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อ้
ต่สำ�ห้กัรรมีอ�ห้�รเปน็อุต่สำ�ห้กัรรมีที�สำำ�คัญี่ของประเทศึ และไมีไ่ด้ืรับัผ่ลกัระทบัจำ�กัสำถึ�นกั�รณโ์ควิดื-19 มี�กัเช้น่เดีืยวกัับั

อุต่สำ�ห้กัรรมีอื�นๆ ในปี 2562 ปุ่รู้ะเทีศเรู้าเป็ุ่นผู้้�สุ่งออกอาหารู้อันดั็บุท่ี� 11 ของโลกั และอันดัืบัที� 2 ในเอเชี้ยรองจำ�กัจีำน

ทิศึท�งกั�รสำร้�ง ‘ม้ลค่าเพิ�ม (Value Added)’ ในอุต่สำ�ห้กัรรมีอ�ห้�ร ได้ืรับักั�รกัล่�วถึึงว่�เป็นสิำ�งสำำ�คัญี่ ในบัทคว�มีนี�จำะได้ืพ้ดื

ถึึงห้ลักักั�รนี� พร้อมีกัับักั�รปรับัปรุง ‘ผู้ลิติภาพ (Productivity)’ ไปควบัค่้กัันครับั

ผิลิตภาพั

ห้ลักักั�รของผ่ลติ่ภ�พคอืกั�รมีองภ�พต่�มี Input => Process => Output ทรพัย�กัรห้รอืปัจำจัำยกั�รผ่ลติ่ใส่ำเข้�ไปในกัระบัวนกั�ร 

เพื�อสำร้�งผ่ลผ่ลิต่ที�เป็นสิำนค้� (Goods) จัำบัต้่องได้ืและบัริกั�ร (Service) ที�จัำบัต้่องไม่ีได้ื 

สำ�มี�รถึวัดืผ่ลิต่ภ�พด้ืวยกั�รคำ�นวณอัต่ร�ส่ำวนของ 
Input

Output          เพื�อให้้ทร�บัได้ืว่� Input 1 หน่วย นั�นสำ�มี�รถึนำ�มี�สุรู้�าง Output 

ได็�ก่�หน่วย ในท�งปฏิิบััติ่ อัติรู้าสุ่วนน่�อาจกลับุด็�าน กัล�ยเป็น Input ต่่อ Output ก็ัได้ื

ตั่วเลขที�ได้ืมี� มีีประโยช้น์ในกั�รติ่ดืต่�มีว่� มีีกั�ร พัฒนาปุ่รัู้บุปุ่รู่้ง ขึ�นมี�อย่�งไรบั้�ง และจำ�กัฐ�นปัจำจุำบััน จำะตั่�งเป้�ห้มี�ย 

ต่่อไปอย่�งไร ห้รือจำะไปเทียบักัับัคนอื�น (Benchmark) เพื�อเสำริมีจุำดืแข็ง ลบัจุำดือ่อนก็ัได้ื

ยกัตั่วอย่�งโรงง�นอุต่สำ�ห้กัรรมีเง�ะกัระป๋องห้�กัต้่องกั�รวัดื ผู้ลิติภาพการู้ใชี�เงาะ ซึี�งเป็นวัต่ถุึดิืบัห้ลักั คำ�นวณได้ืด้ืวยกั�รเทียบั 

Output คือ จำำ�นวนกัระป๋อง (ห้รือจำำ�นวนหี้บั) ที�ผ่ลิต่ได้ื ต่่อ Input คือ เง�ะที�ใช้้ไป นำ��ห้นักัเป็นกิัโลกัรัมี (ห้รือตั่น) 

ดัืงนั�น ผู้ลิติภาพการู้ใชี�เงาะ = 
จำำ�นวนเง�ะกัระป๋อง (กัระป๋อง)

จำำ�นวนเง�ะที�ใช้้ (กิัโลกัรัมี)
 บัอกัเร�ว่�ทุกัๆ ห้นึ�งกิัโลกัรัมีของเง�ะ สำ�มี�รถึสำร้�งให้้เกิัดืเง�ะ

กัระป๋องได้ืกีั�กัระป๋อง

ด้ืวยวิธีิเช่้นนี� เร�คำ�นวณผ่ลิต่ภ�พของปัจำจัำยกั�รผ่ลิต่อื�นๆ ได้ือีกั เช่้น ห้�กัต้่องกั�รทร�บัคว�มีสำ�มี�รถึของแรงง�น ห้รือที�เรียกัว่� 

ผู้ลิติภาพแรู้งงาน (Labor Productivity) ก็ัจำะได้ืตั่วเลขห้น่วยเป็น 
กัระป๋อง

คน
ห้�กัวัดืให้้ละเอียดืชั้ดืเจำนขึ�น เพร�ะแรงง�นแต่่ละคนทำ�ง�นมี�กัน้อยไม่ีเท่�กััน สำ�มี�รถึวัดืด้ืวย “ชั้�วโมีงแรงง�น (Man-Hour)” 

