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กองบรรณาธิการ

“ช้อนจีน” ผลิตภัณฑ์ชิ้นแรก ตรา “หัวม้าลาย”
บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จ�ำกัด (มหำชน) เป็นบริษัท 

ทีร่เิริม่และก่อตัง้โดย คณุเสถยีร ยงัวำณชิ ในปี พ.ศ.2509 โดยเริม่ต้น
จากการเป็นผู ้ รับจ้างท�าตู ้แช่สเตนเลส และรับจ้างผลิตชุดครัว 
สเตนเลสให้แก่โรงแรม และสายการบินต่าง ๆ ในนามของ “ห้ำงหุ้น
ส่วนจ�ำกัด ชุมศิลป์-อุตสำหกรรม” เมื่อมีเศษสเตนเลสเหลือจากการ
ผลิต คุณเสถียรจึงมีแนวคิดที่จะใช้ประโยชน์จากเศษสเตนเลสที่มีอยู่ 
ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม จึงได้เริ่มต้นพัฒนากระบวนการผลิตช้อนจีน 
สเตนเลสขึ้น เป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกของตราหัวม้าลาย

ต่อมาในปี พ.ศ.2511 บรษิทัได้พฒันาปรบัปรงุเทคโนโลยีการ
ผลิตต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จ�ากัด 
(มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท มีพนักงานทั้งหมด 700 คน 
มีผลิตภัณฑ์มากกว่า 1,000 รายการ มีโรงงานการผลิตขนาดใหญ่ 
ตั้งอยู่บนพื้นที่ 100 ไร่ ในกิ่งอ�าเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง นับเป็น
โรงงานทีม่เีทคโนโลยีการผลิตขัน้สูงแห่งหน่ึงในเอเชยี มเีครือ่งจกัรการ
ผลิตที่ทันสมัยเทียบเท่าสากล พร้อมเครื่องเชื่อมผลิตภัณฑ์แบบ 
เลเซอร์ที่ปราศจากสารตะก่ัว ปลอดภัยต่อผู้บริโภค มีก�าลังการผลิต
ประมาณ 7,500 ตันต่อปี

เสถียรสเตนเลสสตีล 

Z-robot
เทคโนโลยีการผลิตเครื่องครัว “หัวม้าลาย”

 โชว์

“หัวม้าลาย” เป็นหน่ึงในผลิตภัณฑ์คุณภาพที่อยู่คู่ครัวไทยมานาน

นับ 4 ทศวรรษ ภายใต้สโลแกนที่คุ้นหู “ประทับคุณค่า ประทับ

ตราหัวม้าลาย” และในยุคสมัยที่มีการแข่งขันกันสูงทั้งทางด้านกระบวนการ

ผลิต การตลาด และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ในขณะที่แรงงานมีราคาแพง และหา

ยากมากขึน้นี ้บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จ�ากัด (มหาชน) ก็เป็นหนึ่งตัวอย่าง

บริษัทที่เริ่มมีการปรับตัวเข้าสู่กระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยมีการน�า

เทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์มาใช้ในงานอุตสาหกรรมมากข้ึน
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คุณเอกชัย ยังวาณิช
รองประธานกรรมการบริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จ�ากัด (มหาชน)

การันตีคุณภาพ
ผลจากการทุ่มเทพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จ�ากัด (มหาชน) จึงได้รับใบรับรอง
คุณภาพมาตรฐานสากล จากสถาบันการรับรองระดับโลก ทียูบี  
ไวเลนส์ ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นใบรับรองและยืนยันจุดเด่นของการ
ออกแบบ และการผลิตผลิตภัณฑ์ในระดับสากล รวมถึงคุณภาพ 
การบริหารจัดการองค์กรทั้งระบบ นอกจากใบรับรองดังกล่าวแล้ว 
บรษิทัฯ ยงัได้รบัรางวลัยนืยันความสามารถในการผลิตสินค้าเพือ่การ
ส่งออกท่ีมีคุณภาพจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากมาย อาทิ 
Prime Minister’s Export Award รางวลัคณุภาพดเีด่น รางวลัคุม้ครอง
ผูบ้รโิภค ซึง่บรษิทัได้รับรางวลันีต่้อเนือ่งกันมาตัง้แต่ปี พ.ศ.2521 และ
รางวลัเกยีรตยิศ Best of the Best : Prime Minister’s Export Award 

