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หลักสูตรเข�มข�นเพ�่อเพ��มประสิทธิภาพทั้งซัพพลายเชน

ด�วยเทคนิค Lean Six Sigma ต�อยอดและสร�างผลลัพธ�ในธุรกิจได�จร�ง

สนใจรายละเอียดเพ��มเติม โทร : 087-5757-000ประสิทธิภาพเกิดได�   แค�มุมมองเปลี่ยน

ตัวอย�างการเปลี่ยนมุมมอง

ของผู�เข�าอบรม

Lean Supply Chain by TMB 

แก�ป�ญหาผิวๆ 
       แต�ได�กำไรเนื้อๆ

     ในป�จจ�บัน การซื้ออาหารในร�านสะดวกซื้อ
คงเป�นเร�อ่งคุ�นชินกับคนยุคน้ี เพราะได�ท้ังความ
สะดวกในการซื้อและง�ายต�อการรับประทาน แต�
ใครจะรู�ได�ว�า กว�าจะผ�านมาเป�นอาหารในมือคุณน้ัน 
ต�องผ�านขั้นตอนที่พ�ถีพ�ถันมากมายเพ�ยงใด 
เพ�อ่ให�ได�มาซ่ึงความอร�อยท่ีสามารถสร�างธุรกิจ
จนเป�นที่น�าพอใจให�กับผู�ประกอบการ

แก�ป�ญหา ไม�ใช�แค�เปลือก

สร�างผลผลิต
เกินเป�ากว�า 200%

     บร�ษัท พลังผัก เร��มต�นจากความต้ังใจทำอาหาร
เพ�่อสุขภาพที่สะดวกในการรับประทาน สินค�า
ตัวแรกท่ีนำเสนอคือ สลัดผักพร�อมรับประทาน
ภายใต�แบรนด� Oh! Veggies โดยผักท่ีใช�เป�นผัก
อินทร�ย�หร�อผักออร�แกนิค จนได�รับการยอมรับ
ทั้งผู�ค�าและผู�บร�โภค ภายใต�แนวคิดเร�่องความ
สะดวก สะอาดและการควบคุมรสชาติที ่ ได�
มาตรฐาน พลังผัก ได�นำมะม�วงน้ำปลาหวาน
พร�อมรับประทานเข�าสู�ตลาด ซ่ึงได�รับการตอบรับ
เป�นอย�างดี 

“เรามียอดการสั่งเพ��มมากข�้น จ�งเร��มมองเร�่อง
การเพ��มประสิทธิภาพในการผลิต เพ�่อปรับปรุง
กระบวนการผลิตให�เร็ว ทันต�อความต�องการ
ที่เพ��มข�้นถึงเท�าตัว หากไม�ร�บแก�ป�ญหาอาจทำให�
ต�องปล�อยโอกาสการเติบโตทางธุรกิจหลุดลอยไป”
คุณวุฒิชัย เจร�ญศุภกุล กรรมการผู�จัดการ 
บร�ษัท พลังผัก ผู�เข�าร�วมโครงการ Lean Supply 
Chain by TMB รุ�นที่ 1 กล�าว
     หลังจากนำความรู�จากโครงการ Lean Supply 
Chain by TMB มาว�เคราะห�ป�ญหา ได�ดำเนินการ
กำหนดขนาดมาตรฐานของมะม�วงใหม�ให�เหมาะสม 
เพ�อ่ช�วยให�จับถนัดมือในระหว�างการปอก ได�เปล่ียน
ชนิดของมีดปอกและปรับเปลี่ยนท�าทางการปอก
ให�ดีข�้น นอกจากนั้น ยังได�ศึกษาในช�วงการบรรจ�
พบว�ามีการเคล่ือนไหวเกินความจำเป�น จ�งได�ปรับผัง 

และใช�สายพานในการช�วยบรรจ� สรุปแล�วทำให� 
สามารถเพ��มผลผลิตจาก 6,000 เป�น 12,000 
แพ็คต�อวัน โดยใช�กำลังคนเท�าเดิม

“ผมโชคดีมากๆ ท่ีได�เข�าร�วมโครงการ Lean Supply 
Chain by TMB เพราะทุกทฤษฎีสามารถทำได�จร�ง 
สามารถเอาความรู�ท่ีเร�ยนไปแก�ไขป�ญหาได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ หากเรามีความรู�ความเข�าใจท่ีมาก
เพ�ยงพอแล�ว เราจะสามารถแก�ไขป�ญหาต�างๆ และ
ทุกอย�างก็จะสำเร็จได�โดยง�ายครับ” คุณวุฒิชัย
กล�าวทิ�งท�าย

    ป�ญหาเพ�ยงเล็กน�อยที่ถูกแก�จากการเร�ยนรู� 
อาจสร�างผลกำไรได�มากกว�าที่คุณคิด และช�วยให�
ธุรกิจของคุณยั่งยืน หากผู� ใดสนใจกรณีศึกษานี้
หร�อเคล็ดไม�ลับอีกมากมายของการเพ��มประสิทธิภาพ
ในธุรกิจอื่นๆ สามารถรับชม VDO เพ��มเติมได�ที่ 
Facebook : Lean Supply Chain by TMB
(TMB Efficiency Improvement for Supply Chain)
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SMEs Today

ผู้ผลิต บริษัท หัวใหญ่ จ�ำกัด
22/17 ซอยลาดพร้าว 23 แขวงจันทรเกษม 

เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 0 2938 2993  

โทรสาร : 0 2938 2994

ติดต่อโฆษณา : 
08 4073 4141, 08 5142 6470
Email :  nachat_l@huayai.com
talk.chachanondh@gmail.com

ภาพ : http://www.DeathtoStock.com

ที่ปรึกษา  
วิมลกำนต์ โกสุมำศ 
รองผู้อ�านวยการ รักษาการแทน

ผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ชำวันย์ สวัสดิ์-ชูโต 
ที่ปรึกษาประจ�าส�านักงาน

ชัยพร ชยำนุรักษ์ 
ที่ปรึกษาประจ�าส�านักงาน

ปณิตำ ชินวัตร 
ที่ปรึกษาประจ�าส�านักงาน

อิสรำ ภูมำศ 

ที่ปรึกษาประจ�าส�านักงาน

และคณะผู้บริหำร สสว.

นิตยสาร  SMEs TODAY 
โดย ส�ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.)
21 ทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น G,17, 18, 23

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 0 2278 8800

โทรสาร : 0 2298 3039

www.sme.go.th / Call Center 1301

อย่าให้สายไป
 น่าดีใจที่เราเปิดใจกับสิ่งใหม่ๆ เพิ่มขึ้น 

เราจึงเห็น..... 

 กล้วยตากที่มีรูปแบบและรสแตกต่างกว่าที่เคย 

 เห็นครีมบ�ารุงผิว ที่มาจากเหล็กในของผึ้งและเมือกหอยทาก

 เห็นแป้งน�้าไทย ได้รับรางวัลในต่างแดน

 เห็นภาพยนต์ฮอลลีวูดที่ส่งเข้ามามิกซ์เสียงในไทย

                                         ฯลฯ

 อีกไม่ช้าไม่นาน ก็จะเห็นดาวเทียมท่ีผลิตในไทยและควบคุมโปรแกรม 

ซึ่งประดิษฐ์โดยคนไทย

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ‘นวัตกรรม’ เข้ามามีส่วนก�าหนดรูปแบบ และทิศทาง

การผลิตอย่างเลี่ยงไม่ได้

แต่หากการเข้ามาของนวัตกรรม หมายถึง...โอกาสท่ีเพ่ิมข้ึน ก็เป็น

เรื่องที่น่ายินดี ที่ SMEs ควรสร้างความคุ้นเคยเสียตั้งแต่วันนี้

 เลือกใช้ และน�ามาปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม มีหน่วยงาน

ซึ่งพร้อมเป็น ‘พี่เลี้ยง’ อยู่รอบตัว

 แค่รีรอ ก็สายไปเสียแล้ว

กองบรรณาธิการ
นิตยส�ร SMEs Today
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บรรณาธิการอ�านวยการ
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อินเทอร์เน็ตเปลี่ยนโลก 
‘dtac Internet for All’

ทางเศรษฐกิจที่อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Information Technology หรือไอที) เป็นปัจจัย

ประกอบ ซึ่งจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของเรา

ในหลายด้าน ท�าให้ต้นทุนการผลิตสินค้าและ

บริการลดต�่าลง มีการต่อยอดในการผลิตสินค้า

และบริการใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการ 

ของผูบ้รโิภค สร้างการจ้างงานใหม่ๆ ท่ีข้ามพรมแดน

และสนับสนุนการเรียนรู้ของประชาชนในทุกวัย  

ซึ่ งการผลิต ท่ีใช ้ ไอที เป ็นป ัจจัยประกอบน้ี 

เป็นหัวใจส�าคญัของความแขง็แกร่งทางเศรษฐกิจ 

ของประเทศ

 Don Tapscott ผู้บัญญัติศัพท์ Digital  

Economy เคยกล่าวไว้ว่า อนิเทอร์เน็ตจะเปลีย่น 

วิถีชีวิตด้านเศรษฐกิจของผู้คนได้ อย่างท่ีโลก 

ไม่เคยเห็นมาก่อน ซึ่งกว่าจะเป็นเศรษฐกิจ

ดิจิทัลนั้น มีปัจจัยส�าคัญคือ โครงสร้างพื้นฐาน 

โทรคมนาคมและไอที กฎกติกา กฎหมาย  

การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจน

ความสามารถในการปรับทัศนคติของประชาชน

และภาครัฐ

 ในยุคดจิทัิล อนิเทอร์เน็ตไม่ใช่ของฟุ่มเฟือย 

อีกต่อไป แต่กลายเป็นปัจจัยพ้ืนฐานท่ีจ�าเป็น

ข อ ง โ ล ก ใ น ศ ต ว ร ร ษ ที่ 2 1 เ ป ็ น ที่ ม า ข อ ง 

การก�าหนด กลยุทธ์ ‘Internet for All’ ของ 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด 

(มหำชน) หรือดีแทค ที่ เน ้นการผลักดัน 

ให ้คนไทยสามารถเข ้ า ถึงอิน เทอร ์ เ น็ตได  ้

อย่างท่ัวถึงและเท ่าเทียมกัน เนื่องมาจาก 

ข้อเท็จจริงท่ีว่า ประชากรไทยจ�านวน 67 ล้านคน 

มผีูท้ีเ่ข้าถึงอนิเทอร์เนต็ต�า่กว่า 40% และกระจกุตวั

อยู ่ในเมืองใหญ่ ท�าให ้เกิดความเหลื่อมล�้า 

อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเข ้าถึงข ้อมูล

ข่าวสารและความรู ้ ซึ่งก ่อให้เกิดผลกระทบ 

ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม

 อินเทอร์เน็ตเปลี่ยนโลก ปัจจัยส�ำคัญ

ที่ก�ำหนดกลยุทธ ์‘dtac Internet for All’

“หลงัทมีเนต็อาสาของดแีทค เข้ามาสอนอนิเทอร์เน็ต 

ท�าให้สามารถเช็คและเปรียบเทียบราคาสินค้า

ผ ่านไลน์ วางแผนก่อนที่จะไปซื้อของมาขาย

ช่วยประหยัดค่าเดินทาง และยังได้สร้างกรุป๊ไลน์ 

เพ่ือตดิต่อกับลกูค้าประจ�าเพ่ือบอกว่ามสีนิค้าใหม่ๆ 

อะไรบ้าง หรือนัดส่งของได้โดยไม่ขาดการติดต่อ

เพราะสามารถท�าได้ทุกที่ทุกเวลา”

 ค�าพูดของ “ป้ำปรำณ”ี เจ้าของร้านโชห่วย 

ในตลาดบ ้านเก ่า จังหวัดกระบี่ เล ่า ถึง

ประสบการณ์ภายหลังจากที่ ทีมเน็ตอาสา

ลงพ้ืนที่ไปสอนอินเทอร์เน็ตให้ฟรีถึงในชุมชน 

เป็นข้อสนับสนุนที่ชัดเจนว่า อินเทอร์เน็ต 

ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น

 คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อินเทอร์เน็ต

มีบทบาทส�าคัญอย่างมากต่อชีวิตประจ�าวัน 

ของคนในยุคนี้ ประเทศไทยก�าลังอยู่ระหว่าง 

ก า ร เ ป ลี่ ย น ไ ป สู ่ ค ว า ม เ ป ็ น ดิ จิ ทั ล โ ด ย

รัฐบาลได้ก�าหนดนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล

(Digital Economy) หมายถึง กิจกรรม 



 ปัจจุบัน ทีมดีแทคเน็ตอาสา มีทีมลงพ้ืนท่ี 

ใน 15 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก 

ตาก ขอนแก่น อุบลราชธานี อุดรธานี บุรีรัมย์ 

กรงุเทพฯ สมทุรสาคร นครปฐม ชลบรุี สรุาษฎร์ธาน ี

สงขลาและระนอง และได้ช่วยให้คนได้เชื่อมต่อ

ผ่านการใช้อินเทอร์เน็ตไปแล้วกว่า 50,000 คน 

โดยพนักงานดีแทคจากส่วนงานต่างๆ จะลงพ้ืนท่ี 

ไ ป ส อ น อิ น เ ท อ ร ์ เ น็ ต ร ่ ว ม กั บ ที ม เ น็ ต อ า ส า 

อย่างต่อเนื่อง 

 ผู้ที่สนใจต้องการให้ “ทีมดีแทค เน็ตอำสำ” 

ไปสอนเรียนเน็ตฟรีถึงบ้าน สามารถติดต่อได้ที่ :  

1678 dtac call center หรือท่ี https://www. 

facebook.com/dtacnetforall

 เพ่ือสอดรับกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล 

ดีแทคได้ขยายโครงข่ายคุณภาพทั้ง 3G และ 

4G ออกไป ครอบคลมุพ้ืนท่ีทัว่ประเทศ การเปิดตัว 

สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่มีราคาถูกลง การพัฒนา

แอพพลิเคชั่นและบริการออนไลน์รวมถึงเว็บไซต์

เครือข่ายทางสังคมที่เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค

ในวงกว ้าง ดึงดูดให ้คนมาใช ้อินเทอร ์ เน็ต 

มากยิ่งขึ้น

 ดแีทคจงึได้จดัโครงการ ‘เน็ตอำสำ’ เข้าไป 

สอนวิธีการใช ้อินเทอร ์ เ น็ตเบื้องต ้นให ้ กับ 

ชุมชนในจังหวัดต่างๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อ 

อ�านวยความสะดวกให ้ผู ้ที่ ยั งขาดโอกาส 

ในการเชื่อมต ่อได ้มีโอกาสใช ้อินเทอร ์ เ น็ต

(Connect the Unconnected) ใช้พลังของ 

โมบายอินเทอร์เน็ตมาเพ่ิมคุณค่าและสร้าง

ประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะตอบโจทย์การด�าเนินชีวิต

ใน 3 ด้าน (3C) คือ 

 • Connect เชือ่มโยงคนในครอบครวั เพ่ือน 

ให้สามารถติดต่อ เห็นหน้า สร้างความสัมพันธ์ที่ดี

ให้เกิดขึ้น

 • Collaborate สร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ในชมุชน แชร์ข้อมลูความรู ้ตดิต่อสือ่สารกันในกลุม่  

 • Career ช่วยสร ้างงาน สร ้างอาชีพ

เพิม่มลูค่าสินค้า ประหยัดรายจ่าย เพิ่มรายได้

 ลำร์ส โอเคะ นอร์ลิง่ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 

ดีแทค กล่าวว่า “ผู้ให้บริการเครือข่ายรายอื่นๆ 

อาจให้ความส�าคญักับการตอบสนองความต้องการ 

ของผู ้ที่ รู ้จักและใช ้อินเทอร ์ เน็ตเป ็นอยู ่แล ้ว 

แต่ในปัจจบุนั ถึงเวลาทีเ่ราต้องหนัมาให้ความสนใจ 

กลุ ่มคนที่เหลือ ซึ่งมีความรู ้น ้อยมากเก่ียวกับ 

เทคโนโลยีใหม่นี้ ในเดือนพฤษภาคมท่ีผ่านมา 

ผมและผู้บริหาร พร้อมพนักงานดีแทค ได้ลงพื้นที ่

ไปสอนอนิเทอร์เน็ตให้กับชมุชน บรเิวณลาดกระบงั 

ซึ่งมีระยะห่างจากกรุงเทพฯ เพียงแค่ 40 นาที

และอยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยี 

ที่มีชื่อเสียงของประเทศ สมาชิกน้อยกว่าครึ่งหน่ึง 

ที่ แม ้ จะมี โทรศัพท ์ มือ ถือใช ้ แต ่ ก็ ไม ่ รู ้ ว ่ า

อินเทอร์เน็ตคืออะไร”

 การลงพ้ืนท่ีของเน็ตอาสาท�าให้ได้ข้อมูลว่า  

แม้มีสมาร์ทโฟนที่รองรับ แต่สมาชิกในชุมชน 

ส่วนใหญ่ขาดความรู้ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต 

เพราะไม ่ เคยคิดว ่าโทรศัพท ์จะมีประโยชน  ์

มากไปกว่าการโทรเข้าออก เช่น กรณีชุมชน 

ตลาดบ้านเก่า จังหวัดกระบี่ เมื่อทีมได้เข้าไป

สอนให้รู ้จักการใช้ไลน์ และสร้างกรุ ๊ปท่ีท�าให้

สามารถเชื่อมต่อกับคนในตลาดได้ทั้งหมด ซึ่งช่วย

อ�านวยความสะดวกได้เป็นอย่างมาก เมื่อต้องการ

ประกาศนัดหมาย หรือแสดงความเห็นเก่ียวกับ 

เรื่องต่างๆ รวมท้ังการสร้างกรุ ๊ปไลน์เพ่ือขยาย

โอกาสในอาชพี ซึง่เป็นการตอบโจทย์ชีวติประจ�าวัน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



SMEs Movement

 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(เฉพาะกิจ) คร้ังท่ี 2/2558 โดยมี วิมลกำนต์ โกสุมำศ รองผู้อ�านวยการ 

รักษาการแทนผู้อ�านวยการ ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (สสว.) ร่วมประชุม ณ ตึกสันติไมตรี ท�าเนียบรัฐบาล

ประชุมบอร์ดส่งเสริม SMEs
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 วิมลกำนต์ โกสุมำศ รองผู้อ�านวยการ รักษาการแทน 

ผู้อ�านวยการ ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อม (สสว.) พร้อมด้วย ไมตรี อินทุสุต  

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมแถลงข่าวทิศทางการ

ส่งเสริม SMEs ภายใต้โครงสร้างใหม่ของ สสว. และ

ความร่วมมือโครงการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs 

ระหว่าง สสว. กับศูนย์ด�ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ณ 

ห้องประชุม 1801 สสว. 

ขึ้นทะเบียน SMEs

 จักรมณฑ์ ผำสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

อุตสาหกรรม อรรชกำ สีบุญเรือง ปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม และ อำทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน Thailand Industry 

Expo 2015 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล 

กรุงเทพฯ 

 ทั้งนี้ งานดังกล่าว กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ 

ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(สสว.) รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดขึ้น โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีส�าหรับภาคอุตสาหกรรม รวมถึง 

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ 

วิสาหกิจชุมชน ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน เ พ่ือสร้างโอกาสและเชื่ อมโยง 

เครือข่ายทางธุรกิจ โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่  

22-27 กันยายน 2558 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค 

เมืองทองธานี

อุตฯ จัดงาน 
Thailand Industry Expo 2015

July - September 2015  13
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 วิมลกำนต์ โกสุมำศ รองผู้อ�านวยการ รักษาการแทน 

ผู้อ�านวยการ ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อม (สสว.) ให้การต้อนรับ Frank Lu Director 

of Economic Division, Taipei Economic and Cultural 

Office in Thailand (TECO) ในโอกาสเข้าพบเพ่ือหารือ 

เก่ียวกับความร่วมมือการด�าเนินงานส่งเสริม SMEs ระหว่าง 

สสว. กับ TECO ณ ห้องประชุม 1802 สสว. 

TECO หารือความร่วมมือ 
การส่งเสริม SMEs
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 วิมลกำนต์0โกสุมำศ0รองผู้อ�านวยการ 

รักษาการแทนผู้อ�านวยการ0ส�านักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้การ 

ต้อนรับ Dr. Mohd Irwan Serigar Abdullah  

ปลัดกระทรวงการคลัง ประเทศมาเลเซีย พร้อมคณะ 

ในโอกาสเข้าพบเพ่ือหารือแลกเปลี่ยนนโยบาย 

การส่งเสริม SMEs ณ ห้องประชุม 1801 สสว.  

ปลัดคลังมาเลเซียแลกเปลี่ยน
นโยบายส่งเสริม SMEs

 วิมลกำนต์ โกสุมำศ รองผู้อ�านวยการ รักษาการแทน  

ผู้อ�านวยการ ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานการประชุมคณะท�างาน

อาเซียนด้าน SMEs ครั้งที่ 36 หรือ The 36th ASEAN Small 

and Medium Enterprises Agencies Working Group 

Meeting (ASEAN SMEWG) เพื่อจัดท�าแผนปฏิบัติการเชิง

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา SMEs อาเซียน ใน 10 ปีข้างหน้า 

(2016-2025) ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ประเทศไทย โดย สสว.  

รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 

โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท

ประชุมคณะท�างานอาเซียน SMEs
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SMEs Movement

 วิมลกำนต์ โกสุมำศ รองผู้อ�านวยการ รักษาการแทน

ผู้อ�านวยการ ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อม (สสว.) พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงาน 

ภาครัฐและเอกชน จ�านวน 9 หน่วยงาน ได้แก่ ส�านักงาน 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง

กรมการข้าว กรมหม่อนไหม กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริม 

อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบัน 

วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วม

ลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการสนับสนุนเครือข่าย 

SMEs ใน 18 กลุ่มจังหวัด ณ ห้องประชุม 1801 สสว. 

ร่วมมือสร้างเครือข่าย SMEs
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 พลำริน แย้มจินดำ ผู้อ�านวยการกลุ่มงานนโยบาย

และยุทธศาสตร์ ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (สสว.) พร้อมด้วย เฉลิมพล ตู้จินดำ  

ผู้อ�านวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ประเทศไทย  

(Software Park) ร่วมเปิดงาน Technology Investment 

for SMEs Conference 2015 และงานสัมมนาหัวข้อ 

“Crowdfunding” และกิจกรรม Pitching ส�าหรับผู้สนใจ

ลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี และสร้างโอกาสการหาพันธมิตร

ทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ SMEs กลุ่ม StartUp ของ

ไทย และในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 

โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท

สร้างโอกาสลงทุนเทคโนโลยี SMEs

 กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ขอเชิญชวนเลือก 

ซื้อสินค้าส่งออกคุณภาพดี ฝีมือคนไทย ทั้งเส้ือผ้า กระเป๋า 

รองเท้า เครื่องประดับ อัญมณี เครื่องส�าอาง ของฝากและ 

ของที่ระลึกต่างๆ ลดราคาสูงสุด 70 - 80% ในงานแสดงสินค้า 

“Gifts For Mom” วันที่ 31 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2558  

ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก (ตรงข้าม 

ศาลอาญา) ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น.

สินค้าโดนใจ...มอบให้คนที่คุณรัก
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‘นวัตกรรม’ น�า ‘รวย’
ข้�วหอมมะลิ...กล�ยเป็นพ�ยข้�วหอมมะลิ และข้�วลดน้ำ�หนัก 
เหล็กในผึ้ง...กล�ยเป็นครีมบำ�รุงผิว แทนที่ก�รฉีดโบท็อกซ์
หุ่นยนต์...ม�แทนที่พย�บ�ลดูแลผู้สูงอ�ยุ
        ฯลฯ
เหล่�นี้ จะเป็นไปไม่ได้เลย ห�กข�ด ‘นวัตกรรม’ คำ�ซึ่งผู้ประกอบก�ร 
SMEs จำ�นวนไม่น้อย แทบจะไม่รู้เลยว่� หม�ยถึงอะไร...

