
Scale Up ธุรกิจอาหารอย่างไร?

ให้โตเหนือคู่แข่ง
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อาหาร นบัว่าเป็นอตุสาหกรรมขนาดใหญ่และมศีกัยภาพ
ของประเทศ โดยแต่ละปีสามารถสร้างเมด็เงนิให้กบัประเทศได้
อย่างมหาศาล และดเูหมอืนว่าแนวโน้มการเตบิโตยงัไปได้ใน
ทศิทางที่สดใส ซึ่งจากการคาดการณ์ของสถาบนัอาหาร ระบวุ่า 
การส่งออกอาหารของไทยในปีนี้ คาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 
1.12 ล้านล้านบาท เตบิโตขึ้น 8.5% จากปีที่ผ่านมา

ด้วยตลาดที่ใหญ่และเต็มไปด้วยโอกาสมากมาย ย่อม
ท�าให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารนับวันจะยิ่งทวีความ
รนุแรงขึ้นเรื่อยๆ จนท�าให้ผูป้ระกอบการในธรุกจิอาหาร ไม่เพยีง
แต่รายใหญ่เท่านั้น แม้แต่เอสเอ็มอีก็เริ่มที่จะขยับตัวมองหา

ทางออกและทางรอดให้กบัธรุกจิด้วยการท�าในสิ่งที่ยากขึ้น เพื่อฉกีหนจีากคูแ่ข่ง 

ซึ่งเรื่องยากๆ ที่ว่านี้ จะเป็นตวัผลกัดนัให้ผู้ประกอบการอยูร่อด! ได้นั้น กค็อื “นวตักรรม” เพราะ
นวตักรรมจะเป็นสิ่งที่น�าไปสูก่ารสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และพฒันาให้เกดิสิ่งที่แตกต่างไปจากเดมิได้ 

หมดเวลาที่จะลงัเลอกีต่อไปแล้ว ถ้าวนันี้คนตวัเลก็อย่างเอสเอม็อไีม่ลกุขึ้นมาเพิ่มขดีความสามารถ
ให้ธรุกจิด้วยค�าว่า “นวตักรรม” อนาคตของคณุ แทนที่จะ “รุง่” อาจต้องเจอกบัค�าว่า “ร่วง” เข้ามาแทน 
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Branding

เมื่อเอ่ยถึงคุกกี้กล่องแดง หลายคนต้องนึกถึงอิมพีเรียล แบรนด์ที่อยู่
มายาวนาน และยงัคงความนยิมอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจบุนั แต่กว่า

จะมาถงึจดุที่ยนือย่างมั่นคงเฉกเช่นทกุวนันี้ได้ ต้องผ่านเหตกุารณ์และเรื่องราว
ต่างๆ มากมายที่เป็นเหมือนบททดสอบความส�าเร็จในโลกของธุรกิจ 

 กองบรรณาธกิาร   ปกรณ์ พลชัย

อิมพีเรียล

แบรนด์ในต�ำนำนที่ยืนหนึ่งในใจผู้บริโภค
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ปี พ.ศ.2501 ห้างหุ้นส่วนจ�ากดั กมิจั๊วพาณชิย์ เริ่มต้นธรุกจิในฐานะผู้น�าเข้าและเป็น
ตวัแทนจ�าหน่ายผลติภณัฑ์อาหารส�าเรจ็รูป เช่น ชสี เนย และคกุกี้จากต่างประเทศ ก่อน
จะพลกิบทบาทมาสูผู่ผ้ลติคกุกี้รายแรกของไทย ภายใต้แบรนด์อมิพเีรยีล ซึ่งเป็นคกุกี้สตูร
เดนมาร์ค ที่ต่อมาได้กลายเป็นคกุกี้กล่องแดงที่ไม่มใีครไม่รู้จกั

ตง ธรีะนสุรณ์กจิ กรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บรหิารของบรษิทั 
เคซจี ีคอร์ปอเรชั่น จ�ากดั หนึ่งในผูร่้วมก่อตั้งห้างหุน้ส่วนจ�ากดั กมิจั๊วพาณชิย์ ร่วมกบัพี่ชาย 
คอื คณุวจิยั วภิาวฒันกลุ และพี่สาว คณุนนัทนา กศุลส่งเสรมิ เล่าถงึจดุเริ่มต้นให้ฟังว่า 

“เราเริ่มต้นธรุกจิจากการน�าเข้าสนิค้าพวกเนย ชสีก่อน โดยขายส่งให้กบัร้านช�า และ
โรงแรมต่างๆ ก่อนจะค่อยๆ น�าสินค้าอื่นๆ เข้ามาขายเพิ่ม แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่
ในกลุม่วตัถดุบิผลติเบเกอร ีกระทั่งในยคุหนึ่งที่รฐับาลต้องการส่งเสรมิอตุสาหกรรมการผลติ 
จงึออกนโยบายห้ามการน�าเข้าสนิคา้บางชนดิ ท�าใหต้้องปรบัตวัจากผูน้�าเขา้มาเปน็ผูผ้ลติ
แทน เริ่มต้นจากผลติเนยก่อน จากนั้นได้ต่อยอดมาผลติคกุกี้ เพราะต้องใช้เนยเป็นวตัถดุบิ
หลกัในการผลติ
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“ตอนนั้นเรามผีลติสนิค้าภายใต้แบรนด์อมิพเีรยีลอยู่แล้ว แต่ยงัไม่เป็นที่รู้จกัมากนกั 
พอเริ่มต่อยอดมาเป็นคกุกี้ กเ็ชื่อว่านี่แหละที่จะเป็นตวัท�าให้เราสามารถขยายกลุม่ผู้บรโิภค
ออกไปได้กว้างขึ้น เราพยายามหาองค์ความรู้ต่างๆ หาคนที่จะช่วยในการผลิต โดยสั่ง
ผลิตเครื่องจักรและหาผู้เชี่ยวชาญในการผลิตคุกกี้จากเดนมาร์ก เพื่อน�ามาพัฒนาคุกกี้
ของเรา”

ออกแบบแพ็กเกจจิง กลยุทธ์สร้ำงกำรจดจ�ำให้ลูกค้ำ

ตงบอกว่า คกุกี้อมิพเีรยีล ได้รบัการตอบรบัอย่างดจีากผูบ้รโิภคตั้งแต่กล่องแรกที่ผลติ
ออกมา และมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักในเวลาอันรวดเร็ว โดยอธิบายปรากฏการณ์นี้ว่า 
มีสาเหตุมาจากการที่คุกกี้เป็นอาหารกินเล่นที่ผู้บริโภคจะกินเมื่ออยู่ในภาวะที่มีความสุข 
หรอืต้องการสร้างความสขุให้กบัตวัเอง เมื่อบรษิทัออกแบบแพก็เกจให้สอดรบัไปกบัการ
เป็นของขวญัเทศกาล จงึเป็นตวัเร่งที่ท�าให้คนคุ้นเคยกบัคกุกี้อมิพเีรยีลมากขึ้น
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 “จริงๆ ก่อนหน้านี้ที่เราน�าเข้ามาเป็นกระป๋องสีน�้าเงิน แต่เราเปลี่ยนเป็นกระป๋อง
สแีดง เพราะงานมงคลส่วนใหญ่ ไม่ว่าไทย หรอืจนี จะใช้สแีดงในการตกแต่ง เพราะถอื
เป็นสีมงคล สมัยก่อนงานมงคลสมรส คู่บ่าวสาวจะต้องเอาคุกกี้ไปแจกพร้อมบัตรเชิญ 
เป็นประเพณีอย่างหนึ่งที่ปฏิบัติกันมาจนถึงสมัยนี้ แล้วทุกปีก็มีเทศกาลการให้ของขวัญ
ตลอด เช่น ปีใหม่ ท�าให้คกุกี้เข้าไปพวัพนักบัชวีติมากขึ้น”

ควำมหลำกหลำยของสินค้ำ เป็นเคล็ดลับ

ในกำรสร้ำงช่ือแบรนด์ให้ตดิหู

นอกจากสร้างความหลากหลายในตัวสินค้า

ที่เป็นคุกกี้แล้ว เราพยายามออกสินค้าใหม่ๆ

ในกลุ่ม Confectionery พวกเบเกอรี

ต่อยอดควำมอร่อยดั้งเดิมด้วยนวัตกรรม

 ซอีโีอใหญ่แห่ง KCG เผยวา่ การสร้างแบรนด์ในยคุแรกๆ อาจยงัไม่ได้มกีลยทุธ์อะไร
เป็นแบบแผนเหมอืนในยคุสมยันี้ อาศยัว่าตนและคนในครอบครวัให้ความส�าคญักบัเรื่อง
ของคณุภาพ และการพฒันาสนิค้าใหม่ๆ ออกมาอยู่เสมอ นี่จงึเป็นหวัใจส�าคญัที่ท�าให้
แบรนด์คกุกี้อมิพเีรยีลมเีส้นทางการเตบิโตที่มั่นคงไปโดยปรยิาย 

“คุณภาพที่เราผลิต ถ้าเทียบกับต้นแบบในเดนมาร์กแทบไม่ได้ต่างกัน ตอนน�าเข้า
มาใหม่ๆ เรามปีรบัสูตรให้เข้ากบัรสนยิมคนไทยบ้าง เรยีกว่า อมิพเีรยีลเป็นแบรนด์สนิค้า
ที่มคีณุภาพตั้งแต่เริ่มแรก เรากต้็องรกัษาคณุภาพดั้งเดมิเอาไว้ จากนั้นจงึค่อยพฒันาต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเวลานี้แค่วิจัย และพัฒนาไม่เพียงพอแล้ว แต่ยังต้องมีนวัตกรรมเข้ามา
ร่วมด้วยในการพฒันาคณุภาพ และตวัผลติภณัฑ์ใหม่ๆ ออกมา
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 “นั่นเป็นเหตุผลที่เราต้องสร้างศูนย์นวัตกรรมขึ้นมาในปี พ.ศ.2555 เรียกว่า KCG 
Excellence Center เราสร้างศูนย์นี้เพื่อรองรบัการพฒันาผลติภณัฑ์และนวตักรรม เพราะ
การออกผลติภณัฑ์ใหม่ๆ กเ็พื่อขยายดมีานด์ไปเรื่อยๆ ซึ่งจะท�าให้แบรนด์ครอบคลมุกลุ่ม
ผู้บรโิภคทกุกลุ่ม ไม่ว่าจะเดก็ หรอืผู้ใหญ่ ผู้หญงิ หรอืผู้ชาย”

รักษำแบรนด์ให้ยืนหน่ึงด้วยกลยุทธ์ควำมหลำกหลำย

ตงย�้าให้เหน็ว่า กลยทุธ์ที่ KCG ใช้ในการสร้างแบรนด์อมิพเีรยีลให้ครองความนยิม
มาได้อย่างยาวนานจนถงึทกุวนันี้ นั่นคอื การสร้างความหลากหลาย 

 “ความหลากหลายของสนิค้า เป็นเคลด็ลบัในการสร้างชื่อแบรนด์ให้ตดิหู นอกจาก
สร้างความหลากหลายในตวัสนิค้าที่เป็นคกุกี้แล้ว เราพยายามออกสนิค้าใหม่ๆ ในกลุ่ม 
Confectionery พวกเบเกอรี เวเฟอร์บิสกิต แล้วก็ขนมขบเคี้ยวต่างๆ ภายใต้ชื่อแบรนด์
อิมพีเรียลด้วย เพื่อให้เกิดความหลากหลายกับผู้บริโภคที่ต่างกลุ่มกัน คนหนึ่งอาจชอบ
คุกกี้ อีกคนอาจชอบเวเฟอร์ แต่ไม่ว่าใครจะชอบกินอะไร ภาพจ�าที่ทุกคนจะรู้จักเราคือ
คณุภาพของขนมที่คณุเชื่อใจได้
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“ในแง่แพก็เกจจงิกม็กีารพฒันาให้หลากหลายขึ้น จากกลอ่งแดงกเ็พิ่มไซสท์ี่เป็นซอง
ขนาดเลก็ขึ้นมา เพื่อความสะดวกซื้อของผู้บรโิภค ท�าให้ผู้บรโิภคไม่ต้องซื้อกระป๋องใหญ่ 
หรอืตอนครบรอบ 60 ปี เรากม็กีารท�ารุน่ลมิเิตด็อดิชินัด้วยการเปลี่ยนสตูรเลย ส่วนแพก็เกจ 
ก็มีความพิเศษกว่าเดิมด้วยดีไซน์และวัตถุดิบพรีเมียม เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่าง 
เช่น ตวัอกัษรพมิพ์นูน เป็นต้น”

ทั้งหมดนี้ เรยีกว่าเป็นพฒันาการของแบรนด์อมิพเีรยีลที่ท�าให้ผูบ้รโิภคมคีวามทรงจ�า
และความผูกพนักบัแบรนด์ ซึ่งจะท�าให้แบรนด์เตบิโตและยนืยาวได้ตราบนานเท่านาน

 รู้จัก “อลำวรี่” แบรนด์ที่อยู่คู่บริษัทในยุคบุกเบิก

ถ้าเปรยีบธรุกจิเป็นครอบครวั สมาชกิของ KCG ไม่ได้มเีพยีงแบรนด์อมิพเีรยีล
เท่านั้น หลายคนอาจยงัไม่รูว่้า มอีกีหนึ่งแบรนด์ที่เตบิโตและเดนิเคยีงข้างคกุกี้กล่องแดง
มาโดยตลอด นั่นกค็อื แบรนด์เนย “อลาวรี่” ซึ่งถอืเป็นแบรนด์แรกในยคุเริ่มต้นกจิการ

ตงเล่าว่า เขาตดัสนิใจผลติเนยอลาวรี่ ก่อนคกุกี้อมิพเีรยีลเสยีด้วยซ�้า โดยเป็นการผลติ
และจ�าหน่ายภายใต้การอนุญาตของบริษัทผู้ผลิตเดิม ก่อนจะตัดสินใจซื้อลิขสิทธิ์
แบรนด์มาเป็นของตัวเอง เมื่อช่วงปี พ.ศ.2551 เนื่องจากบริษัทเดิมถูกเทกโอเวอร์ 
และมกีารเรยีกเกบ็ค่าลขิสทิธิ์แบรนด์ ทั้งที่ก่อนหน้านั้นไม่เคยมค่ีาใช้จ่ายในส่วนนี้มาก่อน
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“เราผลติและจ�าหน่ายภายใต้ชื่อแบรนด์อลาวรี่มาร่วม 5 ทศวรรษแล้ว จนแบรนด์
ตดิตลาดแล้ว พอมเีรื่องของการเกบ็ค่าลขิสทิธิ์แบรนด์กค็ดิว่าจะท�าอย่างไร แบรนด์  
อลาวรี่ มภีาพจ�าคอื เป็นเนยคณุภาพที่ชดัเจนในใจผู้บรโิภคไปแล้ว ขณะที่อมิพเีรยีล
กม็ภีาพจ�า เป็นคกุกี้และขนมกนิเล่น

