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นี้ เป็นตัวอย่างค่าจ้างแรงงาน

มาตรฐานฝมีอืทีก่ระทรวงแรงงานเตรยีมนำ

มาใชใ้นปนีี ้ เพือ่ใหเ้อกชนใชเ้ปน็แนวทางรบั

พนักงาน นับเป็นความพยายามผลักดันมา

นานนับ 10 ป ี ในการเพิ่ มขีดความ

สามารถของผูใ้ชแ้รงงานไทย   



ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือคืออะไร  


นพ.สมเกยีรต ิฉายะศรวีงศ ์ปลดั

กระทรวงแรงงาน กลา่ววา่ คา่จา้งมาตรฐาน

ฝีมือแรงงาน (Ski l led Labor) เป็น

ประกาศของกระทรวงฯ เมื่อป ี 2549 ที่

กำหนดอัตราค่าแรงงานฝีมือ ซึ่งจะต้อง

ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน

ระดับต่างๆ โดยจะได้รับค่าจ้างที่สูงกว่าค่า

ค่าจ้างตามฝีมือแรงงาน วัดศักยภาพไทย
เทียบสากลทำได้จริงหรือ? 

ชาญ ช่างเคาะพ่นสีตัวถังรถยนต์ อู่รถยนต์แห่งหนึ่งใน
กรุงเทพฯ วัย 37 ตัดสินใจลาออกจากงานที่ทำงานมากับเถ้าแก่
หลายปี แม้จะได้เงินเดือนไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท หรือวันละ 417 
บาท แต่เมื่อรวมกับค่าล่วงเวลา เขาจะมีรายได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 
12,000 บาท แต่ด้วยความหวังในความก้าวหน้าทางอาชีพ เขา
ตัดสินใจสมัครสอบวัดฝีมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวง
แรงงาน ผลปรากฏว่าเขาสอบผ่านได้ระดับ 3 ในระดับหัวหน้า 
สามารถไปทำอู่ซ่อมรถแห่งใหม่ที่ใหญ่และทันสมัย ซึ่งให้เงินเดือนวัน
ละ 560 บาท สูงกว่าที่กระทรวงแรงงานกำหนดค่าจ้างมาตรฐาน
แรงงาน ทำให้มีเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 13,440 บาท และถ้าขยันทำงาน
ล่วงเวลาก็จะได้เงินมากกว่าเดือนละ 15,000 บาท
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จ้างขั้นต่ำ เพื่อเป็นแนวทางให้

เอกชนใช้รับพนักงานโดยสมัครใจ 

แตอ่ตัราคา่จา้งดงักลา่วซึง่ประกอบ

ด้วย 220 สาขาอาชีพ ไม่เหมาะ

สมกับปัจจุบัน เนื่องจากในอดีต

เป็นการกำหนดประเภทฝีมือที่

ครอบคลุมลักษณะงานมากไป 

ทำให้มีผู้สอบผ่านได้น้อย ขณะที่

ปัจจุบันการรับแรงงานจะเจาะจง

ประเภทฝีมือมากขึ้น เพื่อให้เกิด

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จึงต้อง

ปรับ ใหม่ เพื่ อสะท้อนกับความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน และยก

ระดบัฝมีอืแรงงานของไทย   

ทั้งนี้กระทรวงแรงงานได้

แก้ ไขพระราชบัญญัติคุ้ มครอง

แรงงานฯ 2551 (ฉบบัที ่3) โดย

มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต ่28 กมุภาพนัธ ์

2551 ได้ขยายขอบเขตอำนาจ

หน้าที่ของคณะกรรมการค่าจ้าง 

ให้อำนาจการกำหนดอัตราค่าจ้าง

ตามมาตรฐานฝีมือ อีกทั้ ง เป็น

นโยบายของรัฐบาลในการพัฒนา

ฝมีอืแรงงาน  

 
ไม่จ่ายค่าแรงตามฝีมือมีโทษ 

 

การประชุมคณะกรรม-

การค่าจ้างกลาง เมื่อต้นเดือน

กุมภาพันธ ์ 2554 มีมติเห็นชอบ

กำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐาน

ฝีมือแรงงานจำนวน 11 สาขา

อาชีพ จะมีผลบังคับใช้สิงหาคม 

2554 หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตาม 

จะมโีทษทางอาญา จำคกุไมเ่กนิ 6 

เดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิ 1 แสนบาท 

หรือทั้งจำทั้งปรับ และภายในปีนี้

จะประกาศค่าจ้างตามมาตรฐาน

ฝมีอืฯ 120 สาขาอาชพี สำหรบัคา่

จ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน

จำนวน 11 สาขาอาชีพ เช่น 

สาขาช่างสีรถยนต ์ ช่างเคาะตัวถัง

รถยนต ์ชา่งซอ่มรถยนต ์ผูป้ระกอบ

อาหารไทย พนกังานนวดไทย ชา่ง

ซ่อมไมโครคอมพิวเตอร ์ ช่างไฟฟ้า

ภายในอาคาร ฯลฯ ทัง้นี ้อตัราคา่

จ้างจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 

ตัง้แต ่300 400 และ 500 บาท 

โดยเป็นอัตราค่าจ้างรายวันสำหรับ

ผู้เข้าทำงานเริ่มแรกของช่างฝีมือที่

ไดผ้า่นการทดสอบแลว้   

สำหรับแรงงานฝีมือจะ

แบ่ง 3-4 ระดับ ในสาขาอาชีพ

ต่างๆ เช่น สาขาช่างสีรถยนต ์

ระดบั 1 มคีวามสามารถเตรยีมผวิ

งานพ่นสีพื้นทุกประเภท โป๊วสีบน

ผิวโลหะเรียบ ผิวโค้ง โป๊วจับสัน 

พน่สพีืน้ และกนัสนมิใตท้อ้งรถ จะ

มีรายได ้ 315 บาทต่อวัน หาก

พัฒนาฝีมือและสอบผ่านมาตรฐาน

นพ.สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน 

มี มติ เ ห็ น ชอบกำหนด
อตัราคา่จา้งตามมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานจำนวน 11 
สาขาอาชีพ จะมีผลบังคับ
ใช้สิงหาคม 2554 หาก
นายจ้างไม่ปฏิบัติตาม จะ
มีโทษทางอาญา จำคุกไม่
เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่
เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำ
ทั้งปรับ
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ฝีมือแรงงาน ในระดับ 2 หรือ

หมายถึงระดับผู้ช่วยหัวหน้างานที่

จะต้องผ่านระดับ 1 แล้ว จะต้อง

สามารถซ่อมสีและพ่นสีจริงแห้งเร็ว

และแห้งช้า ใช้สารอุดรอยต่อและ

ตะเข็บ เตรียมงานและพ่นสีกันซึม 

จะมรีายไดว้นัละ 380 บาท สว่น

ในระดบั 3 หรอืระดบัหวัหนา้งาน 

ที่จะต้องผ่าน 2 ระดับ จะต้องมี

ความสามารถเพิ่ม โดยสามารถ

เทียบส ี ผสมส ี และซ่อมรอยต่อส ี

อบสี โดยใช้ เทคโนโลยีระดับสูง 

ประเมินราคาค่าแรงในการซ่อมสี

ตามลกัษณะของงาน ถงึจะมรีายได้

วนัละ 445 บาท 

หากเทียบกับอัตราค่าจ้าง

ขั้นต่ำที่ประกาศใช้ เมื่อวันที ่ 1 

มกราคม พ.ศ. 2554 ทีข่ึน้คา่จา้ง 

9-17 บาท โดยค่าจ้างในส่วน

กรุงเทพฯ 215 บาท คา่จา้งตาม

มาตรฐานฝีมือแรงงานนี้สูงกว่า 

100 บาท หรือเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว 

โดยแต่ละระดับสาขาอาชีพจะต้องมี

การสอบจากกรมพัฒนาฝี มื อ

แรงงาน และในอนาคตอาจให้

เอกชนเปน็ผูจ้ดัการทดสอบแทนทีจ่ะ

เป็นหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือ

แรงงาน   

 
ทกุฝา่ยยอมรบัแตท่ำจรงิไดห้รอื 

 

ขณะที ่ดสุติ นนทะนาคร

ประธานสภาหอการคา้แหง่ประเทศ

ไทย บอกว่ า เมื่ อ 30 ปี ก่ อน 

รัฐบาลมีนโยบายให้ค่าจ้างแรงงาน

ต่ำ เพื่อให้มีการลงทุนและพัฒนา

อตุสาหกรรมของประเทศนบัเปน็สิง่

ถูกต้อง แต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน

ไป ทกัษะฝมีอืแรงงานของไทยดขีึน้ 

จงึไมค่วรทีจ่ะกดคา่แรงอกีตอ่ไป ที่

ผา่นมาสงัคมยงัยดึถอืเรือ่งปรญิญาตร ี

เป็นใบเบิกทางสู่อาชีพการงานและ

เงินเดือน ทำให้เรียนสายวิชาการ

แทนสายอาชีพ หรือผู้ทำงานใน

สายอาชีพที่จบ ปวช. ปวส. จะไป

เรียนต่อด้านการบริหาร ทำให้

ประเทศเสียช่างฝีมือด ี แต่หากมี

มาตรฐานคา่แรงงานฝมีอืฯ จรงิ จะ

ทำให้คนที่ทำงานสายวิชาชีพ มี

อัตราเงินเดือนสูงขึ้นหรือสูงกว่า

ระดบัปรญิญาตร ี อกีทัง้ยงัสามารถ

เตบิโตมคีวามกา้วหนา้ในอาชพี โดย

เชือ่วา่ภาคเอกชนจะยอมรบั เพราะ

ทำคนให้มีฝีมืออยู่กับองค์กรเพื่อ

พัฒนาธุรกิจ และก่อให้เกิดความ

เปน็ธรรมในสงัคม    

ทวกีจิ จตรุเจรญิกลุ รอง

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศ (ส.อ.ท) บอกวา่ ทางคณะ

กรรมการร่วมภาคเอกชน (กรอ.) 

ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และ

เข้าไปมีส่วนร่วมในการพิจารณา

เรื่องดังกล่าว และยอมรับการ

กำหนดมาตรฐานค่าจ้างแรงงาน

ฝีมือฯ ที่กระทรวงแรงงานเตรียม

ประกาศใช ้ คงไม่ควรสูงหรือต่ำ

เกินไปกว่าค่าจ้างในตลาดแรงงาน 

เพราะอาจส่งผลต่อผู้ประกอบการ

ขนาดกลางและเลก็หรอื (SME) ที่

ไมส่ามารถจ่ายค่าจ้างในอัตราสูงได ้

ดสุติ นนทะนาคร
ประธานสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย 

ทวกีจิ จตรุเจรญิกลุรองประธานสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย 

“หากมีมาตรฐานค่าแรงงาน
ฝี มื อฯ จ ริ ง จ ะท ำ ใ ห้ คนที่
ทำงานสายวิชาชีพ มีอัตราเงิน
เดือนสูงขึ้นหรือสูงกว่าระดับ
ปรญิญาตร ี”

“ที่กระทรวงแรงงานเตรียม
ประกาศใช้ คงไม่ควรสูงหรือต่ำ
เกิน ไปกว่ าค่ าจ้ าง ในตลาด
แรงงาน เพราะอาจส่งผลต่อผู้
ประกอบการขนาดกลางและ
เล็กหรือ (SME) ที่ไม่สามารถ
จ่ายค่าจ้างในอัตราสูงได้” 
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ขณะที่ สาขาที่ ขาดแคลน ภาค

เอกชนจ่ายค่าจ้างสูงกว่าค่าจ้างขั้น

ต่ำ แม้กระทั่งแรงงานข้ามชาติที่

ควรได้ค่าจ้างขั้นต่ำ ก็ยังอาจให้สูง

กวา่ถา้เปน็สายทีม่คีวามตอ้งการ 

ด้าน บัญฑิตย ์ ธนชัย-

เศรษฐวุฒ ิ ผู้อำนวยการและวิจัย

เพื่อสิทธิแรงงาน มูลนิธิอารมณ ์ 

พงศ์พงัน ระบุว่า ยังไม่เชื่อมั่นว่า

จะนำมาใช้จริง เพราะปัจจุบัน

แรงงานบางกลุ่มยังได้รับค่าจ้างต่ำ

กว่าที่กระทรวงแรงงานประกาศใช ้

เนื่ องจากกลไกภาครั ฐยั งขาด

ประสิ ทธิ ภ าพ ในการบั งคั บ ใช้

กฎหมาย ที่ผ่านมาทางกระทรวง

แรงงาน ไดม้กีารทำประชาพจิารณ์

เรือ่งนี ้และหลายฝา่ยยงัมขีอ้กงัวล  

โดยผู้แทนฝ่ายลูกจ้างมอง

ว่า การปรับค่าจ้างตามมาตรฐาน

ฝีมือจะเกี่ยวข้องกับการปรับค่าจ้าง

ขั้นต่ำหรือไม่? และคนที่ได้รับค่า

จา้งมาตรฐานฝมีอื คา่จา้งขัน้ตำ่พวก

เขาจะไดป้รบัดว้ยหรอืเปลา่? ซึง่อาจ

ทำให้ค่ าจ้ างทั้ ง 2 ประเภทม ี 

เพดานชนกัน อีกทั้งควรให้มีความ

แตกตา่งเรือ่งอายงุานดว้ย  

ขณะทีล่กูจา้งบางสว่นกลบั

เห็นว่า ลูกจ้างที่มีความสามารถ

และประสบการณ์ในการทำงาน 

ควรไดค้า่จา้งสงูกวา่คา่จา้งมาตรฐานฯ 

แต่นายจ้างจะยอมขึ้นหรือไม ่ อีก

ทั้งสภาพเศรษฐกิจในแต่ละจังหวัด

แตกตา่งกนั และความสามารถของ

นายจ้างไม่เท่ากัน ธุรกิจขนาดเล็ก

อาจไม่จ่ายค่าจ้างตามมาตรฐาน

ฝีมือได ้ ดังนั้นจึงควรมีโครงสร้าง

ค่าจ้างภายในสถานประกอบการ 

โดยมอีตัราคา่จา้งขัน้ตำ่+คา่วชิาชพี 

จะเหมาะสมกวา่  

วิไลวรรณ แซ่เตีย ประ- 

ธานคณะกรรมการสมานฉันท์

แรงงานไทย เหน็วา่ แมจ้ะเหน็ดว้ย

กับเรื่องนี้แต่ในทางปฏิบัติจะทำได้

จรงิหรอืไม ่ เพราะนายจา้งจะเปน็ผู้

กำหนดค่าจ้าง ขณะที่กระทรวง

แรงงานไม่ได้หารือกับลูกจ้างทุก

กลุ่ม และเห็นว่าการทำโครงสร้าง

ค่าจ้างแรงงาน ควรที่จะโปร่งใส 

ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพ

ความเปน็จรงิ โดยเฉพาะแรงงานที่

ทำงานผา่นการทดลองแรงงานและ

ทำงานครบ 1 ปีหรือมากกว่า 

ควรปรับค่าจ้างตามฝีมือที่มีการ

พัฒนาและมีสวัสดิการให ้ ไม่ใช ่ 

อิงค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเหมือนที่

ผา่นมา  

 

แรงงานขาดใช้แรงงานข้ามชาติ 
 

ส .อ .ท ได้สำรวจความ

ต้องการใช้แรงงานเมื่อปลายป ี

2525 พบว่า อุตสาหกรรมทุก

ประเภทขาดแคลนแรงงาน ตาม

การฟื้นตั วของเศรษฐกิจ เช่น  

อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน

เครื่ องใช้ ไฟฟ้าและเครื่ องปรับ

อากาศ อิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักร 

กลโลหะการจักรกลการเกษตร แม่

พมิพ ์ มคีวามตอ้งการแรงงานในอกี 

5 ป ี (2554-2558) ถึง 2.48 

แสนคน และอาจเพิม่ขึน้ 3.5 แสน

คน ขณะที่สถาบันวิจัยเพื่อการ

พัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) 

รายงานว่า ภาคอุตสาหกรรม

ตอ้งการแรงงานที่สำเร็จการศึกษา

ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) และปริญญาตร ี อย่างละ 

47,000 คน ขณะทีจ่ำนวนผูส้ำเรจ็

การศึกษาในระดับปริญญาตรีมาก

ที่สุด ส่วนใหญ่สาขาธุรกิจและการ

บรกิาร ซึง่เกนิความตอ้งการ  

บญัฑติย ์บอกวา่ การขาด 

แคลนแรงงานในบางสาขาเกิดขึ้น

เพราะแรงงานไทยเอง โดยนกัศกึษา  

จบใหม ่ ไมต่อ้งการทำงานในโรงงาน 

วไิลวรรณ แซเ่ตยี
ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์
แรงงานไทย 

“แม้จะเห็นด้วยกับเรื่องนี้แต่ใน
ทางปฏิบัติจะทำได้จริงหรือไม่ 
เพราะนายจ้างจะเป็นผู้กำหนด
ค่ า จ้ า ง ขณะที่ ก ร ะ ท รวง
แรงงานไม่ได้หารือกับลูกจ้าง
ทุกกลุ่ม” 
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หรอืผูอ้ยูใ่นแรงงานบางสว่นเปลีย่น

