
Executive Journal10

พลังแห่งความสร้างสรรค์เกิดขึ้นได้เสมอ หากคนเรารู้จักคิด 
ที่จะเริ่มต้นลงมือท�า เฉกเช่นเดียวกับบริษัทยักษ์ ใหญ่ผู้ผลิต 
กะทิส�าเร็จรูป ตรา “ชาวเกาะ” อย่างอ�าพลฟูดส์ ที่เริ่มต้นจาก
ธุรกิจเล็กๆ จนวันนี้กลายเป็นผู้น�านวัตกรรมอาหารและเครื่อง
ดื่มของไทย ที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มากด้วยคุณค่าแก่ผู้บริโภค 
ทั่วโลก และริเริ่มไอเดียสร้างโรงเรียนกล่องนมแห่งแรกของไทย 
โดยมีคุณเกรียงศักดิ์  เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการเป็น 
ผู้บุกเบิก... 

อ�าพลฟูดส์

ผู้น�านวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สร้างสรรค์ไอเดีย 

“โรงเรียนกล่องนมแห่งแรกของไทย” ตอบแทนสังคม
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 เกรียงศักดิ์  เทพผดุงพร
กรรมการผู้จัดการ  

บริษัท อ�าพลฟูดส์  โพรเซสซิ่ง จ�ากัด 
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คุณเกรียงศักดิ์  เทพผดุงพร 
กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของอ�ำพลฟูดส์ ว่า
เกิดจากการขนส่งสินค้าที่สะดวกมากขึ้น 
ท�าให้พ่อค้าแม่ค้าสามารถพึง่ตนเองได้โดย 
ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งตอนนั้นคุณ
พ่อและคณุแม่เป็นพ่อค้าคนกลาง จงึท�าให้
ผลประกอบการที่บ้านลดลง ประกอบกับ
ตนเองเติบโตมากับธุรกิจมะพร้าว รู้จักคน
ทีม่คีวามสามารถด้านนีด้ ีรูข้ัน้ตอนของการ
คั้นมะพร้าว รู้ว่าคนไทยชอบใช้มะพร้าว
แบบไหน เพราะมะพร้าวเป็นวัตถุดิบที่คน
ไทยใช้ประกอบอาหารเกอืบทกุเมน ูจงึเริม่
เกดิแนวคดิว่าท�าอะไรกบัมะพร้าวพวกนีไ้ด้
บ้าง วันหนึ่งที่บ้านมีงานบุญ มีคนมาช่วย
งานบุญในครัวจ�านวนมาก ตกเย็นต้องมา
ช่วยกนัคัน้กะทต้ิมกนัเป็นหม้อๆ โดยแต่ละ
คนต้องตื่นมาท�าอาหารกันแต่เช้า จึงเกิด
ความคิดที่ว่า ท�าไมไม่ท�ากะทิแบบส�าเร็จ
เอาไว้เพื่อสะดวกในการปรุงอาหาร สิ่งนี้
จงึเป็นจดุเริม่ต้นของการผลติกะทสิ�าเรจ็รปู 
“ชำวเกำะ”
 บริษัท อ�ำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง 
จ�ำกัด เริ่มก่อตั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 แต่
เริ่มจ�าหน่ายสินค้าปี พ.ศ. 2523 อย่างไร
ก็ตาม เนื่องจากคนไทยยังไม่เชื่อถือและ
ยอมรับว่าน�้ากะทิคั้นที่อยู่ในกล่องสามารถ
ใช้ประกอบอาหารได้จรงิ และจะสดอย่างที่
คั้นเองหรือไม่ จึงเกิดข้อกังขามากมายใน
การเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค ท�าให้
ตลาดการค้าในประเทศไม่ได้ผลตอบรับดี
เท่าที่ควร ผิดกับตลาดการค้าต่างประเทศ
ทีใ่ห้การตอบรบัดมีาก เพราะสามารถตอบ
โจทย์ความต้องการของตลาดต่างประเทศ
ได้ รวมทัง้ต่างประเทศไม่มมีะพร้าว ปัญหา
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค
ในต่างประเทศจึงไม่ส่งผลต่อยอดขาย
 การสร ้างความเชื่อถือในตัว
สินค้าเป็นกลไกแรกที่จะท�าให้ผู ้บริโภค
เปิดประตูหัวใจ และยอมรับในตัวสินค้า 
คุณเกรียงศักดิ์ กล่าวว่า “เมื่อก่อนเขาเคย

