
ผมไดร้ับเชญิใหไ้ปบรรยายในงาน Thailand Industrial Fair 2012 ทศีนูยป์ระชมุไบเทค 
บางนา ในหัวขอ้เรอืง “ยทุธศาสตรก์ารจัดซอืใหมห่ลังนําทว่มไทย - Purchasing Strategy 
Review After Thailand Flood Disaster” มผีูส้มัครเขา้ฟังในเรอืงนถีงึพันกวา่คนทเีดยีว ซงึก็
ไมม่ปัีญหาประการใดเพราะผูจั้ดงานเขาไดจั้ดแบง่ออกเป็นสองรอบใหอ้ยูแ่ลว้ คอืรอบแรกในวัน
พฤหัสบดที ี2 กมุภาพันธ ์และรอบทสีองในวันศกุรท์ ี3 กมุภาพนัธ ์2555 ขอขอบคณุทกุทา่นที
ยอมทงิงานใหเ้กยีรตมิาฟังผมบรรยายทังๆ ทเีป็นวันทํางาน แตเ่ชอืวา่ก็คงไดแ้นวคดิดีๆ  กลับเอา
ไปใชท้ทํีางานทกุทา่นนะครับ   

ทกุวันนีนักจัดซอืจะทํางานอยา่งทเีคยทําในอดตีนันอาจจะไมป่ลอดภัยสกัเทา่ไร ธรุกจิที
เราทําอยู่อาจไดร้ับผลกระทบหนักหนาสาหัสทเีดยีวถา้ฝ่ายจัดซอืไม่คดิทําแผนรับมอืเสยีแต่
เนนิๆ ถา้รอใหเ้กดิภัยพบิัตเิสยีกอ่นแลว้คอ่ยลงมอืแกไ้ขนันไมทั่นการณ์แน่นอนครับ ยคุนตีอ้งคดิ
สถานะการณ์จําลองแบบ Worst case scenario คอืสมมตวิา่เกดิภัยภบิัตอิย่างรา้ยแรงขนึมา 
จงถามตัวเองวา่เราและคูค่า้ในซพัพลายเชนจะเป็นอยา่งไรกันบา้ง และจะตอ้งทําอยา่งไรเราจงึ
จะเสียหายนอ้ยทีสุด ทําอย่างไรเราจึงจะสามารถบริหารจัดการใหธุ้รกิจดําเนินต่อไปได ้
(Business Continuity Management – BCM) เลกิคดิแบบเขา้ขา้งตัวเอง ยคุนีมองโลกในแง่ดี
เกนิไปไมไ่ดน้ะครับ  

ลองมาทบทวนกันดูหน่อยว่าพวกเราทุกคนกําลังอยู่ท่ามกลางความเสยีงเกยีวกับอะไร
กันบา้ง เป็นตน้ว่า ความเสยีงจากนําท่วม ภูเขาไฟระเบดิ พายุเฮอรเิคน สึ
นาม ิแผ่นดนิไหว การรัวไหลของนิวเคลยีร์ สารพษิรัวไหล การประทว้ง
หยุดงาน การเดนิขบวนประทว้งปิดถนน การจลาจล เครอืงบนิตก การปิด
สนามบนิ โจรสลัด ภัยจากการก่อการรา้ย การวางเพลงิ การวางระเบดิ 
อุบัตเิหตุระเบดิในโรงงาน ฟ้าผ่า ไฟฟ้าดับ ระบบไอทีล่ม ระบบสอืสาร
ลม้เหลว ปัญหาขยะลน้ โรคระบาด แหล่งนําถูกปนเปือน ปัญหาการเมอืง 
Key personnel หายไป ปัญหาเศรษฐกจิโลกซบเซา คูค่า้เลกิกจิการ ฯลฯ 

ภัยพบิัตติามทยีกตัวอย่างมานี มทัีงทเีป็นภัยธรรมชาต ิ(Natural disaster) และภัยจาก
นํามอืมนุษย ์(Man-made disaster) ซงึไมว่า่จะเกดิจากอะไรก็สรา้งความเสยีหายทังนัน แมภั้ย
พบิัตจิะมไิดเ้กดิกับเราแต่เกดิกับคู่คา้ของเรา คดิหรือว่าเราจะอยู่ได ้ขณะนีทัวโลกเชอืมันว่า
บรรดาภัยทังหลายจะมาเยอืนถขีนึและรนุแรงมากขนึ หากธรุกจิใดไมใ่หค้วามสนใจในความเสยีง
จากการสะดุดตดิขัดของการจัดซอืจัดหาหรอืทเีรยีกกันว่า Risk of supply disruption เมอืเกดิ
ภัยพบิัตขินึธรุกจินันก็จะไดร้ับผลกระทบอยา่งหนักหนาสาหัสจนเกนิกวา่จะเยยีวยาแกไ้ขได ้