นวัตกรรม คือ ค�าตอบใช่หรือไม่
 การจะน�าพาประเทศ ให้หลุดพ้นกับดัก 

รายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) 

ไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ที่มีรายได้สูง 

(High Income Country) นับว่าเป็นโจทย ์

ส�าคัญ ส�าหรับ ‘ยุทธศาสตร์เดินหน้า 20 ป ี

ประเทศไทย’ ของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ 

จันทร์โอชำ นายกรัฐมนตรี ท่ีต้องการให้

ประเทศก้าวไปสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และ

ยั่งยืน ในทุกมิติ”

 สิ่งที่น่าสนใจ คือ แรงขับเคลื่อนหลักทาง

เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศรายได้สูงท่ัวโลก  

ไม่ได้มาจากธุรกิจขนาดใหญ่ แต่เป็นพลังท่ี 

เกิดจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดของกลุ่ม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  

ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 90 ของจ�านวน 

ธุรกิจท้ังหมด และสามารถสร้างรายได้เฉลี่ย

มากกว่าร้อยละ 55 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ (GDP) 

 กลยุทธ์อย่างหน่ึงที่ประเทศเหล่านั้น 

น�ามาใช้ คือ นโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรม 

ที่มีการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และการจัดการ 

สมยัใหม่  มาแทนท่ีการผลติและจัดการแบบเดมิ 

เพ่ือกระตุน้ให้ผูป้ระกอบการ (SMEs) เห็นความ 

ส�าคญัของการวิจยัและพัฒนา ในการยกระดบั 

กลุ่มอุตสาหกรรมของตนเองให้มีมูลค่าสูงขึ้น

  ขณะที่หลายประเทศในเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น 

สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และไต้หวัน ล้วนแต่อาศัย 

‘นวัตกรรม’ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ

ประเทศ จนสามารถก้าวไปสู่ประเทศที่มีฐานะ 

‘ร�่ารวย’ ได้ส�าเร็จ

เรื่อง / ภาพ : กองบรรณาธิการ
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  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จึงกลายเป็น 

กุญแจส�าคญั ทีช่่วยเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขนัของ 

ประเทศไปสู่ระดับสากลได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการส่งเสริม 

ให้มีการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศอย่างเป็น 

รูปธรรม ตั้งแต่กระบวนการสร้างฐานความรู้ นักคิด นักวิจัย  

ให้สามารถคิดค้น และพัฒนาเทคโนโลยีข้ันสูงได้เอง 

ภายในประเทศ และสามารถน�างานวิจัยเหล่านั้นไปใช ้

ได้จริงในการผลิตสินค้าและบริการ ท่ีจะก่อให้เกิดมูลค่า

มหาศาลต่อระบบเศรษฐกิจ และสังคมไทยในอนาคต 

นวัตกรรม...ยาขมหม้อใหญ่ 
 ขณะทีน่วตักรรม คือ สิง่แปลกใหม่ หรือยาขมหม้อใหญ่

ส�าหรับผู้ประกอบการ SMEs แต่หากนั่น คือ การเยียวยา 

ปลุกเศรษฐกิจ สร้างอ�านาจการต่อรอง กระท่ังสามารถมี

พื้นที่ยืนในเวทีโลก นวัตกรรม ซึ่งหมายถึง สิ่งใหม่ที่เกิดจาก

การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีประโยชน์ต่อ

เศรษฐกิจและสังคม จึงกลายมาเป็นแต้มต่อที่สร้างโอกาส

ให้แก่ผู้ประกอบการ ณ ปัจจุบัน

  วิมลกำนต์ โกสุมำศ รองผู้อ�านวยการ รักษาการแทน 

ผู ้อ�านวยการ ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อม (สสว.) ในฐานะหน่วยงานทีด่แูลด้านนโยบาย 

และก�าหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน SMEs กล่าวว่า 

ปัจจุบัน SMEs ไทย มีสัดส่วนใน GDP ประมาณร้อยละ 37 

แต่การจะก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง จ�าเป็นที่จะต้อง

เพิ่มสัดส่วน GDP ให้ได้ถึงร้อยละ 50 

 ขณะทีร่ฐับาลตัง้เป้าท่ีจะเพ่ิมสดัส่วน GDP ของ SMEs 

ให้ได้ปีละ 1% เท่ากับว่า SMEs ไทย จะต้องมีรายได้ 

เพ่ิมข้ึนปีละประมาณ 3 - 4 แสนล้านบาท ซึ่งวิมลกานต์

กล่าวว่า เป็นรายได้ท่ีมาจาก 2 ช่องทางหลกั คอื การส่งออก

และการสร้างนวัตกรรมใหม่ ให้แก่ สินค้าและบริการ

  ดังนั้น รากฐานส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 

ที่ทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกัน คือ การท�าให้นวัตกรรม 

เป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ส�าหรับผู้ประกอบการ SMEs ทุกราย 

ไม่ต่างจากโครงสร้างพ้ืนฐานอื่นๆ เพ่ือที่จะพัฒนาต่อยอด 

ผู้ประกอบการขนาดเล็ก (S) ให้เติบโตไปเป็นผู้ประกอบการ

ขนาดกลาง (M) และขนาดใหญ่ (L) ได้ในที่สุด

สร้างสิ่งใหม่…ต่อยอดสิ่งเดิม
 “นวัตกรรม คือ การสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ หรือปรับปรุง

สิ่งที่มีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น สินค้า บริการ หรือกระบวนการ 

ท�างานให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น และสามารถส่งต่อสิ่งเหล่านั้น  

ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้หรือผู้รับ”

http://www.nesta.org.uk/project/what-works-innovation-policy
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 น่ีคือค�านิยามท่ีสื่อความหมายจาก ชัยวัฒน์ 

วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัล

สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2015 

ชัยวัฒน์ อธิบายว่า กระบวนการนวัตกรรมประกอบ

ด้วย 2 ขั้นตอนที่ต่อเนื่องกัน 

 ขัน้ตอนแรก คอื การสร้างสิง่ของโดยใช้ความคดิ 

สร้างสรรค์ หรือการน�างานวิจัยมาค้นคว้าต่อยอด 

จนเกิดเป็นผลงาน และขั้นตอนที่สอง คือ การบริหาร

จัดการอย่างครบวงจร ทั้งในด้านการผลิต การตลาด 

และการเงิน เพ่ือให้ผลงานนั้นออกมาสู่ผู้ใช้ และ 

ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อธุรกิจหรือสังคม

 สมชำย ฉัตรรัตนำ รองเลขาธิการ ส�านักงาน

คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ก็ร่วมเปิดประเด็น 

ในเวทีเสวนา 7 Innovation Awards 2015 ไว้อย่าง

น่าสนใจว่า

 “ธุรกิจธรรมดาๆ พอใส่นวัตกรรมลงไป มูลค่า 

จะเพ่ิมสงูขึน้ จากธุรกิจทีเ่คยขายแค่หน้าบ้านก็กลาย 

เป็นธุรกิจหลกัล้านได้ทนัท ีนวัตกรรมจะท�าให้ข้าวโพด

ที่เราเห็นตามตลาดนัดอร่อยขึ้น สีสันสวยขึ้น และ 

มีคุณค่าอาหารเพิ่มขึ้น หรือช่วยให้ข้าวต้มมัดเก็บไว ้

ได้นานถึง 6 เดือน โดยไม่บูดหรือสูญเสียรสชาติ  

แถมยังส่งออกไปยังต่างประเทศได้สบายๆ”

 ขณะที่ วิมลกำนต์ โกสุมำศ รองผู้อ�านวยการ 

รักษาการแทนผู ้อ�านวยการ ส�านักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เล่าว่า 

ที่ประเทศเกาหลีใต้และญ่ีปุ่น เมื่อพูดถึงนวัตกรรม 

เขาจะพิจารณาว่า อะไรคือ โจทย์ของคนส่วนใหญ่

ในโลก ถ้าตีโจทย์แตก สินค้านั้นก็จะขายได้ทั้งโลก 

และถ้านวัตกรรมตอบโจทย์ ตลาดก็จะเกิดขึ้นทันที 

 “จรงิๆ แล้วความช�านาญของผูป้ระกอบการไทย 

ตรงกับเทรนด์ของตลาดโลก โดยเฉพาะอาหารไทย 

การพัฒนาครัวไทยสู่ครัวโลก จึงเป็นเรื่องส�าคัญ   

อีกธุรกิจหน่ึง คือ เครื่องส�าอาง ซึ่งเป็นสาขาท่ี 

ท�ารายได้สูงท่ีสุดของประเทศ เติบโตถึง 200% 

และตลาดมีทั่วโลก แม้แต่เครื่องส�าอางที่ขายในร้าน 

บู๊ทส์ (Boots) กว่า 1,000 ชิ้น ก็ผลิตในไทย ซึ่งลูกค้า

ต่างประเทศก็ยอมรับว่า คุณภาพสินค้าของบ้านเรา 

ยอดเย่ียม แต่ส่ิงที่ยังขาดอยู่ คือ นวัตกรรมใหม่ๆ  

ที่จะช่วยท�าให้แบรนด์มีความแตกต่าง”

 จะเห็นว่า ‘นวัตกรรม’ แทบจะเป็นค�าตอบเดียว 

ณ นาทีนี้ ในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย

วิมลก�นต์ โกสุม�ศ 
รองผู้อำ�นวยก�ร รักษ�ก�รแทน
ผู้อำ�นวยก�ร สำ�นักง�นส่งเสริมวิส�หกิจ
ขน�ดกล�งและขน�ดย่อม (สสว.)
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 นอกจากส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อม (สสว.) ซ่ึงเป็นองค์กรกลาง ในการบูรณาการ 

นโยบายส่งเสริม SMEs แล้ว ก็ยังมีหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ 

อาทิ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) มีหน้าที่ถ่ายทอดนวัตกรรม ประยุกต์องค์ความรู ้

ต่างๆ ให้กลายเป็นผลงาน ที่สามารถน�าไปใช้ได้จริง 

 “เรามีบุคลากร 2,600 คน ในจ�านวนนี้ 1,800 คน เป็น

นักวิจัยและนักวิชาการที่มีองค์ความรู้ เครื่องไม้ เครื่องมือ 

ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

(NECTEC) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) 

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  

(BIOTEC) ฯลฯ ถ้าเป็นผลงานวิจัยของ สวทช. เรายินดี

ช่วยถือหุ้นเพื่อลดความเสี่ยง ผู้ประกอบการจะได้มั่นใจว่า 

เราไม่ทิ้งท่านแน่” สุวิภำ วรรณสำธพ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ 

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) กล่าวด้วยน้�าเสียงหนักแน่น

 นอกจากนั้น สวทช. ยังมีมาตรการยกเว้นภาษีเงินได ้

นิติบุคคล ส�าหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยี และนวัตกรรม จ�านวนสูงถึง 300% อีกด้วย 

(สอบถามข้อมูล: ส่วนงานกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน 

สวทช. โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1328-1332)

 ขณะท่ีส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

หรือ NIA เป็นหน่วยงานที่คอยให้ทุนสนับสนุนในการ 

พัฒนานวัตกรรม และร่วมรับความเส่ียงไปกับผู้ประกอบการ 

ทั้งในด้านเทคโนโลยี การตลาด มาตรฐานสากล และ 

การเงินการลงทุน

 “งานของ NIA คือ เป็นหน่วยงานให้ทุน แต่เงินนั้น 

จะน�าไปท�าอะไร ต้องมาคุยกัน สมมติคุณน�าของไปขายใน

7-11 ทุกสาขา แล้วผลิตไม่ทัน เนื่องจากโรงงานเล็กเกินไป 

เครื่องจักรเล็กเกินไป คนน้อยเกินไป ต้องลงทุนเพิ่ม เราก็ม ี

โครงการ ‘นวัตกรรมดี…ไม่มีดอกเบี้ย’ ร่วมกับธนาคาร

จ�านวน 9 ธนาคาร โดย NIA จะเป็นคนจ่ายดอกเบี้ย 

แทนให้ ส่วนผู้ประกอบการก็รับผิดชอบแค่เงินต้น” 

หน่วยงาน ‘เร�...ช่วยได้’ 
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กันต์ วีระกันต์ ผู้จัดการฝ่ายการออกแบบและแก้ไขปัญหา ส�านักงาน

นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้ความมั่นใจ 

 NIA ยังมี โครงการสนับสนุนเงินทุนในรูปแบบ ‘คูปองนวัตกรรม’ 

ระยะที่ 2 ปี 2558 – 2559 ภายใต้งบประมาณ 500 ล้านบาท 

(สอบถามข้อมูล: www.coupon.nia.or.th โทร. 0 2017 5555 ต่อ 408)

 หน่วยงานอื่นท่ีน่าสนใจ ยังมีอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

(TSP) ซึ่งเป็นนิคมวิจัยท่ีสนับสนุนพื้นท่ี และโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ 

เช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม แต่เป็นการสนับสนุนในด้านอุปกรณ์

ทางวิทยาศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญ ที่คอยให้ค�าปรึกษาในการท�าวิจัย

แก่ภาคเอกชน ปัจจุบันมีอยู่ 3 แห่ง ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น และ

สงขลา ส�าหรับพื้นที่ในกรุงเทพฯ สามารถขอรับบริการได้ที่ สวทช.

  และที่ขาดไม่ได้ คือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) 

ซึ่งเป็นเครือข่ายของสมาชิกผู้ประกอบการ SMEs เพ่ือแลกเปลี่ยน

ข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน โดยสภาอุตสาหกรรม มีหน่วยงานรองรับ

เรื่องดังกล่าวอยู่สองหน่วยงาน คือ สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 

เพ่ืออุตสาหกรรม (สวน.) และสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

อุตสาหกรรมการผลิต (SMI) ที่ให้ความช่วยเหลือ ทั้งในด้านนวัตกรรม

และเรื่องอื่นๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการ 

 ปัจจุบัน การเข้าถึง ‘นวัตกรรม’ กลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น แต่เป็น 

ท่ีน่าเสียดาย เมื่อมีข้อมูลจากส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ระบุว่า  

มีผู้ประกอบการ SMEs เพียงร้อยละ 8 เท่าน้ัน ท่ีเคยติดต่อขอรับ 

บริการความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งๆ ที่แต่ละหน่วยงาน 

ก็มีผู้เชี่ยวชาญ งานวิจัย รวมถึงเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ไว้อย่าง 

พร้อมสรรพ เพื่อให้บริการส�าหรับผู้ประกอบการทุกราย

ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการ SMEs 
เพียงร้อยละ 8 เท่านั้น ที่เคยติดต่อ 
ขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ

July - September 2015  23



  “ท�าธุรกิจ อย่าคดิคนเดยีว” เป็นประโยคท่ีน่าจะได้ยิน 

บ่อยๆ ในการท�าธุรกิจ น่ันเพราะโลกของผู้ประกอบการ 

เต็มไปด้วยอุปสรรคปัญหามากมาย ที่บางครั้งจ�าเป็นต้อง 

อาศยัตวัช่วย ซึง่สามารถเริม่ได้จากการขอความช่วยเหลอื 

หรือขอค�าปรึกษาจากผู้รู้หลากหลายวงการ 

 ประสบการณ์ของกลุม่ผูป้ระกอบการ SMEs ต้นแบบ 

บางราย อาจเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้ประกอบการอื่นๆ

 เกษคง พรทวีวัฒน์ เจ้าของผลิตภัณฑ์ผักอัดเม็ด 

‘ไบโอเวกก้ี’ เล่าถึงที่มาของผักอัดเม็ด ท่ีกลายมาเป็น

อาหารเสริมท�าเงิน

 “นวัตกรรมของผมเกิดในโรงรถ เพราะตอนนั้นยัง 

ไม่มีเงินมากพอท่ีจะท�าโรงงาน ผมไปทุกที่ท่ีสามารถ 

ช่วยเหลือเราได้ NIA ช่วยเรื่องทุน สวทช. ช่วยเรื่องการ

วิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สสว. ช่วยเรื่องการตลาด  

แล้วก็ยังมีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการค้า 

ระหว่างประเทศ และหน่วยงานภาครัฐอีกมากมาย 

ที่คอยให้บริการ SMEs อย่างพวกเรา”

 สุธีตำ บุนนำค เจ้าของผลิตภัณฑ์ครีมพิษผึ้ง ฟูจิ 

ส�าหรับผิวหน้า

 “พอเราไม่มีเงิน เราก็ต้องขวนขวาย พยายามเข้าไป

ดูในอินเทอร์เน็ตเยอะๆ ว่าใครให้ความช่วยเหลือด้านไหน 

บ้าง แล้วเราก็เดินสายไปคุยทุกที่ ก็มีทั้งได้บ้างไม่ได้บ้าง  

จนกระท่ังได้เข้าร่วมอบรม เข้าร่วมประกวดเวทีต่างๆ  

ทั้งของ สสว. สวทช. NIA ซึ่งเป็นเหมือนสะพานที่มาช่วย

ต่อยอด และขยายธุรกิจของเราให้เติบโต  ได้ออกสู่ตลาด 

ท�าธุรกิจ
อย่�คิดคนเดียว

ต่างประเทศ ทั้งจีน เวียดนาม เมียนมาร์ ลาว จนกระทั่ง

ยอดสินค้าของเราใน 7-11 โตกว่า 3,000% ในปีที่ผ่านมา 

ก็อยากจะขอบคุณภาครัฐ ที่ท�าให้คนรู ้จักเรามากขึ้น 

เพราะถ้าเราอยู่เฉยๆ ก็คงไม่มีวันจะโตได้ขนาดนี้”

 วุฒิชัย ชะนะมำ เจ้าของผลิตภัณฑ์กล้วยตาก 

พลังงานแสงอาทิตย ์ ที่พลิกโฉมกรรมวิธีการผลิต 

กล้วยตากโดยสิ้นเชิง ขอร่วมแบ่งปันประสบการณ์บ้าง

 “ที่มาของโดมผลิตกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย ์

เกิดจากการท่ีผมไปเข้าอบรม และไปเจองานวิจัยของ

กระทรวงพลังงาน ซึ่งรวบรวมเทคโนโลยีสารพัดแบบมาก 

แต่ไม่เคยถูกน�ามาใช้จริง หนึ่งในนั้น คือ โดมพาราโบล่า 

ผมก็ถามว่า กระทรวงฯ พอจะมีงบบ้างไหม เรามาลงขัน

วิจัยกัน ต่อรองกันไปมา กระทรวงฯ ก็ยินดีออก 60%  

ส่วนผมออก 40% 

 จากวนันัน้ถึงวันน้ี 8 ปีแล้ว ทีโ่ดมพลงังานแสงอาทิตย์

กลายเป็นนวัตกรรมของกลุ่มผู้ผลิตกล้วยตาก ในอ�าเภอ

บางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก รวมถึงได้ถูกน�าไปต่อยอด 

เป็นโดมตากปลาหมึกในชายทะเลภาคตะวันออก และ

โดมตากผ้าห่มผ้านวม ตามโรงแรมและรสีอร์ททางภาคใต้ 

ในฐานะ ‘บางกระทุม่ โมเดล’ ซึ่งช่วยลดพลังงานจากการ 

ใช้ไฟฟ้าได้อย่างมหาศาล”

 หากคุณเป็นผู้ประกอบการ SMEs คงต้อง เริ่มมองหา 

ตัง้แต่วนันีว่้า นวตักรรมช่วยอะไรได้บ้าง เพราะคณุอาจเป็น 

อกีหน่ึงแรงขบัเคลือ่นเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างไม่น่าเชือ่ 

ด้วยค�าท่ีก�าลงัเข้ามามบีทบาทส�าคัญ…‘นวัตกรรม’  
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 หลังจ�กชัดเจนแล้วว่� นวัตกรรมเข้�ม�มีบทบ�ทในก�รเพิ่มผลผลิต และสร้�งโอก�สในก�รแข่งขันท�งธุรกิจที่ดีกว่�
สำ�นักง�นส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม (สสว.) จึงร่วมมือกับซีพี ออลล์ และหน่วนง�นภ�ครัฐ-เอกชน อีกกว่� 
10 หน่วยง�น สนับสนุนและให้ร�งวัลระดับช�ติแก่ SMEs ผลิตภัณฑ์เหล่�นี้เป็นส่วนหนึ่ง ซึ่งได้รับร�งวัลสุดยอดนวัตกรรม  
เซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์ 2015 (7 Innovation Awards 2015) 

7 Innovation Awards
Showcase

 ผงหอมศรีจันทร์ รู้จักกันในนามแป้งที่มีคุณสมบัติ

เด่น คือ ช่วยควบคุมความมันบนใบหน้า ได้ถูกพัฒนา

และปรับปรุงคุณสมบัติให้ล้างออกง่าย เนื้อแป้งมีความ

ละเอียดมากขึ้น พร้อมส่วนผสมของสมุนไพรทานาคา 

เพ่ือช่วยลดการเกิดสิวและบ�ารุงผิว นอกจากน้ัน ยังมี 

การออกแบบฝา ให้สามารถหมุนปิด-เปิดได้ง ่าย 

เหมาะแก่การพกพามากยิ่งขึ้น

 ทัพพีนักคิด  ผลิตจากวัสดุที่สัมผัสอาหารได้โดยเฉพาะ 

(Food Grade) เป็นที่ถูกใจของบรรดาสมาชิกในครอบครัว 

ถูกออกแบบเพื่อท�าให้ข้าวไม่ติดทัพพี และป้องกันความร้อน

จากไอน�้าลวกมือ ใช้กระบวนการท�างานแบบปิด ที่สามารถ

เก็บความชื้นด้วยน�้าเพียง 2 ช้อนโต๊ะ และมีคุณสมบัติในการ

ป้องกันเชื้อโรคจากภายนอก  

ผงหอมศรีจันทร์

ทัพพีนักคิด  

มูลค่�เพิ่ม : สร้�งยอดข�ยปีแรกกว่� 30 ล้�นบ�ท

เรื่อง : บัลลังก์ อ�่าบุญ

มูลค่�เพิ่ม : สร้�งยอดข�ยเฉลี่ยกว่� 1.92 ล้�นบ�ท/ปี
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แป้งเด็กไร้ซแคร์

 ผลิตภัณฑ์แป้งเด็ก ซึ่งท�าจากแป้งข้าวเจ้า

มีขนาดโมเลกุลเล็กกว ่าแป ้งจากวัตถุดิบอื่นๆ

ส ่งผลให้มี เนื้อเนียนละเอียด สามารถป้องกัน

ผดผื่น ลดความเปียกชื้น และดูดซับความมัน

ได้เป็นอย่างดี เป็นผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากวัตถุดิบ

อินทรีย์ ทดแทนการใช้แป้งฝุ ่นทัลคัม และไม่ท�า 

ให้เกิดอาการภูมิแพ้จากการตกค้างสะสมในปอด

ครีมพิษผึ้งฟูจิ

 ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางกลุ่ม Anti-Aging 

ที่ก�าลังได้รับความนิยม จากกระบวนการสกัด 

เหล็กในของผึ้ง ที่ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของ

เลือด ท�าให้ผิวหน้าดูเต่งตึงอย่างเป็นธรรมชาติ 

มีสรรพคุณเช่นเดียวกับการฉีดโบท็อกซ์ แต่ไม่ใช้

สารเคมี สามารถหาซื้อได้ในราคาย่อมเยา

มูลค่�เพิ่ม : สร้�งยอดข�ยกว่� 400 ล้�นบ�ท/ปี

มูลค่�เพิ่ม : สร้�งยอดข�ยกว่� 13 ล้�นบ�ท/ปี
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Showcase

 ผักอัดเม็ด 5 สี ไบโอเวกกี้ (Bioveggie) เป็นผัก

แปรรูปปลอดสารพิษ จากธรรมชาติ 100% สามารถ

รักษาสารอาหารได้อย่างครบถ้วน ใช้กระบวนการอบ

สุญญากาศระบบปิด เป็นอาหารสุขภาพแห่งอนาคต

ที่เหมาะแก่การใช้ชีวิตเร่งรีบของคนเมือง เพื่อให้ได้รับ

สารอาหารที่จ�าเป็นในแต่ละวัน 

 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผิดวิธี อาจเป็นสาเหตุของ

การบาดเจบ็เพ่ิมขึน้ จงึเป็นทีม่าของแนวคดินวตักรรม  

ผ้ายกตัว (Easy Carry) เพื่อให้การขนย้ายผู้ป่วยหรือ

ผู้สูงอายุ สามารถท�าได้อย่างสะดวกสบาย ป้องกัน

การบอบช�้า โดยผ้ายกตัวผ่านการทดสอบความ 

ทนทานต่อแรงดงึ จากองค์กรชัน้น�าต่างๆ ซึง่รบัรองว่า 

สามารถรับน�้าหนักได้ถึง 160 กิโลกรัม

มูลค่�เพิ่ม : สร้�งยอดข�ยกว่� 200 ล้�นบ�ท/ปี

มูลค่�เพิ่ม : สร้�งยอดข�ยกว่� 540,000 บ�ท/ปี

ผักอัดเม็ด ไบโอเวกกี้

ผ้ายกตัว Easy Carry
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ข้าวโพดหวาน วี คอร์น

 ข้าวโพดคลุกเนย และข้าวโพดหวานพร้อม

รับประทาน วี คอร์น ใช้ข้าวโพดสายพันธุ์โกลเด้น 

สวีท คอร์น ซึ่งมีรสชาติหวานกรอบอร่อย

 พร้อมท้ังปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต จนได้ท้ัง

ข้าวโพดหวานต้มสุก และข้าวโพดแบบเมล็ดคลุก

เนยชนิดถ้วย สดสะอาด มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

ที่สามารถเก็บข้าวโพดได้นานถึง 8 วัน

มูลค่�เพิ่ม : สร้�งยอดข�ยกว่� 150 ล้�นบ�ท/ปี

อาหารเสริมส�าหรับพืช 

 ‘ออมสิน’ ผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบธรรมชาติ  

ออกฤทธ์ิเป็นยาและวัคซีนส�าหรับพืช มีคุณสมบัติ

เป็นอาหารให้พืช สร้างภูมิต้านทานต่อโรคแมลง 

และสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ทั้งยังช่วยในการ

เจริญเติบโตและเพิ่มคุณภาพผลผลิต โดยปราศจาก

การใช้สารเคมี

มูลค่�เพิ่ม : สร้�งยอดข�ยกว่� 23.5 ล้�นบ�ท/ปี
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Master Class

 ผลงานของดีสวัสด์ิปรากฏให้เห็นเนืองๆ ในงาน

แสดงเฟอร์นิเจอร์ส�าคัญๆ ของโลก ทั้งงาน MAISON & 

OBJET ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และ The Milan 

Furniture Fair ณ กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี รวมถึงใน

