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SMEs

การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจไทยให้เจริญเติบโต ต้องอาศัยความแข็งแกร่งของผูป้ ระกอบการ
เอสเอ็มอี ที่มีพลังและทัศนคติที่มองไปข้างหน้า ดังนั้นเอสเอ็มอีไทยจึงจ�ำเป็นต้อง
ปรับตัวไปตามทิศทางการพัฒนาประเทศและกระแสเศรษฐกิจโลกอยู่ตลอดเวลา
แต่ดว้ ยสภาพสังคมและเศรษฐกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่
ทีท่ กุ ภาคส่วนต้องเข้ามารวมพลัง เพือ่ ช่วยผลักดันพัฒนาเอสเอ็มอีของไทยให้แข็งแกร่ง
มากขึ้น
โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้จดั งาน SME Transform #พร้อมเปลีย่ น ภายใต้แนวคิด
ประชารัฐร่วมใจ เชือ่ ม SME ไทยสูส่ ากล เพือ่ แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลได้สร้างโอกาสต่าง ๆ
ไว้รองรับเอสเอ็มอีและวิสาหกิจฐานรากของประเทศในการเปลี่ยนแปลง สู่อนาคต
ทีม่ นั่ คงและยัง่ ยืน ซึง่ สามารถติดตามบรรยากาศการจัดงานได้ในคอลัมน์ Special Scoop
นอกจากนีก้ ระทรวงอุตสาหกรรม ยังได้รว่ มมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม จัดตัง้ ศูนย์ปฏิรปู อุตสาหกรรม (Industry
Transformation Center : ITC) เพือ่ เป็นศูนย์กลางในการเชือ่ มโยงนวัตกรรม งานวิจยั ต่าง ๆ
ให้เอสเอ็มอีได้เรียนรูแ้ ละสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ซึง่ สามารถติดตามรายละเอียด
ได้ในคอลัมน์ Economic Views
การทีจ่ ะผลักดันการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศอย่างก้าวกระโดดนัน้
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีถือเป็นส่วนส�ำคัญในการขับเคลื่อน ดังนั้นเอสเอ็มอีจึงควร
เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือส�ำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น เพราะคนที่มี
ความพร้อมก่อน ย่อมสามารถปรับตัวและรับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
ได้มากกว่าเสมอ

ทีมงานวารสารอุตสาหกรรม
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วารสาร อุตสาหกรรม

เจ้าของ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
75/6 ถนนพระรามที่ 6
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
-------------------------------------ที่ปรึกษา
นายพสุ
โลหารชุน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
นายทองชัย
ชวลิตพิเชฐ
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
-------------------------------------บรรณาธิการ
นางสาวทัศนียา ลัธธนันท์
ผู้อ�ำนวยการกองกลาง
-------------------------------------กองบรรณาธิการ
นางสาวประภัสสร สินครบุรี
นางสีจันทร์
สายบัวทอง
นายวงศกร
ตระกูลหิรัญผดุง
นางสาวอรพิชญ์
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นางสาวสิริรัตน์
วงศ์จิตต์ซื่อ
นางสาวเขมณัฏฐ์ บูรณพิสิฐ
นายธนวรรธน์
สุรมรรคา
นายเมธชวิน
ประโมทะกะ
นางสาวศิริญาภรณ์ ทองบู่

NEW

กระทรวงอุตสาหกรรม
จัดสัมมนา SME สัญจร ครั้งที่ 1
“เสริมแกร่ง SMES รอบรู้เรื่องบัญชีและการเงิน”
นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
เปิดสัมมนา SME สัญจร ครั้งที่ 1 เรื่อง “เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้
เรือ่ งบัญชีและการเงิน” พร้อมมอบสินเชือ่ ให้แก่ผป้ ู ระกอบการเอสเอ็มอี
จ�ำนวน 30 ราย มอบสินเชือ่ โครงการเงินทุนหมุนเวียน จ�ำนวน 2 ราย
และมอบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน มอบ Software ส�ำหรับ
บริหารจัดการธุรกิจ SMEs จาก Chiang Mai Digital Hub จ�ำนวน
10 กิจการ และมอบคูปองตรวจยกระดับมาตรฐานเอสเอ็มอีไทยสูส่ ากล
จาก สสว. และ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ�ำกัด
จ�ำนวน 6 กิจการ โดยมีนายสันติ กีระนันทน์ ผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีประจ�ำ
กระทรวงอุตสาหกรรม นายณพพงศ์ ธีระวร ทีป่ รึกษารัฐมนตรีชว่ ย
ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัด
กระทรวงอุตสาหกรรม นายพรเทพ การศัพท์ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม คณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมงาน โดยมี
นายศุภชัย เอีย่ มสุวรรณ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ

กระทรวงอุตสาหกรรม
เยือนชุมชนออนใต้หมู่บ้าน CIVต้นแบบ จ.เชียงใหม่
นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย
นายสันติ กีระนันทน์ ผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีประจ�ำกระทรวงอุตสาหกรรม นายณพพงศ์
ธีระวร ทีป่ รึกษารัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายพสุ โลหารชุ น
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
นายพรเทพ การศัพท์ ผูต้ รวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม คณะผูบ้ ริหารกระทรวง
อุตสาหกรรม และสื่อมวลชน ลงพื้นที่เยี่ยมชมความเข้มแข็งของการท่องเที่ยว
วิถีชุมชนและรับฟังกา รบรยายสรุปภาพรวมของชุมชนออนใต้จาก คุณฉัตรรุ่ง
ประกอบไวทยกิจ ผู้น�ำชุมชน ณ ชุมชนออนใต้ อ.สันก�ำแพง จ.เชียงใหม่
โดยชุมชนออนใต้เป็น 1 ในชุมชนต้นแบบหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village: CIV) ที่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จ.เชียงใหม่ ในการออกแบบโลโก้และสโลแกน
ของชุมชนทีส่ อื่ ถึงอัตลักษณ์และวิถขี องชุมชน การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ด้วยการประยุกต์ใช้ทนุ ทางวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมถึงการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด เนื่องจากชุมชนดังกล่าว
มีทรัพยากรทางธรรมชาติทยี่ งั คงรักษาวิถชี วี ติ พืน้ บ้านของชุมชนทัง้ 11 หมูบ่ า้ นไว้ นับเป็นเสน่หอ์ ย่างดีทจี่ ะดึงดูดนักท่องเทีย่ วให้มาเยือน
วารสาร อุตสาหกรรม

5

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดตั้ง
ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ จ.ฉะเชิงเทรา

นายสมชาย หาญหิรญ
ั รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
พร้อมด้วย นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ ผูต้ รวจราชการกระทรวง
อุตสาหกรรม นายวันชัย พนมชัย และนายสุธน นิคมเขต
รองเลขาธิการส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดตั้ง
ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยมี นายกิตติพนั ธุ์ โรจนชีวะ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายวีระกิตต์ รันทกิจธนวัชร์ อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
คณะผูบ้ ริหาร อบต.ลาดกระทิง ให้การต้อนรับ พร้อมรายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการฯ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ปรั บ พื้ น ที่ จากนั้ น จะก่ อ สร้ า งสนามทดสอบ UN R117
ส�ำนักงานและห้องปฏิบัติการทดสอบ ซึ่งจะด�ำเนินการ
แล้วเสร็จทัง้ โครงการฯ พร้อมเปิดใช้งานได้ในเดือนกุมภาพันธ์
2562

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบกำ�กับดูแลการดำ�เนินงาน

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำ�กัด (มหาชน) จ.ระยอง
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นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย
นายสุรพล ชามาตย์ หัวหน้าผูต้ รวจราชการกระทรวง
อุตสาหกรรม นายจุลพงษ์ ทวีศรี ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงอุตสาหกรรม นาง สาวทัศนียา ลัธธนันท์
ผู้อ�ำนวยการกองกลาง และนายกรณ์ภฐั วีญ์ ม่วงน้อย
อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และคณะจากกระทรวง
อุตสาหกรรม เข้าตรวจสอบก�ำกับดูแลการด�ำเนินงาน
ของบริษทั บริหารและพัฒนาเพือ่ การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
จ�ำกัด (มหาชน) (Genco) จั งหวัดระยอง ซึง่ ให้บริการ
บ�ำบัดและก�ำจัดของเสียจากกากอุตสาหกรรม 80,000
ตันต่อปี และท�ำเชือ้ เพลิงผสม (fuel blending) จากของเสีย
อันตราย
วารสาร อุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ชูจรวด 3 ลูก ขับเคลื่อนเอสเอ็มอี

พร้อมสั่งการเร่งเปิดศูนย์ ITC เพิ่ม 7 แห่ง

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มุ่งเสริมความเข้มแข็งให้
กับเอสเอ็มอีทุกระดับให้มีการปรับตัวก้าวทันกับสถานการณ์
ดิจิทัลของโลก รวมทั้งมุ่งพัฒนาเอสเอ็มอีให้เป็นเอสเอ็มอี 4.0
(Smart SMEs) ผ่านเครือ่ งมือส�ำคัญในการส่งเสริมและพัฒนา
ภายใต้แนวคิด 4TOOL (เครื่องมือ) กับ 1 Strategy (กลยุทธ์)
ประกอบด้วย 1.IT การให้บริการด้านการพัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ 2.Automation การพัฒนาระบบการผลิต เพื่อเพิ่ม
ขี ด ความสามารถในการผลิต 3.Robot ลดการใช้แรงงาน
ในกระบวนการผลิต และ 4. Innovation การพัฒนานวัตกรรมเพือ่
สร้างมูลค่าเพิม่ และอีก 1 Strategy คือ มุง่ พัฒนาการรวมกลุม่
อุตสาหกรรม หรือ Cluster ซึง่ เป็นอีกหนึง่ กลยุทธ์ทสี่ ำ� คัญในการ
ต่อยอดของเอสเอ็มอีไทยให้เข้มแข็ง

โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้สร้างความร่วมมือกับประเทศญีป่ นุ่
ภายใต้โครงการ Connected Industries น�ำร่องกิจกรรม “3–StageRocket
Approach” หรือ “จรวด 3 ขั้นผลักดัน SMEs สู่ 4.0” ประกอบด้วย
1.Visualize Machine คือ การรวบรวมข้อมูลจากเครื่องจักรให้เป็น
ดิจทิ ลั และน�ำมาใช้วเิ คราะห์เพือ่ ปรับปรุงกระบวนการผลิต 2.Visualize
Craftsmanship คื อ การเก็ บข้ อมู ลการเคลื่ อนไหวของแรงงาน
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อวิเคราะห์การท�ำงานให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ และ 3) Lean Automation System Integrators : หรือ
LASI Project คือ การพัฒนาโครงการสาธิตการผลิตแบบลีนออโตเมชัน่
เพื่อใช้เสริมด้านการเรียนรู้ และกระตุ้น Demand และ Supply
ในอุตสาหกรรม S-Curve ที่เป็นหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

กระทรวงอุตสาหกรรมลุยอายัดขยะอิเล็กทรอนิกส์
พร้อมเตรียมแจ้งความดำ�เนินคดีโรงงานที่ทำ�ผิดกฎหมาย
นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ และนายจุลพงษ์ ทวีศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง
อุตสาหกรรม ลงพืน้ ทีต่ รวจยึดอายัดของกลาง ตาม พ.ร.บ.วัตถุอนั ตราย พ.ศ.2535
เพื่ อ ประกอบการด� ำ เนินคดีกับ บริษัท ดับบลิว เอ็ม ดี ไทย รี ไ ซคลิ้ ง จํ า กั ด
จ.ฉะเชิงเทรา เนือ่ งจากครอบครองชิน้ ส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทไี่ ม่ได้
ใช้งานแล้ว (e-waste) โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ปริมาณประมาณ 7,000 ตัน
ของที่ยึดอายัดทั้งหมด มีทั้งที่อยู่ภายในอาคารโรงงานเกือบ 7,250 ตรม.และ
กระจายอยู่ภายนอก พื้นที่รวม 38 ไร่ โดยของกลางทั้งหมดที่กระทรวงอุตสาหกรรม
ได้ยึดอายัดไว้ ต้องห้ามเคลื่อนย้าย/จ�ำหน่าย หรือจ่ายแจก จนกว่าคดีจะสิ้นสุด
หากพบว่ามีการเคลือ่ นย้ายขยะอิเล็กทรอนิกส์จะถือว่าผิดประมวลกฎหมายอาญา
และโรงงานต้องดูแลของกลางทัง้ หมด ทัง้ ในอาคารและทีก่ องอยูน่ อกอาคาร โดยเฉพาะ
ที่กองนอกอาคารให้หาผ้าคลุม ไม่ให้มีการปนเปื้อน และห้ามเคลื่อนย้ายออกนอก
บริเวณโรงงานด้วย
ทั้งนี้ ส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา จะออกค�ำสั่งเพิ่มเติม
ห้ามเคลือ่ นย้ายออกนอกบริเวณโรงงาน และก�ำกับดูแลของทีอ่ ยูน่ อกอาคารด้วยการ
ใช้ผ้าใบพลาสติกปิดคลุมไม่ให้เกิดการปนเปื้อนไปยังที่สาธารณะ บริษัทดังกล่าว
เป็นโรงงานล�ำดับที่ 105 106 ประกอบกิจการคัดแยกขยะไม่อนั ตราย และถอดแยก/
บดย่อยชิน้ ส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
วารสาร อุตสาหกรรม
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ควันหลง

#พร้อมเปลี่ยน
ประชารัฐร่วมใจเชื่อม SME ไทยสู่สากล

เมือ่ เร็ว ๆ นี้ นายสมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ์ รองนายกรัฐมนตรี
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธเี ปิดงาน SME TRANSFORM
#พร้อมเปลี่ยน ประชารัฐร่วมใจ เชื่อม SME ไทยสู่สากล
ซึง่ จัดขึน้ โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
เอกชน และสถาบันการศึกษา โดยมีนายอุตตม สาวนายน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสมชาย
หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะ
ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเปิดงาน ณ อาคาร
ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธานี โดยมุ่งหวังพัฒนาศักยภาพเสริมแกร่ง
ให้เอสเอ็มอีไทยขึ้นสู่ระดับ 4.0 ซึ่งได้เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่
และมีกระแสตอบรับดีเกินคาดหมาย มีผู้ประกอบการและ
ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจ�ำนวนมาก
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ส�ำหรับการจัดงาน SME Transform #พร้อมเปลีย่ น ประชารัฐร่วมใจ เชือ่ ม SME ไทยสูส่ ากล ได้จดั ขึน้ เพือ่ แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลได้สร้าง
โอกาสต่าง ๆ ไว้รองรับเอสเอ็มอีและวิสาหกิจฐานรากของประเทศในการเปลีย่ นแปลงสูอ่ นาคตทีม่ นั่ คงและยัง่ ยืน โดยการรวมพลังเครือข่าย
ประชารัฐในการขับเคลือ่ นและยกระดับเอสเอ็มอีสยู่ คุ 4.0 รวมถึงเป็นเวทีให้เอสเอ็มอีได้สมั ผัสและเรียนรูผ้ ลส�ำเร็จนโยบายการส่งเสริมเอสเอ็มอี
ตลอดจนการสร้างการรับรูแ้ นวทางและโอกาสการปรับเปลีย่ นธุรกิจพร้อมน�ำเสนอกลไก การยกระดับเอสเอ็มอีทกุ กลุม่ ทุกมิติ และทัว่ ประเทศ
โดยภายในงานจะมีโซนต่าง ๆ ทีน่ า่ สนใจ เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการเอสเอ็มอี และประชาชน ได้เข้ามาเปิดมุมมองการปรับเปลีย่ นธุรกิจให้กา้ วทัน
สูย่ คุ 4.0 พร้อมบริการต่าง ๆ จากเครือข่ายธุรกิจ พีเ่ ลีย้ งทางธุรกิจและสินเชือ่ ทีเ่ หมาะสมกับธุรกิจ ดังนี้

โซนเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
(LOCAL ECONOMY ZONE)

โซนพลิกโอกาสสร้างธุรกิจ
(STARTUP ZONE)

โซนปรับเปลี่ยนยกระดับธุรกิจ
(SPRING UP ZONE)

พบการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน เชือ่ มโยงสูก่ ารท่องเทีย่ ว
และการยกระดับวิสาหกิจชุมชนสู่นักธุรกิจมืออาชีพ

พบกั บ ผลงานความส� ำ เร็ จ ของนั ก ธุ ร กิ จ รุ ่ น ใหม่
พร้อมบริการที่เหมาะสมสู่การเป็น Startup

พื้นที่แสดงเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนธุรกิจรองรับ
4.0 และ Big Brother องค์กรขนาดใหญ่ทจี่ ะมาช่วยเหลือ
ให้ค�ำปรึกษาแก่เอสเอ็มอีให้เติบโต มั่นคง และขยาย
โอกาสสู่ตลาดต่างประเทศ

โซนSME ONE
(SME ONE ZONE)

โซนการเงินเสริมแกร่ง
(FINANCIAL ZONE)

โซนช็อปสินค้าดีมีคุณภาพ
(PREMIUM PRODUCT)

เชื่อมต่อทุกความต้องการธุรกิจ เป็นส่วนที่ให้บริการ
ปรึกษาแนะน�ำทางธุรกิจครบวงจร มาจุดเดียวครบ
ทุกหน่วยงานที่ให้บริการแก่เอสเอ็มอี

รวมแพ็คเก็จสินเชือ่ เอสเอ็มอี จากทุกธนาคาร ในโปรโมชัน่
สุดพิเศษ

พบกับสินค้าเอสเอ็มอีทมี่ มี าตรฐาน คุณภาพดี ในราคา
โรงงาน
วารสาร อุตสาหกรรม
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อีกทัง้ ภายในงานยังมีเวทีสมั มนาเพือ่ สร้างแรงบันดาลใจ
ให้กบั ผูป้ ระกอบการเอสเอ็มอีในการด�ำเนินธุรกิจ โดยมีหวั ข้อ
สัมมนาทีเ่ ป็นองค์ความรูน้ ำ� ไปต่อยอดธุรกิจให้กา้ วกระโดด
ตลอดทัง้ 3 วัน จากวิทยากรทีม่ ชี อื่ เสียงและมีประสบการณ์ตรง
ทัง้ ภาครัฐ และเอกชน บูธศูนย์ปฏิรปู อุตสาหกรรม (ITC)
เป็นศูนย์ทใี่ ห้คำ� ปรึกษาและช่วยเหลือผูป้ ระกอบการเอสเอ็มอี
เพื่อถ่ายทอดความรู้และยกระดับให้เอสเอ็มอีสู่สากล
ขณะเดียวกัน ยังมีพนื้ ทีจ่ ดั แสดงหมูบ่ า้ นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ประกอบด้วย หมูบ่ า้ นสมุนไพรน�ำ้ เกีย๋ น จังหวัดน่าน หมูบ่ า้ น
สีเขียวนาตีน จังหวัดกระบี่ หมูบ่ า้ นเกษตรแปรรูปศาลาดิน
จังหวัดนครปฐม การปรับกระบวนการผลิตด้วยดิจทิ ลั บ้านเชียง
และการยกระดับเกษตรกรสูเ่ อสเอ็มอีเกษตร เช่น การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชนด้วยนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ไข่ขาวพร้อมทาน
ไอศกรีมมะม่วงน�้ำดอกไม้พร้อมทาน เงาะอบแห้งจาก
สุราษฎร์ธานี และผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่จากปราจีนบุรี เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีบธู BIG Brother หรือองค์กรขนาดใหญ่ทใี่ ห้
ความช่วยเหลือเอสเอ็มอี เช่น ปตท. Denso ลาซาด้า SCG
เถ้าแก่นอ้ ย ฯลฯ

ขณะเดียวกัน นายสมชาย หาญหิรญ
ั รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม ได้บรรยายเรือ่ ง “ลมใต้ปกี SMEs” โดยได้กล่าวว่า กระทรวง
อุตสาหกรรมได้ตอบโจทย์ยทุ ธศาสตร์ชาติ “ไทยแลนด์ 4.0” ในสามมิติ คือ
1. เลือกอุตสาหกรรมทีม่ กี ารขยายตัวสูงและมีขดี ความสามารถในการ
แข่งขันสูง Competitive Growth 2. ตอบโจทย์เรือ่ งของ Inclusive Growth
ตามนโยบายนายกรัฐมนตรีทวี่ า่ เราจะไม่ทงิ้ ใครไว้ขา้ งหลัง ก็เพือ่ แก้ไข
ปัญหาหรือเพือ่ ผ่อนปรนปัญหาเรือ่ งกับดักของความไม่เท่าเทียมกัน โดยเรา
จะเจาะลึงลงไปทีเ่ ศรษฐกิจฐานรากและผูป้ ระกอบการเอสเอ็มอี เพือ่ ตอบโจทย์
เศรษฐกิจและนวัตกรรมเทคโนโลยีทเี่ ปลีย่ นแปลงไป และ 3. เน้นเรือ่ ง
Green Growth ซึง่ เราต้องตอบโจทย์ชมุ ชน เราต้องอยูไ่ ด้กบั ชุมชนของเราเอง
และตอบโจทย์ชมุ ชนโลก
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นอกจากนีภ้ ายในวันเดียวกัน ยังมีการบรรยายพิเศษจาก
วิทยาลัยธุรกิจอาลีบาบา โดยนายหยาง เหวินหย่า ผูบ้ รรยาย
ทีไ่ ด้รบั การรับรองจากมหาวิทยาลัยเถาเป่า อาลีบาบา กรุป๊
เป็นผูบ้ รรยายพิเศษให้กบั กลุม่ ผูป้ ระกอบการเอสเอ็มอีไทย
กว่า 500 คน ในหัวข้อ “E-Commerce Makes Shopping
Fun and Business More Efficient” โดยเผยให้เห็นภาพ
การเปลีย่ นแปลงของตลาด อี-คอมเมิรซ์ ในประเทศจีน ซึง่
ขับเคลือ่ นด้วยเทคโนโลยีทกี่ า้ วล�ำ้ มากขึน้ ความสนใจของ
ผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป และแนวคิดค้าปลีกยุคใหม่
ของอาลีบาบา รวมถึงการท�ำความเข้าใจพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริโภค เพือ่ น�ำมาสร้างประสบการณ์ทที่ นั สมัย ซึง่ จะก่อให้
เกิดประโยชน์ตอ่ ทัง้ ผูป้ ระกอบการและผูบ้ ริโภค

นอกจากนี้ นายสมชาย หาญหิรญ
ั ยังได้กล่าวเสริมว่า “ปัจจุบนั เอสเอ็มอี
ในประเทศไทยก�ำลังเผชิญหน้าทั้งกับโอกาสและความเสี่ยงจากการ
เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วทีเ่ กิดจากเทคโนโลยี ความส�ำเร็จจึงขึน้ อยูก่ บั
ความสามารถในการปรับตัว ด้วยการสนับสนุนผูป้ ระกอบการให้มคี วาม
เข้าใจเกีย่ วกับภูมทิ ศั น์ทางธุรกิจดิจทิ ลั เพิม่ มากขึน้ เราจะสามารถผลักดัน
ให้เกิดการเติบโตทัง้ ส�ำหรับเอสเอ็มอีและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ความมุ่งมั่นของอาลีบาบาในการแบ่งปันประสบการณ์และความ
เชีย่ วชาญในด้านต่าง ๆ เหล่านีจ้ ะช่วยสนับสนุนให้ผปู้ ระกอบการเอสเอ็มอี
มีความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกและโครงการฝึกอบรมนีจ้ ะเป็น
ก้าวส�ำคัญ ที่จะขับเคลื่อนพันธกิจของเราในการยกระดับมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทย” ส�ำหรับการจัดงาน SME Transform #พร้อมเปลีย่ น
ประชารัฐร่วมใจ เชือ่ ม SME ไทยสูส่ ากล ในครัง้ นี้ นับเป็นการด�ำเนินการ
ตามนโยบายของรัฐบาลตามกรอบแนวทาง “ประเทศไทย 4.0” เพือ่ หวังให้
เอสเอ็มอีไทย ก้าวทันต่อการเปลีย่ นแปลงของโลกในยุคดิจทิ ลั ด้วยการ
บริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยี และภูมปิ ญ
ั ญา อีกทัง้ ยังมีเป้าหมายท�ำให้
“GDP SME” เพิม่ ขึน้ จากปัจจุบนั ร้อยละ 36 เป็นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50
ภายในปี 2564
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SPECIAL

COOP

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมเยือนญี่ปุ่น

ร่วมมือยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม น�ำคณะเข้าพบ
หารือกับ MR.TAKESHI UCHIYAMA ประธานกรรมการบริษทั โตโยต้า มอเตอร์
คอร์ปอเรชัน่ และประธานกรรมการ สมาคมความร่วมมือทางเศรษฐกิจญีป่ นุ่ -ไทย หรือ
JTECS (JAPAN-THAILAND ECONOMIC COOPERATION SOCIETY)
ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญีป่ น่ ุ เพือ่ หารือความร่วมมือและยกระดับเอสเอ็มอีดว้ ยเทคโนโลยี
ทีท่ นั สมัย รวมทัง้ มีแผนในการจัดตัง้ CONSORTIUM เพือ่ สร้างความร่วมมือไทย-ญีป่ น่ ุ
ในการจัดท�ำ MASTER PLAN เกีย่ วกับหุน่ ยนต์ทเี่ หมาะสมกับอุตสาหกรรมในประเทศไทย
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โดยในวันเดียวกันนัน้ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงอุตสาหกรรมยังได้น�ำคณะของผู้แทน
กระทรวงอุตสาหกรรมเข้าพบ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม
(METI) ณ กรุงโตเกียว โดยมีการหารือและรายงานผลความส�ำเร็จที่เกิดขึ้นจาก
ความร่วมมือของทัง้ 2 ฝ่าย ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม กับกระทรวงเศรษฐกิจ
การค้า และอุตสาหกรรม (METI) ในช่วงทีผ่ า่ นมา ตลอดจนการขยายความร่วมมือ
เพิม่ เติมในอนาคต
วารสาร อุตสาหกรรม

ทัง้ นี้ ยังได้รว่ มเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความร่วมมือ
ในด้าน Safety and Maintenance ให้กบั ผูป้ ระกอบการ
เอสเอ็มอีในประเทศไทย ระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม,
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ
Technology Policy Coordination and Industrial and
Product Safety กระทรวงเศรษฐกิ จ การค้ า และ
อุตสาหกรรม (METI) โดยมีนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นผูแ้ ทนลงนามฝ่ายไทย
นอกจากนี้ รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงอุ ต สาหกรรม
ยังได้นำ� คณะผูแ้ ทนกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมหารือ
กับ Denso Corporation ในการขยายผลศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม หรือ ITC ไปยัง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยเน้นการ
พัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนา IoT และมาตรฐาน รวมทัง้
ความร่วมมืออื่น ๆ และเสนอให้ทีมงานของไทย-ญี่ปุ่น
มีการหารือระหว่างกันมาขึน้ ทัง้ ในเรือ่ ง ITC, Train the coach
และการช่วยเหลือประเทศเพือ่ นบ้านใน CLMV อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม การไปเยือนญีป่ นุ่ ในครัง้ นีเ้ ป็นการต่อยอด
และขยายผลความร่วมมือให้มคี วามใกล้ชดิ และร่วมกัน
พัฒนาอุตสาหกรรมสู่ Industry 4.0 ซึง่ ได้รบั การตอบรับ
ที่ดีทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่พร้อม
จะน�ำพาประเทศก้าวสู่ยุค 4.0 โดยเร็ว
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จากการหารือในครัง้ นี้ นายอุตตม สาวนายน
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า
ปั จ จุ บั น เป็ น ยุ ค ที่ น่าตื่ น เต้ น ส� ำ หรั บ เอเชี ย
ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของภูมภิ าคเอเชีย
เทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลกสูงขึน้ จาก
20% ในช่วงปี 1980 เป็น 40% ในปี 2016 ซึง่ ใน
ช่วงเวลาเดียวกันนี้ สหรัฐอเมริกา, สหภาพยุโรป
และญีป่ นุ่ ลดลงจาก 65% เป็น 45% มีประชากร
4.5 พันล้านคน คิดเป็น 60% ของประชากรโลก
แต่อย่างไรก็ดี ความส�ำเร็จในอดีตไม่ได้รบั ประกัน
ถึงผลงานในอนาคต เราจ�ำเป็นต้องหันไปมอง
สิง่ ต่าง ๆ ทีท่ ำ� ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในระดับโลก
ขณะเดียวกัน เอเชียเดินมาถึงจุดทีเ่ ป็นทางแยก
แต่เรามัน่ ใจว่าเราจะพัฒนาไปข้างหน้าและมี
ศักยภาพในการเอาชนะประเด็นปัญหาต่าง ๆ
ด้วยเหตุนี้เราจ�ำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อกัน
ความร่วมมือซึง่ กันและกัน และความสามารถ
ในการตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลง โดยเรา
ต้องใช้ Framework เพือ่ ส่งเสริมการเชือ่ มต่อกัน
ซึง่ นอกเหนือจาก “One Belt, One Road” ของจีน
และ “Free and open Indo-Pacific strategy”
ของประเทศญีป่ นุ่ แล้ว ยังมี “ACMECS” ทีเ่ ป็น
ของประเทศไทยและประเทศเพือ่ นบ้าน
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โดยประเทศไทยมีแนวทางการปฏิรปู อุตสาหกรรมทีค่ รอบคลุม เรียกว่า “Thailand
4.0” สิง่ ทีเ่ ป็นแกนหลักส�ำคัญ คือ การผลักดันให้เกิดการรวบรวมนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีขน้ั สูง การเชือ่ มต่อทัง้ ด้านกายภาพและด้านดิจติ อล โดยมีเป้าหมาย
เพือ่ การเติบโตและเจริญรุง่ เรืองไปพร้อมกันกับประเทศเพือ่ นบ้าน โดยมีตวั ขับเคลือ่ น
ทีส่ ำ� คัญ คือ นโยบาย Eastern Economic Corridor ซึง่ จะพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
และอุตสาหกรรมเป้าหมาย พร้อมพัฒนาเมืองใหม่ EEC และนอกเหนือจะเชือ่ มโยง
ภายในประเทศไทยแล้ว ยังเชือ่ มต่อกับประเทศในภูมภิ าคเอเชียและภูมภิ าคอืน่ ๆ
ทัว่ โลกด้วย