งาน เนื่องจากเห็นว่าเป็นการ

ทำงานในโรงงานซ้ำซากและร้อน 

ขณะที่ธุรกิจบริการมีการขยายตัว

เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีก 

ทำให้เด็กส่วนใหญ่มุ่งไปทำงานดา้น

บรกิารมากขึน้ สง่ผลใหผู้ผ้ลติตอ้งจา้ง

แรงงานตา่งดา้วทดแทน อยา่งไรกต็าม 

ในการเพิม่ศกัยภาพแรงงาน ไมใ่ชเ่ปน็

หนา้ทีข่องลกูจา้งทำแตฝ่า่ยเดยีว แต่

ตอ้งเปน็การปรบัตวัของอตุสาหกรรม

การผลิตทั้งระบบ ทั้งด้านเทคโน-

โลย ี ค่าจ้างและสวัสดิการ เพื่อ

จงูใจ ใหล้กูจา้งเพิม่ศกัยภาพในการ

ทำงาน ไม่ใช่เน้นการทำงานล่วง

เวลา แตต่รงึคา่จา้งเอาไว ้

ทั้งนี้การพัฒนาทักษะฝีมือ

แรงงานของเอกชน โดยเฉพาะ  

ผูผ้ลติสง่ออก ไดล้งทนุสรา้งสถาบนั

ฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานขึ้นมา

เอง โดยให้อัตราค่าจ้างสูงกว่าค่า

จา้งมาตรฐานแรงงานฯ ทีก่ระทรวง

แรงงานกำหนด นอกจากเปน็การยก

ระดับฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนา

คณุภาพการผลติสนิคา้ โดยมุง่หวงั

ส่งออกเป็นหลัก ซึ่งส่วนใหญ่เป็น

บริษัทข้ามชาติที่มีนโยบายใช้ไทย

เปน็ฐานการผลติเพือ่สง่ออก   

ด้าน ดุสิต มองว่า การ 

นำเข้าแรงงานข้ามชาต ิ ไม่ว่าจะ

เป็น พม่า ลาว เขมร จากเดิมที่

กระจายอยูต่ามตา่งจงัหวดัปจัจบุนัได้

เคลื่อนเข้ามาตามชานเมืองมากขึ้น

เฉพาะภาคผลิตบางประเภทเท่านั้น 

ขณะที่ธุรกิจส่วนใหญ่มีการแข่งขัน

รับแรงงานที่มีฝีมือด้วยการให้ค่า

จ้างสูง ฉะนั้นโดยอุตสาหกรรมเอง 

ก็มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ผลิตเพิ่มอยู่แล้ว แต่หากผู้ประกอบ

การรายใดที่ไม่สามารถปรับตัวได ้

ก็ควรย้ายโรงงานไปตั้ งอยู่ ใกล้

ประเทศเพือ่นบา้นทีม่แีรงงานราคา

ถูก ดังนั้นธุรกิจที่ เหลืออยู่ส่วน

กลางจึงเป็นผู้ผลิตที่ใช้เทคโนโลยี

เข้ามาช่วย ซึ่ ง เป็นการพัฒนา

คุณภาพการผลิตสินค้าไทยให้มี

คณุภาพเปน็ทีย่อมรบัของตลาดโลก 

และเชื่อว่าในอนาคตประเทศไทยจะ

ไม่มีการผลิตสินค้าราคาถูกอีกและ

คา่แรงงานถกูอกีตอ่ไป  

วไิลวรรณ กลา่ววา่แรงงาน  

ส่วนใหญ่ยอมรับในการพัฒนาตัว

เองเพือ่ใหท้กัษะสงูขึน้เปน็แรงงานมี

ฝีมือ เพื่อหวังที่จะมีรายได้ตามมา

ด้วย แต่ที่ผ่านมา นายจ้างยังไม่

ยอมรบัและยงักดคา่จา้ง วธิกีารทีด่ี

ทีส่ดุคอื จะตอ้งมโีครงสรา้งคา่จา้ง

ที่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นแรงงาน

ไม่มีฝีมือ มีฝีมือ หรือแรงงาน

ต่างด้าว และสวัสดิการต่างๆ ที่

ลูกจ้างควรมีเพื่อให้เกิดความเป็น

ธรรมตอ่ผูใ้ชแ้รงงาน   

 

เปิดเสรีอาเซียน+จีน+อินเดีย 
ไทยตั้งรับอย่างไร  


 ไทยในฐานะเป็นสมาชิก

ของประเทศสมาชกิอาเซยีน จะเปดิ

เสรอีาเซยีนในป ี2558 หรอือีก 4 

แรงงานส่วนใหญ่ยอมรับ 
ในการพัฒนาตัวเองเพือ่ให้
ทักษะสูงขึ้นเป็นแรงงานมี
ฝมีอื เพือ่หวงัทีจ่ะมรีายได้
ตามมาด้วย แต่ที่ผ่านมา 
นายจ้างยังไม่ยอมรับและ
ยงักดคา่จา้ง
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ปีข้างหน้า ซึ่งแรงงานเป็นธุรกิจ

หนึ่งที่จะเปิดเสรีด้วย ทำให้มีการ

เคลื่อนย้ายแรงงานภายในประเทศ

สมาชิกที่มีจำนวนประชากรไม่ต่ำ

กว่า 651 ล้านคน ขณะที่แต่ละ

ประเทศสมาชิกมีการเติบโตทาง

เศรษฐกิจที่แตกต่างกัน การคิดค่า

จ้างแรงงานที่แตกต่าง จะส่งผลให้

มีการเคลื่ อนย้ายแรงงานจาก

ประเทศคา่แรงถกู เชน่ พมา่ ลาว 

กัมพูชา เวียดนาม ไปสู่ประเทศที่

เจริญกว่าที่มีค่าแรงสูง และหาก

อาเซียนเปิดการค้าเสรีกับจีนและ

อินเดีย ซึ่งมีแรงงานจำนวนมาก

และราคาถูก จะส่งผลกระทบต่อ

ไทยและประเทศสมาชิก แม้ขณะนี้

ไทยจะยังไม่มีการเปิดเสรีแต่จาก

การสำรวจของกระทรวงแรงงาน 

เมื่อป ี 2551 มีจำนวนแรงงาน

ต่างด้าวทั้งสิ้น 790,664 คน 

แบง่ออกเปน็ 2 กลุม่ คอื แรงงาน

ถูกกฎหมาย 228,353 คน และ

แรงงานที่ผิดกฎหมาย 562,311 

คน อยูใ่นประเทศ 

ประธานสภาหอการคา้ไทย 

มองว่า การเปิดเสรีอาเซียนจะ

ทำให้มีการย้ายแรงงานที่ทักษะ

ฝีมือแรงงาน โดยเริ่มจากกลุ่ม

วิ ช า ชี พ ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น แพทย ์ 

วศิวกร บญัช ี เนือ่งจากเหน็โอกาส

ในการก้าวหน้าและได้ค่าจ้างที่สูง

กว่า ประเทศไทยจึงควรเตรียม

พร้อมรับมือก่อนกับสถานการณ์ที่

เกิดขึ้น ด้วยการพัฒนาศักยภาพ

แรงงานในประเทศทกุกลุม่ เพือ่ลด

ความแตกต่างในเรื่องฝีมือแรงงาน

ในอาเซียน รวมทั้งจะต้องมีการ

กำหนดคา่แรงงานจะเปน็มาตรฐาน

เดยีวกนั   

ปลัดกระทรวงแรงงาน 

ระบุว่า นี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่จะ

ตอ้งเรง่ประกาศใชค้า่จา้งมาตรฐาน

ฝีมือฯ เพื่อรองรับการเปิดเสรี

อาเซียนให้มีมาตรฐานแรงงาน

เดยีวกนั แรงงานทีจ่ะเขา้มาทำงาน

ในประเทศไทยก็ควรทีจ่ะตอ้งมกีาร

ทดสอบมาตรฐานฝีมือของไทยเช่น

กั น แต่ ยั งมี ข้ อกั ง วลจากการ

ทำงานที่ซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยงาน

ของรัฐ คือ สำนักงานคณะกรรม-

การอาชวีศกึษา กระทรวงศกึษาธ-ิ 

การ ผู้ออกคุณวุฒิวิชาชีพที่กำหนด

ลักษณะคุณวุฒ ิ สำหรับผู้จบการ

ศกึษา ปวช. และ ปวส. และอตัรา

คา่จา้งเหมอืนกบัทีก่ระทรวงแรงงาน

กำหนดหรือไม ่ ซึ่งอาจทำให้เกิด

ปัญหาในทางปฏิบัติว่าจะยึดหลัก

เกณฑใ์ด ทัง้นีก้ระทรวงศกึษาจงึควร

ทีจ่ะมกีารปรบัหลกัสตูรให้สอดคล้อง

กบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

ทวีกิจ กล่าวว่า ขณะนี้

ภาคเอกชนยังสับสนว่าหากมีการ

กำหนดมาตรฐานค่าจ้างแรงงาน

ฝีมือของอาชีวศึกษา จะมีความ

เหมือนหรือแตกต่างอย่างไรกับ  

ของกระทรวงแรงงาน และจะใช้

แนวทางใดในการกำหนดค่าจ้าง

แรงงานฝมีอื   



ตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
ใหม่ 



ดร.ศศิธารา พิชัยชาญ-

ณรงค์ เลขาธิการคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา อธิบายว่า จะมี

การออกพระราชกำหนดจัดตั้ ง

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ขึ้นเป็น

องค์กรมหาชน โดยขึ้นตรงกับ

ดร.ศศธิารา พชิยัชาญณรงค ์ 
เลขาธกิารคณะกรรมการ 
การอาชวีศกึษา 

“จะมีการออกพระราชกำหนด 
จัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
ขึ้นเป็นองค์กรมหาชน โดยขึ้น
ตรงกับนายกรัฐมนตรี ไม่ใช่
กระทรวงศึกษาธิการ” 
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มาตรฐานฝมีอืขึน้มา แตท่กุฝา่ยยงั

เห็นว่าควรที่จะยังคงมีการประกาศ

ใช้ค่าจ้างขั้นต่ำต่อไป โดยใช้เป็น

แนวทางรับคนเข้าทำงานเริ่มแรก 

โดยเฉพาะแรงงานไร้ฝีมือ เพื่อเป็น

หลักประกันการดำเนินชีวิตได้ตาม

อัตภาพ การยกระดับฝีมือแรงงาน

ไทย นบัเปน็สิง่ทีห่ลายฝา่ยผลกัดนั

เพื่อให้ไทยมีการผลิตสินค้าเป็นที่

ยอมรับของตลาดโลก ซึ่งจะช่วย

เปลี่ยนประเทศจากผู้ผลิตสินค้า

ราคาถูกไปสู่สินค้าที่มีการออกแบบ

ทนัสมยั กึง่ไฮเทคโนโลย ี ทีจ่ะแตก

ตา่งจากประเทศเพือ่นบา้น      

การสรา้งความเปน็ธรรมแก่

ผูใ้ชแ้รงงานจะเปน็จรงิไดห้รอืไมน่ัน้ 

ทั้ งภาคเอกชน แรงงาน และ

รัฐบาล อาจจะต้องหันมาถามตัว

เองว่า พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง

C

นายกรัฐมนตร ี ไม่ใช่กระทรวง

ศึกษาธิการ มีการบริหารจัดการ

อสิระ โดยคณุวฒุวิชิาชพีนีจ้ะมเีปน็

บางวิชาชีพที่ เป็นที่ต้องการหรือ

ขาดแคลน โดยผู้ประกอบการจะ

เสนอมาให้พิจารณาสำหรับคณะ

กรรมการอาชวีะจะทำการวเิคราะห์

เปรียบเทียบว่าหากผู้สำเร็จการ

ศกึษาในระดบั ปวช. 1-2-3 ปวส. 

1-2 ควรที่จะมีวุฒิวิชาชีพเท่าใด 

โดยจะต้องผ่านการทดสอบจาก

สถ าบั น ดั ง ก ล่ า ว ก่ อ น ซึ่ ง ถื อ

เป็นการวัดสมรรถนะในการทำงาน 

(Labour performance) ต่างจากที่

กระทรวงแรงงานกำหนด และ

เรื่องนี้ได้หารือกับทุกหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องรวมถึงกระทรวงแรงงาน

ดว้ย  

ขณะทีป่ลดักระทรวงแรงงาน 

กลา่ววา่ ถา้จะจดัตัง้สถาบนัคณุวฒุิ

วิชาชีพขึ้นมา น่าจะเป็นการเชื่อม

โยง 2 วฒุ ิเชน่ผูท้ีจ่บ ปวช. หาก

ผ่ านการฝึ กอบรมและพัฒนา

ศักยภาพในการทำงานในสาย

วิชาชีพจนสามารถผ่านการทดสอบ

มีฝีมือระดับ 2-3 จะได้รับค่าจ้าง

ตามมาตรฐานแรงงานฝมีอื ซึง่อาจ

สูงกว่าผู้จบปริญญาตรีที่ยังหางาน

ทำไม่ได ้ แต่ไม่ควรมีวุฒิใหม่เพราะ

คนที่อยู่ในระบบที่รับรองมาตรฐาน

ฝมีอืแรงงานไป 5 แสนคน ไดผ้า่น

การรบัรองของกระทรวงแรงงานมา 

20 ป ี ถ้าทำวุฒิมาใหม่จะก่อให้

เกดิความสบัสนได ้

แม้จะมีการกำหนดค่าจ้าง

หรือไม ่ ลูกจ้างจะมีโอกาสยกระดับ

ฝีมือให้มีความเชี่ยวชาญได้จริง

หรือ? ผู้ผลิตจะสามารถลงทุนทั้ง

ในเรื่องการปรบัปรงุเครือ่งจกัรและ

สวัสดิการให้กับลูกจ้ างหรือ ไม ่

รัฐบาลจะสนับสนุนช่วยเหลือภาค

เอกชนและดูแลลูกจ้างไม่ให้ถูกเอา

เปรยีบไดห้รอืไม?่  

ขณะทีท่กุวนันีย้งัมแีรงงาน

จำนวนมากร้องเรียนต่อความไม่

เป็นธรรมจากการจา้งงาน ทัง้ๆ ที่

แรงงาน คือ ทรัพยากรที่สำคัญ 

และเป็นการแสดงความรับผิดชอบ

ตอ่ผูใ้ชแ้รงงานตามหลกัธรรมาภบิาล 
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การคลังเสี่ยง
ดบัฝนัรฐัสวสัดกิารถว้นหนา้
แทบจะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทุกครั้งก่อนจะมีฤดูกาลเลือกตั้งที่ทุก
รัฐบาลจะนำงบประมาณลงมาทุ่มดูแลประชาชนในรูปแบบรัฐสวัสดิการ
อย่างทั่วถึงและถ้วนหน้า 

 คำวา่ “รฐัสวสัดกิาร”จงึ

กลายเป็นเครื่องมือในการหาเสียง

ของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย แต่หลัง

เทศกาลเลอืกตัง้จบลง เสยีงตะโกน

ทวงถามต่อสิทธิที่จะได้รับการดูแล

อย่างเป็นธรรมกลับไม่มีใครเงี่ยหู

ฟัง กระทั่งมีคนตั้งคำถามว่า ใน

ฐานะประชาชนคนหนึ่ง รัฐสวัสดิ-

การที่สมบูรณ์และเท่าเทียมกันจะ

เกดิขึน้ไดเ้มือ่ใด 

 วงสัมมนา “ประเทศไทย 

จะอยู่รอดไหม ในนโยบายรัฐ

สวสัดกิาร” เมือ่วนัที ่ 3 ธนัวาคม 

2553 จัดโดยเครือข่ายธุรกิจเพื่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อม (SVN) ได้

เชญิ ดร.สมชยั จติสชุน ผูอ้ำนวย-

การวิจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

ส่วนรวมและการกระจายรายได ้ 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ 

(ทดีอีารไ์อ) นกัวชิาการผูค้รำ่หวอด

ในด้านการมีส่วนร่วมและกระจาย

รายได้ของประเทศ และ แบ๊งค ์

งามอรุณโชต ิ อนุกรรมาธิการ  

วุฒิสภา ในฐานะผู้ดำเนินรายการ  

S
V
N

Talk
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ดร.สมชัย จิตสุชน เปิดประเด็น

ด้วยผลงานวิจัยของเขาซึ่งพบว่า 

ประเทศไทยสามารถมีระบบสวัสดิ-

การขั้นพื้นฐานที่ถ้วนหน้าและเท่า

เทียมได ้ แต่บนเงื่อนไขเศรษฐกิจ

ของไทยที่จะต้องมีการขยายตัวที่

เพียงพอ โดยแต่ละปีต้องมีอัตรา

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) 

