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กับดัก

 “ท�ำสิ่งที่รัก สิ่งที่ชอบ ควำมส�ำเร็จรออยู่ข้ำงหน้ำ”

 บางเรื่องเหมือนไม่ยาก แต่ก็ยาก บางเรื่องเหมือนจะง่าย แต่ก็ไม่ง่าย

 บางคราวที่เราติดอยู่ใน ‘กับดัก’ อย่างนึกไม่ถึง

 เข้าใจว่า สิ่งที่ท�าอยู่นั้น ดีที่สุดแล้ว โดยหลงลืมไปว่า โลกยังหมุนไปทุกวัน และ

มีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นทุกวัน

 หลายครั้งที่เราพึงพอใจกับวันนี้ จนลืมนึกถึงวันพรุ่งนี้

 วันนี้ไปได้ เราก็ยังเดินไปข้างหน้าอย่างเดิม ลืมไปว่า พรุ่งนี้ ความเปลี่ยนแปลง

อาจก�าลังมาเยือน

 ผู ้ประกอบการจ�านวนไม่น้อย ที่พอใจกับความส�าเร็จในวันน้ี จนลืมมอง 

ไปข้างหน้า ลืมสิ่งใหม่ๆ ที่ก�าลังเกิดขึ้น ลืมว่าโลกไม่เคยหยุดอยู่กับที่

 แค่คิดช้า ก็แทบจะสายไปเสียแล้ว

 กับดกัของผูป้ระกอบการ คอื เมือ่กิจการไปได้ด ี เข้าใจว่าประสบความส�าเรจ็แล้ว 

ไม่จ�าเป็นต้องลงทุนเพิ่มเติมอันใดอีก โดยเฉพาะกับ Innovation 

 เมื่อไรท่ีลืมไปว่า กิจการจ�าเป็นต้องพัฒนาไปเรื่อยๆ ทั้งสินค้าและบริการ 

สัญญาณอันตรายเริ่มเตือนแล้วว่า เราก�าลังติดอยู่ในกับดักตนเอง

 ปลดเปลื้องกับดักเสียวันนี้ ก่อนที่จะไม่มีสิ่งที่รักและเชื่ออีกต่อไป

กองบรรณาธิการ
นิตยสาร	SMEs	Today
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Inside	OSMEP
เรื่อง : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

โอกาส ความสำาเร็จ SMEs ไทย
“CLUSTER”

ปัจจุบันการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ หรือ Cluster ถือเป็นแนวทางหน่ึงในการเพิ่ม 
ขีดความสามารถด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs เนื่องจากการรวมกลุ่มจะก่อให้เกิดโอกาส
ในการสร้างความรู้จัก การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนากิจกรรมระหว่างผู้ประกอบการ SMEs  
ในอุตสาหกรรม และผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกพื้นที่ ซึ่งจะสามารถต่อยอดเป็นสังคมหรือเครือข่าย 
ที่มีพลังอำานาจในการต่อรอง และผลักดันให้ภาคธุรกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 ด ้วยเหตุนี้ ส�านักงานส ่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อม (สสว.) จึงได้จัดท�าโครงการสนับสนุนเครือข่าย 

SME  ใน 18 กลุ่มจังหวัด ขึ้น  และถือเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์

การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ระยะเร่งด่วน  

ปี 2558 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 (Power) คือ การเชื่อมโยง 

เครือข่ายภาครัฐและเอกชนท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริม

และพัฒนา SMEs ท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) ที่มี  

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

 ทัง้น้ี โครงการดังกล่าว สสว. ได้บรูณาการความร่วมมอืกับ 

หน่วยงานภายใต้สงักัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงอตุสาหกรรม 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

รวม 9 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส�านักงานปลดักระทรวงมหาดไทย 

กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมหม่อนไหม กรมประมง 

กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย รวมถึงสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แห่งประเทศไทย 
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 โดยจะคัดเลือกกลุ่มเครือข่าย SMEs ที่มีศักยภาพ 

ทั่วประเทศ ทั้งในภาคการเกษตรแปรรูป ภาคอุตสาหกรรม 

ภาคการค้า และภาคบรกิาร รวมจ�านวน 54 เครอืข่าย เข้าสู ่

กระบวนการพัฒนา โดยหน่วยร่วมด�าเนินการแต่ละแห่ง

จะท�าหน้าที่เป็นเสมือนพี่เลี้ยงดูแลกลุ่ม Cluster ในแต่ละ

พื้นที่ตามความเชี่ยวชาญ ได้แก่ ส�านักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย จ�านวน 18 เครือข่าย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

จ�านวน 17 เครือข่าย กรมส่งเสริมการเกษตร จ�านวน 6  

เครือข่าย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จ�านวน 7 

เครือข่าย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ประเทศไทย จ�านวน 2 เครือข่าย กรมประมง กรมปศุสัตว์ 

กรมหม่อนไหม และกรมการข้าว หน่วยงานละ 1 เครือข่าย 

 ตัวอย่างเช่น กรมประมง จะดูแลกลุ่มอุตสาหกรรม 

ผู้แปรรูปสัตว์/ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 

ชลบุรี นครนายก และนครศรีธรรมราช เพ่ือพัฒนาธุรกิจ

และสร้างเครือข่ายกิจการแปรรูปสัตว์น�้าขนาดย่อม ขณะที่

กรมหม่อนไหม จะดูแลกลุ่มอุตสาหกรรมไหมไทย ในพื้นที่

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนล่าง 1 

(จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และ

นครราชสีมา) เพื่อพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิต

ไหมไทยแบบครบวงจร เป็นต้น 

การสร้างเครือข่ายรูปแบบ	Cluster
จำาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ
ที่จะผลักดันการดำาเนินการต่างๆ	 
ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำาหนด

 ส�าหรับแนวทางในการพัฒนากลุ่ม Cluster แบ่งเป็น 

2 กิจกรรมหลัก คือ

 1. การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย  

โดยจัดท�าแผนพัฒนาเครือข่าย (Cluster Roadmap) 

เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการวางแผนและพัฒนาสนับสนุน

เครือข่ายวิสาหกิจ และขับเคล่ือนผ่านกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

และเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย อาทิ การสร้าง

ระบบการบริหารงานเครือข่ายและการบริหารสมาชิก  

การแลกเปล่ียนและถ่ายทอดประสบการณ์ องค์ความรู ้

การจัดกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายในลักษณะ 

Supply Chain เป็นต้น 

 2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเชิงธุรกิจของเครือข่าย 

อาทิ การพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ 

โลจิสติกส์ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ โดยการน�า

เทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัย มาประยุกต์เพ่ือใช ้

เพ่ิมมูลค่า การออกแบบและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์

และบรรจุภัณฑ์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเชิงรุก 

หรือการสร้างนวัตกรรมทางการตลาด โดยเฉพาะกับกลุ่ม

เครือข่ายที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการตอบโจทย์ 

ของตลาด เพ่ือเปิดโอกาสทางการตลาดให้กับกลุ ่ม 

เครือข่าย เป็นต้น
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 อย่างไรก็ดี สสว. เชื่อมั่นว่า การด�าเนินโครงการ

สนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจงัหวดั จะช่วยพฒันา

ศกัยภาพเครือข่าย SMEs เพ่ือเป็นพลงัขบัเคลือ่นเศรษฐกิจ 

ในพ้ืนที่ และก่อให้เกิดการเชือ่มโยงธุรกิจของผูป้ระกอบการ 

ในลักษณะเครือข่าย เพื่อสนับสนุนและต่อยอดการด�าเนิน

ธุรกิจร่วมกัน โดยเชื่อว่าผู้ประกอบการ SMEs ในเครือข่าย 

ที่ เ ข ้ าร ่ วมโครงการ จะได ้ รับการพัฒนาเ พ่ือ เ พ่ิม 

ขีดความสามารถในการแข่งขันไม่น้อยกว่า 10,000 ราย 

มีโอกาสทางการตลาด รวมถึงมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

ไม่น้อยกว่า 1,000 ราย และสามารถลดต้นทุนในการ

ด�าเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 150 ล้านบาท 

 ทั้งนี้ การสร ้างเครือข ่ายและความร ่วมมือกัน 

ในรูปแบบ Cluster จ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ

ที่จะผลักดันให้การด�าเนินการต่างๆ เป็นไปตามแนวทาง

ที่ก�าหนด อันจะน�าไปสู ่การสร ้างความร ่วมมือเพ่ือ 

เสริมสร้างจุดเด่น และแก้ไขจุดอ่อนของตนเองให้เข้มแข็ง

มากขึ้น ขณะเดียวกันต้องคงความจ�าเป็นในการแข่งขัน

ทางธุรกิจด้วย ซึ่งเมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งแล้ว Cluster ที่มี 

ศักยภาพจะมีความเป็นพลวัต (Dynamic) และอยู่ได้ 

อย่างยั่งยืนด้วยตัวเอง (Sustainable) ในที่สุด  

ยุทธศาสตร์และแผนการดำาเนินงาน 
ส่งเสริม SMEs ระยะเร่งด่วน ปี 2558

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อ 
ส่งเสริม SMEs ให้มีประสิทธิภาพ (Process) ประกอบด้วย 
การจัดทำาแผนการส่งเสริม SMEs และงบประมาณแบบ
บูรณาการ	การจัดทำาฐานข้อมูล	SMEs	แห่งชาติ	การขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการ SMEs การสนับสนุนให้ SMEs เข้าถึงตลาด 
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	และการลดอุปสรรคในการดำาเนินธุรกิจ
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนา SMEs โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาตามวงจรธุรกิจ (Progress) ประกอบด้วย	 การจัดต้ัง 
ศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
ธุรกิจ	 SMEs	 ออนไลน์	 และการสนับสนุนและพัฒนา	 SMEs	 ที่มี
ศักยภาพสูง
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าและบริการ 
ของ	SMEs	(Product)	ประกอบด้วย	โครงการ	1	มหาวิทยาลัย	/ 
1 อาชีวะ : 100 SMEs และการจัดทำาทำาเนียบผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม	
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงเครือข่ายภาครัฐและเอกชน 
ทั้งในและต่างประเทศ	 (Power)	 เพื่อส่งเสริมและพัฒนา	 SMEs	
ประกอบด้วย	 การส่งเสริมให้	 SMEs	 เป็นสมาชิกองค์การเอกชน	 
การสนับสนุนเครือข่าย SMEs ใน 18 กลุ่ม และการสร้าง 
เครือข่ายธุรกิจกับ	SMEs	ใน	ASEAN

	 ยุทธศาสตร์และแผนการดำาเนินงานส่งเสริม SMEs	 
ระยะเร่งด่วนปี 2558 ของ สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ที่ได้รับความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(เฉพาะกิจ)	ประกอบด้วย	4	ยุทธศาสตร์	(4	P)	ได้แก่
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โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด 
มีพื้นที่ดำาเนินการทั่วประเทศรวม	54	เครือข่าย	

ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานร่วมดำาเนินการ	9	หน่วยงาน	ดังนี้		

เครือข่าย พื้นที่ กิจกรรม

	 1.	ผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว	

	 9.	ผู้ประกอบการผลไม้สดและผลไม้แปรรูป

	 15.	ผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว	

	 17.	ผู้ประกอบการข้าว	

	 5.	ผู้ประกอบการแปรรูปการเกษตร	

	 13.	ผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว	

	 3.	ผู้ประกอบการเกษตรแปรรูป/
																อุตสาหกรรมยานยนต์	

	 11.	ผู้ประกอบการผ้าและเครื่องแต่งกาย	

	 7.	ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร	

	 2.	ผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว	

	 10.	ผู้ประกอบการอาหารและเกษตรแปรรูป	

	 16.	ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร	

	 18.	ผู้ประกอบการข้าว	

	 6.	ผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว	

	 14.	ผู้ประกอบการข้าว	

	 4.	ผู้ประกอบการเกษตรและเกษตรแปรรูป	

	 12.	ผู้ประกอบการข้าว	

	 8.	ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรม
																อาหารทะเล	/ผ้าทอ	

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	1	
(พระนครศรีอยุธยา	ปทุมธานี	นนทบุรี	สระบุรี)	

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
(ชลบุรี	ระยอง	จันทบุรี	ตราด)	

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน	1
(เชียงใหม่	ลำาพูน	ลำาปาง	และแม่ฮ่องสอน) 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
(พิษณุโลก	สุโขทัย	เพชรบูรณ์	ตาก	อุตรดิตถ์)	

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง	2
(เพชรบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	สมุทรสาคร	สมุทรสงคราม)	

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	1
(นครราชสีมา	ชัยภูมิ	บุรีรัมย์	สุรินทร์)	

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง
(ฉะเชิงเทรา	นครนายก	ปราจีนบุรี	สมุทรปราการ	สระแก้ว)	

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	2
(สกลนคร	นครพนม	มุกดาหาร)	

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
(ภูเก็ต	กระบี่	ตรัง	พังงา	ระนอง)	

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	2
(ลพบุรี	ชัยนาท	สิงห์บุรี	อ่างทอง)	

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	1
(อุดรธานี	เลย	หนองคาย	หนองบัวลำาภู	บึงกาฬ) 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน	2
(เชียงราย	พะเยา	แพร่	น่าน)	

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง	2
(นครสวรรค์	พิจิตร	กำาแพงเพชร	อุทัยธานี) 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
(สุราษฏร์ธานี	นครศรีธรรมราช	ชุมพร	พัทลุง)	

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	2
(อุบลราชธานี	ยโสธร	ศรีสะเกษ	อำานาจเจริญ) 

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง	1
(นครปฐม	ราชบุรี	กาญจนบุรี	สุพรรณบุรี)	

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
(ขอนแก่น	มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	กาฬสินธุ์)	

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
(สงขลา	สตูล	ปัตตานี	ยะลา	นราธิวาส)	

พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยบูรณาการกับ 
ภาคเกษตรอุตสาหกรรมและวัฒนธรรม

ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการผลไม้สด 
และผลไม้แปรรูป	

พัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ	SMEs	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน	1	
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม	โดยการเพิ่มศักยภาพการผลิตและคุณภาพข้าว 
เพื่อการแข่งขันตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มคลัสเตอร ์
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร

ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	1	“นครชัยบุรินทร์”

เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ	SME	โดยการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ให้กับผลิตภัณฑ์และบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์เชิงโซ่อุปทาน 
อย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผ้าและเครื่องแต่งกาย	เพื่อเชื่อมโยง
วัฒนธรรม	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	กับเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมอาหาร	(Food	Cluster)	เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งและมูลค่าเพิ่มภายใต้อัตลักษณ์	Andaman	Brand

พัฒนาเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ	SME	ธุรกิจท่องเที่ยว	
เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	2

พัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการ	
SMEs	ในอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป	

พัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ	SMEs	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน	2	
เพื่อรองรับเศรษฐกิจชายแดนในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สร้างเครือข่ายผู้ผลิตข้าวอินทรีย์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง	2

พัฒนาคลัสเตอร์ท่องเที่ยวและยกระดับการบริหารจัดการบุคลากร
และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอ่าวไทยให้มีศักยภาพอย่างยั่งยืน

ต้นแบบคลัสเตอร์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์สู่สากล

Green	and	Clean	Product

พัฒนาเครือข่าย	(Cluster)	ข้าวร้อยแก่นสารสินธ์ุ	ปี	2558

พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดชายแดน
ภาคใต้	(อุตสาหกรรมอาหารทะเลเพื่อการส่งออก	เครือข่ายผ้าทอและ
ผ้าบาติก	เครือข่ายกล้วยหิน)

1) สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จำานวน 18 เครือข่าย

	 1.	คลัสเตอร์ผ้าทอพื้นเมืองอุดรธานี	

	 3.	คลัสเตอร์อุตสาหกรรมของฝากของที่ระลึก

	 2.	คลัสเตอร์ผลไม้ภาคตะวันออก	

	 4.	เครือข่ายผักผลไม้แปรรูป	

อุดรธานี	

เลย	และจังหวัดใกล้เคียง	

นครนายก	ปราจีนบุรี	ระยอง	จันทบุรี	

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง	1
(พิษณุโลก	สุโขทัย	อุตรดิตถ์	เพชรบูรณ์	ตาก)

การพัฒนาอุตสาหกรรมคลัสเตอร์ผ้าทอพื้นเมือง
อุดรธานี

การพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมของฝากของที่ระลึก

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์	เพื่อเพิ่มศักยภาพ
คลัสเตอร์ผลไม้ภาคตะวันออก

การพัฒนาเครือข่ายผักผลไม้แปรรูปกลุ่มยุทธศาสตร์
ภาคเหนือตอนล่าง	1

2. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จำานวน 17 เครือข่าย

October	-	December	2015	  015



โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด 
มีพื้นที่ดำาเนินการทั่วประเทศรวม	54	เครือข่าย	

ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานร่วมดำาเนินการ	9	หน่วยงาน	ดังนี้		

	 5.	กลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น	

	 13.	เครือข่ายข้าวและข้าวแปรรูป	

	 9.	กลุ่มอุตสาหกรรมตัวถังรถบัส	

	 17.	กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร	

	 7.	กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอเพชรเกษม	

	 15.	อุตสาหกรรมแป้งมันสำาปะหลัง

	 11.	เครือข่ายอุตสาหกรรมข้าวหอมมะลิ	
																		จังหวัดร้อยเอ็ด	

	 6.	คลัสเตอร์ชา	

	 14.	กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก	

	 10.	เครือข่ายอุตสาหกรรมนมโคและผลิตภัณฑ ์
																		แปรรูปจากนมโค	จังหวัดมหาสารคาม	

	 8.	เครือข่ายผลิตภัณฑ์ม่อฮ่อม	จังหวัดแพร่	

	 16.	กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องหนัง	

	 12.	กลุ่มคลัสเตอร์บรรจุภัณฑ์โลหะ	

กรุงเทพฯ	และนครราชสีมา	

พิษณุโลก	สุโขทัย	เพชรบูรณ์	และอุตรดิตถ์	

ราชบุรี	

กรุงเทพฯ	และจังหวัดใกล้เคียง	

กรุงเทพฯ	และปริมณฑล	

จังหวัดที่มีการเพาะปลูกมันสำาปะหลัง
และโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันสำาปะหลัง
เช่น	ชลบุรี	ราชบุรี	นครราชสีมา	ฉะเชิงเทรา	ขอนแก่น		
เลย	ระยอง	กาญจนบุรี	อุตรดิตถ์	สระแก้ว	เป็นต้น	

ร้อยเอ็ด

เชียงราย	

ลำาปาง 

มหาสารคาม	

แพร่	

กรุงเทพฯ	และปริมณฑล	

กรุงเทพฯ	และปริมณฑล	

การสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเครือข่ายธุรกิจแฟชั่น	
(Bangkok	Fashion	Cluster)

การพัฒนาเครือข่ายข้าวและข้าวแปรรูป

การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มคลัสเตอร ์
ต่อตัวถังรถบัส	ราชบุรี

การพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร	กรุงเทพฯ 
และปริมณฑล	(Thai	Food	Cluster)

การพัฒนาคลัสเตอร์สิ่งทอเพชรเกษม

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรม 
แป้งมันสำาปะหลัง	ผ่านหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร	และการจัดทำาฐานข้อมูลค่ามาตรฐาน 
เชิงประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร

การพัฒนากลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมข้าวหอมมะลิ	
จังหวัดร้อยเอ็ด

การพัฒนาชาคุณภาพไทยสู่ตลาดของผู้บริโภค	
(โครงการต่อยอดการพัฒนาคลัสเตอร์ชา	จ.เชียงราย)

การพัฒนากลุ่มเซราคลัสเตอร์จังหวัดลำาปาง 

การพัฒนากลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมนมโคและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมโค	จังหวัดมหาสารคาม

การพัฒนาเครือข่ายผลิตภัณฑ์ม่อฮ่อม	จังหวัดแพร่

การพัฒนาการรวมกลุ่มคลัสเตอร์เครื่องหนังไทย	
(Thai	Leather	Cluster	:The	Exotic)

การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มคลัสเตอร ์
บรรจุภัณฑ์โลหะ

2. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จำานวน 17 เครือข่าย

	 1.	กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร
																พื้นที่ภาคตะวันตก	

	 3.	กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ประกอบการ	SMEs
																ภาคเกษตร	

	 6.	กลุ่มอุตสาหกรรมผู้แปรรูปสินค้าเกษตร
																ในกลุ่มผู้แปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม

	 4.	กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตและแปรรูปลำาไย 

	 2.	กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร
																พื้นที่ภาคตะวันออก	

	 5.	กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร
																ในกลุ่มผู้แปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม	

นครปฐม	ราชบุรี	เพชรบุรี	สมุทรสาคร	สมุทรสงคราม	
ประจวบคีรีขันธ์	

ระนอง	พังงา	ภูเก็ต	กระบี่	ตรัง	ร้อยเอ็ด	ขอนแก่น	มหาสารคาม	
กาฬสินธุ์	ตาก	พิษณุโลก	สุโขทัย	เพชรบูรณ์	อุตรดิตถ์	กำาแพงเพชร	
พิจิตร	นครสวรรค์	อุทัยธานี	สระบุรี	ลพบุรี	นครปฐม	สุพรรณบุรี	ราชบุรี	
สมุทรสงคราม	สมุทรสาคร	ฉะเชิงเทรา	นครนายก	ระยอง	จันทบุร ี

พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง	และภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนล่าง	กาญจนบุรี	นครปฐม	ราชบุรี	สุพรรณบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	
เพชรบุรี	สมุทรสาคร	สมุทรสงคราม	อำานาจเจริญ	ศรีสะเกษ	ยโสธร	อุบลราชธานี	
สุรินทร์	นครราชสีมา	บุรีรัมย์	ชัยภูมิ	

ลำาพูน	เชียงใหม ่

นครนายก	ปราจีนบุรี	ระยอง	จันทบุรี	

พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	และภาคกลางตอนกลาง	
นนทบุรี	ปทุมธานี	อยุธยา	สระบุรี	ชัยนาท	ลพบุรี	สิงห์บุรี	อ่างทอง	ฉะเชิงเทรา	
ปราจีนบุรี	สระแก้ว	นครนายก	สมุทรปราการ	

เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการเครือข่ายท่องเที่ยว
เชิงเกษตรพื้นที่ภาคตะวันตก

เสริมสร้างขีดความสามารถและเครือข่ายการดำาเนินธุรกิจ
ของผู้ประกอบการ	SMEs	ภาคเกษตร	รุ่นใหม่	
(Young	smart	A-SMEs)

สร้างเครือข่ายการผลิต	การตลาดผู้ประกอบการแปรรูป
สินค้าเกษตร	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ส่งเสริมเครือข่ายและการดำาเนินธุรกิจกลุ่มผู้ประกอบการ
แปรรูปลำาไย

เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยว
เชิงเกษตร	พื้นที่ภาคตะวันออก

สร้างเครือข่ายการผลิต	การตลาดผู้ประกอบการแปรรูป
สินค้าเกษตร	กลุ่มจังหวัดภาคกลาง

3. กรมส่งเสริมการเกษตร จำานวน 6 เครือข่าย

เครือข่าย พื้นที่ กิจกรรม
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โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด 
มีพื้นที่ดำาเนินการทั่วประเทศรวม	54	เครือข่าย	

ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานร่วมดำาเนินการ	9	หน่วยงาน	ดังนี้		

	 1.	คลัสเตอร์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม	

	 5.	คลัสเตอร์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์	

	 3.	คลัสเตอร์เครื่องจักร	

	 7.	คลัสเตอร์ยางและผลิตภัณฑ์ยาง	

	 2.	คลัสเตอร์ธุรกิจดิจิตอล	

	 6.	คลัสเตอร์การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์	

	 4.	คลัสเตอร์สุขภาพและความงาม	

ภาคตะวันออก	(ชลบุรี	ระยอง	จันทบุรี	ตราด)
กรุงเทพฯ	และปริมณฑล	

ภาคเหนือตอนบน	1	(เชียงใหม่	แม่ฮ่องสอน	ลำาพูน	ลำาปาง)		 
กรุงเทพฯ	และปริมณฑล	

กรุงเทพฯ		และปริมณฑล	และภาคตะวันออก
(ชลบุรี	ระยอง	จันทบุรี	ตราด)	

ภาคกลางตอนล่าง	2	(สมุทรสาคร		สมุทรสงคราม	เพชรบุรี		
ประจวบคีรีขันธ์)	กรุงเทพฯ	และปริมณฑล	

กรุงเทพฯ	และปริมณฑล	

ภาคกลางตอนล่าง	2	(สมุทรสาคร		สมุทรสงคราม	เพชรบุรี		
ประจวบคีรีขันธ์)	กรุงเทพฯ	และปริมณฑล	

ภาคเหนือตอนบน	1	(เชียงใหม่	แม่ฮ่องสอน	ลำาพูน	ลำาปาง)	
กรุงเทพฯ	และปริมณฑล	

พัฒนาศักยภาพของคลัสเตอร์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่ภาคตะวันออก	กรุงเทพฯ	และปริมณฑล	

พัฒนาศักยภาพของคลัสเตอร์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์	
ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน	1	

พัฒนาศักยภาพของคลัสเตอร์เครื่องจักรในพื้นที่
กรุงเทพฯ	ปริมณฑล	และภาคตะวันออก	

พัฒนาศักยภาพของคลัสเตอร์ยางและผลิตภัณฑ์ยาง
ในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง	2	กรุงเทพฯ	และปริมณฑล

พัฒนาศักยภาพของคลัสเตอร์ธุรกิจดิจิตอลในพื้นที่
กรุงเทพฯ	และปริมณฑล

พัฒนาศักยภาพของคลัสเตอร์การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
ในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง	2			กรุงเทพฯ	และปริมณฑล

การพัฒนาศักยภาพของคลัสเตอร์สุขภาพและความงาม
ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน	1	กรุงเทพฯ	และปริมณฑล

4. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำานวน 7 เครือข่าย

	 1.	กลุ่มอุตสาหกรรมข้าว	

	 2.	กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำายางพาราสด 

ศรีสะเกษ	และพื้นที่ที่มีกลุ่มวิสาหกิจที่มีศักยภาพ	

สุราษฎร์ธานี	และพื้นที่ที่มีกลุ่มวิสาหกิจที่มีศักยภาพ	

การพฒันาเครอืขา่ยวสิาหกิจผลิตภัณฑน์วตักรรมจากขา้วอนิทรยี์
เพื่อการส่งออก	ด้วย	Automation	Technology		จ.ศรีสะเกษ	      

การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากน้ำายางสด	
ด้วย	Innovation	Material	Technology			จ.สุราษฎร์ธานี		

5. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จำานวน 2 เครือข่าย

 - กลุ่มอุตสาหกรรมผู้แปรรูปสัตว์/ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ำา เชียงราย	ชลบุรี	นครนายก	นครศรีธรรมราช	 พัฒนาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกิจการ
แปรรูปสัตว์น้ำาขนาดย่อม

6. กรมประมง จำานวน 1 เครือข่าย

	 -	กลุ่มอุตสาหกรรมแพะเนื้อ	และแพะนม	 นนทบุรี	สระบุรี	นครปฐม	สตูล	 พัฒนาเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะเนื้อ	และแพะนม

7. กรมปศุสัตว์ จำานวน 1 เครือข่าย

	 -	กลุ่มอุตสาหกรรมไหมไทย	 ชัยภูมิ	ขอนแก่น	บุรีรัมย์	ร้อยเอ็ด	มหาสารคาม	นครราชสีมา	 พัฒนาศักยภาพและเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตไหมไทย
แบบครบวงจร

8. กรมหม่อนไหม จำานวน 1 เครือข่าย

	 -	กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตข้าวคุณภาพ	 อุทัยธานี	พัทลุง	บุรีรัมย์	สุรินทร์	 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพพิเศษ

9. กรมการข้าว จำานวน 1 เครือข่าย

เครือข่าย พื้นที่ กิจกรรม
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Celeb	SMEs

EEC Thailand
เรียนจริงจาก ‘ธรรมชาติ’

จากความชื่นชอบในธรรมชาติ สู่ธุรกิจท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์	
ฝีมือของสองนักแสดงหนุ่มสาว	อเล็กซ์ เรนเดลล	์และ	เต้ย-
จรินทร์พร จุนเกียรต	ิที่ตั้งใจสร้างธุรกิจ	โดยไม่ได้หวังเพียง
ผลกำาไร0แต่ปรารถนาให้ทุกคนได้เรียนรู้0ท่ีจะอยู่ร่วมกันกับ	
‘ธรรมชาติ’	อย่างยั่งยืน	

 EEC Thailand (Environmental Education Camp) เป็นองค์กรที่จัดท�า 

ค่ายส�าหรับเยาวชนทั่วโลก เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความส�าคัญของ

การอนุรักษ์ธรรมชาติ ผ่านการเรียนรู้และใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติอย่างใกล้ชิด 

เพื่อ ‘ให้ธรรมชำติเป็นห้องเรียนส�ำหรับทุกคน’ (Let nature be your classroom!)

 “เราต้องการให้ที่น่ีเป็นเหมือน0‘สถาบันการศึกษา’0ที่ได้รับการยอมรับใน

เรื่องหลักสูตรการเรียนรู้ เป็นท่ีท่ีทุกคนจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ความรู้ใหม่ๆ 

ได้สนุกกับกิจกรรม0และสามารถน�าพาสิ่งดีๆ0มาสู่โลกใบน้ีได้ด้วย”0อเล็กซ์0กล่าว 

ด้วยน�้าเสียงเต็มเปี่ยมด้วยความหวัง 

เด็กน้อยในป่าใหญ่	
 เพราะเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติมาตั้งแต่เด็ก เคยเข้าป่าไปรักษา

ช้าง และได้มโีอกาสรบัอปุถัมภ์ลกูช้างวยั 4 ปี จากจงัหวัดภเูก็ต ไปไว้ ณ ศนูย์อนรุกัษ์ 

ช้างไทย0ที่เขาใหญ่ สิ่งเหล่านี้ได้หล่อหลอมให้นักแสดงหนุ่มลูกครึ่งไทย-อังกฤษ 

วัย 25 ปี มีสายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นกับธรรมชาติ โดยไม่รู้ตัว

 กระทั่งเมื่ออเล็กซ์เรียนจบ ก็คิดว่าอยากจะลองท�าธุรกิจควบคู่ไปกับงานแสดง 

จึงพยายามมองหาสิ่งที่ตนเองรัก และแตกต่างจากที่มีอยู่ในท้องตลาด

เรื่อง : ชชานนท์ ลิ่มทอง ภำพ : ECC Thailand
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 “ผมไม่อยากมาน่ังขายของในอินสตาแกรม  

(Instagram) เหมือนที่หลายคนท�ากัน เพราะคิดว่า 

ไม่เหมาะ เคยคิดจะท�าชีสเค้กขาย ก็ไม่ใช่ แต่ทุกครั้ง 

ที่เราได้เดินทาง ได้เข้าป่า ได้ด�าน�้า ได้อยู่กับธรรมชาติ 

ความรู้สึกคือ ‘ใช่เลย’ ย่ิงนึกก็ย่ิงรู้สึกดี และรู้สึกว่า

เป็นโอกาสที่ดี จึงตัดสินใจลุย!”

ห้องเรียนแห่งธรรมชาติ
 ‘ห้องเรียนธรรมชาติ’ ของ EEC Thailand 

เกิดขึ้นครั้งแรกท่ีเขาใหญ่ เนื่องจากเป็นแหล่งเรียนรู้  

ทีอ่ดุมสมบรูณ์ เดนิทางง่าย มสีิง่อ�านวยความสะดวก 

พร้อม และเป็นสถานทีท่ี่ทมีงานทุกคนต่างคุน้เคยมาก 

ที่สุด0ความส�าเร็จของค่ายแรก0ก่อให้เกิดค่ายท่ีสอง  

และสามตามมา เช่นเดียวกับเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

แหล่งใหม่ๆ0ที่ถูกส�ารวจเพ่ิมขึ้น0เพ่ือให้ผู้เรียนได้พบ 

กับประสบการณ์ทีห่ลากหลาย อาทิ เส้นทางธรรมชาต ิ

ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ 

สิมิลัน เกาะสมุย ฯลฯ

 ปัจจุบัน EEC Thailand กลายเป็นแหล่งเรียนรู ้

ที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติหลากหลาย 

โปรแกรม ได้แก่

 1.Wild Life โปรแกรมท่ีจะพาเด็กๆ0เข้าไป 

เรยีนรูธ้รรมชาตใินป่า ไปรูจ้กัวิธีการเอาตัวรอด วิธีการ 

ท�าอาหารในป่า และยังได้สนุกกับกิจกรรมกลางแจ้ง 

ทั้งการเรียนรู้วงจรชีวิตผีเสื้อ การส่องนก การส่องสัตว์

ยามค�่าคืน และการตามหาร่องรอยสัตว์ชนิดต่างๆ 

เช่น หมี ไก่ฟ้า ฯลฯ

 ตัวอย่างค่ายในโปรแกรมนี้ เช่น ค่าย Intro to 

Exploring Nature (2 วัน 1 คืน) ที่เขาใหญ่ และค่าย 

Inthanont Cloud Forest (2 วนั 1 คนื) ท่ีดอยอนิทนนท์  

จ.เชียงใหม่

 2.Marine Life โปรแกรมที่สอนให้เด็กได ้

เรียนรู้ธรรมชาติของโลกใต้น�้า และชีววิทยาทางทะเล 

ผ่านการท่องเท่ียวผจญภัยในกิจกรรมต่างๆ เช่น  

การพายเรือคายัค การอนุรักษ์เต่ามะเฟือง การศึกษา 

แนวปะการัง โดยเด็กๆ จะมีโอกาสได้ด�าน�้าต้ืน 

ด้วยท่อช่วยหายใจแบบสน็อกเกิล (snorkeling) 

หรือการด�าน�้าลึกโดยใช้ถังบรรจุอากาศ แบบสกูบา 

(scuba diving) เป็นต้น

 ตวัอย่างค่ายในโปรแกรมนี ้เช่น ค่าย Leatherback 

Sea Turtle (4 วัน 3 คืน) ที่ จ.พังงา และค่าย Wild 

Leaves to Coral Reefs (3 วัน 2 คืน) ที่เขาใหญ่

EEC	THAILAND
โทร.	09	5965	1459,	0	2753	5459

FB	/	IG	/	LINE:	eecthailand
www.eecthailand.com
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ทุกครั้งที่เราได้เดินทาง
ได้เข้าป่า ได้ดำาน้ำา ได้อยู่
กับธรรมชาติ ความรู้สึก 
คือ ‘ใช่เลย’

 3.Volunteer โปรแกรมท่ีเปิดโอกาสให้ชาว 

ต่างชาต ิมามส่ีวนร่วมในกิจกรรมอาสาสมคัรเชงิอนุรกัษ์ 

ธรรมชาติในเมืองไทย เช่น การอนุรักษ์ช้าง การปลูกป่า 

การด�าน�้า0เก็บขยะใต้ทะเล0รวมถึงการเข้าไปสัมผัส 

วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนท้องถิ่นต่างๆ

 4.Private Camps โปรแกรมที่สามารถ 

ออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนรู้  

แต่ละกลุ่ม ตามระยะเวลา และกิจกรรมที่อยากท�า  

เช่น0ทริปทัศนศึกษาส�าหรับโรงเรียน0ทริปวันพักผ่อน 

ส�าหรับครอบครัว รวมถึงทริปสัมมนาส�าหรับองค์กร

ต่างๆ

 5.CSR เป็นการร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กร 

ที่ต ้องการจัดกิจกรรม CSR (Corporate Social 

Responsibility) ในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อแสดงถึง

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ไม้ตาย	คือ	ประสบการณ์
 อเล็กซ์0เผยว่า0แม้จะเพ่ิงเริ่มท�าธุรกิจได้ไม่นาน  

แต่จดุแขง็ของ EEC Thailand คอื การท�างานร่วมกับ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรง ซึ่งมีประสบการณ์

มาแล้วกว่า 20 ปี 

 “ถ้าคุณต้องการไปดูชะนีในป่าที่เขาใหญ่ เราก็

มีผู้เชี่ยวชาญท่ีรู้แหล่ง รู้ลักษณะนิสัย รู้ว่าเมื่อไรชะนี 

จะออกมา และสามารถอธิบายให้คุณเข้าใจถึงวิถีชีวิต

ของพวกเขาได้จริงๆ เพราะหากเข้าไปในช่วงเวลาท่ี 

ไม่ถูกต้อง ก็อาจจะท�าได้แค่เดินป่า แต่ไม่เจออะไรเลย

 “สิง่ทีส่�าคญัอกีอย่าง คอื เรือ่งความปลอดภัย เราม ี

เจ้าหน้าทีค่อยดูแลด้านน้ีเป็นอย่างดี แม้กระท่ังเด็กพิเศษ  

หรือเด็กออทิสติก เราก็มีประสบการณ์ท่ีสามารถดูแล 

เดก็ๆ เหล่านัน้ได้ นอกจากนี้ ยังมกีารจดัเตรยีมทีพั่กและ

ส่ิงอ�านวยความสะดวก0ไว้รับรองผู้ปกครองท่ีต้องการ 

เดินทางมาพร้อมกับบุตรหลานอีกด้วย”

 ส�าหรับเป้าหมายของ EEC Thailand ต่อจากน้ี 

คือ การจัดท�าหลักสูตรการเรียนรู้ให้เป็นระบบ0และมี 

มาตรฐานเป็นสากล

 “ในอนาคต จะต้องมีการก�าหนดเกณฑ์คุณสมบัติ

ของผู้เรียน เพื่อคัดเด็กที่มีความพร้อมส�าหรับแต่ละทริป 

ไม่ใช่ว่าจู่ๆ เขาจะสามารถด�าน�้า หรือเข้าป่าได้เลย 5 วัน 

ทุกทริปจะต้องมีระดับการเรียนรู้ที่เหมาะสมจเพราะเรา 

ต้องการให้ที่นี่เป็นสถาบันการศึกษาส�าหรับเยาวชน 

ทั่วโลก เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ซึ่ง ‘ธรรมชาติ’ จะกลาย 

เป็นห้องเรียนส�าหรับทุกคน อย่างแท้จริง”  
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Master	Class

 กว ่า 22 ปีแห่งความส�าเร็จ นี่คืออีกหนึ่งหน้า

ประวัติศาสตร์ครั้งส�าคัญของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด 

(มหาชน) ผู ้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบ 

ครบวงจร (International Logistics Service and Solution 

Provider) ภายใต้หัวเรือใหญ่อย่าง อำรยำ คงสุนทร 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ชูเดช คงสุนทร กรรมการ

ผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 

โลจิสติกส์ครบวงจร
 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ WICE  

Logistics (เดมิชือ่ บรษิทั ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)  

จ�ากัด) เร่ิมด�าเนินธุรกิจให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้า 

ระหว ่างประเทศตั้งแต ่ป ี 2536 โดยเน ้นให ้บริการ 

รับจัดการขนส่งสินค้าทางทะเล และมีเส้นทางหลักคือ

ไทย-สหรัฐอเมริกา

  ต่อมา บริษัทได้ขยายการบริการจากธุรกิจเฟรท 

(Freight) ไปสู่ธุรกิจโลจิสติกส์ (Logistics) ที่ครอบคลุม 

การให้บริการต่างๆ มากขึ้น ทั้งการขนส่งทางทะเล และ

ทางอากาศ รวมถึงพิธีการทางศุลากร และบริการขนส่ง 

ต่อเนื่องในประเทศ

 “เราเบนเข็มทิศจากเฟรท มาท�าโลจิสติกส์มากข้ึน 

เนื่องจากเทรนด์การซื้อขายในขณะน้ันเริ่มเปลี่ยนจาก 

Port to Port มาสู่ Door to Door คือ การให้บริการขนส่ง

สินค้าแบบประตูสู่ประตู ตั้งแต่หน้าประตูโรงงานของลูกค้า

ต้นทาง ไปสู่หน้าประตูโรงงานของลูกค้าปลายทาง จนเรา

สามารถพูดได้เต็มปากว่า ธุรกิจของเราให้บริการแบบครบ

วงจร

 “จากที่เราเคยตั้งเป้าว่าจะเป็น Freight Forwarder 

ระดับแนวหน้า ก็เปลี่ยนมาสู่ Logistics Service Provider  

ซึ่งส่วนหน่ึงต้องยกเครดิตให้กับ สสว. ที่เข้ามาให้มุมมอง 

เรื่อง : ชชานนท์ ลิ่มทอง ภำพ : นราภิญญ์ สระเกิด

บริษัท ‘มหาชน’ ความฝันที่ไม่ไกลเกินเอื้อม
ใครบอกว่า	 การเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ	 เป็นเป้าหมายที่ไกลเกินฝันสำาหรับ	 SMEs	 ไทย	 คงต้องคิดใหม่	
เพราะวันนี้	WICE Logistics	 เจ้าของรางวัลสุดยอด	SMEs	แห่งชาติ	 2	สมัยซ้อน	พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า	
‘ไม่มีอะไรที่	SMEs	ไทย	ทำาไม่ได้’

WICE Logistics
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ในเรื่องนี้ และท�าให้เราตัดสินใจเปล่ียนชื่อ

บริษัทจาก ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส (WICE 

Freight Services) เป็น ไวส์ โลจิสติกส ์

(WICE Logistics) เพ่ือสะท้อนกิจกรรมทาง

ธุรกิจที่เราท�าเพิ่มมากขึ้น”

สุดยอด	SMEs	แห่งชาติ
 ความส�าเรจ็ของ ไวส์ โลจสิตกิส์ เป็นท่ีรบัรู ้

อย่างกว้างขวาง ภายหลังจากการคว้ารางวัล

สุดยอด SMEs แห่งชาติ หรือ SMEs National 

Awards ครั้งที่ 4 และ 5 ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน 

จากส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้

กลุ่มธุรกิจ SMEs ที่มีการบริหารจัดการอย่าง

มีมาตรฐาน โดยน�าเกณฑ์รางวัลคุณภาพ 

แห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA) 

มาปรับใช้ในการพิจารณาตัดสิน

 “จุดเริ่มต้นท่ีเข้าร่วมโครงการนี้ เพราะ

เราอยากรูว่้า บรษิทัของเรามมีาตรฐานแค่ไหน 

มีความพร้อมแค่ไหน โดยทางโครงการฯ จะมี

ทีมผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยตรวจประเมินบริษัท 

แบบจริงจัง ส�าหรับปีแรกที่สมัคร เราได้เพียง

รางวัลชมเชย เพราะในขณะนั้น บริษัทยังไม่มี

แผนระยะยาว 5 ปี เรายังวางแผนกันแบบปี

ต่อปี ซึ่งเราก็น�า feedback report ตรงนั้นมา

ปรับปรุง จนท�าให้เราได้รับรางวัลชนะเลิศในปี

ถัดมา

 “หลังจากได้รับรางวัล สสว. ก็จุดประกาย

ให้เราเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งส�าหรับ SMEs 

อาจมองว่า ตลาดทุนเป็นเรื่องไกลตัว แต่หลัง

จากที่เราถูกส่งไม้ต่อไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ 

และได้รับค�าปรึกษาเก่ียวกับตลาดทุน เรา

ก็มองเห็นความเป็นไปได้ ที่จะใช้ตลาดทุน 

มาต่อยอดให้ธุรกิจเติบโตแบบก้าวกระโดด”
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การตัดสินใจเข้าสู่บริษัท	
‘มหาชน’ จะช่วยให้บริษัท
เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และ
เพิ่มโอกาสในการเข้าถึง	
จากทั่วโลก

 ผู้บริหาร ไวส์ โลจิสติกส์ มองว่า นอกเหนือจาก

โอกาสในการระดมทุนแล้ว สิ่งที่บริษัทฯ จะได้จากการ

เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ โครงสร้างระบบการจัดการ

ที่ดีขึ้น รวมทั้งมาตรฐานด้านบัญชีท่ีน่าเชื่อถือโปร่งใส 

ตอบโจทย์ในเรื่องการเติบอย่างย่ังยืน (Sustainable 

Growth) ขององค์กร

อยากยิ่งใหญ่	ต้องคิดใหญ่
 ไวส์ โลจิสติกส์ ใช้เวลา 2 ปี ในการเตรียม

ความพร้อม เพ่ือน�าบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ฯ และได้ด�าเนินการแปรสภาพเป็นบริษัท 

