
สรุปการบรรยาย
และเอกสารประกอบ

 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตรการพัฒนาผู้เชี�ยวชาญด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่

รุ่นที� 1 
 

วันที� 9 ตุลาคม 2564
 
 
 
 

ลิ�งค์วีดิโอการอบรม

https://drive.google.com/drive/folders/1_2sDieaW53x4tI85tqlAT_Nk8PUl1
92Y?usp=sharing

ลีเบอร์ & โค. | เมืองแฟร์ฮิลล์ 
123 ถ.เลี�ยงเมือง ขอนแก่น

081-234-5678
HELLO@DEESITE.CO.TH

https://drive.google.com/drive/folders/1_2sDieaW53x4tI85tqlAT_Nk8PUl192Y?usp=sharing


วันเสาร์ที� 9 ตุลาคม 2564
วิทยากร คุณสราวุฒิ สินสําเนา

บริษัท อี.พี.เดคคอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
หัวข้อ : ทักษะพื�นฐานการเป�นผู้ประกอบ

การเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 

ลีเบอร์ & โค. | เมืองแฟร์ฮิลล์ 
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 วิเคราะห์จุดแข็ง โอกาส ความแตกต่างเพื�อเห็น
ช่องว่างตลาด แปลงจุดแข็งเป�นสภาพคล่อง
 เข้าใจพฤติกรรมคน องค์กร มีความกตัญ�ู
เป�นที�ตั�ง
 สิ�งที�ทํา+เทคโนโลยี = สร้างราคาได้
 คิดเรื�องใหม่ที�องค์กรยังไม่มี
 สร้าง CONTENT ที�เชื�อมโยงกัน SOCIAL
ทําให้ลูกค้าเพิ�ม 
 ความยากคือความต่อเนื�อง SOCIAL
MARKETING เป�นสิ�งสําคัญ
 นวัตกรรมที�คิดขึ�นมาใหม่ DIGITAL CONSULT
อบรมให้ได้ CERTIFICATE เพื�อมา CONSULT
ผู้ประกอบการ

 สร้างความอยู่ดีกินดีกับพนักงาน (ผลประกอบ
การ ÷ 2 = โบนัสพนักงาน พิจารณาทุก 6
เดือน
 ใช้ DATA ในการบริหาร ต้องรวบรวม
MONITORING จาก DASHBOARD โดยไม่ต้อง
REPORT เพื�อเอาเวลามาพัฒนาองค์กร
 ระเบียบภายในเป�นข้อจํากัดการเติบโต และการ
เปลี�ยนแปลง
 จัดสรรผลกําไร 

แนวทางสร้างนวัตกรรมขายได้
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

สร้างแรงขับองค์กรแห่งการเป�นผู้ประกอบการ 
1.

2.

3.

4.
          Ø 10 % พนักงาน+สวัสดิการ
          Ø 10 % สร้างศูนย์การเรียนรู้
          Ø 10 % เรื�องใหม่องค์กร
   5. หลักสูตรผู้นํา+จิตวิทยาในการสื�อสาร
   6. จัดทํา ROAD MAP 3 ป�
   7. กระจายหุ้นให้พนักงานที�มีอายุงานเกิน 10 ป�  
 สร้างความเป�นเจ้าของธุรกิจ
   8. สร้างสังคมการลงทุนให้ลูกค้า

 มองหาสิ�งที�ต่างและทดลอง + SOCIAL
MARKETING 
 จัดพื�นที�พบปะเพื�อการแบ่งป�นแลกเปลี�ยนความรู้
(KNOWLEDGE SHARING)กลุ่มอาจารย์ที�ได้รับ
รางวัล
 ยึดหลัก BALANCE + ต่อเนื�อง 
 จัดตั�งหน่วยงานสร้าง CONTENT ที�ส่วนกลาง
ทํางานเชื�อมโยงกับคณะ
 ผลักนโยบายเด็กแม่โจ้เลือกเรียนได้ทุกหลักสูตร

 ปรับ MINDSET หาว่าอะไรทําให้เราไม่สําเร็จ
 ให้คนอื�นมองสิ�งที�เราทํา ทําให้เห็นป�ญหา
 ผู้นําต้องมีการสื�อสารที�ดี มุมมองในการพูด + รับ
ฟ�ง + เข้าใจ สื�อสารด้วยศิลปะ
 สร้างความสามารถที�ลอกเลียนได้ยาก

 COLLECT DATA นําไปสู่การตัดสินใจที�ถูกต้อง
 จัด OPEN INNOVATION
 CONNECT หลายภาคส่วน
 สร้างเป�าหมายทิศทางร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย
และส่วนงาน (เข้าใจภาพรวม+บริบทตัวเอง+สร้างให้
เป�นที�รู้จัก)
 ทํา SANDBOX ทดลองยุทธศาสตร์ 1 ป� เพื�อปลด
ล็อคให้ผู้ประกอบการเข้ามาร่วม
 สร้างความเป�นเจ้าขององค์กร
 มองหาโอกาส ยืดหยุ่น
 กลยุทธ์ในการตั�งชื�อ

หน้าที�ของมหาวิทยาลัย
1.

2.

3.
4.

5.
Q&A
ปรับเปลี�ยนแนวคิดและผลักดันตัวเองสู่ความสําเร็จ
อย่างไร

1.
2.
3.

4.
ปรับเปลี�ยนมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.



วันเสาร์ที� 9 ตุลาคม 2564
วิทยากรดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์

บริษัท ตนานุวัฒน์ จํากัด
หัวข้อ : ทักษะและเครื�องมือทางการเงินเพื�อการเป�นผู้ประกอบการ

ลีเบอร์ & โค. | เมืองแฟร์ฮิลล์ 
123 ถ.เลี�ยงเมือง ขอนแก่น

081-234-5678
HELLO@DEESITE.CO.TH

1.การสื�อสารถือเป�นสิ�งสําคัญของธุรกิจ
2.เก็บ DATA ANALYSIS (ลูกค้า)
3.จะต้องมีนักวิเคราะห์การเงินที�เก่ง
4.จัดทําแผนธุรกิจ + บริหารความเสี�ยง + วิเคราะห์
ต้นทุนตลอด
5.สินค้า + นวัตกรรม + มุมมองการนําเสนอ
(VALUE PREPOSITION) 
6.สร้างเครืองมือการเงิน 
7.สร้างความต่างจากมาตรฐานเก่า
8.จ้างผู้เชี�ยวชาญ CONSULT รวมทีม WORKING
GROUP เจาะประเด็นสําคัญที�ต้องการปรับเปลี�ยน
ของมหาวิทยาลัย ให้แหลมคม



สรุปการบรรยาย
และเอกสารประกอบ

 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตรการพัฒนาผู้เชี�ยวชาญด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่

รุ่นที� 1 
 

วันที� 16 ตุลาคม 2564
 
 
 
 

ลิ�งค์วีดิโอการอบรม

https://drive.google.com/drive/folders/1lQbpI9zX1hklcUBiwtHwJov
U5AUYXAXX

 
ลีเบอร์ & โค. | เมืองแฟร์ฮิลล์ 
123 ถ.เลี�ยงเมือง ขอนแก่น

081-234-5678
HELLO@DEESITE.CO.TH

https://drive.google.com/drive/folders/1lQbpI9zX1hklcUBiwtHwJovU5AUYXAXX


วันเสาร์ที� 16 ตุลาคม 2564
วิทยากรคุณสมิต ทวีเลิศนิธิ

บริษัท นิธิฟู�ดส์ จํากัด
หัวข้อ “เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรสมัยใหม่”

 

 

ลีเบอร์ & โค. | เมืองแฟร์ฮิลล์ 
123 ถ.เลี�ยงเมือง ขอนแก่น
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OWHY
OWHAT IF
OHOW TO

ELIMINATE
COMBINE
REARRANGE
SIMPLIFY 

··การขับเคลื�อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรสมัย
ใหม่ เป�นแบบก้าวกระโดด (EXPEDIENTIAL
MANUFACTURING) โดยการใช้ TECHNOLOGY ซึ�งจะทําให้
เกิดอัตราเร่งและการเติบโตแบบทวีคูณ
·จากช่วง NEW BUSINESS ในป� 1969 ไปสู่ช่วง
TECHNOLOGY 4.0 ทําให้เกิด
   1.เทคโนโลยี SENSOR เชื�อมต่อการคํานวณผ่านมือถือ 
   2.INTERNET OFF THING
   3.ป�ญญาประดิษฐ์
   4.VIRTUAL REALITY
·EXPEDIENTIAL MANUFACTURING 
   1.เข้าใจ TOOL 
   2.จินตนาการ  
   3.พลิกแพลงประกอบ 
   4.สหวิทยาการ 
·TECHNOLOGY ทําให้ COST ลด แต่ PERFORMANCE สูง
·3 แรงขับเคลื�อนโลกในศตวรรษที� 21
   1.TECHNOLOGY
   2.โลกาภิวัตน์
   3.ระบบนิเวศ
·AGRICULTURAL TECHNOLOGY การจัดการฟาร์ม
   1.PREDICTION
   2.MARKET PLACE
   3.DRONE
   4.BIO & PHYSICAL
   5.PLANT DATA ANALYSIS
   6.ANIMAL DATA 
·การสร้างนวัตกรรม

