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ญี่ปุ่นกับวิวัฒนาการด้านสิ่งแวดล้อม

ดาว ประเทศไทย หนุนสร้างพันธมิตร
สู่อุตสาหกรรมยั่งยืน

Big Data: ยุทธวิธีพัฒนาธุรกิจ SMEs 
เพื่อการแข่งขันอย่างมีช้ันเชิง (ตอนที่ 2)

โอกาส SMEs ไทยในตลาดมาเลเซีย

ทิศทางพลังงานอาเซียน

การน�าระบบ IT มาใช้ในองค์กร
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		 SMEs	 เป็นกลุ่มธุรกิจที่ส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยและภูมิภำคอำเซียน	 ซึ่งจำกตัวเลขของ										

สถำบันระหว่ำงประเทศเพื่อกำรค้ำและกำรพัฒนำพบว่ำ	 ปัจจุบันมี	 SMEs	 กว่ำร้อยละ	 96	 ของจ�ำนวนวิสำหกิจทั้งหมด																													

ในระบบเศรษฐกิจภูมิภำคอำเซียน	สำมำรถสร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจร้อยละ	42	ของมูลค่ำรวมทำงเศรษฐกิจของภูมิภำค	และส่งผล

ให้เกิดกำรจ้ำงงำนถึงร้อยละ	73	ของกำรจ้ำงงำนทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจ	

		 ดังนั้นในปี	2015	จึงมีควำมมุ่งมั่นผลักดันให้	ASEAN	SMEs	เป็นวิสำหกิจระดับโลก	(World-class	Enterprises)	ให้ได้	โดยมี

กำรสนับสนุนด้ำนนโยบำยจำกภำครัฐเข้ำมำกระตุ้นเพื่อให้	SMEs	ในประเทศเกิดกำรพัฒนำทั้งในด้ำนเทคโนโลยี	ทักษะด้ำนแรงงำน	

กลยุทธ์ทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศ	 เพื่อเตรียมควำมพร้อมสู่กำรรวมตัวประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนปลำยปีนี้	 จึงควรหันมำพัฒนำ

ศักยภำพในกำรด�ำเนินธุรกิจที่มีกำรผนวกประเด็นด้ำนกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมและกำรจัดกำรพลังงำนไว้ในทุกๆ	 ข้ันตอนกำรท�ำงำน	

ไปพร้อมๆ	กบักำรเพ่ิมศักยภำพของคนภำยในองค์กรให้เท่ำทนัสถำนกำรณ์ทีเ่ปลีย่นไป	ร่วมกบักำรใช้หลักกำรบรหิำรจดักำร	เทคโนโลยี

และนวัตกรรมต่ำงๆ	 ให้เหมำะสมกับองค์กรประยุกต์ใช้เพื่อน�ำไปสู่กำรลดต้นทุนกำรผลิต	 เพิ่มผลผลิต	 และภำพลักษณ์ท่ีดีของภำค

ธุรกิจและอุตสำหกรรม

		 ส�ำหรับประเทศไทยเองควรมีกำรเตรียมควำมพร้อมท่ีเหมำะสมโดยเฉพำะสินค้ำและบริกำรท่ีอำจเกิดผลกระทบจำกกำร										

เปิดกำรค้ำเสรี	เช่น	สินค้ำเกษตร	ได้แก่	น�้ำมันปำล์ม	มะพร้ำว	ข้ำว	ชำ	ฯลฯ	ด้ำนอุตสำหกรรม	ได้แก่	ปิโตเลียม	ยำง	เหล็ก	พลำสติก	

ยำ	 ฯลฯ	 เพื่อให้ธุรกิจสำมำรถแข่งขันด้ำนคุณภำพของสินค้ำและรำคำในตลำดได้	 ด้วยกำรสร้ำงโอกำสให้เกิดแก่ธุรกิจของตนเอง							

ไม่ว่ำจะเป็นขนำดเลก็	ขนำดกลำง	ขนำดใหญ่	ควรหนัมำพฒันำประสทิธภิำพในกำรด�ำเนนิธรุกจิ	ทัง้กำรลดต้นทนุกำรผลติ	เพิม่ผลผลติ	

และกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำตใิห้เกดิประโยชน์สงูสดุ	รวมถงึกำรสร้ำงพนัธมติรและพฒันำเครอืข่ำยวสิำหกจิโดยน�ำจดุเด่นของแต่ละ

ธุรกิจมำเชื่อมโยงเกื้อหนุนกัน	 นอกจำกท�ำให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ระหว่ำงกันแล้ว	 ยังก่อให้เกิดควำม

แข็งแกร่งของวิสำหกิจภำยในประเทศอีกด้วย

ศิริธัญญ์	ไพโรจน์บริบูรณ์

บรรณำธิกำรบริหำร	:	ศิริธัญญ์	ไพโรจน์บริบูรณ์

บรรณำธิกำร	:	วริยำ	สรรคชำ

กองบรรณำธิกำร	:	ภัทรำ	จิตรำนนท์	ดร.	จุฑำมำส	แก้วสุข

ธนพร	ค�ำขจร	จฑุำมำศ	ขำวสงัข์	ศิริรัตน์	จุลพฤกษ์

ออกแบบรูปเล่ม	:	วริยำ	สรรคชำ

พิมพ์ที่	:	มำตำกำรพิมพ์	

เจ้ำของ	:	มูลนิธิสถำบันสิ่งแวดล้อมไทย

16/151	เมืองทองธำนี		ถนนบอนด์สตรีท	ต�ำบลบำงพูด

อ�ำเภอปำกเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี	11120
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โดย	:
วริยำ	สรรคชำ

ASEAN SMES

		 ประเทศส่วนใหญ่ในอาเซียนเป็นประเทศเพื่อนบ้าน	 ที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย	 มีวัฒนธรรม	 อาหารการ
กินอยู่คล้ายคลึงกัน	เมื่อมีการเปิดเสรีทางภาษีและการค้า	จึงเป็นโอกาสดีในการเข้าไปขยายตลาดประเทศเพื่อนบ้าน	
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ	CLMV	(กัมพูชา	สปป.ลาว	 เมียนมา	และเวียดนาม)	ที่มีทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นแหล่ง
วัตถุดิบการผลิตอยู่จ�านวนมาก	 เช่น	 น�้ามัน	 ป่าไม้	 เหมืองแร่	 ฯลฯ	 ซ่ึงเหมาะส�าหรับการลงทุนภาคอุตสาหกรรม 
การผลิตเป็นอย่างยิ่ง 
 

  คุณวิมล ปั้นคง	ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักพัฒนำองค์ควำมรู้	สถำบันระหว่ำงประเทศเพื่อกำรค้ำและกำรพัฒนำ	(องค์กำรมหำชน)	กล่ำวใน

งำนสัมมนำหลักสูตร	 กำรบริหำรจัดกำรธุรกิจแบบองค์รวม:	 สร้ำงมำตรฐำนสถำนประกอบกำรยุค	 Digital	 SMEs	 รุ่นท่ี	 2	 ของมูลนิธิ-							

สถำบนัสิง่แวดล้อมไทย	ให้ฟังว่ำ	ควำมเป็นหน่ึงของอำเซยีนจะเปลีย่นแปลงกำรท�ำธรุกจิในภมูภิำคนีอ้ย่ำงมำกในอนำคต	เพรำะท�ำให้ประเทศ

เพื่อนบ้ำนตื่นตัวขึ้นและปรับตัวเร็วมำก	โดยเฉพำะ	CLMV	กลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจก�ำลังเติบโต	รัฐบำลออกกฎหมำยสนับสนุนให้นักลงทุน

ต่ำงชำตเิข้ำไปลงทุนเพือ่ให้เกดิกำรจ้ำงงำน	ก่อให้เกดิรำยได้และกำรจับจ่ำยใช้สอยภำยในประเทศมำกข้ึน	นบัเป็นโอกำสดขีองประเทศไทย

ในยุค AEC 2015
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ที่ต่ำงมีควำมคุ้นเคยเพรำะมีกำรค้ำขำยระหว่ำงกันมำนำน	 กำรขนส่งและคมนำคมก็สะดวก	 อีกทั้งเขำ

ยังได้รับชมรำยกำรโทรทัศน์พร้อมกับโฆษณำสินค้ำ	 ท�ำให้เกิดควำมนิยมและยอมรับในคุณภำพ	 

และมำตรฐำนของสินค้ำไทยมำโดยตลอด

 	 ส�ำหรบัทศิทำงและโอกำสทำงธรุกจิของ	SMEs	ทีน่่ำสนใจได้แก่	(1.)	ธรุกิจอำหำรแปรรปูและเคร่ืองด่ืม	

เนื่องจำกกลุ่มประเทศ	 CLMV	 มีแต่อำหำรพื้นฐำน	 ยังไม่มีอำหำรแปรรูปมำกนัก	 เช่น	 สินค้ำอุปโภค

บรโิภค	จ�ำพวกน�ำ้ปลำ	ผงชรูส	เครือ่งปรงุส�ำเรจ็รปู	เครือ่งด่ืม	ขนมขบเคีย้ว	ฯลฯ	(2.)	สนิค้ำและผลติภณัฑ์

ควำมงำม	เช่น	เครื่องส�ำอำง	สบู่	แชมพู	ฯลฯ	และ	(3.)	เสื้อผ้ำ	เครื่องแต่งกำยแฟชั่น	

		 “สินค้ำที่กล่ำวข้ำงต้นได้รับควำมนิยมมำกท้ังใน	 สปป.ลำว	 เวียดนำม	 และกัมพูชำ	 เน่ืองจำก								

เมื่อประเทศเหล่ำนี้มีรำยได้มำกขึ้นจะมีควำมต้องกำรอำหำรท่ีดีมีคุณภำพ	ประกอบกับได้ดูรำยกำรโทรทัศน์ไทยด้วย	 เห็นคนไทยสวยก	็		

อยำกสวยเหมือนคนไทยบ้ำงท�ำให้เสื้อผ้ำ	 เครื่องแต่งกำยแฟชั่นขำยดี	 ส�ำหรับเมียนมำเองทำงรัฐบำลยังมีควำมพยำยำมสนับสนุนให้คนไป

ลงทุนโดยใช้วิธีให้สัมปทำนกับบริษัทต่ำงชำติที่มีควำมพร้อมด้ำนเงินทุน	และเทคโนโลยี	เข้ำมำใช้วัตถุดิบในประเทศเพื่อผลิตเพรำะมีควำม

พร้อมในเรื่องของทรัพยำกรธรรมชำติ	มีอำหำรทะเล	มีพื้นที่ทำงกำรเกษตรที่มีควำมอุดมสมบูรณ์	จึงอยำกให้นักลงทุนและผู้ประกอบกำร

จำกประเทศไทยไปตั้งโรงงำนเพื่อแปรรูปสินค้ำส่งขำยภำยในประเทศเพื่อลดกำรน�ำเข้ำสินค้ำ	 เช่น	 ปลำกระป๋อง	 กะปิ	 น�้ำปลำ	 น�้ำมันพืช	

เป็นต้น	ซึ่งที่ผ่ำนมำก็มีนักลงทุนไทยส่วนหนึ่งเข้ำไปลงทุนแล้ว	แม้ประเทศกลุ่ม	CLMV	ยังไม่พร้อมในเรื่องโครงสร้ำงพื้นฐำน	ถนน	ประปำ	

ไฟฟ้ำ	แต่ก็อยำกให้ผู้ประกอบกำรไทยไปจับจองโอกำสนี้ไว้ก่อนเพรำะคนของเขำปรับตัวเร็ว”	

		 แม้ว่ำปัจจุบันจะมีบริษัทใหญ่ๆ	เข้ำไปลงทุน	เนื่องจำกมีควำมพร้อมทั้งด้ำนควำมรู้	เงินทุน	บุคลำกร	มำกกว่ำ	แต่โอกำสส�ำหรับ	SMEs	

ก็มีด้วยเช่นกัน	ซึ่งต้องเตรียมตัวให้พร้อมจริงๆ	โดยเริ่มแรกควรท�ำ	SWOT	เพื่อประเมินควำมพร้อมของตนเองก่อน	เช่น	ข้อจ�ำกัดกำรท�ำ

ธุรกิจในประเทศของบริษัทคืออะไร	 สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้ำนตอบสนองข้อจ�ำกัดของบริษัทหรือไม่	 ประเมินต้นทุนว่ำสูงหรือไม	่							

มีวัตถุดิบเพียงพอไหม	 เมื่อเริ่มผลิตสินค้ำแล้วรำคำแพงกว่ำสินค้ำท่ีเขำน�ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศแล้วจะแก้ปัญหำอย่ำงไร	 ส�ำรวจตลำดว่ำ

จะส่งไปขำยที่ไหน	อย่ำงไรดี	สินค้ำที่ผลิตมีควำมพร้อมมำกน้อยแค่ไหน	และจะก�ำหนดแผนงำนระยะ	3	ปี	5	ปีอย่ำงไร	

		 “ผมคิดว่ำต้องมีกำรวำงแผนล่วงหน้ำ	เช่น	ปีแรกเข้ำไปศึกษำหำข้อมูล	ดูโอกำสสินค้ำที่ตัวเองผลิตว่ำมีใครขำยในตลำดบ้ำง	คู่แข่งเรำ

คือใคร	 ระบบในกำรท�ำตลำดต้องเป็นอย่ำงไร	 ควรทดลองส่งไปขำยหรือหำพำร์ตเนอร์ให้เขำช่วยขำยก่อนเพื่อน�ำไปสู่กำรขยำยตลำดใน

อนำคต	 อย่ำท�ำแล้วท�ำเร็ว	 ขำดควำมรอบคอบ	 SMEs	 พลำดไม่ได้เพรำะจะแก้ตัวไม่ได้ด้วยข้อจ�ำกัดด้ำนเงินลงทุน	 ท่ีส�ำคัญเวลำก�ำหนด

กลยทุธ์ไปต่ำงประเทศอย่ำทิง้ฐำนลกูค้ำในเมอืงไทย	เนือ่งจำกต้องมีกระแสเงนิสดหล่อเลีย้งบรษิทัไว้	เพรำะส่วนใหญ่คนท่ีประสบควำมส�ำเรจ็

