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ในปจจุบัน เราตองยอมรบัวาประชาคมโลกกําลังเผชิญกับปญหาจากการ

พัฒนาที่ขาดสมดุลซึ่งเปนผลพวงจากการมุงพฒันาในเชิงเดี่ยวที่ใหความสําคัญ

ตอการเติบโตทางเศรษฐกิจเปนหลักแตเพียงอยางเดียว โดยมุงหวังเพือ่ใหปจจัย

ทางเศรษฐกจิเปนแรงขับเคลื่อนใหเกดิการพัฒนาดานอื่นๆ ตามมา แตความ

เปนจริงเกิดผลในทางตรงกันขาม เมื่อมองไปรอบๆ ตัวเราจะเห็นไดวาโลก

กําลังอยูในภาวะวิกฤตทั้งทางดานสังคม จริยธรรม หรือแมแตวิกฤตการณดาน

ส่ิงแวดลอม ซึ่งปฏิเสธไมไดเลยวาเปนผลจากการกระทําของมนุษยเราเองทั้งส้ิน 

ถาเรามองยอนกลับไปตัง้แตสมัยการปฏิวัติอุตสาหกรรม กรอบแนวคิด

ในการพัฒนาที่มุงใหเกิดความมั่งคั่งรํ่ารวย ซึ่งเปนความใฝฝนของโลกตะวันตก

ที่หลอหลอมมาจากปรัชญาและประวัติศาสตรที่พัฒนามาเปนลําดับ ทําให

มนุษยตองการชีวิตที่สุขสบาย มีเสรีภาพในการแสวงหาความมั่งคั่งรํ่ารวยโดย

อาศัยความกาวหนาทางวิทยาการ ทําใหการผลิตเพื่อยังชีพเปลี่ยนไปเปนการ

ผลิตเพื่อการคา ในขณะเดียวกันรูปแบบการผลิตในแบบอุตสาหกรรมได

ผลักดันใหมนุษยคิดคนและพัฒนาเทคโนโลยีตางๆ ขึ้นมาเพื่อตอบสนองใหทัน

ตอการขยายตัวอยางรวดเร็วของภาคการผลิต ทําใหมนุษยสามารถใชประโยชน



จากทรัพยากรธรรมชาติไดมากขึ้นและเร็วขึ้น เรามีเครื่องมือที่ใชตดัไมทําลายปา

ไดเร็วขึ้น เทคโนโลยกีารขุดเจาะทําใหเรานําน้ํามันและกาซธรรมชาตมิาใชไดอยาง

สะดวกสบายเพิ่มขึ้น ปจจุบันปริมาณการใชน้ํามันของโลกเพิ่มขึ้นกวา 4 เทาเมื่อ

เทียบกับเมื่อ 50 ปที่แลว
1
 การใชอยางส้ินเปลืองประกอบกบัวิกฤตราคาน้ํามัน

ทั่วโลกซึ่งตอนนี้ราคาเพิ่มขึ้นกวา 70 ดอลลารตอบารเรลแลว นับเปนบทเรียน

ใหเราไดตระหนักถึงคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติใหมากขึ้น 

เนื่องจากปจจุบันพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูถูกนํามาใช

อยางส้ินเปลืองเพียงเพือ่ตอบสนองความตองการที่ไมรูจบสิ้นของมนุษย ซึ่งแท

ที่จริงแลวเรากําลังหยิบยืมทรัพยากรของรุนลูกรุนหลานมาใช เหมือนการกูยืม

เงินกองทุนมาใช ถาเราสามารถบริหารจัดการเงินทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ

แลว เราก็จะสามารถนําเงินนั้นกลับคืนกองทุนเพื่อใหผูอื่นกูยืมนําไปใชเปนทุน

ตอไดอยางยัง่ยืน แตถาทุกคนที่กูยมืเงินมาบริหารขาดทุนไมมีเงินคืนใหกองทุน 

นอกจากเราจะเดือดรอนเปนหนี้สินแลว ยังทําใหกองทุนขาดเงินหมุนเวียนให

กูยืมตอไปดวยทรัพยากรธรรมชาติก็เชนกัน ถาเรายังใชอยางไมรูคุณคา ใช

อยางฟุมเฟอยและขาดประสิทธิภาพ เราจะไมหลงเหลืออะไรไวใหลูกหลานของ

เราในอนาคต 

นอกจากนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาที่ผานมามิใชมีเพียงตอ

