
 
 

 
 

 ผมไดรับเชิญใหไปบรรยายในงาน Thailand Industrial Fair 2012 ที่ศูนยประชุมไบเทค บางนา ในหัวขอเร่ือง 
“ยุทธศาสตรการจัดซื้อใหมหลังน้ําทวมไทย - Purchasing Strategy Review After Thailand Flood Disaster” มีผูสมัคร
เขาฟงในเร่ืองนี้ถึงพันกวาคนทีเดียว ซึ่งก็ไมมีปญหาประการใดเพราะผูจัดงานเขาไดจัดแบงออก 
เปนสองรอบใหอยูแลวคือรอบแรกในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ และรอบที่สองในวันศุกรที่ 3 
กุมภาพันธ 2555 ขอขอบคุณทุกทานที่ยอมทิ้งงานมาฟงเพราะเปนวันทํางาน ทั้งผูที่ไดไปฟงมา 
แลวและผูที่ไมมีโอกาสไปฟงสามารถไปดาวนโหลดเอกสารประกอบการบรรยายของผมไดฟรีจาก 
www.thai.org/amc นะครับ สวนทานที่ใชสมารทโฟนจะ scan สัญลักษณ QR code ตรงน้ีไปเลยก็ไดนะครับ จะไดเขาเว็บ
ไดเร็วขึ้น 

ทุกวันนี้นักจัดซื้อจะทํางานอยางที่เคยทําในอดีตนั้นอาจจะไมปลอดภัยสักเทาไร ธุรกิจที่เราทําอยูอาจไดรับผลกระ 
ทบหนักหนาสาหัสทีเดียวถาฝายจัดซื้อไมคิดทําแผนรับมือเสียแตเนิ่นๆ ถารอใหเกิดภัยพิบัติเสียกอนแลวคอยลงมือแกไขนั้น
ไมทันการณแนนอนครับ ยุคนี้ตองคิดสถานะการณจําลองแบบ Worst case scenario คือสมมติวาเกิดภัยภิบัติอยางราย 
แรงขึ้นมา จงถามตัวเองวาเราและคูคาในซัพพลายเชนจะเปนอยางไรกันบาง และจะตองทําอยางไรเราจึงจะเสียหายนอย
ที่สุด ทําอยางไรเราจึงจะสามารถบริหารจัดการใหธุรกิจดําเนินตอไปได (Business Continuity Management – BCM) เลิก
คิดแบบเขาขางตัวเอง ยุคนี้มองโลกในแงดีเกินไปไมไดนะครับ  

ลองมาทบทวนกันดูหนอยวาพวกเราทุกคนกําลังอยูทามกลางความเส่ียงเก่ียวกับอะไรกันบาง เปนตนวา ความ
เส่ียงจากน้ําทวม ภูเขาไฟระเบิด พายุเฮอริเคน สึนามิ แผนดินไหว การร่ัวไหลของนิวเคลียร 
สารพิษร่ัวไหล การประทวงหยุดงาน การเดินขบวนประทวงปดถนน การจราจล เคร่ืองบินตก 
การปดสนามบิน โจรสลัด ภัยจากการกอการราย การวางเพลิง การวางระเบิด อุบัติเหตุ
ระเบิดในโรงงาน ฟาผา ไฟฟาดับ ระบบไอทีลม ระบบส่ือสารลมเหลว ปญหาขยะลน โรค
ระบาด แหลงน้ําถูกปนเปอน ปญหาการเมือง Key personnel หายไป ปญหาเศรษฐกิจโลก
ซบเซา คูคาเลิกกิจการ ฯลฯ 

ภัยพิบัติตามที่ยกตัวอยางมานี้ มีทั้งที่เปนภัยธรรมชาติ (Natural disaster) และภัยจากน้ํามือมนุษย (Man-made 
disaster) ซึ่งไมวาจะเกิดจากอะไรก็สรางความเสียหายทั้งนั้น แมภัยพิบัติจะมิไดเกิดกับเราแตเกิดกับคูคาของเราคิดหรือวา
เราจะอยูได ขณะนี้ทั่วโลกเชื่อม่ันวาบรรดาภัยทั้งหลายจะมาเยือนถ่ีขึ้นและรุนแรงมากขึ้น หากธุรกิจใดไมใหความสนใจใน
ความเส่ียงจากการสะดุดติดขัดของการจัดซื้อจัดหาหรือที่เรียกกันวา Risk of supply disruption เม่ือเกิดภัยพิบัติขึ้นธุรกิจ
นั้นก็จะไดรับผลกระทบอยางหนักหนาสาหัสจนเกินกวาจะเยียวยาแกไขได 



