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วัตถุประสงคในการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาความจริงจังของการดําเนินความรับผิดชอบตอ
สังคมของ บมจ. ปตท ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม เนื่องจากมองวาปตท.มีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจไทย
เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจพลังงานขนาดใหญของประเทศและเนื้องานคาบเกี่ยวกับการทําลาย
สิ่งแวดลอมอยางมาก ดังนั้นจากปญหาสิ่งแวดลอมกําลังเปนวาระสําคัญของสังคมโลกในปจจุบัน
ดั ง นั้ น ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมที่ ป ตท.ดํ า เนิ น การขึ้ น มาจึ ง มี ข อ สมมติ ฐ านว า เกิ ด ขึ้ น เพื่ อ ตาม
แกปญหาที่ไดกอขึ้น สรางภาพลักษณที่ดีตอองคกร และหวังผลกําไรตอเนื่องตามเปาหมายของ
ธุรกิจโดยทั่วไป ไมไดเกิดจากความสมัครใจที่ตองการดูแลสังคมสิ่งแวดลอมใหอยูรอดรวมกัน เพือ่
นําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
การวิจัยชิ้นนี้ศึกษาจากเอกสารและบทสัมภาษณพนักงานของปตท. ถึงการขับเคลื่อนแผน
ความรับผิดชอบตอสังคมของ ปตท. ตั้งแตเริ่มดําเนินงานจนถึงปจจุบันวาแตละกิจกรรมของความ
รับผิดชอบตอสังคมไดดําเนินการจนสงผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืนตอผูมีสวนไดเสียของบริษัท
ตั้งแตพนักงาน คูคา ลูกคา ผูถือหุน สังคมและประเทศชาติ ขณะเดียวกันก็ไดสัมภาษณนักวิชาการ
ดานสิ่งแวดลอม ชาวบาน นักอนุรักษในพื้นที่ที่มีปญหากับปตท. ถึงกิจกรรมความรับผิดชอบที่
ปตท.ไดดําเนินการนั้น วาสงผลอยางไร
ผลการศึกษาพบวาปตท.ดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อแกปญหาจากการ
ดําเนินธุรกิจของปตท.มากกวาดูแลรักษาสิ่งแวดลอมอยางเต็มใจ โดยพิจารณาจากเกณฑการจัดทํา
โครงการความรับผิดชอบตอสังคมของปตท. จะเริ่มจากการพิจารณาปญหาที่ปตท.ไดกอไว จากนั้น
จึงมีโครงการตางๆลงไปตามแกปญหาเพื่อลดแรงตอตานของประชาชนในชุมชน หรือเพื่อสรางการ
ยอมรับจากสังคมภายนอก เมื่อเปนไปตามเปาหมายที่ปตท.ไดวางไว ผลสะทอนกลับมาก็คือการ
เพิ่มความมั่งคั่งใหกับปตท.เอง ซึ่งไมใชการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
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This dissertation is an attempt to study the effort of Thailand’s leading enterprise, PTT
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energy entrepreneur, the business activities of PTT greatly involves environmental pollution.
Variety of its environmentally-friendly projects are initiated in order to improve the corporate
public image compensating for the damages it causes, as well as to show its vision as part of the
global effort in environmental protection. Consequently, PTT’s policy changes are not aimed for
sustainable development, but rather the benefits gain for the corporate.
This study is based upon document as well as interviews of PTT employees regarding the
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กิตติกรรมประกาศ
ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย แล ดิลกวิทยรัตน ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ
เปนอยางสูง ที่ไดกรุณาสละเวลาอันมีคา ใหความรู คําแนะนํา และขอคิดเห็นในการการศึกษา ซึ่ง
ล ว นแล ว แต มี ป ระโยชน และมี คุ ณ ค า ต อ งานวิ ท ยานิ พ นธ ฉ บั บ นี้ เ ป น อย า งมาก จนทํ า ให ง าน
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จสมบูรณลุลวงไปดวยดี นอกจากนี้ผูเขียนขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย
ดร. สมภพ มานะรังสรรค รองศาสตราจารย ดร.จิรากรณ คชเสนี และ ดร.สักกรินทร นิยมศิลป
ที่กรุณารับเปนประธาน และกรรมการสอบวิทยานิพนธ
ขอขอบคุณอาจารยทุกทาน ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู รวมถึงสรางมุมมอง ความคิด
และเปดโลกทัศนใหกับผูเขียนเปนอยางดียิ่ง รวมถึงเจาหนาที่คณะทุกทานที่คอยดูแลแจงขาวสาร
ตลอดระยะเวลาที่ผูเขียนศึกษา ในหลักสูตรเศรษฐศาสตรการเมือง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ขอขอบพระคุณคุณแม คุณยา และคุณอา ที่สนับสนุนสงเสริมใหผูเขียนไดรับการศึกษาใน
ครั้งนี้ และตลอดมา รวมถึงพี่ๆ และเพื่อนๆ สาขาเศรษฐศาสตรการเมือง รุน 6 ที่ใหความชวยเหลือ
ทั้งขอมูลในการศึกษาวิทยานิพนธ และใหกําลังใจแกผูเขียนเสมอมา ที่สําคัญขอขอบคุณเพื่อน
โรงเรี ย นพั ท ลุ ง เพื่ อ นที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร และเพื่ อ นร ว มงานในห อ งนั ก ข า ว
กระทรวงการคลัง นั กขาวศาลาว าการกรุงเทพฯ อีก ทั้ง เพื่ อนร วมงานที่ห นั งสื อพิ มพข าวสด ที่
ชวยเหลือทุกอยางตามการรองขอ ทั้งยังเปนกําลังใจใหสม่ําเสมอ
คุณคา และผลประโยชนที่เกิดจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ขออุทิศแดบิดาผูจากไป มารดาที่
ตามใจลูกเสมอ และรองศาสตราจารย แล ดิลกวิทยรัตน ที่ตามงานและใหกําลังใจผูเขียนเสมอ แต
หากมีขอผิดพลาดประการใด ผูเขียนขอรับไวแตเพียงผูเดียว
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บทที่ 1
บทนํา
1.บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา
กระแสโลกในเรื่ อ งความรั บ ผิด ชอบต อสั ง คมขององค ก รธุ รกิ จ (Corporate
social
Responsibility, CSR) เริ่มมีความชัดเจนขึ้นตั้งแตป ค.ศ.1999 เมื่อนาย Kofi Annan เลขาธิการ
องคการสหประชาชาติ ไดเรียกรองใหองคกรธุรกิจในทุกประเทศแสดงความเห็นพลเมืองที่ดีของ
โลก โดยเสนอบัญญัติ 9 ประการสําหรับธุรกิจ (The UN Global Compact ) ซึ่งแบงเปน 3 หมวด
หลัก คือ ใหคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน แรงงาน และสิ่งแวดลอมในการทําธุรกิจดวย ในการประชุม
World Economic Forum โดยสหประชาชาติไดมีการผลักดันและประกาศเรื่องนี้เปนทางการในป
ค.ศ.2000 และในปเดียวกันนั่นเององคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ
OECD (Organization For Economic Co-operation and Development) ซึ่งไดแกองคกรของที่
ประเทศร่ํารวยที่สุดของโลกไดออกแนวปฏิบัติสําหรับบรรษัทขามชาติ (Guidelines for MNE’s –
revision 2000) โดยเสนอแนะใหบรรษัทขามชาติมี CSR และยังเสนอใหบรรษัทขามชาติติดตอ
คาขายกับคูคาทั่วโลกเฉพาะที่มี CSR (ศิริชัย สาครรัตนกุล, 2548) องคกรตางๆ นั้นกําลังปรับเปลี่ยน
รูปแบบการทําธุรกิจครั้งใหญเปนรูปแบบธุรกิจที่ตองสามารถเติบโตไดทางพาณิชยอยางมีความ
รับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียทางธุรกิจ การไมมี CSR จะกลายเปนสิ่งที่สรางปญหาใหญใหกับ
องคกร ไมสามารถคาขายกับบรรษัทขามชาติหรือถูกตอตานจากผูบริโภค นั่นคือ ถาธุรกิจใดสราง
มลภาวะใหกับสิ่งแวดลอม ใชแรงงานเด็ก มีปญหากับชุมชน และอื่นๆ ก็จะมีปญหาการทํามาคาขาย
กับผูอื่นโดยเฉพาะประเทศ OECD
หากมองถึงการขับเคลื่อนของ CSR ในเอเชียประมวลไดวา CSR เกิดจากผลกระทบที่ธุรกิจ
มีตอสิ่งแวดลอมและชุมชนมีมากขึ้น อันเปนผลจากการขยายตัวของพลเมืองและภาคอุตสาหกรรม
ประกอบกับความกาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทําใหลูกคาสามารถเรียกรองมาตรฐานความ
ตองการที่จะเห็นการผลิตของอุตสาหกรรมที่ไมทําลายสิ่งแวดลอมไดงายและรวดเร็ว ในเวลา
เดียวกันรัฐบาลออกกฎหมายเพื่อควบคุมเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงคนในเอเชียมีการศึกษามากขึ้นและ
เริ่มมองเห็นถึงจิตสํานึกที่บริษัทพึงมีตอสังคม
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สําหรับในประเทศไทยมีการนําแนวความคิด CSR และการกําหนดมาตรฐาน ISO ในดาน
ตางๆ มาประยุกตใชในภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบกับแนวคิดที่มีอยูดั้งเดิม คือ การชวยเหลือ
แบงปนและการทําบุญใหทาน จึงไดมีกลุมธุรกิจและองคกรตางๆ รวมกัน ผลักดันแนวคิด CSR ให
เกิดขึ้นในสังคมไทยอยางเปนรูปธรรม มีการจัดตั้งเครือขายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม (Social
Venture Network Asia (Thailand)) สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility
Institute: CSRI)
ปจจุบันอาจกลาวไดวา ความรับผิดชอบตอสังคมขององคการธุรกิจเปนประแสของโลก
องคกรทางธุรกิจและการคาตองการโฆษณาวาตนกําลังทําในสิ่งที่ดีที่ถูกตอง (Promoting what day
are doing right) เพื่อตองการความเชื่อมั่นและไววางใจ (Trust) จากสังคม ดังนั้นองคการระหวาง
ประเทศวาดวยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization หรือ ISO) ไดจัดทํา
ข อ เสนอการกํ า หนดมาตรฐานระหว า งประเทศในเรื่ อ งความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม (Social
Responsibility) เพื่อใหมีมาตรฐานสากลเกี่ยวกับกระบวนการ รูปแบบ ระบบการจัดการที่ดี
คํานึงถึงกฎระเบียบ หลักจริยธรรม สุขภาพ สิ่งแวดลอม ความปลอดภัย รวมทั้งการใชแรงงาน ฯลฯ
โดยเวี ย นข อ เสนอให ป ระเทศสมาชิ ก พิ จ ารณา พร อ มทั้ ง ให เ สนอผู เ ชี่ ย วชาญจากหน ว ยงานที่
เกี่ยวของเขารวมกําหนดมาตรฐานดังกลาวในระหวางป พ.ศ.2548 และตั้งเปาหมายใหเสร็จภายในป
พ.ศ. 2550 (ความเปนมาและความสําคัญของมาตรฐานสากลวาดวยความรับผิดชอบตอสังคม Social
Responsibility,2549) ทั้งนี้มีการประกาศขอตกลงของโลกแหงสหประชาชาติอยางเปนทางการเมื่อ
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2543 โดยมีหนวยงานตางๆ เขารวมเกือบ 3,000 แหง และในจํานวนนี้เปน
องคกรธุรกิจกวา 2,500 ราย จาก 90 ประเทศทั่วโลก สําหรับในประเทศไทยมีองคการธุรกิจจํานวน
18 แหง รวมถึงสภานายจางแหงประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดเขารวมใน
ขอตกลงดังกลาวดวย (ซีเอสอารกับขอตกลงโลก 10 ประการ, 2549) จากภาวการณดังกลาวไดแสดง
ใหเห็นแนวโนมการใหความสําคัญตอการดําเนินงานเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ
โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศที่พัฒนาแลวทั้งในแถบทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ และ เอเชีย บงชี้ถึง
ทิศทางสําคัญในการบริหาร การดําเนินงานขององคการธุรกิจบนหลักการความรับผิดชอบตอสังคม
ที่แพรขยายและเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางในนานาประเทศ รวมทั้งประเทศไทย
สําหรับประเทศไทยไดเขารวมประชาคมโลกความรับผิดชอบตอสังคมขององคการธุรกิจ
ไมถึง 10 ป โดย ส.ศิวลักษ หรือ คุณสุลักษณ ศิวรักษ ไดรวมกับเครือขาย เอสวีเอ็น หรือ Social
Venture Network (SVN) ซึ่งเปนเครือขายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม และไดกอตั้งเปน SVN
Asia (Thailand) พรอมกับจัดใหมีการมอบรางวัล SVN Award สําหรับเครือขายธุรกิจเพื่อสังคมและ
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สิ่ง แวดล อ มโดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ สนั บ สนุน และเชิด ชู อ งค ก ารที่ ทํ า งาน และดํ า เนิ น การโดย
คํานึงถึงสังคมและสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคการ
นอกจากนี้ในประเทศไทยยังมีการกอตั้งสถาบันสิ่งแวดลอมไทย (Thailand Business
Council for Sustainable Development: TBCSD) ขึ้นเพื่อดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม
ขององคกรธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนหรือนําความรูมาแบงปนใน
หมูสมาชิก TBCSD และผูที่มีสวนเกี่ยวของกับภายนอก เพื่อประโยชนในการนําไปประยุกตใช และ
สงเสริมให เกิ ดกระบวนการจั ดการความรู และรักษาองคความรูด านความรับผิดชอบตอสังคม
องคกรธุรกิจทั้งที่เปนเชิงประจักษ (Explicit) และเชิงนัยยะ (Tacit) ใหอยูกับองคกร สมาชิกของ
TBCSD ซึ่งเปนบริษัทนํารองมีจํานวน 7 บริษัท ประกอบดวย บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) บริษัท
ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน) บริษัท ไทยน้ําทิพย จํากัด การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย บริษัท
บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) บริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท ปูนซีเมนตไทย
จํากัด (มหาชน)
กระแสการตอบรับขององคกรธุรกิจในประเทศไทยเกี่ยวกับหลักการความรับผิดชอบตอ
สังคม มีความชัดเจนและกําลังแพรขยายไปเปนที่ยอมรับมากขึ้นตามลําดับ โดยเฉพาะบริษัทที่
ดําเนินธุรกิจดานพลังงานซึ่งมีสวนใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมหาศาลและฟุมเฟอย เชน บริษัท
ปตท. จํ า กั ด (มหาชน) ซึ่ง เป น องคก รธุ รกิ จ พลั ง งานระดับ ชาติ ก็ พ บวา ได ขยายกิ จ กรรมความ
รับผิดชอบตอสังคมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เชนกัน
ปตท. ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปาหมายหลักไมได
แตกตางไปจากบริษัทจดทะเบียนอื่น นั่นคือหวังผลกําไรสูงสุด ซึ่งกิจกรรมความรับผิดชอบตอ
สังคมของปตท. ที่เกิดขึ้นเปนความตั้งใจหลักของผูนําองคกร บุคลากรและพนักงานในองคกรที่
ตองการรับผิดชอบสังคมอยางจริงใจไมหวังผลตอบแทนตามแนวคิดหลักของความรับผิดชอบตอ
สังคมโดยทั่วไป ซึ่งพบวาในชวงแรกกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของปตท.จะเปนกิจกรรม
บริจาคเพื่อการกุศลเสียเปนสวนมาก และหลังการแปรรูปเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยแลวก็ไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม และมีการ
พัฒนารูปแบบในมิติใหม โดย ปรากฏออกมาในรูปแบบตางๆ เชน สนับสนุนทุนการศึกษา “ทุน
จุฬาฯดุษฎีภิพรรธน” “โครงการกอสรางอาคารเรียนและอาคารหองสมุดปตท.พลังไทยเพื่อไทย”
“โครงการปนน้ําใจสูชุมชน” “โครงการแกปญหาเรงดวนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ” “โครงการ
ปตท. 5 ส สูโรงเรียน” “ปตท.รวมใจสูภัยหนาว” “โครงการขับขี่ปลอดภัย รักวินัยจราจรกับ ปตท.”