‘มหาชน’ โดยเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ 

จ�ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 ด้วยทุน 

จดทะเบียน 300 ล้านบาท

 ส�าหรับการระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนระยะ

ยาว 5 ปี ที่จะเพ่ิมศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจแบบ

ครบวงจร โดยการแบ่งการลงทุนในการสร้างคลังสินค้า 

(warehouse) การเพ่ิมจ�านวนรถบรรทกุ หัวลาก หางพ่วง  

การขยายพื้นที่ลานจอดรถบรรทุก และการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ ตลอดจนการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน

กิจการ 

 ทั้งนี้ เพ่ือรองรับฐานลูกค้าที่มีแนวโน้มจะขยายตัว 

เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC)

 “แม้เราจะอยู ่ในตลาดท่ีมีผู ้ เล ่นรายใหญ่เป็น 

ต่างชาติ แต่จุดแข็งของเรา คือ เราอยู่ในตลาดนี้มา 

20 กว่าปี เรามีประสบการณ์และความช�านาญใน 

ด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร มีฐาน

ลูกค้าที่เหนียวแน่น ทั้งในตลาดอเมริกา จีน ฮ่องกง 

สิงคโปร์ ฯลฯ 

 “การตัดสินใจเข ้าสู ่การเป็นบริษัท ‘มหาชน’

จะช่วยให้บริษัทเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ช่วยเพิ่มโอกาสใน

การเข้าถึงกลุ่มลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรรายใหม่ๆ จาก

ทั่วโลก

 “เราหวังว่า WICE Logistics จะเป็นบรษิทัโลจสิตกิส์ 

สัญชาติไทยรายแรก ที่สามารถก้าวไปได้ไกล ถึงใน

ระดับ Global

 “เราอยากเป็น ‘ยักษ์ใหญ่’ เหมือนที่ต่างชาต ิ

เข้ามาใหญ่ในบ้านเรา” ผู้บริหาร ไวส์ โลจิสติกส์ ทิ้งท้าย

ถึงความคาดหวัง   
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แบบที่ 1 
ถึงมือผู้รับ (Door to Door) 
	 เป็นการส่งสินค้าจากประตูถึงประตู คือ	
จากประตูหน้าบ้านผู้ส่ง	 ถึงประตูหน้าบ้านผู้รับ 
(เหมาะกับสินค้าจำานวนไม่มาก นิยมส่งทาง
เครื่องบิน	 เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ประหยัดกว่า	
และรวดเร็วกว่า)
		1.1	ทางอากาศ	หรือทางเครื่องบิน
เป็นบริการขนส่งสินค้า	พัสดุ	และเอกสารด่วน 
ทางเคร่ืองบิน จากประเทศไทย	 ไปยังต่างประเทศ 
ท่ัวโลก	 ผ่านบริษัทขนส่งช้ันนำาระดับโลก	 อาทิ	
ยูพีเอส	 (UPS)	 เฟดเอ็กซ์	 (FedEx)	 ดีเอช
แอล	 (DHL)	 ทีเอ็นที	 (TNT)	 หรือเป็นบริการ
ส่งสินค้าผ่านสายการบินที่มีชื่อเสียง โดยให้
บริการตั้งแต่รับสินค้าจากหน้าประตูบ้านท่าน	
ส่งตรงถึงมือผู้รับปลายทาง
		1.2	ทางทะเล	หรือทางเรือ
ส่วนมากเป็นบริการขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือ	
และใช้บริการเอเจนต์ที่ปลายทางนำาไปส่งให้
ถึงมือผู้รับปลายทางอีกที

แบบที่ 2 
ถึงพอร์ตปลายทาง (Door to Port)
	 เป็นการส่งสินค้าจากประตูถึงพอร์ต	คือ 
จากประตูหน้าบ้านผู้ส่ง ถึงพอร์ตปลายทาง 
ท่ีลูกค้าระบุ	(เหมาะกับสินค้าจำานวนมาก	นิยมส่ง 
ทั้งทางเครื่องบิน	และทางเรือ	ทั้งนี้	การขนส่ง
ทางเรือจะประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า	 แต่อาจ
ใช้เวลานานกว่า)
  2.1	ทางอากาศ	หรือทางเครื่องบิน
เป็นบริการส่งสินค้าผ่านสายการบินท่ีมีช่ือเสียง 
พร้อมบริการเดินเอกสาร และชิปปิ้ง จนถึง
สายการบินปลายทางที่ลูกค้าระบุ	
  2.2	ทางทะเล	หรือทางเรือ
เป็นบริการส่งสินค้าไปยังท่าเรือที่ลูกค้าระบุ

SMEs Tips
ส่งสินค้าไปต่างประเทศง่ายๆ

ข้อมูล	:	Facebook	‘บริการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ’

หาก SMEs ท่านใดยังมีข้อสงสัย
สามารถติดต่อขอคำาปรึกษาจาก‘สุดยอด	SMEs	แห่งชาติ’
บริษัท	ไวส์	โลจิสติกส์	จำากัด	(มหาชน)
โทร.	0	2681	6181	หรือ	www.wice.co.th

“ก่อนอื่นเราต้องทราบว่า	 สินค้าของท่านคืออะไร	 ปริมาณ
เท่าไร และของจะพร้อมส่งเมื่อไร จากนั้นจึงช่วยจัดการ 
ในเรื่องการขนส่ง ต้ังแต่รับสินค้าท่ีโรงงานของลูกค้า
ขนถ่ายมายังท่าเรือ รวมถึงดำาเนินการเรื่องเอกสาร 
ทุกอย่างแบบ	One-Stop	Service	เพื่ออำานวยความสะดวก	
ให้แก่	 ลูกค้า	 SMEs	 ที่ยังไม่มีความรู้ในเรื่องของโลจิสติกส์
ให้ทุกท่านทำางานง่ายขึ้น”

อารยา	คงสุนทร	
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.ไวส์	โลจิสติกส์
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 วันเกิดครบรอบ 20 ปี ของ ‘อุดรกระจก

รถยนต์’ ในปีนี้ น่าจะเป็นอกีหลกัไมล์ความส�าเรจ็  

ที่น่าจับตามองในแวดวง SMEs เริ่มจากการ

คว้ารางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 7  

(7th SMEs National Awards 2015) จาก 

ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดย่อม (สสว.) เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน รวมถึง 

การเดินหน้าขยายกิจการเพ่ิมขึ้นเป็น 6 สาขา 

ได้แก่ อุดรธานี อุบลราชธานี ขอนแก่น เลย 

สกลนคร และสุรินทร์ เพ่ือให้บริการครอบคลุม

พื้นที่ 17 จังหวัดในภาคอีสาน

 นอกจากน้ัน ยังเตรยีมพร้อมเข้าสูป่ระชาคม 

เศรษฐกิจอาเซยีน (AEC) ด้วยการสยายปีกเข้าไป 

ลงทนุในฝ่ังลาว โดยมเีมอืงหลวงอย่าง เวยีงจนัทน์ 

เป็นเป้าหมายส�าคัญ

 “แม้เศรษฐกิจบ้านเรายังไม่ฟื้นตัว ก็ยืนยัน

ว่าจะไปแน่นอน เพราะลาวเป็นตลาดที่น่าสนใจ 

ไหนจะค่าครองชีพถูก อัตราการเติบโตทาง

เศรษฐกิจดี มีจ�านวนประชากรมากกว่าอุดรฯ 

และที่ส�าคัญ คือ เป็นตลาดที่ชื่นชอบสินค้าไทย 

ส�าหรับวงเงินที่เรามีอยู่ตอนน้ีจก็น่าจะสามารถ

ขยายได้ประมาณ 3 - 5 สาขา” ศมน ฉายภาพ

อนาคตของอุดรกระจกรถยนต์ ในระดับสากล

จากแลนด์เลดี้	สู่เจ้าแม่ค้าปลีก
 แต่กว่าจะมาถึงวันน้ี0‘เพชรน�้าดี’0ทุกเม็ด 

ย่อมต้องผ่านการเจียระไนด้วยประสบการณ์

เช่นเดียวกับ ‘เจ๊แตน’ ในวันวานเมื่อ 20 ปีที่แล้ว 

สมัยเริ่มท�าธุรกิจหมู่บ้านจัดสรรจนรุ่งเรือง กระทั่ง

เกิดภาวะวิกฤตฟองสบู่แตกในปี 2538 - 2540 

จึงท�าให้โครงการทุกอย่าง ต้องหยุดชะงักลง 

 “ตอนน้ันเราไม่รู้เลยว่า ชีวิตจะเดินต่อไป

อย่างไร สิ่งที่ท�าได้ คือ พยายามกอดเงินที่มีไว้

ให้แน่นท่ีสุด จนวันหนึ่งพ่ีสาวได้น�าเครื่องจักร

ผลิตกระจกรถยนต์0เข ้ามาในประเทศไทย 

แล้วขอให้เราช่วยขยายตลาดทางภาคอีสาน  

นั่นถือเป็นจุดเริ่มต้น0ที่ท�าให้เราได้รู้จักกับธุรกิจ

กระจกรถยนต์ ตั้งแต่นั้นมา” 

ในแวดวงกระจกรถยนต์	คงไม่มีใครไม่รู้จัก	หญิงเก่งอารมณ์ดีอย่าง	‘เจ๊แตน’ ศมน ชคัตธาดากุล  
กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	อุดรกระจกรถยนต์	จำากัด	ผู้จำาหน่ายกระจกรถยนต์เบอร์	1	แห่งภาคอีสาน 
และเป็นเจ้าของรางวัลสุดยอด	SMEs	แห่งชาติ	ถึง	3	สมัยซ้อน

เรื่อง : ชชานนท์ ลิ่มทอง ภำพ : นราภิญญ์ สระเกิด

‘เพชรน้ำาดี’ แดนอีสาน
อุดรกระจกรถยนต์
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เปลี่ยนศัตรู	ให้เป็นคู่ค้า
 ศมน เล่าว่า ช่วงแรกท่ีเริ่มท�าตลาดใหม่ๆ ไม่มีความรู้เลย 

ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มอย่างไร ต้องแข่งขันอย่างไร รู้เพียงอย่างเดียวว่า

ต้อง ‘คิดบวก’ 

 “เราบังเอิญเจอกับคู่แข่งที่เป็น ‘ขายส่ง’ จากโรงงานผลิต 

รถยนต์ในกรุงเทพฯ ซึ่งขึ้นมาตีตลาดในภาคอีสาน จึงลองไป 

เจรจาดูว่า ถ้าเราจะขอเป็นผู้ดูแลลูกค้าในภูมิภาคนี้ทั้งหมดได้ไหม 

เพื่อเขาเองก็จะได้ท�างานง่ายขึ้น

 “หน้าที่ของเขา คือ แค่มาส่งของที่อุดรฯ ที่เดียวเลย แล้วเรา 

จะช่วยกระจายสินค้าให้ทั้งหมด แต่เราขอส่วนต่างตอบแทน 

ปรากฏว่า เขาชอบไอเดียมาก เพราะจะได้ไม่ต้องไปตระเวนส่ง 

ทีละจังหวัด ไม่ต้องเปลืองค่าน�้ามัน ค่าคน ค่าที่พัก จากแต่ก่อน 

เคยมาครั้งหนึ่งเสียเวลา 10 วัน เดี๋ยวนี้มาอุดรฯ แค่คืนเดียว ขนของ 

ลงเสร็จกลับได้เลย โรงงานต่างๆ จึงเริ่มมองเราเป็นคู่ค้า ไม่ใช่คู่แข่ง 

ซึ่งในภาคอีสานยังไม่มีใครวางยุทธศาสตร์แบบนี้”

หลักสูตรสร้างมืออาชีพ
 อุดรกระจกรถยนต์0เริ่มต้นธุรกิจจากพนักงานเพียง050คน 

ที่ท�าอะไรไม่เป็นเลย แต่ได้รับการฝึกฝนอย่างจริงจัง จนกลายเป็น 

‘มอือาชีพ’ ท่ีสามารถถ่ายทอดองค์ความรูไ้ปสูพ่นักงานรุน่หลงัๆ ได้
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อยากให้0SMEs0ทุกคน 
สละเวลาไปเรียนบัญชี  
เพราะความรู้ด้านบัญชี 
เป็นหัวใจสำาคัญของธุรกิจ

 ศมน ระบุว่า ธุรกิจนี้จ�าเป็นต้องอาศัยบุคลากรท่ีมี 

ความเชี่ยวชาญ เน่ืองจากกระจกรถยนต์เป็นสินค้าท่ีมีความ

หลากหลาย คือ มีหลายขนาด หลายรุ่น ผลิตจากหลายโรงงาน

ขนาดกระจกท่ีต่างกันเพียงไม่ก่ีมิลลิเมตร หากน�าไปใช้ผิดที่

ก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้

 “ที่ น่ี เราจะส ่งพนักงานไปเทรนนิ่งในแต ่ละสาขา 

นาน 3 - 5 เดือน เมื่อจบสาขาหนึ่ง ก็ไปเริ่มสาขาใหม่ หมุนไป

เรื่อยๆ จนครบ เพ่ือให้ทุกคนเกิดความเข้าใจในระบบและ

มาตรฐานเดียวกัน ที่ส�าคัญ จะต้องมีการมอบหมายงาน 

ให้ตรงตามความถนัดของแต่ละคน (Put the right man on 

the right job) จึงจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร”

หัวใจสำาคัญ	คือ	บัญชี
 นอกจากการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแล้ว สิ่งท่ีเป็น

จุดอ่อนของผู้ประกอบการ SMEs ไทย อีกประการหนึ่ง คือ 

ระบบบัญชีที่ไม่มีประสิทธิภาพ

 “ม ีSMEs เพียง 10% เท่าน้ัน ทีส่ามารถปิดบญัชไีด้ส�าเรจ็  

นอกน้ันไม่รู ้ด้วยซ�้าว่า ตัวเองมีต้นทุนเท่าไร ก�าไรเท่าไร  

และมีสินค้าในสต็อกเหลือเท่าไร หลายคนให้ความสนใจ 

กับการตลาด แต่ไม่เอาบัญชี ทั้งที่ตัวเลขในบัญชี เป็นสิ่งที่จะ

สะท้อนงบทางการตลาดได้ดีที่สุด

 “ก็อยากแนะน�าให้ SMEs ทุกคนสละเวลาไปเรียน

บัญชี อย่ามองว่าบัญชีเป็นเรื่องยาก เพราะความรู้ด้านบัญชี 

เป็นหัวใจส�าคัญท่ีจะท�าให้ธุรกิจ SMEs เติบโตได้อย่าง

ยั่งยืน”

ต่อยอด	เพื่อเติบใหญ่
 ‘เจ๊แตน’ แนะน�าว่า ทุกครั้งท่ีมีหลักสูตรอบรมธุรกิจ

ของหน่วยงานต่างๆ ผู้ประกอบการ SMEs ควรจะหาโอกาส

ไปเข้าร่วม เพ่ือจะได้น�าสิ่งท่ีมีประโยชน์มาปรับใช้กับบริษัท

ของตนเอง

 “มีวิทยากรท่านหนึ่ง แนะน�าให้อุดรกระจกรถยนต์เพิ่ม

ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวเนื่องกับธุรกิจ เพ่ือจะได้เป็นแหล่งรายได้ 

เสริมจากธุรกิจหลักท่ีเราท�าอยู่ แทนที่เราจะขายแต่กระจก 

รถยนต์ เราก็สามารถขายสินค้าและบริการอื่นๆ ได้ด้วย 

เช่น0ฟิล์มกรองแสง0กาวติดกระจกรถยนต์0ประดับยนต์ 

ระบบ GPS และบริการการเคลือบแก้ว ซึ่งภายหลังจากการ 

ปรับโมเดลธุรกิจ0ก็ท�าให้ยอดขายของบริษัทเติบโตแบบก้าว

กระโดด จาก 30 ล้านบาท ในปี 2551 กลายเป็น 200 - 300 

ล้านบาท ในปัจจุบัน” 

 น่าสนใจว่า ก้าวต่อไปของ ‘อุดรกระจกรถยนต์’ ในตลาด 

อาเซียน จะท�าให้ ‘เพชรน�้ำดี’ แห่งแดนอีสานเม็ดนี้ เจิดจรัส 

งดงามเพียงใด เวลาเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์...   

Contact
อุดรกระจกรถยนต์
โทร.	0	4220	4115-6
www.udonautoglass.com
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Showcase

 Soap Villa เกิดจากความตั้งใจในการท�าสบู่ธรรมชาต ิ

ปราศจากสารเคมีส�าหรับทุกคนในบ้าน เพื่อให้คนรักคนส�าคัญ 

ได้มีสุขภาพที่ดี

กัลป์ หอพรสิริ ผู้จัดการฝ่ายสร้างสรรค์และการตลาด 

บริษัท โซปวิลล่า จ�ากัด เผยถึงการเลือกใช้วัตถุดิบ ที่น�ามาเป็น 

ส่วนผสมหลักในการผลิตสบู ่ คือ ‘น�้ำมันร�ำข้ำว’ ซึ่งมีคุณสมบัติ

ให้ความชุม่ชืน้แก่ผวิสงูจากวิตามนิอี พร้อมด้วย ‘น�ำ้มนัมะพร้ำว’

ที่ช่วยเพิ่มฟองให้กับสบู่ และสามารถท�าความสะอาดได้ดียิ่งขึ้น 

 นอกจากนั้น0ยังมีการน�าประโยชน์จากวัตถุดิบต่างๆ0ที่มี 

อยู ่บนผืนแผ่นดินไทย มาเป็นส่วนผสมในแต่ละสูตรของ

ผลติภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็น นมสด ถ่านไม้ไผ่ หรอืสมนุไพรชนิดต่างๆ 

 Soap Villa ยังมีจุดเด่นในขั้นตอนการผลิต โดยใช้ 

กระบวนการผลิตแบบเย็น0(Cold0Process)0ท�าให้ผลิตภัณฑ์ 

คงคณุค่าสารส�าคญัต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน และไม่ส่งผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อม

 ด้วยผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพและพร้อมไปด้วยคุณประโยชน์  

ท�าให้ Soap Villa ได ้รับความสนใจจากผู ้บริโภคท้ังใน 

และต่างประเทศเป็นอย่างมาก จึงเป็นท่ีมาของรางวัลชนะเลิศ 

โครงการ THAI AIM โดย ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ สมาคมการค้าไทย-ฮ่องกง (THTA)

จากการน�าสินค้าไปแสดงในงาน HKTDC Hong Kong Gifts & 

Premium Fair และ HKTDC Hong Kong Houseware Fair 

เรื่อง : บัลลังก์ อ�่าบุญ

โดนใจอาเซียน
สินค้าไทย

Contact
Soap Villa Co., Ltd.
08	3612	4654,	0	2573	7028
www.soapvilla.com

Soap Villa
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 ผ้ำขำวม้ำ ทีค่นไทยสมยัก่อนนยิมใช้เคยีนพุง 

โพกหัว หรือนุ่งอาบน�้า จนกลายเป็นเสน่ห์ของ

วัฒนธรรมไทย ถูกน�ามาเพ่ิมมูลค่าและพัฒนา

สินค้า ให้ตอบโจทย์กับการใช้งานในยุคปัจจุบัน

ได้อย่างลงตัว อาทิ กระเป๋าที่มีความทนทาน

จากเส้นใยพิเศษ สามารถกันน�้าได้ หรือผ้าพันคอ 

ผ้าขาวม้าคอลลาเจน มีคุณสมบัติ ท่ีบางเบา 

อ่อนโยนต่อผิว จนเป็นที่ถูกใจของชาวต่างชาติ

และสามารถส่งออกไปจ�าหน่ายยังต่างประเทศได้ 

อย่างงดงาม 

 ด้วยความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จากวัสด ุ

ธรรมชาติ อย่าง ‘ผ้ำไม้ก๊อก’ ผ่านการดีไซน์ให้ม ี

ความเรียบหรู ดูทันสมัย กลายเป็นผลิตภัณฑ์

ที่มีความโดดเด่น0ดึงดูดความสนใจท้ังคนไทย 

และชาวต่างชาติเป็นจ�านวนมาก0ไม่ว่าจะเป็น 

กระเป๋าหิ้ว กระเป๋าสะพาย หมวก เคสโทรศัพท์ 

ฯลฯ0อีกท้ังคุณสมบัติที่มีความทนทาน0กันน�้า

จึงสามารถใช้ได้ในทุกโอกาสตามต้องการ  

Contact
Busaba Craft & Design Co., Ltd. 
08	1751	1703,	0	2669	5976
www.busabaonline.com 
www.facebook.com/busaba.shop

Contact
Mazmoizelle

08 5557 5721
www.facebook.com/mazmoizelleshop

Mazmoizelle

BUSABA
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Showcase

 ผลิตภัณฑ์ทุเรียนแปรรูป ‘ทุเรียนผงพร้อมดื่ม’ 

เป็นสินค้าแปลกใหม่ส�าหรับคนไทย0เนื่องจากโดยท่ัวไป 

คนไทยจะนิยมรับประทานทุเรียนสด หรือหากเป็นสินค้า 

แปรรูปก็มักจะเป็นทุเรียนกวน หรือทุเรียนทอด ฯลฯ

  แต่ส�าหรับตลาดประเทศเพื่อนบ้าน เช่น จีน ฮ่องกง

ซึ่งมีพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มร้อนในชีวิตประจ�าวัน 

อีกทั้งยังนิยมรับประทานทุเรียน0ท�าให้0ORTA0(โอต๊ะ) 

มองเห็นช่องทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์0จากวัตถุดิบท่ีมี 

ในท้องถิ่น สู่ ‘ทุเรียนผงพร้อมดื่ม’ ซึ่งไม่มีสารสังเคราะห ์

เจือปน ชงแล้วไม่ตกตะกอน แถมยังให้รสชาติคงเดิม 

ตั้งแต่เริ่มดื่มจนหมดแก้ว ด้วยปริมาณแคลอรีเพียง 120 

กิโลแคลอรี เท่าน้ัน ถือเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมสินค้าไทย 

ที่ตอบโจทย์ตลาดอาเซียน ได้อย่างน่าสนใจ 

Contact
Malang Tord Hiso

0	2920	7708,	0	9909	29193	-	95
www.facebook.com/MalangTordHiso

Contact
Pornthip (Phuket) Co., Ltd.