ห้น่วยจำะกัล�ยเป็น 
กัระป๋อง

คน – ชั้�วโมีง (Man – Hour)

กัรณีต้่องกั�รวัดืปัจำจัำยห้ล�ยๆ ตั่วพร้อมีกััน สิำ�งที�ทำ�ได้ืคือ เปลี�ยนจำ�กักั�รวัดืท�งกั�ยภ�พ ให้้กัล�ยเป็นวัดืด้ืวยม้ีลค่�ห้รือเป็นจำำ�นวน

เงินเสีำยก่ัอน แล้วจึำงค่อยรวมีเข้�ด้ืวยกััน ดัืงนั�นกั�รวัดืผ่ลิต่ภ�พ อ�จำจำะวัดืเชิ้ง “กั�ยภ�พ” ห้รือจำะวัดืเชิ้ง “ม้ีลค่�” ก็ัได้ื

ผลิต์ภาพ และ มูลคุ่้าเพิ�ม ในอ้ต์ส่าหกรรมอาหาร
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เง�ะวัต่ถุึดิืบัทุกัๆ ล้กั ไม่ีได้ืกัล�ยไปเป็นสิำนค้�ให้้กัับัล้กัค้� 

ส้ำญี่เสีำยไปกัับั วัติถ่ึดิ็บุไม่ได็�ค่ณภาพ เช่้น อ่อนไป แก่ัไป ขน�ดื 

ไม่ีได้ื เก็ับัไว้น�นเกิันไป ว�งทับักัันจำนช้ำ�� เป็นต้่น 

คว�มีส้ำญี่เสำยียังเกิัดืขึ�นในระห้ว�่ง กรู้ะบุวนการู้ผู้ลติิ กั�ร

ผ่ลิต่สิำนค้�ที�ไม่ีได้ืคุณภ�พเป็นของเสุ่ย และคว�มีเสีำยห้�ยจำ�กั

การู้ขนสุ่ง

ยิ�งลดืคว�มีส้ำญี่เสีำยได้ืมี�กัเท่�ใดืต้่นทุนจำะยิ�งลดืลง 

แนวท�งนี�เป็น กิจกรู้รู้มพื�นฐาน ของทุกัอุต่สำ�ห้กัรรมีกั�รผ่ลิต่

กั�รลดืคว�มีส้ำญี่เสำียยังมีีส่ำวนช่้วยสำนับัสำนุน ทิศึท�งกั�ร

พัฒน�อย่�งยั�งยืน (SDG-Sustainable Development Goal) 

ข้อม้ีลจำ�กั FAO สำห้ประช้�ช้�ต่กิัล่�วว�่ อ�ห้�รที�โลกัเร�ผ่ลติ่ขึ�นมี�

ในปัจำจุำบััน ม่มากถึึง 1 ใน 3 ที�กัล�ยไปเป็นขยะ (Food Wastes)

วิธีิที�สำอง กั�รสำร�้งคุณค่� เป็นกั�รมีองไปดื�้น Output ว่�จำะ

ทำ�อย่�งไรให้้ ผู้ลิติภัณฑ์์ม่ม้ลค่ามากขึ�นในสุายติาของผู้้�บุริู้โภค 

โดืยม้ีลค่�นี�มี�จำ�กั “Function” ห้รือคุณลักัษณะของตั่วผ่ลิต่ภัณฑ์์

เอง ห้รือ มี�จำ�กั “Perception” ห้รือคว�มีร้้สึำกัรับัร้้ของผ้้่บัริโภคก็ัได้ื

กั�รวิจัำยเพื�อสำร้�งม้ีลค่�เพิ�มีเป็นสิำ�งสำำ�คัญี่ ควรครอบัคลุมี

ทั�ง Value Chain ของอุต่สำ�ห้กัรรมีตั่�งแต่่ต้่นท�งคือ Farm ห้รือ

พื�นที�กั�รเกัษต่ร กั�รเก็ับัเกีั�ยว ขนส่ำงวัต่ถุึดิืบัเข้�ส่้ำอุต่สำ�ห้กัรรมี 

กัระบัวนกั�รแปรร้ป กั�รพัฒน�ผ่ลิต่ภัณฑ์์ให้ม่ี กั�รออกัแบับับัรรจุำ

หี้บัห่้อ จำนกัระทั�งส่ำงมีอบัให้้ผ้้่บัริโภค

กั�รทำ�คว�มีเข้�ใจำกัับั พฤติิกรู้รู้มผู้้�บุริู้โภค  ศึึกัษ� 

วิเคร�ะห์้ แนวโน้มีที�จำะเกิัดืขึ�นกัับัสัำงคมีในอน�คต่ เช่้น สัำงคมีผ้้่ส้ำง

อ�ยุ ก็ัเป็นสิำ�งที�สำำ�คัญี่เช่้นกััน

กั�รเก็ับัข้อม้ีล ติ่ดืต่�มีประเมิีนผ่ลตั่วชี้�วัดืด้ื�นผ่ลิต่ภ�พ

อย่�งต่่อเนื�อง คือ ภ�รกิัจำของผ้้่บัริห้�รในทุกัองค์กัรเพื�อให้้เกิัดื การู้

บุริู้หารู้จัด็การู้ด็�วยข�อเท็ีจจริู้ง (Management by Fact) นำ�ไป

ส่้ำกั�รปรับัปรุง กั�รสำร้�งนวัต่กัรรมีในร้ปแบับัต่่�งๆ เพื�อสำร้�งคว�มี

สำ�มี�รถึในกั�รแข่งขันครับั

ม้ลค่าเพัิ�ม

Value

Input Value

Output
Value

Input Output
มูลคาเพิ่ม
(Value Added)