ปริมาณของทรัพยากรธรรมชาติที่กําลังลดลงอยางรวดเร็วเทานั้น แตวิถีบริโภค

นิยมบนพื้นฐานของการเบียดเบียนฐานทรัพยากร ยังไดเขาไปทําลายถึงรากฐาน

ความสัมพันธขององคประกอบยอยตางๆ ในระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกันอยูอยาง

สลับซับซอนใหเสียสมดุลจนยากที่จะฟนคืนดังเดมิ เชน ปญหาการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ  

 

 

1 - ความตองการน้ํามันดิบในป 1950 = 21.34 พันลานบารเรล/วัน 

ความตองการน้ํามันดิบในป 2003 = 80.10 พันลานบารเรล/วัน
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ในศตวรรษที่ 20 นั้นโลกเรามีอุณหภูมิสูงขึ้นเฉล่ีย 0.6 องศาเซลเซียส มี

การคาดการณวาหากเรายังไมลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกสูบรรยากาศ

แลว ในศตวรรษที่ 21 อุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก 1.4-5.8 องศาเซลเซียส
2
 อุณหภูมิ

ที่สูงขึ้นนี้ไดสงผลกระทบตอระบบนิเวศ ทั้งการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเล 

ภาวะความแหงแลง พายุฝน น้ําทวม ซึ่งระบบนิเวศไดสงสัญญาณเตือนเรามา

หลายครั้งหลายหนแลว ในระยะไมกี่ปที่ผานมาเราจะสังเกตไดวา โลกเราเกิด

ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งพายุไตฝุนที่พดัถลมหลาย

ประเทศใน 

ภูมิภาคเอเซียหรือพายุแคทรีนาที่สหรัฐอเมริกาที่กอใหเกิดความสูญเสียทั้งชีวิต

และทรัพยสินอยางมหาศาล ซึ่งภัยพิบัติเหลาน้ีเชื่อวาสวนหนึ่งเปนผลจาก 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกนั่นเอง  

ปญหาดงักลาวนั้นเปนเพียงตัวอยางหนึ่งที่ทําใหเห็นวาผลรายการพัฒนา

ที่ขาดสมดุลนั้นกําลังยอนกลับมาทํารายเรา หากเรายังคงติดอยูกับกับดักของ 

การพฒันาทีห่ลงทาง ปญหาเหลานี้ก็จะทวีความรุนแรงมากขึน้เรื่อยๆ ประเทศ

ไทยเองก็หนีไมพนกับดกัของการพฒันาที่ขาดสมดุลดังกลาว โดยภาครัฐได

มุงเนนการพฒันาโดยยึดถือวิถีชีวิตทีห่รูหราทันสมัยของประเทศพัฒนาแลวมา

เปนแบบอยางที่ตองพัฒนาตามใหทัน ทั้งความมั่งคั่งรํ่ารวยและสะดวกสบาย

เพียบพรอมไปดวยเทคโนโลยีและเครื่องอํานวยความสะดวกตางๆ ในระยะของ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 จนสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติฉบับที่ 6 จึงมุงเนนการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

ความเติบโตทางเศรษฐกจิอยางกาวกระโดดในชวงนั้น ทาํใหเราไดเห็นอัตรา 

การเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) 

เปนตัวเลข 2 หลัก เชน ในระยะของแผนที่ 6 ซึ่งเปนชวงเศรษฐกิจฟองสบู GDP 

ของประเทศมีการเติบโตถึงรอยละ 10-11  

 

 

2 – Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2544. 
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แนวโนมการพัฒนาดงักลาว ทาํใหเกิดปรับเปลี่ยนโฉมหนาของ 

ภาคอุตสาหกรรมของไทยจากการผลติเพือ่ทดแทนการนําเขาไปสูการผลติที่ 

มุงเนนการสงออก ประเทศไทยไดเนนการสงเสรมิภาคอุตสาหกรรมเพือ่กาวไปสู

การเปนประเทศอุตสาหกรรม โดยใหความสําคัญตอกลไกตลาดเสรีและการลงทุน

จากตางประเทศ เงินทุนจํานวนมหาศาลถูกนําไปใชในธุรกิจที่สามารถทํากําไร

สูงและคืนทุนเร็ว เชน ตลาดหุน ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการสรางสินเชื่อ 

