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คำนำ
บริษัท ซองเดอร ไทยออรกานิคฟูด จำกัด เปนธุรกิจขนาดยอมที่เขารวม
โครงการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครัง้ ที่ 2 ซึง่ สำนักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(สำนักงาน กปร.) และหนวยงานภาคีไดรวมกันจัดขึ้น เมื่อป 2552 โดยไดรับ
รางวัลถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีใน
ประเภทธุรกิจขนาดยอม และไดรับการพิจารณาจัดตั้งเปนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง สำนักงาน กปร. ในป 2555 เพื่อเปนแหลงถายทอดและขยายสราง
องคความรู ประสบการณการดำเนินชีวิตและบริหารธุรกิจตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจขนาดยอม หรือ SME ซึ่งเปนพลังขับเคลื่อน
เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ โดยในเบื้องตน สำนักงาน กปร. ไดจัดพิมพ
เอกสารคูมือตัวอยางความสำเร็จการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเภทธุรกิจขนาดยอมของบริษัทซองเดอร ไทยออรกานิคฟูด จำกัด เพื่อ
เผยแพรแนวคิดและการดำเนินงานของธุรกิจที่ไดชื่อวา “ธุรกิจพอเพียง”
สำนักงาน กปร. หวังเปนอยางยิ่งกวา คูมือตัวอยางความสำเร็จการ
ประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทธุรกิจขนาดยอม ของบริษัท
ซองเดอร ไทยออรกานิคฟูด จำกัด จะเปนประโยชนและชวยสรางแรงบันดาลใจ
ใหแก SME ไทย ไดหันมานอมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชให
ธุรกิจเติบโตไดอยางมั่นคงและยั่งยืน

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(สำนักงาน กปร.)
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รูจักการใชชีวิตดวยวิถีพอเพียงที่อยูกับธรรมชาติ
เพราะประจักษแลววาเปนผลดีตอสุขภาพอยางยั่งยืน
โดยยึดคติที่วา
“การดูแลตนเองไมใหเจ็บปวยถือเปนการชวยชาติอยางหนึง่ ”
เสนทางของ “ซองเดอร” กลุมลูกคาอุดหนุนตอเนื่องใน
ระยะยาว ทั้ ง นี้ ไม เพี ย งแต ป รั บ ปรุ ง รู ป แบบบรรจุ ภั ณฑ เท า นั้ น
หากยังตอง “ใสใจเรื่องรสชาติของผลิตภัณฑที่คงความอรอย
และอุดมไปดวยประโยชนมากที่สุดเสมอ”
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“ซองเดอร” เปนโรงงานแปรรูปเกษตรไรสารพิษอยูในพื้นที่ที่ไดรับตรา
รับรองเกษตรอินทรียใชวัตถุดิบจากเครือขายกสิกรรมไรสารพิษ (คกร.) ไดรับ
การรับรองมาตรฐาน GMP and HACCP CODEX, HALAL, IFOAM, ORGANIC,
EU โดยพึ่งพาตนเองตั้งแตผลิตเครื่องจักร และพัฒนาคิดคน เทคโนโลยีตลอด
จนสูตรอาหารเพือ่ สุขภาพผนวกกับเทคโนโลยีอนั ทันสมัยพรอมทัง้ ไดรบั คำปรึกษา
จากหลายหนวยงานรวมทั้งสถาบันการศึกษาตางๆโดยมีการตั้งกลุมเพื่อพัฒนา
ชุมชนในทองถิ่น OTOP เพื่อเพิ่มศักยภาพและการสรางฐานการผลิตอาหาร
อินทรียเพื่อความมั่นคงของอาหาร และหวงโซปจจัยทางการผลิตที่ยั่งยืนเมื่อ
ซองเดอรเขาสูตลาดระยะแรกเห็นวาสินคาไมเหมาะกับตางจังหวัดจนกระทั่ง
เมื่อมีโอกาสออกงานแสดงสินคาระดับประเทศในกรุงเทพฯ จึงทราบวากลุม
ลู ก ค า ที่ ต อ งการสิ น ค า เพื่ อ สุ ข ภาพในราคาย อ มเยาว ยั ง มี จ ำนวนมากและ
เมือ่ ทราบทีม่ าของธัญพืชดวยแลว “ซองเดอร” ยิง่ ไดรบั การตอนรับอยางลนหลาม