“โครงการสนับสนุนการแกไขปญหาจราจร” “หรือการนํางบประมาณสนับสนุนกองทุนพัฒนาการ
กีฬาแหงชาติ สนับสนุนการจัดการแขงขันเทนนิสเยาวชนและอาชีพระดับโลกในประเทศไทย
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สนับสนุนการแขงขันขอนแกนมาราธอนนานาชาติ สนับสนุนการจัดงานกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้ง
ที่ 24 และสนับสนุนการอนุรักษประเพณีตีกองปูจา เขลางคนคร รวมกับชาวลําปาง” และ “โครงการ
สรางประโยชนใหชุมชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต”
แต ทั้ ง นี้ จ ากการที่ ป ตท.ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ด า นพลั ง งาน ซึ่ ง เป น ธุ ร กิ จ หลั ก ของปตท.ได นํ า
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ใ ช แ ล ว หมดสิ้ น ไป ทั้งก า ซธรรมชาติ แ ละน้ํ ามัน ซึ่งป จ จุบั น เข าสู ภ าวะที่
ทรัพยากรธรรมชาติดังกลาวเขาขั้นวิกฤตแลว จึงตองสรางกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมที่
เกี่ยวของกับการใชทรัพยากรธรรมชาติเพื่อใหทรัพยากรธรรมชาติมีใชยาวนานยั่งยืนตอไป อยาง
“โครงการรักษปา สรางคน ๘๔ ตําบล วิถีพอเพียง” “โครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ” “โครงการสรางสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ มาบตาพุด” “โครงการ
ระยองเมืองสีเขียว” “การสนับสนุนมูลนิธิกองทุนเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมชุมชนเมืองมาบ
ตาพุด และบานฉาง จังหวัดระยอง” “การสนับสนุนการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วิทยาเขตโปง
สลอด มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี ” “โครงการรางวั ล ลู ก โลกสี เ ขี ย ว” “โครงการทองผาภู มิ
ตะวันตก” “โครงการจัดการทรัพยากรชีวภาพชายฝงทะเลถึงยอดเขา พื้นที่หาดขนอม-เขานัน”
“โครงการค ายเยาวชน ปตท.อนุ รั ก ษ ท ะเลไทย” “โครงการ ปตท.ร ว มสานฝ น นั ก ประดิ ษ ฐ ใ ช
พลังงานอยางยั่งยืน” “สนับสนุนมูลนิธิกองทุนระยองเขมแข็ง”
เมื่อพิจ ารณาอี ก ดา นก็พบวา แรงกดดั นจากกฎระเบียบทางการค าของโลก ผ านองค ก ร
ระหวางประเทศที่มีอํานาจตอระบบธุรกิจก็อาจเปนแรงกดดันใหปตท.ซึ่งมีเปาหมายจะเปนธุรกิจ
ขามชาติดานพลังงาน ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขขององคกรระหวางประเทศที่มักจะปรากฏออกมาใน
แนวทางปกปองและอนุรักษสิ่งแวดลอม การจะเขารวมลงทุนในธุรกิจใดๆของบรรษัทขามชาติหรือ
การจะใหบรรษัทขามชาติรวมถึงนักลงทุนอื่นๆในตลาดหุนสนใจลงทุนในปตท. จึงจะตองการันตี
ด ว ยรางวั ล ทางสิ่ ง แวดล อ มและความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมด า นอื่ น ๆ ที่ สํ า คั ญ ป จ จุ บั น ในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยก็มีนโยบายดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเปนแรงจูงใจหลักใหบริษัท
จดทะเบียนตองดําเนินการตามนโยบายดังกลาว
อยางไรก็ตามไมวา ปตท.จะมีแรงจูงใจเพื่อทํากิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมใด ปตท.ก็
มีรางวัลที่ตอบแทนสิ่งที่ทําลงไปจํานวนมาก โดยในป 2550 มีรางวัลระดับประเทศ จาก 11 สถาบัน
จํานวน 16 รางวัล โดยรางวัลที่ปตท.ไดรับการชื่นชมมากจากกระทรวงการคลังคือรางวัล
รัฐวิสาหกิจดีเดนประจําป เรียกรางวัลการดําเนินการเพื่อสังคมสิ่งแวดลอมดีเดน นอกจากนี้ยังมี
รางวัลระดับนานาชาติจาก 6 สถาบันอีก 12 รางวัล
ที่ผานมาตองยอมรับวาภาพลักษณของปตท.เปนภาพลบในสายตาของสังคมมาตั้งแตป
2539 จากโครงการวางทอกาซไทย-พมา ผานพื้นที่ปาตนน้ําในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งไดเขาไปทําลาย
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ปาตนน้ําจนนํามาซึ่งการตอตานเรียกรองจากกลุมชาวบานในพื้นที่และผูสนับสนุนอีกมากมายให
ปตท.หยุดโครงการเพราะเปนโครงการที่ชาวบานไมมีสวนรวมรูเห็นและสรางความเดือดรอนอยาง
มากและมีการตอตานสินคาของปตท.ดวย แตที่สุดปตท.ก็ดําเนินโครงการนี้จนสําเร็จ ตอมาใน
เหตุการณครั้งใหมในพื้นที่ตําบลตลิ่งชัน อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในปลายป 2541 ตอถึงป 2542
เหมือนไดยอนกลับมาดูภาพซ้ําของเหตุการณทอกาซไทย-พมา เพราะ ปตท.ไดผุดโครงการกอสราง
ทอกาซจากพื้นที่พัฒนารวม หรือ Joint Development Area: JDA จากอาวไทย และโครงการโรง
แยกกาซในพื้นที่อําเภอจะนะ โดยไมไดบอกกลาวชาวบานในพื้นที่อีกครั้ง จนเปนเหตุใหเกิดการ
ตอสูกันระหวางผูตอตานทอกาซและตํารวจในพื้นที่ที่เขาไปอารักขากลุมสนับสนุนใหเกิดการสราง
ท อ ก า ซ ทั้ ง สองเหตุ ก ารณ ปตท.ถู ก มองว า เป น ผู ทํ า ลายสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและไม ส นใจชุ ม ชน
สิ่งแวดลอมของชาติ
จากเหตุการณเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2549 เมื่อมูลนิธิเพื่อผูบริโภคและพวกรวม 5 คน ไดยื่น
ฟ อ งคณะรั ฐ มนตรี แ ละปตท.เป น จํ า เลย ต อ ศาลปกครองสู ง สุ ด ขอให มี คํ า สั่ ง เพิ ก ถอนพระราช
กฤษฎีกาที่ตราขึ้นภายใตพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 ในกระบวนการแปลงสภาพจาก
การปโตรเลียมแหงประเทศไทยเปนบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) และที่สุดเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม
2550 ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษาสรุปสาระสําคัญไดวา แมจะไมยกเลิกการแปรรูปของ
ปตท.แตทรัพยสินสวนที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดินและสิทธิในการใชที่ดินเพื่อวางระบบการ
ขนสงปโตรเลียมทางทอตองโอนกลับคืนใหแผนดิน รวมทั้งใหแยกอํานาจและสิทธิในสวนที่เปน
อํานาจมหาชนของรัฐออกจากอํานาจและสิทธิของปตท. คําตัดสินดังกลาวแสดงใหเห็นวาที่ผานมา
ปตท.ซึ่งผานการแปรรูปจากรัฐวิสาหกิจของรัฐเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลว ไดใช
ทรัพยากรของแผนดินไปเพื่อผลประโยชนของบริษัทโดยไมคํานึงถึงผลประโยชนของแผนดิน หาก
ไมมีการโตแยงทวงถาม ปตท.จะยอมคืนทรัพยเหลานั้นหรือไม
ดังนั้น CSR ที่ปตท.ดําเนินการขึ้นมา จึงสามารถปกปดความคลางแคลงใจหรือปญหาที่
ปตท.สรางขึ้นมาไดหรือไม การโหมโฆษณาถึงกิจกรรม CSR สามารถสรางภาพลักษณผูอนุรักษ
และดูแ ลสิ่ง แวดล อ มของชาติ ไ ด ดี ห รือ ไม จึ ง เป น ประเด็ น ที่ น าศึ ก ษาว า เหตุผ ลใดจะมี น้ํ าหนั ก
มากกวากัน
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
ศึกษาวิวัฒนาการความเปนมาของความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ
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ศึกษาหลักเกณฑการทํากิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของปตท.เพื่อดูวาใหความสําคัญ
และสงผลกระทบตอชุมชน สิ่งแวดลอมจริง
1.3 ขอบเขตของการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษา ความรับผิดชอบตอสังคมของ บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) ที่
เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม โดยจะเลือกศึกษาหลักใน 6 โครงการ ซึ่ง ปตท.ใชเรียกทั้ง 6 โครงการนี้วา
พลังที่ยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดลอม...สรางโลก ประกอบดวย
1.โครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสทรง
ครองราชย เปนปที่ 50 จํานวน 1 ลานไร
2.สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง
3.ศูนยศึกษาเรียนรูระบบนิเวศปาชายเลนสิรินาถราชินี ณ พื้นที่ แปลงปลูกปาถาวรเฉลิม
พระเกียรติฯ FPT 29 และ FPT /29/3 ตําบลปากน้ําปราณ อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ
4.โครงการรักษปา สรางคน ๘๔ ตําบล วิถีพอเพียง นอมนําแนวพระราชดําริ “วิถีพอเพียง”
บูรณาการรวมกับชุมชนถายทอดองคความรูดานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนํามาสูกระบวนการพัฒนา
ชุมชนจากภายในสูภายนอก
5.โครงการหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
6. โครงการวิจัยดานความหลากหลายทางชีวภาพ
1.4 คําจํากัดความที่ใชในการศึกษา
ผูวิจัยกําหนดนิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการศึกษามีดังนี้
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ หมายถึง การดําเนินธุรกิจภายใตหลักจริยธรรม
และการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ควบคู ไ ปกั บ การให ค วามสํ า คั ญ กั บ การดู แ ลรั ก ษาสั ง คมและ
สิ่งแวดลอม เพื่อนําไปสูการพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืนขององคกร ซึ่งแสดงถึงวา องคกรธุรกิจตองทํา
กิจกรรมนี้อยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาสภาพเศรษฐกิจและคุณภาพในการดํารงชีวิตของผูมีสวนไดเสีย
ที่มีทั้งผูถือหุน นักลงทุน ลูกจาง คูคา ลูกคา ชุมชนที่ธุรกิจนั่นตั้งอยู สังคม และสิ่งแวดลอมโดยรวม
ทั้งหมด
ปตท. หมายถึง บมจ. ปตท.
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การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น หมายถึ ง การพั ฒ นาที่ส ามารถตอบสนองความต อ งการของคนยุ ค
ปจจุบันได โดยไมทําใหความตองการของคนรุนหลังตองดอยลงไป เปนการพัฒนาที่คํานึงถึงความ
เป น องค ร วมของทุ ก ๆด า นอย า งสมดุ ล บนพื้ น ฐานของทรั พ ยากรธรรมชาติ ภู มิ ป ญ ญา และ
วัฒนธรรมของไทย ดวยการมีสวนรวมของประชาชนทุกกลุม ดวยความเอื้ออาทร เคารพซึ่งกันและ
กัน เพื่อความสามารถในการพึ่งตนเอง และคุณภาพชีวิตที่ดีอยางเทาเทียม
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.เพื่ อ ได รั บ ทราบแนวทางการแยกแยะการประชาสั ม พั น ธ เ ชิ ง จิ ต วิ ท ยามวลชนเพื่ อ
ผลประโยชนเอกชนออกจากกิจกรรมเชิงสังคมเพื่อประโยชนสวนรวม
2.เพื่อเปนพื้นฐานที่ดีในการทําความเขาใจความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ เพื่อ
มุงสูการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืนตอไป
1.6 วิธีการศึกษา
สวนที่ 1 การศึกษาวิจัยเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ: ศึกษากรณีความ
รับผิดชอบตอสังคมของปตท.นี้ เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยจะดําเนิน
การศึกษาดังนี้
1. ใชวิธีการวิจัยเอกสาร (documentary review) เปนหลัก โดยรวบรวมจากเอกสารที่เปน
แนวคิดทฤษฎี เอกสารดานนโยบายการทําธุรกิจ ขอมูลเชิงสถิติที่เปนทางการเกี่ยวกับการลงทุนและ
ด า นอื่ น ๆ เอกสารประชาสั ม พั น ธ แผนปฏิ บั ติ ก าร รายงานประจํ า ป ข องปตท. และข า วจาก
หนังสือพิมพ
2.ใชขอมูลจากวิทยานิพนธ บทความวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบตอ
สังคมขององคกรธุรกิจเพื่อแสดงถึงวิวัฒนาการของกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร
ธุรกิจ ขาวจากหนังสือพิมพ รวมถึงการสัมภาษณบุคคลที่เปนผูดําเนินนโยบาย CSR ของปตท.
3.การเก็บขอมูลเฉพาะเจาะจงในบางประเด็นที่จําเปน จะใชวิธีการสัมภาษณ แบบเจาะลึก
(In-depth Interview) โดยจะสัมภาษณเจาหนาที่ของ บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) นักวิชาการ
สิ่งแวดลอม ชาวบาน นักอนุรักษในพื้นที่
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สวนที่ 2 งานวิจัยชิ้นนี้จะดําเนินไปในรูปแบบของการบรรยายเชิงพรรณนา และวิเคราะห
ขอมูลและศึกษาผลกระทบในระดับมหภาค และวิเคราะห สังเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูล
และทฤษฎีเพื่อสรางภาพสะทอนทางทฤษฏี และเพื่อใหเกิดองคความรูใหม
1.7 ขอจํากัดในการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้มีขอจํากัดในการเลือกตัวอยางสําหรับโครงการความรับผิดชอบตอ
สังคมของปตท. เนื่องจากไมสะทอนลักษณะรวมของโครงการความรับผิดชอบตอสังคมทั้งหมด
ของปตท. เปนการดึงมาเฉพาะโครงการที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมเทานั้น เนื่องจากปตท.เปนบริษัท
พลังงานที่ใชทรัพยากรธรรมชาติมหาศาลซึ่งไดทําลายสิ่งแวดลอมโดยตรง

บทที่ 2
กรอบแนวคิดและงานวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2. กรอบแนวคิดและงานวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดและทฤษฎี
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําแนวคิดทฤษฏีตางๆ มาใชในการศึกษา ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ (CSR: Corporate Social
Responsibility)
1.1 ความเปนมาของ CSR
จุดเริ่มตนของ CSR ไมสามารถระบุถึงปที่กําเนิดไดอยางชัดเจน และอาจไมไดเริ่มจากการ
ใช คํ า ว า ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม แต ห ากมองย อ นกลั บ ไปประมาณ 200 กว า ป ก อ นนี้ ใน
ตางประเทศ เมื่อบริษัท อีสท อินเดียในประเทศอังกฤษ ถูกคว่ําบาตรจากประชาชนในประเทศ
เนื่องจากพบวาบริษัทใชแรงงานทาสจึงทําใหบริษัทจําเปนตองหันมาใสใจกับสวัสดิการแรงงาน
และสิทธิมนุษยชนมากขึ้น หรือในป พ.ศ. 2527 บริษัท เนสทเล ผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑนม ได
ออกกิจกรรมรณรงคใหเด็กทารกดื่มนม เนสทเล แทนนมแม กอใหเกิดความไมพอใจอยางมากตอ
ประชาชน จนคว่ําบาตรสินคาของเนสทเล ซึ่งเปนครั้งแรกที่ประชาชนรวมตัวกันเปนจํานวนมาก
เพื่อบีบใหองคกรขนาดใหญอยางเนสทเลเปลี่ยนนโยบายแลวไดรับผลดี จึงอาจสรุปไดวาความ
รับผิดชอบตอสังคมที่เกิดขึ้นดังกลาวเกิดจากกระแสเรียกรองของประชาชนเปนหลัก ไมไดเกิดจาก
เจตนารมณที่ดีขององคกรธุรกิจ ที่ตองรอใหเกิดปญหาจึงตามแกดวย CSR
แตตอมาแนวทางการลงทุนทางธุรกิจเพื่อสังคมแนวใหม หรือ Social Responsibility
Investment ก็เริ่มปรากฏขึ้น ในราวป พ.ศ. 2471 มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อไปลงทุนในบริษัทที่มีความ
รับผิดชอบตอสังคมโดยมีขอบเขตกวางขวาง ทั้งในเรื่องสิทธิมนุษยชน แรงงาน สวัสดิการของคน
และสัตว ธุรกิจที่หวงใยชุมชน สังคม สิ่งแวดลอม และธุรกิจที่ไมเกี่ยวของกับอบายมุขทั้งสุรา นารี
และยาเสพติด ซึ่งกลุมธุรกิจเหลานี้มีอัตราเติบโตสูงมากในชวงป 2542-2544 โดยขยายตัวสูงถึง
36% มีมูลคาการลงทุนในสหรัฐอเมริกามากถึง 17.9 พันลานเหรียญสหรัฐ สําหรับ CSR ทางดาน
สิ่งแวดลอมจะชัดเจนในชวงที่ผลพวงจากการใช ดีดีที ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาเปนผูผลิตและ
สงออก โดยสรางผลกระทบมหาศาลตอระบบนิเวศ กลาวคือการใชดีดีทีทําใหสภาพแวดลอม
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ปนเป อ นสารพิ ษ จึ ง นํ า ไปสู ก ารเรี ย กร อ งด า นสิ่ ง แวดล อ ม เกิ ด การประชุ ม เพื่ อ มุ ง แก ป ญ หา
สิ่งแวดลอม มีการกอตั้งองคกรระหวางประเทศ อาทิ UNEP: United Nation Environment Program
ขึ้นเฉพาะเพื่อดูแลสิ่งแวดลอมในภาคตางๆรวมถึงภาคธุรกิจ
ป พ.ศ.2483 (ค.ศ.1940) ศาสตราจารย Theodor Kreps จาก Stanford Business School ได
กลาวถึงการทํารายงานเพื่อแสดงถึงการกระทําที่มีความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรในชื่อวา
“Social Audit” ตอมาในปพ.ศ.2496 (ค.ศ.1953) Howard Bowen ไดตีพิมพหนังสือชื่อ Social
Responsibilities of the Businessman ซึ่ง Carroll (1999) ไดกลาวยกยอง Howard Bowen ไววาเปน
“บิดาแหง CSR” แนวคิดเรื่อง CSR ก็ยังไมเปนที่แพรหลาย จนกระทั่งปพ.ศ.2503(ค.ศ.1960)
แนวคิดนี้ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยมีหลายๆ แนวคิดและทฤษฎีเขามาประยุกตรวมดวย
เชน Legitimacy Theory, แนวคิด Social Contract และ Public Responsibility, Stakeholder Theory,
Business Ethics และ Corporate Citizenship ซึ่งถือเปนการกอรางทางความคิดของ CSR ที่คอนขาง
ชัดเจน และพัฒนามาจนถึงปจจุบัน และมีความเปนสหวิทยาการ (Interdisciplinary) อยางคอนขาง
สมบูรณโดยพบวา ในชวงป พ.ศ.2515 (ค.ศ.1972) จากการประชุม UN Conference on the Human
Environment ที่ กรุงสตอกโฮม (Stockholm) ประเทศสวีเดน จนนํามาสู “Stockholm Declaration on
the Human Environment” ซึ่งเปนที่มาของการกอตั้ง UNEP นั่นเอง
ตอมาในป พ.ศ.2519 (ค.ศ.1976) องคกรเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ
OECD – Organization for Economic Cooperation and Development ซึ่งเปนองคกรระหวาง
ประเทศของกลุมประเทศพัฒนาแลว ที่ยอมรับระบอบประชาธิปไตยและเศรษฐกิจการคาเสรี มี
ประเทศสมาชิก ไดแ ก สหรั ฐอเมริ กา แคนาดา ออสเตรเลีย นิ วซีแลนด ญี่ปุน และประเทศใน
สหภาพยุโรป ไดตั้ง Guideline for Multinational Enterprises เพื่อเปนแนวทางการดําเนินธุรกิจของ
บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การลงทุ น ระหว า งประเทศ ให ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ โดยมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ
สิ่งแวดลอม ซึ่งไดรับการตอบรับจากบริษัทตางๆ ดีมาก แตก็ยังจํากัดอยูเฉพาะในกลุมประเทศที่
พัฒนาแลว นําไปสูการปรับปรุง Guideline อีกครั้งในป พ.ศ. 2543 (ค.ศ.2000) เกิดเปนกระแสการ
ทํา CSR ระหวางประเทศ เพราะเนนการนําไปปฏิบัติจริงในทุกประเทศ ไมจํากัดเฉพาะในกลุม
ประเทศสมาชิก OECD โดย OECD ไดบรรจุเรื่อง CSR ไวในแนวทางปฏิบัติสําหรับวิสาหกิจขาม
ชาติ ซึ่งไมเพียงแตเสนอแนะใหวิสาหกิจขามชาติคํานึงถึง CSR ในองคกรเองแลว ยังเสนอให
วิสาหกิจเหลานี้ติดตอคาขายกับเฉพาะคูคาที่มี CSR เชนเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือหากธุรกิจใด
ที่ไมมี CSR อาทิ การผลิตที่สรางปญหาใหกับสิ่งแวดลอม การใชแรงงานเด็กอยางไมเปนธรรม
ผลิตภัณฑที่สรางปญหาตอสังคม ฯลฯ จะไมสามารถติดตอคาขายกับวิสาหกิจที่มีถิ่นฐานอยูใน
ประเทศสมาชิก OECD ไดอีกตอไป
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ชวงปลายทศวรรษ 90 (ประมาณ พ.ศ. 2524-2534) เกิด GRI: Global Reporting Initiative
ซึ่งมุงหามาตรฐานการรายงานผลการดําเนินงานของธุรกิจ ทั้ง 3 มิติ คือ การวัดผลทางดานเศรษฐกิจ
สิ่งแวดลอมและสังคม เพื่อที่จะใหแตละองคกรธุรกิจรายงานผล ที่เปนจริงในทุกมิติ ไมใชนั่งเทียน
เขียนลอยๆ โดยไมไดทําจริง ซึ่งขณะนี้มีบริษัทขนาดใหญกวา 400 บริษัทที่นําหลักการนี้ไปใช
ป พ.ศ.2530 (ค.ศ.1987) UN Brundtland Commission ผลิตเอกสารสําคัญสูการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย
นิยามคําวา “การพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การพัฒนาที่สามารถตอบสนองความตองการของคนยุคปจจุบัน
ได โดยไมทําใหความตองการของคนรุนหลังตองดอยลงไป” หรือ “…development that meets the
needs of the present without compromising the ability of future generations their own needs.”
