
CPF INNOVATION
การบรหิารนวตักรรมเพื่อรบัมือ

และสรา้งโอกาสจากภยัพิบตัิ

จดุเปลี่ยนอุตสาหกรรมอาหารและภาคเกษตรไทย

สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ

26 มีนาคม 2555



พื้นที่เพาะปลกูลดลง

สภาพแวดลอ้มเปลี่ยน

ภมูิประเทศเปลี่ยน

ภมูิอากาศเปลี่ยน

ปศุสตัว์

อาหารสตัว์

อาหารมนุษย์

พืชพลงังาน

ประมง

ภาวะขาดแคลนอาหารภาวะขาดแคลนอาหาร7000M >>> 8000M7000M >>> 8000M2012 2025
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ผลตอ่ธุรกิจของผลตอ่ธุรกิจของ CPF CPF

พื้นที่เพาะปลกูลดลง

สภาพแวดลอ้มเปลี่ยน

ภมูิประเทศเปลี่ยน

ภมูิอากาศเปลี่ยน

ปศุสตัว์

อาหารสตัว์

อาหารมนุษย์

พืชพลงังาน

FARM

FEED

FOOD
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พื้นที่เพาะปลกูลดลง

ผลทางตรงตอ่การผลิตผลทางตรงตอ่การผลิต

สภาพแวดลอ้มเปลี่ยน

ภมูิประเทศเปลี่ยน

ภมูิอากาศเปลี่ยน

ปศุสตัว์

อาหารสตัว์

อาหารมนุษย์

พืชพลงังาน

FARM

FEED

FOOD
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ปศุสตัว์อาหารสตัว์ อาหารมนุษย์

FARMFEED FOOD

CPF INNOVATION

5



กลยุทธร์บัมือกบัภยัพิบตัิ

CPF INNOVATION
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นวตักรรมป้องกนันํ้าทว่ม
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นวตักรรมฟื้นฟูหลงัภยัพิบตัิ

อาหารพรอ้มรบัประทานแบบ retort   

บรรจุในซองนํ้าหนักเบา พกพาสะดวก 

สามารถเก็บไดน้านถึง 18 เดือนไมต่อ้ง

แช่แข็งหรือแช่เย็น โดยยงัคงคุณคา่

ดงัเดิม เพียงฉีกซองก็สามารถทานได้

ดงัเชน่อาหารปรุงเสร็จใหม่ๆ  

หากจะอุ่นก็ทาํได ้ดว้ยการตม้ถุง

อาหารในนํ้าเดือด ใชเ้วลาประมาณ  

6-8 นาที หรืออุ่นดว้ยไมโครเวฟ ใช้

เวลาอุ่นประมาณ 2-3 นาที จะได้

รสชาติอาหารที่อร่อยยิง่ขึ้น 
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ปศุสตัว์อาหารสตัว์ อาหารมนุษย์

FARMFEED FOOD

CPF INNOVATION สรา้งโอกาส 

(พนัธุพ์ืช)

(การเพาะปลกู)

การจดัเก็บ

เพิ่มคณุค่าวตัถุดิบ

เครื่องจกัร

อาหารสตัวเ์ฉพาะ

พนัธุส์ตัว์

การเลี้ยงสตัว์

การป้องกนัโรค

อุปกรณก์ารเลี้ยง

โรงเรือน

การขนสง่

เพิ่มคณุค่าวตัถุดิบ

แปรรูปอาหาร

เครื่องจกัร

บรรจุภณัฑ์

ผลิตภณัฑใ์หม่

การกระจายสินคา้
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นวตักรรมเพิ่มคณุค่าวตัถุดิบ

10ขา้วโพดแปลงร่าง



นวตักรรมพนัธุส์ตัว์

11เป็ดไข ่ซีพีซเูปอร์



นวตักรรมพนัธุส์ตัว์

12ไกพ่ื้นเมืองลกูผสม 



นวตักรรมพนัธุส์ตัว์

13หมดูาํ ซีพี-คโูรบตูะ 



นวตักรรมผลิตภณัฑอ์าหาร

14ร่างต่างชาติ-หวัใจไทย



นวตักรรมผลิตภณัฑอ์าหาร

15เกี๊ยวกุง้ซีพี



ปัจจยัสูอ่งคก์รแห่งนวตักรรม

1. สรา้งการมีส่วนร่วม

2. การเลือกหวัขอ้เรื่องที่จะทาํ

3. เทคนิคการแกป้ัญหาอยา่งสรา้งสรรค์

4. ต่อยอด ขยายผล ยดืเป้าหมาย

5. สรา้งบรรยากาศ และแรงจงูใจ

ความคิดสรา้งสรรคx์ กลยุทธอ์งคก์รx บรรยากาศ= นวตักรรม
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แนวคิดในการทาํนวตักรรม

เทคนิค ความคิดสรา้งสรรค์
ความ

คาดหวงั
คณุค่าที่ไดร้บั

(Internal) 