ในปี พ.ศ.2554 เป็นรางวลัส�าหรบับรษิทัทีม่ี
ผลงานดีเด่นด้านการส่งออก และมี

เครื่องหมายการค้าของตัวเองที่มี
คุณภาพมาตรฐานสากลเทียบเท่า
นานาประเทศ ทั้งยังได้รับใบรับรอง
มาตรฐานสากล ISO9001 และใบ 
รับรองคุณภาพด้านการจัดการสิ่ง-

แวดล้อม ISO14001

โรงงานสีเขียว
ส�าหรับแนวคิดในการ

ออกแบบอาคารโรงงานของ
บริษัท ยังสอดคล้องกับ

การสนับสนุนนโยบายประหยัดพลังงาน และการพัฒนาพลังงาน
ทดแทนของภาครฐั ตัวอาคารโรงงานจงึมกีารออกแบบให้มคีวามโปร่ง 
โล่งสบาย มแีสงสว่างเพยีงพอ รวมถงึมรีะบบรไีซเคลิของเสยีจากวัสดุ
การผลิตที่มีประสิทธิภาพ บริเวณพื้นที่โรงงานมีระบบเตาเผาขยะไร้
มลพิษ ระบบบ�าบัดน�้าเสีย โดยน�้าที่ผ่านการบ�าบัดสามารถน�าไปใช้
เลีย้งปลา และรดน�า้ต้นไม้บรเิวณอาคารโดยรอบ นอกจากนีบ้รษิทัยงั
ได้ตดิตัง้กงัหนัลมเพือ่ผลติไฟฟ้า แบบแกนนอน 3 ใบพดั สามารถผลติ
พลงังานไฟฟ้า เพือ่น�าไฟฟ้าทีไ่ด้มาใช้ประโยชน์ภายในบรเิวณโรงงาน
ได้อีกด้วย

ระบบจัดการที่ทันสมัย
นอกจากนี้โรงงานผลิตเครื่องครัวสเตนเลส ตรา “หัวม้ำลำย” 

ยังมีระบบการจัดการที่ทันสมัยนับตั้งแต่กระบวนการผลิต การจัดส่ง
สินค้า การดูแลคู่ค้า และผู้บริโภค ได้น�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน
การปรับปรุงกระบวนการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์ รวมถึงเครื่องมือ
ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยต่อพนักงาน สินค้า
แต่ละชนิดถูกออกแบบให้ตรงกับความต้องการลูกค้าแต่ละกลุ่ม  
ทั้งการออกแบบ ประโยชน์ใช้สอย และความทนทาน และความ
สะดวกในการเก็บรักษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค

ส่วนการควบคุมคุณภาพการผลิต บริษัทฯ ใช้ระบบการ
ควบคุมตามมาตรฐานสากล โดยมีการคัดเลือกวัตถุดิบที่ได้คุณภาพ
จากแหล่งวัตถุดิบทั้งในและนอกประเทศ มีระบบการตรวจสอบและ
ควบคุมคุณภาพการผลิตตลอดกระบวนการผลิตสินค้าและก่อน 
ส่งสินค้าออกจ�าหน่าย 

ในกระบวนการบริหารจัดการคลังสินค้าที่ตั้งอยู ่ภายใน
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โรงงาน และคลังสินค้าที่ลาดกระบัง ยังมีระบบการจัดเก็บแล้วจัดส่ง
สินค้าที่ทันสมัย ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สามารถกระจาย
สินค้าไปยังศูนย์ต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมถึงการส่งออกสินค้าไปยัง
ประเทศต่าง ๆ  ทัว่โลก และเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการผลติและ
กระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคมากขึ้น บริษัทได้จัดตั้งศูนย์เครื่องครัว 
หัวม้าลายขึ้น หรือ Zebra Shop ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ และ
ยังขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศกัมพูชาเป็นประเทศ
แรก และได้ด�าเนินการขยายต่อไปยังประเทศพม่า มาเลเซีย 
อินโดนีเซยีต่อไป นอกจากนีบ้รษิทัฯ ยงัมกีารส่งออกผลติภณัฑ์เครือ่ง-
ครัวไปยังประเทศต่าง ๆ อาทิเช่น ประเทศสิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม 
ลาว ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย ฮ่องกง ไต้หวัน ญี่ปุ ่น เกาหลี จีน 
มองโกเลยี รัสเซยี ตะวนัออกกลาง แอฟรกิา ยโุรป และสหรฐัอเมรกิา 

แรงงานขาดแคลน และราคาแพง ทดแทนด้วยหุ่นยนต์
ภายใต้ความต้องการในการเพิม่ก�าลงัการผลติให้เพยีงพอต่อ

