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ลอยกระทงสะพัดเฉี ยดหมื่นล.
Source - โพสต์ ทูเดย์ (Th)
โพสต์ทู เดย์ - หอการค้าฯ คาดการณ์ ช่ ว งเทศกาลลอยกระทงปี น้ี จะมีก ารใช้จ่าย 9,928 ล้า น
ขยายตัว 3% ชีเ้ ป็นช่วงปรับตัว หวังปีหน้าสู่ภาวะปกติ
นายธนวรรธน์ พลวิชยั ผูอ้ านวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เปิ ดเผยถึงผลส ารวจพฤติก รรมและการใช้จ่ายผู้บ ริโภคในช่ว งเทศกาลลอยกระทงปี 2560 จาก 1,199
ตัวอย่าง พบว่ามูลค่าการใช้จ่ายในวันลอยกระทงปี น้ีอยู่ท่ี 9,928.02 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 3% และ
เป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 3 ปี ถือเป็ นการส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจไทยเริม่ ฟื้นตัวแล้ว ซึง่ เป็ นไปตามค่า
ดัชนีความเชื่อมันผู
่ บ้ ริโภคทีป่ รับตัวดีขน้ึ ต่อเนื่อง 2 เดือน
ทัง้ นี้ บรรยากาศการใช้จ่ายในด้านของเม็ดเงินยังไม่กลับมาเท่ากับปี 2557 ที่มมี ูลค่ าอยู่ท่ี 1.11
หมื่นล้านบาท แต่เม็ดเงินค่าใช้จ่ายในปี น้ีท่เี พิม่ ขึน้ สะท้อนว่าหลังจบจากงานพระราชพิธ ี ประชาชนเริม่ มี
การปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติ เพราะมีผู้ตอบแบบสอบถามว่ามีแผนที่จะออกไปร่วมงานข้างนอกมากสุดใน
รอบ 12 ปี แสดงให้เห็นว่าประชาชนพร้อมที่จะออกมาจับจ่ายใช้สอย แต่ในด้านของ ผูจ้ ดั งานยังไม่พร้อม
นัก จึงมีการจัดงานแบบเรียบง่ายทาให้การจับจ่ายใช้สอยถูกคุมด้วยบรรยากาศ
"ปีน้ียงั เป็ นการลอยกระทงที่ยงั ไม่ปกติ เป็ นช่วงก้ากึ่งของการปรับตัว มูลค่าการใช้จ่ายปี น้ีทอ่ี ยู่ใน
ระดับเกือบ 1 หมืน่ ล้านบาทนัน้ เป็นการสะท้อนว่ากาลังซือ้ เริม่ กลับมาแต่ถา้ จะให้กลับมาปกติ มูลค่าการใช้
จ่ายควรจะอยู่ทร่ี ะดับ 1-1.1 หมื่นล้านบาท เนื่องจากในช่วงปี 2559 เป็ นช่วงของการไว้ทุกข์ ภาพทีอ่ อกมา
จึงกลับมาคึกคักในระดับทีเ่ หมาะสม แต่หวังว่าปีหน้าจะกลับมาปกติ" นายธนวรรธน์ กล่าว
ส าหรับ ผลส ารวจพบว่ าปี น้ี ส่ ว นใหญ่ 92.9% มีก ารวางแผนออกมาลอยกระทง เนื่ อ งจากเป็ น
ประเพณีเพื่อขอพร ให้เศรษฐกิจดีและมีรายได้ดขี น้ึ เป็ นการผ่อนคลายความเครียด ส่วนอีก 6.6% ทีไ่ ม่ลอย
เพราะอยูใ่ นช่วงโศกเศร้า ต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย กลัวอันตรายและเศรษฐกิจไม่ดี โดยส่วนใหญ่ 67.9%
มีแผนไปลอยกระทงในสถานทีท่ ม่ี กี ารจัดงาน ซึง่ เพิม่ สูงขึน้ จากปีก่อนทีม่ สี ดั ส่วนเพียง 34.7% และทีม่ าของ
เงินทีใ่ ช้ส่วนใหญ่ยงั มาจากเงินเดือนแต่มสี ดั ส่วนลดลง
นอกจากนี้ จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างกว่า 80% มองว่าช่วงปลายปีน้ีเริม่ มีบรรยากาศเหมาะสมที่
จะเริม่ จับจ่ายใช้สอยในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ โดยส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยปีน้นี ่ าจะขยายตัวได้
ที่ 3.5-4%
ช่วยอีก4.7หมื่นราย เกษตรกร ประสบภัยน้าท่วม ครม.ไฟเขียวพักหนี้ เงิ นต้น-ลดดอกเบีย้
Source - เดลินิวส์ (Th)
ไฟเขียวช่วยเกษตรกรเจอน้ าท่วมเพิม่ 4.7 หมื่นราย เข้าโครงการพักหนี้เงินต้น -ลดดอกเบี้ยของ
ธ.ก.ส.พร้อ มขยายมาตรการบริจาคช่วยน้ าท่วมหักลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า จนถึงสิ้นปี ด้านหอการค้า
ประเมินน้ าท่วมเสียหายเฉียดหมื่นล้านแต่ไม่กระทบศก. มากขณะทีธ่ อส.จัดเต็มอัด 6 มาตรการช่วยเหลือผู้