จะเป ็นคนท่ีขยำยฐำนจำกประเทศไทยมำกกว ่ำ															

ซึ่งโมเดล	 SMEs	 ที่ประสบควำมส�ำเร็จมำกท่ีสุดคือ			

“การมพีาร์ตเนอร์ทีม่ผีลประโยชน์ร่วมกนั”	ในประเทศ

นัน้ๆ	หรอืนำนๆ	ไปก็จะมภีรรยำหรอืสำมเีป็นคนต่ำงชำติ	

เพรำะเรื่องกำรท�ำธุรกิจอยู่ท่ีกำรไว้เนื้อเชื่อใจกันเป็น				

สิ่งส�ำคัญ	 ยกตัวอย่ำงเช่น	 นักธุรกิจท่ี	 จ.ระนองไปต้ัง

โรงงำนหล่อเสำเข็มที่เมียนมำ	 เขำเริ่มต้นจำกกำรไป 

ดูงำนก่อน	 แล้วค้นหำจนเจอว่ำใครเป็นตัวจริงในธุรกิจ

นี้จึงเชิญมำดูงำนท่ีประเทศไทย	 น�ำเสนอให้เขำเห็นว่ำ

เรำมเีทคโนโลยทีีด่กีว่ำ	สนิค้ำมคีวำมแข็งแรง	ได้มำตรฐำน	

ต้นทนุต�ำ่	ส่วนทำงเขำมทีีด่นิ	มช่ีองทำงกำรจดัจ�ำหน่ำย	

ควำมรู้จักคุ้นเคยกับลูกค้ำ	จึงชวนกันร่วมทุนตั้งโรงงำน

ผลิตเสำเข็มขำยที่เมียนมำ	เป็นต้น”	
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						ส�ำหรบั	SMEs	ทีอ่ยำกลงทนุในต่ำงประเทศควรเริม่ศกึษำจำกคูม่อื	ซึง่กม็หีลำย

หน่วยงำนทีท่�ำวจิยัเรือ่งกำรค้ำชำยแดน	วธิกีำรเข้ำไปลงทนุ	ทัง้ของสถำบนัระหว่ำง

ประเทศเพื่อกำรค้ำและกำรพัฒนำ	 (องค์กำรมหำชน)	 หน่วยงำนของกระทรวง

พำณชิย์	เช่น	กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ	กรมส่งเสรมิกำรค้ำระหว่ำงประเทศ	

และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน		

		 	 	 “ผู้ลงทุนควรลงไปศึกษำพื้นที่จริง	 โดยอำจเข้ำไปขอข้อมูลจำกทูตพำณิชย	์								

ประเทศนัน้ๆ	หรอืขอให้แนะน�ำคนไทยทีเ่ขำท�ำธรุกจิทีน่ัน่แล้วประสบควำมส�ำเรจ็	

เพื่อเข้ำไปคุย	ผูกมิตร	ขอค�ำชี้แนะจำกเขำ	หลังจำกนั้นทดลองส่งสินค้ำเข้ำไปขำย

โดยหำพำร์ตเนอร์ท่ีท�ำควำมรู้จักจนเริ่มสนิทสนม	 ไว้เน้ือเช่ือใจกัน	 เริ่มจำกธุรกิจ

เล็กๆ	แล้วค่อยๆ	พัฒนำไป	ไม่ควรเข้ำไปเดี่ยวๆ	เพรำะเรำไม่รู้จักเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ	

ไม่รู้จักพื้นที่ดี	ไม่สำมำรถเข้ำใจพฤติกรรมผู้บริโภคดีเท่ำเขำ	สิ่งเหล่ำนี้ต้องใช้ควำม

รู้จริงท้ังนั้น	 ควำมไว้เนื้อเช่ือใจ	 ควำมซ่ือสัตย์	 กำรมีผลประโยชน์ร่วมกันจะท�ำให้

ธรุกจิคณุไปได้	โดยมอีกีหนึง่ตวัอย่ำงทีม่คีนไทยไปเปิดฟำร์มเลีย้งไก่ไข่ในสปป.ลำว	

เขำจ้ำงคนลำวเข้ำมำท�ำงำนและดูแลอย่ำงดี	เวลำมีเทศกำลต่ำงๆ	ที่วัดหรือหน่วยงำนรำชกำรจัดขึ้น	เจ้ำของจะไปงำนเองตลอดเพื่อแสดง

ให้ชำวบ้ำนเห็นว่ำมีควำมจริงใจในกำรท�ำธุรกิจ	 มีควำมรักในประเทศท่ีเข้ำไปลงทุนและต้องกำรน�ำสิ่งดีๆ	 ไปให้	 เพียงเท่ำนี้ธุรกิจก็ได้รับ					

กำรตอบรับจำกคนในชุมชนเป็นอย่ำงดี”		

		 นอกจำกนี้ควรศึกษำเรื่องกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรค้ำและกำรลงทุนในต่ำงประเทศของประเทศที่เข้ำไปลงทุน	อำทิ

		 	 -	กฏหมำยเกี่ยวกับกำรน�ำเข้ำ-ส่งออก

		 	 -	กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับพิธีกำรศุลกำกร

		 	 -	กฎหมำยเกี่ยวกับมำตรฐำนและควำมปลอดภัยของสินค้ำ

		 	 -	กฎหมำยส่งเสริมกำรลงทุน	(บำงประเทศมีกฎหมำยส่งเสริมกำรลงทุนของนักลงทุนต่ำงประเทศโดยเฉพำะ)

		 	 -	กฎหมำยกำรลงทุนของต่ำงชำติ

		 	 -	กฎหมำยกำรถือครองที่ดิน

		 	 -	กฎหมำยกำรจัดตั้งบริษัทหรือกิจกำร	(นิยำมของบริษัทต่ำงด้ำว	กำรก�ำหนดสัดส่วนกำรถือหุ้น)

		 	 -	กฎหมำยภำษี	(ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ	คนท้องถิ่น	คนต่ำงชำติ		ภำษีเงินได้นิติบุคคล		และกฎหมำยธุรกิจเฉพำะ)

		 	 -	กฎหมำยแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ

		 	 -	กฎหมำยแรงงำน	(กำรจ้ำงงำนแรงงำนท้องถิ่น	และกำรจ้ำงแรงงำนต่ำงชำติ)

		 	 -	กฎหมำยคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ		(กำรคุ้มครองเครื่องหมำยกำรค้ำ	ชื่อทำงกำรค้ำ	สิทธิบัตร)

  

		 “ในแต่ละประเทศจะมกีฎหมำยเฉพำะด้ำนกำรส่งเสรมิกำรลงทนุ	เรยีกว่ำ	“Investment Promotion” ซึง่ผูล้งทนุควรท�ำกำรศกึษำ

ให้ละเอียด	 และท่ีส�ำคัญต้องใส่ใจท�ำงำนร่วมกับสังคม	 ไปพร้อมกับกำรพัฒนำควำมรู้และควำมเข้ำใจถึงมำตรกำรและมำตรฐำนด้ำน														

สิ่งแวดล้อมท่ีต้องปฏิบัติในแต่ละประเทศด้วย	 เพรำะกำรส่งสินค้ำต่อไปยังประเทศสมำชิกควำมตกลงหุ้นส่วนยุทธศำสตร์เศรษฐกิจ										

เอเชีย-แปซิฟิก	 (TPP)	และประเทศสหภำพยุโรปอำจมีประเด็นเรื่องกำรตรวจสอบย้อนกลับในสินค้ำท�ำให้มีควำมเสี่ยงที่อำจเกิดข้อพิพำท

กรณีกำรผลิตภำยใต้	AEC	ได้”

		 อย่ำงไรก็ตำม	 หลังจำกได้รับข้อมูลของกูรูด้ำนกำรค้ำต่ำงประเทศอย่ำงนี้แล้ว	 เชื่อว่ำผู้ประกอบกำร	 SMEs	 ไทยจะสำมำรถน�ำพำ					

สินค้ำไทยไปโตไกลในต่ำงประเทศได้อย่ำงแน่นอน		
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S trategy Logistics

โลจิสติกส์ไทย
ก้าวไกลในเศรษฐกิจดิจิตอล

		 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพสอดรับกับกระแสโลกาภิวัตน	์
และความเป็นพลวัตทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	การเมือง	สังคม	เทคโนโลยี	และสิ่งแวดล้อม	โดยการผลักดันของกระทรวง
อุตสาหกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันและมีความพร้อม
ส�าหรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(Asean	Economic	Community)	ปลายปี	2558	นี้

  คุณสุรพงษ์ เชียงทอง	 อธิบดีกรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่	 กระทรวงอุตสำหกรรม	กล่ำวว่ำกำรน�ำเทคโนโลยีดิจิตอล		

มำประยุกต์ใช้ด้ำนกำรจัดกำรโลจิสติกส์และซัพพลำยเชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดควำมเช่ือมโยงของฐำนข้อมูลและกำรสื่อสำรระหว่ำงองค์กร

ตลอดห่วงโซ่อุปทำน	ทั้งด้ำนกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์	(Electronic	Data	Interchange,	EDI)	ด้วยกำรใช้ภำษำมำตรฐำน	

Electronic	Business	Extensible	Markup	Language	 (ebXML)	กำรมีระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจ	 (Decision	Support	System)	

ระบบติดตำมและตรวจสอบสินค้ำ	 (Tracking	 and	 Tracing	 System)	 ระหว่ำงองค์กร	 รวมทั้งกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรสำมำรถเลือก

โดย	:
วริยำ	สรรคชำ
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เทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนกำรจัดกำรโลจิสติกส์และซัพพลำยเชนมำใช้ในองค์กรได้อย่ำงเหมำะสม	 เช่น	 กำรวำงแผนทรัพยำกรทำงธุรกิจ

และองค์กร	(Enterprise	Resource	Planning,	ERP)	กำรใช้ระบบสนบัสนนุกำรจดักำรกจิกรรมโลจสิตกิส์	เช่น	ระบบกำรจดักำรคลงัสนิค้ำ	

(Warehouse	Management	System,	WMS)	กำรวำงแผนควำมต้องกำรกำรกระจำยสินค้ำ	(Distribution	Requirement	Planning,	

DRP)	กำรประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย	เช่น	Barcode	QR	Code	ระบบ	Cloud	Computing	เทคโนโลยี	RFID	(Radio	

Frequency	 Identification)	 มำช่วยให้เกิดควำมแม่นย�ำในกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรของลูกค้ำและกำรวำงแผนกำรผลิต	 ให้สำมำรถ					

จัดส่งถึงมือลูกค้ำได้รวดเร็วและมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น	 นอกจำกน้ี	 ทำงส�ำนักโลจิสติกส์ได้ส่งเสริมกำรใช้และเช่ือมโยงระบบ	 Backhauling	

เพื่อลดสัดส่วนกำรวิ่งรถเที่ยวเปล่ำ	 ภำยใต้เว็บไซต์	 www.thaibackhaul.org	 ให้กับเครือข่ำยผู้ให้บริกำรขนส่งและโลจิสติกส์	 (Logistics	

Service	Provider	Cluster)	เพือ่เพ่ิมควำมสำมำรถในกำรปรบัตวัตำมบรบิทของธรุกจิ	และเพิม่ควำมน่ำเชือ่ถือในกำรด�ำเนนิธรุกจิและสร้ำง

ควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขันขององค์กรในอนำคต

		 ทั้งนี้	ปี	2557	ที่ผ่ำนมำ	กระทรวงอุตสำหกรรม	ได้ด�ำเนินโครงกำรด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน	ทั้งสิ้น	จ�ำนวน	34	โครงกำร	สำมำรถ

พัฒนำสถำนประกอบกำร	609	รำย	พัฒนำบุคลำกรได้มำกกว่ำ	9,000	คน	เชื่อมโยงควำมร่วมมือในโซ่อุปทำน	28	โซ่	และพัฒนำระบบ			

สำรสนเทศโลจิสติกส์	11	ระบบ	สำมำรถลดต้นทุนภำคธุรกิจคิดเป็นมูลค่ำ	5,269	ล้ำนบำท	และเมื่อน�ำผลกำรลดต้นทุนนี้มำวิเครำะห์ด้วย

แบบจ�ำลอง	CGE	(Computable	General	Equilibrium)	พบว่ำผลงำนโครงกำรทัง้หมดสำมำรถส่งผลกระทบในทำงบวกต่อระบบเศรษฐกจิ

ภำพรวมของประเทศเมือ่เทยีบกบัปีฐำนหรอืปี	2556		โดยท�ำให้ผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	หรอื	GDP	เพิม่ข้ึนประมำณ	25,000	ล้ำนบำท	

คิดเป็นร้อยละ	0.200	ดัชนีรำคำหรืออัตรำเงินเฟ้อ	ลดลงร้อยละ	0.268	ผลผลิตหรือ	Output	เพิ่มขึ้นคิดเป็นมูลค่ำกว่ำ	16,000	ล้ำนบำท

หรือร้อยละ	0.085	และกำรจ้ำงงำนเพิ่มขึ้นประมำณ	230,000	คน	คิดเป็นร้อยละ	0.590

		 ส�ำหรบัควำมพร้อมด้ำนโลจิสติกส์ของประเทศอำเซยีน	ต้องยอมรบัว่ำระบบโลจสิติกส์ของประเทศอำเซยีนในปัจจบุนั	มเีพยีง	3	ประเทศ

เท่ำนั้นที่ติดอยู่ในกลุ่ม	TOP	40		จำกรำยงำนผลกำรจัดอันดับควำมสำมำรถในด้ำนโลจิสติกส์	(Logistics	Performance	Index,	LPI)	ของ

ประเทศต่ำงๆ	160	ประเทศ	โดย	World	Bank	ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้

บรูไน

สิงคโปร

อยูในอันดับที่ 5 ของโลก
และที่ 1 ของอาเซียน

มาเลเซีย

อยูในอันดับที่ 25 ของโลก
และที่ 2 ของอาเซียน

ไทย

อยูในอันดับที่ 35 ของโลก
และที่ 3 ของอาเซียน

เวียดนาม

อยูในอันดับที่ 48 ของโลก และที่ 4 ของอาเซียน
โครงสรางพื้นฐานทางคมนาคมไมไดมาตรฐานสากล

อินโดนีเซีย

อยูในอันดับที่ 53 ของโลก และที่ 5 ของอาเซียน
เปนหมูเกาะ ทำใหการขนสงสินคาทางถนน
หรือทางรางทำไดไมสะดวก

1

2

3 4

5

6

107

8

ฟลิปปนส อยูในอันดับที่ 57 ของโลก และที่ 6 ของอาเซียน
เปนหมูเกาะ ทำใหการขนสงสินคาทางถนน
หรือทางรางทำไดไมสะดวก

*หมายเหตุ: จัดทำทุก 2 ป ลาสุดป 2557 

กัมพูชา อยูในอันดับที่ 83 ของโลก และที่ 7 ของอาเซียน
โครงสรางพื้นฐานทางคมนาคมไมไดมาตรฐาน
ระบบราชการที่ไมเอื้อตอการทำธุรกิจ 

ลาว

อยูในอันดับที่ 131 และที่ 8 ของอาเซียน
มีลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขาสูงสงผลให
การขนสงทางถนนเปนไปดวยความลำบาก
และไมมีทางติดตอทางทะเล“

9
เมียนมา

อยูในอันดับที่ 145 
และที่ 9 ของอาเซียน
มีลักษณะภูมิประเทศ
เปนภูเขาสูงสงผลให
การขนสงทางถนนเปนไป
ดวยความลำบาก 

