บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำ�กัด

คู่มือตัวอย่างความสำ�เร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประเภท ธุรกิจขนาดย่อม

สำ�นักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ (สำ�นักงาน กปร.)

คำ�นำ�
วิธดี าวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ จาก Google Play Store ผ่านมือถือระบบแอนดรอยด์
1. แตะเลือกแอพฯ Play Store
2. พิมพ์ชอ่ื Layar ในช่องค้นหาระบบจะแสดงชือ่ แอพฯ ใกล้เคียงแบบอัตโนมัติ หากเจอแอพฯ
ทีต่ อ้ งการให้แตะเลือก
3. จากนัน้ จะเข้าไปยังหน้าติดตัง้ แอพฯ ให้แตะปุม่ ติดตัง้ (Install)
4. ระบบทำ�การติดตัง้ แอพฯ เสร็จเรียบร้อย สามารถแตะปุม่ เปิด เพือ่ ใช้งานแอพฯ นัน้ ได้
วิธีใช้งานแอพพลิเคชัน่ Layar
1. แตะเลือกไปทีแ่ อพฯ Layar
2. นำ�กล้องมือถือส่องไปทีห่ น้าปกของคูม่ อื ฯ
3. เมือ่ ได้ภาพหน้าปกให้แตะทีห่ น้าจอหนึง่ ครัง้ ระบบจะทำ�การสแกนภาพ
4. จากนัน้ ให้เลือกการแสดงผลตามทีต่ อ้ งการเพือ่ รับชมคลิปวีดโี อ

วิธดี าวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ จาก App Store ผ่านมือถือระบบ iOS
1. แตะเลือกแอพฯ App Store
2. พิมพ์ชอ่ื Layar ในช่องค้นหาระบบจะแสดงชือ่ แอพฯ ใกล้เคียงแบบอัตโนมัติ หากเจอแอพฯ
ทีต่ อ้ งการให้แตะเลือก
3. จากนัน้ จะเข้าไปยังหน้าติดตัง้ แอพฯ ให้แตะปุม่ ติดตัง้ (Install)
4. ระบบทำ�การติดตัง้ แอพฯ เสร็จเรียบร้อย สามารถแตะปุม่ เปิด เพือ่ ใช้งานแอพฯ นัน้ ได้
วิธีใช้งานแอพพลิเคชัน่ Layar
1. แตะเลือกไปทีแ่ อพฯ Layar
2. นำ�กล้องมือถือส่องไปทีห่ น้าปกของคูม่ อื ฯ
3. เมือ่ ได้ภาพหน้าปกให้แตะทีห่ น้าจอหนึง่ ครัง้ ระบบจะทำ�การสแกนภาพ
4. จากนัน้ ให้เลือกการแสดงผลตามทีต่ อ้ งการเพือ่ รับชมคลิปวีดโี อ