ขณะเดียวกัน ประเทศในเอเชียก�ำลังเพิม่ ขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี
แต่ถา้ ไม่นำ� ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ ก็จะเป็นการสูญเสียโอกาสไป
ระบบการผลิตแบบดัง้ เดิมทีเ่ ป็นระบบการผลิตแบบแบ่งงานได้ลา้ สมัย
การเชือ่ มต่อแบบดิจติ อลทีไ่ ร้พรมแดนกลายเป็นเรือ่ งส�ำคัญมากขึน้
ตัวอย่างทีน่ า่ สนใจคือ “Vision Fund” ทีน่ ำ� โดยกลุม่ SOFTBANK
ของญี่ปุ่น พวกเขามุ่งเน้นที่นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและลงทุน
1 แสนล้านดอลลาร์ (11 ล้านล้านเยน) ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็น
ถึงความเป็นไปได้ในการผลักดันเศรษฐกิจของเอเชียด้วยพลังของ
เทคโนโลยี ซึง่ รูปแบบการแข่งขันก็มกี ารเปลีย่ นแปลงไป สิง่ ทีท่ ำ� ให้
เกิดมูลค่าเพิ่มคือการท�ำงานร่วมกันแบบสมาร์ท ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในภูมภิ าคในการเชือ่ มโยงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ไปสูธ่ รุ กิจ และความร่วมมือระหว่างบริษทั ขนาดใหญ่กบั บริษทั
ขนาดเล็กในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่ส�ำคัญ ด้วยเหตุนี้
การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นสิ่งที่ส�ำคัญ
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกุญแจส�ำคัญ พวกเราควรจะ
มุง่ ไปสูก่ ารเป็นผูน้ ำ� โลกผ่านด้านการศึกษา และในท้ายทีส่ ดุ นักเรียน
ในเอเชียจะไม่จำ� เป็นต้องไปศึกษาต่อในยุโรปและสหรัฐอเมริกาอีก
และเยาวชนในยุโรปและสหรัฐอเมริกาจะมาเรียนในเอเชีย
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“

”

ประยุกต์แนวคิดสร้างรายได้
ก้าวไกลสู่ตลาดโลก

“อรอิง โฟรเซนฟรุต” เป็นผูพ้ ัฒนา

และจัดจ�ำหน่ายผลไม้แปรรูปจากธรรมชาติภายใต้
แนวคิด NUTRI-LOC ORN - ING คือการล็อค
ความดีข องโภชนาการในหลากหลายวิ ธี ก าร
ประมวลผลเพือ่ ประโยชน์ของผูบ้ ริโภค พันธมิตร
การผลิตทั้งหมดของ ORN-ING ผสานเข้ากับ
มาตรฐานการผลิตระดับโลกเช่น GMP, ISO และ
HACCP โดยผลิตภัณฑ์เปิดตัว ORN-ING คือ
ไอศกรีมมะม่วงน�้ำดอกไม้สีทองแช่แข็งธรรมชาติ
100% ไม่เติมรสชาติหรือสีเทียม ซึง่ มะม่วงชนิดนี้
มีเฉพาะในบางส่วนของประเทศไทยและเป็นหนึง่ ในพันธุ์
ที่นิยมมากที่สุดในหมู่คนไทย นอกจากนี้ บริษัท
ได้คัดสรรมะม่วงน�้ำดอกไม้ที่มีคุณภาพดีที่สุด
พร้อมกับการประมวลผลมาตรฐาน GMP เพือ่ ให้
ผู้บริโภคได้รับประทานผลไม้ที่ยังคงความสด
ตลอดทัง้ ปี ด้วยการรักษาแบบแช่แข็งตามธรรมชาติ
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นางวลัญช์พัชร เลิศรัตนนนท์
Managing Director
บริษัท อรอิงโฟรเซ่นฟรุต จำ�กัด

จุดเริม่ ต้นของ “อรอิง โฟรเซนฟรุต”
ก่อนหน้านี้ บริษทั ได้ประกอบธุรกิจผลิตเสือ้ ผ้าแฟชัน่ มาเป็นเวลา
20 ปี และได้พบวิกฤตปัญหามากมาย ส่งผลให้บริษทั ต้องหา
ทิศทางประกอบธุรกิจใหม่ โดยขณะทีป่ ระกอบธุรกิจเสือ้ ผ้าบริษทั
ก็ได้มโี อกาสไปประเทศจีนทุกเดือนอยูแ่ ล้วเนือ่ งจากสินค้าต้อง
น�ำเข้าจากเมืองจีน จึงได้เห็นความชอบหรือความต้องการของ
ผลไม้ไทยในแถบของลูกค้าชาวจีน ซึง่ มีความต้องการมากขึน้ เรือ่ ย ๆ
เนือ่ งจากคนจีนส่วนใหญ่จะเชือ่ มัน่ ในคุณภาพของสินค้าไทย
จึงคิดว่าหากคนจีนมีความชอบในผลไม้ไทยมากโดยเฉพาะ
มะม่วง บริษทั จะไปเปิดร้านมะม่วงทีเ่ มืองจีน แต่จากการศึกษาข้อมูล

พบว่ามีหลายอย่างทีบ่ ริษทั ไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ การเช่าพืน้ ที่
การจดทะเบียนบริษัทที่ฮ่องกง เป็นต้น ดังนั้นจึงกลับมาท�ำ
ไอศกรีมมะม่วงเสียบไม้ในเมืองไทย ซึง่ มีความนิยมอยูแ่ ล้วใน
ประเทศญีป่ น่ ุ และเกาหลี แต่ยงั ไม่มบี ริษทั ใดท�ำเป็นพรีเมีย่ ม โปรดักส์
ทีม่ รี สชาติดี และระบุลงบน Package ว่าเป็นมะม่วงสายพันธุใ์ ด
บริษทั จึงได้เริม่ ผลิตสินค้าตัวนีข้ นึ้ มาทัง้ ๆ ทีย่ งั ไม่มคี วามเข้าใจ
ในเรือ่ งอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร แต่บริษทั ก็มคี วามพยายาม
เป็นอย่างมาก ซึง่ บริษทั ยังมองทุกอย่างแบบแม่คา้ ว่าถ้าผลิตภัณฑ์ดี
ยังไงก็ตอ้ งขายได้ บริษทั ก็คดิ แค่วา่ ท�ำทุกอย่างให้มนั ขายได้แค่นนั้

กว่าจะมาเป็น ไอศกรีมมะม่วงนำ�้ ดอกไม้สที อง
ไอศกรีมมะม่วงเสียบไม้เป็นอีกทางเลือกหนึง่ เนือ่ งจากในยุคก่อน
คุณปูม่ สี วนมะม่วงและมีสวนผลไม้มากมาย ส่วนตัวเราเองเป็น
คนเมือง และในการด�ำเนินชีวติ ในปัจจุบนั ของคนเมืองจะต้องการ
ความสะดวกรวดเร็ว แต่ทกุ คนก็ยงั มองหาอาหารทีอ่ ร่อย และ
รสชาติทดี่ ี ดังนัน้ จึงคิดได้วา่ หากสามารถท�ำให้คนเมืองได้ใกล้ชดิ
กับสินค้าทีเ่ ป็นธรรมชาติมากขึน้ ตอบโจทย์ในเรือ่ งของความ
สะดวกสบายมากขึน้ น่าจะเป็นทางเลือกทีด่ ี จึงได้ผลิตไอศกรีม
มะม่วงน�ำ้ ดอกไม้สที องขึน้ ซึง่ บริษทั มีทมี งานทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ
ใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่การตรวจสอบและทดสอบดินควบคุม
ความชืน้ ในดิน ใช้กระบวนการทางธรรมชาติเพือ่ การปลูกมะม่วง
ให้ได้ผลดีทสี่ ดุ เก็บเกีย่ วผลไม้ให้ถกู ต้องเมือ่ พร้อม และเลือกเฉพาะ
ทีต่ รงตามมาตรฐานธรรมชาติกระบวนการสุกด้วยตนเอง

บริษทั รับมือต่อการเปลีย่ นแปลง

ในยุคดิจทิ ลั อย่างไร

บริษัทมีจุดอ่อนในเรื่องของการใช้เครื่องมือดิจิทัลต่าง ๆ ซึ่งก่อนหน้านี้
ทีข่ ายเสือ้ ผ้าก็คดิ แค่วา่ หน้าร้านเป็นสิง่ ส�ำคัญ แต่ปจั จุบนั โลกเปลีย่ นไปแล้ว
เทคโนโลยีเป็นสิง่ ส�ำคัญซึง่ ทุกคนต้องยอมรับและปรับตัว โดยสือ่ ออนไลน์
มีความส�ำคัญมากในเรือ่ งของการเพิม่ ยอดขาย ซึง่ หน่วยงานภาครัฐได้เข้ามา
เพิม่ ศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีให้กบั บริษทั ท�ำให้บริษทั ได้เข้าไปเรียนรู้
และน�ำมาปรับประยุกต์ใช้ ท�ำให้บริษทั มีชอ่ งทางใหม่ในการติดต่อกับลูกค้า
ส่งผลให้องค์กรเติบโตและแข็งแรงขึน้
วารสาร อุตสาหกรรม
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มุมมองทีม่ ตี อ่

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
การแปรรูปอาหารสามารถสร้างความแตกต่างได้หลากหลาย และยังมี
จุดทีค่ นไทยสามารถน�ำผลผลิตไปแปรรูปเป็นอะไรได้อีกหลายอย่างด้วย
การท�ำสิ่งใหม่ หรือการน�ำเสนอแบบใหม่ โดยสินค้าในเมืองไทยมีสนิ ค้า
อีกมากมายหลายอย่างทีย่ งั มองเห็นและเป็นทีต่ อ้ งการของตลาดโลก

กระทรวงอุตสาหกรรม

ให้ความช่วยเหลือในด้านใดบ้าง
เนือ่ งจากบริษทั ไม่มคี วามรูใ้ นเรือ่ งอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารมาก่อน จึงได้ศกึ ษาหาข้อมูลและได้เข้าร่วมโครงการ Genius Academy
ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และจากโครงการนีท้ ำ� ให้บริษทั เปลีย่ นมุมมองเรือ่ งการขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ
หรือการขอความร่วมมือจากภาครัฐไปโดยสิน้ เชิง จากมุมมองเดิมทีค่ ดิ ว่ามันจะต้องล้าสมัย และไม่เทียบเท่ากับประสบการณ์จริง แต่เมื่อได้
สัมผัสก็พบว่าโครงการดังกล่าว ท�ำให้ได้รับความรู้ Connection และช่องทางต่าง ๆ ที่ท�ำให้บริษัทเติบโต อีกทั้งยังท�ำให้
คนธรรมดาคนหนึง่ ทีค่ ดิ แค่เป็นเพียงแม่คา้ กลายเป็นนักธุรกิจทีม่ วี สิ ยั ทัศน์และก้าวไปข้างหน้าสามารถน�ำสินค้าทีเ่ ป็นเพียงไอเดียเล็ก ๆ
ไปสูต่ ลาดโลกได้

ปัญหาและอุปสรรค
บริษทั มีปญ
ั หาในเรือ่ งของการสือ่ สารท�ำความเข้าใจกับลูกค้า ซึง่ ในเมืองไทย
ยังไม่คอ่ ยมีใครให้ความส�ำคัญในเรือ่ งผลไม้แช่แข็ง เนือ่ งจากทัศนคติ
ของผูซ้ อื้ ในเมืองไทยยังมองว่าตัวโฟรเซนมันไม่สดเหมือนการทานผลสด
แต่จริง ๆ แล้วการโฟรเซนนัน้ เป็นการล็อคคุณค่าทางอาหารและความสด
ทุกอย่างไว้จากหน้าไร่ ด้วยการใช้ความเย็นอย่างรวดเร็วไปหยุดคุณค่า
ทุกอย่างเอาไว้เปรียบเสมือนการถนอมอาหาร ซึง่ การทานผลไม้สดยังมี
ข้อด้อยในการขนส่ง ซึง่ ท�ำให้เกิดการสูญเสียน�ำ้ และท�ำให้คณ
ุ ค่าทางอาหาร
ลดลง ซึง่ ในส่วนนีย้ งั เป็นปัญหาของบริษทั ทีจ่ ะต้องสือ่ สารกับลูกค้าให้
เกิดความเข้าใจ
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แผนการด�ำเนินงานในอนาคต
จากการทีบ่ ริษทั ได้เข้าร่วมในโครงการของภาครัฐ ท�ำให้มมุ มอง
ในการท�ำธุรกิจของบริษทั เปลีย่ นไป ซึง่ สินค้าไอศกรีมมะม่วงเสียบไม้
เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น แต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ท�ำให้
บริษทั สร้างรายได้และยังสามารถส่งออกไปได้ทวั่ โลก ทางบริษทั
คิดว่าจากหลายสิ่งหลายอย่างที่ได้ถูกพัฒนามาจากภาครัฐ
ท�ำให้บริษทั สามารถคิดสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ คิดสินค้าทีแ่ ตกต่าง
โดยทีไ่ ม่มขี อ้ จ�ำกัดใด ๆ โดยเป็นการน�ำความคิดทีเ่ รียกว่า Creative
thinking เข้ามาใช้ ซึง่ บริษทั ได้รบั การถ่ายทอดจากหน่วยงาน
ภาครัฐมา และท�ำให้บริษทั คิดว่ายังสามารถคิดค้นและพัฒนา
สิง่ ใหม่ตอ่ ไปได้เรือ่ ย ๆ ภายใต้แบรนด์ของตนเอง

ไอเดี ย ไอศกรี ม มะม่ ว งเสี ย บไม้
ภายใต้แบรนด์ “อรอิง” นับเป็น
อีกหนึง่ รูปแบบสินค้าทีน่ า่ จับตามอง
ภายใต้รู ป แบบของผลไม้ แ ช่ แ ข็ ง
มี ก ารปรั บ ใช้ ไ ม้ เ สี ย บเพื่ อ ให้
สามารถทานง่ายและคล้ายคลึงกับ
ไอศกรีมและมีจดุ เด่นกว่าไอศกรีม
ผลไม้ทวั่ ไป คือผูท้ านจะได้รบั ประทาน
เนื้ อ ผลไม้ ที่ แ ท้ จ ริ ง ไม่ผ่านการ
ปรุงแต่งกลิน่ หรือรสชาติ เพียงแต่
เป็นการทานผลไม้ที่มีความเย็น
จากอุณหภูมแิ ช่แข็งทีย่ งั คงคุณค่า
ทางสารอาหารและความสดของ
มะม่ ว งเสมื อ นทานผลสดจาก
หน้าไร่
วารสาร อุตสาหกรรม
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ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติ
ด้วยศาสตร์สุคนธบ�ำบัดจาก