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ประสบอุทกภัยพักหนี้ ลดดอกเบี้ย ให้กู้ซ่อมสร้าง ปลอดหนี้ วงเงิน 500 ล้าน ขณะ "นายกฯ" ควงทีมงาน
ลงพืน้ ทีข่ อนแก่นตรวจสถานการณ์ น้อมนาพระราชกระแสรับสังในหลวง
่
ร.10 ดูแลประชาชนให้ดที ส่ี ุดแนะ
ประชาชนต้องกระตือรือร้น อย่าหวังรอแต่รฐั เยียวยา ขณะทีก่ รมอุตุฯเผยพายุดเี ปรสชันเข้าปกคลุมอ่าวไทย
ภาคใต้ และทะเลอันดามันระหว่างวันที่ 1-3 พ.ย. ทาให้ภาคใต้มฝี นตกชุกหนาแน่ นกับมีฝนตก หนักถึง
หนักมากหลายพืน้ ที่ เตือนชาวบ้านระวัง
เมื่อ เวลา 15.25 น. วันที่ 31 ต.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้ าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมคณะ อาทิ พล.อ.อนุ พงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย พล.อ.ฉัตรชัย
สาริกลั ยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ พล.อ.วิลาศ อรุณ
ศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง กรุงเทพฯ ถึงท่า
อากาศยานขอนแก่น โดยฟงั บรรยายสรุปสถานการณ์น้ าท่วมในภาพรวม จากนายสมศักดิ ์ จังตระกุล ผวจ.
ขอนแก่น และนายสมเกียรติ ประจาวงษ์ อธิบดีกรม ชลประทาน โดย พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า มาติดตาม
สถานการณ์น้าที่ จ.ขอนแก่น และพืน้ ทีโ่ ดยรวมของภาคอีสาน เพื่อหามาตรการลดผลกระทบให้ได้มากทีส่ ุด
และมาเพื่อให้กาลังใจ พร้อมนาพระราชกระแสความห่วงใยจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รั ชกาลที่ 10 ที่ทรง
รับสังกั
่ บตนเสมอให้ดูแลประชาชน โดยเฉพาะการแก้ปญั หาน้ าท่วมเพื่อให้ประชาชนมีความอยูด่ กี นิ ดีและมี
ความสุขมากทีส่ ุดโดยพระองค์ท่านได้พระราชทานสิง่ ของช่วยเหลือผ่านองคมนตรี และผูแ้ ทนมาโดยตลอด
อีกทัง้ สมเด็จพระเจ้า อยู่หวั ทรงติดตามทุกเรื่องทีเ่ กี่ย วกับประชาชนรัฐบาลจึงต้องทาให้ดที ่สี ุดซึง่ ทีผ่ ่านมา
รัฐ บาล ได้ด าเนิ น การตามแผนบริห ารจัด การน้ ามาโดยตลอดและขอขอบคุ ณ ทุ ก หน่ ว ยงานที่ช่ ว ยกัน
แก้ปญั หาได้อย่างรวดเร็ว ทัง้ นี้จากการรับฟงั การรายงานทราบว่าปริมาณน้ าลดลงตามลาดับ ขอสังการให้
่
มี
การระบายน้าให้เร็วทีส่ ุดเพื่อให้เหลือ 30 ล้านลบ.ม. ต่อวัน
พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า ยืนยันว่ารัฐบาลให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มทีท่ ุกอย่าง และให้เร่งสารวจ
ความเสียหายซึ่งในการเยียวยาจะต้องแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ทัง้ นี้ไม่อยากให้ยกเรื่องน้ าท่วมมาเป็ น
ประเด็นทางการเมืองดังนัน้ ทุกหน่ วยงานต้องสร้างความเข้าใจให้ กับประชาชน นอกจากนี้ขอให้ทางจังหวัด
ได้ไปศึกษาการกักเก็บน้าหลังน้าลดว่าพืน้ ทีใ่ ดเป็ นพืน้ ทีแ่ ก้มลิงได้หรือไม่ หากทาได้กด็ าเนินการในทันทีซง่ึ
การดาเนินการอะไรก็ตามในวันนี้ต้องใช้แนวทางพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 9
มาประยุกต์ ใช้ดว้ ย
"วันนี้รฐั บาลถูกโจมตีว่าเก่งนักแต่ทาไมน้ ายังท่วม ซึ่งไม่มที างที่จะไม่ให้ท่วมเลยแต่มที งั ้ ท่วมมาก
และท่วมน้ อย แต่สงิ่ ต้องการคือประชาชนต้องเชื่อฟงั รัฐบาลและกระตือรือร้นมากกว่านี้ ไม่ใช่รอเพียงการ
เยียวยาจากรัฐบาลเท่านัน้ ทุกอย่างต้องคิดใหม่ทงั ้ หมดและ หน่ วยงานภาครัฐก็อย่าขัดแย้งกันด้วย" พล.อ.
