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Editorial

พลังธรรมชาติ 
	

	 ได้ยินแม่ชีศันสนีย์	กล่าวในตอนหนึ่งด้วยวลีที่ว่า	“ไม่เห็นทุกข์ ไม่

ถึงธรรม”	 ในขณะนี้ผู้คนในกรุงเทพฯ	 เกือบทั้งหมดก็ว่าได้	 ได้สัมผัสทุกข์	

ได้เห็นทุกข์กันอย่างถ้วนหน้า	ไม่ทางตรง	ก็ทางอ้อมกับน้ำท่วม	

	 น้ำท่วมไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่สำหรับประเทศไทย	 เพราะในทุกปีเรา

จะเห็นข่าวน้ำท่วมในเขตต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่	จนกระทั่งคนกรุงเทพฯ	

ได้ประสบเองจึงเห็นทุกข์ชัดขึ้น	 เห็นทุกข์แล้วคงเข้าใจถึงพลังธรรมชาติ	 ใน

ที่นี้คือ	น้ำมากขึ้น	ธรรมชาติไม่ได้โหดร้าย	ไม่ได้ลำเอียง	ดำรงอยู่ด้วยกฎ

และเหตุผลที่เป็นวิทยาศาสตร์			

	 ธรรมชาติเป็นกระจกสะท้อนกรรมที่มนุษย์ได้ก่อขึ้น	ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเนื่องจากภาวะโลกร้อน	ป่าไม้ถูกทำลายทำให้

การชะลอน้ำและซับน้ำลงสู่ใต้ดินลดลง	หรือการปรับเปลี่ยนการใช้งาน		

ของที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้างไปขวางทางระบายน้ำ	 การถมคูคลอง	และมีสิ่ง

สกปรกอุดตัน	

	 เข้าใจธรรมว่า	ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพราะกรรมที่เราก่อในอดีต	หาก

ต้องการให้อนาคตดีขึ ้นก็ต้องสร้างกรรมดี	 โดยเริ ่มกันตั ้งแต่การปรับ

พฤติกรรมส่วนบุคคล	การดำเนินกิจกรรมอย่างเคารพต่อสิ่งแวดล้อมของ

องค์กรธุรกิจ	และการเอาใจใส่ต่อกฎระเบียบ	ผังเมืองของข้าราชการและ

นักการเมือง	

	 เมื่อเห็นธรรมแล้วควรปฏิบัติ		หวังว่าจะไม่ต้องเป็นทุกข์อีก	

สุทธิชัย เอี่ยมเจริญยิ่ง 
ประธานเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อมเอเชีย(ประเทศไทย)
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ความมุ่งมาดปรารถนา เพื่อการ 
พัฒนา เศรษฐกิ จอย่ างยั่ งยื น 



�

. . .หากมองในแง่การ
พลิกวิกฤติเป็นโอกาส เหตุ- 
การณ์อุทกภัยครั้งร้ายแรงที่สุด
ของประเทศไทยชว่งเดอืนทีผ่า่น
มา น่าจะเป็นเหตุการณ์สำคัญ
หนึ่งที่กระตุกให้ทุกฝ่ายหันมา 
ทบทวนและให้ความสำคัญเรื่อง
การอยู่ร่วมกันอยา่งเปน็มติร ไม่
ทำรา้ยสิง่แวดลอ้มและธรรมชาติ
จนถูกธรรมชาติกลับมาเอาคืน
อยา่งทีป่ระสบอยูใ่นตอนนี…้ 

เป็นที่ประจักษ์ว่าเศรษฐ-


กิจทุนนิยม
 (Capitalism)
 หรือ
เศรษฐกจิทีใ่ช
้“ทนุ”
เปน็เครือ่งมอื
ในการสร้างความมั่งคั่งให้แก่ผู้เป็น
เจา้ของทนุเทา่นัน้
 ฉะนัน้การจะลด
ช่องว่างหรือความเหลื่อมล้ำจึงต้อง
เปลีย่นรปูแบบเศรษฐกจิใหม
่

“เศรษฐกิจสีเขียว”
 หรือ

การพัฒนาที่ยั่ งยืน
 หรือ
 การ
พัฒนาที่ทำให้เกิดดุลยภาพระหว่าง

เศรษฐกิจ
 สังคม
 ทรัพยากรและ


สิ่งแวดล้อม
 เพื่อความอยู่ดีมีสุข
ของประชาชนอาจจะเป็นทางเลือก
เพือ่สูส่ิง่ทีด่กีวา่


เศรษฐกิจสีเขียวเริ่มจะได้

รบัความสนใจอยา่งมากจากผูท้ีเ่หน็

ประโยชน์และมุ่งหวังให้การดำเนิน

ธุรกิจหรือระบบเศรษฐกิจนั้นได้มี

โอกาสเกือ้กลูตอ่โลก
ตอ่สงัคม
ตอ่

สิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง
 ประกอบ

กับในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
 CSR


(Corporate
Social
Responsibility)


หรือความรับผิดชอบต่อสังคมของ

ธรุกจิ
 ไดเ้ปน็กระแสทีบ่รษิทัทัว่โลก


หรือองค์กรต่างๆ
 ได้ยึดเป็นแนว

ปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ
 เพื่อนำ

ไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน


และปลุกกระแสแนวคิดเศรษฐกิจที่

เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
 อย่าง


Green
Economy
ขึน้มา



เศรษฐกิจสีเขียว “คุณค่าของ
การใชป้ระโยชน”์ 

ในขณะที่เศรษฐกิจโลกมี

แนว โน้ มประสบภาวะวิ กฤตที่

รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
 ทั้งด้านพลังงาน


อาหาร
ความขัดแย้งทางการเมือง


สิ่งแวดล้อม
 โลกร้อน
 รวมทั้งการ

แยง่ชงิทรพัยากร
นกัเศรษฐศาสตร์

ในหลายประเทศจึงเริ่มหันมามอง

เศรษฐกจิทีแ่ตกตา่งจากแนวคดิเดมิ

อย่างสิ้นเชิง
 จนเกิดแนวคิดใหม่

ของเศรษฐกิจสีเขียวที่อยู่บนพื้น-

ฐานของความสมดุลระหว่างความ

ต้องการของมนุษย์กับทรัพยากรที่

มเีหลอือยูบ่นโลกใบนี
้


 ทิศทางของเศรษฐกิจสี

เขียวนั้นคือ
 การให้ความสำคัญต่อ


“มูลค่าของการใช้ประโยชน์”


(use-value)
ไมใ่ช
่“มลูคา่การแลก

เปลี่ยนหรือเงิน”
 (exchange-

value
 or
 money)
 อีกทั้งดำเนิน

การโดยคำนึงถึงคุณภาพ
 ไม่ใช่

ปริมาณ
 ซึ่งค่อนข้างจะเดินสวน

ทางกับระบบอุตสาหกรรมและการ

ลงทุน
 ที่มักจะวัดความสำเร็จกัน

ด้วยกำไร
 รายได
้ ตัวเงิน
 การ

สะสมสินทรัพย
์ และการประเมิน

ผลประกอบการด้วยมูลค่า
 แต่ไม่มี

การนำผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ

ประกอบการของตนมาประเมนิดว้ย





เ ศรษฐกิ จสี เ ขี ยวคื อความ 
รบัผดิชอบพรอ้มกูเ้ศรษฐกจิโลก

 สหประชาชาติเองก็มอง

ปัญหาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา


โดยให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจ



สีเขียว
 (Green
 Economy)
 ใน

บริบทการพัฒนาที่ยั่งยืนและขจัด

ความยากจน
 ซึ่งกระแสความตื่น

ตัวของการพัฒนาที่ยั่งยืน
 เริ่มรู้จัก

กันแพร่หลายตั้งแต่การประชุมที่

บราซลิ
ณ
เมอืงรโิอ
เดอ
จาเนโร


ทีเ่รยีกวา่การประชมุ
Earth
Summit


เมื่อ
 20
ปีก่อน
 โดยมีแผนปฏิบัติ

การที
่21
ทีเ่รยีกวา่
Agenda
21


เป็นแผนแม่บทของโลก
 มีกรอบ

อนุสัญญาเกิดขึ้นหลายกรอบ
 เช่น


กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยน


แปลงสภาพภูมิอากาศ
 และการ

พัฒนาที่ยั่งยืน
 อนุสัญญาว่าด้วย

ความหลากหลายทางชี วภาพ


เปน็ตน้



 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

เหล่านี้ทำให้หลายประเทศ
 โดย

เฉพาะประเทศไทยได้ ให้ความ

สำคัญต่อการพัฒนาและมีกรอบ

แนวคิดการพัฒนาที่ ยั่ งยืนโดย

อาศัยหลักการเศรษฐกิจพอเพียง


โดยสำนักงานคณะกรรมการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 ได้

พยายามจับขั้วการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสิ่งแวดล้อมให้ไปด้วยกัน
 โดย

อาศัยคำสวยหรูที่เรียกว่า
 Green


Economy
 หรือเศรษฐกิจสีเขียว


แต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับแนวคิด

และนิยามที่ยอมรับร่วมกันชัดเจน

นัก
 แต่ก็ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสงัคม
ฉบบัที
่11
ที่

จะเริม่ใชใ้นป
ี2555-2559



 



 นายอาคม เติมพิทยา-

ไพสิฐ
 เลขาธิการคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

ชาต
ิ (สศช. )
 กล่าวถึง
 Green


Economy
 ในแง่การเป็นยุทธ-


ศาสตร์เศรษฐกิจไทยยั่งยืน
 โดย
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มองการเติบโตของประเทศตามทิศ

ทางการเติบโตของเศรษฐกิจสีเขียว

ว่า
 “การเติบโตสีเขียว”
 เป็นการ

พฒันาทีมุ่ง่ไปสูก่ารเจรญิเตบิโตทาง

เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน


เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ภายใต้

แนวทางการพัฒนาที่ มี การใช้

ทรพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ



ขณะทีเ่รือ่งของสิง่แวดลอ้ม

เปน็จดุหมายปลายทางของ
Green


Economy
 ดังนั้นอุตสาหกรรม

เศรษฐกจิเขยีวกค็อื
 การมกีระบวน-

ก า รผลิ ตที่ ต้ อ ง ไ ม่ ป ลดปล่ อ ย

คาร์บอนสู่บรรยากาศมากไปกว่านี
้

ซึ่งครอบคลุมไปจนถึงมาตรการ

เรือ่ง
 “การขนสง่กบัเรือ่งพลงังาน”


ภาคการขนส่งต้องเป็นมิตรต่อสิ่ง

แวดลอ้ม
ปลอ่ยมลพษินอ้ย
และใช้

พลังงานน้อย
 จนเป็น
 “Green


Transport”
 อาท
ิ ส่วนผสมของ

นำ้มนัและเชือ้เพลงิฟอสซลิทัง้หลาย


จะต้องเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงไบโอ


อย่างเอทานอล
 ในหลายประเทศ



มเีอทานอล
100%


แม้ประเทศไทยจะยังไม่ได้

ส่งเสริมถึงขนาดนั้น
 แต่ในอนาคต

เชื่อว่าด้วยกระแสเศรษฐกิจสีเขียว

จะเป็นแรงผลักดันให้มีการคิดค้น

และรณรงค์ให้มีการใช้เชื้อเพลิง

เหลา่นีม้ากขึน้
และมสีว่นทำใหก้าร

ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล
 เพื่อลด

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ออกสูบ่รรยากาศ



การกำกับดู แล เพื่ อพัฒนา
พลงังานไทยทีย่ัง่ยนื 

ดงัทีแ่นวคดิเรือ่ง
“พลงังาน” 

ก็ เป็นปัจจัยสำคัญในเศรษฐกิจ



สีเขียวเช่นกัน
 การพัฒนาพลังงาน

ที่ยั่งยืน
 โดยคำนึงถึงการพัฒนา

เศรษฐกจิ
ชมุชน
สิง่แวดลอ้ม
และ

การพัฒนาเทคโนโลย
ี ควบคู่กันไป


และเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึง

เป็นอันดับแรก
 จึงได้ถูกหยิบยกขึ้น

มาเป็นประเด็นที่ถูกบรรจุอยู่ ใน



วิสัยทัศน์หลักขององค์กรผู้กำกับ

ดูแลกิจการด้านพลังงานใหม่ของ

ประเทศ
 อย่างคณะกรรมการ

กำกบัดแูลกจิการพลงังาน
(กกพ.)


ศาสตราจารย์กิตติคุณ 

ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิร ิ ประธาน


คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

พลั ง ง าน
 ( กกพ . )
 ไ ด้ ร ะบุ ถึ ง



วิสัยทัศน์ต่อแนวทางนี้ว่า
 การ

กำหนด
 “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”


อาท
ิ ผู้ ใช้พลังงาน
 ผู้ประกอบ

กิจการพลังงาน
 รวมทั้งชุมชนที่

อ าจ ได้ รั บผลกระทบจากการ

ประกอบกจิการพลงังาน
เพือ่ใหท้กุ

ภาคส่วนเหล่านี้ ได้รับความเป็น

ธรรม
 และได้รับผลประโยชน์อย่าง

เท่าเทียมกัน
 และ
 “ความยั่งยืน” 

ซึ่ ง เป็น เป้าหมายหลักของการ

พัฒนาพลังงานจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อ

เมือ่ผูใ้ชพ้ลงังาน
ผูป้ระกอบกจิการ

พลั ง ง าน
 สั ง คม
 หรื อ ชุ ม ชน




อยู่ ร่ วมกันได้อย่างสันติภายใต
้


สิ่งแวดล้อมที่ด
ี และการพัฒนา



ที่ยั่ งยืน
 ตามแนวทาง
 Green


Economy


รูปแบบตลอดจนแนวทาง

ที
่กกพ.
ดำเนนิการ
คอื
การสรา้ง

เสริมความมั่นคงทางพลังงานโดย

แสวงหาและพัฒนาแหล่งพลังงาน

และระบบไฟฟ้าจากทั้งในและต่าง

ประเทศ
 รวมทั้งให้มีการกระจาย

แหล่งและประเภทพลังงานให้มี

ความหลากหลาย
 เหมาะสม
 และ

ยั่งยืน
 ควบคู่กันในหลายมิติอย่าง

สมดุลทั้งในเชิงเศรษฐกิจ
 สังคม


โดยเฉพาะการสร้างกระบวนการ

กำกบัดแูล
ควบคูไ่ปกบัการพฒันาการ

มี ส่ วนร่ วมของประชาชนและ



สิง่แวดลอ้ม
โดยเฉพาะประเดน็การ

นายอาคม เตมิพทิยาไพสฐิ 
ศาสตราจารยก์ติตคิณุ  
ดร.ดเิรก ลาวณัยศ์ริ ิ
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กำกบัดแูล
“สิง่แวดลอ้ม”
เพือ่ปอ้ง

กนัผลกระทบจากกจิการในระยะยาว


อนัเนือ่งจากการดำเนนิกจิการพลงั-

งาน
 ด้วยการกำหนดให้ผู้ประกอบ

การต้องมีเครื่องมือในการป้องกัน

สิง่แวดลอ้มตามเกณฑท์ีก่ำหนด
 ไม่

ว่าจะเป็น
 EIA
HEIA
หรือ
 COP


ซึ่งผู้ประกอบการต้องทำตามเกณฑ์

ที่ตั้งไว
้ ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าขนาด

เล็กหรือใหญ่ก็ตาม
 จะต้องไม่ส่ง



ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 ทั้งขยะ


น้ำ
 อากาศ
 ต้องอยู่ในสภาพที่ด
ี

ต้องมีกระบวนการกำจัดดูแลที่

เหมาะสม
 เหลอืใหเ้ปน็ของเสยีนอ้ย

ที่สุด
 กระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อย

ที่สุด
 นับเป็นแนวทางในการดูแล



สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 ซึ่งถือเป็น

พืน้ฐานสำคญัในเศรษฐกจิสเีขยีว




ความรับผิดชอบภาคอุตสาห-
กรรม เพือ่ Go Green

วันนี้อุตสาหกรรมที่เรียก

ว่าอุตสาหกรรมสะอาดมีอะไรบ้าง


พลาสติ ก
 หากยั ง ใช้พลาสติ ก

เหมือนเดิมไปอีก
 ไม่ช้าต้นทุนใน

การจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศ

จะสูงขึ้น
 แต่ปัจจุบันมีการปรับ

เปลี่ ยนทิศทางด้ วยการนำพืช

เกษตรมาใช
้ และได้นำมาสู่การ

ผลิ ต
 “ ไ บ โอพลาสติก”
 หรื อ


“พลาสติกชีวภาพ”
 เพื่อช่วยลด

ปญัหาสิง่แวดลอ้ม


บริษัท
 โซนีประเทศญี่ปุ่น


จำกดั
ซึง่มผีลติภณัฑอ์เิลก็ทรอนกิส์

ล้ำสมัยหลายชนิด
 อาท
ิ คอมพิว-


เตอร์โน้ตบุ๊คไวโอ
 (Vaio)
 เครื่อง

เล่นเกมคอนโซลเพลย์สเตชั่น
 (PS)


เครื่องเล่นเพลงเอ็มพ
ี 3
 (MP3)


เป็นต้น
 ก็หันมาให้ความสนใจใน

การนำพลาสติกชีวภาพมาใช้กับ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 โดยแต่ละปีมี

ปริมาณของพลาสติกชีวภาพเป็น

ส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ของ

บริษัทประมาณ
 10
 ล้านตัน
 ซึ่ง

นอ้ยกวา่
รอ้ยละ
1
ของผลติภณัฑ์

ทั้ ง หมด
 โดยการประยุ กต์ ใ ช้

พลาสติกชีวภาพกับผลิตภัณฑ์ของ

โซน
ี โดยช่วงป
ี 2000-2002
 ได้

ใช้ผลิตเป็นพลาสติกห่อหุ้มมินิดิสก
์

(m in i d i s c )
 และ ใช้ เป็ นกล่ อง

พลาสติกใสบรรจุวิทยุแบบพกพา


ต่อมาช่วงป
ี 2002-2003
 จน

พลาสติกชีวภาพได้กลายเป็นชิ้น

สว่นเกอืบ
รอ้ยละ
90
ของพลาสตกิ

ทั้งหมดในเครื่องเล่นเทปวอล์กแมน


รวมถึงเป็นชิ้นส่วนของเครื่องเล่น



ดีวีด
ี อุปกรณ์เสริมของหุ่นยนต
์


ไอโบ
 (AIBO)
 และช่วงป
ี 2004-

2006
กไ็ดใ้ชพ้ลาสตกิชวีภาพทีท่น

ร้อนได้มากขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ

โซน
ี อาท
ิ เครื่องเล่นดีวีด
ี การ์ด



ตวัหลอก
(Dummy
card)
ในคอม-


พิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
 ไอซีการ์ด
 (IC


card)
ทีป่ระยกุตใ์ชเ้ปน็บตัรพนกังาน

หรือบัตรเงินสดได
้ และโทรศัพท
์


มือถือจากพลาสติกชีวภาพที่ยังคง

เปน็ตน้แบบอยู
่

บรษิทั
 โตโยตา้
 เปน็บรษิทั

ผลิตรถยนต์รายแรกของโลกที่ใช้


Polylactic
 acid
 (PLC)
 ในการ

ผลิตชิ้นส่วนรถยนต
์ และปลอก

ครอบยางอะไหล่รถยนต
์ บริษัท


มิตซูบิชิพลาสติก
 ประสบความ

สำเร็จในการเพิ่มความแข็งแรงและ

ความสามารถในการต้านทาน

ความร้อนของ
 Polylactic
 acid


สำนักงานคณะกรรมการ

เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

ไ ด้ พ ย า ย า ม จั บ ขั้ ว ก า ร

พัฒนาเศรษฐกิจและสิ่ ง

แวดล้อมให้ไปด้วยกัน โดย

อาศัยคำสวยหรูที่ เรียกว่า 

G reen Economy หรื อ

เศรษฐกิจสี เขียว แต่ก็ยัง

ไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับแนวคิด

และนิยามที่ยอมรับร่วมกัน

ชดัเจนนกั



10

โดยนำมาทำปฏิกิริยาทางเคมีร่วม

กับไบโอพลาสติก
 และสารตัวเต็ม

อื่นๆ
 ไบโอพลาสติกชนิดใหม่ที่ผลิต

ขึ้นสามารถนำมาผลิตกล่อง
 และ

โครงพลาสตกิสำหรบัผลติภณัทใ์หม่

ของบรษิทั
โซนี
่

ในปัจจุบัน
 ประเทศญี่ปุ่น

ได้มีการใช้พลาสติกประมาณ
 14


ล้านตันต่อปีหากการผลิตไบโอ

พลาสติกหรือพลาสติกที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม
 มีปริมาณการผลิต

