
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


5 GREETING

PUMPING UP
8 ข้าวตราฉัตร ประเทศไทย
บทสัมภาษณ ์ศรีมนตร ีนามวงศ์
ภาพ Ashish Pradhan
Royal Umbrella Rice Thailand 
Interview Srimontri Namwong
Photo Ashish Pradhan

THAI TREASURE
14 ผ้าไหมไทย เส้นใยแห่งวัฒนธรรม
โดย ศุภิสรา เขียวขจี
Thai silk Fabric of culture
By Supitsara Khiaokajee

TECH RADAR
18 เช็คลิสต์แก็ดเจ็ทอัจฉริยะ
เพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้น โดย ศุภิสรา เขียวขจี
An intelligent gadget checklist for 
an easier life 
By Supitsara Khiaokajee

20 CARTOON

BUSINESS
22 Digital Transformation
เทคโนโลยีที่องค์กรชั้นนําใช้ในยุคดิจิทัล
โดย ศรีมนตร ีนามวงศ์
Digital Transformation Used By 
Leading Organizations in This 
Digital Age
By Srimontri Namwong

FASHION
30 ผ้าไหมไทย คุณค่าแห่งวัฒนธรรม
โดย ศุภิสรา เขียวขจี
Thai silk. the value of culture
By Supitsara Khiaokajee

FRESH AND BEAUTIFUL
32 Organics Skincare 
โดย กิริยา ช่วงอรุณ
By Kiriya Chuangaroon

BEAUTY UPDATES
34 โดย ศุภิสรา เขียวขจี
By Supitsara Khiaokajee

PSYCHOLOGY
40 เทคนิคความสาํเร็จในการสื่อสาร
โดย ศุภิสรา เขียวขจี
Communication success tech-
niques By Supitsara Khiaokajee 

PHILOSOPHY
43 รถยนต์ไร้คนขับ: เทคโนโลยี ปรัชญา 
และจริยธรรม โดย โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
Autonomous Cars: Technology 
Philosophy and Ethics
By Soraj Hongladarom

ECONOMY
46 อุตสาหกรรมรถยนต์ของไทยปี 2562
โดย รศ.ดร. ไกร โพธิ์งาม
Thai automobile industry, year2019
By Assoc. Prof. Grai Phongam

CINEMA 
49 ความเรว็ การไล่ล่า ลุ้นระทกึ บนสล้ีอใน
โลกภาพยนตร์ โดย เทพ ปิลนัธน์ พงษ์พานชิ
Classic Car Chase Scene
By Thep Pilan Phongparnich  
English Text Srimontri Namwong

CULTURE JOURNEY
52 Royal Ascot งานแข่งม้าสุดยิ่งใหญ่
แห่งอังกฤษที่มีมาเนิ่นนานกว่า 300 ปี
โดย ศุภิสรา เขียวขจี
The Royal Ascot, the great horse 
racing event in England with over 
300 years of history
By Supitsara Khiaokajee

LAW
54 รู้ไว้บ้างก็ดี
Good to know
By Eaky Chan

TRENDY TECH
56 สถิติอุสาหกรรมยานยนตข์องผู้บริโภค
ในประเทศไทย โดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด
New digital technologies are 
ready to reduce traffic conges-
tion in mega cities
By Sak Segkhoonthod

58 WATCH
โดย ศุภิสรา เขียวขจี
By Supitsara Khiaokajee

PUMPING UP
60 Senior Vice President  
Mulberry Grove by MQDC
บทสัมภาษณ์ กิริยา ช่วงอรุณ
ภาพ จุฑาทิพย์ หุนตระนี
Interview Kiriya Chuangaroon
Photo Chuthathip Huntranee

June - August 2019

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


NEW VISION
66 MQDC เปิดตัวแบรนด์ใหม่ “มัลเบอร์รี่ 
โกรฟ” ครั้งแรกของแบรนด์ ซูเปอร์ลักซ์ชัวรี่ 
เรสซิเดนซ ์ในแนวคิด “สานความสุข ให้ทุก
เจเนอเรชั่น” โดย กิริยา ช่วงอรุณ
MQDC launches “Mulberry Grove” 
a Super Luxury Residence brand 
in concept NURTURING INTERGEN-
ERATION HAPPINESS
By Kiriya Chuangaroon

ARCHITECTURE
70 เรื่องของการมองเห็นความรู้สึกของตัว
เราเอง... โดย อรรุจา เฟม บุญญสิทธิ์
On seeing yourself sensing...
By Fame Ornruja Boonyasit