“บ้านหอมทิพย์”
“บ้านหอมทิพย์” ผู้ผลิต และจัดจ�ำหน่าย เวชส�ำอางสมุนไพร
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ผิวกาย แฮร์โทนิคดูแลเส้นผม กลิ่นหอม
จากดอกไม้ธรรมชาติ น�้ำมันหอมระเหยด้วยศาสตร์สุคนธบ�ำบัด
จากผูเ้ ชีย่ วชาญโดยเฉพาะ บ�ำรุงภายนอก ฟืน้ ฟูภายใน โดยการน�ำ
สมุนไพรมารวมกับนวัตกรรมจึงเกิดเป็นแบรนด์บ้านหอมทิพย์
ทีผ่ ลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติทมี่ กี ลิน่ หอม และสามารถ
บ�ำบัดร่างกายภายในได้ตามศาสตร์สุคนธบ�ำบัด โดยไม่แต่งเติม
กลิ่นสังเคราะห์

จุดเริ่มต้นของ “บ้านหอมทิพย์”
นางภัทรวดี ทนุผล เจ้าของธุรกิจ บ้านหอมทิพย์ เล่าว่า ตนได้พฒ
ั นา
ผลิตภัณฑ์ทงั้ หมดโดยน�ำความรูจ้ ากโครงการ “เสริมสร้างผูป้ ระกอบ
การใหม่” (New Entrepreneurs Creation : NEC) มาประยุกต์ใช้และ
พัฒนาเป็นโปรดักส์ขนึ้ มา ซึง่ เดิมทีตนประกอบอาชีพเป็นแพทย์แผนไทย
อิสระ และมีความรูเ้ รือ่ งสมุนไพร จึงได้นำ� สมุนไพรมาท�ำเป็นเครือ่ งดืม่
น�ำ้ หอม และ Body Care โดยเครือ่ งดืม่ สมุนไพรบ้านหอมทิพย์ได้กลัน่
เอาสารสรรพคุณออกมา ซึง่ สารสมุนไพรทีไ่ ด้จะออกมาในรูปแบบของ
กลิน่ และน�ำ้ มัน จากนัน้ จึงน�ำกลิน่ ทีส่ ามารถละลายในน�ำ้ ได้ดมี าท�ำ
เป็นเครือ่ งดืม่ สมุนไพร ส่วนน�ำ้ มันหอมระเหยน�ำมาท�ำเป็นน�ำ้ หอม
ซึง่ ผลิตภัณฑ์นำ�้ หอมของบ้านหอมทิพย์มคี วามพิเศษ คือ ได้รวม
สมุนไพรทัง้ หมด 14 กลิน่ ไว้ในน�ำ้ หอมเพียงขวดเดียว นอกจากนี้
ยังมีผลิตภัณฑ์ Essence บ�ำรุงผิวหน้าสกัดจากมะม่วงหาวมะนาวโห่
สมอ มะขามป้อม พลับพลึง และ Jojoba Oil มีสรรพคุณท�ำให้ผวิ หน้า
กระจ่างใส เนียนนุม่ ชุม่ ชืน้ เสริมความยืดหยุน่ ทีช่ นั้ ผิว ช่วยให้ผวิ
กระชับเต่งตึงแลดูออ่ นกว่าวัย

นางภัทรวดี ทนุผล

เจ้าของธุรกิจ บ้านหอมทิพย์

20

วารสาร อุตสาหกรรม

ใช้ศาสตร์สุคนธบำ�บัดในการผลิต
สุคนธบ�ำบัด หรือ Aromatherapy เป็นทั้งศาสตร์และศิลปะ
ในการใช้น�้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติ essential oil or
volatile ในการบ�ำบัดรักษา หรือบรรเทาอาการของโรค โดย
บ้านหอมทิพย์ได้ใช้สคุ นธ์บำ� บัดในการผลิตผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ
ที่ท�ำให้สุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ ตลอดจนช่วยเสริม
ความงาม โดยอาศัยคุณสมบัติที่มีกลิ่นหอมและระเหยได้
ของน�้ำมันหอมระเหย โมเลกุลเล็ก ๆ ของน�้ำมันหอมระเหย
สามารถถูกสูดดมเข้าทางช่องจมูก และส่งผ่านไปยังสมอง

ส่วนกลางมีผลท�ำให้การท�ำงานของระบบอวัยวะต่าง ๆ ของ
ร่างกายและสมองรวมถึงจิตใจและอารมณ์ได้สมดุล จึงสามารถ
บ�ำบัดอาการต่าง ๆ ได้เช่น ลดความเครียด ช่วยให้หลับสบาย
หรือกระตุ้นให้สดชื่น ตลอดจนมีผลต่อการหลั่งของฮอร์โมน
บางชนิดได้ นอกจากผลทางร่างกายยังช่วยลดความเจ็บปวด
ของกล้ามเนื้อ ลดการอักเสบ ฆ่าเชื้อโรค ลดอาการระคาย
เคืองของผิวหนัง และยังช่วยเสริมความงามท�ำให้ผิวชุ่มชื้น
เต็งตึง เป็นต้น

ภาครัฐสนับสนุนอุตสาหกรรมการแพทย์
แผนไทยอย่างต่อเนื่อง

กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานภาครัฐทีด่ แู ลกรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และตัง้ แต่ปี 2560-2564 ได้มี
การชูผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เป็นโปรดักส์แชมป์เปี้ยนอยู่หลาย
รายการซึง่ เป็นโปรดักส์หลักทีเ่ ป็นผลิตภัณฑ์ของบ้านหอมทิพย์
อาทิเช่น ไพร กระชายด�ำ บัวบก และขมิน้ ชัน เป็นต้น นอกจากนี้
หน่วยงานภาครัฐยังได้สง่ เสริมในเรือ่ งของยา อาหาร และเครือ่ งส�ำอาง
อีกด้วย ซึง่ กระทรวงสาธารณสุขได้ควบคุมโรงงานทีผ่ ลิตให้ได้มาตรฐาน
GMP ดังนั้นผู้ที่รับประทานเครื่องดื่มสมุนไพร จึงมั่นใจได้ว่า
ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย

วารสาร อุตสาหกรรม
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พัฒนาธุรกิจเพื่อรองรับกับยุค 4.0 อย่างไร
บ้านหอมทิพย์ได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐและน�ำมาพัฒนาธุรกิจ เพื่อรองรับยุคดิจิทัล โดยบ้านหอมทิพย์มี
ความเชือ่ มัน่ ว่าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผลิตภัณฑ์ทดี่ ี จึงต้องท�ำการออกแบบผลิตภัณฑ์เพือ่ ให้เป็นทีจ่ ดจ�ำแก่กลุม่ ลูกค้า ถัดมา
ก็ได้ศกึ ษาการท�ำ เว็บไซต์, Facebook Fanpage, LINE@ รวมไปถึง Instagram โดยบ้านหอมทิพย์มสี อื่ ออนไลน์ทกุ ช่องทาง
เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

สิ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรม
เริม่ แรกบ้านหอมทิพย์ได้เข้าร่วมโครงการ “เสริมสร้างผูป้ ระกอบการใหม่” (New Entrepreneurs Creation : NEC) ซึง่ เป็นจุดเริม่ ต้น
ของชีวติ ทีห่ นั มาประกอบธุรกิจ และท�ำอย่างมีความสุข โดยได้เอาความรูท้ มี่ อี ยูแ่ บ่งปันให้ผอู้ นื่ เช่น เครือ่ งดืม่ ทีม่ สี รรพคุณในการ
ขับลมช่วยย่อยทีบ่ า้ นหอมทิพย์ได้ผลิตขึน้ ผูท้ รี่ บั ประทานจะได้รบั ประโยชน์อย่างแน่นอน ถัดมายังได้รบั การส่งเสริมจากกระทรวง
อุตสาหกรรมในเรือ่ งสถานทีจ่ ดั จ�ำหน่าย หรือช่องทางการจัดจ�ำหน่าย และได้ให้โอกาสบ้านหอมทิพย์ได้ไปออกบูธจัดแสดงสินค้า
อาทิเช่น งาน “SME Transform # พร้อมเปลีย่ น ประชารัฐร่วมใจ เชือ่ ม SMEs ไทยสูส่ ากล” นอกจากนี้ เมือ่ ประมาณต้นปีทผี่ า่ นมา
ก็ยงั ได้รบั การคัดเลือกให้เข้าร่วมในโครงการ “บ่มเพาะธุรกิจ” ซึง่ ได้สง่ ให้ทาง สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒ
ั น์เป็นพีเ่ ลีย้ งและดูแล
เนือ่ งจากผลิตภัณฑ์ของบ้านหอมทิพย์เป็นเครือ่ งดืม่ และเพิง่ ท�ำเป็นธุรกิจใหม่ ซึง่ ยังขาดความมัน่ ใจและไม่มปี ระสบการณ์ในเรือ่ ง
ของการขายปลีก และไม่ได้คำ� นึงถึงผลก�ำไร โดยโครงการนีไ้ ด้ให้ความรูแ้ ก่บา้ นหอมทิพย์ ว่าในการท�ำธุรกิจ ไม่ได้เพียงแค่คดิ ถึง
ต้นทุนของวัตถุดบิ เท่านัน้ แต่ตอ้ งคิดทัง้ องค์รวม ดังนัน้ โครงการนีจ้ งึ ได้ชว่ ยเหลือ และวางแผนการท�ำธุรกิจให้กบั บ้านหอมทิพย์
รวมไปถึงการออกบูธงานแสดงสินค้า และยังช่วยดูแลว่าควรจัดบูธอย่างไรให้เข้ากับชือ่ บ้านหอมทิพย์ คือ “หอม ดี และมีประโยชน์
ต่อร่างกาย” ซึง่ เป็นสิง่ ทีบ่ า้ นหอมทิพย์พงึ พอใจเป็นอย่างมาก
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ปัญหาและอุปสรรค
ทุกวันนีบ้ า้ นหอมทิพย์ขายผลิตภัณฑ์เพราะอยากให้คนมีสขุ ภาพดี จึงไม่ได้คดิ ถึงผลก�ำไร ส่งผลให้เกิดปัญหา
เนื่องจากต้องควักเงินเดือนจากกระเป๋าตัวเองมาท�ำธุรกิจ เพราะไม่มีก�ำไรจากการขาย นอกจากนี้
บ้านหอมทิพย์ยงั มีอปุ สรรคในเรือ่ งการออกแบบผลิตภัณฑ์ และเรือ่ งองค์ความรูใ้ นการท�ำสือ่ ออนไลน์ตา่ ง ๆ
ซึง่ นางภัทรวดี กล่าวว่า ตนยังต้องเรียนรูอ้ กี มาก ซึง่ ก็เรียนรูไ้ ด้ชา้ จึงต้องใช้ความเพียรเยอะกว่าคนอืน่

บ้านหอมทิพย์ขอขอบคุณทุกองค์กรทีส่ ง่ เสริมและสนับสนุน โดยเฉพาะกระทรวงอุตสาหกรรม
ทีค่ อยให้ความรูแ้ ละต่อยอดธุรกิจของบ้านหอมทิพย์ ให้เป็นทีร่ จ้ ู กั และเติบโตอย่างก้าวไกล ...
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EC CORNER

ประชาคมอาเซียน
การวางแผนร่วมกันที่ยั่งยืน

การก้าวเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน เป็นการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจร่วมกันของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนทัง้ 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย
ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลปิ ปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม ปัจจุบนั ได้วางแผน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 ไว้ โดยเน้นปัจจัย R&D หรือ งานวิจยั
และพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทัง้ นวัตกรรมใหม่ ๆ และความ
คิดสร้างสรรค์ เพือ่ ขับเคลือ่ นเข้าสูอ่ าเซียนยุคใหม่ ผ่านมาตรการในเชิง
ยุทธศาสตร์ดงั นี้

ด้านนวัตกรรมอาเซียน

การยกระดับนวัตกรรม เพื่อวางแผนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 ได้วางมาตรการต่าง ๆ ดังนี้

เสริมสร้างแลกเปลีย่ นข้อมูลการสร้าง
เครือข่ายทั้งในระดัมหาวิทยาลัยและ
ภาคเอกชนของอาเซียน

ส่ง เสริ ม สภาวะแวดล้ อ มในเชิ ง
นโยบายของอาเซียน เพื่อเสริมสร้าง
นวัตกรรมแบบใหม่

ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง อุ ท ยานวิ จั ย
เทคโนโลยี

ส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิทางปัญญา
ให้เข้มแข็งมากยิง่ ขึน้

ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของอาเซียนในห่วงโซ่มลู ค่าโลกทีเ่ ป็น
รูปแบบการค้ายุคใหม่

ดึงบริษัทด้านเทคโนโลยีชั้นน�ำเข้ามา
ประกอบธุรกิจในอาเซียนมากขึน้
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ด้านเศรษฐกิจดิจทิ ลั อาเซียน

การยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อวางแผนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 ได้มีการระบุถึงความร่วมมือไว้ดังนี้

พัฒนาและส่งเสริมการค้า
ในรูปแบบดิจทิ ลั

ส่ง เสริ ม ความปลอดภั ย
ทางโลกไซเบอร์มากขึน้

ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศในตลาดร่วม
โดยสนับสนุนการเคลื่อนย้ายเสรีของ
สินค้าบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้เกิดขึน้ ภายในอาเซียน

ส่งเสริมวิชาชีพแรงงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
อาเซียนให้ขยายตัวมากขึน้

สนับสนุนการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์
ให้เติบโตมากขีน้

เพิ่มเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็ ว สู ง ให้ มี ค วาม
ครอบคลุมทัว่ ทัง้ อาเซียน

ส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ
e-commerce

ด้านวิทยาศาสตร์อาเซียน

เพื่อวางแผนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 ทางด้านวิทยาศาสตร์ จึงได้มีการระบุถึงมาตรการต่าง ๆ ไว้ดังนี้

การจัดท�ำแผนอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ส่งเสริมการเคลือ่ นย้ายนักวิทยาศาสตร์
และนักวิจยั ในโครงการต่าง ๆ ทีอ่ าเซียน
ท�ำร่วมกัน

เสริมสร้างความแข็งแกร่งของเครือ
ข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

การวางแผนร่วมกันในครัง้ นีน้ อกจากจะท�ำให้ประชาคมอาเซียนก้าวไป
ข้างหน้าแล้ว ยังท�ำให้นานาชาติเห็นถึงความสามัคคีของกลุม่ ประเทศ
อาเซียนว่ามีความเข็มแข็งไม่นอ้ ยกว่ากลุม่ ประชาคมใดในโลก
วารสาร อุตสาหกรรม
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CONOMIC VIEWS