 ทฤษฎี ECRS คือ

ใช้พื�นที�น้อย
พัฒนาพันธ์ุ
ต่อ AI IOT
ระบบ BIO
BCG วิจัยลดผลกระทบนวัตกรรม
CHR ลดโลกร้อน ระบบนิเวศ การย้อนกลับป�ญหาโลก
ร้อน SUSTAINABLE การบริโภคแบบ GREEN ซึ�ง
แพงกว่า ควรพัฒนานวัตกรรมเพื�อลดต้นทุนการ
บริโภคแบบ GREEN ให้ใกล้เคียงปกติ จูงใจให้คนมา
หันมาบริโภคแบบ GREEN 

ระเบียบการออกผลิตภัณฑ์
วิจัย
การลงทุนระยะสั�นเพื�อสิ�งแวดล้อมระยะยาว
การสร้าง INNOVATION ต้องอยู่ใน SYSTEM
ป�ญหา
วิจัยโดยใช้ตลาดนํา
คํานึงถึง % ส่วนแบ่งตลาดเป�นหลัก

··  การประยุกต์ใช้ ECRS กับ INDOOR VERTICAL
FARMING
1.การให้แสง LEC การวิเคราะห์วิจัยแสงสีนํ�าเงิน
2.ELIMINATE พื�นที� แสง
3.COMBINE นํ�าปุ�ย FOG PHONIC ระบบ AI, INTERNET
4.BLOCK CHAIN (บันทึกสาธารณะเพื�อความรวดเร็ว)
เช่น MJU COST ด้านเกษตร
5.ใช้ในระบบ FINANCE
·GENE EDITING
OGMOS TECHNOLOGY ตัดต่อยีนส์ พันธุกรรมพืช
แบคทีเรียย่อยต้นข้าวโพดเพื�อเป�นเอทานอล
·แม่โจ้ควรจัดตั�งศูนย์ GMOS พืชสัตว์
·ระบบ BIO MATERIAL ป�องกันแมลง
·CELL OF ISSUE CULTURE & BIOREACTORS

·นโยบาย GREEN PREMIUM 



วันเสาร์ที� 16 ตุลาคม 2564
วิทยากรดร.กษิต พิสิษฐ์กุล

บริษัท เคนเบอร์จีโอเทคนิค ประเทศไทยจํากัด
หัวข้อ “การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศด้วยนวัตกรรม”
 
 

 

ลีเบอร์ & โค. | เมืองแฟร์ฮิลล์ 
123 ถ.เลี�ยงเมือง ขอนแก่น

081-234-5678
HELLO@DEESITE.CO.TH

·นวัตกรรมการลด COST COMPETITIVE
·DIFFERENT สร้างความต่าง สร้างโอกาสในการแข่งขัน
·FOCUS กลุ่มเป�าหมาย 

·ความคิดพัฒนา+ตั�งใจ
·ความรู้พัฒนา เปลี�ยนแปลง
·อบรมดูงาน

·ผลงานวิจัยเชื�อมต่อภาคเอกชน
·ทบทวนหลักสูตร
·วิจัยพืชพันธ์ุ
·การบริหารจัดการนํ�า
·ระบบ LOGISTIC
·ทักษะอาชีวะ
·การแพทย์ครบวงจร สมุนไพร ผู้สูงอายุ

·กลุ่มอาหารและผลิตภัณฑ์
·พลังงาน
·เทคโนโลยี
·การเงิน อสังหาริมทรัพย์
·สาธารณสุข

เป�นการรวมกลุ่ม 2-3 คนขึ�นไป โดยจะต้องมีความรู้ด้านเทคโนโลยี ผู้ประกอบการ
FINANCE LAW HR IT COMMUNICATION
มหาวิทยาลัยควรจ้างผู้เชี�ยวชาญด้านธุรกิจ FULL TIME 1 คน 

···ประเทศเพื�อนบ้านผลิตสินค้าคล้ายไทย เป�นคู่ค้าและคู่แข่งของไทย
·การศึกษาประเทศพัฒนาแล้วมีด้านวิทยาศาสตร์สูงกว่าสังคมศาสตร์
·การสร้างนวัตกรรม

·ก้าวนวัตกรรม

·แนวทาง

·กลุ่มนวัตกรรมมุ่งเป�าในอนาคต

    QA :
·ลักษณะของของที�ปรึกษานวัตกรรมควรเป�นเช่นไร



วันเสาร์ที� 16 ตุลาคม 2564
การเสวนาหัวข้อ “แนวทางการศึกษาความเป�นไปได้ของผลิตภัณฑ์

ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

วิทยากร :
1. ดร.องอาจ กิตติคุณชัย บริษัท ซันสวีท จํากัด (มหาชน)
2. คุณราเมศ รัตยันตรกร บริษัท มาดามแมงโก้ จํากัด

3. รศ.ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล หัวหน้าศูนย์ความเป�นเลิศฯ
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สรุปประเด็นการเสวนา
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สรุปประเด็นการเสวนา



ทกัษะและเครื,องมือทางการเงนิเพื,อการเป็นผู้ประกอบการ

ดร.ณรงค์ ตนานุวฒัน์

ประธานบริหาร กลุ่มบริษทัตนานุวฒัน์

นายกสมาคมธุรกจิดจิทัิลภาคเหนือ 

ประธานกรรมการและผู้ก่อตัEง เชียงใหม่พฒันาเมือง

หัวข้อบรรยาย

- การทาํความเข้าใจกบัผู้ประกอบการ

- ประวตัผู้ิบรรยายโดยย่อ

- ระบบการบริหารจดัการองค์กรธุรกจิเชิงกลยุทธ์ มกีีMด้าน

- แผนธุรกจิ บัญชีการเงนิ การจดัการหนีE

- เครืMองมือทางการเงนิ



ผู้ประกอบการ (Entrepreneur)
หมายถงึ ผู้ ที-คดิริเริ-มดําเนินธรุกิจขึ :นมาเป็นของตนเอง มีการวางแผนการดําเนินงาน และดําเนินธรุกิจทกุด้านด้วย

ตนเอง โดยยอมรับความเสี-ยงที-อาจเกิดขึ :นได้ตลอดเวลา เพื-อมุง่หวงัผลกําไรที-เกิดจากผลการดําเนินงานของธรุกิจตนเอง

ลักษณะผู้ประกอบการจากพฤตกิรรมต่าง ๆ ดงันี =

1. มีความคดิสร้างสรรค์ (Creative) ในการเริ-มต้นธรุกิจกลา่วคือ เป็นคนที-มองเหน็โอกาสและชอ่งทางในการ

สร้างธรุกิจขึ :นมาภายใต้สภาพแวดล้อมตา่ง ๆ

2. เรียนรู้หรือสร้างนวัตกรรม (Innovation) ของการดําเนินธรุกิจอนัจะก่อให้เกิดผลติภณัฑ์ หรือบริการ
รูปแบบใหม ่ๆ รวมถงึกระบวนการผลติ การตลาด และการจดัการทรัพยากร เป็นต้น

3. ยอมรับความเสีFยง (Risk) อนัอาจจะเกิดขึ :นจากการขาดทนุหรือล้มเหลวในการดําเนินธรุกิจ ซึ-งผู้ประกอบการ
จําเป็นต้องมีความเป็นนกัเสี-ยงอยา่งมีหลกัการ คือตดัสนิใจอยา่งฉบัไว และรอบคอบด้วยข้อมลูที-เชื-อถือได้

4. มีความสามารถในการจัดการทัFวไป (General management) ทั :งด้านการกําหนดแนวทางของธรุกิจ
และการจดัสรรทรัพยากร

5. มีความมุ่งมัFนในการดาํเนินงาน (Performance intention) เพื-อสร้างความเจริญเตบิโต และกําไร

จากการดําเนินธรุกิจ



องค์กรธุรกจิ หรือกิจการ เป็นองค์การที-เกี-ยวข้องกบัการแลกเปลี-ยนสนิค้า บริการหรือทั :งสนิค้าและบริการแก่ผู้บริโภค ธรุกิจนั :นโดดเดน่ใน

ระบบเศรษฐกิจแบบทนุนิยม ซึ-งธรุกิจสว่นมากมีเอกชนเป็นเจ้าของ และบริหารจดัการเพื-อให้ได้กําไร และเพิ-มความมั-งคั-งแก่เจ้าของธรุกิจ 

ธรุกิจยงัอาจเป็นประเภทไมแ่สวงหาผลกําไรหรือมีรัฐเป็นเจ้าของก็ได้ ธรุกิจที-มีหลายปัจเจกบคุคลเป็นเจ้าของอาจเรียกวา่ บริษัท แม้คําวา่ 

"บริษัท" จะมีความหมายที-เจาะจงกวา่นั :น

คําวา่ "ธุรกจิ" มีความหมายครอบคลมุเรื-อง

เกี-ยวกบัการค้าอยา่งน้อย ` เรื-อง คือ
O.ตวัองค์กรการค้า, อตุสาหกรรม หรือบริษัท 

หรือที-เรียกกนัวา่ "องค์กรธุรกจิ"