ไมต่ำ่กวา่รอ้ยละ 4-5 ถงึจะสามารถ

จัดสรรบทบาททางการเงิน และ

การจัดการระหว่างภาคส่วนต่างๆ 

ได้อย่ าง เหมาะสม ฉะนั้นหาก

เศรษฐกจิโตตำ่กวา่นีก้จ็ะไมเ่พยีงพอ

ตอ่การดแูลสวสัดกิารประเทศ 

 อย่างไรก็ด ี หากเศรษฐ-

กจิขยายตวัไดป้ระมาณรอ้ยละ 4-5 

ภาระสวัสดิการสังคมต่อจีดีพีจะ

ค่อนข้างคงที ่ ซึ่งปัจจุบันค่าใช้จ่าย

ด้านสวัสดิการสังคมจะเฉลี่ยอยู่ที่

ร้อยละ 1.5-1.6 ต่อจีดีพ ี ซึ่งเป็น

ค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมากนัก กระนั้น

รัฐบาลก็ต้องมีวินัยในการใช้จ่าย

การคลัง และดูแลเสถียรภาพของ

เศรษฐกิจเพื่อรักษาอัตราการขยาย

ตัวของจีดีพีแต่ละปีให้อยู่ในระดับ  

ดงักลา่ว 

 ดร.สมชยั กลา่ววา่ ปจัจบุนั 

การคลั งของ ไทยมีปัญหา เชิ ง

โครงสร้าง โดยเฉพาะด้านการหา

รายได้มีความเสี่ยงของความยั่งยืน

ทางการคลังสูง เนื่องจากรัฐบาลมี

รายจ่ายประจำ อาท ิ รายจ่ายใน

รูปเงินเดือนข้าราชการที่พอๆ กับ

รายได้ที่หาได้ทั้งหมดเข้าประเทศ 

ฉะนั้นจึงไม่ต้องพูดถึงการลงทุน 

สร้างสาธารณูปโภคต่างๆ เพราะ

ทุกบาททุกสตางค์ต่อจากนี ้ หาก

รัฐบาลต้องการลงทุน เท่ากับต้อง

ดร.สมชัย จิตสุชน

ผู้ อ ำ น ว ย ก า ร วิ จั ย ด้ า น 
ก า ร พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ 
ส่วนรวมและการกระจายรายได้ 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศ (ทีดีอาร์ไอ) 

หยิบยืมในรูปแบบการกู้เท่านั้น จึง

ยังไม่ต้องพูดถึงงบประมาณที่จะนำ

มาจดัสรรดา้นสวสัดกิารสงัคม 

  

 “มีการคำนวณออกมาแล้ว

วา่ในป ี2554 ระดบัหนีส้าธารณะ

ต่อจีดีพีของไทยอยู่ที่ร้อยละ 40-

50 ซึง่จรงิๆ แลว้หนีส้าธารณะตอ่

จีดีพีไม่ควรเกินร้อยละ 60 ซึ่งนี่

เปน็ตวัเลขหนีส้าธารณะทีย่งัไมบ่วก

รายจ่ายสวัสดิการซึ่งคิดเป็นร้อยละ 

1.5 ของจีดีพ ี จึงมีคำถามเกิดขึ้น

ว่าตอนนี้รัฐบาลมีเงินพอหรือเปล่า

ที่จะหันมาทำรัฐสวัสดิการ เพราะ

รัฐบาลคงต้องดูรายได้และรายจ่าย

ประจำของตัวเองด้วยว่าเป็นอย่าง 

ไร ซึ่งคำตอบที่ได้คือ ขณะนี้สถานะ

โครงสร้างการคลังของรัฐบาลไทย

แยม่าก นา่เปน็หว่งมาก เนือ่งจาก

รายได้ภาษีรัฐบาลเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 

16-18 ต่อปีเท่านั้น” ดร.สมชัย 

กลา่ว 

 มีการคำนวณออกมาแล้วว่ า ในปี 2554 ระดับหนี้
สาธารณะต่อจีดีพีของไทยอยู่ที่ร้อยละ 40-50 ซึ่งจริงๆ แล้วหนี้
สาธารณะต่อจีดีพีไม่ควรเกินร้อยละ 60 ซึ่งนี่ เป็นตัวเลขหนี้
สาธารณะที่ยังไม่บวกรายจ่ายสวัสดิการซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.5 ของ
จีดีพี จึงมีคำถามเกิดขึ้นว่าตอนนี้รัฐบาลมีเงินพอหรือเปล่าที่จะ
หันมาทำรัฐสวัสดิการ
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 สำหรับการจัดเก็บภาษีนั้น 

ดร.สมชัย มองว่า รัฐบาลจัดเก็บ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่ำเกินไป 

ระบบภาษีของไทยก็ไปอยู่ในแนว

ความคิดเรื่องอาชีพด้วย ทำให้

รฐับาลจดัเกบ็ภาษไีดน้อ้ย และหาก

มองถงึภาษมีลูคา่เพิม่ (VAT) สำหรบั

ประเทศไทยนั้น ถือว่าเป็นอัตรา

เกือบต่ำสุดในโลก ซึ่งขณะนี้มีอยู ่

5-6 ประเทศที่เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม

ต่ำสุดในอัตราร้อยละ 5 นอกนั้น

เปน็อตัราทีเ่กบ็สงูกวา่ไทย 

 ขณะที่สิทธิ์ภาษีในรูปแบบ

การลงทุนของนิติบุคคลผ่านสำนัก-

งานคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทนุ (บโีอไอ) มองวา่ควรจะยกเลกิ 

ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลไม่กล้าแตะ 

เพราะปัญหาของบีโอไอขณะนี้คือ 

รัฐบาลให้สิทธิ์ทางภาษ ี ส่งเสริม

การลงทุน แต่ไม่ได้ติดตามดูการ

ลงทุนของกลุ่มคนที่ใช้สิทธิ์เหล่านี ้

ซึ่งเท่ากับว่าทำให้รัฐบาลสูญเสีย

รายได้ภาษีทั้งที่ควรเป็นรายได้เข้า

ประเทศ 

 ฉะนั้นทางออกของการ

รกัษาระดบัฐานะการคลงัใหอ้ยูร่อด

เพื่อให้รัฐบาลมีงบประมาณเพียง

พอนำมาจัดสรรรัฐสวัสดิการอย่าง

จริงจัง รัฐจึงมีความจำเป็นต้อง

ปฏิรูปโครงสร้างระบบภาษีเสียใหม ่

ทั้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภาษี

ที่มีปัญหาที่สุดในโครงสร้างภาษี

ไทยซึ่งต่ำกว่าที่ควรจะเป็นยังไม่นับ

รวมการยกเว้น ลดหย่อน และ  

หลบเลีย่งภาษ)ี ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล 

(ที่มีอัตราสูงกว่าประเทศคู่แข่ง จน

กลายเปน็การสง่เสรมิการลงทนุทีม่ี

ตน้ทนุ แตก่ารจดัเกบ็ภาษกีลบัขาด

หายสูงมาก) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ที่มี

อัตราการจัดเก็บเกือบต่ำที่สุดใน

โลก) และภาษีทรัพย์สินซึ่งเป็นฐาน

C

แบ๊งค์ งามอรุณโชติ  


อนุกรรมาธิการวุฒิสภา  
ผู้ดำเนินรายการ  



 ฉะนั้นทางออกของการ
รักษาระดับฐานะการคลังให้ 
อยู่ รอด เพื่ อ ให้ รั ฐบาลมีงบ
ประมาณเพียงพอนำมาจัดสรร
รัฐสวัสดิการอย่างจริงจัง รัฐ
จึงมีความจำเป็นต้องปฏิรูป
โครงสร้างระบบภาษีเสียใหม่ 

ภาษทีีใ่หญท่ีส่ดุแตม่กีารจดัเกบ็นอ้ย  

 ทั้ งหมดถือเป็นวาระสำ- 

คัญของรัฐบาล เพราะต่อให้ทรัพ-

ยากรโดยรวมในประเทศจะมีเพียง

พอ แต่หากยั ง ไม่ มี ร ะบบการ

จัดสรรที่มีประสิทธิภาพและเป็น

ธรรม ระบบสวัสดิการสำหรับ

ประชาชนก็จะไม่ทั่วถึงและด้อย

คณุภาพอยา่งทีเ่ปน็… 
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 คงเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า 

ในช่วงเวลาเกือบสองปีที่ผ่านมา 

วอรเ์รน บฟัเฟตต ์และ บลิ เกตส ์

นัดพบกับบรรดามหาเศรษฐีหลาย

ครัง้ทัง้ในอเมรกิาและในเมอืงจนี จดุ         

มุ่งหมายของการพบกันได้แก ่ การ

ปรึกษาหารือเรื่องการบริจาคทรัพย์

สนิชว่ยเพือ่นมนษุย ์ 

 การพบกนัครัง้ลา่สดุเมือ่วนั

ที ่ 16 มิถุนายน 2553 ได้ข้อ

ตกลงว่าจะเชิญชวนมหาเศรษฐีที่มี

ทรัพย์สินระดับพันล้านดอลลาร์ให้

บริจาคทรัพย์ของตนคนละไม่ต่ำกว่า 

50% เพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์โดยการ

เขียนคำมั่นสัญญาลงในเว็บไซต์ชื่อ 

givingpledge.org คำมั่นสัญญานี้

ไมม่ผีลทางกฎหมาย หากเปน็การให้

เพียงคำสัญญา แต่ไม่มีใครสงสัยว่า

คนอย่างวอร์เรน บัฟเฟตต ์ จะไม่

รกัษาสญัญาทีเ่ขาเขยีนไว ้ เพือ่แสดง

ถึงความจริงใจว่าเขาไม่เฉพาะแต่จะ

เชญิชวนผูอ้ืน่ใหบ้รจิาค หากตวัเองก็

ทำดว้ย วอรเ์รน บฟัเฟตต ์ ไดเ้ขยีน

คำมัน่สญัญาลงในเวบ็ไซตน์ัน้เปน็คน

แรกว่า เขาจะสละทรัพย์สินไม่ต่ำ

กวา่ 99% ชว่ยเพือ่นมนษุย ์

 ในคำมั่นสัญญาที่ยาวราว 

1 หนา้กระดาษ วอรเ์รน บฟัเฟตต ์

พูดถึงหลายอย่างรวมทั้งสิ่งเหล่านี้

ดว้ย 1) จรงิอยูท่รพัยส์นิทีเ่ขาจะให้

นั้นมีค่านับหมื่นล้านดอลลาร์ก็จริง 

แตห่ากวดักนัในดา้นของการเสยีสละ

แลว้มนัยงันอ้ยเมือ่เทยีบกบัคนอืน่อกี

มาก ทั้งนี้เพราะแม้เขาจะยก 99% 

ของทรพัยส์นิใหก้ารกศุล เงนิทีเ่หลอื

ยังมากมาย ยังผลให้เขาไม่ต้องเสีย

สละอะไรที่จำเป็นต่อชีวิตของเขาเลย 

ต่างกับผู้สละทรัพย์อีกจำนวนมากที่

แม้จะบริจาคเพียงไม่กี่ดอลลาร ์ แต่

เงนินัน้มาจากงบประมาณสำหรบัซือ้

อาหารซึ่งผู้บริจาคจะต้องอด 2) 

หลายๆ คนรวมทั้งลูกและน้องสาว

ของเขาสละเวลาซึง่มคีา่ยิง่กวา่ทรพัย์

สินเพื่อช่วยผู้อื่น ส่วนเขาสละเฉพาะ

ทรัพย์สินเท่านั้น 3) เขากำหนดว่า

ทรพัยส์นิของเขาจะตอ้งถกูใชใ้หห้มด  

ไปหลังจากเขาตายครบ 10 ป ี 4) 

เขามองว่าการสะสมของมีค่าทาง

วตัถตุา่งๆ ไมม่คีวามสำคญัเพราะสิง่

เหล่านั้นคือโซ่รัดคอของผู้สะสม 5) 

สิ่งที่มีค่ากว่าวัตถุคือสุขภาพและ

เพื่อน 6) ทรัพย์สินที่เขาบริจาคไป

ไม่เร็วและไม่มากเกินไป  
ที่จะคืนให้สังคม 

วอร์เรน บัฟเฟตต์ 

เลือกมาเล่า

ดร.ไสว บุญมา 
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นั้นแม้จะเก็บไว้ก็จะไม่ทำให้เขาและ

ลกูๆ มคีวามสขุเพิม่ขึน้ ตรงขา้มมนั

จะทำให้เพื่อนมนุษย์จำนวนมากมี

ชวีติดขีึน้ 

 อาจเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า 

เมื่อป ี 2549 วอร์เรน บัฟเฟต ์ ได้

ให้คำมั่นสัญญากับ บิล เกตส ์ ว่า

เขาจะเริ่มบริจาคทรัพย์สินของเขา

ราว 83% ให้แก่มูลนิธิของบิล 

เกตส ์ เพื่อให้มูลนิธินั้นนำไปใช้ใน

กิจการช่วยเพื่อนมนุษย ์ การให้

คำมั่นสัญญาครั้งนี้จึงมีค่าเท่ากับ

การบรจิาคเพิม่ 

 ในปจัจบุนั ชาวอเมรกินัทีม่ี

ทรัพย์สินระดับมหาเศรษฐีมีจำนวน

มาก นิตยสารฟอร์บส์ประเมินว่า 

400 คนที่รวยที่สุดมีทรัพย์สินรวม

กันได้ราว 1.2 ล้านล้านดอลลาร ์

สำนักข่าวบางแห่งประเมินว่าคน

เหล่านี้บริจาคเงินเพื่อการกุศลโดย

เฉลีย่ประมาณ 10% ของทรพัยส์นิ

ซึ่งก็มีค่ากว่าหนึ่งแสนล้านดอลลาร์

อยู่ แล้ ว หากการ เชิญชวนของ

วอร์เรน บัฟเฟตต ์ ประสบความ

สำเร็จ การบริจาคก็จะเพิ่มขึ้น ซึ่ง

อาจถึงเป้าหมายที ่ 6 แสนล้าน

ดอลลารก์ไ็ด ้

 จากวันที่วอร์เรน บัฟเฟตต ์

เ ขี ย น ค ำมั่ น สั ญญาถึ ง วั น ที ่ 1 

กุมภาพันธ ์ ที่ผ่านมานี ้ มหาเศรษฐี

อเมริกันได้เขียนคำมั่นสัญญาลงใน

เว็บไซต์นั้นแล้ว 58 สัญญาซึ่งบาง

สัญญาทั้ งสามีและภรรยาลงชื่อ 

หลายคนอาจเป็นที่รู้จัก เช่น บิล 

เกตส ์ แต่ส่วนใหญ่มักไม่เป็นที่รู้จัก 

เชน่ เจฟฟ ์กรนี และ ไลดา ฮลิล ์

ส่วนผู้ให้คำมั่นสัญญาล่าสุดทำเมื่อ

วนัที ่8 ธนัวาคม 2553 เขาสรา้ง

ความฮือฮาเนื่องจากเขาอายุเพียง 

26 ปีเท่านั้น เขาชื่อ มาร์ค ซัก-

เคอร์เบิร์ก ซึ่งนิตยสารไทม์เพิ่งยก

ให้เป็นบุคคลแห่งป ี หนุ่มมาร์คร่วม

ก่อตั้งเว็บไซต์สำหรับสร้างเครือข่าย

ในระบบอนิเทอรเ์นต็ชือ่ Facebook 

ซึ่งตอนนี้มีสมาชิกกว่า 500 ล้าน

คนส่งผลให้มันเป็นเว็บไซต์สำหรับ

สร้ าง เครือข่ ายที่ ใหญ่ที่ สุ ดทั้ งที่

รัฐบาลจีนยังปิดกั้นอยู ่ ผู้สมัครเป็น

สมาชกิเพื่อสร้างเครือขา่ยไม่ต้องเสยี

เงิน แต่หนุ่มมาร์คสามารถขาย

โฆษณาให้ผู้ขายสินค้าต่างๆ ได้โดย

ให้ข้อมูลของสมาชิกแก่ผู้ต้องการ

โฆษณาขายสนิคา้ 

 ตอนนีธ้รุกจิของเขายงัไมไ่ด้

ขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย ์ แต่เมื่อ

ปลายปีที่แล้วเขาได้ว่าจ้างวานิชธน-

กิจโกลด์แมนแซคซ์ให้มองหาทุนโดย

เอาหุ้นของบริษัทแลกโดยตรงเป็น

มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร ์ ผู้

เชีย่วชาญทางดา้นหลกัทรพัยป์ระเมนิ

วา่ธรุกจิของเขามมีลูคา่ราว 5 หมืน่

ล้านดอลลาร ์ ส่งผลให้หนุ่มมาร์ค

เป็นมหาเศรษฐีที่มีทรัพย์หมื่นล้าน

ดอลลาร์โดยสร้างความร่ำรวยด้วย

ตัวเองขึ้นมาได้ในขณะที่มีอายุน้อย

ทีส่ดุ กอ่นทีเ่ขาจะใหค้ำ่มัน่สญัญาวา่

จะบริจาคทรัพย์อย่างต่ำครึ่งหนึ่ง

การสร้างความร่ำรวยไม่ ใช่
ความสามานย์หากมันเป็นไป
ตามกฎเกณฑ์ของระบบตลาด
เสร ีทีท่ัว่โลกใชก้นัอยูใ่นปจัจบุนั 
ตลาดเสรีเป็นระบบเดียวที่อยู่
มา ได้ตลอดประวัติศาสตร์
เพราะมนัสะทอ้นธรรมชาตธิาตุ
แทข้องมนษุยส์องอยา่งคอื เรา
เปน็สิง่มชีวีติสายพนัธุเ์ดยีวทีม่ี
การแลกเปลี่ ยนกันและ เรา
ตอ้งการทำอะไรๆ ไดอ้ยา่งเสรี