โดยตั้งชื่อใหกับเอกสารนี้วา “Our Common Future” ซึ่งมีผลใหตอมาความหมายของการพัฒนาที่
ยั่งยืนคือ การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในเชิงวัสดุและเชิงพลังงาน การใช
เทคโนโลยีใหมที่ไมเปนภัยตอระบบนิเวศและการใชระบบการผลิตที่คํานึงถึงความจําเปนที่ตองปก
ปกรักษาฐานทางระบบนิเวศสําหรับการพัฒนาตอไป นี่คือกระบวนการพัฒนาทิศทางใหมของการ
พัฒนาเศรษฐกิจที่ไมทําใหระบบนิเวศสูญเสียความสมดุล เปนการพัฒนาที่สามารถประกันคุณภาพ
ชี วิ ต ขั้ น พื้ น ฐานของประชาชน และเพื่ อ การป อ งกั น ระบบนิ เ วศและระบบชุ ม ชน เพื่ อ ให ก าร
ดํารงชีวิตของคนในปจจุบันมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยไมทําใหคนรุนหลังสูญเสียโอกาสในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเขา
ป พ.ศ.2532 (ค.ศ.1989) หลังจากเหตุการณ เรือบรรทุกน้ํามันดิบของ Exxon Waldez ลม
บริเวณทะเลอลาสกา ซึ่งกอผลกระทบอยางรุนแรงตอสิ่งแวดลอมและสัตวน้ําแถบทะเลอลาสกาเปน
วงกวาง กลุมธุรกิจ SRI (Social Responsible Investment) ซึ่ง Exxon เปนหนึ่งในนั้นจึงรวมกัน
บัญญัติกฎ 10 ประการที่เรียกวา “Waldez Principle” ซึ่งกําหนดความประพฤติ ขององคกรใหมี
ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม ตอมาไดเปลี่ยนชื่อบัญญัติ เปน CERES Principle
ป พ.ศ.2535 (ค.ศ.1992) มีการประชุม UN Earth Summit ที่ ริโอ เดอ จาเดโร ประเทศ
บราซิล เกิด RIO Declaration ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้น
ป พ.ศ.2538 (ค.ศ.1995) มีการประชุม UN World Summit for Social Development ที่
โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก ซึ่งสาระสําคัญของการประชุมเนน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ควบคูกันไป โดยเฉพาะประเด็นเรื่องแรงงาน ที่ควรไดรับการจางงานเต็มอัตรา มีการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตพนักงาน ตามกฎขององคกรแรงงานระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ (ILO)
ป พ.ศ.2539 (ค.ศ.1996) ผลจาก Rio Summit นํามาสูการเกิดมาตรฐาน ISO 14000 ซึ่งเนน
ดานการจัดการสิ่งแวดลอม ซึ่งทั่วโลกนําไปใช เพื่อใหเกิดมาตรฐานของธุรกิจรวมกัน ณ ปจจุบัน มี
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องคกรธุรกิจ กวา 50,000 องคกร ทั่วโลกที่ไดรับมาตรฐาน ISO 14000 แลว และกวา 500,000 รายที่
ไดรับมาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งเนนดานสิทธิและสวัสดิการแรงงาน
ป พ.ศ.2542 (ค.ศ.1999) ผูคนเริ่มใหความประเด็นเรื่อง CSR เปนที่สนใจอยางมาก มีการ
ประชุม World Economic Forum นําโดยนายโคฟ อันนัน เลขาธิการองคการสหประชาชาติ (UN)
รวมกับ 5 หนวยงานของ UN (ILO, UNDP, UNEP, UNCHR, UNIDO) และภาคธุรกิจ ไดออก “UN
Global Compact” หรือหลัก 9 ประการที่บริษัทในโลก โดยเฉพาะธุรกิจขามชาติ ใหทํา CSR ใน
หลักการทั้ง 9 นี้ ซึ่งประกอบดวย
หมวดวาดวยสิทธิมนุษยชน
1) สนับสนุนและเคารพหลักสิทธิมนุษยชนที่ประกาศในระดับสากล
2) ดูแลไมใหมีการลวงละเมิดในสิทธิมนุษยชนในธุรกิจของตนหมวดวาดวยมาตรฐาน
แรงงาน
3) สนับสนุนเสรีภาพในการรวมกลุมของแรงงาน และยอมรับอยางจริงจัง ตอสิทธิในการ
เจรจาตอรองของแรงงานที่รวมกลุม
4) ขจัดทุกรูปแบบของการบังคับใชแรงงาน
5) ยกเลิกการใชแรงงานเด็กอยางใหเปนผล
6) กําจัดการเลือกปฏิบัติในการวาจางแรงงานและอาชีพหมวดกํากับสิ่งแวดลอม
7) สนับสนุนการพิทักษสิ่งแวดลอม
8) จัดทํา กิจกรรมที่มีสวนสงเสริมใหมีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น
9) สงเสริมการพัฒนาและการใชเทคโนโลยี
ตอมาไดมีการเพิ่มบัญญัติที่ 10 ที่วาดวย
10) การตอตานการคอรรัปชั่น
หลักการดังกลาวนี้ไดรวมเอาแนวคิดเรื่อง Corporate Citizenship, สิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน การ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม ที่กระจัดกระจายจากหลายๆ แนวคิดเขาดวยกัน เปนบรรทัดฐานการ
ทํา CSR ขององคกรธุรกิจที่ชัดเจนที่สุด
ตอมา พ.ศ.2543(ค.ศ.2000) กระแสของโลกในเรื่อง CSR เริ่มจริงจังและรุนแรงยิ่งขึ้น โดย
OECD ไดปรับปรุง Guideline for Multinational Enterprises เปนOECD-Consensus ซึ่งแนวปฏิบัติ
นี้เนนในเรื่อง CSR อยางเขมขน สอดคลองกับ “UN Global Compact” มีการเสนอแนะใหบรรษัท
ขามชาติทําธุรกิจกับคูคาทั่วโลกเฉพาะที่มี CSR เทานั้น ธุรกิจใดไมทํา CSR ก็จะสงสินคาไปขายให
บรรษัทขามชาติเหลานี้ไมได
ป พ.ศ.2545 (ค.ศ.2002) การประชุมสุดยอดของโลกวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน
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UN World Summit on Sustainable Development ที่เมืองโจฮันเนสเบิรก ประเทศแอฟริกาใต ก็เปน
จุดที่เกิดความเชื่อมโยงอยางชัดเจนของความรับผิดชอบของภาคธุรกิจตอสังคม และการพัฒนาที่
ยั่งยืน โดยอาศัยหลักการการพัฒนาอยางมีบูรณาการดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม และ
หลักการความรับผิดชอบรวมกัน ซึ่งในที่ประชุมระบุวา การดําเนินการดังกลาวจะตองไดรับความ
รวมมือระหวางภาครัฐและกลุมตางๆ ในสังคม และการมีธรรมาภิบาลทั้งในระดับประเทศและ
ระหวางประเทศ โดยรางกรอบการดําเนินงานในประเด็นตางๆ ดังนี้
1.การขจัดความยากจน (Poverty Eradication)
2.การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ไมยั่งยืน (Changing unsustainable
patterns of consumption and production)
3.การคุมครองและการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม (Protection and managing the natural base of economic and social development)
4.การพัฒนาที่ยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตน (Sustainable development in globalizing world)
5. สุขภาพอนามัยและการพัฒนาที่ยั่งยืน (Health and Sustainable development)
6.การพัฒนาที่ยั่งยืนสําหรับประเทศที่เปนเกาะขนาดเล็ก (Sustainable development of
small island developing States)
7. การพัฒนาที่ยั่งยืนในแอฟริกา (Sustainable development for Africa
8.ความรวมมือในภูมิภาคอื่น (Other regional initiatives)
9.วิธีการดําเนินงาน (Means of Implementation)
10.โครงสรางองคกรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Institutional Framework for sustainable
development)
มาถึง พ.ศ. 2548 (ค.ศ.2005) องคกรระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน (International
Organization for Standardization: ISO) ไดเริ่มพิจารณามาตรฐาน ISO 26000 Social Responsibility
หรือมาตรฐานเพื่อความรับผิดชอบตอสังคม เปนมาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบตอผลกระทบ
ของสังคมและสิ่งแวดลอมจากการตัดสินใจ และดําเนินกิจกรรมตางๆ ขององคกร ซึ่งแตเดิมคาดจะ
เริ่มบังคับใชตั้งแตปลายป พ.ศ.2552 แตก็ประกาศเลื่อนเรื่อยมาซึ่งคาดกันอีกวาจะบังคับใชจริง
ในชวงปลายป พ.ศ.2553 โดยวัตถุประสงคของ ISO 26000 เพื่อใหบริษัท องคกร หนวยงาน และ
สถาบันทั่วโลก รวมไปถึงผูมีสวนไดสวนเสียขององคกรไดเพิ่มความตระหนัก และสรางความ
เขาใจในเรื่องของความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งมาตรฐานดังกลาวจะเปนขอแนะนํา หลักการ และ
วิธีการของความรับผิดชอบตอสังคมที่องคกรพึงปฏิบัติโดยความสมัครใจ ทุกองคกรสามารถนําไป
ประยุกตใชไดโดยไมตองตรวจรับรอง
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สําหรับรางหลัก 7 ประการของ ISO 26000 ประกอบดวย
1. หลักการปฏิบัติตามกฎหมาย (Principle of Legal Compliance) องคกรจะตองมีการ
ปฏิบัติที่สอดคลองกับกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับระดับชาติและระดับสากล ทั้งในเชิง
รุกและเชิงรับ
2. หลักการเคารพตอแนวปฏิบัติระดับชาติหรือระดับสากล (Principle of Respect for
Authoritative Inter-government Agreement or Internationally Recognized Instruments) รวมถึง
สนธิสัญญาสากล คําสั่ง ประกาศ ขอตกลง มติ และขอชี้นําตางๆ ซึ่งไดรับการรับรองจากองคกร
สากลที่เกี่ยวของกับองคกรนั้นๆ
3. หลักการใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสีย (Principle of Recognition of
Stakeholders and Concerns) องคกรควรตระหนักถึงสิทธิและผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย
โดยเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมขององคกร เชน นโยบาย ขอเสนอ หรือการ
ตัดสินใจตางๆ ก็ตามที่จะสงผลตอผูมีสวนไดสวนเสีย
4. หลักการแสดงความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได (Principle of Accountability) ใน
การดําเนินงานใดๆ ก็ตามขององคกรตองสามารถตรวจสอบไดจากภายนอก
5. หลักการความโปรงใส (Principle of Transparency) องคกรควรเปดเผยขอมูลตางๆ ใหผู
มีสวนไดสวนเสีย รวมถึงผูที่เกี่ยวของไดรับทราบอยางชัดแจง
6. หลักการความเคารพในสิทธิมนุษยชน (Principle of Respect of Fundamental Human
Right) องคกรควรดําเนินนโยบายและกิจกรรมที่สอดคลองกับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
7. หลักการความเคารพในความหลากหลาย (Principle of Respect for Diversity) องคกร
ควรจางพนักงาน โดยไมมีการแบงแยกเชื้อชาติ สีผิว ความเชื่อ อายุ เพศ
องคประกอบหลักของความรับผิดชอบ 7 ประการที่ ISO 26000 กําหนดไว มีดังนี้
1.มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Organization Governance) คือ องคการควรกําหนดหนาที่ให
คณะกรรมการฝายจัดการ ผูถือหุน และผูมีสวนไดสวนเสียสามารถสอดสองดูแลผลงานและการ
ปฏิบัติงานองคกรได เพื่อแสดงถึงความโปรงใส พรอมรับการตรวจสอบ และสามารถชี้แจงใหผูมี
สวนไดเสียไดรับทราบถึงผลการปฏิบัติงานได
2.คํานึงถึงสิทธิมนุษยชน (Human Right) ซึ่งเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย โดยสิทธิ
ดังกลาวครอบคลุมถึงสิทธิความเปนพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม และสิทธิตามกฎหมายระหวางประเทศดวย
3.ขอปฏิบัติดานแรงงาน (Labor Practices) องคกรตองตระหนักวาแรงงานไมใชสินคา
ดังนั้น แรงงานจึงไมควรถูกปฏิบัติเสมือนเปนปจจัยการผลิต
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4.การดูแลสิ่งแวดลอม (Environment) องคกรจําเปนที่จะตองคํานึงถึงหลักการปองกัน
ปญหามลพิษการบริโภคอยางยั่งยืน และการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการดําเนินการ
ผลิตและบริการ
5. การดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรม (Fair Operating Practices) องคกรตางๆ ควรแขงขันกัน
อยางเปนธรรมและเปดกวาง ซึ่งจะชวยสงเสริมประสิทธิภาพในการลดตนทุนสินคาและบริการ
นวัตกรรมการพัฒนาสินคาหรือกระบวนการใหมๆ รวมถึงจะชวยขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจและ
มาตรฐานการครองชีพในระยะยาว
6. ใสใจตอผูบริโภค (Consumer Issues) องคกรจะตองเปดโอกาสใหผูบริโภคไดรับทราบ
ขอมูลในการใชสินคาและบริการอยางเหมาะสม ทั้งยังตองใหความสําคัญกับการพัฒนาสินคาและ
บริการที่เปนประโยชนตอสังคม โดยคํานึงถึงความปลอดภัยในการใชงานและสุขภาพของผูบริโภค
นอกจากนี้ เมื่อพบวาสินคาไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด องคกรก็จะตองมีกลไกในการเรียกคืน
สินคา พรอมทั้งยังตองใหความสําคัญกับกฎหมายคุมครองผูบริโภค และถือปฏิบัติอยางเครงครัดอีก
ดวย
7. การแบงปนสูสังคมและชุมชน (Contribution to the Community and Society)
เหลานี้คือความเปนมาของ CSR ในมุมมองเชิงมหภาค ทั้งจากการเรียกรองของประชาชน
นักลงทุน รัฐบาลหรือองคกรระหวางประเทศซึ่งสิ่งที่เห็นไดชัดเจนที่สุดคือเมื่อเกิดปญหาขึ้นมาจึงมี
การลุกขึ้นมาเรียกรองใหแกไขปญหาโดยเฉพาะปญหาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม เพราะเมื่อเกิดปญหา
สิ่งแวดลอมแลวจะมีผลกระทบโดยรวมตอการดํารงชีวิตของมนุษย การทํามาหากิน สุขภาพ และ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในที่สุด การเรียกรองใหคนสรางปญหาแกปญหาในสิ่งตัวเองทําเปน
จุดเริ่มตนของความรับผิดชอบตอสังคมที่อยูอาศัย แตภายหลังเมื่อสิ่งแวดลอมถูกทําลายมาก ซึ่งมี
ผลกระทบสําคัญตอวัตถุดิบที่นํามาใชในการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเรียกรองให
รับผิดชอบตอสังคมจึงไมไดเรียกรองจากกลุมที่เปนผูสรางปญหาอีก แตไดเกิดกระแสเรียกรองกับผู
ที่ยังไมไดสราง ผูกําลังจะสราง ผูที่สรางแลวแตขอมูลไมไดเปดเผยใหสังคมรับรูทั่วกัน ดังนั้นความ
รับผิดชอบตอสังคมที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมในระยะหลังจึงอาจถือเปนแนวทางหลักที่ธุรกิจตอง
ปฏิบัติโดยไมมีเงื่อนไขของตามแกปญหาที่ตัวเองกอขึ้นมาอีก
1.2 วิวัฒนาการแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ
ในชวงปฏิวัติอุตสาหกรรม วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไป อุตสาหกรรมนํามาซึ่งการผลิตสินคา
จํานวนมากแตราคาถูก ยิ่งลดตนทุนไดมากเทาไร หมายถึงผลกําไรที่เพิ่มขึ้น จึงไมมีใครคํานึงถึง
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคม ประชาชนรวมถึงรัฐบาลก็ไมใสใจกับปญหามลพิษที่เปนผล

16

พลอยได จ ากการทํ า อุ ต สาหกรรมเพราะว า ข อ ดี ข องการผลิ ต สิ น ค า อุ ต สาหกรรมมี ม ากกว า
จนกระทั่งเกิดประเด็นเรื่องสิ่งแวดลอมขึ้น ในชวงทศวรรษที่ 70 จากปญหาดีดีทีในสหรัฐอเมริกา
จึงนํามาสูยุคเริ่มตนของการทําธุรกิจที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอมและชุมชน จากนั้น การทําธุรกิจกับ CSR
