ค�ำน�ำ
ในยุคดิจทิ ลั การแข่งขันทางธุรกิจสูงขึน้ ภาคธุรกิจจ�ำเป็นต้องปรับตัวสร้างนวัตกรรม
หรือต่อยอดธุรกิจเพือ่ เพิม่ ความแข็งแกร่ง ให้สามารถแข่งขันได้ และเติบโตอย่างยัง่ ยืน
การบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ตั้งแต่แรกเริ่มให้แข็งแกร่ง จึงเปรียบเสมือนการ
ปูฐานราก ซึ่งเป็นกลไกส�ำคัญในการสร้างความเติบโตให้กับเศรษฐกิจในระยะยาว
ทั้งนี้ภาครัฐได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการสร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่
ให้มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ และนวัตกรรม จึงได้มีการกระตุ้นการรับรู้และต่อยอด
องค์ความรู้ต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการใหม่ผ่านโครงการ “สร้างและบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการรายใหม่ (NEC)” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายให้มีศักยภาพในการจัดตั้งและขยายธุรกิจ พร้อม
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ อีกทั้งพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จ�ำเป็น
ในการสร้างความยั่งยืนและศักยภาพทางการแข่งขัน อันเป็นฟันเพืองที่ส�ำคัญ
ในการขับเคลื่อนประเทศ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยกลุม่ สร้างและพัฒนาผูป้ ระกอบการใหม่ กองส่งเสริม
ผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ จึงได้จัดท�ำหนังสือ “Good To Great” คิดพลิกธุรกิจ
ซึ่งเป็น NEC Success Case ขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อเป็นแนวคิดในการพัฒนา
ต่อยอดสู่ธุรกิจเชิงนวัตกรรมหรือความคิดสร้างสรรค์ ที่ช่วยพลิกธุรกิจ
ให้ประสบความส�ำเร็จและสามารถแข่งขันได้ ในปัจจุบัน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
กรณีศึกษาของผู้ประกอบการที่ประสบความส�ำเร็จทางธุรกิจจ�ำนวน 36 ราย
จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ต่อไปได้ และสามารถน�ำไปเป็น
แนวทางในการเริ่มต้นและพัฒนาธุรกิจเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและยั่งยืน
ในอนาคตต่อไป
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กระทรวงอุตสาหกรรม
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พลอยมณีฟาร์ม
อร่อยทันใจ ปอกเปลือกรับประทานได้ทันที
ข้าวโพดหวานรับประทานดิบ

ถ้ามีความฝันแล้วรักษาฝันนั้น
ให้มีชีวิตอยู่ตลอดเวลา
ไม่ปล่อยให้ฝันนั้นตาย
ความฝันนั้นอาจเป็นจริงขึน
้ มาได้สักวัน

เพราะมีแจ็ค หม่า เป็นไอดอล ชฎารัตน์ ชมพูพลอย
เจ้าของบริษทั พลอยมณีฟาร์ม จ�ำกัด จึงยึดหลักคิดของ
หม่าเป็นคติในการท�ำงานโดยเฉพาะข้อที่บอกว่า “ถ้ามี
ความฝันแล้วรักษาฝันนัน้ ให้มชี วี ติ อยูต่ ลอดเวลา ไม่ปล่อย
ให้ฝันนั้นตาย ความฝันนั้นอาจเป็นจริงขึ้นมาได้สักวัน”
จากแนวคิดนั้นท�ำให้ความฝันที่จะยึดอาชีพเกษตรกร
เลีย้ งตัวเองและชุมชนของเธอจึงเดินหน้าต่อ แม้วา่ แผนการ
ปลูกมะขามป้อมยักษ์เพื่อท�ำสมุนไพรที่ลงมือไปแล้วจะ
ยังไม่ถึงฝั่งฝัน เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลา ๔-๕ ปี กว่า
จะได้เก็บผล ช่วงระหว่างทีร่ อเธอจึงต้องหาพืชตัวอื่นมา
ปลูกเพื่อหารายได้เสริม

สายพันธุ์ท่สี องคือ ข้าวโพดพันธุ์ฮอกไกโดของญี่ปุ่น

“แรกๆ ลูกค้าไม่กล้าชิม กลัวท้องอืด แต่เรามีงานวิจัย
จากผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุข์ า้ วโพดนีว้ า่ สามารถกินดิบได้โดยที่
ไม่ทำ� ให้ท้องอืด ไปน�ำเสนอผ่านการประชาสัมพันธ์โดย
ใช้รถ Food Truck และการออกงานอีเวนต์ศูนย์ประชุม
๗๐๐ ปีเชียงใหม่ ให้ผบู้ ริโภคเข้าใจ ซึง่ เสียงตอบรับส่วนใหญ่
แม้จะเป็นพืชทางเลือกตัวใหม่แต่หากท�ำอะไรด้วยความรัก ออกมาดีจงึ ขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้น”
มักประสบผลส�ำเร็จเสมอ เธอจึงเลือกข้าวโพดผลไม้ที่
เธอชอบรับประทาน โดยเฉพาะข้าวโพดรับประทานดิบ อย่างไรก็ดี แม้การปลูกข้าวโพดจะให้ผลผลิตที่เร็วกว่า
ลงสนามทดลอง โดยสายพันธุแ์ รกคือ ข้าวโพดพันธุร์ าชินี มะขามป้อม แต่เมือ่ จะยึดการปลูกข้าวโพดเป็นรายได้หลัก
ทับทิมสยาม (Siam Ruby Queen) เป็นพันธุ์ที่คนไทย ทางสวนพลอยมณีฟาร์มจึงวางแผนให้สามารถเก็บเกีย่ ว
พัฒนาขึ้นเอง มีรสชาติดีกว่าข้าวโพดเหลืองทั่วไป และ ผลได้สม�ำ่ เสมอทุกอาทิตย์
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ชฎารัตน์ ชมพู พลอย
ชื่อกิจการ : บริษัท พลอยมณีฟาร์ม จ�ำกัด
ข้อคิดการด�ำเนินธุรกิจ : การท�ำอะไรด้วยความรักมัก
ประสบผลส�ำเร็จเสมอ
โครงการที่เข้าร่วม : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ ๑ ภายใต้โครงการสร้างและบ่มเพาะผูป้ ระกอบการ
รายใหม่ (NEC)

“สวนเราเป็นออร์แกนิก ไม่อยากใช้เคมีเพราะเป็นห่วง
สุขภาพทุกคนตั้งแต่คนในครอบครัวไปถึงผู้บริโภค แม้
การดูแลจะค่อนข้างยากแต่เราก็พยายามลองทุกวิธี จน
ได้สูตรเป็นอินทรีย์ เป็นสูตรเฉพาะส�ำหรับไร่เรา”

๑๘ ม.๑๓ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ล�ำพู น
๕๑๑๒๐
๐๘-๐๘๔๘-๒๙๙๔
พลอยมณีฟาร์ม
พลอยมณีออร์แกนิคฟาร์ม,
ณคอร์นล�ำพู น

ถึงแม้จะพบสูตรที่ท�ำให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็วขึ้น
แต่การปรับเปลีย่ นจากการปลูกมะขามป้อมมาเป็นข้าวโพด
ชฎารัตน์มองว่ายังต้องเจอปัญหาอีกหลายอย่างทัง้ เรือ่ ง ผลจากการอบรมออกมาเกินคาดนอกจากสามารถ
แมลง สภาพอากาศ ซึ่งเธอมักใช้วิธีการการแก้ปัญหา น�ำความรูม้ าต่อยอดในไร่ของตัวเองแล้ว ปัจจุบนั เธอยังได้
เฉพาะหน้างาน
ก่อตัง้ แหล่งเรียนรู้ ณ คอร์นล�ำพูน เพือ่ น�ำความรูเ้ หล่านัน้
ช่วยเหลือเกษตรกร เช่น การน�ำฝักข้าวโพดทีไ่ ม่ได้มาตรฐาน
“ส่วนตัวตอนแรกไม่ได้อยากเข้าเรียนหลักสูตรในโครงการ หรือทีเ่ รียกว่า ฝักรอง ซึง่ ปกติต้องทิง้ แต่เธอจะน�ำฝักรอง
สร้างและบ่มเพาะผูป้ ระกอบการรายใหม่ (NEC) คิดว่าการ เหล่านีไ้ ปแปรรูป เพราะด้วยประโยชน์ของข้าวโพดมีสาร
ท�ำธุรกิจเชิงเกษตรก็คงอยู่เท่านี้ เรียนไปก็ไม่รวู้ ่าน�ำมาใช้ ต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอความแก่ สารต้านมะเร็งชนิด
กับธุรกิจได้อย่างไร แต่พอได้เรียนจริงๆ ก็ได้ไอเดียใหม่ๆ เนื้องอก สามารถแปรรูปเป็นของกินเล่น ผงชงดื่ม หรือ
หลายอย่าง เช่น เรื่องการตลาด การเขียนแผนธุรกิจ การท�ำให้ขา้ วโพดสามารถรับประทานแทนข้าวได้ซงึ่ เป็น
BMC สามารถมาปรับใช้กับธุรกิจของเราได้จริง ช่วยลด อีกหนึ่งความฝันของเกษตรกรรายนี้
ต้นทุน ลดแรงงานได้ ยังได้รจู้ กั เพือ่ นๆ ต่างอาชีพมากมาย
ทัง้ คนท�ำกราฟิก สร้างแบรนด์ สามารถปรึกษาช่วยเหลือ
กันได้”
NEC Success Case
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สยามปันสุข
เห็ดหลินจือ
ส่งความสุขจากธรรมชาติ
เพื่ อสุขภาพคนทั้งประเทศ

เป้าหมายธุรกิจของผมไม่ได้คิดเรือ
่ งเงินเป็นหลัก
เราแค่อยากแบ่งปันความสุขให้ประชาชนคนไทย
เข้าถึงผลิตภัณฑ์ทม
ี่ ีประโยชน์ ช่วยป้องกัน
มีสุขภาพแข็งแรง

หนึ่งในเคล็ดลับการมีสุขภาพดีของ ธีระยุทธ อินต๊ะเสน
คือการรูจ้ กั อยูก่ บั ธรรมชาติอย่างสมดุล ทีเ่ ขาเห็นต้นแบบ
จากคุณพ่อคุณแม่ แม้ทั้งสองท่านจะผ่านฝนมากว่า
๘๐ ฤดู แต่ก็ยังมีสุขภาพแข็งแรง หรือแม้แต่คุณยาย
ที่จากไปในวัย ๑๐๒ ปี
ยิ่งคนใกล้ตัวอย่างน้องสะใภ้ต้องมาป่วยด้วยโรคมะเร็ง
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เหมือนตอกย�ำ้ ให้ ธีระยุทธ ศึกษา
เรือ่ งสมุนไพรโดยเฉพาะเห็ดหลินจือมากยิง่ ขึน้ อีกทัง้ ด้วย
หน้าทีก่ ารงานมีโอกาสไปท�ำงานวิจยั ทัง้ ในและต่างประเทศ
ได้ เห็นวิธีก ารพัฒนา การเพาะพันธุ์ ได้ เรียนรู ้ว ่า
เห็ดหลินจือนัน้ มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย ช่วยรักษา
โรคต่างๆ เช่น ความดัน เบาหวาน มะเร็ง ท�ำให้เห็ดหลินจือ
กลายเป็นสมุนไพรที่ทั่วโลกต่างหันมาให้ความสนใจ

ก�ำลังได้รบั ความนิยมทัว่ โลก จากงานวิจยั ทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศสามารถยับยั้งเซลล์มะเร็ง ลดไขมัน
ในเส้นเลือด ลดคอเลสเตอรอล ฯลฯ มาแปรรูปเป็น
เห็ดหลินจืออบแห้งจ�ำหน่าย
“รู้สึกภูมิใจที่ได้ช่วยผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็ง โดยเฉพาะ
น้องสะใภ้ของผม ตอนนั้นคิดว่าอยู่ได้ไม่ถงึ ปี แต่ตอนนี้
กลับมาแข็งแรงท�ำงานได้อย่างราบรื่น ท�ำให้เราอยาก
พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปเรื่อยๆ”

สิ่งเหล่านี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้เขาตัดสินใจเปิด
กิจการ สยามปันสุขเห็ดหลินจือ น�ำเห็ดหลืนจือแดง พันธุท์ ี่ ถึงแม้เห็ดหลินจือจะมีสรรพคุณทีเ่ ป็นประโยชน์มากมาย
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แต่ด้วยราคาและด้วยช่องทางการจ�ำหน่ายแบบขายส่ง
จึงเข้าถึงผู้บริโภคแค่บางกลุ่มเท่านั้น
เมื่อเป้าหมายของธีระยุทธ ต้องการแบ่งปันสุขภาพที่ดี
ด้วยสมุนไพรให้กบั คนไทยทั้งประเทศ จึงได้นำ� ปัญหานี้
ไปปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ ๑ จ.เชียงใหม่ ซึ่งช่วยท�ำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงทาง
ธุรกิจ แนะน�ำให้หันมาเน้นการท�ำตลาดแบบ B2C
พร้อมทั้งแนะไอเดียให้ปรับผลิตภัณฑ์จากเห็ดหลินจือ
อบแห้งเพิ่มอีก ๓ แบบคือ แบบแคปซูล แบบเม็ด และ
แบบชง เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้กว้างขึ้น
“ตลอดเวลา ๒๐ กว่าวันทีเ่ ข้าร่วมอบรมกับโครงการสร้าง
และบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ (NEC) ผมไม่เคย
ขาดเลย เพราะได้ประโยชน์มากในการพัฒนาธุรกิจ ตัง้ แต่
วิธีคิด การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การท�ำตลาด รวมถึง
การพัฒนาสายพันธุ์เห็ดหลินจือ ให้มีคุณประโยชน์สูง
เพิม่ ขึน้ ไปยิง่ ขึน้ หรือแนวทางพัฒนากระบวนการแปรรูป
โดยใช้พลังงานธรรมชาติ แล้วยังช่วยแก้ปัญหาเรื่อง
เงินทุน ช่วยเชื่อมโยงให้ผมไปถึงจุดที่ตั้งเป้าไว้ได้

ธีระยุทธ อินต๊ะเสน
ชื่อกิจการ : สยามปันสุขเห็ดหลินจือ
ข้อคิดการด�ำเนินธุรกิจ : ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการที่เข้าร่วม : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ ๑ ภายใต้โครงการสร้างและบ่มเพาะผูป้ ระกอบการ
รายใหม่ (NEC)
๑๔๕/๔ หมู่ ๑ ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง
จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๒๐
๐๖-๒๒๙๘-๗๕๒๒, ๐๘-๒๗๘๐-๒๖๔๖

“เป้าหมายธุรกิจของผมไม่ได้คดิ เรือ่ งเงินเป็นหลัก เราแค่
อยากแบ่งปันความสุข ให้ประชาชนคนไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์
ทีม่ ปี ระโยชน์ ช่วยป้องกันโรค ความดัน เบาหวาน มะเร็ง
ให้มีสุขภาพแข็งแรง”
ให้คนกลับมาอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน
ด้วยเป้าหมายนี้ ท�ำให้ธรี ะยุทธ น�ำค�ำว่า ปัน ซึง่ เป็นชือ่ พ่อ
สุขส�ำราญ ชื่อของแม่ มาตั้งเป็นชื่อกิจการ สยามปันสุข
เห็ดหลินจือ กลายเป็นสโลแกน แบ่งปันความสุขให้
สุขภาพด้วยเห็ดหลินจือ เพื่อให้เป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะ

“ต่อไปผมอยากพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และดีไซน์ให้รับ
ประทานได้สะดวก รวดเร็ว และอาจพัฒนาเพิม่ รสน�ำ้ ผึง้
หรือใบเตยช่วยดับกลิ่นเห็ดท�ำให้สามารถเข้าถึงได้ทุก
เพศทุกวัย”
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การท�ำธุรกิจต้องรู้จริง
ในทุกๆ เรือ
่ ง และต้อง
เริ่มจากความรักในสิ่งทีท
่ �ำ
มีความสุขกับการลงมือ
ท�ำให้ส�ำเร็จ แล้วเราจะมี
พลังทีจ
่ ะแสวงหาสิ่งใหม่ๆ
ให้แก่ตัวเอง
และพั ฒนาตัวเองให้ดีขน
ึ้
อยู่เสมอ

เชฟไก่
ความอร่อยระดับเชฟมือรางวัล
ที่เสิร์ฟตรงถึงครัวคุณ

เป็นเวลากว่า ๒๐ ปี ที่ “เชฟไก่-พงษ์ศกั ด์ มิขุนทอง” เจ้าของสมญา
“เชฟนักล่ารางวัล” คร�ำ่ หวอดอยู่ในธุรกิจอาหาร เคยเป็นอดีตเชฟใหญ่
ของโรงแรมและร้านอาหารแบรนด์ดงั ระดับสากล น�ำพารสมือและสูตร
ลับความอร่อยไปแข่งขันทัง้ ในเวทีระดับประเทศและเวทีโลกจนได้รางวัล
มานับไม่ถว้ น จึงเกิดแนวคิดทีจ่ ะน�ำความอร่อยระดับเชฟมาพัฒนาเป็น
ซอสอเนกประสงค์และพริกแกงสูตรส�ำเร็จเบ็ดเสร็จพร้อมปรุง ทีใ่ ครท�ำ
ก็อร่อย ที่มาของ อีซี่คกุ กิ้งซอส เอเชี่ยน สไตล์ และพริกแกง ตราเชฟ
ไก่ (CHEFKAI) ความอร่อยในแบบสูตรส�ำเร็จระดับเชฟเหรียญทองทีใ่ คร
ก็สามารถน�ำไปปรุงได้ ปรุงง่าย รสชาติได้มาตรฐาน และขั้นตอนไม่ยุ่ง
ยาก เพื่อเจาะตลาดร้านอาหารและครัวเรือน
“ผมเองผ่านการประกวดมาหลายเวที ไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศหรือ
ระดับโลก หนึ่งในนั้นคือรางวัลเหรียญทอง The Culinary World Cup at
Luxembourg 2014 ประเทศลักเซมเบิร์ก ซึ่งเปรียบเสมือนฟุตบอลโลก
ของวงการอาหาร ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมท�ำคือดีที่สุด จึงอยากให้ลูกค้าได้
ลอง อย่าง อีซ่คี ุกกิ้งซอส ตัวนี้ใช้ส�ำหรับหมัก ย่าง ทอด ผัด สามารถ
ท�ำได้หลากหลายเมนู เพียงแค่ใส่ซอสของเราลงในอาหารก็อร่อยได้
โดยไม่ตอ้ งปรุงเพิม่ หรืออย่างพริกแกงเขียวหวาน แค่ใส่นำ�้ กะทิ พริกแกง
เนื้อสัตว์ พอทุกอย่างสุกก็ชิม อร่อยเลย เป็นเหมือนสูตรส�ำเร็จที่ไม่ว่า
ใครท�ำก็อร่อย เหมือนเชฟมืออาชีพมาปรุงเอง” เขาบอกจุดเด่น
เชฟมือรางวัลเริ่มต้นธุรกิจของเขาเมื่อ ๕ ปีก่อน โดยท�ำเครื่องปรุงขาย
เป็นแกลลอนส่งให้กบั ร้านอาหารมีลกู ค้าอยูป่ ระมาณ ๒๐-๓๐ ราย หนึง่
ในนั้นคือร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ก่อนพัฒนามาบรรจุขวดและ
กระป๋องมีฝาปิด ท�ำให้อายุสินค้า (Shelf Life) อยู่ได้นานขึ้น เพื่อขยาย
มาเจาะกลุ่มครัวเรือนเป็นหลัก โดยเริ่มท�ำโรงงานผลิตที่จังหวัดสุโขทัย
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ขอมาตรฐาน สร้างแบรนด์สนิ ค้า พัฒนาช่องทางการจัด
จ�าหน่าย ท�าการตลาด ท�าทุกขั้นตอนด้วยตัวเอง แม้แต่
การออกแบบโลโก้ ที่เขาบอกที่มาว่า เป็นรูปไก่ใส่หมวก
เชฟสะท้อนถึงตัวเขา แววตาเหยีย่ วสือ่ ถึงการมีวสิ ยั ทัศน์
ที่กว้างไกล และปากเป็นจะงอยบ่งบอกความเป็นปาก
เหยี่ยวเกี่ยวทรัพย์ รับกับการผันตัวจากเชฟมาเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ของเขานัน่ เอง
แบรนด์เชฟไก่ส่งขายร้านอาหาร และขายผ่านช่องทาง
ออนไลน์เป็นหลัก ซึ่งพวกเขาอยู่ระหว่างพัฒนา Shelf
Life สินค้า เพื่อให้เก็บรักษาได้นานขึ้น โดยมีเป้าหมาย
คือ น�าพาความอร่อยแบบเอเชียส่งไปขายในตลาดโลก
ซึ่งปัจจุบันมีลูกค้ากัมพูชาและ สปป.ลาวติดต่อขอน�า
สินค้าไปทดลองตลาดแล้ว ขณะที่ตลาดในประเทศก็จะ
ขยายช่องทางจ�าหน่ายให้มากขึน้ รวมถึงโมเดิรน์ เทรดใน
อนาคต ในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ก็วางแผนพัฒนาสูตร
ความอร่อยใหม่ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง เช่น น�้าซอสผัด
ไทยโบราณ และน�า้ ซอสก๋วยเตีย๋ วต้มย�าสุโขทัย เพือ่ ขาย
ในร้านของฝากต่างๆ ในอนาคต
แม้ในเวทีแข่งขันท�าอาหาร เขาจะได้รางวัลชนะเลิศ
มาหลายสนาม แต่ในเวทีผปู้ ระกอบการเชฟไก่ยอมรับว่า
เป็นเรือ่ งใหม่สา� หรับเขา ไม่วา่ จะเรือ่ งเครือ่ งจักร การผลิต
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ แม้แต่ท�าออกมาแล้วจะขายใคร
ก็ยังเป็นเรื่องยาก ที่มาของการเข้าโครงการสร้าง
และบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ (NEC) เพื่อเติมเต็ม
องค์ความรู้ในสิ่งที่ขาด ซึ่งหลังจากเข้าอบรมเขาบอกว่า
ท�าให้ได้รอู้ ะไรหลายๆ อย่าง โดยเฉพาะเรือ่ งการเขียนแผน
ธุรกิจ ซึง่ เป็นสิง่ ทีจ่ ะท�าให้ชีวิตผู้ประกอบการอยู่รอดได้
นอกจากนีย้ งั ได้เพือ่ นทีส่ ามารถให้คา� ปรึกษาดีๆ มีอาจารย์
ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือ ตั้งแต่
แนะน�าให้ทา� ขวดเล็กออกมาขาย เพือ่ ขยายตลาด แนะน�า
เรือ่ งจัดหาอุปกรณ์ในการผลิต และแนวทางการต่อยอด
ธุรกิจให้ไปได้ไกลมากกว่านี้
เชฟไก่เชือ่ ว่า การท�าธุรกิจต้องรูจ้ ริงในทุกๆ เรือ่ ง ท�าอะไร
ต้องรู้จริง ท�าเอง เพื่อไม่ให้ใครมาหลอกได้ และต้องเริ่ม
จากความรักในสิ่งที่ท�า มีความสุขกับการลงมือท�าให้
ส�าเร็จ แล้วเราจะมีพลังทีจ่ ะแสวงหาสิง่ ใหม่ๆ ให้แก่ตวั เอง
และพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอยู่เสมอ แล้ววันหนึ่งก็จะไปสู่
เส้นชัยที่ชื่อ “ความส�าเร็จ” ได้

พงษ์ศักดิ์ มิขุนทอง (เชฟไก่)
ชือ่ กิจการ : เชฟไทยรุง่ เรืองกิจ ผูผ้ ลิตอีซคี่ กุ กิง้ ซอส เอเชีย่ น
สไตล์ (ซอสอเนกประสงค์) ตราเชฟไก่
ข้อคิดการด�าเนินธุรกิจ : “เราต้องเริ่มจากความรักในสิ่ง
ที่ท�า มีความสุขกับการลงมือท�ามันให้ส�าเร็จ แล้วเราจะมี
พลังที่จะแสวงหาสิ่งใหม่ๆ ให้แก่ตัวเองและพัฒนาตัวเองให้
ดีขึ้นอยู่เสมอ”
โครงการที่เข้าร่วม : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๒
ภายใต้โครงการสร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่
(NEC)
รางวัลที่ ได้รับ :
• ถ้วยรางวัลสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปี ๒๐๑๔
• รางวัลเหรียญทอง “The Culinary World Cup at
Luxembourg ๒๐๑๔ “ ประเทศลักเซมเบิร์ก
• รางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ ประเภท การแข่งขันปรุง
อาหารไทยประยุกต์ ระดับ มืออาชีพ
• (Thai Fusion Cuisine Challenge) จากการแข่งขันใน
งาน Thai Delicious ๒๐๑๓ จัดโดยกระทรวงวิทย์ฯ
ร่วมกับสมาคมพ่อครัวไทย
• รางวัลเหรียญทอง-ถ้วยทอง Gourmet Master Chefs
at Hongkong : World Masterchef Championship
๒๐๑๖ and The Inter Gourmet Master Chefs ๒๐๑๖
in Hongkong (ประเทศฮ่องกง)
๑๑ หมู่ ๑๐ ต.ดงเดือย อ.กงไกรลาศ
จ.สุโขทัย ๖๔๑๗๐
๐๘-๖๖๕๑-๐๗๕๗, ๐๘-๖๐๔๑-๙๘๑๗
www.meedeefoods.com
chefkaiproduct@gmail.com
@ChefKaiOfficial
EasyCookingSauceTH
บันทึกพ่ อครัว
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การแปรรูปสินค้า
จากข้าวสารเป็นข้าว
ส�ำเร็จรูป ข้าวส�ำหรับ
ผูป
้ ว่ ยติดเตียง เปลีย
่ นจาก
การขายข้าว
เป็นตันเป็นกรัม
น่าจะได้มูลค่าเพิ่ มมากกว่า
ท�ำในรูปแบบเดิมๆ

สูตรเพิ่ มมูลค่าเมล็ดพั นธุ์ข้าว กข ๔๓

ฉบับแบรนด์
กรทอง
ความไม่แน่นอนในธุรกิจคือสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอ เหมือนกรณีเกษตรกร
ปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าวต้องประสบปัญหาไม่สามารถขายข้าวให้กรมการ
ข้าวได้เต็มจ�ำนวนเหมือนก่อน เพราะปัจจุบนั ข้าว ๑ ไร่ กรมการข้าวจะ
รับซื้อเพียง ๗๐๐ กิโลกรัมเท่านั้น
เหมือนฟ้าผ่ากลางท้องนาให้เกษตรกรต้องหาทางระบายผลผลิตทีเ่ หลือ
ก่อนที่เมล็ดพันธุ์ข้าวจะหมดอายุ ชนัญชิดา หนุนนาค เกษตรกรจาก
สุโขทัยจึงตัดสินใจแก้ปญ
ั หาด้วยวิธกี ารน�ำเมล็ดข้าวนัน้ ไปสีเป็นข้าวสาร
แล้วมาจ�ำหน่ายภายใต้แบรนด์ของตัวเองคือ “กรทอง”
นับเป็นทางออกที่เต็มไปด้วยเสียงทัดทานจากคนในครอบครัว หรือ
แม้แต่คนรอบข้างต่างไม่เห็นด้วย เพราะมองว่าข้าวสารเป็นสินค้าที่มี
น�้ำหนักมากคงยากหากจะน�ำมาขายทางออนไลน์
แม้จะโดนทัดทานแต่ด้วยความมั่นใจในคุณภาพแบรนด์ข้าวกรทอง
ที่ให้รสชาตินุ่ม หนึบ มีกลิ่นหอมของใบเตยอ่อนๆ ของข้าวสายพันธุ์
กข ๔๓ ที่ใช้วิธีการปลูกแบบนาด�ำท�ำให้ในแปลงไม่มีข้าวพันธุ์อื่น
มาผสม โดยมีให้เลือกทัง้ แบบข้าวกล้องและข้าวขาวทีจ่ ะไม่ขดั ขาวมาก
เพื่อให้คุณค่าทางสารอาหารยังคงมีอยู่
เมื่อเกษตรกรต้องสวมบทแม่ค้าต้องเจอปัญหาไม่ใช่แค่เรื่องผลผลิต
เท่านั้น แม้แต่เรื่องการตั้งราคาสินค้า ที่มีรายละเอียดไม่แพ้การผลิต
และปัญหาอืน่ ๆ อีกมากมายทีท่ ำ� ให้ชนัญชิดาตัดสินใจหาความรูเ้ พิม่ เติม
ด้วยการเข้าร่วมอบรมกับโครงการสร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการ
รายใหม่ (NEC)
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ชนัญชิดา หนุนนาค

แม้จะเป็นการอบรมเพียงระยะเวลาสั้นๆ แต่ชนัญชิดา
เผยว่านอกจากได้รเู้ ทคนิคการตัง้ ราคาแล้ว ยังได้มมุ มอง
ที่ช่วยเปลี่ยนทัศนคติการท�ำธุรกิจ เช่น การกู้เงินจาก
ธนาคารเป็นอีกช่องทางหนึง่ ท�ำให้ธรุ กิจโตขึน้ ได้ และยังได้
เครือข่ายในการท�ำธุรกิจจากเพื่อนๆ ที่มาอบรมอีกด้วย
“เป้าหมายของเราคือ อยากส่งข้าวออกไปขายต่างประเทศ
ก่อนหน้านี้เคยติดต่อกับนักธุรกิจชาวจีนแต่ตอนนั้นติด
ปัญหาเรือ่ งโควตาการส่งออก เขาก็แนะน�ำให้ทำ� เป็นข้าว
แปรรูปเพือ่ จะสามารถขายได้เลย เราก็เลยมองเห็นช่องทางใน
อนาคต การแปรรูปสินค้าจากข้าวสารเป็นข้าวส�ำเร็จรูป
ข้าวส�ำหรับผูป้ ว่ ยติดเตียง เปลีย่ นจากการขายข้าวเป็นตัน
เป็นกรัมน่าจะได้มลู ค่าเพิม่ มากกว่าท�ำในรูปแบบเดิมๆ”

ชื่อกิจการ : ข้าวแปรรูป
ข้อคิดการด�ำเนินธุรกิจ : ถ้าเราท�ำเรื่องทุกอย่างให้
ถูกต้องเรื่องยุ่งๆ จะไม่เกิด
โครงการที่เข้าร่วม : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ ๒ ภายใต้โครงการสร้างและบ่มเพาะผูป้ ระกอบการ
รายใหม่ (NEC)
๓๗ หมู่ท่ี ๕ ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
๖๔๑๘๐
๐๙-๔๕๒๑-๑๒๙๙
กินข้าวกินปลา

เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายนั้นเธอได้ไปศึกษาวิธีการท�ำข้าว
ส�ำเร็จรูปจากสถาบันแห่งหนึง่ ซึง่ ต้องใช้เงินลงทุนจ�ำนวน
มากมีผลท�ำให้ราคาสินค้าสูง ปัจจุบนั เธอจึงศึกษาหาวิธี
อื่นๆ เพิ่มเติม เช่น การศึกษาจากอินเทอร์เน็ตและเริ่ม
แปรรูปข้าวด้วยวิธีง่ายๆ โดยน�ำข้าวไปนึ่งจากนั้นน�ำไป
แช่จุดเยือกแข็งแล้วน�ำมาอบแห้ง ซึ่งเป็นการผลิตที่ใช้
ต้นทุนไม่สงู เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคสามารถเข้าถึงแบรนด์กรทองได้
ดังความตั้งใจที่เธอวางไว้ว่า
“อยากให้แบรนด์ขา้ วกรทองเป็นแบรนด์ทชี่ ว่ ยให้ผบู้ ริโภค
และชาวนาวินวินด้วยกันทั้งสองฝ่าย”
NEC Success Case
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มะแม กรุ๊ป
พลิกวิกฤตโควิดเป็นโอกาส เปิดตลาด
เนื้อแพะส�ำเร็จรูปเพื่ อเอาใจคนรักสุขภาพ

การจะท�ำให้ผู้บริโภคชืน
่ ชอบเมนูใหม่
ทีไ่ ม่คุ้นเคยได้ต้องท�ำให้อร่อย รสชาติต้องไม่จัดจ้าน
ไปทางใดทางหนึง
่ หวานไปหรือเค็มไป กลิ่นเครือ
่ งเทศ
ต่างๆ ต้องไม่ฉุนเกิน ส่วนผสมทุกอย่างต้องลงตัว
จากนั้นลองให้หลายๆ คนชิมถ้ามีฟีดแบ็กดี
จึงเริ่มท�ำจ�ำหน่าย

ในวิกฤตมักมีโอกาสเสมอถ้ารู้จักปรับตัว เหมือนกับ
สุรศักดิ์ พิพิธทอง กรรมการผู้จัดการ บริษทั มะแม กรุ๊ป
2016 จ�ำกัด ที่ทำ� นะ จง รวย ฟาร์มเลี้ยงแพะเพื่อเพาะ
แม่พันธุ์ขาย รวมทั้งจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารส�ำเร็จรูป
ใช้เลีย้ งแพะให้กบั เกษตรกรไทยและเกษตรกรเพือ่ นบ้าน
อย่างประเทศ สปป.ลาว เวียดนาม ที่ผ่านมาต้องถือว่า
นะ จง รวย ฟาร์มแห่งนีก้ ำ� ลังไปได้สวย ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์
ไวรัสโคโรน่า ทีไ่ ม่สามารถส่งออกได้อย่างเก่า ท�ำให้ทาง
ผู้บริหารต้องเปลี่ยนแผนธุรกิจกะทันหัน

เมื่อจะน�ำแพะมาแปรรูป สุรศักดิ์จึงเลือกท�ำเมนูแพะ
แดดเดียวเป็นเมนูน�ำร่อง เนื่องจากเป็นเมนูที่คนไทย
คุ้นเคยและยอมรับได้ง่าย เมื่อได้เมนูแล้วเขาจึงน�ำแพะ
เพศผู้สายพันธุ์ Boer ที่นำ� เข้าจากแอฟริกาใต้ ไปแปรรูป
ให้เป็นเนือ้ แดดเดียว โดยผ่านกระบวนการอบแห้ง น�ำไป
“โควิดสอนให้เรารู้ว่าต้องรู้จักปรับตัวทั้งในการด�ำเนิน บรรจุซองพร้อมใส่สารกันชืน้ เพือ่ ไม่ให้เหม็นหืนและเก็บ
ชีวติ และการท�ำธุรกิจรูปแบบใหม่ เป็นทีม่ าของการพัฒนา ได้นาน จ�ำหน่ายภายใต้แบรนด์ คริสปี้แม
ผลิตภัณฑ์เป็นอาหารส�ำเร็จรูปขายทางออนไลน์”
“การจะท�ำให้ผบู้ ริโภคชืน่ ชอบเมนูใหม่ทไี่ ม่คนุ้ เคยได้ตอ้ ง
แม้เมืองไทยจะมีอาหารที่หลากหลายแต่ต้องยอมรับว่า ท�ำให้อร่อย รสชาติต้องไม่จัดจ้านไปทางใดทางหนึ่ง
คนไทยส่วนใหญ่ยงั ไม่คอ่ ยนิยมรับประทานเนือ้ แพะเท่าใดนัก หวานไปหรือเค็มไป กลิ่นเครื่องเทศต่างๆ ต้องไม่ฉนุ เกิน
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สุรศักดิ์ พิ พิธทอง
ชื่อกิจการ : บริษัท มะแม กรุ๊ป 2016 จ�ำกัด
ข้อคิดการด�ำเนินธุรกิจ : ซื่อสัตย์ ตั้งเป้าหมายธุรกิจ
ชัดเจน
โครงการที่เข้าร่วม : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ ๓ ภายใต้ โครงการสร้างและบ่มเพาะผูป้ ระกอบการ
รายใหม่ (NEC)