Process

กัระบัวนกั�รของธิุรกิัจำ คือ กั�รแปลงม้ีลค่� Input ให้้

กัล�ยเป็น Output ที�มีีม้ีลค่�มี�กัขึ�น ส่ำวนต่่�งที�เกิัดืขึ�นนี� เร�เรียกั

ว่� “ม้ลค่าเพิ�ม” 

เร�สำ�มี�รถึวัดืผ่ลิต่ภ�พจำ�กัม้ีลค่�เพิ�มีเป็น 
Value Added

Input
เช่้น ถ้ึ� Input ในที�นี�เป็นแรงง�นแต่่ละคน ก็ัจำะได้ืคว�มีห้มี�ยว่� 

พนักัง�นแต่่ละคนสำ�มี�รถึสำร้�งม้ีลค่�เพิ�มีได้ืเท่�ใดื

ม้ีลค่�เพิ�มีในระดัืบัองค์กัรเปรียบัได้ืกัับักัำ�ไรนั�นเอง แต่่เมืี�อ

พิจำ�รณ�ระดัืบัประเทศึ อุต่สำ�ห้กัรรมีแต่่ละประเภท ม่โครู้งสุรู้�าง

ในการู้สุรู้�างรู้ายได็�สุ่ทีธิีให�กับุปุ่รู้ะเทีศต่ิางกัน เพร�ะม้ีลค่�ของ

สิำนค้�ห้รือบัริกั�ร (Output Value) อ�จำจำะไม่ีได้ืต่กัอย่้กัับัประเทศึ

เร�เองทั�งห้มีดื

ยกัตั่วอย่�งอุต่สำ�ห้กัรรมีย�นยนต์่ ที�มีีม้ีลค่�ท�งเศึรษฐกิัจำ

ห้ลักัล้�นๆ บั�ทต่่อปี แต่่เร�ต้่อง จ่ายเงินออกไปุ่ต่ิางปุ่รู้ะเทีศ 

ไม่น�อย เช่้น ชิ้�นส่ำวนเทคโนโลยีส้ำงบั�งชิ้�น และเครื�องจัำกัรที�ยังต้่อง

นำ�เข้� ต้่นทุนกั�รออกัแบับัรถึยนต่ ์ค่�บุัคล�กัรต่่�งช้�ต่ ิค่� Brand 

ของบัริษัทแม่ี เป็นต้่น

แต่่สำำ�ห้รับัอุต่สำ�ห้กัรรมีอ�ห้�ร Input ห้ลักัคือ วัติถ่ึดิ็บุ 

ในปุ่รู้ะเทีศ กั�รส่ำงเสำริมีให้้เจำริญี่เติ่บัโต่ ย่อมีส่ำงผ่ลต่่อภ�พรวมีของ

ประเทศึได้ืมี�กั รวมีถึึงเป็นกั�รกัระจำ�ยคว�มีมัี�งคั�ง ไปยังเกัษต่รกัร

ผ้้่ผ่ลิต่ ซึี�งเป็นประช้�กัรจำำ�นวนมี�กัด้ืวย 

การู้สรู้�างม้ลค่าเพัิ�ม

เมืี�อม้ีลค่�เพิ�มีเกิัดืจำ�กัปัจำจัำย 2 ตั่ว คือ Input และ Output 

ดัืงนั�น กั�รสำร้�งม้ีลค่�เพิ�มีให้้มี�กัขึ�นจึำงทำ�ได้ื 2 แนวท�ง คือ “ลด็

ติ�นท่ีน (Cost Reduction)” และ “สุรู้�างค่ณค่า (Value Creation)”

วิธีิลดืต้่นทุนทำ�ได้ืโดืย การู้ใชี� Input ให�น�อยลง พิจำ�รณ�

ว่�มีีคว�มีส้ำญี่เสีำยอย่้ที�ใดืบ้ั�ง เพร�ะในคว�มีเป็นจำริงนั�น ทรัพย�กัร

ไม่ีได้ืถ้ึกันำ�ไปสำร้�งม้ีลค่�เพิ�มีทั�งห้มีดื มีีคว�มีส้ำญี่เสีำยแทรกัอย่้ใน

กัระบัวนกั�รเสำมีอ 

ห้ลักักั�รนี� เขียนเป็นภ�ษ�คณิต่ศึ�สำต่ร์ คือ ‘Input = 

Output + ความสุ้ญี่เสุ่ย (Waste)’




