หมอนยางพาราเพื่อสุขภาพปองกันโรคภูมิแพจากไรฝุน
พงศพันธ มรรคอนันตโชติ

บทคัดยอ
บริษัท ทูนหัว จํากัด (Toon Hua Co., Ltd.) ไดตระหนักถึงปญหาโรคภูมิแพจาก
ไรฝุนที่มีจํานวนผูปวยเพิ่มสูงขึ้นมากในปจจุบัน เพื่อแกปญหานี้จึงไดคิดคนนวัตกรรม
หมอนยางพาราเพื่ อ สุ ข ภาพป อ งกั น โรคภู มิ แ พ จ ากไรฝุ น โดยไม ใ ช ส ารเคมี เ ป น
สวนประกอบ ภายใตตราสินคา “Toon Hua” เพื่อชวยใหผูปวยที่เปนโรคภูมิแพทั้งวัยเด็ก
และผูใหญไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งผูที่ใสใจสุขภาพ ตองการปองกันตนเองไมให
เปนโรคภูมิแพ ไดมีผลิตภัณฑทางเลือกในการดูแลปกปองสุขภาพของตนเองและคนที่
คุณรัก
ด า นการเงิ น และการลงทุ น บริ ษั ท ใช เ งิ น ลงทุ น ทั้ ง หมด 8,000,000 บาท
แหลงที่มาของเงินทุนแบงเปน 2 สวน คือสวนของเจาของจํานวน 5,000,000 บาท สวนที่
สองเป น สิ น เชื่ อ ระยะสั้ น จํ า นวน 3,000,000 บาท ดอกเบี้ ย 8% ต อ ป ระยะเวลา 5 ป
คํานวณ WACC = 9% ตอป กิจการ มีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 1 ป 4 เดือน
มูลคาปจจุบันสุทธิจากการลงทุน (Net Present Value) เมื่อสิ้นปที่ 5 เทากับ 15,283,748
บาท และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return) เมื่อสิ้นปที่ 5 เทากับ
60.95% อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน (Return on Equity หรือ ROE) เทากับ
23.53%
จากการวิเคราะหทางดานการเงินพบวาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนและมูลคา
ปจจุบันสุทธิจากการลงทุนสูง สงผลใหโครงการนี้ไดรับผลตอบแทนคุมคากับการลงทุน
คําสําคัญ หมอนยางพาราเพื่อสุขภาพ ปองกันภูมิแพ ปองกันไรฝุน ปลอดสารเคมี

1. บทนํา
องคการอนามัยโลกรายงานวา “92% ของประชากรโลก หายใจในอากาศที่เปน
มลพิษ และนั่นเปนสวนหนึ่งของการเกิดโรคภูมิแพ โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคโพรงจมูก
อักเสบจากภูมิแพ” จึงไมนาแปลกใจที่จะพบรายงานจํานวนผูปวยเปนโรคภูมิแพเพิ่มมาก
ขึ้นเรื่อยๆ เปนประวัติการณ สถานการณในปจจุบันมีผูปวยโรคภูมิแพในประเทศไทย
กวา 10 ลานคน พบทั้งในเด็กและผูใหญ ทั้งนี้ในอนาคตจะมีแนวโนมจํานวนผูปวยเพิ่ม
มากขึ้นเรื่อยๆ จากสถิติของสมาคมโรคภูมิแพและอิมมูโนวิทยาแหงประเทศไทย พบโรค
ภูมิแพในเด็กสูงถึงรอยละ 40 (4 ในเด็ก 10 คน) และพบในผูใหญประมาณรอยละ 20 (2
ในผูใหญ 10 คน) ปจจุบันมีผูปวยโรคภูมิแพเพิ่มมากขึ้นถึง 3-4 เทา เมื่อเทียบกับชวง
10 ปที่ผานมา สาเหตุหลักคือ กรรมพันธุ การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมจากสังคม
ชนบทเปน สังคมเมือง มลภาวะจากอุตสาหกรรม การจราจร การติดเครื่องปรับอากาศ
ทําใหอากาศถายเทไมสะดวก สงผลใหเชื้อไรฝุนเจริญเติบโตไดดี
บริษัท ทูนหัว จํากัด (Toon Hua Co., Ltd.) ไดตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงได
คิดคนนวัตกรรมหมอนสุขภาพปองกันโรคภูมิแพจากไรฝุน ซึ่งไรฝุนเปนสาเหตุสําคัญ
ของการเกิดโรคภูมิแพทั้งในวัยเด็กและผูใหญถึงรอยละ 70 โดยผลิตภัณฑของบริษัทจะ
ชวยแกปญหาเรื่องโรคภูมิแพในเด็กและผูใหญโดยจะชวยปองกันการไดรับสารกอภูมิแพ
จากไรฝุน ซึ่งเปนการปองกันการเกิดอาการแพที่ตนเหตุ ชวยใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น สําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑออกสูตลาดทางบริษัทเล็งเห็นวาแนวโนมของจํานวน
ผูปวยโรคภูมิแพมีอัตราการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว การทําผลิตภัณฑเพื่อตอบสนองกลุม
ผูปวยโรคภูมิแพ ซึ่งเปนตลาดเฉพาะกลุม (Niche Market) ที่มีศักยภาพสูงสามารถเติบโต
ไดทั้งในและตางประเทศ

