เลาสูกันฟงจากงานวิจัย
ว.วรรณ

ไปเยี่ยมโรงสีไฟ

เจียเม้ง

ที่ศรีสะเกษ

เมือ่ กลางเดือนกุมÀาพันธ์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้มโี อกาสน�าทีมนักวิจยั “ชาวนามืออาชีพ” รวม 83
ชีวติ ไปศึกษาดูงานและแวะเยีย่ มชมกิจการโรงสีขา้ วเจียเม้งทีร่ จู้ กั กันดีวา่ เป็นผูผ
้ ลิตและจ�าหน่ายข้าวหงษ์ทองทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั
กันดีทั้งในไทยและต่างประเทศมายาวนานกว่า 70 ป‚
“เจียเม้งกรุป” ในปี 2480 ได้ถือก�าเนิดขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้น
จากการก่อตั้งโรงสีแห่งแรกที่บางซื่อ ต่อมาในปี 2533 ได้ขยายสาขา
เพิ่ม คือ โรงสีไฟเจียเม้ง จ�ากัด ที่จังหวัดศรีสะเกษ จากนั้นในปี 2536
ได้มีการก่อตั้งบริษัทเจียเม้ง จ�ากัด ขึ้นที่โคราช และก่อตั้งบริษัทเจีย
เม้งมาเก็ตติ้ง จ�ากัด ขึ้นในปี 2537 ห้าปีให้หลังได้รวมบริษัทโรงสีไฟ
มานะธัญญา จ�ากัด ขึ้นเป็นสาขาที่นนทบุรี จากการด�าเนินงานของ
สถานประกอบการมีผลประกอบการเป็นทีน่ า่ พอใจและมีผลงานทีเ่ ป็น
เครื่องหมายแสดงถึงความภูมิใจในความส�าเร็จ คือ การได้เป็นผู้ส่ง
ออกข้าวหอมมะลิรายแรกไปยังประเทศสิงคโปร์ ตามด้วย ฮ่องกง
สหรัฐอเมริกา ยุโรป และออสเตรีย ตามล�าดับ
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“ข้าวหอมมะลิตราหงษ์ทอง” ทีใ่ ช้ชอื่ ภาษาอังกฤษว่า “Golden
Phoenix” เป็นแบรนด์ที่รู้จักกันแพร่หลายทั่วโลก ทั้งด้านคุณภาพข้าว
และนวัตกรรมที่เหมาะสมจนท�าให้ “ข้าวหงษ์ทอง” ยังคงผงาดอยู่ในยุทธ
จักรข้าวไทยมาช้านาน
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จากการได้ฟงั บรรยายพิเศษร่วมกัน
และเดินชมสถานที่ท�าให้เห็นว่าทุกขั้นตอน
ของการผลิตเป็นไปอย่างมาตรฐานสากลของ
HACCP
การเยีย่ มชมสถานทีเ่ ริม่ จากจุดแรก
เป็นจุดที่เกษตรกรน�าข้าวหอมมะลิมาตรวจ
คุณภาพจะมีการคัดเลือกข้าว จะต้องมีการ
วัดความชืน้ จากนัน้ ขัดสีขา้ วและในขัน้ ตอนนี้
จะตรวจดูสงิ่ เจือปนและคัดแยกต้นและปลาย
ก่อนที่จะชั่งน�้าหนักและตีราคา วิทยากรให้
ความรู้ว่า การดูข้าวหอมมะลินั้นจะต้องเป็น
ข้าวเม็ดใสไม่มไี ต ซึง่ ตามกฎกระทรวงพาณิชย์
ก�าหนดไว้วา่ ทีอ่ ณ
ุ ภูมิ 100 องศาเซลเซียส ข้าว
100 เม็ด จะมีที่เป็นไตได้ไม่เกิน 7 เม็ด โรง
สีแห่งนี้รับจ�าน�าข้าวหอมมะลิด้วยมาตรฐาน
ตรวจสอบคุณภาพ หากพบว่าข้าวที่น�ามา
ไม่ตรงตามคุณภาพจะปฏิเสธและไม่รบั ซือ้ ไว้
ต่อจากนั้นจะเป็นการชมลานสี
คือขั้นตอนการผลิต “ข้าวหงษ์ทอง” ข้าว
หอมมะลิที่ส่งออกสู่สากลภายใต้สโลแกนที่
ว่า “Happiness is here” เริ่มจากขั้นตอน
การท�าความสะอาด กระเทาะข้าวเปลือก
ขัดขาว ก่อนบรรจุถุง โรงสีแห่งนี้ผลิตข้าว
ได้ 420 ตันต่อวัน และได้คาดการณ์ว่าในปี
หน้าจะสามารถเพิ่มก�าลังการผลิตเป็นวันละ
1000 ตัน เพื่อเพิ่มยอดจ�าหน่ายให้ได้มาก
ยิ่งขึ้น
ปัจจุบนั บริษทั บางซือ่ โรงสีไฟเจียเม้ง
ได้เริ่มท�า ธุรกิจข้าวยุคใหม่ คือ ธุรกิจการ
แปรรูปข้าวและการผลิตอาหารพือ่ สุขภาพโดย
ได้วิจัยและพัฒนาต่อเนื่องมากกว่า 4 ปี ตาม
จุดมุง่ หมายทีว่ า่ “เราจะสืบต่อมรดกของชาติ
ในการท�านาข้าว และยกระดับคุณภาพข้าว
ไทยให้ไปสู่ตลาดโลก” อีกทั้งยังมีปรัชญาที่
ว่า “จะเป็นผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
อาหาร เครื่องดื่มแปรรูปจากข้าว เพื่อให้ผู้
บริโภคได้ผลิตภัณฑ์จากข้าวทีม่ คี ณ
ุ ภาพพร้อม
คุณประโยชน์ จากการเป็นผู้เชี่ยวชาญใน
การแปรรูปข้าวและวงการอุตสาหกรรมข้าว
ท�าให้ได้ขา้ วทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามมาตรฐาน ผ่าน

