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ลอยกระทงสะพดัเฉียดหมื่นล. 
Source - โพสต ์ทเูดย ์(Th) 
 
          โพสต์ทูเดย์ - หอการค้าฯ คาดการณ์ช่วงเทศกาลลอยกระทงปีนี้  จะมีการใช้จ่าย 9,928 ล้าน 
ขยายตวั 3% ชีเ้ป็นช่วงปรบัตวั หวงัปีหน้าสู่ภาวะปกต ิ
          นายธนวรรธน์ พลวชิยั ผูอ้ านวยการศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกจิและธุรกจิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
เปิดเผยถึงผลส ารวจพฤติกรรมและการใช้จ่ายผู้บรโิภคในช่วงเทศกาลลอยกระทงปี 2560 จาก 1,199 
ตวัอย่าง พบว่ามูลค่าการใช้จ่ายในวนัลอยกระทงปีนี้อยู่ที่ 9,928.02 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน 3% และ
เป็นการขยายตวัสงูสุดในรอบ 3 ปี ถอืเป็นการส่งสญัญาณว่าเศรษฐกจิไทยเริม่ฟ้ืนตวัแลว้ ซึง่เป็นไปตามค่า
ดชันีความเชื่อมัน่ผูบ้รโิภคทีป่รบัตวัดขีึน้ต่อเนื่อง 2 เดอืน 
          ทัง้นี้ บรรยากาศการใช้จ่ายในด้านของเม็ดเงนิยงัไม่กลบัมาเท่ากับปี 2557 ที่มมีูลค่าอยู่ที่ 1.11 
หมื่นล้านบาท แต่เมด็เงนิค่าใช้จ่ายในปีนี้ที่เพิม่ขึน้ สะท้อนว่าหลงัจบจากงานพระราชพธิีประชาชนเริม่มี
การปรบัตวัเขา้สู่ภาวะปกติ เพราะมผีู้ตอบแบบสอบถามว่ามแีผนที่จะออกไปร่วมงานขา้งนอกมากสุดใน
รอบ 12 ปี แสดงให้เหน็ว่าประชาชนพรอ้มที่จะออกมาจบัจ่ายใช้สอย แต่ในด้านของ ผูจ้ดังานยงัไม่พรอ้ม
นกั จงึมกีารจดังานแบบเรยีบง่ายท าใหก้ารจบัจ่ายใชส้อยถูกคุมดว้ยบรรยากาศ 
          "ปีนี้ยงัเป็นการลอยกระทงที่ยงัไม่ปกต ิเป็นช่วงก ้ากึ่งของการปรบัตวั มูลค่าการใช้จ่ายปีนี้ทีอ่ยู่ใน
ระดบัเกอืบ 1 หมืน่ลา้นบาทนัน้ เป็นการสะทอ้นว่าก าลงัซือ้เริม่กลบัมาแต่ถา้จะใหก้ลบัมาปกต ิมลูค่าการใช้
จา่ยควรจะอยู่ทีร่ะดบั 1-1.1 หมื่นลา้นบาท เนื่องจากในช่วงปี 2559 เป็นช่วงของการไวทุ้กข ์ภาพทีอ่อกมา
จงึกลบัมาคกึคกัในระดบัทีเ่หมาะสม แต่หวงัว่าปีหน้าจะกลบัมาปกต"ิ นายธนวรรธน์ กล่าว 
          ส าหรบัผลส ารวจพบว่าปีนี้ส่วนใหญ่ 92.9% มีการวางแผนออกมาลอยกระทง เนื่ องจากเป็น
ประเพณเีพื่อขอพร ใหเ้ศรษฐกจิดแีละมรีายไดด้ขีึน้ เป็นการผ่อนคลายความเครยีด ส่วนอกี 6.6% ทีไ่มล่อย
เพราะอยูใ่นช่วงโศกเศรา้ ต้องการประหยดัค่าใชจ้่าย กลวัอนัตรายและเศรษฐกจิไม่ด ีโดยส่วนใหญ่ 67.9% 
มแีผนไปลอยกระทงในสถานทีท่ีม่กีารจดังาน ซึง่เพิม่สงูขึน้จากปีก่อนทีม่สีดัส่วนเพยีง 34.7% และทีม่าของ
เงนิทีใ่ชส้่วนใหญ่ยงัมาจากเงนิเดอืนแต่มสีดัส่วนลดลง 
          นอกจากนี้ จากการส ารวจกลุ่มตวัอย่างกว่า 80% มองว่าช่วงปลายปีนี้เริม่มบีรรยากาศเหมาะสมที่
จะเริม่จบัจา่ยใชส้อยในช่วงใกลเ้ทศกาลปีใหม่ โดยส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าเศรษฐกจิไทยปีนี้น่าจะขยายตวัได้
ที ่3.5-4% 
 
ช่วยอีก4.7หม่ืนราย เกษตรกร ประสบภยัน ้าท่วม ครม.ไฟเขียวพกัหน้ีเงินต้น-ลดดอกเบีย้ 
Source - เดลนิิวส ์(Th) 
 
          ไฟเขยีวช่วยเกษตรกรเจอน ้าท่วมเพิม่ 4.7 หมื่นราย เขา้โครงการพกัหนี้เงนิต้น-ลดดอกเบี้ยของ
ธ.ก.ส.พร้อมขยายมาตรการบรจิาคช่วยน ้าท่วมหกัลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า จนถึงสิ้นปีด้านหอการค้า
ประเมนิน ้าท่วมเสยีหายเฉียดหมื่นลา้นแต่ไม่กระทบศก. มากขณะทีธ่อส.จดัเตม็อดั 6 มาตรการช่วยเหลอืผู้
