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สมัมนา TPA International Forum 2015 รวมไอเดยีดีๆ  ขบั
เคลือ่น SME ไทยก้าวสู ่AEC อย่างมกีลยทุธ์ จดั

โดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับความร่วมมือจาก
องค์กรระดบัประเทศมาร่วมแลกเปลีย่นความคดิเหน็ ขบัเคลือ่นธรุกจิ 
ด้วยประสบการณ์ เทคนิค กลยทุธ์ หลากหลายมมุมอง ส�าหรบัธรุกจิ 
SME  

TPA International Forum 2015 จัดข้ึนเม่ือวนัที ่25 กมุภาพันธ์ 
2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์มิลเลนเนียม 
สขุมุวทิ การจดังานในครัง้นี ้ส.ส.ท. ได้รบัความร่วมมือจากองค์กรระดบั
ประเทศของญีปุ่น่ และองค์กรระดบัประเทศของไทย อนัมบีทบาทส�าคญั
ต่อการพฒันา และขบัเคลือ่นความสามารถในการแข่งขันของ SME ไทย 
โดยความโดดเด่นของงานในครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรม “จับคู่ธุรกิจ” 
(Business Matching) เพิม่โอกาสขยายตลาด เปิดโอกาสต่อยอดธุรกิจ 
พร้อมพลกิโฉมสนิค้า และบรกิาร เปิดตลาดญีปุ่่น-ไทย ระหว่าง SME 
ญีปุ่น่ กว่า 10 บรษิทั จาก 3 ธุรกจิหลกั บรกิาร สิง่แวดล้อม และการ
ผลติ พบผูป้ระกอบการ SME ไทย ก้าวส�าคญัของการ
เชือ่มโยง โอกาส คูค้่า ตลาดใหม่ ต่อยอดความ
คิด จุดประกายความส�าเร็จให้ SME ไทย 
ก้าวไกลในอาเซียน และสัมมนา 2 ช่วง
ส�าคญั กบักรูรูะดบัประเทศ โดย

นายยงวฒุ ิเสาวพฤกษ์ ผูว่้าการ
สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว.) ให้เกียรติกล่าว 
ปฐกถาเปิดงาน, Mr.Daisuke Matsushima 
Advisor for Competitiveness in the Sub-
region Official for the Government of Japan, นาง
หริญัญา สจุนิยั รกัษาราชการแทนเลขาธกิารคณะกรรมการส่งเสรมิการ
ลงทนุ (บโีอไอ) ร่วมเปิดนโยบาย

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผูว่้าการสถาบันวจัิยวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของ 

SME ไทย เพ่ือก้าวสู ่AEC ว่า รฐับาลได้มนีโยบายการเตรยีมความพร้อม
รองรบั AEC ทีก่�าลงัก้าวเข้ามาอย่างต่อเนือ่ง อาท ิ ด้านการลงทุน การ
ตลาด โดยสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทยหรอื 
วว. ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการลงทุนด้าน R&D และ
นวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพ่ือให้พร้อมรับการ
แข่งขันในอาเซียน นอกจากนี้ เมื่อดูสถิติความพร้อมของประเทศไทย
ส�าหรับการแข่งขันในอาเซียนนั้น ผลปรากฏว่าอยู่ในระดับกลาง ซึ่งจะ
ต้องมกีารพัฒนา และเตรยีมความพร้อมให้อยูใ่นระดบัทีส่งูกว่านี้ 

นายยงวฒุ ิ กล่าวต่อว่า รฐับาลไทยมกีารผลกัดนั 5 ยทุธศาสตร์ 
เพ่ือเป้าหมายส�าคญั คอื ให้ธุรกจิต่างๆ มกีารเตรยีมพร้อมรบันวตักรรม 
สเีขยีว (Green Innovation) โดยมกีรอบการด�าเนนิโครงงานต่างๆ ทีไ่ด้
จัดท�าไว้ในแผนยุทธวิธี 5 ด้านด้วยกัน กล่าวคือ 1. วิจัย และพัฒนา  
2. การเสรมิสร้างความแขง็แกร่งให้กบัสงัคม 3. การสนบัสนนุในรปูแบบ
ต่างๆ ให้กบัธุรกจิ SME 4. การสร้างให้เกดิจติส�านกึทางด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยกีบัสงัคมทัว่ไป และ 5. การปกป้องสิง่แวดล้อม 

พร้อมกันนี้ได้ยกตัวอย่างการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์เพื่อ
รองรบัศนูย์บ่มเพาะ (Incubator) ของ วว. ซึง่ตัง้อยูท่ีจ่งัหวัดปทมุธาน ีว่า 

