
คู่มือตัวอย่างความสำาเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเภท ธุรกิจขนาดย่อม

บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำากัด

สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ (สำานักงาน กปร.)
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คำานำา
ในแวดวงผู้รักสุขภาพต้องรู้จัก ซองเดอร์ ช่ือแบรนด์ 

ธัญญาพืชสำาเร็จรูป และหากศึกษา ซองเดอร์ ให้ลึกซ้ึง จะทราบว่า  
ซองเดอร์ มิได้ทำาธุรกิจแบบปกติท่ัวไป ท่ีมุ่งหวังกำาไรสูงสุด  
หากแต่มุ่งม่ันผลิตของดีให้คนไทยได้มีสุขภาพดี จากวัตถุดิบ
และฝีมือคนในท้องถ่ินแถบอำาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
อีกท้ังมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและจังหวัดสุพรรณบุรี  
นับเป็นบริษัทฯ ท่ีช่วยขับเคล่ือนองค์ความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ภาคธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม

บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำากัด ได้รับรางวัล 
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง คร้ังท่ี 2 ซ่ึงสำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ 
ประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ (สำานักงาน 
กปร.) และภาคี ได้จัดข้ึนเม่ือปี 2552 จากน้ันในปี 2555 ได้อาสา
เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสำานักงาน กปร. เน่ืองจากมี
ศักยภาพและความพร้อมในการถ่ายทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้ 
การน้อมนำาประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
บริหารจัดการธุรกิจอย่างมีความสุข ไม่เบียดเบียนตนเองและ
ผู้อ่ืน 

สำานักงาน กปร. จัดพิมพ์คู่มือการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคธุรกิจขนาดย่อม บริษัท ซองเดอร์  
ไทยออร์กานิคฟูด ฉบับน้ีเป็นการพิมพ์คร้ังท่ี 2 เน่ืองจากยังมี
ความต้องการใช้คู่มือส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความเข้าใจการ
น้อมนำาใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ 

ท้ายน้ี สำานักงาน กปร. ขอขอบคุณบริษัท ซองเดอร์  
ไทยออร์กานิคฟูด ท่ีสนับสนุนข้อมูลและรูปภาพประกอบ  
และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า คู่มือฉบับน้ี จะเป็นแรงกระตุ้นให้ 
ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ หันมาทำาธุรกิจตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

สำานักงาน กปร.
ธันวาคม 2560

สแกนหน้าปกเพื่อรับชมวีดีโอ

วิธีดาวน์โหลดแอพพลิเคช่ัน จาก Google Play Store ผ่านมือถือระบบแอนดรอยด์
1. แตะเลือกแอพฯ Play Store 
2. พิมพ์ช่ือ Layar ในช่องค้นหาระบบจะแสดงช่ือแอพฯ ใกล้เคียงแบบอัตโนมัติ หากเจอแอพฯ  

       ท่ีต้องการให้แตะเลือก 
3. จากน้ันจะเข้าไปยังหน้าติดต้ังแอพฯ ให้แตะปุ่ม ติดต้ัง (Install) 
4. ระบบทำาการติดต้ังแอพฯ เสร็จเรียบร้อย สามารถแตะปุ่ม เปิด เพ่ือใช้งานแอพฯ น้ันได้

วิธีใช้งานแอพพลิเคช่ัน Layar
1. แตะเลือกไปท่ีแอพฯ Layar
2. นำากล้องมือถือส่องไปท่ีหน้าปกของคู่มือฯ 
3. เม่ือได้ภาพหน้าปกให้แตะท่ีหน้าจอหน่ึงคร้ัง ระบบจะทำาการสแกนภาพ
4. จากน้ันให้เลือกการแสดงผลตามท่ีต้องการเพ่ือรับชมคลิปวีดีโอ

วิธีดาวน์โหลดแอพพลิเคช่ัน จาก App Store ผ่านมือถือระบบ iOS 
1. แตะเลือกแอพฯ  App Store
2. พิมพ์ช่ือ Layar ในช่องค้นหาระบบจะแสดงช่ือแอพฯ ใกล้เคียงแบบอัตโนมัติ หากเจอแอพฯ   

       ท่ีต้องการให้แตะเลือก 
3. จากน้ันจะเข้าไปยังหน้าติดต้ังแอพฯ ให้แตะปุ่ม ติดต้ัง (Install) 
4. ระบบทำาการติดต้ังแอพฯ เสร็จเรียบร้อย สามารถแตะปุ่ม เปิด เพ่ือใช้งานแอพฯ น้ันได้

