความอดุมสมบรูณ์ของทรพัยากรธรรมชาตจิากความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ทั้ง 2 ข้างทางเป็นแหล่งน�้าใสที่เต็มไปด้วยปลา 
และปูด�า มีโขดหิน ต้นจาก และภูเขาล้มรอบ รวมทั้งมีวิทยากร
คอยให้ความรูเ้รือ่งระบบนเิวศสวนจากและปดู�า เดนิเข้าไปเรือ่ย ๆ 
จะเจอถ�า้เขาคลองสน โดยนกัท่องเทีย่วมกัเข้าไปชมความสวยงาม
ของหินย้อย และท�ากิจกรรมปีนเขา ถัดมาจะเจอซุ้มสอนวิธี
การลอกใบจาก การเย็บใบจาก และการท�าขนมจาก ซึง่นักท่องเท่ียว
มักแวะชมเพื่อเรียนรู้วิธีการท�าและชิมขนมจาก นอกจากนี้ยังมี
ฐานเรยีนรูก้ารตกปดู�า โดยชาวบ้านได้น�าปดู�าตวัเลก็มาปล่อยไว้
ในแหล่งน�า้ของศนูย์ศกึษาระบบนิเวศป่าชายเลน เพ่ือให้นกัท่องเท่ียว
ได้ท�ากิจกรรมตกปูด�า เพื่อความสนุก เพลิดเพลิน และสามารถ
น�ากลับไปประกอบอาหารได้ 

ความสวยงามของการเดินทางคือการได้เรียนรู้และเปิดประสบการณ์ใหม่ 
ให้กบัชวีติ การได้มาสัมผัสวถิชีวีติมุสลิมแห่งชมุชนบ้านนาตีนจึงเป็นบทเรยีน 
ที่ไม่อาจมองข้ามด้วยความสงบงามอันเรียบง่าย กิจกรรมทั้งหมดนี้อาจเป็น
เพียงส่วนหนึ่งของชุมชน หากนักท่องเที่ยวท่านใดอยากสัมผัสวิถีชีวิตมุสลิม
ของหมู่บ้านแห่งนี้ที่สามารถไปสัมผัสได้ที่ “หมู่บ้านนาตีน” จังหวัดกระบี่ ..
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