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SUSTA INABLE  DEVELOPMENT 

“ซัพพลายเชนเป็นเรื่องความยั่งยืน 
เพราะเป็นความเสี่ยงในการทำ�ธุรกิจ”

วิธีการสร้าง ‘ห่วงโซ่อุปทำาน’ (Supply Chain)    
ทำี่มีความรับผิดชอบในยุคโลกาภิวัตน์ 4.0

‘วิสัยทำัศน์’ และ ‘ความจริงใจ’…
กุญแจแก้ปัญหาซัพพลายเชน

เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน

‘ลดพลาสติก ยืดอายุโลก’

การจัดการห่วงโซ่อุปทำานอย่างยั่งยืน

 

SUPPLY CHAIN TRACEABILITY FOR SUSTAINABILITY
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EDITOR’S  NOTE

โลกจะย่ังยืนได้ต้องอาศัยความร่วมมือในการ 
ขับเคลื่อน ภายใต้กรอบ  
3Hs  HEART - HEALTH - HOME  

 HEART มุ่งมั่น...ท�าธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน
 

 HEALTH มุ่งมั่น...สร้างสังคมยั่งยืน
  

 HOME มุ่งมั่น...เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

บรรณาธิการบริหาร :

ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ 

คณะบรรณาธิการ : ส�านักกิจกรรม

สื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์

เจ้าของ : ส�านักกิจกรรมสื่อสารองค์กร 

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด

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�ากัด

29/45-46 ซอยวัดสามง่าม ถนนพระราม

ที่ 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 10330

ร่วมสร้างสรรค์เนือ้หาและศลิปกรรมโดย :  

บริษัท เปเปอร์คอรัส จ�ากัด

โทรศัพท์ : 0-2887-4830  

โทรสาร : 0-2887-0486

อีเมล : paperchorus@hotmail.com

เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน

เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงเลือกผลิตวารสารเล่มนี้ผ่าน ‘นวัตกรรม
การพิมพ์สีเขียว’ ที่มีส่วนช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต เทียบเท่าการปิดหลอดไฟ  
1 ชั่วโมง ในการรณรงค์ลดโลกร้อน จ�านวน 4,678 ดวง ต่อวารสาร 5,000 เล่ม และในส่วนที่ไม่สามารถ 
ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ได้จัดหาคาร์บอนเครดิตมาชดเชยเท่ากับศูนย์ จากปริมาณการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกทั้งหมด 1.03 ตัน เพื่อให้ได้หนังสือคุณภาพดี และเป็นส่วนหนึ่งในการท�าให้โลกยั่งยืน
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ไขความลับการจัดห่วงโซ่อุปทานโปร่งใสและยั่งยืน
 “อโรคยา ปรมาลาภา ความไม่มโีรค เป็นลาภอนัประเสรฐิ” เป็นสิง่ทีท่กุคนบนโลกใบนีแ้สวงหา
 ‘โรคา’ หรือโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้น ไม่เพียงเกิดจากสังขารที่เสื่อมถอย ร่างกายที่อ่อนแอจาก
สภาพอากาศและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเท่านั้น ‘อาหาร’ ที่เราบริโภคเข้าไปทุกวัน 
ยังเป็นต้นเหตุการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ตามมาได้ 
 จะดีแค่ไหน!!! ถ้าเราบริโภคอาหารด้วยความมั่นใจว่า ‘ปลอดภัย’ และยังมั่นใจได้อีกว่า ไม่ได้
สร้างผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 เพราะผู้บริโภคในปัจจุบันคาดหวังความรับผิดชอบตลอดห่วงโซ่อุปทาน... ถ้าท�าให้เขารู้ 
ถงึแหล่งทีม่าของวตัถุดบิ สถานท่ีผลติ กระบวนการผลติตัง้แต่ต้นน�า้ไปจนถงึปลายน�า้ กจ็ะยิง่ท�าให้ 
เกิดความมั่นใจมากขึ้น 
 การบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างโปร่งใส จึงเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของธุรกิจที่ต้องให้ความ
ส�าคญัและหาแนวทางพฒันาน�าไปสูค่วามยัง่ยนื  เพือ่สร้างให้เกดิความมัน่คงตลอดห่วงโซ่อปุทาน
วารสารบัวบานฉบับน้ี ได้น�าเสนอแนวคิดการจัดการห่วงโซ่อุปทานด้วยความรับผิดชอบของ 
คณุศภุชยั เจยีรวนนท์ CEO เครือเจริญโภคภณัฑ์ ซ่ึงได้บอกว่า มีการคาดการณ์ประชากรโลกจะเพิม่
เป็น 9 พันล้านคน ภายในปี 2593 นั่นหมายถึง การผลิตอาหารจะเพิ่มขึ้นมหาศาล น�าไปสู่ความ
ท้าทายในการจดัการน�า้ การใช้ทีด่นิ การใช้ทรพัยากรธรรมชาต ิและความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่ไม่สมดุล ซึ่งการจะสร้างให้เกิดความสมดุลได้น้ันทุกภาคส่วนต้องร่วมกันและมุ่งม่ันในการ 
ตรวจสอบย้อนกลับและท�าให้เกิดความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทาน (รายละเอียดเพ่ิมเติมใน  
Creating a Better Life) 
 มีตัวอย่างของซีพีเอฟในฐานะผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของโลก ให้ผู้บริโภคตรวจสอบย้อนกลับ
อาหารท่ีผลิตผ่าน QR Code ท่ีติดไว้บนซองบรรจุภัณฑ์กว่า 1,467 ผลิตภัณฑ์ และจะขยาย 
ให้ครบทุกผลิตภัณฑ์ในปี 2563 และยังได้รับซื้อข้าวโพดในระบบตรวจสอบย้อนกลับ ‘ไม่เขา  
ไม่เผา เราซื้อ’ เพื่อรับซื้อในแหล่งที่ถูกต้อง ตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบ ช่วยแก้ปัญหาการ
บุกรุกพื้นที่ และยังช่วยลดปัญหาหมอกควันจากการเผาของเกษตรกรได้อีกด้วย (รายละเอียด
เพิ่มเติมใน Think Forward)
 ภายในเล่มน้ียังมีตัวอย่างของ ‘เนสท์เล่’ ที่มีนโยบายจัดหาโกโก้อย่างยั่งยืน หลังจากเผชิญ
วกิฤตถิกูโจมตกีรณกีารใช้แรงงานเดก็ในไร่โกโก้ ตวัอย่างการรวมตวัของ 40 องค์กรธรุกจิ ในนาม
สมาคมเครอืข่ายโกลบอลคอมแพก็แห่งประเทศไทย เพ่ือขบัเคลือ่นให้เกดิการท�าธรุกจิบนพืน้ฐาน
ของความยั่งยืน และไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน  
 นอกจากน้ี ยังมีตัวอย่างกรณีของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารทะเลถูกสื่อต่างชาติโจมตีเรื่อง
การใช้แรงงานไม่เหมาะสม จึงได้รวมตัวตั้งกลุ่ม Seafood Task Force เพื่อให้มีการทวนสอบ
แหล่งท่ีมาของสินค้าทางทะเลได้ พร้อมทั้งพัฒนาแนวทางการใช้แรงงานที่ดีในทุกกระบวนการ
ของห่วงโซ่อปุทาน ท�าให้อตุสาหกรรมการเพาะเลีย้งสตัว์น�า้และประมงไทยมคีวามยัง่ยนืมากขึน้ 
(รายละเอียดเพิ่มเติมใน SD Story)
 อย่างไรก็ตาม การท�าธรุกจิให้ยัง่ยนื ต้องกลบัไปดทูีห่่วงโซ่อปุทาน มองให้ครบทัง้กระบวนการ 
และต้องมองเลยไปถึงทุกบริษัท ทุกองค์กร ที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของเรา ต้องท�าให้เกิดความ
โปร่งใส มีการแบ่งปันความรับผิดชอบ ให้ความส�าคัญกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม  
รวมทั้งสิทธิของแรงงานด้วย  
  วันนี้ นอกจาก “อโรคยา ปรมาลาภา : ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ” แล้ว เราต้องมา
ช่วยกันท�าให้เกิดความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้ ‘สิ่งแวดล้อมปลอดภัย ไร้โรคา พาสังคม
ยั่งยืน’ ซึ่งจะเป็นลาภอันประเสริฐของประชากรทุกคนบนโลกใบนี้

ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ
บรรณาธิการบริหาร 
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 วันนี้ ‘ข้าวโพด’ ถูกสังคมมองว่าท�าให้เกิด
การบุกรุกป่าและท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
และเป็นต้นตอของปัญหาหมอกควัน
 แต่ในความเป็นจริง ข้าวโพดเป็นพืชไร่ 
ทีส่�าคญัต่อเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมาก ปัจจุบนั
มกีารพฒันาเมลด็พนัธุท์ีก้่าวหน้ามาก สามารถ
ปลูกได้ในพื้นที่น�้าน้อย เราจึงเห็นข้าวโพด 
ปลูกได้แทบจะทุกภาคของประเทศ ทัง้ในพ้ืนทีร่าบ
และพื้นที่เขา
 ภาคเหนือเป็นพื้นที่หนึ่งที่เกษตรกรนิยม
ปลูกข้าวโพดเป็นหลัก เพราะเกษตรกรไม่มี
ทางเลือกมากนัก เน่ืองจากเกิดและโตอยู่ใน
สภาพพื้นท่ีเขา ประสบปัญหาขาดแคลน 
แหล่งน�้าเพาะปลูก คร้ันจะท�าปศุสัตว์ พ้ืนท่ี 
ก็ไม่อ�านวย จึงต้องเลือกพืชไร่ที่ปลูกง่าย และ
ไม่ต้องการน�้ามากอย่าง ‘ข้าวโพด’ 
  แต่การปลูกข้าวโพดต้องใช้เงินลงทุน ต้อง
มีพื้นที่ส�าหรับการปลูก เกษตรกรต้องกู้หนี ้
ยมืสนิซึง่เป็นภาระหนัก ท�าให้เกษตรกรต้องบกุรกุ
พื้นท่ีเพื่อน�าไปปลูกข้าวโพด ดังนั้น การจะ
ท�าให ้เกิดกระบวนการที่จะช ่วยลดพื้นที ่

เรื่อง : Greentea

THINK FORWARD

การปลูกได้ก็ต้องใช้ Market Driven โดย 
รับซื้อผลผลิตที่เป็นพรีเมียม   
 การที่จะท�าแบบนั้นได้จะต้องมีเทคโนโลยี
ที่ บอกให ้ เ ร า รู ้ แหล ่ งที่ ม าของ วัตถุ ดิบ  
เครอืเจรญิโภคภณัฑ์จงึริเร่ิมท�าโครงการ ‘ไม่เขา 
ไม่เผา เราซื้อ’ รับซื้อข้าวโพดที่ปลูกในพื้นที ่
ทีถ่กูต้อง มเีอกสารสทิธิ ์ไม่บกุรุกพืน้ทีป่่า หรอื
ท�าลายห่วงโซ่คณุค่า และไม่ส่งเสรมิให้เกษตรกร
เผาตอซงัหรอืเศษวสัดทุางการเกษตรซึง่ก่อให้เกดิ
ปัญหาหมอกควันตามมา
 ทัง้น้ี เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมต้องลงทะเบยีนใน
ระบบตรวจสอบย้อนกลับ หรือ Traceability 
ด้วยบตัรประชาชนหรอืสมดุทะเบยีนเกษตรกร 
พร้อมแนบเอกสารสิทธ์ิในที่ดินท�ากิน โฉนด
ที่ดิน หนังสือรับรองการท�าประโยชน์ในที่ดิน 
พร ้อมกรอกข ้อมูลส ่วนตัว ข ้อมูลพื้นที ่
เพาะปลกู สถานทีเ่พาะปลกู และต้องปรบัปรุง
ข้อมูลทุกครั้งที่มีการซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลง
ข้อมูล ฯลฯ 
    ‘ระบบตรวจสอบย้อนกลับ’ ท�าให้รู้แหล่ง
ที่มาของข้าวโพด ตรวจสอบไปยังเกษตรกร 

นวัตกรรม ‘ไม่เขา ไม่เผา เราซื้อ’
 เพื่อการปลูกข้าวโพดยั่งยืน

ผู้ปลูกและพื้นที่เพาะปลูกได้อย่างชัดเจน เป็น
เครื่องมือที่สนับสนุนคู่ค้าให้ท�าธุรกิจภายใต้
นโยบายการจดัหาอย่างยัง่ยนื และคูค้่าธรุกจิเอง
ก็จะมีส่วนส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกข้าวโพด 
ในพื้นที่ถูกกฎหมายอีกด้วย
 อย่างไรกต็าม การพัฒนาต้องใช้เทคโนโลยี
เข ้ามาช่วยและต้องพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
อนาคตจะต้องพัฒนาไปให้ถึงเทคโนโลยี
ดาวเทียม และจีพีเอส เมื่อถึงตอนน้ันเรา
สามารถติดตามกระบวนการขนส่งได้อย่าง
แม่นย�ายิ่งขึ้น  
    ‘ไม่เขา ไม่เผา เราซื้อ’ ไม่เพียงบอกให้เรา
รู้ว่าข้าวโพดที่รับซื้อมาจากแหล่งผลิตใด ใน
พื้นที่ที่ถูกต้องหรือไม่ ยังเป็นการส่งเสริมการ
ท�าธุรกิจด้วยความยั่งยืน ป้องกันการใช้ที่ดิน
อย่างผิดกฎหมาย และยังช ่วยลดปัญหา 
หมอกควันในภาคเหนือได้อีกด้วย 
 นี่เป็นอีกหนึ่งความท้าทายท่ีทุกภาคส่วน
ต้องร่วมด้วยช่วยกนัสร้างกระบวนการซือ้ขาย
ที่ถูกต้อง เพ่ือส่งเสริมการท�าธุรกิจท่ียั่งยืน 
ต่อไปในอนาคต 
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CREATING A BETTER LIFE

โดย : นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์

วิธีการสร้าง ‘ห่วงโซ่อุปทาน’ (Supply Chain)
ที่มีความรับผิดชอบในยุคโลกาภิวัตน์ 4.0

 ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่า
จะอยูท่ีใ่ดบนโลกใบนี ้ล้วนพึง่พาห่วงโซ่คณุค่า
เพื่อการส่งมอบสินค้าและบริการไปทั่วโลก
แบบไร้รอยต่อร่วมกันทั้งสิ้น 
 ห่วงโซ่อปุทานทัว่โลกล้วนเกีย่วพนักบัชวีติ
รวมถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของบรรดาธรุกจิต่างๆ เกษตรกร และผูบ้รโิภค
จ�านวนมาก ความรับผิดชอบและการแสดงออก
ถงึหน้าทีจ่งึเป็นสิง่ส�าคญัซึง่พวกเขาต้องยดึถอื 
นั่นคือต้องแน่ใจว่าห่วงโซ่อุปทานท่ัวโลก 

มีบทบาทในการบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อม
และสังคม ตลอดจนยังประโยชน์แก่ทุกชีวิต 
ในห่วงโซ่คุณค่านั้น
 ในภมูภิาคเอเชยีเอง นอกจากความท้าทาย
ซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานและความ 
จ�าเป็นในการหาแนวทางบรหิารจดัการให้สอดคล้อง
กับนโยบายทางการเมือง การค ้า และ
เศรษฐกิจที่ซับซ้อนแล้วนั้น ยังมีความท้าทาย
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ห่วงโซ่
อุปทานโลกมีส่วนเก่ียวโยงด้วยอีกมากมาย  

อีกทั้งมลพิษพลาสติกที่เป็นอีกหน่ึงปัญหา
ส�าคัญที่มีข้อมูลจากผลการศึกษาวิจัยระบุว่า  
5 ประเทศในภูมิภาคนี้ทิ้งขยะพลาสติกลงสู่
มหาสมทุรรวมกนัมากกว่าประเทศอืน่ๆ ในโลก
ที่เหลือ
 มลพิษทางอากาศและน�้าท่ีรุนแรงท�าให้
บางเมืองในทวีปเอเชียเป็นสถานที่ซึ่งมีมลพิษ
มากที่สุดในโลก ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อ
สภาพอากาศอันรุนแรงและระดบัน�า้ทะเลทีส่งูขึน้ 
การใช้แรงงานทาสในปัจจบุนักย็งัคงส่งผลกระทบ
ต่อห่วงโซ ่อุปทานทั่วโลก ซึ่งมีผลกับคน 
กว่า 40 ล้านชีวิต โดย 2 ใน 3 ของจ�านวน 
ผู้ได้รับผลกระทบอยู่ในทวีปเอเชีย
 การแก้ปัญหาบรรจภุณัฑ์พลาสตกิ ของเสยี 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิทธิ
แรงงาน ถือเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญอันดับแรก 
แต่ด้วยความซับซ้อนของห่วงโซ่อุปทานโลก 
สิง่เหล่านีก้เ็ป็นปัญหาทีซ่บัซ้อนส�าหรบัองค์กร
ต่างๆ ในการแก้ไขเช่นกัน ไม่เพียงเท่าน้ัน
ประชากรโลกซึ่งคาดว่าจะแตะ 9 พันล้านคน 
และการผลติอาหารโลกทีจ่ะต้องเพิม่ขึน้ 60% 
ภายในปี 2593 จากการคาดการณ์ของ 
องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
อุปสงค์ซึ่งเพิ่มขึ้นนี้จะผลักดันให้ปริมาณการ
ผลิตอาหารสูงขึ้นอย่างมหาศาล อันจะน�าไปสู่
ความท้าทายอื่นๆ อาทิ อุปทานน�้า การใช้
ประโยชน์จากที่ดิน การตัดไม้ท�าลายป่า และ
ความหลากหลายทางชีวภาพอันเกินดุล การ
สร้างดลุยภาพของความต้องการเหล่านีจ้�าเป็น
ต้องมีความมุ่งม่ันต้ังใจอันแน่วแน่ต่อการตรวจสอบ
ย้อนกลบั และความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทาน
 เราสามารถช่วยเพ่ิมความโปร่งใสให้กับ
ห ่วงโซ ่อุปทานทั่วโลกผ ่านความร ่วมมือ
ระหว่างภาครฐักบัเอกชน การใช้ประโยชน์จาก
น วัตกรรมและกระบวนการในการใช ้
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เทคโนโลยดีจิทิลั รวมถงึการฝึกอบรมบคุลากร
และซัพพลายเออร์ เราเชื่อว่าภาคธุรกิจต่างๆ 
สามารถท�างานร่วมกับรัฐบาล รวมถึงองค์กร
สาธารณประโยชน์ เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการ 
แก้ปัญหามากมายที่ห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก
ก�าลังเผชิญอยู่ ผ่านช่องทางทั้ง 3 นี้
 ประการแรก เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า
ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมและแรงงาน 
ซึ่งกล่าวถึงก่อนหน้าน้ีไม่สามารถแก้ไขได้ง่าย
โดยองค์กรใดหรือประเทศใดเพียงล�าพัง ทว่า
ต้องการความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน
ทัว่โลก สิง่นีค้อืแรงจงูใจให้กลุม่ซพีเีป็นหวัหอก
ในสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่ง
ประเทศไทยขององค์การสหประชาชาติ เพื่อ
ผลักดันโครงการด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน 
สิ่งแวดล ้อม และการต ่อต ้านการทุจริต  
เครอืข่ายนีเ้ตบิโตข้ึนในระยะเวลา 1 ปีทีผ่่านมา
จนปัจจุบันมีบริษัท 40 แห่งในประเทศไทย
ท�างานร่วมกบัรัฐบาลเพ่ือส่งเสริมการด�าเนินการ
ตามหลักปฏิบัติขององค์การสหประชาชาต ิ
ว่าด้วยธุรกจิและสทิธมินษุยชนในการประกอบ
กิจการผ่านการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  
การหารือ และการฝึกอบรม เพื่อส่งเสริม 
ให้มีแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนเพ่ิมมากขึ้นใน
อุตสาหกรรมอาหารทะเล เราได้เห็นผลการ
ด�าเนินงานของ Seafood Taskforce หรือ
พันธมิตรความร่วมมือระหว่างบริษัทค้าปลีก
อาหารทะเลชั้นน�าจากสหรัฐอเมริกากับ
สหภาพยุโรป ผู้ผลิตอาหารทะเลไทย และ
องค์กรระหว่างประเทศอิสระ ในการพัฒนา
และสง่เสริมระบบตรวจสอบย้อนกลบั รวมถึง
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมตลอด
ห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเล เพ่ือหาแนวทาง 
แก้ปัญหาการท�าประมงเกินขนาด 
 นอกจากนีเ้ราเห็นถงึความส�าคญัของการมี
คณะพัฒนาระบบการผ ลิตสินค ้ าและ
ผลิตภัณฑ์ประมงไทย (Thai Sustainable 
Fisheries Roundtable หรือ TSFR) ซึ่ง
เป ็นการรวมตั วกันของบรรดาสมาคม
อุตสาหกรรมการประมง องค์กรเพื่อการ
ท�าการประมงอย่างยัง่ยนื และกองทนุสตัว์ป่าโลก
สากลประจ�าประเทศไทย เพือ่พฒันาแนวทาง
การจับปลาอย่างยั่งยืนในอ่าวไทย และทะเล
อันดามันด้วย
 ประการที่สอง เทคโนโลยี กระบวนการ 
ในการใช้เทคโนโลยดีจิทิลัและนวตักรรม ยงัเป็น
ก�าลังส�าคัญในการน�าความสามารถด้านการ
ตรวจสอบย้อนกลับมาใช้ในห่วงโซ่อุปทาน 

ทัว่โลกได้มากขึน้ เราได้เหน็ผลกระทบเชงิบวก
อย่างมหาศาลจากเทคโนโลยีการผสมผสาน 
ชัน้สงู อาท ิหุ่นยนต์ การตรวจสอบแบบเรยีลไทม์
และเซ็นเซอร์เพื่อช่วยให้ฟาร์มไก่และไข่  
ฟาร์มสุกรแบบผสมผสาน และโรงงานผลิต  
ถกูสขุอนามยัและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมมากขึน้
 ระบบดาวเทียมช่วยให้เกษตรกรหาท�าเล
พื้นที่เพาะปลูกที่เหมาะสมได้ ส่วนอุปกรณ์ 
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่สามารถเชื่อมโยงกันได้
ด้วยอินเทอร์เน็ต (IoT) ก็จะช่วยให้ระบบ 
ชลประทานจดัการการใช้น�า้ได้ดขีึน้ ในขณะที่
เครอืข่ายการเกบ็ข้อมลูแบบบลอ็กเชนช่วยให้
ห่วงโซ่อุปทานมีความโปร่งใส โดยท�าให้ผู้ซ้ือ
และผู ้ขายสามารถติดตามสินค้าได้ตลอด
กระบวนการผลติ กล่าวถงึการวจิยัและพฒันา

ส�าคญัของการมส่ีวนร่วมของผูน้�ารุน่ใหม่ และ
นั่นคือเหตุผลที่เราฝึกอบรมบุคลากรให้เป็น
ตวัแทนของความยัง่ยนื และให้อ�านาจแก่พวกเขา
ให้น�าความรู ้และเป้าหมายกลับไปพัฒนา 
ภาคส่วนต่างๆ ของธุรกิจ เราได้ก่อตั้งสถาบัน
ผู ้น�าเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อฝ ึกอบรม 
ผูบ้รหิารรุน่ใหม่ในแต่ละปีเกีย่วกบัการบรหิาร
จัดการธุรกิจไปพร้อมกับการเห็นคุณค่าของ
ความรับผิดชอบต่อสังคม เราให้พวกเขา 
ได้ลงมือท�าโครงการธุรกิจจริงเพื่อเปิดโอกาส
ให้พวกเขาได้แสดงออกถึงวิธีคิดใหม่ๆ รวมถึง
มีความเข้าใจในผลลัพธ์ทางสังคมหรือคุณค่า
ต่อสังคมของธุรกิจของเรา เป็นเรื่องส�าคัญ 
ที่จะต้องค�านงึถงึทศิทางใหม่ๆ ของเหล่านวัตกร  
ผูม้องเห็นประโยชน์จากการเปลีย่นแปลง (Disruptor)  
พนักงาน และผู้บริโภครุ่นต่อไปของเรา เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของพวกเขา และ 
ปรบัตวัเข้ากับการปฏวิตัอิตุสาหกรรมครัง้ที ่4 
 ภาคธุรกิจสามารถเป็นก�าลังให้เกิดสิ่งดีๆ 
ในห่วงโซ่อุปทานโลกได้ หากเราเร่งสร้าง
พันธมิตรที่มีประสิทธิภาพให้ก้าวหน้าอย่าง
ม่ันคง รวมถึงใช้ประโยชน์จากกระบวนการ 
ในการใช้เทคโนโลยดีจิิทลั และเทคโนโลย ีและ
ฟังเสียงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา
 ผมเชือ่ว่าภาคธรุกจิจ�าเป็นต้องมบีทบาทใน
การส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานอนัยัง่ยนื และเราจ�าเป็น
ต้องก�าหนดเหตผุลทางธุรกจิ (Business Case) 
เพ่ือสร้างห่วงโซ่อุปทานท่ีมีความรับผิดชอบ 
สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกร และผู้จัดส่งสินค้า
วตัถดุบิ (Supplier) ยนิดแีละเตม็ใจเป็นผูจ้ดัส่ง
ผลิตภัณฑ์วัตถุดิบที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น
 รวมถึงส่งเสริม สนับสนุน ให้บริษัทต่างๆ 
ตลอดห่วงโซ่อุปทานของเราด�าเนินการตาม
แนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
มีความรับผิดชอบมากขึ้น และท้ังหมดนี้คือ 
ด้วยการท�างานร่วมกันเท่าน้ันจะท�าให้เรา
สามารถสร้างความแตกต่างสู ่สิ่งท่ีดีกว่าได้
อย่างแน่นอน ซ่ึงหมายถึงการสร้างแรงจูงใจ 
ให้บรรดาเกษตรกรและซพัพลายเออร์มคีวาม
รับผิดชอบมากขึ้น รวมถึงสนับสนุนให้บริษัท
ต่างๆ ตลอดห่วงโซ่อปุทานของเรายดึแนวทาง
ปฏิบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความ
รับผิดชอบมากขึ้น มันคือการท�างานร่วมกัน
เพื่อรังสรรค์สิ่งที่แตกต่าง  

ที่มา : World Economic Forum
https://www.weforum.org/agenda/2019/07/how-to-cre-
ate-responsible-supply-chains-in-the-age-of-globaliza-
tion-4-0/?fbclid=IwAR26dTdNJIMZUxxdE2fIoxpCSTI-
yBtqYjAIMWDr0CLfcSy7rrDvdOwhUC-o

ผมเช่ือว่าภาคธุรกิจ
จ�เป็นต้องมีบทำบาทำ
ในการส่งเสริมห่วงโซ่
อุปทำานอันยั่งยืน และ
เราจ�เป็นต้องก�หนด

เหตุผลทำางธุรกิจ 
(Business Case) 

เพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทำาน
ทำี่มีความรับผิดชอบ

อย่างต่อเนือ่งในเทคโนโลยดีาวเทยีม เทคโนโลยี
ชีวภาพ นาโนเทค และหุ่นยนต์ ยังได้แสดง 
ให้เห็นว่าเม่ือมีการปรับใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสมแล้ว อาจมีผลอย่างมากในการช่วย
ให้เราเข้าใจโรคภยัต่าง  ๆท่ีเกิดกับสตัว์  ระบาดวิทยา 
รวมถึงวงจรชีวิตของสินค้า เพื่อรับประกันว่า
ฟาร์มของเรามีความยั่งยืนมากขึ้น
 ประการสุดท้าย การฝึกอบรมและการ 
มีส่วนร่วมของพนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสียตลอดทัง้ห่วงโซ่อปุทาน มบีทบาทส�าคญั
ในการประกันว่ามีการน�าหลกัการความรับผดิชอบ
มาใช้ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เราได้เห็นความ
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SD  STORY

เรื่อง : กองบรรณาธิการ ภาพ : เนาวรัตน์ และถนอมศักดิ์ บุญวิภาส

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

“ซัพพลายเชนเป็นเรื่อง
ความยั่งยืน เพราะเป็น

ความเสี่ยงในการท�ธุรกิจ”

 เพราะเชื่อในความจ�าเป็นของการมีข้อมูล
ในการขับเคลื่อนและแก้ปัญหาหลากหลาย 
ที่เกิดขึ้นในประเทศให้ส�าเร็จลุล่วงและสร้าง
ความยัง่ยนืได้อย่างแท้จรงิ เมือ่ 6 ปีก่อน ยุย้ -  
สฤณี อาชวานันทกุล กรรมการผู ้จัดการ 
ด้านการพัฒนาความรู้ บริษัท ป่าสาละ จ�ากัด   
นักวิชาการอิสระ นักเขียน และนักแปลอิสระ 
จงึร่วมกบัเพือ่นก่อตัง้ ‘ป่าสาละ’ ขึน้ เพือ่ท�างาน
วิจัย ผลิตสื่อ และจัดสัมมนาในประเด็น 
ความยั่งยืนที่ส�าคัญในประเทศไทย ด้วยมุ่ง 
จุดประกายให้เกิดการท�าธุรกิจท่ียั่งยืนใน
ประเทศไทย  ทั้งนี้ งานวิจัย 2 ผลงานแรกของ
บริษัทนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นห่วงโซ่
อุปทาน ได้แก่ โครงการวิจัย ‘ห่วงโซ่อุปทาน
อุตสาหกรรมข้าวโพดเล้ียงสัตว์ จ.น่าน’ 

สฤณี อาชวานันทกุล

 เพราะเด็ดดอกไม้ย่อมสะเทือนถึงดวงดาว เช่นเดียวกัน การกระท�าที่เกิดขึ้น ณ ต้นน�้า ย่อมส่งผลกระทบถึงปลายน�้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่า 