เพิม่ขึน้เพยีงปลีะ
1
หมืน่ตนั
แลว้

คาดว่ า ในป
ี 2005
 นี
้ ตลาด

สำหรับไบโอพลาสติกคงจะเติบโต

อยา่งชนดิทีค่าดไมถ่งึเลยทเีดยีว



 ในส่วนเมืองไทยเอง
ภาค

รฐัโดย
สำนกังานนวตักรรมแหง่ชาต
ิ

(สนช.)
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย
ี ได้ส่งเสริมและผลักดัน

ให้มีการคิดค้นนวัตกรรมเกี่ยวกับ

พลาสติกชีวภาพขึ้น
 การดำเนิน

การพัฒนาโครงการนวัตกรรมเชิง

ยุทธศาสตร์ด้ านอุตสาหกรรม

พลาสตกิชวีภาพนัน้
 ภาครฐัมุง่หวงั

ให้เกิดการเร่งรัดการนำศักยภาพ

ด้านวัตถุดิบทางการเกษตรของ

ประ เทศ ไทย
 มาสร้ า ง ให้ เ กิ ด

อุตสาหกรรมพลาสติกชี วภาพ



ขึ้นในประเทศไทยอย่างแข็งแกร่ง


เพื่ อยึดครองความเป็นผู้นำใน

ภูมิภาคและมีโอกาสที่จะขับเคลื่อน

ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของ

อุตสาหกรรมพลาสติกชี วภาพ


(Bioplastics
 Hub)
 อย่างครบ

วงจรในอนาคตและเพื่อพัฒนาให้

ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมพลาสติก

ชวีภาพของประเทศถกูนำมาดำเนนิ

การในเชิงธุรกิจนวัตกรรม
 อันจะ

ส่งผลให้เกิดการใช้วัตถุดิบชีวมวล

ในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและ

สามารถเพิม่มลูคา่ผลติภณัฑเ์กษตร

ให้สูงขึ้นมากกว่า
 10
 เท่า
 และ

เป็นโอกาสสำคัญในการเร่งสร้าง

อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพของ

ประเทศให้เกิดขึ้นได้ทันต่อสถาน-

การณ์ความต้องการของตลาดโลก


โดยบรษิทัไทยอยา่ง
ปตท.
 เคมคิอล


จำกัด
 ได้ทำการเข้าร่วมทุนใน


Nature
Works
ซึง่เปน็บรษิทัทีก่อ่

ตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา


ดำเนินธุรกิจผลิตไบโอพลาสติก

ประเภท
PLA
(Poly
Lactic
Acid)


ด้วยเงินลงทุนในครั้งนี้ถึง
 150


ล้านเหรียญสหรัฐฯ
 หรือคิดเป็น


4,572
 ล้านบาท
 โดยมีกำลังการ

ผลติประมาณ
140,000
ตนัตอ่ป
ี

เพื่อจะสร้างความได้เปรียบในการ

แข่งขันให้กับบริษัทฯ
 เนื่องจาก


Nature
Works
 เปน็ผูผ้ลติพลาสตกิ

ชีวภาพรายใหญ่ที่มีผลผลิตในเชิง

พาณิชย
์ จึงมีความได้เปรียบใน

ด้านประสบการณ์การดำเนินธุรกิจ


และความเปน็ผูน้ำในดา้นการตลาด

และเทคโนโลย
ี นอกจากนี
้ ผู้

ประกอบการไทยทีไ่ดป้ระกาศความ

พร้อมในการผลิตไบโอพลาสติกได้

สำเร็จ
 ซึ่งทางสมาคมอตุสาห-


กรรมชวีภาพไทย
 เปิดเผยว่า

มีประมาณ
30
บริษัท


โดยไบโอพลาสติกที่

ผลติได
้อาท
ิบรรจ-ุ

ภณัฑอ์าหารประเภท

ถุ งพลาสติก
 แต่

ด้วยกระบวนการ

ผลิตใช้ต้นทุนสูงกว่า


4
 เท่า
 เนื่องจากเม็ด

พลาสติกที่นำมาผสมต้องนำเข้า

จ ากต่ า งประ เทศ
 ดั งนั้ น
 จึ ง

ตอ้งการใหภ้าครฐัออกมาตรการลด

ภาษีนำเข้า
 พร้อมทั้งเสนอให้ช่วย

สนับสนุนลดต้นทุนการรับซื้อสินค้า

ใหก้บัรา้นคา้ครึง่หนึง่
 โดยมัน่ใจวา่

จะทำให้ผู้บริโภคหันมาใช้บรรจุ-

ภณัฑไ์บโอพลาสตกิมากขึน้




 อย่ าง ไรก็ ตาม
 ปัญหา


Green
 Product
 คือ
 ราคาแพง


ด้วยต้นทุนการผลิตที่สูง
 ทำให้

ความสามารถที่ผู้บริโภคจะเข้าถึง

ได้มีจำกัด
 จึงมีการเสนอวิธีการ

ปรับใช้ก็คือ
 สร้างการยอมรับของ

ตลาด
 ปรับ เปลี่ ยนพฤติกรรม



ผู้บริโภค
 และการผลิตในลักษณะ

จำนวนมาก
(mass
product)
 เพือ่

ให้มีราคาถูกลงได
้ เหล่านี้คือสิ่งที่

จะต้องมีการคิดออกแบบ
 และ

ทำการวิจัยเพื่อสามารถผลักดันมา

ใชไ้ดจ้รงิ



การมุ่งเน้นสู่การพัฒนา

เศรษฐกจิสเีขยีว
“Green
Economy”


มีเรื่องสำคัญอื่นอีกคือ
 การปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการผลิต



และการบริโภคอันจะเป็นแรง

ผลักดันสำคัญไปสู่เป้าหมาย


นอกจากนี้ ก า ร จ ะ ไปสู่
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เศรษฐกิจแบบกรีนได้หรือไม
่ ยัง

ตอ้งมมีาตรการจงูใจหรอืมาตรการ

ทางภาษ
ี มาตรการทางภาษีต้อง

ถือว่าเป็นเครื่องมือในการจัดสรร

ทรัพยากรของชาต
ิ รวมทั้งมีการ

สนบัสนนุอยา่งเขม้ขน้ใหก้บัโรงงาน

ต่างๆ
 เพื่อให้อุตสาหกรรมสีเขียว

ดำเนินไปได
้ และการสนับสนุนใน

เรื่องของเทคโนโลย
ี ที่สำคัญต้องมี

การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ



ทกุภาคสว่น



Green Service อีกขาหนึ่ง 
เพิม่แรงสง่ Green Economy
 


ก่อนหน้านี
้ มีการระบุว่า


Green
Economy
 ในประเทศไทย


ไม่อาจเริ่มต้นที่ลูกค้าชาวไทยเองได้


เพราะยังไม่อิ่มเต็มกับการเสพสุข

ทางวัตถ
ุ แต่ต้องมุ่งเน้นไปที่ชาว

ต่างชาติที่มีรสนิยม
 แต่หากเป็น


การตอบสนองด้านเทคโนโลย
ี


สีเขียว
 คนไทยคงไม่ถนัดและอาจ

ไม่ตรงกับสิ่งที่ชาวต่างชาติต้องการ




ดังนั้น
 จึงควรทำในสิ่งที่คนไทย

ช ำน าญกา ร
 นั่ น คื อ
 G r e e n


Service
การส่งมอบประสบการณ์

ทางใจในด้านสิ่งแวดล้อมให้กับผู้

บริโภค
 โดยเน้นไปที่การท่องเที่ยว

และอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่

ใกล้ชิดกับธรรมชาต
ิ แต่ยังรักษา

ความสะดวกสบายในชีวิตไว้อย่าง

ครบครัน
 โดยดัดแปลงอุปกรณ์

อำนวยความสะดวกทั้งหลายให้มี

รูปลักษณ์ที่ใกล้เคียงกับธรรมชาต
ิ

และใช้วัสดุที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติ

เท่าที่จะมากได
้ ในขณะเดียวกัน


การแต่งตัวของพนักงานบริการก็

ต้องมีการออกแบบที่ เน้นความ

ก ล ม ก ลื น เ ป็ น ห นึ่ ง เ ดี ย ว กั บ

ธรรมชาต
ิแตก่ม็กีารปรงุใหม้คีวาม

เป็ นสากล เพื่ อ ใ ห้ ถู ก จ ริ ต ของ



ชาวต่างชาต
ิ ความสำเร็จของ


Green
Service
 จึงอยู่ที่การสร้าง

ประสบการณ์ทั้ งรูป
 รส
 กลิ่น


เสียง
 และการโฆษณาที่สามารถ

ทำให้ลูกค้ าชาวต่ างชาติ ได้ รับ 

“ความสขุทางใจ”
ทีป่รารถนา
ซึง่

ต้องมีการลงทุนวิจัยความต้องการ

นี้อย่างจริงจัง
 เพราะลูกค้าส่วน

ใหญ่ ไ ม่ ไ ด้ ต้ อ งการ
 “สั มผั ส ”


ธรรมชาติอย่างที่มันเป็น
 แต่ต้อง

เป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งให้สอด-


คล้องกับรสนิยมของผู้ บริ โภค

นัน่เอง


...แมเ้ศรษฐกจิจะขยายตวัด
ี

แต่เราก็ยังพบว่า
 สังคมไม่มีความ

สุข
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อมเสื่อมโทรมมาก…Green


Growth
 (การเติบใหญ่แบบสีเขียว)


และการพัฒนาที่ยั่งยืน
 อาจเป็น

ทางเลือกของการพัฒนาเศรษฐกิจ

ไทยสูส่ิง่ทีด่กีวา่...






“นยิามศพัท”์

 เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) หมายถึง เศรษฐกิจที่
อยู่บนพื้นฐานของความสมดุลระหว่างความต้องการของมนุษย์กับ
ทรพัยากรทีม่อียูบ่นโลก  
 “Green Economy” ซึง่ตามคำนยิมขององคก์ารสหประชาชาต ิ
กลา่ววา่หมายถงึการพฒันาความเปน็อยูข่องมนษุย ์สง่เสรมิความเปน็
ธรรมทางสังคม รวมทั้งลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและความ
เสือ่มโทรมของระบบนเิวศน ์ เศรษฐกจิสเีขยีวจงึประกอบไปดว้ย การลด
คาร์บอน การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทกุภาคสว่น 
 เศรษฐกจิคารบ์อนตำ่ (Low Carbon Economy) เปน็การลด
การสร้างแก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิตให้ดีขึ้น ใช้สินค้าปลอดสารพิษ หาแหล่งพลังงานทางเลือกมาใช้
แทน เปน็ตน้ 
 เศรษฐศาสตร์สีเขียว (Green Economics) ซึ่งยึดหลักไม่
เบียดเบียนโลก ไม่บริโภคเกินความจำเป็น กับการไม่สร้างความเสี่ยง
เกนิกำลงัซึง่เปน็หลกัการคลา้ยคลงึกบัเศรษฐกจิพอเพยีง
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จากรปู:พธิมีอบเงนิจดัขึน้ณกรมกจิการพลเรอืนทหารกองบญัชาการกองทพัไทยโดยมี(ซา้ย

ไปขวา) พลตรีวิศิษฐ์ วิศิษฏ์โยธิน ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการ

พลเรือนทหารพลโทหฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

นายมงคลนมิติรเอือ้เชดิกลุกรรมการและผูจ้ดัการฝา่ยกจิกรรมองคก์รและรฐักจิสมัพนัธ์บรษิทัเอสโซฯ่และ

นายอศิราสนุทรวภิาตทีป่รกึษาฝา่ยกจิกรรมองคก์รและรฐักจิสมัพนัธ์บรษิทัเอสโซฯ่



เอสโซ่และสโมสรพนักงานมอบน้ำดื่ม
และเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ผา่นสภากาชาดไทย



 เอสโซ
่ ร่วมกับสโมสรพนักงาน
รว่มบรจิาคเงนิชว่ยเหลอื
พรอ้มดว้ยนำ้ดืม่

ขนาด
1.5
ลติร
 จำนวน
30,000
ขวด

ข้าวสาร
 อาหารแห้ง
 และยารักษาโรค

เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ
 ทั่ว
ประเทศ
ผา่นสภากาชาดไทย



จากรูป: พิธีมอบจัดขึ้นณ สภากาชาดไทย โดยมี

(ซ้ายไปขวา) นายอิศรา สุนทรวิภาตที่ปรึกษาฝ่าย

กิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ฯ

นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล กรรมการและผู้จัดการ

ฝา่ยกจิกรรมองคก์รและรฐักจิสมัพนัธ์ บรษิทั เอสโซฯ่

หม่ อมราชวงศ์ปรี ย างค์ ศรี วัฒนคุณ ผู้ ช่ ว ย

เลขาธิการฯ ฝ่ายการจัดหารายได้และผู้อำนวยการ

สำนกังานจดัหารายได้ สภากาชาดไทยนายเขม็ชาย

โอสถาพันธุ์ นายกสโมสรพนักงานเอสโซ่ และนาย

วิทวัส ทวีโภค ผู้จัดการส่วนนโยบายและสวัสดิการ

พนักงาน ศูนย์บริการทรัพยากรบุคคล บริษัท

เอก็ซอนโมบลิจำกดั



เอสโซ่มอบน้ำมันเครื่องให้กองทัพเรือ
เพื่อใช้สำหรับเรือดันน้ำในการบรรเทา
อทุกภยันำ้ทว่ม



 เอสโซ
่ มอบน้ำมันเครื่องให้กับ
กองทัพเรือเพื่อใช้เติมเครื่องเรือที่จะใช้ใน
การดันน้ำ
 ในกิจกรรมดันน้ำสู่ทะเล
 เพื่อ
ช่วยระบายน้ำในช่วงวิกฤติน้ำหลาก
 ให้
ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
 ไปลงทะเลที่อ่าว
ไทยไดด้ยีิง่ขึน้




เอสโซ่มอบเรือเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัยน้ำท่วม ในความร่วมมือกับ
กระทรวงพลงังาน 



 เอสโซ
่มอบเรอืจำนวน
50
ลำ

ให้กับกระทรวงพลังงานเพื่อร่วมช่วยเหลือ
ผูป้ระสบอทุกภยันำ้ทว่มในพืน้ทีต่า่งๆ



จากรูป: พิธีมอบเรือ จัดขึ้นณ กระทรวงพลังงาน

โดยมี(ซา้ยไปขวา)นายสรพงศ์วนิจิฉยักลุผูจ้ดัการ

รัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ฯ นายอิศรา สุนทร-

วภิาตทีป่รกึษาฝา่ยกจิกรรมองคก์รและรฐักจิสมัพนัธ์

บริษัท เอสโซ่ฯ นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงพลังงาน พล.ต.ต.ลัทธสัญญา

เพยีรสมภารทีป่รกึษารฐัมนตรวีา่การกระทรวงพลงังาน

นายศิริศักดิ์ วิทยอุดม รองปลัดกระทรวงพลังงาน

นายเอกธนัช อินทร์รอด เลขานุการรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงพลังงาน นายทรงภพ พลจันทร์

อธบิดกีรมเชือ้เพลงิธรรมชาติ



เอสโซม่อบนำ้ดืม่ใหผู้ป้ระสบภยันำ้ทว่มผา่นกรมกจิการพลเรอืนทหาร



 
 บริษัท
 เอสโซ
่ (ประเทศไทย)
 จำกัด
 (มหาชน)
 บริจาคน้ำดื่ม
ขนาด
1.5
 ลิตร
 จำนวน
30,000
 ขวด
 เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ
ทั่วประเทศ
ผ่านศูนย์บรรเทา
สาธารณภยั
กรมกจิการพลเรอืนทหาร
กองบญัชาการกองทพัไทย


จากรูป: พิธีมอบน้ำมันเครื่องสำหรับใช้กับเรือดันน้ำ

จดัขึน้ณกองทพัเรอืกรงุเทพฯโดยมี(ซา้ยไปขวา)

นาวาเอกบำรุงรัก สรัคคานนท์ รองเจ้ากรมกิจการ

พลเรือน พลเรือโทอนุทัย รัตตะรังสี หัวหน้านาย

ทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือโททวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ รองเสนาธิการทหาร

เรือ พลเรือเอกสุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการ

ทหารเรือ นายอิศรา สุนทรวิภาต ที่ปรึกษาฝ่าย

กิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ฯ

นายเสน่ห์ ศรีสุวรรณ ที่ปรึกษาโครงการพิเศษ

บรษิทัเอสโซฯ่และนายกอ้งกติติ์พงศอ์ดุมหวัหนา้

ฝา่ยขายผลติภณัฑห์ลอ่ลืน่ยานยนต์บรษิทัเอสโซฯ่



ด้วยความห่วงใย ผู้ประสบภัยน้ำท่วม 
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เอสโซ่มอบชุดดูแลสุขภาพแก่ทหารที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบ
อทุกภยั ผา่นกองบญัชาการกองทพัไทย



 เอสโซ
่มอบขวญัและกำลงัใจดว้ยชดุดแูลสขุภาพใหก้องบญัชาการ
กองทัพไทย
 เพื่อแจกจ่ายให้กับทหารที่ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือด
รอ้นใหก้บัผูป้ระสบอทุกภยัในพืน้ทีต่า่งๆ
ทัว่ประเทศ




เอสโซม่อบเรอืเพือ่ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยันำ้ทว่ม ผา่นทางครอบครวัขา่วสถานวีทิยโุทรทศันไ์ทยทวีสีชีอ่ง 3

 


 เอสโซ
่ มอบเรอืจำนวน
100
ลำ
 เพือ่รว่มชว่ยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยันำ้ทว่มในพืน้ทีต่า่งๆ
ผา่น
ครอบครวัขา่ว
 สถานวีทิยุ
โทรทศันไ์ทยทวีสีชีอ่ง
3




จากรปู:พธิมีอบเรอืจดัขึน้ณอาคารมาลนีนท์สถานวีทิยโุทรทศันไ์ทยทวีสีชีอ่ง3โดยมี(ซา้ยไปขวา)นางสาวพชิญทฬัห์จนัทรพ์ฒุผูด้ำเนนิรายการเรือ่งเลา่เชา้นี้

สถานวีทิยโุทรทศันไ์ทยทวีสีชีอ่ง3นายบรสิทุธิ์ บรูณะสมัฤทธิ ผูจ้ดัการฝา่ยประชาสมัพนัธ์ สถานวีทิยโุทรทศันไ์ทยทวีสีชีอ่ง3นายสรยทุธสทุศันะจนิดาผูด้ำเนนิ

รายการเรื่องเล่าเช้านี้ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3นางกิติยาวดี นิลวรรณผู้จัดการสื่อสารองค์กร บริษัท เอสโซ่ฯ นางนวินดา สิงห์ปี พนักงานบริษัท

