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สภาพอากาศในระยะนี้เอื้อให้เกิดการระบาดของเชื้อรา กรม
วิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยให้สังเกตอาการของโรคเหี่ยว 
สามารถพบได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของต้นกล้วย และมักพบแสดง
อาการของโรคมากในระยะที่ต้นกล้วยสร้างปลีจนถึงระยะติดผล 

อาการเริ่มแรกจะพบใบกล้วยด้านนอกหรือใบแก่เหี่ยวเหลือง 
จากนั้นจะลุกลามจากขอบใบเข้ากลางใบ ก้านใบหักพับตรงรอยต่อกับล า
ต้น และทยอยหักพับตั้งแต่ใบด้านนอกเข้าไปสู่ใบด้านใน 

ระยะแรกใบยอดยังเขียวตั้งตรง ต่อมาเมื่อเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ใบ
ทั้งหมดจะเหี่ยวแห้ง ...หากตัดล าต้นกล้วยตามขวางหรือตามยาว จะพบเนื้อในของกาบใบบางส่วนเน่า
เป็นสีน้ าตาล ต้นกล้วยชะงักการเจริญเติบโตและตายในที่สุด 

ดังนั้นในระยะนี้เกษตรกรควรหมั่นตรวจและก าจัดวัชพืชในแปลงปลูกอย่างสม่ าเสมอ หากพบ
กล้วยแสดงอาการของโรค... ให้ขุดต้นที่เป็นโรคน าออกไปเผาท าลายนอกแปลงปลูก จากนั้นโรยปูนขาว
หรือโดโลไมท์ปรับสภาพดินไม่ให้เป็นกรดจัด ให้ทั่วบริเวณหลุมที่ขุดต้นเป็นโรคออกไป ในอัตรา 1–2 
กิโลกรัมต่อหลุม และควรท าความสะอาดอุปกรณ์การเกษตรที่ใช้กับต้นที่เป็นโรคก่อนน ากลับมาใช้ใหม่ 
รวมถึงควรสลับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน เพื่อตัดวงจรการระบาดของโรค และควรท าแปลง
ปลูกให้มีการระบายน้ าที่ดี และควรระมัดระวังการให้น้ า...ไม่ใหน้้ าไหลผ่านจากต้นที่เปน็โรคไปสู่ต้นปกติ 
หากต้องการปลูกกล้วยในพื้นที่ใหม่ ให้หลีกเลี่ยงการปลูกในพื้นที่เคยมีการระบาดของโรคนี้มาก่อน และ
ไม่น าหน่อพันธุ์จากต้นตอที่เป็นโรคไปปลูก ให้เลือกใช้หน่อกล้วยที่มีคุณภาพดีจากแหล่งปลอดโรค หรือ
ชุบหน่อพันธุ์กล้วยด้วยสาร อีไตรไดอะโซล+ควินโตซีน 6%+24% อีซี หรือ คาร์เบนดาซิม 50% เอสซี 
หรือ ทีบูโคนาโซล 43% เอสซี อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 

สะ–เล–เต 
 
 

 “ธปท.” ย้ าที่ผ่านมา ใช้ 3 มาตรการดูแลค่า
บาท ช่วยสกัดเงินร้อนได้ผล ค่าบาทอ่อนลงทันที 
ระบุต่อไปเงินร้อนต้องระวังตัวมากขึ้นหากจะน าเข้ามา
พักในไทย ขณะที่มองว่ายังไม่ใช่เวลาลดดอกเบี้ย
นโยบาย การใช้มาตรการใดๆ ควรตอบโจทย์ใน
ประเทศก่อน แต่พร้อมใช้นโยบายการเงินช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจ หากเหตุการณ์แย่กว่าที่ ธปท.คาดไว้ 