จะเป็นปัญหาสิง่แวดล้อม สุขอนามยั สทิธมินษุยชน การใช้แรงงาน เป็นต้น จงึถือเป็นหน้าทีข่องบริษัทเจ้าของธุรกจิทีอ่ยูป่ลายทางสุดท้ายก่อนส่งสินค้า 

ถึงผู้บรโิภคท่ีต้องร่วมด้วยช่วยรบัผดิชอบอย่างปฏเิสธไม่ได้ เพราะในโลกธรุกิจยคุใหม่ทีม่กีารแข่งขนักนัอย่างเข้มข้นภายใต้สภาพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลง

ไปอย่างรวดเร็วนั้น การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนถือเป็นหนึ่งในปัจจัยแห่งความส�าเร็จที่แท้จริง

 ‘บัวบาน’ ฉบับนี้จึงพาทุกคนไปท�าความรู้จักกับ ‘ห่วงโซ่อุปทาน’ ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างต้นน�้าถึงปลายน�้า และความพยายามในการแก้ปัญหา

ซัพพลายเชน อันรวมไปถึงกลไกการตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อสร้างความแข็งแรงตลอดห่วงโซ่อันน�าไปสู่ความยั่งยืนในที่สุด  

	 กะเพราไก่ราดข้าวหนึง่จานท่ีเรามกัสัง่หรอืท�ากนิเองบ่อยๆ	ในแต่ละมือ้นัน้	รูห้รอืไม่ว่ามอีะไรเกดิขึน้บ้างในระหว่างทางก่อนจะมาเป็นอาหารประจ�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/
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สนับสนุนโดย ส�านักงานโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ (UNDP) และส�านักงาน
โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ 
(UNEP)  รวมถึงโครงการวิจัย ‘ห่วงโซ่อุปทาน
อตุสาหกรรมปลาป่น จ.สงขลา’ ทีส่นับสนุนโดย 
Oxfam GB (องักฤษ)  และนัน่เป็นเหตผุลหลกั
ท่ีท�าให้ ‘บวับาน’ นดัพูดคยุกบัเธอในวนันี้
 “งานหลักของบริษัทป ่าสาละคือการ
ท�างานวิจัยที่มีเนื้อหาหลากหลาย อย่างใน 
ส่วนท่ีเกีย่วข้องกับซพัพลายเชน ตอนนีเ้ราก็ยงั
ท�าอยู ่เนือ่งจาก 2 เรือ่งแรกทีท่�าตอนตัง้บรษิทั
เมื่อ 6 ปีก่อน คือเร่ืองข้าวโพดต้นน�้าที่น่าน 
และห่วงโซ ่อุปทานอุตสาหกรรมปลาป่น  
สงขลา ก็ยังมีเหตุให้ต้องท�าต่อเนื่องมาเรื่อยๆ  
ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามันเป็นประเด็นที่ซับซ้อน 
และยังมีข้อมูลที่ต้องค้นหาอีกมาก เราจึง
พยายามท�างานวิจัยที่เป็นสาธารณะที่เมื่อ 
ท�าเสร็จแล้วใครอยากจะเอาผลการวิจัยไปใช ้
ทางไหนก็แล้วแต่เลย เพราะสงัคมก็ควรจะเดนิ 
ด้วยข้อมลูถกูมัย้ ซ่ึงตอนน้ีประเทศไทยเรายงัขาด
ข้อมูล และขาดแคลนงานวิจัยอีกเยอะมาก”
ความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานในมิติทาง
ธุรกิจ
 หากว่ากันตามนิยามความหมาย ห่วงโซ่
อุปทานคือกิจกรรมที่แปรสภาพทรัพยากร 
ธรรมชาติ วัตถุดิบ และวัสดุอื่นๆ ให้กลายเป็น
สินค้าส�าเร็จ แล้วส่งไปจนถึงลูกค้าคนสุดท้าย 
(End Customer) หรือผู้บริโภค โดยใช้ระบบ
ท้ังของหน่วยงาน คน เทคโนโลยี กิจกรรม 
ข้อมูลข่าวสาร และทรัพยากร มาประยุกต์เข้า
ด้วยกัน เพื่อการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือบริการ 
จากผู้จัดหาไปยังลูกค้า ดังนั้นจะเห็นว่าใน 
กระบวนการตัง้แต่ต้นน�า้ กว่าจะไปถงึปลายน�า้  
แม้จะเกีย่วข้องกับหลายคน หลายส่วน หลายทอด  
หากถงึทีส่ดุแล้วภาคธรุกจิซึง่เป็นเจ้าของผลิตภณัฑ์
สดุท้ายก่อนส่งถงึมอืผูบ้รโิภคนัน้ควรทีจ่ะต้อง
มีบทบาทร่วมรับผิดชอบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองของ ยุ้ย-สฤณี 
 “ความยั่งยืน ถ้ามองจากแว่นของการท�า
ธุรกิจต้องมองว่าเป็น ‘ความเสี่ยง’ ยุ้ยคิดว่า 
ในเมือ่ความเร่งด่วนของปัญหาหลายๆ  ประเด็น
ท้ังทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมมันค่อนข้าง
ชัดเจน ทั้งปัญหาที่เกิดจากธุรกิจเองมีส่วนก่อ 
และปัญหาที่แม ้จะไม ่ได ้มีส ่วนเชื่อมโยง
โดยตรงแต่ส่งผลกระทบทางธุรกิจ ท�าให้ 
ในรอบไม่ถงึ 10 ปีทีผ่่านมา คนเริม่เหน็แล้วว่า 
ทีจ่รงิไม่ใช่วงกลมเศรษฐกิจ สังคม สิง่แวดล้อม  

ห่วงโซ่อปุทานกส็ุม่เสีย่งว่าอาจเจอปัญหาต่างๆ 
จนกลายเป็นความเสียหายทางธุรกิจได้
 “ดังนัน้ ส่วนตัวมองว่าสดุท้ายแล้วซพัพลายเชน
เป็นเร่ืองความยั่งยืนเพราะเป็นความเสี่ยง 
ในการท�าธุรกิจ (Business Risk) จึงต้องมี
บทบาทมากขึ้นในการดูแลซัพพลายเชนให้มี
ความยัง่ยนื และสดุท้ายบรษิทัทีท่�าเรือ่งนีก่้อน
ก็อาจจะได้เปรียบคู่แข่ง สร้างความเชื่อถือ 
ให้ลูกค้า และเชิญชวนผู้บริโภคให้เข้ามามี 
ส่วนร่วมในการตรวจสอบซัพพลายเชนไปกับ
องค์กรได้” 
วิกฤติซัพพลายเชนในเมืองไทย
 “ปัญหาซัพพลายเชนท่ีวิกฤติส่วนใหญ่ 
กเ็ป็นข่าวไปหมดแล้ว อย่างเช่นปัญหาป่าต้นน�า้
ของห่วงโซ่ในเมืองไทยก็มีตั้งแต่เร่ืองของการ
ตัดไม้ท�าลายป่า ส่งผลให้เกิดน�้าท่วมน�้าหลาก
รุนแรงกว่าเดิม ปัญหาความแห้งแล้ง ปัญหา
จากพฤติกรรมการเผาท�าให้เกิดหมอกควัน 
ส่วนต้นน�า้ทางทะเลกม็ปัีญหาตัง้แต่เราจับปลา
เกนิขนาดมาเยอะเกนิไป มปัีญหาเกีย่วกบัการ
ใช้แรงงานทาสในอุตสาหกรรมประมง จะเห็น
ว่าปัญหาซพัพลายเชนจากต้นน�า้มนัพนักนัหมด
ทั้งเร่ืองส่ิงแวดล้อม เร่ืองเศรษฐกิจ ท�าไม 
คนจ�านวนมากที่ภาคเหนือต้องปลูกข้าวโพด 
ส่วนหนึ่งก็คือเขามีรายได้น้อย ไม่มีท่ีดินของ
ตวัเอง แรงกดดนัทางเศรษฐกจิท�าให้ต้องไปหา
ทีว่่างบนภเูขา หรอืชาวประมงถ้าเลอืกได้กไ็ม่มี
ใครอยากเป็นชาวประมงไปตลอด การมอง 
ไม่เหน็ปัญหาทีร่ะดบัต้นน�า้ซึง่เป็นจุดหนักหนา
สาหัสที่สุดจึงเป็นปัญหาใหญ่เรื้อรัง เพราะคน
ทีเ่จอปัญหาไม่สามารถเปลีย่นแปลงแก้ไขได้ง่ายๆ 
และค�าว่าต้นน�า้ก็สือ่ว่าเป็นจดุทีค่่อนข้างไกลหู
ไกลตาจากบริษัทที่อยู่กลางน�้าหรือปลายน�้า” 
 ในเม่ือปัญหาต้นน�้าของซัพพลายเชนใน

3 วงพนักันในคอนเซป็ต์ Triple Bottom Line  
(TBL - ไตรก�าไรสทุธิ)  แต่เศรษฐกจิอยู่ในสงัคม
ของมนุษย์ แล้วทั้งหมดก็อยู่ในวงสิ่งแวดล้อม
อีกทีหนึ่ง ซ ้อนกันโดยที่สิ่งแวดล้อมเป็น 
กรอบนอกทีใ่หญ่ทีส่ดุ วนันีก้เ็ลยมกีารรณรงค์
แนวคิดใหม ่ให ้ เข ้าใจว ่าถ ้าสิ่ งแวดล ้อม 
ถกูท�าลาย สภาพอากาศเปลีย่นแปลงมาก เราจะ
ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ สังคมมนุษย์ก็จะ
อยู่ยากมาก แล้วธุรกิจก็อยู่ไม่ได้  
 “ถ้าถอยไปในอดตี สกั 10-20 ปีท่ีแล้ว เวลา
เราคาดหวังให้บริษัทรับผิดชอบกับเรื่องอะไร
กต็าม  เราอาจจะไม่ได้คาดหวงัไปถงึซพัพลายเชน
ของเขา แต่ทกุวนันีเ้นือ่งจากความรนุแรงและ
ความเชื่อมโยงของปัญหา  ในเมื่อมีตราสินค้า
ของ เขาอยู ่ บนผ ลิต ภัณฑ ์ที่ ข าย ให ้ กับ 
ผูบ้รโิภค ทางคนทีใ่ช้ผลติภณัฑ์ หรอื End User  
ก็เลยไม่ได้คาดหวังความรับผิดชอบในระดับ
บริษัทอีกต่อไป ไม่ใช่แค่โรงงานจะต้องดูแล
พนักงานอย ่างดี  ต ้องไม ่ปล ่อยสารพิษ  
ไม่ท�าร้ายชมุชน แต่เขาเรยีกร้องความรบัผดิชอบ
ในระดบัท่ีครอบคลมุหมดทกุระดับของห่วงโซ่
อุปทาน จากเม่ือก่อนเจ้าของธุรกิจอาจไม่รู้
ด้วยซ�้าว่าอาหารสัตว์ที่ใช้นั้นมีต้นตอวัตถุดิบ
มาจากไหนบ้าง ไม่จ�าเป็นต้องรู้จักเกษตรกร 
ผูป้ลกูข้าวโพด หรือชาวประมง  แต่วนันีใ้นเมือ่
โลกเชื่อมโยงกันหมดแล้ว เจ้าของแบรนด์คือ
คนท่ีผู้บริโภคคาดหวังว่าจะต้องมีความรู้ว่า
หน้าตาของห่วงโซ่อุปทานตัวเองเป็นยังไง มี
ปัญหาเกิดขึ้นที่จุดไหนบ้าง ดังนั้น ถ้ามอง 
ความยั่งยืนในแง่ของธุรกิจก็สามารถลากเส้น
ความเชือ่มโยงในแต่ละมติใิห้เหน็ชดัเลยว่ามนั
กระทบกับตัวธุรกิจยังไง ธุรกิจจึงควรมองว่า
ปัญหาซัพพลายเชนเป็น ‘ความเสี่ยงทาง
ธุรกิจ’ เพราะถ้าไม่สนใจว่าเกิดอะไรขึ้นใน 

ภาพจาก : https://www.landjustice4thai.org
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บ้านเราไม่ใช่เร่ืองทีจ่ะแก้ไขได้โดยง่าย เน่ืองจาก
ผลิตผลสุดท้ายปลายทางล้วนเป็นอาหาร   
ซึง่นบัวนัยิง่มแีต่ความต้องการเพิม่ขึน้ คนทาง
ต้นน�้าย่อมมีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่จะผลิต
ส่ิงเหล่านี้ให้ได้มากขึ้น ความคาดหวังในการ
แก้ปัญหาจึงเทไปทางภาคธุรกิจซึ่งอยู่ระหว่าง
กลางถึงปลายน�้า 
 “ค�าถามคือแล้วถ้าปัญหามันเกิดในจุด 
ที่ไกลออกมามากจากบริษัทจะท�ายังไง การ
เปล่ียนแปลงในซัพพลายเชนไม่สามารถ 
จะท�าได้ง่ายเหมอืนกบัเรือ่งทีเ่กดิขึน้ในโรงงาน
หรือว่าในส�านักงานบริษัทเอง ดังนั้น ก็ต้องมี
วิธีคิดในการที่จะส่งต่อและหาวิธีการที่ไป
ก�าหนดความรับผิดชอบ ถือเป็นประเด็น 
ทีท้่าทาย ต้องใช้เวลา ต้องอาศัยทัง้ความร่วมมอื
หลายฝ่าย รวมถึงความเข้าใจในขีดความ
สามารถของแต่ละฝ่ายในการทีจ่ะปรบัตวัด้วย 
แต่สดุท้ายกต้็องมุง่หน้าไปทางนีแ้หละ ซึง่ก็ล้อ
ไปกับอีกกระแสหน่ึงที่ก�าลังมาแรงก็คือความ
คาดหวงัเรือ่งการบริโภคทีย่ัง่ยนื (Responsible 
Consumption) บริษัทต้องคิดเผื่อลูกค้าด้วย
ว่าเราจะออกแบบสินค้ายังไงให้ลูกค้าลดการ
บริโภคลงหรือบริโภคอย่างรับผิดชอบมากขึ้น
 “ยกตัวอย่างตอนน้ีผลิตภัณฑ์จ�านวนมาก
ของหลายๆ รายกเ็ริม่ออกแบบใหม่  อย่างเช่น
ของท่ีเคยแยกชิ้นส่วนยากมาก ผู้ผลิตก็เริ่ม
เปล่ียนระบบดีไซน์ให ้มีการแยกชิ้นส ่วน 
ที่เข้าใจง่ายขึ้น หรือใช้ส่วนประกอบน้อยลง 
จะได้ง่ายต่อการจดัการขยะ หรอือย่าง Marks 
& Spencer รวมถงึบรษิทัค้าปลกีอกีหลายเจ้า
ก็ท�าโครงการรณรงค์ยอมให้ลูกค้าเอาของเก่า
มาแลกกบัของใหม่ได้  อย่างแบรนด์แฟช่ัน ไอลนี 
ฟิชเชอร์ (Eileen Fisher) มีวิธีคิดอยากให้ 
ผูบ้รโิภคใช้เสือ้ของเขาให้คุม้ค่าทีส่ดุ จงึจดัเวร์ิกชอ็ป
สอนการซ ่อมแซมเสื้อผ ้า วิธีน�าเสื้อผ ้า 
ไปท�าใหม่เป็นของใช้อย่างอืน่ รวมถงึ Levi’s® 
กม็แีคมเปญ ‘อย่าซักกางเกงยีนส์’ เพราะตัวเลข
ระบุว่าน�้าปริมาณมากหมดไปในวงจรของ 
ผูบ้รโิภคไม่ใช่ผู้ผลิต คอืในวงจรการผลิตกางเกง
ยีนส์เองสามารถลดการใช้น�้าได้เยอะมากแล้ว 
แต่ผูบ้รโิภคต่างหากทีส่ิน้เปลอืงน�า้มากในการ
ซักกางเกงยีนส์”
  เมื่อถามถึงตัวอย่างความส�าเร็จทั้งในด้าน
ของวิธีการแก้ปัญหาที่เลือกใช้และผลส�าเร็จ
เป็นที่ยอมรับจากภาคประชาสังคม โดดเด่น
ทีส่ดุเห็นจะเป็นกรณขีอง Starbucks ทีเ่คยถกู
โจมตีเรื่องเกษตรกรผู้ปลูกเมล็ดกาแฟได้รับ 
ค่าตอบแทนที่ต�่ามากเมื่อเทียบกับราคากาแฟ