ไมไดรับการสำรวจ
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	 อธิบดีสุรพงษ์	 กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ	 “ระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยยังเป็นรองประเทศสิงคโปร์และ

ประเทศมำเลเซยีอยู	่เนือ่งจำกทัง้สองประเทศนีม้จีดุเด่นเรือ่งระบบสำธำรณปูโภคพืน้ฐำนทีด่	ีและยงัมกีำร

ส่งมอบสินค้ำที่รวดเร็วตรงต่อเวลำ	 มีกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรด้วยกำรน�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัย

มำใช้	

	 อย่ำงไรกต็ำมต้องไม่ลมืว่ำสินค้ำท่ีผ่ำนประเทศสงิคโปร์จะเป็นกำรส่งผ่ำน	(Transshipment)	มำกกว่ำ

เป็นแหล่งผลิตหรือแหล่งบริโภค	ด้วยพื้นที่ที่จ�ำกัดท�ำให้ไม่สำมำรถเก็บสินค้ำได้เวลำนำน		จึงจ�ำเป็นต้อง

ออกแบบให้สินค้ำหมุนเวียนได้รวดเร็ว	แม่นย�ำ	และตรงต่อเวลำ	ดังนั้น	ประเทศไทยซึ่งมีอัตรำผลิตภำพที่

สูงกว่ำ	หำกเร่งพัฒนำประสิทธิภำพระบบกำรขนส่งในห่วงโซ่อุปทำน	รวมถึงผลักดันโครงกำรจัดตั้งระบบ	

NSW	 (National	 Single	Window)	 ของประเทศ	 ส่งเสริมกำรประยุกต์ใช้ระบบสำรสนเทศเพ่ือพัฒนำ

คุณภำพและศักยภำพบุคลำกรด้ำนโลจิสติกส์	 เชื่อว่ำในอนำคตจะสำมำรถยกระดับควำมสำมำรถในด้ำน

โลจิสติกส์ขึ้นได้	แต่จะเทียบเท่ำทั้ง	2	ประเทศหรือไม่	ขึ้นอยู่กับทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องที่จะต้องช่วยกันอย่ำงเข้มข้นและจริงจัง”			

		 ทำงด้ำนกำรสนับสนุนนโยบำยโลจิสติกส์จำกภำครัฐ	ม.ร.ว.ปรีดิยำธร	เทวกุล	รองนำยกรัฐมนตรี	ได้กล่ำวในงำนสัมมนำ	Industrial	

Supply	Chain	Logistics	Conference	2015	เรื่องแผนกำรพัฒนำโลจิสติกส์ภำยในประเทศให้ฟังว่ำ	รัฐบำลจะเริ่มก่อสร้ำงรถไฟทำงคู่	ใน

เดอืนสงิหำคม	2558	–	มนีำคม	2559	คำดว่ำจะแล้วเสรจ็ในปี	2563	โดยจะก่อสร้ำงระยะทำงท้ังหมดประมำณ	2,470	กโิลเมตร	รวมเส้นทำง	

ในปัจจบุนัประเทศไทยจะมรีะยะทำงรถไฟทำงคูท่ัง้สิน้ประมำณ	2,700	กโิลเมตร	นอกจำกนีย้งัมโีครงกำรสร้ำงท่ำเรือน�ำ้ลกึเพิม่เตมิส�ำหรบั

กำรขนส่งสินค้ำ	โดยทำงกระทรวงคมนำคมจะเร่งสร้ำงท่ำเรือปำกบำรำ	จังหวัดสตูลขึ้นเพื่อเป็นจุดยุทธศำสตร์ส�ำคัญในกำรขนส่ง	สำมำรถ

เชื่อมโยงกับประเทศต่ำงๆ	ได้	รวมทั้งผลักดันให้ประเทศไทยยกระดับสู่กำรเป็นชำติกำรค้ำ	(Trading	Nation)	ได้ในอนำคต

บรูไน

สิงคโปร

อยูในอันดับที่ 5 ของโลก
และที่ 1 ของอาเซียน

มาเลเซีย

อยูในอันดับที่ 25 ของโลก
และที่ 2 ของอาเซียน

ไทย

อยูในอันดับที่ 35 ของโลก
และที่ 3 ของอาเซียน

เวียดนาม

อยูในอันดับที่ 48 ของโลก และที่ 4 ของอาเซียน
โครงสรางพื้นฐานทางคมนาคมไมไดมาตรฐานสากล

อินโดนีเซีย

อยูในอันดับที่ 53 ของโลก และที่ 5 ของอาเซียน
เปนหมูเกาะ ทำใหการขนสงสินคาทางถนน
หรือทางรางทำไดไมสะดวก

1

2

3 4

5

6

107

8

ฟลิปปนส อยูในอันดับที่ 57 ของโลก และที่ 6 ของอาเซียน
เปนหมูเกาะ ทำใหการขนสงสินคาทางถนน
หรือทางรางทำไดไมสะดวก

*หมายเหตุ: จัดทำทุก 2 ป ลาสุดป 2557 

กัมพูชา อยูในอันดับที่ 83 ของโลก และที่ 7 ของอาเซียน
โครงสรางพื้นฐานทางคมนาคมไมไดมาตรฐาน
ระบบราชการที่ไมเอื้อตอการทำธุรกิจ 

ลาว

อยูในอันดับที่ 131 และที่ 8 ของอาเซียน
มีลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขาสูงสงผลให
การขนสงทางถนนเปนไปดวยความลำบาก
และไมมีทางติดตอทางทะเล“

9
เมียนมา

อยูในอันดับที่ 145 
และที่ 9 ของอาเซียน
มีลักษณะภูมิประเทศ
เปนภูเขาสูงสงผลให
การขนสงทางถนนเปนไป
ดวยความลำบาก 

ไมไดรับการสำรวจ
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S MEs Showcase
เรียบเรียงโดย	:
วริยำ	สรรคชำ

เทรนด์บรรจุภณัฑ์ แห่งอนาคต

		 วิวัฒนำกำรบรรจุภัณฑ์ส�ำหรับสินค้ำอุปโภคบริโภค	นอกจำกช่วยห่อหุ้มเพื่อป้องกันสินค้ำแล้ว	ยังมีควำมส�ำคัญด้ำนกำรตลำดช่วยให้

ผู้บริโภคจดจ�ำแบรนด์สินค้ำได้ง่ำยขึ้น	 กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์จึงมุ่งตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปตำมยุคสมัย											

พร้อมกับเสริมสร้ำงคุณสมบัติพิเศษขึ้นมำเพื่อให้ช่วยยืดอำยุอำหำรบนชั้นวำงสินค้ำได้นำนขึ้น	มีน�้ำหนักเบำ	สะดวกต่อกำรล�ำเลียง	ขนส่ง	

และกำรเก็บรักษำ	รวมถึงช่วยรักษำสิ่งแวดล้อมด้วย	ซึ่งบรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้มีดังนี้

  

บรรจุภัณฑ์ไบโอ	(Bio-packaging)
		 นวัตกรรมสีเขียวนี้ถูกคิดค้นขึ้นมำเพื่อลดกำรใช้บรรจุภัณฑ์พลำสติก	 นอกจำกช่วยลดขยะสร้ำงมลพิษที่ต้องใช้

เวลำก�ำจัดเป็นร้อยปีแล้ว	 สำมำรถ					

ยืดอำยุกำรเก็บรักษำอำหำร			

เ ป ็ น มิ ต ร ต ่ อ สุ ข ภ ำพและ											

สิ่งแวดล้อม	 ด้วยเทคโนโลยีที่

ถูกพัฒนำข้ึน	 ปัจจุบันสำมำรถ

ผลิตไบโอพลำสติกจำกวัสดุ

ธรรมชำติ	เช่น	แป้งมันส�ำปะหลัง

ผสมกับขุยมะพร้ำว	ชำนอ้อย	ข้ำวโพด	 เปลือกข้ำว	ก้ำนของผักโขมและผักชีฝรั่ง	 เป็นต้น	

ซึ่งหลังจำกใช้งำนแล้วบรรจุภัณฑ์ไบโอเหล่ำนี้จะเป็นขยะที่สำมำรถย่อยสลำยทำงชีวภำพได้	

ฟิล์มปิดถาด/	ฟิล์มถนอมอาหาร	(Barrier	Films)
		 ใช้ส�ำหรับซีลถำดอำหำร	 มีควำมทนทำนต่อกำรกระแทกระหว่ำงขนส่ง	 สำมำรถ

แช่แข็งได้ถึงอุณหภูมิ	 -	 40	องศำเซลเซียส	อุ่นร้อนใน

เตำอบและเตำไมโครเวฟได ้									

+	220	องศำเซลเซียส	ฟิล์ม

ถูกพัฒนำให้มีประสิทธิภำพ

มำก ข้ึนในกำรป ้อง กันกำร									

ซึมผ่ำนของออกซิเจน	 ควำมช้ืน	

แสง	 กลิ่น	 และช่วยยืดอำยุกำรเก็บ

อำหำรได้นำนขึ้นด้วย
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ที่มา:
https://www.mtec.or.th/index.php/2013-05-29-09-06-21/2013-05-29-09-39-49/1314-	(เข้ำถึงเมื่อ	1	ก.ค.	2558)
http://www.oknation.net/blog/greenocean/2011/05/05/entry-1	(เข้ำถึงเมื่อ	1	ก.ค.	2558)
http://www.pr.kmutt.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1616:2013-11-19-04-06-48&catid=9:researchnews&Itemid=17	
(เข้ำถึงเมื่อ	1	ก.ค.	2558)
http://plastic.oie.go.th/Bioplastic/bioplasticnewsvol05_01mar2014/files/bioplasticnewsvol05_01mar2014.pdf	(เข้ำถึงเมื่อ	1	ก.ค.	2558)
http://www.rdi.ku.ac.th/kasetresearch53/group04/rangroung_y/Bio-based.html	(เข้ำถึงเมื่อ	1	ก.ค.	2558)
http://www.thaihof.org/main/article/detail/3031	(เข้ำถึงเมื่อ	1	ก.ค.	2558)
www.thapra.lib.su.ac.th/objects/thesis/fulltext/snamcn/Sivaphan_Rattanapatiphan/Fulltext.pdf	(เข้ำถึงเมื่อ	1	ก.ค.	2558)
http://plastic.oie.go.th/ReadArticle.aspx?id=10845	(เข้ำถึงเมื่อ	1	ก.ค.	2558)
http://www.oknation.net/blog/ThailandEngineeringExpo/2014/09/02/entry-2
http://www.extra-plastic.com/food-packaging.html	(เข้ำถึงเมื่อ	1	ก.ค.	2558)
http://hereilike.com/siam/hereilike/detail.aspx?cmsId=1059&&cate=2&&posi=1(เข้ำถึงเมื่อ	1	ก.ค.	2558)
http://www.creativebloq.com/packaging/4-packaging-design-trends-2015-21514128	(เข้ำถึงเมื่อ	1	ก.ค.	2558)
http://www.highcon.net/data.asp?id=66&menu=65&menu_rel=68	(เข้ำถึงเมื่อ	1	ก.ค.	2558)
http://www.dailynews.co.th/article/275350	(เข้ำถึงเมื่อ	1	ก.ค.	2558)
http://eureka.bangkokbiznews.com/detail/589849	(เข้ำถึงเมื่อ	1	ก.ค.	2558)
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0473/retort-pouch-รีทอร์ทเพำซ์	(เข้ำถึงเมื่อ	1	ก.ค.	2558)
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3368/intelligent-packaging-บรรจุภัณฑ์ฉลำด	(เข้ำถึงเมื่อ	1	ก.ค.	2558)
http://library.dip.go.th/Industrial%20Innovation/www/pro_det1-023.html	(เข้ำถึงเมื่อ	1	ก.ค.	2558)
http://eureka.bangkokbiznews.com/detail/589849	(เข้ำถึงเมื่อ	1	ก.ค.	2558)

บรรจุภัณฑ์ถนอมอาหาร	(Pouches)
       

							ใช้บรรจอุำหำรทีต้่องผ่ำนควำมร้อนในกำรฆ่ำเชือ้	โดยทีโ่พลโิพรพลินี		(Polypropylene-PP	

หรอืทีเ่รยีกว่ำ	 ถุงร้อน)	จะเป็นองค์ประกอบหนึง่ของวสัดท่ีุใช้ผลติซองประเภทนี	้ นยิมเรยีกว่ำ	

Retort	Pouch	สำมำรถใช้แทนกระป๋องโลหะได้	จึงเรียกว่ำ	Flexible	Can	ส่วนใหญ่นิยม

บรรจุผัก	ผลไม้	และอำหำรแห้ง	สินค้ำมีน�้ำหนักเบำประหยัดพื้นที่	ขนส่งได้ง่ำย	สำมำรถ

พิมพ์ฉลำกลงบนซองได้เลย	ส่วนใหญ่มีสีสันสดใส	ช่วยดึงดูดสำยตำผู้ซื้อ	สำมำรถป้องกัน

ควำมชื้น	แสง	และก๊ำซได้ดี	มีควำมอ่อนตัว	ไม่แตกหักง่ำย

บรรจุภัณฑ์ฉลาด	(Smart	Packaging)	
		 บรรจภัุณฑ์ฉลำด	คอืบรรจุภณัฑ์ทีส่ำมำรถให้ข้อมลูเพือ่สือ่สำรโต้ตอบกบัลกูค้ำได้มำกกว่ำท่ีปรำกฏ

บนฉลำก	 โดยแสดงให้เห็นได้ถึงคุณภำพและควำมปลอดภัยของอำหำร	 ด้วยอินดิเคเตอร์วัดควำมสด			

ควำมสุก	เวลำ	และอุณหภูมิ	เช่น	กำรใช้หมึกพิมพ์ที่เปลี่ยนสีตำมสีของอุณหภูมิ	ฉลำกเซ็นเซอร์วัดระดับ

ควำมสดที่จะเปลี่ยนสีไปตำมคุณภำพอำหำร	ลูกค้ำสำมำรถน�ำสมำร์ทโฟนมำแสกนคิวอำร์โค้ดบนฉลำก

เพื่อรับทรำบข้อมูลของสินค้ำได้	ภำชนะที่สำมำรถดูดซับกลิ่นทุเรียนปอกเปลือกเพื่อส่งออกได้	เป็นต้น

		 จะเหน็ได้ว่ำควำมส�ำคญับรรจภุณัฑ์นี	้นอกจำกช่วยส่งเสรมิกำรขำยแล้ว	ยงัมีกำรพฒันำด้วยนวตักรรมและเทคโนโลยทีีผ่นวกกบัดไีซน์