บลิ เกตส ์ 
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เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นั้น เขาได้

บริจาค 100 ล้านดอลลาร์ให้แก่

โ รง เรี ยน ใน เมื องนวร์ คของรั ฐ

นิวเจอร์ซ ี การเห็นความสำคัญของ

การศึกษาของหนุ่มมาร์คไม่ใช่เรื่อง

แปลกเนื่องจากมหาเศรษฐีที่เขียน

คำมั่นสัญญาลงในเว็บไซต์ส่วนใหญ่ก็

มั กบริ จ าคส่ วนหนึ่ ง ของทรัพย์

สนับสนุนการศึกษา ทั้งนี้คงเพราะ

พวกเขาตระหนักว่าการศึกษาที่

เหมาะสมเป็นปัจจัยที่จะจรรโลง

สงัคมใหอ้ยูไ่ดอ้ยา่งยัง่ยนื 

 การสร้างความร่ำรวยได้

อย่างรวดเร็วและการบริจาคมากๆ 

แ บ บนี้ มั ก มี ทั้ ง ผู้ ย ก ย่ อ ง แ ล ะ ผู้

ประณามว่าเป็นความอัปยศของ

ทุนนิยมสามานย์และการให้หักภาษี

เงินบริจาคได้เป็นปัจจัยกระตุ้นการ

บรจิาค แตผู่ป้ระณามสว่นใหญม่กัใช้

อารมณ์มากกว่าเหตุผลกล่าวหาว่า

ความร่ำรวยเป็นความสามานย ์ แต่

การสรา้งความรำ่รวยไมใ่ชค่วามสามานย์

หากมันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ

ระบบตลาดเสร ี ที่ทั่วโลกใช้กันอยู่ใน

ปจัจบุนั  

 ตลาดเสรีเป็นระบบเดียวที่

อยู่มาได้ตลอดประวัติศาสตร์เพราะ

มันสะท้อนธรรมชาติธาตุแท้ของ

มนษุยส์องอยา่งคอื เราเปน็สิง่มชีวีติ

สายพันธุ์เดียวที่มีการแลกเปลี่ยนกัน

และเราต้องการทำอะไรๆ ได้อย่าง

เสร ี ระบบนี้เอื้อให้ผู้มีความสามารถ

สรา้งความรำ่รวย ถา้เขาสรา้งความ

ร่ำรวยด้วยฐานของการมีคุณธรรม

และการทำตามกฎเกณฑ์ของสังคม 

มันไม่ใช่สิ่งเสียหาย ยิ่งถ้าเขานำ

ความร่ำรวยส่วนใหญ่ไปบริจาคให้

เพื่อนมนุษย์ด้วยแล้ว เขาไม่ควรถูก

ประณาม ตรงข้ามควรได้รับยกย่อง 

ส่วนการบริจาคซึ่งนำมาหักภาษีเป็น

บางสว่นไดน้ัน้กเ็ปน็กฎเกณฑท์ีส่งัคม

โดยทัว่ไปยอมรบัรวมทัง้สงัคมไทย 

 แนวคิดเรื่องการยกมรดก

และทรัพย์สินส่วนใหญ่ให้แก่มูลนิธิ

เพื่อการกุศลไม่ใช่ของใหม่ในสังคม

อเมริกัน อภิมหาเศรษฐีเช่นจอห์น 

ดี. ร็อกกี้เฟลเลอร์และแอนดรูว ์

คาร์เนก ี ซึ่งในสมัยก่อนนับว่าเป็น

เศรษฐีหมายเลขหนึ่งและเลขสอง

ของโลกบริจาคทรัพย์สินเพื่อการ

กุศลจำนวนมหาศาล คราวนี้หลาน

ของเขาชื่อเดวิด ร็อกกี้เฟลเลอร ์

ซึ่งตอนนี้อาย ุ 95 ปีเป็นเจ้าภาพใน

การพบกันครั้งแรกของบรรดามหา

เศรษฐีที่กล่าวถึงและได้ร่วมให้คำมั่น

สัญญาว่าจะบริจาคทรัพย์ของเขา

ดว้ยเชน่กนั 

 หนุ่ มมาร์ค เริ่ มบริ จาค

ทรัพย์สนับสนุนการศึกษาตั้งแต่ยัง

เยาวเ์พราะเขาเหน็ความสำคญัของ

การศึกษาและมีผู้ใหญ่ทำให้ดูเป็น

ตวัอยา่ง ฉะนัน้ถา้ผูใ้หญไ่ทยบรจิาค

ทรัพย์สนับสนุนการศึกษามากกว่า

ในปัจจุบัน นอกจากเด็กไทยจะได้

ประโยชน์มหาศาลแล้ว เมื่อเติบ

ใหญ่พวกเขาก็จะบริจาคให้แก่การ

สนับสนุนการศึกษาด้วย นั่นย่อม

เป็นการปูทางสู่สังคมสันติสุขแบบ 

ยัง่ยนื   

มารค์ ซกัเคอรเ์บริก์ 

C
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 Withapologies to thoseof

youwhoarenotTVormovie fans,

“Just the facts, Ma’am”isafamous

quote fromtheTVpoliceman,Jack 

Webb.  

 Detect i ve Webb had a

piercing, humorless way about

him.Henever allowedextraneous

commentwhen interviewingsuspects

orwitnesses.Andallheeverdidwas

interviewsuspectsorwitnesses.

 Whenitcomestocompany

reporting of all kind, one could do

worse than toheed thedetective’s

advice,andsticktothefacts.

 Beginwithyourcompany’s

mission,vision,andstrategy.These

will overlap, but should all dovetail

andbedemonstrablyaccurate.Just

thefacts.

 Ifoneof thekeystonesof

yourmissionistoleavemotherearth

inbettershapethanshewasbefore

yourcompanycamealong–and isn’t

thatthecase,formostcompanies?–

thenby allmeans,mentionwhat’s

unique about how youmeet the

challenge.Justthefacts.

 What ifyouareaminerals

processingconglomerate,ormining

consortium?Orwhatifwhateveryou

doisinherentlyharmfultotheplanet?

Admitit.Explainhowyourproductor

servicebenefits society. Thenspell

outhowyouareworkingovertimeto

minimizeanyharmfulimpact:Justthe

facts.

 Tooversimplify, your com-

pany is inbusiness to improve the

lives of your customers and other

constituents. Notwithstanding the

guidanceofanyMBAs in the room,

profit is not the goal. The goal is

service, helpingpeople tobemore

comfortable.Profit is the reward for

achievingthatobjective.Thepurpose

of your reporting is todemonstrate

howwell you are progressing. In

addition, reportinghasmanyancillary

benefits:



 1. Your constituents,by

which Imean everyone from cus-

tomers to community organizations

tocapitalmarkets, increasinglywant

to knowmore about the long-term

impactonsocietyofyourcompany’s

activities.Consider:evenWalmart,the

world’s largestpubliccorporationby

revenue, has responded to these

demandswith its supplier sustaina-

bility initiative, a game-changing

businessstrategy.



 2. Operationally,itcanbe

a helpful exercise to re-examine

andmeasureyour internalprocesses.

Many of thesewill have been un-

changed for decades despite per-

AlexMavro, “TheResponsibilitator,”
is a full-timeCSRandSustainability
consultant based in Thailand.Reach
himatalmavro@siv-asia.org.
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sonnel and technological improve-

ments.My clients are amazed at

thecost reductions that theyenjoy

from an analysis of something as

mundane aswastemanagement.

More,companiessometimes identify

sustainability-relatedspin-offactivities

thatcanbecomeprofitcentersintheir

ownright.



 3. Everyone in business 

knows the advantage of being in  

the role of first mover.Itoffersyou

acommanding lead in the field,one

thatallowsyou tocall theshots for

theindustry.Notonlydoesitsetyou

apartfromthepack,butalsoitgives

you ahead start for thedaywhen

governmentmandates the innovative

practicesthatyou’realreadyengaged

in: other companies will need to

hustle tocomply.Norwillcomplying

beenough:youneedtotelltheworld

aboutit,too.



 4. By being transparent 

and proving it through your 

reporting, you are building your

company’s reputat ion for trust-

worthiness. This won’t happen

overnight,buttheaccumulatedyears

of reliably reportingyourcompany’s

activitieswill pay off handsomely.

According to researchdoneby the

GlobalReporting In-itiative, 83%of

Americancompanies(66%,European)

point to transparencyas thenumber

onefactor influencing theircorporate

reputations – a higher percentage

thanthoserelyingonmoretraditional

indicatorssuchasproductqualityor

financialreturns.

 

 5. A strong, well-docu-

mented reputationhelps contribute

to a powerful brand. It’s easy to

overlook the value of a brand.But

Coca-Coladoesn’t;Googledoesn’t;

Microsoftdoesn’t;GEdoesn’t.These

areallamong theconsistent leading

brands, by value, and they have

earned that distinction by offering

societyanopportunity to improve its

members...andbydocumentingit.



 6. F ina l ly and most 

importantly,according toa recent

report by Ernest & Young, “By 

reporting on sustainability, organi-

zations can show stakeholders that 

they have been heard.” It is that

sense of being taken into consi-

deration, of a dialogue and not a

monologue, that characterizes the

constituentsofcompaniesthatwillbe

successfulintothefuture.



 The same imperatives 

drive successful Thai com-

panies, large and small. 



 YoumayhavenoticedthatI

havenotoncementionedcorporate

social responsibi l ity. Nor have I

alluded to sustainability. There is a

reasonforthat.

 I bel ieve that when we

compartmentalize CSR,whenwe

addressitasaseparateentity,asifit

existedonitsown,likeaccountingor

operations,webleed theconceptof

impact.Fromthemomentwebring

aCSRperspectivetoourcompanies,

it isaperspectivethatpermeatesall

ourplanningandworkfromthenon.

 Thesameapplies to repor-

ting.TheGRIoffers isa reliableand

worthystandardforshowcasingsocial

andenvironmental impact. Itshould

beconsideredaninterimguideforall

non-financialcompanyreporting.

 However,overthenextfew

yearstheultimateobjectiveshouldbe

for companies to move to ful ly

integrated social-financial enviro -

mental repor-tingsystems that fully

reflectstheseamlessincorporationof

al l three considerations into its

everydaywork.

 Because(again),trueCSRis

not something tobeconsideredon

alternateweekdays,oronceamonth

at staffmeetings.SystemicCSR is

integral towhat your company is

tryingtoproject.Ultimately,itdefines

your company to your verymost

importantstakeholders, theones to

whomaCSRmindsetencouragesus

topayspecial attention:yourcusto-

mersandyouremployees.

 Your reporting should reflect 

that. With just the facts, of course.
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จดัการความรบัผดิชอบ

อนันตชัย ยูรประถม  

สงัคม 
การ
 ผมคดิวา่ในชว่งหลายปทีี่

ผ่านมาสังคมในบ้านเราคงคุ้นเคย 

กับชื่อของ Corporate Social 

Responsibility หรือ CSR ที่

หมายถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

ของธุรกิจกันเป็นอย่างด ี เอากัน

แค่ง่ ายๆ ผมลองค้นหาคำว่า

Corporate Social Responsi-

bility ใน Google (วันที ่ 22 

กมุภาพนัธ ์ 2554) ผลทีไ่ดร้บัคอื 

5,340,000 รายการ ภายใน

สำคัญ เป็นการแสดงออกผ่าน

กิ จกรรมพัฒนาสั งคมและสิ่ ง

แวดล้อม เช่น การปลูกป่า การ

ให้ทุนการศึกษา และการช่วย

เหลือผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น นอก 

จากนี้กรอบคิดสำคัญอีกอย่างก็คือ 

การมองวา่ CSR เปน็การใหโ้ดย

สมัครใจที่ไม่ถูกบังคับด้วยกรอบ

ของกฎหมายหรือกฎระเบียบใดๆ 

ซึ่งก็เป็นเรื่องของจิตอาสาเป็น

สำคัญ อีกทั้งเป็นการสร้างภาพ-

ตอ่

C
S
R

Today

เสีย้ววนิาท ีคอื 0.27 วนิาท ีแต่

ถ้าเป็นคำว่า CSR เราจะได้ผล

ที่มากกว่า 60 ล้านรายการภาย 

ใน 0.04 วนิาท ีแปลวา่นาทนีีถ้า้

ไม่เรียกว่านี่คือประเด็นร้อนก็ไม่รู้

จะเรยีกวา่อะไรแลว้ครบั 

 แต่เดิมการรับรู้ส่วนใหญ่

ที่ เกิดขึ้นในบ้านเราจะมองว่า 

CSR เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ

คืนกำไร และความช่วยเหลือให้

กับผู้ ด้ อยโอกาสในสังคมเป็น
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จดัการความรบัผดิชอบ
สงัคม 

Initiatives ที่มุ่งประเด็นครอบ-

คลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ

สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งแนวปฏิ-

บัติ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่แสดงให ้ 

เหน็ถงึประเดน็ความรบัผดิชอบตอ่

สงัคมของธรุกจิทีม่ขีอบเขตครอบ-

คลุมพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ทั้งภายในองค์กรและสังคมภาย-

นอกในทุกพื้นที่ที่ดำเนินธุรกิจ

อยา่งกวา้งขวาง รวมถงึผลสำเรจ็

ที่ไม่ใช่เพียงกำไรแต่ต้องคำนึงถึง

ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวด-

ลอ้มอยา่งครบถว้นดว้ยเชน่กนั 

 โดยสว่นตวัผมมองวา่สิง่ที่

เกิดขึ้นนี้ เป็นสิ่ งดี ไม่ว่าจะด้วย

เหตุผลใดก็ตาม และการที่ธุรกิจ

ลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร แต่ในช่วง

ปีสองปีหลังเราเริ่มได้ยินการพูด

ถึงความรับผิดชอบต่อสังคมที่มุ่ง

เนน้เขา้ไปยงัภายในองคก์รในเรือ่ง

ของกระบวนการการดำเนินธุรกิจ 

ทั้งนี้อาจจะด้วยการเข้ามาของชุด

ความรู้และมาตรฐานสากลต่างๆ 

เช่น ISO 26000 ที่มีประเด็น

สำคญั 7 หมวดไดแ้ก ่ธรรมาภบิาล 

สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อ

แรงงาน ประเดน็เกีย่วกบัผูบ้รโิภค 

สิ่งแวดล้อม การปฏิบัติทางธุรกิจ

อย่างเป็นธรรม และการพัฒนา

ชุมชนและสังคม รวมถึงกรอบ

การรายงานความยั่ งยืนตาม

แนวทาง Global Reporting 

การที่ ธุ รกิจต้อง ให้ความ
สำคัญกับการมุ่งเน้นสังคม
และสิ่ งแวดล้อมเพิ่มมาก
ขึ้นนั้น น่าจะเป็นแนวคิดที่
สำคัญสำหรับการดำเนิน
ธุรกิจ ในอนาคตอย่างแน่
นอนเพียงแต่การนำแนวคิด
CSRมาใช้ให้ได้ผลตามหลัก
การจะต้องเพิ่มมุมมองทาง
สังคมและสิ่งแวดล้อมเข้าไป
ในการดำเนินธุรกิจ

CSR เป็นการให้ โดย
สมัครใจไม่ถูกบังคับ
ด้วยกรอบของกฎ-
หมายหรือกฎระเบียบ
ใดๆซึ่งก็เป็นเรื่องของ
จิตอาสาเป็นสำคัญ
อีกทั้ง เป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ
องค์กร
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ต้องให้ความสำคัญกับการมุ่งเน้น

สังคมและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น

นั้น น่าจะเป็นแนวคิดที่สำคัญ

สำหรบัการดำเนนิธรุกจิในอนาคต

อย่างแน่นอน เพียงแต่การนำ

แนวคิด CSR มาใช้ให้ได้ผลตาม

หลักการจะต้องเพิ่มมุมมองทาง

สงัคมและสิง่แวดลอ้มเขา้ไปในการ

ดำเนินธุรกิจ รวมถึงเป้าหมายใน

การนำ CSR เขา้ไปสูง่านประจำ

วนัขององคก์ร และสรา้งคณุคา่ให้

กับธุรกิจและสังคมไปพร้อมๆ กัน

นั้น อาจจะไม่ ใช่ เรื่ องคุ้น เคย

สำหรับธุรกิจส่วนใหญ่ในปัจจุบันที่

ขับเคลื่อนด้วยการเจริญเติบโต

ของผลประกอบการเปน็สำคญั 

 การขับเคลื่อน CSR เข้า 

ไปสูร่ะบบขององคก์ร จงึเปน็เรือ่ง

ของการจัดการความรับผิดชอบ 

(Responsible Management) ที่

เรามองว่าเป็นสิ่งที่ขยับขึ้นมาอีก

ขั้น นอกเหนือจากการทำด ี (Do 

good) หรือกิจกรรมที่องค์กร

ปฏิบัติ โดยสมัครใจ (Discre-

tionary) ที่เกี่ยวข้องกับการอาสา

ระดับสูงทั้งการปฏิบัติและส่งเสริม 

การจัดการความรู ้ การใช้เทคโน-  

โลยีสารสนเทศ เป็นต้น เพื่อให ้

CSR เกดิการพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง 

 การจัดการความรับผิด

ชอบของธุรกิจ (corporate re-

sponsibility) จึงเกี่ยวข้องกับการ

จัดการความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียและผลกระทบของบริษัท

ที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 

เปน็การสรา้งความเชือ่มัน่ (Trust) 

ให้กับทั้งพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า/คู่

ธุรกิจ ชุมชน เกิดความมั่นใจได ้ 

ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากธุรกิจ  

ต้องเป็นด้านบวกมากกว่าด้านลบ 

การจัดการความรับผิดชอบจึงมี

ลักษณะเฉพาะตามแต่ละบริษัทที่มี

ความแตกต่างในประเภทอุตสาห-

กรรม สนิคา้และผูม้สีว่นไดเ้สยี  

 คราวหนา้เราคงไดม้โีอกาส

พูดคุยถึงแนวทางและการบริหาร

จัดการความรับผิดชอบต่อสังคม

เพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนืกนัตอ่ไปนะ

ครบั... 