ขนมธัญพืช (Cereal) “เกรนนี่” และ “เกรนหนา”
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หลายคนอาจแปลกใจเมื่ อ ได ยิ น ชื่ อ “ซองเดอร ” ที่ มี ค วามหมายถึ ง
ผลิตภัณฑธญั พืชเกษตรอินทรีย ไรสารพิษ คัดสรรมาเพือ่ เติมเต็มสุขภาพในซองเดียว
“ซองเดอร ” จึ ง มาจากคำว า “ซองเดี ย ว” นี่ คื อ สิ่ ง ที่ ชี้ ใ ห ผู บ ริ โ ภคเห็ น ว า
“ซองเดอร” คัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุดมาใสไวในซองเดียวนี้แลว และที่สำคัญคือ
วัตถุดิบนั้นตองไรสารพิษดวย” “ซองเดอร”เปนคำที่เปลงเสียงงายคลายสำเนียง
ฝรั่งเศสเมื่อตองการใหสินคามีคุณประโยชนครบถวนในซองเดียว จึงปรับคำ
“ซองเดียว” ใหมีเสียงสากลรวมสมัยเพื่อใหผูบริโภคสนใจทั้งนี้เนื่องมาจาก
ประสบการณ เ มื่ อ ครั้ ง สร า งตราสิ น ค า “หนู น อ ย” เมื่ อ สั่ ง นำเข า นมผงจาก
ออสเตรเลีย ไดรับบทเรียนสอนใหทราบวาคนไทยนิยมบริโภคสินคาไทยก็จริง
แตพฤติกรรมการซือ้ มักนิยมเลือกซือ้ สินคาทีม่ ชี อื่ เปนนานาชาติ (International)
ฉะนั้นคำวา “ซองเดอร” จึงเหมาะสมที่สุด

ขาวกลองเต็มเมล็ด และธัญพืชไรสารพิษ (Organic)
จากชุมชนชาวนาเกษตรอินทรีย
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ตอมาพัฒนาผลิตภัณฑ
ใ ห ม อ ย า ง ต อ เ นื่ อ ง เ ป น
ผลิตภัณฑกลุม ขนมรูปแบบแทง
คือสินคาและซึง่ เปนขนมธัญพืช
สแน็คทีฉ่ กี ซองแลวรับประทาน
ไดทันทีเปนขนมสุขภาพที่ไม
ผานกระบวนการทอด แตกรอบ
และรสหวานนอยปราศจากไขมัน
รับประทานงายดีตอสุขภาพ
กั บ อี ก ผลิ ต ภั ณ ฑ ห นึ่ ง ซึ่ ง เป น
ทีส่ นใจของผูบ ริโภคทุกเพศทุกวัย
โจกขาวกลองเต็มเมล็ด ปจจุบันมี 3 รสชาติ
คือ “โจกขาวกลองเต็มเมล็ด”
(Whole Grain) ทีแ่ ตกตางกับ
โจกที่มีจำหนายทั่วไปในทองตลาด เนื่องจากสินคาสวนใหญทำมาจากปลายขาว
ซึ่งมีเพียงคารโบไฮเดรตเปนธาตุอาหารหลัก สวนวิตามินบี๑ บี๒ และไฟเบอรที่
มีอยูในขาวเต็มเมล็ดขาดหายไป นี่คือเหตุผลที่ “ซองเดอร” เลือกขาวกลองเต็ม
เมล็ดมาทำโจก นอกจากนีย้ งั ทำขาวกลองงอกบดสำหรับเด็กเหมาะกับแมสมัยใหม
เพราะเพียงเติมน้ำรอนแลวคนใหละลายเทานีล้ กู นอยก็ไดประโยชนทางโภชนาการแลว
“ซองเดอร” ผลิตภัณฑแปรรูปอาหารเพือ่ สุขภาพตราสินคาไทยผูด ำเนิน
ธุ ร กิ จ ตามหลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย งมี เ ป า หมายส ง ต อ ความสุ ข ให แ ก ผู ค น
สังคมและสิ่งแวดลอม โดยไมไดหวังผลกำไรสูงสุดแตตองสรางความสุขรวมกัน
แมวาจำเปนจะตองพัฒนาเพื่อตอยอดผลิตภัณฑออกไปเรื่อยๆ แตสิ่งหนึ่งที่
“ซองเดอร ” ยึ ด มั่ น ไว เ สมอคื อ การผลิ ต อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพที่ ดี อ ย า งแท จ ริ ง
รับประทานแลวสงผลดีตอสุขภาพ จึงทำใหมีกลุมลูกคาอุดหนุนตอเนื่องในระยะ
ยาว ทั้งนี้ไมเพียงแตปรับปรุงรูปแบบของบรรจุภัณฑเทานั้นหากยังตองใสใจ
เรือ่ งรสชาติของผลิตภัณฑทคี่ งความอรอยและอุดมไปดวยประโยชนมากทีส่ ดุ เสมอ
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“ซองเดอร”กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
“สินคาที่ผลิตจะตองใชวัตถุดิบในประเทศทั้งหมด
เพราะหากตองนำเขาจากตางประเทศยอมจะทำใหตองพึ่งผูอื่น และขาดภูมิคุมกัน”
อันจะกอใหเกิดปญหาวิกฤติเศรษฐกิจเหมือนที่เคยประสบมา
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ความสำคั ญ ของการนำวั ต ถุ ดิ บ ที่ มี อ ยู ภ ายในประเทศคื อ “ข า ว”
มาแปรรูปเพื่อเปนอาหารสุขภาพที่ไรสารพิษและไมมีการเบียดเบียนสิ่งที่มีชีวิต
ตลอดจนเปนการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพที่ไมทำลายสิ่งแวดลอมซึ่งสิ่งเหลานี้เอง
เปนสวนที่ทำใหทั้ง “ซองเดอร” นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช
ในการดำเนินธุรกิจ ดวยการพึ่งพาตนเองไดดังตอไปนี้
พอประมาณ
เหตุผล