ปั้นฝันให้เป็นจริง

ด้วยศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ITC
นโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประเทศไทยเพื่อก้าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบใหม่
โดยเป็นเศรษฐกิจทีใ่ ช้การขับเคลือ่ นด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ทสี่ ามารถเพิม่ ขีดความสามารถให้กบั
ภาคอุตสาหกรรม โดยต้องมีการพัฒนาความคิดให้มคี วามสร้างสรรค์มากขึน้ การวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีตา่ ง ๆ จึงต้องมีการเสริมความแข็งแกร่งในด้านของนวัตกรรมและเทคโนโลยี

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยกระทรวงอุตสาหกรรม
ร่วมมือกับส�ำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวง
ดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม ขานรับนโยบายการปฏิรปู
ประเทศไทยเข้าสูย่ คุ 4.0 ด้วยการร่วมมือกันจัดตัง้ ศูนย์
ปฏิรปู อุตสาหกรรม (Industry Transformation Center : ITC)
เพือ่ เป็นศูนย์กลางในการเชือ่ มโยงนวัตกรรม งานวิจยั ต่าง ๆ
ส�ำหรับผูป้ ระกอบการเอสเอ็มอี โดยมีวตั ถุประสงค์หลักคือ
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1. เศรษฐกิจชีวภาพ 2. การแพทย์และสุขภาพครบวงจร 3. อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีขนั้ สูง 4. อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และ 5. อุตสาหกรรมดิจทิ ลั
โดยศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ITC) นั้น จะให้บริการตั้งแต่การให้
ค�ำปรึกษาผูป้ ระกอบการในการท�ำผลิตภัณฑ์ การเลือกวัสดุ การออกแบบ
เชิงกราฟฟิก เชิงวิศวกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพือ่ ให้ตอบโจทย์ผป้ ู ระกอบการ
รวมไปถึงผู้ผลิตและผู้บริโภคได้อีกด้วย
โดยศูนย์ปฏิรปู อุตสาหกรรม (ITC) จะประกอบไปด้วยแพลทฟอร์ม
บริการ 4 ส่วน ได้แก่ 1. ITC Match ท�ำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง
ทีเ่ ชือ่ มโยงสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากผูน้ ำ� อุตสาหกรรมทัง้ ใน
และนอกประเทศ รวมทัง้ บริษทั ขนาดใหญ่ เพือ่ สร้างความแข็งแกร่ง
ในการพั ฒ นาถ่ า ยทอดเทคโนโลยี แ ละองค์ ค วามรู ้ ใ ห้ กั บ
ผู้ประกอบการ 2. ITC Innovate ศูนย์สาธิตและฝึกอบรมเพื่อให้
ผูป้ ระกอบการได้ทดลองใช้งานเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยมีผเู้ ชีย่ วชาญ
จากเครื อ ข่ า ยภาคอุ ต สาหกรรมทั้ ง ในและต่ า งประเทศพร้ อ ม
ให้คำ� ปรึกษาให้ความรูส้ ำ� หรับการพัฒนาอุตสาหกรรมหรือเอสเอ็มอี
3. ITC Share แหล่งรวบรวมบริการเครือ่ งมือ เครือ่ งจักร ทัง้ ฮาร์ดแวร์
และซอฟท์แวร์ที่ทันสมัย เช่น เครื่องพิมพ์สามมิติ เพื่อช่วยสร้าง
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการ และ 4. ITC Fund เป็น
สื่อกลางในการแนะน�ำสิทธิประโยชน์ด้านการเงินจากสถาบัน
การเงินหรือภาครัฐและเชื่อมโยงนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อเปิดช่องทางให้ผู้ประกอบการระดมทุนและต่อยอดขีดความ
สามารถการแข่งขันในตลาดให้แข็งแกร่ง
โดยทั้ง 4 แพลตฟอร์มจะถูกบรรจุเป็นการบริการในรูปแบบต่าง ๆ
ในศูนย์ปฏิรปู อุตสาหกรรม (ITC) ซึง่ ประกอบไปด้วย 1. อาคารต้นคิด
สตูดโิ อ (Ton Kit Studio) เป็นพืน้ ที่ Co-Working Space ทีร่ วบรวม
เครือ่ งจักรอุปกรณ์สำ� หรับการผลิตชิน้ งานต้นแบบเชิงอุตสาหกรรม
ส�ำหรับบุคคลทีส่ นใจการผลิตผลิตภัณฑ์ให้มาร่วมคิด ท�ำและแลกเปลีย่ น
ไอเดียใหม่ ๆ เพื่อต่อยอดงานที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น 2. อาคารต้นกล้า
แกลลอรี่ (Ton Kla Gallery) เป็นพื้นที่จัดอบรมให้ความรู้ด้าน
อุตสาหกรรมรวมทั้งเป็นแกลลอรี่จัดแสดงเทคโนโลยีและสินค้า
ให้ผป้ ู ระกอบการได้ชมนวัตกรรมใหม่ ๆ เพือ่ เป็นแนวทางในการพัฒนา
สินค้าและธุรกิจต่อไป 3. ต้นคูณ เลาจน์ (Ton Koon Lounge) เป็น
ศูนย์พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์และความร่วมมือทางธุรกิจ โดยบริษทั พีทที ี
โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน) มุง่ เน้นให้คำ� ปรึกษาและสนับสนุน
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ธุรกิจเชิงนวัตกรรม เพือ่ ต่อยอดแนวคิดนวัตกรรม และเพือ่ สร้างมูลค่า
เพิม่ ให้กบั ผลิตภัณฑ์ของผูป้ ระกอบการรวมทัง้ เสริมสร้างศักยภาพการ
แข่งขันในระดับสากล
วารสาร อุตสาหกรรม
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นอกจากนี้ ภายในศู นย์ ปฏิ รู ปอุ ตสาหกรรม (ITC) ยั ง เป็ น แหล่ ง รวบรวม
เครื่ อ งออกแบบและอุ ป กรณ์ ที่ ทั น สมั ย ส� ำ หรั บ การผลิ ต ชิ้ น งานต้ น แบบ
เชิงอุตสาหกรรมเพื่อช่วยสร้างงานให้ผู้ประกอบการหลากหลายประเภทธุรกิจ
อาทิเช่น SLM Solution 125 เครือ่ งพิมพ์สามมิตริ ะบบ Selective Laser Melting
Machine สามารถสร้างชิ้นงานต้นแบบจากผงโลหะ เช่น ผงโลหะไทเทเนียม
ผงโลหะสแตนเลส ผงโลหะอลูมเิ นียม ผงโลหะเงิน และผงโลหะทอง Object 260
Connex 3 เครื่องพิมพ์สามมิติระบบ Poly Jet สามารถสร้างชิ้นงานต้นแบบ
จากวัสดุ ABS, PP และ Rubber ได้พร้อมกัน โดยชิ้นงานต้นแบบสามมิตทิ ไี่ ด้
จะมีคุณสมบัติ แข็ง นุ่ม มีสี โปร่งแสงหรือทึบแสง, EOS Formiga P110
เครื่องพิมพ์สามมิติระบบ Additive Manufacturing of Polymer สามารถ
สร้างชิน้ งานต้นแบบจากผลพลาสติก PA, Geomagic Touch เครือ่ งช่วยในการ
ขึ้ น รู ป โมเดลสามมิ ติ ช ่ ว ยปั ้ น โมเดลสามมิ ติ ใ นเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
ให้เหมือนกับปัน้ ชิน้ งานจริง, Infoot Scan เครือ่ งสแกนสามมิตสิ ำ� หรับสแกนเท้า
โดยเฉพาะสามารถสแกนเท้าพร้อมกับวัดขนาดและบอกต�ำแหน่งกระดูกเท้า
ได้โดยอัติโนมัติ, Artec Eva Scanner เครื่องสแกนแบบพกพาขนาดเล็ก
สามารถสแกนวัตถุพร้อมทั้งเก็บรายละเอียดของสีของวัตถุที่สแกนได้ด้วย
สามารถใช้สแกนชิ้นงานขนาดใหญ่ได้ และ Zund S3 M800 เป็นโต๊ะระบบ
ดิจิทัล สามารถตัดวัสดุแผ่นได้หลายชนิด เช่น กระดาษแข็ง กระดาษลูกฟูก
แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด แผ่นหนัง แผ่นพลาสติก สติ๊กเกอร์ เป็นต้น
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ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ITC) แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อให้บริการอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีทที่ นั สมัย รวมถึงเป็นศูนย์กลางทีด่ งึ ความหลากหลายของหน่วยงาน
ทีม่ คี วามช�ำนาญด้านการออกแบบและวิศวกรรมจากผูน้ ำ� เทคโนโลยีระดับโลก
จากสถาบันเครือข่ายผูป้ ระกอบการ จากสมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุนต่าง ๆ
มาให้บริการแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี หวังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและ
ตอบโจทย์นโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” อย่างเต็มรูปแบบ
วารสาร อุตสาหกรรม
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AR UND THE WORLD

“แอสตัน มาร์ติน”

ผนึก “โรลส์-รอยส์”
สร้างรถหรูบินได้

แอสตัน มาร์ติน จับมือ โรลส์-รอยส์ สร้างเครื่องบินส่วนตัว
ที่ทางบริษัทเรียกว่าเป็น “รถหรูบินได้” ด้วยความร่วมมือกับ
ที ม วิ ศ วกรจาก Cranfield University หวั ง แก้ ป ั ญ หารถติ ด
ในเมืองกรุง ด้วยเครื่องบินหรูระดับไฮเอนด์ มีชื่อว่า Volante
Vision Concept มี 3 ทีน่ งั่ ขับเคลือ่ นด้วยระบบไฮบริด ท�ำความเร็ว
ได้สูงสุด 200 ไมล์ต่อชั่วโมง และขึ้นลงในแนวดิ่ง เหมือนกับ
แท็กซีโ่ ดรนทีย่ กั ษ์ใหญ่ดา้ นการบินและบริษทั เทคโนโลยีหลายแห่ง
พยายามแข่งกันพัฒนาขึ้นมา
ทั้งนี้ ผู้บริหารแอสตัน มาร์ติน ยังกล่าวว่าราคาของเครื่องบิน
Volante Vision Concept นี้จะอยู่ระหว่าง 3-5 ล้านปอนด์ หรือ
ราว 130-220 ล้านบาท

จีนเปิดตัว

“ROBO BANK”

ส่งเสริมระบบธนาคารไร้พนักงาน

ธนาคารของรัฐบาลจีน China Construction Bank ในนครเซีย่ งไฮ้
เปิดตัวพนักงานต้อนรับทีเ่ ป็นหุน่ ยนต์ ซึง่ ท�ำให้กลายเป็นธนาคาร
ระบบอัตโนมัตอิ ย่างสมบูรณ์ของจีน โดยหุน่ ยนต์ตวั นีพ้ ฒ
ั นาโดย
บริษัท iYiou High Tech ที่ใช้ระบบตรวจจับใบหน้า หรือ face
recognition ในการระบุตวั ตนของเจ้าของบัญชี ซึง่ มีความแม่นย�ำ
สูงกว่าการพึง่ พาพนักงานในระบบธนาคารแบบดัง้ เดิม
ปัจจุบนั มีธนาคารหลายประเทศทีน่ ำ� เอาเทคโนโลยีทนั สมัยเข้ามาช่วย
ในภาคการเงิน แต่จนี จะเป็นผูส้ ร้างความแตกต่างด้วยเทคโนโลยี
ระบบจดจ�ำใบหน้า นอกจากนี้ ธนาคารดังกล่าวยังมีระบบเทคโนโลยี
เสมือนจริง หรือ Virtual Reality ทีเ่ ปิดโอกาสให้ลกู ค้าสวมแว่นตา VR
เพือ่ ศึกษาข้อมูลการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสามารถเข้าถึง
ธนาคารบนโลกเสมือนจริงนีไ้ ด้ผา่ นสมาร์ทโฟนด้วย
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“AMAZON”

เปิดตัวบ้านตัวอย่าง
“สมาร์ท โฮม”
บริษทั เทคโนโลยี Amazon ประกาศว่าได้พฒ
ั นาเครือข่ายเทคโนโลยี
Smart Home ผ่านอุปกรณ์ Alexa สั่งงานด้วยเสียงเพื่อควบคุม
อุปกรณ์แบบ Smart ต่าง ๆ ภายในบ้านได้ง่ายขึ้น โดย Amazon
ระบุว่า ได้ร่วมมือกับบริษัทก่อสร้างที่อยู่อาศัย Lennar Corp
เพื่อจัดท�ำแบบบ้านตัวอย่างซึ่งควบคุมด้วย Alexa และอุปกรณ์
อัจฉริยะทัง้ หมด ทีศ่ นู ย์แสดงเทคโนโลยีของ Amazon หรือ Amazon
Experience Center ซึง่ เปิดให้บริการแล้วใน 15 เมืองใหญ่ของสหรัฐฯ
รวมทั้ง นครลอสแองเจิลลีส นครดัลลัส และกรุงวอชิงตัน

โดยผูบ้ ริหารของ Lennar Corp เชือ่ ว่า การจับมือกับ Amazon ครัง้ นี้
จะช่วยกระตุน้ ยอดขายบ้านของบริษทั ได้เช่นกัน นอกจากนี้ บริษทั
วิจยั ด้านการตลาด ReportLinker ระบุวา่ ตลาดอุปกรณ์ Smart home
ต่าง ๆ ทัว่ โลก จะมีมลู ค่าราว 107,400 ล้านดอลลาร์ ภายในปี ค.ศ.
2023

“หุ่นยนต์บาริสต้า”

รุกตลาดกาแฟในแท็กซัส

ชาร์ลส สตูดอร์ ผูก้ อ่ ตัง้ บริษทั Briggo เจ้าของหุน่ ยนต์บาริสต้า
เปิดเผยว่า หุ่นยนต์บาริสต้าที่ผลิตขึ้น จะเริ่มต้นตั้งแต่การ
โหลดแอพพลิเคชัน Briggo มาบนสมาร์ทโฟน และออกแบบ
เครื่องดื่มแก้วโปรดที่ต้องการผ่านแอพพลิเคชัน หลังจากนั้นก็
แค่ไปรอรับกาแฟทีร่ า้ น เพราะระหว่างนัน้ จะเป็นหน้าทีข่ องหุน่ ยนต์
ที่จะชงกาแฟสูตรเฉพาะของคุณให้เอง ซึ่งผู้ที่ทดลองดื่มกาแฟ
โดยฝีมือบาริสต้าจักรกลนี้ ต่างตื่นเต้นกับความแปลกใหม่และ
ความสะดวกรวดเร็วในการชงกาแฟให้พวกเขาได้อย่างทีต่ อ้ งการ
ปัจจุบนั หุน่ ยนต์บาริสต้า เริม่ เสิรฟ์ กาแฟให้ผคู้ นในเมืองออสติน
รัฐเท็กซัส และเตรียมขยายออกไปในเมืองอื่น ๆ โดยหุ่นยนต์
บาริสต้านี้ มีข้อดีคือไม่ต้องการนอนหลับ ทานมื้อเที่ยง ลาป่วย
พักร้อน หรือลาออก และพร้อมเสิร์ฟกาแฟคุณภาพดีให้ได้ทุก
ที่ทุกเวลา