Q.กจิกรรมที-เกี-ยวกบัการค้า, อาชีพ และ

อุตสาหกรรม เชน่ในคําพดู "ธรุกิจ

เปลี-ยนแปลงไปเรื-อย ๆ ตามสภาพตลาด"
U.ส่วนของกจิกรรมทางเศรษฐศาสตร์ เชน่ 

"ธรุกิจเพลง" หรือ "ธรุกิจคอมพวิเตอร์" (ด ู
อตุสาหกรรม)

รูปแบบองค์กรธรุกิจ





ประเภทและคุณลกัษณะของธุรกจิค้าปลกีค้าส่งในประเทศไทยสามารถจาํแนกได้ 9 รูปแบบ

ตลาดสด

ร้านค้าโชห่วย(ร้านสะดวกซื-อ  Convenience Store)

ตลาดนัด
Night Market 

ห้างสรรพสินค้า (Department Store or Shopping Center) 

ศูนย์ค้าส่งขนาดใหญ่ (Moderntrade)

ศูนย์จาํหน่ายสินค้าในปั=มนํ?ามัน

ศูนย์รวมสินค้าเฉพาะอย่าง

(Power Center) 

ศูนย์การค้าชุมชน ( Community Mall) 

ร้านค้าOnline ( Ecommerce & Online Shop)

@Narong Tananuwat 2020/10/23



กาํเนิดจากร้านขายของชาํตนัฮั3วงว้น(ค.ศ.1857)(รุ่นเดียวกบัหา้งเซ็นทรัล)

มาสู่หา้งสรรพสินคา้ตนัตราภณัฑ ์เมื3อปี ค.ศ.1988กไ็ดก่้อตัPงริมปิงซุปเปอร์มาร์เกต็จนถึงปัจจุบนั

การเปลี-ยนแปลงในธรุกิจ

ค้าปลีกค้าสง่เชียงใหม่ ตนัตราภณัฑ์



7

ตาํนานตนัตราภณัฑ->ริมปิงซุปเปอร์Q



หา้งสรรพสินคา้ตนัตราภณัฑถ์นนท่าแพ ขยายเพิ3มอีก 2 สาขา ไดรั้บผลจากวกิฤตเศรษฐกิจเมื3อปี ค.ศ.1997  

สาขาทา่แพ สาขาช้างเผือก

สาขาแอร์พอร์ต



2004



• ประวตัปิระสบการณ์ธรุกิจ





"ริมปิงซปุเปอร์มาร์เกตเป็นธรุกิจค้าปลกีท้องถิ8น ในเครือ บริษัท ตนัตราภณัฑ์ 1994 ซึ8งเปิดให้บริการมากกวา่ 60 ปี "สาขาแรกของริมปิงอยูติ่ดกบัแมนํ่ Nาปิง

ฝั8งตะวนัออก ซึ8งเป็นแมนํ่ Nาสายหลกัประจําเมืองเชียงใหม ่อนัที8มาของชื8อ “ริมปิง” ริมปิงได้ตอกยํ Nาถงึจดุเดน่ในเรื8องคณุภาพและความหลากหลายของสนิค้า ที8

คดัสรรอยา่งพิถีพิถนั ในราคาสมเหตสุมผลผา่นทางสโลแกน “ทางเลอืกของคนคดัสรร” เพื8อตอบสนองทกุความต้องการ ในการช้อปปิ Nง

ครอบครัว "ตนัตรานนท์" ลงทนุธรุกิจห้างสรรพสนิค้า "ริมปิง" ในปี ค.ศ.1988 ในที-ดนิของตระกลูบริเวณ ถนนนวรัฐ (ถนนเชียงใหม่-ลําพนู)

ริมปิงซุปเปอร์มาร์เกต็ 7 สาขาและริมปิงโกลเซอรี8 3 สาขาในเชียงใหม่ รวมทัCงสิCน 9 สาขา

!. สาขานวรัฐ ถ.เชียงใหม่-ลาํพนู (Supermarket)

F. สาขามีโชคพลาซ่า สีJแยกวงแหวนรอบสอง ตดักบัถ.เชียงใหม่-แม่โจ้ (Supermarket)

S. สาขากาดฝรัJง ถ.เชียงใหม่-หางดง (Supermarket)

U. สามขานิJมซิตีW เดลีJ ถ.มหิดล (Supermarket)

X. สาขา Homepro สนัทราย (Grocery)

6. สาขา Promenada Resort Mall ถ.สมโภชเชียงใหม่hiiปี (Supermarket)

7. สาขามะลิเพลส ถ.ชลประทาน (ใกลก้บัตลาดแม่เหียะ) (Grocery)

8. สาขาMaya ถ.หว้ยแกว้ สีJแยกรินคาํ (Supermarket)

9. สาขาViewMall นครหลวงเวียงจนัทนส์ปป.ลาว (Supermarket)



ริมปิงซุปเปอร์มาร์เกต็

ริมปิง Grocery 

Map ทีMตัEงสาขา



Organic Food



2. WEBSITE & MOBILE APPLICATIONS
OUR SHOWCASE



1960 1985

1st Generation

200019951975
Financial Crisis

1990

1984 

Accounting System Factory System

2nd Generation1991 

Innovation & Digital Re-engineering

2003

Moral Ethic
System Thinking

Life Long Learning

ประวัตผู้ิบรรยาย โดยย่อ



2005 2006

2000 2007 

20072000
Financial Crisis

SME Training Program in Japan

Family Business -> Global Context->Change->Challenge-> Strategy

20042003

2006
SME Training Program in Singapore SME Training Program in South Korea National Defence College

2nd Generation



2007 20092006 2008

2005 2nd Generation 2007 

20112005 2010

National Defence College

Ceo CM Night Safari2009 

Saw Mill 

Factory 2008

Family Business->Networking & Regional Business



บริบทการเปลี-ยนแปลง • ประวตัปิระสบการณ์ธรุกิจ





ChiangMai

University

Council Member

2012 2011 

2011 2012 2013

2013 

Honorary Doctorial of 

Entreprenuer

Fareasthern University

40Hectare of Hemp Farm inVientiane Lao PDR

Software House
X-Ray Digital

Honorary Doctorial 

Maejo University : 

Management 

Transformation



กลยทุธ์การเตรียมความพร้อมทางเศรษฐกิจจากประสบการณ์จริง





2010 20122011

2012 2011 2010 
สวนเกษตร วสิาหกจิลาวแฮมพ์

ภูเขาควาย 400ไร่

Community Mall

วสิาหกจิววิมอล์ล

กลยทุธ์การเตรียมความพร้อมทางเศรษฐกิจจากประสบการณ์จริง



North ChiangMai 

Univercity Council

Committee Member 

Maejo University

Council Committee 

Member

2010 2008 

2008 201220102009 2011

Honorary Doctorial 

Maejo University : 

Management 

2011 

IT Zone Meechok 

Transformation

2010 Meechok Plaza



Property Management & Holding Company->Risk Management

2013 2014 

The Kannas Service Apartment & Mini Mall

2015 2016 



Rimping Supermarket @ViewMall Lao PDR

vetgetable
5 color code

Innovative Market



โลกเปลี'ยนไป

ไทยเปลี'ยนแปลงในอตัราเร่ง

อนาคตไทยจะเป็น อยา่งไร

มองโลกอย่างเข้าใจ รู้ทนัความก้าวหน้าเทคโนฯ

รู้จุดมุ่งหมายของชีวติ ดาํเนินชีวติในทศิทีAถูกต้อง

การพลิกผัน Disruption สิAงเก่าถูกทาํลาย 

ต้องตั Fงสตรู้ิเท่าทนัการเปลีAยนแปลง

Where do you want to go?

City
Urban

คนปรับตวั ทนัไหม

แรงขบัเคลื'อน
ศตวรรษทีA 21 เศรษฐกจิ สังคมบนฐานเรียนรู้

เทคโนโลยีทีAลํ Fาหน้า Change -> Chance -> Challenge



• ดา้นการบริหาร : การวางแผนธุรกิจ ค่านิยมร่วม วสิยัทศัน ์พนัธกิจ โครงสร้าง  กลยทุธ์ ปัจจยัความสาํเร็จ 

วฒันธรรมองคก์ร  

• ดา้นบญัชีและการเงิน : งบดุล งบกาํไรขาดทุน การวเิคราะห์งบการเงิน งบกระแสเงินสด ระบบภาษีอากร

• ดา้นการตลาด : รูปแบบ ลกัษณะ ขนาด ส่วนแบ่ง เป้าหมาย ตาํแหน่ง พฤติกรรมผูบ้ริโภค ส่วนประสมการตลาด  

การพยากรณ์ยอดขาย

• ดา้นระบบปฏิบติัการ : การออกแบบ การผลิต สินคา้คงคลงั  การประกอบ การขนส่ง ขอ้มูลสารสนเทศ

• ดา้นทรัพยากรบุคคล : การวางแผน สรรหา คดัเลือก บรรจุแต่งตัQง   ฝึกอบรมพฒันา การประเมิน ผลตอบแทน 

สวสัดิการ สุขภาพความปลอดภยั  แรงงานสมัพนัธ์

การประกอบธรุกิจต้องมีการบริหารจดัการกี4ด้าน?

