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อ่วม!น้้ามันขาขึ้น พิษบาทแข็ง-อิหร่านโดนคว่้าบาตร 

 
นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อ านวยการส านักงานนโยบาย 

และแผนพลังงาน (สนพ.) กล่าวถึงสถานการณ์ราคาน  ามัน
เชื อเพลิงระหว่างวันท่ี 27-31 สิงหาคม 2561 ท่ีผ่านมา พบว่า
ราคาน  ามันดิบดูไบปรับขึ นถึง 2.58 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล 
จากสัปดาห์ก่อนหน้ามาอยู่ท่ี 74.87 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล 
เช่นเดียวกับราคาน  ามันดิบเวสต์เท็กซัส ในสหรัฐฯท่ีปรับขึ น 1 
ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ยังพบว่าอุปทานน  ามันดิบมีแนวโน้มตึงตัว

ต่อเนื่อง มาจาก ส านักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA) รายงานปริมาณน  ามันดิบคงคลังสหรัฐ สิ นสุดวันท่ี 
24 สิงหาคม ปรับตัวลดลง 2.6 ล้านบาร์เรล ซึ่งมากกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ท่ีคาดว่าจะปรับลดลงเพียง 
0.9 ล้านบาร์เรลและคาดว่าในการประกาศปริมาณน  ามันดิบคงคลังในสัปดาห์หน้า ปริมาณคงจะปรับลดลงอย่าง
ต่อเนื่องเช่นกัน 

“น  ามันดิบของอิหร่านก็เข้าสู่ตลาดลดลง จากมาตรการคว่ าบาตรการส่งออกน  ามันดิบของรัฐบาลสหรัฐฯ 
โดยในเดือนสิงหาคมพบว่าปริมาณน  ามันดิบเข้าตลาดลดลงถึง 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน จาก 3.1 ล้านบาร์เรลในเดือน
เมษายน เหลือ 2.1 ล้านบาร์เรล หลังจากเกาหลีหยุดการน าเข้าน  ามันดิบจากอิหร่าน และญี่ปุ่นวางแผนจะหยุด
การน าเข้าจากอิหร่านเช่นกันในเดือนหน้า ขณะท่ียุโรปได้ลดการน าเข้าลงกว่า 10 ล้านบาร์เรล ในเดือนสิงหาคม” 
นายทวารัฐ กล่าว 

ส่วนการส่งออกน  ามันดิบจากประเทศเวเนซุเอลามีแนวโน้มปรับลดลงต่อเนื่องจากอุบัติเหตุแถวท่าเรือ
ขนส่งน  ามันหลักของประเทศ ล่าสุดคาดว่าปริมาณการส่งออกน  ามันดิบจากเวเนซุเอลาจะปรับลดลงจาก 1.2 ล้าน
บาร์เรลต่อวัน เหลือ 1 บาร์เรลต่อวัน ขณะท่ีกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน  ามันดิบรายใหญ่ หรือโอเปก จะหารือกันเพื่อ
หาแนวทางเพิ่มก าลังการผลิตน  ามันดิบชดเชยในส่วนของอิหร่านซึ่งจะเกิดขึ นในเดือนธันวาคมนี  

ส่วนสถานการณ์ราคากลางน  ามันส าเร็จรูปตลาดภูมิภาคเอเชีย ราคาน  ามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 
เฉลี่ยอยู่ท่ีระดับ 86.63 เหรียญสหรัฐ และ 84.36 เหรียญสหรัฐ ปรับขึ นจากสัปดาห์ท่ีแล้ว 2.04 เหรียญสหรัฐและ 
2.18 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ตามล าดับ ตามราคาน  ามันดิบมาจากแรงซื อท่ีเพิ่มขึ นจากอินโดนีเซียและผลจาก
ปริมาณน  ามันเบนซินคงคลังของสิงคโปร์ท่ีปรับลดลงมาแตะระดับต่ าสุดในรอบ 2 เดือน เช่นเดียวกับน  ามันดีเซลท่ี
สัปดาห์นี ปรับเพิ่มขึ นถึง 2.95 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล สัปดาห์นี  เฉลี่ยอยู่ท่ีระดับ 91.02 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล 
และอุปทานน  ามันดีเซลในภูมิภาคยังคงตึงตัวอย่างต่อเนื่อง และประเมินว่าอุปทานน  ามันดีเซลในภูมิภาคยังคงตึง
ตัวต่อเนื่อง แต่ราคายังได้รับแรงกดดันจากปริมาณน  ามันดีเซลคงคลังสิงคโปร์ท่ีปรับตัวเพิ่มขึ นแตะระดับสูงสุดใน
รอบ 5 สัปดาห์ จึงท าให้ผู้ค้าน  ามันรายใหญ่ของไทยปรับขึ นราคาขายปลีกน  าน  ามันแก๊สโซฮอล์ขึ น 40 สตางค์ต่อ
ลิตร และปรับขึ นน  ามัน E 20 อีก 40 สตางค์ต่อลิตร และน  ามัน E 85 อีก 20 สตางค์ต่อลิตร 