“ดังนั้น การจะเปลี่ยนชื่อแบรนด์อลาวรี่มาเป็นอิมพีเรียลจึงไม่ใช่ทางออกที่ด ี
จงึตดัสนิใจซื้อลขิสทิธิ์แบรนด์อลาวรี่มาเป็นของเราเองเลย เพราะถ้าไม่ซื้อมากเ็สยี
โอกาสนี้ไปให้กบัคนอื่น ซึ่งตอนนั้น ณ วนัที่ตดัสนิใจซื้อแบรนด์อลาวรี่มาเป็นของเรา 
ยอดขายระหว่างอลาวรี่กบัอมิพเีรยีลมคีวามใกล้เคยีงกนั มูลค่าของทั้งสองแบรนด์
มอียู่พอๆ กนั”

จากเหตุการณ์ครั้งนี้ ท�าให้ตงเล็งเห็นถึงความส�าคัญของการสร้างแบรนด์
มากยิ่งขึ้น โดยยอมควกัเงนิก้อนใหญ่ลงทนุด้านนวตักรรม และการตลาดเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้บรโิภคที่หลากหลายในยคุดจิทิลั 
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Inno Focus

ปายอัจฉริยะกระแอมไอเมื่อไดควันบุหรี่

ประชาชนที่สญัจรไปมาบรเิวณจตัรุสั	Odenplan	อนัพลกุพล่านในกรงุสตอกโฮล์ม	ประเทศ
สวเีดน	ต่างแสดงออกหลากหลายความรูส้กึ	บ้างกป็ระหลาดใจ	บ้างกข็�า	บ้างกช็อบใจ	เมื่อ
ใครกต็ามที่ก�าลงัท�าตวัเป็นสงิห์อมควนั	 สบูบหุรี่ปุยๆ	 ขณะเดนิผ่าน	 หรอือยูใ่กล้บรเิวณปาย
โฆษณารูปชายหนุม่คนหนึ่ง	ทนัททีี่ควนับหุรี่ลอยไปกระทบปายที่ว่านี้	จากภาพนิ่ง	ชายหนุม่
ในปายจะขยบักายท�าท่าส�าลกัควนัและโก่งคอไอทนัท	ีท�าให้คนที่ก�าลงัสบูบหุรี่ต้องหนัมอง

https://bit.ly/2HxgrRP

	 ปายโฆษณาดงักล่าวเป็นของบรษิทัจ�าหน่ายยาชื่อ	Apotek	Hjartat	จดัท�าขึ้นเพื่อเป็นส่วน
หนึ่งของการรณรงค์ต่อต้านการสูบบหุรี่	โดย	Akestam	Holst	ซึ่งเป็นเอเยนซผีูผ้ลติสื่อโฆษณานี้
ได้ตดิตั้ง	 Smoke	Detector	 หรอืเครื่องดกัจบัควนัที่ปายโฆษณา	 เมื่อควนับหุรี่ลอยไปกระทบ
ปาย	 นายแบบในปายโฆษณาจะส่งเสียงไอ	 พร้อมกับขึ้นข้อความจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
หมากฝรั่งช่วยเลกิบหุรี่		

	ปายนี้หากดูเผินๆ	 อาจเป็นปายโฆษณาที่พุ่งเปาหมายไปที่คนสูบบุหรี่	 เชิญชวนให้
เลกิบหุรี่	 โดยใช้ผลติภณัฑ์หมากฝรั่งของบรษิทัเป็นตวัช่วย	 แต่ผลพลอยได้ที่มากกว่านั้นคอื	
ท�าให้กลุม่คนที่ไม่สูบบหุรี่ได้เหน็ว่าควนับหุรี่น่ารงัเกยีจเพยีงใด	ใครที่ก�าลงัคดิจะสบู	เมื่อเหน็
ปายนี้อาจฉกุใจคดิได้	และล้มเลกิความตั้งใจ	การประชาสมัพนัธ์สนิค้า	บรกิารหรอือะไรกแ็ล้วแต่	
หากเพิ่มลกูเล่นลงในสื่อโฆษณา	ย่อมได้รบัความสนใจมากขึ้นเป็นธรรมดา	
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	 การตดิตามลูกค้าดงักล่าวเป็นผลมาจากแอปพลเิคชนัต่างๆ	ที่ลูกค้าดาวน์โหลดลงบน
สมาร์ตโฟน	เช่น	แอปฯ	เชก็สภาพอากาศ	แอปฯ	จพีเีอส/แผนที่	หรอืแอปฯ	เรยีกแทก็ซี่	โดย
คอสมอสได้เจรจาตดิต่อขอซื้อข้อมลูจากแอปพลเิคชนัราว	400,000	แอปฯ	ในจนี	ท�าให้มฐีาน
ข้อมูลของลูกค้ากว่า	1,000	ล้านคนในเอเชยีซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในจนี

	 	 คอสมอสใช้เทคโนโลยีติดตามตัวนี้ช่วยเหลือบรรดาลูกค้าบริษัท	 รวมถึงแบรนด์ดัง	
อย่างBURBERRY,	L’ORÉAL,	LVMH,	GUCCI,	FENDI,	CARTIER,	SHISEDO	ฯลฯ	ให้เข้าใจพฤตกิรรม
ของผู้บรโิภคได้ดขีึ้น	เมื่อลูกค้าเข้ามายงัร้านเหล่านั้น	ซึ่งเป็นลูกค้าของคอสมอส	เทคโนโลยี
ปัญญาประดษิฐ์ของคอสมอสจะท�าการปักหมดุโลเกชนัและจบัพฤตกิรรมลกูค้า	 แม้มกีารการนัตว่ีา
ไม่ละเมดิความเป็นส่วนตวัของผู้บรโิภคแต่อย่างใด	แต่อาจมคี�าถามตามมาว่าการสอดส่อง
ผู้บรโิภคเหมาะสมเพยีงใด	และอยู่ในขอบข่ายที่ท�าได้หรอืไม่	อย่างไร	 													

Tracking	Technologies	หรอืระบบตดิตาม	เป็นเทคโนโลยทีี่ใช้อย่างแพร่หลายในปัจจบุนั	
โดยเฉพาะผู้บรโิภคที่ชมชอบการชอปออนไลน์	 แต่ขณะนี้เทคโนโลยกีารตดิตามก�าลงัถกูน�ามาใช้
กบัร้านค้าออฟไลน์ทั่วไปแล้ว	โดยบรษิทัคอสมอส	Startup	ด้านเทคโนโลยค้ีาปลกี	จะช่วยท�าให้
ร้านค้าออฟไลน์สามารถจบัพฤตกิรรมต่างๆ	ของลูกค้าที่เข้ามาใช้บรกิารภายในร้านได้	 เช่น	
ลกูค้าแวะชมสนิค้าแผนกไหนนานสดุ	 ลกูค้าลองเสื้อผ้าแต่ไม่ได้แวะที่แคชเชยีร์	 แสดงว่าไม่ได้ซื้อ	
ทั้งยงัสามารถสบืไปถงึว่าโฆษณาออนไลน์ชิ้นไหนที่น่าจะมผีลท�าให้ลกูค้าแวะมาที่ร้าน	เป็นต้น

https://cnb.cx/2XV6Hqi

We are watching you!
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K Analysis

ด้วยมูลค่ำตลำดกว่ำ 18,200 ล้ำนบำท และมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้น
เรื่อยๆ ท�ำให้วันนี้ตลำดสมุนไพรจึงกลำยเป็นดำวเด่นในแวดวงธุรกิจ

สขุภำพและควำมงำม โดยเฉพำะสมนุไพรดำวรุง่อย่ำง “ขมิ้นชนั” ซึ่งถกูยก
ให้เป็นหนึ่งใน Product Champion ที่มีศักยภำพและโอกำสทำงกำรตลำด

ที่สูงมำก และแน่นอนนี่คือโอกำสทองส�ำหรับเอสเอ็มอีเช่นเดียวกัน 

“สมุนไพร”

โอกาสท�าเงินให้ธุรกิจเอสเอ็มอี

 กองบรรณาธกิาร    เรยีบเรยีงจาก
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ปัจจบุนัสมนุไพรถกูน�ำมำใช้เป็นวตัถดุบิในกำรผลติสนิค้ำในธรุกจิสขุภำพและควำมงำม
เป็นอย่ำงมำก และในระยะหลงันี้จะเหน็ว่ำมกีำรต่อยอดพฒันำไปสูผ่ลติภณัฑ์ที่หลำกหลำย
มำกขึ้น โดยส่วนใหญ่เน้นกำรผลติเพื่อบรโิภคในประเทศเป็นหลกั ผูผ้ลติที่ส�ำคญัคอื กลุม่
เกษตรกร วสิำหกจิชมุชน 

 เมื่อพจิำรณำถงึห่วงโซ่กำรผลติ จะพบว่ำ ผูป้ระกอบกำรเอสเอม็อไีทยจะกระจกุตวัอยู่
ในผลติภณัฑ์ต้นน�้ำและกลำงน�้ำมำกที่สดุ กล่ำวคอื เป็นกำรผลติสมนุไพรสด หรอืหำกเป็น
สมนุไพรแปรรปูกจ็ะมนีวตักรรมที่ไม่สูงมำก เช่น บด อดัเมด็/แคปซลู มลูค่ำที่เกดิขึ้นจำก
ผลติภณัฑ์จงึไม่สงูนกั

ในขณะที่ผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ที่มคีวำมได้เปรยีบด้ำนเงนิทนุและเทคโนโลยจีะเน้น
ท�ำตลำดผลติภณัฑ์กลำงน�้ำขึ้นไป เน้นนวตักรรมขั้นสงูขึ้นมำอกีระดบั เช่น กำรผลติสมนุไพร 
ออร์แกนกิแปรรปู สำรสกดัเข้มข้น ซึ่งสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มได้มำกขึ้น 

 ทั้งนี้ กำรผลติในประเทศมตีลำดรองรบัที่ส�ำคญัคอื กลุม่ธรุกจิต่อเนื่องขนำดกลำงขึ้นไป 
เช่น กลุม่โรงงำนแปรรปูสมนุไพร โรงงำนผลติในอตุสำหกรรมอำหำรและยำ ผลติภณัฑ์
เครื่องส�ำอำงและสปำ ในลกัษณะกำรซื้อ-ขำยแบบ B2B คดิเป็นสดัส่วนมำกกว่ำ 80% 
ของกำรผลติทั้งหมด และอกีกลุม่หนึ่งคอื ลกูค้ำรำยย่อย/ท้องถิ่นระดบัจงัหวดั ในลกัษณะ
กำรซื้อ-ขำยแบบ B2C
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สมุนไพรสด (มลูค่าเพิม่น้อย)

ความท้าทาย

 ผลผลติน้อยหรอืมำกกว่ำที่ตลำดต้องกำร
 ขำดควำมรูท้ี่ถกูต้องเกี่ยวกบักำรปลกู 

/กำรเกบ็รกัษำคณุภำพผลติภณัฑ์สมนุไพร

ความท้าทาย

 มำตรฐำนกำรผลติและบรรจภุณัฑ์ที่สร้ำงควำมเชื่อมั่น
ให้กบัผู้บรโิภค
 กำรสร้ำงตลำดในเชงิพำณชิย์
 พฒันำผลติภณัฑ์ใหม่ๆ ให้เท่ำทนัเทรนด์กำรบรโิภคของ

ตลำด
 กำรรบัรูแ้ละเข้ำใจในสรรพคณุ/กำรใช้ประโยชน์ของ

ผู้บรโิภค

ผลติภัณฑ์ : 
อำหำรเสรมิ เครื่องเทศ 

ผลติภัณฑ์ยา
สำรสกดัสมนุไพร
(ส�ำหรับผลิตเครื่อง
ส�ำอำง ผลติภณัฑ์สปำ
งำนปศุสัตว์ ก�ำจัด
แมลง)

ปลายน�้า

 ผู้ค้ำส่งในประเทศ
 ผูค้้ำปลกีในประเทศ
 ตวัแทนจ�ำหน่ำย
 ผู้ส่งออก
 กลุม่นกัท่องเที่ยว
 ผู้บรโิภคทั่วไป

โรงงำนยำสมนุไพร
35 แห่ง

โรงงำนอำหำร
และเครื่องดื่ม
28 แห่ง

โรงงำนเครื่องส�ำอำง 
16 แห่ง

โรงงำนอำหำรเสรมิ
7 แห่ง

โรงงำนอื่นๆ
20 แห่ง
(เฉพำะกำรผลติใน
ระดบัอตุสำหกรรม)

สมนุไพรสด

(มลูค่ำเพิ่ม
น้อย)

ห่วงโซ่อุปทานในธุรกิจสมุนไพรของไทย และความท้าทาย

ของผู้ประกอบการในธุรกิจ

ที่มำ : รวบรวมโดยศนูย์วจิยักสกิรไทย

ต้นน�้า

 เกษตรกร
 วสิำหกจิชมุชน
 ผูน้�ำเข้ำ
 ผูร้วบรวมวตัถดุบิ
 พ่อค้ำคนกลำง

จ�ำนวนเกษตรกร
12,000 รำย 

พื้นที่เพำะปลกู
48,000 ไร่ 

ผลผลติรวม
190,000 ตนั/ปี 

วสิำหกจิชมุชน
315 รำย

กลางน�้า

โรงงานแปรรปู
/โรงงานผลติ

สมนุไพร
แปรรปู
สำรสกดั
สมนุไพร

(มลูค่ำเพิ่มสงู)

15 K SME Inspired



ส่องปัจจัยหนุน ดันตลาดสมุนไพรโต 2 หมื่นล้าน

ศนูย์วิจยักสกิรไทย ประเมินว่า ในระยะข้างหน้าธรุกจิสมนุไพรยงัมโีอกาสเติบโต

ได้อกีมาก โดยมีปัจจยัหนุนจาก 2 ประเดน็ส�าคญั คอื

1. เทรนด์กำรบรโิภคของคนรุน่ใหม่ที่นยิมใช้สมนุไพรเป็นทำงเลอืกในกำรดแูลสขุภำพ 
โดยมองว่ำปลอดภยัและมำจำกธรรมชำต ิ

