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การจะพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโต และเสริมสร้างขีดความสามารถ

ในการแข่งขันทางการค้านั้น นอกจากผู ้ประกอบการจะมีวิสัยทัศน์ที่กว้าง

ไกลแล้ว ผู ้ประกอบการยุคใหม่ยังต้องมีความสร้างสรรค์ ในการพัฒนา

นวัตกรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด ้วย บริษัท นครหลวง

ค้าข้าว จ�ากัด ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์จนเป็นที่ยอมรับและก้าวสู ่ความเป็น

ผู ้น�าในการส่งออกข้าวหอมมะลิอินทรีย ์ของโลก ภายใต้การบริหารของ 

คุณวัลลภ พิชญ์พงศา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท นครหลวงค้าข้าว จ�ากัด  

คุณวัลลภ  พิชญ์พงศา ได้กล่าวถึงการเป็นผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิเกษตรอินทรีย์
นครหลวงข้าวรายแรกของไทยที่ผ่านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของยุโรปว่า บริษัทฯ เป็น 
ผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิเกษตรอินทรีย์ที่ให้ความส�าคัญกับเรื่องคุณภาพเป็นพิเศษเพื่อให้
ได้ผลผลิตที่ดี โดยเป็นรายแรกของไทยที่ผ่านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของยุโรป และเพื่อ
ควบคุมคุณภาพตรงนี้ไว้ บริษัทฯ จึงได้พัฒนาคุณภาพของเกษตรกรด้วยการให้ความ
รู้ทั้งเทคนิคการผลิตและการดูงานในพื้นที่อื่น ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับไม่ได้เกิดกับบริษัทฯ  
เพียงฝ่ายเดียว แต่เกษตรกรยังได้รับความรู้เพิ่มได้พัฒนาตัวเอง ทุกวันนี้เขาสามารถน�า
ความรู้มาท�าให้เกิดประโยชน์ เช่น รวมกลุ่มกันท�าปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งนอกจากจะเพิ่มรายได้
แล้วยังน�าไปพัฒนาคุณภาพสินค้าของเขาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้ขายได้ราคาดีขึ้นด้วย ทั้งนี้ยัง
ร่วมมือในโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมผักและผลไม้อินทรีย์ไทย เพื่อขยายพื้นที่การผลิต 
จ�านวนผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมผกัและผลไม้อนิทรย์ีทีผ่่านการรบัรองตามมาตรฐาน
สากล รวมทั้งปริมาณการส่งออกไปยังตลาดเกษตรอินทรีย์สากล โดยเฉพาะประเทศใน
สหภาพยุโรปให้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

วัลลภ  พิชญ์พงศา
ผู้น�า “ข้าวหอมมะลิอินทรีย”์ ระดับโลกแห่งแรกของไทย
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โดยคณุวลัลภกล่าวว่า บรษิทัฯ ท�า 
Contract Farming กับเกษตรกร ซึ่งเป็น
นโยบายร่วมในการส่งเสรมิ  การผลติ  การ
ค้า  และการลงทนุภายใต้กรอบยทุธศาสตร์
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ที่มุ่งเน้นการ
ช่วยตัวเอง และการช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันระหว่างประเทศก�าลังพัฒนา  เพื่อเพิ่ม
ขดีความสามารถทางการแข่งขนั นอกจาก
จะเป็นวิธีที่ท�าให้เกษตรกรขายผลผลิต
ได้ในราคาที่เป็นธรรม มีรายได้แน่นอน
แล้ว บริษัทฯ ยังมั่นใจว่าจะมีผลผลิตที่มี
คณุภาพส่งให้ลกูค้าอย่างสม�่าเสมอ ซึง่การ
ท�า Contract Farming อย่างเป็นธรรมกับ
เกษตรกรนี่เองท�าให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล 
SR Mark (Social Responsibility Mark) 
จากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นรางวัลเพื่อ
ส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรม
ในการจ�าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรเพื่อ
ประกนัคณุภาพ ประกนัราคา และมัน่ใจได้
ว่าจะมสีนิค้าส่งมอบให้ลกูค้าต่อเนือ่ง ทัง้นี้
ในการขยายพืน้ทีเ่พาะปลกูเพิม่ขึน้ บรษิทัฯ 
จะยังคงใช้การท�า Contract Farming กับ
เกษตรกรเช่นเดิม