ที่ขาย และกาแฟ Starbucks ในบางประเทศ
ปลูกในพ้ืนที่บุกรุกป่าสงวนอันเนื่องมาจาก
ปัญหาโลกร้อน (Climate Change) เกษตรกร
จึงต ้องไปหาพื้นที่ปลูกกาแฟบนภูเขาที่มี
อากาศเย็นกว่าที่ราบ  
 “วิธีแก้ปัญหาของ Starbucks คือเข้าร่วม
โครงการอนุรักษ์กาแฟหรือ Coffee Conser-
vation Project กับ CI (Conservation In-
ternational) เอ็นจีโอนานาชาติที่เก่งมาก 
และมีองค์ความรู้เรื่องการปลูกกาแฟใต้ร่มไม้
ใหญ่ (Shade-Grown-Coffee)  เพ่ือแก้ปัญหา
บกุรกุพืน้ทีป่่าสงวน อกีท้ังยงัพฒันามาตรฐาน 
C.A.F.E (the Coffee and Farmer Equity 
Practices) ของตัวเองขึ้นมาส�าหรับใช้กับ 
ห่วงโซ่อุปทาน และยกระดับค่าตอบแทนของ
เกษตรกร เช่น ถ้าเกษตรกรหรอืซพัพลายเออร์
ท�าตามมาตรฐาน Starbucks ได้ 85-90%   
ก็จะให้ราคารับซื้อกาแฟดีขึ้น Starbucks เอง
กไ็ด้รบัประโยชน์จากการท�ามาตรฐานข้ึนมาใช้ 
เพราะเม่ือมีข้อมูลเกี่ยวกับต้นน�้ามากขึ้น จึง
สามารถจัดการเรื่องความสัมพันธ์ในห่วงโซ่
อปุทานได้ สร้างแรงจงูใจให้เกษตรกรไม่อยาก
เปลี่ยนไปปลูกอย่างอื่นตามความผันผวนของ
ราคา โดยปริยายจึงท�าให้ซัพพลายเชนของ
ตนเองมีความมั่นคง มีเสถียรภาพมากขึ้น  
ถือเป็นประโยชน์ทางธุรกิจ”
ความท้าทาย : ซัพพลายเชนกับความ
ยั่งยืน 
 “การเริม่ต้นให้ความส�าคญักบัซพัพลายเชน
ในเมืองไทย ยุ ้ยคิดว ่ายังเป็นช่วงเร่ิมต้น 
มากๆ เอาง่ายๆ เราเดินไปซือ้ลกูชิน้ป้ิงหน้าบ้าน  
เรารู ้ ไหมว่า หมูที่อยู ่ ในลูกชิ้นมันเลี้ยงที ่
ฟาร์มไหน แม่ค้าก็รู้แค่ว่าซื้อจากตลาดไหน 
รู้จักแค่พ่อค้าสับหมูที่ตลาด ก็ต้องยอมรับว่า
เรื่องของเส ้นทางหรือองค ์ประกอบของ
ซัพพลายเชนไม่ใช่เรื่องง่าย บางทีไม่ใช่เรื่อง 
ที่อยู่ดีๆ เราจะรู้ได้เอง แต่ยุ้ยคิดว่าถึงอย่างไร
ก็คงเป็นบริษัทเอกชนนี่แหละที่จะต้องมอง
ซัพพลายเชนของตัวเองเป็นส่วนหนึ่งเวลา 
ที่มองนโยบายด้านความยั่งยืน เพราะถ้าวันนี้
บรษิทัใดไม่สนใจซัพพลายเชนเลย คดิถงึความ
ยั่งยืนในกรอบแคบๆ เฉพาะในโรงงานหรือ 
ในส�านักงาน เท่ากับว่าเราก็จะมองไม่เห็น 
ความเสี่ยงที่เกิดในซัพพลายเชน” 
  ทัง้นี ้การจะบรหิารซพัพลายเชนให้โปร่งใส
ไม่ก่อปัญหาได้ตั้งแต่ต้นจนจบนั้นย่อมถือเป็น
ความท้าทายอย่างยิ่ง โดยเฉพาะส�าหรับ
องค์กรใหญ่ที่มีซัพพลายเชนซับซ้อน จึงเป็น

เรือ่งทีต้่องให้เวลาและอาศัยความร่วมมอืจาก
ทุกภาคส่วน 
 “สดุท้ายแล้วยุย้เชือ่ว่าความโปร่งใสจะเป็น
เกราะป้องกนัทีด่ ีบวกกบัต้องมกีารตัง้ทาร์เกต็
ที่ชัดเจนในแต่ละปี และแผนงาน (Action 
Plan) ของบริษัทนั้นๆ ก็มีหน้าท่ีท่ีจะต้อง
พยายามรายงานให้ชดัว่าก�าลงัท�าอะไร ไปถึงไหน 
แต ่ละป ีมีความคืบหน ้ายังไง ถ ้าป ี ไหน 
ที่ไม่คืบหน้าตามเป้าก็ลองวิเคราะห์ออกมาว่า 
เป็นเพราะอะไร อย่างกรณขีองเครือซพี ีกค็วรให้
เครดิตซีพีนะว่ามีประกาศท่ีมีความชัดเจน  
บอกเลยว่าภายในปีนี้ Tier 1 ซัพพลายเออร์
จะต้องได้รับการตรวจสอบ 100% และพอ
ประกาศแผนแล้วก็ควรจะรายงานว่าแต่ละปี
ท�าตามแผนได้มากน้อยแค่ไหน” 
 ด้วยความท่ีบริษัทขนาดใหญ่มีอิทธิพล
อย่างสูงต่อซัพพลายเชนดังท่ีกล่าวแล้ว จึง
จ�าเป็นที่ภาคธุรกิจต้องให้ความส�าคัญกับการ
คดิหาแนวทางการปฏบิตัทิีด่ ี(Best Practice)  
ในการพัฒนามาตรฐานการจัดการห่วงโซ่
อปุทานอย่างยัง่ยนื ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบ
ย้อนกลบั การออกแบบมาตรฐานสากลเพือ่น�า
มาปรับให้เข้ากับธุรกิจ การแบ่งสันปันส่วน
ความรับผิดชอบในห่วงโซ่ ฯลฯ เพื่อสร้างการ
เปลี่ยนแปลงอันจะน�าไปสู่การผลิตและการ
บริโภคที่ยั่งยืนในที่สุด        

*หมายเหตุ : ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ อ้างอิงจากการ 
ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่  28  พฤษภาคม 2562

นิยาม ‘ห่วงโซ่อุปทาน’

“ห่วงโซ่อุปทานคือเครือข่ายของบุคคล 

องค์กร ทรัพยากร กิจกรรม รวมถึง

เทคโนโลยทีกุอย่างทีเ่ก่ียวข้องในการผลติ

และจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ ต้ังแต่การ 

ส่งมอบวตัถดุบิต้นทางจากซพัพลายเออร์

ไปยังผู้ผลิต จนถึงการส่งมอบแก่ผู้ใช้ใน 

ขั้นตอนสุดท้าย”

https://whatis.techtarget.com

“ห่วงโซ่อุปทานที่ดีที่สุดไม่เพียงแค่ต้อง
รวดเรว็และคุม้ค่า หากยงัต้องปราดเปรยีว
และยดืหยุน่ รวมถงึม่ันใจได้ว่าผลประโยชน์
ทั้งหมดของบริษัทเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน”

ฮาว แอล. ลี 
ศาสตราจารย์ด้านการด�าเนินงาน ข้อมูล และเทคโนโลยี 

แห่งบัณฑิตธุรกิจวิทยาลัยสแตนฟอร์ด
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ดร.เนติธร ประดิษฐ์สาร

“เมื่อซัพพลายเชนคุณมีปัญหา สินค้าหรือธุรกิจ
บริการของคุณก็อาจจะมีปัญหาเช่นกัน” 

	 ยูเอ็นโกลบอลคอมแพ็ก	 (UN	 Global	
Compact)	 เกิดจากการรวมตัวของภาค 
เอกชนทัว่โลก	ภายใต้ข้อรเิริม่ของนายโคฟ่ี	อนันนั	
เลขาธิการสหประชาชาติ	 ในขณะนั้น	 เพื่อ
ชักชวนให้ธุรกิจมาร่วมกับสหประชาชาติใน
การท�ากิจกรรมเพื่อให ้โลกมีความยั่งยืน	 
(Sustainability)	สอดคล้องกบัสิง่ทีส่หประชาชาติ
พยายามผลักดัน	 กล่าวคือบริษัทจะต้องท�า
ธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน	 ไม่ละเมิดสิทธิ
และกฎหมายแรงงาน	รักษาสิ่งแวดล้อม	และ
ไม่สนับสนุนการท�าทุจริต	 โดย	 UN	 Global	
Compact	 ก�าหนดขึ้นมาเป็นหลักการสากล	
10	 ประการที่จะต้องให้บริษัทสมาชิกปฏิบัติ	
ซึ่งมีสมาชิกอยู่ทั่วโลกราว	13,000	องค์กร	จดั
ว่าเป็นการรวมตวัของภาคเอกชนเพื่อส่งเสริม
ความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก	
	 UN	Global	Compact	มองว่าการรวมตัว
กันในระดับโลกอย ่างเดียวอาจจะยังไม  ่
เพียงพอในการจะขับเคลื่อนให้บริษัทเอกชน
หันมาท�าเรื่องความยั่งยืนอย่างจริงจัง	 จึง
พยายามให้แต ่ละประเทศมีแกนน�าที่จะ

รวบรวมสมาชิกในประเทศนั้นๆ	 ตั้งเป็น	 UN	
Global	 Compact	 ระดับประเทศขึ้น	
“ประเทศไทยก็ได้จัดต้ังเครือข่ายลักษณะ 
ดงักล่าวเมือ่	 3	 ปีทีผ่่านมา	ภายใต้ชือ่	 สมาคม 
เครอืข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย	
(Global	 Compact	 Network	 Thailand	 :	
GCNT)	 ล่าสุดมีสมาชิกอยู ่ราว	 40	 บริษัท	
ประกอบด้วยองค์กรธุรกิจเอกชน	มูลนิธิ	และ
สถาบันวิจัยบางแห่ง”	 ในการนี้	 ดร.เนติธร 
ประดิษฐ ์สาร 	 ในฐานะกรรมการและ 
รองเลขาธิการ	GCNT	จงึรับหน้าทีฉ่ายภาพภารกิจ
ในการรวมตัวเพื่อสร้างความยั่งยืนของภาค
ธุรกิจที่เกี่ยวพันอยู ่อย่างแนบแน่นกับการ
จัดการห่วงโซ่อุปทาน
	 “หลกัการของ	UN	Global	Compact	คอื	
การสนับสนุนให้สมาชิกส่งเสริมท้ังด้านสิทธิ
มนษุยชน	แรงงาน	สิง่แวดล้อม	และการต่อต้าน
การทุจริต	ไปพร้อมๆ	กัน	แต่ถ้าจะถามว่าในสี่
เรือ่งนี	้GCNT	อาจจะเน้นกจิกรรมในช่วงแรกๆ	
เกี่ยวกับการท�าธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน
เป็นหลักก่อน	 เพื่อที่จะส่งเสริมให้ธุรกิจเข้าใจ