0 7626 1555
www.pornthipphuket.com

ORTA

       แมลงทอด ‘ไฮโซ’ แมลงทอดปรงุรส บรรจซุอง 

พร้อมรับประทาน0รูปลักษณ์ทันสมัย0ใช้วัตถุดิบ 

จากฟาร์มเลี้ยงระบบปิด0ท�าให้ได้แมลงท่ีสะอาด 

ปลอดภัย0ไม่มีสารเคมีปนเปื้อน0ปัจจุบันใช้แมลง 

แปรรูป 2 ชนิด ได้แก่ ดักแด้ตัวไหม และแมงสะดิ้ง 

(จิ้งหรีด) ปรุงรสชาติหลากหลาย ชวนรับประทาน 

ทั้งรสดั้งเดิม รสสาหร่าย รสบาร์บีคิว และรสชีส

            นับว่าเป็นอกีหนึง่ผลติภณัฑ์ ทีไ่ด้รบัการตอบรบั 

เป็นอย่างดีจากตลาดไทยและอาเซียน โดยเฉพาะ 

ประเทศเพ่ือนบ้านที่นิยมบริโภคแมลง0เช่น0ลาว 

เมียนมาร์ เวียดนาม ฯลฯ  

แมลงทอด ‘ไฮโซ’
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 รองเท้าบูทผ้า หรือ ‘รองเท้ำนินจำ’ เป็นรองเท้าที่ถูก 

ออกแบบข้ึนเพ่ือใช้ในการเกษตร0และมีชื่อเรียกตามรูปทรง

ที่คล้ายรองเท้าของนินจา รวมถึงคุณลักษณะที่คล่องตัว 

 จุดเริ่มต้นเกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของคนในท้องถ่ิน 

ซึ่งใช้วัตถุดิบที่มีคุณสมบัติในเรื่องของความเหนียว ทนทาน 

ไม่ขาดง่าย0เพราะท�าจากผ้าหนังไก่ รวมถึงแผ่นรองเท้าก ็

เลือกใช้ยางพาราที่มีความยืดหยุ่น เพ่ือช่วยป้องกันไม่ให้ 

เท้าเกิดบาดแผล 

 ๆ  นับว่าเป็นสินค้าท่ีตอบโจทย์ต่อความต้องการของ

กลุ่มประเทศเกษตรกรรม ทุกชาติในอาเซียน  

 ‘TOFUSAN’0(โทฟุซัง)0น�้าเต้าหู้ค้ันสด0ผสมฟองเต้าหู้ 

ให้โปรตนีสงู เหมาะส�าหรบัคนรกัสขุภาพ และคนท่ีแพ้แลคโตส 

(lactose) จากนมวัว

  จุดเด่นอยู่ที่ฟองเต้าหู้ และรสชาติน�้าเต้าหู้ ที่อร่อยแบบ 

น�้าเต้าหู้โบราณแท้ๆ0ไม่หวานจัด0และไม่มีส่วนผสมของผง 

ถ่ัวเหลือง0แถมยังบรรจุไว้ในขวดแก้วอย่างดี0ช่วยให้เก็บไว ้

ได้นาน ปลอดภัย ได้มาตรฐานส่งออก

  และด้วยความชื่นชอบด่ืมน�้าเต้าหู้เป็นทุนเดิมของหลาย

ประเทศในเอเชีย เช่น จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ ฯลฯ ท�าให้โอกาส

ของ TOFUSAN สดใส โดนใจตลาดต่างชาติแน่นอน  

Contact
CS Shoes (2008) Co., Ltd.
08	0427	8513
www.thaininja.com,	www.facebook.com/thaininjaboots

CS Shoes

TOFUSAN

Contact
TOFUSAN Co., Ltd.
08	1987	0795
www.thetofusan.com,	www.facebook.com/tofusan 
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เรื่อง / ภำพ : กองบรรณาธิการ, A Guide to Investment in the Special Economic Zone

Special 
Economic 
Zone

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
‘โอกาสทอง’ SMEs ไทย

	 จากนโยบายของรัฐบาล0ที่มุ่ งมั่นพัฒนาพื้น ท่ีบริ เวณชายแดน 
เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน	 สู่	 ‘ความมั่นคง	 มั่งคั่ง	 และยั่งยืน’	 ทั้งในเรื่อง 
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน0ตลอดจนขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ด้านธุรกิจ0การค้า0และการลงทุนของผู้ประกอบการไทย0ทั้งนี้0ก็เพื่อเป็นการ 
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ในปลายปี	2558	ที่จะถึงนี้
 หนึ่งในภารกิจสำาคัญจคือจการจัดตั้งจ‘เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ’  
(Special	Economic	Zone	:	SEZ)	ในระยะแรก	จำานวน	6	พื้นที่	(7	ด่าน)	ได้แก่	
ตาก	สระแก้ว	ตราด	มุกดาหาร	สงขลา	(สะเดาและปาดังเบซาร์)	และหนองคาย
	 โดยรัฐบาลได้มีมาตรการสนับสนุน0และส่งเสริมผู้ประกอบการ0SMEs 
ที่ประสงค์จะเข้าไปลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิิเศษ0ด้วยการให้สิทธิประโยชน์ 
ต่างๆ	ผ่านศูนย์ให้บริการ	SME	ครบวงจร	(SME	One	Stop	Service	:	OSS)	ของ 
สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(สสว.)	และพันธมิตร
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 ‘เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ’ เป็นพื้นที่ที่มีส่วนเชื่อมต่อ 

กับชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ทิศเหนือ เชื่อมกับเมียนมาร ์

ที่จังหวัดตาก และกาญจนบุรี ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เชื่อม 

กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่เชียงราย 

มุกดาหาร หนองคาย และนครพนม ทิศตะวันออก เชื่อมกับ 

กัมพูชา ที่สระแก้ว และตราด ส่วน ทิศใต ้ เชื่อมกับมาเลเซีย 

ที่สงขลา และนราธิวาส

 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2553 - 2557) มูลค่าการค้า 

ชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านข้างต้น ทั้ง 4 ประเทศ 

มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่าเฉลี่ยสูงถึง 900,000 

ล้านบาทต่อปี และมีแนวโน้มจะขยายตัวได้อีกมาก ภายหลัง 

การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในสิ้นปี 2558 นี้ 

 ปัจจุบัน มีธุรกิจประเภทศูนย์กระจายสินค้า รวมถึง 

อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานจ�านวนมาก เริ่มสนใจเข้าไปลงทุน 

ในพ้ืนท่ีดังกล่าว0เน่ืองจากสามารถเข้าถึงแรงงานราคาถูก 

สะดวกในการกระจายสินค้าไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน0และ

ท�าให้การน�าเข้าสินค้า0วัตถุดิบ0หรือชิ้นส่วนต่างๆ0เป็นไป

อย่างง่ายดาย

 ในอนาคต0เมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ย่อมต้องมีการติดต่อทางธุรกิจ0เชื่อมโยงด้านวัตถุดิบและ 

ห่วงโซ่อุปทานการผลิต0(Supply0Chain)0รวมถึงตลาด 

ผู้บริโภคในประเทศ0ที่จะมีการเชื่อมต่อกับชายแดนมากขึ้น 

นักลงทุนที่ต้องการเข้าไปลงทุนในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

นอกจากจะได้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร0ที่มากกว่าการ

ประกอบธุรกิจหรือการลงทุนในพื้นท่ีทั่วไปแล้ว0ยังจะได้รับ

ประโยชน์จากการใช้แรงงานต่างด้าว0ที่ได้รับอนุญาตให ้

เข้ามาท�างานในพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วย

 นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีนโยบายและมาตรการสนับสนุน 

อื่นๆ เช่น การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างระบบ

สาธารณูปโภคที่จ�าเป็นเพื่อรองรับการลงทุน การจัดหาพื้นที่

ให้เช่า0รวมถึงการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จแบบครบวงจร  

One Stop Service (OSS) เพื่ออ�านวยความสะดวกในด้าน

ต่างๆ ให้แก่ผู้ประกอบการและนักลงทุน

 ส�าหรับธุรกิจหรืออุตสาหกรรม ที่ เหมาะจะลงทุน 

ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ อุตสาหกรรมที่ต้อง

ใช้แรงงานจ�านวนมาก (Labor Intensive) อุตสาหกรรมที่ต้อง

พ่ึงพาวัตถุดิบจากประเทศใกล้เคียง0ธุรกิจการค้าชายแดน

ที่ต้องมีการตั้งคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า0เพ่ือส่งไป

จ�าหน่ายยังประเทศเพื่อนบ้าน ธุรกิจสนับสนุนการท่องเที่ยว 

รวมถึงธุรกิจบริการต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของ 

ชมุชนโดยรอบ ท่ีขาดไม่ได้คอื 13 กลุม่อตุสาหกรรมเป้าหมาย 

ที่จะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทำาไมต้องลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ?

Laos
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“ศูนย์ค้าส่งและขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ”

 • มีพื้นที่ 11 ต�าบล ใน 3 อ�าเภอ ที่ติดชายแดน ได้แก่ 

อ.เมืองมุกดาหาร0อ.หว้านใหญ่จอ.ดอนตาล0รวม0578.5 

ตารางกิโลเมตร (361,542 ไร่)

 • ด่านชายแดนมกุดาหาร เป็นจดุผ่าน

แดนถาวรเชื่อมต่อกับแขวงสะหวันนะเขต

สปป.ลาว มีมูลค่าการค้าระหว่างไทย กับ

สปป.ลาว สูงเป็นอันดับสอง

ศักยภาพ และโอกาส
 • ตั้งอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจ

ตะวันออก - ตะวันตก สามารถเชื่อมโยง

เข้าสู่ลาวและเวียดนาม และต่อเนื่อง

ไปยังประเทศญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน

 • เป็นช่องทางที่ส�าคัญในการขนส่ง

สินค้า เช่น ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ผลไม้

เครื่องดื่ม ไปยังเวียดนาม และจีนตอนใต้

 • สามารถร่วมด�าเนินกิจการในลักษณะ ‘อุตสาหกรรม

การผลิตร่วม’0(co-production)0กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 

พิเศษสะหวัน-เซโน (สปป.ลาว) ซึ่งมีการลงทุนที่หลากหลาย 

จากต่างประเทศ0เช่น0โรงงานผลิตชิ้นส่วนกล้องถ่ายรูป 

จากญ่ีปุ่น0(Nikon)0และโรงงานผลิตเบาะและอุปกรณ์บน 

เครื่องบินจากเนเธอร์แลนด์ (Aeroworks)

“ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศ 
เครือข่ายอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น”

 • มีพื้นที่ 14 ต�าบล ใน 3 อ�าเภอ ที่ติดชายแดน 

ได้แก่ อ.แม่สอด อ.พบพระ อ.แม่ระมาด รวม 1,419 

ตารางกิโลเมตร (886,875 ไร่)

 •0ด่านชายแดนแม่สอด เป็นจุดผ่านแดนถาวรที ่

เชื่อมต่อกับเมืองเมียวดี ของเมียนมาร0์มีมูลค่าการค้า 

ระหว่างไทย - เมียนมาร์ สูงเป็นอันดับหนึ่ง (ไม่นับรวม 

อ.สงัขละบรุ ีจ.กาญจนบรุ ีซึง่มกีารน�าเข้าก๊าซธรรมชาต)ิ 

ศักยภาพ และโอกาส
 •0ตั้งอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-

ตะวันตก (East-West Economic Corridor)

 •0สามารถเชื่อมต่อไปยังอินเดีย และจีนตอนใต้

 •0ฝั่งตะวันตกสามารถเป็นประตูเชื่อมต่อไปยัง

ย่างกุ้ง ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเมียนมาร์

 •0พ้ืนที่ชายแดนฝั่งเมียนมาร์ยังมีแรงงานจ�านวน

มากพร้อมรองรับการจ้างงานที่แม่สอด รวมทั้งสามารถ

ด�าเนินกิจการในลักษณะจ‘อุตสาหกรรมการผลิตร่วม’ 

(co-production) กับนิคมอุตสาหกรรมเมียวดี

ตาก

มุกดาหาร
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ตราด

“ศูนย์กลางการค้าส่ง	ขนส่งต่อเนื่อง 
ระหว่างประเทศ	และศูนย์กลางให้บริการ 

การท่องเที่ยวระดับภูมิภาค”

 • มพ้ืีนที ่3 ต�าบล ใน อ.คลองใหญ่ ท่ีตดิชายแดน 

ได้แก่ ต�าบลคลองใหญ่ ต�าบลหาดเล็ก ต�าบลไม้รูด 

รวม 50.2 ตารางกิโลเมตร (31,375 ไร่)

 •.ด่านชายแดนบ้านหาดเล็ก0เป็นจุดผ่านแดน

ถาวร เชื่อมต่อกับจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา

ศักยภาพ และโอกาส
 • . ต้ังอยู ่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต ้ 

สามารถเข้าถึงท่าเรือแหลมฉบัง (ประมาณ 340 กม.) 

รวมถึงท่าเรือสีหนุวิลล์ (กัมพูชา) (ประมาณ 250 กม.)

 • มีฐานการท่องเที่ยวในพื้นที่ สามารถเชื่อมโยง

กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง (กัมพูชา) ซึ่งมี 

การลงทุนจากต่างชาติ เช่น โรงงานผลิตรถยนต์เกาหลี 

(Hyundai)0โรงงานผลิตลูกวอลเล่ย์บอล0(Mikasa) 

และโรงงานผลิตสายไฟในรถยนต์ (Yazaki) จากญี่ปุ่น

“การค้าระหว่างประเทศ	การท่องเที่ยว	 
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ”

 • มีพื้นที่ 13 ต�าบล ใน 2 อ�าเภอ ที่ติดชายแดน ได้แก่ อ.เมือง

หนองคาย และ อ.สระใคร

ศักยภาพ และโอกาส
 • เป็นช่องทางการค้าชายแดนของไทย กับ สปป.ลาว ที่มี 

มลูค่าการค้าชายแดนสงูทีส่ดุ เมือ่เทยีบกบัการค้าชายแดนผ่านด่าน 

อื่นๆ ระหว่างสองประเทศนี้ รวมทั้งอยู่ใกล้กับสนามบินอุดรธานี

(ประมาณ 60 กม.)

 • สามารถเชื่อมโยงกับเวียงจันทน์ (ลาว) (ประมาณ 26 กม.) 

ได้ท้ังทางถนน0และทางรถไฟ0ซึ่งเป็นเส้นทางต่อเนื่องลงมาถึง

กรุงเทพฯ0ดังนั้นหนองคายจึงมีโครงข่ายการขนส่ง0ทั้งทางถนน 

รถไฟ0และทางอากาศ0ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนากิจกรรม 

ทางเศรษฐกิจในพื้นทีจ่ระหว่างหนองคาย สปป.ลาว (เวียงจันทน์ / 

หลวงพระบาง)0และกรุงเทพฯ0นอกจากนั้น0ความเป็นเมืองน่าอยู ่

ของหนองคาย0จะช่วยดึงดูดนักลงทุนและเจ้าของกิจการ0ทั้งไทย 

และต่างชาติ ให้เข้ามาพักอาศัยมากขึ้น

หนองคาย
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“ศูนย์อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร 
และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ”

 • มีพื้นที่ 4 ต�าบล ใน 2 อ�าเภอ ที่ติดชายแดน ได้แก่ อ.อรัญประเทศ 

อ.วัฒนานคร รวม 332 ตารางกิโลเมตร (207,500 ไร่)

 • ด่านชายแดนอรัญประเทศ เป็นจุดผ่านแดนถาวร เชื่อมต่อกับจังหวัด

บนัเตยีเมยีนเจย ประเทศกมัพชูา มมีลูค่าการค้าระหว่างไทย - กัมพูชา สงูทีส่ดุ

ศักยภาพ และโอกาส
 • เป็นพื้นที่ค้าส่งระหว่างประเทศและค้าปลีกที่มีศักยภาพสูง เนื่องจาก

อรัญประเทศ ตั้งอยู่ใกล้ท่าเรือแหลมฉบัง (250 กม.) และกรุงเทพฯ (260 กม.) 

 •”อยู่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้0ซึ่งเป็นช่องทางส�าคัญของไทย 

ในการขนส่งสินค้าไปยังพนมเปญและเวียดนามตอนใต้0รวมท้ังสามารถ

ด�าเนินกิจการ ในลักษณะอุตสาหกรรมการผลิตร่วมกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษปอยเปต-โอเนียง (กัมพูชา) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนจากนักลงทุน

ไทย เช่น โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า กล่องใส่เครื่องประดับ ซึ่งใช้แรงงานเข้มข้น

 •”ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ซึ่งประเทศที่พัฒนาแล้วจะให้กับ 

สินค้าที่ผลิตในประเทศท่ีก�าลังพัฒนา0โดยลดหรือยกเว้นภาษีน�าเข้าสินค้า 

ที่อยู่ในกลุ่มได้รับสิทธิ (Generalized System of Preferences: GSP)

สระแก้ว

“อุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อการส่งออก 
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ”

 • มีพื้นที่ 4 ต�าบล ใน อ.สะเดา ที่ติดชายแดน ได้แก่ 

ต�าบลสะเดา0ต�าบลส�านักขาม0ต�าบลส�านักแต้ว0ต�าบล 

ปาดังเบซาร์ รวม 552.3 ตารางกิโลเมตร (345,187.5 ไร่)

 • ด่านชายแดนสะเดา และด่านชายแดนปาดงัเบซาร์ 

เป็นจุดผ่านแดนถาวร เชื่อมต่อกับรัฐเคดาห์และรัฐเปอร์ลิส 

ประเทศมาเลเซีย มีมูลค่าการค้าชายแดนสูงสุดอันดับหนึ่ง

และสองตามล�าดับ

ศักยภาพ และโอกาส
  • เป็นจังหวัดศูนย์กลางของภาคใต ้มีด่านสะเดาและ 

ด่านปาดังเบซาร ์ซึ่งเป็นด่านทางบกที่มีมูลค่าการค้าสูงสุด 

ทัง้สองพ้ืนทีอ่ยู่ใกล้ท่าเรอืปีนัง และท่าเรือกลางของมาเลเซยี

มีการเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างไทย - มาเลเซีย ผ่านทาง 

ปาดังเบซาร์ มีฐานการผลิตในพ้ืนท่ี เช่น อุตสาหกรรม

แปรรูปยางพารา อาหารทะเล และอิเล็กทรอนิกส์

  •  เป็นพืน้ทีภ่ายใต้โครงการความร่วมมอืเขตเศรษฐกิจ 

สามฝ่าย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย (IMT-GT) ซึ่งจะช่วย 

สนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี ให้ขยายออกสู่

ประเทศเพ่ือนบ้านได้มากย่ิงข้ึน0โดยเฉพาะโอกาสการ

พัฒนาเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษร่วม ระหว่างสะเดา 

กับบูกิตกายูฮีตัม (มาเลเซีย)0เพ่ือการลงทุนในภาค

อุตสาหกรรมและบริการ0เป็นการขยายความร่วมมือ 

ทางการค้าการลงทุนต่อเนื่องในแนวทางด่วนเหนือ-ใต้  

(North-South Expressway) ในมาเลเซีย เข้าสู่พื้นที่ตอนใน 

ของมาเลเซีย

สงขลา

October	-	December	2015	  41



ทำาธุรกิจ คิดคนเดียวทำาไม?

   ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(สสว.) ได้น�าร่องเปิดศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร ขึ้น ทั้งหมด 

7 แห่ง ได้แก่ ในกรุงเทพมหานคร ณ ที่ท�าการของ สสว. และ

ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้ง 6 จังหวัด ได้แก่ อ�าเภอแม่สอด 

จังหวัดตาก (ส�านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ) จังหวัด

สระแก้ว (ศาลากลางจังหวัดฯ) จังหวัดมุกดาหาร (ศาลากลาง

จังหวัดฯ) จังหวัดตราด (ศาลากลางจังหวัดฯ) จังหวัดหนองคาย 

(ศาลากลางจังหวัดฯ) และจังหวัดสงขลา (ศูนย์ส ่งเสริม 

อุตสาหกรรมภาคฯ) เป็นที่เรียบร้อย 

 โดยบริการของศูนย์ OSS ของ สสว. จะครอบคลุมการ

ให้บริการค�าปรึกษาและช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในด้าน 

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านการเงินและบัญชี ด้านการบริหาร

จัดการธุรกิจ ด้านการตลาด ด้านการผลิต คุณภาพ และ

มาตรฐาน รวมถึงการจัดอบรมให้ความรู้ ที่สอดรับกับความ 

ต้องการของผู้ประกอบการ SMEs   

* 13 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแต่ละพื้นที่	จะมีอุตสาหกรรมเป้าหมายต่างกัน

						ขึ้นอยู่กับศักยภาพ	ข้อจำากัด	และความต้องการของประชาชนในพื้นที่	

เงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติมสำาหรับ SMEs ไทย
		1.	ผ่อนปรนเงินลงทุนขั้นตำ่า	สำาหรับ	SMEs	จากปกติ	1	ล้านบาท	เป็นไม่น้อยกว่า	500,000	บาท	(ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
2.	อนุญาตให้นำาเครื่องจักรใช้แล้วมูลค่าไม่เกิน	10	ล้านบาท	มาใช้ในโครงการได้

    กรณีเป็นกิจการเป้าหมาย (13 กลุ่มอุตสาหกรรม)*

-	ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	เป็นเวลา	8	ปี			
			และลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	ร้อยละ	50	เพิ่มอีก	5	ปี

-	หักค่าขนส่ง	ค่าไฟฟ้า	ค่าประปา	2	เท่า	เป็นระยะเวลา	10	ปี
-	หักค่าติดตั้งสิ่งอำานวยความสะดวกได้	ร้อยละ	25	ของเงินลงทุน
-	ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
-	ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพื่อส่งออก
-	ผ่อนผันให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ	
-	สิทธิประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่ภาษีอากร			

มาตรการส่งเสริมการลงทุน	ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	โดย	สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	(BOI)	

กรณีเป็นประเภทกิจการที่อยู่ในข่ายให้การส่งเสริม

-	ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม	จากหลักเกณฑ์ปกติอีก	3	ปี	
		แต่รวมแล้วไม่เกิน	8	ปี
-	กรณีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	เป็นเวลา	8	ปีอยู่แล้ว			
			ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	ร้อยละ	50	เพิ่มอีก	5	ปี		

-	หักค่าขนส่ง	ค่าไฟฟ้า	ค่าประปา	2	เท่า	เป็นระยะเวลา	10	ปี
-	หักค่าติดตั้งสิ่งอำานวยความสะดวกได้	ร้อยละ	25	ของเงินลงทุน
-	ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
-	ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพื่อส่งออก
-	ผ่อนผันให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ	
-	สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ที่ไม่ใช่ภาษีอากร			

อยู่ระหว่างพิจารณา
กำาหนดประเภทกิจการ

เป้าหมาย
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เพียงเอ่ยถึงการขอสนับสนุนจาก	 BOI	 หรือสำานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน	 ผู้ประกอบการ	 SMEs	 จำานวนไม่น้อยก็เกิดอาการ
ถอดใจเสียแล้ว	 ด้วยเข้าใจว่า	 BOI	 ส่งเสริมเฉพาะการลงทุนขนาดใหญ่	
ส่งเสริมเฉพาะต่างชาติ ส่งเสริมเฉพาะภาคการผลิต และส่งเสริมการ
ส่งออกเป็นส่วนใหญ่

เรื่อง : นงนาถ กมลาศน์ ณ อยุธยา ภำพ : นราภิญญ์ สระเกิด

ลงทุน 5 แสนบาท ก็ขอ BOI ได้
ดวงใจ อัศวจินตจิตร์

 ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ รองเลขาธิการ 

BOI บอกกับ SMEs Today ด้วยสีหน้าย้ิมๆ

ว่า...ผิดทุกข้อ

ไม่เกี่ยงไซส์	ถ้าลงทุน	5	แสนบาท++
 ดวงใจกล่าวว่า ทุกวันน้ียังต้องท�าความ

เข้าใจกับผู้ประกอบการอีกมากที่เข้าใจว่า BOI 

สนับสนุนเฉพาะการลงทุนขนาดใหญ่ ทั้งๆ ที ่

ข้อเท็จจริงแล้วตรงข้าม

 “ถ้าพูดถึงการลงทุน ไม่ว่าขนาดใหญ่ - เล็ก 

สนับสนุนได้หมด หลักเกณฑ์เรามีแค่ว่า ต้องมี 

เงินลงทุนขั้นต�่า 1 ล้านบาท แต่ถ้าเข้าข่ายธุรกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ลดเงื่อนไข 

ลงเหลือแค่ 5 แสนบาท”

  อย่างไรก็ตาม ยังมีการพิจารณาตามกลุ่ม

ธุรกิจด้วย ไม่ใช่เฉพาะเพียงเงินลงทุนเท่านั้น 

โดยเฉพาะธุรกิจด้านซอฟต์แวร์ ที่รองเลขาธิการ 

BOI มองว่า เป็นธุรกิจเก่ียวกับปัญญา และ 

ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการ SMEs ฉะนั้นการ 

พิจารณาเรื่องจ�านวนเงินลงทุน จึงอาจจะ

เปลี่ยนไปเป็นเรื่องบุคลากรแทน อาทิ การจ่าย

เงินเดือน การจ้าง Outsource เป็นต้น 

Executive	Interview
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ที่เข้าใจกันว่า BOI สนับสนุน
เฉพาะการลงทุนขนาดใหญ่
ทั้งที่ข้อเท็จจริงแล้วตรงข้าม
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 สิ่งที่ยืนยันว่า BOI ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs 

อย่างจริงจังอีกประการ คือ จ�านวนผู้มาขอรับการสนับสนุน

 “ตัวเลข 6 เดือนแรก เป็นโครงการท่ีมีเงินลงทุนต�่ากว่า 

20 ล้านบาท ร้อยละ 41 และลงทุนไม่เกิน 200 ล้านบาท 

ร้อยละ 77 ฉะนั้นข้อเท็จจริง จึงค้านกับที่เข้าใจกัน มาตรการ

ของ BOI ไม่ได้ก�าหนดว่าจะต้องเป็นไทย เป็นเทศ ประเด็น คือ 

คุณท�าอะไร และเข้าข่ายที่เราส่งเสริมหรือไม่ ถ้าดูรายละเอียด

จะเห็นว่าผู ้ประกอบการไทยได้ประโยชน์จาก BOI เยอะ

เราส่งเสริมทั้งธุรกิจเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ยิ่งนับวัน 

ธุรกิจบริการจะเข้ามาในลิสต์ขอรับการ 

สนับสนุนมากข้ึน เพราะโครงสร ้าง

เศรษฐกิจไทย ขยับไปเป็นธุรกิจบรกิารถึง

ร้อยละ 50 เปอร์เซนต์ของ GDP ฉะนัน้

การก�าหนดมาตรการส่งเสริมธุรกิจ ก็ต้อง 

ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล ในแต่ละ 

ช่วงด้วย เช่น รัฐบาลต้องการสนับสนุน 

ดิจิตอล อีโคโนมี (Digital Economy) และในดิจิตอล อีโคโนมี 

ก็เป็นผู้ประกอบการ SMEs เยอะแยะเลย BOI จึงก�าหนด

บริการที่เข้าข่าย เช่น ซอฟต์แวร์ ดาต้าเซนเตอร์ คลาวด์เซอร์วิส 

สามารถขอ BOI ได้หมด”  

  

บริษัทคนเดียว	ยังขอ	BOI	ได้
 การส่งเสรมิมใีนหลายรปูแบบทีน่่าสนใจ และเป็นประโยชน์

แก่ผู้ประกอบการ SMEs อาทิ การให้สิทธิอ�านวยความสะดวก

 “อาจจะไม่ใช่สิทธิทางภาษีอย่างเดียว แต่เป็น Fast Track  

ท่ีผู้บริหารของ BOI ในสายงานน้ันๆ อนุมัติได้เลย ซึ่งช่วยลด 

ขั้นตอนเร็วมาก ถ้าข้อมูลครบ ไม่กี่วันก็ได้แล้ว”

 ดวงใจ เล่าว่า บางแห่งแทบจะเป็น ‘One-Man Company’ 

ซึ่งมีทั้งไทยและเทศ หลายบริษัทเป็นสตาร์ทอัพ เคยเป็นลูกจ้าง 

มาก่อน มีความรู้ มีประสบการณ์ มีไอเดีย ก็เลยอยากตั้งบริษัท 

ทาง BOI ก็โปรโมทให้ โดยร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น ซิป้า 

(SIPA) ซอฟต์แวร์ปาร์ค (Software Park) เป็นต้น

 “บริษัทต่างชาติที่เป็นซอฟต์แวร์เข้ามาเยอะ เพราะมีสิทธ ิ

ประโยชน์ที่ให้ต่างชาติถือหุ้นข้างมากได้ เรามีนโยบายเปิดกว้าง 

ให้กับธุรกิจต่างประเทศ มากกว่า พรบ.ประกอบธุรกิจคนต่างด้าว 

ที่มีการควบคุมการลงทุน ถ้าเป็นภาคอุตสาหกรรม เราอนุญาต 

ให้ต่างชาติถือหุ้นได้ 100 เปอร์เซนต์ ไม่สนใจว่า จะส่งออก หรือ

ขายในประเทศ เพียงแต่ต้องตั้งโรงงานในเมืองไทย ถ้าเป็นภาค 

บริการ ตามกฎหมายจะต้องเป็นหุ้นไทยข้างมาก เว้นแต่ได้รับ 

อนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์ หรอืมกีารพิจารณาพิเศษจาก BOI”

 รายละเอียดต่างๆ ยังมีอีกมากมาย เพียงแต่ผู้ประกอบการ

ต้องเป็น ‘นิติบุคคล’ 

 “ตอนขอเป็นบุคคลธรรมดาได้ แต่เมื่ออนุมัติแล้วต้อง 

จดทะเบียนเป็นบริษัท สหกรณ์ มูลนิธิ ถึงได้รับการสนับสนุน  

BOI ก�าหนดมาตรฐานเป็นนิติบุคคล 

เน่ืองจากต้องมีการตรวจสอบบัญชี 

ซึ่งแน่นอนว่า ต้องเตรียมบัญชีเดียว

ห้ามมีหลายบัญชี”

 นอกจากนัน้ ผูป้ระกอบการ SMEs 

ยังได้สิทธิประโยชน์มากมายตามเขต

ที่ตั้ง โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษ

 “สมัยก่อนเราให้สิทธิประโยชน์ตามเขตที่ตั้ง เช่น BOI โซน 

1 2 3 ยุคนั้นเราเน้นกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค แล้วก็ให้สิทธ ิ

ว่า เขต 3 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี สามารถท�ากิจการที ่

เข้าข่ายการส่งเสริมได้ พอมานโยบายใหม่ เราผลักดันให้มุ่งไปสู่

การสร้างมูลค่าเพ่ิม ก็มีการก�าหนดประเภทของกิจการใหม่ว่า 

ถ้าท�าผลิตภัณฑ์แบบนี้ ใช้เทคโนโลยีแบบนี้ ให้สิทธิประโยชน ์

อะไรบ้าง เช่น สินค้าที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (high-technology) 

ก็ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี สูงสุดตามกฎหมาย ถ้าเป็น low-tech

ก็อาจจะให้แค่ยกเว้นภาษีเงินได้ 3 ปี หรือต้องมีเงินลงทุนวิจัย

พัฒนาผลติภัณฑ์ อย่างน้อยร้อยละ 0.5 ใน 3 ปีแรก หรอืหากเป็น

ธุรกิจฟอกย้อม ก็ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

 สิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมาย ที่ผู้ประกอบการ SMEs 

สามารถขอการสนับสนุนได้ เพียงแต่เดินเข้าไปหาและพูดคุย 

ทุกอย่างก็เกิดขึ้นได้  

 “ถ้าเราไม่ปรับตัว วันนี้ก็แข่งขันไม่ได้ ถ้านโยบายรัฐ 

เหมือนเดิม ก็ท�าให้ผู้ประกอบการมีพฤติกรรมแบบเดิม เราก็

หวังว่า เครื่องมือของเราจะช่วยผู้ประกอบการพัฒนาได้มากขึ้น”

 รองเลขาธิการ BOI ให้ค�ายืนยันอกีครัง้หน่ึง ถึงเจตนารมณ์ 

ที่มุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs   

คุณ เ ป็ น ใ ค ร ไ ม่ สำ า คั ญ 
ประเด็น คือ คุุณทำาอะไร	 
เข้าข่ายการส่งเสริมหรือไม่ 

October	-	December	2015	  47



สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
21 อาคารทีเอสทีทาวเวอร ชั้น G,17,18,23

 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 Tel. 02 278 8800   Fax. 02 273 8850   www.sme.go.th   Call Center 1301

วิถี SMEs
วิถีชีวิตไทย

สสว. เชื ่อมโยงนโยบายรัฐ
เพื ่อความสำเร็จ

ของ SMEs อยางยั ่งยืน
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มีอยูในสังคมไทยมาชานาน และเปนเสนห 
แหงวิถีชีวิตไทยที่เปยมดวย น้ำใจและความ 
เอื้ออาทร ซึ่งยังคงปรากฏใหเห็นตราบจน 
ทุกวันนี้
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“เศรษฐกิจไทยคงไม่แย่ไปกว่ำนี้แล้ว

จำกน้ีก็น่ำจะมีแต่ดีขึ้นเรื่อยๆ”

 พัชร สมะลำภำ รองกรรมการผู ้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย 

จุดประกายความหวังไปถึงผู้ประกอบการ SMEs ไทย ที่ต่างเฝ้ารอ

วันที่เศรษฐกิจไทย จะกลับมาสดใสอีกครั้ง 

  กระนั้น สิ่งที่ทุกคนอยากจะฟังค�าตอบจาก ‘นายแบงก์’ ณ เวลานี ้

คือ ท�าไมธนาคารต่างๆ จึงเข ้มงวดในการปล่อยสินเชื่อให้แก่ 

ผู้ประกอบการ SMEs

 “ด้วยความท่ีเราเป็นธนาคาร การปล่อยสนิเชือ่ให้กับผูป้ระกอบการ  

SMEs ในช่วงเศรษฐกิจไม่ดี ยิ่งต้องใช้ความระมัดระวัง เพราะในช่วง

เศรษฐกิจฝืดเคือง ผู้ประกอบการหลายรายมีปัญหาเรื่องรายได้ลดลง  

สินค้าในสต็อกเหลือเยอะขึ้น เพราะยังขายไม่ได้ บางรายบอกว่า 

ขอเก็บสนิค้าไว้ เพ่ือรอเวลาท่ีราคาสนิค้าดขีึน้ จงึต้องการกู้เงนิธนาคาร 

แต่ในส่วนของธนาคาร เราไม่อาจคาดเดาได้ว่า คุณจะขายสินค้า

ได้หรือไม่ได้ ซึ่งตรงนี้เป็นเหตุผลว่า ธนาคารต้องใช้เวลาพิจารณา 

การให้สินเชื่อแต่ละรายตามกรณีไป และส่วนใหญ่เราจะช่วยลูกค้า 

ปัจจุบันของธนาคารก่อน เพราะรู ้จักและมีความเชื่อใจว่า เขามี 

ความสามารถในการช�าระเงินคืนสูงกว่ารายใหม่ ที่ไม่เคยรู้จักกันเลย

 “เพราะฉะน้ัน ธนาคารช่วยเหลือได้ในระดับหนึ่งเท่าน้ัน เช่น 

ลูกค้าที่มีประวัติดีมาตลอด ถ้าเขามีปัญหา ธนาคารจะรีบเข้าไปช่วย

เหลือดูแลในทันที แต่ในทางตรงกันข้าม หากเป็นลูกค้าใหม่ ที่ไม่เคย

รู้จัก แล้วมาขอกู้แบบไม่มีหลักประกัน อันนี้ธนาคารคงต้องปฏิเสธไป 

เพราะ SMEs แต่ละรายมเีครดติความน่าเชือ่ถือ และความสมัพันธ์กับ

ธนาคารท่ีแตกต่างกันไป ลกัษณะการให้สนิเชือ่ก็ต่างกันไปเช่นกัน”

 ธนาคารกสิกรไทย ไม่ได้นิ่งนอนใจกับสถานการณ์เศรษฐกิจ

ซบเซาดังกล่าว โดยทางธนาคารออกมาตรการให้การช่วยเหลือ

อย่างเร่งด่วน ผ่านผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าของธนาคาร ที่พร้อม 

ทำาไมกู้เงินแบงก์..ยากจัง?
Ask the BANKER

ให้ค�าปรึกษาอย่างใกล้ชิดแก่ลูกค้า เพ่ือมีส่วนช่วยให้ลูกค้า 

ขับเคลื่อนธุรกิจไปได้

 “ถ้า SMEs รายไหนผ่อนช�าระไม่ไหว ธนาคารมีมาตรการ 

พักช�าระเงนิต้น รวมทัง้สามารถยืดระยะเวลาการผ่อนช�าระออกไป 

ได้อีก นอกจากเรื่องเงินทุนแล้ว เรายังช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ในการท�างานให้กับผู้ประกอบการ เพื่อให้การบริหารจัดการธุรกิจ

เป็นไปอย่างคล่องตัว ด้วยการน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหาร

จัดการระบบสต็อก ระบบบัญชี อีกท้ังช่วยในเรื่องการลดต้นทุน

ธุรกิจ รวมทั้งช่วยหาคู่ค้ารายใหม่ให้กับผู้ประกอบการ ด้วยการท�า 

Business Matching การช่วย ‘เขา’ ถือเป็นการช่วย ‘เรา’ ด้วย

เพราะหากธุรกิจของลกูค้าไปต่อไม่ได้ ธนาคารย่อมได้รบัผลกระทบ 

ด้วยเช่นกัน จึงต้องช่วยกันเต็มที่ต่อไป”

 นอกจากเรือ่งเงินทุนแล้ว ธนาคารให้ความส�าคญักับการให้ 

ความรู้กับผู้ประกอบการ SMEs ทุกราย เพราะเชื่อว่าความรู้ที่ด ี

จะสามารถช่วยให้ต่อยอดทางความคิดในการบริหารจัดการ 

ธุรกิจได้ดีย่ิงข้ึน อาทิ การรวบรวมทุกความรู้ธุรกิจที่มีประโยชน์  

ผ่านสื่อออนไลน์กับ ‘SME Webinar’ ที่ผู้ประกอบการ SMEs 

สามารถรับความรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา รวมถึงการจัดอบรมโครงการ 

‘K SME Care’ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศ 

มาเจอกัน นอกจากจะได้รับความรู้แล้ว ยังเป็นการเชื่อมโยง 

เครือข่ายธุรกิจ SMEs ที่แข็งแกร่งที่สุดในประเทศ

 “เราให้ความส�าคัญกับการมีเครือข่าย เพราะเชื่อม่ันว่า

ความรู้ที่ดี เป็นความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน และ

ธุรกิจ SMEs ซึ่งเป็นธุรกิจขนาดเล็ก หากเปรียบเทียบกับธุรกิจ

ขนาดใหญ่อาจเสียเปรียบได้ ดังนั้น การมีเครือข่ายที่แข็งแรง 

ย่อมท�าให้ SMEs ก้าวเดินได้อย่างมั่นคงและแข็งแกร่งต่อไป”  

พัชร กล่าวทิ้งท้าย  
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อยากรู้จัง ทำาไมขอสินเชื่อไม่ผ่าน ?
จริงๆ	แล้ว	การที่สถาบันการเงินไม่อนุมัติเงินกู้	อาจมาจากหลายสาเหตุ	เช่น
-	รายได้ตำ่ากว่าเกณฑ์ที่สถาบันการเงินกำาหนด	
-	หลักประกันความเสี่ยงของผู้ขอสินเชื่อไม่เพียงพอ	
-	ภาระหนี้ที่มีอยู่	ไม่สอดคล้องความสามารถในการชำาระหนี้
-	ประวัติการชำาระหนี้ที่ผ่านมาไม่ดี	หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า ‘ติด Blacklist’

ติด Blacklist ต้องทำาอย่างไร?
	 การที่ใครจะติด	 Blacklist	 หรือถูกขึ้นบัญชีดำาน้ัน	 ไม่ได้มาจากอำานาจการตัดสินใจ 
ของ	 บริษัท	 ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ	 จำากัด	 (National	 Credit	 Bureau	 –	 NCB) 
อย่างที่หลายคนเข้าใจ	 เพราะบริษัทเครดิตบูโร	 มีหน้าท่ีเป็นเพียงตัวกลางในการจัดเก็บ	
รวบรวมข้อมูลเครดิต	 ซึ่งมีทั้งประวัติการชำาระหนี้ที่ดีและไม่ดีของลูกค้า	 ตามท่ีสถาบัน
การเงินจัดส่งให้เท่านั้น	

กรณีที่ท่านมีประวัติข้อมูลเครดิตไม่ดี	มีการค้างชำาระ	หรือผิดชำาระ	ควรรีบแก้ไข	ดังน้ี
1. ติดต่อสถาบันการเงินที่เคยเป็นหนี้
	 เพ่ือชำาระหนี้ท่ีค้างให้เสร็จส้ิน แต่หากมีหนี้คงค้างจำานวนมาก ควรเจรจาต่อรองกับเจ้าหน้าที	่
เพ่ือขอลดหนี้	หรือปรับโครงสร้างหนี้
2. เร่ิมสร้างประวัติสินเชื่อใหม่
	 โดยการสร้างวินัยที่ดี ชำาระหน้ีให้ตรงเวลา ไม่ผิดนัดชำาระหน้ีอีก เพราะทุกความเคลื่อนไหว 
ในการชำาระหนี้ของท่าน	จะถูกจัดเก็บไว้เป็นประวัติเครดิตของท่าน

*แต่ไม่ว่าจะมาจากสาเหตุใด	ธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนดให้สถาบันการเงินทุกแห่ง	
ต้องชี้แจงเหตุผลท่ีไม่ปล่อยสินเชื่อ	ให้ผู้ขอสินเชื่อทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

เครดิตดีไม่มีขาย
อยากได้ต้องทำาเอง
ท่านเคยเจอเหตุการณ์นี้หรือไม่?
กรอกข้อมูลครบทุกข้อ	ส่งเอกสารครบทุกอย่าง	แต่ยังไงก็ขอสินเชื่อไม่ผ่าน…
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สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
บริษัท	ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ	จำากัด	
Call	Center		0	2643	1250	
www.ncb.co.th

หลังจากนั้น	บริษัทเครดิตบูโร	จะส่งรายงานข้อมูลเครดิตให้แก่ผู้ประกอบการ
ตามที่อยู่	ซึ่งระบุไว้ในหนังสือรับรองของนิติบุคคล	เท่าน้ัน	  

เช็คเครดิตบูโรได้ที่ไหน?
	 สำาหรับผู้ประกอบการที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลเครดิตของบริษัท	
สามารถทำาได้	2	ช่องทาง	ดังนี้

2. กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์
ผู้ประกอบการกรอกรายละเอียดแบบคำาขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตนิติบุคคล
พร้อมลงนาม	โดยกรรมการผู้มีอำานาจ	ประทับตราของนิติบุคคล	(ถ้ามี)	
และแนบเอกสารดังน้ี
	 -	สำาเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล	ท่ีรับรองไว้ไม่เกิน	3	เดือน
พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง	โดยกรรมการผู้มีอำานาจ	และประทับตรา
ของนิติบุคคล	(ถ้ามี)
	 -	สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน	หรือสำาเนาหนังสือเดินทาง 
ของกรรมการผู้มีอำานาจ	พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง	
	 -	ชำาระค่าบริการตรวจข้อมูลเครดิต	เป็นแคชเชียร์เช็ค	 
(Cashier	Cheque)	สั่งจ่าย	บริษัท	ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ	จำากัด	 
ตามอัตราค่าบริการท่ีท่านเลือก	ในแบบคำาขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต

จัดส่งเอกสารหลักฐานทั้งหมดทางไปรษณีย์ลงทะเบียน จ่าหน้าถึง 
บริษัท	ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ	จำากัด
ส่วนบริการตรวจเครดิตบูโร	
เลขที่	63	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	สำานักงานใหญ่	ชั้น	2	อาคาร	2
ถนนพระราม	9	แขวง/เขต	ห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10320