ภูมิคุมกัน

นำสู

ชีวิต เศรษฐกิจ สังคม
ชุมชน สมดุล มั่นคง ยั่งยืน

เ งื่ อ น ไข คุ ณ ธ ร ร ม
เงือ่ นไขความรู รอบรู ซื่อสัตย สุจริต ขยัน
รอบคอบ ระมัดระวัง อดทน แบงปน

หลักความพอประมาณ
ในชวงแรก “ซองเดอร” มีเงินทุนจำกัด โดย“คุณยรรยงไดเริ่มศึกษา
คิดคนจากเครื่องจักรมือสองมาพัฒนาดวยภูมิปญญา”อยางคอยเปนคอยไป
โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมจนสามารถสรางเครื่องจักรตัวหลัก ในการอบแหง
(Drum Dry) ไดเอง ถือเปนการลดตนทุนและทดแทนการนำเขา
ปจจุบัน 80% ของเครื่องจักรในโรงงานสามารถ
ผลิ ต และซ อ มบำรุ ง ได เ องอี ก ด ว ย และยั ง
เครือ่ งจักรทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ จากภูมปิ ญ
 ญา
สามารถลดตนทุนดานพลังงานจากน้ำมัน
ไทย ผนวกกับเทคโนโลยี
ดีเซล, น้ำมันเตา มาเปนไมฟน (พลังงาน
สะอาด)

ซองเดอร
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สูตรอาหารของซองเดอร เนนเรื่องวัตถุดิบที่หางาย ไรสารพิษในทองถิ่น
เชน ขาว และธัญพืชหลากหลาย ถือเปนการพึง่ พาตนเอง ประโยชนสงู -ประหยัดสุด
ปจจุบันมีพนักงาน 60 คน มีการขยายการผลิตตามความเหมาะสมไมเกินกำลัง
โดยใชความสุขของพนักงานเปนที่ตั้ง และพัฒนาตอยอดสินคาเฉพาะที่ตนถนัด
และเชี่ยวชาญ โดยไมผลิตตามกระแสบริโภคนิยม

หลักความมีเหตุผล
บริ ห ารจั ด การอย า งเป น ระบบด ว ย
ความรอบคอบ ระมัดระวัง ปองกันความเสีย่ ง
พร อ มทั้ ง ดู แ ลพนั ก งานเหมื อ นครอบครั ว
เดียวกันโดยเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็นในทุกแงมุม
สร า งความมั่ น คงของอาหาร เพื่ อ
รองรับวิกฤตโลก ดวยการทำ 3R (Reuse
Reduce Recycle) โดยพิ ม พ บ รรจุ ภั ณ ฑ
เชิญชวนใหลูกคานำกลับมาใชใหมเพื่อเพาะ
ชำกลาไม ถือเปนการลดโลกรอน
มีการแบงปนผลประโยชนอยางเปน
ธรรมตอ เกษตรกร พนักงาน ลูกคา คูค า ถือวา
เปนเจาของรวมกัน
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3R (Reuse Reduce Recycle)