ประยุทธ์ กล่าว
ทัง้ นี้ พล.อ.ประยุท ธ์ และคณะยัง ได้ล งพื้น ที่ต รวจการท างานของเจ้า หน้ า ที่ และเยี่ย มเยีย น
ผูป้ ระสบภัยน้าท่วม ทีบ่ า้ นบึงสวางค์ ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ด้าน นายทวีศกั ดิ ์ ธนะเดโชพล รองอธิบดีและโฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ในวันที่ 1-30 พ.ย.
จะระบายน้ าออกจากทุ่ งแก้ม ลิงบางระกาปริม าณ 550 ล้าน ลบ.ม. ลงสู่ท้ายแม่น้ ายม-น่ าน ผ่ านระบบ
ชลประทานพิษณุ โลก มาลงแม่น้ าเจ้าพระยา ยืนยันว่ามวลน้ านี้ไม่กระทบพื้นที่ด้า นล่าง เพราะขณะนี้น้ า
ั ่ นตก กว่า
เหนือหมดแล้วมีแต่น้ าอยู่ในแก้มลิง 13 ทุ่งเท่านัน้ โดยอีก 12 ทุ่งเจ้าพระยาตอนล่างทัง้ ฝงตะวั
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ั ่ นออก กว่า 1 พันล้านลบ.ม. รวมปริมาณน้ ากว่า 1.5พันล้านลบ.ม. จะทยอย
400 ล้านลบ.ม. และฝงตะวั
ระบายออกผ่านคลองชลประทาน ลงสู่แม่น้าเจ้าพระยา แม่น้ าท่าจีนออกสู่อ่าวไทยสองฝงั ่ เริม่ วันที่ 15 พ.ย.
ถึงต้นเดือน ม.ค. 61 ซึง่ ตามแผนระบายออก 80% อีก 20% เตรียมน้ าไว้ให้เกษตรกรสาหรับทานาปรัง และ
เพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งหน้า
นายณัฐพร จาตุศรีพทิ กั ษ์ ที่ปรึกษา รมต.ประจาสานักนายกรัฐมนตรี เปิ ดเผยว่า ที่ป ระชุม ครม.
เห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรทีป่ ระสบภัยน้าท่วมโดยให้เพิม่ วงเงินและจานวนเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการพัก ช าระหนี้ ต้น เงิน และลดดอกเบี้ย ให้เกษตรกรผู้ป ระสบอุ ท กภัยในพื้น ที่ภ าคใต้และจังหวัด
ประจวบ คีรขี นั ธ์ในปี 59/60 ที่เป็ นลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จาก
เดิมทีก่ าหนดเป้าหมายเกษตรกรไว้จานวน 212,850 ราย เพิม่ เป็ น 260,389 ราย หรือเพิม่ ขึน้ 47,539 ราย
และเพิ่มงบประมาณที่รฐั ใช้ในการชดเชยอัตราดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. ในอัตรา 5% ต่อปี รวมระยะเวลา 2 ปี
จานวน 859.50 ล้านบาท
ทัง้ นี้กระทรวงการคลังรายงานว่า ที่ ผ่านมามีเกษตรกรต้องการเข้าร่วมโครงการทัง้ ทีเ่ ป็ นเกษตรกร
ทีไ่ ม่เป็ นหนี้ทไ่ี ม่ก่อให้เกิดรายได้หรือเอ็นพีแอล และที่เป็ นเอ็นพีแอลมีจานวนมากจนเกินเป้าหมาย อีกทัง้
จานวนเกษตรกรตามเป้าหมายเดิมก็เป็ นเพียงการประมาณการเท่านัน้ โดย ธ.ก.ส.ยังไม่ได้สารวจความ
เสียหายอย่างทัวถึ
่ งและครบถ้วน ขณะเดียวกันสถานการณ์น้ าท่วมทีเ่ กิดขึน้ ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในวง
กว้าง จึงทาให้เกษตรกรที่ได้รบั ผลกระทบและมีคุณ สมบัติต รงตามเงื่อนไขแสดงความต้องการเข้าร่ว ม
โครงการมากขึ้น กระทรวงการคลังจึงเสนอให้ครม.ขยายจานวนเป้าหมายเกษตรกรใหม่ให้ครอบคลุมผู้
ได้รบั ผลกระทบทัง้ หมด
นอกจากนี้เพื่อ ให้เกษตรกรในพื้นที่ประสบอุทกภัยที่ได้รบั ความเดือ ดร้อ นและมีคุ ณ สมบัติต าม
เงือ่ นไขของโครงการได้รบั ความช่วยเหลืออย่างทัวถึ
่ งและเท่าเทียมกันโดยการเพิม่ จานวนเกษตรกรกรณีท่ี
ไม่เป็ นหนี้เอ็นพีแอล จานวน 47,539 ราย และเพิม่ งบประมาณทีร่ ฐั ใช้ในการชดเชยอัตราดอกเบีย้ ให้ธ.ก.ส.