ส่วนผสมทุกอย่างต้องลงตัว จากนัน้ ลองให้หลายๆ คนชิม
ถ้ามีฟีดแบ็กดีจึงเริ่มท�ำจ�ำหน่าย”
ทัง้ นีส้ รุ ศักดิบ์ อกว่า เนือ้ แพะนัน้ มีประโยชน์มากกว่าสัตว์
ในระนาบเดียวกันทัง้ วัว หมู โดยเนือ้ แพะมีทงั้ โอเมก้า 3
แคลเซียม อีกทั้งปัจจุบันกรมปศุสัตว์ก็ส่งเสริมการผลิต
แพะในไทย เขาจึงคาดว่าสินค้าตัวนี้กลายเป็นสินค้า
ตัวใหม่ทนี่ า่ จะไปได้ดี กอปรกับเมือ่ เมนูเนือ้ แดดเดียวเริม่
ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค บริษัท มะแม กรุ๊ป 2016
ก็เริม่ ขยายเมนูโดยน�ำแพะพันธุ์ Shami ทีน่ ำ� เข้าจากไซปรัส
ไปแปรรูปเป็นนมอัดเม็ดเพือ่ เป็นทางเลือกให้กบั ผูบ้ ริโภค
ที่ชอบอาหารสุขภาพ

๖๓ ต. ทะเลชุบศร อ. เมืองลพบุรี จ. ลพบุรี
๑๕๐๐๐
๐๖-๕๒๓๕-๔๒๔๒
อาหารแพะ-แกะ ตรามะแม

ส�ำหรับเป้าหมายต่อไปของบริษทั มะแม กรุป๊ 2016 จ�ำกัด
คือ การยกระดับเนื้อแพะให้เป็นเนื้อพรีเมียม เพื่อเจาะ
ตลาดต่างประเทศ ทั้งนี้บริษัทได้ไปเสริมเขี้ยวเล็บทาง
ธุรกิจกับโครงการโครงการสร้างและบ่มเพาะผูป้ ระกอบการ
รายใหม่ (NEC) ที่ได้ความรู้จากคณาจารย์หลายๆ ท่าน
ทั้งเรื่องการเขียนแผนธุรกิจ Canvas การ Pitching การได้
คอนเน็กชันใหม่ๆ ซึง่ เป็นประโยชน์มากกับธุรกิจ ทัง้ นีถ้ งึ แม้
จะจบหลักสูตรแล้ว ทางศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ไม่เพียงค�ำนึงถึงด้านสุขภาพ สุรศักดิย์ งั การันตีว่า ฟาร์ม ภาคที่ ๓ ก็ยังคอยสนับสนุนให้ค�ำปรึกษาด้านธุรกิจ
ของเขาให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งความสะอาด มาตรฐานต่างๆ และประสานงานส่ ง คอร์ ส อบรมหั ว ข้ อ ที่ น ่ า สนใจ
ตั้งแต่การสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ เพื่อสร้าง ให้อย่างสม�่ำเสมอ
มาตรฐานการเลี้ยงให้เป็นระบบเดียวกัน เช่น การเข้าสู่
ระบบการป้องกันโรคและการเลีย้ งสัตว์ทเี่ หมาะสม (GSM) “ผมว่าหลักสูตรนี้มีประโยชน์ส�ำหรับผู้ประกอบการใหม่
ส่วนในการแปรรูปนั้นเลือกใช้โรงเชือด โรงงานแปรรูป และผู้ที่ต้องการก้าวเข้ามาในธุรกิจ เพราะหากธุรกิจ
ที่ได้มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) ไม่เป็นไปตามแผนมีบางจุดที่ผิดพลาดเกิดขึ้นทาง
เพื่อให้สินค้านั้นมีคุณภาพส�ำหรับผู้บริโภค
โครงการ NEC ก็สามารถให้ค�ำแนะน�ำได้”
NEC Success Case
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ขนมหน้างา
กุยหลี
ของดีร้อยปีแห่งชัยนาท
ความอร่อยที่ไม่ยอมตกยุค

การท�ำของกิน ต้องรักษาความสะอาด
ใส่ใจทุกขั้นตอน ต้องรักษามาตรฐานความอร่อย
ให้เหมือนกันทุกชิ้น พั ฒนาผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ
เพื่ อให้เข้าได้กับทุกตลาดและให้คนจดจ�ำ
แบรนด์เราได้เพิ่ มมากขึน
้

คงเสี ย ดายไม่ น ้ อ ยหากขนมหน้ า งาไส้ ถั่ ว กุ ย หลี
มีอายุกว่าร้อยปี สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษชาวจีน
ที่มาตั้งรกรากอยู่ตลาดโพนางด�ำตก จังหวัดชัยนาท
ในปี พ.ศ.๒๔๖๒ จะต้องสูญหายไป เพราะในระยะหลัง
มีเพียงหญิงชราอายุกว่า ๘๐ ปีที่ยังสานต่อการท�ำขนม
หน้างานี้แต่เพียงผู้เดียว
แผนการต่อยอดธุรกิจครอบครัวจึงเกิดขึน้ โดย เศรษฐกาณฑ์
คลอวุฒิพัฒน์ ทายาทรุ่นที่ ๔ ซึ่งก�ำลังมองหาอาชีพ
หลังเกษียณ ทันทีที่เขาตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อมา
สานต่อกิจการครอบครัว รสชาติขนมหน้างาจากเดิมทีม่ ี
เพียงไส้ถวั่ ก็ถกู เพิม่ เติมด้วยไส้ทเุ รียนเพือ่ ให้เข้ายุคสมัย
และตอบรั บ ผู ้ บ ริ โ ภคยุ ค ใหม่ ทั้ ง คนไทยและคนจี น
ทีช่ อบรับประทานทุเรียน รวมทัง้ ยังเพิม่ อัตลักษณ์โดยน�ำ
มะตูมซึ่งเป็นต้นไม้พระราชทานประจ�ำจังหวัดชัยนาท
มาท�ำเป็นอีกหนึ่งไส้ เพิ่มรสชาติเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้า
มากขึ้น
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นอกจากเพิ่มรสชาติแล้ว เศรษฐกาณฑ์ยังสร้างการรับรู้
ในวงกว้าง จับขนมหน้างาไส้ถั่ว กุยหลี ส่งเข้าประกวด
ในงาน OTOP เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.๒๕๕๓ ถึงจะเป็น
เวทีแรกแต่ด้วยรสชาติทถี่ กู ปากกรรมการ ฝาก�ำแพงร้าน
จึงมีรางวัลผูป้ ระกอบการ OTOP ระดับ ๕ ดาวมาประดับ
และอีกหลายรางวัลรวมทั้งเขายังเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง
ผลักดันให้คณ
ุ แม่ได้รบั รางวัล สตรีผปู้ ระกอบอาชีพอิสระ
ดีเด่นจากกระทรวงแรงงานอีกด้วย
“การท�ำของกิน ต้องรักษาความสะอาด ใส่ใจทุกขัน้ ตอน
ให้ขนมออกมามีรูปลักษณ์ท่ดี ี มีรสชาติอร่อย ที่สำ� คัญ

เศรษฐกาณฑ์ คลอวุฒิพัฒน์

ต้องรักษามาตรฐานความอร่อยให้เหมือนกันทุกชิน้ พัฒนา
ผลิตภัณฑ์อยู่เสมอเพื่อให้เข้าได้กบั ทุกตลาด และให้คน
จดจ�ำแบรนด์เราได้เพิ่มมากขึ้น”
นอกจากรางวัลที่การันตีคุณภาพสินค้าแล้ว ปัจจุบัน
เศรษฐกาณฑ์ยังได้มองหาแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้สามารถเก็บได้นานขึ้น ซึ่งได้รับค�ำแนะน�ำจาก
ผู ้ เ ชี่ ย วชาญที่ เ คยเข้ า ร่ ว มอบรมกั บ โครงการสร้ า ง
และบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ (NEC) ให้ปรับบรรจุ
ภัณฑ์ขนมที่ห่อด้วยกระดาษแก้ว ซึ่งเก็บไว้รับประทาน
ได้ประมาณ ๒ สัปดาห์เท่านั้น แต่หากท�ำให้บรรจุภัณฑ์
ปราศจากอากาศก็จะไม่กอ่ ให้เกิดเชือ้ แบคทีเรียท�ำให้เก็บ
ขนมได้นานขึน้ โดยไม่ตอ้ งใส่สารกันบูด รวมทัง้ ยังแนะน�ำ
ให้ปรับไซส์ขนมให้เล็กลงจากเดิมทีท่ �ำเป็นชิน้ ใหญ่ ๑ ชิน้
ต่อ ๑ กล่องก็ให้ลดขนาดเป็นไซส์เล็ก ๑ กล่องอาจมี
๔-๘ ชิ้น เพื่อให้หยิบรับประทานได้สะดวกขึ้น สามารถ
แบ่งรับประทานและเก็บได้ง่ายขึ้น

ชื่อกิจการ : ร้านละเมียด/ขนมหน้างากุยหลี
ข้อคิดการด�ำเนินธุรกิจ : การท�ำของกินต้องรักษา
มาตรฐานให้อร่อยเหมือนกันทุกชิ้น
โครงการที่เข้าร่วม : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ ๓ ภายใต้โครงการสร้างและบ่มเพาะผูป้ ระกอบการ
รายใหม่ (NEC)
เกียรติบัตร :
• ได้รับตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดชัยนาท
ปี พ.ศ.๒๕๔๗ รางวัลมาตรฐานผลิตภัณฑ์มวลชน
๘๕ หมู่ท่ี ๒ ต.โพนางด�ำตก อ.สรรพยา
จ.ชัยนาท ๑๗๑๕๐
๐๖-๖๑๖๘-๙๒๔๙
ขนมหน้างา กุยหลี ชัยนาท
@123setthakarn, @066-1689249

การตลาดออนไลน์ ท�ำให้รู้เรื่องบริหารจัดการเพจ
การท�ำ Line@ บางเรือ่ งทีค่ ดิ ว่าเรารูแ้ ล้วก็อาจยังรูไ้ ม่หมด
หรื อ อาจจะลื ม ไปแล้ ว ก็ ส ามารถมาทบทวนความ
รู้เพิ่มเติมกับโครงการ NEC ได้”

เหมื อ นกั บ เศรษฐกาณฑ์ ที่ ไ ด้ ท บทวนความรู ้ เ ก่ า
และยังได้ความรู้ใหม่เพือ่ น�ำไปต่อยอดท�ำให้การเดินทาง
ของขนมหน้างา กุยหลี ไม่จำ� กัดความอร่อยแค่ในจังหวัด
“จริงๆ ผมได้ประโยชน์หลายอย่างมากจากการเข้าร่วม แต่ยังขยายไปยังจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ และเข้าถึง
อบรมกับโครงการ NEC เช่น ได้ความรู้เพิ่มเติมทางด้าน คนรุ่นใหม่ได้มากขึ้นเพื่อสร้างแบรนด์ให้สืบต่อไป
บัญชี ความรู้ในเรื่องการน�ำ Lean มาใช้ปรับปรุงพัฒนา ถึงรุ่นหลัง
ระบบการผลิต ได้รบั รู้ถงึ ช่องทางการตลาดสมัยใหม่เน้น
NEC Success Case
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ก่อนผลิตสินค้าเราต้องรูว้ า่
กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร
ผลิตภัณฑ์แบบไหน
เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย
ท�ำให้การผลิตสินค้า
ไม่สะเปะสะปะ
มีการวางแผนก่อนผลิต
ช่วยลดต้นทุน
เพิ่ มมูลค่าให้สินค้าตัวเอง

ทางรัก
ปักหมุดยกระดับสมุนไพรไทย
ด้วยโนว์ฮาวเยอรมนี

หลายคนมักคุน้ เคยกับการน�ำมะกรูดมาท�ำเป็นแชมพู แต่เขียว จอดนอก
กลับมองว่ามะกรูดน่าจะมีสรรพคุณดีกว่าแค่บ�ำรุงผม เมื่อเธอได้รับ
องค์ความรู้ถึงวิธีการหมักสมุนไพรเอนไซม์ที่เป็นวิธีช่วยทรงคุณค่า
ของสมุนไพรให้มีสรรพคุณคงเดิมตามธรรมชาติจากผู้เชี่ยวชาญ
ในประเทศเยอรมนี
องค์ความรู้ที่ได้รับมาบวกกับประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุ
ในเยอรมนีมากว่า ๒๔ ปี เธอจึงคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้สูงวัย
ทีม่ กั ปวดเมือ่ ยบ่อยๆ เธอจึงลองน�ำมะกรูดไปท�ำเป็นน�ำ้ หมักมาคลึงตัว
ช่วยอาการปวดเมื่อยให้กบั ผู้สูงอายุ เมื่อผลเป็นที่น่าพอใจ เธอจึงเกิด
ไอเดียท�ำสเปรย์ฉีดคลายกล้ามเนื้อแจกให้กับนักฟุตบอลซึ่งได้รับ
ผลตอบรับที่ดีเช่นกัน
เมื่อสูตรน�้ำหมักที่ผลิตโดยคนไทยได้รับความไว้วางใจจากคนต่างชาติ
นาทีนั้น เขียว จึงเกิดไอเดียอยากจะยกระดับสมุนไพรไทยซึ่งมีอยู่
มากมายมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ให้สงั คมได้รบั รูถ้ งึ คุณค่าของสมุนไพร
ไทยมากยิ่งขึ้นไปอีก ปลายปีท่แี ล้วเธอจึงได้ก่อตั้งบริษัท ทางรัก จ�ำกัด
เพือ่ น�ำเทคนิคและองค์ความรูท้ ไี่ ด้เรียนรูแ้ ละศึกษาจากเยอรมนี รวมทัง้
การร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ช่วยให้การผลิตสินค้าของ
บริษัททางรักเป็นไปด้วยดี
ปัจจุบนั บริษทั ได้แบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น ๔ แบรนด์หลักๆ ได้แก่ Relaxing
สเปรย์คลายกล้ามเนื้อ Celina เครื่องส�ำอาง Celvin น�้ำยาท�ำความ
สะอาดปรับผ้านุ่ม และ Rafa ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
ส�ำหรับสมุนไพรทีท่ างบริษทั น�ำมาใช้มหี ลากหลายชนิด เช่น ว่านหางจระเข้
ถูกน�ำมาแปรรูปเป็นเครื่องส�ำอาง หรือสับปะรดก็เปลี่ยนมาเป็นน�้ำยา
ท�ำความสะอาด แม้แต่ขนุนยังถูกน�ำมาผลิตเป็นน�้ำยาปรับผ้านุ่ม
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เขียว จอดนอก
ชื่อกิจการ : บริษัท ทางรัก จ�ำกัด
ข้อคิดการด�ำเนินธุรกิจ : มุ่งมั่นและท�ำธุรกิจด้วย
ความซื่อสัตย์
โครงการที่เข้าร่วม : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ ๔ ภายใต้โครงการสร้างและบ่มเพาะผูป้ ระกอบการ
รายใหม่ (NEC)
๒๐๕ หมู่ท่ี ๑๒ ต.เชียงยืน อ.เมือง
จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
๐๙-๒๓๓๒-๓๔๒๑
www.celina-care.com
lovewayprobiotics

แม้จะมีองค์ความรู้ด้านเทคนิคการผลิต แต่เขียวยอมรับ
ว่าในด้านการท�ำธุรกิจแล้วถือว่าเธอยังขาดความรู้
และประสบการณ์การท�ำธุรกิจในเมืองไทย จึงจ�ำเป็น
ต้องหาพี่เลี้ยงทางด้านธุรกิจเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่เธอ
ผลิตออกมาได้ถูกเผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ เมื่อมีโอกาส
เธอจึ ง ไม่ รี ร อที่ จ ะตั ด สิ น ใจเข้ า ร่ ว มโครงการสร้ า ง
และบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ (NEC) โดยศูนย์ แม้จะเริม่ ต้นบริษทั มาเพียงปีเศษแต่เขียวตัง้ ข้อสังเกตว่า
ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔
ธุรกิจตัวนีน้ า่ จะมีแนวโน้มทีด่ เี พราะตัง้ แต่เกิดโรคโควิด-19
ประชาชนต่างก็หันมาให้ความสนใจรักษาความสะอาด
“ไปอบรมกับโครงการ NEC ได้ประโยชน์เยอะมาก ดูแลสุขภาพมากขึ้น บริษัททางรักจึงมีแผนที่จะพัฒนา
ทางโครงการฯ มี อ าจารย์ ที่ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะทาง สินค้าให้มคี วามหลากหลายตอบโจทย์ผู้บริโภคมากขึ้น
ในแต่ละด้านคอยแนะน�ำให้ความรู้ทั้งเรื่องการตลาด
การออกแบบ เรื่องแพ็กเกจจิ้ง รวมทั้งสอนเรื่องการ “เรามีแผนน�ำสมุนไพรที่มีมากในจังหวัดอุดรธานีมา
เขียนแผนธุรกิจเพื่อให้รู้จักการท�ำธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นไป ต่อยอด เช่น ทองกวาวมาท�ำเป็นผลิตภัณฑ์พวกสูบเ่ หลว
จนถึงการพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโต ดังนั้น ปัจจุบัน โลชัน่ หรือน�ำแก่นมะหาดมาย้อมผ้าช่วยให้ผา้ นิม่ ใส่แล้วไม่
ก่อนผลิตสินค้าเราต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นใคร ร้อนป้องกันแบคทีเรีย นอกจากนี้ หากมีผู้ที่สนใจอยาก
ผลิตภัณฑ์แบบไหนเหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย ท�ำให้การ เรียนรู้วธิ กี ารหมักสมุนไพรแบบนีเ้ ราก็ยนิ ดีทจี่ ะถ่ายทอด
ผลิตสินค้าไม่สะเปะสะปะ มีการวางแผนก่อนผลิต องค์ความรู้นี้เพื่อช่วยกันยกระดับสมุนไพรไทยให้ทรง
ช่วยลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าให้สนิ ค้าตัวเอง”
คุณค่าต่อไป”
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ตอนเริ่มท�ำก็อยากรวย
เป็นร้อยล้าน
ตอนนีค
้ วามคิดเปลีย
่ นไป
รวยไม่รวยเป็นผลพลอยได้
เพราะวันนี้ เรารู้สึกว่ามัน
เป็นธุรกิจทีม
่ ีความสุข

ต้นคราม
สานต่อความงามผ้าทอมือจากภูมิปัญญา
สู่กระแสให้ยุคสมัย

ถ้าไม่มเี วทีงานแสดงสินค้าแล้ว โอกาสทีค่ นรุ่นใหม่จะได้เห็นความงาม
ของลวดลายผ้าทอมือ ผ้าย้อมครามแบบโบราณดัง้ เดิมแทบจะน้อยนัก
ด้วยเหตุนี้ กรองทอง แก่นคา จึงมีความคิดที่จะรวบรวมผ้ามัดหมี่
ย้อมครามจากชุมชนในจังหวัดอุดรธานีมาเปิดเป็นศูนย์จำ� หน่ายผ้าทอ
ภายใต้ช่อื แบรนด์ “ต้นคราม”
จากภาพฝันทีส่ วยหรูกลายเป็นความจริงทีต่ อ้ งเจ็บปวดเมือ่ การรวบรวม
ผ้าทอที่แสนจะงดงามแต่ปราศจากผู้คนมาห้อมล้อม และที่เจ็บปวด
ยิ่งกว่าคือลายผ้าแบบเดียวกันนี้มีขายที่อื่นเหมือนกัน
“เราเป็นคนหนึ่งที่อยากท�ำความฝันให้สำ� เร็จ ได้แต่วาดฝันไว้สวยงาม
แต่ไม่ได้มองอุปสรรค คิดว่าแค่การรวบรวมผ้าทอ ผ้าซิ่น สวยๆ มาวาง
แล้วจะมีคนมาซื้อ ซึ่งหลายอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเริ่มรู้สึกท้อบ้าง”
แม้การเริ่มต้นไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดแต่กรองทองก็ไม่ละความพยายาม
ด้วยเจตนาที่มุ่งเน้นรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของบรรพบุรุษ สืบต่อ
ลวดลายมัดหมี่โบราณไว้ให้ครบทุกรูปแบบขนบธรรมเนียมของทาง
อีสานไว้ เธอจึงติดต่อไปที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔ อุดรธานี
เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ (NEC)
เพือ่ เรียนรู้ตงั้ แต่การพัฒนาเครือข่าย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนา
ตลาดออนไลน์ผ่านเพจ ต้นครามผ้าฝ้ายย้อมคราม
“ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ แบรนด์ต้นครามมีแค่ตวั ผลิตภัณฑ์และบริการ
แต่เรายังขาดเครือ่ งมือหลายๆ อย่าง ทัง้ เครือ่ งมือการตลาด การสือ่ สาร
กับลูกค้าโครงการ NEC เป็นเหมือนเครื่องมือที่เข้ามาเชื่อมระหว่าง
ผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้สมบูรณ์ข้นึ เช่น อาจารย์จะมีเทคนิค
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กรองทอง แก่นคา

การสอนเรือ่ งการสือ่ สารว่าต้องท�ำอย่างไรให้ลกู ค้าอยาก
ซื้อของมากขึ้น ที่สำ� คัญโครงการ NEC ยังให้เครือข่าย
ได้เจอป้าบัว จากบ้านทางรัก ที่ทำ� น�้ำยาปรับผ้านุ่มจาก
ขนุนสามารถน�ำมาใช้ในงานย้อมผ้าของเราได้ด้วย”
ความผิดพลาดจากครั้งก่อนถูกแก้ไขและปรับปรุง
จนเริ่มเข้าที่ เจ้าของแบรนด์ต้นครามเผยถึงการท�ำงาน
ต่อไปคือ เน้นพัฒนาการตลาดออนไลน์และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับการใช้วิถีชีวิตใหม่ๆ ในยุค
หลังโควิด-19 ที่กลุ่มลูกค้าค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไปมาก
คือ อยู่กับบ้านมากขึ้น ดังนั้น เธอจึงมีแผนผลิตสินค้า
ชิน้ เล็กลงราคาเหมาะกับสภาพเศรษฐกิจ และขยายช่องทาง
จ�ำหน่ายเปิดหน้าร้านที่ขอนแก่น เพื่อเผยแพร่แบรนด์
ให้คนรู้จกั มากขึ้น
“ตอนนี้เริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่คนรุ่นใหม่ พยายาม
ออกแบบลายมัดหมี่ประยุกต์ ใส่รูปทรงเรขาคณิตต่างๆ
เพื่อแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ เช่น ผ้าพันคอ กระเป๋า เพิ่ม
ลวดลายสีจากเปลือกไม้ ใบไม้ ให้เฉดสีที่หลากหลาย
พยายามพัฒนาดีไซน์ให้ผ้าไทยไม่เชย”

ชื่อกิจการ : หจก.ต้นคราม หัตถกรรม
ข้อคิดการด�ำเนินธุรกิจ : การได้ท�ำงานร่วมกับ
เครือข่าย สร้างรายได้ ในชุมชนคือความสุขในการท�ำธุรกิจ
โครงการที่เข้าร่วม : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ ๔ ภายใต้โครงการสร้างและบ่มเพาะผูป้ ระกอบการ
รายใหม่ (NEC)
เกียรติบัตร :
• ผลิตภัณฑ์ระดับ ๕ ดาวประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย
ของอุดรธานี, รองอันดับหนึ่งการประกวดแฟชั่น
ของอุดรธานี
๑๐๐ ถ. แจ่มนุสรณ์ ต. หมากแข้ง อ.เมือง
จ. อุดรธานี ๔๑๐๐๐
๐๙-๙๒๙๔-๙๙๔๙
ต้นคราม ผ้าฝ้ายย้อมคราม

ส�ำหรับเป้าหมายสูงสุดของการท� ำแบรนด์ผ้าคราม
ของกรองทองวันนี้เริ่มเปลี่ยนไปจากที่เคยมุ่งเน้นสร้าง
รายได้ก็หันมา Balance ความสุขระหว่างการท�ำงาน
ของตัวเองและเครือข่าย
“ตอนเริ่มท�ำต้นครามก็อยากรวยเป็นร้อยล้าน ตอนนี้
ความคิดเปลี่ยนไป รวยไม่รวยเป็นผลพลอยได้ เพราะ
วันนี้ เรารู้สึกว่ามันเป็นธุรกิจที่มีความสุข ความสุขที่ได้
ท�ำงานกับเครือข่าย มีรายได้เลี้ยงครอบครัว เป็นส่วน
หนึ่งให้เราอยากท�ำงานตรงนี้ไปเรื่อยๆ”
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ค�ำสุข
มิติใหม่เบเกอรีพันธุ์ไทย
ความอร่อยที่ไม่รู้สึกผิดต่อสุขภาพ
เราตั้งใจท�ำผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น
เหมือนท�ำให้พ่อแม่รับประทาน
เพื่ อส่งต่อความอร่อยให้ถึงมือลูกค้า
จึงใช้ชอ
ื่ แบรนด์ ค�ำสุข

ทันทีทเี่ ริม่ รูส้ กึ ว่าอัตราความสุขในการท�ำงานเป็นลูกจ้าง
ลดน้อยลง ท�ำให้ ต้นเผ่า พันธนิติ ฝันอยากมีกจิ การเพือ่
เป็นนายตัวเอง เหมือนฟ้าเข้าข้างเมือ่ มีเหตุให้ภรรยาของเขา
ต้องย้ายมาอยูด่ ว้ ยกันทีจ่ งั หวัดสกลนคร กลายเป็นฤกษ์ดี
ที่ได้ใช้ทกั ษะด้านการท�ำขนมหันมาท�ำเบเกอรีขาย
ให้สารอาหารชัน้ ดียงั ช่วยระงับความหิวส�ำหรับผูท้ ตี่ อ้ งการ
ไดเอตอีกด้วย
แต่การท�ำเบเกอรีของเขาอยูภ่ ายใต้โจทย์วา่ ต้องเป็นเบเกอรี
เพื่อสุขภาพที่ท�ำจากวัตถุดิบอย่างดี เช่น การใช้ข้าวฮาง “เราตั้ ง ใจท�ำ ผลิต ภั ณ ฑ์ ทุก ชิ้น เหมื อ นท�ำ ให้ พ ่ อ แม่
มีคุณค่าทางโภชนาการสูง อุดมด้วย วิตามินบี 1 บี 2 รับประทาน เพื่อส่งความอร่อยให้ถงึ มือลูกค้า จึงใช้ชื่อ
ไนอะซิน ธาตุเหล็ก แคลเซียม GABA (Gamma Amino แบรนด์ ค�ำสุข มีสโลแกนว่า กินถูกปากฝากถูกใจ”
Butyric Acid)
ในแง่ความตั้งใจ ผู้ประกอบการตัวเล็กๆ อย่างต้นเผ่า
เมือ่ ได้วตั ถุดบิ พืน้ บ้านเกรดดีอย่างข้าวฮางและอัลมอนด์ อาจได้คะแนนเต็มร้อย แต่ทางด้านการท�ำธุรกิจอาจท�ำ
มาเป็นส่วนผสมที่น�ำมาท�ำเป็นคุกกี้อัลมอนด์จมูกข้าว คะแนนได้ไม่ดีนักหากไม่มีติวเตอร์จากโครงการสร้าง
จึงกลายเป็นของรับประทานเล่นที่มีประโยชน์ต่อผู้ที่ และบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ (NEC) มาแนะน�ำ
ต้องการคุมน�ำ้ หนัก เนือ่ งจากตัวอัลมอนด์เองมีทงั้ โปรตีน เทคนิคการท�ำธุรกิจดีๆ เช่น การเป็นผู้ขายหรือผู้ผลิตทีด่ ี
และไฟเบอร์ในปริมาณสูงช่วยเร่งอัตราเมตาบอลิซึม ต้องท�ำอย่างไร การวางแผนการตลาดแบบไหนถึงจะ
ในร่างกายได้ ดังนั้น การรับประทานอัลมอนด์ไม่เพียง ประสบความส�ำเร็จ เป็นต้น
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ต้นเผ่า พั นธนิติ
ชื่อกิจการ : หจก. รุ่งตะวันฟาร์ม
ข้อคิดการด�ำเนินธุรกิจ : ท�ำของขายให้เหมือนท�ำให้พอ่
แม่รับประทาน
โครงการทีเ่ ข้าร่วม : ศูนย์สง่ เสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๕
ภายใต้โครงการสร้างและบ่มเพาะผูป้ ระกอบการรายใหม่
(NEC)

“ผมได้รบั ความรูจ้ ากโครงการ NEC เยอะมากในด้านการ
ท�ำธุรกิจ นอกจากนี้ ยังได้ประโยชน์ทไี่ ด้ร้จู กั เครือข่ายอีก
มากมายทั้งภาครัฐ เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม หรือ
เครือข่ายผู้ประกอบการห่วงโซ่ออร์แกนิก ได้รู้จัก
แหล่งวัตถุดิบดีๆ อีกหลายตัวที่สามารถน�ำมาต่อยอด
พัฒนาสินค้าได้”
การเข้าถึงเครือข่ายวัตถุดบิ นี้ ต้นเผ่าบอกว่าไม่ได้สง่ ผลดี
เฉพาะกับแบรนด์ค�ำสุข ที่สามารถผลิตสินค้ามีคุณภาพ
ได้อย่างสม�ำ่ เสมอ ในอีกด้านเป็นการช่วยผูป้ ระกอบการ
เกษตรอินทรีย์ที่ก�ำลังประสบปัญหารายได้น้อยลงจาก
สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน
“เราพยายามน�ำผลผลิตของเกษตรอินทรีย์มาเป็นส่วน
ผสมของแบรนด์ ส่งเสริมเกษตรกรให้มกี �ำลังใจในการท�ำ
เกษตรอินทรีย์ต่อไป ตอนนี้เราก็น�ำข้าวหักที่หากน�ำไป
ขายได้ ร าคาไม่ ดีเ รารับ ซื้ อ มาท�ำ เป็ น แป้ ง ผลิต เค้ ก
หรือการส่งเสริมให้คนรูจ้ กั หมากเม่า พืชทีห่ ลายคนไม่คนุ้
หรือรู้จักในรูปแบบของไวน์ และวันนี้หลายคนเริ่มรู้จัก
เบเกอรีหมากเม่า”

ซอย สันติภาพ ต. ธาตุนาเวง อ. เมืองสกลนคร
จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐
๐๖-๔๓๑๙-๔๔๔๕
ของฝาก สกลนคร กินถูกปาก ฝากถูกใจ,
อัลมอนด์จมูกข้าว

สกลนคร เช่น เนื้อโคขุนโพนยางค�ำเป็นเนื้อคุณภาพสูง
ได้รบั ความนิยมทัง้ คนไทยและคนต่างชาติ และน�ำคราม
มาเป็นส่วนผสมของเบเกอรี รวมทัง้ ขยายช่องทางจ�ำหน่าย
ไปในแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง Shopee จากปัจจุบัน
ค�ำสุขมีจ�ำหน่ายตามร้านกาแฟอเมซอน ร้านขาย
ของฝากในภาคอีสาน หรือทางเพจ ของฝากสกลนคร
กินถูกปากฝากถูกใจ

นอกจากนี้ เขายังมีแผนทีจ่ ะน�ำของดีทขี่ นึ้ ชือ่ ของจังหวัด
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JRD Water
Center
นวัตกรรมเพิ่ มมาตรฐานน�้ำดื่ม
แบบไม่เพิ่ มต้นทุน

สินค้าของ JRD ผลิตโดยคนไทย ท�ำให้ราคาไม่สูง
เกินไป ช่วยให้ผู้ทน
ี่ �ำไปใช้ประหยัดต้นทุน และสินค้าเรา
ก็ได้มาตรฐานต่างๆ ตามทีก
่ �ำหนด

เมื่อสภาพอากาศที่มีความแปรปรวนน�้ำดื่มที่เคยหาได้
ง่ายๆ ตามแหล่งน�้ำธรรมชาติไม่สามารถน�ำมาบริโภค
ได้อกี ต่อไป กลายเป็นการผลักดันให้เกิดธุรกิจผลิตน�ำ้ ดืม่
ทีส่ ะอาดขึน้ หนึง่ ในอุปกรณ์สำ� คัญในการผลิตน�ำ้ ดืม่ ก็คอื
ไส้ ก รองเมมเบรนที่ ใ ช้ วั ด ค่ า ความเป็ น กรด-ด่ า ง
แต่ ก ารเปลี่ย นไส้ ก รองแต่ ล ะครั้ง นั้น ต้ อ งใช้ ต ้ น ทุน
จ�ำนวนไม่น้อย กลายเป็นหนึง่ เหตุผลทีท่ ำ� ให้ธรุ กิจน�ำ้ ยา กลางได้ตามมาตรฐานทีท่ างองค์การอาหารและยา (อย.)
ล้างเมมเบรนเติบโตได้รบั ความไว้วางใจจากผูป้ ระกอบการ ก�ำหนด
ผลิตน�้ำดื่ม เพราะน�ำ้ ยาตัวนี้สามารถช่วยถนอมไส้กรอง
ยืดอายุการใช้งานได้นานขึ้น
“สินค้าของ JRD ผลิตโดยคนไทยท�ำให้ราคาไม่สงู เกินไป
ช่วยให้ผู้ที่น�ำไปใช้ประหยัดต้นทุน และสินค้าเราก็ได้
แม้จะเป็นมือใหม่ในธุรกิจนีแ้ ต่ดว้ ยประสบการณ์ของคุณลุง มาตรฐานต่างๆ ตามที่ก�ำหนด”
ที่ท�ำธุรกิจน�้ำยาล้างเมมเบรนไส้กรองส�ำหรับทดสอบ
มาตรฐานน�ำ้ ดืม่ มากว่า ๑๘ ปี น�ำไปสูแ่ รงบันดาลใจท�ำให้ แม้สนิ ค้าจะเด่นไม่น้อยกว่าสินค้าคู่แข่งในท้องตลาด แต่
พรรชน์ฐมนต์ ชื่นใจ เจ้าของธุรกิจ JRD Water Center ด้วยประสบการณ์การท�ำธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น กลายเป็น
จังหวัดสกลนคร น�ำมาใช้เป็นต้นทุนในการเริ่มต้น จุดอ่อนทีพ่ รรชน์ฐมนต์เร่งพัฒนาตนเองด้วยการเข้าร่วม
ธุรกิจจ�ำหน่ายน�้ำยาล้างเมมเบรนด่าง RO1 น�ำ้ ยาล้าง อบรมหลักสูตรการถ่ายทอดความรูใ้ นการจัดตัง้ และขยาย
เมมเบรนกรด RO2 ส�ำหรับไส้กรอง (Food Grade) ไว้ ธุรกิจโครงการสร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่
ตรวจสอบมาตรฐานการผลิตน�้ำดื่ม ให้น�้ำดื่มมีค่าเป็น (NEC) จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๕ ท�ำให้
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พรรชน์ฐมนต์ ชื่นใจ
ชื่อกิจการ : เจอาร์ดี วอเตอร์ เซ็นเตอร์
ข้อคิดการด�าเนินธุรกิจ : ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าจะช่วยให้
ธุรกิจประสบความส�าเร็จ
โครงการที่เข้าร่วม : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ ๕ ภายใต้โครงการสร้างและบ่มเพาะผูป้ ระกอบการ
รายใหม่ (NEC)