ว่าสิทธิมนุษยชนมีความส�าคัญและเกี่ยวข้อง
ต่อการท�าธรุกจิอย่างไร	และภาคธรุกจิต้องท�า
อะไรบ้างเพือ่ทีจ่ะนับว่าเป็นธรุกิจทีเ่คารพและ
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	
		 “ยกตัวอย่างเช่นเรื่องแรงงาน	 ในสายการ
ผลิตของคุณไม่ควรจะมีการใช้แรงงานท่ีอายุ
ต�า่กว่าท่ีกฎหมายก�าหนด	การท�างานล่วงเวลา
ควรจะได ้ รับค ่ าตอบแทนที่ เหมาะสม	
กระบวนการจัดการหางานควรเป็นไปด้วย
ความสมคัรใจ	หรอืแม้แต่ในการบรหิารองค์กร
ก็ไม่ควรจะเลือกปฏิบัติ	 ผู้หญิงควรจะได้สิทธิ
และโอกาสในการบริหารทัดเทียมกับผู้ชาย	
หรือสิทธิของแรงงานในการพักผ่อน	 ความ
ปลอดภัยในที่ท�างาน	 หรือแรงงานต่างชาติที่
เข้ามาท�างานในไทย	 เขาโดนหลอกมาใน
ลักษณะของเหยื่อการค้ามนุษย์หรือเปล่า	 
น�้าเสียที่คุณปล่อยออกไปจากโรงงานไป
ท�าลายแหล่งน�้าที่ชาวบ้านบริเวณนั้นอาศัยใน
การด�ารงชวีติหรอืเปล่า	สิง่เหล่านีเ้ป็นประเดน็
ในการท�าธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้านสิทธิมนุษยชน
ทัง้สิน้	มนัเชือ่มโยงกันหมด	แต่บางครัง้ภาคธุรกจิ
อาจไม่ได้ตระหนักหรือมองในแง่นี้”				
ภารกิจยกระดับสิทธิมนุษยชนในกลุ่มธุรกิจ
	 จากการก�าหนดจุดยืนดังกล่าว	 อย่างน้อย
ในช่วงสองสามปีนี้	 ภารกิจหลักประการหนึ่ง
ของ	 GCNT	 จึงมุ่งไปที่การจัดท�าคู ่มือและ
หลกัสตูรอบรมเพือ่ให้ภาคธรุกิจไทยเข้าใจและ
ดแูลด้านสทิธมินษุยชนในการท�าธรุกจิของตน
ได้	โดยขณะนี	้GCNT	ก�าลงัร่วมมอืกบัพนัธมติร
อาทิ	 กระทรวงยุติธรรม	 กระทรวงการต่าง
ประเทศ	UNDP	(United	Nations	Development	
Programme)	OECD	(Organization	Economic	
Cooperation	 and	 Development)	 และ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน	แปล
เนื้อหาจากคู ่มือการท�าธุรกิจอย่างมีความ 
รบัผดิชอบ		(Responsible	Business	Conduct)	
หรือ	RBC	ของ	OECD	-	องค์กรซึ่งมีประเทศ
พฒันาแล้วเป็นสมาชกิ	ถอืเป็นต้นแบบของการ
ก�ากับดูแลเรื่องดังกล่าว
		 “อนันีเ้ป็นประสบการณ์ทีไ่ด้จากตอนทีเ่ริม่
คุยกับภาคธุรกิจมากขึ้น	 เราพบว่ามันไม่พอ 
ทีจ่ะไปบอกเขาว่า	ธรุกจิควรจะส่งเสรมิความเป็น
ศกัดิศ์รขีองมนุษย์	เคารพสิทธิมนษุยชนนะ	เขา
ก็จะถามต่อว่า	 แล้วสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับ
เขาคือประเด็นไหนบ้าง	 ต้องท�าอย่างไรท่ีจะ 
ส่งเสรมิความเป็นศกัดิศ์รขีองมนษุย์	จะมคี�าถาม
ตามมาเกี่ยวกับวิธีการน�าไปปฏิบัติ	 ซึ่งบางที
คู่มือที่มีก็ไม่ได้อิงเข้ากับภาคธุรกิจจริงๆ	 โดย
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เฉพาะในกรณีของไทย ท�าให้ไปต่อไม่ได้ ซึ่ง
ตรงนี้ส�าคัญมาก
 “เราต้องคิดเหมือนคนผลิตสินค้าว่าขั้นที่
หนึ่งถึงสิบคุณต้องท�ายังไง เพื่อที่องค์กรธุรกิจ
จะได้ไปท�าต่อได้ ทั้งหมดน้ีอยู่ในช่วงการวาง
หลกัสตูร ก�าหนดแล้วเสร็จไว้อย่างเร็วปลายปีน้ี
หรอืต้นปีหน้า แน่นอนว่าเราจ�าเป็นต้องร่วมมอื
กับภาครัฐ โดยตอนนี้ภาครัฐ คือกระทรวง
ยุติธรรม ในฐานะแม่งานด้านสิทธิมนุษยชน
ของประเทศ ก�าลังท�าร่างเอกสารฉบับหนึ่ง
เรียกว่าแผนปฏิบัติการชาติว่าด้วยธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชน  (National Action Plans on 
Business and Human Rights) เพื่อ 
ขับเคล่ือนในระดับนโยบาย ทั้งน้ีเป็นไปตาม
หลักการของ UN ว่าด้วยเร่ืองของธุรกิจกับ
สิทธิมนษุยชนทีบ่อกบทบาทไว้ 3 ด้าน คอื หนึง่
ภาครัฐจะต้องให้ความคุ ้มครองด้านสิทธิ
มนุษยชน สองภาคเอกชนหรือธุรกิจมีหน้าที่
ในการเคารพสทิธมินษุยชน และสามจะต้องมี
การเยียวยา ซ่ึงน่ีคือหน้าที่ทุกคนต้องมา 
ช่วยกัน   
 “และถ้าทกุบรษิทัได้ไปตรวจสอบประเดน็
สิทธิมนุษยชนในระบบการผลิตของตัวเองมา
แล้วอย่างรอบด้าน (Human Rights Due 
Diligence) กจ็ะรูแ้ล้วว่าอะไรเป็นปัญหา อะไร
ที่จะต้องปิดช่องว่าง อะไรที่ยังขาดยังเกิน รู้ว่า
จดุอ่อน จดุแขง็ของตวัเองอยูท่ีไ่หน ก็จะช่วยลด
ความเสี่ยงที่จะไปละเมิดสิทธิมนุษยชนได้” 
Supply Chain Sustainability = การผลติ
ที่มีความรับผิดชอบ    
 “Supply Chain Sustainability ผมเรียก
ว่ามนัเป็นการผลติทีร่บัผดิชอบ  ซึง่หมายความ
ว่าคุณรับผิดชอบต่อคนงาน สิ่งแวดล้อม หรือ
แม้แต่หลักการบรรษัทภิบาลที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตนัน้ๆ ดงัเช่น การทีค่ณุจะสามารถผลติ
โทรศัพท์มือถือได้ 1 เครื่อง ซัพพลายเชน
ส�าหรับชิ้นส่วนต่างๆ ที่มาประกอบร่างเป็น
โทรศัพท์ของคุณมีอะไรบ้าง ในกรณีแรงงาน 
เคยลงไปสอดส่องดแูลไหมว่าโรงงานผลตินอ็ต
ทีอ่าจจะตัง้อยูใ่นต่างจงัหวดันัน้เขาใช้แรงงาน
ต่างชาตผิดิกฎหมายหรอืแรงงานเดก็หรอืเปล่า 
ดังนั้น กระบวนการผลิตหรือการท�าธุรกิจของ
คณุจะยัง่ยนืได้จะต้องมกีารตรวจสอบรอบด้าน 
จะต้องท�าแผนภูมิขึ้นมาก่อนว่าในห่วงโซ่
อปุทานนัน้มใีครเป็นใครบ้าง แล้วคณุสามารถ
สอดส่องลงไปได้ถึงที่ไหน ถ้ายังไม่มีก็ควรจะ
ต้องเร่งท�า เพราะว่ามันเป็นจุดอ่อน และเมื่อ
ซัพพลายเชนคุณมีปัญหา สินค้าหรือธุรกิจ

ส�ารวจหา Salient Human Rights Issue หรอื
ประเดน็ด้านสทิธมินษุยชนทีม่คีวามส�าคญัต้อง
เฝ้าระวัง ออกมาเป็น 5 ด้านที่จะต้องให้ความ
ส�าคญั ได้แก่ ความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 
แรงงานบังคับ การใช้แรงงานเด็ก การเลือก
ปฏิบัติ และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งก็ส่งผล
ให้ของการจ้างแรงงานต่างชาติตอนน้ี ทาง 
CPF เป็นบริษัทท่ีคนงานอยากจะมาท�างาน
ด้วย เพราะมีชื่อเสียงดี ให้สิทธิประโยชน์และ
ผลตอบแทนดี ก็ช่วยได้ในแง่ความมีชื่อเสียง
เป็นที่น่าเชื่อถือ” 

บริษัทำใหญ่ต้องมี
บทำบาทำในการช่วย
ส่งเสริมให้บริษัทำ
ทำุกขนาดทำี่อยู่ใน
ห่วงโซ่อุปทำาน

สามารถทำ�ธุรกิจอย่าง
ยั่งยืนได้เช่นเดียวกัน

บริการของคุณก็อาจจะมีป ัญหาเช ่นกัน 
เนื่องจากป ัญหาดังกล ่าวอาจกลายเป ็น
ประเด็นลุกลามใหญ่โตขึ้นมาได้
 “ดังนั้น การที่สมาชิกทั้ง 40 บริษัทของ 
สมาคมฯ จะสามารถด�าเนินธุรกิจยั่งยืนได้
อย่างแท้จริงเขาจะต้องกลับไปดูในห่วงโซ่
อุปทานของตัวเองด้วย ซึ่งหมายความว่าทุก
บริษัทที่อยู ่ในซัพพลายเชนนั้นก็จะต้องท�า
ธุรกิจอย่างยั่งยืนตามไปด้วย เพราะตอนนี้
กระบวนการผลิตของโลกซับซ้อนมากขึ้น
เรือ่ยๆ มแีหล่งผลติจากทัว่โลก ซพัพลายเออร์

กระจดักระจาย บรษิทัใหญ่จงึต้องมบีทบาทใน
การยกระดับให้บริษัทกลางและบริษัทเล็ก
สามารถปรับตัวได้ช ่วยส่งเสริมให้บริษัท 
ทุกขนาดที่อยู ่ในห่วงโซ่อุปทานสามารถท�า
ธุรกิจอย่างยั่งยืนได้เช่นเดียวกัน”  
แนวทางส่งเสรมิด้านสทิธมินษุยชนของเครอื
เจริญโภคภัณฑ์ 
 “ส�าหรับเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซ่ึงหลาย
บริษัทในเครือฯ เป็นสมาชิกสมาคมเครือข่าย
โกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทยด้วย และ
ต่างเป็นองค์กรใหญ่ มีซัพพลายเชนที่ซับซ้อน 
เราก็คงต้องพยายามที่จะสอดส่องที่จะลด
ปัญหาให้ได้มากที่สุด น�าไปสู่โจทย์ที่ต้องท�า  
Human Rights Due Diligence เพื่อที่จะ
ทราบว่าปัญหาหรอืโอกาสในการเกดิปัญหาอยู่
ตรงไหน ช่องว่างมันอยู่ตรงไหน อะไรที่ยัง 
ไม่ได้ท�า สิง่ทีเ่กดิขึน้ในเครอืฯ ทีท่�าแล้วคอืการ

DID YOU KNOW? 

Nestlé Cocoa Plan กับการพัฒนา 
การจัดหาโกโก้อย่างยั่งยืน 
 หลังจากพบความจริงอันน่าเจ็บปวด
ว่ามีการใช้แรงงานเด็กเกิดขึ้นในไร่โกโก้
ทั่วประเทศโกตดิวัวร์ (ไอวอรีโคสต์) จาก
ต้นเหตุหลายประการ อาทิ ความยากจน 
เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร  
รวมถงึครอบครวัของแรงงานเดก็ เนสท์เล่
จึงด�าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวผ่าน
การพัฒนาแหล่งปลูกโกโก้อันยั่งยืนตาม
แผนที่วางไว้ (Nestlé Cocoa Plan) โดย
เริ่มจากการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและ
ความคดิของผูท้ีอ่ยูใ่นอุตสาหกรรมเพาะปลกู
โกโก ้ รวมถึงสังคมซึ่งพวกเขาอาศัย 
อยู่เป็นอันดับแรก 
 เกษตรกรกว่า 6,000 ราย ในประเทศ
โกตดิวัวร์จึงได้เข้าร่วมการอบรมในปี 
2555 และขยายไปอีกหลายหมื่นราย 
ทั่วโลกในปีต่อๆ มา นอกจากนี้ เนสท์เล่
ยงัได้แจกจ่ายต้นโกโก้ทีม่คุีณภาพดหีลาย
ล้านต้นให้แก่เกษตรกรเหล่านี้ อีกท้ังยัง
ร่วมมอืกบัสมาคมโกโก้โลก (World Cocoa 
Foundation) ในการสร้างและบูรณะ
โรงเรียนในหลายชุมชนด้วย สามปี 
หลังจากนั้น บริษัทก็ได้ออกมาประกาศ
บรรลเุป้าหมายการใช้โกโก้จากแหล่งทีไ่ด้
รับรองการผลิตยั่งยืน 100 เปอร์เซ็นต์ ไป
พร้อมๆ กับความมัน่คงทางเศรษฐกจิ และ
ความสุขของชุมชนที่เกิดขึ้นในไร่โกโก ้
ทัว่ทกุมมุโลกซึง่อ�านาจต่อรองของเนสท์เล่
เข้าไปถึง

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/73103
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 กลุ่ม Seafood Task Force คือการ 
รวมกลุม่ธรุกิจของผู้มส่ีวนได้เสียตลอดห่วงโซ่
อุปทานอาหารทะเล ทั้งผู้ซ้ือต่างประเทศ  
ผูส่้งออกในประเทศ โรงงานแปรรปู โรงงาน
อาหารสัตว์ ไปจนถึงองค์กรอิสระด้าน 
สิง่แวดล้อมและแรงงาน องค์กรด้านเทคโนโลยี
การตดิตามการประมง และภาครฐับาลไทย 
ซึง่เข้ามามบีทบาทในการสนบัสนนุกจิกรรม
ต่างๆ ต้ังแต่ปี 2557 จากการทีอุ่ตสาหกรรม
ประมงและสินค้าเกี่ยวเนื่องในห่วงโซ่
อปุทาน โดยเฉพาะอย่างยิง่กุง้เลีย้ง โดนสือ่
ต่างชาติกล่าวหาเรื่องการใช้แรงงานอัน 

เครือซีพีกับแนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน
แนวทำางการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทำานของเครือซีพีด�เนินการภายใต้กรอบการด�เนินงานบริหารจัดการ

ห่วงโซ่อุปทำานอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Supply Chain Management) ซึ่งเป็นการจัดการ
ความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทำานให้บรรลุตามนโยบายการบริหารห่วงโซ่อุปทำาน จรรยาบรรณของคู่ค้า และเป้าหมาย

การจัดการห่วงโซ่อุปทำาน รวมถึงการตรวจประเมินด้านความยั่งยืนกับคู่ค้าหลักทำี่มีความส�คัญ
และมีความเสี่ยงสูง ตลอดจนสื่อสารให้ผลการด�เนินการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทำานอย่างต่อเนื่อง

Seafood Task Force  

ไม่เหมาะสม ส่งผลให้ผูซ้ือ้ในสหภาพยโุรปและ
อเมริกาหยุดการน�าเข้าสินค้าทะเลจากไทย  
จึงท�าให้เกิดการรวมตัวกันเพ่ือปรับปรุงระบบ 
ทวนสอบแหล่งที่มาของสินค ้าทางทะเล 
พัฒนาแนวทางการใช้แรงงานที่ดี เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นว่าการใช้แรงงานในแต่ละหน่วย
การผลติในห่วงโซ่อปุทาน (โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในเรอืประมง) มคีวามสอดคล้องตามมาตรฐาน
ด้านแรงงานระดับสากล และเพื่อแก้ไขปัญหา
แบบบรูณาการตัง้แต่ต้นน�า้จนถงึปลายน�า้ ตลอด 
จนสร้างความยัง่ยนือนัชดัเจนขึน้ต่ออตุสาหกรรม
การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าและประมงไทย 

 ทั้งนี้ ปิติพงษ์ เดชจารุกุล รองกรรมการ
ผู้จัดการ ส�านักวัตถุดิบอาหารสัตว์ ส�านัก
วัตถุดิบอาหารสัตว์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์
อาหาร จ�ากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้
ชีแ้จงถึงมมุมอง ‘ความยัง่ยนื’ อย่างแท้จรงิ 
ตามบรบิทของกลุม่ Seafood Task Force 
ว่าหมายถึงการได้มาซึ่งมาตรฐานหรือ
แนวทางปฏิบัติอันเป็นสากลท่ีมีความ
สอดคล้องกบัแต่ละพืน้ทีข่องแต่ละประเทศ 
โดยจะก่อให้เกิดมิติของการเปลี่ยนแปลง
อย่างแท้จรงิ และได้มาซึง่แรงงานท่ีถกูต้อง
ตามหลกัสากล รวมถงึทรพัยากรอนัเพยีงพอ
ต่อความต้องการของห่วงโซ่อุปทาน อีกทั้ง
มิติในเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมอาหาร 
ทะเลทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อมที่มี
การจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในการ
ผลติและส่งสนิค้าทะเล ด้านเศรษฐกจิทีท่ัง้
ผู ้ซ้ือและผู้ขายต่างได้ประโยชน์ร่วมกัน  
รวมทัง้ด้านสังคมในประเด็นของการใช้แรงงาน 
ทีถ่กูต้องตามมาตรฐานทีก่�าหนดน่ันเอง 