นายทวารัฐกล่าวว่า ค่าเงินบาทของไทยท่ีแข็งค่าขึ นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 0.24 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ท าให้
ต้นทุนน  ามันเบนซินเพิ่มขึ น 0.29 สตางค์ต่อลิตร และต้นทุนน  ามันดีเซลเพิ่มขึ น 0.48 สตางค์ต่อลิตร ท าให้ค่า
การตลาดของน  ามันเบนซิน น  ามันแก๊สโซฮอล์และดีเซล เฉลี่ยอยู่ท่ีระดับ 1.88 บาท/ลิตร และค่าการกลั่นเฉลี่ยอยู่



ท่ีระดับ 2.11 บาท/ลิตร ค่าการตลาดของน  ามันแก๊สโซฮอล์ 95 E10 อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมท่ี 1.88 บาท/ลิตร 
และค่าการตลาดของน  ามันดีเซลหมุนเร็ว อยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ี 2.11 บาท/ลิตร 

ขณะที่ฐานะกองทุนน  ามันเชื อเพลิง ณ วันท่ี 26 สิงหาคม มีสินทรัพย์รวม 38,745 ล้านบาท หนี สินกองทุน 
12,546 ล้านบาท ฐานะกองทุนน  ามันสุทธิ 26,199 ล้านบาท แยกเป็นบัญชีน  ามัน 29,354 ล้านบาท และบัญชี 
LPG -3,155 ล้านบาท ขณะที่ราคาน  ามันใน กทม. และปริมลฑล พบว่า แก๊สโซฮอล์ 95 ทะลุ 30.55 บาทต่อลิตร, 
แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ท่ี 30.28 บาท, ดีเซลอยู่ท่ี 29.59 
 

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ 
ฉบับวันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ.2561 

 
ร่วมพลิกโฉมหน้าประเทศไทย "เจ้าสัวธนินท์" เปดิยุทธศาสตร์ก้าวสู่ศิวิไลซ์ 

 
นานมากแล้วท่ี “ทีมเศรษฐกิจ” ไม่มีโอกาสได้พบปะ

สนทนา เพื่อค้นหาความรู้และความคิดจาก “เจ้าสัว” ผู้มาก
ด้วยประสบการณ์ และความรู้จากการเพียรพยายามท า
ธุรกิจอาหารในรูปแบบครบวงจรให้ได้มาตรฐาน และเป็นท่ี
ยอมรับของคนไทยและนานาอารยประเทศ 

แม้วันนี  “เจ้าสัวธนินท์ เจียรวนนท์” ประธานอาวุโส 
ของ กลุ่มบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) จะมีอายุ

มากถึง 79 ปีแล้วก็ตาม แต่เขาบอกกับเราว่า เขาจะเกษียณตัวเองเมื่ออายุย่างเข้าสู่ปีท่ี 89 เพื่อท างานท่ีเขารัก
ต่อไป และท าประโยชน์อย่างอื่นๆที่สามารถท าได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ประเทศชาติ และคนไทยให้
ดีขึ น ส าคัญกว่านั น เขามีความมุ่งมั่นตั งใจในอันท่ีจะพัฒนาคนไทยรุ่นใหม่ๆให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสู้
กับผู้คนจากประเทศอื่นๆได้ ด้วยการยอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และอ้าแขนรับการเข้ามาของคนในเจน
เนอเรชันใหม่เข้าสู่สถาบันพัฒนาผู้น าในธุรกิจท่ีเขาสร้างขึ น เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานของคนสองวัยให้
เดินไปด้วยกันในธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้อย่างมีความก้าวหน้า ทันยุคทันสมัย และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภครุ่นใหม่ในยุค 4.0 ให้ได้ 