ความต้องการของผูบ้รโิภค แต่ขณะเดยีวกนั บรษิทัแห่งนีก้ลบัประสบ
ปัญหาด้านขาดแคลนแรงงานมาอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารบริษัทจึงได้
มีแนวคิดในการน�าเข้า Z-robot หุ่นยนต์อุตสาหกรรมจากประเทศ
อิตาล ีเข้ามาใช้ในกระบวนการผลติ โดยเบือ้งต้นน�ามาใช้ในไลน์การ
ผลิตที่ขาดแคลนแรงงานเรื้อรัง อย่างแผนกเชื่อม และค่อย ๆ ทยอย
น�าหุ่นยนต์ Z-robot มาใช้ในไลน์การผลิตอื่น ๆ อย่างครบวงจร ทั้งนี้
บริษัทคาดหมายว่าจะมีการน�าเข้าหุ่นยนต์ Z-robot กว่า 100 ตัว มา
ประจ�าการในโรงงานตามไลน์การผลิตต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในไลน์การผลิตให้กับบริษัทได้กว่า 20 เปอร์เซ็นต์ ทั้งยังท�าให้บริษัท
สามารถควบคุมคุณภาพของสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การน�าหุ่นยนต์เข้ามาใช้แทนแรงงานคน จะส่งผล-
กระทบต่ออัตราการว่างงานของคนหรือไม่ ในเรื่องนี้  
คุณเอกชัย ยังวำณิช รองประธำนกรรมกำร
บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จ�ำกัด (มหำชน) 
กล่าวย�้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า แม้มีการน�า 

Z-robot มาใช้ในโรงงาน ก็เพื่อทดแทนแรงงานที่ขาดแคลน แต่จะ
ไม่มีการเลย์ออฟพนักงานอย่างแน่นอน แต่ Z-robot 
จะช่วยให้พนักงานท�างานสบายขึ้น และไม่เสี่ยง ยก
ตวัอย่างเช่น ในบางไลน์การผลติ วนั ๆ  หนึง่พนกังาน

ต้องยกหม้อที่มีน�้าหนักกว่า 1 กิโลกรัม วันละ
ไม่ต�า่กว่าพนัครัง้ ท�าให้เกดิความเม่ือยล้า และ

อาจจะส่งผลไม่ดต่ีอสขุภาพในระยะยาวได้ เรากจ็ะท�าหุน่ยนต์
มาทดแทนในต�าแหน่งงานที่มีความเสี่ยงลักษณะนี้ เป็นต้น

“หุ่นยนต์ Z-robot ที่เราน�ามาใช้ในโรงงานจะใช้แบบครบ
วงจร ทั้งในส่วนของการเชื่อมประสาน ซึ่งได้มีการพัฒนาอย่าง 
ต่อเนื่องจากช่วงแรกที่มีการน�าเทคโนโลยีแบบ Plasma มาใช้ ล่าสุด
พัฒนามาเป็นการเชื่อมแบบเลเซอร์ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท�างานได้อย่างดีเย่ียม โดยเฉพาะการน�ามาใช้เชื่อมหม้อก๋วยเตี๋ยว
แบบไร้สารตะก่ัว และในปีที่ผ่านมาบริษัทได้น�า Z-robot มาเพิ่ม
ประสิทธิภาพในส่วนของการเคลื่อนย้ายสินค้าในสายการผลิตที่มี 
น�า้หนกั โดยการท�างานของ Z-robot สามารถทดแทนการท�างานของ
แรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท�าการเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีน�้าหนัก
ได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องหยุดพัก และที่ส�าคัญช่วยลดการเกิด
อบุตัเิหตใุนไลน์การผลติได้อกีทางหนึง่ด้วย นอกจากนีย้งัมอีตัราการ
ท�างานที่สม�่าเสมอ ท�าให้ควบคุมปริมาณการผลิต และคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้” นำยเอกชัย กล่าว
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ผลจากการน�าหุน่ยนต์มาใช้ในกระบวนการผลตินบัว่าประสบ
ความส�าเร็จอย่างดียิ่ง บริษัทจึงมีแผนที่จะขยายการน�าหุ่นยนต์ 
เข้ามาใช้ใน Process อื่น ๆ ด้วย เช่น หุ่นยนต์ที่ใช้ในการเคลื่อนย้าย
ชิ้นงาน จัดเรียงชิ้นงาน ขณะนี้ได้มีการติดตั้งหุ่นยนต์ไปแล้วบางส่วน
ประมาณ 30 ตัว และคาดหมายว่าอีกประมาณ 1-2 ปี จะสามารถ 
ติดตั้งได้ครบ 100 ตัว 