เอก็ซอนโมบลิจำกดันายสรพงศ์วนิจิฉยักลุผูจ้ดัการรฐักจิสมัพนัธ์บรษิทัเอสโซฯ่






จากรปู:พธิมีอบกระเปา๋ดแูลสขุภาพจดัขึน้ณบรษิทัเอสโซฯ่สำนกังานใหญ่โดยมีนายอศิราสนุทรวภิาตทีป่รกึษาฝา่ยกจิกรรมองคก์รและรฐักจิสมัพนัธ์บรษิทั

เอสโซฯ่นายมงคลนมิติร เอือ้เชดิกลุกรรมการและผูจ้ดัการฝา่ยกจิกรรมองคก์รและรฐักจิสมัพนัธ์บรษิทั เอสโซฯ่พลโทหฤษฎ์พุม่หริญั เจา้กรมกจิการพลเรอืนทหารกอง

บัญชาการกองทัพไทย พันเอกกฤติกร รัสมิภูตานนท์ ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน กองบัญชาการกองทัพไทย และพันเอกพีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ ผู้ช่วย

ผูอ้ำนวยการกองกจิการพลเรอืนกองบญัชาการกองทพัไทย

โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชาร่วมส่งใจช่วยผู้ประสบภัย 
นำ้ทว่ม

 โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่
 ศรีราชา
 นำสิ่งของเครื่องใช้-


น้ำดื่ม
 มอบผ่านสมาคมพุทธมามกะสว่างประทีปธรรมสถาน
ศรรีาชา


เอสโซ่มอบน้ำดื่มให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านสถานีบริการ 
 นำ้มนัเอสโซ่

 เอสโซ
่มอบนำ้ดืม่ขนาด
1.5
ลติร
จำนวน
20,000
ขวด

ให้แก่ผู้เดือดร้อนจากการประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ
 ผ่านทาง
สถานบีรกิารนำ้มนัเอสโซบ่างบวัทอง
 รตันาธเิบศร
์ พระนัง่เกลา้

บางเลน
ลำลกูกาคลอง
2
และ

ลำลกูกาคลอง
3
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Feature 1 
C
S
R


 ดังกรณีของ
 Marks&Spen-

cer
ทีก่ำลงัเลอืกทำใหธ้รุกจิเตบิโตอยา่ง
ยั่งยืนดว้ยซเีอสอาร์อย่างเข้มข้น
 เพราะ
เหตใุดนัน้
มคีำตอบชดัเจนจาก
 “โรเบริต์ 
สวอนเนล”
 ประธานของ
 M&S
 ที่
กลา่วไวใ้นแผนธรุกจิของ
M&S
ดงันี
้

 “ผมเชื่ออย่างยิ่งว่า ธุรกิจที่
ยั่งยืนคือธุรกิจที่ดี นี่คือสิ่งที่ทำให้เกิด
Plan A ซึ่งเป็นแผนที่จะสร้างความ
มัน่คงใหก้บัธรุกจิM&Sในอนาคตทัง้
สำหรับผู้ถือหุ้น พนักงาน และคู่ค้า
ผูผ้ลติสนิคา้ใหก้บัเรา”

 จากความชัดเจนของผู้นำ
องค์กรที่ให้ความสำคัญกับการทำซีเอส-

อาร
์ดว้ยการเรยีกแผนการทำซเีอสอาร
์
ว่า
 Plan
 A
 นี
้ ทำให้ทุกคนในองค์กร
และคนภายนอกเข้าใจตรงกันถึงทิศทาง
ทีก่ำลงัไป
ทีส่ดุ
M&S
จงึกลา้ประกาศ
วางตำแหน่งทางธุรกิจของตัวเองว่าจะ

แบบ Marks&Spencer กลยุทธ ์
Plan A เพือ่ธรุกจิทีย่ัง่ยนื

เป็น
 “บริษัทค้าปลีกที่ยั่งยืนที่สุดใน
โลกในป ี 2558 หรือ The world’s 
most sustainable retailer 2015” 

 ซีเอสอาร์ในแบบฉบับ
 M&S

ทำอย่างไรบ้างนั้น “จูดี ้ โฟลด์ส”
 ผู้
จดัการฝา่ยเทคนคิของ
M&S
ไดม้าแบง่
ปันประสบการณ์ได้อย่างน่าสนใจ
 ผ่าน
งานเสวนาทีจ่ดัโดย
 เครอืขา่ยธรุกจิเพือ่
สังคมและสิ่งแวดล้อม
 (SVN)
 เมื่อวันที
่
4
ตลุาคม
2554
ทีผ่า่นมา


เหตผุลทีต่อ้งม ีPlan A

 Plan
 A
 คือวิธีการทำงาน
ของใหม่ของ
 M&S
 ที่เริ่มมาตั้งแต่ป
ี
2550
ที่ไม่ใช่มาจาก
M&S
 ต้องการ
อินเทรนด์กับคำสวยหรูอย่างคำว่า

CSR
 เพราะถึงอย่างไรลูกค้าก็ไม่ได้
หลงใหลกบัคำวา่
CSR
จนทำใหต้ดัสนิ
ใจซื้อสินค้าจาก
M&S
 แต่คุณจูดี้เล่าให้

เห็นภาพอย่างชัดเจนว่า
 M&S
 ไม่ได้
ต้องการสร้างภาพธุรกิจด้วยซีเอสอาร
์
แต่เพราะความเปลี่ยนแปลงของลูกค้า

ความเปลี่ยนแปลงของโลกและว่าด้วย
เรื่องของธุรกิจเป็นเหตุผลหลัก
 ซึ่งสรุป
ได้ว่า
 Plan
 A
 มาจากเหตุผลหลัก
 4

ขอ้
คอื


1.
 แรงกดดันจากความเปลี่ยน

แปลงภาวะของโลก
 เช่น
 ใน
อกี
19
ปขีา้งหนา้
ประชากร
โลกจะเพิ่มขึ้น
 จาก
 6
 พัน-


ลา้นคน
 เป็น
 8
 พันล้านคน

ทำใหค้วามตอ้งการใชท้รพัยากร
โลกเพิม่ขึน้


2.
 มุมมองจากผู้บริโภคเปลี่ยนไป

ไม่ ยอมรับธุ รกิ จที่ ทำลาย


สิ่งแวดล้อมมีสารพิษที่ เป็น
อันตราย
 รวมไปถึงการมอง
เรื่องการใช้แรงงานอย่าง



CSR

“คณุจดูี ้โฟลดส์”

ผูจ้ดัการฝา่ยเทคนคิของ M&S


 ผล “กำไร” คอืคำตอบของธรุกจิ แต ่“กำไร” ใน
วันนี ้อาจไม่ใช่คำตอบขององค์กรที่ต้องการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน และในปัจจุบันจึงไม่มีใครปฏิเสธว่า การทำธุรกิจ
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility หรอื CSR) คอื คำตอบทีใ่ชม่ากทีส่ดุ 
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เปน็ธรรม
เปน็ตน้

3.
 ซีเอสอาร์ของ
M&S
 จะช่วย

สรา้งความแตกตา่งจากคูแ่ขง่

4.
 ซีเอสอาร์ทำให้ธุรกิจ
 M&S


ยัง่ยนืจากทีอ่ยูม่าแลว้
125
ป
ี
เป็นอีก
 125
ปีข้างหน้าและ
ตลอดไป



 ทัง้หมดนี
้สรปุวา่ความสำคญั
ของ
 Plan
 A
 คือการปกป้องแบรนด์
และการสรา้งธรุกจิใหย้ัง่ยนืในทีส่ดุ



ปฏิบัติการ 180 เรื่อง ใน 7 พันธ-
สญัญา

 Plan
 A
 มีแผนย่อยๆ
 180

เรือ่ง
 ใน
5
 งานกจิกรรมทีต่ัง้ขึน้เมือ่ป
ี
2550
คอื
1.
การเปน็บรษิทัทีท่ำธรุกจิ
โดยปล่อยสุทธิเป็นศูนย
์ 2.
 ลดปริมาณ
ขยะใหเ้หลอืทิง้นอ้ยหรอืไมม่เีลย
3.
ลด
ผลกระทบในการใช้ทรัพยากรธรรมชาต
ิ


4.
 กำหนดมาตรฐานจรยิธรรมทางการ
ค้า
 5.
 ทำให้ลูกค้าและพนักงานมีชีวิต
และไลฟส์ไตลท์ีม่คีณุภาพกวา่เดมิ


 แค่นั้นไม่พอ
 ในเดือนมีนาคม

2010
 ได้เพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า
เข้ามาใน
Plan
 A
 ผ่านสินค้าที
่ M&S

จำหน่ายอยู่ปีละ
 2,700
ล้านชิ้น
 และ
ในกระบวนการทำธุรกิจทั้งหมดต้องยึด

Plan
A
 ไวอ้ยา่งเขม้ขน้
 ซึง่คณุจดูีส้รปุ
ว่าทั้งหมดนี้มุ่งไปสู
่ 7
 พันธสัญญาคือ

เรื่องความเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
อากาศ
 เรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น
 การทำธุรกิจกับพันธมิตรอย่าง
เป็นธรรม
 การทำธุรกิจโดยยึดหลัก

Plan
 A
 การดึงผู้บริโภคมามีส่วนร่วม

การลดผลกระทบในการใช้ทรัพยากร

ธรรมชาต
ิ และการทิ้งของเสียให้น้อย
ทีส่ดุ


ตัวอย่างการดำเนินการตามพันธ-
สญัญา

 คุณจูดี้ยกตัวอย่างในเรื่องของ
การใชท้รพัยากรธรรมชาต
ิ เชน่
 เสือ้ผา้
ของ
M&S
ตอ้งรูท้ีม่าของวตัถดุบิอยา่ง
ผ้าคอตตอน
 ก็ต้องมาจากโครงการ


Better
 Cotton
 Initiative
 ซึ่งเป็นการ
ปลกูฝา้ยโดยใชว้ถิเีกษตรแบบยัง่ยนื
เชน่

การใชน้ำ้นอ้ยลง
ใชส้ารเคมลีดลง
และให้
เกษตรกรมคีณุภาพชวีติทีด่
ี


 หรอืในกรณขีองเฟอรน์เิจอรท์ี่
ใช้ไม้ที่ต้องระบุแหล่งที่มา
 เช่น
 มาจาก
พื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ไม่ใช่มาจากการตัด
ไม้ทำลายป่า
 แม้แต่การผลิตคุกกี้
 ที
่
M&S
 พิจารณาว่าใช้วัตถุดิบอะไรบ้าง

ซึ่งหลายคนอาจมองไม่ออกว่าคุกกี้เกี่ยว
กับการตัดไม้ทำลายป่าอย่างไร
 เช่น

หากใช้น้ ำมันปาล์มก็ถือว่ าทำลาย
ธรรมชาตเิพราะปาลม์ใชพ้ืน้ทีม่าก
 อาจ
มีการตัดไม้ทำลายป่า
 และยังต้องใช้น้ำ
ปรมิาณมากเพือ่การเพาะปลกู


 กรณขีองการรไีซเคลิ
ที
่M&S

นำขวดพลาสตกิ
47
ลา้นขวด
มาผา่น
กระบวนการรีไซเคิล
 ผลิตเสื้อกันหนาว
ให้พนักงาน
 M&S
 ซึ่งกรณีนี
้ “จูดี้”

บอกว่าต้องมีจำนวนมากพอคุ้มค่ากับ
การผลติ



 ในส่วนของการใช้พลังงาน
ที
่
M&S
ทำไดแ้ลว้คอืการใชร้ถบรรทกุทีใ่ช้
พลั งงานอย่ างมีประสิทธิภาพ
 ใช้
พลงังานสเีขยีว
 สว่นทีก่ำลงัพยายามคอื
การประหยัดไฟฟ้าภายในร้าน
 ที่มีจุด
ทา้ทายคอื
M&S
จำหนา่ยอาหารทีต่อ้ง
ใชตู้เ้ยน็ขนาดใหญจ่ำนวนมาก


 คุณจู ดี้ ยั ง ไ ด้ เ ล่ า ถึ งความ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อพฤติกรรมของ
ลูกค้าโดยตรงคือ
 เมื่อ
M&S
ต้องการ
ลดปริมาณขยะจากถุงพลาสติก
 จึงได้
เริม่โครงการเมือ่
 3
ปกีอ่น
ทีใ่หล้กูคา้
ต้องจ่ายเงินซื้อถุงพลาสติก
 หากไม่นำ
ถุงมาใส่สินค้าเอง
 ซึ่งช่วยให้ลดการใช้
ถงุพลาสตกิลงได
้387
ลา้นใบ



 “เรื่องนี้เป็นเรื่องยาก ที่ช่วง
แรกM&S ถูกลูกค้าบ่น แต่เมื่อทำไป
แล้วสักระยะหนึ่งลูกค้าก็ปรับตัวได้ใน
ที่สุด”
 คุณจูดี้กล่าว
 ในส่วนของการ
ทำใหล้กูคา้มสีขุภาพทีด่ขีึน้นัน้
M&S
ได้
จำหน่ายสินค้าอาหารที่มีส่วนผสมของ
เกลอืและสารสงัเคราะหน์อ้ยลงพนกังาน-


หุน้สว่น-ลกูคา้
ไปดว้ยกนั



 นอกจากผูบ้รหิาร
M&S
ตัง้แต่
เบอร
์1
จะใหค้วามสำคญักบัยทุธศาสตร
์
CSR
 แบบ
Plan
 A
นี้แล้ว
 ยังได้เปิด
โอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมเสนอความ
เห็น
 รวมไปถึงเปิดโอกาสให้พนักงาน
ทำการกศุลทีพ่นกังานสนใจอกีดว้ย




 อีกส่วนหนึ่งแม้จะเป็นเรื่อง
ยาก
 แต
่ M&S
 ก็ต้องพยายาม
 คือ

การดึงพันธมิตรธุรกิจที่เป็นคู่ค้า
 โดย
เฉพาะกลุ่มที่เป็นผู้ส่งมอบวัตถุดิบที่ควร
ดำเนินธุรกิจโดยม
ี Plan
 A
 เป็นหลัก
ด้วย
 เพราะไม่เช่นนั้นหากวัตถุดิบมี
ปัญหาก็ทำให้สินค้าและแบรนด์ของ

M&S
 เสียหายด้วย
 เช่น
 กรณีของ
โรงงานไนกี้ใช้แรงงานเด็ก
 หรือผู้ผลิต
ชิ้นส่วนให้สินค้าแอปเปิล
 ที่ให้เงินเดือน
พนกังานตำ่
และเรง่ผลติจนพนกังานฆา่
ตวัตาย


 การสื่อสารถึงลูกค้าเพื่อให้มี
สว่นรว่มกบัแผนนีอ้าจเปน็เรือ่งยาก
 แต่
ก็ไม่อาจละเลยได
้ มีตัวอย่างที
่ M&S

พยายามทำ
 เช่น
 การรณรงค์ให้ซักผ้า
ดว้ยอณุหภมู
ิ30
องศากเ็พยีงพอ
 เพือ่
ประหยัดไฟ
 แม้จะฝืนกับพฤติกรรมเดิม
ที่ลูกค้าเชื่อว่าซักผ้าด้วยอุณภูมิสูงทำให้
สะอาดกวา่กต็าม
หรอืการบรจิาคเสือ้ผา้
เกา่
 โดยรว่มมอืกบัองคก์ารกศุลออ๊กซแฟม
แลว้ใหค้ปูองสว่นลดแกล่กูคา้


 ทั้งหมดนี
้ M&S
 มีเป้าหมาย
ใหผ้ลติภณัฑ
์M&S
มคีวามเกีย่วขอ้งกบั

Plan
A
50%
ภายในป
ี2558
และใช้
กับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดภายในป
ี 2563

จากปัจจุบันยังทำได้ประมาณ
 10%

เทา่นัน้



 คณุจดูีป้ดิทา้ยวา่
การทำ
CSR

แบบ
 Plan
 A
 ของ
M&S
 นี้เป็นการ
เดนิทางทีย่าวไกล
 แมต้อ้งใชเ้วลาแตคุ่ม้
ค่าที่จะทำให้ธุรกิจของ
M&S
 เติบโตได้
อยา่งยัง่ยนื


2 มมุมองกรู ูCSR ตอ่ Plan A



 หลังจากการถ่ายทอดประสบ-

การณ์ของคุณจูดี้แล้ว
 มีมุมมองของ
2
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ผู้เชี่ยวชาญด้าน
 CSR
ที่น่าสนใจ
 คน
แรกคณุสกุจิ อทุนิท
ุ รองประธานดา้น
สายงานความรบัผดิชอบตอ่สงัคม
บรษิทั

ไมเนอร
์ อินเตอร์เนชั่นแนล
 ให้ความ
เห็นว่า
 เสื้อผ้าหรือชุดชั้นในนั้นชัดเจน
ว่าคนซื้อสินค้า
M&S
 ไม่ใช่เพราะเรื่อง
ของเหตผุลดา้นสิง่แวดลอ้ม
หรอืการใช้
แรงงานที่เป็นธรรมหรือไม
่ แต่สำหรับ


ผู้ผลิตแล้ว
 สิ่ ง เหล่านี้ต้องมีหรือไม
่


คำตอบคือต้องม
ี แนวของ
M&S
 เป็น

CSR
 อย่างแท้จริง
 เพราะนำไปใช้ใน
กระบวนการทำธุรกิจตั้งแต่การผลิต
เป็นต้นมา
มิใช่เพียงแค่การบริจาคหรือ


จิตอาสาเท่านั้น
 และการที่คุณจูดี้เป็น


ผู้จัดการด้านเทคนิคที่ดูแลงานด้าน

CSR
 นั้นทำให้มีมุมมองในการนำ
เทคโนโลยตีา่งๆ
มาใชเ้พือ่
CSR
ไดง้า่ยขึน้


 ดา้น
คณุอนนัตชยั ยรูประถม

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาธุรกิจอย่าง
ยัง่ยนื
ใหค้วามเหน็วา่การทำ
CSR
นัน้
ที่สำคัญมากคือผู้นำเป็นหัวใจสำคัญใน
ความเปลี่ยนเปลง
 ถ้าผู้นำไม่ส่งเสริมก็
ปฏิบัติไม่ได
้ แต่การส่งเสริมก็ต้องดูว่า
สง่เสรมิแบบไหนดว้ย
ซึง่ในปจัจบุนัไมใ่ช่
เพยีงแคแ่จกผา้หม่หรอืปลกูปา่เทา่นัน้แลว้


 เมือ่ผูน้ำองคก์รใหค้วามสำคญั
แล้ว
 ก็มีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน

กรณีของ
 M&S
 คือการเป็นผู้นำของ
ธุรกิจค้าปลีกอย่างยั่งยืน
 ซึ่งเป้าหมาย
ชดักน็ำไปสูว่ธิกีาร


 คุณอนันตชัย
 ยังวิเคราะห์ว่า
วธิกีารสือ่สารของ
M&S
นัน้นา่สนใจที่

ใช้คำว่า
 Plan
 A
 ซึ่งทำให้คำว่า
 CSR

อยู่ในรหัสเดียวคือ
 Plan
 A
 สื่อสารได้
ง่ายกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง
 ไม่เพียงใน

คณุอนนัตชยั ยรูประถม 

คณุสกุจิ อทุนิท ุ

องคก์รแตย่งัออกเชือ่มโยงกบัลกูคา้ไดง้า่ย


 ความตา่งของ
CSR
บา้นเรา
คือ
 CSR
 ยัง เชื่ อมโยงอยู่ กับ เรื่ อง


จิตอาสา
 แต
่M&S
 สามารถเชื่อมโยง
กับสินค้าและบริการได้อย่างด
ี เพราะ
ทำให้คนเลือกใช้สินค้าที่ได้ของคุณภาพ
จาก
กระบวนการของ
Plan
A
อยา่ง
เช่นการลดคาร์บอน
 ก็ทำให้สินค้าต่าง
จากแบรนด์อื่น
 ซึ่งในที่สุดคือการได้
ยอดขาย