คอลมันห์นา้มองฟา้ เทา้หยัง่ดิน : กลว้ยระวงัโรคเหีย่ว 

พรอ้มปรบัดอกเบีย้นโยบาย! ธปท.ปลืม้แผนดูแลคา่บาทสกดัเงนิรอ้นไดผ้ล 



นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวในการประชุม
นักวิเคราะห์ ที่เป็นการชี้แจงแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ ให้กับนักวิเคราะห์รับทราบ หลังจากการประชุม
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในครั้งที่ผ่านมา มีการปรับประมาณการเศรษฐกิจ และมีการ
พิจารณาใน 3 ด้านคือ เงินเฟ้อ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการด าเนินนโยบายการเงิน และขณะนี้ก็ไม่ได้
กดดันภาพเศรษฐกิจโดยรวม เพราะยังอยู่ในกรอบเป้าหมายของ ธปท. แต่ยอมรับว่าส่วนหนึ่งเหตุผลที่
เงินเฟ้อของไทยไม่สูงมากนัก มาจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง และช่วงสิ้นปีนี้จะมีการ หารือกรอบ
เป้าหมายเงินเฟ้อปีหน้ากับกระทรวงการคลัง ให้สอดคล้องกับโครงสร้างเงินเฟ้อที่เปลี่ยนไปมากขึ้น 

เรื่องที่ 2 คือ การขยายตัวของเศรษฐกิจ ที่ประชุม กนง.ได้ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปนีี้
ลงเหลือ 3.3% ต่ ากว่าศักยภาพของเศรษฐกิจไทย แต่การมองภาพเศรษฐกิจต้องมองไปในอนาคต และ
ขณะนี้มีรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศที่พร้อมออกนโยบายใหม่ๆกระตุ้นเศรษฐกิจปีหน้า การขยายตัว
เศรษฐกิจไทยก็อาจปรับขึ้นมาที่ 3.7%  

เรื่องที่ 3 คือ เสถียรภาพของระบบการเงิน แม้ว่า ธปท.จะออกมาตรการดูแลสินเชื่อไปแล้ว แต่
ภาพรวมความเสี่ยงยังไม่ได้ลดลง บางจุดมีการสะสมความเปราะบางเพิ่มขึ้น โดยหนี้ครัวเรือนยังอยู่ใน
ระดับสูง และมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องในไตรมาสแรกของปีนี้ ขณะที่การปล่อยสินเชื่อในตลาดสินเชื่อราย
ย่อยรุนแรงขึ้น ท าให้มาตรฐานในการพิจารณาสินเชื่อหย่อนลงและมีการก่อหนี้เกินจ าเป็น โดยสินเชื่อเร่ง
ขึ้นในทุกหมวด โดยเฉพาะสินเชื่อรถยนต์ 

ดังนั้น การด าเนินนโยบายการเงินจึงต้องชั่งน้ าหนักความเสี่ยงเหล่านี้ และที่ส าคัญดอกเบี้ย
นโยบายของประเทศใดก็ต้องตอบโจทย์ปัจจัยภายในของประเทศนั้น ส าหรับค าถามที่มีความเป็นห่วงว่า
ดอกเบี้ยนโยบายของไทยที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆในภูมิภาคขณะนี้ ที่อยู่ในทิศทางการปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ย จะท าให้นักลงทุนต่างชาติเห็นไทยเป็นที่พักเงินที่ปลอดภัย ส่งผลให้มีเงินทุนต่างชาติไหลเข้า
ไทยและเงินบาทแข็งค่าขึ้น หากดูอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย ขณะนี้อยู่ในระดับต่ าสุดในภูมิภาค 
ดอกเบี้ยที่แท้จริงต่ าสุดเป็นอันดับ 2 เมื่อเทียบกับประเทศที่มีความน่าเชื่อถือใกล้เคียงกัน ดอกเบี้ย
นโยบายจึงไม่ได้เป็นสาเหตุของการไหลเข้าของเงินทุนระยะสั้นมากนัก 

นายวิรไท กล่าวว่า ท าให้ที่ผ่านมา ธปท.จึงต้องเข้าไปดูแลค่าเงินเป็นบางครั้ง เพื่อให้ไม่กระทบ
ผู้ประกอบการ ขณะที่การออกมาตรการลดวงเงินยอดคงค้าง ณ สิ้นวัน ของบัญชีเงินฝากที่เป็นเงินบาท
ของผู้มีถิ่นฐานในต่างประเทศ (NRBA และ NRBS) ยืนยันว่า จุดนี้เป็นการด าเนินการ เพื่อลดแรง
กระแทกต่อค่าเงินบาท โดยการลดขนาดของท่อของเงินทุนระยะสั้นที่สามารถเข้ามาได้ ช่วงที่ผ่านมา
แม้ว่า ธปท.ไม่ได้ต้องการผลระยะสั้น แต่เงินบาทในช่วงที่ผ่านมาก็อ่อนค่าลงทันที หลังจากออก
มาตรการ และ 2-3 วันที่ผ่านมา เงินบาททรงตัวอยู่ในระดับที่อ่อนค่า แม้ว่าเงินสกุลอื่นจะแข็งขึ้นก็ตาม 
ถือว่าเป็นการเตือนว่าจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเสมอไป ท าให้ในช่วงต่อไปนักลงทุนต้องมีความระมั ดระวัง
มากขึ้นที่จะน าเงินร้อนมาพักในไทย 

