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เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

SUPPLY CHAIN TRACEABILITY FOR SUSTAINABILITY

‘ลดพลาสติก ยืดอายุโลก’

SUSTAINABLE DEVELOPMENT
SD Story : สฤณี อาชวานันทกุล

Creating a Better Life : ศุภชัย เจียรวนนท์

Open Mind : จักรชัย โฉมทองดี

“ซัพพลายเชนเป็นเรื่องความยั่งยืน
เพราะเป็นความเสี่ยงในการทำ�ธุรกิจ”

วิธีการสร้าง ‘ห่วงโซ่อุปทาน’ (Supply Chain)
ที่มีความรับผิดชอบในยุคโลกาภิวัตน์ 4.0

‘วิสัยทัศน์’ และ ‘ความจริงใจ’…
กุญแจแก้ปัญหาซัพพลายเชน
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EDITOR’S NOTE
ไขความลับการจัดห่วงโซ่อุปทานโปร่งใสและยั่งยืน
“อโรคยา ปรมาลาภา ความไม่มโี รค เป็นลาภอันประเสริฐ” เป็นสิง่ ทีท่ กุ คนบนโลกใบนีแ้ สวงหา
‘โรคา’ หรือโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้น ไม่เพียงเกิดจากสังขารที่เสื่อมถอย ร่างกายที่อ่อนแอจาก
สภาพอากาศและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเท่านั้น ‘อาหาร’ ที่เราบริโภคเข้าไปทุกวัน
ยังเป็นต้นเหตุการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ตามมาได้
จะดีแค่ไหน!!! ถ้าเราบริโภคอาหารด้วยความมั่นใจว่า ‘ปลอดภัย’ และยังมั่นใจได้อีกว่า ไม่ได้
สร้างผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เพราะผู้บริโภคในปัจจุบันคาดหวังความรับผิดชอบตลอดห่วงโซ่อุปทาน... ถ้าท�ำให้เขารู้
ถึงแหล่งทีม่ าของวัตถุดบิ สถานทีผ่ ลิต กระบวนการผลิตตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ ไปจนถึงปลายน�ำ้ ก็จะยิง่ ท�ำให้
เกิดความมั่นใจมากขึ้น
การบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างโปร่งใส จึงเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของธุรกิจที่ต้องให้ความ
ส�ำคัญและหาแนวทางพัฒนาน�ำไปสูค่ วามยัง่ ยืน เพือ่ สร้างให้เกิดความมัน่ คงตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน
วารสารบัวบานฉบับนี้ ได้น�ำเสนอแนวคิดการจัดการห่วงโซ่อุปทานด้วยความรับผิดชอบของ
คุณศุภชัย เจียรวนนท์ CEO เครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึง่ ได้บอกว่า มีการคาดการณ์ประชากรโลกจะเพิม่
เป็น 9 พันล้านคน ภายในปี 2593 นั่นหมายถึง การผลิตอาหารจะเพิ่มขึ้นมหาศาล น�ำไปสู่ความ
ท้าทายในการจัดการน�ำ้ การใช้ทดี่ นิ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่ไม่สมดุล ซึ่งการจะสร้างให้เกิดความสมดุลได้นั้นทุกภาคส่วนต้องร่วมกันและมุ่งมั่นในการ
ตรวจสอบย้อนกลับและท�ำให้เกิดความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทาน (รายละเอียดเพิ่มเติมใน
Creating a Better Life)
มีตัวอย่างของซีพีเอฟในฐานะผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของโลก ให้ผู้บริโภคตรวจสอบย้อนกลับ
อาหารที่ผลิตผ่าน QR Code ที่ติดไว้บนซองบรรจุภัณฑ์กว่า 1,467 ผลิตภัณฑ์ และจะขยาย
ให้ครบทุกผลิตภัณฑ์ในปี 2563 และยังได้รับซื้อข้าวโพดในระบบตรวจสอบย้อนกลับ ‘ไม่เขา
ไม่เผา เราซื้อ’ เพื่อรับซื้อในแหล่งที่ถูกต้อง ตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบ ช่วยแก้ปัญหาการ
บุกรุกพื้นที่ และยังช่วยลดปัญหาหมอกควันจากการเผาของเกษตรกรได้อีกด้วย (รายละเอียด
เพิ่มเติมใน Think Forward)
ภายในเล่มนี้ยังมีตัวอย่างของ ‘เนสท์เล่’ ที่มีนโยบายจัดหาโกโก้อย่างยั่งยืน หลังจากเผชิญ
วิกฤติถกู โจมตีกรณีการใช้แรงงานเด็กในไร่โกโก้ ตัวอย่างการรวมตัวของ 40 องค์กรธุรกิจ ในนาม
สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย เพือ่ ขับเคลือ่ นให้เกิดการท�ำธุรกิจบนพืน้ ฐาน
ของความยั่งยืน และไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
นอกจากนี้ ยังมีตัวอย่างกรณีของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารทะเลถูกสื่อต่างชาติโจมตีเรื่อง
การใช้แรงงานไม่เหมาะสม จึงได้รวมตัวตั้งกลุ่ม Seafood Task Force เพื่อให้มีการทวนสอบ
แหล่งที่มาของสินค้าทางทะเลได้ พร้อมทั้งพัฒนาแนวทางการใช้แรงงานที่ดีในทุกกระบวนการ
ของห่วงโซ่อปุ ทาน ท�ำให้อตุ สาหกรรมการเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ และประมงไทยมีความยัง่ ยืนมากขึน้
(รายละเอียดเพิ่มเติมใน SD Story)
อย่างไรก็ตาม การท�ำธุรกิจให้ยงั่ ยืน ต้องกลับไปดูทหี่ ว่ งโซ่อปุ ทาน มองให้ครบทัง้ กระบวนการ
และต้องมองเลยไปถึงทุกบริษัท ทุกองค์กร ที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของเรา ต้องท�ำให้เกิดความ
โปร่งใส มีการแบ่งปันความรับผิดชอบ ให้ความส�ำคัญกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม
รวมทั้งสิทธิของแรงงานด้วย
วันนี้ นอกจาก “อโรคยา ปรมาลาภา : ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ” แล้ว เราต้องมา
ช่วยกันท�ำให้เกิดความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้ ‘สิ่งแวดล้อมปลอดภัย ไร้โรคา พาสังคม
ยั่งยืน’ ซึ่งจะเป็นลาภอันประเสริฐของประชากรทุกคนบนโลกใบนี้
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 จากปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกทั้งหมด 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
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด
อาคารทรูทาวเวอร์ ชั้น 25 เลขที่ 18
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2858-6286,
0-2858-2964, 0-2858-6254
โทรสาร : 0-2858-2977
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
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THINK FORWARD
เรื่อง : Greentea

นวัตกรรม ‘ไม่เขา ไม่เผา เราซื้อ’
เพื่อการปลูกข้าวโพดยั่งยืน

วันนี้ ‘ข้าวโพด’ ถูกสังคมมองว่าท�ำให้เกิด
การบุกรุกป่าและท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติ
และเป็นต้นตอของปัญหาหมอกควัน
แต่ในความเป็นจริง ข้าวโพดเป็นพืชไร่
ทีส่ ำ� คัญต่อเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมาก ปัจจุบนั
มีการพัฒนาเมล็ดพันธุท์ กี่ า้ วหน้ามาก สามารถ
ปลูกได้ในพื้นที่น�้ำน้อย เราจึงเห็นข้าวโพด
ปลูกได้แทบจะทุกภาคของประเทศ ทัง้ ในพืน้ ทีร่ าบ
และพื้นที่เขา
ภาคเหนือเป็นพื้นที่หนึ่งที่เกษตรกรนิยม
ปลูกข้าวโพดเป็นหลัก เพราะเกษตรกรไม่มี
ทางเลือกมากนัก เนื่องจากเกิดและโตอยู่ใน
สภาพพื้ น ที่ เ ขา ประสบปั ญ หาขาดแคลน
แหล่งน�้ำเพาะปลูก ครั้นจะท�ำปศุสัตว์ พื้นที่
ก็ไม่อ�ำนวย จึงต้องเลือกพืชไร่ที่ปลูกง่าย และ
ไม่ต้องการน�้ำมากอย่าง ‘ข้าวโพด’
แต่การปลูกข้าวโพดต้องใช้เงินลงทุน ต้อง
มีพื้นที่ส�ำหรับการปลูก เกษตรกรต้องกู้หนี้
ยืมสินซึง่ เป็นภาระหนัก ท�ำให้เกษตรกรต้องบุกรุก
พื้นที่เพื่อน�ำไปปลูกข้าวโพด ดังนั้น การจะ
ท� ำ ให้ เ กิ ด กระบวนการที่ จ ะช่ ว ยลดพื้ น ที่

การปลูกได้ก็ต้องใช้ Market Driven โดย
รับซื้อผลผลิตที่เป็นพรีเมียม
การที่จะท�ำแบบนั้นได้จะต้องมีเทคโนโลยี
ที่ บ อกให้ เ รารู ้ แ หล่ ง ที่ ม าของวั ต ถุ ดิ บ
เครือเจริญโภคภัณฑ์จงึ ริเริม่ ท�ำโครงการ ‘ไม่เขา
ไม่เผา เราซื้อ’ รับซื้อข้าวโพดที่ปลูกในพื้นที่
ทีถ่ กู ต้อง มีเอกสารสิทธิ์ ไม่บกุ รุกพืน้ ทีป่ า่ หรือ
ท�ำลายห่วงโซ่คณ
ุ ค่า และไม่สง่ เสริมให้เกษตรกร
เผาตอซังหรือเศษวัสดุทางการเกษตรซึง่ ก่อให้เกิด
ปัญหาหมอกควันตามมา
ทัง้ นี้ เกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมต้องลงทะเบียนใน
ระบบตรวจสอบย้อนกลับ หรือ Traceability
ด้วยบัตรประชาชนหรือสมุดทะเบียนเกษตรกร
พร้อมแนบเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท�ำกิน โฉนด
ที่ดิน หนังสือรับรองการท�ำประโยชน์ในที่ดิน
พร้ อ มกรอกข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว ข้ อ มู ล พื้ น ที่
เพาะปลูก สถานทีเ่ พาะปลูก และต้องปรับปรุง
ข้อมูลทุกครั้งที่มีการซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลง
ข้อมูล ฯลฯ
‘ระบบตรวจสอบย้อนกลับ’ ท�ำให้รู้แหล่ง
ที่มาของข้าวโพด ตรวจสอบไปยังเกษตรกร

ผู้ปลูกและพื้นที่เพาะปลูกได้อย่างชัดเจน เป็น
เครื่องมือที่สนับสนุนคู่ค้าให้ท�ำธุรกิจภายใต้
นโยบายการจัดหาอย่างยัง่ ยืน และคูค่ า้ ธุรกิจเอง
ก็จะมีส่วนส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกข้าวโพด
ในพื้นที่ถูกกฎหมายอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาต้องใช้เทคโนโลยี
เข้ า มาช่ ว ยและต้ อ งพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
อนาคตจะต้ อ งพั ฒ นาไปให้ ถึ ง เทคโนโลยี
ดาวเที ย ม และจี พี เ อส เมื่ อ ถึ ง ตอนนั้ น เรา
สามารถติดตามกระบวนการขนส่งได้อย่าง
แม่นย�ำยิ่งขึ้น
‘ไม่เขา ไม่เผา เราซื้อ’ ไม่เพียงบอกให้เรา
รู้ว่าข้าวโพดที่รับซื้อมาจากแหล่งผลิตใด ใน
พื้นที่ที่ถูกต้องหรือไม่ ยังเป็นการส่งเสริมการ
ท�ำธุรกิจด้วยความยั่งยืน ป้องกันการใช้ที่ดิน
อย่ า งผิ ด กฎหมาย และยั ง ช่ ว ยลดปั ญ หา
หมอกควันในภาคเหนือได้อีกด้วย
นี่เป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่ทุกภาคส่วน
ต้องร่วมด้วยช่วยกันสร้างกระบวนการซือ้ ขาย
ที่ถูกต้อง เพื่อส่งเสริมการท�ำธุรกิจที่ยั่งยืน
ต่อไปในอนาคต
HEART

������ 10.indd 3

HEALTH

HOME

03

7/26/2562 BE 1:12 PM

CREATING A BETTER LIFE
โดย : นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์

วิธีการสร้าง ‘ห่วงโซ่อุปทาน’ (Supply Chain)
ที่มีความรับผิดชอบในยุคโลกาภิวัตน์ 4.0

ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่า
จะอยูท่ ใี่ ดบนโลกใบนี้ ล้วนพึง่ พาห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
เพื่อการส่งมอบสินค้าและบริการไปทั่วโลก
แบบไร้รอยต่อร่วมกันทั้งสิ้น
ห่วงโซ่อปุ ทานทัว่ โลกล้วนเกีย่ วพันกับชีวติ
รวมถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของบรรดาธุรกิจต่างๆ เกษตรกร และผูบ้ ริโภค
จ�ำนวนมาก ความรับผิดชอบและการแสดงออก
ถึงหน้าทีจ่ งึ เป็นสิง่ ส�ำคัญซึง่ พวกเขาต้องยึดถือ
นั่ น คื อ ต้ อ งแน่ ใ จว่ า ห่ ว งโซ่ อุ ป ทานทั่ ว โลก
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มีบทบาทในการบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อม
และสังคม ตลอดจนยังประโยชน์แก่ทุกชีวิต
ในห่วงโซ่คุณค่านั้น
ในภูมภิ าคเอเชียเอง นอกจากความท้าทาย
ซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานและความ
จ�ำเป็นในการหาแนวทางบริหารจัดการให้สอดคล้อง
กั บ นโยบายทางการเมื อ ง การค้ า และ
เศรษฐกิจที่ซับซ้อนแล้วนั้น ยังมีความท้าทาย
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ห่วงโซ่
อุปทานโลกมีส่วนเกี่ยวโยงด้วยอีกมากมาย

อี ก ทั้ ง มลพิ ษ พลาสติ ก ที่ เ ป็ น อี ก หนึ่ ง ปั ญ หา
ส�ำคัญที่มีข้อมูลจากผลการศึกษาวิจัยระบุว่า
5 ประเทศในภูมิภาคนี้ทิ้งขยะพลาสติกลงสู่
มหาสมุทรรวมกันมากกว่าประเทศอืน่ ๆ ในโลก
ที่เหลือ
มลพิษทางอากาศและน�้ำที่รุนแรงท�ำให้
บางเมืองในทวีปเอเชียเป็นสถานที่ซึ่งมีมลพิษ
มากที่สุดในโลก ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อ
สภาพอากาศอันรุนแรงและระดับน�ำ้ ทะเลทีส่ งู ขึน้
การใช้แรงงานทาสในปัจจุบนั ก็ยงั คงส่งผลกระทบ
ต่ อ ห่ ว งโซ่ อุ ป ทานทั่ ว โลก ซึ่ ง มี ผ ลกั บ คน
กว่า 40 ล้านชีวิต โดย 2 ใน 3 ของจ�ำนวน
ผู้ได้รับผลกระทบอยู่ในทวีปเอเชีย
การแก้ปญ
ั หาบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก ของเสีย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิทธิ
แรงงาน ถือเป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญอันดับแรก
แต่ด้วยความซับซ้อนของห่วงโซ่อุปทานโลก
สิง่ เหล่านีก้ เ็ ป็นปัญหาทีซ่ บั ซ้อนส�ำหรับองค์กร
ต่างๆ ในการแก้ไขเช่นกัน ไม่เพียงเท่านั้น
ประชากรโลกซึ่งคาดว่าจะแตะ 9 พันล้านคน
และการผลิตอาหารโลกทีจ่ ะต้องเพิม่ ขึน้ 60%
ภายในปี 2593 จากการคาดการณ์ ข อง
องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ
อุปสงค์ซึ่งเพิ่มขึ้นนี้จะผลักดันให้ปริมาณการ
ผลิตอาหารสูงขึ้นอย่างมหาศาล อันจะน�ำไปสู่
ความท้าทายอื่นๆ อาทิ อุปทานน�้ำ การใช้
ประโยชน์จากที่ดิน การตัดไม้ท�ำลายป่า และ
ความหลากหลายทางชีวภาพอันเกินดุล การ
สร้างดุลยภาพของความต้องการเหล่านีจ้ ำ� เป็น
ต้องมีความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจอันแน่วแน่ตอ่ การตรวจสอบ
ย้อนกลับ และความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทาน
เราสามารถช่วยเพิ่มความโปร่งใสให้กับ
ห่ ว งโซ่ อุ ป ทานทั่ ว โลกผ่ า นความร่ ว มมื อ
ระหว่างภาครัฐกับเอกชน การใช้ประโยชน์จาก
นวั ต กรรมและกระบวนการในการใช้