จากความตระหนักถึงภาวะสิ่ง
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงเกิดกระแส
ความตื่นตัวการรักษ์โลก ส่งผลให้สินค้า
เกษตรอินทรีย์ได้รับความสนใจเป็นอย่าง
มาก คุณวัลลภ กล่าวว่า สินค้าเกษตร
อินทรีย์ก�าลังได้รับความสนใจและเป็นที่
ต้องการของผู้บริโภคทั่วโลกเป็นอย่างมาก 
สืบเนื่องมาจากความตื่นตัวในเรื่องความ
ปลอดภัยของอาหาร และความตระหนัก
ถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากสารเคมีที่ใช้
ในการเกษตร อย่างไรก็ตามสินค้าเกษตร
อินทรีย์ที่จะเข้าสู ่ตลาดมูลค่าสูงในต่าง
ประเทศได้นั้น จะต้องผ่านการรับรอง
ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล แต่ใน
ปัจจุบันความสามารถในการผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์ของไทยยังไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของผู้บริโภค และส่วนหนึ่ง

ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์สากล ดังนั้นสมาคมการค้าเกษตร
อินทรีย์ไทยจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่
ได้ร่วมมือกับส�านักงานความร่วมมือทาง
วิชาการของเยอรมัน (GTZ) ในการส่ง
เสริมการผลิตและการส่งออกสินค้าเกษตร
อินทรีย์ไทย โดยเลือกอุตสาหกรรมผักและ
ผลไม้เป็นกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมผักและผลไม้อินทรีย์
ไทย ซึ่งจะมีการสนับสนุนให้มีการเพาะ
ปลูกผักและผลไม้อินทรีย์มากขึ้น รวมทั้ง
ให้ความรู้กับเกษตรกรในการผลิตสินค้า
ตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ที่ถูกต้องเพื่อ
ให้ได้การรับรองตามมาตรฐานสากล เพื่อ
เป็นการขยายช่องทางในการจ�าหน่าย
และเพิ่มมูลค่าให้อุตสาหกรรมผักและผล
ไม้ของไทย ท่ามกลางภาวะการแข่งขัน
ทางการตลาดที่มีความรุนแรงในปัจจุบัน 
เป้าหมายส�าคัญของโครงการฯ คือเพื่อ
ขยายพื้นที่การผลิต และผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมผักและผลไม้อินทรีย์ที่ผ่าน
การรับรองตามมาตรฐานสากล รวมทั้ง
ปริมาณการส่งออกให้เพิ่มขึ้น

แต่ในปัจจุบันธุรกิจการส่งออก
ข้าวนับว่ามีการแข่งขันสูงมากขึ้น เพราะ
ในประเทศไทยค่อนข้างเปิดเสรีให้ใครก็ได้
ที่มีความพร้อมเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ และอีก
ส่วนหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงของหลายๆ 
ปัจจัยที่เอื้อต่อผู้ส่งออกรายเล็กหรือราย
กลางสามารถท�าได้และมีบทบาทมาก
ขึ้น เช่น เรื่องการส่งออก อย่างลูกค้าใน
ทวีปแอฟริกา เมื่อก่อนเราต้องส่งข้าวเป็น 
จ�านวนเยอะๆ เท่านั้น บริษัทเราใหญ่
จึงค่อนข้างที่จะได้เปรียบ เราสามารถ
ส่งไปได้ทีละจ�านวนมาก แต่พอมีการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องการขนส่งที่สะดวก
มากขึ้น ตู้คอนเทนเนอร์มีบทบาทมากขึ้น 
สินค้าสามารถส่งออกเป็นจ�านวนน้อยได้ 
ไม่จ�าเป็นต้องส่งออกเป็นพันตันเหมือน
เมื่อก่อน จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ค้าราย
กลางและรายย่อยสามารถขยายตลาดได้ 
ฉะนั้นเราจึงต้องปรับตัวตลอดเวลา เช่น 
เราต้องมีการขยายการผลิตให้สอดคล้อง
กบัคอนเทนเนอร์มากขึน้ ในเรือ่งตลาดเอง
เราก็พยายามที่จะหาลูกค้าใหม่ๆ เข้ามา 
โดยเราจะพยายามออกงานแสดงสินค้าใน
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ต่างประเทศ หาลกูค้าใหม่ๆ ตลอด ในเรือ่งภาคการผลติเองต้อง
ใส่บรรจภุณัฑ์ทีเ่ลก็ลง เราก�าลงัศกึษาในเรือ่งของบรรจภุณัฑ์จาก
ไบโอพลาสตกิอยู ่นอกจากทีเ่ราจะมเีส้นหมีข้่าวกล้องอนิทรย์ีแล้ว 
เราอยากให้บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน ส่วน
น�้าหมึกที่ใช้ก็ควรจะใช้จากธรรมชาติที่ท�ามาจากถั่วเหลือง เพื่อ
ลดภาระการก่อขยะ 