“การลดการออกพันธบัตร ธปท.เป็นอีกมาตรการหนึ่ง ซึ่งธปท.น ามาใช้เพื่อดูแลค่าเงินบาท โดย
ได้ปรับลดวงเงินการออกพันธบัตรระยะสั้นลง การด าเนินการเช่นนั้นมีความยืดหยุ่นปรับ เปลี่ยนได้ตาม
สภาพคล่องของแต่ละระบบ ได้ผลมากกว่าการลดดอกเบี้ยนโยบายในภาพรวม เพราะท าให้อัตรา



ดอกเบี้ยระยะสั้นลดลง ช่วยลดแรงจูงใจในการพักเงินร้อนของนักลงทุนต่างชาติได้อีกทางหนึ่ง แต่ ธปท.
พร้อมที่จะออกมาตรการเพิ่มเติม หากค่าเงินบาทมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ไม่สอดคล้องกับ
พื้นฐานของประเทศ โดยมาตรการที่ออกมาไม่ได้ เป็นมาตรการเหวี่ยงแหแต่เป็นมาตรการที่ตรงจุด
เจาะจงเฉพาะ ผู้ที่ไม่พึงประสงค์เท่านั้น” 

ทั้งนี้ ธปท.ไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจต้องลดลงไปอยู่ที่อัตราใด หรือค่า
บาทอยู่ที่เท่าไร ธปท.ต้องออกมาตรการเพิ่มเติม หรือลดอัตราดอกเบี้ย แต่ยืนยันว่าเป็นการตัดสินใจ
ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ หากในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจที่ชัดเจน ผิดจากที่
คาดไว้ก็พร้อมใช้นโยบายการเงินดูแลการขยายตัวของเศรษฐกิจ 
 
 

 
นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้า

ภายใน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกลางว่า
ด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) เปิดเผยว่า 
กรมได้ท าหนังสือถึงผู้ ว่ าราชการจังหวัดทั่ว
ประ เทศ เพื่ อ ให้ รั บทราบถึ งการปรับปรุ ง
รายละเอียดในบัญชีสินค้าและบริการควบคุมปี 

2562 ใหม่ โดยเพิ่มรายละเอียด มันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ โดยให้เพิ่มต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันส าปะหลงั
และผลิตภัณฑ์ด้วย รวมถึงเพิ่มหอมหัวใหญ่เป็นสินค้าควบคุม และตัดครีมเทียมข้นหวาน นมข้น นมคืน
รูป นมแปลงไขมันออก ท าให้เหลือสินค้าและบริการควบคุม 52 รายการ และได้เพิ่มมาตรการก ากับ
ดูแลสินค้าที่อยู่ในบัญชีควบคุมใหม่ จึงต้องแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบและถือปฏิบัติ 

ส าหรับมาตรการที่เพิ่มเข้ามาใหม่ คือ ห้ามขนย้ายหอมหัวใหญ่ที่น าเข้าตั้งแต่ 500 กิโลกรัม 
(กก.) ขึ้นไป ทั้งทางบกและทางน้ าเข้ามาใน 52 จังหวัด เว้นแต่ได้รับอนุญาต เพื่อเป็นการดูแลราคา
ให้กับเกษตรกร และการมอบให้ผู้ว่าฯ ในฐานะคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสิ นค้าและบริการ 
ออกประกาศก าหนดให้มีการขออนุญาตขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์ หรือห้ามขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์ เข้า
มาหรือออกจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคใบด่าง 

“มาตรการที่ปรับปรุงใหม่ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้เพิ่มอ าเภอที่ติดกับเมียนมาในพื้นที่จังหวัด
ตาก คือ แม่สอด ท่าสองยาง แม่ระมาด อุ้มผาง พบพระ ต้องขออนุญาตขนย้ายทั้งเข้ามาและขนออก , 
ปาล์มน้ ามัน ก็ได้จัดระเบียบการซื้อขายผลปาล์มและผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องกันทั้งระบบ และยืด
ระยะเวลาแจ้งข้อมูลยา เป็นวันที่ 31 ก.ค. และติด QR Code เป็นวันที่ 15 ส.ค.” 