แผนธุรกิจ Business Plan



Business Components
1. Target Market ทําอยา่งไรจงึให้สนิค้าและบริการขายได้
2. Products & Services หรือจดัซื Oอสนิค้าอยา่งไรดีหรือถกูสดุ

3. Finance หาเงินมาจากไหน

วสิยัทศัน ์Vision
พนัธกิจ Mission

กลยทุธ์Strategy

ทิศทาง เป้าหมาย 

Direction Target

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย

StakeHolders

Customer NeedsCompetitiveness

การผลิต บริการProduction 

Service

การตลาด 

Marketing
การเงิน Finance การบริหารMng.

• เครื%องมือทางการเงิน 

• การวเิคราะห์งบการเงิน• บญัชีตน้ทุน Cost Oriented
• บญัชีการจดัการ Management
• ระบบบญัชี System
• การควบคุมภายใน

Strategy กลยทุธ์

• ลูกคา้ Customer Trend



แผนธรุกิจเปรียบเหมือนแผนที4หรือลายแทงนําทาง

๑. วัตถุประสงค์

๒. ความเป็นมาของธุรกิจ

๓. การวเิคราะห์อุตสาหกรรม และวเิคราะห์ตลาด

๔.๑ สภาวะอุตสาหกรรม และสภาวะตลาด สภาวการแข่งขัน

๔.๒ การแบ่งส่วนการตลาด และส่วนแบ่งทางการตลาด

๔.๓ แนวโน้มทางการตลาด

๔.๔ ตาํแหน่งการตลาด

๔.๕ การวเิคราะห์ปัจจยัธุรกิจ

๔. แผนบริหารจดัการ นโยบาย แผนกลยุทธ์ วสัิยทศัน์ พนัธกิจ 

เป้าหมายธุรกจิ  ปัจจยัสาํเร็จ

๕.โครงสร้างองค์กร ตาํแหน่ง หน้าทีO แผนบริหารบุคคล

๖. แผนการตลาด

๖.๑ ส่วนประสมการตลาด และกลยุทธ์การตลาด

๖.๑ เป้าหมายการตลาด กลุ่มลูกค้า

๖.๒ ประมาณการรายรับจ่าย 

๗. แผนการเงนิ บัญชี แผนสารสนเทศและการสืOอสาร

๘. แผนบริหารความเสีOยง



ทกุโมเดลธรุกิจนั :นประกอบกนัขึ :นเพื-อชว่ยให้เราตอบคําถาม e ข้อที-สําคญัที-สดุในการทําธรุกิจ คือ

• ทํา(สนิค้า)อะไร?

• ทําอยา่งไร?

• ทํา(ขาย)ให้ใคร? และ

• คุ้มคา่หรือไม?่

Business Model

โมเดลธุรกจิ และ แผนธุรกจิ



Business Model Canvas



• รุก
• รับ

• แก้ไข

• ป้องกัน

• KPI
• OKR



สินค้าทดแทน

Substitutes

อาํนาจ

ต่อรองของ

ลูกค้า

Customers

อาํนาจ

ต่อรองของ

Supplier

การเข้ามาของคู่แข่งขนัใหม่ ๆ

New Entry

สภาวะการ  

แข่งขนัในธุรกจิ

Competitors

Five Forces
Model

Michael E. Porter’s

Business Analysis





• ระบบขาย (SO) รับคืน 

ส่วนลดรับ

• ระบบบญัชีลูกหนีF  (AR)

• ระบบแคมเปญ (CP)

• ระบบคอมมิชชัPน (CM)

• Letter of Credit (LC)

• ระบบกระจายสินคา้ (DC)

• ระบบการส่งเอกสาร (MM)

• ระบบควบคุมคลงัสินคา้ (IC)

การนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยบริหารธุรกจิ :ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning)

• ระบบงบประมาณ (BG)

• ระบบเงินสดยอ่ย (PC) 

• ระบบเงินทดรอง (AD)

• ระบบเชค็และธนาคาร (CQ)

• ระบบการเงิน (FM)

• ระบบจดัซืaอ (OE)

• ระบบซืaอ (PO) ส่งคืน ส่วนลดจรับ

• ระบบบญัชีเจา้หนีa  (AP)

• ระบบบญัชี (GL)

ระบบการเงนิ งบประมาณ ระบบขาย ระบบซื Fอ

ระบบสนิค้าคงคลังStock 

ระบบบญัชี

• ระบบบญัชีแยกประเภท

POS โปรแกรมขายหน้าร้าน 

• ระบบทะเบียน 

ระบบบริหารงานบุคคลHRM

• ระบบเงินเดือน

• ระบบทะเบียนลูกคา้

ระบบลูกค้าสัมพนัธ์CRM

• ระบบสืiอสาร ปชส.

โปรแกรมจดัการระบบทรัพย์สิน :

Fixed Assets

โปรแกรมบริหารงานขาย CRM



การจดัทําบญัชีโดยคอมพิวเตอร์(Computerize Accounting)นั :นจะมีโครงหลกัดงัรูปภาพข้างบน เทียบการลงบญัชีด้วยมือ
(Manual) ก็จะสามารถอธิบายได้ดงันี :

g. สมดุรายวนัซื :อ เป็นการรับสนิค้าเข้าคลงั (Goods Receiving) การซื :อสด ซื :อเชื-อ เพิ-มหนี :และลดหนี : หรือสง่คืนสนิค้า

h. สมดุรายวนัขาย เป็นการขาย (Billing/Invoice) การขายสด ขายเชื-อ ตลอดจน การเพิ-มหนี :ลดหนี : หรือรับคืนสนิค้า
`. สมดุเงินสดจา่ย เป็นการจา่ยชําระหนี :(Supplier Payment) หรือการจา่ยเงินในระบบCash Book
e. สมดุเงินสดรับ เป็นการรับชําระหนี :(Customer Payment) หรือการรับเงินในระบบCash Book
i. สมดุรายวนัทั-วไป เป็นรายการปรับปรุงหรือรายการอื-นๆในระบบบญัชีแยกประเภท(General Ledger)

สมดุรายวนั 5 เลม่

งบดลุ งบกําไรขาดทนุ งบกระแสเงินสด งบต้นทนุผลติ

งบทดลอง 

บญัชีแยกประเภท 
ภาษีหกั ณ ทีFจ่าย  ภ.ง.ด.O  ภ.ง.ด.U ภ.ง.ด.YU

ภาษีมูลค่าเพิFม  ภ.พ.UZ  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  ภ.ธ.\Z

ภาษีเงนิได้ครึFงปี ภาษีเงนิได้นิตบุิคคลประจาํปี ภ.ง.ด.YO ภ.ง.ด.YZ

งานบญัชี

รายงานสนิค้าคงเหลือ  บญัชีลูกหนี = บญัชีเจ้าหนี = บญัชีทรัพย์สนิ



สินทรัพย์  YYY
หนี-สินหมุนเวยีน ระยะเวลาชาํระไม่เกิน 1 ปี

• เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร xxx

• เจา้หนีFการคา้ xxx

• เงินกูย้มืระยะสัFน xxx

• ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย xxx

ทุน YYY

งบดุล

งบกาํไรขาดทุน Profit &Loss
รายรับ YYY รายจ่าย YYY  

(กาํไร)(ขาดทุน)

สินทรัพย์หมุนเวยีน

•เงนิสด xxx       

•เงนิฝากธนาคาร xxx

•ลูกหนี- xxx

•สินค้าคงเหลือ xxx

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

•ทีPดิน xxx

•อาคาร xxx

•เครืPองจกัร xxx

•รถยนต์ xxx

หนี7สิน            YYY

หนี =สินไม่หมุนเวียน ระยะเวลาชําระเงินเกนิ 1 ปี

• เงินกู้ ยืมระยะยาว

• พนัธบตัรเงินกู้

• หุ้นกู้

• ชาย                                   xxx
• รายได้อื8น xxx

• ต้นทนุสนิค้าขาย              xxx
• คา่ใช้จา่ยในการบริหาร      xxx
• คา่ใช้จา่ยในการขาย       xxx
• คา่ใช้จา่ยทางการเงิน         xxx

พื #นฐานที)มั)นคงสู่อนาคตที)สดใส(ครองตน) 
Current Ratio อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน=ส/ทหมุนเวยีน/หนี1 สินหมุนเวยีน

ความสามารถการจดัการหนีC=หนีC/ทุน



ประเภทภาษใีนประเทศไทย
1.ภาษีบุคคลธรรมดา อตัรากา้วหนา้
2.ภาษีนิติบุคคล 15-20% จากกาํไรสุทธิ
3.ภาษีของเงินปันผลและการแบ่งกาํไร 10%
4.ภาษีมูลค่าเพิLม 7->10%
5.ภาษีหกั ณ ทีLจ่าย