เจ้าสัวธนินท์เชื อเชิญ บก.ข่าว และคอลัมนิสต์อาวุโส 4-5 คนขึ นเครื่องบิน Private Jet ของเขาไปเมืองฉาง
ชุน ประเทศจีน เพื่อไปดูกิจการเลี ยงไก่ และการผลิตอาหารจากไก่เนื อและหมูแบบครบวงจรตามค ามั่นสัญญาท่ีให้
ไว้กับรัฐบาลจีน ค ามั่นสัญญาท่ีจะท าให้เกษตรกรจีนหลุดพ้นจากเส้นความยากจน และมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ น 
ภายใต้ข้อตกลงการรับซื อผลผลิตข้าวโพด และวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตอาหารสัตว์เพื่อป้อนเข้าสู่โรงงานปิดท่ี
ทันสมัย และเต็มไปด้วยเทคโนโลยีท่ีท าให้การเลี ยงไก่เนื อ/หมู ตลอดจนถึงการผลิตอาหารในรูปแบบต่างๆ เกิด
ความสะอาด และปลอดจากเชื อโรคในทุกขั นตอนอย่างแท้จริง บนท่ีดิน 220 ไร่ หรือ 340,000 ตร.เมตรในเมือง
ฉางชุน มณฑลเจ้อจิง เจ้าสัวธนินท์ ตั งเป้าหมายผลิตไก่เนื อให้ได้ 100 ล้านตัวจากโรงงานท่ีสร้างเสร็จแล้ว 14 โรง 
และโรงงานใหม่อีก 16 โรงท่ีจะร่วมมือกับท้องถิ่นในรูปแบบ Business Model ใหม่ของการปลูกพืช เลี ยงสัตว์ 
และการผลิตอาหารท่ีสามารถตั งเป้าหมายให้เกิด Food Safety ได้ 100% ให้เป็นผลส าเร็จ 

ภายใต้ความคาดหวังท่ีจะสร้างธุรกิจการเกษตร และการผลิตอาหารแบบครบวงจร เจ้าสัวธนินท์ ได้รับการ
ยอมรับทั งจากรัฐบาลกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และผู้ว่าการมณฑลต่างๆทั ง 31 มณฑลให้เขาใช้ Business 
Model ท่ีสามารถน าเอาเทคโนโลยีทันสมัยในทุกด้านเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรของจีน เพื่อผลิตอาหาร ป้อนสู่



ตลาดภายในประเทศได้โดยการใช้ท่ีดินของรัฐ และเกษตรกรให้เกิดความคุ้มค่ามากท่ีสุด  ไม่เฉพาะแต่การลงทุน
โดยตรงของเครือเจริญโภคภัณฑ์เท่านั น! รัฐบาลจีนยังให้ความร่วมมือ ชักชวน และลงทุนร่วมในทฤษฎี 4 ประสาน
ของการท างานร่วมกันระหว่างกลุ่มเกษตรกรซึ่งเอาท่ีดินมาแปลงเป็นทุน ร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่น สถาบันการเงิน 
และเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งจะร่วมกันลงทุน และท าหน้าท่ีเป็นผู้บริหารจัดการเพื่อแบ่งปันรายได้และผลก าไรให้แก่
เกษตรกร ตลอดจนถึงประชากรในกลุ่มเป้าหมายท่ีถูกระบุว่า ด้อยโอกาส หรือเป็นผู้พิการ โดยท่ีผู้ร่วมลงทุนทุก
ฝ่ายจะยังคงมีกรรมสิทธิ์ในการถือครองท่ีดินอยู่ต่อไป และไม่เป็นภาระในงบประมาณรัฐหรือท้องถิ่น 