ในอัตรา 5% ต่อปี รวมระยะเวลา 2 ปี จานวน 859.50 ล้านบาท จากเดิมจานวน 3,931.00 ล้านบาท เป็ น
จานวน 4,790.50 ล้านบาท
นายณัฐพร กล่ าวว่า ที่ป ระชุ มครม.ยังได้เห็นชอบให้ขยายเวลามาตรการการเงิน การคลังเพื่อ
ช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยในปี 60 เพิม่ เติม โดยมี 2 มาตรการทีเ่ กีย่ วข้องคือมาตรการสาหรับการบริจาคที่
ให้บุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลสามารถนาเงินบริจาคไปหักลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่าของเงินบริจาค จาก
เดิม จะสิ้น สุ ด ในวัน ที่ 31 ต.ค. 60 ให้ขยายเวลา ออกไปจนถึงวัน ที่ 31 ธ.ค. 60 ส่ ว นมาตรการที่ให้ห ัก
ค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับการซ่อมบ้านและซ่อมรถนัน้ ยังไม่หมดอายุเพราะสิน้ สุดวันที่ 31 ธ.ค.60 โดยในปจั จุบนั ยัง
มีจ งั หวัด ที่ป ระกาศเป็ น พื้น ที่ป ระสบอุ ท กภัย จ านวน 17 จัง หวัด จากเดิม 23 จัง หวัด สถานการณ์ ไ ด้
คลีค่ ลายไปแล้วจานวน 6 จังหวัด
ด้าน นายธนวรรธน์ พลวิชยั ผูอ้ านวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กล่ าวว่ า ศู นย์พ ยากรณ์ ฯ ประเมิน ผลกระทบจากปญั หาน้ าท่ วมในปี น้ี ค าดว่าเศรษฐกิจไทยได้รบั ความ
เสียหายไม่เกิน 10,000 ล้านบาท และไม่กระทบต่ อเศรษฐกิจภาพรวมในปี น้ีท่คี าดว่าจะขยายตัว 3.9%
เนื่อ ง จากพื้นที่น้ าท่วมไม่ได้ก ระทบต่ อพื้นที่นิค มอุ ตสาหกรรม, เขตเศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมจน
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ผู้ป ระกอบการไม่ส ามารถส่งสินค้าได้เหมือ นกับปี 54 ขณะที่ในพื้นที่นาข้าวแม้ หลายพื้นที่ได้รบั ความ
เสียหายเชื่อว่ารัฐบาลจะมีมาตรการชดเชย
นายฉัตรชัย ศิรไิ ล กรรมการผู้จดั การธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่าธนาคารได้เตรียม
วงเงิน 500 ล้านบาท สาหรับจัดทาโครงการเงินกู้ท่อี ยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบอุ ทกภัยปี 60 เพื่อ
บรรเทาความ เดือดร้อนแก่ลูกค้าที่ประสบปญั หาอุทกภัยน้ าท่วมในหลายจังหวัดจานวน 6 มาตรการ เช่น
มาตรการช่วยเหลือลูกค้าเดิมของธอส.ที่มอี ยู่อาศัยที่จดจานองกับธนาคารถูกน้ าท่วมจะลดภาระดอกเบี้ย
และเงินงวดผ่ อ นชาระโดยปลอดดอกเบี้ย 0% ต่ อ ปี นาน 3 เดือ นแรก เดือ นที่ 4-12 คิดเอ็มอาร์อ าร์ล บ
2.5% ต่อปี ปีท่ี 2 เอ็มอาร์อาร์ลบ 2% ปี ท่ี 3 เอ็มอาร์อาร์ลบ 1% และปีท่ี 4 จนครบสัญญา เอ็มอาร์อาร์ลบ
0.5-1%
สาหรับลูกค้าใหม่หรือลูกค้าเดิมของธอส.ที่อาคารหรือบ้านได้รบั ความเสียหาย สามารถขอกู้เพิม่
หรือ กู้ใหม่ เพื่อปลูก สร้างทดแทนหลังเดิมหรือ กู้ซ่อ มแซมโดยคิดดอกเบี้ยเงินกู้คงที่ 3% ต่ อปี นาน 3 ปี
หลังจากนัน้ คิดเอ็มอาร์อาร์ลบ 0.5-1% ต่อปี ส่วนลูกหนี้ทห่ี ลักประกันเสียหายและกระทบต่อความสามารถ
ในการชาระหนี้ให้ลูกหนี้ประนอมหนี้ได้ 1 ปี 4 เดือน คิดดอกเบี้ย 0% ต่อปี นาน 4 เดือนแรก โดยไม่ต้อง