REVIEW
72 MQDC ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการ
สร้างเมือง Smart City ในกลุ่มนักพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการดํารงธุรกิจอย่าง
ยั่งยืน โดย ศรีมนตรี นามวงศ์
MQDC shares  ‘smar t  c i ty ’  
construction expertise with  
developers to support sustainable 
business By Srimontri Namwong

AUTOMOBILE
74 BKK Autohaus Kanchanapisek
เป ็นผู ้จํ าหน ่าย  Mercedes-AMG  
Performance Center แห่งแรกใน
ประเทศไทย โดย ศุภิสรา เขียวขจี
BKK Autohaus Kanchanapisek 
Being the first Mercedes-AMG 
Perfrmance Center distributor in 
Thailand By Supitsara Khiaokajee

75 นวัตกรรมยานยนต์ระบบไฟฟ้า
ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ 
โดย ศุภิสรา เขียวขจี
Innovative automotive electrical 
systems for the new generation 
lifestyle. By Supitsara Khiaokajee 

NEWS UPDATES
80 โดย ศุภิสรา เขียวขจี
By Supitsara Khiaokajee

POLITICS 
82 โดย ศรีมนตรี นามวงศ์
By Srimontri Namwong

WHAT MODERN PEOPLE THINK? 
84 By The Thailanders

SAVE THE DATES 
86 โดย ศุภิสรา เขียวขจี
By Supitsara Khiaokajee

INTERNATIONAL CEREMONY
88 การเริ่มต้นรัชสมัยเรวะ (Reiwa)
ประวัติศาสตร์ครั้งสําคัญของประเทศญี่ปุ่น
โดย ศรีมนตรี นามวงศ์
The beginning of the Reiwa reign, an 
important moment in the history of 
Japan By Srimontri Namwong

92 SOCIETIES

MOUTH WATERING 
93 7 Wondrous Dining มหัศจรรย์กับ
สรวงสวรรค์ของนกัชมิ โดย ศภุสิรา เขยีวขจี
7 Wondrous Dining Miracle with 
gourmet paradise
By Supitsara Khiaokajee

TRAVEL
96 “น่าน” เมืองแห่งขุนเขา
โดย ศุภิสรา เขียวขจี
“Nan” the city of mountains
By Supitsara Khiaokajee

ON THE TABLE
99 Do you know…? รู้หรือไม่ว่า...
โดย ศรีมนตรี นามวงศ์
By Srimontri Namwong

CROSSWORD
102 Rice & Grains
By Piyathida Sucharitakul

BEAUTIFUL EYES
104 ภาพ ดลินา ชัยนาม
Photography Dalina Jayanama
@dalinalida Consumer Engage-
ment Manager – Estee Lauder

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


4

อมรสิริ บุญญสิทธิ ์
Amornsiri Boonyasit
Director@The Thailanders
Group Editor-in-Chief

กองบรรณาธิการ 
กิริยา ช่วงอรุณ นักเขียนอาวุโส
ศรีมนตรี นามวงศ ์นักเขียน
ศุภิสรา เขียวขจ ีนักเขียน
คาวล์ บาวแมน ผู้ตรวจภาษาอังกฤษ

Editorial 
Kiriya Chuangaroon Senior Writer
Srimontri Namwong Writer
Supitsara Khiaokajee Writer 
Kiel Bowman English Text Advisor

ฝ่ายศิลป์
Ashish Pradhan ผู้จัดการฝ่ายดิจิตอล
จุฑาทิพย์ หุนตระน ีช่างภาพและฝ่ายศิลป์

Art
Ashish Pradhan Digital Manager
Chuthathip Huntranee Photographer/
Graphic Designer 

เว็บไซต์
อุเทน สุธรรม เว็บมาสเตอร ์
กิริยา ช่วงอรุณ นักเขียนอาวุโส
ศรีมนตรี นามวงศ ์นักเขียน
ศุภิสรา เขียวขจ ีนักเขียน

TheThailanders.com
Uten Sutham Webmaster
Kiriya Chuangaroon Senior Writer
Srimontri Namwong  Writer
Supitsara Khiaokajee Writer

เดอะไทยแลนด์เดอร์ส The Thailanders Issue 8  มิถุนายน-สิงหาคม 2562

The Thailanders is edited and published by Favori Media International Co., Ltd.,
Headquarter : 90/233 Goldenplace, Watcharapol Road, Tha-Raeng, Bangkane, Bangkok 10220, 
Thailand. Tel. 66 2949 8553 Fax. 66 2949 8471 www.thethailanders.com 
All rights reserved. Total or partial reproduction, or any copy of style and content on any  
media such as; electronic media, editorial or publication is strictly prohibited.

