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MD Talk
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านพบกับวารสารแปซิฟคิ นิวส์
ฉบับที่ 8 มีการนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงเมล็ดพันธุ์ทั้งข่าว
สารต่าง ๆ จากแปซิฟิคเมล็ดพันธุ์เองและจากผู้แทนจำหน่าย
ที่มาแนะนำเกี่ยวกับแนวความคิดและหลักการในการบริหาร
งานซึ่งทุกท่านถือได้ว่า ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ
และเป็นที่ยอมรับในวงการได้ให้เกียรติแบ่งปันประสบการณ์
เพื่อนำเสนอในวารสารฉบับนี้ผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์ในการ
เรียนรู้เส้นทางแห่งความสำเร็จของแต่ละท่านอย่างน่าสนใจ
ปริมาณน้ำฝนปีนี้ มีความแปรปรวนค่อนข้างมากในหลาย
พื้นที่มีฝนตกค่อนข้างชุกโดยเฉพาะในเขตภาคเหนือ
ในขณะที่เขตภาคกลางมีทั้งสภาพฝนดีและฝนแล้งหรือ
ในภาคเหนือตอนล่างด้านทิศตะวันตก ในบางพื้นที่ที่ฝนตก
มาในปริมาณที่ไม่มากพอที่จะทำให้เกษตรกรปลูกได้จนต้อง
ทิ้งพื้นที่ว่างเปล่าไปทั้งฤดูฝนสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนี้
ไปส่งผลต่อการคัดเลือกพันธุ์ข้าวโพดไร่มากพอสมควรเนื่อง
จากภาวะอากาศในแต่ละปี และแต่ละพื้นที่ค่อนข้างแตกต่าง
กันมาก การปรับตัวของพันธุ์แตกต่างกันไปดังนั้นทีมงาน
ต้องคัดเลือกพันธุท์ ส่ี ามารถปรับตัวให้ผลผลิตดีในสภาพฟ้าฝน
ที่แปรปรวน และภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันให้ได้
เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการปล่อยพันธุ์ใหม่ๆเข้าตลาดจะเป็น
ที่ยอมรับของเกษตรกร
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ปีนี้บริษัทฯได้เปิดตัวพันธุ์ข้าวโพดไร่ แปซิฟิค 789
เป็นครั้งแรกผลตอบรับดีมากในหลายเขตโดยมีผลผลิตสูง
ในระดับ 1,800-2,000 กิโลกรัมต่อไร่ แกนเล็กสีกะเทาะแล้ว
ได้น้ำหนักเมล็ดมาก ซึ่งเจ้าของรถที่ให้บริการเก็บเกี่ยว
กำหนด ราคาค่า เก็บเกี่ยวพันธุ์ของแปซิฟิคเป็นแบบต่อ
กิโลกรัม ทีส่ กี ะเทาะได้และกำหนดค่าเก็บเกีย่ วแบบเหมาต่อไร่
สำหรับพันธุอ์ น่ื ๆ แสดงให้เห็นถึงปริมาณผลผลิตทีไ่ ด้ตอ่ ไร่
ทีส่ งู มาก นับว่าเป็นผลงานทีน่ า่ ภาคภูมใิ จของแปซิฟคิ เมล็ดพันธุ์
ที่สามารถพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดไร่ใหม่ๆที่ดีให้เกษตรกรได้
เลือกใช้อย่างต่อเนื่อง
บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด ได้ร่วมมือกับ บริษัท
เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ในการทำโครงการส่งเสริม การปลูก
ข้าวโพดไร่ในพืน้ ทีน่ า ฤดูแล้งปีน้ี ซึง่ ถือว่าเป็นการ สนับสนุน
นโยบายของทางราชการที่รณรงค์ให้เกษตรกรในพื้นที่นา
ชลประทานที ่ ม ี พ ื ้ น ที ่ เ หมาะสมหั น มาปลู ก ข้ า วโพดไร่
โดยให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกที่เหมาะสมเพื่อ
ให้ได้ผลผลิตดี และมีการประกันราคารับซื้อผลผลิตพันธุ์
ข้าวโพดไร่แปซิฟิคโดยเฉพาะพันธุ์ “แปซิฟิค 339” ได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างสูงในการปลูกในพื้นที่นามาหลายปี
และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันรวมทั้งทีมงานส่งเสริมในภาค
สนาม มีความคุ้นเคยและเข้าใจในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การปลูกข้าวโพดในนาได้อย่าง มีประสิทธิผลและสร้างความมัน่ ใจ
ให้กับเกษตรกรในการขายผลผลิตโดย บมจ.เบทาโกร ได้เข้า
ร่วมโครงการเพื่อรับซื้อผลผลิตในราคาประกันซึ่งถือว่าเป็น
ทางเลือกให้กับเกษตรกรในการเลือกปลูกพืชที่ทำรายได้ที่
ดีนอกเหนือจากการปลูกข้าว

ไฮบริท 33 พันธุ์ใหม่

ข้ า วโพดหวานพั น ธุ ์ “ ไฮบริ ก ซ์ 5 9”ได้ ร ั บ ความนิ ย มสู ง
จากการที่ให้ผลผลิตสูง ทนโรคใบไหม้ได้ดี ฝักมีขนาดใหญ่
เมล็ดติดเต็มถึงปลายฝัก ปลูกและดูแลง่าย ในขณะนี้ได้ทำการ
ทดสอบพันธุ์ใหม่เพิ่มเติมอีกเพื่อวางแผนแนะนำพันธุ์ใหม่เข้า
สู่ตลาดในต้นเดือนมีนาคมปีหน้า คือพันธุ์ “ไฮบริกซ์ 33”
ฝักมีสีสวย ทนโรคใบไหม้แผลใหญ่ และมีลักษณะเด่นคือ
ฝักใหญ่ เหมือนพันธุ์ไฮบริกซ์ 3 เชื่อว่าจะเป็นทางเลือกให้กับ
เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดหวานส่งตลาดฝักสดสำหรับข้าวโพด
ฝักอ่อน ขณะนี้บริษัทฯได้เริ่มแนะนำพันธุ์ใหม่เข้าสู่ตลาด คือ
พันธุ์ “แปซิฟิค 371” เพื่อทดสอบตลาดและมีผลตอบรับที่ดี
คาดว่า จะเป็นพันธุ์ยอดนิยมในเร็วๆนี้เช่นเดียวกัน
ด้วยประสบการณ์และความชำนาญของทีมงานจากทุก
ภาคส่วนตั้งแต่ การปรับปรุงพันธุ์ การผลิต การตลาด ที่มีมา
อย่ า งยาวนานตั ้ ง แต่ ย ุคบุก เบิก ของอุตสาหกรรมเมล็ดพัน ธุ์
ในประเทศไทยผมเชื่อมั่นว่าแปซิฟิคเมล็ดพันธุ์จะสามารถ
คิดค้นพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในส่วนของพันธุ์ข้าวโพดไร่
ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดข้าวเหนียว ข้าวฟ่าง
และทานตะวัน ที่ดีมีคุณภาพให้เกษตกรไทยได้ปลูกเพื่อเพิ่ม
รายได้และผลกำไรที่ดีอย่างต่อเนื่อง และในอนาคตอันใกล้นี้
เราจะมีเมล็ดพันธุ์ผัก เพื่อให้เกษตรกรได้ทดลองใช้ โดยเฉพาะ
เมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวที่ผลผลิตสูง ทนไวรัสและรูปทรงฝักดี
โปรดติดตามดูความคืบหน้ากันครับ