ภาพยนตร์ฮอลลีวูดเร่ือง Her ซีรีส์ CSI และเรียลลิต้ีโชว์ 

America’s Next Top Model ฯลฯ

 “หลังๆ เวลาไปออกงานต่างประเทศ สื่อต่างชาติ

จะวิ่งมาถามเราก่อนเลยว่า ดีสวัสดิ์มีโปรดักส์อะไรใหม่ 

บ้าง พวกเรามั่นใจว่าคุณต้องมีอะไรเจ๋งๆ มาโชว์เรา

แน่ๆ” จิรชัย ตั้งกิจงำมวงศ์ ทายาทรุ่นที่ 2 ของ บริษัท 

อุตสาหกรรม ดีสวัสดิ์ จ�ากัด เริ่มบทสนทนาด้วยความ

ภาคภูมิใจ

 “วันก่อนนิตยสารออกแบบชื่อดังจากฝรั่งเศส

อย่าง FRAME ก็เพิ่งส่งอีเมล์มาถามเราว่า คุณคิดว่า 

เทรนด์เฟอร์นิเจอร์ outdoor ของโลก จะเป็นอย่างไร 

ผมถึงกับอึ้ง...ท�าไมสื่อฝรั่งเศสถึงมาถามดีสวัสดิ์ ท�าไม

นักออกแบบระดับโลก ถึงต้องมาถามคนไทยอย่างเรา” 

ประโยคราวกับตั้งค�าถาม แต่สีหน้าฉายแววปิติ

 แต่กว่า ‘ดีสวัสด์ิ’ จะก้าวมาถึงจุดนี้ได้ ก็เผชิญ

คลื่นลมมรสุมมานับไม่ถ้วน ไม่ต่างจากผู้ประกอบการ 

SMEs รายอื่นๆ เช่นกัน

ธุรกิจครอบครัว ศ�สตร์แห่ง ‘มวยวัด’
 ดีสวัสดิ์ เริ่มต้นมาจากธุรกิจครอบครัว 100% 

โดยรับท�าเฟอร์นิเจอร์ให้ตลาดท้ังในและต่างประเทศ

มาตั้งแต่ปี 2515 ส่วนใหญ่เป็นงานไม้ เช่น ปาร์เก้ วงกบ 

บานประตู แต่ภายหลังสูญเสียบิดาซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่ 

ลกูๆ ทัง้ 4 คน จงึเข้ามาสานต่อธุรกิจทีบ้่านอย่างเตม็ตวั 

โดยจริชยัดแูลเรือ่งการออกแบบ และพัฒนาผลติภัณฑ์

 “แรกๆ ที่เข้ามาท�า รู้สึกว่าเป็นภาระมาก เพราะว่า 

ตลาดไม่มคีวามท้าทาย เป็นตลาดท่ีแข่งขันกันด้วยราคา 

เพียงอย่างเดียว ใครเสนอราคาถูกกว่า ก็ได้โปรเจกต์

นั้นไป รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ไม่ healthy และไม่มีอนาคต”

 จริชยั ยอมรบัว่า จดุอ่อนส�าคญัของผูป้ระกอบการ 

SMEs ที่เป็นธุรกิจครอบครัว คือ การขาดมืออาชีพที่จะ

คอยช่วยชี้แนะแนวทาง ในการด�าเนินธุรกิจที่ถูกต้อง

 “SMEs ไทย ส่วนใหญ่ก�าลังเปล่ียนผ่านไปสู  ่

เจเนอเรชนัที ่2 และ 3 พวกเขา คอื คนรุน่ใหม่ท่ีพยายาม 

เข้ามาพัฒนา เปล่ียนแปลงส่ิงท่ีคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ท�าไว้ 

แต่การท�าธุรกิจแบบ family business เรามักจะท�า

กันเองภายในครอบครวั ไม่มผีูเ้ชีย่วชาญมาคอยไกด์ว่า 

ทิศทางท่ีเราก�าลังท�าอยู่นั้นถูกหรือไม่ ธุรกิจส่วนใหญ ่

จึงเสียเวลากับการลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆ” 

ถ้�พูดถึงวงก�รเฟอร์นิเจอร์ ดีสวัสดิ์ (DEESAWAT) นับว่�เป็นแบรนด์ซึ่งไม่เป็นสองรองใคร  
ก�รันตีด้วยตำ�แหน่ง ‘สุดยอด SMEs แห่งช�ติ’ (SMEs National Awards) เป็นสมัยแรก  
ก่อนที่  ‘เพชรน้ำ�ดี SMEs ไทย’  ร�ยนี้  จะก้�วไกลไปเจิดจรัสบนเวทีโลก  ได้อย่�งเต็มภ�คภูมิ

เรื่อง : ชชานนท์ ลิ่มทอง ภำพ : นราภิญญ์ สระเกิด

DEESAWAT
ปั้นแบรนด์ไทย สู่เวทีโลก
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เมื่อไรที่คุณทำ�ต�มคนอื่น...
คุณจะไม่มีท�งโดดเด่นได้เลย
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 จนกระทั่งแบรนด์ดีสวัสดิ์ ได้มีโอกาสเข้าร่วม

โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ที่จัดโดย

หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ เช่น การประกวดรางวัล 

สุดยอด SMEs แห่งชาติ (SMEs National Awards)  

ครั้งที่ 1 ของส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อม (สสว.) ประจ�าปี 2549

 “โครงการนี้เขามีผู้เชี่ยวชาญ มีมืออาชีพ ที่คอย 

ให้ค�าแนะน�าว่า เราควรจะเดินต่อไปในทิศทางไหน 

พอทิศทางถูกต้องและชัดเจนปุ๊บ เราก็พุ่งต่อได้เลย

 “ตอนเข้าร่วมโครงการ ก็มผีลวจิยับอกว่า ดสีวัสดิ ์

เป็นแบรนด์ท่ีน่าเชื่อถือนะ แต่เป็นแบรนด์ที่ดูแก่... 

ถ้าบอกว่า ไม่สวย..เราไม่ว่า ถ้าไม่ซื้อ..เราไม่ว่า แต่ถ้า

บอกว่า แก่..ฉันไม่ยอม”

 ไม่น่าเชื่อว่า จุดเล็กๆ ตรงนั้น จะกลายเป็นจุด

เปลี่ยนครั้งส�าคัญ ที่ท�าให้ดีสวัสดิ์หันมารีแบรนด้ิง

ตนเองใหม่ เพื่อให้ดูเด็กลง…

สีสันของ ‘ดีสวัสดิ์’
 ดีสวัสดิ์อาศัยการคิดนอกกรอบ ด้วยการจ้าง

ดีไซเนอร์รุ ่นใหม่เข้ามาร่วมในทีมออกแบบ ดังนั้น  

ในแต่ละคอลเลกชัน จึงเป็นการคิดร่วมกันระหว่าง 

นักออกแบบ 2 เจเนอเรชัน ซึ่งคนในองค์กรเรียกสิ่งนี้

ว่า ‘สีสันของดีสวัสดิ์’

 “ถ้าคุณให้ดีไซเนอร์มือโปรออกแบบ งานก็จะ

ออกมาเป็นเฟอร์นิเจอร์น่ิงๆ งามๆ แนวอิตาเลียน  

แต่งานของเด็กรุ่นใหม่จะมี creativity มีความสนุก  

ไม่น่าเบื่อ เฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้น โต๊ะเก้าอี้แต่ละตัว 

ไม่จ�าเป็นต้องเท่ากันก็ได้ เราอยากให้ทุกงานดโูดดเด่น 

และแตกต่างไปเลย”

 ปัจจุบัน ดีสวัสดิ์มีดีไซเนอร์ ทั้งที่เป็น in-house 

และ freelance จากหลายประเทศ ทั้งไทย ญี่ปุ่น 

อิตาลี ไต้หวัน ฯลฯ

 “ทุกคนว่ิงมาหาเราหมด เพราะเห็นว่า แบรนด์เรา 

กล้าท�าอะไรใหม่ๆ เราไม่มข้ีอจ�ากัดว่า คณุท�าได้แค่นีน้ะ 

แต่เรา yes to all...”

 จริชยั เผยเคลด็ลบัการสร้างสรรค์ผลงานแต่ละชิน้ 

ว่า จะต้องไม่ยึดติดกับค�าว่า ‘เฟอร์นิเจอร์’ แต่จะมอง

สนิค้าทกุชนิดให้เป็นไลฟ์สไตล์ เป็นแฟชัน่ นอกจากนัน้ 

แบรนด์ดีสวัสดิ์ยังชวนบุคคลหลากหลายสาขาอาชีพ 

มาร่วมออกแบบ เพื่อให้เกิดชิ้นงานใหม่ๆ ในวงการ

 “ถ้าคุณให้นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ นึกถึงแต่

เฟอร์นิเจอร์ แบรนด์จะพัฒนาไปไม่ถึงไหน แต่ถ้าเรา

ลองให้ fashion designer มาออกแบบเฟอร์นิเจอร์

ลองให้นักจัดดอกไม้ สถาปนิก หรือนักวาดการ์ตูน  

มาออกแบบเฟอร์นิเจอร์ล่ะ ส่ิงเหล่านี้จะท�าให้งาน

ท้าทายข้ึน สนุกขึ้น และท�าให้เรามองเห็นหนทาง 

ที่จะไปได้ไกลขึ้น”

 ผลของการคิดต่าง ท�าให้ชื่อ ‘ดีสวัสดิ์’ ได้รับการ 

จับตามองเป็นอย่างมากในตลาดโลก ล่าสุดที่งาน 

MAISON & OBJET ประเทศฝรั่งเศส เมื่อเดือน 

มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ดีสวัสดิ์ เป็นแบรนด์เดียว 

ที่ได้รับเกียรติให้น�าเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ รูปทรงแปลกตา 

ชื่อว่า ‘Nest Tree’ ไปจัดแสดงบริเวณโถงทางเข้างาน 

จนได้รับการกล่าวถึงในวงกว้าง

 “ผมต้องการที่จะสร้างเทรนด์ใหม่ ไม่ต้องการท่ี

จะท�าตามใคร เพราะเมื่อไรที่คุณท�าตามคนอื่น คุณจะ

ไม่มีทางโดดเด่นได้เลย”

ดีทุกอย่�ง เท่�กับไม่ดีสักอย่�ง
 จากประสบการณ์หลายสิบป ีในตลาดต่าง

ประเทศ ผู ้บริหารคนเก่งของดีสวัสดิ์ แนะน�าว่า

ส่ิงส�าคัญที่สุดในการสร้างแบรนด์ นอกจากจะต้อง

มีความเคล่ือนไหวอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอแล้ว 

แบรนด์จะต้องมีความแตกต่าง และมีความชัดเจน

UP Lamp
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ไม่จำ�เป็นต้องดีทุกอย่�ง
ขอแค่ดีสักอย่�ง...แต่ต้องดีที่สุด

 “ทุกธุรกิจต้องมี core value ที่ชัดเจนว่า เราจะบอกอะไรกับ

ลูกค้า คุณสมบัติไหนที่เป็นจุดแข็ง สินค้าไหนที่โดดเด่น แล้วสื่อสาร

สิ่งเหล่านั้นไปสู่ตลาด ให้เกิดการรับรู้ให้ได้” 

 ส�าหรบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนในปลายปี 2558 นี ้

จิรชัย ย�้าว่า ส่ิงที่ผู้ประกอบการ SMEs ต้องไม่ลืม คือ ประเทศ 

ในแถบเอเชียเป็นประเทศผู้ผลิตเหมือนกันทั้งหมด เพราะฉะน้ัน 

ตลาดเกิด…คู่แข่งก็เกิดด้วย

 “มีเพ่ือนคนหน่ึงเคยบอกผมว่า บริษัทของเขาท�าได้ทุกอย่าง 

เก่งทุกอย่าง แต่เพราะคุณเก่งทุกอย่าง คุณเลยไม่มีจุดเด่น ลูกค้า

เลยจ�าไม่ได้ว่า คุณคือ ใคร

 “การสร้างแบรนด์ไม่จ�าเป็นต้องดีทุกอย่าง ขอแค่ดีสักอย่าง 

แต่ต้องดีที่สุด เราต้องหาพระเอก หาตัวชูโรง แล้วปั้นตัวน้ันขึ้นมา 

เพราะการที่คุณดีทุกอย่าง เท่ากับไม่ดีสักอย่างเลย”

 เขายกตวัอย่างว่า แม้แบรนด์ดสีวัสดิจ์ะสามารถท�าเฟอร์นเิจอร์ 

ได้หลายประเภท ไม้ก็ได้ หวายเทียมก็ได้ อลูมิเนียมก็ได้ แต่หาก

ต้องการส่ือสารไปยังตลาดทั่วโลก เขาจะบอกว่า ‘ดีสวัสดิ์’ คือ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านงานไม้สักโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นสิ่งที่ชัดเจนมากกว่า  

แต่ถ้าจะให้รับงานเฟอร์นิเจอร์ประเภทอื่น ก็สามารถท�าได้เช่นกัน

 “เราต้องสร้างจุดเด่น เพ่ือให้ตลาดเข้าใจในสิ่งที่เราเป็น  

ไม่เช่นนั้น แบรนด์ของเราจะดูล่องลอย จับต้องไม่ได้ 

 “เดี๋ยวน้ีผมไม่จ�าเป็นต้องแปะโลโก้ ลูกค้าก็รู้ว่า นี่คือ ดีสวัสดิ์ 

ทุกคนจ�า character ของเราได้ จ�าได้ว่าแบบนี้ คือ...เรา”  

Nest Tree
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Tel : 0 2938 2993, Fax : 0 2938 2994

22/17 ลาดพราว 23 แขวงจันทรเกษม 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

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

 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
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“เร�ต้องรีบทำ�คว�มคุ้นเคยกับวิทย�ศ�สตร์ เพร�ะสังคมไทย
ยังปล่อยให้โลกของไสยศ�สตร์ ม�แย่งเวล�ของวิทย�ศ�สตร์
เยอะเกินไป” ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่�ก�ร
กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี กล่�วกับ SMEs Today 
ในวันที่กระทรวงวิทย์ฯ มีบทบ�ทต่อผู้ประกอบก�รในหล�ยมิติ 
อย่�งค�ดไม่ถึง

เรื่อง : นงนาถ กมลาศน์ ณ อยุธยา  / ภำพ : นราภิญญ์ สระเกิด

กระทรวงวิทย์ฯ
สร้างแรงบันดาลใจ สร้างนวัตกรรม
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สิ่งที่จะค้ำ�ไม่ให้ SMEs ต�ย
คือ ต้องเก่งขึ้น มีนวัตกรรม
ม�กขึ้น เพิ่มมูลค่�ให้สูงขึ้น
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รู้จักนวัตกรรม จำ�เป็นอย่�งไร
 พิเชฐ กล่าวว่า การพัฒนาของประเทศนับจากน้ี 

จะส�าคัญทวีคูณมากข้ึนเร่ือยๆ สืบเน่ืองจากการสร้าง 

ขีดความสามารถในการแข่งขันของท้ังโลก ฉะน้ัน เม่ือท่ัวโลก 

พูดถึงเร่ืองนวัตกรรม จึงจ�าเป็นท่ีท้ังประชาชนท่ัวไปและ 

ผู้ประกอบการ ต้องท�าความคุ้นเคย 

 ขณะท่ีกระทรวงวิทย์ฯ ปฏิบัติภารกิจย่ิงใหญ่ของชาติ 

ด้วยการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ 

เพ่ือทัดเทียมนานาประเทศ อาทิ การเตรียมสร้างดาวเทียม 

พร้อมการพัฒนาบุคลากรในการณ์ดังกล่าว แต่งานในส่วน

ซ่ึงสนับสนุนให้ผู้ประกอบการก้าวไปข้างหน้า ก็มิได้หยุดย้ัง

 “อะไรท่ีท�าให้การส่งออกของเรามีปัญหา หรือแม้

กระท่ังการปกป้องตัวเรา จากการกีดกันทางการค้าต่างๆ 

เหล่าน้ี ทางออก คือ ต้องสร้างนวัตกรรม เพราะนวัตกรรม 

ท�าอะไรให้เราได้หลายอย่าง”

 แน่นอนว่า หากผู้ประกอบการเข้าใจว่า นวัตกรรม

จะเข้ามาเก่ียวข้อง และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้เกิดข้ึนได้

อย่างไร ก็เท่ากับเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้แก่กิจการ 

สามารถฝ่าก�าแพงทางการค้าเหล่าน้ัน ได้เท่าน้ัน

 “แต่ละประเทศเร่ิมมีการต้ังเง่ือนไขแล้วว่า ห้ามน�าเข้า 

สินค้าท่ีมีคาร์บอนก่ีมากน้อย ผู้ประกอบการจึงต้องเข้าใจ 

ว่า เคร่ืองจักรอุณหภูมิสูงมีคาร์บอนเท่าไร ท�าเสร็จแล้ว

แพคเกจจ้ิงมาจากไหน กล่องกระดาษมีคาร์บอนไหม 

ขนส่งมีคาร์บอนเท่าไร เหล่านี้เป็นเรื่องละเอียดมาก 

กระแสโลกท�าให้เราต้องรีบสร้างนวัตกรรมข้ึนมา เพ่ือลด

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของเรา ในกรณีน้ี”

โครงก�รครอบจักรว�ล
 พิเชฐ ยังกล่าวต่อด้วยว่า แม้จะไม่สามารถพัฒนา

ทุกคนให้เก่งวิทยาศาสตร์ได้ แต่ต้องมี ‘หัวรถจักร’ จ�านวน

หน่ึง ท่ีเป็นตัวลากจูงให้ประเทศเดินหน้าไปได้ ด้วย STEM 

Education (S-Science T-Tecnology E-Engineering  

M-Mathematics) เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบ 

การศึกษา รวมไปถึงการสร้างความเข้มแข็งให้กับแรงงาน

ท่ีอยู่ในตลาด ให้มีขีดความสามารถมากย่ิงข้ึน   

 “หลายปีท่ีผ่านมา เราพัฒนาคนตลอดเวลา ตอนน้ีคน 

ของเราพัฒนาซอฟต์แวร์ดาวเทียม 24 ช่ัวโมง ตลอด 7 วัน 

เราท�าดาวเทียมส�ารวจ เช่น การปลูกข้าวนาปีนาปรัง

ส�ารวจป่าและการบุกรุกป่า ถ้าอยากจะเก็บภาษีโรงเรือน

ดาวเทียมส่องลงมาจะสามารถเห็นพ้ืนท่ี เห็นตึกได้เหล่าน้ี 

เป็นต้น แม้แต่อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial 

Vehicle : UAV) ก็อยู่ในโครงการอวกาศของเรา เรือท่ีมุด

ท้องน้�าโดยไม่ต้องใช้คน เพ่ือส�ารวจ ตรวจสอบทุ่นระเบิด

อะไรก็แล้วแต่ อยู่ในโครงการของเราด้วย เราก�าลังสร้าง

แรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ ให้เร่ิมคิด เร่ิมท�า วางแผน” 

นวัตกรรมช่วย SMEs รอดได้อย่�งไร
  “เม่ือต้นทุนค่าแรง 300 บาท ส่ิงท่ีจะมาค้�าไม่ให้ 

SMEs ตาย คือ ต้องเก่งข้ึน มีนวัตกรรมมากข้ึน ตลาดกว้าง

ข้ึน สามารถแข่งได้ ถ้าแข่งเร่ืองต้นทุนไม่ได้ ก็ต้องแข่งเร่ือง

นวัตกรรมให้มีมูลค่าสูงข้ึน โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

เข้ามาช่วย 

 เช่น อุตสาหกรรมพ้ืนบ้านสมุนไพร จะแปรรูปอย่างไร 

อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ มีอะไรท่ีเราจะท�าได้ดีมาก

ข้ึนไหม เคร่ืองส�าอางจะใช้วัตถุดิบท่ีประเทศไทยมีมาก 

เช่น ยาง ข้าว มันส�าปะหลัง ได้หรือไม่ หรือวัตถุดิบท่ีเรา

ซ้ือมาขายไป เราจะผลิตเองได้ไหม ท�าอย่างไรให้ SMEs 

ไทย สามารถซ้ือง่ายขายคล่อง มีข้อมูลทันสมัย หรือจะเช็ค

ราคาตลาดตอนน้ี ก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีเช่นเดียวกัน

 ส่ิงท่ีกระทรวงวิทย์ฯ ก�าลังท�า คือ ขยายปริมาณของ

กิจกรรม เพ่ือท่ีจะตอบสนองความต้องการของกิจกรรม ด้วย

มาตรการหลายอย่าง เช่น ใช้องค์ความรู้ในกระทรวงวิทย์ฯ  

ไปช่วย SME มากข้ึน ขยายผลให้กว้างข้ึน โดยจับมือกับ

หน่วยงานต่างๆ เช่น ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อม (สสว.) สถาบันไฟฟ้า ยานยนต์ เป็นต้น

  แม้เรามีหน้าท่ีสร้างความรู้ แต่นโยบายของผม คือ

อย่าสร้างเฉยๆ ต้องสร้างและน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้ได้ 

ต้องเช่ือมโยงกับผู้ประกอบการ เช่ือมโยงกับสถาบันท่ีใกล้ชิด 

กับผู้ประกอบการให้ได้ ไม่ว่าจะเป็น BOI บริษัทไทยหรือ

บริษัทข้ามชาติอ่ืนๆ เราเป็นเสมือนข้อต่อ” 
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 พิเชฐ กล่าวว่า ท่ีผ่านมา โครงการท่ีได้รับการสนับสนุน 

ก่อให้เกิดผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจอย่างน้อย 5 เท่าจาก 

งบท่ีลงทุนไป ส่วนสิทธิในนวัตกรรมจะเป็นของผู้ประกอบการ 

โดยส่ิงท่ีผู้ประกอบการได้รับ คือ การเพ่ิมผลิตผล (Productivity) 

ด้วยการปรับปรุงระบบ กระทรวงวิทย์ฯ มีหน้าท่ีช้ีให้เห็นปัญหา 

เช่น ต้องเปล่ียนวัสดุ แนะน�าวัสดุใหม่ แนะน�าวิธีประหยัด

พลังงาน แนะน�าวิธีลดการใช้วัตถุดิบ หรือกระทั่งการท�างาน 

วิจัย และหากกรณีหนึ่งประสบความส�าเร็จ ผู้ประกอบการ 

รายอื่นๆ ก็สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้ ในกรณีที่มิใช่เป็น 

ความลับทางการค้า ส�าหรับแรงจูงใจในขณะนี้ คือ งานวิจัย 

ที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงวิทย์ฯ สามารถน�าไปลดหย่อน

ภาษีได้ถึง 300 เปอร์เซ็นต์ 

  รัฐมนตรีกระทรวงวิทย์ฯ กล่าวท้ิงท้ายไว้ว่า “โลกทุกวันน้ี 

เอ้ือให้คนตัวเล็กสร้างนวัตกรรมเองได้ เราหวังว่าส่ิงเหล่าน้ี

จะกระตุ้นให้คน 10-20 เปอร์เซนต์ ลุกข้ึนมาท�างานวิจัย น่ีคือ

เป้าหมายสูงสุด ซ่ึงก็จะก่อให้เกิดสินค้าใหม่ๆ หรือสินค้าท่ีมา

ทดแทนส่ิงท่ีเขาท�าอยู่”

 น่ันหมายถึง ‘นวัตกรรม’ จะกลายเป็นความคุ้นเคยของ 

ผู้ประกอบการ อย่างมิต้องสงสัย   

เดินเข้�ห� อย่�ได้รีรอ
 เม่ือเห็นมุมท่ีกระทรวงวิทย์ฯ สามารถเข้ามามีบทบาท

กับผู้ประกอบการแล้ว ส่ิงหน่ึงท่ีควรตระหนัก คือ ‘อย่ารีรอ’

 “ผู้ประกอบการต้องสมัครเข้ามา (สามารถติดต่อ

ได้โดยตรงท่ีกระทรวง หรือผ่านหน่วยงานพันธมิตร เช่น  

สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม ส�านักงานนวัตกรรม 

แห่งชาติ สวทช. หรือไปที่ www.innovation.go.th) จากนั้น 

จะมีการคัดกรองดูว่าต้องการอะไร เราจะส่งคนเข้าไป

วินิจฉัยโรค ดูว่าปัญหาอยู่ที่ไหน วินิจฉัยในเชิงวิทยาศาสตร์ 

ไม่ใช่บอกอาการเฉยๆ ให้ความช่วยเหลือ โดยเป็นความ

ร่วมมือระหว่างกัน มีสัดส่วนต้ังแต่ 70:30 50:50 20:80 ไม่ใช่

ให้ฟรี เพราะฟรีแล้วล้มเหลวเยอะ แต่ไม่ได้หมายความ

ว่าผู้ประกอบการจะต้องออกเงินเองท้ังหมด นอกจากนั้น  

หากวินิจฉัยแล้ว พบว่า นักวิจัยในประเทศช่วยไม่ได้ เราก็ยัง 

อิมพอร์ตผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เข้ามาช่วยเหลือด้วย”

ง�นวิจัยที่ผ่�นก�รรับรองจ�ก
กระทรวงวิทย์ฯ นำ�ไปลดหย่อน
ภ�ษีได้ถึง 300%
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SMEs ที่รัก
รายการธุรกิจดูง่าย สำาหรับ SMEs
แบงค์ - อิทธิกร แสงปัญญารักษ์
เจ้าของโรงพิมพ์ Eagle Paper

ทุกวันศุกร์
09.55 น. SMEs ที่รัก

“Love is the Heart of Business”
เพราะความรัก คือ หัวใจของธุรกิจ



Master Class
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ประก�ศให้โลกรู้ถึงของดีเมืองไทย
 เคยเป็นนักศึกษาดีเด่นระดับเกียรตินิยมจากชิคาโก และ

ท�างานในบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลก แต่วันหน่ึงที่กลับมายัง