วิธีใช้งานแอพพลิเคช่ัน Layar
1. แตะเลือกไปท่ีแอพฯ Layar
2. นำากล้องมือถือส่องไปท่ีหน้าปกของคู่มือฯ 
3. เม่ือได้ภาพหน้าปกให้แตะท่ีหน้าจอหน่ึงคร้ัง ระบบจะทำาการสแกนภาพ
4. จากน้ันให้เลือกการแสดงผลตามท่ีต้องการเพ่ือรับชมคลิปวีดีโอ
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จุดเร่ิมต้นความสำาเร็จ
บุคคลสำาคัญผู้ให้กำาเนิดซองเดอร์ คือ 

คุณสุวรรณา และคุณยรรยง จิวัฒนไพบูลย์ ซ่ึง
เดิมทำาธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบัน “จิวัฒน์
เวชภัณฑ์” ต่อมาในปี 2539 คุณยรรยงได้เร่ิม
ทำาธุรกิจนำาเข้านมผงจากประเทศออสเตรเลีย 
มีตราสินค้าว่า “หนูน้อย” แต่ประสบวิกฤติ
เศรษฐกิจเน่ืองจากค่าเงินบาทลอยตัวในปี 2540 
ทำาให้ต้นทุนนำาเข้าสูงมาก จึงประสบปัญหา
ขาดทุนทำาราคาแข่งขันตลาดไม่ได้ จำาเป็นต้อง
ลดการขายและหยุดนำาเข้านมผงในท่ีสุด ต่อมา
จึงคิดท่ีทำาธุรกิจท่ีใกล้ตัวและมีความเส่ียงน้อย 
โดยเร่ิมจากคุณสุวรรณาท่ีมีความสนใจด้านการ
รักษาสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติ ทานมังสวิรัติ 
ใฝ่ปฏิบัติธรรม บวกกับคนไทยมีปัญหาเร่ือง
สุขภาพจากการบริโภค จึงมุ่งม่ันหาแนวทาง
ท่ีจะผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพ จนในปี 2543 
สองสามีภรรยาจึงก่อต้ังโรงงานผลิตซองเดอร์
ข้ึน ณ ตำาบลหนองโอ่ง อำาเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี และเร่ิมต้นจดทะเบียนหน่ึงตำาบล
หน่ึงผลิตภัณฑ์ในปีต่อมา

ข้อมูลพ้ืนฐาน
ช่ือบริษัท : บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำากัด
ปีท่ีเร่ิมดำ�เนินก�ร : 2543 จำ�นวนพนักง�น : 80 คน
ลักษณะสินค้�และบริก�ร : ผลิตภัณฑ์ธัญพืชเกษตรอินทรีย์ไร้สารพิษ
สถ�นท่ีต้ัง : เลขท่ี 129 หมู่ 1 ตำาบลหนองโอ่ง อำาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
โทรศัพท์ : 0 2967 1200-1

นอกจากการเป็นนักปฏิบัติธรรมแล้ว 
คุณสุวรรณายังมุ่งม่ันศรัทธาในแนวทางของ
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำาริ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช โดยเลือกท่ีจะปฏิบัติตนแบบ 
ไม่เบียดเบียนส่ิงแวดล้อม สุขภาพตนเอง 
และเผ่ือแผ่ถึงคนรอบข้าง คุณสุวรรณาจึงมี 
เป้าหมายท่ีจะปลูกฝังให้ทุกคนรู้จักการบริโภค
อาหารท่ีปลอดภัย พร้อมใช้ชีวิตด้วยวิถีพอเพียง 
พ่ึงพิงธรรมชาติ เพ่ือให้เกิดความสมดุล สุขภาพ
ย่ังยืน โดยยึดคติท่ีว่า “การดูแลตนเองไม่ให้ 
เจ็บป่วย ถือเป็นการช่วยชาติอย่างหน่ึง”

ดังน้ัน ผลิตภัณฑ์ซองเดอร์จึงถือกำาเนิดข้ึน 
ด้วยแนวคิดท่ีว่า ต้องเป็นสินค้าท่ีไม่เสพติด  
ไม่เบียดเบียนสัตว์และส่ิงแวดล้อม และ
อยู่บนพ้ืนฐานของเกษตรอินทรีย์เพ่ือสร้าง 

แรงบันดาลใจในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความม่ันคงทางอาหาร โดยเน้นใช้วัตถุดิบหลัก
ภายในประเทศไทยท่ีมีศักยภาพอุดมสมบูรณ์
เร่ืองข้าวและพืชพันธ์ุธัญญาหาร คัดสรร
วัตถุดิบท่ีดีท่ีสุดเพ่ือเติมเต็มสุขภาพในซองเดียว  
ไม่ผ่านกระบวนการทอด หวานน้อย ปราศจาก
ไขมัน และต้องดีต่อสุขภาพ เร่ิมต้นลงทุนโดย
เน้นการพ่ึงพาตัวเองต้ังแต่ผลิตเคร่ืองจักรและ
พัฒนาคิดค้นเทคโนโลยีจนได้สูตรอาหารเพ่ือ
สุขภาพ เม่ือซองเดอร์เข้าสู่ตลาดระยะแรกเห็น
ว่าสินค้าไม่เหมาะกับต่างจังหวัด จนกระท่ังเม่ือ
มีโอกาสออกงานแสดงสินค้าระดับประเทศใน
กรุงเทพฯ จึงทราบว่ากลุ่มลูกค้าท่ีต้องการสินค้า 
เพ่ือสุขภาพในราคาย่อมเยายังมีจำานวนมาก 
และเม่ือทราบว่าวัตถุดิบเป็นเกษตรอินทรีย์
ด้วยแล้ว ซองเดอร์ย่ิงได้รับการตอบรับอย่าง
ล้นหลาม
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การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประเทศชาติ ประชาชน
สมดุล ยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

มีภูมิคุ้มกันในด้านวัตถุ • สังคม • สิ่งแวดล้อม • วัฒนธรรม

ความรอบรู้
ความรอบคอบ
ความระมัดระวัง

คุณธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต อดทน

ความเพียร มีสติ ปัญญา

ทางสายกลาง

พอประมาณ

มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี

ความพอเพียง

บนพื้นฐาน

นำาสู่

ท่ีมา : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง,
     สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555

ความพอประมาณ
ในช่วงแรกท่ีมีเงินทุนจำากัด จึงได้ศึกษา

คิดค้นจากเคร่ืองจักรมือสองมาพัฒนาด้วย
ภูมิปัญญาอย่างค่อยเป็นค่อยไป จนสามารถ
ลดต้นทุนและทดแทนการนำาเข้าได้ถึงร้อยละ 
80 อีกท้ังยังสามารถลดต้นทุนด้านพลังงานจาก
น้ำามันดีเซล น้ำามันเตา มาเป็นไม้ฟืน และยัง
สนับสนุนผลผลิตท่ีหาง่ายในท้องถ่ินนำามาเป็น
วัตถุดิบในการผลิตอีกด้วย ถือเป็นการพ่ึงพา
ตนเอง เกิดประโยชน์สูง และประหยัดท่ีสุด
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ความมีเหตุผล
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบด้วยความ

รอบคอบและความระมัดระวัง ป้องกันความ
เส่ียง พร้อมท้ังดูแลพนักงานเสมือนครอบครัว
เดียวกัน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นในทุกแง่มุม มีการ
สร้างความม่ันคงของอาหารเพ่ือรองรับวิกฤติ
โลก ด้วยยึดหลัก 3R คือ ลดการใช้ (Reduce) 
ใช้ซ้ำา (Reuse) และนำากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) 
อีกท้ังมีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม
ต่อเกษตรกร พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ถือว่าเป็น
เจ้าของร่วมกัน

การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี
กำาหนดวิสัยทัศน์การดำาเนินงานท่ีชัดเจน 

เพ่ือเป็นธุรกิจสินค้าแปรรูปอาหารท่ีเน้นสุขภาพ
เพ่ือประโยชน์ของลูกค้า มีการขยายการผลิต
ตามความเหมาะสมและไม่เกินกำาลัง โดยใช้
ความสุขของพนักงานเป็นท่ีต้ัง พัฒนาต่อยอด
สินค้าเฉพาะท่ีตนเองถนัดและเช่ียวชาญ ไม่ผลิต 
ตามกระแสบริโภคนิยม
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ความรู้
ศึกษาค้นคว้าความ รู้จนเ ข้า ใจและ 

