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องค์กรยั่งยืน…โลกน่าอยู่

SUSTAINABLE DEVELOPMENT
SD Story : ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ

Creating a better life :

Little Voice :

ความยั่งยืนคือเนื้อแท้ธุรกิจ

จับตาเทรนด์ธุรกิจยั่งยืน

รวมพลัง... สู่ความเป็นองค์กรยั่งยืน

EDITOR’S NOTE
วิถีแห่งธุรกิจยั่งยืน
ปัจจุบนั องค์กรธุรกิจชัน้ น�ำทัว่ โลก หันมาให้ความส�ำคัญเรือ่ งการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable
Development) เนื่องจากลูกค้าและสังคมมีความคาดหวังสูงขึ้น รวมทั้งกฎกติกาของโลก
ที่เรียกร้องให้ทุกคนร่วมรับผิดชอบปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมีความเชื่อว่า  องค์กรธุรกิจมีส่วนส�ำคัญ
ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้แก่โลกได้
ทั้งนี้เนื่องจากมีความพร้อมในด้านต่างๆ มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ มีความคล่องตัว
มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมจะขับเคลื่อนสร้างความเปลี่ยนแปลง
ดังนัน้ องค์กรธุรกิจยุคใหม่ จึงต้อง “เก่งและดี”  มีวสิ ยั ทัศน์ มองเห็นปัญหา และกล้าทีจ่ ะสร้าง
ความเปลี่ยนแปลง
เมื่อพูดถึง “องค์กรที่ดี” หลายคนนึกถึงองค์กรที่ท�ำกิจกรรมหรือโครงการด้านรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) เยอะๆ
แต่ในยุคสมัยนี้ไม่พอ
องค์กรที่ดีต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความยั่งยืน ไม่ได้ท�ำธุรกิจเพียงเพื่อผลก�ำไร
แล้วน�ำเงินไปบริจาค ปีไหนก�ำไรน้อยก็ท�ำน้อยหรือไม่ท�ำเลย อย่างนี้เรียกว่า “ไม่ยั่งยืน”
องค์กรธุรกิจที่ยั่งยืน ต้องท�ำให้ทั้ง 3 ด้านสมดุล คือ เศรษฐกิจ (การท�ำให้ธุรกิจเติบโต) สังคม
(การเกือ้ กูลสังคมรอบข้าง) สิง่ แวดล้อม (การดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม) และยังต้องท�ำด้วยความโปร่งใส
มีธรรมาภิบาล
ขอยกตัวอย่างเพือ่ ให้เห็นภาพชัดขึน้ อย่างตอนทีเ่ ราขึน้ เครือ่ งบิน พนักงานต้อนรับจะแนะน�ำว่า 
หากเกิดเหตุฉุกเฉิน เครื่องช่วยหายใจจะถูกปล่อยลงมา ขอให้ทุกคนใส่ให้ตัวเองก่อน แล้วค่อยใส่
ให้เด็กที่นั่งมาด้วย  
เปรียบได้กับการท�ำธุรกิจ ก่อนที่จะช่วยใคร เราต้องท�ำให้ตัวเองเข้มแข็งและอยู่รอดก่อน ถ้า
ตัวเองยังเอาตัวไม่รอดแล้วไปช่วยคนอื่น เหมือนเตี้ยอุ้มค่อม อย่างนี้จะยั่งยืนได้อย่างไร
ดังนั้น ความยั่งยืนจึงไม่ใช่แค่การท�ำกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งอยู่นอกกระบวนการธุรกิจ ไม่ใช่ท�ำ
เพียงเพื่อประชาสัมพันธ์หรือเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร
แต่ต้องเอาความรับผิดชอบต่อสังคมผนวกเข้าไปในทุกกระบวนการของธุรกิจ และท�ำให้เป็น
ส่วนหนึง่ ในขีดความสามารถขององค์กร  เรือ่ งนีไ้ ม่ใช่หน้าทีข่ องฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ แต่ทกุ คนในองค์กร
ต้องร่วมมือกัน
ในวารสารบัวบานฉบับนี้เราจะได้เห็นหลากหลายมุมมองของการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งในระดับ
โลกและระดับธุรกิจ มีการน�ำกระบวนการไปช่วยยกระดับคูค่ า้ สูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืนแบบมีสว่ นร่วม
“Inclusive Sustainable Development” เพื่อสร้างความยั่งยืนตลอด Supply Chain ตั้งแต่
ต้นน�้ำถึงปลายน�้ำ ตั้งแต่เกษตรกรจนถึงผู้บริโภค
นอกจาก “การบริการหลังการขาย” แล้ว วันนีอ้ งค์กรธุรกิจยังต้องเรียนรู้ “บริการก่อนการซือ้ ”
อีกด้วย นัน่ ก็คอื ต้องน�ำแนวคิดการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนไปไว้ในกระบวนการผลิตของคูค่ า 
้ ซัพพลายเออร์
และผู้ที่ร่วมท�ำธุรกิจกับเรา เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ลูกค้าจะได้รู้ว่าสินค้าใช้วัตถุดิบ
จากที่ไหน และมีกระบวนการหรือขั้นตอนอย่างไร
หากทุกคน ทุกองค์กร รู้ เข้าใจ ให้ความส�ำคัญ และลงมือท�ำกันอย่างจริงๆ  จังๆ  “ความยัง่ ยืน”
ก็จะเกิดขึ้นได้ และโลกของเราจะน่าอยู่ยิ่งขึ้น

								

ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ
บรรณาธิการบริหาร

เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงเลือกผลิตวารสารเล่มนี้ผ่าน “นวัตกรรม
การพิมพ์สีเขียว” ที่มีส่วนช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต เทียบเท่าการปิดหลอดไฟ
1 ชั่วโมง ในการรณรงค์ลดโลกร้อน จ�ำนวน 4,678 ดวง ต่อวารสาร 5,000 เล่ม และในส่วนที่ไม่สามารถ
ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ได้จัดหาคาร์บอนเครดิตมาชดเชยเท่ากับศูนย์ จากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทั้งหมด 1.03 ตัน เพื่อให้ได้หนังสือคุณภาพดี และเป็นส่วนหนึ่งในการท�ำให้โลกยั่งยืน
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เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน
โลกจะยั่ ง ยื น ได้ ต ้ อ งอาศั ย ความร่ ว มมื อ ในการ
ขับเคลื่อน ภายใต้กรอบ  
3Hs  HEART - HEALTH - HOME
HEART มุ่งมั่น...ท�ำธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน
HEALTH มุ่งมั่น...สร้างสังคมยั่งยืน
HOME

มุ่งมั่น...เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

บรรณาธิการบริหาร :
ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ
คณะบรรณาธิการ : ส�ำนักกิจกรรม
สื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์
เจ้าของ : ส�ำนักกิจกรรมสื่อสารองค์กร
เครือเจริญโภคภัณฑ์
อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 12
เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2766-8127-9
โทรสาร : 0-2638-2741
อีเมล : prcpgroup@cp.co.th
จัดพิมพ์โดย : บริษัท พริ้นท์ ซิตี้ จ�ำกัด
29/45-46 ซอยวัดสามง่าม ถนนพระราม
ที่ 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
ร่วมสร้างสรรค์เนือ้ หาและศิลปกรรมโดย :
บริษัท เปเปอร์คอรัส จ�ำกัด
โทรศัพท์ : 0-2887-4830  
โทรสาร : 0-2887-0486
อีเมล : paperchorus@hotmail.com

SD REPORT
เรื่องและภาพ  : กองบรรณาธิการ

เติบโตอย่างยั่งยืนกับเครือเจริญโภคภัณฑ์
รายงานความยัง่ ยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์
ได้เปิดตัวออกมาอย่างเป็นทางการเมื่อเดือน
กันยายนที่ผ่านมา  อย่างไรก็ตาม ความหนา 
187 หน้า ไม่สามารถบรรจุเรื่องราวด้านความ
ยั่งยืนของเครือฯ ได้ทั้งหมดตลอดการด�ำเนิน
ธุรกิจที่เกือบจะครบ 100 ปีในไม่กี่ปีข้างหน้า  
รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2559 เป็น
ฉบับปฐมฤกษ์ ได้ตอกย�ำ้ ด้านความยัง่ ยืนเครือ
เจริญโภคภัณฑ์ผา่ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างเป็น
รูปธรรม ตามหลักการรายงานความยัง่ ยืนมาตรฐาน
สากล โดยเฉพาะตามแบบฉบับของ GRI (Global
Reporting Initiative) ที่ทั่วโลกยึดมั่น  ที่เน้น
3 ด้านคือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
เป็ น งานที่ ไ ม่ ง ่ า ยเลยส� ำ หรั บ เครื อ เจริ ญ
โภคภัณฑ์ที่มีธุรกิจหลากหลาย ครอบคลุม
ตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ ผลิตอาหารสัตว์ ผลิตอาหาร
คน ค้าปลีก อสังหาริมทรัพย์ จนถึงโทรคมนาคม
จะจัดท�ำรายงานความยั่งยืนขึ้นมาและบรรจุ
เนื้อหาของความยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจเหล่านี้
อยู่ในเล่มเดียวกัน แม้จะเต็มไปด้วยความ
ท้าทาย แต่เครือฯ ก็ท�ำงานจนบรรลุเป้าหมาย
ตามที่วางไว้  

รายงานฉบั บ นี้ ไ ด้ รั บ เสี ย งชื่ น ชมจาก
ผู้เกี่ยวข้องในวงการความยั่งยืน รวมถึงสภา
ธุ ร กิ จ โลกเพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น หรื อ
WBCSD (World Business Council for
Sustainable Development) ว่ า เป็ น
รายงานความยัง่ ยืนฉบับสมบูรณ์ฉบับหนึง่ ตาม
หลั ก มาตรฐานสากล ซึ่ ง ได้ ส อดคล้ อ งกั บ

นโยบายของนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธาน
คณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่มุ่งเน้น
การด�ำเนินธุรกิจภายใต้หลักการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
ในทุ ก มิ ติ ทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมายความยั่งยืนภายใต้
กรอบ SDGs ของสหประชาชาติ (UN
Sustainable Development Goals)
นอกจากนี้ ยังตั้งใจที่ให้เครือเจริญโภคภัณฑ์
เป็นองค์กรที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดมั่น
ในหลักการบรรษัทภิบาลในการท�ำงาน
นอกเหนือจากการน�ำเสนอความยั่งยืนใน
ทุกด้านแล้ว ยังมีเนือ้ หาทีท่ ำ� ให้รายงานฉบับนี้
โดดเด่นคือ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายความ
ยัง่ ยืนของเครือฯ ในปี 2563 ได้ให้รายละเอียด
อย่างชัดเจนในแต่ละหมวด และที่น่าสนใจ
ที่สุดคือ ให้ความส�ำคัญและเอาใจใส่กับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็น
รูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภค คู่ค้าธุรกิจ ผู้ถือ
หุ้น นักลงทุน ชุมชนหรือสังคม   
ทั้งหมดที่ท�ำ เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งหวัง
ให้ทุกภาคส่วนเดินหน้าพัฒนาไปพร้อมๆ กัน
เพือ่ ให้สงั คมและโลกใบนีเ้ ติบโตอย่างยัง่ ยืน

2016 HIGHLIGHTS
สรุปผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ปี 2559 (ประเทศไทย)
ผลการด�ำเนินงานทางเศรษฐกิจ
รายได้

869,004

ส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตเกษตรกรรายย่อย

ล้านบาท

ผลประโยชน์ของพนักงาน

65,008

ล้านบาท

ภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่น

23,226

ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา

4,576

การสร้างคุณค่าทางสังคม

ล้านบาท

31,008

คน

ผู้ประกอบการรายย่อย

20,632

คน

กลุ่มเปราะบาง

1,308

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้

430,747

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ผลประหยัดจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกรวม

419

ล้านบาท

ลดของเสียที่ต้องน�ำไปก�ำจัดโดยวิธีการฝังกลบได้

คน

สนับสนุนการเข้าถึงการศึกษา
และการพัฒนาทักษะที่จ�ำเป็น

2,021,352 คน

3.41% เทียบกับปี 2558
ลดปริมาณการน�ำน�้ำมาใช้ต่อรายได้

10.29% เทียบกับปี 2558
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SD STORY
เรื่อง : Sasitorn ภาพ : เนาวรัตน์ บุญวิภาส