แนวโน้มการส่งออกข้าวในปีนี้ประเทศไทยจะสามารถ
ส่งออกได้เป็นจ�านวนมากถือว่าเป็นปีที่ดีอีกปี แต่ก็ยังไม่ถือว่า
เป็นปีที่ดีที่สุด เพราะความต้องการของประเทศยังต้องการสูง
อยู่ โดยเฉพาะประเทศคู่แข่งอย่างอินเดีย เวียดนามก็ดูเหมือน
จะตามประเทศไทยอยู่ อย่างอินเดียไม่ได้ส่งออกนานแล้ว และ
เวียดนามช่วงนี้ข้าวก็ยังขาดอยู่ ช่วงนี้ถือเป็นโอกาสของไทยที่จะ
สามารถส่งออกได้เยอะ

ส�าหรับความสร้างสรรค์ในธุรกิจสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
คุณวัลลภมองว่า เกษตรอินทรีย์สามารถผนวกกับการท่องเที่ยว
ได้ และเป็นจุดขายที่น่าสนใจ เพราะนอกจากมาเที่ยวแล้ว  
ก็ยังต้องการอาหารที่ปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม บางรีสอร์ท
ต้องการสปาออร์แกนิกด้วย การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ใช้ชีวิตกลับ
สู่ธรรมชาติ 

คณุวลัลภกล่าวถงึการพฒันาธรุกจิต่อว่า การจะพฒันา
ธุรกิจให้ก้าวไกลได้นั้น ไม่ใช่แค่ผู้น�าต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
เท่านั้น ก�าลังพลที่ส�าคัญก็คือบุคลากรในองค์กรที่จะขับเคลื่อน
ไปข้างหน้าด้วยกัน การท�าให้หน่วยงานเป็น Happy Work Place 
เป็นกุญแจส�าคัญ จะท�าอย่างไรให้บุคลากรทุกคนมีความสุข  
จะท�าอย่างไรให้เกดิทศันคตทิีด่ ีจะท�าอย่างไรทีจ่ะสามารถกระตุน้
ศักยภาพที่แต่ละบุคคลมีอยู่สามารถน�าออกมาใช้ได้อย่างคุ้มค่า
และเหมาะสม เมื่อ 6 ปีที่แล้วเราฉลองครบรอบ 30 ปีของเครือ
เอสทีซี และได้ร่วมกันท�ากิจกรรมต่างๆ มากมายในปีนั้น อาทิ 
การปลูกป่า เลี้ยงเด็กก�าพร้า เราเห็นว่าเกิดประโยชน์ทั้งภายใน
องค์กรและภายนอกองค์กร เราจึงมีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นมา 
โดยใช้ชื่อว่า “กรรมการกิจกรรมพนักงาน” แต่ละปีก็จะจัดให้มี
กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ ซึ่งเราจะสอดแทรกความรู้ไปด้วย แต่
จะไม่เน้นเป็นการให้ความรู้ในเชิงอบรมมากนัก เน้นการสร้าง
กิจกรรมสร้างลักษณะนิสัยมากกว่า เราจะเน้นให้เป็นองค์กร
แห่งความสุข นอกจากท�าเองภายใน เราก็จะกระจายความสุข
ไปสู่สังคมภายนอกด้วย ทั้งเรื่องสุขภาพ การบริหารจัดการเรื่อง
การเงิน การสร้างความสามัคคี โดยเฉพาะเรื่องความสามัคคี 
ถ้าเราสร้างออกมาไม่ได้ ก็ท�าให้องค์กรเติบโตไม่ได้ ฐานก็ไม่
แข็ง อย่างถ้าเรามองว่าองค์กรของเราผ่านมาแล้ว 36 ปี อนาคต
อยากให้องค์กรมคีวามยัง่ยนืต่อไปอกี 36 ปี เราจะท�าอย่างไร เรา

