เสวนา 02
“ธุรกิจยุคใหม่”

กิจกรรม Hatch-U
เสวนา 02 “ธุรกิจยุคใหม่”
วิทย์

ดิว

หยิน

แป้ง

แอน

บอล

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2552
สถานที่ บริษัท เนสท์เล่ ประเทศไทย
ชั้น 43 อาคารส�ำนักงาน Central World

ป่าน

วิทยากร
* คุณนภดล ศิวะบุตร
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เนสท์เล่ ประเทศไทย
* คุณศรีรัตน์ ตระกูลไทยบุญญา

จิง๋

กี้

บับเบิ้ล

แก้ว

ต๊อบ

จูน

เต้

ฟาง

ผู้เข้าร่วมเสวนา
1. แอน - น.ส.สุภัชญา เตชะชูเชิด
2. บับเบิ้ล - น.ส.ประภาพัชร ชุณหวรากรณ์
3. ฟาง - น.ส.วรรณเพ็ญ แซ่เปี่ยน
4. กี้ - น.ส.สิรวดี ภควลีธร
5. จิ๋ง - น.ส.พรพิมพ์ แซ่ลิ้ม
6. วิทย์ - นายไชยวิทย์ ดารประดิษฐ์
7. บอล - นายปิติบดี ระวียันต์
8. จูน - น.ส.ชรินรัตน์ ขุนข�ำ
9. ดิว - น.ส.ปัทมปาณี สมัครการ
10. หยิน - น.ส.ธนาลัย พูลศิริ
11. ป่าน - น.ส.นันทพร สุทธิพงษ์ไกวัล
12. แป้ง - น.ส.สิรินภรณ์ แสนสมบัติ
13. เต้ - นายจิรัสย์ รัฐวงศ์จิรกุล
14. ต๊อบ - นายนัฐพล พงศ์นราทิพย์
15. แก้ว - น.ส.ธนันดา เทพสิงห์

นภ

ดล

ในเรี่องธุรกิจและกระบวนการ
ธุรกิจ วิธีคิดต่างๆ เป็นโจทย์ที่ยาก
เพราะเมื่อค�ำนึงถึงผู้ฟังซึ่งมีความหลาก
หลายมาก จะพยายามไม่พูดถึงทฤษฎีนะ
จะพูดถึงวิธีการปฏิบัติมากกว่า แล้วถ้ามีข้อสงสัย
อะไรก็ให้ยกมือถามได้เลย ก็จะได้ขยายความให้ วิธกี าร
ที่จะเล่าเรื่องธุรกิจให้ฟัง วันนี้จะใช้วิธีเล่าเรื่องทั้งหมดให้
ฟังว่ามีทมี่ าทีไ่ ปอย่างไร เริม่ ต้นยังไง ซึง่ ผมมักใช้วธิ กี ารเล่า
แบบนี้ ไม่ว่าเป็นนักศึกษาปริญญาโท MBA หรืออะไรก็
แล้วแต่ เพราะบ่อยครัง้ ทฤษฎีหรือว่าวิธกี ารท�ำงานในทาง
ปฏิบัติจริงๆ แล้ว ไม่ว่าจะทางธุรกิจหรือมูลนิธิกระต่ายฯ
หรืออะไรก็ตาม มีแฟคเตอร์ส�ำคัญอันนึงซึ่งผมคิดว่าพวก
เรามักจะละเลยกัน ก็คือ “Organization Culture หรือ
วัฒนธรรมองค์กร”

คุณ

ลุงอ

๋อย

ในวันนี้ เจ้าหน้าทีจ่ ากเนสท์เล่ทงั้ 2 ท่าน
คือ คุณนภดล ศิวะบุตร และ คุณศรีรัตน์
ตะกูลไทยบุญญา ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์การ
บริหารและท�ำงานด้านธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมด้วย ซึ่งบริหารงานที่เรียกว่ามีส่วนส�ำคัญกับทุกจุด
เป็นผู้ดูแลส่วนกิจกรรมพิเศษต่างๆ ด้านการตลาด จึง
ท�ำให้เป็นผูม้ คี วามรูเ้ กีย่ วกับธุรกิจของเนสท์เล่ทงั้ หมด ทัง้
เนสท์เล่ ประเทศไทย และในต่างประเทศด้วย ดังนั้นจึง
เป็นโอกาสดีทเี่ ราจะได้ฟงั สิง่ ทีท่ างเนสท์เล่คดิ และท�ำ หาก
เรามีค�ำถามที่อยากรู้หรืออยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับเนสท์เล่ก็สามารถพูดคุยกันได้

แล้ววัฒนธรรมองค์กรเกิดจากอะไร? เกิดจาก
ผู้คนในองค์กรมีปฏิกิริยาซึ่งกันและกันไประยะเวลาหนึ่ง
จะค่อยๆ ก่อเป็นวัฒนธรรมองค์กรขึน้ เนสท์เล่เป็นบริษทั
ที่มีอายุเยอะ เกือบจะ 150 ปี และเป็นบริษัทใหญ่จึงมี
ปฏิกริ ยิ ากับคนในองค์กรค่อนข้างเยอะ วัฒนธรรมองค์กร
เลยค่อนข้างใหญ่และเกิดการกลั่นกรองเรื่อยๆ มา
ผมพู ด ถึ ง วั ฒ นธรรมองค์ ก รเพราะเป็ น เรื่ อ ง
ส�ำคัญ หลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจจะ
ถูกวางกรอบโดยวัฒนธรรมองค์กรด้วย ว่าเรื่องนี้เรามีวิธี
คิดยังไง แบบนี้จะคิดยังไง ก็จะส่งผลต่อการตัดสินใจใน
ทางปฏิบัติ

เนสท์ เ ล่ เ ป็ น บริ ษั ท สวิ ส ความจริง

เนสท์เล่ก็ไม่ได้เป็นบริษัทที่ใหญ่เท่าไหร่ เนสท์เล่เป็น
Multinational Corporation เป็นบริษัทที่มีหลาย
สัญชาติ แต่มีรากฐานที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตรงนี้
ส�ำคัญเพราะเป็
นจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมองค์กร สวิส
(conservative / อนุรักษ์นิยม)
ก็มีความคอนเซอเวทีฟ มีความตรงต่อเวลา เรื่องของการ
ปฏิบัติหรือเทคโนโลยีต่างๆ คนสวิสก็ถือว่าเป็นรูปแบบ
วัฒนธรรมของเขา

เนสท์เล่เป็นบริษัทอาหารขนาด
ใหญ่ ใหญ่ที่สุดในโลก แต่หลายปีที่ผ่านมา เราเริ่ม

มองตัวเองใหม่ ว่าการที่เป็นบริษัทอาหารใหญ่ที่สุดใน
โลกไม่มีความหมายอะไรเท่าไหร่ น่าจะมองว่าตัวองค์กร
จะเดินไปทางไหน ไม่ใช่มองเพียงที่ไซส์อย่างเดียว เรา
ได้กล่าวให้ฟังไปแล้วว่าเราต้องเป็น world’s leading
Nutrition, Health and Wellness company อาหาร
เครื
อ่ งดืม่ ทีเ่ ราขายต้องดี ต้องตอบโจทย์เรือ่ งสุขภาพ เรือ่ ง
(nutrition / โภชนาการ)
นิวทริชั่น เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นจุดที่เราวางไว้ ซึ่งผมคิดว่า
เดี๋ยวถ้าฟังไปเรื่อยๆ จะมองเห็นว่ามันส่งผลหลายอย่าง
ต่อการท�ำงานของบริษัท

เนสท์เล่มียอดขายปีที่แล้ว อยู่
ที่ 110 พันล้านสวิสฟรังค์ คิดเป็นเงินไทย
(Swiss francs)

เอา 30 คูณ ก็ประมาณ 3 ล้านล้านบาท มีพนักงานทั่ว
โลก 280,000+ คน มีโรงงานทั่วโลกประมาณ 450+ โรง
ส�ำหรับ 2 ตัวเลขหลังนี้จะใช้บวกเข้าไป เพราะว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงทุกวัน ขณะนี้ก�ำลังสร้างโรงงานใหม่ 2 โรง
โรงนึงเสร็จแล้ว ส่วนอีกโรงก็ใกล้เสร็จ ประมาณสิ้นปีนี้

เนสท์ เ ล่ มี โ รงงานอยู ่ ใ น 84
ประเทศทั่ ว โลก พูดถึงการมีเครื่องไม้เครื่องมือ

เครือ่ งจักร มีองค์กร แต่ถา้ พูดถึงผลิตภัณฑ์กค็ งอยูใ่ นแทบ
ทุกประเทศในโลก ประมาณ 100-200 ประเทศ ทั้งผ่าน
การน�ำเข้าหรือขนส่ง
ถ้าเทียบขนาด เราบอกว่าเนสท์เล่เป็นบริษัท
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ใหญ่ขนาดไหน ถ้า
เอาบริษัทอันดับที่ 2 กับ 3 มา
รวมกันก็ยังไม่เท่าเนสท์เล่ ที่
2 คือ เป๊ปซี่ จริงๆ เป๊ปซี่นี่
ใหญ่นะ แต่คนมักนึกถึงแค่
เป๊บซี่น�้ำด�ำๆ ซ่าๆ ซึ่งความ
จริงเป๊ปซีม่ ธี รุ กิจอาหารเยอะ
มาก มีเลย์ มีภัตตาคาร 2-3
แห่งในเครือ ส่วนอันดับที่ 3 คือ
ยูนลิ เี วอร์ นับเฉพาะส่วนทีเ่ ป็น
อาหาร เพราะว่าเขามีทงั้ อาหารและผลิตภัณฑ์
ที่ไม่ใช่อาหารด้วย แต่ถ้ารวม 2 อย่างแล้วก็ยังสู้เนสท์เล่
ไม่ได้

วิธีบริหารจัดการธุรกิจ เราแบ่งโลกออกเป็น
3 กลุ่ม

Zo
n

Zo
n

e

2

e

1

ส่วนแรกคือ ยุโรป ประกอบด้วยประเทศต่างๆ ในยุโรป รวมทั้ง
รัสเซียและประเทศแถบฮินดู ฝัง่ ประเทศเกิดใหม่ ทุกวันนีย้ โุ รปคิดเป็น 36%
ของธุรกิจเนสท์เล่ทั่วโลก เรียกว่า โซนยุโรป
โซนที่ 2 คือ ทวีปอเมริกา ทั้งอเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้
ประมาณ 42% ของธุรกิจทั่วโลก

เนสท์เล่มองว่าอะไรเป็นสิ่งส�ำคัญ

มี 4 เรื่อง ที่เป็นเรื่องส�ำคัญและถือว่าเป็นหัวใจที่ส�ำคัญมากของ
บริษัท นั่นก็คือ
1

สิง่ แรก ได้แก่ Product กับ Brand สินค้าและเครือ่ งหมายการค้า
หรือชือ่ ทีเ่ ราใช้ สินค้าทีพ่ ดู ถึงคุณภาพ พูดถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ พูด
ถึงความรู้ใหม่ๆ อย่างที่บอกว่าเนสท์เล่ต้องการก้าวไปสู่นิวทิชั่น เฮลท์ฯ ถ้า
เราไม่วางโจทย์นิวทิชั่น เฮลท์ฯ แล้วเราจะวางแผนหลักการพัฒนาสินค้า ได้
ยังไง เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
แบรนด์ส�ำคัญ เพราะแบรนด์คือสิ่งที่สื่อให้ผู้บริโภครับรู้ว่าใครคือ
ผู้ที่อยู่เบื้องหลังสินค้าที่เราจะซื้อ เป็นเรื่องของความเชื่อถือ เรื่องของ ความ
ไว้วางใจ

“World’s
leading
Nutrition,
Health and
Wellness
company”

Zo

ne

A

2

สิ่งที่ 2 ที่เนสท์เล่ให้ความส�ำคัญมาก คือ R&D (Research and
Development) เพราะเราต้องการเป็นนิวทิชั่น เฮลท์ฯ ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆ จะ
เป็นกันได้ จะเป็นได้ตอ้ งมีความรู้ ต้องมีการศึกษา มีองค์ความรูใ้ หม่ๆ ตลอด
เพราะความรู้ไม่มีวันจบ เกิดขึ้นตลอดเวลา
3

10

ส่วนโซนที่ 3 คือที่เราอยู่ เรียกว่า เอเชีย โอเชียนเนีย อาฟริกา
ตั้งแต่ตุรกีหรือเตอร์กิส อาฟริกาทั้งทวีป จนมาถึงเอเชีย ออสเตรเลีย เรียก
ว่า Zone A บางครั้งภายในเรากันเองเรียกว่า Small Partner Area คือ
ใหญ่ที่สุดในโลก โซนนี้เป็นโซนที่ส�ำคัญเพราะมีอัตราการเติบโตมากที่สุด
เพราะมีประชากรมากที่สุด แต่ว่ารากฐานเศรษฐกิจยังไม่แข็งแรง มีทฤษฎี
นิดหน่อยว่า ประชากรที่จะบริโภคสินค้าของเนสท์เล่ ปกติแล้วต้อง มีระดับ
ทีข่ ้ามมาระดับหนึง่ ถึงจะหันมาบริโภคสินค้าทีเ่ ป็นแบรนด์ แต่วา่ มอง ในแง่
ของอนาคตก็ถือว่าเป็นกลุ่มประเทศที่เป็นความหวังในอนาคต
อาจเคยฟังมาว่าประมาณปี 2020 ซึ่งเหลืออีก 11 ปี ประเทศจีน
จะพัฒนาเศรษฐกิจจนใหญ่ที่สุดในโลก ใหญ่กว่าสหรัฐอเมริกา ถ้าจ�ำไม่ผิด
ตอนนี้จีนอยู่ที่อันดับ 3 รองจากสหรัฐอเมริกากับญี่ปุ่น แต่อีกไม่นานเชื่อว่า
จะแซง

ส่วนเรื่องของ Geographic Presence ถ้าเทียบกับ Multinational ทั่วๆ ไปอย่าง โค้ก เป๊บซี่ ชาร์ป ยูนิลิเวอร์ อะไรก็แล้วแต่ อาจเรียก
เนสท์เล่ได้ว่า Multinational of Multinational ถ้าเรามองลงไปใน
บริษัทเหล่านั้น พบว่ามียอดขายครึ่งหนึ่งในประเทศแม่ โค้กมียอดขายครึ่ง
หนึ่งในอเมริกา แต่เนสท์เล่ซึ่งมาจากสวิส มียอดขายในสวิตเซอร์แลนด์ ไม่
ถึง 1% นะ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีประชากร 6 ล้านคน แต่มีอัตราการ
บริโภคสินค้าเนสท์เล่ per capita สูงที่สุด
4

สุดท้ายเป็นเรื่องที่ค่อนข้างส�ำคัญ เรื่องของ People, Culture
and Values ก็คือคุณค่าที่เรามองต่อสังคมต่อการท�ำงาน แนวคิดซึ่งอาจ
แปลความหมายตรงกับค�ำว่า ราคา คุณค่ากับราคา ซึง่ อาจจะดูมี ความหมาย
ที่กว้างอยู่เหมือนกัน
People ก็ส�ำคัญมากอย่างเช่น ผม เป็นต้น
(คุณนภดล ศิวะบุตร)
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ตอนนี้ เรามีผลิตภัณฑ์ทั่วโลกอยู่ประมาณ
หมื่นกว่าชนิดสินค้า มีสินค้าขายประมาณพันล้าน
ชิ้นตลอดเวลาทุกวัน มีสินค้าตั้งแต่แรกเกิดกระทั่ง
บั้นปลายสุดท้ายของชีวิต เกิดมาก็มีนมทารก อาหารทารก โต

มามีนมเด็ก โตขึ้นมาอีกก็มีกาแฟ ชา ช็อกโกแลต มีอาหารคนป่วย (อาหาร
ทางสายยา) มีอาหารเสริมส�ำหรับผูป้ ว่ ยเป็นโรคมะเร็ง โรคเบาหวาน เป็นต้น
ที่บอกว่าส�ำคัญ เพราะช่วงอายุของประชากรโลกเริ่มเปลี่ยนไป
จะมีประชากรที่อายุยืนเพิ่มขึ้น ขณะที่อัตราการเกิดของเด็กทารกเริ่มลด
ลง อย่างเช่นประเทศไทยปีที่แล้วเป็นปีแรกที่มีประชากรที่อายุเกิน 60 ปี
เกิน 10% ลองนึกภาพตามปกติ กราฟประชากรประเทศไทยในอดีต เป็นรูป
สามเหลีย่ ม คือ ฐานสามเหลีย่ มเป็นกลุม่ ประชากรเด็กเกิดใหม่มมี ากกว่าวัย
อื่นๆ รองลง มาเป็นวัยกลางคนและวัยชราตาม
ล�ำดับ ซึ่งวัย ชราเป็นสัดส่วนน้อยที่สุดในกราฟ
อดีต
แต่ตอนนี้เริ่มเปลี่ยนไปเป็นรูประฆัง
คว�่ำ คือวัยเด็กและวัยกลางคนเริ่มใกล้เคียงกัน
ส่วนวัย ชราเริ่มมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น
วัยชรา
ในยุ โรปหลายประเทศเริ่ ม เป็ น แบบ
นี้แล้ว ญี่ปุ่นก็เริ่มเป็นแล้วเช่นกัน มีเด็กเกิด
วัยทำ�งาน
ใหม่ น ้ อ ยมาก สิ่ ง นี้ ส ่ ง ผลต่ อ สั ง คมหลาย
อย่าง อาหารการกินที่จะใช้ ระบบรักษา
วัยเด็ก
พยาบาลจะท�ำยังไง ภาษีในประเทศ
จะจัดเก็บยังไง อายุ 60 ปี ก็เกษียณ
วัยชรา
กันหมด เมื่อไม่ได้ท�ำงานก็ไม่มีกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ ก็จะเก็บภาษีไม่ได้ ก็จะไม่มี
วัยทำ�งาน
เงินที่จะมาใช้จ่าย สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจ
วัยเด็ก
เพราะก�ำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้
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ปัจจุบัน

ในฐานะทีเ่ ราเป็นบริษทั อาหารก็เป็นเรือ่ ง ทีเ่ ราจะต้องดูแล พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ยังไง เมื่อมีประชากรที่อายุเกิน 60 ปี ตั้ง 10% จะพัฒนาอาหาร
ยังไงส�ำหรับประชากรทีม่ อี ายุมาก เขาจะชอบกินแบบไหน ซึง่ จะโยงกลับมา
ในเรือ่ งของ Research and Development ว่าเราจะ ต้องเอียงไปทางไหน
ต้องมองหาอะไร ความต้องการทางโภชนาการของผู้สูงอายุ ซึ่งไม่เหมือน
ความต้องการทางโภชนาการของเด็กแรกเกิดหรือเด็กวัยเจริญเติบโต สิ่ง
เหล่านี้ก็ต้องเอามาเป็นโจทย์ที่ต้องคิดตลอดเวลา
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ค�ำถาม
เนสท์เล่มีแบรนด์ทั้งหมดเท่าไหร่
คุณนภดล เนสท์เล่มีแบรนด์ทั้งหมด 6,749 แบรนด์ แต่ส่วนใหญ่เป็นโลโก้
แบรนด์ อย่างเช่น นมตราหมี คือจริงๆ แล้ว นมตราหมีมขี ายในไม่กปี่ ระเทศ
คือ ไทย ฟิลิปปินส์ เยอรมัน บราซิล แบรนด์นี้เกิดขึ้นที(region
่เยอรมั/นภูมิภาค)
เรามีแบรนด์แบบนี้เยอะ ที่อยากให้รู้ในระดับรีเจียน ตอนนี้อยาก
ให้ในระดับประเทศน้อยหน่อย ให้มคี วามเป็นเอเชียหน่อยมีหลายๆ ประเทศ
แต่ก็จะมีการสร้างแบรนด์ขึ้นมาเหมือนกัน (Gold)
เช่นแบรนด์ที่รู้จักกันเป็นกลุ่ม
(Nescafé)
ประเทศ บางกลุ่มก็สร้างอย่างนึง แบรนด์ที่โกลด์อย่างเนสกาแฟก็แมนเนจ
อีกแบบนึง ทีนี้เรื่องการลีดดิ้งการเลือกพรีเซนต์แบรนด์จะท�ำยังไง
ขณะเดียวกันมีเรื่องส�ำคัญอีกอย่าง คือ เป็นบริษัทอาหารและ
เครื่องดื่ม สิ่งส�ำคัญที่สุดส�ำหรับผู้บริโภค คือผู้บริโภคเขาทานอาหารหรือ
เครือ่ งดืม่ เขาไม่ได้ทานโภชนาการ ไม่มใี ครนึกว่า เอาล่ะ...ฉันจะกินแคลเซียม
จะกินโปรตีน ไม่มีหรอก? ถูกมั้ย? สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดของอาหารและเครื่อง
ดื่มคือ ฉันต้องชอบกินก่อน ต้องชอบไว้ก่อน มันเป็นการตัดสินใจจิตวิทยา
(Psychological Effect) มันเป็น political message
เนสกาแฟถึงเป็นแบรนด์เดียวทั่วโลก กาแฟส�ำเร็จรูปทุกประเทศ
ก็จะใช้แบรนด์เนสกาแฟ
เนสกาแฟแบรนด์เดียวทั่วโลก แต่ความจริงเนสกาแฟมีอยู่ 200
(formulation / สูตร)
กว่าฟอร์มูเลชั่น เนสกาแฟประเทศไทยกับเนสกาแฟฟิล(local
ิปปินtest)
ส์รสชาติไม่
เหมือนกัน เนสกาแฟบราซิ(local
ลก็เป็culture)
นอีกรสนึง ขึ้นอยู่กับโลคัล เทสต์ เพราะ
อาหารเป็นอะไรที่โลคัลไง โลคัล คัลเจอร์ เพราะฉะนั้น เวลาที่จะออกสินค้า
ใหม่ ต้องเทสต์แล้วเทสต์อีก ว่าคนไทยจะชอบแบบไหน
(Lausanne)
เนสท์เล่มี research centre ใหญ่ อยูท่ โี่ ลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์
แลนด์ เป็น research facility ที่ research ชนิดที่แปลว่ามุมลึก research
ว่าโปรตีนหน้าตาเป็นยังไง จะเกิดอะไรขึ้นถ้า โปรตีนไปเจอนู่นนี่ เป็น very
basic research จะใหญ่มาก ที่นี่มีนักวิทยาศาสตร์อยู่หลายร้อยคน แล้วมี
เน็ตเวิร์คไปอีก หลายแห่งทั่วโลกอีกประมาณ 23 แห่ง
15

เนสท์เล่แบ่งโลกของ Research เป็น 3-4
ระดับ

อันหนึ่งเป็น Basic Research อย่างเช่นที่กล่าวมา โปรตีนคือ
อะไร? คาร์โบไฮเดรตคืออะไร? น�้ำเวลาแข็งตัวจะเกิดอะไรขึ้น? ถ้าเอาน�้ำแช่
ตูเ้ ย็นแล้ว กลายเป็นน�ำ้ แข็ง แล้วจะเกิดอะไรขึน้ กับคริสตัลของน�ำ้ ก็พยายาม
เข้าใจ เพราะสิ่งเหล่านี้มีผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างอื่น เช่น ไอศครีม
ถ้าเราไม่รู้ว่าน�้ำแข็งตัวได้กี่แบบ แข็งตัวแบบนี้จะเป็นยังไง สิ่งเหล่านี้เรียก
ว่า Basic Research มีอยู่ 5-6 แห่งทั่วโลก บางกลุ่มดูเฉพาะเรื่องพืชที่เป็น
วัตถุดิบ ส�ำคัญของเนสท์เล่ อย่างเช่น กาแฟ โกโก้ ช่วยกันพัฒนาผลิตภัณฑ์
ร่วมกัน
พอได้องค์ความรูเ้ หล่านีม้ า ก็สง่ ต่อมาให้หน่วยที่ 2 เรียกว่า PTCs
หรือ Products Technology Centres มีประมาณ 20 แห่งทัว่ โลก PTCs
นี้เหมือนกับเอา Basic Research และเทคโนโลยีดีเวลลอปเมนท์ ด้าน
เครื่ อ งจั ก ร ด้ า นกระบวนการผลิ ต มารวมกั น เพื่ อ ลองดู ว ่ า จะพั ฒ นา
กระบวนการผลิต เป็นการเริ่มเอา Basic Research มาใช้ เพราะว่า Basic
Research ส่วนใหญ่จะเป็นความรู้ลอยๆ
PTCs มีอยู่กว่า 20 แห่งทั่วโลก แต่ละแห่งเป็นเจ้าภาพสินค้า
หลายอย่าง บาง PTCs ดูแลช็อกโกแลตคิทแคท ก็ดูแลเรื่องวิธีการว่าท�ำยัง
ไงให้เวเฟอร์กรอบ ช็อกโกแลตไม่ละลาย ช็อกโกแลตอังกฤษใส่กระเป๋าแป๊บ
เดียวก็ละลายหมดแล้ว เลยต้องพัฒนาสูตรใหม่ๆ คิทแคททีข่ ายในเมืองไทย
เองก็ตอ้ งเปลีย่ นแปลงสูตรใหม่ ทีเ่ ห็นว่ามันไม่ละลายน่ะ เป็นสิง่ ทีเ่ ราเรียกว่า
PTCs มีทุกกลุ่มสินค้ามีเจ้าภาพ แล้วเขาจะมีกติกาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เรียกว่า Wise Generation Development เช่น สินค้าที่เรากินก็ถือเป็น
เทคโนโลยีที่ใช้ส�ำหรับกระบวนการผลิต เรียกว่า Generation-n
ขณะเดียวกันใน PTCs ก็จะเริม่ คุยกันแล้วว่า Generation-n, n+1,
n+2, n+3, n+4, n+5 คืออะไร แต่ละระดับก็จะมีรายละเอียดไม่เหมือนกัน
n+5 นี่คืออยู่ไกลมากๆ ช่วงเป็นวุ้น ส�ำหรับ n+1 ก็จะพร้อมใช้ในอนาคตอีก
3-5 ปีข้างหน้า พอถึงเวลา 3-5 ปีข้างหน้า n+1 ก็จะกลายเป็น n ในขณะ
เดียวกันก็ต้องมองไปข้างหน้าอีกเรื่อยๆ อันนี้เราเรียกว่า PTCs
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และส่วนโรงงานระดับมาร์เก็ตในแต่ละประเทศ อย่างประเทศ
ไทยก็เรียกว่า “มาร์เก็ตประเทศไทย” จะมีการเอาเทคโนโลยีของ PTCs 1.
มาใช้กับโรงงาน 2. มีกลุ่มที่เราเรียกว่า pplication Group อยู่ พวกนี้เป็น
นักวิทยาศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นนักวิทยาศาสตร์ดา้ น food science ก็พฒ
ั นา
ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี เราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ยังไง เพื่อจะขายในเมืองไทย
ถึงจะเหมาะสมกับคนไทย taste, profile, ingredient ประเทศไทยเป็นยัง
ไง ต้องปรับยังไง
ฉะนัน้ ตัวอาหารของเนสท์เล่เหมือนกันทัว่ โลก แต่มฟี อร์มเู ลชัน่ ที่
ไม่เหมือนกัน แต่ทงั้ หมดจะต้องยืนอยูบ่ นกรอบของ Food Safety ทีเ่ หมือน
กันทั่วโลก แต่กติกาเรื่องรสชาติ เท็กซ์เจอร์จะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับโลคัล (local consumer
/ ผู้บริโภคท้องถิ่น)
คอนซูมเมอร์ นีก่ เ็ ป็นเน็ตเวิรค์ แล้วก็มดี เี ทลหลายทีส่ งิ ค์โปร์ เซีย่ งไฮ้ ในเอเชีย
ก็มี 2 ที่นี่ แล้วก็มีที่เพิ่งเปิดไปที่ โตเกียว เมื่อเดือนที่แล้ว (มิถุนายน 2009)
แล้วก็ที่ไอเวอร์รี่ โคสท์ อาฟริกา
(Ivory Coast)

ค�ำถาม :
ท�ำไมประเทศไทยไม่ค่อยมีการท�ำ research หรือ
วิจัยอาหารบ้างเลย
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คุณนภดล รู้ไหมว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ทั่วโลกเรียกว่าเป็น next
food exporter คือน�ำอาหารเข้ากับส่งออก ประเทศไทยเป็น food exporter แต่ท�ำไมประเทศไทยไม่มีรีเสิร์ช
ประเทศไทยไม่มีใครท�ำ food research อย่างจริงจัง งานรีเสิร์ช
ในประเทศไทยทีเ่ ป็นส่วนของหน่วยงานของภาครัฐทีส่ ำ� คัญๆ ผมว่านับได้ ไม่
เกิน 5 แห่ง อย่างที่ศาลายาก็ดูเรื่องนิวทริชั่น สถาบันโภชนาการ แล้วก็มี ที่
เกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดูเรื่อง application ต่างๆ
ไม่ได้ดูเรื่องโภชนาการ แล้วก็มีเล็กๆ น้อยๆ อีก 2-3 แห่ง เล็กมาก แล้วทีนี้
การจะ make service ก็เป็นเรื่องที่พยายามอยู่ ทั้งผลักดัน ทั้งกระตุ้น ทั้ง
ด่า ทั้งยุ ก็ยังไม่เกิดขึ้น

เขามองว่าสิ่งนี้ประเทศเราไม่มี ผลของการไม่มีวิทยาศาสตร์เป็น
พื้นฐานส่งผลถึงหลายอย่าง วิธีการที่คนคิดก็จะไม่ค่อยเป็นวิทยาศาสตร์
ฟังเขาลือกันมา ลือกันเละเทะไปหมดเลย เพราะไม่คิดแบบวิทยาศาสตร์
เราไม่ตั้งค�ำถามกับตัวเองว่าคืออะไร หลายสิ่งหลายอย่าง ถ้าหากเราเชื่อ
วิทยาศาสตร์ เราจะถามว่าท�ำไม ท�ำไมถึงเกิดไอ้นั่น? แต่เราไม่คิดไง ฟังที่
เขาบอกมาอย่างเดียว ยิ่งในยุคของอินเตอร์เน็ต อีเมล มันมั่วมาก ข้อมูล
ข่าวสารมันยากมากที่จะบอกว่าอันไหนจริง อันไหนไม่จริง

สมัยก่อนเขาบอกว่า “มี information มี
power ใครมีข้อมูล คนนั้นเป็นคนมีงาน” แต่ผมว่า
สมัยนี้ไม่ใช่ เพราะว่า information มันเยอะ ตอน
นี้ power มันอยู่ที่ว่าใครสามารถที่จะ analyze
information แล้วกลั่นให้เป็น knowledge ได้
เพราะว่ามีเยอะมาก เยอะจนล้น

ค�ำถาม :
เรามีวิจัยอะไรมากสุด ในเรื่องอะไรก็ตามที่อยู่ใน
ประเทศไทย
คุณนภดล ส่วนใหญ่เป็น primary หรือ primary products วิจัยทาง
การเกษตร วิจยั เรือ่ งพันธุข์ า้ วโพด วิจยั เรือ่ งพันธุม์ นั ส�ำปะหลัง วิจยั เพือ่ จะไป
แจกจ่ายแก่เกษตรกร แต่มกั ออกมาในลักษณะทีผ่ มเรียกว่า primary เพราะ
มันเป็นตัว raw material แต่
การวิจยั อาหารทีผ่ มพูดถึงต้องขึน้ มา อีกระดับ
(transform / แปลง)
หนึ่ง คือ ต้องวิจัยเรื่องที่จะทรานสฟอร์มสิ่งเหล่านี้ไปเป็นอาหาร		
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ท�ำหลายเรื่อง แต่ไม่ได้ทำ� เรื่องอาหาร ท�ำ
เรื่องใหญ่ๆ คอนเซอเวทีฟ ท�ำเป็นจุดๆ ไป ไม่ได้โฟกัส ประเทศไทยเราไม่มี
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รีเสิร์ชที่ใหญ่ยักษ์ เวลาผมน�ำนักวิทยาศาสตร์จาก research centre ของ
เนสท์เล่มาคุยกับนักวิทยาศาสตร์(integrate
ไทย ก็ม/ีแบูค่รณาการ
ที่ศาลายา,
เกษตร, จุฬาฯ แต่
)
ก็แค่เล็กๆ น้อยๆ ไม่สามารถอินทริเกรทในระยะยาวได้ ต้องตั้งเน็ตเวิร์คนัก
วิทยาศาสตร์ด้วยกัน เพราะความรู้เปลี่ยนตลอดเวลา ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ว่าท�ำ
คนเดียว ต่างประเทศมี network research ของมหาวิทยาลัยทั้งโลก ต้อง
มีการรู้จัก ต้องมีการ debate, peer preview ต้องมีการวิเคราะห์วิจารณ์
วิเคราะห์วินิจฉัยว่าถูกหรือเปล่า แต่ของเราไม่มี ซึ่งผมคิดว่าเป็นปัญหา จีน
ให้ความส�ำคัญเพราะต้องหาอาหารให้คน 1,200 ล้านคน สิงคโปร์ไม่ตอ้ งพูด
ถึง เขาโปรโมทตัวเองมานานแล้ว เพราะต้องการจะเป็น Knowledge Base
Country ตรงนั้นเป็นเรื่องของวิชั่น บ้านเราไม่ค่อยให้ความส�ำคัญเท่าไหร่

เรื่องที่จะคุยส่วนใหญ่จะเป็นเนสท์เล่ประเทศไทย ว่าที่มาที่ไปคือ
อะไร แล้วก็จะสอดแทรกเรือ่ งของการสนทนา เรือ่ งวัฒนธรรมองค์กรไปด้วย
ทุกวันนี้ เรามีโรงงานอยู่ประมาณ 6 แห่ง (แล้วแต่จะนับนะ เพราะในหนึ่ง
โรงงานของเรา มี 3 โรง ก็ก�ำลังจะกลายเป็น 8 โรง ภายในสิ้นปีนี้ มี original
office อยู่ที่เชียงใหม่ โคราช แล้วก็หาดใหญ่

(vision / วิสัยทัศน์)

ในภูมิภาคนี้ แบ่งเป็นมาร์เก็ตไป

(Indo-China)