ความยั่งยืนคือเนื้อแท้ธุรกิจ
“เมื่อบริษัทใหญ่ๆ ในโลกยุคปัจจุบันต้อง
แข่งขันกับบริษัทเกิดใหม่ มีการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ แข่งขันกับกฎระเบียบ
ใหม่ๆ และทีส่ ำ� คัญ แข่งขันกันทีค่ วามเร็ว หาก
ใครปรับตัวไม่ทันก็ต้องโบกมือลา  แต่ค�ำถาม
ที่ส�ำคัญ คือหากคุณปรับตัวและเอาตัวรอดได้
อยู่ค นเดียว แล้วจะเพียงพอที่จะยั่งยืนอยู่
ตลอดไปได้จริงหรือไม่?”
เป็นค�ำถามที่ ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ
หรือทีห่ ลายคนเรียกกันว่า ‘ดร.ยุทธ’ โยนกลับ
มาให้ขบคิดก่อนทีจ่ ะเริม่ ต้นบทสนทนาในวันนี้
ในเรื่องวิถีความยั่งยืน (อย่างแท้จริง) ของ
องค์กรว่า      
วันนี้หากจะมองหาตัวอย่างองค์กรที่มีการ
ปักหมุดแนวคิดการเติบโตทีย่ งั่ ยืน (Sustainable
Growth) โดยนํามิตดิ า้ นสังคม สิง่ แวดล้อม มา
พิจารณาควบคู่กับการดําเนินธุรกิจเพื่อผล
ตอบแทนทางเศรษฐกิจ มุง่ มัน่ ดูแลตัง้ แต่ตน้ น�ำ้
ยันปลายน�้ำ เพื่อบรรลุเป้าหมายการเติบโต
ที่ยั่งยืน (Sustainable Business) เครือเจริญ
โภคภัณฑ์ก็คงเป็นชื่อแรกๆ ที่ปรากฏขึ้นใน
ความคิดของทุกคน ยืนยันกันด้วยอายุของ
องค์กรที่ยืนยาวมาถึงปีที่ 96 ถูกถ่ายทอดอยู่
ใน DNA ขององค์กรมายาวนาน ผ่านหลักการ
3 ประโยชน์ ที่ ต ้ อ งค� ำ นึงถึงประโยชน์ของ
ประเทศชาติ ประชาชน แล้วกลับมาทีป่ ระโยชน์
ต่อบริษทั ซึง่ สอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อมนั่นเอง
ด้วยเนื้องานที่ ดร.ยุทธ รับผิดชอบ ซึ่งเป็น
ฟันเฟืองเล็กๆ ในหน่วยงานด้านยุทธศาสตร์
ความยั่งยืน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ท�ำให้พอจะ
เห็นภาพการขับเคลื่อนด้านความยั่งยืนอย่าง
เป็นระบบ และเพียงพอที่จะเป็นตัวแทนใน
การน�ำเรือ่ งราวทีน่ า่ สนใจ บทเรียนการเรียนรู้
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ที่ ผู ้ น� ำ องค์ ก รของทุ ก บริ ษั ท ในเครื อ ซี พี
ผู้บริหารจากทุกส่วนงาน และพนักงานในทุก
ประเทศทีเ่ ครือซีพไี ปลงทุน มาร่วมกันผลักดัน
ให้เกิดความยั่งยืนขึ้นได้อย่างเป็นระบบ
ภาคเอกชนคือหัวใจขับเคลื่อน
เมื่อโลกเข้าสู่ภาวะที่มีการใช้ทรัพยากร
มากขึ้ น จากการแข่ ง ขั น ทางธุ ร กิ จ ทั่ ว โลก
การส่ ง สั ญ ญานเริ่ ม มี ใ ห้ เ ห็ น บ่ อ ยครั้ ง ผ่ า น
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ จึงเกิดค�ำถามว่าเป็น
หน้าที่ของใครในการสร้างความเปลี่ยนแปลง
และจะชะลอผลกระทบทีจ่ ะเกิดกับสังคมและ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างไร
ในอดีตเราเคยเชือ่ ว่า เป็นบทบาทของภาค
รัฐ แต่หากพิจารณาความพร้อมในด้านต่างๆ
แล้ว เอกชนถือเป็นส่วนส�ำคัญในการสร้าง
ความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะถ้าหากเอกชน
นั้ น ๆ มี ผู ้ น� ำ ที่ มี ค วามคิ ด มี ค วามตั้ ง ใจจริ ง
มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มี DNA
ของความยั่ ง ยื น ที่ พ ร้ อ มจะส่ ง ต่ อ ไปยั ง คน
ในสังคม
   “จากนีไ้ ป องค์กรยุคใหม่ตอ้ งให้ความส�ำคัญ
กับเรื่องของความยั่งยืน เพราะการจะอยู่รอด
ได้ยงั่ ยืนอย่างแท้จริง คือการท�ำให้สงิ่ รอบๆ ตัว
เรามีสภาวะแวดล้อมทีด่ แี ละน่าอยู่ ดังนัน้ วันนี้
การสร้างความยัง่ ยืนให้องค์กรจึงเป็นเรือ่ งของ
การท� ำ ธุ ร กิ จ แบบรั บ ผิ ด ชอบ โดยค� ำ นึ ง ถึ ง
3 เสาหลัก เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ไปพร้อมๆ กัน”
“ปรัชญา 3 ประโยชน์” คือรากฐานยั่งยืน
องค์กรขนาดใหญ่มักจะมาพร้อมกับความ
คาดหวังที่สูงขึ้นในการมีบทบาทเป็นแกนน�ำ
เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง และเป็นหลักใน
การสร้างสภาพแวดล้อมสังคมที่ดี เป็นเสมือน
พี่ใหญ่จูงมือน้องให้เดินตาม  
“ต้องบอกว่า  เครือเจริญโภคภัณฑ์ ไม่ใช่
เพิ่ ง เริ่ ม ท� ำ เรื่ อ งความยั่ ง ยื น เราเริ่ ม ก่ อ ตั้ ง
องค์กรโดยมี  ‘ปรัชญา 3 ประโยชน์’  ทีเ่ ครือฯ
ใช้เป็นหลักในการด�ำเนินธุรกิจมายาวนาน
เกือบหนึง่ ศตวรรษ โดยค�ำนึงถึง ‘ประโยชน์ตอ่
ประเทศชาติ’ ทีเ่ ราเข้าไปลงทุนเป็นล�ำดับแรก
เลยไปถึงระบบนิเวศ  สังคม สิ่งแวดล้อม ตาม
ด้วย ‘ประโยชน์ต่อประชาชน’ ของประเทศ
นัน้ ๆ ซึง่ ไม่ใช่แค่ลกู ค้า แต่ยงั รวมถึงชุมชน กลุม่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่ต้องให้
ความใส่ใจ และสุดท้ายจึงเป็น  ‘ประโยชน์ต่อ
องค์กร’ ซึง่ รวมถึงทัง้ พนักงานและผูถ้ อื หุน้ ถือ
เป็นพื้นฐานเรื่องความยั่งยืนที่เรายึดถือกันมา
ตั้งแต่เริ่มท�ำธุรกิจ”

องค์ประกอบของ

หลักการความยั่งยืน

ที่มีความส�ำคัญไม่แพ้กัน
นั่นคือ การปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบข้อบังคับ
และมาตรฐาน

ของแต่ละประเทศ

เมือ่ แนวคิดความยัง่ ยืนเริม่ ได้รบั การพูดถึง
ทั่วทั้งโลก ทุกภาคส่วนรับรู้ตรงกันว่าถึงเวลา 
‘ที่จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง’
องค์กรพี่ใหญ่อย่างเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย
คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ในฐานะ CEO ของ
เครือฯ จึงจัดจ้างทีป่ รึกษาเพือ่ วางโรดแม็ปด้าน
ความยั่งยืน และได้ประกาศ ‘หลักการความ
ยัง่ ยืน ปี 2559’ และมอบหมายให้ คุณนพปฎล
เดชอุดม เป็นผูน้ ำ� ในการขับเคลือ่ นความยัง่ ยืน
ร่วมกับ  10 กลุม่ ธุรกิจ  ซึง่ หลักการความยัง่ ยืน
ภายใต้ร่มคันใหญ่ที่ชื่อ ‘ปรัชญา 3 ประโยชน์’
นั้น ประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบหลัก  คือ
องค์ ป ระกอบแรก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง  
(Sufficiency Economy) ซึ่งจากปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมือ่
น้อมน�ำมาใช้ในการบริหารธุรกิจ ก็จะสามารถ
ท�ำให้องค์กรนั้นเติบโตได้อย่างยั่งยืน
“หลายคนอาจเข้าใจผิดคิดว่าเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นเรือ่ งเฉพาะเกษตรชุมชน ซึง่ จริงๆ
แล้วไม่ใช่  ทา่ นประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์
เคยพู ด ไว้ ว ่ า  แนวความคิ ด เรื่ อ งเศรษฐกิ จ
พอเพียงนั้นน�ำมาใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ โดย
เฉพาะในด้านการลงทุนได้ ซึง่ ก่อนจะลงทุนท�ำ
ธุรกิจ ซีพีจะประเมินตัวเองก่อนเสมอว่ามี
ความสามารถลงทุนมากน้อยแค่ไหน และจะ
ลงทุนอย่างไรทีจ่ ะไม่ทำ� ให้มภี าระมากจนเกินไป”
องค์ ป ระกอบที่ ส องคื อ การเชื่ อ มโยง
หลักการด้านความยั่งยืนเข้ากับหลักสากล
ได้แก่ ‘17  SDGs’ เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
ขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable
Development Goals - SDGs) รวมไปถึง
10 UN Global Compact Principles - หลัก
สากล 10 ประการ ภายใต้ ข ้ อ ตกลงโลก
เเห่งสหประชาชาติ เเละ UNGP - หลักปฏิบัติ
ของสหประชาชาติว่าด้วยการด�ำเนินธุรกิจ
เเละสิทธิมนุษยชน
องค์ประกอบที่สามคือ แนวทาง ‘ซีพีสู่
ความเป็นเลิศ’ หรือ C.P. Excellence คือหลัก
การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม Total
Quality Management (TQM) ซึง่ ดร.อาชว์
เตาลานนท์ รองประธานอาวุโส ของเครือฯ
เป็นผู้น�ำในการขับเคลื่อน เพื่อสร้างความ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นทั้งองค์กร
“ถ้าเราบอกว่าเครือฯ จะสร้างการเปลีย่ นแปลง
ต้องท�ำอะไรบ้าง... ‘ซีพีสู่ความเป็นเลิศ’ หรือ  
C.P. Excellence เป็นค�ำตอบ และถือเป็นธง
ที่จะน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลง โดยมีหลักการ
ที่ ส� ำ คั ญ คื อ 1. ผู ้ น� ำ ต้ อ งเข้ า มาผลั ก ดั น  
2. วางแผนให้อยู่ในยุทธศาสตร์  3. ลูกค้าต้อง
เข้ามามีสว่ นร่วม 4. น�ำเอานวัตกรรมเทคโนโลยี
ต่างๆ เข้ามาใช้ในกระบวนการท�ำงาน 5. ส่งเสริม
ให้ พ นั ก งานมี ส ่ ว นส� ำ คั ญ ในการสร้ า งความ
เปลี่ยนแปลง 6. ต้องมีกระบวนการ Traceability หรือกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ
และ 7. ต้องประเมินผลได้ โดยจะต้ อ งน� ำ
เครื่องมือวัดผลลัพธ์ทางสังคมอย่าง Social
Impact เข้ามาใช้อย่างเป็นรูปธรรม”      
และองค์ ป ระกอบสุ ด ท้ า ยของหลั ก การ
ความยั่งยืนที่มีความส�ำคัญไม่แพ้กันนั่นคือ  
การปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ และ
มาตรฐานของแต่ละประเทศ  “ถือเป็นพืน้ ฐาน
เลยนะครับ คือเราไปท�ำธุรกิจที่ไหนก็ต้อง
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เคารพกฎหมาย กฎระเบียบ (Domestic International Regulation) ของประเทศนัน้ ๆ”   
จากหลักการความยัง่ ยืนดังกล่าวถูกมาวาง
กรอบกลยุทธ์ในการท�ำงาน และได้ร่วมกัน
กลั่นกรองแนวคิดออกมาเป็น เป้าหมาย 12  
ประการ ของเครื อ ฯ โดยได้ ป ระกาศเป็ น
เป้าหมายความยั่งยืน ไปจนถึงปี 2563 (CP
Group Sustainability Goals 2020) ซึ่งทุก
กลุม่ ธุรกิจต้องร่วมกันขับเคลือ่ น ภายใต้กรอบ
การท�ำงาน ‘3Hs’ : HEART - มุ่งมั่นท�ำธุรกิจ
ด้วยใจที่ยั่งยืน HEALTH - มุ่งมั่นสร้างสังคม
ทีย่ งั่ ยืน HOME - มุง่ มัน่ เพือ่ สิง่ แวดล้อมทีย่ งั่ ยืน
ซึ่งในแต่ละกรอบยังได้แบ่งย่อยออกเป็นอีก
4 ตัวชี้วัด ที่ถือเป็นกรอบการท�ำงานและใช้
เป็นตัวชี้วัดความส�ำเร็จ  
“Heart  คอื การท�ำธุรกิจด้วยใจทีร่ บั ผิดชอบ
ประกอบด้วย การประกอบกิจการทีด่   ี (Corporate
Governance) คือการท�ำงานด้วยความโปร่งใส
มีธรรมาภิบาล 2. สิทธิมนุษยชน (Human
Rights) จะท�ำอย่างไรให้เกิดความเท่าเทียมกัน
ในการท�ำงาน 3. การพัฒนาผูน้ ำ� (Leadership)
ซึ่งเครือฯ เรามีความเข้มแข็งมาก เพราะมี
CPLI (C.P. Leadership Development
Institute) หรือสถาบันผูน้ ำ� เครือเจริญโภคภัณฑ์
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ที่เขาใหญ่ และ 4. การสร้างความผูกพันต่อ
ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย หรื อ Stakeholder  
Engagement ซึง่ ต้องท�ำให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ทุกกลุ่มพอใจ และมีความรู้สึกที่ดีต่อเครือฯ
ของเรา   
“ส่วน Health เป็นเรื่อง  Living Well ซึ่ง
เครือฯ ให้ความส�ำคัญเรื่อง  Social Impact
โดยต้องดูว่าในทุกๆ ที่ที่เราไปท�ำงานนั้นได้
ท�ำให้ชุมชนรอบๆ  ดีขึ้นได้อย่างไร ถัดมาเป็น
เรื่อง  Health & Well Being   คือ ท�ำอย่างไร
ให้ธุรกิจของเรา  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องประชาชน ถัดมาคือ Education เรามีทงั้ ปัญญาภิวฒ
ั น์  ทรูปลูกปัญญา 
ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของเราที่ต้องท�ำให้ดียิ่งขึ้น
สุดท้าย Innovation เรามี True Incube
สนับสนุนไอเดียสร้างสรรค์และความสามารถ
ของนิสิตนักศึกษาไทย เรามีทรูแล็บ มี R&D
ที่ผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาต่างๆ มากมาย  
สิ่งต่างๆ เหล่านี้ จะท�ำให้องค์กรมีความยั่งยืน
“กรอบสุ ด ท้ า ยที่ จ ะพู ด ถึ ง คื อ Home
เพราะเราจะมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่
ที่ดีเพียงคนเดียวไม่ได้ ต้องท�ำให้บ้านของเรา
ดีด้วย ตามคอนเซ็ปต์ Living Together
ดังนั้น จึงต้องให้ความส�ำคัญในการบริหาร

จั ด การการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
(Climate Change Management) การดูแล
รักษาทรัพยากรน�้ำ (Water Stewardship)  
การปกป้องระบบนิเวศ ดูแลป่าไม้ สัตว์น�้ำ
ต่างๆ (Ecosystem & Biodiversity Protection) และสุดท้ายส�ำคัญที่สุดคือการจัดการ
ห่วงโซ่อปุ ทานอย่างรับผิดชอบ (Responsible
Supply Chain Management) ซึ่งเป็นเรื่อง
ของ Tracibility ทีต่ อ้ งสามารถตรวจสอบย้อน
กลับไปถึงที่มาของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้  
“ทั้ง 3 กรอบที่ผมพูดถึงนี้ เราคิดออกมา
เป็นตัวเลขเลยนะครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์ที่เราจะ
ต้องท�ำให้ได้ ผมยกตัวอย่าง Corporate Governance 100% ภายในปี 2020  ซึง่ เป้าหมาย
นี้ก็คือ ทุกกลุ่มธุรกิจในเครือฯ ต้องเปิดเผย
ผลการด�ำเนินงานด้านธรรมาภิบาลและความ
ยัง่ ยืนผ่านรายงานของเครือฯ เพราะกรอบของ
การรายงานความยั่ ง ยื น จะเป็ น ตั ว ก� ำ หนด
มาตรฐานการด�ำเนินธุรกิจของทุกบริษัท ซึ่ง
เครือฯ มีหน้าทีเ่ ป็นเหมือนผูด้ แู ล ให้คำ� ปรึกษา 
และท� ำ ให้ มั่ น ใจว่ า ทุ ก บริ ษั ท ในเรื อ ล� ำ นี้ รั บ
นโยบายและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน”
ส�ำหรับวิธีการที่จะบรรลุเป้าทั้ง 12  ข้อได้
นัน้ ดร.ยุทธ บอกว่ากุญแจส�ำคัญคือ ต้องสร้าง
การมีส่วนร่วม หรือที่เรียกว่า  Inclusive โดย
ในการท�ำงานนั้นเราจ�ำเป็นต้องเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา  ทั้งชุมชน คู่ค้า 
ซัพพลายเออร์ แม้แต่ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วม
ท� ำ ด้ ว ยกั น เพราะการจะท� ำ ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ ย นแปลงนั้ น ไม่ ส ามารถท� ำ คนเดี ย วได้
ทุกคนต้องช่วยกัน ซึ่งเราก�ำลังพัฒนาช่องทาง
หรือเครื่องมือที่เป็นแพลตฟอร์ม ที่จะเปิด
โอกาสให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม
การสร้างความยั่งยืนเปรียบเหมือนการวิ่ง
มาราธอน
หากจะเปรียบการสร้างความเปลีย่ นแปลง
เพือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืนกับ “การวิง่ ” เราจะเปรียบ
ได้กบั การวิง่ มาราธอน นักวิง่ ต้องมีความเข้มแข็ง
ต้องมีวนิ ยั มีความสม�ำ่ เสมอ และมีความต่อเนือ่ ง   
“ความต่อเนื่องเป็นเรื่องส�ำคัญ ไม่ใช่ท�ำๆ
หยุดๆ หรือต้นแรง ปลายแผ่ว และสิ่งที่ส�ำคัญ
คือต้องสร้างให้ทุกคนในองค์กรรู้สึกอยากจะ
เข้ามามีสว่ นร่วม ดังนัน้ เราจึงต้องน�ำเรือ่ งการ
สือ่ สารผนวกเข้าไปกับกลยุทธ์ดา้ นความยัง่ ยืน  
โดยต้องดูว่าจะสื่อสารอย่างไรให้เรื่องนี้เป็น
เรื่ อ งในเชิ ง บวก (Positive) อย่ า งเรื่ อ ง
สิง่ แวดล้อม เราจะบอกอย่างไรให้ทกุ คนหันมา