เ ข้าถึง ธุร กิจของตน นำาองค์ความรู้มา
เป็นต้นทุนในการพัฒนาองค์กรและมีการ
คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ ดำาเนินธุรกิจ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จนได้รับเชิญเป็นวิทยากรเผยแพร่แนวคิด
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรอินทรีย์อย่างต่อเน่ือง และได้รับ 
การยอมรับด้านการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
เพ่ือสุขภาพและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

คุณธรรม
การสร้างคนเพื่อไปสร้างคน คือ หัวใจ

ของการพัฒนาองค์กรและประเทศ จึงมีการ
ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำาเสมอ  
รวมทั้งมีการบริหารจัดการองค์กรอย่าง
โปร่งใส สร้างเครือข่ายด้านธุรกิจ ด้าน
เกษตรอินทรีย์ และอนุรักษ์วัฒนธรรมและ 
สิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมในโครงการต่างๆ ที่ 
ภาครัฐและเอกชนร่วมสนับสนุนเพื่อสร้าง
ชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
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ผลสำาเร็จจากการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 
เส้นท�งธุรกิจซองเดอร์ 

ด้วยความพยายามศึกษาค้นคว้านานกว่า  
2 ปี คุณสุวรรณาและคุณยรรยงจึงได้สูตรสำาเร็จ
ในการสร้างธุรกิจซองเดอร์ โดยมุ่งเป็นผู้นำา 
การผลิตสินค้าแปรรูปอาหารและเคร่ืองด่ืม
ธัญพืชเกษตรอินทรีย์ไร้สารพิษ เพ่ือสุขภาพท่ีดี 
มีรสชาติอร่อย และบริหารแบบยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและธรรมาภิบาล ดังน้ัน 
คำาว่า “ซองเดอร์” มาจากคำาว่า “ซองเดียว”  
เพ่ือช้ีให้ผู้บริโภคเห็นว่า “ซองเดอร์” คัดสรร
วัตถุดิบท่ีดีท่ีสุดมาใส่ไว้ในซองเดียวน้ีแล้ว 

ผู้บริหารซองเดอร์มีแนวคิดย้อนกลับไป
ว่า การผลิตอาหารท่ีปลอดภัย เป็นประโยชน์
ต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมน้ัน 
ตนเองและครอบครัวย่อมได้รับประทานอาหาร
ท่ีเป็นประโยชน์เช่นกัน ดังน้ันจึงทำาให้ตัดความ
กังวลเร่ืองการทำาธุรกิจแล้วต้องร่ำารวยออกไป  
เพราะถึงอย่างไรนอกจากจะรับประทานเอง
ได้แล้วก็ยังมีให้ผู้อ่ืนได้อีกด้วย โดยมีกลยุทธ์
การทำาธุรกิจแบบพอเพียงบนพันธกิจ “ส่งต่อ
ความสุขให้ผู้คน สังคม และส่ิงแวดล้อม” ด้วย
วิธี “ดีแล้วบอกต่อ” ไม่พ่ึงโฆษณา แต่ให้สินค้า
ขายตัวสินค้าเอง

วิสัยทัศน์ซองเดอร์
ดำาเนินธุรกิจเพ่ือเป็นผู้นำาในการผลิตสินค้าแปรรูปอาหารและเคร่ืองด่ืม 

จากวัตถุดิบธัญพืชเกษตรอินทรีย์ไร้สารพิษ (Organic) แบบเต็มเมล็ด ไม่สกัดเปลือก 
(Whole Grains) เพ่ือสุขภาพท่ีดี และมีรสชาติอร่อย ถูกใจผู้บริโภคท่ีเป็นผู้รักษาดูแลใส่ใจ

สุขภาพ โดยยึดหลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและธรรมาภิบาล 
คุณธรรมนำาธุรกิจ ซ่ือสัตย์ต่อลูกค้าและพนักงาน
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ย่างก้าวของซองเดอร์
จากการดำาเนินงานท่ีผ่านมา ซองเดอร์

ดำาเนินธุรกิจแปรรูปอาหารเกษตรไร้สารพิษ 
ต้ังอยู่บนพ้ืนท่ีท่ีได้รับตรารับรองเกษตรอินทรีย์ 
และใช้วัตถุดิบจากเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ 
(คกร.) จนได้รับการรับรองมาตรฐานมากมาย 
เช่น หลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิต (Good 
Manufacturing Practice : GMP) ระบบการ
จัดการคุณภาพด้านความปลอดภัย (Hazard 
Analysis and Critical Control Point : HACCP) 
มาตรฐานอาหารฮาลาล (อาหารท่ีได้รับอนุญาต
ตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม) และมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International  
Federation of Organic Agriculture  
Movements : IFOAM)