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ประสบอุทกภยัพกัหนี้ ลดดอกเบี้ย ให้กู้ซ่อมสรา้ง ปลอดหนี้ วงเงนิ 500 ลา้น ขณะ "นายกฯ" ควงทมีงาน
ลงพืน้ทีข่อนแก่นตรวจสถานการณ์ น้อมน าพระราชกระแสรบัสัง่ในหลวง ร.10 ดูแลประชาชนใหด้ทีีสุ่ดแนะ
ประชาชนตอ้งกระตอืรอืรน้ อยา่หวงัรอแต่รฐัเยยีวยา ขณะทีก่รมอุตุฯเผยพายดุเีปรสชนัเขา้ปกคลุมอ่าวไทย
ภาคใต้ และทะเลอนัดามนัระหว่างวนัที่ 1-3 พ.ย. ท าให้ภาคใต้มฝีนตกชุกหนาแน่นกบัมฝีนตก หนักถึง
หนกัมากหลายพืน้ที ่เตอืนชาวบา้นระวงั 
          เมื่อเวลา 15.25 น. วนัที่ 31 ต.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีและหวัหน้าคณะ
รกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) พรอ้มคณะ อาท ิพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจนิดา รมว.มหาดไทย พล.อ.ฉัตรชยั 
สารกิลัยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ นายฉัตรชยั พรหมเลศิ ปลดักระทรวงมหาดไทย และ พล.อ.วลิาศ อรุณ
ศร ีเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีออกเดนิทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบนิ 6 ดอนเมอืง กรุงเทพฯ ถงึท่า
อากาศยานขอนแก่น โดยฟงับรรยายสรปุสถานการณ์น ้าท่วมในภาพรวม จากนายสมศกัดิ ์จงัตระกุล ผวจ.
ขอนแก่น และนายสมเกยีรต ิประจ าวงษ์ อธบิดกีรม ชลประทาน โดย พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า มาตดิตาม
สถานการณ์น ้าที ่จ.ขอนแก่น และพืน้ทีโ่ดยรวมของภาคอสีาน เพื่อหามาตรการลดผลกระทบใหไ้ดม้ากทีสุ่ด
และมาเพื่อให้ก าลงัใจ พร้อมน าพระราชกระแสความห่วงใยจากสมเด็จพระเจา้อยู่หวัรัชกาลที่ 10 ที่ทรง
รบัสัง่กบัตนเสมอใหดู้แลประชาชน โดยเฉพาะการแก้ปญัหาน ้าท่วมเพื่อใหป้ระชาชนมคีวามอยูด่กีนิดแีละมี
ความสุขมากทีสุ่ดโดยพระองคท์่านไดพ้ระราชทานสิง่ของช่วยเหลอืผ่านองคมนตร ีและผูแ้ทนมาโดยตลอด 
อกีทัง้สมเดจ็พระเจา้ อยู่หวัทรงตดิตามทุกเรื่องทีเ่กี่ยวกบัประชาชนรฐับาลจงึต้องท าให้ดทีี่สุดซึง่ทีผ่่านมา
รฐับาล ได้ด าเนินการตามแผนบรหิารจดัการน ้ ามาโดยตลอดและขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ช่วยกัน
แกป้ญัหาไดอ้ยา่งรวดเรว็ ทัง้น้ีจากการรบัฟงัการรายงานทราบว่าปรมิาณน ้าลดลงตามล าดบั ขอสัง่การใหม้ี
การระบายน ้าใหเ้รว็ทีสุ่ดเพื่อใหเ้หลอื 30 ลา้นลบ.ม. ต่อวนั 
          พล.อ.ประยทุธ ์กล่าวต่อว่า ยนืยนัว่ารฐับาลใหค้วามช่วยเหลอือยา่งเตม็ทีทุ่กอย่าง และใหเ้รง่ส ารวจ
ความเสยีหายซึ่งในการเยยีวยาจะต้องแตกต่างกนัในแต่ละพื้นที่ ทัง้นี้ไม่อยากให้ยกเรื่องน ้าท่วมมาเป็น
ประเดน็ทางการเมอืงดงันัน้ทุกหน่วยงานตอ้งสรา้งความเขา้ใจให ้กบัประชาชน นอกจากนี้ขอใหท้างจงัหวดั
ไดไ้ปศกึษาการกกัเกบ็น ้าหลงัน ้าลดว่าพืน้ทีใ่ดเป็นพืน้ทีแ่ก้มลงิไดห้รอืไม ่หากท าไดก้ด็ าเนินการในทนัทซีึง่
การด าเนินการอะไรกต็ามในวนันี้ต้องใชแ้นวทางพระราชด ารขิองพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัรชักาลที่  9 
มาประยกุต ์ใชด้ว้ย 
          "วนันี้รฐับาลถูกโจมตวี่าเก่งนักแต่ท าไมน ้ายงัท่วม ซึ่งไม่มทีางที่จะไม่ให้ท่วมเลยแต่มทีัง้ท่วมมาก
และท่วมน้อย แต่สิง่ต้องการคอืประชาชนต้องเชื่อฟงัรฐับาลและกระตอืรอืรน้มากกว่าน้ี ไม่ใช่รอเพยีงการ
เยยีวยาจากรฐับาลเท่านัน้ ทุกอย่างต้องคดิใหม่ทัง้หมดและ หน่วยงานภาครฐักอ็ย่าขดัแยง้กนัดว้ย" พล.อ. 
