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สวัสดีคะ่ ผูอ้ า่ นทุกท่าน ลืมกันหรือยังคะ นิตยสารเรา
อัพเดทข่าวสารอยูเ่ สมอ ในเล่มนีม้ กี จิ กรรมต่างๆ มากมาย
ทั้ ง การแข่ ง ขั นฮี โ น่ ทีเ อส ครั้ ง ที่ 27 รู ปแบบออนไลน์
(TS Online) ซึ่งเป็นการแข่งขันเพื่อพัฒนาทักษะของ
ตัวแทนจ�าหน่ายทัว่ ประเทศ ทัง้ ทางด้านขาย อะไหล่ และ
บริการ เพือ่ ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ซึง่ แม้จะ
เป็นการแข่งขันรูปแบบออนไลน์แต่ความเข้มข้นในการ
แข่งขันในรูปแบบนี้ไม่ได้น้อยกว่าการแข่งขันที่ผ่านมา และ
กิจกรรมงานสมาคมขนส่งต่างๆ ที่ฮีโน่เป็นผู้สนับสนุนหลัก
และมีความสัมพันธ์อันดีมาโดยตลอดระหว่างสมาคม
ขนส่ ง กั บ ฮี โ น่ นอกเหนื อ จากนี้ ยั ง มี กิ จ กรรม Hino
Virtual Run วิง่ เก็บระยะทางออนไลน์ พร้อมร่วมสมทบทุน
บริจาคให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ซึ่งพนักงานได้มีส่วนร่วม และยังควบคู่ไปกับการท�า
ประโยชน์เพื่อสังคม สุดท้ายฝากเกมส์สนุกๆ ท้ายเล่ม
ด้วยนะคะ
เจอกันใหม่ฉบับหน้า ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ
เพือ่ รับมือกับเจ้าโควิด-19 ทีก่ ลับมากันอีกครัง้ สวัสดีคะ่
บรรณาธิการ Read to Change Magazine

Hino Leasing ผอนสบาย
ผอนสบาย 72 เดือน
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Like & Share
เพียงคุณบอกว่า ชอบฟังก์ชั่นไหน ใน VR Showroom มากที่สุด และเพราะอะไร

Overall Hino MY21 Product and Hino 300 Atom#2

รับไปเลย

HINO CONNECT :

New Feature App of HINO CONNECT

สเปรย์แอลกอฮอล์พกพำ HINO

HINO UPDATE :

มูลค่ำ 150 บำท

SUMMARY OF THE 27TH TS ONLINE
AND TS CONCIERGE AWARD

จ�ำนวน

บริษัท เอพี ทรานสปอร์ต เซ็นเตอร์ จ�ากัด

อย่ำลืม!! แชร์โพสเป็นสำธำรณะ (Public)

HINO News :

• Event atmosphere Association
• HINO Virtual Run 2021, Truck Tadano Crane

กติกา

คลิกเพื่อชมวิดีโอ

HINO Campaign :

สนองความต้องการของลูกค้า
ด้วยยานพาหนะที่มีมาตราฐานสูงสุด
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เอพี ทรานสปอร์ตเซ็นเตอร์

Truck Health Clinic

HINO Promotion :

HINO Leasing ผ่อนสบาย ผ่อนสบาย 72 เดือน

HINO Activity :

ชอบคอลัมน Promotion ครับ
เพราะจะไดอัพเดทรถรุนใหมๆ

กด Like โพส Change
Magazine
หน้าเพจเฟสบุ๊ค
Hino Thailand Fan Club

นิธิโรจน์ ค�าภาณุช

บริษัท เอพี ทรานสปอร์ตเซ็นเตอร์ จ�ากัด
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ชอบคอลัมน Promotion ครับชอบคอลัมน Promotion ครับ
เพราะจะไดอัพเดทรถรุนใหมๆเพราะจะไดอัพเดทรถรุนใหมๆ

ตอบค�าถามใต้คอมเมนท์
เพียงคุณบอกว่า ชอบฟังก์ชั่นไหน
ใน VR Showroom มากที่สุด
และเพราะอะไร

ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ตุลาคม 2564
ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่เฟซบุ๊ค แฟนเพจ
Hino Thailand Fanclub ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

กรรมการผู้จัดการ

Read to Change

HINO CampaignHINO Campaign

HINO NEWS HINO NEWS

Prayoot Janangkarn Prayoot Janangkarn

Prayoot Janangkarn

HINO ACTIVITY
PHOTO HUNT HINO 300 ATOM

Read to Change

30 รำงวัล

Read to Change
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HINO Promotion

ฮีโน่ช่วยเหลื
ฮีโน่อชผู่ว้ปยเหลื
ระสบอุ
อผูท้ปกภั
ระสบอุ
ย ทกภัย
น�้าท่วมในพื
น�้าท่้นวทีมในพื
่อ�าเภอบางไทร
้นที่อ�าเภอบางไทร
จ.พระนครศรี
จ.พระนครศรี
อยุธยา อยุธยา
CLICK

CLICK

ฮีโน่มอบรถบรรทุ
ฮีโน่มอบรถบรรทุ
ก
ก
Hino 300Hino
ATOM
300ให้ATOM
กับ ให้กับ
ผู้โชคดี ในกิ
ผู้โชคดี
จกรรม
ในกิจกรรม
“ฮีโน่จัดหนั
“ฮีกโน่แจกจริ
จัดหนักง”แจกจริง”
CLICK

CLICK

Hino Motors
Hino เตรี
Motors
ยมเปิเตรี
ดตัวยมเปิดตัว
รถโดยสารไฟฟ้
รถโดยสารไฟฟ้
า EV ขนาดเล็
า EVกขนาดเล็ก
รุ่น HINOรุ่นPoncho
HINO Poncho
Z EV Z EV
CLICK
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Read to ChangeRead to Change

บร�ษัท ฮีโนมอเตอรสเซลส (ประเทศไทย) จํากัด
คลิกเพือ่ อ่านรายละเอียดเพิม่ เติม

Click

CLICK
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Read to Change

212 หมู 4 ถนน ว�ภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร. 02-900-5000 Hino Hotline 02-059-9999

Hino Thailand Fan Club

@hinoth

Youtube

Tiktok

Shopee

www.hinothailand.com
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Siam Kubota Corporation Co., Ltd.

IN FOCUS

FOODAHOLIC

TECH & TREND
Immunity Boosting
กินเพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน :

เมนูพื้นถิ่นที่คุ้นชิน
สู่รสชาติแห่งความเป็นสากล

คุณทาคาโนบุ อะซึมะ

สวัสดีครับท่านผู้แทนจ�าหน่าย ในปีที่ผ่านมา ภาพ
รวมของตลาดเครื่องจักรกลการเกษตรของไทยขยายตัว
เพิ่มขึ้น 22% โดยปัจจัยบวกมาจากแรงงานคืนถิ่นกลับสู่
ภาคการเกษตรเพื่อต่อยอดการท�าเกษตรของครอบครัว
ท�าให้มีความต้องการซื้อเครื่องจักรเพื่อใช้งาน รวมทั้ง
ภาครัฐมีการสนับสนุนกลุม่ เกษตรกรนาแปลงใหญ่เพิม่ ขึน้
ในขณะเดียวกันยังมีปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เอื้อหนุนต่อ
การเพาะปลู ก และราคาพื ช ผลทางการเกษตรที่ อ ยู ่ ใ น
เกณฑ์ดี จึงส่งผลให้ผลประกอบการของสยามคูโบต้า
ในปี 2564 คิดเป็นมูลค่ารวม 6.9 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี 2563 ประมาณ 30% ส�าหรับในปีนี้คาดการณ์ว่า
ยอดขายยังคงเติบโตได้ดจี ากแนวโน้มภาคการเกษตรทีย่ งั
อยู่ในความสนใจของเกษตรกรและผู้ประกอบการ

นู าร
นป

เทรนด์

อุตสาหกรรม

อาหาร

แห่งปี 2021

ผัด
ข้ า ว

วาช
ีสเค้ก
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เทรนด์ สุ ข ภาพในปั จ จุ บั น ได้ ก ลายมาเป็ น
ปัจจัยส�าคัญทางเศรษฐกิจมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจ
ภาคอุตสาหกรรม รวมไปถึงภาคการเกษตรของเรา
ต้ อ งใช้ อ งค์ ค วามรู ้ ด ้ า นนวั ต กรรมเพื่ อ น� า ไปใช้
ต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ ตื่นตัว
และตอบสนองต่อความต้องการใหม่ๆ ของลูกค้า
ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

sawarestaurantandbar

074 255 564

ที่มา : https://www.facebook.com/sawarestaurantandbar

สะห

Siam Kubota
Corporation
Co., Ltd.

ศูนย์วิจัยเทรนด์และคอนเซปต์แห่งอนาคต
หรือ Baramizi Lab ได้มกี ารเผยแพร่ในงานสัมมนา
Future Food Economic Forum 2021 หรื อ
นวั ต กรรมในอุ ต สาหกรรมอาหารที่ น ่ า สนใจ
9 เทรนด์ ดังนี้

ร้านสะหวา Sawa Restaurant ตั้งอยู่ใน The Signature Hotel Airport
ถ. สนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

THE LEADER
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Elderly Food
อาหารการกินของผู้สูงอายุ :

การออกแบบโภชนาการให้ เ หมาะสมกั บ
ร่ า งกายแบบเฉพาะบุ ค คล โดยค� า นึ ง ถึ ง
การใช้ ชี วิ ต สารอาหาร และสุ ข ภาพ อาทิ
Microbiome Data เป็นการใช้ข้อมูลระดับ
พันธุกรรม เพือ่ จัดอาหารในแบบ Personalized
ซึ่งจะมุ่งเน้นในเรื่องของการไดเอตเป็นหลัก

ผลิตภัณฑ์ทใี่ ส่สารทีช่ ว่ ยลดความเสียหายจาก
อนุมูลอิสระและการอักเสบของสมอง อาทิ
CBD-Infused อาหารที่ ผ สมสารสกั ด จาก
กั ญ ชา ช่ ว ยให้ รู ้ สึ ก สงบและลดความวิ ต ก
กั ง วล Probiotic ลดความเสี่ ย งในการเป็ น
โรคซึมเศร้าได้

Food Waste Rescue
แก้ปัญหาขยะอาหาร :

ปั จ จุ บั น โลกก� า ลั ง ก้ า วเข้ า สู ่ สั ง คมผู ้ สู ง อายุ
ตั ว อย่ า งแนวทางพั ฒ นาสิ น ค้ า และบริ ก าร
ได้แก่ 3D Printed Food การขึ้นรูปอาหารจาก
วั ต ถุ ดิ บ ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ การกลื น และการย่ อ ย
อาหารของผู้สูงอายุ

Personalized Nutrition
โภชนาการเฉพาะบุคคล :

Well-Mental Eating
กินเพื่อสุขภาพจิตใจ :