*กรณีผู้ประกอบการให้บุคคลอื่นมาดำาเนินการแทน	
ต้องมีหนังสือมอบอำานาจนิติบุคคล	โดยกรอกรายละเอียด	และลงนามให้ครบถ้วน

1. กรณียื่นเอกสารด้วยตนเอง 
ณ	ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร	เลขที่	63	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	สำานักงานใหญ่	ชั้น	2	
อาคาร	2	ถนนพระราม	9	แขวง/เขต	ห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10320

ผู้ประกอบการเตรียมแสดงหลักฐานต่างๆ	ได้แก่
	 -	สำาเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล	ที่รับรองไว้ไม่เกิน	3	เดือน
พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง	โดยกรรมการผู้มีอำานาจ	และประทับตรา
ของนิติบุคคล	(ถ้ามี)
	 -	สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน	หรือสำาเนาหนังสือเดินทางของกรรมการ 
ผู้มีอำานาจ	พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง	(นำาตัวจริงมาแสดงด้วย)
	 -	ตราประทับของนิติบุคคล	(ถ้ามี)
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ปรับมุมมอง	
เปลี่ยนวิธีคิด	
เพื่อธุรกิจเติบโต

	 คงปฏิเสธไม่ได้ว่า	 อุปสรรคที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการ	 SMEs	 ทุกวันนี้	 ส่วนหนึ่ง
เป็นผลมาจากความเชื่อแบบเดิมๆ ว่า เมื่อก่อนเคยทำาธุรกิจได้ผลกำาไรเช่นไร วันนี้ก็จะ
ต้องทำาได้มากเช่นนั้น	 แต่คำาถามคือ	 จะเป็นไปได้อย่างไร	 ในเมื่อโลกเปลี่ยน	 สังคมเปลี่ยน	
ตลาดเปล่ียน หากผู้ประกอบการยังคง ‘เล็งผลเลิศ ด้วยวิธีการเดิมๆ’ ย่อมไม่สามารถ
แข่งขัน	และเติบโตได้อย่างยั่งยืน
	 เมื่อไม่นานมานี้	ธนาคารทหารไทย	ได้จัดกิจกรรม ‘ชีวิต Lean ที่คุณเริ่มได้ทุกวัน’
โดยเชิญผู้ประกอบการที่ผ่านโครงการ Lean Supply Chain by TMB	 มาร่วมพูดคุย 
ถึงเคล็ดลับการบริหารธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ด้วยแนวคิดแบบ Lean “Work Smart,  
Not Hard” 

Work SMART,
Not HARD
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กิ๊ฟ-วริษา ภาสกรนที 
เจ้าของธุรกิจ	ร้านส้มตำาไฮโซ	‘Zaab	อีลี่’

 “เรามีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์

กับเพ่ือนๆ ในคลาส หลายคนเป็นผู ้ผลิต 

เป็นคนขายไข่ไก่ เป็นคนขายข้าว ได้เรียนรู้

ปัญหาของเขา แล้วน�ามาปรับใช้

 ก่อนหน้านั้น ร้านส้มต�า Zaab อีลี่ มีอยู่ 

3 สาขา และมีโครงการจะขยายสาขาอยู่แล้ว 

ระหว่างเรยีนก็น�าเคส น้ีมาเป็นกรณศีกึษา ได้ท�า 

แผนผังก้างปลา (Fish Bone Diagram หรือ 

Cause and Effect Diagram) เพื่อศึกษาว่า 

ปัญหาคืออะไร ติดขัดตรงไหน พอท�าเสร็จ  

ผูเ้ชีย่วชาญก็บอกว่า เราไม่จ�าเป็นต้องเพ่ิมพ้ืนที ่

ครัวกลางเพื่อรองรับการขยายสาขานะ แต่

สาเหตุหลักที่ท�าให้ปริมาณการผลิตไม่เพียงพอ 

มาจากการคั่วพริกในครัวกลาง ซึ่งจะส่งกลิ่น

เหม็นมาก และท�าให้ประสิทธิภาพการท�างาน

ของทุกคนลดลง เพราะฉะนั้น วิธีแก้คือ การ

ย้ายพริกไปคั่วที่อื่น เท่านี้เอง เราก็สามารถเปิด

ได้ 6 สาขา โดยไม่ต้องไปเช่าที่เพิ่ม เพื่อขยาย

ครัวกลาง

 ตอนแรกเราก็มองไม่เห็นปัญหาน้ี แต่พอ  

เข้าร่วมโครงการฯ ก็มคีนช่วยเราด ูมกีารส่งทีมงาน 

เข้าไปสัมภาษณ์พนักงานทุกคนเลย จนทราบ

ปัญหาใหญ่ว่า ถ้าวันไหนมีการคั่วพริก วันนั้น 

จะไม่มใีครท�างานได้เลย เพราะจะรูส้กึแสบร้อน 

ซึ่งเป็นปัญหาที่เรามองข้าม เป็นเหมือนเส้นผม

ที่บังภูเขา มาโดยตลอด”

 “ก่อนหน้านี้ ไม่รู้ว่าปัญหาคืออะไร ก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มแก้

ตรงจดุไหน พอเริม่สงัเกตว่า ธุรกิจเราขายข้าวหน้าเนือ้ และจะต้องมี

การสไลด์เนื้อตลอดเวลา ก็พบว่าปัญหา คือ คนสไลด์เนื้อ ‘เมื่อย’ 

เพราะต้องสไลด์ทีละหลายสบิกิโลฯ เราก็กลบัมาคดิว่า จะท�าอย่างไรดี  

ต้องจ้างคนอื่นท�าแทนดีไหม ให้ซัพพลายเออร์ส่งเนื้อสไลด์มาเลย 

เพราะเขามีเครื่องจักรขนาดใหญ่ สิ่งที่เกิดขึ้น คือ เราไม่ต้องจ้าง 

คนเพ่ิม แถมยังได้วัตถุดิบคุณภาพ ตรงตามสเปกท่ีเราต้องการ  

ในเวลารวดเร็วขึ้นอีกด้วย”

ปอ-กุลวัชร ภูริชยวโรดม
เจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่น	โชนัน	(ChouNan)

เครดิต	:	Lynda	Deaver
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 “มะม่วงน�้าปลาหวานของเราขายดีมาก จนต้องเพ่ิม

ก�าลังการผลิต พอปริมาณงานเพิ่มขึ้น ก็ต้องจ้างหมอนวด 

เพราะพนักงานบ่นว่า ปวดเมื่อย ซึ่งจริงๆ เป็นการแก้ปัญหา

ที่ปลายเหตุ 

 โครงการฯ จึงแนะน�าให้เราถ่ายวิดีโอ คนที่ปอกมะม่วง

ได้เร็วที่สุดว่า เขาจับลูกแบบไหน รวมถึงวิเคราะห์ว่า ท�าไม

คนอื่นๆ ถึงปอกได้ช้า ท�าไมถึงปอกแล้วหล่น จากนั้นก็

ถ่ายทอดวิธีการที่ถูกต้องให้พนักงานทุกคนเข้าใจว่า ต้อง 

จับมะม่วงแบบน้ี ต้องจับมีดแบบน้ี เพียงแค่วิธีการง่ายๆ 

ก็ช่วยให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น โดยไม่ต้องเพ่ิมคน พนักงานก็ 

ปวดเมื่อยน้อยลง เพราะเคลื่อนไหวด้วยท่าทางที่ถูกต้อง

วุฒิ-วุฒิชัย เจริญศุภกุล 
เจ้าของธุรกิจ	มะม่วงนำ้าปลาหวาน
ส่ง	7-Eleven	แห่งบริษัท	พลังผัก	จำากัด

 “ตัวเองเรียนจบมาในสายวิทยาศาสตร์ อยู่ดีๆ ต้องมาช่วยธุรกิจครอบครัว ให้ไป 

แก้ปัญหาโรงงานที่มีพนักงานร่วม 300 คน พอเข้าไปก็เห็นแต่ปัญหาเต็มไปหมด แต่ไม่รู ้

จะแก้ตรงไหนดี โครงการนี้จะสอนให้เรามองปัญหาอย่างเป็นระบบว่า จริงๆ ทั้ง 10 ปัญหา

ท่ีเราเห็นตรงหน้า อาจจะเกิดมาจากปัญหาเดียว เขาสอนให้เรามองภาพรวม แล้วค่อยลง 

ในรายละเอียด ธุรกิจของเราเป็นผักผลไม้แช่แข็ง ถ้าใช้เครื่องจักรเยอะ ผักผลไม้จะช�้า เลยต้อง 

ใช้แรงงานคน ท�าไม่ทันก็เพิ่มคน ต้นทุนก็เพิ่ม อยากจะเลิกท�าก็ท�าไม่ได้

 แต่เมื่อเราลงไปดูในรายละเอียดและพบว่า ไลน์การผลิตทั้ง 3 ไลน์ ผลิตคนละแบบเลย 

ไม่มีมาตรฐานเลย จากน้ันเราก็พิจารณาว่า ไลน์การผลิตแบบไหนท่ีดีที่สุด แล้วก็เซต 

เป็นมาตรฐาน สุดท้าย ไม่ใช่แค่ผลผลิตมากขึ้น แต่เรายังลดคนได้ด้วย จาก 35 คน เหลือเพียง 

23 คน และยังลดค่า OT ได้อีกประมาณ 1.3 ล้านบาท ต่อปี” 

ดร.ผึ้ง-นงนุช อธิพันธุ์อำาไพ
ทายาทธุรกิจส่งออกใบตองสดและอาหารแช่แข็ง	
แห่งบริษัท	โอชาฟูดแพ็ค	จำากัด
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 “ตอนแรกเรามีแนวคิดขัดแย้งกับคุณแม่ เราพยายาม

ท�าให้ท่านเข้าใจในสิ่งท่ีก�าลังพัฒนา เพราะปาล์มเรียนมา

ทางด้าน food sci ปาล์มจึงพยายามน�าวิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยีเข้ามาใช้กับธุรกิจ ซึ่งหลังจากเข้าร่วมโครงการฯ  

คุณแม่ก็เริ่มเข้าใจคอนเซปต์ของการน�า IT มาใช้ในการบริหาร

งานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 อีกส่วนหนึ่ง คือเรื่องคอนเนคชั่น เราได้รู้จักซัพพลายเออร์

ขายไข่ไก่ ซึ่งเขาก็แนะน�าให้เราเปลี่ยนจากไข่ไก่เบอร์ 0 เพราะ

คิดว่าเป็นไข่ที่ดีที่สุด มาเป็นไข่ไก่เบอร์ 2 ที่แม้จะเล็กกว่า แต่

คุณภาพดีกว่า ถ้าน�าไปท�าขนมปัง จะช่วยให้ขนมปังฟูนุ่มกว่า 

หรือหากจะน�าไปทอด ขนาดก็ไม่ต่างกันมาก แถมยังมีราคา 

ถูกกว่า ซึ่งถือเป็นวิธีช่วยลดต้นทุนได้อีกทางหนึ่ง”  โครงการ “Lean Supply Chain by TMB” เป็น

โครงการท่ีผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าร่วมได้ฟรี  

โดยไม่ต้องเป็นลูกค้าของทีเอ็มบี ภายใต้การดูแลของ 

ไตรรงค์ บุตรำกำศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้า 

เอสเอ็มอี ทีเอ็มบี เป็นโครงการอบรมที่มุ ่งเน้นเน้ือหา 

ในการเพ่ิมประสทิธิภาพระบบซพัพลายเชนแก่ผูป้ระกอบการ  

SMEs ผ่านองค์ความรู้และประสบการณ์จากหลากหลาย

องค์กรชั้นน�า ในแต่ละอุตสาหกรรมที่เป็นพันธมิตร มาร่วม 

ถ่ายทอดความรู ้และกรณีศึกษา รวมถึงสามารถสร้าง 

คอนเนคชั่น และต่อยอดธุรกิจกับผู้เข้าร่วมโครงการท่ีอยู่

ในซัพพลายเชนเดียวกันได้ 

 ที เอ็มบี มองว ่า การเ พ่ิมประสิทธิภาพธุรกิจ 

ทั้งซัพพลายเชนเป็นส่ิงส�าคัญ และได้ผลลัพธ์มากกว่า 

แค่การพัฒนาประสิทธิภาพภายในองค์กรตนเอง จึงมุ่งมั่น 

เพ่ิมขีดความสามารถของ SMEs ด้วยหลักสูตรเข้มข้น 

การเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ ที่สามารถน�าความรู้ไปปฏิบัติ

ให้เกิดผลจริง

 ถึงเวลาหรือยัง ที่เราจะลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเอง ปรับ

มุมมอง เปล่ียนวิธีคิด เพ่ือให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างย่ังยืน 

เพราะปัญหาเพียงเล็กน้อยท่ีได้รับการแก้ไข อาจสร้าง 

ผลก�าไรได้มากกว่าที่คิด  

ปาล์ม-ชมพลอย หลีระพันธ์  
ทายาทธุรกิจ	เย็นตาโฟเครื่องทรง	
โดย	อ.มัลลิการ์
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Knowledge

เข้าใจคนญี่ปุ่นก่อนเจาะตลาดญี่ปุ่น
การทำาการตลาดให้ประสบความสำาเร็จนั้น ต้องเริ่มจากการเข้าใจพฤติกรรมผู ้บริโภคและ 
ความต้องการลูกค้าอย่างแท้จริงเสียก่อน คุณผู้อ่านหลายๆ ท่านอาจกำาลังสนใจส่งออกสินค้า 
ไปยังญี่ปุ่น	 ทว่า	 หนังสือหรือบทความส่วนใหญ่มักกล่าวถึงคนญี่ปุ่นในภาพรวม	 และไม่ค่อยกล่าว
ถึงไลฟ์สไตล์หรือความต้องการของคนญี่ปุ่น

 ในบทความนี้ ดิฉันแบ่งคนญี่ปุ่นออกเป็น 5 กลุ่มใหญ่  

ได ้แก ่ แม่บ ้าน สาวออฟฟิศ (OL) มนุษย์เงินเดือน 

สาวมหาวิทยาลัยและสาวมัธยมปลาย และกลุ่มเกษียณ

ซึ่งเป็นกลุ่มหลักที่บริษัทญี่ปุ่น ให้ความส�าคัญและท�าตลาด

มาดูกันนะคะว่า คนญี่ปุ ่นท้ัง 5 กลุ่มนี้ มีลักษณะและ 

ความต้องการที่แตกต่างกันอย่างไร สินค้าแบบใดจะโดนใจ 

พวกเขา ซึ่งไอเดียเหล่านี้ลองน�ามาปรับดีๆ ก็ใช้กับบ้านเรา 

หรือในตลาด AEC ได้ด้วยนะคะ

 

1. กลุ่มแม่บ้าน

Who they are: กลุ่มผู้หญิงที่แต่งงานแล้วและลาออก

จากงานมาเป็นแม่บ้านญ่ีปุ่นเต็มตัว เพ่ือดูแลลูกและสามี

ได้อย่างเต็มท่ี เน่ืองจากค่าแรงที่ญี่ปุ่นสูงมาก ครอบครัว 

ธรรมดาๆ ไม่สามารถจ้างแม่บ้านมาช่วยงานได้ ชวิีตพวกเธอ 

ส่วนใหญ่จึงอยู่กับบ้าน ต้องต่ืนเช้า ท�าความสะอาดบ้าน 

ปั ่นจักรยานไปซื้ออาหารที่ซูเปอร์มาร์เก็ต หรือไปรับลูก 

ที่โรงเรียนบ้าง

 สถานที่ที่พวกเธออยู่นานที่สุด คือ ห้องครัว คนญี่ปุ่นเชื่อว่า 

อาหารส�าเร็จรูปไม่ดีต่อสุขภาพ การท�าอาหาร คือ การแสดงออก

ถึงความรักและความใส่ใจ แม่บ้านจึงต้องท�าอาหาร และ 

คอยเก็บกวาดล้างจานชามถึงดึกดื่น อาบน�้าและเข้านอนหลังสุด  

แต่ตื่นเช้าสุด เพื่อมาท�าอาหารเช้าให้แก่สมาชิกครอบครัว

 

What they think: พวกเธอต้องการให้ครอบครัวมีความสุข 

ลูกๆ เรียนเก่ง สามีประสบความส�าเร็จในการท�างานและพยายาม

ท�าทุกอย่างเพื่อครอบครัว แต่บ่อยครั้งที่พวกเธอก็เบื่อกับงานบ้าน

จ�าเจที่ท�าอยู่

What they need: สิ่งที่ท�าให้พวกเธอรู้สึกว่า การท�างานบ้าน

หรือการท�าอาหารเป็นเรื่องสนุก มีอะไรสวยๆ งามๆ ให้เธอชื่นชม

หรือท�าให้บ้านเดิมๆ ของเธอมีสีสันมากขึ้น

Successful case: Le Cruset แบรนด์เครื่องครัวชื่อดังจาก

ฝรั่งเศสท�าหม้อเล็กๆ รูปหัวใจสีชมพูสุดน่ารัก เพื่อให้แม่บ้านญี่ปุ่น

รู้สึกสนุกกับการท�าอาหารมากขึ้น
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กฤตินี พงษ์ธนเลิศ
อาจารย์ด้านการตลาด เจ้าของ

นามปากกา ‘เกตุวดี Marumura’  

ผู้เขียนหนังสือ “สุโก้ย! Marketing: 

ท�าไมใครๆ ก็ติดใจญี่ปุ่น”

 

www.krungsri.com/guru

 Aroma Gel (ผลิตโดยบริษัท P&G) น�้ายาที่ไม่ได้ปรับผ้า

นุ่มหรือท�าให้สะอาดขึ้น แต่มีคุณสมบัติเดียว คือ ท�าให้ผ้าหอม 

แม่บ้านรู้สึกดีใจที่ได้กลิ่นหอมๆ ตอนตากผ้า

2. กลุ่ม OL 

Who they are: “OL” ย่อมาจากค�าว่า Office Lady เป็นศัพท์

ที่คนญี่ปุ่นใช้เรียกสาวออฟฟิศ พวกเธอมีอายุประมาณ 22-35 ปี  

มักท�างานจุกจิกที่ต้องใช้ความละเอียด แต่ไม่ค่อยก้าวหน้า 

ในหน้าที่การงานสักเท่าไร เช่น งานจัดเตรียมเอกสาร เนื่องจาก

บริษัทญ่ีปุ่นมองว่า ในท้ายที่สุด พนักงานสาวจะลาออกไป

แต่งงานมีลูก หรือถ้าอยู่ท�างานต่อจริง ก็ต้องเล้ียงดูครอบครัว  

ไม่สามารถทุ่มเทให้กับบริษัทได้เต็มที่ บริษัทญ่ีปุน่ส่วนใหญ ่

จึงไม่ค่อยมอบหมายงานที่ส�าคัญ เช่น การตลาด การวางกลยุทธ์ 

ให้แก่พนักงานหญิง

What they think: ในวันธรรมดา OL มักเหนื่อยล้าจากการ

ท�างานประจ�า ความฝันของพวกเธอ คือ การได้แต่งงานกับสามี

ดีๆ มีครอบครัวที่อบอุ่นเป็นสุข

http://mustardwithmutton.com/2014/09/02/coming-soon-cooking-with-le-creuset/
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What they need: สินค้าหรือบริการที่ท�าให้พวกเธอ 

ดูสวย น่ารัก หรือสุขภาพดี สินค้าที่ช ่วยผ่อนคลาย

ความเครียด ความเหนื่อยล้าที่สะสมจากการท�างานตลอด

สัปดาห์

Successful case: เครื่องส�าอางยี่ห้อ Jill Stuart กับ

แพ็คเกจจิ้งหวานๆ น่ารัก นอกจากช่วยเสริมความงาม 

บนใบหน้าแล้ว ยังมีคุณค่าต่อจิตใจ เพราะสาวๆ จะรู้สึกด ี

เวลาหยิบตลับแป้งสวยๆ หรือลิปสติกสีหวานๆ ขึ้นมาใช้

3. มนุษย์เงินเดือน

Who they are: พนักงานบริษัทเพศชายวัย 22-60 ปี  

ตอนเช้า ต้องขึน้รถไฟแน่นๆ ไปบรษิทั หลงัเลกิงานส่วนใหญ่ 

ต้องไปกินเลี้ยงกับลูกค้าหรือลูกน้อง กลับบ้านดึก มักถูก

กดดันจากลูกค้า ซัพพลายเออร์ หรือเจ้านาย

What they think: ท�างานหนักและเหนื่อยทุกวัน แต่ก็

ต้องอดทนเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว ใฝ่ฝันถึงความส�าเร็จและ

การเติบโตในหน้าท่ีการงาน รวมถึงความสัมพันธ์ที่ดีกับ

เพื่อนร่วมงานและลูกน้อง

What they need: สินค้าที่คลายความเครียดและความ

เหนื่อยล้า งานอดิเรกหรือเกมอะไรบางอย่างที่ท�าให้ลืมภาวะ

กดดันและเรื่องงานไปสักชั่วขณะ

Successful case: เครื่องสแกนขนาดจิ๋ว Fujitsu ใช้สแกน

เอกสารหรือนามบัตร แล้วส่งข้อมูลผ่านสัญญาณ Wi-Fi ได้เลย 

ได้รับความนิยมในหมู่มนุษย์เงินเดือน เนื่องจากสะดวกในการ

ท�างาน และได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ เป็นทั้งอุปกรณ์ส�านักงาน

และของเล่น IT ไปในตัว

4. สาวมัธยมปลาย & สาวมหาวิทยาลัย

Who they are: สาวในวัยเรียน อายุ 15-22 ปี เริ่มตัดสินใจ

ซื้อของเอง แต่ก็ยังติดเพื่อน และใช้ของตามเพื่อน ก�าลังซื้ออาจ

ไม่สูงนัก มักซื้อสินค้าด้วยอารมณ์ เช่น เห็นแล้วน่ารัก ‘ชอบ’  

ก็จะซื้อ

What they think: โฟกัสไปที่การเรียนและกิจกรรมชมรม 

ซึ่งโรงเรียนและมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นให้ความส�าคัญมาก
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 แคมเปญนี้ท�าให้ทั้ง JR และลูกค้าได้ประโยชน์