 กรณนีีจ้ะเหน็วา่ซเีอสอาร์
 คอื
แบรนดิง้หรอืการสรา้งแบรนด
์ซเีอสอาร์
เป็นเนื้อเดียวกับแบรนด
์ แม้คนจะเลือก
สนิคา้เพราะดไีซน
์และราคา
แตถ่า้ซเีอส-

อาร
์มปีญัหา
แบรนดก์ส็ะเทอืน


สาขาตน้แบบสูค่วามเปน็คา้ปลกีทีย่ัง่ยนื

 Marks & Spencer (M&S) ตัง้เปา้หมายเปน็ผูน้ำในการเปน็ผูค้า้ปลกีทีท่ำธรุกจิอยา่ง 

ยั่งยืนในป ี2558 โดยมีห้างค้าปลีกแบบยั่งยืน ที่จะใช้เทคนิคและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำไปสู่เป้า

หมายนี ้ ซึ่งในป ี 2555 นี ้ M&S ได้เปิดสาขาต้นแบบสำคัญที ่ ห้างสรรพสินค้า Westfield 

Stratford City ลอนดอน เมือ่เดอืนกนัยายน 2554  

 สาขาที ่Westfield Stratford City ถอืเปน็จดุสำคญัในชว่ง “ลอนดอน โอลมิปคิ 2012 

เกม” หรอืป ี2555  ทีจ่ะมาถงึนี ้ เพราะในชว่งเวลานัน้คาดวา่จะผูค้นจำนวนประมาณ 7 ลา้นคน

มาแวะที่ห้างสรรพสินค้าที่เพิ่งเปิดใหม่นี ้ จากจำนวนกว่า 10 ล้านคนที่คาดว่าจะมาร่วมชม 

โอลมิปคิเกม 

 สำหรบั Westfield Stratford City เคยเปน็พืน้ทีข่องการรถไฟ Stratford มากอ่น ถกู

ใชเ้ปน็สถานทีเ่กบ็หวัรถจกัรเกา่กวา่ 1,682 ชิน้ ตูร้ถไฟเกา่ 5,500 ตู ้และตูส้นิคา้อกีกวา่ 33,000 

ตู ้และพืน้ทีร่อบ ๆ ไมไ่ดม้คีวามเคลือ่นไหวทางดา้นเศรษฐกจิมากอ่น 

 นอกจากนี ้M&S ยงัเปดิ M&S Simply Food บนถนน Ecclesall Road ที ่Sheffield 

เมือ่เดอืนเมษายนทีผ่า่นมา ทีส่ะทอ้นการทำธรุกจิคา้ปลกีอยา่งยัง่ยนืดว้ยการปรบัปรงุอาคารเกา่

มาเป็นสาขาของ M&S แทนที่จะสร้างอาคารใหม ่ทดลองปลูกพืนผักบนดาดฟ้า และประหยัด

พลงังานดว้ยการใชห้ลอดไฟ LED รวมไปถงึการสง่เสรมิใหล้กูคา้เดนิทางดว้ยรถสาธารณะ การมี

กำแพงและหลงัสเีขยีว เปน็ตน้ 



ขอ้มลูเกีย่วกบั M&S
-
 รายได
้9,700
ลา้นปอนด
์

-
 มสีว่นแบง่ตลาดคา้ปลกีเสือ้ผา้ทีใ่หญใ่นองักฤษ
ดว้ยสว่นแบง่ตลาด
11%


-
 สว่นแบง่ตลาดธรุกจิคา้ปลกีอาหาร
3.8%


-
 มสีาขาในองักฤษ
690
แหง่
พนกังาน
76,000
คน



-
 มลีกูคา้
21
ลา้นคนในแตล่ะสปัดาห
์

-
 มซีพัพลายเออร
์หรอืคูค่า้ทีส่ง่สนิคา้ให
้2,000
ราย


-
 รายได
้10%
จากตา่งประเทศ


-
 มแีฟรนไชส
์152
แหง่
92
รา้น
ใน
41
ประเทศทัว่โลก
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 Whenever
 those
of
 us
 com-

mitted
 to
 business’s
 prudent
 and

rational
use
of
the
planet’s
resources

come
 together
 to
 discuss
 priorities,

one
 of
 the
 inevitable
 break-out

conversat ions
 has
 to
 do
 wi th

government’s
role
in
the
our
mission.



 This
may
be
one
of
the
few

social
 issues
 where
 business
 and

civ i l
 society
 can
 f ind
 common

ground.



 A t
 a
 p l ena r y
 deba t e
 i n

Manila,
during
the
November
annual

Asian
 Forum
 for
 Corporate
 Social

Responsibility,
 the
 audience
 (pro-
bably
 slightly
 over-represented
 by

civ i l
 society
 and
 NGOs)
 t i l ted

overwhelmingly
 in
 favor
 of
 govern-

ment’s
remaining
at
arm’s
length
on

CSR
matters.



regulations.”


 The
 European
 Commission

agrees.
 It
 identif ies
 CSR
 as
 ‘a

con c e p t
 whe r e b y
 compan i e s

integrate
 social
 and
 environmental

concerns
 in
 their
business
operations

and
 in
 their
 interaction
 with
 their

stakeholders
 on
 a
 voluntary
 basis.’

[My
emphasis.]


 That
 is,
 what
 a
 company

does
on
a
voluntary
basis–and
only

what
 it
 does
 voluntarily–can
 be

considered
as
falling
within
the
orbit

of
CSR.


 On
the
other
hand,
there
are

those
who
 believe
 that
 anything
 a

company
 does
 in
 the
 interests
 of

lessening
 the
 impact
 of
 its
 output

on
 the
 world
 at
 large
 should
 be

considered
 as
 falling
 within
 the


ToRegulateorNot
toRegulate?


 Similarly,
 countless
 industry

gatherings
 around
 the
 world
 have

minuted
 their
 concern
 over
 the

imprac t i ca l i t y
 o f
 governments

dictating
 the
 social
 priorities
 of

business.



 Many
see
CSR
as
a
strategy

that
 by
 definition
must
 go
 beyond

government-mandated
 outcomes.

What
 the
 company
 does
 to
 meet

government
 demands
 is
 viewed
 as

compliance,
 a
 word
 with
 almost

heretical
 overtones
 in
 the
 CSR/
sustainability
world.


 “XYZ
 Company’s
 new
 in-
house
 regulations?
 Forget
 them.

They
can’t
 be
considered
as
 falling

within
 the
 company’s
CSR
mandate

because
 the
 law
 dictates
 that
 all

Companies
maintain
current
in-house


Alex
Mavro,


“The
Responsibilitator,”
is
Chief
of
Operations


at
the
Sasin
Centre
for
Sustainability
Management.


Reach
him
at
alex.mavro@sasin.edu
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domain
 of
 CSR,
 regardless
 of

whether
 or
 not
 government
 directly

or
indirectly
encourages
the
chosen

activity.




 I
 find
 it
 ironic
 that
we
CSR

professionals
 hammer
 into
 senior

managemen t
 t h e
 need
 t o
 be

sensitive
 to
 stakeholders,
 including

local
 and
 national
 government

agencies,
 and
 then
 go
 on
 to
 say

that
when
 you
 do
 engage
 them,
 it

cannot
 be
 considered
 part
 of
 your

CSR
 st ra tegy
 because
 i t
 i s
 a

regulatory
requirement.


 This
means
that
if
your
own

enlightened
 transportation
 company

takes
 it
 upon
 itself
 to
 update
 its

fleet
 in
 order
 to
 lower
 its
 carbon

footprint,
 then
 in
 the
 absence
 of

government
 regulation
 your
 initiative

can
 be
 lauded
 as
 an
 example
 of

forward-thinking,
 earth-preserving

responsible
corporate
conduct.



 But
 wait:
 as
 soon
 as
 the

government
 mandates
 the
 emiss-

ions-reduction
 targets
 you
 have

already
 met ,
 your
 company
 is

overnight
no
longer
enlightened
but

reverts
to
another
of
those
abusive

careless
 poseurs
 with
 whom
 right-
thinking
 companies
 would
 be
 well

advised
not
to
associate.


 You
 are
 no
 doubt
 familiar

with
 the
 Zen
 riddle
 questioning

whether
a
tree
falling
in
a
forest
in

the
 absence
 of
 a
 listener
 makes

any
 no i s e .
 S im i l a r l y ,
 c e r t a i n

observers
seem
to
be
saying
that
a

CSR
 i n i t i a t i v e
 can
 r e t a i n
 i t s

credentials
 only
 in
 the
 absence
 of

government
regulation.



 Yesterday,
 it
 was
 innovative

th ink ing ;
 today
 i t
 i s
 law
 and

therefore
can
no
longer
be
classed

as
innovative.
Does
this
make
sense


to
you?



 There
 is
not
an
economy
in

the
world
that
wasn’t
propped
up
at

one
time
or
another
by
government

spending.
Does
that
mean
that
every

economy
in
the
world
is
socialist?


 The
 point
 I
 am
 trying
 to

make
is
that
 the
world
 is
made
up

not
of
blacks
and
whites,
but
of
an

inf in i te
 myr iad
 of
 grays .
 Many

capitalist
 economies
 experience

heavy
 government
 involvement
 and

centralized
 planning;
 most
 socialist

economies
 permit
 private
 ownership

and
individual
enterprise.


 Likewise,
 a
 few
 countries

regulate
 corporate
 use
 of
 human

resources
 almost
 to
 the
 point
 of

micromanagement;
 others
 focus
 on

corruption
or
resource
utilization
or

some
other
business
interest.


 I f
 you r
 company
 has
 a

worldwide
policy
with
regard
to
one

of
 these
 areas,
 it
 is
 possible
 that

within
 those
 countries
 where
 their

attention
is
fixed,
your
policy
would

be
 one
 of
 compliance,
 while
 in

other
countries
where
attention
was

lax,
the
same
policy
could
represent

ground-breaking,
 best
 pract ice

corporate
responsibility
practice.


 Get
 i t?
 The
 same
 pol icy

might
be
considered
as
contributing

to
 your
 CSR
 credentials,
 in
 the

absence
of
governmental
regulation,

while
 it
 could
 be
mere
observation

of
 the
 law,
where
 regulations
 have

been
 imposed.
 Does
 that
 make

sense
to
you?


 There
 is
 yet
 another
 arrow

in
 the
 quiver
 of
 those
who
would

keep
the
state
at
arm’s
length
from

CSR
deliberations:
impact
management,

which
is
at
the
core
of
responsible

business,
 varies
 tremendously
 from


industry
 to
 industry,
 country
 to

country,
 and
 even
 from
 city
 to

countryside
within
the
same
country.

How
 can
 t h e r e
 be
 l aws ,
 t h e

argument
goes,
 that
can
be
equally

applicable
 to
 all
 these
 differing

situations?


 If
 you
 view
 the
 world
 in

black
 and
 white,
 the
 choice
 is

between
the
government
establishing

regulations
that
cover
everything
on

the
 one
 hand
 and
 the
 government

backing
 off
 completely,
 on
 the

other.



 In
 a
world
 filled
with
 grays,

however,
 there
 is
 a
 third
 way.

Government
can
set
targets
in
terms

of
 production:
 so
 many
 tons
 of

carbon
 dioxide
 permitted
 for
 so

much
 production,
 for
 example.
 Or

Government
can
set
targets
in
terms

of
past
performance:
x%
decrease
in

carbon
emissions
annually.



 Government
need
not
dictate

how
 to
 reduce
 carbon
 emissions

(though
it
might
maintain
a
resource

cen te r
 w i t h
 ca t a logs
 o f
 bes t

practices),
 but
 it
 can
 specify
 the

l e ve l s
 pe rm i s s i b l e .
 Th i s
 i s
 a

legitimate
 exercise
 for
 government,

because
 i t
 has
 access
 to
 the

cumulative
 data
 and
 can
 calculate

what
 is
 needed
 for
 the
 greater

good,
something
that
even
the
best-
intentioned
companies
cannot
do.


 Government
 can
 set
 green

object ives ,
 but
 only
 indiv idual

businesses
 can
 decide
 what
 stra-
tegies
 are
 appropriate
 for
 their

situations,
 given
 their
 circumstances.

In
 other
 words,
 it
 is
 realistic
 to

expect
 Government
 to
 establish
 a

leve l
 p lay ing
 f i e ld
 for
 soc ia l

obligations–just
 as
 it
 already
 does

for
commercial
transactions.
C



อนันตชัย ยูรประถม  C
S
R

Today 

การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนด้วย
Sustainability Performance Management: 

SPMภาค Strategic Plan


 สถานการณน์ำ้ทว่มใหญ่
ที่ เกิดขึ้นในขณะนี ้ สร้างความ
สูญเสียให้กับประเทศไทยอย่าง
มหาศาล แม้เบื้องต้นจะประเมิน
ว่า ความเสียหายทางเศรษฐกิจ
อาจถึงหลายแสนล้านบาท แต่
ความเสียหายที่หนักไม่แพ้กัน 
หรืออาจมากกว่าคือ ความเสีย
หายทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่
ไมอ่าจประเมนิคา่ได.้.. 
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 ไมว่า่จะเปน็ปญัหาสขุอนามยั

ชุมชน
 ปัญหาความแตกแยกของ

ชุมชน
 ปัญหาความเครียด
 โรคภัย



ไขเ้จบ็
การเปลีย่นแปลงของธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม
 รวมถึงลักษณะทาง

ภูมิศาสตร์ที่ไม่เหมือนเดิม
 รวมถึง

แนวโน้มที่ประเทศไทยหรือกรุงเทพ


มหานครอาจจะมีผลที่ตามมาใน

ระยะยาว



 ไม่ว่าเราจะมองว่าภัยพิบัติ

นำ้ทว่มใหญค่รัง้นี
้ เกดิจากการความ

ผิดปกติทางธรรมชาติที่ฟ้าฝนมีมาก

เกินไป
 หรือความผิดพลาดในการ

บริหารจัดการน้ำ
ที่กำลงัตอบโตก้ัน

ไปมาก็ตาม
 แต่ที่สำคัญคงเห็นแล้ว

ว่า
 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 หรือ

ประเดน็ดา้นสิง่แวดลอ้ม
 เมือ่เกดิขึน้

แลว้จะกระทบทัง้เศรษฐกจิและสงัคม

อยา่งถว้นหนา้



 แต่ในทางปฏิบัติยังมองทั้ง


3
สว่นนีแ้ยกจากกนั
ทัง้ทีม่ตีวัอยา่ง

ทีช่ดัเจนอยูแ่ล้ว
 นอกจากนี
้ ยงัมอง

เรื่องทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
 เป็น

เพยีงตวัเลอืกหรอืมกีจิกรรมใหค้รบก็

จบแล้ว
 ดังนั้นการกำหนดกลยุทธ์

ด้าน
 CSR
 ที่มุ่งไปสู่ความสมดุล



ของทั้ง
 3
 ด้านคือ
 เศรษฐกิจที่ด
ี

คุณภาพชีวิตของสังคมและความยั่ง

ยืนของสิ่งแวดล้อมจึงต้องคำนึงถึง

ประเดน็สำคญัดงัตอ่ไปนี
้


 ประเด็นแรก
 การศึกษา

ทำความเข้าใจถึงผลกระทบทาง

เศรษฐกิจ
 สังคม
 และสิ่งแวดล้อม


จากการดำเนินธุรกิจขององค์กร


การวางแผนกลยุทธ์ความรับผิดชอบ

ต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น


ไม่ได้มองมิติทางเศรษฐกิจ
 สังคม


และสิ่งแวดล้อมออกจากกันและไม่ได้

มองว่า
 ความรับผิดชอบที่ธุรกิจ

ปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนั้น

เป็นภาระ
 เป็นส่วนเสริม
 แต่มองให้

เห็นถึงความสัมพันธ์ของทั้ง
 3
 มิต
ิ

จากการดำเนินธุรกิจขององค์กร


เข้าใจถึงผลกระทบที่มีต่อกัน
 เมื่อ

ธรุกจิปฏบิตัใินดา้นใด
จะมปีฏสิมัพนัธ์

ไปยงัอกีมติหินึง่อยา่งไร
การกำหนด

กลยทุธ
์ CSR
จากการดำเนนิธรุกจิ

จึงสอดคล้องกับทั้งมิติทางเศรษฐกิจ

หรือกำไรที่เป็นเป้าหมาย
 มิติทาง

สังคมและมิติทางสิ่ งแวดล้อมที่

เกีย่วขอ้ง



 ประเด็นที่สอง
 โครงสร้าง

การบริหารจัดการ
 CSR
 ของ

องค์กร
 เป้าหมายเพื่อให้ประเด็น

ความรั บผิ ดชอบนั้ น
 สามารถ

ถา่ยทอดลงไปสูท่กุฝา่ย
และสามารถ

นำไปสู่การปฏิบัติในงานประจำวัน


ทั้งในยามปกต
ิ หรือในภาวะวิกฤติ

อยา่งเปน็กระบวนการ
 ซึง่การจะขบั

เคลื่อนได้แบบนั้นองค์กรต้องมีความ

ชัดเจนในโครงสร้างด้วยการกำหนด

หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ
การเชือ่มตอ่

กับระดับต่างๆ
 เช่น
 คณะกรรมการ


ผู้ บริหารระดับสู ง
 ระดับกลาง


จนถึงระดับปฏิบัติรวมถึงการเชื่อม

โยงการปฏิบัติในแนวขวางกับทุก

ฝ่ายในแต่ละประเด็นที่ต้องมีความ

ชดัเจนถงึหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
ทัง้นี้

การปฏิบัติและการพัฒนาในประเด็น

ใดประเด็นหนึ่ง
 ไม่ใช่เป็นงานของ

ฝ่ ายใด เพียงฝ่ าย เดี ยว
 อัน เป็น

ลั กษณะของ
 CSR
 ในรูปแบบ

กิจกรรมที่เคยปฏิบัติกันมาแต่ต้อง

ร่ วมกันในฝ่ายที่ เกี่ ยวข้อง
 เช่น


ประ เด็นของการพัฒนาสายโซ่

อุปทาน
 ที่มีความรับผิดชอบ
 โดย

องค์ กรกำหนดให้มี การพัฒนา

แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมี

ความรับผิดชอบแม้ฝ่ายที่จะเป็นผู้ทำ

แนวทางอาจเป็นฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง


แต่ต้องทราบความต้องการและ
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 ซึ่งการที่องค์กรได้ทราบถึง

ประเด็นเหล่านี้ทำให้การปฏิบัติของ

ธุรกิจเป็นที่ยอมรับและได้รับการ

สนับสนุนในระยะยาว
 แม้กระทั่งใน

ช่วงที่มะพร้าวขาดตลาด
 แต่อำพล

ฟู้ดยังมีวัตถุดิบจากชาวสวนตลอด

เวลา



 ประเด็นที่สี
่ การกำหนด

แผนปฏิบัติการทั้งในระยะสั้นและ

ระยะยาว
 ซึ่ ง เ ป็ นการกำหนด

ประเดน็ความรบัผดิชอบทีส่ำคญัของ

องค์ กรและผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ย


กำหนดเปา้หมายของการปฏบิตัิ
 ตวั

ชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยน


แปลงทั้งในระดับผลลัพธ์
 (Output)


ในระยะสั้นและผลที่ตามมา
 (Out-


come)
 จากผลลัพธ์และนำไปสู่ผล

กระทบในระยะยาว
 (Impact)
 ทั้งที่

เป็นมูลค่าและคุณค่าให้กับองค์กร


สงัคม
และสิง่แวดลอ้ม



 นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึง

ลักษณะของธุรกิจ
 ที่เป็นปัจจัยใน

การขับเคลื่อนให้องค์กรสามารถ

ดำเนินการแผนกลยุทธ์
 CSR
 ได้

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล


ได้แก
่ โมเดลทางธุรกิจขององค์กร

เป็นอย่างไรถ้าให้ความสำคัญกับ

ราคา
 CSR
 ก็จะให้ความสำคัญกับ

การสรา้งประสทิธผิลในกระบวนการ

ผลิต
 การลดค่าใช้จ่าย
 ควบคู่ไปกับ

การเกิดผลกระทบทางสังคมและสิ่ง

แวดล้อม
 ถ้าองค์กรมุ่งเน้นความ

แตกต่าง
 นวัตกรรมทางสังคมและ

สิ่งแวดล้อมจะเป็นเป้าหมายสำคัญ

ควบคู่ ไปกับการสร้างมูลค่าทาง

เศรษฐกิจ
 รวมถึงแนวทางการได้มา

ซึ่งแผนกลยุทธ์ขององค์กรนั้น
 มา

จากการมีส่วนร่วมจากคนในองค์กร

หรือไม
่ การให้ความสำคัญกับการ

จัดการคุณภาพองค์กรมีหลักการใน

การปฏบิตัใินแตล่ะเรือ่งอยา่งไร
การ

วัดและการประเมินคุณภาพ
 การ

กระตุ้นและการสร้างความร่วมมือ


จากพนักงานในทุกระดับ
 การ



สนับสนุนส่งเสริมการค้นพบและ



นวตักรรมใหม่ๆ 



 ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการ

เปลี่ยนแปลงในกระบวนการพัฒนา

ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม
 ซึง่ถา้เปน็

องค์กรที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการ

เปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมก็อาจ

ทำใหเ้ปน็อปุสรรคตอ่การพฒันาได
้


 จะเห็นได้ว่า
 การพัฒนา


CSR
ทีน่ำไปสูก่ารพฒันาทัง้เศรษฐ-


กิจ
 สังคม
 และสิ่งแวดล้อม
 ไม่ได้

เป็นเพียงกิจกรรมเสียทั้งหมด
 หาก

แต่เป็นกระบวนการและระบบ
 ซึ่ง

ตอ้งมกีารกำหนดเปน็แผนปฏบิตักิาร


ที่คำนึงถึงผลกระทบที่เกิดจากการ

ปฏบิตัแิละการตดัสนิใจในการดำเนนิ

ธุรกิจ
 เพื่อให้เกิดการพัฒนาของ

องคก์ร
สงัคม
และสิง่แวดลอ้ม



 เราคงไม่อยากให้ภัยพิบัติที่

กำลังเกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ประจำปี


ขณะเดียวกันก็ม
ี CSR
 ที่เป็นการ

สงเคราะห
์ เพื่อการบรรเทาเท่านั้น


แตไ่มใ่ชก่ารพฒันาอยา่งยัง่ยนื...