สแกนหน้าปกเพื่อรับชมวีดีโอ

ในแวดวงผู้รักสุขภาพต้องรู้จัก ซองเดอร์ ชื่อแบรนด์
ธัญญาพืชสำ�เร็จรูป และหากศึกษา ซองเดอร์ ให้ลกึ ซึง้ จะทราบว่า
ซองเดอร์ มิได้ทำ�ธุรกิจแบบปกติท่วั ไป ที่ม่งุ หวังกำ�ไรสูงสุด
หากแต่ม่งุ มั่นผลิตของดีให้คนไทยได้มีสุขภาพดี จากวัตถุดิบ
และฝีมือคนในท้องถิ่นแถบอำ�เภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
อีกทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและจังหวัดสุพรรณบุรี
นับเป็นบริษทั ฯ ทีช่ ว่ ยขับเคลือ่ นองค์ความรูป้ รัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูภ่ าคธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม
บริษทั ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำ�กัด ได้รบั รางวัล
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ครั้งที่ 2 ซึ่งสำ�นักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ (สำ�นักงาน
กปร.) และภาคี ได้จดั ขึน้ เมือ่ ปี 2552 จากนัน้ ในปี 2555 ได้อาสา
เป็นศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงสำ�นักงาน กปร. เนือ่ งจากมี
ศักยภาพและความพร้อมในการถ่ายทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้
การน้อมนำ�ประยุกต์ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
บริหารจัดการธุรกิจอย่างมีความสุข ไม่เบียดเบียนตนเองและ
ผูอ้ น่ื
สำ�นักงาน กปร. จัดพิมพ์คู่มือการประยุกต์ ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคธุรกิจขนาดย่อม บริษทั ซองเดอร์
ไทยออร์กานิคฟูด ฉบับนีเ้ ป็นการพิมพ์ครัง้ ที่ 2 เนือ่ งจากยังมี
ความต้องการใช้คมู่ อื ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความเข้าใจการ
น้อมนำ�ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
ท้ายนี้ สำ�นักงาน กปร. ขอขอบคุณบริษัท ซองเดอร์
ไทยออร์กานิคฟูด ที่สนับสนุนข้อมูลและรูปภาพประกอบ
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้ จะเป็นแรงกระตุ้นให้
ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ หันมาทำ�ธุรกิจตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
สำ�นักงาน กปร.
ธันวาคม 2560
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ข้อมูลพืน้ ฐาน
ชือ่ บริษทั : บริษทั ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำ�กัด
ปีทเ่ี ริม่ ดำ�เนินการ : 2543
จำ�นวนพนักงาน : 80 คน
ลักษณะสินค้าและบริการ : ผลิตภัณฑ์ธญั พืชเกษตรอินทรีย์ไร้สารพิษ
สถานทีต่ ง้ั : เลขที่ 129 หมู่ 1 ตำ�บลหนองโอ่ง อำ�เภออูท่ อง จังหวัดสุพรรณบุรี
โทรศัพท์ : 0 2967 1200-1
จุดเริม่ ต้นความสำ�เร็จ
บุคคลสำ�คัญผู้ให้กำ�เนิดซองเดอร์ คือ
คุณสุวรรณา และคุณยรรยง จิวฒ
ั นไพบูลย์ ซึง่
เดิมทำ�ธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบัน “จิวัฒน์
เวชภัณฑ์” ต่อมาในปี 2539 คุณยรรยงได้เริม่
ทำ�ธุรกิจนำ�เข้านมผงจากประเทศออสเตรเลีย
มีตราสินค้าว่า “หนูน้อย” แต่ประสบวิกฤติ
เศรษฐกิจเนือ่ งจากค่าเงินบาทลอยตัวในปี 2540
ทำ�ให้ต้นทุนนำ�เข้าสูงมาก จึงประสบปัญหา
ขาดทุนทำ�ราคาแข่งขันตลาดไม่ได้ จำ�เป็นต้อง
ลดการขายและหยุดนำ�เข้านมผงในทีส่ ดุ ต่อมา
จึงคิดที่ทำ�ธุรกิจที่ใกล้ตัวและมีความเสี่ยงน้อย
โดยเริม่ จากคุณสุวรรณาทีม่ คี วามสนใจด้านการ
รักษาสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติ ทานมังสวิรัติ
ใฝ่ปฏิบัติธรรม บวกกับคนไทยมีปัญหาเรื่อง
สุขภาพจากการบริโภค จึงมุ่งมั่นหาแนวทาง
ที่จะผลิตอาหารที่มีคุณภาพ จนในปี 2543
สองสามีภรรยาจึงก่อตัง้ โรงงานผลิตซองเดอร์
ขึน้ ณ ตำ�บลหนองโอ่ง อำ�เภออูท่ อง จังหวัด
สุพรรณบุรี และเริม่ ต้นจดทะเบียนหนึง่ ตำ�บล
หนึง่ ผลิตภัณฑ์ในปีตอ่ มา
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แรงบันดาลใจในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นอกจากการเป็ น นั ก ปฏิ บัติธ รรมแล้ ว ความมัน่ คงทางอาหาร โดยเน้นใช้วตั ถุดบิ หลัก
คุณสุวรรณายังมุ่งมั่นศรัทธาในแนวทางของ ภายในประเทศไทยที่มีศักยภาพอุดมสมบูรณ์
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามแนวพระราชดำ � ริ เรื่อ งข้ า วและพื ช พั น ธุ์ธัญ ญาหาร คั ด สรร
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ล วัตถุดบิ ทีด่ ที ส่ี ดุ เพือ่ เติมเต็มสุขภาพในซองเดียว
อดุ ล ยเดช โดยเลื อ กที่ จ ะปฏิ บั ติ ต นแบบ ไม่ผา่ นกระบวนการทอด หวานน้อย ปราศจาก
ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม สุขภาพตนเอง ไขมัน และต้องดีตอ่ สุขภาพ เริม่ ต้นลงทุนโดย
และเผื่อแผ่ถึงคนรอบข้าง คุณสุวรรณาจึงมี เน้นการพึง่ พาตัวเองตัง้ แต่ผลิตเครือ่ งจักรและ
เป้าหมายทีจ่ ะปลูกฝังให้ทกุ คนรูจ้ กั การบริโภค พัฒนาคิดค้นเทคโนโลยีจนได้สูตรอาหารเพื่อ
อาหารทีป่ ลอดภัย พร้อมใช้ชวี ติ ด้วยวิถพี อเพียง สุขภาพ เมือ่ ซองเดอร์เข้าสูต่ ลาดระยะแรกเห็น
พึง่ พิงธรรมชาติ เพือ่ ให้เกิดความสมดุล สุขภาพ ว่าสินค้าไม่เหมาะกับต่างจังหวัด จนกระทัง่ เมือ่
ยั่งยืน โดยยึดคติท่วี ่า “การดูแลตนเองไม่ให้ มีโอกาสออกงานแสดงสินค้าระดับประเทศใน
เจ็บป่วย ถือเป็นการช่วยชาติอย่างหนึง่ ”
กรุงเทพฯ จึงทราบว่ากลุม่ ลูกค้าทีต่ อ้ งการสินค้า
ดังนัน้ ผลิตภัณฑ์ซองเดอร์จงึ ถือกำ�เนิดขึน้ เพื่อสุขภาพในราคาย่อมเยายังมีจำ�นวนมาก
ด้วยแนวคิดที่ว่า ต้องเป็นสินค้าที่ไม่เสพติด และเมื่อทราบว่าวัตถุดิบเป็นเกษตรอินทรีย์
ไม่ เ บี ย ดเบี ย นสั ต ว์ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และ ด้วยแล้ว ซองเดอร์ย่งิ ได้รับการตอบรับอย่าง
อยู่บนพื้นฐานของเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้าง ล้นหลาม
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การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเทศชาติ ประชาชน
สมดุล ยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
มีภูมิคุ้มกันในด้านวัตถุ • สังคม • สิ่งแวดล้อม • วัฒนธรรม
นำ�สู่