ผมและทีมงานแปซิฟิคทุกคน ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน
ที่ให้ความไว้วางใจในเมล็ดพันธุ์ตราแปซิฟิคซึ่งเป้าหมายสำคัญ
ของเราคือ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าทุกท่านในทุกภาค
ส่วนจากการใช้ผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่ดีเยี่ยมอย่างสม่ำ
เสมอและจะมุ่งมั่นพัฒนาและรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และ
บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
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คุณณรงค์ วงศ์ธรรมสรณ์ผู้อำนวยการจัดซื้อและสำรวจ
วัตถุดิบ อธิบายให้เราฟังว่า ถ้าจะพูดถึงการใช้อาหารสัตว์ปีนี้
ประเทศไทยมีการผลิตอาหารสัตว์ประมาณ 18 ล้านตันต่อปี
ธุรกิจอาหารสัตว์ก็จะโตประมาณ 6 - 7 % แต่ความต้องการใช้
ข้าวโพดมีประมาณ 7.8 - 8 ล้านตัน แต่บ้านเราผลิตข้าวโพด
ได้ประมาณ 4.5 - 5 ล้านตัน ซึ่งเราก็จะเห็นความแตกต่างของ
อุปสงค์ กับ อุปทาน แล้ว ประเทศไทยผลิตข้าวโพดได้เต็มที่
สูงสุดที่ 5 ล้านตันแต่ความต้องการใช้อยู่ที่ 8 ล้านตัน เพราะ
ฉะนั้นเราจึงต้องนำวัตถุดิบทดแทนเข้ามา จะเป็นพวก ข้าวสาลี
ปลายข้าว แต่ถึงมีวัตถุดิบทดแทนแล้วปริมาณข้าวโพดก็ยังขาด
เพราะเราประเมินว่าวัตถุดิบทดแทนอยู่ที่ประมาณ 2 ล้านตัน
ยังขาดอีกประมาณล้านตัน ซึ่งมันค่อนข้างจะสูง
คิดว่าเมืองไทยเราควรที่จะต้องมีการเพิ่มพื้นที่การเพาะ
ปลูกที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ เช่น พื้นที่หลังนาเป็นต้นการเพิ่ม
พื้นที่หลังนาก็จะไปลดการผลิตข้าวลง ซึ่งจะทำให้ข้าวมีราคา
ที่ดีขึ้น ในขณะเดียวกันเราก็มาผลิตข้าวโพดที่มีความต้องการ
ค่อนข้างสูงอยู่แล้วเป็นการเลื่อนการเก็บเกี่ยวออกไป เพราะว่า
พื้นที่ที่ผลิตข้าวโพดตามฤดูกาลจะออกเดือน สิงหาคม-ตุลาคม
ค่อนข้างเยอะ ส่วนพื้นที่หลังนา ก็จะไปออกประมาณ เมษายนพฤษภาคม ซึ่งจะทำให้ราคาข้าวโพดดีขึ้นด้วย
แนวโน้มราคาในปี 61 เดิมเรามองอยู่ที่ 8 - 8.50 บาท แต่
เนื่องจากสถานการณ์ฝนซึ่งตกมาเรื่อยมาทุกวัน ๆ ทำให้การ
เก็บเกี่ยวข้าวโพดค่อนข้างจะลำบาก ทำให้ปริมาณข้าวโพดออก
สู่ตลาดน้อยลงกว่าที่คาดการณ์ แล้วข้าวโพดเสียหาย จากที่ฝน
ตกหนักผลจากตรงนี้ ทำให้ธุรกิจอาหารสัตว์ปรับราคาสูงขึ้น
ซึ่ง ณ วันที่เราพูดคุยกัน (12/09/61) ราคาอยู่ที่ 8.50 บาทและมี
แนวโน้มที่จะสูงขึ้นไปถึง 9 บาทในช่วงระยะสั้นๆ ซึ่งมันก็จะ
ทำให้ผิดจากการคาดการณ์ของนักจัดซื้อทั้งหลาย ซึ่งจะมองว่า
ข้าวโพดก็จะอยู่ในราคา 8 บาท ถ้าจะต่ำก็จะต่ำได้ไม่นาน ราคา
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ก็จะอยู่ประมาณนี้จนถึงปลายเดือนตุลาคม ถึงต้นเดือน
พฤศิจกายน เกีย่ วกับเรือ่ งราคาถ้าปีน้ี สถานการณ์เป็นแบบนี้
ก็มองว่าเป็นปัจจัยตัวนึง ก็จะทำให้เกษตรกรได้รับราคา
ที่ดีขึ้น ถ้าเรามองปีหน้าตั้งแต่ มกราคม - ธันวาคมปี 62 ผม
คาดว่าปีหน้าจะเฉลี่ยอยู่ที่ 9 - 9.30 บาท ผมดูจากความต้อง
การอาหารสัตว์ ในขณะเดียวกันการส่งเสริมก็ยังทำได้น้อย
อยู่ซึ่งไม่ทันต่อความต้องการใช้ก็เลยมองว่าปีหน้าปรับฐาน
ขึ้นไปอีก
ผมว่ารัฐบาลเดินมาถูกทางแล้วเนื่องจากข้าวโพดมีความ
ต้องการเกินกว่าที่เราผลิตได้ ซึ่งการผลิตของเมืองไทยจะมี
ปริมาณมากตัวอยู่ที่เดือนสิงหาคม - ตุลาคม ประมาณซัก
70 - 80 % ก็ประมาณ 2 - 3 ล้านตันมันก็จะทำให้ราคาตกต่ำ
พอรัฐบาลมาส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังนา เริ่มปลูก
เดือน พฤศจิกายน ธันวาคม ไปเกี่ยวก็ เมษายน พฤษภาคม
การเลื่อนการเก็บเกี่ยว หรือเลื่อนความแออัดก็กระจายไป
ทำให้ราคาไม่ตกต่ำ คุณภาพดี โดยเฉพาะข้าวโพดหลังนา
ส่วนใหญ่คุณภาพค่อนข้างดี ผลผลิตต่อไร่ก็ค่อนข้างสูง
เพราะฉะนั้น ก็อยากให้รัฐบาลทำแบบจริงจังในเรื่องนี้
ต่อเนื่องกันซัก 4 - 5 ปี
กรมส่งเสริมการเกษตรอาจจะมาส่งเสริมเพิ่มพื้นที่ใหม่ๆ
เพราะกรมส่งเสริมการเกษตรมีโรดแมบว่าพื้นที่ไหนเหมาะ
สมไม่เหมาะสมโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำแล้วก็ประสานงาน
กับ กรมชลประทานถึงแม้ว่าจะมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น
จากเดิม ที่เราผลิตประมาณ 3,500 - 3,800 บาท ต่อไร่ ก็จะ
ขึ้นเป็น 4,5000 - 5,000 บาท เพราะมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ้น แต่ว่าราคาก็จะได้ราคาดี เพราะช่วง
ที่ผลผลิตออกน้อย ราคาก็จะเพิ่มตามปกติ

ขับเคลื่อนภาคธุรกิจจากผืนนาที่ว่างเปล่า
โดย คุณณรงค์ วงศ์ธรรมสรณ์ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อพืชไร่