จึงคอยๆ พัฒนาขึ้นตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน
ที่นาสังเกตคือการนําแนวทาง CSR ไปใชทุกครั้งจะมีการอางถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคูกัน
ไปดวยเสมอ พิจารณาไดจากการประชุมระดับโลก (earth summit) ครั้งแรกที่กรุงริโอเดจาเนโร
ประเทศบราซิล เมื่อป 2535 ประเทศตางๆ ทั่วโลกเริ่มตื่นตัวกับทิศทางใหมของการพัฒนา ที่เรียกวา
"การพัฒนาที่ยั่งยืน" หรือ "sustainable development" โดยขอสรุปในครั้งนั้นเห็นพองตองกันวาการ
มุงเนนแตการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียวไมพอสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจโลก ตอง
ใสใจในเรื่องสิ่งแวดลอม และในประเด็นตางๆ ทางดานสังคมดวย และในกลุมองคกรธุรกิจก็ไดรับ
แรงกดดันใหคํานึงปญหาสังคมและสิ่งแวดลอม ไมใชทําแตกําไร โดยมีการกําหนดใหองคกรธุรกิจ
ไดปฏิบัติตัวหรือดําเนินกิจกรรม "corporate citizenship" หรือ "responsible corporate citizenship"
หรือ "corporate social responsibility" หรือ "ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ" หรือ "CSR"
นั่นเอง
ที่นาสนใจคือในการพัฒนาที่มุงเนนแตการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือเรียกวาการพัฒนา
ตามแนวทางโลกาภิวัตน ซึ่งมีหลักการสําคัญอาทิ ยุทธศาสตรการพัฒนาอยูบนพื้นฐานของกลไก
ตลาดเสรี เนนแปรรูปรัฐวิสาหกิจและการเปดเสรีทางเศรษฐกิจการเงินและการคา กฎเกณฑและการ
จัดการตลาดโลกรวมศูนยอยูในกลุมประเทศทุนนิยมโลกหรือกลุมประเทศ จี 7 โดยไดรับแรง
สนับสนุนจากสถาบันองคกรระหวางประเทศที่มีอํานาจอิทธิพลทางเศรษฐกิจการเงินและการคา
เชน ธนาคารโลก(World Bank) กองทุนการเงินระหวางประเทศ(International Monetary Fund:
IMF) องคการการคาโลก(World Trade Organization: WTO) และธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย
(Asian Development Bank: ADB) และผูที่สามารถจัดการอํานาจตลาดรวมศูนยนั้นไดก็คือบรรษัท
ขามชาติ ที่ มี รั ฐ บาลของประเทศโลกที่สามอยู ใ ตคําบงการ อยู ใ ตอํา นาจอิทธิพ ลครอบงําอยา ง
หนาแนน ซึ่งการพัฒนาที่มุงเนนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนี่เองไดทําลายสิ่งแวดลอมอยาง
มหาศาล ขอมูลจาก UNEP ที่เสนอรายงานประจําปทุกปสรุปวา สภาวะแวดลอมทางธรรมชาติของ
โลกโดยสวนรวมมีแนวโนมทรุดโทรมลงเรื่อยๆ จากการพัฒนาเศรษฐกิจแบบโลกาภิวัตนที่ใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางลางผลาญ ประชาชนในภูมิภาคตางๆของโลกที่อยูทามกลางสิ่งแวดลอม
แบบนี้มีความทุกขยากมากขึ้น นอกจากนั้นความขัดแยงและสงครามระดับทองถิ่นที่เกิดขึ้นมากมี
สวนทําใหเสถียรภาพของระบบนิเวศถูกสั่นคลอนมากขึ้น ปญหาวิกฤตการณสิ่งแวดลอมของโลก
จึงกลายเปนเรื่องสําคัญที่สุดเรื่องหนึ่ง
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จากปญหาสิ่งแวดลอมโลกที่เกิดขึ้นทําใหประเทศอุตสาหกรรมที่ร่ํารวยเกิดความวิตกมาก
วาหากจะปลอยปญหาเปนเชนนี้ตอไปจะสงผลกระทบตอระบบนิเวศและเศรษฐกิจโลก การถกเถียง
เพื่อหาทางออกจึงสรุปชัดเจนวาตองใหความสําคัญกับการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมของทองถิ่นที่
เกิดปญหาควบคูไปกับปญหาความยากจนของประชาชนสวนใหญในประเทศกําลังพัฒนา เหตุผลที่
ดูถึงพรอมดวยศีลธรรมเชนนี้เกิดจากการพิเคราะหของประเทศอุตสาหกรรมแลววา หากปลอยให
ปญหาความยากจนของประชาชนในประเทศกําลังพัฒนาดํารงอยูตอไปจะนําไปสูการดิ้นรนเอาชีวิต
รอดด ว ยการขยายปญหาสิ่ง แวดลอมระดับโลกใหใ หญโตและกวางขวางขึ้น เพราะทรั พ ยากร
พื้นฐานที่สําคัญๆ เชนที่ดิน น้ํา เชื้อเพลิงจะกลายเปนสิ่งหายาก ความยากจนจะผลักดันใหมีการ
ทําลายสิ่งแวดลอม มีการเขาไปบุกรุกแผวถางปาไม ทําลายความหลากหลายทางชีวภาพ นําไปสูการ
เปลี่ย นแปลงภู มิ อากาศ การทํ าลายชั้นโอโซน และปญ หามลภาวะขนาดใหญ เชน มลภาวะใน
มหาสมุทร และเมื่อเกิดขึ้นจริงก็จะกระทบโดยตรงกับผลประโยชนของกลุมประเทศอุตสาหกรรมที่
ร่ํารวย
ฉะนั้นทางออกจึงตองจัดการสิ่งแวดลอมระดับโลกเพื่อรองรับและสนับสนุนการขยายตัว
ของทุนนิยมโลก เพราะถาระบบนิเวศของโลกพังลง การสะสมกําไรจากเศรษฐกิจโลกก็สูญสลาย
ไปดวย จึงนําไปสูอุดมการณใหมที่เรียกวา “การพัฒนาแบบยั่งยืน” (Sustainable Development) ซึ่ง
ในที่ นี้ ความยั่งยืนหมายถึง ความยั่งยื นของเศรษฐกิ จทุนนิยมโลกที่ขยายตัว อยางมีเ สถียรภาพ
ทามกลางการควบคุมทางสิ่งแวดลอมดวยมาตรการของกลไกตลาด
CSR จึงกลายเปนทางออกหนึ่งของการจัดการสิ่งแวดลอมโลกของประเทศพัฒนาแลวที่
ตองการใหสิ่งแวดลอมยังคงเปนเครื่องมือนําไปสูความมั่งคั่งทางธุรกิจ โดยสามารถแบงยุคของ
ธุรกิจกับการทํา CSR แบงเปน 3 ชวง ดังตอไปนี้
1. ยุค “ไดอยางเสียอยาง” หรือเรียกวา “อยากชวยสิ่งแวดลอมและชุมชุม ก็ตองยอมเสียผล
กําไร” ซึ่งเปนยุคแรกเริ่ม ตั้งแตป พ.ศ. 2343 (ค.ศ.1800) ตามที่ไดกลาวไปแลวขางตน ถึง
สถานการณชวงปฏิวัติอุตสาหกรรมที่นํามาสูปญหาสิ่งแวดลอมอยางรุนแรง มลพิษทางน้ํา และ
อากาศแผขยายไปทั่ว เพราะนักธุรกิจมุงแตแสวงหาผลกําไร ยึดหลัก “ เอา สราง เสีย ” (Take,
Make, Waste)” เปนแนวคิดในการจัดการโรงงาน จนกระทั่งปค.ศ. 1970 ปญหาสิ่งแวดลอม จาก
ของเสียและมลพิษอุตสาหกรรมสงผลกระทบอยางมากตอสิ่งแวดลอม ทางรัฐบาล จึงตองออก
มาตรการมาบังคับภาคธุรกิจเกี่ยวกับมาตรฐานโรงงาน และการปลอยสารพิษตางๆ ดังนั้นองคกร
ธุรกิจจึงจําตองทําตามเพื่อความอยูรอด นําไปสูการคอรรัปชั่น ใหสินบนแกเจาหนาที่รัฐบาล ดังนั้น
การดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอมและสังคมในยุคแรกๆ นี้ จึงเปนไปอยางจํายอม ขาดการ
จัดการที่ดี ทําใหธุรกิจเองต องลงทุน สูงแตไดผลตอบแทนต่ําบรรดานักธุรกิจจึงฝงคานิย มที่วา
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“อยากชวยสิ่งแวดลอมและชุมชุม ก็ตองยอมเสียผลกําไร” ไดอยางเสียอยาง สืบตอแนวคิดอยางนี้
เรื่อยมาเปน 10 ป แตในสังคมก็ยังมีองคกรธุรกิจที่มีจรรยาบรรณอยูบาง แตในยุคนั้นจะเนนไปที่
การบริจาคมากกวาจะมาทํา CSR อยางจริงจังในระดับนโยบาย
2. ยุคปฏิวั ติการจัดการเชิงคุณภาพ ในชว งทศวรรษที่ 80 เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ภาคอุตสาหกรรมครั้งใหญ เมื่อวงการอุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุน พัฒนาแนวคิดเรื่อง “ปฏิบัติการ
จัดการเชิงคุณภาพ Qualities Management” คือ การจัดการการการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน
สูงสุด เกิดของเสีย (Muda หรือ Waste) นอยที่สุดหรือไมมีเลย โดยจะมีกระบวนการตรวจสอบทุก
ขั้นตอนซึ่งชาวญี่ปุนเรียกวากระบวนการจัดการการผลิตแบบนี้วา KAIZEN Process เพื่อใหเกิด
คุณภาพการจัดการ 100% (Total Quality Management (TQM)) เมื่อใชทรัพยากรไดอยางคุมคา
ที่สุด เกิดของเสียและความผิดพลาดนอยที่สุด ยอมนํามาสูการผลิตสินคาที่มีคุณภาพสูง ในตนทุนที่
ต่ํากวาเดิมและไมเพียงแคนั้นผลพลอยไดที่เกิดขึ้นคือการไมทิ้งขยะ/สารพิษกลับสูสิ่งแวดลอม
เพราะทรัพยากรถูกนํามาใชอยางเกิดประโยชนสูงสุด ใชแลวนํากลับมาใชอีก Reuse, Recycle และ
นี่คือเหตุผลใหในทศวรรษนั้น เศรษฐกิจญี่ปุนเจริญเติบโตอยางมากเทียบเทาสหรัฐอเมริกา และ
ยุ โรป โดยได ภ าพลั ก ษณ ข ององคก รที่ ใ ส ใ จสิ่ง แวดล อ มและสัง คมที่เ ป นผลพลอยได แต สร า ง
ชื่อเสียงและแรงสนับสนุนจากประชาชนอยางมาก
การประสบความสําเร็จอยางงดงามในอุตสาหกรรมญี่ปุน ทําใหทั่วโลก เปลี่ยนมุมมองดาน
การทํา CSR จาก “ไดอยางเสียอยาง” เปน “การดําเนินธุรกิจกับกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมเปนสิ่งที่
ดํ า เนิ น ไปด ว ยกั น ได ” และทํ า ให อ งค ก รธุ รกิ จ ทั่ ว โลกหั น มาพั ฒ นาการจั ด การเชิ ง คุ ณ ภาพตาม
แบบอยางญี่ปุน ซึ่งตอมาไดพัฒนามาถึง มาตรฐานอุตสาหกรรมอยาง ISO 14000 นั่นเอง
แตเมื่อพิจารณาสืบเนื่องตอไปถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมหนักในประเทศดอยพัฒนา พบวา
ชวงเวลาที่เกิดขึ้นสอดคลองกับการหายไปของอุตสาหกรรมหนักในญี่ปุนเชนกัน โดยพบอีกวาการ
พัฒนาอุตสาหกรรมหนักในประเทศดอยพัฒนา เชนในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส
และไทย(Tiwari, Syamwil, and Doi, 2003: 403-415) มีนักลงทุนจากญี่ปุนจํานวนมากเขามาลงทุน
โดยเฉพาะในชวง 1980-1995 ซึ่งมีทั้งอุตสาหกรรมสิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส เคมี และอาหาร ที่เขามา
โดยในประเทศไทยมีทั้งที่รวมทุนกับบริษัทในประเทศไทยและเขามาลงทุนโดยตรง ตั้งกิจการทั้ง
ในกรุงเทพฯ แลวจึงขยายไปสูภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งปจจัยที่นักลงทุนญี่ปุนเขามา
ลงทุนใน 4 ประเทศอาเซียนเหลานี้เปนจํานวนมากเกิดจากทรัพยากรธรรมชาติยังมีจํานวนมาก
เพียงพอตอการนํามาเปนวัตถุดิบของภาคอุตสาหกรรม ตลาดรองรับการผลิตสินคาก็มีมาก และ
คาจางแรงงานยังถูกมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศญี่ปุน(Tiwari et al.,2003)
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สําหรับอุตสาหกรรมหนักในญี่ปุนเกิดขึ้นมาก ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งญี่ปุน
ไดรับความเสียหายจากการแพสงคราม ญี่ปุนจึงเรงพัฒนาประเทศ สรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ
เพื่อมุงเปนประเทศอุตสาหกรรมสมบูรณแบบ แตกลับพบวานํามาสูปญหาดานสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพประชาชน จากสารพิษในอุตสาหกรรม โดยเกิด 3 โรคใหญขึ้นกับประชาชนในญี่ปุน คือ
โรคทางเดินหายใจยกคาอิจิ โรคอิไต อิไต และโรคมินามาตะ(Yoshida, Hata, and Tonegawa, 1999:
215-229) ที่ร ะบาดในระหวางทศวรรษ 1950 และ 1970 กลายเป น โศกนาฏกรรมทางสัง คมอั น
เนื่องมาจากมลภาวะ ชาวบานที่ไดรับมลพิษจากอุตสาหกรรมไดฟองรองดําเนินคดีดานสิ่งแวดลอม
กับโรงงานอุตสาหกรรม เกิดการตอสูทางสังคมอยางรุนแรงระหวางชาวบานในทองถิ่น รวมกับ
นักศึกษา นักเคลื่อนไหวตอตานมลภาวะทางการธุรกิจขนาดใหญของญี่ปุน ซึ่งชวงแรกรัฐบาลไม
เอาใจใสและมักใหความคุมครองภาคธุรกิจโดยอางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จนชาวบานตอง
ลุกขึ้นประทวงและฟองรองตอศาล เปนผลใหกฎหมายสิ่งแวดลอมที่คุมครองสิ่งแวดลอมเริ่มขึ้น
ในชวงป 1970 และ 1990 อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงดานงบประมาณ ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของญี่ปุนหันมาเอาใจใสและอนุรักษสิ่งแวดลอมมากขึ้น(Furuoka et al., 2008:17-27) ซึ่งเปน
ชวงเวลาที่ญี่ปุนไดเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอมครั้งใหญ แตก็เกิดขึ้นหลังจากญี่ปุนไดกลายเปน
ประเทศอุ ต สาหกรรมใหม แ ล ว และประเทศด อ ยพั ฒ นาในอาเซี ย น เช น อิ น โดนี เ ซี ย มาเลเซี ย
ฟลิปปนส และไทย ก็รับถายทอดโรงงานอุตสาหกรรมตางๆมาแทน ซึ่งเปนระยะเวลาตอเนื่องกันที่
พบว า มี ก ารเพิ่ ม จํ า นวนอุ ต สาหกรรมที่ ผ ลิ ต ของเสี ย สร า งมลพิ ษ ก อ เกิ ด มลภาวะเป น ภั ย ต อ
สิ่งแวดลอมในประเทศไทย เชนที่เกิดขึ้นในนิคมอุตสาหกรรมบางปู และนิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุด
โดยช ว งเวลาพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมหนั ก ในประเทศไทย พบว า มี ก ารเกิ ด ขึ้ น ของนิ ค ม
อุตสาหกรรมแหงแรกที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2520(ค.ศ.1977)
จากนั้นเกิดนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดที่กอสรางในป พ.ศ.2530(ค.ศ.1987) ในพื้นที่ตําบล
หวยโปง และตําบลมาบตาพุด เสร็จสมบูรณ พ.ศ.2533 (ค.ศ.1990) โดยมีพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม
เริ่มตนที่ประมาณ 4,200 ไร และมีการขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนมีพื้นที่เฉพาะโรงงานอุตสาหกรรม
รวมเปน 7,000 ไร ในพื้นที่ติดตอกันยังมีเขตทาเรือน้ําลึกขนาดใหญที่เริ่มสรางในเวลาไลเลี่ยกันเพื่อ
ใชขนถายสินคาอุตสาหกรรมและน้ํามันตางๆ และมีการถมทะเลออกเปนบริเวณกวางรวมพื้นที่นับ
พันไร เพื่อเพิ่มพื้นที่สําหรับสรางโรงงานอุตสาหกรรมและขยายลานขนถายสินคา
ป 2545 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดประกอบดวยโรงงานทั้งหมด 59 โรง ซึ่งลวนแลวแต
เปนอุตสาหกรรมหนักที่อันตรายและกอมลพิษสูง ประเภทอุตสาหกรรมสวนใหญคือปโตรเคมี
อุตสาหกรรมเคมีและปุยเคมี อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา โรงงานหลายแหงเปนการลงทุนจาก
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ตางประเทศ และสวนมากมาจากประเทศญี่ปุน รองลงมาเปนสหรัฐอเมริกา ยุโรป และไตหวัน รวม
เงินลงทุนของอุตสาหกรรมขณะนั้นทั้งหมดประมาณ 370,000 ลานบาท
จากอุตสาหกรรมหนักที่เกิดขึ้นในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ทําใหเกิดปญหาดาน
สุขภาพขึ้นในป 2540 ตอเนื่องถึงป 2541 ประชาชนในชุมชนมาบตาพุดไดรับกลิ่นสารเคมีจาก
โรงงานอุตสาหกรรม ครูและนักเรียนโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ภิกษุและสามเณรในวัด
โสภณวนาราม ตลอดจนประชาชนที่อยูในชุมชนใกลเคียงเจ็บปวย เนื่องจากกลิ่นเหม็นและมลพิษ
ทางอากาศ
ส ว นป ญ หาจากนิ ค มอุ ต สาหกรรมบางปู พบว า คุ ณ ภาพน้ํ า ทิ้ ง จากระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย
สวนกลางที่ระบายลงสูคลองหัวลําพูไมไดเกณฑมาตรฐาน (สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม
,2542.)