วสิยัทศัน์ของ วว. คอื การเป็นผูน้�าในอาเซยีนโดยเฉพาะด้านวจัิย และ
พัฒนา ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทั้งนวัตกรรม 
ดงันัน้ จงึมกีารก�าหนดพันธกจิ ยทุธศาสตร์ และวิธีต่างๆ เพือ่ให้

สอดคล้องกับวิสยัทศัน์ และรองรับ AEC 
โดยเน้นทีค่วามต้องการของตลาดเป็น

หลกั ด้วยหลกัการ 5 ด้าน น่ันคอื 
OZONE 

Opportunity (O) คือ 
การสร้างโอกาส ไขว่คว ้าหา
โอกาสให้ภาคธุรกจิ

Zero (Z) คอื ต้องลดความ
สญูเปล่า ลดข้อบกพร่องให้เป็นศนูย์ 

Occupation Manpower (O) คอื 

องค์กรระดับประเทศ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ SME ไทย

ในงานTPA International Forum 2015
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เตรยีมความพร้อมบคุคลากร ให้สามารถรองรบัภาคอุตสาหกรรมต่างๆ 
Natural Resource (N) เตรียมความพร้อมในการรองรับ

ทรพัยากรธรรมชาติ  
Energy Efficiency (E) ประสทิธภิาพของการใช้พลงังาน
ทัง้นี ้ เพือ่ส่งเสรมิธรุกิจให้รองรบัการเตบิโต เริม่ตัง้แต่ความคดิ 

รวมถึงการสนับสนุนไปจนถึงสามารถพร้อมรับทางธุรกิจได้ ซึ่งธุรกิจจะ
เตบิโตได้นัน้ต้องมวีจิยั และพฒันา รวมถึงต้องมีนวตักรรมควบคูก่นัได้ ที่
จะท�าให้แขง็แกร่งและยัง่ยืนได้ 

Mr.Daisuke Matsushima Advisor for Competitiveness in the 
Sub-region Official for the Government of Japan เจาะลกึความร่วม
มอืระหว่างองค์กรระดบัประเทศ กบับทบาทส�าคญัในการผลกัดนัไทยสู่
เวทกีารค้าเสร ี“นโยบายภาครฐัในการส่งเสรมิ Japan-SMEs ต่อความ
ร่วมมอือย่างมปีระสทิธภิาพกบั Thai-SMEs” คอื 

1. ความร่วมมือของภาคธุรกจิ SME ระหว่างประเทศไทย กบั
ประเทศญี่ปุ่น เนือ่งจากประเทศไทยมีโอกาสทางด้านการตลาดทีค่่อน
ข้างสงู มกีารสร้างเครอืข่ายด้านการผลติในอาเซียน นอกจากนี ้จ�านวน
พลเมอืงของญีปุ่น่จะลดลงไปในปี ค.ศ. 2050 เหลอืเพยีง 97 ล้านคน จาก
เดมิทีม่ ี128 ล้านคนในปัจจุบัน จึงเป็นโอกาสของภาคธรุกิจ SME ไทย 

2. ความร่วมมอืของภาคธุรกจิ SME ในโครงการ Thai Plus 
One โดยโครงการนี ้เริม่จากการท�าธรุกิจทางด้านเหมืองแร่ของไทย และ
อาเซยีน นอกจากนี ้ เรือ่งส�าคญัทีส่ดุ คอื ได้มกีารค้นพบท่าเรือน�า้ลกึที่
ทวาย ในประเทศพม่า ซ่ึงเป็นจุดขนส่งทางเรอืส�าคญัทีส่ดุแห่งหนึง่ และ
ก่อให้เกดิโครงการ STV ข้ึน เม่ือวนัที ่17 มิถุนายน 2556 และได้จดัตัง้
บรษิทัเพือ่พฒันาทวายข้ึนมาเม่ือวนัที ่9 กุมภาพนัธ์ 2558 ทีผ่่านมา โดย
มคีวามร่วมมอืร่วมกนั 3 ประเทศ คอื ญ่ีปุน่ ไทย และพม่า และได้มกีารน�า
แผนจากญี่ปุ่นมาใช้ในโครงการนี้ เรียกว่า แผน 3 มิติ ประกอบด้วย 
Sustainable, Energy และ Development 

3. โครงการ OTAGAI (OTAGAI Project) ทีเ่กิดข้ึนในปี 2011 
โดยมีที่มาจากการเกิดสึนามิในประเทศญี่ปุ่น กอปรกับประเทศไทย
ประสบวิกฤตน�้าท่วมใหญ่ ส่งผลให้เกิดภาวะการขาดแคลน เรียกว่า 
Supply chain crisis ขึน้ ซ่ึงรฐับาลญ่ีปุ่นมีนโยบายในการสนบัสนนุ และ
ผลกัดนัภาคธรุกจิทีป่ระสบภาวะวกิฤตนีใ้ห้สามารถกลบัมาด�าเนนิธุรกจิ 
จึงเกิดโครงการ Otagai ตัวนี้ขึ้น และญ่ีปุ่นก็น�าโครงการนี้เข้ามาใน
อาเซยีน ซึง่เป็นโครงการทีใ่ห้การช่วยเหลอื และสนบัสนนุธรุกิจ SME ให้
สามารถผ่านพ้นวกิฤต และสามารถกลบัมาด�าเนนิธรุกิจได้อีกครัง้ โดย
ได้ยกตัวอย่างโครงการ Otagai 4 ตัวอย่าง คือ โครงการ TAYAMA 
Seminar ซึง่เป็นการสมันาในเรือ่งสมนุไพรจนีทีน่�ามาท�าเป็นยา ซึง่ก�าลงั

จะขยายตลาดเข้ามาสูป่ระเทศไทย โดยให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลติ
วัตถุดิบ โครงการทางด้านรถยนต์คาวาซากิ โครงการโดเรม่อน  และ
โครงการ TAMA

นางหริญัญา สจุนิยั รกัษาราชการแทนเลขาธกิารคณะกรรมการ
ส่งเสรมิการลงทนุ (บโีอไอ) กล่าวถงึ ยทุธศาสตร์การลงทนุของ BOI ว่ามี
การแบ่งการสนบัสนนุการลงทนุเป็น 2 ประเภท คอื A กบั B กล่าวคอื 
ประเภท A สนับสนุนการลงทุนตามประเภทกิจกรรม และประเภท B 
สนบัสนนุการลงทนุตาม Knowledge base โดยทาง BOI ได้มกีารจดัตัง้
หน่วยงานพิเศษ เรยีกว่า Build: BOI Unit Industrial linkage Develop-
ment เป็นหน่วยงานทีส่นบัสนนุการพัฒนากิจกรรมต่างๆ โดยธรุกจิทุก
ภาคส่วน โดยเฉพาะ SME สามารถเข้าไปเชือ่มโยงกันได้ นอกจากนี ้BOI 
ยังให้การสนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศ เช่น บริษัทไทยท่ีลงทุน
ประเทศกมัพูชา ลาว พม่า เวียดนาม มาเลเซยี เป็นต้น โดยธรุกจิ SME 
สามารถเข้าไปขอรบัการสนบัสนนุการลงทนุได้ที ่BOI 

สมัมนาช่วงที ่2 กบัการถอดรหสัลบัธรุกจิ SME รู ้รบั ปรับ รุก 
กบัเสวนาพเิศษ “Preparing Thai SMEs to Stay Competitive under AEC 
2015 Environment” เสวนาครั้งส�าคัญ ที่รวมหลากหลายมุมมอง จาก
ความร่วมมือระหว่างองค์กรระดับประเทศ ซึ่งได้น�าผู้เข้าร่วมงานขับ
เคลื่อนธุรกิจ ด้วยประสบการณ์ เทคนิค กลยุทธ์ หลากหลายมุมมอง 
ส�าหรบัธุรกจิ SME เผยเคลด็ (ไม่) ลบั ชงิความได้เปรยีบ สร้างคณุค่าที่
เหนอืกว่า สูค่วามส�าเรจ็แบบเหนอืชัน้ โดยมี 

ดร. วมิลกานต์ โกสมุาศ รองผูอ้�านวยการ รกัษาการแทนผูอ้�านวย
การ ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), 
Mr.Yoshihiro Otsuji, Adjunct Professor of National Graduate Institute 
for Policy Studies, MR.Hideto Okazaki Managing Director 
of Greater Tokyo Initiative และนายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง รอง
เลขาธิการสถาบันวิจัย และพัฒนานวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สภา
อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมเปิดกลยทุธ์