เนสท์เล่ประเทศไทยเป็นเซ็นเตอร์ เรียกว่า อินโดไชน่า เราไม่
ได้ ดูแลประเทศเดียว แต่ดูแลทั้ง ไทย พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา โดยมี
ฐาน ปฏิบัติการใหญ่อยู่ที่นี่ ถ้ามองธุรกิจเนสท์เล่โดยรวมทั้งหมดในอินโด
ไชน่า ประเทศไทยเกือบ 90% เวียดนาม 12% (เวียดนามโตเร็วมาก จาก
5% ไปถึง 12%
ภายในเวลา 5 ปี) ในเวียดนามเองก็มีองค์กรของเนสท์เล่
(report)
อยู่ แต่ยังรีพอร์ทเข้ามาในประเทศไทย แต่ในลาวกับพม่าไม่มี ลาวกับ
กัมพูชาเคยมีโรงงาน แต่ตอนนี้ปิดไปแล้ว เพราะมีปัญหาหลายเรื่อง การ
ท�ำงานไม่ค่อยโปร่งใส ไม่สะดวกเท่าไหร่ก็เลยปิด ในลาวประชากรค่อนข้าง
น้อย ภูมิประเทศค่อนข้างยากที่จะสร้างโรงงานบนภูเขา ที่ส�ำคัญผู้บริโภคมี
ปริมาณน้อยเกินไป 6-7 ล้านคน ไปสร้างโรงงานที่นั่นจะไม่คุ้ม
(sanction / ลงโทษ)
พม่าเป็นประเทศต้องห้ามเพราะถูกแซงค์ชั่นอยู่ เป็น International Sanction ไม่ให้มีการลงทุน แต่สามารถส่งสินค้าเข้าไปขายได้
เนสท์เล่ก็เคารพตามแซงค์ชั่น ซึ่งจริงๆ แล้วเราก็ไม่ได้เห็นด้วย มักพูดกันว่า
เป็นแซงค์ชนั่ เพือ่ การลงโทษรัฐบาลทหารพม่า เพราะกดขีป่ ระชากร แต่ถาม
ว่าใครจะมาช่วยเหลือแซงค์ชั่นพวกนี้ พม่าปิดประเทศมา 40 กว่าปีแล้วนะ
เพราะฉะนั้น มันก็เป็นอะไรที่ดาบสองคม บางทีมันก็ดูดี ดูเท่
20
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มาดูประวัติของเนสท์เล่ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจ
เพราะว่าส่งผลหลายอย่างหรืออาจจะไม่ได้ส่งผลอะไร
แต่ยังไงก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรเนสท์เล่
เนสท์เล่เ(Henri
กิดขึน้ Nestlé)
ครัง้ แรกทีส่ วิตเซอร์แลนด์ เมือ่ ปี 1866 มี 2 บริษทั คู่
กัน บริษทั หนึง่ คือ อองรี เนสท์เล่ ในปี 1867 นักวิทยาศาสตร์ทคี่ ดิ ผลิตภัณฑ์
สมัยนั้นสวิสเป็นประเทศยากจน ด้อยพัฒนา มีอัตราการตายของเด็กทารก
ค่อนข้างเยอะ สมัยนั้นกว่าแม่จะให้นมลูกได้ เด็กก็ขาดสารอาหาร ท�ำให้มี
อัตราการเสียชีวิตสูง คุณอองรี เนสท์เล่ เลยคิดค้นพัฒนาผลิตภัณ(Cerelac)
ฑ์ขึ้นมา
ตัวนึงเป็นส่วนผสมระหว่างซีเรียลกับนม ใช้นมโค ทุกวันนี้ก็คือ ซีรีแล็ค ให้
เด็กทีไ่ ม่สามารถดืม่ นมแม่ทาน ผลิตภัณฑ์ตวั นีโ้ ด่งดังมากและขยายตัวไปยัง
ยุโรปอย่างรวดเร็ว
ขณะเดี
ยวกัน มีอีกบริษัทซึ่งไม่ได้เกี่ยวกัน ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 1866
(Anglo-Swiss Condense Milk)
ชื่อบริษัท แองโกล-สวิส คอนเดนส์ มิลท์ เป็นคนอเมริกันที่ไปตั้งรกรากที่
สวิตเซอร์แลนด์ แล้วตั้งโรงงานผลิตนมข้นหวานขึ้น เอาเทคโนโลยีไปจาก
อเมริกา ตีตลาดนมทั่วประเทศ สมัยก่อนไม่เหมือนสมัยนี้ ช่วงแรกๆ จะ
ขายอะไรก็ขายกันไปไม่ว่ากัน สมัยก่อนเขาเอานมข้นหวานให้เด็กกินก็เป็น
(formulate / คิด สร้าง)
สาเหตุทที่ �ำให้เด็กตาย ซึง่ ต่างกับเนสท์เล่ทใี่ ช้วทิ ยาศาสตร์ฟอร์มเู ลตอาหาร
กลับมาที่ เนสท์เล่ให้ความส�ำคัญกับรีเสิรช์ เพราะจากรากเหง้าแรกเริม่ เดิมที
ผลิตภัณฑ์แรกก็มาจากรีเสิรช์ จึงกลายมาเป็นเรือ่ งของการ รีเสิรช์ แล้วก็เป็น
เรื่องของความรู้
ตอนแรกก็ต่างฝ่ายต่างอยู่กันมาสิบกว่าปี ผลิตขายกันไปเรื่อยๆ
จนตลาดเริ่มเล็กลง สุดท้ายเจ๊งทั้งคู่ ในที่สุดก็ยุบรวมกันเมื่อปี 1905 กลาย
เป็นเนสท์เล่ปัจจุบัน เนสท์เล่จึงมี 2 รากแต่มาจากสวิสทั้งคู่
ก่อนปี 1900 เนสท์เล่ตั้งโรงงานผลิตในหลายประเทศทั่วโลก มีที่
อเมริกา อังกฤษ ที่ออสเตรเลียด้วย ตอนปี 1903 มาอยู่ที่ฟิลิปปินส์เกือบ
100 ปีแล้ว มาเลเซียสัก 80 ปีได้ ส่วนประเทศไทยนี่รุ่นหลังๆ ทีนี้ก็ส่งผล
หลายอย่าง ลองนึกสภาพ 100 ปีที่แล้ว อีเมล แฟ็กซ์ก็ไม่มี โทรเลขหายาก
แพงด้วย
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สมัยก่อน คุยกับคนทีเ่ คยท�ำงานกับเนสท์เล่ในเมืองไทยมา 40 กว่า
ปี เขาบอกว่า ส�ำนักงานใหญ่ที่สวิตเซอร์แลนด์อยากจะสั่งงานอะไร ก็เขียน
เป็นจดหมายลงเรือมาประมาณ 2 เดือน (เครื่องบินยังไม่มี) กว่าค�ำสั่งจะมา
ถึงเมืองไทยก็ประมาณ 2 เดือน รอตอบกลับอีก 2 เดือน ใช้เวลาส่งกลับไปอีก
2 เดือน รวมเป็น 6 เดือน ครึ่งปีพอดี แล้วในระยะเวลา 6 เดือนที่ว่านั้นเกิด
อะไรขึน้ บ้าง ไอ้ทสี่ งั่ ก็ทำ� เสร็จหมดแล้ว อาจตรงหรือไม่ ตรงค�ำสัง่ บ้างก็วา่ กัน
ไป แต่ว่ามันส่งผลส�ำคัญอย่างนึงคือ มันส่งผลให้เนสท์เล่ให้ความส�ำคัญกับ
มาร์เก็ตสูงมาก ให้อำ� นาจการตัดสินใจอยูก่ บั มาร์เก็ตสูง มาก เพราะว่าสภาพ
ในการพัฒนาองค์กรจะเป็นอย่างไร มันไม่สามารถทีจ่ ะมานัง่ สัง่ เธอท�ำอย่าง
เธอท�ำอย่างนีใ้ นรายละเอียดได้ นีเ่ ป็นข้อ(center
แตกต่base)
าง ระหว่างเนสท์เล่กบั บริษทั
ทัว่ ไป ทุกวันนี้ บริษทั ส่วนใหญ่ยงั เป็นเซ็นเตอร์ เบส คือรับค�ำสัง่ โดยตรงจาก
ส�ำนักงานใหญ่ มานิวยอร์ก มาแอตแลนต้า มาจากโตเกียว ญี่ปุ่นนี้ตัวดีเลย
อเมริกันก็ใกล้เคียง
แต่เนสท์เล่ไม่ใช่ การตัดสินใจอยู่ที่นี่ ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้น

Henri Nestlé
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ทุกปีเราจะท�ำแผนธุรกิจ เรียกว่า Market
Business Strategy (MBS) ไม่ได้ท�ำทุกปีนะ ท�ำ 3-4 ปีต่อ
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ครั้ง ท�ำว่าในอีก 10 ปีข้างหน้าเรามองว่าประเทศไทยจะเป็นอย่างไร ในแง่
ธุรกิจ อีก 10 ปี ข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น เปิดวิชั่น แล้วก็มีการเช็คตรงกลาง
ระหว่าง 3 ปี 5 ปี จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับวิชั่นนี้ รายละเอียดก็จะค่อยๆ
เปลี่ยนไป มีอะไรๆ มากขึ้น ก็กลายเป็นแผนปฏิบัติงาน คือ Operation
Plan
เนสท์เล่วาง Operation Plan ยอดขายเท่านี้จะขายแบบนี้ แบบ
นัน้ แบบโน้น สวิตเซอร์แลนด์ไม่ตอ้ งมายุง่ เลย คุณจะท�ำยังไงก็ได้ขนึ้ อยูก่ บั คุณ
เขาให้อ�ำนาจการตัดสินใจอยูท่ นี่ ี่ ทางโน้นแนะน�ำได้ แต่อ�ำนาจการตัดสินใจ
อยูท่ นี่ ี่ ตอนนีก้ เ็ ริม่ เปลีย่ นบ้าง เพราะโลกาภิวฒ
ั น์เข้ามา บางเรือ่ งก็ดงึ กลับไป
ให้ที่โน่นดู อย่างลักษณะของแบรนด์ ตราสินค้า ฯลฯ ก็อย่าไปปรับเปลี่ยน
มาก ต้องมีลักษณะใกล้เคียงกัน แต่ว่าในแง่ของ Business Brand อยู่ที่นี่
ฉะนั้นมันส่งผลอะไรบ้าง ...หลายเรื่อง
เรื่องที่หนึ่ง ส่งผลว่าองค์กรเนสท์เล่ในแต่ละประเทศที
่สุดแล้ว
(community / ชุมชน)
ต้องมองตัวเองว่า เราอยู่ในประเทศหนึ่ง เราก็เป็นส่วนหนึ่งของคอมมิวนิตี้
เดียวกัน เพราะการตัดสินใจ base on ground ของประเทศนั้นๆ เนสท์เล่
ค่อนข้างมีการพัฒนาชัดเจนที่จะมองว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของคอมมิวนิตี้
ในหลายประเทศเขานึกว่าเนสท์เล่เป็นบริษัทของประเทศเขาด้วยซ�้ำ
อเมริกาก็น(Carnation)
ึกว่าเนสท์เล่เป็นของอเมริกา จนกระทั่งปี 1985
เนสท์
เล่ไปซื้อกิจการคาร์เนชั่นซึ่งเป็นบริษัทของอเมริกา ตอนนั้นเป็นการ
(takeover)
เทคโอเวอร์ที่ใหญ่มาก 3 พันล้านเหรียญ
เนสท์เล่ทฟี่ ลิ ปิ ปินส์กค็ ดิ ว่าเนสท์เล่ทนี่ นั่ เป็นของฟิลปิ ปินส์ เพราะ
ตั้งมาเกือบ 100 ปีแล้ว ตรงนี้ก็ส่งผลส�ำคัญต่อหลายๆ เรื่อง ในแง่ของการ
ตัดสินใจ วิธีการท�ำงาน เรื่องนโยบายทางสังคม
เราถือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของคอมมิวนิตี้ เพราะฉะนั้นตรงนี้จะ
มีผลต่อการตัดสินใจ ขณะเดียวกัน ในแง่ของการด�ำเนินการธุรกิจก็เป็น
Advantage ไม่ใช่เพราะว่าไปอยูใ่ นหลายประเทศ แต่เพราะการอยูใ่ นหลาย
ประเทศท�ำให้เรารูจ้ กั ผูบ้ ริโภคของแต่ละประเทศค่อนข้างดี เรารูว้ า่ ผูบ้ ริโภค
แต่ละประเทศชอบอะไร ไม่ชอบอะไร ความเชื่อของแต่ละประเทศคืออะไร
อะไรที่ควรเลี่ยง อะไรที่ไม่ควรเลี่ยง

คำ�ถาม :
แล้วอย่างนี้ ส่วนแบ่งกำ�ไรเป็นยังไง
คุณนภดล สวิสเอาไปหมดเลยครับ เพราะเนสท์เล่เป็นบริษัทมหาชน
100% เนสท์เล่ไม่มีแฟมิลี่ถือหุ้นเลย ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดของเนสท์เล่ที่สวิต
เซอร์แลนด์ถือหุ้นไม่เกิน 3% และมีข้อห้ามไม่ให้ใครถือหุ้นเกิน 3% เพราะ
ต้องการอิสระในนโยบาย
เนสท์เล่ค้าขายกับอิสราเอล แล้วก็ขายกับอาหรับ ก็จะโดนพวก
(boycott / คว่ำ�บาตร)
อาหรับบอยคอต พร้อมกับโดยพวกอิสราเอลบอยคอต แต่ว่าอเมริกาก็อยู่
ได้ เหมือนเนสท์เล่ประเทศไทยที่เสื้อเหลืองก็บอยคอต เสื(distributor
้อแดงก็บ/อยคอต
ตัวแทนจำ�หน่าย)
(หัวเราะกัน) เราไม่ได้สนับสนุนเขานะ แต่เขาไปซือ้ น�ำ้ หรือดิสทริบวิ เตอร์ของ
เรา เอาไปให้กไ็ ม่รู้ ก็เอาน�้ำเราไปกิน กาแฟเราไปกินกัน ช่วงสมัยทีค่ ณ
ุ สมัคร
จะลง แล้วคุณสมชายจะขึน้ ภายในพรรคก็ไม่คอ่ ยชัดเจน ฝ่ายเหลืองก็ดเี ลย์
กันอยู่ ก็มีข่าวออกทีวีใกล้ๆ กัน ทีวีโฟกัสฝ่ายเหลืองก็เห็นน�้ำ ฝ่ายเหลืองก็
กินกันอยู่ อีกฉากนึงข่าวนึง ฝ่ายแดงก็จดั แถลงข่าวทีป่ ระชุมโรงแรมอะไรซัก
อย่าง บนโต๊ะก็มีน�้ำเราเหมือนกัน ก็ดีเหมือนกัน เป็นคาแรคเตอร์พิเศษมั้ง

สวิสถือมากเรื่อง political conflict ฉะนั้น
กฏกติกาของเนสท์เล่ข้อนึง ก็คือ ห้ามเข้าไปวุ่นวาย
เรื่องการเมืองเด็ดขาด แล้วก็ส่งผลอีกหลายเรื่อง
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในแง่ของ tolerant ต่อ different
culture
ปี 1947 เราถึงได้มีองค์กร มีบริษัทเทรดดิ้ง เกิดขึ้นมาในประเทศ
ชื่อบริษัท โกแอง สยาม คำ�ว่า โกแอง มาจาก ภาษาฝรั่งเศส กลู ดิ เนสท์เล่
เดอ สยาม ตอนนั้นเป็นยุคสงครามโลก

25

คำ�ถาม :
เนสท์เล่ใช้ภาษาฝรั่งเศสหรือเปล่า
คุณนภดล สมัยก่อนใช้ เพราะเนสท์เล่สำ�นักงานใหญ่ฝั่งอองรี เนสท์เล่อยู่
ที่เมืองเว่
เว้ เป็นเขตฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์มี 3-4 ภาษา ภาษาเยอรมัน
(Vevey)
ใหญ่สุด 60% รองลงมาคือภาษาฝรั่งเศส 20-30% อิตาลีประมาณ 10% ที่
เหลือเป็นภาษาเล็กๆ ซึ่งมีอยู่ในหุบเขา ทางการสวิสถือว่ามี 3-4 ภาษา ถ้า
ไปเที่ยวสวิสจะเห็นป้ายรถเมล์หรือป้ายอื่นๆ ก็มี 3-4 ภาษา ที่สวิสถือเรื่อง
ของ balance culture ต้องยอมรับทุกคน สิง่ นีก่ ต็ ดิ มาเป็นนิสยั ของเนสท์เล่
ด้วยว่าต้องรับรู้รับทราบว่าแตกต่างกันในการทำ�งาน
เนสท์เล่อายุ 100 กว่าปีแล้ว ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะ ผ่าน
สงครามโลกมาแล้ว 2 หน ผ่านวิกฤติเศรษฐกิจมาเป็นไม่รู้กี่ที ก็มีหนังค่อน
ข้างหนาพอสมควรทีจ่ ะชนกับสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงตลอดเวลา รูว้ ธิ ี
จัดการกับเศรษฐกิจฝืดเคืองว่าจะทำ�ยังไง ภาวะสงคราม กลางเมืองจะทำ�ยัง
ไง จะจัดการยังไง จะบริหารยั
งไง สิง่ เหล่านีส้ ว่ นนึงอาจมาจากรากฐานทีเ่ ล่า
(local security)
ให้ฟัง เราเน้นเรื่องการเป็นโลคัล ซีเคียวริตี้ รู้จักประเทศที่เราอยู่ เราจึงค่อน
ข้าง เน้นซีเคียวริตี้กับเรื่องต่างๆ เหล่านี้ว่าจะเป็นยังไง
		

คำ�ถาม :
ดีทแฮล์มคือใคร
(trading firm)

คุณนภดล ดีทแฮล์มเป็นบริษทั สวิสเหมือนกัน เป็นบริษทั เทรดดิง้ เฟิรม์ คือ
ไม่ได้ผลิตสินค้าเอง แต่รบั จ้างขาย รับจ้างทำ�การตลาด ทำ�การโฆษณา สินค้า
เขามีตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือรบ มีทุกอย่าง เช่น รถแทรคเตอร์ รถไถ เครื่อง
มือเครื่องจักร อาหาร ยา ช็อกโกแลต มีลูกค้าเป็นร้อยๆ ใหญ่มาก ดีทแฮล์ม
เป็นบริษทั สวิสก็จริง แต่ธรุ กิจทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของดีทแฮล์มอยูท่ ปี่ ระเทศ ไทย ดีท
แฮล์มประเทศไทยใหญ่ทสี่ ดุ ในดีทแฮล์มด้วยกัน แล้วก็มที ฟี่ ลิ ปิ ปินส์ มาเลเซีย
นอกจากนัน้ ก็ยงั มีไปทำ�ทัวร์พวกท่องเทีย่ ว แต่ตอนนีเ้ ปลีย่ นชือ่ แล้ว ไม่แน่ใจ
ว่าใช้ชื่ออะไรในปัจจุบัน เพราะเปลี่ยนเจ้าของ อายุเขาก็ร้อยกว่าปี แล้วเช่น
กัน ทีนี้เราก็ให้ดีทแฮล์มขายตั้งแต่ปี 1972 พอปี 1973 ก็ตั้ง โรงงานกาแฟ
ความจริงมีอยู่แล้วแต่ไม่ประสบความสำ�เร็จ เขาก็มาชวน ไปหุ้นกัน ก็ร่วม
หุ้นแล้วนำ�เทคโนโลยีเข้าไป

โรงงานแรกของเนสท์เล่ตั้งขึ้นในปี 1967

ตอนมาทีแรกก็กล้าๆ กลัวๆ ไม่กล้ามาเต็มที่ โรงงานแรกตั้งแบบ
หุ้นส่วน 3 ขา คือ 1. เนสท์เล่ 2. คาร์เนชั่น 3. เบอร์นิเฮล (เจ้าของตราหมี)
ต่อมาซือ้ กิจการของเบอร์นเิ ฮลท์จากเยอรมัน เนสท์เล่กเ็ ลยมี 2 ขา ใน 3 ขา
หลังจากนั้นคาร์เนชั่นขอถอนตัว สุดท้ายเนสท์เล่ก็เลยเป็นยูไนเต็ด เพราะ
เป็นการรวมหุ้นกันเป็นยูไนเต็ดเลยคงชื่อไว้ เพิ่งมาเปลี่ยนเป็นเนสท์เล่
แต่ผลก็ตกกับเรานิดหน่อย เพราะนมตราหมีเป็(Diethelm)
นนมที่มีชื่อเสียง มีคู่แข่ง
และเราไม่ได้ขายเอง ตอนนั้นนมตราหมีขายโดยดีทแฮล์ม และผลิตภัณฑ์
ทั้งหมดก็ให้ดีทแฮล์มขาย เวลานั้นเลยยังไม่มีองค์กรแบบที่เราเห็นทุกวันนี้
ในประเทศไทยมีแต่โรงงาน
26
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บั ง เอิ ญ ว่ า เนสกาแฟเป็ น เทคโนโลยี ที่
เนสท์เล่คิดขึ้นมาเอง

ตั้ ง แต่ ปี 1938 เกิ ด จากคำ�ร้ อ งขอของรั ฐ บาลบราซิ ล
เนสท์เล่ที่บราซิลจึงใหญ่มาก น่าจะอันดับต้นๆ อายุร้อยกว่าปี
บราซิลบอกว่า “กาแฟล้นเหลือเกิน ช่วยหาวิธีทำ�ให้หน่อย” สมัย
ก่อน กาแฟกินได้วธิ เี ดียว คือการคัว่ แบบโบราณ บราซิลก็บอกให้เรา
ช่วยหาเทคโนโลยีไปช่วยเขาหน่อย ทางเนสท์เล่กเ็ ลยไปคิดค้นหาวิธี
หลายวิธกี ว่าจะได้เป็นเนสกาแฟขึน้ มา เพราะฉะนัน้ เทคโนโลยีตวั นี้
จึงเป็นเทคโนโลยีที่เนสท์เล่คิดขึ้นมาเอง

คิดค้นเสร็จเกิดอะไรขึ้น
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เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 เนสท์เล่โดนสหรัฐอเมริกาบังคับ
ให้เปิดเผยเทคโนโลยี เพราะต้องการเอาไปผลิตให้ทหารอเมริกัน
มอง ในแง่หนึ่งเหมือนกับเสียเทคโนโลยีไป แต่ถ้ามองในอีกแง่หนึ่ง
ก็ทำ�ให้กาแฟสำ�เร็จรูปเป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้น ทหารอเมริกัน
ที่ไปรบสมัยก่อนมีกาแฟสำ�เร็จรูปติดกระเป๋าไปด้วย ทำ�ให้ไม่ง่วงไม่
หลับยาวกระปรี้กระเปร่ามากยิ่งขึ้น ก็ทำ�ให้กาแฟเป็นที่รู้จัก
ต่ อ มาซื้ อ โรงงานเล็ ก ๆ เป็ น บริ ษั ท ของศรี ลั ง กา ผลิ ต
ช็อกโกแลตยี่ห้อ “เพื่อน” (ตอนนี้ไม่มีแล้ว) ซื้อโรงงานมาแล้วขยาย
กิจการมาเรื่อยๆ
พอปี 1975 ซื้อกิจการของคาร์เนชั่น การซื้อกิจการของ
คาร์เนชั่นน่าสนใจ เพราะเกี่ยวข้องกับเรื่อง Corporate Identity
คาร์เนชัน่ เป็นบริษทั ส่วนตัว เจ้าของอายุมาก แล้วแกก็อยากจะขาย
และก็
คดิ ไว้แล้วว่าถ้าจะขายก็จะขายให้เนสท์เล่ เพราะว่าเป็นบริษทั
(value / คุณค่า มูลค่า ประโยชน์ ความสำ�คัญ)
ทีม่ แี วลูใ่ กล้เคียงกับทีค่ าร์เนชัน่ คิดและทำ� คุยกันทางโทรศัพท์ ตกลง
ซื้อขายกันทางโทรศัพท์ ไปดูกิจการแล้วก็ซื้อง่ายๆ แต่ว่านี่เป็นเรื่อง
สำ�คัญ เพราะทุกครั้งที่เนสท์เล่ซื้อกิจการ เรื่องของผลประกอบการ
ของบริษัทเป้าหมายที่เราจะไปซื้อก็เป็นเรื่องนึง แต่อีกเรื่องที่ต้องดู
(blend / ผสม)
ทุกครั้ง คือวัฒนธรรมองค์กรว่าคืออะไร สามารถที่จะเอามาเบลนด์
กับเนสท์เล่ได้ไหม หรือห่างไกลกันจนเกินความสามารถ

มีคำ�พูดนึงในกลุ่มของคนที่ดูแลการซื้อขายกิจการหรือที่เรียก
(fail / ล้มเหลว)
ว่า เทคโอเวอร์ ว่าร้อยละ 80 เฟลหรือไม่ได้อย่างที่คิด ปกติเวลาตั้งโจทย์ที่
จะซื้อบริษัท เราก็คิดว่าจะเอาไปทำ�อะไรต่อไป เช่น บริษัทนี้สามารถไปต่อ
ยอด ส่วนใหญ่ที่เฟลเพราะไม่ได้ดูเรื่อง Cultural Base เพราะการมาจาก
คน 2 กลุ่ม ซึ่งมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เหมือนคนจะแต่งงานกันน่ะ ถ้า
จะแต่งกับคนต่างชาติจะอยูไ่ ด้รเึ ปล่า ก็มบี างอย่างทีบ่ อกว่าสามารถปรับตัว
เข้าหากันได้มากแค่ไหน องค์กรนัน้ มี Cultural Tolerant คือ ความอดทน มี
ความยืดหยุน่ ในการยอมรับความแตกต่างกันได้มากน้อยแค่ไหน ยิง่ มีความ
ยืดหยุน่ มาก ก็ยงิ่ ส่งผลให้การแต่งงานนัน้ มีโอกาสประสบความสำ�เร็จมากยิง่
ขึ้น ไม่ 100% หรอกนะ แต่ก็มีโอกาสมากยิ่งขึ้น
ลุงอ๋อย เคยมีคนแปลไว้วา่ ความสามารถทีจ่ ะทนได้ คือความทนก็เกีย่ วกับ
ความสามารถด้วย เขาก็เลยใช้คำ�ว่า ความสามารถ ดูแล้วเป็นบวกหน่อย ที่
จะทนร้อนทนหนาว ทนคัลเจอร์ที่แตกต่างกันได้
คุณนภดล คาร์เนชั่นก็เลยมาร่วมกับเนสท์เล่ เมื่อปี 1985

คำ�ถาม :
ทำ�ไมคาร์เนชั่นถึงกลายเป็นน้ำ�มันปาล์มไปได้
เข้าใจว่าเมื่อก่อนเป็นนม
(cool cream)

คุณนภดล คือนมข้นหวานมีหลายระดับ มีนมที่เราเรียกว่า คูล ครีม เป็น
นมที่ใช้มันเนยและมันจากนมเต็มที่ ตอนนี้ประเทศไทยมียี่ห้อเดียว คือตรา
หมี แต่ราคาแพงมาก เพราะไขมันเนยแพงจึงเอาไขมันอ่อนแทน ด้วยไขมัน
พืช อย่างเมืองไทยก็ใช้ปาล์มเป็นหลัก จะไม่เรียกนมข้นหวาน เรียกนมข้นไข
มันแปลงสำ�เร็จรูป ชื่อก็หลากหลายที่เขียน แล้วไม่มีใครเข้าใจ ประเทศไทย
ตามกฎหมายเรียก “นมข้นดัดแปลงไขมันไม่หวานคืนรูป”
คิทแคทที่ท�ำในยูเครนใช้ไขมันนม แต่ไขมันนมมีปัญหาคือไม่ทน
ความร้อน ละลายง่าย ใส่กระเป๋าก็เละแล้ว ไขมันที่ท�ำคิทแคทในมาเลเซีย
ใช้ไขมันปาล์มก็ทนความร้อนดีขนึ้ รสชาติกต็ า่ งกัน คิทแคททีญ
่ ปี่ นุ่ ก็ใช้ไขมัน
นม ขึ้นอยู่กับอากาศ
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คำ�ถาม :
วัฒนธรรมองค์กรเป็นยังไง
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คุณนภดล มันควรจะเป็นยังไง หรือว่าเป็นมายังไง ต้องตั้งคำ�ถามก่อนว่า
วัฒนธรรมคืออะไร
นี่ความเห็นส่วนตัวนะ ไม่เคยได้ศึกษาเรื่องนี้โดยตรง ผมเชื่อว่า
วัฒนธรรมเป็นสิ่งมีชีวิต เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม อย่าง Hatch-U ก็มา
จากหลายทีห่ ลายทางแล้วมารวมกันอยู่ ก็มจี ดุ ทีเ่ ราอ้างอิงในกรอบความคิด
ของเราจากหลายที่หลายคน คือ(interaction
เรามีโลกทั/ ปฏิ
ศน์สัมแพับบนี
้ 20 คนก็ 20 แบบ พอ
นธ์)
มนุษย์เริ่มมาอยู่ด้วยกัน มันก็มีอินเตอร์แอคชั่นซึ่งกันและกัน คนนี้ท�ำแบบ
นั้น คนนั้นท�ำแบบโน้น คนนี้บอกฉันชอบแบบนี้ คนนั้นบอกฉันไม่ชอบ แต่
ทุกอย่างมีหนทางตามเวลา เวลาผ่านไปก็เริ่มตกผลึกในสังคมนั้น แต่สังคม
Hatch-U อาจจะมองไม่คอ่ ยเห็นเท่าไหร่เพราะไม่ได้เจอกันตลอดเวลา แล้ว
ระยะเวลาสั้นด้วย
ถ้าลองนึกถึงหมูบ่ า้ นซึง่ อยูก่ นั มา 10 ปี 100 ปี ก็มอี นิ เตอร์แอคชัน่
ของผู้คนในหมู่บ้านเป็นแบบไหน การท�ำแบบนี้คนในหมู่บ้านยอมรับหรือ
ไม่ยอมรับ ก็เป็นสิ่งที่ผมเรียกว่า วัฒนธรรมของการอยู่ร่วมกั(input
น ที/่ผป้มบอกว่
า
อนข้อมูล)
มันเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา มีอินพุทใหม่ๆ เข้ามา
มีคนนอกย้ายเข้ามา แต่งงานมีสะใภ้มเี ขยเข้ามาในหมูบ่ า้ นก็มคี นทีม่ แี นวคิด
ใหม่ๆ มันก็เกิดอินเตอร์แอคชั่นใหม่ๆ ผ่านไปๆ วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นมาใหม่
จะเป็นที่ยอมรับหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับผู้คนในหมู่บ้านว่าจะยอมรับหรือไม่ ดัง
นัน้ ก็จะเกิดวัฒนธรรมทีล่ ม้ หายตายจากไป ก็คอื วัฒนธรรมทีผ่ คู้ นไม่ยอมรับ
แล้วกับวัฒนธรรมที่ยังเป็นอยู่ ณ เวลานั้น
ในความคิดผม ทุกสิง่ ทุกอย่างมันยืนอยูบ่ นเส้นของเวลา เวลาเดิน
ไปเรือ่ ยๆ สิง่ ทีบ่ อกว่าใช่วนั นี้ อีก 10 ปีขา้ งหน้าอาจไม่ใช่อาจไม่เป็นทีย่ อมรับ
แล้ว ฉะนั้นในความคิดผม ซึ(sensitive
่งต้องบอกว่
าส่วนตัวมากๆ เพราะว่าเวลาที่เรา
/ อ่อนไหว)
พูดเรื่องวัฒนธรรม บางครั้งเซนส์ซิทีฟ บางครั้งเราบอกว่
าไม่ได้หรอกนี่เป็น
(conflict / ขัดแย้ง)
วัฒนธรรมไทยต้องเก็บรักษาไว้ ซึ่งผมค่อนข้างมีคอนฟลิคท์ในใจนิดหน่อย
ว่าจะเก็บไว้ให้ใครดู
สมมติเราถามตัวเองก่อน ลองนึกว่าในวันนึงๆ เราทำ�อะไรบ้าง
ถ้าเราตอบตัวเองว่าเราต้องอย่างนี้ เพราะมันเคยทำ�ตามกันมา มันคือ

วัฒนธรรมแบบหนึ่ง นี่เป็นสิ่งที่ผมใช้ดูว่าวัฒนธรรมนั้นจะอยู่หรือจะตาย
ต้องตอบให้ได้ว่า “ทำ�ทำ�ไม” ถ้าตอบได้แต่เพียงว่าทำ�เพราะเคยทำ�ตามกัน
มา แต่คุณไม่เข้าใจว่ามันมีไว้เพื่ออะไร ถ้าคุณไม่เข้าใจแล้ว การทำ�มันต่อไป
ก็จะหมดคุณค่าในตัวเอง เมือ่ เวลาผ่านไป ถึงเวลาคุณมีลกู คุณอาจจะไม่สอน
ให้ลกู ทำ� เพราะว่าก็ไม่รจู้ ะอธิบายยังไง ถ้าไม่มที มี่ าทีไ่ ปมันก็จะตายไป อย่าง
ผมนี่ 75% เป็นคนจีนคำ�นวณจากคณิตศาสตร์จากหลายสาขา (หัวเราะกัน)
แต่ที่บ้านไม่เคยไหว้ตรุษจีน นิสัยไม่ดีนะ แต่ญาติพี่น้องลุงป้า น้าอาเค้ายัง
ไหว้กันอยู่

กลับมาที่ “วัฒนธรรม” คืออะไร

คาร์เนชั่นเป็นบริษัทแรกที่เนสท์เล่ซื้อนะ จำ�ได้ไหมที่บอกว่า 2
บริษัทเจ๊งแข่งกันไม่ไหวก็เลยรวมกันซะ ก็เป็นวัฒนธรรมละ วัฒนธรรมของ
อองรีกับวัฒนธรรมของแองโกล-สวิสไม่เหมือนกันนะ เพราะอองรี เนสท์เล่
มาจากฝั่งฝรั่งเศส แองโกล-สวิสอยู่ฝั่งเยอรมัน
(ingredient / ส่วนผสม)
ผมชอบมองว่าเนสท์เล่เป็นหม้อใบใหญ่ๆ ที่มีอินกรีเดียนท์ใหม่ๆ
ใส่เข้าไปอยู่เรื่อย บางครั้งก็เป็นอินกรีเดียนท์ก้อนใหญ่ ก้อนคาร์เนชั่น บาง
ครั้งก็เป็นอินกรีเดียนท์ก้อนเล็ก ก็เคี่ยวกันไปเรื่อยๆ แต่ทั้งหมดต้องยืนอยู่
บนรากเหง้าเดิม เพราะบริ
ษัทพ่อแม่ก็ยังอยู่ ยังไงคนของเนสท์เล่ก็ยังเป็น
(exhibition / นิทรรศการ)
คนส่วนใหญ่ กระทัง่ การจัดเอ็กซ์ซบิ ชิ นั่ คนของเนสท์เล่กต็ อ้ งใหญ่กว่าคนของ
บริษัทอื่นที่เข้ามา ฉะนั้นการกลมกลืนหรือวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปก็ไม่
ได้น่าตกใจ แต่ว่า surviving culture ก็เป็นเรื่องนึงที่จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ

เนสท์เล่วันนี้กับสมัยที่ผมร่วมงานเมื่อ 23 ปี
ก่อน foundation เหมือนกัน แต่แนวคิดหลายอย่าง
เปลี่ยนไป ตอนผมจอยเนสท์เล่ เมื่อ 23 ปีก่อน
เนสท์เล่เป็นบริษทั ทีค่ อนเซอเวทีฟ ไม่คอ่ ยพูดถึงตัวเอง
เพราะสมัยก่อนเขาบอกว่า สุภาพบุรุษมักไม่พูดถึงตัว
เอง มีอะไรก็เก็บเอาไว้ในใจ ก้มหน้าก้มตาท�ำไป สักวัน
หนึ่งจะมีคนเห็นเอง วันนี้ไม่ได้ แล้วต้องพูดมากขึ้น
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ขณะเดียวกัน การพูดมากขึ้นก็ เปิดโอกาสให้เราฟัง
มากขึ้น ได้คอมเมนท์มากขึ้นด้วย
ฉะนัน้ วัฒนธรรมก็เปลีย่ นไป แต่ยนื อยูบ่ นพืน้ ฐานของ core value
พอหลายๆ core value เปลีย่ น ก็ทำ�ให้เริม่ แข็งแรงขึน้ บางครัง้ การทำ� ศึกษา
ว่าวัฒนธรรมของคุณแข็งแรงหรือเปล่า ถ้ามีอนิ กรีเดียนท์ใหม่ใส่เข้า ไป แล้ว
ถ้าอินกรีเดียนท์ใหม่แข็งแรงกว่า ก็จะมีกรณีที่วัฒนธรรมเดิมมันดีอยู่ ก็เป็น
ตัวบ่งชี้ว่าวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่ดีจริง แล้วหรือเปล่า
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ลุงอ๋อย วัฒนธรรมเป็นคำ�ที่ครอบคลุม เป็นคำ�ที่ค่อนข้างใหญ่ ถ้ามองใน
มุมบริษัทเอง วัฒนาหรือพัฒนาก็คือการเปลี่ยนแปลง แต่ไม่ใช่การเปลี่ยน
แปลงที่ไร้ทิศไร้ทาง ธรรมในที่นี้ก็คือธรรมชาติ ธรรมชาติในที่นี้ไม่ใช่ต้นไม้
นก แสงแดด มันมีอีกหลายๆ อย่างที่เป็นลักษณะทางนามธรรมหรือเป็น
ลักษณะที่เป็นพฤติกรรมด้วย
การอธิบายจากพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน คำ�พวกนี้ที่ความ
หมายใกล้เคียงกัน ที่ผมสรุปเพื่อให้เข้าใจกันว่า มีลักษณะอย่างไร ก็พูดถึง
องค์ประกอบด้วย เช่น การเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนไปจะมีจุดหมาย
สมมติว่าเป็นกลุ่ม ก็จะมีเป้าหมายเดียวกัน มีความเชื่อเดียวกัน สมมติอย่าง
เราจะไปซือ้ อาหารมาทำ�กินกัน คนหนึง่ ไม่กนิ หมู คนหนึง่ กินแต่หมู ก็จะเกิด
การไปด้วยกันไม่ได้ จนวันนึงก็เกิดตกลงกันได้ว่า เอาล่ะ หมู 10% ผัก 20%
หรือ 80% เอาล่ะยอมกันได้ มันได้เกิดการหลอมรวมกัน แล้วเอาอันนั้นมา
เป็นลักษณะหรือข้อกำ�หนดที่ตกลงกันได้
สมมติอย่างเรามาจากต่างสถาบันกัน ก็มีการบ่มเพาะบางอย่างที่
แตกต่างกัน อันนี้เป็นธรรมดา แต่พอเรามามีกิจกรรมร่วมกัน สิ่งหนึ่งที่เป็น
ความพ้องกันนั่นคือเป้าหมาย เราแต่ละคนมีเป้าหมายอยากจะมาเรียนรู้
อะไรที่มันแตกต่างออกไป อันนี้ก็เป็นเป้าหมายที่มารวมกันได้ แต่เราแต่ง
ตัว ไม่เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นในความหมายที่เต้ถามถึงวัฒนธรรมองค์กร แล้วไป
พูดเรื่องวัฒนธรรมการมอง คำ�ว่าวัฒนธรรมคำ�เดียวกัน แต่ตัวบริบทที่มา
ประกอบต่างกัน เรารู้จักคำ�คำ�นี้ ที่ลุงบอกว่าเป็นคำ�ใหญ่ เนื่องจากมัน
ครอบคลุมอะไรหลายอย่าง เพือ่ การเปลีย่ นแปลงร่วมกัน อย่างเราหรือพวก