นักวาดภาพประกอบรับเชิญ
ชยพงศ ์จารุวัสตร์

Honorable  Illustrator
Chayapong Charuvastr

บริษัท ฟาโวรี มีเดีย อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 90/233 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 
10220 โทร. 66 2949 8470 แฟ็กซ์ 662 949 8471 www.thethailanders.com

ฝ่ายการตลาด/สื่อสร้างสรรค์ และฝ่ายโฆษณา  
ภัทรวด ีอัฐนาค เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
ณฐพร พันสี เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

Marketing & Media
Pattaravadi Adthanak
Creative Marketing Officer
Nathaphorn Pansee
Creative Marketing Officer

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน    
พลตาํรวจตร ีพชร บุญญสิทธิ์  
Chief Financial Officer
Pol.Maj.Gen Patchara Boonyasit

นักเขียนรับเชิญ
อิศร จันทรวงศ์
เทพ ปิลันธน ์พงษ์พานิช
รศ.ดร.ไกร โพธิ์งาม 
ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด
เจิด บรรดาศักดิ์
อรรุจา บุญญสิทธิ์
ปียะธิดา สุจริตกุล

Honorable Writers
Isorn Chandrawong
Thep Pilan Phongparnich
Assoc. Prof. Dr. Grai Pongam
Prof. Sak Segkhoonthod
Cherd Bandasak
Ornruja Fame Boonyasit
Piyathida Sucharitakul

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


5

Greeting

อมรสิริ บุญญสิทธิ์
Group Editor-in-Chief

The Thailanders
Amornsiri Boonyasit

Group Editor-in-Chief
The Thailanders

ความรักในการทํางานและความรักต่อผืนแผ่นดินเกิด ความรักที่มีต่อสมบัติของชาติที่
เราต้องถนอมรักษา ทําให้เกิดเป็นงาน Thai Treasures ซึ่งเป็นการกล่าวถึงสมบัติของชาติ 
ได้แก่ ข้าวไทยที่เรียกว่าเป็นทรัพย์แผ่นดิน เป็นอาหารหลักและพืชเศรษฐกิจของคนไทย 
มาช้านานและยงัคงมชีือ่เสยีงในระดบัสากล และผ้าไหมทีเ่รยีกว่าศลิป์แห่งสยาม แพรพรรณ
ทอมอืทีง่ดงามเงางาม พร้อมกบัสสีนัอนัสวยงาม ด้วยหตัถศลิป์ทีช่มุชนต่างๆ สร้างสรรค์ขึน้ 
ทั้งสองสิ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดระยะเวลายาวนาน ทําให้ประชาชนมีอาชีพที่ยั่งยืนพอ
เลี้ยงชีพจวบจนปัจจุบัน

ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในเดือนสิงหาคม สื่อ Numéro Thailand และ 
The Thailanders ได้ร ่วมทํางานกับ  ICONSIAM และบริษัท ซี .พี .อินเตอร์เทรด จํากัด 
ผู ้ผลิตขา้วตราฉัตร ข้าวที่ดีที่สุดของไทยและกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อรังสรรค์
พื้นที่เจริญนครฮอลล ์ เป็นส่วนจัดแสดงผ้าไหมและข้าว ระหวา่งวันที่ 8-12 สิงหาคม 
นับเป็นงานเทิดพระเกียรติที่เป็นความร่วมใจครั้งยิ่งใหญ่.

Love in work and love for the land. Love for the national treasure that we have 
to preserve. Resulting in Thai Treasures. Celebrating our valuable national 
treasures, including Thai rice. What we call the treasures of our land. Is a 
staple food and Thai economic crop through the years. Still has an 
international reputation is Thai silk the art of Siam Beautiful hand-woven 
fabrics with beautiful colours. With craftsmanship that various communities 
create. Both treasures are gracefully supported by the Queen Sirikit The Queen 
Mother Through the years guiding us to sustainable career. 