“ดินและฟ้ามีอายุยืนยาว 
เพราะดินและฟ้าไม่ได้อยู่เพื่อตัวเอง”
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พบว่าพอเป็นองค์กรที่ค่อนข้างอยู่มานาน  
จึงมีปัญหาเหลื่อมล�้ากันมาก ดังนั้นเราก็
ต้องท�าให้พนักงานของเรามีการพัฒนา
ตลอดเวลา ทัง้เรือ่งทกัษะและการท�างานที่
สูงขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ทุกอย่าง
ต้องอยูภ่ายใต้เงือ่นไขพนกังานต้องมคีวาม
สุขในการท�างาน

คุณวั ลลภ กล ่ าวต ่ อ ไปว ่ า
พนักงานมีอยู ่ 2 แบบ ที่เป็นพนักงาน 
รุ ่นเก่าอยู่กับองค์กรมานานกับพนักงาน 
รุ ่นใหม่ที่ไฟแรงมีความมั่นใจในตัวเอง
สูง ในขณะที่โลกก�าลังหมุนไป ธุรกิจ
ก�าลังพัฒนา สภาวะต่างๆ เปลี่ยนแปลง
ไป เรามีโจทย์ว่าจะท�าอย่างไรให้คน 2  
แบบนี้ สามารถอยู่ร่วมกันได้ และพร้อม
ที่จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมกัน ท่ามกลาง
ความกดดันที่ถาถมเข้ามา เรามีทิศทาง
ที่อยากให้เขาปรับตัวและพัฒนามากขึ้น 
โดยมีมุมมอง 2 แบบ คือ หากเราเปรียบ
เทียบพนักงานเหมือนกับต้นไม้ ที่เขาบอก
ไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยาก แบบที่ 1 คน 
ก็อาจจะมองว่าถ้าดัดยากก็ให้ตัดทิ้งไป
เลย แล้วกห็าคนใหม่มาท�า เพราะไม้แก่อยู่ 
มานาน เงินเดือนก็สูงขึ้น สู้จ้างเด็กใหม่

ที่มีความสามารถมากมาย เงินเดือนก็ถูก
กว่า พลังการท�างานเยอะกว่าดีกว่าไหม 
แบบที่ 2 คือเราจะท�าอย่างไรให้ต้นไม้โต
ต่อไปเรื่อย โดยเราค่อยๆ ตัดกิ่งให้ขยาย
ออกไป อยู่ที่ว่าเราเลือกจะใช้วิธีแบบไหน 
การที่เราให้โอกาสคนที่อยู่เดิมแล้วพัฒนา
เขา ผมถอืว่าเป็นสิง่ด ีกลุม่พนกังานเหล่านี้
มกัจะมคีวามรกัและเชือ่มัน่ในตวัองค์กรอยู่
แล้ว แค่เราคอยกระตุ้นให้เขาดึงศักยภาพ
ที่มีออกมาใช้ให้ถูกต้องถูกเวลา แต่พนัก
งานใหม่ๆ เราก็ต้องให้ความสนใจเช่นกัน  
ใช้พลังในตัวเขาให้สร้างสรรค์
 โดยส่วนตัวแล้วคุณวัลลภมัก
จะหาพลังสร้างสรรค์และความมีสติจาก
การวิ่ง คุณวัลลภกล่าวว่า การที่เราอยู่ใน
ออฟฟิศ ทุกอย่างเข้ามาหาเราตลอดเวลา 
เราไม่มีเวลาไปตั้งหลักคิดอะไร เพราะมี
เหตุการณ์ให้เราแก้ไขเฉพาะหน้าอยู่เสมอ 
ท�าให้เราไม่มีเวลามานั่งคิดแผนที่ยาวๆ 
แต่ช่วงเวลาที่เราวิ่งจะมีช่วงหนึ่งที่เราเกิด
สมาธิได้ เหมือนเราอยู่กับตัวเองคนเดียว 
ได้คิดทบทวน ได้มีเวลาที่จะวิเคราะห์ 
สิ่งต่างๆ และเกิดสติที่จะสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆ
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วัลลภ  พิชญ์พงศา