ผมเริ่มมาทำงานกับ บ.แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ ตั้งแต่ปี
59/60 ซึ่งปีแรกรัฐบาลตั้งเป้าว่าจะส่งเสริมข้าวโพดที่ 7
แสนไร่ แต่ทำไปทำมาได้แค่ 100,000 ไร่แต่ในปีที่ผ่านมา
คือปี 2560/61 รัฐบาลตั้งเป้าที่ 1ล้านไร่ แต่ยอดที่ทำได้
ประมาณ 6 - 7 แสนไร่ซึ่งในปีนี้ต้องยอมรับว่าทางกรมส่ง
เสริมการเกษตร มีโปรโมชั่นให้เกษตรกรก็ คือสนับสนุน
ไร่ละ 2,000 ไม่เกิน 15 ไร่ ก็รวมๆแล้วประมาณ 30,000
บาท ต่อครัวเรือนซึ่งเป็นตัวกระตุ้นของภาครัฐได้เป็น
อย่างดี ซึ่งทำให้ภาวะการเงินไหลสู่ชนบทด้วยและอีกตัว
นึงก็คือทำให้เกษตรกรตื่นตัวที่จะมาทำข้าวโพดหลังนา
พอเก็บเกี่ยวก็ได้กำไร เป็นรูปธรรมชัดเจน กำไรก็จะได้
ประมาณ 3,000 - 5,000 บาท/ไร่ แล้วแต่ช่วงจังหวะราคา
ผมอยากให้ภาครัฐกระตุ้นต่อเนื่อง สนับสนุนเกษตรกร
ต่อเนื่อง รัฐได้ทุกอย่าง ได้ทั้งลดพื้นที่การทำนาลง ขณะ
เดียวกันมาส่งเสริมวัตถุดิบที่มีความต้องการกับภาคธุรกิจ
ไม่ต้องนำเข้าวัตถุดิบตัวอื่นเข้ามา
ทางบริษัทอยากจะเพิ่มไปทางแถบภาคตะวันออก
เฉียงเหนือเพราะทางบริษทั เองจะสร้างโรงงานอาหารสัตว์
ขนาดใหญ่แถวๆ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราช
สีมา ซึ่งขณะนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่แล้วอีกอย่างมองเห็น
ว่า พื้นที่นาทางภาคนี้ยังว่างเปล่าอยู่เพียงแต่ว่าต้องเชิญ
หน่วยงานที่ดินกับกรมชลประทานมาดูว่าตรงไหนที่จะ
เหมาะในการส่งเสริมและก็อาจจะต้องขอให้ทางแปซิฟิค

ช่ ว ยดู ว ่ า ตรงไหนที ่ จ ะเหมาะเรื ่ อ งส่ ง เสริ ม เพราะทาง
บริษัทแปซิฟิค จะมีความชำนาญมากกว่าและคิดว่าถ้า
ทางภาครัฐมีโครงการทางแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ก็คิดว่าโครงการของเบทาโกรก็จะไปได้ เร็วยิ่งขึ้น
ต้องบอกว่าโครงการนี้เริ่มต้นจากผู้บริหารทั้ง 2 บริษัท
ทั้ง บริษัท แปซิฟิคฯ และ บริษัท เบทาโกรฯ เข้ามาร่วม
พู ด คุ ย ถึ ง แนวคิ ด และนโยบายที ่ ต รงกั น โดยทาง
เบทาโกรเองก็อยากที่จะรับซื้อข้าวโพดและแหล่งที่ถูก
กฏหมายโดยไม่ ร ุ ก พื ้ น ที ่ ป ่ า ต้ น น้ ำ ลำธารอยู ่ แ ล้ ว และ
ทางแปซิฟิคเองก็มีสายพันธุ์ที่ตอบสนองในพื้นที่ราบ
หรือพื้นที่ใกล้แหล่งน้ำ อย่าง พันธุ์แปซิฟิค 339 ซึ่งตอบ
สนองได้ดี 1.8-2.2 ตัน/ไร่ ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกก็จะนิยม
ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะพื้นที่ดินรวนทรายพอเมื่อ 2
บริษัท มีมุมมองร่วมกัน เราก็เลยมีโครงการร่วมมือกัน
ทาง บริษัท เบทาโกรฯ ก็ยินดีที่จะมีร่วมมือกับ บริษัท
แปซิฟิคฯ แบบนี้ต่อเนื่องไปยาวๆ

7

คุณสมชาย งามประเสริฐสิทธิ์
คุณสมพิศ งามประเสริฐสิทธิ์

เอี่ยว ฮั่ว ล้ง ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

ประวัติความเป็นมา
บจก.เอี่ยวฮั่วล้งการเกษตร เริ่มก่อตั้งมามากกว่า 50
ปี และได้ ท ำการจดทะเบี ย นร้ า นค้ า ประมาณ ปี พ.ศ.
2530 แรกเริ่มเดิมที กิจการของเราเริ่มต้นจากการทำธุรกิจ
พืชไร่ แต่เราจำเป็นต้องซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
ซึ่งได้แก่ เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยและยาเคมีเกษตรเพื่อช่วยสนับสนุน
เกษตรกร ที่นำพืชไร่มาขายให้เรา และจุดนี้เองเป็นจุดเริ่มต้น
ที่ทำให้เกิดกิจการ้านจัดจำหน่าย ปุ๋ย ยา เมล็ดพันธุ์ และปัจจัย
ผลิตทางการ เกษตรของร้าน “เอีย่ วฮัว่ ล้ง” เมือ่ สมัยก่อนเมล็ดพันธุ์
ที่เราจำหน่ายจะเป็นพันธุ์พื้นเมืองธรรมดาทั่วไป แต่เราจะคัด
กรองพันธุ์ที่มีคุณภาพมาให้เกษตรกรของเรา ซึ่งเมื่อก่อน
นั้นพันธุ์ที่เราเลือกทำจะเป็นพันธุ์สุวรรณแล้ว จากนั้นก็มี
การปรับปรุงมาเป็นพันธุล์ กู ผสมโดยเราก็ได้ทดลองใช้กบั เกษตรกรและลองผิดลองถูกควบคู่ไปกับแต่ละบริษัทที่ทำการผลิต
สินค้าที่มีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง สุดท้ายแล้วสินค้าที่จะนำ
มาจัดจำหน่ายให้ลูกค้าของเราต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนี่คือ
นโยบายที่เรายึดมั่นมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน
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ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาหลักของทางร้านตั้งแต่สมัยอดีตคือเรื่องสินเชื่อ
ซึ่งเป็นปัญหาที่ประสบต่อเนื่องกันมารุ่นสู่รุ่นทั้งในส่วนร้าน
ค้าและเกษตรกรเอง โดยปัญหาเริ่มจากความแห้งแล้ง ซึ่งใน
เขตของเรานั้นประสบปัญหานี้ 3 ปีต่อเนื่องเลยทำให้สินเชื่อ
ที่ปล่อยให้เกษตรกร ไม่สามารถเปลี่ยน เป็นผลผลิตได้ตาม
ที่คาดหวัง จึงทำให้สินเชื่อที่ปล่อยไปค้างและสะสมมาก
ขึ้นเรื่อยๆ แต่ในปัจจุบันเราทำการปรับเปลี่ยนโดยเน้นการ
จัดจำหน่ายสินค้าแบบเงินสด และคัดสรรมากขึ้นในการ
ปล่อยสินเชื่อให้ลูกค้า โดยจะเลือกเฉพาะรายเก่าแก่ที่เราได้
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผูกพันกันมาอย่างยาวนานเท่านั้น
สินค้าคุณภาพ ราคามาตรฐาน บริการประทับใจ นี่คือสิ่ง
ที่เรายึดมั่นด้วยความซื่อสัตย์ต่ออาชีพนี้
ซึ่งเราจะเน้นสินค้าคุณภาพเพื่อให้เกษตรกรรู้สึกคุ้มค่า
กับเงินที่นำมาแลกกับสินค้าของเรา และราคาต้องเหมาะสม
ไม่เอากำไรมาก โดยจะเน้นความสัมพันธ์และการบริการ
โดยเมือ่ เกษตรกรมีปญ
ั หาใดๆ ในการทำเกษตรกรรมเราพร้อม
ให้คำแนะนำหรือแจ้งบริษัทเพื่อแก้ไขปัญหาและให้คำแนะ
นำที่ถูกต้องกับเกษตรกรเสมอ
แผนขยายธุรกิจ
การขยายธุรกิจนั้นเนื่องจากในปัจจุบันเราต้องปรับตัว
ให้ทนั ยุคสมัย สภาวะตลาดและสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
ในการทำธุรกิจ โดยเราจะเน้นในเรื่องการสร้างระบบการ
ทำงาน พัฒนาทั้งบุคลากรและทรัพยากรที่เราให้มี