 ดังนันเพอืใหธุ้รกจิเสยีหายและบาดเจ็บนอ้ยทสีดุ จงึจําเป็นตอ้งทํางานเชงิรุกเพอืเป็น
การหลกีเลยีง (Risk avoidance) และผ่อนหนักใหเ้ป็นเบา (Risk mitigation) โดยการวางแผน



งานจัดซอืจัดหาในเชงิรุกอย่างเป็นระบบทเีรียกกันว่า Procurement Contingency Plan ซงึมี
ทังสนิ 8 แผนดว้ยกนัดังตอ่ไปน ี

1. Establish the correct supplier Relationship now เรง่มอืจัดทําแผนบรหิาร
สมัพันธภาพกบัซพัพลายเออรใ์หถ้กูตอ้งวา่รายใดมคีวามสําคัญมากหรอืนอ้ยตอ่ความสําเร็จของ
บรษัิท ซงึจะทําใหเ้ราสามารถตัดสนิใจไดอ้ยา่งถกูตอ้งวา่รายใดทเีราควรสรา้งสมัพันธภาพแบบ
พันธมติรและรายใดทีคบกันในระดับธรรมดาปกตกิ็ได ้การจะแยกแยะระดับสัมพันธภาพให ้
ถูกตอ้งนันนักจัดซอืควรศกึษาหาความรูใ้นหลักวชิาเกียวกับ SRM – Supplier Relationship 
Management ไวใ้หด้ ีมใิชค่ดิทจีะคบเป็นพันธมติรกบัซพัพลายเออรทั์วและมัวไปหมด ถา้ยังไม่
ค่อยแม่นในเรืองเหล่านีก็ลองหาเวลามาทบทวนความเขา้ใจไดจ้ากหลักสูตร “ทํางานจัดซอื
อยา่งมอือาชพีในการประหยัดตน้ทนุ” ซงึจะมกีารพดูถงึ SRM อยา่งละเอยีดครับ  

2 .  Make sure that your suppliers have contingency plans เ ร า จ ะต อ้ ง
ตรวจสอบใหม้ันใจวา่ซพัพลายเออรร์ายสําคัญสําหรับเรานันเขาไดจั้ดทําแผนป้องกันความเสยีง
คลา้ยกบัทเีราทําหรอืไม ่เนืองจากวา่หากเกดิภัยพบิัตแิละทําใหซ้พัพลายเออรด์ังกลา่วเสยีหาย
รา้ยแรงก็ยอ่มสง่ผลรา้ยตอ่เนืองมายังบรษัิทของเราดว้ยเชน่กนั เพราะเราจะไมม่ขีองใชง้าน การ
ทบีรษัิทของเรามแีผนหลบหลกีป้องกันและลดผลกระทบอย่างด ีแต่ซัพพลายเออรไ์ม่ทําอะไร
เลยหรอืทําไวไ้มด่พีอ เราก็ไม่รอดแน่นอนครับ วารสาร Insurance Journal 
ฉบับวันท ี14 พฤศจกิายน 2554 มบีทความเรืองนําท่วมประเทศไทย และ
ระบุว่าอุทกภัยครังนีส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานระดับโลก (Global 
supply chain) โดยยกตัวอยา่งวา่โรงงานผลตินํายาบว้นปากในประเทศไทย
ซงึถอืว่าเป็นแหล่งผลติทสีําคัญของภาคพนืเอเซยี เมอืถูกนําท่วมจงึสง่ผล
ใหห้า้ง Wal-Mart ทีประเทศญีปุ่ นไม่มีนํายาบว้นปากขาย ส่วนการที
โรงงานผลติฮารด์ดสิคใ์นประเทศไทยถกูนําทว่มก็สง่ผลใหก้ารผลติคอมพวิเตอรทั์วโลกในไตร
มาสแรกของปี 2555 จะตอ้งหายไปประมาณ 20% นีแหละทีเรียกว่าผลกระทบในห่วงโซ่
อปุทาน นักจัดซอืจงึตอ้งใหค้วามสนใจคูค่า้ในหว่งโซข่องเราเอาไวด้ว้ย 