ะโนด

มั

ขณะเดียวกัน เราก็จะสานต่อนโยบายของคูโบต้า
คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ที่มุ่งมั่นท�าให้คูโบต้าเป็น
แบรนด์ ชั้ น น� า ระดั บ โลก หรื อ Global Major Brand
(GMB) ภายในปี 2573 โดยวางเป้าหมายเป็น “Essentials
Innovator for Supporting life” สร้างความเชื่อมั่นใน
นวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรในรูปแบบต่างๆ ให้กับ
ลูกค้าทีม่ ที วั่ โลก พร้อมกับการเป็นองค์กรทีต่ อบแทนสังคม
ขอขอบคุณท่านผู้แทนจ�าหน่า ยที่อ ยู่เคียงข้า ง
ด้วยกันมาจนถึงวันนี้ ผมเชื่อมั่นว่า ศักยภาพของ
ท่านผู้แทนจ�าหน่ายทุกท่าน ล้วนเป็นก�าลังส�าคัญ
ในการท� า ให้ ส ยามคู โ บต้ า เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของชี วิ ต
คนไทย เป็ น กลไกส� า คั ญ ที่ ช ่ ว ยกั น ขั บ เคลื่ อ นภาค
การเกษตร และก้ า วไปสู ่ สิ่ ง ที่ ยิ่ ง ใหญ่ ใ นการบรรลุ
เป้าหมายสร้างคูโบต้าเป็นแบรนด์ชั้นน�าระดับโลก
ให้เกิดขึ้นจริง และผมขอพลังจากทุกท่านมาร่วมมือ
กันเช่นนี้ต่อไปด้วยนะครับ
THE LEADER
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Foodaholic ฉบั บ นี้ เ สิ ร ์ ฟ ความอร่ อ ย
ในแบบฉบับชาวใต้ที่ คุณเจมส์ ธัชพล วิบูลย์พันธุ์
รองกรรมการผู ้ จั ด การ และกรรมการบริ ห าร
บริษัท คูโบต้าจักรกลกรุ๊ป จ�ากัด แนะน�าว่าเป็น
ร้านอาหารเปิดใหม่ขึ้นชื่อของหาดใหญ่ พร้อมเสิร์ฟ
ความอร่อยในบรรยากาศหรูหรากับร้านสะหวา
Sawa Restaurant ซึง่ โดดเด่นด้วยการการคัดสรร
วั ต ถุ ดิ บ หลั ก จากแหล่ ง ต้ น ก� า เนิ ด ท้ อ งถิ่ น อาทิ
หมึ ก ต้ ม หวาน ข้ า วผั ด มั น ปู น าระโนด ต้ ม ย� า กุ ้ ง
เกาะใหญ่ แกงส้มปลาขี้ตัง ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีเมนู
เครื่องดื่มซิกเนเจอร์จากผลไม้สะหวา หรือละมุด
ปิดท้ายด้วยเมนูของหวาน อาทิ ขนมหม้อแกงสะหวา
สะหวาชีสเค้ก ฯลฯ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

การระบาดของโควิด-19 ท�าให้ผู้บริโภคเริ่ม
มองหาตัวช่วยเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน อาทิ
Wellness Shots หรือน�า้ ผลไม้เข้มข้นแบบช็อต
Probiotics ช่วยในเรื่องระบบการย่อย ในกลุ่ม
สินค้าประเภท นมเปรี้ยว โยเกิร์ต เป็นต้น

อาหารที่ รั บ ประทานอยู ่ ใ นชี วิ ต ประจ� า วั น
สามารถสร้างขยะรวมๆ แล้วมากถึง 1 ใน 3
ของอาหารทีผ่ ลิตทัว่ โลก แนวทางพัฒนาสินค้า
และบริการ ได้แก่ การ Transform น�าขยะ
อาหารทีเ่ หลือใช้กลับมาปรุงอาหารอีกครัง้ อาทิ
การน�าธัญพืชไปผลิตเบียร์ แต่ by product
ที่เหลือจากกระบวนการผลิต ได้แก่ โปรตีน,
ไฟเบอร์, ไมโครนิวเทรียน เหล่านีส้ ามารถน�ามา
ผลิตเป็น Snack Bar ได้ หรือ Fertilizer การน�า
ขยะอาหารทีส่ ามารถใช้ประโยชน์ได้ ไปท�าเป็น
ปุ๋ยเพื่อใช้ในวงการเกษตรกรรม

Shared Kitchen
ครัวที่แชร์กันมากขึ้น :
ครัวกลางรูปแบบใหม่ สร้างเครือข่ายธุรกิจ
และลดค่าใช้จ่าย อาทิ Cloud Kitchen บริการ
เช่าพื้นที่และอุปกรณ์ท�าครัวแบบอุตสาหกรรม
Co-Cooking Kitchen รวบรวมกลุม่ ของผูส้ นใจ
ด้านอาหารมีโอกาสรังสรรค์อาหารจานใหม่
ร่วมกัน

Newtrition
โภชนาการรูปโฉมใหม่ :
ผู ้ ค นเริ่ ม ตระหนั ก ในภาวะการขาดแคลน
อาหาร ท�าให้เกิดโภชนาการรูปโฉมใหม่ ได้แก่
Plant-based Meat อาหารโปรตีนทางเลือก
ที่ ไ ม่ ไ ด้ ผ ลิ ต จากเนื้ อ สั ต ว์ หรื อ Bio-Based
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ท างชี ว ภาพ
ในการเปลี่ ย นแปลงการผลิ ต ลดการเกิ ด
Carbon Footprint เป็นต้น

Biodiverse Dining
ทานเพือ่ ความหลากหลายทางชีวภาพ :
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ มักทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่
ส่งผลให้ร่างกายและทรัพยากรเกิดความไม่
สมดุล จึงท�าให้เกิด Biodiverse Restaurant
ร้ า นอาหารแนวใหม่ ท่ี ชู จุ ด ยื น ในการรั ก ษา
ความหลากหลายและเกิดความสมดุลมากขึ้น

การเลือกสถานที่ท่องเที่ยวจากอาหาร อาทิ
งานเทศกาลที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วจะได้ ค ้ น พบ
วัฒนธรรมอาหารประจ�าท้องถิ่นนั้นๆ

ที่มาข้อมูล : สถาบันอาหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
และศูนย์วิจัยเทรนด์และคอนเซปต์แห่งอนาคต หรือ Baramizi Lab
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WEEKENDER

WEEKENDER

ที่เที่ยวถ่ายรูปปังๆ
4 พิกัด 4 ภ�ค

WEEKENDER ฉบับนี้ขอแนะน�า
ที่เที่ยวแบบครบทั้ง 4 ภาค รับรอง
ว่าถ้าใครได้ ไปเยือนแล้วก็จะต้อง
ได้ รู ป สวยๆ มากมายกลั บ บ้ า น
มาอย่างแน่นอนค่ะ

เป็นหมูบ่ า้ นชาวจีนยูนนาน มีสภาพภูมอิ ากาศทีเ่ ย็นสบายตลอด
ทั้งปี ท�าให้ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงฤดูหนาวจากสภาพอากาศทีห่ นาวเย็น
เป็นพิเศษและทิวทัศน์ทงี่ ดงามเหมาะแก่การถ่ายรูปสวยๆ ไว้อวด
เพือ่ นๆ แล้ว ยังมีกจิ กรรมให้ทา� อีกมากมาย ทัง้ การเดินป่าศึกษา
ธรรมชาติ การปัน่ จักรยานชมวิวรอบหมูบ่ า้ น นัง่ เรือล่องทะเลสาบ
และขี่ม้าข้ามแดนไปฝั่งประเทศเมียนมาร์อีกด้วย

แลนด์มาร์คถ่ายรูปสวยๆ แห่งใหม่ของโคราช ซึง่ แต่เดิมบริเวณนี้
เป็นทีส่ า� หรับปัน่ จักรยาน แต่ดว้ ยไอเดียของเจ้าของร้านฮิป คอฟฟี่
ที่อยากให้เมืองโคราชมีแลนด์มาร์คสวยๆ ไว้ดึงดูดนักท่องเที่ยว
จึงได้เนรมิตให้ที่นี่กลายเป็นถนนซากุระที่มีต้นซากุระจ�าลอง
ตั้งเรียงรายตามความยาวกว่า 300 เมตร ให้บรรยากาศเหมือน
อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น เหมาะแก่การเดินเล่นพักผ่อน ถ่ายรูปสวยๆ
ไว้อัพลงโซเชียล

ภาคใต้
สก�ยวอล์ค
อัยเยอร์เวง
ยะล�

ภาคกลาง
วัดมห�ธ�ตุ
อยุธย�
เป็ น วั ด ที่ ส� า คั ญ ที่ สุ ด ในสมั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา เพราะเป็ น วั ด
ที่ประดิษฐานพระบรมธาตุใจกลางพระนคร และเป็นที่พ�านัก
ของสมเด็จพระสังฆราช จุดเด่นที่ส�าคัญภายในวัดและถือเป็น
จุด Unseen Thailand ก็คือ เศียรพระพุทธรูปหินทรายศิลปะ
อยุธยาอายุกว่าร้อยปีที่มีรากไม้ของต้นโพธิ์ปกคลุมอยู่ รับรอง
ว่าถ้าใครได้ไปเยือนจะต้องประทับใจจนต้องรีบยกกล้องขึ้นมา
ถ่ายเก็บไว้หลายๆ ภาพเลยทีเดียว

Specialty Coffee
Weekender ฉบั บ นี้ ขอเอาใจคนรั ก กาแฟ ด้ ว ยการพาไปท� า ความรู ้ จั ก
Specialty Coffee และปักหมุด 3 ร้าน Specialty Coffee 3 สไตล์ ผู้ที่หลงใหล
ในเสน่ห์ของกาแฟไม่ควรพลาด

ภาคอีสาน
ถนนซ�กุระ
นครร�ชสีม�

ภาคเหนือ
บ้�นรักไทย
แม่ฮ่องสอน

สะพานชมวิวทะเลหมอกสุดฮิตของอ�าเภอเบตง ทีส่ ามารถชมวิว
ทิวทัศน์ได้รอบทิศทางแบบ 360 องศา จุดเด่นของสกายวอร์คนี้
ก็คือพื้นทางเดินที่เป็นกระจกใส ระยะทาง 61 เมตร ซึ่งเป็น
สกายวอล์ ค ที่ ย าวที่ สุ ด ในอาเซี ย น ช่ ว งที่ เ หมาะกั บ การชม
ทะเลหมอกคือ เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน รับรองว่าจะได้รปู
ทะเลหมอกและทิวทัศน์สวยๆ ทีอ่ ยั เยอร์เวงกลับไปอย่างแน่นอน

หวั ง ว่ า ที่ เ ที่ ย วที่ เ ราน� า มาฝากจะถู ก ใจคนที่ ก� า ลั ง มองหาที่ เ ที่ ย วสวยๆ นะคะ ส� า หรั บ คนที่ ส นใจก็ อ ย่ า ลื ม
เคลียร์เมมกล้อง เก็บประเป๋า เตรียมตัวออกเดินทางได้เลยค่ะ
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จาก 9 เทรนด์ ในข้างต้นจะเห็นได้ว่า เทรนด์ที่เกี่ยวข้องกับ
“อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ” หล่ อ หลอมให้ ผู้ บ ริ โ ภคมี แ นวคิ ด และ
การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น จ�าเป็นต้องเรียนรู้ ปรับตัว
และเตรียมความพร้อมโดยให้ความส�าคัญกับการรักษามาตรฐาน
การผลิ ต ลดความเสี่ ย งของธุ ร กิ จ ด้ ว ยการกระจายตลาด
สร้างโอกาสและสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ในวงกว้างมากขึ้น