6.อากรแสตมป์
7.อากรศุลกากร 
8.ภาษีสรรพสามิต
9.ภาษีโรงเรือนและทีLดิน 12.5%
10.ภาษีทีLดินและภาษีบาํรุงทอ้งทีL
11.ภาษีป้าย
12.การประมาณการและการชาํระภาษีกลางปี
13.ภาษีมรดก

รวมภาษีทุกประเภทในไทย

ประมาณ 45%GDP





Management Concept (หลกัทาํ ครองงาน)

การบริหารคือการวางแผนล่วงหน้าตามตารางและดาํเนินตามที:กาํหนดไว้และทบทวน

สิ:งที:ได้ทาํไปแล้ว

1. การบริหารงาน  

2. การบริหารคน บริหารใจ บริหารทมี

3. การบริหารบัญชี การเงนิ ทรัพย์สิน

4. การบริหารความรู้

5. การบริหารความเสี%ยง

กลยทุธ์การบริหารStrategy กลยทุธ์



การสร้างบุคลากรในการทาํงานรองรับภาคอุตสาหกรรมดจิทิลั
หลักสูตรต่างๆรวมถงึวธีิการสอนมีความทนัสมัยและพร้อมไหม?
อาจารย์มีความทนัสมัยและพร้อมไหมมีประสทิธิภาพมากน้อยแค่ไหน? 5G Communication:

Laptop5G, Internet TV, Smart Space
Digital Technology:

Fintech, Blockchain, AI, AR, Big Data,  
E-Learning, IoTs, 

Machine & Robot : 
Deep Learning, Autonomous Things, 
autonomous taxi – GM, Neural Device  

Electric Vehicles:
Big Bike-Harley Davidson, 
Hybrid Car Volvo>EV Car, Solar Park

Cloud & Quantum Computing : 
Empower Edge, SpaceX gigabit -Elon Mask

Foldable Mobile:  
Samsung GalaxyX ,Foldable Motorola Razr,
LG, Foldable Iphone, Huawei  





ยคุที& (

เกษตรกรรม

อุตสาหกรรม

พื5นฐาน

อุตสาหกรรม

ใชเ้ทคโนโลยี

ยคุที& 2
ยคุที& 3

ธุรกิจ นวตักรรม

และความคิดสร้างสรรค์

ยคุที& 4

ผสาน 

Bio + Physic + Digital

บริบทการเปลีFยนแปลงภายนอกประเทศ  

ยุคของความปัAนป่วนโกลาหล Age of Disruption 

Knowledge Worker 
Skill Labor

Skill Farmer 

Artificial Intelligence(AI) 

***** When pattern are broken, the happen of new world *****

องคค์วามรู้และการประยกุตใ์ชเ้ปลี&ยนแปลงไปสิ5นเชิง ตอนนี5 เราเหมือนอยูใ่นระยะดกัแด ้

(Metamorphosis) เราอาจจะรู้สึกอึดอดักบัการเปลี&ยนผา่นไปสู่โลกใหม่ เราจะรู้สึกดีขึ5นเมื&อเรา

กลายเป็นผเีสื5อ 

1.New Culture of Living

2. New Culture of Doing Business

3. New Culture of Working

4. New Culture of Learning 

6

8

4
3

5

7

2
1

GDP Growth

2500
2536

2537
2560

ยคุประเทศไทย

Covid-19



หนี #ที)ต้องเฝ้าระวัง

หนี $ครัวเรือน หนี $ SMEs กลุ่มปรับโครงสร้าง กลุ่มNPL
11.7 
ล้านลบ.

4.21 
แสนลบ.

9.7 
แสนลบ.

9.5 
แสนลบ.

รายได้ของชาวบ้านทกุ

วนันี :เพิ-มไมท่นัการเพิ-ม
ของหนี : สว่นบคุคล หนี :

ผอ่นบ้าน หนี :เพื-อธรุกิจ 

หนี :ยานยนต์ และหนี :

บตัรเครดติ 

หนี :ครัวเรือน 3-4 ไตรมาสที-เพิ-มตอ่เนื-องมาถงึระดบั  jk.j % ของจีดีพี (ผลผลติมวลรวมของประเทศ) ถ้าผนวกหนี : กยศ. กบั หนี :นอก

ระบบด้วย หนี :ครัวเรือนรวมเบด็เสร็จจะสงูถงึ g`m-gem% หมายความวา่รายได้เดือนละ gmm บาท แตเ่ป็นหนี : g`m-gem บาท

ถ้าเมื-อใดหนี :ครัวเรือนพุง่ถงึ ke% ของจีดีพี เพราะเมื-อนั :นมีโอกาสที-จะเกิดปรากฎการณ์

ชาวบ้านหยดุชําระหนี :  ไมใ่ชเ่พราะเบี :ยว แตส่ิ :นเนื :อประดาตวักนัถ้วนหน้า



มาตรการช่วยเหลือลูกหนี F

บตัรเครดติ

Personal Loan

เช่าซื Fอ/ลิสซิAง

บ้าน/SMEs

ระยะทีA 1

ผ่อนขั FนตํAา5%
ปรับเป็นกู้ยาว

พกัต้น-ดบ.3เดอืน 

ลดค่างวด30%

พกัต้น-ดบ.3เดอืน 

พกัต้น 6 เดอืน

พกัต้น 3เดอืน 
ลดดบ.ตามสถานการณ์

ระยะทีA 2

ดบ.ไม่เกนิ 12%/ปี

ปรับเป็นกู้ยาว 48งวด

เงนิก้อน

ลดผ่อนขั =นตํFา

ปรับเป็นกู้ยาว 48งวด

เลืAอนส่ง 3งวด
ลดค่างวด ยืดหนี F

เลืAอนส่ง 3งวด
ลดค่างวด ลดดอกเบี Fย

เงนิงวด

ดบ.ไม่เกิน 22%/ปี

ลดค่างวด 30%



8 ทางเลือกปรับโครงสร้างหนี $



แนวทางแก้หนี $เสีย

ลดต้นทนุทางการเงนิให้ลูกหนี =พอหายใจกลับมาฟื=นฟูธุรกิจ 

• BOTบงัคับหรือต่อรองธนาคารพาณิชย์ได้จริงหรือ
• การเข้าถงึแหล่งเงนิ ต้องการกู้ใหม่ กู้เพิFม

• ตดิบโูร ตดิNPL
• รอมชอมหนี =เกนิกาํหนด

• บ้านตดิ บสย.

• มาตรการช่วยลูกหนี =ภาคอสังหาฯ ท่องเทีFยว โรงงาน

• การเอาทรัพย์ทีFโดนธนาคารยดึมาขายได้ไหม

• ต้องการลดยอดผ่อนน้อยสุดเวลาผ่อนมากสุด

• รอมชอมหนี =เกนิกาํหนด

• บ้านตดิ บสย.







สินทรัพย์  YYY
หนี-สินหมุนเวยีน ระยะเวลาชาํระไม่เกิน 1 ปี

• เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร xxx

• เจา้หนีFการคา้ xxx

• เงินกูย้มืระยะสัFน xxx

• ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย xxx

ทุน YYY

งบดุล

งบกาํไรขาดทุน Profit &Loss
รายรับ YYY รายจ่าย YYY  

(กาํไร)(ขาดทุน)

สินทรัพย์หมุนเวยีน

•เงนิสด xxx       

•เงนิฝากธนาคาร xxx

•ลูกหนี- xxx

•สินค้าคงเหลือ xxx

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

•ทีPดิน xxx

•อาคาร xxx

•เครืPองจกัร xxx

•รถยนต์ xxx

หนี7สิน            YYY

หนี $สินไม่หมุนเวียน ระยะเวลาชําระเงินเกนิ 1 ปี

• เงินกู้ ยืมระยะยาว xxx
• พนัธบตัรเงินกู้ xxx
• หุ้นกู้ xxx

• ชาย                                   xxx
• รายได้อื8น xxx

• ต้นทนุสนิค้าขาย              xxx
• คา่ใช้จา่ยในการบริหาร      xxx
• คา่ใช้จา่ยในการขาย       xxx
• คา่ใช้จา่ยทางการเงิน         xxx

พื #นฐานที)มั)นคงสู่อนาคตที)สดใส(ครองตน) 
Current Ratio อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน=ส/ทหมุนเวยีน/หนี1 สินหมุนเวยีน

ความสามารถการจดัการหนีC=หนีC/ทุน

ตราสารทนุ

พนัธบตัรรัฐบาล

ตราสารหนี =

หุ้นกู้



สัญญาและสทิธิWเป็นของคู่กันกับ ตราสารอนุพนัธ์

•สญัญา หมายถงึ ข้อตกลงที4คูส่ญัญาทั Gง H ฝ่ายตกลงทําสญัญากนั ดงันั Gนต้องทําตาม ถ้าไมทํ่าตามอาจจะถกูปรับ
หรือถกูลงโทษ

•สทิธิM หมายถงึ สิ4งที4เราได้มาหรือซื Gอมา แล้วทําให้เรามีสทิธิMทําตามเงื4อนไขของสิ4งที4ซื Gอมา เชน่ เราซื Gอบตัรคอนเสร์ิต
มาเราก็มีสทิธิMไปดคูอนเสร์ิต เป็นต้น