ประยทุธ ์กล่าว 
          ทัง้นี้  พล.อ.ประยุทธ์ และคณะยังได้ลงพื้นที่ตรวจการท างานของเจ้าหน้าที่ และเยี่ยมเยียน
ผูป้ระสบภยัน ้าท่วม ทีบ่า้นบงึสวางค ์ต.บงึเนียม อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 
          ดา้น นายทวศีกัดิ ์ธนะเดโชพล รองอธบิดแีละโฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ในวนัที ่1-30 พ.ย. 
จะระบายน ้ าออกจากทุ่งแก้มลิงบางระก าปรมิาณ 550 ล้าน ลบ.ม. ลงสู่ท้ายแม่น ้ ายม-น่าน ผ่านระบบ
ชลประทานพษิณุโลก มาลงแม่น ้าเจา้พระยา ยนืยนัว่ามวลน ้านี้ไม่กระทบพื้นที่ด้านล่าง เพราะขณะนี้น ้า
เหนือหมดแล้วมแีต่น ้าอยู่ในแก้มลงิ 13 ทุ่งเท่านัน้ โดยอีก 12 ทุ่งเจา้พระยาตอนล่างทัง้ฝ ัง่ตะวนัตก กว่า 
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400 ล้านลบ.ม. และฝ ัง่ตะวนัออก กว่า 1 พนัล้านลบ.ม. รวมปรมิาณน ้ากว่า 1.5พนัล้านลบ.ม. จะทยอย
ระบายออกผ่านคลองชลประทาน ลงสู่แม่น ้าเจา้พระยา แมน่ ้าท่าจนีออกสู่อ่าวไทยสองฝ ัง่ เริม่วนัที ่15 พ.ย. 
ถงึตน้เดอืน ม.ค. 61 ซึง่ตามแผนระบายออก 80% อกี 20% เตรยีมน ้าไวใ้หเ้กษตรกรส าหรบัท านาปรงั และ
เพาะปลกูในช่วงฤดแูลง้หน้า 
          นายณัฐพร จาตุศรพีทิกัษ์ ที่ปรกึษา รมต.ประจ าส านักนายกรฐัมนตร ีเปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.
