บทสัมภาษณ
สัมภาษณพิเศษ คุณอนุพงษ ปนวิเศษ ผูอาํ นวยการฝาย
ผลิต บริษัทแอกโกร-ออน
(ไทยแลนด) จํากัด สถานประกอบการทีไ
่ มมีปญหาการ
ขาดแคลนแรงงาน
และไมมีปญหาการเขา-ออกงาน สูง
กองวิจยั ตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน โดยศูนยขาวสารตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรี ไดรับ
เกียรติจาก คุณอนุพงษ ปน วิเศษ ผูอํานวยการฝายผลิต บริษัทแอกโกร-ออน (ไทยแลนด) จํากัด และประธาน
กิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ใหโอกาสมาพูดคุยอยางเปนกันเองเกีย่ วกับหลักในการบริหารจัดการ
ดานแรงงาน ที่ทําใหบริษทั แอกโกร-ออน (ไทยแลนด) จํากัด ไมมปี ญ
 หาการขาดแคลนแรงงาน และไมมี
ปญหาการเขา-ออกงาน สูง ซึ่งนาสนใจมาก และควรเปนแบบอยางในการดําเนินธุรกิจสําหรับสถานประกอบการ
ที่ประสบปญหาตางๆ ดังกลาว ไดเปนอยางดี
y มารูจักกับบริษัทแอกโกร-ออน(ไทยแลนด)จํากัด
บริษัทแอกโกร-ออน (ไทยแลนด) จํากัด เปนผูผลิตและจําหนายอาหารแปรรูปทางการเกษตร
จําหนายในประเทศและสงออกตางประเทศทั่วโลกเปนระยะเวลากวา 20 ป มีสํานักงานที่จังหวัดนนทบุรี
และโรงงานผลิตที่จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดพะเยา มีกาํ ลังการผลิตมากกวา 10,600 ตัน/ป (จังหวัดพะเยา: 7,000
ตัน/ป จังหวัดสุพรรณบุรี: 3,600 ตัน/ป) โดยบริษัทฯ มีความมุงมั่นในการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพดาน
วั ตถุดิ บ ตลอดจนระบบการผลิต ใหมี ค วามทั น สมั ย อยางต อเนื่ อ งเพื่ อ ใหไ ดผ ลิตภั ณ ฑที่มีคุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานสากล
y ปจจุบันบริษัทแอกโกร-ออน (ไทยแลนด) จํากัด มีคนงานทั้งหมดเทาใด
โรงงานผลิตทัง้ ที่จังหวัดสุพรรณบุรแี ละจังหวัดพะเยา มีคนงานแหงละประมาณ 500 คน
ซึ่งถือวาเต็มอัตราตามความตองการ แตในชวงตนปหนาจะมีการขยายการผลิตสับปะรดเพื่อการสงออกเพิ่มขึ้น
จากขาวโพด ขณะนีก้ ําลังลงเครื่องจักรอยูซ ึ่งก็คงตองการแรงงานเพิ่มอีกประมาณ 200-300 คน รวมแลว
โรงงานทั้ง 2 แหงจะใชแรงงานประมาณ 700-800 คน สวนวัตถุดิบ (สับปะรด) เราใชจากจังหวัดอุทัยธานี
ตอนนี้กําลังเขาไปดูแลเรื่องขั้นตอนในการเพาะปลูก เนื่องจากที่ผานมาเกษตรกรก็มีการเพาะปลูกกันตามมีตามเกิด
ตอนนี้ทางบริษัทตองเขาไปชวยดูแลใหเกษตรกรมีผลผลิต/ไร มากขึ้น และทําอยางไรไมใหเกษตรกรใช
สารเคมีมากเกินไป เพื่อนําผลผลิตมาผลิตเปนอาหารสงออกใหได เพราะอาหารสงขายตางประเทศมี
ขอกําจัดในเรื่องของสารเคมีตกคางเปนสําคัญ ฉะนั้น ตองเริ่มจากเกษตรกร ซึ่งตรงนี้ทําใหเราได 2 อยาง คือ
1. ไดลูกคาตางประเทศมากขึ้น 2. เพิ่มผลผลิตของเกษตรกรมากขึ้น
y ที่ผานมาบริษทั ฯ เคยประสบปญหาการขาดแคลนแรงงานบางหรือไม