ชาระเงินงวด จากนัน้ เดือนที่ 5-16 ดอกเบี้ย 1% ต่อปี โดยให้ผ่อนชาระเงินงวดไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยราย
เดือนและเมือ่ ครบระยะเวลาประนอมหนี้ให้กลับมาผ่อนตามปกติ
ส่วนลูกหนี้ท่ไี ด้รบั ผลกระทบด้านรายได้ให้ลูกหนี้ประนอมหนี้ไม่เกิน 1 ปี ดอกเบี้ย 1% ต่อปี โดย
ให้ผ่อนชาระเงินงวดไม่น้อย กว่าดอกเบี้ยรายเดือน ขณะที่ลูกหนี้ท่เี สียชีวติ หรือทุพพลภาพถาวรให้ ผ่อน
ชาระโดยใช้ดอกเบีย้ 0.01% ต่อปี ตลอดระยะเวลาทีค่ งเหลือตามสัญญากูแ้ ละสุดท้ายกรณีทอ่ี ยู่อาศัยได้รบั
ความเสียหายทัง้ หลังและไม่สามารถซ่อมแซมได้ให้ปลอดหนี้ในส่วนของค่าอาคารและให้ผ่ อนชาระต่ อ
เฉพาะในส่วนของทีด่ นิ ทีค่ งเหลือเท่านัน้
วันเดียวกันกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่ 5 เรือ่ ง "ฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรง
บริเวณภาคใต้ (มีผ ล กระทบถึงวันที่ 3 พ.ย.)" ว่า พายุดเี ปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างมีแนวโน้ ม
เคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกอย่างช้า ๆ เข้าปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันในช่วงวันที่ 1-3 พ.ย.
60 ลักษณะเช่นนี้ทาให้ภาคใต้มฝี นตกชุกหนาแน่ น กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพืน้ ทีข่ อให้ประชาชน
บริเวณดังกล่าวระมัด ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่อาจทาให้เกิดน้ าท่วม
ฉับพลันน้ าป่าไหลหลาก และลมกระโชกแรงทีเ่ กิดขึน้ ไว้ดว้ ย พืน้ ทีท่ ค่ี าดว่าจะได้รบั ผลกระทบตามภาคต่าง
ๆ มีดงั นี้ วันที่ 1 พ.ย. บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปตั ตานี ยะลา และนราธิวาส
วันที่ 2-3 พ.ย. 60 บริเวณจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรี ธรรมราช พัทลุง
สงขลา ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่ สาหรับคลื่นลมบริเวณอ่ าวไทยและทะเลอันดามันมีกาลังแรงคลื่นสูง
2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กบริเวณดังกล่าวควรงดออกจากฝงั ่ จึงขอให้
ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยม วิทยาอย่างใกล้ชดิ ในระยะนี้
ผูส้ ่อื ข่าวรายงานสถานการณ์ในพื้นที่จงั หวัดพิจติ รยัง ส่งผลกระทบต่อเนื่อง ภาพมุมปริมาณน้ าใน
แม่น้ ายม ทีร่ บั น้ าจาก จ.สุโขทัย และพิษณุ โลก ยังคงมีระดับสูงและล้นแม่น้ าไหลเข้าท่วมบริเวณภายในวัด
วังปลาทู ต.กาแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจติ ร โดยเฉพาะพืน้ ทีโ่ ดยรอบวัด พระอุโบสถ กุฏพิ ระ ศาลาวัด วิหาร
ถูกน้ าท่วมขัง ระดับ 30-40 เซนติเมตร พระสงฆ์ต้องทาสะพานไม้ชวคราวเพื
ั่
่อเป็ นเส้นทางเข้าออก เพื่อ
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ไม่ให้เดินลุยน้าไปมา ระหว่างกุฏพิ ระและศาลาวัดเพื่อทากิจของสงฆ์ โดยระดับน้ ายมมีระดับอยูท่ ่ี 6.34 ซม.