เธอได้องค์ความรู้ในการท�าธุรกิจมากมาย ทั้งความรู้
ในการประกอบธุรกิจเชิงสร้างสรรค์และเชิงนวัตกรรม
ความรูก้ ารพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์เพือ่ ตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้า ฯลฯ

๓๐๘ หมู่ท่ี ๑ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร
จ. สกลนคร ๔๗๐๐๐
๐๖-๓๖๙๔-๒๖๖๕
เจอาร์ดี วอเตอร์ เซ็นเตอร์

“ตอนแรกเรายังไม่มอี งค์ความรูก้ ารท�าธุรกิจ แต่หลังจาก
ได้เข้าร่วมโครงการฯ ท�าให้เห็นภาพลักษณ์ของการท�า
ธุรกิจชัดขึ้น โดยสิ่งที่เราน�ามาปรับปรุงในธุรกิจทันที
คือเรือ่ ง การวางช่องทางจัดจ�าหน่ายให้ตรงกลุม่ เป้าหมาย
มากขึน้ การท�า List ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในธุรกิจ ท�าให้เห็นภาพ
ปัญหาต่างๆ ได้ชดั เจนสามารถรับมือกับปัญหาเหล่านัน้
ได้ดขี นึ้ หรือปัญหาการใช้งานอุปกรณ์ทยี่ ากก็ใช้สอื่ ออนไลน์
ช่วยอธิบายว่าผลิตภัณฑ์ของเราแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า
ได้อย่างไร ให้ผปู้ ระกอบการเข้าใจได้งา่ ยขึน้ ”
แน่นอนเมื่อน�้าดื่มเป็นสิ่งจ�าเป็นต่อมนุษย์ ธุรกิจน�้าดื่ม
จึงเติบโตตามไปด้วยไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น
เร็วๆ นี้อาจได้เห็น JRD Water Center ขยายธุรกิจ
ไปให้บริการในกลุม่ ประเทศเพือ่ นบ้าน รวมทัง้ การพัฒนา
ตัวน�้ายาทดสอบวัดค่าความเค็มที่มีเสียงเรียกร้อง
จากลูกค้า
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เราอยากเป็น
ส่วนเล็กๆ ส่วนหนึง
่
ทีจ
่ ะช่วยให้สังคม
ได้ใช้ส่ิงของจ�ำเป็นต้องใช้
ในครัวเรือน
ทีป
่ ลอดจากสารเคมี
แต่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
ผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม

สมุนไพรแม่ค�ำ
บ�ำบัดความจนให้ชุมชน บ�ำรุงความงาม
ผู้คนด้วยธรรมชาติ

ความแตกต่างที่เด่นชัดระหว่างสังคมเมืองกับต่างจังหวัดอย่างหนึ่ง
คือ ธรรมชาติ บุญล้วน ธรรมนา ก็เล็งเห็นถึงข้อเท็จจริงนี้และพบว่า
ในชุมชนท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ที่เขาอาศัยอยู่นั้นไม่ใช่แค่อากาศดี
แต่ยงั มีพชื สมุนไพรมากมาย ซึง่ สมุนไพรเหล่านีม้ คี ณ
ุ ประโยชน์หลายด้าน
ท�ำเป็นอาหารก็ให้รสชาติอร่อย หรือจะใช้เป็นยารักษาโรค หรือน�ำมา
ช่วยดูแลเรื่องความงามก็ได้ทั้งนั้น
“คนในชุมชนเรายังไม่ค่อยรู้จักวิธีดูแลตัวเองมากนัก มักไปเชื่อสินค้า
โฆษณาตามทีวีหรือวิทยุ ซึ่งนอกจากเสียเงินแล้วสินค้าเหล่านี้ยังเกิด
ผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ถ้าหากเราสามารถน�ำสมุนไพรที่ไร้สารเคมี
มาผลิตเป็นสินค้าก็นา่ จะเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนให้ชมุ ชน
มีรายได้เพิ่มขึ้น”
จากผู้สังเกตการณ์ บุญล้วนก็เริ่มลงมือปฏิบัติพาตัวเองไปอบรมกับ
มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม เพื่อเรียนรู้การน�ำสมุนไพรท�ำเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น แชมพู ทรีตเมนต์ สูบ่เหลว น�้ำยาล้างจาน น�้ำยา
ซักผ้า เพื่อให้สิ่งที่เรียนมาได้เกิดประโยชน์ น�ำสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชน
มาต่อยอดให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ ด้วยการท�ำให้ดแู ละสร้างความเข้าใจ
ให้เกิดในชุมชน ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เหล่านี้จึงมีจ�ำหน่ายในร้านเสริมสวย
ในหมูบ่ า้ น ซึง่ เป็นสถานทีท่ ใี่ ห้ทงั้ ความรู้ การแนะน�ำ ให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์
ที่ปลอดสารเคมีว่าดีต่อคนใช้และสิ่งแวดล้อมอย่างไร
“ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมในชุมชนก็คือ ครีมว่านหางจระเข้
มีคุณสมบัติครอบจักรวาล หากน�ำมาพอกหน้าช่วยบ�ำรุงผิวให้ชุ่มชื้น
หรือแชมพูอญ
ั ชันที่ช่วยท�ำให้ผมนุ่ม ไม่มีรังแค”
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บุญล้วน ธรรมนา
ชื่อกิจการ : บริษัท สมุนไพรแม่ค�ำ จ�ำกัด
ข้อคิดการด�ำเนินธุรกิจ : ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการที่เข้าร่วม : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ ๖ ภายใต้โครงการสร้างและบ่มเพาะผูป้ ระกอบการ
รายใหม่ (NEC)

ไม่เพียงใช้ร้านเสริมสวยเป็นสถานที่กระจายสินค้า
ให้ค�ำแนะน�ำสินค้า สถานที่แห่งนี้ยังเป็นแหล่งข้อมูล
ชั้นดีที่ท�ำให้เจ้าของแบรนด์สมุนไพรแม่ค�ำ ได้ทราบ
ความต้องการของลูกค้ามากขึน้ เช่น เจลล้างหน้าทีล่ กู ค้า
ต้องการคือ มีความเหนียวเข้มข้นขึ้นไม่เหลวหรือใส
มากไป เขาจึงมีแผนที่จะน�ำข้อมูลเหล่านี้ไปปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ และการปรับปรุงแพ็กเกจจิ้งให้สวยงาม
เพิ่มมูลค่าให้สนิ ค้าขายได้ราคาดีขึ้น

๓๖๙ หมู่ ๙ ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
๓๒๑๒๐
๐๖-๒๙๙๐-๔๙๕๖
สมุนไพรแม่ค�ำ

นอกจากมองถึงเรื่องรายได้แล้ว บุญล้วน ยังมองไปถึง
ภาพรวมของสังคมปัจจุบันที่คนไทยบริโภคสารเคมีกัน
เป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้เจ็บป่วยด้วยโรคความดัน โรคเบาหวาน
ที่ร้ายกว่านั้นส่วนใหญ่จะเสียชีวติ ด้วยโรคมะเร็ง

แม้ผลิตภัณฑ์จะได้รับความสนใจแต่บุญล้วนยังไม่หยุด
ที่จะเติมความรู้ให้กับตัวเอง เพื่อพัฒนาสินค้าให้ดี
ยิง่ ขึน้ โดยได้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรในโครงการสร้าง
และบ่มเพาะผูป้ ระกอบการรายใหม่ (NEC) ของศูนย์สง่ เสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ ๖

“เราอยากเป็นส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้สังคม
ได้ใช้สิ่งของจ�ำเป็นต้องใช้ในครัวเรือนที่ปลอดจาก
สารเคมีแต่มีประโยชน์ต่อสุขภาพผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
จะตั้งใจท�ำให้ดีที่สุด น�ำความรู้ที่ได้จากการอบรมมา
ถ่ายทอดให้ชุมชนที่มีความคิดแตกต่างออกไปให้เขา
หันกลับมาท�ำความเข้าใจ โดยท�ำให้เห็น ให้ได้ลองใช้
“ได้ความรู้จากโครงการ NEC เยอะมาก แต่เพิ่งได้ไป ด้วยตัวเองจะท�ำให้เขายอมรับมากขึ้น
อบรมครัง้ เดียวคงน�ำความรูม้ าใช้ได้ไม่หมด แต่อย่างน้อย
ท�ำให้เราได้รู้เรื่องกระบวนการผลิต การจ�ำหน่าย ต้นทุน
การผลิต การตัง้ ราคา ยังอยากไปอบรมอีกอยากมีความรู้
เยอะๆ ได้นำ� มาเผยแพร่ในชุมชนให้พ่นี ้องมีรายได้”
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29

การท�ำงานจะส�ำเร็จ
หรือไม่อย่างน้อยต้อง
ลงมือท�ำไว้ก่อน
เมือ
่ ได้ลงมือท�ำแล้ว
ทุกอย่างจะตามมาให้เรา
ได้เรียนรู้วิธีการปรับตัว
หรือรับมือกับสิ่งทีเ่ กิดขึน
้
แต่ถ้าไม่ลงมือท�ำ
ความส�ำเร็จก็จะ
ไม่เกิดแน่นอน

ข้าวคิดคิด
ยกระดับข้าวไทยใส่แคปซูลเอาใจผู้สูงวัย
รับประทานง่ายได้คุณค่าอาหาร

ไม่ใช่แค่การมารับไม้ตอ่ การท�ำนาจากแม่เท่านัน้ เพราะ ณัฏฐา เผือกแก้ว
มองไปถึงการท�ำเกษตรแบบยัง่ ยืนจึงหันมาปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์
โดยเลือกปลูกข้าวมะลิ ๑๐๕ เป็นข้าวพืน้ ถิน่ มีคณ
ุ ค่าทางอาหารสูงทัง้
วิตามิน ไฟเบอร์ ฯลฯ และด้วยเจตนารมณ์ทดี่ จี งึ ชักชวนเพือ่ นๆ อีกกว่า
๓๐ ชีวิตจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ข้าวคิดคิดทุ่งกุลา
พร้อมกับท�ำการตลาดโดยน�ำข้าวทีป่ ลูกไปเข้าร่วมโครงการผูกปิน่ โตข้าว
ที่เป็นเหมือนแม่สื่อให้ ชาวนามารู้จักกับผู้บริโภคที่ชอบรับประทาน
ข้าวอินทรีย์ได้รู้จกั และสมัครใจทีจ่ ะผูกปิ่นโตกัน ซึง่ ได้รบั ผลตอบรับทีด่ ี
สามารถขยายก�ำลังการผลิตและขยายตลาดเข้าไปในภาคอุตสาหกรรม
นอกจากตลาดกว้างขึ้นแล้วการท�ำเกษตรอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรียข์ า้ วคิดคิดทุง่ กุลาในปัจจุบนั มีสมาชิกเพิม่ เป็น ๘๙ ครัวเรือน
กับอีก ๕ เครือข่าย ยิ่งจ�ำนวนสมาชิกเพิ่มมากผลผลิตที่ออกมาจึงมาก
ตามไปด้วยท�ำให้ส่วนที่ถูกขัดสีออกจากเมล็ดข้าวหรือร�ำข้าวมีมาก
ตามไปด้วย หากจะปล่อยทิ้งไปก็เสียดาย เพราะร�ำข้าวเหล่านี้ก็มี
ประโยชน์ไม่น้อย สาวเมืองสุรนิ ทร์จงึ คิดทีจ่ ะน�ำร�ำข้าวเหล่านีไ้ ปแปรรูป
ให้เป็นอาหารทีร่ บั ประทานง่าย ไม่ตอ้ งใช้เวลาปรุงนาน เพือ่ แก้ Pain Point
ของตัวเองที่ลูกชายของเธอมักชอบรับประทานแต่ข้าวเปล่าไม่ค่อย
รับประทานกับข้าว จากไอเดียนี้เธอจึงน�ำไปปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ
ในโครงการสร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ (NEC) ที่เธอได้มี
โอกาสเข้าร่วมอบรม แนะน�ำให้น�ำส่วนที่เหลือทิ้งมาแปรรูปเป็นโจ๊ก
“โครงการ NEC ดีมาก สอนตั้งแต่กระบวนการคิด ให้ได้รู้ว่าสิ่งที่คิดจะ
ท�ำนัน้ ดีพอหรือยัง หากจะต่อยอดต้องท�ำอย่างไร นอกจากแนวคิดทีไ่ ด้
แล้วทางโครงการฯ ก็ยงั ให้การสนับสนุนด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ แนะน�ำ
การต่อยอดผลิตภัณฑ์อกี หลายอย่าง เช่น ให้ทำ� โจ๊กเพิม่ เป็น ๓ รสชาติ
คือ ไรซ์เบอร์รี ข้าวกล้อง ข้าวหอมมะลิ”
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ณัฏฐา เผือกแก้ว
ชื่อกิจการ : บริษัท ข้าวคิดคิด จ�ำกัด
ข้อคิดการด�ำเนินธุรกิจ : เรียนรู้ คิด และลงมือท�ำ
โครงการที่เข้าร่วม : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ ๖ ภายใต้โครงการสร้างและบ่มเพาะผูป้ ระกอบการ
รายใหม่ (NEC)
เกียรติบัตร :
• รางวัลชนะเลิศ การประกวดข้าวสารหอมมะลิ ๑๐๕
(ขัดขาว) ประจ�ำปี ๒๕๕๘ จากกรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นอกจากโจ๊กแล้ว ณัฏฐาเผยว่า เธอยังได้น�ำข้าวกล้อง
มะลินำ�้ นมต่อยอดแปรรูปเป็นซีเรียล บรรจุเป็นถ้วยผสม
นมหรือธัญพืชพร้อมรับประทานได้ทนั ที ทัง้ สองผลิตภัณฑ์
จะวางตลาดภายใน ๑-๒ เดือน
“เป้าหมายต่อไปเราก็อยากพัฒนาแพ็กเกจจิง้ ฉีกซองรับ
ประทานได้เร็วขึ้น มองไปถึงการแปรรูปเหมือนแคปซูล
เพือ่ ให้รบั ประทานง่ายเหมาะกับผู้สงู อายุ เพราะปัจจุบนั
เมืองไทยเองจ�ำนวนผู้สูงอายุมากขึ้นทุกวัน และอยากที่
จะท�ำตลาดส่งออก แต่คงต้องศึกษาระเบียบ พัฒนา
มาตรฐานให้มากยิ่งขึ้น”

๙ หมู่ ๙ ผักบุ้ง – อ.เงย ต.นาหนองไผ่
อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ๓๒๑๙๐
๐๙-๑๕๒๔-๙๕๒๔
ข้าวคิดคิด
natthapupu

เมือ่ ถามถึงเคล็ดลับแห่งความส�ำเร็จในการท�ำธุรกิจ เธอ
บอกว่าทุกอย่างอยู่ที่การเรียนรู้ คิด และลงมือท�ำ
“การท�ำงานจะส�ำเร็จหรือไม่อย่างน้อยต้องลงมือท�ำไว้
ก่อน เมื่อได้ลงมือท�ำแล้วทุกอย่างจะตามมาให้เราได้
เรียนรู้วิธีการปรับตัวหรือรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ถ้า
ไม่ลงมือท�ำความส�ำเร็จก็จะไม่เกิดแน่นอน”
NEC Success Case
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คริกเก็ต สแน็ค
ของกินเล่นสุดเพลิน
ต่อยอดความอร่อยจากเมืองเกษตร

เป้าหมายในอนาคตของเมืองเกษตร
คือเราจะพั ฒนาสินค้าอีกหลายตัวขึน
้ มาเพื่ อเพิ่ ม
ยอดขาย โดยจะยังคงรักษาฐานลูกค้าเก่า
และขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่อย่างต่อเนือ
่ ง

จิ้งหรีดนับเป็นแมลงเศรษฐกิจที่ก�ำลังมาแรงในบ้านเรา
เกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีด หากมีใจที่มุ่งมั่นก็สามารถ
ต่อยอดจนกลายเป็นผูป้ ระกอบการทีม่ แี บรนด์สนิ ค้าเป็น
ของตนเอง ดังเช่น ชาณติพงษ์ รักไทย เจ้าของร้าน
เมืองเกษตร จากจังหวัดอ�ำนาจเจริญ คือผู้ที่มีแนวคิด
ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนากิจการมาอย่างต่อเนื่อง จนท�ำ
ให้เขาค่อยๆ เติบโตจากการเป็นชาวสวนวิถเี กษตรอินทรีย์ ชาณติพงษ์กล่าวว่า จิ้งหรีดอบกรอบปรุงรสแบรนด์
มาสู่การเปิดฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีด จ�ำหน่ายจิ้งหรีดแช่แข็ง คริกเก็ต สแน็ค จากร้านเมืองเกษตร มี ๓ รสชาติดว้ ยกัน
และจิ้งหรีดแปรรูป
คือรสบาร์บคี วิ รสต้มย�ำ และรสสาหร่าย เน้นกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายทีเ่ ป็นวัยรุน่ เพราะต้องการสร้างความแปลกใหม่
แรกเริ่มนั้น เขาเลี้ยงจิ้งหรีดเพราะต้องการก�ำจัดเศษ ให้พวกเขาหันมาลองกินแมลงกันมากขึ้น โดยเน้นการ
ใบหม่อนจากการตัดแต่งกิ่ง แต่เมื่อได้ค้นคว้าข้อมูลต่อ จ�ำหน่ายทัว่ ประเทศผ่านช่องทางออนไลน์ และวางจ�ำหน่าย
แล้วพบว่า จิ้งหรีด คือแหล่งโปรตีนทางเลือกและเป็นที่ ที่ร้านค้าโอทอปในตัวจังหวัดอ�ำนาจเจริญ และร้านค้า
ต้องการมากโดยเฉพาะจากตลาดต่างประเทศ จึงมองเห็น ธงฟ้าประชารัฐ
โอกาสทางการตลาดและเปิดฟาร์มจิ้งหรีดอย่างจริงจัง
ต่อมาได้ขยับขยายตั้งโรงงานแปรรูปจิ้งหรีด โดยผลิต “ผลตอบรับจากลูกค้าเริม่ ดีขนึ้ เรือ่ ยๆ โดย คริกเก็ต สแน็ค
และจ�ำหน่ายสินค้าแปรรูปตัวแรกคือ จิ้งหรีดอบกรอบ ถือเป็นรสชาติทแี่ ปลกใหม่ เพราะจุดแตกต่างของเราคือ
แบรนด์ คริกเก็ต สแน็ค (Cricket Snack) ที่มีความหมาย กระบวนการผลิต ท�ำแบบอบกรอบโดยไม่ใช้นำ�้ มันเลย
ตรงตัวคือ จิ้งหรีด ของรับประทานเล่น
จะเป็นการคลุกเคล้าปรุงรสและน�ำเข้าอบกรอบทันที
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ขณะที่แบรนด์อื่นที่มีในท้องตลาดอยู่แล้วจะเป็นแมลง
คนละชนิดกันและยังเป็นแบบทอดแต่ผ่านกรรมวิธีน�ำ
น�ำ้ มันออก” เขากล่าว และบอกอีกว่า ส�ำหรับคริกเก็ต สแน็ค
จะเน้นตลาดในประเทศเป็นหลัก ซึ่งตอนนี้ถือว่าได้รับ
การยอมรับมากขึ้น
ชาณติพงษ์ไม่ได้หยุดนิง่ เพียงเท่านี้ เขายังคิดพัฒนาสินค้า
ตัวใหม่ๆ เพิ่มเติม โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
เครือ่ งจักรส�ำหรับแปรรูปจิง้ หรีดเป็นแบบผง ส่วนหนึง่ จะ
เน้นตลาดส่งออกเพราะเป็นที่ต้องการมากทั้งในยุโรป
และอเมริกา และอีกส่วนหนึ่งจะน�ำจิ้งหรีดผงไปใช้เป็น
ส่วนประกอบในการท�ำเบเกอรี เช่น คุกกี้ และของ
รับประทานเล่นอืน่ ๆ เช่น ข้าวเกรียบ เพือ่ ขยายฐานลูกค้า
กลุ่มใหม่ๆ โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่คุ้นชินกับการกินจิ้งหรีด
แบบเป็นตัวก็จะได้มีโอกาสทดลองสินค้าที่ท�ำมาจาก
จิ้งหรีด ซึ่งก็จะท�ำให้ตลาดกว้างขึ้น

ชาณติพงษ์ รักไทย
ชื่อกิจการ : คริกเก็ต สแน็ค จากเมืองเกษตร
ข้อคิดการด�ำเนินธุรกิจ : ซื่อสัตย์กับลูกค้า ให้ข้อมูล
กระบวนการเลี้ยงจิ้งหรีดตามจริง
โครงการที่เข้าร่วม : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ ๗ ภายใต้โครงการสร้างและบ่มเพาะผูป้ ระกอบการ
รายใหม่ (NEC)
๗๗ หมู่ท่ี ๔ ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา
จ.อ�ำนาจเจริญ ๓๗๑๑๐
๐๙-๔๔๖๙-๘๖๖๔
Chantipong Rugthai
ลุงอ้วนเมืองเกษตร

ค่อยเป็นค่อยไป แต่ก็จะไม่ทิ้งโอกาสหากมีความพร้อม
นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างการยืน่ ขอการรับรองมาตรฐาน และมีโอกาสเติบโตแบบก้าวกระโดด ส่วนในเวลานี้
GMP อีกด้วย เพื่อท�ำให้กระบวนการผลิตได้มาตรฐาน พยายามเดินสายกลางไปก่อน โดยเดินหน้าขยาย
และเป็นที่ยอมรับส�ำหรับการส่งออกต่อไป
ฐานลูกค้าเพื่อสร้างฐานให้แน่นและมีความมั่นคง
เพราะเมื่อได้ตามเป้าหมายนี้แล้ว ก็จะมีโอกาสขายของ
ทัง้ นี้ แนวทางการด�ำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน ได้มากขึ้น
การผลิต การตลาด และการหาลูกค้า ล้วนเป็นความรู้
ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการสร้างและบ่มเพาะ
ผูป้ ระกอบการรายใหม่ (NEC) โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซึ่งชาณติพงษ์เล่าว่าหลังจากจบหลักสูตรแล้วสามารถ
น�ำความรู้ท่ไี ด้มาต่อยอด และปรับปรุงพัฒนาธุรกิจของ
ตัวเอง ตลอดจนมองหาต�ำแหน่งของสินค้าว่าอยูต่ รงไหน
และเริ่มหามาตรฐานให้กบั ผลิตภัณฑ์สินค้ามาต่อเนื่อง
แต่หากพูดถึงหลักในการด�ำเนินธุรกิจแล้ว เขาบอกด้วยว่า
เน้นเดินทางสายกลาง และมองเป้าหมายการเติบโตอย่าง
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Thaidigitalschool.online

แพลตฟอร์มการเรียนการสอน ให้มากด้วย
ผลลัพธ์ท่ย
ี ่ง
ิ ใหญ่
ในการด�ำเนินธุรกิจของเรานั้น จะคิดเสมอว่า
สิ่งทีเ่ รามอบให้กับลูกค้าคือโรงเรียนและสถานศึกษา
ต่างๆ จะต้องคุ้มค่ากับเม็ดเงินทีพ
่ วกเขาจ่าย และ
พวกเขาจะต้องได้มากกว่า

การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบนั มีความก้าวหน้า
ไปเร็วมาก สมาร์ทโฟน กลายเป็นปัจจัยที่ ๕ ทีท่ กุ คนต้องมี
และหากมองถึงประโยชน์ตอ่ การศึกษาแล้ว การพัฒนาทาง
เทคโนโลยีจะช่วยให้ทุกคนเข้าถึงการเรียนรู้ได้มากขึ้น
และดียงิ่ ขึน้ ด้วยแนวคิดนี้ จุดประกายให้ วิวศิ น์ ธนะจิตต์สนิ
อาจารย์จากจังหวัดศรีสะเกษ พัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการ
ศึกษาขึ้นมา และใช้ชื่อว่า Thaidigitalschool.online
เขาขยายความเพิม่ เติมว่า จากทีม่ โี อกาสได้ศกึ ษาเกีย่ วกับการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ท�ำให้คดิ ว่า เราควรต้องมีระบบ
บริหารจัดการด้านการเรียนการสอนทีต่ อบสนองแก่ผู้เรียน
และสามารถเก็บข้อมูลเพื่อน�ำไปพัฒนาผู้เรียนต่อได้
ขณะเดียวกัน ในฐานะครูผู้สอน ควรต้องมีเครื่องมือที่
สามารถช่วยลดภาระครูในการเรียนการสอนได้ และส�ำหรับ
สถานศึกษาเอง ก็ควรมี บิ๊ก ดาต้า ที่จะสามารถน�ำข้อมูล
ที่มีมาท�ำการวิเคราะห์และพัฒนาการศึกษาของสถาน
ศึกษาเองได้ด้วย

เป็นหลัก และสามารถใช้ได้กับทั้งสมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต
และคอมพิวเตอร์ โดยทัง้ ครูผสู้ อน นักเรียนและผูด้ แู ลระบบ
จะมี Username และ Password ส่วนตัวเพื่อเข้าใช้งาน

“จุดแตกต่างของ Thaidigitalschool.online กับแพลตฟอร์มอืน่ ๆ
อยู่ทกี่ ารเป็น User Friendly และมีความยืดหยุ่น เอือ้ ต่อการ
ปรับแต่งให้เหมาะสมกับแต่ละบริบทของแต่ละสถานศึกษา
แพลตฟอร์มนีจ้ ะจัดท�ำเป็นโซลูชนั ซึง่ ได้มาจากการเก็บเกีย่ ว
ประสบการณ์การท�ำงานจริง และการน�ำไปใช้จริงกว่า ๙ ปี
ท�ำให้สามารถถ่ายทอดเนือ้ หายากๆ ให้เข้าใจได้ภายใน ๒-๓ วัน
อีกทั้งยังดูแลต่อเนื่องตลอดอายุสัญญา ๑ ปี ซึ่งจะท�ำให้ผู้
“นั่นคือที่มาทั้งหมดของแนวคิดการพัฒนาแพลตฟอร์มที่ ใช้งานทีเ่ ป็นคุณครู และนักเรียนสามารถปรับตัวและเข้าใจ
เป็นระบบกลางขึน้ มา โดยสามารถใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ฟังก์ชันการท�ำงานของระบบได้เป็นอย่างดี” วิวิศน์กล่าว
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ส�ำหรับแพลตฟอร์ม Thaidigitalschool.online ได้ถูกพัฒนา
มาอย่างต่อเนือ่ ง เริม่ ต้นมาจากความไม่รขู้ องตัวผูพ้ ฒ
ั นาเอง
แต่ดว้ ยความอยากรูจ้ งึ ลงมือท�ำ เริม่ การเซตระบบที่ ๕๐ คน
เพิ่มมาเป็น ๕๐๐ คน และ ๑,๐๐๐ คน จนมีสเกลขนาด
ใหญ่สดุ เมือ่ ปี ๒๕๖๒ มีผู้ใช้งานรวมกันกว่า ๓๗,๐๐๐ คน
ส่วนเฉพาะปี ๒๕๖๓ มีผู้ใช้รายใหม่ถงึ ๑๒,๐๐๐ คน มี
โรงเรียนเข้าร่วมใช้งาน ๑๕ โรงเรียน โดยปัจจุบันใช้ระบบ
ปฏิบัติการ คลาวด์ ทั้งหมดจึงไม่มีปัญหาเรื่องระบบล่ม
ส่วนปัญหาที่พบจะเป็นระบบอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้งานเอง
“ฟีดแบ็กที่ได้ถอื ว่าดีมาก ในฝั่งของนักเรียน พวกเขาเป็น
Digital Native อยู่แล้วจึงไม่มีปัญหาในการใช้งาน เฉลี่ยจะ
ใช้เวลาปรับตัวราว ๒ สัปดาห์ ส่วนแพลตฟอร์มจะมี ๒ ภาษา
นักเรียนส่วนใหญ่จะเน้นใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ท�ำให้มี
ผลพลอยได้จากการเรียนรูค้ ำ� ศัพท์ภาษาอังกฤษทีใ่ ช้ในชีวติ
ประจ�ำวันไปในตัว บางเมนูบนแพลตฟอร์ม จะเป็นการส่งเสริม
เรือ่ ง Collaborative Learning คือการแบ่งปันหรือความร่วมมือ
ในการเรียนรู้ซ่งึ จะแฝงอยู่ในระบบ รวมทั้งเน้นเรื่อง Virtual
Learning Environment ที่จะท�ำให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัล และไอที ควบคู่กันไปด้วย
“ฝัง่ ครูผสู้ อนอาจต้องใช้เวลาปรับตัวบ้าง แต่เราก็มคี รูทอี่ ายุมาก
ทีส่ ดุ ๕๘ ปี ท่านสามารถท�ำเองทุกอย่างได้หมด ท�ำให้เชือ่ ว่า
ระบบนีไ้ ม่ยาก เพียงแต่อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ เพราะ
เรือ่ งเหล่านีเ้ ป็นเรือ่ งใหม่ทที่ กุ คนต้องเรียนรูก้ นั อยูแ่ ล้ว” เขากล่าว
ส่วนแผนการพัฒนาต่อไปนัน้ เมือ่ ผู้ใช้งานมีความเข้าใจใน
ฟังก์ชันของระบบการจัดการแล้ว ครูผู้ใช้งานจะสามารถ
ต่อยอด สร้างสรรค์ในเชิงความคิดของตนเอง และใช้
แพลตฟอร์มนี้ พัฒนาผลงานด้านวิชาการเพือ่ เลือ่ นต�ำแหน่ง
และเลือ่ นวิทยฐานะของตนเองได้ จากนัน้ ระบบจะเน้นท�ำ
เรื่อง บิ๊ก ดาต้า เพื่อน�ำข้อมูลของผู้เรียนมาวิเคราะห์และ
จัดการการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับบริบทหรือเป้าหมายของ
แต่ละคน อีกทัง้ ยังจะเชือ่ มโยงระบบกับสถานศึกษาเพือ่ น�ำ
ข้อมูลทีไ่ ด้ไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาให้ตรงกับผู้เรียน
และตรงกับความต้องการของสถานศึกษาให้ได้มากที่สุด

วิวิศน์ ธนะจิตต์สิน
ชือ่ กิจการ : แพลตฟอร์มออนไลน์
Thaidigitalschool.online
ข้อคิดการด�ำเนินธุรกิจ : ไม่มีค�ำที่ดีที่สุด จะมีแต่ค�ำว่า
ดีกว่า และดีกว่าไปเรื่อยๆ
โครงการที่เข้าร่วม : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ ๗ ภายใต้โครงการสร้างและบ่มเพาะผูป้ ระกอบการ
รายใหม่ (NEC)
เกียรติบัตร :
• รางวัลชนะเลิศระดับชาติ ด้านนวัตกรรมเพื่อการ
เรียนการสอน จาก OBEC
๑๓๐๒/๒๐ ถ.รอบเมืองเหนือ ต.เมือง
เหนือ. อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐
๐๖-๓๔๖๑-๕๖๙๙
@Thaidigitalschool

โครงการดังกล่าวช่วยให้มที ศิ ทางทีช่ ดั เจนในเชิงธุรกิจ ไม่วา่ จะ
เป็นการวิเคราะห์ลกู ค้า การก�ำหนดกลุม่ เป้าหมาย ตลอดจน
การจัดท�ำเรือ่ งบัญชี และภาษี ทีส่ ำ� คัญคือได้รจู้ กั เพือ่ นใหม่
เพิ่มขึ้นมาก ที่ช่วยท�ำให้มุมมองด้านธุรกิจของตนกว้างขึ้น

“ส่วนเป้าหมายในเชิงธุรกิจอีก ๒-๓ ปีข้างหน้านั้น ตั้งเป้า
จะมีผู้เข้าใช้งานในระบบไม่ต�่ำกว่า ๑ แสนคน ซึ่งตอนนี้
เมื่อมองถึงการพัฒนา Thaidigitalschool.online ในเชิงธุรกิจ ถือว่ามาได้ครึง่ ทางแล้ว คือมียอดผูใ้ ช้งานประมาณ ๕ หมืน่
วิวศิ น์ กล่าวว่า ได้เรียนรูก้ ระบวนการท�ำธุรกิจทีถ่ กู ต้องมาจาก คนในช่วง ๒ ปีท่ผี ่านมา” เขากล่าว
การเข้าร่วมโครงการสร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการ
รายใหม่ (NEC) โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งมองว่า
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ถ้าลูกค้าซือ
้ ของไป
ครั้งหนึง
่ แล้วไม่กลับมา
ซือ
้ ซ�ำ้ อีก ตรงนีถ
้ ือเป็น
เรือ
่ งใหญ่มาก
นั่นหมายถึงว่าไม่สินค้า
ก็บริการของเรามีปัญหา
ตรงกันข้ามถ้าสินค้าเราดี
มีคุณภาพอร่อยก็จะท�ำให้
เกิดการบอกต่อปากต่อปาก
อันนีเ้ ป็นเรือ
่ งดี
และส�ำคัญมากเช่นกัน

