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แม้จะเป็นผู้ประกอบการในระดับ SMEs แต่ บริษัท พรทวีโสภณ จ�ำกัด ก็
สามารถพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนัของตนเองขึน้มา ด้วยมนัสมองและสอง
มือ กระทั่งปัจจุบันบริษัทฯ กลายเป็นผู้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการอาหาร 

บรษิทั พรทวโีสภณ จ�ำกดั พฒันาตวัเองมาจากแนวคดิของนกัการตลาดด้าน
ปิโตรเลยีม ท่ีอยากสร้างธรุกิจท่ียัง่ยนื โดยมีพืน้ฐานทางวัตถุดิบท่ีหาได้ภายในประเทศ 
จากมุมมองทางการตลาดท่ีเฉียบแหลม กอปรกับทีมวิศวกรท่ีแข็งแกร่ง พรทวีโสภณ 

จึงเริ่มสร้างทุกอย่างขึ้นมาจากศูนย์ โดยใช้เวลาลองผิดลองถูกกว่า 7 ปี กว่าจะ
มีเทคโนโลยี กระบวนการผลิตที่คิดค้นโดยคนไทย

“ผมเป็นชอบความท้าทาย และชอบท�าอะไรแปลกใหม่”
คณุเกษคง พรทววีฒัน์ ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร บรษิทั พรทว-ี 

โสภณ จ�ำกัด กล่าวเปิดประเด็นและอธิบายต่อว่า ผมเคยเป็น 
มาเก็ตติ้งสายปิโตรเลียมมาก่อน ท�าให้รู ้จักกับทีมวิศวกร
เชี่ยวชาญด้านระบบสุญญากาศ ก็มีการพูดคุยกันว่า อยาก
ท�าธุรกิจที่มีความแปลกใหม่ แต่ยั่งยืน จึงเป็นที่มาว่า อยากท�า
อุตสาหกรรมอาหาร เพราะยั่งยืนแน่นอน ตราบใดที่คนเรายัง

ต้องทานอาหาร เราจึงเริม่ตัง้แต่การออกแบบและสร้างเครือ่งจกัร 

กองบรรณาธิการ

▲

▲

ถอดรหัสนวัตกรรม
บริษัท พรทวีโสภณ จำ�กัด
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คุณวิริยา พรทวีวัฒน์ 
กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท พรทวีโสภณ จำ�กัด



February-March 2011, Vol.37 No.215

15 Talk 15 

ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ด้วยคุณสมบัติพิเศษของเทคโนโลยีการอบแบบสุญญากาศ ที่

สามารถรักษาคุณค่าทางโภชนาการไว้ได้มากกว่ากระบวนการอบแห้ง
ในรูปแบบอื่น ๆ ท�าให้สามารถแปรรูปอาหารผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ได้หลากหลายชนิด

“เราเริ่มต้นจากการอบผลไม้ ท�าให้เราเห็นจุดเด่นที่ว่า เมื่ออบ
ผลไม้ออกมาแล้ว เรายังสามารถน�าผลไม้อบแห้งเหล่าน้ันไปแปรรูป
เป็นอาหารอย่างอื่นได้อีก นอกเหนือจากการรับประทานเป็นของว่าง 
เช่น ท�าขนมเค้ก หรือไอศกรีม เนื่องจากวัตถุดิบที่ผ่านการอบด้วย
กระบวนการสญุญากาศ ยงัคงเหลอืคุณค่าทางโภชนาการเป็นทีต้่องการ
ของอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยเป็นอย่างมาก 

ภายหลงัอบผลไม้มาได้สกัระยะหนึง่ เราเริม่พฒันาเทคนิควธีิการ
อบผกั เช่น ต้นหอม ใบมะกรดู ตะไคร้ ท่ีสามารถคืนรปูได้ใกล้เคยีงกบัผกั
สด ประมาณ 85-90 เปอร์เซ็นต์ ด้วยวิธีง่าย ๆ เพียงเติมน�้าร้อน น�้าเย็น 

สร้างโรงงานขึ้นมา
“ต้องยอมรับว่า การสร้างเครื่องจักรขึ้นมาสักเครื่องไม่ใช่เรื่อง

ง่าย และการทีจ่ะท�าให้มนัสมบูรณ์แบบย่ิงยาก ต้องใช้ทัง้ความอดทน ใช้
เวลา ลองผิดลองถูกอยู่นาน กว่าจะส�าเร็จ หากสังเกตจะเห็นว่า โรงงาน
ทีล่�าพนูมหีน้าตาคล้ายโรงกลัน่น�า้มนั เพราะวศิวกรทีม่าร่วมกันพฒันามา
จากโรงกล่ันน�า้มนั เราน�าเทคโนโลยรีะบบสญุญากาศจากโรงกลัน่น�า้มนั
มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ถามว่ายากไหม ยากมาก แต่กว่า
จะส�าเร็จ ท�าคนเดียวไม่ได้ ต้องร่วมมือกัน จะท�าให้เกิดความภาคภูมิใจ
ว่า คนไทยเรามีฝีมือ” 