วารสาร อุตสาหกรรม
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“หุ่นยนต์แมลงสาบ”
แนวคิดใหม่ที่อาจน�ำมาใช้
ในงานกู้ภัย

Kaushik Jayaram และทีมงาน ได้สร้างหุน่ ยนต์ 6 ขา ด้วยโครงวัสดุ
อ่อนนุม่ เคลือ่ นทีค่ ล้ายแมลงสาบ โดยสามารถเคลือ่ นทีไ่ ด้อย่างรวดเร็ว
และสามารถไต่ที่ลาดชันได้อย่างดี สิ่งประดิษฐ์นี้เหมาะส�ำหรับ
งานค้นหาและกู้ภัยภายใต้ข้อจ�ำกัดของเวลา ความยากล�ำบาก
ในการเคลื่อนที่ และอันตรายจากสภาพแวดล้อม โดย Kaushik
Jayaram เปิดเผยว่า เมื่อแมลงสาบไต่ขึ้นก�ำแพง พวกมันใช้หัว
พุ่งชนก�ำแพงแบบตรง ๆ และจากนั้นใช้ขาตะกายอย่างรวดเร็ว
จนสามารถเคลื่อนตัวบนพื้นผิวที่ชันด้วยความว่องไว

“CHATTER BABY”

ตัวช่วยส�ำหรับพ่อแม่มือใหม่
ในการเลี้ยงลูก
ด็อกเตอร์ แอนเดอร์สนั ได้ผลิตแอพพลิเคชันบนมือถือ Chatter Baby
เพือ่ ง่ายต่อการใช้งานของพ่อแม่ เพียงเเค่ถอื โทรศัพท์มอื ถือไว้ใกล้กบั
ตัวลูกเวลาลูกร้อง เเละรอสักครู่เพื่อให้แอพพลิเคชันจับเสียงเด็กร้อง
เเละวิเคราะห์สาเหตุทเี่ ป็นไปได้เพียงสามอย่าง คือ ความหิว ความหงุดหงิด
ร�ำคาญใจ เเละความเจ็บปวด แต่ผู้พัฒนาแอพพลิเคชันนี้กล่าวว่านี่
เป็นเพียงเเค่จดุ เริม่ ต้นเท่านัน้ เป้าหมายสูงสุดคือการปรับให้แอพพลิเคชันนี้
สามารถเข้าใจอารมณ์แบบต่าง ๆ ของเด็กได้หลากหลายขึน้ โดยด็อกเตอร์
แอนเดอร์สนั ย�ำ้ ว่าแอพพลิเคชันทีไ่ ด้คดิ ค้นขึน้ นีใ้ ช้งานได้กบั พ่อเเม่มอื ใหม่
เท่านัน้ เเละยังเป็นอุปกรณ์ชว่ ยคนทีม่ ปี ญ
ั หาด้านการได้ยนิ อีกด้วย
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นักศึกษาอังกฤษผลิต
“สีน�้ำ”
จากเครื่องส�ำอางหมดอายุ
อามีนา เบ็กกัม (Ameenah Begum) นักศึกษาสาขาการออกแบบ
University of Sussex เปิดเผยว่า ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
เครื่องส�ำอาง ซึ่งผลิตภัณฑ์จะมีระยะเวลาวางขายอย่างจ�ำกัด
จากนัน้ ผูข้ ายจะน�ำเครือ่ งส�ำอางเหล่านัน้ ไปทิง้ อามีนา จึงคิดว่า
หากท�ำให้ผลิตภัณฑ์เหล่านีป้ น่ เป็นแป้ง และน�ำสารละลายทีช่ ว่ ย
การจับตัวเข้ามาผสม แล้วเพิม่ สารทีช่ ว่ ยท�ำให้เป็นของเหลว ก็จะได้
สีน�้ำคุณภาพดี
โดยคุณลักษณะพิเศษของสีน�้ำที่ได้จากเครื่องส�ำอาง คือความ
เป็นประกายที่แตกต่างจากสีน�้ำทั่วไป ซึ่งเรื่องนี้ท�ำให้เธอคิดว่า
เป็นโอกาสทีด่ สี ำ� หรับบริษทั เครือ่ งส�ำอาง ทีน่ อกจากจะท�ำก�ำไร
จากผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุแล้ว ยังสามารถส่งเสริมการพัฒนา
ที่ยั่งยืนอีกด้วย

“กูเกิล” เปิดตัวผู้ช่วยอัจฉริยะ
เลียนเสียงสั่งการแทนมนุษย์

นายซันดาร์ พิชยั ผูบ้ ริหารกูเกิล เปิดเผยว่า ระบบ AI ใน Google
Assistant ล่าสุดนี้ สามารถเลียนเสียงสั่งการของมนุษย์ได้อย่าง
เป็นธรรมชาติ ด้วยการเพิ่มเสียง “อืม” ที่เหมือนเสียงสนทนาของ
มนุษย์เข้าไป ซึ่งจะช่วยในการโทรศัพท์ติดต่อไปยังธุรกิจร้านค้า
ต่าง ๆ เช่น การจองโต๊ะในร้านอาหาร หรือ นัดท�ำผมทีร่ า้ นใกล้บา้ นคุณ
โดยทีป่ ลายสายอาจไม่รวู้ า่ นัน่ คือเสียงจากระบบปัญญาประดิษฐ์
ที่ท�ำหน้าที่แทนคุณ
นอกจากนี้ Google Assistant ยังช่วยตอบอีเมลให้คณ
ุ เหมือนกับ
นั่งอยู่ในความคิดของคุณได้ ด้วยการช่วยต่อท้ายในจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ต้องการ และยังเพิ่มลูกเล่นในการจัดการ
ช่วงเวลาใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Screen Time ซึ่ง AI จะศึกษา
พฤติกรรมการใช้อปุ กรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ของคุณ และจะควบคุมเวลา
ในการใช้ เพื่อให้คุณหันกลับไปใช้ชีวิตกับคนรอบตัวมากขึ้น
วารสาร อุตสาหกรรม
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ธนาคารโลก

แต่เดิม

แต่เดิมการพัฒนาวงการอุตสาหกรรมของไทยนั้น
อยู่ในวงแคบ แรกเริ่มได้เริ่มผลิตสินค้าหัตถกรรม
และการแปรรูปสินค้าเกษตรอย่างง่าย ๆ ต่อมาจึง
มีการตัง้ โรงสีขา้ ว โรงเลือ่ ย โรงเหล้า โรงเบียร์ โรงน�ำ้ ตาล
และโรงงานปูนซีเมนต์ที่มีลักษณะเป็นโรงงาน
อุตสาหกรรม

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

ในปี 1960

ในปี 1960 มีการตรา พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน
ในกิจกรรมอุตสาหกรรมขึ้น

ต่อมาในปี 2000

ต่อมาในปี 2000 รัฐบาลไทยได้ก�ำหนด
โครงการในแผนการปรับโครงสร้าง
อุตสาหกรรมในขั้นที่สองขึ้น และได้น�ำไปสู่
การพัฒนาอุตสาหกรรมในปี 2000 ต่อไป
จนถึงปัจจุบันที่ประเทศไทยเข้าสู่ยุค
อุตสาหกรรม 4.0
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แรกเริม่

การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย

ตั้ ง แต อ ดี ต จนถึ ง ป จ จุ บั น

หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2

หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้สิ้นสุดลงประมาณ
10 ปี ได้เริ่มมีนบายการลงทุนโดยรัฐ มีการก่อตั้ง
รัฐวิสาหกิจเกิดขึน้ เพือ่ เริม่ ผลิตอุตสาหกรรมหลายแห่ง
โดยผลิตสินค้า เช่น สิง่ ทอ น�ำ้ ตาล กระดาษ การทอกระสอบ

แต่การเจริญเติบโต

แต่การเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม
ก็มีการชะลอตัวลงอย่างมาก ในช่วง
ทศวรรษ 1990 และหลังจากเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจในปี 1997 แม้เศรษฐกิจไทยจะ
ฟื้นตัวขึ้นมาได้ในช่วงเวลาไม่กี่ปี แต่
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมทัง้
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการส่งออก
กลับสวนทางกัน

วารสาร อุตสาหกรรม
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จินตนาการ

บนความเป็นจริง
วันก่อนลงไปเยี่ยมหมู่บ้านของชาวไทยลื้อ อ.ดอยสะเก็ด
จ.เชียงใหม่ หมู่บ้านที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีของ
ไทลื้อไว้อย่างเหนียวแน่นตั้งแต่วิถีชีวิต การแต่งกาย และ
ค�ำทักทาย ‘อยู่ดี กินหวาน’ ต้องให้เครดิตกับอาจารย์ปุ๊
ก�ำนัน นายกเทศมนตรี ที่เป็นแม่งาน หัวเรี่ยวหัวแรงในการ
รวมกลุ่มชุมชนเพื่อสร้างเครือข่ายตั้งแต่เด็ก วัยรุ่น จนถึง
ผู้สูงอายุร่วมมือกันท�ำให้ชุมชนเข้มแข็ง มีกิจกรรมต่าง ๆ
ตั้งแต่การท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ สถานที่ต้องชม การแสดง
ด้านวัฒนธรรมไทลือ้ การบริการโฮมสเตย์ และอืน่ ๆ ในพืน้ ที่
ได้ถกู น�ำมาร้อยเชือ่ มเข้าหากันเพือ่ ขัดเงาอัตลักษณ์ของชุมชน
ให้โดดเด่น รวมทั้งเสน่ห์ของชุมชนแห่งนี้ที่งดงาม น่ารัก
แสดงออกมาด้วยรอยยิ้มของผู้คน ที่ส�ำคัญคือการบริหาร
จัดการบนฐานความสามัคคีทรี่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ไว้ดว้ ยกัน
ได้อย่างลงตัว ท�ำให้หมู่บ้าน ‘ลวงเหนือ’ กลายเป็นสถานที่
ทีน่ กั ท่องเทีย่ วหลายคนควรปักหมุดไว้ในใจว่าจักต้องมาเยือน
ที่แห่งนี้ให้ได้สักครั้งหนึ่ง
‘โถ’ หรือ พีระพงศ์ บุญจันตะ เจ้าของบ้านทีด่ ดั แปลงบริเวณบ้าน
เป็นแกลลอรี่พื้นบ้าน เขาพยายามผู้ถ่ายทอดความเป็นไทลื้อ
ผ่านศิลปหัตถกรรมรูปแบบร่วมสมัย แต่เต็มไปด้วยวิธีการมอง
ด้านการจัดการแบบสมัยใหม่ครบถ้วน ‘โถ’ จบด้านศิลปกรรม
จาก คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลับมาบ้านพร้อม
ประสบการณ์ 5 ปีในตลาดแรงงานในหลายด้าน ทั้งเชลล์แมน
รับจ้างด้านศิลป์ หรือแม้แต่ครู แต่การกลับบ้านครั้งนี้ท้าทาย
ความสงสัยในตัวเองว่า เขาสามารถสร้างชีวิตให้กับตัวเองจาก
วิชาทีเ่ รียนมาได้ และวันนีเ้ ขาก็มาถึงจุดทีเ่ รียกได้วา่ ส�ำเร็จในระดับ
ที่น่าภาคภูมิใจ และความส�ำเร็จน�ำความฝันใหม่ ๆ มาท้าทาย
ท�ำให้เขายังต้องเดินไป นีแ่ หละครับชีวติ ทีม่ รี สชาติและน่าตืน่ เต้น
แต่ทนี่ า่ สนใจคือเส้นทางทีเ่ ดินมา วิธคี ดิ วิธมี อง ซึง่ ผมจะน�ำมา
แบ่งปันกันครับ
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‘โถ’ กลับบ้านมาพร้อมความฝัน งานแรกที่ออกมาเป็นตุ๊กตาไม้
หมาพุดเดิ้ลที่เป็นน้องหมาที่รักที่เพิ่งตายไป แต่คนซื้อมองทีไร
ก็คิดว่าเป็นแกะที่แปลก ตอนหลังเลยออกแบบใหม่ และผลิต
ตุก๊ ตาแกะน้อยออกมาให้รเู้ รือ่ งรูร้ าวไปเลยและค่อยพัฒนาใส่วสั ดุ
ในพื้นที่มาใช้ ด้วยฝีมือที่ดีท�ำให้ขายได้ดีพอควร แต่ราคาที่ขาย
เริม่ ถูกลงเรือ่ ย ๆ จนคิดว่าไม่ไหว ท�ำมากแต่ได้นอ้ ยเลยหันมามองว่า
จะท�ำอย่างไรที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับตุ๊กตาของเขา โจทย์ที่ส�ำคัญ
ของเขาคือ อะไรคือสิง่ ทีจ่ ะน�ำมาใช้กบั ตุก๊ ตาของเขาเพือ่ ให้มคี ณ
ุ ค่า
ในสายตาของผูซ้ อื้ สิง่ นัน้ คืออัตลักษณ์ดา้ นวัฒนธรรม เขาออกแบบ
ตุก๊ ตาโดยใส่วฒ
ั นธรรมลงไป ไม่วา่ จะเป็นตุก๊ ตาโขน ตุก๊ ตานักมวยไทย
แต่ตกุ๊ ตาของเขาเป็นตุก๊ ตาแบบน่ารัก ๆ ร่วมสมัย ผมเห็นตอนแรก
ยังคิดในใจเลยว่าน่ารัก กุ๊กกิ๊กดี