กล้วยผงอัดเม็ดสวนมาลี
จับภูมิปัญญาไทยใส่นวัตกรรม
เพิ่ มความอิ่มแต่ช่วยลดโรค

เกษตรยุคใหม่ทเี่ ปลีย่ นปัญหาพืชผักผลไม้ทปี่ ลูกไว้ลน้ ตลาด ด้วยการน�ำ
ภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้านผสานกับนวัตกรรมเปลีย่ นผลิตภัณฑ์พนื้ บ้านให้เข้า
กับยุคสมัยที่สร้างรายได้ให้กับตัวเอง กลายเป็นปณิธานของ สุรัตน์
เทียมเมฆา อยากท�ำให้สวนมาลีแห่งนี้ กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ส�ำหรับผู้
ที่ต้องการท�ำเกษตรไปจนถึงแปรรูปผลิตภัณฑ์ได้เข้ามาหาความรู้เพื่อ
ให้นำ� ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
เจ้าของสวนมาลีบอกว่าเดิมทีเธอน�ำสินค้าเกษตรในสวนทีล่ ้นตลาดมา
แปรรูปแบบธรรมดาตามภูมปิ ัญญาแบบชาวบ้าน เช่น น�ำกล้วยน�ำ้ ว้า
กล้วยหักมุกมาท�ำเป็นกล้วยฉาบ แต่เพราะไม่หยุดเรียนรู้ เมื่อได้ไป
หาความรู้เพิ่มเติมรวมทั้งการอบรมอีกหลายๆ แห่ง ท�ำให้สุรัตน์เริ่ม
พัฒนาวิธีการแปรรูปได้มากขึ้น จากการแปรรูปกล้วยฉาบต่อยอดมา
เป็นผงแป้งกล้วยส�ำหรับชงดื่มได้ทันที นอกจากเพิ่มความสะดวกแล้ว
ยังมีสรรพคุณช่วยแก้โรคกรดไหลย้อน กระเพาะ ล�ำไส้ ความดัน เบาหวาน
ด้วยคุณสมบัติเช่นนี้ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้สินค้าและยังท�ำให้ผลิตภัณฑ์
ตัวนี้กลายเป็นสินค้าที่ท�ำตลาดได้ดีโดยเฉพาะกับกลุ่มผู้บริโภคสนใจ
อาหารสุขภาพที่ท�ำจากธรรมชาติไร้สารเคมี
“เสียงตอบรับจากลูกค้าก็มที งั้ ค�ำติชม ส่วนใหญ่ทคี่ นชอบเพราะเป็นการ
ใช้ธรรมชาติบ�ำบัดโรค ส่วนค�ำติก็มีท�ำนองว่าแป้งกล้วย รับประทาน
ยากกลืนไม่ได้ แต่ส่วนมากจะเป็นลูกค้าที่อายุประมาณ ๓๐+ เราก็มา
คิดต่อว่าจะท�ำอย่างไรดีให้เขารับประทานได้สะดวกขึ้น”
เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว สุรัตน์จึงตัดสินใจเข้าไปอบรมที่กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการสร้างและบ่มเพาะผูป้ ระกอบการรายใหม่
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สุรัตน์ เทียมเมฆา
ชื่อกิจการ : สวนมาลี
ข้อคิดการด�าเนินธุรกิจ : รู้สึกมีความสุขที่ได้แบ่งปัน
ความรู้และประสบการณ์ เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ ให้
กับชุมชน
โครงการที่เข้าร่วม : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ ๘ ภายใต้โครงการสร้างและบ่มเพาะผูป้ ระกอบการ
รายใหม่ (NEC)

(NEC) จากโครงการนีท้ า� ให้เธอได้นา� นวัตกรรมมาปรับใช้
ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่คอื กล้วยผงอัดเม็ด ๑๐๐
เปอร์เซ็นต์ รวมทัง้ ยังได้ตอ่ ยอดเอาพืชในสวนมาผสมเพือ่
ให้ได้กล้วยผงอัดเม็ดหลากหลายรสชาติทั้งรสกระเจี๊ยบ
แดง รสมะนาว รสกระชาย จ�าหน่ายภายใต้แบรนด์สวน
มาลี ที่ก�าลังจะวางจ�าหน่ายเร็วๆ นี้
“ประโยชน์ทไี่ ด้จากการเข้าอบรมมันแตกต่างชัดเจนจาก
ก่อนเข้าอบรมมาก เพราะตอนแรกเราไม่คดิ ว่าจะแตกยอด
ผลิตภัณฑ์ไปได้ไกลขนาดนี้ คือเรามีความคิดแบบบ้านๆ
ไม่เคยมีนวัตกรรม แต่พอไปอบรมทางผูเ้ ชีย่ วชาญจะสอน
ให้รู้จักวิธีคิดว่าจะต่อยอดจากสิ่งที่เรามีได้อย่างไรบ้าง
ไม่เพียงได้ไอเดียได้ความรูใ้ นการพัฒนาสินค้า ยังได้เพือ่ น
ได้เครือข่าย ได้เห็นว่าคนอืน่ ท�าอะไรบ้าง แล้วน�ามาปรับใช้
กับของตัวเอง ที่ส�าคัญได้เปลี่ยนแนวคิดของตัวเองไป
เยอะมาก หากจะท�าสวนต่อจะท�าแบบบ้านๆ แบบเดิม
ไม่ได้แล้ว ต้องน�านวัตกรรมเข้ามาปรับใช้ในธุรกิจด้วย”

๔๓/๔ หมู่ท่ี ๖ ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๑๐
๐๙-๐๕๖๒-๙๔๔๖
แป้งกล้วยน�้าว้าบริสุทธิส
์ วนมาลี, วิสาหกิจ
ชุมชนสมุนไพรสวนมาลี, สวนมาลี กาญจนบุรี
makak2511.s

มะม่วงหาวมะนาวโห่อบแห้ง สบู่งาช้าง โดยผลิตภัณฑ์
เหล่านีจ้ า� หน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ทงั้ เฟซบุก๊ Shopee,
Lazada, และวางจ�าหน่ายที่ ตลาด ๔ ภาค SCG, สภา
เกษตรกร, TOT ส�านักงานใหญ่ เป็นต้น

“ก้ า วต่ อ ไปของสวนมาลี คื อ ท� า ให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ด้
มาตรฐานต่างๆ โดยเฉพาะมาตรฐาน อย. เพราะการได้รบั
มาตรฐานนี้จะช่วยให้สามารถน�าสินค้าไปขายตามร้าน
ของฝาก ตามห้างสรรพสินค้าได้ง่าย อยากท�าให้แบรนด์
สุรตั น์กล่าวเพิม่ ว่า ความรู้ในการแปรรูปทีไ่ ด้เรียนรู้มาถ้า สวนมาลีเป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพ ถ้าลูกค้าซื้อไปแล้ว
ท�าได้ครัง้ หนึง่ แล้วก็สามารถน�าไปปรับปรุงต่อยอดแปรรูป กลับมาซื้อซ�้าตรงนี้รู้สึกภูมิใจมาก ในด้านผลิตภัณฑ์
สินค้าในสวนได้อกี มากมาย เช่น มะนาวแช่อิ่ม ๓ รส อยากท�ากระชายอัดเม็ดต่อไป”
มะม่วงหาวมะนาวโห่แช่อ่มิ มะม่วงหาวมะนาวโห่เชื่อม
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การท�ำธุรกิจ
เราจะไม่เน้นโตไวเกินไป
ไม่ท�ำตัวเหมือนอึง
่ อ่าง
ทีพ
่ องลมจนตัวแตกแล้ว
ตายในทีส
่ ุด
แต่การท�ำธุรกิจ
ของเราจะค่อยๆ ก้าว
ค่อยเติบโตไปตามทุน
และก�ำลังทีเ่ รามี

Nakin cha mai
เปลี่ยนเศษไหมข้าวโพดเป็นของโปรด
เพื่ อสุขภาพ

เพราะความช่างสังเกตของ สุคนั ธา บัวซ้อน ทีช่ อบรับประทานข้าวโพด
แล้วพบว่า เศษไหมของข้าวโพดทีค่ นขอบทิง้ มักถูกน�ำไปเป็นอาหารของ
สัตว์นนั้ มันมีประโยชน์ไม่น้อย แววนักธุรกิจของเธอเริม่ เฉิดฉายเมือ่ เกิด
ไอเดียน�ำไหมข้าวโพดมาสร้างมูลค่าเพิม่ ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชาภายใต้
แบรนด์ Nakin cha mai ที่แหวกกระแสขอเริ่มต้นธุรกิจในช่วงวิกฤต
โควิด-19 เมื่อ ๓ เดือนที่แล้ว
กระบวนการผลิตชาของเธอเริ่มจากน�ำเศษไหมข้าวโพดจากโรงงาน
ข้าวโพดมาผ่านกระบวนการท�ำความสะอาด คัดแยกก�ำจัดสิ่งแปลก
ปลอมออก จากนั้นจึงน�ำไปล้างน�้ำเปล่า ต่อด้วยการลวกด้วยน�้ำร้อน
เพือ่ ลดเอนไซม์ แล้วน�ำไปตากแดดให้แห้งก่อนทีจ่ ะส่งไปตรวจวัดความชืน้
ที่ต้องไม่เกิน ๑๐ เปอร์เซ็นต์จากนั้นจึงน�ำไปบรรจุใส่ซอง
“มีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยชั้นน�ำในไทยระบุว่า ไหมข้าวโพดมี
สารฟลาโวนอยด์ ‘Flavonoid’ ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งในเรื่องสารต้าน
อนุมูลอิสระ เมื่อน�ำไปท�ำเป็นชาท�ำให้เหมาะกับคนที่รักสุขภาพ เพราะ
ไม่มีกาเฟอีน และยังช่วยลดอาการบวมน�้ำของร่างกายได้อีกด้วย”
ถึงจะมีสรรพคุณมากมายแต่ด้วยความที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่กลายเป็น
จุดบอดอย่างหนึ่งของการท�ำตลาด โดยเฉพาะในช่วงแรกๆ ที่เธอลอง
น�ำชาเศษไหมข้าวโพดให้หลายๆ คนชิม มักจะได้ยนิ ค�ำถามตามมาว่า
สามารถรับประทานได้จริงหรือ แต่กับผู้ที่ชอบความท้าทายชอบลอง
ของใหม่เมื่อได้ชิมแล้วก็ติงว่ากลิ่นเหมือนหญ้าแห้งบ้าง ซึ่งคอมเมนต์
เหล่านี้กลายเป็นแสงสว่างให้เจ้าของแบรนด์ Nakin cha mai น�ำมา
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และต่อยอดออกเป็นชา ๓ รสชาติ

38

NEC Success Case

สุคันธา บัวซ้อน

“เราเอาค�ำติชมของลูกค้ามาปรับปรุง มานึกว่าท�ำไม
ลูกค้าถึงบอกว่ากลิน่ เหมือนหญ้าแห้งหรือเป็นเพราะเอา
ไปตากแดดนานเกินไป หรือลูกค้าบางคนก็แนะน�ำให้ใส่
กลิน่ มะลิ จากตรงนัน้ ท�ำให้เราเกิดไอเดียผลิตชาออกมา
๓ กลิ่น คือมะลิ อัญชัน และใบเตย”
แม้รสชาติของชาเริ่มมีความลงตัวและตรงตามความ
ต้องการของลูกค้า แต่เนื่องจากตัวผลิตภัณฑ์ค่อนข้าง
แปลกใหม่ในท้องตลาด ท�ำให้สคุ นั ธาต้องออกแรงอย่างมาก
ในช่วง ๓ เดือนทีผ่ า่ นมา แต่ถอื ว่าโชคดีทเี่ ธอได้ตดั สินใจ
เข้าร่วมโครงการสร้างและบ่มเพาะผูป้ ระกอบการรายใหม่
(NEC) ท�ำให้การก้าวข้ามบันไดธุรกิจขัน้ แรกของเธอราบรืน่
มากขึ้น

ชื่อกิจการ : ชาไหมข้าวโพด
ข้อคิดการด�ำเนินธุรกิจ : ใช้หลักคุณธรรมดูแลทีมงาน
เหมือนพี่เหมือนน้อง
โครงการที่เข้าร่วม : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ ๘ ภายใต้โครงการสร้างและบ่มเพาะผูป้ ระกอบการ
รายใหม่ (NEC)
๑๔๐ หมู่ท่ี ๓ ต.ทุ่งสมอ อ.พนมทวน
จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๔๐
๐๘-๕๘๓๓-๑๖๙๒, ๐๘-๑๗๗๘-๒๔๐๙
Nakin cha mai

“ได้รับความรู้ในการท�ำธุรกิจมากมาย ทั้งการท�ำแบบ
จ�ำลองธุรกิจ Business Model Canvas (BMC) ที่ช่วยเปิด
มุมมองในการคิดต้นทุนทีต่ ้องน�ำค่าโสหุ้ยทัง้ หมดรวมไป
เป็นต้นทุนด้วยจึงจะท�ำให้ทราบก�ำไรของธุรกิจที่แท้จริง
รวมทัง้ การท�ำแผนธุรกิจระยะสัน้ -กลาง-ยาว เพือ่ ให้ตดิ ตาม
วิเคราะห์ประเมินผลแต่ละช่วงได้ รวมถึงการหาช่องทาง
จ�ำหน่าย การหาแหล่งเงินทุน ยิง่ ไปกว่านัน้ ถึงแม้ความรู้
ในห้องเรียนจะจบลงแต่ผู้ที่เข้าอบรมต่างก็ยังติดต่อกัน
เพื่อช่วยเหลือกันอยู่เสมอ อย่างมะลิ อัญชัน ที่เราน�ำมา
เป็นส่วนผสมเพิ่มรสชาติของชา ก็ได้วัตถุดิบเหล่านี้จาก
เครือข่ายเพื่อนที่เรียนด้วยกัน”
นอกจากพัฒนารสชาติแล้วเป้าหมายของสุคนั ธาในระยะสัน้
ช่วงสองเดือนหลังจากนี้ เธอเผยว่า จะต่อยอดน�ำไหมข้าวโพด
ไปท�ำเป็นน�ำ้ ดืม่ รวมทัง้ มีแผนทีจ่ ะน�ำนวัตกรรมมาใช้เพือ่
สกัดกลิ่นข้าวโพดให้ตดิ อยู่ในชาอีกด้วย
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ทุเรียนนางยักษ์
ของฝากจากระยองยิ่งใหญ่ด้วยคุณภาพ
บางครั้งลูกค้าไม่ได้ซอ
ื้ ทุเรียนหรอก
ลูกค้าซือ
้ ความมั่นใจว่า คุณรู้จริงไหม
เข้าใจจริงหรือเปล่า ถ้าเราสามารถตอบค�ำถามต่างๆ
ของลูกค้าได้ รวมทั้งมีการันตีกรณีสินค้า
เมือ
่ มีปัญหาก็จะช่วยเพิ่ มความมั่นใจทีล
่ ูกค้า
จะซือ
้ ของกับเราได้มากขึน
้

เพราะของดีมกั ถูกส่งไปจ�ำหน่ายในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่
ปริยะพร แซ่จึง เจ้าของแบรนด์ทุเรียนนางยักษ์ จาก
บ้านสวนธรรมรักษ์จงั หวัดระยอง จึงคิดว่า คนไทยเองก็ควร
ได้รับประทานของคุณภาพดีในระดับเดียวกับที่ส่งออก
เช่นกัน เธอจึงได้คดั ทุเรียนลูกใหญ่เฉลีย่ ลูกหนึง่ มีนำ�้ หนัก
มากกว่า ๓ กิโลกรัมขึ้นไปเพื่อมาขายให้กับคนไทย
กลายเป็นชื่อแบรนด์ทุเรียนนางยักษ์พร้อมกับเริ่มหันมา
จับตลาดออนไลน์ในช่วงปีท่ผี ่านมา

ก่อนทีป่ ญ
ั หาจะสุกงอมเกินแก้ เธอได้ไปเข้าร่วมโครงการ
สร้างและบ่มเพาะผูป้ ระกอบการรายใหม่ (NEC) ได้อาจารย์
จากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๙ มาเยีย่ มชมสวน
พร้อมแนะน�ำว่าให้ท�ำทุเรียนเป็นของขวัญ ของฝาก ซึ่ง
เหมาะกับสถานการณ์โควิด-19 ช่วงที่ทุกคนต้องกักตัว
อยู่กับบ้าน ท�ำให้ทุเรียนของเธอกลายเป็นของขวัญที่มี
ค่ามากขึ้นเมื่อบรรดาลูกหลานต่างสั่งซื้อไปให้พ่อแม่
ญาติ ผู ้ ใ หญ่ ซึ่ ง ช่ ว ยขยายกลุ ่ ม ลู ก ค้ า ให้ ก ว้ า งขึ้ น
และช่วยเยียวยาธุรกิจช่วงสถานการณ์โควิด-19 ได้ดี

ทันทีทที่ เุ รียนแบรนด์นางยักษ์เริม่ เผยโฉมในโลกออนไลน์
ปฏิกิริยาตอบสนองจากกลุ่มลูกค้าที่ส่งกลับมาถึงเธอ
คือค�ำว่า “แพง” เป็นก�ำแพงคอยขวางทางธุรกิจให้เติบโต
อย่างช้าๆ แม้เธอจะชี้แจงให้ลูกค้าทราบถึงสาเหตุที่
ต้องขายทุเรียนราคาสูงเพราะเน้นเรือ่ งคุณภาพ ไม่มกี าร
ใช้สารเคมี ทุเรียนทุกลูกจะสุกตามธรรมชาติที่รอจนแก่ ปริยะพรเล่าว่า การอบรมกับโครงการ NEC ไม่เพียงช่วย
จัดประมาณ ๙๐-๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ทางสวนจึงค่อยเก็บ เรือ่ งการปรับปรุงด้านผลิตภัณฑ์และการตลาดเท่านัน้ ยัง
มาขาย แต่ไม่ได้ท�ำให้ยอดขายเติบโตเท่าที่ควร
ท�ำให้ทุเรียนแบรนด์นางยักษ์ได้รับเลือกให้เป็นสินค้า
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แบรนด์คณ
ุ ภาพของจังหวัดระยองอีกด้วย ท�ำให้ปริยะพร
เริม่ มัน่ ใจและน�ำความรู้ทไี่ ด้รบั มาต่อยอดช่วยแก้ปัญหา
ให้กับวิสาหกิจชุมชนวังจันทร์ที่เธอก่อตั้งขึ้นมา ไม่ว่าจะ
เป็นวิธีแก้ปัญหาราคาทุเรียนแพงที่พบทางออกคือ การ
ท�ำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองเพื่อลดต้นทุน และยังช่วยลดหนี้ให้
กับเกษตรกรไม่ต้องพึ่งเคมีได้อกี ด้วย
“ตอนเริ่มท�ำตลาดออนไลน์เราไม่กล้าขายคนอื่น ไม่รู้ว่า
จะตอบค�ำถามลูกค้าได้ไหม แต่หลังจากเรียนกับโครงการ
NEC แล้ว ท�ำให้รวู้ า่ คุณค่าสินค้าของเราคืออะไร ได้รจู้ กั กลุม่
ลูกค้าทีแ่ ท้จริงของเรา คือคนทีช่ อบกินทุเรียน เป็นกลุม่ ที่
พร้อมทีจ่ ะจ่ายเงิน เราต้องสร้างสินค้าตัวเองให้ดมี คี ณ
ุ ภาพ
“อีกอย่างไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องท�ำและท�ำได้คอื การ
เขียน BMC : Business Model Canvas ได้ยนิ มาหลายปี
แล้วแต่ไม่เคยท�ำจริงจัง พอไปเรียนโดนอาจารย์คอยจีใ้ ห้
ส่งการบ้าน ซึ่งโชคดีที่มันเป็นสถานการณ์จริงในชีวิต
ประจ�ำวันท�ำให้เข้าใจมากขึ้น ท�ำได้ง่ายขึ้น”
เจ้าของแบรนด์ทเุ รียนนางยักษ์ยงั บอกต่ออีกว่า ประโยชน์
ของการเขียนแผน BMC นีย้ งั ช่วยให้เธอเข้าถึงแหล่งเงินทุน
อย่าง ธกส.จนได้วงเงิน ๒ ล้านบาทมาหมุนเวียนในธุรกิจ
และยังได้อัปเดตความรู้ตลอดเวลาถึงแม้จบหลักสูตร
แล้วก็ตาม เพราะอาจารย์ก็ยังคอยติดตาม แนะน�ำ
ช่องทางตลาด หลักสูตรอบรมต่างๆ เสมอ ซึ่งตอนนี้
ตัวเธอเองก�ำลังสนใจความรูด้ า้ นโลจิสติกส์ เพราะวางแผน
จะขยายสวนเพิม่ และเพือ่ พัฒนาเรือ่ งการท�ำตลาดส่งออก
รวมทั้งต่อยอดท�ำโฮมสเตย์ให้ผู้ช่ืนชอบธรรมชาติได้มา
ท่องเที่ยวนอนกางเต็นท์ และหาพาร์ตเนอร์ให้น�ำผลไม้
มาขายทีส่ วนธรรมรักษ์ เพือ่ ต่อยอดธุรกิจให้เติบโตอย่าง
ยั่งยืนอีกด้วย

ปริยะพร แซ่จึง
ชื่อกิจการ : ทุเรียนนางยักษ์
ข้อคิดการด�ำเนินธุรกิจ : ท�ำน้อยให้ ได้มาก ท�ำน้อยอาจ
หมายถึงเป็นสวนเล็กๆ แต่มีคุณภาพคับแก้ว
โครงการที่เข้าร่วม : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ ๙ ภายใต้โครงการสร้างและบ่มเพาะผูป้ ระกอบการ
รายใหม่ (NEC)
๙ หมู่ท่ี ๒ ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
๒๑๒๑๐
๐๙-๔๔๑๕-๔๔๖๓
ทุเรียนนางยักษ์
๐๙๔-๔๑๕๔๔๖๓
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ขาหมู Little Fish
เปลี่ยนเมนูสุดโปรดลูกชายกลายเป็นฮีโร่
กู้วิกฤตธุรกิจ

ปัญหาไม่ได้เป็นขวากหนาม แต่เป็นเหมือน
ขั้นบันไดทีจ
่ ะก้าวไปสู่ความส�ำเร็จ เป็นเหมือนวัคซีน
ทีจ
่ ะมาเป็นภูมิคุ้มกันให้เราสู้ แล้วก็เดินต่อไป
ถึงความส�ำเร็จทีเ่ ราตั้งเป้าไว้

จุดจบของสิ่งหนึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่ เหมือน
กับอดีตพนักงานบัญชีทตี่ ดั สินใจลาออกจากงานประจ�ำ
เพื่อมาดูแลลูกน้อยและแม่ท่ผี ่าตัดหัวเข่า จนถึงวันที่ลูก
เริ่มเข้าโรงเรียนท�ำให้เธอเริ่มมีเวลาว่าง หทัยรัตน์
หอมฟุ้ง จึงเริ่มมองหาธุรกิจโดยเริ่มจากสิ่งที่ตนเองถนัด
ที่มีตลาดรองรับคือ งานการ์เมนต์ รับปัก รับสกรีนเสื้อ
ให้กับกลุ่มโรงงานขนาดเล็กในย่านนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ จังหวัดระยอง เพราะด้วยจ�ำนวนพนักงานหลักสิบ
ท�ำให้ออร์เดอร์รวมกันแล้วน้อยกว่า ๒๐๐ ชิน้ นัน้ ถูกปฏิเสธ
จากโรงงานขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯ แต่เป็นออร์เดอร์
ทีห่ ทัยรัตน์ต้องการและกลายเป็นช่องว่างให้เธอต่อยอด
เป็นบริษัท เอสพีเอส ตะวันออก เชิ้ต จ�ำกัด ที่ต่อมาได้
ขยายไลน์รบั จ้างผลิตเสื้อยูนฟิ อร์ม เสื้อยืด เสื้อส�ำหรับ
ใช้ในงานกิจกรรมต่างๆ

กระทั่งถึงวันที่ส�ำเร็จการศึกษารับวุฒิบัตรนั้นก็เป็นวัน
เดียวกับที่รัฐบาลประกาศล็อกดาวน์จากสถานการณ์
โควิด-19 ออร์เดอร์ต่างๆ ถูกยกเลิกเหมือนจงใจทดสอบ
วิชาที่เธอเพิ่งไปอบรมมา

หากถื อ เป็ น บททดสอบการเลื่ อ นชั้ น ก็ ต ้ อ งบอกว่ า
เธอสามารถก้าวผ่านไปได้ดเี พราะสามารถปรับแผนธุรกิจ
หันมาผลิตหน้ากากผ้า ในช่วงที่หน้ากากอนามัย
เมื่อเริ่มต้นด้วยธุรกิจที่รักและถนัดเริ่มไปได้ดี หทัยรัตน์ ยังราคาค่อนข้างสูง ท�ำให้ผลตอบรับค่อนข้างดีมีรายได้
จึงอยากขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น เข้าไปในกลุ่มงาน หลักแสนเข้ามาภายในทดแทนรายได้ที่หายไปในช่วง
ออกแบบดีไซน์จึงได้ไปเรียนเพิ่มเติมกับโครงการ NEC เดือนแรก
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สถานการณ์ของบริษัทที่เริ่มจะผ่อนคลายก็กลับเลวร้าย
อีกครั้ง เมื่อหน้ากากผ้าที่ผลิตนั้นเริ่มมีการกดราคากัน
ในท้องตลาด หากยังอยู่ในสมรภูมิราคานี้อาจเจ็บตัว
ท�าให้หทัยรัตน์ต้องปรับโมเดลธุรกิจอีกครั้ง โดยครั้งนี้
เธอมองไปถึง Pain Point ของผู้คนในช่วงที่ต้องกักตัว
อยู่กับบ้าน ท�าให้หาของรับประทานล�าบาก เมนูโปรด
ประจ�าบ้านของเธอจึงน่าจะเป็นทางออกได้ดี เพราะมี
ฐานลูกค้ากลุม่ โรงงานจากเพจ Little Fish กว่า ๒,๐๐๐ คน
อยู่ในมือ
“ใช้คอนเซปต์ เป็นอาหารจานโปรดทีแ่ ม่ทา� ให้ลกู กิน คือ
ขาหมูนา� มาพัฒนาต่อโดยใช้สมุนไพร ท�าราดข้าวจัดส่ง
ดิลเิ วอรี พอจ�านวนลูกค้ามากขึน้ ก็ตอ่ ยอดเป็นแบบพร้อม
รับประทานใส่แพ็กขายเป็นชุด มีตงั้ แต่ชดุ เล็กรับประทาน
ได้ ๒-๓ คน ไปจนถึงชุดใหญ่รวมคากิ ราคาเริ่มตั้งแต่
๑๕๐-๕๐๐ บาท”
จากมือที่จับเข็มเย็บผ้ามาจับกระทะก็ช่วยแก้วิกฤตอีก
ครัง้ หนึง่ ให้กบั หทัยรัตน์ เพราะไม่เพียงขาหมูทไี่ ด้รบั ความ
นิยม ลูกค้ายังเรียกร้องให้เธอท�าน�า้ สมุนไพรควบคูไ่ ปด้วย

หทัยรัตน์ หอมฟุ ง
้
ชื่อกิจการ : บริษัท เอสพีเอส ตะวันออก เชิ้ต จ�ากัด
ข้อคิดการด�าเนินธุรกิจ : ปัญหาคือโอกาส
โครงการที่เข้าร่วม : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ ๙ ภายใต้โครงการสร้างและบ่มเพาะผูป้ ระกอบการ
รายใหม่ (NEC)
๙๓/๑ ม.๘ ต.พนานิคม อ.นิคมพั ฒนา จ.ระยอง
๒๑๑๘๐
๐๙-๘๖๒๔-๒๘๙๙
Little fish by ปลาหทัยรัตน์
Little fish

ท�าให้เธอขยายไลน์ผลิตน�า้ สมุนไพรทัง้ หล่อฮังก๊วย อัญชัน
เก๊กฮวย ใบเตย น�้าล�าไย ช่วยเพิ่มรายได้อีกทาง
“ต้องบอกว่า การเขียนโมเดลธุรกิจ BMC ที่ไปอบรม
โครงการสร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ (NEC)
มีประโยชน์มาก น�ามาปรับใช้ได้จริงกับธุรกิจ เพราะท�าให้
เห็นภาพรวมของกิจการ เป็นเสมือนแผนที่ให้ใช้เดินไป
เส้นทางธุรกิจทีถ่ กู ต้อง หรือเดินไปแล้วไม่สา� เร็จก็สามารถ
หยิบแผนมาปรับปรุงแก้ไขได้”
ดังนั้น ทิศทางธุรกิจของเธอตอนนี้จึงให้ความส�าคัญกับ
Little Fish ที่ก�าลังไปได้ดจี ึงอยากพัฒนาขึ้นไปอีกโดยมี
แผนที่จะผลิตเป็นอาหารแช่แข็ง ให้ไปอยู่ที่ตู้เย็นของทุก
บ้านรองรับทั้งกลุ่มลูกค้า B2C น�าไปรับประทานได้ทันที
หรือกลุ่มลูกค้า B2B เข้าโมเดิร์นเทรด ร้านขายอาหารทัง้
หลายน�าขาหมูไปเป็นทางเลือกท�าเป็นข้าวขาหมูกะเพรา
เป็นต้น ส่วนบริษัท เอสพีเอส ตะวันออก เชิ้ต นั้นก็ยัง
คงรักษาไว้รอจังหวะและโอกาสที่จะกลับมา
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การท�ำธุรกิจผมไม่ได้มอง
เรือ
่ งเงินเป็นหลัก แต่มอง
ถึงความยั่งยืน ถ้าคนเรา
กินอาหารทีไ่ ม่ปลอดภัย
ก็จะเป็นโรค เงินทั้งหมดที่
หามาได้ก็ต้องเอาไป
รักษาตัว ผมจึงโฟกัสที่
เศรษฐกิจพอเพี ยงกับ
ความยั่งยืนครับ

โอบบุญ ฟาร์ม
เกษตรอินทรีย์วิถีใหม่ใช้ IoT ปลูกแตงโม
แห่งแรกในพั ทลุง

สารเคมีกลายเป็นเส้นขนานของการท�ำเกษตรอินทรีย์ทที่ ำ� ให้เกษตรกร
ต้องเพิ่มความพยายามอีกหลายเท่าตัวเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ
สม�่ำเสมอ ยิ่งเมื่อทางจังหวัดพัทลุงวางยุทธศาสตร์ไว้ว่าภายใน ๑๐ ปี
พัทลุงจะเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ เป็นเหมือนแรงกดดันและพลังให้
เกษตรกรต้องรีบปรับตัว
หนึง่ ในเกษตรกรจากพัทลุง กิตติพชิ ญ์ กลับคุณ เจ้าของโอบบุญ ฟาร์ม
ที่พัฒนาการปลูกแตงโมโดยสร้างโรงเรือนแบบปิดพร้อมน�ำระบบ
Internet of Things (IoT) เข้ามาช่วยควบคุมปัญหาของการท�ำเกษตรอินทรีย์
ทั้งเรื่องแมลง ศัตรูพืช รวมทั้งช่วยเพิ่มรอบการปลูกแตงโมภายใน ๑ ปี
ให้ปลูกได้จำ� นวนรอบมากขึ้นถึง ๖ ครั้ง จากปกติปลูกได้แค่ ๓ ครั้ง
กิตติพิชญ์อธิบายว่าการที่แตงโมปลูกได้รอบมากขึ้นนั้นส่วนหนึ่งเกิด
จากระบบ IoT ทีน่ �ำมาใช้ชว่ ยควบคุมปัจจัยการผลิตได้ทงั้ เรือ่ งแสงสว่าง
ทีช่ ว่ ยในการสังเคราะห์อาหาร ซึง่ ถ้าค่าแสงต�ำ่ กว่า ๑๐๐ Lux ไฟในโรงเรือน
จะเปิดอัตโนมัติ หรืออุณหภูมสิ งู กว่า ๓๕ องศาเซลเซียส พัดลมจะเปิด
อัตโนมัติเช่นกัน ด้วยปัจจัยเหล่านี้ท�ำให้แตงโมที่ออกมาได้ท้งั คุณภาพ
และรสชาติที่หวาน
“ผมให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งความหวาน ถ้าผลผลิตเราหวานไม่ถงึ ๑๓ บริกซ์
เราจะไม่สง่ ออกจากฟาร์ม ผลผลิตรุน่ แรกทีอ่ อกไปรสชาติเป็นทีป่ ระทับใจ
คนที่ได้ชมิ มีลูกค้าสนใจจองหมดแล้ว”
ไม่ใช่แค่ความหวานเท่านัน้ ทีท่ ำ� ให้แตงโมรุน่ แรกหมดไว เพราะทางกิตติพชิ ญ์
ยังสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวโอบบุญ ฟาร์ม
ให้ลูกค้าได้เห็นกระบวนการปลูกตั้งแต่ต้นและเปิดให้ลูกค้าได้จับจอง
เพือ่ สร้างความมัน่ ใจในผลผลิตปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค กลายเป็นการสร้าง
Demand ที่ลูกค้าให้ความสนใจมากเกินคาด
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กิตติพิชญ์ กลับคุณ
ชื่อกิจการ : โอบบุญ ฟาร์ม
ข้อคิดการด�ำเนินธุรกิจ : เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการที่เข้าร่วม : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ ๑๐ ภายใต้โครงการสร้างและบ่มเพาะผูป้ ระกอบการ
รายใหม่ (NEC)

อีกหนึ่งปัจจัยที่ท�ำให้โอบบุญ ฟาร์มมีผลตอบรับที่ดีคือ
ความรูจ้ ากการเข้าร่วมอบรมกับโครงการสร้างและบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการรายใหม่ (NEC) ที่สอนให้รู้จกั มุมมองการ
ท�ำธุรกิจ วิธีการผลิตไม่จ�ำเป็นต้องเน้นปริมาณ แต่เน้น
ที่คุณภาพ รู้จักวิธเี พิ่มมูลค่าให้กับสินค้า เช่น การปรับ
บรรจุภณ
ั ฑ์ทำ� เป็นกล่องใส่แตงโมให้ลกู ค้าหิว้ กลับได้อย่าง
สะดวกก็ช่วยให้ขายของได้มากขึ้น

๑ หมู่บ้านท่ามิหร�ำ ซ.ราเมศว์ ๒๕
ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พั ทลุง ๙๓๐๐๐
๐๙-๔๗๘๙-๖๓๕๖
โอบบุญฟาร์ม

สมกับสโลแกนของฟาร์ม คือ โอบบุญ ฟาร์ม ฟาร์มเกษตร
อินทรีย์ คนกินปลอดภัย คนปลูกสบายใจ