ดังนั้นภาพลักษณองคกรใสใจสิ่งแวดลอมของธุรกิจในญี่ปุนที่เกิดขึ้นภายหลังการเกิดขึ้น
ของอุตสาหกรรมหนักในประเทศ และจากการสรางมลภาวะที่สงผลกระทบอยางรุนแรงในสังคม ที่
ถึงแมจะนํามาสูการจัดการดานสิ่งแวดลอมที่ดีและเปนที่ยอมรับของสังคมโลก แตก็เกิดแตเพียงใน
ประเทศญี่ปุนเทานั้น เพราะตอมาญี่ปุนไดสงออกโรงงานอุตสาหกรรมหนักที่สรางมลภาวะไปยัง
ประเทศดอยพัฒนาจํานวนมาก สิ่งเหลานี้เกิดขึ้นเพื่อสรางความมั่งคั่งตอเนื่องใหกับธุรกิจที่มีเจาของ
เป น คนญี่ ปุ น และเป น การสร า งความมั่ ง คั่ ง ของประเทศที่ พั ฒ นาแล ว ซึ่ ง อยู บ นการทํ า ลายล า ง
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศดอยพัฒนา โดยอางการพัฒนา การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่จะ
เกิดขึ้นตามมา ซึ่งกลุมประเทศพัฒนารับรูอยูแลววาเงื่อนไขทางสังคม กฎหมายของประเทศดอย
พัฒนาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมยังไมมีบังคับใช จึงเปนโอกาสที่จะประเทศพัฒนาแลวนํามาใชกับ
ประเทศดอยพัฒนาเพื่อสรางความชอบธรรมที่จะเขาไปใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูจํานวนมาก
และสรางมลภาวะจากการพัฒนาเหลานั้นดวย
อยางไรก็ตามหนวยงานรัฐบาลหรือประชาสังคมในประเทศตางๆ ขณะนั้น เมื่อเห็นผลดี
จากการเปนองคกรธุรกิจเอาใจใสสิ่งแวดลอมจากญี่ปุน ก็เปลี่ยนมุมมองการทําธุรกิจจากการเขาไป
ควบคุมดวยกฎระเบียบตางๆ มาเปนการรวมมือดวยความสมัครใจหรืออาสาสมัคร เชน ใชระบบ
การวัดผลที่เรียกวา “Toxic Release Inventory” ในป ค.ศ.1988 คือองคกรธุรกิจที่สมัครใจจะทํา
รายงานการปลอยสารพิษออกสูสิ่งแวดลอมประจําป แลวจะมีการจัดลําดับองคกรที่ปลอยสารพิษสู
สิ่งแวดลอมนอยไปมาก ออกสูสายตาสาธารณชน ซึ่งเปนเสมือนการประชาสัมพันธและ/หรือ
ประจานตนเอง ใหโลกรับรู ซึ่งองคกรที่ใหความใสใจตอสิ่งแวดลอมมาก ก็จะไดแรงสนับสนุนจาก
ประชาชนดวยการใชสินคา/บริการของพวกเขา ทําใหเกิดการแขงขันและพยายามที่จะลดการ
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ทําลายสิ่งแวดลอมโดยองคกรใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได นับเปนครั้งแรกที่ภาคธุรกิจมีการ
จัดการประเด็นเชิงสิ่งแวดลอมที่วัดผลและเปรียบเทียบได
ในป 1980 ในกลุมประเทศยุโรป ก็เกิดแนวคิด “Extended Producer Responsibility” ริเริ่ม
โดยประเทศเยอรมัน เปนแนวคิดที่เนนความรับผิดชอบของบริษัทตอสินคาใดๆ ที่ผลิตขึ้น ตลอด
อายุสินคา (Product Life Cycle) หรือตั้งแตจุดเริ่มตนการผลิต จนถึงการทิ้งสินคานั้นหรือถูกใชหมด
ไป โดยจะมี ก ารตี มู ลค าของผลเสี ย ที่อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ตลอด อายุสิน ค านั้ น ๆ ว ามี มู ลค า เท า ไร ซึ่ ง
หมายถึงบริษัทตองพรอมที่จะรับมือกับผลเสียนั้นๆ ได ซึ่งการที่จะลดความเปนไปไดที่จะเกิด
ผลเสี ย จากสิ น ค า ของตนสู สั ง คมนั้ น ทํ า ให บ ริ ษั ท พยายามออกแบบกระบวนการผลิ ต สิ น ค า ที่
CLEAN ที่สุดเทาที่จะเปนไปได (คลายๆ กับแนวคิดของประเทศญี่ปุน) ยกตัวอยาง เชน บริษัท ซี
รอกซ ผูผลิตเครื่องถายเอกสาร พัฒนาสายการผลิตรูปแบบใหม เอาเครื่องเกามาแลกเครื่องใหม ผูใช
ก็จะไดใชของคุณภาพดี ราคาประหยัดขึ้น ในขณะที่บริษัทก็สามารถนําอุปกรณ อะไหลจากเครื่อง
เก า มาใช ใ หม หรื อ ดั ด แปลง นํ า กลั บ ไปใช แ ล ว ใช อี ก ให คุ ม ค า อย า งที่ สุ ด ลดต น ทุ น ลดขยะสู
สิ่งแวดลอม แนวคิดนี้ ทําให ซีรอกซ ลดคาใชจายไดถึง 500 ลานดอลลารตอป ซึ่งถือเปน 2.5% ของ
ยอดขายของบริษัท และดวยแนวคิดนี้ทําให ซีรอกซสามารถดํารงอยูรอดมาไดจนถึงทุกวันนี้ ทั้งๆที่
นวัตกรรมเครื่องพิมพออกมาแยงสวนแบงตลาดไปมาก
จากกรณี ซีรอกซ ทําใหเห็นวา การที่บริษัทเกื้อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม เปนจุด
ขายที่พิเศษของบริษัทที่ยากจะมีใครมาโจมตี หรือแขงขัน เพราะ การเนนที่คุณภาพสินคาอยางเดียว
เมื่ อ ถู ก พั ฒ นามาจนถึ ง ที่ สุ ด แล ว ก็ ต อ งมาแข ง ขั น กั บ บริ ษั ท อื่ น ๆ ด ว ยราคา แต ถ า เราแข ง ที่
“นวัตกรรม” ซึ่งยากที่คูแขงจะตามได
3. ยุคแหงการรับผิดชอบที่มากกวาดานสิ่งแวดลอม หลังทศวรรษที่ 90 จนถึงปจจุบัน
บริษัทตางๆ แขงขันกันทั้งดานคุณภาพและนวัตกรรม
แตกม็ ีปญหามากเพราะตลาดเดิมมีการ
แขงขันที่สูงอยางมาก ทั้งนีเ้ ปนเพราะตลาดหรือกลุมลูกคาที่มีกําลังซื้อมีจํานวนจํากัดประมาณ 800
ลานคนจากประชากรทั้งสิ้นกวา 6,500 ลานคนทั่วโลก ทําใหธุรกิจเริ่มเบนทิศทางไปสูกลุมลูกคา
ใหม นัน่ คือกลุมประชากรยากจนที่เปนคนสวนใหญของโลก หรือประมาณ 4,000 ลานคน ซึ่ง
ถึงแมวาตลาดกลุมนี้ จะมีกาํ ลังซื้อนอยแตก็เปนตลาดกลุมใหญมาก ทีพ่ รอมจะเพิ่มกําลังซื้อไดมาก
ขึ้นในอนาคต ดังนั้นองคกรธุรกิจจึงเริ่มหันมามองและพัฒนาตลาดฐานปรามิดหรือที่เรียกวาแนวคิด
การขยายฐานลูกคาแบบ BOP Strategy หรือ Bottom Up Strategy หรือกลยุทธเจาะกลุมตลาดลาง
นั่นเอง โดยเปนกลยุทธที่มงุ พัฒนาใหคนกลุมนี้พรอมที่จะเปนลูกคาของพวกเขาในอนาคต แตทวา
การที่จะเจาะตลาดกลุมนี้ไมใชเรื่องงาย เพราะเปนตลาดใหมที่ยังคอนขางลาหลัง ยึดติดกับประเพณี
คานิยมทองถิ่น ไมไววางใจนักธุรกิจ ดังนั้น การที่จะเขาไปทําความรูจักคุนเคย หรือสรางความไว
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เนื้อเชื่อใจ จึงตองอาศัย CSR เปนการแสดงความปรารถนาดีตอพวกเขา พัฒนาพวกเขาใหมวี ิถีชวี ิต
ความเปนอยูทดี่ ีขึ้นจนพรอมที่จะเปนลูกคาของบริษัทพวกเขาในอนาคต
ดังนั้นนวัตกรรมใหมๆ เพื่อการเขาถึงกลุมลูกคาใหญนี้จึงเปนสิ่งสําคัญ ที่นอกจากจะตอง
ใช ทุ น มหาศาลแล ว ยั ง ต อ งพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การการเงิ น ที่ ต า งไปเดิ ม โดยเฉพาะการใช
“สินเชื่อ” ตัวอยางที่นาสนใจอันหนึ่งก็คือ ยูนิลีเวอร อินเดีย พัฒนาระบบธุรกิจใหมในการขาย
ผงซักฟอกใหกับคนจนในอินเดีย ซึ่งไมนาน กลับทําสวนแบงตลาดจากคนหลายรอยลานในกลุม
ใหมนี้ ไดถึง 38% Grameen Bank บังกลาเทศ สามารถพัฒนาสินเชื่อขนาดเล็กเพื่อคนยากจน ซึ่ง
ดําเนินมากวา 20 ปแลว และสามารถขยายฐานลูกคาไดกวา 25 ลานคนทั่วโลก
ทั้งนี้ความสําเร็จนี้สามารถเกิดขึ้นไดตอเมื่อบริษัทตางๆ สามารถรวมมือกับองคกรตางๆ ใน
พื้นที่เปาหมายไดอยางจริงจัง เนื่องจากพื้นที่ตลาดกลุมนี้มักจะอยูในหมูบานที่หางไกล การจะเขาถึง
นั้น ตองไดรับความไววางใจจากชาวบานในฐานะบริษัทที่เขามารวมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน มิได
หวังแตประโยชนสวนตัว บริษัทจึงไมสามารถดําเนินการแตลําพัง เพราะขาดความนาเชื่อถือ และ
ไมรูวิธีเขาถึงชาวบาน นอกจากนั้นการเจริญเติบโตของตลาดกลุมนี้ โดยเฉพาะดานกําลังซื้อ ยอม
ขึ้นกับพัฒนาการของรายไดของชุมชนนั้นๆ ดังนั้น บริษัทจึงตองเขามามีสวนรวมกับองคกรทองถิ่น
เพื่อชวยสงเสริมใหชุมชน มีความเปนอยูที่ดีขึ้น เปนการสรางฐานลูกคาของตนในอนาคตใหมีความ
ยั่งยืนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
จากการแบงยุคของธุรกิจกับการทํา CSR เห็นไดวาสอดคลองกับวัฒนธรรมทางจริยธรรม
ในการดําเนินธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีลําดับขั้น ดังนี้
1.ระยะปฏิวัติอุตสาหกรรมตั้งแตศตวรรษที่ 19 นั้นการประกอบธุรกิจ ก็เพื่อเหตุผลทาง
เศรษฐกิจคือ กําไร และความอยูรอดเทานั้น
2. ตอมาประมาณตนศตวรรษที่ 20 ธุรกิจไดรวมในกิจกรรมทางสังคม แตเพื่อวัตถุประสงค
ของสังคมแทๆ
3. ชวงป ค.ศ.1960 -1970 เมื่อสังคมมีปญหาดานตางๆ มาก รัฐบาลไดเขามาควบคุมออก
กฎหมายและมาตรการตางๆ ในการดําเนินธุรกิจ เพื่อมิใหสงผลกระทบในทางลบตอสังคม ดังนั้น
ธุรกิจจึงตองแสดงความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อปองกันไมใหธุรกิจของตนสงผล
เสียหายตอสังคม
4. ปจจุบันนักธุรกิจในสหรัฐเปนจํานวนมากหันมาตระหนักวาความมีจริยธรรม และความ
รับผิดชอบตอสังคมมีความสําคัญตอการทําธุรกิจเพื่อหวังใหธุรกิจของตนประสบผลสําเร็จจอยาง
ยั่งยืน
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ดังนั้นแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมจึงปฏิเสธไมไดวามีที่มาจากการสรางปญหาของ
องคกรธุรกิจเองกอน จากนั้นปญหาที่องคกรธุรกิจสรางขึ้นไดสงผลกระทบจนนํามาสูการเรียกรอง
ของประชาชนในสังคมใหองคกรธุรกิจตองปรับปรุงกิจการ หรือคุณภาพกระบวนการผลิตเพื่อ
ไมใหเกิดสงผลกระทบตอสังคมอีกตอไป กฎหมายจากภาครัฐก็เขามามีบทบาทในการกําหนด
หลักเกณฑไมใหธุรกิจสรางความเสียหายใดๆตอสังคมภายนอกไดอีก แตสวนนี้ก็เกิดขึ้นจากแรงบีบ
คั้นทางสังคมเปนหลัก รวมถึงเงื่อนไขขององคกรระหวางประเทศ ซึ่งสรางโอกาสใหธุรกิจขามชาติ
ที่พัฒนาธุรกิจใหเติบโตขึ้นมากอนธุรกิจรายเล็ก รายกลางหรือธุรกิจในประเทศดอยพัฒนา ไดใช
เปนขอกีดกันทางการคากับคูคา ซึ่งคูคาก็ตองจํายอมปฏิบัติหากจะพัฒนาตัวเองเปนธุรกิจขามชาติ
แตแรงกดดันทางสังคมก็ไมไดหยุดนิ่งหรือตายจากไปยังคงกดดันตอเนื่องเพื่อใหปญหาสิ่งแวดลอม
ไดรับการแกไขจริงจังแมจะถูกหยิบยกไปเปนเครื่องมือกีดกันทางการคาบาง ดังนั้นความรับผิดชอบ
ตอสังคมในระยะหลังจึงเนนการเกิดขึ้นโดยความสมัครใจ ความจริงใจ เพื่อสรางการพัฒนาทั้งตอ
เศรษฐกิจและสังคมใหยั่งยืน โดยไมไดเกิดขึ้นเพื่อแกปญหาในสิ่งที่ธุรกิจไดสรางปญหาไวอีกตอไป
และการวิจัยครั้งนี้จึงจะพิจารณาความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจที่เกิดขึ้นดวยความสมัครใจเพื่อ
สร างการพัฒนาที่ ยั่ งยืน เนื่ องจากการดําเนิน ธุรกิจ ในระยะหลังไมมี เวลาใหกับการทําลายล าง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มอี ก ต อ ไป เพราะขณะนี้ ป ญ หาที่ เ กิ ด จากการทํ า ลายล า ง
ทรัพยากรธรรมชาติกําลังกอตัวและทําลายโลกมนุษยรุนแรงขึ้นทุกคราวไป องคกรธุรกิจจะจริงใจ
แคไหนกับความรับผิดชอบตอสังคมที่ไมไดเกิดจากการตามแกปญหาที่ตัวเองกอขึ้น หรือไมได
กระทําตัวเปนผูพัฒนาแลวที่จะไปทําลายชุมชนหรือสังคมที่ดอยพัฒนากวา ดวยการอางการพัฒนา
หรือสรางความเจริญทางเศรษฐกิจเชนที่ญี่ปุนกระทํากับประเทศดอยพัฒนา
1.3 ความหมายของความรับผิดชอบตอสังคม
มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของความรับผิดชอบตอสังคมไวดังนี้
ฟลิป คอตเลอร และแนนซี่ ลี (Kotler and Lee, 2005) ใหคําจํากัดความความรับผิดชอบตอ
สังคมขององคกรธุรกิจ (Corporate Social Responsibility)ไววา หมายถึง ความรับผิดชอบในการ
ปรับปรุงความเปนอยูที่ดีขึ้นของสังคมจากการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการอุทิศทรัพยากรของบริษัท
โดยสมัครใจ ไมไดถูกควบคุมโดยกฎหมาย หรือขอบังคับใด ซึ่งหมายรวมถึงสภาพความเปนอยู
ของมนุษยและสิ่งแวดลอมเปนกิจกรรมหลักที่ดําเนินการโดยบริษัทเพื่อสนับสนุนประเด็นทาง
สังคมและทําใหเปนพันธะสัญญาในความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท
ริคกี้ ดับเบิ้ลยู กริฟฟน (Griffin, 1996:11) ใหความหมาย ความรับผิดชอบตอสังคมวา
เจตนาที่ไมเพียงพอจะสรางผลประโยชนทางธุรกิจของบุคคลและองคการของตนฝายเดียว แตยัง
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ปองกันและสรางสรรคผลประโยชนนั้นๆ ใหเกิดแกบุคคลอื่นและใหแกสังคม รวมถึงความพยายาม
หลีกเลี่ยงไมกระทําการใดๆ ใหบุคคลอื่นและสังคมตองเสียหายอีกดวย
“World Business Council for Sustainable Development” นิยาม CSR ไววา เปนความ
มุงมั่นหรือพันธะสัญญาที่ธุรกิจมีอยูอยางตอเนื่องในการที่จะประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม และมี
สวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ ดวยการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผูใชแรงงานตลอดจนครอบครัว
ของเขาเหลานั้น ตลอดจนมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นและสังคมในวงกวาง
พิพัฒน ยอดพฤติการ (พิพัฒน ยอดพฤติการณ,2549) ใหความหมายของ CSR ในราย
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนา CSR ในกระบวนการบริหารจัดการองคกรธุรกิจ ระยะที่ 1 วา CSR เปนคํา
ยอจากภาษาอังกฤษวา Corporate Social Responsibility (CSR) หรือ บรรษัทบริบาล หมายถึง การ
ดําเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองคกร ที่คํานึงถึงผลกระทบตอสังคมทั้งในระดับใกลและไกล
ดวยการใชทรัพยากรที่มีอยูในองคกรหรือทรัพยากรจากภายนอกองคกร ในอันที่จะทําใหอยูรวมกัน
ในสั ง คมได อ ย า งเป น กระทํ า ซึ่ ง ครอบคลุ ม ตั้ ง แต การวางแผน การตั ด สิ น ใจ การสื่ อ สาร
ประชาสัมพันธ การบริหารปกติสุขคําวา กิจกรรม ในความหมายขางตน หมายรวมถึง การคิด การ
พูด และการจัดการ และการดําเนินงานขององคกรสังคมในความหมายของความรับผิดชอบตอ
สังคมของกิจการ จะมุงไปที่ผูมีสวนไดเสียนอกองคกร ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 2 ระดับ ไดแก
สังคมใกล และสังคมไกล
1.สังคมใกล คือ ผูที่มีสวนเกี่ยวของใกลชิดกับองคกรโดยตรง ไดแก ลูกคา คูคา ครอบครัว
ของพนักงาน ชุมชนที่องคกรตั้งอยู ซึ่งรวมถึงสิ่งแวดลอมหรือระบบนิเวศ
2.สังคมไกล คือ ผูที่เกี่ยวของกับองคกรโดยออม ไดแก คูแขงขันทางธุรกิจ ประชาชนทัว่ ไป
เปนตน
มัชฌิมา กุญชร ณ อยุธยา (มัชฌิมา กุญชร ณ อยุธยา, 2550) ที่ปรึกษาดานกิจกรรมเพื่อ
สังคม ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหคํานิยาม CSR ในกฎบัตรวาดวยหนาที่และความ
รับผิดชอบตอสังคมขององคกรและบริษัท พ.ศ.2550 ไววา คือ ภาระผูกพันอันถือเปนพันธสัญญาที่
องคกร กิจการ หรือบริษัทธุรกิจที่ประกอบกิจการใดๆตองปฏิบัติตามภารกิจหนาที่ซึ่งไดกําหนดไว
แลวดวยความสุขุมรอบคอบ โดยมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี(Good Governance) และจริยธรรม
(Ethic) เพื่อความเจริญเติบโตที่มั่นคง ยั่งยืน และโดยไมสรางผลกระทบในทางลบ กับทั้งยังตอง
ดําเนินกิจกรรมเพื่อชวยเหลือในทางสังคม(Social) และสิ่งแวดลอม(Environment) เพื่อกอใหเกิด
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมทั้งภายในองคกร อันรวมถึง ผูถือหุน นัก
ลงทุน กรรมการ ผูบริ ห าร พนัก งาน ลูก จาง ผูมีสวนไดสวนเสียกับองค ก ร ฯลฯ และภายนอก