นอกจากนี้ กกร.ยังได้ออกประกาศ กกร.ฉบับใหม่ รวม 52 ฉบับ เช่น ก าหนดสินค้าและบริการ
ควบคุม โดยให้แจ้งต้นทุน ค่าใช้จ่าย ราคา ค่าตอบแทน ปริมาณ สถานที่เก็บ ให้จ าหน่ายไม่สูงกว่าราคา
ที่ก าหนดรวม 45 ฉบับ, ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการรับซื้อ การแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร 4 

จีผู้ว้า่ควบคมุขนยา้ยทอ่นพนัธุม์นั! 



ฉบับ, ก าหนดให้แสดงราคาจ าหน่ายสินค้า 240 รายการ ค่าบริการ 50 รายการ, ให้แสดงราคารับซื้อ
สินค้าเกษตร 28 รายการ 

 
ขา่วจากหนงัสอืพมิพ ์แนวหนา้ 

ฉบบัวนัพฤหสับดทีี ่18 กรกฎาคม พ.ศ.2562 
 

 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สวนกล้วยในระยะที่มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ กรมวิชาการเกษตร 

แนะเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยให้สังเกตอาการโรคเหี่ยว ที่พบได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของต้นกล้วย มัก
พบแสดงอาการของโรคมากในระยะที่ต้นกล้วยสร้างปลีจนถึงระยะติดผล อาการเริ่มแรก พบใบกล้วย
เหี่ยวเหลืองและลุกลามเหลืองจากขอบใบเข้ากลางใบ ก้านใบหักพับตรงรอยต่อกับล าต้น และทยอยหัก
พับตั้งแต่ใบด้านนอกเข้าสู่ใบด้านใน ซึ่งระยะแรกใบยอดยังเขียวตั้งตรง ต่อมาเปลี่ยนเป็นสีเหลือง และ
ใบทั้งหมดจะเหี่ยวแห้ง หากตัดล าต้นกล้วยตามขวาง หรือตามยาวจะพบเนื้อในของกาบใบบางส่วนเน่า
เป็นสีน้ าตาล ต้นกล้วยชะงักการเจริญเติบโตและตายในที่สุด 

เกษตรกรควรหมั่นตรวจและก าจัดวัชพืชในแปลงปลูก หากพบกล้วยแสดงอาการของโรค ให้ขุด
ต้นที่เป็นโรคไปเผาท าลาย จากนั้น โรยปูนขาวหรือโดโลไมท์ปรบัสภาพดินไม่ให้เปน็กรดจัด ให้ทั่วหลุมที่
ขุดต้นเป็นโรคออกไปหรือกอที่เป็นโรค อัตรา 1-2 กิโลกรัมต่อหลุม และควรท าความสะอาดอุปกรณ์
การเกษตรที่ใช้กับต้นที่เป็นโรคก่อนน ากลับมาใช้ใหม่ รวมถึงสลับไปปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน  เพื่อตัด
วงจรการระบาดของโรค 

นอกจากนี้ เกษตรกรควรท าแปลงปลูกให้มีการระบายน้ าที่ดี และควรระมัดระวังการให้น้ า โดย
ไม่ให้น้ าไหลผ่าน จากต้นที่เป็นโรคไปสู่ต้นปกติ หากเกษตรกรต้องการปลูกกล้วยในพื้นที่ใหม่ หลีกเลี่ยง 
การปลูกในพื้นที่ที่เคยมีการระบาดของโรคนี้มาก่อน และไม่น าหน่อพันธุ์จากต้นตอที่เป็นโรคไปปลูก ให้
เลือกใช้หน่อกล้วยที่มีคุณภาพดีจากแหล่งปลอดโรค หรือชุบหน่อพันธุ์กล้วยด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืช
อีไตรไดอะโซล+ควินโตซีน 6%+24% อีซี หรือสารคาร์เบนดาซิม50% เอสซี หรือสารทีบูโคนาโซล 43% 
เอสซี อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เตอืนเกษตรกรระวงัโรคเหีย่วบกุสวนกลว้ย 