HOME

7/26/2562 BE 1:13 PM

เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั รวมถึงการฝึกอบรมบุคลากร
และซัพพลายเออร์ เราเชื่อว่าภาคธุรกิจต่างๆ
สามารถท�ำงานร่วมกับรัฐบาล รวมถึงองค์กร
สาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการ
แก้ ป ั ญ หามากมายที่ ห ่ ว งโซ่ อุ ป ทานทั่ ว โลก
ก�ำลังเผชิญอยู่ ผ่านช่องทางทั้ง 3 นี้
ประการแรก เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า
ความท้ า ทายด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและแรงงาน
ซึ่งกล่าวถึงก่อนหน้านี้ไม่สามารถแก้ไขได้ง่าย
โดยองค์กรใดหรือประเทศใดเพียงล�ำพัง ทว่า
ต้องการความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน
ทัว่ โลก สิง่ นีค้ อื แรงจูงใจให้กลุม่ ซีพเี ป็นหัวหอก
ในสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่ง
ประเทศไทยขององค์การสหประชาชาติ เพื่อ
ผลักดันโครงการด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน
สิ่ ง แวดล้ อ ม และการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
เครือข่ายนีเ้ ติบโตขึน้ ในระยะเวลา 1 ปีทผี่ า่ นมา
จนปัจจุบันมีบริษัท 40 แห่งในประเทศไทย
ท�ำงานร่วมกับรัฐบาลเพือ่ ส่งเสริมการด�ำเนินการ
ตามหลักปฏิบัติขององค์การสหประชาชาติ
ว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนในการประกอบ
กิจการผ่านการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน
การหารือ และการฝึกอบรม เพื่อส่งเสริม
ให้ มี แ นวทางปฏิ บั ติ ที่ ยั่ ง ยื น เพิ่ ม มากขึ้ น ใน
อุตสาหกรรมอาหารทะเล เราได้เห็นผลการ
ด�ำเนินงานของ Seafood Taskforce หรือ
พันธมิตรความร่วมมือระหว่างบริษัทค้าปลีก
อาหารทะเลชั้ น น� ำ จากสหรั ฐ อเมริ ก ากั บ
สหภาพยุโรป ผู้ผลิตอาหารทะเลไทย และ
องค์กรระหว่างประเทศอิสระ ในการพัฒนา
และส่งเสริมระบบตรวจสอบย้อนกลับ รวมถึง
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมตลอด
ห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเล เพื่อหาแนวทาง
แก้ปัญหาการท�ำประมงเกินขนาด
นอกจากนีเ้ ราเห็นถึงความส�ำคัญของการมี
คณะพั ฒ นาระบบการผลิ ต สิ น ค้ า และ
ผลิตภัณฑ์ประมงไทย (Thai Sustainable
Fisheries Roundtable หรือ TSFR) ซึ่ง
เป็ น การรวมตั ว กั น ของบรรดาสมาคม
อุ ต สาหกรรมการประมง องค์ ก รเพื่ อ การ
ท�ำการประมงอย่างยัง่ ยืน และกองทุนสัตว์ปา่ โลก
สากลประจ�ำประเทศไทย เพือ่ พัฒนาแนวทาง
การจับปลาอย่างยั่งยืนในอ่าวไทย และทะเล
อันดามันด้วย
ประการที่สอง เทคโนโลยี กระบวนการ
ในการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และนวัตกรรม ยังเป็น
ก�ำลังส�ำคัญในการน�ำความสามารถด้านการ
ตรวจสอบย้อนกลับมาใช้ในห่วงโซ่อุปทาน

ทัว่ โลกได้มากขึน้ เราได้เห็นผลกระทบเชิงบวก
อย่างมหาศาลจากเทคโนโลยีการผสมผสาน
ชัน้ สูง อาทิ หุน่ ยนต์ การตรวจสอบแบบเรียลไทม์
และเซ็ น เซอร์ เ พื่ อ ช่ ว ยให้ ฟ าร์ ม ไก่ แ ละไข่
ฟาร์มสุกรแบบผสมผสาน และโรงงานผลิต
ถูกสุขอนามัยและเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมมากขึน้
ระบบดาวเทียมช่วยให้เกษตรกรหาท�ำเล
พื้นที่เพาะปลูกที่เหมาะสมได้ ส่วนอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่สามารถเชื่อมโยงกันได้
ด้วยอินเทอร์เน็ต (IoT) ก็จะช่วยให้ระบบ
ชลประทานจัดการการใช้นำ�้ ได้ดขี นึ้ ในขณะที่
เครือข่ายการเก็บข้อมูลแบบบล็อกเชนช่วยให้
ห่วงโซ่อุปทานมีความโปร่งใส โดยท�ำให้ผู้ซื้อ
และผู ้ ข ายสามารถติ ด ตามสิ น ค้ า ได้ ต ลอด
กระบวนการผลิต กล่าวถึงการวิจยั และพัฒนา

ผมเชื่อว่าภาคธุรกิจ
จำ�เป็นต้องมีบทบาท
ในการส่งเสริมห่วงโซ่
อุปทานอันยั่งยืน และ
เราจำ�เป็นต้องกำ�หนด
เหตุผลทางธุรกิจ
(Business Case)
เพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทาน
ที่มีความรับผิดชอบ
อย่างต่อเนือ่ งในเทคโนโลยีดาวเทียม เทคโนโลยี
ชีวภาพ นาโนเทค และหุ่นยนต์ ยังได้แสดง
ให้เห็นว่าเมื่อมีการปรับใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสมแล้ว อาจมีผลอย่างมากในการช่วย
ให้เราเข้าใจโรคภัยต่างๆ ทีเ่ กิดกับสัตว์ ระบาดวิทยา
รวมถึงวงจรชีวิตของสินค้า เพื่อรับประกันว่า
ฟาร์มของเรามีความยั่งยืนมากขึ้น
ประการสุดท้าย การฝึกอบรมและการ
มีส่วนร่วมของพนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียตลอดทัง้ ห่วงโซ่อปุ ทาน มีบทบาทส�ำคัญ
ในการประกันว่ามีการน�ำหลักการความรับผิดชอบ
มาใช้ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เราได้เห็นความ

ส�ำคัญของการมีสว่ นร่วมของผูน้ ำ� รุน่ ใหม่ และ
นั่นคือเหตุผลที่เราฝึกอบรมบุคลากรให้เป็น
ตัวแทนของความยัง่ ยืน และให้อำ� นาจแก่พวกเขา
ให้ น� ำ ความรู ้ แ ละเป้ า หมายกลั บ ไปพั ฒ นา
ภาคส่วนต่างๆ ของธุรกิจ เราได้ก่อตั้งสถาบัน
ผู ้ น� ำ เครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ เพื่ อ ฝึ ก อบรม
ผูบ้ ริหารรุน่ ใหม่ในแต่ละปีเกีย่ วกับการบริหาร
จัดการธุรกิจไปพร้อมกับการเห็นคุณค่าของ
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม เราให้ พ วกเขา
ได้ลงมือท�ำโครงการธุรกิจจริงเพื่อเปิดโอกาส
ให้พวกเขาได้แสดงออกถึงวิธีคิดใหม่ๆ รวมถึง
มีความเข้าใจในผลลัพธ์ทางสังคมหรือคุณค่า
ต่อสังคมของธุรกิจของเรา เป็นเรื่องส�ำคัญ
ที่จะต้องค�ำนึงถึงทิศทางใหม่ๆ ของเหล่านวัตกร
ผูม้ องเห็นประโยชน์จากการเปลีย่ นแปลง (Disruptor)
พนักงาน และผู้บริโภครุ่นต่อไปของเรา เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของพวกเขา และ
ปรับตัวเข้ากับการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมครัง้ ที่ 4
ภาคธุรกิจสามารถเป็นก�ำลังให้เกิดสิ่งดีๆ
ในห่ ว งโซ่ อุ ป ทานโลกได้ หากเราเร่ ง สร้ า ง
พันธมิตรที่มีประสิทธิภาพให้ก้าวหน้าอย่าง
มั่นคง รวมถึงใช้ประโยชน์จากกระบวนการ
ในการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และเทคโนโลยี และ
ฟังเสียงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา
ผมเชือ่ ว่าภาคธุรกิจจ�ำเป็นต้องมีบทบาทใน
การส่งเสริมห่วงโซ่อปุ ทานอันยัง่ ยืน และเราจ�ำเป็น
ต้องก�ำหนดเหตุผลทางธุรกิจ (Business Case)
เพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานที่มีความรับผิดชอบ
สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกร และผู้จัดส่งสินค้า
วัตถุดบิ (Supplier) ยินดีและเต็มใจเป็นผูจ้ ดั ส่ง
ผลิตภัณฑ์วัตถุดิบที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น
รวมถึงส่งเสริม สนับสนุน ให้บริษัทต่างๆ
ตลอดห่วงโซ่อุปทานของเราด�ำเนินการตาม
แนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
มีความรับผิดชอบมากขึ้น และทั้งหมดนี้คือ
ด้วยการท�ำงานร่วมกันเท่านั้นจะท�ำให้เรา
สามารถสร้างความแตกต่างสู่สิ่งที่ดีกว่าได้
อย่างแน่นอน ซึ่งหมายถึงการสร้างแรงจูงใจ
ให้บรรดาเกษตรกรและซัพพลายเออร์มคี วาม
รับผิดชอบมากขึ้น รวมถึงสนับสนุนให้บริษัท
ต่างๆ ตลอดห่วงโซ่อปุ ทานของเรายึดแนวทาง
ปฏิบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความ
รับผิดชอบมากขึ้น มันคือการท�ำงานร่วมกัน
เพื่อรังสรรค์สิ่งที่แตกต่าง
ที่มา : World Economic Forum
https://www.weforum.org/agenda/2019/07/how-to-create-responsible-supply-chains-in-the-age-of-globalization-4-0/?fbclid=IwAR26dTdNJIMZUxxdE2fIoxpCSTIyBtqYjAIMWDr0CLfcSy7rrDvdOwhUC-o
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SD STORY
เรื่อง : กองบรรณาธิการ ภาพ : เนาวรัตน์ และถนอมศักดิ์ บุญวิภาส

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน
กะเพราไก่ราดข้าวหนึง่ จานทีเ่ รามักสัง่ หรือท�ากินเองบ่อยๆ ในแต่ละมือ้ นัน้ รูห้ รือไม่วา่ มีอะไรเกิดขึน้ บ้างในระหว่างทางก่อนจะมาเป็นอาหารประจ�า
จานโปรด
กะเพรา - เป็นหนึ่งในพืชที่มีสารตกค้างมากที่สุด จากการส�ารวจของเครือข่ายเตือนภัยสารก�าจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) เมื่อปี 2560 โดยมีมากกว่า
กะหล�่าปลีและพริกแดง และมีสารพิษตกค้างเกินมาตรฐานถึง 64% ซึ่งหนึ่งในสารตกค้างที่พบคือ พาราควอต ซึ่งเป็นสารก�าจัดวัชพืช
ไก่ - เมื่อปี 2559 คนงาน 14 คน ฟ้องร้องฟาร์มไก่แห่งหนึ่งที่ จ.ลพบุรี ว่าถูกบังคับให้ท�างานวันละ 20 ชั่วโมง และต้องนอนในเล้าไก่เพื่อแลกกับ
ค่าจ้างวันละ 230 บาท โดยไม่มีวันหยุดประจ�าปี ไม่มีประกันสังคม
เกษตรกรบางพื้นที่บุกรุกป่าต้นน�้าในการปลูกข้าวโพดเพื่อส่งขายให้บริษัทน�าไปท�าอาหารเสี้ยงสัตว์ ท�าให้บางจุดกลายเป็นเขาหัวโล้น และยังเป็น
ต้นเหตุของหมอกควันพิษจากการเผาซังข้าวโพดปรับพื้นที่
ข้าว - ผลการศึกษาจากอ็อกแฟมพบว่า ถ้าคุณซื้อข้าวราคา 100 บาท จะมีเงินเพียง 2.9 บาทเท่านั้น ที่ตกไปถึงชาวนา*
*ที่มา : ข้อมูลจาก https://www.facebook.com/DearSupermarkets/

เพราะเด็ดดอกไม้ย่อมสะเทือนถึงดวงดาว เช่นเดียวกัน การกระท�าที่เกิดขึ้น ณ ต้นน�้า ย่อมส่งผลกระทบถึงปลายน�้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่า
จะเป็นปัญหาสิง่ แวดล้อม สุขอนามัย สิทธิมนุษยชน การใช้แรงงาน เป็นต้น จึงถือเป็นหน้าทีข่ องบริษทั เจ้าของธุรกิจทีอ่ ยูป่ ลายทางสุดท้ายก่อนส่งสินค้า
ถึงผูบ้ ริโภคทีต่ อ้ งร่วมด้วยช่วยรับผิดชอบอย่างปฏิเสธไม่ได้ เพราะในโลกธุรกิจยุคใหม่ทมี่ กี ารแข่งขันกันอย่างเข้มข้นภายใต้สภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไปอย่างรวดเร็วนั้น การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนถือเป็นหนึ่งในปัจจัยแห่งความส�าเร็จที่แท้จริง
‘บัวบาน’ ฉบับนี้จึงพาทุกคนไปท�าความรู้จักกับ ‘ห่วงโซ่อุปทาน’ ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างต้นน�้าถึงปลายน�้า และความพยายามในการแก้ปัญหา
ซัพพลายเชน อันรวมไปถึงกลไกการตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อสร้างความแข็งแรงตลอดห่วงโซ่อันน�าไปสู่ความยั่งยืนในที่สุด

“ซัพพลายเชนเป็นเรื่อง
ความยั่งยืน เพราะเป็น
ความเสี่ยงในการท�ธุรกิจ”