องคกรอันรวมถึง สังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม ฯลฯ ใหมีสภาพและความเปนอยูที่ดีขึ้น ดวยทรัพยากร
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ทางการเงินและไมใชทรัพยากรทางการเงินประกอบกัน อันจะนํามาซึ่งการเพิ่มมูลคาและบรรลุ
ความสําเร็จขององคกรกิจการหรือบริษัทธุรกิจที่ยั่งยืนไดอยางแทจริง(Sustainability)และตลอดไป
ซึ่งหลักๆแลวจะพบวา CSR ถือเปนพันธกิจที่องคกรธุรกิจตองปฏิบัติจากการดําเนินธุรกิจที่สงผล
กระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดยเปนการปฏิบัติจากภายในองคกรขยายไปสูภายนอกและสังคม
วงกวาง ซึ่งไมจําเปนตองมีขอกฎหมายมาบังคับ และในการดําเนินกิจกรรม CSR นั้นจําเปนอยางยิ่ง
ตองปฏิบัติอยางตอเนื่องเพื่อมุงสูเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดลอมตอไป
จากความหมายที่กลาวมาทั้งหมด ผูศึกษาสรุปวา ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร
ธุรกิจหมายถึงความสมัครใจและเจตนาที่จะสรางประโยชนใหเกิดขึ้นตอองคกร บุคคลอื่นและ
สังคม โดยไมกระทําการใดๆ ใหบุคคลอื่นและสังคมตองเสียหาย ซึ่งถือเปนภาระผูกพันที่องคกร
ธุรกิจจะตองทําตอสังคมอยางมีจริยธรรม เพื่อนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนของสังคมตอไป
1.4 ระดับความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ
ความรับผิดชอบตอสังคมเปนพันธกิจที่องคกรธุรกิจทุกหนวยพึงปฏิบัติตอสังคมเพื่อธํารง
รักษาสังคมไวและสรางคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงมีการจัดระดับความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร
ธุรกิจไว 4 ระดับ ดังนี้
ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ (Economic responsibilities) ในระดับนี้ ผูบริหารหรือนัก
ธุรกิจจะตองรับผิดชอบในการผลิตสินคาและบริการเพื่อสนองตอบความตองการของผูอุปโภค
บริโภค และมีกําไรพอสมควรเพื่อตอบสนองแกเจาของและผูถือหุน
ความรับผิดชอบตอกฎหมาย (Legal responsibilities) ในระดับนี้นักธุรกิจจะตองปฏิบตั หิ รือ
ทําธุรกิจใหสอดคลองกับกฎหมายระเบียบขอบังคับ พระราชบัญญัติอยางครบถวน
ความรับผิดชอบอยางมีจริยธรรม (Ethical responsibilities) ในระดับนี้ธุรกิจจะตองปฏิบัติ
หรือทําธุรกิจอยางมีจริยธรรม มีความสอดคลองกับความคาดหวังในสังคมนั้นๆ อยางมีศีลธรรม
นอกเหนือจากสิ่งที่กําหนดไวในกฎหมาย
ความรั บ ผิ ด ชอบจากจิ ต สํ า นึ ก หรื อ ความรั บ ผิ ด ชอบด า นมนุ ษ ยธรรม (Discretionary
responsibilities) ในระดับนี้ธุรกิจจะตองปฏิบัติหรือทําธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบสูงสุด เชน การ
สนองตอบตอสังคมโดยประกอบกิจกรรมทีคืนกําไรใหแกสังคมเพื่อใหเกิดคุณภาพชีวิตและความ
ผาสุกแกสังคม เปนการปฏิบัติโดยสมัครใจระดับความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ
ระดับขั้นของความรับผิดชอบตอสังคมที่กลาวมาองคกรธุรกิจควรจะตองทําใหครอบคลุม
แตหากทําเพียงระดับแรกที่เลือกแสดงความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจเปนสวนสําคัญมากที่สุดก็เปน
การทําเพื่อความอยูรอดของตนเอง หากทําถึงระดับความผิดชอบทางกฎหมายก็คือการเลือกทําโดยมี
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เงื่อนไขบังคับ แตหากเลือกในระดับที่รับผิดชอบอยางมีจริยธรรมและจิตสํานึกเปนการแสดงถึงการ
รับผิดชอบโดยสมัครใจ ทั้งนี้ปจจุบันองคกรธุรกิจมักจะผสมผสานกันทุกระดับเปนการสนองตอบ
ความตองการของธุรกิจของตนเองและคํานึงถึงลูกคาหรือผูมีสวนไดสวนเสียธุรกิจ (stakeholders)
อื่นๆ ดวย
1.5 ทิศทางของการแสดงความรับผิดชอบทางสังคม
ในสหรัฐอเมริกาทิศทางหรือประเด็นที่นักธุรกิจแสดงความรับผิดชอบทางสังคมสวนใหญ
จะแสดงออกในเรื่องเหลานี้ คือ
1. ชุมชน
2. สวัสดิการทางสุขภาพอนามัย
3. การศึกษา
4. สิทธิมนุษยชน
5. สิ่งแวดลอม
6. สิทธิผูบริโภคและการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
การแสดงออกในสิ่งที่กลาวมาขางตนนี้ เปนการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มการตระหนักรับรูถึง
ความสําคัญของการมีจริยธรรมในการทําธุรกิจและการมีความรับผิดชอบตอสังคมวาจะสงผลดีตอ
องคกรในระยะยาว อยางไรก็ตามทัศนคติในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมนี้นักธุรกิจก็มีความ
คิดเห็นแตกตางกัน นักธุรกิจที่เห็นดวยเชื่อวาการทําธุรกิจที่มีจริยธรรมและความรับผิดชอบตอ
สังคมจะมีขอดีก็คือ
1. ทําใหธุรกิจสามารถทํากําไรไดในระยะยาว
2. ภาพพจนของธุรกิจจะดีขึ้นมาก
3. กฎหมายและขอบังคับตางๆ ที่ออกมาเพื่อใชกับธุรกิจจะไมมากขึ้น
4. ธุรกิจสามารถรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไวไดนาน
5. เปนการทํานุบํารุงวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติไว
6. ชวยรักษาสภาวะแวดลอมที่ดีไวสําหรับคนรุนตอไป
7. สนองตอบความตองการของสาธารณชน
ขณะที่ ยั ง มี ค วามคิ ด เห็ น ของนั ก ธุ ร กิ จ ที่ คั ด ค า นบทบาทหน า ที่ ข องธุ ร กิ จ ในเรื่ อ งความ
รับผิดชอบตอสังคม ดวยเห็นวาหากธุรกิจคํานึงถึงจริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคมมาก็จะทํา
ใหเกิดผลเสียตอธุรกิจ คือ
1. ทําใหกําไรลดลง
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2. เพิ่มรายจายขององคกร
3. ผิดวัตถุประสงคในการทําธุรกิจเพราะเปาหมายของธุรกิจก็คือ การทํากําไร
4. ผูบริโภคจะตองซื้อสินคาในราคาที่สูงขึ้น
5. ทําหนาที่ไมตรงกับบทบาทของตนเพราหนาที่และการดูแลสังคมนั้นเปนของรัฐบาล
ฉะนั้นทัศนคติของผูนําในองคกรธุรกิจที่มีตอความรับผิดชอบตอสังคมจึงสงผลตอการนํา
ความรับผิดชอบตอสังคมมาใชปฏิบัติในองคกร แมแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมจะแพรหลาย
แตก็ยังไมไดเขาถึงทุกองคกรธุรกิจที่จะนําไปปฏิบัติ เพราะแงหนึ่งก็ยังมีองคกรธุรกิจที่มีมุมมองถึง
การสูญเสียกําไร และเห็นวาไมใชสิ่งที่องคกรธุรกิจจะตองดําเนินการ ควรเปนหนาที่ของภาครัฐ
จะตองทําใหเกิดขึ้น อยางไรก็ตามในยุคโลกาภิวัตนที่มีการตื่นตัวของขาวสารความรูก็สงผลให
ผูบริโภคไดมีมุมมองที่จะเลือกซื้อสินคาหรือบริการจากองคกรธุรกิจที่ไมสรางปญหาสิ่งแวดลอม
หรือสรางปญหาสังคมมากขึ้น อีกทั้งดวยมาตรฐานการคาก็มุงใหองคกรธุรกิจเดินมาในทิศทางที่
มองเห็นปญหาสิ่งแวดลอมเปนหนาที่ขององคกรธุรกิจจะตองลงมารวมแกไขดวยตัวเองดวย จึงทํา
ใหแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมถูกนํามาปรับใชในการดําเนินการในธุรกิจมากขึ้น
1.6 รูปแบบของความผิดชอบตอสังคม
ศ.ฟลิป คอตเลอร (Kotler, 2005) แหงมหาวิทยาลัยนอรธเวสเทิรน และแนนซี่ ลี อาจารย
สมทบแหงมหาวิทยาลัยวอชิงตัน และมหาวิทยาลัยซีแอตเติ้ล ซึ่งไดจําแนกรูปแบบของ CSR ไวเปน
6 ชนิด (type) กิจกรรม คือ
1) การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม (Cause Promotion) เปนการจัดหาเงินทุน
วัสดุสิ่งของ หรือทรัพยากรอื่นขององคกร เพื่อขยายการรับรูและความหวงใยตอประเด็นปญหาทาง
สังคมนั้น ตลอดจนสนับสนุนการระดมทุน การมีสวนรวม หรือการเฟนหาอาสาสมัครเพื่อการ
ดังกลาว องคกรธุรกิจอาจริเริ่มและบริหารงานสงเสริมนั้นดวยตนเอง หรือรวมมือกับองคกรหนึ่ง
องคกรใด หรือกับหลายๆ องคกรก็ได
2) การตลาดที่เกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม (Cause-Related Marketing) เปนการอุดหนุน
หรือการบริจาครายไดสวนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑเพื่อชวยเหลือหรือรวมแกไขประเด็นปญหา
ทางสังคมจําเพาะหนึ่งๆ ซึ่งมักมีชวงเวลาที่จํากัดแนนอน หรือดําเนินการแบบจําเพาะผลิตภัณฑ
หรือใหแกการกุศลที่ระบุไวเทานั้น กิจกรรมความผิดชอบตอสังคมชนิดนี้ องคกรธุรกิจมักรวมมือ
กับองคกรที่ไมมีวัตถุประสงคหากําไรเพื่อสรางสัมพันธภาพในประโยชนรวมกัน ดวยวิธีการเพิ่ม
ยอดขายผลิตภัณฑ เพื่อนําเงินรายไดไปสนับสนุนกิจกรรมการกุศลนั้นๆ ในขณะเดียวกันก็เปนการ
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เปดโอกาสใหแกผูบริโภคไดมีสวนรวมในการชวยเหลือการกุศลผานทางการซื้อผลิตภัณฑโดยไม
ตองเสียคาใชจายอื่นใดเพิ่มเติม
3) การตลาดเพื่อมุงแกไขปญหาสังคม (Corporate Social Marketing) เปนการสนับสนุน
การพัฒนาหรือการทําใหเกิดผลจากการรณรงคเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในดานสาธารณสุข ดาน
ความปลอดภัย ดานสิ่งแวดลอม หรือดานสุขภาวะ ความแตกตางสําคัญระหวางการตลาดเพื่อมุง
แกไขปญหาสังคมกับการสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม คือ การตลาดเพื่อมุงแกไข
ปญหาสังคมจะเนนที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Behaviour Change) เปนหลัก ในขณะที่การ
สงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคมจะเนนที่การสรางความตระหนัก (Awareness) ตลอดจน
การสนับสนุนทรัพยากรดานทุนและอาสาสมัครเพื่อใหรับรูถึงประเด็นปญหาดังกลาว
4) การบริจาคเพื่อการกุศล (Corporate Philanthropy) เปนการชวยเหลือไปที่ประเด็นปญหา
ทางสังคมโดยตรง ในรูปของการบริจาคเงินหรือวัตถุสิ่งของ เปนกิจกรรมซีเอสอารที่พบเห็นใน
แทบทุกองคกรธุรกิจ และโดยมากมักจะเปนไปตามกระแสความตองการจากภายนอกหรือมีผูเสนอ
ใหทํา มากกวาจะเกิดจากการวางแผนหรือออกแบบกิจกรรมจากภายในองคกรเอง ทําใหไมเกิดการ
เชื่อมโยงเขากับเปาหมายหรือพันธกิจขององคกรเทาใดนัก
5) การอาสาชวยเหลือชุมชน (Community Volunteering) เปนการสนับสนุนหรือจูงใจให
พนักงาน คูคารวมสละเวลาและแรงงานในการทํางานใหแกชุมชนที่องคกรตั้งอยูและเพื่อตอบสนอง
ตอประเด็นปญหาทางสังคมที่องคกรใหความสนใจหรือหวงใย องคกรธุรกิจอาจเปนผูดําเนินการ
เองโดยลําพัง หรือรวมมือกับองคกรหนึ่งองคกรใด และอาจเปนผูกําหนดกิจกรรมอาสาดังกลาว
นั้นเอง หรือใหพนักงานเปนผูคัดเลือกกิจกรรมแลวนําเสนอตอองคกรเพื่อพิจารณาใหการ
สนับสนุน โดยที่พนักงานสามารถไดรับการชดเชยในรูปของวันหยุดหรือวันลาเพิ่มเติม
6) การประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม (Socially Responsible Business Practices)
เป น การดํ า เนิ น กิ จ กรรมทางธุ ร กิจ อย า งพิ นิจ พิ เ คราะห ทั้ ง ในเชิ ง ป อ งกั น ด ว ยการหลี ก เลี่ ย งการ
กอใหเกิดปญหาทางสังคม หรือในเชิงรวมกันแกไขดวยการชวยเหลือเยียวยาปญหาทางสังคมนั้นๆ
ดวยกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อการยกระดับสุขภาวะของชุมชนและการพิทักษสิ่งแวดลอม โดยที่
องคกรธุรกิจสามารถที่จะดําเนินการเอง หรือเลือกที่จะรวมมือกับพันธมิตรภายนอกก็ได
จากการที่องคกรธุรกิจในปจจุบันไดใช CSR เปนเครื่องมือประชาสัมพันธองคกร หรือใช
กีดกันคูแขงขันทางการคา เปนผลให CSR กลายเปนเครื่องมือทางธุรกิจที่แสวงประโยชนใหกับ
องคกร มากกวาจะสนองประโยชนใหกับสังคมโดยรวม ดังนั้นการจะสรางความแตกตางระหวาง
CSR ที่เกิดจากความสมัครใจหรือจริงใจขององคกรธุรกิจจริงจึงตองมาพิจารณาถึงประโยชนจาก
กิจกรรมที่ไดรับจาก CSR วาตกอยูที่ใครระหวางองคกรธุรกิจเองหรือสังคมโดยรวม รวมถึงตอง
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พิจารณาดวยวาความสมัครใจทํา CSR เปนเพราะความจริงใจโดยเนื้อแท หรือเพราะเงื่อนไข
แวดลอมบังคับทั้งในแงของบรรทัดฐานทางสังคมที่ไดใหเปนหนาที่ขององคกรธุรกิจ หรือระเบียบ
กฎหมาย หรือเปนเพราะมาตรฐานสากล ดังนั้นหากเปนเชนเงื่อนไขเหลานี้กิจกรรมที่เกิดขึ้นก็ไมใช
ความรับผิดชอบตอสังคม หรือ CSR ที่แทจริง
1.7 แนวทางของความรับผิดชอบตอสังคม
แนวทางของ European Commission ที่ไดกําหนดแนวทางของ CSR ไวใน 2 มิติหลักๆ คือ
มิติภายในอันเปนการดูแลกิจกรรมตางๆ ที่ธุรกิจนั้นดําเนินการอยูและจัดการไดโดยตรงเชนการ
จัดการแรงงาน กระบวนการผลิต หรือการจัดการดานสิ่งแวดลอม และมิติภายนอกซึ่งเกี่ยวของกับ
กิ จ กรรมทางธุ ร กิ จ ที่ บ ริ ษั ท อาจจะควบคุ ม ไม ไ ดโ ดยตรงเชน การดู แ ลลูก ค า การรั บ ผิ ด ชอบต อ
supplier และการสนับสนุนกิจกรรมดานการพัฒนาสังคมเปนตน ดังนี้
มิติภายใน
1) การจัดการทรัพยากรมนุษยอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม
องคกรตางๆ ปจจุบันมีความทาทายทีจะตองดึงพนักงานที่มีความสามารถ ดังนั้นธุรกิจฯ จึง
ควรสงเสริมการจัดการทรัพยากรมนุษยอยางมีความรับผิดชอบ เชน ดานการเรียนรูตลอดชีวิต Lifelong learning การใหขอมูลที่โปรงใสกับพนักงานในทุกๆ ดาน การใหความสมดุลระหวางงาน
ชีวิตครอบครัว และการพักผอน การปฏิบัติอยางเทาเทียมทั้งดาน การคัดเลือกเขาทํางาน รายไดและ
ความกาวหนาทางการงานโดยเฉพาะกับผูหญิงและผูพิการ การดูแลเอาใจใสพนักงานโดยเฉพาะที่
ไดรับบาดเจ็บ และ/หรือ เกิดปญหาสุขภาพจากการงาน นอกจากนั้นในดานการเรียนรูตลอดชีวิต
ธุรกิจควรที่จะใหความสําคัญกับการฝกอบรมในระดับตางๆ หรือแมแตการมีนโยบายสงเสริมการ
เรียนรูที่สรางสรรค เชน การสนับสนุน ชวงตอระหวาง โรงเรียนมาสูพนักงานสําหรับคนรุนใหม
โดยการให ก ารฝ ก อบรมพิ เ ศษสํ า หรั บ คนกลุ ม นี้ นอกจากนั้ น ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด คื อ การสร า ง
สภาพแวดลอมการเรียนรูใหมๆ ใหเกิดขึ้นในที่ทํางานใหได
2) สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน
ถึงแมวาจะมีกฎหมายควบคุมดูแลดาน สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน แตกระแส
การกระจายงานไปสู Supplier ทําใหบริษัทควบคุมไมทั่วถึง จึงเปนประเด็นที่นาสนใจที่ควรจะ
ชวยกันดูแล หรือตั้งเปนนโยบายขององคกรฯ เชน เลือกรวมทําธุรกิจ หรือเลือกใช Supplier ที่มี
คุณธรรม จรรยาบรรณ ตอพนักงาน เพื่อเปนการควบคุมดูและอีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังเปนการบีบให
บริษัทอื่นๆ ที่ตองการจะทําธุรกิจกับเราตองพัฒนาตนเองตามไปดวย เพราะมิเชนนั้น หากเกิดผล
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รายจากการที่ใช Supplier ที่ไมใสใจสุขภาพ และความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง เมื่อเกิด