โครงการเกษตรพ่ึงตน ข้าวโพดยั่งยืน  บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จ�ากัด (มหาชน) หรือ BKP ผู้จัดหา
วัตถุดิบอาหารสัตว์ให้โรงงานผลิตอาหารสัตว์ของ บริษัท 
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) ริเริ่มโครงการ 
‘เกษตรกรพึง่ตน ข้าวโพดยัง่ยนื’ มาตัง้แต่ปี 2557 โดยร่วมมอื
กับหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปลูก
ข้าวโพดอย่างถกูต้องตามหลักวชิาการให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่
ทีม่เีอกสารสทิธิก์ว่า 8,700 ราย ครอบคลมุพืน้ทีป่ลกู 225,700 ไร่ 
ใน 25 จังหวัดทั่วประเทศ จนได้ผลผลิตเพ่ิมขึน้ อกีท้ังยงัมี
คณุภาพด ี และลดต้นทุนจากการใช้ปุย๋ทีเ่หมาะสมกบัสภาพดนิ 
ตลอดจนใช้วธิกีารปลูกที่ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม รองรับนโยบาย
การจัดหาวัตถุดิบยั่งยืนของซีพีเอฟ บนพื้นฐานตรวจสอบ 
ย้อนกลับได้ว่าข้าวโพดเลีย้งสตัว์ทีป่ลกูมาจากพ้ืนทีซ่ึง่ไม่ท�าลาย 
สิ่งแวดล้อมนั่นเอง

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/73103

ภาพจาก : https://www.seafoodtaskforce.global

ภาพจาก : cpenews.com
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 บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)  

ได ้ก�าหนดแผนยุทธศาสตร ์ที่ เรียกว ่า 

‘แม็คโคร 4.0’ เพ่ือขับเคลื่อนธุรกิจด้วย

เทคโนโลยี ความคิดสร ้างสรรค ์และ

นวัตกรรม พร้อมทั้งการด�าเนินการเร่ือง

อาหารคุณภาพและปลอดภัย  โดย

แม็คโครส่งเสริมเกษตรกรปลูกผักและผลไม้อย่างถูกวิธี

ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้สามารถ

ตรวจสอบย้อนกลับและให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ 

แหล่งผลิต และความปลอดภัยของสินค้า 

แก่ผู้บริโภคได้อย่างครบถ้วน

 ในการนี้ บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด 

(มหาชน) ยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานราชการ 

เครือข่ายภาคเอกชน มหาวิทยาลัยชั้นน�า

ทัง้ในและต่างประเทศ พฒันาและให้ความรู้

แก่เกษตรกรตั้งแต่แหล่งผลิตจนถึงแหล่ง

จ�าหน่าย เพ่ือให้ม่ันใจว่าสินค้ามีความ

ปลอดภั ย  ควบ คู ่ ไป กับการพัฒนา

เทคโนโลยีการตรวจสอบย้อนกลับอัน 

ทันสมัยเพ่ือใช้ตรวจสอบแหล่งท่ีมาของ

ผลิตภัณฑ์ผ่านการสแกน QR Code ช่วย

ยกระดับความสามารถของเกษตรกรไทย

ให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิต

ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน นอกจากน้ียังรับซ้ือ

ผลิตผลทางการเกษตรกับเกษตรกร

โดยตรง ไปพร้อมๆ กับเป็นช่องทางการ

จ�าหน่ายและกระจายสินค ้าเกษตรสู ่

ภูมิภาคต่างๆ ผ่านสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศ 

นับเป็นการสร้างงาน สร้างโอกาส และ

สร ้างรายได ้ให ้กับเกษตรกร รวมถึง

เศรษฐกิจของประเทศโดยรวมด้วย  

ที่มา : www.siammakro.co.th

โครงการฟาร์มสุกรสีเขียว
 ซีพีเอฟยกระดับฟาร์มสุกรของบริษัทสู ่มาตรฐานฟาร์มสีเขียว 

เป็นรายแรกของประเทศมาตัง้แต่ปี 2552 โดยมบีรรยากาศและภมูทิศัน์

ทีด่ ีช่วยป้องกนัและลดผลกระทบเชงินเิวศ สามารถคุม้ครองพชืเฉพาะถิน่

และสัตว์พื้นเมืองเฉพาะถิ่นให้คงอยู่ และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ 

การจัดการทรัพยากรที่ใช้ในฟาร์มได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังใช้

ระบบฟาร์มสีเขียวแบบเต็มรูปแบบหรือที่เรียกว่า ‘From (Green) 

Farm to Table’ ซึ่งบรรลุเป้าหมายอาหารปลอดภัยหรือ Food  

Safety อย่างแท้จริง เพราะมีการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดตั้งแต่

วตัถดุบิในการผลติอาหารหม ูการเพาะพนัธุ ์การเลีย้งด ูและการแปรรปู 

ผู้บริโภคทั่วโลกจึงม่ันใจได้ว่าผลิตภัณฑ์เนื้อหมูของซีพีเอฟปลอดสาร 

เร่งเนื้อแดง ยาปฏิชีวนะ หรือสารปนเปื้อนใดๆ พร้อมผ่านการรับรอง

ความปลอดภยัจากสัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ จงึนบัเป็นการด�าเนนิการผลิต

เนื้อสัตว์อนามัยแบบยั่งยืน และด�าเนินธุรกิจในแบบท่ีท�าประโยชน์ 

แก่ตนเอง ประชาชน และประเทศชาติไปพร้อมๆ กัน  

ที่มา : https://www.facebook.com/CPFGroup

ภาพจาก https://www.thairath.co.th

ภาพจาก : facebook CPF
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เรื่อง : ชัย ธ�ารงค์กูล ภาพ : 123rf.com

เปิดต�ราเรียนห่วงโซ่อุปทานระดับโลกไปกับ ‘วอลมาร์ต’

 การจัดล�าดับของฟอร์จูน นิตยสารด้าน
ธุรกิจรายใหญ่ของโลก พบว่าบริษัทค้าปลีก
ขนาดใหญ่อย่างวอลมาร์ตท�ารายได้เป็น 
อนัดบั 1 มาต้ังแต่ ค.ศ. 2012-2018 และปฏเิสธ
ไม่ได้เลยว่าการบริหารห่วงโซ่อปุทานอนัยอดเยีย่ม 
คือเบื้องหลังของความส�าเร็จดังกล่าว   
 เหตุผลที่วอลมาร์ตถือเป็น Best Practice 
ในแง่มุมดังกล่าวจนทั่วโลกต้องเปิดต�าราเพ่ือ
เรียนรู้นั้นคือ ความสามารถในการบริหารงาน
ท้ังภายในและภายนอกบริษัทให้เช่ือมถึงกัน
อย่างเป็นระบบ ซ่ึงไม่เพียงแต่ประหยัดเวลา
และค่าใช้จ ่าย หากยังการันตีได้ถึงความ 
ถกูต้อง รวดเรว็ แม่นย�า อกีทัง้ส่งผลดต่ีอสงัคม
โดยรวมอย่างยั่งยืนด้วย   
 ท้ังนี้ เมื่อ 32 ปีที่แล้ว ระบบดาวเทียม
ส่ือสารส่วนตวัซึง่มขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลกมลูค่า 
24 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ของวอลมาร์ต ได้ถือ
ก�าเนิดขึ้นเพ่ือเชื่อมโยงเข้ากับทุกภาคส่วนใน
องค์กร รวมถึงส�านกังานใหญ่สาขาต่างๆ ท�าให้
ทั้งหน้าร้าน คลังสินค้า ไปจนถึงรถขนส่ง 
สามารถติดต่อกันได้ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
บริษัทจึงสามารถย่นระยะเวลาการท�างาน 
และลดการใช้แรงงานคน รวมถึงค่าใช้จ่าย 
ในส่วนอื่นๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ซึ่งต�่าลงถึง 20-
30% การตดับตัรเครดติของลกูค้าเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและแม่นย�ามากกว่าเดิม พนักงาน 

หน้าร้านรู้จ�านวนสินค้าทีเ่หลืออยูใ่นโกดัง ผู้บริหาร 
ที่ส�านักงานใหญ่รับรู้ถึงความเป็นไปทุกอย่าง
ในร้านสาขา นอกจากนี้ บรรดาคู ่ค้าของ 
วอลมาร์ตยงัสามารถน�าสนิค้าจากโรงงานของตน
มาส่ง ณ ร้านสาขาที่ใกล้ที่สุดได้โดยไม่ต้องรอ
ค�าสั่งซ้ือใดๆ เพราะทางบริษัทได้ส่งข้อมูล 
ยอดขายในแต่ละช่วงเวลาไปให้อย่างสม�า่เสมอ 
ด้วยเหตุนี้วอลมาร์ตจึงสามารถจัดส่งสินค้า 
ให้แก่สาขาต่างๆ เมือ่ได้รบัค�าสัง่ซือ้ในเวลาไม่ถงึ 
24 ชั่วโมง ในขณะที่คู่แข่งต้องใช้เวลาเฉลี่ยถึง 
5 วัน ส่วนต้นทุนในการจัดส่งสินค้าก็มีเพียง 
3% ของยอดขาย ในขณะที่ของคู่แข่งสูงถึง  
4.5-5% คงพอจะเหน็ภาพชดัขึน้แล้วว่ากลยทุธ์
การจัดการห่วงโซ่อุปทานของวอลมาร์ตนี ้
ส่งผลให้บริษัทมีข้อได้เปรียบในการแข่งขัน 
อันยั่งยืนหลายประการ ซึ่ง ดั๊ก แมคมิลลอน 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารวอลมาร์ตคนล่าสุด 
ขยายความว่า
 “ปัจจุบันวอลมาร์ตก�าลังเป็นผู้น�าด้านการ
ปฏิรูปโดยผนวกร้านค้าและชุมชนของเรา 
เข้ากับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อท�าให ้
วนัยากๆ ของทกุครอบครวัเป็นเรือ่งง่าย และสิง่
ที่เราก�าลังท�านี้ก็เป็นมากกว่าแค่การจับจ่าย
ใช้สอย เทคโนโลยยีกระดบัความโปร่งใสขึน้ไป
อีกขั้น และลูกค้าก็อยากจ่ายเงินให้กับร้านค้า
ซึ่งพวกเขาไว้วางใจ เพ่ือท่ีจะเป็นบริษัทอัน

สร้างมลูค่าทัง้ทางธรุกิจและสงัคมอนัน่าเชือ่ถอื
ทีสุ่ด เราจงึไม่เพียงต้องปรับเปลีย่นการด�าเนนิงาน
ในแต่ละวัน หากยังต้องท�างานร่วมกับเหล่า
ซัพพลายเออร์ NGOs บุคคลหรือองค์การ 
ที่เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา ไปจนถึง 
เจ้าหน้าทีจ่ากหน่วยงานภาครฐั เพือ่เปลีย่นระบบ
ต่างๆ ใหม่ทั้งหมด เราต้องการเป็นผู้น�าในการ
ตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับ
ดูแล ซึ่งมีความส�าคัญต่อลูกค้า พนักงาน  
ผู้ถือหุ้น และชุมชนของเราอย่างที่สุด” 
 ค�ากล่าวข้างต้นไม่ใช่เพียงค�าพูดสวยหรู 
ที่อวดอ้างขึ้นลอยๆ หากแต่วอลมาร์ตยังมี
โปรแกรมชี้วัดดัชนีความยั่งยืน (SIP) เป็นของ
ตนเอง อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการลดก๊าซ
เรือนกระจกจ�านวน 1 พันล้านเมตริกตัน 
จากห่วงโซ่คุณค่าโลกภายใน ค.ศ. 2030 ผ่าน 
ความร่วมมือของบรรดาซัพพลายเออร์ด้วย ซึง่เมือ่ 
เดอืนเมษายน ค.ศ. 2019 วอลมาร์ตได้กลายเป็น
บรษิทัล่าสดุท่ีใช้เงนิทนุเพือ่ส่งเสรมิความยัง่ยนื
ในห่วงโซ่อุปทาน โดยร่วมมือกับธนาคาร
พาณิชย์เอกชน HSBC ปล่อยสินเชื่ออัตรา
พิเศษให้กับบรรดาคู่ค้าที่บรรลุเป้าหมาย SIP 
นบัเป็นครัง้แรกทีว่อลมาร์ตใช้กลยทุธ์ดงักล่าว
ในการโน้มน้าวให้บริษัทต่างๆ ในห่วงโซ่
อุปทานเห็นความส�าคัญของความยั่งยืน ไป
พร้อมๆ กับการประหยัดต้นทุนและสร้าง
ผลผลิตที่สูงขึ้น ซึ่งเมื่อธุรกิจเติบโตเคียงคู่กับ
การมีส่วนร่วมในเชิงบวกต่อโลกใบน้ี ก็จะ
สามารถจดุประกาย รวมถงึสร้างมลูค่าอนัยัง่ยนื
ได้สืบไป
 จึงไม่น่าแปลกใจที่ทั่วโลกต่างจับจ้องการ
ด�าเนินงานด้านห่วงโซ่อุปทานของวอลมาร์ต 
อย่างใกล้ชิด ในฐานะบทเรียนอันทรงคุณค่า 
ซึ่งสามารถปรับใช้ได้กับทุกองค์กร ดังเช่นท่ี 
พันเอกเวอร์นอน แอล บีตตี้ ผู้ซึ่งใช้เวลา 1 ปี 
ในการเรียนรู้ระบบการจัดการของวอลมาร์ต
ผ่านโครงการฝึกอบรมด้านอุตสาหกรรม
ของกองทัพสหรัฐอเมริกา ถึงกับออกปากว่า 
 “การจดัการห่วงโซ่อุปทานคือการเคลือ่นย้าย
สินค้าอันเหมาะสมไปสู ่ มือของลูกค ้าผู ้ มี 
ความต้องการในเวลาอันเหมาะเจาะด้วย 
วิธีการทีท่รงประสิทธิภาพสงูสดุ ทัง้หมดทัง้มวลนี้ 
ไม่มีใครท�าได้ดีไปกว่าวอลมาร์ตอีกแล้ว” 
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OPEN MIND

เรื่อง : ชัย ธ�ำรงค์กูล ภำพ : ถนอมศักดิ์ บุญวิภำส / ภำพประกอบ : dearsupermarkets.com