ซึง่ เป็ นระดับที่สูงและยังมีระดับทรงตัว ยังคงไหลท่วมบ้านเรือนประชาชนริมแม่น้ ายมเป็ นบริเวณกว้าง 12
หมูบ่ า้ น กว่า 600 หลังคาเรือน.
สัมภาษณ์: 'ธีรินทร์' ซีอีโอดาวรุ่งเมืองชลรุกส่งออกข้าวถุง-ลงทุนอสังหาฯ
Source - ประชาชาติธุรกิจ (Th)
หากให้นึ ก ถึง ลูก ไม้ใต้ ต้น ด้านธุ รกิจ การค้าที่ฉ ายแววเปล่ งประกายในเมือ งชลเวลานี้ ชื่อ ของ
"กอล์ฟ -ธีรนิ ทร์ ธัญ ญวัฒนกุล "นัก ธุรกิจหนุ่ มวัย 38 ปี ต้องติดโผอย่างไม่ต้อ งสงสัย ด้วยวิสยั ทัศน์ และ
ผลงาน ผลักดันให้คุณกอล์ฟขึน้ นังต
่ าแหน่ งกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ทีอาร์ ไทย ฟู้ดส์ จากัด รับไม้ต่อจาก
คุณ ป๊า "สุนทร ธัญ ญวัฒนกุล" ผู้ก่อตัง้ แบรนด์ข้าวไก่ แจ้ ที่ปจั จุบนั หันไปทุ่มเทเวลา 99.99% ให้กบั งาน
ส่วนรวมในตาแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดชลบุร ี
ตัง้ เป้าเพิม่ ส่งออก
ธีรนิ ทร์เล่าให้ "ประชาชาติธุรกิจ" ฟงั ว่า ธุรกิจข้าวตราไก่แจ้เริม่ จากคุณพ่อทีส่ ร้างขึน้ เมื่อ 10 กว่าปี
ทีแ่ ล้ว จากขายเพียง 3 อาเภอ ปจั จุบนั ขยายไปทัวประเทศ
่
และส่งออก มีกาลังการผลิตจาก 3 โรงงาน รวม
3-4 หมื่นตัน/เดือน ทารายได้กว่า 2 พันล้านบาท/ปี มีสดั ส่วนจาหน่ ายภายในประเทศ และส่งออก คือ 70 :
30 โดยตลาดในประเทศยังเป็ นตลาดหลักทีเ่ ข้มแข็ง อย่างไรก็ตาม ปีน้ีการเติบโตลูกค้าส่งออกค่อนข้างสูง
เดิมมีเพียง 5% ตอนนี้เกือบ 20% ในอนาคตจะเร่งส่งออกให้มากขึน้ ส่วนแผนในอนาคตต้องดูไปอีก 3-4 ปี
ค่อยประเมินอีกครัง้ ว่าจะขยายเพิม่ หรือไม่
ส าหรับ ข้าวสารไก่ แ จ้ม ี 30-40 ชนิ ด ป จั จุ บ ัน มี 300 กว่ า SKU ขนาดตัง้ แต่ 1 กิโลกรัม ถึง 50
กิโลกรัม ส่งออกไปแอฟริกา ยุโรป อเมริกา แคนาดา เ ป็ นหลัก ความโดดเด่น จะเน้นคุณภาพ เพราะการ
ทาแบรนด์ถ้าไม่ดมี นั ไปไม่ได้ จึงต้องพยายามทาให้ลูกค้าเชื่อใจเรื่องคุณภาพ มันใจได้
่
ว่าทุกครัง้ ที่หุงต้อง
เหมือนเดิม พูดเหมือนง่าย แต่ทายาก เพราะสินค้าเกษตรการรักษามาตรฐานต้องตลอดชีวติ ของแบรนด์
ลุยตัง้ ศูนย์อนิ โนเวชันเมื
่ องชล
ธีรนิ ทร์เล่าถึงเส้นทางธุรกิจต่อว่า หลังข้าวสารแบรนด์ไก่แจ้ติดตลาด จึงได้คดิ ต่อยอดเพิม่ มูลค่า
สินค้าที่ม ี ไม่ว่าจะเป็ นข้าว หรือข้าวเหนี ยว ซึ่งเป็ น ที่มาของข้าวต้มมัด แต่ด้วยตนเองไม่มโี นว์ฮาวเรื่อง
นวัตกรรมอาหาร จึงใช้ เวลาถึง 2 ปีในการค้นคว้าวิจยั ลองผิด ลองถูกจนออกมาเป็ นข้าวต้มมัดภายใต้แบ
รนด์แม่นภา บริษทั ทีอาร์ ไทย ฟู้ดส์ จากัด