Carrying us through to today In the occasion of Her Majesty the Queen 
Mother’s birthday this August Numéro Thailand and The Thailanders. Together 
with ICONSIAM and C.P. Intertrade Co., Ltd. the manufacturer of Royal Umbrella 
rice brand. The best rice of Thailand, and the Ministry of Culture. To transform 
Charoen-Nakorn Hall.  Into Thai silk and rice exhibition from 8th-12th August 
It is our great work of honour to Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother.
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ขอพระองคทรงพระเจริญ
ดวยเกลาดวยกระหมอม

ขาพระพุทธเจา กองบรรณาธิการนิตยสารเดอะ ไทยแลนเดอรส
บริษัท ฟาโวรี มีเดีย อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง
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ขอพระองคทรงพระเจริญ
ดวยเกลาดวยกระหมอม

ขาพระพุทธเจา กองบรรณาธิการนิตยสารเดอะ ไทยแลนเดอรส
บริษัท ฟาโวรี มีเดีย อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด

วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

พระวชิรเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๑๐
สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
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Pumping Up

บทสัมภาษณ ์ศรีมนตร ีนามวงศ ์ภาพ Ashish Pradhan 

Royal Umbrella Rice of Thailand

The Thailanders: ท่านมีความเห็น
ว่าการจําหน่ายข้าวเป็นกําลังสําคัญใน
การพฒันาประเทศไทยในอนาคตอย่างไร
คุณสุเมธ เหล่าโมราพร: สินค้าข้าวที่
เพาะปลูกในประเทศไทยใช้พื้นที่ประมาณ
ห้าสิบกว่าล้านไร่ ซึ่งจํานวนพื้นที่เพาะปลูก
ในประเทศไทยมีประมาณ 130 ล้านไร ่
ดงันัน้พืน้ทีก่ารปลกูข้าวถอืว่าเป็นเปอร์เซน็ต์
ที่สูง และมีเกษตรกรชาวนาที่อยู ่ทั่วทั้ง
ประเทศไทย เรียกได้ว่าในประเทศไทย 
ถ้าตรงไหนมีพื้นที่มากก็จะปลูกข ้าวกัน 
ด้วยจํานวนพื้นที่การเพาะปลูกและการ
ที่คนไทยมีการใช้ชีวิตที่เชื่อมโยงกับข้าว 
จึงปฏิเสธไม่ได้ว ่าสินค้าข้าวเป็นสินค้าที่ 
เชื่อมโยงกับความมั่นคงของประเทศชาติ
มาโดยตลอดทั้งชาวนาและผู้บริโภค ข้าวจึง 
เป็นอาหารหลกัของคนไทยกว่า 65 ล้านคน 
และยังไม่นับนักท่องเที่ยวที่ เดินทางมา 
ประเทศไทย ซึ่งภายในหนึ่งปีจะมีประมาณ 
30-40 ล้านคนขึน้ไป นอกจากนีย้งัขึน้ชือ่ใน 
เรือ่งของอาหารไทย เรยีกว่าอาหารทอ็ปไฟว์ 
ของโลกมีอาหารไทยติดแน่นอน เมื่อพูดถึง 
อาหารไทยก็นึกถึงข้าวไทย ประเทศไทย
ส่งออกข้าวประมาณ 8-9 ล้านตันต่อปี 
ครอบคลุมทั่วทุกทวีปและจํานวนหนึ่งร้อย
ประเทศทั่วโลก สินค้าไทยหรือข้าวไทยนี ้
มีผลกระทบในมุมกว้างและในเชิงลึกต่อ
ประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง สังเกตได้ว่าถ้าปี
ไหนราคาข้าวไม่ค่อยดี การจับจ่ายใช้สอย 
ของคนไทยจะมีผลกระทบเป็นอย่างมาก 
เพราะฉะนั้นข ้าวไทยจึงมีความสําคัญ 
อย่างยิ่งทั้งต่อประเทศไทยและในสังคม
ทั่วโลก

สินค้าเกษตรที่สําคัญอย่างขา้วไทย ควร
ค่าแก่การปลกูฝังให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ได้