บุคคลสำาคัญอีกหน่ึงท่าน คือ ภญ.ภาคินี 
จิวัฒนไพบูลย์ ท่ีก้าวเข้ามาช่วยดำาเนินธุรกิจ
ของครอบครัว ประกอบกับเม่ือเรียนจบ พบว่า
กระแสธุรกิจเก่ียวกับสุขภาพกำาลังมีแนวโน้ม
ท่ีดี จึงเลือกเรียนรู้งานต่อจากครอบครัวเป็น
ประสบการณ์ตรง โดยเร่ิมต้นทำางานรับผิดชอบ 
เ ร่ือง “ออกแบบบรรจุภัณฑ์และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์” 

ด้วยความรู้สึกสนุกกับการสร้างสรรค์ 
ส่ิงใหม่ๆ จึงมีแรงกระตุ้นให้ปรับปรุงพัฒนา
ธุรกิจจนเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยปรับรูปแบบ 
บรรจุภัณฑ์เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
ให้ดูทันสมัยมากข้ึน เน่ืองจากเดิมลูกค้า 
ซองเดอร์ส่วนใหญ่เป็นบุคคลในวัย 40 ปีข้ึนไป  
มีความใส่ใจในสุขภาพท่ีบริโภคธัญพืชอยู่แล้ว
และเป็นลูกค้าระยะยาว หากปรับภาพลักษณ์
ให้ดูทันสมัยจะได้กลุ่มลูกค้าเพ่ิมข้ึน จึงได้เร่ิม
ต้นท่ีสินค้าประเภทขนมขบเค้ียวสุขภาพเป็น
อันดับแรก พร้อมกับอาศัยความพยายาม 
เรียนรู้เพ่ิมเติม และอบรมหลักสูตรต่างๆ 
สังเกตจากส่ิงรอบตัวเพ่ือนำามาปรับใช้ในบริษัท 
ด้วยการตระหนักสำานึกถึงความสำาคัญของ 
บรรจุภัณฑ์ว่า “บรรจุภัณฑ์ คือ นักข�ยท่ีไร้เสียง”  

โดยบรรจุภัณฑ์ท่ีดีต้องมีรูปแบบท่ีโดดเด่น 
สะดุดตา สวยงาม ย่อมมีศักยภาพมากพอท่ี
จะทำาให้ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นกว่าย่ีห้อ
อ่ืน ซ่ึงในปัจจุบัน นอกจากร้านสุขภาพและ 
ห้างสรรพสินค้าในประเทศไทยแล้ว ยังได้ส่ง
จำาหน่ายในต่างประเทศด้วย ได้แก่ สิงคโปร์ 
มาเลเซีย ฮ่องกง มาเก๊า จีน ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย 
เป็นต้น

นอกจากน้ี ซองเดอร์ยังเป็นบริษัทแรกท่ี 
พิมพ์อักษรเบรลล์ (Braille) ลงบนบรรจุภัณฑ์ 
เพ่ือเป็นทางเลือกแก่ผู้ด้อยโอกาสท่ีพิการทาง
สายตาในสังคม ซ่ึงแสดงถึงการให้ความสำาคัญ
กับลูกค้าทุกกลุ่ม จึงเป็นท่ีประจักษ์ว่าผู้บริหาร
และทีมพนักงานล้วนมีส่วนสำาคัญในการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ซองเดอร์ให้ยืนหยัดบนธุรกิจอาหาร
ธัญพืชได้อย่างเข้มแข็งและย่ังยืน
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ผลิตภัณฑ์ซองเดอร์
ความสำาคัญของการนำาวัตถุดิบท่ีมีอยู่

ภายในประเทศ คือ “ข้าว” มาแปรรูปเพ่ือ
เป็นอาหารสุขภาพท่ีไร้สารพิษและไม่มีการ
เบียดเบียนส่ิงท่ีมีชีวิต ตลอดจนเป็นการผลิต
อาหารเพ่ือสุขภาพท่ีไม่ทำาลายส่ิงแวดล้อม  
ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่วนสำาคัญท่ีทำาให้ซองเดอร์นำา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์
ใช้ในการดำาเนินธุรกิจและสามารถพ่ึงพาตนเอง
ได้ โดยมีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังน้ี

