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ผูประกอบการในประเทศไทยสวนใหญ หรือกวา 2 ลานราย 
เปนผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม หรือ เอสเอ็มอี (SMEs) 
แตกลับกลายเปนวา SMEs มีความยากลำบากในการดำเนินธุรกิจ
มากที่สุดและเปนกลุมที่ ไดรับผลกระทบจากสถานการณและ
เหตุการณตางๆ มากที่สุด ไมวาจะเปนเรื่องใดก็สงผลกระทบตอ 
SMEs ทัง้สิน้ ทัง้มหาอทุกภยั ความขดัแยงทางการเมอืง คาเงนิบาทผันผวน 
การขึ้นคาจางแรงงาน การขึ้นราคาพลังงาน การตรึงราคาสินคา 
การบริโภคในประเทศลดลง หรือแมแตยามที่เศรษฐกิจโลกซบเซา 
ยังไมนับรวมการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะสงผลกระทบ
ใหเห็นอยางแทจริงในป 2559 เปนตนไป 

ปจจบุนั การชวยเหลอืและสนบัสนุนกจิการ SMEs จากภาครฐับาล 
เริ่มมีบูรณาการมากข้ึน แมจะยังไมประสบความสำเร็จอยางที่ SMEs 
สวนใหญอยากได แตก็ถือวา เริ่มเดินมาถูกทางแลว  

วารสารสงเสริมการลงทุนฉบับนี้ จึงขอนำเสนอ บทบาท 
ในการสงเสริมและสนบัสนนุกจิการ SMEs ของบีโอไอ และหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งนำเสนอเรื่องราวของ SMEs 
ทีส่ามารถฟนฝาอปุสรรคตางๆ จนประสบความสำเร็จ เพือ่เปนแนวทาง
ใหกบัผูประกอบการ SMEs ในวนันี ้และผูทีค่ดิจะเปน SMEs ในวนัขางหนา 
ภายใตเรื่อง “ติดปกให SMEs ไทย” 

กอนจากกัน อยากฝากถึงทานผูอานที่ประกอบกิจการ SMEs 
ใหเขาเว็บไซตบีโอไอ เพื่อตรวจสอบวากิจการของทาน เขาขายไดรบั
สงเสริมภายใตมาตรการสงเสริม SMEs ท้ัง 39 ประเภทกิจการของ 
บีโอไอหรือไม ถาใช ทานสามารถย่ืนขอรับสงเสริมการลงทุนได โดย
จะสิ้นสุดมาตรการในวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 น้ี  
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วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 
นับวามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศ 
โดยเฉพาะในชวงปจจุบันที่ เปนเศรษฐกิจ 
ฐานความรูและ Creative Economy บทบาท
ของ SMEs ไดทวีความสำคัญมากย่ิงขึ้น 
เนื่องจากเปนแหลงนวัตกรรมและความคิด
สรางสรรคที่สำคัญของประเทศ ดังนั้น คณะ
กรรมการสงเสริมการลงทุนไดมีนโยบาย 
สงเสริมการลงทุนแก SMEs อยางตอเนื่อง เพื่อ
ใหมั่นใจวา SMEs จะเติบโตอยางแข็งแกรงและ
ยั่งยืน โดยลาสุดไดออกประกาศคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนที่ 7/2556 เร่ือง มาตรการ
เพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการ SMEs 
ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 

“แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 11   
ใหความสำคัญกับการพัฒนา  

ผูประกอบการ SMEs   
โดยเฉพาะที่ใชเทคโนโลยแีละนวัตกรรม” 

 
ติดปกให SMEs ไทย 
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์ 

แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่11 เนนสนบัสนนุ SMEs  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 

11 (2555 - 2559) ไดกำหนดสงเสริมและพัฒนา
ธุรกิจไทยใหสามารถเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน 
โดยใหความสำคัญกับการพัฒนาผูประกอบการ 
SMEs โดยเฉพาะท่ีใชเทคโนโลยีและนวตักรรม สงเสรมิ
ใหมีการเชื่อมโยงการผลิตระหวางผูประกอบการ
ขนาดใหญและผูประกอบการ SMEs ในทองถิ่น ผาน
ระบบหวงโซอุปทาน ควบคูกับการจับคูทางธุรกิจเพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมกัน 

แผนสงเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม
ฉบับที่ 3 (2555 - 2559) ของสำนักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ได
กำหนด 4 ยุทธศาสตร กลาวคือ 

- สนับสนุนปจจัยแวดลอมใหเอื้อตอการ
ดำเนินธุรกิจ SMEs ไทย โดยครอบคลุมถึงการให
สิทธิและประโยชนดานสงเสริมการลงทุนดวย 

- เสรมิสรางขีดความสามารถในการแขงขนั
ของ SMEs ไทย 

- สงเสริม SMEs ไทย ใหเติบโตอยาง
สมดุลตามศักยภาพของพื้นที่ 

นโยบายสงเสริมกิจการ SME 2 
แตมตอเพื่อ SMEs ไทย  
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ซึง่จะมเีงือ่นไขแตกตางกนัไป เปนตนวา กำหนดกจิการ
ผลิตผลิตภัณฑยางจะตองลงทุนไมรวมคาท่ีดินและ
ทุนหมุนเวียนไมต่ำกวา 10 ลานบาท ฯลฯ  

คณะกรรมการสงเสรมิฯ ไดพจิารณาวาหลกัเกณฑ
ลงทุนขั้นต่ำที่สูงเกินไปอาจสงผลทำให SMEs ไมอยู
ในขายไดรับการสงเสริมฯ เพื่อแกไขปญหาท่ีเปน
อุปสรรคดังกลาวขางตน คณะกรรมการสงเสริมฯ 
จึงไดออกประกาศที่ 2 / 2536 เร่ือง ประเภท ขนาด 
และเงื่อนไขของกิจการที่จะใหการสงเสริมฯ ลงวันท่ี 
9 เมษายน 2536 กำหนดใหมีขนาดลงทุนขั้นต่ำ  
เทากนัหมดสำหรับทกุประเภทกิจการ คือ 1 ลานบาท 
ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน อยางไรก็ตาม ใน
ชวงนั้นไมมีมาตรการสงเสริมฯ แก SMEs เปนการ
เฉพาะเพ่ือเปนแตมตอแตอยางใด โดยมีหลักเกณฑ
การใหสิทธิและประโยชนและเงื่อนไขเหมือนกันทั้ง
บริษัทขนาดใหญและ SMEs 

จากตัวเลขของ สสว. ในป 2555 SMEs กอให
เกิดการจางงาน 11.8 ลานคน คิดเปนสัดสวนรอยละ 
80.4 ของการจางงานของวิสาหกิจทั้งประเทศ สราง
มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ 2.1 ลานลานบาท คิดเปน
สดัสวนรอยละ 37 ของ GDP ของประเทศ และสงออก
เปนมูลคา 2 ลานลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 
28.8 ของมลูคาสงออกรวมของประเทศ ย่ิงไปกวานัน้ 
ในชวงปจจุบันที่เปนยุคเศรษฐกิจฐานความรูและ 
Creative Economy บทบาทของ SMEs ไดทวีความ
สำคัญมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเปนแหลงนวัตกรรมและ
ความคิดสรางสรรคที่สำคัญของประเทศ 

ประกาศเง่ือนไขลงทนุขัน้ตำ่ 1 ลานบาท 
สำหรับการสงเสริมฯ เดิมหลักเกณฑสงเสริมฯ

ไดกำหนดเงือ่นไขลงทุนขัน้ตำ่แตละประเภทกจิการดวย 

- เสริมสรางศักยภาพของ SMEs ไทย ให
เช่ือมโยงกับเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

“ป 2555 SMEs กอใหเกิด  
การจางงาน 11.8 ลานคน   
คิดเปนสัดสวนรอยละ 80.4   
ของการจางงานทั้งประเทศ”  

สงเสรมิเชือ่มโยง SMEs กับบริษัทขนาดใหญ 
เพื่อสงเสริมการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมระหวาง

ผูประกอบการขนาดใหญกับผูผลิตชิ้นสวนภายใน
ประเทศ ซึ่ งสวนใหญ เปนกิจการของ SMEs 
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมฯ จึงไดจัดตั้งหนวย
พัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (BUILD) ขึ้นเมื่อ 
ป 2535 

จากนั้นหนวยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
ไดริเริ่มกิจกรรมใหมคือ กิจกรรมผูซื้อพบผูขาย 
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ปรับเพิ่มขึ้นเปน 57 ประเภท 
ประการที่สอง เพิ่มการใหสิทธิและประโยชน

แกการลงทุนของ SMEs เปนการพิเศษสำหรับกิจการ
ตามที่กำหนด โดยยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักรและ
สิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดสูงสุด 8 ป โดย
ไมจำกัดวงเงินสำหรับการลงทุน แตกตางจากปกติที่
จะใหสิทธิและประโยชนตามเขตที่ตั้ง พรอมกับ
กำหนดยกเวนไมเกิน 100% ของเงินลงทุนไมรวม
คาที่ดินและทุนหมุนเวียน  

ประการท่ีสาม กำหนดเงื่อนไขการลงทุนท่ี
ผอนปรนมากข้ึน เปนตนวา ลดวงเงินลงทุนไมรวม
คาที่ดินและทุนหมุนเวียนขั้นต่ำสำหรับการลงทุนของ 
SMEs เหลือ 500,000 บาท และตอมาเมื่อป 2552 
ไดผอนปรนเพิ่มเติม โดยอนุญาตใหนำเครื่องจักรใช
แลวในประเทศ มาใชในโครงการทีข่อรบัการสงเสรมิฯ
ได ซึ่งมีมูลคาไมเกิน 10 ลานบาท โดยจะตองลงทุน
เครื่องจักรใหมมีมูลคาไมนอยกวา 1 ใน 4 ของมูลคา
เครื่องจักรใชแลว 

ประการที่สี ่ เพื่อจำกัดใหผูไดรับการสงเสริมฯ
เปน SMEs อยางแทจริง ไดกำหนดเงื่อนไขตองมี
สินทรัพยถาวรสุทธิหรือขนาดการลงทุน (ไมรวมคาท่ี
ดินและทุนหมุนเวียน) ทั้งของสวนที่ดำเนินการอยู
เดิม (ถามี) และสวนที่ลงทุนใหม รวมกันไมเกิน 200 
ลานบาท ในขั้นยื่นขอรับการสงเสริมฯ อยางไรก็ตาม 
ในขั้นตรวจสอบเพ่ืออนุญาตให เปดดำเนินการ 
(ภายใน 3 ป นับจากออกบัตรสงเสริม) หากพบวา
เกิน 200 ลานบาท จะลดสิทธิและประโยชนใหไดรับ
ตามหลักเกณฑทั่วไปขณะท่ียื่นขอรับการสงเสริมฯ 
พรอมกับกำหนดมีสัดสวนหุนไทยอยางแทจริงขั้นต่ำ 
รอยละ 51 เพื่อปองกันไมใหบริษัทที่มีผูถือหุนใหญ
เปนนิติบุคคลตางชาติที่จัดตั้งในประเทศไทย ไดยื่น
ขอรับการสงเสริมฯ โดยจะตรวจสอบผูถือหุนอีกชั้น
หนึ่งวาเปนหุนไทยที่แทจริง 

ประการทีห่า กำหนดจะตองยืน่ขอรับการสงเสรมิฯ 
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 

(Vendor Meet Customers Program) นับตั้งแต  
วนัที ่25 พฤศจิกายน 2540 เปนตนมา โดยเปนการนำ
คณะผูผลิตชิ้นสวนไทยท่ีเปน SMEs เพื่อเขาพบปะกับ
ตัวแทนผูซื้อที่โรงงานผูซื้อ ทำใหผูผลิตชิ้นสวนไดรับ
ทราบขอมูลความตองการของผูซื้อโดยตรง และมี
โอกาสศึกษาวิธีการจัดการผลิตของผูซื้อ 

กิจกรรมผูซื้อพบผูขายดังกลาวขางตน เมื่อผู
ตองการขายช้ินสวนเดินทางไปถึงโรงงานของบริษัท  
ผูสนใจซื้อ ผูสนใจซื้อจะแนะนำบริษัทของตนเองใน
ดานตางๆ สวนใหญจะอนญุาตใหเยีย่มชมกระบวนการ
ผลิตเพื่อใหผูสนใจขายไดมีความรูความเขาใจถึง
เทคโนโลยีการผลิตซึ่งอาจนำไปพัฒนากิจการของ
ตนเองได  

สำหรับที่ขาดไมไดคือ นำตัวอยางช้ินสวนท่ี
ตนเองตองการจัดซื้อออกมาตั้งแสดงใหผูขายไดชม 
พรอมกับบรรยายอยางละเอียดถึงชิ้นสวนนั้นๆ และ
หลักเกณฑการจัดซื้อ ยิ่งไปกวานั้น หากผูตองการซื้อ
เห็นวาผูตองการขายรายใดมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะ
ผลติชิน้สวนปอนให แตยงัขาดเทคโนโลยีเพยีงบางสวน
เทานัน้ ผูตองการซือ้บางรายก็ยนิดทีีจ่ะสงผูเชีย่วชาญ
เขาไปชวยเหลือแนะนำอีกดวย 

 
นโยบาย SME 1 เร่ิมป 2546  

ตอมาคณะกรรมการสงเสริมฯ ไดออกประกาศ
ที่ 6 / 2546 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2546 เพ่ือสงเสริมฯ
แก SMEs เปนกรณีพิเศษครั้งแรก หรือนโยบาย 
SME 1 แตไมประสบผลสำเร็จมากนัก โดยมีการ
ขอรับการสงเสริมฯ นอย จึงไดปรับปรุงแกไขในเวลา
ตอมาอีก 2 คร้ัง คือ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 
และวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 เพื่อใหเหมาะสม
และมีประสิทธิผลมากขึ้น ซึ่งสรุปมาตรการภายหลัง
การปรับปรุงแกไขได ดังนี้ 

ประการแรก เปดใหการสงเสริมฯ สำหรับ
กิจการบางประเภทแก SMEs เปนการเฉพาะ โดย
เดิมกำหนดเพียง 10 ประเภท ตอมาเม่ือป 2552 ได
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การสงเสริมฯ ตามนโยบายสงเสริมฯ SME 1 
ในป 2553 - 2554 กระจกุตวัในอตุสาหกรรมสนบัสนนุ 
เชน การผลิตผลิตภัณฑพลาสติกหรือเคลือบดวย
พลาสติก กจิการผลติเครือ่งจักร อปุกรณ และชิน้สวน 
4.3 การผลิตผลิตภัณฑโลหะ รวมท้ังชิ้นสวนโลหะ 
1.11 กิจการผลิตหรอืถนอมอาหาร กจิการขยายพนัธุ
หรอืเลีย้งสตัว กจิการผลติผลติภณัฑจากยางธรรมชาต ิ

โครงการลงทุนสวนใหญมีขนาดเล็กเงินลงทุน
ไมเกิน 50 ลานบาท ยกเวนบางประเภทเปนการ
ลงทนุสวนใหญในโครงการขนาดกลางเกิน 50 ลานบาท 
เชน กิจการผลผลิตภัณฑจากยางธรรมชาติ กิจการ
ผลิตชิ้นสวนยานพาหนะ 

 

“มาตรการสงเสริมฯ SME 1 ในชวงแรก  
ไมประสบผลสำเรจ็มากนกั มผีูไดรบัการสงเสรมิฯ

เพียง 146 โครงการ   
ลงทุนรวม 8,414 ลานบาท” 

 
สำหรบัสถติกิารสงเสริมฯตามมาตรการสงเสรมิฯ 

SME 1 ไดเคยใชตั้งแตป 2546 - 2554 ในชวงแรก
ไมประสบผลสำเร็จมากนกั นบัตัง้แตเริม่ใชในป 2546 
จนถึงเดือนกันยายน 2552 มีผูไดรับการสงเสริมฯ 
เพียง 146 โครงการ ลงทุนรวม 8,414 ลานบาท 
เนือ่งจากจำกดัเพยีง 10 ประเภท และมีเงือ่นไขคอนขาง
จำกัด ภายหลังปรับปรุงแกไขผอนคลายเงื่อนไขและ
เพิ่มกิจการเปน 57 ประเภท เมื่อป 2552 และ 2553 
ทำใหมีผูสนใจขอรับการสงเสริมฯ เพิ่มขึ้นมาก 

สถติกิารขอรับการสงเสริมฯ ตามมาตรการ SMEs 

ป จำนวนคำขอ เงินลงทุน   

(ลานบาท) 

2546 6 459 

2547 31 1,768 

2548 29 1,914 

2549 28 1,572 

2550 27 1,292 

2551 23 1,209 

2552 11 617 

2553 160 2,933 

2554 552 21,726 

สถติกิารขอรบัการสงเสรมิฯ ตามมาตรการ SMEs   
ป 2553 - 2554 

ประเภท จำนวนคำขอ เงินลงทุน   

(ลานบาท) 

6.12 ผลิตภัณฑพลาสติก  
  หรอืเคลือบดวยพลาสติก 

153 4,769 

4.2  กิจการผลิตเครื่องจักร   
  อุปกรณ และชิ้นสวน 

71 1,545 

4.3  การผลติผลติภณัฑโลหะ   
  รวมทั้งชิ้นสวนโลหะ 

70 1,900 

1.11 กิจการผลิตหรือถนอม  
  อาหาร 

54 1,835 

1.5.1 กิจการขยายพันธุหรือ  
  เลี้ยงสัตว 

51 2,459 

4.10 การผลิตชิ้นสวน  
  ยานพาหนะ 

24 1,867 

1.16 กิจการผลิตผลิตภัณฑ  
  จากยางธรรมชาติ 

23 2,186 

5.3  กิจการผลิตชิ้นสวน   
  หรืออุปกรณที่ใชกับ  
  เครื่องใชไฟฟา 

14 597 
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“มาตรการ SME 2 ตองลงทุน  
ไมนอยกวา 5 แสนบาท   

อนุญาตใหนำเครื่องจักรใชแลวในประเทศ   
มาใชในโครงการมูลคาไมเกิน 10 ลานบาท   
ยื่นขอภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557” 

 

SME 2 เพือ่บรรเทาผลกระทบจากการขึน้คาจาง
ขัน้ตำ่  

จากการทีค่ณะกรรมการคาจางไดออกประกาศ
ขึน้อตัราคาจางขัน้ตำ่ 2 ครัง้ โดยกำหนดอตัราคาจาง
ขัน้ตำ่ 300 บาทตอวนั ท่ัวประเทศ มผีลใชบงัคบัตัง้แต
วันที่ 1 มกราคม 2556 เปนตนไป ทำใหอัตราคาจาง
ขั้นต่ำปรับสูงขึ้นมากถึงรอยละ 35.7 - รอยละ 88.7 
สงผลกระทบตอผูประกอบการ SMEs เปนอยางมาก 

เพื่อบรรเทาผลกระทบตอผูประกอบการ SMEs 
ดังกลาวขางตน กระทรวงอุตสาหกรรมไดนำเสนอ
มาตรการชวยเหลือในดานตางๆ ตอคณะรัฐมนตรี 
โดยครอบคลุมถึงมาตรการสงเสริมฯ ดวย ซึ่งคณะ
รฐัมนตรไีดพจิารณามาตรการของกระทรวงอตุสาหกรรม
เม่ือวันที่ 23 เมษายน 2556 และมีมติเห็นชอบตาม
ขอเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรม และมอบให
คณะกรรมการสงเสริมฯ กำหนดตามความเหมาะสม
ตอไป 

ในการดำเนินการตามมตคิณะรฐัมนตรดีงักลาว
ขางตน คณะกรรมการสงเสริมฯ ไดพจิารณาเม่ือวันที ่
21 ตุลาคม 2556 เห็นชอบกับมาตรการสงเสริมฯ
เพื่อชวยเหลือ SMEs และตอมาไดออกเปนประกาศ
คณะกรรมการสงเสรมิฯ ที ่7 / 2556 เร่ือง มาตรการ
เพ่ิมขีดความสามารถของผูประกอบการ SMEs ลง  
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 หรือนโยบาย SME 2 

สำหรับคุณสมบัติของ SMEs ท่ีอยู ในขาย
ใหการสงเสริมฯ ตามประกาศขางตน จะตองมีบุคคล
ธรรมดาสัญชาติไทยถือหุนไมนอยกวารอยละ 51 

ของทุนจดทะเบยีน และเมือ่รวมกจิการทัง้หมดทัง้ทีไ่ดรบั
สงเสรมิและไมไดรับสงเสริมฯ ผูขอรับสงเสริมฯ จะ
ตองมีสินทรัพยถาวรสุทธิหรือเงินลงทุนไมรวมคา  
ที่ดินและทุนหมุนเวียนไมเกิน 200 ลานบาท สำหรับ
มาตรการชวยเหลอื ไดจำแนกออกเปน 2 มาตรการยอย 
ดังนี้ 

 
มาตรการแรก สงเสรมิการลงทนุ SMEs 

สำหรบัมาตรการแรกตาม SME 2 เปนการสงเสรมิฯ
ของ SMEs ประกอบดวยหลักเกณฑ ดังนี้ 

1. กำหนดประเภทกิจการและเงื่อนไขของ
กิจการที่ใหการสงเสริมฯ ในประกอบธุรกิจ SMEs 
ครอบคลุม 39 ประเภท ดังนี้ 

• กิ จการ เพิ่ มมู ลค าสิ นค าภาค เกษตร 
ครอบคลมุ 13 ประเภทกจิการ เปนตนวา กจิการผลิต
หรือถนอมอาหาร กิจการขยายพันธุพืชและปรับปรุง
พันธุพืช กิจการขยายพันธุสัตวหรือเลี้ยงสัตว ฯลฯ 

• กิจการท่ีใชทักษะการผลิตคอนขางสูงและ
เปนอุตสาหกรรมสนับสนุนที่สำคัญ ครอบคลุม 16 
ประเภท เปนตนวา กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ 
และช้ินสวน กิจการผลิตชิ้นสวนยานพาหนะ กิจการ
ผลิตสิ่งพิมพ ฯลฯ 

• กิจการเชิงสรางสรรค ครอบคลุม 7 
ประเภทกิจการ เปนตนวา กิจการผลิตผา กิจการ
ผลิตเครื่องนุมหม กิจการผลิตสิ่งประดิษฐ กิจการ
ซอฟตแวร ฯลฯ 

• กิจการบริการและสนับสนุนการทองเที่ยว 
ครอบคลมุ 3 ประเภท คอื ศูนยแสดงศลิปวฒันธรรม
หรือศูนยศิลปหัตถกรรม กิจการโรงแรม และกิจการ
สรางภาพยนตรไทย หรือการใหบริการแกธุรกิจสราง
ภาพยนตร หรือบริการมัลติมีเดีย 

 2. เงื่อนไข 
• ต อ งมี เ งิ นลงทุ น ไม ร วมค าที่ ดิ นและ

ทุนหมุนเวียนไมนอยกวา 5 แสนบาท 
• อัตราสวนหนี้สินตอทุนไมเกิน 3 ตอ 1 
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• อนุญาตใหนำเครื่องจักรใชแลวในประเทศ
มาใชในโครงการมีมูลคาไมเกิน 10 ลานบาท โดยจะ
คำนวณราคาเครื่องจักรโดยใชมูลคาตามบัญชี และ
ตองลงทุนใหมในสวนเครื่องจักรหลักเปนสัดสวนไม
นอยกวารอยละ 50 ของมูลคาเครื่องจักรท่ีใชใน
โครงการ 

3. สิทธิและประโยชน 
• ยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักรไมวาจะตั้ง

อยูในเขตใด 
• ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป เปน

สัดสวน 100% ของเงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและ
ทุนหมุนเวียน 

• สทิธแิละประโยชนอืน่ใหไดรบัตามหลกัเกณฑ
ตามประกาศคณะกรรมการสงเสรมิฯ ที ่1 / 2543 ลง
วันที่ 1 สิงหาคม 2543 

4. ตองยื่นคำขอรับการสงเสริมฯ ภายในวันที่ 
31 ธันวาคม 2557 

มาตรการนี้คาดวาจะกระตุนการลงทุนของ 
SMEs ไดมาก เนื่องจากจะทำให SMEs มีแตมตอใน
การลงทุนเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทขนาดใหญ ยิ่งไป
กวาน้ัน ยังเปนการกระตุนให SMEs แทนที่จะลงทุน
ในกิจการทั่วไปที่มีมูลคาเพ่ิมต่ำ หันมาลงทุนใน
กิจการที่ใชเทคโนโลยีและความคิดสรางสรรคสูงขึ้น 

มาตรการที่สอง สงเสริม SMEs ปรับเปลี่ยน
เคร่ืองจกัรเพ่ือเพิม่ประสทิธภิาพ 

สำหรบัมาตรการแรกตาม SME 2 เปนการสงเสรมิฯ
SMEs ปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต ประกอบดวยหลักเกณฑ ดังนี้ 

1. มาตรการใชบังคับกับกิจการที่ดำเนินการ
อยูแลวไมวาจะไดรับการสงเสริมฯ หรือไมก็ตาม 
หากไมไดรบัการสงเสรมิฯ จะตองเปนกจิการอยูในขาย
ใหการสงเสริมฯ 

2. โครงการที่ ไดรับการสงเสริมฯ อยูเดิม
สามารถย่ืนขอรบัการสงเสริมฯ ภายใตมาตรการนีเ้มือ่
ระยะเวลายกเวนหรือลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
สิ้นสุดแลว หรือเปนโครงการไมไดรับยกเวนภาษีเงิน
ไดนิติบุคคล 

3. ต อ งมี เ งิ นลงทุ น ไม ร วมค าที่ ดิ นและ
ทุนหมุนเวียนไมนอยกวา 5 แสนบาท 

4. สิทธิและประโยชน 
ยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักรไมวาจะตั้งอยูใน

เขตใด 
• ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 3 ป เปน

สัดสวนรอยละ 50 ของเงินลงทุนไมรวมคาท่ีดินและ
ทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ ให ไดรับยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลจากรายไดของกิจการที่ดำเนินการอยูเดิม 

• ระยะเวลายกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลให
นับจากวันที่มีรายไดภายหลังไดรับบัตรสงเสริม 

• ตองไม ใชสิทธิและประโยชนซ้ำซอนกับ
มาตรการสงเสริมฯ การปรับเปล่ียนเครื่องจักรของ
กรมสรรพากร 

5. ตองยื่นคำขอรับสงเสริมฯ ภายในวันที่ 31 
ธนัวาคม 2557 และดำเนนิการใหแลวเสรจ็ภายใน 3 ป 
นับจากวันที่ออกบัตรสงเสริม 

มาตรการนี้คาดวาจะกระตุน SMEs ลงทุนเพื่อ
ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ของ SMEs ไดมาก ซ่ึงนำไปสูการผลิตในระบบ
อัตโนมัติมากข้ึน จะชวยลดการใชแรงงานไรฝมือลง 
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ขณะเดียวกันจะใชแรงงานมีฝมือมากขึ้น ชวยลด
ความบกพรองในการผลิต ทำใหผลิตภัณฑมีคุณภาพ
และความเท่ียงตรงแมนยำมากขึ้น ลดความสูญเสีย
จากสินคาไม ไดมาตรฐาน ยิ่ งไปกวานั้น ยัง
ครอบคลุมถึงการลงทุนเพื่อประหยัดพลังงาน ซึ่งจะ
ชวยลดตนทุนในการผลิตลง ฯลฯ ทำให SMEs มี
ความสามารถในการแขงขันเพิ่มมากขึ้น  
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วารสารสงเสริมการลงทุน 

13 ตลอดระยะเวลากวา 40 ปของสำนักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ 
มกีารต้ังคำถาม และขอสงสยัวา บโีอไอชวยเหลอื
แตกจิการตางชาตหิรอืไม ใหการสงเสรมิการลงทุน
เฉพาะโครงการขนาดใหญเทานั้น แตความเปน
จริงแลว บีโอไอใหการสงเสริมทั้งกิจการของ
คนไทยและกิจการของนักลงทุนตางชาติ ไมวา
จะเปนโครงการขนาดใหญ กลาง หรอืขนาดเล็ก 
และกิจการเอสเอ็มอี  

“การจัดนำผูผลิตชิ้นสวนที่เปน SMEs   
ของไทยไปรวมงานแสดงสินคา   

และนิทรรศการในตางประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาส
ทางการตลาดระหวางกัน”  

 
โดยบีโอไอไดใหความสนใจในการสนับสนุน

กิจการ SMEs อยางจริงจังตั้งแตป 2535 เปนตนมา 
โ ด ย มี ก าร จั ดตั้ ง ห น ว ยพัฒนาก าร เ ชื่ อ ม โ ย ง

อุตสาหกรรม (BUILD) ทำหนาที่ทางดานการพัฒนา
เชื่อมโยงอุตสาหกรรมหรือการสรางโอกาสทาง  
การตลาด และถายทอดเทคโนโลยี โดยจัดกิจกรรม
ตางๆ ในเชงิรกุ เพือ่ใหเกดิการเชือ่มโยงอตุสาหกรรม
และถายทอดเทคโนโลยี เชน การนำคณะผูผลิต 
ชิน้สวนไทยพบผูซือ้ชิน้สวนท้ังในประเทศและตางประเทศ  
ทำใหเกิดชองทางการติดตอซ้ือขายชิ้นสวนโดยตรง 
การจัดตลาดกลางซ้ือขายช้ินสวนเพ่ือใหผูซื้อและ 
ผูขายมาพบกัน อันกอใหเกิดการรับชวงการผลิต 

ติดปกให SMEs ไทย 
สุภาดา เครือเนตร 

เมื่อการชวยเหลือ SMEs  
มิไดมีแคเรื่องยกเวนภาษี 

กจิกรรมสรางเครอืขายการลงทุนของบีโอไอ ณ เนเธอรแลนด 
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“บีโอไอไดจัดตั้งหนวยพัฒนา SMEs ขึ้น 
ภายใตการกำกับดูแลของสำนักพัฒนา  
ปจจัยสนับสนุนการลงทุน ซึ่งมีหนาที่  

ดานการพฒันาศกัยภาพผูประกอบการ SMEs” 

นอกจากนี้บีโอไอไดมีการจัดตั้งหนวยพัฒนา 
SMEs ขึ้น ภายใตการกำกับดูแลของสำนักพัฒนา
ปจจัยสนับสนุนการลงทุน ซึ่งมีหนาที่ดานการพัฒนา
ศักยภาพผูประกอบการ SMEs โดยเนนการบริการ
แก SMEs ในดานตางๆ เชน การสรางเครือขายการ
คาการลงทุนและเพิ่มศักยภาพแกผูประกอบการ โดย
การพาผูประกอบการไปเช่ือมโยงการลงทุนท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ การลงนาม MOU กับ
สถาบันการเงินตางๆ เพื่อรวมกันอำนวยความสะดวก
แกผูสนใจขอรับการสงเสริมฯ โครงการผูซื้อพบ 
ผูขาย การใหคำปรึกษาและแกไขปญหาการลงทุน 
การประสานงานเพ่ือแกไขปญหาดานแรงงาน และการ
จัดสัมมนาใหความรูแก SMEs ทั่วประเทศ เพื่อชักจูง
ผูประกอบการรายใหมใหเขามาขอรับการสงเสริมฯ 
ใหมากยิ่งขึ้น  

ตัวอยางผลการดำเนินงานของสำนักงานฯ ใน
ป 2556 ในดานการสรางเครือขายการคาการลงทุน
และเพิ่มศักยภาพแกผูประกอบการ SMEs ทั้งในและ
ตางประเทศ เพื่อใหเห็นภาพพอสังเขป ดังนี้ 

การสรางเครอืขายการคาการลงทุนและ 
เพิม่ศักยภาพผูประกอบการ SMEs ในประเทศ 

เปนการจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุนในประเทศ 
ในลักษณะ Cross Region โดยการนำคณะผู
ประกอบการ SMEs เย่ียมชมโรงงานท่ีประสบความ
สำเรจ็ และมกีารประชุมหารอืแลกเปล่ียนประสบการณ 
พรอมท้ังจดัเวทเีสวนาเพือ่เปดโอกาสใหมกีารเชือ่มโยง
การคาและการลงทุนระหวางผูประกอบการจาก

เพิ่มมากขึ้น การจัดนำผูผลิตชิ้นสวนที่เปน SMEs 
ของไทยไปรวมงานแสดงสินคา และนิทรรศการใน
ตางประเทศ เพ่ือเพิม่โอกาสทางการตลาดระหวางกนั 
การจัดสัมมนาและการฝกอบรม เพื่อพัฒนาขีด 
ความสามารถของ SMEs ในดานการพฒันาเทคโนโลยี 
การจัดการแสดงสินคาในประเทศเพ่ือสรางโอกาส
การเชือ่มโยงอตุสาหกรรม ใหแกผูผลติชิน้สวนของไทย 
ซึ่งในป 2555 มีมูลคาการเช่ือมโยงอุตสาหกรรม
ประมาณ 39,357 ลานบาท  

บีโอไอไดใหความสำคญัและพฒันา SMEs ไทย
มาอยางตอเนือ่งและลาสดุในเดอืนพฤศจกิายนป 2556 
ไดมีการออกประกาศมาตรการเพิ่มขีดความสามารถ
ของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(SMEs) เพ่ือสงเสริมศักยภาพและสรางความเขมแขง็
ใหกับ SMEs ของประเทศใหสามารถกาวสูระดับ
สากลมากขึ้น และสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 
โดยแยกเปน 2 เรื่อง ไดแก มาตรการสงเสริมการ
ลงทุนแก SMEs และมาตรการสงเสริม SMEs ให
ปรบัเปลีย่นเคร่ืองจกัรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติ 
โดยยังกำหนดเงื่อนไขการลงทุนขั้นต่ำ 500,000 บาท 
และใหไดรบัสทิธปิระโยชนสงูสดุคือ ยกเวนอากรขาเขา
ทุกเขต สำหรับมาตรการสงเสริมการลงทุนแก SMEs
นั้น ยังอนุญาตใหนำเครื่องจักรใชแลวในประเทศมา
ใชในโครงการที่ขอรับการสงเสริมฯ ได 
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ภูมิภาคตางๆ ที่นอกจากจะดำเนินการโดยหนวย
พัฒนา SMEs สำนักพัฒนาปจจัยสนับสนุนการลงทุน
แลว ยังดำเนินการโดยศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาค
ที่ 1 - 6 ทั่วประเทศ เชน 

1) โครงการสรางเครือขายการคาการลงทุน
และเพ่ิมศักยภาพผูประกอบการ SMEs เสนทาง 
กรุงเทพฯ - สระบุรี - นครราชสีมา - บุรีรัมย 

2) โครงการสรางเครือขายการคาการลงทุน
และเพ่ิมศักยภาพผูประกอบการ SMEs เสนทาง 
กรุงเทพฯ - ชลบุรี - ระยอง 

3) โครงการนำนักลงทุนจากภาคเหนือแลก
และเรียนรูมุงสูการสรางเครือขายในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ เสนทาง เชียงใหม - อุดรธานี - 
หนองคาย 

4) โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูมุงสูการสราง
เครือขาย เพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาผูประกอบ
การช้ินสวนโลหะภาคเหนือ เสนทาง กรุงเทพฯ - 
ราชบุรี - กาญจนบุรี 

5) กิ จกรรม ศึกษา ดูงาน เกษตรแปร รูป 
อตุสาหกรรมพลงังานทดแทน และอตุสาหกรรมชิน้สวน
อิเล็กทรอนิกส เสนทาง ขอนแกน - อุดรธานี - 
หนองคาย 

6) กิ จกรรมเชื่ อมโยงการค าการลงทุน
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และการคาชายแดนสู
ตลาด AEC ภาคอีสาน ภาคเหนือ เสนทาง 
นครราชสีมา - เชียงราย - พะเยา 

7) กิจกรรมอีสานกาวหนาพัฒนาศักยภาพ
อุตสาหกรรมเกษตรและพลังงาน เสนทาง ขอนแกน 
- นครราชสีมา - บุรีรัมย 

8) กิจกรรมชักจูงการลงทุนในประเทศและ
สรางเครือขายเชือ่มโยงการลงทนุระหวางผูประกอบการ
ในภาคตะวันออกกับผูประกอบการภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ เสนทาง ชลบุรี - นครพนม - มุกดาหาร 
- อุบลราชธานี 

9) โครงการสรางเครอืขายการลงทนุเพือ่ตอยอด

ทางธรุกจิกบัการพฒันาผูประกอบการภาคใตตอนลาง 
เสนทาง สงขลา - ปทุมธานี - พระนครศรีอยุธยา 

10) โครงการสรางเครือขายการลงทุนเพื่อ
ตอยอดทางธุรกิจกับการพัฒนาผูประกอบการภาคใต
ตอนลาง เสนทาง สงขลา - ปราจีนบรุ ี- นครราชสมีา 
- สระบุรี 

การสรางเครือขายการคาการลงทุนและเพิ่ม
ศักยภาพผูประกอบการ SMEs ในตางประเทศ 

เปนการจัดกิจกรรมสรางเครือขายการคาการ
ลงทุนและเพิ่มศักยภาพผูประกอบการ SMEs ไทยใน
ตางประเทศ โดยการนำคณะผูประกอบการ SMEs 
เย่ียมชมโรงงานและสรางเครือขายการคาการลงทุน
กับองคกรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของในประเทศ
เปาหมายท่ีเดินทางไป รวมท้ังการประชุมหารอืแลกเปลีย่น
ประสบการณ พรอมทั้งเปดโอกาสใหมีการเชื่อมโยง
การคาและการลงทุนระหวางผูประกอบการไทยกับ
นักธุรกิจนักลงทุนในประเทศนั้นๆ ที่นอกจากจะ
ดำเนินการโดยหนวยพัฒนา SMEs สำนักพัฒนา
ปจจัยสนับสนุนการลงทุนแลว ยังดำเนินการโดยศูนย
เศรษฐกจิการลงทนุภาคท่ี 1 - 6 ทัว่ประเทศ กจิกรรม
ในป 2556 ไดแก 

1) โครงการสนับสนุนและสงเสริมการสราง
เครือขายเพ่ือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรและ
เกษตรแปรรูปสู Northern Food Valley ณ ประเทศ
เนเธอรแลนด 

2) โครงการสรางเครือขายและเพ่ิมศักยภาพ
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การลงทุนในอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป ณ กรุงโตเกียว 

3) โครงการสรางเครือขายการลงทุนและเพิ่ม
ศักยภาพผูประกอบการ SMEs ไทยในอุตสาหกรรม
อาหารและบรรจุภัณฑ ณ กรุงไทเป 

4) โครงการสรางเครือขายการลงทุนและเพิ่ม
ศักยภาพผูประกอบการไทยในตางประเทศ สราง
โอกาสการลงทุนบนเสนทางเศรษฐกิจประตูสูโลก
ตะวันตก ณ สหภาพเมียนมาร 

5) โครงการสรางเครือขายและเพ่ิมศักยภาพ
การลงทุนของ SMEs ไทย ณ ยางกุง มัณฑะเลย 
และตองยี สหภาพเมียนมาร  

บทบาทของสำนักงานฯ ในการพัฒนา SMEs 
ยงัคงมขีึน้อยางตอเน่ือง โดยเฉพาะการสรางเครอืขาย
ทางการคาและการลงทุน ซึ่งนอกจากจะชวยเพิ่ม
โอกาสทางการตลาดแก SMEs แลว ยังชวยเสริม

ทักษะและศักยภาพในการผลิต เพื่อพัฒนา SMEs 
ไทยใหเติบโตและเขมแข็ง ซึ่งจะเปนผลดีตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนตอไป  