ที่เหมำะกับสภำพเศรษฐกิจปัจจุบัน	เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้ผลิตและไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคได้ในทุกมิติของกำรใช้งำน
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A sia Update
โดย	:
ดร.ขวัญฤดี	โชติชนำทวีวงศ์

ญี่ปุ่นกับวิวัฒนาการด้านสิ่งแวดล้อม

		 โครงกำรลดโลกร้อนด้วยมือเรำ	ปีที่	10	เกิดขึ้นจำกควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัท	โตโยต้ำ	มอเตอร์	ประเทศไทย	จ�ำกัด	และสถำบัน-				

สิง่แวดล้อมไทย	ภำยใต้แนวคิดกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกอย่ำงเป็นรปูธรรม	เพือ่น�ำไปสูก่ำรจดักำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกใน

ชุมชน	และโรงเรียน	โดยในปีนีผู้ท้ีไ่ด้รบัรำงวลัประเภทโรงเรยีนได้แก่	โรงเรยีนควนโดนวทิยำ	จ.สตลู	โรงเรยีนหนองจอกพทิยำนสุสรณ์มธัยม	

จ.กรุงเทพฯ	 และ	 โรงเรียนจุนวิทยำคม	 จ.พะเยำ	 และรำงวัลประเภทชุมชน	 ได้แก่	 ชุมชนแพะป่ำห้ำ	 จ.เชียงใหม่	 ชุมชนบ้ำนหนองแล้ง	

จ.ศรีสะเกษ	 และ	 ชุมชนบ้ำนลองลือบุญ	 จ.แพร่	 ซึ่งผู้ได้รับรำงวัลได้เข้ำร่วมกิจกรรม	 Itinerary	 for	 2015	 Environment	 Award	 Trip	

ประเทศญ่ีปุน่	ระหว่ำงวนัที	่29	มนีำคม	-	5	เมษำยน	2558	เพือ่เรยีนรูเ้ทคโนโลยเีพือ่สิง่แวดล้อม	แนวทำงกำรจดักำรทรัพยำกร	สิง่แวดล้อม	

และพลังงำน	อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินงำนของโรงเรียนและชุมชนในอนำคต	รวมทั้งมีโอกำสน�ำเสนอผลกำรด�ำเนินงำนของ

เทศบำล	ชุมชน	และโรงเรียนให้กับ	บ.โตโยต้ำญี่ปุ่น	สื่อมวลชนไทยและญี่ปุ่น	และองค์กรด้ำนสิ่งแวดล้อมของประเทศญี่ปุ่นด้วย	

	 เมื่อคณะเดินทำงไปถึงเมืองโตเกียว	 ประเทศญี่ปุ่น	 ที่แรกมี

โอกำสเข้ำไปเยี่ยมชมคือ	 Tokyo	 Metropolitan	 Government	

Landfill	Site	ศนูย์ก�ำจดัขยะแบบฝังกลบของเมอืงโตเกยีว	จำก	23	เขต	

ได้แก่	 ขยะที่เผำไหม้ไม่ได้ที่ผ่ำนกำรบดย่อยให้มีขนำดเล็ก	 ขี้เถ้ำจำก

กำรเผำ	และกำกตะกอนจำกระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย	จะถูกน�ำมำถมทะเล

ที่อ่ำวโตเกียว	โดยใช้วิธีแซนด์วิชคือ	กำรสลับชั้นระหว่ำงขยะ	3	เมตร	

กับดิน	50	เซนติเมตร		เพื่อป้องกันกลิ่น	แมลง	ฝุ่นละออง	และไฟไหม้	

มีกำรฉีดพ่นน�้ำเพื่อลดอุณหภูมิ	 และฝังท่อเพื่อน�ำก๊ำซมีเทนมำผลิต

ไฟฟ้ำได้	180	กิโลวัตต์/วัน	

	 พื้นที่ในกำรฝังกลบขยะมี	3	พื้นที่	คือ	Inner	Central	Break-

water	Landfill	Disposal	Site	เป็นพื้นที่ที่ฝังกลบขยะแล้ว	Outer	

Central	Breakwater	Landfill	Disposal	Site	เป็นพืน้ทีอ่ยูใ่นระหว่ำง

ฝังกลบขยะ	ซึ่งคำดว่ำจะปิดหลุมฝังกลบใน	 2-3	ปี	 และ	New	Sea	

Surface	 Disposal	 Site	 เป็นพื้นท่ีฝังกลบขยะในอนำคต	 โดยสร้ำง

ก�ำแพงในทะเลให้เป็นบล็อกลึก	 50	 เมตร	 สร้ำงบ่อเก็บน�้ำชะขยะ							

โดยรอบเพือ่ป้องกนักำรไหลลงทะเล	และน�ำน�ำ้ชะไปบ�ำบัด	พืน้ดนิทีไ่ด้

จำกกำรถมขยะไม่สำมำรถน�ำไปสร้ำงบ้ำนเรือนได้	 เนื่องจำกใต้ดินยัง

มีก๊ำซมีเทนสะสมอยู่	รัฐบำลญี่ปุ่นจึงได้ปรับปรุงให้เป็นสวนสำธำรณะ	
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สนำมกอล์ฟ	และได้มกีำรตดิตัง้กงัหันลมไว้ใช้ผลติไฟฟ้ำด้วย	

	 วันต่อมำเมื่อเดินทำงไปถึงเมือง	 Kawasaki	 ได้เข้ำ

เยี่ยมชมที่	Kawasaki	Ecotown	ตั้งอยู่บริเวณชำยฝั่ง	ซึ่ง

ได้พัฒนำเป็นนิคมอุตสำหกรรมเชิงนิเวศในปี	 1997	 โดย

กระทรวงเศรษฐกจิ	กำรค้ำ	และอุตสำหกรรม	และกระทรวง

สิง่แวดล้อม	ของรฐับำลญีปุ่น่	ภำยใต้แนวคดิ	Zero-emission	

ซึ่งได้รับควำมร่วมมือจำกภำคส่วนต่ำงๆ	ได้แก่	

	 1.	 บริษัทเอกชน	 ในกำรด�ำเนินธุรกิจทำงด้ำน

อุตสำหกรรมท่ีไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่

ปล่อยของเสีย	

	 2.	 เทศบำลเมือง	 Kawasaki	 ในกำรส ่งเสริม

อุตสำหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	เช่น		ลดหย่อนภำษีและอัตรำดอกเบี้ย

เงินกู้ให้กับบริษัท	

	 3.	ชุมชนและประชำชนในเมือง	Kawasaki	 ในกำรให้ควำมร่วมมือและ

ปฏิบัติตำม	เช่น	กำรคัดแยกขยะ	กำรน�ำทรัพยำกรกลับมำใช้ประโยชน์	กำรใช้

พลังงำนทดแทน

	 ในนิคมฯ	 นี้มีโรงงำนรีไซเคิลขยะกระดำษ	 สร้ำงขึ้นในปี	 2003	 และมี

โรงงำนอีกแห่งที่ได้รับรำงวัลกำรรีไซเคิลยอดเยี่ยมอยู่ที่เมือง	 Shizuoka	 โดย

ขยะกระดำษจำกหน่วยงำนต่ำงๆ	 และบ้ำนเรือนประชำชนจะถูกน�ำมำเข้ำ						

เครือ่งแยกได้ออกมำ	4	อย่ำงคอื	1.	เหลก็จำกทีเ่ยบ็กระดำษ	ส่งให้โรงงำนเหลก็

ใช้งำนต่อ	2.	พลำสติก	น�ำไปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้ำใช้ในโรงงำน	3.	หมึกพิมพ์จำกกระดำษ	4.	กระดำษ	น�ำไปท�ำเป็นกระดำษช�ำระ	

โดยขยะกระดำษ	7,000	ตัน	ผลิตเป็นกระดำษช�ำระได้	1.1	ล้ำนม้วน	กระดำษช�ำระที่รีไซเคิลได้นี้จะขำยในรำคำถูกลง	100	เยน	

		 ส�ำหรับกำรเดินทำงไป	 Toyota	 Commemorative	Museum	of	 Industry	 and	

Technology	คณะฯ	ได้นัง่รถไฟควำมเรว็สงู	Shinkansen	ไปเมือง	Nagoya	เพือ่เข้ำเยีย่มชม	

1	ใน	3	พิพิธภัณฑ์ของโตโยต้ำที่อยู่ในเมือง	Nagoya	จังหวัด	Aichi	(พิพิธภัณฑ์อีก	2	แห่ง	

ได้แก่	Toyota	Kaikan	Museum	และ	Toyota	Automobile	Museum)	สร้ำงขึ้นเมื่อปี	

1991	 เพื่อเก็บรักษำและใช้ประโยชน์จำกโรงงำนซึ่งยังคงหลงเหลืออยู่ในพื้นที่อันเป็น											

ต้นก�ำเนิดของ	Toyota	Group	มีพื้นที่ทั้งหมด	4.1	เฮกตำร์	พิพิธภัณฑ์ได้รับกำรออกแบบ

เพ่ือจัดแสดงวิวัฒนำกำรอุตสำหกรรมและเทคโนโลยีที่เกิดจำกกำรพัฒนำของโตโยต้ำ										

เริม่ต้นด้วยธรุกิจทอผ้ำ	โดย	Sakichi	Toyoda	มำเป็นธรุกจิผลติรถยนต์	โดย	Kiichiro	Toyoda	

ในปี	1931	ซึ่งมีผลงำนแสดงกว่ำ	4,000	ชิ้น	ภำยในพิพิธภัณฑ์แบ่งเป็น	2	โซนหลักๆ	คือ	

		 1.	 Textile	Machinery	 Pavilion	 จัดแสดงเคร่ืองจักรที่ใช้ในอุตสำหกรรมส่ิงทอ								

จำกอดตีจนถงึปัจจบุนั	ต้ังแต่เครือ่งทอผ้ำแบบกีก่ระตุกทีใ่ช้พลงัแรงถบีของเท้ำในกำรท�ำงำน	

ไปจนถึงเครื่องทอผ้ำแบบอัตโนมัติที่ใช้พลังน�้ำแรงดันสูงในกำรยิงเส้นด้ำย	

		 2.	Automotive	Pavilion	จัดแสดงเครือ่งจกัรและเทคโนโลยใีนอตุสำหกรรมยำนยนต์

จำกอดีตจนถึงปัจจุบัน		ทั้งวิธีกำรผลิตชิ้นส่วน	ประกอบตัวถัง	เทคโนโลยีเครื่องยนต์	มีกำร

สำธิตกำรท�ำงำนของระบบในรถ	 เช่น	 เบรก	 เสียง	 และกำรหมุนของล้อ	 รวมถึงจัดแสดง							
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รถโตโยต้ำ	ตั้งแต่รุ่นแรกในปี	1936	คือรุ่น	A1	จนถึงรุ่นปัจจุบัน	

	 	 	 	 	หลังจำกได้เห็นวิวัฒนำกำรและควำมสวยงำมของรถยนต์แล้ว	วันต่อมำได้เดินทำงไป	

Toyota	Shirakawa-go	Eco-Institute	มีพื้นที่ทั้งหมด	172	เฮกตำร์	ตั้งอยู่กลำงหุบเขำบน

ที่รำบ	Hakusan	Super	Rindo	ในเมือง	Shirakawa-go	จังหวัด	Gifu	ทรำบจำกประวัติว่ำ	

อดีตชำวบ้ำนท่ีอำศัยอยู่ในพื้นท่ีแห่งนี้ได้ย้ำยออกไป	 เพรำะผจญกับควำมหนำวเย็นไม่ไหว	

ในปี	1973	บรษิทั	Toyota	Motor	Corporation	ได้เข้ำไปบกุเบกิให้เป็นบ้ำนพกัตำกอำกำศ

ของพนักงำน	 และในปี	 1981	 หิมะได้ตกหนักสูง	 8	 เมตร	 ท�ำให้บ้ำนพักแบบ	 Gassho											

พังทลำยลงจำก	10	หลัง	เหลือเพียง	2	หลัง	และถูกทิ้งร้ำงไปนำนถึง	20	ปี	จนกระทั่งในปี	

2004	 ได้สร้ำงเป็นสถำบันสิ่งแวดล้อมโตโยต้ำชิรำคำวำ-โก	 โดยควำมร่วมมือของโตโยต้ำ	

ชุมชนท้องถิ่น	และ	NGO	เพื่อเป็นสถำนที่เรียนรู้ธรรมชำติและปลูกฝังจิตส�ำนึกในกำรรักษำ

สิ่งแวดล้อมให้กับเด็ก	เยำวชน	ประชำชน	และผู้สนใจ

		 	 	 	 	ภำยในสถำบันสิ่งแวดล้อมโตโยต้ำชิรำคำวำ-โก	ประกอบด้วย	ห้องพักที่รองรับคนได้	

100	คน	อำคำรสัมมนำ	ร้ำนอำหำร	และออนเซน	มีกำรค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยท�ำท่อดูด

อำกำศใต้ดินจำกในป่ำเพื่อท�ำลมเย็นในฤดูร้อนและท�ำลมร้อนในฤดูหนำว	 ท�ำห้องเก็บหิมะ

เพือ่ใช้แทนเครือ่งปรบัอำกำศในฤดรู้อน	น�ำกิง่ไม้มำบดอดัใช้กบัเครือ่งท�ำควำมร้อน	ใช้ไฟฟ้ำ

จำกโซล่ำเซลล์และพลังงำนลม	 มีกำรคัดแยกขยะและน�ำขยะอินทรีย์ไปท�ำปุ๋ย	 สถำบันฯ								

มโีปรแกรมศกึษำธรรมชำติทีห่ลำกหลำย	อำท	ิโปรแกรมเดินส�ำรวจป่ำกลำงวนัและป่ำกลำงคนื		โปรแกรมกำรเรยีนกำรสอนเกีย่วกบัประเพณี

วฒันธรรม	โปรแกรมเรยีนรู้เกีย่วกบัควำมสมัพันธ์ระหว่ำงป่ำและน�ำ้	(รถ	Fuel	cell	กงัหนัน�ำ้ผลติไฟฟ้ำ	ฯลฯ)	โปรแกรมศกึษำธรรมชำต	ิเป็นต้น						

		 และสถำนที่ทำงคณะฯ	 ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อมท่ีสุดท้ำยคือ	 Toyota	 Ecoful	 Town	 ซึ่งเปิดด�ำเนินกำรเมื่อวันท่ี																	

18	 พ.ค.	 2012	 ภำยใต้ควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐบำลญี่ปุ่น	 เทศบำลเมืองโตโยต้ำ	 บริษัทเอกชน	 50	 แห่ง	 มหำวิทยำลัย	 และประชำชน															

ตั้งอยู่ที่เมือง	Toyota	จังหวัด	Aichi	มีพื้นที่	1.6	เฮกตำร์	เป็นต้นแบบเมืองเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ผสำนกำรใช้พลังงำนระหว่ำงรถยนต์	