คั้นกะทิ แบ่งส่วนหัวส่วนหาง แต่นี่เราไป
ปรับส่วนทุกอย่างให้อยู่ในถุงเดียวกัน ไป
เปลี่ยนวิธีการแกงของเขาใหม่หมด เราก็
เลยถูกปฏิเสธ รวมไปถึงคนส่วนใหญ่คิด
ว่าสินค้าของเราต้องใส่วัตถุกันเสีย ซึ่ง
แท้จริงแล้วไม่มีสารเหล่านี้เลย การที่จะ
ท�าให้เขายอมรับในสินค้าของเราใช้เวลา
นานมาก กลยุทธ์ที่ผมน�ามาใช้คือการให้
ผู้บริโภคได้ทดลองใช้สินค้า ท�าให้เขารู้สึก
ว่าใช้ได้จริง น�าไปแกงก็สามารถได้รสชาติ
เหมือนเดิม ผมใช้เวลาหลายปีกว่าคนจะ
ยอมรับในสินค้าของเรา ช่วงแรกผมได้น�า
น�้ากะทิส�าเร็จรูปไปให้ตามโรงแรมต่างๆ 
ได้ทดลองใช้ แต่ก็ไม่มีโรงแรมไหนยอมใช้ 
ยิ่งเขาปฏิเสธผมยิ่งต้องพยายาม เราก็ไม่
ย่อท้อ จนสุดท้ายโรงแรมแรกที่ยอมใช้ก็
คือ โรงแรมแอมบาสเดอร์ และ ณ เวลา
นี้ผมเชื่อว่าไม่มีโรงแรมไหนแล้วที่คั้นน�้า

กะทิเอง ทุกโรงแรมใช้แบบส�าเร็จหมด นั่น
คือ ความส�าเร็จของเราในเบื้องต้น ในขั้น
ต่อมาที่ผมพยายามอย่างมากก็คือการวาง
ขายในตลาดสด วันหนึ่งผมน�าไปฝากขาย
ที่ตลาดกับแม่ค้าคนหนึ่ง ตื๊ออยู่นานกว่า
แม่ค้าจะยอมให้ฝากขาย พอเรากลับมา
บ้านกโ็ทรศพัท์เรยีกให้ไปรบัของคนืกลบัมา 
ตอนนัน้เริม่ท้ออกีแล้ว แต่สดุท้ายกลายเป็น
ว่าแม่ค้าขายได้ดใีนวนัรุง่ขึน้ จนเขาขอเป็น
ร้านค้าเดยีวทีข่ายในตลาดนัน้ ซึง่นัน่แสดง
ให้เห็นว่าสินค้าขายได้ ท�าให้เรามีความ
หวัง หลังจากนั้นเราก็เริ่มเจาะกลุ่มทีละ
ตลาด จนเราจับได้ทุกตลาดในกรุงเทพฯ” 
 เมื่อความต้องการผู้บริโภคเพิ่ม
มากขึ้น กลยุทธ์ในการบริหารจัดการ 
จึงต้องเปลี่ยน อ�าพลฟูดส์จึงใช้วิธีการ 
กระจายคนและกระจายงาน เนื่องจาก
ก�าลังการผลิตต้องเพิ่มมากขึ้น ครั้นจะ

“น�าความรู้ที่ได้มาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ไม่ใช่การ

เลียนแบบหรือหากเลียนแบบก็ต้องพัฒนาให้เหนือกว่าขึ้นไป

เรื่อยๆ ต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง อย่าคิดว่าเรารู้แล้ว