ตระหนักถึงความสําคัญอย่างไร
ข้าวมีพื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่ประเทศไทย 
ถึงห้าสิบกว่าล้านไร่ จึงควรให้เยาวชน
ในแต่ละรุ ่นได้สัมผัสกับข้าวในบริบทจริง 
ทราบมาวา่ท่านประธานมูลนิธิข ้าวไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ ์ท ่าน ดร .สุ เมธ 
ตันติเวชกุล กับทีมงาน ดร.ขวัญใจ โกเมศ 
ซึง่เป็นเลขาธกิารมลูนธิข้ิาวไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ ์มีการจัดอบรมยุวชนชาวนาไทย
เพือ่ให้ลกูหลานชาวนาเหล่านีไ้ม่ลมืว่าการที่
พวกเขาเหล่านีไ้ด้มโีอกาสเตบิโตขึน้มา ต้อง
มีความกตัญญูที่มีต่อข้าว นอกจากนี้ยังมี
การสง่เสริมให้นักเรียนในโรงเรียนต่างๆ 
ได้มีโอกาสไปปลูกข้าว ไปทํานาด้วยตนเอง 
ได้สมัผัสผืนแผ่นดินไทย ทรัพยากรของชาติ
ที่ยังมีอยู่จริง ต้องช่วยกันปกป้อง ยิ่งในโลก
ยุคปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจโลกผันแปรเร็ว
เป็นโลกยุคดิจิทัล ยิ่งต้องกลับมามองย้อน
และรักษาวัฒนธรรมรากเหง้าอย่างเต็มที่ 
ข้าวไทยมชีือ่เสยีงโดดเด่นไปทัว่โลก ยิง่ต้อง
ทาํกิจกรรมอย่างเตม็ทีเ่พือ่ให้คนไทย ตัง้แต่
เยาวชนไทยมีการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของ
ข้าวไทย อย่างพระราชพิธีพืชมงคลจรด 
พระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งพระมหากษัตริย์
ทรงอุปถัมภ์อยู่ทุกปี แสดงให้เห็นว่าพระ
มหากษัตริย ์ไทยทุกยุคทุกสมัย รวมทั้ง
ราชวงศ์และราชนิกูลก็ให้ความสําคัญใน
เรื่องข้าวว่าเป็นเรื่องที่สําคัญ

ข ้าวตราฉัตรถือเป ็นอุตสาหกรรมที่
มุ ่งเน้นการพัฒนาประเทศไทย ท่านมี
แผนการอย่างไรในการจดักิจกรรมทีด่ต่ีอ
ประเทศไทยในอนาคต
ชือ่และสญัลกัษณ์ของแบรนด์เป็น “ตราฉตัร” 
เราพัฒนาธุรกิจข้าวเพื่อตอบโจทย์นโยบาย
สามประโยชน์ของเครือซีพีกรุ ๊ป หนึ่งคือ

ประเทศไทยจะต้องได้ประโยชน์ สองชาวนา
และผู้บรโิภคจะต้องได้รบัประโยชน์ และสาม
องค์กรได้ประโยชน์ เพราะเราเป็นองค์กร
เอกชน เงินที่เรานํามาช่วยเหลือสนับสนุน
ให้นโยบายสามประโยชน์เป็นไปอย่างยัง่ยนื
คือเราต้องทํากําไรที่มาจากการผลิตข้าว 
การจําหน่ายข้าวทั้งในประเทศและส่งออก 
เป็นกําไรที่มาจากความสุจริตและส่วนหนึ่ง 
ได้นําไปจ่ายภาษีให้กับภาครัฐ อีกส่วนหนึ่ง
นํามาพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวไทยเพื่อ 
ยกระดับอุตสาหกรรมข้าวไทยให้พัฒนา
มากยิ่งขึ้น 

กรุณาเล่าถึงความท้าทายในการส่งออก
ข้าวไทยไปสู่ต่างประเทศ
ด้านความท้าทายนั้นมีครับ เพราะไม่ใช่แค่
ประเทศไทยประเทศเดยีวทีเ่ป็นผู้เพาะปลกู 
ข้าว ในอดีตประเทศไทยเคยเป็นผู้สง่ออก
ข้าวอันดับหนึ่ง แต่มาระยะหลังนี้เราโดน
อนิเดยีแซงไปเพราะอนิเดยีมต้ีนทนุการปลกู
ข้าวที่ราคาถูกกว่า สินค้าข้าวโดยรวมเป็น
สินค้าของตลาดผู้ซื้อ ไม่ใช่ตลาดของผู้ขาย 
และนั่นหมายความว่าส่วนใหญ่แล้วเกือบ 
ทุกป ีราคาข ้าวจะตกตํ่า โดยเฉพาะใน
ฤดูกาลเก็บเกี่ยว คือเริ่มตั้งแต่ประมาณ
เดือนตุลาคมถึงมกราคมที่เราไม่ได้เก็บ
เกี่ยวประเทศเดียว แต่ในประเทศอินเดีย 
ประเทศจีน ประเทศปากีสถาน ประเทศ
เวียดนาม ประเทศพม่า ประเทศกัมพูชา
ก็เก็บเกี่ยวข้าวเช่นกัน ด้วยการแข่งขันที่มี
ความรุนแรงในตลาดโลก เมื่อทุกประเทศ
เก็บเกี่ยวในระยะเวลาที่เท่าเทียมกัน ดังนั้น 
จึงต้องเร ่งการขาย ยิ่งเร ่งการขายมาก 
ก็ต้องสู้ราคากันมากยิ่งขึ้น ด้วยวิวัฒนาการ
ของการเพาะปลูกข้าว จึงก่อให้เกิดปริมาณ 
supply ที่ล้นตลาด เมื่อ supply มาก 