 
 
 
 

วานนี้  “หมุนตามทุน ”  หยิบ เอา
แนวคิดเรื่อง “หลักการ 3 วงกลม เพื่อความ
ยั่งยืน” ของ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธาน
คณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ได้ไป
แสดงวิสัยทัศน์บนเวทีการประชุมระดับโลก 
Social Business Day 2019 มาน าเสนอ
...วันนี้ “โลกการค้า” รู้สึกยินดีที่รับเกียรติ

จาก คุณศุภชัยอีกครั้ง ซึ่งได้ส่งบทความที่คุณศุภชัยเขียนด้วยตนเองเรื่อง “ห่วงโซ่อุปทาน” มาน าเสนอใน 
“โลกการค้า”...ซึ่งมั่นใจว่าจะน าประโยชน์สู่ผู้อ่านได้มากทีเดียว.... 

!! ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดบนโลกใบนี้ ล้วนพึ่งพาห่วงโซ่คุณค่าเพื่อ
การส่งมอบสินค้าและบริการไปทั่วโลกแบบไร้รอยต่อร่วมกันทั้งสิ้น.....ห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกล้วน
เกี่ยวพันกับชีวิตรวมถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบรรดาธุรกิจต่างๆ เกษตรกร และ
ผู้บริโภคจ านวนมาก ความรับผิดชอบและการแสดงออกถึงหน้าที่จึงเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งพวกเขาต้องยึดถือ 
นั่นคือต้องแน่ใจว่าห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกมีบทบาทในการบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจน
ยังประโยชน์แก่ทุกชีวิตในห่วงโซ่คุณค่านั้น ในภูมิภาคเอเชียเอง นอกจากความท้าทายซึ่งเกี่ยวข้องกับ
โครงสร้างพื้นฐานและความจ าเป็นในการหาแนวทางบริหารจัดการให้สอดคล้องกับนโยบายทางก าร
เมือง การค้าและเศรษฐกิจที่ซับซ้อนแล้วนั้น ยังมีความท้าทายทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ห่วง
โซ่อุปทานโลกมีส่วนเกี่ยวโยงด้วยอีกมากมาย อีกทั้งมลพิษพลาสติกที่เป็นอีกหนึ่งปัญหาส าคัญที่มีข้อมูล
จากศึกษาวิจัยระบุว่า5 ประเทศในภูมิภาคนี้ทิ้งขยะพลาสติกลงสู่มหาสมุทรรวมกันมากกว่าประเทศอื่นๆ 
ในโลกที่เหลือ มลพิษทางอากาศและน้ าที่รุนแรงท าให้บางเมืองในทวีปเอเชียเป็นสถานที่ซึ่งมีมลพิษมาก
ที่สุดในโลก ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อสภาพอากาศอันรุนแรงและระดับน้ าทะเลที่สูงขึ้น การใช้แรงงาน
ทาสในปัจจุบันก็ยังคงส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก ซึ่งมีผลกับคนกว่า 40 ล้านชีวิต โดย 2 ใน 
3 ของจ านวนผู้ได้รับผลกระทบอยู่ในทวีปเอเชีย 

การแก้ปัญหาบรรจุภัณฑ์พลาสติก ของเสียการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิทธิแรงงาน 
ถือเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอันดับแรก แต่ด้วยความซับซ้อนของห่วงโซ่อุปทานโลก สิ่งเหล่านี้ก็เป็นปัญหาที่
ซับซ้อนส าหรับองค์กรต่างๆ ในการแก้ไขเช่นกัน ไม่เพียงเท่านั้นประชากรโลกซึ่งคาดว่าจะแตะ 9 พันล้าน
คน และการผลิตอาหารโลกที่จะต้องเพิ่มขึ้น 60% ภายในปี 2593 จากการคาดการณ์ขององค์การ
อาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ อุปสงค์ซึ่งเพิ่มขึ้นนี้จะผลักดันให้ปริมาณการผลิตอาหารสูงขึ้น
อย่างมหาศาล อันจะน าไปสู่ความท้าทายอื่นๆ อาทิ อุปทานน้ า การใช้ประโยชน์จากที่ดิน การตัดไม้