เหน็ชอบแนวทางการช่วยเหลอืเกษตรกรทีป่ระสบภยัน ้าท่วมโดยใหเ้พิม่วงเงนิและจ านวนเกษตรกรเขา้รว่ม
โครงการพักช าระหนี้ต้นเงนิและลดดอกเบี้ยให้เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้และจงัหวัด
ประจวบ ครีขีนัธใ์นปี 59/60 ที่เป็นลูกคา้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จาก
เดมิทีก่ าหนดเป้าหมายเกษตรกรไวจ้ านวน 212,850 ราย เพิม่เป็น 260,389 ราย หรอืเพิม่ขึน้ 47,539 ราย 
และเพิ่มงบประมาณที่รฐัใช้ในการชดเชยอตัราดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. ในอตัรา 5% ต่อปีรวมระยะเวลา 2 ปี 
จ านวน 859.50 ลา้นบาท 
          ทัง้นี้กระทรวงการคลงัรายงานว่า ที ่ผ่านมามเีกษตรกรตอ้งการเขา้รว่มโครงการทัง้ทีเ่ป็นเกษตรกร
ทีไ่ม่เป็นหน้ีทีไ่ม่ก่อให้เกดิรายไดห้รอืเอน็พแีอล และที่เป็นเอน็พแีอลมจี านวนมากจนเกนิเป้าหมาย อกีทัง้
จ านวนเกษตรกรตามเป้าหมายเดมิก็เป็นเพยีงการประมาณการเท่านัน้ โดย ธ.ก.ส.ยงัไม่ได้ส ารวจความ
เสยีหายอย่างทัว่ถงึและครบถ้วน ขณะเดยีวกนัสถานการณ์น ้าท่วมทีเ่กดิขึน้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในวง
กว้าง จงึท าให้เกษตรกรที่ได้รบัผลกระทบและมคีุณสมบตัิตรงตามเงื่อนไขแสดงความต้องการเข้าร่วม
โครงการมากขึ้น กระทรวงการคลงัจงึเสนอให้ครม.ขยายจ านวนเป้าหมายเกษตรกรใหม่ให้ครอบคลุมผู้
ไดร้บัผลกระทบทัง้หมด 
          นอกจากนี้เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ประสบอุทกภยัที่ได้รบัความเดือดร้อนและมคีุณสมบตัิตาม
เงือ่นไขของโครงการไดร้บัความช่วยเหลอือย่างทัว่ถงึและเท่าเทยีมกนัโดยการเพิม่จ านวนเกษตรกรกรณีที่
ไม่เป็นหนี้เอน็พแีอล จ านวน 47,539 ราย และเพิม่งบประมาณทีร่ฐัใชใ้นการชดเชยอตัราดอกเบีย้ใหธ้.ก.ส. 
ในอตัรา 5% ต่อปี รวมระยะเวลา 2 ปีจ านวน 859.50 ล้านบาท จากเดมิจ านวน 3,931.00 ล้านบาท เป็น
จ านวน 4,790.50 ลา้นบาท 
          นายณัฐพร กล่าวว่า ที่ประชุมครม.ยงัได้เห็นชอบให้ขยายเวลามาตรการการเงนิ การคลงัเพื่อ
ช่วยเหลอืผูป้ระสบอุทกภยัในปี 60 เพิม่เตมิ โดยม ี2 มาตรการทีเ่กีย่วขอ้งคอืมาตรการส าหรบัการบรจิาคที่
ให้บุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคลสามารถน าเงนิบรจิาคไปหกัลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่าของเงนิบรจิาค จาก
เดิมจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ต.ค. 60 ให้ขยายเวลา ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 60 ส่วนมาตรการที่ให้หัก
ค่าใชจ้า่ยเกี่ยวกบัการซ่อมบา้นและซ่อมรถนัน้ยงัไมห่มดอายเุพราะสิน้สุดวนัที ่31 ธ.ค.60 โดยในปจัจุบนัยงั
มีจงัหวัดที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยจ านวน 17 จงัหวัด จากเดิม 23 จงัหวัด สถานการณ์ได้
คลีค่ลายไปแลว้จ านวน 6 จงัหวดั 
          ดา้น นายธนวรรธน์ พลวชิยั ผูอ้ านวยการศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกจิและธุรกจิมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
กล่าวว่า ศูนย์พยากรณ์ฯ ประเมนิผลกระทบจากปญัหาน ้ าท่วมในปีน้ีคาดว่าเศรษฐกิจไทยได้รบัความ
เสียหายไม่เกิน 10,000 ล้านบาท และไม่กระทบต่อเศรษฐกิจภาพรวมในปีนี้ที่คาดว่าจะขยายตวั 3.9% 
เนื่อง จากพื้นที่น ้าท่วมไม่ได้กระทบต่อพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม , เขตเศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมจน
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ผู้ประกอบการไม่สามารถส่งสินค้าได้เหมอืนกับปี 54 ขณะที่ในพื้นที่นาข้าวแม้ หลายพื้นที่ได้รบัความ
เสยีหายเชื่อว่ารฐับาลจะมมีาตรการชดเชย 
          นายฉัตรชยั ศริไิล กรรมการผู้จดัการธนาคารอาคารสงเคราะห ์(ธอส.) กล่าวว่าธนาคารไดเ้ตรยีม