ทั้งคู่ โดย JR สามารถใช้ Capacity ที่มีอยู่แล้วให้คุ้ม

ค่ายิ่งขึ้น กล่าวคือ คนนั่งรถไฟชินคันเซนมากขึ้น และ

เป็นรถไฟรอบเช้าตรู่ ซึ่งปกติ มีจ�านวนผู้โดยสารไม่

มากนักอยู่แล้ว ส่วนลูกค้าได้ประโยชน์ คือ ได้เที่ยว 

ในราคาถูก และได้เพื่อนใหม่วัยเดียวกัน

 การท�าการตลาดท่ีดี ต้องเริ่มมาจากการหา 

ความต้องการของลูกค้า และก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย 

ท่ีชัดเจน ก่อนท่ีจะวาง Concept หรือสร้างแบรนด์ 

คุณผู้อ่านท่านใดที่สนใจส่งออกสินค้าไปยังญี่ปุ่น ลอง

ศึกษาและท�าความเข้าใจความแตกต่างของคนญ่ีปุ่น

เหล่านี้ให้ดี ก่อนวางแผนการตลาดนะคะ  

What they need: เพราะต้องการเป็นที่รัก ต้องการ 

การยอมรับจากเพื่อน พวกเธอจึงชื่นชอบสินค้าที่น่ารัก

หรือแปลก ในระดับที่เพื่อนต้องสะดุดตาและทักชม

Successful case: แบรนด์ Samantha Thavasa ที่

เปรียบได้กับแบรนด์ Victoria’s Secret แห่งญี่ปุ่น แม้ว่า 

กลุ่มเป้าหมายของแบรนด์นี้เป็นสาวนักศึกษาจนถึง

สาววัยท�างาน ทว่า สาวมัธยมปลายก็ชื่นชอบแบรนด์นี้ 

เนื่องจากอยากดูเป็นสาว สินค้ายอดนิยม คือ กระเป๋า

สตางค์ ซึ่งมีสีสันสดใส ด้านนอกมีโลโก้และเครื่อง

ประดับคริสตัลแวววาว ข้างในกระเป๋าบุผ้าลายดอกไม้

น่ารัก

 

5. กลุ่มเกษียณ

Who they are: กลุ่มชายวัย 60 ปีขึ้นไป ซึ่งเกษียณ

จากบริษัทแล้ว สุขภาพแข็งแรงดี มีเงินบ�านาญใช้  

จากอดีตที่ท�างานวุ่นทั้งวัน จู่ๆ กลายเป็นนั่งว่าง ท�าให้

คนกลุม่นีช้อบหากิจกรรมต่างๆ ท�า ไม่อยากอยู่น่ิง กลุม่นี ้

เป็นกลุ่มที่บริษัทญ่ีปุ่นก�าลังให้ความสนใจเป็นอย่างย่ิง

เนื่องจากมีก�าลังซื้อสูงมาก

What they think: อยากใช้ชีวิตผ่อนคลาย แต่ก ็

ไม่อยากอยู่บ้านเฉยๆ ชอบสังสรรค์พบปะเพ่ือนฝูง 

ในขณะเดียวกัน ก็ระวังสุขภาพมาก

What they need: ชมรมหรือกลุ่มที่ได้เรียนรู้ หรือ

ท�ากิจกรรมด้วยกัน ท�าให้ไม่เหงา

Successful case: บริษัทรถไฟญี่ปุ่น (JR) จัดท�า 

‘ชมรมเที่ยว 50+’ เป็นแพ็คเกจทัวร์ราคาพิเศษส�าหรับ

ผู้ที่อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป ลูกค้าจะได้ขึ้น ชินคันเซน 

รอบประมาณ 6 โมงเช้าไปยังจังหวัดต่างๆ จากนั้น  

ขึ้นรถทัวร์ของบริษัทไปยังสถานที่ท่องเที่ยว
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ในอดตี	เกาหลใีต้เคยได้ชือ่ว่า	เป็นประเทศท่ีตดิอนัดบัความยากจนทีสุ่ดประเทศหนึง่ของโลก	 
แต่ภายในระยะเวลาเพียงไม่ถึง 50 ปี เกาหลีใต้กลับสามารถพลิกฟื้นตัวเองให้กลายเป็น
ประเทศ ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรมอย่างก้าวกระโดด จนกลายเป็น 
ผู้ส่งออกสินค้าไฮเทค และสินค้าราคาแพง เช่น รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร	์ 
ออกสู่ตลาดโลกในปัจจุบัน

Road	to	AEC
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กระแสK-POP
ความสำาเร็จจากการส่งออก

‘ทุนวัฒนธรรม’

 นอกเหนือไปจากความส�าเร็จในการวางรากฐาน

และพัฒนาการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีแล้ว เกาหลีใต้ยัง

ประสบความส�าเร็จอย่างท่วมท้นในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง

เศรษฐกิจ ด้วยการส่งออกทุนวัฒนธรรมที่ช่วยสร้างรายได้ 

จ�านวนมหาศาลเข้าประเทศอีกด้วย

 คงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันสินค้าวัฒนธรรมป๊อปเกาหลี 

หรือ ‘K-POP’ ก�าลังได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางและมี

อิทธิพลต่อวิถีชีวิตและพฤติกรรมของผู้คนในหลายประเทศ

ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มผู้บริโภควัยรุ่น และกลุ่ม 

แม่บ้านทั่วเอเชีย สะท้อนได้จากกระแสคลั่งไคล้ทุกส่ิง 

ทุกอย่างท่ีมาจากประเทศเกาหลี ไม่ว่าจะเป็น ภาพยนตร์  

ซีรีส์ละครโทรทัศน์ ดารา ศิลปินเพลงทั้งเดี่ยวและกลุ ่ม

เกิร ์ลแบนด์/บอยแบนด์ หนังสือการ ์ตูนและนวนิยาย 

เกมออนไลน์ และนิตยสารต่างๆ เป็นต้น

ที่มา : 	SCB	Economic	Intelligence	Center	(EIC)
หนังสือ	Insight	:	เดินเกมการค้าอย่างไร…เมื่อเทรนด์โลกเปลี่ยน?
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 ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ของ EIC (SCB Economic  

Intelligence Center) พบว่า องค์ประกอบหลัก ซึ่งมีส่วน

ส�าคัญต่อความส�าเร็จในการแปลงต้นทุนทางวัฒนธรรมและ

อัตลักษณ์ที่มีอยู่ ให้กลายเป็นสินค้าอุตสาหกรรมวัฒนธรรม 

(culture content) ที่มีความโดดเด่น และแพร่หลาย 

ไปทั่วโลก ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ได้แก่

 1) การวางยุทธศาสตร์และแนวทางการบริหาร
จัดการเพื่อส่งออกวัฒนธรรมเกาหลีท่ีชัดเจนและเป็น 
ระบบจากภาครัฐ ซึ่งด�าเนินการผ่านกระทรวงวัฒนธรรม

และการท่องเที่ยว โดยจะมีการจัดตั้ง ‘องค์กำรส่งเสริม 

กำรท่องเที่ยวเกำหลี’ ขึ้นในทุกประเทศ และทุกๆ เมืองใหญ ่

ทั่วโลก ไม่เฉพาะแต่ในเอเชีย ซึ่งหน่วยงานนี้จะมีหน้าท่ี

หลักในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่วัฒนธรรมและให้ข้อมูล 

ทุกอย่างท่ีเก่ียวกับประเทศเกาหลี ซึ่งที่ผ ่านมาพบว่า 

ประสบความส�าเรจ็อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงการส่งเสรมิ 

การท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์และละครดัง นอกจากนี้ 

รัฐบาลเกาหลีใต้ยังมีการออกกฎหมายส่งเสริมอุตสาหกรรม

วัฒนธรรมขึ้น ตั้งแต่ปี 1999 และมีการจัดตั้งหน่วยงาน

ต่างๆ อาทิ สถาบันส่งเสริมและพัฒนาเกาหลี ศูนย์วิจัย

ทางวัฒนธรรม สถาบันการศึกษาเทคโนโลยีทางวัฒนธรรม 

เป็นต้น เพื่อสร้างให้เกิดองค์กรมหาชน ที่ช่วยขับเคลื่อนและ

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะ 

โดยตั้งเป้าว่าภายในปี 2030 ประเทศเกาหลีใต้จะมีการ

ส่งออกสินค้าทางวัฒนธรรมเป็นมูลค่ากว่า 13,700 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐฯ และสามารถสร้างการจ้างงานได้มากถึง

ราว 1.6 ล้านคน

2) การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม 
ภาพยนตร์ในประเทศ รวมท้ังการจัดต้ังสถาบัน 
การศึกษาด้านภาพยนตร์ข้ึนมาโดยเฉพาะ ในเบื้องต้น 

มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อสร้างวัฒนธรรมสมัยใหม่ให้แก่วัยรุ่น 
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เกาหลี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการคานอ�านาจ

การครอบง�าทางวัฒนธรรมจากชาติตะวันตก 

แต่ต่อมายุทธศาสตร์ดังกล่าว ก็เริ่มขยายผลสู ่

การท�าการตลาดและการส่งออกทุนวัฒนธรรม

อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยจะมีการท�าวิจัย

พฤติกรรมของผู้ชมภาพยนตร์อย่างต่อเนื่อง 

เพ่ือให้สามารถผลิตภาพยนตร์ออกมาตรงตาม 

รสนิยมของผู้ชม รวมทั้งมีการสอดแทรกกระแส

วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเกาหลี ตลอดจน 

เผยแพร่แนวคิดในการด�าเนินธุรกิจ และการ 

เจรจาทางการค้าเข้าไปด้วย ซึ่งนับเป็นสิ่งท่ีมี

อิทธิพลทางอ้อมต่อผู้ชมภาพยนตร์อย่างมาก

 3) การส่งเสรมิการตลาดวฒันธรรม
เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นความร่วมมือ 

ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนอย่างแน่นแฟ้น 

เพื่อส่งเสริมการตลาดเชิงวัฒนธรรม (cultural 

marketing) โดยเริ่มต้นจากการเกาะกระแส 

Asian Culture ก่อนจะกลายมาเป็น K-POP 

อาทิ การสนับสนุนให้ดารานักแสดงเกาหลี

เป็นพรีเซ็นเตอร์โฆษณาสินค้า การขยายงาน  

ไปสู่เวทีนายแบบนางแบบโลก รวมไปถึงการ 

ส่งดารานักแสดงและผู้ก�ากับ ไปร่วมโปรโมท 

ภาพยนตร์ในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 

  ผลส�าเร็จที่ตามมา คือ การต่อยอดทาง 

ธุรกิจอื่นๆ ตัวอย่างเช่น การสร้างกระแสด้าน

การท่องเที่ยว เสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องส�าอาง 

เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ อาหารเกาหลี 

หรือแม ้กระท่ังธุรกิจศัลยกรรมความงาม 

ส�าหรับผู ้บริโภคที่ต้องการหน้าตาสวยงาม

สไตล์เกาหลี เพ่ือสร้างกระแสความนิยม

เกาหลีสู ่ผู ้บริโภคในตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวช่วยให้ผู้บริโภคหันมาใช้

สินค้าและบริการของเกาหลีมากขึ้น และน�า

ไปสู่การบริโภคนิยมรูปแบบใหม่ดังท่ีเป็นอยู่

ในปัจจุบัน 

 ทั้งนี้ ความชัดเจนในด้านนโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลเกาหลีใต้ดังกล่าว

เป็นปัจจัยหนุนส�าคัญท่ีน�าไปสู ่ความส�าเร็จ

ของกระแสความคล่ังไคล้ K-POP ที่เป็นอยู ่

ในปัจจุบัน ซึ่งประเทศไทยเองก็มีศักยภาพสูง 

ในการต่อยอดเพ่ือส่งออกทุนวัฒนธรรมได้

เช่นเดียวกัน โดยอาศัยความได้เปรียบและ

ความน่าสนใจของรากฐานทางประวัติศาสตร์ 

ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีต่างๆ ซึ่งมี

เอกลักษณ์มาอย่างยาวนาน เป็นจุดขาย 

ไม่ว่าจะเป็นความโดดเด่นในเรื่องอาหารไทย  

และขนมไทย ศิลปะการต่อสู ้ประจ�าชาติ

อย่าง มวยไทย ศิลปะการร�าไทยและชุดไทย 

ประเพณีลอยกระทงและสงกรานต์ หรือแม้แต่

การน�าสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์

และวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงระดับโลก ท้ังใน

กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด มาเป็นจุดตั้งต้น

ในการต่อยอดทางธุรกิจเพ่ือส่งเสริมให้เกิด 

เป็นการส่งออกสินค้าทุนวัฒนธรรมของไทย  

  แต ่ประ เด็นที่ ต ้ อ ง ให ้ความส� าคัญ 

ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน คือ การวางยุทธศาสตร ์

ในการบริหารจัดการที่มีความชัดเจนต่อเน่ือง 

และการบูรณาการอย่างเป็นระบบ เพ่ือช่วย 

ขับเคลื่อนให้เป้าหมายดังกล่าว สามารถบรรลุ

ผลได้จริง และมีความยั่งยืน  

October	-	December	2015	  65



World	Ideas

 ‘ของเล่น’ นับว่าเป็นสิง่ประดษิฐ์ท่ีมอบความสขุให้กับ 

เด็กหลายๆ0คน0จะดีแค่ไหน0หากของเล่นชิ้นนั้นไม่เพียง

สร้างความสนุก และเสยีงหวัเราะ แต่ยังช่วยเตมิเตม็สิง่ท่ี

ขาดหายให้กับพวกเขาเหล่าน้ันด้วย

  แขนเทียมเลโก ้นวัตกรรมสุดสร้างสรรค์ที่ออกแบบ 

มาเพ่ือทดแทนส่วนแขนของเดก็พิการ สามารถตอบสนอง 

ต่อค�าสั่งของผู้สวมใส่0ได้ด้วยการแปลงสัญญาณไฟฟ้า 

จากกล้ามเนื้อ0แล้วส่งไปยังกลไกสั่งการเคลื่อนไหว ท�าให้

แขนเทยีมกลายสภาพเป็นดัง่ ‘แขนกล’ ของหุ่นยนต์ทันท ี

 ขณะทีป่ลายแขนสามารถปรบัเปลีย่นได้หลากหลาย 

รปูแบบ จงึช่วยให้เดก็ๆ สนกุกับการต่อเลโก้เจ๋งๆ ได้ตาม

จนิตนาการ ทัง้รถตกัดนิ ยานอวกาศปล่อยล�าแสง เป็นต้น

  แขนเทียมเลโก้ ‘IKO’ ชิ้นนี้ เป็นผลงานโปรเจกต์จบ 

การศึกษาของ0Carlos0Arturo0Torres0จากสถาบัน 

Umeå Institute of Design ประเทศสวีเดน และถูกสร้าง 

ขึ้นจริง0โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยวิจัยและพัฒนา 

Lego Future Lab และ Cirec มูลนิธิช่วยเหลือผู้พิการ 

  นอกจากจะมีประโยชน์แล้ว ยังน่าสนุกด้วย 

แขนเทียมเลโก้
เติมความสุขเล็กๆ ให้เด็กพิการ

เรื่อง : นราภิญญ์ สระเกิด
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 หลายคนอาจไม่คุ้นหูกับค�าว่า ‘ทัศนมำตรศำสตร์’ อีกหนึ่ง 

สาขาอาชีพแห่งอนาคตที่ประเทศไทยก�าลังขาดแคลน เนื่องจาก 

เป็นสาขาวิชาใหม่0ที่เพ่ิงเปิดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 

ได้เพียง 2 - 3 แห่งเท่านั้น แม้จะยังมีผู้เรียนในจ�านวนไม่มาก แต่

กลับเป็นที่ต้องการในตลาดสูงมาก0โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจาก 

ประเทศไทยเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (AEC) ในปลายปีนี้

 ความแตกต่างระหว่าง ‘นักทัศนมาตร’ กับ ‘จักษุแพทย์’ คือ 

นักทัศนมาตรเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสายตา0เน้นดูแล 

ระบบสายตา แก้ไขปัญหาสายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง 

ตาเหล่ ตาเข การมองเห็นผิดปกติ รวมถึงการใช้คอนแทคเลนส์

ให้ถูกต้องและเหมาะสม0ส่วนจักษุแพทย์น้ัน0จะเน้นการรักษา

โรคที่เก่ียวกับดวงตา0การผ่าตัด0และการแก้ไขความผิดปกติ

ทางกายภาพต่างๆ ของดวงตา

   ในอนาคต0จะมีการออกกฎหมายที่ก�าหนดให้ธุรกิจบริการ

ทางด้านสายตา จ�าเป็นต้องมีนักทัศนมาตรประจ�า ผู้ประกอบการ 

SMEs จึงควรใช้โอกาสนี้ เร่งพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับกับโอกาส 

อันสดใส ที่ก�าลังมาถึงในอนาคต

‘ทัศนมาตรศาสตร์’ 
อาชีพแห่งอนาคต
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  คุณค่าของงานศิลปะพ้ืนบ้าน ไม่ว่าจะเป็น งานแกะสลัก 

งานถักทอ หรืองานฝีมือทั้งหลาย นับวันจะค่อยๆ เลือนหาย 

ไปตามกาลเวลา0ด้วยความท้าทายของระบบอุตสาหกรรมที่

ถาโถมรุนแรงมากยิ่งขึ้น

  Puchka Peru Culture เป็นโปรเจกต์ท่ีเกิดข้ึนในประเทศ 

เปรู0มีแนวคิดท่ีจะอนุรักษ์งานศิลปะพ้ืนบ้านอันหลากหลาย 

ด้วยการรวบรวมผลงานของชาวบ้าน ไปจัดแสดงและจ�าหน่าย

ตามสถานท่ีต่างๆ รวมถึงบนเว็บไซต์ เพ่ือสร้างให้เกิดเป็นพ้ืนท่ี 

ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดีย และวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน 

ศิลปะ0รวมถึงเป็นช่องทางช่วยเหลือกลุ่่มผู้ด้อยโอกาส0เช่น 

ภาพที่เห็นด้านขวามือ คือ เครื่องประดับตกแต่งต้นคริสมาสต์

ฝีมือคุณแม่0‘Single0Mom’0ผู้ประสบปัญหาการหย่าร้าง 

ในแอฟริกาใต้ ถือเป็นอีกหนึ่งไอเดียเพื่อสังคม ที่ช่วยอนุรักษ์

งานศิลปะพื้นบ้าน และตอบโจทย์ธุรกิจได้อย่างน่าสนใจ  

PUCHKA
คุณค่าของศิลปะพื้นบ้าน
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 วิมลกำนต์ โกสุมำศ รองผู ้อ�านวยการ  
รักษาการแทนผู้อ�านวยการ ส�านักงานส่งเสริม 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
เปิดเผยว่า จากการท่ี คณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) 
ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นายก
รัฐมนตรี เป็นประธาน ได้เห็นชอบให้ สสว.
ด�าเนินการจัดตั้งศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร 
หรือ SME One Stop Service : OSS ขึ้น  
จ�านวน 7 แห่ง ทั้งในกรุงเทพฯ และพ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ โดยให้ร่วมกับศูนย์ด�ารงธรรม 
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดท่ัวประเทศ 
และส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI) เพ่ือเป็นช่องทางในการติดต่อ เช่ือมโยง 
ส่งต่องานบริการของภาครัฐและภาคเอกชนให้กับ 
ผู้ประกอบการ SMEs 
 ล่าสุด นอกจากน�าร่องเปิดศูนย์ให้บริการ 
SME ครบวงจรแห่งแรก ขึ้นในกรุงเทพมหานคร ณ 
ที่ท�าการของ สสว. เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา 
สสว. ยังได้ทยอยเปิดศูนย์ดังกล่าว เพื่อให้บริการ 
ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้ง 6 จังหวัด ได้แก่ 
อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก (ส�านักงานเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ) จังหวัดสระแก้ว (ศาลากลาง 
จังหวัดฯ) จังหวัดมุกดาหาร (ศาลากลางจังหวัดฯ)  

จงัหวัดตราด (ศาลากลางจงัหวัดฯ) จงัหวัดหนองคาย  
(ศาลากลางจังหวัดฯ) และจังหวัดสงขลา (ศูนย์ 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคฯ) เป็นท่ีเรียบร้อย และ 
ได้รบัความสนใจจากผูป้ระกอบการ SMEs ในพ้ืนที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพ้ืนที่ใกล้เคียง ขอรับ 
ค�าปรกึษาจ�านวนมาก
 โดยตลอดระยะเวลา 4 เดือน (พ.ค.-ส.ค.58)  
หลังจาก สสว. เป ิดศูนย ์ให ้บริการ SMEs  
ครบวงจร ได้ให้บริการค�าปรึกษาและช่วยเหลือ 
ผู้ประกอบการ SMEs ไปแล้วกว่า 400 ราย โดย
ประเด็นที่ผู้ประกอบการ SMEs สนใจรับค�าปรึกษา
และความช่วยเหลือมากท่ีสุด คือ ด้านการเงิน
และบัญชี จ�านวน 153 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 38  
รองลงมาคือ ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ จ�านวน 
132 ราย คิดเป็นร้อยละ 33 และด้านการตลาด 
90 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 22 ส่วนด้านการผลิต 
คุณภาพ และมาตรฐาน เป็นด้านที่ผู้ประกอบการ 
SMEs ขอรับค�าปรึกษาแนะน�าน้อยที่สุด จ�านวน 
27 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 7 ของจ�านวนการให้
ค�าปรึกษาแนะน�าทั้งหมด ตามล�าดับ
 ขณะที่ นายกสมาคมช่างทองไทย พร้อม
ตัวแทนสมาชิกของสมาคมฯ ได้เข ้าหารือกับ 
สสว. เพ่ือให้ภาครัฐช่วยส่งเสริมองค์ความรู ้ 
ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ และพัฒนาบุคลากร