ปจั จุบนั ข้าวต้มมัดแม่นภาส่งเข้า โมเดิรน์ เทรด และจับกลุ่มออนไลน์ โดยเฉพาะกลุ่มทีเ่ ล่นกีฬา เช่น
ั ่ กรยาน ข้าวต้มมัดจึงสะดวกแก่ การพกพา แล้วให้พลังงานสูง นอกจากตลาดในประเทศ ยัง
วิง่ หรือปนจั
ส่งออกอีก 20 กว่าประเทศ ทัง้ ยุโรป อเมริกา จีน อิสราเอล เกาหลี จากนัน้ แตกไลน์ มาเป็ นสแน็ กอีก 6
ผลิต ภัณ ฑ์ ที่ท าจากผลผลิต ในพื้ น ที่ อาทิ มัน ฝรัง่ มัน ม่ ว ง ฟ กั ทอง เผือ ก เป็ น ต้ น ป จั จุบ ัน กลายเป็ น
ยอดขายหลัก ของบริษัท เติบ โตช่ ว งแรกประมาณ 30-40% รายได้ ป จั จุ บ ัน ประมาณ 100 ล้านบาท/ปี
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นอกจากนี้ยงั แตกไลน์ ผลิตข้าวพร้อมกิน ส่งลูกค้าที่อเมริกา ซึ่งเป็ นบริษัททาปลาแซลมอนพร้อมกิน ซึ่ง
ต้องการข้าวจากเราเพื่อแมตช์กบั แซลมอนของเขา
จากประสบการณ์ลองผิดลองถูก ที่พบว่าเป็ นเรื่องเสียเวลาอย่างมาก ทาให้นักธุรกิจหนุ่ มที่หมวก
อีกใบ คือ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดชลบุร ี ได้เสนอแนวคิดสร้าง "อินโนเวชันฮั
่ บ" จังหวัดชลบุรขี น้ึ มา โดย
ล่าสุด หอการค้าจังหวัดชลบุร ี และวายอีซี ได้เซ็น MOU กับ มหาวิทยาลัยบูรพาในการวิจยั ผลิตภัณฑ์เพื่อ
ออกสู่โลกความจริงเป็นธุรกิจได้ ซึง่ ครัง้ นี้ถอื ว่าเป็นการจับมือกัน ทีช่ ดั เจนมากขึน้
"ถ้าเริม่ ขับเคลื่อนได้เมื่อไร มองว่าจะมีอะไรอีกหลายอย่างตามมา เพราะมหาวิทยาลัยมีโนว์ฮาว มี
ความรู้ มีผลงานวิจยั ขณะที่ห อการค้ามีความรูเ้ กี่ยวกับตลาด เทรนด์ และเมื่อ 2 สิง่ นี้ มาแมตช์กนั ทุก
อย่างจะต่อยอดไปได้ และผมก็มองว่าถ้าจังหวัดชลบุรมี ี อินโนเวชันฮั
่ บขึ้นมา เหมือนวันสต็อปเซอร์วสิ
สาหรับผู้ประกอบการที่จะพัฒนาสินค้า แล้วมีคนมาช่วยไกด์ ช่วยคิด มีโนว์ฮาวมาสนับสนุ น น่ าจะพัฒนา
ต่อ ยอดเศรษฐกิจของจังหวัด ของประเทศได้เยอะมาก ยกตัวอย่าง เมื่อก่อนผมขายข้าวได้กโิ ลกรัมละ 10
บาท แต่ พ อท าข้าวต้มมัด ใช้ข้าวนิ ดเดียวเพิ่มมูล ค่ ามหาศาล แล้ว ถ้าท าแบบนี้ได้ทุก สินค้า ผมมองว่า
ศักยภาพของเศรษฐกิจก็จะเติบโตขึน้ โดยปริยาย"
จับธุรกิจอสังหาฯด้วยใจรัก
นอกจากธุรกิจหลักอย่างข้าวไก่แจ้ วันนี้นักธุรกิจหนุ่ มไฟแรงยังมีพอร์ตอสังหาริมทรัพย์อยู่ในมือ
เป็ นโรงแรม 2 แห่ ง คือ ราชา เรสิเดนซ์ ที่ศรีราชา ขนาด 104 ห้อง และ ธาริส อาร์ท โฮเทล (Taris art
hotel Phrae) ทีจ่ งั หวัดแพร่ ขนาด 150 ห้อง และ อพาร์ตเมนต์ให้เช่าอีก 2 แห่ง ทีน่ ิคมอมตะ และอีสเทิรน์
ซีบอร์ด รวมแล้วรายได้ 100 กว่าล้านบาท/ปี
"ตัง้ แต่เด็ก เวลาไปพักที่ไหน รูส้ กึ ว่าคนมีโรงแรมมีตกึ รูส้ กึ ว่าเขารวย เจ๋ง ผมคิดแค่น้ี พอโตขึน้ ก็