วงเงนิ 500 ล้านบาท ส าหรบัจดัท าโครงการเงนิกู้ที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลอื ผู้ประสบอุทกภยัปี 60 เพื่อ
บรรเทาความ เดอืดรอ้นแก่ลูกค้าที่ประสบปญัหาอุทกภยัน ้าท่วมในหลายจงัหวดัจ านวน 6 มาตรการ เช่น 
มาตรการช่วยเหลอืลูกค้าเดมิของธอส.ที่มอียู่อาศยัที่จดจ านองกบัธนาคารถูกน ้าท่วมจะลดภาระดอกเบี้ย
และเงนิงวดผ่อนช าระโดยปลอดดอกเบี้ย 0% ต่อปี นาน 3 เดอืนแรก เดือนที่ 4-12 คิดเอ็มอาร์อาร์ลบ 
2.5% ต่อปี ปีที่ 2 เอม็อารอ์ารล์บ 2% ปีที ่3 เอม็อารอ์ารล์บ 1% และปีที่ 4 จนครบสญัญา เอ็มอารอ์ารล์บ 
0.5-1% 
          ส าหรบัลูกค้าใหม่หรอืลูกค้าเดมิของธอส.ที่อาคารหรอืบ้านได้รบัความเสยีหาย สามารถขอกู้เพิม่
หรอืกู้ใหม่ เพื่อปลูกสร้างทดแทนหลงัเดิมหรอืกู้ซ่อมแซมโดยคดิดอกเบี้ยเงนิกู้คงที่ 3% ต่อปีนาน 3 ปี 
หลงัจากนัน้คดิเอม็อารอ์ารล์บ 0.5-1% ต่อปี ส่วนลกูหนี้ทีห่ลกัประกนัเสยีหายและกระทบต่อความสามารถ
ในการช าระหนี้ใหลู้กหนี้ประนอมหนี้ได้ 1 ปี 4 เดอืน คดิดอกเบี้ย 0% ต่อปี นาน 4 เดอืนแรก โดยไม่ต้อง
ช าระเงนิงวด จากนัน้เดอืนที่ 5-16 ดอกเบี้ย 1% ต่อปี โดยให้ผ่อนช าระเงนิงวดไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยราย
เดอืนและเมือ่ครบระยะเวลาประนอมหนี้ใหก้ลบัมาผ่อนตามปกต ิ
          ส่วนลูกหนี้ที่ได้รบัผลกระทบด้านรายได้ให้ลูกหนี้ประนอมหนี้ไม่เกนิ 1 ปี ดอกเบี้ย 1% ต่อปี โดย
ให้ผ่อนช าระเงนิงวดไม่น้อย กว่าดอกเบี้ยรายเดอืน ขณะที่ลูกหนี้ที่เสยีชวีติหรอืทุพพลภาพถาวรให้ผ่อน
ช าระโดยใชด้อกเบีย้ 0.01% ต่อปี ตลอดระยะเวลาทีค่งเหลอืตามสญัญากูแ้ละสุดทา้ยกรณีทีอ่ยู่อาศยัไดร้บั
ความเสยีหายทัง้หลงัและไม่สามารถซ่อมแซมได้ให้ปลอดหนี้ในส่วนของค่าอาคารและให้ผ่อนช าระต่อ
เฉพาะในส่วนของทีด่นิทีค่งเหลอืเท่านัน้ 
          วนัเดยีวกนักรมอุตุนิยมวทิยาออกประกาศฉบบัที ่5 เรือ่ง "ฝนตกหนักถงึหนักมากและคลื่นลมแรง
บรเิวณภาคใต้ (มผีล กระทบถึงวนัที่ 3 พ.ย.)" ว่า พายุดเีปรสชนับรเิวณทะเลจนีใต้ตอนล่างมแีนวโน้ม
เคลื่อนตวัทางทศิตะวนัตกอย่างชา้ ๆ เขา้ปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอนัดามนัในช่วงวนัที ่1-3 พ.ย. 
60 ลกัษณะเช่นนี้ท าใหภ้าคใต้มฝีนตกชุกหนาแน่น กบัมฝีนตกหนักถงึหนักมากหลายพืน้ทีข่อใหป้ระชาชน
บรเิวณดงักล่าวระมดั ระวงัอนัตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่อาจท าให้เกิดน ้าท่วม
ฉบัพลนัน ้าป่าไหลหลาก และลมกระโชกแรงทีเ่กดิขึน้ไวด้ว้ย พืน้ทีท่ีค่าดว่าจะไดร้บัผลกระทบตามภาคต่าง 
ๆ มดีงันี้ วนัที ่1 พ.ย. บรเิวณจงัหวดันครศรธีรรมราช พทัลุง สงขลา ปตัตานี ยะลา และนราธวิาส 
          วนัที่ 2-3 พ.ย. 60 บรเิวณจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ชุมพร สุราษฎรธ์านี นครศร ีธรรมราช พทัลุง 
สงขลา ระนอง พงังา ภูเกต็ และกระบี ่ส าหรบัคลื่นลมบรเิวณอ่าวไทยและทะเลอนัดามนัมกี าลงัแรงคลื่นสูง 
2-3 เมตร ขอให้ชาวเรอืเดนิเรอืด้วยความระมดัระวงั เรอืเล็กบรเิวณดงักล่าวควรงดออกจากฝ ัง่ จงึขอให้
ประชาชนตดิตามประกาศจากกรมอุตุนิยม วทิยาอยา่งใกลช้ดิในระยะนี้ 
          ผูส้ ื่อข่าวรายงานสถานการณ์ในพื้นที่จงัหวดัพจิติรยงัส่งผลกระทบต่อเนื่อง ภาพมุมปรมิาณน ้าใน
แม่น ้ายม ทีร่บัน ้าจาก จ.สุโขทยั และพษิณุโลก ยงัคงมรีะดบัสูงและลน้แม่น ้าไหลเขา้ท่วมบรเิวณภายในวดั
วงัปลาทู ต.ก าแพงดนิ อ.สามง่าม จ.พจิติร โดยเฉพาะพืน้ทีโ่ดยรอบวดั พระอุโบสถ กุฏพิระ ศาลาวดั วหิาร 
ถูกน ้าท่วมขงั ระดบั 30-40 เซนตเิมตร พระสงฆ์ต้องท าสะพานไม้ชัว่คราวเพื่อเป็นเส้นทางเข้าออก เพื่อ
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ไมใ่หเ้ดนิลุยน ้าไปมา ระหว่างกุฏพิระและศาลาวดัเพื่อท ากจิของสงฆ ์โดยระดบัน ้ายมมรีะดบัอยูท่ี ่6.34 ซม. 