 กว่ำ 20 ปีของกำรเติบโตในสำยงำนด้ำน 
NGO ซึ่งเป็นทั้งควำมสุขที่ได้ตอบโจทย์ตัวเอง
และสังคมไปพร้อมๆ กัน ท�ำให้เรำได้เห็นชื่อ
ของผูช้ำยคนนีป้รำกฏอยูต่ำมสือ่ต่ำงๆ ในฐำนะ
นกัเคลือ่นไหวเพือ่สงัคมอยู่เนอืงๆ และปัจจบัุน
กับขวบปีที่ 6 แล้วภำยใต้องค์กรระดับโลก 
ซึง่มภีำรกจิหลกัตรงกบัสิง่ทีเ่ขำสนใจ อกีทัง้ยงั
สร้ำงโอกำสในกำรเรียนรู้ใหม่ๆ จำกปัญหำ
มำกมำยทีไ่ม่เคยพบเหน็มำก่อน ท�ำให้ จกัรชยั 
โฉมทองดี ผู ้จัดกำรด้ำนนโยบำยและงำน
รณรงค์ องค์กำรออ็กแฟม (Oxfam) สำมำรถ 
ชี้ภำพในหลำยมิติของห่วงโซ่อุปทำนแบบ 
เชื่อมโยงกันได้ชัดเจนมำกยิ่งขึ้น ซ่ึงส�ำหรับ 
ตัวเขำเองนั้น ปัญหำดังกล่ำวไม่ใช่เร่ืองใหม่  
แต่อยู่ที่จะมองจำกมุมใดมำกกว่ำ 

ความจริงที่ซ่อนเร้น
 “ในประเทศไทยยังมีควำมไม่โปร่งใสใน
ห่วงโซ่อุปทำนอยู่มำก มีหลำยอย่ำงที่เรำไม่รู้ 
แม้กระทั่งผมเองซึ่งท�ำงำนด้ำนนี้ยังมีปัญหำ
บำงอย่ำงที่ไม่เคยรู ้หรือเข้ำถึงได้เลย แม้ 
ผูบ้รโิภคจ�ำนวนมำกอำจยงัไม่ตืน่ตวั แต่ข้อมลู
พวกนี้ควรเป็นสำธำรณะ เพรำะมันช่วยให้ 
ทัง้เรำทีเ่ป็นคนกนิปลอดภยั และเกษตรกรไม่ถกู
เอำเปรียบ” 
 จกัรชัยเปิดประเดน็ด้วยข้อเทจ็จริงทีท่�ำให้
หลำยคนสะท้อนใจถงึควำมไม่ยนิดยีนิร้ำยในกำร
เลอืกของ เลอืกซือ้สนิค้ำมำตลอดหลำยสบิปี... 
 ทกุวนันีค้ณุรูห้รอืไม่ว่ำอำหำรทีล่กูของคณุ
ก�ำลงัตกัเข้ำปำกนัน้ผ่ำนกำรให้อะไรมำ มสีำรเคมี
อะไรที่ดูดซึมอยู่บ้ำง มีกำรใช้ฮอร์โมน หรือ 
ยำปฏิชีวนะหรือไม่... เม่ือคุณซื้อส้ม คุณรู ้

จักรชัย โฉมทองดี
‘วิสัยทัศน์’ และ ‘ความจริงใจ’… กุญแจแก้ปัญหาซัพพลายเชน 
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หรอืเปล่ำว่ำมนัมำจำกไหน ปลกูทีจั่งหวดัอะไร 
ใส่สำรมำกน้อยแค่ไหน ฉดียำฆ่ำแมลงหรอืเปล่ำ 
หรือทุกครั้งที่คุณถำมแม่ค ้ำ ค�ำตอบท่ีได ้
ก็มักจบลงแค่ที่ตลำดไท...
 “จนถึงตอนน้ี แม้กระทั่งสูตรอำหำรสัตว ์
กย็งัเป็นควำมลับ ส�ำหรับผมมันไม่แฟร์กบัคนกนิ 
และคนท่ีอยู ่ต้นทำงของห่วงโซ่อุปทำนนั้น 
น่ำเป็นห่วงยิง่กว่ำ เพรำะเมือ่ข้อมลูมนัถกูปกปิด 
เขำอำจก�ำลงัถกูเอำรดัเอำเปรยีบอยูก่เ็ป็นได้” 
 เขำชี้แจงลึกลงไปให้เรำเห็นภำพ เหมือน
ละครที่เล่ำออกมำเป็นฉำกๆ หลังจำกที่เรำ
ชวนคุยถึงกำรเดินทำงในวิชำชีพจนมำถึง
ประเด็นซัพพลำยเชนในประเทศ พร้อมยก
ตัวอย่ำงกรณีคนงำนท�ำงำนเกินค่ำแรงที่ได้รับ 
หรือเด็กที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรผลิต
อำหำรต้องขำดโอกำสจนไม่ได้รับกำรศึกษำ  
ไปจนถึงกำรทำรุณกรรมแรงงำนทำสบนเรือ 
กลำงทะเล และตอกย�ำ้ว่ำปัญหำเหล่ำนีจ้ะได้รบั 
กำรแก้ไขต่อเมือ่ทกุฝ่ำยมองเหน็ควำมเชือ่มโยง 
เห็นข้อต่อ เห็นภำพครบเหมือนๆ กัน 
 “เรื่องเหล่ำน้ีเป็นเรื่องเล่ำที่มีพลัง เรำเชื่อ
ว่ำพอทุกคนเห็นว่ำตัวเองมีควำมสัมพันธ์กับ
อะไรก็จะมองเห็นบทบำทว่ำเขำสำมำรถท�ำ
อะไรได้บ้ำง ควรแก้ไขตรงจุดไหน อย่ำงไร 
แต่ละคนมศีกัยภำพต่ำงกนั หำกบรษิทัใหญ่ๆ  
ในประเทศหนึง่ประกำศนโยบำยต่อสำธำรณะ
อย่ำงชัดเจนพร้อมท�ำจริง ก็จะก่อให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงในระดับโลกได้ กำรมองในเชิง
ซัพพลำยเชนจึงส�ำคัญมำก เพรำะสำมำรถน�ำ
ไปสู่ทำงออกได้” 
 บทบำทของบริษทัเอกชนเองกส็�ำคญัไม่ย่ิงหย่อน
ไปกว่ำกัน เพรำะจักรชัยและทีมงำนของ 
อ็อกแฟมมองว่ำภำคธุรกิจนั้นเป็นทั้งปัญหำ 
และทำงออกของห่วงโซ่อุปทำน ทว่ำหลำยเรือ่ง 
มคีวำมลงตวัอยู่ในผลประโยชน์  ควำมเปลีย่นแปลง
ที่คนส่วนใหญ่อยำกเห็นจึงไม่ใช่เรื่องง่ำย 
 “มคี�ำอยูส่องค�ำซ่ึงส�ำคญัมำกคอื ‘วสิยัทศัน์’ 

และ ‘ควำมจรงิใจ’ เพรำะฉะนัน้ภำคธรุกจิต้อง
ไม่มองแค่ผลก�ำไรในปีนีเ้ท่ำนัน้ แต่ต้องมองว่ำ
จะสำมำรถขับเคล่ือนบริษัทและสร้ำงก�ำไร 
ทีอ่ำจไม่เยอะทีส่ดุเฉพำะหน้ำแต่สำมำรถท�ำให้
ธรุกจิอยูไ่ปได้นำน  ๆนัน่คือสิง่ทีเ่รียกว่ำ ‘วิสยัทศัน์’ 
อนัจะกลำยเป็นภำพลักษณ์ขององค์กรด้วย 
ส่วน ‘จริงใจ’ ในท่ีนีค้อืไม่ได้เพยีงสร้ำงให้ภำพ
ของบรษิทัออกมำในฐำนะผูน้�ำด้ำนควำมยัง่ยนื 

เท่ำนั้น แต่ต้องลงมือปฏิบัติจริง มิใช่แค่เพื่อ
ประชำสมัพันธ์ ซ่ึงต้องวัดกันทีก่ำรเปลีย่นแปลงจรงิ
ของนโยบำยบริษัทซึ่ งสะท ้อนหรือกำร 
ด�ำเนินกำรใน Core Business ด้วย”
 จกัรชัยเน้นย�ำ้ถงึมมุมองทีม่ต่ีอผูป้ระกอบกำร
อนัเปรยีบเสมอืนข้อต่อชิน้ใหญ่ ซึง่อยูต่รงกลำง
ระหว่ำงผู้ผลิตต้นน�้ำกับผู้บริโภคว่ำสำมำรถ
สร้ำง Big Change ระลอกมหึมำให้กับ 

หากบริษทัใหญ่ๆ ในประเทศหน่ึง
ประกาศนโยบายต่อ

สาธารณะอย่างชัดเจน 
ก็จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ในระดับโลกได้ การมอง
ในเชงิซพัพลายเชนจงึส�คญัมาก 

เพราะสามารถน�ไปสู่
ทางออกได้ 

• คะแนนทีท่ำง ‘โครงกำรซเูปอร์มำร์เกต็

ที่รัก’ ให้ ไม่ได้มำพร้อมกับเงื่อนไขหรือ 

บทลงโทษใดๆ แต่เป็นกำรสื่อสำรให้ 

ซูเปอร์มำร์เก็ตและผู้บริโภคเข้ำใจปัญหำ

ของเกษตรกรและแรงงำนผู้ผลิตอำหำร

และร่วมด้วยช่วยกันในกำรคลี่คลำย จำก

กำรศึกษำของอ็อกแฟม กำรท่ีจะท�ำให้

เกษตรกรคนต้นทำงผู้ผลิตอำหำรมีชีวิต

ควำมเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ไม่ได้ท�ำให้สนิค้ำแพงขึน้

มำกมำยอย่ำงที่กลัวกัน หลำยสินค้ำ 

อำหำรรำคำทีเ่พ่ิมขึน้เพยีงหนึง่หรอืสองบำท

สำมำรถช่วยให้ผู ้ผลิตต้นทำงมีรำยได ้

พ้นจำกควำมยำกจน อกีทัง้บรษิทัตวักลำง 

ไม่จ�ำเป็นต้องผลักภำระให้ผู้บริโภคก็ได้ 

ทั้งนี้ในช่วง 20 ปีท่ีผ่ำนมำบรษิทัค้ำปลกี

ปลำยทำงยังได้ส่วนแบ่งของรำคำสินค้ำ

อำหำรเพิ่มขึ้นถึง 30 เปอร์เซ็นต์ อีกด้วย

• จำกกำรรำยงำนผลประเมินภำยใต้

โครงกำรซูเปอร์มำร์เก็ตท่ีรักพบว่ำ ท่ีให้

ควำมส�ำคัญกับผู ้ผลิตและได ้คะแนน 

สงูกว่ำกไ็ม่ได้ขำยสนิค้ำแพงกว่ำทีอ่ืน่ๆ เลย 

• ประเทศไทยยงัมช่ีองว่ำงของค่ำตอบแทน

ของผู้หญิง ผู้ชำย ที่ท�ำงำนแบบเดียวกัน 

สูงมำกกว่ำค่ำเฉลี่ยของโลกอีกด้วย 

DID YOU KNOW? 
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ห่วงโซ่อุปทำนอย่ำงยัง่ยนืได้ เพยีงแค่ลงมือปรบัวธิี
กำรท�ำงำนและเปลีย่นขัน้ตอนกำรด�ำเนนิงำน
บำงส่วนส�ำคัญขององค์กรให้โปร่งใสและ
สำมำรถตรวจสอบได้ ตัวอย่ำงเช่น มีกำร  
ตรวจสอบจริงเพ่ือไม่น�ำอำหำรทีขู่ดรดีเกษตรกร 
ชำวประมง แรงงำน มำขำย รวมถึงส่งเสริม
กำรน�ำอำหำรที่ยั่งยืน ปลอดภัย ให้มำถึง 
ผู้บริโภค ในทำงกลับกัน หำกบริษัทขำดควำม
จริงใจโดยเพียงค�ำพูดว่ำยั่งยืนหรือแค่ท�ำ
โครงกำรเพือ่ประชำสัมพนัธ์ ควำมเปลีย่นแปลง
ก็คงไม่สำมำรถเกิดขึ้นได้
ซูเปอร์มาร์เก็ตที่เราชอบ คืออีกหนึ่งค�าตอบ
ของปัญหา   
 ด้วยควำมที่ผู ้คนเข้ำร้ำนค้ำปลีกทุกวัน  
อ็อกแฟมจึงผุดไอเดียในกำรเข้ำไปดูนโยบำย
สำธำรณะของบรษิทัต่ำงๆ โดยใช้ตวัชีว้ดัสำกล
ที่มีอยู่แล้วทั่วโลก อำทิ กำรลงนำมในเอกสำร
ระหว่ำงประเทศเร่ืองของสทิธสิตร ี สิทธแิรงงำน 
นโยบำยควำมเท่ำเทียมของค่ำจ้ำงในองค์กร 
กำรประเมินควำมเสี่ยงในเรื่องสิทธิมนุษยชน 
ฯลฯ มำเป็นเกณฑ์ในกำรให้คะแนนควำมน่ำรัก
ของซูเปอร์มำร์เก็ต ภำยใต้ชื่อ ‘โครงกำร 
ซเูปอร์มำร์เกต็ทีร่กั’ ซ่ึงในประเทศไทยมมีลูนธิิ
ผู้บริโภคและเครือข่ำยกินเปลี่ยนโลกเข้ำมำ
เป็นผู้น�ำในกำรขบัเคลือ่น และมอีำยคุรบ 1 ปีแล้ว
 ปัจจบุนัโครงกำรดังกล่ำวมุง่เน้นไปยงัสถำนที่
จ�ำหน่ำยอำหำรสดเป็นหลัก โดยขณะนี้มีอยู่  
7 แบรนด์ร้ำนค้ำที่ได้รับกำรประเมิน โดย
คะแนนมีอยู่ 4 หมวด คือ ควำมโปร่งใสและ
ควำมรับผิดชอบ แรงงำน ผู้ผลิตรำยย่อย และ
ควำมเท่ำเทียมกันในเพศสภำพ ซ่ึงในปีต่อไป
จะเพิม่ด้ำนสิง่แวดล้อม และผูบ้รโิภคเข้ำมำด้วย 

 “เรำปล่อยคะแนนออกไปครั้งแรกเมื่อ
กลำงปีที่แล้ว และจะอัพเดตข้อมูลในช่วง
เดียวกันนี้ของทุกๆ ปี โดยเรำให้ควำมเคำรพ
ทุกคน ภำคธุรกิจก็เช่นกัน เรำจึงส่งคะแนนไป
ให้ดกู่อน แล้วสำมำรถมำนัง่คยุกนัได้ว่ำตรงไหน
ไม่ครบ ไม่ตรง ก่อนจะอัพเดตเป็นสำธำรณะ 
เพรำะเรำเข้ำใจว่ำบรษิทัท�ำธรุกิจมลูค่ำมหำศำล 