2. รายละเอียดผลิตภัณฑ
บริษัท ทูนหัว จํากัด (Toon Hua Co., Ltd.) เปนผูออกแบบและจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑหมอนยางพาราเพื่อสุขภาพปองกันโรคภูมิแพจากไรฝุนและปลอกหมอนผากัน
ไรฝุนสําเร็จรูปพรอมใช ผลิตภัณฑของบริษัทมีความแตกตางจากสินคาทั่วไปในตลาดคือ
1. หมอนยางพารา ไมมีกลิ่นเหม็นของสารเคมี ผลิตจากน้ํายางธรรมชาติ 100%
จากบานในไร จ.สงขลา ที่ไดรับการยอมรับวาเปนแหลงปลูกยางพาราที่มีคุณภาพของ
ประเทศไทย มีความยืดหยุนสูง ออกแบบใหเหมาะสมถูกตองตามหลักสรีระศาสตร มี
คุณสมบัติเดนในการปองกันภูมิแพจากไรฝุน เนื่องจากหมอนยางพาราเปนวัสดุธรรมชาติ
ไมเปนอาหารของไรฝุน ไรฝุนไมสามารถอาศัยอยูไดจึงไมเปนแหลงเพาะพันธุไรฝุน ซึ่ง
เปนสาเหตุของโรคภูมิแพ
2. ปลอกหมอนผากันไรฝุนสําเร็จรูป มีคุณสมบติปองกันไรฝุนและปองกันน้ํา
ใชผาหุมเปนผาทอจาก Microfiber คุณภาพสูง ถักทอดวยวิธีทอแนน (Tightly Woven
Type) ปองกันการเจาะไชของตัวไรฝุน สวนผาดานในอีกชั้นจะใชเทคโนโลยีหุมดวย
แผนฟลม Nano Cotton มีคุณสมบัติเดนคือ ปองกันน้ําซึมลงผานโดยตรงไปยังหมอน
ยางพาราดานใน เพื่อปองกันการสะสมของสิ่งสกปรกจากเหงื่อและเซลลผิวที่ตายแลวใน
ระหวางการนอนหลับ
3. ชุดหมอนยางพาราพรอมปลอกผากันไรฝุนสําเร็จรูป เปนชุดหมอนพรอม
ปลอกหมอนกันไรฝุนครบชุดซึ่งปจจุบันในตลาดมีจําหนายเฉพาะแบบแยกขาย ยังไมมี
แบรนดใดผลิตแบบรวมขายครบชุดโดยบริษัทออกแบบและจางผลิตสินคา ภายใต แบ
รนด “Toon Hua” โดยมีผลิตภัณฑทั้งหมด 3 กลุมคือ

1. กลุมหมอนยางพาราเพื่อสุขภาพสําหรับผูใหญ
เปนผลิตภัณฑหมอนยางพาราเพื่อสุขภาพสําหรับผูใหญ โดยมีรูปทรงของหมอน
ที่แตกตางกันตามสรีระและประเภทการใชงาน โดยบริษัทมีแผนที่จะผลิตทั้งหมด 4 ทรง
คือ Rough Contour, Smooth Contour, Heart Shape และ Massage Shape