ซึง่เป็นระดบัที่สูงและยงัมรีะดบัทรงตวั ยงัคงไหลท่วมบ้านเรอืนประชาชนรมิแม่น ้ายมเป็นบรเิวณกวา้ง 12 
หมูบ่า้น กว่า 600 หลงัคาเรอืน. 
 
สมัภาษณ์: 'ธีรินทร'์ ซีอีโอดาวรุ่งเมืองชลรกุส่งออกข้าวถงุ-ลงทุนอสงัหาฯ 
Source - ประชาชาตธิุรกจิ (Th) 
 
          หากให้นึกถึงลูกไม้ใต้ต้นด้านธุรกิจการค้าที่ฉายแววเปล่งประกายในเมืองชลเวลานี้  ชื่อของ 
"กอล์ฟ-ธรีนิทร์ ธญัญวฒันกุล"นักธุรกิจหนุ่มวยั 38 ปี ต้องติดโผอย่างไม่ต้องสงสยั ด้วยวสิยัทศัน์ และ
ผลงาน ผลกัดนัใหคุ้ณกอลฟ์ขึน้นัง่ต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ทอีาร ์ไทย ฟู้ดส ์จ ากดั รบัไมต่้อจาก
คุณป๊า "สุนทร ธญัญวฒันกุล" ผู้ก่อตัง้ แบรนด์ข้าวไก่แจ ้ที่ปจัจุบนัหนัไปทุ่มเทเวลา 99.99% ให้กบังาน
ส่วนรวมในต าแหน่งประธานหอการคา้จงัหวดัชลบุร ี
          ตัง้เป้าเพิม่ส่งออก 
          ธรีนิทรเ์ล่าให ้"ประชาชาตธิุรกจิ" ฟงัว่า ธุรกจิขา้วตราไก่แจเ้ริม่จากคุณพ่อทีส่รา้งขึน้เมื่อ 10 กว่าปี
ทีแ่ลว้ จากขายเพยีง 3 อ าเภอ ปจัจุบนัขยายไปทัว่ประเทศ และส่งออก มกี าลงัการผลติจาก 3 โรงงาน รวม 
3-4 หมื่นตนั/เดอืน ท ารายไดก้ว่า 2 พนัลา้นบาท/ปี มสีดัส่วนจ าหน่ายภายในประเทศ และส่งออก คอื 70 : 
30 โดยตลาดในประเทศยงัเป็นตลาดหลกัทีเ่ขม้แขง็ อย่างไรกต็าม ปีนี้การเตบิโตลูกค้าส่งออกค่อนขา้งสูง 
เดมิมเีพยีง 5% ตอนนี้เกอืบ 20% ในอนาคตจะเรง่ส่งออกใหม้ากขึน้ ส่วนแผนในอนาคตต้องดไูปอกี 3-4 ปี 
ค่อยประเมนิอกีครัง้ว่าจะขยายเพิม่หรอืไม่ 
          ส าหรบัข้าวสารไก่แจ้มี 30-40 ชนิด ปจัจุบันมี 300 กว่า SKU ขนาดตัง้แต่ 1 กิโลกรมั ถึง 50 
กโิลกรมั ส่งออกไปแอฟรกิา ยุโรป อเมรกิา แคนาดา เ ป็นหลกั ความโดดเด่น จะเน้นคุณภาพ เพราะการ
ท าแบรนดถ์้าไม่ดมีนัไปไม่ได ้จงึต้องพยายามท าให้ลูกค้าเชื่อใจเรื่องคุณภาพ มัน่ใจได้ว่าทุกครัง้ที่หุงต้อง
เหมอืนเดมิ พดูเหมอืนงา่ย แต่ท ายาก เพราะสนิคา้เกษตรการรกัษามาตรฐานตอ้งตลอดชวีติของแบรนด์ 
          ลุยตัง้ศูนยอ์นิโนเวชัน่เมอืงชล 
          ธรีนิทรเ์ล่าถึงเส้นทางธุรกิจต่อว่า หลงัข้าวสารแบรนด์ไก่แจต้ิดตลาด จงึได้คดิต่อยอดเพิม่มูลค่า
สนิค้าที่ม ีไม่ว่าจะเป็นข้าว หรอืขา้วเหนียว ซึ่งเป็น ที่มาของขา้วต้มมดั แต่ด้วยตนเองไม่มโีนว์ฮาวเรื่อง
นวตักรรมอาหาร จงึใช ้เวลาถงึ 2 ปีในการคน้ควา้วจิยั ลองผดิ ลองถูกจนออกมาเป็นขา้วต้มมดัภายใต้แบ