เรื่อง : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

ช่างทอง เพ่ือให้สามารถยกระดับศักยภาพของ
ตนเองให้เป็นเจ้าของธุรกิจที่ยั่งยืน และแก้ปัญหา
การขาดแคลนช่างทองในอนาคต เนื่องจากเป็น
อาชีพที่ไม่ได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่ เพราะ
ไม่มีวุฒิการศึกษารองรับ
 “จากการหารือดังกล่าว สสว. จะด�าเนินการ
ในระยะสั้น ด้วยการรวบรวมความต้องการรับการ
สนับสนุนของช่างทอง โดยนัดหมายให้สมาคมฯ 
จัดช่างทองเป็นกลุ่มๆ เพื่อสอบถามความต้องการ
ของแต่ละคน ผ่านการให้ค�าปรึกษาของศูนย์ให้
บริการ SME ครบวงจร ของ สสว. เพ่ือที่จะได ้
จัดคอร์สอบรมความรู้ด้านต่างๆ เก่ียวกับการเป็น
ผู้ประกอบการให้แก่สมาชิกของสมาคมฯ ได้ตรง
ตามความต้องการอย่างแท้จริง ส่วนในระยะยาว
น้ันจะรวบรวมข้อเสนอของสมาคมฯ ส่งต่อให้แก่
หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องต่อไป” วิมลกานต์ 
กล่าว
 นอกเหนือจากศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร 
ทั้ง 7 แห่ง สสว. ยังมีช่องทางที่หลากหลายในการ
ให้บริการแก่ผู้ประกอบการ SMEs ได้แก่ สสว. 
Call Center 1301 เว็บไซต์ www.sme.go.th และ
ที่ศูนย์ด�ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ทั่วประเทศ 
เพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ SMEs 
ทั่วทุกพื้นที่  

สสว. เผย SMEs ตื่นตัว
ใช้บริการศูนย์ OSS พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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สสว. จับมือ หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน 
คัดเลือก-พัฒนาสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัดทั่วประเทศ 

 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นายก
รัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ด�าเนิน
มาตรการเพ่ือช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุน 
ผูป้ระกอบการ SMEs มาโดยตลอด และมอบหมาย
ให้เป็นภารกิจส�าคัญซึ่งทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ต้องบูรณาการความร่วมมือด้วยจุดมุ่งหมายที่จะ
พัฒนาให้ผู้ประกอบการ SMEs ทั้งกลุ่มที่เกิดใหม่  
กลุ่มที่เติบโตสามารถขยายกิจการในประเทศ กลุ่ม
ที่สามารถส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ และกลุ่มที ่
เลิกกิจการแต่ยังมีศักยภาพทางธุรกิจ ท้ังท่ีอยู่ใน 
ส่วนกลางและส่วนภมูภิาค ให้สามารถประกอบการ 
ได้เติบโต เข้มแข็ง จึงได้มอบหมายให้ สสว. ด�าเนิน
โครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial 
Champions) เพ่ือเป็นกลไกในการส่งเสริมและ 
พัฒนา SMEs ที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค ให้ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพและเข้าถึงความช่วยเหลือที่
รัฐบาลได้จัดท�าขึ้น 
 วิมลกำนต์ โกสุมำศ รองผู ้อ�านวยการ 
รักษาการแทนผู ้อ�านวยการ ส�านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย ่อม (สสว.) 
เปิดเผยว่า โครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด  
เป็นหน่ึงในโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริม 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ระยะเร่งด่วน 
ปี 2558 ที่รัฐบาล และ สสว. มุ่งจะส่งเสริม พัฒนา 
SMEs ให้สามารถด�าเนินกิจการเติบโตตามวงจร
ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยจุดมุ่งหมายเพ่ือ 
สร้างต้นแบบธุรกิจท่ีมีศักยภาพในระดับจังหวัด 
และเป็นแบบอย่างการจัดการองค์ความรู ้ธุรกิจ
ให้กับ SMEs อื่นๆ ในภูมิภาค รวมถึงสร้างระบบ
บูรณาการส่งเสริม SMEs ทุกภาคส่วน ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 การด�าเนินงานจะเป็นการคดัเลือกผู้ประกอบการ 
SMEs เป้าหมาย จากทุกจังหวัดท่ัวประเทศ 
ครอบคลุม 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่เริ่มด�าเนินธุรกิจ 
(Start Up) กลุม่ท่ีมศีกัยภาพทางการตลาด (Rising 
Star) และกลุ่มที่อยู่ในช่วงฟื้นตัว (Turn Around) 
ให้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพ โดยการอบรม
พัฒนาธุรกิจ วินิจฉัยสถานประกอบการเชิงลึก
ทุกมิติ พร ้อมท้ังพัฒนาปรับปรุงตามแผนงาน 
ที่ก�าหนด และส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาด 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 ปัจจุบัน ได้ด�าเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการ  
SMEs จากท่ัวประเทศเรยีบร้อยแล้ว จ�านวน 230 ราย  

ประกอบด้วย กลุ่มท่ีเริ่มด�าเนินธุรกิจ (Start Up)  
จ�านวน 76 ราย กลุ่มที่มีศักยภาพทางการตลาด 
(Rising Star) จ�านวน 77 ราย กลุ่มที่อยู่ในช่วงฟื้นตัว  
(Turn Around) จ�านวน 77 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ผู้ประกอบการในภาคการผลิต จ�านวน 151 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 65 ของผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วม
โครงการ รองลงมาอยู่ในภาคเกษตรอุตสาหกรรม 
จ�านวน 39 ราย ภาคการค้า 21 ราย และภาค
บริการ 19 ราย ตามล�าดับ การด�าเนินงานขั้นต่อไป 
จะเป็นการพัฒนาศักยภาพตามวงจรธุรกิจและ
ความต้องการของผู้ประกอบการ โดยมีระยะเวลา
การด�าเนินโครงการ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2559 
 ทั้งนี้ สสว. ได้บูรณาการความร่วมมือกับ 
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ เ ก่ียวข ้อง 
ได้แก่ ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดย 
ผู้ว่าราชการจังหวัด ท�าการคัดเลือกผู้ประกอบการ  
SMEs ทกุกลุม่ใน 76 จงัหวัดท่ัวประเทศ หอการค้าไทย  
และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ท�าหน้าท่ี 
คัดเลือกผู้ประกอบการกลุ่ม Start Up และ Rising 
Star ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และด�าเนินการ 
พัฒนาผู ้ประกอบการกลุ ่มดังกล่าว ซึ่งมุ ่งเน้น

ปรับเปลี่ยนมุมมองและกระบวนทัศน ์ในการ
ด�าเนินธุรกิจให้มั่นคง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ท�าหน้าท่ีคัดเลือกกลุ่ม Turn Around ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งตรวจประเมินและ
พัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการ  
SMEs ทุกกลุ ่มธุรกิจท่ีเข ้าร ่วมโครงการ และ 
กระทรวงพาณิชย์ ท�าหน้าท่ีพัฒนาทักษะทาง 
การตลาดและขยายโอกาสการค้าท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ รวมทั้งการตลาดออนไลน์ 
 “สสว. เชื่อว่า ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับ 
การพัฒนาภายใต้โครงการ จะมีศักยภาพและ 
ขีดความสามารถในการด�าเนินธุรกิจเ พ่ิมขึ้น 
ตามวงจรธุรกิจ สามารถพัฒนาศกัยภาพการบรหิาร 
จดัการ พัฒนาผลติภณัฑ์และบรรจภัุณฑ์ มผีลิตภาพ
การผลิตเ พ่ิมขึ้น มี ทักษะและความสามารถ 
ในการขยายตลาด และสร้างผลประกอบการเพ่ิมขึน้
ซึ่งน�าไปสู่การสร้างความเจริญเติบโตและย่ังยืน 
ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ก่อให้เกิดการสร้างงาน
สร้างรายได้ สร้างรากฐานเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็ง
ในระดับจังหวัด ภูมิภาค และประเทศในท่ีสุด”  
วิมลกานต์ กล่าว 
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 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นายกรัฐมนตรี 

เป็นประธานการแถลงข่าวโครงการสุดยอดเอสเอ็มอี

จังหวัด (SME Provincial Champions) ซึ่ง ส�านักงาน 

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  

ร่วมกับหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และ 

เ ท ค โ น โ ล ยี ห อ ก า ร ค้ า ไ ท ย แ ล ะ ส ภ า ห อ ก า ร ค้ า 

แห่งประเทศไทย ด�าเนินการเพ่ือสร้างต้นแบบธุรกิจ 

ที่มีศักยภาพในระดับจังหวัด ให้เป็นแบบอย่างการจัดการ

องค์ความรู้ธุรกิจกับ SMEs อื่นๆ ในภูมิภาค โดยได้รับ

เกียรติจาก สมคิด จำตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี 

ฝ่ายเศรษฐกิจ อรรชกำ สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ

และภาคเอกชน เข้าร่วมงาน ซึ่งมี วิมลกำนต์ โกสุมำศ 

รองผู้อ�านวยการ รักษาการแทนผู้อ�านวยการ สสว. ให้การ

ต้อนรับ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ท�าเนียบรัฐบาล 

สสว. จัดสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด 
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 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นายกรัฐมนตรี 

เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการ 

ส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อม ปี 2558 ระหว่าง ส�านักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กับหน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงิน รวม 32 องค์กร 

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในการ 

พัฒนาศักยภาพบนพ้ืนฐานการสร้างนวัตกรรมใหม่ 

และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมี  

วิมลกำนต์ โกสุมำศ รองผู้อ�านวยการ รักษาการแทน 

ผู้อ�านวยการ สสว. พร้อมคณะผู้บริหาร สสว. และผู้แทน 

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมลงนามและ 

ถ่ายภาพ ณ ตึกสันติไมตรี ท�าเนียบรัฐบาล 

สสว. สร้างเครือข่ายพัฒนา SMEs
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 พลเอก ประยุทธ ์ จันทร ์ โอชำ 

นายกรฐัมนตรี ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษในงาน  

“ขับเคลื่อน SMEs ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”  

และ เป ็นประธานในพิ ธีลงนามบัน ทึก 

ข้อตกลงการให้สินเชื่อ โครงการดอกเบี้ยต�่า 

(Soft Loan) เพ่ือเป็นเงินหมุนเวียนให้แก ่

ผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งจัดโดย กรมส่งเสริม 

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ณ 

ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร ์

อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ขับเคลื่อน SMEs 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
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 วิมลกำนต์ โกสุมำศ รองผู้อ�านวยการ รักษาการแทน 

ผู ้อ�านวย ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดย่อม (สสว.) พร้อมด้วย วิทวัส ล�่ำซ�ำ ผู้อ�านวยการ

ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ สสว. ให้การต้อนรับและ 

ร ่วมหารือกับ Soomilduth Bholah รัฐมนตรีว ่าการ

กระทรวงธุรกิจ วิสาหกิจ และสหกรณ์แห่งสาธารณรัฐ

มอริเชียส พร้อมคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสของมอริเชียส

ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการส่งเสริม SMEs 

ของประเทศไทย ณ ห้องประชุม 1802 สสว.

รัฐมนตรี มอริเชียส  
ดูงานส่งเสริม SMEs
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 พลอำกำศเอก ประจิน จ่ันตอง รองนายกรัฐมนตร ี

และรองประธานกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) เป็นประธานในพิธีประกาศผล 

และมอบรางวัล “สุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 7”  

โดยได้รับเกียรติจาก วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงการคลัง สำลินี วังตำล ประธาน

กรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK) พร้อม 

ผูบ้รหิารระดบัสงูจากองค์กรพันธมติร เข้าร่วมงาน โดยมี  

วิมลกำนต์ โกสุมำศ รองผู้อ�านวยการ รักษาการแทน 

ผู้อ�านวยการ ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (สสว.) ให้การต้อนรับ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์  

ชั้น 3 สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

รางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ 
ครั้งที่ 7

 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญชวน เที่ยว 

ชิม ช้อป ในงานแสดงสินค้า “Shopping Sales 2015” 

วันที่ 25 กันยายน - 4 ตุลาคม 2558 เลือกซื้อสินค้าส่งออก  

คุณภาพดี ฝีมือคนไทย ท้ังเส้ือผ้า กระเป๋า รองเท้า เคร่ืองประดับ  

ของฝากและของที่ระลึกต่างๆ ลดราคาสูงสุด 70 - 80%   

ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก 

(ตรงข้ามศาลอาญา) ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น.

เที่ยว..ชิม..ช้อป 
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Coral Island 
หาดกล้วย เกาะเฮ ภูเก็ต

ถ้าให้พูดถึงสถานที่ท่องเที่ยว	 ที่สามารถปลดปล่อยเวลาให้หยุดนิ่ง ทิ้งความ
วุ่นวาย	 ดำาดิ่งกับความสวยงามของธรรมชาติ	 ‘ทะเล’	 คงเป็นคำาตอบแรกๆ	 
ที่ใครต่อใครต่างนึกถึง

เรื่อง/ภำพ : บัลลังก์ อ�่าบุญ

 ภูเก็ต เป็นอีกหน่ึงจังหวัดที่ยังคงรักษา

ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ให้เข้ากับยุคสมัย 

ได้อย่างลงตัว อีกท้ังมีความสวยงามของ

ทะเล หาดทราย รายล้อมไปด้วยหมู่เกาะ

มากมาย เช่นเดียวกับ เกาะเฮ เกาะเล็กๆ 

เกาะหนึ่ง ซึ่งห่างจากชายฝั ่งจังหวัดภูเก็ต 

ไปทางทิศใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร ด้วยความ

สวยงามของทัศนียภาพ มีปะการังน�้าตื้น 

ที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ จนได้รับขนานนามว่า 

‘Coral Island’

 การเดินทางไปยังเกาะเฮไม่ยากนัก 

โดยสามารถเช่าเรือหางยาว หรือสปีดโบ๊ท 

จากอ่าวฉลอง หาดราไวย์ และแหลมพันวา  

ใช้เวลาในการเดินทางเพียง 15 - 30 นาที 

เมื่อใกล้ถึงจุดหมาย คือ เกาะเฮ จะมองเห็น

หลังคาลักษณะคล้ายส่วนหัวของนกเงือก

โดดเด่นเป็นสง่า นั่นคือท่ีตั้งของหาดกล้วย 

(Banana Beach) เป็นหาดที่มีทรายสีขาว 

ละเอยีด ให้ความรูส้กึสะอาดตา มนี�า้ทะเลใส 

จนสามารถมองเห็นฝูงปลาแหวกว่ายไปมา 

ซึ่งผู้คนไม่พลุกพล่านมากนัก ให้ความรู้สึก 

เป ็นส ่วนตัว นักท ่องเที่ยวท่ีมายังหาดนี้ 

ส่วนใหญ่จะมาแบบไปเช้า-เย็นกลับ หรือ 

ถ้าอยากจะค้างแรม สามารถไปใช้บริการพัก

ที่หาดหน้า และเดินเท้าลัดเลาะไปตามด้าน

ข้างของเกาะเฮ ไม่ไกลจากหาดกล้วยมากนัก 

 กิจกรรมทางน�า้ซึง่เป็นทีนิ่ยม ไม่ว่าจะเป็น  

เจ็ทสกี บานาน่าโบ๊ท พาราเซลล่ิง หรือจะ

ลอยตัวด�าน�้าชมปะการังน�้าต้ืนและเหล่า

ปลาน้อยใหญ่ ก็น่าหลงใหลจนไม่อยากขึ้น 

หาดเลยทีเดียว อีกทั้งในช่วงยามบ่าย อาจมี 

นกเงือกแสนสวย บินอวดโฉมลงมาจาก 

ด้านบนของเกาะ เป็นภาพที่หาดูได้ยากและ

น่าตืน่เต้นไม่น้อย แสดงถึงความอดุมสมบรูณ์ 

ของระบบนิเวศบนเกาะได้เป็นอย่างดี

 เมื่อไรท่ีเหน่ือยล้าจากการงาน มีเรื่อง 

มากมายให้คิดหนัก ลองทิ้งภาระลงก่อน แล้ว 

สะพายกระเป๋า เดินทางท่องเที่ยวยังเกาะเฮ 

หาดกล้วย ชมความสวยงามของธรรมชาติ  

เล ่นกิจกรรมทางน�้า อาจท�าให ้ลืมเลือน 

คลายความกังวล แม้จะเป็นเวลาชัว่คราวและ

แสนสั้น แต่เป็นการเปิดมุมมองแบบใหม ่

ที่ช่วยเติมพลัง เพ่ือกลับไปสู่โลกความเป็น

จริงได้อย่างเต็มที่ อีกครั้ง  
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Chill Chill สไตล์แคมป์ปิ้ง
     Shaka ตั้งอยู่ปากซอยอารีย์ 6 โดดเด่นด้วยสไตล์

แบบแคมป์ปิ้ง มีเตาบาร์บีคิว ตั้งรอให้ทุกคนมาพักผ่อน 

ปิ้งบาร์บีคิวกัน ด้วยเมนูอาหารอย่าง Skewer เนื้อสเต็ก 

ในรูปแบบบาร์บีคิวเสียบไม้ ใช้สูตรเด็ดของทางร้าน 

หมกัเน้ือไก่จนนุม่กินคูกั่บสตรทีซอส ปิดท้ายด้วยสบัปะรด

ตัดรสเลี่ยน ที่มาพร้อมกันอีก 1 เมนูแนะน�า Chick Chick 

Burger เนื้อไก่ที่กรอบนอกนุ่มใน ชุ่มฉ�่าด้วยเครื่องเทศ  

ตัวเบอเกอร์ขนมปังสีด�า ท�าจากหมึกของปลาหมึก

ประดับเครื่องเคียง อย่าง เว็จฟรายด์ เสิร์ฟพร้อม 

ฮันนี่มัสตาร์ด ตัดกับรสชาติของไก่ได้อย่างถูกปาก

ถูกลิ้น  

เรื่อง / ภำพ : นราภิญญ์ สระเกิด

Contact 
SHAKA	Grill	&	Bar

โทร.	08	9813	6756,	08	5665	7557
www.facebook.com/ShakaGrillandBar
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Mee Nam Yaa 
บุฟเฟ่ต์ขนมจีนสุด	chic

 ผ่านไปมาแถวโชคชัยสี่ 79 อาจเคยเห็นร้าน

อาหารเล็กๆ มีหม้อสีสันสดสวยเรียงราย นั่นล่ะ คือ 

แหล่งอร่อยใหม่ ที่รวมคนรักเส้นจากหลากหลาย

สาขาอาชีพมารวมตัวกัน เปิดร้านบุฟเฟ่ต์ขนมจีน

ชื่อว่า “มีน�้ำยำ” (Mee Nam Yaa) เชื้อเชิญให ้

คนเจตนารมณ์เดียวกัน มารวมตัวกันลิ้มลอง

 เมนูขนมจีนบุฟเฟ่ต์ ทุกวันมีให้อิ่มไม่อั้นถึง 6 

หม้อ น�้ายากะทิ น�้ายาปักษ์ใต้ แกงไตปลา น�้ายาป่า 

สี่อย่างแรก รสเข้มตามสูตรของร้าน ใครที่ลิ้นไม่ค่อย

สู้เผ็ด ก็มีแกงเขียวหวานไก่และน�้าพริก ชื่อเผ็ดแต ่

รสหวานมันไว้ให้อิ่มท้อง บุฟเฟ่ต์ขนมจีนไม่อั้น ราคา 

69 บาทเท่านั้น แต่ช่วงเปิดร้านมีโปรโมชั่น 49 บาท 

ยาวถึงสิ้นเดือนกันยายน

 นอกจากน้ัน ยังมีของเสริมรสให้น�้ายาสมบูรณ์

แบบ ไม่ว่าจะเป็น ไข่ต้ม ปีกไก่ทอด ทอดมัน หรือจะ

ตบท้ายด้วยข้าวเนื้ออบ หมูอบก็ไม่ว่ากัน 

 ใครที่ว่าเก๋า ทางร้านเขาท้าทายให้มาพิสูจน์ว่า

จะ...มีน�้ายา...เหมือนชื่อร้านหรือเปล่า

เรื่อง / ภำพ : ศรัณย์ เสมาทอง

Contact 
มีนำ้ายา by little rabbit
โชคชัยสี่	79	ลาดพร้าว
เปิดทุกวัน	เว้นวันจันทร์	เวลา	10:00	-	17:00	น.
www.facebook.com/MeeNamYaa
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Hot Dog Customize
 Zinkid Hot Dog ร้านฮอทดอก ที่มีเอกลักษณ์  

ใส่กิมมิคให้ลูกค้าเกิดความสนุก ให้เลือกเมนูความอร่อย 

มิกซ์แอนด์แมทช์รสชาติได้ตามต้องการ เริ่มตั้งแต่พระเอก

ของงาน ไส้กรอก มีทั้ง Frank Furter ไส้กรอกหมูสูตร

คลาสสิก Pepper ไส้กรอกหมูพริกไทย Veal ไส้กรอกเนื้อ

ลูกวัว Bratwurst ไส้กรอกหมูกระเทียม หรือ Cervelat หมู

ผสมเครื่องเทศแบบเยอรมัน เคียงคู่กับขนมปัง 3 แบบให้

เลือก ทั้งแบบดั้งเดิม โฮลวีท และขนมปังชาร์โคล 

 ก่อนจะปิดท้ายความอร่อยด้วยท็อปปิ้งโฮมเมดของ 

ทางร้านกว่าสิบอย่าง ที่ให้เติมแบบไม่อั้นตามใจชอบ  

Contact 
Zinkid	Hot	Dog

ซอย	พหลโยธิน	7	(ตรงข้ามซอยอารีย์	3)	
เปิดทุกวัน	17.00	น.	–	22.00	น.

โทร.	08	1817	7424

เรื่อง : บัลลังก์ อ�่าบุญ  ภำพ : นราภิญญ์ สระเกิด
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22/17 ลาดพราว 23 แขวงจันทรเกษม 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Hua Yai Co.,Ltd. 
22/17  Soi Ladprao 23 Chankasem, 
Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : 0 2938 2993, Fax : 0 2938 2994

HUAYAI
Make it Happen!

HUAYAI
Make it Happen!

HUAYAI
Make it Happen!

‘หัวใหญ’ เปนสื่อของ “คนกลุมเล็กๆ...ที่คิดใหญ”

เราคิดเยอะ คิดถี่ถวน เพื่อสงมอบชิ้นงานที่ดีสุดถึงมือคุณ

 เราทำตั้งแต รายการโทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ นิตยสาร วารสาร หนังสือเลม หนังสือครบรอบ รายงานประจำป

โฆษณาประชาสัมพันธ สื่อออนไลน Mobile Application Content Provider อีเวนท ฯลฯ 

ตามใจกันทุกอยาง ไดดังใจกันทุกราย

by Let’s TALK about
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