ภาพที1่ แสดงผลิตภัณฑหมอนยางพาราเพื่อสุขภาพสําหรับผูใหญ
2. กลุมหมอนยางพาราเพื่อสุขภาพสําหรับเด็ก
เป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ห มอนยางพาราเพื่ อ สุ ข ภาพสํ า หรั บ เด็ ก ที่ มี ก ารออกแบบให
เหมาะสมรองรับกับสรีระตนคอของเด็ก มีความหนาแนนที่พอเหมาะ ระบายความรอน
ไดดี มี 1 ทรง คือ Baby Contour ขนาด 25.5x50x8 cms, weight 0.50-0.80 KGS

ภาพที2่ แสดงผลิตภัณฑหมอนยางพาราเพื่อสุขภาพสําหรับเด็ก
3. กลุมปลอกหมอนผากันไรฝุนสําเร็จรูป
เป น ปลอกหมอนผ า นอกนิ่ ม กั น ไรฝุ น โดยใช เ ทคโนโลยี ก ารทอแน น เพื่ อ ให
ระยะหางของเสนดายมีขนาดเล็กปองกันไรฝุนและมูลซึ่งเปนสารกอภูมิแพ ออกแบบให
พอดีกับรูปทรงของหมอนตามแตละทรง โดยมีปลอกหมอน 2 ขนาด สําหรับหมอนเด็ก
และหมอนผูใหญ

ภาพที่3 แสดงผลิตภัณฑปลอกหมอนผากันไรฝุน
3. ขอบงชี้ความเปนนวัตกรรม
บริษัท ทูนหัว จํากัด (Toon Hua Co., Ltd) เปนผูออกแบบและจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑหมอนยางพาราเพื่อสุขภาพปองกันโรคภูมิแพจากไรฝุน และปลอกหมอนผา
กันไรฝุนสําเร็จรูป ผลิตภัณฑมีความแตกตางจากสินคาทั่วไปในตลาดคือ หมอนผลิตจาก

น้ํายางธรรมชาติ 100% ไมมีกลิ่นเหม็นของสารเคมี แกปญหาเรื่องกลิ่นยาง ปองกันไรฝุน
โดยใชปลอกหมอนที่ผลิตจากเทคโนโลยีการทอผาใหมีความหนาแนนของเสนใยผา
ระดับ 0.2 ไมโครเมตรซึ่งแตกตางจากวิธีปองกันไรฝุนแบบเดิมที่ตองใชสารเคมีเคลือบ
บนเสนใยผา อีกทั้งตัวปลอกหมอนยังมีคุณสมบัติกันน้ําจากแผนฟมลที่เคลือบอยูที่ผิวผา
เพื่อปองกันคราบเหงื่อและสิ่งสกปรกโดยยังคงคุณสมบัติการถายเทอากาศที่ดีเพื่อลด
ความรอนสะสมในขณะนอนหลับ
4. การวิเคราะหสถานการณ (Situation Analysis)
สภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ (Economic Environment)
ภาวะเศรษฐกิ จมี การฟ นตั วดี จากการส งเสริ มการลงทุน และนโยบายกระตุ น
เศรษฐกิจของภาครัฐ การสงเสริมใหประชาชนมีการใชจายภายในประเทศมากขึ้นเพื่อ
แลกกับสิทธิประโยชนทางดานการลดหยอนภาษี ทําใหตลาดสินคาอุปโภคและบริโภคมี
การขยายตั ว มี กํ า ลั ง ซื้ อ สู ง และเติ บ โตอย า งสม่ํ า เสมอ ซึ่ ง เป น ผลดี กั บบริ ษั ทที่ จ ะนํ า
สินคาออกสูตลาด
สภาพแวดลอมดานสังคม วัฒนธรรม (Cultural Environment)
ประเทศไทยเริ่มเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging Society) หรือสังคมที่มีประชากรอายุ
65 ปขึ้นไปมากกวารอยละ 7 ของจํานวนประชากรทั้งหมดโดยปจจุบันประเทศไทยมี
ผู สู ง อายุ เ พิ่ ม ขึ้ น ป ล ะ 5 แสนคน กระทรวงสาธารณสุ ข คาดการณ ว า ในป พ.ศ. 2568
ประเทศไทยจะกาวเขาสูการเปน "สังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ"
สภาพแวดลอมทางดานเทคโนโลยี (Technological Environment)
เทคโนโลยีการผลิตผากันไรฝุนในปจจุบันมีหลากหลายวิธีทั้งการใชสมุนไพร
ธรรมชาติ, การใชสารเคมี และการใชนวัตกรรมการทอผาเพื่อใหมีชองวางที่เล็กระดับ
ไมครอน ปอ งกั นไรฝุน เจาะทะลุ เข าไปได ซึ่ง ปลอกหมอนผ า กัน ไรฝุน ของบริ ษัท ใช