ขา้วเป็นอาหารหลักของคนไทยและเป็นสินค้าที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมาอย่าง
ยาวนาน คุณสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 
เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ CEO ข้าวตราฉัตร ผู้ผลิตและผู้ส่งออกข้าวไทยไปยังตลาดโลก 
ได้พูดคุยกับ The Thailanders เกี่ยวกับความสาํคัญของข้าว วิสัยทัศน์ในการมุ่งเน้นพัฒนา
ข้าวไทยจากบรษิทัในเครอืซพี ีและการจดักิจกรรมทีม่คีณุค่าอย่างงาน Thai Treasures หรอื
งานทรัพย์แผ่นดิน ศิลป์สยาม เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ระลึกถึงทรัพย์สมบัติที่สําคัญของ
แผ่นดินไทย
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demand น้อย ราคาจงึตก ประเทศไทยเรา
เป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับสองของโลก เราจึง
เลีย่งการแข่งขนันีไ้ปไม่พ้น เพราะฉะนัน้ราคา
ตลาดโลกจงึมากดราคาในประเทศไทย การ
ทําตลาดขา้วจึงต้องมีการพัฒนายกระดับ 
สินค ้าข ้าวไทยให ้มีภาพลักษณ ์ที่ ดี ขึ้ น 
มีแบรนด์เนมของประเทศ มีตราสินค้าให้
ผู้บริโภคซื้อข้าวไทยโดยไม่ได้คํานึงถึงเรื่อง
ราคาเพียงอย่างเดียว แต่คํานึงถึงคุณภาพ
และภาพลักษณ์ นอกจากที่เราจะต้องไป
แข่งกับประเทศอื่นแล้ว เรายังต้องแข่งกับ
ตัวเองเช่นกัน ต้องยกระดับสินค้าเราเองให้
มีความทันสมัยมากขึ้น เพราะฉะนั้นความ
ท้าทายของข้าวไทยมีสองด้าน คือการแข่ง
กับประเทศคู่แข่ง อีกด้านคือการยกระดับ
ตัวเรา ประเทศไทยจึงต้องพัฒนาพันธุ ์
ข้าวหอมมะลิตัวใหม่ๆ ให้มีคาแรกเตอร ์
มคีวามโดดเด่น และข้าวตราฉตัรในเครอืซพี ี
ก็เป็นองค์กรเอกชนและเป็นคนไทย เราจึง
คิดว่าเราน่าจะมีบทบาทในการยกระดับ
อุตสาหกรรมข้าวไทยให้สูงขึ้น รวมทั้งการ
สร้างแบรนด์ข้าวของไทย เช่น การบนิไทยจะ
มโีฆษณาบนเครือ่งว่า ‘คดิถงึข้าว คดิถงึไทย’ 
หรอื ‘Think Rice, think Thailand’ นีเ่ป็น 
การโปรโมทขา้วไทยที่ ผู ้โดยสารของ
การบินไทยนับล้านคนต่อปีได้มีโอกาสเห็น
โฆษณาชุดนี้ เหมือนกับเป็นการใช้การ 
ท่องเที่ยวของประเทศไทยหรือหน่วยงาน
ของการบินไทยในการมาส่งเสริมภาพ
ลักษณ์ของไทยคือ ข้าวหอมมะลิไทยให้มี
ความโดดเด่น และแน่นอนว่าประเทศอื่น
สามารถปลูกข้าวหอมมะลิได้ เพราะฉะนั้น