ความพอประมาณ
ในช่วงแรกที่มีเงินทุนจำ�กัด จึงได้ศึกษา
คิดค้นจากเครื่องจักรมือสองมาพัฒนาด้วย
ภูมิปัญญาอย่างค่อยเป็นค่อยไป จนสามารถ
ลดต้นทุนและทดแทนการนำ�เข้าได้ถึงร้อยละ
80 อีกทัง้ ยังสามารถลดต้นทุนด้านพลังงานจาก
น้�ำ มันดีเซล น้�ำ มันเตา มาเป็นไม้ฟนื และยัง
สนับสนุนผลผลิตทีห่ าง่ายในท้องถิน่ นำ�มาเป็น
วัตถุดิบในการผลิตอีกด้วย ถือเป็นการพึ่งพา
ตนเอง เกิดประโยชน์สงู และประหยัดทีส่ ดุ

พอประมาณ
ทางสายกลาง

ความรอบรู้
ความรอบคอบ
ความระมัดระวัง

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี

บนพื้นฐาน

ความพอเพียง

คุณธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต อดทน
ความเพียร มีสติ ปัญญา

ทีม่ า : มูลนิธสิ ถาบันวิจยั และพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง,
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555
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ความมีเหตุผล
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบด้วยความ
รอบคอบและความระมัดระวัง ป้องกันความ
เสีย่ ง พร้อมทัง้ ดูแลพนักงานเสมือนครอบครัว
เดียวกัน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีสว่ นร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นในทุกแง่มุม มีการ
สร้างความมั่นคงของอาหารเพื่อรองรับวิกฤติ
โลก ด้วยยึดหลัก 3R คือ ลดการใช้ (Reduce)
ใช้ซ�ำ้ (Reuse) และนำ�กลับมาใช้ใหม่ (Recycle)
อีกทัง้ มีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม
ต่อเกษตรกร พนักงาน ลูกค้า คูค่ า้ ถือว่าเป็น
เจ้าของร่วมกัน
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การมีภมู คิ มุ้ กันทีด่ ี
กำ�หนดวิสัยทัศน์การดำ�เนินงานที่ชัดเจน
เพือ่ เป็นธุรกิจสินค้าแปรรูปอาหารทีเ่ น้นสุขภาพ
เพือ่ ประโยชน์ของลูกค้า มีการขยายการผลิต
ตามความเหมาะสมและไม่เกินกำ�ลัง โดยใช้
ความสุขของพนักงานเป็นทีต่ ง้ั พัฒนาต่อยอด
สินค้าเฉพาะทีต่ นเองถนัดและเชีย่ วชาญ ไม่ผลิต
ตามกระแสบริโภคนิยม
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ความรู้
ศึ ก ษาค้ น คว้ า ความรู้ จ นเข้ า ใจและ
เข้ า ถึ ง ธุ ร กิ จ ของตน นำ � องค์ ค วามรู้ ม า
เป็ น ต้ น ทุ น ในการพั ฒ นาองค์ กรและมี การ
คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ อยูเ่ สมอ ดำ�เนินธุรกิจ
ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
จนได้ รับ เชิ ญ เป็ นวิ ท ยากรเผยแพร่ แ นวคิ ด
ตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและ
เกษตรอิ น ทรี ย์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และได้ รั บ
การยอมรับด้านการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
เพือ่ สุขภาพและเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
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คุณธรรม
การสร้างคนเพื่อไปสร้างคน คือ หัวใจ
ของการพัฒนาองค์กรและประเทศ จึงมีการ
ฝึ ก อบรมพั ฒ นาบุ ค ลากรอย่ า งสม่ำ � เสมอ
รวมทั้ ง มี ก ารบริ ห ารจั ด การองค์ ก รอย่ า ง
โปร่ ง ใส สร้ า งเครื อ ข่ า ยด้ า นธุ ร กิ จ ด้ า น
เกษตรอินทรีย์ และอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมในโครงการต่างๆ ที่
ภาครัฐและเอกชนร่วมสนับสนุนเพื่อสร้าง
ชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
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ผลสำ�เร็จจากการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เส้นทางธุรกิจซองเดอร์
ด้วยความพยายามศึกษาค้นคว้านานกว่า
2 ปี คุณสุวรรณาและคุณยรรยงจึงได้สตู รสำ�เร็จ
ในการสร้างธุรกิจซองเดอร์ โดยมุ่งเป็นผู้นำ�
การผลิตสินค้าแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม
ธัญพืชเกษตรอินทรีย์ไร้สารพิษ เพือ่ สุขภาพทีด่ ี