“การท�ำธุรกิจผมไม่ได้มองเรื่องเงินเป็นหลัก แต่มองถึง
ความยัง่ ยืน ถ้าคนเรากินอาหารทีไ่ ม่ปลอดภัยก็จะเป็นโรค
เงินทั้งหมดที่หามาได้กต็ ้องเอาไปรักษาตัว ผมจึง Focus
“ความส�ำเร็จนีจ้ ะเกิดไม่ได้ถา้ ไม่มศี นู ย์สง่ เสริมอุตสาหกรรม ที่เศรษฐกิจพอเพียงกับความยั่งยืนครับ”
ภาคที่ ๑๐ ด�ำเนินงานโครงการ NEC มาให้ผปู้ ระกอบการ
ได้พฒ
ั นาตัวเอง ทัง้ เรือ่ งการออกแบบผลิตภัณฑ์ การตลาด
ซึง่ ผมคิดว่าวันนีผ้ ู้ประกอบการไทยยังขาดทีป่ รึกษาเรือ่ ง
พวกนี้ การได้ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๐ เป็น
พี่เลี้ยงท�ำให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นครับ”
แม้วนั นีโ้ อบบุญ ฟาร์มจะท�ำตลาดแบบ B2C แต่ในอนาคต
มีแผนจะขยายตลาดเป็น B2B ป้อนให้กับกลุ่มโรงแรม
นอกจากนี้ ยังมีแผนน�ำระบบ IoT ไปใช้กับข้าวสังข์หยด
ซึ่งเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมศิ าสตร์ (GI) ของพัทลุง รวมทั้ง
พืชผักทางการเกษตรต่างๆ ทีเ่ น้นเรือ่ งความปลอดภัยให้
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แนวคิดการท�ำธุรกิจ
ผมจะใช้ความเป็นท้องถิ่น
คือท�ำทุกอย่างในรูปแบบ
ดั้งเดิมท�ำในแบบวิถีชีวิต
บ้านนอก แต่เราสามารถ
ขยายเป็นระบบอุตสาหกรรม
ควบคู่กันไปด้วย เพื่ อทีจ
่ ะ
ท�ำให้ธุรกิจมันมั่นคง
และก็สามารถต่อยอด
ให้คนในชุมชนมีรายได้

La’Mare กาละแม
สูตรโบราณ
ขนมพื้ นบ้านที่ก�ำลังทะยานสู่ตลาดอินเตอร์

เมื่อถึงเทศกาลงานแต่ง งานบวช ในต�ำบลบ้านยาง มักมีคนออร์เดอร์
กาละแมฝีมอื ของ ปรีดา ธารายศ เป็นประจ�ำท�ำให้กลายเป็นธุรกิจเล็กๆ
ของครอบครัวที่เติบโตมากว่า ๓๐ ปี กระทั่งวันหนึ่ง ภูมิพัฒน์ ธารายศ
เริม่ เบือ่ ชีวติ พนักงานบริษทั อยากมาพัฒนาธุรกิจกาละแมของครอบครัว
แม้มคี วามมุ่งมัน่ แต่ยงั ไม่ได้รบั ความไว้วางใจจากเจ้าของสูตร เมือ่ โดน
ท้าทายจากคุณแม่ สิง่ แรกทีภ่ ูมพิ ฒ
ั น์ลงมือคือ เปลีย่ นวิธกี ารชัง่ ตวงวัด
สูตรขนมของแม่ทใี่ ช้ความเคยชิน เป็นการบันทึกข้อมูลสูตรอย่างละเอียด
ด้วยความทีส่ ูตรกาละแมเฉพาะตัวเรียกว่าสูตรศรีวชิ ยั เป็นสูตรโบราณ
ท�ำจากข้าวเหนียวเม็ด มาผสมกับกะทิสด น�้ำตาลโตนด ต้มโดยใช้
ความร้อนจากถ่านฟืน ใช้พายเหล็กสลับกับพายไม้กวนเป็นเวลาประมาณ
๑๐ ชั่วโมง เป็นเทคนิคท�ำให้ขนมเก็บรักษาได้ยาวนานขึ้น
“ความอร่อยของมันเกิดขึ้นจากความไม่สมบูรณ์ของกรรมวิธีแบบ
ธรรมชาติ มีทงั้ กลิน่ ไหม้ของตัวข้าวเหนียว ตัวน�ำ้ ตาลกลิน่ จะคล้ายคาราเมล
ด้านรสชาติจะมีความกรุบๆ ของเมล็ดข้าวเหนียว”
นอกจากมีการเก็บข้อมูลสูตรแล้ว เขายังเพิ่มช่องทางจ�ำหน่ายเข้าไป
ในช่องทางออนไลน์ และขยายฐานลูกค้าเพิ่มเข้าไปในกลุ่มวัยรุ่น
ซึ่งจ�ำเป็นต้องเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งให้แกะรับประทานสะดวก ไม่เลอะมือ
แค่นนั้ ยังไม่พอเขายังนึกต่อไปถึงการเพิม่ ตัวฉีกเพือ่ ให้กลุม่ ลูกค้าผูห้ ญิง
แกะรับประทานได้โดยเล็บไม่ฉีกอีกด้วย
“เรื่องพวกนี้เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้ท่ีผมได้เข้าร่วมอมรมกับ
โครงการสร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ (NEC) ที่สอนให้ท�ำ
แผนธุรกิจรู้จักลูกค้ากลุ่มเป้าหมายว่าเป็นใคร ถ้าจะขายของให้ลูกค้า
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ภูมิพัฒน์ ธารายศ
ชื่อกิจการ : กาละแม คีรีรัฐนิคม
ข้อคิดการด�ำเนินธุรกิจ : จากวิถชี วี ติ ชนบทสูช่ มุ ชนเมือง
โครงการที่เข้าร่วม : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ ๑๐ ภายใต้โครงการสร้างและบ่มเพาะผูป้ ระกอบการ
รายใหม่ (NEC)
เกียรติบัตร :
• รางวัลชนะเลิศผูป้ ระกอบการทีม่ ผี ลการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กลุม่ นีต้ อ้ งท�ำอย่างไร รวมไปถึงเทคนิคการตลาดสมัยใหม่
การคิดค�ำโฆษณาต่างๆ ด้วย”

๖๖ หมู่ท่ี ๓ ต.บ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม
จ. สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๘๐
๐๙-๘๐๔๙-๔๑๒๑

La’Mare - ขนมกาละแมน้าปรีดา สูตรโบราณ,
สิ่งที่ภูมิพัฒน์รู้สึกประทับใจเป็นพิเศษส�ำหรับการได้เข้า
กาละแมน้าปรีดา ขนมไทย คีรีรัฐนิคม
ร่วมอบรมโครงการ NEC ครั้งนี้คอื การได้ Connection
@lamarefood
ซึง่ เป็นประโยชน์อย่างมากส�ำหรับตัวเขาทีเ่ พิง่ จะหายจาก
โรคความจ�ำเสือ่ มจากเหตุการณ์สนึ ามิ ท�ำให้ผทู้ เี่ ข้าอบรม
รุ่นเดียวกับเขากลายเป็นกลุ่มเพื่อนที่คอยช่วยเหลือทาง เราสามารถขยายเป็นระบบอุตสาหกรรมควบคูก่ นั ไปด้วย
ธุรกิจมาตลอดถึงปัจจุบัน
เพื่อที่จะท�ำให้ธุรกิจมั่นคง และสามารถต่อยอดให้คน
ในชุมชนมีรายได้ด้วย”
ความเพียรพยายามไม่เพียงท�ำให้ได้รับความไว้วางใจ
จากคุณแม่ ส่งผลให้แบรนด์ La’Mare ได้รบั รางวัลชนะเลิศ ด้วยชือ่ แบรนด์ทดี่ เู ป็นสากล ภูมพิ ฒ
ั น์จงึ วางหมากธุรกิจ
ผูป้ ระกอบการทีม่ ผี ลการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งของกองส่งเสริม ให้ไปเติบโตในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศอินเดีย
ผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และจีน ให้ได้รู้จกั ขนมกาละแมจากไทย
เมือ่ ปีทแี่ ล้ว จากรางวัลนีเ้ องท�ำให้ La’Mare ได้ไปอยูก่ ลุม่
คลัสเตอร์การผลิตกาละแมของประเทศไทยทีช่ ่วยให้เขา “ตอนแรกตั้งใจว่าจะเอาเม็ดกาแฟมาเป็นส่วนผสมของ
เกิดไอเดียท�ำกาละแมตัวใหม่รสช็อกโกแลต เพือ่ บุกตลาด ขนม จึงได้มกี ารตัดค�ำไปตัดค�ำมาเหลือเป็นชือ่ La’Mare
ร้านกาแฟ มหาวิทยาลัย โรงเรียน โมเดิร์นเทรด
ใช้ผีเสื้อเป็นโลโก้เพื่อสื่อถึงตัวแทนที่ชอบของหวานแต่ที่
ส�ำคัญคือรับประทานได้โดยไม่ต้องกลัวมีมลพิษ หรือ
“แนวคิดการท�ำธุรกิจผมจะใช้ความเป็นท้องถิ่น คือท�ำ มลภาวะเช่นเดียวกันกับขนมกาละแมของน้าปรีดาก็คือ
ทุกอย่างในรูปแบบดัง้ เดิมท�ำในแบบวิถชี วี ติ บ้านนอก แต่ มันไม่มสี ารปรุงแต่งอะไรเลย”
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ไข่มุกเมล่อนฟาร์ม
ฟาร์มทีเ่ กิดจากการแก้ปญ
ั หายางพาราราคาตก

อยากท�ำเป็นฟาร์มต้นแบบให้กับเกษตรกร
ได้เรียนรู้ เป็นรายได้เสริมจากทีเ่ คยปลูกแต่ยางพารา
หรือปาล์มน�ำ้ มัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เมือ่ การปลูกยางพาราต้องประสบปัญหาราคายางตกต�่ำ
นอกจากส่งผลต่อรายได้แล้วยังท�ำให้สภาพคล่องของ
เกษตรกรหลายคนต้องชะงักไม่ต่างจากครอบครัวของ
อรอนงค์ แก้วบุตร ที่มีภาระต้องผ่อนช�ำระค่าที่ดินกับ
สหกรณ์
เมื่อต้องผ่อนช�ำระค่าที่ดินทุกเดือน การรอรายได้จาก
ยางพาราทางเดียวเป็นเรื่องไม่สู้ดีนัก อรอนงค์จึงคิดว่า
สวนยางพาราของแม่ควรจะมีการปลูกพืชชนิดใหม่เป็น
รายได้เสริม ซึง่ พืชชนิดนัน้ ต้องขายได้ราคาดีและสามารถ
เก็บผลผลิตได้ไว ในขณะนัน้ เธอจึงนึกถึง เมล่อนทีก่ ำ� ลัง
ได้รับความนิยมและเป็นพืชที่ปลูกได้ทุกฤดูกาล

พอได้ความรู้ทางด้านเกษตรมาแล้วเธอจึงขอแบ่งที่ดิน
จากคุณแม่มา ๒ ไร่เพือ่ ท�ำเป็นโรงเรือนส�ำหรับปลูกเมล่อน
สองสายพันธุ์คือ พันธุ์สโนกรีนเป็นเมล่อนจากญี่ปุ่น
มีเนื้อสีเขียว ให้รสชาติที่นุ่ม กับพันธุ์ดราก้อนบอล
มีความทนทานเหมาะกับการปลูกในภาคใต้ เนื้อกรอบ
รสชาติหวาน โดยเทคนิคที่อรอนงค์น�ำมาใช้คือการ
ปลูกเมล่อนบนดิน เพราะใช้ปุ๋ยน้อย ท�ำให้เมล่อนที่ได้
แต่ความรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์ทเ่ี ธอเรียนมาไม่ตอบโจทย์ เนือ้ ไม่ฉำ�่ น�ำ้ มาก ผลผลิตจึงอยู่ได้นานขึน้ ไม่เน่าเสียง่าย
การท�ำการเกษตร อรอนงค์จงึ ต้องพยายามไปหาความรู้ จากทัว่ ไปทีเ่ มล่อนจะมีอายุการขายประมาณ ๑ สัปดาห์
ทางด้านเกษตรเพิ่มเติม เพื่อเรียนรู้และท�ำความเข้าใจ ด้วยวิธกี ารปลูกลงดินท�ำให้เมล่อนสามารถมีอายุการขาย
การปลูกเมล่อนตั้งแต่เริ่มต้น
ได้นานถึง ๓ สัปดาห์
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อรอนงค์ แก้วบุตร
ชื่อกิจการ : ไข่มุกเมล่อนฟาร์ม
ข้อคิดการด�ำเนินธุรกิจ : เราจะปลูกสิ่งที่ดีมีประโยชน์
เพื่อส่งต่อความอร่อยให้ท่านอื่น
โครงการที่เข้าร่วม : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ ๑๑ ภายใต้โครงการสร้างและบ่มเพาะผูป้ ระกอบการ
รายใหม่ (NEC)
๔/๔ ม.๔ ต.สานักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา ๙๐๑๒๐
๐๘-๙๙๘๙-๓๕๐๕

“ตอนนั้นปัญหาคือ ผลิตมาแล้วไม่รู้จะไปขายใคร จึงไป
อบรมเพิม่ เติมกับโครงการสร้างและบ่มเพาะผูป้ ระกอบการ
รายใหม่ (NEC) กับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑
ได้เรียนรู้การท�ำตลาดและหาช่องทางจ�ำหน่าย ยังได้
ความรู้การเขียนแผนธุรกิจ Business Model Canvas
(BMC) ได้แนวคิดมาต่อยอดธุรกิจ ได้รวู้ า่ คุณค่าผลิตภัณฑ์
ของเราอยู่ตรงไหน”

ไข่มุกเมล่อนฟาร์ม Kaimuk Melon Farm,
Onanong mai

ปัจจุบนั ไข่มกุ เมล่อนฟาร์มมีผลผลิตเมล่อนออกมาประมาณ
๓๐๐ กิโลกรัมหรือประมาณ ๒๐๐ ลูกต่อเดือน นอกจาก
จะจ� ำ หน่ า ยผ่ า นทางเฟซบุ ๊ ก แล้ ว ยั ง มี จ� ำ หน่ า ยใน
ท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ต โรบินสัน เซ็นทรัล สาขาหาดใหญ่
และผลเมล่อนส่วนหนึ่งจะถูกส่งให้ฟาร์มแปรรูปท�ำเป็น
จากทีไ่ ด้ทดลองปลูกเมล่อนด้วยตัวเองและองค์ความรู้ที่ ไอศกรีม
ได้รบั มาท�ำให้อรอนงค์มเี ป้าหมายทีจ่ ะท�ำให้ ไข่มกุ เมล่อน
ฟาร์ม เป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อช่วยเพื่อนเกษตรกร หรือผู้ที่
อยากประกอบอาชีพการเกษตรได้มีแหล่งเรียนรู้เหมือน
ที่เธอได้รับมา
“อยากท�ำเป็นฟาร์มต้นแบบให้กับเกษตรกรได้เรียนรู้
วิธีการน�ำเอาเมล่อนพืชระยะสั้นปลูกเสริม เป็นรายได้
เสริมจากที่เคยปลูกแต่ยางพารา หรือปาล์มน�้ำมัน
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และก็อยากให้ไข่มุกเมล่อนฟาร์ม
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่นักท่องเที่ยวอยากมา
สัมผัส”
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การให้ก�ำลังใจตัวเอง
เรือ
่ ยๆ ตลอดเวลา
หรือการคิดบวก
อย่างน้อยก็เป็นพลัง
ท�ำให้เราไม่ท้อ
และก้าวไปข้างหน้าได้
แม้ต้องเจออุปสรรค

ต�ำม๊ะเตง
น�้ำส้มต�ำส�ำเร็จรูป
นวัตกรรมความอร่อย เปลี่ยนเรื่องยาก
ให้ง่ายแค่เปิดขวด

เมื่อต้องการสร้างมรดกทางธุรกิจให้กับทายาท แต่อาชีพที่ทำ� อยู่แม้จะ
มีรายได้เป็นกอบเป็นก�ำ แต่ไม่พอสานต่อความฝันที่อยากมีธุรกิจเป็น
ของตนเอง จึงท�ำให้ ณัฐณิชา ทองบางพระ เริ่มออกเดินทางตาม
หาความฝันในวัยสี่สิบต้นๆ ที่ต้องบอกว่าเส้นทางชีวิตเริ่มเปลี่ยนเพียง
เพราะคอร์สเรียนวันเดียว เมือ่ เธอกลายเป็นตัวแทนของเพือ่ นทีต่ อ้ งไปเรียน
ต�ำส้มต�ำกับเจ๊ต๊อกแต๊ก หรือ “พรปวีณ์ กิจทรัพย์บารมี” เจ้าของร้าน
ส้มต�ำ “แรด-แซ่บ-นัว” เจ้าดังในตลาดน�้ำคลองลัดมะยม ย่านตลิ่งชัน
หลักสูตรต�ำส้มต�ำเพียงหนึง่ วันส�ำหรับบางคนอาจปล่อยเป็นแค่ความรู้
เพิ่มเติมสะสมในสมอง แต่ส�ำหรับอดีตนักการตลาดบริษัทประกันภัย
เธอมองว่านอกจากความรู้ทไี่ ด้รบั มาแล้วยังเห็นช่องว่างทางการตลาด
ที่สามารถน�ำไปต่อยอดเป็นธุรกิจที่แตกต่างจากที่เรียนได้ โดยการท�ำ
ส้มต�ำทีม่ กี ารแยกน�ำ้ แยกเนือ้ ขายเป็นส้มต�ำส�ำเร็จรูป พร้อมกับท�ำน�ำ้ ส้มต�ำ
ส�ำเร็จรูป ทัง้ สองผลิตภัณฑ์นจี้ งึ กลายเป็นทีม่ าของผลิตภัณฑ์ ต�ำม๊ะเตง
ที่เกิดขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์กับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันที่ต้องการ
ความสะดวก รวดเร็ว ไม่ค่อยมีเวลาท�ำอาหารรับประทานเอง
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ เธอจึงได้ท�ำการตลาดออนไลน์บวกกับ
การออกบูทไปตามแคมป์ท่องเที่ยว ตามสหกรณ์ เริ่มท�ำให้ ต�ำม๊ะเตง
ขยายวงเป็นทีร่ ้จู กั กว้างขึน้ ผ่านไปเพียงปีกว่าจากยอดขายเริม่ ต้นเพียง
วันละ ๕ ขวดขยับเป็น ๒๐๐-๓๐๐ ขวดต่อเดือน รวมทั้งมีการสั่งซื้อซ�ำ้
จากลูกค้ากลุ่มเดิม ยิ่งเพิ่มความมั่นใจให้ณัฐณิชาตัดสินใจออกจาก
งานประจ�ำเพื่อมุ่งหน้าปั้นแบรนด์ ต�ำม๊ะเตง อย่างจริงจัง
เธอบอกว่า จุดเด่นของ ต�ำม๊ะเตง คือ สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ทกุ เพศ
ทุกวัย แม้แต่คนท�ำอาหารไม่เป็นก็สามารถท�ำได้แถมท�ำได้ง่ายสะดวก
แค่เปิดขวดน�ำน�้ำส้มต�ำส�ำเร็จรูปไปปรุงเพิ่มเติมรสชาติให้ถูกปากลิ้น
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ณัฐณิชา ทองบางพระ

ตนเองได้ตามชอบ ปัจจุบันน�้าส้มต�าส�าเร็จรูปมี ๒ สูตร
คือ ปลาร้า กับ ต�าไทย โดยสูตรต�าไทยยังสามารถพลิกแพลง
เป็นน�้าย�าหรือน�้าจิ้มซีฟูดได้อีกด้วย
แม้สูตรน�้าส้มต�าส�าเร็จรูปเริ่มลงตัว แต่ณัฐณิชายังคง
เดินหน้าพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความ
น่าเชือ่ ถือให้กบั ลูกค้าและขยับสูเ่ ส้นทางความเป็นมืออาชีพ
มากขึน้ โดยเฉพาะการท�าให้สนิ ค้าได้มาตรฐานจะท�าให้
การขยายช่องทางจ�าหน่ายท�าได้ง่ายขึ้น ฉะนั้นสิ่งใดที่
ไม่ร้เู ธอก็ค้นคว้าหรือไปขอความรู้จากผู้เชีย่ วชาญ แม้แต่
การเข้าร่วมโครงการสร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการ
รายใหม่ (NEC) โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่เจ้าตัว
บอกว่า ได้รบั ประโยชน์มากมาย เช่น การเขียนแผนธุรกิจ
ทางการตลาด Canvas ๙ ช่อง ช่วยให้มองเห็นกลุ่ม
ลูกค้า ช่องทางการตลาดชัดเจนขึ้น และยังได้มุมมอง
ของเพื่อนๆ ในธุรกิจอื่นๆ ที่เข้าร่วมอบรมก็สามารถ
น�ามาปรับใช้กับสินค้าของตัวเองได้เช่นกัน
“ส่วนตัวที่ธุรกิจเติบโตมาได้สองปีเพราะสิ่งหนึ่งคือ
การเข้าถึงลูกค้าเป็นส�าคัญ ทุกครัง้ ทีล่ ูกค้าซือ้ ไปแล้วมัก
จะถามลูกค้าว่าเป็นอย่างไร แต่ทั้งนี้สินค้าก็จะต้องมี
มาตรฐานทีเ่ ป็นตรงกลาง เพราะการท�าอาหารไม่สามารถ
ท�าให้ถูกปากลูกค้าได้ทุกคน แต่ถ้าสูตรที่เราปรับจน
ลงตัวแล้ว ถ้าผู้บริโภคกลุ่มนี้ถูกปากกับรสชาติของเรา
เขาก็จะกลายมาเป็นลูกค้าแบรนด์น้รี ะยะยาว”
เมื่อถามถึงเส้นทางของต�าม๊ะเตง ในอนาคต สาวใต้
เจ้าของแบรนด์ขยายความให้ฟังว่า แผนต่อไปคือ การ
ยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์สสู่ ากล เช่น การผลิตน�า้ ส้มต�า
ที่ได้มาตรฐาน อย.ที่ต้องผ่านการฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ

ชื่อกิจการ : ต�าม๊ะเตง
ข้อคิดการด�าเนินธุรกิจ : คิดได้ ท�าทันที และมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ
รักในสิ่งที่ท�า จะน�าพาไปสู่ความส�าเร็จ
โครงการที่เข้าร่วม : หลักสูตรโครงการ NEC-CEFE
ภายใต้ โครงการสร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการ
รายใหม่ (NEC)
เกียรติบัตร
• สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์
และนวัตกรรม ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม
๕๒/๑๑๖ ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขต
บางเขน กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐
๐๘-๙๑๒๑-๙๙๙๖
ต�าม๊ะเตง
lom9

๑๑๕ องศาเซลเซียส และปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เป็น
ขวด PP จะท�าให้ผลิตภัณฑ์เก็บได้นานขึ้นถึงหนึ่งปี
รวมทั้งพัฒนาฝาปิดขวดเป็นจุกเปิดแล้วสามารถปิด
เก็บได้เมื่อลูกค้ารับประทานไม่หมด รวมทั้งมีแผนที่จะ
พัฒนาเป็นขวดขนาดพกพา และท�าเป็นกระเช้าของขวัญ
น�า้ ส้มต�าส�าเร็จรูป ขยายช่องทางจ�าหน่ายไปยังร้านขาย
ของฝาก ร้านขายของช�าอีกด้วย
“เราต้องพัฒนาตัวเองเรือ่ ยๆ ต้องเดินไปข้างหน้า ไปให้สดุ
ท�าให้เต็มที่ อย่างน้อยหัวใจเราพองโตทุกครัง้ เมือ่ คนเริม่ รูจ้ กั
หรือจดจ�าแบรนด์เราได้ แล้วมันจะเกิดความภูมใิ จขึน้ มา
เมือ่ เราท�าส�าเร็จ และไปถึงเป้าทีเ่ ราอยากมีธรุ กิจสักอย่าง
ที่เป็นของตัวเองเพื่อเป็นมรดกให้กบั ลูก”
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เพื่ ออนาคตทีด
่ ี
เราไม่สามารถจมอยู่กับ
ปัญหาได้ ทุกครั้งทีเ่ จอ
ปัญหา เรียนรู้แก้ไข ให้เก็บ
เป็นประสบการณ์ ถือว่า
เป็นข้อดีทเี่ ราสามารถได้รู้
ในสิ่งผิดพลาดนั้นก่อน
แล้วเรามาแก้ไข ต่อยอด
พั ฒนาให้ดีขน
ึ้

Fruitaya
นวัตกรรมเพื่ อคนรักสุขภาพ
จากสวนเกษตรแก้วมังกร

หากยอมแพ้ให้กบั ปัญหา ชีวติ การท�ำเกษตรคงจบตัง้ แต่เกิดโรคระบาดท�ำให้
การปลูกส้มในปี ๒๕๔๐ ต้องประสบปัญหาอย่างหนัก นอกจากไม่ท้อ
แล้วในทางตรงกันข้าม ฉัตรโสรฬ บุณยาคุมานนท์ มองว่า ปัญหา
คือบทเรียนล�้ำค่า เขาจึงเป็นเกษตรกรไทยรายแรกๆ ที่ตัดสินใจน�ำ
แก้วมังกรมาปลูกในเมืองไทยตั้งแต่ตอนนั้น
“เพือ่ อนาคตทีด่ ี เราไม่สามารถจมอยู่กบั ปัญหาได้ ทุกครัง้ ทีเ่ จอปัญหา
เรียนรู้แก้ไข ให้เก็บเป็นประสบการณ์ ถือว่าเป็นข้อดีที่เราสามารถได้รู้
ในสิ่งผิดพลาดนั้นก่อนแล้วเรามาแก้ไข ต่อยอด พัฒนาให้ดขี ึ้น”
เมือ่ ไม่จมกับปัญหา สามารถหาทางแก้เรือ่ งโรคระบาดด้วยการปลูกพืช
ชนิดใหม่ แต่ดว้ ยความทีแ่ ก้วมังกรยังเป็นผลไม้ทคี่ นไทยยังไม่คอ่ ยรูจ้ กั
ทั้งรูปลักษณ์และรสชาติซึ่งยังเป็นที่กังขาส�ำหรับผู้บริโภคเมืองไทย
ในขณะนัน้ นับเป็นอุปสรรคใหม่ทที่ ้าทายเจ้าของสวนเกษตรแก้วมังกร
แม้จะหันไปเน้นตลาดต่างประเทศ ก็ยงั ติดปัญหาผิวแก้วมังกรทีอ่ อกมา
ไม่สวยทุกลูกกลายเป็นอุปสรรคส�ำหรับการท�ำตลาดส่งออก
แต่ถา้ พิจารณาถึงคุณสมบัตขิ องแก้วมังกรแล้วนัน้ ฉัตรโสรฬบอกว่าเป็น
ผลไม้ทมี่ ปี ระโยชน์มากมาย มีไฟเบอร์สงู ช่วยในการขับถ่าย มีพรีไบโอติก
ช่วยปรับสมดุลล�ำไส้ มีวติ ามิน D, C ช่วยในเรือ่ งสารต้านอนุมลู อิสระ ฯลฯ
ท�ำให้เขามองว่าหากน�ำแก้วมังกรไปแปรรูปจะช่วยสร้างมูลค่าได้มากขึน้
จึงได้ไปร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์แปรรูป
แก้วมังกรออกมาได้ถึง ๓ ชนิดคือ แยม น�ำ้ แก้วมังกร และแก้วมังกร
อบแห้ง จ�ำหน่ายภายใต้ชอื่ แบรนด์ Fruitaya : ฟรุตทาย่า
“ผลิตภัณฑ์ทกุ ตัวของเราออกแนว Function Food ไม่มีการเติมน�้ำตาล
เข้าไป โดยเฉพาะแยมแก้วมังกรของเราเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่
ไม่มนี ำ�้ ตาลแต่ใช้วธิ กี ารเคีย่ วแก้วมังกรจนได้ออกมาเป็นแยม กลายเป็น
สินค้าที่ตอบโจทย์กลุ่มคนรักสุขภาพ”
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ฉัตรโสรฬ บุณยาคุมานนท์
ชื่อกิจการ : สวนเกษตรแก้วมังกร
ข้อคิดการด�ำเนินธุรกิจ : ปัญหามีไว้แก้ ไขและเรียนรู้
โครงการที่เข้าร่วม : หลักสูตรโครงการ NEC-CEFE
ภายใต้ โครงการสร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการ
รายใหม่ (NEC)
เกียรติบัตร :
• ได้รับตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดชัยนาท ปี
พ.ศ.๒๕๔๗ รางวัลมาตรฐานผลิตภัณฑ์มวลชน
๑๕ หมู่ ๓ ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
แม้ปญ
ั หาทางด้านผลผลิตได้รบั การแก้ไขแล้ว แต่เจ้าของ
๑๒๑๗๐
แบรนด์ Fruitaya มองว่า เกษตรกรอย่างเขาอาจไม่เข้าใจ
๐๘-๔๙๗๗-๙๗๗๐, ๐๘-๑๓๔๓-๒๖๒๗
เรื่องการท�ำธุรกิจมากนักจึงได้ไปเสริมองค์ความรู้ทาง
แก้วมังกร สวนเกษตรแก้วมังกร Kenny
ด้านนีก้ บั โครงการสร้างและบ่มเพาะผูป้ ระกอบการรายใหม่
Dragonfruit รังสิตคลอง ๑๐,
(NEC) ซึ่งช่วยเปิดมุมมองการท�ำธุรกิจให้เป็นมืออาชีพ
Kenny Dragonfruit, Fruitaya
มากขึ้น ทั้งวิธีการท�ำแผนธุรกิจ การวาง Position ของ
แบรนด์สินค้า รวมทั้งได้คอนเน็กชันจากเพื่อนๆ ที่เข้า
อบรมซึง่ มีอาชีพหลากหลายแต่เป็นประโยชน์หากได้รว่ มมือ อัตราการให้ผลต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการซัพพอร์ต
เนื่องจากเราจะขายเป็นกิ่งพันธุ์ด้วย จะได้แนะน�ำ
พัฒนาต่อยอดธุรกิจซึ่งกันและกัน
ลูกค้าได้อย่างมั่นใจ อยากให้เมื่อพูดถึงแก้วมังกร
ทั้งนี้ในปี ๒๕๖๔ ทางสวนเกษตรแก้วมังกรยังมีแผนที่ ในประเทศไทยนึกถึงสวนเรา นึกถึงแบรนด์ Fruitaya
จะต่อยอดแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแก้วมังกร เป็นอาหาร ที่เราตั้งใจท�ำเต็มที่”
รับประทานเล่นและยังคงคอนเซปต์ Healthy นอกจาก
ผลิตภัณฑ์แปรรูปแล้ว ฉัตรโสรฬยังมองไปถึงการพัฒนา
พันธุ์แก้วมังกร โดยมองไปที่พันธุ์ชมพูพิงกี้ เพราะเป็น
พันธุ์ที่ตอบโจทย์เรื่องการส่งออก เนื่องจากสามารถเก็บ
ผลได้นานถึง ๘-๙ วัน มากกว่าแก้วมังกรพันธุแ์ ดงไต้หวัน
ที่เก็บได้ประมาณ ๕ วัน

“คิดว่าจะเริ่มขายในปีหน้า เพราะเราทดลองปลูกเอง
ตั้งแต่สองปีท่ีแล้วเพื่อให้รู้จักมันดีขึ้นทั้ง วิธีการรักษา
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แคลมป์อิท
ทลายขีดจ�ำกัดของม้าโยก
เสริมสร้างพั ฒนาการของเด็กได้ไม่มีเบื่อ

เป้าของแคลมป์อิทคือ การจัดจ�ำหน่ายทั่วโลก
จึงต้องผลิตของเล่น ในมาตรฐานยุโรป
ทีผ
่ ่านการทดลองและพั ฒนาการต่อ
การประกอบของเล่นในหลายวิธี

หากลองสังเกตดูเวลาทีห่ ารถของเล่นให้เด็กๆ ขับขี่ มักจะ
เจอแบบทีข่ บั เคลือ่ นได้ในทิศทางเดียวแถมยังเปลืองพืน้ ที่
ในบ้าน แต่ของเล่นแบรนด์ Clampit (แคลมป์อทิ ) ทลายขีด
จ�ำกัดของม้าโยก กลายเป็นของเล่นส�ำหรับการขับขีท่ ส่ี ามารถ
เล่นได้หลายรูปแบบ ทัง้ ขับขี่ ต่อประกอบได้หลายรูปแบบ
และใช้ชอล์กไร้ฝุ่นวาดรูปลงบนแผ่นไม้ได้ไม่เบื่อ
และพัฒนาการต่อการประกอบของเล่นในหลายวิธี
จนสุดท้ายค้นพบว่าวิธีการแคลมป์โดยการหนีบด้วย
สมฤทัย เลิศเทวศิริ เจ้าของบริษทั แฮปปีเ้ ฮลท์พลัส จ�ำกัด เทเปอร์ล็อก (Taper Lock) เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด
ผู้ผลิตของเล่นแบรนด์แคลมป์อทิ เล่าถึงความตัง้ ใจทีจ่ ะ ที่จะประกอบของเล่นเป็นรูปร่างต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ผลิตของเล่นแนวคิดใหม่ว่า “ของเล่นแบรนด์แคลมป์อทิ เครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ เรือด�ำน�้ำ รถยนต์ รถดับเพลิง
น�ำหลักการออกแบบอย่างยัง่ ยืนมาใช้ในการผลิตของเล่น
แนวคิดใหม่ทเี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมทัง้ วัสดุ กระบวนการ “ของเล่นโดยทัว่ ไปจะสามารถประกอบร่างได้แบบเดียว
ผลิตที่มีทั้ง Recycle, Reduce, Reuse ใช้การดีไซน์ให้ง่าย แต่สนิ ค้าของเรา ๑ ชนิดสามารถประกอบได้หลากหลายแบบ
การประกอบที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์กาวมาช่วย เพื่อสร้าง ทีส่ ำ� คัญของเล่นทุกชิน้ สามารถใช้ชอล์กไร้ฝนุ่ วาดรูปและ
ความยัง่ ยืนให้กบั อุตสาหกรรม และสร้างความสุขให้กบั เด็กๆ” ลบได้ ช่วยให้เด็กเรียนรูแ้ ละสร้างจินตนาการควบคูก่ นั ไป”
เป้าของแคลมป์อิทคือ การจัดจ�ำหน่ายทั่วโลก จึงต้อง ของเล่น แคลมป์อทิ เสริมพัฒนาการของเด็กในหลายๆ ด้าน
ผลิ ต ของเล่ น ในมาตรฐานยุ โ รปที่ ผ ่ า นการทดลอง จากการใช้รถขาไถหรือม้าโยกช่วยสร้างเสริมกล้ามเนื้อ
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มัดใหญ่และมัดเล็ก เสริมสร้างการเรียนรูจ้ ากการประกอบ
แผ่นไม้เป็นรูปร่างต่างๆ และสุดท้ายช่วยเสริมสร้าง
จินตนาการและฝึกใช้นิ้วมือด้วยการวาดรูป ทั้งหมดนี้
เป็นการปูพื้นฐานส�าหรับการเติบโตของเด็กๆ ในวัยที่
เหมาะสม ซึ่งจะท�าให้เด็กๆ รู้จักการคิดวิเคราะห์เป็น
และอาจต่อยอดไปเป็นการคิดนวัตกรรมในอนาคต
นอกจากจะถูกใจเด็กๆ แล้วยังถูกใจพ่อแม่ทมี่ กั เจอปัญหา
ของเล่นเต็มบ้าน ของเล่นที่สามารถถอดประกอบได้จึง
ช่วยประหยัดพืน้ ที่ รวมถึง คุณแม่และลูกๆ สามารถเล่น
ร่วมกันได้ ใช้เวลาร่วมกัน สร้างความสุขแห่งครอบครัว
ด้วยกัน
วิธีการสร้างสรรค์ของเล่นแนวคิดใหม่พาให้แคลมป์อิท
คว้างวัลชนะเลิศ Thailand Green Design Award 2019
ประเภทยกระดับคุณภาพชีวิต รวมถึงรางวัลระดับ
นานาชาติอย่างรางวัลเหรียญเงินจากการประกวด
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในงาน IDMA 2019 ที่
ประเทศเยอรมนี