“การทาํตลาดข้าวต้องมกีาร 
พฒันายกระดบัสนิค้าข้าวไทย 
ให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น ม ี
แบรนด์เนมของประเทศ ม ี
ตราสินค ้าใหผู้ ้บริโภคซื้อ 
ข้าวไทยแล้ว ไม่ได้คํานึงถึง
ราคาเพียงอย่างเดียว แต่
คํานึงเรื่องของคุณภาพและ
ภาพลักษณ ์นอกจากที่เรา
จะต้องไปแข่งกับประเทศ
อื่นแล้ว เรายังต้องแข่งกับ
ตัวเองเช่นกัน ต้องยกระดับ
สินค้าตัวเราเองให้มีความ
ทันสมัยมากขึ้น”

Pumping Up

ทรงเป็นประมขุของประเทศ ถอืว่าวนัที ่8-12 
สิงหาคมนี้ เป็นฤกษ์ดีของการจัดงาน Thai 
Treasures ทีเ่ราได้พนัธมติรจากทัง้ภาครฐั 
และเอกชนร่วมมือในการจัดงานครั้งนี ้
เพือ่เทดิพระเกยีรตใิห้กบัสมเดจ็พระนางเจ้า 
สริิกิติ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนี 
พนัปีหลวง  พระองค์ท่านทรงสร้างคณุปูการ
อยา่งใหญ่หลวงต่ออุตสาหกรรมข้าวไทย 
งานในครัง้นีจ้งึเป็นการราํลกึถงึบญุคณุของ
พระองค ์ โดยท่านประธานอาวุโส ธนินท ์
เจียรวนนท ์ ท่านสอนพนักงานในเครือซีพี 
เสมอว่า “เราเกิดในแผ่นดินไทย เราต้องมี 
ความกตัญญู เราต้องทดแทนคุณแผ่นดิน” 
เพราะฉะนั้นงานนี้ถือเป็นงานที่เราทดแทน 
คณุแผ่นดนิให้กบัพระองค์ท่าน และนอกจาก 
ข้าวแล้ว ประเทศไทยยังมีสินค้าอีกหนึ่ง 
สินค้าที่สร้างชื่อเสียงและความโดดเด่น 
ให้กับประเทศมาเป็นเวลานาน นั่นคือ 
ผ ้าไหมไทย พระองค ์ท ่านทรงให ้การ
สนับสนุนการผลิตและทรงช่วยยกระดับ
และทรงพัฒนาอุตสาหกรรมผ้าไหมและ 
ผ้าทอพื้นเมืองของประเทศไทยมาหลาย 
สิบปี ในปีนี้เป็นปีมหามงคล เราจึงคิดว่า
งาน Thai Treasures หรืองานทรัพย์
แผ่นดนิ ศลิป์สยาม เป็นงานทีจ่ดัขึน้เพือ่เทดิ
พระเกยีรตแิละให้ประชาชนชาวไทยและนกั
ท่องเที่ยวไดม้าเยี่ยมชม เราเลือกจัดงาน 
ที่ ไอคอนสยาม เนื่องจากอยู ่ริมแม ่นํ้า
เจ้าพระยา เป็นแม่นํา้ทีห่ล่อเลีย้งคนไทย และ
ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเพาะปลูกข้าวในเขต
ภาคกลางมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ และ
เป็นทีซ่ึง่สร้างความภาคภมูใิจให้กบัประเทศ 
โดยมีผ ้าไหมที่ เป ็นหัตถกรรมพื้นเมือง 
ของประเทศไทย และข้าวตราฉัตรภายใต้ 
เครือซีพี มาร ่วมกันจัดแสดงในงานนี้ 
นอกจากนั้นยังมีผู้มีอุปการะอย่างกระทรวง
วัฒนธรรม กรมการข้าว มูลนิธิข้าวไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ หน่วยงานภาครัฐ
ต่างๆ และผู้จัดที่ตั้งใจทําให้งานนี้เป็นงาน
ประจําปีในช่วงเดือนสิงหาคม เดือนที่มี
ความหมายแก่คนไทย และยังเป็นการเทิด
พระเกียรติพระองค์ท่านด้วยสํานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ผมหวังว่าเรา
คงจะได้รับความเมตตาและความร่วมมือ
จากคนไทยด้วยกัน โดยงานนี้ได้ระดมนาง
แบบระดับชั้นนําในการแต่งชุดผ้าไหมไทย 
ออกแบบโดยดีไซน์เนอร์ชั้นนําคนไทย เอก 
ทองประเสรฐิ และได้ชมชดุผ้าไหมจากชมุชน
ต่างๆ และชุดไทยพระราชนิยม 8 แบบ 
รวมการเดินแบบถึง 31 ชุด โดยงานนี้ถือ
เป็นงานของแผ่นดิน เราหวังว่างานในปีนี้
ตั้งแต่วันที่ 8-12 สิงหาคมจะออกมาดีและ
เป็นผลจากความร่วมมือและความสามัคคี
ของทุกฝ่าย.