ที่บอกว่า พอพูดถึงวัฒนธรรมก็จะนึกถึงสมัยอยุธยา เราต้องขยายความ
หรือวงเล็บไว้ด้วยว่าวัฒนธรรมยุคไหน บางทีมันใช้กับตอนนี้ไม่ได้ ถ้าบอก
ว่าอยากจะเอาตรงนั้นมาใช้ เราต้องดูว่าคาดผ้าเตี่ยวกันได้ไหม หรือการที่ผู้
หญิงใส่เฉพาะท่อนล่าง ท่อนบนก็ปล่อยไม่ตอ้ งปิดบังจะได้ไหม ก็เริม่ เปลีย่ น
วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามา นานเข้าก็มีการปรับแต่ง
สมัยนี้พวกดาราใช้คำ�ว่า “วัฒนธรรมฮิปฮอป” แปลว่าอะไร แต่
เรารู้จักแล้ว ก็คือเอาโน่นเอานี่มาใส่ เวลาพูดอาจจะมีติดอ่างหน่อยๆ มัน
เป็นส่วนประกอบที่แสดงว่า อ้อ อันนี้ก็มีคาแรคเตอร์หรือวัฒนธรรมแบบ
ฮิปฮอป
พอประมาณ อยากให้เห็นภาพว่าคำ�นีเ้ ป็นคำ�ใหญ่และไม่อยากให้
เราได้ยึดติดเฉพาะกับอะไร แต่ที่แน่ๆ มันเป็นจุดที่จะต้องไปด้วยกันและจะ
ต้องมีการปรับตัว”
คุณนภดล ใกล้เคียงนะและจริงๆ แล้วก็สำ�คัญ เพราะเนสท์เล่วางไว้เป็นก
ฏกติกามารยาททางแนวคิด เหมือนเป็นสุภาษิตภายในของเนสท์เล่นะ ซึ่ง
บอกว่า

เนสท์เล่เป็น บริษัทที่เชื่อเรื่องของ evolution
แต่ไม่เชื่อเรื่องของ revolution
evolution ก็คือ การเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปแบบมี
วิวัฒนาการในตัวเอง ไม่ใช่อยู่ๆ เศรษฐกิจไม่ดีแล้วตัดคน 5,000 คน คุณจะ
(trim / ตัด)
ไม่มีวันได้ยินเนสท์เล่พูดอย่างนี้ อะไรที่ไม่ดี ถ้าจ�ำเป็นต้องทริมมันต้องทริม
มานานแล้ว ถ้าจะเอาคนออกเพราะมีคนมากเกินไปก็คงเป็นเพราะการ
ด�ำเนินธุรกิจปกติ ไม่ใช่อยู่ๆ ก็ลุกขึ้นมาท�ำ หรือว่าอยู่ดีๆ บอกว่าจะเอาคน
ออกทั่วโลก 10,000 คน คุณจะไปรู้ได้ยังไง เพราะนั่นมันเป็น business
target ทีพ่ ดู ให้นกั วิเคราะห์หนุ้ ฟังดูดวี า่ จะมีแอคชัน่ ทีส่ ตรองในการพยายาม
ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ แต่ละประเทศต้องดูเอาเอง เขา
แข็งแรง ใครแข็งแรง หรือสถานการณ์เป็นอย่างไร มันก็เป็นเรื่องปกติหรือ
วัฒนธรรม เรื่องของการที่จะมีความแตกต่างกับบริษัทอื่น
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เนสท์เล่เน้นเรื่อง evolution เพราะเราไม่เชื่อเรื่อง revolution
ทุกอย่างต้องมีที่มาที่ไป อย่างที่เล่ามาใช้เวลาเล่ามา 100 กว่าปีก่อน นั่นก็
คือวิวัฒนาการของเนสท์เล่ ไม่ใช่อยู่ๆ ตู้มมาเป็นเนสท์เล่ มันค่อยๆ เดิน ซึ่ง
อันนี้มันก็ทำ�ให้เกิดคอนฟลิคท์ บางครั้งคุยกันกับคนที่เขาดูแลชาวเขา เขา
ก็พูดทำ�นองว่า เขาไม่อยากให้ใครเข้าไปยุ่งหมู่บ้านชาวเขา ต้องการเก็บ ไว้
ให้เป็นอย่างนั้น เอาไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ผมก็เลยบอกไปว่าพวกเขา
ไม่ใช่ของโชว์นะ แต่ขณะเดียวกันจะบอกว่าเราควรเอารสนิยมอัดเข้าไป เพือ่
ให้เขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีทีวี ตู้เย็น มอเตอร์ไซค์ รถกระบะ ก็ไม่ใช่
อีก แล้วใครเป็นคนตัดสินใจว่าควรจะเป็นยังไง ก็เขาเอง เขาตัดสินใจของ
เขาเอง ฉะนั้นสิ่งที่เราทำ�ได้ก็แค่เพียงให้ความรู้ ให้แนวคิด ให้สิ่งอื่นๆ แต่ว่า
ตัวเขาเองเป็นคนตัดสินใจ และนี่ก็เป็นวิธีการที่เนสท์เล่ทำ�ในกิจกรรมทาง
สังคมต่างๆ
ลุงอ๋อย คือถ้าเป้าหมายเขาเปลี่ยน วัฒนธรรมก็เปลี่ยน แต่คนนอกอยาก
ให้เป้าหมายเค้าเป็นแบบเดิม ซึ่งเค้าก็อาจขัดแย้งกับคนนอกได้ คือมันอาจ
จะขัดแย้งกับเราได้ แต่ว่าในที่สุดแล้ว เขาจะเป็นคนเลือกเอง
คุณนภดล ณ เวลาที่เราไปคุยกับเค้า เค้ายังไม่รู้หรอก ว่าเค้าอยากได้อะไร
ไม่อยากได้อะไร แต่ทำ�ยังไงให้เค้าคิดเองได้ กลับมาเรือ่ งงานสังคมทีเ่ นสท์เล่
ทำ� ทุกครัง้ ทุกงานทีเ่ นสท์เล่ทำ�จะไม่มกี ารให้เงินไปแล้วจะไปไหนก็ไป เราจะ
ต้องเข้าไปดูว่ากระบวนการทำ�งานคืออะไร มีสุภาษิตจีนที่ว่า

“ช่วยคนอย่าให้ปลา แต่ชว่ ยให้เขาตกปลาเป็น”
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เขาต้องคิดเอง ท�ำเอง แต่เราอาจจะช่วยได้ในลักษณะของการไป
เป็นพีเ่ ลีย้ ง เสนอแนวความคิดบางเรือ่ ง หรือว่าการน�ำระบบ จัดระบบความ
คิด เขาด�ำเนินงานเอง งานที่เราท�ำได้โดยตรงจะเน้นไปในแนวนี้ ดังนั้นงาน
สังคม เราจะไม่ค่อยท�ำโครงการมาก ในแง่ของจ�ำนวนโครงการ เพราะสิ่งที่
คิดว่าส�ำคัญทีส่ ดุ ในการท�ำงานเหล่านี้ ไม่ใช่ตวั เงินเลย มันคือเวลาทีเ่ ราลงไป
ไปจับ ไปคุยไปคลุกคลี ไม่ใช่ไปให้เค้า เราไม่ได้คิดว่าไปเพื่อให้ แต่เราไปเพื่อ
เผยแพร่ เพราะในขณะเดียวกันเราก็ได้ take back learning เราก็ได้ความ
รู้ใหม่กลับมา อย่างวันนี้ ได้มานั่งคุยกับน้องๆ ก็ได้ความรู้ใหม่จากน้องๆ รู้

ว่าเด็กสมัยนีเ้ ขาคิดเขามองอะไรกัน มีแนวคิดอะไรกันบ้าง บางครัง้ ก็อาจเป็น
ประโยชน์ส�ำหรับเราที่จะเอามาใส่หม้อวัฒนธรรมของเนสท์เล่
		

เนสท์เล่มี high tolerant เรื่องของความ
แตกต่างทางเชื้อชาติค่อนข้างมาก

เพราะเนสท์เล่เป็นบริษัทต่างประเทศ จึงทำ�ให้มีคนจากหลาย
ที่มาทำ�งานร่วมกัน ฝรั่งเศส อเมริกัน อังกฤษ จีน อินเดีย ปากีสถาน ไทย
ก็เยอะ พวกนี้ก็เป็นเรื่องของ tolerant ศาสนาสารพัด พุทธก็มี คริสต์ก็มี
ไม่มีศาสนาก็มี มุสลิมก็เยอะ จริงๆ แล้วไม่ได้ยากอะไร เพียงแค่เราเรียนรู้
ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ แปลว่าเราจะมีพื้นที่ให้แต่ละคนพอสมควรในสิ่ง
ที่ เขาชอบ และเราก็ไม่ควรเข้าไปก้าวล่วงพื้นที่ของเขา ถ้าไม่ใช่เรื่องงาน
โดยตรง ก็คอื ทุกคนก็มี personal space ของตัวเอง นีเ่ ป็นเรือ่ งทีส่ ำ�คัญมาก
ของ เนสท์เล่ สำ�คัญขนาดไหน สำ�คัญขนาดทีเ่ ขียนไว้ในหนังสือ Leadership
and Management
เนสท์เล่มี document สำ�คัญ 2 อัน ต่อพนักงานเนสท์เล่ อันนึง
เรียกว่า Nestlé Corporate Business Principles เหมือนกฏกติกามารยาท
ขององค์กรหรือจริยธรรมขององค์กร ไม่จ้างแรงงานเด็ก ไม่คอร์รัปชั่นพวก
นี้เป็นวัฒนธรรมระดับองค์กร อีกอันเรียกว่า Management and Limit
เป็นสิ่งที่บอกว่าพนักงานว่าจริงแล้วง่ายนิดเดียว คือถ้าอยากเป็นพนักงาน
เนสท์เล่ก็แค่อ่านหนังสือเล่มนี้ เพราะนี่คือคาแรคเตอร์ของคนเนสท์เล่ต่อ
Tolerant on Different Culture ชาติ ศาสนา ผิวพรรณ เพศ ก็คือความ
สามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่ของตัวเอง เนสท์เล่ไม่
ได้ให้ความสำ�คัญกับเรื่องว่าความรู้ดีกว่า แต่ให้ความสำ�คัญกับการปรับตัว
การปรับตัวบางครั้งเป็นเรื่องที่พูดได้ สอนได้ อ่านได้ แต่ว่าถ้า
ไม่ได้ทำ�เอง ไม่ได้อยู่ในสภาพนั้นเอง เพราะนี้เป็นเรื่องที่เนสท์เล่ให้ความ
สำ�คัญมากกับการปรับตัวอยู่ในวัฒนธรรมที่แตกต่าง แล้วก็ส่งผลมาให้เรา
เป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมหลากหลายมาก
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ปี 1989 เนสท์เล่ยกเลิกการให้ดีทแฮล์ม
เป็นผู้จัดจำ�หน่ายสินค้าของเนสท์เล่
แปลว่าเนสท์เล่รับผลิตภัณฑ์เนสท์เล่กลับมา ส�ำคัญในแง่
ของวัฒนธรรมเหมือนกัน เพราะว่าเราเริม่ ก่อตัง้ องค์กรใหม่ องค์กรที่
เราเรียกว่า เนสท์เล่ประเทศไทย เพิ่งเริ่มขึ้นเมื่อปี 1989 เป็นต้นมา
โอนคน 700 กว่าคน จากดีทแฮล์มเข้ามาท�ำงานด้วยกันก็เกิดเป็น
วัฒนธรรมของดีทแฮล์มแล้วก็มีของเนสท์เล่ผสมอยู่ด้วย
เริม่ มาได้ 20 ปีพอดีเมือ่ 1 เมษายน 1989 ดังนัน้ วัฒนธรรม
ขององค์กรของเนสท์เล่ ประเทศไทยก็ยังถือว่าไม่แข็งแรงนัก 20 ปี
ถ้าดูในแง่ของการพัฒนาวัฒนธรรมนั้นถือว่าระยะเวลายังสั้นมาก
ถือว่าเพิง่ เริม่ เทียบกับเนสท์เล่ฟลิ ปิ ปินส์ทเี่ ขาเป็นตัวเองมาเกือบ 100
ปีแล้ว วัฒนธรรมองค์กรเนสท์เล่ฟิลิปปินส์ค่อนข้างแข็ง วัฒนธรรม
องค์กรเนสท์เล่มาเลเซียก็ค่อนข้างแข็ง ขณะที่วัฒนธรรมองค์กรของ
เนสท์เล่ประเทศไทย เกิดจากองค์กรเนสท์เล่ในภาคใหญ่มากกว่าที่
เป็นโลคัล คือยังไม่เห็น sub-culture ที่ชัดเจน

คำ�ถาม :
โลโก้ของเนสท์เล่มีการเปลี่ยนแปลงบ้างไหม
คุณนภดล เปลีย่ นตลอดเหมือนกัน ชือ่ โลโก้มาจากชือ่ ของผูก้ อ่ ตัง้ คือ ออง
รี เนสท์เล่ เขาเป็นคนเยอรมัน เนสท์เล่เป็นภาษาเยอรมัน แปลว่า รังนก ซึ่ง
ก็เป็นโลโกที่ดีเพราะพูดถึงสถาบันครอบครัว โลโก้เดิมมีนก 4 ตัว มีพ่อนก
แม่นก แล้วก็ลูกนกอีก 2 ตัว ทีแรกแม่นกมีหนอนอยู่ในปาก กำ�ลังป้อนลูก
ต่อมาพ่อนกก็บินไป เหลือ 3 ตัว
ความจริงก็เป็นการดีไซน์โลโก้ใหม่ให้ดูไม่รกมาก โลโก้ของผลิตภัณฑ์ทุกอย่างต้องมาจากองค์กรเนสท์เล่สวิตเซอร์แลนด์เท่านั้น ห้ามใช้
อะไรที่เพี้ยนเลย เพราะเป็นการสะท้อนภาพองค์กรเนสท์เล่ โลโก้ล่าสุดที่ใช้
ในปัจจุบันเพิ่งปรับไปเมื่อ 5-6 ปีที่แล้ว ส่วนพ่อนกก็บินไปเมื่อ 30 ปีที่แล้ว
แล้วโลโก้ก็ไม่ใช้สีอื่น

เนสท์เล่บังคับให้ใช้ “สีเทา” เท่านั้น เพราะ
เรือ่ งของวัฒนธรรม สีเทาเป็นกลางทีส่ ดุ วัฒนธรรม
ต่างๆ จะไม่ค่อยมีปฏิกิริยาต่อสีเทาเท่าไหร่ ขณะที่ใน
บางประเทศสีดำ�แปลว่าดี ขาวแปลว่าไม่ดี บางประเทศ
บอกว่าสีดำ�ไม่ดี สีแดง สีเหลือง หรือสีอื่นก็ตาม
ฉะนั้น โลโก้บริษัทต้องสีเทา grey pantone
10 เท่านั้น
ชือ่ ก็หา้ มเปลีย่ น เว้นแต่วา่ ชือ่ นัน้ ไปตรงกับภาษาท้องถิน่ แล้ว แปล
เป็นคำ�ไม่ดี อาจเกิดปฏิกริ ยิ าต่อต้านได้ มีจนี ประเทศทีม่ โี ลโก้ ภาษาจีน และ
ญีป่ นุ่ ทีม่ โี ลโก้เป็นภาษาของตัวเอง ซึง่ ก็แปลจากคำ�ว่าเนสท์เล่ไป เพราะบาง
ประเทศออกเสียงไม่ได้
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โลโก้ เ นสท์ เ ล่ ที่ เ ปลี่ ย นไม่ ไ ด้ ก็ มี โ ลโก้ น ก รั ง นก ที่ เรี ย กว่ า
corporate logo ส่วน product มีโลโก้แยกออกไป โลโก้แบบนีใ้ ช้กบั กาแฟ
แบบนีใ้ ช้กบั ไอศครีม หรือผลิตภัณฑ์อนื่ ๆ อีกสารพัดแบบ ก็เป็นเรือ่ งทะเลาะ
กันภายในพอสมควรว่า ทุกวันนี้จำ�เป็นไหมที่ต้องมีหลายโลโก้ ซองคิทแคท
จะเห็นเนสท์เล่เขียนอีกแบบ บางอย่างอาจไม่เคยเห็นเพราะว่าเจ๊งไปแล้ว
ก็เป็นเรื่องปกตินะ ใช่ว่าบริษัทใหญ่แล้วจะไม่เจ๊ง เจ๊งเป็นเหมือนกัน แต่สิ่ง
สำ�คัญคือเราจะต้องรู้ว่าเราทำ�อะไร
เนสกาแฟ ตั้งโรงงานเนสกาแฟเมื่อปี 1959 ตั้งโรงงานใหญ่มาก
แต่ก็ขายไปแล้วเหมือนกัน
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คำ�ถาม :
โรงงานแห่งแรกในไทยตั้งที่ไหนคะ
คุณนภดล สำ�โรงครับ เดีย๋ วนีก้ ลายเป็นอูร่ ถโตโยต้าแล้ว 30 ปีทแี่ ล้ว อุตส่าห์
เลือกแล้วว่าอยูน่ อกเมืองเป็นทุง่ นา เดีย๋ วนีก้ ลายเป็นเมืองหมดแล้ว อยูไ่ ม่ได้
ตอนหลังก็เลยพยายามเข้าไปอยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรม จะได้ไม่มปี ญ
ั หาเรือ่ งนี้
ไม่งนั้ มันก็จะมีปญ
ั หาเรือ่ งปากท้องคนงานบ้าง แล้วก็กลายเป็นโรงงานผูร้ า้ ย
ฉันอยู่มาก่อน 30 ปีแล้ว ไม่เคยมีบ้านมาล้อมด้วย

คำ�ถาม :
แล้วทำ�ไมถึงย้ายไปล่ะคะ
คุณนภดล หนึ่ง มันขยายยากจะปรับปรุงอะไรก็ไม่มีใครอยากท�ำ เพราะ
เป็นหมู่บ้าน หมู่บ้านทิพวรรณซึ่งเป็นหมู่บ้านใหญ่ ตึกแถวขึ้นเต็มไปหมด
เลยจัดการยาก ข้างหลังก็มีคลอง ข้ามคลองไปก็เป็นสลัม ในสลัมนั้นก็
สนับสนุนน�้ำโดยเนสท์เล่นะ เราเอาน�้ำต่อท่อจากโรงงานไปให้ใช้เสร็จสรรพ
แล้วก็เริ่มมีปัญหาในการท�ำงาน รถบรรทุกเข้า-ออก ก็เลยตัดสินใจปิดไป
เมื่อเกือบ 10 ปีที่แล้ว
พี่แบด ก็เห็นปิดไปแล้วก็ไม่ได้ทำ�อะไร โตโยต้าก็เพิ่งเข้าไปปีนี้เอง
คุณนภดล ใช่ๆ เพราะไม่ยอมมีใครซื้อซะที รอขายไม่มีใครยอมซื้อ เพราะ
พืน้ ทีใ่ หญ่มาก 20 กว่าไร่ หมูบ่ า้ นทิพวรรณเองก็เข้ามาดูนะแต่ไม่ได้ซอื้ เพราะ
เขาอยากได้ทถี่ กู ๆ มีทงั้ แมคโคร โลตัสจะมาซือ้ แต่กไ็ ม่ได้ซอื้ เพราะเขาไปอยู่
ฝั่ง main road ฝั่งศรีนครินทร์แทน ตรงนี้มันหลบเข้ามาหน่อย ไม่มีใครมา
ซื้อ มีโตโยต้านี่แหละ หลับหูหลับตามาซื้อคุยกัน 3 นาทีขายเลย
พี่หนิง คือเป็นศูนย์โตโยต้า เป็นสำ�นักงานใหญ่เหรอคะ
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คุณนภดล ไม่ใช่ เป็นดีลเลอร์ครับ คือก็เหมาะกับเขา เขาทำ�เป็นที่จอด
รถขนาดใหญ่
พี่หนิง แต่หมายความว่า ย้ายแค่โรงงานไปแต่ไม่ได้ปิดโรงงานเหรอคะ
คุณนภดล ตัวตึกยังอยู่แต่ไม่มีใครอยู่แล้ว เป็นโรงงานร้างมานานแล้ว
นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำ�ละครไทยหลายเรื่อง มีคนมาขออนุญาติ
ถ่ายทำ�อยูเ่ รือ่ ยๆ ข้างหลังมันก็มดื ๆ รกๆ ไง เหมาะกับฉากข่มขืนนางเอก ฉาก
ตีกันบ้าง ปิดไว้เฉยๆ 7-8 ปี นั่นคือโรงงานแรก ส่วนโรงงานที่ 2 ทำ� กาแฟก็
ปิดไปแล้ว อยู่ในซอยบางนาใกล้โรงงานปั๊มบางจาก เดี๋ยวนี้อยู่ติด ทางด่วน
ก็ปิดไปด้วยเหตุผลเดียวกัน คือหมู่บ้านมาล้อม เราก็เลยตัดสินใจย้ายไปอยู่
ฉะเชิงเทรา แล้วก็มีคอฟฟี่เมทอยู่ที่บางปู โรงงานคอฟฟี่เมทในเมืองไทยเรา
นี่ใหญ่ที่สุดในโลก ใช้ไทยเป็น export base เพราะตัววัตถุดิบสำ�คัญตัวนึง
คือ มันสำ�ปะหลัง ซึ่งเราเองก็มีเยอะ

คำ�ถาม :
ใช้ข้าวโพดได้ไหมคะ
คุณนภดล ข้าวโพดก็ได้ แต่จะแพงขึ้น ข้าวโพดบ้านเราน้อย แต่ข้าวโพด
(oil)
เป็นส่วนของออยล์ เมื่อ 2 ปีที่แล้วออกเกลเลอร์ บ้านเราไม่ค่อยเห็น
มี 3 in 1 เพิ่งออกใหม่สำ�หรับสุภาพสตรีโดยเฉพาะ Nestlé
Perfect Pro Slim วัตถุประสงค์เดิมใช้ช่วยระบบ brain control เพราะมี
ถั่วขาวอยู่
ความจริงแล้วกาแฟเป็นผลิตภัณฑ์ทมี่ สี ารต้านอนุมลู อิสระอยูแ่ ล้ว
พูดถึงเรื่องเทคโนโลยีหน่อยละกัน คือปกติในเมล็ดกาแฟก็มีสารต้านอนุมูล
อิสระสูงอยูแ่ ล้ว สูงกว่าชาเสียอีก เราเคยรูว้ า่ ชามีแต่ไม่เคยรูว้ า่ ในกาแฟมีดว้ ย
แต่สารต้านอนุมูลอิสระในกาแฟส�ำเร็จรูปถูกท�ำให้หายไปส่วนหนึ่ง เพราะ
ความร้อนในกระบวนการผลิต เนสท์เล่เลยหาวิธีการท�ำให้มีสารต้านอนุมูล
อิสระอยู่ในกาแฟ เขาก็ไปคิดเป็น Nescafé Protect ปกติกาแฟต้องเอาไป
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คั่ว คั่วเสร็จก็ไปบด บดแล้วก็ต้ม ต้มเอาน�้ำกาแฟมา เป่าให้แห้ง โพรเท็คท์
บอกว่าคั่วให้เสร็จ ก่อนจะบดใส่กาแฟดิบเข้าไปด้วยเพราะสารต้านอนุมูล
อิสระ อยูใ่ นเมล็ดกาแฟดิบซึง่ หายตอนคัว่ แล้วก็เอาทัง้ คัว่ และไม่ควั่ ผสมกัน
บด จากนั้นเอาไปต้ม ก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระหลงเหลืออยู่ในกาแฟมาก
ขึ้น
ที่ผสมถั่วขาวความจริงต้องการจะช่วย brain control แต่เผอิญ
ว่าได้ผลพลอยได้ด้านอื่นด้วย คือช่วยเรื่องการขับถ่าย เพราะมีไฟเบอร์สูง
เลยไปช่วยเรื่องการขับถ่ายของสุภาพสตรี ไม่รู้ทำ�ไมนะ...เวลาที่เราคุยกับ
ผู้บริโภคจะมีคอมเมนท์จากผู้หญิงเรื่องนี้มากทีเดียว เราก็งงๆ กันอยู่เป็น
ประจำ�ว่าทำ�ไมขับถ่ายไม่สะดวก
พี่หนิง อาจจะเรื่องประจำ�เดือนด้วยรึเปล่า หรืออาจจะขึ้นอยู่กับว่ามีลูก
แล้วหรือยัง
คุณนภดล ไม่รู้เหมือนกัน แต่ผมรู้จักน้องคนนึงเขาแปลกมาก คือไม่ยอม
เข้าห้องน�ำ้ นอกบ้านเลย มีใครเป็นบ้าง...มีเหรอ แล้วทนได้ยงั ไงทัง้ วัน พอพูด
เรื่องนี้ ก็อ๋อ...กัน แสดงว่าเป็นวิถีปัจจุบันกัน ตัวนี้เลยกลายเป็นสินค้าขายดี
เพราะว่ามีผลเรื่องการขับถ่าย

คำ�ถาม :
ถั่วขาวคืออะไร
คุณนภดล เค้าเรียก White Kidney Beans หน้าตาคล้ายถัว่ แดง มีไฟเบอร์
สูง ปลูกในบ้านเราต้องการความอบอุ่น แต่ยังมีน้อยอยู่

44

คำ�ถาม :
เพ็ทแคร์นี่เป็นอะไรบ้าง
(Pet Care)

(Friskies)

คุณนภดล อาหารสั
ตว์อาหารสุนัขอาหารแมว อาหารแมวมีฟริสกี้เป็น
(Purina)
หลัก อาหารสุนัขก็เพียวริน่า เรามีอาหารตั้งแต่เกิดจนตาย กระทั่งแมวหมา
ก็ยังมีเลย ปลาทองก็มีแต่เป็นญี่ปุ่นทำ� เขาเลี้ยงเยอะ อาหารหมาก็มีหลาย
อย่าง หมาเอาใจยาก มีอาหารหมาใหญ่หมาเล็ก สารพัด อาหารสำ�หรับหมา
มีขน หมาไม่มีขน แต่ก่อนพวกเราเลี้ยงข้าวเห็นมันก็กินดีเนอะ เดี๋ยวนี้ไม่ได้
ไม่รู้ทำ�ไม แล้วเนสท์เล่ก็มีเครื่องสำ�อางด้วยนะ แต่ไม่ได้ทำ�เองเป็นผู้ถือหุ้น
(L’Oréal)
รายใหญ่ในบริษัท ลอรีอัล ถืออยู่ 26%

คำ�ถาม :
ที่เมืองไทยละครับ ผลิตอะไรเยอะที่สุด
คุณนภดล ในประเทศไทยน่าจะเป็นกาแฟคอฟฟี่เมท นมตราหมี พวก 3
in 1 นมเด็กท�ำน้อยมากแล้ว เดีย๋ วนีเ้ นสท์เล่กจ็ ะไม่คอ่ ยท�ำเพราะมีกฎกติกา
เยอะมาก(Mineré)
แต่ก็ท�ำมานานแล้วก็เลยยั
งคงไว้อยู่ น�้ำเปล่าในไทยก็มี 2 แบรนด์
(Purelife)
มีน�้ำแร่มิเนเร่ อีกอันเป็น น�้ำดื่มเพียวไลฟ์
ถ้าเอาเรื่อง market share น�้ำขวดพลาสติกด้วยกันก็น่าจะใกล้
เคียงกัน แต่มีแบบขวดแก้วด้วย เนสท์เล่ไม่ได้ท�ำขวดแก้ว อย่างน�้ำขวดนี้
ก็คือ เนสท์เล่เราเองก็คุยกันอยู่เรื่อยนะ อันดับแรกที่เราคุยกันก็คือ ต้นทุน
เพราะว่าเราค่อนข้างยึดถือเรื่องคุณภาพเป็นเรื่องส�ำคัญ อย่างน�้ำเราไม่ซื้อ
ขวดจากที่อื่นนะ เราเป่าขวดเองด้วย เรามีโรงงานเป่าขวดเป็นของตัวเอง
ใช้ขวดแบบ PETE เพราะรีไซเคิลได้ พวกขวดขาวขุ่นมันรีไซเคิลไม่ได้ แล้ว
มันก็ไม่เหมาะกับการบรรจุอาหารด้วย คือ Reuse ได้ แต่ก็ไม่ใช่ 100%

เนสท์เล่มีนโยบายว่า ถ้าสามารถใช้ของท้อง
ถิ่นได้ ก็ให้ใช้ของในท้องถิ่นก่อน อย่างกาแฟ น้ำ�ปลา
น้ำ�ตาล อะไรต่างๆ แบบเรดคัพ อย่างนี้ก็เป็นกาแฟ
ที่ใช้ของในไทย 100%
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คำ�ถาม :
แล้วคุณภาพของแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกัน
คุณนภดล แต่ละประเทศ profile จะไม่เหมือนกัน เนสกาแฟในโลกนี้มี
ตั้ง 100 สูตร แต่ตั้งอยู่บนพื้นฐานคุณภาพเดียวกัน และมี identifier อยู่บน
แบรนด์เป็นเนสกาแฟเรดคัพ เนสกาแฟคลาสสิค มีชื่อย่อยมีแบรนด์ย่อย
แต่บางอย่างเขาก็พยายามจะ centralize อย่างคิทแคท ใน
เอเชียก็อยู่ที่มาเลเซีย บ้านเราที่ขายในเขตร้อน ถ้าเป็นญี่ปุ่นเค้าก็มีลูกเล่น
เยอะ เดี๋ยวใส่สตรอเบอร์รี่ ญี่ปุ่นก็ชอบกุ๊กกิ๊กแบบเค้า ถึงบอกว่าสินค้าบาง
อย่างที่เนสท์เล่ผลิตบางครั้งเราก็ไม่ได้ขายเองนะ เรามีสินค้าเยอะ และเรา
ไม่สามารถลงรายละเอียดได้ทุกช่องทางการขายได้ พวก confectionery
อย่างช็อกโกแลต ลูกอม ลูกกวาด เนสท์เล่มาเลเซียก็เอาไปจ้างดีทแฮล์ม
ขายให้ดีทแฮล์มก็เป็นคนอิมพอร์ทเข้ามาขาย

คำ�ถาม :
มีของปลอมบ้างไหมครับ
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คุณนภดล พวกช็อกโกแลตไม่ค่อยมีครับ แต่ตอนนี้เจอกาแฟทรีอินวัน
กาแฟซองขายดีเกินเหตุ ส่วนใหญ่ที่รู้ก็เพราะลูกค้าโทรมาบอก คือถ้าดู
บน ผลิตภัณฑ์ของเนสท์เล่ เราเป็นบริษัทแรกๆ ในประเทศไทยที่ใส่เบอร์
โทรศัพท์ไว้ให้ลูกค้าได้ติดต่อกับเรา เราจะมีลูกค้าติดต่อมาตลอดเวลา มีฟีด
แบ็คบ้าง อันนั้นหวานไป อันนี้ไม่หวาน อร่อย ไม่อร่อย ก็มีอยู่เรื่อยๆ บางที
พอตรวจสอบไปก็จะเจอ อ้าว! ของปลอม
น�ำ้ เปล่าจริงๆ แล้วมันไม่อยูแ่ บบนีห้ รอก แต่วา่ มันถูกพูดถึงในเรือ่ ง
การเกิดขยะและการป้องกัน การเกิดขยะ
จริงๆ แล้วจุดของรีไซเคิลมันแยกจากกันนะ แต่เราพยายามส่ง
เสริมให้มธี รุ กิจรีไซเคิล ปัญหาบ้านเรา คือ ขยะทีเ่ กิดจากการดำ�เนินชีวติ เช่น
ขวด กล่อง ขวดแชมพู แก้ว กระดาษ พลาสติกก็มีหลายเกรด เป็น PETE
PTE แล้วก็มีถุงก๋วยเตี๋ยว ถุงร้อน ถุงเย็น ถุงก๊อบแก๊บสารพัด

อันที่แย่ที่สุด รีไซเคิลยากที่สุดก็คือ กล่องนม เพราะมีตั้ง 7 ชั้น
ชั้นฟอยล์ ชั้นกระดาษ ชั้นพลาสติก เราก็เลยไปร่วมเพื่อที่จะตั้งสถาบัน
จัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม สถาบันนี้ก็ตั้งขึ้นมาแล้ว ก็จะออกไป
โปรโมทกิจกรรมตามที่ต่างๆ อย่างที่ธรรมศาสตร์ ก็จะมีโครงการแยกขยะ
ขยะทีน่ กั ศึกษาใช้ ทีอ่ าจารย์ใช้ สถาบันนีก้ จ็ ะเข้าไปช่วยในการจัดการ ก็เกิด
เป็นโครงการที่เรารู้จักกันว่า “ธนาคารขยะ” หรืออีกอย่างก็มีเข้าไปพัฒนา
ธุรกิจซาเล้งว่าจะท�ำยังไงให้ธุรกิจซาเล้งมีคุณภาพ แล้วก็น่าเชื่อถือเข้าไป
พัฒนาระบบตรวจสอบ ท�ำประวัติ คนที่เข้ามาท�ำอาชีพนี้ ออกใบประจ�ำตัว
เลขที่บัตร ลิ้งค์กับกทม.บ้าง กับทางกรมต�ำรวจบ้าง สร้างมา 5 ปีแล้ว สร้าง
ได้ประมาณ 200 กว่าจุดทั่วกรุงเทพฯ เพราะเราเชื่อว่าที่สุด ถ้าเราสามารถ
สร้างวงจรธุรกิจนีไ้ ด้ ธุรกิจรีไซเคิลไม่ได้เป็นธุรกิจใหญ่โตนัก แต่กต็ อ่ เนือ่ งจาก
ธุรกิจของเราได้ เพราะว่าอาจช่วยลดขนาดของขวด ลดความหนาของขวด
ขนาดของกล่องต่างๆ ลงได้ สร้างความต่อเนือ่ งตรงนี้ ทีนวี้ ธิ กี ารทีจ่ ะท�ำตรง
นี้ได้ ก็ต้องท�ำให้เป็นธุรกิจ เพราะไม่มีใครมาท�ำฟรี ฉะนั้นต้อง ท�ำเป็นธุรกิจ
แล้วให้เขาอยู่ได้ อย่าง Tetra Pak ก็มีคนเอาไปท�ำเป็นโต๊ะ ท�ำหลังคาก็มีนะ
ไม่ค่อยรู้ พอดีว่าไม่ได้ท�ำธุรกิจแบบนี้กับ Tetra Pak

คำ�ถาม :
แสดงว่าไม่ได้ทำ�ไมโลแล้วเหรอครับ
คุณนภดล เนสท์เล่ไม่ได้ทำ�แล้วครับ ขายกิจการโรงงานบรรจุกระป๋อง
นมข้นหวานก็เลิกแล้ว นมตราหมี นมคาร์เนชั่น ยังเป็นสูตรและแบรนด์
ของเนสท์เล่ แต่ผู้ผลิตไม่ใช่เนสท์เล่แล้ว เป็นคนอื่นรับ license ไป แต่เรา
เองกำ�กับควบคุมคุณภาพอยู่ด้วย
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จะพูดถึงตัวองค์กร ตัวธุรกิจนิดหน่อย
ภาคบ่ายก็จะเริ่มลงในเรื่องของสังคมบ้าง

