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Established in 1964, Thailand Management Association (TMA) 
is a highly professional body of managers and executives, from 
all branches of business in Thailand who are dedicated to 
seeking and transferring knowledge through the exchange of the 
latest information on advanced managerial principles and practices 
in various fields. TMA activities, encompassing management 
development training, consulting services, seminars, and 
international conferences, are aimed at helping Thai leaders and 
managers stay abreast of the latest development in managerial 
concepts and practices. TMA also provides networking and 
knowledge sharing opportunities for business people and public 
policy makers to create better understanding and cooperation 
in driving management excellence of the Thai organizations. 
Upon realizing the necessity to keep Thailand competitive, TMA 
has, in several occasions, organized programs and activities 
involving world-class and internationally–renowned personalities 
in order to serve this particular objective.

พฤติบญัญตัิ
สมาชกิของสมาคมฯ ทกุคนพงึใส่ใจไว้เสมอว่า เราควรจะต้อง
1. ประพฤตตินเป็นพลเมืองด ีและต้องหมัน่ประกอบกรรมดต่ีอสังคม
2. พงึสงัวรอยูเ่สมอในความรบัผิดชอบต่อสงัคมโดยปฏบิตัใิห้สอดคล้องกบัประโยชน์

ของสาธารณชน 
3. ตระหนกัถงึความรบัผดิชอบ และหน้าทีท่ีจ่ะต้องปฏบิตัติามตวับทกฎหมายของแผ่นดนิ
4. ดํารงไว้ซึ่งชื่อเสียง และยึดถือกฎข้อบังคับของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่ง

ประเทศไทย
5. ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการ โดยคาํนึงถึงข้อพึงปฏิบัติของการจัดการ

ที่ดีของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย โดยละเว้นการใช้อาํนาจ หน้าที่ 
เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน

6. ตระหนักถึงศักดิ์ศรี ความเสมอภาคของทุกกลุ่มและบุคคล พึงละเว้นการปฏิบัติ
ที่มีอคติ

THE CODE OF CONDUCTS
Every member of the Association is expected to have full 
regard to the Code of Conducts and shall demonstrate:

1. Good citizenship and positive contribution to the society.
2. Ethical awareness and social responsibility by acting in 

accordance to public interest. 
3. Responsibilities and roles to comply with all of the laws and 

regulations.
4. Commitment to uphold the Association’s reputation and these 

Articles of the Association.
5. Commitment to achieve the objectives of the Association, with 

regard to the Code of Excellence Management Practice, and 
demonstrate no abuse of power and authority for personal gains.

6. Respect for the dignity and equality of all groups and 
individuals, and refrain from any action which might prejudice.

จดัทาํโดย : ฝ่ายสมาชกิสมัพนัธ์ 
สมาคมการจดัการธรุกจิแห่งประเทศไทย – TMA 
276 ซอยรามคาํแหง 39 (เทพลลีา 1) ถนนรามคาํแหง แขวงพลับพลา 
เขตวงัทองหลาง กรงุเทพฯ 10310

Thailand Management Association – TMA 
276 Soi Ramkhamhaeng 39 (Thepleela1)  Ramkhamhaeng Road, 
Plubpla, Wangthonglang,Bangkok 10310

Tel: 0-2319-7675-8, 0-2718-5601-4 
Fax: 0-2319-5666, 0-2718-6144  

Follow us: 

www.tma.or.th         TMA.Fanclub @tmafanclub

ตดิต่อลงโฆษณาได้ที ่ :
คณุวิทยา โทร. 0-2319-7675-8  ต่อ 253 อเีมล์. wittaya@tma.or.th 
คณุภณัฑริา โทร. 0-2319-7675-8  ต่อ 170 อเีมล์. phantira@tma.or.th

รู้หรือไม่คุณอาจจะกําลังโดนหุ่นยนต์แย่งงาน ? 

 ยงัจาํกนัได้ไหมเมือ่สมยัเดก็ๆ หุน่ยนต์ เป็นของเล่นทีน่ยิม
มากสดุ แต่ปัจจบุนัหุน่ยนต์เหล่านัน้ถกูพฒันาขึน้มาให้มคีวามสามารถ
เกอืบจะเทยีบเท่ากบัมนุษย์ จนได้รบัการขนานนามว่า หุน่ยนต์อจัฉรยิะ 
ซึง่เริม่เข้ามามบีทบาทสาํคญักบัชวีติของคนเรามากขึน้ หลายบรษิทั
ปลดพนักงานเพื่อลดค่าใช้จ่าย แต่จ้างหุ่นยนต์เข้ามาทาํงานแทน
พนักงานเหล่านั้น และล่าสุดได้เห็นสื่อหลายแห่งพาดหัวข่าว 
“หุ่นยนต์แย่งงานมนุษย์ทํา” 

 จากของเล่นกลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ และมาเป็นแรงงาน
อย่างทีเ่กดิขึน้แล้วตามร้านอาหารบางแห่งทีมี่การนาํหุน่ยนต์เข้ามา
เสิร์ฟอาหาร สร้างความแปลกตาให้กับลูกค้า โดยเฉพาะที่ประเทศ
ญี่ปุ่น ยิ่งไปกว่านั้น จะเห็นว่ามนุษย์ได้พัฒนาหุ่นยนต์ให้สามารถ
ดูแลคนป่วยได้แล้ว และตอนนี้คนญี่ปุ่นก็ตกงานกันเป็นจํานวน
มากขึ้น เพราะแรงงานหุ่นยนต์ ดังนั้นหากวันนี้เรายังทําสิ่งเดิมๆ 
ในพื้นที่เดิมๆ สักวันเราก็อาจจะโดนหุ่นยนต์เหล่านี้เข้ามาแทนที่
เช่นกัน 

 มนุษย์เป็นผู้สร้างและพัฒนาหุ่นยนต์ หน้าที่ของเราคือ
ต้องใช้หุ่นยนต์ให้เป็น ฉะนั้นเราจะทําอย่างไรเพื่อให้เราสามารถ
ควบคุมหุ่นยนต์ได้  
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*ข้อคิดเห็นหรือบทความในวารสารฉบับนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนซึ่งไม่มีข้อผูกพัน
กับ TMA แต่อย่างใด สามารถติดตามอ่าน TMA Magazine ได้ที่ www.tma.or.th
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Spotlight
เขยีนโดย ชเูกยีรต ิประทปีทอง 
ทีป่รึกษาอาวโุสการบรหิารทรพัยากรบคุคลและพฒันาองค์กร
เรยีบเรยีงโดย สมาคมการจดัการธรุกจิแห่งประเทศไทย (TMA)

	 คำ�ว่�	 “นวัตกรรม”	 มักจะคุ้นหูใน
วงก�รของนักบริห�รอยู่ไม่น้อยทีเดียว	
ต�่งกนักเ็ปน็เพยีงวิธกี�รนำ�คว�มรู้คว�ม
เข้�ใจของเรื่องนวัตกรรมไปดำ�เนินก�ร	
จึงอ�จจะทำ�ให้ได้ผลลัพธ์ท่ีแตกต่�งกันไป	
เพร�ะพืน้ฐ�นขององคก์รทีรั่บผดิชอบใน
ก�รบริห�รมีองค์ประกอบท่ีแตกต่�งกัน	
อ�ทิ	 ภ�รกิจขององค์กร	 แนวคิดของ
บุคล�กร	 วัฒนธรรมก�รทำ�ง�นของ
ทั้ งระดับบริห�รและระดับปฏิบัติก�ร	
เทคโนโลยีต่�งๆ

 ในฐานะผู้น�าขององค์กร นอกจากพื้น
ฐานจะต้องมีคุณลักษณะของความเป็นผู้น�า
แล้ว ความสามารถในการมองการณ์ไกลหรอื
การมีวิสัยทัศน์ที่ดีย่อมเป็นคุณสมบัติส�าคัญ 
และยิ่งเป็นผู ้มีความสามารถในการสร้าง
นวตักรรมตามแนวทางของความต้องการของ
องค์กรนัน้ๆ จะยิง่ส�าคญัมากยิง่ขึน้ โดยจะได้
รับความศรัทธาจากบุคลากรในองค์กรและ
เป็นตัวอย่างสร้างความเจริญต่อองค์กรนั้น
ยิง่ๆขึน้ไป ซึง่มตัีวอย่างให้เหน็เป็นทีป่ระจกัษ์
มากมายหลายองค์กร

 การสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่ง
นวัตกรรม(Innovative Organization) จึง
เป็นเรื่องส�าคัญมากๆ เพราะหากต้องการ
ความก้าวหน้าขององค์กรให้รดุไปข้างหน้าได้
เร็วและไกลอย่างยั่งยืน ต้องมีวิธีการท�าให้
บุคลากรในองค์กรมีความตื่นตัวสร้างสิ่ง
แปลกใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา โดยถือว่าเป็น
ภารกิจประจ�าตัวของทุกๆคน หรือเป็น DNA 
อยู่ในสายเลือดของแต่ละบุคคล

 ดังน้ันบางองค์กรยอมลงทุนตั้งหน่วย
งานเพ่ือท�าหน้าท่ีวจิยัและพฒันา(R&D) หรอื
หน่วยงานพัฒนาองค์กร หรือตั้งโครงการ
กิจกรรมเฉพาะกรณีโดยเปิดการแข่งขัน
ภายในเพือ่สร้างจติส�านกึคดิค้นสร้างสิง่ใหม่ๆ 
อาจเน้นเฉพาะงานของตนเอง หรอืข้ามหน่วย
งานอย่างต่อเนื่องก็ได้ โดยก�าหนดสิ่งจูงใจที่
เหมาะสมกับความพยายามและผลส�าเร็จ
ของงานเป็นส�าคัญ

 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าองค์กรใดตั้ง
โครงการอะไรข้ึนมาแล้ว หากผู้น�าองค์กร
ไม่สามารถน�าให้โครงการนัน้ๆเดนิหน้าต่อไป
ได้เลย ทั้งๆที่เป็นกิจกรรมพื้นฐาน (ซึ่งแต่ละ
องค์กรย่อมไม่จ�าเป็นต้องเร่ิมต้นเรื่องของ
กิจกรรมที่เหมือนกัน) เช่น กิจกรรม 5 ส. 
หรือกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (QCC.) ฉะนั้น
การสร้างจิตส�านึกเพื่อสร้างนวัตกรรมอย่าง
ต่อเนื่องย่อมยากท่ีจะเกิดขึ้นได้ในองค์กร
ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม 

นวัตกรรม
กับ ความสามารถ
ของผู้นำา

คว�มส�ม�รถ
ในก�รมองก�รณ์ไกล
หรือก�รมีวิสัยทัศน์ที่ดี
ย่อมเป็นคุณสมบัติ

สำ�คัญ
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Spotlight Spotlight
เขียนโดย คุณนุสติ คณีกุล
เรียบเรียงโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

Innovation

	 ถ้ า จ ะลองจำ ากั ดความ ให้ กั บคำ า
ว่า	 “นวัตกรรม”	 น่าจะหมายถึงการ
เปล่ียนแปลงเชิงบวกทางการผลิต	
กระบวนการ	 หรือการเปลี่ยนแปลง
ทางความคิด	 หรือน่าจะหมายถึงการทำา
ส่ิงต่างๆ	 ด้วยวิธีใหม่ๆ	 ซ่ึงเมื่อมีการนำา
นวัตกรรมมาใช้แล้ว	 เราคาดหวังว่า
ผลลพัธท์ี่ไดค้วรตอ้งดกีว่าเดมิ	ปจัจบุนัมี
การนำานวัตกรรมมาใช้ในหลายเรื่อง	เชน่	
การนำานวัตกรรมเขา้มาเพิม่ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการในองค์กร	 หรือแม้
หน่วยงานรัฐเองมีการนำานวัตกรรมมา
ใช้สำาหรับการกำาหนดนโยบายภาครัฐ	
เป็นต้น	 แต่สุดท้ายแล้วผู้นำานวัตกรรม
มาใช้ย่อมคาดหวังให้การบริหารจัดการ
ดีขึ้น	 หรือผู้ให้บริการย่อมคาดหวังว่า
ลกูคา้หรือผู้ใชบ้ริการจะมคีวามพงึพอใจ
มากขึ้น

Why is

 ส�าหรับองค์กรธรุกจิ นวตักรรมในเชงิความคดิ เชงิกระบวนการ และเชงิการผลติมคีวาม
สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน องค์กรธุรกิจย่อมต้องมีการสร้างนวัตกรรมในองค์กรเช่นกันเพื่อการ
พฒันาและหวงัผลให้ธรุกิจมคีวามเจรญิเตบิโตไปข้างหน้า หลายองค์กรมกีารสร้างนวตักรรม
ภายในองค์กรคอืการค้นคว้าหาความรูใ้หม่ๆ ค้นหาค�าตอบผ่านกระบวนความคดิด้วยบคุลากร
ภายในของตนเอง แม้จะสามารถมนีวัตกรรมในการผลติ แต่อาจท�าให้ไม่สามารถเข้าถงึความรู้ 
และความต้องการของลกูค้าได้อย่างทัว่ถงึและชดัเจน ตวัอย่างทีน่่าจะเป็น classic case กรณี
นี้คือบริษัทผลิตกล้องถ่ายรูปและฟิล์มถ่ายรูปที่ยังติดกับดักกรอบความคิดเดิม ยังคงผลิต
สินค้าที่สวนทางกับ global trend ที่ผู้บริโภคหันมาใช้กล้องถ่ายรูป digital กันมากขึ้น แม้ว่า
บริษัทดังกล่าวสามารถผลิตกล้อง digital ได้เป็นตัวแรกของโลกก็ตาม นี่คือตัวอย่างของ
องค์กรทีม่นีวตักรรมในเชิงการผลติ มเีทคโนโลยพีร้อม แต่ตดิกบัดกัความคดิเดมิหรอือาจจะ
ขาดนวัตกรรมเชิงความคิด เป็นต้น

หลายองค์กรมีการสร้าง
นวัตกรรมภายในองค์กรคือการ
ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ	ค้นหา
คำาตอบผ่านกระบวนความคิด

ด้วยบุคคลากรภายในของตนเอง	
แม้จะสามารถมีนวัตกรรมในการผลิต	
แต่อาจทำาให้ไม่สามารถเข้าถึงความรู้	

และความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างทั่วถึงและชัดเจน

 ปัจจุบันมีการสร้างนวัตกรรมของ
องค์กรอีกรูปแบบ คือ นวัตกรรมแบบเปิด
(Open Innovation) โดยรบัเอาแนวคดิใหม่ๆ
จากภายในหรอืจากภายนอกองค์กรมาต่อยอด 
ซึ่งองค์กรไม่จ�าเป็นที่จะต้องเร่ิมต้นค้นคว้า
วจิยัด้วยตนเองทัง้หมดตัง้แต่เริม่ต้น เพยีงแต่
ต้องคอยติดตามความรู้ ความคิดใหม่ๆจาก
ภายนอกอย่างสม�่าเสมอ ซึ่งดูเหมือนว่า
แนวคิด Open Innovation ก�าลังเป็นที่นิยม
ในองค์กรธุรกิจ ข้อดีที่เห็นได้ชัดคือ การได้
รับแนวคิดที่หลากหลายและรวดเร็วทั้งจาก
พนักงานในองค์กรเอง รวมถึงลูกค้า คู่ค้า 
และผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านต่างๆ ที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสินค้าหรือบริการให้
เกิด value creation สามารถตอบสนอง
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าและตลาด

อยู่ตลอดเวลา 
 ดังนั้นค�าว่า “นวัตกรรม” ในเชิงของ
องค์กรธุรกิจจึงเป็นเหมือนพลังขับเคลื่อนให้
องค์กรมีการพัฒนา มีการเจริญเติบโต
ก้าวหน้า และสามารถตอบสนองต่อลูกค้าได้
ทันในยุคที่ความต้องการและตลาดมีพลวัตร
ตลอดเวลา ในเชิงของผู้บริโภคหรือลูกค้า 
การที่องค ์กรธุรกิจแข ่ง ขันกันในการม ี
นวัตกรรมในสินค้าหรือบริการต่างๆ ย่อมจะ
เป็นประโยชน์ของผู ้บริโภคที่จะได้บริโภค
สนิค้าหรือบรกิารทีม่คีวามแปลกใหม่ แตกต่าง 
และในเชงิเศรษฐศาสตร์ การมนีวตักรรมย่อม
ส่งผลให้เศรษฐกิจมี Value Creation มีการ
ขับเคลื่อนไปข้างหน้า และมีความสามารถ
ในการแข่งขันได้

องค์กรธุรกิจ
ย่อมต้องมีการสร้าง
นวัตกรรมในองค์กร	

เพื่อการพัฒนาและหวังผล
ให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโต

ไปข้างหน้า



10 11

Spotlight Spotlight

	 เมื่อความรู้ความสามารถของผู้น�าใน
ยุค	 4.0	 ไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าใด	 แต่
ปัจจยัท้าทายส�าหรบัผูน้�า	คอื	การปรบัมมุมอง	
และทศันคต	ิ เพือ่บ่มเพาะ	 Great	 Leader	
ขึน้สูร่ะดบัสงู	เป็นตวัแทนแถวหน้า	สร้างแรง
บนัดาลใจให้แก่พนกังาน	 เพือ่ช่วยผลกัดนั
ผลลพัธ์อนัยอดเยีย่มแก่ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี

	 ผู้น�าจากองค์กรนับล้านบนโลกใบนี้			
จะมสีกักีค่นทีส่ร้างความไว้ใจ		ปลกุพลงัด้าน
บวกให้ทมีงาน	และเตมิเตม็	Passion	เพือ่
ต่อยอดโอกาสให้กบัทมีงานได้?

เคล็ดลับของการสื่อสาร

	 โลกย่ิงน่าสนใจเมื่อยุคแห่งเทคโนโลยี
การสื่อสารตอกย�้าภาพความล้มเหลวในการ
บริหารของผู้น�าระดับสูง	 ซึ่งทักษะที่บ่งบอก
ถึงความล้มเหลวอย่างเด่นชัดก	็คือ

 1.	ล�าเอียง	–		แม้ผู้น�าจะใช้วิธีการโค้ช	และให้	Feedback	ทีม
ได้ดีเพียงใด	แต่หากยังคงปิดกั้นวิธีคิดใหม่ๆ	กลับจะยิ่งสร้างพลังงานด้าน
ลบ	เป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านอื่นๆ	ด้วย

 2.	ไม่รับฟัง	–	ยุคของเทคโนโลย	ีและสังคมออนไลน์	รูปแบบของ
การสื่อสารที่หลากหลายส่งผลให้ผู้น�ายุคใหม่เชื่อกับกระแส	 มากกว่าทีม		
และเมื่อการแปลความหมายจากการสื่อสารผิดพลาด	 ย่อมส่งผลกระทบ
ต่อความร่วมมือที่จะได้รับจากทีมด้วย		

	 3.	ต�าหน	ิ –	หลายปัญหาที่ลุกลามในทีมและกระทบต่อองค์กรใน
ระยะยาว	ซึ่งผู้น�าน้อยคนที่จะยอมรับและมองเห็นตนเอง	

	 4.	ยดึตดิ	–	ผูน้�าจ�านวนมากมองความส�าเรจ็	จากวธิกีารเดมิๆ	โดย
ปิดกั้นการสนับสนุนจากส่วนอื่นๆ	และไม่ยอมรับการผสมผสานจาก
ความแตกต่างหลากหลาย

	 ดังนั้น		เมื่อพฤติกรรมบางประการ	ยังคงปิดกั้นความคิด	ทัศนคติและมุมมอง
ของผู้น�าระดับสูง	 ในระยะยาวจึงกลายเป็นข้อจ�ากัดส�าคัญในการขับเคลื่อนความ
เปลี่ยนแปลงในระดับอื่นๆ	ขององค์กร

	 เคล็ดลับของการสื่อสารส�าหรับผู้น�า		
จากการศึกษาโดย	 Angeles	 Arr ien	
นักมานุษยวิทยากับผู้น�าระดับสูงท่ัวโลกพบ
ว่า	 หากจะดึงศักยภาพการสื่อสารที่ซ่อนอยู	่
ให้เชื่อมกับผู้ฟัง	 รวมทั้งปรับให้เข้ากับการ
บรหิารคนยคุใหม่	ท่ามกลางความหลากหลาย		
ควรให้ความส�าคัญ	กับประเด็นต่างๆ	ดังต่อ
ไปนี้

1.	Show	up	and	Choose	to	be	present
	 การรับฟังอย่างมีสมาธิ	 ให้เกียรติ	 และเข้าใจ	 ช่วยสร้างความผูกพันเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการสื่อสารอย่างสร้างสรรค	์

2.	Pay	Attention	to	what	has	heart	and	meaning 
	 กระบวนการสือ่สารเพือ่เชือ่ม	Connection	วธิกีารโค้ช	การให้ข้อมลูย้อนกลบั
(Feedback)	 ยังคงเป็นสิ่งที่ได้ผล	 แต่ต้องมั่นใจว่าผู้น�าปราศจากความตึงเครียด
(Tension)	เพราะ	“Tension	Block	Connection”	

3.	Tell	the	Truth	without	Blame	or	Judgement
	 ข้อมลูทีบ่ดิเบอืน	ย่อมไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาใดๆ	ได้	การทีผู่น้�าช่วยกระตุน้
กระบวนการแก้ปัญหาให้ทีมอย่างสร้างสรรค์	 จะยิ่งสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ	
(Trusted	Leader)ให้กับทีม

4.	Be	Open	to	Outcome,	Not	Attach	to	Outcome 
	 ผู้น�าบนโลกนี้ต้องการขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่สุดยอด		แต่น้อยคนนักที่จะสร้าง
แรงจูงใจให้ทีม	เพื่อให้เกิดการยอมรับ	และพลังสนับสนุนซึ่งมาจากแรงขับเคลื่อน
ในเชิงบวก	

	 คณุเคยนบัไหมว่า	 ตลอดชวีติการท�างานของคณุมีหวัหน้ามาแล้วทัง้หมดกีค่น?	 และใน
จ�านวนนัน้มีหัวหน้าที่ท�าให้คุณจดจ�าและระลึกถึงเสมอทั้งหมดกี่คน?

	 หลักสูตรความร่วมมือTMA	และ	Berkeley	ECI	จากสหรัฐอเมริกา	Leadership	
Communication	2017	(Berkeley	ECI	Certificate	Program)	ก้าวเข้าสู่ปีที่	4	รุ่นที	่
6	ระหว่างวนัที	่17-19	และ	25-26	พฤษภาคม	2560	นี(้หลกัสตูร	5	วนั)		ตดิต่อสอบถาม
ข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติมที่	คุณกฤษณปัทม์(ก้อง)	โทร.	086-310-2543	/	02-319-7677	
#268	หรือ	E-mail	:	kritsanaphat@tma.or.th

“We all have the capacity to 
inspire and empower others. 
But we must first be willing 

to devote ourselves to 
our personal growth and 
development as leaders” 
From Harvard Business 

Review

4	พฤติกรรมที่ท�าให้การสื่อสารล้มเหลว
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สำาหรับผู้นำา
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Competitiveness Competitiveness

	 เมื่อกล่าวถึงการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	 มักมีค�ากล่าวที่ว่า	 ภาคธุรกิจ
เอกชนเป็นเสมือนเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตไปข้างหน้า	ในขณะที่ 
ภาครัฐมีบทบาทเป็นผู้อ�านวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐาน	 และการสร้างสภาพแวดล้อม 
และบรรยากาศให้ภาคธุรกิจเอกชนสามารถด�าเนินธุรกิจ	 และแข่งขันกับโลกได้อย่างเต็มศักยภาพ	 
ซ่ึงปัจจุบัน	 ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างตระหนักและมีความเข้าใจในบทบาทของแต่ละฝ่ายมากยิ่งขึ้น	 
และได้เกดิการหารือเพือ่ปรับปรุงและยกระดบัขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศให้มากยิง่ขึน้	 
ซ่ึงในส่วนของภาครัฐก็ได้มีความพยายามปรับปรุงกฎระเบียบและพัฒนากลไกการให้บริการ 
และอ�านวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง

ความสะดวกในการดำาเนินธุรกิจ
ของไทยในสายตาธนาคารโลก

ประเทศไทยได้รับการจัด
อันดับเป็นประเทศที่มีความ
ง่ายในการประกอบธุรกิจ
ในอันดับที	่46	จาก	190	
เขตเศรษฐกิจทั่วโลก

เขยีนโดย คณุพรกนก วภูิษณวรรณ
ผูอ้�ำนวยกำรศนูย์ TMA Center For Competitiveness

 อย่ำงไรก็ตำม ในยุคที่โลกของธุรกิจ
กำรค้ำเชือ่มต่อเป็นผนืเดยีว ผูล้งทนุท�ำธรุกจิ
กำรค้ำมทีำงเลอืกมำกขึน้ในกำรเลอืกสถำนทีต่ัง้
จำกทีใ่ดในโลกท่ีมคีวำมสะดวกและเอือ้อ�ำนวย
ต่อกำรด�ำเนนิธรุกจิเพ่ือท�ำกำรค้ำกบัคนทัง้โลก 
ดังนั้น กำรพัฒนำปรับปรุงใดๆ ที่เกิดขึ้นจะ
มุ่งหวังเพียงท�ำให้ดีขึ้นกว่ำที่เคยท�ำอยู่เพียง
อย่ำงเดยีวยงัไม่เพยีงพอ แต่จะต้องค�ำนงึด้วย
ว่ำประเทศอื่นๆ ในโลกได้พัฒนำไปมำกน้อย
เพยีงใด และเรำอยูต่รงจดุใดเมือ่เปรยีบเทยีบ
กับประเทศอื่นในโลก

 ต่อประเดน็นี ้มรีำยงำนฉบบัหนึง่ทีเ่ป็น
ประโยชน์ทีจ่ะช่วยให้เรำเข้ำใจสถำนภำพของ
ประเทศไทยว่ำมสีภำพแวดล้อมและบรรยำกำศ
เอื้ออ�ำนวยต่อกำรด�ำเนินธุรกิจมำกน้อย
เพียงใดเมือ่เปรยีบเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ ในโลก 
คือ รำยงำน Doing Business ที่ธนำคำรโลก
ได้เริม่จดัท�ำขึน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมำ 
โดยรำยงำนดงักล่ำวน�ำเสนอผลกำรจดัอนัดบั
ควำมยำก-ง่ำยในกำรประกอบธรุกจิ (Ease of 
Doing Business) ของประเทศต่ำง ๆ  ทัว่โลก 
โดยกำรส�ำรวจควำมคิดเห็นของบริษัทที่
ปรึกษำด้ำนต่ำง ๆ อำทิ ด้ำนกฎหมำย ด้ำน
บัญชี เป็นต้น เกี่ยวกับประสิทธิภำพของ
หน่วยงำนรฐัทัง้ขัน้ตอน ระยะเวลำ ค่ำใช้จ่ำย 
กฎ ระเบยีบทีเ่กีย่วข้องกบักำรประกอบธรุกจิ
ว่ำเอื้อต่อผู้ประกอบธุรกิจเพียงใด โดยมีตัวชี้
วัดรวม 10 ด้ำน ตำมวงจรธุรกิจตั้งแต่จัดตั้ง
ธุรกิจจนปิดกิจกำร ได้แก่ กำรเริ่มต้นธุรกิจ 
กำรขออนุญำตก่อสร้ำง กำรขอใช้ไฟฟ้ำ 
กำรจดทะเบียนทรัพย์สิน กำรได้รับสินเช่ือ 
กำรคุ้มครองผู้ลงทุน กำรช�ำระภำษี กำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศ กำรบงัคับใช้สญัญำ และกำร
แก้ปัญหำกำรล้มละลำย โดยมีเกณฑ์กำร
วดัผล 4 เรือ่งคอื ขัน้ตอน ระยะเวลำ ค่ำใช้จ่ำย 
และกฎระเบียบของทำงรำชกำร

 ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในกำรจัดอันดับของ
ธนำคำรโลกใช้กำรเปรยีบเทยีบระยะห่ำงของ
ผลกำรพัฒนำประสิทธิภำพในแต่ละตัวชี้วัด
ของประเทศต่ำงๆ เมื่อเทียบกับประเทศท่ีมี
แนวปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) หรือที่
เรียกว่ำ Distance to Frontier (DTF) ซึ่งผล
กำรจัดอันดับตำมรำยงำนฉบับล่ำสุดของ
ธนำคำรโลกที่น�ำออกเผยแพร ่เมื่อวันที่  
26 ตลุำคม 2559 คอืรำยงำน Doing Business 
2017 (เนือ่งจำกเป็นกำรมองไปข้ำงหน้ำ 1 ปี) 
ปรำกฏว่ำประเทศไทยได้รับกำรจดัอนัดบัเป็น
ประเทศทีม่คีวำมง่ำยในกำรประกอบธรุกจิใน
อันดับที่ 46 จำก 190 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก 
โดยคำ่คะแนน DTF ของประเทศไทยเทำ่กับ 
72.53 ซึง่ดขีึน้จำกปีทีแ่ล้วทีไ่ด้ 71.42 แต่อยูใ่น
อันดับท่ี 46 เช่นเดียวกัน (ตำมรำยงำน 
Doing Business 2016 ประเทศไทยอยู่ใน
อันดับที่ 49 แต่ในรำยงำนฉบับล่ำสุดมีกำร
ปรับอันดับย้อนหลัง) 

