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สินค้าเกรด B มีจริงหรือไม่? 

 
 
 
 

 
สวสัดที่านผูอ่้านทุกท่านครบั คราวน้ีมเีรื่องแปลกๆ ใหม่ๆ มาเล่าใหฟ้งักนัอกีแลว้ เรื่องมอียู่ว่ามี

ลูกคา้ท่านนึงเล่าใหคุ้ณอสิรยีฟ์งัว่า “มคีนมาบอกว่ารา้นมะหมากรมูมิง่ชอ้ป ทีข่ายของได้ถูก เพราะเป็น
ของมตี าหนิ เป็นของเกรด B” ผมเลยขอพืน้ทีฉ่บบันี้ชีแ้จงและอธบิายรายละเอยีดทัง้หมดเลยว่าความ
จรงิมนัเป็นอยา่งไร 

หลายๆ ท่านอาจจะคดิว่าผมท าอาชพีเปิดรา้นขายอุปกรณ์ตดัขนสุนัขเพยีงอย่างเดยีว แต่จรงิๆ 
แลว้ผมมอีาชพีหลายอย่างมาก ตลอด 10 ปีทีผ่่านมาหลงัจากผมเรยีนจบ ผมได้มโีอกาสเป็นที่ปรกึษา
ดา้นการปรบัปรงุประสทิธกิารผลติในโรงงานอุตสาหกรรมมากมายมากกว่า 20 บรษิทั จากประสบการณ์
ตรงนี้ผมคดิว่าเพยีงพอที่จะอธบิายทุกท่านไดท้ราบว่า สนิคา้เกรด B มจีรงิหรอืไม่? ผมจะพยายามใช้
ภาษาทีทุ่กคนเขา้ใจงา่ยๆ แลว้กนันะครบั  

ก่อนหน้านี้ผมเคยไดอ้ธบิายถงึการเลอืกซือ้ปตัตาเลีย่นส าหรบัมอืใหม่ ในนิตยสารโลกสตัวเ์ลีย้ง
ฉบบัที ่193 ว่าจะมปีตัตาเลีย่นอยู ่3 ประเภทดว้ยกนัคอื 

 Copy brand: จะเป็นกลุ่มสนิคา้ทีล่อกเลยีนแบบสนิคา้แบรนดด์งั 
 China brand: จะเป็นกลุ่มสนิคา้ที่พฒันาแบรนดส์นิคา้ของตนเอง แต่เป็นแบรนดส์นิคา้จนี 

เช่น Codos, KuKu 
 International brand: จะเป็นกลุ่มสนิคา้ทีพ่ฒันาสนิคา้แบรนด์ของตวัเอง แลว้เป็นทีย่อมรบัใน

ระดบันานาชาต ิเช่น Andis, Wahl, Oster, Heiniger, Aesculap 
รายละเอยีดทีผ่มจะเล่าสู่กนัฟงัในฉบบัน้ี ผมจะมุ่งเน้นทีก่ลุ่มสนิคา้ International Brand เท่านัน้ 

โดยปกตแิลว้สนิคา้ในกลุ่ม International Brand สามารถแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะการผลติ คอื 
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1. ผลิตช้ินส่วนเอง ประกอบเอง  
ลกัษณะการผลติแบบนี้ จะผลติชิ้นส่วนเองทุกชิ้นและประกอบชิ้นส่วนเหล่านัน้เอง พูดง่ายๆ 

คอื ท าเองหมดทุกอย่าง เพยีงแต่ซื้อวตัถุดบิมาผลติเท่านัน้ จะมกีารควบคุมคุณภาพสนิคา้ไดด้ี เพราะ
สามารถควบคุมคุณภาพไดทุ้กขึน้ตอน แต่ตน้ทุนการผลติจะสงู เพราะตอ้งท าเองหมด 

2. จ้างผลิตช้ินส่วน แต่ประกอบเอง  
ลกัษณะการผลติแบบนี้ จะใช้วธิจีา้งบรษิทัอื่นมาผลติชิ้นส่วนให้ ซึ่งอาจจะจา้งผลติชิ้นส่วน 

100% เลย หรอืจ้างผลิตบางชิ้นส่วน จากนัน้จะท าการประกอบชิ้นส่วนทัง้หมดเขา้ด้วยกนัเอง เช่น 
โรงงานประกอบรถยนต์ Toyota ทีจ่า้งบรษิทัมากมายมาผลติชิน้ส่วนให ้แต่ทาง Toyota จะควบคุมการ
ประกอบเองทัง้หมด  