48

แนวคิดเริ่มจาก...อาจเรียกว่าบัญญัติ 10
ประการ

เป็นสิ่งที่ Global Nestlé และสังคมมองแล้วกัน มีหลายเรื่องที่
ถึงเราบอกว่าประเทศไม่เหมือนกัน วัฒนธรรมไม่เหมือนกัน แต่ละประเทศ
คัลเจอร์ไม่เหมือนกันก็ตาม วิธีที่เราจะแอดเดรสประเด็นต่างๆ เหล่านี้ ก็ไป
ควบคู่กัน เป็นเรื่องของ commitment ที่เรามีกับคนของเรา
พนักงานเนสท์เล่ทั่วโลก 280,000 คน พวกเขาแฮปปี้กับเนสท์เล่
ตลอดเวลา ก็มีคนที่ไม่สบายใจ คนที่ไม่ชอบ คนไม่ถูกใจ คนที่ลาออกไป
แล้วกลับมาใหม่ ลาออกไปแล้วไปเลยก็มี ก็มสี ารพัดแบบ ทีส่ ดุ แล้วเราก็เป็น
สังคมนึง เป็นทีท่ ที่ กุ คนมีสทิ ธิเ์ ลือกทีจ่ ะอยูห่ รือจะด�ำรงชีวติ ของตัวเอง เรือ่ ง
ของคนจริงๆ ก็ไม่ได้แตกต่างกันกับทีพ่ ดู เมือ่ เช้า เรือ่ ง customer, supplier
มองอีกแง่หนึ่ง คือการเอาเนสท์เล่มาวาง แล้วก็บอกว่า stakeholder แล้ว stakeholder ของเนสท์เล่คือใคร คือคนที่อยู่ภายใน คือตัว
ผลิตภัณฑ์ คือคอมมิวนิตี้ คือสิ่งที่เราเป็นอยู่ คือผู้บริโภค คือสภาพแวดล้อม
โดยทัว่ ไป แล้วจริงๆ มีใครรูบ้ า้ งว่าเนสท์เล่เป็นบริษทั อาหารแห่งแรกของโลก
ทีม่ บี อ่ บ�ำบัดน�ำ้ เสีย เมือ่ สมัยนูน้ ...นานมาก เมือ่ สมัยก่อนก็เป็นสิง่ ทีม่ องและ
คิดอยู่ แต่วา่ เทคโนโลยีบางครัง้ มันไม่มี พอเริม่ มีเทคโนโลยีเข้ามาก็เริม่ พัฒนา
ได้ก็เริ่มท�ำตั้งแต่นั้นเรื่อยมา
ลุงอ๋อย เนสท์เล่รู้ตัวก่อนหรือเปล่าครับว่าจะท�ำให้เกิดของเสียขึ้น
คุณนภดล ผมคิดว่าในอดีต เมื่อตอนเริ่มต้น มุมมองของคนยุคนั้นสมัย
นั้น คงยังไม่ได้คิดหรอก คงเป็นเรื่องที่เป็นผลสืบเนื่องมามากกว่า เพราะว่า
เป็นวิชั่นมาตั้งแต่สมัย 100 กว่าปีที่แล้ว แต่พอท�ำไปก็เริ่มเห็นความส�ำคัญ
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เนสท์เล่มักมองตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน

การทีเ่ รามองตัวเองแบบนัน้ ช่วยให้เรามีปมุ่ อารมณ์และความรูส้ กึ
ที่สามารถรับความรู้สึกของผู้คนในสังคมได้เยอะกว่า อย่างในเมืองไทยโรง
งานเราส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม แต่ก็มีโรงงาน 2-3 แห่ง ที่ตั้งอยู่
ในชุมชน อย่างโรงงานที่ตั้งอยู่ในชุมชนเราก็จะผลักภาระให้กับคุณศรีรัตน์
เป็นเจ้าภาพไปผลักดันให้โรงงานพวกนี้ ทุกโรงงานต้องมีกิจกรรมที่ลงไปท�ำ
ร่วมกับชุมชนรอบข้างทีเ่ ป็นประโยชน์ อย่างเช่นสอนหนังสือในโรงเรียน เอา
ของไปแจก หรือไปช่วยเขาพัฒนาอะไรก็แล้วแต่ ให้เขาคิดเอาเองก็ได้ ขึน้ อยู่
กับความต้องการของชุมชนด้วย และความสามารถของคนของเราด้วย
แต่ที่พยายามผลักดันให้ทุกคนออกไปท�ำนี่เพราะอะไร เพราะว่า
ถ้าคุณไม่ออกไปเลยคุณก็จะอยูแ่ ต่ในโลกของคุณ คุณจะไม่รวู้ า่ ข้างนอก เป็น
ยังไง ยึดหลักง่ายๆ ที่เราพูดกันคร่าวๆ ว่าหลัก “เพื่อนบ้าน” เพื่อนบ้านอยู่
ใกล้ อยูต่ ดิ กัน ถ้าบ้านเราท�ำเสียงดังก็จะส่งกระทบต่อเพือ่ นบ้านด้วย ถ้าเป็น
เราก็คงจะร�ำคาญเช่นกัน คือ ต้องเข้าใจเขา เข้าใจเรา นั่นเอง
อีกเรือ่ งนึงทีเ่ ราให้ความส�ำคัญนัน่ คือ เรือ่ งการเตรียมความพร้อม
ก่อนการท�ำงาน เมื่อก่อนเรามีการจัดกิจกรรมทุกเช้าวันจันทร์-พุธ-ศุกร์ จะ
มีคนมาน�ำออกก�ำลังกาย แต่พอมาระยะหลังเลิกไป ก็เป็นเรื่องของการมี
ส่วนร่วมของพนักงาน พวกนี้ก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมรูปแบบหนึ่ง
ถามว่าได้รับผลกระทบจากวัฒนธรรมใด ก็ต้องมีใช่ไหมต้องเป็น
วัฒนธรรมที่เป็นกรอบใหญ่ วัฒนธรรมบางเรื่องก็เอื้อ แต่บางเรื่องก็ไม่เอื้อ
เช่น มีวัฒนธรรมไทยบางอย่างที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาองค์กร อย่างนึงคือ
วัฒนธรรมการเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ แต่ว่าโดยปกติแล้วไม่ได้แค่เคารพเฉยๆ
ต้องเชื่อฟังด้วย ก็มีระบบอุปถัมภ์ ซึ่งไม่ใช่บ่อเกิดของวัฒนธรรมที่ควรเกิด
ขณะเดียวกันในองค์กรก็ต้องการให้มีการดูแลกันระหว่างพนักงานผู้ใหญ่
ผู้บริหารกับพนักงานระดับล่าง เป็นเรื่องยากมาก ทุกวันนี้ก็ยังไฟท์อยู่ ถ้า
พนักงานไม่แสดงความเห็นเลย พอผูใ้ หญ่ทราบเรือ่ งก็ควรจะสนใจแล้ว ก็จะ
มีคนเข้ามาหามาปรึกษา ก็ควรต้องให้ความเห็น นี่ความเห็นนะ ไม่ได้แปล
ว่าตัดสินใจแล้วนะ ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นอย่างนี้นะ
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บางครั้งมีพนักงานเข้ามาถามในเรื่องนั้นพอดี เราก็ต้องให้ค�ำแนะ
น�ำที่ดีและถูกต้องใกล้เคียงที่สุด เป็นเรื่องส�ำคัญเพราะบางครั้งผู้ให้ค�ำแนะ
น�ำอาจจะไม่ได้มี commitment แบบ 100% ไม่ได้มีบริบททั้ง 100% และ
เวลาพรีเซนต์บริบทด้วยตัวเอง ก็มักพรีเซนต์ไปในทางที่ให้คนฟังหรือคน
ตัดสินตัดสินไปในทางเดี
ยวกับเราและเห็นด้วยกับความคิดของเรา เพราะ
(bias / อคติ)
ฉะนั้นมันมีไบแอสอยู่ในอยู่เยอะ จะแก้ตรงนี้ได้ ก็ต้องไปดูในทฤษฎีการ
สือ่ สารพูด ไว้ชดั เจนว่าการสือ่ สารทีด่ ที สี่ ดุ คือ การสือ่ สารแบบ face-to-face
เพราะว่า 60-70-80% ของข้อมูลทีเ่ ราสือ่ สาร มักถูกสือ่ สารออกมาในภาษา
ท่าทาง เป็น non-verbal ซะเยอะ ถ้าเป็นอีเมลก็จะไม่เห็นหน้าตา ท่าทาง
อารมณ์ของผู้สื่อสาร โต้ตอบไม่ได้ทันใจ เพราะฉะนั้นการสื่อสารทางวาจา
เป็นวิธีการสื่อสารที่ดีที่สุด ผมพยายามส่งเสริมให้สื่อสารทางนี้
เพราะหนึ่ง อินเตอร์แอคทีฟสามารถสร้างการยอมรับได้มากขึ้น
แต่กไ็ ม่งา่ ยในสังคมไทย โดยเฉพาะในบริษทั ทีม่ ผี บู้ ริหารในสายบังคับบัญชา
ที่สูงกว่า ก็ต้องพยายาม encourage ให้พูดกันมากขึ้น ในสังคมตะวันตกมี
เรื่องพวกนี้น้อยหน่อย เขาถูกฝึกมาให้แสดงความคิดเห็น และนิสัยคนไทย
เองก็ไม่คอ่ ยชอบเสนอความคิดเห็น สิง่ หนึง่ ทีผ่ มพยายามบอกน้องๆ ทีบ่ ริษทั
ก็คอื ให้แสดงความคิดเห็นไปเลย เพราะแต่ละเรือ่ งคนทีร่ ดู้ ที สี่ ดุ คือเรา แต่ขอ
อย่างเดียวเวลาแสดงความคิดเห็น คนทีจ่ ะแสดงความคิดเห็นต้องมี ความรับ
ผิดชอบต่อความเห็นที่เสนอ ถูกผิดไม่ใช่เรื่องที่ส�ำคัญ ไม่ใช่เรื่องใหญ่ มันอยู่
ที่ว่าพอเราแสดงความคิดเห็นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เราพร้อมที่จะแนะน�ำความ
คิดเห็นของเราบ้าง
คนที่จะแนะน�ำความคิดเห็นเรื่องของเราได้แสดงว่าจะต้องข้อมูล
ทีด่ มี าก มีขอ้ มูล มีความเชือ่ มีการตัดสินบางอย่างมาแล้ว ถ้าเราสามารถฝึก
สิ่งเหล่านี้ได้ เราก็จะสามารถเติบโตในองค์กรได้ดี เพราะมีความสามารถที่
จะตัดสินใจได้ดีกว่าคนที่ไม่เคยแสดงความคิดเห็น เพราะคนที่ไม่เคยแสดง
ความคิดเห็นคือคนที่รอแต่แอคชั่นอย่างเดียว เพราะว่ากลัวผิด เดี๋ยวแสดง
ไปแล้วกลัวผิด กลัวจะโง่ เดี๋ยวดูไม่ดี เคยท�ำงานกับฝรั่งคนนึงเคย บอกว่า
“ไม่มีค�ำถามไหนที่ไม่ดีหรือโง่ มันจะโง่ก็เพราะค�ำตอบมันตอบไม่ดี ตอบไม่
ถูกมากกว่า” เพราะฉะนัน้ ไม่ตอ้ งกลัวทีจ่ ะถาม แต่คนทีจ่ ะถามได้ดี ต้องเป็น
คนที่ฟังเป็น เอาอินพุทเข้ามาคิดก่อน กลั่นเป็นความเห็น ก่อนที่จะออกไป
เป็นค�ำถามหรือ ความคิดเห็นได้ (ฟังไว้เฉยๆ ไม่ได้อยู่ในสไลด์ แถม)

เมื่อเช้าบอกว่า เนสท์เล่เน้นเรื่อง revolution แต่ไม่เน้นเรื่อง
evolution คือเน้นการพัฒนาองค์กรไปตามเวลา แต่ไม่ใช่ปล่อยขนาดวาง
มือวางเท้าหรือปล่อยไปตามยถากรรม บางครัง้ ก็ตอ้ งมีการท�ำทีเ่ รียกว่า top
change
ก็คอื induce หรือน�ำเอาความเปลีย่ นแปลงบางอย่าง เพือ่ ให้พฒ
ั นา
(direction / ทิศทาง)
ไปในไดเร็คชัน่ ทีค่ ดิ ว่าควรจะเป็นหรืออยากจะเป็น เวลาพูดถึงองค์กร มันคือ
ทัง้ องค์กร เราจะปล่อยให้พนักงานไปซ้ายไปขวาไปบนไปล่างให้ยงุ่ ไปหมดก็
ไม่ได้ ต้องมีไดเร็คชั่นควบคุมอยู่
เมื่อประมาณ 7 ปีก่อน ผมมีส่วนร่วมในการท�
ำ Model Com(การปกครองระบอบเจ้าขุนมูลนาย)
pressive ที่เมืองไทย ส่วนหนึ่งก็มาจากปัญหาเรื่อง hierarchy ว่าท�ำไม
พนักงานไม่ยอมแสดงออก ท�ำไมพนักงานเราไม่คอ่ ยแสดงความคิดเห็น เป็น
เรื่องโลคัล คัลเจอร์ หรือว่าเป็นเรื่องของแผนกบางแผนกหรือเป็น control
style ของหัวหน้าใหญ่ (management style)
ลุงอ๋อย ขอขยายความค�ำว่า hierarchy ซึ่งแปลว่า มีล�ำดับชั้น เช่น เจ้า
นายมีลูกน้อง ลูกน้องก็ต้องมีลูกน้องต่อไปเรื่อยๆ ก็แต่ละระดับไป ทีนี้ การ
สื่อสารก็เกิดการกรอง การไม่สื่อสารขึ้น
คุณนภดล เช่น CEO ก็เป็นสุดของ hierarchy รองจาก CEO ก็เป็นหัวหน้า
หรืออย่างรัฐบาล รัฐมนตรีคอื หัวหน้าใหญ่ของ hierarchy ในกระทรวง แล้ว
ก็ปลัดกระทรวง อธิบดี รองอธิบดี หัวหน้าองค์กร หัวหน้าหมู่อะไรไม่รู้ ยาว
ไปจนถึงข้างล่าง ทุกองค์กรต้องเดินด้วยคนระดับล่างทัง้ นัน้ ทีนที้ างข้างล่าง
ในทฤษฎีเขาเรียกว่า bottom up และ top down คือข้างบน มักเป็นคน
ก�ำหนดนโยบาย ส่วนข้างล่างก็ฟีดแบ็คขึ้นมา ท�ำไม่ได้ก็ไม่มีใครบอก ก็ท�ำ
ไป หัวหน้าสั่งก็ต้องท�ำ
คาแรคเตอร์หนึง่ ของบ้านเราคือความเคารพนบนอบ บางทีมมี าก
เกินไป เราสามารถค้านหัวหน้าได้ แต่ก็ไม่กล้าเพราะว่าเกรงใจเคารพนบ
นอบ ความเคารพไม่ได้แปลว่าจะต้องเชื่อฟัง เราจะต้องคิดโต้ตอบได้ คิด
ใหม่ หรืออาจจะเสนอความคิดเห็นใหม่ๆ แต่ขณะเดียวกันก็อย่าลืมว่าจะ
เสนอ เรื่องอะไรก็ตาม เราต้องมีเหตุผลสนับสนุนความคิดนั้นด้วย นั่นจะท�ำ
เราได้คิดตลอดเวลาว่าสิ่งที่เราจะน�ำเสนอคืออะไร
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อย่างนึงที่จะฝากก็คือว่า อย่ากลัวผิด ไม่มีใครในโลกนี้ถูก 100%
มันต้องผิดสักอย่าง แต่วา่ ผิดก็แก้ เวลาทีเ่ กิดความผิดขึน้ มาก็จะคุยกับน้องๆ
ที่บริษัทว่า
1. มองหาว่าเกิดความผิด แล้วเราจะมี corrective action ต่อไป
ยังไง
2. ให้บทเรียนอะไร บทเรียนขององค์กร บทเรียนส่วนตััวนั้นจะ
ท�ำให้เรารูจ้ กั ก้าวไปข้างหน้า ได้เรียนรู้ อาจจะเกิดจากการเปลีย่ นแปลง อย่าง
บริบทเปลีย่ นไปนิดนึง สิง่ แวดล้อมไปหน่อยนึง แต่เราเรียนใหม่ได้ เริม่ ต้นใหม่
ได้ เรียนรู้ไปเรื่อยๆ ที่กลัวที่สุดคือ ผิดแล้วซุก บางครั้งมันท�ำให้เกิดปัญหาที่
ใหญ่กว่าเดิม แก้ปญ
ั หาไม่ทนั แล้ว อันนีก้ เ็ ป็นส่วนหนึง่ ของ cultural change
ท�ำทั้งบริษัท แล้วพาร์ทนึงของการท�ำครั้งนั้นก็ออกมาเป็นคอร์ส ใช้เวลา 3
วัน ล้างสมองพนักงานระดับผู้จัดการประมาณ 400 คนของเนสท์เล่ โดยใช้
หลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาตัวเอง เป็นแนวในการท�ำงานต่อไป
ลุงอ๋อย ที่คุณนภดลพูดถึงเรื่องซุกแล้วนึกถึงเหตุการณ์หนึ่งที่ออฟฟิส มี
ส้วมอันนึงมันกดน�้ำแล้วไม่ลง เราก็ตั้งสมมติฐานกันว่าส้วมเต็ม ติดต่อกทม.
มาจัดการดูดเกลีย้ งเลยแต่กย็ งั ชักโครกไม่ลงอยูด่ ี ก็เสียเงินไปแล้วบ่อละ 500
บาท แล้วไม่ลงอีก ต้องโทรตามช่างมาดูอกี ที พอช่างเขาเห็นเขาก็บอกว่า เขา
ขอ 1,500 บาท แล้วเขาจะจัดการให้ ด้วยความเชีย่ วชาญของเขาโดยทีเ่ ราก็
ไม่รู้ว่าเขาเห็นอะไร แต่ไหนๆ ก็ถึงตรงนั้นแล้วก็เลยให้เขาจัดการให้ ปรากฏ
ว่าพอช่างเขายกตัวโถออกก็พบเจ้าตัวปัญหาก็คอื เจ้าปากกาลูกลืน่ ซึง่ ปากกา
มันคงไม่ได้เดินมาหล่นส้วมเอง มันคงมากับใครสักคนก่อนจะปลิดชีพตัวเอง
กระโดดลงไปในโถส้วม แต่ปากกาด้ามนีย้ งั คงมีกรรมอยูจ่ งึ ต้องติดค้างคาอยู่
อย่างนั้น แล้วคนที่ท�ำมันหล่นลงไปเนี่ยจะไม่รู้เลยเชียวหรือ หรือว่ารู้อยู่แก่
ใจแต่มันซุกไงหรือว่ารู้อยู่แก่ใจแต่มันซุกไง
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ค�ำถาม :

เราได้พูดไปแล้วว่ามีวัฒนธรรมโลคัลที่ไม่เหมาะกับ
การท�ำงานของบริษัท แล้วมีผลอย่างไรกับบริษัท
จะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง
คุณนภดล ก็มีบ้างบางเรื่องแต่บังเอิญเราโชคดี อย่างที่เราคุยกันถึงวัฒนธรรมไทยว่ามีความไม่ชัดเจน ในแง่นั้นเป็นอุปสรรคไหม ก็มีบ้าง
ยกตัวอย่างเมือ่ 8-9 ปีทแี่ ล้ว เนสท์เล่โดนด่าขึน้ หน้าหนึง่ หนังสือพิมพ์
ใหญ่โต ลงไทยรัฐ 7 วันรวด หน้าหนึ่งข่าวใหญ่มากทุกฉบับแหละ ใครไม่
ลงข่าวเนสท์เล่โดนกรีนพีซด่าเรื่องจีเอ็มโอนี่เชยมาก เขาบอกว่าเอาเปรียบ
เด็กบ้าง ฆ่าเด็กบ้าง(Greenpeace)
เอาเด็กไทยเป็น(GMO)
หนูทดลองบ้าง

ถามว่า...นโยบายของเนสท์เล่ต่อจีเอ็มโอคือ
อะไร

ระดับ Global ใน Global Safety ทุกที่ มี 3 อย่าง
1. เทคโนโลยี เขามองว่าน่าจะมีสว่ นช่วยเหลือในการแก้ ไขปัญหา
อาหารขาดแคลน ถามว่าท�ำไมอยู่ดีๆ เนสท์เล่ถึงมองว่าอาหารขาดแคลน
โลกเรามีประชากร 6,000 ล้านคน ในปี 2050 ซึ่งก็อีกประมาณ
40 ปี โลกเราจะมีประชากร 9,000 ล้านคน เรามีทปี่ ลูกพืชท�ำอาหารมากขึน้
ไหม ก็ไม่ เรามีเท่าเดิม ถ้าอยากได้เพิ่มก็ต้องไปถางป่าปลูกเอาซึ่งก็ไม่ใช่สิ่ง
ที่ดี น�้ำ เรื่องของน�้ำที่คุยกันช่วงเช้าก็มีเท่าเดิม เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องหา
วิธที จี่ ะสร้างอาหารให้คนกิน ดังนัน้ เราจะต้องมีเทคโนโลยีอะไรสักอย่างหรือ
หลายๆ อย่างที่จะเข้ามามีส่วนช่วยตรงนี้
ในแง่ของไบโอเทคโนโลยีมีหลายจุด จีเอ็มโอเป็นแค่หนึ่งไบโอ
(Bio-Technology) แต่เนสท์เล่ไม่ได้เป็นคนท�ำนะ แต่จะ
เทคฯ เนสท์เล่ก็มองนโยบายภาพรวม
ใช้หรือไม่ใช้ เนสท์เล่ก็ให้ตัดสินใจเองเพราะไม่มีนโยบายแม่ว่าห้ามใช้ จะใช้
หรือไม่ใช้ให้แต่ละประเทศดูความพร้อม
1. ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่สิ่งส�ำคัญที่สุด คือ Food Safety
1.1 ดูวา่ พืชทีจ่ ะใช้นนั้ มีการดูรายละเอียดเรือ่ ง Food Safety หรือ
ยัง และรัฐบาลประเทศนั้น สมมติประเทศไทยจะใช้ถั่วเหลืองที่เป็นจีเอ็มโอ
รัฐบาลประเทศไทยก็จะต้องมีการโมดิฟายด์ food safety ของถั่วเหลืองที่
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จะมาใช้ในเมืองไทย ไม่ใช่ถั่วเหลืองอาจจะโมดิฟายด์แล้วที่อเมริกา แต่อาจ
เอามาใช้ในเมืองไทยไม่ได้ ต้องดู government local educator ดูนโยบาย
รัฐเรื่อง food safety
1.2 ดูทัศนคติของผู้บริโภค ว่ารับเทคโนโลยีได้หรือไม่ เหมาะกับ
เทคโนโลยีหรือไม่ ในยุโรปทีเ่ ขามองเทคโนโลยีในทางลบ เพราะถ้าเราเข้าใจ
สภาพของ farm politic ของยุโรป มีค่าครองชีพสูง การจะเมนเทนฟาร์ม
(maintain / ดูแล, รักษา)
ต้องมีการใช้จ่ายสูงเกิดขึ้น แน่นอนถ้าเกิดเราเอาเทคโนโลยีพวกนี้เข้ามา
ซึ่งจะท�ำให้คอสต์ถูกลง ก็จะกระทบกลุ่มเกษตรกร จะไม่พูดถึงประเด็นสิ่ง
(cost / ต้นทุน)
แวดล้อมนะ

ถ้าพูดเรื่องจีเอ็มโอจะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องอีก
6-7 ประเด็น
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อย่างประเด็นเรื่อง food safety, เรื่องสิ่งแวดล้อม, เรื่องการ
กระจายพันธุ์, เรื่องชาวต่างชาติมายึดครองเอาพันธุ์พืชไป, เรื่อง food security, เรือ่ งศาสนาด้วย เพราะเคยมีคนคอมเมนท์วา่ ถ้ามีจเี อ็มโอมา แล้วเขา
จะ pray god ได้ยังไง พระเจ้ามีหนึ่งเดียว พระเจ้าเป็นผู้สร้าง แล้วเราจะมา
ตัดต่อยีนได้ไง เพราะฉะนั้นประเด็นเหล่านี้ในยุโรปเขาจะ Nix มาก จะปน
กันวุ่นไปหมด แต่เราก็ยืนยันว่า เรามองเห็นประเด็นเรื่องศาสนา เรื่องอะไร
ไม่เกี่ยว ประเด็นเรื่องวาระที่ว่าถูกไม่ถูก ถ้าจะคุยเรื่อง พวกนี้ก็เป็นอีกเรื่อง
นึง แต่เราจะเน้นเรื่อง food safety นี่ส�ำคัญมาก เป็นประเด็นใหญ่ที่เราจะ
พูดคุยกันมากที่สุด
Nix ในที่นี้ก็คือ นโยบาย เหตุที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็เพราะเป็นประ
เด็นทีน่ า่ สนใจ และก็พอดีวา่ ไปตรงกับสิง่ ทีผ่ มพยายามคุยกับพีอ่ อ๋ ยและทาง
The Network ซึง่ เป็นกลุม่ ภาคประชาสังคมทีท่ �ำงานด้วยกันหลายเรือ่ ง ภาค
สังคมเองหรือเอ็นจีโอเองจะเล็กหรือจะใหญ่ก็ตามก็เจอปัญหาเดียวกันกับ
องค์กรธุรกิจในหลายๆ เรื่อง
ยกประเด็นเรือ่ งความรับผิดชอบ เอ็นจีโอก็มปี ระเด็นแบบนีเ้ หมือน
กัน เช่น 7 ปีที่แล้ว เนสท์เล่ถูกประณามลงหน้าหนังสือพิมพ์ 7 วันรวด ด่า
เละ ฆ่าเด็กตายบ้างล่ะ ใช้คนไทยเป็นหนูทดลองบ้างล่ะ อะไรต่อมิอะไร ปี
ต่อมาก็เงียบไป
ปีต่อมาประเทศไทยพัฒนา ฉลากจีเอ็มโอ อย.เขาต้องการให้มี

การดีไซน์ฉลากจีเอ็มโอ ก็เนสท์เล่อีกแหละที่เป็นคนไปผลักดันให้ช่วยมีกฏ
หมายออกมาซะทีเถอะ จะได้มีความชัดเจนซะที เพราะตอนนั้นยังไม่มีกฏ
หมายออกมารองรับ ก็สร้างกติกาขึ้นมาชัดเจน อย.ก็ออกกติกาขึ้นมาโดย
ใช้โมเดลของญี่ปุ่น คือต้องบอกว่าใช้วัตถุดิบ แบบนั้นแบบนี้
คือเราก็รู้แหล่งของกรีนพีซ นโยบายอะไรไม่รู้ นโยบายแอนตี้ แต่
ในความคิดผม อ้างเราซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ อ้างเพียงเพราะกลัวหลุดโผ
ผมถือว่ามันมีขอ้ คิดทางจริยธรรมพอสมควรก็แล้วกัน ว่าเราจะยืนอยูต่ รงไหน
เราก็ตัดสินใจไปต่อไป ฉลากตามเกณฑ์ในตอนนั้น ผมก็ต้อง declare ผมก็
(เปิดเผย)
ตัดสินใจไป ซึง่ เราคุยกับผูบ้ ริโภค ส�ำรวจไม่รกู้ สี่ บิ หนว่าผูบ้ ริโภคโอเค ถึงจะ
มีข่าวคึกโครมยังไง เขาก็บอกเขายอมรับ
อาหารเด็กซีรแี ล็คเป็นอาหารทีผ่ บู้ ริโภคเซนส์ซทิ ฟี มาก คืออาหาร
เด็กเป็นอาหารทีเ่ ซนส์ซทิ ฟี ทีส่ ดุ ในโลก คนเป็นแม่กลัวมาก เขาจะเลือกมาก
แต่เราเช็คกับผู้บริโภคตลอด จนกระทั่งข่าวผ่านไปคนก็ลืมกันไป แต่ก็มีข่าว
ออกมาทุกปีนะ โจมตีโน่นบ้างนี่บ้าง จนล่าสุดท้วงมาว่าฉลากตัวเล็กเกินไป
แต่พอสักพักนึงคนก็จะลืมหายไปอีก แต่ถ้ามองในแง่ของ critical thinking
เราเอาเวลาทั้งหมดมาผูกเรื่อง ถูกประท้วงแต่สารตัวนึงไม่ถูกกล่าวถึงเลย
จากวันนัน้ ทีถ่ กู กล่าวหาว่าฆ่าเด็ก จนถึงวันทีถ่ กู กล่าวหาว่าฉลากตัวเล็กเกิน
ไป ถามว่าเรือ่ งราวทีแ่ ท้จริงคืออะไร ไม่มขี อ้ สรุป คิดเอาเอง ขึน้ อยูก่ บั มุมมอง

แต่ในมุมมองของเนสท์เล่ซงึ่ เรายืนอยูบ่ น food
safety มันบ่งบอกอะไรหลายอย่าง ยังไม่มี ใครตาย
จากจีเอ็มโอไม่มีเลย
จีเอ็มโอใช้มากสุดที่สหรัฐอเมริกา เริ่มตั้งแต่ปี 1985 แต่ผมคิดว่า
ประเด็นของจีเอ็มโอที่แท้จริงไม่ควรมาเกี่ยวกับประเด็น food safety นะ
เพราะเรือ่ งของ food safety มันไม่ใช่ประเด็น เหตุผลทีแ่ ท้จริงน่าจะมาจาก
2 ประเด็น ในความคิดผม ประเด็นที่ 1 คือ เรื่องของบริษัทบางบริษัทอาจ
มีอ�ำนาจเหนือเกษตรกร เรื่องของการจดทะเบียนสิทธิ์ในยีนต่างๆ ควรหรือ
ไม่ที่จะใช้ แต่ไม่ใช่ประเด็นเรื่องจีเอ็มโอหรอกนะ เป็นเรื่องควรหรือไม่ที่จะ
ให้บริษัทเอกชนนั้นจดทะเบียนเป็นเจ้าของยีน เจ้าของพันธุ์พืช DNA ที่เขา
ประกาศไปทัว่ ซึง่ ทุกวันนีก้ ย็ งั คุยกันอยู่ จ�ำได้ไหมประเด็นข้าวหอมมะลิไทย
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ข้าวหอมของบ้านเราคืออะไร ซึ่งผมคิดว่าประเด็นนี้ส�ำคัญนะ เนื่องจากเอ็น
จีโอสมัยก่อนใช้สแกนเทคนิคเป็นหลัก คือท�ำให้คนกลัว ทีนี้ผลกระทบด้าน
ลบของสแกนเทคนิคคือ มันไปบังในเรื่องของการจดทะเบียนสิทธิ์ยีน เป็น
เรื่องที่น่าสนใจ
อย่างที่ 2 คือ ประเด็นสิ่งแวดล้อม วิธีบริหารจัดการ แต่อีกอัน
ที่ถูก เสนอเป็น(alternative
อัลเทเนทีฟ/ ทางเลื
ขณะที
่เราคุยกันเรื่องจีเอ็มโอ ก็มีเรื่องออร์
แกนิก
อก)
(organic หมายถึง เกษตรอินทรีย)์
เข้ามา บางคนพูดว่าประเทศไทยต้องเป็นออร์แกนิก ประเทศไทยจะเป็น
ออร์แกนิก 100% ไม่ได้ ในระดับประเทศนะเราท�ำได้แค่เฉพาะกลุ่มย่อย
เท่านัน้ แต่วา่ ในต่างประเทศหลายประเทศท�ำได้ เพราะการทีจ่ ะท�ำให้พนื้ ที่
การเพาะปลูก เป็นอย่างที่ต้องการนั้นเป็นเรื่องยาก
อีกอย่างคือ การพัฒนาพันธุ์ กว่าจะหาพันธุค์ วามเหมาะสมทีจ่ ะ
เจริญเติบโต เพราะปัญหาหนึ่งของประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเพาะปลูกก็
คือ ประเทศไทยเป็นนักส่งออกอาหารมากกว่าน�ำเข้า ของเนสท์เล่กไ็ ม่มกี าร
in search เลย ลองไปไล่ดสู ถิตกิ ารส่งออกสินค้าอาหารของประเทศไทย พืช
เกษตรส่งออก ข้าว ถั่วเหลือง มันส�ำปะหลัง เพิ่มขึ้นทุกปีนะ แต่ไม่ได้เพิ่ม
ขึ้นแบบผลผลิตต่อไร่นะ เพิ่ม 0.001% เกิดจากสาเหตุอะไร ต้องมีความ
ร่วมมือจากหลากหลายสาขา แต่ท�ำไมเราถึงไม่มีการท�ำงานร่วม ไม่มีการ
ท�ำ productivity เป็นประเด็นที่น่าสนใจมาก แล้วก็เป็นประเด็นที่ยังไม่มี
การดีเบทเพราะเราบอกกับสังคมว่า... แต่ก็น่าดีใจที่ว่าคนในชุมชน รู้จักที่
จะแสดงความคิดเห็นมากขึ้น ความแข็งแรงมากขึ้นในระดับหมู่บ้าน หรือ
ในระดับชุมชน แต่ก็ว่าจะเป็นส่วนที่ยังน้อยอยู่ อย่างหมู่บ้านที่พี่อ๋อยได้ลง
ไปสัมผัสก็อาจจะเกิดการพัฒนา อย่างผมท�ำงานกับเนสท์เล่ร่วมกับสมาคม
พัฒนาประชากรเข้าไปตามหมู่บ้าน
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เนสท์เล่เป็นบริษัทที่เชื่อในเรื่องของมาร์เก็ต

market equation ก็คือเรื่องการตลาดมี demand มี supply เนสท์เล่ไม่เชื่อใน vertical equation เพราะอะไร สมัยก่อน สมัย
สงครามโลกมีฟาร์มของตัวเองที่สวิสก็คอยส่งผลผลิตให้คนโน่นคนนี้ ก็เอา
หุ้นให้เกษตรกร แล้วตอนซื้อคาร์เนชั่น เราก็ขายหมด
สาเหตุที่เนสท์เล่ไม่เชื่อเรื่อง vertical equation การตั้งธุรกิจใน
แนวดิ่ง เช่นที่บอกว่าการท�ำฟาร์มเอง ได้ผลผลิตจากฟาร์มเราก็เอามาผลิต
สินค้าเอง ได้สินค้าก็เอาไปขายเอง ฟาร์มส่วนใหญ่ในประเทศไทยเป็นอย่าง
นี้ ไม่ได้บอกว่าดีไม่ดีนะ เป็นเรื่องของความเชื่อ เป็นปรัชญาในการท�ำธุรกิจ
เนสท์เล่ไม่เชื่อ เราก็มองว่าสิ่งที่ส�ำคัญสุดคือ เราเป็น food and beverage
เราต้องโฟกัสไปในส่วนนั้น เนสท์เล่เชื่อว่าไม่มีใครรู้ไปทุกเรื่อง แล้วก็ท�ำได้ดี
ทุกเรื่อง เป็นไปไม่ได้ นั่นอันที่หนึ่ง
ส่วนอันที่สองคือ การแข่งขันท� ำให้เนสท์เล่มีชื่อเสียงมากขึ้น
เนสท์เล่ไม่ท�ำฟาร์มกาแฟกับนมน่าจะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของเราขอยก
ตัวอย่างกาแฟในประเทศไทย เนสกาแฟเมืองไทยผลิตจากเมล็ดกาแฟใน
ประเทศไทย 100% ซื้อจากเกษตรกร
เนสท์เล่มีแผนกหนึ่งชื่อว่า “แผนก บริการการเกษตร” ก็คือ
บริการแก่เกษตรกร เราจะมีนักวิชาการเกษตร 8 คน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน
พืชสวนมีความรูเ้ รือ่ งพืช การให้ปยุ๋ การใช้ยาฆ่า แมลงต่างๆ นานา ส่งลงพืน้ ที่
ภาคใต้ซงึ่ เป็นแหล่งใหญ่ ในพืน้ ทีก่ ารปลูกกาแฟในประเทศไทย ก็ไปเซอร์เวย์
จัดสัมมนา ออกรายการวิทยุส่งเสริม ความรู้แก่เกษตรกร แนะน�ำสิ่งที่เรา
เรียกว่า GAP หรือ Good Agricultural Practice การท�ำเกษตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ก็จะให้ความรู้ฟรีแล้วก็ไม่มีข้อสัญญาด้วยว่าได้ผลผลิตออก
มาแล้วจะต้องเอามาขายเรา เอาไปขายใครก็ได้ เพราะเราก็เชื่อว่าพอถึง
เวลาที่ซื้อเราก็มีหน้าที่ไปแข่งขันซื้อ ถ้าก�ำหนดสัญญาน่าจะมีปัญหาเพราะ
กาแฟเป็น(commodity
สินค้าที่มีร/าคาในตลาดโลก
สินค้า ผลิตภัณฑ์การเกษตร)