Gastronomy Tourism
หรือ Food Tourism
ท่องเที่ยวสายกิน :

ข้อมูลและรูปภาพจาก : https://travel.trueid.net https://th-th.facebook.com/hipbarkorat https://www.facebook.com/skywalkaiyerweng/

Specialty Coffee
กาแฟที่ให้ความส�าคัญในทุกขั้นตอน ตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ
ที่ใส่ใจดูแลอย่างดีจนได้เมล็ดกาแฟคุณภาพ มาสู่ผู้ประกอบการ
ร้านกาแฟที่พิถีพิถันในทุกขั้นตอน เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับกาแฟ
คุณภาพดีที่สุด ถ้าพร้อมแล้วเราไปปักหมุดร้าน Specialty
Coffee ที่คอกาแฟไม่ควรพลาดกันเลยค่ะ

Single Lane
Specialty Coffee
ร้านกาแฟสไตล์ออสเตรเลียน โดดเด่นที่การเน้นเสิร์ฟ
เมล็ดกาแฟจากแหล่งเพาะปลูกเดียว แต่กย็ งั มีเมล็ดกาแฟ
House Blend ที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องที่ นี่ ไฮไลต์ อ ยู ่ ที่
เมนู Magic กาแฟเบลนด์ดงั้ เดิมของออสเตรเลีย นอกจากนี้
ยังมี Slow Bar เอาใจสายกาแฟดริปอีกด้วย

Karo Coffee
Roasters

Blackhills BKK

ร้าน Spacialty Coffee ที่ให้ความส�าคัญกับรสชาติ
และสัมผัสที่หลากหลาย จุดเด่นของร้านอยู่ที่การเลือกใช้
เมล็ดกาแฟทีค่ นส่วนใหญ่ไม่คอ่ ยเลือกมาผ่านขัน้ ตอนต่างๆ
อย่างพิถีพิถันจนได้กาแฟที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร
นอกจากนี้ ยั ง เป็ น โรงคั่ ว กาแฟที่ มี ขั้ น ตอนการคั่ ว ใน
แบบฉบับของตัวเองอีกด้วย

คาเฟ่เล็กๆ สไตล์ญี่ปุ่น ที่มีจุดเด่นอยู่ที่การบดและชง
กาแฟอย่ า งพิ ถี พิ ถั น ด้ ว ยวิ ธี Manual Brewing และ
ยั ง มี เ ครื่ อ งชงกาแฟหลากหลาย ไม่ ว ่ า จะเป็ น Drip,
Moka pot, Syphon, Aero Press และ Flair Espresso
ทีท่ า� ให้กาแฟของทางร้านคราฟต์โดดเด่น รสชาติไม่ซา�้ ใคร

Vol.5 / 2022

ที่มา : https://shortrecap.co/social-trend/7-ร้าน-specialty-coffee-กาแฟคุณภาพดีๆ-ที/
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ออนไลน์ ฉบับที่ 14

03

06

รอบรัว้ ครอบครั
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เตื อ นภั ย

รู้ทันภัย!

ลงทุนน้อยแต่ ได้มาก

เพียงเชาซื้อสินคาคูโบตาใหมที่รวมรายการ

พร้อมทั้งตรวจสอบว่าสินค้าที่ขายจริงนั้นตรงกับที่ขออนุญาตหรือไม่

พรอมคุมครอง

นาน 1 ป
วงเงินสูงสุด
300,000 บาท*

3. อย่ส่วนใหญ่
าไว้ ใจ หรือ เกรงใจจนไม่กล้าปฏิเสธ
การถูกหลอกลวงด้วยวิธีการนี้

ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2565
ถึง 30 กันยายน 2565 (หรือจนกวาสิทธิ์จะเต็ม)
โดยบริษัท
บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ËÁÒÂàËµØ :
¡ÒÃÃÑº»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂà»š¹ä»µÒÁà§×èÍ¹ä¢áÅÐËÅÑ¡à¡³±¢Í§ ºÃÔÉÑ· ÊÂÒÁ¤ÙâºµŒÒ ÅÕÊ«Ôè§ ¨íÒ¡Ñ´
¤ÇÒÁ¤ØŒÁ¤ÃÍ§¨ÐÁÕ¼ÅËÅÑ§¨Ò¡·ÕèÅÙ¡¤ŒÒä´ŒÃÑº SMS Â×¹ÂÑ¹¡ÒÃÃÑºÊÔ·¸Ôì¨Ò¡ºÃÔÉÑ·»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂàÃÕÂºÃŒÍÂáÅŒÇ

มักจะใช้จิตวิทยาหว่านล้อมแฝงไว้ ในกิจกรรมเหล่านั้นได้

5. ติเพืด่อตามข่
าวสารการโกงอย่างต่อเนื่อง
ให้รู้ทันมิจฉาชีพที่ปัจจุบันมาในหลากหลายรูปแบบมากขึ้น

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
(Internet of Things)

หุ่นยนต์ทางการเกษตร
(Agricultural Robotics)

นวัตกรรมการเกษตร
(Artificial Intelligence)

เทคโนโลยีที่เพิ่มความสะดวก
รวดเร็ว โดยมักจะน�าไปพัฒนา
ผสมผสานเข้ากับโดรน หรือ
หุ่นยนต์ เพื่อการประมวลผล
ที่รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นย�า

การผลิตหุน่ ยนต์ทางการเกษตร
เพื่อ ช่ ว ยเกษตรกรให้ ส ามารถ
โฟกัสที่การปรับปรุงผลิตภาพ
(Productivity) ได้มากขึ้น และ
ยังช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจจะ
เกิดจากฝีมือมนุษย์ ได้อีกด้วย

นวั ต กรรมการเกษตรก� า ลั ง
ได้รับความนิยม เพราะช่วยให้
เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูล
เชิ งลึก เชิงคาดการณ์ เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจในแต่ละ
ขั้นตอนการท�าการเกษตรได้

5
โดรน
(Drones)

การเกษตรแม่นย�าสูง
(Precision Agriculture)

เทคโนโลยีที่เอาชนะความยุ่งยาก
ในการเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร
โดยไม่เพิ่มต้นทุน ทั้งยังสามารถ
ประยุ ก ต์ ใช้ ร ่ ว มกั บ เทคโนโลยี
GPS ได้อีกด้วย

การเกษตรแม่นย�าสูง คือการใช้
เทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการ
ด้านการเกษตรให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพิ่มความสามารถ
ในการท�าก�าไรไปพร้อม ๆ กับการ
จัดการอย่างยั่งยืน

แหล่งที่มา ศูนย์คุ้มครองผู้ ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
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สตาร์ตอัป
การเกษตร

07

08

ที่มาแรงในปี

2565

ข้อมูลและการวิเคราะห์
(Big Data & Analytics)

การเกษตรแบบควบคุมสิง่ แวดล้อม
(Controlled Environment
Agriculture)

การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในภาค
การเกษตรเป็นทางเลือกที่ก�าลัง
ได้รับความสนใจ เพราะนอกจาก
จะส่ ง ผลด้ า นความยั่ ง ยื น แล้ ว
ยังปรับปรุงคุณภาพผลผลิตได้
มากกว่าสารเคมีทางการเกษตร
อีกด้วย

ปัจจุบันข้อมูลต่าง ๆ ถูกน�ามา
ออนไลน์ ท�าให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น
การรู้จักเลือกใช้ข้อมูลและน�ามา
วิ เ คราะห์ จะช่ ว ยให้ เ กษตรกร
ได้เปรียบในการน�าไปประยุกต์ ใช้
ในการวางแผนท�าการเกษตรได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เทคโนโลยีที่ได้รบั ความนิยมมาก
โดยเฉพาะในเมือง การเกษตร
แบบควบคุ ม สิ่ ง แวดล้ อ มนี้ จ ะ
ช่วยลดศัตรูพืช โรคพืช เพิ่ม
ผลผลิ ต และยั ง เป็ น การท� า
การเกษตรอย่างยัง่ ยืนอีกด้วย
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การเกษตรแบบปฏิรูป
(Regenerative
Agriculture)

เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ
(Connectivity
Technologies)

การเกษตรแบบปฏิรปู จะมุง่ เน้นไป
ทีก่ ารปรับปรุงความหลากหลาย
ทางชีวภาพของดินและการฟืน้ ฟู
ดินชั้นบน ลดการไถพรวน และ
เน้นการปลูกพืชแบบหมุนเวียน
เพื่อฟื้นความอุดมสมบูรณ์ดิน

เทคโนโลยี ก ารเชื่อ มต่ อ จะช่ ว ย
เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีตา่ ง ๆ
ที่กล่าวมาข้างต้น ช่วยอ�านวย
ความสะดวก และท�าให้เกษตรกร
สามารถสื่อสาร ส่งต่อข้อมูล
ได้อย่างรวดเร็ว

System

บริหารเงินแบบ

สตาร์ตอัปที่ให้บริการโซลูชันการจัดการฟาร์ม ผ่านแอปพลิชัน
ตรวจสอบการเพาะปลูก เริม่ ตัง้ แต่การก�าหนดตารางการเพาะปลูก
จากข้อมูลสภาพดิน สภาพอากาศ ก�าหนดวันหว่านเมล็ดไปจนถึง
วันที่น�าข้อมูลสินค้าเข้าคลัง ช่วยให้การบริหารจัดการฟาร์ม
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น และน� า มาซึ่ ง ผลผลิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ
นอกจากนี้ ยั ง ช่ ว ยให้ ผ ลผลิ ต สามารถตรวจสอบย้ อ นกลั บ
เพิ่มความโปร่งใสในการท�าการเกษตรแบบตลอดห่วงโซ่คุณค่า

1

เพื่อ
ความจ�าเป็น

เป็นเงินส่วนที่แบ่งไว้ใช้จ่ายในชีวิต
ประจ�าวัน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มเติม
ซึ่งควรจัดสรรให้ได้ 55%
ของรายได้

Farmspeak Technology
HOW IT WORKS

Farmspeak Technology พัฒนาระบบตรวจสอบฟาร์มสัตว์ปีก
โดยใช้อุปกรณ์ Smart PENKEEP ที่ท�างานร่วมกับเซนเซอร์
รวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเกษตรกรสามารถติดตาม
ข้อมูลได้ในระยะไกลผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน อีกหนึ่งตัวช่วย
ที่ท�าให้เกษตรกรจัดการฟาร์มได้อย่างเหมาะสม

ในปัจจุบันสตาร์ตอัปจ�านวนไม่น้อยจากทั่วโลกเลือกพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตร ในการลดต้นทุนการผลิต
เพิม่ ประสิทธิภาพการด�าเนินการ และเพิม่ คุณภาพผลผลิต เรียกได้วา่
เป็นอีกหนึ่งแนวทางการพัฒนาที่ใส่ ใจสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
แหล่งที่มา https://www.bangkokbanksme.com/en/5-start-ups-in-agriculture-2022