มีรสชาติอร่อย และบริหารแบบยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและธรรมาภิบาล ดังนัน้
คำ�ว่า “ซองเดอร์” มาจากคำ�ว่า “ซองเดียว”
เพื่อชี้ให้ผ้บู ริโภคเห็นว่า “ซองเดอร์” คัดสรร
วัตถุดบิ ทีด่ ที ส่ี ดุ มาใส่ไว้ในซองเดียวนีแ้ ล้ว
ผู้บริหารซองเดอร์มีแนวคิดย้อนกลับไป
ว่า การผลิตอาหารทีป่ ลอดภัย เป็นประโยชน์
ต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้น
ตนเองและครอบครัวย่อมได้รบั ประทานอาหาร
ทีเ่ ป็นประโยชน์เช่นกัน ดังนัน้ จึงทำ�ให้ตดั ความ
กังวลเรื่องการทำ�ธุรกิจแล้วต้องร่ำ�รวยออกไป
เพราะถึงอย่างไรนอกจากจะรับประทานเอง
ได้แล้วก็ยังมีให้ผ้อู ่นื ได้อีกด้วย โดยมีกลยุทธ์
การทำ�ธุรกิจแบบพอเพียงบนพันธกิจ “ส่งต่อ
ความสุขให้ผคู้ น สังคม และสิง่ แวดล้อม” ด้วย
วิธี “ดีแล้วบอกต่อ” ไม่พง่ึ โฆษณา แต่ให้สนิ ค้า
ขายตัวสินค้าเอง
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วิสยั ทัศน์ซองเดอร์
ดำ�เนินธุรกิจเพือ่ เป็นผูน้ �ำ ในการผลิตสินค้าแปรรูปอาหารและเครือ่ งดืม่
จากวัตถุดบิ ธัญพืชเกษตรอินทรีย์ไร้สารพิษ (Organic) แบบเต็มเมล็ด ไม่สกัดเปลือก
(Whole Grains) เพือ่ สุขภาพทีด่ ี และมีรสชาติอร่อย ถูกใจผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็นผูร้ กั ษาดูแลใส่ใจ
สุขภาพ โดยยึดหลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและธรรมาภิบาล
คุณธรรมนำ�ธุรกิจ ซือ่ สัตย์ตอ่ ลูกค้าและพนักงาน
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บุคคลสำ�คัญอีกหนึง่ ท่าน คือ ภญ.ภาคินี
จิวัฒนไพบูลย์ ที่ก้าวเข้ามาช่วยดำ�เนินธุรกิจ
ของครอบครัว ประกอบกับเมือ่ เรียนจบ พบว่า
กระแสธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพกำ�ลังมีแนวโน้ม
ที่ดี จึงเลือกเรียนรู้งานต่อจากครอบครัวเป็น
ประสบการณ์ตรง โดยเริม่ ต้นทำ�งานรับผิดชอบ
เรื่ อ ง “ออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ แ ละพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์”
ด้ ว ยความรู้สึก สนุ ก กั บ การสร้ า งสรรค์
สิ่งใหม่ๆ จึงมีแรงกระตุ้นให้ปรับปรุงพัฒนา
ธุรกิจจนเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง โดยปรับรูปแบบ
บรรจุภณั ฑ์เพือ่ สร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
ให้ ดู ทั น สมั ย มากขึ้ น เนื่ อ งจากเดิ ม ลู ก ค้ า
ซองเดอร์สว่ นใหญ่เป็นบุคคลในวัย 40 ปีขน้ึ ไป
มีความใส่ใจในสุขภาพที่บริโภคธัญพืชอยู่แล้ว
และเป็นลูกค้าระยะยาว หากปรับภาพลักษณ์
ให้ดทู นั สมัยจะได้กลุม่ ลูกค้าเพิม่ ขึน้ จึงได้เริม่
ต้นที่สินค้าประเภทขนมขบเคี้ยวสุขภาพเป็น
อันดับแรก พร้อมกับอาศัยความพยายาม
เรี ย นรู้เ พิ่ม เติ ม และอบรมหลั ก สู ต รต่ า งๆ
สังเกตจากสิง่ รอบตัวเพือ่ นำ�มาปรับใช้ในบริษทั
ด้วยการตระหนักสำ�นึกถึงความสำ�คัญของ
บรรจุภณั ฑ์วา่ “บรรจุภณั ฑ์ คือ นักขายทีไ่ ร้เสียง”
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โดยบรรจุ ภัณฑ์ ท่ีดีต้อ งมี รูป แบบที่ โ ดดเด่ น
สะดุดตา สวยงาม ย่อมมีศกั ยภาพมากพอที่
จะทำ�ให้ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นกว่ายี่ห้อ
อื่น ซึ่งในปัจจุบัน นอกจากร้านสุขภาพและ
ห้างสรรพสินค้าในประเทศไทยแล้ว ยังได้ส่ง
จำ�หน่ายในต่างประเทศด้วย ได้แก่ สิงคโปร์
มาเลเซีย ฮ่องกง มาเก๊า จีน ญีป่ นุ่ ออสเตรเลีย
เป็นต้น
นอกจากนี้ ซองเดอร์ยงั เป็นบริษทั แรกที่
พิมพ์อกั ษรเบรลล์ (Braille) ลงบนบรรจุภณั ฑ์
เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผ้ดู ้อยโอกาสที่พิการทาง
สายตาในสังคม ซึง่ แสดงถึงการให้ความสำ�คัญ
กับลูกค้าทุกกลุม่ จึงเป็นทีป่ ระจักษ์วา่ ผูบ้ ริหาร
และทีมพนักงานล้วนมีสว่ นสำ�คัญในการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ซองเดอร์ให้ยนื หยัดบนธุรกิจอาหาร
ธัญพืชได้อย่างเข้มแข็งและยัง่ ยืน