3. จ้างผลิตและจ้างประกอบ  
ลกัษณะการผลติแบบนี้ จะใชว้ธิจีา้งบรษิทัอื่นมาผลติชิน้ส่วนและประกอบใหเ้ลย โอกาสที่

คุณภาพสนิค้าไม่ได้ตามที่ต้องการมสีูง เพราะเราจ้างเค้าหมดทุกอย่าง เรามโีอกาสตรวจเช็คแค่ตอน
สุดท้ายที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ถ้าโรงงานที่รบัจ้างผลิตมีระบบควบคุมการคุณภาพที่ดีหรือได้ร ับรอง
มาตรฐาน ISO เช่น ISO 9000, ISO 9001 สนิคา้ทีจ่า้งผลติคุณภาพกอ็าจจะดตีามไปดว้ย แต่ถงึอย่างไร
กย็งัไมส่ามารถมัน่ใจว่าสนิคา้มคีุณภาพดเีสมอไป เพราะโรงงานทีผ่มเคยเป็นทีป่รกึษาและไดก้ารรบัรอง
มาตรฐาน ISO กผ็ลติของเสยีออกมาเยอะพอสมควร บางครัง้ตรวจสอบสนิคา้ทุกชิน้ถงึ 2 รอบ แต่กย็งัมี
ของทีไ่มต่ามมาตรฐานทีล่กูคา้ก าหนดหลุดไปถงึลกูคา้ได้ 

สรุปง่ายๆ ก็คือ ไม่ว่าจะผลิตเองหรือรบัจ้างผลิต ถ้าไม่มกีารตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่ดีทุก
ขัน้ตอน สนิคา้กอ็าจมคีวามผดิพลาดเกดิขึน้ไดเ้สมอ บางครัง้อาจจะไม่เจอระหว่างขัน้ตอนการตรวจสอบ 
แต่อาจจะมาเจอตอนทีผู่ใ้ชง้านไดส้กัระยะกไ็ด ้เพราะฉะนัน้ไม่ว่าคุณจะจา้งผลติหรอืผลติเองต้องก าหนด
มาตรฐานการตรวจสอบของแต่ละขัน้ตอนทีช่ดัเจน  

โดยปกตแิล้วในกระบวนการผลติไม่ว่าสนิค้าอะไรก็ตาม ก็จะมสีนิค้าที่เสยีหรอืมตี าหนิที่ไม่ผ่าน
ตามขอ้ก าหนดมาตรฐานการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา ขัน้ตอนการตรวจสอบจงึเป็นขัน้ตอนทีช่่วยในการ
คดักรองของสนิคา้ทีด่กีบัสนิคา้ทีม่ตี าหนไิด ้

แต่ถ้ามกีรณีที่พบว่าสนิค้ามตี าหนิ สนิคา้ชิ้นนัน้จะถูกประเมนิจากพนักงานตรวจสอบว่าสามารถ
น าไปแกไ้ข (Rework) เพื่อใหก้ลบัมาไดต้ามมาตรฐานทีก่ าหนดไดห้รอืไม่ 

 ถา้สามารถแกไ้ข (Rework) ได ้สนิคา้ชิน้นัน้กส็ามารถน ามาขายได ้
 แต่ถา้ไมส่ามารถแกไ้ข (Rework) ได ้สนิคา้ชิน้นัน้อาจจะถูกน าไปท าลายทิง้หรอืน ามาขายเป็น

สนิคา้ทีม่ตี าหนิ ขึน้อยูก่บันโยบายของบรษิทันัน้ๆ 
โดยปกตแิลว้ถ้าสนิคา้นัน้เป็นแบรนดด์งัทีม่ชีื่อเสยีง ส่วนใหญ่จะมรีะบบการควบคุมภาพสนิคา้ทีด่ ี

เมื่อพบว่าสนิค้ามตี าหนิแลว้ไม่สามารถแก้ไข (Rework) ได ้สนิคา้ทุกชิ้นจะถูกน าไปท าลายทิง้ทัง้หมด 
จนไมส่ามารถใชง้านอกีครัง้ไดเ้ลย  
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ผมเคยเขา้ไปเป็นทีป่รกึษาบรษิทัผลติกนัชนรถยนตท์ีผ่ลติมาจากกระบวนการฉีดพลาสตกิ พอพบ
ชิน้ส่วนทีเ่กดิการบดิเพยีงเลก็น้อย ชิน้ส่วนนัน้จะถูกน าไปย่อยเป็นพลาสตกิชิน้เลก็ๆ ทนัท ีเพื่อน าไปใช้
ใหมใ่นกระบวนการ Recycle 