สฤณี อาชวานันทกุล
เพราะเชื่อในความจ�าเป็นของการมีข้อมูล
ในการขับเคลื่อนและแก้ปัญหาหลากหลาย
ที่เกิดขึ้นในประเทศให้ส�าเร็จลุล่วงและสร้าง
ความยัง่ ยืนได้อย่างแท้จริง เมือ่ 6 ปีกอ่ น ยุย้ สฤณี อาชวานั น ทกุ ล กรรมการผู ้ จั ด การ
ด้านการพัฒนาความรู้ บริษัท ป่าสาละ จ�ากัด
นักวิชาการอิสระ นักเขียน และนักแปลอิสระ
จึงร่วมกับเพือ่ นก่อตัง้ ‘ป่าสาละ’ ขึน้ เพือ่ ท�างาน
วิ จั ย ผลิ ต สื่ อ และจั ด สั ม มนาในประเด็ น
ความยั่งยืนที่ส�าคัญในประเทศไทย ด้วยมุ่ง
จุ ด ประกายให้ เ กิ ด การท� า ธุ ร กิ จ ที่ ยั่ ง ยื น ใน
ประเทศไทย ทั้งนี้ งานวิจัย 2 ผลงานแรกของ
บริษัทนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นห่วงโซ่
อุปทาน ได้แก่ โครงการวิจัย ‘ห่วงโซ่อุปทาน
อุ ต สาหกรรมข้ า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ จ.น่ า น’
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สนับสนุนโดย ส�ำนักงานโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ (UNDP) และส� ำ นั ก งาน
โครงการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง สหประชาชาติ
(UNEP) รวมถึงโครงการวิจัย ‘ห่วงโซ่อุปทาน
อุตสาหกรรมปลาป่น จ.สงขลา’ ทีส่ นับสนุนโดย
Oxfam GB (อังกฤษ) และนัน่ เป็นเหตุผลหลัก
ทีท่ ำ� ให้ ‘บัวบาน’ นัดพูดคุยกับเธอในวันนี้
“งานหลั ก ของบริ ษั ท ป่ า สาละคื อ การ
ท�ำงานวิจัยที่มีเนื้อหาหลากหลาย อย่างใน
ส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับซัพพลายเชน ตอนนีเ้ ราก็ยงั
ท�ำอยู่ เนือ่ งจาก 2 เรือ่ งแรกทีท่ ำ� ตอนตัง้ บริษทั
เมื่อ 6 ปีก่อน คือเรื่องข้าวโพดต้นน�้ำที่น่าน
และห่ ว งโซ่ อุ ป ทานอุ ต สาหกรรมปลาป่ น
สงขลา ก็ยังมีเหตุให้ต้องท�ำต่อเนื่องมาเรื่อยๆ
ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามันเป็นประเด็นที่ซับซ้อน
และยั ง มี ข ้ อ มู ล ที่ ต ้ อ งค้ น หาอี ก มาก เราจึ ง
พยายามท� ำ งานวิ จั ย ที่ เ ป็ น สาธารณะที่ เ มื่ อ
ท�ำเสร็จแล้วใครอยากจะเอาผลการวิจัยไปใช้
ทางไหนก็แล้วแต่เลย เพราะสังคมก็ควรจะเดิน
ด้วยข้อมูลถูกมัย้ ซึง่ ตอนนีป้ ระเทศไทยเรายังขาด
ข้อมูล และขาดแคลนงานวิจัยอีกเยอะมาก”
ความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานในมิติทาง
ธุรกิจ
หากว่ากันตามนิยามความหมาย ห่วงโซ่
อุ ป ทานคื อกิจ กรรมที่แปรสภาพทรัพยากร
ธรรมชาติ วัตถุดิบ และวัสดุอื่นๆ ให้กลายเป็น
สินค้าส�ำเร็จ แล้วส่งไปจนถึงลูกค้าคนสุดท้าย
(End Customer) หรือผู้บริโภค โดยใช้ระบบ
ทั้งของหน่วยงาน คน เทคโนโลยี กิจกรรม
ข้อมูลข่าวสาร และทรัพยากร มาประยุกต์เข้า
ด้วยกัน เพื่อการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือบริการ
จากผู้จัดหาไปยังลูกค้า ดังนั้นจะเห็นว่าใน
กระบวนการตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ กว่าจะไปถึงปลายน�ำ้
แม้จะเกีย่ วข้องกับหลายคน หลายส่วน หลายทอด
หากถึงทีส่ ดุ แล้วภาคธุรกิจซึง่ เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์
สุดท้ายก่อนส่งถึงมือผูบ้ ริโภคนัน้ ควรทีจ่ ะต้อง
มีบทบาทร่วมรับผิดชอบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองของ ยุ้ย-สฤณี
“ความยั่งยืน ถ้ามองจากแว่นของการท�ำ
ธุรกิจต้องมองว่าเป็น ‘ความเสี่ยง’ ยุ้ยคิดว่า
ในเมือ่ ความเร่งด่วนของปัญหาหลายๆ ประเด็น
ทั้งทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมมันค่อนข้าง
ชัดเจน ทั้งปัญหาที่เกิดจากธุรกิจเองมีส่วนก่อ
และปั ญ หาที่ แ ม้ จ ะไม่ ไ ด้ มี ส ่ ว นเชื่ อ มโยง
โดยตรงแต่ ส ่ ง ผลกระทบทางธุ ร กิ จ ท� ำ ให้
ในรอบไม่ถงึ 10 ปีทผี่ า่ นมา คนเริม่ เห็นแล้วว่า
ทีจ่ ริงไม่ใช่วงกลมเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม

ภาพจาก : https://www.landjustice4thai.org

3 วงพันกันในคอนเซ็ปต์ Triple Bottom Line
(TBL - ไตรก�ำไรสุทธิ) แต่เศรษฐกิจอยูใ่ นสังคม
ของมนุษย์ แล้วทั้งหมดก็อยู่ในวงสิ่งแวดล้อม
อี ก ที ห นึ่ ง ซ้ อ นกั น โดยที่ สิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น
กรอบนอกทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ วันนีก้ เ็ ลยมีการรณรงค์
แนวคิ ด ใหม่ ใ ห้ เ ข้ า ใจว่ า ถ้ า สิ่ ง แวดล้ อ ม
ถูกท�ำลาย สภาพอากาศเปลีย่ นแปลงมาก เราจะ
ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ สังคมมนุษย์ก็จะ
อยู่ยากมาก แล้วธุรกิจก็อยู่ไม่ได้
“ถ้าถอยไปในอดีต สัก 10-20 ปีทแี่ ล้ว เวลา
เราคาดหวังให้บริษัทรับผิดชอบกับเรื่องอะไร
ก็ตาม เราอาจจะไม่ได้คาดหวังไปถึงซัพพลายเชน
ของเขา แต่ทกุ วันนีเ้ นือ่ งจากความรุนแรงและ
ความเชื่อมโยงของปัญหา ในเมื่อมีตราสินค้า
ของเขาอยู ่ บ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ข ายให้ กั บ
ผูบ้ ริโภค ทางคนทีใ่ ช้ผลิตภัณฑ์ หรือ End User
ก็เลยไม่ได้คาดหวังความรับผิดชอบในระดับ
บริษัทอีกต่อไป ไม่ใช่แค่โรงงานจะต้องดูแล
พนั ก งานอย่ า งดี ต้ อ งไม่ ป ล่ อ ยสารพิ ษ
ไม่ทำ� ร้ายชุมชน แต่เขาเรียกร้องความรับผิดชอบ
ในระดับทีค่ รอบคลุมหมดทุกระดับของห่วงโซ่
อุปทาน จากเมื่อก่อนเจ้าของธุรกิจอาจไม่รู้
ด้วยซ�้ำว่าอาหารสัตว์ที่ใช้นั้นมีต้นตอวัตถุดิบ
มาจากไหนบ้าง ไม่จ�ำเป็นต้องรู้จักเกษตรกร
ผูป้ ลูกข้าวโพด หรือชาวประมง แต่วนั นีใ้ นเมือ่
โลกเชื่อมโยงกันหมดแล้ว เจ้าของแบรนด์คือ
คนที่ผู้บริโภคคาดหวังว่าจะต้องมีความรู้ว่า
หน้าตาของห่วงโซ่อุปทานตัวเองเป็นยังไง มี
ปัญหาเกิดขึ้นที่จุดไหนบ้าง ดังนั้น ถ้ามอง
ความยั่งยืนในแง่ของธุรกิจก็สามารถลากเส้น
ความเชือ่ มโยงในแต่ละมิตใิ ห้เห็นชัดเลยว่ามัน
กระทบกับตัวธุรกิจยังไง ธุรกิจจึงควรมองว่า
ปั ญ หาซั พ พลายเชนเป็ น ‘ความเสี่ ย งทาง
ธุรกิจ’ เพราะถ้าไม่สนใจว่าเกิดอะไรขึ้นใน

ห่วงโซ่อปุ ทานก็สมุ่ เสีย่ งว่าอาจเจอปัญหาต่างๆ
จนกลายเป็นความเสียหายทางธุรกิจได้
“ดังนัน้ ส่วนตัวมองว่าสุดท้ายแล้วซัพพลายเชน
เป็นเรื่องความยั่งยืนเพราะเป็นความเสี่ยง
ในการท�ำธุรกิจ (Business Risk) จึงต้องมี
บทบาทมากขึ้นในการดูแลซัพพลายเชนให้มี
ความยัง่ ยืน และสุดท้ายบริษทั ทีท่ ำ� เรือ่ งนีก้ อ่ น
ก็อาจจะได้เปรียบคู่แข่ง สร้างความเชื่อถือ
ให้ลูกค้า และเชิญชวนผู้บริโภคให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบซัพพลายเชนไปกับ
องค์กรได้”
วิกฤติซัพพลายเชนในเมืองไทย
“ปั ญ หาซั พ พลายเชนที่ วิ ก ฤติ ส ่ ว นใหญ่
ก็เป็นข่าวไปหมดแล้ว อย่างเช่นปัญหาป่าต้นน�ำ้
ของห่วงโซ่ในเมืองไทยก็มีตั้งแต่เรื่องของการ
ตัดไม้ท�ำลายป่า ส่งผลให้เกิดน�้ำท่วมน�้ำหลาก
รุนแรงกว่าเดิม ปัญหาความแห้งแล้ง ปัญหา
จากพฤติกรรมการเผาท�ำให้เกิดหมอกควัน
ส่วนต้นน�ำ้ ทางทะเลก็มปี ญ
ั หาตัง้ แต่เราจับปลา
เกินขนาดมาเยอะเกินไป มีปญ
ั หาเกีย่ วกับการ
ใช้แรงงานทาสในอุตสาหกรรมประมง จะเห็น
ว่าปัญหาซัพพลายเชนจากต้นน�ำ้ มันพันกันหมด
ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องเศรษฐกิจ ท�ำไม
คนจ�ำนวนมากที่ภาคเหนือต้องปลูกข้าวโพด
ส่วนหนึ่งก็คือเขามีรายได้น้อย ไม่มีที่ดินของ
ตัวเอง แรงกดดันทางเศรษฐกิจท�ำให้ตอ้ งไปหา
ทีว่ า่ งบนภูเขา หรือชาวประมงถ้าเลือกได้กไ็ ม่มี
ใครอยากเป็นชาวประมงไปตลอด การมอง
ไม่เห็นปัญหาทีร่ ะดับต้นน�ำ้ ซึง่ เป็นจุดหนักหนา
สาหัสที่สุดจึงเป็นปัญหาใหญ่เรื้อรัง เพราะคน
ทีเ่ จอปัญหาไม่สามารถเปลีย่ นแปลงแก้ไขได้งา่ ยๆ
และค�ำว่าต้นน�ำ้ ก็สอื่ ว่าเป็นจุดทีค่ อ่ นข้างไกลหู
ไกลตาจากบริษัทที่อยู่กลางน�้ำหรือปลายน�้ำ”
ในเมื่อปัญหาต้นน�้ำของซัพพลายเชนใน
HEART
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บ้านเราไม่ใช่เรือ่ งทีจ่ ะแก้ไขได้โดยง่าย เนือ่ งจาก
ผลิ ต ผลสุ ด ท้ า ยปลายทางล้ ว นเป็ น อาหาร
ซึง่ นับวันยิง่ มีแต่ความต้องการเพิม่ ขึน้ คนทาง
ต้นน�้ำย่อมมีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่จะผลิต
สิ่งเหล่านี้ให้ได้มากขึ้น ความคาดหวังในการ
แก้ปัญหาจึงเทไปทางภาคธุรกิจซึ่งอยู่ระหว่าง
กลางถึงปลายน�้ำ
“ค� ำ ถามคื อ แล้ ว ถ้ า ปั ญ หามั น เกิ ด ในจุ ด
ที่ไกลออกมามากจากบริษัทจะท�ำยังไง การ
เปลี่ ย นแปลงในซั พ พลายเชนไม่ ส ามารถ
จะท�ำได้งา่ ยเหมือนกับเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ในโรงงาน
หรือว่าในส�ำนักงานบริษัทเอง ดังนั้น ก็ต้องมี
วิ ธี คิ ด ในการที่ จ ะส่ ง ต่ อ และหาวิ ธี ก ารที่ ไ ป
ก� ำ หนดความรั บ ผิ ด ชอบ ถื อ เป็ น ประเด็ น
ทีท่ า้ ทาย ต้องใช้เวลา ต้องอาศัยทัง้ ความร่วมมือ
หลายฝ่ า ย รวมถึ ง ความเข้ า ใจในขี ด ความ
สามารถของแต่ละฝ่ายในการทีจ่ ะปรับตัวด้วย
แต่สดุ ท้ายก็ตอ้ งมุง่ หน้าไปทางนีแ้ หละ ซึง่ ก็ลอ้
ไปกับอีกกระแสหนึ่งที่ก�ำลังมาแรงก็คือความ
คาดหวังเรือ่ งการบริโภคทีย่ งั่ ยืน (Responsible
Consumption) บริษัทต้องคิดเผื่อลูกค้าด้วย
ว่าเราจะออกแบบสินค้ายังไงให้ลูกค้าลดการ
บริโภคลงหรือบริโภคอย่างรับผิดชอบมากขึ้น
“ยกตัวอย่างตอนนี้ผลิตภัณฑ์จ�ำนวนมาก
ของหลายๆ รายก็เริม่ ออกแบบใหม่ อย่างเช่น
ของที่เคยแยกชิ้นส่วนยากมาก ผู้ผลิตก็เริ่ม
เปลี่ ย นระบบดี ไ ซน์ ใ ห้ มี ก ารแยกชิ้ น ส่ ว น
ที่เข้าใจง่ายขึ้น หรือใช้ส่วนประกอบน้อยลง
จะได้งา่ ยต่อการจัดการขยะ หรืออย่าง Marks
& Spencer รวมถึงบริษทั ค้าปลีกอีกหลายเจ้า
ก็ท�ำโครงการรณรงค์ยอมให้ลูกค้าเอาของเก่า
มาแลกกับของใหม่ได้ อย่างแบรนด์แฟชัน่ ไอลีน
ฟิชเชอร์ (Eileen Fisher) มีวิธีคิดอยากให้
ผูบ้ ริโภคใช้เสือ้ ของเขาให้คม้ ุ ค่าทีส่ ดุ จึงจัดเวิรก์ ช็อป
สอนการซ่ อ มแซมเสื้ อ ผ้ า วิ ธี น� ำ เสื้ อ ผ้ า
ไปท�ำใหม่เป็นของใช้อย่างอืน่ รวมถึง Levi’s®
ก็มแี คมเปญ ‘อย่าซักกางเกงยีนส์’ เพราะตัวเลข
ระบุ ว ่ า น�้ ำ ปริ ม าณมากหมดไปในวงจรของ
ผูบ้ ริโภคไม่ใช่ผผู้ ลิต คือในวงจรการผลิตกางเกง
ยีนส์เองสามารถลดการใช้น�้ำได้เยอะมากแล้ว
แต่ผบู้ ริโภคต่างหากทีส่ นิ้ เปลืองน�ำ้ มากในการ
ซักกางเกงยีนส์”
เมื่อถามถึงตัวอย่างความส�ำเร็จทั้งในด้าน
ของวิธีการแก้ปัญหาที่เลือกใช้และผลส�ำเร็จ
เป็นที่ยอมรับจากภาคประชาสังคม โดดเด่น
ทีส่ ดุ เห็นจะเป็นกรณีของ Starbucks ทีเ่ คยถูก
โจมตีเรื่องเกษตรกรผู้ปลูกเมล็ดกาแฟได้รับ
ค่าตอบแทนที่ต�่ำมากเมื่อเทียบกับราคากาแฟ
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ที่ขาย และกาแฟ Starbucks ในบางประเทศ
ปลูกในพื้นที่บุกรุกป่าสงวนอันเนื่องมาจาก
ปัญหาโลกร้อน (Climate Change) เกษตรกร
จึ ง ต้ อ งไปหาพื้ น ที่ ป ลู ก กาแฟบนภู เ ขาที่ มี
อากาศเย็นกว่าที่ราบ
“วิธีแก้ปัญหาของ Starbucks คือเข้าร่วม
โครงการอนุรักษ์กาแฟหรือ Coffee Conservation Project กับ CI (Conservation International) เอ็นจีโอนานาชาติที่เก่งมาก
และมีองค์ความรู้เรื่องการปลูกกาแฟใต้ร่มไม้
ใหญ่ (Shade-Grown-Coffee) เพือ่ แก้ปญ
ั หา
บุกรุกพืน้ ทีป่ า่ สงวน อีกทัง้ ยังพัฒนามาตรฐาน
C.A.F.E (the Coffee and Farmer Equity
Practices) ของตัวเองขึ้นมาส�ำหรับใช้กับ
ห่วงโซ่อุปทาน และยกระดับค่าตอบแทนของ
เกษตรกร เช่น ถ้าเกษตรกรหรือซัพพลายเออร์
ท�ำตามมาตรฐาน Starbucks ได้ 85-90%
ก็จะให้ราคารับซื้อกาแฟดีขึ้น Starbucks เอง
ก็ได้รบั ประโยชน์จากการท�ำมาตรฐานขึน้ มาใช้
เพราะเมื่อมีข้อมูลเกี่ยวกับต้นน�้ำมากขึ้น จึง
สามารถจัดการเรื่องความสัมพันธ์ในห่วงโซ่
อุปทานได้ สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรไม่อยาก
เปลี่ยนไปปลูกอย่างอื่นตามความผันผวนของ
ราคา โดยปริยายจึงท�ำให้ซัพพลายเชนของ
ตนเองมี ค วามมั่ น คง มี เ สถี ย รภาพมากขึ้ น
ถือเป็นประโยชน์ทางธุรกิจ”
ความท้ า ทาย : ซั พ พลายเชนกั บ ความ
ยั่งยืน
“การเริม่ ต้นให้ความส�ำคัญกับซัพพลายเชน
ในเมื อ งไทย ยุ ้ ย คิ ด ว่ า ยั ง เป็ น ช่ ว งเริ่ ม ต้ น
มากๆ เอาง่ายๆ เราเดินไปซือ้ ลูกชิน้ ปิง้ หน้าบ้าน
เรารู ้ ไ หมว่ า หมู ที่ อ ยู ่ ใ นลู ก ชิ้ น มั น เลี้ ย งที่
ฟาร์มไหน แม่ค้าก็รู้แค่ว่าซื้อจากตลาดไหน
รู้จักแค่พ่อค้าสับหมูที่ตลาด ก็ต้องยอมรับว่า
เรื่ อ งของเส้ น ทางหรื อ องค์ ป ระกอบของ
ซัพพลายเชนไม่ใช่เรื่องง่าย บางทีไม่ใช่เรื่อง
ที่อยู่ดีๆ เราจะรู้ได้เอง แต่ยุ้ยคิดว่าถึงอย่างไร
ก็คงเป็นบริษัทเอกชนนี่แหละที่จะต้องมอง
ซัพพลายเชนของตัวเองเป็นส่วนหนึ่งเวลา
ที่มองนโยบายด้านความยั่งยืน เพราะถ้าวันนี้
บริษทั ใดไม่สนใจซัพพลายเชนเลย คิดถึงความ
ยั่งยืนในกรอบแคบๆ เฉพาะในโรงงานหรือ
ในส�ำนักงาน เท่ากับว่าเราก็จะมองไม่เห็น
ความเสี่ยงที่เกิดในซัพพลายเชน”
ทัง้ นี้ การจะบริหารซัพพลายเชนให้โปร่งใส
ไม่ก่อปัญหาได้ตั้งแต่ต้นจนจบนั้นย่อมถือเป็น
ความท้ า ทายอย่ า งยิ่ ง โดยเฉพาะส� ำ หรั บ
องค์กรใหญ่ที่มีซัพพลายเชนซับซ้อน จึงเป็น