ตลาดหุนไทยเคยมีอัตราการซื้อขายสูงถึง 1,700 จุด จนกระทั่งถงึวิกฤต

เศรษฐกิจในป 2540  

การพัฒนาประเทศในลักษณะที่พึง่พาตางประเทศจนสุดตัวโดยอาศัย

การใชประโยชนจากฐานทรัพยากรและแรงงานเชนนี้ ทําใหทรัพยากรธรรมชาติ

ของประเทศถูกใชไปอยางมหาศาลเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ

ตอบสนองความตองการของตลาด ซึ่งกอใหเกิดผลเสียตอระบบนิเวศธรรมชาติ

อยางประมาณคาไมได แตขณะเดียวกันก็สรางมลภาวะที่สงผลกระทบตอ 

คุณภาพชีวติของประชาชนโดยตรง จนกลายเปนวิกฤติทั้งในดานเศรษฐกิจ  

วัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดลอมอยางหลีกเล่ียงไมได 

แมวาในภาพรวมนั้นดูเหมือนวาประเทศของเรามีการเติบโตทาง

เศรษฐกิจเพิ่มขึ้น แตเมือ่พิจารณาใหดี จะพบวาความร่ํารวยนี้อยูในมือของคน

จํานวนนอยเทานั้น ในขณะที่คนสวนใหญยังคงตกอยูในความยากจนและ 

ขาดแคลน ความแตกตางระหวางคนรวยและคนจนนั้นกลับยิ่งเพิ่มมากขึ้น 

ทุกวัน หรืออาจกลาวในอีกนัยหนึ่งคือคนรวยนั้นรวยยิ่งขึ้นในขณะที่คนจนนั้น

กลับยิ่งจนลง เนื่องจากประชากรทีรํ่่ารวยนั้นเปนเจาของทรัพยสินสวนใหญใน

ประเทศ มีอาํนาจในการปกครอง มีโอกาสและศักยภาพในการเขาถึงทรัพยากร  
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โดยเฉพาะทีน่าเปนหวงอยางยิ่งก็คือ คนที่มีความสามารถและศักยภาพ

แตขาดจริยธรรม ใชความสามารถเพื่อสรางความร่ํารวยใหตนเอง โดยมองแต 

ผลประโยชนสวนตนเปนที่ตั้ง เหลานี้ลวนเปนปจจัยที่จะยิ่งทําใหชองวางของ

สังคมขยายกวางออกไปทุกขณะ และนําไปสูความขัดแยงทางสังคมทีก่ําลังทวี

ความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ในปจจุบัน 

จากบทเรียนของการพัฒนาที่ขาดดุลยภาพ การพัฒนาในระยะหลังจึงให

ความสําคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งดํารงไวซึ่งสมดุลทั้งมติิเศรษฐกิจ สังคม

และส่ิงแวดลอมมากขึ้น เร่ิมตั้งแตระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ฉบับที่ 7 ซึ่งผมดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ซึ่งใหความสําคัญในการรักษา

ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติไปพรอมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

โดยไดมกีารออกพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ.

2535 เพื่อใหการจดัการดานสิ่งแวดลอมเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพมากขึ้น 

พรอมกับไดจัดตัง้กองทนุส่ิงแวดลอมขึ้นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมดานนี้อีกดวย 

ในขณะที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติฉบับที่ 8 ไดมุงเนน

การพัฒนาคนซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุด เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนบน

พื้นฐานของการมีสวนรวมโดยมีคนเปนศูนยกลางของการพฒันา เพื่อพฒันาให

คนมีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งรูจักและเคารพในสิทธิหนาที่ของตนและผูอื่น 

โดยมองประโยชนของบานเมืองเปนที่ตั้ง ซึ่งจะเปนหัวใจสําคัญในการสราง

ความสามัคคีและลดกระแสความขัดแยงในสังคม จนกระทั่งในปจจุบัน ซึ่งเปน

ชวงสุดทายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 ซึ่งไดอญัเชิญ

แนวพระราชดําริในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเปนกรอบในการพัฒนา เพื่อสราง

ภูมิคุมกันตัวเองและสรางระบบสังคมและเศรษฐกิจที่พึ่งพาตัวเองได โดย 

การพัฒนาดังกลาวจะตองอยูบนพื้นฐานของสัมพนัธภาพระหวางมนุษยและ

ระบบนิเวศดวย  
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การปรับทิศทางในการพัฒนาประเทศในระยะที่ผานมาทําใหระดับ 