บางคนเรียกกาแฟว่า Black Gold
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กาแฟเป็นสินค้าทีม่ กี ารเฟดในตลาดโลกสูงเป็นอันดับสองรองจาก
น�ำ้ มัน มีการเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา เพราะส่วนใหญ่ประเทศทีด่ มื่ กาแฟผง
เป็นประเทศที่ไม่มีการผลิตเอง อย่างในยุโรปเองก็ไม่มีต้นกาแฟนะ กาแฟ
เป็นพืชเขตร้อนก็ต้องตระเวนซื้อกันไป กว่าเมล็ดกาแฟจะถึงโรงงานปกติ
ต้องผ่านตลาดที่ลอนดอนหรือนิวยอร์คประมาณ 10 ทอดกว่าจะถึง พอใน
ฟิลิปปินส์ก็ปั่นราคาก็เป็นปัญหาอย่างที่เกิดปัญหาการปั่นราคาของสินค้า
เกษตรกับเศรษฐกิจโลกปีที่แล้วด้วย แต่เนสท์เล่เชื่อว่า พอถึงเวลาซื้อเราก็
ควรจะรับรองราคาการซื้อด้วย แต่เราก็ให้ความรู้เรื่องอื่นๆ ด้วย

เราเห็นปัญหาเรื่องผลผลิตต่อไร่ค่อนข้างต�่ำ
60

หลายปีที่ผ่านมา เนสท์เล่เห็นปริมาณการใช้วัตถุดิบเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ แต่ปริมาณการเพาะปลูก พื้นที่การเพาะปลูกยังเท่าเดิม
กลับไปทีร่ ากส�ำคัญ เราเชือ่ เรือ่ งการท�ำ research and development เราก็ท�ำงานร่วมกับกรมวิชาการเกษตร ช่วยกันคัดเลือกพันธุ์ การคัด
พันธุเ์ ราต้องหา connection ของกาแฟอาราบิกา้ โรบัสต้า ความจริงกาแฟ
(Robusta)
(Arabica)
มีเป็นร้อยสายพันธุย์ อ่ ย ต้องคัดพันธุท์ เี่ หมาะสมกั
บประเทศไทย
พันธุท์ มี่ กี าร
ต้านทานต่อโรคดีที่สุด พันธุ์ที่ใช้ปุ๋ยน้อยที่สุด พันธุ์ที่ใช้ยาฆ่าแมลงน้อยที่สุด
ซึ่งโรคของกาแฟในเมืองไทยมีกว่า 10 โรค โรคที่ส�ำคัญสุดของกาแฟเรียก
ว่า “ราสนิม” เราพยายามคัดเพื่อให้ได้พันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่เพาะปลูก
นั้นๆ ให้มากที่สุด ทั้งหมดนี้เป็นไบโอเทคโนโลยีที่ไม่มีจีเอ็มโอมาเกี่ยวข้อง
เลย ไม่มีการตัดต่อยีน เป็นไบโอเทคโนโลยีล้วนๆ จนได้มาล็อตหนึ่ง ตกลง
กับทางกรมวิชาการเกษตรว่าน่าจะเป็นพันธุ์นี้นะ จะท�ำให้เพิ่มผลผลิตต่อ
ไร่ได้ 2-4 เท่าตัว หลังจากที่ปลูกในพื้นที่แล้วก็จะให้ไม่ต้องเพิ่มพื้นที่ในการ
ปลูก กาแฟนี่ตัวดีเลยนะ จอมรุกป่าเพราะกาแฟมันปลูกบนป่า หลังๆ มานี้
ก็เริ่มควบคุมให้เข้าที่เข้าทาง ปลูกในพื้นที่เพาะปลูกแทนล่ะ
แต่ปัญหาก็เกิดเพราะถ้าจะให้ภาครัฐขยายพันธุ์ทางเดียวคงใช้
เวลาอีก 50 ปี กว่าจะได้ผลผลิตครึ่งนึงของประเทศ

เผอิญเนสท์เล่มีเทคโนโลยีในการ Mass Ap-
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plication
กาแฟก็มีลักษณะสายพันธุ์ มี DNA ในการขยายพันธุ์ที่คัดแล้วก็
จะเอามาใบนึงแล้วก็เอาใบไปเข้าเครื่องปั่นมูลีเน็กซ์ก็จะได้เนื้อเยื่อ แล้วเอา
เนื้อเยื่อไปเลี้ยงในแล็บ เลี้ยงบนเชื้อใช้เวลา 2 ปี ก็จะได้ต้นกาแฟ แล้วเลี้ยง
ต่อในโรงเพาะช�ำ จากนั้นก็น�ำไปแจกจ่ายแก่เกษตรกร ด้วยวิธีนี้ ก็ช่วยร่น
ระยะเวลาได้ 50 ปี เป็นไม่ถึง 10 ปี เนสท์เล่ก็เป็นคนไป เอา เทคโนโลยีไป
เอานักวิชาการเกษตรไป ส่งให้ไปอยู่ศึกษาที่ศูนย์วิจัยเนสท์เล่ที่ประเทศ
ฝรั่งเศส ไปอยู่ด้วย 1 ปี ไปท�ำงานเต็มที่ ให้เทคโนโลยีทุกอย่าง กลับมาคน
แรก คนทีส่ องก็กลับมาแล้ว ศึกษากาแฟทัง้ คู่ คนทีส่ ามก็ไปแล้วแต่คนทีส่ าม
นีไ่ ปอยูท่ นี่ นั้ 3 ปี ดูเรือ่ งของมันส�ำปะหลัง เพราะประเทศไทยเราก็เป็นแหล่ง
ผลิตส�ำคัญแต่ว่าใช้เวลานานมากกว่าจะได้พันธุ์ที่ดีออกมา ครั้งนี้ก็จะไปเอา
เทคนิคนี้กลับมา แต่ว่าคนนี้ยังไม่จบหลักสูตร

สิ่งนี้ควรเป็นบทบาทของใคร ถามว่าท�ำไม
ต้องให้ภาคเอกชนเข้ามาพัฒนา แล้วถ้าเนสท์เล่ไม่มี
เทคโนโลยีเหล่านี้จะท�ำยังไง ก็เป็นค�ำถามต่อไป
ในขณะเดียวกันก็เป็น contribution ที่เราให้ต่อสังคมไทย ได้ฟรี
น) ่อการนี้ประมาณ 100 ล้าน
เหมือนกันนะนี่ ใน 10 ปี เนสท์เล่ต(การสนั
้องใช้เบงิสนุ
นเพื
บาท เดิมเราแจกให้เกษตรกรฟรี หลังๆ มานี่ต้องขายต้นละ 5 บาท เพราะ
ให้เป็นของฟรีกันไปก็ไม่ดูแล เลยต้องขายกันต้นละ 5 บาท แต่ต้นทุนจริง
น่ะ 15 บาท ก็ท�ำมาเป็นปีที่ 10 แล้ว รุ่นแรกเริ่มออกผลแล้ว รุ่นแรกจาก
การบันทึกผลผลิตในไร่ที่เขาท�ำกันได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับต้น
เก่า ต้องใช้เวลา และอย่าลืมว่าเกษตรกรกาแฟเป็นเกษตรกรรายย่อย ไม่ได้
มีพนื้ ทีเ่ พาะปลูกมากนัก มีทปี่ ระมาณคนละ 20 ไร่ ไม่ตอ้ งปลูกทีเดียว 20 ไร่
ก็ได้ เพราะกาแฟใช้เวลา 3 ปี ถึงให้ผลผลิต ก็ค่อยๆ ทยอย ตอนช่วงแรกไม่
ค่อยมีใครเชื่อ ไม่มีใครยอมท�ำ มีพวกผู้น�ำเกษตรกรบางคนที่เขามองการณ์
ไกลหน่อยก็ลอง แล้วก็ได้ผลดีจริง ทุกวันนี้ก็แย่งกัน
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ภาครัฐช่วยผลิตอยู่ที่ชุมพรแห่งหนึ่ง แล้วตอนนี้เรามาท�ำเองอีก

อยู่ที่โรงงานสมุทรปราการ แต่ตัวปั่นต้องส่งให้ฝรั่งเศสปั่น เพราะเราไม่มี
เครื่องมูลีเน็กซ์ ฉะนั้นกาแฟไทยที่จะกินในอนาคตก็จะเป็นกาแฟไทย
สัญชาติฝรั่งเศส แต่ฐานการผลิตอยู่ที่เมืองไทย เขาบอกว่าเป็นส่วนที่จริงๆ
แล้วเป็นภาคเอกชน ไม่วา่ เนสท์เล่หรือใครก็ตามสามารถเข้าไปมีสว่ นร่วมต่อ
การพัฒนาหรือส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินชีวิต ต่อทุกคน ต่อวัฒนธรรม ที่
เราคุยกันได้ทุกรูปแบบ อาจมองสิ่งนี้ว่าเป็น positive contribution (แต่
บางคนก็อาจไม่ตอบรับ) แต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเกษตรกรก็พอใจนะ

ถามว่าช่วยขนาดนี้ เวลาเราซื้อกาแฟน่ะยังไง
หน้าซื้อกาแฟมีแค่ประมาณ 2-3 เดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคมถึง
กุมภาพันธ์ สมมติ เนสท์เล่ตั้งราคากาแฟรับซื้อหน้าฟาร์มกิโลกรัมละ 50
บาท แต่จะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อหน้าฟาร์มในราคา 51 บาท (พ่อค้า
คนกลางนี่ ทั้งปีทั้งชาติไม่เคยช่วยเกษตรกรหรอก) ถามว่าเกษตรกรจะขาย
ใคร ก็ต้องขาย 51 บาทใช่ไหม เราจะหวังได้ยังไงว่าเกษตรกรจะรู้บุญคุณมา
ขายเรา 50 บาท ในขณะที่มีคนมาขอซื้อของเขาที่ราคา 51 บาท มันเป็นไป
ไม่ได้ ถึงเวลานั้น กระเป๋าใครกระเป๋ามัน เล่าเรื่องนี้ให้หลายคนฟังเขาบอก
ว่า ไม่โรแมนติกเลย มันก็ไม่เกีย่ วเนอะ เพราะนัน่ คือชีวติ เขา คือปากท้องเขา
เราจะไปซื้อ 51 บาท ซึ่งต่อมาพ่อค้าก็จะขึ้นเป็น 52 บาท นี่ก็เป็นกลไกการ
ตลาด
ผมว่านีค่ อื ความเชือ่ เรือ่ งกลไกตลาด เพราะทีส่ ดุ แล้วใครจ่าย แล้ว
ที่เนสท์เล่ ท�ำนี่ท�ำบุญหรือเปล่า เปล่า...เนสท์เล่ท�ำธุรกิจ มีผู้บริโภคจ่าย แต่
เป็นการท�ำธุรกิจแบบมีเหตุผล ในขณะเดียวกันเราก็ต้องรักษาระดับว่าผู้
บริโภคยอมจ่ายถึงระดับนึง ถ้าเกิดมีปัญหาไม่จ่าย ซึ่งก็จะมีบาลานซ์ในตัว
มันเอง เดี๋ยวเล่าให้ฟังทีหลังว่ามันจะมายังไง

เรื่องคัลเจอร์ เนสท์เล่กับคัลเจอร์ประเทศว่ามี
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ข้อแตกต่างกันอย่างไรบ้าง มีข้อดีข้อเสียยังไง
อย่างตัวเอง ตอนเข้ามาท�ำงานที่เนสท์เล่ครั้งแรก เมื่อ 23-24 ปีที่
แล้ว ฝรั่งสัมภาษณ์ เขาก็ถามว่าจะอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่ ผมบอกว่าอย่างมาก
ก็แค่ 5 ปี เข้ามาทีแรกต�ำแหน่งทนาย คิดว่าสัก 5 ปี ก็น่าจะพอ พอพ้น 5 ปี
ไปแล้ว ก็คิดไว้ 2 อย่าง 1. ไปตั้งบริษัทท�ำธุรกิจเอง 2. คือจะเอาความรู้ที่ได้
ไปช่วยบริษัทของประเทศไทยเอง นึกในใจจะเข้าไปช่วยซีพี จะเอาความรู้
ไปช่วยเหลือซีพี อุดมคติแรงมาก เลือดแรงธรรมศาสตร์ เรารักธรรมศาสตร์
เพราะธรรมศาสตร์สอนให้เรา รักประชาชน (หัวเราะกัน) พอดีรุ่น 19 ก็เลย
เลือดแรง แต่ก็อยู่มาจนถึงทุกวันนี้ 23-24 ปีแล้ว
มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหม ถามว่าอุดมคติเปลี่ยนไปไหม
เปล่า...อุดมคติไม่เคยเปลี่ยน แต่ว่ารู้จักตัวเองมากขึ้น ว่าท�ำงาน
ในองค์กรแบบนี้ เราท�ำงานแบบนี้ คาแรคเตอร์แบบนี้ เราขึ้นชื่อในเนสท์เล่
เลยนะเรื่องปากเสีย เพราะเป็นคนพูดค่อนข้างตรง แต่เราเข้าใจตัวเองมาก
ขึน้ คาแรคเตอร์แบบนีม้ าท�ำงานในองค์กรแบบนี้ มันเติบโตได้ ลองนึกภาพว่า
คาแรคเตอร์แบบนีแ้ ล้วไปท�ำงานทีซ่ พี ี ถามว่ามันเป็นความผิดของซีพรี เึ ปล่า
เปล่า...แต่เขามีคาแรคเตอร์แบบนั้น เขาก็ประสบความส�ำเร็จ ในธุรกิจของ
เขาแบบนั้น แต่เขาต้องการคนอีกแบบนึงไง
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เรารูจ้ กั ตัวเองดีมากน้อยขนาดไหน เรารูจ้ กั ตัวเองไหมว่า จุดดี จุด
เด่น จุดด้อย จุดแข็งของเราคืออะไร แล้วมันเหมาะกับอะไร เพราะมีบริบท
ที่แตกต่างกัน ฝากน้องๆ ยังเด็กก็ยังมีโอกาสอีกเยอะ
เวลาสัมมนาภายในก็ประมาณ 30–40 คน มีค�ำถามนึงที่ผมถาม
ทุกคน บางคนท�ำงานมาไม่ตำ�่ กว่า 10 ปีแล้ว จนระดับผูจ้ ดั การแล้ว ก็ยงั ถาม
ถามทุกคนในห้องว่าท�ำงานมาแล้วกว่า 10 ปี รู้แล้วว่าวันนี้ท�ำงาน เป็นยังไง
ถ้าให้ทุกคนใน 30 คน กลับไปเลือกใหม่ได้ ย้อนหลังไป 10 กว่าปี ถ้าย้อน
ได้จะกลับไปเลือกเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ผมถามว่ายังจะเลือกเรียนใน
คณะที่เรียนมาหรือเปล่า ผมมีดาต้าเบสอยู่พอสมควร ผมถามคนนอกด้วย
ค�ำตอบออกมาเหมือนกันทุกที ประมาณ 50/50 ครึ่งนึงบอกว่าจะเรียน
เพราะบังเอิญว่าโชคดีทเี่ รียนมาตรงกับสิง่ ทีต่ วั เองถนัด อีกครึง่ นึงจะบอกว่า

ไม่ เพราะไม่ได้ใช้เลยกับสิง่ ทีเ่ รียนมามันคนละเรือ่ งกันเลย เรือ่ งนีก้ เ็ ป็นปัญหา
ส�ำคัญอีกอันหนึ่งของประเทศไทย
อย่างน้องๆ ทุกคนที่มากับ Hatch-U ถือว่าก้าวไปไกลกว่าคนอื่น
นะ เพราะรูจ้ กั ทีจ่ ะเอาตัวเองไปสัมผัสกับประสบการณ์ภายนอก ท�ำให้อย่าง
น้อยทีส่ ดุ ก็มมี มุ สะท้อนกลับไปคิดว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบ อะไรมากน้อย
แค่ไหน ดีกว่าคนที่เหลือ
เมื่อเช้าคุยเล่นกับพี่อ๋อยว่า สมัยผมเรียนธรรมศาสตร์เมื่อ 30 ปี
ที่แล้ว ก็ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนเมื่อเทียบกับน้องๆ แต่ว่าก็ท�ำกิจกรรมเยอะ
แต่วา่ มันเป็นการเรียนรู้ ท�ำให้รจู้ กั ตัวเอง มีประสบการณ์ทไี่ ด้นอกห้องเรียน
อย่างเวลาทีผ่ มจะรับพนักงาน รับเด็กรุน่ น้องในแผนก ผมไม่ดทู รานสคริปต์
นั่งคุยกันไปดูว่าคาแรคเตอร์เขาเป็นอย่างไร ดูว่าประสบการณ์ข้างนอกเขา
แบบไหน เขามองชีวิตยังไง เพราะนั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง แล้วเราต้องใช้
สิ่ง เหล่านี้ในการท�ำงาน ทรานสคริปต์ว่าเรียนดีไม่เป็นไร ไม่ว่ากัน เราไม่ส่ง
เสริมให้ใครเรียนแย่ แต่ทรานสคริปต์ใช้ได้ครั้งเดียวตอนสมัครงานหนแรก
เท่านั้น คุณท�ำงานครั้งแรกก็ต้องดูทรานสคริปต์เพราะว่ายังไม่รู้จะดูอะไร
แต่พอท�ำงานไปสักพัก 3–5 ปี ย้ายงานคราวนี้ก็จะวัดกันจากประสบการณ์
แล้วละ ทรานสคริปต์ไม่ดแู ล้ว ไม่เกีย่ วแล้ว แต่จะดูจากประสบการณ์ของคุณ
เป็นไง ดูคาแรคเตอร์คุณเป็นไง แนวคิดเป็นไง วิธีการคุยเป็นไง get back
own on mouth เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ฝากให้ไปคิดละกัน
คงไม่ถามว่าให้เลือกเรียนใหม่ จะเลือกอะไร เพราะยังเรียนไม่
จบ แต่ถ้าใครคิดได้ว่าที่เรียนมานี่ไม่ชอบเลย ยังกลับตัวทันนะ แต่ที่บอกว่า
evolution บางครั้งอาจไม่เร็วพอก็ต้องเอาเฟรมบางอย่างมาใส่เพื่อเร่งให้
เห็นการพัฒนา
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อันนี้ไม่ได้ใส่ไว้เล่นๆ เท่ๆ นะ แต่ใส่ไว้เพื่อให้ผู้บริโภคโทรมาแจ้ง
เราเวลาที่เขามีปัญหา เช่น ผลิตภัณฑ์ไม่ดี ไม่ถูกใจ ปากถุงฉีก มีสิ่งแปลก
ปลอม รสชาติเพี้ยน ไม่ชอบใจอะไรก็แล้วแต่ สารพัดโทรมา ทุกเดือนก็จะมี
คนโทร มาประมาณเดือนละ 5,000 ราย เพราะว่าคนไทยไม่ชอบพูด มีแค่
5,000 ราย ที่เวียดนาม คนเขาพูดเยอะ เดือนนึงประมาณ 10,000 ราย ที่
ออสเตรเลีย 20,000 ราย แต่ใน 5,000 รายของไทย ไม่ได้เป็นเรื่องคอม
เพลนทั้ง 5,000 รายนะ ใน 5,000 ราย อาจจะมีคอมเพลนเรื่องคุณ(complain
ภาพ / บ่น ตำ�หนิ ร้องทุกข์)
ผลิตภัณฑ์สัก 50 ราย ซึ่งเราก็เก็บข้อมูลตรงนี้ในการแก้ปัญหาในจุดต่างๆ
ได้ ที่เหลือก็จะเป็นพวก “พี่คะ หนูท้องควรจะบ�ำรุงตัวเองยังไงดี กินอะไร
ได้บ้าง หนูแพ้ไอ้นู่นไอ้นี่” สารพัด แต่เราก็มีคนที่จะคอยตอบให้นะ
แต่ถ้าเป็นเรื่องของการคอมเพลนก็มีกติกาพอรับโทรศัพท์ลูกค้า
แจ้งปัญหาเข้ามาแล้ว ทางเนสท์เล่จะส่งเจ้าหน้าที่ไปหาลูกค้าทันทีภายใน
48 ชั่วโมง ไปเก็บข้อมูลว่าเป็นผลิต ภัณฑ์อะไร การผลิตเป็นมายังไง จาก
ทีไ่ หน ข้อมูลการบริโภคเป็นยังไง ฉีกเป็นยังไง เก็บยังไง สภาพแวดล้อมของ
ผู้บริโภค ภายในบ้านเป็นยังไง แล้วก็กลับมาหาข้อมูลเพิ่มเติม แล้วเราก็จะ
เอาข้อมูล เหล่านี้ไป cross check กับโรงงานผลิต ถ้าเป็นของในประเทศ
ก็เช็คกับทางโรงงานเรา ถ้าน�ำเข้าก็ต้องเช็คกับต่างประเทศว่าสินค้าตัวนี้มี
ปัญหา โรงงานฝ่ายผลิตต้องหาข้อมูลมาตอบให้ได้วา่ ปัญหาทีเ่ กิดนัน้ มาจาก
โรงงานฝ่ายผลิตรึเปล่า เพราะอาจเกิดจากหลายสาเหตุ อาจเกิดจากโรงงาน
เราก็ได้ อาจเกิดจากการขนส่งก็ได้ เกิดจากขั้นตอนการจัดเก็บของร้านค้า
ก็ได้ มันเกิดขึ้นได้ทุกตอน แล้วต้องตอบกลับไปหาลูกค้าผู้บริโภคภายใน 2
สัปดาห์ เพราะถือว่านี่เป็น consumer protection คือการดูแลผู้บริโภค
อย่างทีส่ องคือเราถือว่า ทีเ่ ขาโทรมาด่าเพราะเขารัก ถ้าเขาไม่แคร์
เขาก็เลิกใช้สินค้าเราไปเลย อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราท�ำมาตลอด มันก็มีถูกข่มขู่
บ้าง สารพัด เดี๋ยวนี้เริ่มเยอะขึ้นนะ เราเรียกพวกนี้ว่า นักร้องอาชีพ เพราะ
เขาจะตามไล่ไปเรื่อยๆ ร้องหน่วยงานนั้นทีนี้ที ก็พยายามพูดคุยกัน พวกนี้
จะท�ำงานเชิงรุกเวลาก็จะบุกเลยนะ เดี๋ยวไปหาหนังสือพิมพ์ ไปหา สส. ผู้
ว่าฯ นายกฯ อย. เจ้าหน้าเราก็เลยมีให้ครบเลย อันนีเ้ บอร์ อย.นะ อันนีเ้ บอร์
กทม.นะ อะไรอย่างนี้ไว้คอยบริการให้คนเหล่านั้นฟ้องเลย เพราะเราเชื่อว่า
เราพูด ความจริง ถ้าเราผิดก็คือผิด ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะกีดกันเขา
นอกจากเนสท์เล่ เดีย๋ วนีห้ ลายบริษทั ก็เริม่ จะต้องมีแบบนีม้ ากขึน้

นะ อย่างเนสท์เล่คนก็เริม่ เห็นการแสดงหมายเลขโทรศัพท์กนั มากขึน้ บางที
ผมก็แกล้งโทรไปเองเลย มันเป็นการเทรนนิ่งไง ก็ต้องมีการตรวจสอบพนัก
งานของเราตอบว่าอะไร พูดจาดีหรือเปล่า ว่ามั่วรึเปล่า ข้อมูลถูกต้องไหม
ให้บริการดีไหม อัธยาศัยกับลูกค้าเป็นอย่างไร ซึ่งบางทีผมก็โทรไปด่านะ
ลองใจเขาดู
มีกรณีนงึ มีการฟ้องร้องเกิดขึน้ กับสคบ. เขาอ้างว่าเขาเกิดลูกแล้ว
ลูกเขาแขนเสีย โดยทีเ่ ขาให้การว่า ลูกเขากินนมตราหมีทเี่ ป็นกระป๋องกินไป
กระป๋องนึงมัง้ เราก็เลยให้ทมี แพทย์อธิบายให้เขาฟัง สักพักโทรกลับมาใหม่
บอกว่ากินเป็นเวลาหลายวันติดต่อกัน แล้วหลังจากนัน้ เขาก็เปลีย่ นข้อมูลไป
เรื่อยจนสคบ.เริ่มไม่ไหว ก็เรียกเราเข้าไปคุย เขาบอกให้เนสท์เล่ช่วยยอม
ความให้เขาหน่อย เพราะสคบ.เองก็เหนือ่ ยเต็มทีแ่ ล้ว เขาก็เข้าใจเนสท์เล่ใน
เหตุผลทุกอย่างดี แต่เพื่อให้เรื่องมันจบ เนสท์เล่เองก็บอกว่าก็รำ� คาญมาก
แล้ว เพราะว่ามันลากมาเป็นเวลานานมากแล้ว เราเองก็เสียเวลา ก็ยอมจ่าย
ไป แต่สงิ่ ทีบ่ อกสคบ.ไปก็บอกว่าเราต้องการความชัดเจนว่าอะไร คือถูกอะไร
คือผิด เพราะไม่อย่างนัน้ แล้ว น้องๆ ของผมส่วนทีท่ ำ� หน้าทีด่ แู ลผูบ้ ริโภคจะ
ท�ำงานต่อกันอย่างไร แต่ก็คือต้องยอมในที่สุด
บางทีเรือ่ งที่ผ่านสคบ. ไปก็ไม่ได้ถกู ตัดสินใจบนพืน้ ฐานของความ
ถูกต้องเพียงอย่างเดียว แต่มีเรื่องของสังคมไทยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย อย่าง
เรื่องความประนีประนอมก็น่าสนใจนะ เพราะเป็นเรื่องของความเห็น ก็ยก
ตัวอย่างคน 2 คนเถียงกันเรื่องสีขาวกับสีด�ำ ต่างคนต่างให้เหตุผลกันเต็มที่
แต่คนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีความเห็นว่างั้นก็เอาแบบประนีประนอมกันทั้งสอง
ฝ่ายสิ เป็นสีเทาละกันจะได้จบ พอเป็นสีเทาปุ๊บ สังคมแฮปปี้ แต่ 2 คนนั้น
แฮปปีด้ ว้ ยมัย้ ไม่...เขาไม่เห็นด้วยอยูด่ ี เขาก็ยงั อยากได้สขี าวสีด�ำของเขาอยู่
เหมือนเดิม เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราลองคิดดู หน่อยก่อนจะกระโดดไป
หาข้อสรุปให้ใคร คิดให้ดีก่อน บางทีเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนั้นดีกว่า แต่
ประเด็นเรื่องนี้บ้านเรายังมีอยู่ไม่พอ ในส่วนตัวคิดว่าส่งผลไปถึงการพัฒนา
ทางการเมือง การพัฒนาสังคมในหลายๆ เรื่อง เพราะเราไม่สามารถตกลง
กันด้วยว่าเราไม่เห็นด้วยกัน ต้องเห็นด้วยกันกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง คือต้องมี
ฝ่ายหนึ่งชนะ ฝ่ายหนึ่งแพ้เสมอ ไม่รู้เป็นโรคอะไรบ้านเรา พอแพ้เดี๋ยวมันก็
จะออกมาเรียกร้องอีกไม่จบไม่สิ้น ก็ฝากให้คิดกันนะครับ
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ลุงอ๋อย ในส่วนที่เราไปท�ำเรื่องของการให้พันธุ์กาแฟ เหมือนเป็นการท�ำ
ให้พันธุ์นั้นสู้โรคได้ด้วย
คุณนภดล ใช่ครับ เป็นพันธุ์ที่ถูกคัดเลือกแล้วว่า สามารถต่อต้านโรคท้อง
ถิ่นได้
ลุงอ๋อย แล้วที่เราส่งคนไปฝึกอบรมไปดูงาน เป้าหมายของการส่งไปเพื่อ
ที่จะ...
คุณนภดล มาท�ำงานนี้ต่อในประเทศ
ลุงอ๋อย ให้มาดูเรื่องการขยาย การปรับตัวของพืช
คุณนภดล ตอนที่เราส่งไป เทคโนโลยีตัวนั้นมีเนสท์เล่เพียงคนเดียว คือ
เทคโนโลยีการขยายพันธุแ์ บบไม่ใช้จเี อ็มโอ เป็นเทคโนโลยีพเิ ศษของเนสท์เล่
ทีเ่ ราส่งนักวิทยาศาสตร์เพือ่ ทีจ่ ะให้เขากลับมาท�ำงานช่วยเหลือเกษตรกร ซึง่
เรามีหน่วยงานเป็นศูนย์แล็บอยูท่ ชี่ มุ พร แล้วก็มแี ปลงทดลอง มีอะไรมากมาย
ซึ่งไปอบรมจบมาแล้วพวกเขาก็มาท�ำ แต่ว่าตอนนี้รัฐตัดงบไปซะก่อน ก็เลย
ช้า สไตล์ราชการไทย ตอนทีเ่ ราไปก็ตกลงไว้แล้วว่า เราจะไม่เอาเงือ่ นไขอะไร
แต่ขอว่านักวิชาการคนนี้กลับมาต้องท�ำงานเรื่องนี้นะ เพราะราชการไทยก็
ชอบส่งคนไปเรียนแต่พอกลับมาแล้วไปท�ำเรื่องอื่น เขามองการเรียนรู้เป็น
ความก้าวหน้าทางสายอาชีพ มันก็เสียหมด มันไม่ได้ ถ้ามีเงือ่ นไขก็แค่ 3-5 ปี
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คุณนภดล ใช่ครับ ตอนนี้มีมันส�ำปะหลัง แต่ความจริงแล้วเนสท์เล่ ไม่ได้มี
ความรูเ้ รือ่ งของพันธุม์ นั ส�ำปะหลังโดยตรง เพราะว่าประเทศไทยเรานีแ่ หละ
มีพันธุ์มันส�ำปะหลังที่ดีมาก ผมไม่แน่ใจว่าอยู่แถวระยองหรือเปล่า แต่ว่า
ผลิตไม่ทัน มันส�ำปะหลังมาเป็นก้าน เขาให้เกษตรกรไปพันก้าน แล้วไปช�ำ
เอา จะปลูกได้สักกี่ต้น
พอเขามาท�ำงานกาแฟร่วมกับเรา เขาก็ รู้ว่าเรามีเทคโนโลยีซึ่งจะ
ท�ำให้การกระจายพันธ์รวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถผลิตพันธุ์ในปริมาณมากและ
เร็วขึ้น เขาก็อยากได้เทคโนโลยีนี้ แต่ว่าเราก็ไม่ได้ท�ำงานด้านมันส�ำปะหลัง
มาก่อน หรืออย่างน้อยก็ไม่เคยเอามันส�ำปะหลังมาลองกับเทคโนโลยี เพราะ
พืชแต่ละอย่างไม่เหมือนกัน คาแรคเตอร์ตา่ งกัน ก็ตอ้ งค้นคว้าเพิม่ เติมว่าตัว
เมนเทคโนโลยีเหมือนเดิม ส�ำหรับมันส�ำปะหลังจะเป็นยังไง ก็ต้องลองก่อน
ซึง่ ใช้เวลานานหน่อย ประมาณ 3 ปี ส่วนหนึง่ เพราะทีเ่ ราเรียนไปมีความรู้ แค่
ระดับหนึ่ง ไม่ได้ลึกมากเหมือนกาแฟหรือโกโก้ แต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็คอื คนที่
เขาก�ำลังไปอบรมเรื่องนี้อยู่ก็เลยถือโอกาสท�ำเป็นงานวิทยานิพนธ์ไป ในตัว
เลยเพื่อเสนอขอจบปริญญาเอก ซึ่งศูนย์วิจัยเนสท์เล่ก็ได้รับ accredit อยู่
(ได้รับการยอมรับ รับรอง)
แล้วว่าสามารถเป็นหน่วยวิจัยที่ใช้ในการท�ำวิทยานิพนธ์ของปริญญาเอกได้
ไปได้เกือบ 2 ปีแล้วนะคนปัจจุบัน และคนนี้ก็เช่นกัน เมื่อกลับมาก็จะต้อง
มาดูแลงานเรื่องมันส�ำปะหลังกับกรมวิชาการเกษตร

ลุงอ๋อย คือคนที่ส่งไป ไม่ใช่คนของบริษัทใช่ไหมครับ
คุณนภดล ไม่ใช่ครับ เป็นนักวิทยาศาสตร์ของกรมวิชาการเกษตร

ลุงอ๋อย ศูนย์วิจัยเนสท์เล่ไม่ได้ท�ำเรื่องจีเอ็มโอ
คุณนภดล ไม่ได้ท�ำ แต่ว่าก็ยังติดตามข่าวสารอยู่ตลอดเวลา เรามีนัก
วิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านนี้คอยติดตามข่าว แต่เราเองไม่ได้
ท�ำวิจัยเรื่องจีเอ็มโอเอง

ลุงอ๋อย แล้วที่ส่งไปนี่ เป็นที่ที่ท�ำการเพาะต้นกาแฟ หรือเป็น...
คุณนภดล เป็นศูนย์วิจัยของเนสท์เล่ ที่ฝรั่งเศส เป็นศูนย์พิเศษของเนสท์
เล่ คือศูนย์วิจัยอื่นๆ ของเนสท์เล่จะวิจัยเกี่ยวกับคาแรคเตอร์พื้นฐาน สาร
อาหารต่างๆ หรือว่าการพัฒยาผลิตภัณฑ์ แต่ศนู ย์จะดูแลเรือ่ งพืชเพียงอย่าง
เดียว แล้วก็จะดูเรื่องพืชที่เนสท์เล่ใช้เยอะ เช่น กาแฟ โกโก้ เป็นเทคโนโลยี
เรื่องพืช วิธีการ collect พันธุ์
ลุงอ๋อย แล้วตอนนี้ก็มีมันส�ำปะหลัง

ลุงอ๋อย แล้วจีเอ็มโอจะท�ำกันที่ไหนบ้าง
คุณนภดล จีเอ็มโอนี่ก็พวกบริษัทไฮเทค พวก Monsanto, Novartis พวก
นีต้ อ้ งท�ำในแล็บวิเคราะห์เยอะเหมือนกัน จริงๆ เมืองไทยก็ทำ� ได้นะ เนสท์เล่
ก็ทำ� ได้ แต่อย่างทีค่ ยุ เมือ่ กี้ ก็เป็นเรือ่ งตลกกึง่ เศร้า ผมเคยคุยกับอาจารย์สาย
วิทยาศาสตร์ทไี่ (Biotech)
บโอเทค ทีเ่ มืองไทยมีการคุยเรือ่ งนีม้ านานแล้ว เป็นสิบกว่าปี
แล้ว แล้วก็มีการพัฒนาสร้างโปรเจคต์ สร้างศูนย์แล็บไว้ระดับนึงแล้ว อยู่มา
วันนึงเวียดนามมาบอกว่าอยากท�ำบ้าง ขอให้ไทยไปช่วย เซ็ทอัพให้หน่อย ก็
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(setup)

ทุกวันนีเ้ วียดนามน�ำเราไปหลายเท่าแล้ว เพราะเราไปหยุดการพัฒนาไว้ ถาม
ว่าถูกหรือผิดนี่ตอบไม่ได้จริงๆ แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดความรู้ที่จะใช้ประกอบ
การตัดสินใจก็ยังไม่มี เพราะฉะนั้นจึงจะบอกว่า ที่สุดแล้วการตัดสินใจเป็น
ขาวเป็นด�ำเป็นถูกเป็นผิดน่ะอีกเรื่องนึง แต่องค์ความรู้ต้องมีก่อน
พี่ซัง กาแฟที่เอามาท�ำเนสกาแฟเป็นกาแฟที่ปลูกในไทย 100% รึเปล่า มี
การน�ำเข้ามาบ้างไหม
คุณนภดล เป็นกาแฟไทย 100% ครับ ส่วนเรื่องการน�ำเข้าแต่ก่อนไม่มี
ปัญหา คือไม่มีการน�ำเข้าจากต่างประเทศเลย แต่ช่วง 3–4 ปีที่ผ่านมา รวม
ถึงปีที่แล้วด้วยต้องมีการน�ำเข้า เพราะกาแฟในไทยเกิดเหตุให้ผลผลิตน้อย
ลง ไม่เพียงพอต่อการผลิต อาจเพราะเกษตรกรไม่ได้ดแู ลต้นกาแฟเท่าทีค่ วร
เพราะกาแฟใช้เวลาในการติดผลนานมาก จากที่ออกดอกจนกระทั่งติดผล
ใช้เวลานานหลายเดือน ในช่วงเวลานั้นถ้าเกิดฝนขาดช่วงหรือแล้งผิดปกติ
หรืออุณหภูมิเพี้ยนผิดปกติก็จะท�ำให้เมล็ดฝ่อได้ คือเมล็ดมันอาจจะกี่พัน
ล้านเมล็ดก็ได้แต่น�้ำหนักต่อเมล็ดมันลดลง เมล็ดมันฝ่อ