หากทานใดสนใจกิจกรรมตางๆ ท่ีทางบีโอไอ 
จะจัดข้ึนอีกในอนาคตสามารถติดตามขาวสารไดทาง 
www.boi.go.th หรือ  0 - 2553 - 8111 ตอ สำนัก
พัฒนาปจจัยสนับสนุนการลงทุน  

กิจกรรมสรางเครือขายการลงทุนของบีโอไอ ณ เมียนมาร 
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การพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนหรือการ
รบัชวงผลติ นบัเปนปจจยัท่ีมคีวามสำคัญอยางยิง่
ตอการพฒันาและเสรมิสรางความแข็งแกรงของ
อตุสาหกรรมภายในประเทศ จงึจำเปนตองสงเสริม
ใหมกีารเชือ่มโยงอตุสาหกรรมอยางตอเนือ่ง เพือ่
ทำใหภาคอตุสาหกรรมของไทยสามารถพึง่พาตนเอง
ไดมากกวาการอาศยัการนำเขาจากตางประเทศ
ทัง้ในดานเทคโนโลยกีารผลติ และช้ินสวนวตัถดุบิ 

โดยเฉพาะกิจการเหลาน้ีสวนมากเปนกิจการ 
SMEs ไทยแทจึงควรที่จะไดรับการดูแลจากภาครัฐ
นอกจากน้ีการเตบิโตและความเขมแขง็ของอตุสาหกรรม
สนับสนุน จะชวยลดการนำเขาวัตถุดิบและช้ินสวน
จากตางประเทศ ลดการขาดดุลทางการคาและเพิ่ม
การแสวงหาเงินตราตางประเทศ รวมถึงกอใหเกิด
การถายทอดทางเทคโนโลยี การพัฒนาฝมือแรงงาน 
และเกิดการจางงานเพิ่มขึ้น  

“การพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน  
หรือการรับชวงผลิต  

มีความสำคัญอยางยิ่งตอการพัฒนา 
และเสริมสรางความแข็งแกรง  

ของอุตสาหกรรมภายในประเทศ  
บีโอไอจึงสงเสริมใหมีการเชื่อมโยง

อุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง” 

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
หรือ บีโอไอ ไดจัดตั้ง หนวยพัฒนาการเชื่อมโยง
อตุสาหกรรม (BUILD - BOI Unit Industrial Linkage 
Development หรือหนวย BUILD) เมื่อวันที่ 30 
มถินุายน 2535 เพือ่ทำหนาที่ในการพฒันาการเชือ่มโยง
อตุสาหกรรม เพ่ือใหเกดิการใชชิน้สวนอตุสาหกรรมจาก  

 
ติดปกให SMEs ไทย 

รัชนีกร  ไพยชำนาญ 

BUILD 
กับการพัฒนาอุตสาหกรรม SMEs 
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ผูผลิตในประเทศไทย ซ่ึงนอกจากจะชวยใหโอกาส
ทางการตลาดแกผูประกอบการขนาดเล็กของไทย
แลว ยังเปนการลดตนทุนการผลิตใหแกผูผลิต 
รายใหญจากการใชชิ้นสวนจากผูผลิตในประเทศ
เนื่องจากลดคาใชจายในการจัดการเพื่อจัดหาและ 
นำเขาช้ินสวนจากตางประเทศ 

ปจจบุนัหนวย BUILD ไดดำเนินกจิกรรมในการ  
กอใหเกดิโอกาสในการพบปะระหวางผูตองการใชชิน้สวน
อุตสาหกรรม - ผูซื้อ และผูผลิตชิ้นสวนอุตสาหกรรม 
- ผูขาย ผานกจิกรรมตางๆ จนเปนทีรู่จกัอยางกวางขวาง 
และกอเกิดการซ้ือขายช้ินสวนอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
จากการเขารวมกิจกรรมการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
อยางตอเนื่อง  

“หนวย BUILD ทำหนาที่ในการพัฒนา  
การเชื่อมโยงอุตสาหกรรม เกิดการใชชิ้นสวน

อุตสาหกรรมจากผูผลิตในประเทศไทย   
ซึ่งนอกจากจะชวยใหโอกาสทางการตลาด  
แกผูประกอบการขนาดเล็กของไทยแลว  

ยังเปนการลดตนทุนการผลิต  
ใหแกผูผลิตรายใหญจากการใชชิ้นสวน  

จากผูผลิตในประเทศเนื่องจากลดคาใชจาย  
ในการจัดการเพื่อจัดหาและนำเขาชิ้นสวน  

จากตางประเทศ” 

กิจกรรมตางๆ ที่หนวย BUILD ดำเนินการเพื่อ
สรางความเชื่อมโยงกับผูผลิตชิ้นสวนอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทยและเพื่อกระตุนใหมีการพัฒนาความ
สามารถในการผลิตของผูผลิตไทย มี ดังนี้ 

1. ผูซื้อพบผูขาย (VMC - Vendor Meet 
Customer) กจิกรรมจดันำคณะผูผลติช้ินสวนจำนวนมาก 
ไปพบผูซื้อที่โรงงานของบริษัทผูซื้อ เปนโอกาสใหผูที่
ใชชิน้สวนของผูซือ้ไดสอบถามรายละเอียดโดยตรงกับ
ผูขายทีม่คีวามชำนาญในการผลติชิน้สวนนัน้ๆ เฉพาะดาน 
และผูขายจะชวยเสนอชิน้สวนท่ีมคีณุภาพดีเหมาะสมกับ
การใชงานของผูซือ้แตมรีาคาทีล่ดลง กจิกรรมนีจ้ะทำให
ผูซือ้ประหยดัเวลาในการจดัหาผูขายตามทีต่องการ และ
ไดสนิคาในราคาทีถ่กูลงกวาการทีพ่บกบัผูขายที่มาพบ  
ทลีะบรษิทัตามปกตทิีเ่คยดำเนนิการ จดัมาแลว 186 ครัง้ 

2. ตลาดกลางซ้ือขายชิ้นสวนอุตสาหกรรม
(BUILD Market Place) กิจกรรมที่นัดหมายใหผู
ตองการซื้อชิ้นสวนอุตสาหกรรม - ผูซื้อ นำชิ้นสวนมา
แสดงตอผูขายและนำเสนอนโยบายการจดัซือ้แกคณะ
ผูผลิตชิ้นสวน - ผูขาย ในหองประชุมที่หนวย BUILD 
กำหนด ซึ่งมักจัดในงานแสดงสินคาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมที่สำคัญๆ ในประเทศไทย จัดมาแลว 
85 คร้ัง 

3. บริการจับคูธุรกิจ (Business Matching) 
หนวย BUILD จะชวยสนับสนุนนักลงทุน ทั้งจากใน
ประเทศไทยและจากตางประเทศ ท่ีตองการผูประกอบการ
ในประเทศไทยตามทีต่องการ เชน การหาผูทำการผลิต
ชิ้นสวนอุตสาหกรรมเพ่ือใช ในการผลิตผลิตภัณฑ 
การหาคูพนัธมติรทางธุรกิจเพือ่รวมลงทุน หรอืรวมมอื
ทางเทคโนโลยีการผลิต เปนตน 

4. สัมมนาใหความรูเพื่อกระตุนการพัฒนา
ความสามารถในการแขงขัน การสัมมนาใหความรู
แนวทางในการปรับปรุงการบริหาร การผลิตจาก
วิทยากรท่ีมีความรูเฉพาะดานที่เกี่ยวของ จะไดมี
ความสามารถเปนไปตามที่บริษัทผูซื้อตางๆ ตองการ 
เกิดการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมกันได 
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5. บริการสบืคนขอมลูผูผลติชิน้สวนออนไลน
บนเครอืขายอนิเทอรเน็ต หนวย BUILD ทำการพฒันา 
ฐานขอมูลอุตสาหกรรมสนับสนุนอาเซียน (ASEAN 
Support ing Industry Database - ASID) 
www.asidnet.org ที่ผูประกอบการในอุตสาหกรรม
สนบัสนุนสามารถนำขอมูลของตนมาลงไวในฐานขอมลู
นี ้ซึง่มรีายละเอยีดขอมูลทีล่งลึกแสดงถึงความสามารถ
ในการผลติ ทีผู่ซือ้ใชคดักรองเบือ้งตนได ซึง่ใหบรกิาร
ตอผูซื้อและผูขายฟรีบนเครือขายอินเทอรเน็ต ให
บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ปจจุบันมีฐานขอมูล
สมาชิกใน 10 ประเทศอาเซียน กวา 20,000 บริษัท 

“จากความสำเร็จในกิจกรรมเชื่อมโยง  
มากวา 20 ป จึงริเร่ิมจัดงาน   

Subcon Thailand   
ซึ่งเปนงานที่รวบรวมผูผลิตและบริการ  

ชิ้นสวนอุตสาหกรรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  
เปนงานแรกในประเทศไทย” 

6. จัดงานแสดงสินคาอุตสาหกรรมการรับ
ชวงการผลิต จากความสำเร็จในกิจกรรมเช่ือมโยง
มากวา 20 ป หนวย BUILD จึงรเิริม่จัดงานแสดงสินคา 
Subcon Thailand ซึ่งเปนงานท่ีรวบรวมผูผลิตและ
บริการชิ้นสวนอุตสาหกรรม และอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 
ในการสนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
เปนงานแรกในประเทศไทย โดยจัดเปนประจำทุกป 
เริม่จดัครัง้แรกเมือ่ป 2550 ถึงปจจบุนัจดัมาแลว 7 ครัง้ 
และจะจดัคร้ังตอไปเปนคร้ังที ่8 ระหวางวนัที ่15 - 17 
พฤษภาคม 2557 

ในป 2556 ท่ีผานมามีผูเขารวมออกบูธ 282 
ราย และผูเขาชมงานประมาณ 16,000 ราย บริษัทผู
ซื้อเขารวมจากทั่วโลกกวา 300 บริษัทจาก 15 
ประเทศ  มีผลการจับคูเจรจาทางธุรกิจรวมจำนวน 

3,540 คู โดยรอยละ 77 ของจำนวนคูเจรจาทาง
ธุรกิจทั้งหมด มีแนวโนมเกิดการซื้อขายกัน มีมลูคา 
6,800 ลานบาท รวมถึงเปนการสรางภาพลกัษณทีด่ีให
แกประเทศไทย โดยชวยจดัหาผูผลติชิน้สวนไทยใหแก
นักลงทุนตางชาต ิ ซึ่งทำใหนักลงทุนมีความมั่นใจ  
ในการลงทนุและไดรบัความสะดวกรวดเร็วในการบริการ 
จนเปนทีป่ระทับใจของนักลงทุนตางชาติทกุคนท่ีเขารวม
จดัซือ้ชิน้งานดังกลาว  

“การผลิตใหลูกคาตางประเทศ  
มีโอกาสไดรับรูหรือรับถายทอดเทคโนโลยี

การผลิตใหมๆ   
รวมถึงการไปรวมงานในตางประเทศ  

จะมีโอกาสเห็นผลิตภัณฑสินคาเดียวกัน   
เพื่อนำมาเปนขอมูลเปรียบเทียบ   

ใชปรับปรุงความสามารถ  
ในการผลิตใหสามารถแขงขันได      

ในระดับโลก” 



IN
VE

ST
M
EN

T 
PR

O
M
O
TI

O
N
 J
O
UR

N
AL

 
วา

รส
าร

สง
เส

ริม
กา

รล
งท

ุน 

20

7. จัดนำผูผลิตชิ้นสวนอุตสาหกรรมไทย 
รวมงานช้ินสวนอุตสาหกรรมในระดับนานาชาติ 
(Internationalization) โดยหนวย BUILD จะจัดหา
พื้นที่แสดงสินคาในตางประเทศ ทำใหผูผลิตชิ้นสวน
มคีาใชจายการรวมออกงานลดลงอยางมากถงึรอยละ 
60 - 90 ทำใหมโีอกาสไดเชือ่มโยงการผลติกับลกูคา
ในตางประเทศขยายฐานลกูคาไปตางประเทศ การผลติ
ใหลูกคาตางประเทศจะทำใหมีโอกาสไดรับรูหรือรับ
ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตใหมๆ จากลูกคา รวมถึง
การไปรวมงานในตางประเทศจะมีโอกาสเหน็ผลติภณัฑ
สินคาเดียวกับที่ตนผลิตภายในงาน เพ่ือนำมาใชเปน
ขอมลูเปรียบเทยีบ ใชปรบัปรงุความสามารถในการผลิต
ของตนใหสามารถแขงขันไดในระดับโลก 

หลังจากดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
ในรูปแบบตางๆ มาเปนระยะเวลากวา 20 ป แมจะ
ชวยกอใหเกิดมูลคาการซื้อขายชิ้นสวนอุตสาหกรรม

จากผูผลิตในประเทศไทยเพิ่มมากข้ึนอยางตอเนื่อง 
ทำใหผูประกอบการไทยหลายรายมีการขยายกจิการ และมี
การลงทุนเพิม่ขึน้ แตการพฒันาของผูประกอบการไทย
โดยเฉพาะการทำการวิจัยและพัฒนานับเปนเรื่องท่ี
สำคัญมาก ทีจ่ะทำใหมเีทคโนโลยกีารผลติของตนและ
สามารถแขงขนัในยุคโลกาภวิตัน หนวย BUILD จงึมแีผน  
ทีผ่ลกัดันใหเกดิการเช่ือมโยงระหวางผูประกอบการไทย
และสถาบนัการศกึษาหรอืหนวยวจิยัตางๆ เพ่ือใหเกดิ
การวิจัยและพัฒนาในผูประกอบการไทยเพิ่มมากขึ้น 

ผูประกอบการท้ังผูทีต่องการจัดหาผูผลติชิน้สวน
อุตสาหกรรมตางๆ จากผูผลิตในประเทศไทย และ 
ผูผลิตชิ้นสวนอุตสาหกรรมที่สนใจเขารวมกิจกรรม
ตางๆ ขางตน สามารถติดตอไดที่หนวย BUILD ที่ตั้ง
อยูภายในสำนักงาน BOI โทร. 0 2553 8111 ตอ 7 
โทรสาร 0 2553 8325 เวบ็ไซต http://build.boi.go.th   
อีเมล : build@boi.go.th  
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แหลงลงทุนหลักของประเทศพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกซ่ึงอยูในการดูแล รับผิดชอบของศูนย
เศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 4 (จังหวัดชลบุรี) 
ประกอบดวย จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา 
ปราจีนบุรี สระแกว จันทบุรี ตราดและ
นครนายก นับวาเปนพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ 
ที่สำคัญของประเทศในหลายอุตสาหกรรม 
ทั้งภาคการผลิตและภาคการบริการ เปนแหลง
รองรับการลงทุนทั้งการลงทุนของไทยและการ
ลงทุนตางชาติในกลุมอุตสาหกรรมตางๆ อาทิ 
อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนอุตสาหกรรม
โลหะและเคร่ืองจักร อตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนกิส
และเครื่องใชไฟฟา เปนตน 

“แตละปมูลคาการลงทุนในภาคตะวันออก  
มีสัดสวนกวารอยละ 40 ของมูลคา  

การลงทุนรวมทั้งประเทศ” 

 
ติดปกให SMEs ไทย 

นงเยาว กอการรวด 

แตละปมูลคาการลงทุนในภาคตะวันออกมี
สัดสวนกวารอยละ 40 ของมูลคาการลงทุนรวมทั้ง
ประเทศ สงผลใหมีการพัฒนาดานสาธารณูปโภค 
การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมตางๆ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 
และทำใหอุตสาหกรรมตอเนื่องตางๆ ไดรับอานิสงส
ไปดวยไมวาจะเปนการขนสง โลจิสติกส โรงแรม
และการทองเท่ียว จึงยิ่งสงผลใหมูลคาการลงทุน
ขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 

“จังหวัดระยองมีจำนวนโครงการและ  
เงินลงทุนที่ไดรับอนุมัติใหการสงเสริม  
การลงทุนมากที่สุดในภาคตะวันออก” 

SMEs ภาคตะวันออก 

บีโอไอ ชลบุรี พบนักลงทุน 
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สงเสริมฯ มากท่ีสุดในภาคตะวันออก จำนวน 316 
โครงการ เงินลงทุน 346,770.20 ลานบาท อันดับ 2 
คือ จังหวัดชลบุรีมีจำนวนโครงการ 281 โครงการ 
เงินลงทุน 112,282.40 ลานบาท อันดับ 3 คือ  
จังหวัดปราจีนบุรีมีจำนวนโครงการ 74 โครงการเงิน
ลงทุน 67,260.40 ลานบาท 

 

สิง่ทีย่นืยนัถงึศกัยภาพการลงทนุในภาคตะวนัออก
ก็คือ มูลคาเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นในแตละปโดยมูลคา
การลงทุนรวมในป 2556 เพ่ิมขึ้นจากป 2555 รอยละ 
56.38 มีเงินลงทุนจำนวน 558,595.0 ลานบาท มี
การจางงานจำนวน 75,987 คน จังหวัดระยองมี
จำนวนโครงการและเงินลงทุนที่ไดรับอนุมัติใหการ

กจิการท่ีไดรบัการอนุมตักิารสงเสรมิการลงทนุภาคตะวันออก 

ในป 2555 เปรยีบเทยีบกบัป 2556 

จังหวัด จำนวนโครงการ จำนวนเงินลงทุน (ลานบาท) 

 2555 2556 % เปลี่ยนแปลง 2555 2556 % เปล่ียนแปลง 

ชลบุรี 329 281 -14.59 89,660 112,282.40 25.23 

ระยอง 274 316 15.32 193,950 346,770.20 78.79 

ฉะเชิงเทรา 76 66 -13.15 53,000 30,845.40 -41.80 

ปราจีนบุรี 73 74 1.37 18,100 67,260.40 271.60 

จันทบุรี 7 1 -85.71 190 93.40 -50.84 

สระแกว 7 4 -42.85 1,400 1,343.50 -4.03 

ตราด 1 - -100 20 - -100 

นครนายก 1 - -100 880 - -100 

รวม 768 742 -3.38 357,200 558,595.30 56.38 

 

เปรยีบเทียบโครงการท่ีไดรบัอนุมตัสิงเสรมิการลงทนุภาคตะวันออกและท้ังประเทศ 

ในป 2555 และป 2556 

ภาคตะวันออก  ป 2555 ป 2556 % เปล่ียนแปลง 

จำนวนโครงการ 768 742 -3.38 

เงินลงทุน (ลานบาท) 357,200 558,595 56.38 

การจางงาน (คน) 81,273 75,987 -6.50 

ภาพรวมท้ังประเทศ    

จำนวนโครงการ 2,260 2,016 -10.80 

เงินลงทุน (ลานบาท) 983,600 1,027,300  4.44 

การจางงาน (คน) 268,242 241,616  -9.93 
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ภาพรวมการลงทุนของกจิการ SMEs 
จากจำนวนกลุมผูประกอบการ SMEs ที่

กระจายกันทั่วประเทศกวา 2.74 ลานราย หรือคิด
เปนรอยละ 98.5 ของวิสาหกิจทั้งหมด สวนใหญอยู
ในกลุมภาคการขายสง ขายปลกีรอยละ 43.6 รองลงมา
คือ ภาคการบริการรอยละ 37.8 ซ่ึงภาคการผลิตมี
จำนวนเพยีงรอยละ 18.7 หรือประมาณ 511,015 ราย 
สามารถสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจหรือ GDP 
SMEs ในป 2555 รวม 4,211,262 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 37 ของ GDP รวมท้ังประเทศ ซึ่งสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ
คาดการณวา ในป 2556 เศรษฐกิจของกลุม SMEs 
จะขยายตัวทีร่อยละ 3.3 และแนวโนมป 2557 จะขยายตัว
รอยละ 4.3 - 4.7 (ที่มา สำนักยุทธศาสตรกลุมจังหวัด

ภาคตะวันออก) 

บโีอไอขยายตลาดใหเอสเอม็อภีาคตะวนัออก 
บทบาทของบีโอไอตอการสงเสริมฯ ของ

อุตสาหกรรม SMEs ในภาคตะวันออกมุงเนนการเพิ่ม
โอกาสด านการตลาดผ านกิจกรรมของหนวย
พัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (BUILD : BOI 
Unit for Industrial Linkage Development) เชน 
กิจกรรมผูซื้อพบผูขาย กิจกรรมตลาดกลางซื้อขาย
ชิน้สวน กจิกรรมจดัหาผูผลติชิน้สวน / การจบัคูธรุกจิ 
กิจกรรมนำผูประกอบการไทยรวมงานแสดงสินคา
และพบปะผูซื้อระดับสากล นอกจากนี้ บีโอไอยังมี
บทบาทในการประสานกับหนวยงานพันธมิตรเพ่ือให
บริการสนับสนุน เชน SMEs Bank (ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย) 
EXIM Bank (ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขา) 
และ บสย. (บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดยอม) ฯลฯ 

ทำไมเอสเอ็มอีภาคตะวันออกไมขอสงเสริมฯ 
จากบีโอไอ 

การเพิ่มคาแรงงาน 300 บาททั่วประเทศทำให
อุตสาหกรรม SMEs ไดรับผลกระทบเนื่องจาก SMEs 
ของไทยยังคงเนนการใชแรงงาน / ทักษะการใชฝมือ
ของแรงงานคนเปนหลกั สำหรับ SMEs ในกลุมเกษตร 
เชน กลุมอาหาร กลุมเฟอรนิเจอร มีผลกระทบ
ปญหาแรงงาน สวนกลุมยางพารามีปญหาราคา
วัตถุดิบตกต่ำ ราคาน้ำยางดิบลดลงเหลือเพียง
กโิลกรมัละ 73 บาท แมแตนำ้มนัปาลม หรอืมนัสำปะหลงั
ก็มีราคาต่ำมาก จนเกษตรกรหรือนักลงทุนในพ้ืนท่ี
หันไปลงทุนในอุตสาหกรรมอื่นๆ 

นอกจากนี้บางจังหวัดในภาคตะวันออก เชน 
นครนายก สระแกว หรือจันทบุรี นักลงทุนในพืน้ท่ี
ไมมีความสนใจที่จะลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิต
ตางๆ แตจะเนนการทองเที่ยวเชิงนิเวศวิทยามากกวา 
หรือเนนการคาชายแดนกับประเทศเพื่อนบาน เชน 
กัมพูชา โดยหากพิจารณาการคาชายแดนดานสำคัญ
ทั้ง 3 ดานในภาคตะวันออก ไดแก ดานศุลกากร
อรัญประเทศ จังหวัดสระแกว ดานศุลกากร
คลองใหญ จังหวัดตราด และดานจันทบุรี จังหวัด
จันทบุรี ในป 2555 พบวาเติบโตขึ้นกวารอยละ 25 
เมื่อเทียบกับปที่ผานมา โดยคิดเปนมูลคารวมกวา 
77,577 ลานบาท และคิดเปนรอยละ 95 ของมูลคา
การคาดานการคาชายแดน  

สัมมนาของ บีโอไอ ชลบุรี 

นาดยออมม)) ฯลลฯฯ
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“ภาคตะวนัออกจงึนบัวาเปนเสนทาง  
การขนสงสนิคาหลกัระหวางไทยและกมัพชูา 
ซึง่เม่ือมกีารเขาสู AEC คาดวาจะทำใหเกดิ
กจิกรรมการคาชายแดนเพิม่มากยิง่ขึน้” 

ดังนั้น ภาคตะวันออกจึงนับวาเปนเสนทาง 
การขนสงสินคาหลักระหวางไทยและกัมพูชา ซึ่งเมื่อ
มีการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ใน
ป 2558 คาดวาจะทำใหเกิดกิจกรรมการคาชายแดน
เพิ่มมากย่ิงขึ้น และจะสงผลตอมูลคาอุตสาหกรรม
การขนสงใหเพิ่มขึ้นตามมาดวย โดยปจจุบันรัฐบาลมี
โครงการพัฒนาสถานีขนสงสินคาที่จังหวัดสระแกว 
และปราจีนบุรี เพื่อเปนการสงเสริมการคาแนว
ชายแดน และจะสงผลบวกตอธุรกิจอุตสาหกรรม
ขนสงในภาคตะวันออกโดยตรง 

“ปจจบุนัรฐับาลมโีครงการพฒันาสถาน ี 
ขนสงสนิคาทีจ่งัหวดัสระแกว และปราจีนบรุ ี
เพือ่เปนการสงเสรมิการคาแนวชายแดน” 

ดังนั้นการไปจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุนตาม
นโยบาย SMEs จึงประสบผลสำเร็จนอย แมวาจะมี
การประสานกับหนวยงานพันธมิตรในพื้นที่ในการเขา
ถงึกลุมลกูคาเปาหมาย เชน SMEs Bank EXIM Bank 
บสย. หรือสภาอุตสาหกรรมแตละจังหวัดก็ตาม 

ภาคตะวันออก ประตูสูอาเซยีน 
ในสวนของการเปนประตูเชื่อมโยงการคา ภาค

ตะวันออกเปนที่ตั้งของทาเรือน้ำลึกหลักของประเทศ
คือ ทาเรือแหลมฉบัง ดังนั้นกิจกรรมการขนสงทาง
ทะเลเพื่อขนสงสินคานำเขา-สงออก จึงมีขนาดและ
มูลคาใหญมาก พิจารณาจากสถิติการคาที่ทาเรือ
แหลมฉบัง พบวา ณ ปจจุบันมีปริมาณการขนสงตู
สินคาประมาณ 6 ลาน TEU ตอป จากจำนวนความ
สามารถในการขนสงไดปละประมาณ 7.2 ลาน TEU 
ตอป ซึ่งคาดวาในอนาคตจากมูลคาการคาทาง
เศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นจะทำใหปริมาณความตองการ
ขนสงสินคาผานทาเรือแหลมฉบังเพิ่มขึ้นอีกประมาณ
รอยละ 8 ตอป  

ปจจุบันภาครัฐก็ไดมีโครงการสรางทาเรือ
แหลมฉบังแหงที ่3 เพื่อรองรับมูลคาสินคาที่จะเพิ่ม
ขึ้นในอนาคต ซ่ึงนอกจากการขนสงทางทะเลที่มี
มูลคาสูงแลว ความเชื่อมโยงที่ตามมาคือ ระบบการ
ขนสงภายในประเทศในสวนภมูภิาคตางๆ กับภมูภิาค
ตะวนัออก ทั้งทางถนนและทางราง เพื่อขนถายสินคา
มาผานทาเรือแหลมฉบัง 

สำหรับการมีทำเลที่ตั้งติดทะเลในบางจังหวัดก็
มีขอไดเปรียบในการดึงดูดนักทองเท่ียวเขามาใน
พืน้ที ่ สงผลใหมกีารเกดิกจิกรรมทัง้ดานการทองเทีย่ว
และการขนสงตางๆ จึงมีผลใหโครงสรางพื้นฐานของ
ภูมิภาคตะวันออกพัฒนาดีขึ้น กอใหเกิดการพัฒนา
เปนเมือง (Urbanization) และเกิดการลงทุนของ
หางสรรพสินคา ห างค าปลีกขนาดใหญและ
อสังหาริมทรัพย  

สรุปไดวาปจจัยตางๆ ที่กลาวมาทั้งหมดนี้ ลวน
เปนปจจัยสนับสนุนใหเกิดกิจกรรมดานการทองเที่ยว
และการขนสงทีส่ำคัญ และหลากหลายในภาคตะวันออก
นั่นเอง ในชวง 10 ปที่ผานมา (2544 - 2554) มี
อัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 6 และ GRP ภาคการ
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ขนสงภาคตะวันออก ณ ราคาปจจุบนั ในชวง 10 ป
ดังกลาว มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 8 ของผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศภาคการขนสง (Gross 
Domestic Product หรือ GDP ภาคการขนสง ณ 
ราคาปจจบุนั) คดิเปนอนัดบั 2 รองจากกรงุเทพมหานคร
และปริมณฑล (ที่มา K - SMes Analysis ธนาคารกสิกร

ไทย จำกัด) 

ในป 2557 หรือปมาจัดเปนปที่ทาทายของ
อุตสาหกรรมตางๆ ในประเทศ ซึ่งมีแนวโนมที่อาจจะ

ขยายตัวในอัตราที่ต่ำลงกวาปกอนหนา โดยเฉพาะ
กลุมผูประกอบการ SMEs ปญหาการแยงชงิแรงงานไทย
กบัอตุสาหกรรมขนาดใหญโดยเฉพาะกลุมอตุสาหกรรม
ยานยนตและชิ้นสวน กลุมอุตสาหกรรมเครื่องใช
ไฟฟาและอเิลก็ทรอนกิส ฯลฯ ภาครฐัและภาคเอกชน
จึงจำเปนตองรวมมือกันหามาตรการเยียวยากลุม 
ผูประกอบการ SMEs ใหตรงกับประเด็นปญหาหรือ
ความประสงคทีแ่ทจรงิของนกัลงทนุไทยตอไป  
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หนวยงานของกระทรวงอุตสาหกรรม 

ที่รับผิดชอบเรื่องการสงเสริมผูประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดยอม หรือ SMEs ของไทย
มีอยูหลายหนวยงาน เชน สำนักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หรือ สสว. 
สถาบนัพฒันาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 
(ISMED) กรมสงเสริมอตุสาหกรรม และสำนกังาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ 
เปนตน 

วารสารสงเสริมการลงทุนไดมีโอกาสพูดคุยกับ 
ดร. อรรชกา สีบุญเรือง อดีตเลขาธิการบีโอไอ 
ปจจบุนัดำรงตำแหนงอธบิดกีรมสงเสรมิอุตสาหกรรม 
ซึง่เปนหนวยงานสำคญัทีม่บีทบาท และความรับผดิชอบ 
ในการจัดทำแผนงานและดำเนินโครงการตางๆ เพ่ือ
สงเสริมสนับสนุน และสรางผูประกอบการ SMEs ให
มีความพรอมในการเขาสูภาคอุตสาหกรรมมาหลาย
ทศวรรษ 

“รัฐบาลไดกำหนดเปาหมายตัวชี้วัด  
ในการพัฒนา SMEs ที่ชัดเจน   

โดยมเีปาในการเพ่ิมสดัสวน SMEs ตอ GDP 
ใหมากกวารอยละ 40 ตอ GDP   
ภายในระยะเวลาประมาณ 10 ป” 

 
ติดปกให SMEs ไทย 
กาญจนา นพพันธ / สุนันทา อักขระกิจ 

คุยกับ   
ดร. อรรชกา สีบุญเรือง   
เรื่อง SMEs ไทย 

ดร. อรรชกา สีบุญเรือง อธบิดกีรมสงเสรมิอตุสาหกรรม 



IN
VESTM

EN
T PRO

M
O
TIO

N
 JO

URN
AL 

วารสารสงเสริมการลงทุน 

27

✉ บทบาทหนาที ่ ความรบัผดิชอบและแผนงาน
โครงการในการชวยเหลือ SMEs ของกรมฯ 
ครอบคลุมอะไรบาง ? 

การสงเสริม SMEs นับวามีความสำคัญมากกับ
การพฒันาอตุสาหกรรมของไทย เพราะผูประกอบการ 
SMEs เกอืบทัง้หมดเปนคนไทย ซึง่ถอืเปนกระดกูสนัหลงั
ของภาคอตุสาหกรรม ดังนัน้ กรมฯ จึงใหความสำคัญ
กับการสงเสริมและสนับสนุน SMEs ซึ่งเปนไปตาม
นโยบายรัฐบาลและสอดคลองกับแนวนโยบายของ
ประเทศที่พัฒนาแลว ที่ลวนดูแลใหความสำคัญตอ 
SMEs ทั้งสิ้น  

ในการจัดทำยุทธศาสตรประเทศ (Country 
Strategy) ในชวงตนป 2556 ที่ผานมา รัฐบาลไดมี
เปาในการเพิม่สดัสวน SMEs ตอ GDP ใหมากกวารอยละ 
40 ภายในระยะเวลาประมาณ 10 ป และยงัไดกำหนด
ยทุธศาสตรทีส่ำคญั 2 ประการภายใตประเดน็การพฒันา
อุตสาหกรรมคือ 

• การเพิม่ขดีความสามารถของ SMEs และสนิคา 
OTOP สูสากล ภายใตกรอบการเพิม่ขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ (Growth & Competitiveness) 
เพือ่ใหประเทศหลดุพนจากประเทศรายไดปานกลาง และ 

• การสรางโอกาสและรายไดแก SMEs และ
เศรษฐกิจชุมชน ภายใตกรอบการลดความเหล่ือมล้ำ 
(Inclusive Growth) 

“ประเทศไทยมีจำนวนวิสาหกิจ  
รวมทั้งประเทศ ณ สิ้นป 2554   

ถึง 2.652 ลานราย คิดเปนรอยละ 99.76 
ของวิสาหกิจทั้งหมด”  

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ถือเปน 
กลไกหลกัในการเสรมิสรางความกาวหนาทางเศรษฐกจิ
ของประเทศไทยโดยสรางรายไดและจางงาน อีกทั้ง
เปนเครื่องมือในการแกไขปญหาความยากจน โดย
ประเทศไทยมจีำนวนวิสาหกจิรวมท้ังประเทศ ณ สิน้ป 
2554 จำนวนทั้งสิ้น 2.652 ลานราย จำแนกเปน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and 
Medium Enterprises : SMEs) จำนวน 2.646 ลานราย 
จำแนกเปนวิสาหกจิขนาดยอม จำนวน 2.634 ลานราย 
วิสาหกิจขนาดกลางจำนวน 11,709 ราย และเปน
วิสาหกิจขนาดใหญ จำนวน 6,253 ราย โดย SMEs 
มีสัดสวนถึงรอยละ 99.76 ของวิสาหกิจทั้งหมด 
(ขอมูลจาก สสว.) 