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พื้นที่รัศมีประมาณ 80 กิโลเมตร ซึ่งทางบริษัทจัดรถ
รับสง แตเคยมีบางในบางชวงเหมือนกัน แตเราก็รวู าชวงไหน อยางโรงงานในภาคเหนือชวงเทศกาลเราก็
ตองยอม เชน ชวงสงกรานตมันเปนวัฒนธรรม การหยุดงานหลายวันเปนแคชวงสั้น ๆ แตทางภาคกลาง
จะเปนชวง

เขาพรรษา ชวงตรุษจีนถือเปนชวงสําคัญ บริษัทฯ หยุดให 5-7 วัน โดยจะหาวิธีอื่นในการเพิ่มผลผลิตขึ้นมา
ทดแทน
ถาถามวามีปญ
 หาเรื่องการขาดแคลนแรงงานไหม เรื่องนี้มันอยูที่วิธกี ารบริหารจัดการ
เทานั้นเอง เราดูแลคนงานอยางไร เรามีคาใชจายใหคนงานอยางไร วันหนึ่งคนงานควรมีคาใชจายอยูที่
ประมาณ 200 บาท ใน 200 บาท คนงานตองทํา OT ถึง 3 ทุม ทางบริษัทใชวิธีการคุยกับคนงานวา เคาจะได
200 บาท แลวเลิก 5 โมงเย็น โดยคนงานตองเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหไดปริมาณของงานเทากับการ
ทํางานถึง 3 ทุม ซึ่งทางบริษทั พยายามหาคนมาเพิ่ม หาวิธีการบริหารจัดการใหคนงานทํางานอยูที่ 5 โมงเย็น
โดยทางบริษทั จะใหคนงานทํา OT นอยมาก จะมีบางในสวนของคลังสินคาที่ตองเอาสินคาเขาตู ซึ่งจะเปนคน
อยูเพียง group เดียวเทานัน้ ซึ่งตอนนี้เราใชวิธีเหมาชวงใหคนนอกเขามาจัดการแทน
y ทําไมเลือกที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
มาดูวาเคาทํางานไมเต็มที่เพราะอะไร 1. อากาศภายในเปนอยางไร 2. เคาเมื่อยลาหรือเปลา
ซึ่งพบวาอากาศภายในที่ทํางานรอน ทางบริษัทไดนําระบบระบายอากาศเขามาชวยใหคนงานเหงื่อออกนอยที่สุด
ขอ 2 คือ กรณีคนงานเมื่อยลา เราหาวิธกี ารชวยใหออกกําลังกายไปดวยในขณะทํางาน โดยหาทาในการบริหาร
รางกาย เชน การเขยงขา แยกเทา ใหคนงานรูสึกนอง/ขา เบาขึ้น ซึ่งหัวหนางานจะชวยกระตุนใหคนงาน
รูสึกตื่นตัวอยูตลอดเวลา และจะมีพัก (break) ชวงบาย 10 นาที แจกน้ําหวาน โอเลี้ยงหรือน้ําที่เคาชอบ
พอกลับไปทํางานจะชวยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตรงนี้เราอาจจะเสีย 10 นาที แตเราจะไดกลับมาเยอะมาก
y คนงานที่ทํางานกับบริษัทนานที่สุดกี่ป/ อัตราการเขา-ออก เปนอยางไร
ประมาณ 20-30 ป ที่นี่มีคนงานจํานวนมากทีม่ ีอายุ 40 ปขึ้นไปถึง 60 กวาปก็มี โดยคนงาน
ที่มีการหมุนเวียน (การเขา – ออก) จะอยูในชวง 18 - 23 ป แตอัตราการเขาออกของที่นี่ไมสูง ไมคอย swing จะมี
เปนบางแผนกซึ่งแตละแผนกจะมีการบริหารจัดการหาคนเพิ่มกันเอง
y บริษัทตองการคนงานเพิ่ม ใชวิธีการอยางไร
สมมุติวาบริษัทตองการคนเพิ่ม เราจะบอกใหคนงานที่ทํางานอยูที่นี่กอน ใหไปหาญาติพี่นอง
หรือเพื่อน หากคนงานหาคนมาเพิ่มไดบริษัทจะจายใหหัวละ 300 บาท และหากดูแลใหทํางานอยูก ับบริษัท
ไดเรื่อยๆ ภายใน 6 เดือน จะมีพิเศษอีกเดือนละ 100 บาทไปตลอด และหากคนงานมาทํางานทุกวัน ไมหยุดงาน
จะมีพเิ ศษอีกสําหรับเบี้ยขยัน ขณะเดียวกันหากคนงานปรับประสิทธิภาพการทํางานเพิ่มขึ้น คนงานก็จะได