สมัคร การบริจาค การช่วยเหลือ

ชุมชน แต่เป็นการนำเอาแนวคิด

ของการเป็นพลเมืองดีที่รับผิด

ชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไป

เป็นส่วนสำคัญในวิถีทางที่บริษัท

พัฒนาและปฏิบัติในการดำเนิน

ธุรกิจอย่างจริงจัง เพราะไม่เช่น

นั้นแล้วเวลาที่องค์กรอยากให ้ 

พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกถึ ง

ความรับผิดชอบสังคมในการ

ทำงานประจำวนั  

 คงไม่ได้แปลว่าพนักงาน

ขายจะนึกถึงแต่เรื่องการบริจาค

ตลอดเวลาที่กำลังติดต่ออยู่กับ

ลูกค้า แต่ควรจะหมายถึง พนัก-

งานฝา่ยผลติของบรษิทัของเลน่ไม้

แห่งหนึ่ง บรรจงขัดของเล่นไม้

อย่างใส่ใจไม่ให้มีเศษเสี้ยนแม้แต่

เพยีงนอ้ยนดิเพราะเขากำลงันกึถงึ

มอืนอ้ยๆ ของเดก็ทีจ่บัของเลน่ชิน้

นี้จะต้องไม่มีอันตรายรวมถึงการ

ใชท้รพัยากรธรรมชาตใินระยะยาว  

อยา่งยัง่ยนื นอกจากนีอ้งคก์รเอง

ก็มีระบบสนับสนุนอย่างชัดเจน 

เช่น การนำองค์กรของผู้บริหาร

C
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ภาพลายเส้นและบทกวีสำหรับการเตือนสติ
ของการมาถึงของปี ใหม่๒๕๕๔
จากนักวิชาการอาวุโสคนสำคัญของสังคมไทย
ดร.มรว.อคินรพีพัฒน์




เมื่อได้ปราบธรรมชาติให้เป็นทาส
เมื่อพิฆาตรพระเจ้าให้หมดฤทธิ์
เมื่อเสกปั้นเทวดามาจากอิฐ
แล้วอย่างไร?
มากราบไหว้เศษกระดาษที่ตนผลิต
ศักดิ์สิทธิ์เงินตรา สะสมไว้เผาตนเอง


โดยดร.มรว.อคินรพีพัฒน์
ประธานคณะกรรมการมูลนิธิชุมชนไท
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จากหลักการสำคัญข้อ

หนึ่งของ CSR คือ แนวคิดเรื่อง

ความรบัผดิตอ่สาธารณะ (Public 

Responsibility) ทีเ่นน้ถงึการใสใ่จ

ต่อผลที่ตามมา (Outcome) จาก

การดำเนินธุรกิจที่จะเกิดขึ้นใน

สังคม โดยสังคมสามารถกำหนด

แนวทางการปฏิบัติตามประเด็น

ปญัหา (Social Issues) ตา่งๆ ตอ่

ธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของ

องค์กรไม่ให้เกิดผลกระทบด้านลบ

กับสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือก่อ

ให้เกิดผลในทางลบน้อยที่สุดเท่าที่

จะเปน็ได ้

 ปจัจบุนัเสยีงเรยีกรอ้งตอ่

ความรบัผดิชอบทีด่งัในระดบัโลกใน

วนันีค้อื ประเดน็ปญัหาสิ่งแวดลอ้ม

อันเกิดจากผลพวงของสภาพภูมิ-

อากาศโลก (Climate change) ซึง่มี

สาเหตุมาจากภาวะเรือนกระจก 

(Greenhouse Effect) อันเป็นผล

จากยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ปลด

ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด ์ (CO
2
) 

มเีทน (CH
4
) ไนตรสัออกไซด ์(N

2
O) 

และสารทดแทน CFCs กระทั่ง  

เกิดการสะสมตัวของก๊าซในชั้น

บรรยากาศจนเกดิภาวะเรอืนกระจก 

มีหลักฐานทางวิทยาศาสตรค์าดวา่ 

ผสานแนวคิด CSR 
กบัการจดัตัง้สภา ICT 
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ในระหว่างทศวรรษหน้านี้โลกจะ

ร้อนขึ้นประมาณ 0.2 ถึง 0.5 

องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ ซึ่งจะมี

ผลให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นถึง 20 

เซนติเมตร ภายใน พ.ศ. 2573 

และอาจสูงขึ้น 65 เซนติเมตร

ภายในปลายศตวรรษหน้า นอก 

จากนีอ้าจจะทำใหเ้กดิพายเุฮอรเิคน 

ความแห้งแล้ง ไฟป่า และอุทกภัย

บอ่ยครัง้และรนุแรงมากขึน้  

ความตืน่ตวัในเรือ่งนีท้ำให้

ประชาคมโลกจัดให้มีการประชุม

ดำเนนิการตา่งๆ อยา่งตอ่เนือ่งเพือ่

พยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหา  

ดังกล่าว เช่น ป ี พ.ศ. 2535 ใน

การประชุมสหประชาชาติว่าด้วย  

สิ่ งแวดล้อมและการพัฒนา ณ   

กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศ

บราซิล ที่มีการรับรองอนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยน 

แปลงสภาพภูมิอากาศ (United 

Nations Frame work Conven-

t ion on C l ima te Change , 

UNFCCC) หรอืการรบัรองพธิสีาร

เกยีวโต 2540 (Kyoto Protocol) 

จนกระทั่งล่าสุดการประชุมภาย

หลังการประชุมภาคีสมาชิกที่เมือง

แคนคนู ประเทศเมก็ซโิก วนัที ่29 

พฤศจกิายน 2553 ทีผ่า่นมา  

จากการประชุมที่ผ่านมา 

ได้มีความเห็นชอบร่วมกันว่า วิธี

การแก้ปัญหาที่เป็นไปได้คือการลด

การปล่อยสารคาร์บอนไดออกไซด์

ออกสูบ่รรยากาศใหน้อ้ยลง โดยวธิี

การที่ จะช่วยลดได้คือ การนำ

เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร (Infor- 

mation and Communication 

Technology หรือ ICT) มาช่วย 

และเป็นที่น่ ายินดี เมื่ อบรรดาผู้

ประกอบการอตุสาหกรรม ICT ตา่ง

ขานรับและเข้าร่วมอย่างแข็งขันทั้ง

ภาครฐับาลและเอกชนในทนัท ี โดย

ล่าสุดจากข้อตกลงของการประชุม

ที่ เมือง Guadalajara ประเทศ

เม็กซิโก เมื่อ 8-9 พฤศจิกายน 

2553 ได้มีการร่วมลงนามกัน

อย่างจริงจังของบริษัทชั้นนำ เช่น 

HP, Acer, Microsoft, Intel ฯลฯ  

ในเรื่องนี ้ แม้ว่าปกติแล้ว

อุตสาหกรรม ICT ปล่ อยสาร

คาร์บอนไดออกไซด์เพยีง 2% เมือ่

เทยีบกบัอตุสาหกรรมอื่น แต่เครื่อง

มือ ICT กลับสามารถช่วยให้ภาค

ธุรกิจด้านอื่นๆ ลดการใช้พลังงาน

ที่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ไดม้าก เชน่ การสือ่สารดว้ยการใช้

ระบบออนไลน์แทนการเดินทาง

ด้วยเครื่องบินหรือรถยนต ์ การ

ประชุมผา่นดาวเทียม การชำระค่า

บริการต่างๆ หรือแม้กระทั่งฐาน

ข้อมูลด้านอาชญากรรม การสร้าง

ฐานข้อมูลการสื่อสารระหว่างรัฐ

และภาคเอกชนผ่านข้อมูลที่โปร่งใส 

รวดเร็ว ตรวจสอบได ้ การช่วยให้

ภาครฐัสามารถอำนวยความสะดวก

ในเรื่องกฎหมาย ภาษ ี ไปรษณีย ์

แกป่ระชาชน เปน็ตน้ จะเหน็ไดว้า่

ปร ะสิ ทธิ ภ าพของการพัฒนา

เทคโนโลยีด้านข้อมูลการสื่อสาร

และคมนาคมสามารถเอื้อต่อธุรกิจ

อื่นๆ อย่างมากมายในมาตรการ

ประหยดัพลงังาน  

ลา่สดุในปทีีผ่า่นมา เกาหล ี 

ใต้ ได้ประกาศนโยบายที่ จะลด  

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในชั้น

บรรยากาศลง ขณะที่ ให้ความ

สำคัญกับภาคธุรกิจการสื่อสารและ

โทรคมนาคมมากขึน้ ผา่นนโยบาย

ที่เรียกว่า “Green New Deal” 

รวมทั้งประเทศชั้นนำด้านสื่อสาร

โทรคมนาคม 3 อันดับต้นๆ เช่น 

สวีเดน สิงคโปร ์ และเดนมารก์ ได้

พฒันาอตุสาหกรรมด้านนี้อย่างยั่ง

ยืน ด้วยความร่วมมือของภาครัฐ

และเอกชนใหเ้ปน็จดุตัง้ตน้ 

สำหรับอุตสาหกรรมด้าน

สารสนเทศและการสื่อสารในไทย 

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสาร ซึ่งนับเป็นหน่วยงานที่

มอีำนาจหนา้ทีโ่ดยตรงเกีย่วกบัการ

วางแผนส่งเสริม พัฒนา และ

ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร การ

อุตุนิยมวิทยา และการสถิต ิ ถึง

แมว้า่การพฒันาอตุสาหกรรม ICT 

ของไทยจะยั ง ไม่ ก้ าวหน้ า เท่ า

ประเทศชั้นนำ แต่ธุรกิจด้านนี้ก็มี

การเตบิโตในอตัราทีน่า่สนใจ  
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กระนั้นก็ด ี อุตสาหกรรม 

ICT ขณะนี้ประสบปัญหาในด้าน

ความรว่มมอือยา่งจรงิจงัระหวา่งทั้ง

ภาครัฐและเอกชน ด้วยการไม่มี

องค์กรกลางในการทำหน้าที่นี้

โดยตรง ขณะที่อุตสาหกรรมด้าน

อื่นๆ มีองค์กรตัวแทนในการแก้

ปัญหาและเสนอทางออกร่วมกัน  

กับรัฐบาลผ่านสภา เช่น สภา

หอการค้า หรือสภาอุตสาหกรรม 

ซึ่งต่างจากอุตสาหกรรม ICT ใน

ระดับโลก ที่สามารถเข้าไปร่วมรับ

ผิดชอบต่อปัญหาระดับโลกอย่าง

คึกคักในกรณีการแก้ปัญหาสภาวะ

โลกรอ้นทีก่ลา่วมาขา้งตน้  

   แม้จะมีการเสนอร่างพระ-

ราชบัญญัติ1 จัดตั้ง สภาเทคโน-  

โลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่ง

ประเทศไทย โดยมีชื่อย่อว่า “สภา

ไอซีทีแห่งประเทศไทย” หรือ 

Information and Communi- 

cation Technology Federation of 

Thailand หรอื ICT Federation of 

Thailand2 โดยหวังว่าการจัดตั้ง

สภา ICT นีจ้ะกอ่ใหเ้กดิการรวมตวั

ของผู้ประกอบการ เพื่อผลักดัน

วาระหรือนโยบายสำคัญที่จะช่วย

เสริมสร้างความแข็งแกร่งของ  

ผู้ประกอบการไทย รวมถึงการจัด

ทำข้อเสนอแนะและมาตรการเชิง

รุกในการกระตุ้นการขยายตลาด 

ICT ของประเทศไทยทัง้ภายในและ

ต่างประเทศให้กับผู้ประกอบการ

ไทยเพือ่เสนอตอ่รฐับาล 

 โดยขั้นตอนการยกร่าง

สภาฯ ประกอบดว้ย ขัน้ตอนตา่งๆ 

ซึ่งได้ศึกษาจากตัวอย่างจากสภาหอ

การคา้ฯ สภาอตุสาหกรรมฯ และแผน

แมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสารฯ จัดให้มีการแต่งตั้งคณะ

กรรมการร่างกฎหมายสภา ICT 

แห่งประเทศไทย พร้อมการรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชน จาก

นั้นจึงเข้าสู่กระบวนการตราพระ-

ราชบญัญตั ิ 

 ในกระบวนการ สภาไอซทีี

แห่งประเทศไทย มีความน่าสนใจ

อยู่ที่ระหว่างการร่างสภาฯ และ

เสนอเข้าสู่กระบวนการต่างๆ จน

ขัน้ตอนสดุทา้ยคอืการประกาศใช้ใน

ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการเปิด

โอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีโอกาสเป็น

ส่วนร่วมในกระบวนการร่างสภาฯ 

อย่างต่อเนื่อง โดยเปิดเวทีให้ทั้ง

ภาครฐับาล ผูป้ระกอบการ ตวัแทน

1ร่างพระราชบัญญัตินี้เกิดจากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ฉบับที่2)ของประเทศ
ไทยพ.ศ.2552-2556ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5สิงหาคม2552และกำหนด
มาตรการสนับสนุนการจัดตั้งสภา ICT ให้เป็นโครงการเร่งด่วนจากยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ระบบ ICTของประเทศอย่างมีธรรมาภิบาลได้สนับสนุนการจัดตั้งสภา ICT ให้มีสถานะเป็นองค์กร
เอกชนที่เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ประกอบการด้าน ICTที่มีหน้าที่นำเสนอและให้ความเห็นด้านการ
พัฒนา ICT ต่อรัฐบาลร่วมกับรัฐในการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพตลอดจนเป็นตัวแทนภาคเอกชนใน
การประสานนโยบายและการทำงานร่วมกับภาครัฐ เพื่อผลักดันการทำงานแบบเป็นหุ้นส่วนระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน (PublicPrivatePartnership:PPP)และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรม ICT เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้เข้าประเทศ หรือ ยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของอุตสาหกรรม และสร้างโอกาสทางการตลาดและโอกาสในการแข่งขันสำหรับผู้
ประกอบการไทย ทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ
21. เสนอแนะนโยบายและประสานการดำเนินการระหว่างรัฐและภาคเอกชน เกี่ยวกับงานในสาขา
ICT เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมนำไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสังคมของประเทศ2.ส่ง
เสริมและก่อให้เกิดการใช้และพัฒนาอุตสาหกรรม ICT เพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศให้
อยู่ในระดับสากลและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างมั่นคง 3 เสริมสร้าง และกำกับ
มาตรฐานและจรรยาบรรณของผู้ประกอบการไอซีที4. เสนอแนะให้มีการพัฒนาการใช้ผลิตภัณฑ์
และบริการไอซีทีในเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในทางบวก5.เสนอแนะการปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับไอซีทีให้เหมาะสมเป็นสากลทันต่อความหลากหลายและการ
เปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วและต่อเน่ืองของการพัฒนาไอซีทีของโลก

ภาคประชาชน ในการเสนอแนวคดิ

เรื่องความรับผิดชอบต่อสาธารณะ 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องในระดับรัฐหรือ

ภาคเอกชน รวมไปถึงการแก้ไข

ปัญหาในระดับโลกที่สำคัญอย่าง

เรื่องปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ หรือสภาวะโลกร้อน 

(Global Warming) อกีดว้ย  

 นีจ่งึอาจเปน็นมิติหมายทีด่ ี

หากการก่อตั้งสภาฯ ดำเนินไปได้

อย่างราบรื่นภายใต้กระบวนการ

การมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนอย่าง

แทจ้รงิ ซึง่ในอนาคตเราอาจใชส้ภา 

ICT ทำหน้าที่เป็นตัวแทนบนเวที

ระหว่างประเทศในการแสดงความ

รบัผดิชอบตอ่ปญัหาระดบัโลก โดย

ก้าวข้ามผลประโยชน์เฉพาะส่วนไป

สูผ่ลประโยชนข์องโลกไดไ้มย่าก... 

แหล่งอ้างอิง
http://www.weforum.org/
http://www.bsr.org/
http://www.mict.go.th/

C



ไม้ใหญ่ใบยาวย่อมถูกโค่น
ไม้น้อยโคนเล็กคนอุ้มชู
ขุนเอาไว้เพราะยังเล็กอยู่
ดูว่าได้ราคาเมื่อไร
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 “มาดงูานการทำปุย๋หมกั ซึง่
ทีบ่้านหมากแข้งเราก็มีการรวมกลุ่ม
ทำปุย๋หมกัชวีภาพ หรอื อ ีเอม็ แต่
อยากรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมักชนิดอื่นๆ 
เพือ่พฒันาและนำไปตอ่ยอดใหส้ามารถ
ผลิตได้ในต้นทุนถูกและพึ่งพาตัวเอง
ใหม้ากทีส่ดุ” สงกา ถนิคำเชดิ ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์
หมากแข้ง หัวเรือใหญ่ผู้ชักชวน  

ชาวบา้นมาดงูานในวนันี ้กลา่ว 
 ด้วยแนวคิด “กำไรก่อนไถ
หว่าน” นี่เองที่ทำให้สงกาเห็นด้วย
ต่อคำถามที่ว่าทำไมเกษตรกรไทยถึง
ยากจน ตา่งจากเกษตรกรในประเทศ
พัฒนาแล้ว แล้วแนวคิดนี้ก็ได้ขยาย
ต่อไปยังนิมนต ์ ปานชิต นายก
องค์การบริหารบ้านโพธิ์หมากแข้ง 
ซึ่งก็มาดูงานทำปุ๋ยหมักด้วยเช่นกัน

เขากล่าวว่า ปัจจัยที่ทำให้เกษตรกร
ยากจนลงกเ็พราะไมส่ามารถกำหนด
ราคาขายสินค้าเกษตรได้และตกอยู่
ในสภาพจำยอม  
 “ทีบ่า้นโพธิห์มากแขง้มพีอ่คา้
รบัซือ้สนิคา้เกษตรอยู ่4-5 ราย ซึง่
พวกเขาจะทำการฮั้วราคากัน ทำให้
ชาวบา้นไมส่ามารถขายในราคาตลาด
ได ้แตจ่ะทำไงได ้เรากต็อ้งจำใจขาย
เพราะไม่รู้ว่าจะไปขายใคร” นายก 
อบต. กลา่ว   
 จากสภาพที่ไม่สามารถเงย
ตาอ้าปากได้ของเกษตรกรไทยนี่เอง 
เสมือนแรงผลักดันให้นักลงทุนอย่าง
เขา โฉลก สัมพันธารักษ ์ เกิดแรง
บันดาลใจที่จะทำงานตอบแทนบุญ
คุณแผ่นดินด้วยการถ่ายทอดความรู ้
“กำไรกอ่นไถหวา่น” แกเ่กษตรกร

กำไรก่อนไถหว่าน  

คุณลุงโฉลกอธิบาย
วิธีการทำปุ๋ย

นี่ก็เป็นอีกวันที่เขา โฉลก สัมพันธารักษ์ นักลงทุนผู้ประสบความสำเร็จใน
อันดับต้นๆ ของประเทศ และผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ chaloke.com อันเป็นเว็บที่ใช้
เป็นศูนย์กลางแลกปลี่ยน อบรม Technical Analysis, Investment Forum, 
SET, TFEX, AFET ว่าด้วยการลงทุนที่ยึดหลัก “กำไรอย่างพอเพียง” ภายใต้
นโยบายไม่แสวงหาผลกำไร ทำหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่อง  
“กำไรก่อนไถหว่าน” แก่เกษตรกรบ้านโพธิ์หมากแข้ง จังหวัดหนองคาย บน
แปลงสาธิตไร่มันสำปะหลังของเขาในอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

C
S
R

Interview



31

ที่สนใจอยากปลดแอกความจนมา
ชัว่ชวีติ  
 แนวคิด “กำไรก่อนไถ
หว่าน” ของคุณลุงโฉลก ชื่อที่
เรียกติดปากของนักลงทุนเรียก
เขา เปน็อยา่งไร CSR Journal 
มโีอกาสเปดิพืน้ทีข่องเขากบัเรือ่งนี ้ 
 
ช่วยอธิบายแนวคิดเรื่อง “กำไรก่อน
ไถหว่าน”

 มาจากคำถามที่ว่าทำไม
ชาวนาหรือเกษตรกรไทยถึงยากจน
ข้นแค้นผิดกับเกษตรกรในอเมริกา 
ยโุรป ญีปุ่น่ทีร่วย มทีีด่นิทำกนิและ
รฐับาลใหค้วามสำคญั  
 คำตอบกค็อื พวกเขารูก้ำไร
และสามารถกำหนดราคาเองได้ด้วย
เครื่องมือตลาดสินค้าเกษตรลว่งหนา้ 
(The Agricultural Futures Trading 
Commission: AFTC) ดังนั้นเขาจึง
สามารถรู้ว่าในอีก 2-2.5 ป ี ข้าง
หน้าแนวโน้มสินค้าเกษตรนั้นๆ จะมี
ราคาเท่าไร แล้วจึงตัดสินใจทำการ
เพาะปลกูพชืชนดินัน้  
 ง่ายๆ ข้าวสาล ี ข้าวโพดที่

ออกสู่ตลาดวันนี้คือสินค้าที่เขาตกลง
ซื้อขายกันไปแล้วเมื่อ 2 ปีก่อน 
ส่วนที่เพาะปลูกในปีนี้คือสินค้าที่จะ
ข าย ใน 2 ปี ข้ า งหน้ า ขณะที่
เกษตรกรไทยไม่รู ้ ไม่มีเครื่องมือนี ้
จงึไมส่ามารถกำหนดราคาเองไดแ้ละ
ต้องพึ่งพาพ่อค้าคนกลางมารับซื้อ 
อย่างข้าว ชาวนาไม่รู้ว่าข้าวที่ขาย
ราคาในตลาดเปน็อยา่งไร ซึง่ขณะนี้
ราคาข้าวถีบตัวสูงขึ้นแต่ข้าวไทย
ราคาตก มันสวนกับราคาตลาดโลก 
ฉะนั้นการที่จะทำให้เกษตรกรออก
จากวงจรความยากจนได ้ จะต้องรู้
ขอ้มลู รูก้ำไรกอ่นทีจ่ะลงมอืไถหวา่น  

การรู้ราคาล่วงหน้าด้วยกลไก AFTC 
จำเป็นต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือโดย
เฉพาะอย่างยิ่งความรู ้

 นี่แหละคืองานที่ผมกำลัง
ทำอยู่ทุกวันนี ้ ก้าวแรกที่เราจะทำก็
คือ ให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันให้ได ้
ซึง่เมือ่รวมกลุม่แลว้ผมและทมีงานใน
มูลนิธิโฉลกดอทคอม จะเปิดอบรม
ความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายตลอดจน
เทคนิคและเครื่ องมือต่างๆ แก่

เกษตรกรโดยใหเ้ปลา่แบบไมค่ดิคา่ใช้
จ่าย ทั้ งนี้ เพราะเราทำงานเพื่อ
ตอบแทนหนี้แผ่นดินที่ให้โอกาส ให้
ชีวิต ซึ่งชีวิตที่ เหลือก็ไม่ต้องการ
อะไร เงินทองที่หาได้ตายไปก็เอาไป
ไม่ได ้ ไม่รู้ว่าจะสะสมหรือกอบโกย
มากๆ ไปทำไม 
 อย่างไรก็ตาม ผมเข้าใจว่า
เรื่องนี้เป็นเรื่องยากซึ่งต้องใช้เวลาไม่
ต่ำกว่าปีในการทำความเข้าใจและ
ศึกษากับมัน แต่ก็ดีกว่าการไม่ทำ
อะไร และการรู้กำไรก่อนไถหว่านนี้
จะเป็นการตอบโจทย์เพื่อแก้ไขความ
ยากจนของเกษตรกรไทยได้ดีที่สุด 
เพราะความเสี่ยงมีน้อยมาก ไม่ต้อง
พึ่งพากลไกพ่อค้าคนกลาง แต่จะ
ต้องมีภูมิคุ้มกันคือ ความพอเพียง 

คุณนิมนต์ ปานชิต  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านโพธิ์หมากแข้ง กล่าวคำ
ขอบคุณ

ทีมงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง จังหวัดหนองคาย
นำเกษตรกรมาดูงานเรื่องการทำปุ๋ยหมัก
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กลา่วคอื ตอ้งไมโ่ลภเพราะความโลภ
คือโอกาสความเสี่ ยงที่ จะทำให้
ขาดทนุได ้ 

เชื่อมั่นในเกษตรกรอย่างไร 

 ธรรมชาติของเกษตรกร
ไทย คอื ถา้ใครทำอะไรทีน่อกเหนอื
จากทีเ่ขาทำตามๆ กนั เขาจะไมเ่ชือ่
และโดยเฉพาะอยา่งยิง่การทำแบบให้
เปลา่ ยิง่ไมไ่วใ้จใหญ ่แตจ่ากทีเ่ราได้
พิสูจน์ด้วยการลงมือทำเป็นตัวอย่าง
และได้รับการสนับสนุนของเจ้า
หน้าที่จากสำนักงานกองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่จังหวัด
หนองคาย จึงทำให้เราสามารถ
ขยายแนวคิดเรื่อง “กำไรก่อนไถ

หว่าน” แก่เกษตรกรในหลายพื้นที่
ได้เปิดรับแนวคิดนี ้ แต่สิ่งสำคัญอยู ่ 
ที่ว่าพวกเขาจะสามารถรวมกลุ่มได้
หรอืไม ่

ที่ว่าได้ลงมือทำ ทำอะไร  
 เราทำตวัอยา่งดว้ยการปลกูมนั
สำปะหลงัเพื่อเป็นพื้นที ่ ให้เกษตรกร
มาศกึษา ในอำเภอดา่นขนุทดพืน้ทีท่ี่
แห้งแล้งแห่งหนึ่งของประเทศ ซึ่งก็
เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราเลือกที่นี ่
เราต้องการพิสูจน์ให้เกษตรกรดูว่า
พืน้ทีท่ีแ่หง้แลง้จดั กส็ามารถทำการ
เพาะปลูกพืชให้ได้ผลผลิตที่ดีมีราคา
ได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีและการ
บันทึกข้อมูล ผลผลิตสำปะหลังของ
เรามีน้ำหนักและอุดมสมบูรณ์กว่า
เกษตรกรในละแวกนี ้ ซึ่งทั้งหมดที่
เราทำนี้จะถ่ายทอดให้เกษตรกร
ทราบวา่เราทำอยา่งไร  
 นอกจากรูปแบบการเพาะ
ปลูก เรายังขายผลผลิตด้วยตลาด
ล่วงหน้า (AFET) โดยดูข้อมูลเพื่อ
วิเคราะห์ราคาสินค้าเกษตรล่วงหน้า
ว่าจะมีราคาเท่าไรแล้วจึงตัดสินใจ
เพาะปลูก ยกตัวอย่าง หากเรารู้ว่า
มันสำปะหลังในอีก 12 เดือนข้าง
หน้าราคาจะขึ้นไปที ่ 3.50 บาท/
กิโลกรัม ขณะที่ปัจจุบันราคาอยู่ที ่
1.70 บาท/กโิลกรมั เราจะสามารถ
คำนวณต้นทุนและกำไรได ้ กล่าวคือ 
ปกติการปลูกมันสำปะหลังชาวบ้าน
จะมตีน้ทนุอยูท่ี ่2,000 บาท/ไร ่ได้
ผลผลติ 2 ตนั/ไร ่แตเ่มือ่เรารูร้าคา
ก็ทำให้ เราสามารถตัดสินใจเพิ่ม
ต้นทุนเพื่อเพิ่มผลผลิตให้ได้คุณภาพ
ตามที่ตลาดต้องการด้วยการใส่ปุ๋ย
เสริมแร่ธาตุที่จำเป็นต่อพืช ซึ่งจะ
ทำใหต้น้ทนุตกอยูท่ี ่ 6,000 บาท/ไร ่

แต่ให้ผลผลิตถึง 4 ตัน/ไร ่ ดังนั้น
เราจะสามารถขายไดร้าคาที ่14,000 
บาท/ไร ่ ได้กำไร 8,000 บาท/ไร ่
แต่ เกษตรกรได้ราคาที ่ 3 ,400 
บาท/ไร ่ กำไร 1,400 บาท/ไร ่
เทา่นัน้ ทีเ่ราทำไดก้เ็พราะเรารูร้าคา
ล่วงหน้าและคาดการณ์กำไรก่อนไถ
หว่านจึงสามารถตัดสินใจเพิ่มต้นทุน 
แต่เกษตรกรไม่รู้ก็ไม่กล้าลงทุน อัน
นีเ้ปน็หลกัการผลติงา่ยๆ  
 สิ่งเหล่านี้คือตัวอย่างเพื่อ
พิสูจน์แสดงให้เกษตรกรดูว่าเรา
สามารถนำมาปฏิบัติได้จริงๆ ไม่ได้
มาหลอกพวกเขา ซึ่งเครื่องมือและ
ความรู้เหล่านี้เราจะให้กับเกษตรกร
อยา่งหมดเปลอืกไมป่ดิบงั  

โดยหลักการน่าสนใจและอาจเป็น
ทางออกหนึ่งที่จะช่วยปลดเปลื้องหนี้
สินเกษตรกรได้ แต่ด้วยโครงสร้างและ
เงื่อนไขข้อจำกัดต่างๆ ตั้งแต่แหล่งทุน 
กฎระบียบและกฎหมาย จะสามารถ
ทำให้แนวคิด กำไรก่อนไถหว่านเป็น
จริงได้หรือไม่  

 แม้ว่าขณะนี้เราจะมีตลาด 
AFET แต่ตลาดนี้ก็ยังไม่ เอื้อต่อ
เกษตรกรไทย แค่การซื้อข้าวเราคง
เป็นประเทศเดียวในโลกที่ซื้อขาย
ข้าวสาร ขณะที่ประเทศอื่นซื้อขาย
ข้าวเปลือกกัน ทั้งนี้เพราะมันเป็น
เรือ่งผลประโยชนร์ะหวา่งพอ่คา้โรงส ี
ข้าราชการ และนักการเมือง แต่
อยา่งไรกด็ ี การไดม้โีอกาสนบัหนึง่ก็
น่าจะดีกว่าการไม่ได้เริ่มทำอะไรเลย 
ด้วยเหตุนี้ผมจึงเห็นว่าหนทางที่จะ
ผลักดันให้เกิดแนวคิด “กำไรก่อน  
ไถหวา่น” ไดก้ค็อื การให้ปัญญาแก่
เกษตรกร ตามทีไ่ดก้ลา่วมาในขา้งตน้ 
ซึ่งหากเกษตรกรซึ่งเป็นโครงสร้าง

คุณสงกา ถินคำเชิด  
ประธานสภาองค์การบริหาร
ตำบลโพธิ์หมากแข้งหัวเรือใหญ่
ที่จะทำให้เกิดการรวมกลุ่มของ
เกษตรกร
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ท่ามกลางไร่มันสำปะหลัง

ด้านล่างของสังคมเข้มแข็งเราก็
สามารถตะโกนหรือส่งสารไปยังคน
เบือ้งบนใหรู้ว้า่เราตอ้งการอะไร  
 ดงันัน้หากวา่เกษตรกรเขา้ใจ
หลักการโดยแท้จริง สิ่งที่เขาเรียก
ร้องคงไม่ใช่เรื่องของการจะประกัน
ราคาหรือขอเงิน แต่เป็นการเรียก
ร้องเพื่อสิทธิของการเข้าถึงข้อมูล
และโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้น ที่
เหลือพวกเขาสามารถทำเองได้
เพราะมปีญัญามคีวามรูแ้ลว้ อยา่งไร
ก็ตาม รัฐควรลงมาช่วยเหลือในการ
เปน็ผูค้ำ้ประกนัใหเ้กษตรกร ซึง่เปน็
วงเงินที่ไม่มากไปกว่าเงินที่เข้าไป
ช่วยนักธุรกิจให้ล้มในฟูกเมื่อคราว
วกิฤตติม้ยำก้งุ ในป ี2540 เกษตรกร
ไทยเรานี่เป็นกลุ่มคนที่โชคร้ายมาก 
นอกจากรัฐไม่ช่วยเหลือแล้วยังซ้ำ
เติม ง่ายๆ ดูดอกเบี้ยเงินกู้จาก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
คิดดอกเบี้ยที่ร้อยละ 9-10 ขณะที่
พวกผมซึง่เปน็นกัลงทนุ นกัธรุกจิคดิ
ทีร่อ้ยละ 7.8 เทา่นัน้  


ปัญหาและอุปสรรคใหญ่ขณะนี้คือ

การทำให้เกิดการรวมกลุ่ม จาก
ประสบการณ์ที่ผ่านมาพบว่าเมื่อใดที่
เกษตรกรรวมกลุ่มกันได้จะเกิดการ
ก่อกวนจากกลุ่มผู้มีอิทธิพล เพราะ
คนพวกนีรู้ว้า่ถา้ชาวบา้นรวมกลุม่กนั
ได้แล้วจะมีพลังที่สามาถสั่นคลอน
พวกเขาได ้ คุณก็เห็นตัวอย่างบ้าน
หมากแขง้ นายก อบต. ยงับอกเลยวา่ 
เวลาที่เขารวมตัวกันเพื่อขายผลผลิต 
จะมีขบวนการปล่อยข่าวว่านายกฯ 
มีผลประโยชน์แอบแฝงข่าวนี้มีผลต่อ
ความนา่เชือ่ถอืของนายกฯ และชาว
บา้นกเ็ชือ่ดว้ย ดว้ยเหตนุีก้ารรวมให้
ไดก้ลุม่ทีเ่ขม้แขง็จงึตอ้งใชเ้วลา  

หากว่าแนวคิด “กำไรก่อนไถหว่าน” 
สามารถเปน็รปูรา่งไดจ้รงิ จะเกดิอะไรขึน้  
 เกษตรกรจะเปน็อสิระพึง่พา
ตัวเองได้ไม่ต้องเดินขบวนไปร้องขอ
แบบขอทานกบัรฐับาล แตจ่ะสามารถ
เป็นกลุ่มคนที่สร้างความร่ำรวยได ้

คำว่าร่ำรวยในที่นี้คงไม่ใช่แบบนัก
ลงทนุ แตเ่ปน็ความรำ่รวยทีพ่อเพยีง
สมแก่ฐานะไม่ใช่อย่างที่เป็นอยู่นี้คือ
ทำเทา่ไรไมพ่อกนิแถมยงัเปน็หนี ้ผม
ขอเพียงอย่างเดียวขอให้รัฐให้โอกาส
เข้าถึงข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐาน
เท่านั้น อันนี้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานใน
ฐานะพลเมอืงซึง่รฐัตอ้งใหน้ะครบั ที่
เหลือเกษตรกรเขาสามารถทำเองได ้
แตท่ีผ่า่นมารฐัไมใ่หเ้พือ่จะใหเ้กษตรกร
ตกเป็นเบี้ยของกลุ่มมีอำนาจต่อไป 
ทำให้ง่ายต่อการควบคุมและจะไม่
เป็นอุปสรรคต่อเส้นทางมุ่งหน้าสู่
รัฐสภาได ้ และนี่ก็คือสาเหตุว่าทำไม
เกษตรกรไทยถงึยากจน 
 ท้ังหมดน้ีคือเร่ืองราวแนวคิด 
“กำไรก่อนไถหว่าน” ของเขา ชีวิตที่
เหล ือของค ุณลุงโฉลกจากว ันน ี ้ 
ต ั ้งใจไว ้ เพ ื ่อเผยแพร ่ป ัญญาแก่
เกษตรกรไทยด ้วยหว ั งว ่ าจะม ี
เกษตรกรบางส่วนเข้าใจต่อแนวคิด 
ดังกล่าว แม้จะไม่มากก็ตาม  

สภาพดินที่แห้งแล้งขาดความอุดม
สมบูรณ์แต่สามารถเพาะปลูกมัน
สำปะหลังให้ได้ผลผลิตมาก

กล้าพันธ์ุที่เตรียมไว้สำหรับการ
เพาะปลูกครั้งต่อไป

C
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พี่ขาม กับเบ็ดคู่ชีพ จะมาตกปลา 
ทุกวันเพื่อนำไปทำอาหารเย็นให้กับ
สมาชิกครอบครัว 

เป็นธรรมเนียมปฎิบัติทุกปีของสมาชิกเครือข่ายนักธุรกิจ จะมี
โปรแกรมเดินทางศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในประเด็น CSR และในทริป (trip) นี้ ที่หมายของ SVN คือ 
เกาะกูด อัญมณีแห่งท้องทะเลภาคตะวันออกของไทย
 

ลกูจา้งบนทีด่นิตวัเอง
 การมาเกาะกูดครั้งนี้นอกจากทำกิจกรรมร่วมกันแล้ว ยังได้ศึกษา
ปญัหาการบกุรกุพืน้ทีป่า่สาธารณะและผลกระทบจากอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วที่
นา่จะเปน็โมเดลเดยีวกนัในทกุพืน้ทีข่องประเทศ  
 ในระยะ 10 ปทีีผ่า่นมา ดว้ยความอดุมสมบรูณข์องปา่ไมแ้ละความ
สวยงามของชายหาดตลอดจนแนวปะการงัทีส่วยงามแลว้ บรเิวณเกาะกดูยงัมี
ทรัพยากรมีค่าอย่างน้ำมันจำนวนมาก ซึ่งนำมาสู่ข้อพิพาทระหว่างไทยกับ
กัมพูชาในการอ้างกรรมสิทธิ์ในขณะนี ้ เกาะกูดจึงเป็นที่หมายปองเพื่อหวัง
ครอบครองพืน้ทีง่ามๆ จากนกัลงทนุ  
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สวนมะพรา้วของชาวบา้น 
ทีย่งัพอมใีหเ้หน็ 
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ชายชราเจ้าของสวนมะพร้าว เป็นชาว
บ้านที่ยังไม่ขายที่ดินของตน 

นักท่องเที่ยวต่างชาติ กับโปรแกรมกิจกรรมปั่นจักรยานของรีสอร์ท 

เรือประมงท้องถิ่น 

 อยา่งไรกต็าม ความศวิไิลซท์ีห่ลัง่ไหลจากเมอืงเขา้สูเ่กาะกดูวนันี ้ชาว

บา้นไดเ้ริม่ตระหนกัแลว้วา่ หากปลอ่ยไปตามยถากรรมเชน่นี ้ ลกูหลานคงไมม่ี

ทีย่นืบนทีด่นิทำกนิของตน จงึเกดิการรวมตวัเพือ่วางกฎระเบยีบดว้ยหวงัวา่จะ

สามารถชะลอความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ไดบ้า้ง  ระเบยีบทีว่า่ ไดแ้ก ่การกัน้

พื้นที่บริเวณริมชายหาดในระยะ 20 เมตรไว้เพื่อเป็นที่สาธารณประโยชน์  

ดังนั้นเราจึงไม่เห็นสิ่งปลูกสร้างตั้งเด่นตระหง่านอยู่ตามชายหาดดังสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆ   

 นอกจากนี้ยังมีการจัดการทรัพยากรน้ำภายในเกาะด้วยการนำกลับ

มาใช้ใหม่ได ้ สำหรับไฟฟ้าเกาะกูดยังไม่มีไฟฟ้าใช ้ มีเพียงการปั่นไฟเพื่อใช้

ภายในเกาะเอง ทัง้นีเ้พราะการไฟฟา้ภมูภิาคยงัไมม่กีารเดนิสายเคเบลิใตน้ำ้ไป

ยงัตวัเกาะ อยา่งไรกต็ามชาวบา้นและผูป้ระกอบการสว่นหนึง่กไ็มต่อ้งการใหม้ี

การเดินสายเคเบิลเข้าไปที่เกาะเช่นกัน เพราะเกรงว่าหากมีไฟฟ้าเข้ามาแล้ว 

ทกุอยา่งบนเกาะจะเปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเรว็จนไมอ่าจควบคมุได ้ 

 

 จากพื้นดินและพื้นน้ำที่มี

เพียงคนพื้นถิ่นอาศัยได้กลายเป็น

แหล่งท่องเที่ยว จากที่ดินที่เคยเป็น

สวนยางของชาวบ้านได้ถูกกว้านซื้อ

และแปรเปลี่ยนเป็นรีสอร์ทหลังงาม

จากทุนต่างชาติและนักลงทุนจาก

กรุง-เทพฯ และหนึ่งในจำนวนที่ดิน

ของชาวบ้านก็มีที่ดินของพี่ขามอยู่

ดว้ย  

 ครอบครัวพี่ขามใช้ชีวิตที่

เกาะกดูมาหลายชัว่อายคุน แตใ่นรุน่

ของพี่ขามบรรดาพี่น้องของเขาได้

กระจัดกระจายไปอยู่ในท้องที่อื่น 

พ่อแม่ของเขาจึงจัดสรรแบ่งที่ดินกับ

ลูกทุกคน แต่ที่ดินทั้งหมดที่ยกให้  

ลูกนั้นได้ถูกเปลี่ยนมือขายให้กับนัก

ลงทุนเพื่อทำเป็นรีสอร์ท แน่นอน

สวนยางของพี่ขามก็กลายเป็นรีสอร์ท

ด้วยเช่นกัน จากเจ้าของสวนยางมา

วันนี้พี่ขามเป็นได้เพียงลูกจ้างรายวัน

บนทีด่นิทีเ่ขาเคยเปน็ของเจา้ 
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คณะ SVN ในทริปนี้ 

ชาว SVN ได้จัดงานฉลองวันคล้ายวันเกิด 
อจ.สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ซึ่งให้เกียรติเดินทางมา
ในครั้งนี้ด้วย ท่านได้ให้ความรู้กับชาว SVN 
ด้วยการบรรยายประวัติศาสตร์ของเมือง
ตราดได้อย่างน่าสนใจ 

ปะการงัฟอกขาวสญัญาณเตอืนจากธรรมชาต ิ
 ทกุวนันีป้ะการงับรเิวณโดยรอบเกาะกดูกำลงัอยูใ่นภาวะปะการงัฟอก

ขาว อันเป็นผลจากปรากฏการณ์เอลนิลโญเมื่อป ี พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นช่วง

เวลาเดยีวกบัทีเ่กดิปะการงัฟอกขาวในอา่วไทย ซึง่รวมถงึปะการงัรอบ เกาะกดู

ดว้ย สถานการณท์ีเ่กดิขึน้นีส้ว่นหนึง่เกดิจากธรรมชาตแิตอ่กีสว่นทีซ่ำ้เตมิกค็อื

การทอ่งเทีย่ว 

 เนือ่งจากปะการงัเปน็สตัวไ์มม่กีระดกูสนัหลงั มโีครงสรา้งเปน็หนิปนู

ห่อหุ้มเนื้อเยื่ออ่อนนุ่ม มีรูปทรงแตกต่างกันไปตามระยะเจริญเติบโตและชนิด

ของมนั กิง่ของปะการงั 1 กิง่นัน้เสมอืนเปน็ขนเสน้หนึง่ของตวัปะการงัทีย่ืน่

ออกไป ปะการงัเปน็สตัวท์ีเ่ปราะบางและไวตอ่การเปลีย่นแปลงของสภาพแวด-

ล้อมมาก ดังนั้นการดำน้ำชมปะการังของนักท่องที่ยวจึงส่งผลกระทบโดยตรง

ตอ่การเตบิโตของมนั  

 ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวจะส่งผลต่อระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิต

โดยรอบ เนื่องจากปะการังจะดำรงชีพอยู่แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันกับ

สาหรา่ยไดโนแฟลกเจลเลตขนาดเลก็ ทีเ่รยีกวา่ “ซแูซนเทลล ี (zooxanthelle)” 

โดยสาหรา่ยจะอาศยัอยูใ่นเนือ้เยือ่ชัน้ในของปะการงั ทำใหป้ะการงัมสีสีนัและ

ป้องกันการแผดเผาของรังสีดวงอาทิตย์จากรงควัตถุที่อยู่ในตัวของมัน โดย

สาหร่ายจะใช้รงควัตถุนี้สังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารให้กับตัวมันเองและ

ปะการงัดว้ย สำหรบัปะการงักจ็ะบรโิภคสารอาหารจากสาหรา่ยเพือ่การดำรงชพี  

และใช้สาหร่ายในการสะสมหินปูน ฉะนั้นเมื่อเกิดปรากฏการณ์เอลนิลโญขึ้น 
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ทะเลในยามเย็นบนเกาะกูด 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมนับตั้งแต่อุณหภูม ิ ความเข้มแสง ความ

เป็นกรดด่าง ความเค็ม ฯลฯ จะส่งผลให้ปะการังและสาหร่ายไม่สามารถทน

อยู่ได ้ ความสมดุลของสิ่งมีชีวิตทั้งสองนี้ถูกทำลาย สาหร่ายไม่สามารถอาศัย

อยู่ในปะการังได้ต่อไป ส่งผลให้ปะการังขาดสารอาหารและสูญเสียเกราะ

ป้องกันรังสีจากดวงอาทิตย ์ จึง

ค่อยๆ ซีดขาวและตายไปในที่สุด 

ความสูญเสียนี้มิได้จำกัดวงเพียงแค่

ปะการังเท่านั้น แต่ขยายไปสู่สิ่งม ี 

ชวีติอืน่ๆ เชน่ ก้งุ หอย ป ูปลา ที่

ใช้ปะการังเป็นบ้าน จะไม่มีที่อยู่

อาศัยและไม่สามารถแพรพ่นัธุไ์ดแ้ละ

ตายในทีส่ดุ... 

  

 ชีวิตบนเกาะกูดเพียง 2 

วนั นา่จะตอกยำ้ไดด้วีา่ การดำเนนิ

ธุรกิจนอกจากจะสร้างความทันสมัย

ได้แล้ว ยังอาจก่อให้เกิดความสูญ

เสยีไดห้ากขาดความรบัผดิชอบ C
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เกาะกูด เป็นเกาะที่อยู่สุดท้าย

ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย

ในนา่นนำ้ทะเลตราด และมคีวาม

ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากเกาะ

ชา้ง หรอืใหญเ่ปน็อนัดบั 4 ของ

ประเทศ ระยะห่างจากตัวเมือง

ตราด 80 กิโลเมตร มีเนื้อที ่

105 ตารางกิโลเมตร ความยาว

ของเกาะ 25 กิโลเมตร และ

ขนาดความยาว 12 กิโลเมตร 

ลักษณะทั่วไปของเกาะยังคงสภาพ

ความเป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ ์

โดยมีสันเขาและที่ ราบสันเขา  

ซึ่งเป็นต้นกำเนิดลำธาร สายน้ำ 

ทำให้เกาะกูดมีน้ำตกหลายแห่ง 

แต่ที่ขึ้นชื่อบนเกาะกูดคือ น้ำตก

คลองเจ้า ซึ่งเป็นน้ำตกแห่งประ-

วตัศิาสตร ์กลา่วคอื ครัง้พระบาท

สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้

เสดจ็ประพาสนำ้ตกคลองเจา้ เมือ่ 

พ.ศ. 2454 และทรงพระราชทาน

นามว่า “น้ำตก อนัมก๊ก” เพื่อ

เป็นที่ระลึกถึงองเชียงสือ เจ้า

แคว้นอนัมหรือญวน ที่เคยเข้ามา  

ลี้ภัยจากการจลาจลในสมัยรัชกาล  

ที ่1  

 ครั้งนั้น องเชียงสือ เจ้า

ชายญวนพร้อมด้วยมารดาและ

ขุนนางผู้ใหญ่หลายคนได้หนีกบฏ

ญวนทีเ่รยีกกนัวา่ “ไกเซนิ” เขา้มา

พึ่ งพระบรมโพธิสมภารในสมัย

รชักาลที ่1 อยู ่5 ป ีแลว้หนกีลบั

ไปกู้เมืองคืนได ้ ต่อมาตั้งตัวเป็น

จกัรพรรดยิาลอ็ง ตน้ราชวงศห์งวน

หรอืหลวนหรอืเหวยีน 

 ในป ี พ.ศ. 2446 ในรัช-

สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอม

เกล้าเจ้าอยู่หัว ประเทศไทยได้เสีย

ดินแดนให้แก่ประเทศฝรั่ ง เศส 

เนื่องมาจากการตกลงทำสนธิสัญญา 

กับฝรั่งเศสเมื่อวันที ่ 13 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2446 (ร.ศ. 122) ซึง่ทำให้

ไทยจำต้องยกดินแดนจังหวัดตราด 

และเกาะต่างๆ ตั้งแต่อำเภอแหลม-

สิงห ์ จ.จันทบุร ี ไปจนถึงเกาะกูด 

และเมืองปัจจันตคีรี เขตร หรือ 

เกาะกง ให้แก่ฝรั่งเศสเพื่อแลก

เปลี่ยนให้ฝรั่งเศสถอนกองทหาร

ไปจากจันทบุร ี โดยสัญญาฉบับนี้

ได ้ ให้สัตยาบันต่อกันและมีผล

ทำให้กองทหารฝรั่งเศสถอนออก

ไปจากเมืองจันทบุรีตามสัญญา 

เมือ่ 12 มกราคม พ.ศ. 2447 

 กระทัง่วนัที ่23 มนีาคม 

พ.ศ. 2449 ฝรัง่เศสจงึทำสญัญา

คืนเมืองตราดให้ไทยดังเดิม ทั้งนี ้

โ ด ยพร ะปรี ช า ส ามารถของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจา้อยูห่วั ทีท่รงดำเนนิวเิทโศบาย

ทางการทูตทุกวิถีทางจนได้เมือง

ตราดกลับคืนมา และวันที ่ 6 

กรกฎาคม ร.ศ . 126 (พ.ศ . 