กาแฟนะครับ เนสท์เล่ใช้
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เรือ่ งประกันราคาพืชมัย้ พืชไทยเวลามีประกันราคา ปีไหนทีม่ กี ารประกันรา
คาสูงๆ ปีนนั้ พืชผลจะออกมากเป็นพิเศษ ปีไหนทีไ่ ม่มกี ารประกันราคา มัน
ก็ไม่ค่อยมีพืชนะ แปลกไหม เมื่อก่อนกาแฟไม่มีการประกันราคา ก็มีกาแฟ
แปลงสัญชาติข้ามเขตมา กาแฟลาว กาแฟพม่า กาแฟแปลงสัญชาติของ
ลาวน่ะเยอะ เมื่อก่อนปลูกอาราบิก้า เดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มปลูกโรบัสต้าแล้วนะ
เพราะเป็นพื้นที่ภูเขา
เมือ่ กีเ้ ราบอกว่าทีส่ ดุ แล้ว ผูบ้ ริโภคเป็นผูจ้ า่ ย แต่กจ็ ะมีบางจังหวะ
เวลาทีต่ อ้ งรักษาบาลานซ์ของสิง่ เหล่านี้ เพราะว่ามองเป็นผูบ้ ริโภคกับผูผ้ ลิต
เมื่อปี 2001–2003 ราคากาแฟตลาดโลกตกมโหฬาร ตกขนาดที่ถ้าแปล
ราคาตลาดโลกมาตีราคาหน้าฟาร์มที่เมืองไทยจะเหลือแค่กิโลกรัมละ 17
บาท แต่เนื่องจากเรามีฝ่ายสแกนเกษตรกรอยู่ ข้อมูลหนึ่งที่เราทราบอยู่
ตลอดเวลา คือ ต้นทุนเกษตรกรไทยคืออะไร ต้นทุนน�ำ้ นมดิบคืออะไร ต้นทุน
กาแฟดิบคืออะไร สิ่งที่เกษตรกรไทยมีปัญหามากที่สุดคือการลงบัญชี ไม่รู้
ว่าต้นทุนตัวเองคืออะไร เราก็เข้าไปสอนเขา เรือ่ งการดูแลต้นทุน การจดทุน
ต่างๆ ท�ำให้เรารู้ว่าต้นทุนกาแฟไทยอยู่ที่ กิโลกรัมละ 28 บาท เราเป็นผู้ซื้อ
รายใหญ่ของประเทศไทย เลยตัดสินใจซื้อที่กิโลกรัมละ 35 บาท ถามว่าท�ำ
บุญรึเปล่า? เปล่า ไม่ได้ท�ำบุญ เพราะเรารู้ว่าถ้าเกษตรกรอยู่ไม่ได้ เราก็อยู่
ไม่ได้เช่นกัน เพราะเราต้องพึง่ พาเขา ถ้าเขาได้ราคาไม่ดอี กี หน่อยเขาก็เลิกท�ำ
ต่อไปเราจะเอากาแฟที่ไหน
บางปีที่ราคาสูงขึ้นมาหน่อย กิโลกรัมละ 32 บาท แต่เนสท์เล่ก็
ยังซื้อที่กิโลกรัมละ 35 บาท แล้วรัฐบาลก็ประกาศประกันราคาหลังจากที่
เนสท์เล่ซื้อเสร็จแล้ว ก็ยังมีเรื่องให้เจ็บใจทีหลัง ช่วงนั้นมีอยู่ปีนึง กาแฟที่
เราซื้อไว้เกิดไม่พอ รัฐบาลก็เอากาแฟเมล็ดเล็กมากองไว้เป็นกองๆ บางคน
ก็เอากาแฟทีซ่ อื้ เก็บไว้ตอนทีป่ ระกันราคาออกมาประมูลขายต่อให้พอ่ ค้าทุก
ปี แล้วให้พอ่ ค้าขายส่งต่อ เราก็ไปประมูลกับเขามากองนึง พ่อค้าเขาให้ราคา
กิโลกรัมละ 30 บาท แต่เรารู้ว่าต้นทุนรัฐบาลอยู่ที่กิโลกรัมละ 36 บาท เราก็
ให้ 36 บาท ปรากฎว่ายังไงรูไ้ หม เขาไม่ขาย ไม่รวู้ า่ มีขอ้ อ้างยังไง ต้องประมูล
ใหม่ แล้วเขาก็ขายไปที่ราคากิโลกรัมละ 30 บาท ขาดทุนอยู่แล้ว ว่าเพราะ
ว่าต้นทุนตัวเอง 36 บาท เกษตรกรก็ไม่เกี่ยวแล้วเพราะเขาได้ราคาประกัน
ไปแล้ว มีคนมาบอกทีหลังว่ามันมีต่างหากอีกกิโลกรัมละ 2 บาท พวกที่ซื้อ
กิโลกรัมละ 30 บาทก็ต้องจ่ายเพิ่มอีกกิโลกรัมละ 2 บาท

ลุงอ๋อย แล้วหลักฐานการซื้อจะท�ำยังไง ใช้ราคาไหน
คุณนภดล 10 ล้านกิโล อีก 2 บาท ก็หลายตังค์นะ ต่อมาก็เริ่มเป็นข่าวใน
หนังสือพิมพ์ ก็ไม่ได้ตั้งใจ บังเอิญมีคนทราบข่าวว่าเนสท์เล่ประมูลไม่ได้ มัน
น่าเกลียดไง ก็เลยเรียกเรา (เนสท์เล่) ไปเปิดซอง ตอนนัน้ เราต้องจ่ายในราคา
กิโลกรัมละ 37 บาท คือเขาก็ต้องแบบว่า “แหมคุณมาทีหลัง จะได้เท่าคน
อื่นได้ยังไง คือเขากลัวขายหน้าไง” ซึ่งจริงๆ แล้วเขาก็ไม่ได้อยากขายเรานัก
หรอก และนี้ก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆ ทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องแวลู่ของบริษัท
เรือ่ งของกฎ กติกา ทีเ่ ราบอกว่า “จะต้องไม่เข้าไปยุง่ เกีย่ วกับการคอร์รปั ชัน่ ”
พูดง่ายแต่ท�ำยากนะ เพราะจะมีขา่ วบ่อยว่าเนสท์เล่ปดิ โรงงาน ปิดเพราะว่า
วัตถุดิบไม่ได้
พี่แบด นอกเหนือจากกาแฟแล้วยังมีอะไรอีกไหมคะ
คุณนภดล มีนมเป็นหลัก แต่ว่านมเราใช้ของน�ำเข้าเยอะ เพราะว่านมใน
ประเทศไทยไม่พอใช้
จริงๆ แล้วพืชจีเอ็มโอที่ใหญ่ที่สุดคือ ถั่วเหลือง ประเทศไทยผลิต
ถั่วเหลืองได้เองประมาณ 3 แสนตันทั่วประเทศ แล้วทุกปีก็จะมีการน�ำเข้า
ถั่วเหลืองอีกประมาณ 3 ล้านตัน ซึ่งหมายความว่าเราผลิตได้ไม่เพียงพอต่อ
การใช้งาน นี่เป็นข้อมูลที่ 1
แล้วเราใช้ถวั่ เหลืองมาท�ำอะไร มาบีบเอาน�ำ้ มันออกเพือ่ ทีเ่ อากาก
น�ำ้ มันเอาไปเป็นโปรดักท์ แล้วเอากากไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ราคา
กากถัว่ เหลืองเลยแพงกว่าราคาน�ำ้ มันอีก คิดดูวา่ ราคาต้นทุนของน�ำ้ มันอยูท่ ี่
ขวดละ 20 กว่าบาท แล้วต้องใช้ถั่วเหลืองมากขนาดไหนกว่าจะได้น�้ำมันมา
หนึ่งขวด แต่กากถั่วเหลืองราคากิโลกรัมละ 7 บาท

ข้อมูลจีเอ็มโอในตลาดโลก ถั่วเหลืองเป็นพืช
ล�ำดับแรกที่ใช้จีเอ็มโอ ไม่ว่าชาติไหนก็ตาม

73

74

แต่การค้าขายพวกนี้มันเป็น เอาท์ ออฟ เทรด คือ ถั่วอยู่ในล�ำเรือ
ไม่มีป้ายบอกว่าอันไหนจีเอ็มโอ อันไหนไม่จีเอ็มโอ ผสมกันหมด และข้อมูล
ตลาดโลกบอกว่าถั่วเหลืองประมาณ 60% ที(out
่ไปถึofงtrade)
ฝรั่งเศสเป็นจีเอ็มโอ คือ
มาจากแหล่งผลิตที่เป็นจีเอ็มโอแน่นอน ทั้งอเมริกา อาร์เจนติน่า บราซิล
ที่บอกว่าไม่ปลูกๆ แต่เกือบครึ่งประเทศไปแล้วที่ปลูก เพราะพวกนี้มีแฟ็ค
เตอร์ที่เช็คได้ เพราะฉะนั้นไม่มีทางการันตีได้
สิ่งที่เราถูกกรีนพีซขอให้ออกนโยบายว่าจะให้ใครผลิต ให้อ(factor
อก / ปัจจัย)
นโยบายน่ะง่าย แต่ท�ำได้หรือเปล่า เพราะบริษัทในประเทศไทยก็จะเต็มไป
หมดที่ออกนโยบายเรื่องจีเอ็มโอ แต่รับมาจากต่างประเทศก็โพซิทีฟทุกคน
ก็ตลาดมันเป็นอย่างนี้จะไม่ให้มันโพซิทีฟได้ยังไง จริงไหม คุณจะไม่โพซิทีฟ
ได้กต็ อ่ เมือ่ คุณการันตีได้ทกุ รอบทีจ่ ะเข้าสูก่ ระบวนการผลิต ว่า(positive
แม็ทช์นในทีผี้ า่ ่นี้แนปลว่า มีผลเป็นจีเอ็มโอ)
แม็ทช์นี้ไม่ผ่าน ถามว่าท�ำได้ตลอดไหม ไม่มีทางท�ำได้
แฟ็คเตอร์ที่ 2 ที่จะมาช่วยเรื่องการตัดสินใจ ตัวบริษัทเอง
แฟ็คเตอร์ที่ 3 ตอนนัน้ เราก็ตกใจ เพราะจริงๆ แล้วภายในเราแอบ
เคลือ่ นไหวเงียบๆ อยูก่ อ่ นว่า ประเทศไทยเราจะไม่ใช้จเี อ็มโอ เพราะเรารูว้ า่
ประเทศคุณเป็นแบบนี้ มีผูกข้อสัญญากับสหกรณ์ กับสหกรณ์เชียงใหม่ แต่
เราไม่ได้ไปดูนะ เพราะเราเชื่อว่าคนไทยไม่ได้ปลูก เพราะการตรวจตัวอย่าง
ก็แพงมากและใช้เวลานาน ถ้าต้องตรวจทุกแม็ทช์ก็ตายพอดี ท�ำงานไม่ได้
เพราะกว่าจะรู้ผลจากแล็บต้องใช้เวลา 7 วัน นั่นแปลว่าเราจะต้องสต็อค
ของล่วงหน้าไว้ 7 วัน กว่าจะรีพีทแต่ละรุ่นๆ ท�ำงานไม่ได้
ก็ทมี่ ขี า่ วผมก็เช็คกับแหล่งผลิต 70 แหล่ง ผลคือ 50 กว่าแห่ง เป็น
โพซิทีฟแปลว่าอะไร ไม่รู้แอบเอาพันธุ์เข้ามาแล้วปลูก หรือไม่ก็มีถั่วเหลือง
มาจากต่างประเทศเข้ามา คือไม่มที างเลยทีจ่ ะโมดิฟายได้ ก็เป็นเหตุผลหนึง่
ทีไ่ ม่เดินไปทางนี้ เพราะรูอ้ ยูแ่ ล้วว่ามันเดินไม่ได้ เดินแบบมีความภูมใิ จในตัว
เองนะ มีคนบ่นบอกว่าไม่ชอบผลพวง ก็ไปเอาตัวอย่างพวกนัน้ ไปเช็ค 3 เดือน
ผ่านไป ผลคือที่ตัวเองบอกว่า non-GMO น่ะ ผลออกมาก็โพซิทีฟ เหมือน
กัน แต่เราก็ไม่ได้เอาข้อมูลพวกนี้ไปโจมตีผู้ค้า เพราะเราถือว่าไม่ใช่ เรื่องที่
ควรจะท�ำ ถือเป็นกฎกติกาข้อหนึ่งของเนสท์เล่ว่า เมื่อบริษัทคู่แข่งมีปัญหา
เรื่องควอลิตี้ของสินค้า เราจะไม่เอาประเด็นเหล่านี้มาเป็นประเด็น ในการ
ขายของเรา เพราะถือว่าเรื่อง food safety เป็นเรื่องส�ำคัญในการให้ความ
รูแ้ ก่ประชาชนต้องถูกต้อง แล้วก็ไม่เดินไปในทางทีท่ ำ� ให้คนหวาดกลัว เพราะ

จะท�ำให้ความมั่นใจในภาพรวมเสีย แต่ผมก็ยังบอกพรรคพวกในกลุ่มผู้ค้า
เหมือนกันว่าของคุณที่บอกว่า non-GMO น่ะ โพซิทีฟนะจ้ะ จะท�ำอะไรก็
ท�ำซะ เรื่องของเธอ แต่เราได้บอกข้อมูลไปแล้ว ปรากฎว่า บางคนเขาก็เริ่ม
ทีจ่ ะท�ำฟาร์มเอง ดูแลทุกอย่างเอง ต้องใช้เวลาปรับตัว ต้องใช้เวลานานหน่อย
ส�ำหรับเราก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะว่าเรามีงานเยอะ ไม่สามารถที่จะจัดการ
เองทั้งหมดได้ ฉะนั้นก็จะมีแฟคเตอร์อีก 3-4 ตัว ที่ประกอบการตัดสินใจ
ถ้าเน้นเรื่อง creditability เช่นออกสินค้ามาแล้วบอกว่าเป็น
Green Life เป็น non-GMO แต่ไม่เคยตรวจเลย อย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้น
จริงๆ เรื่องนี้น่าสนใจ ในข้อมูลระดับเชิงลึก แม้กระทั่งในระดับกรีนพีช ด้วย
กันเอง ก็มเี สียงส่วนหนึง่ ครึง่ ๆ นะ ก�ำ้ กึง่ ๆ ตัง้ แต่เขาจับประเด็นเรือ่ งจีเอ็มโอ
เสียงก�ำ่ กึง่ ทีก่ รีนพีชเก่าทีอ่ อกไปบอกว่าเขาไม่อยากให้กรีนพีชจับเรือ่ งนีเ้ ลย
เพราะเขาบอกว่ามันท�ำไม่ได้ คุณจะจับได้ยังไง คือนี้เป็นกรีนพีชส�ำนักงาน
ใหญ่ เรื่องนี้มันมี 2 ค่าย ในกรีนพีชใหญ่ก็จะเป็นกรีนพีชย่อยๆ ซึ่งมีแนวคิด
ไม่เหมือนกัน ค่ายหนึง่ จะมุง่ เน้นไปทีเ่ รือ่ ง environment อย่างเดียว แต่อกี
กลุ่มหนึ่งก็แรงเหมือนกัน ซึ่งเขาจับเรื่องนี้ แล้วก็กลายเป็นประเด็นใหญ่ แต่
เรื่องนี้เขาไม่เปิดเผยที่จะคุยกันข้างนอก เป็นเรื่องภายในของเขา
จริงๆ ข้างในกรีนพีชเองกับเรา ทางผูใ้ หญ่กม็ กี ารคุยกันอยูบ่ า้ งนะ
ในเรือ่ งที่ท�ำงานร่วมกันได้ ไม่ใช่วา่ เห็นประท้วงข้างหน้าลงข่าวหนังสือพิมพ์
แล้วจะโกรธกันไปตลอดชีวติ ข้างหลังเราก็มเี รือ่ งบางเรือ่ งทีต่ อ้ งท�ำงานร่วม
กันอยู่ อย่างเนสท์เล่เมื่อ 3–4 ปีที่แล้ว ซีอีโอใหญ่ที่สุดของโลก ก็ออกมาด่า
EU คือต้องการให้ EU เลิกซับซิดาย เพราะเนสท์เล่ท�ำงานใน entropy เรา
ก็เห็นผลของการที่ EU ซับซิดายกับการเกษตรซึง่ ส่งผลทางลบต่อการพัฒนา
ประเทศก็ออกมาพูดว่า EU ต้องเลิกซับซิดายเหล่านี้มันไม่ช่วยอะไรเลย มัน
ดิสสภาพตลาดหมด

ลุงอ๋อย อยากให้คุณนภดลช่วยอธิบายค�ำว่า subsidy หน่อยครับ
คุณนภดล ค�ำว่า subsidy พูดง่ายๆ ก็คือ เงินอุดหนุน เช่นเมื่อกี้ เล่าให้
ฟังนิดนึงว่าเกษตรกรในยุโรปต้นทุนเขาแพง สมมติว่าเขาผลิตถั่วเหลือง 1
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กก. ถ้าคิดต้นทุนเขาอยูท่ ี่ 1 เหรียญ เอาง่ายๆ กก.ละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา
แต่ราคาตลาดอยู่ที่ 50 เซ็นต์ มันก็ต้องมีการอุดหนุน รัฐบาลเขามีเทคนิค
ต่างๆ ในการอุดหนุนสารพัดแบบ เช่น ลดภาษี ให้ความช่วยเหลือทางด้าน
การเงิน หรืออาจจะให้เงินตรงๆ เลยก็ได้ ทีนี้มันส่งผลให้เกษตรกรของเขา
อยู่ได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ท�ำให้แทนที่สินค้าตัวเดียวกันจากประเทศด้อย
พัฒนาจะได้มีโอกาสไปขายก็ขายไม่ได้ เพราะสินค้าพวกนี้คนเราความ
ต้องการก็เท่าเดิม กินแล้วก็คืออิ่ม จริงไหม ตลาดที่เคยปลูกส่งไปขายนั้น
ตอนนี้เขาท�ำเองหมดแล้ว เกษตรกรยุโรปเอาไปกินหมด ทั้งๆ ที่ดูจากสภาพ
ต้นทุนในการผลิตก็ไม่นา่ จะผลิตอยูแ่ ล้ว ควรเปิดโอกาสให้สนิ ค้าจากประเทศ
ด้อยพัฒนาได้เข้าไปขายบ้าง อย่างไทย จีน บราซิล เอาสินค้าไปขาย เพราะ
นี่เป็นสินค้าระดับรากหญ้านะ สินค้าที่ผลิตง่าย สินค้าต้นทุน สินค้าเกษตร
เบื้องต้น
เราจะได้ยินเรื่องการซับซิดายในประเทศใหญ่ๆ อย่าง EU หรือ
สหรัฐอเมริกามีการสนับสนุนเงินเกษตรกรตัวเอง เพือ่ ให้ปลูกพืชผลิตอาหาร
กันต่อไป ท�ำให้พืชชนิดเดียวกันจากประเทศด้อยพัฒนา ที่มีต้นทุนถูกกว่า
เพราะค่าใช้จา่ ยถูกกว่า ความเป็นอยูถ่ กู กว่า สภาพสังคมถูกกว่า ไม่สามารถ
เข้าไปขายได้ ก็เป็นเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดการทะเลาะกันในโลก
ใครอ่านหนังสือแล้วไปเจอค�ำว่า farm subsidy นัน่ ก็คอื เรือ่ งการ
อุดหนุนสินค้าเกษตรกร ซีอีโอของเนสท์เล่ก็ออกมาเสนอความคิดเห็นต่อ
สาธารณะว่า ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับเรื่อง farm subsidy ขอให้เลิก ก็โดน
เกษตรกรฝรั่งเศสมาประท้วงหน้าโรงงานเต็มไปหมดเลย ปาก้อน หินกัน
เละเทะ ก็เป็นผลกระทบด้านสังคมอีกแบบนึง ทีนี้มองจากมุมไทย ก็แบบ
นึง ถ้ามองในแบบคนยุโรปมันก็อีกแบบนึง ก็แสดงถึงสภาพความเป็นจริง
อีกรูปหนึ่งซึ่งขึ้นอยู่กับว่า สถานที่ที่เรายืนอยู่กับเวลาขณะนั้น มุมมองก็มัก
จะต่างกันได้เสมอ เนสท์เล่มักมองตัวเองเสมอว่า คนเขาก็บอกว่าไม่รู้ว่าบ้า
หรือโง่ บางทีอาจจะทั้งบ้าแล้วก็โง่เลยมั้ง

ตัดสินใจให้เห็นว่าท�ำไมเราควรจะเป็นผูน้ ำ� มันต้องเป็น
ความคิดเห็นที่โดดเด่น ขณะเดียวกันต้องมีเหตุผล
ประกอบด้วย

บางทีเราก็มองมุมนี้ครับ ว่าการที่จะเป็นผู้น�ำ
หรืออยากเป็นผูน้ �ำ เราต้องท�ำตัวเองหรือแสดงความ

พวกเราในทีน่ มี้ ใี ครเคยได้ยนิ ค�ำว่า “CSR” บ้าง

ก็เหมือนกับทีบ่ อกกับน้องๆ ไปว่าอยากให้พวกเราทุกคนได้ฝกึ ฝน
การมีความคิดเห็นที่มีจุดยืนเป็นของตัวเอง บางครั้งเรื่องพวกนี้เราต้องพูด
เรารู้ว่าไม่ป๊อบปูล่า พูดไปต้องถูกด่าแน่ๆ แต่ก็ต้องพูดเพราะเราเชื่อว่าเรา
ยืนอยู่บนแนวความคิดบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดว่ามันถูกต้อง ก็จะมีเรื่องให้
เราโดนด่าอยู่เรื่อย มันก็เหมือนกับที่เนสท์เล่แสดงความคิดเห็นไปแล้วโดน
ด่า เมื่อหลายปีที่แล้วไง แต่ตอนนี้ก็เริ่มจะจริงจังขึ้นมาแล้ว

“CSR” มาจาก Corporate Social Responsibility หรือ ความ
รับผิดชอบต่อสังคม ความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคม เริ่มง่ายๆ
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ในอเมริกากับยุโรปสัก 10 กว่าปีมาแล้ว ก็มองว่าบทบาทภาคธุรกิจไม่ใช่
ท�ำมาหากินอย่างเดียว ต้องคืนก�ำไรให้สังคมด้วย เคยได้ยินไหม จริงๆ แล้ว
เนสท์เล่ไม่ค่อยเห็นด้วย แต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
ก็มแี นวคิดเรือ่ งนีม้ าแลกเปลีย่ นกัน หลักๆ แล้วพูดกันเรือ่ ง คืนก�ำไร
ให้สงั คม โดยทีค่ นทีอ่ อกมาพูดเรือ่ งนี้ (คืนก�ำไรสูส่ งั คม) ก็เป็นคน เดียวกันกับ
เรื่องซับซิดาย เป็นซีอีโอคนเดียวกัน ก็ไปพูดในเวทีดาวอส ดาวอส เป็นเวที
ใหญ่ที่นักธุรกิจทั่วโลกจะไปรวมตัวกัน มาวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง ของทัว่ โลก ดาวอสเป็นเมืองเล็กๆ ในหุบเขาทีส่ วิตเซอร์แลนด์ ไม่มี
(Davos)
ทางเข้าด้วยรถออกด้วยนะ เป็นสกีรสี อร์ทในภูเขา ก็เป็นการพูดถึงเรือ่ งของ
CSR (ปีนั้นเป็นปีที่บริษัท Network Enron ซึ่งเป็นบริษัทค้าขายพลังงาน
ล่วงหน้า แล้วเกิดมีการทุจริตคดโกงกันเกิดขึน้ ) ซีอโี อเขาบอกว่าไม่เห็นด้วย
ไม่ใช่ว่าเขาไม่เห็นด้วยกับ CSR แต่เขาไม่เห็น ด้วยกับค�ำพูดที่บอกว่า “ภาค
ธุรกิจต้องคืนก�ำไรให้สังคม” เขาบอกว่าถ้าเรา ยืนอยู่ในจุดที่ต้องคืนก�ำไร
ให้สังคม แปลว่าภาคธุรกิจท�ำอะไรผิดใช่ไหม ไปเอาอะไรที่ไม่ควรเอามา ถึง
ต้องคืน แต่เขามองว่าภาคธุรกิจก็เป็นส่วนหนึง่ ของสังคมนะ แต่เป็นหน่วยที่
มีหน้าทีท่ ำ� ธุรกิจ เพราะฉะนัน้ สิง่ ทีท่ �ำ และผลสุดท้ายทีเ่ ราได้รบั กลับไป ก็ไม่
น่าจะเป็นความผิดนะ ท�ำไมจึงคิดว่าเป็นความผิดได้ ก็โดนด่าเละ (อีกแล้ว)
ขณะเดียวกัน แนวความคิดเรื่องของ Corporate Social Responsibility
หรือว่าความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆ
ในสหรัฐอเมริกาคนที่น�ำความรู้เรื่องนี้ไปเผยแพร่ คืออาจารย์
มหาวิทยาลัย ชื่อ ไมเคิล พอตเตอร์ เป็นซุปเปอร์กูรู เป็นผู้รู้เกี่ยวกับเรื่อง
ของ marketing แล้วก็เรื่องของ strategy ประเทศไทยเคยจ้างเขามาท�ำ
แผนยุทธศาสตร์แห่งประเทศไทย ในสมัยที่อาจารย์สมคิด เป็นรองนายกฯ
คนนี้เก่งมาก แล้วก็มีอีกหลายคน
(Michael Porter)
สมัยนั้นคุณพอตเตอร์เขาก็เริ่มต้นจากแบบเดียวกัน คือเขาเริ่ม
ความคิดแบบ 10 ปีที่แล้ว แบ่งกลุ่มในสังคมมาเรื่อยๆ แล้วก็แตกออกไป
เป็น people bottom line ถ้าใครอยูใ่ นวงการนีจ้ ะเคยได้ยนิ ค�ำว่า people
bottom line ซึ่งแปลว่า คือธุรกิจนอกจากท�ำบัญชีธุรกิจปกติแล้ว ยังต้อง
ดูบัญชีเรื่องสังคม ดูเรื่องสิ่งแวดล้อม ก็แตกไลน์กันไป ในช่วงเดียวกัน กับ
ที่นายบาเทค ซึ่งเป็นซีอีโอของเนสท์เล่ขณะนั้น เขาก็เริ่มมีแนวคิดอีกแนว
หนึ่ง ซึ่งยังไม่ลงตัวซะทีเดียว แต่ก็มองว่า CSR ไม่น่าจะไปต่อท้ายตัวธุรกิจ
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นะ ควรจะเป็นพาร์ทหนึ่งของธุรกิจมากกว่า เป็นส่วนหนึ่ง strategy นี่มอง
แบบนักวิชาการนะ เพราะคุณพอตเตอร์เป็นนักวิชาการ 100%
ช่วงที่เขาไปพูดเป็นช่วงที่ฮิตใหม่ๆ ก็มีผู้บริหารของเนสท์เล่ไป
ร่วมประชุมด้วยก็บอกว่า สิ่งที่คุณพูดนั่นมันคือเนสท์เล่เลยนะ มันคือสิ่งที่
เนสท์เล่ท�ำอยู่ มันคือความเชื่อ วิธีการท�ำงาน เรื่องของความเป็น Social
Responsibility อะไรอย่างนั้น มันอยู่ในนั้นหมดแล้ว ก็จ้างอาจารย์มาดู
มาศึกษาเนสท์เล่ แล้วดูอย่างละเอียด พิจารณาว่าอะไรที่ไม่เห็นด้วยกับเขา
ว่าสิ่งนี้มันใช่หรือไม่ใช่ยังไง แล้วควรจะเป็นยังไง อาจารย์เขาก็จะให้ทีมมา
มี professor อีกคนจะมาเทรนเรา มาช่วยเรา เข้ามาศึกษาแล้วก็ เขาก็ให้
คณะอาจารย์เข้าไปศึกษาเนสท์เล่อเมริกา หรืออเมริกาใต้ ก็หลายประเทศ
นะ ศึกษาอยู่ปีนึงได้ ก็เริ่มมีคอนเซ็ปต์

คอนเซ็ปต์นี้บอกว่า หน่วยธุรกิจมีหน้าที่หลัก
ส�ำคัญประการแรก คืออยู่ในความโปร่งใส ส่วน
ประกอบธุรกิจ ต้องท�ำภายใต้กรอบกฎเกณฑ์ ทั้งใน
ทางจริยธรรมและทางกฎหมาย คือต้องมีคัมไพลไว้
ก่อน ต้องคัมไพลทางกฎหมายไว้กอ่ น คุณต้องคัมไพล
เรือ่ ง ทีจ่ ะเกิดขึน้ ทัง้ หมดไว้กอ่ น ไม่วา่ จะทางวัฒ
นธรรม
(comply / ยอมตาม เชื่อฟัง)
ก็มีความเชื่อที่ยืนอยู่บนพื้นฐานจริยธรรมบางอย่าง
ถ้าคุณยังไม่คัมไพล หรือยังไม่อยู่ในกรอบของ
กฎหมาย จริยธรรม คุณไม่ต้องมาคุยว่าเป็น CSR
เพราะนี่เป็น หน้าที่หลักเหมือนหน้าที่พลเมือง ทุกคน
อยู่ในสังคมก็ต้องมีหน้าที่บางอย่างในสังคม เราถือว่า
นีเ่ ป็นหน้าที่ พืน้ ฐานของสังคมธุรกิจ หรือหน่วยธุรกิจ
ในสังคม
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ผมยกตัวอย่างง่ายๆ นะ สมมติว่ามี 2 บริษัท ก็เป็นบริษัทที่รู้จัก
กันดี สมมติว่าไม่ต้องสนใจสัญชาตินะ บริษัทนึงซึ่งเป็นที่รู้จักดีในสังคมว่า
บริษัทนี้ใช้เงินจ�ำนวนมากในการท�ำกิจกรรมเพื่อสังคม สมมติซัก 100 ล้าน
บาท กับอีกบริษัทนึงซึ่งก็เป็นที่รู้จักเช่นกันว่าใช้เงินทองในการท�ำธุรกิจบ้าง
ประมาณ 10 ล้านบาท บริษทั แรกถ้าเราดูให้ดนี ะ เป็นบริษทั ทีท่ ำ� ธุรกิจแบบ
สร้างความล�ำบากใจรึเปล่า มีธรุ กิจถูกต้องตามกฎหมายรึเปล่า ดูแลพนักงาน
ดีรึเปล่านะ ไม่มีค�ำตอบ มีแต่ค�ำถาม
ส่วนบริษัทที่ 2 เป็นบริษัทที่ทุกคนดูแล้วรู้ว่าจะไม่มีปัญหาแน่ๆ
จากเรื่องที่บอกไป ถามว่า 2 บริษัทนี้ บริษัทไหนดีกว่ากัน บริษัทที่จ่ายเงิน
100 ล้านเพือ่ ท�ำ CSR คืนก�ำไรให้แก่สงั คม กับอีกบริษทั นึงทีจ่ า่ ยแค่ 10 ล้าน
คืนก�ำไรให้สงั คม บริษทั ไหนดีกว่ากัน เพราะว่าตัวเองเป็นบริษทั มีเรือ่ งธุรกิจ
เป็นพืน้ ฐาน มันต้องคุยกันทีพ่ นื้ ฐานของธุรกิจก่อน เพราะว่าการเปรียบเทียบ
จะต้องเปรียบเทียบบนพื้นฐานเดียวกัน ถ้าพื้นฐานต่างกันมัน เปรียบเทียบ
กันไม่ได้ แสดงว่าในสังคมนี้ เราก็มีความคาดหวังว่าหน่วยธุรกิจของสังคม
จะต้องมีกรอบมีวิธีปฏิบัติบางอย่าง เช่น จะต้องปฎิบัติตามกฎหมายต้อง
ปฎิบัติตามระเบียบ จะต้องเป็นผู้ที่มีความสุจริต มีจริยธรรมในการท�ำงาน
ก็คือเป็นกรอบที่มันกลายเป็นสังคม นี่คือที่มาที่ไปที่พัฒนากรอบแนวความ
คิดใหม่ ที่เรียกว่า Creating Shared Value (ความน่าเชื่อถือ)
ถ้าองค์กรธุรกิจสามารถยืนอยูบ่ นพืน้ ฐานทีอ่ ยูใ่ นกรอบ กฎ กติกา
มารยาท คือในทัง้ หมดนี้ กติกากับมารยาท มารยาทเป็นอะไรทีไ่ ม่มขี อ้ พิมพ์
นะ ไม่มีใครมาบังคับก็เป็นกึ่งๆ จะเรียกว่า volunteer ท�ำเองไม่มีใครมา
บังคับให้ท�ำ แต่ก็ให้ความรู้ก็ดูดี ถ้าท�ำแล้วจะส่งผลไปยังจุดที่ 2 ทันที คือ
มันจะกลายเป็นองค์กรทีม่ องอะไรในระยะยาว จะพูดในเรือ่ งของความยัง่ ยืน
(อาสาสมั
ของธุรกิจในแต่ละอย่าง จะไม่มองผลก�ำไรระยะสั
น้ คซึร)ง่ อันนีก้ บ็ งั เอิญตรงกับ
กฎ กติกา มารยาทของเนสท์เล่ที่มีมานานแล้ว เนสท์เล่นี่ก็พูดถึงว่า จะต้อง
ไม่ท�ำอะไรที่ “sacrifice long term pay it for not to go” คือถ้าบังเอิญ
เห็นผลก�ำไรเห็นๆ อยู่ แต่ว่ามันจะส่งผลเสียในอีก 5-10 ปีข้างหน้า “ห้าม
ท�ำ” ก็ค่อนข้างถือว่าเป็นบริษัทที่มองอะไรในระยะยาว เมื่อเช้าที่เราคุยกัน
เรื่องวงจรธุรกิจว่า เนสท์เล่มีการวางแผนแบบ 5 ปี 10 ปี อย่างน้อยที่สุดมัน
ก็ชี้น�ำว่าค่อนข้างที่จะเป็นระยะยาว
ถ้ามองในบ้านเราตอนนี้ ผมก็คดิ ว่ามันบังเอิญไปใกล้เคียงกันมาก
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กับค�ำพูดที่พูดกันตอนนี้ ก็คือท�ำว่า “ยั่งยืน” หรือไม่ว่าจะเป็นค�ำว่า “ความ
พอเพียง” ก็เป็นส่วนหนึง่ ของค�ำว่ายัง่ ยืนนะครับ จริงๆ แล้วจังหวะนีแ้ ปลกัน
ว่า “เศรษฐกิจพอเพียง”
ทีนี้มาถึงจุดที่เกิดความชัดเจน จุดที่เราแชร์หรือแบ่งปันไม่ได้
หมายความว่าเธอเอาไปบาทนึง ฉันเอาไว้ 3 บาท แต่เป็นการท�ำธุรกิจใน
แบบที่ว่า ในทุกจุดของการท�ำธุรกิจจะมองถึงเรื่องของ win-win เป็นหลัก
ในทุกจุด คือจะให้มองในเรื่อง...ฉันชนะเธอแพ้ แต่ก็อยู่ด้วยกันได้ ให้ทุกคน
เดินด้วยกันได้ เช่นผมยกตัวอย่างเรือ่ งการซือ้ แบรนด์ในช่วงนัน้ ตอนนัน้ คอน
เซ็ปต์นี้ยังไม่เกิด เพราะเพิ่งมาได้ 2-3 ปีนี้เอง แต่ก็เป็นสิ่งที่ เราปฎิบัติกันมา
ที่บอกว่า มองการณ์ระยะยาวว่า “เกษตรกรอยู่ได้ เราถึงอยู่ได้”
ก็กลายเป็นเรื่องที่เราเรียกว่า Shared Value เรื่องนี้น่าสนใจเพราะตอน
นี้ในบริษัทที่ปฏิบัติเรื่องของ CSR ก็จะเริ่มมีพอสมควร เริ่มเห็นเหมือนกัน
แต่ว่าเขาไม่ได้ใช้ค�ำว่า Shared Value เหมือนกับเรานะ แต่เขาจะเรียกว่า
CSR แหละ แต่ว่าเริ่มเห็นคาแรคเตอร์ว่าไม่ใช่คืนก�ำไรให้สังคมแบบเรา เป้า
หมายก็คือคืนก�ำไรให้สังคมแหละ แต่จะประมาณว่าได้เงินก็ท�ำโปรเจคต์ ก็
จะเป็นโปรเจคต์ๆ ไป หรืออย่างมีการโฆษณาใช่ไหม ก็เกิดเป็นค�ำถามขึน้ มา
เหมือนกันนะ ส�ำหรับคนที่ท�ำงานในวงการนี้ด้วยกันว่านี่เป็นโปรเจคต์ที่ท�ำ
ไปเพื่อประโยชน์ของโปรเจคต์เองหรือว่าเพื่อจะหาจุดมาโฆษณาบริษัท มี
สารพัดรูปแบบก็เหมือนกับคนแหละ บางโปรเจคต์ลงทุนไป 5 ล้านบ้าง 10
ล้านบ้าง ต่อหนึ่งโปรเจคต์แต่ใช้เงินถึง 200 ล้านบาทเพื่อการโฆษณา ถาม
ว่ามันถูกหรือผิด ไม่รู้ขึ้นอยู่กับมุมมองของคนนะ ขึ้นอยู่กับความเชื่อว่าคุณ
จะท�ำแบบไหน แต่โดยส่วนตัวผมจะไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์เขา ก็จะถือว่าท�ำ
ไปเถอะ อย่างน้อยที่สุดก็มีคนท�ำก็ยังดีกว่าไม่ท�ำอะไรเลย แล้วสังคมก็จะ
ค่อยๆ ฟอร์มไปนะ