 เมื่อพิจำรณำผลกำรจัดอันดับของ
ประเทศไทยในรำยละเอยีดพบว่ำ หำกพิจำรณำ
โดยอันดับ ประเทศไทยมีอันดับที่ดีในด้ำน
กำรแก้ปัญหำกำรล้มละลำย และกำรคุม้ครอง
ผูล้งทนุซึง่อยูใ่นอนัดบัที ่23 และ 27 ตำมล�ำดบั
ในขณะที่ด้ำนที่อยู่ในอันดับค่อนขำ้งต�่ำได้แก่ 
กำรช�ำระภำษี กำรเริ่มต้นธุรกิจ และกำรจัด
ทะเบยีนทรัพย์สนิ ซึง่มอีนัดบัที ่109 78 และ 
68 ตำมล�ำดับ

VOTE
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 อย่ำงไรก็ตำม หำกพิจำรณำจำกระยะ
ห่ำงจำกประเทศทีม่ผีลกำรด�ำเนนิกำรทีด่สีดุ
หรือ World Best พบว่ำด้ำนที่ประเทศไทย
มผีลกำรด�ำเนนิกำรใกล้เคยีงกบั World Best 
มำกที่สุด คือ กำรขออนุญำตก่อสรำ้ง และ
กำรเริ่มต้นธุรกิจ ที่มีระยะห่ำง 11.75 และ 
12.95 คะแนนตำมล�ำดบั ส่วนด้ำนทีม่รีะยะห่ำง
มำกทีส่ดุ คอื ด้ำนกำรได้รบัสนิเช่ือทีม่รีะยะห่ำง
ถงึ 50 คะแนน โดยนวิซแีลนด์เป็นประเทศที่ 
World Best ในทั้งสำมด้ำน

 นอกจำกนั้น เมื่อเปรียบเทียบผลกำร
จัดอันดับตำมรำยงำนประจ�ำปี 2559 และ 
2560 (Doing Business 2016, 2017) หำก
พจิำรณำโดยคะแนนประเทศไทยมคีะแนนดขีึน้
ถึง 6 ด้ำน คงที่ 3 ด้ำน และลดลง 1 ด้ำน 
แต่กลบัมอีนัดบัดขีึน้เพยีง 3 ด้ำน ลดลง 6 ด้ำน
และคงที ่ 1 ด้ำน อนัเป็นกำรสะท้อนให้เหน็ว่ำ 
กำรพฒันำปรับปรงุให้ดขีึน้เพยีงเลก็น้อยโดย
เทียบเคียงกับกำรด�ำเนินงำนในอดีตเพียง
อย่ำงเดยีวยงัไม่เพียงพอ แต่จะต้องตัง้เป้ำหมำย
โดยเทียบเคียงกับแนวปฏิบัติที่ดีให้มำกที่สุด 

 ทั้งนี้ ด้ำนที่ประเทศไทยมีอันดับดีขึ้น
ได้แก่ กำรเริม่ต้นธรุกจิ (Starting a Business) 
และกำรได้รบัสนิเชือ่ (Getting Credit) ทีดี่ขึน้ 
15 อันดับเท่ำกัน กำรแก้ปัญหำล้มละลำย 
(Resolving Insolvency) ดข้ึีน 3 อนัดบั โดย
ธนำคำรโลกได้กล่ำวถงึประเทศไทยในรำยงำนว่ำ 
ประเทศไทยได้ปรับปรุงสภำพแวดล้อมทำง
ธรุกจิโดยมกีำรปฏริปูใน 3 ด้ำน ได้แก่ กำร
ช่วยให้กำรเริม่ต้นธรุกจิในประเทศไทยสะดวกขึน้
ด้วยกำรสร้ำงระบบกำรบริกำรจ่ำยเงินลง
ทะเบยีนไว้ทีจ่ดุเดยีวกนั (One Stop Service) 
และยงัลดระยะเวลำในกำรขอรบัตรำประทบั
ของบริษัท นอกจำกนี้ ประเทศไทยยังได้
ปรับปรุงกำรเข้ำถึงข้อมูลดำ้นสินเชื่อโดยเร่ิม
ให้ข ้อมูลคะแนนสินเชื่อแก่ธนำคำรและ
สถำบนักำรเงนิ รวมถงึท�ำให้กำรแก้ไขปัญหำ
กำรล้มละลำยรวดเรว็ขึน้ด้วยกำรปรบัโครงสร้ำง
ของบริษัทขนำดกลำงและขนำดย่อมใหม่ 
และกำรปรับปรุงกฏระเบียบที่เก่ียวข้องกับ
ช�ำระบญัชขีองบรษิทัให้มคีวำมคล่องตวัมำกขึน้

 ส่วนด้ำนที่มีอันดับต�่ำลงมี 6 ด้ำน 
ได้แก่ กำรขออนญุำตก่อสร้ำง (Dealing with 
Construction Permits) กำรขอใช้ไฟฟ้ำ (Getting 
Electricity) กำรจดทะเบยีนทรพัย์สนิ (Registering 
Property) กำรคุม้ครองผูล้งทนุ (Protecting 
Minority Investors) ด้ำนกำรช�ำระภำษี 
(Paying Taxes) และกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
(Trading Across Border) ในขณะทีด้่ำนกำรบงัคบั
ใช้สญัญำ (Enforcing Contracts) มอีนัดบัคงที่ 

 ทัง้นี ้หำกเปรยีบเทยีบผลกำรจัดอนัดบักบัประเทศต่ำง ๆ  ในรำยงำน Doing Business 2017 ประเทศไทยยงัอยูใ่นกลุม่ 50 ประเทศแรก
ของโลก เป็นอนัดบัที ่9 ของเอเชยี และอนัดับที ่3 ของอำเซยีน แต่อย่ำงไรกต็ำม กำรปฏริปูประสทิธภิำพภำครฐัต้องด�ำเนนิกำรอย่ำงต่อเนือ่ง 
และต้องมกีำรพฒันำอย่ำงก้ำวกระโดดเนือ่งจำกอตัรำเร่งกำรปฏริปูของประเทศเพือ่นบ้ำนในอำเซยีนเป็นไปอย่ำงรวดเรว็ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงในรำยงำน 
Doing Business 2017 นี ้พบว่ำประเทศบรไูน และประเทศอนิโดนเีซยี มกีำรปฏริปูอย่ำงมำกโดยมอัีนดับดีขึน้อย่ำงก้ำวกระโดด ดงัแผนภำพ

 = Doing Business reform making it easier to do business.       = Change making it more difficult to do business.
 ที่มำ: Doing Business 2017, World Bank

 ภายหลังที่ธนาคารโลกเผยแพร่รายงาน Doing Business 2017 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้จัด
ประชุมชี้แจงผลการจัดอันดับของประเทศไทยตามรายงานดังกล่าวในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์  
รองนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชนเข้าร่วมด้วย ซึ่งในการประชุม รองนายกได้ให้หน่วยงานรัฐที่ 
เกี่ยวข้องต่าง ๆ เร่งปรับปรุงบริการเพื่อให้อันดับของประเทศไทยดีขึ้น โดนตั้งเป้าไว้ที่อันดับ 30 ในรายงาน Doing Business 2018

แผนภำพแสดงค่ำคะแนน Distance to Frontier ของประเทศไทย เทียบกับประเทศสิงคโปร์ มำเลเซีย บรูไน เวียดนำม และอินโดนีเซีย
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 When discussing about building competitiveness of a country, it is often said that 
private sector play role as main the engine that drive things forward. Governments 
are the facilitators who provide infrastructure and environment that support enable 
the private sector to grow their businesses and competitiveness in full potential. 
Nowadays both governments and private sector have realized their role much better. 
For Thailand, there are effort going on regarding improving and increasing the country’s 
competitiveness. The Government has continuously amended and improved its 
regulatory and service mechanism to support the private sector. 

Ease of Doing Business 
in Thailand:  Outlook from World Bank

In the report Thailand was 
ranked	46th	place	form	
190	economies	worldwide	
with average DTF score 

at 72.53 - increasing from 
71.42	in	previous	report.	

However, the rank 
remains	at	no.	46	

Written by Pornkanok Wipusanawan
Director of TMA Center For Competitiveness 

 However, businesses these days 
are interconnected globally. Entrepreneurs 
can set up their business at any location 
that is convenient and offers better 
benefits when it comes to trading across 
borders. Therefore, any improvement and 
development should not only aim for 
being better. How other countries are 
doing and where Thailand is now 
compared to other must also be key 
points to consider. 

 There is one useful report that will 
give us a better idea on competitiveness 
of Thailand considering environment and 
atmosphere in starting and operating 
business in comparison to other economies. 
The report is called Doing Business 
Report which has been published by the 
World Bank since 2003. The report 
presents rankings of 190 economies in 
terms of ease of doing business. The 
data were collected from interviewing 
professional consultants in various fields 
such as law firms, accounting firms and 
more. 

 The study contains quantitative 
measures of governmental units’ 
efficiency on procedures, official time, 
official cost and regulations on how 
supportive they are for entrepreneurs. 
The measure combines ten index related 
to life cycle of a business from start to 
closing down which are starting a 
business, dealing with construction 
permits, employing workers, registering 
property, getting credit, protecting 
investors, taxes, trading across borders,   
connection and closing a business.

 The World Bank used a comparison 
methodology in ranking each country’s 
competitiveness. It measures the 

distance of each economy to the 
“frontier,” (Distance to Frontier – DTF) 
which represents the best performance 
observed on each of the indicators across 
all economies.  The latest report was 
published on 29 October 2016 as Doing 
Business 2017 (as it is looking at the 
business environment of the Next year 
forward). In the report Thailand was 
ranked 46th place form 190 economies 
worldwide with average DTF score at 
72.53 - increasing from 71.42 in previous 
report. However, the rank remains at no. 
46 (in Doing Business 2016 Thailand was 
ranked 49th but the ranking of 2016 
issue had been retrospectively adjusted 
in 2017 issue).  

 Looking deeper into the data, 
Thailand has satisfactory rankings in 
Resolving Insolvency (rank 23rd ) and 
Protecting Minority Investors (rank 27th 
). On the other hand Thailand has low 
ranking in some indicators: Paying Tax 
(rank 109th ), Starting a Business (rank 
78th ) and Registering Property (rank 
68th ). 

Competitiveness Competitiveness
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 However, when compared to World 
Best Performance, Thailand score gaps 
are quite close with them in Construction 
Permits (11.75 points gap) and Starting a 
Business (12.95 points gap). The indicator 
that has the biggest gap is Getting 
Credit which is 50 points different from 
New Zealand which is the World Best 
in all three indicators. 

 Furthermore, when comparing the 
results of Doing Business 2016 and 2017, 
it is found that Thailand has slightly 
improved from last year.  In Doing 
Business 2016 we gained better score 
in three indicators, remained the same 
in one indicator and dropped in one 
indicator while in 2017 report we gained 
better score in only three indicators, 
dropped in six indicators and remain the 
same in one indicator. This reflects that 
improvement using the previous year 

score as benchmark is impractical. Thailand 
must set World Best standard as the 
goal to achieve. 

 We gained better score in Starting 
a Business and Getting Credit with both 
indicators moved up 15 positions. Resolving 
Insolvency moved up three positions. 
The report mentioned that Thailand has 
improved the ease in doing business by 
reforming three dimensions: 1st creating 
a single window for registration payment 
(One Stop Service) and reducing the 
time to obtain a company seal, 2nd 
improving access to credit information 
by starting to provide credit scores to 
banks and financial institutions and 3rd 
resolving insolvency easier by introducing 
new restructuring for small and medium-size 
companies and by streamlining provisions 
related to company liquidation. 

 Thailand moved down positions in 
these following indicators: Dealing with 
Construction Permits, Getting Electricity, 
Registering Property, Protecting Minority 
Investors, Paying Taxes and Trading 
across Border. While remained the same 
rank in Enforcing Contracts. 

 In Doing Business 2017 Thailand is still ranked in top 50 economies; rank 9th in Asia and rank 3rd  in ASEAN. Nevertheless, 
governmental efficiency reform must be a continuous practice. Moreover, the improvement must be a leap as our fellow ASEAN 
countries are also accelerating their efficiency. The content of Doing Business 2017  shows that Brunei and Indonesia have 
leaped up their ranking significantly as shown in the chart below: 

 

= Doing Business reform making it easier to do business.     = Change making it more difficult to do business.
 ที่มำ: Doing Business 2017, World Bank

 After the World Bank published Doing Business 2017, Office of the Public Sector Development Commission 
(OPDC) convene a meeting with related governmental offices and representatives of the private sector to discuss 
Thailand’s Ease of Doing Business ranking according to that report on 4th November 2016. Mr. Somkid Jatusripitak 
Deputy Prime Minister who chaired the meeting urged all responsible agencies to expedite their service improvement 
and solve obstructing issues in order to put Thailand in the list of top 30 economies in Doing Business 2018. 

This cart presents Distance to Frontier score of Thailand compared to Singapore, Malaysia, Brunei, Vietnam and Indonesia
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เขียนโดย คุณศิรัถยา อิศรภักดี
เรยีบเรยีงโดย สมาคมการจดัการธรุกจิแห่งประเทศไทย (TMA)

สิงคโปร์
	 คงจะปฏเิสธไม่ไดว่้า	“นวตักรรม”	(Innovation)	ถอืเปน็หวัใจหลกัในการขบัเคลื่อนธรุกจิทัง้ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ใหป้ระสบ
ความสำาเร็จอยา่งยัง่ยนื	แต่ใครหลายคนอาจยังไมแ่นช่ดัในความหมายของคำาว่า	“นวตักรรม”	มากนกั	เพราะเมื่อแบรนดต์า่งๆ
ออกสินค้าหรือบริการใหม่	 มักโฆษณาโดยใช้คำานี้มาเป็นจุดขายเสมอ	 แท้ที่จริงแล้วสิ่งที่จะนับเป็นนวัตกรรมได้นั้น	 ต้องมี
องค์ประกอบหลักด้วยกันสองประการ	คือ

INNOVATION
ตั้งเป้าขึ้นแท่นเบอร์หนึ่งโลก

1.	 สินค้าและบริการนั้น	 ต้องเป็นส่ิงใหม่ 
	 ในโลก	โดยทีย่งัไมเ่คยมใีครทำามากอ่น	 
	 (New	Thing	in	the	World)
2.	 สินค้าและบริการนั้น	 ต้องมีเราเป็น 
	 เจ้าเดียวที่ทำาได	้(First	Mover)

ด้านนวัตกรรม
 แต่นวตักรรมบนโลกใบนีม้ไิด้จ�ากดัอยูเ่พยีงแค่บรษิทัทีผ่ลติสนิค้าและบรกิารเพยีงอย่าง
เดยีว บรรดาประเทศชัน้น�าของโลกต่างหนัมาให้ความส�าคญักับการคดิค้นนวตักรรมในระดบั
ชาติมากขึ้น โดยเฉพาะนวัตกรรมในด้านดิจิทัล ดังจะเห็นได้จากงานเวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรั่ม 
ครัง้ทีผ่่านมา ณ เมอืงดาวอส ประเทศสวสิเซอร์แลนด์  ท่ีมกีารจดัอันดบัประเทศทีม่เีทคโนโลยี
พร้อมสูงสุดส�าหรับการปฏิวัติเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานดิจิทัล มีทั้งหมด 7 ประเทศ คือ 
ฟินแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน อิสราเอล เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์ 
ซึ่งนับเป็นเพียงชาติเดียวในทวีปเอเชียที่ได้รับการยอมรับในเรื่องนี้

ค�ำถำมคือ “สิงคโปร์ ท�ำอยำ่งไรจึงพัฒนำ
ชำติไปได้ไกลในระดับโลก?”