ย่างก้าวของซองเดอร์
จากการดำ�เนินงานที่ผ่านมา ซองเดอร์
ดำ�เนินธุรกิจแปรรูปอาหารเกษตรไร้สารพิษ
ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ทีท่ ่ไี ด้รบั ตรารับรองเกษตรอินทรีย์
และใช้วตั ถุดบิ จากเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ
(คกร.) จนได้รบั การรับรองมาตรฐานมากมาย
เช่น หลักเกณฑ์วธิ กี ารทีด่ ีในการผลิต (Good
Manufacturing Practice : GMP) ระบบการ
จัดการคุณภาพด้านความปลอดภัย (Hazard
Analysis and Critical Control Point : HACCP)
มาตรฐานอาหารฮาลาล (อาหารทีไ่ ด้รบั อนุญาต
ตามบทบัญญัตศิ าสนาอิสลาม) และมาตรฐาน
เกษตรอิ น ทรี ย์นานาชาติ (International
Federation of Organic Agriculture
Movements : IFOAM)
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ผลิตภัณฑ์ซองเดอร์
ความสำ � คั ญ ของการนำ � วั ต ถุ ดิบ ที่มีอ ยู่
ภายในประเทศ คือ “ข้าว” มาแปรรูปเพื่อ
เป็นอาหารสุขภาพที่ไร้สารพิษและไม่มีการ
เบียดเบียนสิ่งที่มีชีวิต ตลอดจนเป็นการผลิต
อาหารเพื่อสุขภาพที่ไม่ทำ�ลายสิ่งแวดล้อม
ซึง่ สิง่ เหล่านีเ้ ป็นส่วนสำ�คัญทีท่ �ำ ให้ซองเดอร์น�ำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์
ใช้ในการดำ�เนินธุรกิจและสามารถพึง่ พาตนเอง
ได้ โดยมีผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ดังนี้
“ขนมธัญพืช” เป็นขนมสุขภาพทีน่ �ำ เกล็ด
ธัญพืชออร์แกนิคที่ไม่ผา่ นการขัดสีกว่า 8 ชนิด
(ข้าวกล้องแดง ถัว่ เหลือง ถัว่ เขียว ลูกเดือย
เม็ดบัว ข้าวฟ่าง ข้าวโพด ข้าวสาลี) ผสม
เกล็ดข้าวกล้องจากชุมชนชาวนาเกษตรอินทรีย์
ผสมงาขาว ผลไม้และถั่วต่างๆ นำ�มาผ่าน
กระบวนการอบไม่ ผ่า นการทอด ทำ � ให้ ไ ด้
ขนมธัญพืชทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ สุขภาพ มีใยอาหาร
น้ำ�ตาลน้อย ไม่มีโคเลสเตอรอล และไขมัน
ทรานส์ ทานง่ายโดยฉีกซองแล้วรับประทาน
ได้ทนั ที
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“โจ๊กข้าวกล้องเต็มเมล็ด” ทีแ่ ตกต่างกับ
โจ๊กที่มีจำ�หน่ายทั่วไปในท้องตลาด เนื่องจาก
สินค้าส่วนใหญ่ทำ�มาจากปลายข้าวที่มีเพียง
คาร์ โ บไฮเดรตเป็ น ธาตุ อ าหารหลั ก ส่ ว น
วิตามินบี 1 บี 2 และไฟเบอร์ทม่ี อี ยู่ในข้าวเต็ม
เมล็ดจะขาดหายไป ซึ่งเป็นเหตุผลสำ�คัญที่
ซองเดอร์เลือกข้าวกล้องเต็มเมล็ดมาทำ�โจ๊ก
“ข้าวกล้องงอกบด” ผลิตภัณฑ์สำ�หรับ
เด็ก เหมาะกับแม่สมัยใหม่ เพราะเพียงเติม
น้�ำ ร้อนแล้วคนให้ละลาย เพียงเท่านีเ้ ด็กก็จะได้
ประโยชน์ทางโภชนาการแล้ว
“เครือ่ งดืม่ ธัญญาหาร” คัดสรรประโยชน์
จากธรรมชาติ ป ลอดสารพิ ษ อุ ด มไปด้ ว ย
แคลเซียม วิตามิน และแร่ธาตุ ผสมธัญพืชเต็ม
เมล็ด ที่ไม่ผา่ นการขัดสีกว่า 8 ชนิด เพือ่ เพิม่
ใยอาหาร และไม่เจือวัตถุกันเสีย อีกทั้งยังมี
รสชาติหลากหลายให้ผบู้ ริโภคได้เลือกสรร
“ซุปธัญพืช” คัดสรรสมุนไพรธรรมชาติ
เช่น ชาเขียวใบหม่อน งาดำ� และขิง นำ�มา
ผสมธัญพืชเต็มเมล็ดออร์แกนิค อุดมไปด้วย
โปรตีน ใยอาหาร วิตามิน และแร่ธาตุทจ่ี �ำ เป็น
ต่อร่างกาย ปราศจากคาเฟอีน มีกลิน่ หอม และ