ให้ ค วามส� ำ คั ญ และร่ ว มกั น ดู แ ลรั ก ษา
สิ่งแวดล้อม หรือเรื่องการศึกษา  เราจะบอก
เขาอย่างไรว่า การศึกษาบ้านเราก�ำลังมีปญ
ั หา 
และต้องลุกขึ้นมาแก้ปัญหาด้านการศึกษา
อย่างจริงๆ จังๆ  เพราะสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ราท�ำในวันนี้
ก็เพือ่ ลูกหลาน  เพือ่ ครอบครัวของเรา ถ้าเราพลิก
ตรงนีใ้ ห้เป็นบวกได้ ผลทีอ่ อกมามันจะอะเมซิง่
นะครับ และเมื่อเราสร้างสิ่งต่างๆ เหล่านี้ให้
เกิดขึ้นในองค์กรได้ เราก็ต้องขยายออกไปใน
วงทีก่ ว้างขึน้ ๆ  เช่น เราส่งเสริมการปฏิบตั ติ าม
Code of Conduct ของพนักงานในเครือฯ แล้ว
ก็ต้องขยายแนวคิดนี้ไปยังคู่ค้าของเราด้วย”
DJSI ก้าวแรกวัดความส�ำเร็จ
“ด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการเป็นองค์กร
ทีด่ ำ� เนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน และมุง่ หวังทีจ่ ะเป็น
แรงส�ำคัญในการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
เชิงบวกทัง้ ในธุรกิจของตนเองและในสังคมโลก  
แผนการด� ำ เนิ น งานเพื่ อ ความยั่ ง ยื น จึ ง ถู ก
ก�ำหนดไว้ในเป้าหมายทุกระยะ  เริม่ จากระยะ
ใกล้ทที่ กุ กลุม่ ธุรกิจในเครือฯ ต้องบรรลุภายใน
ปี 2563     
“ถ้าท�ำได้ นั่นหมายถึงเราก็จะเป็นองค์กร
ทีม่ แี นวคิดด้านความยัง่ ยืนอยูใ่ นวิธกี ารด�ำเนินงาน
อย่างสมบูรณ์  ซึ่งล่าสุดตอนนี้  3 บริษัทหลัก
ในเครือฯ เรา ทั้งซีพีเอฟ ซีพี ออลล์ และทรู
ได้รบั เลือกเป็นสมาชิกในกลุม่ ดัชนีความยัง่ ยืน
ของดาวโจนส์ ซึ่งประเมินประสิทธิผลการ
ด�ำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของบริษัทชั้นน�ำระดับโลก หรือ DJSI (The
Dow Jones Sustainability Index Emerging
Markets) ประเภทตลาดเกิดใหม่ ประจ�ำปี
2560 โดยซีพีเอฟได้รับคัดเลือกอย่างต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 3 แล้ว
“อย่างไรก็ตาม DJSI ถือเป็นหนึ่งตัวชี้วัด
ทีส่ ะท้อนให้เห็นการขับเคลือ่ นด้านการพัฒนา
ทีย่ งั่ ยืนของเครือฯ อย่างจริงจัง ครบทุกมิติ เศรษฐกิจ
สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น ความส� ำ เร็ จ
ก้าวแรกที่เราก็ต้องก้าวต่อไปอีกเรื่อยๆ ซึ่ง
ถือว่าเราเดินมาในทิศทางที่ถูกต้อง และต้อง
ก้าวเดินต่อไปอย่างมัน่ คง และมีความต่อเนือ่ ง
“ตอนนี้ ถื อ ว่ า เดิ น มาไกลพอสมควรใน
ทิศทางที่ดี เพราะเรามีฐานที่ดี แต่ที่เล่ามา
ทั้งหมดนี้ก็ยังอยู่ในช่วงเดินทาง กรุงโรมไม่ได้
ใช้เวลาสร้างเสร็จในวันสองวันนะครับ (ยิ้ม)”   
ธุรกิจยั่งยืน... โลกน่าอยู่ขึ้น
ถ้ า นั บ จ� ำ นวนปี ที่ ดร.ยุุ ท ธ ก้ า วเข้ า มา
ท�ำงานภายใต้ชายคาของเครือฯ เริ่มจากทรู

คอร์ปอเรชัน่ ก็นบั นิว้ ได้ครบสองมือพอดี และ
ในระหว่าง 10 ปีนี้มีเรื่องสนุกท้าทายให้ได้
เรียนรูอ้ ยูเ่ สมอ จึงท�ำให้ยงั คงมีไฟเต็มร้อยทีจ่ ะ
เดินหน้าสร้างการเปลีย่ นแปลงและผลกระทบ
เชิงบวกเพิ่มขึ้นในวงกว้า ง เมื่อถามถึงแรง
บันดาลใจที่ท�ำให้บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ผัน
ตัวมาเป็นผูข้ บั เคลือ่ นด้านนวัตกรรมและความ
ยั่งยืน ก็ได้รับค�ำตอบที่เห็นภาพชัด
“มีอยู่ค�ำหนึ่งที่บอกว่า... ‘Everything  
happens for a reason.’ มันมีบางอย่าง
ทีท่ ำ� ให้เราต้องมาท�ำ ผมท�ำงานด้านนวัตกรรม
คิดค้นเรือ่ งโน้นเรือ่ งนี้ พอ Sustainability เข้า
มา ซึ่งความคิดแรกที่หลายคนคิดก็คือ ต้นทุน

เพราะคิดว่าเราจะต้องท�ำอะไรต่างๆ มากขึ้น  
นวัตกรรมจึงเข้ามามีบทบาทส�ำคัญ  จากทีเ่ รา
เคยสร้ า งนวั ต กรรมให้ แ ก่ อ งค์ ก รเพื่ อ เสริ ม
ความแข็งแกร่งในการแข่งขันทางธุรกิจ  กลาย
เป็นว่าวันนี้ผมมีโอกาสได้ท�ำนวัตกรรมเพื่อ
สั ง คมมากขึ้ น เช่ น แอปพลิ เ คชั่ น เพื่ อ เด็ ก
ออทิสติก พัฒนานวัตกรรม MEM-My Eyes
Memory (Braille Note Taker) อุปกรณ์
ช่วยเหลือเด็กตาบอดให้จดบันทึกได้ ท�ำแอปฯ
We Grow ให้ ร ่ ว มปลู ก ต้ น ไม้ แ ละลด
คาร์บอนไดออกไซด์
“จริงๆ ถ้าไม่มีนวัตกรรมเลย ความยั่งยืน
ก็เกิดได้นะ แต่นวัตกรรมช่วยให้เกิดได้เร็วขึ้น
แล้วก็ช่วยให้บางอย่างที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้

ให้เป็นไปได้จริงๆ ผมก็เลยได้ค�ำตอบว่า การที่
ได้มาท�ำเรือ่ งความยัง่ ยืนนัน้ เพราะมันมีความ
เกีย่ วข้องกับเรือ่ งของนวัตกรรม ซึง่ เป็นสิง่ ทีผ่ ม
สนใจอยู่แล้ว และที่ส�ำคัญ ผมมองว่าความ
ยั่งยืนไม่ได้เป็นเรื่องของการพีอาร์ หรือเรื่อง
ของมาร์เก็ตติ้งเลย มันคือเนื้อแท้ของธุรกิจ
การจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้นั้นเราต้อง
ท�ำเรื่องใหม่ เปลี่ยนกระบวนการใหม่ เปลี่ยน
มุ ม มอง มั น คื อ เรื่ อ งของการสร้ า งความ
เปลีย่ นแปลง ดังนัน้ การทีผ่ มได้มาท�ำงานตรงนี้
เพราะผมเป็น ‘นักสร้างความเปลี่ยนแปลง’
ครับ”
คราวนี้เรามาลองให้นักสร้างความเปลี่ยน
แปลง อย่าง ดร.ยุทธ วาดภาพการเปลีย่ นแปลง
ที่จะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้ หากทุกภาคส่วนทาง
ธุรกิจพร้อมใจกันหันมายึดถือแนวทางความ
ยั่งยืนเป็นเป้าหมายองค์กร
“ความยัง่ ยืนในมุมมองของผมก็คอื การท�ำ
ธุรกิจที่แคร์ผู้อื่น แคร์ทั้งเศรษฐกิจ ทั้งสังคม  
ทั้งสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจะเปลี่ยนตั้งแต่ระดับ
บุคคล พอมาท�ำเรื่องความยั่งยืน เราได้เรียนรู้
การเป็นผู้ให้ ได้อยู่กับคนที่นึกถึงคนอื่นเสมอ
คนที่อยากท�ำอะไรใหม่ๆ เพื่อเปลี่ยนแปลง
สิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้น และสิ่งดีที่ผมได้เรียนรู้จาก
การทีท่ ำ� อะไรโดยต้องคิดถึงผูอ้ นื่ ก็คอื ท�ำให้เรา
มีมุมมองในการเรียนรู้ไม่จบสิ้น อย่างผมท�ำ
เรื่องนวัตกรรม ผมรู้เลยว่าบางอย่างที่ท�ำได้
ในวั น นี้ ไม่ ไ ด้ ห มายความว่ า พรุ ่ ง นี้ จ ะเป็ น
แบบนัน้ เสมอไป ดังนัน้ ถ้าเราหยุดเรียนรูเ้ มือ่ ไร
เราจะกลายเป็นผูต้ าม ตัวผมเองยังต้องหาอ่าน
หนังสือเพิม่ เติมความรูท้ กุ วัน และยังชอบสอน
หนังสือด้วย  เพราะการถ่ายทอดท�ำให้ความรู้
ของเราถูกจัดระบบ (ยิ้ม)
“ส่วนองค์กรเปลีย่ นแปลงอย่างไรบ้าง ลองคิด
ดูนะครับว่า  ถ้าเราอยู่ในองค์กรที่เอามูลสัตว์
จากโรงงานมาเปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียน
สามารถเปิดไฟหรือใช้พลังงานที่รีไซเคิลได้
หมด หรือต่อไปลูกหลานเราเรียนจบมาได้
เข้ า ไปท� ำ งานในบริ ษั ท ที่ ดู แ ลดี ใช้ สิ ท ธิ์ ไ ด้
ทุกอย่าง ไม่ถูกเอาเปรียบ สังคมก็จะดีขึ้น
เรื่อยๆ ซึ่งเราท�ำได้โดยเริ่มจากหน่วยเล็กๆ
และถ้าเราขยายวงนี้ได้จากหนึ่งองค์กร เป็น
สอง สาม สี่ ห้า ก็จะเกิดเป็นการเปลี่ยนแปลง
ทั้งระบบนิเวศ”
และเมือ่ ความเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ ทัง้ ระบบ
แล้ว  สิง่ ทีจ่ ะตามมาอย่างแน่นอนก็คอื “ความ
ยั่งยืน”
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DJSI ดัชนีชี้วัดความยั่งยืนองค์กร

เมล็ ด พั น ธุ ์ ค วามยั่ ง ยื น ของเครื อ เจริ ญ
โภคภั ณ ฑ์ ไ ด้ ถู ก หย่ อ นลงในการด� ำ เนิ น
ธุรกิจตั้งแต่เริ่มก่อตั้งปี 2464 จวบจนวันนี้
เมล็ดพันธุน์ ไี้ ด้เติบใหญ่ งอกงาม หยัง่ รากลงลึก
พร้อมกับแผ่กิ่งก้านไปสู่ธุรกิจอื่นๆ
ความส�ำเร็จนี้สะท้อนได้จาก 3 บริษัทใน
เครือฯ คือ บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด
(มหาชน) หรือ ซีพเี อฟ บริษทั ซีพี ออลล์ จ�ำกัด
(มหาชน) และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
(มหาชน) ที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในกลุ่ม
ดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (The Dow
Jones Sustainability Index Emerging
Markets or DJSI) ประเภทตลาดเกิดใหม่
ประจ�ำปี 2560
DJSI ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow
Jones Sustainability Indices) เป็นดัชนี
ที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการด�ำเนินธุรกิจตาม
แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทชั้นน�ำ
ระดับโลก โดยครอบคลุมทั้ง 3 มิติ คือ ด้าน
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เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเริ่ม
เปิ ด ตั ว มาตั้ ง แต่ ป ี 2542 แล้ ว จากความ
ร่วมมือของ S&P Dow Jones Indices และ
RobecoSAM โดยเชิ ญ บริ ษั ท จดทะเบี ย น
ขนาดใหญ่ทวั่ โลกกว่า 3,900 แห่ง ใน 80-120
อุต สาหกรรม เข้าร่วมการประเมิน ผลการ
ด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน ถือเป็นดัชนีแรก
ของโลกทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระดับสากลในแง่
ทีม่ คี วามเป็นอิสระ โปร่งใส และน่าเชือ่ ถือมาก
เน้นหนักในการประเมิน 3 ด้าน ทีเ่ รียกว่า ESG
ได้แก่ การรักษาสิ่งแวดล้อม (Environment)
การดูแลสังคม (Social) การมีธรรมาภิบาลทาง
ธุรกิจ (Governance)
ในการนี้ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธาน

คณะผูบ้ ริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า 
เครือเจริญโภคภัณฑ์ ด�ำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้น
ให้เกิดความยัง่ ยืนครบทุกมิติ ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ
สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม พร้ อ มยึ ด มั่ น ใน
‘ปรัชญา 3 ประโยชน์’ เป็นหลักในการด�ำเนิน
ธุรกิจมาเป็นระยะเวลาเกือบ 1 ศตวรรษ โดย
ค�ำนึงถึงประโยชน์ต่อประเทศที่เข้าไปลงทุน
เป็นล�ำดับแรก ตามด้วยประโยชน์ตอ่ ประชาชน
ของประเทศนัน้ ๆ และสุดท้ายจึงเป็นประโยชน์
ของบริษัท พนักงาน และผู้ถือหุ้น ซึ่งในปีนี้
ปรากฏว่า 3 บริษทั หลักของเครือเจริญโภคภัณฑ์
ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและ
อาหาร กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ การตลาดและการจั ด
จ�ำหน่าย และกลุม่ ธุรกิจโทรคมนาคม อันได้แก่
ซีพเี อฟ ซีพี ออลล์ และ ทรู คอร์ปอเรชัน่ ได้รบั
คัดเลือกเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืน
ของดาวโจนส์ (DJSI) ประเภทตลาดเกิดใหม่
ประจ�ำปี 2560 โดยซีพีเอฟได้รับคัดเลือก
ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 3 แล้ว ซึง่ สะท้อนให้เห็นชัดเจน
ถึงการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่าง
จริงจังของเครือซีพี   
ด้วยเหตุนี้เองประธานคณะผู้บริหาร เครือ
เจริญโภคภัณฑ์ จึงฝากถ้อยความขอบคุณไป
ถึงผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียของเครือซีพที วั่ โลก ตัง้ แต่
พนักงานและผู้บริหาร คู่ค้าธุรกิจ ผู้ถือหุ้น
พันธมิตรทางธุรกิจ ทีร่ ว่ มมือร่วมใจกันปฏิบตั งิ าน
ภายใต้นโยบายการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ทุกมิติ รวมไปถึงลูกค้า ภาครัฐ และภาคประชา
สังคมที่สนับสนุนเครือซีพีด้วยดีมาโดยตลอด
ทัง้ นี้ เครือซีพเี ชือ่ มัน่ ว่าทัง้ จากความรูค้ วาม
สามารถและเครือข่ายในการด�ำเนินธุรกิจ จะ
ช่วยให้มสี ว่ นร่วมสร้างการเปลีย่ นแปลงในเชิง
บวกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในธุรกิจของ
เครือซีพีและในสังคมโลกได้แน่นอน

WORLD WIDE WATCH
เรื่อง : กรธนา ชินพัฒน์ ภาพ : 123rf.com

เสกขวดพลาสติกเป็นชุดกีฬาสุดฮิต
เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องของ Ruth True เจ้าของเสื้อผ้านักกีฬาแบรนด์หนึ่งของอเมริกา

ภาพ : www.nube9.com

เรื่องเกิดจากการที่เธอไปเที่ยวประเทศจีน
กับกลุ่ม Seattle Art Museum ในทริปนั้น
เธอไปเทีย่ ว 4 จังหวัด 7 เมือง ซึง่ น่าตืน่ ตาตืน่ ใจ
มากส�ำหรับฝรั่งที่มาเอเชีย แต่สิ่งประหลาด
ที่เธอค้นพบก็คือ เธอแทบไม่เห็นท้องฟ้าเลย
ไปสองสัปดาห์เห็นท้องฟ้าสีครามแค่ครึ่งวัน
ท�ำให้เธอรู้ถึงชีวิตของคนจีน จะกินอะไรก็ไม่
กล้ากิน และยังหายใจไม่ค่อยสะดวกอีกด้วย  
เหตุ ผ ลหนึ่ ง ก็ เ กิ ด จากผลกระทบที่ ภ าค
อุ ต สาหกรรมในประเทศที่ เ ร่ ง ผลิ ต สิ น ค้ า
อุปโภคจ�ำนวนมหาศาลป้อนให้ตลาดใหญ่ๆ
อย่ า งอเมริ ก าและประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว
ทั้งหลาย
ในฐานะทีเ่ คยเป็นนักธุรกิจด้านอาหารและ
เครือ่ งดืม่ ทรูกลับมาซีแอตเทิลพร้อมตัดสินใจ
แน่วแน่ว่าจะลงทุนเองท�ำอะไรใหม่สักอย่าง
เพื่อสิ่งแวดล้อม ว่าแต่จะท�ำอะไรดีล่ะ
ค�ำตอบทีแ่ ว่บเข้ามาในใจคือ “ของท้องถิน่ ”
และ “ไม่ตอ้ งผลิตใหม่” แล้วเธอก็สงั เกตว่าเธอ
หาของเด็กเล่นทีผ่ ลิตขึน้ เองในอเมริกาได้นอ้ ย

มาก แม้แต่ตามร้านค้าเล็กๆ ก็ตาม เธอเลยเปิด
ร้านเล็กๆ ในปี 2009 ใช้ชื่อว่า Nube Green
ซึ่งให้อารมณ์ประมาณ Newbie น้องใหม่ใน
วงการสิ่งแวดล้อม
สินค้าในร้านจะผลิตที่อเมริกาเท่านั้น ด้วย
เหตุผลว่าเพื่อลดการปลดปล่อยคาร์บอนและ
กระตุน้ เศรษฐกิจในประเทศ แต่ดว้ ยค่าแรงใน
จีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทตี่ ำ�่ ผูค้ นบอก
ว่าเธอสู้ไม่ได้หรอกและสู้ราคาไม่ไหว ซึ่งนั่น
ก็จริง ในช่วง 5 ปีแรก สินค้าของเธอหาซือ้ ยาก
และจ�ำนวนสินค้าที่ผลิตได้ค่อนข้างจ�ำกัด แต่
เธอก็ไม่ท้อยังเดินหน้าท�ำธุรกิจที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมต่อ (Green Business) แต่เปลี่ยน
มาจั บ ตั ว อื่ น แทน ซึ่ ง ได้ แ รงบั น ดาลใจจาก
ลูกสาวที่เป็นนักบาสเกตบอล
เธอเล่าว่าตอนไปทัวร์นาเมนต์กับลูกสาว
ทีล่ าสเวกัสนัน้ เธอไม่สามารถหาซือ้ ชุดนักบาส
ที่ผลิตในประเทศได้ และก็เห็นเด็กนับพันซื้อ
น�้ำบรรจุขวดพลาสติกดื่มซึ่งสุดท้ายก็โยนลง
ถังขยะ แล้วไฟในสมองก็สว่างวาบ เธอจะท�ำ

ชุดนักกีฬาจากการรีไซเคิลขวดพลาสติก เพื่อ
แก้ปญ
ั หาทัง้ สองอย่างทีเ่ ธอได้เห็น และนัน่ คือ
ที่มาของแบรนด์ Nube9
เหตุทตี่ อ้ งเติมเลข 9 เพราะใช้ขวดพลาสติก
9  ใบในการท�ำเสื้อหนึ่งตัว ซึ่งกว่าเธอจะท�ำได้
ก็ตอ้ งใช้เวลาหาข้อมูลมหาศาล แล้วก็ขยายต่อ
ไปยังชุดกีฬาประเภทอืน่ ทีจ่ บั นักกีฬาก็เพือ่ ให้
วัยรุ่นรู้สึกเท่ถ้าจะใส่เสื้อผ้าที่ท�ำจากพลาสติก
รีไซเคิล แล้วคนก็จะพูดกันปากต่อปากเวลา
เห็นทีมลงแข่ง เหมือนอย่างที่ทรูบอก
“ใครจะไม่อยากดูเท่ในสนาม แถมช่วย
สิ่งแวดล้อมอีกต่างหากล่ะ?” ในขณะที่โค้ช
ก็โอเคกับเนื้อผ้า คุณภาพ ความทนทาน และ
ความนุ่มของเนื้อผ้าด้วย
แบรนด์ของเธอเพิง่ วางตลาดในปีทแี่ ล้ว ใช้
ขวดพลาสติกในการผลิต 795,000 ใบ และใน
อนาคตเธอตัง้ ใจจะให้ธรุ กิจของเธอมีเอกลักษณ์
และล�้ำสมัย โดยบอกเล่าเรื่องราวผ่านเสื้อผ้า
ที่ผลิตขึ้นมา  หนึ่งในแผนงานนั้นคือ จะน�ำ
พลาสติกที่ถูกทิ้งในมหาสมุทรมาท�ำเสื้อผ้า  
รวมถึงกางเกงเลกกิ้ง แนวทางนี้เต็มไปด้วย
พลังความรับผิดชอบต่อสังคมทีไ่ ด้บอกเล่าผ่าน
ตัวสินค้า  นอกจากนี้เธอยังยินดีที่จะน�ำรายได้
จากการขายมาสนั บ สนุ น นั ก วิ ท ยาศาสตร์
ที่ศึกษาด้านภูมิอากาศต่อไป
ปรบมือรัวๆ ให้เลย  
ที่มา Greenbiz.com
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Science and Forestry ในซีราคิวส์ นิวยอร์ก
ซึ่งท�ำการศึกษาใน 10 เมืองใหญ่ของโลก คือ
ปักกิ่งในประเทศจีน บัวโนสไอเรสในอาร์เจน
ตินา ไคโรในอียปี ต์ อิสตันบูลในตุรกี ลอนดอน
ในอังกฤษ ลอสแองเจลิสในอเมริกา เม็กซิโกซิตี้
ในเม็กซิโก มอสโกในรัสเซีย มุมไบในอินเดีย
และโตเกียวในญี่ปุ่น นักวิจัยประเมินมูลค่า
ระบบนิ เ วศที่ อุ ด มไปด้ ว ยต้ น ไม้ ที่ ส ร้ า ง
ประโยชน์ให้กับชาวเมือง ไม่ว่าจะเรื่องกรอง
มลพิษ ระบบน�้ำ พลังงานเกี่ยวกับความร้อน

Roadmap ที่คนทั้งโลกรอคอย
ทุ ก ประเทศต่ า งมี Roadmap ของ
ประเทศตนเอง แต่นี่คือ โรดแม็ปที่ต้องการ
ให้ทงั้ โลกร่วมใจเพือ่ อนาคตทางสิง่ แวดล้อม
ที่สดใสกว่าของชาวโลก
โรดแม็ปอันนีจ้ ดั ท�ำโดย Mark Z. Jacobson จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดทีท่ ำ� ร่วม
กับทีมอีก 26 คน ให้กับ 139 ประเทศ
ทัว่ โลก โดยอาสาทีจ่ ะเข้าไปช่วยปรับเปลีย่ น
โครงสร้างพืน้ ฐานของแต่ละประเทศและน�ำ
พลังงานทดแทนจากลม น�ำ้ และแสงอาทิตย์
มาใช้อย่าง 100% ภายในปี 2050 โดย
ไม่ต้องพึ่งพลังงานจากแหล่งอื่นที่ก่อให้เกิด
มลพิษหรือปล่อยก๊าซสู่ชั้นบรรยากาศ
และถ้าท�ำตามแผนที่วางไว้ได้ จะท�ำให้
คนกว่า  24 ล้านคนมีงานท�ำแบบระยะยาว
จ�ำนวนผูเ้ สียชีวติ จากมลพิษลดลง 4-7 ล้านคน
ต่อปี พลังงานจะมีราคาที่เสถียรขึ้น และจะ
ประหยัดค่าใช้จา่ ยทางด้านสุขภาพและทาง

ด้านภูมิอากาศมากกว่า  20 ล้านล้านเหรียญ
ผลงานนี้ถูกเผยแพร่ ในวารสาร Joule ฉบับ
วันที่ 23 สิงหาคม ที่ผ่านมา
ว่ า กั น ว่ า ถ้ า ท� ำ ได้ จ ริ ง จะช่ ว ยเลี่ ย งไม่ ใ ห้
อุณหภูมิโลกร้อนสูงขึ้น 1.5 องศาเซลเซียส
และยังช่วยระบายคาร์บอนไดออกไซด์ออก
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ที่มา : ScienceDaily

จากชั้นบรรยากาศของโลกด้วย
ด้วยความทีเ่ พิง่ เผยแพร่ออกมาจึงยังไม่รู้
ว่าการตอบรับของ 139 ประเทศในโลก
จะเป็นอย่างไร แต่กถ็ อื เป็นข่าวดีทนี่ า่ จับตา
มอง
ที่มา : Cell Press

ภาพ : 123rf.com

มูลค่าของต้นไม้เมื่อคิดเป็นเงิน
เราล้วนรูก้ นั ดีอยูแ่ ล้วว่าต้นไม้นนั้ มีประโยชน์
ต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งระบบนิเวศ และการฟอก
อากาศ เราจึงมักเรียกสวนสาธารณะว่า  “ที่
ฟอกปอด” แต่ไม่เคยมีใครตีค่าออกมาให้เห็น
กันชัดๆ ว่า ถ้าเทียบเป็นเงินแล้วมีมูลค่าเท่าไร
ล่าสุดมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ลงในวารสาร
ออนไลน์ ชื่อ Ecological Modelling  ซึ่งเป็น
ผลงานวิจัยที่น�ำทีมโดย Dr.Theodore Endreny จาก College of Environmental

และความเย็นของอาคารต่างๆ รวมทั้งการดูด
ซับสารต่างๆ  
“ต้นไม้ให้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทาง
อ้อมในเรื่องการลดความร้อนของอาคารบ้าน
เรือน และช่วยให้มนุษย์ทรมานน้อยลงเมือ่ เจอ
คลื่ น ความร้ อ น ทางตรงก็ คื อ ช่ ว ยให้ เ มื อ ง
เย็นขึน้ ทางอ้อมก็คอื เปลีย่ นน�ำ้ ทีจ่ ะระเหยขึน้
มาเป็นอากาศร้อนให้กลายเป็นอากาศทีเ่ ย็นขึน้ ”
หัวหน้าทีมวิจัยบอก
คราวนี้มาดูมูลค่ากัน นักวิจัยประมาณการ
ว่า เมืองใหญ่ๆ ทั้ง 10 เมืองที่ว่ามานั้น ระบบ
นิเวศทีม่ ตี น้ ไม้เป็นตัวชีว้ ดั สามารถตีเป็นมูลค่า
อยู่ที่ 500 ล้านเหรียญ หรือเท่ากับ 1.2 ล้าน
เหรียญต่อตารางกิโลเมตร  
ดั ง นั้ น เมื่ อ เห็ น มู ล ค่ า มหาศาลที่ ไ ด้ จ าก
ระบบนิเวศทีอ่ ดุ มด้วยต้นไม้  โดยทีไ่ ม่ตอ้ งจ่าย
เงิน สิง่ ทีน่ กั วิจยั ต้องการส่งต่อก็คอื “เมืองใหญ่ๆ
สามารถได้ประโยชน์เพิม่ จากต้นไม้อกี ประมาณ
85% ถ้าเพียงแต่ปลูกต้นไม้ให้ทั่วในจุดต่างๆ
ที่ มี ค วามเป็ น ไปได้ ซึ่ ง ต้ น ไม้ จ ะช่ ว ยกรอง
อากาศ ลดมลพิษทางน�ำ้ และลดพลังงานภายใน
อาคารลง ในขณะเดียวกันยังช่วยให้สุขภาพ
ของคนดีขึ้นด้วย แถมยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย
ของสัตว์ในสปีชสี อ์ นื่ ๆ ทีอ่ าศัยอยูใ่ นเมืองด้วย”
ถือเป็นการแก้ปัญหาต่างๆ ในโลกด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและฟรีด้วย  
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รวมพลัง... สู่ความเป็นองค์กรยั่งยืน
เมื่อผู้คุมหัวเรือใหญ่มองเห็นฝั่งแห่งอนาคตแล้วสั่งออกเรือ ก็เป็นหน้าที่ของมดงานจากทุกภาคส่วนต้องระดมสมองคิดค้นวิธีทำ� พร้อม
ร่วมแรงร่วมใจกันพายสูจ่ ดุ หมายทีว่ างไว้ 3 มดงาน จาก 3 บริษทั ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ จะเป็นตัวแทนเล่าสูก่ นั ฟังถึงผลงานด้านความ
ยัง่ ยืนของแต่ละภาคส่วน อันประกอบไปด้วยความสนุกในเนือ้ งาน ความภาคภูมใิ จ เพราะไม่เพียงก่อเกิดประโยชน์กบั ธุรกิจของเครือฯ แต่
ยังคงสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม ทั้งยังสามารถนำ�ความยั่งยืนแบบง่ายๆ ไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตได้อีกด้วย