คุณปญญา ใใครรวญ
ชาวนาเกษต
ชาวนาเกษตรอินทรีย
กิจกรรม “นาโยนกลา”

หลักภูมิคุมกัน
การสรางคนเพื่อไปสรางคน คือหัวใจของการ
พัฒนาองคกร และประเทศ จึงมีการฝกอบรมพัฒนา
บุคลากรอยางสม่ำเสมอ รวมทั้งบริหารจัดการองคกร
อยางโปรงใส และคิดคนนวัตกรรมอยางตอเนื่อง จน
ลาสุดไดรับรางวัลที่ 1 ในงานผลิตภัณฑนวัตกรรมเชิง
สรางสรรค “อาหารเพื่อสุขภาพ” เมื่อเดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2555 ของกระทรวงอุตสาหกรรม ซองเดอรเปด
โอกาสใหผูเขาเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนความรู อีกทั้งยัง
เปนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ของสำนักงานคณะ
กรรมการประสานงานโครงงานอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ประเภทธุรกิจ ในป
พ.ศ. 2555
ซองเดอร
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กิจกรรมคายยุวพุทธทายาท ครั้งที่ 27

หลักความรูคูคุณธรรม
การสรางเครือขายดานธุรกิจและเกษตรอินทรียและอนุรักษวัฒนธรรม
และสิง่ แวดลอม โดยเขารวมโครงการตางๆทีภ่ าครัฐ และองคกรเอกชนสนับสนุน
เพื่อสรางสังคมและชุมชนใหเขมแข็ง อยางยั่งยืนอีกทั้งยังเปนผูนำในการผลิต
สินคาเปนมิตรกับสิง่ แวดลอม เกษตรอินทรีย เพือ่ สุขภาพจนไดรบั เชิญเปนวิทยากร
เผยแพรแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรียอยางตอเนื่อง
มีการกำหนดวิสัยทัศนชัดเจน ที่จะเปนธุรกิจสินคาแปรรูปอาหารเนน
สุขภาพเพื่อประโยชนของลูกคา

กิจกรรมทำ EM บอลแจกจายในชวงอุทกภัย 2554
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วิสัยทัศนและคำมั่นสัญญาของ“ซองเดอร”
...เป น ผู น ำในการผลิ ต สิ น ค า แปรรู ป อาหารและเครื่ อ งดื่ ม จากวั ต ถุ ดิ บ
ธัญพืชเกษตรอินทรียไรสารพิษ(Organic Cereal) แบบเต็มเมล็ด (Whole
Grains) เพื่อสุขภาพที่ดี และมีรสชาติอรอยโดยยึดหลักแนวคิดตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและธรรมาภิบาล..เพื่อใหเปนไปตาม Tag Line “อรอย... เติม
เต็มสุขภาพ ไรสารพิษ” หรือ “Healthfully Delicious Organic Cereal”

ซองเดอร

11

บุคคลสำคัญผูใหกำเนิด “ซองเดอร (Xongdur)”
จาก “หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ” (OTOP) สูธุรกิจ
SME คือ
คุณสุวรรณา จิวัฒนไพบูลย (อาฟา)
จากรั้ว อักษรศาสตรบัณฑิต รุนที่ 9 แหงคณะ
อักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จ.นครปฐม