ความเป็นไปได้จากฝ่ายผลิต
 ฝ่าย

การตลาด
ฝา่ยวจิยัและพฒันา
รวม

ถึงฝ่ายกฎหมายที่ต้องดำเนินการ

เรือ่งสญัญา
การจดัซือ้จดัจา้ง
เปน็ตน้



 ประเด็นที่สาม
 การสร้าง

ความเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


การที่องค์กรจะสามารถมีการปฏิบัติ

ดา้น
CSR
ทีด่
ี มกีารปฏบิตัทิีไ่ดร้บั

การยอมรับและความร่วมมือ
 จน



นำไปสู่การสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย
 องค์กรจึงต้องมีความรู้

ความเข้าใจถึงผู้มีส่วนได้ส่วนสำคัญ


เขา้ใจถงึลกัษณะทางกายภาพ
สงัคม

และจิตวิทยา
 ประเด็นความกังวล

และประเด็นเกี่ยวข้องที่สำคัญ
ที่ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียมองว่า
 มีผลกระทบ

ระหวา่งธรุกจิกบัผูม้สีว่นเสยี



 เพื่ อองค์กรสามารถนำ

ประเด็นนั้นมาสู่การวางแผนปฏิบัต
ิ

เพื่อลดผลกระทบ
 และสร้างคุณค่า

ร่วมกัน
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว


เช่น
 อำพลฟู้ดที่กำหนดผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียในสายโซ่อุปทาน
นับตั้งแต่

การได้มาซึ่งวัตถุดิบ
 โดยมีชาวสวน

มะพรา้วเปน็ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี



 พร้อมทั้งกำหนดแนวทาง

ในการเชื่อมโยงด้วยวิธีการสาน

เสวนา
 เพื่อได้ทราบถึงประเด็นที่

สำคญั
คอื
การสรา้งความรูเ้กีย่วกบั

เทคโนโลยีการเกษตรที่เกี่ยวกับสวน

มะพร้าว
 ซึ่งแต่เดิมองค์กร
 อาจจะ

เข้าใจว่า
 ประเด็นด้านเศรษฐกิจ


หรอืราคาผลติ
 เปน็ประเดน็สำคญัที่

ชาวสวนตอ้งการกไ็ด
้

C
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เลือกมาเล่า 

ดร.ไสว บุญมา 

จากตลาดเกิดใหม่ 
ผู้นำด้านความยั่งยืน 



2�


 คงไม่มีกลวิธีใดในบรรดา

กระบวนการรับผิดชอบต่อสังคม

ของภาคธุรกิจมีความสำคัญเหนือ

กลวิธีที่จะอยู่กับธรรมชาติอย่างยั่ง

ยืน
 บริษัทห้างร้านสามารถทำได้ไม่

ว่าจะมาจากไหน
หรือมีขนาดเท่าไร


ในระหว่างการประชุมประจำปีของ

ผู้นำด้ านความยั่ งยืนที่ เมืองจีน

ระหว่างวันที่
 14-16
 กันยายน
ที่

ผ่านมา
 สภาเศรษฐกิจโลกเสนอ

รายงานเกี่ยวกับผู้นำด้านความยั่ง

ยืนซึ่งพูดถึง
16
บริษัทในตลาดเกิด

ใหม่
 บริษัท เหล่ านั้ น ได้ รั บการ

ยกย่องว่าใช้กลวิธีที่จะนำไปสู่ความ

ยั่งยืนท่ามกลางกระแสโลกอันเต็มไป

ด้วยข้อจำกัดสารพัดอย่าง
 เป็น

บริษัทสัญชาติจีน
 4
 บริษัท
 (รวม

ฮ่ องกง
 1
 บริษั ท )
 อิน เดี ย
 3


บริษัท
 บราซิล
 2
บริษัท
 นอกนั้น

เป็นสัญชาติ เคนยา
 คอสตาริกา


ฟิลิปปินส์
 ชิลี
 ปาปัวนิวกินี
 อียิปต์


และแอฟริกาใต้
 ประเทศละ
 1


บริษัท





 รายงานสรปุวา่
 แนวปฏบิตัิ

ของบริษัทเหล่านั้นมีลักษณะโดด

เด่นร่วมกัน
 3
 อย่างคือ
 เปลี่ยน

วิกฤติ เป็นโอกาสผ่านการสร้าง

นวัตกรรม
ปลูกฝังเรื่องความยั่งยืน

ไว้ในวัฒนธรรมขององค์กร
 และ

พยายามอย่างไม่ลดละที่จะเปลี่ยน

สภาพแวดล้อมให้ เป็นไปในทาง



ยั่งยืน





 บริษัทเหล่านั้นทำธุรกิจใน

สายต่างๆ
 หลายสายด้วยกัน
 อาทิ

เช่น
 บริษัทผลิตปูนซีเมนต์
 “ศรี”


(Shree)
 ซึ่งเป็น
 1
 ใน
 5
 ของผู้

ผลิตปูนซีเมนต์ยักษ์ใหญ่ในอินเดียได้

สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
 ขึ้นมาหลาย

อย่างเพื่อลดทั้งการใช้พลังงานและ

การใช้น้ำในกระบวนการผลิตปูน

ซีเมนต์
 การลดปัจจัยทั้งสองอย่าง

ไ ด้ มี ผ ลดี ใ นด้ านการพิ ทั กษ์ สิ่ ง

แวดล้อมและชุมชนอย่างมีนัยสำคัญ


บริษัทศรี
 เป็นผู้ผลิตซีเมนต์แห่งแรก

ของโลกที่ได้รับตรา EN16001


ซึ่งหมายถึงเป็นผู้ที่มีการเฝ้าระวัง

และบันทึกการใช้พลังงานอย่างต่อ

เนื่อง
 ตั้งเป้าหมายของปฏิบัติการ

พร้อมกับมีงบประมาณและการฝึก

พนักงานเพื่อการนั้นอย่างเพียงพอ
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 นอกจากจะมีพื้นที่ เพาะ

ปลูกเพียงจำกัดแล้ว
 อียิปต์ยังถูก

คุกคามด้วยการขยายตัวของทะเล

ทรายและการใช้สารเคมีอีกด้วย



บริ ษั ท เ ซ เ คม
 ( S e k em )
 จึ ง

พยายามทำเกษตรอินทรีย์มาตั้งแต่

ปี
 2520
 บริษัทผลิตทั้งพืชอาหาร

และฝ้ายอันเป็นพืชเส้นใยสำคัญยิ่ง

ของอียิปต์โดยใช้เพียงสารอินทรีย์



แต่วิธีของบริษัทสามารถเพิ่มผลิต-

ภาพของไร่ฝ้ายได้ถึง
 30%
 และลด

การใช้น้ำได้ระหว่าง
 20-40%
 ส่ง

ผลให้ ในปัจจุบันการผลิตฝ้ายใน

อียิปต์สูงถึงราว
 90%
 เป็นแบบ

เกษตรอินทรีย์
 นอกจากนั้น
 บริษัท

ยังปันกำไรให้แก่เกษตรกรที่อยู่ใน

เครือข่ายและกันกำไรส่วนหนึ่งไว้

สำหรับใช้พัฒนาชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่

อีกด้วย



 บริษัทมาซิซา
 (Masisa)


ผลิตไม้ที่ใช้ในการทำเฟอร์นิเจอร์

และในอาคารต่างๆ
 บริษัทเป็น

เจ้าของสวนป่าเองบ้างและเป็นผู้

บริหารป่าไม้ของผู้อื่นบ้างซึ่งรวมกัน

เป็นเนื้อที่กว่า
 1.3
 ล้านไร่ทั้งในชิลี

แ ล ะ ป ร ะ เ ทศ เ พื่ อ นบ้ า น อี ก
 4


ประเทศ
 บริษัทมีกิจกรรมในด้าน

การรักษาป่าและสิ่งแวดล้อมหลาย

อย่างรวมทั้งการร่วมมือกับกองทุน

เพื่อพิทักษ์สัตว์ป่า
 เป็นบริษัทใน



ละตินอเมริกาแห่งแรกที่ เข้าร่วม

โครงการเปิดเผยคาร์บอน
 (Carbon


Disclosure
 Project)
 นอกจากนั้น


บริษัทยังเป็นผู้ขับเคลื่อนการให้การ

ฝึกแก่ช่างไม้ราว
 30,000
คน
 ซึ่ง

มักอยู่กระจัดกระจายและมีรายได้ไม่

คอ่ยคงทีใ่หม้ทีกัษะเพิม่ขึน้และรวมตวั

กันเป็นเครือข่ายเพื่อผลิตและขาย

เฟอร์นิเจอร์ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะให้

พวกเขามีรายได้มั่นคงขึ้น



 บรษิทันำ้มนัปาลม์นวิบรเิทน 

(New
 Britain
 Palm
 Oil)
 ของ
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องค์กรเอกชนและชาวไร่ซึ่ง

ผลิตผลปาล์มให้บริษัท การ

ร่วมงานกับชาวไร่ยังผลให้

พวกเขาสามารถลดการใช้

ยาฆ่าแมลงได้ถึง 50% โดย

ไม่สูญเสียผลิตภาพ ในปี 

2547 ไร่ของบริษัทได้รับตรา 

ISO14001 และในปี 2551 

ทั้ ง ไ ร่ ของบริษัทและของ

ชาวไร่ที่ส่งผลปาล์มให้บรษิทั

ไดร้บัการรบัรองของ Round-

table for Susta inable 

Palm Oil (RSPO)

ปาปัวนิวกินี เริ่มใช้นโยบายทวน

กระแสมาตั้งแต่ปี
 2506
 นั่นคือ


ไม่เผาป่าเพื่อปลูกต้นปาล์มน้ำมัน

และไม่ทำไร่ ในพื้ นที่ ซึ่ งมีดินปน



ถ่านร่วน
 (peat)
 บริษัทมีนโยบาย

และกระบวนการหลากหลายเพื่อ

บรรลุเป้าหมายในด้านการพิทักษ์



สิ่งแวดล้อมรวมทั้งการร่วมมือกับ

ชุมชน
 องค์กรเอกชนและชาวไร่ซึ่ง

ผลิตผลปาล์มให้บริษัท
การร่วมงาน

กับชาวไร่ยังผลให้พวกเขาสามารถ

ลดการใช้ยาฆ่าแมลงได้ถึง
 50%


โดยไม่สูญเสียผลิตภาพ
ในปี
2547


ไร่ของบริษัทได้รับตรา
 ISO14001


และในปี
 2551
 ทั้งไร่ของบริษัท

และของชาวไร่ที่ ส่ งผลปาล์มให้

บรษิทัไดร้บัการรบัรองของ
Round-

table
 for
 Sustainable
Palm
Oil


(RSPO)





 บริษัทสัญชาติจีนชื่อ
“กลุ่ม

บรอด”
 (Broad
Group)
 เป็นผู้นำ

ในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องปรับ

อากาศชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า
 หากใช้ก๊าซ

ธรรมชาติและแหล่งพลังงานอย่าง

อื่น
 เช่น
 จากแสงอาทิตย์และจาก



ชีวมวล
 เทคโนโลยีของบริษัทได้แก่

การนำพลังงานจากแหล่งเหล่านี้มา

ต้มสารละลายที่มีลิ เธียมโบรไมด์



ผสมอยูใ่หเ้กดิไอระเหย
กระบวนการ



จับตัวของไอระเหยต่อไปก่อให้เกิด

ความเย็น
 เครื่องปรับอากาศชนิดนี้

มีประสิทธิภาพสูงกว่าชนิดใช้ไฟฟ้า

ราวสองเท่าและปล่อยก๊าซคาร์บอน-



ไดออกไซด์ออกมาราว
 25%
 ของ

เครื่องที่ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น
 บริษัทมี

ส่ วนแบ่งราว
 50%
 ของตลาด

เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง

ในเมืองจีนและส่งออกไปขายใน

หลายสิบประเทศ
 นอกจากนั้น


สัญชาติบราซิลที่บุกเบิกในด้านการ

ผลิตน้ำตาลอินทรีย์ซึ่งในขณะนี้มี

ส่วนแบ่งตลาดน้ำตาลอินทรีย์โลกถึง


40%
จากการเริ่มต้นด้วยความยาก

ลำบากเมื่อ
 20
 ปีที่แล้ว
 บริษัท

สามารถเพิ่มผลผลิตได้จนในขณะนี้มี

ผลิตภาพสูงกว่าไร่ในย่านเดียวกันที่

ใช้สารเคมีถึง
 20%
 ในขณะที่ลด

การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออก

มาได้ถึง
35%



 “ธนาคารเอคควติี”้
 (Equity


Bank)
 เป็นธนาคารใหญ่ที่สุดใน

เคนยาซึ่งให้บริการแก่ชาวเคนยา

และประชาชนในประเทศเพื่อนบ้าน

อีก
 4
 ประเทศ
 บริการที่โดดเด่น

ของธนาคารได้แก่การร่วมมือกับ

บริษัทโทรศัพท์เคลื่อนที่พัฒนาการ

ให้เงินกู้ขนาดจิ๋วแก่เกษตรกรซึ่งตาม

ปกติไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้

ของสถาบันการเงินทั่วไปได้
 การให้

เงินกู้เป็นกิจการสำคัญ
 แต่ธนาคาร

ก็มิ ได้หยุดเพียงแค่นั้นเนื่องจาก

เกษตรกรส่วนใหญ่ เข้ า ไม่ถึ งทั้ ง



ปัจจัยการผลิต
 เทคโนโลยี
 ข่าวสาร



ข้อมูลและตลาดผลผลิตเพราะเป็น



ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่กระจัด-

กระจายอยู่ในชนบท
 ธนาคารจึง

พยายามให้การแนะนำแก่เกษตรกร

แบบครบวงจรจากกระบวนการผลิต

ไปจนถึงการขายเพื่อให้ได้ราคาคุ้ม

ค่าแก่การลงทุน
 ในรายงานมีราย-

ละเอียดอีกมากเกี่ยวกับแนวคิดและ

การปฏิบัติของแต่ละบริษัทซึ่งน่าจะ

ให้แนวทางแก่ผู้ประกอบการที่สนใจ

ในด้านการคิดนอกกรอบ
 โดยอาจ

หาได้จากเว็บไซต์
 Sustainable


Business.com
และจากเว็บไซต์ของ

บริษัทต่างๆ
ที่รายงานอ้างถึง







บริษัทยังได้ก่อตั้งสถาบันวิจัยและ

ขยายกิจการออกไปถึงด้านการฟอก

อากาศในอาคารและการออกแบบ

อาคารให้ใช้พลังงานน้อยอีกด้วย



 การผลิตอ้อยใช้สารเคมี

มากจนได้ชื่อว่าเป็นอุตสาหกรรมที่

ก่อให้เกิดความสูญเสียความหลาก

หลายทางชีวภาพมากที่สุด
 กรูโป 

บัลโบ
 (Grupo
Balbo)
 เป็นบริษัท

C



C
S
R

Feature 2

ดสุตินนทะนาคร

“ผมไม่รู้ว่าปฏิรูปประเทศไทย คืออะไร แต่เป็นสิ่งที่ผม
กำลังจะทำ...ผมคิดว่า ต้องทำอะไรสักอย่าง ผมเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคมไทย ผมมีพลังที่จะช่วย โดยที่ไม่รู้ความหมาย แต่ผมคิดว่า
ภาคธุรกิจต้องมีส่วนร่วมในการช่วยดูแลประเทศชาติเชื่อว่าทุกสิ่งที่
ทำ คอื การปฏริปู หากเรยีกใหเ้พราะๆ สิง่ทีผ่มเลา่มาทัง้หมดกค็อื
การปฏริปูประเทศไทย”...ดสุติ นนทะนาคร

ดสุติ นนทะนาคร...
ภาคเอกชนกบัการตา้นคอรร์ปัชัน่

เป็นคำประกาศอย่างเด็ดเดี่ยว
 ที่พร้อม
จะปลุกวิญญาณผู้คนในประเทศให้ลืมตาตื่นขึ้นมา
ต่อสู้กับความไม่ถูกต้อง
 ก่อนที่เชื้อโรคร้ายอย่าง
การทุจริตคอร์รัปชั่น
 จะฝังเข้ากระดูกดำของคน
ไทยจนยากจะแกไ้ข


แม
้ “ดุสิต นนทะนาคร”
 ผู้เคยดำรง
ตำแหน่งประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
และหอการคา้ไทยจะจากไปแลว้
แตผ่ลงานทีเ่ขาได้
สร้างไว้ถือเป็นคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างยิ่ง

โดยเฉพาะการผลักดันเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น

และผลงานรูปธรรมอย่างการร่วมกับภาคีเครือ
ข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น
 (ภตค.)
 21
 องค์กร

ประกาศงดจา่ยใตโ้ตะ๊
จะตอ้งไดร้บัการสานตอ่...