2450) ฝรั่งเศสจึงทำพิธีมอบ

เมืองตราดอย่างเป็นทางการให้

กับประเทศไทยตามเดิม นับว่า

จังหวัดตราดต้องสูญเสียอิสรภาพ

ตกอยู่ภายใต้การปกครองของ

ฝรัง่เศสเปน็ เวลา 2 ป ี6 เดอืน 

7 วนั 
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พีอ่อ้ย รกัคณา 
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CSR ในนิยามของ 
คนรับจ้างซักรีดเสื้อผ้า 

 แม้จะเป็นเพียงคนรับจ้าง
ซักรีดเสื้อผ้าธรรมดาๆ ก็ตาม แต่
สำหรับเธอ รักคณา เปล่งปลั่ง 
สุภาพสตรีในวัย 51 กลับเห็นว่า 
สองมือที่รับจ้างซักรีดผ้านี้คือ ลม
หายใจของ เธอและครอบครัว
ตลอดระยะเวลากว่า 30 ป ี 
  

 รั ก คณ า ห รื อ พี่ อ้ อ ย 

อาศัยอยู่กับน้องและหลานในบ้าน

เช่าย่านประดิพัทธ์ พี่อ้อยเล่าให้ฟัง

ว่า เธอเป็นพี่สาวคนโตในจำนวนพี่

น้องทั้งหมด 6 คน แม่ทำอาชีพ

รับจ้างซักรีดเสื้อผ้าและขายของชำ 

ส่วนพ่อรับราชการตำรวจมียศเป็น

จ่าซึ่งมีเงินเดือนไม่มากนัก ครั้งพี่

อ้อยอายุได้ 17 ปี แม่ได้เสียชีวิตลง

ในวัยเพียง 50 ปีเท่านั้น ด้วยเหตุนี้

พี่อ้อยจึงต้องหันหลังให้กับระบบ

การศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาที่ 3 

เพื่อมาทำหน้าที่แทนแม่ เพราะ

ลำพังเงินเดือนของพ่อไม่เพียง

พอสำหรับ 7 ชีวิตในบ้านเช่า

หลังเล็กๆ แต่หลังจากนั้นอีก 15 ปี 

พ่อซึ่งเป็นเสาหลักของบ้านก็มาเสีย

ชีวิตในวัย 65 ปี พี่อ้อยจึงต้องรับ

หนา้ทีห่วัหนา้ครอบครวัในวยั 32 ป ี

นับแต่วันนั้น  

 เมื่อชีวิตยังต้องดำเนินต่อ

ไปท่ ามกลางสภาพสั งคมไทยที่

เ ปลี่ ยนแปลง กิ จการร้ านขาย

ของชำของพี่อ้อยเริ่มขายไม่คล่อง

เหมือนเคย ประจวบกับน้องๆ ได้

แยกย้ายออกไปมีครอบครัว ภาระ

ความรับผิดชอบลดลงไปบ้าง พี่อ้อย

จึงตัดสินใจปิดร้านขายของขำและ

ยึดอาชีพรับจ้างซักรีดเพียงอาชีพ

เดียวในการยังชีพ 

 

 การเป็นลูกคนโตซึ่งเสมือน

เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงช่วยแม่ทำงาน พี่

อ้อยจึงมีโอกาสซึมซับวิธีการซักผ้า

และรีดผ้าให้สะอาดและเรียบก่อนส่ง

ถึงมือลูกค้า แม่มักจะพร่ำสอนเสมอ

ว่า “เราจะต้องซื่อสัตย์ต่อลูกค้า” 

ด้วยเหตุนี้กระมั้งที่ทำให้แม่มีลูกค้า

มากกว่า 30 ราย ซึ่งถือว่ามากใน

สมัยนั้นเพราะยังไม่มีค่านิยมให้คน

อื่นมาซักผ้าและรีดผ้าให้  
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 แต่ เมื่อเครื่องซักผ้ามีราคาถูกลงจนเกือบทุก

ครอบครัวสามารถซื้อเครื่องซักผ้าได้ ประกอบกับลูกค้าเจ้า

ประจำได้แยกย้ายไปอาศัยอยู่ที่อื่น จำนวนลูกค้าของพี่อ้อย

เริ่มลดลงส่งผลให้รายได้ลดลงตาม กระนั้นก็ดีพี่อ้อยไม่เคย

คิดที่จะขึ้นค่าแรงแต่อย่างใด แม้ว่าต้นทุนอย่าง ผงซักฟอก 

ผงซักผ้าขาว น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยารีดผ้าเรียบ จะมีการ

ปรับราคาขึ้นอยู่ตลอดเวลา แต่พี่อ้อยยังตรึงราคาค่าซัก

และค่ารีดตัวละ 10 บาทเท่านั้น  

 

 “ไม่กล้าขึ้นราคาหรอกกลัวเขาจะว่าเราว่าอยากได้

มาก เอาแค่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็พอแล้ว แต่ไม่ใช่ว่า

เราไม่กล้าขึ้นแล้วไปแอบลดต้นทุนด้วยการไปซื้อพวกผง

ซักฟอกไม่มีคุณภาพมาใช้ ไม่มีนะเพราะถ้าเราซื้อมาใช้

เสื้อผ้าของลูกค้าจะยุ่ยหมด ผงซักฟอกที่ซื้อเป็นถังๆ มัน

แรงทำให้เสื้อผ้ายุ่ยและขาดง่าย เราใช้อะไรก็ใช้แบบนั้น

เหมือนเดิม” พี่อ้อยยืนกราน  

 

 ถึงแม้ว่ารายได้จะลดลงจนไม่มีเงินออม แต่พี่อ้อย

มีระบบการบริหารการเงินของเธอได้ดี โดยยึดหลักว่า มี

มากใช้น้อย มีน้อยใช้น้อย ด้วยเหตุนี้พี่อ้อยจึงไม่เคยกู้ยืม

เงินใครทั้งในระบบหรือนอกระบบและนีก่เ็ปน็อกีสิง่ทีพ่ีอ่อ้ย

ภมูใิจกบัการเปน็ “คนไมม่หีนี”้  

  

 ครั้งถามว่ารายได้ที่มีไม่ถึงหลักหมื่นต่อเดือนกับ

ภาระความรับผิดชอบที่ต้องดูแลหลานเพียงพอหรือ?  

 

 “ไม่พอก็ต้องพอ หางานพิเศษอื่นทำบ้าง แต่เรา

ต้องประหยัด” คำตอบของพี่อ้อย 

 

 วันนี้แม้กิจการของพี่อ้อยจะเหลือลูกค้าเพียงไม่กี่

รายเท่านั้น แต่พี่อ้อยก็ยังคงรักษาคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ

และยังยึดมั่นกับหลักการทำงานมานานกว่าค่อนชีวิตคือ 

ความซื่อสัตย์และการตรงต่อเวลากับลูกค้า ซึ่งพี่อ้อยเชื่อว่า

นี่คือ การแสดงความรับผิดชอบต่อลูกค้าของพี่อ้อย...คน

รับจ้างซักรีดเสื้อผ้า C
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 บรษิทั กสท โทรคมนาคม จำกดั (มหาชน) รว่มกบัโครงการทำดทีกุวนัจากดแีทค สถาบนัไทยพฒัน ์ และ

สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เดนิหนา้สานตอ่โครงการ “สือ่สาร เรยีนรู ้สูช่มุชน” CSR Campus 

ปทีี ่3 จดัทำโครงการ “หอ้งคอมพวิเตอรเ์พือ่นอ้ง” จดัพธิมีอบอปุกรณก์ารศกึษาและคอมพวิเตอรใ์หก้บัโรงเรยีนใน

จงัหวดันครราชสมีา ในวนัที ่8 กมุภาพนัธ ์2554 ณ โรงเรยีนราชสมีาวทิยาลยั 

กสท จบัมอื ดแีทค ไทยพฒัน ์จดัทำโครงการ  
“หอ้งคอมพวิเตอรเ์พือ่นอ้ง” 

 นายเกรยีงศกัดิ ์ เทพผดงุพร กรรมการ  

ผูจ้ดัการ บรษิทัอำพลฟดูส ์ โพรเซสซิง่ จำกดั 

ให้การต้อนรับ ฯพณฯ อลงกรณ ์ พลบุตร 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย ์ พร้อม

รว่มปรงุแกงเขยีวหวานกบัหุน่ยนตไ์ทย “นะโม” 

ณ บูธ๊ของบรษิทัอำพลฟดูส ์โพรเซสซิง่ จำกดั 

ในงาน Thailand Health food and ingredient 

2011 เมอืงทองธาน ีเมือ่เรว็ๆ นี ้

 พลอากาศเอกกำธน สินธุวานนท ์ องคมนตร ี ในฐานะอดีต  

ผูว้า่การการไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) เปน็ประธานในพธิี

เปิดแพรคลุมป้ายหอประชุม “เกษม จาติกวณิช” ชั้น 9 อาคาร 

ต.040 กฟผ. สำนักงานกลาง กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุร ี โดยม ี

อดีตผู้ว่าการ กฟผ. และ นายสุทัศน ์ ปัทมสิริวัฒน ์ผู้ว่าการ กฟผ.   

รว่มงาน 

 

หุน่ยนตน์ะโม ยำ้แกงรอยไทย  
ทำงา่ยกวา่ทีค่ดิ 

กฟผ. เปิดหอประชุม “เกษม จาติกวณิช” เพื่อเป็น
เกยีรตแิกอ่ดตีผูว้า่การคนแรก 
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 นายไพโรจน ์พว่งสวุรรณ (ที ่ 3 จากซา้ย) รองผูอ้ำนวย-

การฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่ง

ประเทศไทย (ธสน.) เปน็ผูแ้ทน ธสน. มอบเงนิบรจิาคจากธนาคารและ

พนกังานจำนวน 110,000 บาท รวมทัง้ขา้วสารอาหารแหง้ใหแ้ก่

วัดโบสถ์วรดิตถ ์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ซึ่งรับอุปถัมภ์เด็ก

ยากไรใ้นเขตอำเภอปา่โมกและเดก็ยากไรจ้ากตา่งถิน่จำนวนกวา่ 500 คน 

 นายธวชัชยั เทอดเผา่ไทย ผูว้า่ราชการจงัหวดัระยอง นาย
อดิเทพ พิศาลบุตร ์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมตัวแทนจากกระทรวง
ศกึษาธกิาร ผูบ้รหิารจากโรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการฯ รว่มลงนาม
บนัทกึความเขา้ใจ โครงการเพือ่พฒันาระบบการศกึษาระดบัประถม
ศึกษา จังหวัดระยอง ภายใต้ชื่อ “เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา ต้นกล้า
แหง่ความหวงั” ณ โรงแรมคามโิอ เฮา้ส ์จงัหวดัระยอง โครงการ
ดงักลา่วเปน็การรว่มสรา้งแนวทางแกไ้ขปญัหาระบบการศกึษา รวม
ถงึการพฒันาทัง้ดา้นความรู ้ ดา้นคณุธรรมอยา่งเปน็รปูธรรม โดย
โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่อง จะได้รับการ
สนับสนุนเป็นเวลา 3 ปีต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 นี้
เปน็ตน้ไป 

 ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต ์ (ที ่ 5 
จากขวาแถว 2) ผู้จัดการสำนักงานกองทุน
สนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) รว่ม
ดว้ยนายดนยั จนัทรเ์จา้ฉาย (ที ่4 จากซา้ย
แถว 2) ประธานคณะทำงานโครงการทูต
ความดแีหง่ประเทศไทย D Ambassador นำ
คณะเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จำนวน 
24 คนร่วมถวายพานพุ่ม ลงนามถวาย
พระพรและถวายคำสัตย์ปฏิญาณต่อหน้า
พระบรมฉายาลกัษณ ์พระบาทสมเดจ็พระเจา้
อยู่หัวฯ ณ ศาลาศิริราช 100 ป ี โรง-
พยาบาลศริริาช 

ส.อ.ท. จับมือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาระยองเขต 1 นำร่องพัฒนาระบบการศึกษา 
“เมลด็พนัธุแ์หง่ปญัญา ตน้กลา้แหง่ความหวงั” 

ทูตความดีแห่งประ เทศไทย นำ
เยาวชนร่วมลงนามถวายพระพร
ในหลวง 

ธสน. ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก
ยากไร้ ใน โอกาสครบรอบ 17 ปี
ธนาคาร 
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 นายชลเทพ ตั้งเขาทอง ผู้จัดการฝ่ายพนัก-

งานสัมพันธ์และสวัสดิการเป็นตัวแทนเครือสหวิริยา 

มอบงบประมาณจำนวน 1,135,960 บาท สนบัสนนุ

โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเหล็กและ

เหล็กกล้า บางสะพาน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ

ของนักศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ

อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า โดยมีนายสุรินทร ์

นวลรอด ผูอ้ำนวยการวทิยาลยัการอาชพีบางสะพาน 

เปน็ผูร้บัมอบ 

 นายสมชาย บลุสขุ ประธานกรรมการบรหิาร 

บรษิทั เสรมิสขุ จำกดั (มหาชน) นำทมีประกาศ

ความสำเร็จในฐานะบริษัทเครื่องดื่มที่มีการปฏิบัติ

สอดคล้องตามเกณฑ์การทวนสอบมาตรฐานความ

รับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

และสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO ประจำป ี

2553 หรอืรางวลั CSR DIW 2553 จำนวน 3 

รางวัล ได้แก ่ โรงงานนครราชสีมา นครสวรรค ์

และสรุาษฎรธ์าน ี 

   
(ภาพจากขวาไปซ้าย) นายสมชาย บุลสุข ประธาน

กรรมการบริหาร นายสมนึก สุวณิชย ์ ผู้อำนวยการฝ่าย

วิศวกรรม นายขวัญชัย มหาพรประจักษ ์ ผู้จัดการทั่วไป

โรงงานนครราชสมีา นายสนิ คศูร ีผูจ้ดัการทัว่ไปโรงงาน

นครสวรรค ์ และนายฐติวิฒุิ ์ บลุสขุ ผูจ้ดัการทัว่ไปโรงงาน

เสรมิสขุ บรษิทั เสรมิสขุ จำกดั (มหาชน) 

เครือสหวิริยาสนับสนุนโครงการวิทยาลัยการอาชีพ บางสะพาน 
พฒันาศกัยภาพชา่งเทคนคิเพือ่อตุสาหกรรมเหลก็ครบวงจร 
 

เสริมสุข เครื่องดื่มรายแรกได้มาตรฐานความ
รบัผดิชอบตอ่สงัคม กรมโรงงานฯ 

บานาน่า แฟมิลี่ ปาร์ค ต้อนรับตัวแทนทูตความ
ดีแห่งประเทศไทย
 

 วีรณัฐ โรจประภา เจ้าของโครงการบานาน่า แฟมิลี่ 

ปาร์ค และมูลนิธิบ้านอารีย์ (แถวหลัง ที่ 3 จากขวา) เปิด

บ้านโอเอซิสสีขาวกลางใจกลางเมืองต้อนรับตัวแทนเยาวชนทูต

ความดีแห่งประเทศไทย 24 คน จากการคัดเลือกทั่วประเทศ 

เปิดโอกาสให้เยาวชนมาเรียนรู้และร่วมทำกิจกรรมอาสาช่วย 

เหลือสังคม อาทิ ถักไหมพรมถวายพระ กิจกรรมอ่านหนังสือ 

เสียงแก่คนตาบอด ฯลฯ
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 โครงการแบ่งปันเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้
ประกอบการทางสังคม” เป็นความร่วมมือระหว่าง เครือข่ายธุรกิจเพื่อ
สงัคมและสิง่แวดล้อม (SVN) มหาวทิยาลยัศรปีทมุ และบรษิทั ไมโครซอฟท์ 
(ประเทศไทย) จํากัด ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อพัฒนาเสริมสร้างทักษะที่จําเป็นใน
การบริหารจัดการองค์กรด้านต่างๆ ตลอดจนแนวทางการบริหารธุรกิจ
สมัยใหม่แก่บุคลากรจากองค์กรภาคสังคมให้สามารถนําความรู้ที่ได้ไปปรับ
ใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม 

SVN Visit  

 สมาชิกเครือข่ายธุรกิจเพื่อ

สั งคมและสิ่ ง แ วดล้ อม (Soc i a l 

Venture Network Asia (Thailand)) 

เดนิทางเยีย่มชมพืน้ทีป่า่ ศกึษาปญัหา

การบุกรุกพื้นที่สาธารณะ เยี่ยมชม

การประมงพื้นบ้าน ชมวิถีชีวิตชาวเรือ

ในอ่าวสลัด บนเกาะกูด จังหวัดตราด 

ตามโปรแกรม SVN Visit ปี 2553 

เมื่อวันที่ 11-13 มีนาคม ที่ผ่านมา 

บรรยายใต้ภาพ 

1 ผู้รับมอบวุฒิบัตรรุ่นที่ 3 2 คุณสุทธิชัย เอี่ยมเจริญยิ่ง ประธานกรรมการเครือ
ข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (SVN) 3 Mr.Desarack Teso, Director of 
Corporate Affairs บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด 4 ดร.จรรยา 
พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 5 อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ให้
เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ กลไกในการขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจเพื่อสังคม 

พิธีมอบวุฒิบัตร “โครงการแบ่งปันเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” 
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