เรือ่ งทีต่ อ้ งให้เวลาและอาศัยความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน
“สุดท้ายแล้วยุย้ เชือ่ ว่าความโปร่งใสจะเป็น
เกราะป้องกันทีด่ ี บวกกับต้องมีการตัง้ ทาร์เก็ต
ที่ชัดเจนในแต่ละปี และแผนงาน (Action
Plan) ของบริษัทนั้นๆ ก็มีหน้าที่ที่จะต้อง
พยายามรายงานให้ชดั ว่าก�ำลังท�ำอะไร ไปถึงไหน
แต่ ล ะปี มี ค วามคื บ หน้ า ยั ง ไง ถ้ า ปี ไ หน
ที่ไม่คืบหน้าตามเป้าก็ลองวิเคราะห์ออกมาว่า
เป็นเพราะอะไร อย่างกรณีของเครือซีพี ก็ควรให้
เครดิ ต ซี พี น ะว่ า มี ป ระกาศที่ มี ค วามชั ด เจน
บอกเลยว่าภายในปีนี้ Tier 1 ซัพพลายเออร์
จะต้องได้รับการตรวจสอบ 100% และพอ
ประกาศแผนแล้วก็ควรจะรายงานว่าแต่ละปี
ท�ำตามแผนได้มากน้อยแค่ไหน”
ด้ ว ยความที่ บ ริ ษั ท ขนาดใหญ่ มี อิ ท ธิ พ ล
อย่างสูงต่อซัพพลายเชนดังที่กล่าวแล้ว จึง
จ�ำเป็นที่ภาคธุรกิจต้องให้ความส�ำคัญกับการ
คิดหาแนวทางการปฏิบตั ทิ ดี่ ี (Best Practice)
ในการพั ฒ นามาตรฐานการจั ด การห่ ว งโซ่
อุปทานอย่างยัง่ ยืน ไม่วา่ จะเป็นการตรวจสอบ
ย้อนกลับ การออกแบบมาตรฐานสากลเพือ่ น�ำ
มาปรับให้เข้ากับธุรกิจ การแบ่งสันปันส่วน
ความรับผิดชอบในห่วงโซ่ ฯลฯ เพื่อสร้างการ
เปลี่ยนแปลงอันจะน�ำไปสู่การผลิตและการ
บริโภคที่ยั่งยืนในที่สุด
*หมายเหตุ : ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ อ้างอิงจากการ
ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

นิยาม ‘ห่วงโซ่อุปทาน’
“ห่วงโซ่อุปทานคือเครือข่ายของบุคคล
องค์ ก ร ทรั พ ยากร กิ จ กรรม รวมถึ ง
เทคโนโลยีทกุ อย่างทีเ่ กีย่ วข้องในการผลิต
และจั ด จ� ำ หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ตั้ ง แต่ ก าร
ส่งมอบวัตถุดบิ ต้นทางจากซัพพลายเออร์
ไปยังผู้ผลิต จนถึงการส่งมอบแก่ผู้ใช้ใน
ขั้นตอนสุดท้าย”
https://whatis.techtarget.com

“ห่วงโซ่อุปทานที่ดีที่สุดไม่เพียงแค่ต้อง
รวดเร็วและคุม้ ค่า หากยังต้องปราดเปรียว
และยืดหยุน่ รวมถึงมัน่ ใจได้วา่ ผลประโยชน์
ทั้ ง หมดของบริ ษั ท เป็ น ไปในทิ ศ ทาง
เดียวกัน”
ฮาว แอล. ลี
ศาสตราจารย์ด้านการด�ำเนินงาน ข้อมูล และเทคโนโลยี
แห่งบัณฑิตธุรกิจวิทยาลัยสแตนฟอร์ด
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“เมื่อซัพพลายเชนคุณมีปัญหา สินค้าหรือธุรกิจ
บริการของคุณก็อาจจะมีปัญหาเช่นกัน”

ดร.เนติธร ประดิษฐ์สาร

ยู เ อ็ น โกลบอลคอมแพ็ ก (UN Global
Compact) เกิ ด จากการรวมตั ว ของภาค
เอกชนทัว่ โลก ภายใต้ขอ้ ริเริม่ ของนายโคฟี่ อันนัน
เลขาธิการสหประชาชาติ ในขณะนั้น เพื่อ
ชักชวนให้ธุรกิจมาร่วมกับสหประชาชาติใน
การท� า กิ จ กรรมเพื่ อ ให้ โ ลกมี ค วามยั่ ง ยื น
(Sustainability) สอดคล้องกับสิง่ ทีส่ หประชาชาติ
พยายามผลักดัน กล่าวคือบริษัทจะต้องท�า
ธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเมิดสิทธิ
และกฎหมายแรงงาน รักษาสิ่งแวดล้อม และ
ไม่สนับสนุนการท�าทุจริต โดย UN Global
Compact ก�าหนดขึ้นมาเป็นหลักการสากล
10 ประการที่จะต้องให้บริษัทสมาชิกปฏิบัติ
ซึ่งมีสมาชิกอยู่ทั่วโลกราว 13,000 องค์กร จัด
ว่าเป็นการรวมตัวของภาคเอกชนเพื่อส่งเสริม
ความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
UN Global Compact มองว่าการรวมตัว
กั น ในระดั บ โลกอย่ า งเดี ย วอาจจะยั ง ไม่
เพียงพอในการจะขับเคลื่อนให้บริษัทเอกชน
หั น มาท� า เรื่ อ งความยั่ ง ยื น อย่ า งจริ ง จั ง จึ ง
พยายามให้ แ ต่ ล ะประเทศมี แ กนน� า ที่ จ ะ

รวบรวมสมาชิกในประเทศนั้นๆ ตั้งเป็น UN
Global Compact ระดั บ ประเทศขึ้ น
“ประเทศไทยก็ ไ ด้ จั ด ตั้ ง เครื อ ข่ า ยลั ก ษณะ
ดังกล่าวเมือ่ 3 ปีทผี่ า่ นมา ภายใต้ชอื่ สมาคม
เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย
(Global Compact Network Thailand :
GCNT) ล่าสุดมีสมาชิกอยู่ราว 40 บริษัท
ประกอบด้วยองค์กรธุรกิจเอกชน มูลนิธิ และ
สถาบันวิจัยบางแห่ง” ในการนี้ ดร.เนติธร
ประดิ ษ ฐ์ ส าร ในฐานะกรรมการและ
รองเลขาธิการ GCNT จึงรับหน้าทีฉ่ ายภาพภารกิจ
ในการรวมตัวเพื่อสร้างความยั่งยืนของภาค
ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วพั น อยู ่ อ ย่ า งแนบแน่ น กั บ การ
จัดการห่วงโซ่อุปทาน
“หลักการของ UN Global Compact คือ
การสนับสนุนให้สมาชิกส่งเสริมทั้งด้านสิทธิ
มนุษยชน แรงงาน สิง่ แวดล้อม และการต่อต้าน
การทุจริต ไปพร้อมๆ กัน แต่ถ้าจะถามว่าในสี่
เรือ่ งนี้ GCNT อาจจะเน้นกิจกรรมในช่วงแรกๆ
เกี่ยวกับการท�าธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน
เป็นหลักก่อน เพื่อที่จะส่งเสริมให้ธุรกิจเข้าใจ