มาตภูุม ิเธอกลบัมองเหน็บางสิง่บางอย่าง ท่ีเคยมองข้ามมาก่อน

 “มันเป็นเสน่ห์ของการอยู่ต่างที่ บางทีถ้าเราเกิดและโต 

ในเมืองไทย ไม่เคยได้ไปไหน  เราจะคุ้นเคยกับสิ่งดีๆ รอบตัวเรา 

แล้วเราจะไม่เห็นค่าของมัน   แต่วันหนึ่งที่เราหายไปนานๆ  แล้ว

ลองมองย้อนกลับมา จะเห็นคุณค่าที่เคยมองข้าม เราจะเห็นว่า 

ประเทศไทยมีอะไรดีตั้งเยอะ แต่ท�าไมไม่มีใครช่วยโปรโมทเลย 

กลับไปเห็นค่าของวัฒนธรรมต่างประเทศ แบรนด์ต่างประเทศ 

กลายเป็นค่านิยมที่เพี้ยนไป ตัวเองรู้สึกว่า อยากจะกลับมาแก้

บางอย่าง แม้จะไม่ได้ทั้งหมด เสียงจะไม่ดังมาก แต่เราเริ่มที่จะ

ท�าแล้ว”

 ความพยายามร�่าเรียนในต่างแดนมิได้สูญเปล่า เมื่อท�าให้

อังคนาสามารถจัดการกับวิธีคิด ที่น�าไปสู่การท�างานได้ เธอใช้

เวลาร่วมสองปีหลังกลับมา เพื่อหาข้อมูล 

 “พอเราหายไปนาน เราก็จะไม่เชือ่มกับคนท่ีนีแ่ล้ว พยายาม 

ทีจ่ะ tune in ค่อยๆ ศึกษาพฤติกรรมว่า เขาไป hang out ที่ไหน 

มีพฤติกรรมอย่างไร ค่อยๆ สะสมข้อมูลไปเรื่อยๆ ไปเดินงาน 

แฟร์ต่างๆ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เก่ียวข้องกับสิ่งท่ีตัวเอง

สนใจ เข้าร่วม workshop เข้าร่วมงานสัมมนา มีอะไรที่ไหน 

ก็ไปหมด ท�าอย่างนี้อยู่ 2 ปี ก็รู้สึกว่าได้ข้อมูลเพียงพอแล้ว 

 ประจวบกับคุณแม่ป่วยหนัก เลยตัดสินใจลาออกมาดูแล

คุณแม่เต็มเวลา ท�าให้ได้เรียนรู้ข้อมูลไปด้วยในตัว เพราะว่า

พี่ชายซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยก็มีคุณแม่เป็นคนไข้ด้วย ได้คุยกับ

พี่ชายมากขึ้น ได้เรียนรู้ถึงยาและสมุนไพรแต่ละอย่าง รู้ถึงการ

รักษาด้วยการรับประทานยาสมุนไพร ควบคู่กับยาแผนปัจจุบัน  

รู้ว่าการนวดช่วยได้อย่างไร รู้สึก in กับตรงน้ันค่ะ เลยท�าให ้

จุดประกายว่า นี่คือสิ่งที่ควรเชิดชู ต้องพูดเสียงดัง จริงๆ แล้ว 

เมืองไทยมีคนเก่งเยอะ แต่ไม่ชอบอยู่เบื้องหน้า ชอบท�าความด ี

แต่ปิดทองหลังพระ เรารู้สึกว่าเราสามารถจะเป็นกระบอกเสียง

ให้เขาได้ ให้รู้ว่า เมืองไทยมีของดีนะ หันมาดูกันหน่อย เป็นจุด

เริ่มต้นของการสร้างแบรนด์ THLOS”

พ่อ แม่ และพี่ ที่ม�ของธุรกิจ
 ที่มาของธุรกิจในมือ หากบอกว่ามีแรงบันดาลใจมาจาก

คนในครอบครัว ก็คงไม่ผิด

 “คุณพ่อเป็นคนรุ่นเก่า อายุ 80 กว่า ที่รสนิยมดี ใช้น�้าหอม

กลิน่คลาสสกิ แล้วก็ใช้แป้งน�า้ ท่ีแต่ก่อนเราไม่ชอบเพราะกลิน่ฉนุ 

เลอะเสื้อผ้า ทาแล้ววอก แต่พอเห็นแป้งน�้าที่พี่ชายปรับสูตรเพื่อ

ท�าให้แม่ใช้ ซึ่งตอนนั้นแม่นอนเตียงตลอดเวลา และผิวแพ้ง่าย 

แป้งน�้าของพ่ีชายช่วยลดอาการอักเสบ อาการคัน เราก็สนใจ 

ไม่ได้คิดว่าจะสร้างเงินมากมายจากแป้งน�้า คิดแต่ว่าของดีๆ  

แบบน้ี อยากให้คนรู้จักจัง คือมันอ่อนโยนพอท่ีทุกคนใช้ได้  

เพียงเอ่ยถึง ‘แป้งน้�า’ หล�ยคนก็แทบจะส่�ยหน้� ก�รปลุกผลิตภัณฑ์บ�งอย่�ง ที่แทบจะสูญห�ยไปกับก�ลเวล� 
ให้คืนชีพ ดูจะเป็นเรื่องที่แทบเป็นไปไม่ได้ แต่ อังคนา พรวิศวารักษกูล เดิมพันด้วยปริญญ�ตรีสองใบ ด้�นก�ร
โฆษณ�และก�รออกแบบ เกือบๆ คว้�ปริญญ�โทแถมท้�ย ผนวกกับก�รคร่ำ�หวอดในง�นโฆษณ� และพื้นฐ�นจ�ก 
ครอบครัวที่คลุกคลีกับสมุนไพร เธอจึงจับมือกับพี่ช�ยซึ่งเป็นแพทย์แผนโบร�ณ ปลุกแป้งน้ำ�ขึ้นม�อีกหน  
จนในที่สุด THLOS ก็ส�ม�รถผง�ดด้วยแบรนด์ตนเอง กระทั่งคว้�ร�งวัลม�ม�กม�ย

เรื่อง : นงนาถ กมลาศน์ ณ อยุธยา ภำพ : นราภิญญ์ สระเกิด

THLOS แป้งน้�าระดับรางวัล
ภูมิปัญญาไทย โดนใจต่างชาติ
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ไม่ต้องให้แพทย์จ่าย เพราะไม่ใช่ยา เป็นสิง่สามญัประจ�าบ้านได้   

เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์อากาศเมืองไทย อากาศร้อนคนใช้แป้งน�้า

ท�าให้เย็น เป็นของคู่วัฒนธรรมไทยมาตั้งนานแล้ว แต่อยู่ดีๆ วัน

หนึ่งก็โดนลืมไป เราก็รู้สึกว่า ต้องเอากลับมาใหม่”

ลดต้นทุนด้วยช่องท�งก�รตล�ด
 หลังจากท�า R&D กันอยู่พักใหญ่ ในที่สุดก็ออกมาเป็น 

THLOS 

 “แบ่งหน้าที่กันชัดเจนนะคะ ฝ่ายผลิตก็คือ พี่ชายและทีม 

เราจะไม่ไปก้าวก่ายความรบัผดิชอบของกันและกัน บอกเขาว่า 

คุณมีหน้าที่ปรุงสิ่งต่างๆ ที่ใช้สมุนไพรไทย และดึงเอาศักยภาพ

สมุนไพรออกมาให้มากที่สุด ส่วนตัวเองมีหน้าที่ท�าให้คนอื่นได้

รู้จัก นั่นคือ การสร้างแบรนด์

 แรกเริ่มถ้าถามว่า ยากไหม ยากนะ เสี่ยงท�าในสิ่งที่สวน

กระแส แต่จะท�าอย่างไรให้มาเป็นปัจจุบันได้ ซึ่งก็คือข้อดี 

เพราะท�างานที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบรนด์และการโฆษณา

อยู่แล้ว รู้ว่าเราควรจะเลือกช่องทางไหนในการโปรโมทสินค้า 

ถ้าเลือกช่องทาง offline แบบดั้งเดิมท่ีมีมา คือเปิดร้านในห้าง 

จ้างดาราเป็นพรีเซนเตอร์ ก็ไม่ต่างจากแบรนด์อื่นที่มีในตลาด 

คือท�าอย่างไรก็ได้เพื่อให้มียอดขาย เลยไม่เอาดีกว่า คิดหาวิธี

ที่ยังคงคอนเซปต์ความเป็นตัวเราได้ สบายใจที่จะพูด ซื่อสัตย์ 

ต่อตัวเอง ก็เลยคิดว่า จะใช้การตลาดในแนวที่ไม่ใช้การตลาด

เลยเล่นทาง online แทน ซึ่งจริงๆ online ต้นทุนถูกกว่า ท�าให้

สินค้าราคาถูกลงได้ โดยที่ไม่ต้องลดคุณภาพสินค้า

 ในต่างประเทศ การซื้อของบนเว็บไซต์ ราคาถูกกว่า 35% 

ผิดพลาดก็ส่งคืน เร็วและสะดวก พอท�า thlos.com จึงตั้งราคา

ของในเว็บให้ถูกกว่าราคา retail อันนี้เป็นจุดประสงค์เลยค่ะ  

เพื่อต้องการดึงให้คนมาซื้อของในเว็บให้มากที่สุด เพราะถ้าเช่า

พื้นที่ retail วันหนึ่งเราอาจโดนเตะออก แต่เว็บเป็นพื้นที่ของเรา 

ถึงเราจะปิดร้านตรงนี้ ตรงนั้น คนก็ยังซื้อของใน  thlos.com ได้ 

และราคาที่ถูกกว่า ก็คือ สิ่งดึงดูดใจ”

ห�เวทีเพื่อทำ�ให้เป็นที่รู้จัก
 อังคนา มองหากลุ่มคนที่ใช่ส�าหรับผลิตภัณฑ์ พร้อมๆ กับ

หาเวที ‘แจ้งเกิด’

 “เริ่มแรกคือ ต้องพึ่งเว็บใหญ่ๆ เช่น pantip.com โดยการ

เป็นสปอนเซอร์ของให้ หรือให้ผู้ใช้รีวิวของในเว็บ jeban.com 

ซึ่งตอนนั้นดังมากเรื่องการรีวิวเครื่องส�าอาง ต่อมาเปิดหน้า

แฟนเพจในเฟซบุ๊ก ให้คนเข้ามาอ่านและทดลองใช้  อย่างที่สอง 

คือ ตั้งราคาสินค้าตัวหนึ่งให้ถูกมาก จนคนเสี่ยงที่จะซื้อ แป้งน�้า 

ราคา 145 บาท ขนาด 100 ml เราไม่ได้ก�าไรเท่าไรหรอก 

แต่จะเป็นตัวแรกท่ีท�าให้คนกล้าซื้อของ อย่างท่ีสาม คือ

ถ้าบรรจุภัณฑ์หน้าตาดี และราคาแค่นี้ เขาก็กล้าซื้อ เราต้อง 

เอาจุดแข็งที่เรามีทั้งหมดออกมาใช้”

 วันหนึ่งเมื่ออังคนา เห็นโครงการ THAI AIM จึงไม่รอช้า 

ที่จะคว้าโอกาสส�าหรับการขึ้นเวทีที่กว้างขึ้น

 “โครงการเขาดนีะคะ เป็นโครงการเพ่ิมศกัยภาพของ SMEs 

ไทย ในการเพ่ิมช่องทางการจ�าหน่ายสู่เมืองนอก เขาส่งเสริม

ให้ผู้ประกอบการไทย รู้จักการใช้โซเชียลมีเดีย ในการโปรโมท 

สินค้าตัวเอง รวมถึงให้พื้นที่ในงานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุด ฟรี!  

คนต่�งช�ติชอบอะไรท่ีเป็น
Minimalist ยิ่งน้อย ยิ่งดี
แต่ต้องเท่ เก๋ และโมเดิร์น
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ถึงแม้ว่� เร�จะพูดแทบต�ยว่� 
สินค้�คุณภ�พดี แต่ถ้�ลูกค้�
ไม่ลองซื้อไปใช้ เข�ก็ไม่มีท�งรู้

พอมีโครงการนี้ เราก็..โห!! ได้ไปแสดงงานที่ฮ่องกงด้วย อยากไป 

มานานแล้ว ก็เลยสมัคร ตอนแรกต้องส่งคลิปโฆษณาสินค้าของ

เราเข้าประกวด ก็ผ่านเข้ารอบ ได้ไปแสดงงานที่ฮ่องกง แล้วก็ได้ 

รบัรางวลั Popular Vote คอื มลีกูค้าสนใจมากท่ีสดุสามอนัดบัแรก 

 คิดว่าบรรจุภัณฑ์ของ THLOS เองก็มีความโดดเด่นอยู่แล้ว 

เนื่องจากตัวเองเคยท�างานต่างประเทศมานาน รู้ว่าการออกแบบ 

อย่างไหนจะดึงดูดคนต่างชาติ เขาจะชอบอะไรที่เป็น Minimalist 

ยิ่งน้อยยิ่งดี ต้องเท่ เก๋ และโมเดิร์น คนอเมริกันจะชอบแบบนั้น” 

เคล็ดลับก�รสร้�งแบรนด์  
 การคลุกคลีอยู่ในวงการโฆษณา กอปรกับการค้นคว้าและ

ศึกษาข้อมูลไม่หยุด อังคนาเผยเคล็ดลับการสร้างแบรนด์ของ 

THLOS ซึ่งนอกจากแป้งน�้าแล้ว ปัจจุบันยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีก

ถึง 15 ประเภท 

 “ข้อหนึ่ง เราต้องรู้จักตัวเองก่อนว่า ก�าลังท�าอะไร ถ้าต้องการ

โปรโมทสินค้าตัวหนึ่ง สินค้าตัวนั้นต้องมีข้อดีจริงๆ ต้องมีจุดแข็ง 

ต้องมี story อย่างแป้งน�้า มี story ในตัวของมันเอง เป็นสินค้า 

ที่ใช้กับอากาศเมืองร้อนอย่างเมืองไทย การเลือกสินค้าที่มาพูด 

ต้องเลือกให้ถูกต้องก่อน ไม่ใช่เลือกสินค้าที่ในตลาดมีอยู่แล้ว 

100 ชนิด เราก็เป็นแค่หนึ่งในร้อย แล้วจะแข่งกับเขาได้อย่างไร 

 ข้อสอง คือ ท�าอย่างไรให้คนซื้อไปใช้ ถึงแม้ว่าเราจะพูด

แทบตายว่า คณุภาพด ีแต่ถ้าคนไม่ใช้ เขาก็ไม่รู ้เราต้องท�าให้เขารู้  

ให้เขาอยากซื้อไปใช้ รูปลักษณ์ต้องดี หน้าตาต้องดี บรรจุภัณฑ์

ต้องดี ราคายั่วยวนใจ

 อย่างที่สาม คือ ช่องทางจ�าหน่าย ซึ่งสมัยก่อนอาจจะยาก 

แต่เดี๋ยวนี้ง่าย เพราะ online channel เข้ามามีบทบาทเยอะ  

ใครๆ ก็เปิดร้าน โดยใช้ tools หรือเครื่องมือ online ซึ่งก็ไม่ใช่

เรื่องยากอีกเช่นกัน เพราะพฤติกรรมคนปัจจุบันหันมา online 

มากกว่า offline เยอะ”  

 ในที่สุด เธอก็สามารถแจ้งเกิดให้แก่ผลิตภัณฑ์ไทย ในเวที

ต่างชาติได้ส�าเร็จอย่างน่าภาคภูมิใจ   
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Inside OSMEP
เรื่อง : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

ขึ้นทะเบียนและให้บริการ SMEs ครบวงจร
สสว. ประสานความร่วมมือสร้างแรงจูงใจ 

สสว. จับมือ หน่วยง�นภ�ครัฐ องค์กรเอกชน สถ�บันก�รเงิน จำ�นวน 32 หน่วยง�น ขับเคลื่อนง�น 
บูรณ�ก�รส่งเสริม SMEs ต�มนโยบ�ยรัฐบ�ล ผ่�นกิจกรรมส่งเสริม และสนับสนุนศักยภ�พผู้ประกอบก�ร 
SMEs จัดเต็มสิทธิประโยชน์ด้�นก�รเข้�ถึงแหล่งทุน ก�รตล�ด องค์กรคว�มรู้ ฯลฯ ผ่�นก�รขึ้นทะเบียน 
และศูนย์บริก�ร SME ครบวงจร หวังให้เกิดก�รพัฒน�ศักยภ�พ สร้�งคว�มเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบก�ร 
SMEs ส�ม�รถเข้�สู่ Global Supply Chain
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 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นายกรัฐมนตรีและ

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวใน 

โอกาสเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

การส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อม ปี 2558 ว่า รัฐบาลและตนในฐานะประธาน

กรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(เฉพาะกิจ) ได้ให้ความส�าคัญต่อการส่งเสริมวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs มาโดยตลอด และ

มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องให้ความส�าคัญ 

และร่วมกันด�าเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ

SMEs ในทุกรูปแบบ 

 โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่ขาดการเชื่อมโยง 

ซึ่งกันและกัน ท�าให้การสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของ 

ผู้ประกอบการ SMEs ยังเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ 

มากนัก เช่น การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี 

หรือการบ่มเพาะผู้ประกอบการ SMEs ที่ใช้เทคโนโลยีอย่าง 

เข้มข้นในการด�าเนินธุรกิจ (Technological-based SMEs) 

รวมถึงจ�าเป็นต้องมีระบบสนับสนุนด้านการเงิน และตลาด 

รองรับ ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลได้แก้ปัญหาการเข้าถึงแหล่งทุน 

ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ด้วยการออกมาตรการต่างๆ 

อาทิ การจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุน โครงการสินเชื่อรายย่อย 

เพื่อผู้ประกอบอาชีพ หรือ นาโนไฟแนนซ์ โครงการสินเชื่อ 

ดอกเบี้ยต่�า หรือ Policy Loan เพื่อช่วยเหลือประคับประคอง 

SMEs ขนาดเล็ก การค้�าประกันสินเชื่อเพ่ือผู้ประกอบการ 

SMEs เป็นต้น 

 อย่างไรก็ตาม โครงสร้างพื้นฐานส�าหรับผู้ประกอบการ 

SMEs ในขณะน้ียังอยู่ในวงจ�ากัด หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ 

ยังกระจุกตัวอยู่ในส่วนกลาง โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และ 

ปริมณฑล มีข้อจ�ากัดทั้งในด้านของปริมาณและคุณภาพ 

รวมถึงลักษณะของบริการ ที่ยังไม่สามารถตอบสนองความ

ต้องการของผู้ใช้บริการและปัญหาของผู้ประกอบการ 

SMEs ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนัก

 ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) จึงอนุมัติให้ส�านักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งเป็นหน่วย

งานหลักในการจัดท�านโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริม 

ผู้ประกอบการ SMEs ของประเทศ จัดตั้งศูนย์ให้บริการ 

SME ครบวงจร หรือ SME One-Stop Service : OSS ขึ้น 

เพ่ือเป็นช่องทางในการติดต่อ เชื่อมโยง ส่งต่องานบริการ

ของภาครัฐและภาคเอกชนให้กับผู้ประกอบการ SMEs 

ครอบคลุมทั้งการให้ข้อมูลความรู้ ค�าปรึกษาแนะน�าในการ

ด�าเนินธุรกิจ การอบรม สัมมนา รวมถึงการขึ้นทะเบียน 

SMEs และเป็นช่องทางในการรับและด�าเนินการด้านเอกสาร 

ของผู้ประกอบการ SMEs กับหน่วยงานภาครัฐ 

รัฐบ�ลให้คว�มสำ�คัญ
ต่อก�รส่งเสริม SMEs 
ม�โดยตลอด
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 ส�าหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นเรื่องดี 

ที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้เข้ามามีส่วนสนับสนุน 

การด�าเนินงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร ของ สสว.  

ในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ไทย ให้มีความ

แข็งแกร่ง และเติบโตได้อย่างยั่งยืน สามารถเข้าสู่ Global  

Supply Chain อันจะน�ามาซึ่งการสร้างความเข้มแข็ง และ

ความเติบโตให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ 

 วิมลกำนต์ โกสุมำศ รองผู้อ�านวยการ รักษาการแทน 

ผู้อ�านวยการ ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมี

จ�านวนผู้ประกอบการ SMEs กว่า 2.7 ล้านราย และองค์กร

ท่ีท�าหน้าที่ให้บริการแก่ผู้ประกอบการ SMEs ไม่ได้จ�ากัด

อยู่เฉพาะหน่วยงานภาครัฐ แต่ยังได้ขยายครอบคลุมไปถึง

องค์กรเอกชน สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา ซึ่งเหล่านี้

รวมเรียกว่า SMEs Service Provider หรือกลุ่มผู้ให้บริการ 

SMEs

 ดังนั้น การลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร 

จ�านวน 32 หน่วยงาน ในครั้งนี้ จึงถือเป็นความร่วมมือของ

กลุ่มผู้ให้บริการ SMEs และเป็นหนึ่งในการด�าเนินงาน 

บูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริม SMEs ตามนโยบายของ

รัฐบาลและคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 

 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมมือด�าเนินกิจกรรมด้านการ

เสริมสร้างขีดความสามารถและการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

สู่ผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงการให้ค�าปรึกษาแนะน�าใน 

การด�าเนินธุรกิจในรูปแบบต่างๆ และการจัดกิจกรรมส่งเสริม 

ช่องทางการจ�าหน่ายสินค้า เพื่อให้เครือข่ายผู้บริหาร SMEs 

สามารถส่งต่อผู้ประกอบการ SMEs ไปยังหน่วยงานร่วมอ่ืนๆ 

อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs เพื่อจัดหาสิทธิประโยชน์

มาสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อ

จัดท�าปฏิทินกิจกรรม SMEs ร่วมกัน เป็นการผนึกก�าลัง

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึง

ข้อมูลข่าวสาร และเข้าร่วมกิจกรรมอันจะเป็นประโยชน์ต่อ

การพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs 

 รวมถึงเพ่ือจัดหาสิทธิประโยชน์มาสนับสนุนการ 

ด�าเนินธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ SMEs ผ่านศูนย์ให้บริการ 

SME ครบวงจร หรือ SME One Stop Service : OSS 

ซึ่ง สสว. จะได้น�าร่องจัดตั้งขึ้นทั้งหมด 7 แห่ง ได้แก่  

กรุงเทพฯ จ�านวน 1 แห่ง ณ ที่ท�าการ สสว. อาคาร TST 

ถนนวิภาวดีรังสิต และในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

จ�านวน 6 แห่ง ได้แก่ อ.แม่สอด จ.ตาก จ.สระแก้ว จ.สงขลา 

จ.มุกดาหาร จ.ตราด และ จ.หนองคาย เพ่ือส่งความ 

ช่วยเหลือโดยตรงถึงผู้ประกอบการ SMEs 
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การส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

1. ด้านเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงแหล่งทุน จำ�นวน 10 องค์กร 
 - ธน�ค�รกสิกรไทย จำ�กัด (มห�ชน)
 - ธน�ค�รกรุงเทพ จำ�กัด (มห�ชน)
 - ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย� จำ�กัด (มห�ชน)
 - ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ จำ�กัด (มห�ชน)
 - ธน�ค�รพัฒน�วิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) 
 - ธน�ค�รเพี่อก�รส่งออกและนำ�เข้�แห่งประเทศไทย (EXIM Bank)
 - ธน�ค�รอิสล�มแห่งประเทศไทย
 - ธน�ค�รออมสิน
 - บรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม (บสย.)
 - ธน�ค�รกรุงไทย จำ�กัด (มห�ชน)

2. ด้านการสื่อสาร เทคโนโลยี การตลาดออนไลน์ จำ�นวน 5 องค์กร
 - บริษัท แอดว�นซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำ�กัด (ในเครือบริษัท AIS)
 - บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)
 - บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำ�กัด (มห�ชน)
 - บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
 - บริษัท ตล�ด ดอท คอม จำ�กัด

3. ด้านการค้า การส่งเสริมช่องทางการตลาด จำ�นวน 4 องค์กร
 - บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำ�กัด (มห�ชน)
 - บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)
 - สม�คมแฟรนไชส์ไทย
 - สม�คมก�รค้�และก�รลงทุนอ�เซียน-ส�กล

4. ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ จำ�นวน 4 องค์กร
 - บริษัท โกลบอล โปร บิซิเนสส์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
 - สม�คมก�รจัดก�รธุรกิจแห่งประเทศไทย
 - สถ�บันก�รจัดก�รปัญญ�ภิวัฒน์
 - สม�คมก�รจัดก�รง�นบุคคลแห่งประเทศไทย

5. ด้านการผลิต ด้านนวัตกรรม วิจัยและพัฒนา จำ�นวน 4 องค์กร
 - สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.)
 - สถ�บันไทย-เยอรมัน
 - สม�คมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
 - สถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

6. ด้านการจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจ จำ�นวน 1 องค์กร
 - ศูนย์เตรียมคว�มพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเซีย

7. ด้านการประกันภัย จำ�นวน 1 องค์กร
 - บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำ�กัด

8. ด้านสายการบิน จำ�นวน 1 องค์กร
 - ส�ยก�รบินเอทิฮัด

 นอกเหนือจ�กนี้ ยังมีคว�มร่วมมือกับหน่วยง�นภ�ครัฐ จำ�นวน 2 หน่วยง�น  
      ได้แก่ กรมบังคับคดี และกรมบัญชีกลาง

 ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้มีการประสาน 

ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs 

ทั้งที่เป็นสมาชิก สสว. และสมาชิกของหน่วยงานพันธมิตร โดยในปี 2552 เริ่มจากการ 

ลงนามความร่วมมือเพียง 4 องค์กร และได้ด�าเนินการประสานความร่วมมือมาอย่าง 

ต่อเนื่อง พร้อมกับจ�านวนหน่วยงานพันธมิตรที่เพิ่มขึ้นทุกปี

 ปัจจุบัน (พ.ศ.2558) สสว. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน 

และสถาบันการเงิน จ�านวน 32 หน่วยงาน โดยจ�าแนกความร่วมมือเป็นด้านต่างๆ ดังนี้

 “ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นพลังขับเคลื่อนให้ 

ผู้ประกอบการ SMEs มีศักยภาพในการแข่งขันอย่าง 

ต่อเน่ืองและรอบด้าน ซ่ึงหน่วยงานพันธมิตรทุกหน่วยงาน 

ได้ร่วมจัดสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ ให้แก่ ผู้ประกอบการ 

SMEs อาทิ การให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษจากสถาบัน 

การเงิน ส่วนลดสินค้าและบริการเป็นกรณีพิเศษ การ

เพ่ิมช่องทางการตลาด หรือการใช้เทคโนโลยีตลาด

ออนไลน์ ตลอดจนมีการเชื่อมโยงความรู้ที่เป็นประโยชน์ 

ซึ่งต่อไปความร่วมมือน้ีจะขยายไปถึงการจัดท�า SMEs 

Application และการส่งต่อผู้ประกอบการ SMEs ภายใต้ 

การด�าเนินงานของศูนย์บริการ SME ครบวงจร ของ สสว. 

เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

SMEs ให้เติบโต สู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

อย่างยั่งยืนต่อไป”

 ส�าหรับการลงนามความร่วมมือคร้ังน้ี ประกอบด้วย 

หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และสถาบันการเงิน 

จ�านวน 32 หน่วยงาน โดยจ�าแนกความร่วมมือ

เป็นด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านเพิ่มขีดความสามารถในการ

เข้าถึงแหล่งทุน จ�านวน 10 องค์กร ด้านการสื่อสาร 

เทคโนโลยี การตลาดออนไลน์ จ�านวน 5 องค์กร ด้าน

การค้า การส่งเสริมช่องทางการตลาด จ�านวน 4 องค์กร 

ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ จ�านวน 4 องค์กร ด้านการ

ผลิต นวัตกรรม วิจัยและพัฒนา จ�านวน 4 องค์กร ด้าน

การจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจ จ�านวน 1 องค์กร ด้าน

การประกันภัย จ�านวน 1 องค์กร และด้านสายการบิน 

จ�านวน 1 องค์กร รวมถึงหน่วยงานภาครัฐอีกจ�านวน 2 

องค์กร ได้แก่ กรมบังคับคดี และกรมบัญชีกลาง 



 
 1. เว็บไซต์ของ สสว.  www.sme.go.th

 - คลิกหัวข้อ ‘ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบก�ร’ 
             จ�กนั้นเลือก ‘ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบก�ร SME’
 - กรอกข้อมูลของท่�นให้ครบถ้วน
 - ภ�ยหลังตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
             สสว. จะส่งรหัสทะเบียนผู้ประกอบก�ร (รหัสสม�ชิก สสว.)
            กลับไปท�งอีเมล์ของท่�น 

 2. สสว. Call Center  โทร. 1301 

 3. ศูนย์ด�ารงธรรม ณ ศ�ล�กล�งจังหวัดทั่วประเทศ
            (ในวันและเวล�ร�ชก�ร) 

 ทั้งนี้ ห�กพบปัญห�ในก�รขึ้นทะเบียนผู้ประกอบก�ร SMEs  
ส�ม�รถติดต่อได้ที่ ฝ่�ยส่งเสริมธุรกิจ SMEs สำ�นักง�นส่งเสริม 
วิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม (สสว.) 
       โทร. 0 2298 3204, 0 2298 3195

หม�ยเหตุ : ผู้ประกอบก�ร SMEs ส�ม�รถดูร�ยละเอียดสิทธิประโยชน ์
จ�กก�รขึ้นทะเบียนผู้ประกอบก�ร SMEs ได้ที่ www.sme.go.th 

3 ช่องทางในการข้ึนทะเบียน SMEs

 ขณะเดียวกัน เพ่ือให้การจัดท�านโยบายและมาตรการ

ส่งเสริม SMEs เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สสว. ได้บูรณาการ 

ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมถึงเครือข่าย 

ผู้สนับสนุนและให้บริการในการขับเคลื่อนการส่งเสริม SMEs 

จัดท�า “โครงการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs” ขึ้น 

 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท�าข้อมูลเบื้องต้นของธุรกิจ 

เพ่ือรับรู้ถึงตัวตนของผู้ประกอบการ SMEs รับรู้ถึงความ

ต้องการขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ มาจัดสรรเป็น

โครงการต่างๆ อาทิ การจับคู่ธุรกิจ การอบรมหัวข้อต่างๆ เป็นต้น 

รวมถึงน�าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการจัดกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs 

ให้ครบวงจรธุรกิจ ตั้งแต่กลุ่มเริ่มต้น กลุ่มเติบโต กลุ่มส่งออก 

และกลุ่มที่ต้องฟ้ืนฟู เพ่ือจัดท�ายุทธศาสตร์ นโยบาย และ

มาตรการส่งเสริม SMEs ให้สอดคล้องกับความต้องการของ 

ผู้ประกอบการ SMEs อย่างแท้จริง 

 และเพ่ือให้การด�าเนินงานดังกล่าว สามารถเข้าถึง 

ผู้ประกอบการ SMEs ได้อย่างทั่วถึง สสว. จึงร่วมมือกับ  

ศูนย์ด�ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีจุดให้บริการรับ 

เรื่องราวของประชาชนในทุกจังหวัดท่ัวประเทศ เปิดจุดให้ 

บริการความรู้ และรับข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs  

ทั่วประเทศ พร้อมเชื่อมโยงเว็บไซต์ของ 2 หน่วยงาน ในการ

เชื่อมต่อข้อมูล ความรู้ รวมถึงงานบริการด้านต่างๆ ไปสู่ 

ผู้ประกอบการ SMEs 

 ทั้งนี้ การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs ถือเป็นหนึ่ง 

ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยแวดล้อม ให้เอื้อต่อ 

การด�าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ตามนโยบายของ 

รัฐบาล ที่ต้องการสร้างกลไกการส่งเสริม SMEs ที่มี

ประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง ลดความซ้�าซ้อน สามารถตอบสนอง 

ความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs ในแต่ละวงจรธุรกิจ 

ได้ตรงจุด ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ

SMEs ซึ่งเป็นรากฐานส�าคัญของเศรษฐกิจไทย และบรรลุ 

เป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมให้ SMEs

สามารถพัฒนาเข้าสู่ Global Supply Chain ในที่สุด  

50  SMEs Today



(ข้อมูลกิจกรรม ณ วันที่ 30 มิถุน�ยน 2558) : ผู้ประกอบก�ร SMEs ส�ม�รถติดต�มกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.sme.go.th 

กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
โดย องค์กรเครือข่�ยภ�ครัฐและเอกชน

1. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนที่จัดโดยหน่วยงานของรัฐ  
        / สถาบัน / สมาคม

 1.1 สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) 
 - ส่วนลดสูงสุด 20% สำ�หรับผู้ประกอบก�ร SMEs ที่เข้�ร่วม
กิจกรรมเสริมสร้�งบุคล�กรมืออ�ชีพ ก�รต่อยอดก�รดำ�เนินธุรกิจด้วย
หลักสูตรเทคโนโลยีที่มีกว่� 100 หลักสูตร
 - กิจกรรม Check Up เพื่อก�รสร้�งโอก�สในก�รพัฒน�ธุรกิจ 
กระบวนก�รผลิต ก�รลดต้นทุน ก�รสร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ จ�กบริก�ร
วินิจฉัยปัญห�โดยผู้เชี่ยวช�ญจ�ก iTAP
 - ส่วนลดสูงสุด 20% สำ�หรับผู้ประกอบก�ร SMEs ที่เข้�ร่วม 
กิจกรรมสร้�งคว�มพร้อมเพ่ือเข้�สู่ม�ตรฐ�นอุตส�หกรรม ยกระดับธุรกิจ 
กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ในย�นยนต์ด้วยบริก�รวิเคร�ะห์ทดสอบ เพื่อให้ได้รับ
ก�รรับรองเพื่อก�รนำ�เข้�และส่งออก

 1.2 สถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
 - สนับสนุนก�รเป็นที่ปรึกษ�ด้�นเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบก�ร 
SMEs ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบก�รกับ สสว. ในสัดส่วนงบประม�ณ  
70 : 30  (วว. : ผู้ประกอบก�ร SMEs)

 1.3 สม�คมแฟรนไชส์ไทย
 - บริก�รให้คำ�ปรึกษ�และรับเป็น Coach ให้กับธุรกิจที่ต้องก�ร
สร้�งระบบแฟรนไชส์
 - สนับสนุนก�รเชิญผู้ประกอบก�ร SMEs เข้�ร่วมฝึกอบรม
สัมมน�หลักสูตรต่�งๆ ของสม�คมฯ ในอัตร�หรือเงื่อนไขพิเศษ

 1.4 ศูนย์เตรียมคว�มพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC)
 - โควต้�สำ�หรับผู้ประกอบก�ร SMEs ท่ีข้ึนทะเบียนกับ สสว.  
เพื่อร่วมก�รอบรมในหลักสูตรต่�งๆ ของศูนย์ฯ
 - กิจกรรมสนับสนุนด้�นก�รจัดก�รคว�มเส่ียงจ�กภัยพิบัติ 
และก�รว�งแผนดำ�เนินธุรกิจอย่�งต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบก�ร SMEs 
ที่ขึ้นทะเบียนกับ สสว.

2. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนที่จัดโดยสถาบันการเงิน

 2.1 ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย� จำ�กัด (มห�ชน) 
 - สนับสนุนและให้โควต้�แก่ผู้ประกอบก�ร SMEs ที่ขึ้นทะเบียน
กับ สสว. ได้เข้�ร่วมในกิจกรรม ท่ีธน�ค�รจัดให้กับลูกค้�ของธน�ค�ร 
ประกอบด้วย
 - กิจกรรม Localize Seminar
 - กิจกรรม Economic & Business Seminar
 - กิจกรรม Business Matching

 2.2  ธน�ค�รออมสิน
 - สนับสนุนก�รให้คำ�ปรึกษ�ท�งด้�นก�รเงินและแหล่งเงินทุน
 -  สนับสนุนก�รสัมมน�ที่ธน�ค�รจัดให้กับลูกค้�ของธน�ค�ร
 -  ประช�สัมพันธ์กิจกรรมของ สสว. แก่ลูกค้�ของธน�ค�ร

 2.3  ธน�ค�รกสิกรไทย จำ�กัด (มห�ชน) 
 - ก�รให้โควต้�ผู้ประกอบก�ร SMEs สำ�หรับก�รเข้�ร่วมง�น
สัมมน� Digital your business with KBank ในเดือนสิงห�คม 2558 

 - จัดสัมมน�เพื่อให้คว�มรู้ท�งก�รเงินสำ�หรับผู้ประกอบก�ร 
SMEs ที่ขึ้นทะเบียนกับ สสว.
 - ประช�สัมพันธ์กิจกรรมของ สสว. ท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบก�ร 
SMEs ผ่�นสื่อประช�สัมพันธ์ของธน�ค�ร
 - สนับสนุนห้องประชุมของธน�ค�รกสิกรไทย สำ�หรับก�รจัดง�น 
สัมมน�ของ สสว. โดยไม่มีค่�ใช้จ่�ย

 2.4  ธน�ค�รเพ่ือก�รส่งออกและนำ�เข้�แห่งประเทศไทย (Exim Bank)
 - สนับสนุนและให้โควต้�ผู้ประกอบก�ร SMEs ที่ขึ้นทะเบียน
กับ สสว. ร่วมก�รสัมมน�หลักสูตร “ส่งออกปลอดภัย SMEs ไทยมีภูมิ”  
ประจำ�ปี 2558 โดยไม่มีค่�ใช้จ่�ย

 2.5 ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ จำ�กัด (มห�ชน)
 - ก�รให้โควต้�ผู้ประกอบก�รท่ีข้ึนทะเบียนกับ สสว. เข้�ร่วมใน 
กิจกรรม Knowledge Sharing : SCB SME Success
 - เชิญผู้ประกอบก�รที่ขึ้นทะเบียนกับ สสว. ร่วมในกิจกรรมสัมมน� 
เพื่อก�รต่อยอดธุรกิจ ใน Cluster Food and Beverage, Chemical, 
Cosmetic, Nutrion Food, Spa
 - ก�รให้โควต้�ผู้ประกอบก�ร SMEs ที่ขึ้นทะเบียนกับ สสว. ร่วม
กิจกรรม “ผู้ผลิตพบผู้ค้�ปลีก ค้�ส่ง ในกลุ่มสินค้� Consumer Product”

3. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนที่จัดโดยองค์กรเอกชน

 3.1 ส�ยก�รบินเอทิฮัด 
 - ส่วนลดค่�ตั๋วโดยส�ร 25% สำ�หรับ Premium Class และ 12% 
สำ�หรับชั้นธุรกิจ

 3.2 บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำ�กัด 
 - สนับสนุนก�รประช�สัมพันธ์กิจกรรมของ สสว. ผ่�นส่ือของบริษัท
 - สนับสนุนวิทย�กร หรือผู้เชี่ยวช�ญ ร่วมก�รบรรย�ยในหัวข้อ 
“คว�มเสี่ยงด้�นประกันภัย”

 3.3 บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำ�กัด (มห�ชน)
 - ส่วนลดพิเศษสำ�หรับผู้ประกอบก�ร SMEs ท่ีข้ึนทะเบียนกับ สสว. 
ในก�รใช้บริก�รโฆษณ�ผ่�นเว็บไซต์ของบริษัท 

 3.4 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)
 - ส่วนลดสินค้�และบริก�รสำ�หรับผู้ประกอบก�ร SMEs ที่ขึ้น 
ทะเบียนกับ สสว.
 - ก�รทัศนศึกษ�ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รส่ือส�รของบริษัท
 - สนับสนุนก�รประช�สัมพันธ์กิจกรรมของ สสว. ผ่�นระบบส่ง 
ข้อคว�ม (SMS) ของบริษัท

 3.5 บริษัท แอดว�นซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำ�กัด (ในเครือบริษัท AIS) 
 - ส่วนลดสินค้�และบริก�รสำ�หรับผู้ประกอบก�ร SMEs ที่ขึ้น
ทะเบียนกับ สสว.
 - สนับสนุนก�รประช�สัมพันธ์กิจกรรมของ สสว. ผ่�นระบบ 
ส่งข้อคว�ม (SMS) ของบริษัท



Knowledge

ท�าไมใครๆ ก็ติดใจสินค้าญี่ปุ่น
กับแนวทางการตลาดที่ปรับใช้ได้กับตลาดไทยๆ

สังเกตไหมคะว่� เวล�เร�ไปเที่ยวญี่ปุ่น หรืออย่�งน้อยได้ของฝ�กจ�กญี่ปุ่น เร�จะรู้สึกฮือฮ� 
ทุกครั้ง “โอ้โห กล่องเข�สวยจัง” “ว้�ว ตุ๊กต�คิตตี้น่�รัก ญี่ปุ่นนี่อะไรๆ ก็น่�รักไปหมดเนอะ” 
เรื่องคว�มสวยง�มหรือคว�มน่�รักของสินค้�ญี่ปุ่น เป็นเรื่องที่คุณผู้อ่�นส�ม�รถมองเห็น และ 
รับทร�บกันดีอยู่แล้ว ดิฉันขอนำ�เสนอพลัง 4 ประก�รของคนญ่ีปุ่น ที่ทำ�ให้เข�สร้�งสินค้� 
น่�ตรึงใจช�วไทยได้ขน�ดนี้

1. พลังของความใส่ใจ
“จงใส่ใจประสบการณ์ลูกค้าทุกขั้นตอน”

      เวลาเห็นสินค้าญี่ปุ่น เรามักอุทานว่า “โอ้...เข้าใจ

คิดนะ” อันที่จริง คนญี่ปุ่น ‘เข้าใจคิด’ และ ‘ตั้งใจคิด’ 

สินค้าญ่ีปุ่นแทบทุกชิ้น เต็มไปด้วยความคิดและความ

ใส่ใจในทุกขั้นตอน แค่น�้าผลไม้ที่ขายในร้านสะดวกซื้อ 

ก็ใส่ใจลูกค้าแล้ว มองเผินๆ ก็แค่กล่องน�้าผลไม้ธรรมดาๆ 

กล่องหนึ่ง แต่จริงๆ แล้ว เจ้าน�้าผลไม้กล่องนี้ถูกคนญี่ปุ่น

ใส่ใจลงไป ดังต่อไปนี้

 1.ลูกค้ำจะมองเห็นสินค้ำเรำบนชั้นวำงไหม 

>>> ดีไซน์กล่องให้สดใสโดดเด่น

 2.ลูกค้ำหยิบหลอดเจำะดื่ม >>> หลอดติดแนบ

ข้างกล่อง ไม่ต้องแจกแยก ตัวพลาสติกหุ้มหลอดต้อง 

บางพอท่ีจะให้ลูกค้าฉีกได้ง่าย แค่ใช้น้ิวกดหลอดลงไป  

ไม่ต้องดึงพลาสติกออกมา ไม่มีเศษขยะพลาสติกปลิว 

ตัวหลอดต้องสัน้ประหยัดพ้ืนที ่ดีไซน์เป็น 2 ตอน สามารถ

ดึงออกให้ยาวขึ้นได้ ปลายพลาสติกแหลมพอให้เจาะ

พลาสติกที่ปิดแก้วได้ง่าย

  3.ลูกค้ำดื่ม  >>>  รสชาติอร่อย

 4.ลูกค้ำจะท้ิงขยะ >>> ลูกค้าสามารถดันหลอดให้ส้ัน 

และท้ิงลงในกล่องได้ ซึง่คนญ่ีปุน่มกัจะฉกีปีกกล่องและพับให้แบน 

เพ่ือท่ีจะไม่เปลืองพ้ืนที่ถังขยะ ใต้ฝากล่องก็จะมีข้อความว่า 

“ขอบคุณนะท่ีช่วยพับกล่อง” (ถ้าไม่ฉีกพับกล่อง ก็จะไม่เห็น

ข้อความตรงนี้ เป็นกิมมิคที่ซ่อนเล็กๆ)

 บริษัทญ่ีปุ่นไม่ได้เน้นการออกแบบรสชาติหรือผลิตภัณฑ์ 

ก่อน แต่เริ่มจากประสบการณ์ของลูกค้า และมองละเอียดตั้งแต่

ก่อนลูกค้าซื้อ จนกระทั่งหลังซื้อ แล้วยังเลยไปถึงตอนโยนทิ้งลง

ถังขยะ รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้อาจดูเหมือนเป็นต้นทุน

ที่สิ้นเปลือง แต่สิ่งเล็กน้อยเหล่านี้เช่นกัน ที่จะท�าให้ลูกค้าตื่นเต้น 

และประทับใจในสินค้า

 

2. พลังของเรื่องราว
“หาเรื่องราวที่จะ Wow ลูกค้า หากไม่มี...จงสร้างขึ้นมา”

 จากพลังความใส่ใจในข้อ 1. ท�าให้คนญ่ีปุ่นมีเรื่องราว

มากมายเก่ียวกับแบรนด์ ที่พวกเขาภูมิใจจะเล่าให้ลูกค้าฟัง 

เรือ่งราวเหล่านีท้�าให้ลกูค้ารูส้กึประทบัใจ และผกูพันกับตวัสนิค้า
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กฤตินี พงษ์ธนเลิศ
อาจารย์ด้านการตลาด เจ้าของ

นามปากกา ‘เกตุวดี Marumura’  

ผู้เขียนหนังสือ “สุโก้ย! Marketing: 

ท�าไมใครๆ ก็ติดใจญี่ปุ่น”

 

www.Marumura.com

เรื่องรำวที่หยิบมำอำจเกี่ยวกับประเด็นต่ำงๆ ดังต่อไปนี้

 1.กรรมวิธีกำรท�ำ ตามเว็บไซต์บริษัท ป้ายค�าอธิบายสินค้า หรือป้าย 

ชัน้วางสนิค้าในญีปุ่น่ จะมเีรือ่งราวความพิถีพิถันเก่ียวกับกรรมวธีิการผลติ เช่น 

ผ้าพันคอผ้าฝ้ายธรรมดาๆ จะดูมีคุณค่า หากมีข้อความ 3-4 บรรทัด ต่อไปนี้

 “ผ้าฝ้ายผืนนี้ ผ่านการมัดย้อมเส้นด้ายด้วยสีธรรมชาติ หมักโคลนและ

ต้มสีซ�้าถึง 3 รอบ และถักทอด้วยกี่ไม้โบราณ เพื่อให้ได้สีสันและสัมผัสที่อบอุ่น

นุ่มนวลเป็นธรรมชาติมากที่สุด” 

 2.ประวัติศำสตร์ ต�ำนำน ควำมเป็นมำ น�าเสนอเสน่ห์และต�านาน 

อันเก่าแก่ของร้านหรือแบรนด์นั้น เช่น

 “ร้าน Bunmeido ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีเมจิที่ 33 (ค.ศ. 1900) กว่า 1 ศตวรรษ

กับ 4 ยุคสมัยที่ผ่านมา ทั้งยุคเมจิ ไทโช โชวะ และเฮเซ เป้าหมายที่ร้านเรา

ยึดมั่นและไม่เคยเปลี่ยนแปลง คือ การมุ่งท�าขนมท่ีท�าให้ลูกค้าทุกท่านรู้สึก

ประทับใจ ทางร้านจึงพยายามคัดสรรวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ ปรับปรุงกรรมวิธี

การผลิตตลอดจนการให้บริการในร้าน 

 เอกลักษณ์ของร้านเราทั้ง 6 ประการ ได้แก่ 1. ไข่แดงที่แตกต่าง ...ทาง

ร้านร่วมกับฟาร์มไข่ไก่พัฒนาไข่แดงสูตรพิเศษ เราเลี้ยงไก่ในหุบเขาธรรมชาติ

ด้วยหญ้าปลอดสารพิษและข้าวโพดคุณภาพดี เพื่อให้ไข่แดงมีสีสดสวย และ

รสชาติเข้มข้น...”  (อ้างอิง http://www.bunmeido.ne.jp/policy/)

http://galleryhip.com/bendy-straw-png.html
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 3.หำจุดเด่นสร้ำงเรื่องรำว หากไม่มีกรรมวิธีหรือ

ต�านานให้เล่า ก็หาจุดเด่นและสร้างวิธีเล่าขึ้นมาเอง เช่น 

เมืองยูบาริในฮอกไกโด เดิมเป็นเมืองเหมืองแร่ แต่เมื่อ

อุตสาหกรรมเหมืองแร่ซบเซา คนอพยพย้ายออกไป ผู้อยู่

อาศัยน้อย ทางเมืองขาดรายได้ เมืองยูบาริไม่มีสถานที่

ท่องเที่ยวสวยๆ เหมือนโอตารุ หรือมีของทานอร่อยๆ ชื่อดัง

เหมือนซัปโปโร หรือฮาโกดาเตะ ในท้ายที่สุด ทางเมืองพบ 

ว่า ยูบารเิป็นเมอืงท่ีมอีตัราการหย่าร้างต�า่ท่ีสดุ ทางเมอืงจงึ 

ดงึตวัเลขนีม้าสร้างเป็นจดุขายว่า “ยูบาร ิเมอืงแห่งความรกั” 

และรณรงค์ให้หนุ่มสาวญ่ีปุ่นมาจดทะเบียนสมรสกันที่น่ี 

แคมเปญดงักล่าวประสบความส�าเรจ็ในการดงึนักท่องเท่ีย ว 

ใหม่ๆ ให้เดินทางมาที่ยูบาริได้อย่างงดงาม

 www.TopDownloadbles.com

3. พลังของดีไซน์  
“จงให้ความส�าคัญกับการดีไซน์”

  หนังสือเล่มหน่ึงท่ีเป็นที่พูดถึงมากในญ่ีปุ ่น คือ 

“มนุษย์ตัดสินใจจากรูปลักษณ์ภายนอกกว่า 90%”

 คนญ่ีปุ่นให้ความส�าคัญกับดีไซน์และรูปลักษณ์ 

การจ้างดีไซเนอร์ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายท่ีส้ินเปลือง แต่เป็น 

การลงทุนที่คุ้มค่า แม้แต่สินค้าที่ดูธรรมดาๆ อย่างเต้าหู้ 

แต่เมื่อใส่พลังดีไซน์เข้าไป ก็ท�าให้เต้าหู้แบรนด์น้องใหม ่

จากเกียวโตเป็นที่พูดถึงในตลาดและท�ายอดขายได  ้

สูงมาก โดยใช้งบการตลาดเพียงน้อยนิด

 “เต้าหู้รูปหล่อ” (Otokomae Tofu) เป็นเต้าหู ้

คุณภาพดี รสชาติกลมกล่อม สามารถตักทานเปล่าๆ ได้ 

แต่ราคาสูงกว่าแบรนด์อื่นในตลาดถึง 3 เท่า หากวางขาย 

ด้วยวิธีปกต ิแม่บ้านอาจรูส้กึว่า ราคาสงูเกินไป ไม่กล้าลอง  

บริษัทจึงใช ้แพ็คเกจรูปหน้าหนุ ่มหล ่อพิมพ์บนฝา  

เพียงเท่านี้ ก็สามารถท�าให้แม่บ้านอมยิ้มและเผลอเอื้อม

ไปหยิบเต้าหู้รูปหล่อลงตะกร้า โดยที่บริษัทไม่จ�าเป็น

ต้องตั้งเคาน์เตอร์ให้ชิมเลย

  ไม่เพียงแค่บริษัทเอกชนญ่ีปุ่นเท่านั้น ที่เห็นความ

ส�าคัญของการดีไซน์ พิพิธภัณฑ์ หรือแม้กระทั่งวัดญี่ปุ่น

ก็ให้บริษัทดีไซน์ช่วยออกแบบผลิตภัณฑ์และแพ็คเกจจิ้ง 

ภาพด้านบน คือ ยางรัดผมและผ้าเช็ดหน้า ของที่ระลึก

จากวัดโคฟุกุจิ จังหวัดนารา ...ขอย�้าอีกครั้งว่า สินค้าทั้ง 

2 ชิ้น เป็นของที่ระลึกที่จ�าหน่ายใน ‘วัด’ ค่ะ

 ลายสีแดง-ม่วงอันสวยงามข้างต้น เกิดจากการที่

ดีไซเนอร์สะดุดตากับลวดลายผ้านุ่งของพระโพธิสัตว์

ชื่อดังของวัด และน�ามาสกัดลวดลาย แต่งแต้มสีให้

สวยงาม จากลายผ้านุ่งที่ไม่มีใครสนใจ ก็กลายมาเป็น

ลวดลายบนถุงของฝากและของท่ีระลึกอันสวยงามท่ี

จ�าหน่ายในวัด
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 กล่าวโดยสรุป พลังการโฟกัส ไม่ได้หมายถึงการ