ประเภทของตราสารอนุพนัธ์

เอาละ่ รู้จกัสทิธิMกบัสญัญากนัแล้ว เราก็มาทําความรู้จกักบัตราสารอนพุนัธ์ได้แล้วละครับ โดยตราสารอนพุนัธ์แบง่

ออกเป็น T ประเภท คือ Forward, Futures, Swap ที4เป็นสญัญา และOption ที4เป็นสทิธิM

ตราสารทุน เช่น หรือ “หุ้น” คือ สิ-งที-กิจการออกให้กบัผู้ลงทนุเพื-อแสดงสทิธิqความเป็นเจ้าของตามสดัสว่นที-ถือครอง ยิ-งมี

สดัสว่นการถือหุ้นมากเทา่ไหร่ ก็ยิ-งมีสทิธิqความเป็นเจ้าของมากขึ :นเทา่นั :น

ตราสารหนี F เช่น หุ้นกู้  พนัธบตัรรัฐบาล

กองทุนรวม

สินทรัพย์ทางการลงทนุจะแบ่งออกเป็น เป็น X ประเภท
คือ ตราสารทนุ (หรือหุ้นนัTนเอง) ตราสารหนี O (เชน่ พวกหุ้นกู้ตา่งๆ) กองทนุรวม การลงทนุ

ทางเลือกอืTนๆ (เชน่ ทองคํา หรืออสงัหาริมทรัพย์) และตราสารอนพุนัธ์



เครืAองมือทางการเงนิFinancial Instrument คือสัญญาเพืAอให้ได้รับ-จ่ายเงนิสด

ทางบัญชีเครืAองมือทางการเงนิแบ่งได้เป็นสินทรัพย์และหนี Fสิน ขึ Fนกับสัญญาทาํขึ Fนเป็นฝัA งไหน

มาตรฐานการบัญชี TAS (Thailand Accounting Standard)
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิTFRS (Thailand Financial Reporting Standards) 

TFRS9 ออกประกาศมาล้มมาตรฐานการบัญชีหลายฉบับใช้ตั7งแต่1มกราคม 2563 ล้มการลงทุน(หุ้นทุน หุ้นกู้

ตราสารทุน ตราสารหนี7) หนี7สูญ(การคาํนวณหนี7สูญ) ลูกหนี7 (การปรับโครงสร้างหนี7) กองทุน ประกันภัย

1)รับรู้เครืAองมือทางการเงนิยังไง เมืAอไร การตมูีลค่า รายงานอยู่ส่วนไหนของกาํไรขาดทนุ

2)การด้อยค่าImpairmentแตกต่างจากมาตรฐานเก่าเช่นค่าเผืAอหนี Fสงสัยจะสูญ

3)บญัชีการป้องกันความเสีAยง Hedge Accounting

ตวัอยา่ง: ขายสินค้า เดบติ Trade Account Receivable (ลูกหนี Fการค้า)
เครดติ สนิค้าคงเหลือ

มีสัญญาไหม?
รับรู้ลูกหนี F?วัดมูลค่า? สิ Fนงวดลงบญัชี?
การด้อยค่าลูกหนี F- ค่าเผืAอหนี Fสงสัยจะสูญ





















: อะไรทีAไม่ใช่เครืAองมือทางการเงนิไม่ใช่สัญญาเพืAอให้ได้รับจ่ายเงนิสด
เช่น -ซื FอทีAดนิ อาคาร อุปกรณ์ แต่ดนัตดิหนี F(เงนิกู้ยืม)เพืAอซื Fอสินทรัพย์

-ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า (สินทรัพย์ไม่มีตวัตน) การใช้ประโยชน์ทีAดนิไม่ใช่เงนิสด

-Contract Asset ลูกหนี Fรอการรับรู้เช่นขายแอร์ส่งไปแต่ยังไม่ตดิตั Fง
-หนี FสินทีAเกีAยวกับสัญญาเช่า (Leased) การด้อยค่าใช้ฉบบันี F

: ถ้าบริษัทเงนิเหลือ เงนิลงทนุ ซื Fอหุ้นกู้ (ได้ดอกเบี Fย) ตั_วแลกเงนิ ตั_วสัญญาใช้เงนิ 

พนัธบตัร (เราเป็นเจ้าหนี F) หรือลงทนุซื Fอหุ้นทนุ(ตราสารทนุ) ในตลาดหลักทรัพย์

เครืAองมือทาง

การเงนิ?

ตวัอย่าง

: การรับรู้โดยมูลค่ายุตธิรรมเช่น ใบกาํกับสินค้า เงนิลงทนุซื Fอตราสารหนี F ตราสาร

ทนุ(ค่าใช้จ่ายทาํรายการต้องรวมด้วย)



งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ

รายได้

-ต้นทนุขาย

-ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

EBIT(Earning Before Interest Tax)

ดอกเบี Fย

ภาษี

Net Income
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืAน

รายการทีAจะบนัทกึในPL
รายการทีAจะไม่บนัทกึในPL

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

Bottom Line

P/L

OCI
Other Complehensive Income





จดัประเภท
1) Business Model รูปแบบธุรกจิ จัดการซื Fอหุ้นทนุ ถือครบเกบ็ดอก ได้เงนิต้น...
2) Cash Flow Characteristics

(Solely Payment of Principles + Interest) SPPI

วัดมูลค่า
1)Amortized Cost ราคาทนุตดัจาํหน่าย
2)FVPL Fare Value ราคายุตธิรรมเข้างบกาํไรขาดทนุ

3)FVOCI ราคายุตธิรรมเข้าOCI

นักลงทนุชอบ

สอบบญัชีรู้
เครืAองมือการเงนิมีลักษณะได้ต้น..ดอก ตราสารหนี F

วธีิการจัดสินทรัพย์เป็นไปตามรูปแบบธุรกจิ

Present Value Table จ่ายดอก ต้น?
ต้องปรับราคาปิดหุ้นวันนั Fนๆ

คดิราคาDiscount Cash Flow

: ลูกหนี Fเงนิให้กู้ยืม รูปแบบธุรกจิถือจนครบ เงนิต้น+ดอกเบี Fยรับ Amortize Cost
ถ้าจะถือแล้วขาย ต้องใช้FVOCIต้องเอามูลBook Value มาปรับยุตธิรรมปรับ

กาํไรขาดทุนจากการขาย Recycle จะเกดิจริงเมืAอขายจริง > P/L

ตวัอย่าง















Expected Loss Model การคาดการการสูญเสียในอนาคต มี 2ความหมาย 1)มองไปข้างหน้า และ2)ทางสถติิ

TFRS9 ล้มระบบคาํนวณค่าเผืAอหนี Fสูญ หนี Fสูญ-> การด้อยค่า Impairment

Expected Value มีความหมายทางสถิตมีิการคํานวณคาดการณ์การด้อยคา่ในอนาคต Forward Looking

Expected Value
Scenario Loss Probability O/L
Covid 500mb.           0.5               250mb.
Covid+Mob 800mb.          0.5               400mb.

EV 650mb.
จากลูกหนี F 3,000mb.
ค่าเผืAอ +650-ต้นงวด
การบนัทกึการด้อยค่า 

ภายใน         12เดอืนหรือทนัที

ตวัอย่าง

Credit Risk
-มีโอกาสไม่ได้
รับเงนิคืน

-ดปูระวัติ
-ความสามารถ

-เงืAอนไข

-หลักประกัน

ล้มการพยากรณ์ในอดีต

บนัทกึImpairment
ใช้Simplified Approachแทน
-Trade Receivableใช้Invoice =Amortize Cost
-Contract Asset
-Lease Receivable



Simplification (Provision Metrix)

ECL%(Expected Credit Loss)

Within Maturity.                                   0.50
1-30 days                                                0.50
31-91 days                                              5.60

- -
- -
- -

Default Debt                             xxxx *  100 

ถ้าเป็นธนาคารใช้วธีิ General Approach 3 ขั Fนตอน

-ลูกหนี F Performing    -ลูกหนี Fถูกจัดชั FนCredit RiskเพิAมมีปัญหาต้องประเมนิใหม่

-ลูกหนี Fผิดสัญญาชาํระหนี Fต้องประเมนิการด้อยค่าต้องประเมนิทั Fงสัญญา 

Loss
เดมิ ใหม่(งบเปลีAยนทาํให้หนี Fสูญบานออก)



เงนิลงทนุในตราสารทนุ(ไม่ใช่ Hold to Collect)  เป็นลงทุนเพืAอขาย Capital Gain กาํไรขายลงซื Fอ

เงนิลงทนุในตราสารหนี F(หุ้นกู้พนัธบตัร) โครงสร้างCFไม่ต่างกับเงนิให้กู้ยืม เงนิต้นมีดอกเบี Fยแน่นอน

Business Model –Hold to Collect ใช้ Amortize Cost ->ดอกเบี FยFVTPL
Hold and Sale ใช้ FVOCI 