ขอมลูอตุสาหกรรม SMEs ไทย 

นอกจากน้ี SMEs ยังเปนแหลงจางงานสำคัญ
ของประเทศ โดยมีการจางงานคิดเปนรอยละ 78 
ของการจางงานรวมของประเทศ มีมูลคาผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศ (GDP) ของ SMEs คดิเปนสดัสวน
ประมาณรอยละ 37.1 ของผลติภัณฑมวลรวมทัง้ประเทศ
และมูลคาการสงออกของ SMEs มีมูลคาประมาณ 
1.75 ลานลานบาท หรอืคดิเปนรอยละ 28.4 ของมลูคา  
สงออกรวมของประเทศและเม่ือเทียบกับประเทศ
อื่นๆ ในภูมภิาค จะพบวา SMEs ของไทยยังมีความ
เขมแข็งนอยกวา ดังจะเห็นไดจากสัดสวนของมูลคา
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ของ SMEs 
ไทยยังนอยกวาประเทศที่พัฒนาแลวอยางเชน
ประเทศญี่ปุนและสิงคโปร 
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เปรียบเทียบบทบาทของ SMEs ตอเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค 
ประเทศ รอยละของจำนวน SMEs   

ตอจำนวนวิสาหกิจท้ังหมด 
รอยละของ GDP จาก SMEs 

ตอ GDP รวม 
รอยละของจำนวน  

การจางงานจาก SMEs 

ญี่ปุน 99.7 53.3 69 

สิงคโปร 99.0 51.0 70 

มาเลเซีย 99.2 31.2 59 

ไทย 99.8 37.1 78 

นอกจากนี้ ผลการศึกษาสวนใหญรายงาน 
ตรงกันวา SMEs ของไทยยงัคงตองการความชวยเหลือ
และการสนับสนุนจากภาครัฐในหลายๆ ดาน เชน 
การเขาถึงแหลงทนุ การนำเทคโนโลยมีาใชในการผลติ 
การเขาถึงขอมูลเพื่อการสงออก การวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ การพัฒนาบุคลากรท้ังดานการสื่อสาร
และการเจรจาการคา และการเสริมสรางความสามารถ
ในการแขงขันในตางประเทศ เปนตน 

“ปรับโครงสรางการสงเสรมิพฒันา SMEs ใหม 
โดยมอบหมายใหกระทรวงอุตสาหกรรม  

เปนกระทรวงเจาภาพที่บูรณาการ  
การสงเสริมพัฒนา SMEs   

ในแตละอุตสาหกรรม” 

กระทรวงอตุสาหกรรม เปนเจาภาพสงเสริม SMEs 
ดร. อรรชกา กลาววา ตามนโยบายรัฐบาลนั้น 

มจีดุมุงหมายทีต่องการเพิม่ขดีความสามารถของชมุชน
ขึ้นมาเปนธุรกิจ SMEs และในขณะเดียวกันก็จะเพิ่ม

รอยละของ GDP จาก SMEs ตอ GDP รวม
ของประเทศในภูมิภาค 

ขีดความสามารถในการแขงขันหรือเพิ่มประสิทธิภาพ
ของ SMEs ท่ีมีอยูในทุกๆ ดาน โดยรัฐบาลจะทำใน
แนวลึกมากขึ้นในลักษณะของหวงโซคุณคา (Value 
Chain) เพื่อใหกระทรวงตางๆ เขามามีบทบาทใน
การเปนพี่เลี้ยงของ SMEs และ OTOP ในแตละ
อุตสาหกรรม ซึ่งเปนที่ทราบกันดีวาการเพิ่มขีดความ
สามารถของ SMEs และ OTOP นัน้เก่ียวของกบัหนวยงาน
ภาครัฐหลายหนวย  

และเพื่อใหการดำเนินงานสงเสริม SMEs ของ
กระทรวงอุตสาหกรรมเปนไปในทิศทางเดียวกันและ
เปนแบบบูรณาการ กระทรวงไดกำหนดบทบาท
ภารกิจของหนวยงานภายใน เชน สำนักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) สถาบัน
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สพว. 
หรือ ISMED) และกรมฯ เองใหชัดเจน เพื่อลดความ
ซำ้ซอนตางๆ โดยใชกรอบยุทธศาสตรเปนทีต่ัง้ เพือ่ให  
การใชงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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บทบาทหลักของกรมสงเสรมิอตุสาหกรรม 
ในสวนของกรมฯ น้ัน เราเห็นวาการดำเนนิธรุกจิ

ของผูประกอบการ SMEs ในปจจุบันตองใชทักษะ
และความรูความสามารถมากกวาในอดีต เนื่องจาก
การแขงขันและการพัฒนาทางเทคโนโลยีมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ตามกระแสโลกาภิวัตน 
การรวมกลุมและเชื่อมโยงทางการคาในระดับ
ภูมิภาค รวมถึงกระแสการเปล่ียนแปลงท้ังทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ดังนั้น กรมฯ จึงได
กำหนดยุทธศาสตรในการสงเสริมผูประกอบการ 
อยางบูรณาการ 4 ดาน อันไดแก  

ดานที่ 1 คือ การสนับสนุนปจจัยที่เอื้อตอการ
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ทั้งดานแหลงขอมูล 
แหลงเงินทุน การใหบริการทดสอบกับผูประกอบการ 
SMEs และการสรางที่ปรึกษาเพื่อใหบริการคำปรึกษา
แนะนำในสถานประกอบการตางๆ ท้ังดานการจดัการ 
การเงินการบัญชี การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
และการจัดการพลังงาน เปนตน  

ดานที่ 2 คือ การพัฒนาผูประกอบการ SMEs 
ทั้งผูประกอบการรายเดิมและรายใหม โดยโครงการ
ทีก่รมฯ ไดจัดทำขึน้เพือ่พฒันาผูประกอบการรายใหม 
ไดแก โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม หรือ 
NEC เปนโครงการท่ีพฒันาและสรางผูประกอบการใหม 
ซึง่ผูทีจ่บหลกัสตูรน้ีจะไดรบัความรูในการดำเนนิธรุกจิ
รอบดานจนสามารถจัดตั้งธุรกิจได รวมทั้งสามารถ
เขยีนแผนธุรกจิของตัวเอง เพือ่เสนอใหกบัสถาบนัการเงนิ
สำหรบัการขอรบัเงนิทุนสนบัสนุน ในขณะทีโ่ครงการ
ทีพ่ฒันาผูประกอบการรายเดิมมีหลากหลายโครงการ 
เชน โครงการพฒันาผูประกอบการธรุกจิอุตสาหกรรม 
(คพอ.) เปนตน 

ดานที่ 3 คือ การพัฒนาองคกรธุรกิจ ทั้งการ
พัฒนาตัวโรงงาน ธุรกิจ หรือบริษัทใหแข็งแกรงและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดวยการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร พัฒนากระบวนการผลิต พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการบริหาร

ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาการจัดการ 
องคความรูดานอตุสาหกรรมเพือ่เพิม่คณุภาพในการผลิต 
โดยเฉพาะการนำนวัตกรรมมาประยุกต ใช อาทิ 
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อยกระดับ
ความสามารถในการแขงขัน (Manufacturing 
Development to Improve Competitiveness 
Program: MDICP) ท่ีจะชวยเพิ่มผลิตภาพใหกับ
สถานประกอบการมีขีดความสามารถในการแขงขัน 
ที่สูงมากยิ่งขึ้น 

ดานท่ี 4 คือ การทำใหผูประกอบการและ
บริษัทแขงขันในเวทีสากลได โดยเฉพาะในเวที
อาเซียน โดยกรมฯ ไดมุงเนนการเพิ่มศักยภาพใน
การดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจเพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงสงเสริมการ
เชื่อมโยงธุรกิจในกลุมประเทศอาเซียน ผานโครงการ
และหนวยงานในสังกัด ท่ีกระจายครอบคลุมอยูทั่ว
ประเทศ โดยแตละโครงการทางกรมฯ จะมีการจัด
อบรมสัมมนา ใหคำปรึกษาแนะนำ รวมถึงการนำ 
ผูเชี่ยวชาญดานธุรกิจมาใหคำปรึกษาและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ นอกจากนี้ยังมีการนำผูประกอบการ
ไปศึกษาดูงานตางประเทศ และการจับคูธุรกิจกับ 
นักลงทุนเพื่อนบานเพื่อการตอยอดธุรกิจตอไป 

“กรมฯ มีแผนตอยอดโครงการอุทยาน
อุตสาหกรรมอาหาร   

(Thailand Food Valley)   
เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป  

ตลอดหวงโซอุปทาน ใหมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น” 

ึ
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• การผลักดันใหไทยเปนศูนยกลางแฟชั่น
อาเซียน (Thailand ASEAN Fashion Center) 
อตุสาหกรรมแฟชัน่ เปนอตุสาหกรรมท่ีมคีวามเก่ียวโยง
กับอุตสาหกรรมหลายกลุม อาทิ อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
อุตสาหกรรมเคร่ืองหนังและรองเทา อุตสาหกรรม
อญัมณแีละเครือ่งประดบั เปนตน แนวทางการสงเสรมิ
และสนับสนุนอุตสาหกรรมกลุมนี้ ไดแก การสราง

การรบัรูและภาพลักษณใหกบัสนิคาของอตุสาหกรรม
แฟชั่นไทย การเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรใน
กลุมอุตสาหกรรมแฟชั่น การสรางเครือขายของ  
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อเพิ่ม
โอกาสทางธุรกิจ และการผลักดัน 4 ยานการคา
แฟชั่น ไดแก สยาม ประตูน้ำ โบเบ และสวนจตุจักร 
ใหกลายเปนแหลงสินคาแฟช่ันไทยที่มีกลุมลูกคาท้ัง
ภายในประเทศและนอกประเทศ ท้ังนี้นโยบาย  
ดงักลาวจะมุงเปาไปทีก่จิการแฟชัน่ไทยกวา 225 กจิการ 
หรือ 2,200 คน ภายใตงบประมาณ 160 ลานบาท 

• ตอยอดโครงการอุทยานอุตสาหกรรม
อาหาร (Thailand Food Valley) ดวยงบประมาณ 
48 ลานบาท เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
ตลอดหวงโซอุปทาน ใหมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น และ  
มีความสามารถการแขงขันในตลาด AEC ซึ่ ง  
การพัฒนาดังกลาวนี้ ไม ไดพัฒนาเพียงอาหารที่
สำเร็จรูปแลวเทานั้น แตรวมไปถึงขั้นตอนของการ
ผลิตวัตถุดิบดวย นอกจากนี้แนวทางการดำเนินงาน
ในโครงการอุทยานอุตสาหกรรมอาหาร (Thailand 
Food Valley) ยังรวมไปถึงการนำผลงานวิจัยมาใช
ตอยอดผลิตภัณฑเพื่อนำไปสูการจำหนายในเชิง
พาณิชย หรือการบูรณาการองคความรูจากสถาบัน
ศึกษาสูการผลิตเชิงพาณิชย  

นอกจากนี้ ยังไดมีการวางแผนเพื่อกระตุน  
ใหเกิดการลงทุน ทั้งดานการคาและบริการจาก  
ในประเทศและนอกประเทศ ในธุรกิจอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรปูอยางครบวงจร โดยมเีปาหมายดำเนนิการ
พัฒนาวิสาหกิจจำนวน 400 กิจการ 

• การเพิ่มมูลคาสินคา OTOP ดวยทุนทาง
วัฒนธรรมและภูมิปญญา (High Value OTOP 
Based On Rich Culture and Local Wisdom) 
โดยนโยบายดังกลาวเปนการตอยอดจากโครงการ
สนิคา OTOP ของรฐับาล ซ่ึงมุงเนนการนำองคความรู 
วัฒนธรรมและภูมิปญญาของสังคมไทยมาสราง
มูลคาเพิ่มใหแกสินคาและบริการกวา 400 ผลิตภัณฑ 

✉ นโยบายหรือโครงการที่จะสงเสริม และ
สนับสนุน SMEs ในปนี้ของกรมสงเสริม
อุตสาหกรรมมีอะไรบาง ? 

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ไดมีการวางแผน
ดำเนินงานผลักดันและเตรียมความพรอมใหแก  
ผูประกอบการไทยที่เขารวมกับกรมฯ ในป 2557  
โดยมีกลไกหรือแนวทางการดำเนินงานในแตละ
นโยบายดังนี้ 

• การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ  
ขนาดยอมของไทยใหเปนศนูยกลางดานหวงโซอปุทาน
ของอาเซียน (Thai SMEs to AEC Supply Chain) 
ภายใตนโยบายนี้ ทางกรมฯ ไดมกีารวางแผนพัฒนา  
ผูประกอบการ SMEs เพ่ือใหพรอมรองรับการเปด 
AEC โดยจัดหลักสูตรการอบรมท้ังระดับผูบริหารงาน
และผูปฏิบัติงาน การใหคำปรึกษาดานการเพ่ิมผลิต
ภาพแรงงาน หรือการศึกษาดูงานและสรางเครอืขายใน
ตลาดประเทศเปาหมายใน AEC รวมถึงการพัฒนา
อุตสาหกรรมตามศักยภาพของพ้ืนที่ และการพัฒนา
หวงโซอุปทาน โดยไดมีการตั้งเปาพัฒนาวิสาหกิจ 
600 กจิการ และผูประกอบการ 12,000 คน ดวยงบ
ประมาณ 157 ลานบาท  

“การผลักดัน 4 ยานการคาแฟชั่น ไดแก 
สยาม ประตูน้ำ โบเบ และสวนจตุจักร   
ใหกลายเปนแหลงสินคาแฟชั่นไทย” 
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และยกระดบัการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ OTOP 
ใหสอดคลองกับความตองการของตลาด การพัฒนา
และสรางอัตลักษณใหกับผลิตภัณฑ OTOP ของ
แตละภมูภิาค รวมถึงการสงเสรมิและสรางภาพลกัษณ
ทีด่ีใหกบัอาหารพืน้เมืองในแตละจงัหวดั เชน โตะโคราช 
โตะปกษใต ดวย  

• การเพิ่มผลิตภาพและนวัตกรรมเพื่อการ
เติบโตของ SMEs (Productivity and Innovation 
for SMEs Growth) เปนนโยบายหนึ่งที่สอดคลอง
กับภาวการณทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป อัน
ไดแก อัตราเงินเฟอที่สูงขึ้น คาเงินบาทท่ีออนตัว 
และคาแรงขัน้ตำ่ เปนตน ดังนัน้ จึงจำเปนตองชวยเหลอื
และพัฒนา SMEs ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทั้งใน
เร่ืองการเพ่ิมผลิตภาพในการผลิต การยกระดับ
มาตรฐานการบริหารจัดการ การสงเสริมศักยภาพ
ดานกระบวนการผลิตและเทคโนโลยี การจัดการดาน
พลังงาน และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ฯลฯ เพ่ือให SMEs สามารถปรับตัวไปตามภาวะ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปได ทั้งนี้นโยบายดังกลาว
มีการต้ังงบประมาณการดำเนินงานทั้งหมด 220 
ลานบาท และมีเปาหมายกิจการเขารวมโครงการ
พัฒนา 2,275 กิจการ 

นอกจากแผนการดำเนินงานจาก 5 นโยบาย
ขางตนนี้ กรมสงเสริมอุตสาหกรรมยังมีกิจกรรม
สนบัสนนุอืน่ๆ อกี โดยมกีารตัง้งบประมาณของกรมฯ 
ในป 2557 รวมท้ังสิ้น 803 ลานบาท และมีเปาหมาย
เปนผูประกอบการในอุตสาหกรรมตางๆ ที่กรมฯ 
ดแูลอยู  เปนจำนวน 3,600 กิจการ และ 28,350 คน 
ทั้งน้ีการดำเนินงานตามนโยบายตางๆ จำเปนตอง
อาศยัความรวมมอืจากหลายหนวยงาน อาทิ หนวยงาน
ทางดานวชิาการ ซึง่จะใหขอมูลในเชิงทฤษฎ ี เพือ่นำมา  
บูรณาการใหเขาถึงภาคปฏิบัติมากขึ้น และหนวยงาน
เอกชน ซ่ึงเปนหนวยงานที่มีขอมูลทางดานการปฏิบัติ
งานจริง เพื่อนำไปสูความสำเร็จ ตามแผนการพัฒนา
ผูประกอบการไทยป 2557 

“SMEs มีความเสี่ยงสูงจึงตองการ  
หลักทรัพยค้ำประกันการกูยืม ทำใหมีตนทุน

อตัราดอกเบีย้กูยมืทีส่งูกวาวสิาหกจิขนาดใหญ” 

✉ ปญหาสำคัญของ SMEs ไทยมีเรือ่งใดบาง ? 
ปญหาหลักๆ ของ SMEs ไทยมี 5 เรื่อง ไดแก 
• ความสามารถในการเขาถึงแหลงเงินทุน

แมวาในปจจบุนั สถาบนัการเงนิภาคเอกชนหลายแหง
เริม่มกีารออกสนิเชือ่สำหรบั SMEs แตผูประกอบการ
ก็ยังมีขอจำกัดในการเขาถึงแหลงเงินทุน เนื่องจาก
สถาบันการเงินยังมองวาการปลอยกู ให SMEs มี
ความเสีย่งสงูจงึตองการหลกัทรพัยคำ้ประกนัการกูยมื 
ทำให SMEs มีตนทุนอัตราดอกเบี้ยกูยืมที่สูงกวา
วิสาหกิจขนาดใหญ สงผลใหยังขาดแคลนเงินทุน 
เพื่อนำไปใชเสริมสภาพคลองและเพื่อลงทุนในการ
จัดระบบตางๆ ในองคกร อาทิ ระบบบัญชีธุรกิจที่ได
มาตรฐาน ระบบบรหิารจดัการ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ที่ทันสมัย เปนตน 

• ดานบุคลากร SMEs มีขอจำกัดดาน
ประสิทธิภาพของแรงงานที่มีทักษะฝมือความรูและ
แรงงานระดับฝมือต่ำ โดยเฉพาะดานทักษะฝมือ
เฉพาะดาน และความสามารถดานภาษา อีกทั้งยังให
ความสำคัญตอการพัฒนาบุคลากรนอยและยังขาด
การพัฒนากลไกที่ชวยใหแรงงานมีการพัฒนาความรู
อยางตอเนื่อง รวมถึงการพัฒนาตอยอดทักษะฝมือ
ในระดับขั้นสูง 

• ดานตลาด SMEs ไทยยงัขาดการตลาดเชงิรกุ
ในตลาดท่ีมีศักยภาพ ขาดการเขาถึงขอมูลการตลาด
เชงิลกึทัง้ขอมลูคูแขงขนัและขอมลูพฤตกิรรมผูบรโิภค 
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นวัตกรรม โดยเฉพาะการสรางความแตกตาง และ
การสรางตราสินคาเพื่อนำไปสูความอยูรอดทางธุรกิจ 
โดยอาจตองนำเทคนิคและวิธีตางๆ เขามาประยุกต
ใชรวมกันใหมากขึ้น 

“อุตสาหกรรมอาหาร   
ยังขาดแคลนวัตถุดิบภายในประเทศ   

และราคาวัตถุดิบสูงกวาประเทศเพื่อนบาน 
ควรไดรับการสนับสนุนเงินทุน” 

จากรายงานสถานการณ SMEs ของสำนักงาน
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 
ไดแบงกลุมอตุสาหกรรมทีจ่ำเปนตองไดรบัการชวยเหลอื
และสนับสนุนจากรัฐบาลอยางเรงดวน เนื่องจาก 
ไดรับผลกระทบจากการเปดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) อยางรุนแรง ไดแก 

• อุตสาหกรรมเครือ่งนุงหม มีผลกระทบในเรือ่ง
ตนทุนแรงงานในไทยสูงกวาประเทศเพื่อนบาน 

• อุตสาหกรรมอาหาร ขาดแคลนวัตถุดิบ
ภายในประเทศ และราคาวัตถุดิบสูงกวาประเทศ
เพ่ือนบาน ควรไดรับการสนับสนุนเงินทุน เพื่อลงทุน
ในการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ

SMEs กลุมทีน่าเปนหวงสำหรบัการเปดเสร ีAEC 

ลดตนทุนการผลิต 
• อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล เกิดจากปญหา

อัตราภาษีวัตถุดิบที่ยังคงตองเสียภาษีอยู แตนำเขา
เปนเครื่องจักรสำเร็จรูป ไมตองเสียภาษี 

• ผลิตภัณฑเครื่องหนัง ตนทุนวัตถุดิบและ
แรงงานในไทยสูง ตองนำเขาจากประเทศเพื่อนบาน 

• อุตสาหกรรมไฟฟาและอิ เล็กทรอนิกส
ตองการความชวยเหลืออยางเรงดวน คือ การ
ปกปองและสนับสนุนผูผลิตภายในประเทศ อาทิ 
การปองกันสินคาราคาถูกไมไดมาตรฐานที่นำเขา 
มาขายในประเทศไทย 

✉ ขอเสนอแนะแก SMEs ภายใตสถานการณโลก
และสถานการณในไทย 

เปนทีท่ราบกนัดีอยูแลววาในป 2558 ประเทศไทย
และประเทศสมาชกิอาเซียนอกี 9 ประเทศ จะรวมตวักนั
เปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเรียกอีกชื่อ คือ 

ASEAN Economic Community (AEC) ซึ่งปจจุบัน
อาเซียนเปนตลาดสงออกสำคัญอันดับ 1 ของไทย
มากกวาสหภาพยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาเสียอีก  

และ AEC จะยิ่งทวีความสำคัญทางเศรษฐกิจ
ตอประเทศไทยมากข้ึนเรื่อยๆ เพราะประเทศไทยมี 

ขาดตัวแทนการคาที่รวบรวมสินคาสงหรือจัดจำหนาย
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ขาดการวางแผน
การตลาด ขาดโอกาสทางการตลาด และขาดสถานท่ี
จำหนายและแสดงสินคาอยางถาวร  

• การพัฒนาผลิตภัณฑ SMEs ไทยสวนใหญ
ผลิตสินคาตามที่ลูกคากำหนด ไมมีผลิตภัณฑที่มี
ดไีซนเปนของตัวเอง ขาดการสรางสรรคผลติภณัฑใหมๆ  
มีผูประกอบการ SMEs จำนวนนอยที่มีความสามารถ
ดานการออกแบบผลติภณัฑในขัน้ทีส่งูขึน้ ขาดการนำ
อัตลักษณทางวัฒนธรรม เทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช
เ พ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ ใหมีเอกลักษณเฉพาะและ
สอดคลองกับความตองการของตลาด ทำใหเกิดการ
เลียนแบบและนำไปสูการแขงขันทางราคา  

• เทคโนโลยีและนวัตกรรม SMEs ขาดการใช
ประโยชนจากเทคโนโลย ี การทำวิจยัและพฒันาสนิคา  

โ 
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ที่ตั้งทางภูมิศาสตรที่เอื้อตอการเปนศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาค เม่ือตลาดอาเซียนรวมเปนหนึ่ง 
สินคา บริการ แรงงานฝมือ และการลงทุน ของ
ประเทศสมาชิก 10 ประเทศจะเกิดการเคลื่อนยาย
อยางเสรี ซ่ึงจะสงผลตอโอกาสทางการคาและการ
สรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  

ยิ่งไปกวานั้น อาเซียนยังมีแนวทางการขยาย
ความรวมมือภายใตขอตกลงการคาเสรี กับประเทศ
นอกกลุม เชน ASEAN +3 และ ASEAN +6 ท่ี
ประกอบดวยประเทศคูคาสำคัญ ไดแก จีน ญี่ปุน 
เกาหลีใต อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ซึ่งมี
ประชากรรวมกนักวา 3 พนัลานคน หรอืเกอืบครึง่หนึง่
ของประชากรโลก มีมูลคา GDP รวมกันถึงประมาณ 
1 ใน 4 ของโลก  

นี่คือ โอกาสทางตลาดอันมหาศาลสำหรับ  
ผูประกอบการและอตุสาหกรรมไทย รวมถึง SMEs ไทย
ในการที่จะเก็บเก่ียวประโยชนจากโอกาสการรวมตัว
ทางเศรษฐกิจนี้ 

เพื่อเปนการรองรับการเปดเสรี AEC รัฐบาล
มีนโยบายในการสงเสริมให SMEs ไทยเขาสูระบบ
หวงโซอปุทานระดบัโลก โดยในปจจบุนั SMEs ของไทย
จำนวนไมนอยที่เปนผูรับเหมาชวง (Subcontractor) 
ใหกับนักลงทุนตางชาติที่เขามาลงทุนในประเทศไทย
อยูแลว  

“การปองกันไมใหเกิดการเคลื่อนยาย  
ฐานการผลิตในอุตสาหกรรม  
ที่มีมูลคาเพิ่มสูงไปประเทศอื่น   

จะชวยใหวิสาหกิจกลุมผูรับเหมาชวง 
สามารถอยูในวงจรธุรกิจไดตอไป” 
 
การเขาสู AEC จึงเปนโอกาสที่ทำใหเกิดการ

ลงทุนในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นได และในขณะเดียวกัน
การปองกันไมใหเกิดการเคลื่อนยายฐานการผลิต 

โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่มีมูลคาเพิ่มสูงจากที่เคย
ลงทุนในประเทศไทยไปยังประเทศในกลุมสมาชิก
อาเซียนอื่น ยอมเปนแนวทางที่ปกปองใหวิสาหกิจ
กลุมทีเ่ปนผูรบัเหมาชวงสามารถอยูในวงจรธรุกจิไดตอไป 

ดังนั้น นโยบายหรือมาตรการที่สงเสริมและ
สนับสนุนในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน
ของ SMEs โดยการเพ่ิมผลผลติหรอืการพฒันาผลติภาพ
ของ SMEs จึงมีความสำคัญเปนอยางยิ่ง ไมวาจะ
เปนการยกระดบัมาตรฐานการบริหารจดัการ การสงเสรมิ
พัฒนาศักยภาพดานกระบวนการผลิตและเทคโนโลยี 
การจัดการดานพลังงาน  

หรอืการยกระดบัระบบการผลติสูการผลติบนฐาน
นวัตกรรม การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การบมเพาะธุรกิจ การสงเสริมใหเกิดการพัฒนา  
การรวมกลุมอุตสาหกรรมในลักษณะเครือขาย
วิสาหกิจ (Cluster) ตลอดจนการใหสิทธิประโยชน
แกนักลงทุนที่เปน SMEs มากขึ้น  

นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีนโยบายสงเสริมให  
นกัลงทนุไทยขยายการลงทุนออกไปสูภายนอกประเทศ
โดยเฉพาะอยางย่ิงในประเทศเพ่ือนบานซึง่มคีวามพรอม
ทางดานแรงงานและมทีรพัยากรธรรมชาติอดุมสมบรูณ 
เพือ่เชือ่มโยงโอกาสทางเศรษฐกจิกบัประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียน  

โดยในปจจุบันธุรกิจไทยมีความเขมแข็งมากขึ้น 
และมคีวามพรอมทางดานการเงนิและความเช่ียวชาญ
ในสาขาอุตสาหกรรมของตน จึงเริม่ขยายกจิการออกไป
นอกประเทศเพื่อแสวงหาตลาดใหมๆ เพิ่มมากขึ้น 
และแสวงหาความไดเปรียบในดานตนทุนการผลิต 
รวมถึงการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติใน
ประเทศเหลานั้นดวย  

ทัง้นีม้ลูคาการลงทุนไทยในตางประเทศไดเพิม่สงูขึน้
อยางตอเนื่อง โดยในป 2554 และป 2555 มูลคา  
การลงทนุไทยในตางประเทศเพิม่สงูขึน้จนอยูในระดบั
ที่สูงกวามูลคาการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศเปน
เวลา 2 ปติดตอกัน (ขอมูลจากบีโอไอ)  
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ประเทศไทยมี SMEs อยูทั่วประเทศกวา 2 
ลานราย กอใหเกิดการจางงานมากกวา 11 ลานคน 
และสามารถสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจใหกับ
ประเทศไดสงูมาก SMEs จงึนบัเปนรากฐานสำคญั
ของระบบเศรษฐกิจไทย แตปจจุบัน SMEs ตอง
ประสบภาวการณแขงขันทั้งในและตางประเทศ 
โดยเฉพาะเมื่อเขาสู AEC ในป 2558 ซ่ึงจะเปน
จุดเปลี่ยนสำคัญของ SMEs ไทย 

สำนกังานสงเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(สสว.) ซึง่เปนหนวยงานหลกัในการจัดทำแผนแมบทและ
แผนปฏบิตักิารสงเสรมิ SMEs ของประเทศ จงึไดกำหนด
แผนการใหความชวยเหลือในดานตางๆ สำหรบั SMEs ข้ึน 
โดยแตละแผนจะมทีศิทางการดำเนนิงานอยางไรนัน้ ตดิตาม
รายละเอยีดไดจากบทสมัภาษณ ดร. ปฏมิา จรีะแพทย 
ผูอำนวยการ สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (สสว.) 

บทบาทของ สสว. 
สำนกังานสงเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 

(สสว.) เปนหนวยงานในสังกดักระทรวงอตุสาหกรรม 
และเปนหนวยงานหลกัในการจดัทำแผนแมบทและแผน

 
ติดปกให SMEs ไทย 
สุนันทา อักขระกิจ / มานพ ทุยไธสง 

สสว. กับการชวยเหลือ SMEs 

ดร. ปฏมิา จรีะแพทย ผูอำนวยการ สสว. 
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ปฏบิตักิารสงเสรมิ SMEs ของประเทศ เพ่ือเปนกรอบ
และทิศทางในการพัฒนา SMEs 

สสว. ไดกำหนดแผนการดำเนินงาน เพือ่ผลกัดัน
นโยบายการสงเสรมิสนบัสนนุ SMEs ของรัฐบาลใหเปน
รูปธรรม ทั้งการสรางผูประกอบการใหม การพัฒนา
ยกระดบัและเสรมิสรางขดีความสามารถในการแขงขัน
ใหกับ SMEs โดยอยูภายใต 4 ยุทธศาสตรของ
แผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ฉบับที่ 3 (ป 2555 - 2559) ประกอบดวย  

ประการแรก สนับสนุนปจจัยแวดลอมใหเอื้อ
ตอการดำเนินธุรกิจของ SMEs ไทย 

ประการท่ีสอง เสริมสรางขีดความสามารถใน
การแขงขันของ SMEs ไทย 

ประการที่สาม สงเสริม SMEs ไทยใหเติบโต
อยางสมดุลตามศักยภาพของพื้นที่ 

ประการทีส่ี ่เสรมิสรางศกัยภาพของ SMEs ไทย 
ใหเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

“สสว. จะเนนการทำงานแบบบูรณาการ 
ระหวางภาครัฐและเอกชนในหลากหลายมิติ 
เพื่อชวย SMEs ไทยใหเกิดความเขมแข็ง   

และแขงขันได” 
 
สำหรับการดำเนินงานภายใตแผนยุทธศาสตร

ทัง้ 4 ประการดังกลาวนัน้ สสว. จะเนนการทำงานแบบ
บรูณาการระหวางภาครฐัและเอกชนในหลากหลายมิติ 
เพือ่ชวยกนัสงเสรมิ สนับสนนุ ชวยเหลอืผูประกอบการ 
SMEs ไทยใหเกดิความเขมแขง็ รวมทัง้สามารถแขงขัน
ไดในตลาดตางประเทศ 

 
เปาหมายสูความสำเร็จ 

สำหรับในป 2556 น้ัน สสว. ไดรับการจัดสรร
งบประมาณประจำป เพื่อดำเนินการสงเสริม SMEs 
จำนวน 15 งาน/20 โครงการ ภายใตงบประมาณ

จำนวน 1,233.7137 ลานบาท ประกอบดวยงบประมาณ
ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปจำนวน 887.8347 
ลานบาท และงบประมาณเพิ่มเติมที่ไดรับการจัดสรร
จากเงินคงเหลือกองทุนจำนวน 345.8790 ลานบาท 
ซึง่โดยภาพรวมของการดำเนนิงาน นบัวาประสบความสำเรจ็
ตามเปาหมาย 

โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ 
1. จัดทำแผนและสนับสนุนการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs 
- สำหรบัแผนการสงเสรมิ SMEs ระดบัประเทศ

และรายพื้นที่ สามารถดำเนินการไดตามเปาหมาย
จำนวน 2 แผน ประกอบดวย 

 1. งานจดัทำแผนปฏบิตักิารสงเสรมิวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอมประจำป โดยการจดัทำแผน
ปฏิบัติการสงเสริม SMEs ประจำป 2558 

 2. งานจัดทำยุทธศาสตรและแผนปฏบิตักิาร
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายสาขา 
จำนวน 3 สาขา ไดแก  

• สาขาคาปลีก - คาสง 
• สาขาสปาและบริการเพื่อสุขภาพ 
• สาขา Digital Content 
- รายงานสถานการณ SMEs ผลการวิจัยและ

การประเมินผลนโยบายสงเสริม SMEs สามารถ
ดำเนินการบรรลุไดตามเปาหมายในเร่ืองตางๆ ดังนี้ 

1. รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมประจำป 

2. รายงานดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจสำหรับ  
ผูประกอบการ SMEs 

3. รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ
ภายใตแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs 

4. รายงาน ตดิตาม ประเมินผลการดำเนนิงาน
ของกองทุน 

5. รายงานใหคำปรกึษา ตดิตามผลการดำเนนิงาน
วิสาหกิจรวมลงทุน 

6. ประสานและกำกบัการดำเนินโครงการภายใต
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แผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs 
7. รายงานผลการดำเนินงานประจำป 
- พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการสงเสริม 

SMEs และระบบบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จจำนวน 
1 ระบบ/5 บริการดวยการดำเนินการปรับปรุงระบบ
เครือขายสารสนเทศของ สสว. ในดานตางๆ ดังนี้ 

1. มีคลังขอมูล SMEs แหงชาติ จากการ
ดำเนนิงานพัฒนา ปรับปรงุฐานขอมลู SMEs แหงชาติ 
ใหมคีวามสมบรูณ ทนัสมยั ประกอบดวย ขอมลู SMEs 
เชน จำนวนผูประกอบการ SMEs จำแนกเปนขนาด 
S/M และขอมูลเชิงวิเคราะห เชน สถานการณ 
SMEs ในประเด็นตางๆ การวิเคราะหแนวโนมใน
กรณี AEC และขอมูลเชิงองคความรูที่เก่ียวของกับ 
SMEs เชน การเริ่มตนธุรกิจใหม การเขียนแผน
ธุรกิจ ขอมูลพื้นฐานของประเทศในกลุม ASEAN 
เปนตน ซ่ึงเปนผลมาจากการดำเนินงานตอเนื่องใน
ดานขอมูล และจากงานพัฒนาศูนยขอมูล SMEs 
Knowledge Center 

2. ดานการตลาด สามารถใหบรกิารครอบคลุม
ทั้ง 5 ดานคือ 

2.1 E - Market และ E - Supplier 
2.2 ดานการเงิน 
2.3 ดานการบริหารบุคคล 
2.4 ดานเทคโนโลยีการผลิต 
2.5 ดานขอมูลสนับสนุน SMEs 

- เครือขายความรวมมือภาครัฐและเอกชน 
ดำเนนิการบรรลไุดตามเปาหมายจำนวน 18 เครอืขาย 
จากการดำเนินโครงสรางเครอืขายผูประกอบการ SMEs 
และพฒันาความรวมมอืระหวางภาครฐัและภาคเอกชน 

2. ผลักดันสงเสริม สนับสนุนการดำเนินงาน
ตามแผนปฏบิตักิารสงเสรมิ SMEs ไดสงูกวาเปาหมาย
จำนวน 480 ราย จากการดำเนินงานโครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑเพื่อการทองเท่ียวที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรม
ทองถิ่น เปนการสงเสริม SMEs ดวยการจัดอบรม
พัฒนาผลิตภัณฑและบริการ โดยมีการนำวัฒนธรรม

และภูมิปญญาทองถิ่นมาใช 
3. สงเสรมิและพฒันาผูประกอบการในจังหวดั

ชายแดนภาคใต  ดำเนินการไดตามเปาหมายจำนวน 
1,200 ราย จากการดำเนินงานโครงการสงเสริม
เครือขายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนดวย
การอบรมอาชีพใหกับกลุมวิสาหกิจชุมชนในพื้นท่ีใน
ดานตางๆ เชน การเพาะเห็ด เลี้ยงแพะ ไก ปลา 
น้ำมันมะพราวสกัดเย็น ทำขนมหวาน/ทองมวน 

“SMEs ที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณ
ความไมสงบทางการเมือง 

และผลกระทบจากปญหาอุทกภัย  
เมื่อป 2554  

ไดรับการชดเชยดอกเบี้ยรอยละ 2” 

4. ชดเชยดอกเบีย้ใหแกธนาคารพฒันาวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.)
ดำเนินการไดใกลเคียงกับเปาหมาย ดังนี้ 

- ผูประกอบการ SMEs ที่ไดรับผลกระทบ
จากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง ไดรับการ
ชดเชยดอกเบี้ยรอยละ 2 ในวงเงินสินเชื่อจำนวนกวา 
7,374 ลานบาท มผีูประกอบการไดรบัความชวยเหลอื
จำนวน 13,910 ราย/14,770 บัญชี 

- ผูประกอบการ SMEs ที่ไดรับผลกระทบ
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ตางประเทศ เพื่อดำเนินการโครงการดังกลาว ซ่ึง 
สสว. ไดนำเสนอตอคณะกรรมการบรหิารฯ เรยีบรอย
แลว และขณะนี้อยูระหวางการนำเสนอรัฐมนตรี
วาการกระทรวงอุตสาหกรรม 

2. การใหความชวยเหลือ อุดหนุน สนับสนุน 
และสงเสริม SMEs ซ่ึงมีผูประกอบการ SMEs ไดรับ
การเพิ่มศักยภาพจำนวน 5,589 ราย สามารถสราง
มูลคาทางการคาไดกวา 275 ลานบาท 

“เสริมสรางเครือขายความรวมมือ  
ระหวางประเทศ 

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน SMEs 
ตามที่ไดรับมอบหมายจากอาเซียน  

และสนับสนุนการเปนศูนยกลางของ SMEs 
ในอาเซียน + 6” 

3. การเสริมสรางเครือขายความรวมมอืระหวาง
ประเทศ โดยการผลักดัน สงเสรมิผูประกอบการ SMEs 
และพฒันาโครงสรางพืน้ฐานสำหรบัผูประกอบการ SMEs 
ตามที่ไดรับมอบหมายจากอาเซียน และสนับสนุน
การเปนศนูยกลางของ SMEs ในอาเซยีน + 6 (ASEAN 
+ 6 SME Regional Hub) ในสาขาท่ีมีศักยภาพ โดย
เปนการดำเนนิกจิกรรมภายใตกรอบคณะทำงานอาเซียน
ดาน SMEs (ASEAN SME Agencies Working Group 
: ASEAN SMEWG) ประกอบดวย 

3.1 การดำเนนิกจิกรรมตามอาเซยีน จำนวน 
5 กิจกรรม 

3.2 การจดัตัง้ ASEAN SME Service Center 
จำนวน 2 แหง ในภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี) 
และตะวันตก (จังหวัดกาญจนบุรี) พรอมเช่ือมโยง
กับเครือขายเดิม จำนวน 11 แหง 

3.3 การจัดทำขอมูลการเชื่อมโยง หวงโซ
อุปทานอาเซียน 1 เรื่อง โดยเปนการศึกษาการเชื่อม

จากปญหาอุทกภัยป 2554 ไดรับการชดเชยดอกเบี้ย
รอยละ 2 ในวงเงินสินเชื่อกวา 5,000 ลานบาท 
จำนวน 15,335 ราย 

5. พัฒนาผูประกอบการดานศิลปหัตถกรรม
ดำเนินงานไดสูงกวาเปาหมายจำนวน 3,213 ราย/77 
ผลิตภัณฑ จากการดำเนินงาน ดังนี้ 

- โครงการพัฒนาผูประกอบการตามแนว 
พระราชดำร ิ สามารถพฒันาผูประกอบการไดรวมทัง้สิน้ 
2,250 ราย 

- โครงการพัฒนาผูประกอบการเพื่อสราง
ความเขมแข็งแกธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ 
ดำเนินงานใหผูประกอบการใหม ผูที่ผานหลักสูตร
ศิษยพระดาบส ไดรับความรู ในการดำเนินธุรกิจ 
สามารถประกอบอาชีพและตั้งตัวไดจำนวน 253 ราย 

- โครงการสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ
ศิลปาชีพตามแนวพระราชดำริ ดำเนินงานสงเสริมให
ผูประกอบการไดรับการพัฒนางานศิลปาชีพจำนวน 
710 ราย ซ่ึงเปนการพฒันาผลิตภณัฑของศนูยศลิปาชพี
จำนวน 27 ผลิตภัณฑ และผลิตภัณฑตนแบบจาก
โครงการพัฒนาผูประกอบการตามแนวพระราชดำริ
จำนวน 50 ผลิตภัณฑ 

นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินงานที่ สสว. ไดรับ
งบประมาณเพ่ิมเติมในป 2556 ดังนี้ 

1. การวางแผนและจดัทำยทุธศาสตรการสงเสรมิ
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม โดยเปนการศกึษา
ขอมูลเพื่อจัดทำแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ฉบับที่ 4 (ป 2560 - 2564) และได
ดำเนินการคำนวณคาใชจายในการจัดจางท่ีปรึกษา
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โยงหวงโซอุปทานอาเซียน และการเช่ือมโยงไปยัง
ประเทศนอกอาเซียนในสาขา Digital Content 

4. เสรมิสรางศกัยภาพการบรหิารจัดการองคกร 
ดวยการพัฒนาระบบเครือขายภายใน สสว. และ
ปรบัปรงุโครงสรางเนือ้หาในเว็บไซตของ สสว. ตอเนือ่ง
ทุกๆ เดือน รวมท้ังดำเนินการยกรางและปรับปรุง
แกไขกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอบังคับ และประกาศของ 
สสว. รวมถึงดำเนินการศึกษาวิจัยกฎหมาย จัดตั้ง
องคกรภาครัฐที่ทำหนาที่สงเสริมและสนับสนุน SMEs 
ของไทยโดยการเปรียบเทียบกับตางประเทศ 

แนวนโยบายผูบริหารคนใหม 
สำหรับนโยบายและทิศทางการสงเสริม SMEs 

ของ สสว. ในป 2557 ยังคงดำเนินการภายใต
แผนการสงเสริม SMEs ฉบับที่ 3 ที่มุ ง เนน 
การสนับสนุนปจจัยแวดลอมใหเอ้ือตอการดำเนิน
ธุรกิจ การเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
การสงเสริมให SMEs ไทยเติบโตอยางสมดุลตาม
ศักยภาพของพื้นที ่ และการเสริมสรางศักยภาพของ 
SMEs ไทยใหเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

“ในป 2557 สสว. จะมุงบูรณาการ  
การทำงานกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ  
กับการสงเสริม สนับสนุน SMEs ไทย  

ในทุกมิติ” 

จากบทบาทภารกิจของ สสว. ในการเปน
ศูนยกลางประสานและบูรณาการความรวมมือของ
หนวยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและตางประเทศ 
เพ่ือสนบัสนนุ SMEs ไทยใหสมัฤทธิผ์ล ดงันัน้ในป 2557 
สสว. จะมุงบูรณาการการทำงานกับทุกหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของกับการสงเสริม สนับสนุน SMEs ไทยใน
ทุกมิติ อาทิ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กรมการ
พัฒนาชุมชน กระทรวงพาณิชย กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ฯลฯ เพ่ือรวมกันพัฒนาและยกระดับ 
SMEs และ OTOP ใหมศีกัยภาพและขดีความสามารถ
ในการแขงขันเพิ่มมากขึ้น 

ขณะเดียวกัน จะดำเนินการประสานกับกลุม 
ผูคาปลีก คาสงรายใหญ อาทิ 7 Eleven แมคโคร 
เทสโกโลตัส บิ๊กซี ฯลฯ เพื่อรวมมือกันในการหา 
ชองทางการตลาดใหกับผูประกอบการ และพัฒนา
ปจจัยเอื้อตางๆ ท่ีจะชวยให SMEs ดำเนินธุรกิจได
อยางมีประสิทธิภาพ 

“แผนงานสำคัญที่จะดำเนินการในป 2557   
คือ การยกระดับผูประกอบการ OTOP   
ใหกาวสู SMEs ซึ่งจะเนนการพัฒนา

ผลิตภัณฑ OTOP ระดับ 4 - 5 ดาว” 

สำหรับแผนงานสำคัญที่จะดำเนินการในป 
2557 คอื การยกระดับผูประกอบการ OTOP ใหกาวสู 
SMEs ซึ่งจะเนนการพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP ระดับ 
4 - 5 ดาว ใหมีการสรางเอกลักษณที่เชื่อมโยงกับ 
ภมูปิญญา วัฒนธรรม รวมกบัเทคโนโลยีและนวตักรรม 
ในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการ รวมถึง
การยกระดับความรูดานการบริหารจัดการธุรกิจ และ
การขยายโอกาสทางการตลาดทัง้ในและตางประเทศ  

โดย สสว. จะรวมกับหางคาปลีก คาสง 
โมเดิรนเทรด คอนวีเนียนสโตร ฯลฯ เพื่อจัดทำ 
Corner OTOP ข้ึน และจะสนับสนุนดานโลจิสติกส
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เพื่อพัฒนา OTOP ใหกาวสูการเปนผูประกอบการ
ขนาด S และพัฒนาผูประกอบการขนาด S เปน  
ขนาด M จากขนาด M เปนขนาด L ในท่ีสดุ ซึง่แผนงาน
ดังกลาวขางตนนั้นจะดำเนินการผานโครงการตางๆ 
อาทิ 

- โครงการยกระดับผูประกอบการหน่ึงตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑแบบบูรณาการ หรือเรียกวา “OTOP 
PLUS” 

- โครงการยกระดับผูประกอบการ OTOP 
กาวไปสู SMEs 

- โครงการพัฒนาผูประกอบการระดับ M ให
ไปอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

- โครงการพฒันาผลติภณัฑเพือ่การทองเทีย่ว
ที่เช่ือมโยงกับวัฒนธรรมทองถ่ิน ฯลฯ 

 
เนนนโยบายเชิงรุก 

แมจะเพิ่งเขามารับตำแหนงผูอำนวยการ สสว. 
ไดประมาณ 6 เดอืน แตกข็ออาสานำพา สสว. ไปสูการ
ทำงานเชิงรุกมากขึ้นคือ เนนการบูรณาการรวมกับ
หนวยงานที่เก่ียวของกับ SMEs ทั้งภาครัฐและเอกชน 
โดยเฉพาะในสวนของภาครฐันัน้ กไ็ดประสานกับบโีอไอ
ดวยการหารือกับเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน ในการท่ีจะชวยกนัสนบัสนนุผูประกอบการ
ออกไปยังตางประเทศ ทั้งในเรื่องสิทธิพิเศษทางภาษี 
การสงเสริมการลงทุนที่จะใหผูประกอบการไปลงทุน
ในประเทศเพ่ือนบาน รวมทัง้ไดหารอืกบั ดร. อรรชกา 
สีบุญเรือง อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) 
ในเร่ืองการจัดกิจกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรมท่ี
เกี่ยวของกับ SMEs ทุกกิจกรรม จะมีความรวมมือ
ของทั้ง 2 หนวยงานคือ สสว. และ กสอ. 