คุ ณ สุ ว รรณา จิ วั ฒ นไพบู ล ย
(อาฟา) เปนนักมังสวิรัติสนใจใฝปฏิบัติธรรม มีจิต
เปนกุศลในเรื่อง “การให” ดังนั้น “ซองเดอร” จึงถือกำเนิดขึ้นมาดวยแนวคิด
ที่วาตองเปนสินคาที่ไมเสพติดและไมเบียดเบียนสัตว อีกทั้งอาศัยแนวคิดที่วา
ตองการทำเรื่องเกษตรอินทรีย (Organic) เพื่อสรางความมั่นคงของอาหาร
โดยเนนใชวตั ถุดบิ ในประเทศไทยทีม่ ศี กั ยภาพอุดมสมบูรณเรือ่ งขาว และพืชพันธุ
ธัญญาหาร ดวยจุดที่มีคุณคาเปนพิเศษกวาธรรมดานี้เองที่ทำใหคุณสุวรรณา
หันมาพึ่งพิงธรรมชาติ จนเปนแรงบันดาลใจใหเกิด “ซองเดอร”
นอกจากการเปนนักปฏิบัติธรรมแลวยังมุงมั่นศรัทธาในแนวทางของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามแนวพระราชดำริ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว
“คุณสุวรรณา” จึงเลือกที่จะปฏิบัติตนในการไมเบียดเบียนชีวิตสิ่งแวดลอม
12
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สุขภาพของตนเอง และเผื่อแผถึงคนรอบขาง ทั้งนี้คุณสุวรรณามีความตองการที่
จะปลูกฝงใหทกุ คนรูจ กั การบริโภคอาหารทีป่ ลอดภัยพรอมใชชวี ติ ดวยวิถพี อเพียงพึง่
พิงธรรมชาติ เพื่อใหเกิดความสมดุลสุขภาพอยางยั่งยืน โดยยึดคติที่วา “การ
ดูแลตนเองไมใหเจ็บปวย ถือเปนการชวยชาติอยางหนึ่ง”...

เหตุผลที่ในการผลิตอาหารที่ปลอดภัยเปนประโยชนตอผูบริโภค และเปน
มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ มนั้ น ในทำนองกลั บ กั น คิ ด ว า ตนเองและครอบครั ว ย อ มได
รับประทานอาหารที่เปนประโยชนเชนกันดังนั้นจึงทำใหตัดความกังวลเรื่องที่วา
ทำธุรกิจแลวตองร่ำรวยหรือตองจำหนายใหไดจำนวนมาก เพราะถึงอยางไรก็ยัง
ไดรับประทานเองแถมยังมีใหผูอื่นไดอีกดวยโดยมีกลยุทธการทำธุรกิจแบบ
พอเพียงบนพันธกิจ “สงตอความสุขใหผูคน สังคม และสิ่งแวดลอม” ดวยวิธี
“ดีแลวบอกตอ” ไมพึ่งโฆษณาพนักงานเดินตลาดแตใหสินคาขายตัวมันเอง...
ซองเดอร
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พนักงานบริษทั ซองเดอรฝา ยโรงงานผลิต จ.สุพรรณบุรี

เครื่องอปจากฝมือคุณยรรยง

บุคคลผูมีแนวคิดรวมที่สำคัญ คือ คุณยรรยง จิวัฒนไพบูลย (อาเปยก)
ซึ่งเปนผูกอตั้งธุรกิจรานขายยาแผนปจจุบัน “จิวัฒนเวชภัณฑ” จนกระทั่ง
พ.ศ. 2539 ไดทำธุรกิจเพิ่มอีกอยางหนึ่งคือนำเขานมผงจากประเทศออสเตรเลีย
มีตราสินคาวา “หนูนอ ย” แตพอถึง พ.ศ. 2540 ประสบวิกฤตเศรษฐกิจเนื่องจากคา
เงินบาทลอยตัวทำใหตน ทุนนำเขาสูงมากจึงประสบปญหาขาดทุนทำราคาแขงขัน
ตลาดไมได จำเปนตองลดการขายและหยุดนำเขานมผง และเห็นวาคุณสุวรรณา
สนใจไดศึกษาคนควาขอมูลเรื่องสุขภาพบวกกับคนไทยมีปญหาเรื่องสุขภาพจาก
การบริโภคจึงมุงมั่นหาแนวทางที่จะผลิตอาหารดีๆ คุณยรรยงสนับสนุนเต็มที่
ทั้ ง สองสามี ภ รรยาจึ ง ก อ ตั้ ง โรงงานผลิ ต “ซองเดอร ” ขึ้น ณ ต.หนองโอง
อ.อูท อง จ.สุพรรณบุรี เมือ่ พ.ศ. 2543 ชือ่ “บริษทั ซองเดอร ไทยออรกานิคฟูด
จำกัด” และเริ่มตนจดขึ้นทะเบียน OTOP ในปตอมา
ดวยความพยายามศึกษาคนควานานกวา 2 ป ทั้งคุณสุวรรณาและคุณ
ยรรยงจึงไดสูตรสำเร็จที่เปน “ซองเดอร” ทั้งนี้มีความเห็นกันวาหากตองสราง
ธุรกิจใหอยูไดในระยะยาวคงตองพึ่งตนเองใหมากที่สุด
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ทายาทซองเดอรคนปจจุบัน ภญ.ภาคินี จิวัฒนไพบูลย (คุณปูเป)