“ถ้าทุกคนคิดเหมือนกันได้ โลกนี้ดีขึ้นได้แน่ๆ”

ดร.นลินรัตน์ มาสมบูรณ์ (ดร.แอน)
Sr. Consultant ด้านพัฒนาความยั่งยืน
และตรวจสอบธรรมาภิบาล สำ�นักงานบริหาร
ความยัง่ ยืน ธรรมาภิบาลและสือ่ สารองค์กร
เครือเจริญโภคภัณฑ์ (SGC)
อายุ 35 ปี

ด้วยความสนใจเรือ่ งสิง่ แวดล้อม เรือ่ งโลกร้อน
มาตั้ ง แต่ ส มั ย เรี ย นสาขาชี ว วิ ท ยา  คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กระทั่ง
ได้ ทุ น เรี ย นต่ อ ถึ ง ระดั บ ปริ ญ ญาเอกด้ า น
วิ ท ยาศาสตร์ สิ่ ง แวดล้ อ มจากจุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และไต้หวัน ดังนั้น เมื่อได้รับ
โอกาสชักชวนให้เข้ามาร่วมงานด้านสิง่ แวดล้อม

กับเครือเจริญโภคภัณฑ์จงึ ไม่รรี อทีจ่ ะตอบตกลง
และก็อยู่ยาวเรื่อยมาจนถึงวันนี้ราว 7  ปีแล้ว
“มีความสุขกับงานค่ะ ด้วยความที่เครือฯ
เราใหญ่มาก ก็จะมีอะไรใหม่ๆ มาท้าทายตลอด
กระทัง่ เครือฯ ต้องการวางกลยุทธ์เพื่อท�ำเรื่อง
ความยั่งยืนองค์กร ก็ได้เริ่มเข้ามาท�ำในส่วน
ของความยั่งยืน ในส่วนของส�ำนักใหญ่ที่เรา
เรียกกันว่า SGC จะมีด้านย่อยๆ อีก 11 ด้าน
โดยทีมของแอนเป็นด้านเล็กๆ ที่ดูแลเกี่ยวกับ
เรื่องความยั่งยืนและธรรมาภิบาล ตรวจสอบ
ธรรมาภิบาลของเครือฯ ซึ่งด้านนี้ก็ยังมีทีมย่อย
อีก แอนอยู่ในส่วนงานที่ท�ำเรื่องสิ่งแวดล้อม
พลังงาน และความยั่งยืนเป็นหลัก
“หน่วยงานของเราเหมือนเป็นตัวกลางทีค่ อย
ช่วยสนับสนุนกลุ่มธุรกิจต่างๆ จะท�ำให้มัน
ยั่งยืนได้อย่างไร ซึ่งก่อนที่จะเริ่มเรื่องความ
ยัง่ ยืนนัน้ เราก็เน้นท�ำเรือ่ ง Climate Change    
“ภายในองค์กร เราก็พยายามไปกระตุ้น
แต่ละหน่วยงานว่าควรจะต้องสนใจในเรื่อง
Climate Change  ดูแลเรือ่ งสิง่ แวดล้อม  เรือ่ ง
น�้ำ ไปช่วยการท�ำคาร์บอนฟุตพริ้นต์ ทั้งส่วน
ขององค์กรและผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงเป็นทีป่ รึกษา
ในการเขียนรายงาน CDP (Carbon Disclosure
Project) และ DJSI (Dow Jones Sustainability Indexes)  พร้อมกับมีเครือ่ งมือเข้ามา
ช่วยโดยการค�ำนวณคาร์บอนฟุตพริน้ ต์องค์กร
หรือแต่ละผลิตภัณฑ์ว่ามีการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกไปเท่าไร ผลิตภัณฑ์แรกที่ทางทีมเรา
ท�ำให้น่าจะเป็นซาลาเปา มาถึงปัจจุบนั จ�ำนวน
ผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากของทั้งเครือฯ มีเป็นหลัก
ร้อยแล้ว”
ทีมส�ำนักงานบริหารความยัง่ ยืน ธรรมาภิบาล
และสือ่ สารองค์กรเครือเจริญโภคภัณฑ์ (SGC)  
มีบทบาทในการเป็นตัวแทนสร้างความร่วมมือ

กับองค์กรภายนอกมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็น
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย รวมถึงคณะกรรมการร่วม
ภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) รวมถึงการ
ประชุมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (United  Nations
Framework Convention on Climate
Change: UNFCCC)
ล่ าสุ ด ยั ง มี ผ ลงานส� ำ คั ญ ด้ า นความยั่ ง ยื น
ปรากฏสู่สายตาคนในองค์กรและภายนอกใน
รูปแบบของรายงานความยัง่ ยืน ประจ�ำปี 2559  
เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ประเทศไทย) ถือเป็น
SD Report อย่างเป็นทางการเล่มแรกของเครือฯ  
“ทางหน่วยงานเรารับหน้าที่เป็นฝ่ายเก็บ
ข้อมูล รวบรวมผลการท�ำงานด้านความยั่งยืน
ทัง้ เครือฯ จากทุกหน่วยธุรกิจของเครือฯ ทีอ่ ยู่
ในประเทศไทย ถือเป็นงานทีท่ า้ ทายมาก และ
ก็คงจะยิง่ ท้าทายมากไปเรือ่ ยๆ เนือ่ งจากเรามี
เป้าหมายขยายการเก็บข้อมูลไปยังเครือซีพี
ทั่วโลกภายในปี 2020 เพราะในปี 2021 CP
จะครบ 100 ปี ถ้าท�ำตามเป้าได้ส�ำเร็จใน
โอกาส 100 ปี องค์กรเราก็สามารถประกาศ
ได้วา่ เราได้ทำ� ตามเป้าความยัง่ ยืน 12 ประการ
ครบถ้วน ส่วนอนาคตก็คาดหวังว่าซัพพลาย
เชนของเราซึง่ มีอยูเ่ ป็นพันเป็นหมืน่ ทัว่ ประเทศ
ทัว่ โลกก็จะมีความเข้าใจเรือ่ งเดียวกัน ถ้าทุกคน
คิ ด เหมื อ นกั น ได้ การจะได้ เ ห็ น โลกนี้ ดี ขึ้ น
มันเป็นไปได้แน่ๆ
“สิง่ ทีแ่ อนได้เรียนรูจ้ ากการท�ำงานตรงนีค้ อื
ความหลากหลายของทั้ ง องค์ ก รและความ
เข้าใจของคนท�ำงาน ท�ำให้เราเองก็ตอ้ งเรียนรู้
ตลอดเวลา  ขณะที่ ส ่ ว นตั ว เองก็ เ ป็ น คน
ทีพ่ ยายามประหยัดพลังงานเท่าทีท่ ำ� ได้อยูแ่ ล้ว
มาท�ำงานด้วยรถไฟฟ้าทุกวัน พยายามใช้บนั ได
ขึ้นลง เปิดพัดลม ท�ำอะไรได้ก็ท�ำเท่าที่เป็น
ความสบายใจของเรา”
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“ทุกอย่างคือความยั่งยืน”

วรพจน์ สุรัตวิศิษฎ์ (บอย)
รองกรรมการผู้จัดการ Supply Chain
Development บมจ. กรุงเทพโปรดิ๊วส์
กลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์
อายุ 36 ปี

วรพจน์ร่วมงานกับเครือเจริญโภคภัณฑ์
มากว่า  10 ปี   เดิมทีหนุ่มตี๋ที่มีความสดใสอยู่
ในท่ า ที ค นนี้ ก็ ใ ช้ ชี วิ ต ของเขาไปตามปกติ
เหมือนคนทั่วไปที่ยังไม่ได้คิดไกลไปถึงเรื่อง
สิ่งแวดล้อมและสังคมมากนัก  แต่หลังจากได้
เข้ามาท�ำงานด้านความยั่งยืน เขาก็เริ่มคิดถึง
สิ่งเหล่านี้มากขึ้น ท�ำให้ตอนนี้เวลาขับรถก็จะ
ใส่ใจเรือ่ งการประหยัดน�ำ้ มัน รวมไปถึงการใช้
น�้ำ ใช้ไฟ เขามองว่าตนเองเป็นจิ๊กซอว์ตัวหนึ่ง
ที่จะท�ำให้โลกดีขึ้นได้ ยิ่งเมื่อเข้าสู่โลกการ
ท�ำงาน มุมมองความยัง่ ยืนของเขาก็กว้างและ
ลึกขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่โลกใบนี้ก�ำลังโหยหา  ก็ยิ่ง
ช่ ว ยตอกย�้ ำ ความคิ ด เรื่ อ งความยั่ ง ยื น มาก
ยิ่งขึ้น
“ผมภูมิใจกับงานที่ผมท�ำมากนะ” ดวงตา
หลั ง กรอบแว่ น มี ป ระกายสดใสเมื่ อ พู ด ถึ ง
โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับของ
การจัดซือ้ ข้าวโพดอาหารสัตว์ในกลุม่ ซีพี อันเป็น
ส่วนหนึ่งของนโยบายการจัดหาที่ยั่งยืน
“ภูมิใจเพราะผลส�ำเร็จของโครงการนี้ได้
สร้างการเปลีย่ นแปลงในวงกว้าง โดยกระทรวง
12
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เกษตรและสหกรณ์กำ� ลังจะมีนโยบายการสร้าง
ระบบตรวจสอบย้อนกลับระดับประเทศ”
วรพจน์เล่าย้อนงานที่เขารับผิดชอบว่า เมื่อ
ก่อนการจัดหาวัตถุดบิ ส�ำหรับอาหารสัตว์ เน้น
แค่หาวัตถุดิบคุณภาพดี ในราคาที่ดีท่ีสุด แต่
ในช่วง 2-3 ปีหลังทีผ่ า่ นมานี้ ขอบเขตของการ
ท�ำงานเปลี่ยนแปลงไป เมื่อเรื่องการพัฒนา
ที่ยั่งยืนกลายเป็นธงน�ำขององค์กร พนักงาน
ทุกฝ่ายได้รบั การอบรมสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
เรือ่ งการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนต่อเนือ่ ง และกลายเป็น
แนวปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
“หน่วยงาน Supply Chain Development ที่ผมรับผิดชอบก่อนหน้านี้รวมอยู่ใน
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ซึง่ เพิง่ แยกออกมาไม่กปี่   ี การ
แยกหน่วยงานนีเ้ ป็นไปตามนโยบายของเครือฯ
งานของเราไม่ใช่เพียงแค่การจัดซือ้ วัตถุดบิ แต่
ต้ อ งมองไกลและลงลึ ก ถึ ง ต้ น น�้ ำ ควบคุ ม
กระบวนการผลิต ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
ได้ตั้งแต่ต้นทาง  
“เราก็กลับมาดูขอบข่ายงานของเราในส่วน
วัตถุดิบอาหารสัตว์ พบว่าในส่วนผสมของ
อาหารสั ต ว์ จ ะมี ข ้ า วโพดมากถึ ง 30-40%
ประกอบกับสถานการณ์เรื่องการเพาะปลูก
ข้าวโพด  การบุกรุกพืน้ ทีป่ า  
่ ปัญหาหมอกควัน
ทางภาคเหนือเป็นประเด็นที่สังคมให้ความ
สนใจมาก เราจึงเริ่มจากเรื่องข้าวโพดก่อน”
วรพจน์เล่าว่าแรกๆ เขาเองก็ไม่เข้าใจว่า
ท�ำไมต้องมาท�ำเรื่องความยั่งยืน แทนที่เวลา
งานทั้งร้อยจะทุ่มเทให้กับการจัดซื้อวัตถุดิบ
กลายเป็นว่าเวลางานเกือบครึ่งต้องอุทิศให้
เรื่องความยั่งยืน ลงพื้นที่ พัฒนาโครงการเพื่อ
ยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกร ซึ่งเป็น
ส่วนหนึง่ ในห่วงโซ่อปุ ทานของเรา ฯลฯ แต่เมือ่
เขาเห็นความเปลี่ยนแปลง ได้เห็นรอยยิ้มของ
เกษตรกร  รอยยิม้ นัน้ ได้กลายเป็นรอยยิม้ ของ
เขาด้วยเช่นกัน
ทางหน่วยงานของเขาได้พัฒนาซอฟต์แวร์
‘ระบบตรวจสอบแหล่งทีม่ าข้าวโพดเลีย้ งสัตว์’  
ซึ่งใช้เวลาพัฒนาอยู่นาน 8 เดือน และเริ่มใช้
อย่างเป็นทางการเมื่อ 1 มกราคม 2559 โดย
มีการเตรียมพร้อมจัดเวิรก์ ช็อปให้ความรูแ้ ก่คคู่ า้
ทั่วประเทศ จัดท�ำคู่มือ และมีเจ้าหน้าที่สาขา
คอยให้ค�ำแนะน�ำในตอนเริ่มต้นใช้งานระบบ
“หลักการของระบบก็คือ เกษตรกรที่เพาะ
ปลูกข้าวโพดจะต้องมีเอกสารสิทธิม์ ายืนยันว่า