“Business Model นี  ประสบความส าเร็จอย่างสูง และมีชื่อเสียงโด่งดังไปท่ัวประเทศจีน ทั งยังได้รับความ
เชื่อมั่นจากรัฐบาลจีน ให้เจริญโภคภัณฑ์ลงทุนในกิจการอุตสาหกรรมการเกษตรแบบเดียวกันนี ในเมืองต่างๆท่ีเห็น
ว่ามีศักยภาพ กระท่ังมหาวิทยาลัยมีชื่อของโลกอย่าง Harvard น า Business Model นี ไปศึกษา และเรียก
รูปแบบของโมเดลนี ว่า การปฏิรูปท่ีดินท่ีไม่มีการเปลี่ยนรูปแบบ หรือโครงสร้างการถือครองกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน ซึ่ง
แตกต่างไปจากการปฏิรูปท่ีดินในลักษณะอื่นๆ” เจ้าสัวธนินท์ กล่าว 

โครงการท่ีเรียกรวมๆกันว่า 4 ประสานนี  (เกษตรกร รัฐบาล หรือท้องถิ่น สถาบันการเงิน และเครือเจริญ
โภคภัณฑ์) จะต้องมีการวัดประสิทธิผล (KPI) ด้วยการท าให้เกษตรกรพ้นจากเส้นความยากจนให้ได้ภายใน 4 ปี
ข้างหน้าด้วย เมื่อพูดถึงผลผลิตโดยรวมภายใต้การด าเนินงานของเจ้าสัวธนินท์นั น เจริญโภคภัณฑ์สามารถผลิตไก่
เนื อในพื นท่ีท่ีมีศักยภาพอื่นๆเข้าสู่ตลาดจีนได้ถึงปีละ 300 ล้านตัว หรือราว 3% ของปริมาณความต้องการบริโภค
เนื อไก่ของชาวจีนท่ีมีอยู่ปีละประมาณ 10,000 ล้านตัว 

ขณะที่ตั งเป้าในปีหน้าว่า โรงงานท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน และทันสมัยด้วยเทคโนโลยีเหล่านี จะเพิ่มก าลังการ
ผลิตไก่เนื อได้เป็น 500 ล้านตัวหรือราว 5% ต่อปี และเมื่อใดท่ีก าลังการผลิตไก่เนื อของเจริญโภคภัณฑ์ในจีนสูง 
10% ของปริมาณความต้องการบริโภคเนื อไก่ของจีน บริษัทผลิตอาหารของคนไทยแห่งนี  จะกลายเป็นผู้ผลิตไก่
เนื อรายใหญ่อันดับ 1 ของโลก ในขณะท่ีการผลิตเนื อหมูเข้าสู่ตลาดจีน จะเพิ่มขึ นจากปีละ 3.5 ล้านตัวต่อปี เป็น 
50 ล้านตัวต่อปี หรือประมาณ 10% ของความต้องการบริโภคต่อปี 500 ล้านตัวในช่วง 10 ปีข้างหน้า โมเดลของ
อุตสาหกรรมการเกษตรท่ีครบวงจรของเจ้าสัวธนินท์ ถูกออกแบบให้มีพื นท่ีเพาะปลูกพืชไร่เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบใน
การผลิตอาหารสัตว์ จากนั นเจริญโภคภัณฑ์จะลงทุนฟาร์มเลี ยงไก่เนื อและหมูแบบปิด โดยใช้หุ่นยนต์ท าหน้าท่ีใน
ตรวจสอบทุกมิติของสถานท่ีเลี ยง การให้อาหาร ให้ยาปลอดโรค จากนั นก็น าสัตว์เศรษฐกิจเหล่านี สู่โรงงานแยก
ส่วน ก่อนผลิตเป็นอาหารสดและอาหารแช่แข็งเพื่อเตรียมการจัดส่งสู่มือผู้บริโภค ในเวลาเดียวกัน ซากสัตว์และ
เศษอาหารสัตว์เหล่านี  จะถูกน าไปเป็นอาหารของฟาร์มจระเข้ท่ีเลี ยงอยู่ในพื นท่ีเดียวกัน และเมื่อจระเข้เติบโตจน
ได้ขนาด มันจะถูกขายให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตกระเป๋าแบรนด์เนม ร้านอาหาร และร้านขาย
ยาในจีน ส่วนพื นท่ีท่ียังมีเหลือ เกษตรกรจะได้รับปุ๋ยอินทรีย์จากของเหลือในโรงงานมาใช้ในการปลูกองุ่น แคนตา
ลูป และลูกท้อ เพื่อมีรายได้อีกทาง ทีนี มาดูการวางแผนการตลาดเพื่อป้อนผลิตภัณฑ์อาหารเหล่านี ให้ถึงมือ
ผู้บริโภคว่า เจริญโภคภัณฑ์เตรียมการในเร่ืองนี ไว้อย่างไร?! 