ชอบเรือ่ งทีด่ นิ อสังหาริมทรัพย์ แต่ไม่ได้ชอบขายนะ แต่ชอบทาตามใจ คือ ทาเป็นความรักส่วนตัว แฟนผม
ก็ชอบแต่งบ้าน มีแพสชัน่ แต่มองว่าทาก็ได้ ตอนนี้เวลาไปเทีย่ วพักโรงแรม จะเปลีย่ นทีน่ อนทุกวัน ทดลอง
อยู่ตงั ้ แต่โรงแรมถูก ๆ ถึงแพงมาก ๆ เพราะอยากรูว้ ่าถูก ๆ ถูกและดีทาอย่างไร แพงเว่อร์ ๆ ทายังไงให้
ขายได้"
สาหรับ "ราชา เรสิเดนซ์ ศรีราชา" เป็ นอสังหาฯทีใ่ ห้บริการแบบเช่า ทัง้ รายเดือน และรายวัน ทีม่ า
คือ คุณกอล์ฟได้เทกโอเวอร์แล้วนามารีโนเวต โดยใช้เวลา 2 ปี ปจั จุบนั มีลกู ค้า 70-80% เป็ นชาวญีป่ นุ่ และ
ล่าสุด กับการเทกโอเวอร์โรงแรมเก่าแก่อายุ 40 ปี ทีจ่ งั หวัดแพร่มารีโนเวตด้วยงบประมาณ 100 กว่าล้าน
บาท แปลงโฉมจากโรงแรมเซลคืนละ 100 บาท ปจั จุบนั เป็ นโรงแรมสมัยใหม่แห่งเดียวของจังหวัดแพร่ ใน
ราคาห้องละ 800-900 บาท กลุ่มลูกค้าทีแ่ พร่จะเป็ นกลุ่มประชุมสัมมนา ทัง้ บริษทั และภาครัฐ นอกจากนี้ยงั
ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวและนักกีฬาทีม่ าจัดกิจกรรม หรือกลุ่มทัวร์ ซึง่ คุณกอล์ฟเผยว่า เตรียมสร้างให้เป็ น
เชนแล้วขยายไปเรือ่ ย ๆ ตามจังหวัดต่าง ๆ ทีส่ นใจ โดยเฉพาะทีต่ ดิ ทะเล ทีว่ าดฝนั ไว้
"ผมไม่เคยไปแพร่เลย พอเพื่อนมาแนะนาให้เทกโอเวอร์โรงแรม ผมก็ไปอยู่ 1 คืน 2 วัน ไปกินใช้
อยู่ทน่ี นั ่ โลเกชันอยู
่ ใ่ จกลางเมือง รูส้ กึ ว่ าอาหารการกินอร่อยและเป็ นเมืองน่ ารัก ไปไหน 5 นาทีถงึ แต่ทร่ี ถ
ไม่ติด ในอีก แง่ก็อ าจแปลว่าไม่มคี น ยังคิดว่าจะลงทุน ดีไหม สุ ดท้ายมองว่าอาจเป็ นโอกาส เพราะการ
แข่งขันน้อย ผมก็มสี ทิ ธิเป็ นเบอร์หนึ่ง และตอนนี้แพร่เป็ น 12 เมืองต้องห้ามพลัส ได้รบั การโปรโมตเยอะ

สร ุปข่าวหอการค้าไทย สภาหอการค้าฯ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประจำวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2560

โดย ฝ่ายสื่อสารองค์กร
หอการค้าไทย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

เริม่ มีมาทาร้านกาแฟเยอะขึน้ เป็ นเมืองชิก ๆ มากขึน้ มีรา้ นอาหารดี ๆ ให้นงั ่ มองเห็นว่าน่ าจะมีศกั ยภาพ
ระดับหนึ่ง และราคาก็ไม่ได้แพงมาก หลักสิบล้าน ซึง่ หลักนี้ซอ้ื อะไรไม่ได้เลย ทีช่ ลบุร"ี
ด้วยวิสยั ทัศน์บวกกับแพสชันที
่ เ่ ต็มเปี่ยม จึงไม่แปลกทีช่ ่อื ของ "ธีรนิ ทร์ ธัญญวัฒนกุล" จะโดดเด่น
ฉายแวว และเป็นนักธุรกิจรุน่ ใหม่ทน่ี ่าจับตาไม่น้อย

-----------------------------------------------