มีทง้ั สูตรน้�ำ ตาลน้อยและไม่ผสมน้�ำ ตาล
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กิจกรรมเพือ่ สังคม
มี ก ารตั้ ง กลุ่ ม พั ฒ นาชุ ม ชนในท้ อ งถิ่ น
เพื่อเพิ่มศักยภาพและการสร้างงานผลิตพืช
อินทรีย์ชุมชนให้เข้มแข็ง โดยสร้างเครือข่าย
เกษตรอินทรีย์ “กลุ่มทุ่งทองยั่งยืน” โดยถือ
เสมือนว่าชาวนาเป็นหุ้นส่วนร่วมกัน และให้
กลุ่มชาวนาเป็นผู้กำ�หนดราคาข้าวเอง โดยมี
แนวความคิดว่า การมีธรุ กิจทีย่ ง่ั ยืนได้ จะต้อง
มีการพัฒนาทัง้ ต้นน้�ำ กลางน้�ำ และปลายน้�ำ
ในเวลาทีเ่ หมาะสม ซึง่ จะเป็นสิง่ สำ�คัญทีท่ �ำ ให้
ธุรกิจอยูร่ อดและไปต่อไป อีกทัง้ ยังมีโครงการ
ปลูกจิตสำ�นึกให้เยาวชนมีความรักและกตัญญู
ต่อท้องถิน่ ผ่านกิจกรรมบ้าน - วัด - โรงเรียน
(บวร) และสนับสนุนให้เด็กในชุมชนเข้ามา
ศึกษางานด้านเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรม
ของศู น ย์ เ รี ย นรู้เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งอี ก ด้ ว ย
นอกจากนี้ ยังมีบทบาทร่วมกับเครือข่ายต่างๆ
ดังนี้
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• เครือข่ายโอทอปอูท่ อง
• ชมรมอาหารและผลิตภัณฑ์มงั สวิรตั ิ
• สภาอุตสาหกรรม จังหวัดสุพรรณบุรี
• คณะกรมการเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม
สภาพัฒนาการเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
• คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ
พอเพียง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
• ภาคีร่วมพัฒนาพันธุ์ข้าวพื้นบ้านของ
สุพรรณ โดยสภาอุตสาหกรรมร่วมกับมูลนิธขิ า้ ว
ขวัญในชือ่ “ข้าวขวัญสุพรรณ”
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แผนที่
รางวัลความสำ�เร็จ
• ปี 2552 รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จากการประกวดผลงานตามปรั ช ญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ครั้ ง ที่ 2 สำ � นั ก งาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ (สำ�นักงาน กปร.)
• ปี 2552 รางวัล Prime Minister Export
Award กลุ่มโอทอป กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ กระทรวงพาณิชย์
• ปี 2554 รางวั ล ระฆั ง ทอง สมั ช ชา
นักจัดรายการข่าว วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
• ปี 2555 รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมเชิง
สร้ า งสรรค์ อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ กระทรวง
อุตสาหกรรม
• ปี 2555 รางวัลอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ
ด้ า นธุ ร กิ จ เพื่ อ สั ง คม สภาสั ง คมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทย
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รายชือ่ ศูนย์การเรียนรู้ และเบอร์ตดิ ต่อทัง้ 47 แห่ง ตามภาคต่างๆ ทัว่ ประเทศ
ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง
ลำ�ดับ					
สำ�นักงาน กปร.
ภาคกลาง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ประเภท		