สำหรับความรวมมือกับกระทรวงอ่ืนๆ นั้นมี
การดำเนนิการแลวเชนกนั อยางเชน กระทรวงพาณิชย 
โครงการทีด่ำเนนิการรวมกันคือ การพฒันาผูประกอบการ
ทีจ่ะกาวไปสู AEC ซึง่กระทรวงพาณิชยดำเนินการอยู 
โดย สสว. จะเขาไปชวยในเร่ืองการเปนวิทยากร 

การคดัเลอืกผูประกอบการเขามาในหลกัสตูรการพฒันา
ของกระทรวงพาณิชย 

“การเปดราน “OTOP Heritage” 
จำหนายผลิตภณัฑ OTOP ระดบั 4 ดาวขึน้ไป 

ในศูนยการคา Central Embassy” 
 
สวนเรือ่งทีจ่ะดำเนนิการตอเนือ่งคอื การเปดราน 

“OTOP Heritage” ซ่ึงเปนการสงเสริมผลิตภัณฑ 
OTOP ในความดแูลของกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีไดรบั
การจดัอนัดับระดบั 4 ดาวขึน้ไป คอืผลติภัณฑ OTOP 
ที่มีศักยภาพในการสงออกไปจำหนายยังตางประเทศ
จากผูประกอบการจำนวนมากกวา 200 ราย โดยราน
ดังกลาวจะตั้งอยูในศูนยการคา Central Embassy ท่ี
มีกำหนดการเปดอยางเปนทางการประมาณตนเดือน
พฤษภาคม 2557 

อยางไรก็ตาม เพื่อใหการบูรณาการสามารถ
ดำเนินไปไดอยางราบรื่น จึงไดแตงตั้งคณะทำงาน
บูรณาการขึ้น เพื่อสงเสริม SMEs ประกอบดวย 
คณะทำงาน จำนวน 34 ทาน โดยมาจากทกุหนวยงาน 
และทุกกระทรวงท่ีเกี่ยวของกับ SMEs และปจจุบัน
คณะกรรมการบริหารไดอนุมัติการแตงตั้งคณะฯ   
ดังกลาวเรียบรอยแลว 

หากมองยอนภาพในอดีตของ สสว. จะเห็นวา 
สสว. เปนผูที่ปฏิบัติหนาที่สงเสริม SMEs ตามแผน
ปฏิบัติการ และแผนภารกิจ แตนับจากนี้เปนตนไป 
สสว. จะเริ่มใชเครือขายของภาคเอกชนใหมากข้ึน 
อาท ิหอการคาไทย และสภาหอการคาแหงประเทศไทย 
สภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย ฯลฯ รวมถงึหนวยงาน
ที่อยูในระดับสมาคม สมาพันธตางๆ โดยมีนโยบาย
ในการดำเนนิการทีช่ดัเจนคอื การสงเสรมิผูประกอบการ 
SMEs นับจากนี้ไปจะตองสงเสริมใหไดในจำนวนและ
ปริมาณมาก การจัดกิจกรรมแตละครั้งจะตองคุมคา  
ที่สุด และผูประกอบการ SMEs ไดรับผลประโยชน
อยางเต็มที่ อาจเปนพันรายหรือหมื่นรายตอการจัด
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สำหรบัความคืบหนาการตัง้ SMEs Center ทีจ่ะ
ดำเนินงานแบบครบวงจรน้ัน ขณะนี้ไดจัดตั้งคณะ
ทำงานแลว ประกอบดวย รองผูอำนวยการ สสว. 
ทมีงานในระดบัผูอำนวยการสำนักตางๆ ฯลฯ โดยศนูย
แหงนี้จะใชพื้นที่บริเวณชั้น G ของอาคารสำนักงานฯ 
เปน Font Service เพื่อเปนการอำนวยความสะดวก
ใหกับผูประกอบการที่จะมาใชประโยชน ในการมา
ขอรบัคำปรกึษา มารวมประชุม อบรม สมัมนา รวมถงึ
มหีองประชมุ ศนูยประชมุ ทีส่ามารถจดังานและออกบธู
ได โดยตั้งเปาวาโครงการน้ีตองดำเนินการแลวเสร็จ
ภายใน 1 - 2 ปนับจากนี้ 

“การใหผูประกอบการ SMEs 
ทำประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 

เพื่อจะทำใหสามารถดำเนินธุรกิจตอไปได” 
 

ทำประกันภัยธุรกิจ 
อยางไรก็ดี เรื่องที่จะดำเนินการอีกเรื่องคือ 

การใหผูประกอบการ SMEs ทำประกันภัย โดย
พยายามเจรจากับหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหคิดอัตรา
เบี้ยประกันไมสูงมากนัก เนื่องจากท่ีผานมาเม่ือเกิด
เหตุการณอะไรข้ึนก็ตาม มักจะทำใหกิจกรรมตางๆ 
ของผูประกอบการ SMEs หยุดชะงักไป แตหากมีการ
ทำประกันภยัธรุกิจหยดุชะงกั (Business Interruption 
Insurance) ก็จะทำใหสามารถดำเนินธุรกิจตอไปได 
และผูประกอบการยังไดรับเงินชดเชยเปนรายวันดวย 
หากสามารถดำเนินการเรือ่งนี้ไดสำเรจ็จะเปนประโยชน
ตอผูประกอบการทีเ่ปนรายยอย และรายเล็ก (Micro 
SMEs) 

นอกจากนี้ ยังจะเขาไปดำเนินการใหความ  
ชวยเหลือผูประกอบการ SMEs ในเรื่องภาษี เพราะ
ในอดีต - ปจจุบัน สสว. มี KPI ที่จะตองเพิ่มจำนวน
ผูประกอบการจดทะเบียน แตเมื่อวิเคราะหแลว 
เหตุผลที่ผูประกอบการ SMEs ไมจดทะเบียน 

กจิกรรมในแตละคร้ัง โดยเฉพาะโครงการทีจ่ะดำเนินการ
รวมกับหอการคาฯ นั้น จะดำเนินการทั้ง 5 ภูมิภาค 
คือ ตะวันออก ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง เหนือ 
และใต 

“สสว. ไดไปใหความชวยเหลือ  
ผูประกอบการ SMEs 

ที่อยูในพื้นที่ภาคใต   
โดยรวมกับมูลนิธิพระดาบส” 

 
ทัง้นี้ในชวงทีผ่านมา สสว. ไดไปใหความชวยเหลอื

ผูประกอบการ SMEs ท่ีอยูในพืน้ทีภ่าคใต โดยรวมกบั
มูลนิธิพระดาบส ซึ่งกอนหนานี ้ สสว. ไดดำเนินการ
อยูแลว แตอาจจะยังไมเพยีงพอ เนือ่งจากมผีูประกอบการ
เปนจำนวนมาก ทีป่ระสงคจะให สสว. เขาไปชวยยกระดบั 
พัฒนา และใหความรูเพิ่มเติม เพราะฉะน้ันภาคใตจงึ
เปนอกีหนึง่ภารกิจเรงดวนที ่สสว. ใหความสำคญั หากวา
เราสามารถชวยผูประกอบการ SMEs ได สิง่ทีจ่ะตามมา
คือ การชวยสรางงานใหกับผูประกอบการ SMEs ได 
ชวยลดความขัดแยงในพืน้ที ่ ทำใหเกดิความสงบมากขึน้ 
รวมถงึปญหาเรือ่งยาเสพตดิ ซึง่ สสว. ไดเขาไปชวยเหลอื
โดยการหางานใหกบัผูทีอ่ยูระหวางการบำบดัหรอืใชยา  
มากอน ใหมอีาชพีสจุรติทำ ซึง่ภารกจิตางๆ เหลาน้ี สสว. 
จะใหการสนับสนุนมากยิ่งขึ้นกวาเดิม 

นอกจากนี ้จะจัดตัง้ SMEs Center โดยบรูณาการ
ความรวมมือกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (ISMED) เพื่อจัดกิจกรรมตางๆ ทั้ง
ในดานการอบรมใหความรู การสงเสรมิดานการตลาด
สำหรับผูประกอบการ SMEs ประจำสัปดาห และจะรวมกบั 
ธพว. เพือ่หาวธิกีารใหมๆ  ทีจ่ะชวยใหผูประกอบการ SMEs 
ใหสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดสะดวกขึ้น และจะ
เปดโอกาสใหผูประกอบการไดรบัการสนับสนนุทางการเงิน
ผานโครงการตางๆ ที ่สสว. ดำเนนิการ เชน การชดเชย
ดอกเบี้ย โครงการ Machine Fund 



IN
VESTM

EN
T PRO

M
O
TIO

N
 JO

URN
AL 

วารสารสงเสริมการลงทุน 

41

เนื่องจากมีคาใชจายที่สูงมาก ทั้งภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษี
เงินไดนิติบุคคล ตองจางพนักงานบัญชีเพื่อทำบัญชี
รายเดอืน ทำ ภพ.30 ภงด.1 ภงด.5 ฯลฯ ซ่ึงในสวนนี้ 
ทมีงานของ สสว. กำลงัศึกษาอยูวา ในตางประเทศนัน้ 
มีความชวยเหลือจากรัฐบาลในเร่ืองภาษีอยางไรบาง 
หากสามารถนำผูประกอบการเขามาในระบบ สอนเร่ือง
การทำบญัช ีและการบรหิารการเงินตางๆ ใหเปนระบบ 
กจ็ะทำใหดำเนินธรุกจิไดอยางยัง่ยนื และประเทศไทย
จะไดมีเม็ดเงินภาษีมาจากผูประกอบการกลุมนี้ดวย 
ปจจุบันมีผูประกอบการที่เปนนิติบุคคลประมาณ 
650,000 ราย 

จะเห็นไดวาผลิตภัณฑ OTOP น้ันมีหลากหลาย
มากมาย แตเรือ่งท่ียงัขาดอีกหนึง่เร่ืองคือ ระบบการ  
บรหิารโลจสิตกิส และ สสว. จะชวยไดคอื การเจรจา
ขอพื้นที่กับบริษัทยักษใหญที่ทำทางดานโลจิสติกส 
ซึ่งมีพื้นที่ เชน ซีพีออลล ที่มีมากกวา 7,000 สาขา 
เทสโกโลตัส ฯลฯ ในเบ้ืองตนไดเจรจากับซีพีออลล 
ไปแลว และหนวยงานอื่นๆ จะดำเนินการในโอกาส
ตอไป 

“การขยายโอกาสทางการตลาดในตางประเทศ 
ประสานกับ สภาหอการคาในตางประเทศ  

ทั้งกลุมประเทศสมาชิก AEC   
กลุม ASEAN + 6  

กลุม APEC SMEs รวมถงึกลุมตลาดใหม” 

สำหรับการขยายโอกาสทางการตลาดใน 
ตางประเทศน้ัน สสว. จะประสานกับหนวยงานดาน 
SMEs รวมถึงสภาหอการคาในตางประเทศ ทั้งกลุม
ประเทศสมาชิก AEC กลุม ASEAN + 6 กลุม APEC 
SMEs รวมถึงกลุมตลาดใหมๆ ที่นาสนใจ เพื่อสราง
เครือขายความรวมมือในการพัฒนา SMEs รวมท้ัง
ขยายโอกาสทางการคา การลงทนุใหกบัผูประกอบการ 
และลาสุด สสว. ไดประสานกับหนวยงานดาน SMEs 
ของประเทศญีปุ่น สหภาพยโุรป เยอรมน ีแอฟริกา ฯลฯ 

ในป 2557 สสว. ไดรับอนุมัติงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปวงเงิน 
838.95 ลานบาท โดยต้ังเปาหมายวาจะสามารถพฒันา
เพื่อเพิ่มศักยภาพให SMEs รวมท้ังพัฒนาอาชีพให 
ผูประกอบการรายใหม และผูประกอบการรายเดิม
ไมนอยกวา 11,000 ราย พัฒนาผลิตภัณฑเพือ่สราง
มูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการไมนอยกวา 2,100 
ผลิตภัณฑ ใหผูประกอบการมีรายไดจากการขยาย
โอกาสทางการตลาดไมนอยกวา 620 ลานบาท ให
ความชวยเหลือโดยการชดเชยดอกเบ้ียใหผูประกอบ
การ 29,245 ราย ในวงเงินสินเชื่อประมาณ 12,500 
ลานบาท เสริมสรางเครือขายผูประกอบการและ
ความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนทั้งในและ 
ตางประเทศรวม 18 กลุมจังหวัด 21 เครือขาย 

“SMEs สวนใหญตองการใหภาครัฐ  
ชวยเหลือในดานของเงินทุนหมุนเวียน  

อัตราดอกเบี้ยต่ำ  
และการจัดหาตลาดหรือชองทางจำหนาย

สินคามากที่สุด” 

มาตรการบรรเทาผลกระทบ SMEs 
นับตั้งแตมีเหตุการณชุมนุมทางการเมืองเมื่อ

ปลายป 2556 เปนตนมา สสว. ไมไดนิ่งนอนใจ และ
ไดตระหนักถึงผลกระทบท่ีมีตอผูประกอบการ SMEs 
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ทัง้นี ้ผูประกอบการ SMEs ทีเ่ขารบัความชวยเหลอื
ตามมาตรการดังกลาว จะไมถือเปนลูกหนี้ NPL แต
อยางใด 

2. มาตรการชวยเหลือดานการตลาด เปน
มาตรการที่จะชวยกระตุนใหผูประกอบการ SMEs มี
ยอดขายหรือรายไดเพิ่มขึ้น รวมทั้งสรางบรรยากาศ
เพื่อกระตุนการขาย ซึ่งไดกำหนดมาตรการเรงดวน
ดวยการเพิม่ชองทางการจำหนายสนิคาหรือบริการแก  
ผูประกอบการ SMEs ผานกจิกรรมตางๆ เชน การจัด 
Market Place รานคาออนไลน รวมทั้งการเชื่อมโยง
ผูประกอบการ SMEs กับบริษัทชอปปงออนไลน เชน 
Dealfish, Lazada เพ่ือสนับสนุนสิทธิประโยชนหรอื
แพก็เกจพิเศษ การสงเสรมิชองทางการตลาดในประเทศ
และตางประเทศ การสรางเครือขายความรวมมือ  
จากหนวยงานตางๆ รวมทัง้ผูประกอบการดานคาปลกี 
ในการจดัพืน้ทีจ่ำหนายสนิคาใหผูประกอบการ และจัด
กิจกรรมจับคูธุรกิจ (Business Matching) 

3. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ 
เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันให 
ผูประกอบการ SMEs ทั้งในดานการบริหารตนทุน
และสินคาคงคลงั การบรหิารดานการตลาดและลูกหนี้
การคา การวเิคราะหสถานะธรุกจิ การพฒันาผลติภณัฑ
และบรรจุภัณฑ และการจัดอบรมใหความรู ฯลฯ 

ในดานตางๆ จึงไดมีการประชุมหารือรวมกับกลุม
สมาคมผูประกอบการ SMEs และดำเนินการสำรวจ 
ผูประกอบการในชวงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ ที่
ผานมา พบวาเหตุการณที่เกิดขึ้นไดสงผลกระทบตอ
ผูประกอบการ SMEs ในดานยอดขายหรือรายไดจาก
การขาย รวมถึงสภาพคลองทางการเงินในระดับสูง 
และสวนใหญตองการใหภาครัฐชวยเหลือในดานของ
เงินทุนหมุนเวียนอัตราดอกเบี้ยต่ำ และการจัดหา
ตลาดหรือชองทางจำหนายสินคามากที่สุด 

ดงัน้ัน สสว. จงึไดประสานความรวมมอืกบัหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ไดแก กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงพาณิชย กระทรวงการตางประเทศ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
สมาคมธุรกจิตางๆ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
สภาหอการคาไทย และสถาบันการเงิน ในการรวม
กันหาแนวทางเสริมศักยภาพ และเพิ่มขีดความ
สามารถในการแขงขัน เพื่อใหผูประกอบการ SMEs 
สามารถดำเนินธุรกิจใหเติบโตไปไดในสถานการณ
ปจจุบัน  

โดยนำมาสูการออกมาตรการเพื่อบรรเทา ผล
กระทบ SMEs จากการชุมนุมทางการเมือง ซ่ึง
ประกอบดวย 3 มาตรการหลัก ดังนี้ 

1. มาตรการชวยเหลือดานการเงิน โดย สสว. 
ไดรับความรวมมือจากธนาคารตางๆ ไดแก ธนาคาร
กรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย 
ธนาคารไทยพาณิชย บรรษัทประกันสินเชื่อ
อตุสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) และ ธพว. ท่ีรวมกนั
ระดมความเห็นในการออกมาตรการ เพ่ือชวยลด
ภาระทางการเงินใหกับ SMEs โดยมีมาตรการเรง
ดวนคือ 

1.1  การพักชำระเงนิตน เปนเวลา 6 - 12 เดือน 
1.2 การขยายระยะเวลาการชำระหนี้ ระยะ

เวลา 3 - 12 เดือน 
1.3  การใหวงเงนิสนิเชือ่เพิม่ในอัตราดอกเบีย้

พิเศษ 
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“สสว. ยังไดดำเนินการจัดตั้ง   
“คลินิก SMEs”  

เพือ่เปนศนูยกลางในการรบัลงทะเบยีน SMEs 
ที่ไดรับผลกระทบ และใหคำปรึกษาปญหา  

ในดานตางๆ” 
 
ที่สำคัญ สสว. ยังไดดำเนินการจัดตั้ง “คลินิก 

SMEs” เพ่ือเปนศูนยกลางในการรับลงทะเบียน  
ผูประกอบการ SMEs ท่ีไดรับผลกระทบ ใหคำ
ปรึกษาปญหาในดานตางๆ อาทิ การเงิน การตลาด 
การปรบัปรุงธรุกจิ การผลติ การบรหิารจัดการ รวมถงึ
พิจารณาคุณสมบัติเบื้องตนของผูที่ตองการขอสินเชื่อ
จากสถาบนัการเงนิ เพือ่สรางความสะดวกในการเขาถงึ
แหลงเงินทุน ขณะเดียวกันก็จะทำหนาท่ีรวบรวม
ขอมลูผูประกอบการ SMEs ท่ีไดรบัผลกระทบ นำเสนอ
ใหแกรฐับาลใหม เพือ่ขอความเหน็ชอบเก่ียวกบัมาตรการ
ใหความชวยเหลืออ่ืนๆ เพิ่มเติมตอไป 

อยางไรก็ตาม นับตั้งแตเริ่มดำเนินมาตรการ
ตางๆ มาจนถึงปจจุบัน มีผูประกอบการ SMEs แสดง
ความสนใจท่ีจะขอรับความชวยเหลือเขามาที่เว็บไซต
ของ สสว. คือ www.sme.go.th และที่ Call Center 
1301 จำนวนกวาหมื่นราย ซึ่งจากจำนวนทั้งหมดของ
ผูที่แสดงความสนใจ ขณะนี้มีผูขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับ
ความชวยเหลือแลวกวา 50 ราย และพบวาเร่ืองท่ี  
ผูประกอบการตองการมากทีส่ดุคอื ดานการเงนิ คดิเปน
รอยละ 89.5 รองลงมาคือ ดานการตลาด และการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการธุรกิจ 

สำหรับดานการเงินสวนใหญคิดเปนรอยละ 
91.2 ตองการขอวงเงินสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 
รองลงมาคือ การขอพักชำระเงินตน และการขยาย
ระยะเวลาชำระหน้ี ซึ่งความตองการในสวนนี้ สสว. 
จะนำสงขอมูลใหสถาบันการเงินดำเนินการตอไป 

อยางไรก็ดี สำหรับมาตรการที่ สสว. ออกมา

ในคร้ังนี้ ไมไดเฉพาะเจาะจงในชวงของเหตุการณ
การชมุนมุเทานัน้ แตจะเปนกรอบในการใหความชวยเหลือ
ผูประกอบการ SMEs ที่ ไดรับผลกระทบจาก
สถานการณวิกฤตตางๆ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวามาตรการใด 
จะสามารถใหความชวยเหลือผูประกอบการ SMEs ที่
ไดรบัผลกระทบจากเหตุการณนัน้ๆ ไดอยางมปีระสทิธภิาพ 
และขึ้นอยูกับความตองการของผูประกอบการ SMEs 
เปนหลัก 

“ผูประกอบการ SMEs สวนใหญนั้น 
อยูในกลุมภาคการขนสง   

ขายปลีก และการซอมแซมยานยนตมากที่สุด” 
 

ปญหาสำคัญของ SMEs ไทย 
ปจจุบันประเทศไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม หรือ SMEs ที่กระจายอยูทั่วประเทศ
จำนวนทั้งสิ้น 2.74 ลานราย คิดเปนรอยละ 98.5 
ของจำนวน SMEs รวมท้ังหมด โดยสวนใหญอยูในกลุม
ดังตอไปนี้ 

- ภาคการขนสง ขายปลีก และการซอมแซม
ยานยนตมากที่สุด จำนวน 1,193,038 ราย คิดเปน
รอยละ 43.6  

- รองลงมาคือ ภาคบริการ มีจำนวน 
1,035,089 ราย คิดเปนรอยละ 37.8  

- ภาคการผลิตจำนวน 511,015 ราย คิดเปน
รอยละ 18.7 

โดย SMEs สามารถกอใหเกิดการจางงาน
จำนวน 11,783,143 คน คิดเปนรอยละ 80.4 ของ
การจางงานรวมทั้งหมด สามารถสรางมูลคาเพิ่มทาง
เศรษฐกจิซึง่เหน็ไดจาก SMEs ในป 2555 (ฐานขอมลู
ที่ใชในปจจุบัน) รวม 4,211,262 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 37 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ 
(GDP) ดังนั้นจึงสะทอนไดวา SMEs นับเปนรากฐาน
สำคัญของระบบเศรษฐกิจไทย 

แตปจจุบันผูประกอบการ SMEs ตองประสบ
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ภาวการณแขงขันทั้งในและตางประเทศ โดยเฉพาะ
การจะเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC 
ในป 2558 ซ่ึงจะเปนจดุเปลีย่นทีส่ำคัญของผูประกอบการ 
SMEs ไทย และเปนโจทยสำคญัที ่สสว.ตองเรงสงเสรมิ 
สนับสนุน ชวยเหลือ เพื่อใหผูประกอบการ SMEs 
มีขีดความสามารถในการแขงขันเพิ่มมากขึ้น 

ดังน้ัน เร่ืองที่เปนปญหาของผูประกอบการ 
SMEs และเปนเร่ืองท่ีหนวยงานที่เกี่ยวของตองเรง
ดำเนินการสงเสริมคือ 

1. สงเสริมการเพิ่มพูนความรูในการประกอบ
ธุรกิจสมัยใหม และความสามารถในการจัดการกับ
ความผันผวนทางเศรษฐกิจ 

2. การเขาถึงแหลงเงินทุนที่เหมาะสม รวมถึง
แหลงขอมูล องคความรู บริการทางเทคโนโลยีและ
บริการอื่นๆ 

3. สนับสนุนการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม 
ผลงานวิจยั มาใชพฒันาสนิคาและบริการใหสอดคลอง
กับความตองการของตลาด 

4. เพิ่มขีดความสามารถในดานการออกแบบ
และพฒันาผลติภัณฑ การสรางตราสนิคา การดำเนนิ
กิจกรรมดานการตลาด และขีดความสามารถในการ
แขงขันกับตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ 

5. สงเสรมิใหเกดิการรวมกลุม และการเชือ่มโยง
ในสายโซมูลคา และหวงโซอุปทาน 

จะเห็นไดวา สสว. น้ัน ใหความสำคัญกับ 
ผูประกอบการ SMEs มาโดยตลอด มีการออกมาตรการ
ใหความชวยเหลือตางๆ ที่ลวนแลวแตเปนประโยชน
ตอผูประกอบการ SMEs และ สสว. ยุคนี้ ยังทำงาน
อยางเอาจริงเอาจัง ทุมเทในการทำงาน ทมีงานทุกคน
ทำงานหนัก และเปนทีมงานที่มีความเขมแข็งมาก  



IN
VESTM

EN
T PRO

M
O
TIO

N
 JO

URN
AL 

วารสารสงเสริมการลงทุน 

45

ประเทศไทย มีหนวยงานท่ีดำเนินการดาน
การวิจัยและพัฒนาหลายหนวยงาน ซ่ึงมี
ศักยภาพแตกตางกันไปตามงานท่ีดำเนินการ 
เชนเดียวกับ สวทช. ก็เปนอีกหนวยงานหนึ่ง
ของภาครฐัท่ีตองการเห็นการพฒันาทางดานตางๆ 
กาวหนาและทันสมัยทัดเทียมนานาประเทศ 
โดยเฉพาะอยางยิง่ผูประกอบการเอสเอ็มอ ี สวทช.  
จึงริเริ่มโครงการสงเสริมพัฒนาขึ้นหลากหลาย
โครงการเพื่อเอื้อประโยชนตอเอสเอ็มอี 

วารสารสงเสริมการลงทุนไดมีโอกาสสัมภาษณ 
ดร. ณรงค ศิริเลิศวรกุล รองผูอำนวยการ สวทช. 
เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของ สวทช. กับการพัฒนา  
ผูประกอบการ SMEs ในฐานะหนวยงานภาครฐัอกีหนวย
หน่ึงซึง่มเีนือ้หานาสนใจ ดังน้ี 

สวทช. คอืใคร 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ หรือ สวทช. เปนองคกรของรัฐ ภายใต
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตั้งขึ้นตาม 

พระราชบัญญัติวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. 
2534 มีภารกิจหลัก 4 ประการคือ 

ประการแรก เนนการวิจัยและพัฒนา โดย
แบงออกเปน 

 
ติดปกให SMEs ไทย 

บุษราคัม ศรีรัตนา / สุนันทา อักขระกิจ / มานพ ทุยไธสง 

สวทช. กับการพัฒนา  
และชวยเหลือ SMEs 

ดร. ณรงค ศริเิลศิวรกลุ รองผูอำนวยการ สวทช.  
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- การใหทุนสนับสนุนการวิจัย 
- การทำวิจัยเอง 
ประการท่ีสอง เนนการถายทอดเทคโนโลยี 
ประการท่ีสาม เนนการพฒันากำลงัคนทางดาน

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี เพือ่สรางนกัวจิยัใหเกดิขึน้
ในประเทศไทยและในอนาคต 

ประการทีส่ี ่ เนนการพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน
ทางดานวิทยาศาสตร อาทิ อุทยานวิทยาศาสตรฯ 
Software Park การใหบริการวิเคราะหทดสอบ การ
ใหใชเครือ่งจกัรอปุกรณและเครือ่งมอืทางวทิยาศาสตร
ทีม่รีาคาสงู รวมทัง้ประสานความรวมมอืกบัภาคเอกชน 
หนวยงานวิจัย และมหาวิทยาลัยตางๆ 

“การใหความชวยเหลือแกผูประกอบการ  
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ของ สวทช. นั้น มีอยูหลายภาคสวน  
ทั้งการบมเพาะ การเปนที่ปรึกษา   
การใหเงินกูดอกเบี้ยต่ำ ฯลฯ” 

 
เทคโนโลยี Transfer กบัการชวยเหลอื SMEs 

สำหรับการใหความชวยเหลือแกผูประกอบการ
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ สวทช. นั้น 
มอียูหลายภาคสวน ทัง้การบมเพาะ การเปนทีป่รึกษา 
การใหเงนิกูดอกเบีย้ตำ่ ฯลฯ ซึง่แตละภาคสวนลวนแตให
ความสำคัญกับการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี เพือ่ใหสามารถแขงขนัไดในตลาดท้ังในและ
ตางประเทศ โดย ดร. ณรงค ไดกลาวถงึโครงการความ
ชวยเหลือตางๆ ของ สวทช. ไว ดังนี้ 

“ศนูยบมเพาะผูประกอบการ  
จะดำเนินการใน 2 สวนทีส่ำคญั 

คอื เทคโนโลยแีละธรุกจิ” 

1. ศูนยบมเพาะผูประกอบการ เปนศูนยที่จะ
ดำเนินการบมเพาะผูประกอบการใน 2 สวนที่สำคัญ
คือ เทคโนโลยีและธุรกิจ ทั้งนี้หากผูประกอบการ
ขาดความรูทางดานเทคโนโลยี ทางศูนยฯ จะชวย
โดยดูวาปจจุบันเทคโนโลยีทางดานตางๆ เปนอยางไร 
และมีเรื่องอะไรท่ีอยู ในความสนใจบาง แตถา  
ผูประกอบการขาดความรูทางดานการประกอบธุรกิจ 
เบื้องตนตองดำเนินการคัดเลือกบริษัทตางๆ เขามา 
จากนั้นจึงจัดฝกอบรมเพื่อใหความรูทางดานธุรกิจ 
บัญชี กฎหมาย ภาษีที่เกี่ยวของ ลักษณะการทำ
ธุรกิจวาเปนอยางไร รวมถึงการพัฒนาแผนการทำ
ธรุกจิข้ึนมา เพ่ือใหผูประกอบการสามารถดำเนินการได
ตามทีม่กีารกำหนดแผนไว  

จากนั้นก็จะสงผูประกอบการเขาโครงการ
ประกวดตางๆ ทั้งนี้เพื่อใหผูประกอบการเหลานัน้เปน
ทีรู่จกัจากคนท่ัวไป โดยหวังวาจะมนีกัลงทนุจำนวนหนึ่ง
ใหความสนใจและเขามารวมลงทุนดวย 

อยางไรก็ตาม ผูประกอบการบางคนก็สนใจที่
จะสรางธุรกิจจาก Business Plan ที่มีอยู ก็สามารถ
มาใชพื้นที่ของศูนยบมเพาะได โดยศูนยฯ มีสิ่ง
อำนวยความสะดวกดานตางๆ ใหเพียบพรอม ซึ่งมี
ทั้งสวนที่ สวทช. ใหบริการโดยไมมีคาใชจาย และ
สวนท่ีมีคาใชจาย ซึ่งจะทำใหผูประกอบการสามารถ
เริม่ทำธรุกจิไดโดยไมตองลงทุนมากนัก แตเปนการเชา
ทุกอยางเพื่อทดลองทำธุรกิจ และเมื่อทำธุรกิจแลวก็
อาจจะขาดเรื่องการวิจัยและพัฒนา จำเปนตอง
พัฒนาตอยอด สวทช. จะเขาไปใหความชวยเหลือ
โดยการประสานไปยังศูนยวจิยั รวมถงึหนวยงานตางๆ 
ที่เกี่ยวของเพื่อใหความชวยเหลือตอไป 

นอกจากนี้ ยังมีผูประกอบการอีกหลายรายท่ี
ประสบปญหาคอื ผลติสนิคาออกมาแตไมสามารถหาตลาด
จำหนายได สวทช. จะเขาไปชวยในเร่ืองของการศึกษา 
และหาชองทางการตลาดของสินคาชนิดนั้นวาเปน
อยางไร จนกระทั่งนำสินคาชนิดนั้นไปจัดแสดงและ
เขาประกวดในเวทกีารคาตางๆ ทัง้ในและตางประเทศ 
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หากสินคาใดไดรับรางวัลจากการประกวด ก็จะชวย
เพิ่มมูลคาใหกับสินคาชนิดนั้น และยังทำใหสินคา 
เปนที่รูจักในวงกวางมากขึ้น 

สำหรับบริษัทตางๆ ท่ีดำเนินการธุรกิจอยูแลว 
แตมีความรูสึกวาธุรกิจไมสามารถจะดำเนินการตอไป
ไดแลว ตองการที่จะพัฒนาธุรกิจเพิ่มขึ้นหรือพัฒนา
ธุรกิจใหมๆ ข้ึน ก็สามารถมาขอคำแนะนำปรึกษา
จาก สวทช. ไดเชนกนั ซึง่ สวทช. จะใหความชวยเหลอื
ในการหาชองทางการตลาดให โดยการไปขอความ
ชวยเหลือจากกรมสงเสริมการคาตางประเทศ 
กระทรวงตางประเทศ กระทรวงพาณิชย หรือนำ 
ผูประกอบการไปรวมออกงานแสดงสินคาตางๆ เพ่ือ
เพิ่มชองทางในการดำเนินธุรกิจใหมากขึ้น 

“เรือ่งที ่สวทช. ดำเนนิการนัน้  
เปนการใหความชวยเหลอืผูประกอบการ 

ทีเ่ปน SMEs กลุมหน่ึงทีส่นใจดาน   
Techno Business” 

จะเห็นไดวาเรื่องตางๆ ที่ สวทช. ดำเนินการ
มาขางตนนัน้ เปนสวนหน่ึงทีเ่กีย่วของกบัการบมเพาะ
ใหกับผูประกอบการ ซ่ึงเริ่มตั้งแตไมมีอะไรแตได
พัฒนาตอยอดไปถึงตางประเทศ นับเปนการใหความ
ชวยเหลือผูประกอบการที่เปน SMEs กลุมหนึ่งท่ีมี
ความสนใจดำเนินการดาน Techno Business 

1. ผลติภณัฑ PAC Frenergy เคร่ืองทำนำ้รอน
จากเคร่ืองปรบัอากาศ โดยบรษิทั Advance Exchange 
Technology จำกัด 

สำหรับปญหาที่บริษัทฯ ประสบกอนท่ีจะเขา
รวมโครงการบมเพาะฯ คือ มีผลิตภัณฑหลากหลาย 
แตไมมทีศิทางในการทำรายไดใหบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ 
ตั้งขึ้นตั้งแตป 2546 แตไมเติบโต รวมท้ังไมสามารถ

ตวัอยางบรษิทัทีป่ระสบความสำเร็จ จากศนูยบมเพาะผูประกอบการ 

ขยายยอดขายไดตามเปาหมายที่กำหนดไว แมวาจะ
ลงทุนในการประชาสัมพันธไปหลายรูปแบบแลว
ก็ตาม 

ดังนั้นบริษัทฯ จึงเขารวมโครงการบมเพาะ
ธุรกิจเทคโนโลยีป 2556 เพ่ือขอรับการปรึกษา 
แนะนำการดำเนินธุรกิจ เพื่อใหบริษัทฯ สามารถ
ดำเนินกิจการไดอยางมีแบบแผน และขยายฐาน
ลูกคาเพื่อเติบโต รวมถึงเพื่อใหไดรับการสนับสนุน
การนำผลิตภัณฑออกสูตลาดทั้งในและตางประเทศ 

ประโยชนทีบ่รษิทัฯ ไดรบัจากการเขารวมโครงการ 
หลงัจากท่ีรบัคำปรกึษาแนะนำ 72 ชัว่โมง ทำใหบรษิทัฯ 
มีแผนการตลาดและคัดเลือก Product Champion 
มา 3 ตัว เพื่อเปนผลิตภัณฑที่จะ Redesign เพื่อเพิ่ม
ยอดจำหนายตอไป 
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3. ผลิตภัณฑตนเชื้อจุลินทรีย เพื่อการผลิต
แหนม 

แหนมเปนผลิตภัณฑอาหารหมักพื้นบาน การ
ผลิตแหนมโดยท่ัวไปจะอาศัยจุลินทรียที่ติดมากับ
วัตถุดิบ ใชเวลาผลิตคอนขางนาน คุณภาพของ
ผลิตภัณฑไมสม่ำเสมอ และมีความเสี่ยงจากจลุนิทรยี
กอโรคชนิดตางๆ ดังน้ัน สวทช. โดยไบโอเทค   
จึงพัฒนาผลิตภัณฑตนเชื้อจุลินทรียสูตรตางๆ เพื่อใช
ในกระบวนการหมักแหนมใหมีคุณภาพดานสี กลิ่น 
รสที่ดี และมีความปลอดภัยตอผูบริโภค 

โดยมีโครงการศึกษาจุลินทรียที่เกี่ยวของใน
ระหวางกระบวนการผลิต มีการแยกจุลินทรียและ
พัฒนาการเลี้ยงจนไดตนเชื้อ และสูตรตนเชื้อในการ
ผลิตแหนม คณะผูวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
จุลินทรียปริมาณมาก โดยใชอาหารเลี้ยงราคาถูก 
และเทคโนโลยีการผลิตตนเชื้อผงแหง เพื่อสะดวกตอ
การใชงาน เก็บไวไดนาน 

สวทช. โดยไบโอเทค ไดถายทอดเทคโนโลยี
ใหกับบริษัท วิคกี้ คอนโซลิเตท จำกัด ซึ่งเปน
ตัวแทนจำหนายตนเชื้อใหกับบริษัท ทาเลนท จำกัด 
ทั้งนี้เพื่อกระจายผลิตภัณฑตนเชื้อจุลินทรียสูตรตางๆ 
ไปยังกลุมอุตสาหกรรมผูผลิตแหนม ไดแก บริษัท 
ผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด ผลิตแหนมไก
เฮ็ลธเทค บริษัท แหนมสุทธิลักษณ (ดอนเมือง 
กม.26) ผลิตแหนมหมู บริษัท เตียหงี่เฮียง (เจาสัว) 
จำกัด จังหวัดนครราชสีมา ผลิตแหนมซี่โครงหมู 
และบรษิทั อุยยน จำกดั จงัหวดัเชยีงใหม ผลติแหนม
หมูปายนชีวภาพ ทำใหไดแหนมคุณภาพสม่ำเสมอ 
มีรสชาติที่ผูบริโภคตองการ  

้ ่

จากการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑที่ไดรับ
การคัดเลือกแลว ทำใหบริษัทฯ ไดรับรางวัลดังนี้ 

- เหรียญเงิน ผลงาน PAC Frenergy จาก
งานประกวดนวัตกรรม ITEX 2013 ที่ประเทศ
มาเลเซีย และไดคูคาในประเทศมาเลเซียอีกดวย  