เทคโนโลยีนี้ผสานกับการใชแผนฟลมที่มีความบางระดับนาโน มาเคลือบผิวผาเพื่อเพิ่ม
คุณสมบัติการกันน้ําซึ่งจะปองกันคราบเหงื่อและสิ่งสกปรกซึมเขาไปที่ปลอกหมอนและ
ตัวหมอนยางพารา เพื่อปองกันการสะสมของเชื้อโรคและไรฝุน
สภาพแวดลอมทางดานประชากรศาสตร (Demographic Environment)
มลพิษทางอากาศที่มีมากขึ้นในปจจุบัน ทําใหมีรายงานพบจํานวนผูปวยเปนโรค
ระบบทางเดินหายใจเพิ่มสูงขึ้นจากอดีต โดยโรคระบบทางเดินหายใจที่พบไดบอยคือ
โรคภูมิแพและโรคหืด เครื่องมือปองกันและรักษาโรคภูมิแพและโรคหืดจึงมีแนวโนมที่
จะเปนที่ตองการของตลาด เพื่อชวยปองกันโรคและอาการเจ็บปวย
สภาพแวดลอมทางการเมือง รัฐบาล และกฎหมาย (Political, Legal Environment)
อุตสาหกรรมยางพารามีกฎหมาย พรบ.มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ.
2511 มีขอกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ฟองน้ําลาเท็กซสําหรับทําหมอน
มาตรฐานเลขที่ มอก. 2741-2559 เปนกฎหมายบังคับที่ผูประกอบการตองปฏิบัติตาม
5. ขอมูลสถิติการตลาด และการเติบโต
ตลาดหมอนยางพาราเพื่อสุขภาพในประเทศไทยมีมูลคาตลาดเติบโตอยางตอเนื่อง
โดยประมาณการณมูลคาของตลาดรวมเครื่องนอนและที่นอนในประเทศไทยมีมูลคารวม
กวา 10,000 ลานบาท แบงเปนตลาดระดับกลางถึงบนประมาณ 4,000 ลานบาท และ
ตลาดลางกวา 6,000 ลานบาท สําหรับตลาดหมอนรวมทุกประเภทภายในประเทศในป
พ.ศ.2558 มีมูลคา 3,000 ลานบาท เปรียบเทียบกับป พ.ศ. 2559 มีมูลคา 3,180 ลานบาท มี
อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 6%

6. กลยุทธสวนประสมการตลาด (Marketing Mix Strategy)
6.1 กลยุทธผลิตภัณฑ (Product Strategy)
กลยุทธความแตกตางดานผลิตภัณฑ (Product Differentiation Strategy) หมอนเพื่อ
สุขภาพทูนหัว (Toon Hua) คือ หมอนยางพาราเพื่อสุขภาพปองกันโรคภูมิแพจากไรฝุน ไมมี
กลิ่นเหม็นของสารเคมี
6.2 กลยุทธราคา (Price Strategy)
กลยุทธดานราคาใชกลยุทธ High Value Strategy คือ การตั้งราคาใหเหมาะสมกับ
Product Positioning ที่มีคุณภาพ และมีคุณสมบัติที่แตกตางจากคูแขงขัน
6.3 กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย (Place Strategy)
กลยุ ทธช องทางการจัด จําหนายเน นให ครอบคลุมหลายชอ งทางเพื่อใหลูก เค าเข าถึ ง
ผลิตภัณฑไดโดยงายผานทั้งการจําหนายโดยตรงและผานตัวแทนรานคา
6.4 กลยุทธสงเสริมการตลาด (Promotion Strategy)
1. การสงเสริมการขาย (Sale Promotion)
ทําการตลาดโดยเลือกสื่อที่ประหยัดเจาะจงกลุมเปาหมาย เพื่อเปนการสรางการจดจําแบ
รนดผลิตภัณฑใหตรงกับกลุมเปาหมาย ใชกลยุทธการดึง (Pull Strategy) ดวยการจัดกิจกรรมให
ความรูและคุณประโยชนของหมอนเพื่อสุขภาพทูนหัว (Toon Hua) รวมกับแพทยเฉพาะทาง
2. การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and Relation)
เนนทําการสื่อสารการตลาด ในชองทางที่ทําใหกลุมเปาหมายรูจักผลิตภัณฑ หมอนเพื่อ
สุขภาพทูนหัว (Toon Hua) โดยใชทั้งสื่อออนไลนและออฟไลน

7. แผนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิต
7.1 สถานที่ตงั้
บริษัท ทูนหัว จํากัด (Toon Hua Co., Ltd.) สํานักงานใหญตั้งอยูที่ 222/1398
อ. เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เปนศูนยกลางการใหบริการ การผลิตทางบริษัทดําเนินการโดยจางผลิต (Outsourcing)
7.2 ขั้นตอนกระบวนการผลิตและใหบริการ
เนื่องจากบริษัท ทูนหัว จํากัด (Toon Hua Co., Ltd.) เปนบริษัทใหมที่กําลังเริ่มตนธุรกิจ
เกี่ยวกับการออกแบบและจัดจําหนายผลิตภัณฑหมอนยางพาราเพื่อสุขภาพปองกันโรคภูมิแพ
จากไรฝุน โดยบริษัทจะดําเนินกิจกรรมทางการตลาด จัดจําหนาย และกระจายสินคา ตลอดจน
การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค
8. โครงสรางองคกรและการบริหารในปจจุบนั
บริษัทมีพนักงานทั้งหมด จํานวน 14 คน ที่มีประสบการณและความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน

9. แผนการเงิน
บริษัทใชเงินลงทุนทั้งหมด 8,000,000 บาท แหลงที่มาของเงินทุนแบงเปน 2 สวน คือ
สวนของเจาของจํานวน 5,000,000 บาท เปนหุนสามัญจํานวน 500,000 หุน ราคาหุนละ 10 บาท
มีผูถือหุน 5 คน สวนที่สองเปนสินเชื่อระยะสั้นจํานวน 3,000,000 บาท ดอกเบี้ย 8% ตอป
ระยะเวลา 5 ป
10. การวิเคราะหสถานการณในอนาคต (Scenario Analysis)
เนื่องจากการดําเนินธุรกิจนั้น อาจจะไมไดมีแคเพียงตัวแปรเดียวที่มีการเปลี่ยนแปลง
เครื่ องมื อ นี้จึ ง มีประโยชนม ากสํา หรับ การวางเป า หมายของกิจ การในอนาคต การประเมิ น
สถานการณในมิติตางๆ เพื่อมีแผนปองกันเหตุการณที่ไมคาดคิด ทั้งดานที่เลวรายที่สุด (Worst
Case Scenario) และดานที่ดีที่สุด (Best Case Scenario) โดยกําหนดสถานการณในการวิเคราะห
ดังนี้
1. กรณีที่เปนไปตามแผนงานที่วางไว (Base Case Scenario) มีระยะเวลาการคืนทุนที่ 1 ป 4
เดือน NPV เทากับ 15,283,748 บาท และ IRR เทากับ 60.95%
2. กรณีที่สถานการณแยกวาที่คาดการณไว (Worst Case Scenario) โดยตั้งสมมติฐานใหราคา
ขายลดลง 10% ปริมาณการขายลดลง 10% และตนทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้น 10% มีระยะเวลาการคืน
ทุนมากกวา 6 ป NPV เทากับ - 6,814,219 บาท และ IRR เทากับ - 26.32%
3. กรณีที่สถานการณดีกวาที่คาดการณไว (Best Case Scenario) โดยตั้งสมมติฐานใหราคาขาย
สูงขึ้น 10% ปริมาณการขายสูงขึ้น 10% และตนทุนวัตถุดิบลดลง 10% มีระยะเวลาการคืนทุนที่
11 เดือน NPV เทากับ 40,594,218 บาท และ IRR เทากับ 135.00%
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