2. นโยบำยของภำครฐั ที่ส่งเสรมิผูม้ส่ีวนเกี่ยวข้องในอตุสำหกรรมสมนุไพร ผ่ำนแผน
แม่บทว่ำด้วยกำรพฒันำสมนุไพรปี พ.ศ.2560-2564 (มสีมนุไพรที่เป็น Product Champion 
4 ชนดิ คอื ขมิ้นชนั ใบบวับก ไพล กระชำยด�ำ) รวมถงึกำรด�ำเนนิงำนของกระทรวงสำธำรณสขุ
ที่ส่งเสรมิให้โรงพยำบำลและสถำนพยำบำลใช้สมนุไพรทดแทนกำรน�ำเข้ำยำแผนปัจจบุนั
มำกขึ้น โดยกำรเพิ่มรำยกำรสมนุไพรเข้ำไว้ในบญัชยีำหลกัแห่งชำติ

1

2

ตลาดอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้สมุนไพรเป็นวัตถุดิบ

มีมูลค่ากว่า 2.6 แสนล้านบาท 

ยาสมุนไพร

4%
อาหารเสริม

19%

ที่มำ : อ้ำงองิมลูค่ำตลำดจำกส�ำนกังำนพฒันำกำรวจิยักำรเกษตร ประมำณกำรโดยศูนย์วจิยักสกิรไทย (ปี 2562)

เคร่ืองส�าอาง

77%
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จำกปัจจยัดงักล่ำว ท�ำให้คำดว่ำในปี พ.ศ.2562 ตลำดสมนุไพรที่ใช้เป็นวตัถดุบิในกำร
ผลติผลติภณัฑ์ในอตุสำหกรรมต่อเนื่อง (เช่น อตุสำหกรรมเครื่องส�ำอำง อำหำรเสรมิ 
ยำสมนุไพร) จะมมีลูค่ำไม่ต�่ำกว่ำ 18,200 ล้ำนบำท และน่ำจะมโีอกำสพุง่ไปสูร่ะดบั 
20,000 ล้ำนบำทได้ภำยในปี พ.ศ.2563 

มองเทรนด์ความต้องการบริโภคสมุนไพร

ส�ำหรับเทรนด์กำรบริโภคสมุนไพรในอนำคต ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่ำ ธุรกิจ
ด้ำนกำรแพทย์และควำมงำมจะมีควำมต้องกำรสินค้ำสมุนไพรเพิ่มขึ้น โดยเฉพำะกลุ่ม
อำหำรเสรมิและเวชส�ำอำง 

ในขณะที่กลุม่นกัท่องเที่ยวต่ำงชำตทิี่เข้ำมำในไทย เช่น จนี ญี่ปุน่ กเ็ป็นอกีตลำดที่น่ำ
จบัตำมอง เพรำะเป็นกลุม่ที่มคีวำมชื่นชอบผลติภณัฑ์จำกสมนุไพรไทยที่มเีอกลกัษณ์พื้นถิ่น

เช่นเดยีวกบัตลำดส่งออกที่มแีนวโน้มกำรบรโิภคสนิค้ำสมนุไพรสูงขึ้น เช่น เยอรมน ี
ฝรั่งเศส ญี่ปุน่ เป็นต้น โดยผลติภณัฑ์จำกสมนุไพรที่คำดว่ำจะเป็นที่ต้องกำรของตลำด ได้แก่ 

เคร่ืองดื่มสมุนไพร 

Functional Drink

เพื่อสขุภำพและควำมงำม 
ส�ำหรบัวยัท�ำงำน

-ผูส้งูอำยุ

สารสกัดเข้มข้น

จากสมุนไพร 

เพื่อใช้ในกำรผลติ
ยำแผนโบรำณ

/แผนปัจจบุนั เครื่องส�ำอำง
และอำหำรเสรมิ

 สมุนไพรออร์แกนิก

แปรรูป

เช่น พวกผงสกดั น�้ำมนั
หอมระเหยจำกสมนุไพร 
เพื่อใช้ในอตุสำหกรรม

ต่อเนื่อง 
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 สะท้อนจำกข้อมูลควำมต้องกำรสำรสกดัจำกขมิ้นชนัอย่ำง เคอร์ควิมนิ (Curcumin) 
ในตลำดโลกคำดว่ำจะพุง่ไปอยูท่ี่ระดบั 300 ล้ำนดอลลำร์สหรฐัฯ ได้ภำยในปี พ.ศ.2566 
ในขณะที่ควำมต้องกำรในประเทศ พบว่ำ ยอดกำรสั่งใช้ยำจำกบญัชยีำหลกัแห่งชำต ิขมิ้นชนั
ถกูเบกิใช้มำกที่สดุในบรรดำกลุม่ยำจำกพชืสมนุไพร (ประมำณ 590,000 ครั้งต่อปี) และ
ปัจจบุนัสำรสกดัจำกขมิ้นชนัยงัถกูขึ้นทะเบยีน อย.สำมำรถใช้แทนยำแผนปัจจบุนัในกำร
บรรเทำปวดจำกโรคข้อเสื่อมได้อกีด้วย 

ขมิ้นชัน Product Champion จับตา! โอกาสโตทางธุรกิจ

เมื่อวเิครำะห์ถงึกลุม่สมนุไพร Product Champion ที่ภำครฐัพยำยำมผลกัดนัและส่งเสรมิ
ให้เกดิกำรสร้ำงมลูค่ำเพิ่ม ศนูย์วจิยักสกิรไทย มองว่ำ ขมิ้นชนัจดัเป็นสมนุไพรไทยที่มศีกัยภำพ
และมโีอกำสทำงกำรตลำดสงู ทั้งกำรปรบัใช้ในธรุกจิอำหำร (จำกกำรใช้เป็นเครื่องเทศ) หรอื
เป็นส่วนผสมในเครื่องส�ำอำงและผลติภณัฑ์สปำ ส่วนในระยะต่อไปคำดว่ำ ควำมต้องกำร
ขมิ้นชนัด้ำนสขุภำพและกำรแพทย์จะเพิ่มมำกขึ้น 

ที่มำ : Global Brain Health Supplement Market, Allled Market Research, กรมส่งเสรมิกำรเกษตร รวบรวมโดยศนูย์วจิยักสกิรไทย

มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ขม้ินชัน
มูลค่าตลาดโลกในกลุ่มสารสกัด

จากขมิ้นชัน ปี 2560-2566

159
199

300

CAG
R ป

ี 2
56

0-
25

66
=+

11
.2
%

ปี 2560  ปี 2562 ปี 2566

- หวัสด 15-18 บาท
- หวัแห้ง 50-60 บาท
- หวัหั่นตำกแห้ง 100 บาท
- ผงขมิ้นชนั 180-200 บาท

- น�้ำมนั /สำรสกดัขมิ้นชนั 
8,000 บาท

ส่วนใหญ่ใช้ในการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องส�าอาง

ส่วนใหญ่ใช้ในการผลิตอาหารเสริม ยา
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ยกระดับความเช่ือมั่น ด้วยคุณภาพ มาตรฐาน

 แม้ว่ำโอกำสทำงกำรตลำดส�ำหรบัผลติภณัฑ์สมนุไพรจะมอียูม่ำก แต่ควำมท้ำทำย
ของผูป้ระกอบกำรที่ส�ำคญัคอื ควำมน่ำเชื่อถอืของผูบ้รโิภคที่มต่ีอผลติภณัฑ์ในแง่มมุต่ำงๆ 
โดยเฉพำะมำตรฐำนกำรผลติ คณุภำพ ควำมปลอดภยั

ดงันั้น กำรควบคมุกำรผลติให้ได้คณุภำพและมำตรฐำน เช่น กำรบอกแหล่งที่มำของ
วตัถดุบิ หรอืกระบวนกำรผลติที่ตรวจสอบย้อนหลงัได้ แม้กระทั่งกำรร่วมมอืกบัสถำบนัวจิยั
ต่ำงๆ ในกำรวจิยัและพฒันำผลติภณัฑ์ เหล่ำนี้ถอืเป็นสิ่งที่จะสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กบัผูบ้รโิภค
หรอืซปัพลำยเออร์ได้ 

ทั้งนี้ นับเป็นโอกำสทำงกำรตลำดให้กับผู้ผลิตขมิ้นชัน โดยเฉพำะผู้ผลิตในรูปแบบ 
ออร์แกนิก น�้ำมันหอมระเหยหรือสำรสกัดจำกขมิ้นชันที่ได้มำตรฐำนรับรองด้ำนควำม
ปลอดภัย ซึ่งมีมูลค่ำเพิ่มสูง

โดยกลุ่มลูกค้าท่ีส�าคัญคือ กลุ่มธุรกิจอาหารเสริม ยา และโรงพยาบาล

นอกจำกนี้ กำรตดิตำมเทรนด์กำรบรโิภคของตลำด กำรสร้ำงประสบกำรณ์ที่ดใีห้กบั
ผูบ้รโิภค ผ่ำนกำรออกแบบบรรจภุณัฑ์ รวมไปถงึกำรสื่อควำมไปยงัผูบ้รโิภคเกี่ยวกบักำรใช้
ประโยชน์และบรโิภคสมนุไพรที่ถกูวธิ ีปลอดภยัและเหน็ผล กน่็ำจะช่วยยกระดบัธรุกจิสมนุไพร
ของไทยให้เป็นที่ยอมรบัในระดบัสำกลได้อกีทำงหนึ่ง 
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Cover Story

Scale Up

ในการท�าธุรกิจ เชื่อว่าผู้ประกอบการทุกคนมีเป้าหมายต้องการจะขยาย
ธุรกิจให้เติบโตขึ้นเรื่อยๆ แต่การจะขยายธุรกิจ (Scale Up) ให้โตนั้น ก็ไม่ใช่
เรื่องง่าย โดยเฉพาะในธรุกจิอาหาร ที่การแข่งขนัสงูมาก ถ้าวนันี้ผูป้ระกอบการ
ยังคงท�าแบบเดิมๆ ธรรมดาๆ โอกาสที่จะขยายธุรกิจจึงท�าได้ยาก เพราะ

ต้องแข่งขันกับคู่แข่งที่เหมือนๆ กัน ซึ่งมีอยู่เต็มท้องตลาด

ธุรกิจอาหารอยางไร? ใหโตเหนือคูแขง

    กองบรรณาธกิาร
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แล้วเอสเอ็มอีต้องทําอย่างไรล่ะ? ถ้าต้องการพาธรุกิจอาหารไปให้ไกลได้กว่าเดิม 

หากมองไปที่เทรนด์หรอืแนวโน้มของธรุกจิอาหารระดบัโลก ปัจจบุนัมกีารเปลี่ยนแปลง
เกดิขึ้นมากมาย ตามไลฟสไตล์ของผู้บรโิภคยคุใหม่ ไม่ว่าจะเป็น Better Food เทรนด์ที่
ผูบ้รโิภคต้องการอาหารที่กนิแล้วไม่มปัีญหาต่อสขุภาพ หรอือย่างเทรนด์ Sustainable Food 
ที่ในกระบวนการผลติอาหารต้องไม่ท�าร้ายโลก และอื่นๆ อกีมากมาย 

จะเห็นได้ว่า เทรนด์ที่เกิดจากความต้องการของผู้บริโภคนั้น จะไม่ใช่แค่อาหาร
หรอืกระบวนการผลติแบบธรรมดาๆ อกีต่อไปแล้ว ต้องมคีวามพเิศษมากกว่าเดมิ และนี่เอง
ที่จะเป็นแนวทางในการ Scale Up ธรุกจิอาหารของเอสเอม็อไีด้เตบิโตและแตกต่างจากคูแ่ข่ง 
โดยที่มคี�าว่า “นวตักรรม” เป็นกลไกส�าคญัในการขบัเคลื่อนการเตบิโต

นวัตกรรม ทําให้ธุรกิจอาหารโตได้จริงหรือ?

อย่างที่ทราบกันดีในแต่ละปีประเทศไทยมีการส่งออกอาหารไปทั่วโลกคิดเป็นมูลค่า
แล้วมหาศาล แต่สินค้าส่วนใหญ่ยังหนีไม่พ้นสินค้าเกษตรพื้นฐานที่ไม่ได้มีการแปรรูป 
หรอืใช้นวตักรรม เทคโนโลยเีข้าช่วยมากนกั ซึ่งท�าให้เป็นจดุอ่อนของผู้ประกอบการไทย
ที่ไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและแข่งขนักบัคู่แข่งในตลาดโลกได้ 
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ยกตวัอย่าง ทเุรยีน จากที่ไทยเคยเป็นเจ้าตลาด แต่วนันี้หลายประเทศหนัมาตื่นตวั
แห่ปลกูทเุรยีนเพื่อส่งออก หลงัจากที่ทเุรยีนกลายเป็นที่ต้องการในตลาดจนีอย่างมาก โดย
เฉพาะมาเลเซยี มกีารพฒันาและส่งเสรมิการปลูกทเุรยีนอย่างจรงิจงั มกีารใช้เทคโนโลยี
และนวตักรรมเพื่อยกระดบัสนิค้าทเุรยีน 

นอกจากนี้ จนี เวยีดนาม อนิโดนเีซยี และเมยีนมา กเ็ริ่มขยบัมาปลูกทเุรยีนมากขึ้น
เช่นกัน ไม่เว้นแม้แต่ออสเตรเลีย ก็ผันตัวเองมาเป็นผู้ปลูกผลไม้และปลูกทุเรียนส่งออก
จากที่ไม่เคยท�ามาก่อน ฉะนั้นเชื่อว่าการแข่งขันจากนี้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะเป็น
ตวัชี้ขาดว่าใครจะเป็นผู้น�าในตลาด
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ถามว่ายคุนีน้วตักรรมจะสร้างการเตบิโตหรอืจาํเปนกบัธรุกจิอาหารมากขนาดนัน้ 

จริงหรือ?