การพัฒนาในมิติตางๆ มีความสมดุลมากขึ้น สงผลใหเกิดการยกระดับ 

การพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศ จากการศึกษาดชันีการพฒันาที่ยั่งยืนโดยสถาบัน 

ส่ิงแวดลอมไทยในป 2548 พบวา ในภาพรวมการพัฒนามิติส่ิงแวดลอมมี 

แนวโนมที่ดีขึ้น แมวาปญหาจะยงัอยูในภาวะวิกฤตแตลดความรุนแรงลง สําหรับ

มิติดานสังคมนั้นพบวา ประชากรมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น แตยังมีความกาวหนาใน

การพัฒนาศักยภาพมนุษยและการสรางการมีสวนรวมไมมากเทาที่ควร ในขณะที่

มิติเศรษฐกจิในระดับมหภาคนั้นมีเสถียรภาพ แตคุณภาพการเติบโต

ภายในประเทศและการกระจายรายไดยังมีแนวโนมไมดีนัก ซึ่งทั้งหมดนี้ไมใช

เปนเรื่องของภาครัฐแตเพียงฝายเดียว แตเปนเร่ืองที่เราทุกคนจะตองรับผิดชอบ

รวมกัน 

การพัฒนาเพื่อคงไวซึ่งสมดุลของคุณภาพส่ิงแวดลอม การเติบโต 

ดานเศรษฐกจิและคุณภาพชีวิตของประชาชนนั้น จะตองอาศัยความรวมมือจาก

ทุกภาคสวน การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นมอิาจเกดิขึ้นไดเลย หากไมมีการจดัระบบสัม

พันธภาพของอํานาจ ความรูและฐานทรัพยากรอยางเหมาะสมระหวางผูมีสวน

เกี่ยวของ ทั้งภาครฐั ภาคประชาชนและภาคธุรกิจ เพือ่ใหการวางรากฐานการ

พัฒนามดีุลยภาพ เสมอภาคและยั่งยืนไดระยะยาว ดังน้ัน ภาคธุรกิจเองนัน้จึงมี

สวนสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาประเทศในกรอบของการพัฒนาอยางยั่งยืน ใน

ฐานะที่ผมเองก็อยูในภาคธุรกิจ จากทกัษะ ประสบการณและการปรับตัวเรียนรู 

ทําใหภาคธุรกิจไทยสามารถพัฒนาตนเองมีใหมคีวามเขมแข็งอยางตอเนื่อง ผม

เชื่อในศักยภาพของผูประกอบการทีจ่ะแสดงบทบาทนําและเปนกําลังสําคัญใน

การพัฒนาประเทศ  

จากกระแสของการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมโลก ปจจุบันกระแสของการ

ดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความคิดที่เนนผลกําไรเปนเปาหมายสูงสุดของการ

ดําเนินธุรกิจไดเร่ิมออนแรงลง ระบบเศรษฐกิจที่ยึดถอืความคิดนี้เปนความคิด

หลัก จะทําใหธุรกิจแสวงหากําไรโดยละเลยตอศีลธรรม จริยธรรมและ 

ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ในทางกลับกัน กระแสที่เร่ิมชัดเจน
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และทวีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ไดแก แนวความคิดที่วาผลสําเร็จทางธุรกิจ

นั้นไมสามารถวัดจากเพียงผลประกอบการ หากองคกรธุรกิจที่ประสบ

ความสําเร็จอยางยั่งยืนนั้นจะตองสามารถตอบสนองตอความคาดหวังของสังคม

ที่มีตอองคกรดวย เนื่องจากธุรกิจที่เอารัดเอาเปรียบนั้นก็ไมสามารถอยูได หาก

ไดรับการตอตานจากชุมชนและสังคมซึ่งเปนผูบริโภค ดังน้ัน "ความรับผิดชอบ
ตอสังคม" จึงเปนเรื่องที่สําคัญและจําเปนที่ภาคธุรกิจตองใสใจและพัฒนาธุรกิจ

ของตนเองบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ เพื่อใหธุรกิจและสังคมสามารถ

พัฒนาเติบโตไปดวยกันไดอยางยั่งยนื  

แนวความคิดเรื่องของธรุกิจที่รับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social 