3. Adjust your sourcing strategy ปรับยุทธศาสตร์วธิกีารหาแหล่งขายเสยีใหม่ 
ปกตทัิวไปแลว้นักจัดซอืจะนิยมใชร้ะบบ Single source คือการซอืแหล่งเดียวจากขาประจํา 
เพราะรูใ้จกนัด ีบรกิารด ีราคาเป็นกนัเอง คณุภาพเชอืใจได ้แตย่คุนีเป็นยคุทไีมป่กต ิเพราะพวก
เราอยูก่ันทา่มกลางความเสยีงทหีลากหลายดังกลา่วมาแลว้ในตอนตน้ ภัยพบิัตทัิงภัยธรรมชาติ
และภัยจากการกระทําของมนุษยม์แีนวโนม้จะมาเยอืนบอ่ยขนึและรนุแรงมากขนึ เราจงึตอ้งปรับ
วธิคีดิวธิทํีางานไปบา้งโดยตอ้งตรวจสอบทางหนีทไีลใ่หด้ ีอาจจะตอ้งปรับวธิกีารซอืแหลง่เดยีว
เป็นซอืจากหลายแหล่ง อกีทังแตล่ะแหล่งจะตอ้งกระจายอยู่ในภมูภิาคตา่งกันดว้ย มฉิะนันก็จะ
โดนนําทว่มดว้ยกนัหรอืโดนแผน่ดนิไหวหรอืไฟไหมด้ว้ยกนั   

4. Re-evaluate inventory levels ประเมนิวธิีการเก็บสต๊อกเสยีใหม่ เมือเกดิภัย
พบิัตดิังทผีา่นมาเชน่นําทว่ม สนึาม ิแผน่ดนิไหว ซพัพลายเออรบ์างรายอาจไมส่ามารถซพัพลาย
ของใหเ้ราได ้หรอือาจซพัพลายใหเ้ราไดน้อ้ยกวา่ทเีราตอ้งการใชง้าน การพจิารณาเพมิระดับส

ต๊อกใหส้งูกว่าทเีคยเก็บเอาไวก้็น่าจะเป็นประโยชน์ และในมุมกลับกันทตีอ้ง
คดิเผอืไวด้ว้ยคอืในยามเกดิภัยพบิัตนัินลูกคา้ของเราอาจตอ้งการสนิคา้จาก
เรานอ้ยลง ซงึก็จะสง่ผลกระทบต่อระดับสต๊อกทเีราเก็บตุนเอาไวทํ้าใหเ้รามี
ของเหลอืไวม้ากมาย นีก็เป็นปัญหาอกีดา้นหนึง ทังหมดนีเราจะตอ้งประชมุ
หารอืกับทุกฝ่ายงานเพอืวางแผนกันเป็นการล่วงหนา้ว่าสนิคา้และวัตถุดบิตัว

ไหนมแีนวโนม้จะไดร้ับผลกระทบมากนอ้ยเพยีงใดและในรูปแบบใด เพอืจะไดป้รับวธิกีารเก็บส
ตอ๊กเสยีใหมเ่ป็นการผอ่นหนักเป็นเบา 



5. Assess the location of your suppliers ประเมนิแหลง่ทตีังของซพัพลายเออร์
รายสําคัญทเีราตอ้งพงึพา ตอ้งวเิคราะหแ์ละประเมนิดวู่าแหล่งทตีังของซพัพลายเออรม์โีอกาส
เสยีงตอ่ภัยพบิัตมิากหรอืนอ้ย อยา่มองขา้มเรอืงโรคระบาดหรอืโรคตดิตอ่เอาไวด้ว้ย การซอืจาก
ประเทศทคี่าแรงถูก (Low Cost Countries –LCC) มขีอ้ดใีนการลดตน้ทุนของเรา แต่ประเทศ
เหล่านีมีความ เสียงทางด า้นสุขภาพอนา มัยและการ ฝ่า ฝืน  CSR (Corporate Social 
Responsibility) อันจะส่งผลกระทบมาถงึเราดว้ย การมองอยู่แต่ดา้นประโยชน์ทจีะไดโ้ดยไม่
เผอืไปถงึปัญหาและความเสยีงนัน ในอดตีดจูะไมค่อ่ยเป็นปัญหาเท่าไร แตปั่จจุบันเป็นเรอืงน่า
กลัว 