ว่าสิทธิมนุษยชนมีความส�าคัญและเกี่ยวข้อง
ต่อการท�าธุรกิจอย่างไร และภาคธุรกิจต้องท�า
อะไรบ้างเพือ่ ทีจ่ ะนับว่าเป็นธุรกิจทีเ่ คารพและ
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
“ยกตัวอย่างเช่นเรื่องแรงงาน ในสายการ
ผลิตของคุณไม่ควรจะมีการใช้แรงงานที่อายุ
ต�า่ กว่าทีก่ ฎหมายก�าหนด การท�างานล่วงเวลา
ควรจะได้ รั บ ค่ า ตอบแทนที่ เ หมาะสม
กระบวนการจัดการหางานควรเป็นไปด้วย
ความสมัครใจ หรือแม้แต่ในการบริหารองค์กร
ก็ไม่ควรจะเลือกปฏิบัติ ผู้หญิงควรจะได้สิทธิ
และโอกาสในการบริหารทัดเทียมกับผู้ชาย
หรือสิทธิของแรงงานในการพักผ่อน ความ
ปลอดภัยในที่ท�างาน หรือแรงงานต่างชาติที่
เข้ า มาท� า งานในไทย เขาโดนหลอกมาใน
ลั ก ษณะของเหยื่ อ การค้ า มนุ ษ ย์ ห รื อ เปล่ า
น�้ า เสี ย ที่ คุ ณ ปล่ อ ยออกไปจากโรงงานไป
ท�าลายแหล่งน�้าที่ชาวบ้านบริเวณนั้นอาศัยใน
การด�ารงชีวติ หรือเปล่า สิง่ เหล่านีเ้ ป็นประเด็น
ในการท�าธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้านสิทธิมนุษยชน
ทัง้ สิน้ มันเชือ่ มโยงกันหมด แต่บางครัง้ ภาคธุรกิจ
อาจไม่ได้ตระหนักหรือมองในแง่นี้”
ภารกิจยกระดับสิทธิมนุษยชนในกลุ่มธุรกิจ
จากการก�าหนดจุดยืนดังกล่าว อย่างน้อย
ในช่วงสองสามปีนี้ ภารกิจหลักประการหนึ่ง
ของ GCNT จึงมุ่งไปที่การจัดท�าคู่มือและ
หลักสูตรอบรมเพือ่ ให้ภาคธุรกิจไทยเข้าใจและ
ดูแลด้านสิทธิมนุษยชนในการท�าธุรกิจของตน
ได้ โดยขณะนี้ GCNT ก�าลังร่วมมือกับพันธมิตร
อาทิ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการต่าง
ประเทศ UNDP (United Nations Development
Programme) OECD (Organization Economic
Cooperation and Development) และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน แปล
เนื้ อ หาจากคู ่ มื อ การท� า ธุ ร กิ จ อย่ า งมี ค วาม
รับผิดชอบ (Responsible Business Conduct)
หรือ RBC ของ OECD - องค์กรซึ่งมีประเทศ
พัฒนาแล้วเป็นสมาชิก ถือเป็นต้นแบบของการ
ก�ากับดูแลเรื่องดังกล่าว
“อันนีเ้ ป็นประสบการณ์ทไี่ ด้จากตอนทีเ่ ริม่
คุยกับภาคธุรกิจมากขึ้น เราพบว่ามันไม่พอ
ทีจ่ ะไปบอกเขาว่า ธุรกิจควรจะส่งเสริมความเป็น
ศักดิศ์ รีของมนุษย์ เคารพสิทธิมนุษยชนนะ เขา
ก็จะถามต่อว่า แล้วสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับ
เขาคือประเด็นไหนบ้าง ต้องท�าอย่างไรที่จะ
ส่งเสริมความเป็นศักดิศ์ รีของมนุษย์ จะมีคา� ถาม
ตามมาเกี่ยวกับวิธีการน�าไปปฏิบัติ ซึ่งบางที
คู่มือที่มีก็ไม่ได้อิงเข้ากับภาคธุรกิจจริงๆ โดย
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เฉพาะในกรณีของไทย ท�ำให้ไปต่อไม่ได้ ซึ่ง
ตรงนี้ส�ำคัญมาก
“เราต้องคิดเหมือนคนผลิตสินค้าว่าขั้นที่
หนึ่งถึงสิบคุณต้องท�ำยังไง เพื่อที่องค์กรธุรกิจ
จะได้ไปท�ำต่อได้ ทั้งหมดนี้อยู่ในช่วงการวาง
หลักสูตร ก�ำหนดแล้วเสร็จไว้อย่างเร็วปลายปีนี้
หรือต้นปีหน้า แน่นอนว่าเราจ�ำเป็นต้องร่วมมือ
กับภาครัฐ โดยตอนนี้ภาครัฐ คือกระทรวง
ยุติธรรม ในฐานะแม่งานด้านสิทธิมนุษยชน
ของประเทศ ก�ำลังท�ำร่างเอกสารฉบับหนึ่ง
เรียกว่าแผนปฏิบัติการชาติว่าด้วยธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชน (National Action Plans on
Business and Human Rights) เพื่ อ
ขับเคลื่อนในระดับนโยบาย ทั้งนี้เป็นไปตาม
หลักการของ UN ว่าด้วยเรื่องของธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชนทีบ่ อกบทบาทไว้ 3 ด้าน คือ หนึง่
ภาครั ฐ จะต้ อ งให้ ค วามคุ ้ ม ครองด้ า นสิ ท ธิ
มนุษยชน สองภาคเอกชนหรือธุรกิจมีหน้าที่
ในการเคารพสิทธิมนุษยชน และสามจะต้องมี
การเยี ย วยา ซึ่ ง นี่ คื อ หน้ า ที่ ทุ ก คนต้ อ งมา
ช่วยกัน
“และถ้าทุกบริษทั ได้ไปตรวจสอบประเด็น
สิทธิมนุษยชนในระบบการผลิตของตัวเองมา
แล้วอย่างรอบด้าน (Human Rights Due
Diligence) ก็จะรูแ้ ล้วว่าอะไรเป็นปัญหา อะไร
ที่จะต้องปิดช่องว่าง อะไรที่ยังขาดยังเกิน รู้ว่า
จุดอ่อน จุดแข็งของตัวเองอยูท่ ไี่ หน ก็จะช่วยลด
ความเสี่ยงที่จะไปละเมิดสิทธิมนุษยชนได้”
Supply Chain Sustainability = การผลิต
ที่มีความรับผิดชอบ
“Supply Chain Sustainability ผมเรียก
ว่ามันเป็นการผลิตทีร่ บั ผิดชอบ ซึง่ หมายความ
ว่าคุณรับผิดชอบต่อคนงาน สิ่งแวดล้อม หรือ
แม้แต่หลักการบรรษัทภิบาลที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตนัน้ ๆ ดังเช่น การทีค่ ณ
ุ จะสามารถผลิต
โทรศัพท์มือถือได้ 1 เครื่อง ซัพพลายเชน
ส�ำหรับชิ้นส่วนต่างๆ ที่มาประกอบร่างเป็น
โทรศัพท์ของคุณมีอะไรบ้าง ในกรณีแรงงาน
เคยลงไปสอดส่องดูแลไหมว่าโรงงานผลิตน็อต
ทีอ่ าจจะตัง้ อยูใ่ นต่างจังหวัดนัน้ เขาใช้แรงงาน
ต่างชาติผดิ กฎหมายหรือแรงงานเด็กหรือเปล่า
ดังนั้น กระบวนการผลิตหรือการท�ำธุรกิจของ
คุณจะยัง่ ยืนได้จะต้องมีการตรวจสอบรอบด้าน
จะต้ อ งท� ำ แผนภู มิ ขึ้ น มาก่ อ นว่ า ในห่ ว งโซ่
อุปทานนัน้ มีใครเป็นใครบ้าง แล้วคุณสามารถ
สอดส่องลงไปได้ถึงที่ไหน ถ้ายังไม่มีก็ควรจะ
ต้องเร่งท�ำ เพราะว่ามันเป็นจุดอ่อน และเมื่อ
ซัพพลายเชนคุณมีปัญหา สินค้าหรือธุรกิจ
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บริ ก ารของคุ ณ ก็ อ าจจะมี ป ั ญ หาเช่ น กั น
เนื่ อ งจากปั ญ หาดั ง กล่ า วอาจกลายเป็ น
ประเด็นลุกลามใหญ่โตขึ้นมาได้
“ดังนั้น การที่สมาชิกทั้ง 40 บริษัทของ
สมาคมฯ จะสามารถด�ำเนินธุรกิจยั่งยืนได้
อย่างแท้จริงเขาจะต้องกลับไปดูในห่วงโซ่
อุปทานของตัวเองด้วย ซึ่งหมายความว่าทุก
บริ ษั ท ที่ อ ยู ่ ใ นซั พ พลายเชนนั้ น ก็ จ ะต้ อ งท� ำ
ธุรกิจอย่างยั่งยืนตามไปด้วย เพราะตอนนี้
กระบวนการผลิ ต ของโลกซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น
เรือ่ ยๆ มีแหล่งผลิตจากทัว่ โลก ซัพพลายเออร์

ส�ำรวจหา Salient Human Rights Issue หรือ
ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนทีม่ คี วามส�ำคัญต้อง
เฝ้าระวัง ออกมาเป็น 5 ด้านที่จะต้องให้ความ
ส�ำคัญ ได้แก่ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
แรงงานบังคับ การใช้แรงงานเด็ก การเลือก
ปฏิบัติ และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งก็ส่งผล
ให้ของการจ้างแรงงานต่างชาติตอนนี้ ทาง
CPF เป็นบริษัทที่คนงานอยากจะมาท�ำงาน
ด้วย เพราะมีชื่อเสียงดี ให้สิทธิประโยชน์และ
ผลตอบแทนดี ก็ช่วยได้ในแง่ความมีชื่อเสียง
เป็นที่น่าเชื่อถือ”

DID YOU KNOW?

บริษัทใหญ่ต้องมี
บทบาทในการช่วย
ส่งเสริมให้บริษัท
ทุกขนาดที่อยู่ใน
ห่วงโซ่อุปทาน
สามารถทำ�ธุรกิจอย่าง
ยั่งยืนได้เช่นเดียวกัน

กระจัดกระจาย บริษทั ใหญ่จงึ ต้องมีบทบาทใน
การยกระดับให้บริษัทกลางและบริษัทเล็ก
สามารถปรั บ ตั ว ได้ ช ่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ บ ริ ษั ท
ทุกขนาดที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานสามารถท�ำ
ธุรกิจอย่างยั่งยืนได้เช่นเดียวกัน”
แนวทางส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชนของเครือ
เจริญโภคภัณฑ์
“ส�ำหรับเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งหลาย
บริษัทในเครือฯ เป็นสมาชิกสมาคมเครือข่าย
โกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทยด้วย และ
ต่างเป็นองค์กรใหญ่ มีซัพพลายเชนที่ซับซ้อน
เราก็ ค งต้ อ งพยายามที่ จ ะสอดส่ อ งที่ จ ะลด
ปัญหาให้ได้มากที่สุด น�ำไปสู่โจทย์ที่ต้องท�ำ
Human Rights Due Diligence เพื่อที่จะ
ทราบว่าปัญหาหรือโอกาสในการเกิดปัญหาอยู่
ตรงไหน ช่องว่างมันอยู่ตรงไหน อะไรที่ยัง
ไม่ได้ทำ� สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในเครือฯ ทีท่ ำ� แล้วคือการ

Nestlé Cocoa Plan กับการพัฒนา
การจัดหาโกโก้อย่างยั่งยืน
หลังจากพบความจริงอันน่าเจ็บปวด
ว่ามีการใช้แรงงานเด็กเกิดขึ้นในไร่โกโก้
ทั่วประเทศโกตดิวัวร์ (ไอวอรีโคสต์) จาก
ต้นเหตุหลายประการ อาทิ ความยากจน
เศรษฐกิ จ และสั ง คมของเกษตรกร
รวมถึงครอบครัวของแรงงานเด็ก เนสท์เล่
จึงด�ำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวผ่าน
การพัฒนาแหล่งปลูกโกโก้อันยั่งยืนตาม
แผนที่วางไว้ (Nestlé Cocoa Plan) โดย
เริ่ ม จากการเปลี่ ย นแปลงทั ศ นคติ แ ละ
ความคิดของผูท้ อี่ ยูใ่ นอุตสาหกรรมเพาะปลูก
โกโก้ รวมถึ ง สั ง คมซึ่ ง พวกเขาอาศั ย
อยู่เป็นอันดับแรก
เกษตรกรกว่า 6,000 ราย ในประเทศ
โกตดิ วั ว ร์ จึ ง ได้ เ ข้ า ร่ ว มการอบรมในปี
2555 และขยายไปอี ก หลายหมื่ น ราย
ทั่วโลกในปีต่อๆ มา นอกจากนี้ เนสท์เล่
ยังได้แจกจ่ายต้นโกโก้ทมี่ คี ณ
ุ ภาพดีหลาย
ล้านต้นให้แก่เกษตรกรเหล่านี้ อีกทั้งยัง
ร่วมมือกับสมาคมโกโก้โลก (World Cocoa
Foundation) ในการสร้างและบูรณะ
โรงเรี ย นในหลายชุ ม ชนด้ ว ย สามปี
หลังจากนั้น บริษัทก็ได้ออกมาประกาศ
บรรลุเป้าหมายการใช้โกโก้จากแหล่งทีไ่ ด้
รับรองการผลิตยั่งยืน 100 เปอร์เซ็นต์ ไป
พร้อมๆ กับความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ และ
ความสุขของชุมชนที่เกิดขึ้นในไร่โกโก้
ทัว่ ทุกมุมโลกซึง่ อ�ำนาจต่อรองของเนสท์เล่
เข้าไปถึง
ที่มา : https://siamrath.co.th/n/73103
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เครือซีพีกับแนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน
แนวทางการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของเครือซีพีดำ�เนินการภายใต้กรอบการดำ�เนินงานบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Supply Chain Management) ซึ่งเป็นการจัดการ
ความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานให้บรรลุตามนโยบายการบริหารห่วงโซ่อุปทาน จรรยาบรรณของคู่ค้า และเป้าหมาย
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการตรวจประเมินด้านความยั่งยืนกับคู่ค้าหลักที่มีความสำ�คัญ
และมีความเสี่ยงสูง ตลอดจนสื่อสารให้ผลการดำ�เนินการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่อง

Seafood Task Force

ภาพจาก : https://www.seafoodtaskforce.global

กลุ่ม Seafood Task Force คือการ
รวมกลุม่ ธุรกิจของผูม้ สี ว่ นได้เสียตลอดห่วงโซ่
อุปทานอาหารทะเล ทั้งผู้ซื้อต่างประเทศ
ผูส้ ง่ ออกในประเทศ โรงงานแปรรูป โรงงาน
อาหารสั ต ว์ ไปจนถึ ง องค์ ก รอิ ส ระด้ า น
สิง่ แวดล้อมและแรงงาน องค์กรด้านเทคโนโลยี
การติดตามการประมง และภาครัฐบาลไทย
ซึง่ เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆ ตัง้ แต่ปี 2557 จากการทีอ่ ตุ สาหกรรม
ประมงและสิ น ค้ า เกี่ ย วเนื่ อ งในห่ ว งโซ่
อุปทาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ กุง้ เลีย้ ง โดนสือ่
ต่างชาติกล่าวหาเรื่องการใช้แรงงานอัน

ไม่เหมาะสม ส่งผลให้ผซู้ อื้ ในสหภาพยุโรปและ
อเมริกาหยุดการน�ำเข้าสินค้าทะเลจากไทย
จึงท�ำให้เกิดการรวมตัวกันเพื่อปรับปรุงระบบ
ทวนสอบแหล่ ง ที่ ม าของสิ น ค้ า ทางทะเล
พัฒนาแนวทางการใช้แรงงานที่ดี เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นว่าการใช้แรงงานในแต่ละหน่วย
การผลิตในห่วงโซ่อปุ ทาน (โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในเรือประมง) มีความสอดคล้องตามมาตรฐาน
ด้านแรงงานระดับสากล และเพื่อแก้ไขปัญหา
แบบบูรณาการตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ จนถึงปลายน�ำ้ ตลอด
จนสร้างความยัง่ ยืนอันชัดเจนขึน้ ต่ออุตสาหกรรม
การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำและประมงไทย

โครงการเกษตรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน

ภาพจาก : cpenews.com

ทั้งนี้ ปิติพงษ์ เดชจารุกุล รองกรรมการ
ผู้จัดการ ส�ำนักวัตถุดิบอาหารสัตว์ ส�ำนัก
วัตถุดิบอาหารสัตว์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์
อาหาร จ�ำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้
ชีแ้ จงถึงมุมมอง ‘ความยัง่ ยืน’ อย่างแท้จริง
ตามบริบทของกลุม่ Seafood Task Force
ว่ า หมายถึ ง การได้ ม าซึ่ ง มาตรฐานหรื อ
แนวทางปฏิ บั ติ อั น เป็ น สากลที่ มี ค วาม
สอดคล้องกับแต่ละพืน้ ทีข่ องแต่ละประเทศ
โดยจะก่อให้เกิดมิติของการเปลี่ยนแปลง
อย่างแท้จริง และได้มาซึง่ แรงงานทีถ่ กู ต้อง
ตามหลักสากล รวมถึงทรัพยากรอันเพียงพอ
ต่อความต้องการของห่วงโซ่อุปทาน อีกทั้ง
มิ ติ ใ นเชิ ง บวกต่ อ อุ ต สาหกรรมอาหาร
ทะเลทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อมที่มี
การจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในการ
ผลิตและส่งสินค้าทะเล ด้านเศรษฐกิจทีท่ งั้
ผู้ซื้อและผู้ขายต่างได้ประโยชน์ร่วมกัน
รวมทัง้ ด้านสังคมในประเด็นของการใช้แรงงาน
ทีถ่ กู ต้องตามมาตรฐานทีก่ ำ� หนดนัน่ เอง

บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จ�ำกัด (มหาชน) หรือ BKP ผู้จัดหา
วัตถุดิบอาหารสัตว์ให้โรงงานผลิตอาหารสัตว์ของ บริษัท
เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ อ าหาร จ� ำ กั ด (มหาชน) ริ เ ริ่ ม โครงการ
‘เกษตรกรพึง่ ตน ข้าวโพดยัง่ ยืน’ มาตัง้ แต่ปี 2557 โดยร่วมมือ
กับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปลูก
ข้าวโพดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการให้กบั เกษตรกรในพืน้ ที่
ทีม่ เี อกสารสิทธิก์ ว่า 8,700 ราย ครอบคลุมพืน้ ทีป่ ลูก 225,700 ไร่
ใน 25 จังหวัดทั่วประเทศ จนได้ผลผลิตเพิม่ ขึน้ อีกทัง้ ยังมี
คุณภาพดี และลดต้นทุนจากการใช้ปยุ๋ ทีเ่ หมาะสมกับสภาพดิน
ตลอดจนใช้วธิ กี ารปลูกที่ไม่ท�ำลายสิ่งแวดล้อม รองรับนโยบาย
การจัดหาวัตถุดิบยั่งยืนของซีพีเอฟ บนพื้นฐานตรวจสอบ
ย้อนกลับได้วา่ ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ทปี่ ลูกมาจากพืน้ ทีซ่ งึ่ ไม่ทำ� ลาย
สิ่งแวดล้อมนั่นเอง
ที่มา : https://siamrath.co.th/n/73103
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แม็คโครส่งเสริมเกษตรกรปลูกผักและผลไม้อย่างถูกวิธี

ภาพจาก https://www.thairath.co.th

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
ได้ ก� ำ หนดแผนยุ ท ธศาสตร์ ที่ เ รี ย กว่ า
‘แม็คโคร 4.0’ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจด้วย
เทคโนโลยี ความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละ
นวัตกรรม พร้อมทั้งการด�ำเนินการเรื่อง
อาหารคุ ณ ภาพและปลอดภั ย โดย

ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับและให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์
แหล่งผลิต และความปลอดภัยของสินค้า
แก่ผู้บริโภคได้อย่างครบถ้วน
ในการนี้ บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด
(มหาชน) ยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานราชการ

โครงการฟาร์มสุกรสีเขียว

ภาพจาก : facebook CPF

เครือข่ายภาคเอกชน มหาวิทยาลัยชั้นน�ำ
ทัง้ ในและต่างประเทศ พัฒนาและให้ความรู้
แก่เกษตรกรตั้งแต่แหล่งผลิตจนถึงแหล่ง
จ�ำหน่าย เพื่อให้มั่น ใจว่าสินค้า มีความ
ปลอดภั ย ควบคู ่ ไ ปกั บ การพั ฒ นา
เทคโนโลยี ก ารตรวจสอบย้ อ นกลั บ อั น
ทันสมัยเพื่อใช้ตรวจสอบแหล่งที่มาของ
ผลิตภัณฑ์ผ่านการสแกน QR Code ช่วย
ยกระดับความสามารถของเกษตรกรไทย
ให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังรับซื้อ
ผลิ ต ผลทางการเกษตรกั บ เกษตรกร
โดยตรง ไปพร้อมๆ กับเป็นช่องทางการ
จ� ำ หน่ า ยและกระจายสิ น ค้ า เกษตรสู ่
ภูมิภาคต่างๆ ผ่านสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศ
นับเป็นการสร้างงาน สร้างโอกาส และ
สร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ เกษตรกร รวมถึ ง
เศรษฐกิจของประเทศโดยรวมด้วย
ที่มา : www.siammakro.co.th

ซี พี เ อฟยกระดั บ ฟาร์ ม สุ ก รของบริ ษั ท สู ่ ม าตรฐานฟาร์ ม สี เ ขี ย ว
เป็นรายแรกของประเทศมาตัง้ แต่ปี 2552 โดยมีบรรยากาศและภูมทิ ศั น์
ทีด่ ี ช่วยป้องกันและลดผลกระทบเชิงนิเวศ สามารถคุม้ ครองพืชเฉพาะถิน่
และสัตว์พื้นเมืองเฉพาะถิ่นให้คงอยู่ และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการทรัพยากรที่ใช้ในฟาร์มได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังใช้
ระบบฟาร์มสีเขียวแบบเต็มรูปแบบหรือที่เรียกว่า ‘From (Green)
Farm to Table’ ซึ่งบรรลุเป้าหมายอาหารปลอดภัยหรือ Food
Safety อย่างแท้จริง เพราะมีการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดตั้งแต่
วัตถุดบิ ในการผลิตอาหารหมู การเพาะพันธุ์ การเลีย้ งดู และการแปรรูป
ผู้บริโภคทั่วโลกจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์เนื้อหมูของซีพีเอฟปลอดสาร
เร่งเนื้อแดง ยาปฏิชีวนะ หรือสารปนเปื้อนใดๆ พร้อมผ่านการรับรอง
ความปลอดภัยจากสัตวแพทย์ของกรมปศุสตั ว์ จึงนับเป็นการด�ำเนินการผลิต
เนื้อสัตว์อนามัยแบบยั่งยืน และด�ำเนินธุรกิจในแบบที่ท�ำประโยชน์
แก่ตนเอง ประชาชน และประเทศชาติไปพร้อมๆ กัน
ที่มา : https://www.facebook.com/CPFGroup
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WORLD WIDE WATCH
เรื่อง : ชัย ธ�ำรงค์กูล ภาพ : 123rf.com

เปิดตำ�ราเรียนห่วงโซ่อุปทานระดับโลกไปกับ ‘วอลมาร์ต’

การจัดล�ำดับของฟอร์จูน นิตยสารด้าน
ธุรกิจรายใหญ่ของโลก พบว่าบริษัทค้าปลีก
ขนาดใหญ่ อ ย่ า งวอลมาร์ ต ท� ำ รายได้ เ ป็ น
อันดับ 1 มาตัง้ แต่ ค.ศ. 2012-2018 และปฏิเสธ
ไม่ได้เลยว่าการบริหารห่วงโซ่อปุ ทานอันยอดเยีย่ ม
คือเบื้องหลังของความส�ำเร็จดังกล่าว 		
เหตุผลที่วอลมาร์ตถือเป็น Best Practice
ในแง่มุมดังกล่าวจนทั่วโลกต้องเปิดต�ำราเพื่อ
เรียนรู้นั้นคือ ความสามารถในการบริหารงาน
ทั้งภายในและภายนอกบริษัทให้เชื่อมถึงกัน
อย่างเป็นระบบ ซึ่งไม่เพียงแต่ประหยัดเวลา
และค่ า ใช้ จ ่ า ย หากยั ง การั น ตี ไ ด้ ถึ ง ความ
ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นย�ำ อีกทัง้ ส่งผลดีตอ่ สังคม
โดยรวมอย่างยั่งยืนด้วย
ทั้งนี้ เมื่อ 32 ปีที่แล้ว ระบบดาวเทียม
สือ่ สารส่วนตัวซึง่ มีขนาดใหญ่ทสี่ ดุ ในโลกมูลค่า
24 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ของวอลมาร์ต ได้ถือ
ก�ำเนิดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงเข้ากับทุกภาคส่วนใน
องค์กร รวมถึงส�ำนักงานใหญ่สาขาต่างๆ ท�ำให้
ทั้ ง หน้ า ร้ า น คลั ง สิ น ค้ า ไปจนถึ ง รถขนส่ ง
สามารถติดต่อกันได้ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
บริษัทจึงสามารถย่นระยะเวลาการท�ำงาน
และลดการใช้แรงงานคน รวมถึงค่าใช้จ่าย
ในส่วนอื่นๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ซึ่งต�่ำลงถึง 2030% การตัดบัตรเครดิตของลูกค้าเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและแม่นย�ำมากกว่าเดิม พนักงาน

หน้าร้านรูจ้ ำ� นวนสินค้าทีเ่ หลืออยูใ่ นโกดัง ผูบ้ ริหาร
ที่ส�ำนักงานใหญ่รับรู้ถึงความเป็นไปทุกอย่าง
ในร้ า นสาขา นอกจากนี้ บรรดาคู ่ ค ้ า ของ
วอลมาร์ตยังสามารถน�ำสินค้าจากโรงงานของตน
มาส่ง ณ ร้านสาขาที่ใกล้ที่สุดได้โดยไม่ต้องรอ
ค�ำสั่งซื้อใดๆ เพราะทางบริษัทได้ส่งข้อมูล
ยอดขายในแต่ละช่วงเวลาไปให้อย่างสม�ำ่ เสมอ
ด้วยเหตุนี้วอลมาร์ตจึงสามารถจัดส่งสินค้า
ให้แก่สาขาต่างๆ เมือ่ ได้รบั ค�ำสัง่ ซือ้ ในเวลาไม่ถงึ
24 ชั่วโมง ในขณะที่คู่แข่งต้องใช้เวลาเฉลี่ยถึง
5 วัน ส่วนต้นทุนในการจัดส่งสินค้าก็มีเพียง
3% ของยอดขาย ในขณะที่ของคู่แข่งสูงถึง
4.5-5% คงพอจะเห็นภาพชัดขึน้ แล้วว่ากลยุทธ์
การจั ด การห่ ว งโซ่ อุ ป ทานของวอลมาร์ ต นี้
ส่งผลให้บริษัทมีข้อได้เปรียบในการแข่งขัน
อันยั่งยืนหลายประการ ซึ่ง ดั๊ก แมคมิลลอน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารวอลมาร์ตคนล่าสุด
ขยายความว่า
“ปัจจุบันวอลมาร์ตก�ำลังเป็นผู้น�ำด้านการ
ปฏิ รู ป โดยผนวกร้ า นค้ า และชุ ม ชนของเรา
เข้ากับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อท�ำให้
วันยากๆ ของทุกครอบครัวเป็นเรือ่ งง่าย และสิง่
ที่เราก�ำลังท�ำนี้ก็เป็นมากกว่าแค่การจับจ่าย
ใช้สอย เทคโนโลยียกระดับความโปร่งใสขึน้ ไป
อีกขั้น และลูกค้าก็อยากจ่ายเงินให้กับร้านค้า
ซึ่งพวกเขาไว้วางใจ เพื่อที่จะเป็นบริษัทอัน

สร้างมูลค่าทัง้ ทางธุรกิจและสังคมอันน่าเชือ่ ถือ
ทีส่ ดุ เราจึงไม่เพียงต้องปรับเปลีย่ นการด�ำเนินงาน
ในแต่ละวัน หากยังต้องท�ำงานร่วมกับเหล่า
ซัพพลายเออร์ NGOs บุคคลหรือองค์การ
ที่ เชี่ ย วชาญในหลากหลายสาขา ไปจนถึ ง
เจ้าหน้าทีจ่ ากหน่วยงานภาครัฐ เพือ่ เปลีย่ นระบบ
ต่างๆ ใหม่ทั้งหมด เราต้องการเป็นผู้น�ำในการ
ตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ำกับ
ดู แ ล ซึ่ ง มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ ลู ก ค้ า พนั ก งาน
ผู้ถือหุ้น และชุมชนของเราอย่างที่สุด”
ค�ำกล่าวข้างต้นไม่ใช่เพียงค�ำพูดสวยหรู
ที่อวดอ้างขึ้นลอยๆ หากแต่วอลมาร์ตยังมี
โปรแกรมชี้วัดดัชนีความยั่งยืน (SIP) เป็นของ
ตนเอง อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการลดก๊าซ
เรื อ นกระจกจ� ำ นวน 1 พั น ล้ า นเมตริ ก ตั น
จากห่วงโซ่คุณค่าโลกภายใน ค.ศ. 2030 ผ่าน
ความร่วมมือของบรรดาซัพพลายเออร์ดว้ ย ซึง่ เมือ่
เดือนเมษายน ค.ศ. 2019 วอลมาร์ตได้กลายเป็น
บริษทั ล่าสุดทีใ่ ช้เงินทุนเพือ่ ส่งเสริมความยัง่ ยืน
ในห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน โดยร่ ว มมื อ กั บ ธนาคาร
พาณิชย์เอกชน HSBC ปล่อยสินเชื่ออัตรา
พิเศษให้กับบรรดาคู่ค้าที่บรรลุเป้าหมาย SIP
นับเป็นครัง้ แรกทีว่ อลมาร์ตใช้กลยุทธ์ดงั กล่าว
ในการโน้ ม น้ า วให้ บ ริ ษั ท ต่ า งๆ ในห่ ว งโซ่
อุปทานเห็นความส�ำคัญของความยั่งยืน ไป
พร้ อ มๆ กั บ การประหยั ด ต้ น ทุ น และสร้ า ง
ผลผลิตที่สูงขึ้น ซึ่งเมื่อธุรกิจเติบโตเคียงคู่กับ
การมีส่วนร่วมในเชิงบวกต่อโลกใบนี้ ก็จะ
สามารถจุดประกาย รวมถึงสร้างมูลค่าอันยัง่ ยืน
ได้สืบไป
จึงไม่น่าแปลกใจที่ทั่วโลกต่างจับจ้องการ
ด�ำเนินงานด้านห่วงโซ่อุปทานของวอลมาร์ต
อย่างใกล้ชิด ในฐานะบทเรียนอันทรงคุณค่า
ซึ่งสามารถปรับใช้ได้กับทุกองค์กร ดังเช่นที่
พันเอกเวอร์นอน แอล บีตตี้ ผู้ซึ่งใช้เวลา 1 ปี
ในการเรียนรู้ระบบการจัดการของวอลมาร์ต
ผ่ า นโครงการฝึ ก อบรมด้ า นอุ ต สาหกรรม
ของกองทัพสหรัฐอเมริกา ถึงกับออกปากว่า
“การจัดการห่วงโซ่อปุ ทานคือการเคลือ่ นย้าย
สิ น ค้ า อั น เหมาะสมไปสู ่ มื อ ของลู ก ค้ า ผู ้ มี
ความต้ อ งการในเวลาอั น เหมาะเจาะด้ ว ย
วิธกี ารทีท่ รงประสิทธิภาพสูงสุด ทัง้ หมดทัง้ มวลนี้
ไม่มีใครท�ำได้ดีไปกว่าวอลมาร์ตอีกแล้ว”
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จักรชัย โฉมทองดี
‘วิสัยทัศน์’ และ ‘ความจริงใจ’… กุญแจแก้ปัญหาซัพพลายเชน
กว่ำ 20 ปีของกำรเติบโตในสำยงำนด้ำน
NGO ซึ่งเป็นทั้งควำมสุขที่ได้ตอบโจทย์ตัวเอง
และสังคมไปพร้อมๆ กัน ท�ำให้เรำได้เห็นชื่อ
ของผูช้ ำยคนนีป้ รำกฏอยูต่ ำมสือ่ ต่ำงๆ ในฐำนะ
นักเคลือ่ นไหวเพือ่ สังคมอยูเ่ นืองๆ และปัจจุบนั
กับขวบปีที่ 6 แล้วภำยใต้องค์กรระดับโลก
ซึง่ มีภำรกิจหลักตรงกับสิง่ ทีเ่ ขำสนใจ อีกทัง้ ยัง
สร้ำงโอกำสในกำรเรียนรู้ใหม่ๆ จำกปัญหำ
มำกมำยทีไ่ ม่เคยพบเห็นมำก่อน ท�ำให้ จักรชัย
โฉมทองดี ผู ้ จั ด กำรด้ ำ นนโยบำยและงำน
รณรงค์ องค์กำรอ็อกแฟม (Oxfam) สำมำรถ
ชี้ ภ ำพในหลำยมิ ติ ข องห่ ว งโซ่ อุ ป ทำนแบบ
เชื่อมโยงกันได้ชัดเจนมำกยิ่งขึ้น ซึ่งส�ำหรับ
ตัวเขำเองนั้น ปัญหำดังกล่ำวไม่ใช่เรื่องใหม่
แต่อยู่ที่จะมองจำกมุมใดมำกกว่ำ
ความจริงที่ซ่อนเร้น
“ในประเทศไทยยังมีควำมไม่โปร่งใสใน
ห่วงโซ่อุปทำนอยู่มำก มีหลำยอย่ำงที่เรำไม่รู้
แม้กระทั่งผมเองซึ่งท�ำงำนด้ำนนี้ยังมีปัญหำ
บำงอย่ ำ งที่ ไ ม่ เ คยรู ้ ห รื อ เข้ ำ ถึ ง ได้ เ ลย แม้
ผูบ้ ริโภคจ�ำนวนมำกอำจยังไม่ตนื่ ตัว แต่ขอ้ มูล
พวกนี้ควรเป็นสำธำรณะ เพรำะมันช่วยให้
ทัง้ เรำทีเ่ ป็นคนกินปลอดภัย และเกษตรกรไม่ถกู
เอำเปรียบ”
จักรชัยเปิดประเด็นด้วยข้อเท็จจริงทีท่ ำ� ให้
หลำยคนสะท้อนใจถึงควำมไม่ยนิ ดียนิ ร้ำยในกำร
เลือกของ เลือกซือ้ สินค้ำมำตลอดหลำยสิบปี...
ทุกวันนีค้ ณ
ุ รูห้ รือไม่วำ่ อำหำรทีล่ กู ของคุณ
ก�ำลังตักเข้ำปำกนัน้ ผ่ำนกำรให้อะไรมำ มีสำรเคมี
อะไรที่ดูดซึมอยู่บ้ำง มีกำรใช้ฮอร์โมน หรือ
ยำปฏิชีวนะหรือไม่... เมื่อคุณซื้อส้ม คุณรู้
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หรือเปล่ำว่ำมันมำจำกไหน ปลูกทีจ่ งั หวัดอะไร
ใส่สำรมำกน้อยแค่ไหน ฉีดยำฆ่ำแมลงหรือเปล่ำ
หรื อ ทุ ก ครั้ ง ที่ คุ ณ ถำมแม่ ค ้ ำ ค� ำ ตอบที่ ไ ด้
ก็มักจบลงแค่ที่ตลำดไท...
“จนถึงตอนนี้ แม้กระทั่งสูตรอำหำรสัตว์
ก็ยงั เป็นควำมลับ ส�ำหรับผมมันไม่แฟร์กบั คนกิน
และคนที่ อ ยู ่ ต ้ น ทำงของห่ ว งโซ่ อุ ป ทำนนั้ น
น่ำเป็นห่วงยิง่ กว่ำ เพรำะเมือ่ ข้อมูลมันถูกปกปิด
เขำอำจก�ำลังถูกเอำรัดเอำเปรียบอยูก่ เ็ ป็นได้”
เขำชี้แจงลึกลงไปให้เรำเห็นภำพ เหมือน
ละครที่เล่ำออกมำเป็นฉำกๆ หลังจำกที่เรำ
ชวนคุ ย ถึ ง กำรเดิ น ทำงในวิ ช ำชี พ จนมำถึ ง
ประเด็นซัพพลำยเชนในประเทศ พร้อมยก
ตัวอย่ำงกรณีคนงำนท�ำงำนเกินค่ำแรงที่ได้รับ
หรื อ เด็ ก ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนกำรผลิ ต
อำหำรต้องขำดโอกำสจนไม่ได้รับกำรศึกษำ
ไปจนถึงกำรทำรุณกรรมแรงงำนทำสบนเรือ
กลำงทะเล และตอกย�ำ้ ว่ำปัญหำเหล่ำนีจ้ ะได้รบั
กำรแก้ไขต่อเมือ่ ทุกฝ่ำยมองเห็นควำมเชือ่ มโยง
เห็นข้อต่อ เห็นภำพครบเหมือนๆ กัน
“เรื่องเหล่ำนี้เป็นเรื่องเล่ำที่มีพลัง เรำเชื่อ
ว่ำพอทุกคนเห็นว่ำตัวเองมีควำมสัมพันธ์กับ
อะไรก็จะมองเห็นบทบำทว่ำเขำสำมำรถท�ำ
อะไรได้บ้ำง ควรแก้ไขตรงจุดไหน อย่ำงไร
แต่ละคนมีศกั ยภำพต่ำงกัน หำกบริษทั ใหญ่ๆ
ในประเทศหนึง่ ประกำศนโยบำยต่อสำธำรณะ
อย่ำงชัดเจนพร้อมท�ำจริง ก็จะก่อให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงในระดับโลกได้ กำรมองในเชิง
ซัพพลำยเชนจึงส�ำคัญมำก เพรำะสำมำรถน�ำ
ไปสู่ทำงออกได้”
บทบำทของบริษทั เอกชนเองก็สำ� คัญไม่ยงิ่ หย่อน
ไปกว่ ำ กั น เพรำะจั ก รชั ย และที ม งำนของ
อ็อกแฟมมองว่ำภำคธุรกิจนั้นเป็นทั้งปัญหำ
และทำงออกของห่วงโซ่อปุ ทำน ทว่ำหลำยเรือ่ ง
มีควำมลงตัวอยูใ่ นผลประโยชน์ ควำมเปลีย่ นแปลง
ที่คนส่วนใหญ่อยำกเห็นจึงไม่ใช่เรื่องง่ำย
“มีคำ� อยูส่ องค�ำซึง่ ส�ำคัญมำกคือ ‘วิสยั ทัศน์’