Responsibility: CSR) นั้นไมใชเร่ืองใหม ปจจุบันแนวความคิดดังกลาวไดมี

การนํามาปฏิบัติอยางแพรหลาย โดยลาสุดนั้นไดมีการจัดทํารางมาตรฐาน 

ISO26000 ซึ่งที่เปนมาตรฐานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมแลว และจะมี

การนํามาใชในเร็วๆ นี้ การดําเนินการดังกลาวเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงมาตรฐาน

ใหมของสังคมธุรกิจโลกทีต่องดําเนินธุรกิจใหมีความโปรงใส ชอบธรรมและอยู

บนพื้นฐานของความรับผิดชอบ 

สําหรับประเทศไทยเองนัน้ ภาคธุรกิจไดเร่ิมแสดงถึงเจตจาํนงในการ

รับผิดชอบตอสังคมมากมาเปนเวลานานแลวเชนกัน ยกตัวอยางเชน 

คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อส่ิงแวดลอมไทยหรือ (Thailand Business Council 

for Sustainable Development: TBCSD) ซึ่งขณะนี้ผมเปนประธาน

คณะกรรมการอยู โดยคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อส่ิงแวดลอมไทยนั้นเปนการ

รวมตัวขององคกรธุรกิจชัน้นําเพื่อสงเสริมการสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม

ภายใตหลักการของการพัฒนาที่ยั่งยนื ซึ่งไดมกีารดําเนินงานตอเนื่องมาเปนปที่ 

13 แลว โดยเราไดใหการสนับสนุนใหเกิดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม

ในหลายดาน เชน โครงการสนับสนุนการอนุรักษและพฒันานครประวัติศาสตร
พระนคร 
ศรีอยุธยา ซึ่งเปนโครงการที่ดําเนินการรวมกับกรมศิลปากร มีเปาหมายใน 

การจัดตั้งกองทุนรักษอยธุยา เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานอนุรักษและพัฒนา
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รวมทั้งรวมบูรณะโบราณสถานที่ไมอยูในงบประมาณของรัฐบาล การดําเนินการ

ดังกลาวนั้นเปนเพียงตัวอยางหนึ่งทีแ่สดงใหเห็นถึงศกัยภาพของภาคธุรกจิไทย

ที่จะเขามามีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ โดยไมตองรอใหภาครัฐดําเนินการ

เพียงฝายเดียวและแสดงถึงความมุงมั่นในการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมที่

เกื้อหนุนภาคธุรกิจตลอดมา 

แตอยางไรกต็าม แมวาหลักการของ CSR ไดมกีารนํามาปฏิบัติกันอยาง

แพรหลายมากขึ้นเรื่อยๆ แตคําจํากัดความของ "ความรับผิดชอบตอสังคมของ

ธุรกิจ" นั้นก็ยังมิไดกําหนดแนชัดลงไป หรืออีกนัยหนึ่งเราอาจมองไดวา 

แนวทางดังกลาวนั้นเปนทั้งศาสตรและศิลปในการรอยเรียงเชื่อมโยงคุณคาและ

วิสัยทัศนของธุรกิจและสังคมเขาไวดวยกัน โดยประยุกตใหเหมาะสมกับ 

องคกรธุรกิจและบริบทของสังคม ดงัน้ันการดําเนินการดาน CSR ในองคกร

ธุรกิจจึงมีความหลากหลายแตกตางกนัออกไป  

หากถามวา ธุรกิจจะแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

อยางสมบูรณไดอยางไร? เราอาจพิจารณาจากบันได 3 ขั้น ไดแก  

บันไดขั้นแรก: การพัฒนาตนเองเพื่อดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน  

บันไดขั้นที่ 2: การสรางชุมชนนาอยูและสังคมเขมแข็ง และ  

บันไดขั้นที่ 3: การใชส่ือสรางสรรคเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม  

ซึ่งจะขอกลาวในรายละเอียดดังตอไปน้ี 
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บันไดขั้นแรก: การพัฒนาตนเองเพื่อดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน 