เพราะไม่มีใครที่สามารถรู้ทุกเรื่อง”
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ใช้ก�าลังคนทั้งหมดที่มีจัดการทั้งกระบวนการ อาจท�าให้เกิด
ความล่าช้าได้ จึงก่อตั้งกลุ่มชาวบ้านขึ้นมาเพื่อกระจายก�าลัง
ผลิต ทั้งในอ�าเภอแม่กลองและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย
ชาวบ้านเหล่านี้จะมีหน้าที่เก็บลูกมะพร้าวและน�าเนื้อมะพร้าว
ออก จากนั้นจะมีพ่อค้าคนกลางไปรับซื้อ โดยที่ไม่ต้องไป
ขนทั้งมะพร้าว เปลือก และน�้ามาที่โรงงาน ซึ่งการขนส่ง
เหล่านี้จะท�าให้เปลืองก�าลังการขนส่งและใช้แรงงานมาก
เกินความจ�าเป็น วิธีนี้สามารถลดเวลาการผลิตให้สั้นลงและ
ได้ปริมาณที่มากขึ้น รวมไปถึงยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับ 
ชาวบ้านอีกด้วย ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ ตรา “ชาวเกาะ” จึงเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มาจากมะพร้าวที่ถูกคัดสรรอย่างดี น�ามาผ่าน
กระบวนการการผลิตที่ทันสมัย ซึ่งสามารถคงความสดและ
รสชาติให้เหมือนใหม่ได้ โดยสามารถเก็บไว้ได้นาน 1 ปี โดย
ไม่ต้องแช่เย็น
 ครั้งที่การแข่งขันยังไม่สูงเมื่อสามสิบปีที่แล้ว การ
ตลาดเป็นเรือ่งของการผลติให้ได้มากทีส่ดุเท่าทีจ่ะขายได้ โดย
ไม่ค�านึงถึงความต้องการของลูกค้า จนกระทั่งปี พ.ศ. 2535 
เริม่มปัีญหา แรงงานไทยเริม่ขาด ค่าแรงเริม่สงูขึน้ สนิค้าหลาย
ชนดิเริม่ส่งออกไปแข่งขนัตลาดต่างประเทศไม่ได้ และคนผลติ
สินค้าประเภทนี้มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งท�าให้การตลาดเริ่มมี
บทบาททีส่�าคญัมากขึน้ เมือ่ก่อนอ�าพลฟดูส์มแีบรนด์ แต่กไ็ม่มี
ใครเข้าใจอย่างแท้จริงว่าแบรนด์นั้นมีความหมายว่าอย่างไร 
จึงเกิดความสนใจในการเรียนรู้ด้านตลาดมากขึ้น ซึ่งนับว่า
เป็นปัจจัยที่ส�าคัญ ต้องมีการท�าวิจัยตลาดเพื่อวิเคราะห์ความ
ต้องการของลูกค้าในตลาด  

ในระบบการบริหารองค์กรแต่เดิมบริษัทจะมี
พนักงานจ�านวนไม่มาก ดังนั้นผู้บริหารจึงรู้จักพนักงานทุกคน 
เสมือนครอบครัวใหญ่ แต่เมื่อธุรกิจขยาย จ�านวนพนักงานจึง
เพิ่มตามไปด้วย และยังมีแนวโน้มในการขยายต่อไปอีก เป็น
ไปได้ยากที่จะมีระบบการปกครองแบบครอบครัวเหมือนเมื่อ
ครั้งอดีต จึงต้องมีการจัดระบบการจัดการสมัยใหม่เข้ามา 
เพื่อให้สามารถดูแลได้ง่ายขึ้น การบริหารในรูปแบบเดิมอาจ
ได้ใจพนักงาน แต่เมื่อจ�านวนพนักงานเพิ่มขึ้นจึงจ�าเป็นต้อง
ใส่ความเป็นระบบเข้าไป ด้วยการแบ่งแต่ละแผนก ทั้งฝ่าย
ผลิต ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบุคคล ฯลฯ แต่ยังคงให้ความรู้สึก
ในการบรหิารจดัการทีย่งัคงความเป็นครอบครวัอยู ่ดงันัน้ฝ่าย
บคุคลจงึมคีวามส�าคญัและบทบาทอย่างมาก เพราะเครือ่งจกัร
เสียยังสามารถซื้อใหม่ได้ แต่จะท�าให้พนักงานมีประสิทธิภาพ
ในการท�างานทั้งร่างกายและจิตใจเป็นเรื่องที่ยาก จึงน�าเอา
ระบบการบริหารคนเก่ง มาใช้เพื่อสร้างจิตส�านึกที่ดีร่วมกัน 

กระบวนการรีไซเคิลผลิต

เป็นแผ่นกระดานทดแทนไม้

ที่เรียกว่า “แผ่นกรีนบอร์ด”
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บริษัทให้ความส�าคัญกับลูกค้าภายนอก
ด้วยการผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้รโิภค ส�าหรบัภายในองค์กร 
บริษัทให้ส�าคัญกับคนมากกว่าเครื่องจักร 
รวมทั้งท�าธุรกิจต้องมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมอีกด้วย

กระบวนการผลิตท�าให้เกิดของ
เสียจ�านวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการรับ
ผิดชอบต่อสังคมและคืนสิ่งที่ได้ท�าลาย
ไป อ�าพลฟูดส์จึงริเริ่มโครงการกล่อง
วิเศษ “Magic Box” ในปี พ.ศ. 2552 
คุณเกรียงศักดิ์กล่าวว่า “ในฐานะผู้ผลิต
น�้ากะทิยี่ห้อ “ชาวเกาะ” และอาหารเพื่อ
สุขภาพ แต่ละปีต้องใช้กล่องยูเอชที ใน
การบรรจุสินค้าถึงปีละ 100 ล้านกล่อง 
เราจึงร่วมกับกรุงเทพมหานครรณรงค์
ให้คนทั่วไปส่งผลิตภัณฑ์ยูเอชทีที่ใช้แล้ว
มาให้เรา โดยไม่จ�ากัดตราสินค้า หลัง
จากที่รวบรวมได้ส่วนหนึ่งจึงน�ามาผ่าน
กระบวนการรไีซเคลิผลติเป็นแผ่นกระดาน
ทดแทนไม้ที่เรียกว่า “แผ่นกรีนบอร์ด”  
คือ แผ่นกระดานอัดที่ได้จากการรีไซเคิล
กล่องเครือ่งดืม่ ประกอบด้วย กระดาษ 75% 
โพลิเอทิลีน 20 % และอะลูมิเนียมฟอยล์ 

5% ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นวัสดุที่สามารถน�า
กลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งนั้น ซึ่งแผ่นกรีนบอร์ด 
มคีวามแขง็แรงและทนทาน สามารถน�ามา 
สร้างโต๊ะและเก้าอี้ได้ รวมไปถึงการสร้าง
อาคารเรยีน เช่น ผนงั ฝ้าเพดาน โดยอ�าพล
ฟดูส์ได้มอบอาคารเรยีนแก่โรงเรยีนวดับ้าน
สนวน ต�าบลสนวน อ�าเภอห้วยราช จงัหวดั
บรุรีมัย์ นบัว่าเป็นอาคารเรยีนทีเ่ป็นมติรต่อ
สิ่งแวดล้อมหลังแรกของไทย และจะมีการ
ท�าต่อไปเรื่อยๆ รวมไปถึงการท�าห้องสมุด
ด้วย โดยอ�าพลฟูดส์จะเน้นในเรื่องที่เกี่ยว
กับการศึกษาก่อน เพราะเชื่อว่าการศึกษา
สามารถสร้างคนได้”

คณุเกรยีงศกัดิ ์ได้กล่าวถงึความ
ส�าเร็จขององค์กรว่า กำรเรียนรู้นั้นไม่มี 
สิ้นสุด ต้องรู้จักขวนขวำยหำควำมรู้ เปิด
โลกทัศน์ให้กว้ำง น�ำควำมรู้ที่ได้มำสร้ำง
สรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ไม่ใช่กำรเลียน
แบบหรือหำกเลียนแบบก็ต้องพัฒนำให้
เหนือกว่ำขึ้นไปเรื่อยๆ ต้องมีกำรปรับปรุง
อย่ำงต่อเนื่อง อย่ำคิดว่ำเรำรู้แล้วเพรำะ
ไม่มีใครที่สำมำรถรู้ทุกเรื่อง และสุดท้าย
คือการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้ม
ค่าที่สุด ทั้งคนและวัตถุดิบการผลิตต่างๆ 
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จะเห็นได้ว่าการที่น�าขยะมารีไซเคิล ท�าให้ลด
ต้นทุนการผลิตได้หลายอย่าง ทั้งน�้ามันและ
เงิน รวมไปถึงสามารถสร้างสิ่งดีๆ คืนสู่สังคม
ได้อีกด้วย ทั้งนี้ อ�าพลฟูดส์ท�าโรงงานเป็น
แบบการเรียนไม่รู้จบ (Continuous Learning 
Organization) การที่อ�าพลฟูดส์ปรับปรุง
กระบวนการผลิตภายใน ท�าให้สามารถเพิ่ม
มูลค่าได้ตลอด เช่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ถึง 
พ.ศ. 2552 อ�าพลฟูดส์ไม่ได้ปรับราคาขายเลย 
แต่ใช้วิธีการปรับปรุงกระบวนการภายในทั้งสิ้น 
ทัง้ๆ ทีต้่นทนุขึน้ต่อเนือ่ง แต่อ�าพลฟดูส์ปรบัปรงุ
ด้านอื่นมาชดเชยแทน นั่นคือ การใช้ทรัพยากร
การผลิตที่คุ้มค่า
 กว่า 2 ทศวรรษที่อ�าพลฟูดส์ เป็น
ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มไปยัง
ภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก และไม่เคยหยุดนิ่งที่เผย
แพร่อาหารไทยอนัมเีอกลกัษณ์ทีโ่ดดเด่น รวมถงึ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากผลผลิตอันมีคุณภาพ
ของคนไทย ซึง่ได้รบัความไว้วางใจจากผูบ้รโิภค
ทุกทวีปทั่วโลก มีนโยบายที่จะพัฒนาองค์กรให้
เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยนอกจากจะน�าเทคโนโลยีและ
การจัดการที่ทันสมัยมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และ 
สิ่งแวดล้อมแล้ว ยังท�าโครงการกล่องวิเศษ  
มีการตั้งโรงงานรีไซเคิลกล่องยูเอชที และ 
จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการกับขยะกล่องยูเอชที โดยสามารถ
ติดตามได้ทางเว็บไซต์ www.ampolfood.
com/csr 
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