ในมุมของ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รองเลขาธิการ ส�านักงานคณะกรรมการ
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และ CEO โครงการ
เมอืงนวตักรรมอาหาร (FOOD INNOPOLIS) บอกไว้ว่า ปัจจบุนัอตุสาหกรรมอาหารเริ่ม
ขยับตัวมีการลงทุนด้านการวิจัยพัฒนาแซงหน้าอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมไีปเรยีบร้อยแล้ว สะท้อนให้เหน็ว่า ผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมอาหารเริ่มตระหนกั
แล้วว่า ต้องลกุขึ้นมาท�าอะไรบางอย่าง ไม่เช่นนั้นอาจจะอยู่ไม่รอด หรอืไม่สามารถแข่งขนัได้ 
เป็นการตอกย�้าว่า นวตักรรมเป็นสิ่งที่ท�าให้ธรุกจิเตบิโตได้จรงิ

แต่ในจ�านวนเมด็เงนิที่ลงทนุด้านการวจิยัพฒันาที่เกดิขึ้น 12,000 ล้านบาท จะพบว่า 
95% ยังมาจากรายใหญ่เพียงแค่ 4-5 รายเท่านั้น ในขณะที่ 80% ของผู้ประกอบการ
ในอตุสาหกรรมนี้ เป็นขนาด S กบั M นั่นคอื สิ่งที่ผูป้ระกอบการเอสเอม็อต้ีองปรบัตวัอย่าง
เร่งด่วน ต้องเริ่มคดิที่จะใช้นวตักรรมหรอืเทคโนโลยมีาช่วยพฒันาขยายธรุกจิ

ดร.อัครวิทย กาญจนโอภาษ
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สอดคล้องกับความเห็นของ ดร.ชนิกานต์ ว่องวิริยะวงศ์ Chief Executive Officer 
EATLAB ที่บอกว่า แม้ปัจจุบันไทยจะเป็นประเทศที่มีวัตถุดิบมาก แต่นั่นยังไม่ใช่
ความยั่งยนื เพราะอนาคตเมื่อต่างประเทศสามารถผลติอาหารสงัเคราะห์ได้ ย่อมส่งผลกระทบ
ต่อไทยในฐานะผูส่้งออกวตัถดุบิอาหาร ฉะนั้นนวตักรรมจงึเป็นสิ่งที่จ�าเป็นในการท�าธรุกจิ
ยคุนี้ บรษิทัที่จะอยู่รอดได้ต้องมสีิ่งนี้ตลอดเวลา และต้องเรยีนรู้ที่จะพฒันานวตักรรมให้
เกดิขึ้นภายในองค์กร

Tropica King ต้นแบบเอสเอ็มอี ใช้นวัตกรรมขยายธุรกิจ

 แม้โดยภาพรวมผูป้ระกอบการในกลุม่เอสเอม็อจีะยงัขาดการพฒันาวจิยัด้านนวตักรรม 
แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด เพราะปัจจุบันเริ่มมีเอสเอ็มอีหลายรายประสบความส�าเร็จ สามารถ
น�านวตักรรมใหม่ๆ มาต่อยอดขยายธรุกจิได้ เช่นเดยีวกบั Tropica King ที่แตกไลน์ธรุกจิ
จากผู้ส่งออกมะม่วงน�้าดอกไม้ มาสู่ผลติภณัฑ์ทอ็ปปิงมะม่วงน�้าดอกไม้เจ้าแรกของโลก

สุรวชิญ์ ทิพยารมณ์ กรรมการผู้จัดการ บรษิัท โกลบอล พาร์ทเนอร์ อนิเตอร์ฟู้ด 
จ�ากดั เล่าให้ฟังว่า เดมิทที�าธรุกจิส่งออกมะม่วงน�้าดอกไม้ไปต่างประเทศ ท�าให้เหน็ปัญหาว่า 

ดร.ชนิกานต วองวิริยะวงศ
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มะม่วงที่ส่งออกไปต่างประเทศได้มแีค่ 30% เท่านั้น ส่วนอกี 70% จะถกูคดัตกเกรด เพราะ
ผวิไม่สวย จงึต้องน�าไปขายในราคาไม่แพงมาก ด้วยเหตนุี้ จงึเริ่มคดิถงึการแปรรูป แต่
ต้องไม่ใช่การแปรรูปทั่วๆ ไปที่มคีนท�าอยู่แล้ว เช่น มะม่วงกวน มะม่วงแช่อิ่ม ฯลฯ จน
ในที่สดุกปิ็งไอเดยีในการน�าเอามะม่วง ซึ่งเป็นผลไม้ไทยมาท�าเป็นทอ็ปปิงตกแต่งหน้าเค้ก 
ซึ่งสามารถประยกุต์เข้ากบัไลฟสไตล์ทั้งของคนไทยและต่างชาตไิด้

“ตอนที่เป็นผูส่้งออกมะม่วงสด เราไม่สามารถสร้างความแตกต่างได้มาก ผมวางแผน
ระยะกลางที่จะเริ่มหนไีปแปรรปู ท�าเป็นทอ็ปปิงมะม่วงกระป๋องที่เกบ็ในอณุหภมูห้ิองได้นาน 
1 ปี โดยไม่ใส่สารกนับูด นั่นคอืโอกาสที่เพิ่มขึ้น เพราะเราสามารถขยายเข้าสูต่ลาด HoReCa 
(โรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจจัดเลี้ยง) ได้ และยังช่วยแก้ปัญหาเดิมที่เคยเจอในการ
ส่งออกมะม่วงสดคอื ผวิบางและมอีายอุยูไ่ด้ประมาณ 10 วนั ท�าให้ต้องขนส่งโดยเครื่องบนิ
อย่างเดยีว กลายเป็นข้อจ�ากดัในการส่งออก แต่ทอ็ปปิงมะม่วงกระป๋อง ซึ่งมอีายอุยู่ได้ 1 ปี 
สามารถขนส่งทางเรือได้ ท�าให้สินค้ามีโอกาสส่งออกไปทั่วโลก เรียกว่าด้วยนวัตกรรมนี้
ท�าให้ตลาดเรากว้างขึ้นมาก”

สุรวิชญ ทิพยารมณ
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นวัตกรรม ฉบับเอสเอ็มอี ทําอย่างไรให้เกิดได้จริง

การพฒันานวตักรรมจ�าเป็นต้องอาศยัทั้งเครื่องมอื เทคโนโลย ีหรอืองค์ความรู้ต่างๆ 
จงึกลายเป็นข้อจ�ากดัให้เอสเอม็อไีม่สามารถพฒันาวจิยัได้ด้วยตวัเอง ซึ่งปัจจบุนัมหีน่วยงาน
วจิยัต่างๆ ที่จะช่วยแปลงความคดิให้เป็นความจรงิได้ 

ในเรื่องนี้ ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่าในการพัฒนานวัตกรรม
ส�าหรับเอสเอ็มอี สิ่งแรกที่ผู้ประกอบการต้องรู้คือ รู้โจทย์ของตัวเอง หรือรู้ถึงปัญหาที่
ต้องการจะแก้ไข จากนั้นต้องมีการวิเคราะห์ให้ได้ว่า จะท�าอะไร ขายให้ใคร ขายราคา
เท่าไร  ช่องทางตลาดเป็นแบบไหน เหล่านี้คือสิ่งที่เอสเอ็มอีต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อน
จะเข้ามาคุยกับทีมนักวิจัย 

นอกจากนี้ สิ่งที่เอสเอม็อต้ีองมคีวบคู่ไปพร้อมๆ กนั นั่นคอื Passion เพราะการพฒันา
นวัตกรรมต้องใช้ทั้งระยะเวลาและเงินทุน ฉะนั้นตัวผู้ประกอบการต้องพร้อมที่จะทุ่มเท
และรกัสนิค้านั้นๆ ให้เหมอืนกบัแม่รกัลกู ที่จะต้องคอยดูแลไปตลอด ไม่ทอดทิ้งไประหว่าง
ทาง ซึ่งจะท�าให้การพฒันานวตักรรมส�าเรจ็ได้ตามโจทย์ที่ผู้ประกอบการต้องการ

ผศ.ดร.พิมพเพ็ญ พรเฉลิมพงศ
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ท็อปปิงมะม่วงกระป๋องสามารถขนส่งทางเรือได้ 

ท�าให้สินค้ามีโอกาสส่งออกไปทั่วโลก เรียกว่า

ด้วยนวัตกรรมนี้ ท�าให้ตลาดเรากว้างขึ้นมาก

โจทย์ต้องชัด-สายป่านต้องมี

อย่างกรณขีอง Tropica King ถอืเป็นตวัอย่างหนึ่งของการท�างานร่วมกนัระหว่างหน่วยงาน
วิจัยกับเอสเอ็มอีในการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งสุรวิชญ์บอกว่า จริงๆ แล้วนักวิจัยจะเป็น
เหมอืนเป็นผู้ช่วย แต่หน้าที่หลกัๆ ของผู้ประกอบการคอื ต้องก�าหนดโจทย์ที่ชดัเจนให้กบั
นกัวจิยั เช่น อยากได้เป็นมะม่วงน�้าดอกไม้เท่านั้น เกบ็ในอณุหภูมหิ้องได้นาน 1 ปี โดย
ไม่ใส่สารกันบูด ใส่ในภาชนะกระป๋อง ขนาด 20 ออนซ์ ต้นทุนต่อกระป๋องอยู่ที่เท่าไร 
ซึ่งข้อนี้ส�าคญัมากในการท�าวจิยั ถ้าไม่มกีารก�าหนดต้นทนุเป้าหมายให้ชดัเจน การวจิยั
สามารถไปได้หลายทิศทาง อาจท�าให้เมื่อเสร็จออกมาแล้วขายไม่ได้ เพราะต้นทุน
สูงเกนิไป ซึ่งเอสเอม็อหีลายรายพลาดในจดุนี้เป็นจ�านวนมาก 
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 นอกจากโจทย์ที่ชดัแล้ว สิ่งส�าคญัที่ผูป้ระกอบการต้องค�านงึถงึ นั่นคอื ต้องมสีายป่าน
ที่เพียงพอในการหล่อเลี้ยงธุรกิจ ทั้งในช่วงเวลาที่ต้องรองานวิจัยออกมา และหลังจาก
ที่ได้งานวิจัยจากห้องแล็บ ก็ต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งส�าหรับการผลิตจริงในเชิงพาณิชย์ 
นอกจากนี้ ยงัต้องมทีนุอกีก้อนเพื่อใช้ท�าการตลาดส�าหรบัสนิค้าใหม่ด้วย 

ถงึตรงนี้ สรุวชิญ์บอกด้วยว่า เรื่องเงนิลงทนุด้านนวตักรรม ปัจจบุนัมหีน่วยงานรฐั
และเอกชน เข้ามาสนบัสนนุมากขึ้น อย่างของตวัเขานั้น มูลค่าการลงทนุในโปรเจกต์ทอ็ปปิง 
มะม่วงน�้าดอกไม้อยู่ที่ 480,000 บาท ผู้ประกอบการลงเงนิจรงิเพยีงแค่ 20-30% เท่านั้น 
ส่วนที่เหลอืเป็นการสนบัสนนุจากหน่วยงานรฐั

1  Medicare Food :

    อาหารเพื่อสุขภาพส�าหรับผู้ที่ต้องได้รับการดูแล 

2  Evergreen Consumption :

   อาหารรักษ์โลก มีขยะน้อยตั้งแต่กระบวนการผลิตจากฟาร์มถึงร้านค้า 

3  Deli Food Localization :

   อาหารพื้นถิ่นปรุงส�าเร็จพร้อมรับประทาน 

4  Organic Plant-Based Food :

   อาหารอินทรีย์กลุ่มที่ผลิตมาจากพืช 

5  Personalized Diet :

   อาหารเฉพาะบุคคล 

5 เทรนด์

อาหารมาแรง! 2562
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เทคโนโลยีอัจฉริยะ ตัวช่วยพลิกขยายธุรกิจยุค The Modern Food

 นอกจากนวัตกรรมงานวิจัยจากห้องแล็บที่จะมาช่วยสร้างแต้มต่อใหม่ๆ ให้กับ
กระบวนการผลติอาหารแล้ว นวตักรรมจากเทคโนโลยสีดุล�้ากส็ามารถสร้างโอกาสให้กบั
ธรุกจิอาหารยคุใหม่ได้ด้วย ยิ่งในยคุนี้ที่ผู้ประกอบการต้องเข้าใจพฤตกิรรมและรู้ถงึความ
ต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สดุ เทคโนโลยจีะยิ่งเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ธรุกจิอย่างมาก

 EATLAB ร้านอาหารอัจฉริยะที่ใช้ความฉลาดของเทคโนโลยี ทั้งปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence : AI) เทคโนโลย ีBlockchain รวมทั้งการจดัเกบ็ข้อมูลปรมิาณมาก 
(Big Data) เพื่อใช้ในการท�าความเข้าใจลูกค้า เป็นหนึ่งในต้นแบบของร้านอาหารสมยัใหม่ 
ที่จะช่วยให้การขยายธรุกจิและส่งมอบความพงึพอใจให้กบัลูกค้าเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น
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การเซอร์เวย์อาจมีความล�าเอียงเกิดขึ้นได้

ไม่ตรงไปตรงมา เมื่อเทียบกับท่าทางพฤติกรรม

ที่แสดงออกในช่วงเวลาที่ก�าลังกินขณะนั้น

สามารถที่จะบอกความจริงได้มากกว่า

  ดร.ชนกิานต์ ว่องวริยิะวงศ์ เล่าว่า ระบบของ EATLAB นอกจากจะมโีต๊ะอาหาร
อจัฉรยิะที่สามารถท�าการสั่งอาหารได้แบบอตัโนมตัแิล้ว ยงัมใีนส่วนของตวักล้องเซน็เซอร์
คอยจบัภาพ เพื่อน�าข้อมลูที่ได้จากลกัษณะท่าทางของผูบ้รโิภค เช่น กนิน�้าบ่อยไหม แสดงว่า
อาหารรสเค็มไปไหม หรือกินแล้ววางช้อนแบบเรียบร้อย แสดงว่าอิ่ม อาหารถูกปาก 
หรอืการเลอืกเมนอูาหารในแต่ละครั้งว่าจะเลอืกที่รูปร่างสขีองเมน ูหรอืเลอืกจากสิ่งที่ชอบ
รบัประทาน เปน็ต้น ข้อมลูจะช่วยให้ร้านอาหารปรบัเมนูอาหารและการให้บรกิารที่เหมาะ
กบัลูกค้า เพื่อสร้างความพงึพอใจสูงสดุ ที่ส�าคญัข้อมูลเหล่านี้มนษุย์ไม่สามารถจดจ�าได้
ทั้งหมด หรอืตดัสนิใจได้ทนัททีนัใด ฉะนั้นการที่ร้านอาหารมเีทคโนโลยมีาช่วยจะยิ่งเป็นการ
สร้างแต้มต่อให้ร้านอาหารแตกต่างจากร้านทั่วไป

 ด้านเกรยีงไกร สทุธนิราธร Chief Operating Office EATLAB กล่าวเพิ่มเตมิว่า หวัใจ
ของเทคโนโลยีนี้ คือต้องการให้รู้จักผู้บริโภค ซึ่งเป็นสิ่งที่ธุรกิจร้านอาหารในยุคนี้จ�าเป็น
ต้องท�า ที่ผ่านมาวธิกีารวดัความพงึพอใจจะเป็นลกัษณะการท�าเซอร์เวย์ ซึ่งจะเกดิขึ้นหลงั
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จากที่กลุม่ตวัอย่างได้ทดลองชมิแล้ว แต่มองว่า การเซอร์เวย์อาจมคีวามล�าเอยีงเกดิขึ้นได้ 
ไม่ตรงไปตรงมา เมื่อเทยีบกบัท่าทางพฤตกิรรมที่แสดงออกในช่วงเวลาที่ก�าลงักนิขณะนั้น 
สามารถที่จะบอกความจรงิได้มากกว่า โดยเฉพาะคนไทย ด้วยอปุนสิยัขี้เกรงใจ ค�าตอบ
ที่ได้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่พงึพอใจอย่างแท้จรงิ