ศัตรูตัวแรกของเงินออมก็คือ เงินเฟ้อ ซึ่ง
เราไม่สามารถก�าจัดได้ สิ่งที่จะท�าให้เราเอาชนะ
ศัตรูตัวนี้ก็คือ การออมเงินหรือการลงทุนด้วย
วิธที ี่ให้อตั ราผลตอบแทนโดยเฉลีย่ สูงกว่าอัตรา
เงินเฟ้อ

เหตุการณ์ ไม่คาดฝันต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
เช่น อุบัติเหตุ การเจ็บไข้ ได้ป่วย ก็เป็นอีกหนึ่ง
ศัตรูของเงินออมเช่นกัน หลายคนสูญเสียเงิน
ออมที่สะสมมานานด้วยเหตุฉุกเฉิน สิ่งที่จะช่วย
ปกป้องเงินออมของเราจากศัตรูตัวนี้ ได้ก็คือ
การเลือกท�าประกันที่เหมาะสมกับตัวเอง

4 ศัตรู

รอบรัว้ ครอบครัว SKL
ออนไลน์ ฉบับที่ 15

6

ความโลภ

ศัตรูของเงินออมตัวนี้ก�าจัดได้ ไม่ง่าย แต่ก็
ไม่ยากจนเกินไป เนื่องด้วยเป็นสิ่งที่เกิดจากตัว
ของเรา การป้องกันจึงต้องเกิดจากตัวเราเอง
เช่นกัน การทีจ่ ะเอาชนะศัตรูตวั นี้ ให้ ได้นนั้ เราต้อง
ท�าให้การออมเงินเป็นหน้าที่ ท�าทุกวันให้เป็นนิสยั
และเกิดเป็นวินัยในการออม

ความโลภเป็ น อี ก หนึ่ ง ศั ต รู ข องเงิ น ออม
หลายคนอยากได้ผลตอบแทนสูง ๆ จึงน�าเงิน
ทั้งหมดไปลงทุนในสิ่งที่มีความเสี่ยงสูงจนอาจ
สูญเสียเงินออม สิ่งที่จะช่วยรักษาเงินออมของ
เราให้
ออนไลน ฉบัปบลอดภั
ที่ 15ยจากศัตรูตวั นี้ ได้กค็ อื การรูจ้ กั พอ
รูจ้ กั ตัวเอง รูว้ า่ เราต้องการอะไร และรับความเสีย่ ง
ได้มากน้อยแค่ ไหน

รอบรั้ว
ครอบครัว

ท�าความรูจ้ กั กับศัตรูทงั้ 4 ตัวของเงินออมแล้ว อย่าลืมเตรียมแผน
รับมือไว้ล่วงหน้า เพื่อปกป้องเงินออมของเรา

แหล่งที่มา https://www.set.or.th
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โหล

JARS System เทคนิ ค การบริ ห ารเงิ น แบบง่ า ย ๆ
แต่มีประสิทธิภาพ คิดค้นโดย T Harv Eker นักพูดและ
นักคิดด้านการเงินและการลงทุน โดยมีหลักการง่าย ๆ คือ
การแบ่งรายได้ที่ ได้รับต่อเดือนออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้
โหลที่

JOE หรือ โดรนของ BeeFree Agro ช่วยลดต้นทุนการเลีย้ งสัตว์
โดยสามารถเคลื่อนย้ายวัวได้มากถึง 1,000 ตัว โดยไม่ตอ้ งอาศัย
ความช่วยเหลือจากมนุษย์ JOE สามารถระบุต�าแหน่งสิง่ กีดขวาง
ภูมิประเทศ ต�าแหน่งของวัว รวมถึงวางแผนเส้นทางที่ดีที่สุดได้
ช่วยให้เกษตรกรประหยัดเวลา แรงงาน และค่าขนส่งลงได้

เหตุฉุกเฉิน

วินัยในการออม

แหล่งที่มา https://bigdata.go.th

JARS

เงินเฟ้อ

09

ของเงินออม

ทั้ง 10 เทรนด์นวัตกรรมนั้นต่างก็มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพในการท�าการเกษตร
ให้เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว โดยไม่เพิ่มต้นทุนทางการเกษตร ทั้งยังเป็นการท�าการเกษตร
อย่างยั่งยืน เพื่ออนาคตอีกด้วย

สตาร์ตอัปการเกษตรที่พัฒนาระบบควบคุมวัชพืช ซึ่งประกอบ
ด้วยหุ่นยนต์ก�าจัดวัชพืช ที่ช่วยก�าจัดวัชพืชได้อย่างแม่นย�า
ช่วยให้เกษตรกรท�าเกษตรอินทรีย์ ได้โดยไม่ต้องก�าจัดวัชพืช
ด้วยตนเอง ลดต้นทุนการพึ่งพาแรงงาน เกษตรกรสามารถ
มุ่งความสนใจไปที่กระบวนการอื่น ๆ ได้มากขึ้น

Kheti Buddy

8

เทคโนโลยีชีวภาพ
(Agricultural
Biotechhnology)

Trabotyx

BeeFree Agro

Groots มาพร้อม “Boombi” หรือ “สวนแนวตั้ง” นวัตกรรม
กล่องปลูกพืชล�้าสมัยที่ช่วยให้ทุกบ้านท�าการเกษตรได้ง่าย ๆ
จุดเด่นของ Boombi คือ ไม่ ใช้ดิน แต่จะใช้ขุยมะพร้าวที่สามารถ
กั ก เก็ บ ความชื้ น ได้ ดี ก ว่ า แทนพร้ อ มติ ด ตั้ ง สารอาหารและน�้ า
ในรูปแบบที่สามารถน�ากลับมาสู่กระบวนการใช้ซ�้าได้ นอกจากเป็น
สตาร์ตอัปที่ผลักดันด้านนวัตกรรมการเกษตรแล้วยังค�านึงถึง
ความยั่งยืนอีกด้วย

7
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ท�าความรูจ้ กั กับ 5 บริษทั สตาร์ตอัปด้านการเกษตร
สมัยใหม่ทโี่ ดดเด่นจากทัว่ ทุกมุมโลก ทีม่ าพร้อมกับ
แนวโน้มการเติบโตสูงในปี 2565

GrootsBuddy

3

05
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4. หลีเพราะส่กเลีว่ยนใหญ่
งการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับกลุ่มธุรกิจที่ไม่แน่ ใจ
การหลอกลวงให้ลงทุนในแชร์ลูกโซ่นั้น

หากพบเห็นการถูกหลอกให้ร่วมลงทุนในแชร์ลูกโซ่ สามารถแจ้งเบาะแสไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) โทร. 1202
เพื่อด�าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงและด�าเนินการตามกฎหมายต่อไป

“ºÃÔÉÑ· ÊÂÒÁ¤ÙâºµŒÒ ÅÕÊ«Ôè§ ¨íÒ¡Ñ´ äÁ‹ÁÕ¹âÂºÒÂàÃÕÂ¡à¡çº¤‹Ò·íÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¨Ò¡ÅÙ¡¤ŒÒäÁ‹Ç‹Òã¹¡Ã³Õã´·Ñé§ÊÔé¹”
ÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾ÔèÁàµÔÁµÔ´µ‹Í ÈÙ¹ÂÅÙ¡¤ŒÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ÊÂÒÁ¤ÙâºµŒÒ ÅÕÊ«Ôè§ â·Ã.1317 áÅÐ www.skl.co.th

ปี 2565

2

4

ผู้ที่ชักชวนมักจะเป็นคนรู้จักรอบ ๆ ตัว

สแกนเพื1อศึกษารายละเอียด
เงื1อนไขเพิ่มเติมไดที่นี่

*â»Ã´ÈÖ¡ÉÒÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ áÅÐà§×èÍ¹ä¢¡‹Í¹à¢ŒÒÃÑºÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹

5

2. อย่าเชื่อการชักจูงใจโดยการให้ผลตอบแทนสูงเกินจริง

10,000 สิทธิ์ 2.2 ลานบาท

08

นวัตกรรมการเกษตร

1

1. ศึโดยสามารถสอบถามได้
กษาที่มาของรูปแบบการลงทุน และเช็กการขออนุญาตการท�าธุรกิจกับ สคบ.
ที่ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) โทร. 1166
รับทันที ประกันภัยอุบัตเิ หตุ
จํานวนทั้งสิ้น มูลคารวมกวา
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อัปเดตเทรนด์นวัตกรรมการเกษตรในปี 2565 โดยการส�ารวจจากสตาร์ทอัพ
ในอุตสาหกรรมภาคการเกษตรของ StartUs Insights

ได้ผลตอบแทนแน่ หรือ แค่แชร์ลูกโซ่
เตือนภัยกลโกงกับน้องเติมฝัน ขอเตือนทุกท่านให้รทู้ นั ภัยมิจฉาชีพ “ลงทุนน้อยแต่ ได้มาก ได้ผลตอบแทนแน่หรือแค่แชร์ลกู โซ่”
เนื่องจากปัจจุบันมิจฉาชีพได้ ใช้กลโกงในหลายรูปแบบ หรือ แม้แต่ “แชร์ลูกโซ่” ที่เป็นหนึ่งในวิธีการของมิจฉาชีพที่มาในคราบ
ของการลงทุนธุรกิจขายตรง ซึ่งมีคนตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงในรูปแบบดังกล่าวจ�านวนมาก เตือนภัยกลโกงกับ
น้องเติมฝันฉบับนี้ ขอแนะน�าเกราะป้องกันมิจฉาชีพ “5 วิธีรู้ทันภัยจากแชร์ลูกโซ่”

ประกันภัยอุบัตเิ หตุ

เทรนด์

รอบรัว้ ครอบครัว SKL
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Siam
Kubota
Leasing
Co., Ltd.