คน	และที่อยู่อำศัย	ภำยใต้แนวคิดสังคมคำร์บอนต�่ำ	โดยแบ่งออกเป็น	5	ส่วน	คือ	

		 1.	Pavilion	อำคำรนิทรรศกำรที่จัดแสดงแนวคิดสังคมคำร์บอนต�่ำในเมือง	Toyota

		 2.	Smart	House	บ้ำนอัจฉริยะที่มีระบบ	HEMS	(Home	Energy	Management	System)	ควบคุมกำรใช้ไฟฟ้ำในบ้ำน	หลังคำบ้ำน

ติดตั้งโซล่ำเซลล์ผลิตไฟฟ้ำ	และติดตั้งจออัตโนมัติ	 EMPS	แสดงรำยละเอียดกำรใช้ไฟฟ้ำในแต่ละจุดภำยในบ้ำน	และค�ำนวณกำรใช้ไฟฟ้ำ		

ในแต่ละวัน	

		 3.	 Intelligent	 Transportation	 System	 (ITS)	 ระบบขนส่งอัจฉริยะที่ช่วยจัดกำรจรำจรและควำมปลอดภัยบนท้องถนน	 ได้แก	่						

เสำกั้นอัจฉริยะควบคุมรถที่เข้ำออก	ไฟเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนตรงทำงม้ำลำย	และระบบควบคุมที่จอดรถ

		 4.	 Energy	Management	 System	 ระบบกำรจัดกำรด้ำนพลังงำน	 โดยใช้พลังงำนแสงอำทิตย์ชำร์จรถจักรยำนไฟฟ้ำและรถยนต์

ไฟฟ้ำ

		 5.	Greening	Against	Heat-Island	Phenomenon	จัดแสดงกำรลดอุณหภูมิโดยใช้พื้นที่สีเขียว

		 นอกจำกนีย้งัได้ใช้ระบบ	EDMS	(Energy	Data	Management)	เชือ่มโยงกบับ้ำนเรอืนทีเ่ป็น	Smart	House	เพือ่ค�ำนวณและควบคมุ

กำรใช้ไฟฟ้ำในชุมชน	ปัจจุบันมี	Smart	House	จ�ำนวน	67	หลัง	ซึ่งรำคำในกำรก่อสร้ำงอยู่ที่	35	ล้ำนเยน	โดยเทศบำลเมืองโตโยต้ำได้มี

มำตรกำรคืนภำษีให้กับประชำชนที่สร้ำงบ้ำน	Smart	House	ประมำณ	5-10	เปอร์เซ็นต์

		 เชือ่มัน่ว่ำหลงัจำกกลบัเมอืงไทยมำน้องๆ	ตวัแทนจำกโรงเรยีน	และตวัแทนจำกชุมชนต่ำงๆ	สำมำรถน�ำประสบกำรณ์เหล่ำนีถ่้ำยทอด

ควำมรู้ไปยังผู้อื่นได้ต่อไป
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G reen Entrepreneur
โดย:
วริยำ	สรรคชำ

  การชบูทบาทในฐานะพนัธมติรของกลุ่มบริษัท	ดาว	ประเทศไทยทีพ่ร้อมร่วมผลักดนัและให้ความร่วมมอืระหว่าง
ภาครัฐ	ภาคเอกชน	และชุมชน	ในทุกๆ	ด้าน	เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายการสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรมไทยให้มีความ
แข็งแกร่งขึ้นและมีความพร้อมส�าหรับการแข่งขันในการก้าวขึ้นสู่เป็นหนึ่งในผู้น�าเศรษฐกิจของอาเซียน
  

  คุณฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย	ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยขำยและกำรตลำด	กลุ่มบริษัท	ดำว	ประเทศไทย	ได้กล่ำวถึงมุมมองกำรด�ำเนินธุรกิจ

ในยุค	AEC	ให้ฟังว่ำ	เมื่อตลำดใหญ่ขึ้น	กำรแข่งขันเพิ่มขึ้น	ธุรกิจก็ต้องปรับตัวให้มีควำมยืดหยุ่นพร้อมส�ำหรับกำรเปลี่ยนแปลงด้วยกำรน�ำ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ในองค์กรเพื่อสนับสนุนควำมส�ำเร็จทำงธุรกิจให้แก่ลูกค้ำ	 หำกธุรกิจพัฒนำช้ำ	 เมื่อถึงจุดหนึ่งลูกค้ำมี											

ทำงเลือก	 ธุรกิจใดปรับตัวไม่ได้จะสู้เขำไม่ได้	 ดังนั้นหำกผู้ประกอบกำรรำยย่อยท่ีไม่มีควำมพร้อมด้ำนเทคโนโลยี	 ควรหำพำร์ทเนอร์ที่ม	ี				

ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญเข้ำมำเสริมศักยภำพที่เรียกว่ำ	Solution	Partner	

		 กล่ำวถึงกำรปรับตัวเพื่อรองรับกับกำรแข่งขันในยุค	AEC	นั้น	 	 	กลุ่มบริษัท	ดำว	ประเทศไทย	 ได้ด�ำเนินโครงกำร	“ดาว เคมิคอล     

เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน” ระยะที่ 3	ร่วมกับ	มูลนิธิสถำบันสิ่งแวดล้อมไทย	กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม	กระทรวงอุตสำหกรรม	และหุ้นส่วน-								

เชิงสร้ำงสรรค์ไทย-สหรัฐฯ	 มำ	 4	 ปีแล้ว	 โดยได้ให้ควำมรู้และค�ำปรึกษำด้ำนหลักกำรลีนเพื่อสิ่งแวดล้อม	 (Lean	Management	 for										

Environment)	ให้กบับคุลำกรในภำคอตุสำหกรรมไทยโดยไม่คดิค่ำใช้จ่ำย	ทัง้นีส้ำมำรถกระจำยควำมรูใ้ห้แก่บคุลำกรในภำคอตุสำหกรรม	

ภำครฐั	ภำคเอกชน	รวมถึงสถำบนักำรศึกษำ	ไปแล้วกว่ำ	3,000	คน	สำมำรถสร้ำงเครอืข่ำยลนีเพือ่สิง่แวดล้อมแล้วกว่ำ	300	คน	และขยำยสู่

ภำคส่วนอืน่ๆ	ให้มีกำรน�ำองค์ควำมรูท่ี้ได้รับไปสูก่ำรปฏิบติัในลกัษณะ	“Good Practice” และเป็นช่องทำงในกำรแลกเปลีย่นซึง่กนัและกนั

ในระยะยำว

ดาว ประเทศไทย 
หนุนสร้างพันธมิตร
สู่อุตสาหกรรมยั่งยืน
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     	“เรำกระจำยควำมรูเ้หล่ำนีอ้อกไปสูอ่ตุสำหกรรม

ต่ำงๆ	 เพรำะเรำอยำกได้คนที่เข้ำใจและเชื่อใน					

สิ่งเดียวกันช่วยกันท�ำ	 เมื่อนักวิศวกรรุ่นใหม่ที่จบ

กำรศึกษำออกมำไปท�ำงำนก็สำมำรถน�ำควำมรู้

เหล่ำนีไ้ปใช้ประโยชน์ให้เกดิแก่ตนเองและสังคมได้	

เรำมีควำมตั้งใจจริงในกำรส่งเสริมด้ำนกำรพัฒนำ

อย่ำงยั่งยืน	 และอยำกเห็นสิ่งดีๆ	 เกิดขึ้นใน

อุตสำหกรรมบ้ำนเรำหำกทุกคนมำช่วยกันท�ำ

คนละไม้คนละมือ	 นอกจำกประโยชน์จะเกิดแก่

สังคมแล้วยังเกิดกับผู้ประกอบกำรด้วย	 เพรำะ

สำมำรถน�ำควำมรู้ท่ีได้ไปพัฒนำธุรกิจ	 ขั้นตอน				

กำรท�ำงำน	 รวมถึงอุตสำหกรรมของเขำได้เพรำะ

ฉะนัน้อยำกเชญิชวนให้เข้ำมำร่วมโครงกำรกนัครับ”

	 ด้วยควำมมุ่งมั่นที่ผ่ำนมำ	กลุ่มบริษัท	ดำว	ประเทศไทย	ได้รับ

รำงวัลควำมรับผิดชอบต่อสังคมในระดับองค์กรแห่งภูมิภำคเอเชีย	

ประจ�ำปี	2557	(Asian	CSR	Awards	2014)	ประเภทควำมเป็นเลิศ

ด้ำนสิ่งแวดล้อม	 จำก	 ฯพณฯ	 เบอนิโน	 อำควิโน	 ประธำนำธิบดี

สำธำรณรัฐฟิลปิปินส์	จำกโครงกำร	“ดาว เคมคิอล เพือ่อตุสาหกรรมยัง่ยนื” 

นี้ด้วย	 นับเป็นรำงวัลควำมรับผิดชอบต่อสังคมรำงวัลแรกของ

ประเทศไทยทีไ่ด้รบัในประเภทควำมเป็นเลศิด้ำนสิง่แวดล้อมในระดบั

ภูมิภำคเอเชีย

	 “ทุกวันนี้กำรด�ำเนินธุรกิจไปพร้อมกับกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน	

(Sustainability)	 เป็นสิ่งส�ำคัญมำก	 ซึ่งที่ดำวเรำได้ให้ควำมส�ำคัญ		

กบัเรือ่งควำมยัง่ยนืมำตลอด	โดยเรำมเีป้ำหมำยควำมยัง่ยนืทีช่ดัเจน	

เริ่มต้นจำกกำรตั้งเป้ำหมำยเพื่อควำมยั่งยืน	 10	 ปีแรก	 ที่เรียกว่ำ	

Footprint	คือระหว่ำงปี	ค.ศ.	1995-2005	สร้ำงวัฒนธรรมภำยใน

องค์กรให้บุคลำกรตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม	 ควำมปลอดภัย	 และ					

อำชีวอนำมัย	ต่อมำระหว่ำงปี	ค.ศ.	2005-2015	เรียกว่ำ	Handprint	

คือกำรส่งต่อควำมยั่งยืนไปยังลูกค้ำผ่ำนสินค้ำและบริกำรที่ค�ำนึงถึง

สิ่งแวดล้อม	 กำรใช้พลังงำนให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดพร้อมกับ								

ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของลูกค้ำและนโยบำยที่ก�ำลังด�ำเนินกำร				

ต่อไปหลังจำก	ค.ศ.	 2015	 เรียกว่ำ	Blueprint	คือ	 เรำจะเดินหน้ำ

สร้ำงควำมเป็นอยู่ที่ดีให้กับมนุษย์	ด้วยกำรเป็นผู้น�ำสังคมและโลกให้

เปลี่ยนผ ่ำนไปสู ่ควำมยั่ งยืนและเพิ่มคุณค ่ำให ้กับเศรษฐกิจ																							

สิ่งแวดล้อม	และสังคมอย่ำงสูงสุด”
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  “หำกเรำมองบริษัทเป็นคนคนหนึ่ง	 ซ่ึงเรำสำมำรถเป็นคนท่ีด	ี เป็นพลเมืองดีของ

สังคมได้	 ไม่ว่ำเรำจะไปตั้งโรงงำนที่ไหน	 เรำก็มุ่งพัฒนำคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู	่		

ของคนในชุมชนเหล่ำนั้นให้ดีข้ึนผ่ำนกำรด�ำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ	และกิจกรรมเพ่ือ

สังคมต่ำงๆ	 	 ทั้งด้ำนกำรศึกษำ	 ด้ำนสิ่งแวดล้อม	 และด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมส�ำเร็จ				

ของชุมชน	 	 ยกตัวอย่ำงกรณีบ้ำนฉำงโมเดล	 หรือแผนพัฒนำบ้ำนฉำงอย่ำงมีส่วนร่วม					

ระหว่ำงบริษัทฯ		หน่วยรำชกำรท้องถิ่น	และชุมชนบ้ำนฉำงทั้ง	3	ต�ำบล	รวม	22	หมู่บ้ำน	

เพื่อร่วมกันวำงแผนพัฒนำบ้ำนฉำงอันเป็นกำรสนับสนุนกำรเสริมสร้ำงควำมส�ำเร็จของ

ชุมชนในกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน		ซึ่งภำยหลังที่แผนแล้วเสร็จในปี	2556	ชุมชนก็สำมำรถ

ยึดแผนนี้เป็นหลักในกำรสรรหำกิจกรรมให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชน							

อย่ำงแท้จรงิ	ซึง่เรำกไ็ด้ต่อยอดกิจกรรมภำยใต้แผนดงักล่ำว	ประกอบด้วย	กจิกรรมสอน

ภำษำอังกฤษ	English	Kids	Fun		เพื่อช่วยพัฒนำควำมรู้ด้ำนภำษำอังกฤษให้แก่เด็กใน

ชุมชน	 	 โครงกำรห้องเรียนรู้วิทยำศำสตร์เคลื่อนท่ีโดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์ดัดแปลงเป็น

ห้องเรียนรู้วิทยำศำสตร์และห้องสมุดมีชีวิต	ที่มอบให้แก่ชำวบ้ำนฉำง	เป็นต้น”	

		 คุณฉัตรชัย	 กล่ำวทิ้งท้ำยว่ำ	 “ต้องยอมรับว่ำสิ่งดี	 ๆ	 ที่ผ่ำนมำทั้งหมดนี้	 เรำท�ำ									

คนเดียวไม่ได้	 ผมไม่เช่ือเลยว่ำองค์กรเดียวจะท�ำสิ่งเหล่ำนี้ส�ำเร็จ	 สิ่งเหล่ำนี้เกิดจำก					

ควำมร่วมมือของทุกภำคส่วนเข้ำมำช่วยสนับสนุนให้เกิดสิ่งดีๆ	ขึ้นในสังคมร่วมกัน”



		 ตอนทีแ่ล้วเรำได้รูจ้กักบั Big Data		และกำรได้มำของข้อมลู	Big Data	เพือ่น�ำมำใช้ให้เกดิประโยชน์ในทำงธรุกจิ	โดยกำรใช้โปรแกรม

ช่วยกำรประมวลผลข้อมูล	 (เช่น	 Hadoop)	 เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีตรงกับวัตถุประสงค์ขององค์กร	 เช่น	 กำรท�ำควำมเข้ำใจกับพฤติกรรมของ								

ผู้บริโภคเพื่อน�ำมำปรับกลยุทธ์กำรตลำด	 และกำรวิเครำะห์กระบวนกำรท�ำงำนเพื่อปรับปรุงคุณภำพกำรบริกำรของธุรกิจบริกำร	 เป็นต้น	

ในตอนที่	2	นี้เรำจะมำเรียนรู้กันว่ำนอกจำก	Big Data	ที่ได้จำกกำรรวบรวมข้อมูลที่ถูกสร้ำงขึ้นจำกกำรใช้อินเตอร์เน็ตหรือกำรท�ำกิจกรรม