 ส�าหรบัธรุกจิร้านอาหารหากจะปรบัตวัเพื่อให้สามารถแข่งขนัได้ จ�าเป็นต้องมองถงึ
การใช้นวตักรรมและเทคโนโลยเีข้ามาช่วย และจรงิๆ เทคโนโลยจีะมปีระโยชน์อย่างมาก
ส�าหรับร้านอาหารที่มีความต้องการที่จะเติบโต เพราะเมื่อสาขาเพิ่มขึ้น ลูกค้าเพิ่มขึ้น 
กระบวนการท�างานเพิ่มมากขึ้น เทคโนโลยจีะท�าให้ผูป้ระกอบการสามารถควบคมุคณุภาพ
และสร้างความพงึพอใจให้กบัลูกค้าในระยะยาวได้นั่นเอง

 ถ้าวันนี้เป้าหมายของคุณคือ การเติบโต ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ เห็นแล้วใช่ไหมว่า 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสามารถ Scale Up ธุรกิจอาหารของคุณให้ขยายเติบโตไปได้
ไม่ยากเลย  

เกรียงไกร สุทธินราธร
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ปี 2561

ไทยมีการผลิตอาหาร

ปริมาณ 40,212,383.241 ตัน

เพิ่มขึ้น

14.21%
นําเข้า

มมีลูค่า 14,007.78 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

เพิ่มขึ้น

7.15%

Did You Know

การจําหน่ายอาหาร

ในประเทศ

มีปริมาณ 21,546,159.471 ตัน

เพิ่มขึ้น

4.37%
ส่งออก

มมีลูค่า 31,447.72 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

เพิ่มขึ้น

8.59%
ที่มา: ส�านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม
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Trendy Marketing

โซเชยีลมเีดยีกลายเป็นเครื่องมอืทางการตลาดที่ทรงอทิธพิลอย่างมากในอตุสาหกรรม 
อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage : F&B)  เพราะการแชร์ภาพอาหารผ่าน

โซเชยีลมเีดยีได้ทวคีวามส�าคญัขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มมลิเลนเนยีล ซึ่งเป็นผู้บรโิภค
รุ่นใหม่ ภาพอาหารสวยงามที่ถูกแชร์โดยเฉพาะผ่านอนิสตาแกรมเกดิขึ้นแพร่หลาย

จนมกีารบญัญตัคิ�าว่า “Instagrammable Food” ขึ้นมา ซึ่งพฤตกิรรมที่เกดิขึ้นไม่ใช่แค่
การแชร์ภาพอาหาร แต่เป็นการแสดงออกถงึรสนยิมและไลฟสไตล์ส่วนตวั

 วิมาลี วิวัฒนกลุพาณิชย

เปดกลยุทธ์ใหม่

ทําการตลาดผ่านไอจีของธุรกิจ F&B 
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อนิสตาแกรม หรอืไอจ ีเป็นหนึ่งในโซเชยีลมเีดยีที่ได้รบัความนยิมมากที่สดุ นบัตั้งแต่
เปิดตวัเมื่อปี พ.ศ.2553 จนถงึปัจจบุนัมผีู้ลงทะเบยีนใช้งานรวมแล้ว 1,100 ล้านคน โดยที่ 
500 ล้านคนเป็นกลุ่มที่ใช้งานทุกวัน ประเทศที่มีผู้ใช้ไอจีมากที่สุดถึง 120 ล้านคน คือ 
สหรฐัอเมรกิา ที่เหลอืคดิเป็น 88% ของผู้ใช้ทั้งหมดซึ่งกระจายอยู่ทั่วโลก และ 71% ของ
ผู้ใช้ไอจทีั่วโลกเป็นกลุ่มมลิเลนเนยีลที่มอีายนุ้อยกว่า 35 ปี  

 แน่นอนว่าผู้ใช้ไอจีส่วนใหญ่ชอบลงภาพเซลฟีของตัวเองและภาพจากกิจกรรม
ในชวีติประจ�าวนั แต่ต้องยอมรบัว่าไม่ว่าเมื่อใดที่ลอ็กอนิเข้าใช้งาน สิ่งที่จะได้เหน็จากไอจมีี
ตั้งแต่ภาพเสื้อผ้าชกิๆ คูลๆ แฟชั่นต่างๆ หรอืกระทั่งภาพอาหารตามสไตล์ Food Porn ที่
มกีารบรรจงถ่ายและปรบัแตง่ใหแ้ลดสูวยงามชวนเรยีก “น�้าย่อย” พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค
ในปัจจบุนันยิมลงรปูอาหารในไอจมีากขึ้นไม่ต่างจากโซเชยีลมเีดยีอื่น เช่น Facebook ดงันั้น 
อาหารที่ลูกค้าสั่งมารบัประทานจงึไม่ใช่เพื่อเตมิเตม็กระเพาะให้อิ่มท้อง แต่ยงัเป็นอาหาร
ทางสายตาอกีด้วย 

ประเทศที่มีผู้ใช้ไอจีมากที่สุด คือ 

สหรัฐอเมริกา 

71% ของผู้ใช้ไอจีทั่วโลก

เป็นกลุ่มมิลเลนเนียล

ที่มีอายุน้อยกว่า 

35 ปี  
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 ดังนั้น ไอจีจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่บรรดาธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มใช้ในการ
ประชาสมัพนัธ์สนิค้า นอกจากเสริ์ฟอาหารที่จดัแต่งสวยงามเพื่อให้ลูกค้าเกดิอาการว้าว
จนต้องถ่ายรูปลงไอจี หรือการจ้างเน็ตไอดอล/Influencer ทั้งหลายมาช่วยรีวิวอาหารให้
มกีารแชร์ต่อออกไป ร้านอาหารบางแห่งยงัใช้วธิกีารสร้างสรรค์ในการน�าเสนอสนิค้าผ่าน
ไอจดี้วยวธิกีารที่แตกต่างออกไป

ยกตัวอย่าง แมคโดนัลด์ในบราซิลที่ได้จ้างเอเยนซี DM9DDB ในเซาเปาลูออกแบบ
วิธีการใช้ไอจีแบบไม่เหมือนใคร จากที่เคยให้เอเยนซีถ่ายท�าในสตูดิโอให้ได้ภาพโฆษณา
ออกมาสวยๆ ก็เปลี่ยนมาเป็นการสร้าง “Instagram Menu” ขึ้นมาโดยมีการติดตั้งระบบ
และจอเมนูแบบดิจิทัลบริเวณเคาน์เตอร์ของร้าน จากนั้นแมคโดนัลด์ก็ตามแฮชแท็ก
ในไอจี เช่น

#McDonald’s #BIGMAC #McFRIES #SUNDAE หรือ 

#FILET-O-FISH ซึ่งจะพบภาพที่เกี่ยวข้องกับแมคโดนัลด์จ�านวนมาก 
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แมคโดนัลด์ก็แค่คัดเลือกภาพสวยที่ถูกใจ จากนั้นติดต่อเจ้าของภาพขอน�าภาพมา
ลงในกระดานเมนูของร้าน เมื่อได้ไฟเขยีวจากเจ้าของภาพ กค็ลกิส่งภาพเหล่านั้นขึ้นจอ
เหนอืเคาน์เตอร์พร้อมระบรุาคา ใช้เวลาไม่ถงึ 30 วนิาทกีก็ลายเป็น Instagram Menu ถอื
เป็นภาพโฆษณาที่ดีที่สุด เรียลที่สุด สร้างสรรค์ที่สุดเนื่องเพราะมีลูกค้าตัวจริงเป็น
พรีเซนเตอร์ให้ โดยที่บริษัทไม่ต้องจ้าง ไม่ต้องร้องขอเพราะการถ่ายรูปอาหารลงในไอจี
เป็นพฤตกิรรมที่ปกตทิี่คนทั่วไปท�าอยู่แล้ว

 ที่ส�าคญั กลายเปน็ว่าใครๆ กอ็ยากมภีาพปรากฏบนจอเมนขูองทางร้าน จงึเป็นการ
กระตุ้นให้ผู้บรโิภคอดุหนนุแมคโดนลัด์มากขึ้น ทั้งกลุ่มลูกค้าใหม่ และลูกค้าเดมิ เพิ่มเตมิ
คอื ลกูค้าพถิพีถินัในการถ่ายรปูกบัสนิค้าแมคฯ ลงไอจเีพราะหวงัจะได้รบัการตดิต่อขอรูป
ไปใช้ กถ็อืเป็นสถานการณ์ที่วนิ-วนิทั้งสองฝ่าย

created by DDB, Brazil for McDonald's, within the category: Food.
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ส�าหรบัร้านค้าหรอืแบรนด์ที่มไีอจขีองตวัเองอย่างเป็นทางการ สิ่งที่พงึระวงัคอื การ
ถ่ายรูปสินค้านับร้อยนับพันแล้วอัพลงรัวๆ เพราะแทนที่จะเป็นผลดีกลับจะสร้างความ
ร�าคาญให้ผู้ตดิตามได้ ดงันั้น การโพสต์ลงไอจหีรอืแม้กระทั่งโซเชยีลมเีดยีช่องทางอื่นจงึ
ต้องมีเทคนิคและชั้นเชิงจึงจะช่วยเพิ่มยอดแชร์ และจ�านวนผู้ติดตาม มาดูกันว่ากลเม็ด
เคลด็ไม่ลบัเหล่านั้นมอีะไรบ้าง   

ชูจานเด่นของร้าน

การลงภาพอาหารทุกเมนูอาจจะเป็นอะไรที่มาก
เกนิไป เลอืกเมนทูี่แตกตา่งจากร้านอื่น หรอืที่คดิว่าร้าน
อื่นไม่ม ีเลอืกจานที่เป็น “Signature” ที่ลูกค้ามาต้องสั่ง 
หรือหากเป็นเมนูพื้นๆ ที่ร้านไหนก็มีขาย ก็ต้องสร้าง
ความแตกต่างให้ไม่เหมือนร้านอื่น หรือฉีกแนวเจาะ
ตลาดเฉพาะกลุ่มด้วยอาหารที่ก�าลังอยู่ในกระแส เช่น 
อาหารคลนี อาหารวแีกน ของว่างเพื่อสขุภาพ อาหาร
ที่มเีฉพาะฤดูกาล เป็นต้น

ใช้ประโยชน์จากแฮชแท็ก 

การใส่แฮชแท็กจะท�าให้เข้าถึงกลุ่มคนใช้โซเชียลได้
มากขึ้น รวมถงึคนที่ไม่ได้ตดิตามไอจขีองทางร้าน เพราะ
แฮชแทก็นั้นเปรยีบดั่งนามบตัรที่น�าพาผูบ้รโิภคไปยงัแบรนด์
หรือทางร้าน นอกจากนั้น แฮชแท็กยังใช้เพื่อติดตาม
เทรนด์ที่ก�าลงัเกดิขึ้นบนโลกโซเชยีลอกีด้วย
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รู้ช่วงเวลาในการโพสต์

ภาพอาหารสวยงามก็ไม่อาจดึงดูดความสนใจจาก
ชาวเนต็ได้หากโพสต์ผดิเวลา ช่วงเวลาที่โพสต์จงึส�าคญัมาก 
เช่น การโพสต์ภาพอาหารเช้าในช่วงบ่าย หรอืโพสต์อาหารค�่า
ในช่วงเช้าอาจไม่ช่วยอะไร หรือการโพสต์ภาพอาหาร
ตดิๆ กนั 5 ภาพรวดกก็ลายเป็นเฝอเกนิไป จงึต้องวางแผน
ให้ด ีเช่น การโพสต์ก่อน 9 โมงเช้าช่วงวนัธรรมดา ซึ่งเป็น
ช่วงที่คนเริ่มจบัถอืโทรศพัท์ระหว่างไปท�างาน โอกาสที่คน
จะเข้ามากดไลก์กดแชร์ย่อมมมีาก  

ความสมํ่าเสมอคือสําคัญ

ไม่ต้องกระหน�่าโพสต์มากมาย แค่วนัละ 1-2 โพสต์กพ็อ
แต่ขอให้ต่อเนื่องเป็นประจ�า ไม่ใช่เดี๋ยวผลบุเดี๋ยวโผล่ หรอื
หายไปนานจนคนอาจเข้าใจผิดว่าเลิกกิจการไปแล้ว และ
ไม่จ�าเป็นต้องโพสต์แต่ภาพอาหารอย่างเดยีว อพัเดตข่าวสาร
หรอืสรรหาเรื่องราวดีๆ  ที่เป็นประโยชน์มาแชร์บ้างกไ็ด้ 

ภาพนิ่งสลับภาพเคล่ือนไหว

การโพสต์ภาพนิ่งอย่างเดียวอาจแลดูน่าเบื่อ จึงควร
อดัคลปิหรอืถ่ายภาพวดิโีอมาลงบ้าง เพราะโดยส่วนใหญ่
แล้ว ภาพเคลื่อนไหวจะดงึความสนใจได้ดกีว่าเพราะมทีั้ง
ภาพและเสยีงชวนให้ไม่เบื่อ อาจจะเป็นคลปิสาธติการท�า
อาหารหรอืเครื่องดื่มง่ายๆ ของทางร้านที่ความยาว 15 วนิาที
ขึ้นไปแต่ไม่เกนิ 1 นาท ี

K_Inspired

39 K SME Inspired



ลูกค้าคือคนสําคัญ

ใครๆ กรู้็สกึดเีมื่อมคีนให้ความส�าคญั ลกูค้าอาจจะถ่ายรปู
ตัวเองขณะไปใช้บริการที่ร้านและลงในไอจีเป็นเรื่องปกต ิ
แต่ถ้าทางร้านติดตามเจอ แนะน�าให้ขออนุญาตแคปภาพลง
ในไอจร้ีาน ขอบคณุลูกค้า นอกจากท�าให้ลกูค้าปลื้มปริ่ม ชว่ย
แชร์โพสต์นั้นให้ได้เห็นกันถ้วนทั่ว ยังอาจเป็นการสร้างความ
ภกัดตี่อแบรนด์ได้ 

จัดกิจกรรมแจกรางวัล

ไม่ว่าใครกช็อบของฟร ีทางร้านหรอืทางแบรนด์สามารถ
จัดกิจกรรมผ่านไอจี เช่น ประกวดภาพถ่ายกับสินค้าของ
แบรนด์ เปิดสาธารณะ แทก็เพื่อนจะกี่คนกก็�าหนดไป จากนั้น
กค็ดัเลอืก ภาพไหนชนะกร็บัรางวลัไป การจดักจิกรรมท�าให้เกดิ 
Engagement ที่ดรีะหว่างลูกค้ากบัแบรนด์