เน้นแค่สินค้าประเภทเดียว หรือเน้นลูกค้าแค่เฉพาะกลุ่ม 

แต่เป็นการหาธีมหลัก หรือคุณค่าหลัก (Core Value) ที่จะ

น�าเสนอต่อลูกค้าให้เจอ เมื่อพบแล้ว ก็ฝึกฝนพัฒนาทักษะ

ในการพัฒนาสินค้าและแบรนด์นั้นๆ จนช�านาญ

 ขณะที่บริษัทของไทยมีความเชี่ยวชาญในการผลิต

ตลอดจนวัตถุดิบและสินค้าที่ดีเป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้ว หาก

น�าพลังเหล่าน้ีไปเสริมสร้างแบรนด์และตัวสินค้า ดิฉัน

มัน่ใจว่า ภายในปีหน้า เราจะได้ยินคนญ่ีปุน่ฉงนว่า “ท�าไม 

สินค้าไทยถึงน่าติดใจจังนะ?” กันแน่นอนค่ะ  

4. พลังของการโฟกัส
“จงเลือก”

 ร้านอาหารไทยหลายแห่งมักท�าเมนูเล่มหนักๆ หนาๆ 

หากพลิกดู เราจะพบกับ “ส้มต�า ซุปผักโขม พิซซ่า ลาซานญ่า 

ราดหน้าปลาเต้าซ่ี หมี่ฮ่องกง ฯลฯ” วาไรต้ีต้ังแต่ไทย ฝรั่ง 

กระทั่งจีน คนไทยชอบความหลากหลายและทางร้านก็อยาก

เอาใจลูกค้า แต่น่าฉงนว่า ร้านอาหารเหล่าน้ีบริหารจัดการ

วัตถุดิบให้สดใหม่พร้อมปรุงได้อย่างไร ต้นทุนท่ีสูญเสียไป

จากการก�าจัดวัตถุดิบที่ใช้ไม่หมด จะมากเพียงไหน

 บริษัทญี่ปุ่นจะโฟกัสกับธุรกิจของตัวเองมาก การโฟกัส

หรือการมีแก่นหลักของธุรกิจ จะท�าให้ลูกค้าเข้าใจได้ง่ายว่า 

บริษัทน้ันขายอะไร ตัวบริษัทเองก็จะสามารถทุ่มพลังและ

การพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ไปในแนวทางเดียวกันได้ เช่น ร้าน

ขายข้าวหน้าเนื้อ ที่โฟกัสกลุ่มลูกค้ามนุษย์เงินเดือนผู้เร่งรีบ  

ซึง่แทนท่ีร้านข้าวหน้าเนือ้จะคดิว่า ตนควรจะท�าเมนูอะไรใหม่ๆ  

เขาจะมุ่งคิดว่า จะท�าอย่างไรให้ลูกค้าสามารถอิ่มท้องอย่าง

เอร็ดอร่อยภายในระยะเวลารวดเร็วที่สุด ผลลัพธ์คือ การคิด

ระบบให้พนักงานสามารถเสิร์ฟข้าวหน้าเนื้อได้ภายใน 2 นาท ี

หลังจากลูกค้าสั่ง เริ่มจากการออกแบบโต๊ะให้เป็นเคาน์เตอร์

เพ่ือให้พนักงานสามารถดูแลลูกค้าได้หลายๆ คนพร้อมกัน 

เก้าอี้ต้องไม่มีพนักพิง เพราะช่วยประหยัดพื้นที่ และเป็นการ

กระตุ้นให้ลูกค้ารีบกิน รีบไป ไม่ต้องนั่งนาน

ตัวอย่ำงของพลังโฟกัสอื่นๆ เช่น

 ร้านร้อยเยน ที่ขายแค่สินค้าทุกอย่างในราคา 100 เยน 

เน้นสินค้านานาชนิด คุณภาพไม่สูงมาก แต่ราคาถูก

 ร้านอาหาร “Obon de Gohan” ขายอาหารเป็นเซ็ท

เท่านั้น แต่อาหารทุกรายการจะสมดุลทางด้านโภชนาการ  

ดีต่อสุขภาพ จุดเด่นคือ อาหารทุกเมนูมีผักเป็นส่วนประกอบ

อยู่มาก พนักงานจะจัดอาหารเสิร์ฟบนถาดไม้

  แบรนด์ MUJI ที่โฟกัสไปที่ความเรียบง่าย แม้สินค้าจะ

มีตั้งแต่กล่องใส่ไม้จิ้มฟัน อาหาร จนถึงจักรยาน แต่สินค้าทุก

ตัวมีจุดเด่นที่พอลูกค้าเห็น ก็จะรู้ว่านี่คือ สินค้า MUJI
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Knowledge

4 ข้อคิดการเพิ่มประสิทธิภาพ

ผมมีโอก�สได้ไปนั่งเรียนหลักสูตร Lean Supply Chain by TMB ได้คว�มรู ้
ด้�นก�รเพิ่มประสิทธิภ�พใน Supply Chain ม�หล�ยเรื่อง เลยอย�กนำ�ม�แชร ์
ให้ผู้ประกอบก�ร SMEs ได้ทร�บกันครับ

1.การเพิ่มประสิทธิภาพ ส�าคัญไม่แพ้
การเพิ่มยอดขาย
 ผู้ประกอบการ SMEs มักจะคิดถึงแต่เรื่อง 

ยอดขาย เรื่องการเติบโตของธุรกิจ คอร์สด้านการ 

ตลาดจงึได้รบัความนิยมอย่างมาก แต่ความจรงิแล้ว 

การท�าธุรกิจให้ประสบความส�าเรจ็ ต้องดท้ัูงสองด้าน 

คือ การเพิ่มยอดขาย และการบริหารต้นทุน ซึ่งไม่ได ้

หมายความว่าต้องท�าให้ต้นทนุต�า่สดุ แต่ต้องบรหิาร

ต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 บางธุรกิจมียอดขายดีมาก แต่สุดท้ายแล้วเจ๊ง 

เป็นเพราะบริหารจัดการต้นทุนได้ไม่ดี เช่น สต็อก

ของไว้มากเกินไป มีของเสียจากกระบวนการผลิต 

มากเกินไป พนักงานเสียเวลาท�างานกับสิ่งที่ไม่เกิด 

คุณค่ามากเกินไป เรื่องพวกนี้ส�าหรับ SMEs อาจดู 

เหมอืนเลก็ๆ น้อยๆ ผูป้ระกอบการบางคนอาจมองว่า 

ไม่คุ้มที่จะเสียเวลาลงไปปรับปรุง ไว้บริษัทใหญ่โต 

แล้วค่อยปรับปรุง ถึงจะเห็นเป็นเม็ดเงินมากกว่า  

แต่ความจริงแล้ว ก็เหมือนกับการท�าเศษเงินตกอยู่

หลายๆ ท่ี พอเอามารวมกัน นบัว่าเป็นเงนิไม่น้อยเลย

 อย่าลมืว่ารายได้ 1 บาททีเ่พ่ิมขึน้ กับค่าใช้จ่าย 

1 บาท ที่ลดลง มีค่าไม่เท่ากัน รายได้ 1 บาท เป็น 

ส่ิงที่ไม่รู้ว่าจะได้แน่หรือเปล่า ได้มาก็โดนหักภาษี 

20% เหลือเข้ากระเป๋าแค่ 80 สตางค์ แต่ค่าใช้จ่าย 

1 บาท ที่ลดลงได้ มันคือ 1 บาท เต็มๆ ที่เข้ากระเป๋า

 

ใน Supply Chain ส�าหรับ SMEs 
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อภิศิลป์ ตรุงกานนท์
Co-Founder & CTO Pantip.com 

และนายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย

2.การเพิ่มประสิทธิภาพไม่ใช่เรื่อง
ยากอย่างที่คิด
 ผู้ประกอบการ SMEs บางรายอาจคิดว่า 

การเพ่ิมประสิทธิภาพเป็นเรื่องใหญ่โต ต้องใช ้

ทฤษฎีซับซ้อน แต่ความจริงแล้วมีหลักง่ายๆ 

คือ ดูว่ากระบวนการต่างๆ ในธุรกิจเรามีอะไร

ที่ขัดหูขัดตาอยู่หรือเปล่า มีอะไรท่ีเรารู้สึกว่า 

ไม่ก่อให้เกดิคณุค่าทางธุรกิจหรอืเปล่า แล้วลอง 

เข้าไปวิเคราะห์เพื่อหาทางแก้ไขปัญหานั้น

 ในทางทฤษฎี จะมีหลักการ ท่ี เ รี ยก

ว่า Lean Six Sigma ซึ่ง Lean คือ การลด 

ความสูญเปล่า ขบวนการท�างานที่ไม่จ�าเป็น 

หรือไม่มีคุณค่าในสายตาลูกค้า ออกไปจาก

กระบวนการท�างานของเรา ซึ่งจะช่วยให้เรามี

เวลาในการท�างานท่ีมคีณุค่าแก่ลกูค้าได้มากขึน้ 

ส่วน Six Sigma คือวิธีการในการลดของเสีย 

(Defect) ที่เกิดจากกระบวนการท�างานต่างๆ 

ซึ่งเมื่อน�า Lean Six Sigma มารวมกัน ก็จะเป็น

เครื่องมือที่ทรงพลัง ที่เราจะน�ามาใช้ในการ

ปรับปรุงองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 ในคอร์สท่ีผมไปนั่งเรียน มีการให้ผู้เรียน

แบ่งกลุ่มและน�าธุรกิจของตัวเองมาวิเคราะห์

โดยใช้แผนผังก้างปลา (Cause and Effect  

Diagram) เพ่ือหาสาเหตขุองปัญหาในแต่ละด้าน 

ทั้งวัตถุดิบ วิธีการ เครื่องมือ คนหรือแรงงาน 

สภาพแวดล้อม และการจัดการ เช่น ธุรกิจปลา

แผ่นทอด ที่รับวัตถุดิบเป็นปลาแผ่นตากแห้ง 

มาจากชาวประมง จากนั้นจึงน�ามาทอดขาย 

พบปัญหาว่า ปลาแผ่นที่รับมามีสภาพติดกัน

เป็นก้อน ต้องน�ามาเข้าเครื่องเขย่า แต่เครื่อง

ก็ท�าได้แค่แยกให้เป็นก้อนท่ีเล็กลง แล้วต้อง

ใช้แรงงานคนเพ่ือแยกอีกที ส่งผลให้ก�าลังการ

ผลิตในแต่ละวันไม่สูงมาก เพราะต้องเสียเวลา

ในการแยกปลาแผ่น 

 สาเหตเุกิดจากหลายปัจจยั เช่น ชาวประมง 

ตากปลาเพียงวนัเดยีว ท�าให้ปลายังมคีวามชืน้สงู 

เวลาแพ็คปลาจะแพ็คติดกันเพ่ือประหยัดพ้ืนท่ี 

ถ้าแพ็คมาวันเดียวยังพอแยกได้ง่าย แต่หาก

เก็บไว้นานกว่านั้นจะเริ่มติดกันแน่น รวมถึง

พนักงานแยกปลาแผ่นที่ชอบคุยกัน ในเวลา

ท�างาน ส่งผลให้แยกปลาได้ช้า 

 จะเห็นได้ว่าถ้าสามารถหาวิธีแก้ปัญหา

ปลาแผ่นติดกันได้ เช่น เปลี่ยนวิธีแพ็ค หรือ

ปรับปรุงเครื่องจักรในการแยกปลา หรือลด

ระยะเวลาในการเก็บวัตถุดิบให้สั้นลง ก็จะช่วย 

แก้ปัญหาและท�าให้ก�าลังการผลิตเพ่ิมขึ้นได้ 

  ซึ่งข้อดีของคอร์สนี้ คือ มีผู้ประกอบการ 

SMEs ด้านอาหารรายอืน่ๆ เรยีนอยู่ด้วย และ 

ทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนวิธีคิด หรือช่วยกัน

เสนอวิธีแก้ปัญหาให้กับผู้ร่วมชั้นเรียนได้
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3.การเพ่ิมประสิทธิภาพส่งผลให้กลายเป็น
ผู้น�าในอุตสาหกรรมได้
 บางคนอาจเคยได้ยินกรณีศกึษาของโตโยต้ามาบ้างแล้ว

โตโยต้าเคยเป็นบริษัทที่เกือบจะล้มละลายในช่วงสงคราม 

โลก ครั้งที่ 2 เพราะในเวลานั้นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของโลก

มีเพียง 3 รายเท่านั้น คือ ฟอร์ด จีเอ็ม และไคร์สเลอร์ (หลายคน 

รู้จักในชื่อ Big 3) สถานการณ์ในช่วงน้ัน ยอดขายของรถยนต ์

โตโยต้าในตลาดโลกมีน้อยมาก และแทบไม่มีใครรู้จักบริษัท

สัญชาติญี่ปุ่นที่ชื่อโตโยต้าเลย ผู้บริโภคในช่วงนั้นมีความคิด

ว่าสินค้าที่ผลิตโดยบริษัทญี่ปุ่น เป็นสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ

 ถ้าโตโยต้าพยายามผลิตรถยนต์ด้วยกระบวนการแบบ 

เดียวกับ Big 3 โดยเน้นการผลิตด้วยปริมาณครั้งละมากๆ 

เพื่อให้เกิดการประหยัดเนื่องจากขนาด (Economy of Scale) 

ซึ่งจะช่วยให้มีต้นทุนการผลิตท่ีต�่าและสามารถแข่งขันราคา

กับ Big 3 ได้ 

 แต่ความจริงแล้ว โตโยต้าไม่สามารถท�าแบบน้ันได้ 

เพราะผู้บริโภคไม่ได้มีความต้องการ (Demand) ที่อยากจะ

ซื้อรถยนต์ของโตโยต้ามากขนาดนั้น หรือถ้าหากโตโยต้าใช้

กลยุทธ์มุ่งเน้นคุณภาพ ให้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจโดยการผลิต

ครั้งละน้อยๆ สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ ต้นทุนการผลิตที่สูง และไม่

สามารถแข่งกับ Big 3 ได้อยู่ดี 

  เหตุการณ์ในช่วงเวลาน้ัน เป็นความท้าทายอย่างมาก 

ส�าหรับโตโยต้าท่ีจะพลิกสถานการณ์ท่ียากล�าบากนี้กลับมา 

ลองคิดดูว่าถ้าคุณเป็นผู้บริหารของโตโยต้า คุณจะท�าอย่างไร 

กับสถานการณ์นี้?

 

  เป็นความโชคดีท่ีผู้บริหารระดับสูงของโตโยต้า ได้มี

โอกาสเย่ียมชมสายการผลิตรถยนต์ของฟอร์ดในอเมริกา  

และเกิดแรงบันดาลใจในวิธีการเติมเต็มสินค้าบนชั้นวางของ

ในซูเปอร์มาร์เก็ต ที่อาศัยหลักการ Just-in-Time คือ กำรผลิต

สินค้ำที่จ�ำเป็น ในจ�ำนวนที่จ�ำเป็น ภำยในเวลำที่จ�ำเป็น

เท่ำน้ัน หมายความว่า ลูกค้าต้องการสินค้าอะไร ต้องการ

จ�านวนเท่าไร และต้องการเมื่อไร ก็ตอบสนองความต้องการ 

นั้นให้รวดเร็วที่สุด (Quick Responsiveness)

 หลังจากน้ันเพียงไม่นาน ระบบการผลิตแบบโตโยต้า 

(Toyota Production System – TPS) ก็ถูกพัฒนาและถือ 

ก�าเนิดข้ึน ส่งผลให้ประสทิธิภาพของกระบวนการผลติทัง้ระบบ 

ดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง คุณภาพก็สูงขึ้น ต้นทุนก็ถูกลง เป็นการ 

เปลี่ยนโฉมหน้าจากบริษัทที่แทบไม่มีใครรู ้จัก ในช่วงหลัง

สงครามโลก ครั้งที่ 2 กลายมาเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ท่ีมี

ยอดขายอันดับหนึ่งของโลก ในปี 2007
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4.การเพิ่มประสิทธิภาพที่เกิดผลสูงสุด คือ
การร่วมมือกันทั้ง Supply Chain
 การท�าธุรกิจที่ประกอบด้วยบริษัทและคู่ค้าหลายฝ่าย 

หากทุกคนตั้งต้นที่จะลดต้นทุนของตนเองให้ได้มากที่สุด  

เพียงฝ่ายเดียว ผลที่ตามมา คือ การผลักภาระต้นทุนไปสู ่

คู่ค้าของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทางรอดของ SMEs จึงต้อง

ร่วมมือกันทั้ง Supply Chain ท�าอย่างไรที่จะให้ Win-Win 

ทั้งหมด ซึ่งข้อดีที่ผมเห็นจาก Lean Supply Chain by TMB 

คือการมาเจอกันของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร จ�านวน 80 

บริษัท บางบริษัทสามารถเป็นคู่ค้ากับอีกบริษัทได้ จึงเกิดเป็น 

Network ทางด้าน Supply Chain ขึ้นมา เรียกได้ว่าไม่ใช่

แค่ Connection ธรรมดา แต่เป็น Connection ที่มุ่งเน้น

การเ พ่ิมประสิทธิภาพของ Supply Chain ทั้ งระบบ 

เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผูป้ระกอบการ SMEs ทุกคน  
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Road to AEC

ถอดโมเดลสิงคโปร์ 
ปั้น SMEs ไทย ให้ ‘Smart’
จ�กนโยบ�ย iN2015 วันนี้สิงคโปร์กำ�ลังนำ�พ�ประเทศเข้�สู่ ‘Smart Nation’  
ไอเดียสร้�งช�ติ-คน ที่ SMEs ไทย...ควรได้เรียนรู้

เรื่อง : จีราวัฒน์ คงแก้ว  www.bangkokbiznews.com

 “เขามองว่า ความสามารถเชิงการแข่งขันของ 

SMEs นั้น ไม่ใช่แค่เงิน ไม่ใช่แค่การสร้างทักษะ  

นั่นคือเร่ืองท่ีจ�าเป็น เป็นพ้ืนฐานอยู่แล้ว และ 

ทุกประเทศท�ากันอยู่ แต่ถ้า SMEs จะไปแข่งกับ

โลกได้ ต้องมีสามตัว คือ IT, Innovation และเรื่อง

ของ Research ต่างๆ”

 หน่ึงในถ ้อยแถลงของ ศำสตรำภิชำน  

ดร.สมคิด จำตุศรีพิทักษ์ ในปาฐกถาพิเศษ 

‘อนาคตเศรษฐกิจไทยก้าวไกลด้วยพลัง SMEs’ 

บอกเล่าถึง โมเดลพัฒนา SMEs ที่ควบคู่ไปกับ

การสร้างชาติของประเทศ ‘สิงคโปร์’ สะกิดต่อมคิด 

SMEs ไทย

‘iN2015’ แผนสร้�งช�ติ 10 ปี
 เมื่อเป้าหมายส�าคัญ คือ การสร้างความ

สามารถทางการแข่งขันให้กับประเทศ เราเลย 

ได้เห็นสิงคโปร์วางหมากไว้ต้ังแต่เมื่อสิบปีก่อน 

หลัง ลี เซียนลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ได้ออก

แคมเปญชื่อ ‘iN2015’ (Intelligent Nation 2015) 

พร้อมประกาศว่า จะท�าให้สิงคโปร์ เป็นเมืองที่ 

‘เฉลียวฉลาด’ มีข้อมูลมากท่ีสุดเมืองหน่ึงของโลก 

โดยใช้ศักยภาพของเทคโนโลยี ไอที และข้อมูล 

(Information) หรือที่เรียก Infocomm และลงทุน

มหาศาล เพ่ือสร้างแพลทฟอร์มให้คนสิงคโปร์ 

เชื่อมโยงถึงกันได้ ไม่ว่าจะบุคคล สังคม หรือรัฐบาล

 ทว่าสิ่งที่รัฐบาลเมอร์ไลออนมองไกลกว่า

นั้นคือ ไม่เพียงแค่การสร้างความสามารถในการ

แข่งขันระดับประเทศเท่าน้ัน แต่ต้องรวมถึงความ

สามารถในการแข่งขันระดับองค์กรธุรกิจด้วย 

เพราะผู้เล่นที่จะลงสนามแข่ง ไม่ใช่ประเทศ แต่คือ 

ผูป้ระกอบการ ทีอ่ยู่เบือ้งหลงัความมัง่คัง่ของประเทศ 

 “ประเทศท่ีจะมั่งคั่งได้นั้น ต้องมีความคิด

ใหม่ๆ ที่จะน�าไปสู่ธุรกิจใหม่ๆ อุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่

มีมูลค่าสูง (High Value) ซึ่ง StartUp ส�าคัญมาก”
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 ดร.สมคิด ขยายความต่อถึงธุรกิจเกิดใหม่ หรือ  

StartUp ที่ก�าลังเป็น ‘ความหวัง’ ในหลายๆ ประเทศ

เช่น อิสราเอล ประเทศที่ได้ชื่อว่า มีผู้ประกอบการใหม่ 

ก่อตัวขึ้นมากที่สุดในโลก รวมถึงสิงคโปร์ ผู้ประกอบการ 

เหล่านี้ ล้วนเริ่มต้นจากการมีความคิดที่สร้างสรรค์ และ  

มีนวัตกรรม มีมูลค่าเพ่ิมท่ีสามารถท�าให้เกิดประโยชน ์

ในเชิงพาณิชย์ได้

 “ฉะน้ันประเทศท่ีจะมีอนาคต ไม่ใช่มาจากการ

ที่มีบริษัทขนาดใหญ่ก่ีบริษัท แต่อยู่ท่ีว่า จะมีบริษัท

เล็กๆ ที่มีความคิดใหม่ๆ กี่บริษัท นี่เป็นหัวใจ ซึ่งบางที

ประเทศไทยอาจมองไม่เห็น แต่สิงคโปร์มองเห็น คนของ

เขาเลยฉลาด”

 เขาบอกว่า นั่นคือเหตุผลที่สิงคโปร์ให้ความส�าคัญ

กับการ ‘สร้างคน’ เอามากๆ อย่างการจัดตั้ง A*STAR 

(Agency for Science, Technology and Research) 

ขึ้นมา แล้วจัดสรรเงินเพื่อป้อนไปในเรื่อง ‘คน’ อย่าง 

การให้ทุนการศึกษา ส่งเด็กไปเรียนด้านนี้โดยเฉพาะ 

ปีละนับพันคน สอง ลงในเรื่องงานวิจัยต่างๆ โดยดึง 

ต่างประเทศเข้ามาร่วมมือด้วย เพ่ือสร้างสิ่งใหม่ๆ 

ให้เกิดขึ้น สาม ด้าน Industry Capital การดึงเอา 

ภาคเอกชนมาร่วมโครงการ และสร้างเป็นอาณาจักร

ของคลัสเตอร์ให้เกิดขึ้น โดยมีทั้งมหาวิทยาลัย ศูนย์วิจัย 

ผู้ประกอบการ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ฯลฯ เพื่อสร้าง

นวตักรรมใหม่ๆ และให้เอกชนน�าไปต่อยอดเป็นธุรกิจ

 นี่คือ สิ่งที่พวกเขำเรียก ‘StartUp Nation’

 “นวัตกรรมไม่ได้จ�ากัดแค่ความคิดสร้างสรรค์ แต่

มาจากสิ่งซึ่งเทคโนโลยีผลิตขึ้นมา ฉะนั้นจะต่างกันมาก 

ที่ เ รามีความคิดสร ้างสรรค ์ กับการท่ี เรามีความ
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สร้างสรรค์จากเทคโนโลยี เพราะถ้าไม่มีวิทยาศาสตร์ 

ไม่มีเทคโนโลยี ก็ไม่มีโอกาสที่จะมีมูลค่าเพิ่มสูงๆ ได้” 

เขาสะท้อนความคิด

ดันสิงคโปร์ สู่ ‘Smart Nation’
 ขณะที่ประเทศจะเติบโตได้ก็ต้องท�าให้ StartUp 

ที่ปั ้นขึ้น ขยับไปสู่ค�าว่า Scale Up ให้ได้ นั่นคือ 

ต้องท�าให้บริษัทเล็กๆ เหล่านี้เติบโตขึ้น เขาบอกว่า  

สิงคโปร์ ตั้งหน่วยงานที่ชื่อ SPRING (The Standards, 

Productivity and Innovation Board) เพื่อท�าหน้าที่

หล่อเลี้ยงบรรดา StartUp และท�าให้ SMEs มีความ

สามารถทางการแข่งขันเพิ่มขึ้นได้

 จากแผนสิบปีของ ‘iN2015’ วันนี้สิงโตทะเลว่าย

สู่เป้าหมายแล้ว โดยสามารถวางแพลทฟอร์มทางด้าน 

เทคโนโลยีและข้อมูลท่ีแข็งแกร่ง พร้อมสานต่อไปสู่ 

เป้าหมายใหม่ ทีจ่ะท�าให้สงิคโปร์เป็น ‘Smart Nation’ 