เขาถือเป็นตัวแทนภาคเอกชนคนสำคัญ

ที่ออกมารณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น
 โดยจัดตั้งใน
รูปภาค
ี ซึ่งเขาเห็นว่าหากสามารถเริ่มต้นจาก
เอกชนที่กล้าลุกขึ้นมาประกาศเจตจำนง
 “หยุด
จ่ าย”
 ก็ จะทำให้นั กการ เมื องหมดหนทาง
คอร์รัปชั่นไปด้วย
 แต่การจะเห็นผลอย่างแท้จริง
นั้นทุกภาคส่วนของสังคมต้องร่วมมืออย่างแข็งขัน

ซึ่งหากสามารถ
 “หยุดจ่าย”
 ได
้ คาดว่าเราจะ
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สามารถนำงบประมาณแผ่นดินที่
ทุจริตปีละ
 1-2
 แสนล้านบาทกลับ
มาใหป้ระชาชนได
้

ก ารสื บต่ อ เ จตนารมณ
์
“ตา้นคอรร์ปัชัน่”
ภายหลงัการจาก
ไป
 ได้ถูกแสดงออกอย่างเป็นรูป-
ธรรมในเชิงสัญลักษณ
์ โดยทาง
หอการค้าไทยเป็นองค์กรนำ
 ร่วม
กับภาคีอีก
 20
 กว่าองค์กรทั่ ว
ประเทศ
ประกาศต่อต้านคอร์รัปชั่น


ทั่ ว ทั้ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
 ดี เ ด ย
์ 1

มิ ถุ นายน
 2554
 ด้ วยการจั ด
กิจกรรมรณรงค์ให
้ น.ส.ยิ่งลักษณ
์
ชินวัตร
 นายกรัฐมนตร
ี และนาย
อภิสิทธิ
์ เวชชาชีวะ
 ผู้นำฝ่ายค้าน

รว่มเปน็ประธานเปดิงาน
เพือ่ใหเ้หน็
การร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่ายและ
สื่อสารให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้
ตระหนกัและเขา้ใจถงึผลรา้ยของการ
คอร์รัปชั่น
 และร่วมแสดงถึงพลัง
เครือข่ายทั้งภาครัฐ
 ภาคเอกชน

ภาคการ เมื อ ง
 ภาคประชาชน

เยาวชน
 นักศึกษา
 และสื่อมวลชน

ทุกแขนงให้ออกมาร่วมรณรงค์ต่อ
ตา้นคอรร์ปัชัน่


“หากถามว่าจะทำอย่างไร
การทุจริตคอร์รัปชั่นจะหายไป ก็ยัง
ไม่รู้ว่าทำอย่างไร จึงจะแก้ได้ แต่
ตอนนี้รู้สาเหตุแล้วว่ามีการโกงกว่า
30% แล้วประเทศจะอยู่ ได้ ไหม
พยายามแกป้ญัหาให้ พวกขีโ้กงหมด
จากประเทศไทย หากไม่ เริ่มอีก
20ปี เพิม่เปน็40-50%ตอนนัน้
ประเทศคงย่อยยับหมด”
 เขามักจะ
กลา่วเสมอวา่การทจุรติคอรร์ปัชัน่ใน
ประเทศไทย
“หนกัขอ้”
ขึน้



สิ่งที่เขามีความเชื่ออีกอย่าง
หนึ่งก็คือ
 ทุจริตคอร์รัปชั่น
 คือ

“ต้นตอ”
 ของปัญหาทุกเรื่องใน
สังคม
 ทั้ งปัญหาความแตกแยก

ความเหลือ่มลำ้
ฯลฯ
ดว้ยเหตนุีห้าก
ภาคธุรกิจหยุดจ่าย
 การตบมือข้าง
เดียวย่อมไม่ดัง
 ฉะนั้นนี่จึงอาจเป็น
จดุเปลีย่นครัง้สำคญัของสงัคมไทย



เอกชนมีส่วนทำให้การโกง
เกดิขึน้
 ถา้หากเราตดัไฟตัง้แตต่น้ลม

ไม่จ่าย
 คนโกงก็จะโกงยากขึ้น
 คน
โกงก็จะไม่กล้าโกง
 หรือโกงยากขึ้น

ดังนั้นเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้อง
ช่วยเหลือกัน
 สร้างบ้านเมืองให้น่า
อยู
่ ทำความแตกแยกให้หมดไป

ทำความเหลื่อมล้ำให้ลดลง
 ช่วย
เหลือซึ่งกันและกัน
 หากคอร์รัปชั่น
ไม่ม
ี ทุกคนได้ประโยชน์พอๆ
 กัน

ความเอือ้อาทรจะมมีากขึน้


การประกาศตา้นคอรร์ปัชัน่


ของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

มีทั้งผู้ที่สนับสนุนและผู้ที่เห็นว่าไม่มี
ทางสำเรจ็
 แตย่อมรบัวา่การตอ่ตา้น
คอรร์ปัชัน่ไมง่า่ยแตต่อ้งมกีารเริม่ตน้
เพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้จะทำให้ประเทศ
ล่มสลาย ถ้านักธุรกิจหยุดจ่ายจะ
ทำใหน้กัการเมอืงหยดุคอรร์ปัชัน่

แม้การขับเคลื่อนของภาค
ธุรกิจด้านหนึ่งจะถูกมองว่าเป็นไป
ตามกระแสธรรมาภิบาล
 ที่เคลือบ
แฝงด้วยกลยุทธ์การบริหารธุรกิจ

รวมถึงกระแสการผลักดันความรับ
ผิดชอบต่อสังคม
 (CSR)
 ของภาค
ธุรกิจที่ยัง เวียนวนอยู่กับการทำ

CSR
 เพื่อการตลาดหรือการสร้าง
ภาพลักษณ
์ แต่จังหวะนี้จึงเป็นบท
พิสูจน์ที่ภาคธุรกิจต้องนำมาตรการ
พฒันาบรรษทัภบิาลทีด่
ี (Corporate

Governance
 :
 CG)
 มาใช้กับการ
พฒันาการปราบคอรร์ปัชัน่
และตอ้ง
ดึงทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมดำเนินการ
ทัง้ภาครฐั
ภาคสงัคม
และภาคธรุกจิ



มีงานวิจัยมหาวิทยาลัย
หอการคา้ไทย
ไดส้ำรวจสถานการณ์
การคอร์รัปชั่นเมื่อเดือนพฤศจิกายน

2553
สำรวจข้าราชการ
นักธุรกิจ
และประชาชน
 1,220
 คน
 พบว่า

คอร์รัปชั่นของไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น

โดยมผีูเ้หน็วา่ควรแกป้ญัหาคอรร์ปัชัน่


อย่างจริงจัง
 83.3%
 มีผู้ประกอบ
การที่รู้ว่าต้องจ่ายเงินเท่าใดเพื่อ
อำนวยความสะดวกในการทำงาน

แมว้า่เจา้หนา้ทีร่ฐัไมเ่รยีกรอ้ง
71%

มีผู้ประกอบการพร้อมที่จะจ่ายทันที
เมือ่เจา้หนา้ทีเ่รยีกรอ้ง
29%
และมี
ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจกับภาครัฐ
และตอ้งจา่ยเงนิเพือ่ใหไ้ดง้าน
80%



ก่อนหน้านี้ภาคเอกชนจ่าย
เงนิใตโ้ตะ๊
25%
ของมลูคา่โครงการ

แต่ปัจจุบันจ่ายที
่ 30%
 และมีบาง
ส่วนที่จ่าย
 40%
 มูลค่าที่จ่ายมาก
ขึ้นทำให้คุณภาพของโครงสร้าง


พื้นฐานแย่ลง
 โดยถ้าพิจารณางบ
ลงทุนของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจปี
ละ
600,000
ลา้นบาท
หากมกีาร
คอรร์ปัชัน่
25%
จะทำใหง้บหายไป

165,000
ลา้นบาท
และถา้คอรร์ปัชัน่

30%
จะทำใหง้บหายไป
200,000

ลา้นบาท


การจุดประกายความฝันให้
คนไทยและสังคมไทย
 ผู้อยากเห็น
เมืองไทยเป็นเมืองโปร่งใสติดอันดับ
โลก
 โดยเชื่อว่าการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่นจะสามารถเปลี่ยนแปลง
ประเทศไปในทิศทางที่ดีขึ้น
 เพราะ
เห็นได้จากตัวอย่างการต่อต้านของ
ประเทศฮ่องกงที่ทำสำเร็จมาแล้ว

เมื่อ
 20
 ปีก่อน
 สถานการณ์การ
ทุจริตในฮ่องกงเลวร้ายกว่าประเทศ
ไทยมาก
 แต่วันนี้ฮ่องกงพลิกฟื้น


ภาพลักษณ์มาเป็นประเทศที่มีความ
โปรง่ใส
อนัดบั
13
ของโลก



การต่อต้านคอร์รัปชั่นไม่

ง่าย แต่ต้องมีการเริ่มต้น

เพราะถา้ปลอ่ยทิง้ไวจ้ะทำให้

ประเทศล่มสลาย ถ้านัก

ธุ รกิ จหยุดจ่ ายจะทำ ให้

นกัการเมอืงหยดุคอรร์ปัชัน่ 

2�



ดังที
่ ฉัตรชัย บุญรัตน ์
รองประธานกรรมการหอการคา้ไทย

ได้กล่าวถึงการสานต่อแนวทางที
่
“ดสุติ
 นนทะนาคร”
 ซึง่ไดร้เิริม่งาน
ที่ เ ป็ นประ โยชน์ ไ ว้ หลายอย่ า ง

เจตนารมณ์ประการแรกที่คนของ
หอการค้าทุกคนรวมถึงภาคีต่างๆ

จะตอ้งสานงานตอ่กค็อื
 เรือ่งการตอ่
ต้านคอร์รัปชั่น
 ที
่ “ดุสิต”
 มีความ
ตัง้ใจใหห้มดไปจากประเทศไทย


“คุณดุสิตเป็นคนทำงาน
หนัก มีความตั้งใจทำงานสูง มี
ความเปน็กนัเองแตก่ข็ีเ้กรงใจกอ่น
จะเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล ก็ยัง
ห่วงงาน ฝากให้ผมและกรรมการ
หลายคนช่วยดูแลงานต่างๆ ซึ่งทุก
คนก็บอกว่าให้หายจากป่วยก่อน
แลว้มาทำงานดว้ยกนัตอ่”
นายฉตัรชยั

กรรมการหอการค้าไทย
 ร่วมแถลง
แผนการทำงานหลังจากที่สูญเสีย
ประธานรวมถงึการยนืยนัเจตนาการ
สานตอ่งานทีน่ายดสุติไดร้เิริม่ไว
้

ลา่สดุ
นายพงษศ์กัดิ
์อสัสกลุ

ประธานกรรมการหอการคา้ไทยและ
สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย
 เปดิ
เผยวา่
 คณะกรรมการภาคเีครอืขา่ย
ต่อต้านคอร์รัปชั่น
 30
องค์กร
 ซึ่ง
ขณะนี้ได้เพิ่มขึ้นเป็น
 32
 องค์กร

โดยองค์กรล่าสุดที่ เข้ าร่วม
 คือ

สำนกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิ
และ

องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศ
ไทยได้ มี มติ เห็ นชอบให้ แต่ งตั้ ง



นายประมนต
์ สุธีวงศ
์ ประธาน
กิ ตติ มศั กดิ์ ห อการค้ า ไ ทยและ


สภาหอการ
 ค้าแห่งประเทศไทย

ดำรงตำแหน่ง เป็นประธานภาค
ี

เครอืขา่ยคอรร์ปัชัน่
 แทน
นายดุสิต



นนทะนาคร
 เพื่อดำเนินการขับ
เคลื่อนการทำงานของภาคเีครอืขา่ย
ตอ่ตา้นคอรร์ปัชัน่ตอ่ไป



ปจัจบุนังานตอ่ตา้นคอรร์ปั-

ชั่นที่นายดุสิตได้วางแนวทางไว้อย่าง
เป็นรูปธรรมคือ
 การบูรณาการจาก

ภาคีเครือข่ายหลายหน่วยงาน
 โดย
เฉพาะในส่วนของการปลูกจิตสำนึก
เยาวชนไทยใหต้อ่ตา้นการคอรร์ปัชัน่
ด้วยการจัดกิจกรรม
 เช่น
 การ
ประกวดวิดีโอคลิปของโครงการ


ดีแอมบาสเดอร
์ โครงการปลูกต้น
กล้าความด
ี และโครงการโตไปไม่
โกงของกรุงเทพมหานครนอกจากนี
้
กรงุเทพมหานคร
ยงัจดัทำหลกัสตูร

คบเด็กสร้างชาติขึ้น
 โตไปไม่โกง

สำหรับสอนเด็กอนุบาล
 ถึงประถม
ศกึษาปทีี
่3
โดยมเีปา้หมายจะขยาย
การสอนให้ครบ
 840
 โรงเรียนทั่ว
ประเทศ


และอีกหนึ่งการสานต่อคือ

การเดินหน้านำมาตรการพัฒนา
บรรษัทภิบาลที่ ด
ี (Corpora te

Governance
 :
 CG)
 มาใช้กับการ
พัฒนาการปราบคอร์รัปชั่น
 โดยดึง
ทกุภาคสว่นเขา้มารว่มดำเนนิการทัง้
ภาครัฐ
 ภาคสังคม
 และภาคธุรกิจ

ในการเรยีกรอ้งใหภ้าครฐันำอนสุญัญา
ที่รัฐบาลไปเซ็นกับสหประชาชาต
ิ
(ยูเอ็น)
 มาให้สัตยาบัน
 เพื่อผลักดัน

4
 เรื่องสำคัญ
 ได้แก
่ 1.
 กฎหมาย

เรื่องปราบปราม
 2.
 ความร่วมมือ
ระหวา่งประเทศ
3.
 ตดิตามทวงคนื
ทรัพย์สินจากการคอร์รัปชั่น
 และ



4.
ทกุภาคสว่นในสงัคมมสีว่นรว่ม


ในขณะที่ส่วนภาคเอกชน

หอการค้ าและสมาคมส่ ง เสริ ม
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย
(ไอโอด)ี

ร่วมมือกันทำหลักการ
 Collective

Action
Initiative
in
Thailand
ซึง่มี
หลักการอยู่ว่า
 การประมูลงานภาค
รัฐนั้น
 ผู้ที่จะเข้าประมูลแต่ละครั้ง
ต้องประกาศร่วมกันและเซ็นรับรอง
ว่าจะไม่จ่ายสินบน
 ใครไม่ประกาศก็
ไมไ่ดป้ระมลู
 แตว่ธินีีต้อ้งมกีารสรา้ง
กระบวนการตรวจสอบขึน้มา...


 คอร์รัปชั่นจะหมดไปจาก
ประเทศไทยหรือไม่?
 คงต้องอาศัย
การลงมอืปฏบิตัอิยา่งจรงิจงั...


 

ฉตัรชยับญุรตัน์

C
ประมนต์สธุวีงศ์
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 ตลอดระยะเวลาการเกิดอุทกภัย

ในหลายพื้นที่ของประเทศ
 ภาพของกลุ่ม


ปตท.
 และประชาชนผู้มีจิตอาสา
 ที่ร่วมใจ

กันช่วยเหลือผู้ประสบภัยในด้านต่างๆ
 มี

อย่างต่อเนื่อง
 เมื่อวันที
่ 20
 ตุลาคม
 ที่

ผ่านมา
 ผู้บริหาร
 พนักงานกลุ่ม
 ปตท.


และผู้มีจิตอาสา
 ได้รวมพลังบรรจุถุงยังชีพ


ปั้น
 EM
 ball
 จุลินทรีย์ก้อน
 รับบริจาค

สิ่งของ
 อีกทั้งยังบริจาคเม็ดพลาสติก
 PP


แ ล ะ
 HDPE
 ร ว ม
 15
 ตั น
 มู ล ค่ า


700,000
 บาท
 ให้กับ
 บริษัท
 ศรีไทย


ซุปเปอร์แวร
์ จำกัด
 (มหาชน)
 ซึ่งร่วมกับ

พนัธมติรอกี
4
บรษิทั
 จดัทำสขุาเคลือ่นที
่

7,500
 ชุด
 และเรือขนาด
 3x2
 เมตร


จำนวน
 50
 ลำ
 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ

อทุกภยั
นอกจากนีย้งัไดส้าธติชดุกรองนำ้ดืม่


ซึ่งเป็นชุดกรองน้ำที่ ได้มาตรฐานความ

ปลอดภัยตามมาตรฐาน
 EPA
 ของสหรัฐ


อเมรกิา
มนีำ้หนกัเบา
 ใชง้านงา่ย
 และตดิ

กลุ่ม ปตท. เดินหน้าเต็มที ่ ช่วยผู้ประสบ
ภัยน้ำทว่มพรอ้มเตรียมแผนฟืน้ฟูหลังนำ้
ลดทนัที

ตัง้แผนงานชว่ยเหลอื
แบบบู รณาการ 3 
ระยะ ได้แก ่ บรรเทา 
ช่วยเหลือ และฟื้นฟู
หลงันำ้ลด 

ตั้งได้สะดวก
 สำหรับผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่

ตอ้งการนำ้สะอาดอกีดว้ย



 ดร.ไพรนิทร ์ชโูชตถิาวร ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

ใหญ ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)




กล่าวว่า
 กลุ่ม ปตท.
 ในฐานะบริษัท

พลังงานแห่งชาต
ิ ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้

ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง
 โดยตั้งแผนงาน

ช่วยเหลือแบบบูรณาการ
 3
 ระยะ
 ได้แก
่

บรรเทา
ชว่ยเหลอื
และฟืน้ฟหูลงันำ้ลด
ซึง่

ระยะที
่ 1
 และ
 2
 ได้มีการดำเนินการไป

แล้ว
 อาท
ิ เงินช่วยเหลือถุงยังชีพกว่า


100,000
 ชุด
 เรือ
 1,000
 ลำ
 รวมถึง

น้ำมันเบนซิน
 ดีเซล
 หล่อลื่น
 ชุดเครื่อง

กรองนำ้สำหรบัครอบครวั
 จำนวน
5,000


ชดุ
และอืน่ๆ
เปน็ตน้





 ส่ วนแผนในระยะที
่ 3
 หรือ


ระยะฟืน้ฟหูลงันำ้ลดนัน้
กลุม่
ปตท.
จะจดั

กจิกรรมตา่งๆ
ผา่น
10
โครงการ
 เพือ่ให้



C

33

ความชว่ยเหลอือยา่งทัว่ถงึ
ไดแ้ก
่



 •
 โครงการ
Engine
Tune
Up
 เพือ่บรกิารตรวจเชค็สภาพเครือ่งยนต
์และ




 
 บรกิารเปลีย่นถา่ยนำ้มนัเครือ่งฟร
ี




 •
 โครงการจำหนา่ยนำ้มนัหลอ่ลืน่ราคาพเิศษ
(ลด
50%)





 •
 โครงการตรวจสอบความปลอดภยัถงักา๊ซหงุตม้
 ดว้ยการตรวจสอบถงักา๊ซ





 
 และเปลีย่นสายสง่กา๊ซหงุตม้ฟร
ี




 •
 โครงการถงักา๊ซหงุตม้และอปุกรณ
์1,000
ชดุ




 •
 โครงการสนบัสนนุการซอ่มถนน




 •
 โครงการตรวจสอบความปลอดภยัระบบไฟฟา้
อาท
ิปลัก๊ไฟ





 •
 โครงการ
EM

BALL
ปรบัสภาพนำ้เสยี





 •
 โครงการหนว่ยแพทยเ์คลือ่นที
่




 •
 โครงการนำ้สะอาดเพือ่ผูบ้รโิภค





 •
 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านอาชีพ
 เช่น
 การผลิตผลิตภัณฑ์น้ำยา




 
 อเนกประสงคเ์พือ่ใชใ้นครวัเรอืนหรอืเปน็อาชพีเสรมิ
เปน็ตน้




 ซึง่โครงการตามแผนชว่ยเหลอืแบบบรูณาการของ
ปตท.
นัน้
 คาดวา่จะใชง้บ

ประมาณชว่ยเหลอืมลูคา่กวา่
300
ลา้นบาท
ทัง้ความชว่ยเหลอืทัง้ทางตรงและทางออ้ม

เพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้นของพีน่อ้งชาวไทยอยา่งเตม็ที
่
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กลุ่มคนดังกล่าวเป็นทีมงาน