เจ้าสัวธนินท์ กล่าวว่า ถ้า เซเว่นอีเลฟเว่น ร้านสะดวกซื อ ของ ซีพีออลล์ ไม่ปรับแผนการตลาดใหม่ให้เข้า
กับยุค 4.0 ด้วยการไปส่งสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคล่ะก็ พวกเขาอาจถูกแย่งตลาดไป และสินค้าในร้านสะดวกซื อก็จะ
ขายไม่ได้อีก เพราะความสะดวกของคนซื อสมัยนี  ไม่ได้อยู่ ท่ีเซเว่นฯอีกแล้ว หากแต่ไปอยู่ในออนไลน์ ท่ีซึ่งผู้ซื อหา
ซื อสินค้าได้เพียงปลายนิ ว และสั่งให้ส่งถึงที่ได้ด้วยปลายนิ วเช่นกัน เพราะฉะนั นเซเว่นฯจะอยู่ได้ ก็เมื่อเราเอาสินค้า
ไปส่งถึงมือผู้ซื อได้ เมื่อถอดสมการของร้านสะดวกซื อได้เช่นนี  เจ้าสัวธนินท์ จึงตัดสินใจซื อ HEMA (เหอหม่า) ร้าน
สะดวกซื อรูปแบบใหม่ในจีน จากข้อเสนอของกลุ่มคนหนุ่มใน บริษัทอาลีบาบา ท่ีถูก แจ็ค หม่า ปฏิเสธ  HEMA 
เป็นร้านสะดวกซื อในรูปแบบคล้าย MAKRO แต่เล็กกว่าในพื นท่ีให้สามารถให้บริการครบครันเกี่ยวกับอาหารท่ีสด



ใหม่ ผักผลไม้ และอาหารส าเร็จรูปท่ีมีสายพานล าเลียงถุงส่งอาหารแต่ละชนิดตามค าสั่งซื อให้แก่ลูกค้าท่ีอาศัยอยู่
ในรัศมี 3 กม. รวมถึงร้านกาแฟ อาหารว่าง อาหารกลางวัน ส าหรับคนท างานบนส านักงานต่างๆที่ชื่อ Coxi Store 
เจ้าสัวธนินท์ ยังเล่าให้เราฟังถึงโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินคือ ดอนเมือง สุวรรณ
ภูมิ และอู่ตะเภา ระยะทาง 220 กม. ใช้งบประมาณทั งสิ นกว่า 200,000 ล้านบาทด้วยว่า เจริญโภคภัณฑ์
จ าเป็นต้องเข้าไปร่วมซื อซองประมูลก็ด้วยเห็นว่าน่าจะช่วยรัฐบาลในการเป็นตัวกลางสร้างความร่วมมือระหว่าง
ภาคธุรกิจเอกชนจากประเทศต่างๆ กับเอกชนของประเทศไทยได้ 

สมัยนี การร่วมมือกันเป็นสิ่งจ าเป็นในความเห็นของเขา...จับมือกัน แล้วปันผลให้แก่กันและกัน คือ นโยบาย
ท่ีเจริญโภคภัณฑ์จะท า เพราะไม่มีใครเก่งในทุกเร่ือง แต่ละคนล้วนเก่งในเรื่องของตนทั งสิ น เจ้าสัวธนินท์ กล่าว 

“เราไปเชิญรัฐบาลจีนและรัฐบาลญี่ปุ่นให้ส่งบริษัทท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนี เข้ามาช่วย และก็ได้
พบความจริงว่า ทั งสองประเทศนี มีความประสงค์อย่างยิ่งยวดท่ีจะช่วยกันสร้างโครงการนี เพื่อให้เกิดประโยชน์
ตามท่ีทุกฝ่ายต้องการ” 