จะแสดงควำมจริงใจต่อลูกค้ำและได้ท้ำทำย 
ตัวเองด้วย” 
 เป็นควำมน่ำยินดีว่ำในช่วง 1 ปีที่ผ่ำนมำ 
มีผู ้บริ โภคไทยให ้ควำมสนใจและลงชื่อ 
ร่วมสนบัสนนุโครงกำรดงักล่ำวเป็นจ�ำนวนมำก 
อีกทั้งยังมีข้อเสนอแนะฝำกผ่ำนมำถึงบรรดำ 
ซเูปอร์มำร์เก็ตจ�ำนวนไม่น้อย อำทิ ต้องกำร 
ให้มีโซนสินค้ำออร์แกนิกมำกขึ้น พร้อมแสดง
ข้อมูลที่มำของสินค้ำ ไปจนถึงอยำกให้สินค้ำ
และข้อมลูเหล่ำนีเ้ข้ำถงึได้โดยง่ำยส�ำหรบัผูค้น
ส่วนใหญ่ในสงัคมสำมำรถเข้ำไปจบัจ่ำยใช้สอย
 ส�ำหรบัในปีต่อๆ ไปจะเริม่เชือ่มโยงกับภำครฐั
เพื่อให้กำรเปลี่ยนแปลงมีควำมยั่งยืนและ
ขยำยตัวเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน ด้วยควำมเชื่อ 
ที่ว่ำกำรเข้ำถึงอำหำรของคนไทยไม่ควรจ�ำกัด 
แค่ที่ใดที่หนึ่ง โครงกำรซูเปอร์มำร์เก็ตท่ีรัก  
จึงวำงแผนชวนตลำดนัดและตลำดสดซึ่งมี
ควำมพร้อมและสนใจมำเข้ำร่วมโครงกำร
ตลำดสดที่รัก และตลำดนัดที่รักอันจะเกิดขึ้น
ในอนำคตด้วย  

ABOUT OXFAM

 Oxfam คือองค์กรท่ีท�ำงำนด้ำนกำร

พัฒนำในระดับสำกล เป็นหนึ่งในเอ็นจีโอ

ทีเ่ก่ำแก่ทีส่ดุในโลก โดยเริม่ก่อตัง้มำตัง้แต่

สมัยสงครำมโลกคร้ังทีส่อง ณ กรงุออกซ์ฟอร์ด 

ประเทศอังกฤษ จึงเป ็นท่ีมำของชื่อ  

Oxfam ปัจจุบันมีส�ำนักงำนหลักกระจำย

อยู ่ประมำณ 20 แห่งทั่วโลก ส�ำหรับ

ประเทศไทยเอง Oxfam เข้ำมำท�ำงำน

นำนกว่ำ 16 ปีแล้ว

คะแนนนี้จะผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ Core 

Business และเราอยาก
ให้เกิดการประกาศนโยบาย
ต่อสาธารณะเพื่อที่องค์กร
จะได้ท้าทายตัวเองด้วย

เรือ่งแบบนีจึ้งมีควำมละเอียดอ่อน หำกบริษทัไหน
มีนโยบำยด้ำนสังคมมำกก็ยิ่งได้คะแนนมำก 
ทว่ำคะแนนทีป่รำกฏกไ็ม่สำมำรถบอกได้ทัง้หมด
ว่ำนโยบำยเหล่ำนั้นมีกำรปฏิบัติจริงหรือไม่  
จะสำมำรถถึงกับบอกได้ในระดับหนึ่งเท่ำนั้น 
หำกคะแนนต�ำ่ เรำอยำกให้มองเป็นกำรเดนิทำง 
เพ่ือท่ีจะได้เกิดกำรพัฒนำย่ิงๆ ขึ้นไป ซึ่งตัว
คะแนนนี้จะผลักดันให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง 
ที่ Core Business และเรำอยำกให้เกดิกำร
ประกำศนโยบำยต่อสำธำรณะเพ่ือที่องค์กร 
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LITTLE VOICE

การรู้ทำี่มาท่ีำไปของสินค้าไม่เพียงแค่มอบความปลอดภัยให้กับตัวคุณเองและคนในครอบครัวเทำ่านั้น หากยังเผื่อแผ่ความสุขอันยั่งยืนให้กับ 
อกีหลายชวีติบนโลกใบน้ีได้อย่างไม่น่าเชือ่ หากยงันกึภาพไม่ออก ลองมาฟังเสียงเล็กๆ ทำีม่บีทำบาทำในสังคมไทำยของทำัง้ 3 คนเหล่าน้ี 

เรื่อง : ชัย ธ�ารงค์กูล

ภาคภูมิ แสวงค�า (ภาค) เจ้าหน้าที่วิชาการ 

(Technical and Programme Develop-

ment Officer) มูลนิธิรักษ์ไทย อายุ 39 ป ี

“ในมุมมองของผมคิดว่าความสัมพันธ์เชิง

อ�านาจสมยัใหม่นี ้ควรปรบัเปลีย่นจาก ‘นาย’ 

กับ ‘ลูกน้อง’ มาเป็น ‘หุ้นส่วนในการพัฒนา’   

มากกว่า  ก็คือต้องร่วมด้วยช่วยกันท�างาน 

เพือ่ผลผลติทีดี่และลกูจ้างมคีวามสขุครบั  เพราะ

จากการท�างานด้านคดีแรงงานของมูลนิธ ิ

รกัษ์ไทยมา 13 ปี เราได้พบว่าหลายครัง้แรงงาน

มาขอความช่วยเหลือโดยให้ข้อมูลหรือบอก

ปัญหาไม่หมด ตัวอย่างเช่น  มาร้องเรียนเรื่อง

สภาพความปลอดภัยหรืออาชีวอนามัย 

ไม่เหมาะสม แต่พอเจ้าหน้าท่ีสมัภาษณ์หนักเข้า 

กก็ลายเป็นว่าเขาต้องการเปลีย่นนายจ้างเพือ่

ไปอยูกั่บแฟนหรือพ่ีน้อง  หรือบางครัง้แรงงานหญงิ

มาขอความช่วยเหลือว่าถูกบังคับค้ามนุษย์  

แต่พอไปร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนแล้ว  

พบว่าข้อเท็จจริงกลับตาลปัตรโดยสิ้นเชิง 

ทางออกของปัญหาเหล่านี้หลายครั้งจึงต้อง

ประเมนิกนัเป็นระยะ หรอืต้องตรวจสอบย้อน

กลับด้วยการติดต่อประสานงานไปที่นายจ้าง 

ผู ้ประกอบการ หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล  

บางคร้ังก็ต้องไปทีโ่รงงานด้วยตนเอง ผมกเ็ลยมอง

ว่าการตรวจสอบย้อนกลับมีความส�าคัญและ

จ�าเป็นอย่างยิ่งต่อสังคม” 

มณีพร พรโชติทวีรัตน์ (เบลล่า) เจ้าของ 

เพจ FB : เบลล่าพากนิ By Bella the Food 

Hunter อายุ 34 ปี 

 “ด้วยความทีเ่บลล์เป็นนกักนิและเป็นเชฟ 

สินค้าหลักที่ซ้ือประจ�าจึงอยู่ในหมวดอาหาร 

โดยเบลล์จะซื้อสินค้าจากโครงการหลวง และ 

CP เพราะสะดวกและวางใจในมาตรฐาน เนือ่งจาก

เบลล์มัน่ใจว่าทัง้สองบรษิทันีม้กีารขึน้ทะเบยีน

กับทางภาครัฐแล้ว จึงสามารถตรวจสอบ

มาตรฐานของสินค้า รวมถึงท่ีมาที่ไปของ

อาหารได้ ส�าหรับเบลล์แล้วแม้สินค้าจะ

คณุภาพดแีค่ไหน หากต้นตอทีม่านัน้เบยีดเบยีน 

หรือเอารัดเอาเปรียบคนอ่ืน เบลล์คิดว่า 

ทุกคนล้วนอยากใช้ชวีติแบบมีความสขุ ไม่มใีคร

อยากโดนเอารัดเอาเปรียบหรือทรมาน  

เบลล์เช่ือว่าสิ่งใดท่ีเราไม่อยากให้เกิดขึ้น 

กบัเราหรอืลูกหลาน ก็ไม่ควรท�าส่ิงน้ันกับคนอืน่ 

การสร้างมาตรฐานในการตรวจสอบย้อนกลบั

จึงเป็นเรื่องที่ดีในฐานะผู้บริโภค และฐานะ

มนษุย์คนหน่ึงทีเ่หน็ใจเพือ่นร่วมโลก สิง่เหล่านี้

เป็นองค์ประกอบที่ช่วยให้โลกของเราดีขึ้น 

ในทกุๆ ทาง เพราะมนัไม่ใช่แค่การได้ประโยชน์

ทีต่วัเรา หากคนอ่ืนๆ มชีวีติทีดี่ ไม่โดนเอาเปรียบ 

มีสภาวะอารมณ์ที่ดี อยู ่ในสภาพแวดล้อม 

ที่ มีความสุข ป ัญหาสังคมต ่ างๆ ก็จะ 

ไม่ตามมาค่ะ”

ตรวจสอบย้อนกลับ... ส�คัญกับชีวิตอย่างไร?

วราลักษณ์ สนิท (กิ) ผู ้ช ่วยผู ้บริหาร 
ประจ�าส�านักอธิการบดี สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ อายุ 47 ปี
 “ส่วนตัวคิดว่าการตรวจสอบย้อนกลับ 
ในฐานะแม่ที่ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าให้ลูกนั้น
มีความจ�าเป็นและส�าคัญมาก โดยเฉพาะเรื่อง
ของอาหารการกิน ไม่ว่าจะเป็นผลไม้หรือผัก
ต้องมาจากสวนหรอืแหล่งทีใ่ช้ปุย๋อนิทรย์ี ไม่ใช้ 
ยาฆ่าแมลง ไม่มีสารเคมีปนเปื้อน จึงจะรู้สึก
ปลอดภัยและอุ่นใจส�าหรับลูกของเรา โดยจะ
เลือกซื้อจากโครงการหลวง หรือจากสวน 
ทีป่ลกูแบบออร์แกนกิ/คลนีฟาร์ม ถ้าเป็นเนือ้สตัว์
กต้็องมแีหล่งเลีย้งทีถ่กูสขุอนามยั เป็นระบบปิด 
ปลอดภัย ไม ่มีการปนเปื ้อนของเชื้อโรค  
โรคระบาด หรือสารพิษ ซึ่งมักเลือกซื้อจาก 
ซูเปอร์มาร์เก็ตในห้างสรรพสินค้ามากกว่าซื้อ
ตามตลาดสดทัว่ไป ซึง่การตรวจสอบย้อนกลบันี้
สามารถช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ และเพิ่ม
รายได้ อีกทั้งยังท�าให้สุขภาพของเกษตรกร  
คนงาน หรอืเจ้าของฟาร์มดีขึน้ เพราะไม่ต้องใช้
สารเคมีในการปลูก ขายได้ราคาที่สูงขึ้น เมื่อ 
ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ก็จะเลือก
ซ้ือสินค้าที่ปลอดภัยกับตัวเอง ท�าให้ผู ้ผลิต 
หนัมาใส่ใจกบัสนิค้าท่ีผลติ ถ้าเป็นการปลกูผกั
ผลไม้ก็จะไม่ใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง จึงช่วยลด
ปริมาณสารเคมีปนเปื้อนในดิน อากาศ ในน�้า 
และในร่างกายผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับแหล่งผลิต 
สิ่งแวดล้อมก็จะดีขึ้นรอบด้านค่ะ”
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 CP FOR  SUSTAINABILITY

Social Business Day 2019 จัดครั้งแรกในประเทศไทย เครือซีพี
ร่วมแนวคิดขับเคลื่อน ‘ธุรกิจเพื่อสังคม’
 ศาสตราจารย์มฮูมัหมดั ยนูสุ (Muhammad Yunus) นกัเศรษฐศาสตร์

เจ้าของรางวัลโนเบล ผู้ริเริ่มแนวคิด Social Business หรือธุรกิจ 
เพื่อสังคม และ Yunus Foundation ได้ร่วมกับ Yunus Center at 
AIT ศนูย์ยนูสุเพือ่สงัคมแห่งประเทศไทย ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
และ Thailand Social Business Initiative : TSBI จัดการประชุม
ระดบัโลก Social Business Day 2019 ขึน้เป็นครัง้แรกในประเทศไทย 
และครั้งที่ 9 ของโลก ระหว่างวันที่ 28-29 มิ.ย. 2562  โดยมีเป้าหมาย
เพื่อผลักดันให้เกิดชุมชนธุรกิจเพื่อสังคมขึ้นในทุกประเทศทั่วโลก และ
เพือ่เป็นเครอืข่ายขบัเคลือ่นแนวคิด ‘Social Business’ ให้เป็นต้นแบบ

‘แม็คโคร’ ย�้าจุดยืนไม่แจกถุงพลาสติกเจ้าแรกในไทย
 บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) ประกาศตัวเลขรับวัน 

ปลอดถุงพลาสติกสากล ในฐานะผู้น�าร่องห้างไม่แจกถุงพลาสติก 
เจ้าแรกในประเทศไทย ตัง้แต่วนัแรกทีเ่ปิดด�าเนนิการจนถงึปัจจบุนักว่า 
30 ปี ลดถุงพลาสติกไปแล้วกว่า 5,400 ล้านใบ สร้างพฤติกรรมคุ้นชิน
ให้คนไทยไม่ใช้ถุงพลาสติกเวลาช้อปปิ้ง พร้อมเดินหน้าการเป็นผู้น�า 
งดจ�าหน่ายโฟมบรรจุอาหาร เน้นกระตุ้นร้านอาหารใช้ผลิตภัณฑ ์
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�า 4.0 : การประสบความส�าเร็จในยุคใหม่ของโลกาภิวัตน์’ หรือ 
‘Leadership 4.0 : Succeeding in a New Era of Globalization’ โดยมี นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมประชุม
ในครั้งนี้ด้วย นอกจากน้ีในเวทีเดียวกันคุณศุภชัยได้ร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ใน Session ‘The Quest for Leadership 4.0’ กับนักธุรกิจและ 
นักวิชาการชั้นน�าระดับโลก ณ เมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ในการช่วยแก้ปัญหาสังคม หวังตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘Making Money is Happiness, Making Other People 
Happy is Super Happiness’ โดยมีนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้รับเกียรติกล่าวในช่วง Closing  
Ceremony เพือ่แสดงให้เหน็ถงึพลงัของภาคธรุกจิไทยทีจ่ะร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการน�าแนวคิด Social Business หรอืธรุกิจเพือ่สังคม ไปใช้ในการช่วย 
แก้ปัญหาสังคมต่อไป   
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คริส โกปาลากริชนัน  
ประธานบริษัท แอกซิลอร์ เวนเจอร์ส ซึ่งสนับสนุนและมอบทุนแก่ธุรกิจสตาร์ทอัพ

อดีตรองประธานบริหารและประธานร่วมบริษัทอินโฟซิส ที่ให้ค�าปรึกษาและบริการด้านไอทีระดับโลก

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�ากัดขึ้นทุกวัน
บนความตระหนักที่มากขึ้นทุกที 

มนุษยชาติจ�าเป็นต้องด�ารงชีวิตอยู่ในเส้นทางของตนเอง
โดยไม่หยิบยืมสิ่งใดๆ มาจากธรรมชาติ 

เราต้องท�าให้ห่วงโซ่อุปทานของเรายั่งยืนเสียตั้งแต่วันนี้ 
เพื่อสร้างความยั่งยืนในวันต่อๆ ไป 

ผมเชื่อเหลือเกินว่าการยกระดับความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน
จะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มผลก�าไรให้กับทุกองค์กร 

รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกคน
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