อายุ  36 ปี
สถานภาพ สมรส
ภูมิล�าเนา  กรุงเทพฯ 

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน
-  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท นครหลวงค้าข้าว จ�ากัด

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโทสาขาพัฒนาชนบท (MA in Rural Development) University 
 of East Anglia, ประเทศอังกฤษ
- Postgraduate Diploma, IFCOS, School of Oriental and African 
 Studies (SOAS), University of London, ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์พัฒนาการ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการท�างาน
- เลขาธิการสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย (TOTA) 
- นายกสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย (TOTA)
-  กรรมการบรหิาร บรษิทั ทอ็ปออร์กานกิโปรดกัส์แอนด์ซพัพลายส์ จ�ากดั
- ผู้ประสานงาน โครงการระบบเงินตราชุมชน (TCCS) สถาบันชุมชน
 ท้องถิ่นพัฒนา
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ โครงการธุรกิจเพื่อสังคม (TBIRD) 
 สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน กรุงเทพฯ
- เจ้าหน้าทีป่ฏบิตักิาร สมาคมพฒันาประชากรและชมุชน สาขาเชยีงราย

คุณวัลลภ กล่าวทิ้งท้ายถึงหลัก
การในการด�าเนนิชวีติว่า ผมเคยเดนิทางไป
ที่แห่งหนึ่งแล้วพบข้อความว่า “ดินและฟ้า
มอีายยุนืยาว เพราะดนิและฟ้าไม่ได้อยูเ่พือ่
ตัวเอง” เขียนอยู่ที่ผนัง ท�าให้ผมตระหนัก
ได้ว่า คนเราไม่ควรท�าเพื่อตนเอง แต่ควร
ท�าเพื่อคนอื่น เช่น ถ้าเรื่องครอบครัวก็มอง
ลูกและภรรยา เรื่องที่ท�างานเรามองว่าท�า
อย่างไรให้พนักงานและธุรกิจเราดีขึ้น พอ
เราคิดแบบนี้มันท�าให้เราทุกข์น้อยลง แต่
เดมิผมเป็นคนชอบท�างานเชงิสงัคมอยูแ่ล้ว
ด้วย จงึท�าให้รูส้กึว่าข้อความนีม้พีลังอย่าง
มาก มช่ีวงหนึง่ผมสบัสนชวีติในการท�างาน
มาก ในเรื่องของธุรกิจกับการเป็นตัวตน
ของเราที่อยากจะช่วยคนอื่น ในช่วงแรกๆ 
มันมีความขัดแย้งกันอยู่ จนท�างานไปได้
สักระยะทุกอย่างก็ค่อยๆ ชัดเจนขึ้น อย่าง
ธุรกิจเกษตรอินทรีย์สามารถตอบโจทย์ได้
ว่า นอกจากจะท�าก�าไรได้ในตัวธุรกิจเอง
แล้วก็ยังมีผลประโยชน์ที่ดีกับเกษตรกรอีก
ด้วย และคนรอบข้างก็ได้ผลประโยชน์เช่น
กัน ทุกคนมีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกัน พอเรา
ท�าแล้วท�าให้รูว่้าเราไม่ได้ท�าเพือ่ตนเอง เรา
ก�าลังท�าเพื่อคนอื่นอยู่ด้วยเช่นกัน ท�าให้
รู้สึกมีก�าลังใจมากขึ้นที่จะท�างาน 