คุณ ณัฐพงษ์ งามประเสริฐสิทธิ์

มีประสิทธิภาพเต็มที่ซึ่งในตอนนี้ทางร้านก็มีรุ่นลูกมา
สืบทอดกิจการแล้ว 3 คน และก็ได้มีการแบ่งหน้าที่กัน
ดูแลโดยการตลาดก็จะเป็นณัฐ คุณ ณัฐพงษ์ งามประเสริฐสิทธิ์
ส่วนในเรือ่ งการบัญชียกให้เป็นหน้าทีข่ อง แชมป์ คุณธนกร
งามประเสริฐสิทธิ์ และส่วนเรื่องโกดังและไซโลก็จะเป็น
แบงค์ คุณกันตพงศ์ งามประเสริฐสิทธิ์ โดยในครั้งนี้
คุณณัฐได้มาร่วมพูดคุยถึง การมารับช่วงต่อกิจการกับ
ทีมงานด้วยว่าเราก็เห็นธุรกิจเกีย่ วกับการเกษตรมาตัง้ แต่เด็ก
ระยะแรกก็ต้องปรับตัวพอสมควร เนือ่ งจากงานแตกต่างกับ
ที่เราทำงานและเรียนมามาก แต่ก็รู้สึกดีอย่างน้อยช่วยให้
พ่อแม่เราเบาแรง ช่วงที่รู้ว่าต้องกลับมาช่วยที่บ้านแน่ๆ
ก็ตั้งแต่ช่วงที่เราเรียนมหาลัยครับ พอเลือกสาขาก็เลือก
บริหารจัดการทัว่ ไปเลยครับ แต่ทไ่ี ม่ได้ กลับมาช่วยตัง้ แต่
เรียนจบก็เพราะอยากหาประสบการณ์ทำงาน และเรียน
เพิ่มเติมก่อน เพราะผมมองว่าทั้งประสบการณ์ และความรู้
สำคัญ ต่อการทำงานทั้งสองอย่างในระยะยาวครับ
ถ้าจะให้พูดถึงตลาดเมล็ดพันธุ์ผมว่าเป็นไปตามวงจร
ของสินค้าอยูแ่ ล้ว เพราะผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุก์ จ็ ะมีการวิจยั พัฒนา
จุดเด่นของแต่ละพันธุ์ต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่
และสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปให้ดีขึ้น ทั้งในแง่ของผลผลิต
ความต้านทานต่อสภาพแห้งแล้งและโรคต่างๆ ซึ่งจุดนี้
บริษัท แปซิฟิค ก็ทำได้ดีมีพันธุ์ใหม่ๆ เพื่อตอบ
สนองตลาดข้ า วโพดอย่ า ง ต่อเนือ่ งผมกลับ
มาช่วยประมาณปี 2555 แต่ละรุน่ ก็จะมีแนวคิดแตกต่างกัน
ตามยุคสมัย เราก็ตอ้ งรับฟังประสบการณ์ของผูใ้ หญ่ ร่วมกับ
ความรู้ของเราที่มีและ ข้อมูลข่าวสารของยุคปัจจุบัน
ซึง่ เร็วกว่าแต่กอ่ นมาก มาปรับจูนระบบการทำงาน

ของเอีย่ วฮัว่ ล้ง ให้ดีขึ้นเรื่องแผนพัฒนาต่อไปใอนาคต
ของ เอี่ยวฮั่วล้ง ตัวผมเองอยากให้สินค้าและรับซื้อผลผลิต
ทาง การเกษตรให้มันครบวงจรมากขึ้นเราจะทำยังไงให้
สนับสนุนเกษตรกรให้ได้มากที่สุด เพราะเกษตรกรคือผู้มี
พระคุณของเรา และพยายามให้ข้อมูลเขามากขึ้น ไม่ใช่ว่า
จะขายสินค้าอย่างเดียว
ฝากอะไรถึงนักธุรกิจรุ่นใหม่
เฮียกับซ้อแนะนำอยากให้นักธุรกิจรุ่นใหม่ทำแบบยั่งยืน
คนรุน่ ไหม่จะไฟแรงก็จะสูอ้ ย่างเดียว แต่เราก็จะบอกเขาว่า
สู้ต้องอยู่ในจุดยืนของเรา ต้องมีกำไร กำไรน้อย ก็อยู่ที่
พิจารณา ทำอยู่ในกรอบมีผลกำไร เพื่อให้ร้านยั่งยืนเวลา
ค้าขายก็ต้องอิงลูกค้าด้วยไม่เอารัดเอาเปรียบ
เฮียณัฐ ยังเสริมอีกว่า อยากให้มองเรื่องการทำธุรกิจ
แบบคู ่ ค ้ า เป็ น หลั ก เราค้ า ขายกั น เราอยากให้ ม องเป็ น
พันธมิตรกัน เราได้คุณได้เราจับมือกันไปในระยะยาว