บุคคลสำคัญอีกผูหนึ่งคือ ภญ.ภาคินี จิวัฒนไพบูลย (คุณปูเป) ศึกษาจบ
จากคณะเภสัชศาสตร หาวิทยาลัยศิลปากร ทับแกว โดยมีแรงจูงใจวาคุณพอ
เปนเจาของรานขายยา เมื่อจบมาจะไดใชความรูเปนกำลังชวยคุณพอตอไป
แตกลับพบวา คุณแมบริหารธุรกิจซองเดอร ไมอาจกาวตอไปไดหากไมมาชวย
ประกอบกับตอนจบมาใหมๆ พบวากระแสธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพกำลังมีแนวโนม
ที่ดี จึงคิดวาควรเขาไปชวยเหลืองานที่บริษัทดีกวา ถือวาการเลือกเรียนรูงานตอ
จากครอบครัวเปนประสบการณตรงโดยเริม่ ตนทำงานรับผิดชอบเรือ่ ง “ออกแบบ
บรรจุภัณฑและพัฒนาผลิตภัณฑ”
ดวยความรูสึกสนุกกับการสรางสรรคสิ่งใหมๆ จึงมีแรงกระตุนใหปรับปรุง
พัฒนาธุรกิจจนเติบโตอยางตอเนื่อง โดยปรับรูปแบบบรรจุภัณฑเพื่อสรางภาพ
ลักษณของผลิตภัณฑใหดูทันสมัยมากขึ้นเนื่องจากเดิมทีลูกคา “ซองเดอร”
สวนใหญเปนบุคคลในวัย 40 ปขึ้นไปมีความใสใจในสุขภาพ ที่บริโภคธัญพืชอยู
แลวและเปนลูกคาระยะยาวหากปรับภาพลักษณใหดูทันสมัยจะไดกลุมลูกคา
เพิ่มขึ้นจึงไดเริ่มตนสินคาที่กลุมของขนมขบเคี้ยวสุขภาพเปนอันดับแรก
ซองเดอร
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ทั้ ง นี้ อ า ศั ย จ า ก
ความเพี ย รพยายามจาการ
เรี ย นรู เ พิ่ ม เติ ม และอบรม
หลักสูตรตางๆ สังเกตจากสิ่งรอบๆ
ตัวเพื่อนำมาปรับใชในบริษัทดวยการ
ตระหนักสำนึกถึงความสำคัญของบรรจุ
ภัณฑวา “บรรจุภัณฑคือนักขายที่ไรเสียง”
บรรจุภัณฑที่มีรูปแบบโดดเดนสะดุดตาสีสัน
สดใสสวยงามยอมมีศักยภาพมากพอที่จะบอก
ถึงความสำคัญของสินคาทีบ่ รรจุอยูผ า นทางบรรจุ
ภัณฑไดวามีความโดดเดนดีกวา หรือเหนือกวาสินคาอื่น
เพียงใด แตเพราะผลิตภัณฑของ “ซองเดอร” สามารถขายตัวเองไดดวยฝมือ
การพัฒนาบรรจุภัณฑ และการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องนั่นเอง จึงมีตลาด
ทั้งในและตางประเทศสนใจผลิตภัณฑของ “ซองเดอร” ซึ่งในปจจุบันนอกจาก
รานสุขภาพ หางสรรพสินคาในไทยแลว ยังมีจำหนายในตางประเทศ เชน
สิงคโปร มาเลเซีย ฮองกง มาเกา จีน ญี่ปุน ซาอุดิอาระเบีย ชิลี ไนจีเรีย และ
ออสเตรเลีย
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ผลิตภัณฑซองเดอรดานบนกลอง
จะพบอักษรเบลล

นอกจากนี้ “ซองเดอร ” ยั ง ออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ แ บบ Universal
Design โดยพิมพอักษรเบรลล (Braille) ลงบนบรรจุภัณฑเปนบริษัทแรกเพื่อ
เปนทางเลือกแกผูดอยโอกาสในสังคมซึ่งทำใหแสดงถึงการใหความสำคัญกับทุก
คนทุกกลุมยอมประจักษแลววา ทั้งคุณสุวรรณา คุณยรรยง และคุณภาคินี
พร อ มทั้ ง ที ม พนั ก งานล ว นเป น บุ ค คลสำคั ญ ที่ มี ส ว นสร า งสรรค สิ น ค า
“ซองเดอร” ใหยืนหยัดอยูในโลกธุรกิจอาหารธัญพืชที่ทรงคุณคาอยางแทจริง
นับวา “ครอบครัวซองเดอร” เปนบุคคลที่สมควรไดรับการยกยองใหเปน
ตัวอยางสืบไป...