อาศัยเซเลบฯ หรือ Influencer

หากร้านหรอืแบรนด์ไหนทนุหนาหรอืมคีอนเนก็ชนั
อาจโปรโมตแบรนด์ผ่านช่องทางของบรรดาเน็ตไอดอล
เจ้าของ YouTube Channel หรือเว็บเพจดังที่มียอด
ผู้ติดตามจ�านวนมาก วิธีนี้ว่ากันว่ามีผลมากและท�าให้
ยอดขายพุ่งขึ้นถงึ 50% เลยทเีดยีว

อ้างองิ
www.foodingredientsfirst.com/news/social-media-instagrammable-food-millennial-influencers-a-virtual-reality.html
https://rubenlicera.com/instagram-marketing-for-the-food-and-beverage-industry/

 ทั้งหมดทั้งปวงก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การตลาดที่สามารถท�าได้ผ่าน 
อนิสตาแกรม และอาจน�าไปปรบัใช้กบัโซเชยีลมเีดยีช่องทางอื่นๆ ด้วยกไ็ด้  
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SME Corner

ก้าวเข้าสู่เดือนเมษายนเช่นนี้ เทศกาลส�าคัญที่คนไทยนึกถึงคือ “สงกรานต์” สิ่ง
หนึ่งที่ขาดไม่ได้และดูเหมือนว่าจะอยู่คู่กับเทศกาลนี้มาตลอด นั่นก็คือ “น�้าอบ” 

และหลายคนมักจะสงสัยว่า จริงไหม? ที่น�้าอบขายได้เฉพาะแค่เทศกาลสงกรานต์
เท่านั้น ซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้ โอกาสที่ธุรกิจน�้าอบจะเติบโตมีมากน้อยอย่างไร

 กองบรรณาธกิาร   ปกรณ์ พลชัย

 ค�ำตอบของ

น�้ำอบนำงลอย
แบรนด์ร้อยปีไปต่อได้อย่ำงไรในยุคดิจิทัล
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ถ้าพูดถึงต้นต�ารับน�้าอบไทยแบบดั้งเดิม ชื่อ น�้าอบนางลอยน่าจะเป็นแบรนด์ที่
หลายคนนกึถงึ เพราะยนืหยดัอยู่คู่คนไทยมานานกว่าศตวรรษ นบัตั้งแต่สมยัรชักาลที่ 6 
จวบจนถึงทุกวันนี้ ดังนั้น เมื่อหลายคนสงสัยว่า น�้าอบขายได้เฉพาะแค่เทศกาลสงกรานต์
เท่านั้นจริงไหม และธุรกิจดั้งเดิมแบบนี้จะอยู่รอดได้อย่างไรในยุคดิจิทัล แน่นอนว่า 
คนที่จะตอบข้อสงสัยนี้ได้อย่างดีคงเป็นใครอื่นไม่ได้ นอกจากทายาทรุ่น 4 อย่าง 
ดิษฐพงศ์ ธ.เชียงทอง ซึ่งเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงส�าคัญในการน�าพาธุรกิจร้อยปีนี้ให้เดินหน้า
ไปอย่างมั่นคง  

จริงหรือไม่? ที่น�้ำอบขำยได้เฉพำะสงกรำนต์

ดษิฐพงศ์ตอบด้วยน�้าเสยีงชดัเจนว่า เป็นจรงิอย่างที่หลายคนคดิ คอื น�้าอบจะขายดี
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดังนั้น กระบวนการผลิตตลอดทั้งปีก็เพื่อเตรียมการส�าหรับ
ไฮซีซันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายนนั่นเอง แต่ก็ใช่ว่าช่วงเวลาอื่นๆ น�้าอบจะขาย
ไม่ได้ เพราะแท้จริงแล้ว น�้าอบสามารถขายได้ตลอดทั้งปี ที่เป็นแบบนี้ได้ ก็เพราะกลุ่ม
ลูกค้าหลกัในการท�าการตลาด คอื ร้านสงัฆภณัฑ์ทั่วประเทศนั่นเอง
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 “กระบวนการผลิตน�้าอบนางลอยเป็นการท�ามือทุกขั้นตอน เพื่อรักษาความเป็น
เอกลกัษณ์ที่บรรพบรุษุได้ถ่ายทอดเอาไว้ ดงันั้น ปรมิาณการผลติต่อวนัจงึได้ไม่มากเท่ากบั
การใช้เครื่องจกัร แต่นั่นกไ็ม่ได้เป็นจดุอ่อนในธรุกจิแต่อย่างใด เพราะด้วยตลาดที่มคีวาม
เฉพาะ ท�าให้รูปแบบการผลิตด้วยมือจึงเพียงพอกับความต้องการของตลาด หากน�า
เครื่องจกัรเข้ามาช่วยอาจท�าให้ปรมิาณการผลติเกนิความต้องการของตลาดได้

 “ดงันั้น ในการผลติ เราจะผลติตลอดทั้งปี โดยกมุภาพนัธ์และมนีาคมจะเป็นช่วงที่
จ�าหน่ายสนิค้าไปให้ร้านสงัฆภณัฑ์ในต่างจงัหวดั เพื่อให้ทนัขายในช่วงสงกรานต์ พอถงึ
ช่วงสงกรานต์ก็จะเป็นการเก็บตกว่า ลูกค้าคนไหนออร์เดอร์ขาดก็จะส่งให้ จากนั้น
กระบวนการผลติจะหยดุพกัไปประมาณ 1 เดอืน กลบัมาเริ่มอกีทชี่วงกลางพฤษภาคม 
ซึ่งช่วงที่หยดุนั้นกไ็ม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆ แต่จะเป็นช่วงของการจดัเตรยีมวตัถดุบิต่างๆ เพื่อให้
พร้อมกบัการเดนิหน้าผลติและท�าสตอ็กไว้ส�าหรบัขายในช่วงสงกรานต์ครั้งหน้า
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“อย่างที่บอกไป จรงิๆ แล้วไม่ใช่วา่เราจะขายไดแ้คเ่ฉพาะเทศกาลเทา่นั้น ในระหว่าง
เดอืนกม็กีารจ�าหน่ายไปเรื่อยๆ ให้ลูกค้าที่มคีวามต้องการใช้ เช่น งานวดั งานบญุต่างๆ 
งานบวช งานแต่งงาน รวมไปถงึงานศพ เรยีกได้ว่า น�้าอบเป็นเครื่องหอมเพยีงอย่างเดยีว
ที่อยู่ในทกุช่วงเทศกาล หรอืทกุประเพณขีองไทย ทั้งงานมงคลและอวมงคล”

กับตลำดที่มีควำมเฉพำะ น�้ำอบนำงลอยจะเติบโตไปอย่ำงไร? 

แม้จะเป็นธุรกิจน�้าอบแบบไทยๆ แต่ก็ต้องปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของโลก
ยุคใหม่ การมองหาสิ่งใหม่ๆ เพื่อมาต่อยอดให้ธุรกิจจึงเป็นอีกหนทางในการสร้าง
การเตบิโต ดษิฐพงศ์อธบิายว่า ภายใต้แบรนด์น�้าอบนางลอย นอกจากมนี�้าอบแล้วยงัมี
แป้งหนิร�่า ดนิสอพอง และเทยีนอบ โดยล่าสดุได้ขยบัไปอกีขั้น ด้วยการท�าเทยีนหอมกลิ่น
น�้าอบไทยจากไขถั่วเหลอืง ซึ่งน�้าตาเทยีนนั้นสามารถน�ามาทาผวิได้ด้วย เรยีกว่าเป็นการ
ต่อยอดผลติภณัฑ์ให้ตรงใจคนรุ่นใหม่มากขึ้น 

ยคุสมยัเปลีย่นไป คนภำยนอกมองเข้ำมำอำจคดิว่ำเชย 

แต่ตวัเรำไม่เคยมองแบบนัน้ เรำเรียกว่ำน่ีคอื

ควำมดัง้เดมิและควำมคลำสสิก
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“ด้วยความที่เทยีนหอมสามารถพลกิแพลงกลิ่นได้หลากหลาย เราเลยน�ามาประยกุต์
ใช้กบัน�้าอบของเราด ูและได้ลองตลาดด้วยการวางขายที่ไอคอนสยาม ซึ่งได้รบัการตอบรบั
ที่ด ีโดยเฉพาะกบัลกูค้าต่างชาต ิเพราะถ้าเป็นน�้าอบแบบเดมิๆ เขาไม่รูจ้ะน�าไปใช้ท�าอะไร 
แต่พอเป็นเทยีนหอม เขารูจ้กัและมคีวามคุน้เคยมากกว่า เป็นอกีทางของการแปรรปูน�้าอบ
ให้อยู่ในรูปของเทยีนหอม เพื่อจบัลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ” 

นอกจากนี้ ช่องทางการเตบิโตของธรุกจิน�้าอบนางลอยยงัมองไปถงึการขยายตลาด
ไปยังต่างประเทศ โดยมีประเทศเพื่อนบ้านเป็นเป้าหมายแรกๆ ที่ทางแบรนด์จะออกไป
ชมิลาง
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“ประเทศเพื่อนบ้านอย่าง เมยีนมา สปป.ลาว และกมัพูชา มสีิ่งที่เรยีกว่าน�้าอบเช่น
เดยีวกบัไทย แต่จะต่างกนัที่รปูลกัษณ์ ตอนนี้สนิค้าเราเริ่มมคีนน�าเข้าไปขายในลาวผ่าน
ชายแดนบ้างแล้ว ถอืว่าอยูใ่นช่วงศกึษาตลาดและสร้างการรบัรู้กบัผู้บรโิภค เพราะการจะ
เปลี่ยนให้เขาหนัมาใช้ของเรา ทั้งๆ ที่บ้านเขาเองกม็สีนิค้าคล้ายๆ กนั เป็นเรื่องที่ไม่ง่าย”  

รักษำแบรนด์ร้อยปีให้อยู่ต่ออย่ำงไรในยุคดิจิทัล?

การจะสานต่อความดั้งเดมิให้อยู่รอดในยคุดจิทิลัถอืเป็นโจทย์ที่ท้าทายส�าหรบัทายาท
รุ่นที่ 4 ของน�้าอบนางลอย ดษิฐพงศบ์อกว่า ต้องท�าควบคูก่นัไประหว่างการรกัษาของเก่า
กับการเอาของใหม่เข้ามาพัฒนา อะไรที่จ�าเป็นต้องเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยน อย่างการใช้
ช่องทางออนไลน์และโซเชียลมีเดียเป็นสื่อกลาง เพื่อเข้าถึงและขยายการรับรู้ไปยัง
คนรุ่นใหม่ เป็นสิ่งใหม่ที่น�ามาปรับใช้ในธุรกิจ ขณะเดียวกัน อะไรที่สามารถรักษาไว้ได้
ต้องพยายามรกัษาไว้ให้ถงึที่สดุ โดยเฉพาะกระบวนการผลติน�้าอบแบบดั้งเดมิที่ถอืว่าเป็น
เสน่ห์ท�าให้น�้าอบนางลอยครองใจชาวไทยมาได้กว่าร้อยปี

 “ยคุสมยัเปลี่ยนไป คนภายนอกมองเข้ามาอาจคดิว่าเชย มคีวามโบราณ แต่ตวัเราไม่เคย
มองแบบนั้น เราเรยีกว่านี่คอืความดั้งเดมิและความคลาสสกิที่อยากจะอนรุกัษ์เอาไว้ และอยาก
ให้คนทั่วไปเหน็ว่าความโบราณส�าหรบัเขามนัมคีณุค่า และสามารถผ่านกาลเวลาไปได้เรื่อยๆ 

กระบวนกำรผลิตน�ำ้อบนำงลอย

เป็นกำรท�ำมอืทกุขัน้ตอน ดังนั้น ปริมำณกำรผลิตต่อวัน

จึงได้ไม่มำกเท่ำกับกำรใช้เคร่ืองจักร

แต่นั่นก็ไม่ได้เป็นจุดอ่อนในธุรกิจแต่อย่ำงใด
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ต่อให้ในอนาคตจะมกีารพฒันากระบวนการผลติ เปลี่ยนแปลงแพก็เกจจงิ หรอืจะรแีบรนด์อะไร
กต็าม แต่เราจะต้องคงความเป็นไทยและคงรปูลกัษณ์ของความเป็นนางลอยเอาไว้ให้มากที่สดุ”

ไม่ว่ากาลเวลาจะผ่านไปอย่างไร หากสามารถคงจดุยนืและตวัตนที่ชดัเจน ในขณะ
เดยีวกนักพ็ร้อมเปิดรบัสิ่งใหม่ๆ แบบที่น�้าอบนางลอยท�าอยู่นั้น คณุกจ็ะเป็นธรุกจิที่ยั่งยนื
และเตบิโตได้เช่นกนั  

เส้นทำงน�้ำอบนำงลอย ธุรกิจ 104 ปี

รุ่นที่ 1    ยคุก่อตั้งโดยคณุย่าเฮยีง ธ.เชยีงทอง เจ้าต�ารบัน�้าอบนางลอย

รุ่นที่ 2    คณุอาคม ธ.เชยีงทอง กบัการบกุเบกิขยายตลาดไปต่างจงัหวดั

รุ่นที่ 3    คณุอดุม ธ.เชยีงทอง เดนิหน้ารกัษาฐานตลาดต่างจงัหวดัให้มั่นคง

รุ่นที่ 4    คณุดษิฐพงศ์ ธ.เชยีงทอง สบืทอดสิ่งที่ท�ามา ไปพร้อมๆ กบัการต่อยอดสิ่งใหม่ สร้างการรบัรู้

           ในผลติภณัฑ์อื่นๆ ภายใต้แบรนด์นางลอย
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Financial

ส่งออกไปแล้ว แต่กว่าจะได้รบัเงนิจากคู่ค้า อาจต้องรอเวลานาน
และนั่นอาจจะเป็นเหตผุลหนึ่งที่ท�าให้เงนิหมนุเวยีนในธรุกจิของท่านต้องสะดดุ
ลงได้ ย่อมต้องดกีว่าแน่นอน ถ้าผู้ส่งออกมทีางเลอืกที่จะท�าให้มเีงนิทนุเข้ามา