6. Revise your Force Majeure clause ควรใหฝ่้ายกฎหมายตรวจสอบเงือนไข
การจัดซอืวา่จา้งทเีราทําอยูว่า่ มหีัวขอ้เกยีวกับวธิปีฏบิัตเิมอืเกดิ “เหตสุดุวสิัย” ไวอ้ยา่งไร ปกติ
แลว้กฎหมายบัญญัติเอาไวแ้ลว้ว่าเมือเกิดเหตุสุดวิสัยอันทําใหผู้ใ้ดไม่
สามารถปฏบิัตติามสัญญาไดผู้นั้นก็ไม่ตอ้งรับผดิ แต่อย่าลมืว่าบางทเีราอาจ
ไม่ไดร้ับความเสยีหายโดยตรงจากภัยธรรมชาตนํิาท่วม แต่ลูกคา้ของเราถูก
นําทว่มเขาจงึยกเลกิใบสังซอืสนิคา้ของเราทังหมด เราเอาผดิอะไรเขาไมไ่ด ้
เพราะเขาสามารถอา้งเหตุสดุวสิัยได ้แต่การทเีราสังซอืวัตถุดบิหลายอย่าง
จากตา่งประเทศเพอืจะเตรยีมมาผลติใหล้กูคา้รายทถีกูนําทว่มละ่ เราก็ควรมี
สทิธจิะขอยกเลกิใบสังซอืวัตถดุบิเหล่านันไดไ้หมแมเ้ราจะไมถู่กนําทว่มก็ตาม ถา้ไมร่ะบเุรอืงนี
ไวใ้หด้เีราก็อาจตอ้งรับผดิชอบซอืวัตถดุบิทเีราสงัเอาไวแ้ตบ่ัดนไีมม่ใีบสงัสนิคา้จากลกูคา้แลว้ 

7. Prioritize department tasks ตระเตรยีมแผนฉุกเฉนิในเรอืงคนใหด้ ียามเกดิภัย
พบิัตนัินพนักงานของเราบางคนอาจลม้หายตายจากหรอืเกดิอุบัตเิหตุตอ้งเขา้รับการรักษาตัว 
หรอืไม่สามารถเดนิทางมาทํางานไดเ้นืองจากปัญหาการคมนาคมถูกตัดขาด ตอ้งพจิารณาไว ้
ลว่งหนา้วา่จะมใีครสามารถทํางานทดแทนไดบ้า้ง โดยเฉพาะตําแหน่งงานบางหนา้ทซีงึสําคัญ
มากเชน่งานทางดา้นระบบไอทเีป็นตน้ 

8. Establish a disaster recovery plan วางแผนรว่มกนักบัทกุฝ่ายวา่ หากเกดิภัย
พบิัตแิละจําเป็นจะตอ้งโยกยา้ยระบบและงานของฝ่ายตา่งๆ ออกไปทํากันภายนอกบรษัิท พวก
เราจะตดิตอ่สอืสารกนัไดอ้ยา่งไร มรีะบบไอททีจีะชว่ยไดห้รอืไม ่อยา่งนอ้ยก็ตอ้งทําใหส้ามารถ

ปฏบิัตงิานไดใ้นระยะหนึงเช่น 3-4 เดือนเป็นตน้ก่อนทีจะกลับสู่ภาวะปกต ิ
ในชว่งนําทว่มเมอืเดอืนตลุาคมจนถงึธันวาคม 2554 นัน ผมเห็นหลายบรษัิท
เขา้ไปใชห้อ้งอบรมสัมมนาในโรงแรมกันเยอะแยะ แตเ่ขาไมไ่ดไ้ปอบรมหรอื
สัมมนากันนะครับ เขาขอเช่าเอาไวเ้ป็นหอ้งทํางาน ผมเห็นทังคนไทยคน
ญปีุ่ นอัดกันเขา้ไปในหอ้งแคบๆ นัน 20-30 คน บางคนก็กม้หนา้กม้ตาอยู่กับ 
Computer notebook บางคนก็ถอื iPad หรอื Galaxy ออกมานังรูดนังจมิอยู่

บรเิวณทางเดนิหนา้หอ้งพรอ้มกับอัดบหุรคีวันโขมง และบางคนก็ใช ้Smart phone เช็คและสง่
อเีมลก์นัอยู ่ปฏบิัตกิารเหลา่นจีะเป็นไปไมไ่ดเ้ลยถา้มไิดม้กีารเตรยีมการลว่งหนา้เอาไวก้อ่น 

ทัง 8 ขอ้ทกีลา่วมาน ีบางทา่นหรอืบางบรษัิทก็อาจคดิวา่ ตนืกลัว
หรือตาขาวหรือประสาทจนเกนิเหตุ แต่จากประสบการณ์ทเีพงิผ่านภัย
พบิัตนํิาท่วมประเทศไทยเมอืปีทแีลว้ ย่อมพสิจูน์ไดว้่า บรษัิททคีดิและ
วางแผนแบบ Worst case scenario คือสมมตไิวว้่าถา้มันเกดิและ
เกดิอยา่งเลวรา้ยสดุๆ นัน บรษัิทเหลา่นีเขาเจ็บตัวกนันอ้ยทสีดุ สว่นพวก
ทีมองโลกในแง่ดีนันแหละทีเจ็บหนัก ประสบการณ์จริงก็มีใหเ้ห็นกันทังในประเทศและ
ตา่งประเทศ ถา้ยังอวดเกง่ทําประมาทเจ็บแลว้ไมจํ่า คดิหรอืวา่ใครเขาจะเห็นใจ  