 ดังนั้นเพื่อใหธุรกิจเสียหายและบาดเจ็บนอยที่สุด จึงจําเปนตองทํางานเชิงรุกเพื่อเปนการหลีกเล่ียง (Risk 
avoidance) และผอนหนักใหเปนเบา (Risk mitigation) โดยการวางแผนงานจัดซื้อจัดหาในเชิงรุกอยางเปนระบบที่เรียกกัน
วา Procurement Contingency Plan ซึ่งมีทั้งส้ิน 8 แผนดวยกันดังตอไปนี้ 

1. Establish the correct supplier Relationship now เรงมือจัดทําแผนบริหารสัมพันธภาพกับซัพพลายเออรให
ถูกตองวารายใดมีความสําคัญมากหรือนอยตอความสําเร็จของบริษัท ซึ่งจะทําใหเราสามารถตัด 
สินใจไดอยางถูกตองวารายใดท่ีเราควรสรางสัมพันธภาพแบบพันธมิตรและรายใดที่คบกันในระดับ
ธรรมดาปกติก็ได การจะแยกแยะระดับสัมพันธภาพใหถูกตองนั้นนักจัดซื้อควรศึกษาหาความรูใน
หลักวิชาเก่ียวกับ SRM – Supplier Relationship Management ไวใหดี มิใชคิดที่จะคบเปน
พันธมิตรกับซัพพลายเออรทั่วและม่ัวไปหมด ถายังไมคอยแมนในเร่ืองเหลานี้ก็ลองหาเวลามาทบทวนความเขาใจไดจาก
หลักสูตร “ยุทธศาสตร SRM เพื่อแกปญหาและปองกันปญหาในระบบจัดซื้ออยางย่ังยืน - SRM Strategy for Sustainable 
Effective Procurement System”  

2. Make sure that your suppliers have contingency plans เราจะตองตรวจสอบใหม่ันใจวาซัพพลายเออร
รายสําคัญสําหรับเราน้ันเขาไดจัดทําแผนปองกันความเส่ียงคลายกับที่เราทําหรือไม เนื่องจากวาหากเกิดภัยพิบัติและทําให
ซัพพลายเออรดังกลาวเสียหายรายแรงก็ยอมสงผลรายตอเนื่องมายังบริษัทของเราดวยเชนกัน เพราะเราจะไมมีของใชงาน 
การที่บริษัทของเรามีแผนหลบหลีกปองกันและลดผลกระทบอยางดีแตซัพพลายเออรไมทําอะไรเลยหรือทําไวไมดีพอ เราก็
ไมรอดแนนอนครับ วารสาร Insurance Journal ฉบับวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 มีบทความเร่ืองน้ําทวมประเทศไทย และ
ระบุวาอุทกภัยคร้ังนี้สงผลกระทบตอหวงโซอุปทานระดับโลก (Global supply chain) โดยยกตัวอยางวาโรงงานผลิตน้ํายา
บวนปากในประเทศไทยซ่ึงถือวาเปนแหลงผลิตที่สําคัญของภาคพื้นเอเซีย เม่ือถูกน้ําทวมจึงสงผลใหหาง Wal-Mart ที่ประ 
เทศญี่ปุนไมมีน้ํายาบวนปากขาย สวนการที่โรงงานผลิตฮารดดิสคในประเทศไทยถูกน้ําทวมก็สงผลใหการผลิตคอมพิวเตอร
ทั่วโลกในไตรมาสแรกของป 2555 จะตองหายไปประมาณ 20% นี่แหละที่เรียกวาผลกระทบในหวงโซอุปทาน นักจัดซื้อจึง
ตองใหความสนใจคูคาในหวงโซของเราเอาไวดวย 

3. Adjust your sourcing strategy ปรับยุทธศาสตรวิธีการหาแหลงขายเสียใหม ปกติทั่วไปแลวนักจัดซื้อจะนิยม
ใชระบบ Single source คือการซ้ือแหลงเดียวจากขาประจํา เพราะรูใจกันดี บริการดี ราคาเปน
กันเอง คุณภาพเชื่อใจได แตยุคนี้เปนยุคที่ไมปกติ เพราะพวกเราอยูกันทามกลางความเส่ียงที่
หลากหลายดังกลาวมาแลวในตอนตน ภัยพิบัติทั้งภัยธรรมชาติและภัยจากการกระทําของมนุษย
มีแนวโนมจะมาเยือนบอยขึ้นและรุนแรงมากขึ้น เราจึงตองปรับวิธีคิดวิธีทํางานไปบางโดยตอง
ตรวจสอบทางหนีทีไลใหดี อาจจะตองปรับวิธีการซื้อแหลงเดียวเปนซื้อจากหลายแหลง อีกทั้งแต
ละแหลงจะตองกระจายอยูในภูมิภาคตางกันดวย มิฉะนั้นก็จะโดนน้ําทวมดวยกันหรือโดนแผนดินไหวหรือไฟไหมดวยกัน   

4. Re-evaluate inventory levels ประเมินวิธีการเก็บสต็อกเสียใหม เม่ือเกิดภัยพิบัติดังที่ผานมาเชนน้ําทวม     
สึนามิ แผนดินไหว ซัพพลายเออรบางรายอาจไมสามารถซัพพลายของใหเราได หรืออาจซัพพลายใหเราไดนอยกวาที่เรา

ตองการใชงาน การพิจารณาเพิ่มระดับสต็อกใหสูงกวาที่เคยเก็บเอาไวก็นาจะเปนประโยชน และใน
มุมกลับกันที่ตองคิดเผ่ือไวดวยคือในยามเกิดภัยพิบัตินั้นลูกคาของเราอาจตองการสินคาจากเรา

นอยลง ซึ่งก็จะสงผลกระทบตอระดับสต็อกที่เราเก็บตุนเอาไวทําใหเรามีของเหลือไวมากมาย นี่ก็
เปนปญหาอีกดานหนึ่ง ทั้งหมดนี้เราจะตองประชุมหารือกับทุกฝายงานเพ่ือวางแผนกันเปนการลวง 
หนาวาสินคาและวัตถุดิบตัวไหนมีแนวโนมจะไดรับผลกระทบมากนอยเพียงใดและในรูปแบบใด

เพื่อจะไดปรับวิธีการเก็บสต็อกเสียใหมเปนการผอนหนักเปนเบา 
5. Assess the location of your suppliers ประเมินแหลงที่ต้ังของซัพพลายเออรรายสําคัญที่เราตองพึ่งพา ตอง

วิเคราะหและประเมินดูวาแหลงที่ต้ังของซัพพลายเออรมีโอกาสเส่ียงตอภัยพิบัติมากหรือนอย อยามองขามเร่ืองโรคระบาด



หรือโรคติดตอเอาไวดวย การซ้ือจากประเทศที่คาแรงถูก (Low Cost Countries –LCC) มีขอดีในการลดตนทุนของเรา แต
ประเทศเหลานี้มีความเส่ียงทางดานสุขภาพอนามัยและการฝาฝน CSR (Corporate Social Responsibility) อันจะสงผล
กระทบมาถึงเราดวย การมองอยูแตดานประโยชนที่จะไดโดยไมเผ่ือไปถึงปญหาและความเส่ียงนั้น ในอดีตดูจะไมคอยเปน
ปญหาเทาไร แตปจจุบันเปนเร่ืองนากลัว 

6. Revise your Force Majeure clause ควรใหฝายกฎหมายตรวจสอบเงื่อนไขการจัดซื้อวาจางที่เราทําอยูวา มี
หัวขอเก่ียวกับวิธีปฏิบัติเม่ือเกิด “เหตุสุดวิสัย” ไวอยางไร ปกติแลวกฎหมายบัญญัติเอาไวแลววา
เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยอันทําใหผูใดไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาไดผูนั้นก็ไมตองรับผิด แตอยาลืม
วาบางทีเราอาจไมไดรับความเสียหายโดยตรงจากภัยธรรมชาติน้ําทวม แตลูกคาเขาถูกน้ําทวม
เขาจึงยกเลิกใบส่ังซื้อสินคาของเราท้ังหมด เราเอาผิดอะไรเขาไมไดเพราะเขาสามารถอางเหตุ
สุดวิสัยได แตการที่เราส่ังซื้อวัตถุดิบหลายอยางจากตางประเทศเพื่อจะเตรียมมาผลิตใหลูกคา
รายที่ถูกน้ําทวมละ เราก็ควรมีสิทธิ์จะขอยกเลิกใบส่ังซื้อวัตถุดิบเหลานั้นไดไหมแมเราจะไมถูกน้ําทวมก็ตาม ถาไมระบุเร่ือง
นี้ไวใหดีเราก็อาจตองรับผิดชอบซ้ือวัตถุดิบที่เราส่ังเอาไวแตบัดนี้ไมมีใบส่ังสินคาจากลูกคาแลว 

7. Prioritize department tasks ตระเตรียมแผนฉุกเฉินในเร่ืองคนใหดี ยามเกิดภยัพิบัตินั้นพนักงานของเราบาง
คนอาจลมหายตายจากหรือเกิดอุบัติเหตุตองเขารับการรักษาตัว หรือไมสามารถเดินทางมาทํางานไดเนื่องจากปญหาการ
คมนาคมถูกตัดขาด ตองพิจารณาไวลวงหนาวาจะมีใครสามารถทํางานทดแทนไดบาง โดยเฉพาะตําแหนงงานบางหนาที่
ซึ่งสําคัญมากเชนงานทางดานระบบไอทีเปนตน 

8. Establish a disaster recovery plan วางผนรวมกันกับทุกฝายวา หากเกิดภัยพิบัติและจําเปนจะตองโยกยาย
ระบบและงานของฝายตางๆ ออกไปทํากันภายนอกบริษัท พวกเราจะติดตอส่ือสารกันไดอยางไร มีระบบไอทีที่จะชวยได

หรือไม อยางนอยก็ตองทําใหสามารถปฏิบัติงานไดในระยะหนึ่งเชน 3-4 เดือนเปนตนกอนที่จะกลับ
สูภาวะปกติ ในชวงน้ําทวมเม่ือเดือนตุลาคมจนถึงธันวาคม 2554 นั้น ผมเห็นหลายบริษัทเขาไปใช
หองอบรมสัมมนาในโรงแรมกันเยอะแยะ แตเขาไมไดไปอบรมหรือสัมมนากันนะครับ เขาขอเชาเอา 
ไวเปนหองทํางาน ผมเห็นทั้งคนไทยคนญี่ปุนอัดกันเขาไปในหองแคบๆ นั้น 20-30 คน บางคนก็กม
หนากมตาอยูกับ Computer notebook บางคนก็ถือ iPad หรือ Galaxy ออกมานั่งรูดนั่งจิ้มอยู 

บริเวณทางเดินหนาหองพรอมกับอัดบุหร่ีควันโขมง และบางคนก็ใช Smart phone เช็คและสงอีเมลกันอยู ปฏิบัติการเหลา 
นี้จะเปนไปไมไดเลยถามิไดมีการเตรียมการลวงหนาเอาไวกอน 

ทั้ง 8 ขอที่กลาวมาน้ี บางทานหรือบางบริษัทก็อาจคิดวา ต่ืนกลัวหรือตาขาวหรือประสาทจนเกินเหตุ แตจาก
ประสบการณที่เพิ่งผานภัยพิบัติน้ําทวมประเทศไทยเม่ือปที่แลว ยอมพิสูจนไดวา บริษัทที่คิดและวาง 
แผนแบบ Worst case scenario คือสมมติไววาถามันเกิดและเกิดอยางเลวรายสุดๆ นั้น บริษัทเหลา 
นี้เขาเจ็บตัวกันนอยที่สุด สวนพวกที่มองโลกในแงดีนั่นแหละท่ีเจ็บหนัก ประสบการณจริงก็มีใหเห็น
กันทั้งในประเทศและตางประเทศ ถายังอวดเกงทําประมาทเจ็บแลวไมจําคิดหรือวาใครเขาจะเห็นใจ  
 ถาอยากใหสถาบัน AMC สงบทความของผมไปใหอานเปนประจําทางไปรษณียโดยไมตองไปดูในเว็บ ก็
แจงช่ือที่อยูไปที่สถาบัน AMC แลวเขาจะสง “เรียนรูเคล็ดลับจัดซื้อกับอาจารยเช่ียวชาญ” แบบที่ทานถืออยูนี้ไป
ใหทานทางไปรษณียทุกเดือนโดยอัตโนมัต ิสงที่บานหรือที่ทํางานก็แจงไปไดเลย ... ฟรีครับ แตเขาจะสงเฉพาะ
ฉบับของใหมนะครับ ของเกายอนหลังไมมีเหลือจะสงใหแลวครับ ตองไปอานในเว็บเอาเอง  

กรณีที่ทานตองการไดบทความในระบบอิเล็กทรอนิกส ก็ไมตองแจงอะไรใหใครทราบ ไปดาวนโหลด
มาจากเว็บ www.thai.org/amc ไดเลย ไมตองสมัครสมาชิกและไมตองใส Password อะไรทั้งนั้น ฟรีครับ 

 