เพาะปลูกในพื้นที่ถูกกฎหมาย โดยเกษตรกร
จะลงทะเบียนกับพ่อค้าผู้รวบรวมข้าวโพด
หรือจะลงทะเบียนกับเราก็ได้   ส่วนคู่ค้าหรือ
พ่อค้าข้าวโพดก็ต้องมาลงทะเบียนในระบบ
ด้วยเช่นกัน คือเมื่อเกษตรกรน�ำข้าวโพดมา
ขาย ผู ้ ซื้ อ ก็ ต ้ อ งป้ อ นข้ อ มู ล ในระบบว่ า ซื้ อ
ข้าวโพดจากเกษตรกร A จ�ำนวนกีต่ นั เกษตรกร
B กี่ตัน ซึ่งระบบจะค�ำนวณและล็อกไว้เลยว่า
เกษตรกร A  ลงทะเบียนไว้วา่ มีพนื้ ทีเ่ พาะปลูก
20 ไร่ ฉะนั้นผลผลิตที่ควรจะได้ต้องไม่เกิน
กี่ตัน ขายเกินจ�ำนวนไม่ได้”
ระบบนีช้ ว่ ยสร้างความโปร่งใส การตรวจสอบ
ย้ อ นกลั บ และระบุ ไ ด้ ชั ด เจนว่ า ข้ า วโพด
ทีน่ ำ� มาเป็นวัตถุดบิ อาหารสัตว์มาจากแหล่งผลิต
ที่ถูกกฎหมายเท่านั้น
“เรื่องระบบตรวจสอบย้อนกลับ เราเริ่มท�ำ
เป็นรายแรกของประเทศ”  น�ำ้ เสียงบอกชัดถึง
ความภูมใิ จ ซึง่ เมือ่ น�ำระบบนีม้ าใช้ ได้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาค
ส่วน  ปัจจุบันมีคู่ค้าทั่วประเทศลงทะเบียนใน
ระบบกว่า 400 ราย เกษตรกรประมาณ 100,000
ราย ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดกว่า 
2.5 ล้านไร่
“ช่วงแรกๆ ก็ขลุกขลักบ้าง คูค่ า้ ไม่เห็นความ
ส�ำคัญ แต่เราก็ให้ความรู้ต่อเนื่อง ท�ำไปท�ำมา 
เขาเป็นคนบอกต่อเองด้วยซ�้ำว่า  ตอนนี้การ
ปลูกข้าวโพดให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งสิง่ แวดล้อม
การรักษาผืนป่า  ตระหนักว่า  การซื้อข้าวโพด
ต้องรูแ้ หล่งทีม่ า และล่าสุดเมือ่ สองเดือนทีแ่ ล้ว
ท่ า นรั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เชิญสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
เข้าไปหารือ และออกเป็นนโยบายว่าตั้งแต่นี้
เป็นต้นไป โรงงานอาหารสัตว์ทุกแห่ง ต้องซื้อ
ข้ า วโพดจากพื้ น ที่ เ พาะปลู ก ที่ ถู ก ต้ อ งตาม
กฎหมายเท่านั้น ซึ่งทางเราก็น�ำเสนอไปว่าจะ
ท�ำส�ำเร็จได้ตอ้ งมีระบบทีด่   ี ต้องมีระบบตรวจ
สอบย้อนกลับระดับประเทศ
“ผมเห็ น การเปลี่ ย นแปลงในวิ ธี คิ ด ของ
ตัวเองนะ ตอนนี้เรามองว่าทุกอย่างคือความ
ยั่งยืน ไม่ว่าจะคิดโปรเจ็กต์อะไร จะคิดถึง
Stakeholders หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าจะ
กระทบกับใครบ้าง ด้านบวกหรือลบ ไม่ได้คิด
แค่ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ” วรพจน์เล่าถึง
โลกภายในของเขาที่เปลี่ยนไป
...และอาจจะเป็นอย่างที่เขาพูดถึงตัวเอง
ในตอนต้น “จิก๊ ซอว์” ตัวเล็กๆ เมือ่ ประกอบกัน
เข้าด้วยความมุง่ มัน่ เดียวกัน ก็จะกลายเป็นภาพ
ผืนใหญ่... ภาพแห่งความยั่งยืนที่งดงาม

“ความยั่งยืน เริ่มต้นได้จากตัวเรา”

ภูมิ ศิรประภาศิริ
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการสำ�นักความยั่งยืนองค์กร
ตำ�แหน่ง Expert แผนก Strategy &
Sustainable Department
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
อายุ 38 ปี

คุ ณ ภู มิ จ บปริ ญ ญาตรี ด ้ า นเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัย Harvard และศึกษาต่อปริญญาโท
ด้านบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย
Duke เพราะมีความสนใจในด้านเศรษฐศาสตร์
และสิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น ทุ น เดิ ม และคุ ้ น เคย
ร่วมงานในเครือเจริญโภคภัณฑ์มานาน 5 ปี
ก่อนจะย้ายมาท�ำงานในแผนก Strategy   &
Sustainable Department ของบริ ษั ท
ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  เป็นเวลา 
1 ปีแล้ว
“ผมสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นการส่วนตัว
ยิ่ ง ได้ ศึ ก ษาด้ า นเศรษฐศาสตร์ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ท�ำให้มองเห็นว่าทุกๆ ภาคส่วนขององค์กรล้วน
มีส่วนส�ำคัญในการร่วมสร้างความยั่งยืนได้
และบทบาทความรั บ ผิ ด ชอบของแผนก
Strategy & Sustainable Department
หน้าที่หลักคือการเป็น ‘ผู้ผลักดัน’
“ในทุกองค์กรขนาดใหญ่ล้วนมีเป้าหมาย
ของความยั่งยืนชัดเจนอยู่แล้ว ในบทบาทของ
ส�ำนักความยั่งยืนองค์กรของทรู คอร์ปอเรชั่น  
เราก็รับเป้าหมายจากเครือเจริญโภคภัณฑ์มา

ขับเคลื่อนและเป็นตัวกลางส่งต่อเรื่องราวไป
ยังหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร และเดินหน้าไป
ทั้งองคาพยพ เช่น เรื่องพลังงาน เราได้ด�ำเนิน
การลดใช้พลังงานต่อรายได้ สมมติว่าเราเคย
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ 10 ตัน ในอนาคต
เราก็ปล่อยให้นอ้ ยลงให้เหลือ 9 ตัน เราจะเป็น
Creative Economy ที่เน้นเพิ่มผลิตภาพทาง
ด้ า นพลั ง งาน โดยการท� ำ ฐานข้ อ มู ล ด้ า น
สิ่งแวดล้อม เช่นว่าเราปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกไปเท่าไร เราสร้างขยะเกิดขึ้นเท่าไร
มีการวางระบบเก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อผลักดัน
ให้ถึงเป้าหมาย
“เนือ่ งจากทรูฯ ไม่ได้มโี รงงานอุตสาหกรรม
และไม่ ไ ด้ เ ป็ น กิ จ การที่ ส ร้ า งผลกระทบต่ อ
สิง่ แวดล้อมอย่างเห็นเป็นรูปธรรม แต่ในฐานะ
องค์กรชั้นน�ำ เราควรจะต้องมีจุดยืนที่ชัดเจน
มีมาตรการตอบโจทย์สังคม มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม และพลังงาน โดย
น�ำสิ่งที่เราเชี่ยวชาญ นั่นคือ เทคโนโลยีและ

สิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้
เมื่อมาท�ำงานตรงนี้

คืองานด้านความยั่งยืน
ไม่ได้หมายความว่าแค่
ประหยัดพลังงาน

ปลูกป่า หรือช่วยเหลือ
บริจาค ท�ำ CSR

แต่ความยั่งยืนเริ่มต้น
ได้จากตัวเรา

นวัตกรรมอันเป็นศักยภาพทีเ่ ราถนัดเพือ่ ไปแก้
ปัญหาเหล่านั้น ขอยกตัวอย่างในการด�ำเนิน
ธุ ร กิ จ ของเราเอง การคั ด เลื อ กเทคโนโลยี
พัฒนา และปรับปรุงเครื่องมือต่างๆ ในระบบ
เครือข่าย เสาสัญญาณ สถานีฐาน เราต้อง

ค�ำนึงให้รอบด้าน ทั้งด้านประสิทธิภาพการ
ใช้งาน ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และ
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ รวมไปถึง
ความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ด้วย
“อีกหนึง่ โจทย์ดา้ นความยัง่ ยืนของทรูฯ นัน่
คือการน�ำเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เข้าไปมีสว่ นร่วมใน
การยกระดับชีวิตของผู้คน ไม่เพียงแต่กลุ่ม
นักเรียน นักศึกษา  หากยังโฟกัสไปที่กลุ่ม
ผู้ใหญ่ ด้วยความเชื่อใน Lifelong Learning
การช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบาง เราให้ความ
ส� ำ คั ญ กั บ ความเหลื่ อ มล�้ ำ ทางสั ง คม ทรู ไ ด้
พั ฒ นานวั ต กรรม Autistic Application
แอปพลิเคชั่นการศึกษา  เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เด็ ก และบุ ค คลออทิ ส ติ ก ในการสื่ อ สารกั บ
ครอบครัว คนรอบตัว ซึ่งนี่คือโครงการที่ผม
ประทับใจ เพราะแอปพลิเคชั่นนี้เป็นตัวอย่าง
ทีด่ ขี องความยัง่ ยืนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นสือ่ น�ำ
ให้คนกลุ่มนี้อยู่ได้ด้วยตัวเอง พึ่งพาตัวเองได้  
นอกเหนือจากแอป เรายังมีการฝึกอาชีพและ
หาตลาดให้สินค้าของเขา (อย่างนามบัตรของ
ทรูฯ ที่ผมและคนอื่นๆ ที่ท�ำงานใช้กัน ก็เป็น
ผลิตภัณฑ์จากผลงานของน้องๆ มูลนิธอิ อทิสติก
ไทย) ร้านทรู คอฟฟี่ บางสาขาก็เปิดโอกาสให้
บุคคลออทิสติกที่ได้รับการฝึกอบรมและเข้า
สังคมได้ดี ร่วมสร้างโอกาสให้คนกลุ่มนี้
“สิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้ เมื่อมาท�ำงานตรงนี้
คืองานด้านความยัง่ ยืน ไม่ได้หมายความว่าแค่
ประหยัดพลังงาน ปลูกป่า  หรือช่วยเหลือ
บริจาค ท�ำ CSR แต่ความยั่งยืนเริ่มต้นได้จาก
ตัวเรา  คุณอาจจะไม่ต้องจ่ายเงินแม้แต่บาท
เดียวก็สร้างความยัง่ ยืนได้ เพียงเริม่ ต้นร่วมกัน
ดูแลสิง่ แวดล้อมรอบๆ อาคารเราให้ดี ไม่ทำ� ผิด
ธรรมาภิบาลต่างๆ ในองค์กร และความยั่งยืน
ควรเป็นงานทีไ่ ม่ตอ้ งระบุใน Job Description
ไม่ ค วรแบ่ ง แยกออกจากการท� ำ ธุ ร กิ จ หลั ก
ของบริษัท  ซึ่งแนวคิดเทรนด์นี้เกิดขึ้นมานาน
แล้วในองค์กรด้านดิจิทัลเอกชนชั้นน�ำทั่วโลก
ที่ จ ะไม่ มี แ ผนกนวั ต กรรมเพราะเขาถื อ ว่ า
ทุกๆ ต�ำแหน่งล้วนจ�ำเป็นต้องขับเคลื่อนด้วย
นวั ต กรรมเป็ น พื้ น ฐาน ซึ่ ง ความยั่ ง ยื น
ในเป้าหมายของผมทีแ่ ท้จริง วันหนึง่ ในอนาคต
องค์ ก รก็ จ ะต้ อ งไม่ มี แ ผนกของผม เพราะ
ทุกคนน�ำความยั่งยืนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ
การท�ำงานเรียบร้อยแล้ว และนีค่ อื ความส�ำเร็จ
อย่างแท้จริง”
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YOUNG HERO
เรื่อง : ศศิธร อุบลแย้ม   ภาพ : เนาวรัตน์ บุญวิภาส

ทิม - พิธา ลิ้มเจริญรัตน์

ธุรกิจที่ดีต้องมีทั้งหัวใจและผลกำ�ไร

ชือ่ ของ ทิม - พิธา ลิม้ เจริญรัตน์  เป็นทีร่ จู้ กั
กันดีในฐานะคนหนุ่มไฟแรงแห่งแวดวงธุรกิจ  
ทว่ า สิ่ ง ที่ น ่ า สนใจกว่ า คื อ หั ว ใจที่ มุ ่ ง คิ ด ถึ ง
ส่วนรวมกับความมุ่งมั่นที่อยากท�ำธุรกิจแบบ
ไม่เบียดเบียนโลก  
ทั้ ง นี้ ค วามสนใจเรื่ อ งการท� ำ ธุ ร กิ จ แบบ
ที่ยั่งยืน มีใจที่ค�ำนึงถึงสังคมและโลกนั้นมีมา
ตัง้ แต่วยั เด็ก ส่งผลให้เลือกเรียนปริญญาโทถึง
สองด้านคือปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจาก
Massachusetts Institute of Technology
(MIT) และสาขาการเมืองการปกครอง จาก
Harvard University เพือ่ ให้เข้าถึงรูปแบบการ
ท�ำธุรกิจที่ดีที่ต้องมีทั้งหัวใจและผลก�ำไรไป
พร้อมกัน
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“ในการท�ำธุรกิจมีสองประเภทที่แตกต่าง
ถ้าเป็นธุรกิจธรรมดาต้องมี C ทีห่ มายถึง ความ
สามารถในการแข่งขัน (Competitiveness)
ต้องแข่งขันเก่งเพื่อที่จะสามารถสร้าง P คือ  
Profit ให้ได้กำ� ไรดีๆ แต่ถา้ เป็นธุรกิจทีเ่ กีย่ วกับ
สังคมหรือวิสาหกิจชุมชน ต้องมี ‘2C’ คือความ
สามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) และมี
ใจสุนทานด้วย (Compassionate) เพื่อที่จะ
ได้ออกมาทั้ง ‘3P’ คือ ก�ำไร (Profit) การดูแล
รักษาโลก (Planet) และดูแลสังคมที่อยู่ด้วย
(People) ซึง่ ท�ำยากกว่าแบบแรกเยอะ (ยิม้ )”  
จึงไม่นา่ แปลกหากจะมีชอื่ ของเขาเป็นหนึง่
ใน 28 ‘คนดัง’ จากแคมเปญแฮชแท็ก  #isupportSDGs  ‘UNDP’  โดยร่วมเป็นตัวแทนการ

พัฒนา ‘เป้าหมายที่ 1 การขจัดความยากจน’
ด้วยเพราะภารกิจในฐานะกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซีอีโอ อกริฟู้ด และเกรท โอเชียน ฟู้ด
ที่ ต ้ อ งเข้ า มารั บ ช่ ว งพลิ ก ฟื ้ น วิ ก ฤติ กิ จ การ
จากการเสียชีวติ กะทันหันของผูเ้ ป็นพ่อ ผนวก
กับความสนใจส่วนตัวท�ำให้คุณทิมมีโอกาสได้
ลงไปคลุกคลีศึกษาและท�ำความเข้าใจในชีวิต
จริงๆ ของเหล่าเกษตรกร โดยเฉพาะในพื้นที่
แถบโรงงาน นั่นท�ำให้เขารับรู้อย่างลึกสุดใจ
ถึงความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงสวัสดิการ
ทางสังคม และเชื่อมั่นว่าปัญหาเหล่านี้ยังมี
ความหวังที่จะขจัดไปได้ด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ   
หากจะมี ค� ำ ถามสงสั ย ว่ า  กิ จ การผลิ ต

ภาพ : FB Pita Limjaroenrat

นิยามความยั่งยืนแบบ ทิม พิธา
“ความยัง่ ยืนคือ  ความเท่าเทียม ความยุตธิ รรม
ทั้ ง ระหว่ า งมนุ ษ ย์ กั บ มนุ ษ ย์ ด ้ ว ยกั น เอง  
ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม คือความเท่า
เทียมระหว่างสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในโลกใบนี้ด้วยกัน  
ตราบใดที่มนุษย์เอาเปรียบมนุษย์ หรือมนุษย์
เอาเปรียบสิ่งแวดล้อม ก็จะไม่มีความยุติธรรม
และไม่มที างจะท�ำให้เกิดความยัง่ ยืนได้  เพราะ
ไม่มีใครหรอกที่จะเอาเปรียบใครได้ไปตลอด”
HEART
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ชาวนาและโรงสีผู้จ�ำหน่ายร�ำข้าวให้บริษัท  
“ในแง่ของการเป็นผู้บริหารที่อยากให้เกิด
ความยั่งยืน และอยากจะให้เกษตรกรลืมตา
อ้าปากได้ สามารถที่จะลงทุนในเครื่องจักรได้
ด้วยตัวเองเพือ่ ให้เกิดโมเมนตัมในการท�ำธุรกิจ
ยกตั ว อย่ า งการสี ข ้ า ว ถ้ า เป็ น โรงสี รุ ่ น อายุ
ประมาณผม หลงจูจ๊ ะสีขา้ วด้วยไม้ ซึง่ พวกเศษไม้
จะตกลงไปด้วย เวลาเอาวัตถุดิบร�ำข้าวมา
ส่งผม ถ้ามีเศษไม้เกิน 1% ผมก็ไม่สามารถรับ
ซือ้ ได้แล้ว ต้องตีกลับ เขาต้องเสียค่ารถ ผมเอง
ก็ไม่ได้วัตถุดิบ
“ผมก็เลยเปลีย่ นวิธกี ารใหม่โดยน�ำเสนอไป
ว่ า ผมจะอั ป เดตเทคโนโลยี ใ ห้ โ รงสี ชุ ม ชน  
เครือ่ งมือทีผ่ มสัง่ มาราคาเท่านี้ ทุกครัง้ ทีค่ ณ
ุ ส่ง
ของให้ ผมจะหัก 5% เช่น เขาเอาผลิตผลมาส่ง
ให้ผมหนึ่งแสนบาท ผมจ่ายให้ 95,000 บาท
พูดง่ายๆ คือ ซื้อเครื่องให้ก่อนแล้วให้เขาผ่อน
โดยการที่มีวัตถุดิบมาส่ง แต่นี่ยังไม่เกี่ยวกับ
ราคาขายนะ  สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ คือ ไม่ตอ้ งตีของกลับ
บ่อยๆ ไม่เสียค่าขนส่งเปล่าประโยชน์ เพราะ
เครื่ อ งที่ เ ปลี่ ย นท� ำ ให้ ไ ด้ วั ต ถุ ดิ บ บริ สุ ท ธิ์ มี
คุณภาพสม�่ำเสมอต่อเนื่อง และผมก็จ่ายค่า
ผลิตผลให้เขาได้ในราคาทีส่ งู ขึน้ ขณะทีผ่ มก็จะ
ได้วัตถุดิบที่บริสุทธิ์ ส่งออกไปอเมริกา  ญี่ปุ่น
ก็ให้การยอมรับในคุณภาพ ได้ทั้งสองฝ่าย เขา
แฮปปี้ ผมแฮปปี้”  
อย่างไรก็ตาม กว่าสิบปีที่ล งไปคลุก คลี
ศึ ก ษาและท� ำ ความเข้ า ใจในชี วิ ต ของเหล่ า
เกษตรกร  พิธาบอกว่าได้คำ� ตอบมาพอสมควร
แล้ว ล่าสุดจึงส่งมอบงานบริหารบริษัทให้
คนในครอบครัวรับช่วงต่อ แล้วก้าวออกมา
หาความท้าทายและความรู้ความเข้าใจใหม่ๆ  
ด้ า นนวั ต กรรมที่ จ ะมี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการ
ขับเคลือ่ นโลกในอนาคต ด้วยการเข้ารับต�ำแหน่ง
Executive Director ที่ GRAB ตั้งแต่ตุลาคม
ที่ผ่านมา   
“ผมอยากหาอะไรท้ า ทายใหม่ ๆ เพื่ อ

เพิม่ เติมประสบการณ์และความรูเ้ รือ่ งนวัตกรรม
ซึ่งหาจากในไทยได้ยาก ก็เลยจะไปเอาความรู้
ด้านเทคโนโลยีจาก GRAB มาช่วยพัฒนา
ประเทศไทย (ยิ้ม) แล้วก็จะยังสามารถตอบ
โจทย์ SD Goals เป้าหมายความยั่งยืน  ข้อที่
9  (อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพืน้ ฐาน)  
ในประเทศไทยได้อย่างดี ผมคิดว่าเทคโนโลยี
ที่ดีจะต้องเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยสังคม”    
นอกเหนือจากการเปลีย่ นแปลงครัง้ ส�ำคัญ
ด้านหน้าที่การงานในปีนี้แล้ว เป้าหมายชีวิต
ล�ำดับถัดไปก็ถูกวางไว้หมดแล้วทีละ 10 ปี ซึ่ง
ก็สะท้อนตัวตนของผู้บริหารหนุ่มวัย 37 ผู้มี
ความต้องการเห็นความเท่าเทียมของคนไทย
ทั้งประเทศได้อย่างชัดเจน  
“ช่วงอายุตงั้ แต่ 37 นีไ้ ปจนถึง 47 ผมอยาก
ท�ำธุรกิจทีเ่ ป็นการมุง่ ไปในอนาคตและเปลีย่ น
วิถีคน ถึงได้เลือก GRAB พออายุ 47-57 ปี
ผมอยากท�ำอะไรเพือ่ สังคม พออายุสกั 57-67 ปี
อยากท�ำเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา ส่งต่อความรู้
ทีส่ ะสมมา 50 กว่าปีให้คนรุน่ ต่อไป พอเข้า 67 ปี
เป็นต้นไป ก็จะกลับไปที่ปราณบุรี ไปท�ำสวน
ออร์แกนิกที่ซื้อที่ไว้ 15 ไร่ แต่ฝันไว้ครับว่า
ตอนแก่จะไปอยู่ที่นั่น เพราะที่บ้านส่งผมไป
นิวซีแลนด์ตั้งแต่ตอน 9-10 ขวบ ผมเห็นเลย
ว่ า เกษตรกรรวยมี จ ริ ง (ยิ้ ม ) ชี วิ ต เขาดู มี
ความสุขได้จากแสงแดด ดิน และทักษะที่
ชาวกีวีมี ก็เลยรู้สึกว่ามันมีโอกาสที่จะท�ำให้
ชีวิตมีความสุขด้วยสิ่งเหล่านี้”
ภาพ : UNDP Thailand

น�้ำมันดิบจากร�ำข้าวและร�ำสกัดน�้ำมันส่งออก
ต่างประเทศ รวมไปถึงน�้ำมันร�ำข้าวบรรจุขวด
และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพที่มา
จากร�ำข้าว ภายใต้แบรนด์ “T.R.B.O.” นั้น
เกีย่ วข้องสัมพันธ์กบั การท�ำธุรกิจแบบยัง่ ยืนได้
อย่างไร  กไ็ ด้รบั ค�ำอธิบายจากเจ้าของกิจการดังนี้
“ทั่วโลกใช้น�้ำมันพืชที่เป็นน�้ำมันปาล์ม ซึ่ง
ส่วนแบ่งการตลาดอยูท่ ี่ 37%  น�ำ้ มันถัว่ เหลือง
25%  รวมกันแสดงว่า 62% ของคนท�ำกับข้าว
ทั่วโลกที่ใช้น�้ำมันปาล์มหรือถั่วเหลืองก�ำลัง
เบียดเบียนโลกในทางใดทางหนึ่งอยู่ เพราะ
น�้ำมันปาล์มมีปัญหาหนักมากเรื่องการตัดไม้
ท� ำ ลายป่ า  มี ก ารเผาป่าเพื่อปลูกต้นปาล์ม
มาท�ำน�้ำมัน ซึ่งตอนนี้อเมริกา ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น
ไม่ยอมรับตรงนี้ ขณะที่น�้ำมันถั่วเหลืองนี่เป็น
เรื่ อ งจี เ อ็ ม โอล้ ว นๆ เลยครั บ ซึ่ ง ถ้ า เรากิ น
วัตถุดิบที่มาจากการตัดต่อทางพันธุกรรมเข้า
ไปมากๆ ก็มีแนวโน้มที่มะเร็งจะกินเอาได้นะ
แล้วมีน้�ำมันพืชอะไรบ้างที่ไม่ตัดต่อพันธุกรรม
และไม่ได้มาจากการตัดไม้ทำ� ลายป่า ก็ตอ้ งตก
มาที่ น�้ ำ มั น ร� ำ ข้ า ว (ยิ้ ม ) เพราะข้ า วนี่ ไ ม่ มี
จีเอ็มโอ  และไม่ตอ้ งมีการเผาเพือ่ ตัดไม้ทำ� ลาย
ป่ า  ผมถึ ง ได้ ข ายส่ ง ออกไปทั่ ว โลกได้ 13
ประเทศทัว่ โลก นีค่ อื ความยัง่ ยืนทีผ่ มเอามาใส่
ในโมเดลธุรกิจ ในด้านการดูแลโลก (Planet)
“ในเรื่องของคน (People) เราไม่ใช่เป็น
โรงงานที่น�ำวัตถุดิบจากต่างประเทศเข้ามา
สกัด แต่เราท�ำงานกับชาวนาทั่วประเทศ ไป
หมดทุกทีท่ มี่ วี ตั ถุดบิ ให้เราเอามาใช้ เพราะเป็น
โอกาสที่จะได้สร้างงาน สร้างโอกาสให้กับ
เกษตรกร แทนที่ เ ขาจะเอาร� ำ ข้ า วไปถมที่
ท�ำปุย๋ เลีย้ งหมู ก็เอามาท�ำให้เกิดมูลค่ามากขึน้
“เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาคือสามารถมีผล
ก�ำไร (Profit) ให้บริษัทผลิตน�้ำมันจากร�ำข้าว
ของเราเป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่จะด�ำเนินไปใน
อนาคตได้  นอกจากนีต้ งั้ แต่มผี ลิตภัณฑ์นำ�้ มัน
ร�ำข้าวแบรนด์ของตัวเอง  “T.R.B.O.” ผมก็ทำ�
แคมเปญ  1 for 1 มา 2 ปีแล้ว  หากมีคนซื้อ
น�้ำมัน 1 ขวด  ผมจะบริจาคอาหาร 1 มื้อให้
กับลูกหลานเกษตรกร เพราะเราแคร์เรื่อง
โภชนาการ โดยร่วมมือกับมูลนิธิ food 4 good  
ซึ่งเป็นมืออาชีพด้านจัดการท�ำอาหารให้เด็ก
ทีข่ าดแคลน ผมคิดว่าเป็นอะไรทีเ่ ราท�ำได้อย่าง
ยั่งยืน เพราะผมไม่ได้เอาก�ำไรมาท�ำ แต่ดึง
ผู้บริโภคเข้ามามีส่วนร่วมในการท�ำดีด้วยกัน”
ขณะเดียวกันเมื่อวัตถุดิบหลักต้องน�ำมา
จากภาคเกษตรกรรม ก็ตอ้ งไม่ละเลยผูเ้ กีย่ วข้อง
ที่ต้องท�ำการค้าร่วมกัน ตั้งแต่ต้นน�้ำ  ซึ่งได้แก่

CREATING A BETTER LIFE
เรื่อง : เติมศิริ ภาพ : 123rf.com

จับตาเทรนด์ธุรกิจยั่งยืน
ในโลกยุคดิจิทัลแห่งศตวรรษที่ 21 ที่เทคโนโลยีก้าวล�้ำไปไกล ได้ช่วยสร้างความสะดวกให้กับชีวิตมนุษย์ในทุกมิติ แต่อีกด้านของ
ความทันสมัยก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติในเวลาเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ประชาคมโลกในทุกภาคส่วนจึงร่วมกันคนละไม้
คนละมือหาวิธกี ารต่างๆ รักษาโลกใบนีไ้ ว้กนั อย่างจริงจัง โดยเฉพาะเดินตามแนวทางการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน หรือ SDGs (Sustainable
Development Goals) 17 ข้อของสหประชาชาติ ที่ครอบคลุมการพัฒนาใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภาค
เอกชนเป็นอีกตัวอย่างหนึง่ ทีป่ รับตัวตามแนวโน้มดังกล่าว ซึง่ ปรากฏการณ์ทเี่ ห็นได้ชดั ก็คอื การก่อเกิดของเทรนด์ธรุ กิจยัง่ ยืนนัน่ เอง
ค�ำว่า  “เทรนด์ธรุ กิจยัง่ ยืน” หมายถึง  การ
ด�ำเนินธุรกิจทีใ่ ส่ใจดูแลสังคมและสิง่ แวดล้อม
ให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับองค์กร เพื่อ
ตอบโจทย์พฤติกรรมชีวิตคนยุคใหม่ที่เปลี่ยน
ไป เมื่อผู้บริโภคเริ่มใส่ใจไลฟ์สไตล์แบบเน้น
คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งไม่เพียงเป็น
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กลยุทธ์ทสี่ ามารถชนะใจผูบ้ ริโภคได้ หากยังจะ
ช่วยสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจตนเองใน
ระยะยาว  โดยเทรนด์ทวี่ า่ นีเ้ ริม่ เป็นทีน่ ยิ มก่อน
ปี 2015  ท�ำให้ผู้ผลิตหันไปค้นคว้านวัตกรรม
ต่ า งๆ เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของ
ผู้บริโภค เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้บริโภค  

หากจะให้ยกตัวอย่างธุรกิจทีเ่ ป็นผูน้ ำ� เทรนด์   
IKEA บริษัทเฟอร์นิเจอร์จากสวีเดน ถือว่าน�ำ
หน้ามาเป็นเบอร์ตน้ ๆ เลยทีเดียว ประสบความ
ส� ำ เร็ จ อย่ า งสู ง ในการน� ำ แนวคิ ด ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ โดยจะพัฒนา
เฟอร์นเิ จอร์จากการรีไซเคิลหรือหาวัตถุดบิ มา