ในระบบออนไลน์ทุกรูปแบบ	ในกำรน�ำมำวิเครำะห์เพื่อผลประโยชน์ทำงด้ำนกำรตลำดแล้ว	Big Data	ยังหมำยถึงข้อมูลทุกรูปแบบที่อยู่ใน

องค์กร	 ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลกำรใช้พลังงำน	 ข้อมูลกำรส่ังซื้อ	 ข้อมูลกำรเกิดของเสีย	 ข้อมูลกำรเกิดอุบัติเหตุ	 ฯลฯ	 ท้ังหมดนี้สำมำรถน�ำมำ

วิเครำะห์	 และจัดระเบียบเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของกำรปรับปรุงองค์กรได้	 อำทิ	 กำรน�ำข้อมูลกำรใช้พลังงำนในกระบวนกำรผลิต			

เปรียบเทียบกับยอดขำย	 จะท�ำให้สำมำรถประเมินประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนได้						

โดยหำกไม่มีกำรน�ำข้อมูลมำวิเครำะห์ในรูปแบบนี้อำจจะท�ำให้ไม่ทรำบว่ำสถำนะ		

กำรใช้พลงังำนของกระบวนกำรผลติเป็นเช่นใด	จงึไม่น�ำมำสูก่ำรวำงมำตรกำรเพ่ือ

น�ำไปสู่กำรปรับปรุงพัฒนำ	จะเห็นได้ว่ำกำรใช้ประโยชน์จำก	Big Data	ที่เกิด

ภำยในองค์กร	 ไม่ควรจะท�ำให้เป็นเพียงแนวคิด	 แต่ต้องลงมือปฏิบัติอย่ำง

จริงจังและต้องมีกำรวัดผลทำงธุรกิจด้วยจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด	 ทั้งนี้		

ต้องมีกำรส่ือสำรท่ัวท้ังองค์กร	 เพ่ือให้เกิดกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลต่ำงๆ										

ในโรงงำน	 ให้พนักงำนทุกคนมีส่วนร่วมในกำรรับทรำบและร่วมมือกันในกำรพัฒนำองค์กร

ว่ำไม่ใช่งำนเพิ่ม	แต่เป็นเรื่องของพฤติกรรมกำรท�ำงำนของพนักงำนทุกระดับ
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เรียบเรียงโดย	:	ภัทรำ	จิตรำนนท์	ดร.	จุฑำมำส	แก้วสุข	ธนพร	ค�ำขจร	จุฑำมำศ	ขำวสังข์

           ยุทธวิธีพัฒนาธุรกิจ SMEs
เพื่อการแข่งขันอย่างมีชั้นเชิง (ตอนที่ 2)



					กำรใช้ประโยชน์จำก	Big Data	ซึ่ง

เป็นข้อมูลภำยในองค์กร	มีขั้นตอนดังนี้

				1.	ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้งาน 

เพื่อท่ีจะเลือกข้อมูล	 และกำรเก็บข้อมูล

ที่เหมำะสม

					2.	ประเมินข้อมูลเบื้องต้น	เพื่อระบุ

ตัวแปร	 และจัดล�ำดับควำมส�ำคัญของ

ตัวแปรที่ท�ำกำรปรับปรุง	 สำมำรถท�ำได้

โดยกำรพิจำรณำข้อมูลย้อนหลังของ		

ภำพรวมของ ท้ังกระบวนกำรหรือ						

หน่วยกำรผลิตใหญ่ๆ		

					3.	การเก็บรวบรวมข้อมูล	สำมำรถ

ท�ำได ้โดยกำรประชุมกับผู ้ ใช ้ข ้อมูล	

ทั้งหมด	 หำรือถึงข้อมูลท่ีต้องกำรใช้								

วิธีกำรเก็บข้อมูล	ควำมถี่ในกำรเก็บข้อมูล	ควำมถูกต้อง	ควำมเหมำะสมในด้ำนงบประมำณ	

		 4. การแปลข้อมูลให้รวบรัด เข้าใจง่าย	 อำจท�ำได้โดยกำรแปลข้อมูลเป็นกรำฟ	หรือตำรำง	 เพื่อให้ง่ำยต่อกำรเข้ำใจ	 และตรงตำม

วัตถุประสงค์ของกำรใช้งำน

		 5.	การประเมินข้อมูล	 สำมำรถประเมินข้อมูลเทียบกับค่ำมำตรฐำน	 หรือค่ำ	 Benchmark	 โดยกำรเปรียบเทียบกับ	 Benchmark								

มีอยู่ด้วยกัน	3	ประภท	คือ	1)	กำรเปรียบเทียบกับค่ำที่ดีที่สุดที่โรงงำนเคยท�ำได้	(Internal	Benchmarking)	อำจน�ำมำซึ่งกำรเปลี่ยนแปลง						

วิธีกำรปฏิบัติงำน	 เป็นวิธีที่สำมำรถน�ำมำปฏิบัติได้ทันทีโดยมีกำรลงทุนไม่สูงหรือไม่ต้องมีกำรลงทุนเลย	 2)	 เปรียบเทียบกับค่ำเฉล่ียของ					

โรงงำนอืน่ๆ	ทีก่ระบวนกำรเหมอืนกนั	(Shadow	Benchmarking)	อำจจะน�ำมำซึง่กำรเปลีย่นขัน้ตอนหรอืวธิใีนกำรผลติ	หรอืเปลีย่นอปุกรณ์	

อำจต้องมกีำรลงทนุเพ่ือเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่อปุกรณ์	และ	3)	เปรยีบเทยีบกับค่ำเฉลีย่ของโรงงำนอืน่ทีก่ระบวนกำรใกล้เคยีงกนั	(Function	

Benchmarking)	 อำจน�ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในกำรผลิต	 ซ่ึงใช้เงินลงทุนสูง	 โดยกำรประเมินข้อมูลนี้นอกจำกช่วยให้รู้สถำนะ

ปัจจุบันแล้ว	ยังสำมำรคำดกำรณ์ข้อมูลในอนำคตได้อีกด้วย

		 6.	การรายงาน	ควรเป็นกำรรวมข้อมูลสั้นๆ	เข้ำใจง่ำย	สำมำรถอ้ำงอิงแหล่งข้อมูลได้	รวมถึงรำยงำนสถำนกำรณ์ปัจจุบัน	และระบุ

ส่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข	รวมถึงข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง	

		 7.	การน�าข้อมูลไปใช้ในการควบคุมระบบ

		 กำรรวบรวมและใช้ประโยชน์จำก	Big Data	 ภำยในองค์กรเอง	 ไม่ได้ยำกและซับซ้อนอย่ำงที่คิด	 และไม่จ�ำเป็นต้องใช้เครื่องมือ									

รำคำแพงเพื่อช่วยในกำรประมวลผล	 ข้อมูลนั้นเกิดขึ้นอยู่แล้วจำกกิจกรรมขององค์กรและเป็นงบประมำณส่วนหนึ่งท่ีสูญเสียไป	 กำรรู้จัก			

วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน�ำมำใช้ประโยชน์	ถือว่ำเป็น	“ก�าไร”	ให้กับธุรกิจ	แต่หำกไม่มีกำรน�ำมำใช้ให้เกิดประโยชน์จะถือว่ำเป็นกำร	

“สูญเสีย”	ซึ่งในยุคแห่งกำรแข่งขันนี้ผู้ประกอบกำรควรตำมให้ทัน	และใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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โครงการ ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน ระยะที่ 3
(Dow Chemical for Sustainable Industry Phase 3)
โครงการ ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน ระยะที่ 3
(Dow Chemical for Sustainable Industry Phase 3)

	 โครงกำร	ดำว	เคมคิอล	เพือ่อตุสำหกรรมยัง่ยนื	ด�ำเนนิ

มำจนถึงระยะท่ี	 3	 ซ่ึงได้มีงำนเปิดตัวและแถลงข่ำว

โครงกำรเมื่อวันที่	 19	 มิถุนำยน	 2558	 ที่ผ่ำนมำ	 ณ									

ห้องแกรนด์บอลรมู	โรงแรม	เซ็นทำรำ	แกรนด์	แอท	เซน็ทรลั

พลำซำลำดพร้ำว	กรุงเทพฯ	ภำยในงำนมีกำรมอบรำงวัล

เชิดชูเกียรติแก ่หน ่วยงำนท่ีชนะเลิศกำรประกวด          

Lean Management for Environment Award    

และมอบประกำศนียบัตรแก่หน่วยงำนท่ีผ่ำนเกณฑ์กำร

เป็นองค์กรแห่งกำรเรยีนรู้	รวมท้ังกำรร่วมแสดงควำมร่วม

มือต่อโครงกำรฯ	 ระยะท่ี	 3	 ระหว่ำง	 4	 องค์กร	 ได้แก่											

1) กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม	โดย	คณุนสิำกร	จงึเจริญธรรม	

รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม 2) กลุ ่มบริษัท       

ดาว ประเทศไทย โดย	 คุณฉัตรชัย	 เลื่อนผลเจริญชัย	 ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรขำยและกำรตลำด	3) มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย	 โดย												

ดร.ขวญัฤด	ีโชตชินำทววีงศ์	ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันสิ่งแวดล้อมไทย	และ 4) หุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค ไทย-สหรัฐฯ	โดย	Ms.	Rachel	Mueller,	

Economic	Officer,	 The	U.S.	 Embassy	 โดยมีวัตถุประสงค์ของกำรด�ำเนินโครงกำร	 เพื่อวำงรำกฐำนท่ีม่ันคงให้กับอุตสำหกรรมไทย					

ด้วยกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนลีนเพื่อสิ่งแวดล้อม	(Lean	Management	for	Environment)	ซึ่งคนที่มีคุณภำพและศักยภำพจะเป็นกลไก

หลักในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ยั่งยืน	 โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงที่ปรึกษำและพัฒนำระบบกำรขึ้นทะเบียนบุคลำกรด้ำนลีน									

เพ่ือส่ิงแวดล้อม	รวมทัง้กำรขยำยควำมรูสู้ค่นรุน่ใหม่ในระดบัอดุมศกึษำ	เพ่ือให้มคีวำมพร้อมและมศีกัยภำพในกำรประกอบอำชพีในอนำคต	

อีกทั้งยังมีกำรพัฒนำองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนลีนเพื่อสิ่งแวดล้อม	 เพื่อเป็นต้นแบบให้องค์กรอื่นๆ	 ได้เรียนรู้และประยุกต์ใช้กับองค์กร							

ของตน	ตลอดจนน�ำไปสู่กำรประกอบกำรอุตสำหกรรมให้มีควำมยั่งยืนในทุกด้ำนต่อไป

		 นอกจำกน้ันในงำนเปิดตัวโครงกำรฯ	 ยังด�ำเนินกำรจัดเสวนำ	 หัวข้อ	 “ปรับกระบวนทัศน์อุตสาหกรรมไทย ก้าวไกลใน AEC”            

ซึ่งเริ่มต้นด้วยกำรกล่ำวปำฐกถำพิเศษ	ในหัวข้อ	“รู้จริงประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อการเป็นผู้น�าใน AEC”	โดย	ท่านชุตินทร คงศักดิ์ 	อธิบดี

กรมเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ	 ซึ่งท่ำนได้กล่ำวถึงกำรปรับทัศคติของกำรเป็นสมำชิก	 AEC	 และวิสัยทัศน์ประชำคมอำเซียน	 และควำม

พยำยำมของรัฐบำลในกำรก้ำวข้ำมกำรเป็นประเทศรำยได้ปำนกลำงสู่กำรเป็นประเทศอุตสำหกรรม	 ส�ำหรับช่วงเวทีเสวนำน้ัน	 เร่ิมด้วย

กำรน�ำเสนอของ คุณฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย	ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยขำยและกำรตลำด	กลุ่มบริษัทดำว	ประเทศไทย	ท่ำนได้ยกตัวอย่ำงของ

องค์กรที่มีกำรปรับตัวเพื่อให้ตอบรับกับกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรท�ำธุรกิจ	ให้ก้ำวข้ำมกำรแข่งขัน	เพื่อกำรเป็นองค์กรที่มีควำมเข้มแข็ง

และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 	 จำกนั้นเป็นกำรให้ข้อมูลในเรื่องของยุทธศำสตร์ของภำครัฐเพื่อสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของภำคเอกชน									

ต่อกำรปรับตัวสู่กำรเป็นสมำชิก	 AEC	 โดย รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี	 ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์อำเซียนศึกษำมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร	์													

และกล่ำวเชือ่มโยงว่ำท�ำไมธรุกจิต้องเชือ่มงำนด้ำนสิง่แวดล้อมไว้ตัง้แต่แรกต่อกำรด�ำเนนิกำร	โดย	ดร.ขวญัฤดี โชติชนาทวีวงศ์	ผูอ้�ำนวยกำร

สถำบันสิ่งแวดล้อมไทย	 ได้กล่ำวถึงจุดสมดุลของกำรพัฒนำทำงด้ำนเศรษฐกิจ	 ร ่วมกับกำรรักษำสิ่งแวดล้อม	 และกำรดูแล																																

สังคม	 เพื่อกำรก้ำวสู่	 AEC	 อย่ำงมั่นคง	 รวมถึงกล่ำวถึงสถำนกำรณ์ที่ทั่วโลกให้ควำมสนใจ	 ได้แก่	 1.	 กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ												
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2.	ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	3.	กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดิน	4.	สำรเคมี	5.	ขยะ	ซึ่งต้องใช้หลักธรรมำภิบำลสิ่งแวดล้อมเป็นกลไกหลัก						

ในกำรแก้ไขและผลักดันให้กำรด�ำเนินธุรกิจก้ำวไปอย่ำงยั่งยืน	โดยมี	คุณบัญชา ชุมชัยเวทย์ ผู้สื่อข่ำว	สถำนีโทรทัศน์ช่อง	3	เป็นผู้ด�ำเนิน

รำยกำร	 ได้สรุปและเช่ือมโยงประเด็นของวิทยำกรแต่ละท่ำน	 รวมท้ังได้น�ำเสนอภำพรวมศักยภำพของ	 16	 ประเทศในภูมิภำค																

(อำเซียน+6)	ตลอดจนเสนอแนะยุทธศำสตร์ที่จะท�ำให้ประเทศไทยอยู่ในสนำมกำรค้ำ	สนำมเศรษฐกิจ	และภำคบริกำร	รวมถึงโอกำส	และ

ปัญหำของประเทศไทย	พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีกำรแก้ไข	โดยในงำนนี้มีผู้เข้ำร่วมรับฟังกำรเสวนำกว่ำ	500	คน	จำกหลำกหลำยสำขำอำชีพ	