และ ‘ควำมจริงใจ’ เพรำะฉะนัน้ ภำคธุรกิจต้อง
ไม่มองแค่ผลก�ำไรในปีนเี้ ท่ำนัน้ แต่ตอ้ งมองว่ำ
จะสำมำรถขับเคลื่อนบริษัทและสร้ำงก�ำไร
ทีอ่ ำจไม่เยอะทีส่ ดุ เฉพำะหน้ำแต่สำมำรถท�ำให้
ธุรกิจอยูไ่ ปได้นำนๆ นัน่ คือสิง่ ทีเ่ รียกว่ำ ‘วิสยั ทัศน์’
อันจะกลำยเป็นภำพลักษณ์ขององค์กรด้วย
ส่วน ‘จริงใจ’ ในทีน่ คี้ อื ไม่ได้เพียงสร้ำงให้ภำพ
ของบริษทั ออกมำในฐำนะผูน้ ำ� ด้ำนควำมยัง่ ยืน

เท่ำนั้น แต่ต้องลงมือปฏิบัติจริง มิใช่แค่เพื่อ
ประชำสัมพันธ์ ซึง่ ต้องวัดกันทีก่ ำรเปลีย่ นแปลงจริง
ของนโยบำยบริ ษั ท ซึ่ ง สะท้ อ นหรื อ กำร
ด�ำเนินกำรใน Core Business ด้วย”
จักรชัยเน้นย�ำ้ ถึงมุมมองทีม่ ตี อ่ ผูป้ ระกอบกำร
อันเปรียบเสมือนข้อต่อชิน้ ใหญ่ ซึง่ อยูต่ รงกลำง
ระหว่ำงผู้ผลิตต้นน�้ำกับผู้บริโภคว่ำสำมำรถ
สร้ ำ ง Big Change ระลอกมหึ ม ำให้ กั บ
DID YOU KNOW?

หากบริษทั ใหญ่ๆ ในประเทศหนึง่
ประกาศนโยบายต่อ
สาธารณะอย่างชัดเจน
ก็จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในระดับโลกได้ การมอง
ในเชิงซัพพลายเชนจึงส�คัญมาก
เพราะสามารถน�ไปสู่
ทางออกได้

• คะแนนทีท่ ำง ‘โครงกำรซูเปอร์มำร์เก็ต
ที่รัก’ ให้ ไม่ได้มำพร้อมกับเงื่อนไขหรือ
บทลงโทษใดๆ แต่ เ ป็ น กำรสื่ อ สำรให้
ซูเปอร์มำร์เก็ตและผู้บริโภคเข้ำใจปัญหำ
ของเกษตรกรและแรงงำนผู้ผลิตอำหำร
และร่วมด้วยช่วยกันในกำรคลี่คลำย จำก
กำรศึกษำของอ็อกแฟม กำรที่จะท�ำให้
เกษตรกรคนต้นทำงผู้ผลิตอำหำรมีชีวิต
ควำมเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ ไม่ได้ทำ� ให้สนิ ค้ำแพงขึน้
มำกมำยอย่ ำ งที่ ก ลั ว กั น หลำยสิ น ค้ ำ
อำหำรรำคำทีเ่ พิม่ ขึน้ เพียงหนึง่ หรือสองบำท
สำมำรถช่ ว ยให้ ผู ้ ผ ลิ ต ต้ น ทำงมี ร ำยได้
พ้นจำกควำมยำกจน อีกทัง้ บริษทั ตัวกลำง
ไม่จ�ำเป็นต้องผลักภำระให้ผู้บริโภคก็ได้
ทั้งนี้ในช่วง 20 ปีทผี่ ำ่ นมำบริษทั ค้ำปลีก
ปลำยทำงยังได้ส่วนแบ่งของรำคำสินค้ำ
อำหำรเพิ่มขึ้นถึง 30เปอร์เซ็นต์ อีกด้วย
• จำกกำรรำยงำนผลประเมิ น ภำยใต้
โครงกำรซูเปอร์มำร์เก็ตที่รักพบว่ำ ที่ให้
ควำมส� ำ คั ญ กั บ ผู ้ ผ ลิ ต และได้ ค ะแนน
สูงกว่ำก็ไม่ได้ขำยสินค้ำแพงกว่ำทีอ่ นื่ ๆ เลย
• ประเทศไทยยังมีชอ่ งว่ำงของค่ำตอบแทน
ของผู้หญิง ผู้ชำย ที่ท�ำงำนแบบเดียวกัน
สูงมำกกว่ำค่ำเฉลี่ยของโลกอีกด้วย
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ห่วงโซ่อปุ ทำนอย่ำงยัง่ ยืนได้ เพียงแค่ลงมือปรับวิธี
กำรท�ำงำนและเปลีย่ นขัน้ ตอนกำรด�ำเนินงำน
บำงส่ ว นส� ำ คั ญ ขององค์ ก รให้ โ ปร่ ง ใสและ
สำมำรถตรวจสอบได้ ตั ว อย่ ำ งเช่ น มี ก ำร
ตรวจสอบจริงเพือ่ ไม่นำ� อำหำรทีข่ ดู รีดเกษตรกร
ชำวประมง แรงงำน มำขำย รวมถึงส่งเสริม
กำรน� ำ อำหำรที่ ยั่ ง ยื น ปลอดภั ย ให้ ม ำถึ ง
ผู้บริโภค ในทำงกลับกัน หำกบริษัทขำดควำม
จริ ง ใจโดยเพี ย งค� ำ พู ด ว่ ำ ยั่ ง ยื น หรื อ แค่ ท� ำ
โครงกำรเพือ่ ประชำสัมพันธ์ ควำมเปลีย่ นแปลง
ก็คงไม่สำมำรถเกิดขึ้นได้
ซูเปอร์มาร์เก็ตที่เราชอบ คืออีกหนึ่งค�าตอบ
ของปัญหา
ด้ ว ยควำมที่ ผู ้ ค นเข้ ำ ร้ ำ นค้ ำ ปลี ก ทุ ก วั น
อ็อกแฟมจึงผุดไอเดียในกำรเข้ำไปดูนโยบำย
สำธำรณะของบริษทั ต่ำงๆ โดยใช้ตวั ชีว้ ดั สำกล
ที่มีอยู่แล้วทั่วโลก อำทิ กำรลงนำมในเอกสำร
ระหว่ำงประเทศเรือ่ งของสิทธิสตรี สิทธิแรงงำน
นโยบำยควำมเท่ำเทียมของค่ำจ้ำงในองค์กร
กำรประเมินควำมเสี่ยงในเรื่องสิทธิมนุษยชน
ฯลฯ มำเป็นเกณฑ์ในกำรให้คะแนนควำมน่ำรัก
ของซู เ ปอร์ ม ำร์เก็ต ภำยใต้ชื่อ ‘โครงกำร
ซูเปอร์มำร์เก็ตทีร่ กั ’ ซึง่ ในประเทศไทยมีมลู นิธิ
ผู้บริโภคและเครือข่ำยกินเปลี่ยนโลกเข้ำมำ
เป็นผูน้ ำ� ในกำรขับเคลือ่ น และมีอำยุครบ 1 ปีแล้ว
ปัจจุบนั โครงกำรดังกล่ำวมุง่ เน้นไปยังสถำนที่
จ�ำหน่ำยอำหำรสดเป็นหลัก โดยขณะนี้มีอยู่
7 แบรนด์ร้ำนค้ำที่ได้รับกำรประเมิน โดย
คะแนนมีอยู่ 4 หมวด คือ ควำมโปร่งใสและ
ควำมรับผิดชอบ แรงงำน ผู้ผลิตรำยย่อย และ
ควำมเท่ำเทียมกันในเพศสภำพ ซึ่งในปีต่อไป
จะเพิม่ ด้ำนสิง่ แวดล้อม และผูบ้ ริโภคเข้ำมำด้วย
16

HEART

������
10.indd 10.indd
16
CHIAN_������
16

HEALTH

“เรำปล่ อ ยคะแนนออกไปครั้ ง แรกเมื่ อ
กลำงปีที่แล้ว และจะอัพ เดตข้อมูล ในช่วง
เดียวกันนี้ของทุกๆ ปี โดยเรำให้ควำมเคำรพ
ทุกคน ภำคธุรกิจก็เช่นกัน เรำจึงส่งคะแนนไป
ให้ดกู อ่ น แล้วสำมำรถมำนัง่ คุยกันได้วำ่ ตรงไหน
ไม่ครบ ไม่ตรง ก่อนจะอัพเดตเป็นสำธำรณะ
เพรำะเรำเข้ำใจว่ำบริษทั ท�ำธุรกิจมูลค่ำมหำศำล

คะแนนนี้จะผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ Core
Business และเราอยาก
ให้เกิดการประกาศนโยบาย
ต่อสาธารณะเพื่อที่องค์กร
จะได้ท้าทายตัวเองด้วย

จะแสดงควำมจริงใจต่อลูกค้ำและได้ท้ำทำย
ตัวเองด้วย”
เป็นควำมน่ำยินดีว่ำในช่วง 1 ปีที่ผ่ำนมำ
มี ผู ้ บ ริ โ ภคไทยให้ ค วำมสนใจและลงชื่ อ
ร่วมสนับสนุนโครงกำรดังกล่ำวเป็นจ�ำนวนมำก
อีกทั้งยังมีข้อเสนอแนะฝำกผ่ำนมำถึงบรรดำ
ซูเปอร์มำร์เก็ตจ�ำนวนไม่น้อย อำทิ ต้องกำร
ให้มีโซนสินค้ำออร์แกนิกมำกขึ้น พร้อมแสดง
ข้อมูลที่มำของสินค้ำ ไปจนถึงอยำกให้สินค้ำ
และข้อมูลเหล่ำนีเ้ ข้ำถึงได้โดยง่ำยส�ำหรับผูค้ น
ส่วนใหญ่ในสังคมสำมำรถเข้ำไปจับจ่ำยใช้สอย
ส�ำหรับในปีตอ่ ๆ ไปจะเริม่ เชือ่ มโยงกับภำครัฐ
เพื่ อ ให้ ก ำรเปลี่ ย นแปลงมี ค วำมยั่ ง ยื น และ
ขยำยตัวเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน ด้วยควำมเชื่อ
ที่ว่ำกำรเข้ำถึงอำหำรของคนไทยไม่ควรจ�ำกัด
แค่ที่ใดที่หนึ่ง โครงกำรซูเปอร์มำร์เก็ตที่รัก
จึงวำงแผนชวนตลำดนัดและตลำดสดซึ่งมี
ควำมพร้ อ มและสนใจมำเข้ ำ ร่ ว มโครงกำร
ตลำดสดที่รัก และตลำดนัดที่รักอันจะเกิดขึ้น
ในอนำคตด้วย
ABOUT OXFAM