รนดแ์มน่ภา บรษิทั ทอีาร ์ไทย ฟู้ดส ์จ ากดั 
          ปจัจบุนัขา้วตม้มดัแมน่ภาส่งเขา้ โมเดริน์เทรด และจบักลุ่มออนไลน์ โดยเฉพาะกลุ่มทีเ่ล่นกฬีา เช่น 
วิง่ หรอืป ัน่จกัรยาน ขา้วต้มมดัจงึสะดวกแก่การพกพา แล้วให้พลงังานสูง นอกจากตลาดในประเทศ ยงั
ส่งออกอีก 20 กว่าประเทศ ทัง้ยุโรป อเมรกิา จนี อิสราเอล เกาหล ีจากนัน้แตกไลน์มาเป็นสแน็กอีก 6 
ผลิตภัณฑ์ ที่ท าจากผลผลิตในพื้นที่ อาทิ มนัฝรัง่ มนัม่วง ฟกัทอง เผือก เป็นต้น ปจัจุบันกลายเป็น
ยอดขายหลักของบรษิัท เติบโตช่วงแรกประมาณ 30-40% รายได้ปจัจุบันประมาณ 100 ล้านบาท/ปี 
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นอกจากนี้ยงัแตกไลน์ผลติขา้วพรอ้มกิน ส่งลูกค้าที่อเมรกิา ซึ่งเป็นบรษิัทท าปลาแซลมอนพรอ้มกนิ ซึ่ง
ตอ้งการขา้วจากเราเพื่อแมตชก์บัแซลมอนของเขา 
          จากประสบการณ์ลองผดิลองถูก ที่พบว่าเป็นเรื่องเสยีเวลาอย่างมาก ท าให้นักธุรกจิหนุ่มที่หมวก
อกีใบ คอื เลขาธกิารหอการคา้จงัหวดัชลบุร ีไดเ้สนอแนวคดิสรา้ง "อนิโนเวชัน่ฮบั" จงัหวดัชลบุรขี ึน้มา โดย
ล่าสุด หอการคา้จงัหวดัชลบุร ีและวายอซี ีได้เซน็ MOU กบั มหาวทิยาลยับูรพาในการวจิยัผลติภณัฑเ์พื่อ
ออกสู่โลกความจรงิเป็นธุรกจิได ้ซึง่ครัง้นี้ถอืว่าเป็นการจบัมอืกนั ทีช่ดัเจนมากขึน้ 
          "ถ้าเริม่ขบัเคลื่อนได้เมื่อไร มองว่าจะมอีะไรอกีหลายอย่างตามมา เพราะมหาวทิยาลยัมโีนวฮ์าว มี
ความรู ้มผีลงานวจิยั ขณะที่หอการค้ามีความรูเ้กี่ยวกบัตลาด เทรนด์ และเมื่อ 2 สิง่นี้ มาแมตช์กนั ทุก
อย่างจะต่อยอดไปได้ และผมก็มองว่าถ้าจงัหวดัชลบุรมี ีอินโนเวชัน่ฮบัขึ้นมา เหมอืนวนัสต็อปเซอร์วสิ 
ส าหรบัผู้ประกอบการที่จะพฒันาสนิค้า แล้วมคีนมาช่วยไกด์ ช่วยคดิ มโีนวฮ์าวมาสนับสนุน น่าจะพฒันา
ต่อ ยอดเศรษฐกจิของจงัหวดั ของประเทศไดเ้ยอะมาก ยกตวัอย่าง เมื่อก่อนผมขายขา้วไดก้โิลกรมัละ 10 
บาท แต่พอท าข้าวต้มมดั ใช้ข้าวนิดเดียวเพิ่มมูลค่ามหาศาล แล้วถ้าท าแบบนี้ได้ทุกสินค้า ผมมองว่า
ศกัยภาพของเศรษฐกจิกจ็ะเตบิโตขึน้โดยปรยิาย" 
          จบัธุรกจิอสงัหาฯดว้ยใจรกั 
          นอกจากธุรกจิหลกัอย่างขา้วไก่แจ ้วนันี้นักธุรกิจหนุ่มไฟแรงยงัมพีอรต์อสงัหารมิทรพัยอ์ยู่ในมอื 
เป็นโรงแรม 2 แห่ง คอื ราชา เรสเิดนซ์ ที่ศรรีาชา ขนาด 104 ห้อง และ ธารสิ อารท์ โฮเทล (Taris art 
hotel Phrae) ทีจ่งัหวดัแพร ่ขนาด 150 หอ้ง และ อพารต์เมนต์ให้เช่าอกี 2 แห่ง ทีน่ิคมอมตะ และอสีเทริน์