ครอบครัว งามประเสริฐสิทธิ์
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หจก. ศักดิ์สกุลการเกษตร จ.พะเยา
คุณใหญ่ น้องชาย จะดูเรื่องเกี่ยวกับ เคมีเกษตร และ
ระบบการจัดการน้ำต่างๆ ในหลายปีมานี้การค้าขายก็เปลี่ยน
แปลงไป ลูกค้าเลือกสินค้า มากขึ้น เมื่อก่อนอาจจะเลือกที่ราคา
แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ ลูกค้าจะเลือกพันธุ์ข้าวโพดที่เคยปลูกมีชื่อเสียง
ไว้ใจได้ ซึ่งเราตอบโจทย์ลูกค้าตรงนี้ได้ มีพันธุ์ที่หลากหลาย
ณ ตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้น สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็น
ได้ชัดคือในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ลูกค้าเลือกใช้เมล็ดพันธุ์มากขึ้น
เลือกสินค้าที่มีคุณภาพ เมื่อก่อนอาจ จะเลือกที่ราคาแต่เดี๋ยวนี้
ไม่ใช่ ลูกค้าจะเลือกพันธุ์ที่เคยปลูก และไว้ใจ มีชื่อเสียง
ประวัติความเป็นมา
เริ่มจากรุ่นคุณพ่อคุณแม่เปิดร้านตั้งแต่ปี 2518 เราก็ขาย
ของทั่วไป แต่เป็นแนวเกษตร อุปกรณ์การเกษตร ปุ๋ย อาหาร
สัตว์ พวกเมล็ดพันธุ์สวนครัว แล้วก็เริ่มยาเคมีเกษตรด้วย
ค่อย ๆ ขายมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงยุคที่เมล็ดข้าวโพดเริ่มมี
พันธุ์ลูกผสม ก็เติบโตมาพร้อมกับตลาดเรื่อยๆ ซึ่ง ทางร้านก็
จะขายแต่ เ มล็ ด พั น ธุ ์ ข องบริ ษ ั ท ที ่ ม ี ค ุ ณ ภาพเชื ่ อ ถื อ ได้
เมื่อคุณใหญ่แต่งงาน และกลับมาอยู่บ้านปี 2539 ก็ได้ คุณบัว
ภรรยามาช่วยกันที่ร้านด้วย
10

คุณอัญไรยา ศรีผดุงกุล
คุณชิษณ์ธรรม ศรีผดุงกุล
คุณนภามาศ เหล่าวีระไชย

ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาที่เจอส่วนใหญ่ไม่ใช่เกี่ยวกับเกษตรกรส่วนใหญ่จะเป็น
ปัญหาในวงการมากกว่า เรื่องของสินค้าข้ามเขต แต่เราแก้ปัญหา
อะไรไม่ได้ก็จะให้ทางบริษัทแก้ให้มากกว่าในส่วนของเรา เราแก้
ด้วยการบริการมากกว่า
ข้อคิด
ขายของคุณภาพ ตั้งแต่รุ่นคุณพ่อ คุณแม่ เราพยายามช่วย
ลูกค้า ถ้าลูกค้าต้องการอะไร หรือมีปัญหาอะไร นึกถึงเรา
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมล็ดพันธุ์ ยา ปุ๋ย มาแล้วต้องมีคำตอบแล้ว
ยิง่ ตอนนีม้ พี ใ่ี หญ่เข้ามาดูเรือ่ งยามากขึน้ แล้วเดีย๋ วนีย้ าสมัยใหม่มนั
ก้าวหน้ามากขึ้น เราให้ความรู้ลูกค้าด้วย

แผนขยายธุรกิจ
เราให้ความสนใจกับการเกษตรสมัยใหม่ ทั้งระบบการ
เพาะปลูกในโรงเรือน ระบบน้ำการเกษตรในไร่ การใช้เคมี
เกษตรตัวใหม่ๆ เราต้องติดตามเทคโนโลยีและ ข่าวสารใน
วงการอยู่ตลอด เผื่อจะได้ทันต่อเหตุการณ์
ฝากถึงนักธุรกิจ
ในการทำการค้า ป๊ากับแม่สอนให้ยึดหลัก สินค้าดี
มีคุณภาพ การบริการต้องดี ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ต่อธุรกิจ
แล้วลูกค้าจะเชื่อมั่นในตัวเรา ร้านเรา ซึ่งจะเป็นความยั่งยืน
แล้วจะอยู่ได้ยาวนาน
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ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีทองการเกษตร

คุณชูศักดิ์ กองทอง
การวิธีการบริหารจัดการออเดอร์อย่างไร
เริ่มแรกที่เราส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวานมาตั้ง
แต่ปี 2544 ในเขตภาคเหนือเราเห็นผลผลิตค่อนข้างดีเป็น
พืชปลูกง่าย อายุสน้ั แล้วเกษตรกรสามารถปลูกได้จำนวนไร่
มากปีนึง ก็ปลูกได้หลายครั้งเราจึงอยากส่งเสริมข้าวโพด
หวานในเขต ภาคเหนือการส่งเสริมผมทำอยู่หลายจังหวัด
เช่น เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์
แม่ฮ่องสอน กำแพง เพชร พิษณุโลก ทั้งหมด 9 จังหวัด
แต่ พ ื ้ น ที ่ ท ี ่ เ ราเริ ่ ม ต้ น ส่ ง เสริ ม กั น จริ ง ๆ มั น จะหนั ก ที ่
เชียงใหม่ แล้วก็ค่อยๆ ขยายไป ที่เชียงรายแต่ตอนนี้ที่ผม
พูดทั้งหมด 9 จังหวัดมันขยายออกไปมาก แล้วเมื่อก่อน
ปลูกเป็นบางฤดูตอนนี้ก็ปลูกกันทั้งปีเลยต่อเนื่อง
ตอนนี้เราพยายามหาพื้นที่ที่มีการส่งเสริมอย่างต่อ
เนื่องให้มีการเก็บเกี่ยวทั้ง 365 วัน ถ้าพูดถึงการบริหาร
จัดการเรื่องออเดอร์จริง ๆ แล้วเรามีทีมส่งเสริมอยู่เราจะ
เช็คข้อมูลพืน้ ฐานในแต่ละพืน้ ทีก่ อ่ นว่าพืน้ ทีไ่ หนมีศกั ยภาพ
ที่จะสามารถปลูกข้าวโพดหวานได้ผลจริง ๆ แล้วเราก็
จะเอาข้อมูลตรงนีว้ า่ สูงสุดต่ำสุด เราทำได้เท่าไหร่หลังจาก
นั้นเราก็จะคุยกับโรงงานที่เราอยากจะได้ออเดอร์จากเขา
เราก็ เ สนอตั ว เลขไปให้ โ รงงานพิ จ ารณา ถ้าโรงงานเรา
เสนอตัวเลขไปให้โรงงานพิจารณา ถ้าโรงงานพิจารณาให้
เท่าไรก็จะนำมาทำแผนส่งเสริมการปลูก ถ้าเกิดว่า ทุกโรง
งานที่มาอยู่ในออเดอร์
12

แล้วข้อมูลมาอยู่ในตัวที่ขั้นต่ำเพราะฉะนั้นมีโรงงานที่
อยากได้เพิ่ม ก็เป็นข้อดี เราก็สามารถใช้ข้อมูลที่เรามีแผน
1 แผน 2 เติมตัวเลขให้เขาอันนี้เป็นการเริ่มต้นของแต่ละ
โรงงานทีท่ ำกันมาจะเป็นลักษณะนัน้ แต่หลังจากนัน้ ทุกโรง
งานก็จะมาดูผลงานเราว่าที่เรารับออเดอร์มาทำได้จริงไหม
ทำได้ซักกี่เปอร์เซ็น หลังจากที่เราได้รับออเดอร์แล้ว เรา
ก็ต้องทำให้ได้วางแผนกันว่าในแต่ละพื้นฐาน เราจะมี
ข้อมูลค่อนข้างละเอียดเพราะข้าวโพดหวานแต่ละพันธุ์
แต่ละพื้นที่ อำเภอ จังหวัด อายุไม่เท่ากันแต่เรามีข้อมูล
เพราะเราทำข้าวโพดหวานมาประมาณ 20 ปีแล้ว
หลักๆตอนนี้เรามีโรงงานที่รับออเดอร์กันเป็นประจำ
มี 5 โรงงานแต่ก็มีมากกว่านั้นที่มีซื้อขายกันบ้างเป็นช่วง
ฤดูเพราะคุยล่วงหน้ากันเป็นปี