เรือ่ งแบบนีจ้ งึ มีควำมละเอียดอ่อน หำกบริษทั ไหน
มีนโยบำยด้ำนสังคมมำกก็ยิ่งได้คะแนนมำก
ทว่ำคะแนนทีป่ รำกฏก็ไม่สำมำรถบอกได้ทงั้ หมด
ว่ำนโยบำยเหล่ำนั้นมีกำรปฏิบัติจริงหรือไม่
จะสำมำรถถึงกับบอกได้ในระดับหนึ่งเท่ำนั้น
หำกคะแนนต�ำ่ เรำอยำกให้มองเป็นกำรเดินทำง
เพื่อที่จะได้เกิดกำรพัฒนำยิ่งๆ ขึ้นไป ซึ่งตัว
คะแนนนี้จะผลักดันให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
ที่ Core Business และเรำอยำกให้เกิดกำร
ประกำศนโยบำยต่อสำธำรณะเพื่ อ ที่ อ งค์ ก ร

Oxfam คือองค์กรที่ท�ำงำนด้ำนกำร
พัฒนำในระดับสำกล เป็นหนึ่งในเอ็นจีโอ
ทีเ่ ก่ำแก่ทสี่ ดุ ในโลก โดยเริม่ ก่อตัง้ มำตัง้ แต่
สมัยสงครำมโลกครัง้ ทีส่ อง ณ กรุงออกซ์ฟอร์ด
ประเทศอั ง กฤษ จึ ง เป็ น ที่ ม ำของชื่ อ
Oxfam ปัจจุบันมีส�ำนักงำนหลักกระจำย
อยู ่ ป ระมำณ 20 แห่ ง ทั่ ว โลก ส� ำ หรั บ
ประเทศไทยเอง Oxfam เข้ำมำท�ำงำน
นำนกว่ำ 16 ปีแล้ว
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LITTLE VOICE
เรื่อง : ชัย ธ�ำรงค์กูล

ตรวจสอบย้อนกลับ... สำ�คัญกับชีวิตอย่างไร?
การรู้ที่มาที่ไปของสินค้าไม่เพียงแค่มอบความปลอดภัยให้กับตัวคุณเองและคนในครอบครัวเท่านั้น หากยังเผื่อแผ่ความสุขอันยั่งยืนให้กับ
อีกหลายชีวติ บนโลกใบนีไ้ ด้อย่างไม่นา่ เชือ่ หากยังนึกภาพไม่ออก ลองมาฟังเสียงเล็กๆ ทีม่ บี ทบาทในสังคมไทยของทัง้ 3 คนเหล่านี้

มณีพร พรโชติทวีรัตน์ (เบลล่า) เจ้าของ
เพจ FB : เบลล่าพากิน By Bella the Food
Hunter อายุ 34 ปี
“ด้วยความทีเ่ บลล์เป็นนักกินและเป็นเชฟ
สินค้าหลักที่ซื้อประจ�ำจึงอยู่ในหมวดอาหาร
โดยเบลล์จะซื้อสินค้าจากโครงการหลวง และ
CP เพราะสะดวกและวางใจในมาตรฐาน เนือ่ งจาก
เบลล์มนั่ ใจว่าทัง้ สองบริษทั นีม้ กี ารขึน้ ทะเบียน
กั บ ทางภาครั ฐ แล้ ว จึ ง สามารถตรวจสอบ
มาตรฐานของสิ น ค้ า รวมถึ ง ที่ ม าที่ ไ ปของ
อาหารได้ ส� ำ หรั บ เบลล์ แ ล้ ว แม้ สิ น ค้ า จะ
คุณภาพดีแค่ไหน หากต้นตอทีม่ านัน้ เบียดเบียน
หรื อ เอารั ด เอาเปรี ย บคนอื่ น เบลล์ คิ ด ว่ า
ทุกคนล้วนอยากใช้ชวี ติ แบบมีความสุข ไม่มใี คร
อยากโดนเอารั ด เอาเปรี ย บหรื อ ทรมาน
เบลล์ เ ชื่ อ ว่ า สิ่ ง ใดที่ เ ราไม่ อ ยากให้ เ กิ ด ขึ้ น
กับเราหรือลูกหลาน ก็ไม่ควรท�ำสิง่ นัน้ กับคนอืน่
การสร้างมาตรฐานในการตรวจสอบย้อนกลับ
จึงเป็นเรื่องที่ดีในฐานะผู้บริโภค และฐานะ
มนุษย์คนหนึง่ ทีเ่ ห็นใจเพือ่ นร่วมโลก สิง่ เหล่านี้
เป็นองค์ประกอบที่ช่วยให้โลกของเราดีขึ้น
ในทุกๆ ทาง เพราะมันไม่ใช่แค่การได้ประโยชน์
ทีต่ วั เรา หากคนอืน่ ๆ มีชวี ติ ทีด่ ี ไม่โดนเอาเปรียบ
มีสภาวะอารมณ์ที่ดี อยู่ในสภาพแวดล้อม
ที่ มี ค วามสุ ข ปั ญ หาสั ง คมต่ า งๆ ก็ จ ะ
ไม่ตามมาค่ะ”

วราลั ก ษณ์ สนิ ท (กิ ) ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ บ ริ ห าร
ประจ�ำส�ำนักอธิการบดี สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ อายุ 47 ปี
“ส่ ว นตั ว คิ ด ว่ า การตรวจสอบย้ อ นกลั บ
ในฐานะแม่ที่ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าให้ลูกนั้น
มีความจ�ำเป็นและส�ำคัญมาก โดยเฉพาะเรื่อง
ของอาหารการกิน ไม่ว่าจะเป็นผลไม้หรือผัก
ต้องมาจากสวนหรือแหล่งทีใ่ ช้ปยุ๋ อินทรีย์ ไม่ใช้
ยาฆ่าแมลง ไม่มีสารเคมีปนเปื้อน จึงจะรู้สึก
ปลอดภัยและอุ่นใจส�ำหรับลูกของเรา โดยจะ
เลื อ กซื้ อ จากโครงการหลวง หรื อ จากสวน
ทีป่ ลูกแบบออร์แกนิก/คลีนฟาร์ม ถ้าเป็นเนือ้ สัตว์
ก็ตอ้ งมีแหล่งเลีย้ งทีถ่ กู สุขอนามัย เป็นระบบปิด
ปลอดภั ย ไม่ มี ก ารปนเปื ้ อ นของเชื้ อ โรค
โรคระบาด หรือสารพิษ ซึ่งมักเลือกซื้อจาก
ซูเปอร์มาร์เก็ตในห้างสรรพสินค้ามากกว่าซื้อ
ตามตลาดสดทัว่ ไป ซึง่ การตรวจสอบย้อนกลับนี้
สามารถช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ และเพิ่ม
รายได้ อีกทั้งยังท�ำให้สุขภาพของเกษตรกร
คนงาน หรือเจ้าของฟาร์มดีขนึ้ เพราะไม่ตอ้ งใช้
สารเคมีในการปลูก ขายได้ราคาที่สูงขึ้น เมื่อ
ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ก็จะเลือก
ซื้อสินค้าที่ปลอดภัยกับตัวเอง ท�ำให้ผู้ผลิต
หันมาใส่ใจกับสินค้าทีผ่ ลิต ถ้าเป็นการปลูกผัก
ผลไม้ก็จะไม่ใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง จึงช่วยลด
ปริมาณสารเคมีปนเปื้อนในดิน อากาศ ในน�้ำ
และในร่างกายผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับแหล่งผลิต
สิ่งแวดล้อมก็จะดีขึ้นรอบด้านค่ะ”

ภาคภูมิ แสวงค�ำ (ภาค) เจ้าหน้าที่วิชาการ
(Technical and Programme Development Officer) มูลนิธิรักษ์ไทย อายุ 39 ปี
“ในมุ ม มองของผมคิ ด ว่ า ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง
อ�ำนาจสมัยใหม่นี้ ควรปรับเปลีย่ นจาก ‘นาย’
กับ ‘ลูกน้อง’ มาเป็น ‘หุ้นส่วนในการพัฒนา’
มากกว่า ก็คือต้องร่วมด้วยช่วยกันท�ำงาน
เพือ่ ผลผลิตทีด่ แี ละลูกจ้างมีความสุขครับ เพราะ
จากการท� ำ งานด้ า นคดี แ รงงานของมู ล นิ ธิ
รักษ์ไทยมา 13 ปี เราได้พบว่าหลายครัง้ แรงงาน
มาขอความช่วยเหลือโดยให้ข้อมูลหรือบอก
ปัญหาไม่หมด ตัวอย่างเช่น มาร้องเรียนเรื่อง
สภาพความปลอดภั ย หรื อ อาชี ว อนามั ย
ไม่เหมาะสม แต่พอเจ้าหน้าทีส่ มั ภาษณ์หนักเข้า
ก็กลายเป็นว่าเขาต้องการเปลีย่ นนายจ้างเพือ่
ไปอยูก่ บั แฟนหรือพีน่ อ้ ง หรือบางครัง้ แรงงานหญิง
มาขอความช่วยเหลือว่าถูกบังคับค้ามนุษย์
แต่พอไปร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนแล้ ว
พบว่ า ข้ อ เท็ จ จริ ง กลั บ ตาลปั ต รโดยสิ้ น เชิ ง
ทางออกของปัญหาเหล่านี้หลายครั้งจึงต้อง
ประเมินกันเป็นระยะ หรือต้องตรวจสอบย้อน
กลับด้วยการติดต่อประสานงานไปที่นายจ้าง
ผู ้ ป ระกอบการ หรื อ ฝ่ า ยทรั พ ยากรบุ ค คล
บางครัง้ ก็ตอ้ งไปทีโ่ รงงานด้วยตนเอง ผมก็เลยมอง
ว่าการตรวจสอบย้อนกลับมีความส�ำคัญและ
จ�ำเป็นอย่างยิ่งต่อสังคม”
HEART
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CP FOR SUSTAINABILITY
Social Business Day 2019 จัดครั้งแรกในประเทศไทย เครือซีพี
ร่วมแนวคิดขับเคลื่อน ‘ธุรกิจเพื่อสังคม’
ศาสตราจารย์มฮู มั หมัด ยูนสุ (Muhammad Yunus) นักเศรษฐศาสตร์
เจ้าของรางวัลโนเบล ผู้ริเริ่มแนวคิด Social Business หรือธุรกิจ
เพื่อสังคม และ Yunus Foundation ได้ร่วมกับ Yunus Center at
AIT ศูนย์ยนู สุ เพือ่ สังคมแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และ Thailand Social Business Initiative : TSBI จัดการประชุม
ระดับโลก Social Business Day 2019 ขึน้ เป็นครัง้ แรกในประเทศไทย
และครั้งที่ 9 ของโลก ระหว่างวันที่ 28-29 มิ.ย. 2562 โดยมีเป้าหมาย
เพื่อผลักดันให้เกิดชุมชนธุรกิจเพื่อสังคมขึ้นในทุกประเทศทั่วโลก และ
เพือ่ เป็นเครือข่ายขับเคลือ่ นแนวคิด ‘Social Business’ ให้เป็นต้นแบบ
ในการช่วยแก้ปัญหาสังคม หวังตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘Making Money is Happiness, Making Other People
Happy is Super Happiness’ โดยมีนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้รับเกียรติกล่าวในช่วง Closing
Ceremony เพือ่ แสดงให้เห็นถึงพลังของภาคธุรกิจไทยทีจ่ ะร่วมเป็นส่วนหนึง่ ในการน�ำแนวคิด Social Business หรือธุรกิจเพือ่ สังคม ไปใช้ในการช่วย
แก้ปัญหาสังคมต่อไป

‘แม็คโคร’ ย�้ำจุดยืนไม่แจกถุงพลาสติกเจ้าแรกในไทย
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) ประกาศตัวเลขรับวัน
ปลอดถุงพลาสติกสากล ในฐานะผู้น�ำร่องห้างไม่แจกถุงพลาสติก
เจ้าแรกในประเทศไทย ตัง้ แต่วนั แรกทีเ่ ปิดด�ำเนินการจนถึงปัจจุบนั กว่า
30 ปี ลดถุงพลาสติกไปแล้วกว่า 5,400 ล้านใบ สร้างพฤติกรรมคุ้นชิน
ให้คนไทยไม่ใช้ถุงพลาสติกเวลาช้อปปิ้ง พร้อมเดินหน้าการเป็นผู้น�ำ
งดจ�ำหน่ายโฟมบรรจุอาหาร เน้นกระตุ้นร้านอาหารใช้ผลิตภัณฑ์
ย่อยสลายได้ หวังสร้างวัฒนธรรมปลอดขยะพลาสติกในไทย

ซีอีโอเครือซีพี ‘ศุภชัย เจียรวนนท์’ บนเวที World Economic Forum
นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้เป็น 1 ในบุคคลที่ได้รับเกียรติให้เป็นประธานร่วม หรือ Co-Chairs บนเวที
การประชุมระดับโลก World Economic Forum เพื่อหารือเกี่ยวกับ ‘ความเป็นผู้น�ำ 4.0 : การประสบความส�ำเร็จในยุคใหม่ของโลกาภิวัตน์’ หรือ
‘Leadership 4.0 : Succeeding in a New Era of Globalization’ โดยมี นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมประชุม
ในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ในเวทีเดียวกันคุณศุภชัยได้ร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ใน Session ‘The Quest for Leadership 4.0’ กับนักธุรกิจและ
นักวิชาการชั้นน�ำระดับโลก ณ เมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน
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We live in an increasingly resource aware and resource
constrained world. We need to live within our means and
not borrow from the nature. To build a sustainable tomorrow
we need to make our supply chain sustainable today.
In fact, I firmly believe that increased sustainability in the
supply chain reduces risks and increases profits
for all organizations and stakeholders.

Kris Gopalakrishnan
Chairman of Axilor Ventures, a company supporting and funding startups
Former Executive Vice Chairman of Infosys, a global consulting and IT services company.

เราอยู่ในโลกที่ทรัพยากรมีอยู่อย่างจ�ำกัดขึ้นทุกวัน
บนความตระหนักที่มากขึ้นทุกที
มนุษยชาติจ�ำเป็นต้องด�ำรงชีวิตอยู่ในเส้นทางของตนเอง
โดยไม่หยิบยืมสิ่งใดๆ มาจากธรรมชาติ
เราต้องท�ำให้ห่วงโซ่อุปทานของเรายั่งยืนเสียตั้งแต่วันนี้
เพื่อสร้างความยั่งยืนในวันต่อๆ ไป
ผมเชื่อเหลือเกินว่าการยกระดับความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน
จะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มผลก�ำไรให้กับทุกองค์กร
รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกคน

คริส โกปาลากริชนัน
ประธานบริษัท แอกซิลอร์ เวนเจอร์ส ซึ่งสนับสนุนและมอบทุนแก่ธุรกิจสตาร์ทอัพ
อดีตรองประธานบริหารและประธานร่วมบริษัทอินโฟซิส ที่ให้ค�ำปรึกษาและบริการด้านไอทีระดับโลก
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