อำทิ	 นักธุรกิจ	 ผู้สื่อข่ำว	 นักวิชำกำร	 นักศึกษำ	 และบุคคลท่ัวไป	 ซ่ึงหลังจำกกำรบรรยำยได้มีกำรพูดคุยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำง							

ผู้เข้ำร่วมงำนเสวนำกับวิทยำกร	 อีกทั้งหลังจบงำนได้รับเสียงตอบรับท่ีดีจำกผู้เข้ำร่วมสัมมนำซ่ึงถือว่ำงำนในวันนั้นประสบควำมส�ำเร็จ					

อย่ำงมำก	 และงำนเสวนำในลักษณะนี้ก็จะจัดต่อเนื่องกันไปทุกปีเพื่อเป็นเสียงเล็กๆ	 ในกำรกระตุ้นกำรท�ำงำนของภำครัฐและเน้นย�้ำให้				

ภำคเอกชนปรับตัว	เพื่อให้ประเทศก้ำวไปข้ำงหน้ำอย่ำงมั่นคง
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โครงการบริหารจัดการเพื่อยกระดับสังคมการประกอบการ
(Enhancing Entrepreneurship Spirit: EES)

กิจกรรมที่ 1
ศึกษาดูงาน

สถานประกอบการ
(ตนแบบที่ดี 

/อุตสาหกรรมดีเดน )
(รับจำนวนจำกัด 30 คน)

การประกวดโครงการ
สนับสนุนชุมชนและ

สังคมใหยั่งยืน
คะแนนการตัดสิน
Vote ผานชองทาง 
Social Media 
คณะกรรมการ

กิจกรรมที่ 2
หลักสูตรอบรมพิเศษ

“เทคนิคการเตรียมตัวอยาง
มืออาชีพ....รวมพิชิต

รางวัลอุตสาหกรรมดีเดน”
รับจำนวนจำกัด 10 องคกร

(3 คน/องคกร)

กิจกรรมที่ 3

สรางสังคม ผูประกอบการ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรที่ 1 “การบริหาร
จัดการธุรกิจแบบองครวมฯ 
(36 ชั่วโมง)” 
จำนวน 2 รุน (75 คน/รุน)
ระยะเวลาอบรม 6 วัน/รุน

จัดอบรบเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรที่ 2 “Digital SMEs 
(6 ชั่วโมง)”
จำนวน 1 รุน (40 คน/รุน)
ระยเวลาอบรม 1 วัน

สังคมผูประกอบการ

สังคมผูประกอบการ

entrepreneurial-society.blogspot.com

entrepreneurialsociety.info@gmail.com

YOUTUBE

IG : Entrepreneurial_society

ประชาสัมพันธ และรับสมัครกลุมเปาหมาย
คัดเลือกผูเขารวมโครงการตามเกณฑที่กำหนด

ประเมินผลสำเร็จโครงการ

ชองทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู

สิทธิพิเศษสำหรับสถานประกอบการอยางนอย 1 แหง 
ไดรับคำปรึกษาแบบ Technical Coaching

สูเวทีการประกวดอุตสาหกรรมดีเดน 2 Man-days / โรงงาน
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 	 ส�านักพัฒนาผู้ประกอบการ	 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	 และมูลนิธิสถาบันส่ิงแวดล้อมไทย	 ได้ด�าเนินโครงการ	
EES	เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาผูป้ระกอบการ	หรอืผูบ้ริหาร	SMEs	ให้ก้าวทนัในยคุเศรษฐกจิดจิิตอล	(Digital	Economy)	
และ	สามารถพฒันาการประกอบธรุกจิ	ให้มจุีดยนืสู่ความเป็นเลิศในองค์รวมของการบรหิารจัดการธรุกจิตามเกณฑ์
มาตรฐานอตุสาหกรรมระดบัประเทศ	เพือ่เป็นจุดเริม่ต้นและการนัตว่ีาธรุกจิไทยมคีณุภาพและมาตรฐานเป็นทีย่อมรบั
และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป 

วัตถุประสงค์โครงการ	
		 (1)	 เพื่อสนับสนุน	 และสร้ำงแรงจูงใจให้ผู้ประกอบกำรได้เห็นประโยชน์ของกำรประเมินแนวทำงบริหำรจัดกำรธุรกิจของตนเอง									

โดยอำศัย	Benchmark	กับเกณฑ์มำตรฐำนอุตสำหกรรมระดับประเทศ

		 (2)	 เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภำยในสมำชิกผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ	กับผู้ประกอบกำรตัวอย่ำงเพื่อให้เกิดเป็นสังคมผู้ประกอบกำรที่

สมำชิกสำมำรถช่วยเหลือกัน	โดยกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ผ่ำนกำรระดมสมองในห้องประชุม	ผ่ำนสื่อออนไลน์ต่ำงๆ	และกำรศึกษำดูงำนของ

สถำนประกอบกำรต้นแบบ

การประกวด	“Save	Energy		Save	Environment	...เติมสุข	เติมรอยยิ้ม	ให้ชุมชน”

 	 ขอเชิญสถานประกอบการ	 ร่วมส่งผลงานการด�าเนินกิจกรรมหรือโครงการการที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุน
ชุมชนและสังคมให้ยั่งยืน	ด้วยวิธีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	(ที่ด�าเนินการอยู่แล้ว)	เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับ
สถานประกอบการอืน่ๆ	ทีย่งัไม่มกีารจัดการทีด่ด้ีานการอนรุกัษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม	มองเหน็ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรมมากขึ้น	และเป็นแรงจูงใจให้สถานประกอบการอื่นๆ	น�าไปปฏิบัติตามเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

รางวัลการประกวด

รางวัลชนะเลิศ        จ�านวน 1 รางวัล   เงินรางวัลมูลค่า   3,000 บาท  

รางวัลรองชนะเลิศ    จ�านวน 1 รางวัล   เงินรางวัลมูลค่า   2,000 บาท 

รางวัลชมเชย     จ�านวน 1 รางวัล   เงินรางวัลมูลค่า   1,000 บาท

หมายเหต ุ: ทกุรางวลัได้รบัใบประกาศนยีบตัรเชิดชูเกียรต ิและรางวลัชนะเลศิ          

รวมทัง้ได้รบัสทิธ์ิเผยแพร่โครงการในบทความของวารสารธรุกจิสเีขยีว (B2E)

สอบถามรายละเอียดและส่งผลงานการประกวด	ได้ที่	
คุณธนพร	ค�าขจร	/คุณปารมี	พัฒนดุล	
โทร	02-50333333	ต่อ	203,	531

Facebook	:	สร้างสังคมผู้ประกอบการ
Fan	Page	:	สังคมผู้ประกอบการ
Twitter	:	สังคมผู้ประกอบการ

ประกาศผลการตัดสินภายใน	31	สิงหาคม	2558

 

Fan Page : สงัคมผูป้ระกอบการ 

เกณฑ์การตัดสิน

- ส่วนที่ 1   (70%) คะแนนโดย

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

- ส่วนที่ 2 (30%) คะแนนผ่านทางช่องทาง 

Social Media ผ่านการ กด Like และ กด Share 

ของสมาชิก FanPage /Facebook โครงการ 
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โอกาส             ไทยในตลาดมาเลเซีย

		 ประเทศมำเลเซียจัดเป็นกลุ่มตลำดบนของภูมิภำคอำเซียน	

เนือ่งจำกคนมำเลเซียมรีำยได้เฉล่ียต่อคนต่อปีในปี	2557	ถงึ	11,387	

ดอลลำร์สหรัฐ	 (เทียบกับประเทศไทยที่มีรำยได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี	

5,450	ดอลลำร์สหรัฐ)	สูงรองจำกประเทศสงิคโปร์และประเทศบรไูน	

มีประชำกรอำยุระหว่ำง	 25-54	 ปี	 หรือประมำณร้อยละ	 60	 ของ

ประชำกรวัยท�ำงำนทั้งหมด	 คำดว่ำอัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ			

จะขยำยตัวร้อยละ	4.5-5.55	ในช่วงปี	2558	ส่งผลให้คนมำเลเซียมี

ก�ำลังซื้อสูงขึ้นอีก	โดยเฉพำะกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ที่มีกำรศึกษำและ

รำยได้สูง	

		 จำกตำรำงจะเห็นได้ว่ำกำรค้ำไทยกับมำเลเซียในปี	2557	ทั้งปี	

มีมูลค่ำ	25,510.37	ล้ำนเหรียญสหรัฐ	โดยปี	2557	เป็นปีแรกในรอบ	

5	ปี	ที่มีมูลค่ำลดลงเทียบกับปีก่อนหน้ำ	 (-2.99%)	แต่อย่ำงไรก็ตำม

โอกำสของสินค้ำไทยยังคงมีแนวโน้มเติบโตมำกข้ึน	 อำทิ	 ด้ำน

เทคโนโลยี	 เครื่องแต่งกำย	 เครื่องประดับ	 และอำหำรส�ำเร็จรูป									

โดยเฉพำะสนิค้ำด้ำนอำหำรคนมำเลเซียนัน้มรีสนยิมกำรบรโิภคอำหำร

ค่อนข้ำงหลำกหลำยและให้ควำมส�ำคัญกับกำรเลือกซ้ืออำหำรที่ผลิต

ตำมหลกัฮำลำล	ซึง่ปัจจุบันมคีวำมนยิมอำหำรท่ีมปีระโยชน์ต่อสุขภำพ

และเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมมำกขึน้อกีด้วย	หำกผลติภณัฑ์และบริกำร

ได้รบัฉลำก	“MyHijau	label”	ซึง่เป็นมำตรกำรโดยสมคัรใจ	เพือ่ช่วย

ให้ผู ้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และใช้บริกำรที่เอื้อต่อ														

สิง่แวดล้อมและเน้นกำรลดค่ำกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ของ

ประเทศมำเลเซียก็จะยิ่งได้รับควำมไว้วำงใจจำกผู้บริโภคมำกขึ้น	

		 ส�ำหรับผู้ผลิตสินค้ำหรือบริกำรที่ได้รับกำรรับรองกำรฉลำก	

“MyHijau label”	แล้วจะได้รับสิทธิประโยชน์จำกโครงกำรฯ	 เช่น	

กำรยกเว้นภำษสีิง่แวดล้อมตำมประกำศปีงบประมำณแห่งชำต	ิ2014	

ของมำเลเซีย	 กำรท�ำประชำสัมพันธ์และส่งเสริมกำรตลำด	 ด้ำน											

สิง่แวดล้อมในรปูแบบต่ำงๆ	ได้อย่ำงเสร	ีและรำยชือ่ผลติภณัฑ์ทัง้หมด

ทีไ่ด้รบักำรรบัรองฉลำก	MyHijau	Label	จะได้รบักำรขึน้ทะเบยีนอยู่

ใน	MyHijau	Directory	ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงำนเทคโนโลยีสี

เขียวมำเลเซีย	 (Greentech	Malaysia)	และจะได้รับกำรอนุญำตให้

ติดฉลำกทั้งในตัวสินค้ำ	 บรรจุภัณฑ์	 สื่อประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ	 รวมถึง

หัวกระดำษจดหมำย

		 หำกสนิค้ำส่งออกของไทยได้รบักำรตดิฉลำกสิง่แวดล้อม		Myhijau	

Label	ของมำเลเซีย	นอกจำกจะเป็นกำรรกัษำฐำนตลำดเดิมแล้ว	ยงัช่วย

เพิม่ศกัยภำพกำรแข่งขันตลำดสนิค้ำฮำลำลในตลำดโลกอกีด้วย

		 นอกจำกนี้ประเทศมำเลเซียยังมีนโยบำยดึงดูดใจให้นักลงทุน

เข้ำไปลงทนุด้วยกำรเปิดกว้ำงด้ำนกำรค้ำกำรลงทนุ	จำกต่ำงประเทศ

อย่ำงมำก	เช่น	อนุญำตให้คนต่ำงชำติถือหุน้ได้	100%	ในทกุโครงกำร

ภำคกำรผลิต	มีมำตรกำรจูงใจทำงด้ำนภำษีทั้งทำงตรงและทำงอ้อม	

เป็นต้น

ที่มา:
http://smartsme.tv/m/knowledge-detail.php?id=1301	(เข้ำถึงเมื่อวันที่	20/7/58)
http://aec-business.blogspot.com/2013/07/smes-aec.html	(เข้ำถึงเมื่อวันที่	20/7/58)
www.sme.go.th/.../	โอกำสของ%20SMEs%20ไทยสู่ตลำดมำเลเซีย%20(ตอนที่%201).pdf	(เข้ำถึงเมื่อวันที่	20/7/58)
http://www.smethailandclub.com/knowledge-aec-view.php?id=189	(เข้ำถึงเมื่อวันที่	20/7/58)
http://www.smethailandclub.com/knowledge-aec-view.php?id=429	(เข้ำถึงเมื่อวันที่	20/7/58)
www.ditp.go.th/contents_attach/92475/92475.pdf		(เข้ำถึงเมื่อวันที่	20/7/58)
www.exim.go.th/doc/newsCenter/44539.pdf		(เข้ำถึงเมื่อวันที่	20/7/58)
www.dft.go.th/Portals/0/.../PR%20malay@25580122-1007251752.pdf	(เข้ำถึงเมื่อวันที่	20/7/58)

สินค้าหลักไทยส่งออกไปตลาดมาเลเซีย ปี 2014–2015
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เรียบเรียงโดย	:
วริยำ	สรรคชำ

E conomic Outlook

สินค้า
ปี 2014

(ล้านUS$)
ปี 2014
ม.ค.-ม.ค.
(ล้านUS$)

ปี 2015
ม.ค.-ม.ค.
(ล้านUS$)

เพิ่ม/ลด
ม.ค.-ม.ค.