นอกจากนี้ เขาก็คดิ ต่อว่าถ้าขายให้นกั ท่องเทีย่ วทีเ่ ป็นชาวต่างชาติ
เขาจะซือ้ เป็นของทีร่ ะลึก ดังนัน้ จินตนาการต่อว่า ถ้าซือ้ แล้วจะต้อง
สะดวกในการพกพา ใส่กระเป๋าหรือไม่วนุ่ วายในการเก็บยัดกระเป๋า
ดังนั้น เขาจึงย่อส่วนให้ของที่ระลึกของเขาเล็กลงเพื่อความง่าย
ในการพกพา ขนาดประเภทไซด์ S หรือ M ราคาไม่สูงมากนัก
แต่กแ็ พงกว่าตุก๊ ตาแกะน่ารักทีไ่ ม่มอี ตั ลักษณ์ใด ๆ ทีเ่ คยขายมาตลอด
ส่วนตุ๊กตาตัวโตหน่อยก็ท�ำเป็นการโชว์เพื่อเรียกความสนใจ
จากผู้ซื้อมากกว่า เพราะพกพาและตั้งล�ำบาก เปลืองพื้นที่
แต่หลังจากที่บ้านลวงเหนือเป็นที่รู้จัก และมีผู้มาเยือนมากขึ้น
แกลลอรีช่ มุ ชนของเขาก็มโี อกาสต้อนรับนักท่องเทีย่ วเขาเลยคิดว่า
คนเหล่านี้มาบ้านลวงเหนือ หมู่บ้านไทลื้อ นั่นคือ ใจคนเหล่านี้
เปิดให้กับวัฒนธรรมหมู่บ้านเขา เรียนรู้วัฒนธรรมไทยลื้อแล้ว
การที่เขาจะเสนอตุ๊กตาน่ารักร่วมสมัยที่มีอัตลักษณ์ของไทยลื้อ
ก็ไม่น่าจะยากต่อความสนใจของนักท่องเที่ยว เราก็เลยได้เห็น
ตุก๊ ตาช้างทีใ่ ส่ชดุ ลายผ้าของไทลือ้ ยิม้ หวานล่อใจนักท่องเทีย่ ว
และยิง่ เปิดโอกาสให้นกั ท่องเทีย่ วระบายสีได้เองด้วย ยิง่ ท�ำให้คณ
ุ ค่า
ของตุก๊ ตาชิน้ นัน้ ในใจของลูกค้าคนนัน้ สูงกว่าสิง่ อืน่ แน่ ๆ
วัสดุที่ใช้เป็นไม้จากต้นสัตบรรณ อีกชื่อที่ไพเราะและมีคุณค่า
ของไม้ตีนเป็ด เครือข่ายและลูกมือในการท�ำเป็นคนในชุมชน
ป้า ๆ น้า ๆ ก็ท�ำได้ การออกแบบเขาใช้ความช�ำนาญของเขา
พร้อมเครือข่ายเพื่อนจากวิจิตรศิลป์และเทคโนฯ ที่เขาเรียนมา
และมักส่งโจทย์ให้ชว่ ยคิด อาทิ ภาพของพญาลวง สัตว์ในต�ำนาน
ของชาวไทลื้อที่ผสมผสานกัน 5 ประเภท ช้าง สิงห์ นก ปลา
และกวาง และเมือ่ ถามบางคนก็บอกสัตว์ประเภทอืน่ ๆ ออกมา
ไม่คอ่ ยเหมือนกัน รูปแบบทีท่ ำ� ออกมาแต่ละความคิดก็ไม่เหมือนกัน
และนัน้ คือเสน่หข์ องจินตนาการทีส่ รรสร้างออกมาเป็นสิง่ ทีจ่ บั ต้องได้
ก็เลยมีอัตตลักษณ์ที่ต่างกัน ส่วนผมได้มาเป็นหน้ากาก น่ารักดี
รูปร่างดูแล้วก็ตามแต่จินตนาการว่าจะเห็นเป็นสัตว์อะไรบ้าง
แต่เรื่องราวของพญาลวง ทุกคนเล่าเหมือนกันว่าเป็นสัตว์ใน
จินตนาการ ถ้าใครเข้านอนแต่หัวค�่ำจะฝันเห็น พญาลวงแล้ว
จะโชคดี ผมว่าคงเป็นกลยุทธ์ในการให้เด็กเข้านอนไว หรือไม่ก็
หลอกแฟนเข้ามุ้งแต่หัวค�่ำ ไม่รู้ใช้หลอกเด็กหรือผู้ใหญ่กันแน่

ชุ ม ชนแห่ ง นี้ พ ยายามถอดเรื่ อ งราวในจิ น ตนาการ
และวั ฒ นธรรม วิ ถี ชี วิ ต ออกมาเป็ น รู ป แบบที่ สั ม ผั ส ได้ ทั้ ง
ผลิตภัณฑ์ อาหาร การต้อนรับแขกผู้มาเยือน การแต่งกาย
และรอยยิ้มที่อิ่มใจแก่ผู้พบเห็น ผมไปเยือนมาแล้ว ก็อยาก
ให้ผอู้ า่ นวางหมูบ่ า้ นนีเ้ ป็นเป้าหมายแห่งการมาเยือนอีกสักแห่งครับ
วารสาร อุตสาหกรรม
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เอสเอ็มอีไทย

กับการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในไทยก�ำลังก้าวผ่าน
จากยุคอนาล็อกเข้าสู่ดิจิทัล ซึ่งยุคดิจิทัลนั้น
เป็นการก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจนในบางครั้ง
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอาจยังปรับตัวไม่ทัน
ความท้าทายในการก้าวสู่ดิจิทัลเกิดจากการ
เลือกใช้ซอฟต์แวร์และนวัตกรรมเพื่อเป็นตัว
เลือกในการพัฒนาธุรกิจ ดังนั้นเพื่อผลักดัน
ให้ เ อสเอ็ ม อี ไ ทยก้ า วทั น การเปลี่ ย นแปลง
ผู้ประกอบการควรรู้เท่าทันและปรับตัว เพื่อรับ
ความเปลี่ยนแปลงโดยมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

แกนหลักแบบดิจิทัล

ประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า

ด้วยการท�ำงานแบบดิจทิ ลั เป็นหลัก ผูป้ ระกอบการสามารถท�ำงาน
แบบเรียลไทม์ได้ทนั ที และต่อยอดการพัฒนาธุรกิจได้เพือ่ ให้ได้
ข้อมูลเชิงลึก คาดการอนาคตและตัดสินใจได้ อีกทั้งยังได้ก�ำไร
มากยิ่งขึ้นด้วย

ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้าได้
ผ่านระบบการบริการหลากหลายช่องทาง เพื่อผสมผสานกับ
การตลาด การขาย และการบริการ ไว้ในระบบเดียวกันได้
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เครือข่ายธุรกิจและ
การร่วมมือกับซัพพลายเออร์

สินทรัพย์และอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ (IOT)

การมีส่วนร่วมระหว่างเอสเอ็มอีและคู่ค้าหรือตลาดต่าง ๆ เป็น
ปัจจัยทีส่ ำ� คัญสูก่ ารเพิม่ มูลค่าให้กบั องค์กร โดยเฉพาะในส่วนของ
เอสเอ็มอีทกี่ ำ� ลังก้าวเข้าสูค่ วามเป็นสากลมากยิง่ ขึน้ ความท้าทายใหญ่
ก็คอื การเชือ่ มต่อ Ecosystem ต่าง ๆ เป็นวงกว้าง คือจ�ำนวนข้อมูล
ทีเ่ พิม่ ขึน้ แบบยกก�ำลังและสูญหายไปในเครือข่าย การใช้โซลูชนั
ทีเ่ หมาะสม จะช่วยให้เอสเอ็มอีสามารถส่งต่อข้อมูลได้แบบเรียลไทม์
พร้อมทั้งมอบข้อมูลเชิงลึก และเพิ่มประสิทธิภาพของวิธีการที่
บริษัทต่าง ๆ ให้ต่อยอดได้มากขึ้น

เอสเอ็มอีสามารถต่อยอดพัฒนาไอโอทีเพือ่ สร้างมูลค่าทางการค้า
ที่มากขึ้นให้แก่ลูกค้าได้ พร้อมกับการพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่
และรูปแบบรายได้ใหม่ ผ่านการสร้างพันธมิตรรูปแบบต่าง ๆ
ด้วยการใช้ดจิ ทิ ลั เข้ามาช่วยในการท�ำงานขัน้ พืน้ ฐาน โดยเอสเอ็มอี
จะสามารถรองรับการพัฒนารูปแบบใหม่ ๆ ได้ดียิ่งขึ้น และ
สามารถกลายเป็นผู้น�ำในการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี
ขึ้นได้เช่นกัน

การที่เอสเอ็มไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัล ผู้ประกอบการจ�ำเป็นต้อง
ปรั บ ตั ว เรี ย นรู ้ เ พื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพตนเองให้ ทั ด เที ย มกั บ
นานาประเทศ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจที่ก�ำลังด�ำเนิน
กิจการอยู่ให้ก้าวไกลมากยิ่งขึ้น
วารสาร อุตสาหกรรม
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โครงการ OPOAI ผู้ช่วยส�ำคัญของ “โอเมก้า 3.6.9
แอนด์ไลโคปีน”

บริษทั โอเมก้า 3.6.9 แอนด์ไลโคปีน จ�ำกัด ผูป้ ระกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมอาหาร การสกัดน�ำ้ มัน
จากพืชถัว่ ดาวอินคา ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
แปรรูปการเกษตรในภูมภิ าค (One Province One Agro-Industrial Product) OPOAI ในปี 2560
โดยได้รบั รางวัลแผนงานดีเด่น ในแผนงานที่ 6 กลยุทธ์ขบั เคลือ่ นการตลาด ซึง่ บริษทั ได้นำ� ความรู้
ทีไ่ ด้จากการเข้าร่วมโครงการมาประยุกต์ใช้ภายในสถานประกอบการอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ส่งผลให้
บริษทั เติบโตอย่างเห็นได้ชดั

โอเมก้า 3.6.9 แอนด์ไลโคปีน ผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพใส่ใจผูบ้ ริโภค

ดร.วิชยั ใจวิสทุ ธิห์ รรษา กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั โอเมกา 3.6.9 แอนด์ ไลโคปีน
จ�ำกัด กล่าวว่า บริษทั มีความเชีย่ วชาญในการจัดหาผลิตผลทางการเกษตร ส่งทัง้
ภายในประเทศ เเละส่งออกต่างประเทศ ซึง่ บริษทั ได้จดั ตัง้ ขึน้ มาเพือ่ วิจยั พัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากถัว่ ดาวอินคา คือน�ำ้ มันโอเมกาโดยวิธสี กัดเย็น และไม่ใช้สารเคมี
ในการผลิตโดยมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ค้นหาวัตถุดบิ ทีด่ ที สี่ ดุ โดยควบคุมคุณภาพ
ทุกขัน้ ตอน ตัง้ เเต่การปลูก การคัดเมล็ด ไปสูข่ นั้ ตอนการผลิต เพือ่ คงคุณค่าของ
สารอาหารจากถัว่ อินคา คือโอเมกา 3, 6, 9 ให้ได้ประโยชน์สงู สุด เพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้ ริโภค นอกจากนี้ บริษทั ยังเป็นโรงงานเดียวในประเทศไทยที่
ผลิตผลิตภัณฑ์จากถั่วดาวอินคาที่ได้รับมาตรฐานสากลครบถ้วน คือ ISO
9001:2015, HALAL, FDA, Codex GMP, HACCP, Green Industry ซึง่ เป็น
มาตรฐานระดับโลกและเชือ่ ถือได้
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ดร.วิชยั ใจวิสทุ ธิห์ รรษา

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท บริษัทโอเมก้า 3.6.9 แอนด์ ไลโคปีน จ�ำกัด

“ถัว่ ดาวอินคา” พืชวิเศษมากสรรพคุณ

น�ำ้ มันทีส่ กัดได้จากถัว่ ดาวอินคาสามารถน�ำไปบริโภคเพือ่ ทดแทน
โปรตีนจากเนื้อสัตว์ได้ เนื่องจากมีโปรตีนสูงและอุดมไปด้วย
กรดไขมันไม่อิ่มตัวที่จ�ำเป็นต่อร่างกายมีโอเมกา 3,6,9 มากถึง
88% ซึ่งถือว่าเป็น “ไขมันดี” เนื่องจากสามารถควบคุมระดับ
คอเลสเตอรอลลดความเสีย่ ง ของโรคหัวใจ ช่วยลดความดัน ป้องกัน
การเเข็งตัวของเลือด ควบคุมโรคเบาหวาน บรรเทาอาการภูมเิ เพ้ ฯลฯ
สาเหตุทเี่ ข้าร่วมโครงการ OPOAI
ก่อนหน้านีบ้ ริษทั ยังไม่มกี ารจัดท�ำแผนการตลาดอย่างเป็นรูปธรรม
และยังไม่มแี ผนการพัฒนาทีมขาย ยังไม่มกี ารจัดท�ำแผนการตลาด
ภายในประเทศ และยังไม่มกี ารสือ่ สารเพือ่ สร้างการรับรูก้ บั ลูกค้าเป้าหมาย
ประกอบกับบริษทั ได้เข้าร่วมในหลาย ๆ โครงการของกระทรวงอุตสาหกรรม
อยูแ่ ล้ว จึงได้เข้าร่วมโครงการ OPOAI ด้วย โดยอาจารย์ได้เข้ามาช่วย
ในเรือ่ งของการตลาด การท�ำโปรโมชัน่ และเพิม่ ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
ผลตอบรับจากโครงการ OPOAI ดีเกินคาด
หลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการบริษัทได้มีแผนปฏิบัติการทางการ
ตลาดเพิม่ ขึน้ เช่น การจัดท�ำคลิปสัน้ เพือ่ สร้างการรับรู้ การเปิดตลาด
กับลูกค้ากลุ่มใหม่ การท�ำออนไลน์ ส่งผลให้บริษัทมีการติดต่อ
ลูกค้าใหม่เพิม่ มากขึน้ ซึง่ จากกิจกรรมต่าง ๆ ทีก่ ล่าวมา ส่งผลให้
ผลิตภัณฑ์เป็นทีร่ จู้ กั มากขึน้ ผลประกอบการดีขนึ้ อัตราการเติบโต
สูงขึน้ ซึง่ ถือว่าประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างมาก

กระทรวงอุตสาหกรรมสนับสนุนอย่างต่อเนือ่ ง

ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ OPOAI กระทรวง
อุตสาหกรรมยังได้เข้ามาเยี่ยมชมและติดตามผลที่โรงงาน
อย่างเป็นระยะ ๆ ซึง่ ถือว่าเป็นความโชคดีของบริษทั ได้มาเจอ
โครงการดี ๆ และอาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถและ
ความเชีย่ วชาญ และไม่ทอดทิง้ ผูป้ ระกอบการ
แผนการด�ำเนินงานในอนาคต
บริษทั มีแผนแตกไลน์สนิ ค้าเพิม่ มากขึน้ โดยได้เพิม่ ผลิตภัณฑ์
กาแฟทีใ่ ช้สว่ นผสมของหญ้าหวานแทนน�ำ้ ตาล ซึง่ ได้รบั ความ
ช่วยเหลือจากอุตสาหกรรมจังหวัดก�ำแพงเพชร ขณะนีร้ อการ
รับรองจากส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ
คาดว่าจะจัดจ�ำหน่ายได้อกี ใน 2 เดือนข้างหน้า นอกจากนี้ บริษทั
ได้เริม่ ต้นส่งออกผลิตภัณฑ์จากถัว่ ดาวอินคา ไปยังประเทศลาว
กัมพูชา และเวียดนาม ซึง่ ได้รบั ผลตอบรับเป็นอย่างดี ประกอบกับ
ได้โครงการ OPOAI มาช่วยกระตุน้ เมือ่ ออกบูธงานแสดงสินค้า
บริษทั จะมีรางวัลรับรองของกระทรวงอุตสาหกรรม ท�ำให้สนิ ค้า
มีความน่าเชือ่ ถือมากยิง่ ขึน้
ฝากถึงผูป้ ระกอบการเอสเอ็มอี
โครงการ OPOAI เป็นโครงการที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่
เพิง่ เริม่ ต้นธุรกิจเอสเอ็มอี โดยทางโครงการฯ จะส่งผูเ้ ชีย่ วชาญ
เข้ามาตรวจสอบระบบการท�ำงาน และพิจารณาข้อผิดพลาด
ของระบบการท�ำงาน ว่ามีสว่ นใดทีต่ อ้ งปรับปรุงให้ดขี นึ้ ซึง่ จะช่วย
ท�ำให้ระบบการท�ำงานและผลประกอบการดีขนึ้ และในปีนี้ (2561)
บริษทั ก็ยงั ได้เข้าร่วมโครงการ OPOAI ในแผนงานที่ 7 การบริหาร
จัดการด้านการเงิน ซึง่ หากมีโอกาสก็ยงั อยากเข้าร่วมโครงการ
อืน่ ๆ ของกระทรวงอุตสาหกรรมเพิม่ เติมอีกด้วย
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เยือนถิ่นกระบี่