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เปลา ถาขาดเคาก็จะพยายามหรือแขงกันหาคนมาทํางานเพิ่มตรงนี้จะทําใหคนงานออกจากงานยากขึ้น และ
ทํางาน อยูกับบริษัทนาน
y ไดใชบริการของสํานักงานจัดหางานบางหรือไม
เคยใช แตตองยอมรับวาคนงานที่มาจากสํานักงานจัดหางานจะเปนคนงานที่เคยทํางาน
ในหางสรรพสินคา พอมาเจองานในโรงงานสวนใหญไมสูงาน แตที่ไดจะเปนพนักงานในระดับบริหารหรือ

ในสวนของสํานักงาน (office) โดยทางบริษัทจะใชพนักงานในสวนนี้ประมาณ 50 กวาคน จะแบงเปน
สวน ๆ ไป โดยพนักงาน office ตองมีการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท เพราะขั้นต่าํ เรารับระดับปริญญาตรี
เพราะฝกงาย เกงแลวเคาก็จะอยูนาน สําหรับพนักงานที่มีการศึกษาในระดับ ปวส. จะเปนหัวหนาในสวน
ของ floor ready
y สนใจที่จะใชแรงงานตางดาวบางหรือไม
สําหรับแรงงานตางดาวคงจะเปนทางเลือกสุดทายที่จะใช เพราะคอนขางยุงยาก 1. เรื่อง
บานพัก 2. ตองดูแลเคา 3. เรื่องกฎหมาย 4. เรื่องของสังคมแวดลอมในทองที่ แตกอนเคยมีอยูประมาณ
10 กวาคน เอามาทดลองใช สื่อสารก็ยาก มีปญหาการควบคุมเรื่องความสะอาด
y คุณสมบัติพิเศษของคนงานที่รับเขาทํางาน
คนงานสวนใหญที่นี่ เราไดจากคนงานที่ทํางานอยูแนะนํา/พามาสมัคร สําหรับคุณสมบัติ
สวนบุคคลทางบริษัทไมไดมีการกําหนดจะมีเรื่องเดียวคือ ความอวน ซึ่งไมใชวาจะปฏิเสธเสียทีเดียว แตจะ
ชี้แจงทําความเขาใจเกีย่ วกับลักษณะของการทํางานวา ถาคุณอวนคุณจะเจอปญหาอะไร คุณจะปวดขอเขา
ปวดตนขา เพราะเวลายืนนาน ขาตองรับน้ําหนักมาก แตถาหลังจาก 7 วันแลวถาคุณทนไดก็เขาระบบได
และปญหาอีกเรื่อง คือ ความรอน คนที่อว นเหงื่อจะออกเยอะ คุณจะอึดอัด คุณรับไดไหม ถาคนงานบอก
ตองการทํางานและรับได บริษัทก็รับเขาทํางาน
สําหรับระยะเวลาการจางงานบริษัทไมไดกําหนดวาจะจางคนงานถึงอายุเทาไหร ปจจุบัน
คนงานที่อายุประมาณ 60 ป เราก็ยังจางอยู เนื่องจากการทํางานไมไดใชสายตาเปนสําคัญ เบื้องตนบริษัทฯ จะ
ลดรายละเอียดตรงนั้นลงและใชเครื่องจักรทํางานแทน ซึ่งจะทําใหคนงานที่อายุมากก็ทาํ ได เชน การลาง การ
ปอกเปลือก การหยิบใสขวดใสกระปอง ฯลฯ
y คาจาง สวัสดิการ ตาง ๆ เปนอยางไร
ที่นี่จายคาจางวันละ 200 บาท/วัน ซึ่งสูงกวาอัตราคาจางที่กฎหมายกําหนดและสูงกวา
ที่อื่นๆ ในพื้นที่เดียวกัน (จังหวัดสุพรรณบุรีมีอัตราคาจางขั้นต่ํา 158 บาท/วัน) มีชดุ ฟอรม อาหารกลางวัน
และเราใหเคาทําเรื่องสวัสดิการตางๆ มีการเก็บออม มีการเขาประสังคมดวย ดังนัน้ เมื่อคนงานเกษียณจะได
บําเหน็จเหมือนกัน ซึ่งจะเปนที่เดียวที่มีการแจงยอดการสะสมโดยประสานไปที่สํานักงานสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานจังหวัด ซึ่งคนงานสนใจเรื่องนี้มาก สิ่งหนึ่งที่ทางบริษัทไมสนับสนุนคือ การเอาสหกรณที่