ธุรกิจที่รับผิดชอบตอสังคมนั้นตองไมเปนธุรกิจที่เบียดเบียนสังคมและ

ส่ิงแวดลอม หากธุรกิจของเรายังคงใชทรัพยากรของประเทศอยางส้ินเปลือง

โดยไมเห็นความสําคัญ หรือโรงงานของเรายังคงปลอยมลพิษที่เปนอันตรายสู

ส่ิงแวดลอมและชุมชน ถึงแมวาเราจะใชเงินมากมายในการดําเนินกิจกรรมตอ

สังคมมากเพียงใดก็ตาม เราคงไมสามารถกลาวอางไดเต็มปากวาธุรกิจของเรา

เปนธุรกิจที่รับผิดชอบตอสังคมอยางแทจริง ดังน้ันเราจึงตองเริ่มจากการมอง

เขามาสูภายในองคกรกอนวา ทําอยางไรเราจึงจะสามารถบูรณาการหลักการของ
ความรับผิดชอบตอสังคมเขาสูกระบวนการทางธุรกิจของเราไดอยางเหมาะสม?  

เพื่อพัฒนาตวัเองใหกระบวนการทางธุรกิจขององคกรเปนไปบนพื้นฐานของ

ความยั่งยืนทั้งในดานธุรกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกดิการใชทรัพยากร

อยางมีประสทิธิภาพและลดผลกระทบดานสิ่งแวดลัอมจากกระบวนการทาง

ธุรกิจ ซึ่งสามารถทําไดในหลายรูปแบบ ทั้งการใชระบบการจัดการ 

ดานสิ่งแวดลอม เชน ISO14000 หรือระบบการจัดการสําหรับโรงงาน 

ขนาดกลางและขนาดยอม (Environmental Management System for Small 

and Medium-scaled Enterprises: EMS for SMEs)  

นอกจากนั้นยังรวมถึงแนวทางการปองกันมลพษิทีแ่หลงกําเนิด เชน 

การลดการใชสารเคมีที่เปนอันตราย การลดการใชน้ําและพลังงาน การปรับปรุง

กระบวนการผลิตเพื่อลดของเสีย เปนตน โดยการดําเนินการดังกลาวนี้ไม

เพียงแตเปนการลดผลกระทบจากภาคธุรกิจตอสังคมและสิ่งแวดลอมแลวยัง

เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดการสูญเสียในองคกรไปพรอมกัน

ดวย ซึ่งเปนตัวอยางที่ดีในการแสดงใหเห็นวา การดูแลส่ิงแวดลอมนั้นไมใช

ภาระของ 

ผูประกอบการ แตในทางกลับกัน การดําเนินงานที่ดีนั้นจะใหผลตอบแทน

กลับคืนสูผูประกอบการดวย หรืออาจกลาวไดวาเปนการดําเนินการที่ทุกฝายสม

ประโยชน (Win-Win Solution) ซึง่ปจจุบันภาคธุรกิจจึงมกีารตื่นตัวในเรื่องนี้

เปนอยางมากและไดมกีารดําเนินการอยางแพรหลาย ทั้งผูประกอบการขนาด
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ใหญ ซึ่งเปนผูนําในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการปองกันมลพิษ

และลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต เชน 

• บริษัท Dupont สหรัฐอเมริกา ไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดการ
ใชสารเคมีโดยการใชการลางหัวฉีดน้ําแรงดันสูงแทนการลางดวย

สารละลายหรือสารเคมีเปนพิษ และนําสารละลายและสารเคมีที่ใช

ในกระบวนการผลิตหมุนเวียนกลับมาใชใหม 

• บริษัท Xerox ไดปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อนําสารที่สกัดจาก

เปลือกสมมาใชแทนสารละลายที่เปนพิษ 

บันไดขั้นที่สอง: การสรางชุมชนนาอยูและสังคมเขมแข็ง 

ปจจุบันหลายองคกรโดยเฉพาะองคกรธุรกิจขนาดใหญที่ไดกาวขามผาน

บันไดขั้นแรก ซึ่งเปนการพัฒนาตัวเองใหเปนองคกรที่อยูรวมกับชุมชนและ

ส่ิงแวดลอมไดอยางสอดคลองกลมกลืน โดยไมกอใหเกิดผลเสียตอชุมชนและ

สังคมแลว ในขณะเดียวกันองคกรเหลานี้ก็ไดมองออกไปสูภายนอกและ

ประสานเชื่อมโยงองคกรเขาสูชุมชนและสังคม ซึง่เปนบทบาทที่สําคัญของภาค

ธุรกิจในการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน บนพื้นฐานแนวคิด