- เหรียญทองแดงจาก KIPA ผลงาน PAC 
Frenergy จากงานประกวดนวัตกรรม SIIF 2013 ท่ี
ประเทศเกาหลีใต 

- ไดรับประกาศเกียรติคุณ “วิทยาศาสตรสู
ความเปนเลิศ” จากวุฒิสภา ฯลฯ 

อยางไรก็ตาม หลังจากที่บริษัทฯ ไดเขารวม
โครงการดังกลาวแลว บริษัทฯ พึงพอใจมากที่
สามารถกาวออกจากวิธีคิดแบบเดิมๆ และเริ่มทำ
ธุรกิจรูปแบบใหม รวมท้ังยังมั่นใจวาแมจะเปนบริษัท
ขนาดเล็กก็สามารถจะเติบโตได โดยการเดินเคียงคู
ไปกับบริษัทขนาดใหญ 

2. ผลิตภัณฑทำความสะอาดคราบน้ำมัน 
(KEEEN) โดยบรษิทั คีนน จำกัด (เดมิชือ่บรษิทั ไฮกรมิ 
เอ็นไวรอนเมนทอล แอนด รีเสิรช จำกัด)  

แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑของบริษัทฯ คือ 
การนำจลุนิทรยีทีม่อียูในธรรมชาตติามสภาพแวดลอม
ของไทย โดยเปนจุลินทรียชนิดที่กินน้ำมันเปนอาหาร 
นำมาพฒันารวมกบัศนูยพนัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) ไดเปนผลิตภัณฑ
ทำความสะอาดคราบน้ำมัน เรียกวา “KEEEN” โดย
ไดรับรางวัลจากตางประเทศมากมาย นับเปนบริษัทฯ 
รายแรกๆ ที่เขารวมโครงการกับ สวทช.  
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2. โครงการที่ปรึกษาอุตสาหกรรม (iTAP)
เปนโครงการที่ ใหความชวยเหลือผูประกอบการท่ี
สนใจจะใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อมาพัฒนา
กระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ รวมถึง
พัฒนาตลาด โดย สวทช. จะใหความชวยเหลือโดย
การศึกษาวาปญหาจริงๆ ที่เกิดขึ้นกับผูประกอบการ
เหลานั้นคืออะไร ภายใตปญหาที่มีนั้น วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีอะไรบางท่ีสามารถจะชวยได เมื่อได
ขอสรุปตางๆ ของปญหาโดยชัดเจนแลว จะเริ่มเขียน
โครงการรวมกับบริษัท เพื่อจะไดนำไปปรับใชกับ
ธรุกจิทีด่ำเนินการอยู จากนัน้ทีป่รกึษาฯ จะชวยเหลอื

ตอไปคือ การแสวงหาผูเชี่ยวชาญท่ีตรงกับวิธีการแก
ปญหาที่ถูกตั้งโจทยขึ้นมาระหวางท่ีปรึกษาฯ กับ 
ผูประกอบการ 

ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญที่จะเขามาใหความชวยเหลือ
นัน้ อาจเปนคนของ สวทช. เอง อาจารยจากมหาวทิยาลัย 
หรอืสถาบันวจิยัอืน่ๆ รวมถงึนำเขามาจากตางประเทศ 
เนื่องจาก สวทช. มีเครือขายอยู เพราะฉะนั้นการท่ี
นำผูเชี่ยวชาญเขามาในโครงการ และรวมมือกับ 
ผูประกอบการ ก็เพื่อใหแน ใจวาเรื่องที่ สวทช. 
ดำเนนิการนัน้ ตรงกบัความตองการของผูประกอบการ
อยางแทจริง 

ตวัอยางบรษิทัทีป่ระสบความสำเร็จ   
จากโครงการท่ีปรกึษาอตุสาหกรรม (iTAP) 

1. บริษัท เอส บี พี ทิมเบอร กรุป จำกัด
ผูผลิตและจำหนายผลิตภัณฑงานไมมากวา 30 ป ซึ่ง
ตอมาตลาดงานไมปรบัตวัลดลงมาก และดำเนินตอเนือ่ง
มาหลายป ผูบริหารของบริษัทฯ จึงพลิกวิกฤต 
เปนโอกาสดวยการปรับตัว โดยการพึ่งพาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม จึงขอรับคำปรึกษาจากโครงการ iTAP 
ของ สวทช. ตั้งแตป 2548 ซึ่งไดเขารวมกิจกรรม
ศึกษาดูงานหลายครั้งในหลายประเทศ รวมถึงการได
รบัคำปรกึษาเชงิลกึจากผูเชีย่วชาญ ทำใหบรษิทัฯ เริม่
มองเหน็ความล้ำหนาของเทคโนโลยงีานไมจากตางประเทศ 
รวมทั้งความสำคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพื่อเสริมสรางความยั่งยืนของธุรกิจ 

จากการศึกษาดูงานในตางประเทศ ถือเปน 
จุดเริ่มตนของ “ไอเดีย” เพ่ือนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ

ตางๆ ของบริษทัฯ ใหมคีณุภาพดียิง่ข้ีน อยางไรกต็าม 
การที่ไดสะสมองคความรูและประสบการณ ก็เพื่อนำ
มาตอยอดความคิด และไดพบกับผู เชี่ ยวชาญ 
ชาวเยอรมนี โดยได ใหคำปรึกษาในโครงการ 
การพฒันาไมดดัโคง ทีอ่าศัยการบรูณาการองคความรู
ทัง้ดานวิศวกรรม และสถาปตยกรรมเขาดวยกนั ทำให
บริษัทฯ นำเสนอนวัตกรรมไมดัดโคงสูตลาดงาน
ตกแตงภายใน และภายนอกไดอยางสวยงาม 

โดยโครงการลาสดุนัน้ นำเสนอออกมาในรปูแบบ
ของที่พักอาศัยกึ่งสำเร็จรูปที่ไดมาตรฐาน ควบคุม
ตนทุนการผลิตได และสามารถปรับรูปแบบไดตาม
ความตองการของลูกคา รวมทั้งปรับมุมมองทางดาน
สถาป ตยกรรมได อย า งลงตั วภายใต แบรนด 
“WOODMOOD” 
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2. พัดลมไอน้ำ มาสเตอรคูล โดยบริษัท 
มาสเตอรคูล อินเตอรเนชันแนล จำกัด 

จากการที่บริษัทฯ เขารวมโครงการกับ iTAP 
จึงเกิดเปนเทคโนโลยีในการพัฒนาพัดลมไอน้ำรูป
แบบใหม ที่ ใชเทคนิคกำลังเหวี่ยงจากศูนยกลาง 
แทนระบบหัวฉีดแรงดันสูงแบบเดิมที่นำเขาชิ้นสวน
จากตางประเทศ ซึ่งทำใหตนทุนและราคาสูง ผลของ
การพัฒนาทำใหตนทุนและราคาของผลิตภัณฑลดลง
มากกวารอยละ 30 ดูแลรักษางายและชวยลดคา
ไฟฟาอีกดวย 

3. Banana Society โดยบรษิัท บานานาโซไซต้ี 
จำกัด 

จากการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ ไป
จนถงึการพฒันากระบวนการผลติ iTAP ยังไดตอยอด
ในการใหความชวยเหลือ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันทางธุรกิจใหแกวสิาหกิจชมุชน โดยไดรบั
การแนะนำจากผูเชี่ยวชาญในการสรางตราสินคาใหม
ในนาม “บานานาโซไซต้ี” และออกแบบบรรจุภัณฑ
สำหรับผลิตภัณฑกลวยตากแบบตางๆ ใหมีรูปแบบท่ี
สวยงาม ทันสมัย ดึงดูดความสนใจของผูบริโภค 
สะดวกในการขนสง นับเปนการเพิ่มคุณคาใหแก
ผลิตภัณฑกลวยตาก และสรางโอกาสในการขยาย 
สูตลาดตางประเทศได 

“สวทช. ใหความชวยเหลือ  
โดยสนับสนุนเงินใหสวนหนึ่งคือ  

ไมเกินรอยละ 50   
หรือประมาณ 400,000 บาทตอโครงการ”  

3. โครงการเงินกูดอกเบี้ยต่ำ สำหรับ 
ผูประกอบการท่ีเปน SMEs นั้น เปนที่ทราบกันดีอยู
แลววา เปนบริษัทขนาดเล็ก เงินทุนไมมาก และมี
ความเสี่ยงคอนขางสูง แต สวทช. มองเห็นศักยภาพ
ของผูประกอบการเหลานั้นวา ถาไดรับการพัฒนา

โดยการนำวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขามาใช จะ
ทำใหผูประกอบการมีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น โดย 
สวทช. จะใหความชวยเหลือโดยการสนับสนุนเงิน 
ใหสวนหนึ่งคือ ไมเกินรอยละ 50 หรือประมาณ 
400,000 บาทตอโครงการ ซึ่งโครงการเหลานี้จะใช
เวลาในการดำเนินการประมาณ 6 เดือน - 1 ป เพื่อ
จะตอบสนองกับปญหานัน้ๆ ไดอยางรวดเร็ว ทีผ่านมา
มีโครงการเกิดข้ึนเปนจำนวนมาก เน่ืองจาก สวทช. 
นัน้มเีครอืขายอยูทัว่ประเทศทีด่ำเนนิการในลกัษณะนี้ 

อยางไรก็ตาม บางโครงการที่ สวทช. ใหความ
ชวยเหลือไปแลว แตยังตองลงทุนเครื่องมืออุปกรณ 
รวมทั้งตองซื้อเพิ่มเพื่อขยายกำลังการผลิต จำเปน
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ความรวมมอืของ สวทช. กบัธนาคารพาณชิยขนาดใหญ 
ซึง่เปนพนัธมติรทีด่กีบั สวทช. หากโครงการน้ันไดรบั
การพิจารณาเพราะใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
และเปนโครงการที่ดีมีประโยชนที่จะไดรับการพัฒนา
ตอไป ธนาคารก็จะอนุมัติใหเงินกูดอกเบี้ยต่ำ ซึ่ง
อัตราดอกเบี้ยประมาณรอยละ 2 โดยมีระยะเวลา
การผอนชำระภายใน 7 ป และไดรบัการยกเวนดอกเบีย้
ในชวง 1 - 2 ปแรก วงเงินใหกูไมเกิน 30 ลานบาท 
ซึง่ธนาคารผูใหกูจะดำเนนิการบรหิารจดัการเอง และ 
สวทช. เองก็ไมไดรับคืนดอกเบี้ย แตใหธนาคารรับ
ไปเพื่อเปนคาบริหารจัดการ สวนเงินตนนั้น สวทช. 
จะเก็บไว เพื่อหมุนเวียนกลับมาใหผูประกอบการราย
อื่นๆ ไดนำไปตอยอด 

ตองใชเงินทุนจำนวนมาก ดังนั้นเรื่องที่ สวทช. จะให
ความชวยเหลือตอไปคือ เงินกูดอกเบี้ยต่ำ เพราะ
โครงการเหลานี้ถือวาเปนโครงการท่ีนำวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ไปปรบัใชในกระบวนการผลติผลติภณัฑ
ใหมๆ  รวมทัง้มกีารวจิยัและพฒันา ปรบัปรงุมาตรฐาน
คุณภาพ ฯลฯ 

ทั้งนี้โครงการเงินกูดอกเบ้ียต่ำดังกลาว เปน

ตวัอยางบรษิทัทีป่ระสบความสำเร็จ 
จากโครงการเงนิกูดอกเบีย้ตำ่ 

หางหุนสวนจำกดั สามารถเกษตรยนต ดำเนนิ
ธุรกิจผลิตและจำหนายเคร่ืองจักรกลทางการเกษตร 
เหมาะสมกบัการใชงานของเกษตรกรไทย ราคาไมสงู 
ใชงานงาย และลดปญหาการเผาไรออยทีม่ผีลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม และคุณภาพออย 

สวทช. จึงไดอนุมัติเงินกูดอกเบ้ียต่ำ วงเงิน
กวา 45 ลานบาท เพ่ือใหบริษัทฯ นำไปพัฒนาและ
ปรับปรุงชิ้นสวนของรถตัดออย และปรับปรุง
กระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรม ใหมี
ประสิทธิภาพครอบคลุมการใชงานรถตัดออย และ
ชวยลดตนทุนที่ตองสั่งซื้อช้ินสวนจากตางประเทศ 

ในทีส่ดุรถตดัออยของบรษิทัฯ ก็ไดรบัการยอมรบั 
และเปนที่ตองการของตลาดท้ังในและตางประเทศ 
อาทิ บราซิล ที่อุตสาหกรรมสวนใหญเปนภาค
การเกษตร มกีารปลกูออยกันมากทีสุ่ด สนใจสัง่นำเขา
ประเทศจำนวน 3 คัน 

โดยบริษัทฯ ไดรับรางวัลที่ 1 ชุดเก็บเกี่ยว 
จากการประกวดส่ิงประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เมือ่ป 2553 และใบประกาศเกยีรตคิณุ
โครงการวทิยาศาสตรสูความเปนเลศิ ป 2555 
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4. ศูนยลงทุน ในบางครั้งการดำเนินธุรกิจของ
ผูประกอบการอาจมีความเสี่ยงมาก เน่ืองจากมี
การนำเทคโนโลยีใหมๆ เขามาใชและยังไมคุนเคยนัก 
โดย สวทช. ไดศึกษาแลวพบวา เปนงานที่นาสนใจ  
จึงทดลองดำเนินการ แตจำเปนตองลงทุนสูงมาก 
และผูประกอบการก็ไมสามารถลงทุนเองได โดย
เรื่องที่ สวทช. จะดำเนินการคือ สวทช. จะใชกลไก
รวมลงทุนที่เรียกวา ศูนยลงทุน 

สำหรับการรวมลงทุนคือ บางสวนอาจเปน
เทคโนโลยีของ สวทช. บางสวนนำมาจากที่อื่น โดย
เหน็พองกนัวาธรุกจิดังกลาวนัน้จะเกดิขึน้ในประเทศไทย
เปน Techno Business หาก สวทช. และผูประกอบการ
มคีวามเห็นไปในแนวทางเดยีวกัน จะเกดิการรวมลงทนุ
ขึน้ อาจตัง้ขึน้เปนบริษทัจำกดั โดย สวทช. เขาไปถอืหุน
ดวย ปจจุบันมีการดำเนินการในรูปแบบดังกลาวกวา 
10 บริษัท ซึ่งมีทั้งบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง 

อยางไรก็ตาม เรื่องที่ สวทช. เห็นวามีความ
จำเปนสำหรับผูประกอบการอีกเรื่องหนึ่งคือ การ
พัฒนาบุคลากร ซึ่ง สวทช. จะใหความชวยเหลือใน
ดานการฝกอบรมตางๆ อาทิ ICT, 3D, พลังงาน ฯลฯ 
โดยจะมีการกำหนดหลักสูตรการอบรมใหเหมาะสม 
และสามารถตอบสนองความตองการของผูประกอบการ
ไดเปนอยางดี 

5. อุทยานวิทยาศาสตร และ Software Park 
สวนหนึ่งเปนศูนยบมเพาะสำหรับผูประกอบการที่
สนใจเริ่มธุรกิจใหม สามารถมาเชาพื้นที่ทั้ง 2 แหง
เพื่อดำเนินธุรกิจได อีกสวนหนึ่งคือ ผูประกอบการ
ตองการมีความเขมแข็งเพิ่มขึ้นและสนใจทำวิจัย ซึ่ง
การทำวิจยัทีบ่ริษทัอาจไมสะดวกเน่ืองจากไมมนีกัวจิยั 
กลไกการทำวิจัยไมชัดเจน ไมมีเครื่องมืออุปกรณ
ตางๆ กส็ามารถมาเชาพืน้ทีท่ัง้ 2 แหงเพือ่ดำเนินการได 

ทั้งนี้ผูประกอบการอาจทำงานรวมกับนักวิจัย
ของ สวทช. หรืออาจารยในมหาวิทยาลัย หรือจาง 
สวทช. ทำวิจัยก็ได เพื่อตอยอดผลิตภัณฑ ซึ่งจะ
ทำใหเกิดความรวมมือกันระหวางหนวยวิจัยของ

มหาวทิยาลยั สวทช. และผูประกอบการ นีค่อืกลไกของ
โครงสรางพืน้ฐานทีจ่ะตอยอดไปอกีสำหรบัผูประกอบการ
ทีม่คีวามเขมแข็ง ปจจบุนัมผีูประกอบการท่ีดำเนินการ
ดงักลาวอยูในอทุยานฯ กวา 60 ราย และผูประกอบการ
ทางดานไอทีที่ Software Park อีกกวา 30 ราย 

อยางไรก็ตาม ปญหาที่จะตามมาอีกหลังจากท่ี
ไดดำเนินการวิจัยและพัฒนาเรียบรอยแลวคือ ไมมี
เครือ่งมอืหรอืหองแลป็ ทีจ่ะดำเนนิการวเิคราะหทดสอบ
คุณสมบัตขิองผลิตภัณฑนั้นๆ ซึ่งในสวนนี้ สวทช. จะ
ใหความชวยเหลือในดานการใหบริการวิเคราะห
ทดสอบทางเทคนคิ โดยตรวจสอบตัง้แตวสัดุทีน่ำมาใช 
ความแข็งแรง ฯลฯ 

จะเห็นไดวา กลไกตางๆ ที่ สวทช. ดำเนินการ
นั้น รอยเรียงจากหลายมิติมาก ทั้งนี้ก็เพื่อใหแนใจวา
เรื่องตางๆ ที่ สวทช. ดำเนินการ ครอบคลุมในสวนท่ี
จะใหความชวยเหลือผูประกอบการไดเปนอยางดี 

นอกจากนั้น สวทช. ยังดำเนินการในเรื่องสิทธิ
ประโยชนทีเ่กีย่วกบัภาษ ีโดยม ี2 กลไกใหญทีด่ำเนนิการ
อยูในปจจุบันคือ 

1. โครงการความรวมมือกับกรมสรรพากร 
หากบริษัทมีการจางทำวิจัย สามารถบันทึกบัญช ี 
คาใชจายเปน 2 เทาได เชน จาย 100 บาท สามารถ
บันทึกเปน 200 บาทได ซึ่งเปนการชวยลดหยอนภาษี
ใหกับผูประกอบการ และกรมสรรพากรยังใหความ
ไววางใจ สวทช. ในการต้ังกรรมการขึ้นมาดูแล
โครงการตางๆ วาเปนการวิจัยหรือไม หากเปน
โครงการวิจัยจริง สวทช. จะออกหนังสือรับรองให 
เพื่อนำไปยืนยันกับกรมสรรพากรตอไป โดยมีระยะ
เวลาในการบันทึกบัญชียอนหลังได 3 ป แตโครงการ
จะใชระยะเวลานานเทาใดก็ได อาจจะ 6 เดือน 1 ป 
หรือ 2 ป 

2. โครงการที่ ด ำ เนิ นการกั บบี โ อไอคื อ 
โครงการ STI ซึ่งในชวงที่ผานมา สวทช. พยายาม
เจรจากับกรมสรรพากร ในการที่จะพิจารณากลไก
ตางๆ มากข้ึน เพื่อเตรียมความพรอมไวสำหรับ
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อนาคตขางหนา ทั้งนี้เพื่อจะเอื้อประโยชน ใหกับ  
ผูประกอบการใหใชสิทธิประโยชนทางภาษีสะดวก
และงายยิ่งขึ้น รวมท้ังลดระยะเวลาในการดำเนินการ 
ฯลฯ หากนับถึงปจจุบันก็ดำเนินการอนุมัติไปแลวกวา 
7,000 ราย ในหลายโครงการ 

กลาวไดวากลไกหลัก ที่ สวทช. ดำเนินการกับ 
SMEs นัน้ มอียูเกอืบทกุมิตทิีจ่ะเขาไปใหความชวยเหลอื 
ซึ่งนับวาเปนเร่ืองสำคัญของประเทศ เนื่องจาก SMEs 
เปนอุตสาหกรรมท่ีมีคนอยู ในธุรกิจประเภทนี้เปน
จำนวนมาก รวมถึงเปนเฟองจกัรสำคญั ของ อุตสาหกรรม
ขนาดใหญดวย หาก SMEs เขมแข็งก็สามารถจะดูแล
ตลาดในประเทศ รวมถึงสรางเศรษฐกิจในประเทศได 
ขณะเดียวกันก็เปนการสรางหวงโซการผลิต (Value 
Chain) ใหกบัอตุสาหกรรมขนาดใหญ โดยอตุสาหกรรม
ขนาดใหญสามารถจะนำความสามารถของแตละ SMEs 
มาเพือ่ผลติช้ินสวนตางๆ สงใหอตุสาหกรรมขนาดใหญ 

นอกจากนี้ ยังมีการบริหารจัดการงานวิจัย
พัฒนาในลักษณะของคลัสเตอร โดยสวนใหญจะเปน
เร่ืองการวิจัย โดยเฉพาะทางดานการแพทยและ
สาธารณสขุ เมือ่การวิจยัสมัฤทธิผ์ลแลวกจ็ะดำเนนิการ
ขายความคิดสรางสรรคที่เกิดจากการประดิษฐคดิคน
หรือการออกแบบผลิตภัณฑ แตในความเปนจริงแลว 
คนทีเ่ขามาดำเนนิการในสวนนีล้วนแตเปนผูทีม่คีวามรู
ความสามารถทัง้นัน้ สามารถเชิญชวนมาเปนวทิยากร 
อาจจัดการอบรม หรือใหคำปรึกษาดานอื่นๆ ที่ไมได
เก่ียวของกบัโครงการวจิยัทีท่ำอยู เปนการเกบ็เกีย่วขอมลู
ที่เปนประโยชนระหวางทาง โดยไมสงผลกระทบตอ
งานวิจัยแตอยางใด นับเปนการดำเนินการในหลายๆ 
มิติไปพรอมๆ กัน เนื่องจากการวิจัยแตละครั้งนั้น
ตองใชเงนิลงทนุเปนจำนวนมาก 

อยางไรกต็าม ยงัมอีกีหนวยงานหนึง่ ทีด่ำเนนิการ
ในลกัษณะการคนหาเด็กระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
ที่มีความรูความสามารถทางดานวิทยาศาสตรดี เพื่อ
สนับสนุนใหเปนนักวิทยาศาสตร ในอนาคต โดย
ดำเนินการจัดเปนคายวิทยาศาสตร เปดรับสมัครเด็ก

เขามาครัง้ละประมาณ 1,000 คน จากนัน้ก็จะดำเนนิการ
คัดเลือกเหลือเพียง 100 คนในแตละครั้ง และนำท้ัง 
100 คนนี้ไปเขาคาย ซึ่งในระหวางที่เขาคายอยูก็จะมี
คนคอยสังเกตพฤติกรรมของเด็กๆ เพื่อคัดเหลือ
เพียง 10 คน  

สำหรับเด็กทั้ง 10 คนที่ไดรับคัดเลือก นับวา
เปนเด็กที่มีความสนใจทางดานวิทยาศาสตรมาก 
และมีแนวโนมเปนนักวิทยาศาสตรที่เกง ก็จะไดรับ
การดูแลอยางดี มีพี่เลี้ยงซ่ึงอาจเปนนักศึกษา หรือ
อาจารย ในมหาวิทยาลัยคอยใหคำแนะนำปรึกษา 
โดยเด็กๆ จะไดรับทุนการศึกษา จนกระทั่งสำเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย
ภายในประเทศ วิธกีารดงักลาวนี ้นบัเปนการบมเพาะ
ทางดานวิทยาศาสตรใหมากขึ้น  

โดยคายที ่สวทช. ดำเนินการนัน้ ไมไดมเีฉพาะ
คายวิทยาศาสตรเทานั้น ยังมีคายเด็กอนุบาล คาย
สำหรับผูพิการทางสายตา ฯลฯ เนื่องจากนโยบาย
ของ สวทช. นั้นเปดกวางใหกับผูคนทุกเพศทุกวัยที่มี
ความสนใจทางดานวิทยาศาสตร รวมถึงมีขอมูล
ตางๆ ที่เปนประโยชนตอการนำไปพัฒนาตอยอด 
  
ปญหาและอุปสรรคของมาตรการตางๆ  

1. โดยวัฒนธรรมของคนไทย มักมีความเห็น
วาเรื่องวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนเรื่องไกลตัว
และยากมาก แตก็ตองการจะใหคนใกลตัวเกง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจน
คือ ผูปกครองมักจะสงลูกๆ ไปเรียนพิเศษในวิชา
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ 
เนื่องจากตองการใหลูกๆ เกงในวิชาดังกลาว เพราะ
วิชาเหลานี้เปนพื้นฐานสำคัญ แตเมื่อถึงเวลากลับให
ความสำคัญนอยมาก ไมวาจะเปนชีวิตประจำวัน 
การทำธุรกิจ สาเหตุเพราะเห็นเปนเรื่องที่เขาใจยาก 
ทำใหไมอยากอาน ไมสนใจ และไมอยากเขาถึง 

2. ตองทำใหสงัคมเปนสงัคมวทิยาศาสตรใหได 
เพราะสังคมที่คิดเปนวิทยาศาสตร และสังคมท่ีมอง



IN
VE

ST
M
EN

T 
PR

O
M
O
TI

O
N
 J
O
UR

N
AL

 
วา

รส
าร

สง
เส

ริม
กา

รล
งท

ุน 

54

วิทยาศาสตรเปนเรื่องที่อยูในชีวิตประจำวันนั้น เปน
เรื่องที่ตองรู ตองศึกษาใหเขาใจ ก็จะทำใหการ
ยอมรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีงายขึ้น เพราะ
เมื่อมีการเปดใจยอมรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
แลว ทุกอยางจะเกิดการพัฒนาตามมา 

3. ในชวงสมยัหนึง่ ผูคนจะไมยอมใชคอมพวิเตอร 
โดยมองวาเปนเรื่องยาก แตพอไดเริ่มใชไปสักระยะ
หนึ่ง ก็จะเร่ิมมีพัฒนาการมากข้ึน และสนใจจะรับ
เทคโนโลยีตางๆ 

4. หลายคนมองวาการเรียนสายวิทยาศาสตร
เปนเรื่องยาก และเมื่อจบออกมา การประกอบอาชีพ
ยังมีขอจำกัด เนื่องจากอัตราสวนของนักวิจัยตอ
จำนวนประชากรของประเทศไทยยังมีนอยมาก 
เหตุผลเน่ืองจากมีการลงทุนทางดานนี้คอนขางนอย 
ดังนั้นหากรัฐบาลลงทุนและสนับสนุนงบประมาณใน
สวนนี้เพิ่มมากข้ึน ทั้งภาครัฐและเอกชนก็จะมีความ
ตองการบคุลากร และหากสามารถสรางความตองการ 
ไดมาก ผลผลิตก็จะตามมา 

5. การดำเนินธุรกิจในไทยยังคุนเคยกับการทำ
ธุรกิจแบบเดิมๆ โดยเลือกซื้อแตของที่มีความชัดเจน
แลว หรือสำเร็จรูปแลว ที่เห็นไดชัดเจนคือ การซื้อ
เทคโนโลยีเขามา จากนั้นก็ทำการผลิตตามแบบนั้น 
และมีความสุขกับการผลิตของขายมาโดยตลอด 

แตขณะนี้คาจางแรงงานในประเทศไทยสูง 
วตัถดุบิมจีำกดั คูแขงกม็ากขึน้ และคาจางบางประเทศ
ยังถูกกวามาก การปรับตัวในเรื่องนี้จึงมีความสำคัญ 
รวมทั้งไมคุนเคยกับการวิจัยและพัฒนา ซ่ึงการวิจัย
และพัฒนาน้ันมีทั้งสำเร็จและลมเหลว หลายคนอาจ
ยอมรับไมไดหากไมสำเร็จ แตกระบวนการวิจัยใด
ก็ตาม หากดำเนินการอยางถูกตองเหมาะสม ก็จะ
ทำใหไดเรียนรูวาทำไมถึงสำเร็จ และไมสำเร็จ 

สำหรับการวิจัยนั้น ยิ่งวิจัยมากก็ยิ่งจะทำให
ทราบวาอะไรบางที่ควรจะทำหรือไมควรทำ แต  
ผูประกอบการสวนใหญมีความรูความเขาใจในเรื่องนี้
อยางจำกัด มีความกลัว และมีความเสี่ยงสูง 

6. กลไกภาครัฐมีความจำเปนมากในการให  
งบประมาณ พรอมเพิ่มองคความรูตางๆ เขาไป โดย
รวมดำเนินการกับผูประกอบการในการรับความเสี่ยง 
โดยเฉพาะผูประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน 

7. ปญหาอืน่ๆ ก็จะเปนปญหาในระดบัการทำงาน 
ที่ไดรับงบประมาณลาชา ทำใหงานลาชา แตเปน
ปญหาปลายทางที่สามารถแกไขได แตปญหาที่ใหญ
ระดับประเทศนั้น หากสามารถดำเนินการแกไขได
ทุกเรื่องที่กลาวมาขางตน ก็จะทำใหเกิดผลดี  

“บโีอไอชวยเหลือไดคอื  
ทำใหเกิดการผลิตสินคาโดยใชสดัสวนวตัถดุบิ   

ในประเทศใหสงูมากยิง่ขึน้  
โดยเนนบรษิทัทีย่งัไมไดอยูในประเทศ   

ใหมาตัง้โรงงาน” 
 
อยางไรก็ตาม บีโอไออาจชวยเหลือไดคือ 

ทำใหเกดิการผลติสนิคาโดยใชสดัสวนวตัถดุบิ ในประเทศ
ใหสูงมากยิ่งขึ้น โดยเนนการชักจูงบริษัทที่ยังไมได
อยู ในประเทศไทย ใหมาตั้งโรงงาน เพ่ือใหบริษัท
เหลานั้นผลิตสินคาโดยใชสัดสวนวัตถุดิบในประเทศ 
ซึง่เทากบัเปนการบงัคับทางออมใหบรษิทัจำเปนตองนำ
โรงงานและเทคโนโลยีเขามาใช เพื่อดำเนินการผลิต 
วิจัยและพัฒนา นับวาเปนการสรางใหเกิดตลาดอีก
รูปแบบหนึ่งไดเชนกัน เพราะฉะน้ันปญหาขณะน้ีคือ 
ตองสรางความตองการใหเกิดขึ้นใหได  
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การทำธุรกิจรานอาหารตองขึ้นอยูกับความ
ตั้งใจ ความซ่ือสัตย ความอดทน และความ
ใสใจในการใหบริการ ลูกคาที่มารับประทาน
เปรียบเหมือนญาติสนิทมิตรสหาย เครื่องปรุง
และวัตถุดิบ ที่ใชในการประกอบอาหารตองใช
ของดีมีคุณภาพ ตองยอมท้ิงของไมดีอยา
เสียดาย ตองเสริมทักษะการประกอบอาหาร
ดวยการหาประสบการณแบบรายวัน ราน
อาหารไหนท่ีมีชื่อเสียงตองไมพลาด ตองหมั่น
ศึกษาเทคนิคใหมๆ รวมทั้งอานหนังสือเสริม
ทักษะมากๆ น่ีคือเคล็ดลับความสำเร็จของราน 
EDD’S Thai Restaurant ในกรุงเบอรลิน 
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมน ี และไดรับเกียรติ
จากส่ือมวลชนทุกสาขาใหเปนรานระดับ World 
Class หาดาว รวมถึงไดเผยแพรในนิตยสารทุก
ฉบับของเยอรมนี 

“ยานตลาดพลูในสมัยนั้น  
นับวาเปนแหลงรวมตนหอง  

ของกรุงรัตนโกสินทร” 

 
บทความพิเศษ 

วรรณนิภา  พิภพไชยาสิทธิ์ / สุนันทา  อักขระกิจ / มานพ  ทุยไธสง 

ถอืกำเนิด ยานแหลงรวมตนหอง 
ยอนกลับไปเมื่อประมาณ 60 ปที่แลว เด็กชาย

วรรณากร เหลืองนภา หรือแอด เกิดและเติบโตขึ้น
ยานตลาดพลู ซึ่งบริเวณดังกลาวในสมัยนั้นนับวาเปน
แหลงรวมตนหองของกรุงรัตนโกสินทร และยังเปน
แหลงรวมประวัติศาสตรอีกหลายแขนงดวย ตอนที่
ยังเปนเด็ก คุณแมนำไปฝากไวกับคุณปาและคุณยาย 
โดยทานทั้งสองเปนตนหองในวังหลวง 

ชีวิตในวัยเด็กก็สนุกสนานไปตามวัย แตสาเหตุ
ที่ซึมซับวิธีการทำอาหารไทยระดับตนเครื่อง จน
กระท่ังสามารถยึดเปนอาชีพเลี้ยงตัวเองไดเปนอยาง
ดีจนถึงทุกวันนี้ ก็เพราะถูกพี่สาวแกลง และสถานที่ๆ 
จะปลอดภัยที่สุดก็คือ หองครัว เมื่อเขาไปอยูในครัว
จึงทำใหไดเห็นวิธีการทำครัวแบบดั้งเดิม ซึ่งสมัยนั้นมี
เครื่องทุนแรงนอยมาก จึงไดเห็นทั้งวิธีการหั่น การ
ตำน้ำพริก การแกะเปลือกกุง การขูดมะพราว ฯลฯ 

เสนทางความสำเร็จ 
ของรานคุณแอดในเบอรลิน 
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หรือแมกระทั่งผักแตละชนิดควรใชกับอาหารประเภท
ใด ขนมหวานตองทำอยางไร ทำใหไดซึมซาบเกี่ยว
กับการทำอาหารไปโดยอัตโนมัติ และโดยสวนตัวเอง
ก็ชื่นชอบการทำอาหารอยูแลวดวย 

ตอนที่เร่ิมเรียนรูการทำอาหารกับคุณปาและ
คุณยายนั้น อายุประมาณ 11 ป ซ่ึงความรูสึกผมใน
ขณะน้ันเห็นวาแมครัวแตละทานคอนขางจะหวงวิชา
กันมาก เวลาทำอาหารชนิดใดก็ตามมักจะไมใหคน
อื่นๆ ไดเห็น โดยเฉพาะอยางยิ่งอุปกรณการทำบาง
อยาง พอทำเสร็จก็นำไปทิ้งทันที จึงดูเหมือนกับทาน
เหลานั้นจะหวงวิชา แตสำหรับผมน้ันทั้งสองทานสอน
และใหดูการทำอาหารทุกอยางที่ทานทำ 

เมื่ออายุไดประมาณ 15 ป ก็กลับไปอยูบาน
กับคุณพอคุณแม ซึ่งก็อยูติดกัน โดยคุณแมไดมอบ
หนาที่การทำกับขาวใหนองๆ รับประทาน และหาก
ไมทราบวาอาหารนี้ตองมีสวนผสมอะไรบาง ก็จะ
กลับไปถามทานทั้งสองเสมอ ซ่ึงทานจะบอกโดยไมมี
การปดบัง เนื่องจากทานรักผมเหมือนลูกแทๆ ดังนั้น
ผมจึงสามารถทำอาหารพื้นบานไดทุกอยาง ทั้ง 
แกงสม แกงเผ็ด แกงเขียวหวาน ผัดพริกขิง รวมทั้ง
ขนมหวานนานาชนิด ฯลฯ 

จบบญัช ีแตไดดดีานอาหาร 
พออายุไดประมาณ 16 ป เขาเรียนที่โรงเรียน

กรุงเทพการบัญชี เนื่องจากคุณพอผมเปนชาวจีน จึง
อยากจะใหลูกทำงานทางดานบัญชี เนื่องจากคุณพอ
เอง ก็เปนคนเก็บเงินทั่วประเทศใหกับบริษัทของ

ลกูสาวหมอม ีแตดวยความทีผ่มนัน้ซมึซบั และช่ืนชอบ
การทำอาหารไทยโบราณเปนอยางมาก จึงไมได 
มีโอกาสทำงานทางดานบัญชีตามที่ไดร่ำเรียนมาแต
อยางใด 

“แสดงฝมือการทำอาหารเปนครั้งแรก 
ดวยการไปเปนผูชวยพอครัว  

ทำอาหารโตะจีน” 

อยางไรก็ตาม ผมมีโอกาสไดแสดงฝมือการทำ
อาหารเปนครั้งแรกดวยการไปเปนผูชวยพอครัวทำ
อาหารโตะจีน ตอนนั้นไมไดคิดอะไรมาก เพียงแตจะ
หาเงิน หากใครเรียกไปทำอะไรก็ไปตลอด ทำอยูจน
กระทั่งสามารถจัดอาหารแบบโตะจีนเองไดทั้งหมด 

หลังจากเก็บหอมรอมริบเงินไดกอนหน่ึง ก็
อยากจะออกไปหาประสบการณใหมๆ ที่ตางประเทศ 
ซึ่งประเทศแรกท่ีมีโอกาสไดไปคือ ฮองกง และเมื่อ
เพื่อนทราบวาเรายังไมมีงานทำเปนหลักแหลง
แนนอน ก็แนะนำให ไปทำงานที่รานอาหารไทย 
เพราะทราบวาผมทำอาหารไดทุกชนิด ในที่สุดก็ได
ทำงานอยูในฮองกงระยะหนึ่ง  

จากนั้นก็เดินทางกลับประเทศไทย และเร่ิมตน
เรียนภาษาญ่ีปุนอยางจริงจัง เนื่องจากมีความตั้งใจ
วาจะไปอยูทีป่ระเทศญีปุ่น แตแลวชะตาชวีติกพ็ลกิผนั
เมื่อไดมารูจักกับคูสามีภรรยาชาวเยอรมัน โดยได 
รับเชิญจากทั้งสองทาน ใหเดินทางไปประเทศ
เยอรมนี เนื่องจากกอนหนานี้ผมมีโอกาสไดชวยงาน
ภรรยาของเขาในเรื่องการทำธุรกิจดานกระดาษ 

สำหรับประเทศเยอรมนีในชวง 30 กวาปที่แลว 
ยังเปนประเทศที่คอนขางเงียบสงบกวาปจจุบันมาก 
มีคนไทยอาศัยอยูไมมากนัก และผมก็นึกสนุกจึงไป
สมัครทำงานรานอาหารไทย ปรากฏวาเขาไปทำได
ระยะหนึ่งเจาของเกิดความพึงพอใจมาก เพราะเห็น
วาผมสามารถเรียนรูไดอยางรวดเร็ว เนื่องจากครัว
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แตละครัวน้ันจะมีความแตกตางกัน รวมทั้งผมยัง
สามารถทำอาหารแตละชนิดไดรวดเร็วมาก 

อยางไรก็ตาม เมื่อ 30 ปที่แลวการเดินทางเขา
เยอรมนีไมตองมีการขอวีซาแตอยางใด แตเมื่อวัน
เวลาผานไป กฎระเบียบตางๆ ก็เริ่มมีความเขมงวด
มากขึ้น ใครจะทำงานในประเทศนี้อยางถูกตอง ก็
ตองมี ใบอนุญาตทำงาน ซ่ึงรานอาหารไทยท่ีผม
ทำงานอยูก็อยากจะใหทำงานที่รานตออีก ก็ใหผม
กลับประเทศไทยเพื่อมาทำใบอนุญาตทำงาน จะเห็น
ไดวาในชวงนัน้คนไทยท่ีเดนิทางไปเยอรมน ีหรือประเทศ
อืน่ๆ อาชพีหลักๆ คอื การเปนพอครวัและแมครวั 

“เปดรานอาหารไทยโบราณในเบอรลิน 
โดยใชชื่อวา EDD’S Thai Restaurant  

และประสบความสำเร็จตั้งแตวันแรก” 

