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ห่วงโซ่อุปทานท่ียั่งยืน (Sustainable Supply Chain) คือการบูรณาการแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมส่ิงแวดล้อมเข้ากับการด าเนินงานภายในห่วงโซ่อุปทาน ให้เกิดการค านึงและตระหนัก
ต่อผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม (ESG) ตลอดห่วงโซ่อุปทานขององค์กร ตั้งแต่ต้นน ้าจนถึง
ปลายน ้า ซ่ึงจะท าให้องค์กรสามารถส่งมอบสินค้าและบริการให้กับผู้บริโภคได้และในขณะเดียวกันยังสามารถสร้าง
ผลกระทบท่ีดีให้กับสังคมและส่ิงแวดล้อมได้อีกด้วย  

ข้อมูลจาก SAP Insight ได้ท าการสรุป 3 องค์ประกอบหลักของห่วงโซ่อุปทานทีย่ั่งยืน คือ 1) ห่วงโซ่อุปทานสีเขียว 
(Green Supply Chain) คือการบูรณาการความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมเข้ากับการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่
ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ การจัดหาวัสดุที่ใช้ การผลิต การขนส่ง และการจัดการผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้
งาน โดยองค์กรควรมีการตรวจสอบความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อมท่ีจะเกิดข้ึนในแต่ละกระบวนการ เพ่ือท่ีจะสามารถลด
ของเสียในกระบวนการและปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพท่ีจะส่งผล
กระทบท่ีดีต่อส่ิงแวดล้อมได้ 2) ห่วงโซ่อุปทานท่ีโปร่งใส 
(Transparent Supply Chain) หมายถึงความสามารถและ
ความเต็มใจขององค์กรในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับที่มาของ
สินค้า แรงงาน และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ในห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่
ต้นน ้าจนถึงปลายน ้า และ 3) ห่วงโซ่อุปทานแบบหมุนเวียน 
(Circular Supply Chain) ในห่วงโซ่อุปทานแบบหมุนเวียน
ผลิตภัณฑ์จะถูกออกแบบมาให้ ถอดส่วนประกอบได้ หรือเปล่ียน
รูปแบบให้สามารถอยู่ในรูปของวัตถุดิบได้ เพ่ือที่จะสามารถน า
วัตถุดิบนั้นน าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ขายได้ ซ่ึงจะท าให้
องค์กรได้รับประโยชน์ในด้านส่ิงแวดล้อม จากการรีไซเคิลและ
ยังสามารถลดต้นทุนในกระบวนการผลิตได้  

ทั้งนีอ้งค์กรจะสามารถได้รับประโยชน์อย่างหลากหลายจากการจัดการห่วงโซ่อุปทานทีย่ั่งยืน ดังเช่น 1) ลดผลกระทบ
ด้านลบต่อส่ิงแวดล้อม ซ่ึงมักจะเป็นวัตถุประสงค์หลักของการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน 2) ลดต้นทุนการ
ด าเนินงาน จากผลการส ารวจในปี 2016 กับองค์กรขนาดใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีโครงการในการจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนพบว่า การที่คู่ค้าบริษัทต่างๆ สามารถลดการปล่อยมลพิษได้จะช่วยให้องค์กรลดต้นทุนได้มาก
ถึง 12.4 พันล้านดอลลาร์ 3) ส่งเสริมชื่อเสียงท่ีดีให้กับองค์กร การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างเหมาะสมจะสามารถ
ช่วยให้องค์กรหลีกเล่ียงความเสียหายต่อช่ือเสียงได้ องค์กรที่ไม่สามารถจัดการความเส่ียงด้าน ESG ของคู่ค้าได้ 
อาจจะต้องเผชิญกับช่ือเสียงทางลบได้ โดยองค์กรควรจะมีการค านึงถึงมิติทางด้านสังคม เช่น การกดขี่แรงงาน 

การจัดหาอย่างมีจริยธรรม เป็นต้น 4) ช่วยเพ่ิมยอดขาย ปัจจุบันผู้บริโภคเริ่มมีการพิจารณาถึงแหล่งท่ีมาของ
สินค้าหรือบริการท่ีตนเองได้รับมากยิ่งข้ึน ข้อมูลจาก Euromonitor พบว่าร้อยละ 64 ของผู้บริโภคเช่ือว่าตนเอง
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สามารถสร้างการเปล่ียนแปลงให้กับโลกได้ผ่านการซ้ือสินค้าและบริการของพวกเขา ดังนั้นองค์กรควรมีการให้
ความรู้แก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับ ที่มาของวัตถุดิบในการผลิตสินค้า ผลิตโดยใคร วิธีการขนส่ง และผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม หากองค์กรเป็นท่ีรู้จักในเรื่องความยั่งยืนแล้ว องค์กรก็จะสามารถเจาะตลาดกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ได้          

5) สามารถดึงดูด รักษา และเพ่ิมความพึงพอใจของพนักงาน พนักงานโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ต้องการท างาน
กับบริษัทท่ีมีประวัติด้าน ESG ที่ดี จากการส ารวจของ PWC พบว่าสองในสามของผู้ตอบแบบส ารวจจะหลีกเล่ียงการ
เข้าไปท างานในองค์กรท่ีมีช่ือเสียงด้านลบเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม ดังนั้นห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนจะช่วยให้องค์กร
สามารถดึงดูดคนให้อยากมาเข้าร่วมท างานมากข้ึน และรักษาพนักงานให้อยู่กับบริษัทได้ยาวนานมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะช่วย
ให้องค์กรประหยัดเงินต้นทุนการหาคนใหม่ และการลาออกของพนักงานลดลง 

ส่ิงส าคัญคือองค์กรควรมีการส่ือสารให้ผู้น าใน
องค์กรมีความเข้าใจและมีการให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับเรื่องห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน และมีการ
ตั้ง วัตถุประสงค์ ในเรื่องการจัดการห่วงโซ่
อุปทานอย่างยั่งยืนที่ชัดเจน สามารถวัดได้ โดย
กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนขององค์กรควรมีความ
สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร 
นอกจากนั้นองค์กรยังควรมีการสร้างการ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับความยั่งยืนให้กับผู้บริโภคซ่ึง
เป็นส่วนปลายน ้า ซ่ึงเป็นความท้าทายของ
องค์กรในยุคใหม่ที่จะสามารถสร้างความยั่งยืน
ให้ เกิ ดขึ้ น ไ ด้ ทั้ ง ร ะบบของห่ วง โ ซ่อุ ป ทาน  
ใ น ปั จ จุ บั น มี บ ริ ษั ท ที่ เ ป็ น ตั ว อ ย่ า ง ใ น 

การจัดการห่วงโซ่อุปทานได้ดีได้แก่ บริ ษัท 
Starbucks, Uniliver, Target, Colgate-

Palmolive เป็นต้น (Convoy.com, 2021)  

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนต้องอาศัยความตั้งใจและความมุ่งม่ันของทุกคนในองค์กร รวมถึง คู่ค้า 
และ ลกูค้าในการใส่ใจเก่ียวกับเรื่องความยั่งยืน หากทุกภาคส่วนมีความพยายามในการท่ีจะพัฒนาปรับปรุงสังคม
และส่ิงแวดล้อมให้ดีขึ้น จะท าให้องค์กรสามารถประสบความส าเร็จในการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนได้ 
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