นอกจากความภูมิใจแล้ว สิ่งที่ตามมาจากการคิดและพัฒนา
เครื่องจักรขึ้นเองได้ภายในประเทศ คือ ต้นทุนที่ถูกลง 

“ปัจจบุนัโรงงานทีจ่งัหวดัล�าพนูมเีตาอบสญุญากาศอยู ่18 เครือ่ง 
หากน�าเข้าทัง้หมดคงมมีลูค่าไม่ต�า่กว่า 100 ล้านบาท เมือ่เปรยีบเทียบกบั
การสร้างเอง เราสามารถลดต้นทุนได้ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์”

ความส�าเร็จในการสร้างเตาอบระบบสุญญากาศ ของบริษัท 
พรทวีโสภณ จ�ากัด ได้ขยับไปสู่การผลิตแปรรูปสินค้าเกษตรให้สามารถ
เก็บรักษาได้ยาวนาน แต่คงคุณค่าทางสารอาหารของผลิตภัณฑ์เอาไว้ 

“เบื้องต้นเราตั้งใจอยากจะพัฒนากระบวนการอบผลไม้ เช่น 
ล�าไย ล้ินจ่ี ทีม่อียู่มากมาย และล้นตลาด หากเราสามารถแปรรปูให้อยูใ่น
สภาพแห้ง และขายในลกัษณะอืน่ได้ นอกเหนอืจากการขายล�าไยสด เรา
จงึได้คดิค้นเทคโนโลยกีารอบขึน้มา โดยม ีคณุเกษคง พรทวีวัฒน์ และทีม
วิศวกรที่ช่วยกับคิดค้นเตาอบแบบสุญญากาศ (vacuum dry) มาตั้งแต่
ปี พ.ศ.2547 เรื่อยมา จากสเกลเล็ก ๆ ขยายขึ้นมาในระดับที่น่าพอใจ 
ปัจจุบันเราเป็นผู้รับจ้างแปรรูปสินค้าเกษตรให้กับอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
สามารถผลิตสินค้าแยกเป็นหมวดหมู่ได้ถึง 4 ประเภท คือ ผลไม้อบแห้ง 
ผักและสมุนไพรอบแห้ง ผลไม้อบกรอบ และอาหารส�าเร็จรูปพร้อมปรุง” 
คุณวิริยำ พรทวีวัฒน์ กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท พรทวีโสภณ จ�ำกัด 
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หรือเข้าเตาไมโครเวฟเพียง 1-2 นาทีเท่านั้น” คุณวิริยำ กล่าว 
จากความส�าเร็จดังกล่าวน�ามาสู่ความท้าทายใหม่ คือ การท�า

อาหารกึ่งส�าเร็จรูปพร้อมปรุง โดยเลือกที่จะน�าเสนอผ่านเมนูส้มต�า และ
ข้าวเหนียวทุเรียน

“แนวคิดนี้เกิดจากเราต้องการโปรโมทให้ต่างชาติได้รู ้ว ่า 
เทคโนโลยีการอบที่พัฒนาโดยคนไทย สามารถสร้างผลิตภัณฑ์อาหาร
ได้หลากหลาย โดยเราเลือกน�าเสนอผ่านเมนูส้มต�า และข้าวเหนียว
ทุเรียน ภายหลังจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้ง 2 ตัว ภายใต้ตรา 
สินค้า “Thai Smile” ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ในฐานะผลิตภัณฑ์
อาหารนวัตกรรม ที่มีความแปลกใหม่ แต่ถ้าถามว่า ในอุตสาหกรรม
อาหารทั่วไป ส้มต�า หรือข้าวเหนียวทุเรียน เป็นเพียงหนึ่งเมนู ที่ใคร ๆ ก็
ท�าได้ แต่ที่ท�าให้รู้สึกถึงความแปลกใหม่ คือ อายุในการเก็บรักษา และ
การคืนรูป ดังนั้น เป้าหมายหลักของการออกผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ตัวไม่ได้อยู่
ที่การท�าก�าไรเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่การโชว์ขีดความสามารถของคน
ไทยในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 