เสรมิสภาพคล่องได้อย่างรวดเรว็

 ธเนศ นวะบศุย์ 

Trade Financial
 บริหารเงินเพิ่มแต้มต่อธุรกิจส่งออก                   

จับจุด

2
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ฉบับที่แล้วผมได้เล่าถึง สินเชื่อก่อนการส่งออก (Pre-Shipment Packing Credit) ซึ่ง
จะช่วยให้ผู้ประกอบการมีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อซื้อวัตถุดิบและผลิตสินค้าส�าหรับการ
ส่งออกไปแล้ว ครั้งนี้มาต่อกันที่เรื่องของสินเชื่อหลังการส่งออก (Post-Shipment Packing 
Credit) ซึ่งผู้ประกอบการเอสเอ็มอีหลายคนอาจไม่ทราบว่า มีสินเชื่อประเภทนี้ เพื่อเป็น
ทุนหมุนเวียนและช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจได้อีกทางหนึ่งด้วย 

อธิบายง่ายๆ คือ เมื่อผู้ส่งออกได้จัดส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินจาก
คู่ค้า ผู้ส่งออกสามารถน�าเอกสารการซื้อ-ขายหรือเอกสารการช�าระเงินดังกล่าวมาติดต่อ
ธนาคารเพื่อขอสินเชื่อหลังการส่งออก โดยธนาคารจะให้สินเชื่อเพื่อให้ผู้ส่งออกน�าเงิน
ไปช�าระค่าวัตถุดิบหรือสินค้า หรือใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการด�าเนินธุรกิจ โดยมีระยะ
เวลาสูงสุดไม่เกิน 180 วัน 

ปัจจุบันธนาคารมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลังการส่งออกให้ผู้ประกอบการเลือกใช้ได้ตาม
ความต้องการและสอดคล้องกับรูปแบบของการซ้ือ-ขายและการช�าระเงินของธุรกิจน้ันๆ 
ซึ่งโดยหลักๆ จะมีอยู่ 4 ประเภทด้วยกัน นั่นคือ 
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แท้จริงแล้ว สินเชื่อทั้ง 4 ประเภทนี้ เป็นสินเชื่อส�าหรับผู้ส่งออกเหมือนกันทั้งหมด 
เพียงแต่การเลือกใช้จะแตกต่างกันไปตามลักษณะของเอกสารทางการค้าที่ผู้ส่งออกท�า
กับผู้ซื้อ เช่น ผู้ส่งออกท�าเอกสารเป็น L/C หรือเอกสารการเรียกเก็บการส่งออก หรือจะ
เป็นตั๋วเรียกเก็บเฉยๆ ซึ่งคล้ายการวางบิลนั่นเอง เป็นต้น 

พูดง่ายๆ คือ ผู้ส่งออกท�าเอกสารการช�าระเงินแบบไหน ก็เลือกสินเชื่อให้ตรงกับ
การด�าเนินธุรกิจของแต่ละท่าน เท่านี้ ผู้ประกอบการก็จะได้รับเงินทุนหมุนเวียนมาใช้
เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจได้อย่างรวดเร็วแล้ว

1

2

3

4

สินเช่ือรับซื้อและ/หรือซื้อลดตามเอกสารสินค้าออกภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิต 

(Purchased/Discounted Under L/C)

สินเช่ือรับซื้อและ/หรือซื้อลดตามเอกสารเรียกเก็บสินค้าออก

(Purchased/Discounted Under B/C)

สินเช่ือเพื่อการส่งออกที่มีตั๋วแลกเงินแบบมีระยะเวลาตามตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก 

(Packing Credit Under Usance Bill-B/C)

วงเงินรับซื้อลดต๋ัวส่งออกภายใต้เงื่อนไข

การช�าระเงินแบบ Open Account (Discounted Under T/T)
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ผู้ซื้อ

ในต่างประเทศ

ผู้ส่งออก

ธนาคารผู้เปิด L/C

สญัญาซื้อ-ขายจดัส่งสนิค้า

ยื่นเอกสารตาม L/C พร้อม
ค�าขอให้รบัซื้อ/ซื้อลด 

ส่งเอกสาร
เพื่อเรยีก
เกบ็เงนิ

ช�าระทนัท ี
หรอืเมื่อครบ

ก�าหนด

สินเช่ือรับซื้อและ/หรือซื้อลดตามเอกสารสินค้าออก

ภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิต

15

4

6

7

2

3

8 9

แจ้ง L/C

ยื่นค�าขอเปิด  L/C

เปิด  L/C

ตรวจสอบเอกสาร และโอนเงนิเข้าบญัชี

ที่ผ่านมาสินเชื่อที่ได้รับความนิยมจากผู้ส่งออก ส่วนใหญ่จะเป็นสินเชื่อรับซื้อ
และ/หรือซื้อลดตามเอกสารสินค้าออกภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิต (Purchased/
Discounted Under L/C) และสินเชื่อรับซื้อและ/หรือซื้อลดตามเอกสารเรียกเก็บ
สินค้าออก (Purchased/Discounted Under B/C) เนื่องจาก L/C และ B/C นั้นจะเป็นการ
ท�าธุรกรรมที่มีเอกสารทางการค้าค่อนข้างรัดกุมและชัดเจน ดังนั้น หากผู้ส่งออก
ต้องท�าการซื้อ-ขายกับคู่ค้าที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ เอกสารรูปแบบนี้จะสร้างความเชื่อมั่น
และปลอดภัยให้มากกว่า

51 K SME Inspired



ผมขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น จากรูปภาพที่ 1 นี้ ซึ่งเป็นสินเชื่อรับซื้อ
และ/หรือซื้อลดตามเอกสารสินค้าออกภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิต จะเห็นว่า หลังจาก
ผูส่้งออกและผูซ้ื้อท�าสญัญาซื้อ-ขายกนั ผูซ้ื้อจะยื่นใบค�าขอเปิด L/C ไปยงัธนาคาร จากนั้น
ธนาคารฝ่ังผูซ้ื้อจะตดิตอ่ไปยงัธนาคารของฝ่ังผูส่้งออก โดยธนาคารฝ่ังผูส่้งออกจะแจ้ง L/C 
ไปยังผู้ส่งออก จากนั้นก็อยู่ในขั้นตอนการจัดส่งสินค้า 

ถึงตรงนี้ผู้ส่งออกสามารถยื่นเอกสารตาม L/C พร้อมค�าขอให้รับซื้อ/ซื้อลดกลับมา
ที่ธนาคาร พอธนาคารตรวจสอบเอกสารเสร็จเรียบร้อยก็จะโอนเงินเข้าบัญชีให้ผู้ส่งออก
ได้เลย ต่อจากนั้นธนาคารจะท�าการส่งเอกสารเพื่อเรียกเก็บเงินไปยังธนาคารฝั่งผู้ซื้อ 
โดยจะได้รับการช�าระในทันทีหรือเมื่อครบตามก�าหนด

ทั้งนี้ ในกรณทีี่ผู้ส่งออกและผู้ซื้อในต่างประเทศ ที่มกีารซื้อ-ขายรู้จกักนัในระดบัหนึ่ง 
อาจไม่จ�าเป็นต้องเปิด L/C หรือต้องมีเอกสารมากมายให้ยุ่งยาก อาจท�าแค่ตั๋วส่งออก 
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อย่างไรก็ตาม รายละเอียดของการส่งออกนั้นยังมีขั้นตอนอีกมากมาย โดย
เฉพาะอย่างยิ่งการจัดท�าเอกสารรับรองต่างๆ ผู้ส่งออกจึงควรศึกษาให้รอบด้าน 
หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในรายละเอียดต่อไป เพื่อให้ธุรกิจของท่านประสบความ
ส�าเร็จและเติบโตอย่างมั่นคงต่อไป 

หรือบางกรณีแค่เปิดบัญชีระหว่างกันเพื่อโอนเงิน เป็นต้น รูปแบบดังกล่าวนี้ ก็สามารถ
ติดต่อธนาคารเพื่อขอสินเชื่อได้ ซึ่งก็มีสินเชื่อเพื่อการส่งออกที่มีตั๋วแลกเงินแบบมีระยะ
เวลาตามตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก (Packing Credit Under Usance Bill-B/C) และวงเงิน
รับซื้อลดตั๋วส่งออกภายใต้เงื่อนไขการช�าระเงินแบบ Open Account (Discounted Under 
T/T) ไว้ให้บริการเช่นกัน

นอกจากนี้ จุดเด่นของสินเชื่อหลังการส่งออก ยังช่วยให้ผู้ส่งออกสามารถประหยัด
ได้ด้วย เพราะธนาคารจะแจ้งสรปุภาระคงค้าง ใบเสรจ็ต่างๆ ของทกุธรุกรรมด้านการส่งออก
ผ่านบริการ Trade e-Report ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายลูกค้าในการติดต่อสอบถามธนาคาร 

นอกจากนี้ ธนาคารยังจะให้สินเชื่อสูงถึง 90% ของมูลค่า L/C Term หรือ B/C (D/A) 
รวมถึงธนาคารจะให้สินเชื่อตามเอกสารสินค้าออก (Purchased/Discounted Under L/C 
and B/C) ทั้งในรูปสกุลเงินบาท หรือสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยธนาคารให้วงเงิน 
100% จากมูลค่าของเอกสารสินค้าออก
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Tech SME

เมื่อการค้นหาภาพแต่ละใบท่ามกลางภาพนับล้าน เป็นปัญหาใหญ่
อย่างหนึ่งที่นักวิ่งต้องเจอ แต่เชื่อไหมว่าแค่เสี้ยววินาที “Face X”

จะท�าให้คุณได้ภาพตามที่ต้องการได้ 

ThaiRun 
คิดเทคโนโลยีล�้ำ ท�ำเงินจำกกำรวิ่ง 

 กองบรรณาธกิาร    ปกรณ์ พลชัย
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นาทนีี้กระแสของกฬีาหรอืกจิกรรมเพื่อสขุภาพที่มาแรงสดุคงหนไีม่พ้นเรื่องของการวิ่ง 
ที่ใครต่อใครต่างลุกขึ้นมาหาเวลาว่าง เพื่อที่จะได้ออกไปวิ่งกันทั้งนั้น และสิ่งหนึ่ง
ที่จะขาดไม่ได้เลยส�าหรับนักวิ่งก็คือ ภาพถ่ายของท่วงท่าการก้าวสุดสวย ที่เป็นเหมือน
ถ้วยรางวัลแห่งชัยชนะของตัวเอง 

แต่กว่าจะหาภาพได้สักภาพ จากกล้องที่มีเป็นสิบๆ ตัวและภาพที่มีเป็นล้านๆ ใบ 
เล่นเอาเหนื่อยไม่ใช่ย่อย แต่ส�าหรับ ไทยดอทรัน จ�ากัด บริษัทเทคโนโลยีในฐานะ Startup 
ที่อยู่เบื้องหลังการจัดงานวิ่งระดับประเทศ กลับคิดว่าสามารถที่จะแก้ปัญหานี้ได้
โดยเทคโนโลยี จึงเกิดไอเดียพัฒนา “Face X” เทคโนโลยีที่น�าระบบจดจ�าใบหน้า (Face 
Recognition) มาใช้ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Big Data เพื่อให้การค้นหาภาพ
จากงานวิ่งสามารถท�าได้ภายในเสี้ยววินาทีขึ้นมา 
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Face X เทคโนโลยีสุดล�้ำในงำนวิ่ง

ภายใต้ Face X จะมีการใช้ Face Search หรือเทคโนโลยีที่ใช้ Image Processing 
การประมวลผลหาภาพด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความแม่นย�า เพื่อช่วยให้นักวิ่งสามารถ
ค้นหาภาพจากใบหน้าผ่านทางเว็บไซต์ Photo.Thai.Run ได้ในที่เดียว ซึ่งเพียงแค่โหลด
ภาพใบหน้าตัวเองลงในระบบ ระบบจะท�าการค้นหาภาพจากใบหน้าใกล้เคียงโดยมี
ความแม่นย�าสูงถึง 95% 

“เราเป็นเหมอืนระบบกลางที่เชื่อมระหวา่งนกัวิ่งที่ต้องการค้นหาภาพถ่ายจากงานวิ่ง
และช่างภาพอิสระที่ต้องการช่องทางในการขายภาพ โดยที่นักวิ่งไม่จ�าเป็นต้องหา
ภาพทีละภาพจากกล้องแต่ละตัวอีกต่อไป ในส่วนของตากล้องก็เช่นเดียวกัน ที่ไม่ต้อง
มานั่งจัดท�าไฟล์ภาพ ใส่โลโก้หรือลายน�้าเอง เพียงแค่ท�าการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ และ
อัปโหลดภาพที่ถ่ายไว้ ระบบจะท�าขั้นตอนดังกล่าวให้เองโดยอัตโนมัติ ซึ่งทางช่างภาพ
จะได้ส่วนแบ่ง 80%  และเราได้ 20% จากยอดขายแต่ละภาพ ซึ่งสิ่งที่ท�าให้เทคโนโลยนีี้
เป็นที่พูดถึงและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในวงการวิ่งมาจากการที่เราสามารถ
แก้จุด Pain Point ของนักวิ่งและของตากล้องได้ในเวลาเดียวกัน” ดร.บุญญฤทธิ์ 
อุยยานนวาระ ซีอีโอ บริษัท ไทยดอทรัน จ�ากัดกล่าว
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ส่วนการค้นหาใบหน้านั้น ระบบจะท�าการแปลงหน้าของนักวิ่งแต่ละคนออกมาเป็น
ตวัเลข หรอืที่เรยีกว่า ดชันใีบหน้า ซึ่งใบหน้าแต่ละรปูจะมตีวัเลขประมาณ 36 หรอื 48 ตวั
ในบางกรณี ฉะนั้นถึงแม้ว่าเลขบางตัวอาจจะไม่สามารถดึงออกมาได้ หรือไม่ครบ
ตัวเลขดัชนี เช่น นักวิ่งสวมใส่แว่นตา ท�าให้ระบบอาจจะมองไม่เห็นคิ้ว แต่โปรแกรมยัง
สามารถเห็นสันจมูกและความกว้างของปากได้ จึงยังมีความสามารถเพียงพอในการ
แยกบุคคลแต่ละคนออกจากกันได้ โดยระบบจะท�าการเรียงล�าดับความเหมือนจาก 
100% ไปยัง 80% เพื่อแสดงผลลัพธ์ของการค้นหา 

มำกกว่ำค้นหำภำพ ยังเพิ่มควำมปลอดภัย

นอกจากจะช่วยให้การค้นหาภาพของงานวิ่งท�าได้ง่ายและสะดวกขึ้นแล้ว Face X 
ยังท�าให้ความปลอดภัยในการดูแลนักวิ่งดีขึ้นอีกด้วย ผ่านทางการใช้ Face ID ที่เป็น
เทคโนโลยีในการจดจ�าใบหน้า เพื่อช่วยในการตรวจสอบยืนยันบุคคลของนักวิ่งว่าเป็น
คนคนเดียวกัน ตามกฎของ IAAF สหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติ โดยระบบจะมีการ
บันทึกประวัติของนักวิ่งที่ระบุไว้ในใบสมัคร สถิติการวิ่ง ประวัติทางการแพทย์และการ
แพ้ยาต่างๆ

สิ่งที่ท�ำให้เทคโนโลยีนี้เป็นที่พูดถึง

และได้รับควำมนิยมเป็นอย่ำงมำกในวงกำรว่ิง

มำจำกกำรทีเ่รำสำมำรถแก้จดุ Pain Point

ของนกัว่ิงและของตำกล้องได้ในเวลำเดยีวกนั
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“ระบบนี้จะเข้ามาช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักวิ่ง ป้องกันการสลับตัวบุคคลที่
สมัครและมาวิ่งจริง โดยเฉพาะกับงานระดับ IAAF Bronze Label ที่ก�าหนดว่า คนวิ่งจะ
ต้องเป็นคนเดียวกันกับคนที่สมัคร เพราะหากไม่ใช่คนเดียวกันแล้ว ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
จะท�าให้ข้อมูลส่วนตัวและทางการแพทย์ต่างๆ ไม่ตรงกับบุคคลนั้น อย่างงานวิ่ง
บางแสน 21 ที่ใช้ระบบนี้ ผู้สมัครจะต้องส่งภาพใบหน้ามาก่อน 1 ใบ พอวันมารับเสื้อ
และหมายเลขประจ�าตวัผูว้ิ่ง (BIB) จะต้องถ่ายอกีหนึ่งใบ และก่อนเข้าสนามวิ่งจะมกีารเชก็
ใบหน้าอีกหนึ่งรอบ นอกจากนี้ ยังช่วยแก้ปัญหาของการซื้อ-ขาย BIB ที่มีส่วนท�าให้การ
จัดการแข่งขันเกิดปัญหา เพราะไม่สามารถระบุตัวนักวิ่งที่แท้จริงได้อีกด้วย”  
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เล็งตลำดนอก เพิ่มโอกำสโตธุรกิจ

“เรามองไปถงึการน�าเอาเทคโนโลยกีารค้นหาด้วยใบหน้านี้ บกุไปในตลาดต่างประเทศ 
เช่น สงิคโปร์ ฮ่องกง ญี่ปุน่ และเยอรมน ีซึ่งถอืว่าเป็นกลุม่ประเทศที่มทีั้งนกัวิ่งและงานวิ่ง
จ�านวนมาก โดยเราจะใช้โมเดลธุรกิจเช่นเดียวกันกับของบริษัทต่างประเทศที่เข้ามาท�า
ในไทยคอื เราจะคดิค่า License ของตวัโปรดกัต์ส�าหรบัคนท้องถิ่นที่สนใจน�าเอาระบบของ
เราไปใช้ค้นรูปในงานวิ่ง เหมือนกับเป็นตัวแทนจ�าหน่ายให้เราในต่างประเทศหรือเป็น
แฟรนไชส์ ซึ่งวธินีี้จะช่วยกระจายระบบของเราไปในที่ต่างๆ ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ”  

ต่อยอดควำมส�ำเร็จ แตกไลน์ธุรกิจใหม่

ด้วยความส�าเร็จที่ได้รับบวกกับความต้องการที่มีค่อนข้างมากในตลาด ซึ่งไม่ได้มี
เพียงเฉพาะวงการวิ่งเท่านั้น ท�าให้ Startup รายนี้ เตรียมขยายเปิดบริษัทใหม่ที่ต่อยอด
จากเทคโนโลย ีFace X โดยเฉพาะ แยกออกมาจากไทยดอทรนั โดยใช้ชื่อว่าบรษิทั Face X 
ซึ่งก�าลังจะเปิดในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 นี้ พร้อมทั้งแตกไลน์ใช้ระบบการค้นหา
ใบหน้าส�าหรบังานแต่งงาน งานรบัปรญิญา รวมไปถงึงานอเีวนต์ต่างๆ เช่น งานกฬีาสี
โรงเรียน งานเลี้ยงสังสรรค์ของบริษัท เป็นต้น  

Did You Know

 กำรค้นหำภำพเติบโตเกือบ 10 เท่ำ

จำกปี พ.ศ.2560 ค้นหำรูปงำนว่ิง 120 งำน

เทียบปี พ.ศ.2561 ประมำณ 980 งำน

 มีภำพเข้ำมำในระบบ ThaiRun ประมำณ

3.2 ล้ำนภำพต่อเดือน

 มีตำกล้องในระบบ 2,400 คน

ที่แอ็กทิฟมีอยู่ประมำณ 600 คน

 จ�ำนวนนักวิ่งเพิ่มขึ้น 1.5 เท่ำ

เทียบระหว่ำงมกรำคม พ.ศ.2561 และ

พ.ศ.2562 จำกระบบรับสมัครของ ThaiRun

 เป็นนักวิ่งหน้ำใหม่ 70%

และนักวิ่งเดิม 30%
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HR

สิ่งส�ำคัญของกำรพัฒนำคนในองค์กรคือ ต้องมำพร้อมกับกำรเรียนรู้ และ
ต้องเป็นกำรเรยีนรูท้ี่ไม่หยดุนิ่ง เพื่อก้ำวให้ทนัตำมกำรเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้น 
แต่ใช่ว่ำกำรเรยีนรูไ้ปตำมกระแสจะเป็นเรื่องที่ดไีปซะทั้งหมด เพรำะบำงครั้ง
ถงึจะทนัเทรนด์ แต่ถ้ำไม่เหมำะกบัองค์กรของคณุ แทนที่จะได้ผลลพัธ์ที่ดี

อำจได้ในสิ่งที่ตรงกันข้ำมกลับมำ

โลกแห่งการเรียนรู้
อินเทรนด์ไม่ได้แปลว่า Work

 ดร.สุทธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ / ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร บรษิทั สลงิชอท กรุ๊ป
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เมื่อเดือนกุมภำพันธ์ที่ผ่ำนมำ บริษัท สลิงชอท กรุ๊ปได้จัดงำน Envision Learning 
2030 : Make It Real ให้กลุ่มลูกค้ำทั้งองค์กรขนำดใหญ่ กลำง และเล็ก เพื่อติดตำม
กระแสกำรเรียนรู้และพัฒนำคน รวมถึงนวัตกรรมกำรเรียนรู้ในอีก 10 ปีข้ำงหน้ำ โดย
ได้รับเกียรติจำก ดร.พันธุ์อำจ ชัยรัตน์ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติมำ
แลกเปลี่ยนมมุมองเกี่ยวกบันวตักรรมกำรเรยีนรู้ในอนำคต โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเรยีนรู้
ในองค์กร (Workplace Learning)

จำกงำนครั้งนี้เรำได้บทสรุปของทิศทำงกำรเรียนรู้ในอีก 10 ปีข้ำงหน้ำที่องค์กรธุรกิจ
ควรรู้ไว้ คือ
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ทุกที่คือห้องเรียน กำรเรียนรู้จะไม่ได้จ�ำกัดอยู่ใน
ห้องเรียนเท่ำนั้น และไม่มีก�ำหนดขอบเขตเวลำที่ชัดเจนว่ำ
ต้องเรียน 6 ปีจบมัธยมศึกษำ หรือ 4 ปีจบมหำวิทยำลัย  

การได้รับการยอมรับจากคนรอบข้าง ไม่ว่ำจะเป็น
เพื่อน เพื่อนร่วมงำน คู่แข่ง สงัคม ในควำมสำมำรถของผูเ้รยีน 
ถือเป็นกำรกำรันตีควำมสำมำรถของผู ้เรียนมำกกว่ำ
ใบปริญญำ

Corporate University หรือมหำวิทยำลัยที่ก่อตั้ง
โดยบริษัทเอกชน ยังคงเป็นกระแสที่จะเกิดมำกยิ่งขึ้นเรื่อยๆ 
เพื่อเพำะบ่มบุคลำกรที่ตรงกับศักยภำพ วัฒนธรรม ค่ำนิยม
ที่องค์กรต้องกำร

การน�าเครื่องมือต่างๆ ตามกระแสมาใช้ เช่น OKRs, 
Agile, MOOC และอื่นๆ ต้องพิจำรณำว่ำอันไหนเหมำะกับ
เรำและจะใช้อะไรผสมผสำนกันบ้ำง แต่ไม่ได้แปลว่ำ กำรน�ำ
ของใหม่มำใช้ทั้งหมดจะเหมำะกับทุกองค์กร ขึ้นกับควำม
พร้อมและปัจจัยอื่นๆ ขององค์กรด้วย 

1

2

3

4

นอกจำกนี้ บริษัท สลิงชอท กรุ๊ปยังได้แชร์ผลกำรศึกษำล่ำสุดโดย Linkedin Learning 
(2018) เกี่ยวกับเทรนด์กำรเรียนรู้ในองค์กร โดยจะมีทั้งสิ้น 5 เทรนด์ด้วยกัน ส�ำหรับกำร
เรียนรู้ในองค์กรที่จะมำแรง สอดรับกับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยี และ
พฤติกรรมของผู้เรียนรู้ทั้งในวันนี้และในอนำคต  
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ส่วนทักษะยอดฮิต 3 ทักษะที่องค์กรยังต้องพัฒนาพนักงานอย่างต่อเน่ือง 

เพื่อเพิ่มความได้เปรียบทางธุรกิจ 

กำรพัฒนำด้ำน Soft Skills ยังคงเป็นสิ่งที่มำแรงที่สุด ทั้งนี้เพื่อช่วยลด
ผลกระทบ และช่วยสร้ำงสมดุลของกำรเติบโตของออโตเมชัน

ต้องเน้นทั้งกำรพัฒนำทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับปัจจุบันและทักษะส�ำหรับ
อนำคต

ใช้เทคโนโลยีกำรเรียนรู้มำช่วย เพื่อตอบโจทย์คนทุกเจเนอเรชัน

สร้ำงกำรเรียนรู้ผ่ำนแพลตฟอร์มที่พนักงำนใช้และคุ้นเคยในชีวิตประจ�ำวัน
อยู่แล้ว 

ดึงหัวหน้ำงำนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำรเรียนรู้

1

2

3

4

5

Talent Development People Management Executive

TOP 3 MOST IMPORTANT SKILLS FOR EMPLOYEES TO LEARN
FROM L&D PROGRAM

LEADERSHIP

74% 66%
66% 66% 64%

50% 50% 50%49% 42%
55%

65%

COMMUNICATION COLLABORATION ROLE SPECIFIC SKILL

Talent Development  People Management  Executive

Source : LinkedinLearning, 2018 Workplace Report : The Rise and Responsibility of Talent Development in the New Labar Market
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นอกจำกนี้ ยังพบว่ำกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรจัดหลักสูตรภำยในองค์กร (In-House 
Instructor-Led Classes) ยงัเป็นเทรนด์ยอดนยิมส�ำหรบักำรเรยีนรู้ในองค์กร เพรำะไม่เพยีง
จะช่วยเพิ่มควำมรู้ทักษะ แต่ยังสร้ำงควำมผูกพันให้กับพนักงำน (Engagement) และ
ช่วยสร้ำงวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ในแบบเพื่อนช่วยเพื่อน หัวหน้ำช่วยลูกน้องได้อีกด้วย 

21

ทักษะ
ควำมเป็นผู้น�ำ 

(65%-74%)

ทักษะ
กำรสื่อสำร

(64%-66%)

3

ทักษะกำรประสำน
ร่วมมือ

(50%-55%)

ต้องยอมรับว่ำปัจจุบันผู้เรียนรู้ยุคใหม่จะมีพฤติกรรมส่วนตัวที่ถนัดกับกำรเรียนรู้
แบบออนไลน์ แต่เมื่อเป็นกำรเรียนรู้ในองค์กรและต้องกำรให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
จ�ำเป็นต้องผสมผสำนกำรเรียนรู้รูปแบบต่ำงๆ ที่เหมำะกับคนในองค์กร เช่น จัดคลำส
พร้อมเสริมด้วยกำรเรียนออนไลน์ หรือเน้นกำรสร้ำงวัฒนธรรมน�ำควำมรู้ไปใช้จริง
ในงำนผ่ำนหัวหน้ำงำน เป็นต้น

IN-HOUSE INSTRUCTOR-LED CLASSES ARE NOT YET OBSOLETED

IN-HOUSE INSTRUCTOR-LED CLASSES

ONLINE TRAINING/eLEARNING (EXTERNAL PROVIDER)

CONFERENCE

EXTERNAL INSTRUCTOR-LED CLASS

PEER-TO-PEER COACHING

CERTIFICATION PROGRAM

TUITION REINBURSEMENT

85%

67%

59%

58%

59%

56%

52%

49%

42%

39%

75%

49%

38%

61%

2018  2017

Source : Linkedin Learning, 2018 Workplace Report : The Rise and Responsibility of Talent Development in the New Labar Market
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เรียกได้ว่ำ วันนี้องค์กรไทยแตกต่ำงจำกเมื่อ 20 ปีที่แล้ว เรำเติบโตพอที่จะสร้ำง
นวัตกรรมของเรำเอง แทนกำรไปหยิบเอำของต่ำงชำติมำใช้ กำรรู้ทันกระแสช่วยให้เรำ
ตื่นตัวว่ำจะเจออะไรในอนำคต แต่ไม่ใช่ตำมกระแส ดังนั้น ในขณะที่เรำก�ำลังมองหำ
ของใหม่ ควรหันกลับมำมองที่องค์กรว่ำแท้จริงแล้ว อะไรกันแน่ที่เหมำะและ Work กับ
เรำมำกกว่ำ และใช้กำรผสมผสำนเพื่อท�ำในแบบของเรำและส�ำเร็จได้ในแบบของเรำ
เช่นกัน  

 กำรแจก Password ให้พนักงำนไปเรียนออนไลน์กันเองอำจดูอินเทรนด์ แต่ค�ำถำม
คือ จริงๆ แล้วมัน Work ไหมส�ำหรับองค์กร เพรำะกำรศึกษำล่ำสุดพบว่ำ พนักงำนถึง 
68% ยังอยำกเรียนรู้ในที่ท�ำงำน 56% จะเรียนในสิ่งที่หัวหน้ำแนะน�ำ ดังนั้น กำรดึงเอำ
หัวหน้ำเข้ำมำมีส่วนในกระบวนกำรเรียนรู้จึงถือเป็นภำรกิจที่ส�ำคัญที่สุดของกำรเรียนรู้
ในองค์กร
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Scale Up ธุรกิจอาหารอย่างไร?

ให้โตเหนือคู่แข่ง