“ขนมธัญพืช” เป็นขนมสุขภาพท่ีนำาเกล็ด
ธัญพืชออร์แกนิคท่ีไม่ผ่านการขัดสีกว่า 8 ชนิด 
(ข้าวกล้องแดง ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ลูกเดือย  
เม็ดบัว ข้าวฟ่าง ข้าวโพด ข้าวสาลี) ผสม
เกล็ดข้าวกล้องจากชุมชนชาวนาเกษตรอินทรีย์ 
ผสมงาขาว ผลไม้และถ่ัวต่างๆ นำามาผ่าน
กระบวนการอบไม่ผ่านการทอด ทำาให้ได้ 
ขนมธัญพืชท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ มีใยอาหาร 
น้ำาตาลน้อย ไม่มีโคเลสเตอรอล และไขมัน
ทรานส์ ทานง่ายโดยฉีกซองแล้วรับประทาน
ได้ทันที 

“โจ๊กข้�วกล้องเต็มเมล็ด” ท่ีแตกต่างกับ
โจ๊กท่ีมีจำาหน่ายท่ัวไปในท้องตลาด เน่ืองจาก
สินค้าส่วนใหญ่ทำามาจากปลายข้าวท่ีมีเพียง
คาร์โบไฮเดรตเป็นธาตุอาหารหลัก ส่วน 
วิตามินบี 1 บี 2 และไฟเบอร์ท่ีมีอยู่ในข้าวเต็ม
เมล็ดจะขาดหายไป ซ่ึงเป็นเหตุผลสำาคัญท่ี 
ซองเดอร์เลือกข้าวกล้องเต็มเมล็ดมาทำาโจ๊ก

“ข้�วกล้องงอกบด” ผลิตภัณฑ์สำาหรับ
เด็ก เหมาะกับแม่สมัยใหม่ เพราะเพียงเติม
น้ำาร้อนแล้วคนให้ละลาย เพียงเท่าน้ีเด็กก็จะได้
ประโยชน์ทางโภชนาการแล้ว

“เคร่ืองด่ืมธัญญ�ห�ร” คัดสรรประโยชน์
จากธรรมชาติปลอดสารพิษ อุดมไปด้วย
แคลเซียม วิตามิน และแร่ธาตุ ผสมธัญพืชเต็ม
เมล็ด ท่ีไม่ผ่านการขัดสีกว่า 8 ชนิด เพ่ือเพ่ิม 
ใยอาหาร และไม่เจือวัตถุกันเสีย อีกท้ังยังมี
รสชาติหลากหลายให้ผู้บริโภคได้เลือกสรร

“ซุปธัญพืช” คัดสรรสมุนไพรธรรมชาติ 
เช่น ชาเขียวใบหม่อน งาดำา และขิง นำามา
ผสมธัญพืชเต็มเมล็ดออร์แกนิค อุดมไปด้วย
โปรตีน ใยอาหาร วิตามิน และแร่ธาตุท่ีจำาเป็น
ต่อร่างกาย ปราศจากคาเฟอีน มีกล่ินหอม และ
มีท้ังสูตรน้ำาตาลน้อยและไม่ผสมน้ำาตาล
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กิจกรรมเพ่ือสังคม
มีการต้ังกลุ่มพัฒนาชุมชนในท้องถ่ิน  

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและการสร้างงานผลิตพืช
อินทรีย์ชุมชนให้เข้มแข็ง โดยสร้างเครือข่าย
เกษตรอินทรีย์ “กลุ่มทุ่งทองย่ังยืน” โดยถือ
เสมือนว่าชาวนาเป็นหุ้นส่วนร่วมกัน และให้
กลุ่มชาวนาเป็นผู้กำาหนดราคาข้าวเอง โดยมี
แนวความคิดว่า การมีธุรกิจท่ีย่ังยืนได้ จะต้อง
มีการพัฒนาท้ังต้นน้ำา กลางน้ำา และปลายน้ำา 
ในเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะเป็นส่ิงสำาคัญท่ีทำาให้
ธุรกิจอยู่รอดและไปต่อไป อีกท้ังยังมีโครงการ
ปลูกจิตสำานึกให้เยาวชนมีความรักและกตัญญู
ต่อท้องถ่ินผ่านกิจกรรมบ้าน - วัด - โรงเรียน 
(บวร) และสนับสนุนให้เด็กในชุมชนเข้ามา
ศึกษางานด้านเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรม
ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย 
นอกจากน้ี ยังมีบทบาทร่วมกับเครือข่ายต่างๆ 
ดังน้ี