ทดแทนพลาสติกแบบ 100% ภายในปี 2020  
ปัจจุบันอิเกียเป็นผู้ใช้ไม้ผลิตสินค้ารายใหญ่
ที่ สุ ด ในกลุ ่ ม ผู ้ ค ้ า ปลี ก โดยเลื อ กใช้ ไ ม้ ที่ ไ ด้
มาตรฐาน IWAY ด้านป่าไม้ (IWAY Forestry
Standard) พร้อมมีทีมงานตรวจสอบ ซึ่งเมื่อ
5 ปีที่แล้ว เคยตรวจพบว่า  มีการใช้ไม้ซุง
วอลนัตทีผ่ ดิ กฎหมายจากจีน อิเกียจึงหยุดใช้ไม้
ดังกล่าวทันที และหันไปใช้ไม้เบิรน์ จากป่าทีไ่ ด้รบั
การรับรองเท่านัน้ ขณะเดียวกันซัพพลายเออร์
ทุกรายของอิเกียก็จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลง
ดังกล่าว พร้อมทั้งยังร่วมกับองค์การกองทุน
สัตว์ป่าโลกสากล หรือ WWF (World Wide
Fund for Nature องค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไร
ที่ท�ำงานด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากร
สิง่ แวดล้อม) และองค์กรอืน่ ๆ เพือ่ ต่อต้านการ
ตัดไม้ท�ำลายป่า  และส่งเสริมไม้ที่ปลูกอย่างมี
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม
นอกจากนี้ ยังช่วยลดภาระต่อสิง่ แวดล้อมด้วย
การเปลี่ยนสินค้าทั้งหมดในแผนกโคมไฟและ
หลอดไฟให้เป็น LED ที่ประหยัดพลังงานได้
มากกว่าหลอดไส้ถึง 85% และใช้ฝ้ายจาก
แหล่งผลิตที่ยั่งยืนเท่านั้นในการผลิตสินค้า 
ในระยะยาวอิเกียมีเป้าหมายจะใช้พลังงาน
ทดแทน 100%  ในทุกอาคารของบริษัท โดย
ยอมลงทุนทางด้านพลังงานทางเลือก อย่าง
ระบบโซลาร์เซลล์ และพลังงานจากกังหันลม
รวมทั้ ง ลดการปล่ อ ยคาร์ บ อนไดออกไซด์
สิง่ เหล่านีส้ ง่ ผลให้อเิ กียคือภาพลักษณ์ของการ
ดูแลใส่ใจสิง่ แวดล้อมและสังคม  ทัง้ ยังสามารถ
กระตุ ้ น ยอดขายส� ำ หรั บ กลุ ่ ม ลู ก ค้ า รุ ่ น ใหม่
ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
Nike เป็ น บริ ษั ท ที่ เ คยถู ก โจมตี ด ้ ว ย
แคมเปญต่อต้านการใช้แรงงานอย่างไม่เป็น
ธรรม ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ The New
York Times ในปี 1997 ว่าคนงานโรงงานไนกี้
ในเวียดนามท�ำงานสัมผัสกับสารเคมีกอ่ มะเร็ง
ในระดับสูงกว่าปกติถึง 177 เท่า  เพื่อแลก
ค่าจ้างเพียง 10 เหรียญสหรัฐ หรือราว 300 บาท
จากการท�ำงาน 65 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งต�่ำ
กว่าอัตราที่กฎหมายของประเทศเวียดนาม
ก�ำหนดไว้ ปัจจุบันไนกี้มีโรงงานรับจ้างผลิต
สินค้ากว่า  700 แห่ง ใน 52 ประเทศทั่วโลก
มีแรงงานกว่า 8 แสนคน
เมื่อมีการต่อต้าน ไนกี้จึงตั้งคณะกรรมการ
บริ ษั ท เพื่ อ ดู แ ลเรื่ อ งการปฏิ บั ติ ต ่ อ แรงงาน
โดยเฉพาะ และร่วมมือกับสมาคมเพือ่ แรงงาน
ทีเ่ ป็นธรรม (Fair Labor Association) ในการ
ตรวจสอบและให้ ค ะแนนโรงงาน พร้ อ ม

เปิดเผยรายชื่อและที่อยู่ของโรงงานที่รับจ้าง
ผลิต สินค้าให้ไนกี้ที่มีอยู่ทั่วโลกให้ส ามารถ
ตรวจสอบได้ อีกทั้งยังริเริ่มโครงการ Rewire
เปิดโอกาสให้โรงงานที่รับจ้างไนกี้ได้พัฒนา
นวัตกรรมเพือ่ การเติบโตทีย่ งั่ ยืน และสร้างแรง
จูงใจให้ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้า 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ต่อมาไนกี้ได้ยกระดับ
สายงานทีว่ า่ นีใ้ ห้เป็นสายงาน Sustainability
Business & Innovation (SB&I) เพื่ อ
สนับสนุนให้องค์กรพัฒนานวัตกรรมทีเ่ ป็นมิตร
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสู่กลยุทธ์ทางธุรกิจ
ที่ ต อบสนองความต้ อ งการของผู ้ บ ริ โ ภค
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป อีกทัง้ ยังรับมือกับปัญหาการ
ขาดแคลนทรัพยากรได้อย่างยั่งยืน พร้อม

เทรนด์ธุรกิจยั่งยืนไม่ได้
เป็นแค่เพียงกลยุทธ์

ดึงดูดผู้บริโภค หากเป็น

หน้าที่ของทุกคนในฐานะ
พลเมืองของโลก

ก่อตั้ง SB&I Lab ขึ้นมาเพื่อคิดค้น พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น การผลิตรองเท้าไม่ให้มเี ศษ
วัสดุเหลือทิ้งและไม่ใช้กาว เพื่อสร้างขยะใน
กระบวนการผลิตให้น้อยที่สุด และยังได้ท�ำ
คลั ง ดั ช นี ค วามยั่ ง ยื น ของวั ส ดุ ต ่ า งๆ (Nike
Materials Sustainability Index หรือ MSI)  
ที่รวบรวมไว้กว่า 75,000 ชนิด ให้ใช้ได้ฟรีบน
แอปพลิเคชั่น MAKING ส�ำหรับนักออกแบบ
ได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้เพื่อใช้ในการ
เลือกวัสดุที่ดีกว่าให้ผู้บริโภค และที่ส�ำคัญ
ยังช่วยกันดูแลรักษ์โลกได้อีกด้วย
Starbucks เป็ น อี ก หนึ่ ง บริ ษั ท ที่ ใ ส่ ใ จ
สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยเริ่ ม ลดผลกระทบต่ อ
สิง่ แวดล้อมตัง้ แต่กระบวนการปลูกกาแฟ โดย
ร่วมกับองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนานาชาติ
ด�ำเนินโครงการช่วยเหลือชาวไร่กาแฟให้เข้า
ร่วมคาร์บอนมาร์เก็ต เพื่อเพิ่มรายได้และ
ป้องกันการตัดไม้ท�ำลายป่า  น�ำร่องในชุมชน

ผู้เพาะปลูกกาแฟกว่า  29 ชุมชน ในเกาะ
สุมาตรา  ประเทศอินโดนีเซีย และชิอาปาส
ประเทศเม็กซิโก และบริษัทสัญชาติอเมริกัน
แห่งนี้ยังใช้กลยุทธ์รับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศมาตั้ ง แต่ ป ี 2004 ผ่ า นการใช้
พลังงานหมุนเวียน การประหยัดพลังงาน น�ำ
การออกแบบเพื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มมาใช้ ใ นร้ า น
พร้อมกับวางแผนให้ทุกร้านรีไซเคิล ควบคุม
การจัดเก็บขยะ และเสิร์ฟเครื่องดื่ม 5% ใน
ถ้วยที่ใช้ซ�้ำได้มาตั้งแต่ปี 2015
ลูกค้าของสตาร์บัคส์มักจะสัมผัสได้ถึงการ
ใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมของกาแฟเชนดังแห่งนี้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผ่านถ้วยเพือ่ สิง่ แวดล้อม ที่
ด�ำเนินการมาตั้งแต่ปี 1997 พัฒนากระดาษ
สวมแก้วรีไซเคิลแทนการใช้แก้วซ้อนกันเพื่อ
ป้องกันไม่ให้ลูกค้าสัมผัสเครื่องดื่มร้อน ต่อมา
ในปี 2006 ได้เปิดตัวถ้วยกระดาษส�ำหรับ
เครื่องดื่มร้อนที่ท�ำจากเยื่อกระดาษผ่านการ
บริโภคแล้ว 10% เป็นรายแรกในอุตสาหกรรม
รวมทั้งส่วนลด 10 บาท ส�ำหรับการน�ำถ้วย
กาแฟแบบใช้ซำ�้ ได้หรือแก้วน�ำ้ ทัมเบลอร์มาใส่
เครือ่ งดืม่ แทน อีกทัง้ ยังเริม่ โครงการ Grounds
for Your Garden ในปี 1995 แจกถุงบรรจุ
กากกาแฟหนัก 5 ปอนด์ (2.27 กิโลกรัม) ให้
ลูกค้าหรือผู้สนใจน�ำไปเป็นปุ๋ยบ�ำรุงดิน ฯลฯ
ไม่เพียงเท่านี้ ปัจจุบันเรายังได้เห็นการ
ร่วมมือกันของเอกชนกับรัฐบาลในโครงการ
ระดั บ โลกอย่ า ง Breakthrough Energy
Coalition ที่บิลล์ เกตส์ พร้อม 28 ผู้พัฒนา
นวัตกรรมเน็ตเวิร์กระดับสูงอย่าง Amazon,
LinkedIn, Salesforce.com, Facebook ฯลฯ
จาก 10 ประเทศทั่วโลกมาร่วมลงนามเป็น
พันธมิตรที่ลงทุนด้านพลังงานสะอาดร่วมกับ
หน่วยงานรัฐบาล เพื่อร่วมลงทุนในบริษัทที่มี
โอกาสสูงสุดในการพัฒนาพลังงานที่ปล่อย
คาร์บอนเป็นศูนย์อย่างยัง่ ยืน เปิดโอกาสให้ทกุ
คนได้ใช้พลังงานนีใ้ นราคาประหยัด ทัง้ ยังเปิด
ตัวโครงการ Mission Innovation ซึง่ เป็นการ
ร่วมมือของรัฐบาลกว่า  15 ประเทศ ในการ
ยกระดับการวิจัยและพัฒนาพลังงานขั้นต้น
เพื่อบุกเบิกเทคโนโลยีที่สามารถน�ำไปพัฒนา
สู่พลังงานทางเลือกที่หลากหลายในอนาคต
วันนีเ้ ทรนด์ธรุ กิจยัง่ ยืนจึงไม่ได้เป็นแค่เพียง
กลยุทธ์ส�ำหรับดึงดูดผู้บริโภค หากในฐานะ
พลเมืองของโลก หน้าที่และพันธกิจหลักของ
ทุกคนคือ การช่วยกันคนละไม้คนละมือ ดูแล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เราอยู่ร่วมกัน
เพื่อโลกยั่งยืน
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INSPIRED LIVING
เรื่อง : WM

E-Books
ECO DESIGN THAI THAI
(E-Book Free Download)
พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร

เราคุ้นเคยกันดีว่า  ท็อป - พิพัฒน์ อภิรักษ์
ธนากร นอกจากสวมบทบาทของพิธีกรหนุ่ม
แล้ว เขายังเป็นเจ้าของร้านอีโค่ช็อป ร้านค้า
เชิงดีไซน์และสิง่ แวดล้อม ตลอดระยะเวลาการ
ท�ำงานในวงการ ECO Design ท็อปมีโอกาส
ได้พูดคุยและท�ำความรู้จักกับผู้ประกอบการ
หลายๆ คน  (ซึง่ บางคนคือผูผ้ ลิตสินค้าวางขาย
ในร้าน ECO Shop ด้วยเช่นกัน) จนเกิด
แนวคิดผลิตหนังสือที่รวบรวมแนวคิดการท�ำ
ธุรกิจเพือ่ สังคม โดยใช้การออกแบบทีค่ ำ� นึงถึง
สิ่งแวดล้อมเป็นตัวน�ำ ในเล่ม ECO DESIGN
THAI THAI เราจะได้เรียนรูต้ วั อย่างของความ
ส�ำเร็จในการท�ำธุรกิจเพื่อสังคมตั้งแต่องค์กร
ขนาดเล็กพอดีตัว ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่
อ่านจบแล้วรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้ ก�ำลังทํา
หน้าทีเ่ หมือนเป็นบันไดขัน้ แรกในการเลือกทํา
ธุรกิจรูปแบบใหม่ทไี่ ม่ใช่มองเพียงแค่ตวั เราเอง
เท่านัน้ ทีจ่ ะอยูร่ อดบนโลกใบนี  ้ แต่เราสามารถ
สร้างการเติบโตไปพร้อมกับทําให้สังคมและ
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ อ ยู ่ ร อบตั ว เราดี ขึ้ น ได้ ด ้ ว ย
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ดาวน์โหลดได้ฟรีจากหน้าเพจ https://www.facebook.com/ecoshopcommon.bangkok/

วัตถุดิบแต่ละอย่างที่น�ำมาท�ำอาหารอย่าง
ละเอี ย ดไปจนถึ ง ต้ น ทางชุ ม ชนเกษตรกรที่
ปลูกผัก ชาวประมงที่จับปลาอวน มุ่งเน้น
การท�ำอาหารแต่ละจานเป็น Zero Waste  
เบื้องหลังความอร่อยคือ ความอยู่รอดอย่าง
ยั่งยืนของเหล่าผู้ผลิตวัตถุดิบเหล่านั้นให้มี
อาชีพ มีรายได้ไปเลี้ยงครอบครัว และจะดี
แค่ไหนถ้าคุณได้สัมผัสรสแท้ของอาหารและ
ประสบการณ์แปลกใหม่
สถานทีจ่ ดั งาน : SNP Headquarter ตึกอิตลั ไทย
(40 ที่นั่ง)
ราคา 4,000 บาท ต่อ 1 ท่าน
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ สยามสมาคม
http://www.sustainablebrandsbkk.
com/good-dining/about/

ภาพประกอบจาก : unsplash.com

กระแสของเทรนด์ Chef Table เดินทาง
มาถึงความยั่งยืนแล้ว… เมื่อปลายเดือน
กันยายน 2560 ที่ผ่านมา  โปรเจ็กต์ดีงาม
อย่าง Sustainable Brands Bangkok ได้
จัดอีเวนต์ตอ่ ยอด โดยน�ำมือ้ ดินเนอร์รปู แบบ  
Sustainable Chef Table มาส่งตรงถึง
ผู้บริโภค 2 เชฟ 2 วัย อย่างเชฟแบล็ค ภาณุภน บุลสุวรรณ เจ้าของร้าน Blackitch
Artisan Kitchen ที่ เ ชี ย งใหม่ และ
พงษ์พิพัฒน์ อิศรเสนา  ณ อยุธยา  ที่จะ
วางหมวก CEO ของดอยค�ำชัว่ คราว แล้วมา
จับตะหลิวท�ำอาหารสไตล์ Chef Table
ร่วมกัน โดยเชฟทัง้ สองจะโชว์การท�ำอาหาร
ให้แขกทีละเมนู พร้อมกับบอกเล่าที่มาของ

และใครที่ ก� ำ ลั ง มองหาการเริ่ ม ต้ น ธุ ร กิ จ
แนวคิดใหม่ นี่อาจเป็นบันไดขั้นแรกของการ
ท�ำธุรกิจในรูปแบบใหม่... ของคุณก็ได้นะ

ตลอดช่วงชีวิตของคนเรา มักทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่
ไปกับการสร้าง ‘ความมั่นคง’ ให้กับชีวิต
และวิ่งตามล่า ‘ความฝัน’ ของตัวเองแต่มักจะลืมไปว่า
สิ่งสำ�คัญที่จะนำ�เราไปสู่ ‘ความมั่นคง’ ที่แท้จริงในชีวิต
และเป็นพลังช่วยสาน ‘ฝันที่ยิ่งใหญ่’ ของเราให้เป็นจริงได้
คือ ‘ความรักและการปรารถนาดี’ ที่เรามีให้กันและกัน
เมื่อใดที่เรามี ‘ความรักและการปรารถนาดี’ ให้กัน
เราจะมองข้ามถึงความแตกต่างทั้งหลายทั้งปวง
ได้เข้าถึงสัจธรรมของสรรพสิ่งและเห็นตัวตนที่แท้จริงของเรา
เมื่อนั้นเราจะเข้าถึงความสุขที่แท้จริง
และพบกับชีวิตที่น่าอัศจรรย์ใจนี้ไปด้วยกันได้

นายศุภชัย เจียรวนนท์
ประธานคณะผู้บริหาร
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด
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