ซองเดอร
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“ซองเดอร” กับรางวัลแหงเกียรติคุณ
ซองเดอรฯ เปนหนึ่งใน OTOP ที่ไดพัฒนากาวมาสู SMEs
ในระยะเวลา 10 ป ดวยหลักความคิดที่วา
“เมื่อเรามีทุนนอยเราจึงตองใชปญญามาก”
รางวัล
รางวัลนักศึกษาเกาดีเดนมหาวิทยาลัยศิลปากร ทับแกว พ.ศ. 2547
รางวัล OTOP 5 ดาว กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
รางวัล Prime Minister Export Award 2009 กลุม OTOP พ.ศ. 2552
รางวัลเถาแกติดดาว สาขาเศรษฐกิจพอเพียง (รายการเถาแก) พ.ศ. 2553
รางวัลสตรีดีเดน ดานธุรกิจขนาดยอมสวนภูมิภาค งานวันสตรีสากล กระทรวง
สังคมและทรัพยากรมนุษย พ.ศ. 2553
รางวัลระฆังทอง พ.ศ. 2554
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รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมเชิงสรางสรรค อาหารเพื่อสุขภาพ กระทรวง
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2555
รางวัลอาสาสมัครดีเดนแหงชาติดา นธุรกิจเพือ่ สังคม สภาสังคมสงเคราะห
พ.ศ. 2555
กิจกรรมและบทบาททางสังคม
ประธาน เครือขาย OTOP อ.อูทอง
ประธาน ชมรมอาหารมังสวิรัติและผลิตภัณฑ
รองประธานสภาอุตสาหกรรม จ.สุพรรณบุรี
คณะกรรมการเครือขายคุณธรรม จริยธรรม สภาพัฒนาการเมือง จ.สุพรรณบุรี
คณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง โดยสภาหอการคาไทย
ครูศีล 5 โครงการบานเกื้อรัก โดย ทันตแพทยหญิงสีใบตอง บุญประดับ
ภาคีรว มพัฒนาพันธขา วพืน้ บานของสุพรรณ โดยสภาอุตสาหกรรมรวมกับ
มูลนิธิขาวขวัญในชื่อ ขาว (ขวัญสุพรรณ)
1 ใน 84 องคกรทำดีเพื่อพอ (Happy work place)
รวมเชื่อมโยงภาคีเครือขาย “ขาวคุณธรรม” จ.ยโสธร เปนวัตถุดิบตนน้ำ
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รางวัลสตรีดีเดน วันงานสตรีสากล