 นัน่เพราะรฐับาลของสงิคโปร์ได้ก�าหนด
เร่ืองการพัฒนาระบบดิจิทัลให้รองรับการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นวาระแห่งชาติ 
ตั้งแต่ปี 2557 โดยมีวิสัยทัศน์ของประเทศ
เพือ่เป็น “ชาตอิจัฉรยิะ” หรอื “Smart Nation” 
ชาตแิรกของโลก ที่น�าเทคโนโลยีมาปรับใช้
ในการแก้ปัญหาต่างๆให้กบัผูค้น ภายใต้วสิยั
ทัศน์ 3E กับ 1A นั่นคือ “Everyone, Every-
thing, Everywhere, All the time” เพื่อเป็น
ศูนย์กลางนวัตกรรมเทคโนโลยีอย่างแท้จริง

 โดยในปีที่ผ่านมา สิงคโปร์เปิดตัว
นวัตกรรมสินค้าและบริการที่ประยุกต์ใช้
ดิจิทัลเทคโนโลยีมาให้โลกได้ยลโฉมกัน
มากมาย อาทิเช่น

 • แท๊กซี่ไร้คนขับอัจฉริยะ น�าร่องใช้
งานจริงแล้วเป็นแห่งแรกของโลก

 • Lattice80 ฟินเทคฮับใหญ่ที่สุดใน
โลก มีพื้นที่มากกว่า  30,000 ตารางฟุต 
เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางฟินเทคโลก

 • หุน่ยนต์อ่ำนชัน้หนงัสอื ช่วยจดัและ
ตรวจสอบหนงัสอืทัง้หมดในหอสมดุแห่งชาติ
สงิคโปร์ (NLB) เพือ่เพ่ิมความแม่นย�าในการ
จัดชั้นหนังสือและแบ่งเบาภาระให้เจ้าหน้าที่  

 • Robo Coach หุ่นยนต์ช่วยคนชรา
ออกก�าลังกายที่ศูนย์กิจกรรมผู้สูงวัยท้องถิ่น
เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

 • สกำย กรนีส์ (Sky Greens) นวตักรรม
การปลูกผักใบเขียวแนวตั้ง เพื่อเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตรและประหยัดแรงงานใน
การดูแล

 กว่าจะมาเป็นนวัตกรรมล�้ายุคเหล่าน้ี 
สิงคโปร์ต้องใช้ความพยายามอย่างมากใน
การรวบรวมบุคลากรทั้งจากภาครัฐและ
เอกชนที่มีความรู ้  และเชี่ยวชาญจาก
หลากหลายสาขาอาชีพ ไม ่ว ่ าจะเป ็น
นกัวทิยาศาสตร์ วศิวกร นกัลงทนุ นกัวิชาการ 
เจ้าของกจิการ หรอืแม้แต่ศลิปินมารวมตวักนั
คิดและหาทางออกให ้กับป ัญหาใหญ่ที่
ประเทศก�าลังเผชิญอยู ่ ทั้งเรื่องจ�านวน
ประชากรสูงวัยและความหนาแน่นของเมือง
ที่เพิ่มมากขึ้น การศึกษา ระบบสาธารณสุข 
การคมนาคมขนส่ง  สิ่งแวดล้อม และการใช้
ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ประเทศให้ดียิ่งขึ้น

สิงคโปร์ยังเน้นเรื่องความพร้อม
ของระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ให้รองรับการคิดค้นนวัตกรรมและ
พัฒนาเทคโนโลยีใหม่อย่างต่อเนื่อง
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 อีกทั้งสิงคโปร์ยังเน้นเรื่องความพร้อม
ของระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานให้รองรับ
การคิดค้นนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยี
ใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยสิงคโปร์ได้รับการ
จัดอันดับเป็นที่ 1 ของเอเชีย จาก The 
Economist Intelligence Unit (EIU) ใน
ด้านการมีความสามารถในการปฏิรูปตัวเอง
เข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ ทั้งในเรื่องค่า
ใช้จ่ายเทคโนโลยีการส่ือสาร โครงข่าย 4G 
ทีค่รอบคลมุ ความประหยัดของอินเทอร์เนต็
ความเรว็สงู คณุภาพการศกึษาวชิาคณติศาสตร์
และวทิยาศาสตร์ และการเป็นหุน้ส่วนดจิทิลั 
เป็นต้น 

 หากลองมองย้อนกลบัมาดปูระเทศไทย
กัน เมื่อปีที่แล้ว รัฐบาลประกาศนโยบาย 
“ไทยแลนด์ 4.0” ทีมุ่ง่เน้นส่งเสรมินวตักรรม
ในภาคส่วนต่างๆ เพือ่เปลีย่นสถานะประเทศ
รายได้ปานกลาง สู ่ประเทศที่มีรายได้สูง
ภายในปี 2025 โดยมคีวามพยายามผลกัดนั
ให้ภาคการผลิตมีความทันสมัย ด้วยการน�า
หุ่นยนต์มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตเพื่อ
การส่งออก และช่วยตอบสนองความต้องการ
ภายในประเทศที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น โดยเน้น
สร้างความได้เปรียบใน 5 กลุ่มเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่

 1.กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยี
ชีวภาพ 
 2.กลุ ่มสาธารณสุข สุขภาพ และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์
 3.กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่น
ยนต ์  และระบบเครื่ อ งกล ท่ี ใช ้ ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม               
 4.กลุม่ดิจิตอล เทคโนโลยอีนิเตอร์เนต็
ที่เช่ือมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญา
ประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
 5.กลุ ่มอุตสาหกรรมสร ้างสรรค ์ 
วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง                                               

โดยตั้งเป ้าพัฒนาธุรกิจในทั้ง 5 กลุ ่ม
อุตสาหกรรมนี้ ให้เป็นแพลทฟอร์มหลักใน
การสร้าง “New Startups” ต่างๆให้เกิดขึ้น
ในประเทศอีกมากมาย

 แต่เราต้องไม่ลมืว่า...นอกจากนโยบาย
และแผนในระยะยาวของรฐับาลแล้ว สิง่ส�าคญั
ที่ประเทศไทยต้องพัฒนาควบคู่กันเพื่อให้
สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต
อันใกล้ ก็คือ การลงทุนในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ให้ผู ้คนทุกเพศทุกวัยมี
ความรู้และความสามารถในการเรียนรูท้กัษะ
ด้านดจิติอลเทคโนโลยอีย่างทัว่ถงึและเท่าเทยีม
กัน อีกทั้งต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทั่ วประเทศให ้ รองรับกับ อุปกรณ ์และ
เทคโนโลยอีนัทนัสมยั (Smart Devices)เพือ่
ทันต่อความเปลี่ยนแปลงกับโลกยุคใหม่ที่มี
ทั้งโอกาสและความท้าทายใหม่ๆรออยู่ได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืน ว่าแต่วันนี้เราลงทุนใน
ตัวเองกันแล้วหรือยัง?

นวัตกรรมบนโลกใบนี้
มิได้จำากัดอยู่เพียงแค่บริษัท
ที่ผลิตสินค้าและบริการเพียง
อย่างเดียว	บรรดาประเทศชั้นนำา
ของโลกต่างหันมาให้ความสำาคัญ

กับการคิดค้นนวัตกรรม
ในระดับชาติมากขึ้น

Singapore
aims for

Leadership in

Innovation

	 It	is	undeniable	that	innovation	is	
the	main	propeller	to	enable	small	
and	 big	 businesses	 to	 achieve	
success	sustainably.	Yet,	 the	 true	
definition	of	“innovation”	does	not	
appear	 to	 be	 crystal	 clear	 for	 a	
number	 of	 people.	 In	 the	market,	
p roducts 	 and	 serv ices	 on ly	 
refer	“innovation”	as	a	gimmick	or	
key	selling	point.		 In	essence,	the	
two	 following	 elements	 determine	
whether	 the	 product	 or	 service	 is	
considered	“innovation”:
	 1.	The	product	or	service	must	
be	a	new	thing	which	no	one	else	
has	ever	created	or	delivered	before	
(New	Thing	in	the	World)
	 2.	The	owner	of	that	innovation	
is	the	only	one	who	can	produce	or	
deliver	it	(First	Mover)

 Indeed, the creation of innovation 
is not confined to only manufacturing 
companies or any service providers in 
the private sector. Leading countries in 
the world are now focusing on the 
creation of innovation for national 
development, especially in the field of 
digital innovation. In the recent World 
Economic Forum at Davos, Switzerland, 
seven countries were ranked with 
highest capacity to shift themselves into 
digital economy. They were Finland, 
Switzerland, Sweden, Israel, Netherland, 
USA and Singapore, which is the only 
Asian country recognized in this field.

 How does Singapore develop itself into the world-renowned country of 
innovation?

 The government of Singapore considers that the development of digital systems 
is the key element for economic growth and has made this a national agenda since 
2014. The city-state aims to become the first “Smart Nation” in the world. Under 
this concept, technology will be the solution for people under the vision of “3E and 
1A”. That is, “Everyone, Everything, Everywhere, All the time. This has made 
Singapore the center of innovation and technology. 

 In the past year, Singapore introduced a number of innovative products and 
services which result from technological advancement including:

Number One

“3E	and	1A”.	
That	is,	

“Everyone,	Everything,	
Everywhere,	

All	the	time.	This	has	
made	Singapore	

the	center	of	innovation	
and	technology.

Written by Sirattaya Issarabhadkdi
Arranged by Thailand Management Association

กว่าจะมาเป็น
นวัตกรรมลำ้ายุคเหล่านี	้

สิงคโปร์ต้องใช้ความพยายาม
อย่างมากในการรวมรวม
บุคลากรทั้งจากภาครัฐ
และเอกชนที่มีความรู	้และ
เชี่ยวชาญจากหลากหลาย

สาขาอาชีพ
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 • nuTonomy: it is the first 
unmanned taxi service which was 
launched first in Singapore.

 • Lattice80: this is the world’s 
largest financial technology hub with the 
vast area of 30,000 square foot. The hub 
will be developed into the global center 
for financial technology.

 • Autonomous robotic shelf 
scanning system: the system organizes 
and checks books in National Library of 
Singapore. It enhances accuracy in 
keeping books and reduces the burden 
of Library’s staff.

 • Robo Coach: the robot elevates 
the living quality of people by assisting 
and taking care of the elderly who do 
exercise at local centers.

 • Sky Greens: this vertical farming 
produces vegetables, enhances agricultural 
productivity and reduces labor cost

 Before achieving these state-of-the-
art innovations, Singapore invested 
tremendous efforts by harvesting personnel 
with expertise in various fields from state 
and private sectors. Scientists, engineers, 
investors, academicians, entrepreneurs and 
even artists were invited to brainstorm 
and come up with the solutions in  
response to the challenges that the country 
was facing. Issues such as, surge of 
aging population, density of the city, 
education, public health system, 
transportation, environment and resource 
optimization were discussed with the aim 
to elevate the living quality of Singaporeans.  

 Apart from that, Singapore also 
reiterates the need for infrastructure to 
facilitate uninterrupted creation of innovation 
and technological advancement. The 

Economist Intelligence Unit (EIU) gives 
Singapore the first rank for the ability to 
reform and incorporate itself into new 
digital technology as it has reasonable 
cost of communication technology, 
comprehensive 4G network coverage, cost 
effectiveness of high-speed internet,  
quality of science and mathematics  
education and great digital partnership.

 Looking at Thailand, last year “Thailand 
4.0” policy was announced to focus on 
promoting innovation in various sectors 
so that the country shifted itself from a 
middle-income economy to a high-income 
economy by 2025. Huge effort was in-
vested on modernization of manufacturing 
sector by introducing robotics technology. 
This not only boosted productivity for 
export, but it also helped ensure that the 
manufacturing capacity was able to  
response to the surge in domestic demand. 
The policy focused on building competitive 
advantage for these five clusters:
 1. Food, agriculture and biotechnology 
industries
 2. Health, wellness and medical 
technology

 3. Smart devices, robotics and 
mechatronics
 4. Digital technology, internet 
-connected technology. artificial intelligence 
and embedded technology 
 5. Creative and cultural industries 
and high-value services

 Under this concept, businesses in 
these five clusters will serve as platforms 
to create “New Startups” in Thailand.

 However, in addition to the long-term 
policy and plan of the government, it is 
vital that human resources must also be 
developed to ensure that Thais from all 
walks of life have equitable and all-inclusive 
access to acquire IT skills so that they 
are well-equipped with the arrival of digital 
economy. Besides, infrastructure across 
the country must be developed and made 
ready for smart devices and high-technology 
equipment. These are the key ingredients 
to ensure that Thailand keeps pace with 
the new world and the new challenges 
in a sustainable manner. 