คูชวีติมาพรอมกบัความสำเรจ็ 
หลังจากผมแตงงานกับภรรยาชาวไทย ซ่ึงเปน

บุตรบุญธรรมของสามีภรรยาชาวเยอรมัน และเปน
อดีตนักธุรกิจโรงงานผลิตขนมปง ก็ไดเริ่มเปดราน
อาหารไทยโบราณ ซึ่งเปนรานแรกของผม ใน
เบอรลินโดยใชชื่อวา EDD’S Thai Restaurant และ
นับวาโชคดี ผมประสบความสำเร็จตั้งแตวันแรกที่
ลงทุนเปดราน แมวารานนี้จะไมไดอยูในยานใจกลาง
กรุงเบอรลินก็ตาม ทั้งหมดนี้คงตองยกความดีใหกับ
ภรรยา ซ่ึงเปนคนที่เกงดานการคามาก เนื่องจากเคย
เปนเซลลทางดานจิวเวลรี่มากอน 

ผมและภรรยาเร่ิมตนทำงานกัน 2 คน ดวย
รานเล็กๆ ท่ีคาเชาไมแพงนัก และเปดรานนี้ ได
ประมาณปเศษก็ขยับขยายรานไปอีกแหงหนึ่ง ซึ่งมี
พื้นที่กวางขวางมากข้ึน แตก็ยังไมเพียงพอในการ
รองรับปริมาณแขกที่มีเปนจำนวนมาก จึงไดซื้อราน
ใหมซึ่งมีขนาดใหญมาก และเปนที่ตั้งของรานปจจบุนั 
โดยอยูในแหลงความเจรญิใจกลางกรุงเบอรลนิ 

สำหรับรานนี้ตอนที่ซื้อมาครั้งแรกนั้น คอนขาง
เกา ตองทำการปรับปรุงใหมทั้งหมด โดยใชเงินไป
กวา 1 ลานมารก “โดยเปนเงนิกูจากธนาคารสวนหนึง่ 
ในเยอรมนีนั้นการซื้ออาคาร ท่ีดิน หรือทรัพยสิน
อะไรก็ตามไมใชซื้อไดงายๆ จะมีการตรวจสอบ 
รายละเอียดตางๆ คอนขางเขมงวด และตองปฏิบัติ
ตามอยางเครงครัด ไมเชนนั้นจะมีปญหาตามมาใน
ภายหลังอีกมาก” 

วิธีการปองกันปญหาดังกลาวขางตนคือ การ
เลือกเฟนบริษัททำบัญชีที่มีความนาเชื่อถือ และเปน
ที่ยอมรับ แมวาราคาจะคอนขางแพงก็ตาม แตจะ
ชวยเราไดมาก เพราะในเยอรมนีนั้นการทำธุรกิจมัก
ขึ้นอยูกับบริษัททำบัญชี คนทำบัญชีจะเกงมากนอย
เพียงใด คนเหลานั้นจะเปนคนกำหนดชะตาเรา โดย
เฉพาะกจิการรานอาหารจะมคีนมาตรวจอยางตอเนือ่ง 
และกฎหมายที่เยอรมนีเขมงวดมาก เพราะฉะน้ัน 
การจะดำเนินการใดๆ ในประเทศนี้ จะตองทำ 
ทุกอยางอยางถูกตองไมเชนนั้นจะเกดิปญหาได 

หลายคนอาจสงสัยวาทำไมเมื่อ 30 ปกอน ผม
ถึงเปดรานอาหารไทยในเยอรมนีได เหตุเพราะสมัย
นั้นคนไทยไมมีสิทธิ์ทำธุรกิจรานอาหาร แตเปน
เพราะภรรยาผมมีสัญชาติเยอรมัน จึงสามารถเปด
รานได อยางไรก็ตาม กอนที่จะเปดรานอาหารไดนั้น 
จะตองไปเรียนและอบรมเร่ืองการเปดรานกบัหนวยงาน
หนึ่งซึ่งมีสถานะเปนกึ่งรัฐบาล คือ “HIK” ซ่ึงจะ
ดำเนินการอบรมใหความรูเบื้องตนทั้งเรื่องกฎหมาย 
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ระเบียบ ภาษี ความสะอาด ฯลฯ โดยเจาของรานจะ
ไปเองหรือไมก็ได ใชเวลาในการอบรมเพียง 1 วัน 
หรือประมาณ 4 – 5 ชั่วโมงเทานั้น และตองชำระคา
ธรรมเนียมในการอบรมดวย ปจจุบันหนวยงานนี้ก็ยัง
อยู เพราะฉะนั้นใครที่ตองการจะเปดรานอาหารก็
ตองไปอบรมที่สถาบันแหงนี้กอน 

สำหรับการกูเงินจากธนาคารในเยอรมนีนั้น 
ธนาคารจะมกีารตรวจสอบประวตัขิองผูกูวามทีรพัยสนิ
เทาไหร ผูกูตองไมเคยเปนผูที่กระทำความผิด ตอง
ทำประวัติอาชญากรรมกับตำรวจวาเราไมใชบุคคล
ตองหาม ซึ่งเงื่อนไขดังกลาวนี้ชาวเยอรมันและชาว
ตางชาต ิจะใชแบบเดยีวกัน และมีสทิธโิดยเทาเทียมกนั 

“การทำธุรกจิรานอาหาร ตองมคีวามตัง้ใจจรงิ  
มีความซื่อสัตย ตรงตอเวลา  

และเนนความสะอาดในทุกๆ สวน” 

กญุแจสูความสำเร็จ 
การประกอบธุรกิจรานอาหารนั้น ไมใชเพียง

ปรุงอาหารอรอยเทาน้ัน ตองมีองคประกอบอื่นๆ 
ดวย เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ สำหรับผมน้ันการทำ
ธุรกิจรานอาหาร ตองมีความต้ังใจจริง ไมเปลี่ยนมือ
พอครัว มีความรวดเร็วในการทำอาหาร มีความ
ซื่อสัตย ตรงตอเวลา มีอุเบกขา หนักเอาเบาสู และ
เนนความสะอาดในทุกๆ สวน ท้ังหองครัว หองน้ำ 

ฯลฯ ซึ่งชาวเยอรมันจะใหความสำคัญมากในเรื่อง
เหลานี้ เนื่องจากเปนอีกประเทศหนึ่งที่มีระเบียบวินัย
ดีมาก หากมีการนัดเวลากันไวแลวจะตองเปนไปตาม
เวลานั้นเสมอ 

สำหรับอาหารยอดนิยมของราน จะเปนอาหาร
ที่มีเปดเปนสวนประกอบหลัก เนื่องจากชาวยุโรปจะ
นิยมบริโภคอาหารประเภทน้ีเปนพิเศษ เชน “เปด
กรอบเขียวหวาน” นับเปนอาหารจานพิเศษยอดนิยม
ที่ผมคิดคนข้ึนเอง โดยการนำเปดมาทำพะโล จาก
นั้นแลเฉพาะเน้ือนำไปทอดจนกรอบ และนำน้ำแกง
เขียวหวานมาราด สวนอาหารอื่นๆ ที่ไดรับความนิยม
ไมแพกนั คอื ยำปลาตะไคร ตมยำกุง นำ้ตกเนือ้ วุนเสน
ผัดไทย ทอดมันปลา ฯลฯ โดยเฉพาะทอดมันปลา 
นั้น สูตรของรานจะตองเหนียวนุม ถึงจะเรียกวา
ทอดมันปลาแทๆ เพราะผมเนนขายคุณภาพของ
อาหาร ทุกอยางจึงตองทำใหดีที่สุดและสม่ำเสมอ
ตลอด เพื่อรักษาชื่อเสียงของเรา 
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อยางไรก็ตาม รานผมจะใชปลาที่มาจากอิตาลี 
ฝร่ังเศส และสเปน สวนผักชนิดตางๆ นั้น สามารถ
หาซื้อไดไมยาก เพราะในเบอรลินมีผูบริโภคเปน
จำนวนมาก โดยเฉพาะคนเอเชียที่อยูในกรุงเบอรลิน
นาจะมีกวา 5 แสนคน (รวมท้ังชาวเวียดนาม จีน 
และอินเดีย) วัตถุดิบตางๆ สามารถซ้ือไดจากรานที่
เปนตัวแทนจำหนาย ซึ่งจะสั่งผักจากประเทศไทยคร้ัง
ละกวา 10 ตัน รานผมเฉพาะผักอยางเดยีวซื้อครั้งละ
ไมต่ำกวา 60 กิโลกรัม อาทิ ยอดมะพราว หัวปลี 
มะละกอ มะเขือ ฯลฯ สามารถใชไดประมาณ 2 – 3 
วัน ดังนั้นผมจะซื้อผักประมาณ 2 - 3 ครั้งตอสัปดาห 
เพื่อจะไดผักที่สด และมีคุณภาพดี 

การที่รานของผมเปนที่รูจักอยางกวางขวางใน
เยอรมนี ผมไมไดทำการโฆษณาใดๆ เลย แตเปน
เพราะชาวเยอรมันจะไมเหมือนใคร ถาพบอะไรดีๆ ก็
จะเผยแพรตอๆ กันไป หนังสือทุกฉบับเขียนถึงราน
ผมวาเปนรานอาหารไทยที่ดีที่สุด แตถามีหนังสือ
ฉบับไหนเขียนถึงรานผมไมดี ลูกคาก็จะโทรศัพทไป
ตอวาหนังสือฉบับนั้นๆ โดยที่ผมไมตองทำอะไรเลย 

“มิชลิน จะเขียนถึงรานผมวา รานนี้เปนราน
อาหารไทยที่ดีที่สุดในเบอรลิน 

สวนนิตยสารแพลนเน็ต ก็เขียนวาเปนราน
เอเชียที่ดีที่สุดในเยอรมนี” 

โดยเฉพาะมิชลิน จะเขียนถึงรานผมวา รานนี้
เปนรานที่ดีที่สุดในเบอรลิน และรานนี้เปนตำนาน 
เปนรานอาหารไทยท่ีดีที่สุด รวมทั้งระบุถึงรายการ
อาหารจานเด็ดที่ไมควรพลาด พรอมระบุไวตอนทาย
ดวยวา รานนี้ไมรบัเครดติการด สวนนิตยสารแพลนเน็ต 
ก็เขียนวาเปนรานเอเชียที่ดีที่สุดในเยอรมนี 

ลกูคาสวนใหญลวนแตมรีะดบั 
รานของผมไมไดจำกัดสทิธิล์กูคา ทกุคนสามารถ

มารับประทานได แตสวนใหญจะเปนลูกคาที่มีระดับ 
และทีร่านยงัมโีอกาสไดรบัรองแขกพเิศษระดบัแนวหนา
ในโอกาสตางๆ ดวย ไมวาจะเปน พระราชวงศ 
ประธานาธบิดี นกัการเมอืง รฐัมนตรี ดารา นักรอง ฯลฯ 
อาจเปนเพราะแขกที่มาลวนแตเปนบุคคลที่มีชื่อเสียง
ทำใหคนไทยทั่วไปมีโอกาสนอยมากที่จะเขามา 
รับประทานอาหารในรานนี้ 

สำหรับการจัดเครื่องเสวยหรือพระกระยาหาร 
ทั้งเครื่องคาว เครื่องหวาน และเครื่องวาง เพื่อถวาย
พระบรมวงศานุวงศของไทยที่เสด็จไปเยอรมนีนั้น 
ทางสถานทูตไทยจะติดตอมา ซึ่งรานของผมก็มักจะ
ไดรับเกียรตินั้นเสมอ ซ่ึงที่ผานมาก็ไดมีโอกาสปรุง
เครือ่งเสวยถวายสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนีาถ 
อาหารที่ทำถวาย เชน “น้ำพริกมะขามสด ขนมปง
หนากุง แกงสมผักรวม เปดอบซีอิ้ว แกงจืดลูกรอก 
กุงผัดยอดมะพราว และเผือกแกงบวด” สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีประกอบดวย 
“ปลาดุกยักษผัดกระโดด กุงนางผัดพริกขิง ไกฟาหอ
ใบเตย ขนมเบื้องญวน ทอดมันยางหรือแจงรอน 
ไอศกรีมทุเรียน และน้ำมะตูม” และทูลกระหมอม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
ประกอบดวย “ขาวตังหนาตั้ง และกวยเตี๋ยวคั่วไก” 

นอกจากน้ีที่รานยังรับงานออกรานตางๆ ดวย 
แตไมไดรับทุกงาน จะข้ึนอยูกับสถานที่จัดงานดวย 
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หากตองเดินทางไกลเกินไปก็จะตองขอปฏิเสธ และ
งานที่ผมรับทำมาแลวกวา 20 ปคือ การรวมงานกับ
กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย เนื่องจาก
กระทรวงฯ ใหความไววางใจ รวมทั้งผมเองก็ตั้งใจ

ทำงานท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มที่ และซื่อสัตยตอ
ลูกคา ทำใหลูกคาที่ ใชบริการเกิดความไววางใจ 
เสมอมา 

หนังสือมหัศจรรยอาหารไทยในเบอรลิน  
เพือ่ใหตำรับอาหารไทยแบบชาววงัยงัคงอยูตอไป 

จึงไดจัดพิมพ “หนังสือมหัศจรรยอาหารไทยใน
เบอรลิน” ข้ึน เน่ืองในโอกาสครบรอบ 150 ป ความ
สัมพันธไทย – เยอรมนี และครบรอบ 30 ป ราน 
EDD’S หากไมทำหนังสือเลมนี้จะรูสึกเสียดายมาก 
เหมือนกับอาหารไทยเปนอาหารที่โลกลืม ซึ่งเหตุผล
สำคัญของการจัดพิมพหนังสือเลมนี้ เพื่อตองการ
สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของอาหารไทยเนื่องจาก
ปจจุบันการทำอาหารมักจะทำเพื่อการพาณิชยเปน
สวนใหญ โดยไมสนใจที่มาที่ไปของอาหารวาเปนมา
อยางไร ทัง้ๆ ทีอ่าหารไทยเปนอาหารทีม่เีสนหเฉพาะตวั 
มีความวิจิตรพิสดารในตัวเอง แตคนไทยหลายคนไม
ไดใหความสำคญัในจดุนี ้ แตไปคดิถงึเรือ่งววิฒันาการ
ของอาหารหรือเทคนิคมากเกินไป 

อาหารไทยในตางแดน นับวาเปนสดุยอดความ
เปนหนึ่งในเร่ืองอาหารที่ไมนอยหนาใคร ดวยความ
หลากหลายของเครื่องปรุง สวนผสม ที่อุดมดวย
คุณคาของสมุนไพรล้ำเลิศ เอกลักษณของรสชาติที่
ชวนชิมนาประทับใจ อาหารไทยจึงเปนเสมือนหนึ่ง
ศลิปะทีล่ำ้ลึก เปนรากเหงาของศาสตรแหงบรรพบรุษุ
ที่บรรจงสรางดวยชีวิต อาหารไทยโบราณจึงเปน
มรดกไทยท่ีทรงคุณคายิ่ง ไดถูกถายทอดสืบตอกันมา
จากในวงั สบืตอใหเฉพาะลกูหลาน และถอืเปนสตูรลบั
ที่พอครัว แมครัวตางตองแสวงหา และหวงแหน 

“อาหารไทยตองมีความวิจิตรของศิลปะ
ละเอียดลออดานการคัดวัตถุดิบ” 

วันนี้รานอาหารไทยที่มีอยูทุกมุมโลก หลายๆ 

แหงเปนเสนเลือดใหญในอาชีพหลักของคนไทยใน
ตางแดน เปนทัง้แหลงสนิคาเพือ่บรโิภคสงออกแหงหนึง่ 
และยังเปนจุดขายใหกับการทองเที่ยว แตรานท่ีเปน
ธุรกิจของคนไทยจริงแทแทบจะไมหลงเหลือให
สำหรับเหลานักชิม เพราะกอนจะหารานเด็ด อาจ
ตองตั้งคำถาม “รานนี้ ใชหรือไม จริงหรือปลอม” 
อาหารไทยน้ันตองมีความวิจิตรของศิลปะ ความ 
ละเอียดลออทัง้ดานการคัดวตัถดุบิ การเลือกสวนผสม 

การปรุง และการตกแตง การทำอาหารไทยนั้น
จำเปนตองใชฝมือ และประสบการณที่สั่งสมมานาน 
รวมทั้งตองมีเคล็ดลับในการประกอบอาหารอีกดวย 

นอกจากน้ีอาหารไทยยังสรางมุมมองของธุรกิจ
ในฝน จนกลายเปนธุรกิจขนาดใหญใหกับนักลงทุน
ตางชาต ิดงัจะเหน็ไดจากรานอาหารไทยในทุกมมุโลก
ที่มักมีเจาของเปนชาวตางชาติ 

ปจจุบันเจาของราน EDD’S ไดพลิกชีวิตตัวเอง
มาเปนนักธุรกิจสากล ดวยแรงบันดาลใจจากความ
มุงมั่นในการตอบแทนคุณของประเทศ จึงไดจัดพิมพ
หนังสือฉบับนี้ขึ้น เพื่อเผยแพรตำราอาหารไทย และ
การทำธุรกิจรานอาหารไทยในตางแดน เพื่อเปน
วิทยาทาน และปลุกจิตสำนึกใหคนรุนหลัง ไดคิด
หวงแหนวัฒนธรรมทางดานอาหารไทย ภูมิปญญา
ไทยท่ีบรรพบุรุษไดสั่งสมมา หลายสิ่งที่เราคุนเคย 
และติดตัวเรามาตั้งแตเกิด เราสามารถนำมาใชให
เปนประโยชนกับชีวิตไดทั้งทางตรงและทางออม 

“การทำอาหารไทยตองใชฝมือ รวมทั้งตองมี
เคล็ดลับในการประกอบอาหารดวย” 
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รานอาหารไทยยังคงเปนธุรกิจที่สามารถ
พัฒนาไดอีกไกล ถาเราสามารถสรางคุณภาพใหเปน
ที่ประทับใจ ดังนั้น “อาหารไทย” จึงเปนวิชาชีพ
สำคัญแขนงหนึ่งที่ควรจะไดรับการสนับสนุนในการ
สรางความหวังและอนาคตอันสดใสใหลูกหลาน และ
แรงงานชาวไทยที่ยังคงใฝหาความสำเร็จ จากการ
สานฝนบนโตะอาหาร จนเปนเมนทูีน่าตืน่เตน การจดั
แตงจานอาหารท่ีงดงามวิจิตร พรอมอาหารที่ปรุง
ดวยความประณีต ทั้งรูปลักษณ และกล่ินหอมกรุน
ของรสชาตคิวามอรอยทีส่ามารถรับประทานไดทกุมือ้ 

ทั้งนี้ อาหารไทยสามารถจำแนกไดทั้งผัด ตม 
ยำ ปง ทอด และมีความหลากหลาย ไมวาจะเปน
ขนมจีน กวยเตี๋ยว ขาวเหนียว ฯลฯ ดังนั้น อาหาร
ไทยจึงเปนอาหารที่ทุกคนสามารถรับประทานได แม
กระทั่งผูที่รับประทานเจ และมังสวิรัติ อาหารไทยก็

สามารถตอบสนองความตองการได โดยมคีวามโดดเดน
ในรูปแบบของอาหารสุขภาพ ที่ชวยลดภาวะโลกรอน
ไดอีกดวย 

ในโลกแหงวิวัฒนาการซึ่งไมเคยหยุดนิ่ง วันนี้
อาหารไทยจึงทาทายผูบริโภคอยางสงางาม และการ
จัดทำหนังสือเลมนี้จึงเปนโอกาสอันดีงามที่คนไทย 
จะไดรวมกันสืบสานสรางสรรควัฒนธรรมอาหารไทย
ใหรุงเรอืงทัว่ทกุมมุโลก เจาของราน EDD’S จงึขอมอบ
งานเขียนเลมนี้ ไวเปนมรดกสาธารณประโยชน  
ตอเพื่อนมนุษยผูใฝหาความรู และมีความใฝฝนใน
วิชาชีพการประกอบอาหาร และโภชนาการตอไป  
 ทัง้นี ้ทานท่ีสนใจเรือ่งอาหารไทยโบราณ สามารถ
หาอานหนังสือฉบับนี้ เพิ่มเติมไดที่ หองสมุด 
สำนกังานคณะกรรมการสงเสรมิการลงทนุ กรงุเทพฯ  

ความล้ีลบัของอาหารไทย 
อาจกลาวไดวาชาวเยอรมันนิยมรับประทาน

อาหารไทยมาก ดวยทราบถึงความลี้ลับของอาหาร
ไทยที่มีคุณคาทางอาหารครบถวน โดยมีทั้งสมุนไพร 
เคร่ืองเทศตางๆ ที่มีคุณประโยชนตอรางกาย และ
วัตถุดิบที่ใชประกอบอาหารก็เลือกใชแตวัตถุดิบที่มี
คุณภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งอาหารประเภทปลาน้ัน 
ก็จะตองเลือกปลาใหเหมาะสมกับอาหารแตละชนิด 
(หากไมใชปลาแบบที่ใชในประเทศไทย) และจะแล
เฉพาะเนือ้ปลามาปรงุอาหารเทานัน้ เนือ่งจากชาวตางชาติ
จะดุนกางปลาไมเปนเหมือนคนไทย 

“ชาวเยอรมันนิยมรับประทานอาหารไทยมาก
ดวยมคีณุคาทางอาหารครบถวน ทัง้สมนุไพร 
เคร่ืองเทศตางๆ ทีม่คีณุประโยชนตอรางกาย” 

สำหรับเนื้อปลาที่ผมลองนำมาผัดฉา และ
ปรากฏวาอรอยที่สุดคือ เนื้อปลาฉลามผัดฉา โดย
เฉพาะเนื้อที่ติดหนัง ซึ่งเนื้อปลาดังกลาวนั้นยิ่งสดยิ่ง
มีราคาแพง นอกจากนั้นยังเลือกใชวัตถุดิบอื่นๆ มา
ทำอาหารไดอีกเชนกัน ไมว าจะเปน ปลาเกา
จกัรพรรดิจากนวิซแีลนด ใชเวลาเดนิทางโดยเคร่ืองบนิ 
1 วันมาถึงเบอรลิน ราคาจำหนายอยูที่กิโลกรัม  
ละ 100 ยูโร หรือกุงลายเสือจากเกาะฮาวาย หรือ
แมแตปลาชอนสดๆ จากประเทศไทยก็มี กิโลกรัมละ 
50 ยูโร ฯลฯ วัตถุดิบเหลานี้สามารถหาซื้อไดไมยาก
แตราคาจะคอนขางสูง รวมทั้งขึ้นอยูกับวาเราจะปรุง
แตงอาหารแตละชนิดอยางไร 

ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนปลาจากสูตรดั้งเดิมนั้น 
เริ่มแรกอาจจะปรุงเพื่อรับประทานเองกอน หรืออาจ
ทำใหลูกคาลองรับประทานบาง ซึ่งปลาที่นำมาใช
ไมใชปญหาข้ึนอยูกบัวาเราจะปรงุแตงอยางไรมากกวา 
เพราะลูกคาที่ เขามารับประทานสวนใหญมักจะ  
ถามวาวันนี้จะทำอะไรใหรับประทาน ซ่ึงแตละวันก็มี
อาหารหลากหลายแตกตางกันไปรวมทั้งอาหารพิเศษ 

“เนือ้ปลานำมาผัดฉา และอรอยทีส่ดุคอื 
เนือ้ปลาฉลาม” 
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เชน น้ำพริกมะขาม แกงเหลือง อาหารเหลานี้ลูกคา
ก็ชอบรับประทาน แตเวลาปรุงก็ลดความเผ็ดลง โดย
อาหารแตละชนิดขึ้นอยูกับเทคนิคที่เราปรุงดวย 

ปจจุบันที่รานมีสามพี่นองชวยกันทำ ซึ่งใน
แตละวันมีลูกคามาอุดหนุนอยางเนืองแนนทุกวัน 
รานเปดวันละ 8 ชั่วโมง สำหรับราคาอาหารรวม
เครือ่งดืม่ประเภทไวน เบยีร จะอยูทีป่ระมาณ 50 ยูโร
ตอมื้อตอคน แตถาไมดื่มมากนักจะประมาณ 35 ยูโร
ตอมื้อตอคน ทั้งนี้ การประกอบธุรกิจรานอาหารนั้น 
จะตองทุมเทอยางเต็มที่ ดูแลเอาใจใสในทุกๆ ดาน
ใหดี จะทำใหประสบความสำเร็จในการประกอบ
อาชีพไดไมยากนัก 

อยางไรก็ตาม อาหารไทยแทๆ ไมใชอาหารที่
ใครจะสามารถลอกเลียนแบบกันไดงายๆ ผมมีความ
เห็นวากระทรวงตางๆ ท่ีเกี่ยวของควรหันมาใหความ
สนใจเร่ืองอาหารไทยแทๆ อยางจริงจังมากขึ้น 
อาหารไทยนับเปนที่สุดในโลกที่มีความหลากหลาย 
ทั้งรสชาติ คุณภาพ คุณคาทางโภชนาการ ฯลฯ และ
พอครัวที่จะสามารถปรุงอาหารแบบที่รานของผมได
นั้นไมคอยมี 

นอกจากการมีฝมือในการปรุงอาหาร ซึ่งเปนที่
ชื่นชอบของลูกคาแลว ผมยังตองไปรับประทานตาม
ภัตตาคารหรือโรงแรมตางๆ เปนประจำ แตไมใช

การไปสำรวจตลาดหรือคูแขงแตอยางใด เพราะ
สำหรับผม ผมมั่นใจวา ผมไมมีคูแขง แตที่ผมตองไป
ก็เพื่อจะศึกษาเทคนิคและวิวัฒนาการของอาหาร
ตางๆ วา ปจจุบันเปนไปในทิศทางใดบาง 

“น้ำพริกเมื่อตำเสร็จ หลังจากตักออก  
จากครกแลว ใหนำน้ำใสครกเพื่อลางครก   

ซึ่งความอรอยจะอยูที่น้ำลางครก” 

อีกเรื่องหนึ่งที่ถือเปนสุดยอดเคล็ดลับความ
อรอยของอาหารไทย โดยเฉพาะอาหารประเภทแกง
ตางๆ ที่ตองตำน้ำพริกเองนั้น นับเปนเสนหและเปน
ขั้นตอนของอาหารไทยที่ถูกตอง น้ำพริกเมื่อตำเสร็จ 
หลังจากตักออกจากครกแลว ใหนำน้ำใสครกเพื่อ
ลางครก ซ่ึงความอรอยจะอยูที่น้ำลางครก โดยทุก
คนก็ไมไดคิดวาจะใช แตนี่คือเคล็ดลับของอาหาร
ไทยท่ีสืบทอดกันมา 

สำหรับอาชีพที่ผมทำน้ัน ชาวตางชาติไมได
เรียกวา “กุก” หรือ “เชฟ” แตเรียกวา Artist ซึ่ง
ถือวาเปนการใหเกียรติกันมากๆ และสวนใหญจะ
เห็นเชฟเปนผูชายมากกวาผูหญิง เหตุเพราะความ
แข็งแรงของผูชายในการทำครัวจะมีมากกวา คือ
นอกจากตองทำดวยความรวดเร็วแลว ยังตองทำใน
เชิงพาณิชย (ปริมาณ) ไดดวย นี่อาจเปนสาเหตุหนึ่ง
ที่ทำใหมีเชฟผูชายมากกวาผูหญิง 

เคล็ดลบัการลงทนุไทยในเยอรมนี 
โดยสวนตัวผม ผมมีความเห็นวา เงินไมใช

เรื่องสำคัญ แตศักดิ์ศรีของคนสำคัญมากกวา ราน
ผมเปดขายวันละ 8 ชั่วโมง หยุดทุกวันจันทร ซึ่งที่
ผานมาสามารถสรางรายไดเปนกอบเปนกำ นับไดวา
อาชีพนี้สรางตัวเองได ปจจุบันผมสามารถซื้อบานอยู
ที่เบอรลิน 

“ผมมองวาทุกคนตองเร่ิมตนดวยความลำบาก
ไมใชความสบาย ผมรูสึกเสียดายหลายๆ อยาง ไม
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วาจะขายอะไรผมก็มองวารวยได แตมีขอแมคือ 
เวลาคุณทำอะไรอยาใหคนอื่นเห็นขั้นตอนทั้งหมด 
(โดยเฉพาะสูตรการทำอาหาร) แมแตลูกจางก็อยา
ใหเห็นทุกอยาง เพราะตอไปอาจเปดรานแขงกับ  
เราได”  

ทั้งนี้ หลายคนที่ไปลงทุนในตางประเทศ อาจ
ประสบปญหาเรื่องการอัตราภาษีที่คอนขางแพง แต
สำหรับการลงทุนในประเทศเยอรมนีนั้น ไมใชเรื่อง
ยากอยางที่หลายๆ คนคิด แตขึ้นอยูกับวีซาที่เราจะ
ไปขอทำวาเปนวีซาประเภทใด หากเรามี Statement 
จากเมืองไทยท่ีนาเชื่อถือได หรืออยูในรูปของบริษัท
อยูแลว การจะไปขอเปดดำเนินการสามารถทำไดไม
ยาก เพราะเยอรมนีใหการตอนรบันักลงทนุอยางเต็มที ่
เริม่แรกสามารถไปขอคำปรึกษาไดทีส่ถานทตูเยอรมนี
ในประเทศไทย 

อยางไรก็ตาม หากทานสนใจที่จะไปลงทุนใน
เยอรมนี เบื้องตนผมขอแนะนำใหทานไปพบกับ 2 
ทานนี้กอน ซึ่งทั้งสองทานจะใหคำแนะนำสำหรับ 
นักลงทุนไดเปนอยางดีคือ 

• คุณผกาวัลย รัตนพันธไพโรจน ทานเปน
ที่ปรึกษาฝายเศรษฐกิจประจำสถานทูตเยอรมนีใน
ประเทศไทย 

• คุณศิริกุล สาครรัตนกุล นายกสภา
อุตสาหกรรมไทย - เยอรมัน และเปนอดีตนายก
สมาคมนักเรียนเกาไทย - เยอรมัน 

สวนระบบการจัดเก็บภาษีของเยอรมนี หาก
เปนแบบธรรมดาจะเก็บในอัตรารอยละ 19 สวนภาษี
รายไดจะเก็บในอัตรารอยละ 30 สำหรับการจางงาน
ขั้นต่ำหากอัตราคาจางไมเกิน 440 ยูโรตอเดือน ก็ไม
ตองชำระคาสวัสดิการตางๆ แตถาเกิน 440 ยูโรตอ
เดือน จะตองชำระคาสวัสดิการอ่ืนๆ อีกหลาย
รายการ หากเปนการลงทุนครั้งแรกสามารถลด
หยอนภาษีไดทั้งหมดภายในระเวลา 3 ป เมื่อขึ้นปที่ 
4 จะตองชำระตามที่กำหนด และการลดหยอนจะขึ้น
อยูกับขนาดรานที่เปดวาเล็กหรือใหญ 

ธรุกจิตอยอดทีอ่ยากทำในไทย 
สวนในอนาคตนั้นเรื่องท่ีผมอยากจะทำเปน

อันดับแรกคือ งานดานการใหบริการ อาจจะเปดเปน
ศูนยการคาเล็กๆ ที่มีการคาหลายๆ อยาง ชั้นบนอาจ
ทำเปน Resident สำหรับคนไทยท่ีไรทีพ่ึง่ในตางประเทศ 
เหตุผลที่ผมคิดทำงานดานการบริการเนื่องจากผมมี
ความถนัด และผมมองวาการทำธุรกิจในเมืองไทย
นั้นไมยาก อยางเชน การขายกวยเตี๋ยวหมูตุน ก็
สามารถทำใหเรารวยได แตเราตองรูจักทำ และคิด
รูปแบบมาเพื่อสรางความแตกตาง ผมมองวาคนไทย
ทำไดแตอาจจะยังไมทราบวิธีการที่จะไปใหถึงจุดนั้น
มากกวา โดยตัวผมเองมองเห็นวา มีทั้งผูบริโภค 
ตลาด และผมก็คิดวาไมยากที่จะทำ  

“การศึกษาชวยทำใหคนมีความคิดที่ไกล 
มากกวาคนธรรมดา” 

อยางไรก็ตาม สำหรับคนไทยในยุคปจจุบันนี้ 
ผมเห็นวามีอยู 2 ลักษณะคือ 

1. หนักไมเอา เบาไมสู 
2. จมไมลง คือ เรียนจบมาแบบนี้ก็จะทำงาน

แบบนี้เทานั้น 
ซึ่งแตกตางจากผม แมจะจบทางดานการบัญชี

มาก็ตาม แตไมไดนำไปใชในการทำงานเลย แตเรา
ก็ตองยอมรับวา “การศึกษาชวยทำใหคนมีความคิด
ทีไ่กลมากกวาคนธรรมดา” ยกตัวอยาง การขายหมปูง 
หากเราสามารถจัดสรรเวลาใหเหมาะสม มีทำเลที่ดี 
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จอดรถได เชื่อหรือไมวาวันหน่ึงตองขายไดไมต่ำกวา 
4,000 – 5,000 บาทตอวัน  

สวนการทำธุรกิจรานอาหารนั้น อยางแรกที่
ตองใหความสำคัญคือ ความสะอาดในทุกๆ ดาน 
โดยเฉพาะบุคลิกของพอครัวตองสะอาด สถานท่ีตั้ง
เหมาะสม ลูกคาเปนระดับใด ซ่ึงหลายคนอาจจะไม
ไดใหความสำคัญกับจุดนี้ แตเห็นใครทำอะไรแลว
ประสบความสำเร็จก็อยากจะทำตามบาง แตเมื่อทำ
ไปแลวก็ไมประสบความสำเร็จ ดังนั้นกอนทำธุรกิจ
ใดๆ ควรคำนึงถึงเรื่องตางๆ ดังกลาวดวย 

เปนทัง้พอครวั ผูนำชมุชน คอลมันสิต 
คุณแอด นับเปนบุคคลคุณภาพที่นายกยอง

เปนอยางยิ่ง เพราะนอกจากจะเปนที่เคารพนับถือ 
ยังไดรับการยกยองจากคนในเมืองเบอรลิน ท้ังใน
ฐานะพอครัว ผูนำชุมชน และคอลัมนิสต 

สมัยที่ยังอยูในประเทศไทย มีโอกาสไดเขียน
คอลัมนใหกับหนังสือแปลก โดยใชนามปากกา “โก 
ปากนำ้” เรือ่งราวทีเ่ขยีนในชวงนัน้จะเปนเรือ่งเกีย่วกบั
ชาวเกยทั้งหลาย ตอมามีโอกาสไดเขียนคอลัมนลงใน
หนังสือพิมพไทยรัฐ โดยสืบเนื่องมาจากการไดรับ
ความชวยเหลือจากหัวหนาขาวภูมิภาค เมื่อครั้งที่มี
การจัดสรางวัดไทยในเบอรลิน หลังจัดสรางเสร็จก็
จัดพิธีเฉลิมฉลองขึ้น โดยตั้งใจจัดอยางยิ่งใหญ และ
ในงานยังมีการจัดงานประกวด “ธิดาชาวพุทธ” 
(เปนการประกวดสาวประเภทสอง) ดวย ปรากฏวา
ถูกคัดคานจากหลายๆ ฝาย 

ตอนน้ันจึงไดปรึกษาและขอคำแนะนำจากพี่ๆ 
ที่ไทยรฐัวา การจดังานดังกลาวนัน้ผดิหรอืไมเหมาะสม  
อยางไรหรือไม ซึ่ งพี่ๆ ก็ใหความเห็นวาไมผิด 
สามารถจะทำได รวมทั้งยังใหความชวยเหลือดวย
การเขียนหนงัสอืสนบัสนนุอกีดวย ในทีส่ดุผมก็เดนิหนา
จัดงานดังกลาวขึ้น ปรากฏวามีคนเขารวมงานใน 
วนันัน้กวา 3,000 คน ไดรบัเงนิมากกวา 120,000 ยโูร 
ซึ่งไดนำเงินจำนวนดังกลาวไปเปนกองทุนสำหรับ 
การพัฒนาวัดตอไป หลังจากการจัดงานผานพนไป
ดวยความสำเร็จ ผมจึงแจงความประสงคไปที่ไทยรัฐ
วาผมจะทำงานใหโดยไมรับคาตอบแทนใดๆ 

ปจจุบันผมก็เขียนหนังสือใหกับสำนักพิมพใน
เยอรมนีดวย และมีแฟนคลับอยูพอสมควร เปน
หนังสือภาษาเยอรมัน แตหนาที่ผมเขียนเปนภาษา
ไทย แนวการเขียนก็เปนเรื่องทั่วๆ ไป เปนตัวตนของ
ผมจริงๆ ซึ่งการเขียนแตละเลมจะมีความแตกตางกัน
ไปข้ึนอยูกับกลุมผูอานวาเปนใคร 

นอกจากจะเปนพอครัว ผูนำชุมชน คอลัมนิสต
แลว ยังไดจดัตัง้โรงเรียนสอนภาษาไทยในเบอรลนิดวย 
โดยโรงเรียนที่ไปชวยสรางนั้น ก็ใหเกียรติผมมาก 
โดยใชชื่อวา “ศิษยอาจารยประมวล”  

“บุคลิกลักษณะของคนไทย จะมีในเรื่องของ
มิตรภาพ ความออนโยน และสุภาพเรียบรอย

ทางดานการบริการ” 

ฝากถงึนกัลงทนุไทย 
สำหรับโอกาสของคนไทยนั้นยังมีอีกมาก โดย

เฉพาะคนไทยนับวาโชคดีกวาประเทศอื่นๆ ทั้งใน
เรื่องภูมิปญญาไทย รานอาหาร รานนวด มวยไทย 
ฯลฯ เหลานี้ลวนเปนโอกาสของคนไทยที่จะสามารถ
หยิบยกไปทำเปนธุรกิจไดไมยาก และนาสนใจ อยูที่
วาเรามีความคิด ความละเอียดออนในการศึกษา
เรื่องการลงทุนกอน ผมมองวายังเปนโอกาสสำหรับ
คนไทย ซ่ึงก็อาจจะมีอีกหลายอาชีพที่จะทำได เพราะ



IN
VESTM

EN
T PRO

M
O
TIO

N
 JO

URN
AL 

วารสารสงเสริมการลงทุน 

65

ประวัติเจาของราน EDD’S 

โดยบุคลิกลักษณะของคนไทยแลว จะมีในเรื่องของ
มิตรภาพ ความออนโยน และสุภาพเรียบรอยทาง
ดานการบริการ ในขณะที่ประเทศอื่นๆ ไมมีเรื่อง
ตางๆ เหลาน้ี 

เมืองไทยในสายตาของผม ยังมีธุรกิจอีก
หลายๆ อยาง หากเราไมเลือกอาชีพหรือการลงทุน 
แมแตการขายกวยเตี๋ยว หรือโจก หากคุณตั้งใจทำ 

และศึกษาใหถองแททำออกมาแลวใหดดู ี นารบัประทาน 
อรอย สะอาด ทำเลทีต่ัง้สะดวก ฯลฯ ผมวาคนไทยทำได 
และไมยากเกินความสามารถ โดยเฉพาะคนท่ียังไมรู
วาจะทำอะไรหรือมีเงินทุนไมมากนัก ก็ทำแบบพอ
เพียงไปกอน แตตองอดทนอยาตามกระแส ตองใช
คาถาวา “อดทน ขยัน ซื่อสัตย” ก็สามารถรวยได  

 