เที่ยวหมู่บ้านนาตีน ...ตามวิถีมุสลิม
ชุมชนบ้านนาตีน เป็นหมูบ่ า้ นในต�ำบลอ่าวนาง ชาวบ้าน

ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ด้วยหลักปฏิบัติทั้ง 5 และ
หลักศรัทธาทัง้ 6 ประการของศาสนาอิสลาม ท�ำให้บา้ นนาตีน
ยังมีบรรยากาศทีอ่ บอุน่ ของรูปแบบชีวติ พืน้ บ้านทีส่ งบเรียบง่าย
และเป็นชุมชนเดียวทีย่ งั คงสืบทอดการสอนศาสนาอิสลาม
แบบดัง้ เดิม ด้วยเหตุนี้ แม้นกั ท่องเทีย่ วส่วนใหญ่นยิ มเทีย่ ว
หาดอ่าวนางและพื้นที่ต่าง ๆ ในจังหวัดกระบี่ บ้านนาตีน
ก็ยงั คงรักษาเสน่หแ์ บบพืน้ บ้านทีท่ ำ� ให้ผคู้ นต่างถิน่ มาเยือน
ด้วยความชื่นชม
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กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้น�ำ “โครงการ
หมูบ่ า้ นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV)”
หนึง่ ในโครงการไฮไลท์ทพี่ ลิกโฉมการท่องเทีย่ วและการสร้างสรรค์
สินค้าผ่านการดึงเสน่หว์ ถิ ชี มุ ชน โดยได้ประยุกต์นำ� ทุนทางวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาผสานกับเทคโนโลยี นวัตกรรม ก่อให้เกิด
เป็นผลิตภัณฑ์และบริการทีเ่ ชือ่ มโยงกับการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว
ได้อย่างกลมกลืน และเป็นการสร้างประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยว
ได้พบกับกลิน่ อายใหม่ ๆ ของการท่องเทีย่ วแบบเข้าถึงวิถชี วี ติ และ
เรียนรูร้ ปู แบบวัฒนธรรม ได้อย่างครบรส ซึง่ “บ้านนาตีน” เป็นหนึง่ ใน
โครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมมุสลิม ได้นำ� เสนอเรือ่ งราวของชุมชนมุสลิม และมีกจิ กรรม
ให้นกั ท่องเทีย่ วได้เทีย่ วชมในชุมชนจึงถือเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่ได้รบั

ความสนใจเป็นอย่างมาก ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชม
หมูบ่ า้ น และพักโฮมสเตย์ ท�ำกิจกรรมร่วมกับชุมชนเป็นจ�ำนวนมาก
ถื อ ได้ ว ่ า เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนที่โดดเด่นของจังหวัดกระบี่
เหมาะกับนักท่องเทีย่ วทีช่ นื่ ชอบการท่องเทีย่ วแนววิถไี ทย ชาวบ้านนาตีน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท�ำสวนมะพร้าว สวนผลไม้ สวนยางพารา และ
อาชีพเลีย้ งแพะ ซึง่ เป็นปศุสตั ว์ทที่ ำ� รายได้มนั่ คง นอกจากนี้ ในพืน้ ที่
ชุมชนบ้านนาตีนยังมีกะลามะพร้าวที่เหลือทิ้งเป็นจ�ำนวนมาก
ท�ำให้เยาวชนกลุ่มหนึ่งเกิดแนวคิดทดลองแปรรูป และต่อมาในปี
2531 ก็ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จากหน่ ว ยงานภาครั ฐ จนมี ก ารตั้ ง
กลุ่มผลิตภัณฑ์กะละมะพร้าวบ้านนาตีน ผลิตสินค้าจนเป็นทีร่ จู้ กั
และเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดกลุ่มอาชีพอื่น ๆ ทั้งงานผ้าบาติก
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว และบ้านพักโฮมสเตย์ เป็นต้น
วารสาร อุตสาหกรรม
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หากไปต�ำบลอ่าวนาง แลนด์มาร์คทีพ่ ลาดไม่สำ� หรับนักท่องเทีย่ วคือ “หาดอ่าวนาง”
ซึ่งนอกจากความงดงามของทะเล และชายหาดแล้ว อ่าวนางยังมีกิจกรรม
การท่องเทีย่ วทางทะเล เช่น ด�ำน�ำ้ ลึก หรือด�ำน�ำ้ ตืน้ ดูปะการัง และทัวร์ตามเกาะต่าง ๆ
เป็นต้น ซึ่งออกเดินทางจากอ่าวนางเพียงแค่ 10 นาที ก็จะถึงศูนย์กลาง
ชุมชนบ้านนาตีน ในชุมชนจะมี “โฮมสเตย์บา้ นนาตีน” ไว้ตอ้ นรับนักท่องเทีย่ ว
มีทั้งแบบพักแยกและแบบพักรวม ท่ามกลางธรรมชาติและวิถีชีวิตชาวบ้าน
โดยนักท่องเทีย่ วสามารถเลือกท�ำกิจกรรมทีต่ นเองสนใจได้ อาทิ ผลิตเครือ่ งประดับ
จากกะลามะพร้าว, ผลิตผ้าเช็ดหน้าบาติก, ประกอบอาหารพื้นบ้านทานเอง
อาทิ น�้ำพริกกะปิ ใบเหมียงต้มกะทิ ไข่เจียว เป็นต้น โดยนักท่องเที่ยวจะได้
ประกอบอาหารเองตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบไปจนถึงการลงมือท�ำ
ซึ่งนักท่องเที่ยวทุกท่านที่มาจะได้รับประทานอาหารที่สด สะอาด และอร่อย
ด้วยฝีมือของตนเอง
วารสาร อุตสาหกรรม

ถัดมา “กลุ่มท�ำผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว” โดยมี
คุณสุภา แขวงหลี เป็นประธานกลุม่ แม่บา้ นนาตีน ได้ให้
ความรูว้ า่ กลุม่ ท�ำผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว เกิดจาก
การรวมตัวของกลุม่ เยาวชนในหมูบ่ า้ นนาตีน ได้รว่ มแรงกัน
ท�ำผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวเพือ่ หารายได้เสริม ซึง่ ภาย
หลังได้รบั การส่งเสริม และสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ
และได้พัฒนาผลิตภัณฑ์มาโดยตลอด จนกระทั่งกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวบ้านนาตีน เริม่ มีชอื่ เสียงขึน้ ในฐานะ
แหล่งผลิตงานหัตกรรม จากกะลามะพร้าวที่สวยงาม
หลากหลายรูปแบบ ซึง่ หากนักท่องเทีย่ วท่านใดได้เข้ามา
เยี่ ย มชมวิ ธี ก ารผลิ ต ก็ จ ะมี กิ จ กรรมให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ได้ทดลองท�ำเครือ่ งประดับจากกะลามะพร้าว และสามารถ
น�ำกลับบ้านได้อกี ด้วย โดยสินค้าทีผ่ ลิตจากกะลามะพร้าว
แบ่ ง ออกได้ เ ป็ น 3 กลุ ่ ม คื อ กลุ ่ ม เครือ่ งประดับ, กลุม่
ของที่ระลึก และกลุ่มของใช้ในครัวเรือน โดยกลุ่มของใช้
ในครัวเรือนจะใช้นำ�้ มันมะพร้าวเพือ่ ขัดเพิม่ ความมันวาว
จึงไม่มสี ารตกค้าง สามารถน�ำไปใส่อาหารหรือใช้ในครัวเรือน
ได้อย่างปลอดภัย

ต่อมาเป็น “นาตีนบาติก” โดยมีการสาธิตวิธที ำ� ผ้าบาติก
แ ล ะ นั ก ท่อ ง เ ที่ ย ว ส า ม า ร ถ ล ง มื อ ท� ำ เ พื่ อ ส ร ้ า ง
ประสบการณ์การเขียนสีเทียน ลงสี และสามารถน�ำผ้า
บาติ ก ที่ ท� ำ เองกลั บ บ้ า นได้ ด ้ ว ย โดยวิ ธี ท� ำ ผ้ า บาติ ก
ผู ้ ผ ลิ ต จะวาดลวดลายลงบนผืนผ้าที่ขึงตึงด้วยดินสอ
แล้วใช้ปากกาจุ่มน�้ำเทียนเขียนไปตามลวดลาย เพื่อให้
เป็นแนวป้องกันน�ำ้ สีไม่ให้ซมึ ผ่านถึงกัน ซึง่ น�ำ้ เทียนจะต้อง
ซึมผ่านทะลุทงั้ ด้านหน้าและด้านหลังของผืนผ้า จากนัน้ จึง
ใช้สีมาแต้มหรือระบายในส่วนที่ต้องการให้ติดสี โดยใช้
พูก่ นั ทัง้ ชนิดกลมและชนิดแบนในการระบาย ซึง่ ความโดดเด่น
ของผ้ า บาติ ก อยู ่ ที่ สี แ ละลวดลายอั น คมชั ด ของภาพ
โดยทั่วไปกรรมวิธีในการท�ำผ้าบาติกไม่ซับซ้อนมากนัก
แต่ทุกขั้นตอนในการท�ำจะต้องมี ความประณีต ละเอียด
พิถีพิถัน จึงจะท�ำให้ผ้าบาติกมีความสวยงาม

วารสาร อุตสาหกรรม

45

ขับรถจากศูนย์กลางชุมชนบ้านนาตีนไปตามทางจะเจอ “วิสาหกิจชุมชนอ่าวนาง
ฟาร์มแพะ” นักท่องเที่ยวจะได้ชมความสวยงามของแพะมากถึง 60 ตัว
คุณสาคร บ�ำรุงศรี (เจ้าของฟาร์มแพะ) เล่าว่า การเลีย้ งแพะตามแบบวิถมี สุ ลิม
ด�ำรงอยู่ภายใต้ความเชื่อและหลักศาสนา ที่สะท้อนการด�ำรงชีวิตแบบพึ่งพา
ระหว่างคนและสัตว์ แม้ผลสุดท้ายของการเลีย้ งคือการใช้ประโยชน์ แต่ระหว่างทาง
คือการให้ทกุ ชีวติ อยูร่ ว่ มกันอย่างเอือ้ ประโยชน์ ซึง่ แพะทีฟ่ าร์มเลีย้ งไว้เพือ่ ขาย
มีทงั้ ตัวเล็กและโตเต็มวัย โดยตัวเล็กจะทานนมแม่และนมทัว่ ไป ส่วนตัวใหญ่
จะให้อาหารด้วยใบปาล์มและใบเหมียง มีวิธีการให้อาหารที่สะอาดเพื่อ
ความสมบู ร ณ์ ข องแพะ การเลี้ ย งแพะเนื้ อ ค่ อ นข้ า งแพร่ ห ลายในกลุ ่ ม
เกษตรกร เนื่องจากมีระบบการเลี้ยงที่ง่ายต่อการเลี้ยงดูเอาใจใส่ และให้
ผลตอบแทนเป็นเนื้อเพื่อจ�ำหน่ายที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจสูง โดยพันธุ์
เนื้ อ แพะที่ นิ ย มเลี้ ย งมี อ ยู ่ ห ลากหลายสายพั น ธุ ์ เช่ น พั น ธุ ์ แ องโกร่ า
พันธุแ์ คชเมียร์ เป็นต้น เนือ้ แพะเป็นทีน่ ยิ มทานในจังหวัดกระบี่ โดยแพะ 1 ตัว
จะมีเนือ้ เพียง 50% ส่วนอีก 50% จะเป็นกระดูก ดังนัน้ เนือ้ แพะจึงมีราคาแพง
กว่าเนื้อหมู หากนักท่องเที่ยวท่านใดเข้ามาชมฟาร์มแพะที่นี่ จะได้ชมวิธีการ
ให้อาหารแพะและการให้นมแพะด้วย
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ปิดท้ายกันที่ “ศูนย์ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน” มีเส้นทาง
ทอดยาวให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเดิ น ตามทางสะพานไม้ ไ ผ่ เ พื่ อ ชม
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ทั้ง 2 ข้างทางเป็นแหล่งน�้ำใสที่เต็มไปด้วยปลา
และปูด�ำ มีโขดหิน ต้นจาก และภูเขาล้มรอบ รวมทั้งมีวิทยากร
คอยให้ความรูเ้ รือ่ งระบบนิเวศสวนจากและปูดำ� เดินเข้าไปเรือ่ ย ๆ
จะเจอถ�ำ้ เขาคลองสน โดยนักท่องเทีย่ วมักเข้าไปชมความสวยงาม
ของหินย้อย และท�ำกิจกรรมปีนเขา ถัดมาจะเจอซุ้มสอนวิธี
การลอกใบจาก การเย็บใบจาก และการท�ำขนมจาก ซึง่ นักท่องเทีย่ ว
มักแวะชมเพื่อเรียนรู้วิธีการท�ำและชิมขนมจาก นอกจากนี้ยังมี
ฐานเรียนรูก้ ารตกปูดำ� โดยชาวบ้านได้นำ� ปูดำ� ตัวเล็กมาปล่อยไว้
ในแหล่งน�ำ้ ของศูนย์ศกึ ษาระบบนิเวศป่าชายเลน เพือ่ ให้นกั ท่องเทีย่ ว
ได้ท�ำกิจกรรมตกปูด�ำ เพื่อความสนุก เพลิดเพลิน และสามารถ
น�ำกลับไปประกอบอาหารได้

ความสวยงามของการเดินทางคือการได้เรียนรู้และเปิดประสบการณ์ใหม่
ให้กบั ชีวติ การได้มาสัมผัสวิถชี วี ติ มุสลิมแห่งชุมชนบ้านนาตีนจึงเป็นบทเรียน
ที่ไม่อาจมองข้ามด้วยความสงบงามอันเรียบง่าย กิจกรรมทั้งหมดนี้อาจเป็น
เพียงส่วนหนึ่งของชุมชน หากนักท่องเที่ยวท่านใดอยากสัมผัสวิถีชีวิตมุสลิม
ของหมู่บ้านแห่งนี้ที่สามารถไปสัมผัสได้ที่ “หมู่บ้านนาตีน” จังหวัดกระบี่ ..
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