โหลที่

4

เพื่อแสวงหา
ความรู้

จัดสรรเงิน 10% ของรายได้
เพื่อเพิ่มความรู้ต่อยอดให้ตัวเอง
เช่น การสมัครคอร์สเรียน
ซื้อหนังสือ การเข้าร่วมสัมมนา
หรืออบรม เป็นต้น

โหลที่

2

เพื่อ
การพักผ่อน

เราควรให้รางวัลตัวเอง
ในแต่ละเดือน โดยการจัดสรร
10% ของรายได้ไว้ส�าหรับ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวตามใจชอบ

โหลที่

5

โหลที่

3

เพื่อการลงทุน

ต่อยอดเงินออมและ
เพิ่มความมั่นคงทางการเงิน
ให้กับตัวเองด้วยการลงทุน
โดยจัดสรรเงิน 10% ของรายได้
เพื่อการลงทุนที่เหมาะกับตัวเอง

โหลที่

เพื่อการให้

นอกจากใช้จ่ายเพื่อตัวเองแล้ว
เราควรจัดสรรเงิน 5%
ของรายได้ไว้ส�าหรับการใช้จ่าย
เพื่อคนอื่นบ้าง เช่น การบริจาค
การซื้อของขวัญให้เพื่อน

6

เพื่อการออม

จัดสรรเงินออมประมาณ 10%
ของรายได้ การวางแผนออมเงิน
และการตั้งเป้าหมายระยะยาว
เป็นสิ่งส�าคัญที่ควรท�าให้
สม�่าเสมอ และต่อเนื่อง

นอกจากเทคนิคดี ๆ แล้ว การสร้างวินัยทางการเงินเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะช่วยให้
การบริหารจัดการเงินของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แหล่งที่มา https://www.nsf.or.th/node/1100

สินเช�อคูคิด

เคียงขางชีวิต เกษตรกรไทย

04
06
09
11

จับจองเครือ1 งจักรกลการเกษตร
และบริการของสยามคูโบตา กับ SKL
แชรทริคจับผิด “บัญชีมา”
รูทันกลลวงมิจฉาชีพ

JARS System
บริหารเงินแบบ 6 โหล
ดอกไมที่ชอบ
บอกความเปนคุณ

Commercial Director

SHARE
จดหมายขาวฉบับที่ 16 : พฤษภาคม 2565

Bouygues-Thai

Bouygues-Thai

สามารถ หอมทอง
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การขับเคลื่อนโดยลูกค้า (Client driven) คือแนวคิดในการนำา
ความคาดหวังและความต้องการของลูกค้ามาเป็นศูนย์กลางของการ
ดำาเนินการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ โดยทุกภาคส่วนขององค์กรจะทำางาน
เป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน (A unified approach) เพื่อให้เกิดประสบการณ์
ของลูกค้า (Customer experience) สูงสุด ซึ่งก็คือความประทับใจของลูกค้า
ทีม่ ตี อ่ บริษทั ตลอดทุกโอกาส ทุกเวลาทีท่ าำ ธุรกรรมร่วมกัน การทีอ่ งค์กรนำาแนวคิด
ข้างต้นมาใช้ รวมถึงมีการสร้างประสบการณ์ของลูกค้าที่ดี ถือเป็นหัวใจสำาคัญของการ
ขับเคลือ่ นธุรกิจทีย่ ง่ั ยืนและยังส่งผลต่อการตัดสินใจในการกลับมาซือ้ ซ้าำ (Re-purchasing) ของลูกค้าอีกด้วย
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Work in Process

ด้วยความสำาคัญดังกล่าว จดหมายข่าวลำาดับที่ 16 ฉบับประจำาเดือนมีนาคม 2565 จึงยึดเอา “การขับเคลื่อน
โดยลูกค้า” เป็นธีมสำาคัญ เนือ้ หาภายในเล่มยังคงมุง่ เน้นนำาเสนอผลการปฏิบตั งิ านของโครงการต่าง ๆ ในช่วง 6 เดือน
ที่ผ่านมา พร้อมด้วยความเคลื่อนไหวในด้านนวัตกรรมในงานก่อสร้าง (Innovation) การนำาเอาเทคโนโลยีมาใช้
เพือ่ ปรับเปลีย่ นรูปแบบการทำางาน (Digitalization) กลยุทธ์และการกำากับดูแลด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
(Climate strategy) รวมถึงเผยแพร่สาระน่ารู้ที่มีประโยชน์อีกมากมาย
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โครงการ วัน ซิตี้ เซนเตอร์ (OCC)
โครงการ ซัมมิท ทาวเวอร์ (SMT)
โครงการ โนเบิล อราวน์ อารี (NOAR)
โครงการ โรงเรียนสอนประกอบอาหาร
เลอโนท (BLLN)
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สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาด
สภาพคล่องของ Cashflow มีสูงขึ้น
ของ COVID 19 ตั้งแต่ต้นปี 2563
อีกด้วย ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักในการ
ได้ ส่ ง ผลกระทบอย่ า งมากกั บ
ดำาเนินธุรกิจในยุคผลกระทบจาก
โควิดนี้ มาตรฐานในการทำางาน
เศรษฐกิ จ ในภาพรวมต่ อ เนื่ อ ง
มาจนถึงปี 2564 ซึ่งสถานการณ์
ที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ของโครงการ
เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นในไตรมาส
ในระหว่างก่อสร้าง ทั้งเรื่องของ
ที่ 4 จากจำานวนการฉีดวัตซีน
ความปลอดภั ย การจั ด การ
ที่เพิ่มมากขึ้นกว่า 100 ล้านโดส
สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมในโครงการ
และ มาตรการกระตุ้ น เศรษฐกิ จ
จะทำาให้ชื่อเสียงของ Developer
ต่างๆ โดยเฉพาะโครงการคนละครึ่ง
ดีมากขึ้นและสามารถอยู่ร่วมกับชุมชน
และโครงการเราเทีย่ วด้วยกัน รวมถึงนโยบาย
ข้างเคียงได้ดีโดยไม่มีการร้องเรียนใน
การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว ( Test & Go,
ด้านลบผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะในสังคมออนไลน์
Sandbox ) ที่เริ่มมีผลมาตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564
มาตรฐานในด้านคุณภาพโดยเฉพาะการส่งมอบงาน
และ การผ่อนปรนกฎระเบียบในการกู้เงินเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ ให้ลกู ค้าและการรับประกัน ซึง่ เป็นเรือ่ งทีผ่ ซู้ อื้ หรือผูเ้ ช่าอสังหาริมทรัพย์
( LTV – Loan To Value ) จนถึงปลายปี 2565 โดยสามารถกู้ ได้ 100% จะมีการสือ่ สารกันปากต่อปากจาก End customer และสร้างภาพลักษณ์
จากเดิมที่กู้ ได้ 80-90%.
ต่อการขายในอนาคตของ Developer นั้นๆด้วย
แนวโน้มของตลาดอสังหาริมทรัพย์ภาคที่อยู่อาศัย เริ่มเห็น
สัญญาณการเปิดตัวโครงการใหม่โดยผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
รายใหญ่ในตลาด เพื่อรองรับกับความต้องการที่จะกลับมา
หลังจากชะลอตัวกว่า 2 ปี หากมีการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว
โดยเฉพาะประเทศจีน ฮ่องกง และ ยุโรป ในส่วนโครงการ Mixed use
ขนาดใหญ่ที่มีการเปิดตัวไปก่อนหน้านี้ ได้มีการปรับกลยุทธ์
เพื่อรองรับสถานการณ์ที่เป็นอยู่จากผลกระทบโควิด ทั้งในด้าน
Phasing ของการพัฒนาโครงการ และ Design ที่ให้ความสำาคัญ
กับการลดการสัมผัส และคุณภาพของการระบายอากาศมากขึ้น
อีกทั้งได้เลื่อนโครงการออกไปเพื่อหาผู้ร่วมทุนในการพัฒนาและ
แหล่งเงินกู้ที่ชัดเจนก่อนเริ่มก่อสร้างโครงการ
วารสารฉบับนี้จะเน้นให้ข้อมูลต่อธุรกิจเราโดยมองจากมุม
ของ Client Driven ซึ่งเมื่อก่อนลูกค้าจะมองที่ราคาเป็นปัจจัยหลัก
แต่ก็มีลูกค้าในหลายกลุ่มที่มองเห็นคุณค่าจากการที่ผู้รับเหมา
นำาเสนอระยะเวลาในการแล้วเสร็จโครงการที่สั้นกว่าที่กำาหนดไว้
ในการประมูล ซึ่งจะทำาให้ Business model มีอัตรากำาไรที่สูงขึ้น
จากการที่สามารถลดภาระค่าดอกเบี้ยของการกู้และทำาให้

ปัจจุบัน Developer ที่พัฒนาอาคารสำานักงานและโรงแรม
ได้ให้ความสำาคัญกับการออกแบบและก่อสร้างเพื่อให้ ได้มาตรฐาน
LEED, WELL, GREEN, TREES, FITWEL เพื่อเป็นการ
รับรองมาตรฐานของอาคาร การออกแบบอาคารที่เหมาะสม
และการประหยัดพลังงานในการใช้อาคารด้วย อีกทั้งหลายกลุ่ม
ลูกค้าเริ่มให้ความสำาคัญและมีคำามั่นสัญญาอย่างชัดเจนกับ
นโยบายการลดการปล่ อ ยก๊ า ซคาร์ บ อนสู่ ชั้ น บรรยากาศ
เช่นเดียวกับทาง Bouygues group ของเราที่มีนโยบายลด
การปล่อยก๊าซคาร์บอนลง 30% ภายในปี 2573
การดำาเนินธุรกิจของ Bouygues-Thai ได้คำานึงถึงสิ่งที่ลูกค้า
ต้ อ งการดั ง กล่ า วเพื่ อ มากำ า หนดทิ ศ ทางของบริ ษั ท ซึ่ ง จะมี
การปรับปรุงในทุกๆปีเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลง
อีกทั้งได้พัฒนาอย่างสม่ำาเสมอ นวัตกรรม (Innovation)
ในการทำางานด้านต่างๆผ่านทาง Digital platform และ Lean
approach, การพัฒนาคุณภาพบุคลากรของบริษัท เพื่อให้เกิด
การเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

Q1

ในฐานะทีท่ า่ นดำารงตำาแหน่ง ผูอ้ าำ นวยการฝ่ายควบคุมต้นทุน ของบริษทั บวิค-ไทย จำากัด ท่านคิดว่าการขับเคลือ่ นลูกค้า
(CLIENT – DRIVEN) ควรมีอะไรบ้าง และส่งผลกระทบในด้านใดบ้าง

ในยุคที่ความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่งและมีอัตราการแข่งขันในตลาดสูง ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เราต้องพัฒนาระบบการทำางาน
ของเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันที
กุญแจสำาคัญเพื่อการขับเคลื่อนความสำาเร็จของธุรกิจนั้นคือการพัฒนาทรัพยากรให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
ไม่ว่าจะเป็นทางด้านทรัพยากรบุคคล เครื่องจักรและอุปกรณ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนจำานวนมาก ประกอบกับภาวะเงินเฟ้อ
และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา จึงส่งผลกระทบให้ต้นทุนบริการของเราเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

Q2

ท่านมีแนวคิดกลยุทธ์การบริหารควบคุมต้นทุนอย่างไรบ้าง ให้สอดคล้องกับหลักการขับเคลือ่ นลูกค้า (CLIENT – DRIVEN)
เพื่อให้บริษัทฯ ประสบความสำาเร็จ และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

สิ่ ง ที่ เ ป็ น มาตรวั ด ความสำ า เร็ จ อย่ า งหนึ่ ง ของบริ ห ารต้ น ทุ น คื อ การจั ด โครงสร้ า งที่ เ หมาะสม การจั ด ลำ าดั บ ความสำ า คั ญ เชิ ง กลยุ ท ธ์
ด้านต้นทุนที่เป็นเครื่องมืออันจะนำาไปสู่ความสำาเร็จของงานซึ่งมีต้นทุนต่ำาแต่คุณภาพสูง
ระบบการบริหารโดยกิจกรรม (Activity based management: ABM) เป็นสิ่งที่สามารถนำามาใช้ในการบริหารต้นทุนเพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งการวิเคราะห์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการดำาเนินงาน ให้ผู้บริหารเข้าใจภาพรวมของธุรกิจ และก่อให้เกิดกิจกรรมดังกล่าวต่อเนื่องกัน
ไปทั่วองค์กร ส่งผลให้เกิดการระบุต้นทุนและขจัดต้นทุนที่ไม่เพิ่มมูลค่า
การจัดทำา Cost Analysis สร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมการบริหารต้นทุน สามารถนำาไปวางแผนการจัดสรรงบประมาณในอนาคต สนับสนุน
แผนพัฒนาทรัพยากร เพื่อให้เป็นบริษัทที่มีความพร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตลอดเวลา

Q3

ปัจจุบันนี้ ธุรกิจมีการแข่งขันสูง และในช่วงวิกฤติการระบาดของโควิด 19 ด้วย ท่านมีข้อเสนอแนะในความแตกต่าง
อะไรบ้าง ทีท่ าำ ให้ธรุ กิจของเราสามารถขับเคลือ่ นลูกค้า (CLIENT – DRIVEN) ได้มากขึน้ และมีประสิทธิภาพ

ธุ ร กิ จ ก่ อ สร้ า งมี แ นวโน้ ม ปรั บ กลยุ ท ธ์ รั บ มื อ กั บ การเปลี่ ย นแปลงของสภาพเศรษฐิ กิ จ โลกมากขึ้ น ท่ า มกลางการฟื้ น ตั ว ได้ ช้ า ของ
ภาคอสังหาริมทรัพย์ อีกทั้งยังต้องเผชิญวิกฤติการระบาดของโควิด 19 ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นบทพิสูจน์ความพร้อมขององค์กรในการ
รับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน
การบริหารกระแสเงินสด (Cash Flow Management) เป็นหนึง่ ในเรือ่ งทีธ่ รุ กิจส่วนใหญ่คาำ นึงถึงและจัดการในทุกวันทีธ่ รุ กิจดำาเนินไป เพราะทุก
กิจกรรมตั้งแต่การสั่งซื้ออุปกรณ์สำานักงาน จ่ายค่าจ้างพนักงาน ไปจนถึงการนำาเงินกลับไปลงทุนใหม่ ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับเงินสดของบริษัท
ทัง้ สิน้ “Cash is King.” คือคำากล่าวทีจ่ ริงเสมอ ซึง่ ผมเชือ่ ว่าผูป้ ระกอบการทุกธุรกิจก็ยดึ ถือหลักการนี้ เพราะเมือ่ มีการบริหารจัดการ Cash Flow
ที่ดีและมีประสิทธิภาพแล้ว องกรณ์จะมีกระแสเงินสดให้ธุรกิจดำาเนินไปต่อได้แม้ในสถานการณ์คับขัน
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PROM Project (Ayutthaya)

WIFI CCTV 5G Long Distance
การประยุกต์ ใช้อุปกรณ์ส่งสัญญาณ WIFI ระยะไกล
กับ OUT DOOR CCTV 5G

TopSite
สายพานลำาเลียงไฟฟ้า
PLANT DEPARTMENT

Bouygues-Thai

News & Event

TOPSITE - NOAR

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

News & Even

กิจกรรมตรว

บริษัทได้จัดกิจกรรมตรวจ
ให้ กั บ พนั ก งาน ในระหว่ า งวั น

(Electric Conveyor)

การออกแบบระบบ WIFI CCTV 5 G Long Distance ที่ใช้ในโครงการโซล่าฟาร์ม (PROM) เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ให้เหมาะสมกับงาน ง่ายต่อการออกแบบติดตั้ง เพื่อลดปัญหาการซ่อมบำารุง และลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งในอนาคต
Branch Office
สาขาย่อย

Internet

www.bouyguesthai.com

PoE

W1500A
ตัวที่ 1

W1500A
ตัวที่ 2

การฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม (Sinopharm Vaccine) เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับพนักงาน ในช่วง
เดือน สิงหาคม ถึง เดือนตุลาคม 2564 ที่โรงพยาบาลบางปะกอก 8

PoE

HQ Factory
สาขาใหญ่

การจัดอบรมและบรรยาย หัวข้อเรื่อง
โรคเอดส์ และวัณโรค

เนื่องจากเครื่องที่ใช้ตัดเหล็กเส้นขนาดเล็กที่ Rebar Cut & Bent Yard เป็นเครื่องแบบ Manual ดังนั้นการป้อนงานเข้าเครื่องตัด
ต้องใช้แรงคนในการดึงเหล็กเส้น และในการตัดแต่ละครัง้ จะตัดครัง้ ละหลายเส้น ดังนัน้ ผูท้ าำ หน้าทีต่ รงนีจ้ ะเป็นผูห้ ญิงไม่สามารถออกแรงดึง
คนเดียวได้ ต้องใช้พนักงาน 2 - 3 คน ในการดึงลากเหล็กเส้น เพือ่ ป้อนเข้าเครือ่ งตัด ซึง่ ในหนึง่ วันต้องทำาแบบนีซ้ า้ำ ๆ กันเป็นจำานวนหลายครัง้

ที่สำานักงานใหญ่ บร

เพื่อการดำาเนินงานก่อสร้างของบริษัท บวิค-ไทย จำากัด ในปัจจุบัน การพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายของกลุ่มบริษัท Bouygues
ปัญหาที่เกิดขึ้นInternational
(Problem)
ได้สร้างมาตรฐานการประกันคุณภาพ เรียกกันภายในว่า TOPSITE

Repeater

Access Point

Access Point

Repeater

14

เมื่อเกิดการออกแรงดึงลากเหล็กเส้นหลายๆครั้งในหนึ่งวัน
ซึง่ โครงการนีจ้ ะใช้กบั หน่วยงานก่อสร้างของบริษทั ทีม่ มี ลู ค่าโครงการมากกว่า 100 ล้านบาท และมีชว่ งเวลาการดำาเนินการก่อสร้าง
ทำาให้คนงานเกิดความเมื
ว และอาจส่
ที่มากกว่อ่ ายล้6าเดืได้อเร็นขึ
้นไป งผลต่อการบาดเจ็บ
ระบบกระดูก กล้ามเนื้อ และเส้นประสาทได้ในอนาคต (Ergonomic
ซึ่งจะเข้าหลักเกณฑ์ โดยมีการตั้งมาตรฐาน ผ่านจำานวน 5 ด้าน คือ
issued)

ทางออกหรือการแก้ปัญหา (Solution)

ร่วมแสดงความยินดีกบั ทีมโครงการ NOAR สำาหรับการได้รบั ใบประกาศนียบัตร TOPSITE
ที่ประกาศโดย BBI เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564

การทำาระบบรางเลื่อนไฟฟ้า เพื่อช่วยในการป้อนเหล็กเส้น
เข้าเครื่องตัด แทนการใช้แรงคนในการดึงและลาก

โครงการ NOAR นำาโดย คุณฉัตรชัย ศิริสิรประภากุล จัดงานฉลองแสดงความยินดี
กับประกาศนียบัตร TOPSITE ในวันที่ 13 ม.ค. 2564 เวลา 8.00-9.00 น. ที่ไซต์งาน NOAR

ผลลัพท์ที่ ได้รับ (Result)

โดยได้เชิญตัวแทนลูกค้า ผูบ้ ริหารระดับสูงของ BTL พนักงานของ NOAR และผูร้ บั เหมาช่วง
เข้าร่วมกิจกรรมนี้

ทำางานได้เร็วขึ้นเพราะไม่ต้องออกแรงมาก ลดการเมื่อยล้า
ป้องกันการบาดเจ็บ
Health & Safety
Environmental
24

Quality & Customer
Satisfaction

Social Criteria

Society Criteria

15

Bouygues-Thai Ltd.

25

30

การจัดอบรมและบรรยาย หัวข้อเรือ่ ง โรคเอดส์ และวัณโรค ให้กบั พนักงานฝ่าย แพลนด์ (Plant Department)
โดยได้รับเชิญวิทยากร จากกรมควบคุมโรค กองโรคเอดส์ และกองวัณโรค เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
ณ ห้องฝึกอบรม บริษัท บวิค - ไทย จำากัด เมืองทองธานี

ที่โครงการ วัน ซิตี้ เซ

นิตยสารเกษตรเต็มสูตร ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม 2565
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การศึกษาแนวทาง
การใช้ปุ๋ยเคมี
ในการผลิตล�าไย
นอกฤดู

แอปพลิเคชัน
แอปดีๆ
นิตยสาร เกษตรเต็มสูตร
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Academic Insights

ที่จะเป็นเพื่อนคู่คิด
ให้เกษตรกรไทย

Issue No.3

รีคัลท์เป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่สร้างนวัตกรรมเพื่อเกษตรกรไทย
โดยมี เ ป้ า หมายในการช่ ว ยให้ เ กษตรกรวางแผนการเพาะปลู ก
ได้อย่างเป็นระบบตั้งแต่เริ่มต้นการเพาะปลูก จนถึงการเก็บเกี่ยว
สู ่ ผู้ บ ริ โ ภค ซึ่ ง เทคโนโลยี ข องเราจะมี ข ้ อ มู ล ที่ จ� า เป็ น เกี่ ย วกั บ
การเพาะปลูกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการพยากรณ์อากาศ ภาพถ่าย
ดาวเที ย ม ปริ ม าณน�้ า ฝน ฯลฯ ที่ ใ ห้ กั บ เกษตรกรเป็ น รายแปลง
อย่างแม่นย�า โดยเรามีเป้าหมายในการเพิม่ รายได้ให้กบั เกษตรกรไทย
เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่ดีขึ้น ลดความเสี่ยงจากปัจจัย
เรือ่ งฝนฟ้าอากาศ และปัจจัยอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการท�าการเกษตร

เดือน มีนาคม 2565

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ดิน ณ แปลงล�าไยสาขาไม้ผล (บ้านโปง) ต�าบลป่าไผ่ อ�าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

สาขาไม้ผล คณะผลิตกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สายงานการตลาด
วิจัยและพัฒนา บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี

คุณสมบัติ

ค�าน�า

ผลผลิต ใบและกิง่ ทีร่ ว่ ง และถูกตัดแต่ง สูญเสียไปกับน�า้ ทีไ่ หล่บา่
ไปตามพื้นดินหรือซึมลงสู่ใต้พื้นดินลึกเกินกว่าระดับราก สูญเสีย
เนือ่ งจากการเกิดปฏิกริ ยิ าเคมีของดิน ซึง่ มักจะเกิดจากการใช้ปยุ๋
ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งจนท� า ให้ ดิ น มี ส ภาพที่ ไ ม่ เ หมาะสมส่ ง ผลให้ พื ช
ไม่สามารถดูดธาตุอาหารได้ (Yan, 2002)
ธาตุอาหารมีอทิ ธิพลต่อการผลิใบ การออกดอก การเพิม่ ปริมาณ
และคุณภาพของผลผลิต Li et al. (2001) รายงานว่าถ้าไนโตรเจน
ในใบสู ง การแตกใบจะมี ม ากขึ้ น ท� า ให้ ก ารออกดอก และ
ผลผลิตลดลง แต่ปริมาณไนโตรเจนกับการออกดอก อาจจะเกิด
จากพันธุ์ สภาพพืน้ ที่ ปริมาณอาหารในดินและสภาพภูมิอากาศ
ในช่วงการให้ปยุ๋ แตกต่างกัน นอกจากนีฟ้ อสฟอรัสและโพแทสเซียม
ยั ง มี ค วามส� า คั ญ ต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช เมื่ อ พื ช ได้ รั บ
ธาตุอาหารน้อยกว่าปริมาณทีต่ อ้ งการอาจมีผลต่อการเจริญเติบโต
(ศรีสม, 2547) การศึกษาความต้องการธาตุอาหารในล�าไยทรงพุม่
ขนาด 5 เมตร พบว่าความต้องการธาตุไนโตรเจนก่อน และหลัง
ตัดแต่งกิ่งล�าไยคือ 96.4 และ 57.9 กรัมต่อต้น ส่วนฟอสฟอรัส
คื อ 4.6 และ 7.7 กรั ม ต่ อ ต้ น และโพแทสเซี ย ม 60.3 และ
36.2 กรัมต่อต้นตามล�าดับ (ยุทธนา และคณะ, 2544) การให้
ธาตุอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการของพืช
สามารถช่ ว ยเพิ่ ม ปริ ม าณและคุ ณ ภาพของผลผลิ ต ได้ ดั ง นั้ น
จึ ง ได้ มี ง านวิ จั ย นี้ เ พื่ อ เป็ น การศึ ก ษาอั ต ราในการใช้ ปุ ๋ ย เคมี
ในการผลิตล�าไยนอกฤดู

ล�าไยจัดเป็นไม้ผลที่มีความส�าคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง
ของประเทศไทยซึง่ สามารถสร้างรายได้ให้กบั เกษตรกร แหล่งผลิต
ทีส่ า� คัญในเขตภาคเหนือ ได้แก่

เชียงราย

ซึ่งเทคโนโลยีของรีคัลท์ มี 2 ส่วน ประกอบไปด้วย

เชียงใหม่

น่าน

ล�าพูน
แอปพลิเคชัน
ใบไม้-รีคัลท์

อุปกรณ์และวิธีการ
การศึกษาอัตราการใช้ปยุ๋ เคมีในการผลิตล�าไยนอกฤดู ณ แปลงล�าไยสาขาไม้ผล (บ้านโปง) ต�าบลป่าไผ่ อ�าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์ตา�่ (ตารางที่ 1) ต้นล�าไยมีอายุ 7-9 ปี มีทรงพุม่ 2 ขนาดคือ 3-4 เมตร และ 5-6 เมตร จึงวางแผนการทดลอง
แบบ RCBD โดยมี 7 กรรมวิธๆี ละ 5 ซ�า้ ๆ ละ 1 ต้น รวมเป็น 35 ต้น
การใส่ปยุ๋ โดยการหว่านเม็ดปุย๋ ใต้ทรงพุม่ เดือนละ 1 ครัง้ โดยใส่ปยุ๋ อัตรา 400 กรัมต่อขนาดทรงพุม่ 3-4 เมตร และอัตรา 800 กรัม
ต่อขนาดทรงพุม่ 5-6 เมตร ซึง่ ระยะฟืน้ ต้น ระยะกระตุน้ การเกิดดอก และระยะก่อนการเก็บเกีย่ ว มีระยะเวลา 1 ครัง้ ระยะติดผลอ่อน
มีระยะเวลา 3 ครั้ง และก่อนการทดลองท�าการราดสารโพแทสเซียมคลอเรต อัตรา 0.5 กิโลกรัมต่อต้น เพื่อกระตุ้นการออกดอก
นอกฤดูของล�าไย

ระบบ RicultX
(รีคัลท์เอ็กซ์)
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(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2561)
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การจัดการธาตุอาหารให้เพียงพอและเหมาะสมต่อความต้องการ
ของพืชนั้นจึงเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่ง โดยทั่วไปแล้ว หากดินได้รับ
การปลู ก พื ช มาในช่ ว งระยะเวลาหนึ่ ง แล้ ว จะท� า ให้ ดิ น
มีความสมบูรณ์ลดลงซึ่งจะท�าให้ปริมาณธาตุอาหารภายในดิน
ลดลง สาเหตุทที่ า� ให้ปริมาณธาตุอาหารในดินลดลง เช่น ติดไปกับ

นิตยสารเกษตรเต็มสูตร ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม 2565

ความเป็นกรด-ด่าง pH
อินทรียวัตถุ (% OM)
ไนโตรเจน (% N)
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P, ppm)
โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (K, ppm)

ค่าที่วัดได้

ระดับ

5.08
0.05
0.025
2.83
28

กรดจัดมาก
ต�่ามาก
ต�่า
ต�่ามาก
ต�่ามาก

ตารางที่ 2 สูตรปุ๋ย (N-P2O5-K2O) ที่ใช้ในแต่ละระยะการเจริญเติบโตของต้นล�าไยในแต่ละกรรมวิธี
กรรมวิธี

ระยะฟื้นต้น

T1

15-15-15

T2
T3

ระยะกระตุ้น
การเกิดดอก

ระยะก่อน
การเก็บเกี่ยว

ระยะติดผลอ่อน

9-24-24

9-24-24

9-24-24

15-15-15

9-24-24

13-13-21

13-13-21

15-15-15

12-24-12

12-9-21

9-24-24

T4

15-15-15

9-24-24

12-12-17

12-12-17

T5

16-16-16

8-24-24

15-5-20

15-5-20

T6

25-7-7

15-15-15

15-15-15

0-0-60

T7

15-15-15

15-15-15

15-15-15

15-15-15

24
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เกษตรเต็มสูตร

เกษตรเต็มสูตร

In Focus

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2564
และแนวโน้มปี 2565
สาขาพืช

08
24
30

1

เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว และเนื้อที่ให้ผล (ล้านไร่)
ปี 2563*

ปี 2564*

%

62.44

62.60

0.26

ข้าวนาปรัง

7.34

8.63

17.56

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

7.03

6.89

-2.03

ข้าวนาปี

มันส�าปะหลัง

ผลผลิตลดลง
มังคุด
-19.72%

8.92

9.80

9.84

อ้อยโรงงาน (รวมพันธ์ุ)

11.78

9.54

-19.06

ยางพารา

21.98

21.93

-0.27

ปาล์มน�้ามัน

5.87

6.08

3.49

4

COVID-19 ทีย่ ดื เยือ้ และความเสีย่ งของการระบาดระลอกใหม่
สภาพอากาศแปรปรวน
ความผันผวนของค่าเงินบาทและราคาน�้ามัน
ทีม่ า: ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

8
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ทดสอบในมะม่วงระยะพัฒนาต้นและใบ (อายุ 1 ปี)

กรรมวิธีในการทดลองมีดังนี้

กรรมวิธีในการทดลองมีดังนี้

มีความสะดวก
ในการใช้งาน

ลดต้นทุนการผลิต
ในด้านแรงงาน
และค่าปุ๋ย

5

1. ปุ๋ยสูตร 15-15-15
แบบเม็ด

1. ปุ๋ยสูตร 12-9-21
แบบเม็ด

2. ปุ๋ยสูตร 15-15-15
แบบบรรจุในถุงกระดาษ

2. ปุ๋ยสูตร 12-9-21
แบบบรรจุในถุงกระดาษ

ใส่ปยุ๋ ในอัตรา 500 กรัมต่อต้นทุกกรรมวิธี ท�าการทดลอง
4 ซ�้า เก็บข้อมูลผลการทดลองดังนี้ ความสูงของกิ่งหลัก
และกิ่งรองของมะม่วง

ใส่ปยุ๋ ในอัตรา 500 กรัมต่อต้นทุกกรรมวิธี ท�าการทดลอง
4 ซ�้า เก็บข้อมูลผลการทดลองในระยะเก็บเกี่ยว ดังนี้
ขนาดของผล (ความกว้างและความยาวของผล) น�า้ หนักผล
และความหนาของเนื้อ

วัตถุประสงค์ของการทดลองนี้คือเพื่อเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยแบบดั้งเดิม (การหว่านรอบโคนต้น) กับการบรรจุปุ๋ยลงในถุงกระดาษ
ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของมะม่วงน�้าดอกไม้สีทอง

07

การทดลองที่ 1 มะม่วงระยะพัฒนาต้น (มะม่วงอายุ 1 ปี)

รูปที่ 1 แสดงกลไกการท�างานของถุงบรรจุปุ๋ยเพื่อควบคุมการละลาย

ค่าเฉลี่ยความสูงของต้น (เซนติเมตร)

การทดลองที่ 2 มะม่วงระยะให้ผลผลิต
จากการเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยแบบเม็ด และแบบบรรจุถุงกระดาษต่อการเจริญเติบโตของมะม่วงในระยะพัฒนาผลพบว่า
การใช้ปุ๋ยสูตร 12-9-21 แบบบรรจุเม็ดมีค่าเฉลี่ยจ�านวนผลต่อช่อเท่ากับ 1.5 ผล ซึ่งมีแนวโน้มจ�านวนผลต่อช่อมากกว่าการใช้ปุ๋ย
แบบบรรจุถงุ กระดาษ เท่ากับ 1.4 ผล (รูปที่ 3) ในขณะทีค่ า่ เฉลีย่ น�า้ หนักผลและความหนาของเนือ้ พบว่าการใช้ปยุ๋ แบบบรรจุถงุ กระดาษ
มีแนวโน้มส่งผลให้น�้าหนักและความหนาของเนื้อสูงกว่าการใช้ปุ๋ยแบบเม็ด น�้าหนักผลภายใต้การใช้ปุ๋ยแบบบรรจุถุงกระดาษและ
การใช้ปยุ๋ แบบเม็ดเท่ากับ 437.9 และ 394.5 กรัม ตามล�าดับ (รูปที่ 3) ความหนาของเนือ้ ภายใต้การใช้ปยุ๋ แบบบรรจุถงุ กระดาษและ
การใช้ปยุ๋ แบบเม็ดเท่ากับ 2.9 และ 2.7 เซนติเมตร ตามล�าดับ (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยจ�านวนผลต่อช่อ น�้าหนักผล และความหนาของเนื้อในมะม่วงระยะพัฒนาผล
33
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การทดลองที่ 2
มะม่วงระยะให้ผลผลิต

จากการเปรียบเทียบการใช้ปยุ๋ แบบเม็ด และแบบบรรจุถงุ กระดาษต่อการเจริญเติบโตของมะม่วงในระยะพัฒนาต้นพบว่าการใช้ปยุ๋
สูตร 15-15-15 แบบบรรจุถงุ กระดาษมีคา่ เฉลีย่ ความสูงของกิง่ หลักเท่ากับ 161 เซนติเมตร และการใส่ปยุ๋ แบบเม็ดมีคา่ เฉลีย่ ความสูง
ของกิ่งหลักเฉลี่ยเท่ากับ 106 เซนติเมตร ซึ่งจะเห็นได้ว่าการประยุกต์ใช้ปุ๋ยแบบบรรจุถุงกระดาษในระยะพัฒนาต้น มีประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาล�าต้นและใบมากกว่าการใช้ปยุ๋ แบบเม็ด ในขณะทีค่ า่ เฉลีย่ ความสูงของกิง่ รองมีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางเดียวกับค่าเฉลีย่
ความสูงของกิ่งหลักคือ ค่าเฉลี่ยความสูงของกิ่งรองภายใต้การใช้ปุ๋ยแบบบรรจุถุงกระดาษเท่ากับ 129 เซนติเมตร และปุ๋ยแบบเม็ด
เท่ากับ 106 เซนติเมตร (รูปที่ 2)