 First question to ask: have 
we invested in ourselves?   
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นวัตกรรมเปลี่ยนโลกอุตสาหกรรม
	 โลกธรุกจิมกีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว	สง่ผลใหผู้ป้ระกอบการจำาเปน็ตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้
กับสถานการณ์เศรษฐกิจรูปแบบใหม	่ ซ่ึงในโลกมีบทเรียนแสดงให้เห็นแล้วว่าการไม่ดำาเนินการ
อะไรเลยจะนำาพาธรุกจิไปสูท่างตนั	ดงันัน้ผูป้ระกอบการจำาเปน็ตอ้งเตรยีมพรอ้มรบัมอืลว่งหนา้	
อย่ารอให้ต้องถูกบังคับเปลี่ยนแปลง	เพราะนั้นหมายความว่า	กำา	ลังนำาพาธุรกิจไปสู่วิกฤต

	 หากธุรกิจใดต้องการความสำาเร็จ 
ระยะยาว	 สิ่งที่มีความสำาคัญอย่างมาก	 คือ	
การคิดค้นไอเดียรูปแบบใหม่	ที่สามารถมา
ปรับใช้กับกระบวนการทำางาน	 ตัวสินค้า	
หรือ	บริการ		เพื่อให้เกิดความสดใหม่	โดน
ใจลูกค้า	ซึ่งเราสามารถเรียก	“ไอเดียใหม่”	
นี้ด้วยคำาว่า	“นวัตกรรม”		

	 โดยในวงการอุตสาหกรรมเอง	 ก็มี 
นวัตกรรมใหม่	 ที่มีส่วนช่วยผู้ประกอบการ	
ในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	 
ลดต้นทุน	และช่วยลดความเสียหาย	รวมถึง
มีเทคโนโลยีท่ีเปิดให้ลูกค้าท่ีส่ังสินค้า	 ได้เห็น
กระบวนการผลิตทุกขั้นตอน		ซึ่งนวัตกรรม
ที่ว่านี้	เรียกรวมๆว่า	“โรงงานอัจฉริยะ4.0”

	 ท่านผู้ประกอบการ	อย่างเพ่ิงมองเร่ืองน้ี	
เป็นเรื่องไกลตัว	 เพราะในขณะนี้ผู้ผลิต
หลายประเทศ	ได้เตรียมตัวท่ีจะปรับปรุงโรงงาน	
ไปสู่ยุค	4.0	กันแล้ว	เพราะในอนาคต	การ
เปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะส่งผลดีมากกว่าผล
เสีย	 โดยเฉพาะการลดความเสียหายที่เกิด
จากการผลิต	 ลดการจัดเก็บสินค้าคงคลัง	
ช่วยในการทำากำาไรได้มากขึ้นกว่าเดิม

	 โดยเทรนด์ของโรงงานยุคใหม่		นอกจาก
จะเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตแล้ว	 ยังจะ
ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 รวมถึงต้อง
ดูแลสวัสดิภาพของผู้ที่ทำางานในโรงงาน	
และ	 ผู้ที่อยู่อาศัยใกล้โรงงาน	 ซึ่งตรงจุดนี	้
จะเป็นเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าด้วย	 เพราะ
สมัยนี้ตราสินค้า	 หลายแบรนด์ให้ความ
สำาคัญกับประเด็นนี้มาก	และจะไม่สั่งสินค้า
ที่มาจากโรงงานที่เอาเปรียบลูกจ้าง	 หรือ
ทำาลายสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งมันก็เป็นเหมือน 
ข้อบังคับให้ภาคอุตสาหกรรมต้องมีการ
เปล่ียนแปลงเช่นกัน

โรงงานอัจฉริยะ

เขยีนโดย	ลลติเทพ		ทรพัย์เมอืง
เรยีบเรยีงโดย	สมาคมการจดัการธรุกจิแห่งประเทศไทย	(TMA)

	 ก่อนหน้านีผู้เ้ขยีนได้มโีอกาส	ไปเยีย่ม
ชมโรงงานของผูผ้ลติเครือ่งใช้ไฟฟ้ายกัษ์ใหญ่	
ทีป่ระเทศจนี	ซึง่พบว่า	เทรนด์เรือ่งของ	โรงงาน
อัจฉริยะที่นั้น	มีการตื่นตัวกันมาก	ถึงขนาด
กำาหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติ	 ในชื่อ	
“Made	in	china	2025”		โดยกำาหนดให้

ผู้ผลิต	ซึ่งก็หมายถึง	 เจ้าของโรงงานจะต้อง
มุง่ปฏริปูการผลติของภาคอุตสาหกรรม	จาก
เดิมเน้นการใช้แรงงานเป็นหลัก	 ก็หันมาใช้
นวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีในการผลิตเป็น
ตัวนำา	 อีกท้ังปรับปรุงการใช้ทรัพยากรและ
พลงังานให้มปีระสทิธภิาพ	และพฒันาการผลติ
ทางอตุสาหกรรมทีไ่ม่เป็นภยัต่อสิง่แวดล้อม

	 ไม่ใช่แค่รัฐบาลจีนเท่านั้น	 ที่มุ่งมั่นจะ
ปฏริปูอตุสาหกรรม	แต่นโยบายของประเทศไทย	
ก็ดูเหมือนจะปรับตัวไปสู่ยุคอุตสาหกรรม	
4.0	 เช่นเดียวกัน	 โดยในขณะนี้กระทรวง
อุตสาหกรรม	 และ	 คณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน	 (บีโอไอ)	 ก็กำาลังเร ่งปฏิรูป
โครงสร้างภาคอุตสาหกรรมไทย	 ให้มีความ
ทันสมัย	แข่งขันในตลาดโลกได	้

โรงงานอัจฉริยะ	
ยังสามารถจัดเก็บข้อมูล
ได้ทุกกระบวนการ	ตั้งแต่
สั่งวัตถุดิบ	จนส่งสินค้า
ไปถึงมือลูกค้า	ซึ่งข้อมูล
เหล่านี	้ถือเป็นบิ๊กดาต้า	
ที่มีความสำาคัญมาก
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	 นอกจากนีต้วัโรงงานยงัมรีะบบจดัการ
แบบใหม่	ซึ่งเรียกได้ว่า	เป็นนวัตกรรมของ
การผลติเลย		นัน้กคื็อ	ระบบทีเ่รยีกว่า	อนิเต
อร์แอคทีฟแฟคตอรี่	(Interactive	Factory)	
ซึ่งเป็นระบบเปิดให้ลูกค้า	 ในฐานะผู้สั่งซื้อ	
รวมไปถึงเจ้าของสินค้า	สามารถมีส่วนร่วม
ในการผลิตสินค้าได้เต็มท่ี	 ไม่ว่าจะอยู่มุม
ไหนของโลกก็ตาม	เจ้าของสามารถล็อคอิน	
เข้ามาดูการผลิตสินค้าที่ตัวเองสั่งได้	 ผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต		และสามารถตรวจสอบ
การทำางาน	หรือ	แสดงความเห็นในการผลิต
ได้อย่างเต็มที่	ในกระบวนการผลิต	หากพบ
สิ่งใดผิดปกติก็สามารถแก้ไข	เปลี่ยนแปลง
ได้ทันท่วงที

	 แม้ว่าผลิตจนส่งมอบของให้ลูกค้าได้
แล้ว	 ด้วยระบบของโรงงานอัจฉริยะ	 ยังมี
เทคโนโลยีบริการหลังการขาย	 ที่จะคอย
มอนิเตอร์สินค้าที่ผลิตออกไปว่า	 ยังใช้งาน
ได้ตามปกติหรือไม่	 หรือ	 มีที่ไหนเสียบ้าง	
โดยระบบโรงงานในยุคใหม่	สามารถที่จะรู้
ข้อมูลสินค้าในทันที	 โดยเฉพาะสินค้าใน
กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์	ซึ่งมองว่า	จะเป็นเรื่องดี	
ที่โรงงานผู้ผลิตสินค้าใส่ใจเรื่องบริการหลัง
การขาย

	 สำาหรับเทรนด์การออกแบบ	 โรงงาน
ยุคใหม	่หรือที่เรียกว่า	โรงงานอัจฉริยะ	นั้น
จะเน้นการประหยัดพลังงาน	ภายในโรงงาน
มีความสะอาด	เสียงเบา	ไม่มีมลพิษ	และตัว
โรงงานต้องออกแบบให้มีอากาศถ่ายเท	เพื่อ
ลดการใช้ไฟฟ้าจากเครือ่งปรบัอากาศ	รวมถงึ
ยงัใช้พลังงานธรรมชาต	ิทัง้จาก	ลม	และ	แสง
อาทิตย์มามีส่วนร่วมด้วย

	 ขณะที่รูปแบบการทำางานของโรงงาน	
4.0	จะเป็นระบบคอมพวิเตอร์และอนิเทอร์เนต็
ควบคุมสั่งงานเป็นหลัก	 บางโรงงานที่ม ี
ทนุทรพัย์มากหน่อย	กอ็าจจะมหีุน่ยนต์โรบอท	
หรอื	หุน่แขนกล	เข้ามาช่วยในการทำางานด้วย		
ซึง่โรงงานในลกัษณะนีช่้วยลดจำานวนคนงาน
ได้มากกว่าครึง่หนึง่	ขณะเดยีวกนัการทำางาน
ของคนงานในไลน์การผลิตก็ไม่ซำ้าซ้อนกัน	
เพราะมีสถานีและขั้นตอนชัดเจน	กลายเป็น
ว่าถึงแม้จะมีการใช้จำานวนแรงงานลดลง	แต่
กำาลังการผลิตดีข้ึน	 แถมลดระยะเวลาการ
ผลติได้ถงึ	50%	จากการผลติแบบปกต	ิและ
มีประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น	 ที่สำาคัญที่สุด
ยงัช่วยลดสนิค้าคงคลงัลงได้อย่างมาก	เรยีกได้
ว่า	 แทบจะไม่ต้องมีการสต็อกของก็ว่าได	้	
ทำาให้ผู้ประกอบการมีกระแสเงินสดที่ดีขึ้น

	 ทีส่ำาคญัการผลติสนิค้าภายใต้	โรงงาน
อัจฉริยะ	 ยังสามารถจัดเก็บข ้อมูลได ้
ทุกกระบวนการ	 ตั้งแต่สั่งวัตถุดิบ	 จนส่ง
สินค้าไปถึงมือลูกค้า	 ซึ่งข้อมูลเหล่านี้	 ถือ
เป็นบิก๊ดาต้า	ทีม่คีวามสำาคญัมาก	ทีผู่บ้รหิาร
จะใช้ตัวเลขข้อมูลที่มีมาวางแผนกลุยทธ์ใน
การผลิต	และแข่งขันต่อไป

	 นี่คือ	 นวัตกรรมใหม่ล่าสุดของภาค
อตุสาหกรรม	ซึง่กห็วงัว่า	ผูป้ระกอบการชาว
ไทย	 จะให้ความส�าคญั	 และเปลีย่นแปลง
ระบบการท�างาน	มาใช้ระบบอจัฉรยิะมากข้ึน

เทรนด์ของโรงงานยุคใหม่		
นอกจากจะเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลิตแล้ว	ยังจะต้องเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม	รวมถึง
ต้องดูแลสวัสดิภาพของ
ผู้ที่ทำางานในโรงงาน	
และ	ผู้ที่อยู่อาศัย
ใกล้โรงงาน
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Intelligent and Value
Creation Business in JAPAN
	 ในการผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและก้าวล�้าน�าหน้าธุรกิจ	ผู้ผลิตจ�าเป็น
ต้องบรหิารจดัการเทคโนโลย	ีสร้างนวตักรรม	โดยผ่านการคดิค้น	วิจยัและพฒันาเพือ่สร้างมลูค่าเพิม่
ให้กับธุรกิจ	TMA	มุ่งส่งเสริมให้สมาชิกมีโอกาสได้เข้าถึงองค์ความรู้ดังกล่าว	 เพื่อการด�าเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืน	 และช่วยเพิ่มระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย	 โดยกลุ่มบริหารการ
ผลติและปฏิบัตกิาร	(Operational	Excellence	Management	Group)	ร่วมกับกลุม่บรหิารเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม	(Technology	Innovation	Management	Group)	น�าสมาชิก	TMA	กว่า	20	ท่าน	
เดินทางไปศึกษาเยี่ยมชมงาน	ณ	เมืองโอซาก้า	เกียวโต	โตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น	กับ	6	องค์กรชั้นน�า	
ได้แก่	Daiwa	House	Industry,	Co.,	Ltd.,	SPREAD	Co.,	Ltd.,	Hiniaratakan	Corporation	
(A	Daifuku	company),	Pasona	Agri-partners	Inc,	ABI	CO.,	LTD.	และ	Cyberdyne	Inc.	
เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา	 ซ่ึงได้เยี่ยมชมนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิด
แนวคิดในการน�ามาประยุกต์ใช้กับธุรกิจในประเทศไทย

	 บริษัทผู ้ผลิตบ้านประหยัดพลังงาน
รายใหญ่ของญี่ปุ่น	ก่อตั้งมานานกว่า	 15	ปี		
โดยโครงการ	SMA	Eco	Town	เป็นโครงการ
แห่งแรกของ	 Daiwa	House	 ที่ท�าเรื่องการ
ประหยัดพลังงานและใส่ใจส่ิงแวดล้อม	 โดย
โครงการตั้งอยู่ที่เมืองซาไก	 ทางตอนใต้ของ
โอซาก้า	 ซึ่งเป็นเมืองท่าเก่าแก่ที่มีประวัติ
ด้านค้าขายมายาวนาน	 ด้วยความตั้งใจของ
บริษัท	 Daiwa	 House	 ที่จะสร้างหมู่บ้าน
ต้นแบบเร่ืองการประหยัดพลังงานและใส่ใจ
สิง่แวดล้อม	จงึได้รวบรวมข้อมูลตัง้แต่การจดัท�า
ผังภาพรวมของหมู ่บ้าน	 สภาพแวดล้อม	
ทศิทางลมรวมถงึปัจจยัทีจ่ะมผีลต่อการสร้าง
บ้านประหยัดพลังงาน	 และเก็บข้อมูลต่างๆ	
ผ่านระบบ	IT	และท�าแบบจ�าลอง	(Simulation)	
ก่อนที่จะด�าเนินการสร้างบ้านจริง		นอกจาก
นีท้างโครงการฯ	ยงัให้ความส�าคญัเรือ่งความ
สมัพนัธ์ระหว่างชมุชนและสมาชกิในหมู่บ้าน	
และยังคงเก็บรักษาสิ่งของบางอย่าง	 เพื่อให้
คนในชุมชนยังรู้สึกถึงความผูกพันในอดีต	

	 ลักษณะโครงสร้างบ้านนั้นผนังและหลังคาบ้านถูกบุด้วยฉนวนกันความร้อน	หน้าต่าง
ถูกออกแบบให้ป้องกันแสงแดดและระบายความร้อนได้เป็นอย่างด	ีซึ่งเรียกว่า	Cat	window	
ทั้งนี้บ้านทุกหลังสามารถผลิตไฟฟ้าไว้ใช้งาน	 มีแบตเตอรี่เก็บไฟ	 Lithium	 Ion	 และส่งขาย
เมือ่มไีฟฟ้าเหลอืใช้	โดยใช้ระบบการจดัการภายในบ้านทีเ่รียกว่า	Home	Energy	Management	
System:	HEMS	เพื่อดูว่าใช้พลังงานไปเท่าไหร่	ยังเหลือพลังงานอีกมากน้อยเพียงใด	

Daiwa House Industry, Co., Ltd.