ดร.วมิลกานต์ โกสมุาศ รองผูอ้�านวยการ รกัษาการแทนผู้อ�านวย
การ ส�านกังานส่งเสรมิวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าว
ว่า การเตรยีมความพร้อมส�าหรบัธุรกิจ SME เพ่ือรองรบั AEC เป็นประเดน็
หลกัทีร่ฐับาลผลกัดนัให้เป็นวาระแห่งชาต ิโดยธรุกจิ SME ส�าคญัจะต้อง 
บรูณาการความร่วมมอืทกุภาคส่วน เพือ่ผลกัดนั SME ให้รองรับ AEC 
ให้ได้ ประเด็นหลักที่ส�าคัญของ SME ในปัจจุบัน คือ เรื่อง Mind set  
ต้องนกึถงึสิง่แวดล้อมทางเศรษฐกจิในการท�าธุรกจิ ซึง่ก�าลงัจะเปล่ียนไป 

ยกตัวอย่างเช่น การก้าวเข้าสู่ AEC นั้นจะท�าให้เป็น Single 
Market นัน้จรงิหรอืไม่ ตลาดในกลุม่อาเซยีนนัน้มจี�านวนผูบ้ริโภค 600 
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ล้านคน แต่พฤติกรรมผู้บริโภคมีจ�านวนเป็นร้อย หาก SME ไทยจะใช้
ประโยชน์จากอาเซยีน จะต้องรูว่้าพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีเ่ป็นชาวมสุลมิ ต่าง
จากผูบ้รโิภคทีเ่ป็นชาวจีน ชาวมาเลเซียอย่างไร รวมไปถึง ส ีสิง่ต้องห้าม 
ฯลฯ หรอืทีก่ล่าวกนัว่าตลาดทีใ่หญ่ คอื ตลาดมุสลมิ แต่มุสลมิอนิโดนเีซยี 
กับมุสลิมมาเลเซีย ไม่เหมือนกัน ฉะนั้น เรื่องของพฤติกรรมผู้บริโคใน
อาเซยีนเป็นสิง่ทีผู่ป้ระกอบการต้องเรยีนรู ้ และหากถามว่าถ้า SME ไม่
สนใจตลาดในอาเซียนได้หรือไม่ มี Comfort zone ในประเทศไทยที่
สามารถท�าธรุกจิในประเทศไทยได้ด ี โดยทีไ่ม่ต้องไปแสวงหาตลาดจาก
ต่างประเทศ ซึง่วนันีเ้รากไ็ด้เหน็แล้วว่ามติรของเราจากประเทศญ่ีปุน่ย้าย
ฐานการผลติเข้ามาในประเทศไทย มิตรของเราทีเ่ป็น SME จากทัว่โลก 
จากอาเซยีน ก�าลงัถกูดงึดดูความสนใจด้วยค�าว่า Single Market ตลาด 
600 ล้านคน ซึง่พวกเขาเหล่านีม้องว่าประเทศไทยจะเป็นศนูย์กลางใน
การผลติ ฉะนัน้ สิง่แวดลอ้มทางเศรษฐกจิทีเ่ปลี่ยนแปลงไป สง่ให้การ
แข่งขนัทางเศรษฐกจิ การแข่งขันทางการตลาดจะสงูข้ึนมาก 

ดร.วมิลกานต์ กล่าวต่อว่า Mindset ของ SME ไทยเรายงัไม่ปรบั
ตนเอง ให้น�าเอาวฒันธรรมทางธรุกจิระหว่างประเทศเข้ามาใช้ ทาง สสว. 
มีโอกาสพูดคุยกับนักธุรกิจสิงคโปร์ เกาหลี ญี่ปุ่น ยุโรป ทุกคนพูดเป็น
เสยีงเดยีวกนัว่า SME ไทย มีความสามารถเรือ่งการผลติยอดเยีย่ม แต่
เมือ่ท�าธรุกจิด้วย ส่งอเีมล์ไป ไม่ตอบกลบัภายใน 1 ชัว่โมง เขาจะขึน้ Black 
list เพราะเขาถอืว่าไม่มวัีฒนธรรมทางธรุกิจ ฉะนัน้ นกัธรุกิจ SME รุน่ใหม่
จงึต้องมคีวามรอบตวั หากเราไม่รอบตวัเราจะสญูเสยีธรุกจิให้กบันกัธุรกิจ
รุน่ใหม่จากมาเลเซยี 