เป้าหมายต่อไปของเรา คือ ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ 
เนื่องจากกระบวนการผลิต มีจุดเด่นตรงที่สามารถเก็บรักษาคุณค่าทาง
โภชนาการ (nutrition) ไว้ได้กว่า 90 เปอร์เซน็ต์ นบัว่าใกล้เคยีงกบัผกัและ
ผลไม้สด ดังนั้นทิศทางธุรกิจที่วางไว้ คือ เราต้องการที่จะผลิตผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ๆ ยกตัวอย่าง ผัก กิโลกรัมละ
ประมาณ 20-30 บาท เราสามารถน�ามาเพิ่มมูลค่าได้กิโลกรัมละหลาย
พันบาท จากเทคโนโลยีที่เรามีอยู่

ทกุวนันีผู้้บรโิภคให้ความส�าคญั และเลอืกรบัประทานผลติภณัฑ์
ปลอดสารพิษ และผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ แต่ด้วยรูปแบบการใช้
ชีวิตที่เร่งรีบ ท�าให้โอกาสทานผักผลไม้สดมีน้อย และผู้บริโภค ส่วนหนึ่ง
ไม่ม่ันใจในเรื่องความสะอาด ความปลอดภัยของผัก และผลไม้สด จึง
เลือกที่จะรับประทานอาหารเสริมเพื่อสุขภาพแทน ส่งผลให้มีผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารเกิดขึ้นมากมาย ด้วยข้อดีของระบบการอบด้วยสุญญากาศ 
เพื่อดึงน�้าออกจากผักและผลไม้ กระบวนการนี้ใช้อุณหภูมิต�่ามาก ท�าให้

วิตามินต่าง ๆ ยังคงเหลืออยู่ในปริมาณมาก และเมื่อบดเป็นผงแล้วอัด
เป็นเม็ด นอกจากจะได้ในเรื่องสารอาหารแล้ว ยังได้ในเรื่องของไฟเบอร์
อีกด้วย โดยเราร่วมกับโครงการหลวง ในการรับซื้อวัตถุดิบในการแปรรูป 
ผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่าปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ขณะนี้เราก�าลัง
ก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ขึ้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์
อาหารเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะ” 

ส�าหรับทิศทางการตลาด คุณวิริยำ เปิดเผยว่า ปัจจุบันบริษัทยัง
เป็นเพยีงผูร้บัจ้างผลติ ท�าให้ผลติภณัฑ์ยงัไม่ได้ส่งตรงไปยงัผูบ้รโิภคมาก
นัก การที่เราจะผลิตและขายเองจึงค่อนข้างยาก อย่างที่บอก คือ สินค้าที่
เราผลิตมีความพิเศษ ต้องใช้เวลาในการอบนาน หน้าตา สีสัน ภายหลัง
จากอบเสร็จ ไม่ได้สวย เพราะปราศจากการเติมสารเคมีใด ๆ ท�าให้เกิด
ปัญหาในระยะแรกว่า ลกูค้าไม่เข้าใจ แต่ตอนน้ีเริม่ดขีึน้แล้ว เพราะลกูค้า
เริม่เข้าใจ และมีลูกค้าจากต่างประเทศ เช่น สวีเดน และเยอรมันตดิต่อเข้า
มาเพื่อให้เราผลิตสินค้าให้ 

ส�าหรับทิศทางอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะอาหารอบแห้งจะ
สดใสหรือไม่ คุณวิริยำ เปิดเผยว่า ด้วยกระบวนการผลิตที่รักษาคุณค่า
ทางอาหาร และเก็บไว้ได้นาน น�้าหนักเบา เราเชื่อว่า จะสามารถตอบ
โจทย์ ความขาดแคลนอาหารทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคตได้ เมือ่ประชากรมี
จ�านวนมากขึน้ ในขณะทีภ่าวะโลกร้อนส่งผลให้การผลติอาหารแปรปรวน
ไปหมด บางฤดูอาหารอาจมีมากจนล้นตลาด บางฤดูอาจขาดแคลน การ
ถนอมอาหารด้วยวธิกีารอบแห้ง จะมบีทบาท และความส�าคญัส�าหรบัการ
สร้างคลังอาหารสะสมไว้ส�าหรับการบริโภคในอนาคต

ท้ายทีส่ดุ คณุวริิยำ กล่าวให้แง่คดิแก่ผูป้ระกอบการอืน่ว่า สิง่แรก 
ท่ีผู้ประกอบการควรยึดม่ัน คือ การรักษาจุดยืนท่ีเป็นของตัวเองว่า เรา
ท�าไปเพื่ออะไร เราต้องรักษาจุดยืนของเราไว้ให้ได้ ต้องอดทน และตั้งมั่น 
พยายามพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง และให้ความส�าคัญกับทุกคนในองค์กร 
ให้เขาได้รับความเป็นธรรมในเรื่องค่าตอบแทน และสวัสดิการ นอกจาก
นี ้เรือ่งชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม เป็นสิง่ทีผู่ป้ระกอบการจะต้องค�านึง
ถึง เพื่อให้ธุรกิจสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน


