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	 เครือข่ายนักธุรกิจ	นักวิชาการ	และบุคคล	ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี	

พ.ศ.	2540	มีการขับเคลื่อนอย่างจริงจังตลอด	12	ปีที่ผ่านมา	SVN	ตระหนักถึงความ
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ภาครัฐ	 และองค์กรสาธารณประโยชน์	 บนความสมดุลของหลักพื้นฐาน	 3P	คือ	

People,	Planet,	Profit	กิจกรรมหลักของ	SVN	ประกอบด้วย	SVN	Talk,	SVN	College,	

SVN	Visit,	SVN	Award,	Annual	Conference	และการผลิตวารสาร	CSR	Journal	

	 SVN	มุ่งมั ่นนำสมาชิกก้าวไป	 เพื่อสานพลังเครือข่ายนักธุรกิจเพื่อสังคม						

และสิ่งแวดล้อม	ทั้งภายในประเทศและนานาชาติ	 สู่เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ	

ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม	 เพื่อความสมดุล	ยั่งยืน	 เพื่อให้อนุชน						

รุ่นหลังมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี	
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Introduction 

	 ฉบับนี้	 เป็นฉบับแรกของปี	 2010	นะครับ	ความเปลี่ยนแปลง			

ที่เกิดขึ้นจากฉบับนี้เป็นต้นไปคือ	การปรับปรุงกอง	บ.ก.	จากคุณพิมพร	

เป็นทีมงานของคุณบังอร	 เนื่องจากงานด้านของ	CSR	 EVENT	ของ				

คุณพิมพรล้นมือ	จึงต้องส่งไม้ต่อให้กับคุณบังอร	ซึ่งมีประสบการณ์						

ในการทำวารสารเชิงสังคมมาเป็นเวลานาน	

	 อย่างไรก็ตามคงต้องใช้เวลาสั้นๆ	 เพื่อปรับตัวเองเข้ากับเนื้อหา

ของธุรกิจกับสังคม	หรือ	CSR	JOURNAL	นะครับ	ฉบับนี้ยังเป็นเนื้อหา

ของแนวคิด	CSR	ในรูปแบบต่างๆ	ที่แน่นด้วยสาระเหมือนเดิมครับ	โดย

เฉพาะเมื่อเร็วๆ	นี้	 ได้มีการจัดเสวนาเพื่อทบทวนและเสนอแนะแนวทาง

ร่วมกันในกลุ่มผู้รับผิดชอบงาน	CSR	ขององค์กรกับนักวิชาการและผู้มีประสบการณ์หลายท่าน		

	 ถ้าทิศทางเป็นไปตามเนื้อหาสาระที่แท้จริงของ	CSR	คงจะทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะนะครับ	

คงต้องขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	คือ	 เจ้าของเงิน	ผู้บริหาร	พนักงานผู้บริโภค	องค์กร							

ทางสังคมและราชการ	ช่วยกันออกแรงดึงและดันให้เป็นจริง			

	

 

 

สุทธิชัย เอี่ยมเจริญยิ่ง 

ประธานเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เอเชีย (ประเทศไทย) 

บรรณาธิการบริหาร:		 สุทธิชัย		เอี่ยมเจริญยิ่ง	

บรรณาธิการ:		 บังอร		ไทรเกตุ	

บรรณาธิการบทความ:		 พิมพร	ศิริวรรณ	

บรรณาธิการศิลปกรรม:		 สิรัญญา		วิศาลศักดิ์		

กองบรรณาธิการ:		 ชฎาพันธุ์	มลิพันธุ์		ศิริพร	แสงแก้ว		กันตินันท์	เพียสุพรรณ	

ศิลปกรรม:		 สมลักษณ์		รามโคกกรวด		ดลฤดี		อินทมาตย์		

พิมพ์ที่:		 พิมพ์ดี		

ติดต่อกองบรรณาธิการ:		 บริษัท	สร้างสื่อ	จำกัด	17/118	ซ.	ประดิพัทธ์	1	ถ.ประดิพัทธ์		

	 แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	กรุงเทพฯ	10400		

	 โทรศัพท์	0	2271	4339,	0	2279	9636		โทรสาร	0	2618	7838		

ติดต่อเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม:	คุณจันทร์ทิญา	สพัดรัมย์	08	7930	2238	

ติดต่อโฆษณาหรือสนับสนุน:  บริษัท	สร้างสื่อ	จำกัด	/	คุณจันทร์ทิญา	สพัดรัมย์	
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ชฎาพันธุ์ มลิพันธุ์ 
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        สายใยรักษ์... 
 ระหว่างคนต้นน้ำกับคนปลายน้ำ 

CSR 

	 ...ปี	2545	 เกิดเหตุการณ์ที่ ไม่คาดคิดขึ้น	 เมื่อ
ลำน้ำแม่ตื่น	 ในอำเภออมก๋อย	 จากที่เคยเอ่อล้นเต็ม
สองฟากฝั่ง	 กลับมาแห้งขอดจนเหลือแต่หินและ									
กรวดทราย	ขนาดที่ฝูงไก่พากันวิ่งวุ่นจิกกินปลาที่ดิ้น
กระเสือกกระสนเพราะขาดน้ำ	

Cover
Story
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	 ภาพที่ปรากฏนี้ได้สร้างความฉงนสงสัยภายใน

ใจคุณบุญเย็น ใจตา	นายกเทศมนตรี	 เทศบาลตำบล

อมก๋อย	ซึ่งขณะนั้นเป็นลูกจ้างของสุขาภิบาลในส่วนของ

การประปา	และเพื่อเสาะหาความจริง	 เขาจึงตัดสินใจ

ลงพื้นที่เพื่อหาคำตอบ		

	 ที่สุดก็พบ...	

	 ภาพเบื้องหน้าที่เห็นคือ	 ชาวเขาบนดอยได้กัก

และผันน้ำเข้าลำเหมืองเพื่อนำมาใช้ในไร่กะหล่ำปลีกว่า

หลายพันไร่	 เป็นไร่กะหล่ำปลีที่กว้างไกลสุดลูกหูลูกตา

ภาพที่เห็นนี ้ได้ทำให้หัวใจของคุณบุญตาหนาวเหน็บ	

เพราะจากเทือกเขาที ่อ ุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้กำลัง					

เหี ้ยนเตียนสิ ้นสภาพป่า	 และหากขืนปล่อยให้มีการ				

บุกรุกพื ้นที ่ป่าเพื ่อปรับเป็นไร่กะหล่ำปลีแบบนี้ต่อไป					

ชาวพื้นราบอมก๋อยและคนปลายน้ำต้องเผชิญปัญหา

ขาดแคลนน้ำอย่างแน่นอน		

	 ...อีกด้านหนึ่งบนดอยสูง	จะฟะ จะเจ่อ	ชาวเขา

เผ่ามูเซอผู้ทำมาหาเลี้ยงชีพกว่าค่อนชีวิตด้วยการทําไร่

เลื่อนลอย	และเริ่มหันมาปลูกกะหล่ำปลี	ด้วยหวังว่าการ

ให้ผลผลิตที่รวดเร็วของมันจะทำให้เขาและครอบครัวมี

ชีวิตที่ดีขึ้น	แต่ความหวังนั้นเป็นได้แต่เพียงฝัน	 เพราะยิ่ง

เพิ่มพื้นที่ผลิตมากเท่าไร	 เขากลับยิ่งจนลง	จนลง	และ	

จนลง...	 ด้วยต้นทุนการผลิตที ่พ ึ ่งพิงป๋ ุยเคมีและยา									

ฆ่าแมลงที่นับวันจะมีราคาสูงขึ้น	และที่ซ้ำร้ายกว่านั้น					

ไร่กะหล่ำปลีได้ทำให้สุขภาพของเขาทรุดโทรมลงเรื่อยๆ	

เพราะสารเคมีที่ตกค้างในร่างกาย	ขณะเดียวกันเพื่อน

ชาวเขาหลายรายของเขาถูกเจ้าหน้าที ่จับกุมในข้อหา		

บุกรุกพ้ืนท่่ีป่า	ปัญหาต่างๆ	ท่ีถาโถมเข้ามาน้ี	จะฟะ	จะเจ่อ	

ไม่รู ้เลยว่าเขาจะหาทางออกได้อย่างไร	 ในเมื ่อวิถีของ				

ชาวเขาอย่างเขาได้ผูกพันกับการทำไร่บนที่สูงมาชั่วชีวิต	

	 เรื ่องราวทั้งของคุณบุญเย็น	 ใจตา	 และจะฟะ			

จะเจ่อ	 เป็นหนึ่งในปัญหาหลัก	คือ	 เรื่องที่ดินทํากินและ

การบุกรุกพื้นที่ป่าซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังซ้ำซากของอำเภอ

อมก๋อย	 และเป็นปัญหาเดียวที ่เกิดขึ ้นทั ่วไปในพื ้นที ่				

คุณบุญตา ใจเย็น นายกเทศบาลอำเภออมก๋อย 

จะฟะ จะเจ่อ หน้าสวนกาแฟของเขา 
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ภาคเหนือ	ซึ่งปัจจุบันได้ลุกลามบานปลายเป็นความ

ขัดแย้งระหว่างคนต้นน้ำและคนปลายน้ำ	จนเกิดศึก

แย่งชิงน้ำที่ทวีความรุนแรงขึ้นในแต่ละปี	 แต่ปัญหา

ดังกล่าวกลับยังไม่มีการแก้ไขจัดการด้วยการบริหาร

ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างยั่งยืน	

 
อมก๋อย...เมืองในหุบเขา 
	 อำเภออมก๋อยมีพื้นที่ทั้งหมด	1,365,177.812	

ไร่	แต่ภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนถึงร้อยละ	80	

ขณะเดียวกันพื้นที่กว่าร้อยละ	 74	 เป็นเขตป่าสงวน

แห่งชาติ	หรือประมาณ	1,059,860	ไร่	อีกร้อยละ	23	

เป็นเขตอนุรักษ์พันธุ ์สัตว์ป่าจำนวน	 337,640	 ไร่	

เหลือพื้นที่ราบให้ราษฎรอาศัยอยู่ไม่กี่พันไร่เท่านั้น		

	 เพราะพ้ืนท่ีทำกินมีจำกัด	ประชากรบางส่วน

จึงต้องอยู่กับป่ากับดอย	จึงมีพลเมืองชาวเขามาก	

ถึงร้อยละ	80	คนซึ่งล้วนแต่มีฐานะยากจน	มีรายได้

เฉลี ่ยเพียงคนละ	 20,000	 บาทต่อปี	 ย ึดการทำ

เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก	 จึงส่งผลให้เกิดการ						

บุกรุกตัดไม้ทำลายป่า	ทำไร่เลื่อนลอยตามวิถีชีวิตที่

เคยชินในอดีต	

	 อมก๋อยมีลำน้ำหลายสาย	 แต่ท ี ่ถ ือเป็น	

“สายเลอืด”	ของชาวบ้านคือลำน้ำแม่ตื่น	หล่อเลี้ยง

พื ้นที ่การเกษตรถึง	 4	 ตำบล	 (อมก๋อย	 ยางเปียง				

ม่อนจอง	แม่ตื ่น)	 ไหลลงสู่ลำน้ำปิงที ่จังหวัดตาก	

ระยะทางประมาณ	 200	 กิโลเมตร	 โดยมีชาวเขา

อาศัยอยู่ที่ต้นน้ำแม่ตื่นประมาณ	5-6	หมู่บ้าน		

จะฟะ จะเจ่อ และภรรยาคู่ ใจ 

	 จากปัญหาลำน้ำแม่ตื่นแห้งขอดเพราะ

เกษตรกรชาวเขาใช้น้ำในการเพาะปลูกเมื่อปี	

2545	คณุบญุเยน็ ใจตา	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

นายกเทศบาลตำบลอมก๋อย	 ได ้พยายาม

ประสานงานและเชิญตัวแทนหมู่บ้านปลายน้ำ

จาก	 10	 หมู ่บ้านมาร่วมหาทางออกร่วมกัน	

และนำมาซึ่งการก่อตั้งกลุ่ม	“คนรักป่าแม่น้ำ

แม่ตื่น”	 เพื่อกำหนดกิจกรรม	 ร่วมแรงร่วมใจ

กันดูแลรักษาป่าต้นน้ำแม่ตื่น	ดูแลความเป็นอยู่

ของชาวเขา	

	 ประสบการณ์ที่คลุกคลีกับชาวเขาใน

พื้นที่มาช้านาน	ทำให้คุณบุญเย็นเรียนรู้ว่าการ

ตามจับชาวเขาที่ตัดไม้ทำลายป่าเป็นเพียงการ

แก้ปัญหาที่ปลายเหตุ	 ไม่ใช่ทางออกที่ยั ่งยืน	

แต่ควรจะมีการส่งเสริมด้านอาชีพ	 ให้ความรู้	

ในการทำไร ่ท ี ่ถูกต ้อง	 และช่วยเหลือด ้าน

สาธารณูปโภค	น่าจะเป็นแนวทางที่ยั่งยืนกว่า

แนวคิดการตามจับหรือการอพยพเคลื่อนย้าย

ราษฎรชาวเขาที ่อาศัยในพื ้นที ่ป่าต้นน้ำให้					

ลงมาอยู่ในพื้นที่เขตปฏิรูปโดยความสมัครใจ	
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Contract Farming จุดเปลี่ยน
อันยิ่งใหญ่ค้ำจุนชาวเขาตัวเล็กๆ 
	 สิ่งเหล่านี้มาถึงจุดเปลี่ยนขนานใหญ่	

เมื ่อนักธุรกิจจากภาคกลาง	คุณวีระเดช 

สมบูรณ์เวชชการ	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท							

วีพีพี	โปรเกรสซิฟ	จำกัด	(VPP	Progressive)	ผู้

เริ ่มต้นธุรกิจด้วยการตระเวนซื้อเมล็ดกาแฟ

จากภาคใต้เพื ่อส่งออกไปยังต่างประเทศ							

เมื่อ	18	ปีก่อน	(พ.ศ.	2534)	ขยายผลสู่โรงงาน

คั่วกาแฟ	และร้านกาแฟ	คาเฟ่	ดิโอโร	 (Caffe’	

D’Oro)	 72	สาขาทั่วประเทศไทยในปัจจุบัน						

ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐคือ	

สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	(ส.ป.ก.)	

จังหวัดเชียงใหม่เม่ือปี	พ.ศ.	2546	ใน	“โครงการ 

การปลูกกาแฟพันธุ ์อาราบิก้าในพื ้นที ่เขต

ปฏิรปูท่ีดิน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่”	ในลักษณะ

การทำ	Contract	 Farming	 เป็นเวลา	 15	ปี	 โดยส่งเสริม

อาช ีพเกษตรกรชาวเขาปลูกกาแฟพ ันธ ุ ์อาราบ ิก ้า											

สายพันธ์ ุคาติมอร์	 F7	 ซึ ่งเป็นพันธุ ์ที ่ดีที ่สุดในปัจจุบัน								

ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้คือบริษัทฯ	จะได้วัตถุดิบมีคุณภาพ	

สำหรับชาวเขาได้สร้างอาชีพที่มั่นคง	

	 และนั่นคือจุดเริ ่มต้นของกิจกรรมธุรกิจที่สร้าง

คุณค่าและตอบโจทย์ของสังคมอย่างแท้จริง	 ระหว่าง						

วีพีพี	 ชาวเขา	 และภาครัฐ	 แต่เรื ่องที่ดูเหมือนง่ายกลับ

ยาก...และต้องทำมากกว่าที่คิด		

	 คุณวีระเดชเปิดเผยว่า	 ในเบื้องต้นคิดเพียงเปิด	

จุดรับซื้อผลผลิตกาแฟ	ส่งเสริมอาชีพปลูกกาแฟให้กับ	

ชาวเขา	 แต่เมื ่อดำเนินการจริงก็พบว่า	 ต้องเผชิญกับ

อุปสรรคมากมาย	จากเป้าหมาย	5,000	 ไร่	ภายในเวลา							

5	ปี	 แต่ในปีแรกกลับปลูกกาแฟได้เพียง	 300	 ไร่	 มาถึง

ปัจจุบันผ่านมา	6	ปีกว่าๆ	ปลูกกาแฟได้ประมาณ	3,000	

ไร่	คือที่	อ.อมก๋อย	2,000	ไร่	และ	อ.แม่แจ่ม	ได้เพียง	1,000	

ไร่	เท่านั้น		

คุณวีระเดช สมบูรณ์เวชชการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีพีพี โปรเกรสซิฟ จำกัด 
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	 “เน ื ่องจากร ัฐจ ัดสรรที ่ด ินให ้    

ชาวเขาคนละ 2 ไร่ครึ ่งเท่านั ้น ซึ ่งน้อย

มากและไม่สามารถทำอะไรได้ อีกทั้งการ

ปลูกกาแฟกว่าจะได้ผลผลิตก็ต ้องใช้ 

เวลา 3 ปี ซึ่งระหว่างนั้นชาวเขาจะไม่มี

อาชีพที่สร้างรายได้ ดังนั้นเราต้องหาทาง

แก้ไขปัญหานี้โดยการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชน ให้อำเภอเป็นผู้รับรองกลุ่ม”  

ชาวเขามีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมปีละ	4,000-5,000	บาท

มาเป็น	20,000	บาทต่อปีเลยทีเดียว	

	 อย่างไรก็ตาม	 แม้จะมีหนทางแก้ไขปัญหา						

ดังกล่าวได้แล้ว	แต่ยังมีอีกหนึ่งปัญหาที่ยากจะจัดการใน

ระยะเวลาสั้นคือ	ความเชื่อมั่น	ซึ่งเป็นประสบการณ์อัน

บอบช้ำภายในใจที่หยั่งรากลึกมานาน	สืบเนื่องจากใน

อดีตพื้นที่อำเภออมก๋อยเคยได้รับการส่งเสริมให้มีการ

ปลูกกาแฟเป็นพืชทดแทนฝิ่นอยู ่บ่อยครั ้ง	 เริ ่มตั ้งแต่

โครงการส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนและการตลาดที่สูง

ไทย-สหประชาชาติ	(Highland	Agricultural	Marketing	and	

Production,	HAMP)	 เมื่อปี	2516	 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ในล้อมกรอบ)	แต่ต่อมาเกิดปัญหาราคากาแฟตกต่ำและ

ไม่มีตลาดรองรับอย่างต่อเนื่อง	อีกทั้งการนำผลผลิตไป

ขายต้องดั ้นด้นแบกเมล็ดกาแฟเดินข้ามเขาเป็นลูกๆ	

เพราะไม่มีเส้นทางรถ	และเมื่อถึงตลาดกลับถูกกดราคา

เหลือกิโลกรัมละ	2	บาท	ที่สุดชาวเขาจึงต้องหันกลับไป

ทำไร่เลื่อนลอยอีกครั้ง	

	 ฉะนั ้นเพื ่อสร ้างความเชื ่อม ั ่นให้เกษตรกร				

ชาวเขา	จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

ของบริษัทฯ	 ลงพื้นที ่เพื ่อให้ความรู ้ในการปลูกกาแฟ			

แก่เกษตรกรอย่างใกล้ชิด	 ตั ้งแต่เริ ่มปลูก	 จนกระทั ่ง					

เก็บเกี่ยว	รวมถึงรับซื้อผลผลิตจากต้นกาแฟและประกัน

ราคาขั้นต่ำ	ขณะเดียวกันก็นำพันธุ์สตรอเบอรี่	 และผัก

หญิงชาวเขาที่เข้าร่วมโครงการโดยได้รับการจัดสรรที่ดินจากรัฐ 

 

	 	

	 สำหรับวิธีการของวิสาหกิจชุมชนก็คือ	

ให้สมาชิกสามารถขอรับสินเชื่อจากธนาคารเพื่อ

การเกษตร	 (ธกส.)	โดยปลอดดอกเบี้ย	3	ปี	 เพื่อ

ประวิงเวลา	หลังจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยเพียง

ร ้อยละ	 3	 หล ังจากเร ิ ่มม ีผลผล ิตขายแล ้ว	

นอกจากนี้บริษัทฯ	ยังส่งเสริมการปลูกกาแฟ

ด้วยการขายต้นกล้าในราคาต่ำกว่าทุนคือต้นละ	

5	บาท	และประกันราคาซื้อเมล็ดกาแฟสดให้ใน

ราคาขั้นต่ำ	8	บาท	เพื่อลดภาระและสร้างความ

เชื่อมั่นให้แก่ชาวเขา	 ซึ ่งจากการประเมินของ					

วีพีพี	พบว่า	พื้นที่ปลูกกาแฟ	1	ไร่จะสร้างรายได้

ให้แก่เกษตรกรไร่ละ	10,000	บาท	ดังนั้น	หาก

เกษตรกรปลูก	3	 ไร่	 เมื่อหักค่าแรงแล้ว	ก็ทำให้

10

บริเวณเพาะต้นกล้ากาแฟ 
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เกี่ยวผลผลิตแก่คนในหมู่บ้านมีกำไร 40,000 บาท

ต่อปี”	ศรีนวลลูกสาวคนเดียวของเขาเผย	 เมื่อถูก

ถามถึงรายได้	

	 บันไดขั้นที่หนึ่งก้าวข้ามไปแล้ว	บันไดขั้น

ต่อไปคือ	 เป้าหมายที่จะให้ชุมชนสามารถพึ่งพา

ตนเองได้	 แนวคิดสร้างแบรนด์กาแฟที ่ประกาศ

แหล่งผลิตท้องถิ่นคือ	Omkoi	Estate	ซึ่งวีพีพีมั่นใจ

ว่าจะสามารถส่งออกได้ภายในปี	พ.ศ.	2555	และ

การันตีว่าจะเป็นสินค้าที่สร้างความภาคภูมิใจแก่

ชุมชนในฐานะที่มีส่วนร่วมในการผลิตเมล็ดกาแฟที่

มีคุณภาพระดับโลก		

	 “เรามั่นใจว่าคน 10 คนหลับตาชิมกาแฟ

ของเราเทียบกับแบรนด์นอก ไม่รู ้ส ึกถึงความ    

แตกต่าง เราไม่แพ้เขาอย่างแน่นอน” คุณวีระเดช	

กล่าว	

	

ขยายผลสู่โครงการกาแฟของหนูและ
การท่องเที่ยว 
	 การพัฒนาอาชีพที ่ย ั ่งย ืนให้เกษตรกร						

ชาวเขาเพื่อหลุดพ้นจากความยากจน	ได้ขยายผล

ไปสู่โรงเรียนในพื้นที่ภายใต้โครงการ “กาแฟของ

หนู” นับตั้งแต่ปี	 2548	 โดยร่วมมือกับกระทรวง

ศึกษาธิการในโครงการส่งเสริมอาชีพระหว่างเรียน	

(สอร.)	 เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนอมก๋อย-

พื้นบ้านมาให้ปลูกเพื่อให้มีรายได้

ตลอดปี	 รวมทั ้งพัฒนาพื ้นที ่	 50		

กว่าไร่ของสถานีรับซื ้อผลผลิตให้

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เศรษฐกิจ							

พอเพียง	 (Learning	 Center)	 มีทั ้ง

แปลงทดลองและรวบรวมสายพันธุ์

กาแฟของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์	 เพื่อผลักดันให้อมก๋อยเป็น

เม ืองกาแฟ	 และพัฒนาอาชีพที ่					

ผมไม่ ได้ปลูกกะหล่ำแล้ว จะปลูกบ้างเป็น

พืชสวนครัวไว้กินเองและปลูกแบบปลอด

สารพิษ ส่วนกาแฟคือ รายได้หลักของ

ผม ตอนนี้ชีวิตมีความสุขทุกเช้าจะตื่นมา

กินกาแฟแก้วนึงแล้วไปไร่ ไปเก็บกวาด 

สุขภาพดีขึ้น 

หมู่บ้านของ จะฟะ จะเจ่อ 

ยั่งยืนให้เกษตรกรชาวเขาได้หลุดพ้นจากความยากจน	

	 และจากนั้นเป็นต้นมาใบหน้าที่เคยอมทุกข์

ของ	จะฟะ	จะเจ่อ	ถูกแทนที่ด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข	

เพราะเขาเชื่อมั่นว่าผลผลิตของเขาจะมีตลาดรองรับ

ซึ่งมาซื้อถึงหน้าบ้าน	แถมขายได้ราคาดี	อย่างน้อยก็	

8-10	บาท	ซึ่งพอมีกำไร		 	

	 “ผมไม่ได้ปลูกกะหล่ำแล้ว จะปลูกบ้างเป็น

พืชสวนครัวไว้ก ินเองและปลูกแบบปลอดสารพิษ  

ส ่วนกาแฟคือ รายได้หลักของผม ตอนนี ้ช ีว ิตมี     

ความสุข ทุกเช้าจะตื ่นมากินกาแฟแก้วหนึ ่งแล้ว      

ไปไร่ไปเก็บกวาดไร่ สุขภาพก็ดีขึ้น”	จะฟะกล่าวด้วย								

น้ำเสียงสดใสดวงตาเป็นประกาย	

	 “เมื่อปีที่แล้วครอบครัวมีรายได้เพิ่มจากการ

ปลูกกาแฟปีละ 60,000 บาท หลังจากหักค่าจ้างเก็บ
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วิทยาคม	ที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นเกษตรกรผู้ปลูก

กาแฟในอนาคต			

	 บริษัทฯ	 จัดหลักสูตร	 “ชั่วโมงกาแฟ”	

สอนเรื่องการผลิตกาแฟทุกสัปดาห์	 	 เช่น	ลงแปลง

เพาะปลูกต้นกล้าและดูแลต้นกาแฟ	 โดยกำหนด

เป้าหมายผลิตกาแฟคั่ว	5,000	ซอง	ออกจำหน่าย

ภายใต้แบรนด์	“กาแฟของหนู”	ซึ่งสามารถทำ

ยอดขายได้	100,000	บาท	และบริษัทฯ	สมทบทุน

ให้อีก	130,000	บาท	 เพื่อนำเงินที่หามาได้ร่วมกัน

ไปพัฒนาโรงเรียน	สร้างห้องน้ำที่ถูกสุขอนามัย	

แทนที่จะเป็นการบริจาคโดยตรง	ซึ่งในเวลาต่อมา

ทางโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมส่งวิชากาแฟนี้เข้า

ประกวด	 “ความรู ้ 1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน      

นำความรู้คู่คุณธรรม สู่ปรัชญาเศรษฐกิจ     

พอเพยีง”	ระดับภาค	และได้รับรางวัลชนะเลิศด้วย	

	 “เราเคยบริจาคเงินให้โรงเรียนโดยตรง 

แต่เห็นว่ามันง่ายไปและชุมชนไม่มีส่วนร่วม ซึ่งผม

เห็นโรงเรียนมีพื้นที่ด้านหลัง 5 ไร่ สามารถปลูกกาแฟ

ได้ 2,000 ต้น หากนำมาหารกับจำนวนนักเร ียน

ทั ้งหมด 800 คน เฉลี ่ยจะมีนักเรียนดูแลต้นกาแฟ       

3 ต้นต่อคน จึงได้ให้นักวิชาการมาสอนวิชาปลูกกาแฟ

ให้ และพาผู ้นำนักเรียนมากรุงเทพฯ เพื ่อให้เห็น      

การทำงานของบริษัทและรู้กระบวนการธุรกิจกาแฟ       

ครบวงจรอย่างแท้จริง”	คุณวีระเดช	กล่าว	

	 จะเห็นว ่าการทำกิจกรรมเพื ่อส ังคมหรือ											

ซีเอสอาร์ของวีพีพี	ไม่ได้อยู่เพียงแค่การบริจาคเงิน	แต่

มียุทธศาสตร์เป้าหมายอยู ่ที ่กระบวนการพัฒนาที ่					

ต่อเนื ่องระยะยาวโดยเน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชน

อย่างแท้จริง		

		 ก้าวต่อไปของบริษัทฯ	คือ	การเพิ่มรายได้ให้

กับคนในพื ้นที ่ในนิคมเศรษฐกิจพอเพียง	 ซึ ่งเป็น							

ชาวเขาที่อพยพลงมาจากดอยและได้รับการจัดสรร

ที่ดินเพียงคนละ	2.5	 ไร่	ด้วยโครงการการท่องเที่ยว	

เชิงนิเวศน์และวัฒนธรรม		
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	 “เราจะส่งเสริมและประสานงานเพื ่อดึง     

นักท่องเที ่ยวที่อยากดูวิถีชีวิตชนบทมาดูไร่กาแฟ  

พักโฮมสเตย์ของชาวบ้าน เขาก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้น 

คาดว่าจะเริ่มโครงการได้ปลายปี 2553”		

 
เ คล็ ดลั บซี เ อสอาร์ -ต้ องทำจาก ใจ         
ผู้บริหารคือต้นแบบ 
	 ในฐานะที่วีพีพี	คว้ารางวัลในด้านซีเอสอาร์

มามากมาย	โดยเฉพาะอย่างยิ่งรางวัลธรรมาภิบาล

ดีเด่นประจำปี	 2548	จากสถาบันป๋วย	อึ๊งภากรณ์	

และ	SVN	AWARD	50	จากเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคม

และสิ ่งแวดล้อมแห่งเอเชีย	 ประจำประเทศไทย			

คุณวีระเดชเปิดเผยเคล็ดลับการทำซีเอสอาร์ให้

ประสบความสำเร็จง่ายๆ	 คือ	 ต้องเริ ่มต้นจากผู ้

บริหารระดับสูงสุด		

	 	

	 “ผู้บริหารต้องทำกิจกรรมซีเอสอาร์ด้วยใจ 

ไม่ใช่เอาหน้า สร้างภาพ หลายองค์กรที่ล้มเหลว       

ก็เพราะผู้บริหารไม่ทำจริง” 

	 	

	 กิจกรรมซีเอสอาร์จึงไม่ใช่งานฉาบฉวย				

เอาหน้า	แต่ต้องห่วงใยใส่ใจสังคมและเพื่อนมนุษย์	

ที่เกี่ยวข้อง	ด้วยการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบเป็น

ยุทธศาสตร์ที ่เน้นการบูรณาการ	 เพราะปัญหาที ่		

เกิดขึ้นล้วนแต่เชื่อมโยงกัน	ซึ่งไม่อาจแก้ไขโดยใคร

เพียงลำพัง	กรณีของอำเภออมก๋อย	จึงน่าจะเป็น

ตัวอย่างของการเรียนรู ้การทำ	 CSR	ที ่ทุกฝ่ายมี					

ส่วนร่วม	ซึ่งท้ายที่สุดทุกฝ่ายก็ได้ประโยชน์ร่วมกัน	

ทั้งรัฐ	เอกชน	คนต้นน้ำ	และคนปลายน้ำ...	 C
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Timeline โครงการช่วยเหลือเกษตร
ชาวเขาในการปลูกกาแฟ 
	 2516-2522:	 โครงการส่งเสริมการปลูก

พืชทดแทนและการตลาดที่สูงไทย-สหประชาชาติ	

(Highland	Agricultural	Marketing	and	Production,	

HAMP)	โดย	United	Nations	Fund	for	Drug	Abuse	

Control	 (UNFDAC)	 เป็นโครงการทดลองให้ความ

ช่วยเหลือแก่ชาวไทยภูเขาในการปลูกพืชทดแทน	

และพัฒนาชุมชน	

	 2523-2527:	 โครงการส่งเสริมการปลูก

พืชทดแทนและการตลาดที่สูงไทย-สหประชาชาติ	

(Highland	Agricultural	Marketing	and	Production,	

HAMP)	ระยะที่	 2	 ให้ความช่วยเหลือด้านการผลิต

และการตลาดบนที ่สูง	 พร้อมกับให้สินเชื ่อโดย

สำนักงาน	ป.ป.ส.	 เป็นผู ้รับผิดชอบ	มีกรมประชาสงเคราะห์	 กรมป่าไม้	 และมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินการเช่นเดิม	โดยขยายพื้นที่การดำเนินงานจาก	30	หมู่บ้านเป็น	67	หมู่บ้าน	

	 2524-2537:	 โครงการพัฒนาที่สูงไทย-เยอรมัน	 โดยหน่วยงานความร่วมมือทางวิชาการ

แห่งเยอรมนี	 (German	Agency	 for	 Technical	Cooperation	 :	GRZ)	สนับสนุนโครงการปลูกพืช

ทดแทนและพัฒนาชุมชนบนที่สูงแก่รัฐบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงราย	 (ลุ่มน้ำแม่สรวย	ดอยช้าง)	

แม่ฮ่องสอน	(ลุ่มน้ำลาง)	และเชียงใหม่	(ลุ่มน้ำปิงตอนบน)	

										 2528-2535:	 โครงการพัฒนาที่สูงไทย-นอร์เวย์	 โดยองค์การบรรเทาทุกข์แห่งคริสตจักร				

นอร์เวย์	 (Norwegian	 Church	 Aid:	 NCA)	 และกองทุนควบคุมการใช้ยาในทางที ่ผ ิดแห่ง

สหประชาชาติ	 (UNFDAC)	สนับสนุนงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่น	ในจังหวัดเชียงใหม่	

เชียงราย	ลำปาง	และพะเยา	รวม	43	หมู่บ้าน	

	 2526-2535:	 โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนากาแฟบนที่สูง	 โดยรัฐบาลเนเธอร์แลนด์						

ให้ความช่วยเหลือด้านงานวิจัยกาแฟบนที่สูง	 เพื่อพัฒนาคุณภาพของการปลูกกาแฟ	 เพื่อให้

กาแฟเป็นพืชทดแทนฝิ่น	และสร้างรายได้ให้แก่ชาวเขา	

	 2546:	 โครงการปฏิรูปที่ดินโดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	(ส.ป.ก.)	จังหวัด

เชียงใหม่	 จัดสรรที ่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรที ่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา	 ซึ ่งบริษัท	 VPP	

Progressive	 ได้รับสัมปทานให้เข้ามาส่งเสริมการปลูกกาแฟแก่เกษตรกรบนที่สูงของจังหวัด

เชียงใหม่ในพื้นที่	2	อำเภอ	คือ	อ.อมก๋อย	และ	อ.แม่แจ่ม		
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Happy work place บนดอยสูง  
	 ทุกเช้า	คุณสุธาธาร ขัดทอง	 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการปลูก

กาแฟ	อ.อมก๋อย	จ.เชียงใหม่	บริษัท	 วีพีพี	 โปรเกรสซิฟ	จำกัด									

จะเตรียมแผนดำเนินงานในศูนย์การเรียนรู้และสถานีรับซื้อผลผลิต

กาแฟร่วมกับพนักงานอีก	3	คนในพื้นที่	อ.อมก๋อย		

	 จากชีวิตเรียบง่ายในอดีต	 ในฐานะครูดอยของการศึกษา

นอกโรงเรียน	 (กศน.)	 ที ่	 อ.แม่แจ่ม	 แต่ปัจจุบันคุณสุธาธารคือ								

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการปลูกกาแฟ	ที่มีหน้าที่ต้องทำงานทั้งด้าน

วางแผนและลงพื้นที่เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการปลูกกาแฟ					

แก่เกษตรกรในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล	แม้บทบาทจะต่างจากเดิม	

แต่ลักษณะงานคล้ายคลึงกันคือ	การให้ความรู้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส	ซึ่งเธอเชื่อมั่นว่างานที่ทำมี

คุณค่า	 ให้ความสุข	ถึงแม้ภารกิจส่งเสริมการปลูกกาแฟให้กับเกษตรกรชาวเขาเป็นเรื่องยากลำบาก

ราวกับ	“เข็นครกขึ้นภูเขา”	ก็ตาม	

	 เธอเล่าว่า	ทุกพื้นที่ที่เราไปประชาสัมพันธ์ปลูกกาแฟต้องผ่านหน่วยงานของรัฐ	คือ	องค์การ

บริหารส่วนตำบล	(อบต.)	หลังจากชาวบ้านยื่นความจำนงว่าสนใจจะร่วมโครงการก็ต้องตามไปดูพื้นที่	

หากมีการปลูกกาแฟเดิมอยู่แล้วก็ต้องพยายามชักชวนให้ปลูกกาแฟใหม่	 (เป็นพันธุ์คาร์ติมอร์	 F7								

ที่มีคุณภาพ)	

	 ในการดำเนินงานนั้นต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมาย	 เช่น	ความไม่เชื่อมั่นของเกษตรกรที่เคย

ปลูกกาแฟแต่ไม่มีตลาดแน่นอนรองรับจึงหันไปปลูกพืชอื่น	การขาดความรู้และการศึกษาทำให้มี

ปัญหาด้านการสื่อสาร	นอกจากนี้	หลายหมู่บ้านคุ้นเคยกับการรับของบริจาคมาตลอด		

	 “เราแก้ปัญหาด้วยการส่งเสริมผู้นำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บ้านมูเซอ ต้องอาศัยผู้นำที่เข้มแข็ง 

จากทั้งหมดประมาณ 300-400 ครัวเรือน และต้องสร้างความเชื่อมั่นด้วยการประกันราคาขั้นต่ำ     

และรับซื้อถึงแหล่งเพาะปลูก ซึ่งผลที่ออกมาเป็นที่น่าพอใจ และจะขยายผลไปยังกลุ่มต่อไปในปีนี้” 

	 ภารกิจที่ได้รับมอบหมายแม้้ต้องปฏิบัติงานไกลจากสำนักงานใหญ่	 แต่พนักงานภาคสนาม

ทั้งหมดรวมทั้งเธอ	 ไม่เคยรู้สึกเคว้งคว้างถูกทอดทิ้ง	บริษัทฯ	วางระบบทุกอย่างไว้ดี	มีการควบคุม					

ค่าใช้จ่าย	ขณะเดียวกันก็เปิดกว้าง	มีสวัสดิการกองกลางแก่พนักงาน	

	 สำหรับการเอาใจใส่ของ	“ผู้บริหาร”	คุณสุธาธารตอบได้ทันทีว่าอบอุ่นมาก	“เจ้านายมาที่นี่

ทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละครั้ง มาติดตามผลดูพื้นที่ เจ้านายเป็นกันเองมาก ที่อื่นเจ้านายอาจนั่ง 

กินข้าวคนละโต๊ะกับลูกน้องแต่ที ่นี ่เราทำกับข้าวกินกันและเจ้านายมาร่วมวงกินข้าวด้วย เป็น

ครอบครัวเดียวกัน” 

	 หลักต้นๆ	ของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม	ต้องเริ่มจากงานใกล้ตัวหรือภายในองค์กร

ก่อนที่จะเริ่มขยับขยายไปนอกรั้วและกลับไปสู่ชุมชนอื่นๆ	 เช่นกัน	บริษัท	วีพีพี	 โปรเกรสซิฟ	จำกัด								

คงสามารถตอบโจทย์ข้อนี้ได้ถูกทาง	

	

คุณสุธาธาร ขัดทอง 
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CSR 2553  

	 การดำเนินกิจกรรมเพ่ือรับผิดชอบต่อสังคม	

(Corporate	Social	 Responsibility:	CSR)	ของภาค

ธุรกิจไทยในหลายปีที่ผ่านมา	จนกลายเป็นกระแส

หลักที ่บริษัทต่างๆ	 ให้ความสำคัญ	 แต่เส้นทาง					

การเดินทางของ	CSR	นั้นยังมีที่ประสบความสำเร็จ

และล้มเหลว	บ้างก็ถูกนำไปใช้ในทางที ่ผิด	 แต่					

ทว่ายังไม่สายเกินไปหากภาคธุรกิจสามารถปรับ

กลยุทธ์ให้ดำเนินกิจกรรมซีเอสอาร์อย่างที่ควรจะ

เป็นในการสร้างคุณค่าที่แท้จริงให้กับสังคมและ										

สิ่งแวดล้อม	

	 เพื่อทบทวนสถานการณ์ซีเอสอาร์ในประเทศ

ไทย	 และกำหนดทิศทางซีเอสอาร์ที ่เหมาะสมใน

อนาคต	 เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	

(Social	 Venture	 Network	 Asia	 (Thailand):	 SVN)								

จ ึงจ ัดงานสัมมนา	 “ทบทวนสถานการณ์....สู่        

จุดเปลี่ยนการทำซีเอสอาร์อย่างมีคุณค่า”	 ขึ ้น	

เมื ่อ	 27	 มกราคมที ่ผ่านมา	ณ	สำนักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 ในงานนี้มี				

ผู้มีประสบการณ์ด้านซีเอสอาร์เข้าร่วมแสดงทัศนะ

มากมาย	 ได ้แก ่	คุณสุทธิชัย  เอี่ยมเจริญยิ่ง	

ถึงเวลาต้องทบทวน 

Special
Report 1
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ประธานเครือข่ายนักธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	

( SVN )	 ผศ.ดร .สุทธิศั กดิ์ ไกรสรสุทธาสิน	ี						

อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	Mr.Alex	 	Mavro	 จาก	

CSR	Consultant	คุณสุกิจ อุทินทุ	รองประธาน	CSR	

CLUB	และคุณชัยยุทธ์ ชำนาญเลิศกิจ	กรรมการ		

ผู้อำนวยการสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม	 (CSRI)	 โดยมี	

คุณอนันตชัย ยูรประถม	 ผู ้อำนวยการสถาบัน

พัฒนาธุรกิจอย่างยั ่งยืน	 เป็นผู ้ดำเนินรายการ	

นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากภาคธุรกิจและสื่อมวลชน

เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 รวมทั้งสิ ้นกว่า								

40	ราย	สรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้	

 
สถานการณ์การทำ CSR ของประเทศไทย
ในปัจจุบัน 
	 การทำซีเอสอาร์เมื ่อ	 2-3	 ปีท ี ่ผ ่านมามี

พัฒนาการพอสมควร	 โดยเฉพาะอย่างยิ ่งบริษัท

ขนาดใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างผลกระทบทั้งบวก

และลบในระดับประเทศ	มีความเข้าใจในเรื่องนี้สูง	

อย่างไรก็ตาม	 ผศ.ดร.สุทธิศักดิ ์	 ไกรสรสุทธาสินี		

มองว่าหลายองค์กรยังไม่เข้าใจอย่างชัดเจนระหว่าง	

“เปลือก”	 กับ	 “แก่น” ของการทำซีเอสอาร์	 เช่น	

องค์กรเน้นทำการกุศลด้วยการบริจาค	แต่ลืมนึกถึง

การดูแลพนักงานและความรับผิดชอบต่อสังคม						

ดังนั้นบริษัทส่วนใหญ่ยังมองไม่ครบทุกประเด็น		

	 นอกจากนี ้ยังมีการใช้ซีเอสอาร์ในทางที ่					

ไม่ควร	 โดยมุ ่งผลกำไรและนำไปเป็นเครื ่องมือ

ทางการตลาด	 เช่น	สินค้าประเภทเหล้าและบุหรี ่	

พยายามโปรโมทภาพลักษณ์ว่าดูแลสังคม	ทั ้งๆ							

ที่ควรพิจารณาว่าสินค้าทำประโยชน์เพื่อสังคมจริง

หรือไม่	รวมทั้งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม		

	 การทำซีเอสอาร์มี	 3	ระดับคือ	1)	บริษัททำ

ตามกฎหมาย	ซึ่งพบว่าบริษัทส่วนใหญ่ทั้งในและ

ต่างประเทศมักทำกิจกรรมในลักษณะที่แสดงความ

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์	 2)	การดำเนินธุรกิจ

ขององค์กรส่งผลกระทบทางลบหรือไม่	 และมี							

การปรับปรุงแก้ไขอย่างไร	3)	บริษัทเห็นว่าการทำ						

ซีเอสอาร์นำไปสู่การแข่งขันทางธุรกิจ	 สร้างความ

แตกต่างด้านสินค้าและบริการ	รวมทั้งการลดต้นทุน

และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน			

	 ปัจจุบันการทำซีเอสอาร์อยู่ในยุคที่	 3	แล้ว	

คุณสุกิจ	อุทินทุ	 เรียกว่ายุค	 3G+	ก้าวไปสู่ยุคที่	 4	

ทั้งนี้	กิจกรรมยุคแรกเป็นการทำอะไรก็ได้เพื่อสังคม	

เช่น	การบริจาค	ยุคต่อมาเริ่มสนใจผลตอบแทนของ

กิจกรรมซีเอสอาร ์	 ม ีการส่งฝ ่ายบุคคลไปปรับ

ยุทธศาสตร์ร่วมกับเอ็นจีโอ	 ขณะที ่ยุคปัจจุบันมี

ความเคลื่อนไหวมากมาย	เช่น	จัดตั้งชมรมซีเอสอาร์

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ต่อไปจะเป็น

ระดับจังหวัด	 (City	SR)	อย่างเช่นกรุงเทพมหานคร

กำลังทำอยู่	 เชื่อว่ายุคต่อไปคือ	การขยายไปสู่ระดับ



�0

เริ่มต้นด้วยความเข้าใจว่าต้องรับผิดชอบต่อสังคม 
	 ความเข้าใจเรื่องซีเอสอาร์เป็นปัจจัยสำคัญ	บริษัท		

จึงควรเข้าใจความหมายและแนวคิดที ่เร ิ ่มต้นจากศูนย์					

เสียก่อน	Mr.Alex	 	Mavro	แนะนำว่าบริษัทควรอุทิศตนและ				

เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องสร้างแนวคิดซีเอสอาร์ในองค์กร	

โดย	ถือเป็นภารกิจที่ต้องทำในระยะยาว	 ไม่เหมือนเมื่อ	5	ปี

ก่อนซีเอสอาร์ถูกมองว่าเป็นเพียงรายงานการบริการลูกค้า	

(Customer	Service	Report)	เท่านั้น	คำถามง่ายๆ	ที่ตรวจสอบ

ว่าธุรกิจมีซีเอสอาร์หรือไม่คือ	“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร

คือใคร”	 ถ้าผู ้บร ิหารตอบไม่ได้	 ก ็บ ่งชี ้ว ่าองค์กรนี ้ไม่ม ี										

ซีเอสอาร์	หรืออาจยังไม่เข้าใจ	ทำให้ดำเนินการไม่ถูกทาง	ซึ่ง

ในเรื่องนี้คุณสุทธิชัยเสริมว่า	ซีเอสอาร์เป็นแนวคิดที่ทั้งองค์กร

ใหญ่และเล็กต่างสามารถทำได้โดยตระหนักว่าดำเนิน

กิจกรรมไปในทิศทางที่ถูกต้อง	นั่นคือการรับผิดชอบต่อสังคม	

ไม่ใช่การแสวงหาแต่ผลกำไร	

ประเทศ	 (Country	SR)	และระดับอาเซียน	 (Continental	SR)	รวม

ไปถึงการปลูกฝังเด็กตั้งแต่การศึกษา	(Children	SR)	ในอนาคต	

	 อย่างไรก็ตาม	แม้การทำซีเอสอาร์อยู่ในยุคที่สามแล้ว		

แต่องค์กรกลับเข ้าไม ่ถ ึงห ัวใจของซีเอสอาร ์	 ค ุณสุทธ ิช ัย											

เอี ่ยมเจริญยิ่ง	 เห็นว่าเอกชนควรแสดงบทบาททางสังคมเพื่อ

ความยั ่งย ืนของการพัฒนา	 เน ื ่องจากในอดีตภาคเอกชน											

นักวิชาการ/เอ็นจีโอ	และภาครัฐต่างแสดงบทบาทของตัวเอง	แต่

สังคมยังมีปัญหา	นอกจากนี้บริษัทควรใส่ใจผู้บริโภคมากขึ้น	

โดยเฉพาะประเด็นการค้าที่เป็นธรรม	 (Fair	 Trade)	 ไม่ว่าจะเป็น

ธุรกิจค้าปลีกข้ามชาติที่ถกเถียงกันว่าเป็น	Fair	 Trade	หรือไม่	

กรณีทุจริต	 (Corruption)	 ระหว่างเอกชนกับราชการก็ถือว่าทำ			

การค้าไม่เป็นธรรม	 รวมไปถึงการรับผิดชอบเพื่อธรรมาภิบาล

ด้านผลิตภัณฑ์	 (Product	Good	Governance)	 โดยการเรียกสินค้า

ที่มีปัญหาคืน	 (Product	Recall)	 แต่ปัจจุบันในประเทศไทยก็ยัง

ไม่มีบริษัทใดดำเนินการอย่างจริงจังในเรื่องนี้	

	

Mr.Alex  Mavro จาก CSR Consultant 

คุณอนันตชัย ยูรประถม  

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน 
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	 ดร.สุทธิศักดิ ์	 ช ี ้ว ่าแม้ธ ุรกิจไม่อาจสละ	

“เปลือก”	 ทิ ้งโดยสิ้นเชิงเพราะเป็นธรรมชาติของ

ธุรกิจที่มีกำไรเป็นแรงจูงใจ	แต่บริษัทต้องแยกว่า

กิจกรรมประเภทไหนคือ	“แก่น”	 (การมองซีเอสอาร์

เพื่อสังคมเข้มแข็ง)	หรือ	“เปลือก”	 (การทำซีเอสอาร์

เพื่อสร้างภาพ	หรือใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาผลกำไร)	

โดยควรเน้นสร้าง	“แก่น”	ให้มั่นคงแข็งแรง	แสดงให้

เห็นว่ากำไรที่ได้มานั้นสะอาดและมีความเป็นธรรม

อย่างไร		

 
ผู้บริหารไม่สนับสนุน ซีเอสอาร์ ไม่เกิด 
	 ผู้บริหารระดับสูง	 (Board)	 เป็นปัจจัยสำคัญ

ต่อการปฏิบัติกิจกรรมซีเอสอาร์อย่างจริงจังและ

จริงใจ	 โดยคุณชัยยุทธ์	 ชำนาญเลิศกิจ	 เชื่อว่าทุก

อย ่างข ึ ้นก ับม ุมมองของฝ่ายบร ิหาร	 หากมอง								

ซีเอสอาร์เป็นปัญหาขององค์กร	ก็มุ่งบริหารความ

เสี ่ยง	 (Risk	Management)	 ถ้ามองเป็นโอกาส	 ก็

ผนวกซีเอสอาร์เป็นส่วนหนึ ่งของกลยุทธ์ธ ุรกิจ								

แต่ถ้ามองว่าเป็นปัญหาของโลก	ซีเอสอาร์จะกลาย	

เป็น	Business	Transformation	ต้องปรับเปลี่ยนธุรกิจ						

เพื่อสร้างความยั่งยืน	 ในทางกลับกัน	หากผู้บริหาร

ไม่เข้าใจแล้วนำไปฝากไว้กับหน่วยงานที่ผิด	 เช่น	

แผนกประชาสัมพันธ์	 การทำกิจกรรมเพื่อสังคมจะ

เป็นไปในเชิงสร้างภาพ	

	 ทุกบริษัทควรมีผู้รับผิดชอบด้านซีเอสอาร์

โดยเฉพาะ	ใช่แต่เพียงผู้บริหารต้องให้ความสำคัญ

ในการส่งเสริมกิจกรรมในองค์กร	 คุณสุกิจเห็นว่า

ควรมีผู ้จัดการด้านซีเอสอาร์	 (CSR	Manager)	 ทำ

หน้าที่เป็น	“Change	Agent”	โน้มน้าวผู้นำของแผนก

ต่างๆ	ให้เข้ามาทำซีเอสอาร์	เนื่องจากเป็นงานที่ต้อง

วางยุทธศาสตร์และนำเสนอผลงานวิจัยทุกรูปแบบ

ผสมผสานกับการสร้างแรงผลักผ่านทางสื่อ	ผู้ถือหุ้น	

ตลอดจนลูกค้า	 เช่น	 ให้ลูกค้าสนับสนุนสินค้าที ่						

ติดฉลากสิ่งแวดล้อม	และภาครัฐ	

หลายองค์กรยัง ไม่ เข้า ใจ
อ ย่ า ง ชั ด เ จ น ร ะ ห ว่ า ง 
“เปลือก” กับ “แก่น” ของ
ก า ร ท ำ ซี เ อ ส อ า ร์ เ ช่ น 
องค์กรเน้นทำการกุศลด้วย
การบริจาค แต่ลืมนึกถึง
การดูแลพนักงานและความ
รับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้น
บริษัทส่วนใหญ่ยังมองไม่
ครบทุกประเด็น  

คุณสุกิจ อุทินทุ รองประธาน CSR CLUB 
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	 ส่วนการส่งเสริมการทำซีเอสอาร์ด้วย

การมอบรางวัล	 เช่น	CSR	Awards	ก็มีการถก

เถียงกันว่าควรมีหรือไม่	สรุปแล้วควรดำเนิน

การต่อไป	 เนื่องจากภาคธุรกิจยังคงต้องการ

ภาพลักษณ์	แต่หากมีความคิดเห็นจากคณะ

กรรมการเพ ื ่อเป ็นแนวทางการปร ับปร ุง

กิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กรต่างๆ	ที่เข้ารอบ

ก็จะเป็นประโยชน์	แม้ว่าจะทำได้ยาก	

	

ซีเอสอาร์ ไม่ต้องมีมาตรฐาน แต่ทำให้       
ครบด้าน 
	 ปัจจุบันมีหลายบริษัทเรียกร้องให้มี

การกำหนดมาตรฐานซีเอสอาร์	 เพื ่อสร้าง

ความมั่นใจว่าตนกำลังดำเนินกิจกรรมเพื่อ

สังคมอย่างถูกทาง	ขณะที่หลักการซีเอสอาร์

ในต่างประเทศจัดทำขึ ้นโดยหลายสถาบัน	

เช่น	3P,	UN	Global	Compact	และ	ISO	20006	

ทำให้บริษัทรู้สึกสับสนในประเด็นปลีกย่อยที่

ต่างกัน	ไม่เหมือนกับกรณีธรรมาภิบาล	(Good	

Governance)	ที่ชัดเจน	ทุกคนรู้ว่ายึดหลักตาม

องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ

การพัฒนา	 (Organization	 for	Economic	Co-

operation	and	Development	:	OECD)		

	 ความไม่ชัดเจนเหล่านี้ส่งผลให้หลาย

บริษัทเตรียมขอใบรับรอง	(Certify)	ISO	20006	

เพราะเชื่อว่าเป็น	“มาตรฐานความรับผิดชอบ

ต่อสังคม”	ที่จะมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายใน

อนาคต	ในเรื่องนี้	คุณชัยยุทธ์	ย้ำว่าเป็นเรื่อง

เข้าใจผิด	เพราะขณะนี้	 ISO	20006	เป็นเพียง

ข้อแนะนำ	(Guideline)	เท่านั้น	ไม่อยากทำก็ได้		

ทว่าธุรกิจควรทำซีเอสอาร์	ถือเป็นพลเมืองดี

ของสังคม	 ดังวาทะของนายโคฟี ่	 อานัน	

	

จูงใจด้วยมาตรการลดหย่อนภาษ ี
	 รัฐมีบทบาทในการสร้างแรงจูงใจให้ภาคธุรกิจทำ						

ซีเอสอาร์ที่ดี	คุณสุกิจแนะนำว่าภาคเอกชนควรรวมตัวกัน

เจรจากับภาครัฐเพื ่อลดหย่อนภาษี	 2%	ขึ ้นกับ	 Package								

ว ่ากิจกรรมซีเอสอาร์ประเภทใดนำไปลดหย่อนภาษีได้	

เนื ่องจากคุณกรณ์	 จาติกวนิช	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง							

การคลัง	 เคยเปิดเผยแนวคิดลดหย่อนภาษีแก่บริษัทที่ทำ									

ซีเอสอาร์		

	 ในเรื ่องนี ้คุณชัยยุทธ์เสริมว่า	 องค์กรอาจไม่ได้						

ลดหย่อนถึง	 2%	 ในทางปฏิบัติจริง	 เพราะหลักฐานอาจ							

ไม่ชัดเจน	 ไม่ผ่านเกณฑ์ของกรมสรรพากร	 อย่างไรก็ตาม	

เชื่อว่าไม่มีใครไม่เห็นด้วยในหลักการ	เพียงแต่การเจรจากับ

ภาครัฐต้องมี	 Protocol	 หลายอันและมีประเด็นหลายข้อ							

ซึ่งน่าจะต้องเจรจากันหลายรอบ			

ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ไกรสรสุทธาสินี  

อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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Gu ide l i ne จ ะช่ วย ให้ บริ ษั ททำ        
ซี เอสอาร์ครบด้านและไวขึ้น ช่วย 
ขจัดปัญหาในอดีตที่องค์กรมักเน้น 
แต่เรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจน
มองข้ามองค์ประกอบอื่นๆ 

“ธุรกิจต้องเป็นประชาชนที่ดีคนหนึ่ง”	จึงไม่จำเป็น

ต้องมีมาตรฐานการทำความดี	 เพราะอาจทำเกิน

กว่ามาตรฐานก็ได้		

	 อย่างไรก็ตาม	ซีเอสอาร์อาจจะมีมาตรฐาน

เกิดขึ้นภายใน	 2-3	ปีข้างหน้า	 แม้อาจถูกทดแทน

ด้วยแนวคิดการพัฒนาอย่างยั ่งยืน	 (Sustainable	

Development)	 และผู ้ประกอบการสังคม	 (Social	

Entrepreneur)	ในไม่ช้าก็ตาม	

	 พร้อมกันนี้	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทยจัดทำคู่มือ	“เข็มทิศธุรกิจ 8 ข้อ”	 เพื่อแนะแนว

ทางการทำซีเอสอาร์แก่บริษัทไทย	คุณสุกิจเปิดเผย

ว่า	มาจากการศึกษาหลักซีเอสอาร์ของทุกสำนัก							

ในต่างประเทศ	 ผสมผสานเข้าก ับแนวคิดด้าน									

ทศพิธราชธรรม	 โดยมีโครงการประสานกับองค์กร

ต่างประเทศในอนาคตเพื่อให้	“เข็มทิศธุรกิจ”	 เทียบ

เท่า	 (Compatible)	กับ	Guideline	ของต่างประเทศ	

อย่างไรก็ตาม	ดร.สุทธิศักดิ์	แสดงความคิดเห็นเพิ่ม

เต ิมว ่าในโลกแห่งการค้าเสร ี	 ประเทศไทยควร

ยอมรับกติกานานาชาติ	ซึ่งตอนท้ายของ	ISO	20006	

มีแผนภูมิโยงให้เห็นว่ามีประเด็นเดียวกันใน	OECD	

Guideline	หรือ	UN	Global	Compact	ช่วยลดความ

สับสนลงไปได้มาก		

	 โดยสรุป	 ISO	 20006	ถือเป็นข้อแนะนำที่

ใช้ได้	และการทำตาม	Guideline	ย่อมมีข้อดี	ซึ่งคุณ

สุทธิชัย	 เสริมว่า	 Guideline	 จะช่วยให้บริษัททำ								

ซีเอสอาร์ครบด้านและไวขึ้น	ช่วยขจัดปัญหาในอดีต

ที่องค์กรมักเน้นแต่เรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

จนมองข้ามองค์ประกอบอื่นๆ	ขณะเดียวกันบริษัท

ต้องยึดธรรมาภิบาล	 (Good	Governance)	 เป็นส่วน

หนึ่งของซีเอสอาร์	 ซึ่งแม้ธรรมาภิบาลจะมีหลักการ

ชัดเจนตามเกณฑ์ของ	OECD	 แล้ว	 แต่การนำไป

ปฏิบัติในประเทศไทยยังมีปัญหาด้านความโปร่งใส	

ดังนั ้น	 ต้องควรระมัดระวังไม่ให้ซีเอสอาร์เผชิญ

ปัญหาเดียวกันนี้	

คุณชัยยุทธ์ ชำนาญเลิศกิจ  

กรรมการผู้อำนวยการสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) 
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ซีเอสอาร์ ไม่ใช่เครื่องมือกีดกันทางการค้า 
	 ต่อกรณีที ่บร ิษัทบางแห่งมองซีเอสอาร์

เป็นการกีดกันทางการค้า	ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ชี้ว่าเป็น

แนวคิดของธุรกิจที่แสวงหากำไรด้วยการลดต้นทุน

ให้ต่ำที่สุดเท่านั้น	น่าจะมองอีกด้านว่าการทำธุรกิจ

โดยเน้นความปลอดภัยของพนักงานและสินค้าจะ

สร้างโอกาสให้ประสบความสำเร็จทางการค้ายิ่งขึ้น		

	 ในฐานะที ่ทำธุรกิจส่งออก	 คุณสุทธิช ัย	

เสริมว่า	กิจกรรมซีเอสอาร์เป็นจุดขาย	และเปลี่ยน

วิกฤติเป็นโอกาสมากกว่า	 เช่น	การดูแลมาตรฐาน

แรงงาน	สิ่งแวดล้อมในโรงงาน	สิ่งเหล่านี้ทำให้เราได้

เปรียบจีนและอินเดียที่ยังไม่ทำเรื่องนี้มากนัก	 โดย

ต้องทำตั ้งแต่หัวถึงหาง	 คือ	 Stakeholder	 จนถึง	

Supple	Chain	ไม่เอาเปรียบคู่ค้าและผู้บริโภค		

 
ซีเอสอาร์เป็นเรื่องง่าย เอสเอ็มอีทำได ้
	 สำหรับบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม	

(เอสเอ็มอี)	ที่มักมีข้ออ้างว่ามีข้อจำกัดด้านทุนและ

งบประมาณ	 แต่	 Mr.Alex	 แนะนำว่า	 เอสเอ็มอี

สามารถทำซีเอสอาร์ได้ง ่ายๆ	 โดยดูข้อปฏิบัติที ่				

นอกเหนือจากข้อบังคับทางกฎหมาย	เพียงแค่ผลิต

สินค้าที่ดี	มีคุณภาพ	และรับผิดชอบต่อผู้บริโภคของ

ตนเองก็ถือเป็นซีเอสอาร์แล้ว	นอกจากนี้ยังสามารถ

ทำได้โดยการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ

องค์กร	ได้แก่	พนักงานและลูกค้า	 เชื่อว่าเอสเอ็มอีมี

ข้อได้เปรียบในการเป็นองค์กรขนาดเล็ก	 ผู้บริหาร

ระดับสูงสามารถทำกิจกรรมซีเอสอาร์ได้ทันที	

	

ผู้บริโภคและสื่อคือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง
อย่างยั่งยืน 
	 เนื ่องจากการทำซีเอสอาร์มีต้นทุน	 และ

เกีี ่ยวข้องกับ	Demand	และ	Supply	หาก	Demand		

ไม่เกิด	Supply	นั้นย่อมไม่ยั่งยืน	คุณสุทธิชัยจึงเห็น

ว่าผู้บริโภคปลายทางต้องเข้าใจและให้การสนับสนุน

ผลิตภัณฑ์ที่มีการทำซีเอสอาร์ที่ดี	 ในข้อนี้	สื่อมีส่วน

สำคัญอย่างยิ่งในการนำเสนอข้อมูลช่วยให้ผู้บริโภค

เกิดการเรียนรู้	 	 โดยสื่อควรเข้าใจเนื้อหาให้รอบด้าน	

ไม่ใช่มุ่งแต่เสนอข่าวกิจกรรมซีเอสอาร์ในแง่ทุน		

คุณสุทธิชัย เอี่ยมเจริญยิ่ง  
ประธานเครือข่ายนักธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (SVN) 

สื่อมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง
ในการนำเสนอข้อมูลช่วย
ให้ผู้บริโภคเกิดการเรียนรู้  
โดยสื่อควรเข้าใจเนื้อหาให้
รอบด้าน ไม่ ใช่มุ่งแต่เสนอ
ข่าวกิจกรรมซีเอสอาร์ ใน
แง่ทุน 
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	 นอกจากนี้	ประชาชนยังมีส่วนร่วมในการ

ผลักดันให้ภาคธุรกิจทำซีเอสอาร์มากขึ ้นได้	 โดย		

Mr.Alex	Mavro	ยกกรณีศึกษาของบริษัทน้ำอัดลม

ข้ามชาติยักษ์ใหญ่รายหน่ึงนำน้ำไปใช้ในกระบวนการ

ผลิตทำให้หมู่บ้านแห่งหนึ่งในอินเดียขาดแคลนน้ำ	

แต่บริษัทกลับมีท่าทีแข็งกร้าวไม่ยอมแก้ไขปัญหา	

จนกระท่ังชาวบ้านขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ	

และมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา	50	แห่งเข้ามา						

มีส่วนร่วมโดยประกาศยกเลิกการจำหน่ายน้ำอัดลม

ยี่ห้อดังกล่าว	จากนั้นบริษัทยักษ์ใหญ่เริ ่มมีท่าที

เปลี่ยนไป	มีการปฏิบัติต่อชาวบ้านอย่างเท่าเทียม

มากขึ้น	

	 ดังนั้น	การจะมุ่งไปสู่สังคมที่ดี	ทุกภาคส่วน

ต้องร ่วมมือกัน	 องค์กรพัฒนาเอกชนและสื ่อมี

บทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อน	ตรวจสอบ

และร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาซีเอสอาร์ร่วมกัน	

นอกเหนือจากภาคธุรกิจที่ต้องทำเพื่อสังคมอย่าง

จริงใจ	และรัฐช่วยส่งเสริมผลักดันอีกแรง	

	 หลังจากจบการสัมมนาครั้งนี้แล้ว เชื่อว่า     

ผู้บริหารระดับสูงจะเข้าใจแนวคิดการทำซีเอสอาร์ที่  

มีคุณค่าต่อสังคมอย่างแท้จริงมากยิ่งขึ้นว่าการทำ       

ซีเอสอาร์ไม่ได้มีข้อจำกัดด้านทุน หรือเป็นเรื่องการ

ลงทุนเพื่อผลกำไรทางธุรกิจ หากแต่มีหลากหลาย

ประเด็นซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการทั้งภายในและ

ภายนอกองค์กรเพื่อสร้างความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน คู่ค้าหรือผู้บริโภค 

นอกเหนือจากประเด็นผลกระทบต่อสิิ่งแวดล้อม		C

ขณะนี้ ISO �0006 เป็นเพียงข้อแนะนำ (Guideline) เท่านั้น         
ไม่อยากทำก็ ได้ ทว่าธุรกิจควรทำซีเอสอาร์ ถือเป็นพลเมืองดีของ
สังคม ดังวาทะของนายโคฟี่ อานัน “ธุรกิจต้องเป็นประชาชนที่ดีคน
หนึ่ง” จึงไม่จำเป็นต้องมีมาตรฐานการทำความดี เพราะอาจทำเกิน
กว่ามาตรฐานก็ได้  
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Alex Mavro speaks, writes, 
and consults about CSR 
matters. Contact him at 

almavro@siv-asia.org

	 Here’s	the	situation:	I’m	invited	

to	address	a	company’s	management	

team	 on	 the	 subject	 of	 corporate	

social	 responsibility.	 In	 response	 to	a	

standard	questionnaire	 I	 send	before	

prepar ing	 my	 ta lk ,	 the	 company	

reports	 that	 it	 is	 heavily	 engaged	 in	

CSR.	How?	By	donating	 to	 the	XYZ	

Foundation.	

	 Or	 in	 another	 case,	 a	 client	

asks	me	 to	 help	 them	 frame	 their	

annual	 CSR/Sustainability	 report	 to	

stakeholders.	I	ask	for	a	description	of	

their	 CSR	 activities.	 They	 respond:	

donations	 to	 the	 ABC	 orphanage;	

financial	support	for	the	reconstruction	

of	 an	Dvaravati	monument;	 assisting						

a	funding	drive	for	disabled	children.	

Why does ‘CSR’ mean  
     ‘charity’ to so many? 

	 Wha t ’ s	 w rong	 w i th	 these	

activit ies?	Why	 do	 I	 not	 consider		

them	CSR?	

	 Very	 simply,	CSR	 is	 a	 direct	

outgrowth	of	a	company’s	 impact	on	

the	 wor ld	 around	 i t - the	 peop le ,								

the	 physical	 environment,	 and	 the	

overall	 well-being	 of	 both.	Without								

a	company	or	organization,	 there	can	

be	no	CSR.	

	 Anyone	 can	make	 charitable	

contributions.	 In	most	 cases,	 these	

cont r ibu t ions	 he lp	 advance	 the	

causes	 they	 support.	 But	 if	 those	

causes	are	unrelated	to	a	company	or	

i t s	 b r o ad	 impac t s ,	 t h en	 t h e se	

contributions	 cannot	 be	 considered	

part	 of	 a	 CSR	 strategy.	 They	 are	

benefical,	 usually;	 needed,	 often;	

crit ical,	 sometimes.	 But	 in	 and	 of	

themselves,	they	are		not	CSR.	

	 Companies	 are	 not	meant	 to	

replace	 governments	 in	 providing							

for	 the	overall	public	good.	T	hey	are								

to	 supplement	 governments	 when	

company	 ou tpu t	 i n t e r r up t s	 t he	

common	 good .	 Fo r	 examp le ,	 a	

company	 that	 builds	 a	 road	 to	 its	

sa les	 of f ice	 is	 engaging	 in	 core	

business	 development,	 not	 CSR.							

But	 a	company	 that	 repairs	 a	 state-

built	road	the	company	has	damaged	

-or	 better	 yet,	 takes	 steps	 to	 avoid	

the	 damage	 in	 the	 f i rs t	 p lace- is	

working	within	the	realm	of	CSR.	

	 It	may	be	surprising,	but	most	

Opinion
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companies	 are	 not	 accustomed	 to	

paying	attention	to	how	their	everyday	

work	affects	 the	community.	 The	are	

focused	on	the	efficient	production	of	

goods	 or	 serv ices,	 per iod.	 More	

goods	 at	 cheaper	 per-un i t	 cost	

means	more	 successful	 business.	

That	 the	noise	 from	plant	machinery	

running	 al l	 night	 might	 	 drive	 the	

neighbors	crazy	isn’t	a	consideration.	

	 With	a	CSR	strategy	 in	place,	

savvy	companies	 assess	 the	 impact	

of	 a	 their	 smallest	 activity	 on	 the	

community,	 big	 and	 small ,	 within	

which	 i t	 operates.	 Doing	 so-and	

taking	steps	 to	 reducing	 the	negative	

and	 increasing	 the	positive	 impact-is	

what	CSR	is	all	about.	

	 Many	CSR	practioners	 know	

this.	But	when	 they	engage	manage-	

ment,	 they	soon	encounter		the	(mis)	

understanding	of	 ‘CSR’	 to	equate	 to	

philanthropy.	This	 is	especially	 true	 in	

Thailand,	 but	 the	 attitude	 exists	 to	

some	degree	on	every	continent.		

	 Given	 the	 obvious	 difference	

between	 attenuating	 your	 impact							

and	 dona t ing	 money ,	 one	 i s	 to	

wonder	where	 this	 confusion	 arises.	

My	 experience	 as	 a	 single-purpose	

business	consultat	 focused	on	CSR	

strategey	has	helped	me	to	realize	the	

source	of	 this	misunderstanding	and	

its	lingering	appeal	in	Thailand.	

	 Following	the	1997	Tom	Yang	

Kung	 crisis,	 charitable	 organizations	

and	 foundations	 soon	 found	 their	

revenue	pipelines	reduced	to	a	trickle.	

Fortuitously,	 beginning	 to	 appear									

on	 t he	 ho r i zon	 was	 a	 new	 ( f o r	

Thai land)	 business	 emphasis	 on		

CSR.	 International	 buyers	demanded									

that	 Thai	 suppliers	 tick	 the	 “CSR”		

box	on	 their	qualification	 forms,	even	

though	 neither	 group	 understood		

what	CSR	meant.	

	 Along	came	the	charity	sector,	

hat	 in	 hand,	 offering	com-panies	 an	

outlet	 for	 their	 CSR	 angst.	 “Simply	

donate	to	us,”	said	these	charities,	 in	

effect,	“and	we	will	verify	that	you	are	

a	good	CSR	company.”	

	 Given	 the	 lack	of	understand-

ing	of	what	CSR	was	 all	 about	 that	

existed	 at	 the	 time,	 it	 is	 no	wonder	

that	 companies	 scrambled	 to	 grab		

this	 lifeline.	That	scramble	has	 led	 to	

an	 undying	 belief	 that	 CSR	 equals	

philanthropy.	It	is	a	belief	that	charities	

feed	 in	 an	 effort	 to	 continue	 to	 fill							

their	revenue	needs.	

	 This	misunderstanding	is	today	

a	 tremendous	 hurdle	 for	 the	 cause						

of	developing	a	 responsible	business	

ou t look .	 I n	 o rde r	 to	 t ru l y	 beg in	

planning	a	worthwhile	CSR	strategy,	

companies	must	unlearn	this	spurious	

CSR	philantropy	connection	and	allow	

themselves	 to	be	 re-programmed	 to	

understand	 the	 greater	 issues	 to	

which	a	CSR	mindset	must	respond.	

	 At	 the	same	 time,	NGOs	and	

the	entire	charitable	sector	must	learn	

to	 re-frame	 their	 pitches	 in	 terms	of	

true	CSR-basically,	 in	 terms	of	what	

the	 NGO	 can	 do	 for	 the	 company	

(and	 not	 for	 the	world)-in	 order	 to	

emphas ize	 the	 l i nks	 between	 a	

company’s	 business	 strategy	 and							

its	overall	approach	to	responsibility.		

	 In	 other	 words,	 NGOs	must	

h i gh l i gh t	 how	 suppo r t i ng	 t he i r	

part icular	 causes	 wi l l	 benefi t	 the	

company’s	many	stakeholders.	This	is	

the	core	of	CSR.	

	 Alex	Mavro,	 “The	 Responsi-	

bi l i tator ,”	 is	 a	 fu l l - t ime	 CSR	 and	

Sustainabil ity	 consultant	 based	 in	

Bangkok.	Reach	him	at	almavro@siv-

asia.org.	

C
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	 แนวคิดเร ื ่องสังคมที ่ด ีและมีสุข	 ที ่ภาษาอังกฤษเรียกว่า	

Wellbeing	Society	กำลังอยู่ในความสนใจ	ความสนใจนี้ยังครอบคลุม

ถึงความพยายามหาตัวชี้วัดอย่างใหม่ที่ครอบคลุมมิติที่มากกว่าการวัด

เพียงการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยจีดีพี	หากรวมเอาคุณภาพชีวิต	

คุณภาพสังคม	และคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย	คำถามที่ว่า	 อะไรคือ

ความก้าวหน้าที่แท้จริงของสังคม	กำลังเป็นที่ถกเถียงกันมากขึ้น	โดย

สังคมควรต้องช่วยกันหาคำตอบว่า	 เราต้องการเดินไปในทิศทางใด	

อะไรคือเป้าหมายของสังคม	ควรมีองค์ประกอบหรือตัวชี้วัดใดบ้าง	

อาทิ	หากสังคมก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ	แต่มีปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน	

หรือสิ่งแวดล้อมถูกทำลายหรือมีมลพิษต่างๆ	ไม่ว่า	น้ำเสีย	อากาศเป็น

พิษ	ดินเสื ่อมโทรม	 เป็นต้น	 ใช่ทิศทางหรือเป้าหมายที่คนในสังคม

ต้องการหรือไม่	

	 ชนบทกับเมืองอาจมีความต้องการและให้ความหมายต่อ

ความก้าวหน้าที่ต่างกันไปก็เป็นได้	ดังกรณีมาบตาพุด	ที่ชาวบ้านซึ่ง					

ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา	ที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมหนักขนาดใหญ่	

ทำให้อากาศเป็นพิษ	และเกิดการแย่งชิงแหล่งน้ำใช้	ชาวบ้านต้องการ

การพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับภาคเกษตรมากกว่าการให้น้ำหนักต่อ

ภาคอุตสาหกรรม	เป็นต้น	

	 ดังนั ้น	 องค์กรที่ใฝ่ใจในประเด็นคำถามที่กล่าวมา	 ดังเช่น	

คณะรัฐศาสตร์	 จ ุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 มูลนิธ ิเสฐียรโกเศศ-								

นาคะประทีป	และศูนย์ภูฏานศึกษา	ประเทศภูฏาน	จึงได้ร่วมกันจัดตั้ง	

School	 for	Wellbeing	Studies	and	Research	 โรงเรียนศึกษาสังคมที่ดี

และมีสุข		โดยมีหลักสูตรภาคฤดูร้อน	

	 หลักสูตรภาคฤดูร้อนเพื่อศึกษาสังคมที่ดีและมีสุข	ระยะเวลา

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียน	ติดต่อได้ที่		

วัลลภา	แวนวิลเลียนส์วาร์ด		

บริษัท	สวนเงินมีมา	จำกัด	ผู้ประกอบการสังคม		

โทร.	0-2622-0955,	0-2622-0966		

อีเมล	wallapa@suan-spirit.com		

หนึ่งเดือน	ซึ่งจะเริ่มวันที่	 27	กรกฎาคม-26	

สิงหาคม	2553	โดยตลอดสี่สัปดาห์นี้	จะแบ่ง

เป็นสี่ส่วน	คือ	

	 สัปดาห์ที่หนึ่ง	 :	ณ	อาศรมวงศ์สนิท	

เป็นสัปดาห์แห่งการเริ ่มต้น	 ในบรรยากาศ

ชุมชนทางเลือก	เน้นการศึกษาองค์รวมสมอง	

มือ	และหัวใจ	ทั้งโยคะ	ครัวอาหารธรรมชาติ		

สวนเกษตรอินทรีย์	เป็นต้น	

	 สัปดาห์ที่สอง	 :	ณ	คณะรัฐศาสตร์	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เป็นการเน้นที่พุทธิ

ปัญญา	ด้านวิชาการ	รวมทั้งเรื่องตัวชี้วัดทาง

เลือก		

	 สัปดาห์ที่สาม	 :	ณ	ประเทศภูฏาน

เป็นเวลา	10	วัน	อันเป็นต้นกำเนิดเรื่องความ

สุขมวลรวมประชาชาติ	แหล่งแรงบันดาลใจ

ต่อเรื่องความเป็นอยู่ที ่ดี	 ชีวิตที่ดี	 และการ

ย้อนสู่อนาคตอันเก่าแก่	

	 สัปดาห์สุดท้าย	 :	 กลับมา	ณ	จุด			

เริ่มต้น	แล้วเราจะก้าวเดินร่วมกันอย่างไร	เรา

จะเก็บเกี่ยวความรู้	ประสบการณ์	และแรง

บันดาลใจที ่ได้จากการศึกษาแลกเปลี ่ยน	

ร ่วมกันในตลอดหนึ ่งเด ือนนี ้ให ้ผล ิดอก					

ออกผลอย่างไร	

หลักสูตรภาคฤดูร้อน
เพื่อศึกษาสังคมที่ดีและ 
มีสุข 
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 ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรงที่เกิด
ขึ้นในระยะ1-2ปีน่าจะเป็นสัญญาน
เตือนให้มนุษยชาติตระหนักและช่วย
กันหาทางฟื้นฟูโลกสีน้ำเงินใบนี้

ชฎาพันธุ์ มลิพันธุ์ 

รับผิดชอบต่อสังคมด้วยการติด 
ฉลากคาร์บอน  

	 ความพยายามผลักดันให้ภาค

ธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อของเสียต่างๆ	

โดยเฉพาะก๊าซเรือนกระจก	ตัวการสำคัญ

ของการเกิดสภาวะโลกร้อนด้วยมาตรการ

ต่างๆ	อาทิ	คาร์บอนเครดิต	ฉลากคาร์บอน	

เป็นวิธีการหนึ่งที่ประชาคมโลกเห็นว่าน่า

จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้			

ในเรื ่องนี้	ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์  

ผู ้ช ่วยประธานสถาบันสิ ่งแวดล้อมไทย				

ได้พูดถึงรายละเอียด	 วิธีการ	 ตลอดจน

สถานการณ์โลกร้อนในฐานะที ่สถาบัน					

ส ิ ่งแวดล้อมไทย	 เป็นหนึ ่งในหัวขบวน				

ขับเคลื่อนด้านองค์ความรู้สิ่งแวดล้อมและ

Interview 
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บริษัทที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฉลากคาร์บอน
ต้องทำอย่างไรบ้าง 
	 ตอนนี ้เราพยายามส่งเสริมให้สินค้าติดฉลาก

คาร์บอน	บริษัทที่สนใจสามารถสมัครได้ฟรี	 โดยกรอก

ข้อมูลตามแบบฟอร์ม	 ซึ ่งจะเป็นข้อมูลของกิจกรรมที ่

เกี่ยวข้องกับคาร์บอนไดออกไซด์	นับตั้งแต่ปี	2545	จนถึง

ปัจจุบัน	 โดยจะพิจารณากันตั ้งแต่กระบวนการผลิต								

การใช้พลังงาน	ความร้อน	 เชื ้อเพลิง	 ของเสียที่เกิดขึ ้น				

จากกระบวนการผลิต	 การบรรจุหีบห่อ	 และการขนส่ง	

ตลอดจนการกำจัดกากของเสีย		

	 หลังจากสถาบันฯ	ประเมินการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกในกระบวนการผลิตของบริษัทนับตั้งแต่ปี	 2545	

แล้วว่าผ่านหลักเกณฑ์	ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการลงทะเบียน	

ผลักดันให้เกิดความร่วมกันระหว่างภาคีต่างๆ	 ในสังคม	

นับตั้งแต่การทำฉลากเขียวในปี	 พ.ศ.	 2537	 เป็นต้นมา	

นอกจากนี้ยังได้ริเริ ่มโครงการฉลากอื่นๆ	 ได้แก่	 ฉลาก

คาร์บอน	รวมทั้งฉลากรอยเท้าคาร์บอน	(Carbon	Footprint)	

ซึ่งคาดว่าจะออกได้ภายใน	5	ปีข้างหน้า		

	

ความเป็นมาในโครงการ Carbon Reduction 
ทั้งฉลากคาร์บอน (Carbon Label) และฉลาก
รอยเท้าคาร์บอน (Carbon Footprint)  
 ฉลากแต่ละประเภทมีคุณค่าต่างกัน	สถาบันฯ	ทำ

เรื่องฉลากเขียวมาหลายปีแล้ว	แต่เป็นฉลากเชิงนิเวศน์

แสดงการปล่อยสารพิษ	 (toxic)	ว่าสินค้ามีผลกระทบด้าน

สิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพของคนและอื่นๆ	อย่างไร		

	 ในแง่ของการส่งเสริมให้ลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก	ปีที่แล้วเริ่มคลอดฉลากคาร์บอน	 (Carbon	 Label)	

ออกมา	ซึ่งผู้บริโภคเห็นแล้วจะเข้าใจได้ทันทีว่าสินค้าที่					

ติดฉลากนี้จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าร้อยละ	 10	

โดยใช้ปี	 2545	 เป็นปีฐาน	ด้านผู้ผลิตก็ตอบสนองง่ายกว่า	

โดยขณะนี้ใช้วิธีการของ	 IPCC	 (Intergovernmental	 Panel	

on	Climate	Change)	ซึ่งเป็นรายงานทางวิชาการเรื่องภาวะ

โลกร้อนในการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ทำให้

เกิดการยอมรับง่ายขึ้น	ส่วนฉลาก	Carbon	Footprint	นั้น	

เราผลักดันมาหลายปี	 แม้จะดีในแง่การส่งออกไปยัง						

ต่างประเทศ	แต่ก็ยังอยู่ในระหว่างกระตุ้นให้สินค้าไทยเข้า

มาทำฉลาก	ต้องใช้เวลากว่าคนจะเข้าใจและต้องมีสินค้า

เปรียบเทียบ		

	

ทำไมฉลากคาร์บอนต้องใช้ปี �5�5 เป็นฐาน 
	 เพราะเป็นปีที่ประเทศไทยหันมาทำแผนการลด

พลังงานอย่างชัดเจน	และเป็นปีที่ใกล้เคียงกับที่ประชาคม

โลกกล่าวถึงเร ื ่องภาวะโลกร้อนอย่างมาก	 ทำให้ไทย

สามารถนำไปบอกได้ว่าเราร่วมมือกับนานาชาติในการลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 เพราะรู้ว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งๆ	

มีการลดก๊าซดังกล่าวไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์	

ขณะนี้มีการใช้ฉลากคาร์บอนมากน้อยแค่ ไหน 
ถือว่าประสบความสำเร็จหรือไม ่
	 ถือว่าพอใจและไวกว่าที่คิด	เพราะของใหม่ๆ	ย่อม

สื่อลำบาก	ตอนแรกคาดว่ามีเพียง	 5	ผลิตภัณฑ์	มาถึง

เวลานี้หลังจากทำเรื่องฉลากคาร์บอนมาประมาณ	1	ปี	มี

สินค้าที่ได้ติดฉลากแล้วกว่า	 40	 ราย	จากทั้งหมดที่ขอ					

เข้าร่วมโครงการประมาณ	70	กว่าผลิตภัณฑ์	ซึ่งสินค้าที่

จะผ่านเกณฑ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าร้อยละ	

10	 ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมีการประเมินทุกปี	 แต่เราจะไม่

เปิดเผยว่าใครบ้างที่ไม่ผ่าน	

หนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ได้ฉลากคาร์บอน 
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,	 สำนักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย	 (สกว.)	 และกรมโรงงานอุตสาหกรรม		

ซึ่งเราผลักดันเรื่องนี้มา	4-5	ปีแล้วแต่ยังไม่ออก	

 
ทำไมฉลาก Carbon Footprint มีปัญหามาก 
มีขั้นตอนที่ซับซ้อนกว่า 
	 จากการประเมินฉลากคาร์บอนต่างๆ	ทั่วโลกพบ

ว่า	Carbon	Footprint	นั้นยากในการสื่อสารต้องอาศัยการ

เปรียบเทียบ	ยกตัวอย่าง	Carbon	 Footprint	 ในประเทศ

อังกฤษ	โดยบริษัท	Tesco	ใช้สัญลักษณ์เป็นรูปเท้าระบุการ

ปล่อยคาร์บอนเป็นจำนวนกรัม	แต่คนไม่เข้าใจความหมาย	

เช่น	 ระบุ	 100	กรัมกับสินค้ามันทอด	คนไม่รู้ว่าคืออะไร	

ต้องนำไปเปรียบเทียบฉลากของมันทอดอีกยี ่ห้อหนึ ่ง						

ที่ระบุ	96	กรัม	จึงจะเข้าใจว่าสินค้าไหนปล่อยคาร์บอนได-

ออกไซด์น้อยกว่า	ซึ่งถ้ามียี่ห้อเดียวตอบอะไรไม่ได้	ในแง่					

ผู้ผลิตก็ต้องพิจารณาทั้งวงจรที่ได้มาของสินค้าและการใช้		

	 นอกจากนี้	 ยังหาข้อสรุปเกี่ยวกับโปรแกรมที่ต้อง

ใช้ในการประเมินไม่ได้	 และต้องซื้อมาจากต่างประเทศ		

แม้ที่ในตลาดมีหลายโปรแกรมก็ตาม	อีกทั้งต้องใช้ข้อมูล

สืบค้นเยอะ	 ส่วนใหญ่ตอนนี ้ข้อมูลก็ไม่ค่อยมี	 ต้องใช้	

Emission	 Factor	 มาคำนวน	 ถ้าแต่ละผลิตภัณฑ์ใช ้

โปรแกรมต่างกันอาจเกิดข้อผิดพลาดได้	

	 ยกตัวอย่างโรงงานผลิตแป้งมัน	 ต้องพิจารณา

ข้อมูลดังนี้	 1)	แหล่งเพาะปลูกวัตถุดิบ	2)	วิธีการปลูก	 เช่น	

ชนิดและปริมาณการใช้ปุ๋ยหรือสารเคมี	 เพราะในการปลูก

พืชจะมีการดูดซับคาร์บอนจากบรรยากาศและดึงคาร์บอน

จากในดินมาใช้	 3)	วิธีการขนส่งมายังโรงงานอุตสาหกรรม	

ซึ ่งจะขึ ้นกับประเภทของพาหะ	 วิธ ีการ	 ลักษณะของ						

เช ื ้อเพลิงและระยะทาง	 4)	 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าและ							

เชื้อเพลิงสำหรับกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม	

5)	 หลังจากผลิตได้แป้งแล้ว	 ต ้องพิจารณาวิธ ีการที ่

ผลิตภัณฑ์มาถึงมือผู้บริโภค	6)	 เมื่อบริโภคแล้วเกิดอะไร	

เช่น	ร่างกายเกิดก๊าซอะไรขึ้นบ้าง	 7)	การกำจัดของเหลือ

และของเสีย	เช่น	ซื้อ	100	แต่ทิ้ง	20	ต้องนำส่วนที่เหลือ	20	

คิดต่อว่ากระบวนการกำจัดเป็นอย่างไร		

	 ทั้งหมดนี้อาศัยข้อมูลและเวลา	ทำให้ค่าใช้จ่ายต่อ

โดยมีค่าใช้จ ่าย	 100,000	 บาทต่อผลิตภัณฑ์ที ่นำมา							

ขอฉลาก	 อย่างไรก็ตาม	 ถ้าผลิตภัณฑ์นั ้นมีหลายชนิด		

เช่น	 สีต่างกัน	 และคุณสมบัตินั ้นทำให้การใช้พลังงาน

เปลี่ยนแปลงก็จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ ่มตัวละ	 30,000	บาท						

แต่ถ้าไม่ทำให้การใช้พลังงานเปลี่ยนแปลงก็ไม่ต้องเสีย					

ค่าใช้จ่ายเพิ่ม	

	 ช่วงนี้ยังอยู่ระหว่างโปรโมชั่น	 ในอนาคตบริษัท

อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่การยื่นขอฉลาก	แต่ก็ยังไม่รู้ว่า

เมื่อไหร่	เพราะสถาบันฯ	ต้องการสร้างความตระหนักให้แก่

ผู้บริโภคมากกว่า	มุ่งไปยังสิทธิผู้บริโภคในการเลือกสินค้า	

	

บริษัทประเภทไหนควรทำฉลากคาร์บอน 
	 บริษัทที่เข้ามาร่วมทำฉลากคาร์บอนมักมีขนาด

ใหญ่	หรือไม่ก็ส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ	 เช่น	ปูน

ซีเมนต์	 ขณะนี้ได้ฉลากคาร์บอนประมาณ	3	บริษัทแล้ว	

ปูนทีพีไอก็เกือบครบ	 แต่ไม่ได้ทุกผลิตภัณฑ์	 ดังนั ้นจะ

พิจารณาการติดฉลากเป็นรายสินค้า	บางอันไม่ผ่านก็							

มีบางรายกลับไปทำยังไงก็ไม่ผ่าน	หรือไม่ก็ต้องรออีก					

หลายปีหลังจากปรับปรุงกระบวนการผลิตแล้ว	 ดังนั ้น		

กว่าจะได้ฉลากไม่ใช่เรื่องง่าย	

	

มีการแบ่งทีมทำงานสำหรับแต่ละฉลากอย่างไร 
	 แบ่งกันเป็นคณะทำงาน	ฉลากคาร์บอนมีคณะหน่ึง	

Carbon	 Footprint	 ก็มีคณะทำงานอีกชุดหนึ่งในเบื้องต้น						

มีเจ้าหน้าที ่ดำเนินงานในระดับหนึ่งก่อน	 จากนั้นจะมี	

คณะทำงานโดยผู้เชี่ยวชาญ	5	ท่านทำการประเมินว่าใช้ได้

แล้วถึงจะเข้าบอร์ดใหญ่	 เมื่อบอร์ดใหญ่อนุมัติก็กลับมา	

ยังคณะทำงาน	

 
สถาบันฯ เป็นหน่วยงานเดียวในการทำฉลาก
คาร์บอนหรือไม ่
	 ถ้าเป็นเรื่อง	Carbon	Reduction	 (หมายถึง	ฉลาก

แสดงการลดก๊าซเรือนกระจกร้อยละ	10)	 เราทำคนเดียว	

แต่ถ้าเป็น	 Carbon	 Footprint	 มีอีก	 4	 หน่วยงาน	 เช่น	

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก,	 ศูนย์เทคโนโลยี

โลหะและวัสดุแห่งชาติ	 (MTEC)	 ของสำนักงานพัฒนา
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เริ่มต้นช่วยลดโลกร้อนง่ายๆ
โดยการแยกขยะเพราะช่วยทำให้
รีไซเคิลง่ายขึ้นนอกจากนี้ช่วยกัน
ลดการใช้พลังงานเช่นดูแลรักษา
เครื่องปรับอากาศให้มี
ประสิทธิภาพ


เพราะกระบวนการยังไม่เสร็จสมบูรณ์	อย่างการสกรีนบน

ตัวกล่องสินค้า	บางครั ้งจะเร่งมากไม่ได้เพราะต้องรื ้อ

กระบวนการขนานใหญ่	อย่างโค้กหรือเป๊ปซี่ไทย	ถ้าได้

ฉลาก	Carbon	Footprint	จะมาติดทันทีไม่ได้	ต้องรออนุมัติ

จากบริษัทแม่ในต่างประเทศ	ถ้าเป็นแค่	 Tag	 เพิ่มอาจไม่		

ยุ่งยากเท่านี้	

	

ผู้บริ โภคจะ ได้อ ะ ไรบ้างจากฉลาก Carbon 
Footprint 
	 ผู้บริโภคจะรู้ว่าสินค้านั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่าไหร่	 เช่น	สินค้านี้ระบุ	 100	กรัม	

แปลว่าปล่อยคาร์บอน	100	กรัมต่อขวด	แต่ถ้าอยากรู้ว่า

สินค้านี้ดีหรือไม่	ต้องอาศัยการเปรียบเทียบกับสินค้าชนิด

เดียวกันของยี่ห้ออื่นว่ามีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาก

น้อยแค่ไหน	

	

ภาวะโลกร้อนในปัจจุบันเป็นอย่างไร 
	 ปัจจุบันประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้น	 0.6	องศา	

(เซลเซียส)	ภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ	

ทำให้ไม่มีรูปแบบของฤดูกาลที่ชัดเจน	 นอกจากนี้ยังมี					

แนวโน้มทำให้เกิดโรคระบาดสูงขึ้น	 เพราะอุณหภูมิสูงขึ้น					

ส่งผลให้ยุงและหนูแพร่พันธุ์เร็วขึ้น	เป็นต้น		

	 ประเด็นหลักที่เราต้องทำคือการปรับตัวเพราะไทย

เป็นประเทศเล็ก	ในฐานะที่เป็นแหล่งวัตถุดิบของโลกและ

อยู่ในเขตร้อน	ภาวะโลกร้อนจะส่งผลกระทบต่อการเกษตร

และปศุสัตว์	 รวมไปถึงสุขภาพ	ดังนั้น	 ไทยควรมีมาตรการ

รองรับ	 เช่น	การคิดสายพันธุ์ข้าวทนต่อภาวะโลกร้อน	หรือ

โครงการทดลองควบคุมอุณภูมิในการเพาะปลูก		

	 จริงๆ	ประเทศไทยควรเริ ่มมองเรื ่องเหล่านี้เป็น

วาระแห่งชาติ	และต้องหาทางแก้ไขโดยอาศัยการร่วมมือ

จากหลายกระทรวง	ปัจจุบันเราเน้นศึกษาเฉพาะเรื่องข้าว
ซึ่งก็ยังมองไม่เห็นเป็นรูปธรรมเช่นกัน	แต่เราควรให้ความ
สำคัญกับพืชสวนอื่นๆ	ด้วย	สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเรา
ต้องการงานวิจัยอีกมากซึ ่งต้องทำอย่างต่อเนื ่องด้วย							
ไม่เหมือนประเทศอังกฤษ	เขาประเมินแล้วว่าน้ำจะท่วมแน่
ก็เลยสร้างเขื่อนมารองรับ	แต่เรากลับยังไม่คิดเรื่องนี้		

ผลิตภันฑ์สูงถึง	 500,000-1,000,000	บาท	อย่างไรก็ตาม	

การทำฉลากประเภทนี้จะคุ้มค่าสำหรับบริษัทที่ต้องส่งออก

ต่างประเทศ	 เพียงแต่ต้องรอระยะเวลาอีกสัก	 4-5	 ปี	

จนกว่าจะมีสินค้าเข้าร่วมโครงการจำนวนมากขึ้น	 โดยเรา

ต้องส่งเสริมให้บริษัทเข้ามาทำฉลากนี ้	 ซ ึ ่งมีเง ื ่อนไข

ทางการค้าระหว่างประเทศเป็นแรงจูงใจ		

	

ค่าใช้จ่ายสูงขนาดนี้เป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริม
ให้บริษัทเข้ามาติดฉลากเพิ่มขึ้นหรือไม ่
	 ไม่ส่งผลกระทบ	 เมื่อเทียบกับสินค้าบางรายการ

ขายได้พันล้านบาทต่อปีนับว่าสัดส่วนของค่าใช้จ่ายมี					

น้อยมาก	การติดฉลากจะทำให้บริษัทมีภาพลักษณ์ที่ดี					

ยิ่งขึ ้นและขายได้มากขึ้นในตลาดต่างประเทศ	 เป็นการ

กดดันคู่แข่งให้ต้องดำเนินตามมาตรฐานเดียวกันอีกด้วย	

 
บริษัทที่ เ ข้ าร่วม โครงการฉลาก Carbon 
Footprint ขณะนี ้
	 ขณะนี้มีผู ้สนใจทำอยู่ประมาณ	5-6	ผลิตภัณฑ์	

รวมทั่วประเทศ	20	กว่าผลิตภัณฑ์	แต่ยังไม่ติดฉลาก	ส่วน

บางรายยังไม่เสร็จ	 เช่น	มาม่ายังไม่ได้ติดบนตัวสินค้า
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	 บริษัทที่สนใจการทำฉลากคาร์บอน (Carbon Label) สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครเข้ารับฉลาก

คาร์บอนได้ที่ http://www.tei.or.th/PR/carbonlabel.htm โดยจะมีค่าใช้จ่าย 100,000 บาทต่อสินค้าหลังจากที่เข้าสู่ขั้นตอน

ลงทะเบียนแล้ว 

 สำหรับฉลากรอยเท้าคาร์บอน (Carbon Footprint) มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 55,000 บาท และค่าประเมิน

ข้อมูลประมาณ 500,000-1,000,000 บาท 

ลูกศรแสดงระดับที่		

ลดลงของการปล่อย

ก ๊าซ เร ือนกระจก						

ต่อหน่วยสินค้าและ

บริการ	

การปล่อยก๊าซเรือน

กระจกแสดงในรูป

ของก ๊าซคาร ์บอน-		

ไดออกไซด์	

	

ผู้บริโภคได้อะไร 

•	 ทางเลือกใหม่ในการซื้อสินค้า

และบร ิการเป ็นต ัวกระตุ ้นให ้									

ผู้ผลิตปรับปรุงกระบวนการผลิต

การได้มาซึ ่งวัตถุดิบ	 และผลิต

สินค้าที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก	

•	 มีส่วนร่วมในการช่วยลดปัญหา

ภาวะโลกร้อน	

ผู้ผลิตได้อะไร 

•	 ลดต้นทุนการผลิตจากการ

พัฒนากระบวนการผลิตให้มี

ประสิทธิภาพดีขึ ้น	 ลดการใช้

พลังงานฟอสซิล	 เพิ ่มการใช้

พลังงานหมุนเวียน	

•	 แสดงเจตนารมณ์ในการ						

รับผิดชอบต่อสังคมและสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท	

ฉลากคาร์บอน (Carbon Label) สื่ออะไร ข้อดีของการมีฉลากคาร์บอน 

บางคนมองว่าการขาย Carbon Credit 
เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างถูกกฎหมาย 
	 เรื ่องนี ้ต้องแล้วแต่มุมมอง	 ประเทศไทยควรมี	
เพราะจะทำให้ธุรกิจขนาดเล็กปรับปรุงกระบวนการผลิต
ของตนให้สะอาดขึ้น	เช่น	ฟาร์มหมูขนาดเล็ก	เมื่อมีการทำ	
CDM	จะทำให้มีการบำบัดน้ำเสีย	แต่ถ้าปลูกต้นไม้เพื่อนำ
มาขายเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องดี	 เพราะไม่	Win-Win	 เรื่องนี้มี
เกณฑ์ต่างประเทศเรียกว่า	Gold	 Standard	 คือการลด
คาร์บอนแล้วสร้างผลกระทบที่ดีขึ้นกว่าเดิม	
	

สถาบันฯ มีกลยุทธ์ส่งเสริมความตระหนักด้าน 
สิ่งแวดล้อมในภาคธุรกิจต่อไปอย่างไร 
	 สถาบันฯ	ทำเรื ่องปรับปรุงกระบวนการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรมมาหลายปีแล้ว	ซึ่งก็ประสบความสำเร็จ
ระดับหนึ่ง	 แต่การสร้างความตระหนักและเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมต้องเข้าถึงผู ้บริโภค	นอกจากเรื ่องทำฉลาก						
แล้วเราต้องจับมือกับภาคเอกชนในการโปรโมทด้าน					
สิ ่งแวดล้อม	 เช่น	 จัดอีเวนต์	 ทำโฆษณา	 เป็นต้น	 และ						
โดยเฉพาะอย่างยิ ่งโครงการที ่เกี ่ยวข้องกับการปล่อย						
ก๊าซเรือนกระจก	 เราต้องเร่งดำเนินการเชิงรุก	 เพราะ
ปัญหานี้จะส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อมนุษย์ในอนาคต	
	

	

	

คนไทยสามารถช่วยกันลดภาวะโลกร้อนอย่างไร 
	 เริ ่มต้นช่วยลดโลกร้อนง่ายๆ	 โดยการแยกขยะ	
เพราะช่วยทำให้รีไซเคิลง่ายขึ้น	นอกจากนี้ช่วยกันลดการ
ใช ้พล ังงาน	 เช ่น	 ดูแลร ักษาเคร ื ่องปร ับอากาศให้ม ี
ประสิทธิภาพ	
	 ส ่วนภาคธ ุรก ิจควรดำเน ินก ิจกรรมลดก ๊าซ
คาร์บอนฯ	 เช่น	คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม
ไทย	 (Tha i land	 Business	 Counci l	 for	 Susta inab le	
Development:	TBCSD)	เป็นการรวมตัวของ	33	บริษัทใหญ่
ร่วมมือกันทำกิจกรรมลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์	
จากปีที่แล้วรวมกันลดได้	1.3	ตัน	ปีนี้ตั้งเป้าไว้ที่	3	ล้านตัน	
ซึ่งสถาบันฯ	สอนวิธีการนับปริมาณก๊าซที่ลดได้ตามสูตร
เดียวกับ	 IPCC	บางคนก็นำไปขายเป็น	Carbon	Credit	ที่
เกิดจากกลไกพัฒนาพลังงานสะอาด	 (Clean	Development	
Machanism:	CDM)	

	

ทำไมมีบริษัทไทยได้ ใบอนุญาตขายคาร์บอนเครดิต
เพียงไม่กี่ราย 
	 ปัจจุบันมีทำกว่า	 100	 โครงการ	 แต่กว่าจะได้					
ขายจริงไม่ใช่เร ื ่องง่าย	ต้องทำ	 Validation	 โดยบริษัท										
ต่างประเทศ	ซึ่งมีจำนวนน้อยและอาศัยเวลาประมาณ	6	
เดือน-1	 ปีต่อโครงการ	 ถ้ามีข้อร้องเรียนว่ากระทำการ						
ไม่โปร่งใสจะถูกจับแขวนทันที	 เมื่อเสร็จแล้วก็ต้องประเมิน
ความถูกต้องกระบวนการทั้งหมดอีกครั้งก่อนซื้อขายจริง	

	

C
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	 Corporate	Social	Responsibility	 (CSR)	หรือการ

แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ	ยังคงเป็น

สิ่งที่หลายองค์กรอยากทำให้สำเร็จ	ด้วยหวังจะให้เป็น	

CSR	 ของแท้	 หรือ	 ของจริง	 ที ่ไม่ใช่แค่เพียงแค่การ

โฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เท่านั้น		

	 แต่ก็เสมือนเส้นผมบังภูเขา	ที่พบว่างาน	CSR	

มักจะละเลยงานสร้างจากภายในองค์กรก่อน	ซึ่งก็คือ	

“พนักงาน”	พลังหัวหอกสำคัญของงานรังสรรค์สังคม	

ให้สำเร็จลุล่วง	 และเพื ่อหาคำตอบดังกล่าว	 งาน	CSR	

Campaign	 ได้จัดเสวนาเรื่อง	 “CSR	กับการมีส่วนร่วมของ

พนักงานองค์การเภสัชกรรม”	 เมื่อวันที่	 7	มกราคม	2553	ที่	

ผ่านมา	อาจทำให้เห็นภาพและแนวทางเดินต่อไปข้างหน้าได้		

หัวใจ  
CSR เริ่มต้นด้วย  

“พนักงาน”  

	

ISR รหัสนี้ควรมีตั้งแต่เด็ก 
	 “ดร.มีชัย วีระไวทยะ”	อดีตรัฐมนตรี	อดีตวุฒิสมาชิก	ผู้ก่อตั้งสมาคมพัฒนา

ประชากรและชุมชน	องค์กรรณรงค์เรื่องการใช้ถุงยางอนามัย	 และปัจจุบันท่านดำรง

ตำแหน่งประธานและผู้ก่อตั้ง	บริษัท	ธุรกิจเพื่อพัฒนาการศึกษาและชนบท	จำกัด	หรือ	

BREAD	 (Business	 for	 Rural	 Education	 and	Development	Co.,	 Ltd.)	 ได้ถ่ายทอด

ประสบการณ์ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและผู้ตกผลึกทางความคิดด้านการทำกิจกรรมเพื่อ

สังคม	ดร.มีชัย	ชี้ภาพให้เห็นว่า	ทุกครอบครัวควรปลูกฝังรุ่นบุตรหลานให้รู ้จัก	 ISR	

(Individual	 Social	 Responsibility)	 หรือ	 การทำสิ ่งที ่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม	มี									

“จิตสาธารณะ”	 เพราะการอบรมสั่งสอนให้เด็กเห็นคุณค่าของการเป็นผู้ให้	จะเป็น

รากฐานให้สังคมขับเคลื่อนไปสู่ความดีงาม	ที่ไม่ได้เอาผลประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง	

Special
Report �
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คุณภิเศก โพธิ์นคร ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายส่งเสริม
สร้างทุนทางปัญญาและกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารกรุงไทย  

(ขวา)  ดร.มีชัย วีระไวทยะ ประธานและผู้ก่อตั้ง BREAD  
(ซ้าย) คุณสุทธิชัย เอี่ยมเจริญยิ่ง ประธานเครือข่ายธุรกิจ         
เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเอเชีย (ประเทศไทย) 
 

และเมื่อเด็กเหล่านี้เติบโตเป็นผู้ใหญ	่ เขาจะมีใจที่จะร่วม

และช่วยทำให้สังคมดีขึ้น	แม้แต่การทำธุรกิจก็จะดำเนิน

การด้วยความสง่างาม	 เพราะไม่ใช่เน้นการทำกำไรเพียง

อย่างเดียว		

	

สำหรับประ เภทของกิจกรรม CSR 
สามารถแบ่งได้เป็น  
	 1.	กิจกรรมในรั้วบริษัท	 เช่น	ธรรมมาภิบาลใน

องค์กร	 การให้เกียรติสตรีในองค์กร	 การดำเนินธุรกิจ	

อย่างเป็นธรรม	การใส่ใจผู้บริโภค	การมีกิจกรรมสำหรับ								

พนักงาน		

	 2.	กิจกรรมรอบรั้วบริษัท	เช่น	การทำกิจกรรมกับ

ชุมชนรอบองค์กร	 แต่ไม่ใช่ทำเพื ่อไม่ให้ชุมชนต่อต้าน

โครงการขององค์กรที่จะไปลงทุน	 อย่างเช่น	 กรณีของ							

โรงไฟฟ้าหลายแห่ง	

	 3.	กิจกรรมนอกรั้วบริษัท	 รูปแบบเดิมอาจเป็น

ลักษณะของการทำสังคมสงเคราะห์	 แต่ในที่สุดแล้วควร

ทำให้เกิดความยั่งยืนต่อพื้นที่นั้นๆ	 เช่น	การสร้างองค์กร

ประชาชนให้เข้มแข็ง	การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ให้มี

รายได้	ทักษะธุรกิจในชุมชน		

	 4.	กิจกรรมเพื่อกระตุ้นจิตสำนึก	

	 5.	กิจกรรมโดยการจัดตั้งบริษัทธุรกิจเพื่อสังคม	

โดยนำกำไรมาสำรองใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ	เหมือน

อย่างที่	 BREAD		ดำเนินการอยู่	 ในการจำหน่ายสินค้า

และบริการ	 เช่น	“ข้าวโรงเรียน”	ภายใต้สโลแกน	“ข้าว

ทุกคำ เพื่อสร้างเด็กดีและขจัดความยากจน”	 ซึ ่ง					

ไม่เพียงแต่ทำให้ชุมชนมีรายได้เท่านั้น	แต่ยังเป็นรายได้	

ส่วนหนึ ่งที ่จะมาสนับสนุนการเรียนการสอนโรงเรียน						

ลำปลายมาศ	จังหวัดบุรีรัมย์	ที่คุณมีชัย	จัดตั้งขึ้นเมื่อปี	

2546	 โดยมีมูลนิธิเจมส์คลาร์คแห่งประเทศอังกฤษ	 เป็น			

พนักงานบางจากเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมกับ
บริษัทฯ 
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ผู้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างและการ

ดำเนินการ	 สำหรับนักเรียนชั ้นอนุบาลถึงชั ้น

ประถม	

	 “องค์กรต่างๆ สามารถเลือกทำ CSR  

ได้หลายประเภท แต่อย่าลืมหัวใจสำคัญ คือ       

พนักงาน เพราะในเมื่อพนักงานคือพลังที่ทำให้

บริษัทประสบความสำเร็จ มีกำไรในการทำธุรกิจ

ได้ ก็สามารถทำให้ CSR ขององค์กรสำเร็จได้ 

เช่นกัน” คุณมีชัย	กล่าวให้สัมภาษณ์หลังการ

เสวนา	

	 นอกจากความคิดเห็นของคุณมีชัยแล้ว	

งาน	CSR	Campaing	 ในครั้งนี้ยังได้นำเสนอกรณี

ศึกษาของ	 2	 องค์กรที ่ทำ	 CSR	 ได้สำเร็จโดย				

ต้ังต้นจากพนักงาน	คือ	บริษัทบางจากปิโตรเลียม	

จำกัด	(มหาชน)	และธนาคารกรุงไทย	

	

CSR บางจาก-“การทำดี ก็คือ 
การทำงาน” 
	 “การทำดีก็คือ การทำงานเช่นกัน”	คุณ

ศศมน  ศุพุทธมงคล	ผู้จัดการกิจการสัมพันธ์	

บริษัทบางจากฯ	 เริ่มต้นด้วยประโยคที่แสดงถึง

ความหมายได้อย่างชัดเจน	ว่า	CSR	คือสิ่งสำคัญ

สำหรับทุกคน	และการที่พนักงานร่วมสนใจใน

กิจกรรมต่างๆ	 เป็นอย่างมาก	และอย่ามองแบบ

อคติว่า	พนักงานอาศัยกิจกรรมของ	CSR	 เพื่อ

เลี่ยงการทำงาน	ซึ่งชาวบางจากทั้งฝ่ายบริหาร

และพนักงานทุกคน	มีความเข้าใจตรงกันใน					

เรื่องนี้			

	 “พน ักงานของบางจากฯ ท ุกคนม ี      

ส ่วนร ่วมในก ิจกรรม CSR  ของบางจากฯ”							

คุณศศมน	กล่าว	

	 วิธีการของบางจากในการดึงพนักงานมาเป็นพลังได้

สำเร็จนั้น	มาจากข้อแรกคือ	1.	ผู้บริหารระดับสูงร่วมคิดร่วมทำ

อย่างเต็มตัวและสนับสนุนเต็มที ่	 2.	 การชื ่นชมและขอบคุณ					

พนักงาน	ส่วนหนึ่งคือระบบการประเมินผลงานของพนักงาน					

แต่ละปีนั้น	หากใครมีส่วนร่วม	CSR	ของบริษัทเพียง	4	ครั้งก็					

จะได้คะแนนประเมินเพิ ่มสูงสุด	 2%	แต่ถึงกระนั ้นพนักงาน

จำนวนมากก็ร่วมนับสิบครั้งหรือสูงสุดถึง	 24	ครั้ง	แม้เขาจะได้

เพียง	2%	ก็ตาม	และ	3.	การมีสื่อ	เช่น	เสียงตามสายในองค์กร

หรือ	 Internet	 เพื่อสื่อสารกิจกรรมต่างๆ	 ให้พนักงานได้ทราบ								

อย่างทั่วถึง	

	 “ในการขับเคลื ่อนการดำเนินธุรกิจให้เติบโตควบคู ่      

ไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมนั้น พนักงานจะเป็นปัจจัยสำคัญ ซึ่ง

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีวัฒนธรรมของพนักงาน คือ ‘การเป็น     

คนดี มีความรู้ เป็นประโยชน์’ ดังนั้นไม่เพียงจะต้องมีความ     

รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้

พนักงานได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และเวลาทำประโยชน์ต่อ

ชุมชนและสังคมด้วย” 

	 นั ่นคือ	 ข้อความที่พนักงานของบางจากคุ้นเคยและ

เข้าใจตรงกันซึ่งเชื่อมโยงกระบวนการธุรกิจและความรับผิดชอบ

ต่องสังคมไว้เป็นเนื้อเดียวกัน	ซึ่งส่วนหนึ่งที่นำมาสู่	CSR	โดดเด่น	

	

พิธีเปิดงาน GPO CSR  
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	 4.	มิติด้านกีฬา	 เช่น	การจัดการฝึกสอนฟุตบอล

แก่	บุตรพนักงาน	และลูกค้า	เป็นต้น	

	 ทั้ง	4	มิติอยู่ภายใต้หลักการดำเนินงาน	4	ด้าน			

	 1.	 เป็นโครงการที่ทำอย่างต่อเนื่อง	 2.	มีความ

เชื่อมโยงกัน	 เพื่อให้เห็นผลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น	 3.	การมี

ส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ	4.	การสร้างพันธมิตร	เพื่อ

ให้การดำเนินงานมีพลัง	

	 พนักงานกรุงไทยยังได้รับการปลูกฝังในเรื่องของ	

CSR	อย่างทั่วถึง	 แม้กระทั่งในสาขาต่างๆ	ของธนาคาร							

ที่กรุงไทยต้องการบริการประชาชนอย่างทั่วถึง	 เช่น	กรณี

ของผู้สูงอายุ	 หรือผู ้พิการที่อาจเดินทางเข้ามาภายใน

สาขาธนาคารไม่สะดวก	 บางสาขาพนักงานจึงจัดให้

บริการในชั้นล่างเพิ่มเติมด้วย	

	 “เราต้องการให้สาขาทั่วประเทศไม่ใช่แค่บริการ

ลูกค้า รับฝาก ถอนเงิน เรารู ้ว่ามีลูกค้าที่มาใช้บริการ

หลากหลาย ซ ึ ่งเราต ้องปลูกฝ ังพนักงานให้บร ิการ

ประชาชนอย่างทั่วถึง เช่นเดียวกับงาน CSR ที่เราต้อง

ปลูกฝัง โดยให้พนักงานมีอิสระที่จะเลือกทำ จึงจะทำให้ 

CSR ขององค์กรทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็น CSR 

อย่างแท้จริง”	คุณภิเศก	กล่าวปิดท้าย	

	

บทสรุป 
	 CSR	 จึงไม่ใช่แค่กิจกรรมการแจกสิ่งของแล้ว				

ทำภาพข่าวแจก	 เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรเท่านั้น	 แต่

เป็นกระบวนการขับเคลื่อนที่ต้องทำอย่างจริงจัง	 และ

จริงใจ	ตั้งแต่องค์ประกอบภายในองค์กร	คือ	พนักงาน	

ทุกระดับ	 อันเป็นหัวใจสำคัญที ่จะทำให้งาน	 CSR	 ที ่

ประสบความสำเร็จ	

� มิติ CSER กับกรุงไทย 
	 คุณภิเศก โพธิ์นคร	 	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส	

ผู ้บร ิหารฝ่ายเสริมสร้างทุนทางปัญญาและกิจกรรม					

เพื่อสังคม	ธนาคารกรุงไทยสหรือเคทีบี	กล่าวว่าสำหรับ

ชาวกรุงไทยแล้วเรียกงาน	CSR	ว่าเป็น	CSER	 (Corporate	

Social	and	Environment	Responsibility)	ที่ปลูกฝังพนักงาน

ให้เห็นว่า	 CSR	 เป็นกิจกรรมพิเศษเพื ่อสังคม	สมเหตุ					

สมผล	และพนักงานอาสาทำด้วยใจ	 เช่น	มีการตั้งชมรม	

“เคทีบี จิตอาสา”	 โดยมีพนักงานที ่ร ่วม	 CSER	 ของ

ธนาคารประมาณ	1,000	คน	ครอบคลุมงาน	4	มิติ	คือ	

	 1.	ด้านการศึกษา	นอกจากสนับสนุนอุปกรณ์

การเรียนแล้ว	อาสาสมัครจากธนาคารยังเข้าไปช่วยวาง

ระบบ		

	 2.	ศิลปวัฒนธรรม	เช่น	การจัดแสดงงานศิลปะ	

	 3.	 สังคมและสิ่งแวดล้อม	 เช่น	 โครงการ	 KTB	

Growing	Green	อาคารประหยัดพลังงาน	 C

(ซ้าย) นพ.วิชัย โชควิวัฒน ประธานคณะกรรมการบริหาร องค์การ
เภสัชกรรม (ขวา)  ประสาร มฤคพิทักษ์ สมาชิกวุฒิสภา 
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	 SVN VISIT ครั้งที่ 4 ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 

มกราคม เป็นการเดินทางดูงานในหลายพื้นที่ของ

เชียงใหม่ โดยสถานที่แห่งแรกที่จะศึกษาดูงาน CSR คือ 

เทศบาลอำเภออมก๋อย เพื่อเข้าฟังในรายละเอียดของ

โครงการต่างๆ โดย คุณบุญตา ใจเย็น นายกเทศบาล

ตำบลอมก๋อย  เป็นผู้บรรยาย ถึงแนวทางการอนุรักษ์

ต้นน้ำอมก๋อย ด้วยการส่งเสริมอาชีพแก่ชาวไทยภูเขา

เพื่อลดการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำ 

	 เมื่อเสร็จสิ้นการบรรยายและซักถาม

เร ียบร ้อยแล ้ว	 สมาช ิก	 SVN	 เด ินทางไป								

ยังไร่กาแฟในโครงการการปลูกกาแฟพันธุ ์								

อาราบิก ้าในพื ้นที ่ เขตปฏิรูปที ่ด ิน	 อำเภอ

อมก๋อย	จ.เชียงใหม่	ซึ่ง	บริษัท	วีพีพี	โปรเกรส-

ซิฟ	จำกัด	ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการ					

ส ่งเสร ิมเกษตรกรชาวเขาปลูกกาแฟ	 เพื ่อ									

ลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและการทำลาย

พื ้นที ่ป่าต้นน้ำของชาวไทยภูเขา	 งานนี ้คุณ						

วีระเดช	สมบูรณ์เวชชการ	กรรมการผู้จัดการ	

เป็นผู้นำชมวิธีการปลูกกาแฟและเยี่ยมชาวเขา							

เผ่ามูเซอที ่เข ้าร ่วมโครงการ	 ตลอดจนการ

ดำเนินกิจกรรม	CSR	ของบริษัทฯ	ที่มุ่งเน้นการ

มีส ่วนร่วมของทุกหน่วยงานเพื ่อให้ช ุมชน

สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน	

(จากซ้าย) คุณสุทธิชัย เอี่ยมเจริญยิ่ง ประธานเครือข่ายเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม   
เอเซีย (ประเทศไทย) คุณวีระเดช สมบูรณ์เวชชการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีพีพี 
โปรเกรสซิฟ จำกัด คุณบุญตา ใจเย็น นายกเทศบาลตำบลอมก๋อย 

คุณวีระเดช สมบูรณ์เวชชการ 

ชมกระบวนการผลิตกาแฟ 
 

SVNvisit
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คุณสุรสีห์-คุณถนอมวรรณ โกศลนาวิน 
 

 พระถนอมสิงห์ สุโกสโล 

เวทีสนทนาธรรมและปัญหาสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเชียงใหม่ 

	 หลังจากเยี่ยมชมพื้นที่ปลูกกาแฟเรียบร้อยแล้ว	สมาชิก

เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมฯ	ได้พบปะกับบุคคลในภาคส่วนอื่นๆ	

ทำให้เข้าใจในปัญหาบางส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่กำลังประสบอยู่	

รวมทั้งได้ข้อคิดจากการสนทนาธรรม	ดังนี้	

	 -	 แลกเปลี ่ยนความคิดเห็นกับตัวแทนองค์กรพัฒนา

เอกชน	(NGO)	ที่แม่ริม	โดยมีครอบครัวคุณสุรสีห์-คุณถนอมวรรณ	

โกศลนาวิน	 เอื้อเฟื้อและอำนวยความสะดวกในเรื่องที่พักเป็น

อย่างดี	การแลกเปลี่ยนครั้งนี้นำโดยคุณชัชวาลย์	ทองดีเลิศ	และ

คุณมนตรี	จันทวงศ์	ตัวแทนคณะกรรมการประสานงานองค์กร

พัฒนาเอกชนภาคเหนือ	 ได้เล่าถึงปัญหาพื ้นฐานของพื ้นที ่				

ภาคเหนือคือ	 เรื ่องที่ดินทำกิน	 ว่าชุมชนไม่ได้รับสิทธิเข้าร่วม								

ตัดสินใจกับภาครัฐในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่า	 นอกจาก

ปัญหาพื้นที ่ป่าแล้วยังมีปัญหาอื่นๆ	 อีกคือ	 ความคับคั่งและ

สภาพสิ ่งแวดล้อมในตัวเมืองเชียงใหม่ที ่คล้ายกรุงเทพฯ	 ซึ ่ง				

ชาวเชียงใหม่ไม่ต้องการให้เมืองที ่อุดมด้วยมรดกวัฒนธรรม					

อันเก่าแก่จะเสื่อมโทรมเหมือนเมืองใหญ่อื ่นๆ	 ดังนั้น	 จึงควร							

จัดแผนแม่บท	 “จังหวัดเชียงใหม่จัดการตัวเอง”	 ด้วยการ

รวบรวมความคิดเห็นของคนในทุกสาขาวิชาชีพมานำเสนอว่า

ต้องการเห็นเชียงใหม่แบบใดในอนาคต	และใช้แผนดังกล่าวนี้

เป็นแนวทางในการพัฒนา	นอกจากการนำเสนอภาพรวมแล้ว							

วงสนทนายังได้สะท้อนถึงปัญหาการทำงานขององค์กรพัฒนา

เอกชน	ซึ่งพบว่ากำลังประสบปัญหากับการขาดงบประมาณที่	

จํากัด	อย่างไรก็ตามคนทำงานยังคงมุ่งมั่นทำงานต่อไปแม้จะ

ปราศจากรายได้ก็ตาม		

	 -	ฟังธรรมจากพระถนอมสิงห์	 สุโกสโล	วัดญาณสังวร	

แนะนำวิธีปฏิบัติตนในฐานะมนุษย์	 5	ข้อ	คือ	ศรัทธา	ศีล	สุตะ	

(การฟัง)	จาคะ	(การบริจาค)	และปัญญา	เพื่อให้ความเป็นมนุษย์

สูงๆ	ขึ้น	นอกจากนี้ท่านยังได้สะท้อนให้เห็นว่า	แม้การมีทรัพย์	

มากไม่ได้หมายความว่าจะมีความสุข	 เพราะวัตถุเป็นความสุข	

ชั่วคราวเท่านั้น	หากแต่หน้าที่ของการเกิดเป็นมนุษย์คือ	การ						

ยกระดับตนให้สูงๆ	ขึ้น	ด้วยการทำความดี	 โดยใช้ปัญญาในการ

แก้ปัญหาที่แท้จริง	
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รื้อฝายพญาคำ 

	 สถานที ่ส ุดท้ายของ	 SVN	 VISIT	 ครั ้งนี ้จบที ่การพบปะกับ

ศาสตราจารย์เฉลิมพล	แซมเพชร	ประธานภาคีคนฮักเจียงใหม่และ							

ผู้นำกลุ่ม	ณ	ฝายพญาคำ	 เพื่อสะท้อนปัญหาการพัฒนาเมืองที่ไม่เข้าใจ

รากเหง้าของภูมิปัญญาท้องถิ่น	ปัญหาดังกล่าวคือ	จังหวัดพยายามรื้อ

ฝายพญาคำเพื่อผลักดันโครงการสร้างฝายถาวรซึ่งมีลักษณะโครงสร้าง

เหมือนเขื่อนมีประตูปิด-เปิดน้ำ	 โดยให้เหตุผลว่าเขื่อนจะช่วยป้องกัน					

น้ำท่วมและน้ำแล้ง	แต่ชาวเชียงใหม่กลับเห็นว่า	การสร้างเขื่อนไม่ใช่					

การแก้ไขที่ถูกจุด	 เพราะปัญหาที่แท้จริงคือ	การสร้างอาคารบ้านเรือน					

ที ่ปิดทางระบายน้ำและรุกล้ำลำน้ำ	 และยังพบว่าแผนดังกล่าวไม่ได้

ทำการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	(EIA)	มาก่อน	อย่างไรก็ตาม	แม้

โครงการสร้างเขื่อนจะถูกระงับไปแล้ว	แต่ก็เป็นการชั่วคราว	และภาครัฐ

รอคอยจังหวะและช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อสร้างเขื่อนขึ้นมาอีก	ดังนั้น	

กลุ่มภาคีคนฮักเจียงใหม่จึงเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนหันมาใส่ใจปัญหา

และร่วมกันหามาตรการเลิกล้มโครงการสร้างเขื่อนอย่างถาวร	

ศาสตราจารย์เฉลิมพล แซมเพชร  
ประธานภาคีคนฮักเจียงใหม่ 

C

ฝายพญาคำ 

หนึ่งในผู้นำ คนฮักเจียงใหม่ 

��
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TAKE
a

		 ในขณะที่กำลังนั่งจมปลักอยู่กับการเขียนรายงานฉบับสำคัญ	

บ่ายวันหนึ่งช่วงใกล้วันปีใหม่ลูกก็จัดแจงจับตัวใส่รถให้ไปดูหนังสามมิติ

เรื่องอวตารด้วยคำบอกสั้นๆ	ว่า	“แม่ต้องดูหนังเรื่องนี้”	 โดยไม่ยอมเล่า

อะไรเลย	หลังจากโยนเราเข้าโรงหนังไปพร้อมเพื่อนอีกสองคน	 เจ้าลูก					

ตัวแสบก็หอบหนังสือการ์ตูนไปนั่งอ่านรออยู่ร้านกาแฟแถวๆ	หน้าโรง	

	 ระหว่างเดินออกจากโรงหนังก็คุยกับเพื่อนอีกสองคนว่า	 คนอื่นๆ	

เขาดูหนังเรื่องนี้แล้วคิดอะไรกัน	และคนสร้างเขาคิดอะไรที่มากกว่าความ

จงใจสร้างหนังทำเงินด้วยความสนุกตื่นเต้นเร้าใจ	โดยใส่ความทันสมัย

ด้วยเทคนิคตระการตาเข้าไปเพื่อให้โดนใจคนรุ ่นใหม่	 ส่วนด้านแง่มุม	

ความคิดที่เกาะกระแสสังคมและสิ่งแวดล้อม	มันเป็นเพียงกลยุทธ์เพื่อ												

ตอบรับตลาดที่หลากหลายไปพร้อมกัน	หรือผู้สร้างจงใจใส่เข้าไป	แต่ไม่	

ว่าจะอย่างไรก็ต้องขอชมว่าเก่ง	 เพราะหลังจากนั้นไม่นานข่าวคราวการ							

วิพากย์วิจารณ์หนังเรื่องนี้ก็ก้องกังวานไปทั่วโลก	แม้ว่าจะมีงบการตลาด	

150	ล้านอัดฉีดลงไปด้วยก็ตาม		

	 เมื่อไปอ่านเบื้องหลังการทำงานของผู้สร้างหนังจึงเริ่มเข้าใจมาก

break
คนนอกลู่ 

A V A T A R
“เมื่อเรากำลังคิดอะไรสักเรื่องอยู่ ในใจมักเกิดมุมมองที่ เชื่อมโยงระหว่าง

เรื่องที่เห็นกับสิ่งที่กำลังครุ่นคิดอยู่นั้นเสมอ ทำให้การเข้าไปรู้เห็นสิ่งเดียวกัน

ของคนที่มีมุมคิดต่างกันย่อมสะท้อนภาพที่เห็นออกมาไม่เหมือนกัน” 

ในแง่มุม CSR 

ขึ้น	 เรอนัลโดใช้เวลาเพียง	2	สัปดาห์	

ในการเขียนบทภาพยนตร์เรื ่องอวตาร	

ตั้งแต่	พ.ศ.	2537	ก่อนที่จะลงมือสร้าง

หนังที ่ทำเงินมหาศาลเรื ่องไททานิค	

เท่ากับอวตารต้องใช้เวลาเดินทางถึง		

15	ปี	 กว่าจะมาถึงสายตาคนดู	 ด้วย				

งบประมาณสร้างกว่า	200	ล้านเหรียญ	

(นัยว่าจ่ายจริงกว่า	 300	ล้านเหรียญ		

ไม่รวมค่าการตลาด)		

	 ฉากความจำยอมของนักวิชา-

การที่มีต่อธุรกิจผู้ให้ทุน	 ในการเร่งรัด

เข้ายึดพื ้นที ่จากชาวชุมชนน่าจะเป็น	

มุมสะท้อนความในใจของเรอนัลโด					

ในฐานะผู้สร้างภาพยนตร์ที่ต้องประสบ

กับการบีบคั้นของแหล่งทุนทำให้ต้อง
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ต่อรองขยายเวลาและเพิ่มเงินทุนเพื่อให้

ได้ภาพยนตร์คุณภาพตามที่ตนวาดหวัง

ไว้	 ได้แสดงความมั ่นคงในจุดยืนและ

รักษาศักดิ์ศรีของผู้สร้างภาพยนตร์ระดับ

ฝีมือ	 ด้วยการยืนหยัดฟันฝ่าอุปสรรค					

เพื ่อให้ได้หนังคุณภาพ	 ซึ ่งรางวัลแห่ง

ความมุ ่งมั ่นที ่ได้ร ับนั ้นก็งดงามคุ ้มค่า	

เป็นการแสดงถึงความเป็นมืออาชีพที่ไม่

ยอมจำนนต่อนายทุนเสียทุกเรื่องไป			

	 องค์ประกอบของภาพยนตร์เรื่อง

อวตารเริ่มที่องค์กรธุรกิจมีความต้องการ

สินแร่ราคาสูงใต้ผืนดินที่ชุมชนท้องถิ่น

ของหลายองค์กรธุรกิจที ่ใช ้คำ	 CSR	 แบบมือถือสากปากถือศีล)										

นักวิชาการจึงสร้างนักชุมชนสัมพันธ์ขึ ้นด้วยการใช้เครื ่องมือทาง

วิทยาศาสตร์ที่สามารถเลียนแบบเทคนิคการใช้พลังทางจิตวิญญาณ

หรือการถอดจิตเปลี่ยนร่างตามแบบของนักพรตโบราณ*	 โดยแฝงตัว

เข้าไปในชุมชนอย่างกลมกลืนเสมือนเป็นพวกเดียวกับคนท้องถิ่นเพื่อ

ล้วงความลับของชาวชุมชนส่งให้กับนักวิทยาศาสตร์	นายทุน	และ					

นายทหารผู้กระหายสงคราม		

	 เมื ่อนักวิทยาศาสตร์และนักชุมชนสัมพันธ์เข้าไปคลุกคลี					

กับชาวชุมชนจึงค่อยๆ	บังเกิดความดื่มด่ำกับธรรมชาติ	วิถีชีวิตและ

วัฒนธรรม	ประกอบกับได้สัมผัสมิติอันละเอียดอ่อนทางจิตใจของคน

พื้นถิ่น	 ได้เห็นถึงความเคารพในธรรมชาติทั้งต้นไม้และสัตว์ของคนใน

ชุมชนที่มีวิธีการรักษาสมดุลในการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน	 โดยไม่มี

อุปนิสัยเบียดเบียน	ทำให้จิตใจของนักวิชาการเปลี่ยนไป	 เริ่มแลเห็น

คุณค่าของการดำรงอยู่ตามแบบฉบับของชาวชุมชนว่าเป็นสิ่งสวยงาม

และเป็นวิวัฒนาการในการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตขั้นสูง	 เป็นความ

พิเศษที่หาได้ยากและเป็นข้อมูลใหม่ทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ	

	 ขณะเดียวกันเราจะเห็นซีกตรงข้ามระหว่างกองกำลังทางทหาร	

กับพลังความร่วมมือของชาวชุมชน	ระหว่างปืนกับธนู	 รถถังกับม้าป่า	

เครื ่องบินกับนกยักษ์	 ความเจริญและเครื ่องมือทางวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีที่ยุ ่งยากซับซ้อนกับความละเอียดลึกซึ้งแต่เรียบง่ายทาง

ธรรมชาติที ่อ ุดมด้วยความอ่อนโยน	 และสายสัมพันธ์ที ่ เช ื ่อมจิต

วิญญาณผ่านอวัยวะของต้นไม้และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ	ในการรักษาความ

ดั้งเดิมตั้งถิ ่นฐานอยู่	 ธุรกิจเป็นผู้ให้ทุน

สนับสนุนทางวิชาการ	ทางสังคมและกอง

กำลังทหาร	 เพื่อร่วมกันกำจัดชนพื้นเมือง

ให้ออกจากพื้นที ่	 ภายหลังจากที ่ได้รับ

ความล้มเหลวในการใช้เครื ่องมือด้าน

สังคมสงเคราะห์ด้วยการหยิบยื ่นการ

ศึกษาให้แก่เด็กๆ	 แต่ก็ไม่อาจจะช่วย

ทำให้การเจรจาขอให้ชาวชุมชนยินยอม

ย้ายถิ่นฐานออกไปจากพื้นที่ประสบความ

สำเร็จ	 (เช่นเดียวกับการตีความที่	 CSR	

*เรอนัลโดศึกษาเรื่องอวตารนี้จากความเชื่อของฮินดู ด้วยความลงตัวตามศัพท์คำว่า อวตาร หรือ Avatar ต่างมีรากศัพท์มาจากภาษาฮินดูเช่นเดียวกัน ทำให้

ชื่อภาพยนตร์นี้ขายได้ทั้งในประเทศโลกตะวันออกและตะวันตกอย่างง่ายดาย  
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เป็นหนึ่งเดียวของชีวิตกับธรรมชาติที่ตั้งใจประคองสมดุล

ของการอยู่ร่วมกันด้วยชุดความเชื่อที่เสมือนเหนือจริง	

	 เมื ่อนักวิชาการและนักชุมชนสัมพันธ์	 รับใช้

ระบบธุรกิจที่มุ่งประกอบการเพียงเพื่อผลกำไรสูงสุดและ

เพิกเฉย	หรือยอมจำนนต่อวลีที่ผู้สนับสนุนทุนจากภาค

ธุรกิจกล่าวว่า	“การฆ่าชาวพื้นเมืองเป็นสิ่งเลวร้ายแต่     

ส่ิงท่ีผูถื้อหุ้นเกลียดคือผลประกอบการท่ีแย่ลง”	การมุ่งแต่

จะสร้างผลงานทางวิชาการใหม่ๆ	มากเสียจนไม่คำนึงถึง

ศักดิ ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที ่เกี ่ยวข้องและความไม่

ชัดเจนในคุณธรรมจริยธรรมบนจุดยืนทางวิชาการ	ทำให้

การร่วมมือกันระหว่างนักวิชาการและนักชุมชนสัมพันธ์

ที่ต่างยอมให้ตนถูกใช้เป็นเครื่องมือนำทางเข้าไปทำลาย

ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างโหดร้ายทารุณ	และกว่าที่	

นักวิชาการและนักชุมชนสัมพันธ์จะคิดได้ก็สายเสียแล้ว								

	 ลำพังผู้ประกอบการธุรกิจไม่มีทางดำเนินงาน

งานนี้ได้สำเร็จหากปราศจากความร่วมมือของทหาร		

นักวิชาการ	และนักชุมชนสัมพันธ์	การมี	CSR	หรือความ

รับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบธุรกิจผูกขาดไม่อาจ

เกิดขึ้น	ตราบที่เงินซื้อผู้มีความรู้	ความเชี่ยวชาญและซื้อ

กำลังอำนาจรัฐได้			

	 จากแนวคิดดังกล่าวเราสามารถประมวลเป็น

ภาพสามเหลี ่ยมทำลายสังคมและสิ ่งแวดล้อม	ทั ้งที ่

ปรากฏในภาพยนตร์อวตารและชีวิตจริงตามสภาพสังคม

ในปัจจุบันภาพการรุกรานชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างหยาบคายนี้	 ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ทั ่วไปโดยมี

ความรู้ทางวิชาการเป็นพื้นฐาน	มีรายได้เป็นรางวัลและ

เงินค่าตอบแทนสำหรับทุกคน	ยกเว้นคนท้องถิ่นและ

ทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องเป็นฝ่ายสูญเสียหรือจำต้อง

เสียสละทุกครั้งที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจในทุกยุค

ทุกสมัย	เป็นสงครามยุคใหม่ในการแย่งชิงทรัพยากรที่จะ	

ยืดเยื้อไปอีกยาวนานและรุนแรงขึ้นทุกวัน	ตราบที่ระบบ

คิดมากสุดรวยสุดของกลุ่มทุนยังไม่เปลี่ยนแปลงไปสู่	

การกระจายแบ่งปันทรัพยากรที่เป็นธรรมและรู้จักคำว่า

พอกันซะที															

	 ภาพจริงของอวตารในโลกปัจจุบัน	ก็ไม่ต่างจาก

การรุกรานด้วยการลงทุนของธุรกิจขนาดใหญ่ในประเทศ

และธุรกิจข้ามชาติ	 ซ ึ ่งส ่วนใหญ่จดทะเบียนอยู ่ใน

ตลาดหลักทรัพย์ทั ่วโลก	บริษัทเหล่านั ้นกระทำต่อ					

ประเทศเล็กๆ	 ตลอดยุคล่าอาณานิคมทางเศรษฐกิจ	

เรื่อยมา	จนก่อให้เกิดการต่อสู้ของชาวชุมชนทุกหย่อม

หญ้าอย่างไม่จบสิ้น	

	 บทสรุปสำหรับ	CSR	ของภาพยนตร์อวตารบอก

ให้รู้ว่าความรับผิดชอบต่อสังคม	 ไม่สามารถเกิดขึ้นเอง

โดยปราศจากการสนับสนุนจากพลังสังคม	ทั ้งด้าน	

ความรู้	การบังคับใช้กฎระเบียบ	และการควบคุมการใช้

อำนาจที่เหมาะสมของทุกภาคส่วน	 และหน้าที่ในการ

ทำให้เกิด	CSR	ขึ้นในสังคมนั้น	มิใช่ปล่อยให้อยู่ในมือผู้มี

อำนาจสูงในองค์กรเท่านั้น	แต่อยู่ที่การมีส่วนร่วมของ				

ทุกคน	 และการรวมตัวกันของ	 “ประชาชน”	 หร ือ									

“ผู้บริโภค”	 ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีอำนาจสูงสุดอย่างแท้จริง		

แต่ก็มักเพิกเฉยไม่ยอมใช้อำนาจของตนอย่างจริงจัง	

เพื ่อตีกรอบผู้ประกอบการธุรกิจมิให้เพิกเฉยในความ					

เงินทุนกำไร	

ธุรกิจ	(ผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้น	พนักงาน)	

วิชาการ	สื่อสารสาธารณะ	ชุมชนสัมพันธ์	

การเมือง	กำลังอาวุธ	

เงิน	

ความรู้/เทคโนโลยี	

อำนาจ/กำลัง	
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	 ความสำคัญของการขับเคลื่อนความรับผิดชอบ

ต่อสังคมหรือ	CSR	ขององค์กรธุรกิจขนาดใหญ่อยู่ที่ตัว		

ชี้วัดหรือการสร้าง	KPI	สำหรับผู้บริหาร	หากวัดความ

สำเร็จที่ผลกำไรสูงสุดแต่เพียงอย่างเดียว	 ปฏิบัติการ	

CSR	ที่แท้จริงอย่างครบด้านย่อมไม่ได้รับการบรรจุลงใน

จิตใจผู้บริหารและพนักงาน	คือ	จะไม่มีสาระสำคัญของ	

CSR	บรรจุอยู่ในแผนงานอย่างแท้จริง	จะมีเพียงกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์หรือ	PR	ที่เรียกชื่อเทห์ๆ	ว่า	CSR	เท่านั้น		

	 CSR	ขององค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ต้องถูกควบคุม

ด้วยผู้บริโภคและผู้ถือหุ้น		

	 CSR	ขององค์กรธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กต้อง

สร้างจากจิตสำนึกของผู้ประกอบการ	ที่กำหนดไว้ใน

คุณค่าร่วมกันขององค์กร	ที่เรียกว่าค่านิยมหรือ	Core	

value		

	 ประสิทธิผลของการทำ	CSR	มิได้เกิดจากการรอ

คำสั่งของผู้บริหาร	 แต่คือการทำให้มีส่วนร่วมจากทุก	

ภาคส่วนของทุกคนในองค์กรและมีการกำกับของคนใน

สังคมอย่างใกล้ชิด	และประการสำคัญคือการมีธรรมาภิ

บาล	 (CG)	ของคนในภาครัฐและนักวิชาการ	สื่อมวลชน	

และคนทำงานด้านสังคมควบคู่ไปด้วยเสมอ		

	 “การต่อสู้แย่งชิงทรัพยากรระหว่างภาคธุรกิจ

กับชุมชนไม่จำเป็นต้องจบด้วยความพังพินาศของทั้ง

ธรรมชาต ิและองค ์กรท ุน หากสามารถแยกสลาย       

ความยึดโยงกันของสามเหลี่ยมทำลายล้างสังคมและ 

สิ่งแวดล้อมข้างต้นลงได้” 		

รับผิดชอบต่อสังคม	หรือปล่อยปละละเลยให้มีการ

ละเมิดสิทธิชุมชนและสิทธิมนุษยชน	สังคมจะต้องมี

มาตรการที่ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถกระทำผิด

ต่อสังคม	 และสิ ่งแวดล้อมด้วยการกล้าแสดงพลังผู ้

บริโภคหรือ	กล้าปฏิเสธอย่างพร้อมเพรียงกัน		

	 ดังเช่นกรณีตัวอย่าง	บริษัทน้ำดำแบรนด์ดังไป

ลงทุนในประเทศอินเดีย	แล้วก็ไปแย่งชิงน้ำที่ชาวนาต้อง

ใช้ปลูกข้าวเพื่อผลิตน้ำดำแบรนด์ดังของตน	ชาวนาจึง

ไปขอเจรจากับตัวแทนผู้บริหารบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งนั้น	

ผู ้บริหารที่นั ่นถามว่า	“คุณรู้ไหมว่าบริษัทนี้เป็นใคร”	

และปฏิเสธคำร้องขอใดใด	ชาวนาอินเดียผู้นั้นกลัดกลุ้ม

เพราะไม่มีน้ำทำนาจึงเข้าไปในอินเทอร์เน็ต	 (ความโชคดี

ด้านภาษาที่เป็นเมืองขึ้นอังกฤษมาก่อน)	 ค้นหาข้อมูล

ของบริษัทแห่งนี้	และเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น	บ่นๆๆ	ไปบน

อินเตอร์	ปรากฏว่ามีนักศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

หลายสิบสถาบันท ี ่ ได ้อ ่านและส ื ่อสารก ันบนโลก											

อินเทอร์เน็ต	ต่างร่วมใจกันประท้วงห้ามมิให้น้ำดำยี่ห้อ

ดังกล่าววางจำหน่ายในรั้วมหาวิทยาลัยหลายสิบแห่ง

พร้อมกัน	ผลปรากฏว่าผู้บริหารที่อินเดียต้องเป็นฝ่าย

เดินไปพบชาวนา	“ฉันเป็นเพื่อนคุณนะมีอะไรพูดกันได้”  	

ตัวอย่างของการรวมตัวกันนี้อยู่ในทำนองเดียวกับชน

เผ่าเล็กๆ	ที่เข้ามาช่วยกันร่วมแรงต่อสู้กับทหารที่รุกราน

ชนเผ่าเพื่อนบ้านของตนจนได้รับชัยชนะในที่สุด	อวตาร

จบลงแบบให้ชุมชนได้รับชัยชนะเพราะต้องการให้กำลัง

ใจและไม่ทำร้ายคนดูด้วยความจริงที่มากเกินไปกว่านี้	

แม้ว่าในโลกของความจริงชัยชนะแบบนี้มีน้อยกว่าความ

พ่ายแพ้เสมอมาก็ตาม													

C
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