ที่วาธุรกิจนั้นเปนสวนหนึ่งของสงัคมที่ไมสามารถแยกออกจากกันได  หาก

เปรียบองคกรธุรกิจเปนเหมือนเรือ ชุมชนและสังคมในฐานะของผูบริโภคนั้น

เปรียบเสมือนกับน้ําที่ชวยพยุงเรือน่ันเอง ถาไมมีน้ําชวยหนุนสง เรือก็ไม

สามารถแลนไปได ดงัน้ัน การสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและสังคมจึงไม

เพียงแตสงผลดีเพียงการคืนกําไรใหกับสังคมเทานั้น การดําเนินการดังกลาวยัง

เปนการสรางความเขมแข็งขององคกรธุรกิจอยางยั่งยืนในระยะยาวดวย  

การพัฒนาชุมชนและการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสังคม ซึ่ง

นับเปนการดําเนินงานที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของการเกื้อกูลซึ่งกันและกนั

ระหวางภาคธุรกิจและสังคม เพื่อใหสามารถอยูการอยูรวมกันไดอยางสมดุล

และยั่งยืน ซึ่งองคกรธุรกิจหลายแหงไดแสดงความมุงมั่นในการเปนสวนหนึ่งใน
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การสงเสริมสังคมในหลายรูปแบบ ทั้งการสรางศักยภาพชุมชนในการมีสวนรวม

ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การสรางเสริมจิตสํานึกดาน

ส่ิงแวดลอมและพลังงาน หรือการพัฒนาเยาวชนซึ่งจะเปนกําลังสําคัญของชาติ

ตอไป เปนตน ส่ิงเหลานี้ลวนแตเปนตัวอยางที่นาชื่นชม เนื่องจากไมใชเพยีงแต

เปนกิจกรรมที่เปนประโยชนตอส่ิงแวดลอม แตเปนกิจกรรมที่สงเสริมการสราง

ศักยภาพใหกับชุมชน ซึง่จะเปนพื้นฐานใหเกิดความยั่งยืนในระยะยาว ตัวอยาง

ที่ดีในการทํากิจกรรมเพื่อสงเสริมสังคมนั้น ขอยกตัวอยางเชน  

• โครงการลูกโลกสีเขียวของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ซึ่ง

สนับสนุนและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนในการ

ดูแลอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหคงอยูอยางยั่งยืน  

• กิจกรรมเพิ่มผลผลิตการประมงในลําน้ํามูลของการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย   

• กิจกรรมดูนกของบริษัทบางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  

• โครงการกองทุนส่ิงแวดลอมของกลุมบริษัทโตโยตา 

• โครงการอนุรักษปาชายเลนของบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจ

และผลิต จํากัด เปนตน 

กิจกรรมดังกลาวนั้นเปนตัวอยางบางสวนที่แสดงใหเห็นถึงศักยภาพของ

องคกรธุรกิจไทย ในการสรางสรรคและบูรณาการคุณคาขององคกรเขาสูบริบท

ของการเกื้อกูลสังคมไดเปนอยางดี ทั้งน้ี หนังสือ "การสรางสังคมนาอยู =>  
กับการทําธุรกิจกับสิ่งแวดลอม: ผูบริหารไทยใสใจชุมชนและสิ่งแวดลอม" ที่อยู

ในมือของทานในขณะนี้นั้น เปนหนังสือที่ไดรวบรวมกรณีศึกษาขององคกร

ตางๆ ที่ดําเนินการตามหลักการของธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอสังคมที่

ประสบความสําเร็จที่อาจจุดประกายการดําเนินงานดังกลาวใหแพรหลายไดมาก

ยิ่งขึ้นตอไป 
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บันไดขั้นที่สาม: การใชสื่อสรางสรรคเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม 

นอกจากการดําเนินงานทั้งการปรับปรุงองคกรและการเชื่อมโยงเขาสู

ชุมชนแลว ในการใชส่ือโฆษณาประชาสัมพันธนั้นก็เปนเครื่องมือที่สําคัญในการ

ส่ือสารจากองคกรไปสูสังคม ซึ่งไมเพียงแตเปนการเผยแพรขอมูลการ

ดําเนินงานขององคกรและแสดงเจตจํานงในการรับผิดชอบตอสังคมเทานั้น ยัง

สามารถใชเปนเครื่องมือในการกระตุนเตือนใหสังคมหันมาใหความสําคัญกับ

การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและรับผิดชอบตอสังคมใหมากขึน้ดวย เนื่องจากการ