เมล็ดพันธุ์คุณภาพเพื่อการเกษตร

มีการเลือกใช้พันธุ์อย่างไร
อันดับแรกเลย เราเป็นผู้ส่งเสริม จะว่าไปก็เหมือน
ว่าจะเข้าข้างเกษตรกรนิด ๆ ทำอย่างไรให้เขาได้เงิน
เยอะๆ เราก็จะมองว่าพันธุ์ไหนผลผลิตสูง ๆ เราก็จะ
เลือกพันธุ์นั้น อันที่สองเราก็ ต ้ อ งเข้ า ใจโรงงานด้ ว ย
คุ ณ ภาพก็ ต ้ อ งโรงงานใช้ ไ ด้ ต ้ อ งตรงตามที ่ โ รงงาน
ต้องการ อันที่สามเราก็ต้องเลือกพันธุ์ที่ต้านทานโรค
อั น ที ่ ส ี ่ พ ั น ธุ ์ ท ี ่ เ หมาะสมแต่ ล ะพื ้ น ที ่ เ พราะพื ้ น ที ่
ตอนนี้เราค่อนข้างหลากหลาย เราต้องมีข้อมูลเฉพาะ
แต่ละพื้นที่

คุณชูศักดิ์ และพนักงาน

มุมมองด้านการตลาดเกีย่ วกับข้าวโพดหวานในประเทศไทย
ณ ปัจจุบันจากที่เราติดตามสถานการณ์ แนวโน้ม
การส่งเสริมข้าวโพดหวานน่าจะมากขึ้นในประเทศไทย
จริง ๆ มาจากปัจจัยทัง้ ภายในและภายนอก ภายในประเทศ
ตลาดสดก็บริโภคสดมากขึน้ ตัวเลขทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ก็อตุ สาหกรรมที่ส่งออกกันแต่ละโรงงานมีออเดอร์เพิ่มมาแต่ละ
โรงงานเพิ่มกำลังการผลิต ขยับแต่ละตัวเลขค่อนข้างจะ
ใหญ่ด้วย ก็แสดงว่าออเดอร์เข้ามาอย่างต่อเนื่อง จริง ๆ
เราก็พอจะประเมินได้ ผมว่าต้องให้เครดิตกับ นักปรับปรุง
พันธุ์ด้วย เพราะทำพันธุ์ที่มีคุณภาพดีขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อก่อน
พันธุ์เราสู้ต่างประเทศไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้ผมว่าพันธุ์เราสู้ได้
เพราะจากที่ผมติดตามมา 10 ปี 20 ปี มีการพัฒนากันแบบ
ต่อเนือ่ ง เพราะฉะนัน้ คุณภาพโอเค แล้วของเราปลูกได้ทง้ั ปี
ความสดอะไรต่าง ๆ เราได้เปรียบกว่าต่างประเทศเยอะ
แนวโน้มการส่งเสริมข้าวโพดหวานของทวีทองการเกษตร
ตัวเลขความต้องการด้านการผลิตสูงขึ้นเรื่อย ๆมีแนว
โน้มไม่ตำ่ กว่า 15 % จากการพูดคุยประสานงานกับโรงงาน
ในส่วนของความต้องการในการใช้ โดยเราต้องวิเคราะห์
ก่อนว่าเราทำได้จริง เราต้องมีข้อมูลที่มากพอว่าพื้นที่
ตัวเลข ขนาดนี้เราทำได้จริง เราจึงจะรับซึ่งขณะนี้เรามี
ความพร้อมที่จะส่งเสริมให้โรงงาน โดยทำควบคู่กันไป 2
รูปแบบคือ เพิ่มพื้นที่ และ เพิ่มผลผลิต ตัวอย่าง เช่น
ผลผลิตเคยทำได้ 2 ตัน ทำอย่างไรถึงจะได้ 3 ตัน ในพื้นที่
เดิมสิง่ ทีไ่ ด้แน่นอน คือความยัง่ ยืน เพราะเกษตรกรมีรายได้
ที่เยอะขึ้น ทำให้เกษตรกรอยากอยู่กับเราไปเรื่อย ๆ แล้ว
ปัจจุบันมีเกษตรกรอยู่กับทวีทอง มีประมาณ 3,000
ราย ทั้งหมด 7 จังหวัด แต่ปีนี้จะมากกว่าปีที่แล้วซึ่งมีทั้ง
เกษตรกรเดิมและ เกษตรกรใหม่ที่เข้ามาเรามีการ คัดเลือก
เกษตรกรโดยจะเน้นเรือ่ งความมีวนิ ยั เพราะตอนนี้ เราส่งผลผลิต
แก่โรงงาน เฉลี่ยคร่าว ๆ เดือนละประมาณ 5,000-8,000
ตัน จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญด้านปริมาณกับคุณภาพ
ควบคู่กันไป ซึ่งคำแนะนำมาจากนักปรับปรุงพันธุบ์ ริษัท
เมล็ดพันธุจ์ งึ มัน่ ใจได้วา่ เรานำสิง่ ทีด่ ที ส่ี ดุ มาแนะนำ เพราะ
เรามีการประเมินทุกปีตอนนี้เราก็พัฒนา การส่ ง เสริ ม
ยกตัวอย่างตอนนี้เราใช้โดรนมาพ่นยาเพราะเรารณรงค์
มา 2-3 ปี ปีนถ้ี งึ กลับให้บริการกันไม่ทนั เริม่ ต้นก็มโี รงงาน
มาสนับสนุน แล้วทดสอบแล้วผ่านพอได้ผลปีท่ี 2-3
เกษตรกรก็จะเรียกร้องกันแล้วโดรน จะเห็นเด่นชัดในเรือ่ ง
คุณภาพดีขึ้นอย่างชัดเจนเลย
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Marketing News