(%)

4.ยางพารา
5.แผงวงจรไฟฟ้า
6.เคมีภัณฑ์
7.เหล็ก/เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
8.เม็ดพลาสติก
9.เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ
10.ผลิตภัณฑ์ยาง

ที่มา: MenuCom

3.น�้ามันส�าเร็จรูป
2.เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์
1.รถยนต์อุปกณ์และส่วนประกอบ 1,587.6 126.0 114.7 -8.94

1,985.7 150.4 82.8 -44.93
1,007.1 95.9 87.7 -8.55

809.7 81.1 54.6 -32.64
442.8 44.4 30.9 -30.54
369.5 32.5 29.6 -8.75

369.8 30.8 29.6 -3.82
363.9 29.6 25.5 -13.85

261.3 21.1 23.9 13.05
338.4 22.3 23.5 5.13
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ทิศทางพลังงานอาเซียน

เรียบเรียงโดย:
วริยำ	สรรคชำ

E nergy Focus

 	 การรวมตัวกันระหว่าง	 10	 ประเทศในภูมิภาคอาเซียนท�าให้เกิดความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	พลเมือง	
และส่ิงแวดล้อม	 ตามข้อตกลงร่วมกันในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซ่ึงจะท�าให้การเติบโตด้านเศรษฐกิจ
ขยายตัวส่งผลให้ความต้องการด้านพลังงานเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย
 

		 ดังนั้นจึงมีกำรวำงแนวทำงแผนปฏิบัติกำรพลังงำนของอำเซียนตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2553-2558	 (ASEAN	Plan	of	Actions	on	Energy	

Cooperation	:	APAEC	2010-2015)	ร่วมกัน	เพื่อส่งเสริมกำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนและสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนในภูมิภำค	โดยมี

โครงกำรหลักที่ส�ำคัญ	7	สำขำ	 ได้แก่	 (1)	กำรเชื่อมโยงระบบสำยส่งไฟฟ้ำของอำเซียน	 (2)	กำรเชื่อมโยงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติของอำเซียน		

(3)	กำรพัฒนำเทคโนโลยีที่สำมำรถน�ำถ่ำนหินมำใช้เป็นพลังงำนอย่ำงไม่มีมลพิษ	(4)	กำรพัฒนำพลังงำนทดแทน	และพลังงำนที่กลับมำใช้

ใหม่ได้ทีส่ะอำดรวมถงึเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม	(5)	กำรส่งเสรมิให้เกดิกำรใช้พลงังำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพและกำรอนุรักษ์พลงังำน	(6)	นโยบำย

และกำรวำงแผนพลังงำนภูมิภำค	(7)	พลังงำนนิวเคลียร์ส�ำหรับพลเรือน

ความต้องการพลังไฟฟ้าของอาเซียนในอนาคต

ที่มำ:	http://www2.egat.co.th/apg/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=472
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		 แหล่งพลงังำนในกลุม่ประเทศอำเซยีน	นบัว่ำมคีวำมอดุมสมบรูณ์อยูม่ำก	กำรเชือ่มโยงด้ำนพลงังำนระหว่ำงกนันอกจำกช่วยลดต้นทนุ

กำรผลิตให้ถูกลงแล้ว	ยังช่วยเพิ่มโอกำสทำงกำรค้ำ/กำรลงทุน	 เกิดกำรใช้ทรัพยำกรและพลังงำนอย่ำงคุ้มค่ำและมีประสิทธิภำพ	ลดควำม

สญูเปล่ำทำงเศรษฐกิจ	และสร้ำงควำมแขง็แกร่งให้เกดิขึน้ภำยในภมูภิำคด้วย	ซึง่นบัว่ำเป็นจดุเริม่ต้นหรอืสญัญำณทีด่แีก่ผูป้ระกอบกำรธรุกจิ	

โดยเฉพำะ	SMEs	ได้รับประโยชน์จำกกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวด้วยเช่นกัน	ซึ่งช่วยเพิ่มโอกำสกำรขยำยกำรลงทุนไปสู่ภูมิภำคได้ยั่งยืนยิ่งขึ้น	

ดังนั้น	SMEs	ไทย	จึงควรที่จะศึกษำประเด็นเหล่ำนี้เพื่อวำงแผนบริหำรจัดกำรธุรกิจให้สอดคล้องกับทิศทำงดังกล่ำวได้อย่ำงเท่ำทัน
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ที่มา:
1.	http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1426588558	(เข้ำถึงเมื่อวันที่	17/7/58)
2.	http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=3172&filename=index	(เข้ำถึงเมื่อวันที่	17/7/58)
3.	http://www.tnamcot.com/content/200149	(เข้ำถึงเมื่อวันที่	17/7/58)
4.	http://ienergyguru.com/2015/06/เวิร์ดแบงค์-ชูไทยผู้น�ำ/	(เข้ำถึงเมื่อวันที่	17/7/58)
5.	www.thaifta.com/thaifta/portals/0/AECPost2015.pdf		(เข้ำถึงเมื่อวันที่	17/7/58)
6.	http://click.senate.go.th/?p=4214	(เข้ำถึงเมื่อวันที่	17/7/58)
7.	http://www.siamintelligence.com/asean-energy-cooperation/	(เข้ำถึงเมื่อวันที่	17/7/58)
8.	http://thailand.prd.go.th/1700/ewt/aseanthai/ewt_w3c/ewt_news.php?filename=orgAsean&nid=3172	(เข้ำถงึเมือ่วนัที	่17/7/58)
9.	http://www.thailandenergyeducation.com/assets/media/A007.pdf	(เข้ำถึงเมื่อวันที่	17/7/58)
10.	http://www2.dede.go.th/share/kmcornerDoc270955.pdf	(เข้ำถึงเมื่อวันที่	17/7/58)
11.	http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/613953	(เข้ำถึงเมื่อวันที่	17/7/58)

ที่มำ:	กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน	

		 จำกตัวเลขจะเห็นได้ว่ำกลุ่มประเทศอำเซียนส่วนใหญ่มีแหล่งก๊ำซธรรมชำติอยู่มำก	 ส่วนศักยภำพกำรใช้น�้ำผลิตไฟฟ้ำก็มีประเทศ

เวียดนำม	 เมียนมำ	 และโดยเฉพำะสปป.ลำว	 ซึ่งประเทศไทยนับเป็นผู้ซื้อไฟฟ้ำรำยใหญ่และมีกำรเชื่อมโยงด้ำนพลังงำนมำนำนแล้ว													

ทำงรัฐบำลสปป.ลำวเองก็มีแผนกำรพัฒนำกำรผลิตไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นให้ได้	12,000	เมกะวัตต์	โดยจะส่งออกปริมำณสองในสำมภำยในปี	2563	

และจะเพิ่มศักยภำพกำรผลิตไฟฟ้ำเป็น	24,000	เมกะวัตต์	ในปี	2473	ทั้งนี้ก�ำลังก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำเพิ่มเติมอีก	6,000	เมกะวัตต์	จึงนับเป็น

แหล่งพลังงำนไฟฟ้ำทีไ่ม่กระทบต่อสิง่แวดล้อมและมศัีกยภำพกำรเติบโตในภมูภิำคมำกทเีดยีว	ส่วนประเทศไทยกพ็ยำยำมผลกัดนัแผนงำน

ด้ำนพลังงำนเข้ำสู่ร่ำงแผนปฏิบัติกำรว่ำด้วยควำมร่วมมือด้ำนพลังงำนอำเซียน	พ.ศ.	 2559	 –	 2563	 (APAEC	 2016-2020)	 พร้อมกับมี

มำตรกำรภำยในประเทศสนับสนุนกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนและหันมำใช้พลังงำนทดแทนเพิ่มมำกขึ้น	 ทั้งนี้ประเทศไทยอยู่

ระหว่ำงกำรประกำศแผนปฏริปูพลงังำนฉบบัใหม่ปี	2558-2579	หรอื	PDP	2015	เพือ่วำงแนวทำงกำรพฒันำพลงังำน	กำรเพิม่ประสทิธภิำพ

กำรใช้พลังงำน	 กำรใช้พลังงำนทดแทน	 รวมถึงน�้ำมันและก๊ำซธรรมชำติ	 ให้เพิ่มขึ้นจำกเดิมใช้พลังงำนทดแทนร้อยละ	 11.9	 ของกำรใช้

พลังงำนในภำพรวมเป็นร้อยละ	25	ในปี	2564	ส่วนกำรผลิตไฟฟ้ำที่ได้จำกพลังงำนทดแทนคำดว่ำ	จะเพิ่มจำกร้อยละ	11	เป็นประมำณ

ร้อยละ	20	ในอีก	20	ปีข้ำงหน้ำ

แหล่งพลังงานในกลุ่มประเทศอาเซียน

อนิโดนเีซยี 3,750 112.5 5,529 245,091

น�้ำมัน
(ล้ำนบำเรล)

ก๊ำซธรรมชำติ
(ล้ำนล้ำนลูกบำศก์ฟุต)

ถ่ำนหิน
(ล้ำนตัน)

พลังน�้ำ
(เมกะวัตต์)

มำเลเซีย 5,357 82.4 4 26,256
บรูไน 1,200 12.4 - -
เวียดนำม 4,700 7.7 150 34,247
ไทย 453 12.0 1,239 2,055
เมียนมำ 50 20.8 2 39,726
ฟิลิปปินส์ 138 3.3 316 5,365
ลำว - - 503 26,598
กัมพูชำ - - - 10,046
สิงคโปร์สิงคโปร์

หมำยเหตุ:	น�้ำมันธรรมชำติและถ่ำนหินเป็นปริมำณส�ำรองพิสูจน์แล้ว	(Proved	Reserves:	P1)

- - - -
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I T for Business
เรียบเรียงโดย:
วริยำ	สรรคชำการน�าระบบ IT มาใช้ในองค์กร

		 กำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำช่วยกำรบริหำรจัดกำร
องค์กร	ด้วยกำรน�ำซอฟท์แวร์	ระบบอินเตอร์เน็ต	และนวัตกรรมด้ำน
เทคโนโลยีใหม่ๆ	 มำขับเคล่ือนเพ่ือสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน
ทำงกำรตลำดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็วในปัจจุบัน	มีระบบที่นิยม
น�ำมำใช้ในกำรพัฒนำองค์กรที่น่ำสนใจ	ดังนี้
  ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) หรือระบบ
บริหารทรัพยากรองค์กร	 ซึ่งสำมำรถประยุกต์น�ำมำช่วยในกำรปรับ
กระบวนกำรท�ำงำนขององค์กร	 ช่วยลดต้นทุนของสินค้ำคงคลัง	 และ
ช่วยท�ำให้ข้อมูลในองค์กรมกีำรเชือ่มโยงกนัโดยน�ำอนิเตอร์เนต็มำใช้ใน
อตุสำหกรรมโรงงำนเพือ่ให้ตดิต่อระหว่ำงสำยกำรผลติไปจนถงึช่องทำง
จ�ำหน่ำยเพือ่ลดข้ันตอนห่วงโซ่อปุทำน	ลดค่ำใช้จ่ำยในกระบวนกำรผลติ	
ด้วยกำรรวมระบบองค์กรให้เป็นหนึ่งเดียว	 ด้วยกำรติดตั้งซอฟต์แวร์
เพ่ือใช้ในองค์กร	 เพื่อให้ทุกหน่วยงำนภำยในองค์กรสำมำรถเข้ำถึง					
ฐำนข้อมูลที่จัดเก็บและสำมำรถใช้ข้อมูลเดียวกันได้	เช่น	ค�ำสั่งซื้อที่ได้
จำกลูกค้ำ	 ส่งผลต่อหน่วยงำนภำยในองค์กรอัตโนมัติ	 ได้แก่	 ส่วน
กระบวนกำรผลติ	ฝ่ำยจดัซือ้	ฝ่ำยบญัช	ีกำรออกใบเสร็จรับเงนิ	เป็นต้น

ทีม่ำ:	http://blogs.mydbsync.com/benefits-of-automating-erp-system/?sa=X&ved=0CD-
EQ9QEwDmoVChMI1tKyo4DzxgIVChWUCh2WdA12

ที่มำ:	 http://s2rl.tni.ac.th/blog/?p=345&sa=X&ved=0CBUQ9QEwAGoVChMIhIfg2vTyx-
gIViY-UCh3qxgBA

ที่มำ:	 https://kminbusiness.wordpress.com/2010/02/08/กำรประยุกต์ใช้หลักกำรข/?sa=X-
&ved=0CBcQ9QEwAWoVChMI_aqPnZTzxgIVC6eUCh2l-Q5y

  ระบบ CRM (Customer Relationship Management) 
หรือการจัดการลูกค้าสัมพันธ์	 โดยกำรใช้ระบบไอทีเข้ำมำช่วย											

  ระบบ KM (Knowledge Management) หรือการจัดการ
ความรู้ เพื่อน�ำมำใช้ใน	งำน	คน	องค์กร	ให้บรรลุเป้ำหมำยไปสู่องค์กร
แห่งกำรเรียนรู้	 นอกจำกมีกำรแสวงหำควำมรู้แล้ว	 กำรจัดกำรควำมรู้
ให้เป็นระบบ	ประมวลและกลัน่กรองควำมรู	้เพือ่น�ำไปสูก่ำรแลกเปลีย่น
เรียนรู้ระหว่ำงบุคลำกรให้สำมำรถต่อยอดควำมรู้ในองค์กรได้

  การตลาดออนไลน์ (E-Marketing) เป็นกำรน�ำเครื่องมือ										
กำรตลำดออนไลน์มำใช้เพือ่กำรสือ่สำรกบัผูบ้ริโภคทีปั่จจบุนัมกีำรน�ำเสนอ
เนือ้หำทีล่กูค้ำอ่ำนเข้ำใจง่ำยด้วยค�ำจ�ำกัดควำมทีส่ัน้	กระชับ	ตรงประเดน็	
หรือมีกำรน�ำเสนอเรื่องรำวเป็น	Info	Graphic	เช่น	Mobile	Optimi-
zation,	 Content	Marketing,	 Social	Media	Marketing,	 Email	
marketing,	Content	Marketing	เป็นต้น	ให้เข้ำถงึกลุ่มลกูค้ำด้วยกำร
ใช้ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยใีนกำรสนบัสนนุกำรด�ำเนนิกำรธรุกิจ

ที่มา:
1.	https://th.wikipedia.org/wiki/กำรวำงแผนทรัพยำกรองค์กร	(เข้ำถึงเมื่อวันที่	25/7/58)
2.	www.library.au.edu/library-activities/documents/CRM.pdf	(เข้ำถึงเมื่อวันที่	25/7/58)
3.	https://www.gotoknow.org/posts/496000	(เข้ำถึงเมื่อวันที่	25/7/58)
4.	https://th.wikipedia.org/wiki/ระบบบริหำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำ	(เข้ำถึงเมื่อวันที่	25/7/58)
5.	www.kmutt.ac.th/gmi/upload/กำรจัดกำรควำมรู้%20km.pdf		(เข้ำถึงเมื่อวันที่	25/7/58)
6.	http://thumbsup.in.th/2014/12/digital-marketing-trends-2015-infographic/	
			(เข้ำถึงเมื่อวันที่	25/7/58)
7.	http://www.designil.com/spark-conference-2015-summary.html
			(เข้ำถึงเมื่อวันที่	25/7/58)

กำรจัดกำรกระบวนกำรต่ำงๆ	 ในองค์กร	 ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยในกำร
บรหิำรควำมสมัพนัธ์กบัลกูค้ำ	ด้วยกำรเก็บข้อมลู	พฤตกิรรมกำรใช้จ่ำย	
และควำมต้องกำรของลูกค้ำเอ้ือประโยชน์ในด้ำนกำรขำย	 กำรตลำด	
และกำรให้บริกำรหลังกำรขำยมีควำมเชื่อมโยงกัน
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