คอลมันโ์ลกการคา้ :วธิกีารสรา้ง ‘หว่งโซอ่ปุทาน’ (Supply Chain)  
ทีม่คีวามรบัผดิชอบในยคุโลกาภวิตัน ์4.0 



ท าลายป่า และความหลากหลายทางชีวภาพอันเกินดุล การสร้างดุลยภาพของความต้องการเหล่านี้
จ าเป็นต้องมีความมุ่งม่ันตั้งใจอันแน่วแน่ต่อการตรวจสอบย้อนกลับและความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทาน 

เราสามารถช่วยเพิ่มความโปร่งใสให้กับห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และเอกชน การใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและกระบวนการในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลรวมถึงการ
ฝึกอบรมบุคลากรและซัพพลายเออร์ เราเชื่อว่าภาคธุรกิจต่างๆ สามารถท างานร่วมกับรัฐบาล รวมถึง
องค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหามากมายที่ห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกก าลังเผชิญ
อยู่ ผ่านช่องทางทั้ง 3 นี้ 

ประการแรก เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมและแรงงานซึ่งกล่าวถึงก่อน
หน้านี้ไม่สามารถแก้ไขได้ง่ายโดยองค์กรใดหรือประเทศใดเพียงล าพัง ทว่าต้องการความร่วมมือจาก
ภาครัฐและเอกชนทั่วโลกสิ่งนี้คือแรงจูงใจให้กลุ่มซีพีเป็นหัวหอกในสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก
แห่งประเทศไทยขององค์การสหประชาชาติ เพื่อผลักดันโครงการด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน 
สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต เครือข่ายนี้เติบโตขึ้นในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาจนปัจจุบันมี
บริษัท 40 แห่ง ในประเทศไทยท างานร่วมกับรัฐบาลเพื่อส่งเสริมการด าเนินการตามหลักปฏิบัติของ
องค์การสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนในการประกอบกิจการผ่านการเรียนรู้แบบเพื่อน
ช่วยเพื่อน การหารือ และการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมให้มีแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนเพิ่มมากขึ้นใน
อุตสาหกรรมอาหารทะเล เราได้เห็นผลการด าเนินงานของ Seafood Taskforce หรือพันธมิตรความ
ร่วมมือระหว่างบริษัทค้าปลีกอาหารทะเลชั้นน าจากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ผู้ผลิตอาหารทะเล
ไทย และองค์กรระหว่างประเทศอิสระ ในการพัฒนาและส่งเสริมระบบตรวจสอบย้อนกลับรวมถึงการ
ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเล เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาการท า
ประมงเกินขนาด 

นอกจากนี้ เราเห็นถึงความส าคัญของการมีคณะพัฒนาระบบการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมง
ไทย (Thai Sustainable Fisheries Roundtable หรือ TSFR) ซึ่ ง เป็นการรวมตัวกันของ
บรรดาสมาคมอุตสาหกรรมการประมง องค์กรเพื่อการท าการประมงอย่างย่ังยืน และกองทุนสัตว์ป่าโลก
สากลประจ าประเทศไทย เพ่ือพัฒนาแนวทางการจับปลาอย่างย่ังยืนในอา่วไทย และทะเลอนัดามันด้วย 

ประการที่สอง เทคโนโลยี กระบวนการในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม ยังเป็นก าลัง
ส าคัญในการน าความสามารถด้านการตรวจสอบย้อนกลับมาใช้ในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกได้มากขึ้น เราได้
เห็นผลกระทบเชิงบวกอย่างมหาศาลจากเทคโนโลยีการผสมผสานชั้นสูง อาทิ หุ่นยนต์ การตรวจสอบ
แบบเรียลไทม์ และเซ็นเซอร์ เพื่อช่วยให้ฟาร์มไก่และไข่ฟาร์มสุกรแบบผสมผสาน และโรงงานผลิต ถูก
สุขอนามัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