ชื่อ - สกุล  นายวรรณากร เหลืองนภา (แอด) 
เกิด   13 ตุลาคม 2492 บานริมคลอง  

    บางกอกใหญ ตลาดพลู กรงุเทพฯ 
การศกึษา  โรงเรยีนวดันวลนรดศิ และโรงเรยีน   

    กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย 
สถานภาพ  สมรสกับคุณโชติมา Laschtowitz   

    บุตรบุญธรรมของนาย Georg   
    และนาง Lilo Laschtowitz อดีต  
    นักธุรกิจโรงงานผลิตขนมปง 

การทำงาน  เจาของกิจการ และพอครัว ราน  
    อาหาร EDD’S กรุงเบอรลิน   
    ประเทศเยอรมนี 

ความคิดสวนตัว ทดแทนคณุแผนดนิ นำประวตัศิาสตร  
    วฒันธรรมโภชนาการไทยสูครวัโลก 

ผลงาน / เกียรติประวัติ 
    - ไดรับพระราชทานเครื่องราช  

     อิสริยาภรณ ดิเรกคุณาภรณ   
     จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั 

    - เปนผูปรุงพระกระยาหารถวาย   
     และเลีย้งรับรองเน่ืองในโอกาสท่ี 

     สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม  
     ราชนินีาถ เสด็จเยอืนกรงุเบอรลนิ 
    - ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจาก  

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   

     สยามบรมราชกุมาร ีเสด็จฯ มา 
     เสวยพระกระยาหารเปนการ  

     สวนพระองคที่ราน 
    - เปนผูปรุงพระกระยาหารถวาย  

     ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน  
     ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี   
     ในฐานะท่ีเสด็จแทนพระองค  
     มาทรงเปนประธานในงานทองเทีย่ว  
     นานาชาติ ณ กรงุเบอรลนิ 

    - เปนผูปรุงพระกระยาหารถวาย  
     ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ า พี่ น า ง เ ธ อ   
     เจาฟากลัยาณวิฒันา กรมหลวง  
     นราธิวาสราชนครินทร ที่สถาน  
     กงสุลใหญกรงุเบอรลิน 
    - เปนผูปรุงอาหารเล้ียงแขกใน  

     งานเปดศาลาไทย ในสวนสัตว  
     แหงชาติกรุงเบอรลิน 

    - เดินทางไปประเทศรัสเซีย เพื่อ  
     ทำอาหารเล้ียงแขกผูมีเกียรติ  
     ในงานสัมพนัธไมตรีไทย - รสัเซีย   
     ท่ีเมืองเซนตปเตอรสเบิรก โดย  
     มี ฯพณฯ พลเอกเปรม ตณิสูลานนท   
     เปนประธาน 

    - เปนผูทำอาหารเลี้ยงแขกในงาน   
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     ITB ทองเทีย่วนานาชาติเบอรลนิ 
     ใหกบัการทองเทีย่วแหงประเทศไทย 

    - เดินทางไปทำอาหารไทยให
     กระทรวงพาณิชยที่กรุงปราก 
     นับเปนการเปดตัวรานอาหาร 
     ไทยครั้งแรก 

    - เป น วิ ทย ากรสาธิ ตการทำ 
     อาหารไทยโชวให Volkhochschule   
     Wedding 

    - เปนผูทำอาหารเลี้ยงรับรอง 
     สมาชิกพรรคการเมืองเยอรมนี 
     ใหบริษัท Tagunghaus ที่มา 
     เยอืนเบอรลนิ ขณะจะเปลีย่นแปลง  
     รวมประเทศ และไดทำอาหาร 
     เลี้ยงเปดสาขาพรรค CDU ท่ี 
     เมืองลันดาวน 

    - ไดรับเกียรติจากศูนยพาณิชย 
     กรุง เบอรลินให เปนตัวแทน 
     ประเทศไทย เปดบูธไทยในหาง 
     สรรพสนิคาระดับโลก KADEWE 

    - ไดรับเกียรติจากสมาคม Art 
     Forum ซึ่งจัดงานศิลปกรรม 

     นานาชาติ ในการทำอาหารเพื่อ 
     งานเล้ียงเปดสมาคมที่ ICC 

    - ไดรับเกียรติทำอาหารใหคณะ 
     ทานชุมพร ศิลปอาชา อดีต 
     รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ 
     ทองเทีย่วและกฬีา ในงานทองเทีย่ว  
     นานาชาติ 

    - ไดทำงานรวมกับศิลปนระดับ 
     โลก Peter DoiG ท่ี เมือง 
     แฟรงกเฟรต ทำงานรวมกับ 
     คุณฤกษฤทธิ์ ติรวนิช จาก 
     นิวยอรก ท่ีเบอรลิน โดยทำ 
     อาหารไทยในงานเปดตัวศิลปน 
     ระดับโลก Emerdorf และ 
     Jonatan Messe 

   - งานทางดานสังคม เปนผูริเริ่ม 
     กอตั้งวัดไทย และโรงเรียนสอน 
     ภาษาไทย “รักเมืองไทย” ใน 
     เบอรลิน 

   - ประธานจัดงาน 150 ป ความ 
     สัมพันธ ไทย - เยอรมนี ณ 
     กรุงเบอรลิน 
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67 ปจจบุนั ประเทศไทยเปนศนูยกลางอุตสาหกรรม
รถยนตของเออีซีและเปนประเทศผูประกอบ
รถยนตรายใหญอันดับ 9 ของโลก  โดยในป 
2556 ไทยประกอบรถยนตมากถงึ 2.46 ลานคนั 
คดิเปนสดัสวนมากกวาครึง่หนึง่ของยอดประกอบ
รถยนตของทกุประเทศในเออีซีรวมกนั รองลงมา 
คอื อินโดนีเซยี ประมาณ 1.2 ลานคนั และมาเลเซีย 
ประมาณ 6 แสนคัน 

ไดเปรียบไทยในหลายดาน 
อนิโดนเีซียไดกำหนดเปาหมายเปนฐานการผลิต

และสงออกรถยนตใหญทีส่ดุในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต 
โดยนาย Hatta Rajasa รฐัมนตรกีระทรวงประสานงาน
เศรษฐกิจ (Coordinating Minister for the 
Economy) ไดเคยกลาวใหทัศนะเมื่อเดือนตุลาคม 
2554 วาอินโดนีเซียมีศักยภาพท่ีจะแซงหนาไทย
กลายเปนศนูยกลางการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตในอนาคตขางหนา 

ปจจบุนัสถานการณอตุสาหกรรมรถยนตของไทย
ในอนาคตไมนาไววางใจนัก และมีแนวโนมสูงวา
อินโดนีเซียจะแซงหนาไทยในอีก 10 ปขางหนา หรือ
หากความวุนวายทางการเมืองไทยยังลากยาว อาจจะ
เร็วกวา 10 ปดวยซ้ำ เนื่องจากอินโดนีเซียมีความ
แข็งแกรงในหลายดาน 

ประการแรก อินโดนีเซียมีประชากรมากถึง 
250 ลานคน มากเปน 4 เทาของประเทศไทย 
ขณะเดยีวกนั อตัราสวนรถยนตตอประชากรยงัตำ่มาก 
คือ 20 : 1 เปรียบเทียบกับไทย 5 : 1 ทำใหตลาด

บทความพิเศษ 
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์ 

อินโดนีเซียกับเสนทางสูผูผลิต
รถยนตอันดับ 1 แหงอาเซียน 
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ไดพบปะพูดคุยกับผูประกอบการรถยนตรายใหญ
ของญี่ปุน 2 ราย เมื่อเร็วๆ นี้ และทราบวามีแผนจะ
ยายฐานการผลิตรถยนตบางรุนจากไทยไปยัง
อินโดนีเซีย 

“ปญหาหลกัมาจากวสัดภุายในทีน่ำมาใช  
ในหองโดยสารนัน้มคีณุภาพตำ่กวา  

ทีน่ยิมใชในประเทศไทยมาก” 
 
เปนฐานผลิต MPV ของเออีซ ี

ปจจุบันอินโดนีเซียนับเปนฐานผลิตรถยนต
แบบ MPV ของเออีซี ซึ่ ง เปนรถยนตนั่ งแบบ
อเนกประสงค ไดรับความนิยมมากในอินโดนีเซีย 
เนื่องจากจุคนไดมาก เหมาะสำหรับอินโดนีเซียที่เปน
ครอบครวัขนาดใหญ ขณะเดยีวกนัถนนในอินโดนเีซยี
เปนหลุมเปนบอและน้ำทวมขังบอยครั้ง ตองการ
รถยนตที่ยกสูงข้ึนกวาปกติ ประกอบกับราคาถูก 
เนื่องจากอัตราภาษีสรรพสามิตในอินโดนีเซียเพียง
รอยละ 10 เปรียบเทียบกับรถยนตนั่งสวนบุคคล  
ที่เก็บสูงถึงรอยละ 30  

ปจจุบันอินโดนีเซียสงออกรถยนต MPV มา
จำหนายในไทยจำนวนมาก ท้ังโตโยตาอนิโนวา โตโยตา  
อเวนซา ฮอนดาฟรีด ฮอนดาสตรีม ฯลฯ ในระยะ
แรกรถยนตนำเขาจากอินโดนีเซียไมประสบผลสำเร็จ
นัก เนื่องจากไมสอดคลองกับรสนิยมของคนไทย แต
เหตผุลหลกัไมใชรถยนตคณุภาพไมด ี โดยระบบชวงลาง
มีมาตรฐานการผลิตเดียวกันกับประเทศไทย  

สำหรับปญหาหลักมาจากวัสดุภายในท่ีนำมาใช
ในหองโดยสารนั้นมีคุณภาพต่ำกวาที่นิยมใช ใน
ประเทศไทยมาก ไมวาจะเปนพลาสติก เชน แผง
คอนโซล แผงบุประตู เบาะที่นั่ง ฯลฯ เนื่องจาก
รสนิยมของชาวอินโดนีเซียไมไดใหความสำคัญกับ
คุณภาพของวัสดุภายในหองโดยสารมากเทาใดนัก 
ทำใหในระยะหลังบริษัทรถยนตตองพยายามแกไข
ปญหานี้ โดยทำการปรับแตงรถยนตอินโดนีเซียบาง

รถยนตอินโดนีเซียมีศักยภาพสูงที่จะเติบโตอยาง
รวดเร็วในอนาคต โดยปริมาณการจำหนายรถยนต
เพิม่จาก 1.11 ลานคัน ในป 2555 เปน 1.23 ลานคัน 
ในป 2556 ขณะที่ไทยมียอดจำหนาย 1.33 ลานคัน 
สวนมาเลเซีย 6.52 แสนคัน 

สำหรับในป 2557 คาดวาอินโดนีเซียจะเพิ่มขึ้น
เปน 1.3 ลานคัน ขณะที่ไทยลดลงเหลือประมาณ 
1.1 ลานคัน สวนมาเลเซียคาดวาจะตามมาหางๆ ที่
ระดับ 6.75 แสนคัน ดังนั้น อินโดนีเซียจะแซงหนา
ไทยกลายเปนตลาดรถยนตใหญที่สุดในเออีซี ยิ่งไป
กวานั้น คาดวาตลาดรถยนตอินโดนีเซียจะเพิ่มขึ้น
อยางกาวกระโดดเปนมากกวา 2 ลานคัน ภายในป 
2561  

ประการทีส่อง อินโดนีเซยีไมมปีญหาขาดแคลน
แรงงานเน่ืองจากเปนประเทศหนุมสาว มีแรงงาน
จำนวนมาก ดงันัน้ จะเปนกำลงัสำคญัในอตุสาหกรรม
ยานยนต นับวาแตกตางจากไทยที่เปนประเทศผูสูง
อายุ จำนวนแรงงานจะลดนอยถอยลงตามลำดับ  

ประการท่ีสาม อินโดนีเซียไดปรับปรุงกฎ
ระเบียบดานการลงทุน ทำใหบริษัทรถยนตยักษใหญ
ของโลกสนใจลงทุนจำนวนมาก เปนตนวา ฮอนดาได
เปดโรงงานแหงที่ 2 เมื่อเดือนมกราคม 2557 ขณะท่ี
นิสสันกำหนดจะเปดโรงงานแหงที่ 2 ในเดือน
เมษายน 2557 

ประการท่ีสี่ เสถียรภาพทางการเมือง เดิมเมื่อ 
15 ปที่ผานมา เคยเปนจุดออน แตปจจุบันกลายเปน
จุดแข็งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย โดยนาย 
Mahendra Siregar ประธานหนวยงานสงเสริม  
การลงทุนของอนิโดนีเซียหรอื BKPM ไดกลาวเปรยีบเปรย
วาชาวอินโดนีเซียเชื่อม่ันกับกระบวนการเลือกตั้ง 
ระบอบการเมืองและประชาธิปไตยของอินโดนีเซีย
เติบโตเปนผู ใหญมากกว าประเทศเพื่ อนบ าน  
บางประเทศท่ีมีสภาวะเปนเด็กเลนขายของ 

จากจุดแข็งดานเสถียรภาพทางการเมือง นาย 
M.S. Hidayat รัฐมนตรวีาการกระทรวงอุตสาหกรรม



IN
VESTM

EN
T PRO

M
O
TIO

N
 JO

URN
AL 

วารสารสงเสริมการลงทุน 

69

เล็กๆ นอยๆ เพื่อใหสอดคลองกับรสนิยมของคนไทย 
ทำใหปริมาณการจำหนายในไทยเพ่ิมสูงขึ้น 

“รถยนต LCGC กำหนดสเปกตองมีขนาด  
ไมเกิน 1,200 ซซี ีนบัวาขนาดเลก็กวาอโีคคาร 1 
และอโีคคาร 2 ซึง่กำหนดไมเกนิ 1,300 ซซี”ี 

รถยนต MPV ไดรับความนิยมอยางมากในอินโดนีเซีย รถยนตซูซูกิ Wagon R ภายใตโครงการ LCGC 

 

กาวสูรถยนต LCGC 
นอกจากนี้ อินโดนีเซียยังพัฒนาตนเองอยาง

รวดเร็วเปนฐานการผลิตรถยนตราคาถูกและเปน
มติรตอส่ิงแวดลอม (Low - Cost Green Car - LCGC) 
ซึ่งรัฐบาลไดออกนโยบาย LCGC อยางเปนทางการ
เมื่อกลางป 2556 โดยกระทรวงอุตสาหกรรม
อินโดนีเซียไดออกประกาศ Regulation No. 33/M-
IND/PER/7/2013 of 2013 เม่ือวันที่ 5 กรกฎาคม 
2556 กำหนดสเปก โดยหากบริษัทใดสนใจ สามารถ
ยื่นขออนุญาตได โดยจะพิจารณาอนุมัติภายในเวลา
เพียง 12 วันทำการ ภายหลังยื่นคำขอท่ีครบถวน 
โดยตองยื่นแผนธุรกิจมาดวย 

รถยนต LCGC ของอินโดนีเซียนับวาแตกตาง
จากรถยนตอีโคคารของไทยอยูบาง แมจะเปน
รถยนตขนาดเล็กประหยัดน้ำมันเหมือนกัน กลาวคือ 

สำหรับรถยนต LCGC กรณีเครื่องยนตเบนซิน ได
กำหนดสเปกตองมีขนาดไมเกิน 1,200 ซีซี นับวา
ขนาดเล็กกวาอีโคคาร 1 และอีโคคาร 2 ซึ่งกำหนด
ไมเกิน 1,300 ซีซี และสวนกรณีเครื่องยนตดีเซล 
รถยนต LCGC กำหนดไมเกิน 1,500 ซีซี ซึ่งนับวา
ใหญกวาอีโคคาร 1 ที่กำหนดเอาไวไมเกิน 1,400 ซีซี 
แตเทากับอีโคคาร 2 ที่กำหนด 1,500 ซีซี เหมือนกัน 

รัฐบาลอินโดนีเซียยังไดกำหนดใหเครื่องยนต
ทัง้ 2 แบบ ตองกนินำ้มนัไมเกนิ 5 ลติร ตอการเดินทาง 
100 กิโลเมตร เทากับสเปกของอีโคคาร 1 ของไทย 
แตยังกินน้ำมันมากกวาสเปกอีโคคาร 2 ที่กำหนดไม
เกิน 4.3 ลิตร ตอการเดินทาง 100 กิโลเมตร 

กรณี LCGC กำหนดตองติดแบรนดและ
เครื่องหมายการคาของอินโดนีเซีย ตองออกแบบ
สำหรับใชน้ำมันเบนซิน RON92 หรือน้ำมันดีเซล 
CN51 รวมถึงกำหนดราคาจำหนายไมเกิน 95 ลาน 
รูเปยรส หรือ 2.85 แสนบาท แตสามารถปรับเพิ่ม
ไดตามปจจัยตางๆ ซ่ึงกรณีอีโคคาร 1 และอีโคคาร 
2 ของไทย ไมไดกำหนดเงื่อนไขในรูปแบบนี้  

สำหรับเงื่อนไขใชชิ้นสวนในประเทศ กรณี 
LCGC ของอินโดนีเซียกำหนดขั้นต่ำรอยละ 40 และ
เพิ่มเปนรอยละ 80 ภายใน 4 ป ภายหลังเริม่ผลติ ซึง่
กรณีอีโคคาร 1 และอีโคคาร 2 ของไทย ไมได
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กำหนดเงื่อนไขใชชิ้นสวนในประเทศ แต ได
กำหนดการผลิตช้ินสวนบังคับสำหรับนำมาประกอบ
เปนเคร่ืองยนต 

“อินโดนเีซยีจะเนนพฒันารถยนตขนาดเลก็กวา
และออกแบบใหมีตนทุนต่ำกวา   

ดังนั้น นาจะสามารถเจาะตลาดลาง   
โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาไดดีกวา” 

บริษัทรถยนตสนใจอยางลนหลาม 
โครงการ LCGC ของอินโดนีเซีย ไดรับความ

สนใจจากบริษัทรถยนตอยางทวมทน โดยไดฮัทสุและ
โตโยตาไดเปรียบกวาบริษัทอ่ืน เนื่องจากมีรถยนต
ตามสเปกพรอมอยูแลว คือ Daihatsu Ayla และ 
Toyota Agya ทั้งนี้ เริ่มวางจำหนายเม่ือตนเดือน
กันยายน 2556 โดยทั้ง 2 แบบมีพื้นฐานเดียวกัน 
เครื่องยนตขนาด 1,000 ซีซีเทากัน และผลิตโดยโรง
งานไดฮัทสุในอินโดนีเซียเหมือนกัน โดยแตกตางกัน
ในรายละเอียดเทานั้น โดยกรณี Daihatsu Ayla 
จำหนายในราคาเพียงแค 2.1 - 3 แสนบาท สวน 
Toyota Agya จำหนาย 2.7 - 3.6 แสนบาท  

สวนฮอนดาคาดวาจะเริ่มจำหนายรถยนตบริโอ
สัตยา ขนาด 1,200 ซีซี ในเดือนพฤศจิกายน 2556 
กำหนดจำหนายราคา 2.85 - 3.15 แสนบาท โดยคำ
วา “สัตยา” มาจากภาษาสันสกฤต มีความหมายวา
ศรัทธา นาเชื่อถือ พรอมกับมีโลโกดอกมะลิ ซึ่ง 

เปนดอกไมประจำชาติของอินโดนีเซียดวย รถยนต
ออกแบบมาโดยใชพื้นฐานเดียวกับบริโอแบบปกติ 
กำหนดใชชิ้นสวนในประเทศอินโดนีเซียมากถึง 
รอยละ 85 

สวนซูซูกิไดประกาศรวมวงไพบูลยรถยนต 
LCGC ดวย จะใชรถยนต Wagon R ซึ่งเปนรถยนต
ขนาดเล็กที่ขายดีมากที่สุดในญ่ีปุน แตจะดัดแปลง
โดยเปลี่ยนจากเครื่องยนต 660 ซีซี ที่ใชในญี่ปุน มา
เปน 1,000 ซีซี เพื่อใหมีพลังมากขึ้น 

เปนที่นาสังเกตวารถยนต LCGC จะแตกตาง
จากรถยนตอีโคคารของไทยอยูบาง แมจะเปน
รถยนตขนาดเล็กประหยัดน้ำมันเหมือนกัน โดยกรณี
ของอินโดนีเซียจะเนนพัฒนารถยนตขนาดเล็กกวา
และออกแบบใหมีตนทุนต่ำกวา ดังนั้น นาจะสามารถ
เจาะตลาดลาง โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาไดดี
กวา ซึ่งปจจุบันนอกจากจะผลิตปอนตลาดอินโดนีเซีย
แลว หลายบริษัทมีแผนจะสงออกไปยังประเทศตางๆ 
เชน ฟลิปปนส ฯลฯ อีกดวย 

สวนปจจยัลบของอนิโดนเีซยีมอียูบางเหมอืนกนั 
ขณะที่รัฐบาลกลางมีนโยบายสงเสริมการลงทุน
อุตสาหกรรมรถยนต แตนายโจโค วิโดโด ผูวาการ
กรุงจาการตา ซ่ึงเปนตัวเก็งอันดับ 1 ที่จะชนะการ
เลือกตั้งประธานาธิบดีที่จะจัดข้ึนในชวงกลางป 2557 
กลับมีนโยบายตรงกันขาม กลาวคือ ไมสนับสนุน 
การใชรถยนตสวนตัวในกรุงจาการตา โดยมีแผนเพิ่ม
อัตราภาษีรถยนตและขึ้นคาจอดรถยนตในอัตราสูง 
เพือ่แกไขปญหาจราจรตดิขัดอยางหนกัในกรุงจาการตา 
ซึ่งปจจุบันมีความเร็วเฉลี่ยเพียงแค 8.3 กิโลเมตรตอ
ชัว่โมง โดยมคีวามเหน็วาควรชะลอนโยบายสงเสริมให
ประชาชนซ้ือรถยนตเอาไวกอน จนกวารัฐบาลจะ
สามารถพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน เชน ถนน สะพาน ฯลฯ 
ไดเพยีงพอทีจ่ะรองรบัรถยนตทีเ่พิม่ข้ึน ทัง้นี ้ หากเขา
ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีแลว ไมแนใจวาจะ
ยกนโยบายระดับทองถิ่นมาเปนนโยบายระดับชาติ
หรือไม  
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เมื่อปลายเดือนธันวาคม 2556 ท่ีผานมา มี
ขาวใหญคือ นายมิคาหอิล คาลาชนิคอฟ ได
เสยีชวีติลงขณะมอีาย ุ94 ป โดยเขาเปนผูประดษิฐ
ปนไรเฟลจูโจมแบบ เอเค - 47 นบัเปนขาวใหญ
ทั่วโลก เน่ืองจากเปนปนที่นิยมใชแพรหลาย
มากที่สุดในโลก นับเปนตัวอยางสิ่งประดิษฐที่
ประสบผลสำเรจ็ภายใตปรชัญาการออกแบบทีว่า 
“Keep It Simple, Stupid” หรอื “ทำใหมนังาย โง” 
ซึ่งเรียกยอๆ วา KISS  

“ปนไรเฟล ตัวอยางสิ่งประดิษฐ  
ทีป่ระสบผลสำเร็จภายใตปรชัญาการออกแบบ

ที่วา “Keep It Simple, Stupid”   
หรือ “ทำใหมันงาย โง”   
ซึ่งเรียกยอๆ วา KISS”  

ความเรียบงายนับเปนสุดยอดแหงความสลับ 
ซับซอน 

อนึง่ คำวา “โง” ในทีน่ี ้ไมไดหมายความวาออกแบบ
อยางโงๆ แตอยางใด ความจริงแลวการออกแบบ
ผลิตภัณฑใหใชไดงายโดยแทบไมตองเสียเวลาฝก
อบรมเปนเวลานาน นบัวาตองใชความรูความสามารถ
สงูมาก โดยนายลโีอนาโด ดาวนิซ่ี นกัประดษิฐคนสำคญั
ในอดีต ถึงกับกลาววา “Simplicity is the ultimate 
sophistication” หรอื “ความเรยีบงายนบัเปนสดุยอด
แหงความสลับซับซอน” 

คำวา KISS ไดเกิดขึ้นจากนายเคลลี จอหนสัน 
ซึง่มคีำขวญัประจำตัววา “Be quick, be quiet, be on 
time” หรือ “จงรวดเร็ว เงียบ และตรงเวลา” โดย

 
บทความพิเศษ 
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์ 

KISS   
ปรัชญาแหงชัยชนะ 

นายเคลลี จอหนสัน (คนซาย) ตนกำเนิดคำวา KISS 
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ออกแบบอากาเพือ่พทิกัษมาตภุมูิ 
สำหรับนายคาลาชนิคอฟ ผูออกแบบปนอากา 

เกิดเมื่อป 2462 เปนลูกชาวนา จบการศึกษาเพียง
ระดับมัธยมหนึ่ง หลังจากนั้นทำงานเปนชางซอม
เครื่องจักร จนกระทั่งถูกเกณฑทหาร แตดวยความที่
เปนคนตัวเล็ก ทำใหไดงานเปนชางเครื่องยนตรถถัง
และไดเปนผูบัญชาการรถถัง  

ภายหลังจากนั้นเขาถูกยิงในป 2484 และ
ไดยินเพื่อนทหารบนถึงประสิทธิภาพของปน ท่ี 
ประจำการของกองทพัแดงของโซเวียตวาดอยกวาปน
ของกองทัพนาซีของเยอรมนีมาก ทำใหเขาสนใจ
ออกแบบปนไรเฟลจูโจมดวยตวัเอง โดยมีจดุมุงหมาย
หลักเพื่อพิทักษมาตุภูมิ และสงแบบไปยังกองทัพในป 
2485 แตพมิพเขียวของเขาไมถกูใชงานใดๆ เนือ่งจาก
กองทัพเห็นวามีปนแบบอ่ืนซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกวา 
อยางไรก็ตาม กองทัพเห็นความรูความสามารถของ
เขาจึงยายไปยังหนวยวิทยาศาสตรกลาง เพื่อพัฒนา  
ปนไรเฟลโดยเฉพาะ  

ตอมาเขาไดปรับปรุงการออกแบบปนใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน จนชนะการประกวด ทำใหได
เขาประจำการในกองทัพภายใตชื่อวา “เอเค - 47” 
ซึ่งยอมาจาก Kalashnikov automatic rifle, model 
of 1947 ซึ่งแปลวา “ปนเล็กยาวแบบอัตโนมัติของ 
คาลาชนิคอฟ ป 1947” หรือบางครั้งนิยมเรียกในชื่อ
วา “ปนคาลาชนคิอฟ” หรอืเรยีกสัน้ๆ วา “ปนคาลาช” 
เพื่อเปนเกียรติใหแกผูประดิษฐ แตในประเทศไทย
นิยมเรียกในชื่อวา “ปนอากา” จากน้ันไดเขาสูสาย
การผลิตในป 2492  

“แมปนอากาไดออกแบบมาเปนเวลาเกือบ 70 ป
แลว แตยงันบัวาทนัสมยั เนือ่งจากมกีารปรบัปรงุ

เปลีย่นแปลงหลายคร้ัง ไดรับความนิยม  
ใชมากที่สุดในโลก เหนือกวาปนคูแขงสำคัญ   

คือ เอ็ม 16 ของสหรัฐฯ” 

เขาจบปริญญาโทสาขาวิศวกรรมอากาศยานที่
มหาวิทยาลัยมิชิแกน และเขาทำงานที่บริษัท ล็อกฮีด 

เขาประสบความสำเรจ็ในการออกแบบเคร่ืองบนิ
อยางมาก มีผลงานการออกแบบเคร่ืองบินมากมาย 
เปนตนวา เครื่องบิน SR - 71 Blackbird ซึ่งมี
ความเร็วมากที่สุดในโลก ตอมาไดมีการเสนอใหเขา
เลือ่นตำแหนงเปนผูอำนวยการใหญของบรษิทั ลอ็กฮดี 
แตเขาปฏิเสธ โดยตองการทำงานเปนหัวหนาทีมวิจัย
และพัฒนาเคร่ืองบินตอไปเชนเดิม 

ในป 2503 เขาไดเปนหวัหนาทมีวศิวกรออกแบบ
เครื่องบินไอพนแกกองทัพสหรัฐฯ และไดกำหนดให
ทมีงานวศิวกรของเขาออกแบบเคร่ืองบินไอพนภายใต
ปรัชญาที่เขาต้ังชื่อวา KISS กลาวคือ ระบบจะทำงาน
ดทีีส่ดุหากทำใหเรียบงาย หลกีเลีย่งความสลับซบัซอน
ที่ไมจำเปน นอกจากนี้ จะตองออกแบบใหเครื่องบิน
ซอมแซมงายอีกดวย โดยชางซอมธรรมดาและใช
เครือ่งมอืงายๆ เทานัน้ กส็ามารถซอมเครื่องบินนี้ได 
ซึ่งตอมาคำวา KISS ไดรับคำนิยมในกองทัพสหรัฐฯ 
และภาคธุรกิจ 

นายคาลาชนิคอฟ ในวัยหนุม เมื่อครั้งออกแบบปนอากา 
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ใชงายทนทานเปนเยีย่ม 
สมรภูมิที่ตัดสินวาปนแบบใดที่ยอดเย่ียมท่ีสุด 

คือ สงครามเวียดนาม ขณะที่สหรัฐฯ ใชปนเอ็ม 16 
แตฝายเวียดนามเหนือเดิมใชปนมากมายหลายแบบที่
ยึดไดจากทหารฝร่ังเศสและสหรัฐฯ ตามแตโอกาสจะ
อำนวย ตอมาจีนไดกอปปปนอากาจากรัสเซียและ
แจกจายแกเวียดนามเหนือ ทำใหกองทัพประชาชน
เวียดนามของเวียดนามเหนือเปลี่ยนมาใชปนอากา
แทน ทำใหสถานการณสงครามเปล่ียนแปลงไปจาก
เดิมอยางมาก โดยจุดดอยสำคัญของปนเอ็ม 16 คือ 
บำรุงรักษายาก หากมฝีุนจบัและมคีวามชืน้สงู กระสนุปน
จะขัดลำกลอง นับเปนเรื่องความเปนความตายหาก
กระสุนปนขัดลำกลองขณะสูรบกับขาศึก ทำใหตองมี
การฝกอบรมการใชงานและการบำรุงรักษายาวนาน
นับเดือน 

ปจจุบัน แมปนอากาไดออกแบบมาแลวเปน
เวลาเกือบ 70 ปแลว แตยังนับวาทนัสมัยเนื่องจากมี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง ไดรับความนิยม
ใชมากทีส่ดุในโลก เหนือกวาปนคูแขงสำคญัคอื เอม็ 16 
ของสหรัฐฯ ทั้งๆ ท่ีปนเอ็ม 16 ไดวิจัยและพัฒนา 
ในภายหลังปนอากา และมีคุณสมบัติดีกวาปนอากา 
มากมายหลายดาน เปนตนวา น้ำหนักเบากวาเพียง 
2/3 ของน้ำหนักปนอากา ยิงแมนยำกวา วิสัยการยิง
ไกลกวา เสียงเบากวา ทำใหงายตอการซุมยิง 
โดยฝายศัตรูไมรูตำแหนง 

ขณะทีป่นอากาไดออกแบบอยางเรยีบงาย ผลิต
ไดงาย ทนทานเปนเยีย่ม แทบไมจำเปนตองบำรงุรกัษา 
เมื่อฝงดินเอาไวมีฝุนจับจำนวนมาก แชน้ำเอาไว หรือ
ถูกรถยนตแลนทับ แตเมื่อยกข้ึนมาเล็งแลว สามารถ
ยงิไดทนัท ีสามารถยิงไดทกุสภาพดินฟาอากาศ ต้ังแต
หนาวจัด รอนจัด ภายใตพายุทราย ฯลฯ สำหรับการ
ฝกอบรมการใชงานปนอากาก็ทำไดงายดายมาก ใช
เวลาเพียงแค 10 นาทีเทานั้น  

นอกจากนี้ ปนอากายังมีขอไดเปรียบเหนือกวา
ปนเอ็ม 16 คือ กระสุนมีอำนาจทะลุทะลวงสูงกวา 
สามารถยิงทะลุตนไมได ทำใหขาศึกที่ซอนหลังตนไม
ไดรับบาดเจ็บ ขณะที่ปนเอ็ม 16 ไมสามารถยิงทะลุ
ได นอกจากนี้ เมื่อตอสูระยะประชิดตัว ยังสามารถ
ใชพานทายปนอากาที่ทำดวยไมเปนอาวุธฟาดขาศึก
ได ขณะที่ปนเอ็ม 16 พานทายทำดวยพลาสติก 
เนื่องจากออกแบบใหมีน้ำหนักเบา ดังนั้น จะแตกหัก
เมื่อนำไปฟาดขาศึก ทำใหไมสามารถใชเปนอาวุธใน
ระยะประชิดได 

สงครามเวียดนามไดตดัสนิวาปนอากามสีรรถนะ
เหนอืกวามาก ทำใหปจจบุนัมกีารผลติปนอากาไปแลว
นับรอยลานกระบอก นับเปนปนที่มีการผลิตและใช
กันแพรหลายมากท่ีสุดในโลก มากกวาการผลิตปน
แบบอื่นๆ รวมกันเสียอีก โดยปนเอ็ม 16 ท่ีเปนคูแขง
สำคัญ มีปริมาณการผลิตเพียงแค 7 ลานกระบอก
เทานั้น และกลายเปนสัญลักษณของนักรบกูชาติ
ตอสูกับการกดขี่  

“ประเทศที่ผลิตปนอากามากที่สุด  
ไมใชรัสเซียแตอยางใด แตเปนประเทศจีน   

ซึ่งไดกอปปผลิตจำนวนมากและขายตัดราคา 
สรางรายไดแกประเทศจีนจำนวนมาก   

โดยตั้งชื่อใหมวา   
“ปนแบบ - 56” (Type - 56)” 
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“นายจอปสไดเคยกลาววา   
คาถาอยางหนึ่งของผม คือ   

ความเรียบงายและตรงจุด อะไรที่เรียบงาย
สรางไดยากกวาสิ่งที่ซับซอนดวยซ้ำ” 

สตีฟ จอปส อัจฉริยะดาน KISS 
สำหรบัสดุยอดนักออกแบบภายใตปรชัญา KISS 

นอกจากนายคาลาชนิคอฟแลว ยังมีนายสตีฟ จอปส 
ซึ่งนับเปนอัจฉริยะในดานนี้ ปรัชญาการออกแบบ
ของสตีฟ จ็อบส คือ ความเรียบงาย ในขณะที่บริษัท
อืน่ๆ ในดานเทคโนโลยี มกัจะพฒันาผลติภณัฑไฮเทค

ที่คอนขางยุงยากหรือสลับซับซอนในการใชงาน 
นายจอปสไดเคยกลาววา “คาถาอยางหนึ่งของ

ผมเลยนะคือ ความเรียบงายและตรงจุด อะไรที่
เรียบงายสรางไดยากกวาสิ่งที่ซับซอนดวยซ้ำ คุณ
ตองทำงานอยางหนักเพื่อที่จะสกัดความคิดอานออก
มาใหตกผลึกและชัดเจนโปรงใสที่สุด แตก็คุมคาเมื่อ
ดำเนินการสำเร็จ โดยเมื่อถึงจุดนั้นแลว แมแตภูเขา 
คุณก็สามารถเคลื่อนยายมันได” 

เขามีทัศนะวาฮารดแวรเปรียบเสมือนกับสมอง
ของผลิตภัณฑ ขณะที่ซอฟตแวรก็คือวิญญาณของ
ผลิตภัณฑ โดยจากปรัชญาขางตน ทำใหแอปเปล
สามารถออกแบบผลิตภัณฑของแอปเปล ไมวาจะ
แมคอินทอส ไอพอด ไอโฟน ไอแพด ซ่ึงความจริง
แลวในดานฮารดแวรประกอบดวยชิ้นสวนมากมาย 
สลับซับซอนอยางมาก แตเขาสามารถออกแบบ
ซอฟตแวรและรูปลกัษณใหงายตอการใชงานอยางมาก 
ทำใหผลติภณัฑไดรบัความนยิมอยางกวางขวางขายดีไป
ทั่วโลก  

นายสตีฟ จอปส (คนซาย) ในวัยหนุม   

เมื่อครั้งวางจำหนายคอมพิวเตอรแอปเปล 2 

ประเทศที่ผลิตปนอากามากท่ีสุดไมใชรัสเซีย
แตอยางใด แตเปนประเทศจีน ซึ่งไดกอปปผลิต
จำนวนมากและขายตดัราคา สรางรายไดแกประเทศจีน
จำนวนมาก โดยตั้งชื่อใหมวา “ปนแบบ - 56” (Type 
- 56) เน่ืองจากรสัเซยีไมไดจดทะเบียนสทิธบิตัรเอาไว
ในตางประเทศ ท้ังนี้ ปนอากานิยมใชกันแพรหลาย
ทัง้ในกองทัพของประเทศตางๆ ขบวนการกอการราย 
นกัลาสตัว และบรรดาอาชญากร โดยมีการประมาณ
วามีคนเสียชีวิตจากการถูกยิงโดยปนอากามากที่สุด
ในโลก ประมาณปละ 2.5 แสนคน 
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ภาวะสงเสริมการลงทุน 
ศูนยบริการลงทุน 

บริษัท / ผูรวมทุน ผลิตภัณฑ  
ประเภท  
กจิการ 

เงินลงทุน   
(ลานบาท) 

การจางงานไทย  
(คน) 

ที่ตั้ง   
(เขต) 

หมวด 1 เกษตรกรรม และผลิตผลทางการเกษตร 

1 นายธงชัย  ไชยศักดิ์ภากาศ
(หุนไทยทั้งสิ้น)

สวนผสมอาหารสัตว
(กากมันสำปะหลังผสมอัดเม็ด
หรือกากมันสำปะหลังอัดเม็ด)
150,000 ตัน

1.6 170.00 50 กำแพงเพชร
(เขต 3)

2 ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด 
(มหาชน) 
(หุนไทยท้ังสิ้น)

อาหารสัตว 1,314,000 ตัน
อบพืชและไซโล 525,600 ตัน

1.6 28.50 101 นครราชสีมา
(เขต 3)

3 นครราชสีมา สิริโชคชัย จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ขาวคัดคุณภาพ 57,600 ตัน 1.14 60.00 30 นครราชสีมา
(เขต 3)

4 ยูโรเปยนฟูด จำกัด (มหาชน)
(รวมทุนไทย - สิงคโปร - 
มาเลเซีย)

ขนมขบเคี้ยว เชน บิสกิต
5,040 ตัน

1.11 85.00 36 ปราจีนบุรี
(เขต 3)

5 โรงเล่ือย จักรชัยประดิษฐ จำกัด
(หุนไทยท้ังสิ้น)

เชื้อเพลิงชีวมวลอัด
(WOOD PELLET) 15,000 ตัน

1.17 33.00 31 สมุทรสาคร
(เขต 1)

6 นายเลิศศักดิ์  สงาศิลป
(หุนไทยท้ังสิ้น)

เชื้อเพลิงชีวมวลอัด
(WOOD PELLET) 10,500 ตัน

1.17 42.70 15 ตราด
(เขต 3)

7 แพนฟูด จำกัด
(หุนไทยท้ังสิ้น)

บริการรับฝากหองเย็น
10,860 ตันสินคา

1.19 194.00 82 สมุทรสาคร
(เขต 1)

8 ไทยอีสเทิรน ตราด จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

น้ำมันปาลมดิบ 55,080 ตัน 
และน้ำมันเมล็ดในปาลม
6,480 ตัน

1.12 200.00 30 ตราด
(เขต 3)