เราจึงต้องมีการค้นคว้าวิจัย พัฒนาพันธุ ์
ข้าวหอมพันธุ์ใหม่ๆ และสามารถต่อสู้กับ
พันธุ ์ข้าวหอมที่ผลิตในประเทศอื่นๆ ได ้
เราคิดว่าเรามีความสามารถพอที่จะทําได้

ในฐานะที่ท่านทําธุรกิจเกี่ยวกับข้าว ท่าน
มีแผนการอย่างไรในการปรับปรุงพันธุ์
ข้าวไทยเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ต้องยอมรับว่างานวิชาการด้านปรับปรุง
พนัธุ์ข้าวอยู่ในการดแูลของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์ คือกรมการข้าว และเราอาจ
จะยังไม่ทราบว่ากรมการข้าวในยุคใหม่นี้ 
ถูกดําริให้จัดตั้งขึ้นโดย สมเด็จพระนางเจ้า 
สริิกิติ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง พระองค์ทรงเป็นผู้ดาํริให้จัดตั้ง
กรมการข้าวขึ้น เพราะพระองค์ทรงเห็นว่า 
ถ้าประเทศไทยจะต่อสู้ในเวทีโลกได้ จําเป็น
ตอ้งมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องข้าวโดยเฉพาะ 
กรมการข้าวรับหน้าที่เป็นแกนนําหลัก และ
สถาบันวิจัยข้าวหลายแห่งในประเทศไทย 
ภายใตก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้กม็กีารค้นคว้าและวจิยัพนัธุข้์าวใหม่ๆ 
ออกมามากมาย เครือซีพีโดยข้าวตราฉัตร 
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานเหล่านี้เกือบ
ทุกหน่วยงาน แม้กระทั่งการร่วมมือกับ
กระทรวงมหาดไทย เพราะฉะนัน้เรากม็กีาร
ประสานระหว่างภาครัฐ เอกชน และมูลนิธิ
ข้าวไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ ซึง่จดัตัง้โดย
มลูนธิชิยัพฒันา มท่ีานดร.สเุมธ ตนัตเิวชกลุ 
เป็นประธานมูลนิธิข ้าวไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ที่ร่วมมือกันในการพัฒนาพันธุ์
ข้าวใหม่ๆ โดยเฉพาะข้าวหอม เพือ่เป็นการ
รักษาความสามารถในการแขง่ขันเรื่องข้าว
ของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น และเป็นการ
สร้างภาพลกัษณ์ การสร้าง Branding เพือ่
ให้เราสามารถส่งออกได้ดยีิง่ขึน้เพราะเป็นที่
รู้จัก เช่น กรณีรถยนต์ญี่ปุ่น ถ้าคนญี่ปุ่นไม่
รักบริษัทประเทศตนเอง โตโยต้า ฮอนด้า
ก็ไม่สามารถเติบใหญ่ได้ในเวทีโลก ด้วย
บริบทเช่นนี้ ข้าวตราฉัตรในเครือซีพีกรุ๊ป 
จึงต้องการที่จะสร้างการรับรู้ให้กับคนไทย 
ให้ตระหนักในเรื่องนี้อย่างเต็มที่ เราจึงมี
ความตั้งใจในการร่วมมือกับกรมการข้าว 
มูลนิธิข ้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ  ์
กระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานเอกชน
ที่ เป ็นออแกไนเซอร ์อย ่างชูชอตเตอร ์ 
(Chuchoter) บริษัทในเครือเดียวกับสื่อ 
นูเมโรไทยแลนด  ์ และเดอะ ไทยแลนด์
เดอร์ส และไอคอนสยาม (ICONSIAM) 
ร่วมมอืในการจดังานเทดิพระเกยีรตสิมเดจ็
พระนางเจ้าสริกิิติใ์นปีนี ้คอืปี 2562 ซึง่เป็น
ปีมหามงคลทีเ่ราได้กษตัรย์ิพระองค์ใหม่คอื
รชักาลที ่10 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัฯ 
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