ซึ่งเพ่ิงประกาศไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน ปีที่ผ่านมา 

โดยการน�าเอาเทคโนโลยี ไอที และสิ่งใหม่ๆ มารวมกัน 

เพ่ือสร้างให้ความทันสมัยของสิงคโปร์ขึ้นแท่นระดับ 

‘สุดยอด’ ของโลก ส่งผลกระทบต่อทั้งคุณภาพชีวิต

ประชาชน ความเป็นอยู่ในสังคม ตลอดจนตอบโจทย์ 

การเป็นประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงสุด

 “เขาใช้ไอที เทคโนโลยี ท�าให้เกิดการอยู่ดีกินด ี

ของผู้คน ที่ส�าคัญยังเอาสิ่งเหล่าน้ีมาท�าให้ SMEs 

สามารถเชือ่มต่อกับรฐับาลได้ โดยข้อมลูในเชงิพาณิชย์ 

การค้า และทุกอย่างที่รัฐบาลมี สามารถเชื่อมโยงถึงได้

หมด ลองนึกภาพ SMEs ของเรา ข้อมูลอะไรก็ยังไม่มี 

เงนิไม่ม ีเทคโนโลยีไม่ม ีแล้วอกีสบิปี เราจะไปแข่งอะไร” 

http://newholidays-besttravel.com/wp-content/uploads/2014/06/singapore-best-travel.jpg
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 เขาบอกว่า สงิคโปร์แม้เป็นเกาะทีม่ขีนาดเลก็ แต่มกีารส่งออก 

มากกว่าไทยเกือบสองเท่า นั่นเพราะเขามุ ่งไปที่อุตสาหกรรม 

ซึ่งสามารถเติบโตได้ สร้างผู้ประกอบการที่มีพร้อม สนับสนุนโดย

รัฐบาล ที่ส�าคัญ ‘ไม่ยอมหยุด’ จึงก่อเกิดเป็น SMEs ที่ชาญฉลาด 

ได้อย่างแท้จริง เพราะ Smart Nation กับ Smart SMEs เป็นของ 

คู่กันอยู่แล้ว

 กลับมาดูประเทศไทย เขาบอกว่า เราไม่ได้มีอะไรแตกต่าง

จากสิงคโปร์ แม้แต่หน่วยงานที่ก�ากับดูแลก็มีอยู่พร้อม เรียกว่า

มี ‘องคาพยพ’ ที่พร้อม แต่ติดตรงที่ขาดความครบวงจร ความเป็น

ระบบ และการเชื่อมโยงทุกอย่าง จึงอยู่ในสภาวะ ‘ติดขัด’ ไปหมด

 “เชื่อไหมว่า 15 ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจเราโตดีมาก ส่งออกไม่

แพ้ใคร เพราะเอกชนเข้มแข็งมาก แต่ ณ วันนี้ การส่งออกเริ่มหนัก

ข้อขึ้น เหน่ือยขึ้น เพราะกว่า 70% เป็นการส่งออกสินค้าซึ่งเริ่ม 

จะไม่สามารถแข่งขนัได้แล้ว ถ้าเรายังไม่พยายามคดิหาธุรกิจใหม่ๆ 

ไอเดียใหม่ๆ สร้าง StartUp ใหม่ๆ ที่มีมูลค่าสูงให้เกิดขึ้น เราก็จะสู้

เขาไม่ได้”

 จากสารพัดปัจจัยที่ถาโถม ไม่ว ่าจะการบริหารจัดการ  

การเชื่อมโยง และความมุ ่งมั่นท่ีมีในใจ ขยับให้ไทยไกลจาก

สิงคโปร์ไปเรื่อยๆ ทั้งที่ไม่ใช่ประเทศที่ขาดแคลนที่สุด
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 อย่างไรก็ตาม เขาบอกว่า จุดอ่อนที่ส�าคัญจริงๆ 

ของ SMEs ไทย ก็คือ ขาดการรวมตัวกัน และเอาแต่

ร้องขอ รอฟังข่าวดี

 “รู้จักไหมค�าว่า อัตตา หิ อัตโน นาโถ (ตนเป็น 

ที่พ่ึงแห่งตน) การที่รอให้คนอื่นช่วย พอเขาไม่ช่วย  

เรามสีทิธ์ิเป็น SMEs ไปตลอดชาต ิแต่ถ้าต้องการเป็น 

Smart SMEs ก็ต้องคิดว่า นโยบายดีๆ มาจากใคร 

รัฐบาลจะรู้ไหม SMEs ต่างหากที่รู้ว่า อะไรส�าคัญ 

อะไรไม่ส�าคัญ ซึ่งการรวมตัวกัน ก็เพื่อจัดท�านโยบาย 

แล้วเสนอให้รัฐบาลออกมาเป็นกฎหมายให้ได้”

  “อย่าไปมองว่า รัฐบาลไม่ช่วย แบงก์ไม่ช่วย 

ถ้าคุณไม่ช่วยตัวเองก่อน เราต้องช่วยกันคนละไม้ 

คนละมือ เปลี่ยน SMEs ไทย ให้เป็น Smart SMEs  

จริงๆ แล้วคิดให้ครบวงจร ว่าท�าอย่างไรจะให้เกิด 

StartUp จนกระท่ังเติบโตเป็นองค์กรขนาดใหญ่ได้ 

มองแบบนีแ้ล้วร่วมมอืกันคดิอย่างสงิคโปร์ ซึง่ทัง้หมด 

อยู่ที่พวกเราทุกคน”

  เริ่มต้นจากศึกษาโมเดลสิงคโปร์ แล้วเดินสู่วิถี 

ผู้ประกอบการสุด Smart ด้วยพลังเล็กๆ ของ SMEs 

ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน

http://www.urenio.org/wp-content/iN2015_l.jpg
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 หลายครั้งที่เราง่วง เหงา หาว อยากจะนอน หมดพลัง 

เพลียแรงจะหลับให้ได้ ก็มักหาสารพัดวิธีการมากระตุ้นให้ 

ตวัเองตืน่ บางคนอาจจะล้างหน้าล้างตา อาบน�า้ ออร์เดอร์ 

เครือ่งดืม่เข้มๆ สกัแก้ว อย่าง กาแฟ หรอืเครือ่งดืม่ชกู�าลงั และ

แน่นอนว่าส�าหรับคนสูบบุหรี่ ก็คือการหาที่นั่งปลีกวิเวกชิลๆ 

ในการปฏิบัติภารกิจ แต่จะดีแค่ไหน ถ้าบุหรี่มวนนั้น ช่วยให้

เราหายง่วง แถมยังห่างไกลจากมะเร็งด้วย!

 Eagle Energy Vapor หรือ บุหรี่ชูก�าลัง คือ นวัตกรรม

ใหม่จากประเทศแคนาดา เป็นบหุรีไ่ฟฟ้าท่ีมคีณุสมบตัเิหมอืน 

เครื่องดื่มชูก�าลัง ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ อาทิ คาเฟอีน 

ทอรีนและโสม ไม่มีน�้าตาลและแคลอรี ที่ส�าคัญยังปราศจาก

สารนิโคติน 100 เปอร์เซนต์ ท�าให้ไม่เกิดความเส่ียงต่อโรค

มะเร็ง แถมยังมีกลิ่นหอม เหมาะส�าหรับผู้ที่ต้องการพลังงาน

กระตุน้อย่างเร่งด่วน เพราะคาเฟอนีในบหุรีไ่ฟฟ้านีจ้ะสามารถ 

ซึมเข้าร่างกายได้ดีกว่าวิธีอื่นๆ

  ส�าหรับบุหรี่ 1 มวน ราคา 300 บาท สูบได้ 500 ครั้ง  

แต่จริงๆ การสูบเพียง 5-10 ครั้ง ก็เพียงพอที่จะท�าให้ร่างกาย

รู้สึกสดชื่นตื่นตัว ทั้งนี้ ห้ามสูบเกินวันละ 1 มวน และไม่เหมาะ

กับเด็กและสตรีมีครรภ์นะจ๊ะ  

EAGLE ENERGY 
VAPOR บุหรี่ชูก�าลัง

เรื่อง : นราภิญญ์ สระเกิด
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 มหกรรมกีฬาที่ย่ิงใหญ่ที่สุดแห่งมวลมนุษยชาติ คงหนีไม่พ้นการแข่งขันกีฬา

โอลิมปิก (Olympic Games) ที่ก�าลังจะจัดขึ้นในปี 2016 ณ กรุงริโอ เด จาเนโร 

ประเทศบราซลิ และครัง้ถัดไปในปี 2020 ณ กรงุโตเกียว ประเทศญ่ีปุน่ ซึง่ต่างก็ได้รบั

การจับตามองในเรื่องการประชาสัมพันธ์งานว่า จะท�าออกมาได้โดนใจแค่ไหน?

  แม้จะมีเวลาอีกเหลือเฟือ แต่ประเทศเจ้าแห่งความคิดอย่าง ญี่ปุ่น ก็ไม่รอช้า 

รีบจับมือกับบริษัทครีเอทีฟชั้นน�าอย่าง Party รวมถึงร้านค้าขวัญใจสาวกมินิมอล 

อย่าง Muji และทีป่รกึษา Nikken แปลงโฉมอาคารเทอร์มนิอล 3 ของสนามบนินารติะ  

ให้กลายเป็นสนามกีฬาขนาดย่อม ต้อนรับเทศกาลโอลิมปิกส์ล่วงหน้าถึง 5 ปี

   เริ่มจากเปล่ียนทางเท้าท่ีสุดแสนจะธรรมดาภายในสนามบิน ให้กลายเป็นลู่ว่ิง 

โดยก�าหนดให้ลู่สีแดงส�าหรับผู้โดยสารขาออก และลู่สีน�้าเงินส�าหรับผู้โดยสารขาเข้า 

บนพ้ืนมตีวัเลขทีช่่วยบอกระยะทาง คล้ายกบัการแข่งขนัวิง่มาราธอน เพ่ือให้ผูโ้ดยสาร  

สามารถเดนิไปยังจดุส�าคญัๆ ภายในสนามบนิได้อย่างถูกต้อง ขณะท่ีเฟอร์นเิจอร์และ 

สัญลักษณ์ต่างๆ ก็ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับธีมเกือบทั้งหมด ถือเป็นไอเดียเจ๋งๆ 

ที่ช่วยเรียกน�้าย่อย และสร้างบรรยากาศก่อนการแข่งขัน ได้อย่างน่าสนใจทีเดียว  

OLYMPICS 2020
เปลี่ยนสนามบิน เป็นสนามกีฬา

July - September 2015  67



World Ideas

 ในยุคที่เทคโลยีการส่ือสารเข้ามามีบทบาทแทบ

จะทุกช่วงเวลาของชีวิต ตั้งแต่ตื่นเช้ายันเข้านอน เราทุก

คนต่างใช้สายตาหน่ึงคู่ เพ่งมองไปยังหน้าจอเล็กใหญ่

มากมาย ทั้งสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ ฯลฯ สิ่งที่น่าเป็นห่วง 

คือ พฤติกรรมเสพติดหน้าจอเหล่านี้ ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในวัยท�างาน 

แต่ยังรวมถึงลูกๆ ของเราด้วย

  มีผลส�ารวจพบว่า 1 ใน 6 ของเด็กชาวออสเตรเลีย มีปัญหา

ทางด้านสายตาจากการใช้งานหนัก แต่ไม่ได้เข้ารับการรักษาทันที 

จนเกิดปัญหาเรื้อรัง เนื่องจากพ่อแม่ไม่ทราบถึงปัญหานี้

  บริษัท OPSM จึงผลิตหนังสือนิทานส�าหรับเด็ก ที่มาพร้อมกับ

อุปกรณ์ตรวจสายตา ชื่อว่า Penny The Pirate สิ่งที่ท�าให้หนังสือ

เล่มนี้เป็นมากกว่านิทานธรรมดาๆ คือ ภาพประกอบในเล่มที่

ออกแบบให้มีคุณสมบัติเหมือนกับเครื่องมือตรวจวัดปัญหา

สายตา เช่น การทดสอบสายตาสั้น ตาบอดสี และความผิด

ปกติอื่นๆ ระหว่างที่เด็กอ่านหนังสือ พวกเขาจะถูกทดสอบ

สายตาโดยไม่รู้ตัว และเมื่ออ่านจบ ผลทดสอบจะถูกน�ามา

ประเมินด้วยอุปกรณ์ที่มาพร้อมกับหนังสือ ซึ่งจะช่วยชี้วัด

ว่า สายตาของเด็กคนนั้นปกติหรือไม่ หากพบความผิด

ปกติใดๆ ก็สามารถส่งตัวไปรักษาได้ในทันที 

 Penny The Pirate มีให้ดาวน์โหลดฟรี ทั้งใน

ระแบบ iOS และ Android เพียงแต่ต้องสั่งอุปกรณ์

ทดสอบเพิ่มเติมจาก OPSM นับว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดีย 

สร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์ทั้งในแง่ธุรกิจและสังคม 

PENNY THE PIRATE
ตรวจสายตา ด้วยนิทาน
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“Love is the Heart of Business”
เพราะความรัก คือ หัวใจของธุรกิจ

จอห์น-วิญญู วงศ์สุรวัฒน์
เจ้าของธุรกิจอินเตอร์เน็ตทีวี  
SpokeDark.TV

SMEs ที่รัก 
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ทุกวันศุกร์
09.55 น.SMEs ที่รัก

AD SMEs TV_JOHN winU-NEW.indd   5 7/15/15   3:49 AM



Celeb SMEs
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DJ Poom Menu
ข้าวกล่องเงินล้าน

 เข�เคยเป็นที่รู้จักในน�มของ ‘ดีเจภูมิ’ ภูมิใจ ตั้งสง่า  
ดีเจวิทยุสุดแนว ผู้โด่งดังในหมู่วัยรุ่น อีกท�งหน่ึง คือ ช�ยหนุ่ม 
ผู้รักก�รออกกำ�ลังก�ยจนหล่อล่ำ� กล้�มโต
 วันนี้ เข�ผันคว�มชอบของตนเอง กล�ยม�เป็นธุรกิจ
ทำ�เงินอย่�งไม่น่�เชื่อ จ�กก�รขวนขว�ยห�อ�ห�รสุขภ�พ
รับประท�น เพื่อให้มัดกล้�มคงอยู่ จนลงมือทำ�เอง และที่สุด
คือพัฒน�จนกล�ยเป็นอ�ห�รกล่องเดลิเวอรี ที่ม�ของ  
‘ข้�วกล่องเงินล้�น’ อ�ห�รเพ่ือสุขภ�พ ซ่ึงอ�ศัยอินสต�แกรม 
เป็น...ที่ปล่อยของ

ต้องมีซิกแพค...โจทย์ท�งธุรกิจ 
     ดีเจภูมิเป็นอีกหนึ่งหนุ่ม ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการออกก�าลังกาย ด้วยต้อง

ปรากฏตัวในสปอร์ตไลท์อยู่เนืองๆ และหลายครั้งที่ต้องเปลือยมัดกล้าม 

  “ผมออกก�าลังกายมานาน 22 ปีแล้ว แต่เกิดมาไม่เคยมีซิกแพคเลย เข้าใจ

ผิดมาตลอดว่า ถ้าอยากผอมก็ต้องออกก�าลังกายให้เยอะขึ้น ซึ่งทุกปีช่วงสงกรานต ์

จะมีงานที่ต้องถอดเสื้อโชว์ พอเริ่มมกราคม ผมก็จะเข้าฟิตเนส ออกก�าลังกายเยอะๆ  

วิ่ง 5-10 กิโลเมตร ทุกวัน จนกระทั่ง 3-4 ปีที่แล้ว อยากลองจริงจังดูสักปีว่าถ้าท�า

จนถึงที่สุด ร่างกายเราจะเป็นอย่างไร เลยตัดสินใจ สมัครออนไลน์โค้ชชิ่ง  

เรื่อง : นราภิญญ์ สระเกิด ภำพ : ศรัณย์ เสมาทอง
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 “โค้ชช่ือ โอมำน แดนเจอร่ำ เขาให้โปรแกรมการเทรนและการกิน 

สิ่งที่ได้ คือ ผมรู้ว่าร่างกายควรจะกินอะไรมากน้อยแค่ไหน เขาให้ลิสต์

มาเลย โปรตีน คาร์โบไฮเดรต เครื่องปรุง อะไรที่กินได้ อะไรที่กินไม่ได้ 

กินไป 3 เดือน เห็นอานุภาพจนตกใจ ถ้าคุณกินอาหารที่ดี และมอง 

ตัวเองในกระจก จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายทุกวัน” 

 ผลที่ตามมาคือ ซิกแพค อย่างต้องการ และสุขภาพที่เขาบอกว่า... 

“ดีมาก” 

คว�มเบื่อ ที่ม�ของก�รเริ่มต้นธุรกิจ
 แม้จะได้ผลลัพธ์ท่ีต้องการ แต่การกินอาหารเพ่ือสุขภาพน้ัน  

ไม่วายสร้างความเบื่อหน่าย เนื่องจากเมนูมีจ�ากัด และรสชาติท่ีไม่สู้

ถูกปากนัก 

 “ปัญหา คือ ไม่สามารถกินต่อเน่ืองได้ทุกวัน น่าเบ่ือมาก มีแต่อกไก่ 

แห้งๆ บรอกโคลีต้ม มันต้ม ปรุงรสชาติได้ไม่เยอะ ก็เลยมาปวดหัวกับ

แม่ครัว บอกเขาว่าไม่ต้องย่างไก่ให้กินแล้ว กินไม่ไหว ลองเอาไปท�า

อย่างอ่ืนได้ไหม ลองปรุงดูไหม แล้วไก่ต้มกับไก่ย่างเอามาท�าอะไรได้บ้าง  

จากไก่ย่างก็เอามาสับๆๆ แล้วต้ม ลองปรุงรสก็อร่อยดี เอาแบบไก่แห้ง

มาท�าย�าก็อร่อยดี หรือเอามาผัดไม่ใส่น้�ามัน ใส่น้�าซุปแทน ก็กินได้แทบ

ไม่แตกต่างจากผัดกะเพราทั่วไป ผมเลยกินแบบนั้นมาตลอด”

  ก่อนหน้านั้น เขาเคยมีงานทางอินสตาแกรม ด้วยการรับโพสต์ 1 

ภาพ ต่อค่าจ้าง 6-7 หมื่นบาท เขาเลยคิดว่าถ้ามีค่าจ้างขนาดนั้น ผู้ขาย

ย่อมมีก�าไรงาม เขาจึงเริ่มท�าการตลาดออนไลน์ กับส่ิงที่ตนเองถนัด 

ในอินสตาแกรมชื่อ Teamdjpoom ท�าฟรีเวิร์คช็อปให้ก�าลังใจซึ่งกัน

และกัน ให้ค�าปรึกษากับน้องๆ แฟนคลับ ที่เขาว่าน่าจะเป็นโซเชียล

เน็ตเวิร์กการออกก�าลังกาย ที่ใหญ่สุดในประเทศไทย 

 “ผมรู้สึกว่า ตัวเองเชื่อเรื่อง Clean Food ที่สุดแล้ว แต่มันยาก

เพราะต้องท�าเองทุกวัน คือ ต้องซื้อเอง ผัดเอง ท�าเองหมดเลย แต่เมื่อ 

ผมเชื่อ ก็ควรเริ่มจากตรงนั้น วันแรกผมลงรูปเขียนว่า ขอลองท�าธุรกิจ

ออนไลน์ดู ตอนนี้อยากท�า meal prep (การเตรียมอาหารใส่กล่องไว ้

ทุกวันนี้ เวล�ไปเปิดข�ยที่ไหน
ยอดเร�ถล่มทล�ย เพร�ะอ�ห�ร
ที่ดีต่อสุขภ�พ ไปได้ทุกที่...
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ล่วงหน้าแบบฝรั่ง) ท�าอาทิตย์ละ 1 ครั้ง กินได้ทั้งอาทิตย์  

ใครสนใจบอกนะ ผมขายอาหาร 10 มื้อ 1,000 บาท 

ปรากฏว่าฟีดแบ็คดีมาก มีคนเข้ามาถามจนต้องตอบไลน์ 

ถึงตีสองตีสาม วันรุ่งขึ้นก็ต้องตอบไลน์อีกจนบ่าย จนไม่รับ

ออเดอร์แล้ว เกรงซื้อของไม่ทัน ผมก็ขับรถไปกับแม่บ้าน 

ไปซื้อของ ซื้อไก่ ซื้อกล่อง”

ธุรกิจไปได้สวย แต่ต้องปิดกิจก�ร
 ทุกอย่างดูเหมือนจะไปได้สวย แต่ดีเจภูมิจ�าต้อง

ถอดใจ 

 “ผมช่วยกันนั่งสับไก่ถึงเช้า ตื่นมา อ้าว ลูกค้ามาแล้ว 

ต้องน่ังผัดน่ังท�ากัน เหน่ือยมาก ปัญหาเยอะมาก จนในท่ีสุด 

ขายเสร็จ น็อกเลย ตื่นมาวันรุ่งขึ้น ร้อนในขึ้นเต็มปาก  

ก็เลยโพสต์ขอบคุณทุกคนส�าหรับโอกาส แต่ผมไม่ไหวแล้ว 

ถ้าท�าอะไรไม่ดีก็ขอโทษด้วย เงินที่ได้มาขอบริจาคทั้งหมด 

แล้วก็ปิดกิจการเลย คือ เราแค่อยากได้ความรู้ อยากได้

ประสบการณ์ ซึ่งก็รู้แล้วว่าต้องท�าอย่างไร เหนื่อยอย่างไร 

ยากล�าบากอย่างไร” 

 แต่แล้ว ในที่สุดทุกอย่างก็เริ่มขึ้นใหม่ 

 “วันหน่ึงไปกินข้าวกับที่บ้าน น้องชายถามว่าพ่ีภูมิ

ท�าอะไรอยู่ เราก็บอกว่าลองท�าอาหารขายดู สนุกดี แต่ท�า

ไม่ทัน ออเดอร์เข้ามา 65 ออเดอร์ ท�าได้แค่ 35 ออเดอร์  

ท่ีเหลือต้องโอนเงินคืนไป น้องชายค�านวณดูบอกว่า ออเดอร์

ละ 1,000 บาท วันแรกก็ได้แล้ว 35,000 บาท ถ้าท�าได้ตาม 

ออเดอร์ก็ 65,000 เดือนละร่วม 2 ล้าน พอเราได้ยิน ก็เออ 

เป็นกอบเป็นก�าดี ถ้าเราหาทีมที่ดีได้ เราก็ไม่ต้องเหนื่อย

เหมือนครั้งนั้น  เรารู้ระบบแล้ว รู้ว่าเราผิดพลาดอะไร ท�าไม

ไม่ลองปรับแก้ เปล่ียนส่ิงท่ีเราผิดพลาด หาทีมมาช่วย  

น้องก็เลยถามว่า เรามาท�าด้วยกันไหม เขาท�า Operation 

ส่วนผมท�าการตลาด ท�า Branding ค�านวณอาหาร ดูเรื่อง

เมนูทั้งหมดเอง นั่นคือ จุดเริ่มต้นของเรา”

ยอดข�ยถล่มทล�ย กล�ยเป็น 10 ส�ข�
 หลังจากสองพ่ีน้องเริ่มท�าจริงจัง ระยะแรก ลูกค้า

ต้องไปรับของเอง จากนั้นเพ่ืออ�านวยความสะดวกและ

ขยายตลาดให้กว้างขึ้น จึงกลายเป็นเดลิเวอรีส่งถึงบ้าน 

เร่ิมต้ังแต่ใช้วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างบ้าง แท็กซ่ีบ้าง ปัจจุบัน 

เขามีท้ังหมด 10 สาขา ด้วยยอดขายท่ีสูงมาก ไม่เป็นสอง 

รองใคร ดูได้จากปริมาณไก่สดที่น�ามาเป็นวัตถุดิบ เขาใช้

ถึงสัปดาห์ละ 2 ตัน

 “ทุกวันนี้ เวลาไปเปิดขายที่ไหน ยอดเราถล่มทลาย 

ไม่ว่าจะไปออฟฟิศ ฟิตเนส มหาวิทยาลัย คอนโดฯ 

หมู่บ้าน โรงพยาบาล เราไปได้ทุกที่ เพราะสุดท้าย อาหาร

ที่ดีต่อสุขภาพ ไปได้ทุกที่ ทุกเพศ ทุกวัยจริงๆ”

 จากเริ่มท�าในสิ่งที่ชอบ จนเห็นโอกาสในการท�าเงิน 

ดีเจภูมิสามารถฝากถึงผู้ ท่ีอยากเป็นผู้ประกอบการได้ 

เต็มปากเต็มค�า

 “โอกาสมีทุกที่ ขอแค่พยายามมองให้ออก ลองมอง

หาว่า มีโอกาสตรงไหนบ้าง”  

DJ Poom Menu
โทร. 09 9126 0722
www.djpoommenu.com
Email: djpoommenu@gmail.com
Facebook / Instagram: DJ Poom Menu

July - September 2015  73



SMEs NEWs

 ภายหลังคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) ซึ่งมี  

พลเอก ประยุทธ ์ จันทร ์โอชำ นายก

รัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ เป็นประธานฯ ได้มอบนโยบาย

ให้ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อม (สสว.) มุ่งเน้นการท�างานใน

เชิงยุทธศาสตร์ และให้เน้นการประสานและ

บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ  

เอกชน รวมถึงเครือข่ายผู ้สนับสนุนและให้

บริการในการขับเคลื่อนการส่งเสริม SMEs 

ของประเทศ การด�าเนินงานของ สสว. จึงมุ่ง

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยแวดล้อม

ให้เอื้อต่อการด�าเนินธุรกิจของ SMEs ด้วย

การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีมี

ภารกิจในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs 

โดยมีงานน�าร่องภายหลังปรับโครงสร้างใหม่ 

คือ ความร่วมมือกับศูนย์ด�ารงธรรม กระทรวง

มหาดไทย เปิดจุดให้บริการความรู้และรับขึ้น

ทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศ

 ไมตรี อินทุสุต รองปลัดกระทรวง

มหาดไทย เปิดเผยว่า จากนโยบายของนายก

รัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่

ต้องการให้ผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศ 

ได้ขึน้ทะเบยีนผูป้ระกอบการ SMEs และเข้าถึง 

บริการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ กระทรวง

มหาดไทย โดยศูนย์ด�ารงธรรม จึงได้ร ่วม

กับ สสว. ในการให้บริการข้อมูลและรับขึ้น

ทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศ 

พร้อมทั้งเชื่อมโยงเว็บไซต์ของ 2 หน่วยงานใน

การเชื่อมต่อข้อมูล ความรู้ รวมถึงงานบริการ

ด้านต่างๆ ไปสูผู่ป้ระกอบการ SMEs เน่ืองจาก

ศูนย์ด�ารงธรรม มีจุดให้บริการรับเรื่องราวของ

ประชาชนในทุกจังหวัดทั่วประเทศอยู่แล้ว 

การเพิ่มจุดให้บริการผู้ประกอบการ SMEs จึง

เป็นการอ�านวยความสะดวกให้กับผูป้ระกอบการ 

SMEs ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศ 

 วิมลกำนต์ โกสุมำศ รองผู้อ�านวยการ 

รักษาการแทนผู้อ�านวยการ ส�านักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

เปิดเผยว่า ความร่วมมือระหว่าง สสว. และ 

ศูนย์ด�ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ในครั้งนี้  

จะช่วยให้ สสว. มีจุดรับเรื่องราว รวมถึงการ

รับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการทั่วประเทศ ซึ่งจะ

เป็นหน้าด่านส�าคัญที่ท�าให้ สสว. รับรู้ตัวตน 

ของผู้ประกอบการ SMEs รับรู้ความต้องการ 

รบัความช่วยเหลอืจากภาครฐั น�ามาใช้ในการ 

จดักลุม่ผูป้ระกอบการ SMEs ตามประเภทธุรกิจ  

และวงจรธุรกิจ เพ่ือจดัท�ายุทธศาสตร์ นโยบาย 

และมาตรการส่งเสริม SMEs ได้สอดคล้อง

กับความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs 

ที่ส�าคัญยังเป็นการเพ่ิมช่องทางการติดต่อ

ส่ือสารรวมถึงบริการต่างๆ ที่ภาครัฐมี ไปสู่ 

ผู้ประกอบการ SMEs อีกด้วย 

 ทั้งนี้ ภายหลังที่ สสว. ได้ปรับโครงสร้าง

องค์กรเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายที่ได้รับ 

มอบหมาย ซึ่งโครงสร้างดังกล่าวได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการฯ เมื่อเดือน

มีนาคมท่ีผ่านมา การด�าเนินงานของ สสว. 