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ซึ่งโชคดีมากทางบริษทั ใชหลักการ
เดียวกันทั้ง 2 โรงงานแลวไดผลทั้ง 2 แหง
สวนสําคัญคือ ทําอยางไรใหคนงานรูสึกสบายใจ ทํางานแลวมีความสุข คือ เรารูวา
สภาพการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมเปนอยางไร เชน ตองยืนทั้งวัน อากาศรอน แลวเราตองทําอยางไร
ใหคนงานรูสึกไมเมื่อย เพราะฉะนั้นตองมีวิธีการออกกําลังกาย มีพยาบาลมาชวยดูแล หรือมีในเรื่องของการ
ใชยา หรือเครือ่ งนวด ทางบริษัทมีการจัดหาให ซึ่งดีกวาใหคนงานไปหาใชเองอาจเกิดอันตรายได
นอกจากนี้ จะมีในเรื่องของเสื้อผาเครื่องแตงกายทีใ่ ชในการทํางาน ทางบริษัทฯ จะเปน
ผูจัดหาใหทั้งหมด คนงานจะแตงตัวอยางไรก็ไดเวลามาทํางานแตพอมาถึงที่ทํางานก็มาเบิกเสื้อผา ชุดฟอรม
ที่ซักและทําความสะอาดไวเรียบรอยแลว เรามีหองอบเสื้อไวตรง line การผลิต เวลาเลิกงานก็ถอดเสื้อผาคืน
บริษัทฯ จะพยายามอํานวยความสะดวกและจัดการใหคนงานทุกอยาง เพือ่ ไมใหคนงานตองรับภาระกับเรื่องนี้
y มีขอคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการขาดแคลนแรงงานอยางไร
โดยสวนใหญแรงงานทองถิ่นเคาอยากอยูบาน เพียงแตวาเราใหเคาไดไหม วันนี้ผูประกอบการ
หลายคนชอบมาพูดวาขาดแคลนแรงงาน เบื้องตนมาดูผปู ระกอบการกอนวา คุณใหเคาหรือยัง ถาคุณยังไมไดให
แลวมาวาคนงานเปนอยางโนนอยางนี้ ซึง่ ผมเคยบอกทางสถานประกอบการทางภาคเหนือวา คาแรงขั้นต่ํา
คุณยังใหเคาไมได เพราะคุณคิดวาเคากินแคขาวเหนียวกับยอดผัก ซึง่ มันไมใช คราวนี้คุณมาบอกวาคนงาน
ที่มีฝมือไปอยูที่โนนหมด ทีน่ ี่หมด ก็ในเมื่อคุณใหเคาไมไดแลวใครจะไปอยูกับคุณ ทุกคนตองใชเงินเหมือนกัน
ทุกคนมีภาระคาใชจา ยเหมือนกัน ผมไมวาเลยที่นายกฯ บอกวาคาจางขั้นต่ําวันละ 250 บาททั่วประเทศ ซึ่งถา
กําหนดออกมาจริง ๆ บริษัทก็พรอม การที่จะไดแรงงานที่มีฝมือเขามาในองคกร ไดคนที่มารักองคกร และไมตอง
ไปวิ่งหาคนทัว่ ไป แคบอกคนงานใหหาคนมาเพราะมีงานรองรับ ซึ่งคนงานรูอยูแลววางานที่ทําเปนอยางไร
ที่ผานมาบริษัทฯ ไดคนงานจากวิธีนเี้ ยอะมาก คนงานจะไปบอกตอ อยางนอยก็เปนการ screen คนในระดับหนึ่ง
วาเปนญาติ พี่ นอง เพื่อนของคนงาน เคยทํางานอะไรมาบาง หลักสําคัญ คือ อยาคิดวาเคาไมมีที่ไป แตใหคดิ วา
ทําอยางไรใหเคาอยูกับเรานาน ๆ
หลักในการบริหารจัดการดานแรงงานที่ทางบริษัทใชคือ การเพิม่ ประสิทธิภาพของแรงงาน
หัวใจสําคัญคือ การใหสวัสดิการและอํานวยความสะดวกตางๆ ทําอยางไรใหคนงานทํางานโดยไมเครียด
ใหคนงานได relax การเปดเพลงชวย ชวงพักเที่ยงจัดอาหารที่เคาอยากทานให การสรางแรงงานจูงใจ การสราง
ความรักองคกร เพื่อใหคนงานทํางานอยูน าน ๆ ทางบริษัทเองก็ไมตองเสียเวลาในฝกหรือสอนงาน
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