• เครือข่ายโอทอปอู่ทอง
• ชมรมอาหารและผลิตภัณฑ์มังสวิรัติ
• สภาอุตสาหกรรม จังหวัดสุพรรณบุรี
•          คณะกรมการเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม  

สภาพัฒนาการเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
• คณะกรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 

พอเพียง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
• ภาคีร่วมพัฒนาพันธ์ุข้าวพ้ืนบ้านของ

สุพรรณ โดยสภาอุตสาหกรรมร่วมกับมูลนิธิข้าว
ขวัญในช่ือ “ข้าวขวัญสุพรรณ”
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แผนท่ี

รางวัลความสำาเร็จ
• ปี 2552 รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
จากการประกวดผลงานตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ครั้ งที่  2 สำ านักงาน 
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ (สำานักงาน กปร.)

• ปี 2552 รางวัล Prime Minister Export 
Award กลุ่มโอทอป กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ กระทรวงพาณิชย์

• ปี 2554 รางวัลระฆังทอง สมัชชา 
นักจัดรายการข่าว วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

• ปี 2555 รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมเชิง
สร้างสรรค์ อาหารเพื่อสุขภาพ กระทรวง
อุตสาหกรรม

• ปี 2555 รางวัลอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ  
ด้านธุรกิจเพื่อสังคม สภาสังคมสงเคราะห์  
แห่งประเทศไทย 



รายช่ือศูนย์การเรียนรู้ และเบอร์ติดต่อท้ัง 47 แห่ง ตามภาคต่างๆ ท่ัวประเทศ

ลำ�ดับ     ประเภท  จังหวัด    โทรศัพท์
ศนูยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง 
สำ�นักง�น กปร.

ลำ�ดับ     ประเภท  จังหวัด    โทรศัพท์
ศนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกิจพอเพยีง 
สำ�นักง�น กปร.

ภ�คกล�ง

1.  นายประมาณ ประสงค์สันต์ ประชาชนในพ้ืนท่ีห่างไกลและกันดาร กาญจนบุรี     08 7903 0912
2.  นายวินัย สุวรรณไตร  ประชาชนทั่วไป  ฉะเชิงเทรา     09 8816 2825
3.  นายสำารอง แตงพลับ   เกษตรกรทฤษฎีใหม่  เพชรบุรี     08 9076 4325
4.  นายณรงค์ บัวสี  เกษตรกรทฤษฎีใหม่   กรุงเทพฯ     08 7357 6999
5.  นายยวง เขียวนิล  เกษตรกรทฤษฎีใหม่   นนทบุรี     08 1929 9159
6.  นายปรีชา เหมกรณ์  เกษตรกรทฤษฎีใหม่   กรุงเทพฯ     08 5059 3555
7.  กลุ่มส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าว
 ชุมชนบ้านไทรใหญ่    กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่   นนทบุรี     08 0076 8989
8.  ชุมชนบางรักน้อย   ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  นนทบุรี     08 1316 0805
9.  ชุมชนเพชราวุธ พัน.2  ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  กรุงเทพฯ     0 2521 1190
10.  เรือนจำาชั่วคราวเขากลิ้ง   หน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาค เพชรบุรี     0 3246 5171
11.  ธนาคารเพื่อการเกษตร
 และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  หน่วยงานภาครัฐในส่วนกลาง กรุงเทพฯ     0 2280 0180
12.  กรมราชทัณฑ์   หน่วยงานภาครัฐในส่วนกลาง กรุงเทพฯ     0 2967 5719
13.  บริษัท ซองเดอร์ไทย
 ออร์แกนิคฟู้ด จำากัด  ธุรกิจขนาดย่อม   สุพรรณบุรี     0 2967 1200-1 
14.  กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน  ธุรกิจขนาดย่อม  เพชรบุรี     08 9515 1128
15.  ห้างหุ้นส่วนจำากัด สมศักด์ิแกลงเซอร์วิส ธุรกิจขนาดย่อม  ระยอง     0 3867 1382
16.  บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จำากัด ธุรกิจขนาดกลาง  ปทุมธานี     0 2683 7322-3
17.  บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดใหญ่  กรุงเทพฯ     0 2335 4658
18.  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดใหญ่  กรุงเทพฯ     0 2739 8000
19.  บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน 
 จำากัด (มหาชน)   ธุรกิจขนาดใหญ่  กรุงเทพฯ     0 2202 8000

ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ

1.  นายทวี ประหา  ประชาชนในพ้ืนท่ีห่างไกลและกันดาร มุกดาหาร     09 9914 3917
2.  นายแสนหมั้น อินทรไชยา ประชาชนทั่วไป  อุดรธานี     08 6167 8524
3.  นายสุนัน เผ้าหอม  ประชาชนทั่วไป  ขอนแก่น     08 0186 8617
4.  นายจันทร์ที ประทุมภา  เกษตรกรทฤษฎีใหม่  นครราชสีมา    08 9948 4737
5.  นางพิมพ์ โถตันคำา  เกษตรกรทฤษฎีใหม่  สกลนคร     08 0748 3133
6.  นายบุญแทน เหลาสุพะ  เกษตรกรทฤษฎีใหม่  เลย     08 3346 0287
7.  กลุ่มข้าวคุณค่า ชาวนาคุณธรรม กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  ยโสธร     08 7872 1672
8.  กลุ่มเกษตรกรรมย่ังยืนอำาเภอกันทรวิชัย กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  มหาสารคาม    08 9618 4075
9.  ชุมชนบ้านท่าเรือ  ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  นครพนม     08 1975 3378
10.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 
 (ศึกษาสงเคราะห์นางรอง)  หน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาค บุรีรัมย์     04 4631 883

11.  บริษัท โสมภาส 
 เอ็นจิเนียร่ิง (2005) จำากัด  ธุรกิจขนาดกลาง  มหาสารคาม     08 1052 1270

ภาคเหนือ

1.  นายผล มีศรี  ประชาชนในพ้ืนท่ีห่างไกลและกันดาร พะเยา     08 7174 9928
2.  นายสุพจน์ โคมณี  ประชาชนทั่วไป  นครสวรรค์     08 1041 0911
3.  นายสมมาตร บุญฤทธิ์  ประชาชนทั่วไป  กำาแพงเพชร    08 6207 1285
4.  นางเปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยาง เกษตรกรทฤษฎีใหม่  เชียงราย     08 1706 9687
5.  นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ  เกษตรกรทฤษฎีใหม่  แพร่     08 5252 2835
6.  นายบุญเป็ง จันต๊ะภา  เกษตรกรทฤษฎีใหม่  เชียงราย     08 9559 8350
7. กลุ่มเกษตรทำาสวนบ้านถ้ำา กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  พะเยา     08 1023 8350
8.  กลุ่มศูนย์เครือข่ายปราชญ์
 ชาวบ้านเกษตรย่ังยืนตำาบลศรีเมืองชุม กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  เชียงราย     08 1025 5598
9.  ชุมชนบ้านดอกบัว  ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  พะเยา     08 2895 7321
10.  โรงพยาบาลหนองม่วงไข่  หน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาค แพร่     05 464 7458-60

ภาคใต้

1.  นายสมพงษ์ พรผล  ประชาชนทั่วไป  พังงา     08 9123 1589
2.  นายสมชาย นิลอนันต์  เกษตรกรทฤษฎีใหม่  สุราษฎร์ธานี    08 9592 1764
3.  นายพินัย แก้วจันทร์  เกษตรกรทฤษฎีใหม่  ยะลา     08 1388 5161
4.  ชุมชนบ้านบางโรง  ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  ภูเก็ต     08 1892 9204
5.  เทศบาลตำาบลปลายพระยา หน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาค กระบี่     0 7568 7141
6.  บริษัท พรทิพย์ ภูเก็ต จำากัด ธุรกิจขนาดย่อม  ภูเก็ต     0 7626 1555
7.  บริษัท แปลน ครีเอชั่นส์ จำากัด ธุรกิจขนาดกลาง  ตรัง     0 2237 9070
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สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ (สำานักงาน กปร.) 
2012 ซอยอรุณอมรินทร์ 36  ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์ : 0 2447 8500   www.rdpb.go.th

“การตลาดที่ยั่งยืน มาจากการสร้างแบรนด์สินค้าคนดี”

พิมพ์ครั้งที่ 2 : ธันวาคม 2560  จำานวนพิมพ์ : 3,000 เล่ม พิมพ์ที่ : บริษัท แอ็บโซลูท มังกี้ จำากัด โทรศัพท์ 09 2969 4714