เจ้าสัว กล่าวด้วยว่า ขณะนี ต้องถือว่า ประเทศจีนมีศักยภาพสูงท่ีสุดในเรื่องของการก่อสร้างระบบรางและ
รถไฟความเร็วสูงจากความพยายามขยายโครงข่าย One Belt One Road ของ ประธานาธิบดี สี จิ นผิง 
ขณะเดียวกัน ญี่ปุ่นก็มี บริษัทฮิตาชิ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอาณัติสัญญาณ ซึ่งจะได้รับความช่วยเหลือของ 
JBIC หรือธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น 

“เรายังไปเชิญผู้มีความเชี่ยวชาญในระบบราง และวิศวกรรมการขนส่งผ่านรัฐบาลของประเทศอิตาลีและ
ฝร่ังเศสเข้ามาร่วมด้วย ท่ีผมสนใจอีกรายก็คือ สหรัฐอเมริกา ซึ่งเราอาจไปเชิญนักลงทุนของเขาเข้ามา” 

เมื่อพูดถึงระบบรางภายใต้รูปแบบ 4 แนวตั ง กับ 4 แนวนอนของโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงแล้ว ขณะนี จีน
มีโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกถึง 20,000 กิโลเมตร 
 
พร้อมหนุนรถไฟความเร็วสูง 

ในขณะท่ีทุกประเทศท่ัวโลกรวมกันมี 30,000 กิโลเมตร และมี
รถไฟความเร็วปกติ 124,000 กิโลเมตร ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า จีนจะมี
รถไฟความเร็วสูง 40,000 กิโลเมตร สามารถท าสถิติความเร็วได้เฉลี่ย
กว่า 400 กม.ต่อ ชม. โดยมีค่าโดยสารเริ่มต้นประมาณ 550 หยวนต่อ
เส้นทาง เฉพาะในเส้นทางจากปักกิ่งถึงกวางโจว 2,298 กม. เดิมเคย
เดินทางโดยรถไฟ 22 ชม. แต่ด้วยรถไฟความเร็วสูง จึงเหลือการเดินทาง
ท่ีใช้เวลาเพียง 8 ชม.เท่านั น รองจากจีน ก็มีญี่ปุ่นตามมาเป็นอันดับสอง 

ด้วยรถไฟชินคันเซน ต่อด้วยฝร่ังเศส และเยอรมนี 
ถ้าจะเปรียบเทียบความเร็วของรถไฟความเร็วสูงใน 10 อันดับของโลกในปี 2018 ก็จะพบว่า อันดับท่ี 10 

ได้แก่ ไต้หวัน 300 กม.ต่อ ชม. อันดับท่ี 9.เป็นเยอรมนี 320 กม.ต่อ ชม. 8.สเปน 330 กม.ต่อ ชม. 7.อิตาลี 400 
กม.ต่อ ชม. 6.เกาหลีใต้ 430 กม.ต่อ ชม. 5.ญี่ปุ่น 443 กม.ต่อ ชม. 4.จีน 486 กม.ต่อ ชม. 3.เซี่ยงไฮ้ 501 กม.ต่อ 
ชม. 2.ฝรั่งเศส 574.8 กม.ต่อ ชม. และอันดับ 1 ซึ่ง Japan Railways (JR) เพิ่งน ามาวิ่งก็คือ ชินคันเซน 603 กม.
ต่อ ชม. 

“โครงการนี เป็นโครงการท่ีจะพลิกโฉมหน้าของโครงสร้างเศรษฐกิจประเทศไทยอย่างแท้จริง และจะเป็น
อนาคตของลูกหลานไทยท่ีจะได้อาศัยความเจริญท่ีเกิดขึ นเป็นตัวต่อยอดไปสู่ธุรกิจอื่นๆ หากทุกฝ่ายร่วมมือกัน
อย่างจริงจัง” 

 