กรณี ขึ้นมา ภาพลักษณที่ไมดีก็จะกลับขึ้นมาถึง บริษัทแมบริษัทผูวาจางดวย
ในตางประเทศ ไดมีการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของอุปกรณในการดําเนินงานทั้ง
ในออฟฟศ และโรงงาน ตั้งแตเครื่องเขียนไปจนถึงเครื่องจักร เพื่อลด และปองกันอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นกับพนักงานใหไดมากที่สุด ซึ่งประเทศไทยนาจะนํามาประยุกตใช
3) การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
การบริหารองคกร ที่มีนโยบายที่จะรับผิดชอบพนักงานในกรณีที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ
สังคม หรือการเมือง หรือแมแตการปรับโครงสรางภายในขององคกรเอง โดยเฉพาะการควบรวม
กิจการตางๆซึ่งมักจะนํามาสูการเลิกจางพนักงานจํานวนมาก ซึ่งไมสงผลดีตอองคกรเอง นอกเสีย
จากจะสุดวิสัยจริงๆ เพราะทําใหความเชื่อถือ ไววางใจ และความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกับ
องคกร ฯ ตองเสียไป ทั้งนี้ในชวงที่เกิดวิกฤตในองคกรฯ นั้นๆ การปรึกษาหารือ และสรางความ
รวมมือกันในกลุมผูที่เกี่ยวของกับบริษัท ไมวาจะเปนนักลงทุน ผูบริหาร พนักงาน หรือแมแตลูกคา
ยอมนํามาซึ่งการแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากกวา
4) การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในองคกร
การลดการใช ท รั พ ยากรและการปล อ ยสารพิ ษ /ของเสี ย ซึ่ ง เป น การลดผลกระทบต อ
สิ่ ง แวดล อ ม ย อ มเป น ผลดี ต อ องค ก รนั้ น ๆ เอง ในอั น ที่ จ ะจั ด การการผลิ ต สิ น ค า /บริ ก าร ให มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และยังเปนการลดตนทุนดานพลังงาน และการจัดการของเสียตางๆ อีกดวย
ซึ่งนําไปสูผลกําไรที่สูงขึ้น ความสามารถในการแขงขันในตลาดที่เพิ่มขึ้น และที่สําคัญ เปนการ
สรางภาพลักษณใหกับบริษัท ถือวาไดประโยชนตอทุกฝาย (Win-Win)
5) บรรษัทภิบาลและความโปรงใสในการดําเนินกิจการ
ปจจุบัน ความเชื่อมั่น ที่มีตอบริษัทฯ เปนสิ่งที่สําคัญที่สุด โดยเฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย ดังนั้นความโปรงใส และขั้นตอนการตัดสินใจตางๆ ของบริษัทที่มีความชัดเจน
ตรวจสอบได จึงมีความสําคัญอยางยิ่งยวดทั้งตอ ความมั่นคงของบริษัท ในมุมมองของนักลงทุน
และความมั่นคงในสังคม ทั้งนี้เปนเพราะวาการบริหารจัดการที่มีความโปรงใส ทางบัญชี และ
กระบวนการตัดสินใจในทุกระดับนั้นยอมนําไปสู ขอมูลที่มีความชัดเจน ซึ่งสามารถเขาถึงไดโดย
นักลงทุนและผูที่เกี่ยวของ ซึ่งทําใหเกิดระบบการลงทุนในสังคมโดยรวมที่มีประสิทธิภาพ ความ
ผิดปกติทางการเงิน หรือกระบวนการตัดสินใจตางๆ ยอมจะสามารถถูกพบและจัดการไดโดย
องคกรที่เกี่ยวของ และลดโอกาสของความสูญเสียทั้งในดานการเงินและทรัพยากรตางๆ ที่ตองเสีย
ไปกับการคอรัปชั่นอีกดวย ซึ่งนําไปสูสังคมที่มีความยั่งยืนและแข็งแรงทางเศรษฐกิจในที่สุด
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มิติภายนอก
1) การจัดการกับ Supplier และหุนสวนทางธุรกิจ (Partners) ที่รับผิดชอบตอสังคม
กลาวคือการเลือก Supplier และหุนสวนทางธุรกิจ (Partners) ควรคํานึงถึงบทบาทการ
รับผิดชอบตอสังคมขององคกรนั้นๆ เพื่อเปนการขยายความรับผิดชอบตอสังคม จากองคกรของตน
ไปสูองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และปองกันปญหาที่อาจจะตามจากความซับซอนของระบบธุรกิจ
สมัยใหม ที่ยากตอการควบคุมใหคลอบคลุมไปทั้ง Supply Chain ซึ่งอาจจะมีนโยบายหรือกิจกรรม
ที่สงเสริมประเด็นเหลานี้ อาทิ สงเสริมผูประกอบการใหมๆ ที่จะเขามาเปน Supplier ดวยการสงที่
ปรึกษาไปชวยพัฒนาระบบการทํางานใหมีความรับผิดชอบตอสังคม เปนตน
2) การดูแลผูบริโภค
ผูบริโภคหรือผูซื้อสินคา / บริการขององคกร เปนแหลงที่มาของรายได ดังนั้นจึงตองมี
ระบบการดูแลผูบริโภคในทุกๆ กระบวนการของสินคา/บริการ ตั้งแตการผลิต การขาย ไปจนถึง
การทิ้ง ใหปลอดภัย มีประสิทธิภาพทั้งในเชิงคุณภาพและราคา และมีจริยธรรม นอกจากนั้นยัง
สามารถแสดงความรับผิดชอบตอผูบริโภคดวยการ เลือกผลิต/จําหนาย สินคา/บริการเฉพาะดานให
เหมาะสมกับกลุมผูบริโภค หรือแมแตการออกแบบผลิตภัณฑใหสามารถใชไดกับทุกกลุม ที่รวมถึง
ผูพิการดวย (Design for All) เชนเครื่องใชไฟฟาที่มีอักษรเบลล และ/หรือ สั่งการดวยเสียง สําหรับ
คนปกติและคนตาบอดใชได
3) ความรับผิดชอบตอชุมชนใกลเคียง (Local Communities)
บริษัทตางๆ ตามปกติจะใหประโยชนตอชุมชนอยูแลว เชน จางแรงงานชุมชน ซึ่งนําสู
รายไดสูชุมชน และรายไดภาษีของพื้นที่ ซึ่งนําไปสูทุนสาธารณะที่สามารถนํามาสรางประโยชนแก
ชุมชนไดอีก นอกจากนั้น บริษัทยังตองพึ่งชุมชนรอบขาง ในรูปแบบของ แรงงาน และอื่นๆ ดังนั้น
บริษัทจึงควรมีสวนชวยเหลือทั้งดานสุขภาพ และสิ่งแวดลอมชุมชน (และใกลเคียง) ผานการ
บริจาค หรือกิจกรรมสาธารณประโยชนใดๆ ที่จะชวยพัฒนาชุมชน และนําไปสูความแข็งแรงของ
ชุมชนนั้นๆ ซึ่งผลตอบแทนที่บริษัทจะไดรับ คือภาพลักษณที่ดี นําไปสูความรวมมือและพรอมจะ
ชวยเหลือบริษัท
4) ความรับผิดชอบตอสังคมโดยรวม
บริษัทตางๆ ที่อยูในเมืองหรือ บริษัทใหญ อาจไมไดเกี่ยวของโดยตรงกับพื้นที่ในบริเวณ
นั้นๆ มากนัก หรือ เปนบริษัทที่มีสาขามากมายทั่วประเทศ ดังนั้นบริษัทเหลานี้จึงควรแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคมในวงกวาง โดยการบริจาค ทํากิจกรรม หรือสนับสนุนในรูปแบบตางๆ เพื่อ
แกไข และพัฒนาสังคม ในประเด็นที่ บริษัทเกี่ยวของ สนใจ ซึ่งถือเปนการแสดงบทบาทผูนําทาง
ธุรกิจ ตอการสรางความเปลี่ยนแปลงตอสังคมอยางชัดเจนและควรเปนอยางยิ่งที่จะวัดผลได จึง
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จําเปนที่จะตองมีการวางแผน และการหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานที่ดี ซึ่งจะนํามาสูภาพลักษณที่ดี
Corporate Citizenship ซึ่งเปนรากฐานสําคัญในการสรางความไววางใจและคุณคาของบริษัทใน
มุมมองของผูบริโภคและหนวยงานที่เกี่ยวของ
5) การรับผิดชอบตอโลก
ในมิติตางๆ เชน สิ่งแวดลอม สิทธิมนุษยชน และประเด็นสําคัญอื่นๆ ในระดับภูมิภาค
และ/หรื อ ระดับโลก ตามความเหมาะสม และศัก ยภาพขององค ก ร บริษั ทสามารถร ว มมือกั บ
องคกรตางๆ ไมวาจะเปน รัฐบาล NGO สถาบันการศึกษา องคกรธุรกิจอื่นๆ เพื่อรวมมือกัน
แนวทางการทํา CSR ในมิติภายนอกประมวลไดวาควรตองเริ่มทําจากความตองการของ
สังคมเปนหลัก หรือตองเริ่มจากการขาดแคลนในสังคม เพราะ CSR จะเขาไปตอบสนองความ
ตองการที่แทจริงของผูที่ขาดได และจะตรงกับเปาหมายของแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม ไม
ควรจะเริ่มการทํา CSR เพราะเกิดจากการสรางความเสียหายของบริษัทหรือองคกร เพราะ CSR
ไมใชการชดใชหนี้กรรม ไมใชการกลบหนี้เกาที่ติดคางกันไวแตเกากอน หรือเพื่อปกปดรองรอย
ความเสียหายที่ธุรกิจไดทําไวกอนหนา แต CSR ตองเปนการรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียในทุก
ระดับชั้นในสังคมอยางถูกตองเหมาะสม ไมไดหวังสรางภาพลักษณ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้จะเนน
พิจารณาการทํา CSR ในมิติภายนอก โดยเฉพาะความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมในชุมชนภายนอก
และในสังคมประเทศ
1.8 ขอบเขตในการดําเนินกิจกรรมทางดาน CSR
เครือขายความรู CSR โดยสถาบันสิ่งแวดลอมไทยไดนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับขอบเขตใน
การดําเนินกิจกรรมทางดาน CSR ขององคกรตางๆ ไววาจะตองหมายรวมถึง การคิด การพูด และ
การกระทํา ซึ่งครอบคลุมตั้งแต การวางแผน การตัดสินใจ การสื่อสารประชาสัมพันธ การบริหาร
จัดการ และการดําเนินงานขององคกร
โดยสังคมในความหมายของความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการ จะมุงไปที่ผูมีสวนไดเสีย
นอกองคกร ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 2 ระดับ ไดแก สังคมใกล และสังคมไกล
สังคมใกล คือ ผูที่มีสวนเกี่ยวของใกลชิดกับองคกรโดยตรง ไดแก ลูกคา คูคา ครอบครัว
ของพนักงาน ชุมชนที่องคกรตั้งอยู ซึ่งรวมถึงสิ่งแวดลอมหรือระบบนิเวศ
สังคมไกล คือ ผูที่เกี่ยวของกับองคกรโดยออม ไดแก คูแขงขันทางธุรกิจ ประชาชนทั่วไป
เปนตน
ในระดับของลูกคา ตัวอยาง CSR ของกิจการ ไดแก การสรางผลิตภัณฑที่เนนคุณคา
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มากกวามูลคา ความรับผิดชอบในผลิตภัณฑตอผูบริโภค การใหขอมูลขององคกรและตัวผลิตภัณฑ
อยางเพียงพอและอยางถูกตองเที่ยงตรง มีการใหบริการลูกคาอยางตรงไปตรงมา เปนตน
ในระดับของคูคา ตัวอยาง CSR ของกิจการ ไดแก การแบงปนหรือการใชทรัพยากร
รวมกันหรือการรวมกลุมในแนวดิ่งตามสายอุปทาน ความรอบคอบระมัดระวังในการผสาน
ประโยชนอยางเปนธรรม ไมเอารัดเอาเปรียบตอคูคา เปนตน
ในระดับของชุมชนและสภาพแวดลอม ตัวอยาง CSR ของกิจการ ไดแก การ
สงเคราะหเกื้อกูลชุมชนที่องคกรตั้งอยู การสงเสริมแรงงานทองถิ่นใหมีโอกาสในตําแหนงงาน
ตางๆ ในองคกร การสนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการดําเนินงานที่อาจสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม การเปดเผยขอมูลการดําเนินงานที่อาจสงผลกระทบตอชุมชนที่องคกรตั้งอยู และการ
เรียนรูวัฒนธรรมทองถิ่นเพื่อการอยูรวมกันอยางปกติสุข เปนตน
ในระดับของประชาสังคม ตัวอยาง CSR ของกิจการ ไดแก การสรางความรวมมือ
ระหวางกลุมหรือเครือขายอื่นๆ ในการพัฒนาสังคม การตรวจตราดูแลมิใหกิจการเขาไปมีสวน
เกี่ยวของกับการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน การรับฟงขอมูลหรือทําประชาพิจารณตอการดําเนิน
กิจการที่สงผลกระทบตอสังคมโดยรวม และการทําหนาที่ในการเสียภาษีอากรใหรัฐอยาง
ตรงไปตรงมา เปนตน
ในระดับของคูแขงขันทางธุรกิจ ตัวอยาง CSR ของกิจการ ไดแก การดูแลกิจการมิใหมสี ว น
เกี่ยวของกับการแขงขันดวยวิธีการทุมตลาด การดําเนินงานในทางตอตานการทุจริต รวมทั้งการ
กรรโชก และการใหสินบนในทุกรูปแบบ เปนตน
ซึ่งจากทั้งหมดเหลานี้แสดงใหเห็นไดชัดวาไมวาจะในขอบเขตสังคมใกลหรือสังคมไกล
CSR ที่องคกรธุรกิจจะปฏิบัติไมไดเริ่มจากปญหาที่องคกรไดกอไวทั้งสิ้น เปนความสมัครใจที่จะทํา
ใหเกิดขึ้นอยางจริงจังทั้งตอสังคมใกลและสังคมไกล
2. ทฤษฏีจริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics)
2.1 ความหมายและลักษณะของจริยธรรม
ความหมายของจริยธรรมทางธุรกิจสามารถแบงพิจารณาไดเปน 2 สวน ประกอบกันคือ
1.คําวาจริยธรรม หมายถึ ง มาตรฐานคุณคาแหงความดีงามของการกระทํ าหนึ่งๆ หรือ
พฤติกรรมโดยรวม
2.คําวาธุรกิจ หมายถึง บุคคลหรือองคกร นิติบุคคล หรือองคกรใดๆที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับ
การผลิตสินคา และหรือธุรกิจเพื่อผลตอบแทนในรูปของการลงทุนที่จะไดมาซึ่งผลกําไร
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ดั ง นั้ น จริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ จึ ง หมายถึ ง มาตรฐานการผลิ ต สิ น ค า และหรื อ บริ ก ารเพื่ อ
ผลตอบแทนตามคุณคาของการลงทุน โดยเปนธรรมตอทุกฝาย ทั้งเจาของสินคา ผูบริหาร ผูรวมงาน
ผูบริโภค ผูรับบริการ รัฐบาล และสังคม ซึ่งมีความสัมพันธในเชิงเศรษฐกิจรวมกัน จริยธรรมทาง
ธุรกิจไมไดหมายความเฉพาะความชอบธรรมของตัวธุรกิจเทานั้น แตยังหมายรวมถึงกลไกในการ
จัดการกับองคประกอบอื่น เชน คน ทรัพยากร ทุน เทคโนโลยี สังคม ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพ
สูงสุดของการดําเนินธุรกิจนั้นๆนั่นเอง
นายอานั น ท ป น ยารชุ น (อานั น ท ป น ยารชุ น ,1999) ได ใ ห คํ า จํ า กั ด ความของคํ า ว า
“จริยธรรมทางธุรกิจ” วา คือ การผสมผสานระหวางเศรษฐกิจและจริยธรรม โดยมีเปาหมายเพื่อ
สงเสริมนโยบายและการปฏิบัติของภาคธุรกิจ ในการสรางความสําเร็จในการประกอบการอยางมี
ความรับผิดชอบ มีความยั่งยืน มีผลในระยะยาว ในขณะเดียวกัน ก็ชวยสรางความสมดุลระหวางผูมี
สวนไดเสียในกิจการนั้นๆ อันไดแก ผูลงทุน ลูกจาง ลูกคา ชุมชน ตลอดจนสภาพแวดลอมอยาง
สมดุล
ดังนั้นจริยธรรมทางธุรกิจจึงอาจกลาวโดยรวมไดวาเปนการดําเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรม มี
ความรับผิดชอบตอสังคมโดยรวม เพื่อมุงใหองคกรเจริญกาวหนา ประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน
ยาวนาน การศึกษาครั้งนี้จึงจะนําทฤษฎีจริยธรรมทางธุรกิจมาเปนกรอบพิจารณาวาความรับผิดชอบ
ตอสังคมที่ปตท.ทําขึ้นมาไดสรางความสมดุลตอผูมีสวนไดเสียในกิจการ โดยเฉพาะชุมชนและ
สภาพแวดลอมมากนอยอยางไร หรือเปนการนํามาใชเพื่อสรางความสําเร็จของการประกอบการแต
เพียงอยางเดียวดวยขาดความจริงจังที่จะทําใหสังคมและสภาพแวดลอมเขมแข็งและอยูไดอยาง
ยั่งยืน
2.2 ความสัมพันธระหวางจริยธรรมกับการรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ
จริยธรรมในธุรกิจ หรือ business ethics เปนการนําหลักจริยธรรมทั่วไปมาใชกับธุรกิจ
จริยธรรมในธุรกิจไมใชเปนจริยธรรมที่แตกตางไปจากจริยธรรมทั่วไป อะไรก็ตามที่สังคมถือวาไม
ถูกตอง เชน การทุจริต ธุรกิจก็ตองถือวาไมถูกตองเชน ธุรกิจไมควรกําหนดเอาเองวาอะไรถูกอะไร
ผิดจริยธรรมเมื่อนําเอามาใชกับธุรกิจ ผูที่อยูในวงการธุรกิจจะตองผูกพันอยูกับแนวคิดหรือหลัก
ของจริยธรรมอันเดียวกับสังคมที่ยอมรับ การพิจารณาความสัมพันธระหวางจริยธรรมกับธุรกิจ จึง
สามารถมองไดจากหลายมุมที่สําคัญ คือ การมองจริยธรรมในฐานะที่เปนตัวกระตุนผูบริหารให
ความสนใจในความรับผิดชอบตอสังคม
ความจําเปนที่ตองมีจริยธรรมในธุรกิจ
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นายอานันท ปนยารชุน(อานันท ปนยารชุน, 1999) ระบุวา จริยธรรมและการดําเนินธุรกิจ
นั้น มิไดเปนปฏิปกษตอกัน ทั้งนี้ตลาดไมสามารถที่จะคงอยูอยางยั่งยืนไดดวยคานิยมทางเศรษฐกิจ
เพียงอยางเดียว แตยังตองอาศัยมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อสรางใหตลาดไมเปนที่ที่มีแตการเอารัด
เอาเปรียบ แตเปนที่ที่ไดประโยชนรวมกัน
ความจําเปนที่ตองมีจริยธรรมในธุรกิจนั้นมีเหตุผลหลายประการสําคัญ คือ
เพื่ อ ความสามารถในการแข งขั น การใช จ ริย ธรรมทางธุ รกิ จ ก็ เ พื่ อ แข ง ขั น อย า ง
ตรงไปตรงมา มีการตอรองอยางยุติธรรม