ชื่อกิจการ : บริษัท แฮปปี้เฮลท์พลัส จ�ากัด ของเล่นแบรนด์
Clampit
ข้อคิดการด�าเนินธุรกิจ : เราท�าธุรกิจบนความมุ่งหวังที่จะให้
เป็นของเล่นทีด่ สี า� หรับเด็กในประเทศไทยและทัว่ โลก ถ้าท�าด้วย
ความตัง้ ใจดีและด้วยความรัก เชือ่ มัน่ ว่าทุกอย่างถึงแม้จะผ่าน
อุปสรรคก็สามารถท�าให้ส�าเร็จได้
โครงการทีเ่ ข้าร่วม : หลักสูตร NEC-Survival ภายใต้โครงการ
สร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ (NEC)
รางวัล :
• รางวัลชนะเลิศ Thailand Green Design Award ๒๐๑๙
ประเภทยกระดับคุณภาพชีวิต
• รางวัลเหรียญเงินจาการประกวดสิง่ ประดิษฐ์และนวัตกรรม
ในงาน IDMA ๒๐๑๙
มาตรฐาน
• การรับรองความปลอดภัยมาตรฐานยุโรป (EN๗๑)
• อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่ประกอบง่ายและถอดได้
• สิทธิบตั รการออกแบบระหว่างประเทศ PCT International
Phase (PCT)
๑๒๙๘/๕๐๖ ถ.พระราม ๓ ต.ช่องนนทรี
อ.ยานนาวา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐
๐๙-๒๒๗๘-๗๓๐๙, ๐๘-๔๓๓๒-๗๗๘๓
clampittoy
@clampit

เรียกได้ว่าในแง่มุมของการออกแบบนั้นเหนือชั้น แต่
สมฤทัยรูส้ กึ ว่ายังต้องเติมเต็มในด้านของการบริหารธุรกิจ วางแผนไปจนถึงขั้นตอนการขาย ‘ปรุง’ แผนธุรกิจให้
เหมาะกับตลาด และ ‘เปลีย่ น’ สินค้าให้ตอบโจทย์ลกู ค้า
“เราได้เข้าร่วมโครงการสร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการ ได้มากยิ่งขึ้น ท�าให้เราเป็น SME ที่แข็งแกร่งขึ้นมาได้
รายใหม่ (NEC) โดยที่เป็นผู้ประกอบการใหม่แทบไม่มี และพร้อมพัฒนาเป็น SME ที่ดีพร้อม เพราะเรามุ่งหวัง
ความรู้ด้านธุรกิจเลยได้เข้ามาเรียนรู้ เป็นผู้ประกอบการ ที่จะเป็นธุรกิจที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืน
ที่ได้รับการ ‘ปั้น’ ว่าจะต้องท�าธุรกิจอย่างไรตั้งแต่การ ให้กับประเทศ”
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Tann:D
นวัตกรรมเส้นโปรตีนจากไข่ขาว ๑๐๐%
พร้อมเสิร์ฟตลาดโลก

ทุกประเทศทัว่ โลกพยายามทีจ
่ ะลดอัตราการเป็น
โรคอ้วน ซึง
่ ถ้ามองเป็นโอกาสนีค
่ อ
ื ตลาดทีใ่ หญ่มาก
เราจึงพั ฒนาเส้นโปรตีนจากไข่ขาว ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
ทีส
่ ามารถทดแทนแป้ง ให้โปรตีนสูง พลังงานต�ำ่
ตอบตลาดคนรักสุขภาพ

หลังจากที่มองเห็นว่า คนไทยเริ่มมีปัญหาสุขภาพกัน
มากขึน้ โดยคนไทย ๑ ใน ๓ เป็นโรคอ้วน ซึ่งสูงเป็น
อันดับ ๒ ของอาเซียนรองจากมาเลเซีย ขณะที่อาหาร
หลักของคนไทยอย่างข้าวหรือก๋วยเตีย๋ วกลับเต็มไปด้วย
แป้ง ตัวการเพิม่ น�ำ้ หนักและระดับน�ำ้ ตาลในเลือด อาจารย์
จากภาควิชาโภชนาการและการก�ำหนดอาหาร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
เป็นโอกาสนีค่ อื ตลาดทีใ่ หญ่มาก เราจึงพัฒนาเส้นโปรตีน
จากไข่ขาว ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ที่สามารถทดแทนแป้ง
สถาพร งามอุโฆษ ผู้ก่อตัง้ บริษทั ทานดี อินโนฟูด จ�ำกัด ให้โปรตีนสูง พลังงานต�ำ่ ตอบตลาดคนรักสุขภาพ ผูป้ ว่ ย
จึงได้พัฒนา “ทานน์ดี” (Tann:D) ผลิตภัณฑ์เส้นโปรตีน โรคไต ผู้สูงวัย หรือแม้แต่ผู้ที่ต้องการควบคุมน�้ำหนัก
จากไข่ขาว ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ขึ้นเป็นเจ้าแรกในไทย
ให้สามารถกินได้อย่างมีความสุข โดยใช้ชื่อว่าทานน์ดี
เพราะเชือ่ ว่า คนจะมีสขุ ภาพทีด่ ไี ด้ตอ้ งเริม่ จากการทานดี”
“โดยปกติคนไทยไม่กนิ ข้าวก็กนิ เส้น เบือ่ ข้าวก็กนิ ก๋วยเตีย๋ ว
แต่ก๋วยเตี๋ยวในตลาด ๘๐-๙๐ เปอร์เซ็นต์มีแต่แป้ง ทานน์ดสี ามารถน�ำไปใช้ทดแทนเส้นแป้งได้ในหลากหลาย
และให้พลังงานสูง ขณะทีค่ นไทยเริม่ กินแป้งน้อยลงเรือ่ ยๆ เมนู เช่น ก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน ซุป ลอดช่อง บัวลอย
เพราะรู้สึกว่าท�ำให้อ้วน ที่มากไปกว่านั้นคือทุกประเทศ แม้กระทัง่ ชานมไข่มกุ โดยให้เนือ้ สัมผัสทีน่ ุ่ม ไม่กระด้าง
ทัว่ โลกพยายามทีจ่ ะลดอัตราการเป็นโรคอ้วน ซึง่ ถ้ามอง ไม่คาว เคี้ยวและย่อยง่าย จึงเป็นนวัตกรรมที่สอดรับ
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กับพฤติกรรมการกินของผูบ้ ริโภค ตอบโจทย์กลุม่ เป้าหมาย
ได้ทุกช่วงวัย โดยในปริมาณ ๑๐๐ กรัม จะให้พลังงาน
ที่ประมาณ ๓๕ กิโลแคลอรี ซึ่งต�่ากว่าบุกและเส้นแก้ว
ทัง้ ยังเป็นพลังงานทีม่ าจากโปรตีนเพียงอย่างเดียว แตกต่าง
จากผลิตภัณฑ์ทดแทนแป้งอื่นๆ ในท้องตลาด ขณะที่
ปัจจุบนั ยังไม่มใี ครท�าเส้นแป้งจากไข่ขาว ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
จึงเป็นแต้มต่อในเชิงธุรกิจ รวมถึงโอกาสในตลาดโลกที่
เทรนด์ของอาหารเพื่อสุขภาพยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
อีกด้วย

ชื่อกิจการ : บริษัท ทานดี อินโนฟูด จ�ากัด แบรนด์
ทานน์ดี (Tann:D) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ส้ น โปรตี น จากไข่ ข าว
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
ข้อคิดการด�าเนินธุรกิจ : “การท�าธุรกิจต้องมองถึงประโยชน์
ของผูบ้ ริโภคและประเทศชาติเป็นหลัก ผูบ้ ริโภคต้องได้ประโยชน์
สูงสุด และต้องเพิม่ มูลค่าให้กบั สินค้าเกษตรของไทยให้มากขึน้
รวมถึงต้องสร้างนวัตกรเพื่อให้ประเทศเดินหน้าไปได้ด้วย
นวัตกรรม”
โครงการทีเ่ ข้าร่วม : หลักสูตร NEC-Survival ภายใต้โครงการ
สร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ (NEC)
รางวัลที่ ได้รับ
• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับอุดมศึกษา การประกวด
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประจ�าปี ๒๕๖๒ ในงานประชุม
วิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ทานน์ดีขายผ่านช่องทางออนไลน์
เป็นหลัก ทั้งทางเฟซบุ๊ก และอินสตาแกรม ในอนาคต
พวกเขาวางแผนทีจ่ ะวางจ�าหน่ายในร้านจ�าหน่ายสินค้า
๔ ซ.๑๑๐/๑ ถ.เพชรเกษม
เพื่อสุขภาพ ตลอดจนท�าตลาดต่างประเทศ โดยอยู่
หนองค้างพลู หนองแขม กทม. ๑๐๑๖๐
ระหว่างพัฒนาสินค้าให้สามารถอยู่ในอุณหภูมหิ ้องปกติ
๐๖-๑๔๙๖-๓๕๕๖
tannd.th
ได้ ๑ ปี เพือ่ รองรับตลาดส่งออก รวมถึงพัฒนาสินค้าให้
tannd.th
หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของเส้นพร้อมรับประทาน
และผลิตภัณฑ์ Ready to Eat ทั้งคาวและหวาน ที่คนรัก
สุขภาพต้องมีตดิ บ้าน โดยเชื่อว่าหากสามารถส่งออกได้
ส�าเร็จก็จะเป็นการเพิ่มศักยภาพและมูลค่าให้กับสินค้า การอยูใ่ นสายของนักวิชาการ ท�าให้ขาดความรูใ้ นเรือ่ งธุรกิจ
เกษตรของไทยอีกทางหนึ่งด้วย
สถาพรจึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการสร้างและบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการรายใหม่ (NEC) เพื่อเติมเต็มองค์ความรู้ที่
เป้าหมายในอนาคต ทานน์ดตี ้องการเป็น Global Brand ขาดหาย ทว่าผลลัพธ์ที่ได้นอกจากองค์ความรู้เรื่อง
ที่เติบโตทั้งเชิงธุรกิจและงานวิจัย มีแบรนด์ที่ตอบโจทย์ ธุรกิจ ยังรวมถึงการได้รู้จักเพื่อนในวงการเดียวกัน
ผูบ้ ริโภคในเชิงอาหารเพือ่ สุขภาพซึง่ รับประทานง่าย สะดวก ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งนั่นช่วยเปิดโลก
อร่อย สุขภาพดี ตอบคอนเซปต์ Easy Happy Healthy การท�าธุรกิจให้กบั คนทีโ่ ตมาทางสายวิชาการอย่างพวก
เพื่อให้คนบนโลกมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน โดยเริ่มต้นที่... เขาได้อย่างมาก
ทานน์ดี
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ถ้าใช้เครือ
่ งมือเทคโนโลยี
แต่ไม่มีการจัดเก็บข้อมูล
ไม่เรียกอัจฉริยะ
เพราะถ้าเป็นเกษตร
อัจฉริยะจริงจะต้องรู้ว่า
ท�ำอะไรไปบ้างแล้ว รวมทั้ง
มีข้อมูลทีส
่ ามารถวิเคราะห์
ผลได้อย่างแม่นย�ำ

ภูกะเหรี่ยงฟาร์ม
พลิกผืนดินบรรพบุรุษ
สู่ผืนนาอัจฉริยะยุค New Normal

เจตนาที่ต้องการรักษาพื้นที่ ๔๐ ไร่ที่เป็นพื้นที่ท�ำการเกษตรตั้งแต่รุ่น
คุณทวดให้ตกทอดไปถึงรุ่นลูก รุ่นหลาน กลายเป็นแรงบันดาลใจให้
ทายาทรุ่นที่ ๕ ปิยะวัฒน จันลา ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้ ภูกะเหรี่ยงฟาร์ม
จ.นครนายก เพื่อสร้างโมเดลธุรกิจการท�ำนาที่ยั่งยืนและตอบสนอง
ผู้บริโภคยุคใหม่ท่ใี ส่ใจเรื่องสุขภาพไม่ต้องการบริโภคของที่มีสารเคมี
เพื่อไปถึงจุดนั้น โมเดลการท�ำนาอัจฉริยะจึงเกิดขึ้น ตั้งแต่การน�ำ
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดต้นทุน เช่น การใช้รถด�ำนา เพื่อควบคุมระดับ
น�้ำในผืนนา เพราะการควบคุมระดับน�ำ้ ได้จะช่วยลดวัชพืช หรือแม้แต่
การน�ำโดรนมาช่วยฉีดพ่นยา จะช่วยลดทั้งต้นทุนและแรงงานคน
เนือ่ งจากการท�ำเกษตรอินทรียต์ อ้ งมีการฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์จำ� นวนมาก
และบ่อยครัง้ อาจถึง ๓ ครัง้ ต่ออาทิตย์ ขณะทีถ่ ้าใช้สารเคมีจะฉีดยาแค่
เดือนละครั้งเท่านั้น
“แนวโน้มของผูบ้ ริโภคนับวันไม่ตอ้ งการสารเคมี ซึง่ เรือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ งยากมาก
ส�ำหรับการท�ำนาในสองสามปีทแี่ ล้ว ผมจึงคิดโมเดลนีข้ นึ้ มาแล้วน�ำไป
ปรึกษากับอาจารย์ที่สอนในโครงการสร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการ
รายใหม่ (NEC) เพือ่ ดูวา่ โมเดลนีส้ ามารถท�ำได้จริงประสบความส�ำเร็จไหม”
นอกจากจะได้คำ� ตอบแล้วการอบรมกับโครงการ NEC ยังท�ำให้ปยิ ะวัฒน
ค้นพบรู้จักกับค�ำว่าการท�ำนาแบบอัจฉริยะที่แท้จริง ที่เดิมเขาคิดว่า
แค่การน�ำเทคโนโลยีมาใช้คือ ความ Smart แล้ว ทั้งที่จริงเทคโนโลยี
หรือเครื่องจักรเป็นแค่เครื่องมือตัวหนึ่งเท่านั้น
“ประเด็นหลักที่อาจารย์สอนผมและเป็นประโยชน์มากคือ ต้องท�ำการ
ตลาดน�ำเกษตรไม่ใช่ทำ� เกษตรน�ำตลาด ก่อนอืน่ ต้องคิดว่าเราจะไปขาย

58

NEC Success Case

ปิยะวัฒน จันลา

ของกับใครแล้วค่อยมาผลิตและก่อนผลิตก็ต้องคิดต่อว่า
สิ่งที่เราจะท�ำตอบโจทย์จริงไหม ถ้าน�ำเทคโนโลยีมาใช้
มีการเก็บข้อมูลหรือไม่ เพราะถ้าใช้เครือ่ งมือเทคโนโลยี
แต่ไม่มกี ารจัดเก็บข้อมูลไม่เรียกอัจฉริยะ เพราะถ้าเป็น
เกษตรอัจฉริยะจริงจะต้องรู้ว่าท�ำอะไรไปบ้างแล้ว รวม
ทั้งมีข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์ผลได้อย่างแม่นย�ำ”

ชื่อกิจการ : บริษัท ภูกะเหรี่ยงฟาร์ม จ�ำกัด
ข้อคิดการด�ำเนินธุรกิจ : ขยันและอดทน
โครงการที่เข้าร่วม : หลักสูตร NEC-Survival ภายใต้
โครงการสร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ (NEC)

๑๐๔/๑ หมู่ท่ี ๑ หมู่บ้าน- ถ.- ต.ศรีนาวา
อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก ๒๖๐๐๐
๐๘-๗๓๖๑-๕๘๒๑
ภูกะเหรี่ยง

จากความรู้ที่ได้รับจากอาจารย์ท�ำให้ปิยะวัฒนเห็นถึง
ความส�ำคัญของการจัดเก็บข้อมูลและเริ่มจัดเก็บข้อมูล
ที่ละเอียดและเป็นระบบมากขึ้น เช่น การจดบันทึก
และท�ำ QR Code กับมะม่วงเพื่อช่วยบันทึกข้อมูล
และตรวจสอบย้อนกลับได้วา่ ผลมะม่วงลูกนีม้ าจากต้นไหน เหล่านีไ้ ปปรับใช้โดยไม่ตอ้ งลองผิดลองถูก เป็นข้อมูลจริง
มีประโยชน์ชว่ ยให้ดแู ลจัดการได้งา่ ยขึน้ หากผลผลิตเกิด ส่งต่อคนอื่นได้จริงๆ”
ปัญหาสามารถตรวจสอบที่มาที่ไปได้
ความส�ำเร็จของภูกะเหรี่ยงฟาร์มที่เกิดเป็นรูปธรรมได้
“ที่ผมท�ำศูนย์ฯ นี้ขึ้นมาก็เพื่อให้เลี้ยงดูคนในชุมชนแล้ว อย่างวันนี้ ปิยะวัฒนเผยว่าเพราะเขาไม่ยึดติดกับวิธี
ยังอยากทีจ่ ะน�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากศูนย์ฯ เป็นโมเดล ทัง้ การ หรือความส�ำเร็จแบบเดิมๆ
ท�ำนา การท�ำไร่เกษตรผสม การเลี้ยงสัตว์รวมทั้งเป็น
แหล่งท่องเที่ยว เปิดให้ทุกคนเข้ามาดู น�ำข้อมูลไปใช้ได้ “ต้องไม่ยดึ ติดสามารถเปลีย่ นแปลงตนเอง พัฒนาตนเอง
โดยผมยินดีทจี่ ะเปิดเผยข้อมูลทัง้ ทีท่ ำ� ส�ำเร็จและไม่สำ� เร็จ ได้กับทุกสภาวะ แต่สิ่งส�ำคัญภายในของเราต้องยึดมั่น
เพือ่ ให้คนรุ่นใหม่อยากกลับไปท�ำเกษตรทีบ่ ้านน�ำข้อมูล ด้วยคุณธรรม”
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ปังอัย
้ ยะ ขนมปังปิ้งไส้เยิม
้
หอมกรุ่นโดนใจไปไกลถึงต่างแดน

การเป็นผู้เล่นในตลาดทีม
่ ีการแข่งขันสูง
อย่างขนมปังหรือเบเกอรีให้แตกต่างนั้น
ไม่ใช่แค่อร่อย แต่สินค้าต้องมีคุณภาพ อยู่ในราคาที่
จับต้องได้ อีกทั้งแบรนด์ต้องมีคอนเซปต์ทช
ี่ ัดเจน
และอย่าลืมมองหานวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาช่วยเพิ่ มขีด
ความสามารถให้กับธุรกิจ

“เดีย๋ วนีก้ ารท�ำธุรกิจไม่ใช่เรือ่ งยาก เพียงแต่วา่ ไม่มใี ครกล้าท�ำ
ต่างหาก...ถ้าคิดจะท�ำ ต้องลงมือท�ำ ให้เวลากับมัน ดีไม่ดคี ณ
ุ
อาจจะเจอปลายทางก่อนผมด้วยซ�้ำ”
จากหนุ่มวิศวะที่ยืนอยู่บนฐานงานประจ�ำและรายได้ที่มั่นคง
มาราว ๑๕ ปี สู่การสานฝันเดินหน้าเติมเต็มเป้าหมายในการ
เป็นเจ้าของธุรกิจ รณชัช พลากรกิตติ หยิบเอาความชอบส่วนตัว
ต่อการลองลิ้มชิมรสขนมปังที่มีอยู่เป็นทุนเดิม พลิกสู่การ
สร้างแบรนด์ ปังอั้ยยะ ขนมปังปิ้งไส้เยิ้ม ที่เพียงแค่ออกงาน
อีเวนต์ชมิ ลางตลาดเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๐ ก็ส่งกลิ่น
หอมเตะจมูกเรียกลูกค้าเข้าคิวรอกินได้อย่างไม่ขาดสาย
และเมือ่ Passion ทีม่ มี าผสมผสานกับการท�ำไส้ใส่สตู รของมือฉมัง
อย่างพีส่ าว ทีเ่ รียกได้ว่า “คิดกันเอง ท�ำกันเอง เป็นไส้กวนสด
ทีใ่ ห้รสชาติธรรมชาติ ซึง่ แตกต่างจากการใช้ผงส�ำเร็จรูป” เสริมทัพ
ด้วยการท�ำแบบตามสัง่ หรือ Made to Order ตามเมนูทลี่ ูกค้า
ต้องการแต่ละชิน้ ๆ โดยเฉพาะหากย้อนไปในช่วง ๓ ปีทผี่ า่ นมา
ร้านขนมปังที่เสิร์ฟแบบร้อนๆ ให้คนได้กนิ แบบอุ่นๆ ลูกค้าสั่ง
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แล้วถึงท�ำแบบนี้ยังมีให้เห็นไม่มากนักอีกด้วย ถือเป็นเชื้อไฟ
ชัน้ ดีทสี่ ง่ ให้แบรนด์นอ้ งใหม่แห่งวงการโลดแล่นได้อย่างสวยงาม
จนถึงทุกวันนี้
ยิ่งไปกว่านั้น การวางคอนเซปต์ร้านด้วยกลิ่นอายของความ
เป็นไทย ในรูปแบบของการตกแต่งด้วยไม้ และใช้หม้ออวย
หม้อทีค่ นโบราณมักใช้ใส่น�้ำมันหมูในการท�ำครัว มาใส่บรรดา
ไส้ต่างๆ ที่ปัจจุบันมีอยู่ถึง ๑๕ ไส้ น�ำทัพโดย ๒ ไส้ซิกเนเจอร์
อย่างไข่เค็มลาวาและนมฮอกไกโด ช่วยสร้างเอกลักษณ์ที่
ไม่ว่าจะไปทีไ่ หน ถ้าเห็นร้านในลักษณะนีต้ ้องนึกถึง ปังอัย้ ยะ
เป็นสิง่ ทีผ่ กู้ อ่ ตัง้ แบรนด์รายนีป้ กั หมุดน�ำมาสร้างความแตกต่าง
ฉีกตลาดจากผู้เล่นรายอื่นๆ

ไม่หยุดเพียงแค่นี้ เมือ่ มีขนมปังก็ต้องมีนมมาช่วยให้คล่องคอ
ทางร้านจึงมีการเพิม่ ไลน์สนิ ค้าด้วยการขนบรรดาชานมรสชาติ
ยอดฮิตต่างๆ พร้อมทัง้ ท็อปปิง้ หลากหลายรายการมาให้ลกู ค้า
ได้เนรมิตเครื่องดื่มที่ใช่กันได้ตามใจชอบ เหล่านี้ล้วนเป็น
วัตถุดบิ ชัน้ ยอดทีร่ ณชัชน�ามาคลุกเคล้าสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง
ที่ไม่เพียงแต่จะท�าให้วนั นี้เขาเองเป็นเจ้าของร้านถึง ๖ สาขา
และมีแฟรนไชส์อีก ๒๐ สาขาในประเทศ ต่อยอดไปถึงการ
ขายมาสเตอร์แฟรนไชส์ไปยังประเทศอินโดนีเซีย ซึง่ มีถงึ ๔ สาขา
ในกรุงจาการ์ตา แม้เพิ่งจะเดินหน้าไปในช่วงต้นปีนี้ก็ตาม
อย่างไรก็ตาม เพือ่ ให้การบุกตลาดเป็นไปอย่างคล่องตัวมากขึน้
เพิม่ ความสะดวกในการจัดเก็บ และลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
การพัฒนาตัวไส้ให้มอี ายุยาวนานขึน้ เป็นสิง่ ทีท่ างแบรนด์ปกั ธง
เอาไว้ ซึง่ การเข้าร่วมอบรมโครงการสร้างและบ่มเพาะผูป้ ระกอบการ
รายใหม่ (NEC) โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ไม่เพียงแต่จะ
ท�าให้เห็นแนวทางของการใช้นวัตกรรม แต่ยังท�าให้ได้เรียนรู้
อีกว่าคนอื่นๆ เขาท�าอะไรกันบ้าง
“ปัจจุบนั ทางแบรนด์มกี ารใช้นวัตกรรมแช่แข็งเข้ามา เพือ่ ท�าให้
ไส้สามารถเก็บได้นาน ๑ เดือน และสามารถน�าไปละลายเพือ่
ใช้ขายลูกค้าโดยทีร่ สชาติยงั คงความอร่อยเหมือนเดิม แต่เมือ่
เรามองไปยังการบุกตลาดต่างประเทศในละแวกเพื่อนบ้าน
อย่าง CLMV หรือกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม จึงต้อง
หานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยยืดอายุการเก็บรักษาไส้ขนมปัง
ให้อยู่ได้นานอย่างน้อย ๓-๖ เดือน ซึ่งเราก�าลังศึกษาร่วมกับ
เมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ Food Innopolis โดยใช้ขอ้ มูลความรู้
ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ NEC ครั้งนี้เข้าไปประกอบ”
ทั้งนี้ รณชัชบอกว่า หากสามารถบุกตลาดเพื่อนบ้าน ซึ่งนิยม
สินค้าจากประเทศไทย เพราะมองว่าเป็นโปรดักต์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ
และยังมีพฤติกรรมการบริโภคที่คล้ายคลึงกันได้ จะเป็นการ
เปิดประตูบานใหญ่แห่งความส�าเร็จให้กบั ทางปังอัย้ ยะ ต่อยอด
จากบันไดอีกขั้นที่ตัวเขาตั้งเป้าว่า จะขยายสาขาร้านของ
ตัวเองอีก ๔ สาขาภายในปีนี้ และพาแฟรนไชส์ในประเทศแตะ
๑๐๐ สาขาภายใน ๕ ปี
“การเป็นผูเ้ ล่นในตลาดทีม่ กี ารแข่งขันสูงอย่างขนมปังหรือเบเกอรี
ให้แตกต่างนั้น ไม่ใช่แค่อร่อย แต่สินค้าต้องมีคุณภาพ อยู่ใน
ราคาที่จับต้องได้ อีกทั้งแบรนด์ต้องมีคอนเซปต์ที่ชัดเจน
หมัน่ ส�ารวจตลาดและเทรนด์ผบู้ ริโภคอยูเ่ สมอ เพือ่ น�ามาพัฒนา
และปรับปรุงสินค้า พยายามมองให้ออกว่า อะไรคือสิ่งที่

รณชัช พลากรกิตติ
ชื่อกิจการ : บริษัท บียอนด์เบค จ�ากัด
ข้อคิดการด�าเนินธุรกิจ : ถ้าคิดจะท�าอะไร ให้วางแผน
และให้ลงมือท�า อย่าคิดอย่างเดียว ให้ลงมือท�าด้วย
จะผิดจะถูกก็ ให้ทดลองเรียนรู้กันไป
โครงการที่ เ ข้ า ร่ ว ม : หลั ก สู ต รแปรรู ป อาหาร
และอาหารแห่งอนาคต ภายใต้โครงการสร้างและบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการรายใหม่ (NEC)
เกียรติบัตร
• DBD มาตรฐานแฟรนไชส์ ๒๕๖๒
• B๒B รุ่น ๒๑ กระทรวงพาณิชย์
• NEC Pitching ๒๕๖๓ รางวัลที่ ๓
๑๔/๓๕ ซ.ราษฎร์พัฒนา ๑๓ แขวง
ราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กทม.
๑๐๒๔๐
๐๙-๑๘๗๑-๓๓๔๗, ๐-๒๙๑๗-๑๖๔๙
pangaiyathailand@gmail.com
http://www.pangaiya.com
๐๙-๑๘๗๑-๓๓๔๗

ตอบโจทย์ตลาด ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า และอย่าลืมมองหา
นวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กบั ธุรกิจ
ในส่วนของการขายแฟรนไชส์กเ็ ช่นกัน เราไม่ควรมองไปที่ตัว
เงินที่จะได้จากคนที่มาลงทุนเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมองไป
ทีค่ วามตัง้ ใจในการลงมือท�าของเขาทีต่ อ้ งมีอยูจ่ ริงด้วย นัน่ ก็เพราะ
การท�าธุรกิจเป็นเรื่องที่ต้องมองระยะยาว ไม่ใช่มองระยะสั้น
ไม่ใช่แค่มาซือ้ ๆ กันแล้วจบไป และไม่ใช่แค่ขายไปแล้วก็ปล่อยไป
นัน่ เอง” หนึง่ ในพนักงานออฟฟิศทีไ่ ม่ใช่แค่คดิ แต่ลกุ ขึน้ มาผันตัว
เป็นเจ้านายตัวเองกล่าวทิ้งท้าย
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ไบโอเมด
อินโนเวชัน
่
คัดนวัตกรรมปั้นผลิตภัณฑ์
เพื่ อยกระดับคุณภาพชีวิต

Innovation for life quality
คือ วิสัยทัศน์ของบริษัทเรา

ปัจจุบันประเทศไทยมีงานวิจัยจ�ำนวนไม่น้อยที่ถูก
วางอยู่บนหิ้ง ไม่ถูกหยิบมาต่อยอดเชิงพาณิชย์กว่า
๕๔๐,๐๐๐ ผลงาน เมื่อมีของดีมากมายขนาดนั้น
ภัทรพงษ์ พลเสน จึงร่วมกับเพื่อนอีก ๒ คนตั้งบริษัท
ไบโอเมดอินโนเวชั่น ขึ้นมาเพื่อคัดเอางานวิจัยหรือ
นวัตกรรมดีๆ มาปัน้ ต่อเป็นผลิตภัณฑ์ขายจริงในท้องตลาด
“Innovation for life quality คือ วิสัยทัศน์ของบริษัทเรา” ภูมคิ ้มุ กัน ป้องกันไข้หวัดและผลกระทบจาก PM2.5 เป็น
ภัทรพงษ์บอกเช่นนั้น
ผลิตภัณฑ์ทเี่ หมาะกับคนเมืองในยุคนี้ และเครือ่ งดืม่ เพือ่
สุขภาพแบรนด์ Free Rice ที่ซื้อสิทธิบัตรงานวิจัยจาก
“Innovation คืองานวิจัย ซึ่งประเทศไทยมีงานวิจัยที่ดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาต่อยอด
และหลากหลายอยู่แล้ว ท�ำอย่างไรจะน�ำมายกระดับ โดยเน้นการเสริมธาตุเหล็ก บ�ำรุงระบบเลือดและสร้าง
คุณภาพชีวิตของคนไทยได้”
เม็ดเลือดแดงใหม่ให้กบั ผูส้ งู วัยหรือผูท้ มี่ กี ารสูญเสียโลหิต
เขาพุ่งเป้าไปที่การหยิบเอางานวิจัยเกี่ยวกับการเกษตร
โดยเริม่ จาก “ข้าว” น�ำมาพัฒนาเป็นอาหารเสริมโปรตีน
ผสมสารสกัดจากข้าวหอมนิลในชื่อแบรนด์ Umelo ช่วย
เสริมสร้างและซ่อมแซมร่างกายส่วนทีส่ กึ หรอ ช่วยกระตุน้

62

NEC Success Case

ความท้าทายของธุรกิจนี้ คือผลิตภัณฑ์นั้นมาจากงาน
วิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการรักษาคน ป้องกันโรค ความท้าทาย
คือการเชื่อมโยงงานวิจัยในห้องแล็บ ห้องปฏิบัติการใน
มหาวิทยาลัยเข้ากับโรงงานผลิตและต้องปรับกระบวนการ

ภัทรพงษ์ พลเสน

หากพวกเขาสามารถท�าให้ธุรกิจเติบโตได้ดี คนที่ได้รับ
ประโยชน์คือเกษตรกรที่มีรายได้มากขึ้น ทีมนักวิจัยที่มี
ทัง้ งบประมาณและก�าลังใจในการพัฒนางานออกมาสูต่ ลาด
ผู้บริโภคทีไ่ ด้รบั สารอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง และบริษทั ทีไ่ ด้รบั ผลก�าไร เป็นการสร้างคุณภาพ
ชีวิตทั้งในด้านอาชีพ รายได้ และสุขภาพให้กับคนไทย

ชื่อกิจการ : บริษัท ไบโอเมดอินโนเวชั่น จ�ากัด
(Biomed Innovation Company Limited)
ข้อคิดการด�าเนินธุรกิจ : เราเป็นคนรุ่นใหม่ที่เริ่มจาก
เอางานวิ จั ย มาท� า ธุ ร กิ จ เรารู ้ ว ่ า การท� า ธุ ร กิ จ
มีความเสี่ยง แต่ท�าอย่างไรที่จะเรียนรู้จากสิ่งที่ลงมือท�า
เรียนรู้ ให้ ไว ล้มก็ลุกให้ ไว ความส�าเร็จก็จะมาถึงสักวัน
โครงการที่เข้าร่วม : หลักสูตร NEC อาหารแปรรูป
และอาหารแห่งอนาคต ภายใต้โครงการสร้างและบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการรายใหม่ (NEC)
มาตรฐาน :
• ระบบการผลิ ต โดยโรงงานมาตรฐาน GMP
อย.ประเทศไทย และสหรัฐอเมริกา USFDA/HACCP/
HALAL
• ตรวจสอบข้อมูลโภชนาการ Nutrition Fact โดยห้อง
ปฏิบัติการมาตรฐานคณะกรรมการอาหารและยา

ภัทรพงษ์คร�่าหวอดอยู่ในวงการงานวิจัยจากการท�างาน
ด้าน Innovation Business Development ที่ศูนย์นาโน
เทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) แต่เป็นมือใหม่ในเรื่อง
การบริหารธุรกิจ สิง่ ทีเ่ ขาท�าคือมองหาหน่วยงานทีส่ ามารถ
บ่มเพาะธุรกิจ Startup อย่างเขาให้กลายเป็นมือโปร
จึงเข้าร่วมโครงการสร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการ
รายใหม่ (NEC)

๓๗/๒๗๖ ม.๓ หมู่บ้าน พฤกษาวิลเลจ ๓
ถ.เลียบคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
๐๙-๗๒๐๘-๕๕๗๙
@Umelo
Umelo
Umelo