9 ไทยอีสเทิรน สระแกว จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

น้ำมันปาลมดิบ 55,080 ตัน 
และน้ำมันเมล็ดในปาลม
6,480 ตัน

1.12 200.00 30 สระแกว
(เขต 3)

10 ไทยสิริพร จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ยางแผนรมควันและ
หรือยางแผนอบแหง 4,500 ตัน

1.16 40.00 30 สุราษฎรธานี
(เขต 3)

โครงการอนุมัติใหการสงเสริม 
การลงทุน เดือนมกราคม 2557 
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บริษัท / ผูรวมทุน ผลิตภัณฑ  
ประเภท  
กจิการ 

เงินลงทุน   
(ลานบาท) 

การจางงานไทย  
(คน) 

ที่ตั้ง   
(เขต) 

11 ไอ. เอ็น. ที. 2556 จำกัด
(หุนไทยท้ังส้ิน)

เลี้ยงไกเนื้อ 465,600 ตัน 1.5 24.00 8 ลำปาง
(เขต 3)

หมวด 2 เหมืองแร เซรามิกสและโลหะข้ันมูลฐาน

1 เอสอีไอ ไทย อิเล็คทริค 
คอนดัคเตอร จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งส้ิน)

ALUMINUM ALLOY
ROUND BAR 1,560 ตัน

2.17 230.80 18 ระยอง
(เขต 2)

2 โพลี โปรเทค จำกัด
(หุนไทยท้ังส้ิน)

แผนฉนวนและแผนฟลมพลาสติก
8,640,000 ตารางเมตร

2.7
และ
6.12

38.00 22 สมุทรสาคร
(เขต 1)

3 เชียงใหม เทมเปอร จำกัด
(หุนไทยท้ังส้ิน)

กระจกนิรภัยเทมเปอร
1,575,300 ตารางฟุต

2.6 30.00 16 ลำพูน
(เขต 3)

หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา 

1 MR. LEE HONG LOCK
(รวมทุนไทย - จีน - สิงคโปร)

ประตูพีวีซีและหนาตางยูพีวีซี
90,000 ตารางเมตร

3.15 10.00 17 ปทุมธานี
(เขต 1)

2 MR. CLARY FABIEN
(รวมทุนไทย - ฝร่ังเศส)

เฟอรนิเจอร (ยกเวนจากไมหวงหาม) 
เชน ตูแขวน ช้ันวางติดผนัง 126 ชุด

3.15 3.47 8 ประจวบคีรีขันธ
(เขต 3)

3 วาเล็ธ ไฮ เทค คอมโพสิตส
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนอินเดียทั้งสิ้น)

ผลิตผาทอ เชน GLASS 
FABRICS, COATED GLASS 
FABRICS 350 ตัน

3.1 56.00 85 ปราจีนบุรี
(เขต 3)

4 MR. ALEXANDER LAMONT
(หุนบริติชเวอรจินไอรแลนด 
ทั้งส้ิน)

เฟอรนิเจอรหรือช้ินสวนเฟอรนิเจอร
(ยกเวนจากไมหวงหาม) 
3,000 ชิ้น
โคมไฟ (ยกเวนจากไมหวงหาม)   
800 ชิ้น

3.14
และ
3.15

29.00 79 ชลบุรี 
(เขต 2)

5 บริษัท ดีเอ็มเอช เอเชีย จำกัด
(รวมทุนจีน - มาเลเซีย)

POLYESTER COATED MATERIAL
1,000,000 ตารางเมตร
และ MOLD CUP 4,500,000 คู

3.1
และ
6.12

24 58 ราชบุรี
(เขต2)

หมวด 4 ผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักร และอุปกรณขนสง

1 MR. SEIICHI IWAI
(หุนญี่ปุนทั้งส้ิน)

อุปกรณเครื่องจักร เชน 
ทอคอมโพสิท (COMPOSITE 
HOSE) 24,000 เมตร

4.2 40.00 8 สมุทรปราการ
(เขต 1)

2 ทีที ฟูจิ ทูล ซัพพอรท จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ช้ินสวนโลหะ เชน เฟอง 80,000 ช้ิน 4.3 8.00 4 ชลบุรี
(เขต 2)
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บริษัท / ผูรวมทุน ผลิตภัณฑ  
ประเภท  
กจิการ 

เงินลงทุน   
(ลานบาท) 

การจางงานไทย  
(คน) 

ที่ตั้ง   
(เขต) 

3 ริอเซไทย จำกัด
(หุนอิตาลีทั้งสิ้น)

เครื่องฉีดแว็กซ และชิ้นสวน 
ประกอบของเครื่องฉีดแว็กซ 
450 ชุด

4.2 12.00 10 กรุงเทพฯ
(เขต 1)

4 เมทิกซ เอ็นจิเนียริ่ง 
(ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ช้ินสวนโลหะ เชน ช้ินสวนสำหรับ
ทอกรองไอเสีย 4.5 ตัน

4.3 8.50 4 ชลบุรี
(เขต 2)

5 ไอชิน ทาคาโอกา ฟาวนดริ 
บางปะกง จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ชิ้นสวนยานพาหนะ เชน 
ช้ินสวนกันกระแทก 1,152,000 ช้ิน

4.10 163.20 20 ชลบุรี
(เขต 2)

6 อันเด็น (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

รีเลยสำหรับยานพาหนะ
2,630,000 ชิ้น

4.10 11.20 16 ชลบุรี
(เขต 2)

7 ซัมมิท เอ็นจิเนียริ่ง  
เซ็นเตอร จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

แมพิมพ (MOULD & DIE)
และการซอมแซมแมพิมพ
ที่ผลิตเอง 96 ชุด

4.2 201.00 57 สมุทรปราการ
(เขต 1)

8 ซันโย เอ็นจิเนียริ่ง 
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ช้ินสวนแมพิมพ 240 ช้ิน แมพิมพ 
และการซอมแซมแมพิมพ 120 ชุด
ชิ้นสวนโลหะ 750,000 ช้ิน

4.2
และ
4.3

38.40 19 ระยอง
(เขต 2)

9 สึกิโบชิ (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะสำหรับยานพาหนะ
เชน UC - CORE 23 ตัน

4.10 48.50 13 ระยอง
(เขต 2)

10 แซดเอฟ เลมฟอรเดอร 
(ไทยแลนด) จำกัด
(รวมทุนญี่ปุน - เยอรมนี)

ชุดเพลาขับ 5,400 ชุด 4.10 74.70 4 ระยอง
(เขต 2)

11 IRIFUNE KOZAI CO., LTD.
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะ เชน BREAK PAD
และ PAD UNDER CRANK SHAFT
3,330 ตัน

4.3 38.00 11 ปทุมธานี
(เขต 1)

12 ซัมมิท ฟูจิกิโกะ คูราตะ 
แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
(รวมทุนไทย - ญ่ีปุน)

ช้ินสวนระบบขนสงกำลัง
เชน ชุดกระปุกเกียร (SHIFTER)
200,000 ชุด

4.10 80.00 15 ระยอง
(เขต 2)

13 อินเตอรเทรด พารท จำกัด
(รวมทุนไทย - จีน)

ช้ินสวนยานพาหนะ 237,000 ช้ิน
ชิ้นสวนระบบเบรก 300,000 ช้ิน
ช้ินสวนระบบกรองอากาศและน้ำมัน
420,000 ชิ้น

4.10 128.00 59 เพชรบุรี 
(เขต 3)

14 MR. NAOTO NASUKAWA
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ช้ินสวนแมพิมพ และการซอมแซม
แมพิมพที่ผลิตเอง 0.5 ตัน

4.2 6.00 6 พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

15 เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง 
จำกัด (มหาชน)
(หุนไทยทั้งสิ้น)

P. C. WIRE 6,000  ตัน
P. C. STRANDED WIRE 6,000 ตัน

4.3 195.00 142 ชลบุรี 
(เขต 2)
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บริษัท / ผูรวมทุน ผลิตภัณฑ  
ประเภท  
กจิการ 

เงินลงทุน   
(ลานบาท) 

การจางงานไทย  
(คน) 

ที่ตั้ง   
(เขต) 

16 แม็กซัส อินโนเวชั่น จำกัด
(รวมทุนไทย - ออสเตรเลีย 
- จีน)

ชิ้นสวนยานพาหนะ เชน 
SQUARE BEAM AXLE และ AIR 
SUSPENSION 118,560 ชุด

4.10 95.00 60 ชลบุรี 
(เขต 2)

17 ซากุระ ออโตพารทส 
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งส้ิน)

ชิ้นสวนทอไอเสียสำหรับ 
ยานพาหนะ (MUFFLER PARTS)  
28,500,000 ชิ้น

4.10 300.00 60 ชลบุรี 
(เขต 2)

18 แซดเอฟ เลมฟอรเดอร 
(ไทยแลนด) จำกัด
(รวมทุนญี่ปุน - เยอรมนี)

ชุดเพลาขับ 4,500 ชุด 4.10 65.20 18 ระยอง 
(เขต 2)

19 เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส 
(1996) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญ่ีปุน)

ทอสำหรับยานพาหนะ
4,382,000 ชิ้น

4.10 72.00 50 ระยอง 
(เขต 2)

20 ชิโรกิ คอรปอเรชั่น 
(ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งส้ิน)

ช้ินสวนยานพาหนะสำหรับรถยนต 
เชน SEAT BACK DOOR LOCK 
ROUND LOCK ROUND 
RECLINING FLOOR LOCK, 
ADJUSTER ASSY และ 
RECLINING ASSY 7,000,000 ชุด

4.10 150.60 29 ชลบุรี 
(เขต 2)

21 โฮเซอิ เบรค (ไทยแลนด) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ชิ้นสวนยานพาหนะ เชน 
DRUM BRAKE ASSEMBLY
720,000 ชิ้น

4.10 324.00 82 ระยอง 
(เขต 2)

22 โพลีเพล็กซ (ประเทศไทย) 
จำกัด (มหาชน)
(รวมทุนไทย - อินเดีย - 
สิงคโปร)

การเคลือบฟลมพลาสติกดวยโลหะ
7,600 ตัน

4.4 241.30 15 ระยอง 
(เขต 2)

23 สยามฟูโกกุ จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งส้ิน)

ช้ินสวนพลาสติกสำหรับ 
ยานพาหนะ 172 ตัน

4.10 40.00 9 สมุทรปราการ 
(เขต 1)

24 ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส 
เอเชีย จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งส้ิน)

POWER STEERING GEAR
252,000 ชิ้น

4.10 30.00 18 ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

25 โรเบิรต บอช ออโต โมทีฟ
เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนเนเธอรแลนดทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนเครื่องยนต เชน 
KNOCK SENSOR 
2,000,000 ชิ้น

4.10 90.00 52 ระยอง 
(เขต 2)

26 สยามไอชิน จำกัด
(รวมทุนไทย - ญ่ีปุน)

ชิ้นสวนยานพาหนะ เชน
MOTOR SHIFT ACTUATOR
727,000 ชิ้น

4.10 152.30 8 ปราจีนบุรี 
(เขต 3)
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บริษัท / ผูรวมทุน ผลิตภัณฑ  
ประเภท  
กจิการ 

เงินลงทุน   
(ลานบาท) 

การจางงานไทย  
(คน) 

ที่ตั้ง   
(เขต) 

27 ริโก แมนูแฟคเจอริ่ง 
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนยานพาหนะ เชน
BODY REGURATE VALVE, 
SEAT SUCTION VALVE 
7,500,000 ชิ้น

4.10 41.00 54 ระยอง 
(เขต 2)

28 ดีมายเออร แฟลบ จำกัด
(หุนไทยท้ังสิ้น)

โครงสรางโลหะสำหรับงานกอสราง
หรืองานอุตสาหกรรม เชน STEEL
STRUCTURES, PRESSURE 
VESSELS, TANK, ระบบทอ 
8,000 ตัน

4.19 40.00 70 ลพบุรี
(เขต 3)

29 ยูไนเต็ด คอยล  
เซ็นเตอร จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ชิ้นสวนโลหะปมข้ึนรูป
63,000 ตัน

4.3 196.50 17 ชลบุรี 
(เขต 2)

30 ไฟนพลาส (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนยานพาหนะ เชน 
ELECTRIC POWER MODULE, 
FUSE MODULE และ WIRE 
HARNESS CONNECTOR 
BOX 3,120,000 ช้ิน

4.10 99.60 40 ระยอง 
(เขต 2)

31 ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส 
เอเชีย จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

POWER STEERING 
157,680 ชิ้น

4.10 240.50 62 ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

32 คราฟท (ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

แมพิมพ 440 ชุด     
และชิ้นสวนพลาสติก 13 ตัน

4.2 104.00 20 สมุทรปราการ 
(เขต 1)

33 ซินเนอรยี่ ดับเบิ้ลยู  
พรีซิชั่น จำกัด
(รวมทุนญี่ปุน - สิงคโปร)

ชิ้นสวนยานพาหนะ เชน
GEAR BOX, COL ASSY 
และ COVER 750,000 ช้ิน

4.10 72.00 29 ชลบุรี 
(เขต 2)

34 จอหนสัน คอนโทรลส 
แอนด ซัมมิท อินทีเรียส จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะสำหรับยานพาหนะ 
เชน SPACER และ WASHER
630 ตัน

4.10 211.20 8 ระยอง 
(เขต 2)

35 ทัก สปริง อินดัสทรี จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะ เชน SPRING
300 ตัน

4.3 22.00 40 ระยอง 
(เขต 2)

36 โตโกะ เซอิซากุเชียว 
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

สปริงสำหรับยานพาหนะ 20 ตัน 4.10 168.30 16 ระยอง 
(เขต 2)

37 ฟูจิคูระ ออโตโมทีฟ 
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

AUTOMOTIVE WIRE HARNESS
3,000,000 ชิ้น

4.10 155.00 404 นครราชสีมา
(เขต 3)
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บริษัท / ผูรวมทุน ผลิตภัณฑ  
ประเภท  
กจิการ 

เงินลงทุน   
(ลานบาท) 

การจางงานไทย  
(คน) 

ที่ตั้ง   
(เขต) 

หมวด 5 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา

1 คาแรคทีฟ จำกัด
(หุนไทยทั้งส้ิน)

ซอฟตแวร 5.8 1.00 12 อุดรธานี
(เขต 3)

2 MR. ANDREW DJIE
(หุนเยอรมนีทั้งสิ้น)

ซอฟตแวร 5.8 10.00 183 กรุงเทพฯ
(เขต 1)

3 นายสุรพงษ  วีระรักษเดชา

(หุนไทยท้ังส้ิน)

ซอฟตแวร 5.8 10.00 10 กรุงเทพฯ

(เขต 1)

4 ไอ - ทราเวอรส จำกัด

(หุนไทยทั้งส้ิน)

ซอฟตแวร 5.8 3.90 23 กรุงเทพฯ

(เขต 1)

5 ทีพี ฮาโล แอลอีดี ไลทต้ิง จำกัด

(รวมทุนไทย - จีน)

LED CHIP 600,000,000 ชิ้น 5.5 191.00 80 สมุทรปราการ

(เขต 1)

6 ฟูจิ อิเลคทริค พาวเวอร 

ซัพพลาย (ประเทศไทย) จำกัด

(หุนญี่ปุนทั้งส้ิน)

AUTOMATIC VENDING

MACHINE 10,000 เคร่ือง

5.2 79.10 39 ปทุมธานี

(เขต 1)

7 อัล เมทเทิล จำกัด

(หุนเกาหลีใตทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนเครื่องปรับอากาศ เชน

HEADER PIPE และ HEADER

PIPE ASSEMBLY 7,125 ตัน

5.3 95.30 46 ระยอง

(เขต 2)

8 ลาโคนิค เทคโนโลยี จำกัด

(รวมทุนไทย - ไตหวัน)

ซอฟตแวร 5.8 10.00 89 กรุงเทพฯ

(เขต 1)

9 นางวิภา  ฐิติวัฒนาการ

(หุนไทยทั้งส้ิน)

ซอฟตแวร 5.8 2.20 11 นครราชสีมา

(เขต 3)

10 ซีพีคอร จำกัด

(หุนไทยทั้งส้ิน)

ซอฟตแวร 5.8 5.00 6 กรุงเทพฯ

(เขต 1)

11 เมอรรี่ อิเล็คทรอนิคส 

(ไทยแลนด) จำกัด

(หุนไตหวันทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส เชน

ชุดสายไฟฟา ลำโพง และหูฟง

78,000,000 ชิ้น

5.5 171.70 197 ระยอง

(เขต 2)

หมวด 6 เคมีภัณฑ กระดาษ และพลาสติก

1 ที. จี. ที. เทค จำกัด

(หุนเกาหลีใตทั้งสิ้น)

COMPOUNDED PLASTIC

PLASTIC 2,400 ตัน

6.12 12.00 17 ชลบุรี

(เขต 2)

2 คิวแพ็ค อินเตอรเนชั่นแนล 

จำกัด

(หุนไทยท้ังส้ิน)

ขวดพลาสติก 250 ตัน

ฝาพลาสติก 70 ตัน

6.12 10.20 18 สมุทรสาคร

(เขต 1)
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บริษัท / ผูรวมทุน ผลิตภัณฑ  
ประเภท  
กจิการ 

เงินลงทุน   
(ลานบาท) 

การจางงานไทย  
(คน) 

ที่ตั้ง   
(เขต) 

3 ด็อกเตอร โบลโมลด้ิง จำกัด

(หุนไทยท้ังสิ้น)

ถังพลาสติก 1,920 ตัน 6.12 36.90 31 ระยอง

(เขต 2)

4 ที. เค. เอส. สยามเพรส

แมเนจเมนท จำกัด

(หุนไทยทั้งสิ้น)

สิ่งพิมพชนิดตางๆ เชน

สิ่งพิมพทั่วไป สิ่งพิมพ

ปลอดการทำเทียม และ

สิ่งพิมพตอเนื่อง 7,000 ตัน

6.16 48.50 6 สมุทรสาคร

(เขต 1)

5 เฟยต้ี พรีซิชั่น  

(ไทยแลนด) จำกัด

(รวมทุนไทย - จีน)

ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ

อุตสาหกรรมตางๆ เชน 

เครื่องใชไฟฟา อิเล็กทรอนกิส

และยานยนต 665 ตัน

6.12 199.60 310 พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

6 ไทเกอรโพล่ี (ไทยแลนด) จำกัด

(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ

อุตสาหกรรมตางๆ เชน 

ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส

และยานยนต 1,340 ตัน

6.12 141.00 30 พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

7 เอส. เจ. เอ็ม. เบลทติ้ง

(ประเทศไทย) จำกัด

(รวมทุนแคนาดา - ไตหวัน)

สายพานสำหรับอุตสาหกรรม

1,800 ตัน

6.12 180.00 240 ชลบุรี

(เขต 2)

8 เพ็ทฟอรม (ไทยแลนด) จำกัด

(รวมทุนไทย - อินเดีย - 

เยอรมนี - อังกฤษ)

ขวดพลาสติกกึ่งสำเร็จรูป

(PRE FORM) 4,020 ตัน

6.12 75.80 11 ลพบุรี

(เขต 3)

9 ยูโทเปยน จำกัด

(หุนไทยทั้งสิ้น)

ยาเม็ดและยาแคปซูล 35 ตัน

ยาผง 17 ตัน  

ยาผงปราศจากเช้ือ 35 ตัน

6.5 250.00 31 ปราจีนบุรี

(เขต 3)

หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค

1 เบลด 555 จำกัด

(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

การออกแบบแมพิมพ 

อุปกรณและชิ้นสวน

สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต

7.23 15.00 7 กรุงเทพฯ

(เขต 1)

2 MR. GRAEME BRUCE LOVE

(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น)

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน 

และผลิตภัณฑระหวางประเทศ

1,000 ตารางเมตร

7.12 10.00 12 กรุงเทพฯ

(เขต 1)
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บริษัท / ผูรวมทุน ผลิตภัณฑ  
ประเภท  
กจิการ 

เงินลงทุน   
(ลานบาท) 

การจางงานไทย  
(คน) 

ที่ตั้ง   
(เขต) 

3 ริโก แมนูแฟคเจอริ่ง 

(ประเทศไทย) จำกัด

(หุนญี่ปุนทั้งส้ิน)

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน 

และผลิตภัณฑระหวางประเทศ

500 ตารางเมตร

7.12 4.30 26 ระยอง

(เขต 2)

4 โดวะ โฮลดิ้งส  

(ประเทศไทย) จำกัด

(หุนญี่ปุนทั้งส้ิน)

สนับสนุนการคาและการลงทุน 7.15 5.00 3 กรุงเทพฯ

(เขต 1)

5 มิทซูบะ เอเชีย  

อาร แอนด ดี จำกัด

(หุนญี่ปุนทั้งส้ิน)

วิจัยและพัฒนาช้ินสวนยานยนต 

เชน WIPER ASSEMBLY, 

WIPER BLADE, WIPER ARM 

และ WASHER TANK

7.20 40.00 7 สมุทรปราการ

(เขต 1)

6 ไทคอน โลจิสติกส พารค จำกัด

(หุนไทยท้ังส้ิน)

พัฒนาอาคารสำหรับ

โรงงานอุตสาหกรรม 1 หนวย

7.8 142.80 4 ปราจีนบุรี

(เขต 3)

7 ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น 

จำกัด (มหาชน)

(หุนไทยท้ังส้ิน)

พัฒนาอาคารสำหรับ

โรงงานอุตสาหกรรม 3 หนวย

7.8 584.30 42 สระบุรี

(เขต 2)

8 MR. MARTIN SCHMIDT

(หุนสวิตเซอรแลนดทั้งสิ้น)

สนับสนุนการคาและการลงทุน 7.15 3.00 3 กรุงเทพฯ

(เขต 1)

9 แซดเอฟ เลมฟอรเดอร 

(ไทยแลนด) จำกัด

(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น)

สนับสนุนการคาและการลงทุน 7.15 5.65 5 ระยอง

(เขต 2)

10 ป. พานิชรุงเรือง 

ปาลมออยล จำกัด

(หุนไทยทั้งส้ิน)

ไฟฟาจากกาซชีวภาพ

2.2 เมกะวัตต

7.1 100.00 10 สุราษฎรธานี

(เขต 3)

11 ภัทรทรานสปอรต จำกัด

(หุนไทยท้ังส้ิน)

ขนสงทางเรือ 1 ลำ 7.9 20.00 6 ไมระบุที่ตั้ง

12 ภัทรทรานสปอรต จำกัด

(หุนไทยท้ังส้ิน)

ขนสงทางเรือ  3 ลำ 7.9 60.00 18 ไมระบุที่ตั้ง

13 เอส. พี. อินเตอร มารีน จำกัด

(หุนไทยทั้งส้ิน)

(โครงการที่ 1)

ขนสงทางเรือ 1 ลำ 7.9 16.20 1 ไมระบุที่ตั้ง
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บริษัท / ผูรวมทุน ผลิตภัณฑ  
ประเภท  
กจิการ 

เงินลงทุน   
(ลานบาท) 

การจางงานไทย  
(คน) 

ที่ตั้ง   
(เขต) 

14 เอส. พี. อินเตอร มารีน จำกัด

(หุนไทยทั้งสิ้น)

(โครงการที่ 2)

ขนสงทางเรือ 1 ลำ 7.9 16.20 1 ไมระบุที่ตั้ง

15 เอส. พี. อินเตอร มารีน จำกัด

(หุนไทยทั้งสิ้น)

(โครงการที่ 3)

ขนสงทางเรือ 1 ลำ 7.9 16.20 1 ไมระบุที่ตั้ง

16 เอส. พี. อินเตอร มารีน จำกัด

(หุนไทยทั้งสิ้น)

(โครงการที่ 4)

ขนสงทางเรือ 1 ลำ 7.9 16.20 1 ไมระบุที่ตั้ง

17 เอส. พี. อินเตอร มารีน จำกัด

(หุนไทยทั้งสิ้น)

(โครงการที่ 5)

ขนสงทางเรือ 1 ลำ 7.9 16.20 1 ไมระบุที่ตั้ง

18 เอส. พี. อินเตอร มารีน จำกัด

(หุนไทยทั้งสิ้น)

(โครงการที่ 6)

ขนสงทางเรือ 1 ลำ 7.9 16.20 1 ไมระบุที่ตั้ง

19 เอส. พี. อินเตอร มารีน จำกัด

(หุนไทยทั้งสิ้น)

(โครงการที่ 7)

ขนสงทางเรือ 1 ลำ 7.9 16.20 1 ไมระบุที่ตั้ง

20 เอส. พี. อินเตอร มารีน จำกัด

(หุนไทยทั้งสิ้น)

(โครงการที่ 8)

ขนสงทางเรือ 1 ลำ 7.9 16.20 1 ไมระบุที่ตั้ง

21 เอส. พี. อินเตอร มารีน จำกัด

(หุนไทยท้ังสิ้น)

(โครงการที่ 9)

ขนสงทางเรือ 1 ลำ 7.9 16.20 1 ไมระบุที่ตั้ง

22 สยาม จีเอ็นอี โซลาร 

เอ็นเนอรยี่ จำกัด

(หุนไทยท้ังสิ้น)

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย

ที่ติดตั้งบนหลังคา  

0.744 เมกะวัตต

7.1 49.00 3 ระยอง

(เขต 2)

23 ปนทองโฮลดิ้ง จำกัด

(หุนไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย

ที่ติดตั้งบนหลังคา  

0.63 เมกะวัตต

7.1 44.10 3 สมุทรปราการ 

(เขต 1)
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บริษัท / ผูรวมทุน ผลิตภัณฑ  
ประเภท  
กจิการ 

เงินลงทุน   
(ลานบาท) 

การจางงานไทย  
(คน) 

ที่ตั้ง   
(เขต) 

24 นิชชินเบรค (ประเทศไทย) จำกัด

(รวมทุนไทย - ญ่ีปุน)

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย

ที่ติดตั้งบนหลังคา  

0.779 เมกะวัตต

7.1 51.00 3 ชลบุรี 

(เขต 2)

25 ทีที โซลาร จำกัด

(รวมทุนไทย - ญ่ีปุน)

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย

ที่ติดตั้งบนหลังคา  

0.779 เมกะวัตต

7.1 51.00 3 ชลบุรี 

(เขต 2)

26 กันกุล โซลาร พาวเวอร 2 จำกัด

(หุนไทยทั้งส้ิน)

(โครงการที่ 1)

ไฟฟาจากพลงังานแสงอาทิตย

ที่ติดตั้งบนหลังคา  

0.539 เมกะวัตต

7.1 41.80 5 ชลบุรี 

(เขต 2)

27 โซลาร เอนเนอรย่ี โซไซต้ี จำกัด

(หุนไทยทั้งส้ิน)

(โครงการที่ 2)

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย

ที่ติดตั้งบนหลังคา  

0.500 เมกะวัตต

7.1 41.80 5 กรุงเทพฯ

(เขต 1)

28 โซลาร เอนเนอรย่ี โซไซต้ี จำกัด

(หุนไทยทั้งส้ิน)

(โครงการที่ 3)

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย

ที่ติดตั้งบนหลังคา  

0.225 เมกะวัตต

7.1 19.40 5 สระบุรี

(เขต 2)

29 สยาม กันกุล โซลาร 

เอนเนอรยี่ จำกัด

(หุนไทยทั้งส้ิน)

(โครงการที่ 4)

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย

ที่ติดตั้งบนหลังคา 

0.999 เมกะวัตต

7.1 62.00 5 นครศรีธรรมราช

(เขต 3)

30 สยาม กันกุล โซลาร 

เอนเนอรยี่ จำกัด

(หุนไทยท้ังส้ิน)

(โครงการที่ 5)

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย

ที่ติดตั้งบนหลังคา  

0.874 เมกะวัตต

7.1 60.50 5 กรุงเทพฯ

(เขต 1)

31 ที เอส พาวเวอร  

เอนเนอจี จำกัด

(หุนไทยทั้งส้ิน)

(โครงการที่ 6)

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย

ที่ติดตั้งบนหลังคา  

0.998 เมกะวัตต

7.1 62.00 5 สมุทรปราการ 

(เขต 1)

32 ที เอส พาวเวอร  

เอนเนอจี จำกัด

(หุนไทยทั้งส้ิน)

(โครงการที่ 7)

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย

ที่ติดตั้งบนหลังคา  

0.417 เมกะวัตต

7.1 33.80 5 สมุทรปราการ

(เขต 1)
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บริษัท / ผูรวมทุน ผลิตภัณฑ  
ประเภท  
กจิการ 

เงินลงทุน   
(ลานบาท) 

การจางงานไทย  
(คน) 

ที่ตั้ง   
(เขต) 

33 กรีน ไลน เอนเนอจี จำกัด 

(หุนไทยทั้งสิ้น)

(โครงการที่ 8)

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย

ท่ีติดต้ังบนหลังคา 0.998 เมกะวัตต

7.1 62.00 5 ระยอง 

(เขต 2)

34 กันกุล โซลาร รูฟ 1 จำกัด

(หุนไทยท้ังสิ้น)

(โครงการที่ 9)

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย

ท่ีติดต้ังบนหลังคา 0.242 เมกะวัตต

7.1 20.70 5 นนทบุรี

(เขต 1)

35 กันกุล โซลาร รูฟ 1 จำกัด

(หุนไทยท้ังสิ้น)

(โครงการที่ 10)

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย

ท่ีติดต้ังบนหลังคา 0.023 เมกะวัตต

7.1 2.80 5 กรุงเทพฯ

(เขต 1)

36 เฮลมุท ฟสเชอร (ไทยแลนด) 

จำกัด

(หุนสวิตเซอรแลนดทั้งสิ้น)

สนับสนุนการคาและการลงทุน 7.15 4.20 9 กรุงเทพฯ

(เขต 1)

37 MR. HEIJI SAITO

(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน 

และผลิตภัณฑระหวางประเทศ

7.12 10.00 4 สมุทรปราการ

(เขต 1)

38 MR. ANTONIO VENEZIA

(หุนอิตาลีทั้งสิ้น)

สนับสนุนการคาและการลงทุน 7.15 4.00 3 สมุทรปราการ

(เขต 1)

39 เทยิน คอรปอเรชั่น 

(ประเทศไทย) จำกัด

(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน

และผลิตภัณฑระหวางประเทศ

7.12 55.00 13 กรุงเทพฯ

(เขต 1)

40 ทีน ทอลก จำกัด

(หุนไทยท้ังสิ้น)

ใหบริการแกธุรกิจ 

สรางภาพยนตร 2,920 ช้ินงาน

7.6 15.20 10 กรุงเทพฯ

(เขต 1)

41 เอ็มเอช แอนด อารเอเชีย 

(อารโอเอช) จำกัด

(หุนสวิตเซอรแลนดทั้งสิ้น)

สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค

95 ตารางเมตร

7.13 10.00 2 กรุงเทพฯ

(เขต 1)

42 มูราคามิ คอรปอเรชั่น

(ไทยแลนด) จำกัด

(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

สนับสนุนการคาและการลงทุน 7.15 20.00 16 กรุงเทพฯ

(เขต 1)

43 โอคายา (ประเทศไทย) จำกัด

(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

สนับสนุนการคาและการลงทุน 7.15 80.00 6 กรุงเทพฯ

(เขต 1)
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บริษัท / ผูรวมทุน ผลิตภัณฑ  
ประเภท  
กจิการ 

เงินลงทุน   
(ลานบาท) 

การจางงานไทย  
(คน) 

ที่ตั้ง   
(เขต) 

44 อมตะ ซัมมิท เรดดี  

บิลท จำกัด

(หุนไทยทั้งส้ิน)

พัฒนาอาคารสำหรับ

โรงงานอุตสาหกรรม

7.8 228.30 5 ชลบุรี

(เขต 2)

45 แคสแคล จำกัด

(หุนไทยทั้งส้ิน)

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย

ท่ีติดต้ังบนหลังคา 0.450 เมกะวัตต

7.1 25.00 2 สมุทรปราการ

(เขต 1)

46 ระฟา บานและที่ดิน จำกัด

(หุนไทยท้ังส้ิน)

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย

ท่ีติดต้ังบนหลังคา 0.240 เมกะวัตต

7.1 16.80 3 สมุทรปราการ

(เขต 1)

47 บัลค โปรส จำกัด

(หุนไทยทั้งส้ิน)

(โครงการที่ 1)

ขนสงทางเรือ 1 ลำ 7.9 16.20 1 ไมระบุที่ตั้ง

48 บัลค โปรส จำกัด

(หุนไทยทั้งส้ิน)

(โครงการที่ 2)

ขนสงทางเรือ  1 ลำ 7.9 16.20 1 ไมระบุที่ตั้ง

49 บัลค โปรส จำกัด

(หุนไทยทั้งส้ิน)

(โครงการที่ 3)

ขนสงทางเรือ 1 ลำ 7.9 16.20 1 ไมระบุที่ตั้ง

50 บัลค โปรส จำกัด

(หุนไทยทั้งส้ิน)

(โครงการที่ 4)

ขนสงทางเรือ 1 ลำ 7.9 16.20 1 ไมระบุที่ตั้ง

51 เมอิอัทสึ (ไทยแลนด) จำกัด

(หุนญี่ปุนทั้งส้ิน)

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน

และผลิตภัณฑระหวางประเทศ

7.12 55.00 10 กรุงเทพฯ

(เขต 1)

52 เอส ซี กรุป โฮลดิ้ง จำกัด

(หุนไทยท้ังส้ิน)

ขนสงทางเรือ 1 ลำ 7.9 184.00 12 ไมระบุที่ตั้ง

53 นอรท รูฟทอป จำกัด

(หุนไทยทั้งส้ิน)

(โครงการที่ 1)

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย

ท่ีติดต้ังบนหลังคา 1.0 เมกะวัตต

7.1 50.00 2 ลพบุรี

(เขต 3)

54 นอรท รูฟทอป จำกัด

(หุนไทยทั้งส้ิน)

(โครงการที่ 2)

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย

ท่ีติดต้ังบนหลังคา 1.0 เมกะวัตต

7.1 50.00 2 แพร

(เขต 3)

55 นอรท รูฟทอป จำกัด

(หุนไทยทั้งส้ิน)

(โครงการที่ 3)

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย

ท่ีติดต้ังบนหลังคา 1.0 เมกะวัตต

7.1 50.00 2 นครสวรรค

(เขต 3)
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บริษัท / ผูรวมทุน ผลิตภัณฑ  
ประเภท  
กจิการ 

เงินลงทุน   
(ลานบาท) 

การจางงานไทย  
(คน) 

ที่ตั้ง   
(เขต) 

56 รูฟ เอ็นเนอรยี่ จำกัด

(หุนไทยท้ังสิ้น)

(โครงการที่ 4)

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย

ท่ีติดต้ังบนหลังคา 1.0 เมกะวัตต

7.1 50.00 2 กรุงเทพฯ

(เขต 1)

57 รูฟ เอ็นเนอรยี่ จำกัด

(หุนไทยท้ังสิ้น)

(โครงการที่ 5)

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย

ท่ีติดต้ังบนหลังคา 1.0 เมกะวัตต

7.1 50.00 2 กรุงเทพฯ

(เขต 1)

58 รูฟ เอ็นเนอรยี่ จำกัด

(หุนไทยท้ังสิ้น)

(โครงการที่ 6)

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย

ท่ีติดต้ังบนหลังคา 1.0 เมกะวัตต

7.1 50.00 2 กรุงเทพฯ

(เขต 1)

59 ลัคกี้ โซลาร จำกัด

(หุนไทยทั้งสิ้น)

(โครงการที่ 7)

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย

ท่ีติดต้ังบนหลังคา 1.0 เมกะวัตต

7.1 50.00 2 นนทบุรี

(เขต 1)

60 ลัคกี้ โซลาร จำกัด

(หุนไทยทั้งสิ้น)

(โครงการที่ 8)

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย

ท่ีติดต้ังบนหลังคา 1.0 เมกะวัตต

7.1 50.00 2 กรุงเทพฯ

(เขต 1)

61 แชมป เอ็นเนอรยี่ จำกัด

(หุนไทยท้ังสิ้น)

(โครงการที่ 9)

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย

ท่ีติดต้ังบนหลังคา 1.0 เมกะวัตต

7.1 50.00 2 สุราษฎรธานี

(เขต 3)

62 แชมป เอ็นเนอรยี่ จำกัด

(หุนไทยท้ังสิ้น)

(โครงการที่ 10)

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย

ท่ีติดต้ังบนหลังคา 1.0 เมกะวัตต

7.1 50.00 2 นครศรีธรรมราช 

(เขต 3)

63 แชมป เอ็นเนอรยี่ จำกัด

(หุนไทยท้ังสิ้น)

(โครงการที่ 11)

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย

ท่ีติดต้ังบนหลังคา 1.0 เมกะวัตต

7.1 50.00 2 ชุมพร

(เขต 3)

64 กรนี รูฟทอป จำกัด

(หุนไทยท้ังสิ้น)

(โครงการที่ 12)

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย

ท่ีติดต้ังบนหลังคา 1.0 เมกะวัตต

7.1 50.00 2 นครราชสีมา

(เขต 3)

65 กรีน รูฟทอป จำกัด

(หุนไทยท้ังสิ้น)

(โครงการที่ 13)

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย

ท่ีติดต้ังบนหลังคา 1.0 เมกะวัตต

7.1 50.00 2 อุบลราชธานี

(เขต 3)
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บริษัท / ผูรวมทุน ผลิตภัณฑ  
ประเภท  
กจิการ 

เงินลงทุน   
(ลานบาท) 

การจางงานไทย  
(คน) 

ที่ตั้ง   
(เขต) 

66 เว็ลธ เวนเจอรส จำกัด

(หุนไทยทั้งส้ิน)

โรงแรม 174 หอง 7.4 758.60 106 กรุงเทพฯ

(เขต 1)

67 สยามมงคล เดินเรือ จำกัด

(หุนไทยท้ังส้ิน)

ขนสงทางเรือ 1 ลำ 7.9 133.00 17 ไมระบุที่ตั้ง

68 เมืองทอง ฟารม จำกัด

(หุนไทยทั้งส้ิน)

ปุยอินทรีย 8,250 ตัน 

และไฟฟาจากกาซชีวภาพ 

1.03 เมกะวัตต

7.1 130.00 15 พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

69 โคราช ไบโอเอ็นเนอรย่ี จำกัด

(หุนไทยท้ังส้ิน)

ไฟฟาจากกาซชีวภาพ

4.2 เมกะวัตต

7.1 88.00 17 นครราชสีมา

(เขต 3)

70 เกียรติธานีกอสราง

และวัสดุภัณฑ จำกัด

(หุนไทยท้ังส้ิน)

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย

ที่ติดตั้งบนหลังคา  0.250 

เมกะวัตต

7.1 18.00 2 สมุทรปราการ

(เขต 1)

71 หมิง เอ็นจิเนียริ่ง 

(ไทยแลนด) จำกัด

(หุนมาเลเซียทั้งสิ้น)

SOLDER INGOT, SILVER 

INGOT และ COPPER INGOT 

จากของเสียหรือวัสดุที่ไมใชแลว

จากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 

1,700 ตัน โลหะมีคา (PRECIOUS 

METAL)  530 ตัน

7.27 70.60 27 พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

  รวม  7 หมวดอุตสาหกรรม  11,352.92 4,208 เขต 1   =  48 
เขต 2   =  49 
เขต 3   =  33 
ไมระบทุีต่ัง้ = 17 

หมายเหตุ เขต 1 ไดแก กรุงเทพฯ  นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 
เขต 2 ไดแก กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สระบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี อางทอง   

  ระยอง  และภูเก็ต  
เขต 3 ไดแก  59  จังหวัดที่เหลือ 