	 จากจ�านวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น	 ท�าให้ความต้องการของอาหารสูงขึ้น	 ซึ่งสวนทาง
กบัจ�านวนธุรกิจเกษตรทีน่บัวนัจะมน้ีอยลงเรือ่ยๆ	ท�าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน�า้และความ
ต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจเรื่องความปลอดภัยในอาหารมากขึ้น	ด้วยเหตุนี้	 Spread	 จึงได้
คิดเทคโนโลยีการปลูกผักในอาคาร	 Vertical	 Farm	 ซึ่งสามารถปลูกได้ทุกพื้นที่	 สะอาด	
ปลอดภัยเพราะไม่ใช้ยาฆ่าแมลง	มีการควบคุมอุณหภูมิ	ความชื้นและแสงแดดโดยระบบ	IT		

	 กจิการโรงงานปลูกผกัในประเทศญีปุ่น่
มีจ�านวนประมาณ	 190	 แห่ง	 และจากการ
ส�ารวจของสมาคมโรงงานพืชผัก	Spread	ได้
รับการจัดอันดับอยู่ล�าดับที่	 1	 เรื่องความ
สามารถด้านก�าลังการผลิตและคุณภาพของ
ผักที่สด	 สะอาด	 โดยทางบริษัทได ้น�า
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ
ภายในโรงเรอืน	ปลกูผกัภายในอาคารและใช้
แสงไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนต	์ ให้น�้าและ
ปุ๋ยโดยระบบน�้าหมุนเวียนผ่านท่อ	 มีการ
ควบคมุความชืน้ทีเ่หมาะสม	จงึปลอดภัยจาก
ศัตรูพืช	 เข ้มงวดเรื่องความสะอาดโดย
พนักงานทุกคนจะต ้องท�าความสะอาด
ร่างกาย	 ใส่ชุดป้องกันเชื้อโรค	 ล้างมือและ
ผ่านเคร่ืองเป่าลม	 (air	 shower)	 ก่อนเข้า
ภายในโรงเรือน

SPREAD Co., Ltd.

เรื่องเล่าจากแดนปลาดิบ .... 
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เรยีบเรยีงโดย	สมาคมการจดัการธรุกจิแห่งประเทศไทย	(TMA)



32 33

Management Trend Management Trend

Hiniaratakan Corporation (A Daifuku Company) 

Cyberdyne Inc

ABI CO., LTD. 

	 A	Daifuku	company	ก่อตั้งมาแล้วถึง	
79	 ปี	 เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการขนย้ายวัสดุ
สินค้า	 โดยการหยิบ	 การจับเก็บ	 คัดแยก	
ล�าเลียง	 ด้วยเทคโนโลยีและเทคนิคการ
ควบคุมระดับโลก	 และได้สร้างสรรค์พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองกับ
ความต้องการของอตุสาหกรรมทัว่โลก	โดยให้
บริการตั้งแต่	การให้ค�าปรึกษา	การวางแผน
วศิวกรรม	การออกแบบ	การผลติ	การตดิต้ัง
และการบริการหลังการขาย	

	 นอกจากนี้ยั ง ได ้แสดงระบบการ
ท�างานทีห่ลากหลายโซลูชัน่	 เพือ่ตอบสนอง
อุตสาหกรรมกว่า	 400	 รายการ	 ดังราย
ละเอียดนี้
	 •	 ระบบคัดแยกและจัดเก็บสินค้า	
สามารถคดัแยกได้ถงึ	7,600	กล่องต่อชัว่โมง
ไปยัง	 41	 chutes	 รวมระยะทางล�าเลียง
ทั้งหมด	1,200	เมตร

	 •	 ระบบหยิบสินค้าออกจากพาเลทไป
ยงัอปุกรณ์ล�าเลยีงแบบทลีะชัน้	สามารถหยบิ
ได้ถงึ	2,000	กล่องต่อชัว่โมง	ซึง่สามารถแทน
พนักงานได้ถึง	 5	 คน	 อีกทั้งยังลดความ
ผิดพลาดในการหยิบได้อีกด้วย

	 •	 ระบบเติม/หยิบ/ตรวจสอบสินค้า
อัตโนมัต	ิท�าให้การจัดส่งผิดพลาดน้อยลงถึง	
50%	 และประสิทธิภาพการท�างานเพิ่มขึ้น	
250%

	 บริษัทจัดหางานรายใหญ่ของญี่ปุ่นที่มี
ส�านักงานตั้งอยู่ใน	 14	 ประเทศ	 จากปัญหา
เรื่องการขาดแคลนอาหารในประเทศญี่ปุ ่น	
และแรงงานหญิงในประเทศญี่ปุ่นมักจะต้อง
ลาออกจากงานเมือ่แต่งงานหรอืมลีกู	ซึง่ท�าให้
มีเวลาว่างจากการเลี้ยงลูกแต่ก็ไม่สามารถ
ออกมาท�างานประจ�าได้	เพือ่ปรบัปรงุคุณภาพชวีติ
พนกังานให้ดขีึน้	Pasona	Agri-partners	Inc.	

จงึน�าแนวคดิเร่ืองการท�าเกษตรรปูแบบใหม่	
(Urban	 Farm)	 โดยปลูกผัก	 ปลูกข้าวใน
อาคาร	 เพื่อให้พนักงานที่ลาออกไปเป็นแม่
บ้านสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน	์
และเกิดเป็นความยั่งยืนของอาหารอีกด้วย

	 ในย่านธุรกิจใจกลางนครโตเกียว	 มี
อาคารสูง	9	ชั้น	ด้านนอกรายล้อมไปด้วย
ต้นไม้	ดอกไม้ทีป่ลกูในลกัษณะสวนแนวตัง้	
ให้ความรู้สึกสดชื่น	 สบายตา	 และภายใน
อาคารปลูกพืชผักไว้กว่า	 200	 ชนิด	 บน
พื้นที่	20%	ของพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด	โดย
แบ่งเป็น	ชั้นที่	1	ประกอบด้วยโซนรับแขก
จะปลูกฟักทองและแตงกวา	 ห้องประชุม	
(Tomato	Guest	Room)	ปลูกมะเขือเทศ	
มีห้องส�าหรับปลูกผักสลัด	 และบริเวณ
ส�าหรับปลูกข้าว	ชั้น	2	จะมีการปลูกพืชริม
ผนังตลอดทางเดิน	ปลูกในลิ้นชักของเก้าอี้	
ปลูกที่ระเบียง	 ซึ่งพนักงานจะได้สัมผัสกับ
ผลไม้หมุนเวียนไปตามแต่ละฤดู	

	 ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่มองว่าใน
อนาคตโลกจะพบกับภาวะขาดแคลนอาหาร	
เพราะภมูอิากาศทีเ่ปลีย่นไปท�าให้ไม่สามารถ
ปลกูพชืผกัได้เหมอืนในอดตี	 การปลกูผกัจะ
เป็นลกัษณะปลกูในอาคารมากขึน้	คณุนารโิอะ	
โอวาดะ	 ประธานบริษัท	 ABI	 จึงพยายาม
คิดค้นหาวิธีการถนอมอาหารเพื่อเก็บรักษา
อาหารให้ได้ยาวนานท่ีสุด	 โดยพยายาม
สอบถามกบัเชฟอาหารชัน้น�าของโลกว่า	ท�าไม
จึงไม่เลือกอาหารแช่แข็งมาเป็นวัตถุดิบ
ประกอบอาหาร	ซึง่ท่านใช้ความพยายามถงึ	5	
ปีจงึได้รบัค�าตอบจากเชฟว่า	เพราะวตัถุดิบแช่
แข็งเซลล์จะถูกท�าลายจึงท�าให้อาหารรสชาติ
ไม่อร่อยและนี่คือจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยี	
CAS	-	Cells	Alive	System

	 CAS	 เป็นเทคโนโลยีรักษาเซลล์ให้มี
ชีวิต	 โดยใช้หลักการท�างานของสนามแม่
เหล็กไฟฟ้าและพลังงาน	8	อย่าง	โดยปกติ
เซลล์ในอาหารจะถกูท�าลายหากน�าไปแช่ในตู้
เย็นทั่วๆ	 ไปเพราะการแช่ลักษณะนั้นน�้าจะ
แข็งตัว	 แต่หากแช่อาหารในตู้ที่มีสนามแม่
เหลก็ไฟฟ้าจะท�าให้น�า้ไม่แขง็ตวั	อาหารจงึยงั
คงความสดไว้ได้เหมือนเดิม	 ซึ่งตู้แช่ระบบ	
CAS	 จะมีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ในตู้แช่	
ท�าให้น�้าในอาหารไม่แข็งตัวนั้นเอง	

	 วธิกีารเกบ็รกัษาอาหารเริม่ด้วยการน�า
อาหารที่ต้องการเก็บรักษาเข้าตู้	 CAS	 เพื่อ
ท�าให้อาหารแข็งตัวพร้อมกันทั้งก้อนอย่าง
รวดเรว็ทีอ่ณุหภมู	ิ-10	องศาเซลเซยีส	จากนัน้
ย้ายอาหารไปเกบ็รักษาต่อทีอ่ณุหภมู	ิ-38	ถงึ	

-40	 องศาเซลเซียสในตู ้แช่ที่ถูกควบคุม
อณุหภมิู	และความชืน้ให้คงที	่(ตูแ้ช่นีจ้ะไม่มี
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า)

	 เทคโนโลย	ีCAS	ได้รบัความสนใจจาก
ผู้น�าในต่างประเทศมากมาย	 อาทิ	 เม็กซิโก	
ไอร์แลนด	์อังกฤษ	แอฟริกา	สเปน	นอรเวย	์
เป็นต้น

	 Urban	Farm	แห่งนี้ปลูกโดยใช้ระบบ
ไฮโดรโปนิค	 (ปลูกโดยไม่ใช้ดิน)	 และปลูก
ด้วยดิน	 ใช้แสงสว่างจากหลอดไฟที่เรียกว่า	
HEFL	 (Highly	 Energized	 Fluorescent	
Light)	ซึ่งให้ความสว่างยาวนานถึง	30,000	
ชั่วโมง	กินไฟน้อยกว่าหลอดฟลูออเรสเซนส์
ถึง	 20%	 ความร้อนจากแสงไฟอยู่ในระดับ
ต�่าจึงสามารถวางใกล้ๆ	พืชได้	การให้น�า้และ
ปุ๋ยจะเป็นระบบ	 Sprinkler	 System	 ท�าให้
สามารถใช้น�้าและปุ๋ยในปริมาณน้อยให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด	 การปลูกพืชในอาคาร
ลกัษณะนีท้�าให้สามารถปลกูพชืได้ทกุฤดกูาล	
ลดระยะเวลาการเพาะปลกูให้สัน้ลง	ใช้น�า้ใน
ปรมิาณน้อย	และปราศจากการใช้ยาฆ่าแมลง	

	 ไม ่เพียงแค ่มีพืชผักที่ปลอดภัยไว ้
บริโภคเท่านั้น	 แต่ยังส่งเสริมให้เกิดสภาพ
แวดล้อมทีด่ใีนการท�างาน	พนกังานได้ใกล้ชิด
ธรรมชาติ	 ส่งผลให้อัตราการลาออกลดลง
และประสิทธิภาพในการท�างานดีขึ้น	

	 ด้วยแนวคดิทีว่่า	ความฝันและความมุง่
มั่นไม่ส�าคัญเท่ากับใจที่พร้อมดูแลเอาใจใส่ผู้
อืน่	เพราะหากมใีครสักคนในสงัคมนกึถึงและ
ใส่ใจผู้อื่น	ผู้ที่ได้รับความเอาใจใส่ก็จะปฎิบัติ
กบัคนอืน่เช่นเดยีวกนั	และกระทบต่อกนัเป็น
โดมโิน่ไปเรือ่ยๆ	ส่งผลให้กลายเป็นสงัคมและ
โลกท่ีน่าอยู	่นีค่อืหวัใจส�าคญัของ	Cyberdyne

	 Cyberdyne	ก่อตั้งขึ้นในปี	2004	เพื่อ
เผยแพร่ผลการวจัิยของศาสตราจารย์โยะชยิกู	ิ
ซังไก	 แห่งมหาวิทยาลัย	 Tsukuba	 โดย
ตลอดเวลากว่า	10	ปีที่ผ่านมาศาสตราจารย์
โยะชิยูกิ	พยายามคิดค้นเทคโนโลยีที่จะช่วย
ให้มนุษยชาติมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สบายขึ้น	
โดยได้คิดค้นหุ่นยนต์และชุดหุ่นยนต์เพื่อให้

บริการทั้งในส่วนที่เป็น	 Medical	 Service	
และ	Non-medical	Service

	 ชุดหุ่นยนต์นี้มีชื่อว่า	HAL	ย่อมาจาก	
Hybrid	Assistive	Limb	ซึ่งเป็นชุดหุ่นยนต์
ชุดแรกของโลกที่นอกจากช่วยให้ผู้สวมใส่
สามารถขยับร่างกายได้แล้วยังช่วยส่งเสริม
สมรรถนะของร่างกายให้มพีฒันาการดขีึน้อกี
ด้วย	เมื่อผู้ป่วยสวมใส่ชุดหุ่นยนต	์HAL	(ชุด	
HAL	 ประกอบด้วยเซ็นเซอร์ที่เชื่อมต่อการ
ท�างานกับคอมพิวเตอร์)	 พยายามจะขยับ
ร่างกายส่วนหนึ่งส่วนใด	 HAL	 จะตรวจจับ
สัญญาณประสาทที่จุดนั้นๆ	 และส่งไปยัง
คอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลให้ชุดหุ่นยนต	์
HAL	ขยับตรงส่วนนั้น	ส่งผลให้ร่างกายของ

ผู้ป่วยเกิดการเคลื่อนไหวและเมื่อร่างกาย
เกิดการเคลื่อนไหวบ่อยครั้งขึ้นเรื่อยๆ	สมอง
ก็จะเรียนรู ้ถึงการส ่งสัญญาณที่จ�าเป ็น
ส�าหรับการเคลื่อนไหวของร่างกาย	ส่งผลให้
ผู ้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ดีขึ้น
เรื่อยๆ	ตามล�าดับนั้นเอง	

	 	HAL	จะมปีระโยชน์อย่างยิง่ต่อผูป่้วย
ด้วยการช่วยขยับร่างกายและใช้ในการท�า
กายภาพบ�าบัด