ระบบดาวเทียมช่วยให้เกษตรกรหาท าเลพื้นที่เพาะปลูกที่เหมาะสมได้ ส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ต่างๆ สามารถเชื่อมโยงกันได้ด้วยอินเตอร์เนต ( IoT) ก็จะสามารถช่วยให้ระบบชลประทานจัดการการ
ใช้น้ าได้ดีขึ้นในขณะที่เครือข่ายการเก็บข้อมูลแบบบล็อกเชนช่วยให้ห่วงโซ่อุปทานมีความโปร่งใส โดยท า
ให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถติดตามสินค้าได้ตลอดกระบวนการผลิต กล่าวถึงการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อ
เนื่อในเทคโนโลยีดาวเทียม เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทค และหุ่นยนต์ ยังได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อมีการ



ปรับใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมแล้ว อาจมีผลอย่างมากในการช่วยให้เราเข้าใจโรคภัยต่างๆ ที่เกิดกับ
สัตว์ ระบาดวิทยา รวมถึงวงจรชีวิตของสินค้า เพื่อรับประกันว่าฟาร์มของเรามีความย่ังยืนมากขึ้น 

ประการสดุทา้ย การฝึกอบรมและการมีส่วนร่วมของพนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดทั้ง
ห่วงโซ่อุปทาน มีบทบาทส าคัญในการประกันว่ามีการน าหลักการความรับผิดชอบมาใช้ตลอดห่วงโซ่
คุณค่า เราได้เห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมของผู้น ารุ่นใหม่ และนั่นคือเหตุผลที่เราฝึกอบรมบุคลากร
ให้เป็นตัวแทนของความยั่งยืน และให้อ านาจแก่พวกเขาให้น าความรู้และเป้าหมายกลับไปพัฒนาภาค
ส่วนต่างๆของธุรกิจ เราได้ก่อตั้งสถาบันผู้น าเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อฝึกอบรมผู้บริหารรุ่นใหม่ในแตล่ะปี
เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจไปพร้อมกับการเห็นคุณค่าของความรับผิดชอบต่อสังคม เราให้พวกเขา
ได้ลงมือท าโครงการธุรกิจจริงเพ่ือเปิดโอกาสให้พวกเขาได้แสดงออกถึงวิธีคิดใหม่ๆ รวมถึงมีความเข้าใจ
ในผลลัพธ์ทางสังคมหรือคุณค่าต่อสังคมของธุรกิจของเรา เป็นเรื่องส าคัญที่จะต้องค านึงถึงทิศทางใหม่ๆ 
ของเหล่านวัตกร ผู้มองเห็นประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง(Disruptor) พนักงาน และผู้บริโภครุ่น
ต่อไปของเรา เพื่อตอบสนองความต้องการของพวกเขา และปรับตัวเข้ากับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 

ภาคธุรกิจสามารถเป็นก าลังให้เกิดสิ่งดีๆ ในห่วงโซ่อุปทานโลกได้ หากเราเร่งสร้างพันธมิตรที่มี
ประสิทธิภาพให้ก้าวหน้าอย่างม่ันคง รวมถึงใช้ประโยชน์จากกระบวนการในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ
เทคโนโลยี และฟังเสียงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา 

ผมเชื่อว่าภาคธุรกิจจ าเป็นต้องมีบทบาทในการส่งเสริมหว่งโซ่อุปทานอนัยั่งยืน และเราจ าเป็นต้อง
ก าหนดเหตุผลทางธุรกิจ (Business Case) เพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานที่มีความรับผิดชอบ สร้าง
แรงจูงใจให้เกษตรกร และผู้จัดส่งสินค้าวัตถุดิบ (supplier) ยินดีและเต็มใจเป็นผู้จัดส่งผลิตภัณฑ์
วัตถุดิบที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น 

รวมถึงส่งเสริมสนับสนุน ให้บริษัทต่างๆ ตลอดห่วงโซ่อุปทานของเราด าเนินการตามแนวทาง
ปฏิบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบมากขึ้นและทั้งหมดนี้คือ ด้วยการท างานร่วมกัน
เท่านั้นจะท าให้เราสามารถสร้างความแตกต่างสู่สิง่ที่ดีกว่าได้อย่างแน่นอน ซึ่งหมายถึงการสร้างแรงจูงใจ
ให้บรรดาเกษตรกรและซัพพลายเออร์มีความรับผิดชอบมากขึ้น รวมถึงสนับสนุนให้บริษัทต่างๆ ตลอด
ห่วงโซ่อุปทานของเรายึดแนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบมากขึ้น มันคือ
การท างานร่วมกันเพื่อรังสรรค์สิ่งที่แตกต่าง 
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