วิ วั ฒ นาการของวั ฒ นธรรม สั ง คมจะเริ่ ม
ฟอร์มความคิดเห็น

อาจไม่ค่อยชัดเจนว่าความคิดเห็นเป็นยังไง แต่ว่าจะค่อยๆ
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คอมเมนท์ไปว่าอย่างนั้นเป็นยังไง อย่างนี้เป็นยังไง ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงเป็น
รูปแบบขึ้นมา แบบที่ประเทศไทยเดินอยู่ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทาง แต่ว่า
ขึ้นอยู่กับความเชื่อ ที่เนสท์เล่ได้ท�ำโปรเจคต์ สมมติว่าเรื่องภายใน กาแฟที่
มีการเพาะปลูก เรื่องอะไรก็ตาม ถามว่าถ้าท�ำธุรกิจโดยทั่วไป จ�ำเป็นต้อง
ท�ำถึงขนาดนี้ไหม ไม่ต้อง ก็ซื้อของไม่มีก็คือพอ จบ ไม่ได้มีความจ�ำเป็นที่จะ
ต้องส่งคนไป 7-8 คน เพื่อไปคอยช่วยเหลือทั้ง ปีทั้งชาติหรอก ตั้ง 20-30 ปี
ซึ่งก็ไม่ได้การันตีด้วยว่าถึงเวลาแล้วจะมาขายเรา ขายให้ใครที่ไหนก็ได้ แต่
เราท�ำเพราะเราเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นผลในทางจริยธรรมเป็นผล
ของความเชื่อในแวลู่บางอย่าง
เป็นงานเดียวกันกับเมื่อเช้าที่เล่าให้ฟัง เวลาเนสท์เล่ทำ� โปรเจคต์
เพื่อสังคม เรามองในเรื่องของการสอนให้คนตกปลามากกว่าเอาปลาไปให้
เขา เพราะผลของการสอนเขาตกปลาจะอยู่กับเขาไปตลอดชีวิต สิ่งเหล่านี้
มันแทบจะกลายเป็นส่วนหนึง่ ของดีเอ็นเอของความคิด มันเป็นสิง่ ทีม่ อี ยูแ่ ละ
เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานแล้ว มันมีองค์ประกอบในการตัดสินใจที่จะเลือกว่า
จะท�ำหรือไม่ท�ำอะไร
อันนี้วิชาการนิดหน่อย ตอนนี้มีคนมาขอไปเขียนวิทยานิพนธ์
ปริญญาโท เป็นโพรเซสวิธกี ารท�ำคือ เราก็พยายามแนะน�ำพรรคพวกว่าใคร
สนใจก็สามารถเอาไปท�ำได้ ไม่ได้หวงห้าม วิธีการท�ำไม่ยาก
อันแรกเลย เอาธุรกิจของตัวเองตั้งแต่ต้นทางเลย วัตถุดิบ คุณท�ำ
(process / กระบวนการ)
อะไรก็ไม่รู้นะ อาจจะท�
ำสารพัดแบบ ต้องมีต้นทาง แล้วก็มาถึงปลายทาง
นั่นก็คือการขาย ก็มีทั้งการขายให้ผู้บริโภคหรือขายให้ใครก็แล้วแต่ หรือจะ
เป็นบริการอะไรก็แล้วแต่ เอามาขึงในทางธุรกิจเราเรียกการขึงนี้ว่า Value
Chain Analysis คือเอากระบวนการสร้างคุณค่าของธุรกิจนั้น เริ่มจากจุด
เริม่ ต้นจนถึงจุดสุดท้าย ทัง้ หมดนีก้ จ็ ะปรากฏ ถ้าเป็นธุรกิจทีถ่ กู ต้องก็จะต้อง
add value ไปเรื่อยๆ ใช่ไหม ก็คุณค่าในแต่ละช่วงของการผลิต เราเองก็
เอาคุณค่าของเมล็ดกาแฟมาผลิตเป็นกาแฟผง เอามาเป็นอะไรต่อมิอะไร
สินค้าเปลีย่ นสภาพเท่ากับสร้างสินค้าใหม่ขนึ้ มาทีม่ คี ณ
ุ ค่ามากกว่าเดิม อาจ
จะเพราะเหตุผลทางการขนส่ง อาจจะเพราะเรือ่ งของความสะดวก หรือเรือ่ ง
ของการจัดเก็บ ก็ขึ้นอยู่กับสภาพสินค้านั้นๆ ด้วย
ถ้าเราเอา value ทั้งหมดมาดู เฉพาะเนสท์เล่เราก็บอกว่า สินค้า
ส่วนใหญ่ของเนสท์เล่เนี่ย เราเริ่มด้วยสินค้าประเภท beverage เพราะเป็น

อาหาร เรามีวัตถุดิบหลักอยู่แล้ว ไล่จนจบถึงลูกค้าเราแบ่งออก เป็น 3 ส่วน
ส่วนแรกเรียกว่า ส่วนของ input ส่วนของ agriculture ส่วนแรก
ก็เป็นเรื่องของการจัดซื้อ
ส่วนที่ 2 ก็เป็นเรื่องของการผลิต ที่อยู่ในโรงงานเรา
ส่วนที่ 3 ก็เป็นเรื่องของการตลาดการขาย ทีนี้พอได้ 3 ส่วน เรา
ก็เอามาดูในแต่ละส่วน ว่าในแต่ละส่วนนี้ stakeholder เป็นยังไง เพราะ
stakeholder ของแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกัน กลุ่มเกษตรก็เกี่ยวนะ supplier
ก็เกี่ยว วิธีการจัดซื้อก็เกี่ยว
เช่นยกตัวอย่างเนสท์เล่ที่เล่าให้ฟัง ก็คือการที่เราลงไป address
issue stakeholder คือเกษตรกรว่าจะท�ำยังไงให้เขาอยู่ได้ ช่วยให้เขามี
ประโยชน์
ลุงอ๋อย ช่วยอธิบายค�ำว่า stakeholder ให้ฟังหน่อยครับ
คุณนภดล steakholder แปลว่าคนที่กินสเต๊ก (หัวเราะ)
stakeholder เหรอ ก็คือ stake แปลว่า ไม้ป่า ผมว่ามันมาจาก
สมัยยุคน�้ำท่วม มีไม้ป่า แล้วก็มีคนไป hold ทีนี้พอมันมีหลายคนใช่ไหม
ช่วยกัน hold stake พูดง่ายๆ ก็คือ ผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในแต่ละกระบวนการของธุรกิจ
เช่นเราผลิตกาแฟใช่ไหม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเนสกาแฟมีใครบ้าง
ไล่มาตั้งแต่เกษตรกร พ่อค้าคนกลางก็เกี่ยวนะ เขาก็เป็น stakeholder
เพราะการที่เนสท์เล่ไปซื้อกาแฟโดยตรงกับเกษตรกร มันมีคนเสียผล
ประโยชน์ แล้วคนเสียผลประโยชน์คือใคร ก็คือพ่อค้าคนกลาง การที่เราให้
พนักงานเรา 8-9 คนออกไปไล่ซอื้ กาแฟจากเกษตรกรโดยตรงมันไปตัดราคา
ออกไง ไม่ใช่ตัดราคา มันไปตัดทางท�ำมาหากินเขา เขาก็มีส่วนได้เสีย
ประโยชน์ของเขาเสียไป เพราะว่าเราเข้าไปถึงเราจะบอกว่าเราท�ำดีเพือ่ สังคม
แต่เขาก็บอกว่าก็กูไม่ได้กินนิใช่ไหม แล้วไอ้เรื่อง 2 บาท ตะกี้ก็เหมือนกัน มี
เรื่อง stakeholder ไหม มีเนอะ stakeholder ที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็
อีกเรื่องนึง แต่ต้องมี stakeholder แน่นอน มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งเขาน่าจะ
ได้ผลประโยชน์หรือเสียผลประโยชน์จากการกระท�ำนั้นๆ นะครับ เป็นสิ่ง
ที่เราเรียกว่า stakeholder
ปกติการท�ำงานทีด่ คี อื ไม่วา่ จะท�ำอะไรสักอย่าง ก็ตอ้ งมีผลกระทบ
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ต่อผูค้ นรอบๆ ในสิง่ ทีเ่ ราท�ำ ถ้าเราเดินทางอย่างระมัดระวังหน่อย เราก็ควร
ที่จะต้องมีความรู้สึกที่จะต้องไปดูเขานิดนึงว่า ทางที่เราเดินมาไม่ได้ไป
เหยียบหญ้าเขาตายหมด แต่เดินในลักษณะที่ว่าทุกคนที่อาจจะมีผลประ
โยชน์ เกีย่ วข้องกับเรือ่ งนัน้ ๆ มันเดินไปด้วยกันได้ แต่ทงั้ นีท้ งั้ นัน้ ก็ตอ้ งขึน้ อยู่
กับกรอบแรกที่เราวางไว้ เราจะไม่เดินเกินกรอบนั้น เช่น กรอบที่มาขอ 2
บาท ถึงเขาจะบอกว่าเป็น stakeholder ผมบอกว่าไม่ได้ ต้องมาคุยกันนอก
กรอบ แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นน่าจะยาก นั่นก็จะเป็นกระบวนการความคิดนิด
หน่อย อันนี้อาจยากไปซักหน่อยที่จะเข้าใจ เพราะว่าบางครั้งมันต้องอาศัย
ประสบการณ์ในการท�ำงานพอสมควร ถึงจะเห็นภาพเล็กน้อย นี่ก็จะ
พยายามให้มองภาพเข้าใจง่ายๆ นะครับ
ในส่วนของโรงงาน ผูเ้ กีย่ วข้องของเราคือใคร มีคนงานของเราเอง
มี supplier คือ คู่ค้าของเรา คนที่ supply สินค้าเบื้องกลางให้เรา เบื้องต้น
มาจากเกษตรกรใช่ไหม ก็ยังต้องมีสินค้าเบื้องกลางอีก กล่อง กระดาษ ขวด
บรรจุ รถบรรทุกที่จะขนส่งจากโรงงานไปสู่โรงงาน มีเพื่อนบ้านรอบโรงงาน
มีเรื่อง อากาศ อากาศก็เป็น stakeholder เหมือนกัน เพราะเป็นเรื่องของ
สิ่งแวดล้อมเหมือนกัน เรื่องอากาศ เรื่องน�้ำเสีย เราเน้นเรื่องของคนรอบๆ
นะ เรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องการพัฒนาคน ถ้าเราจะพูดถึงตรงนี้ก็เป็นเรื่อง
ของพนักงานในระดับล่างๆ หน่อย ระดับโอเปอร์เรเตอร์ เราจะพัฒนาเขา
ยังไง เรื่องสุดท้ายก็เป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์สินค้า ออกไปจะเป็นยังไงเกี่ยว
กับ ลูกค้านะ เราจะดูแลลูกค้ายังไง เรื่องเบอร์โทรศัพท์เนสท์เล่ หรือบริการ
หลังการขายอีก ดูแลเรือ่ งขยะ ท�ำยังไงให้จะมีการสอนสนับสนุนให้มกี ารเก็บ
ขยะทีม่ นั เกิดจากบรรจุภณ
ั ฑ์ เอารีไซเคิลด้วย ก็เป็นการรับผิดชอบภาพรวม
ด้วย มีกฎหมายเขียนไว้ไหมว่าต้องท�ำด้วย ไม่มี ไม่มใี ครท�ำ แต่วา่ ก็เป็นความ
รับผิดชอบทีจ่ ะต้องเป็นส่วนร่วม บางคนเขาก็บอกว่า เนสท์เล่ทำ� ได้สิ เพราะ
ว่าเนสท์เล่เป็นบริษัทใหญ่
ทั้งหมดคือสิ่งที่เราเรียกว่า Shared Value ก็มีการตั้งค�ำถามว่า
แต่ละจุดแวลู่ที่มีต่อสังคมคืออะไร แวลู่ที่มีต่อเนสท์เล่คืออะไร คือไม่มีใคร
เสีย ภาษาอังกฤษเรียกว่าไม่ได้ gain บน expense ของคนอื่น คือไม่ใช่ได้
มาแต่คุณต้องเสีย มันก็ one way เขาเรียกว่า zero sum game เล่นเกม
นี้มีแต่คนแพ้อยู่แล้ว ต้องได้ด้วยกันมันถึงจะยั่งยืน แต่ถ้าไม่อยู่ด้วยกันมันก็
ไม่ยั่งยืน นี้ง่ายๆ นะ

ค�ำถาม :
ที่บอกว่าเนสท์เล่แชร์กับข้างนอก ก็ดูเหมือนว่าทั้ง
สองฝ่ายได้ด้วยกันทั้งคู่ แต่เป็นไปได้ไหมว่า
สองฝ่ายได้ แต่คนที่เสียเนี่ยไม่ได้อยู่ในวงนี้เลย
คุณนภดล ก็อาจจะมีได้ ก็พูดยากเหมือนกัน เมื่อกี้เรายกตัวอย่างเรื่องซื้อ
กาแฟเมื่อซัก 10 ปีที่แล้ว เราเริ่มเอาระบบใหม่ใส่เข้าไป สมัยก่อน เวลาเรา
ซื้อกาแฟจากพ่อค้าคนกลาง เขามีการจัดการไว้ให้ พอดีสมัยก่อนประกอบ
กับภาคใต้ไม่ปลอดภัย เราลงไปเองไม่ได้ พอสถานการณ์เปลี่ยนไป ก็เข้าไป
ตั้งโรงงานที่ภาคใต้ เราบอกว่าเราจะซื้อโดยตรงเป็นหลักกับเกษตรกร ก็มี
เรื่องการจดทะเบียนเกษตรกร มีกว่า 20,000 ราย ถึงเวลาเขาก็เอารถมา
รอคิวขาย บางทีรอเป็นวันเพราะว่าเราให้พอสมควร เราให้ราคากลางเป็น
คุณภาพ win-win เนสท์เล่วิน เกษตรกรก็วิน หมด ครบเลยที่มีการซื้อขาย
เนือ่ งจากว่าสมัยก่อน ปริมาณการซือ้ เมือ่ เทียบกับปริมาณผลผลิต
ภาพรวมก็แค่ 5% เพราะฉะนั้นในสมัยก่อนช่วงไหนที่เนสท์เล่ซื้อ ไม่มีใคร
ซื้อหรอก เขารอให้เนสท์เล่ซื้อก่อน พอเนสท์เล่ซื้อเสร็จปุ๊บ ราคาตกทันที
พ่อค้าเขาก็จะมาซือ้ ถามว่าพ่อค้าท�ำไมเข้ามาซือ้ เขาก็หวัง ก�ำไรของเขา มัน
อาจจะไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมประการใดขึ้นอยู่ กับความคิดของแต่ละคน
พอปริมาณที่เราซื้อเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นเกือบ 90% ของ ประเทศ เขาก็
ขายให้เราหมด เพราะว่าในการจัดการเรื่องของภาษีอะไร ถ้าต้องมีการน�ำ
เข้าก็มีอีกหลายเรื่องที่เข้ามา เลยกลายเป็นว่าเนสท์เล่ผูกขาด ถึงหน้าซื้อ
กาแฟพ่อค้าเขาก็จะมาแย่งซื้อกาแฟ เพราะรู้ว่าเราไม่มีทางเลือก ถ้าเราซื้อ
ในนีไ้ ม่ได้ เราต้องไปซือ้ น�ำเข้าต้องเสียภาษีเพิม่ ขึน้ อีก 90% เราไม่มที างเลือก
เขากะว่าเขาซือ้ เสร็จเนสท์เล่ซอื้ ไม่ได้แน่นอน แล้วเดีย๋ วเขาก็จะประกาศขาย
เขาไม่ได้ส่งออกหรอกเดี๋ยวเขาก็เอากลับมาขายให้เรา เขาเอาก�ำไรอีก ถาม
ว่ามันผิดกฎ กติกาไหม ก็ไม่ ฉะนั้นในทุกเรื่องที่เราเห็นว่า win–win แต่
บางทีมีคนที่เสีย ขึ้นอยู่กับว่าเป็นคนส่วนใหญ่ของสังคมรึเปล่า แล้วเป็นคน
ที่สมควรจะเสียตรงนี้รึเปล่า หลังๆ มานี้ พ่อค้าก็เริ่มมองเห็นแล้วว่าจริงๆ
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แล้วเขาควรจะเปลี่ยนเป็นอย่างไร แต่จริงๆ แล้วพ่อค้าพวกนี้เขาก็ไม่ได้
ค้าขายเอาก�ำไรมากนะ พวกพ่อค้าหมู่บ้าน ก็คือหน้านี้ก็ขายกาแฟ หน้านึง
ก็ขายกระเทียม หน้านึงก็ขายหอม หน้านึงก็ขายข้าวอย่างนึง พวกพ่อค้า
พวกนี้ก็เป็นอาชีพเขานะ คืออาชีพเก็งก�ำไร เขาก็จะเวียนซื้อของพวกนี้มา
ขาย ก็เป็น culture dynamic ที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลา ก็จะเปลี่ยนไปตาม
สภาพข้อเท็จจริง
แต่จริงๆ อย่างพ่อค้าเขาก็น่าเห็นใจนะ เพราะตลอดปีเขาปล่อย
เงินให้เกษตรกรกู้ ถ้าเขาไม่ไปซือ้ แล้วเอาเงินคืน มันจะเอาจากตรงไหน เรือ่ ง
ของการจัดทุนให้เกษตรกรเป็นเรื่องส�ำคัญ แทบทุกสินค้าจับหมดได้เลย
กาแฟ นม แทบทุกสินค้าจะมีคนในท้องถิ่นที่เขาให้ทุน ให้กู้ยืมพูดง่ายๆ ซื้อ
ปุ๋ย ซื้อทีวี ซื้อโทรศัพท์มือถือ อะไรก็แล้วแต่พอถึงเวลาพอได้พืชผลมาก็จะ
มาหักกับเงินที่กู้ยืมไป ใช้ดอกเบี้ยกันแพง ถามว่าจะช่วยเกษตรกรไม่ให้ก่อ
หนี้ยืมสินได้ไหม ก็ได้ในระดับนึง แต่ทุกคนก็อยากได้อยากมี ทีนี้จะท�ำยังไง
ให้ลดความต้องการความอยากได้ ถ้าอยากมีเงินเกินฐานะไปก็จะช่วยสิ่ง
เหล่านีไ้ ด้ ก็เป็นเรือ่ งทีพ่ ดู ไปเถอะ คนทีจ่ ะเข้ามาสูว่ งจรนีไ้ ม่มาก แล้วก็ไม่ได้
เลวกันไปซะทุกคน แต่ว่าในปัจจุบันมันก็ถูกพูดถึงมากขึ้นในเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง ก็เพราะว่าพื้นฐานมันเป็นคอนเซปต์เดียวกัน คอนเซปต์เศรษฐกิจ
พอเพียงไม่ได้บอกว่าไม่ให้ใช้ แต่ใช้อย่างพอตัว ความไม่มีหนี้เป็นลาภอัน
ประเสริฐ แต่ว่าก็มีให้มาจัดการอยู่เรื่อยๆ เพราะว่ายังเป็นแนวคิดใหม่อยู่
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ดูเรื่องปากีสถาน เกษตรกรนม เราก็ยิ่งไปเน้นเรื่องบทบาทของ ผู้
หญิง อย่าลืมว่าปากีสถานเป็นประเทศมุสลิม แล้วประเทศมุสลิมส่วนใหญ่
บทบาทของสตรีถูกจ�ำกัด แต่ว่าในฟาร์มโคนมบทบาทสตรีจะเด่นมาก ก็

กลายเป็น social economic ในปากีสถาน เราก็ไปเริ่มบทบาทนั้นให้
โปรเจคต์เนสท์เล่ท�ำทีใ่ ต้กม็ ลี กั ษณะคล้ายกัน เราส่งเสริมบทบาท
ของสตรีบทบาทของเยาวชนที่เข้ามาร่วมในการสร้างชุมชน
ทีเ่ ห็นในภาพรถต่อแถวยาวๆ นัน่ เป็นปีแรกทีเ่ นสท์เล่เปิดซือ้ กาแฟ
โดยตรงกับเกษตรกร เกษตรกรรายเล็กก็จะเอากาแฟใส่รถกระบะมา เข้าคิว
กัน ก็มีปัญหาเพราะเรายังไม่มีประสบการณ์ เรายังไม่สามารถบริหาร คิวได้
ดีเท่าที่ควร แต่พอ 2-3 ปี ผ่านไปก็เริ่มมีคนมาขายคิว ก็พวกยามท้องถิ่นที่
จ้างมาดูแลความเรียบร้อย เราก็ต้องเข้าไปบริหารจัดการเองใหม่ แต่
เกษตรกรเขาก็ไม่ไปไหน เขาก็ยังมาจองคิวขายกับเราเพราะเขารู้ว่าราคาดี
กว่า ในทางกลับกัน เขารูว้ า่ ราคาดีกว่าถ้ามาขายกับเนสท์เล่ เขาก็จะคัดของ
ทีด่ มี าขายให้เราเช่นกัน ซึง่ อันนีก้ ถ็ อื เป็นเกณฑ์ขนึ้ มาทีเ่ หลือก็ขายให้กบั พวก
พ่อค้า 7 วันก็เสร็จสรรพ เวลาเขามาก็จะเอาเต็นท์ เอาเสื่อ เอาหม้อหุงข้าว
มารอกันเป็นอาทิตย์ๆ เลย แต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องมารอแล้ว เรามีวิธีบริหารจัด
การใหม่แล้ว เดีย๋ วนีเ้ ราจะประกาศล่วงหน้า ติดประกาศล่วงหน้าไว้เลย ด้วย
การประกาศรายชื่อว่าใครอยู่คิวไหน เลขที่เท่าไหร่ มาขายวันไหนกี่โมง จะ
มาหรือไม่มาก็เรื่องของเขา แต่เราให้ยื่นไว้ก่อน ใครไม่มา หรือมาทีหลังก็ไป
ต่อคิวหลังแทน
อันนี้เป็นโครงการกาแฟเหมือนกันแต่ท�ำที่ดอยตุง เป็นส่วนหนึ่ง
ที่สมเด็จย่าเริ่มโครงการไว้ คือสมเด็จย่ากับเนสท์เล่ก็อาจจะเรียกว่ามีความ
สัมพันธ์กันนิดหน่อย เพราะสมเด็จย่าท่านอยู่ที่เวียนนา แล้วโลซานนี่ก็อยู่
ห่างกันไม่เยอะ แล้วก็มีโอกาสได้ไปถวายการดูแลอยู่บ้าง ตอนที่ท่านเสด็จ
กลับประเทศไทย ท่านก็เลยชวนว่าอยากให้เนสท์เล่มาท�ำงานด้วยกัน อยาก
ให้ท�ำเรื่องการที่นาค�ำปลูกกาแฟอาราบิก้า ซึ่งเราก็ได้ใช้ ผมก็ได้เข้าไปท�ำ ก็
ท�ำมาอยู่ 5 ปี กาแฟก็ไม่ได้เอาไปท�ำอะไร เอาไปแจกชาวเขาทดแทนฝิน่ ช่วง
แรก สมัยก่อนเป็นพืชทดแทนฝิน่ กาแฟอาราบิกา้ ราคาดีกว่าโรบัสต้าเท่าตัว
แต่ว่าคนไทยไม่ค่อยนิยม ตั้งแต่สมเด็จย่าสิ้น เนสท์เล่ก็ดูแลต่อมา 10 กว่าปี
ได้แล้วนะ

แล้วเราก็เป็นบริษัทแรกที่กล้าเอาราคามาติด

เราเปลี่ยนราคาทุกวัน ป้ายนี้ขนาดประมาณตึก 4 ชั้น มองเห็น
จาก ที่ไกล คือปัญหาสมัยก่อนก็คือ เกษตรกรไม่รู้ราคา พ่อค้าคนกลางก็จะ
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เขียนชอล์คไว้หน้าบ้าน เคยเห็นมัย้ ครับ ราคามันส�ำปะหลัง กิโลกรัมละ 1.50
บาท เขียนไว้ป้ายเล็กๆ เราก็เริ่มวิธีการประกาศราคามาใช้ แล้วก็มีการ
ประกาศราคาทางวิทยุทุกวัน เดี๋ยวเกษตรกรเราตื่นมาก็รู้ราคากันเลย เขา
จะรู้จักราคาเราดีมาก เพราะว่าขายเองจะรู้หมด ก็มีบ้างที่หัดเก็งก�ำไร ซึ่ง
มันก็ไม่ใช่นิสัยที่ดีในการท�ำธุรกิจ แล้วก็มีการให้ความช่วยเหลือเรื่องของ
กาแฟ
นี่คือสถานีย่อยของเรา อยู่ที่พะโต๊ะ อันนี้คือต้นกาแฟ สวยเนอะ
ดอกมันจะหอมมาก นีค่ อื เรือ่ งทีเ่ ล่าให้ฟงั เป็นศูนย์เพาะขยายพันธุก์ าแฟจะ
อยู่ที่นั่น

เราท�ำเรือ่ งวิชาการอาหาร นีเ่ ป็นโปรเจคต์ทเี่ รา
ท�ำด้วยความหงุดหงิดทีป่ ระเทศไทยไม่ยอมพัฒนาอะไร
สักที
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6–7 ปีที่แล้ว คุยกับพวก FoSTAT-Food Science Technology
and Association คือคนที่เรียนจบทางด้
านวิทยาศาสตร์การอาหาร เขาก็
(สมาคมวิทยาศาสตร์การอาหารแห่งประเทศไทย)
มาหาผมแล้วก็คิดท�ำสิ่งที่เรียกว่า Quiz Bowl ก็คือเป็นการแข่งขันของ
นักเรียนนักศึกษา ระดับปี 3–4 ก็แข่(FoSTAT
งขันกันมาจากมหาวิ
ทยาลัยทัว่ ประเทศ
– Nestlé Quiz Bowl)
มหาวิทยาลัยละ 4 คน กระตุน้ ให้มกี ารแข่งขันและมีการปรับปรุง เพราะทุก
คนอยากอยากชนะ ใครชนะก็ยิ้มดีใจ แม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ในราชภัฎ ก็มีนะ
วิทยาศาสตร์การอาหารเขาก็มี ในช่วงแรกๆ พวกอาจารย์เขาก็เป็นห่วงกัน
ว่า โอ...ราชภัฎไม่น่าเชื่อถือหรอก เราก็บอกว่าก็ให้โอกาสเขาสิ ถ้าเขาไม่ดี
เดีย๋ วเขาก็ปรับปรุงเองแหละ ปีลา่ สุดนีเ่ พิง่ แข่งไปเมือ่ เดือนทีแ่ ล้วราชภัฎเข้า
รอบสุดท้ายตั้ง 2–3 สถาบัน นั่นก็แสดงให้เห็นว่ามันมีวิวัฒนาการในระดับ
นึง นี่ท�ำมาแล้วเป็นปีที่ 7 ก็พยายามสร้างไปเรื่อยๆ ก็ไม่รู้ว่าจะท�ำไปได้นาน
เท่าไหร่ เราตั้งว่ารางวัลชนะเลิศจะส่งไปท�ำงานที่ research centre ที่
สิงคโปร์ เพราะเราอยากจะให้นักวิทยาศาสตร์หรือนักเรียนไทยมองเห็นว่า
การเรียนหนังสือวิทยาศาสตร์มอี าชีพหลายอย่าง ไม่จ�ำเป็นต้องไปอยูโ่ รงงาน
ไม่ใช่เรียนวิทยาศาสตร์การอาหารแล้วไปขายประกัน เยอะนะ ขายประกัน
ขายแอมเวย์

มีปาร์ตี้อย่างอื่นอีก ประเทศเรายังขาดอีกเยอะ ยังขาดรีเสิร์ช เรา
ก็เลยส่งเขาไปตรงนั้น พอกลับมาก็เหมือนเป็นแรงผลักดัน แรงบันดาลใจ
ให้เขาคิดท�ำต่อในสิ่งที่เขาสนใจมุ่งมั่นที่จะท�ำ ก็น่าสนใจนะ ก็น่าจะได้อะไร
หลายอย่างกว่าจะเห็นเป็นรูปธรรม
นีเ่ ป็นโครงการทีเ่ ราท�ำร่วมกับทางภาคใต้ ตอนทีเ่ ขามีปญ
ั หาเรือ่ ง
สึนามิ เราก็เข้าไปช่วยเขาท�ำ คือหมู่บ้านเล็กๆ 3 หมู่บ้านที่ตกส�ำรวจ เผอิญ
เป็นหมู่บ้านที่อยู่หลังป่าโกงกางไง แล้วโชคดีป่าโกงกางช่วยลดแรงปะทะ
หมู่บ้านเขาไม่มีความเสียหาย ไม่มีคนตาย แต่ว่าอาชีพเขาหายหมดเลย
เพราะว่าเขาเลี้ยงปลาชายฝั่ง ปลากระชังน�้ำตื้นกัน พอเวลาน�้ำเข้ามาก็พัด
เสีย หายไปหมดเลย เพราะที่นั่นเขาพึ่งพิงระบบเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอยู่
ด้วย เลี้ยงปลากระชังไปขายพวกโรงแรมบ้าง ร้านอาหารบ้าง พอตรงนั้น
หยุดไป เขาก็เกิดปัญหา เราก็ไปช่วยฟื้นฟูที่ตกส�ำรวจเพราะไม่มีความเสีย
หาย ไม่มีคนตาย ไม่มีสถานที่ราชการ
เราเลยรวมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนแห่งประเทศไทย
ก็คุยกันตั้งแต่แรก บอกว่าคุณใจเย็นๆ เดี๋ยวผมให้ข้อมูล แล้วค่อยลงไปดูกัน
ว่าเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้าง ก็มี คนโทรมาหาผมบอกว่า “คุณนภดล พี่จอง
ตึกให้ตกึ นึง ไปสร้างตึกให้โรงเรียนด้วยกันไหม สร้างเสร็จแล้วก็ตดิ โลโก้” ไม่
ต้องได้ไหม ติดโลโก้เนี่ย คือผมเอง ตั้งใจไว้ว่าอยากจะลงไปช่วยในระดับที่
มันเป็นพื้นจริงๆ คือระดับประชาชน แต่จริงๆ หลักๆ ในโครงการพวกนี้มี
ลักษณะคาแรคเตอร์อย่างนึงว่า ชุมชนใน หมู่บ้านต้องเป็นคนตัดสินใจเอง
ว่าจะท�ำอะไร ต้องมีการสร้าง leadership คือ สมาคมพัฒนาประชากรกับ
เนสท์เล่กจ็ ะเข้าไปช่วยเรือ่ ง เงินกับเรือ่ งความรู้ วิชาการในการจัดตัง้ องค์กร
แต่ว่าถึงเวลาจัดองค์กรแล้ว ต้องมีผู้น�ำชุมชนเขาต้องตัดสินใจเองว่าเขา
ต้องการอะไร หรือว่ากลุ่มเยาวชน ก็ต้องท�ำโปรเจคเอง เขียนโปรเจคต์เอง
ท�ำเอง แล้วเราก็ไปซับพอร์ทเขา มีปัญหาอะไรก็ต้องต่อสู้กัน พยายามก่อตั้ง
เองให้ได้ ก็จะมีอยู่ 3 ทีม ก็ตอนนี้เขาก็แข่งแรงแล้ว มีโอกาสก็จะมาเยี่ยม
เยือนกันเป็นประจ�ำ
นี่ก็เป็นโครงการแรกๆ ที่เป็นโครงการที่ท�ำร่วมกับองค์กรพัฒนา
ประชากรเหมือนกัน เป็นโครงการแรกที่เราเริ่มลองท�ำกันด้วย เมื่อ 6–7 ปี
ที่แล้ว ตอนนั้นก็ลองไปท�ำดู ตอนแรกก็คิดว่าสูญแน่นอน แต่ก็ลองดู
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โปรเจคต์นนั้ ก้อนนึงให้กบั ผูน้ �ำชุมชนแล้วคนในหมูบ่ า้ น ต�ำบลหมู
ศรี แล้วก็ให้เขาบริหารจัดการกันเอง ตอนนี้เขามีเงินหลายล้านแล้ว คือเขา
ก็มีวินัยที่ดูแลบริหาร เราเองก็เข้าไปช่วยเรื่องการจัดการนิดหน่อย ให้คำ�
ปรึกษาเขาบ้างเวลาที่เขาอยากจะตัดสินใจ แต่ก็มีโลคัลคัลเจอร์เข้ามาอีก
หน่อย พอเริ่มมีตังค์ บ้านเรานี่ก็ไม่รู้เป็นโรคอะไรนะ พอมีตงั ค์แล้วต้องสร้าง
ถาวรวัตถุ ที่นี่พอเขามีตังค์หน่อยก็ชวนเนสท์เล่ลงขันกันไหม จะสร้างโบสถ์
จะลงเงินสร้างศูนย์เด็กเล็ก เขาก็ขอให้เนสท์เล่ช่วย ออก 5 แสน เขาออก 5
แสน เนสท์เล่บอกว่าเรื่องเงินไม่มีปัญหา แต่คุณจะสร้างศูนย์เด็กเล็กท�ำไม
หมู่บ้านคุณมีเด็กเล็กกี่คน เขาบอกว่ามีตั้ง 10 กว่า คน แล้ว 10 กว่าคนนี่
เมื่อไหร่จะโต เขาก็บอกว่าปีหน้าก็โตหมดแล้ว ผมก็บอกไปว่า แล้วโรงเรียน
ก็มีห้องว่างๆ ท�ำไมไม่ใช้ วัดก็มีห้องว่างสุดท้าย ทางเนสท์เล่กไ็ ม่ได้ให้ไป เขา
ก็ไปดิน้ รนกันเองแล้วเห็นบอกว่าได้เงิน อบต.มาช่วยท�ำจนเสร็จ คือพยายาม
จะสร้างวินัยทางการเงินให้เขา แต่ก็เป็นเรื่องของคัลเจอร์ บางทีจะไปว่าเขา
ก็ไม่ได้
หลังๆ มา เริม่ สร้างเรือ่ ง volunteer สร้างมาได้ 4-5 ปีแล้ว ชมรม
Nestlé Volunteer มีการรับพนักงานเนสท์เล่ แล้วไปหาโครงการโดยมีคณ
ุ
ศรีรตั น์เป็นผูร้ บั ผิดชอบ เป็นโครงการแบบไปเช้าเย็นกลับ บางทีกไ็ ปค้าง 2-3
วันบ้าง ไปช่วยเขาท�ำอะไรสักอย่าง วัตถุประสงค์จริงๆ ของผม คือ ไม่ได้เอา
พนักงานเนสท์เล่ไปช่วยคนทีเ่ ราต้องการแต่เอาไปเรียนรู้ เพราะนีเ่ ป็นหนึง่ ใน
สิ่งที่ผมพูดกับพนักงานบ่อยๆ ว่า ถ้าเราออกไปส�ำรวจตัวเอง เมื่อเทียบกับ
ค่าเฉลีย่ ของสังคมไทย ก็ถอื ว่าค่อนข้างสูงในแง่ของโอกาสทางอาชีพ โอกาส
ในการสร้างรายได้ ถ้าเรามองเทียบกับเกษตรกร ฉะนั้นอย่างนึงที่ผมสังเกตุ
ได้จากพนักงานของเราคือ มักจะมองโลกแคบๆ ก็ไม่ได้มองออกไปข้างนอก
เท่าไหร่ ว่าเขาท�ำอะไรไปขนาดไหนแล้ว นีก่ เ็ ป็นเป็นวิธหี รือเป็นกลยุทธ์อย่าง
นึงในการดึงหรือชักชวนพนักงานให้ได้ไปมองโลกข้างนอกบ้าง การไปเพือ่ ที่
จะไปช่วยเขา ไปออกแรงช่วยเขา เราจะได้เรียนรูว้ า่ ชีวติ เขาเป็นอย่างไร บาง
ครัง้ ไปตามหมูบ่ า้ นต้องไปนอนตามบ้านของชาวบ้านซึง่ บางบ้านก็ไม่มหี อ้ งน�ำ้
หรือมีแต่แบบเปิดประทุน โรแมนติกมาก อาบน�้ำไปดูดาวไป บางครั้งก็ดู
ตุ๊กแกไปด้วย แบบนี้ก็จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้าน เราไม่ได้
เอาเงินไปให้เขาอย่างเดียวแต่เราช่วยเหลืออย่างจริงใจ สามารถเรียนรู้ร่วม
กันไป