ซึง่อยูใ่นชดุ
 โครงการสง่เสรมิสขุภาวะ

องค์กรด้วยยุทธศาสตร์การส่งเสริม

ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาค

ธุ รกิ จ
 ภายใต้การสนับสนุนจาก

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ
 (สสส.)
 โดยชุดโครง-

การฯ
 กำหนดยุทธศาสตร์การทำงาน

สำคญัไว
้3
สว่นดว้ยกนั
คอื
1.
การ

พัฒนาความเข้มแข็งให้กับภาคียุทธ-

ศาสตร
์ทัง้ภาครฐัและเอกชน
2.
การ

พัฒนาการสื่อสารเรื่องซีเอสอาร
์ และ


3.
การทำซเีอสอารใ์นธรุกจิเอสเอม็อี1



 



 กรณี ยุ ทธศาสตร์ การทำ



ซีเอสอาร์ในธุรกิจเอสเอ็มอีมีจุดมุ่ง-

หมายที่จะนำความรู้เกี่ยวกับซีเอสอาร์

สูก่ลุม่ผูป้ระกอบการเอสเอม็อทีีม่อียูใ่น

ประเทศไทยกว่า
 3,000,000
 ราย


ซึ่งหากเอสเอ็มอีเหล่านี้มีความเข้าใจ

ต่อซีเอสอาร์อย่างถูกต้องแม้เพียง
 1


ใน
 4
 โอกาสของการขับเคลื่ อน



ซีเอสอาร์ในสังคมไทยจะเป็นรูปธรรม

ใครวา่ SMEs ทำ  
CSRไมไ่ด ้

มากขึน้
เปา้หมายนีจ้งึเปน็แรงบนัดาล

ใจให้คนกลุ่มดังกล่าวซึ่ งมีแกนนำ



อย่างคุณสุโข สิงห์คราม
 กรรมการ



กิจกรรมสังคมและคุณภาพชีวิต
 สภา

หอการค้าไทย
 รับหน้าที่เป็นฟันเฟือง

หลกัของภารกจินี
้


1 ปีก่อน มีคนกลุ่มหนึ่งพยายามที่จะสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง
ราวของซีเอสอาร์ในแบบที่เหมาะสมให้กับผู้ประกอบการขนาดกลาง
และเลก็ หรอื SME ดว้ยหวงัจะเปลีย่นประเทศไทยดว้ยซเีอสอาร ์


 กว่า
 1
 ปีของการเดินทาง

บนเส้นทางแห่งศรัทธาได้ก่อเกิดผล

เช่นไรบ้าง
 แกนนำคนนี้ได้สรุปเป็น

องค์ความรู้รวมถึงขยายเนื้อหาของ



คำว่าซี เอสอาร์ที่ เหมาะสมนั้นเป็น

อยา่งไรผา่นบทสมัภาษณน์ี
้

1
 ยุทธศาสตร์นำร่องในการขับเคลื่อนเรื่องซีเอสอาร์กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
่

นครราชสมีา
และนครปฐม
โดยมผีูป้ระกอบการ
114
รายเขา้รว่ม
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เป้าหมายของยุทธศาสตร์การทำ 
ซเีอสอารใ์นธรุกจิเอสเอม็อี


 เปา้หมายกค็อื
การใสค่วามรู
้

ความเข้าใจในเรื่องซีเอสอาร์อย่าง

เหมาะสมและที่ควรจะเป็นแก่เอสเอ็มอี

ส่วนภูมิภาค
 โดยเน้นที่การเปลี่ยน

กระบวนทัศน์การมองโลกมองธุรกิจ


ที่มีหัวใจซีเอสอาร์จากภายในองค์กร

ก่อนภายนอก
 ซึ่ งทั้ งสองสิ่ งควร

ดำเนนิการไปพรอ้มกนั
แตค่วรทำจาก

ภายในก่อน
 คือ
 จะทำอย่างไรให้คน

ทำงานมี สุ ข ภ า ว ะที่ ดี มี ค ว ามสุ ข


เสมือนกับการสร้างบ้านถ้าจะให้บ้าน

แข็งแรงจะต้องมีโครงสร้างที่ด
ี ถ้ามี

โครงสร้างที่ด
ี แล้วโอกาสที่จะล้มหรือ

พงัยาก






นยิามของคำวา่เหมาะสมคอื




 ที่ผ่านมาสื่อมักจะเสนอข้อมูล

ที่เน้นไปในเรื่องการบริจาค
 จนคนคิด

ว่าซีเอสอาร์คือการช่วยเหลือคนเพียง

อยา่งเดยีว
 แตค่วามจรงิแลว้การบรจิาค

เป็นเพียงงานหนึ่งในอีก
 7-8
 งาน

ของซีเอสอาร
์ และการทำซีเอสอาร์ก็

ไม่จำเป็นต้องใช้เงิน
 ง่ายๆ
 เพียงแค่

ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของคนทำงาน

ของเราให้ดีมีสุขก็เป็นซีเอสอาร์แล้ว


และเมื่อมีความพร้อมจากภายในแล้วก็

สามารถนำไปสู่การเป็นซีเอสอาร์เต็ม

รปูแบบ
คอืการพาธรุกจิสูส่งัคมทีด่
ี







จากที่ได้ดำเนินการมา เอสเอ็มอี 
มทีศันคตอิยา่งไรตอ่ซเีอสอาร์




 เอสเอ็มอีส่วนใหญ่มองภาพ

ของซีเอสอาร์ว่า
 เป็นกิจกรรมที่องค์กร


ใหญ่ๆ
 เท่านั้นสามารถทำได
้ อาท
ิ

การทำการกศุล
ปลกูตน้ไม
้สรา้งหอ้ง

สมุด
 แจกอาหาร
 ฯลฯ
 ซึ่งเป็นความ

เขา้ใจทีค่ลาดเคลือ่นแตก่ไ็มผ่ดิ






มีเอสเอ็มอีมากเท่าใดที่สนใจและ
ลงมอืทำซเีอสอาร์




 ต้องเข้าใจว่าเอสเอ็มอีมีความ

แตกต่างไปจากบริษัทขนาดใหญ่
 พวก

เขาต้องมุ่งเน้นแต่เรื่องการทำธุรกิจ

เพื่อผลักดันองค์กรของตนเองมั่นคง

และใหญข่ึน้
แตบ่รษิทัขนาดใหญ
่จะมี

แรงกดดันน้อยกว่าเพราะมั่นคงพอ

สมควรแลว้
ดงันัน้จากการลงพืน้ทีเ่รา

สามารถแบ่งความสนใจของเอสเอ็มอี

ตอ่เรือ่งซเีอสอารไ์ด
้4
จำพวก
คอื



 1.
 เอสเอ็มอีที่มีความรู้ความ

เข้าใจต่อเรื่องซีเอสอาร์อย่างเหมาะสม


พร้อมกับดำเนินธุรกิจด้วยซีเอสอาร์

ด้วยการดูแลพนักงาน
 ดูแลสิ่งแวด-



ล้อม
 ดำเนินธุรกิจอย่างมีสติ
 และ

ทำการกุศลออกไปสู่ภายนอก
 กลุ่มนี้

จัดเป็นพวก
 top
 star
 ซึ่งมีไม่มาก


เปน็ธรุกจิประเภทสง่ออก



 2.
 กลุ่มที่ ไม่รู้จักซี เอสอาร
์


ในเชิงวิชาการ
 แต่มีกระบวนการทำ



ซเีอสอารใ์นธรุกจิ
เรยีกวา่ทำดว้ยหวัใจ


กลุ่มนี้ เจ้าของธุรกิจจะรักและดูแล



ลูกน้อง
พวกนี้น่ายกย่องเป็นองค์กรที
่


เข้มแข็ง
 ส่วนมากทำธุรกิจด้านการ

บรกิาร




 3.
 รู้จักแต่ไม่ทำ
 อาจเพราะ

ภาวะการแขง่ขนัสงู
 ไมม่เีวลา
มกัเปน็

ธรุกจิประเภทเทรดดิง้
ซือ้มาขายไป





 4.
 สุดท้ายคือไม่รู้และไม่ทำ


ซีเอสอาร์ไม่อยู่ในวงโคจรค้าขายอย่าง

เดยีว




 จากทัง้
4
กลุม่
พบวา่
กลุม่

ที
่1-3
มศีกัยภาพตามลำดบั
อยา่งไร

ก็ตามผมเชื่อว่าด้วยกระแสโลกที่เป็น

โลกาภวิตัน
์ ทา้ยทีส่ดุแลว้ธรุกจิจะตอ้ง

เปลีย่นตามความตอ้งการตลาด
แตอ่ยู่

ที่ว่าผู้ประกอบการจะตระหนักหรือไม่

อนันีข้ึน้อยูก่บัการใสข่อ้มลูลงไป






ประเภทกจิการทีเ่ขา้รว่ม 

ภาคผลติ

ภาคพาณชิย
์
ภาคบรกิาร


38% 38% 

24% 

กำแพงความคดิ : ทศันคตขิอง SMEs ตอ่ CSR 

CSR/การให/้ 

ตอ้งใชเ้งนิ 

หวาดระแวง 

เสยีประโยชน ์

+เวลา 

ทำอยูแ่ลว้ 

ไมรู่ใ้ชห่รอืไม ่

กำแพง 

ความคดิ  

SMEs 

เอไวท้หีลงั 

ขอหาเงนิกอ่น 

ทำดไีดไ้ม ่

ตอ้งโชว ์

รวยแลว้เงนิ 

เหลอืคอ่ยทำ 

แจกผา้หม่กฐนิ  
ผา้ปา่ ปลกู 
ตน้ไม ้ETC 
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ขั้นตอนจากนี้ไปหลังจากดำเนิน
การมาไดป้เีศษ




 จากก้ าวแรกที่ ทำคือการ

ทำความรู้จัก
 การสร้างกลุ่ม
 การ

เปลี่ยนความคิดเดิมๆ
 เกี่ยวกับซีเอส-


อาร์ให้ถูกต้อง
 พร้อมกับตอกย้ำให้ลึก

ลงไปให้คนมีความเชื่อมั่นในขบวนการ

ซีเอสอาร์ในการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน


ปรับจากจุดหมายสูงสุดของธุรกิจ
 คือ


กำไร
 เป็นความรับผิดชอบต่อสังคม


ไมท่ำใหส้งัคมเสือ่มเสยี




 กา้วทีส่องคอื
 การสรา้งเครอื

ข่ายทั้งแนวดิ่งและแนวราบ
 แนวดิ่งใน

พืน้ที
่3
จงัหวดัจะเตมิเตม็องคค์วามรู้

เข้าไป
 เช่น
 การอบรม
 และกระชับ

เครือข่ายให้อย่างต่อเนื่อง
 อาจทำ



ซีเอสอาร์แคมป
์ และในหมู่สมาชิกก็

อาจสร้างเครือข่ายเพิ่มเติม
 คล้ายกับ

รปูแบบขายตรง



 ส่วนในแนวระนาบ
 อาจเพิ่ม

พืน้ทีจ่าก
3
จงัหวดั
 เปน็
6
จงัหวดั


จากที่มองไว้คือจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียง

กับพื้นที่เก่า
 เช่น
 สุพรรณบุร
ี ซึ่งอยู่

ใกลก้บันครปฐม
เชยีงรายกบัเชยีงใหม
่

สำหรับโคราชอาจเลือกบุรีรัมย์หรือ

ขอนแก่น
 ซึ่ งช่วยให้การเดินทาง

สะดวกและรวดเรว็




 ขณะนี้ม
ี 112
 กิจการที่เข้า

รว่ม
มกีารอบรมวทิยากรจงัหวดัละ
3


คนเพื่อเป็นผู้ถ่ายทอดทำหน้าที่เป็น

สะพานเชื่อม
 ซึ่งผมสร้างองค์ความรู้

ขึ้นมาชุดหนึ่งชื่อว่า
 คัมภีร์ธุรกิจรวย

เพื่อน
ประกอบการด้วยกิจกรรม
18


โปรแกรม
 แบ่งเป็นเนื้อหาด้านสุขภาวะ


และแนวทางการทำธุรกิจเพื่อสังคม


ซึง่สามารถนำไปฝกึปฏบิตัไิดง้า่ยๆ






เอสเอ็มอีไทยมีความพร้อมที่จะนำ
ซีเอสอาร์เข้าไปในกระบวนการทำ
ธรุกจิ




 1
 ปีที่ผ่านมา
 ผมยังยืนยัน

ว่าการทำซี เอสอาร์ไม่ ใช่ เรื่องยาก

สำหรับเอสเอ็มอ
ี และผมเชื่อมั่นว่า

เอสเอ็มอีสามารถเปลี่ยนแปลงได้
 แต่

ตอ้งมกีระบวนการทีจ่ะใสค่วามรูเ้ขา้ไป


และลา่สดุเราไดจ้ดังาน
CSR
Forum


ซีเอสอาร์-ก้าวย่างสู่ความยั่งยืนของ

ธุรกิจ
 เมื่อปลายกันยายนที่ผ่านมา


เวทีนี้ได้นำบุคคลจากส่วนกลางที่ทำ

เรื่อง
 CSR
 ซึ่งเป็นผู้รู
้ เช่น
 หอการ


ค้าไทย
 สสส.
 สำนักงานคณะกรรม-

การกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลัก-

ทรัพย
์ เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม
 ฯลฯ
 มาแลกเปลี่ยนกับผู้

ประกอบการเอสเอ็มอีจากส่วนภูมิภาค


เพือ่ใหค้น
2
กลุม่นีม้าทำงานรว่มกนั

เพื่อขับเคลื่อนซีเอสอาร์ไปในทิศทาง

เดยีวกนั




 การนำคน
2
 กลุ่มมาพบปะ

กันก็เพื่อเปิดเวทีให้ทั้งคนส่วนกลาง

และผู้ประกอบการเอสเอ็มอีส่ วน

ภมูภิาค
 ไดแ้ลกเปลีย่นพดูคยุเพือ่นำไป

สู่การขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมใน

ทิศทางเดียวกัน
 ผมเชื่อมั่นว่าหากเรา

จับมือกันก้าวไปพร้อมกันจะก่อให้เกิด

พลังของการเปลี่ยนแปลงผมศรัทธา

เชน่นัน้




 


แต่ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรง
ประกอบกับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) จะมีผลบังคับใช้ใน
อีกไม่กี่ปีข้างหน้า เอสเอ็มอีจะให้
ความสำคญักบัซเีอสอารห์รอืไม่




 ขณะนี้ซีเอสอาร์เป็นสิ่งที่โลก

ต้องการ
 ถ้าคุณอยู่ในโทนขาวเหมือน

คนอื่นคุณก็สามารถค้าขายกับคนอื่น

ได
้ ดังนั้นการเปิดโอกาสให้ตนเองแม้

ใจจะต่อต้านแต่ต้องลองทำด
ู อาจารย์

โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ
์ ท่านเคยกล่าว

วา่
 เราควรจะหนัมาใหค้วามสำคญักบั

การลดพึ่ งพาการนำเข้ า
 แต่ เพิ่ ม


Productivity
 เราจะสามารถอยู่ได
้

และถ้าไทยเข้าสู
่ AEC
 แล้ว
 ทุกอย่าง

จะเสรี เคลื่อนย้ายได้ง่าย
 โรงงาน

สามารถไปตั้งที่ไหนก็ได้แต่โดยมากก็

จะไปตั้งที่ค่าแรงงานต่ำ
 ดังนั้นไทย

ต้องวางตำแหน่งของตัวเองไว
้ เมื่อ

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเราจะได
้


ปรับตัวทัน
 และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เอสเอ็มอีจะโดนผลกระทบเต็มๆ
 จาก


AEC
ฉะนัน้เอสเอม็อตีอ้งเปลีย่นความ

คิดได้แล้วว่าซีเอสอาร์ไม่ใช่ภาระ
 ไม
่


ใช่ต้นทุน
 แต่เป็นภารกิจที่ต้องทำเพื่อ

ความยัง่ยนืและสรา้งสิง่ใหมท่ีด่กีวา่





ปลายทางของการทำงานตาม 
โครงการฯ ทีต่อ้งการคอื







 ผมตั้งไว
้ 5
 ป
ี ซึ่งนับเป็น

เรื่องที่ท้ าทายมากต่อการเปลี่ยน

ประเทศไทยด้วยกระบวนการของ



ซี เอสอาร
์ แต่หากว่าเราสามารถ

เปลีย่นความคดิคนได
้ เปลีย่นพฤตกิรรม


ทัศนคต
ิ ประเทศไทยเปลี่ยนแน่นอน


ผมอยากให้สิ่งที่เราทำอยู่ขณะนี้เป็น

แรงเพือ่ใหส้งัคมไทยของเราเดนิไปขา้ง

หนา้กนั
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 วรวิทย ์ โตมอญ
พร้อมบุตร
 ภรรยา
น้องสาว
 และแมว
1


ตวั
ตอ้งอพยพจากบา้นเขตทววีฒันา
มายงัศนูยพ์กัพงินานกวา่
6
วนั

แลว้
 ความกงัวลใจของเขาขณะนีก้ค็อื
 สวนกลว้ยไมข้องครอบครวัทีจ่ม

หายไปในสายนำ้
จะไดร้บัการชว่ยเหลอืเยยีวยาจากรฐับาลอยา่งไร
และ

ชวีติหลงันำ้ลดจะเปน็อยา่งไร




 ไมต่า่งอะไรกบั
วรพร คหูามงคล
วยักวา่
60
ป
ีทีอ่าศยัอยู่

ในยา่นบางแคมานานกวา่
50
ป
ีพรอ้มคนในครอบครวักวา่
10
คน


ได้กลายเป็นผู้อพยพเพียงชั่วข้ามคืน
 ไม่เฉพาะวรวิทย์และวรพรเท่านั้น


ยงัมเีสยีงสะทอ้นทีค่ลา้ยๆ
วา่



 “อยากกลบับา้น”

 “ไมเ่คยเหน็นำ้มากอยา่งนีม้ากอ่น”

 “เกดิมาไมเ่คยเจอ”

 “ทำไมรัฐบาลไม่มีแผนรับมือและแสดงความรับผิดชอบมาก

กวา่นี”้

 “เราขาดขอ้มลูทีแ่ทจ้รงิในการประเมนิ”


 เหล่านี้ล้วนเป็นเสียงของผู้อพยพในศูนย์อพยพค่ายหลวง

บา้นไร
่(คา่ยลกูเสอื)
อำเภอโพธาราม
จงัหวดัราชบรุ
ี


 



 นับเป็นภารกิจหนักภารกิจหนึ่ง
 กับการรับทำหน้าที่ดูแลผู้คน

จำนวนมากที่ล้วนแต่มีความทุกข์ระคนเจ็บปวดกับการพลัดพรากทิ้ง

บ้านเรือนของตนมายังสถานที่ที่ไม่รู้จักในฐานะผู้อพยพ
 แต่เจ้าหน้าที่

เสยีงจาก ศนูยอ์พยพ 

ของค่ายฯ
 ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ
 อาท
ิ

อำเภอโพธาราม
 องค์การบริหารส่วนตำบล

คลองตาคต
 และจังหวัด
 ต่างก็เตรียมพร้อม



และรับผิดชอบอย่างเต็มที่แม้จะยังไม่เคยผ่าน

ประสบการณ์และความช่วยเหลือใดๆ
 จากศูนย์

ปฏบิตักิารชว่ยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยั
(ศปภ.)