ส่วนต่างเอาเข้า OCI

ใช้หลกับนัทกึเป็น FVTPL จะไมใ่ช้ราคาทนุ Cost ทีTได้มา (นกับญัชีชอบให้กิจการ Smooth 
Income)หากต้องการบนัทกึแบบFVOCI เราสามารถขอผู้สอบบญัชีเลือกได้เพราะเป็น
Business Model เลอืกได้แตเ่ปลีTยนไมไ่ด้เขาอนญุาต เช่น เป็นการลงทนุเพืTอเป็นคูค้่า เป็น

รายการทีTไมส่ามารถRecycle เข้า กําไรขาดทนุได้ การด้อยคา่สามารถประเมินวนัได้มาและทกุสิ Oน

งวด ทําให้ไมส่ามารถแตง่บญัชีได้Manipulate
เงนิลงทนุในตราสารอนุพนัธ์ แบง่ออกเป็น[ประเภท คือ Forward, Futures, Swap ทีTเป็น

สญัญา และ Option ทีTเป็นสทิธิ] ลงบนัทกึFVTPLไมอ่นญุาตให้มีลกูเลน่ เชน่บริษัทซื Oอสนิค้าคงเหลือ
เกิดเจ้าหนี Oอตัราแลกเงินผนัผวนจงึซื Oอ Forward(Host) หากเป็นCommodity ซื OอForward



















The Limits to Growth (1972)
Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jørgen Randers



โทมัส แอล ฟรีดแมน
นักเขียน/ผู้ส่ือข่าว





3 แรงขับเคล่ือนโลก
ในศตวรรษที่ 21

เทคโนโลยี โลกาภวิัฒน์ ระบบนิเวศ



ตัวขับเคล่ือน

- สภาวะอากาศปรวนแปร
- ขาดแคลนแรงงาน
- ปัจจยัการผลติถดถอย
- ประชากรมากขึน้



AGRI

WATER

SOIL

PESTS

LABOR

YIELD

MARKET

WASTESEEDS

CROSS
POLLINATIONS





Eliminate Combine Rearrange Simplify



Indoor Vertical Farming

Why

What-if

How To

Eliminate Combine Rearrange Simplify



Autonomous Driving Tractors

Why

What-if

How To

Eliminate Combine Rearrange Simplify



Farm Drones & Robotics

Why

What-if

How To

Eliminate Combine Rearrange Simplify



Satellite Imagery & Sensors

Why

What-if

How To

Eliminate Combine Rearrange Simplify



Artificial Intelligence & Robot Vision

Why

What-if

How To

Eliminate Combine Rearrange Simplify



Block Chain

Why

What-if

How To

Eliminate Combine Rearrange Simplify



Gene Editing

Why

What-if

How To

Eliminate Combine Rearrange Simplify



Cells or Tissue Culture & Bioreactors

Why

What-if

How To

Eliminate Combine Rearrange Simplify







สมดุลแห่งอนาคต
คือการอยู่ที่ใจกลางของพายุ

ต้องวิ่งเข้าหา และ ต้องปรับตัวอยู่เสมอ



























ประเทศเมียนม่าร ์และพื้นทีเ่กษตรกรรม





ประเทศ สปป. ลาว และพื้นทีเ่กษตรกรรม









ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ











นวัตกรรม  Innovation 
ส่ิงท่ีคิดค้น ประดิษฐ์ ข้ึนใหม่ ต่อยอดและทําให้เปล่ียนแปลงไป
และมีผลต่อธุรกิจและเศรษฐกิจ มีความต้องการของส่ิงน้ัน 

ประเภทของนวัตกรรม
v    นวัตกรรมผลิตภันฑ์ ( Product Innovation )
v    นวัตกรรมกระบวนการ ( Process Innovation )
v    นวัตกรรมบริการ ( Service Innovation ) 

ประโยชน์และเปา้หมายของนวัตกรรม
v    การพัฒนาคุณภาพของสินค้า หรือ บริการ
v    การลดต้นทุนการผลิต
v    พัฒนาข้ันตอนการผลิต และการดําเนินงาน
v    การขยายขอบเขตธุรกิจ ด้วยการพัฒนาสินค้าใหม่เพ่ือขยายตลาด





v  ความคิด ความตั้งใจ ความรู้ พัฒนา เปล่ียนแปลง 

v  ศึกษาดูงาน รับการอบรม จากสถาบันฯ 

      ทางนวัตกรรมต่างๆ นํามาต่อยอดในธุรกิจที่ประกอบการ 

v  ศึกษาดูงานแสดงสินค้าในประเทศ

     ต่างประเทศ เพื่อให้เกิดแนวคิด นํามาพัฒนาผลิตภัณฑ์  

กลุ่มผู้ประกอบการ

ความสามารถการแข่งขันด้วยนวัตกรรม



การพัฒนา นวัตกรรม

v    การศึกษาเอกสารแนวคิดหลักการ

v    การเลือกและการวางแผนสร้างนวัตกรรม

v    สร้างและพัฒนานวัตกรรม

v    การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม 

v    ปรับปรุงนวัตกรรม



v นวัตกรรมการดูแลสุขภาพ

v ธุรกิจนวัตกรรมอาหารออกแบบสําหรับโรค 

v ธุรกิจนวัตกรรมสมุนไพรเพื่อกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

v ธุรกิจนวัตกรรมอุตสาหกรรมปอ้งกันประเทศเพื่อความมั่นคงและกิจการ

v ธุรกิจนวัตกรรมท่องเที่ยว 

v ธุรกิจนวัตกรรม Smart Logistic /  

อุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้เทคโนโลยี IoT

1.   ส่งเสริมการสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ

2.  สร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรม

3.  ยกระดับทักษะและความสามารถทางนวัตกรรมของกลุ่มเปา้หมาย

http://www.nia.or.th



1. ศูนย์รวมข้อมูลนักวิจัย

2. เอกสารวิจัย ผลงานวิจัย 

3. การประชาสัมพันธ์

1. สนับสนุนการทําวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม

2. บริการข้อมูลด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ

3. บริการข้อมูลสิทธิประโยชน์ และการสนับสนุนทางด้านการเงิน

http://www.tnrr.in.th

http://www.nstda.or.th



**อํานาจในการพิจารณาอนุมัติโครงการ เป็นสิทธิของ สนช. แต่เพียงฝ่ายเดียวและให้ถือเป็นท่ีส้ินสุด**



v ประเทศท่ีประสบผลความสําเร็จ จาก Research & Development และ 

Innovation

v ผล R & D ของมหาวิทยาลัยของไทย และผลต่อ การพัฒนา สังคม และ

ประเทศ 

v การจดทะเบียนลิขสิทธิ ์และ คุณภาพของ R & D ท่ีจะนําไปต่อยอด

พัฒนาเชิงเศรษฐกิจและสร้างสรรค์ 

v สิทธิบัตร เน้น Outcome เชิงนวัตกรรมสร้างสรรค์เศรษฐกิจและพาณิชย์  

v มหาวิทยาลัย ต้องปรับเปล่ียนหลักสูตร ควบคู่กับการวิจัย เน้นงานวิจัย

เพ่ือการสร้งสรรค์นวัตกรรม 

นวัตกรรม และ การพัฒนาประเทศ



v  หน่วยงานรัฐร่วมกับมหาวิทยาลัย ศึกษา วิจัย ปรับยอด 

     ยกระดับ สินค้าเกษตรโดยนวัตกรรมเพ่ือการส่งออก 

     โดยมีการเพ่ิมมูลค่าให้สูงข้ึน

v  วิจัย พันธ์ุพืช ให้ได้ผลผลิตท่ีสูง และ มีการต้านทานโรค

v  ปรับเปล่ียน วิธีการบริหารจัดการน้ําท้ังระบบท่ัวประเทศ 

      ต้ังแผนพัฒนาภายใน 10 ป ีทุกภาคของประเทศ โดยใช้

      นวัตกรรม

v จัดระบบโลจิสติคให้มีต้นทุนท่ีต่ําลง 

      อาทิ ระบบราง และทางน้ําแทนการใช้การขนส่งทางบก

กลุ่มนวัตกรรมการเกษตร

การพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศด้วยนวัตกรรม



v  หน่วยงานภาครัฐร่วมศึกษาคู่แข่งขัน เพ่ือใช้วางกลยุทธ์การเพาะปลูก

     ชนิดของพืขพันธ์ุ  อาทิ  GISDA 

v  ส่งเสริมการตลาดสินค้าไทยในตลาดโลก วางยุทธศาสตร์การค้า 

v  จัดตั้งหน่วยงานทําระบบเกษตรแปลงใหญ่ เพ่ือลดต้นทุนการผลิต

v   วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธ์ุพืชหลักของประเทศ ทดแทนการนําเข้า 

      และลดต้นทุน

v  วิจัยปุย๋ ยาฆ่าแมลง ท่ีประหยัด และได้ผล ลดการนําเข้าและ ต้นทุน

v จัดให้ เกษตรตําบล / อําเภอ เจ้าหน้าท่ี  ให้คําแนะนําการ เพาะปลูก ดูแล

     และการเก็บเก่ียว

v  ให้หน่วยงานภาครัฐ และ มหาวิทยาลัย ร่วมมือ  ศึกษาวิจัย   ฝึกอบรม แนะนํา

     เกษตรกร    

นวัตกรรมการเกษตร (ต่อ) 



v  ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวภายในประเทศ อาทิเช่น ร่วมมือ