	 โดยขณะนี้อยู ่ระหว ่างด�าเนินการ
พัฒนา	และขยายวิธีการใช้งานหุ่นยนต์เพื่อ
ให้เข้ากับงานในชีวิตจริงๆ	ได้
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	 ส�ำนักพิมพ์ต่ำงประเทศ	Editions	Didier	Millet	(EDM)	ร่วมกับ	มูลนิธิมัน่พฒันำ	
จดังำนเปิดตวัหนงัสอื	A	Call	 to	Action:	Thailand	and	the	Sustainable	Development	
Goals	 ณ	 โรงแรมสยำม	 เคมปินสกี	้ กรุงเทพฯ	 เมื่อวันที่	 17	 มกรำคม	 2560	 ที่ผำ่นมำ		
โดยมนีำยจริำยุ	อศิรำงกรู	ณ	อยธุยำ	ประธำนกรรมกำรมลูนธิมิัน่พฒันำ	เป็นผูก้ล่ำวปำฐกถำ
เปิดงำน	และมีกำรเสวนำในหัวข้อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน	โดยผู้เชี่ยวชำญจำกสำขำต่ำงๆ

	 หนงัสอืเล่มนีเ้ป็นหนงัสอืเล่มแรกทีน่�ำเสนอเนือ้หำเชงิลกึอย่ำงตรงไปตรงมำบนพืน้ฐำน
ข้อมูลที่หลำกหลำยเกี่ยวกับสถำนะของประเทศไทย	 ณ	 ปัจจุบัน	 บนเส้นทำงที่จะบรรลุ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนทั้ง	 17	 ประกำรให้ได้	 ภำยในปี	 2573	 ซึ่งเป็นเป้ำหมำยที่
ก�ำหนดโดยองค์กำรสหประชำชำติเมื่อปี	2558		และองค์กำรสหประชำชำติได้ระบุว่ำเป็น	
“กำรเรียกร้องให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในโลก”	 หนังสือนี้ได้กล่ำวถึงควำมท้ำทำยส�ำคัญที่
ประเทศไทยก�ำลังเผชิญในด้ำนต่ำงๆ	แม้ว่ำจะมีควำมก้ำวหน้ำด้ำนเศรษฐกิจในช่วงหลำย
ทศวรรษที่ผ่ำนมำ	 ที่ส�ำคัญคือหนังสือเล่มนี้น�ำเสนอเรื่องรำวเกี่ยวกับกำรที่ประเทศไทยใช้
ปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง	(Suuficiency	Economy	Philosophy	-	SEP)	ของพระบำทสมเดจ็
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช	 และกำรทรงงำนด้ำนกำรพฒันำของพระองค์	 เป็นเขม็ทศิ
น�ำทำงในกำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆ	 หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น	 17	 บท	 ตำม	 17	 เป้ำหมำยของ
กำรพัฒนำที่ ย่ังยืน	 นอกจำกนี้แล้วหนังสือนี้ยังกล่ำวถึงตัวอย่ำงของกำรพัฒนำ	 ทั้งที่
ประสบควำมส�ำเร็จและที่ยังต้องด�ำเนินกำร	 เพื่อให้ผู ้อ่ำนได้เห็นถึงภำพรวมของควำม
ก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำของประเทศไทย	และควำมจ�ำเป็นที่จะต้องผนึกก�ำลังกันบนเส้นทำงที่
มุ่งสู่เป้ำหมำยของกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	 หนังสือเล่มนี้เป็นแหล่งควำมรู้ที่มีคุณค่ำส�ำหรับผู้ที่
สนใจว่ำประเทศไทยจะท�ำให้เกิดกำรพัฒนำที่สมดุลและยัง่ยนืได้อย่ำงไร	 ด้วยบทควำมต่ำงๆ	
จำกผูเ้ชีย่วชำญด้ำนกำรพฒันำอย่ำงย่ังยืนและสถติข้ิอมลูปัจจบุนัของประเทศไทย	ท�ำให้หนงัสอื
เล่มนี้เหมำะส�ำหรับผู้เชี่ยวชำญด้ำนนโยบำยและผู้ท่ีสนใจด้ำนกำรพัฒนำของประเทศไทย

 นำยจริำย	ุอศิรำงกรู	ณ	อยธุยำ	ประธำนกรรมกำรมลูนธิม่ัินพฒันำ	ได้กล่ำว
กบัผู้เข้ำร่วมในเวทเีสวนำงำนเปิดตวัหนงัสอื	A	Call	to	Action	:	Thailand	and	the	
Sustainable	Development	Goals	ควำมตอนหนึง่ว่ำ
	 “.......ทกุท่ำนท่ีมำร่วมงำนในวนันี	้ คงจะมคี�ำถำมในใจว่ำ	 กำรพฒันำทีย่ั่งยืน
ตำมแนวพระรำชด�ำรแิละปรชัญำของพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หวั	 รชักำลที	่ 9	 ที่
ทรงวำงไว้จะคงอยูคู่่สงัคมไทยหรอืไม่นัน้	 	 ผมจงึขออญัเชญิพระรำชด�ำรสัตอนหนึง่
ของสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หวั	รชักำลที	่10	เมือ่วนัที	่31	ธนัวำคมทีผ่่ำนมำ	ควำมว่ำ	

“... ในปีใหม่นี ้ ขอให้ชาวไทยทกุคน มคีวามมุง่มัน่ มกี�าลงัใจในอนัทีจ่ะร่วมกัน
ปฏิบัติสรรพกิจน้อยใหญ่ ในภาระหน้าที่ตามแนวพระบรมราโชบายที่พระบาท
สมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ได้พระราชทานไว้ให้งานทกุอย่างส�าเรจ็ผล 
เป็นความดคีวามเจรญิ ทัง้แก่ตนเอง แก่ส่วนรวม และประเทศชาติ เป็นการร�าลกึถงึ
พระมหากรณุาธิคณุ  ในการนี ้ข้าพเจ้าขอปฏบิตัหิน้าทีร่่วมกบัประชาชนชาวไทย
โดยเตม็ก�าลงัความสามารถ เพือ่สืบสานพระราชปณธิานเช่นกนั”…”

 ดร.ปรยีำนชุ	ธรรมปิยำ	กรรมกำรมลูนธิมิัน่พฒันำ	กล่ำวว่ำ	“..ประเทศไทยได้น�ำเสนอไว้ในเวทโีลกมำโดยตลอดว่ำ	เรำใช้ปรชัญำของเศรษฐกจิ
พอเพียงน�ำทำงไปสูก่ำรพฒันำทีย่ัง่ยืน	เพือ่ทีจ่ะบรรล	ุ17	เป้ำหมำยขององค์กำรสหประชำชำติ	และวนันี	้เรำมีหนงัสอื	A	Call	to	Action:	Thailand	
and	the	Sustainable	Development	Goals	ทีน่�ำเสนอตวัอย่ำงรปูธรรมในกำรน้อมน�ำปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพียงมำใช้ในกำรพฒันำในระดบัต่ำงๆ	
รวมถงึตวัอย่ำงโครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร	ิและกำรพฒันำประเทศตำมหลกักำรทรงงำนของพระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภมูพิลอดลุยเดชฯ	
ซึง่เป็นแบบอย่ำงทีท่รงคุณค่ำทีจ่ะน�ำพำกำรพฒันำประเทศไปสูก่ำรบรรลเุป้ำหมำยกำรพฒันำท่ียัง่ยนืได้…”	
	 “และกำรทีจ่ะท�ำให้กำรพฒันำทีส่มดลุเกดิควำมยัง่ยนืในทีส่ดุได้นัน้	 จ�ำเป็นต้องบ่มเพำะหลกัคดิพอเพยีงให้กบัคนรุน่ใหม่	 ยกตวัอย่ำงในเรือ่ง
ของกำรศกึษำ	ซึง่ปัจจบุนัมโีรงเรยีนกว่ำครึง่หนึง่ในประเทศไทยทีพ่ยำยำมใช้หลกักำรพอเพยีงในกำรปลกูฝังเยำวชนให้มหีลกัคดิในกำรตดัสนิใจและ
ด�ำเนนิชวีติ	จนได้รบักำรรบัรองว่ำเป็น	‘สถำนศกึษำพอเพยีง’	และมโีรงเรียนทีผ่่ำนกำรประเมนิเป็นศูนย์กำรเรยีนรูต้ำมปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง
ด้ำนกำรศกึษำ	121	 โรงเรยีน	กระจำยอยูท่ั่วประเทศ	 โรงเรยีนพอเพยีงเหล่ำน้ี	คอืแหล่งบ่มเพำะบคุลำกรทีจ่ะช่วยพฒันำประเทศให้เกดิกำรพฒันำ
ทีย่ัง่ยนื	ทัง้ในปัจจบุนัและในอนำคต…”	

 นำยเสข	วรรณเมธ	ี	อธบิดกีรมสำรนเิทศและโฆษกกระทรวง
กำรต่ำงประเทศ	 กล่ำวว่ำ	 ในปี	 2559	 ซึ่งไทยได้รับเกียรติและ
โอกำสให้ท�ำหน้ำทีป่ระธำนกลุม่77	เรำกไ็ด้มส่ีวนร่วมในกำรผลกัดนั
และขับเคลื่อนวำระกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	 ผ่ำนกำรน�ำเสนอตัวอย่ำง	
ประสบกำรณ์	และบทเรยีนของไทยในกำรก้ำวผ่ำนอปุสรรคด้ำนกำร
พัฒนำโดยใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง	 (SEP)	 และ
โครงกำร	 SEP	 for	 SDGs	 Partnership	 โดยมุ่งมั่นที่จะขยำย
เครือข่ำยไปยังกลุ่มประเทศก�ำลังพัฒนำเพื่อน�ำเสนอปรัชญำของ
เศรษฐกจิพอเพยีงให้เป็นอกีแนวทำงหนึง่ในกำรมุง่สูก่ำรบรรลเุป้ำหมำย
กำรพัฒนำที่ยั่งยืนในเวทีระหวำ่งประเทศต่อไป
	 กระทรวงกำรต่ำงประเทศยินดีให้กำรสนับสนุนกำรเผยแพร่
หนังสือเล่มนี้ให้เป็นที่รู้จักในวงกวำ้ง	โดยหนังสือเล่มนี้แสดงให้เห็น
ถงึควำมเชือ่มโยงระหว่ำง	SEP	กบั	SDGs	ในแต่ละเป้ำหมำย	นบัเป็น
หนงัสอืท่ีประเมินกำรด�ำเนนิกำรเพือ่บรรลเุป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืนท่ีครอบคลุมเล่มแรกของไทยและเป็นกำรต่อยอดจำกหนังสือ
ที่มูลนิธิมั่นพัฒนำร่วมกับบริษัท	 EDM	 เคยจัดท�ำ	 (Thailand’s	
Sustainable	Development	Sourcebook)	ด้วย

 นำยนโิคลสั	กรอสแมน	บรรณำธิกำรบรหิำรของส�ำนกัพมิพ์		
Editions	Didier	Millet	(EDM)	“…ในโอกำสทีป่ระเทศไทยก�ำลงั
เผชญิหน้ำกับกำรเปลีย่นแปลง	หนงัสอืเล่มนีก้ล่ำวถงึว่ำประเทศไทย
ควรท�ำอย่ำงไรส�ำหรบัอนำคตในเรือ่งของประเดน็เร่งด่วนต่ำงๆ	เช่น	
กำรเปลีย่นแปลงทำงสภำพภมูอิำกำศ	 พลงังำนทดแทนและควำม
มัน่คงทำงอำหำร	เป้ำหมำยของเรำคอืกำรให้ข้อมลูทีถ่กูต้องและเป็น
ประโยชน์ต่อผูส้นใจ…”	
	 “ส่วนหนึง่เพรำะประเทศไทยมปีรัชญำของเศรษฐกจิพอเพยีง	
จงึท�ำให้ประเทศนีเ้ป็นหนึง่ในไม่กีป่ระเทศในโลกทีม่สีิง่พมิพ์ในเร่ือง
ของควำมยั่งยืนและเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนค่อนข้ำงมำก	
ค�ำถำม	ณ	ปัจจุบนั	จงึไม่ได้อยูท่ีเ่รำสนใจหรอืไม่	แต่อยู่ทีเ่รำปฏบิตัิ
จนเห็นผลหรอืยัง”

A Call to Action
เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เส้นทางของประเทศไทยในการรวมพลัง

	 หนังสือ	 A	 Call	 to	 Action:	 Thailand	 and	 the	
Sustainable	Development	Goals	วำงจ�ำหน่ำยทีร้่ำนเอเชยีบุค๊ส์	
และร้ำนคิโนะคุนิยะ	 รวมถึงร้ำนหนังสือชั้นน�ำในประเทศต่ำงๆ	
ทั่วโลก	 และที่	 Amazon.com	 ในรำคำ	 เล่มละ	 1,250	 บำท	
ส�ำหรับสถำบันกำรศึกษำหรือองค์กรต่ำงๆ	 ที่ต้องกำรน�ำไปใช้
เพื่อกำรศกึษำกรณุำตดิต่อท่ี	contact@tsdf.or.th
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	 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร	ระดับ	Middle	
Management	ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องเป็นรุ่นที่	 3		
เป็นการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่างสมาคมการ
จัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย	และ	บริษัท	ซีเอ็มซีไบโอ
เทค	จ�ากัด	และบริษัทในเครือ	ตัวแทนจ�าหน่ายเครื่องมือ
แพทย์และผลิต/จ�าหน่ายสินค้าส�าหรับอุตสาหกรรม	โดย
มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาทักษะความเป็นผู้น�าและ
การพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ	 และการศึกษาดูงานใน
ประเทศ	 เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับ
องค์กรและพนักงาน	

	 ทีเอ็มเอ	จับมือ	สภาพัฒน์	จัดงานสัมมนา	เสวนาโดย
มีผู ้น�าจากภาครัฐและเอกชนขึ้นให้ข ้อมูล	 เพื่อสื่อสาร
ประเด็นส�าคัญต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศให้กับผู้บริหารภาคเอกชนได้เข้าใจถึงผลการ
ด�าเนินงานของประเทศในการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันในปัจจุบัน	 พร้อมการอภิปรายเรื่อง	 “เพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยมือเรา”		

	 โดยได้รบัเกยีรตจิาก	นายเทวนิทร์	วงศ์วานชิ	(คนที	่3	
จากซ้าย)	ประธาน	คณะอนุกรรมการด้านการจัดการข้อมูล
และการสื่อสารประชาสัมพันธ์	 คณะกรรมการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	 (กพข.)	 นาย
ประเสริฐ	บุญสัมพันธ์	(คนที่	3	จากขวา)	หัวหน้าทีมภาค
เอกชน	 กลุ ่มพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต	
คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ	ประธานกรรมการ	บริษัท	
พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จ�ากัด	(มหาชน)		ดร.ปรเมธี	วิมล
ศิริ	 (คนกลาง)	 เลขาธิการ	 คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.ทศพร	
ศิริสัมพันธ์	(คนที่	2	จากขวา)	เลขาธิการ	คณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ	และ	นายธีรนันท์	ศรีหงส์	(คนที่	2	
จากซ้าย)	รองประธานกรรมการ	ศูนย์เพื่อการพัฒนาความ
สามารถในการแข่งขัน	 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่ง
ประเทศไทย	 และกรรมการผู้จัดการ	 ธนาคารกสิกรไทย	
จ�ากัด	(มหาชน)	ขึ้นเวทีอภิปรายร่วมกัน