น�้านมข้าว

ข้าวพร้อมรับประทาน

เครื่องดื่มให้ความสดชื่น
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กระบวนการผลิตที่ทันสมัย มีการควบคุม
คุณภาพอย่างเข้มงวดเริม่ ตัง้ แต่เป็นเมล็ดข้าว
จนเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปส�าเร็จพร้อมเสิร์ฟ
มีสินค้าที่อยู่ภายใต้การควบคุมการผลิตของ
บริษัท BSCM FOODS จ�ากัด ทั้งสิ้น 3
รายการ ได้แก่
1. ข้าวพร้อมรับประทาน แบรนด์
ready rice สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคในเรื่องของการประหยัดเวลา
2. น�า้ นมข้าว แบรนด์ frezfill เป็น
น�า้ นมทางเลือกเพือ่ ทดแทนนมวัวได้เป็นอย่าง
ดี เหมาะส�าหรับผู้สูงอายุ ควบคุมน�้าหนัก
แพ้น�้าตาลในนมวัว รักสุขภาพ
3. เครื่องดื่มให้ความสดชื่นจาก
ข้าว แบรนด์ eneré เป็นเครื่องดื่มกระตุ้น
การท�างานของระบบประสาทให้สดชื่นตื่น
ตัวผสานกับคุณประโยชน์จากข้าว
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ธุรกิจแปรรูปข้าวของบริษทั นีแ้ สดงให้เห็นถึงการเปลีย่ นแปลงในวิถกี ารด�าเนินชีวติ
ของผู้บริโภคยุคปัจจุบันที่ทางบริษัทมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและสนับสนุน
แนวทางการดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ นับว่าเป็นหนทางน�า
ไปสู่การประสบความส�าเร็จในธุรกิจแปรรูปข้าวอย่างเป็นรูปธรรม นับว่าการศึกษาดูงาน
ครั้งนี้บริษัทโรงสีไฟเจียเม้งท�าให้เห็นบันไดสู่ความส�าเร็จที่เริ่มต้นจากการปฏิบัติงานอย่าง
มีคุณภาพ การน�าเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาใช้ การบริหารจัดการแนวคิดที่ทันสมัย
และใส่ใจความต้องการของผู้บริโภค มีเป้าประสงค์ไปในแนวทางเดียวกัน มีความชัดเจน
และตรวจสอบได้ อีกทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะน�าไปสู่
การประกอบธุรกิจที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง
ก่อนจากการวันนัน้ คณะผูว้ จิ ยั ได้รว่ มกันถ่ายภาพหมูเ่ ป็นทีร่ ะลึกร่วมกับ คุณมนัส
ชูผกา ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสสายบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กรบริษัท บางซื่อโรงสีไฟ
เจียเม้ง จ�ากัด และทีมงานที่ให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง
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