เจ้าสัวธนินท์ กล่าวด้วยว่า เจริญโภคภัณฑ์โภคภัณฑ์ โฮลดิ ง (CPH) มีแนวคิดว่า ตลอดเส้นทางของรถไฟ
ความเร็วสูงท่ีเชื่อมต่อกับ 3 สนามบินเหล่านี  ควรมีการสร้างเมืองใหม่ในรูปแบบ ของ Smart City ท่ีรัฐจะต้อง
ลงทุนระบบสาธารณูป-โภคท่ีทันสมัยส าหรับรองรับประชากร 300,000 คน ในเมืองนี จะมีแต่อุตสาหกรรมสะอาด
ท่ีไม่สร้างมลพิษให้แก่ประชาชนท่ีอยู่อาศัย นอกจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ 
ปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) และเทคโนโลยีมากมายท่ีประเทศไทย 4.0 จะต้องมี 

“ประเทศไทยเราอาจจะยังตามไม่ทันกับสิ่งเหล่านี  แต่ผมคิดว่า เราสามารถต่อยอดได้ด้วยวิธีการไปดึงผู้ท่ีมี 
ความรู้ความสามารถเข้ามา เมืองไทยนี่แปลกก็ตรงท่ี คนไม่ดีมักจะเข้ามาง่าย ส่วนคนดีๆหรือคนฉลาดๆท่ีจ าเป็น
ต่อการมาต่อยอดเพื่อการพัฒนาประเทศไทย กลับเข้ามายากมาก หลายอาชีพ ต้องต่อวีซ่า หรือขออยู่ในประเทศ
ไทยอย่าง ยากล าบาก ทั งท่ีการด ารงอยู่ของพวกเขา สามารถช่วยประเทศไทยได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น
นักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน เทคโนโลยี แพทย์ หรือวิศวกร 

ผมว่าประเทศไทยเป็นประเทศเดียวท่ีคนดีๆอยากมา และอยากอยู่ แต่เข้ามาได้ยาก และจะอยู่นานๆก็ยาก 
ท าอย่างไรจึงจะท าให้คนเหล่านี อยู่กับเราได้นานๆ เพื่อเอาความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์มาสอนเรา 
ตรงนี น่าจะเป็นเรื่องท่ีรัฐบาลต้องด าเนินการ” 

Smart City ท่ีเจ้าสัวธนินท์ พูดถึงนี  CPH วางแผนว่าจะทดลองด าเนิน การเป็นแห่งแรกท่ีจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ในเนื อท่ี 10,000 ไร่ ท่ีนั่นจะเป็นเมืองตัวอย่างให้คนไทยและรัฐบาลได้เห็นว่า เมืองนี มีความน่าอยู่
เพียงไร ภายใต้ผังเมืองท่ีถูกจัดวางอย่างเป็นระบบ โดยไม่สร้างมลพิษภายใน ผู้คนสามารถเดิน ขี่จักรยาน หรือใช้
ระบบขนส่งท่ีไม่ก่อให้เกิดมลภาวะในการด ารงชีวิต ปกติ ไปท างาน ไปเรียน หรือไปเท่ียว ได้อย่างปลอดภัย ไร้
กังวล 

“เมืองแห่งอนาคตนี  ควรสร้างเป็นตัวอย่างให้แก่จังหวัดต่างๆได้น าไปพัฒนา และปรับเปลี่ยนผังเมืองของ
ตนให้ประชาชนในพื นท่ีได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งผมคิดว่าน่าจะต้องมีสัก 3 เมืองด้วยกัน จากฉะเชิงเทรา ควรมีท่ี
พัทยา และระยอง ซึ่งเป็นจังหวัดส าคัญมากอีกแห่ง และด้วยโครงสร้างท่ีถูกวางแผนให้เมืองแห่งอนาคตนี  มีแต่
อุตสาหกรรมท่ีสะอาด ปราศจากมลภาวะเป็นพิษ มีแต่นักวิทยาศาสตร์ และการสร้าง หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ 
ผู้คนในท้องถิ่นเดิมๆก็จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากอุตสาหกรรมใหม่ท่ีจะเข้าไป” 

ทั งหมดนี จะเกิดขึ นได้เร็ว และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ก็ต้องขอให้รัฐบาลช่วยแก้ไขกฎ
ข้อบังคับ หรือแม้แต่กฎหมายหลายอย่างท่ีส าคัญแม้ว่าปัจจุบันรัฐบาลจะเปิดทางสะดวกให้ ทั งยังให้สิทธิประโยชน์
มากมายแก่ผู้ประสงค์จะลงทุนใน โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern 
Economic Corridor (EEC) อย่างมากแล้วก็ตาม 