นายประมาณ ประสงค์สันต์
ประชาชนในพืน้ ทีห่ า่ งไกลและกันดาร
นายวินัย สุวรรณไตร		
ประชาชนทั่วไป		
นายสำ�รอง แตงพลับ 		
เกษตรกรทฤษฎีใหม่		
นายณรงค์ บัวสี		
เกษตรกรทฤษฎีใหม่ 		
นายยวง เขียวนิล		
เกษตรกรทฤษฎีใหม่ 		
นายปรีชา เหมกรณ์		
เกษตรกรทฤษฎีใหม่ 		
กลุ่มส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าว
ชุมชนบ้านไทรใหญ่ 		
กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 		
8.
ชุมชนบางรักน้อย 		
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง		
9.
ชุมชนเพชราวุธ พัน.2		
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
10.
เรือนจำ�ชั่วคราวเขากลิ้ง 		
หน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาค
11.
ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หน่วยงานภาครัฐในส่วนกลาง
12.
กรมราชทัณฑ์ 		
หน่วยงานภาครัฐในส่วนกลาง
13.
บริษัท ซองเดอร์ ไทย
ออร์แกนิคฟู้ด จำ�กัด		
ธุรกิจขนาดย่อม 		
14.
กลุม่ สตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน ธุรกิจขนาดย่อม		
15.
ห้างหุน้ ส่วนจำ�กัด สมศักดิแ์ กลงเซอร์วสิ ธุรกิจขนาดย่อม		
16.
บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จำ�กัด
ธุรกิจขนาดกลาง		
17.
บริษทั บางจากปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดใหญ่		
18.
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำ�กัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดใหญ่		
19.
บริษทั โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนเิ คชัน่
จำ�กัด (มหาชน) 		
ธุรกิจขนาดใหญ่		
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.
นายทวี ประหา		
ประชาชนในพืน้ ทีห่ า่ งไกลและกันดาร
2.
นายแสนหมั้น อินทรไชยา
ประชาชนทั่วไป		
3.
นายสุนัน เผ้าหอม		
ประชาชนทั่วไป		
4.
นายจันทร์ที ประทุมภา		
เกษตรกรทฤษฎีใหม่		
5.
นางพิมพ์ โถตันคำ�		
เกษตรกรทฤษฎีใหม่		
6.
นายบุญแทน เหลาสุพะ		
เกษตรกรทฤษฎีใหม่		
7.
กลุ่มข้าวคุณค่า ชาวนาคุณธรรม กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่		
8.
กลุม่ เกษตรกรรมยัง่ ยืนอำ�เภอกันทรวิชยั กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่		
9.
ชุมชนบ้านท่าเรือ		
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง		
10.
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51
(ศึกษาสงเคราะห์นางรอง)
หน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมภิ าค
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จังหวัด