ซบีอรด์ รวมแลว้รายได ้100 กว่าลา้นบาท/ปี 
          "ตัง้แต่เดก็ เวลาไปพกัที่ไหน รูส้กึว่าคนมโีรงแรมมตีกึรูส้กึว่าเขารวย เจ๋ง ผมคดิแค่นี้ พอโตขึน้ก็
ชอบเรือ่งทีด่นิ อสงัหารมิทรพัย ์แต่ไมไ่ดช้อบขายนะ แต่ชอบท าตามใจ คอื ท าเป็นความรกัส่วนตวั แฟนผม
กช็อบแต่งบา้น มแีพสชัน่ แต่มองว่าท ากไ็ด ้ตอนน้ีเวลาไปเทีย่วพกัโรงแรม จะเปลีย่นทีน่อนทุกวนั ทดลอง
อยู่ตัง้แต่โรงแรมถูก ๆ ถงึแพงมาก ๆ เพราะอยากรูว้่าถูก ๆ ถูกและดที าอย่างไร แพงเว่อร ์ๆ ท ายงัไงให้
ขายได"้ 
          ส าหรบั "ราชา เรสเิดนซ์ ศรรีาชา" เป็นอสงัหาฯทีใ่หบ้รกิารแบบเช่า ทัง้รายเดอืน และรายวนั ทีม่า 
คอื คุณกอลฟ์ไดเ้ทกโอเวอรแ์ลว้น ามารโีนเวต โดยใชเ้วลา 2 ปี ปจัจบุนัมลีกูคา้ 70-80% เป็นชาวญีปุ่น่ และ
ล่าสุด กบัการเทกโอเวอรโ์รงแรมเก่าแก่อายุ 40 ปี ทีจ่งัหวดัแพร่มารโีนเวตดว้ยงบประมาณ 100 กว่าลา้น
บาท แปลงโฉมจากโรงแรมเซลคนืละ 100 บาท ปจัจุบนัเป็นโรงแรมสมยัใหม่แห่งเดยีวของจงัหวดัแพร่ ใน
ราคาหอ้งละ 800-900 บาท กลุ่มลกูคา้ทีแ่พร่จะเป็นกลุ่มประชุมสมัมนา ทัง้บรษิทั และภาครฐั นอกจากนี้ยงั
ตอบโจทยน์ักท่องเที่ยวและนักกฬีาทีม่าจดักจิกรรม หรอืกลุ่มทวัร์ ซึง่คุณกอลฟ์เผยว่า เตรยีมสรา้งใหเ้ป็น
เชนแลว้ขยายไปเรือ่ย ๆ ตามจงัหวดัต่าง ๆ ทีส่นใจ โดยเฉพาะทีต่ดิทะเล ทีว่าดฝนัไว ้
          "ผมไม่เคยไปแพร่เลย พอเพื่อนมาแนะน าให้เทกโอเวอรโ์รงแรม ผมกไ็ปอยู่ 1 คนื 2 วนั ไปกนิใช้
อยู่ทีน่ัน่ โลเกชัน่อยูใ่จกลางเมอืง รูส้กึว่าอาหารการกนิอร่อยและเป็นเมอืงน่ารกั ไปไหน 5 นาทถีงึ แต่ทีร่ถ
ไม่ติด ในอีกแง่ก็อาจแปลว่าไม่มคีน ยงัคิดว่าจะลงทุนดีไหม สุดท้ายมองว่าอาจเป็นโอกาส เพราะการ
แข่งขนัน้อย ผมก็มสีทิธเิป็นเบอรห์นึ่ง และตอนนี้แพร่เป็น 12 เมอืงต้องห้ามพลสั ได้รบัการโปรโมตเยอะ 
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เริม่มมีาท ารา้นกาแฟเยอะขึน้ เป็นเมอืงชกิ ๆ มากขึน้ มรีา้นอาหารด ีๆ ใหน้ัง่ มองเหน็ว่าน่าจะมศีกัยภาพ
ระดบัหนึ่ง และราคากไ็มไ่ดแ้พงมาก หลกัสบิลา้น ซึง่หลกันี้ซือ้อะไรไมไ่ดเ้ลย ทีช่ลบุร"ี 
          ดว้ยวสิยัทศัน์บวกกบัแพสชัน่ทีเ่ตม็เป่ียม จงึไม่แปลกทีช่ื่อของ "ธรีนิทร์ ธญัญวฒันกุล" จะโดดเด่น
ฉายแวว และเป็นนกัธุรกจิรุน่ใหมท่ีน่่าจบัตาไมน้่อย 
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