จะมุ่งเน้นบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวง  

สสว. เดินหน้�ส่งเสริม SMEs สนองตอบนโยบ�ยรัฐบ�ลด้วยบทบ�ทเป็น
หน่วยง�นเชิงยุทธศ�สตร์ ประส�นและบูรณ�ก�รภ�ครัฐ-เอกชน ขับเคลื่อน
ก�รส่งเสริม SMEs นำ�ร่องด้วยงบบูรณ�ก�รง�นส่งเสริม SMEs ของ
ประเทศ ประจำ�ปี 2559 พร้อมประส�นคว�มร่วมมือหน่วยง�นต่�งๆ เพื่อ
บูรณ�ก�รก�รให้บริก�รต่�งๆ ของภ�ครัฐ เข้�ถึงผู้ประกอบก�รทุกภ�คส่วน 
ล่�สุดจับมือศูนย์ดำ�รงธรรม กระทรวงมห�ดไทย เปิดจุดบริก�รคว�มรู้และ
รับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบก�ร SMEs ทั่วประเทศ เพื่อประส�นส่งต่อคว�ม
ต้องก�รของ SMEs ไปยังหน่วยง�นให้บริก�ร

สสว. จับมือ ศูนย์ด�ารงธรรม
น�าร่องความร่วมมือตามนโยบายรัฐบาล 

เรื่อง : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
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สสว. ผนึกกำ�ลัง 9 หน่วยง�น ขับเคลื่อนก�รพัฒน�เครือข่�ยเอสเอ็มอีใน 18 
กลุ่มจังหวัด ตั้งเป้�สร้�ง 54 เครือข่�ยทั่วประเทศเข้มแข็ง เพิ่มขีดคว�มส�ม�รถ
ก�รแข่งขันสู่ผู้ประกอบก�รไม่น้อยกว่� 10,000 ร�ย หวังผลักดันเครือข่�ย
ธุรกิจ SMEs เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ เพื่อต่อยอดสู่ระดับประเทศ

สสว. ผนึกก�าลัง 9 หน่วยงานรัฐ
สร้างเครือข่าย SME ทั่วประเทศ 

และหน่วยงานภาครฐัต่างๆ ท่ีมภีารกจิในการส่งเสรมิ  

SMEs รวมถึงองค์กรภาคเอกชน เพ่ือให้กลไกการ

ส่งเสริม SMEs มีประสิทธิภาพมากข้ึน ไม่เกิดการ

ซ�้าซ้อนในการท�างาน 

 ส�าหรับการด�าเนินงานของ สสว. ในปี 2558 นี้  

จะด�าเนินงานภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์ส�าคัญ คือ  

1.บูรณาการการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือส่งเสริม 

SMEs ให้มีประสิทธิภาพ 2.ส่งเสริมและพัฒนา 

SMEs โดยมุ ่งเน ้นการพัฒนาตามวงจรธุรกิจ 

3.สร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าและบริการของ SMEs 

และ 4.เชื่อมโยงเครือข่ายภาครัฐและเอกชนทั้งใน

และต่างประเทศ 

 โดยงานท่ีประสบความส�าเร็จเป็นรูปธรรม 

สะท ้อนการเป ็นหน่วยงานเชิงนโยบายที่ชี้น�า 

การส่งเสริม SMEs ของประเทศ คือ การจัดท�า 

งบประมาณแบบบูรณาการงานส่งเสริม SMEs 

ของประเทศ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากนายก

รัฐมนตรเีรยีบร้อยแล้ว และแผนงานดงักล่าวจะเป็น 

คู่มือให้ส�านักงบประมาณใช้เป็นเป้าหมายหลัก

ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วย

งานกระทรวง และส่วนราชการต่างๆ ที่เสนอขอ 

งบประมาณเกี่ยวกับการส่งเสริม SMEs ในป ี

2559 ซึ่งงบประมาณแบบบูรณาการดังกล่าว 

ม ีม.ร.ว.ปรดียิำธร เทวกลุ รองนายกรฐัมนตรฝ่ีาย 

เศรษฐกิจ เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาการจดั

ท�างบประมาณฯ โดยมีหน่วยงานในระดับกระทรวง

และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นคณะท�างาน 

 ในส่วน สสว. เป็นหน่วยงานหลักในการศึกษา 

วิเคราะห์ เพื่อก�าหนดเป้าหมายการส่งเสริม SMEs 

และร ่วมพิจารณากลั่นกรองแผนงานส่งเสริม 

SMEs ที่ครอบคลุมทั้งภาคการผลิต ภาคการค้า 

ภาคบริการ และภาคเกษตรแปรรูป และในทุกวงจร

ของการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งจะท�าให้เห็นถึงการส่งเสริม 

SMEs ของประเทศอย่างชัดเจน ทั้งในเรื่องของ 

แผนงาน งบประมาณ และผลการส่งเสริม 

 วิมลกำนต์ โกสุมำศ รองผู้อ�านวยการ รักษาการแทนผู้อ�านวยการส�านักงาน 

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า โครงการสนับสนุน 

เครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด ได้รับการบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ระยะเร่งด่วนปี 2558 ภายใต้ยทุธศาสตร์ที ่4 (Power)   

คือการเชื่อมโยงเครือข่ายภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมและ

พัฒนา SMEs ซึ่งโครงการดังกล่าว สสว. ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน 

ภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวม 9 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส�านักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมหม่อนไหม กรม

ประมง กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  และ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

 “ปัจจุบันการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ หรือ Cluster ถือเป็นแนวทาง

หนึ่งในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน เน่ืองจากการรวมกลุ่มก่อให้เกิด

โอกาสในการสร้างความรู ้จัก การแลกเปล่ียนเรียนรู ้ การพัฒนากิจกรรมระหว่าง 

ผู ้ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรม และผู ้ เ ก่ียวข ้องทั้งในและนอกพ้ืนท่ี  
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ซึ่งจะสามารถต่อยอดเป็นสังคมหรือเครือข่ายที่มีพลังอ�านาจ

ในการต่อรอง และผลักดันให้ภาคธุรกิจเติบโตได้อย่างต่อเน่ือง

และย่ังยืน ซึง่การด�าเนนิงานในครัง้นีนั้บเป็นการเริม่ต้นของการ 

บรูณาการงานส่งเสรมิ SMEs อย่างเป็นรปูธรรม โดย สสว. ท�าหน้าท่ี

ก�าหนดยุทธศาสตร์และแผนปฏบิตักิารร่วมกับหน่วยงานภาครฐั 

และเอกชน ซึ่งเป็นหน่วยร่วมด�าเนินการ”  วิมลกานต์ กล่าว

 ทั้งนี้ โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด 

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) ในการประชุม ครั้งที่ 1/2558 

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 วงเงินงบประมาณ 309 ล้านบาท 

โดยคัดเลือกกลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพ

ทั่วประเทศ ทั้งในภาคการเกษตรแปรรูป ภาคอุตสาหกรรม 

ภาคการค้า และภาคบริการ รวมจ�านวน 54 เครือข่าย เข้าสู่

กระบวนการพัฒนา 

 โดยหน่วยร่วมด�าเนนิการแต่ละแห่ง จะท�าหน้าทีเ่ป็นเสมอืน 

พ่ีเลี้ยงดูแลกลุ่ม Cluster ในแต่ละพ้ืนท่ีตามความเช่ียวชาญ 

ได้แก่ ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 18 เครือข่าย

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 17 เครือข่าย กรมส่งเสริมการเกษตร  

6 เครือข่าย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 7 เครือข่าย  

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

2 เครือข่าย กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม และ 

กรมการข้าว หน่วยงานละ 1 เครือข่าย 

 ตัวอย่างเช่น กรมหม่อนไหม จะดูแลกลุ่มอุตสาหกรรม

ไหมไทย ในพ้ืนที่กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและ

ตอนล่าง 1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตไหม

ไทยแบบครบวงจร เป็นต้น 

 ส�าหรับแนวทางในการพัฒนากลุ่ม Cluster แบ่งเป็น 2 

กิจกรรมหลัก คือ 1.การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

เครือข ่าย โดยจัดท�าแผนพัฒนาเพ่ือเป ็นยุทธศาสตร ์

สนับสนุนกลุ ่มเครือข ่าย และขับเคลื่อนผ ่านกิจกรรม

เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย อาทิ  

การสร้างระบบการบริหารงานเครือข่ายและการบริหาร

สมาชิก การแลกเปล่ียนและถ ่ายทอดประสบการณ์  

องค์ความรู้ การจัดกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายใน

ลักษณะ Supply Chain เป็นต้น 

 2.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเชิงธุรกิจของเครือข่าย 

อาทิ การพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ  

โลจิสติกส์ การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ โดยการน�า

เทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยมาประยุกต์เพ่ือใช้เพ่ิม

มูลค่า การออกแบบและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และ 

บรรจุภัณฑ์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเชิงรุก หรือการ

สร้างนวัตกรรมทางการตลาด โดยเฉพาะกับกลุ่มเครือข่าย

ที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการตอบโจทย์ของตลาด 

เพื่อเปิดโอกาสทางการตลาดให้กับกลุ่มเครือข่าย เป็นต้น

 “การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกันในรูปแบบ  

Cluster จ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจท่ีจะผลักดัน 

ให้การด�าเนินการต่างๆ เป็นไปตามแนวทางที่ก�าหนด น�าไป

สู่การสร้างความร่วมมือเพ่ือเสริมสร้างจุดเด่น และแก้ไขจุด

อ่อนของตนเองให้เข้มแข็งมากขึ้น ขณะเดียวกันต้องคงความ

จ�าเป็นในการแข่งขันทางธุรกิจด้วย ซึ่งเมื่อถึงระยะเวลาหนึ่ง

แล้ว คลัสเตอร์ที่มีศักยภาพจะมีความเป็นพลวัต (Dynamic) 

และอยู่ได้อย่างย่ังยืนด้วยตัวเอง (Sustainable) ในที่สุด” 

วิมลกานต์ กล่าว

 อย่างไรก็ดี สสว. เชื่อมั่นว่า การด�าเนินโครงการ

สนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัดนี้ จะช่วยพัฒนา

ศักยภาพเครือข่าย SMEs เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ในพื้นที่ และก่อให้เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจของผู้ประกอบการ 

SMEs ในลักษณะเครือข่าย และเชื่อว่าผู้ประกอบการ SMEs 

ในเครือข่าย ที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการพัฒนาขีดความ

สามารถในการแข่งขันไม่น้อยกว่า 10,000 ราย มีโอกาส

ทางการตลาด รวมถึงมกีารขยายตัวทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 

1,000 ราย และสามารถลดต้นทุนในการด�าเนินธุรกิจได้ 

ไม่น้อยกว่า 150 ล้านบาท  
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กาญจนบุรี 
ย้อนอดีต เสพประวัติศาสตร์ ที่...

ถ้�เปรียบว่� ‘ชีวิต คือ ก�รเดินท�ง’ ก�รเดินท�งในครั้งนี้ ดูจะมีคุณค่�
ม�กกว่�ครั้งไหนๆ ไม่บ่อยนักที่คนกรุงอย่�งเร�จะปฏิเสธภูเข� และ
ทะเล เพื่อมุ่งหน้�สู่ดินแดนประวัติศ�สตร์อย่�ง ‘ก�ญจนบุรี’ แม้เร� 
จะเกิดไม่ทันได้เห็นสงคร�ม แต่อย่�งน้อยผู้คนที่นี่ก็น่�จะบอกได้ว่�
ในอดีตเร�เคยผ่�นอะไรม�บ้�ง และโชคดีแค่ไหนที่ประเทศเร�ยังมี 
‘ประวัติศ�สตร์’ ให้ได้จดจำ�...

เรื่อง/ภำพ : นราภิญญ์ สระเกิด

 สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่ส�าคัญของท่ีนี่ คงหนีไม่พ้น

สะพานข้ามแม่น�า้แคว หนึง่ในสญัลกัษณ์ของสงครามโลก ครัง้ที ่ 2  ซึง่ยงัคง 

อยู่ในความทรงจ�าของใครหลายคน...ทุกเย็นจะมีนักท่องเที่ยว ทั้งไทย 

จีน ฝรั่ง มารอคอยเวลาที่จะได้ยินเสียง “ปู๊น ปู๊น” ของหัวขบวนรถจักร  

บนเส้นทางรถไฟสายมรณะสายนี้

 ห่างจากสะพานข้ามแม่น�า้แควเพียง 100 เมตร มพิีพิธภัณฑ์ท่ีน่าสนใจ  

ชื่อว่า หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์สงครำม ภายในมีการจัดแสดงเรื่องราว 

เก่ียวกับสงครามโลกครั้งที่ 2 ไว้อย่างละเอียด โดยเฉพาะข้าวของ 

เครื่องใช้จริง ที่หลงเหลือมาจากค่ายกักกันเชลยศึกขณะก่อสร้างสะพาน

ข้ามแม่น�้าแคว ทั้งมอเตอร์ไซค์ รถยนต์ เครื่องดนตรี รวมถึงภาพถ่าย

บุคคลส�าคัญในประวัติศาสตร์ นอกจากนั้น ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ 

ในหัวข้ออื่นๆ เช่น สงครามไทย-พม่า สมนุไพรไทย ฯลฯ เรยีกได้ว่า เกินคุม้ 

เมือ่เทียบกับค่าแรกเข้าเพียง 40 บาทเท่าน้ัน
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 หลังเติมความรู ้จนอิ่มสมอง ตกเย็นเราขี่มอเตอร์ไซค์จากทางรถไฟ 

ไปจอดท่ีท่าเรอืชกุโดน แล้วนัง่เรอืต่อไปยงัท่ีพักบนเกาะเกษม เกาะเลก็ๆ ซึง่ตัง้

อยู่ใจกลางแม่น�้าแม่กลอง และเนื่องจากทั้งเกาะมีที่พักเพียงแห่งเดียวเท่านั้น

ท่ีนี่จึงค่อนข้างเป็นส่วนตัว หลายคนนิยมมาแฮงเอาท์ตกปลา ตกกุ้งบนแพ  

หรอืใช้เวลาช่วงวนัหยุดอยู่กับครอบครวั  ถือเป็นอกีหน่ึงความประทับใจในทรปิน้ี

 รุง่เช้าเราได้แวะไปเย่ียมชม พพิธิภณัฑ์ทำงรถไฟไทย-พม่ำ ซึง่เจาะลกึ 

เรื่องราวการสร้างทางรถไฟ ในสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 ทั้งการออกแบบ

การก่อสร้าง รวมถึงชีวิตความเป็นอยู ่ของเชลยศึก ที่ ถูกเกณฑ์มาเป็น 

แรงงานทาสในการสร้างทางรถไฟความยาวกว่า 415 กิโลเมตรสายน้ี

จากแผ่นดนิ...ข้ามแม่น�า้...ผ่านภเูขา...เข้าป่าทึบ กลบัต้องแลกมาด้วยชวีติของ

ผูค้นนบัหมืน่นับพันทีต่่างล้มตายดัง่ใบไม้ร่วง ทัง้จากโรคร้ายและการถูกทารณุ

ถึงกับมีค�ากล่าวที่น่าสลดใจว่า “1 ศพ ต่อ 1 ไม้หมอน ที่รองรางรถไฟ”

   ไม่น่าเชือ่ว่า การเดนิชมพิพิธภัณฑ์แห่งนีเ้พียงช่วงเวลาสัน้ๆ จะท�าให้เรา

รูส้กึหดหู่มาก จนไม่อยากหวนกลบัไปยังเส้นทางรถไฟสายมรณะแห่งน้ันอกีเลย

นั่นคงเพราะเบื้องหลังสิ่งก่อสร้างอนังดงามทีเ่ราเหน็ ไม่ได้มแีค่เหลก็ ไม้ โลหะ 

แต่ยงัมเีลอืดเน้ือและชวีติของผูบ้รสิทุธ์ิอกีเป็นจ�านวนมาก

  ส�าหรบัจดุหมายปลายทางสดุท้ายในทรปิน้ี คอื สสุำนทหำรสมัพนัธมิตร  

สถานที่แห่งความทรงจ�าทางประวัติศาสตร์ ซึ่งได้บรรจุกระดูกเหล่าทหาร

จากกลุ่มประเทศสัมพันธมิตร ที่เสียชีวิตระหว่างการสร้างทางรถไฟ จ�านวน 

6,982 หลุม โดยทุกหลุมมีระบุชื่อ อายุ และประเทศบ้านเกิดที่ทหารแต่ละคน

จากมา เราบังเอิญไปสะดุดตากับข้อความเล็กๆ ข้อความหน่ึงบนไม้กางเขน

ข้อความที่เล็กแต่ทรงพลัง “Thank you for saving our Country” 

 ขอบคุณนะที่ช่วยปกป้องประเทศ และประวัติศาสตร์ของเรา  
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Happy Day Diet
 ถ้าเคยคิดว่า อาหารกล่องไม่สามารถควบคุม

น�้าหนักได้  Fox Box อาจท�าให้ต้องคิดใหม่

 น่ีคืออาหารกล่องที่ผ่านการปรุงอย่างพิถีพิถัน

ปราศจากน�้ามัน จัดวางองค์ประกอบลงบรรจุภัณฑ์

หน้าตาน่ารับประทาน พร้อมส่ง

 Fox Box เป็นอาหารเพ่ือสขุภาพแบบเดลเิวอร ี

ส�าหรับหนุ่มสาวออฟฟิศ ท่ีต้องการควบคุมอาหาร 

หรือลดน�้าหนัก และกลุ่มคนรักสุขภาพที่มีพฤติกรรม

การด�าเนินชีวิตแบบเร่งรีบ 

 เมนตู่างๆ มกีว่า 40 เมน ูทัง้คาว หวาน ไม่ว่าจะเป็น 

เมนูที่คุ ้นเคยอย่าง ข้าวมันไก่ ข้าวกะเพราไก่น�้า  

ผัดไทยกุ้งสด หรือแม้กระท่ังอาหารต่างชาติ เช่น 

ข้าวบลูโกกิไก่เกาหลี เบอร์เกอร์ปลา ฯลฯ ซึ่งผู้ผลิต 

มุ่งให้เป็นการควบคุมโภชนาการ ที่พอดีต่อร่างกาย 

เพื่อลดความกังวลต่อปริมาณสารอาหารที่จะได้รับ

 ส�าหรับวิธีการส่ัง… สามารถส่ังทีละเมนู หรือ

สั่งเป็นคอร์ส ซึ่งมีให้เลือกถึง 3 แบบ ได้แก่ Super 

Slim Box, Everyday Box และ Extra Protein Box  

นอกจากนั้น Fox Box Bootcamp ยังมีคอร์สออก

ก�าลังกายและควบคุมอาหาร โดยมีเทรนเนอร์ดูแล

อย่างใกล้ชิด ไว้เป็นทัพเสริมอีกต่างหาก

 หากรักจะหันมาดูแลสุขภาพ แต่ยังกังวลกับ 

ภาระท่ีเร่งรีบในแต่ละวัน ลองเริ่มจากการกินอาหาร 

ทีม่ปีระโยชน์ สามารถรบัประทานได้ทกุวัน นอกจาก 

ท�าให้รูปร่างดีแล้ว ยังช่วยในเรื่องปรับสมดุลของ

ร่างกาย ให้ห่างไกลโรคอีกด้วย

เรื่อง : บัลลังก์ อ�่าบุญ

Contact 
Fox Box 

โทร. 09 4559 0566 
Line: foxboxdiet

Email: foxboxdiet@gmail.com
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  Salmon Box
 แซลมอนซาชิมิชิ้นโตๆ เนื้อหนานุ่ม ข้าวหน้า

ปลาไหล ข้าวหน้าเอ็นกาวะแสนอร่อย ย�าสาหร่าย

และอีกหลายเมนู เหล่านี้ไม่ใช่แค่ภาพ แต่ก�าลัง

ถูกส่งถึงมือผู ้รับประทานด้วยบริการเดลิเวอร ี

ทั่วประเทศ Salmon Box ใช้วัตถุดิบเกรดพรีเมียม 

จากนอร์เวย์ เคียงคู่ซอสโชยุสูตรเฉพาะ ซึ่งเคี่ยว 

จนหอม หวาน กลมกล่อม ที่กล่าวขานกันว่า...

ไม่มีใครเหมือน

Contact 
SalmonBox

โทร. 08 0945 9145
Facebook / Instagram / Line: SalmonBox
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Glitz Party BKK  
 ส�าหรับผู้เป็นพ่อแม่ คงไม่มีอะไรท่ีจะมีความสุขมากกว่า 

ภาพเจ้าตัวน้อยตาโตกับของขวัญที่ได้รับ 

 วันนี้ เด็กๆ มีปาร์ตี้ของตัวเองได้จาก Glitz Party BKK  

ธุรกิจจัดปาร์ตี้ส�าหรับเด็ก ที่จ�าลองความฝันของคุณหนูๆ 

ให้เกิดขึ้นจริงในวันส�าคัญ ไม่ว่าจะเป็นวันเกิด ปิดภาค หรือ

แม้แต่วันที่อยากฉลองความสุขร่วมกัน 

 แพรว-ภัคพร อ�ำนำจเถลิงศักดิ์ หนึ่งในหุ ้นส่วน  

Glitz Party BKK  อาศัยความเป็นคนรักเด็ก ผนวกกับความฝัน 

แต่วัยเยาว์ น�าเสนอปาร์ตี้ที่โลดแล่นไปกับวัยใส ด้วยธีมงาน 

จ�าลองจากตัวการ ์ตูน Disney เทพนิยายหรือ ตามใจ 

เจ้าตัวน้อยในทุกรายละเอียด รวมทั้งสีสันของงาน คัพเค้ก ฯลฯ 

เพ่ือช่วยส่งต่อความรู้สึกดีๆ เหล่านี้ ให้เป็นความทรงจ�าแสน

พิเศษแก่เจ้าตัวน้อยต่อไป

 ผู ้สนใจสามารถเลือกบริการได ้ตามความต้องการ 

ผ่าน Facebook Fan Page ‘Glitz Party BKK’ และคลิกที่  

Contact Us ซึ่งจะลิงค์ไปยังแบบสอบถามความต้องการ 

ให้แปรเปลี่ยนเป็นความสุขและรอยยิ้มร่วมกัน

Contact 
GlitzPartyBKK 

โทร. 08 6393 4472
Facebook / Instagram / Line: GlitzPartyBKK

Email: info.glitzparty@gmail.com

เรื่อง : บัลลังก์ อ�่าบุญ
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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
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