Correction
ควบคุมเงื่อนไข       ดว้ย

วิธีการที่มีอยูท่ัว่ไป

รกัษาสภาพ

ใหส้มํา่เสมอ

สภาวะที่ดี    

ใชไ้ดป้กติ

Improvement
ดดัแปลงสว่นประกอบ

กระบวนการยอ่ย     ดว้ย

กลไก/หลกัพื้นฐาน

การเปลี่ยน 

แปลง

บางสว่น

ลดปัญหา      ใช้

งานไดด้ีขึ้น  ลด

ทรพัยากร

Innovation
ผสมผสานเทคโนโลย ี   

ใชว้ิทยาศาสตรด์า้นอื่น

สรา้งทฤษฏีใหม่

สิ่งประดิษฐ์

วิธีการใหม่

สินคา้ใหม่

ใชง้านไดเ้ตม็ที่

ลดทรพัยากร  

ไดป้ระโยชนใ์หม่
17



CPF IMPROVEMENT MODEL

ควบคมุเงื่อนไข       

ดว้ยวิธีการที่มีอยู่

ดดัแปลงโดย

หลกัการพื้ นฐาน

ผสานเทคโนโลยี

ตา่งๆเขา้ดว้ยกนั
คน้พบวิธีการใหม่

สรา้งวิทยาการใหม่

Standard

MAINTAIN KAIZEN

MINOR IMPROVEMENT

INCREMENTAL

INNOVATION

RADICAL 

INNOVATION

LEAN

LEAN

SIGMA

CREATIVITY

VALUE

ไดป้ระโยชน์

แบบใหม่

ใชป้ระโยชน์

เดิมไดเ้ตม็ที่

ลดปัญหา 

ใชง้านดีขึ้น

CREATIVE

PROBLEM SOLVING

สภาวะที่ดี   

ใชไ้ดป้กติ

ลดการใช้

ทรพัยากร

ใชว้ิทยาศาสตรแ์ขนงอื่น

FOCUS IMPROVEMENT

(KOBETSU KAIZEN)
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3i Concept

i1 : internal correction (รกัษาสภาพ)

รกัษาสิ่งที่ดีอยูแ่ลว้ ใหค้งเดิมและสมํา่เสมอ

i2 : improvement (ปรบัปรุงงาน)

ทาํบางส่วนใหด้ีขึ้น ลดการใชท้รพัยากร 

i3 : innovation (นวตักรรม)

คิดใหม ่ไดส้ิ่งไมธ่รรมดา คุม้ค่าเกินราคา
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หวัขอ้เรือ่ง (โจทย)์ ที่จะทาํ
ผลกระทบ Correction Improvement Innovation

ประสิทธิภาพการผลิต OO OO O

คณุภาพสินคา้ OO OO O

ความปลอดภยั O OO O

การสง่มอบ O OO O

การบริการ O OO O

ตน้ทุนสินคา้ O OO OO

การบรหิารจดัการ OO OO

ความสามารถของสินคา้ OO OO

ความคาดหวงัของลกูคา้ O OO

เทคโนโลยทีี่เปลี่ยนแปลงรวดเรว็ O OO

ขาดแคลนทรพัยากร O O OO

ภาวะสิ่งแวดลอ้ม O O OO 20



เทคนิคการแกป้ัญหาอยา่งสรา้งสรรค์

12 แนวคิดไคเซน

SCAMPER

40 หลกัการ TRIZ

เชื่อมโยงความคิดที่ผิดธรรมชาติ 
Random Word 

เชื่อมโยงธุรกิจอื่นมาสู่ธุรกิจเรา 
Industry Roundabouts
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40 หลกัการ TRIZ
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40 หลกัการ TRIZ
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ตอ่ยอด ขยายผล ยดืเป้าหมาย

i1 i2 i3

รกัษาสภาพ    พฒันางาน  สรา้งสรรคส์ิ่งใหม่

ไดคุ้ณค่า

internal correction
improvement

innovation
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การจดัการนวตักรรม CPF

สง่เสริม

เรยีนรู ้ 

นวตักรรม

ใชน้วตักรรม

(ที่สรา้งหรอื

จดัหามา)

ในสภาวะที่ดี 

สมํา่เสมอ

สรา้งสิ่งประดิษฐห์รอืวิธีการใหม่

ดว้ยองคค์วามรูภ้ายใน/เครือข่ายภายนอก

ปรบัปรุง

นวตักรรม

เพื่อลดปัญหา

ลดการใช้

ทรพัยากร

i1 i2

i3

ใช้ ปรบัปรุง

สรา้งใหม่
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CPF VALUE

 สามประโยชน์สู่ความยัง่ยนื

 ทาํเร็วและมีคุณภาพ

 ทาํเรื่องยากใหเ้ป็นเรื่องงา่ย

 ยอมรบัการเปลี่ยนแปลง

 สรา้งสรรคส์ิ่งใหม่

 มีคุณธรรมและความซื่อสตัย์
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i Score
คณุค่า

ความคิดสรา้งสรรค์
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i Score
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การจดังาน CPF CEO Awards 2010
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การจดังาน CPF CEO Awards 2011
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จดเป็นอนุสิทธิบตัร สิทธิบตัร 

โดยสาํนกันวตักรรม CPF

i2 : improvement

i3 : innovation

31



ขอขอบพระคณุทุกทา่น

สาํนกันวตักรรม 

เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร
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