ยอมเปนที่ยอมรับกันทั่วไปแลววา จากจุดเริ่มตนของ “ซองเดอร” ที่เปน
เพียงธุรกิจในรูปแบบ OTOP SME ธุรกิจขนาดเล็ก แหง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งตอมา
ภญ.ภาคินี จิวัฒนไพบูลย (คุณปูเป) เขามาสานตอธุรกิจ และสามารถจับกลุม
เปาหมายลูกคาไดอยางครอบคลุม มีการพัฒนาผลิตภัณฑเพิ่มความหลากหลาย
ซึ่งเปนอีกจุดหนึ่งที่ “ซองเดอร” ใหความสำคัญ ทั้งนี้ “คุณภาคินี” ชี้แจงวา
ไมมีเทคนิคใดมากไปกวาการใชปญญา และความมุมานะ การทำตนเปนน้ำไม
เต็มแกว เปดตนเองใหเขาไปพบผูอื่น และหมั่นเตือนตนเองในการใฝเรียนรูอยู
เสมอบอยครั้งที่ “คุณพอ” มักสอน “ลูก” วา “กำไรนอยคือกำไรมาก” ทำให
ผูบริโภคสามารถซื้อสินคาที่ดี ราคาเหมาะสมไดตอเนื่องทำใหมีรายไดยาวนาน
ดวยความคิดแบบไมโลภ ปจจุบันมีการสรางเครือขายเกษตรอินทรียที่โดยถือ
เสมือนหนึ่งไดใหชาวนาเปนหุนสวนรวมกัน และไดใหเปนผูกำหนดราคาขาวเอง
โดย “คุณปญญา ใครรวญ” ชาวนาแหงตำบลจระเขสามพันที่สามารถมีโรงสี
และรถเกี่ยวขาวของตนเองและยังเปนผูเผยแพรวีถีการทำนาอินทรียดวยจิต
วิญญาณแกผูสนใจ ถือเปนการกาวไปดวยกันของตนน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำแบบ
พึ่งพาซึ่งกันและกัน
“ซองเดอร” ยังรวมสรางปลูกจิตสำนึกใหเยาวชนมีความรักและกตัญู
ตอทองถิ่นโดยทำกิจกรรม บาน วัด โรงเรียน (บวร) โดยบูรณาการรวมกัน และ
ยังเปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อประโยชน
แกชุมชน สังคม และประเทศชาติใหพัฒนาอยางยั่งยืนสืบไปมารวมเดินตามรอย
พอ...กินอยูพอดี...ดวยวิถีไทย...ใสใจสิ่งแวดลอม ดวยเกษตรอินทรีย เพื่อใชหนี้
แผนดิน”
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ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักงาน กปร.
นางคอสหมะ แลแมแน
นายแสนหมั้น อินทรไชยา
นายสมพงษ พรผล
นายสุพจน โคมณี
ชุมชนบานดอกบัว
ชุมชนบางรักนอย
ชุมชนบานทาเรือ
ชุมชนบานบางโรง
นางเปรียวจันทร ตะตนยาง
นายจันทรที ประทุมภา
นายสำรอง แตงพลับ
นายประพันธ ศรีสุวรรณ
กลุมเกษตรกรทำสวนบานถ้ำ
กลุมสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชน
บานไทรใหญ
กลุมขาวคุณคาชาวนาคุณธรรม
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร (ธ.ก.ส.)
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายพระยา
เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง
โรงพยาบาลหนองมวงไข
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหนางรอง
บริษัท บางจากปโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท บาธรูม ดีไซน จำกัด
บริษัท แปลนครีเอชั่นส จำกัด
บริษัท พรทิพย (ภูเก็ต) จำกัด
บริษัท ซองเดอรไทยออรกานิคฟูด จำกัด

ประเภท
ประชาชนในพื้นที่หางไกล
ประชาชนทั่วไป
ประชาชนทั่วไป
ประชาชนทั่วไป
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
เกษตรกรทฤษฎีใหม
เกษตรกรทฤษฎีใหม
เกษตรกรทฤษฎีใหม
เกษตรกรทฤษฎีใหม
กลุมเกษตรทฤษฎีใหม
กลุมเกษตรทฤษฎีใหม

จังหวัด
นราธิวาส
อุดรธานี
พังงา
นครสวรรค
พะเยา
นนทบุรี
นครพนม
ภูเก็ต
เชียงราย
นครราชสีมา
เพชรบุรี
แพร
พะเยา
นนทบุรี

โทรศัพท
08 9295 1198
08 6167 8524
08 9593 8193
08 1041 0911
08 9430 4286
08 1316 0805
08 8335 5819
0 7626 0090
08 1706 9687
08 9948 4737
08 9076 4325
08 5252 2835
08 1023 8350
08 0076 8989

กลุมเกษตรทฤษฎีใหม
ยโสธร
หนวยงานภาครัฐในสวนกลาง กรุงเทพฯ

08 8073 4277
0 2280 0180 ตอ 2331-2

หนวยงานภาครัฐในภูมิภาค
หนวยงานภาครัฐในภูมิภาค
หนวยงานภาครัฐในภูมิภาค
หนวยงานภาครัฐในภูมิภาค
ธุรกิจขนาดใหญ
ธุรกิจขนาดใหญ
ธุรกิจขนาดกลาง
ธุรกิจขนาดกลาง
ธุรกิจขนาดยอม
ธุรกิจขนาดยอม

0 7568 7141 ตอ 112
08 9486 1509
0 5464 7458-9
0 4463 2101
0 2335 4658
0 2739 8000
0 2683 7322-3
0 7528 0200-9 ตอ 157
0 7626 1555-6
08 1489 9323

กระบี่
เพชรบุรี
แพร
บุรีรัมย
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
ตรัง
ภูเก็ต
สุพรรณบุรี

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2012 ซอยอรุณอมรินทร 36 ถนนอรุณอมรินทร
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท 0-2447-8500-6
http://www.rdpb.go.th