แต่สิ่งหนึ่งท่ีจะเรียกนักลงทุนมาได้อย่างรวดเร็วท่ีสุดก็คือ การปรับปรุงระบบภาษีเพื่อการลงทุน ซึ่งอาจจะ
ต้องปรับลดภาษีต่างๆลงเหลือ 0% ให้เป็นเมืองเพื่อการลงทุนท่ีปลอดจากภาษีล้วนๆ ส่วนจะท าให้เหลือ 0% หรือ
ยกเว้นภาษีให้กี่รายการ ก็เป็นหน้าท่ีท่ีรัฐควรไปคิดพิจารณาดูเองว่าสมควร หรือสมเหตุสมผลประการใด 
“ถ้าท าอย่างนี ได้ ผมว่าจีนกับญี่ปุ่นจะแห่กันมาลงทุนท่ีเมืองไทยมากมาย รับรอง” 

เจ้าสัวกล่าวด้วยว่า เขา เชื่อมั่นว่าโครงการ EEC จะก่อให้เกิดผลประโยชน์มหาศาลแก่ประเทศชาติ และคน
ไทยในอนาคตแน่นอน และดูเหมือนจะเป็นโครงการเดียวท่ีสามารถกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างชัดเจนอีกครั งด้วย เพราะฉะนั น สิ่งท่ีรัฐบาลจะต้องยอมแก้ไขด้วยก็คือ 1.ลด
ภาษี 2.แก้ไข พ.ร.บ.คนต่างด้าว เพื่อเปิดโอกาสให้คนดีๆท่ีมีความรู้ความสามารถเข้ามาอยู่ในประเทศไทย และท า
ประโยชน์ให้เกิดแก่คนไทยได้ ไม่ใช่อยู่แค่ 3 เดือน แล้วต้องไปขอต่อวีซ่าใหม่ด้วยความยากล าบากอย่างท่ีเป็นอยู ่
ประเทศไทย 4.0 จะต้องเดินหน้าไปอย่างมีความชัดเจน และท าให้ประชาชนคนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ นได้
จริงๆ ถ้าเจ้าสัวสามารถสร้าง Smart City ท่ีเขาคาดหวังให้เกิดขึ นได้จริง ท่ีดินในย่านมักกะสันของการรถไฟแห่ง



ประเทศไทยท่ีเป็นข้อเสนอแนบท้ายมาด้วยในการชนะประมูลโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน 
ก็ไม่มีความจ าเป็นใดๆ ท่ีภาคเอกชนจะต้องไปลงทุนอีก โดยเฉพาะถ้าต้องใช้เงินอีกมากกว่า 200,000 ล้านบาท 
เพื่อการพัฒนาท่ีดินรกร้าง ว่างเปล่า กลางเมืองแห่งนี ให้เป็นห้างสรรพสินค้า คอนโดมิเนียมพักอาศัย อาคาร
พาณิชย์ต่างๆ หรือสถานท่ีหรูๆของคนเมือง ซึ่งวันนี ก็มีอยู่มากมายจนอาจจะเรียกได้ว่า สร้างขึ นมาแข่งกันตาย 
ยิ่งถ้าการรถไฟแห่งประเทศไทย คิดค่าเช่า 50 ปี เป็นเงิน 58,000 ล้านบาท เหตุผลหรือความจ าเป็นท่ีจะต้องจ่าย
เพื่อพัฒนาพื นท่ี หรือสร้างสิ่งต่างๆขึ นอีก ก็ย่ิงถูกลดทอนลงไป ประเทศไทยจะ “ศิวิไลซ์” อย่างท่ีเจ้าสัวธนินท์ และ
พวกเราคาดหวังหรือไม่ ขึ นอยู่กับรัฐบาลจะแตกฉานกับข้อคิด และข้อเสนอแนะของเจ้าสัวธนินท์ จอมยุทธ์ผู้ผ่าน
ร้อนผ่านหนาวจนมายืนอยู่ตรงนี  หรือไม่เพียงใด  

ทีมเศรษฐกิจ 
 