โทรศัพท์

กาญจนบุรี
ฉะเชิงเทรา
เพชรบุรี
กรุงเทพฯ
นนทบุรี
กรุงเทพฯ

08 7903 0912
09 8816 2825
08 9076 4325
08 7357 6999
08 1929 9159
08 5059 3555

นนทบุรี
นนทบุรี
กรุงเทพฯ
เพชรบุรี

08 0076 8989
08 1316 0805
0 2521 1190
0 3246 5171

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

0 2280 0180
0 2967 5719

สุพรรณบุรี
เพชรบุรี
ระยอง
ปทุมธานี
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

0 2967 1200-1
08 9515 1128
0 3867 1382
0 2683 7322-3
0 2335 4658
0 2739 8000

กรุงเทพฯ

0 2202 8000

มุกดาหาร
อุดรธานี
ขอนแก่น
นครราชสีมา
สกลนคร
เลย
ยโสธร
มหาสารคาม
นครพนม

09 9914 3917
08 6167 8524
08 0186 8617
08 9948 4737
08 0748 3133
08 3346 0287
08 7872 1672
08 9618 4075
08 1975 3378

บุรีรัมย์

04 4631 883

ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง
ลำ�ดับ					
สำ�นักงาน กปร.
11.
ภาคเหนือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ภาคใต้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

บริษทั โสมภาส
เอ็นจิเนียริง่ (2005) จำ�กัด		

ประเภท		

จังหวัด

โทรศัพท์

ธุรกิจขนาดกลาง		

มหาสารคาม 08 1052 1270

นายผล มีศรี		
นายสุพจน์ โคมณี		
นายสมมาตร บุญฤทธิ์		
นางเปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยาง
นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ		
นายบุญเป็ง จันต๊ะภา		
กลุ่มเกษตรทำ�สวนบ้านถ้ำ�
กลุ่มศูนย์เครือข่ายปราชญ์
ชาวบ้านเกษตรยัง่ ยืนตำ�บลศรีเมืองชุม
ชุมชนบ้านดอกบัว		
โรงพยาบาลหนองม่วงไข่		

ประชาชนในพืน้ ทีห่ า่ งไกลและกันดาร
ประชาชนทั่วไป		
ประชาชนทั่วไป		
เกษตรกรทฤษฎีใหม่		
เกษตรกรทฤษฎีใหม่		
เกษตรกรทฤษฎีใหม่		
กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่		

พะเยา
นครสวรรค์
กำ�แพงเพชร
เชียงราย
แพร่
เชียงราย
พะเยา

08 7174 9928
08 1041 0911
08 6207 1285
08 1706 9687
08 5252 2835
08 9559 8350
08 1023 8350

กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่		
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง		
หน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาค

เชียงราย
พะเยา
แพร่

08 1025 5598
08 2895 7321
05 464 7458-60

นายสมพงษ์ พรผล		
นายสมชาย นิลอนันต์		
นายพินัย แก้วจันทร์		
ชุมชนบ้านบางโรง		
เทศบาลตำ�บลปลายพระยา
บริษัท พรทิพย์ ภูเก็ต จำ�กัด
บริษัท แปลน ครีเอชั่นส์ จำ�กัด

ประชาชนทั่วไป		
เกษตรกรทฤษฎีใหม่		
เกษตรกรทฤษฎีใหม่		
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง		
หน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาค
ธุรกิจขนาดย่อม		
ธุรกิจขนาดกลาง		

พังงา
สุราษฎร์ธานี
ยะลา
ภูเก็ต
กระบี่
ภูเก็ต
ตรัง

08 9123 1589
08 9592 1764
08 1388 5161
08 1892 9204
0 7568 7141
0 7626 1555
0 2237 9070

“การตลาดที่ยั่งยืน มาจากการสร้างแบรนด์สินค้าคนดี”
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