ข้าวโพดพันธุ์ใหม่ แปซิฟิค 278
เรียนท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน
Pac News ฉบับนีก้ เ็ ป็นฉบับที่ 8 แล้วนะครับก็เป็นอีก
ช่องทางหนึ่งที่แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ ได้ใช้เป็นช่องทางการ
สื่อสารกับลูกค้าและผู้มีอุปการะคุณกับบริษัททุกท่าน
มาอย่างสม่ำเสมอ ในปัจจุบนั ทุกท่านสามารถติดตามข้อมูล
ข่าวสารกับบริษัทได้ในหลายช่องทางด้วยกัน เช่น Line
official , Facebook , Website , E-mail ตามรายละเอียด
ด้านท้ายของบทความนี้
นอกจากนั้นยังสามารถดาวน์โหลด VCD คู่มือ
การปลู ก ข้ า วโพด ตลอดจนรายละเอี ย ด Pac News
ฉบับต่าง ๆ ได้จาก Website ของบริษทั ก็หวังเป็นอย่างยิง่ ว่า
จะสร้างความสะดวกและง่ายต่อการติดต่อสือ่ สารมากขึน้
สำหรับข้าวโพดรุ่นแรกก็เริ่มเก็บเกี่ยวกันมากกว่า 70 %
ในพื้นที่ปลูกแล้ว และราคาข้าวโพดปีนี้ค่อนข้างดีทำให้
เกษตรกรลืมตาอ้าปากได้อีกปีหนึ่ง อีกทั้งยังมีแนวโน้ม
ราคาดีต่อเนื่องไปจนถึงข้าวโพดหลังฤดูทำนาอีกด้วย
จากการเก็บเกี่ยวข้าวโพดรุ่นแรกแล้วก็จะเน้น
ว่าสายพันธุ์ ใหม่ ๆ ของบริษทั ฯ ให้ผลผลิตสูงเป็นทีพ่ อใจ
ของเกษตรกรและผู้แทนจำหน่ายโดยเฉพาะสายพันธุ์
Pac 789 ที่ให้ผลผลิตที่สูงมากเปอร์เซ็นต์กระเทาะก็ค่อน
ข้างสูงเป็นพิเศษสีเมล็ดก็เป็นสีส้มเข้มทางบริษัทก็คาด
หวังว่าจะเป็นดาวเด่นในหลาย ๆ พื้นที่ในฤดูการผลิต
ปีหน้า นอกจากนั้นยังมีสายพันธุ์ Pac 779 ก็ปรับตัวได้ดี
ในหลายพื้นที่อีกด้วย ในปี 2562 บริษัทฯจะเปิดตัว
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สายพันธุ์ใหม่อีก 1 สายพันธุ์ คือ Pac 278 เป็นสายพันธุ์
ที ่ ใ ห้ ผ ลผลิ ต สู ง ต้ า นทานการหั ก ล้ ม ได้ ด ี เ ป็ น พิ เ ศษ
โดยเฉพาะพื้นที่ดินปนทรายหรือพื้นที่สูงมาให้พี่น้อง
เกษตรกรได้ลองใช้กัน

ในช่วงปลายปีนี้รัฐบาลโดย กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรได้รณรงค์ส่งเสริมโครงการประชารัฐ
สนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาโดยมี
เป้าหมายใน 33 จังหวัด เพิม่ เติมอีก 6 จังหวัดเป็น 39 จังหวัด
พื้นที่เป้าหมาย 2 ล้านไร่ ตัง้ ระยะเวลาปลูก 15 พ.ย.- 15 ม.ค.
ภายใต้ความร่วมมือในนามสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย
และสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยโดยบริษัทก็ได้ร่วมมือ
กับ บมจ.เบทาโกร และ บจก.ก้าวหน้าอุตสาหกรรม ,
ผูแ้ ทนจำหน่ายในพืน้ ที่ ดำเนินโครงการร่วมกันและมีแนวโน้มเกษตรกรให้ความสนใจมากขึน้ เนือ่ งจากราคาข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ค่อนข้างดี และรัฐยังมีนโยบายสนับสนุนสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่ำ พร้อมรับประกันให้ดว้ ยก็คาดว่าโครงการดังกล่าว
จะเกิดประโยชน์โดยตรงแก่เกษตรกรและผูแ้ ทนจำหน่าย
หลาย ๆ ท่าน และเป็นการลดการใช้น้ำในหน้าแล้งปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวนาปรังเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตาม
นโยบายรัฐ
ในฉบับนี้ก็ยังมีเนื้อหาอื่น ๆ ที่น่าสนใจให้ติดตามอีก
มากและหากท่านมีข้อเสนอแนะติชมใด ๆ ก็สามารถแจ้ง
ไปยังกองบรรณาธิการ เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้ตรงความ
ต้องการของผู้อ่านมากขึ้นนะครับ พบกันฉบับหน้าครับ

ขอบพระคุณทุก ๆ ท่านครับ
นาย ยงค์ยุทธ ปานสูง
ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
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“เราคือส่วนหนึ่งของความร่วมมือโครงการ
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ประชารัฐ”
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แปซิฟคิ ฯ จัดประชุมสัมมนาคณะผูแ้ ทนจำหน่าย
ณ เมืองฮอกไกโด ประเทศญีป่ นุ่

เมือ่ วันที่ 16 - 21 มีนาคม 2561 บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด พร้อมทีมงานฝ่ายขายและการตลาดนำคณะ
ผู้แทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ประชุมสัมมนาในต่างแดน นำคณะผู้แทนจำหน่ายสู่ดินแดนแห่งความประทับใจแดนอาทิตย์
อุทัย ฮอกไกโดและพาชมดอกซากุระบานรับสายลมและแสงแดดในประเทศทีเ่ รียกได้วา่ มีอากาศทีส่ ดชืน่ ติดอันดับในเอเชีย
เลยทีเดียว งานนีไ้ ด้รบั อากาศสดชืน่ กันทัว่ หน้า ทัง้ ผูบ้ ริหารและตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุท์ ง้ั หมดทุกคน
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HOKKAIDO JAPAN
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แวดวงแปซิฟิค : โดย พณ•ชกร พูนกล•ด

แปซิฟคิ ฯ ร่วมช่วยเหลือพีน่ อ้ งชาว สปป.ลาว
คุณพาโชค พงษ์พานิช กรรมการผูจ้ ดั การ คุณยงค์ยทุ ธ ปานสูง
ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด พร้อมทีมงานเดินทางมอบ
เงินและเสือ้ เพือ่ ช่วยเหลือพีน่ อ้ งชาวอัตตะปือทีป่ ระสบภัยอุทกภัย
โดยมอบเงินสด 100,000 บาท และเสื้อจำนวน 2,200 ตัว มูลค่า
160,000 บาท รวมทัง้ สิน้ 260,000 บาท หรือ 64 ล้านกีบ โดยมี
ท่านบุนคง หล้าสุกนั รองรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคม ให้เกียรติรับมอบ ณ นครหลวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ที่ผ่านมา

แปซิฟคิ ฯ มอบทานตะวันเพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว จ.ลพบุรี
คุณยงค์ยุทธ ปานสูง ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
คุณกิตติภูมิ ผิวบัวคำ ผู้จัดการฝ่ายขายภาคที่ 3 (คนแรก
จากซ้าย) เดินทางมอบเมล็ดพันธุท์ านตะวัน อะควอร่า 6 จำนวน
500 กก. มูลค่า 295,000 บาท ให้นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธุ์
นายกเหล่ากาชาด จังหวัดลพบุรี เป็นผู้รับมอบโดยให้ศูนย์
สงครามพิเศษ นำไปปลูกในพื้นที่บ้านท่าเดื่อ (เขาจีนแล)
เพื ่ อ ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที ่ ย วจั ง หวั ด ลพบุ ร ี ณ ศาลากลาง
จังหวัดลพบุรี จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ที่ผ่านมา

แปซิฟิคฯ ร่วมแถลงข่าวปิดโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังนา
คุณยงค์ยุทธ ปานสูง ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด เดินทางร่วมงานแถลงข่าวปิดโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์หลังนา ปี 2560/61 โดยมีคุณสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณบุญมี
แท่นงาม เกษตร จ.นครสวรรค์ และคุณณรงค์ วงศ์ธรรมสรณ์ ผู้อำนวยการจัดซื้อพืชไร่และสำรวจวัตถุดิบ บจก.เบทาโกร
พร้อมแถลงผลดำเนินการโครงการให้แก่พี่น้องเกษตรกร และผู้เกี่ยวข้องร่วมถึงสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน ณ บ้านเทียนชัย
ต.ห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 11 ก.ย. ที่ผ่านมา
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แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จับมือกับ ซันสวีท ร่วมพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดหวานเพื่อป้อนอุตสาหกรรมการส่งออก