แต่กย็งัมอีกีหลายบรษิทัอกีเหมอืนกนัทีผ่ลติสนิคา้ออกมาแลว้สนิคา้มตี าหนิเลก็น้อย เช่น เป็นรอย
ทีผ่วิสมัผสั แต่ฟงักช์ัน่การท างานหลกัยงัใชง้านไดเ้หมอืนเดมิปกต ิ

 ถา้สนิคา้นัน้มรีาคาแพงมากๆ อาจจะตอ้งน าไปท าการแกไ้ข (Rework) ใหม ่
 แต่ถา้สนิคา้นัน้มรีาคาไมแ่พงมาก อาจจะน ามาขายเป็นสนิคา้ทีม่ตี าหนิหรอืเกรด B ไดเ้ลย 
สรุปว่าสนิค้าที่มรีาคาแพงไม่มาก มตี าหนิเพยีงเลก็น้อย แต่ฟงัก์ชัน่การท างานหลกัยงัใช้งานได้

เหมอืนเดมิปกต ิถา้น ามาขายจะถูกประเมนิค่าว่าเป็นสนิคา้เกรด B  
ซึง่สนิคา้เกรด B ทีค่นไทยเขา้ใจส่วนใหญ่ คอื สนิคา้แบรนดด์งัทีส่นิคา้มตี าหนิ แลว้น ามาขายใน

ราคาถูก จากเหตุผลนี้เองก็เลยมพี่อคา้หวัใสหลายคนที่น าเอาความเขา้ใจของคนส่วนใหญ่ตรงจุดนี้มา
หลอกขายสนิคา้  

โดยสนิคา้ทีพ่่อคา้เหล่านี้ขายจะเป็นสนิคา้ทีเ่ลยีนแบบของจรงิ แต่จะมาอ้างหลอกลูกคา้ว่าเกดิจาก
ความผดิพลาดในกระบวนการผลติ ท าให้สนิคา้คลาดเคลื่อนไปจากสนิค้าปกตเิพยีงเลก็น้อย และจะลด
ราคาใหจ้ากความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ในครัง้นี้ 

ดว้ยเหตุนี้เองรา้นเราจงึถูกหลายคนตัง้ขอ้สงสยัว่า ขายสนิคา้ทีม่ตี าหนิหรอืเป็นสนิค้าเกรด B รึ
เปล่า? 

ถ้าถามผมว่าสนิคา้ทีเ่ราขายอยู่ทุกวนันี้เป็นสนิคา้ทีม่ตี าหนิหรอืเป็นสนิคา้เกรด B รเึปล่า? ผมขอ
ยนืยนั นอนยนั เป็นรอบที ่100 เลยว่า สนิคา้บางแบรนดข์องรา้นเรา เช่น Andis, Oster ถงึแมว้่ารา้นเรา
จะไม่ไดเ้ป็นตวัแทนของแบรนด์สนิคา้นัน้อย่างเป็นทางการ แต่รา้นเราซือ้มาจากรา้นทีเ่ป็นตวัแทนอย่าง
เป็นทางการในต่างประเทศ สนิคา้ของเราส่งตรงออกมาจากโรงงานของ Andis หรอื Oster เหมอืนกบั
สนิคา้ทีม่าจากตวัแทนอยา่งเป็นทางการในประเทศไทยแน่นอน 100% 

ในเนื้อหาฉบบันี้ผมไม่ได้มุ่งประเดน็ที่ว่าสนิค้าถูกผลติมาจากประเทศไหน เพราะต้องยอมรบัว่า
สนิค้าหลายเบรนด์ส่วนใหญ่ไปจา้งประเทศจนีผลติสนิค้ากนัมากมาย ด้วยเหตุผลเพยีงขอ้เดยีวคอื ลด
ต้นทุนการผลติ แมแ้ต่บรษิทัยกัษ์ใหญ่อย่าง Apple ยงัไปจา้งจนีผลติเลย จะผลติจากทีไ่หนไม่ส าคญัขอ
เพยีงแค่ใหส้นิคา้มคีุณภาพทีด่กีพ็อ  

เป็นยงัไงบา้งครบักบัเนื้อหารายละเอยีดทีผ่มน ามาเสนอในฉบบันี้ ผมพยายามที่จะให้ผูอ่้านทุก
ท่านเข้าใจง่าย เพราะเนื้อหาจริงๆ แล้วเป็นทฤษฎีค่อนข้างมาก ผมหวังว่าผู้อ่านทุกท่านคงได้รบั
ประโยชน์บา้งนะครบั พบกนัใหมฉ่บบัหน้าครบั 
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