นิตยสารเกษตรเต็มสูตร ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม 2565

18/3/2565 BE 10:28

การทดลองที่ 1 มะม่วงระยะพัฒนาต้น
(มะม่วงอายุ 1 ปี)

ผลการทดลอง

18/3/2565 BE 10:28

รูปที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยความสูงของกิ่งหลักและกิ่งรองของมะม่วงในระยะพัฒนาต้นและใบ
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อัตราปุ๋ย
ที่ใช้มีความแม่นย�า
มากยิ่งขึ้น

ปัจจัยลบ

สภาพอากาศเอื้ออ�านวย และปริมาณน�้าเพียงพอ
การด�าเนินนโยบายด้านการเกษตรที่ต่อเนื่อง
ความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าของไทย
แนวโน้มเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยที่ดีขึ้น
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04

ลดการสูญเสีย
ธาตุอาหารไปจากดิน
และลดการตกค้าง
ในสิ่งแวดล้อม

ท�าการทดลองเปรียบเทียบการใช้ปยุ๋ แบบเม็ด และแบบบรรจุถงุ กระดาษต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตในระยะพัฒนาต้น และ
ระยะให้ผลผลิตของมะม่วงน�า้ ดอกไม้สที อง ด�าเนินการทดลองในแปลงของเกษตรกร อ�าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

2

ปัจจัยที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2565

Highlights
แอปพลิเคชัน ใบไม้ รีคัลท์ แอปดีๆ
ที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดให้เกษตรกรไทย

ขั้นตอนการด�าเนินการทดลอง

3

เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดูดใช้
ธาตุอาหารของพืช

ทีม่ า: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร, * ข้อมูลพยากรณ์ ณ เดือนพฤศจิกายน 2564

ปัจจัยบวก

TCCC’s Research Sharing
แปลงทดลองกึ่งสาธิตเปรียบเทียบ
การใช้ปุ๋ย

18/3/2565 BE 10:30

นิตยสารเกษตรเต็มสูตร ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม 2565

ข้อดีของการใช้ภาชนะบรรจุปยุ๋ เพือ่ ควบคุมการละลายคือ

ทีม่ า: ฝ่ายประมวลวิเคราะห์สถานการณ์นา�้ กรมชลประทาน

ล�าไย
21.59%
เงาะ
4.66%
มันส�าปะหลัง
7.80%
ยางพารา
0.64%
ทุเรียน
7.66%

ข้าวนาปี
-2.13%
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TCCC’s Research Sharing

ปริมาณน�้าในอ่าง
58,603 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน�้าที่ใช้การได้
34,674 ล้าน ลบม.

ผลผลิตเพิ่มขึ้น

Academic Insights
การศึกษาแนวทางการใช้ปุ๋ยเคมีใน
การผลิตล�าไยนอกฤดู

นิตยสารเกษตรเต็มสูตร ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม 2565

ปริมาณน�้าในอ่างเก็บน�้า ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ปริมาณน�้าในอ่างเก็บน�้าที่ส�าคัญและในแหล่งน�้าธรรมชาติเพิ่มขึ้น
รวมทั้ ง สภาพอากาศที่ เ อื้ อ อ� า นวย ฤดู ฝ นที่ เ ร็ ว กว่ า ปี 2563
และราคาสินค้าพืชหลายชนิดปรับตัวสูงขึ้น จูงใจให้เกษตรกร
เพิ่มการผลิต
ข้าวนาปรัง
19.35%
อ้อยโรงงาน
22.95%
ปาล์มน�้ามัน
3.53%
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
4.22%
สับปะรดโรงงาน
9.17%

18/3/2565 BE 10:30

สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจการเกษตร

ขยายตัว 3.3 %

In Focus
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2564
และแนวโน้มปี 2565
วิกฤติราคาปุ๋ยเคมี 2564-2565
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The Sufficiency Economy Philosophy and
Development Cooperation for Sustainable
Development
Written by : Ms. Ploypailin Tongmatra
Project Officer, Secretariat to the Department

Thailand International Cooperation Agency
(TICA) was granted an opportunity to interview
H.E. Mr. Don Pramudwinai, Deputy Prime Minister
and Minister of Foreign Affairs of the Kingdom
of Thailand on the occasion of the 70th anniversary
of the establishment of the Thailand - Lao PDR
and Thailand - Cambodia diplomatic relations.
During the interview, he gave his unique perspectives
on the importance of development cooperation
based on the application of the Sufficiency Economy
Philosophy (SEP) as one of the mechanisms that
promote sustainable development, sustainable
project results and the strengthening of friendships
between Thailand and its neighbors. Below is
the summary of his interview.

started from within the developing countries.
More than the Financing for Development that
described the funding by developed countries
for developing countries, Thailand sought to
Every country can help
find a new and constructive way that enabled
sustainable development to start from within.
one another, no matter
That new way was the SEP, which Thailand
how small the development
proudly presented to the world as Thailand’s
gift towards the promotion of global sustainable
variations between the
development and the implementation of all
partners are.
17 goals of the United Nations’ Sustainable
Development Goals (SDGs). The SEP was
well-received by the international community,
who had never been exposed to this kind of
thinking before. Thus, Thailand’s initiative was
widely endorsed, and the SEP was acknowledged
as one of the homegrown development approaches that appeared on the United Nations’
documents. This was the starting point of Thailand’s mission to present the SEP internationally.
SEP contributes to sustainable development through its emphasis on “People-Centered
Development”
Naturally, humanity is widely considered to be at the center of the world. While everything
is created by nature, much of its subsequent interactions could be traced to humans.
Thus, humanity is the final answer to every global problem. This is why the Ministry of Foreign Affairs
of Thailand acknowledges-first and foremost-the importance and centrality of humanity and human
development.

on 13 May 2021, Mrs. Ureerat Chareontoh,
Director-General of TICA received 100,000
surgical masks and 1,000 gallons of alcohol gel
from Mr. Chairoj Tiwatmuncharoen Senior Vice
President of CP All Plc and Dr. Netithorn Praditsarn,
Executive Assistant to CEO and Senior Vice
President, Global Partnership for Sustainability
and Communications, Charoen Pokphand Group
Co., Ltd, which will be delivered to the Royal
Thai Embassy in Vientiane to hand over to the
Government of Lao PDR.
This activity is part of TICA’s partnership with
private sector in development cooperation under
the Public-Private Partnership (PPP) scheme to
provide support to the Government of Lao PDR,
a close ally of Thailand, in order to strengthen
preparedness and response to the COVID-19
Pandemic.

Thailand handed over RT-PCR Laboratory Equipment and SARS-CoV-2 Test Kits to
Poipet Hospital in Cambodia
On 7 April 2021, Dr. Thanong Virasangphong,
Director of Sa Kaeo Provincial Public Health
Office, along with Ms. Sayan Kongkoey, Director
of Thai Cooperation Branch 1, Thailand
International Cooperation Agency (TICA), and
Dr. Le Chansangvath, Director of Banteay
Meanchey Provincial Public Health Office,
attended the delivery process of the RT-PCR
Laboratory Equipment and SARS-CoV-2 Test Kits
to Poipet Hospital in Cambodia at Ban Nong Prue
Checkpoint, Phansuek Sub-district, Aranyaprathet
District, Sa Kaeo Province.

The Sufficiency Economy Philosophy (SEP) was initiated by King Bhumibol Adulyadej the Great
(King Rama XI) of Thailand. It is one of his many legacies that has continued to serve as a guiding
light for Thailand and Thai people until today. The SEP has been applied in many levels, ranging
from the public sector and private companies to individual households and each Thai person.
The Ministry of Foreign Affairs presented the SEP to the international community for the first
time during Thailand’s 2015 - 2016 Chairmanship of the Group of 77 (G-77) at the United Nations.
The G-77 is a group of developing countries, comprising 134 countries from around the developing
world. During its chairmanship, Thailand realized the importance of sustainable development that
4
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TICA’s newsletter on “Diplomacy for Development”
prepared by the Thailand International Cooperation
Agency of the Ministry of Foreign Affairs is aimed
as disseminating and publicizing information on
the roles and responsibilities of the Agency in
pursuing development cooperation, which forms
an integral part of the country’s endeavours in the
realm of foreign affairs. Development cooperation is
a means to enhance relations and promote further
concrete cooperation with neighbouring countries
and other developing countries. The articles and
views contained in this newsletter titled “Diplomacy
for Development” are the sole views of the authors
and may not reflect the policies or official practices
of the Thailand International Cooperation Agency
of the Ministry of Foreign Affairs.

Thailand International Development Agency (TICA)’s Support for Lao PDR to Strengthen
Preparedness and Response to the COVID-19 Pandemic

TICA has applied this experience to the COVID-19 Pandemic, while acknowledging the urgency
of the situation. TICA has formulated the Development Cooperation Roadmap with Thailand’s
neighboring countries on Strengthening Preparedness and Response to the COVID-19 Pandemic.
The roadmap has been in motion since mid-2020 and could be divided into 3 phases: short-term,
mid-term and long-term.
Short-term phase emphasizes information and knowledge exchange as the COVID-19
disease is a new disease and no countries initially possess adequate data on the disease.
Thus, TICA has organized 4 online courses to transfer and exchange knowledge on the disease
from June – December 2020, with target groups being medical and public health workers of
Thailand’s neighboring countries as well as other countries. The courses were held under
various subjects such as public health system development, emergency operation center
(EOC) operation and other medical knowledge like COVID-19 patients’ care and treatment.
Thai medical experts are well-versed in such knowledge and are ready to transfer the knowledge
to Thailand’s neighbors. TICA also held medical consultation, which serves as a channel,
through which Burmese medical workers could consult Thai experts on specific medical
subjects, with emphases on the knowledge regarding the clinical practice guideline, which
is a guideline on how to handle COVID-19 patients, severe patients and how to manage the
supply of oxygen, as formulated by the Ministry of Public Health. In the short term, TICA also
gives importance to knowledge management though online platform “TICA’s Knowledge
Bank on COVID-19” This online channel grants access to medical workers from Thailand’s
neighboring countries and other countries, where they could learn from Thailand’s COVID-19
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Should you have any views, advice or recommendations, please contact us at ticacooperation@gmail.com,
the Thailand International Cooperation Agency (TICA), Ministry of Foreign Affairs The Government Complex
Commemorating His Majesty the King 80th Birthday Anniversary, 5th December, B.E. 2550, Ratthaprasasanabhakti
(B) Building, South Zone, 8th Floor, 120 Moo 3 Chaengwattana Road, Thungsonghong, Laksi District, Bangkok 10210
Tel. 0 2203 5000, Ext. 40201, 40206, 42001
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