      จัดให้มีท่ีพักในพ้ืนท่ีอุทยาน ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โดยอาจร่วมลงทุน

      โดยภาคเอกชน

v  อํานวยความสะดวกในการขอวีซ่าท่องเท่ียว และระยะเวลา

      ท่ีอยู่อาศัยในประเทศ

v  ให้สิทธิพิเศษแก่ผู้สูงวัย Long Stay อํานวยความสะดวก

      ให้ครบวงจร ธุรกิจนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ

v  สร้างแหล่งท่องเท่ียวใหม่ๆ 

v  ยกระดับความปลอดภัย ให้นักท่องเท่ียว 

นวัตกรรมการท่องเที่ยว



เส้นทางคมนาคมเชื่อมโยง

ประเทศสมาชิก 

อนุภาคีลุ่มแม่นํ้าโขง

Greater

Mekong

 Subregion;

GMS







v อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

v อุตสาหกรรมอิเลกทรอนิกส์

อัจฉริยะ

v อุตสาหกรรมการเกษตรและ

เทคโนโลยีชีวภาพ

v อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร

v อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวกลุ่ม

รายได้ดี และ การท่องเท่ียวเชิง

สุขภาพ

v อุตสาหกรรมหุ่นยนต์

v อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

v อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

v อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพ และ 

เคมีชีวภาพ

v อุตสาหกรรมดิจิตัล

v อุตสาหกรรมปอ้งกันประเทศ

v อุตสาหกรรมการพัฒนาบุคลากร 

และ การศึกษา



Ø  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

Ø  อุตสาหกรรมยานยนต ์

Ø  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

Ø  อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 

Ø  อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร

Ø  อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 

Ø  อุตสาหกรรมการแพทย์แบบครบวงจร 

Ø  อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 

Ø  อุตสาหกรรมดิจิทัลต่างๆ





นวัตกรรมไทย ในงาน CES 2021

OBODROID
หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย

Bederly
เตียงอัจฉริยะ ปรับท่าทางด้วย AI

Rabbit Candy 
เคร่ืองชงค็อกเทลอัตโนมัติ

FaSAC
Smart Farming ควบคุมด้วย IoT

Automa
หุ่นยนต์สัตว์เล้ียงปัญญาประดิษฐ์

Algaeba
เคร่ืองนับลูกสัตว์น้ําด้วยระบบ AI



ตัวอย่างนวัตกรรม

BreadBot
เคร่ืองผลิตขนมปังครบวงจร

Hyundai Elevate
รถยนต์มีขา

DocDot App AI
แอพหมอ วินิจฉัยทางไกล

Energy Ssquare
แผ่นชาร์จไร้สาย 

Lawer Bot
ท่ีปรึกษากฏหมายฟรี ในอุปกรณ์ 

Genny
เคร่ืองผลิตน้ําด่ืมจากอากาศ 



กล้วยทานได้ท้ังเปลือก

ข้าวยักษ์

นวัตกรรมทางด้านเกษตรกรรม

สมาร์ทฟาร์ม

โดรนเพ่ือการเกษตร





Email : kasitpk@gmail.com



ส่องเทรนดอ์าหารแหง่อนาคต 2021

สมิต ทวเีลิศนิธิ

กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท นิธิฟู้ ดส ์จ ากดั

และ CEO ของ Let’s Plant Meat



สุขภาพเรา สุขภาพโลก



1. รสชาติ รสนิยม

2. ส่ิงส าคญั สารส าคญั

3. ลดเน้ือ ลดโลกรอ้น

3 เทรนดห์ลกั



Soy sauce & fruit

Sweet & Umami

Miso-maple butter

White chocolate custard with miso caramel

https://www.getflavor.com/sweet-umami/

20211. รสชาติ รสนิยม



Sweet & Hot

Hot Honey

https://mikeshothoney.com/

1. รสชาติ รสนิยม 2021



1. รสชาติ รสนิยม

Coffee Everything
Soft drink

Snacks

Cereals

2021



2. ส่ิงส าคญั สารส าคญั

Copaiba, Legal CBD

Soft drink

Snacks

2021

Chocolate

https://spoonshot.com/blog/2020/09/03/food-trend-predictions-for-2021/



2. ส่ิงส าคญั สารส าคญั 2021

แกอ้กัเสบ 

แกป้วด

แกก้งัวล

อยากอาหาร

ตา้นเซลลม์ะเร็ง

แกค้ล่ืนไสจ้ากคีโม



2. ส่ิงส าคญั สารส าคญั 2021

Copaiba Tree
Origin Brazil



2. ส่ิงส าคญั สารส าคญั 2021

Allulose
Found in Wheat
70% Sweetness

10% Calories



2. ส่ิงส าคญั สารส าคญั 2021

Chickpea
High Protein, Folate,

Iron, Phosphorous



2. ส่ิงส าคญั สารส าคญั 2021

Aquafaba
Egg & Milk Replacer



2. ส่ิงส าคญั สารส าคญั 2021

Vegan Desserts



2. ส่ิงส าคญั สารส าคญั 2021

Microgreens

3 to 40 times more nutrients
than the mature plants



2. ส่ิงส าคญั สารส าคญั 2021

Microgreens
Salad, Sandwich, etc



2. ส่ิงส าคญั สารส าคญั 2021

Postbiotics
Byproducts of fermentation

by bacteria
Promote immune system

and overall health



2. ส่ิงส าคญั สารส าคญั 2021

Kefir Kimchi Sauerkraut



3. ลดเน้ือ ลดโลกรอ้น

สภาวะโลกรอ้นมีจริงไหม?



3. ลดเน้ือ ลดโลกรอ้น

https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1785569/revised-forecast-puts-bangkok-underwater-by-2050

กรุงเทพมหานคร 2050



3. ลดเน้ือ ลดโลกรอ้น

ใครจะเล้ียงเราในปี 2050



3. ลดเน้ือ ลดโลกรอ้น

สตัวเ์ป็นระบบผลิตอาหารท่ีใชท้รพัยากรมาก



• ไมม่ีอาหารเล้ียงคนถึง 10,000 ลา้นคน

• การเล้ียงสตัวใ์ชท้รพัยากรสงูมาก

• เราเส่ียงต่อผลกระทบสภาวะโลกรอ้น

• เราไม่มีโลกใบท่ีสองใหย้า้ยไปอยู่

3. ลดเน้ือ ลดโลกรอ้น

ท าไมเราตอ้งสนใจเร่ืองน้ี



3. ลดเน้ือ ลดโลกรอ้น

นวตักรรมโปรตีนทางเลือก

จากแมลง จากพืช จากเซลล์



3. ลดเน้ือ ลดโลกรอ้น

การเล้ียงแมลงใชท้รพัยากรน้อยกวา่



3. ลดเน้ือ ลดโลกรอ้น

ขั้นตอนการท าโปรตีนจากแมลง

เศษอาหาร

แมลงวนัลาย

ปุ๋ย น ้ามนั

โปรตีนขยายพนัธุ์

หนอนแมลง

ร่อน
แยก

น ้ามนั

อบและ

ป่น



3. ลดเน้ือ ลดโลกรอ้น



3. ลดเน้ือ ลดโลกรอ้น

ผลิตภณัฑอ์าหารท าจากโปรตีนแมลง



3. ลดเน้ือ ลดโลกรอ้น

โปรตีนจากการเพาะเล้ียงเซลล์

เน้ือจากหอ้งแล็ป



เบอรเ์กอรร์าคา £200,000 

ของ มารค์ โพสท์

BBC 2012

3. ลดเน้ือ ลดโลกรอ้น



3. ลดเน้ือ ลดโลกรอ้น

ขั้นตอนการเพาะเล้ียงเซลล์

เซลลก์ลา้มเน้ือ ถงัเพาะเซลล์

สารละลาย

และอาหาร

แปรรปู



3. ลดเน้ือ ลดโลกรอ้น

ขั้นตอนการเพาะเล้ียงเซลล์



3. ลดเน้ือ ลดโลกรอ้น



3. ลดเน้ือ ลดโลกรอ้น



3. ลดเน้ือ ลดโลกรอ้น

เน้ือจากพืช



3. ลดเน้ือ ลดโลกรอ้น



3. ลดเน้ือ ลดโลกรอ้น

พืชก็เป็นแหล่งโปรตีนไม่แพส้ตัว์



3. ลดเน้ือ ลดโลกรอ้น

ขั้นตอนการท าเน้ือจากพืช



3. ลดเน้ือ ลดโลกรอ้น

ผูบ้ริโภคยอมรบัเน้ือจากพืชง่ายกวา่



3. ลดเน้ือ ลดโลกรอ้น

จ านวนการเสียชีวติจากโรคมะเร็งและโรคหวัใจ



อตัราการเกิดโรคมะเร็งล าไส ้สมัพนัธ์

กบัปริมาณการกินเน้ือสตัวต่์อวนั

3. ลดเน้ือ ลดโลกรอ้น