ผลิตให้ไม่มีความซับซ้อน และเหมาะกับศักยภาพของ
ผู้ประกอบการใหม่

“พวกเราเป็นเด็กทุนทางวิทยาศาสตร์ ไม่ได้เกีย่ วข้องกับ
ธุรกิจเลย เราอยากเรียนรู้เรื่อง Business Model Canvas
และทดลองตลาดด้านไอเดีย ผู้เชี่ยวชาญหรือกรรมการ
ในโครงการได้ให้คา� แนะน�าให้เราในการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตและกระบวนการจัดจ�าหน่าย เราฟังความคิดเห็น
จากคณะกรรมการ จนคว้ารางวัลมาได้ เป็นการบอกว่า
เราเลือกสิทธิบตั รงานวิจยั ไม่ผดิ ตัว ธุรกิจมีความเป็นไปได้”

ผลิตภัณฑ์จากข้าวคือเฟสแรก เฟสต่อไปเราจะได้เห็น
ผลงานการพัฒนากระบวนการผลิตสมุนไพร ไม่วา่ จะเป็น
ใบบัวบก กระชาย ขมิ้นชันที่กลายมาเป็นอาหารเสริม
ป้องกันโรคต่างๆ จากบริษัท ไบโอเมดอินโนเวชั่น
เป้าหมายใหญ่คือการสร้างแบรนด์เครื่องดื่มสมุนไพร
ที่สามารถไปตีตลาดโลกได้
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เจียะปึ่ ง
ชุดเครื่องข้าวต้มส�ำเร็จรูป นวัตกรรม
กู้วิกฤตโควิด-19 จาก Lhong Tou Café

เราเป็นเพี ยง SME รายเล็กๆ
เรือ
่ งบางอย่างก็ไม่ได้มีความรู้ลึก การได้ผู้รู้มาชี้
แนวทางให้ ท�ำให้เกิดความมั่นใจมากขึน
้ และสามารถ
พั ฒนาต่อยอดไปได้ไกลกว่าเดิมด้วย

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้
หลายธุรกิจต้องได้รับผลกระทบต่อเนื่องไปตามๆ กัน
“หลงโถว” คาเฟ่สไตล์จีนร่วมสมัย จุดเช็กอินถ่ายรูป
ยอดนิยมทั้งจากชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
บนถนนเยาวราช บริเวณสี่แยกเฉลิมบุรี เป็นอีกหนึ่ง
กิจการที่ต้องปิดตัวลงชั่วคราวตามมาตรการป้องกัน
การแพร่กระจายของโรคตามค�ำสัง่ จากภาครัฐ จากหน้าร้าน
ทีเ่ ปิดขายไม่ได้ ท�ำให้ตอ้ งคิดหาวิธสี ร้างรายได้จากช่องทาง
อืน่ เพิม่ เข้ามา จึงเกิดเป็นนวัตกรรมชุดรวมเครือ่ งข้าวต้ม
“เจียะปึ่ง” ซึ่งน�ำมาจากเมนูเด่นของร้าน จากที่ต้อง
นั่งรับประทานอยู่ในร้านก็กลายเป็นชุดเครื่องข้าวต้ม
พร้อมปรุงส่งขายไปทั่วประเทศ เกิดเป็นโอกาสสร้าง
รายได้เพิม่ เติมเข้ามาให้กบั ธุรกิจในอีกรูปแบบหนึง่
“หลงโถว คาเฟ่ (Lhong Tou Caféé) เราเป็นร้านคาเฟ่สไตล์จนี
ร่วมสมัยทีเ่ กิดจากการรวมตัวและระดมความคิดของเพือ่ น
๓ คน คือ สถาปนิก เชฟท�ำอาหาร และนักออกแบบภายใน
ค�ำว่า หลงโถว เป็นภาษาจีนแปลว่า “หัวมังกร” เพราะ
ตัวร้านตัง้ อยูห่ วั ถนนเยาวราช เราเป็นคาเฟ่ทเ่ี น้นการสร้าง
ประสบการณ์แบบ Experience ให้กับลูกค้า ตั้งแต่การ
ออกแบบตกแต่งร้าน เมนูหน้าตาอาหารและเครือ่ งดืม่ ทีม่ ี
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การปรับรูปแบบให้มีความทันสมัย ขณะเดียวกันก็คง
กลิ่นอายความเป็นจีนและความเป็นเยาวราชไว้ด้วย
“ในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา ต้องปิดหน้าร้านไปเกือบ
หนึง่ เดือน จึงพยายามช่วยกันคิดหาวิธสี ร้างรายได้เข้ามา
ขณะเดียวกันก็ดูว่ามีอะไรบ้างที่น่าจะตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้าที่ต้องกักตัวอยู่บ้านในช่วงนี้ได้บ้าง
เลยนึกถึงเมนูขายดียอดนิยมของร้าน คือ ชุดข้าวต้ม
โป๊ยเซียน โดยใน ๑ เซตจะประกอบไปด้วยกับข้าว ๘ อย่าง
โดยเราน�ำมาดัดแปลงท�ำเป็นชุดเครือ่ งข้าวต้มแบบ Ready
to Cook พร้อมส่งในชื่อ “เจียะปึ่ง” ขายในราคาชุดละ
๓๙๙ บาท เริ่มจากส่งผ่านแอปพลิเคชันดิลิเวอรี
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลก่อน เมื่อออกสื่อมากขึ้น
ลูกค้าต่างจังหวัดเริม่ ติดต่อเข้ามา จึงขยายส่งผ่านไปรษณีย์
ไปทั่วประเทศด้วย ท�ำให้มีช่องทางสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

เอกชัย อุ่นทรัพย์

อีกรูปแบบหนึง่ ให้กบั ร้าน และยังเป็นพืน้ ทีใ่ ห้เราได้สอื่ สาร
แบรนด์ออกไปยังผู้บริโภคในช่วงที่ร้านต้องปิดตัวด้วย”
เอกชัย อุ่นทรัพย์ Project Manager Lhong Tou Caféé
เล่าที่มาของสินค้านวัตกรรมที่เกิดจากวิกฤต จนกลาย
เป็นโอกาสใหม่ให้กบั ธุรกิจขึ้นมา
จุดเด่นของชุดเครือ่ งข้าวต้มเจียะปึ่ง คือ เลือกใช้วตั ถุดบิ
ในเยาวราชทัง้ หมด ท�ำให้นอกจากช่วยพยุงธุรกิจให้ผา่ นพ้น
วิกฤตไปได้แล้ว ยังเป็นการสนับสนุนต่อยอดและส่งเสริม
วัฒนธรรมอาหารการกินแบบเยาวราชออกไปด้วย โดย
นอกจากชุดเครือ่ งข้าวต้มพร้อมส่งแล้ว ในพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ
และปริมณฑลยังมีการเพิ่มเมนูซิกเนเจอร์อย่างชาไทย
๒ ลิตรที่แถมฟรีเครื่องตีฟองนมไปให้กบั ลูกค้าด้วย

ชือ่ กิจการ : Lhong Tou Café ผลิตภัณฑ์ชดุ รวมเครือ่ ง
ข้าวต้มพร้อมส่ง “เจียะปึ่ง”
ข้อคิดการด�ำเนินธุรกิจ : สิ่งที่หลงโถว คาเฟ่ท�ำคือ
เราพยายามยึดโยงความสนุกและความสุขในการท�ำงาน
และการท�ำธุรกิจเข้าไว้ด้วยกัน เพราะสิ่งเหล่านี้จะส่งผล
มาถึงลูกค้าให้ ได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเข้ามาใช้
บริการ และสุดท้ายก็จะส่งผลดีกลับมายังตัวธุรกิจต่อไป
โครงการที่ เ ข้ า ร่ ว ม : โครงการแปรรู ป อาหาร
และอาหารแห่งอนาคต ภายใต้โครงการสร้างและบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการรายใหม่ (NEC)
รางวัลที่ ได้รับ
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมน�ำเสนอโมเดล
ธุรกิจ NEC ๒๐๒๐ “เจียะม้วย” ชุดข้าวต้มกุย๊ ร่วมสมัย

ปัจจุบัน หลงโถว คาเฟ่ มีด้วยกัน ๒ สาขา คือ สาขา
เลขที่ ๕๓๘ ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์
ถนนเยาวราช และสาขาที่ The Market Bangkok ย่าน
เขตสัมพั นธวงศ์ กทม. ๑๐๑๐๐
ประตูน�้ำ-ราชประสงค์ โดยเอกชัยเล่าถึงเป้าหมายต่อไป
๐๖-๔๙๓๕-๖๔๙๙ (สาขาเยาวราช)
ในอนาคตว่าอาจมีการเพิ่มเมนูให้หลากหลายมากขึ้น
Lhong Tou Café
ในชุดเครือ่ งข้าวต้ม เพือ่ เป็นทางเลือกให้กบั ผูบ้ ริโภค รวมถึง
Lhong_tou
การพัฒนาเมนูให้เหมาะกับผู้บริโภคบางรายที่อาจมี
@lhongtoucafe
ปัญหาด้านสุขภาพ เช่น โรคไต โรคเบาหวาน ในส่วน
ของการเติบโตทางธุรกิจเอง อาจมีการขยายสาขาเพิ่ม
ขึน้ ไปในพืน้ ทีช่ มุ ชนชาวจีน ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ “ต้องขอขอบคุณโครงการ NEC ที่ท�ำให้เราได้เรียน
รวมถึงเมืองท่องเที่ยวส�ำคัญต่างๆ
องค์ความรู้ด้านต่างๆ ในการท�ำธุรกิจมากมาย การเขียน
โมเดลธุรกิจ เทคนิคในการ Pitching ต่างๆ ซึ่งสามารถ
ผู้จัดการโครงการของหลงโถว คาเฟ่ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า น�ำไปปรับใช้กบั การขายได้ ทีส่ ำ� คัญ คือ การให้คำ� ปรึกษา
ส่วนหนึง่ ทีท่ ำ� ให้ผา่ นพ้นวิกฤตมาได้ รวมถึงพบช่องทางใหม่ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมา เราเป็นเพียง SME
ในการด�ำเนินธุรกิจ เป็นเพราะได้เข้าร่วมอบรมในโครงการ รายเล็กๆ เรือ่ งบางอย่างก็ไม่ได้มคี วามรูล้ กึ การได้ผรู้ มู้ า
สร้างและบ่มเพาะผูป้ ระกอบการรายใหม่ (NEC) จึงท�ำให้ ชีแ้ นวทางให้ ท�ำให้เกิดความมั่นใจมากขึ้น และสามารถ
โมเดลธุรกิจครั้งนี้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
พัฒนาต่อยอดไปได้ไกลกว่าเดิมด้วย”
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เดิมเราเป็นอีเวนต์
ออร์แกไนเซอร์ ซึง
่ มักจะ
ต้องซือ
้ เทคโนโลยีจากต่าง
ประเทศมาโดยตลอด
เราหวังทีจ
่ ะพั ฒนา
เทคโนโลยีของเราเอง
ซึง
่ ในทีส
่ ุดก็ท�ำได้แล้วท�ำให้
เราพลิกจากธุรกิจเล็กๆ
กลายมาเป็น Startup
ทีท
่ �ำเกีย
่ วกับ
Multi Camera Control

Pro-Toys
ผู้พัฒนา Multi Camera Control
รายแรกในไทย

ใครจะคิดว่าจ�ำนวนกล้อง DSLR เมื่อน�ำมาใช้งานร่วมกันจะสามารถ
สร้างสรรค์งานและมีมูลค่าได้แตกต่างกันอย่างมากมาย จนกลายเป็น
นวัตกรรม Multi Camera Control รายแรกของเมืองไทย
ศิรกิ มล วงศ์บวรเกียรติ Project Director บริษทั โปร-ทอยส์ จ�ำกัด เล่าถึง
ที่มาของนวัตกรรม Multi Camera Control ว่ามาจากแนวความคิดที่ว่า
คนไทยก็ทำ� ได้ไม่แพ้ใครในโลก อันเนือ่ งมาจากบ่อยครัง้ ทีเ่ ขาต้องลงทุน
ซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื่อน�ำมาใช้ในการจัดอีเวนต์ จนเกิด
ค�ำถามขึ้นมาว่า ท�ำไมไม่พฒ
ั นาเทคโนโลยีของเราขึ้นมาเอง
“เดิมเราเป็นอีเวนต์ ออร์แกไนเซอร์ ซึง่ มักจะต้องซือ้ เทคโนโลยีจากต่าง
ประเทศมาโดยตลอด ทั้งๆ ทีบ่ างอย่างที่ซอื้ มาก็ใช่ว่าจะสามารถน�ำมา
ใช้ได้เลย หลายครั้งเราจะต้องมีการแก้ไขอีก จากปัญหานี้เลยรวบรวม
และตั้งกลุ่มนักวิจัยขึ้นมา เพื่อหวังที่จะพัฒนาเทคโนโลยีของเราเอง
ซึง่ ในทีส่ ดุ ก็ทำ� ได้แล้วท�ำให้เราพลิกจากธุรกิจเล็กๆ กลายมาเป็นบริษทั
ทีช่ อื่ ว่า โปร-ทอยส์ ซึง่ เป็น Startup ทีท่ �ำเกีย่ วกับ Multi Camera Control”
นวัตกรรม Multi Camera Control เป็นระบบการควบคุมการถ่ายภาพ
ด้วยกล้องจ�ำนวนมาก ถามว่าแล้วกล้องจ�ำนวนมากท�ำให้เกิดอะไรได้บา้ ง
ศิริกมลอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ว่าโดยปกติกล้องจะมีมูลค่าของตัวเอง
แต่ถา้ เอากล้องหลายๆ ตัวมาท�ำงานร่วมกันโดยมี Embedded Technology
เพื่อการควบคุมและสั่งถ่ายแบบไม่จํากัดจํานวนกล้อง ที่โปร-ทอยส์
พัฒนาขึ้นมาจะท�ำให้เกิดมูลค่าไม่มที ่สี ิ้นสุด
“กล้อง ๑ ตัวถ่ายภาพได้ภาพเดียว แต่ถ้ามีกล้อง ๒ ตัวเรียงกันจะเกิด
เป็นสเปเชียล เอฟเฟ็กต์ แล้วถ้าใช้กล้อง ๓ ตัวมาเรียงกันจะเกิดเป็น
ภาพพาราโนมา ขณะที่กล้อง ๔ ตัวจะท�ำให้กลายเป็นภาพ VR และ
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กล้อง ๕ ตัว กลายเป็น Selfie eXtreme ซึ่งสามารถซูม
จากภาพเล็กกลายเป็นภาพกว้างได้ หรือถ้าเรามีกล้อง
มากกว่า ๕ ตัวขึ้นไปก็เป็นเทคนิคของ Bullet Time ได้”
ด้วยเทคโนโลยีดังกล่าว ท�ำให้ในขณะนี้โปรดักต์เด่นๆ
ของโปร-ทอยส์ สามารถแบ่งได้เป็น ๓ หมวด คือ ๑.การ
ถ่ายภาพแบบ 3D ซึง่ นอกจากได้ภาพ 3D แล้ว ยังสามารถ
แบ่งปันบนโซเชียลมีเดียง่ายๆ ได้ด้วย ๒. Selfie eXtreme
ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางด้านการถ่ายภาพแบบเซลฟี่
ที่ส ามารถขยายจนเห็น ภาพแบบ Overview เห็น
ความงดงามที่ย่ิงใหญ่ของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ และ
๓. Virtual Reality-VR 360 ที่เพิ่งเปิดตัวในช่วงโควิด-19
ซึง่ VR 360 นี้ จะแตกต่างจาก Virtual ทัว่ ไป ตรงทีส่ ามารถ
เชือ่ มต่ออีเวนต์ทเี่ กิดขึน้ จริงบนโลกให้ไปอยูบ่ นโลกออนไลน์
แบบที่เห็นได้ทกุ มุมแบบ ๓๖๐ องศา
อย่างไรก็ตาม การมีนวัตกรรมดีเพียงอย่างเดียวอาจ
ไม่ทำ� ให้เติบโตไปสูเ่ ป้าหมายทีว่ างไว้ได้ หากไม่มคี วามรู้
และ Mindset ในการท�ำธุรกิจ ซึ่งเธอโชคดีที่ได้มีโอกาส
เข้าร่วมอบรมในโครงการสร้างและบ่มเพาะผูป้ ระกอบการ
รายใหม่ (NEC) ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นั่นคือ
อย่าไปติดยึดกับวิธคี ดิ ใดวิธคี ดิ หนึง่ พยายามท�ำให้ตวั เอง
มีความยืดหยุ่นมากทีส่ ดุ เพือ่ ทีจ่ ะเปิดรับโอกาสทีซ่ ่อนอยู่
ในปัจจุบนั จึงท�ำให้ศิริกมลวางเป้าหมายทางธุรกิจใหม่
โดยการเปลี่ยน Business Model หรือที่ศิริกมลบอกว่า
คือช่องทางการหารายได้ใหม่ จากเดิมที่โปร-ทอยส์เป็น
ธุรกิจลักษณะ B2B (Business-to-Business) มาเป็น B2B2C
(Business-to-Business-to-Customer) ซึง่ จะท�ำให้สามารถ
กระจายความเสี่ยงได้ และหารายได้เพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ ศิรกิ มลยังยอมรับว่า ความส�ำเร็จของโปร-ทอย
ส์ในวันนีเ้ ป็นผลมาจากการได้มโี อกาสเข้าอบรมในโครงการ
สร้ า งและบ่ ม เพาะผู ้ ป ระกอบการรายใหม่ (NEC)
เพราะแม้จะท�ำธุรกิจมานาน ๒๐-๓๐ ปี แต่สงิ่ ทีร่ ู้เป็นแค่
ความรู้ในกะลาในอดีตซึง่ การเข้าร่วมอบรมเป็นตัวเชือ่ ม
ให้ร้ใู นความเป็นปัจจุบนั และเห็นอนาคตว่าธุรกิจในวันนี้
จะถูก Disruption ดังนั้น จะใช้วธิ ีคิดแบบ SME เดิมๆ
ไม่ได้ จึงพลิกตัวเองจาก SME มาเป็น Startup รวมถึง
ยังเป็นตัวเชื่อมไปสู่เวทีประกวดต่างๆ ท�ำให้ได้พิสูจน์
ตัวเองกับนานาประเทศ ตลอดจนเงินทุนจากหน่วยงาน
ต่างๆ อีกด้วย

ศิริกมล วงศ์บวรเกียรติ
ชื่อกิจการ : บริษัท โปร-ทอยส์ จ�ำกัด
ข้อคิดการด�ำเนินธุรกิจ : อย่าให้เท่าที่ลูกค้าขอ-ธุรกิจของ
โปร-ทอยส์เป็นธุรกิจที่สร้างเซอร์ ไพรส์ ฉะนั้น สิ่งที่น�ำเสนอให้
กับลูกค้าจะมากกว่าที่ลูกค้าขอ ซึ่งนั่นหมายความว่า เราจะ
พัฒนาองค์กรให้มากกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ตลอดเวลา
โครงการที่เข้าร่วม : หลักสูตร NEC-สวทช ปี ๕๙ ภายใต้

โครงการสร้างและบ่มเพาะผูป้ ระกอบการรายใหม่ (NEC)
รางวัล เกียรติบตั ร และมาตรฐานที่ได้รบั จากหน่วยงานต่างๆ
• TICTA Award 2015-R&D
• Gold Medal 2016/ITEX/ Malaysia
• Grand Prize The BEST Innovation 2016/ITEX/
Malaysia
• NIA Award 2016/NIA
• Asian ICT Award 2016/Brunei
• ITU 2016 Award
• Pitching Challenge 2016 /Thailand Startup 2016
• Special Prize/Vietnam
• Gold Medal 2016/Soul International Invention Fair
(SIIF)-Korea
• FRIT 2016/Thailand
• Gold Medal Asean ICT Award 2017/Myanmar
• Gold Medal 2018/ITEX/ Malaysia
• The Best SME Startup 2019
• Gold Medal Asean ICT Award 2019/Vietnam
• Apicta 2019
ทาวน์อินทาวน์ ซอย ๑๖ แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๒
๐๘-๑๙๐๕-๓๔๕๐
protoys2016@gmail.com
https://www.protoysmaker.com/
PRO-toys
protoys_maker
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เมธ่า บอดี้โลชัน
่
ผสานความหอมและบ�ำรุงผิว
ครบจบในหลอดเดียว

การท�ำธุรกิจมีความท้าทายเป็นอย่างมาก
ต้องรูจ
้ ก
ั ปรับจูนและหาค�ำตอบสิ่งทีล
่ ูกค้าต้องการให้
เจอ ท�ำให้มันสุดมือ สอยให้เต็มที่ แล้วก็เดินหน้าต่อไป

“ความหอมคือความมั่นใจชั้นเลิศของผู้หญิง ยิ่งตัวหอม
มากเท่าไร คนก็ยิ่งอยากอยู่ใกล้มากเท่านั้น”
เมื่อน�ำ้ หอมทั่วไปโดดเด่นด้วยความหอม แต่ไม่ปกป้องผิว
จากแสงแดด และโลชั่นทาผิวก็อาจจะไม่หอมอย่างที่คิด
การอุดช่องว่างด้วยการผสานทัง้ ความหอมและบ�ำรุงผิวเข้า
ด้วยกัน จึงกลายเป็นค�ำตอบของสมการที่ เมธาพร คามะดา
ผูก้ อ่ ตัง้ และ Managing Director บริษทั แอคทีฟ คอร์ปอเรชัน่
จ�ำกัด ลุกขึน้ มาท�ำการเปิดตัว เมธ่า บอดีโ้ ลชัน่ น�้ำหอมบ�ำรุง
ผิว ผลิตภัณฑ์แรกของบริษทั ภายใต้แบรนด์เมธ่า (Maytha)
เข้าร่วมเป็นน้องใหม่แห่งวงการความงามในปีท่ผี ่านมา
ด้วยความชืน่ ชอบในการใช้นำ�้ หอมเป็นทุนเดิม บวกกับการ
มองเห็นช่องว่างทีม่ อี ยูใ่ นตลาด การเดินหน้าทดสอบผลลัพธ์
ของผลิตภัณฑ์ต้นแบบหรือ Prototype จากโรงงานผลิตครีม
ที่เป็นญาติของหนึ่งในหุ้นส่วนจึงเกิดขึ้น เพื่อหาสิ่งที่ใช่
และดีทสี่ ดุ ก่อนออกสูต่ ลาด

เบนเข็มมาสูก่ ารท�ำผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้กบั ผิวกายก่อนในช่วงแรก
ของการออกสตาร์ต ซึง่ ถือว่ามีความเสีย่ งทีค่ นจะใช้แล้วแพ้
น้อยกว่า อีกทั้งกว่าจะได้ผลลัพธ์สุดท้ายออกมาก็ได้ผ่าน
การทดลองด้วยตัวเราเองและหุ้นส่วนมาแล้วทั้งสิ้น ทั้งใน
ส่วนของตัวเนื้อครีมและกลิ่นที่ใช้”

โดยจุดเด่นของทางเมธ่าคือ การใส่สารสกัด ๓ ชนิดทีห่ าไม่ได้
ในผู้เล่นรายอื่น กล่าวคือ แอปเปิล สเต็มเซลล์ ซึ่งช่วย
ในการกระตุ้น การผลัดและซ่อมแซมเซลล์ผิว บ�ำรุงเซลล์
ผิวหนังให้มีอายุยืนยาวดูอ่อนเยาว์ คอลลาเจนเปปไทด์
ซึ่งช่วยในการบ�ำรุงผิวที่แห้งกร้านให้เนียนนุ่มขึ้น โดยเป็น
คอลลาเจนทีค่ ดั เลือกจากปลาทะเล ซึง่ ซึมเร็วกว่าคอลลาเจน
“เนือ่ งจากการท�ำเครือ่ งส�ำอางทีเ่ กีย่ วกับใบหน้าหรือเส้นผม ทัว่ ไปถึง ๑๕๐ เปอร์เซ็นต์ ช่วยในการปรับโครงสร้างของผิว
ต้องอาศัยการวิจยั และนวัตกรรมค่อนข้างมาก เราจึงปักหมุด ให้แข็งแรงเปล่งปลัง่ ไม่หมองคล�ำ้ และมัลติวติ ามิน โดยเฉพาะ
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วิตามิน บี ๓ ทีช่ ว่ ยเร่งการผลัดเซลล์ผวิ ลดการสร้างเมลานิน
และสร้างความขาวกระจ่างใส
นอกเหนือจากคุณสมบัตขิ องการบ�ำรุงผิวขาวแล้ว ทางแบรนด์
ยังใส่สารกันแดด SPF15 PA++ พร้อมความหอมระดับ
เคาน์เตอร์แบรนด์ชนั้ น�ำของโลกซึง่ อยูไ่ ด้ยาวนานถึง ๘ ชัว่ โมง
โดยปัจจุบันท�ำออกมาสองกลิ่นด้วยกัน ได้แก่ Classy ที่ให้
กลิ่นหอมละมุน ติดทนนานและทันสมัย และ Flora Kiss
ความหอมสดชืน่ ทีแ่ ฝงไปด้วยความหวานทีผ่ สานจากกลิน่
ของดอกไม้และผลไม้นานาชนิด ดังนั้น การทาโลชั่นครั้งนี้
จึงได้ทงั้ การบ�ำรุงผิวและความหอมทีค่ รบจบในหลอดเดียว
และเพือ่ ให้ธงหลักทีป่ กั ไว้อย่างการส่งออกไปยังต่างประเทศ
ส�ำเร็จได้ในเร็ววัน การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน
ภาครัฐ จึงเป็นทางลัดที่เมธาพรเลือกใช้ ซึ่งการเข้าร่วม
กิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ของทาง
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้เปิดประตูสร้างโอกาสน�ำแบรนด์
ให้พร้อมลุยไปยังดินแดนภารตะ เสริมด้วยการเข้าร่วม
โครงการสร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ (NEC)
ทีเ่ จ้าของแบรนด์รายนีบ้ อกว่า เป็นตัวจุดประกายให้เธอเริม่ ต้น
การท�ำธุรกิจอย่างมีแบบแผน ไม่ว่าจะเป็นการได้ความรู้ใน
เรือ่ งการท�ำโมเดลธุรกิจ การท�ำสินค้าให้ตอบโจทย์ Pain Point
ของลูกค้า การวิเคราะห์ตลาด และการมองภาพรวมต่างๆ
ให้ออก เรียกว่าเป็นการขมวดความรู้ทุกอย่างที่ต้องรู้ให้
ส�ำหรับคนทีอ่ ยูใ่ นจุดเริม่ ต้นเช่นเดียวกันกับเธอได้เป็นอย่างดี
นอกจากจะบุกไปยังอินเดียทีค่ บั คัง่ ไปด้วยประชากรจ�ำนวน
มาก ซึง่ พ่วงมาด้วยโอกาสของปริมาณการซือ้ และการเติบโต
ที่มากกว่า ทางแบรนด์ยังตั้งเป้าที่จะบุกไปยังเพื่อนบ้าน
อย่างฟิลปิ ปินส์และเวียดนามอีกด้วย เนื่องจากพฤติกรรม
ผู้บริโภคของ ๒ ประเทศนี้มีความใกล้เคียงกับไทย และมี

เมธาพร คามะดา
ชื่อกิจการ : บริษัท แอคทีฟ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
(ส�ำนักงานใหญ่)
ข้อคิดการด�ำเนินธุรกิจ : ลงทุนให้ความรู้กับตัวเอง
ให้มากทีส่ ดุ โดยเฉพาะเราทีม่ ตี น้ ทุนต�ำ่ ก็ตอ้ งรูจ้ กั สร้าง
โครงการที่เข้าร่วม : หลักสูตร NEC Powerful ภายใต้
โครงการสร้างและบ่มเพาะผูป้ ระกอบการรายใหม่ (NEC)
เกียรติบัตร
• สุดยอดเอสเอ็มอีจงั หวัดสมุทรปราการ 2020 (สสว.)
• โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost up New
Entrepreneurs) (สสว.)
๕๖/๑๓๖ หมู่ท่ี ๔ ต. บางพลีใหญ่ อ.
บางพลี จ. สมุทรปราการ ๑๐๕๔๐
๐๙-๒๔๖๑-๕๔๒๙
maythathailand@gmail.com
www.maythathailand.com
maythaofficial
@maythathailand, @maythawisdom
@maythathailand
maythathailand

ศักยภาพในการจับจ่ายใช้สอย พร้อมทั้งแผนการแตกไลน์
สินค้าไปสู่ครีมอาบน�้ำหรือแฮนด์ครีม และการพัฒนารูป
ลักษณ์สสี นั ของแพ็กเกจจิงให้ดหู รูหรามีระดับและพรีเมียม
มากขึ้นในอนาคต
“การท�ำธุรกิจมีความท้าทายเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรือ่ งที่
ชอบเรามักเอาตัวเราเป็นทีต่ งั้ คิดว่าคนอืน่ ต้องชอบเหมือนเรา
แต่สุดท้ายพอท�ำออกไปแล้ว คนกลับไม่ได้ชอบเหมือนเรา
ทัง้ หมด เพราะฉะนัน้ ต้องรูจ้ กั ปรับจูนและหาค�ำตอบให้เจอ ท�ำให้
มันสุดมือ สอยให้เต็มที่ แล้วก็เดินหน้าต่อไป”
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หนึ่งเดียวในโลก

“เต็มใบ”

กระเป๋าใบไม้ท่เี ก็บความงามธรรมชาติ
ไม่ให้ร่วงโรย
ถ้าอยากให้แบรนด์เราแตกต่าง
จากแบรนด์ท่ว
ั ไป ต้องเน้นในเรือ
่ งของการพั ฒนา
สินค้าให้แปลกใหม่มีสไตล์ทโี่ ดดเด่น และต้องพั ฒนา
อย่างต่อเนือ
่ งไม่หยุด

ถ้าไม่แตกต่างก็ยากเติบโต ถึงแม้ครอบครัว ปัญญานุตรักษ์
จะมีกจิ การโรงงานผลิตรองเท้า แต่ ปริม ปัญญานุตรักษ์
ทายาทสาวรุ่นใหม่ที่ต้องการสร้างความแตกต่างให้กับ
ธุรกิจผลิตรองเท้าทีบ่ า้ น จึงได้ทดลองน�ำวัตถุดบิ จากวัสดุ
ธรรมชาติมาผลิตเป็นรองเท้า จนได้ไปพบกับเปลือก
มะพร้าวซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานท�ำของหวาน
จึงลองน�ำมาผลิตเป็นรองเท้าสุขภาพจากขุยมะพร้าวเพือ่
ผูส้ งู อายุ กลายเป็นไอเดียเข้าตากรรมการจนได้รบั รางวัล
ชนะเลิศ ประเภท Life Enhancement ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
ไม่ใช่อาหาร จากงาน Thailand Green Design Awards 2020
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อไอเดียสุดแปลกได้รับการยอมรับทั้งในเวทีประกวด
และการตอบรับจากผู้บริโภค ปริมจึงเริ่มมองหาวัสดุ
ธรรมชาติตวั อืน่ ๆ เช่น ใบไม้ ทีเ่ ธอมองว่าคือวัสดุธรรมชาติ
อย่างหนึ่งที่มีความสวยงามในตัว และความสวยนั้นก็
ไม่เหมาะกับการผลิตรองเท้าจึงกลายเป็นทีม่ าของกระเป๋า
TEMBINE (เต็มใบ) เป็นการต่อยอดแนวคิด Upcycling
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น�ำเอาวัสดุที่ใช้งานแล้วมาท�ำให้เกิดสิ่งใหม่ที่ตอบโจทย์
การใช้งานได้มากที่สุด ท�ำให้ทุกผลิตภัณฑ์ของเต็มใบ
นอกจากจะเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมแล้วยังสามารถน�ำไป
ใช้งานได้จริง
“ถ้าอยากให้แบรนด์เราแตกต่างจากแบรนด์ทั่วไป ต้อง
เน้นในเรือ่ งของการพัฒนาสินค้าให้แปลกใหม่ มีสไตล์ที่
โดดเด่น และต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุด”
เนือ่ งจากวัสดุหลายๆ ตัวเป็นวัสดุใหม่ทปี่ ริมยังไม่คนุ้ เคย
ส่งผลให้การท�ำงานในช่วงแรกยังมีปญ
ั หาทัง้ ในเรือ่ งข้อจ�ำกัด

เรื่องอายุการใช้งาน ความทนทาน กอปรกับมาเจอ
เหตุการณ์ช่วงโควิด-19 พอดีเป็นช่วงที่เธอตัดสินใจหยุด
พัฒนากระเป๋า อาศัยช่วงเวลานัน้ พัฒนาความรูใ้ ห้กบั ตัวเอง
โดยตัดสินใจไปเข้าร่วมอบรมกับโครงการสร้างและบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการรายใหม่ (NEC)
“ส่วนตัวเราไม่ได้เรียนจบมาทางด้านการสร้างแบรนด์
ไม่มีความรู้พื้นฐานทางการตลาดเลย พอมาอบรม
กับโครงการ NEC ท�าให้ได้ความรู้พวกนี้แล้วยังได้เรียนรู้
วิธีการท�าแผนธุรกิจ การก�าหนดทิศทางการตลาด
ของกระเป๋าแบรนด์เต็มใบว่าภายใน ๑-๒ ปีข้างหน้า
จะไปในแนวทางไหน นอกจากนี้ ยังได้ความรู้เรื่อง
กฎหมาย ภาษี เพิ่มเติมอีกด้วย”
เมื่อทั้งความรู้และสถานการณ์เริ่มพร้อม การพัฒนา
กระเป๋าเต็มใบจึงเกิดขึ้นอีกครั้งพร้อมกับการแก้ปัญหา
ที่เป็นจุดอ่อนของสินค้า เช่น เรื่องความทนทานถูก
แก้ปัญหาด้วยการเสริมหนังแท้ PU ช่วยเพิ่มความทน
ไม่นานกระเป๋าเต็มใบคอลเลกชันแรกทีม่ ลี วดลายใบโพธิ์
ผสมเปลือกกาแฟและแกลบก็เริ่มบุกตลาดทั้งการไป
ออกบู๊ธกับกรมส่งเสริมการส่งออก และการไปร่วมงาน
แสดงสินค้า Lifestyle ที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่น

ปริม ปัญญานุตรักษ์
ชื่อกิจการ : บริษัท วัฒนกิจฟุตแวร์ จ�ากัด
ข้อคิดการด�าเนินธุรกิจ : พัฒนาตัวเองตลอดเวลา
โครงการที่เข้าร่วม : หลักสูตร NEC-Powerful
ภายใต้ โครงการสร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการ
รายใหม่ (NEC)
๖ เพชรเกษม ๖๓-๔ ถ.เพชรเกษม แขวง
หลักสอง บางแค กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
๐๘-๑๓๗๐-๔๑๒๐
tembineofficial@gmail.com
@Tembine
Tembine
@Tembineofficial