อีกประเด็นหนึ่ง SME ไทยต้องเตรียมรับ AEC คือ เรื่องของ
แรงงานที่ไม่สามารถรักษาพนักงานที่มีทักษะ และความสามารถไว้ได้ 
พอเขามปีระสบการณ์ มคีวามสามารถสงูย้ายบรษิทั ต่อไปการแข่งขนั
ทางด้านแรงงานจะมีสูงมาก นอกจากนี้ การส่งเสริมด้านนวัตกรรม 
เทคโนโลยี ของบริษัทต่างๆ ต้องท�าอย่างต่อเนื่อง เพราะทุกๆ วันม ี
แนวความคดิใหม่ๆ มสีิง่ใหม่ๆ ตลอดเวลา ดงันัน้ สนิค้า และบรกิารทีจ่ะ
สามารถแข่งขันได้ใน AEC ในอนาคตจะต้องเป็นสินค้า และบริการที่
สามารถสร้างรายได้ให้กบันวกัรรมใหม่ของภมูภิาค ผูท้ีไ่ม่มสีิง่ใหม่ๆ หรอื
แนวความคดิใหม่ จะเป็นผูท้ีเ่ดนิช้ากว่าในเรือ่งของการสร้าง ซึง่จะสูญเสีย
พืน้ทีใ่นตลาดทีม่คีวามสามารถในการแข่งขัน   

Mr.Yoshihiro Otsuji, Adjunct Professor of National Graduate 
Institute for Policy Studies กล่าวถึงผลสรปุจากการวจัิยทีไ่ด้ด�าเนนิงาน
มากว่า 10 ปี ในด้านเศรษฐกจิต่างๆ ว่า ประเทศจนีจะเป็นอนัดบัหนึง่ทาง
ด้านเศรษฐกิจโลกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เนื่องจากการค้าขายที่มีจ�านวน
มาก ซึง่แน่นอนว่าประเทศจีนจะมีอิทธพิลในภูมิภาค 

Mr.Yoshihiro กล่าวต่อว่า ประเทศที่น่าสนใจในกลุ่มอาเซียน 
อย่างอนิโดนเีซยี ซึง่เป็นประเทศทีม่บีคุลากรกว่า 250 ล้านคน ประมาณ 
40 กว่าเปอร์เซน็ของประชากร จะเป็นประเทศคลืน่ลกูใหม่ ด้วยเหตนุีเ้อง
จีนจึงมีความพยายามที่จะขยายเทคโนโลยีระดับสูงของประเทศ  
กอปรกบัประเทศต่างๆ กก็�าลงัขยายเข้าไปสูป้ระเทศอนิโดนเีซยี

“สิง่ทีอ่ยากฝากประเทศไทยไว้ ประเทศไทยเป็นอตุสาหกรรมชัน้
นาํ ได้รบัการถ่ายทอดเทคโนโลยทีางด้านอตุสาหกรรมยานยนต์ ชิน้ส่วน
ยานยนต์ในปัจจบุนั ไทยถอืว่าเป็นประเทศผูน้าํในอาเซยีนกว่็าได้ ซึง่ไทย
ควรจะพัฒนาเทคโนโลยีด้านชิ้นส่วนยานยนต์ให้เป็นผู้นําในอาเซียน” 
ทัง้นี ้การเตรยีมความพร้อมของไทยต้องท�าการวิจยั และพัฒนา รวมไป
ถงึนวัตกรรมต่างๆ  และทีส่�าคญัคอื การใช้ไอทเีข้าไปช่วยสนบัสนนุ หาก
ไทยท�าให้ประสบความเรจ็ได้ ถอืว่าส�าคญัยิง่ในการพลกิโฉมประเทศไทย
ให้เป็นผูน้�าได้

ประการที่ 2 ประเทศไทยต้องพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นฝีมือ
แรงงานทีป่ฏบิตัไิด้จรงิ รวมถงึภาคการศกึษาไทยด้วยต้องลงไปสูภ่าคการ
ปฏิบัติอย่างแท้จริง ทั้งนี้โอกาสต่างๆ ของไทยมีอยู่มาก หากได้รับการ
พัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมองหาโอกาส และรายได้ โอกาสใน
อาเซยีนกลุม่ CLMV ประเทศไทยมภีมูสิถาปัตยทีด่ทีีส่ดุ และน่าจะเป็น
ผูน้�าใน CLMV ได้ 

ทัง้หมดนี ้เป็นส่วนหนึง่ในการเตรยีมความแข็งแกร่ง รบัมอืความ
ท้าทาย แสวงหาประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นอย่างมีกลยุทธ์ ก้าวสู่
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนไปด้วยกนัอย่างยัง่ยนื พบกนัอกีคร้ังในงาน
สมัมนา TPA International Forum 2016 ตดิตามรายละเอยีดเพิม่เตมิ
ได้ที ่www.tpa.or.th TPA
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