	 การพฒันาบคุลากรในยคุแห่งนวตักรรม	ซึง่บรรยาย
โดย	ดร.เอก	อายะวงศ์	CEO	จาก	Mercer	Thailand	ใน
งานสัมมนา	HR	in	Digital	Age	of	Change	ได้แบ่งปัน
มุมมองถึงเทรนด์ของงานในอนาคตที่ก�าลังจะหายไป	รวม
ถึงอาชีพใหม่ๆ	ที่เข้ามามีผลกระทบต่อการหาคน	แต่ท้าย
ที่สุดแล้วตลาดแรงงานในอนาคตก็จะกลับกลายไปเป็น
ของนายจ้าง	เหตุเพราะเทคโนโลยีที่เข้ามาจะช่วยองค์กร
ท�างาน	 ทั้งยังเป็นโอกาสให้สามารถคัดสรรคนเก่งจริงๆ
เข้ามาได้อีกด้วย

	 บรษิทั	บางจากปิโตรเลยีม	จ�ากดั	(มหาชน)	ร่วมกบั	สมาคม
การจัดการธุรกิจ	จัดอบรมหลักสูตร	Certificate	of	Supervisor	
(CoS)	 เพื่อพัฒนาภาวะผู้น�าให้กับบุคลากรระดับ	 หัวหน้าแผนก	
ผู้ช่วยผู้จัดการ	 และผู้จัดการ	 โดยผ่านกิจกรรมปืนเขาภายใต้ธีม	
Leadership	Activities:	Leadership	at	the	peak	and	unleash	
your	team	potential	ณ	น�้าผาป่าใหญ่	อ.เมือง	จ.สระบุรี	เวลา	
09.00-16.00	น.	ทั้งนี้	เพื่อน�าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมดังกล่าว
ไปประยกุต์ใช้ในการท�างานของตนเองได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้	
รวมถงึน�ากระบวนการทีไ่ด้เรยีนรูไ้ปพฒันาทมีงาน	เพือ่มุง่ไปสูเ่ป้าหมาย
ขององค์กร

	 กระทรวงท่องเทีย่วและกฬีา	ร่วมกบั	สมาคมการจดัการ
ธรุกจิแห่งประเทศไทย	จดัโครงการพฒันาสมรรถนะบคุลากร
เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นคณะกรรมการบริหาร
งานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาประจ�าจังหวัด	 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาภาวะผู้น�า	 พัฒนาการพูดและการ
สื่อสารอย่างผู้น�า	 และพัฒนาบุคลิกภาพ	 ทั้งนี้เพื่อเตรียม
ความพร้อมให้กับรุ่นที่	 1	 ข้าราชการในสังกัดงานปลัด
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ด�ารงต�าแหน่งประเภท
อ�านวยการ	 ระดับต้น	 จ�านวน	 50	 คน	 และรุ ่นที่	 2	
ข้าราชการในสังกัดงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา	
จ�านวน	44	คน	ที่ด�ารงต�าแหน่งประเภทวิทชาการ	ระดับ
ช�านาญการพิเศษ	และระดับช�านาญการ	เพ่ือยกระดับภาวะ
ผู้น�าของผู้บริหาร	สามารถสื่อสารอย่างผู้น�าได้อย่างเหมาะ
สมภายใต้สถานการณ์ต่างๆ	 และเสริมสร้างบุคลิกภาพที่
สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจในการเป็นผู้บริหารที่สอดคล้อง
กับสไตล์ของแต่ละคน	เพื่อน�าสิง่ทีไ่ด้เรียนรู้ไปบริหารจัดการ
ทีมงาน	 รวมถึงเข้าใจความแตกต่างของสมาชิกในทีมงาน
เพื่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และพัฒนาบุคลิกภาพ
ของตนเองให้เหมาะสมในการเป็นผู้บริหาร

	 กิจกรรมกีฬาแห่งมิตรภาพที่เปิดโอกาสให้สมาชิกได้สร้างสัมพันธ์	แบ่งปัน
รอยยิ้ม	และร่วมลุ้นของรางวัลมูลค่ากว่า	1	ล้านบาท	ภายใต้ชื่องาน	TMA	Golf	
Challenge	2017		:	Fairways	For	Friendship	ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี	และ
ในปีนีไ้ด้รบัเกยีรตจิากโปรอุย๋	–	วริดา	โกมทุบตุร	มาจดักอล์ฟคลนีคิให้กบัผูเ้ข้าร่วม
แข่งขันในครั้งนี้ด้วย
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THAILAND CORPORATE EXCELLENCE AWARDS 2016

	 ขอแสดงความยินดีกับทุกองค์กรที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ

SMEs EXCELLENCE AWARDS 2016

	 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย	(TMA)	และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์	แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	มุง่หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าทกุองค์กรทีไ่ด้รบัรางวลัจะพัฒนา
ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง	 และเป็นแบบอย่างที่ดีส�าหรับองค์กรอื่นๆ	 เพื่อเรียนรู้แนวทางในการ
พฒันาการบรหิารจดัการองค์กร	และเหนอืสิง่อืน่ใด	ความเข้มแขง็ของภาคธรุกจิถอืเป็นฐานราก
ส�าคัญในการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศไปสู่	ความมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืนต่อไป

	 ส�าหรับประเภทของรางวัลพระราชทาน	 จะแบ่งออกเป็น	 9	 สาขารางวัล	
ได้แก	่
•	 ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กร	
•	 ความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน		
•	 ความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล		
•	 ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ		
•	 ความเป็นเลิศด้านผู้น�า	
•	 ความเป็นเลิศด้านการตลาด	
•	 ความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการ	
•	 ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน/ความรับผิดชอบต่อสังคม		
•	 และความเป็นเลศิในการบรหิารจดัการโดยรวม	ซึง่เป็นรางวลัพระราชทาน
ส�าหรับองค์กรที่มีรายได้ไม่เกิน	10,000	ล้านบาทต่อปี

	 นอกจากนี	้TMA	ยงัได้ร่วมมอืกบัธนาคารพาณชิย์ต่างๆ	ในการคัดเลอืกองค์กรธรุกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อม	(SMEs)	ทีม่คีวามเป็นเลศิด้านการบรหิารจดัการ	โดยแต่ละธนาคารจะคดัเลอืก	SMEs	
ที่ประกอบธุรกิจการผลิต	การบริการ	หรือการค้าปลีก/ค้าส่ง	ซึ่ง	SMEs	จะส่งเอกสารคุณสมบัติและ
แนวทางการบริหารจัดการองค์กรให้กับคณะกรรมการได้พิจารณา	จากนั้นหาก	SMEs	ที่มีคุณสมบัติ
เบ้ืองต้นผ่านเกณฑ์การพจิารณา	คณะกรรมการจะเข้าเยีย่มชมและพจิารณาให้รางวลัตามระดบัความ
เป็นเลิศ	ทั้งนี้	TMA	ยังท�าการศึกษาและรวบรวมข้อมูลองค์กร	SMEs	ที่ประสบความส�าเร็จเพื่อเป็น
แบบอย่างให้กับองค์กรอื่นๆ	เช่นกัน
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Creating Future
Great Leader
	 ด้วยความมุ่งมั่นต่อภารกิจในการ
สร้าง	 “นักบริหารดีและเก่ง”	 ให้เกิดขึ้น
กบันสิติ	นกัศกึษาไทย	ในระดับอดุมศกึษา	
ผ่านกิจกรรมต่างๆ	 อย่างต่อเนื่องมา
เป็นเวลากว่า	 13	 ปี	 TMA	 เห็นความ
สำาคัญในการร่วมพัฒนาเยาวชนไทยผู้
ที่จะเป็นกำาลังสำาคัญของชาติ	 ให้เติบโต
ไปเป็นผู้บริหารในอนาคตที่มีทั้ง	 ความรู้	
ความสามารถ	 และเปี่ยมด้วยคุณธรรม	
จริยธรรม	 ธรรมาภิบาล	 ในการดำาเนิน
ธุรกิจ

	 ปัจจุบัน	 โลกธุรกิจก้าวสู่ยุคใหม่	 การ
เข้ามาของเทคโนโลยีทีท่นัสมัย	ความก้าวหน้า
ของนวัตกรรมใหม่ๆ	เกิดขึ้นตลอดเวลา	การ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว	การแข่งขันกันอย่างดุ
เดือด	 ปัจจัยเหล่านี้ท�าให้สนามแข่งขันทาง
ธรุกจิได้ขยายขอบเขตไปยงัระดบัภมูภิาคและ
ระดับโลก	 ประเทศที่สร้างความสามารถ
ทางการแข่งขันในด้านต่างๆ	 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	 ย่อมสามารถเอาตัวรอดและ
สร้างความเป็นผูน้�าทางเศรษฐกจิ	ปัจจยัตัง้ต้น
ในการผลักดันการสร ้างความสามารถ
ทางการแข่งขันที่ส�าคัญที่สุด	คือ	การเตรียม
ความพร้อมด้านทรพัยากรบคุคล	ซึง่TMA		ได้
ให้ความส�าคัญในการบ่มเพาะ	 โดยเริ่มจาก
นิสิต	 นักศึกษา	 ในระดับอุดมศึกษา	 นิสิต	
นักศึกษา	 ได้มีการพัฒนาศักยภาพ	 ทักษะ
สมรรถนะในการบริหารจดัการให้มปีระสทิธภิาพ
และเป็นสากล	 ให้เหมาะกับการจะก้าวเป็น
ผู้น�าในอนาคตต่อไป

	 ในปี	2560	นี้		TMA	ได้จัดโครงการ	
Creating	 Future	 Great	 Leader	 เพื่อตอบ
โจทย์การพฒันาท่ีส�าคัญและเร่งด่วนนัน้		โดย
การคัดเลือกนิสิต	นักศึกษา	จากสถาบันชั้น
น�าต่างๆ	 ทั่วประเทศ	 มาเข้าร่วมโครงการฯ	
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ	 ทั้งสิ้น	 กิจกรรม

ประกอบด้วย	การฝึกอบรมผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ที่เป็นระบบ	 การรับฟังการบรรยาย	
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักธุรกิจที่
ประสบความส�าเร็จทั้งในระดับประเทศและ
ระดบัโลก	การเยีย่มชมงาน	การฝึกฝนทกัษะ
ส่วนบุคคล	 และการร่วมมือท�างานเป็นทีม
ระหว่างเพื่อนต่างสถาบันฯ		ซึ่งตลอด	10	วัน
ของโครงการฯ	จะประกอบด้วยทกัษะทีจ่�าเป็น
ต่างๆ	ในการก้าวสูผู่น้�าทีม่ปีระสทิธภิาพ	อาท	ิ
Strategic	Thinking	and	Global	Mindset,	
Business	Transformation	Though	Digital,	
Business	 Innovation	 และ	 Inspirational	
Leadership	Communication	เป็นต้น

	 ความส�าเรจ็ในการพฒันาศกัยภาพของ
ผู้บริหารรุ่นเยาว์ของโครงการฯ	นี	้	TMA	ขอ
แสดงความขอบคุณในความเสียสละและ
สนับสนุนจากทุกฝ่าย	 ที่มุ ่งมั่นร่วมมือกัน
สร้าง	“นักบริหารดีและเก่ง”	ใหกับธุรกิจไทย
ในอนาคต

	 นสิติ	นกัศกึษา	และสถาบนัการศกึษา	
ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดของ
โครงการ	Creating	future	great	leader	ได้ที่	
www.tma.or.th	หรอื	www.facebook.com/
กลุม่นกับรหิารดแีละเก่งโดย	TMA	หรอืหาก
ต้องการร่วมเป็นหนึง่ในผูส้นบัสนนุโครงการ	
สามารถตดิต่อได้ที	่ คณุกนษิฐา	 รกัษาเขตต์	
ผูจ้ดัการโครงการฯ	 โทรศพัท์	 02-319-7677	
ต่อ	111	อเีมล:	kanitthar@tma.or.th
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MEMBER

ขอต้อนรับสมาชิกระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน 2560

อัตราค่าบำารุงสมาชิกรายปี
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หมายเหตุ: อัตราค่าสมาชิก ยังไม่รวมภาษี 7%

ขนาดขององค์กร (จำานวนพนักงาน)
อัตราค่าสมาชิกและค่าแรกเข้า

อัตราค่าสมาชิกแรกเข้าอัตราค่าสมาชิกรายปี (บาท)

1-100 คน / บริษัท

101-200 คน / บริษัท

201-500 คน / บริษัท

501 คนขึ้นไป / บริษัท

2,500 บาท

3,500 บาท

5,000 บาท

7,000 บาท

1,000 บาท

สมาชิก
ประเภทองค์กร
(Corporate
Member)

บริษัท โกลด์ แสตมป์ จ�ำกัด
บริษัท คิวเทค เทคโนโลยี จ�ำกัด
บริษัท เจนบรรเจิด จ�ำกัด
บริษัท เจนเนติก เวลธ์ จ�ำกัด
บริษัท โซเนวำ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
บริษัท ดีจริง ออโต้ จ�ำกัด
บริษัท โตโยต้ำ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท ท๊อป มำรีไทม์ เซอร์วิส จ�ำกัด
บริษัท ที.เอ็น.อินคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จ�ำกัด (มหำชน)
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน)
บริษัท บีริช (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท ไบเออร์ไทย จ�ำกัด
บริษัท โปรเซลซิสเทม จ�ำกัด
บริษัท พลังงำนทดแทนและพึ่งพำ จ�ำกัด
บริษัท ฟอร์มูล่ำ อินเตอร์เทรด จ�ำกัด
บริษัท ฟู้ดแพชช่ัน จ�ำกัด
บริษัท มูฟฟำสท์ จ�ำกัด
บรษิทั ยไูนเตด็ ครเีอชัน่ แพค็เกจจิง้ โซลชูัน่ (ประเทศไทย) จ�ำกดั
บริษัท สมำร์ท แคปปิตอล แมเนจเมนต์ จ�ำกัด
บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จ�ำกัด
บริษัท ออนเนส เอสเตท จ�ำกัด
บริษัท อำคเนย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน)
บริษัท อินทรี ดิจิตอล จ�ำกัด
บริษัท อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี กรุ๊ป จ�ำกัด
บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอร่ี เอ๊ำท์เลท จ�ำกัด (มหำชน)  
บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จ�ำกัด (มหำชน)
บริษัท ฮอนด้ำ เทรดดิ้ง เอเชีย จ�ำกัด
โรงพยำบำล ชลบุรี
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