“การลงทนุในครัง้น้ี อาจจะยังไม่มองเห็นความคุม้ค่าทีช่ดัเจน 
เนื่องจากแม้ว่าค่าแรงจะเพิ่มขึ้นเป็น 300 บาท แต่ค่าตัวหุ่นยนต์แพง
กว่า และต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะถึงจุดคุ้มทุน แต่เรามองผลที่จะ
เกิดขึ้นในระยะยาว หากเราต้องการก้าวไปข้างหน้าให้คู่แข่งตาม
ไม่ทนั เราต้องมกีารน�าเทคโนโลยใีหม่ ๆ  มาใช้เพิม่ประสทิธภิาพ และ
ก�าลังการผลิตท่ีสูงข้ึน ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน คุณภาพดี เป็นที่เชื่อ
มั่นและไว้วางใจของลูกค้า เทคโนโลยีหุ่นยนต์ถือว่าตอบโจทย์ความ
ต้องการของบริษัทได้เป็นอย่างดี” คุณเอกชัย กล่าว 

กลยุทธ์การตลาด
ทัง้นีค้ณุเอกชัย กล่าวถงึกลยทุธ์ทางการตลาดของบรษิทัฯ ว่า 

ปัจจบุนับรษิทัฯ มกี�าลงัการผลติเครือ่งครวักว่า 7,500 ตนั/ปี แบ่งเป็น 
6 กลุม่สนิค้า ประกอบด้วย 1.กลุม่เครือ่งใช้ในครวั 2.กลุม่ภาชนะบรรจุ
อาหาร 3.กลุ่มเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร 4.กลุ่ม Catering หรือส�าหรับ
งานโรงแรม-ภัตตาคาร 5. กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า และ 6. กลุ่มสินค้า 
เบ็ดเตล็ดอื่นๆ รวมกว่า 1,000 รายการ และจากอัตราการเติบโตของ
ตลาดเครือ่งครวั ซึง่มกีารขยายตัวอย่างต่อเนือ่งทัง้ในและต่างประเทศ 
บรษิทัฯ จงึมคีวามมัน่ใจว่าจะสามารถครองความเป็นผูน้�าของสนิค้า
เครื่องครัวแบรนด์ไทยที่อยู่ในใจของผู้บริโภคทุกกลุ่มได้ โดยในปีนี้ 
ตั้งเป้าอัตราการเติบโตของบริษัทฯ ไว้ประมาณ 5-10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง
เรามั่นใจว่าจะสามารถผลักดันการเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

“ส�าหรับแผนในการด�าเนินงาน บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นเรื่อง
การน�าส่งสินค้าคุณภาพเข้าถึงกลุ ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งในและ 
ต่างประเทศให้มากขึน้ โดยผ่านกิจกรรมการตลาดทีห่ลากหลาย อาทิ 
การจดักจิกรรมโรดโชว์แนะน�าสนิค้า การจดัโปรโมชัน่กระตุน้ยอดขาย
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ที่จะมอบสิทธิประโยชน์
ให้กบัสมาชกิ ZEBRA Club ซึง่ต่อไปจะเปลีย่นเป็น ZEBRA Privilege 
Card ที่นอกจากสมาชิกผู้ถือบัตรจะได้รับส่วนลดส�าหรับการซ้ือ
ผลิตภัณฑ์ตราหัวม้าลายแล้ว ยังได้รับสิทธิพิเศษและส่วนลดจาก
สถาบันสอนท�าอาหาร ส่วนลดการสมัครสมาชิกนิตยสาร ร้านอาหาร 
และร้านค้าที่ร่วมรายการอีกด้วย และบริษัทฯ ยังเพิ่มช่องทางการ
ติดต่อกับลูกค้ากลุ่ม Facebook ที่เข้ามาแสดงความเห็น สอบถาม
ข้อมูลและราคาสินค้าต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็น
คนรุ่นใหม่ วัยท�างานอย่างใกล้ชิดมากขึ้นเช่นกัน” คุณเอกชัย กล่าว
ทิ้งท้าย ก่อนน�าทีมสื่อมวลชน ไปชมเทคโนโลยีการผลิต Z-robot ที่
ทันสมัย พร้อมยินดีตอบข้อซักถามตลอดการเยี่ยมชม