“กระแสตอบรับค่อนข้างดี ได้รบั ความสนใจจากผูบ้ ริโภค
ทีช่ นื่ ชอบความเป็นธรรมชาติ และลวดลายไม่เหมือนใคร
มีแค่หนึ่งใบในโลก เพราะทุกคอลเลกชันเราจะเปลี่ยน
ใบไม้ไปเรือ่ ยๆ โดยดูจากใบไม้ทสี่ ามารถน�ามาเล่นลวดลาย
ได้ คอลเลกชันหน้าอาจเป็นต้นธูปฤาษี”
ปัจจุบนั เต็มใบมีผลิตภัณฑ์กระเป๋าหลายแบบ เช่น กระเป๋า
สะพาย กระเป๋าคาดอกของผู้หญิง เป้ กระเป๋าเอกสาร
ทีส่ า� คัญเธอบอกว่าจะไม่หยุดพัฒนาสินค้าทัง้ ในแง่คณ
ุ ภาพ
และความแตกต่างเพราะเป้าหมายต่อไปของกระเป๋าเต็ม
ใบคือ ท�าให้แบรนด์เป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งตลาด
ในประเทศและต่างประเทศ
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เราส�ำเร็จมาได้ทุกวันนี้
เพราะเป็นคนทีต
่ ้ง
ั ใจจะท�ำ
อะไรแล้วจะท�ำให้ดีทส
ี่ ุ ด
ซึง
่ ตอนแรกไม่คิดว่าจะ
ผลิตเอง แต่ด้วยทีว
่ ่า
โรงงานไม่รับผลิตให้
เราจึงต้องตั้งโรงงาน
และทดลองด้วยตัวเอง
จนผลิตออกมาเป็นแคปซูล
ผักหวานป่าได้

V Great
แคปซูลผักหวาน
พลิกมุมคิด ปรับโฉมผักพื้ นบ้าน
ให้กินง่ายแถมได้ประโยชน์

ด้วยความมุ่งมั่นอยากให้คนไทยได้รู้จักและหันมาบริโภคผักหวานป่า
ผักพืน้ บ้านทีอ่ ดุ มไปด้วยคุณประโยชน์มากมาย ท�ำให้ วริษฐากร รองประโคน
เกษตรกรและแม่ค้าขายผักจากจังหวัดสระบุรี หอบผักหวานสดเข้าร่วม
สมัครในโครงการสร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ (NEC)
โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เมื่อประกอบกับความตั้งใจจริง จึงได้
กลายมาเป็นเจ้าของกิจการทีม่ สี นิ ค้าเป็นของตัวเอง ภายใต้แบรนด์ V Great
แคปซูลผักหวาน
เธอเล่าว่า ในวันสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการฯ ตนไม่มีผลิตภัณฑ์อะไร
เลย ได้แต่นำ� ผักหวานสดเข้าไปเพราะคิดว่ายังไม่คอ่ ยมีใครรูจ้ กั ผักหวาน
ป่ากันมากนัก ตอนนั้นจึงเป็นที่โจษจันกันในรุ่นพอสมควร ขณะที่คน
อื่นๆ ส่วนใหญ่จะมีผลิตภัณฑ์ท่สี �ำเร็จรูปอยู่ก่อนแล้ว เพียงแต่ต้องการ
ปรับปรุงและพัฒนาสินค้าต่อไปเท่านั้น จึงท�ำให้ตัวเธอรู้สึกกดดันพอ
สมควรเพราะเหมือนกับการเริ่มต้นใหม่ท้งั หมด
“ตอนนั้นมีแต่แนวคิดอย่างเดียวเลยว่าอยากจะท�ำเป็นอะไร แต่เมื่อได้
เข้าไปร่วมกับทางโครงการฯ และได้มีโอกาสเข้าไปดูแล็บที่สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สุดท้ายจึงได้ตกผลึกว่า
จะท�ำออกมาเป็นแคปซูล ท�ำให้จากการเป็นชาวสวนธรรมดาๆ ตอนนัน้ ได้
เข้าไปเรียนรู้กรรมวิธกี ารผลิต มาตรฐานต่างๆ รวมถึงเรียนรู้ช่องทาง
การตลาด จนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นแคปซูลผักหวานป่า
ได้ส�ำเร็จ และท�ำให้เรามีแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองในชื่อ V Great
แคปซูลผักหวาน
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วริษฐากร รองประโคน
ชื่อกิจการ : V Great แคปซูลผักหวาน
ข้อคิดการด�ำเนินธุรกิจ : ท�ำอะไรต้องมุ่งมั่น และเต็มที่
กับงานที่ท�ำอยู่
โครงการที่เข้าร่วม : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ส�ำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ ภายใต้โครงการสร้าง
และบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ (NEC)

“ส่วนแนวทางการตลาดนับจากนี้จะท�ำหลายๆ ทางไป
พร้อมกัน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรับสมัครตัวแทน
จ�ำหน่ายสินค้าเพื่อช่วยกระจายสินค้าออกไป และยังมี
ช่องทางอื่นๆ ด้วย ทั้งทางเฟซบุ๊ก เพจ ในชื่อ V Great
แคปซูลผักหวาน ฝากขายตามร้านค้าต่างๆ ร้านจ�ำหน่าย
สมุนไพร และซูเปอร์มาร์เก็ต ขณะเดียวกันยังเน้นท�ำ
ตลาดในแบบปากต่อปากด้วยในกลุ่มคนรักสุขภาพ”
วริษฐากรกล่าว

๑๒๖/๑ หมู่ ๔ ต.หนองบัว อ.บ้านหมอ
จ.สระบุรี ๑๘๑๓๐
๐๙-๕๗๙๔-๒๙๑๙
V Great แคปซูลผักหวาน

จากความมุง่ มัน่ และท�ำทุกอย่างอย่างเต็มที่ เธอเล่าด้วยว่า
ในครัง้ แรกไม่ได้ตงั้ ใจจะตัง้ โรงงานผลิตเอง แต่เนือ่ งจาก
โรงงานไม่รบั ผลิตให้ จึงตัดสินใจตั้งโรงงานเอง ทดลอง
ด้วยตัวเองจนผลิตออกมาเป็นแคปซูลผักหวานป่าในทีส่ ดุ
ซึง่ ความส�ำเร็จทีเ่ กิดขึน้ มองว่ามาจากความตัง้ ใจจริงของ
ตนเอง ทีเ่ มือ่ คิดจะท�ำอะไรแล้วต้องท�ำให้สำ� เร็จ นอกจากนี้
ยังไม่หยุดที่จะก้าวต่อไปข้างหน้า โดยหลังจากการ
เปิดตัวตัวผลิตภัณฑ์ V Great แคปซูลผักหวานแล้ว
แผนต่อไปคือการสกัดผักหวานแบบเข้มข้น ส�ำหรับผสมน�ำ้
และพร้อมดื่มเพื่อบ�ำรุงร่างกาย
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ถ้าเราน�ำสิ่งทีอ
่ ยู่ใกล้ตัว
มาท�ำให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ท�ำให้เกิด Waste
น้อย เปลีย
่ นเงินทีจ
่ ะต้อง
เสียเป็นค่าก�ำจัดของทิ้ง
เหล่านั้นให้กลับมาให้เป็น
มูลค่าเพิ่ มสร้างรายได้ให้
เกิดขึน
้ ก็จะดี

บ้านสวนมะนาวไทย
แปรรูปความเปรี้ยวเป็นได้ทั้ง
Food และ Cosmetics

ภาวะสินค้าล้นตลาดนับเป็นปัญหาใหญ่ของเกษตรกรที่ไม่มีใครอยาก
เจอแต่กย็ ากที่จะเลี่ยง ไม่ว่าจะผ่านมากี่ยคุ นี่ก็เป็นเหตุผลให้ ณัฐศักดิ์
พิมพ์ศกั ดิ์ ตัดสินใจจบเส้นทางอาชีพวิศวกร เพือ่ มาช่วยแก้ปญ
ั หาภาวะ
มะนาวล้นตลาดให้กับบ้านสวนมะนาวไทยของครอบครัวด้วยการน�ำ
มะนาวมาแปรรูปเป็น “น�้ำมะนาวสดแช่แข็ง” เน้นคัน้ จากน�้ำมะนาวสด
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ มีจดุ เด่นคือ การเลือกใช้มะนาวเฉพาะพันธุ์ “แป้นร�ำไพ”
ซึ่งมีกลิ่นหอม ช่วยให้อาหารรสชาติดีขึ้น สามารถเก็บไว้ได้นาน ๑ ปี
กลายเป็นผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้รบั การตอบรับจากสถานประกอบการ ช่วยประหยัด
ทั้งเวลาและก�ำลังคนไม่ต้องมาคั้นเอง ช่วยควบคุมราคาต้นทุนวัตถุดิบ
มีน�้ำมะนาวสดไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี
“ทุกครั้งที่คั้นน�้ำมะนาว จะเหลือเปลือกมะนาวจ�ำนวนมาก ถ้าเราน�ำ
สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมาท�ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท�ำให้เกิด Waste น้อย
เปลี่ยนเงินที่จะต้องเสียเป็นค่าก�ำจัดของทิ้งเหล่านั้นให้กลับมาให้เป็น
มูลค่าเพิ่มสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นก็จะดีกว่า”
จากแนวคิดดังกล่าวณัฐศักดิ์ต่อยอดด้วยการน�ำเอาเปลือกมะนาวที่มี
คุณสมบัติช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรีย มีผลช่วยให้ผิวชุ่มชื้นมาสกัดเป็น
ผลิตภัณฑ์คอสเมติกทั้งสบู่ เซรั่ม จ�ำหน่ายภายใต้แบรนด์ Beauty-B ที่
เพิม่ มูลค่าให้กบั ของเหลือทิง้ และช่วยส่งเสริมรายได้ให้กบั ชุมชนจนท�ำให้
ได้รับรางวัลสุดยอด SME จังหวัดสุพรรณบุรีอีกด้วย
หนุ่มวิศวกรจากสุพรรณบุรีไม่หยุดพัฒนาสินค้าของตัวเองเพียงเท่านี้
เมือ่ เขาพบว่าสารสกัดจากมะนาวทีไ่ ด้มพี นื้ ฐานเป็น Oil ท�ำให้ไม่ตอบโจทย์
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ณัฐศักดิ์ พิ มพ์ ศักดิ์
ชื่อกิจการ : บริษัท บ้านสวนมะนาวไทย จ�ำกัด
ข้อคิดการด�ำเนินธุรกิจ : ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการทีเ่ ข้าร่วม : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำ� หรับ
ผู้ประกอบการรายใหม่ ภายใต้โครงการสร้างและบ่ม
เพาะผู้ประกอบการรายใหม่ (NEC)

ลูกค้าบางกลุม่ ทีไ่ ม่ชอบความมัน เพือ่ พัฒนาสินค้าให้ดขี นึ้
เขาจึงน�ำโจทย์ตรงนี้ไปปรึกษากับอาจารย์ในโครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สำ� หรับผู้ประกอบการรายใหม่ ภายใต้
โครงการสร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ (NEC)
“รูส้ กึ ประทับใจมากทีไ่ ด้เข้าร่วมโครงการฯ อาจารย์แนะน�ำ
ให้รู้จักวิเคราะห์ผิวลูกค้า และให้โฟกัสว่าต้องการให้
ผลิตภัณฑ์มจี ุดเด่นอะไร เช่น ถ้าต้องการให้ซึมซาบได้ดี
ขึ้นก็ควรโฟกัสไปที่จุดนั้น ที่ส�ำคัญยังช่วยเปิดวิสัยทัศน์
การท�ำธุรกิจ ท�ำให้รู้ถงึ ทุกองค์ประกอบของการท�ำธุรกิจ
ในภาพกว้าง”

๕๑ ม.๔ ต.ย่านยาว อ.สามชุก
จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๓๐
๐๙-๙๐๑๔-๑๘๑๘, ๐๖-๒๓๒๖-๕๐๐๐
www.bsmanowthai.com
บ้านสวนมะนาวไทย ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำ
มะนาวแท้ ๑๐๐%

สู่ครัวโลก ตอนนี้คนหันมาสนใจเครื่องส�ำอางที่ท�ำจาก
ธรรมชาติ ซึง่ ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ
(Tea Tree Oil) ไม่มอี นั ตราย การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทมี่ าจาก
ธรรมชาติเป็นจุดเด่นของเรา”

ณัฐศักดิ์กล่าวต่อว่านอกจากนี้ ทางโครงการโดยศูนย์
ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๘ ยังช่วยผลักดันให้น�้ำมะนาว
แช่แข็ง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ได้รบั การรับรองจากกระทรวง
สาธารณสุข (อย.) และ GMP ท�ำให้ปจั จุบนั สามารถส่งออก
ไปจ�ำหน่ายในต่างประเทศซึง่ เป็นการท�ำให้เป้าหมายของ
บ้านสวนมะนาวไทยใกล้ความเป็นจริงมากขึ้น
“อยากให้แบรนด์ไทยโกอินเตอร์ตามคอนเซปต์ครัวไทย
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เราน�ำเอาวัสดุเหลือทิ้ง
กลับมาสร้างมูลค่าเพิ่ ม
ด้วยการออกแบบและ
พั ฒนาท�ำให้เกิดสิ่งใหม่ที่
สามารถตอบโจทย์การใช้
งานทีส
่ �ำคัญคือช่วยลด
อัตราการเกิดขยะ และ
เป็นการผลิตอย่างยั่งยืน

ดีไซเคิล
นักออกแบบวัสดุเหลือใช้ให้เป็น
แผ่นยางปูพ้ื นรักษ์โลก

ต้องใช้เวลานับร้อยปีกว่าที่ขยะยางรถยนต์จะย่อยสลายหายไปจากโลก
หากเลือกแก้ปัญหาด้วยการฝังกลบหรือเผาท�ำลายทิง้ ก็ยงิ่ ก่อมลพิษให้กบั
สิง่ แวดล้อม นัน่ เองทีจ่ ดุ ประกายให้ ชนิธร สุนทรพันธุ์ ซึง่ คลุกคลีอยู่ในงาน
ซ่อมแซมโครงสร้างและระบบกันซึมมานานกว่า ๑๕ ปี ตัดสินใจพัฒนา
แบรนด์ ดีไซเคิล (DeCycle) ขึ้น เพื่อลดอัตราการเติบโตของขยะในภาค
อุตสาหกรรม รวมถึงการผลิตที่ยั่งยืน โดยมีผลิตภัณฑ์แรกคือ แผ่นยาง
รีไซเคิลปูพื้นอเนกประสงค์ ซึ่งท�ำมาจากยางรถยนต์เหลือใช้
“ดีไซเคิล มาจากค�ำว่า ‘ดีไซน์’ บวกกับ ‘รีไซเคิล’ เป็นการน�ำเอาวัสดุเหลือทิง้
กลับมาสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการออกแบบและพัฒนาท�ำให้เกิดสิ่งใหม่ที่
สามารถตอบโจทย์การใช้งาน ที่สำ� คัญคือช่วยลดอัตราการเกิดขยะ และ
เป็นการผลิตอย่างยั่งยืน เราเองท�ำเกี่ยวกับงานซ่อมแซมโครงสร้างแล้วก็
พวกระบบกันซึมอยู่แล้ว มีโอกาสไปดูงานในต่างประเทศและได้เห็นว่าเขา
ใช้วสั ดุรไี ซเคิลในงานพวกนีก้ นั เยอะมาก เลยเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการ
เอายางรถยนต์ใช้แล้วมาท�ำเป็นแผ่นปูพนื้ เพือ่ ต่อยอดจากธุรกิจเดิมของเรา
โดยใช้เวลาวิจัยและพัฒนาอยู่ประมาณ ๓ ปี” เธอเล่า
แผ่นปูพื้นดีไซเคิลไม่ได้มีดีแค่รักษ์โลก แต่ยังมีฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบ
โจทย์ คือ กันลื่น ปลอดภัย น�ำ้ ซึมผ่านได้ ไม่เฉอะแฉะ ไม่เป็นตะไคร่ ล้ม
ไปไม่เจ็บเท่ากับพืน้ ซีเมนต์ จึงเหมาะกับครอบครัวทีม่ ลี กู หรือผู้สงู วัยทีต่ ้อง
ระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัย สามารถปรับฟังก์ชันเป็นทั้งพื้น
ภายนอก พื้นทางเดินในสวน ในบ้าน สวนบนดาดฟ้า (Rooftop Garden)
และพื้ น ที่ ส าธารณะ หรื อ จั บ มาประกอบเป็ น กระถางต้ น ไม้
ชั้นวางของ และที่นั่งเก๋ๆ ก็ทำ� ได้ง่ายๆ ขณะที่การติดตั้ง เคลื่อนย้าย หรือ
ท�ำความสะอาดก็สามารถท�ำได้ด้วยตัวเอง ตรงกับสโลแกนของพวกเขาที่
ว่า “ตอบโจทย์การใช้งาน ได้มาตรฐาน ทั้งสวยและรักษ์โลก”
หลังเปิดตัวสู่ตลาดและมีโอกาสไปออกงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok
2019 เมื่อปีที่ผ่านมา ท�ำให้พบว่า ลูกค้าต่างชาติให้ความสนใจสินค้าเป็น
อย่างมาก ขณะทีล่ กู ค้าจากอเมริกาก็สนใจขอซือ้ โนว์ฮาว ชนิธรจึงเห็นโอกาส
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ที่จะขยายตลาดไปต่างประเทศ แต่ทว่าแผนต้องสะดุดลง
หลังเจอกับโควิด-19 เธอจึงเบนเข็มที่จะมาโฟกัสตลาดใน
ประเทศก่อน เพื่อปูพื้นฐานแบรนด์ให้แข็งแกร่ง พัฒนา
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตให้เสถียร พร้อมท�าการ
ตลาดให้กว้างขึน้ โดยตัง้ เป้าทีจ่ ะน�าสินค้าเข้าโมเดิร์นเทรด
ก่อนขยายไปตลาดต่างประเทศในอนาคต
ดีไซเคิลอาจเริม่ จากยางรถยนต์ แต่ในอนาคตพวกเขามอง
ทีจ่ ะน�าวัสดุเหลือทิง้ อย่างอืน่ มาพัฒนาเป็นสินค้าทีต่ อบโจทย์
การใช้งานและเพิม่ มูลค่าให้สงู ขึน้ โดยไม่ได้เป็นแค่แผ่นปูพนื้
แต่มองเป็นสินค้าส�าหรับงานตกแต่งบ้าน บนความตั้งใจที่
อยากช่วยยกระดับการใช้ชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้น ผ่านการ
สร้างสรรค์ส่งิ ใหม่ๆ จากเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามจุดยืน
ตั้งแต่แรกเริ่ม
การมาจับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ชูจุดเด่นเรื่องการดีไซน์
ไม่ใช่เรือ่ งง่ายส�าหรับพวกเขา เพราะไม่ได้โตมาจากงานผลิต
และไม่ได้มที กั ษะในเรือ่ งของการดีไซน์ เมือ่ มาท�าเรือ่ งใหม่ๆ
จึงต้องใช้เวลาศึกษาและเรียนรู้ นัน่ คือเหตุผลทีเ่ ลือกน�าพาตัวเอง
เข้าโครงการสร้างและบ่มเพาะผูป้ ระกอบการรายใหม่ (NEC)
เปิดมุมมองใหม่ๆ และเติมเต็มในสิ่งที่ขาด ชนิธรบอกว่า
โครงการ NEC เหมือนหลักสูตรที่เลือกทหารเอกมาแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
และเพื่อนผู้ประกอบการที่ต่างมีศักยภาพ ท�าให้ได้เปิด
มุมมองใหม่ๆ เห็นอะไรทีก่ ว้างขึน้ ซึง่ เมือ่ รวมกับความเชีย่ วชาญ
ทีด่ ไี ซเคิลมีอยู่ จึงช่วยต่อยอดธุรกิจให้เติบโตไปได้อกี ไกลมาก

ชนิธร สุนทรพั นธุ์
ชื่อกิจการ : บริษัท วินเทรด โปรดักส์ จ�ากัด แบรนด์ดีไซ
เคิล (DeCycle) แผ่นยางปูพนื้ อเนกประสงค์จากวัสดุใช้แล้ว
ข้อคิดการด�าเนินธุรกิจ : การท�าธุรกิจต้องเปิดความคิด
เปิดรับไอเดียจากหลายๆ ฝ่าย บางทีการได้ ไปเจอผูป้ ระกอบ
การรายอืน่ อาจน�ามาซึง่ ความร่วมมือและเชือ่ มโยง ช่วยให้
มุมมองเรากว้างขึ้น สามารถต่อยอดและพัฒนาธุรกิจไป
ได้อีกเยอะมาก
โครงการทีเ่ ข้าร่วม : หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภายใต้
โครงการสร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ (NEC)
รางวัลที่ ได้รับ
• รางวัลชนะเลิศ Thailand Green Design Awards
๒๐๒๐ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเภท
Resources Efficiency การใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๒๒๒ ซอยอ่อนนุช ๗๐/๑ แยก ๒ แขวง
ประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ ๑๐๒๕๐
๐-๒๗๒๑-๑๑๕๐, ๐๘-๑๙๓๐-๐๑๑๒
www.decyclerubber.com
DeCycle Rubber
decycle_rubber

บางคนอาจมองผลลัพธ์ของธุรกิจคือ “ก�าไร” และ “การ
เติบโต” แต่ส�าหรับชนิธร เธอมองแค่การได้ทา� ในสิ่งที่ชอบ
และมีความสุข ได้สร้างอนาคตให้กบั พนักงาน ท�าให้งาน
ไม่เป็นเหมือนงาน มีแรงผลักดันที่จะต่อยอดธุรกิจไปได้
อีกเรื่อยๆ ซึ่งนั่นคือก�าไรก้อนโตที่เธอได้รับจากแบรนด์
ที่ชื่อ…ดีไซเคิล
NEC Success Case
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เริ่มแรกเราก็ท�ำธุรกิจ
เหมือนกับคนอืน
่ ๆ คือ
ชูกลิน
่ หอมเป็นหลัก
จนวันหนึง
่ ธุรกิจเกือบไป
ไม่รอด ท�ำให้เราต้องถอย
หลังกลับมาทบทวนตัวเองว่า
เรามีจุดเด่นแตกต่างจาก
คนอืน
่ อย่างไร

สเปรย์กำ� จัดไรฝุน
่
ภูวารา
กลิ่นหอมที่มาพร้อมกับการบ�ำบัด

จากแบรนด์เครือ่ งหอมทีเ่ ปิดตัวยาวนานมากว่า ๘ ปี วันหนึง่ เมือ่ ถึงทางตัน
ธุรกิจทีม่ องไปทางไหน จะเห็นธุรกิจเครือ่ งหอมอยู่เต็มไปหมด พรหมพิรยิ ะ
หงษ์ยนต์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ภูวารา จ�ำกัด ผู้ผลิตและจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์เครื่องหอม เช่น น�้ำมันหอมระเหย ก้านไม้ปรับอากาศ แบรนด์
PUVARA ก็หนั กลับมามองหาจุดเด่นของตัวเอง เพือ่ สร้างความแตกต่างให้
เกิดขึน้ ในท้องตลาด จากทีใ่ ห้กลิน่ หอมเพียงอย่างเดียว ก็นำ� เรือ่ งการบ�ำบัด
เพิม่ เติมเข้ามาด้วย จนต่อยอดกลายเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมรูปแบบใหม่
ขึ้นมา ภายใต้ชื่อ “สเปรย์กำ� จัดไรฝุ่น ภูวารา” ที่นอกจากจะให้กลิ่นหอม
ละมุนแล้ว ยังช่วยแก้ปัญหาได้ต้งั แต่ต้นตออีกด้วย
“เริม่ แรกเราก็ทำ� ธุรกิจเหมือนกับคนอืน่ ๆ คือ ชูกลิน่ หอมเป็นหลัก จนวันหนึง่
ธุรกิจเกือบไปไม่รอด ท�ำให้เราต้องถอยหลังกลับมาทบทวนตัวเองว่าเรา
มีจุดเด่นแตกต่างจากคนอื่นอย่างไร จนสุดท้ายก็ได้คำ� ตอบกลับมาว่าเรา
จะเป็นแบรนด์เครื่องหอมแบบสุคนธบ�ำบัด คือ มีทั้งกลิ่นหอมและช่วย
บ�ำบัดร่างกายได้ด้วย โดยยึด Keyword จาก ๓ ค�ำ คือ “ภูมิแพ้ ไซนัส
และไมเกรน” ท�ำให้ได้รับการตอบรับที่ดีมากขึ้น พอมีหลักยึดตรงนี้แล้ว
ก็ท�ำให้เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกไปในมิติต่างๆ ได้ง่ายขึ้น จนน�ำมาสู่การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวล่าสุด คือ สเปรย์ก�ำจัดไรฝุ่น เพราะก่อนหน้านั้นเรา
มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องหอมเยอะอยู่แล้ว แต่ก็ยังเป็นการแก้ปัญหาที่
ปลายเหตุ เราจึงอยากหาผลิตภัณฑ์ท่สี ามารถช่วยป้องกันได้ตั้งแต่ต้นตอ
ของปัญหาเลย เพราะบ้านหอม แต่ทนี่ อนคุณยังมีไรฝุ่นอยู่เต็มไปหมดเลย
ก็คงไม่มปี ระโยชน์อะไร”
โดยจุดเด่นของสเปรย์ก�ำจัดไรฝุ่น ภูวารา คือ มีส่วนผสมของกานพลู
ซึง่ เป็นสมุนไพรหลักทีช่ ว่ ยก�ำจัดไรฝุน่ ได้ จึงช่วยให้อาการภูมแิ พ้บรรเทาลงได้
นอกจากนี้ ยังมีความโดดเด่นในเรือ่ งของน�้ำมันหอมระเหย ซึง่ ผลิตมาจาก
น�ำ้ มันยูคาลิปตัส เปปเปอร์มนิ ต์ ลาเวนเดอร์ คาโมไมล์ และกุหลาบ จึงท�ำให้
นอกจากช่วยก�ำจัดไรฝุน่ ได้แล้ว ยังมีกลิน่ หอมละมุน และเย็นสดชืน่ อีกด้วย
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พรหมพิ ริยะ หงษ์ยนต์

ส�าหรับเป้าหมายต่อไปในอนาคตที่พรหมพิริยะมองไว้ให้
กับแบรนด์ คือ ต้องการพัฒนาสมุนไพรและเครือ่ งหอมไทย
ให้ก้าวไปในระดับโลก โดยเน้นท�าเป็นผลิตภัณฑ์เครื่อง
หอมเพื่อการบ�าบัด ตอบโจทย์ในทุกมิติความต้องการของ
ผู้บริโภคได้หลากหลายมากขึ้น รวมถึงการปรับรูปแบบ
การท�าธุรกิจให้เข้าสู่ช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้นด้วย
“เราพยายามคิดรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมา โดยดูจาก
Pain Point ของลูกค้าเป็นหลัก ตอนนีน้ อกจากสเปรย์กา� จัด
ไรฝุ่น เรายังมีนา�้ หอมปรับอากาศในรถ ซึง่ ท�ามาจากน�า้ มัน
หอมระเหยแท้จากธรรมชาติ โดยทัว่ ไปน�า้ หอมในรถยนต์จะ
ผลิตจากเคมีซึ่งจะมีกลิ่นค่อนข้างแรง และตัวเคมีดังกล่าว
สามารถท�าให้เกิดการอุดตันของท่อแอร์ได้งา่ ย ขณะทีน่ า�้ หอม
ปรับอากาศในรถจากธรรมชาติจะมีกลิน่ ทีห่ อมน้อยกว่า แต่
ไม่ส่งผลต่อการอุดตันของท่อแอร์และเร็วๆ นี้ คือ สเปรย์ฉดี
หมอน เพื่อช่วยให้การนอนหลับดียิ่งขึ้น”
ซึง่ จากการได้เข้าร่วมโครงการสร้างและบ่มเพาะผูป้ ระกอบการ
รายใหม่ (NEC) ท�าให้ได้รบั แนวทางในการพัฒนาต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ ให้ มีม าตรฐาน มีคุณภาพ เป็ นที่ยอมรับ
และน่าเชื่อถือแก่ผู้บริโภคมากขึ้น

ชื่อกิจการ : บริษัท ภูวารา จ�ากัด แบรนด์ภูวารา (PUVARA)
ผลิตภัณฑ์สเปรย์ก�าจัดไรฝุ่น
ข้อคิดการด�าเนินธุรกิจ : ประเทศไทยมีมรดกทางวัฒนธรรม
ศิลปะ และศาสตร์แขนงต่างๆ มากมาย หากเราสามารถเรียนรู้
สิ่งที่เป็นรากเหง้าของไทยเหล่านั้นได้ และลองน�ามาปรับแต่ง
ให้เข้ากับยุคสมัย ก็จะกลายเป็นสิ่งใหม่ที่ต่อยอดและสืบทอด
ต่อกันไปได้อีก
โครงการที่เข้าร่วม : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภายใต้
โครงการสร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ (NEC)
รางวัลที่ ได้รับ :
• รางวัลชมเชย แผนธุรกิจยอดเยี่ยม โครงการสร้างและ
พัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
“สาขาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเป้าหมาย ประจ�าปี ๒๕๖๐
เลขที่ ๙๘/๖๗ หมูบ
่ า้ น The Balcony Home
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย ๒๘
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม. ๑๐๒๕๐
๐๖-๔๕๕๗-๕๖๖๖
Puvara Aroma
puvara.thailand
@puvara1

“เมือ่ ก่อนผลิตภัณฑ์ของเราน�ามาจากงานวิจยั ก็จริง แต่เป็น
ในลักษณะการหยิบงานวิจยั มาใช้ แต่พอได้เข้าร่วมอบรม
กับโครงการ NEC ท�าให้สามารถมองเห็นแนวทางในการ
ด�าเนินธุรกิจได้ชดั เจนยิง่ ขึน้ มีการน�าผลิตภัณฑ์ไปทดสอบ
เพือ่ หาผลแล็บออกมา เพือ่ สร้างความมัน่ ใจให้กบั ผู้บริโภค
เพิ่มมากขึ้น รวมถึงยังได้รับค�าแนะน�าดีๆ จากวิทยากร
ท�าให้เราสามารถวางแนวทางด�าเนินธุรกิจได้ถกู ทิศถูกทาง
สร้างจุดแข็งแรงให้กับแบรนด์มากขึ้นด้วย” เจ้าของสเปรย์
ก�าจัดไรฝุ่น ภูวารา กล่าวทิ้งท้าย
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รายชื่อคณะท�ำงาน

นายวิจักขณ์ รัตนสุวรรณ
ผู้อ�ำนวยการกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่
นางสาวเยาวนิจ แซ่ตั้ง
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่
นางสาวสุธิรา แสงวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
นางสาววราพร สุจริต
นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ
นางสาวสายใจ ชิดชอบ
นักวิชาการอุตสาหกรรม
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ศูนยสง เสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 - 11

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
ศูนยสง เสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

1

(เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน ลําพูน ลําปาง พะเยา แพร นาน)
158 ถนนทุงโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม 50000
โทรศัพท (053) 245 361-2, 243 494, 242 226
โทรสาร (053) 248 315
e-mail: ipc1@dip.go.th

ศูนยสง เสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2

2
3

(พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ เพชรบูรณ ตาก)
292 ถนนเลี่ยงเมือง-นครสวรรค ต.บานกราง
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท (055) 282 957-9
โทรสาร (055) 283 021
e-mail: ipc2@dip.go.th
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ศูนยสง เสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

(อุดรธานี หนองบัวลําภู หนองคาย เลย)
399 ม.11 ถนนมิตรภาพ ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330
โทรศัพท (042) 207 232-6, 207-238 โทรสาร (042) 207 241
e-mail: ipc4@dip.go.th

ศูนยสง เสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3
(พิจิตร กําแพงเพชร นครสวรรค อุทัยธานี
ชัยนาท สิงหบุรี ลพบุรี อางทอง)
200 ม.8 ถนนเลี่ยงเมือง ต.ทาหลวง
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทรศัพท (056) 613 161-5
โทรสาร (056) 613 559
e-mail: ipc3@dip.go.th

ศูนยสง เสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8

8

(สุพรรณบุรี กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา
นครปฐม นนทบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สระบุรี
ปทุมธานี สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ)
117 หมู 1 ถนนมาลัยแมน ต.ดอนกํายาน
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท (035) 441 027, 441 029, 441 031
โทรสาร (035) 441 030
e-mail: ipc8@dip.go.th

หนวยงานสวนกลาง

(กรุงเทพมหานคร)
ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0 2202 4422-3
โทรสาร 0 2354 3152

10

ศูนยสง เสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

(นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี กระบี่ ภูเก็ต พังงา ระนอง ชุมพร ตรัง พัทลุง)
131 ม.2 ถนนเทพรัตนกวี ต.วัดประดู อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000
โทรศัพท (077) 200 395-8 โทรสาร (077) 200 449
e-mail:cre-pic10@dip.go.th
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ศูนยสง เสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5

(
(ขอนแก
น กาฬสินธุ มหาสารคาม รอยเอ็ด
มุกดาหาร สกลนคร นครพนม)
86 ถนนมิตรภาพ ต.สําราญ อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000
โทรศัพท (043) 379 296-9 โทรสาร (043) 379 302
e-mail: ipc5@dip.go.th

7

ศูนยสง เสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

(อุบลราชธานี ยโสธร อํานาจเจริญ ศรีสะเกษ)
222 หมูที่ 24 ถนนคลังอาวุธ ต.ขามใหญ อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท (045) 313 772, (045) 313 945,
(045) 314 216, (045) 314 217
โทรสาร (045) 312 378, (045) 312 493
e-mail: ipc7@dip.go.th

ศูนยสง เสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร)
333 ถนนมิตรภาพ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โทรศัพท (044) 419 622 โทรสาร (044) 419 089
e-mail: ipc6@dip.go.th

ศูนยสง เสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

(ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด สมุทรปราการ
นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว)
67 ม.1 ถนนสุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท (038) 261-203, 273-702, 784 654-5
โทรสาร (038) 273 701
e-mail: ipc9@dip.go.th

ศูนยสง เสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11

(สงขลา สตูล ยะลา ปตตานี นราธิวาส)
165 ถนนกาญจนวนิช ต.นํ้านอย อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท (074) 211 905-8 โทรสาร (074) 211 904
e-mail: ipc11@dip.go.th

การกําหนดเขตพื้นที่จังหวัดที่อยูอุในความรั
บผิสาร
ดชอบของศู
ตสาหกรรม
43 นยสงเสริมอุตสาหกรรมภาค
เปลี่ยนแปลงรายชื่อจังหวัดตามประกาศกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560