ค�ำถาม :
ที่ไปนี่ไปเวลางาน หรือนอกเวลางานคะ
คุณนภดล นอกเวลางานเท่านัน้ นีเ่ ป็นค�ำถามทีถ่ ามบ่อยว่าท�ำไมไม่จดั เวลา
งาน ทีผ่ มกลัวมากทีส่ ดุ เลยก็เพราะว่าเราต้องการจะสร้างให้เกิดเป็นรูปแบบ
ของ volunteer จริงๆ ถ้าเราท�ำในเวลางานจะกรณีที่แบบให้ยกมือใครจะ
ไปหรือไม่ไป มันจะเป็นช่องทางแก่คนทีไ่ ม่ได้มใี จจริงๆ ไปแล้วท�ำมัง่ ไม่ทำ� มัง่
เพราะเราถือว่าเนสท์เล่เป็นคนสนับสนุนเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ เรื่องของค่า
ใช้จ่าย พนักงานก็จะต้องมีใจ มีส่วนร่วมไปกับเรา อย่างคุณศรีรัตน์ก็จะเป็น
ที่รู้จักกันดีในวงการว่าโหด จะเลือกโครงการแต่ละครั้งก็จะออกโหดๆ ไป
คุยกับเจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิน่ แต่ละทีท่ จี่ ะไปจัดโครงการก็จะบอกเขาว่าเอายากๆ
เลอะๆ ลุยๆ คืออาจจะเป็นวิธกี ารสกรีนแบบหนึง่ อย่างน้อยทีส่ ดุ ก็ให้รนุ่ แรก
อยูต่ วั ก่อน ถ้ามันอยูต่ วั แล้วรุน่ ต่อๆ ไปเราก็จะรู้ ว่าจะเป็นไปในรูปแบบไหน
ตอนนี้ก็จะมีขาประจ�ำที่ยกมือไปด้วยทุกครั้ง ประมาณ 70-80 คน ซึ่งบาง
ครั้งก็ด้วยกันหมดไม่ได้ก็ต้องจับฉลาก
พอถึงจุดนึงเราก็โอเคว่าจะให้มวี นั ลา ลาเพือ่ ทีจ่ ะให้ไปท�ำกิจกรรม
ด้านสังคมโดยไม่หักเงินเดือน แต่ผมคิดว่าจะค่อยๆ เดินไป ไม่อยากโดดไป
ตรงนัน้ เร็วเกินไป อยูๆ่ จะประกาศว่า “อ้า...ต่อไปนี้ ให้ลาหยุดได้ 2 สัปดาห์
ไปท�ำกิจกรรมด้านสังคม โดยไม่หักเงินเดือน” แล้วจะโมดิฟายด์ยังไง output–outcome จะออกมาเป็นยังไง เราถึงอยากจะค่อยๆ เดินไป เพราะ
ฉะนัน้ ตอนนีส้ ว่ นใหญ่กจ็ ะเป็นเฉพาะวันหยุด โดยเฉพาะถ้ามีโปรเจคต์ใหญ่ๆ
ก็จะเป็น 3 วัน

ค�ำถาม :
พนักงานส่วนใหญ่ที่ไปกันนี่เป็นระดับไหนบ้าง
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คุณนภดล ผสมกัน มีตั้งแต่จ็อบฟลอร์ในโรงงานพนักงานขาย พนักงาน
บัญชี ผู้จัดการ แต่ว่าเราจะใช้วิธีประกาศทั้งบริษัท ติดบอร์ดประกาศบ้าง
ส่งเป็นอีเมลบ้างแล้วแต่สภาพ เแล้วก็สมัครกันมา แต่ผมจะไม่ไปจี้ผู้จัดการ
ว่า “ท�ำไมไม่ไป” เพราะว่านี่คือ volunteer ก็คืออาสาสมัคร เพราะฉะนั้น
ก็ต้องแล้วแต่เขา ถ้าเราไปพูดมากเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าไปเพราะรู้สึกผิดว่า
คนอื่นเขาไปกัน ก็ไม่อยากให้เกิดความรู้สึกแบบนั้นด้วย ก็พยายามจะหา
คนที่เขาอยากไปจริงๆ ซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันถูกหรือผิดนะ ตอบยากเหมือนกัน แต่
ก็เป็นวิธีที่พยายามจะเดินไป ที่ดูก็มีการตอบรับพอสมควร ลักษณะที่ว่าเขา
ก็ยกมือไปกัน เหมือนโลโก้ของชมรม เป็นรูปมือยกชูขึ้นมา
โครงการเพือ่ สังคมอีกรูปแบบนึงท�ำร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
กับกระทรวงศึกษาธิการ เราเป็นบริษัทอาหารความรู้เรื่องอาหารเราเยอะ
แล้วเราก็ฟรัสเทรตกับประเทศไทยที่ไม่เน้นจัดการกับโครงสร้างการเรียนรู้
นี่คือจุดเริ่มต้น ว่าท�ำยังไงให้ความรู้เหล่านี้เข้าถึงกลุ่มคนระดับ
/ ท้อแท้ คั่ย
บวกั
ข้องใจ
อึดอัดค) วามรู้ทางด้านนิวทริชั่น แบบว่าเรา
ล่าง ก็เกิด(frustrate
เป็นโครงการเกี
บการให้
ช่วยท�ำให้ แต่เราต้องไปหาพาร์ทเนอร์ผู้ร่วมมือ ก็คือกระทรวงศึกษาธิการ
ส�ำนักงานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานหรือ สพฐ. แล้วก็ทสี่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ กรมอนามัย
ก็ช่วยกันท�ำ เราท�ำมาเป็นปีที่ 6 แล้ว
หลักการง่ายๆ ก็คือว่า เอาเรื่องความรู้ให้เด็กนักเรียนระดับ 8
-12 ขวบ โดยผ่านสื่อการเรียนการสอน คือใช้ Endutainment Principle
ใส่ความสนุกเข้าไปไม่ใช่ท่องจ�ำเอา โดยมีครูซึ่งก็คือ stakeholder ผู้มีส่วน
ร่วมให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมในการดีไซน์แบบ แล้วปีต่อไปก็มีการแข่งขันกัน
ครูบอกให้ปรับก็ปรับตามก็มีอินเตอร์แอคชั่นซึ่งกันและกัน เป็นโครงการ
เอกชนหรือรวมทั้งรัฐด้วยมั้ง ที่เข้าไปท�ำในโรงเรียนแล้วท�ำได้นานขนาดนี้
6 ปีแล้วยังอยู่
ปัจจุบันมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้แล้วประมาณ 1 หมื่นโรง
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ค�ำถาม :
แล้วอย่างนี้คือไม่ได้เข้าโรงเรียนเดิมทุกปีใช่ไหมคะ

คุณนภดล ใช่ ก็โรงเรียนในประเทศไทยมีตั้งกว่า 3 หมื่นโรง

ค�ำถาม :
อยากทราบว่ากิจกรรมที่เข้าไปจัด ได้มีการติดตาม
ผลบ้างหรือเปล่าคะ
คุณนภดล มีครับ มีเจ้าหน้าที่เข้าไปดู อย่างโครงการนี้ก็ร่วมกับกระทรวง
สาธารณสุข กับ สพฐ. ก็จะเป็นผู้เข้าไปติดตามผล ว่าท�ำแล้วได้ผลเป็นอย่าง
ไรบ้าง

รู้สึกว่า โครงการนี้ถ้าโรงเรียนไหนท�ำได้ดีจะมี
ผลกับการประเมินผลงานของโรงเรียนด้วย โรงเรียน
ของรัฐเขาจะมีโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับ
เพชร ระดับทอง มันจะมีเกรด มีการประเมินกันอยู่
แล้ว
ส่วนเราก็จะเข้าไปดูวา่ เขาท�ำได้ดรี เึ ปล่า มีขอ้ ปรับปรุงอะไรรึเปล่า
แต่อย่างหนึ่งที่ผมว่าก็แปลกอยู่ ส่วนหนึ่งของโครงการนี้ทุกปีที่เรา คือ ไม่ใช่
ว่าอยู่ดีๆ เราลุกไปท�ำ ทุกปีเราเริ่มด้วยการสัมนาครูในเขตพื้นที่เป้าหมาย
ต้องเอาครูในเขตเป้าหมายเหล่านั้นมาอบรมสัมมนาก่อน ในแต่ละภาคทั่ว
ประเทศ เช่นปีนี้จะท�ำในเขตพื้นที่ภาคกลาง เราก็จะต้องน�ำครูในโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายมาประชุมกัน เชิญผู้บริหาร สพฐ. เชิญผู้บริหารกรมอนามัย
มาคุยร่วมกันโดยมีเนสท์เล่เป็นเจ้าภาพ ที่น่าสนใจอย่างนึง คือในวงประชุม
จะไม่ค่อยได้คุยเรื่องโปรเจคต์กันเท่าไหร่ ครูเขาจะบ่น สพฐ. เรื่องนั่นเรื่อง
นี้ บ่นกรมอนามัยด้วย คือมันกลายเป็นเวที ที่ให้ครูมาระบายกับผู้บริหาร
สพฐ. อย่างเป็นทางการ ซึ่งผู้บริหาร สพฐ. เขาก็ชอบเพราะเขาก็เปิด ก็ฟัง
เก็บข้อมูลแต่ว่ามันไม่ได้เป็นทางการ เรียกว่า วิน-วิน ละกันนะ เพราะว่าไม่
ต้องกล่าวร้ายใคร เขาก็แฮปปี้ เราเองก็แฮปปี้ ทุกคนมีความสุข แล้วเวลาคุย
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เรื่องงานทุกฝ่ายเขาก็ไกด์งานกันตามล�ำดับ ก็ไม่ได้ยากอะไร
ในกล่องความรู้ก็มีหลายอย่างซีดีเกม สารพัด คือเป็นเกม มีทั้ง
เกมกระโดดโลดเต้นบ้าง เกมความรู้ต่างๆ บ้าง ก็พยายามดูว่าช่วงนี้เด็กเขา
คิดอะไรกัน ตอนนี้เด็กๆ เขาฮิตเกมพวกการ์ดพลัง เราก็เอาความรู้ไปใส่ใน
เกมลักษณะนี้แล้วก็ให้เด็กเล่นกัน เพราะที่สุดแล้วถ้าเด็กไม่ชอบ เขาก็จ�ำ ก็
ท่องกันไปแบบ ก เอ๋ย ก กา ไม่ได้มีประโยชน์อะไร ไม่ได้เป็นความรู้เป็นแค่
information อยู่เฉยๆ แต่ถ้าจะให้เป็น knowledge ก็ต้องมีการเมนเนจ
และการคิดต่อ

ค�ำถาม :
แล้วเครื่องมือ ใครเป็นคนออกแบบ
คุณนภดล เราเป็นคนออกแบบเอง ซึ่งจริงๆ ก็มาจากครูเองด้วยแหละ พอ
เราท�ำไปเรื่อยๆ ก็จะมีคอมเมนท์กลับมาจากครู ครูบางคนเขาครีเอทีฟนะ
เพราะครูไทยบางคน เขาท�ำเครื่องมือสื่อการเรียนการสอนเองซะส่วนใหญ่
ดังนั้นครูเขาก็จะมีทักษะในการพัฒนาสื่อเหล่านี้ได้ เขาก็เลยแนะน�ำมา เรา
ก็เอามาพัฒนาปรับเปลี่ยนกล่องตัวนี้ รุ่นนี้ก็ใช้มา 2 ปีแล้ว

ค�ำถาม :
แล้วมีการเผยแพร่ข้อมูลนี้ยังไง
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คุณนภดล ก็จะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย เพราะว่าจะต้องมีการ
ไกด์กันก่อน เลยยังไม่ได้ไปทุกโรงเรียน 100% แต่ส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียน
ระดับใหญ่หน่อย เพราะโรงเรียนเล็กมีครูน้อย อย่างอาทิตย์ที่แล้วไปเยี่ยม
โรงเรียนนึงมามีเด็กประมาณ 200 คน แต่มีครูแค่ 10 คน แล้วจะให้เขาเอา
ครูมานั่งเสียเวลาอบรมกันทั้งวันได้ยังไง
ในอนาคตข้างหน้าเราก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะพัฒนากันต่อไปยังไง
ลงไปพื้นที่ยังไง หรือว่าศึกษาอ�ำเภอจะเอาไหม แล้วก็ไปดูแลกันเอง ก็ต้อง
เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องพัฒนาไป

ค�ำถาม :
สพฐ.นี่เขายอมรับหรือมีปัญหากับในตัวกิจกรรม
เหล่านี้หรือเปล่า
คุณนภดล อ้อ...แน่นอน ทุกปีก็จะมีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย สพฐ.เขาก็จะ
ออกหนังสือน�ำไปให้โรงเรียนก่อน

โรงเรียนนี่น่าสงสารเพราะว่าอะไรรู้ไหม เท่าที่
ผมได้พบกับครูนะครับ คือว่าโรงเรียนเป็นจุดที่ใครๆ
ก็อยากไปลง ใครๆ ก็อยากจัดโปรเจคต์ในโรงเรียน ครู
ก็มหี น้าทีร่ บั ไปๆ บางทีกม็ าแค่คำ� สัง่ อย่างเดียวทีเ่ หลือ
ก็ตัวใครตัวมัน ครูก็ซวยไปใช่ไหม ก็ต้องมานั่ง ตอบ
สนองท่านทั้งหลาย
ส่วนหนึง่ ครูเขาก็ตอ้ งดูกอ่ นเลยว่าอันนีผ้ ใู้ หญ่เอาจริงรึเปล่า ผูใ้ หญ่
ไม่เอาจริงก็ทิ้งไป นี่ก็เป็นคาแรคเตอร์นึงที่ส�ำคัญ บางโรงเรียนเขาก็ปิดเลย
นะ คนนอกเดินเข้าไปนี่กับครูเขาไม่คุยด้วยเลยนะ
ของเรานี่จะเริ่มด้วยการที่สพฐ. ออกหนังสือน�ำให้ว่าโรงเรียนคุณ
เป็นกลุ่มเป้าหมายอย่างนี้นะ ขอความร่วมมืออย่างนี้ ก็จะเชิญครูมาอบรม
กัน ก่อนซึ่งครูเขาก็มา แล้ว สพฐ. ก็ไม่ได้จบหน้าที่แค่เพียงเท่านั้นนะ เขาก็
จะมี หน้าที่ส�ำคัญอีกครั้งในการวัดผล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลที่มีอยู่
แล้ว ของ สพฐ. โรงเรียนระดับเพชร ระดับทองพวกนัน้ เป็นปกติ กิจกรรมนีก้ ็
เป็น แค่สว่ นหนึง่ เท่านัน้ ในส่วนของกรมอนามัยก็คอื เราไปควักเอาความรูม้ า
เขามีการพัฒนาองค์ความรูข้ องเขาทีเ่ หมาะสมกับประเทศไทย พัฒนาการ วิธี
การ เกมเขาก็มี แต่เขาเก็บของเขาไว้นะไม่ได้เผยแพร่มากนัก เราก็มหี น้าทีไ่ ป
ดึงเอาสิ่งเหล่านี้ออกมา เราก็ใช้ทักษะของเราทางมาร์เก็ตติ้ง ทางสื่อสารมา
ปรับท�ำให้ไม่ใช่แบบ “นมข้นหวานดัดแปลงไขมันคืนรูปไม่หวาน” (หัวเราะ

97

กัน) พยายามท�ำให้มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่พูดแล้วชาวบ้านเข้าใจว่ามันคืออะไร

ช่วงปีแรกเหนื่อย ไม่ใช่เหนื่อยพัฒนาผลิต
ภัณฑ์หรือเหนื่อยพัฒนาแพคเกจ แต่เหนื่อยกับการ
ประสานงาน 2 กระทรวง ให้เขาคุยกันเพราะเขาไม่
คุยกัน เราก็เลยต้องไปคุยกับสพฐ. ทีหนึ่ง ได้ความ
ยังไง ก็ต้องวิ่งไปหาอีกกระทรวงหนึ่ง ได้ความว่าไงก็
วิ่งไป บอกอีกที่นึง วิ่งไปมาอยู่อย่างนี้ กว่าจะยอมมา
ร่วมนั่งโต๊ะเดียวกันก็แทบตายเลย
ลุงอ๋อย แล้วอย่างนีก้ ถ็ อื ว่าเราเป็นเครือ่ งถึงของสพฐ. ซึง่ อันนีเ้ ราท�ำได้มาก
น้อยแค่ไหนในหนึ่งๆ ปีครับ
คุณนภดล ใช่ครับ คือเราไปท�ำงานแทนเขา ปีนึงเราก็ท�ำได้ไม่เกิน 2,000
โรงเรียน คือเพราะว่าทั้ง 2,000 โรงเรียน หมายความว่าคนของเราก็ต้อง
เข้าไปทั้ง 2,000 โรงเรียน เพราะว่าเจ้ากล่องนี้ ในเซ็ทของมันใช้ได้เอง ถ้า
คุณเข้าใจคอนเซปท์แล้ว ถึงมีเรื่องต้องสัมมนาครูไงครับ เพราะว่าสามารถ
ท�ำได้ทีเดียวหลายโรงเรียนเป็นร้อยโรงเรียนพร้อมๆ กัน แต่มีบางโรงเรียน
ทีเ่ รามีกจิ กรรมพิเศษออกไป ก็จะเป็นโรงเรียนใหญ่ทเี่ รา จะจัดโรดโชว์เข้าไป

คือของเดิมเป็นแบบภาพแผนภูมิสามเหลี่ยมโภชนาการซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่
ธรรมดามาก คือดูแล้วไม่ก่อให้เกิดอารมณ์สนุกสนาน อยากท� ำตามแต่
ประการใด ก็เลยต้องเอาบางอย่างใส่เข้าไป เพราะอย่าลืมว่าไม่มีใครเก่งไป
เสียทุกอย่าง เนสท์เล่ก็ไม่ได้เก่งทุกอย่าง กรมอนามัยเองก็ไม่ได้เก่งทุกอย่าง
แต่ว่าท�ำยังไงให้ทักษะเหล่านี้มาเสริมซึ่งกันและกันได้ ก็พัฒนากันไปเรื่อยๆ
ก็บังเอิญโชคดีที่เรามีพี่น้องเพื่อนฝูงที่ทำ� งานด้วยกันมานาน คือ
ไว้ใจกันได้ ก็จะมีความไว้วางใจกันพอสมควร ว่าจะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ถึงสูงสุดได้ ก็จะมาช่วยกัน
ลุงอ๋อย เอามาให้เรากระต่าย ฯ ช่วยท�ำก็ได้นะครับ เพราะเองก็มีเด็กกลุ่ม
เป้าหมายอยู่ ผมคิดว่าตัวประโยชน์ของมันเนีย่ คือขีดจ�ำกัดของเนสท์เล่กไ็ ม่
สามารถทีจ่ ะท�ำ คือไม่สามารถท�ำได้เฉพาะในหนึง่ วันทัว่ ประเทศ ท�ำให้นกึ ถึง
เหมือนเป็นหน้าที่ ไม่รู้ว่าจะท�ำได้มากน้อยแค่ไหนแต่ดูแล้วเหมือนเนสท์เล่
เป็นเครื่องมือของกระบวนการ แต่เนสท์เล่ก็ไม่สามารถท�ำได้อย่างไม่มีขีด
จ�ำกัด เพราะฉะนั้นในเมื่อมันเป็นความรู้และเป็นประโยชน์กับเด็ก ผมก็คิด
ว่า คือเราเองก็มีกลุ่มพี่เลี้ยงที่ท�ำกิจกรรมแบบนี้อยู่แล้วในโรงเรียนเหมือน
กัน เพราะฉะนั้นเราเองก็ยินดีที่จะได้เครื่องมือนี้ไปแล้วไปช่วยกันเผยแพร่
คุณนภดล ยินดีมากครับ เดี๋ยวผมจัดให้ แต่ว่าต้องรอผลิตรอบใหม่ก่อน
นะครับ แต่อันนี้ที่เล่าให้ฟังก็น่าสนใจนะครับ

คุณศรีรัตน์ คือลักษณะของตัวกล่องจะมีเกมอยู่หลายเกม แล้วก็จะมีคู่มือ
การใช้ของแต่ละเกมอยู่ เหมือนเวลาเราไปซือ้ เกมเศรษฐีแหละ ในกล่องก็จะ
มีวิธีการเล่นทุกอย่างอยู่แล้ว
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คุณนภดล ก็จะมีวิธีการเล่นวิธีการต่อ ก็บังเอิญที่เราเมื่อประมาณ 3-4 ปี
ที่แล้วอยากจะสอนหนังสือเรื่องกินดีอยู่ดี ท�ำยังไง เนสท์เล่เองเราก็ท�ำเรื่อง
นี้อยู่แล้ว ก็ไปคิดมา เรื่องนี้ก็จะเป็นประมาณว่า กินรสไม่หวาน มัน เค็ม กิน
เท่าไหร่ใช้ให้หมด คือกินแล้วต้องออกก�ำลังกาย ท�ำเป็นซีดี มีตัวละครเป็นผู้
หญิงที่มีหัวเป็นผัก แล้วก็มาสอนอย่างโน่น เป็นลักษณะการ์ตูนแอนนิเมชั่น

เนสท์เล่ โกลบอลเริ่มหันมาสนใจ

จ�ำได้ไหมทีเ่ ราคุยกันว่าเนสท์เล่เน้นตลาด แต่ละประเทศก็ดแู ลตัว
เอง ท�ำกิจกรรมของตัวเอง อยากท�ำอะไรก็ท�ำ ก็ไม่ได้วา่ อะไร แต่ผลเสียของ
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ก็คือ เบี้ยหัวแตก ประเทศไทยท�ำแบบนึง ประเทศจีนก็แบบนึง ฟิลิปปินส์ก็
แบบนึง อาฟริกาก็ทำ� แบบนึง สมมติเวลาทีต่ อ้ งเอาทัง้ หมดมารวมกันในโลก
ของ communication ทั่วโลก มันคุมยาก เขาก็เลยก�ำหนดว่าทั่วโลกอย่าง
น้อยขอให้ท�ำ 3 เรื่อง ก็คือ 1. โภชนาการ 2. เรื่องน�้ำ เพราะเราท�ำเรื่องน�้ำ
เยอะ แต่จริงๆ แล้วน�้ำไม่ใช่แค่น�้ำดื่มอย่าง เดียว แต่จะเน้นเรื่องของ Water
Management การจัดการน�้ำมากกว่า
เรารู้สึกว่าเป็นวัตถุดิบที่รีไซเคิลได้ เพราะน�้ำที่เราใช้พอไหลออก
ทะเลไป ระเหยกลายเป็นไอน�ำ้ รวมกันเป็นเมฆ ตกลงมาเป็นฝน นีค่ อื วัฏจักร
ของน�้ำที่เรารู้จักกัน ก็มีการศึกษาที่น่าสนใจ นี่เป็นเอ็นจีโอที่อเมริกาท�ำไว้
แล้วเราเอางานเขามาใช้ สมมติว่าเอาน�้ำฝนทั้งหมดที่ตกในโลกนี้นะ ที่ไหน
ก็ได้รวมกัน ถ้าเราคิดที่ 1 ลิตร รูม้ ยั้ ว่าน�้ำทีม่ าถึงมือมนุษย์ได้ใช้ ทัง้ การเกษตร
อุตสาหกรรม ภายในบ้านเรือน คิดเป็นเท่าไหร่ เทียบกับ น�้ำ 1 ลิตร ที่ตก
มาใน 1 ปี ก็คือ 0.01% หรือ 1 หยดเท่านั้น น�้ำ 1 ลิตรนั้นมาถึงมือให้เรา
น่ะหยดเดียว
ลุงอ๋อย เรานี่คือใครบ้าง
คุณนภดล มนุษย์ทั้งโลก แบ่งกันหยดนึงเท่านั้นนะ เพราะที่เหลือก็ไป
ตกในทะเลบ้าง ไหนต่อไหนบ้าง แล้วใน 1 หยดถูกเอาไปใช้ในการเกษตร
70% และก็ใช้ในอุตสาหกรรมประมาณไม่เกิน 20% คิดเป็นปริมาณ 1 หยด
นะ คิดเป็น 0.00000009% ที่ใช้ดื่ม ที่เหลืออีกประมาณ 10% ก็ใช้ในครัว
เรือน เพราะฉะนั้น 1 หยด ที่วันนี้แบ่งกัน 6 พันล้านคน ปี 2050 ต้องแบ่ง
ถึง 9 พันล้านคน ถามว่าพอไหม...พอ

1 หยดก็ยังพออยู่

เปรียบเทียบนะ ใช้ชีวิตประจ�ำวัน ปลูกข้าว ปลูกผัก สารพัด
ชักโครก ล้างชาม ล้างทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งทางตรงและทางอ้อม
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ค�ำถาม :
แล้วที่เหลือล่ะคะ

คุณนภดล ไม่รู้ไปไหน อย่าลืมว่าในโลกนี้มีน�้ำตั้ง 2 ใน 3 นะจ้ะ แต่มันไม่
ได้รีไซเคิลมาให้เราใช้และกักเก็บได้ เพราะฉะนั้นในหนึ่งหยดนี้

ก็มโี จทย์ทเี่ นสท์เล่ทคี่ ดิ ไว้ ตั้งเป็นประเด็นอยาก
ให้ทั่วโลกดีเบทเรื่องนี้มากเลยก็คือ หนึ่งหยด ซึ่งเรา
ก็เชื่อว่า ปี 2050 อีก 40 ปีข้างหน้า ที่มีประชากร
9 พันล้านคน เราก็คิดว่ายังพออยู่ แต่ปัญหาหนึ่ง
หยด ไม่ได้อยู่ที่ว่ามันพอหรือไม่พอ ปัญหาคือน�้ำอยู่
ผิดที่
พูดเรื่องนี้ ประเทศไทยอาจจะนึกไม่ออก เพราะประเทศเราเป็น
ประเทศที่มีน�้ำเยอะ เดี๋ยวท่วมตรงโน่นตรงนี้ แต่ว่าหลายๆ ประเทศในโลก
วันนี้ไม่ต้องรออีก 40 ปีข้างหน้า ก็มีปัญหาน�ำ้ ไม่พอใช้แล้ว ไม่มีแหล่งน�ำ้
พักพิง ซึง่ ส่งผลเยอะนะ อย่าลืมว่าน�ำ้ เป็นส่วนหนึง่ ของการเกษตรซึง่ เป็นพืน้
ฐานของมนุษย์เลยนะ ไม่มสี นิ ค้าเกษตรแล้วเราจะกินอะไรกัน หลายประเทศ
ในอาฟริกาเริ่มมีปัญหานี้แล้ว หลายประเทศที่มีปัญหาการเงิน โซมาเลียมี
ปัญหาโจรสลัด นาดาอูก็มีปัญหาเรื่องฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ซึ่งทั้ง 2 ปัญหานี้ก็มี
ปัญหารากเหง้ามาจากปัญหาไม่มีแหล่งท�ำกิน เพราะไม่มีแหล่งน�้ำ แล้วก็
ไม่มีการพัฒนาอะไรเกิดขึ้นเลย เพราะการพัฒนาแหล่งน�้ำขนาดโปรเจคต์
ใหญ่ๆ ต้องใช้เงินสูงมาก ประเทศจนๆ ไม่มที างท�ำได้เลย ก็จะมีการวิเคราะห์
วิจารณ์พวกหน่วยงานดีเวลลอปเมนท์เอเจนซี ท�ำไมไม่มาลงทุนตรงนี้ เรื่อง
แหล่งน�้ำส�ำคัญท�ำไมถึงไม่ท�ำ แต่ว่าเรื่องแหล่งน�้ำเป็นเรื่องใช้เวลาท�ำนาน
และอย่าลืมว่าคนทีจ่ ะเพิม่ จาก 6 พันล้านคนไปถึง 9 พันล้าน ทาย
สิว่าเกิดที่ไหน เกิดในประเทศยากจนทั้งนั้นแหละ ประเทศที่รวยอัตรา การ
เกิดประชากรน้อย ประเทศไทยเองโชคดีทมี่ คี นคิดท�ำเรือ่ งนีม้ าระยะ นึงแล้ว
สมัยก่อนทีจ่ ะท�ำเรือ่ งนีป้ ระเทศไทยมีอตั ราการเกิดของเด็กอยูท่ ี่ 2.5% ของ
ประชากร ในช่วง 30-40 ปีทผี่ า่ นมาลดลงเหลือ 1.2% คิดดูวา่ ถ้าประเทศไทย
ไม่ได้ทำ� อะไรเลย อัตราเกิดประชากร 2.5% ป่านนีป้ ระชากรไทย มี 90 ล้าน
คน จะเกิดอะไรขึ้น 60 ล้านคนยังแย่ขนาดนี้ แล้วถ้า 90 ล้านคนล่ะ จะ
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ขนาดไหน ปัญหาประชากรมีเยอะมาก อย่างอินเดียอัตราการเกิดสูงมาก
ประเทศไทยอัตราการเกิดประมาณ 7-8 แสนคนต่อปีนะ น้อยนะ เมื่อเช้า
ทีเ่ ราพูดถึงองค์ประกอบประชากรทีม่ นั เปลีย่ นไปจากรูปสามเหลีย่ มเป็นรูป
ระฆังคว�่ำ มันก็มีผลถึงกันหมด
กลับมาที่เรื่องเดิม ดูเรื่องดีเวลลอปเมนท์ ถามว่าเนสท์เล่จะกลาย
เป็นองค์กรพัฒนาชนบทเหรอ? เปล่า แต่บังเอิญว่างานที่เราท�ำหลายอย่าง
เช่น เรื่องกาแฟ เรื่องสินค้าเกษตร มันไปส่งผลกระทบต่อการพัฒนาชนบท
โดยตรง
เรื่องต่อไปเป็นเรื่องการต่อต้านยาเสพติดในโรงงาน ได้รางวัลมา
2 ปีซ้อน ปีนี้ก็เพิ่งได้รับมา เรื่องนี้ก็ท�ำให้ผมสงสัยเหมือนกันนะ โครงการนี้
เขาเริ่มท�ำมา 2 ปี เนสท์เล่เราเริ่มท�ำระดับประเทศมา 20 กว่าปีแล้ว เลย
สงสัยว่าคนอื่นเขาท�ำอะไรกัน ไม่ได้สงสัยว่าตัวเองท�ำดีนะ แต่สงสัยว่าท�ำไม
คนอื่นเขาไม่ท�ำกันบ้างเหรอ อย่างรางวัลสิ่งแวดล้อม ไม่โรงงานใดก็โรงหนึ่ง
ใน 5 โรงของเนสท์เล่นี้แหละที่ได้อยู่ประจ�ำทุกปี สิ่งแวดล้อมบ้าง ความ
ปลอดภัย คือมันก็น่าคิดไง ท�ำไมคนอื่นเขาไม่มีใครพัฒนาเลยเหรอ คือ เรา
ก็ดีใจที่เราได้รับรางวัลนะ แต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นค�ำถามที่น่าสนใจ
จบแล้ว ไชโย (อืม)
ค�ำถาม...
พี่แบด อยากรู้ว่าเวลาที่จะเลือกผลิตภัณฑ์เข้ามาขายในไทย คือมีการ
ตัดสินใจแล้วก็เลือกกันยังไง
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คุณนภดล เนสท์เล่เรียกว่า consumer design เนสท์เล่เรารู้จักผู้บริโภค
ดี เพราะฉะนั้นเราจะมีการพูดคุยกับผู้บริโภคตลอดเวลา อาจไม่ได้เป็น
แบบ สอบถามที่เราต้องเชื่อมันเท่าไหร่ เพราะเราท�ำแบบ face-to-face
แบบโฟกัสกรุ๊ปซะเยอะ ก็คืออย่างที่เราคุยกันอยู่นี่ ก็คุยกันไป ก็คุยกันกับผู้
บริโภคว่าอันนี้หวานไป อีกคนบอกต้องหวานอีก แต่ก็มีการพัฒนาเรื่องของ
ผลิตภัณฑ์ หรือว่าเรามีคอนเซปต์อะไรใหม่ๆ ก็จะเอามาคุยกันพัฒนาเป็น
คอนเซปต์เบื้องต้น แล้วเอามาลองดูว่าชอบไหม ถ้าไม่ชอบก็เอามาพัฒนา
(focus group)
ปรับปรุงใหม่ เพราะฉะนั้นในการพัฒนาใหม่ก็จะเริ่มจากสิ่งแรก ใช้ศัพท์
แปลกๆ หน่อยนะครับ ก็คือ Ideation ก็คือหาไอเดียก่อน “ฝัน” อาจจะมี

5 ฝัน แล้วก็เอา 5 ฝัน ไปเข้าเครือ่ งกรอง เพราะบางฝันก็ทำ� จริงไม่ได้ อาจจะ
เทคโนโลยีไม่พร้อม วัตถุดิบไม่มีหรืออะไรก็แล้วแต่ มันก็จะกลายเป็นส่วนที่
เราเรียกว่า “ท�ำได้” จากค�ำว่า Ideation มันจะกลายเป็น Novation ก็คือ
อะไรที่สามารถผลิตได้ หรือ Renovation ก็คือการเอาของเก่ามาปรับปรุง
ให้ดีขึ้น ก็พัฒนาไปจนได้สินค้าแต่ละชิ้น
ที่เนสท์เล่เรามีกติกาข้อหนึ่งที่พูดกัน เราเรียกง่ายๆ ว่าระบบ
60:40 คืออะไร คือบอกว่าสินค้าเนสท์เล่ที่จะขายจะต้องได้รับ Consumer
Favourite คือลูกค้าจะต้องชอบสินค้าของเรามากกว่าของคูแ่ ข่งทีใ่ กล้เคียง
กันที่สุด ในอัตรา 60 ต่อ 40 ที่เราต้องชนะ แต่เวลาเราเทสต์ก็ต้อง blind
test ปิดฉลากหมด เพราะเราต้องการผลจากผู้บริโภคจริงๆ และผลการ
เทสต์จะต้องชนะ 60% สินค้าไหนที่ไม่ผ่านแล้วยังจะอยากวางขาย ก็ได้
แต่ห้ามโฆษณานะ ใครไม่ผ่านระบบ 60:40 ห้ามโฆษณา กฎคือกฎ เริ่ม
มาสัก 10 ได้ละ ต่อมาไม่พอใจเพิ่มอีกกฎนึง 60:40+ เพราะเราบอกว่าเรา
เป็นนิวทริชั่นเฮลท์ฯ ค�ำว่าบวก เป็นตัวแทนของค�ำว่านิวทริชั่น เขาเรียก
ว่า Nutrition Profile คุณลักษณะเบื้องต้นของโภชนาการ ที่สินค้าควรจะ
มีเป็นลักษณะทางโภชนาการขั้นพื้นฐาน ซึ่งถ้าต�่ำกว่านี้จะไม่ได้ท�ำ เพราะ
ฉะนั้น สินค้าที่จะออกขายได้นั้น ต้องผ่านระบบ 60:40+ เสียก่อน บางกลุ่ม
สินค้า เช่น สินค้าทารกก็ยืนอยู่บนพื้นฐานเดียวกัน ขึ้นอยู่กับความชอบของ
ผู้บริโภค แต่ว่าทารกเขาบอกเราไม่ได้ว่าชอบหรือไม่ชอบยังไง เพราะฉะนั้น
เราต้องหาวิธีการ อย่างทารกเราต้องเอานิวทริชั่นมาก่อน ทุกวันนี้ก็พัฒนา
มาจนเป็น Nutrition Foundation AH เป็นมาตรฐานภายใน มันมีเกณฑ์
สินค้าอยู่ เป็นมาตรฐานอยูแ่ ล้ว เหมือนกับสินค้าทัง้ หมดทุกวันนีท้ เี่ นสท์เล่มี
ทั่วโลกจะบอกว่าสินค้าตัวนี้ก็มี Nutrition Foundation ของมันเอง ณ วัน
นี้ เราก็ไม่ได้ need Foundation ใหม่ 100% แต่ว่าจะเริ่มผลิตเป็นตาราง
เวลา บางกลุ่มก็ need ภายในปีนี้ บางกลุ่มก็ need ภายในปีหน้า ไม่อย่าง
นั้นก็เลิกท�ำ
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