 “เนื่องจากเราไม่เคยมีประสบการณ์

ทำงานด้านศูนย์พักพิงหรือศูนย์อพยพมาก่อน

ดังนั้นก่อนอื่นเราจึงตั้งชุดความคิดขึ้นมาว่า

ศนูยแ์หง่นีจ้ะตอ้ง “คลายทกุข์ สามารถอยูอ่ยา่ง

มีคุณค่า” ผู้อพยพไม่เกิน 1,000 คนได้ เมื่อ

สรุปได้ชุดความคิดนี้แล้ว รูปแบบหรือกิจกรรม

ต่างๆ ก็จะต้องสอดคล้องและตอบสนองแนวคิด

นี”้ศวิชั บญุเกดิ
 รองปลดัองคก์ารบรหิารสว่น

วรวทิย ์โตมอญ 

วรพร คหูามงคลและบตุรสาว 
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กจิกรรมสนัทนาการของเดก็ๆ 

ตำบลคลองตาคต
 ในฐานะผู้อำนวย

การศนูยฯ์
กลา่ว




 เขากล่าวต่อไปอีกว่า
 เพื่อ

ให้การบริหารจัดการสามารถตอบ

โจทย์ได
้ จึงมีการออกแบบหน่วยงาน

ต่างๆ
 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการ

ทำงาน
 อาท
ิ ศูนย์อำนวยการดูแล

ด้านการลงทะเบียน
 ศูนย์บริจาค


หน่วยอาหาร
 หน่วยรักษาความ

ปลอดภัย
 หน่วยข้อมูลและประชา-

สัมพันธ
์ หน่วยสถานที
่ หน่วยแพทย
์

หน่วยสันทนาการ
 ซึ่งหน่วยงานเหล่า

นี้จะกระจายไปยังหน่วยงานต่างๆ


ของอำเภอและองค์การบริหารส่วน

ตำบล
 รับผิดชอบและดูแลโดยแต่ละ

หน่วยงานจะมีตัวแทนเกาะติดในพื้นที่

เพื่อให้ได้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย
 ซึ่ง

นำไปสู่การจัดการที่รวดเร็วหากเกิด

ปัญหาขึ้น
 อย่างไรก็ตาม
 ตลอดกว่า


2
 อาทิตย
์ ที่ผ่านมานับแต่เปิดเป็น

ศูนย์ฯ
 พบว่าปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นคือ


การแย่งชิงทรัพยากรของผู้พักพิง
 ซึ่ง

อาจจะส่งผลให้เกิดการขาดแคลนได้


อาท
ิเครือ่งอปุโภคบรโิภค
ในอนาคต




 กระนั้นก็ตาม
 สำหรับคน

ทำงานท้องถิ่นอย่างพวกเขา
 การได้มี

โอกาสทำหน้าที่รับผิดชอบในฐานะ

ศูนย์พักพิง
 นับเป็นจังหวะที่ดีในการ

สร้างเครือข่ายภาคประชาชนของคน

ตำบลคลองตาคต
หลังจากที่กิจกรรม

ของชาวบา้นไดร้า้งราไปไดส้กัระยะ




 “หน้าที่เป็นศูนย์พักพิงที่ดีก็

ทำไป แต่เป้าหมายหลักใหญ่กว่านั้นก็

คือ การใช้ศูนย์พักพิงเป็นเครื่องมือใน

การสร้างกิจกรรมของคนคลองตาคต

เพื่อให้เครือข่ายภาคประชาชนเข้มแข็ง

เพราะคนที่มาช่วยงานที่ศูนย์ฯ นี้

ส่วนใหญ่จะเป็นชาวบ้านที่อาสามา

ทำงาน เมื่อเกิดการรวมกลุ่มขึ้นมา

แล้วโอกาสที่จะเกิดกิจกรรมอื่นๆ ก็จะ

ตามมา”


 ถึงจะเป็นหน่วยงานระดับ

ท้องถิ่นเล็กๆ
 แต่ดูระบบการทำงานที่

ให้ความสำคัญต่อที่มาของข้อมูลข่าว

สาร
ทีจ่ะนำมาใชป้ระเมนิสถานการณ์

รายวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมอง

ภาพข้างหน้าอย่างเป็นระบบ
 ขณะ



ที่องค์กรระดับชาติอย่าง
 ศปภ.
 กลับ



ล้มเหลวกับการประเมินสถานการณ์

เกอืบทกุครัง้




 ไม่ว่ามหาอุทกภัยครั้งนี้จะ

เปน็ครัง้สดุทา้ยหรอืเปน็จดุเริม่ตน้ แต่

สิ่งหนึ่งที่ครอบครัวของวรวิทย์และ

วรพร รวมถึงผู้คนอีกหลายล้านคนจะ

ไดเ้รยีนรูก้ค็อื“อยา่ฝนืธรรมชาต”ิ








ชาวบ้านที่ เป็นอาสา
สมคัรมาชว่ยปรงุอาหาร
เลีย้งผูอ้พยพ 

C

ศวิชั บญุเกดิ 
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สนบัสนนุปา่ชมุชน

 คุณศิโรโรตม
์ เมธมโนศักดิ
์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ
่ ทรัพยากรบุคคล

และบรหิาร
 (ที
่ 2
 จากซา้ย)
พรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิาร
บรษิทั
ทาทา
สตลี


(ประเทศไทย)
จำกดั
(มหาชน)
ทำพธิมีอบ
“แหลง่เรยีนรู
้ปา่ชมุชนโรงเรยีน

บา้นเขาหนิ
(นกิรราษฎรบ์ำรงุ)”
ซึง่จดัทำโดย
บมจ.
เอน็.
ท.ี
เอส.
สตลีกรุป๊


ในกลุ่มบริษัท
 ทาทา
 สตีล
 (ประเทศไทย)
 โดยมีคุณวิชัย
 สัมพันธรัตน
์



นายอำเภอศรรีาชา
เปน็ผูร้บัมอบเมือ่เรว็ๆ
นี
้

ฟจูติส ึเดนิหนา้จดักจิกรรมปลกูปา่ชายเลน อยา่งตอ่เนือ่ง

 บรษิทั
ฟจูติส
ึซสีเตม็
บสีซเินส
(ประเทศไทย)
จำกดั
นำทมีโดยคณุธาวนนัท
์นลิคหูา
รองประธานกลุม่สนบัสนนุ
และ

ให้บริการ
 (คนที
่ 6
 จากซ้าย)
 และพนักงาน
สานต่อกิจกรรมปลูกป่าชายเลนของบริษัทฯ
 โดยร่วมกันปลูกต้นโกงกางเพื่อฟื้นฟู

ระบบนเิวศนใ์หก้บัพืน้ทีป่า่ชายเลน
 และปอ้งกนัการถกูกดัเซาะของชายฝัง่ทะเลไทย
 เปน็การยดึมัน่ในนโยบายทีใ่หค้วามสำคญักบั

การคนืกำไรสูส่งัคม
 รวมถงึการตระหนกัในบทบาทบรษิทัชัน้นำดา้นเทคโนโลยสีเีขยีว
 โดยกจิกรรมดงักลา่วจดัขึน้ทีบ่างขนุเทยีน



ซไีซด
์เมือ่เรว็ๆ
นี
้

สนง.ทูตความดีฯ และองค์กรภาคีมอบเงินช่วยเหลือ 
ผูป้ระสบภยัผา่นมลูนธิชิยัพฒันา 

 ดร.สเุมธ
ตนัตเิวชกลุ
เลขาธกิารมลูนธิชิยัพฒันา
รบัมอบ

เครือ่งอปุโภคบรโิภคจำนวน
40
กวา่รายการ
รวมทัง้
ยา
ขา้วสาร

ตราเกษตรจากบริษัท
 ไทยฮา
มูลค่าหนึ่งแสนบาท
 ชุดชั้นในวาโก
้

มูลค่าสี่แสนบาท
 น้ำดื่มจากบริษัท
 ไทยน้ำทิพย
์ จาก
 นายดนัย


จันทร์เจ้าฉาย
 ประธานสำนักงานทูตความดีแห่งประเทศไทยและ

มูลนิธิธรรมด
ี นางวรรณ
ี ตัณตระเศรษฐ
ี ผู้จัดการโครงการวาโก
้


โบว์ชมพูสู้มะเร็งเต้านม
 ดร.วิทย
์ สิทธิเวคิน
 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
 บริษัท
 ดีซ
ี คอนซัลแทนส์ฯ
 และ
 นางณัชชา




จนัทรเ์จา้ฉาย
ผูอ้ำนวยการสำนกัพมิพด์เีอม็จ
ีเพือ่นำไปมอบใหผู้ป้ระสบภยันำ้ทว่มในศนูยพ์กัพงิของมลูนธิชิยัพฒันาตอ่ไป
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SVN เชญิ Ms.Judy Faulds จาก M&S แลกเปลีย่น 

 เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 (Social
 Venture


Network
 (SVN
 Asia
 Thailand)
 เปิดเวทีการบรรยายจาก
Ms.Judy


Faulds
 ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค
 ผู้เชี่ยวชาญด้านการดำเนินธุรกิจที่ให้ความ




สำคญักบัการสรา้งความรบัผดิชอบตอ่สงัคม
จาก
MARKS
&
SPENCER




(M&S)
 ต่อกรณีที
่ M&S
 ได้ประกาศตัวจะเป็น
 The
World’s
 Most


Sustainable
 Retailer
 ภายในป
ี 2015
ด้วยข้อปฏิบัติที่ครอบคลุม
 5


ดา้น
Climate
Change,
Sustainable
Raw
Material,
Reduce
Waste,


Fair
 Trade
 and
Health
 โดยม
ี วีณารัตน
์ เลาหภคกุล
 เป็นผู้ดำเนิน

รายการ



จีเอสเค มอบ “ห้องปฐมพยาบาล... 
สขุภาพดเีขา้ถงึได”้ ใหโ้รงเรยีนทีป่ระสบ-
ภยันำ้ทว่ม

 เหลา่จติอาสาพนกังานบรษิทั
แกลก็โซ

สมทิไคลน์
 (ประเทศไทย)
จำกดั
หรอื
จเีอสเค


ร่วมกันจัด
 “กิจกรรมวันสีส้มโดยอาสาสมัคร

พนักงานจีเอสเคเพื่อสาธารณกุศล
 (Orange


Day)”
 เพือ่แบง่ปนัความสขุและสขุภาพดแีกค่รู

และนักเรียนโรงเรียนวัดกระแชง
 อำเภอ

บางไทร
 จังหวัดอยุธยา
 ที่กำลังประสบภัย



นำ้ทว่ม



 กิจกรรมวันสีส้ม
 (Orange
 Day)


เป็นวันที่พนักงานจีเอสเคทั่วโลกจะร่วมกันทำ

กิจกรรมอาสาสมัครในรูปแบบต่างๆ
 ที่สร้าง

ประโยชน์ให้สังคม
 ทุกกิจกรรมจะมาจาก

ความเห็นและความต้องการอันแท้จริงของ

พนักงานจีเอสเค
 ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งใน

การช่วยเหลือผู้อื่นและพัฒนาสังคม
 ชุมชนให้

นา่อยูม่ากยิง่ขึน้



1
 คุณสุทธิชั ย
 เอี่ ยมเจริญยิ่ ง
 ประธาน

กรรมการ
 เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและ



สิง่แวดลอ้ม
กลา่วเปดิ


2
 คุณดารณ
ี เรียนศรีวิไล
 กรรมการ
 เครือ

ข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 มอบ

ของทีร่ะลกึแก
่Ms.Judy
Faulds


3
 คุณดารณ
ี เรียนศรีวิไล
 กรรมการ
 เครือ

ข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 มอบ

ของทีร่ะลกึแก
่คณุวณีารตัน
์เลาหภคกลุ


คมิเบอรล์ีย่-์คลา๊ค ชว่ยผูป้ระสบภยันำ้ทว่ม





 มร.พอล
พาแทรีส
 (กลาง)
 กรรมการผู้จัดการ
 และ
นายอุกฤษณ
์ กาญจนเกต
ุ

(ขวา)
ผูอ้ำนวยการฝา่ยธรุกจิสมัพนัธ
์บรษิทั
คมิเบอรล์ีย่-์คลา๊ค
ประเทศไทย
จำกดั
มอบ

กระดาษทชิชแูละผา้ออ้มสำเรจ็รปูฮกักีส้์®
มลูคา่กวา่
 1.7
 ลา้นบาท
 เพือ่ปนันำ้ใจชว่ยเหลอื



ผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านสภากาชาดไทย
 โดยม
ี นางสาวอรสา
 เพชรคง
 (ซ้าย)
 ผู้ช่วยผู้

อำนวยการ
สำนักงานบรรเทาทุกขแ์ละประชานามัยพิทกัษ
์ สภากาชาดไทย
 เปน็ผู้รบัมอบ


พร้อมนำพนักงานร่วมกันคัดแยกสิ่งของส่งไปช่วยเหลือเพื่อผู้ประสบภัย
 ณ
 สำนักงาน

บรรเทาทกุขแ์ละประชานามยัพทิกัษ
์สภากาชาดไทย


1 2

3
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‘กรงุศร ีออโต’้ มอบประสบการณเ์รยีนรูน้อกหอ้งเรยีน 
 



 กรุงศร
ี ออโต
้ จัดกิจกรรม
 “กรุงศร
ี ออโต้...โอ้โห


สนุกจัง”
 นำน้องเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจาก

โรงเรียนเศรษฐเสถียร
 ในพระราชูปถัมภ
์ รับชมภาพยนตร์

สารคด
ี 3
มติ
ิ เรือ่ง
Born
 to
Be
Wild
 เพือ่สนบัสนนุการ

เรยีนรูแ้ละสรา้งประสบการณใ์หมผ่า่นความบนัเทงิ
 เนือ่งในวนั

เยาวชนแห่งชาต
ิ นำโดยนายไพโรจน
์ ชื่นครุฑ
 (กลาง)


กรรมการผูจ้ดัการใหญ
่บรษิทั
 อยธุยา
 แคปปติอล
ออโต
้ ลสี


จำกัด
 (มหาชน)
 ดีลเลอร์พันธมิตร
 อาสาสมัครกรุงศรีออโต
้

พร้อมด้วย
นายนรุตม
์ เจียรสนอง
 (ขวา)
 ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย

การตลาด
โรงภาพยนตรพ์ารากอนซนีเีพลก็ซแ์ละไอแมกซ
์นายสนุทร
เพชรวงศ
์(ซา้ย)
รองผูอ้ำนวยการโรงเรยีนเศรษฐเสถยีรฯ


คณาจารย
์และนกัเรยีนจำนวน
320
คน
รว่มกจิกรรม
ณ
โรงภาพยนตรก์รงุศรไีอแมกซ
์ศนูยก์ารคา้สยามพารากอน


กลุม่ ปตท. รวมใจชว่ยภยันำ้ทว่ม 
รวม 30 ลา้นบาท

 ดร.ไพรินทร
์ ชูโชติถาวร
 ประธานเจ้า

หน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ
่ บริษัท


ปตท.
 จำกัด
 (มหาชน)
 เป็นประธานปล่อย

คาราวานรถ
เพือ่นำถงุยงัชพีจำนวน
10,000
ชดุ


มูลค่าประมาณ
7
ล้านบาทไปช่วยเหลือผู้ประสบ

อุทกภัยน้ำท่วมในจังหวัดพื้นที่ภาคกลาง
ประกอบ

ด้วยการจัดส่งถุงยังชีพไปยังจังหวัดพระนครศรี-



อยุธยา
 อ่ างทอง
 สิ งห์บุ ร
ี ลพบุร
ี ชั ยนาท


นครสวรรค
์ นครนายก
 และ
 สระบุร
ี เพื่อการ



ชว่ยเหลอืในเบือ้งตน้


เฮอรบ์าไลฟล์งพืน้ทีเ่รง่ชว่ยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยันำ้ทว่ม

 นายจักรพันธ
์ สุทธโทธน
 กรรมการผู้อำนวยการ




เฮอรบ์าไลฟ
์ อินเตอร์เนชั่นแนล
 (ไทยแลนด์)
 ลิมิเต็ด
 พร้อมด้วย

พนกังานกวา่
30
คน
จดัทมีลงพืน้ทีว่กิฤต
ิอบต.ไชยฤทธิ
์อ.ไชยโย


จ.อา่งทอง
 เพือ่มอบเรอืทอ้งแบนจำนวน
5
ลำ
 เรอืตดิเครือ่งยนต
์

2
ลำ
ถงุยงัชพี
450
ชดุ
 และซาลาเปาพรอ้มรบัประทานจำนวน


1,200
ลกู
รวมมลูคา่กวา่
400,000
บาท
เพือ่นำไปชว่ยเหลอืและ

บรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยม
ี


นายวศิว
ศะศสิมติ
ผูว้า่ราชการจงัหวดัอา่งทอง
เปน็ผูร้บัมอบ
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สยามลวดเหลก็ เรง่ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยั

 คณะผู้บริหารและบุคลากรของ
 บริษัท


สยามลวดเหลก็อตุสาหกรรม
จำกดั
 ไดเ้ลง็เหน็ถงึ

ความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก
 จึง

ไดเ้รง่ใหก้ารชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัฯ
ณ
ศนูยพ์กัพงิ



ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
 ม.ธรรมศาสตร
์ ศูนย์รังสิต


ด้วยการแจกจ่ายถุงยังชีพ
 พร้อมร่วมเป็นอาสา

สมัครจัดตั้งโรงครัวประกอบอาหารขึ้นเพื่อนำ

อาหารไปแจกจา่ยใหก้บัผูป้ระสบภยัฯ
ทีอ่ยูใ่นศนูย์

พกัพงิของ
ม.ธรรมศาสตร
์ ศูนย์รังสิต
 และพื้นที่

อื่นๆ
 ที่ประสบกับปัญหาดังกล่าวกรมป่าไม้และ

ราชบรุโีฮลดิง้ ปลกูตน้ไมถ้วายพอ่ฯ 84 ชมุชน  
ครบ 840,000 ตน้

 กรมปา่ไม
้ และราชบรุโีฮลดิง้
 จดักจิกรรมปลกูตน้ไมป้า่ชมุชน

แห่งสุดท้ ายในโครงการ
 84
 ป่าชุมชน
 ปลูกต้นไม้ถวายพ่อ


เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 เนื่องในโอกาสพระราช

พธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา
7
รอบ
5
ธนัวาคม
2554
พรอ้ม

จดัพธิปีดิโครงการดว้ยการปลกูตน้ไมต้น้ที
่840,000
ณ
ปา่ชมุชนบา้น

ลำน้ำเขียว
 อำเภอลำสนธ
ิ จังหวัดลพบุร
ี เพื่อเพิ่มผืนป่ารักษาสิ่ง

แวดลอ้มตามแนวพระราชดำร
ิ

บอ๊ช ฉลอง 125 ป ชวนพนกังาน 
ปลกูปา่ชายเลน 1,250 ตน้

 บริษัท
 โรเบิร์ต
 บ๊อช
 จํากัด




ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ



พระเจ้าอยู่หัวในวโรกาส
 ทรงเจริญ



พระชนมพรรษา
 84
 พรรษา
 และ

ฉลองโอกาสครบรอบ
125
ป
ี กลุ่ม



บริษัท
 บ๊อช
 จัดกิจกรรม
 “บ๊อชรวมพลังรักษ
์ ป่าชายเลน”
 นําคณะพนักงานจิตอาสา
 พร้อมตัวแทนจําหน่ายระบบรักษา



ความปลอดภัยบ๊อชจากบริษัทออวิส
 (ประเทศไทย)
 จํากัด
 บริษัท
 เทคโนซายน
์ จํากัด
 และตัวแทนจากโรงเรียนพระดาบส




รวม
 125
 คน
 ร่วมใจปลูกป่าชายเลน
 จํานวนกว่า
 1,250
 ต้น
ณ
 ชุมชนคลองโคน
 อ.เมือง
 จ.สมุทรสงคราม
 โดยม
ี



มร.ปเีตอร
์แวนดลคิ
กรรมการ
ผ้จูดัการ
เปน็ประธาน
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