คุณพาโชค พงษ์พานิช กรรมการผู้จัดการ คุณยงค์ยุทธ ปานสูง ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด ร่วมกับ ดร.องอาจ กิตติคุณชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณมรกต กิตติคุณชัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายโรงงาน บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ลงนาม
ความร่วมมือกันพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดหวานเพื่อป้อนอุตสาหกรรมส่งออก โดยทั้งสองบริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาข้าวโพดหวาน
สายพันธุ์ที่มีศักยภาพสูง สร้างความมั่นคงทางด้านวัตถุดิบ และเกิดประโยชน์โดยภาพรวมของธุรกิจและเกษตรกรผู้ผลิตในระดับฟาร์ม
ณ ห้องนนทรี 1 เคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม. เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

แปซิฟิคฯ ร่วมงานประเพณีออกพรรษา ณ สปป.ลาว
คุณยงค์ยุทธ ปานสูง ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
คุณ จรูญ อินทนาศักดิ์ ผู้จัดการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ สปป.ลาว
เข้าร่วมงานบุญประเพณีออกพรรษาและแข่งเรือ ประจำปี
2561 พร้อมมอบเงินสนับสนุน จำนวน 7,500,000 กีบโดยมี
ท่านบุญเฮือง สีอาทร รองเลขาพรรคเมืองประธานแนวลาว
สร้างชาติ รับมอบ ณ เมืองปากลาย แขวงไชยบุรี สปป.ลาว
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ที่ผ่านมา

แปซิฟคิ ฯ ร่วมแสดงความยินดีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
คุณยงค์ยุทธ ปานสูง ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
เข้ามอบแจกันดอกไม้ พร้อมด้วย คุณสุวรรณี แต้ไพสิฐพงษ์
ผช.กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสำนักจัดซื้อ บ.เบทาโกร
จำกัด (มหาชน) มอบชุดผลิตภัณฑ์ เพื่อแสดงความยินดีกับ
คุณ ธนาคม จงจิระ อดีตผู้ว่าจังหวัดนครสวรรค์ เข้ารับ
ตำแหน่งใหม่ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ณ กระทรวง
มหาดไทย กทม. เมื่อวันที่ 12 พ.ย. ที่ผ่านมา
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BITCOIN สกุลเงินดิจิตัลเปลี่ยนวงการการเงินโลก

Bitcoin คืออะไร
Bitcoin อ่านว่าบิทคอยน์ คือสกุลเงินในรูปแบบของดิจทิ ลั ถูกสร้าง
ขึ้นมาด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ไม่มีใครเป็นเจ้าของ Bitcoin ไม่มี
รูปร่างและไม่สามารถจับต้องได้เหมือนธนบัตร หรือเหรียญเงิน
บาท Bitcoin ถูกสร้างขึน้ มาด้วยกลุม่ นักพัฒนาเล็ก ๆ กลุม่ หนึง่
ตลอดจนบริษัทใหญ่ๆทั่วโลก โดยระบบของ Bitcoin ถูกรันโดย
คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานทั่วโลกโดยใช้ระบบซอฟต์แวร์ในการ
ถอดสมการคณิตศาสตร์
Bitcoin ถือเป็นสกุลเงินแรกของโลก ที่ถูกเรียกว่า
คริปโตเคอเรนซี (cryptocurrency) Bitcoin สามารถใช้แทนเงิน
สดซือ้ สินค้าออนไลน์อาจคล้ายกับระบบซือ้ ขายผ่านอินเทอร์เนต
ทัว่ ๆ ไปทีใ่ ช้บตั รเดบิตหรือบัตรเครดิต อย่างไรก็ตามความพิเศษ
ของ Bitcoin ที่เป็นตัวช่วยให้มันเป็นที่นิยมคือมันถูกควบคุม
แบบกระจาย (decentralize) กล่าวคือไม่มีสถาบันการเงินไหน
สามารถควบคุมบิมคอยได้ ซึ่งนั่นทำให้ผู้คนที่เลือกใช้ Bitcoin
ส่วนใหญ่สบายใจ เนื่องจากแม้แต่ธนาคารก็ไม่สามารถควบคุม
Bitcoin ได้ นักพัฒนาด้านซอฟต์แวร์ผู้ใช้นามแฝงว่า “ซาโตชิ
นาคาโมโตะ” เป็นผู้พัฒนา Bitcoin ขึ้นมาซึ่งเป็นระบบจ่ายเงิน
ที่อ้างอิงอยู่บนการถอดสมการคณิตศาสตร์ โดยจุดประสงค์ของ
เขาคือการสร้างสกุลเงินที่เป็นอิสระจากรัฐบาลและธนาคาร
สามารถส่งหากันผ่านระบบอินเทอร์เนตและมีค่าธรรมเนียม
ที่ถูกมาก ๆ
Bitcoin มีความพิเศษในตัวมันเองที่ทำให้แม้แต่ค่าเงินของ
รัฐบาลก็ไม่อาจเลียนแบบได้ Bitcoin ไม่ได้ถกู ควบคุมโดยศูนย์กลาง
ที่ไหนหรือใครคนใดคนหนึ่ง เครื่องขุด Bitcoin ทุกๆเครื่อง
สแกน QR CODE
เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม
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มีส่วนช่วยในการทำธุรกรรมในการจ่ายเงินของ Bitcoin และ
เครื่องขุดเหล่านี้ทำงานด้วยกันทั่วโลก ซึ่งแปลว่าในทางทฏษฎี
ทางรัฐบาลหรือผู้มีอำนาจ ไม่สามารถที่จะเข้ามายึดหรือสั่ง
ทำลายเครื่องขุด Bitcoin เพียงแค่เครื่องใดเครื่องหนึ่งเพื่อหวัง
ให้ระบบเครือข่ายของ Bitcoin ล่มสลายได้
ในขณะเดียวกันการเปิดใช้งานกระเป๋า Bitcoin สามารถที่
จะทำได้ให้เสร็จได้ง่ายในระดับวินาที ไม่มีคำถามให้กวนใจ
และไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้น มันไร้ตวั ตน ซึง่ ก็ใช่เนือ่ งจาก
ผู้ใช้งานสามารถที่จะถือบัญชี Bitcoin ได้ทีละหลายๆบัญชี
และบัญชีเหล่านั้นก็ไม่ได้มีชื่อหรือข้อมูลส่วนตัวของคุณมา
เชื่อมกับมัน โดยสมุดบัญชีการโอนของ Bitcoin นั้นเราจะ
เรียกมันว่าบล็อกเชน (Blockchain) โดยบล็อกเชนทีว่ า่ นีจ้ ะเปรียบ
เสมือนสมุดบัญชีธนาคารกลาง ที่สามารถบอกการเคลื่อนไหว
ของบัญชี Bitcoin ทั่วโลก
สรุปคือ Bitcoin นั้นมีข้อดีที่มากอยู่พอสมควรในทาง
ทฤษฎี แต่จะนำมาใช้จริงนั้นต้องศึกษาและรวบรวมข้อมูลก่อน
นะครับ

ผลผลิตสูง
เหมาะกับทุกสภาพดิน