ใชส่ือโฆษณาที่สรางสรรคสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกรนั้น นับเปนการ

บรรลุประโยชนทั้งสองทาง กลาวคือ สามารถเปนส่ือประชาสัมพันธเพื่อ

ตอบสนองเปาหมายในเชิงธุรกิจเพือ่สรางความนยิมในกลุมผูบริโภคและสราง

ความโดดเดนเหนือคูแขง แตเมื่อพิจารณาอีกมุมหนึ่ง เรายังเห็นไดวาส่ือโฆษณา

นั้นยังทําหนาที่เปนส่ือแหงการเรียนรูที่เขาถึงผูบริโภคไดอยางแพรหลายและมี

ประสิทธิภาพ เนื่องจากในปจจุบันเราอยูในยุคของขอมูลขาวสาร การบริโภคสื่อ

ตางๆ ไมวาจะเปนส่ือโทรทัศน หนังสือพิมพหรือวิทยุจึงเปนสวนหน่ึงที่ขาด

ไมไดในชีวิต 

ประจําวันของผูคนสวนใหญในสังคม ทําใหส่ือประชาสัมพันธมีศกัยภาพใน 

การสรางผลกระทบตอผูบริโภคอยางที่เราคาดไมถึง  

ดังน้ันการสรางสรรคส่ือประชาสัมพันธที่มีคุณภาพจึงเปนความ

รับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งส่ือสรางสรรคนั้นจะเปน

เสมือน 

การศึกษานอกโรงเรียนที่นําเสนอขอมูลและปลูกฝงแนวความคิดที่สงเสริม

ความรับผิดชอบตอสังคมไดอยางแนบเนียน ซึ่งผลที่ตามในระยะยาวคือ กลุม 

ผูบริโภคมีความตระหนักหรือมีจิตสาํนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมมากขึ้น 

รวมทั้งเยาวชนไทยที่จะเตบิโตเปนกําลังสําคัญของประเทศใหใช

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางรูคุณคา ซึ่งเราปฏิเสธไมไดเลยวา 

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมจะชวยขบัเคลื่อนใหสังคมตระหนักถึง
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ความรับผิดชอบตอสังคมของตน อันจะนาํไปสูการมีสวนรวมในการพัฒนาที่

ยั่งยืนของทกุภาคสวนไดตอไปในระยะยาว  

ทายสุดนี้ ผมอยากจะขอย้ําใหเราไมลืมจากบทเรียนของการพัฒนาที่

ผานมาวา การพัฒนานั้นไมไดหมายความถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต

เพียงอยางเดียว แตจะตองพัฒนาทัง้ในมิติเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม

อยางสมดุล คิดวาถึงเวลาแลวที่องคกรธุรกิจของไทยจะตองสรางบทบาทนําใน

การพัฒนาประเทศ รวมทั้งวางกตกิาแหงจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจบน

พื้นฐานของความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อพิสูจนวาการทําธุรกิจ

ที่เคารพในจริยธรรมนั้นเปนส่ิงที่เอื้อตอการพัฒนาที่ยั่งยืนอยางแทจริงในระยะ

ยาว ไมใชการทําธุรกิจเพียงฉาบฉวยที่เนนผลกําไรแตทํารายสังคม ซึ่งถาสังคม

อยูไมได ธุรกิจจะอยูไดอยางไร? 

อยางไรก็ตามการดําเนินการดังกลาวจะประสบความสําเร็จไดนั้น ตอง

อยูบนพื้นฐานของความมุงมั่นและตระหนักตอความรับผิดชอบขององคกรตอ

สังคมอยางแทจริง ซึ่งจะเปนพื้นฐานใหภาคธุรกิจสามารถแสดงศักยภาพในการ

ดําเนินงานที่รับผิดชอบตอสังคมไดอยางเหมาะสมและกอใหเกิดความเกื้อกูล

และสอดคลองเปนอันหนึ่งอันเดียวกันระหวางธุรกิจกับชุมชนและสังคม ซึ่งจะ

เปนสวนหน่ึงที่จะสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป 

ขอบคุณครับ 
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