- การเพิ่มผลผลิต (productivity) การใชจริยธรรมในธุรกิจชวยสรางความสามารถในการ
ผลิตใหสูงขึ้น ทําใหพนักงานมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน มีความเต็มใจและกระตือรือรนใน
การทํางานและมีความจงรักภักดีตอบริษัทมากขึ้น มีผลตอการเพิ่มผลผลิตของบริษัท
- ความสัมพันธกับผูไดเสียและสาธารณชน การบริหารที่มีจริยธรรมทําใหบริษัทมีความ
เขมแข็งขึ้น และทําใหสาธารณชนยอมรับในบริษัท การยอมรับเชนนี้ทําใหบริษัทมีความมั่นคงและ
สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพในระยะยาว
- การออกกฎขอบังคับของรัฐบาล การทําธุรกิจและการบริหารที่มีจริยธรรมชวยลดความ
จําเปนที่รัฐตองออกกฎขอบังคับซึ่งทําใหการทํางานมีความคลองตัวมากขึ้น ดังนั้นถาไมตองการให
มีกฎเกณฑจากภาครัฐมากเกินไป การบริหารจัดการในภาคเอกชนตองมีจริยธรรม
- มี ค วามห ว งใยในด า นสิ่ ง แวดล อ ม และเกี ย รติ ภู มิ แ ละคุ ณ ค า ของชี วิ ต มนุ ษ ย ม ากขึ้ น
องคการของประชาสังคม (civil society organizations) และองคกรเอกชน (non-government
organizations – NGOs) ไดมีบทบาทมากขึ้นในการตอสูเพื่อผลประโยชนของประชาชนคนธรรมดา
และผูยากไร และความเปนธรรมธุรกิจและการบริหารภาคเอกชนตองมีจริยธรรมมากขึ้น เพื่อ
ประสานไดมีประสิทธิภาพกับประชาสังคม (civil society) และลดแรงกดดันจากกลุมเอกชน
ทั้งหลาย
- ธุรกิจที่มีจริยธรรมจะสามารถชวยปองกันไมใหอันตรายเกิดขึ้นแกชุมชน
- ธุรกิจที่มีจริยธรรมจะชวยปกปองผูที่ทํางานใหกับธุรกิจนั้นๆ
ดังนั้นความจําเปนที่ธุรกิจตองมีจริยธรรมก็เพื่อใหสังคมอยูไดอยางยั่งยืน บริษัทก็มีความ
มั่นคงและมีประสิทธิภาพในการบริหารงานใหเจริญเติบโตยิ่งขึ้นไป ทั้งในดานการเพิ่มผลผลิต เพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขัน ไมตองพะวงกับระเบียบขอบังคับจากภาครัฐ สรางความคลองตัวใน
การทํ า งาน ประชาชนในสั ง คมเองก็ ส ามารถเดิ น หน า ทํ า งานโดยไม กั ง วลถึ ง ป ญ หาจาก
สภาพแวดลอมรอบขาง รูสึกปลอดภัยในที่อยูอาศัย พนักงานในบริษัทก็ภาคภูมิใจกับตนสังกัด
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ลูกคาก็ยินดีจะซื้อสินคาหากไมมีปญหาใดๆใหเคลือบแคลงถึงความไรจริยธรรมขององคกร ที่ไม
เกี่ยวของกับคุณภาพและราคาสินคา
เหตุผลที่ธุรกิจตองรับผิดชอบตอสังคม
คีธ เดวิส (Davis, 1975:9-24) ไดเสนอประเด็นที่วา ทําไมนักธุรกิจตองรับผิดชอบตอสังคม
และจะรับผิดชอบอยางไร
ขอเสนอแรก ความรับผิดชอบตอสังคมเพิ่มขึ้นเนื่องจากอิทธิพลของธุรกิจ
มาจากแนวคิดที่วาธุรกิจมีอิทธิพลอยางมากในเรื่องของเศรษฐกิจ การวาจางแรงงาน การ
สรางความเนาเสียในสิ่งแวดลอม ธุรกิจจะสรางปญหาหรือปองกันปญหาไมใหเกิดไดในสังคมที่ทุก
คนตองอยูรวมกัน และตองพึ่งพาอาศัยกัน ดังนั้นธุรกิจตองมีความรับผิดชอบในการปองกันไมใหมี
ปญหาเกิดขึ้นแกสังคม หรือถาเกิดขึ้นแลวก็ตองชวยแกปญหานั้น
ขอเสนอตอมา ธุรกิจจะดําเนินการเปนระบบเปดสองทางโดยเปดรับสิ่งที่เปนแนวความ
ตองการจากสังคม และเปดเผยวิธีการดําเนินงานใหสังคมไดรับรู
ขอเสนอนี้นักธุรกิจตองรับฟงตัวแทนของสังคมที่เกี่ยวกับปญหาตางๆในสังคม และการ
ปรับปรุงสวัสดิการในสังคม ขณะเดียวกันสังคมเองก็ตองการรับรูวาธุรกิจไดทําอะไรไปบางที่แสดง
วารับผิดชอบตอสังคม ทั้งสองฝายตองเปดเผยและซื่อสัตยตอกัน
ธุรกิจตองมีความรับผิดชอบในการปองกันไมใหมีปญหาเกิดขึ้นแกสังคม หรือถาเกิดขึ้น
แลวก็ตองชวยแกไขปญหานั้น
ขอเสนอถัดไป การบริการ ผลผลิต หรือกิจกรรมที่จะเปนผลเสียและผลดีตอสังคมตองคิด
คํานวณอยางถี่ถวนในการตัดสินใจดําเนินการ
ข อ เสนอนี้ เ น น ว า การพิ จ ารณาแต ใ นแง ค วามเป น ไปได ท างเทคนิ ค หรื อ ได กํ า ไรทาง
เศรษฐกิจยังไมใชปจจัยเพียงพอในการพิจารณา ตองคิดคํานึงถึงสังคมที่จะไดรับผลกระทบตอไปทัง้
ระยะสั้นและระยะยาว
ขอเสนอที่สี่ ผลเสียตอสังคมที่เกี่ยวกับแตละกิจกรรม ผลผลิต หรือบริการ จะตองมีผลถึง
ผูบริโภค
ดวยผลเสียที่เกิดขึ้นจากธุรกิจที่มีตอสังคมจริงๆจะตกอยูกับผูบริโภคในตนทุนที่สูง มาก
เกินกวาสังคมจะคาดคิดได ธุรกิจจําเปนตองคํานึงถึงเรื่องนี้และตองดําเนินการไมใหผลเสียตกอยู
กับผูบริโภค
ขอเสนอสุดทาย สถาบันทางธุรกิจในฐานะที่เปนสมาชิกของสังคม มีความรับผิดชอบใน
ปญหาตางๆ ของสังคม ที่อยูนอกเหนือจากการดําเนินงานตามปกติ
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ขอเสนอนี้เนนวา ถาธุรกิจจัดจางผูเชี่ยวชาญมาแกไขปญหาของสังคมที่ไมไดเกี่ยวของกับ
ธุรกิจโดยตรง จะเปนการแสดงความรับผิดชอบตอการแกปญหาของสังคม เหตุผล คือ ในที่สุด
ธุรกิจจะไดรับผลกําไรเพิ่มขึ้นจากการที่ชวยปรับปรุงสังคมโดยทั่วไป ธุรกิจจึงควรรวมรับผิดชอบ
กับสมาชิกของสังคมทั้งหมดเพื่อปรับปรุงสังคมโดยทั่วไปใหดีขึ้น
ผลที่ธุรกิจจะไดรับจากความรับผิดชอบตอสังคม
ความรับผิดชอบตอสังคมกับการแสวงหากําไร
การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ มี เ ป า หมายสํ า คั ญ คื อ การ “หากํ า ไร”
การที่ มี แ นวความคิ ด และ
ขอเสนอแนะใหนักธุรกิจตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคมแสดงความมีจริยธรรมนั้น อาจมอง
วาเปนสิ่งที่เหนือจากธุรกิจ และมีปญหาตามมาวา บริษัทจะรับผิดชอบตอสังคมนั้น ตองเสียสละ
กําไรเพื่อเอามาสรางชีวิตที่ดีของคนในสังคมหรือไม บริษัทที่จะสามารถรับผิดชอบตอสังคมได
ตองมีกําไรเสียกอน เมื่อมีกําไรแลวจึงจะชวยเหลือหรือตอบสนองความตองการของสังคมได และ
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ บริ ษั ท ที่ ไ ม มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม บริ ษั ท ใดจะมี กํ า ไรมากกว า กั น
ความสัมพันธระหวางการทํากําไรและความรับผิดชอบตอสังคม เปนเรื่องซับซอนและไมแนนอน
ดวยเหตุนี้บางบริษัทที่มีความรับผิดชอบตอสังคมไดวางหลักการกวางๆ ที่จะผสมผสานระหวาง
ความรับผิดชอบตอสังคมกับการทํากําไร ดังนี้
หลักการแรก เปนการชั่งความสําคัญระหวางกําไรระยะยาวกับกําไรระยะสั้น เชน การ
จั ด ตั้งศูน ย รับเลี้ ย งเด็ก ใหแ ก พ นั ก งาน การใหคํ าปรึก ษาชุม ชนในเรื่องตางๆ ลว นเป น การเพิ่ ม
คาใชจายและการลงทุนของบริษัทในระยะสั้นกําไรจะลดลง ในระยะยาวการลงทุนเชนนี้ทําให
ไดรับกําไรได เช น การอบรมเรื่องยาเสพติด ทํ าใหพ นักงานมีสุขภาพอนามั ยดีขึ้น เปนการลด
งบประมาณดานการประกันสุขภาพและมีผลกําไรในระยะยาว
หลักการที่สอง เปนเรื่องการตัดสินใจระหวางการทํากําไรใหมากที่สุด (maximum profit)
กับกําไรที่เปนความพอใจสูงสุด (optimum profit) กําไรสูงสุด หรือมากที่สุดมักเปนเปาหมายที่เปน
ทางการของธุรกิจ ความรับผิดชอบตอสังคมโดยธุรกิจอาจทําใหผูบริหารตองการทํากําไรแบบที่เปน
ความพอใจสูงสุด คือ ในระดับที่ตนพอใจซึ่งไมใชกําไรสูงสุด แตสูงพอที่จะใหธุรกิจดําเนินตอไป
ได ซึ่งจะเกิดขึ้นในกรณีสภาพการณทางเศรษฐกิจไมดี หรือมีกฎขอบังคับจากภาครัฐจํานวนมาก
หลักการที่สาม การตัดสินใจระหวางผลประโยชนของผูถือหุนกับผูมีสวนไดเสียอื่นๆ การ
ดําเนินงานของบริษัทจําตองคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกกลุม รวมทั้งกลุมที่ตองการใหบริษัทมีความ
รับผิดชอบตอสังคม ดังนั้น การใหความสนใจตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ในระยะสั้นกําไรอาจไม
มากหรือลดลงแตเปนการมองผลในระยะยาว
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เมื่ อ คํ า นึ ง ถึ ง หลั ก สามประการข า งต น ย อ มมี ผ ลให บ ริ ษั ท ต อ งรั บ ในการปรั บ ตั ว อยู
ตลอดเวลา ตองเรียนรูอยางตอเนื่อง บริษัทตองติดตามการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดลอมภายนอก
และตองปรับยุทธศาสตรใหเขากับการเปลี่ยนแปลงเหลานั้นใหได ที่สําคัญ คือ ทําใหบริษัทมีความ
ทะเยอทะยาน พยายามทําทุกอยางใหดีที่สุด สรางมาตรฐานในการดํารงชีวิตและคุณภาพชีวิตที่
สู ง ขึ้ น สิ่ ง เหล า นี้ ล ว นเป น แรงผลั ก ดั น ให บ ริ ษั ท มี ค วามสํ า เร็ จ ทางธุ ร กิ จ เป น ป จ จั ย ส ง เสริ ม
ความสําเร็จทางธุรกิจทั้งสิ้น
ดังนั้นผลที่ธุรกิจจะไดรับหากมีความรับผิดชอบทางสังคมตองวัดผลกันในระยะยาว เพราะ
การทํากิจกรรมความรับผิดชอบทางสังคมจะมีตนทุนเกิดขึ้นกับธุรกิจโดยตรง แตตนทุนที่เกิดขึ้นใน
ระยะแรกเหลานี้จะกลายเปนสวัสดิการในอนาคตที่ธุรกิจไมตองจายในภายหลัง ความรับผิดชอบตอ
สังคมจึงเปนการสรางความยั่งยืนทั้งในแงขององคกรและสังคมรอบขาง
ผลกระทบตอสภาพแวดลอมของธุรกิจ
หากธุ ร กิ จ ไม ใ ห ค วามสนใจในเรื่ อ งความรั บ ผิ ด ชอบ จะมี ผ ลกระทบโดยตรงกั บ
สภาพแวดลอมที่มีผลตองาน (task environment) อยางเห็นไดชัด คือ
1. ลูกคาจะมีความรูที่ไมดีตอองคกร โดยเฉพาะปจจุบัน เมื่อลูกคาที่เปนหัวใจขององคการ
ธุรกิจไมพอใจจะมีการโจมตี ตอตานกันมาก องคการธุรกิจจะอยูไมไดเพราะลูกคาจะไมซื้อหรือใช
บริการ
2. แรงงาน เมื่อคนภายนอกมีความรูสึกไมดีกับองคกรธุรกิจ จะเกิดผลดานแรงงานดวย
คือ แรงงาน ที่มีอยูจะมีความรูสึกไมอยากอยูรวมดวยตอไป การสรรหาแรงงานก็ทําไดยาก ไมมีใคร
อยากมีสวนรวมกับองคการ ทําใหขาดคนงานที่มีคุณภาพมาทํางานได
3. คูแขงขันจะนําจุดออนจุดนี้มาโจมตีมาก โดยเฉพาะคูแขงขันที่มีภาพลักษณที่ดี มีความ
รับผิดชอบตอสังคม ทําใหกิจการเสียเปรียบคูแขงขัน
4. ผูผลิตวัตถุดิบอาจไมอยากใหความรวมมือ เพราะมีผลกระทบตอสังคมโดยสวนรวม
5. หนวยงานรัฐบาล จะไมใหความรวมมืออยางมากและจะคอยกํากับควบคุมดูแลอยาง
ใกลชิดยิ่งขึ้น
การจะอยูไดขององคกรธุรกิจในสังคมอยางยาวนานและสงางาม นอกจากจะมุงหวังผล
กําไรแตเพียงอยางเดียวยังจําเปนที่จะตองรับผิดชอบตอสังคมดวย
2.3 จริยธรรมทางธุรกิจตอผูบริโภคและสังคม
ธุรกิจมีบทบาทตอสังคมหลายประการ ตั้งแตเรื่องของการผลิตสินคาและบริการเปนเรื่อง
รั บ ซื้ อ ป จ จั ย การผลิ ต เป น แหล ง จ า งงาน และเป น แหล ง รายได ข องรั ฐ บาล แต บ ทบาทที่ สั ง คม
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คาดหวังจากองคกรธุรกิจ ก็คือ บทบาทของธุรกิจที่มีตอผูบริโภค ความรับผิดชอบตอผลิตภัณฑ การ
จัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด โดยเฉพาะการสงเสริมการตลาดโดยการโฆษณา และการ
สงเสริมการขายแบบอื่นๆ จะมีอิทธิพลในการจูงใจใหลูกคามาซื้อสินคา หรือมาใชบริการ ดังนั้น
ผูประกอบการธุรกิจควรมีจริยธรรมตอผูบริโภคตอสังคม และผูรวมดําเนินธุรกิจทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ
บทบาทของธุรกิจ
องคกรธุรกิจนั้นนอกจากจะมีหนาที่ผลิตสินคาและบริการตอบสนองความตองการของ
ประชาชนแลว ยังมีบทบาทและความรับผิดชอบตอสังคมหลายประการ ซึ่งจะแบงออกเปนบทบาท
ทั่วไป และบทบาทที่คาดหวัง ดังตอไปนี้
1.บทบาททั่วไป หมายถึง บทบาทที่ธุรกิจโดยมากมักจะกระทํา ในขณะที่ธุรกิจยังดําเนินอยู
ตามปกติ ซึ่งไดแกบทบาทดังตอไปนี้
1.1 การผลิตสินคาและบริการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน
1.2 เปนแหลงรับซื้อปจจัยการผลิต
1.3 เปนแหลงจางงาน
1.4 เปนแหลงรายไดของรัฐในการเสียภาษีอากร
2.บทบาทที่คาดหวัง หมายถึง บทบาทที่ประชาชนหรือสมาชิกในชุมชนของสังคมคาดหวัง
ใหธุรกิจดําเนินการ โดยปกติแลวบทบาทที่คาดหวังจะไมไดระบุอยางชัดแจงองคกรธุรกิจจะตอง
กระทํา แตถาองคการธุรกิจกระทําโดยความสมัครใจ ก็จะทําใหองคกรธุรกิจนั้นมีภาพพจนที่ดีและ
มีจริยธรรม บทบาทที่คาดหวังที่สําคัญมีดังนี้
2.1 บทบาทและความรับผิดชอบตอสังคม
2.2.1 บทบาทที่มีตอประชาชน มีดังนี้
1)การเปนผูผลิตและจําหนายสินคาละบริการอยางเปนธรรมตอผูบริโภค
2) การเปนนายจางที่ยุติธรรม
3)การเปนผูซื้อปจจัยการผลิตในราคาที่เปนธรรม
2.2.2 บทบาทที่มีตอคูแขงขัน
2.2.3 บทบาทที่มีตอชุมชน มีดังนี้
1)การใชและการอนุรักษทรัพยากร
2) การขจัดปญหามลภาวะ
3) การเปนผูนําในสิ่งที่ถูกตองดีงาม และเปนประโยชนตอสังคม
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2.2 บทบาทในดานการประสานประโยชนระหวางผูมีสวนไดเสียในธุรกิจ (stakeholders)
ทั้งทางตรงและทางออมกับธุรกิจมีหลายฝายดวยกัน ทั้งที่อยูภายในและภายนอก องคการ ผูท มี่ ี สวน
เกี่ยวของแตละฝาย ตางก็มีความคาดหวังตอธุรกิจที่แตกตางกัน
ความคาดหวังจากผูมีสวนไดเสียกับองคกรธุรกิจก็เพื่อใหองคกรธุรกิจไดแสดงบทบาท
ตนเองให ค รบถ ว น ยิ่ ง เป น บทบาทที่ มี ต อ ชุ ม ในด า นการใช แ ละอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากร ขจั ด ป ญ หา
มลภาวะและเปนผูนําสิ่งดีงามเปนประโยชนตอสังคมดวยแลว ยิ่งเปนการคาดหวังใหเกิดขึ้นมาก ที่
สําคัญองคกรธุรกิจตองไมเปนผูสรางปญหาเสียเอง ตองไมทําลายทรัพยากร ไมสรางมลภาวะ
เพราะหากองคกรธุรกิจกลับมาทําสิ่งเหลานี้เอง องคกรธุรกิจจะรับผิดชอบสังคมไดอยางไรโดยไมมี
ขอสงสัยเคลือบแคลง
ผูมีสวนไดเสียในธุรกิจ (stakeholders)
ผูมีสวนไดเสียในธุรกิจ (stakeholders) หมายถึง ผูที่มีความสัมพันธตอความสําเร็จและการ
บรรลุเปาหมายพื้นฐานของการประกอบธุรกิจ ไดแก การผลิต และการจําหนายสินคาและบริการ ผู
มีสวนไดเสียในธุรกิจประกอบดวย
- เจาของผูถือหุน(0wners and stakeholders)
- ผูบริหาร (mangers)
- ลูกจาง (employers)
- ลูกคา (customers)
- ผูจําหนายวัตถุดิบ(suppliers)
- เจาหนี้(creditors)
- คูแขงขัน (competitors)
- ผูจัดจําหนายสินคา(distributors)
- ชุมชน (communities)
- รัฐบาล (government)
ในแงของการพิจารณาความสําเร็จขององคกรธุรกิจแลว หากในกระบวนการผลิตหรือ
จําหนายสินคาและบริการไดสรางผลเสียตอผูมีสวนไดเสียก็ถือวาเปนความลมเหลวที่ไมอาจยกเวน
ได การบริหารจึงตองสรางความสมดุลตอผูมีสวนไดเสียโดยที่ไมมีผูใดเสียหายจากกระบวนการ
ผลิต หรือจําหนายสินคาและบริการ หรือหากจะเสียหายก็ตองเสียหายนอยที่สุดและตองเปดเผยให
ไดรับรูทั่วกัน
ความรับผิดชอบของผูประกอบการตอผูบริโภคและสังคม
แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมของผูประกอบการที่มีตอผูบริโภคและสังคม มีอยู 3 แนวคิดคือ
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1. แนวคิดตามทฤษฏีที่เนนคุณภาพสินคา (The Contractual Theory) เปนแนวคิดเกี่ยวกับ
ผูประกอบการที่มีจริยธรรมควรจะเปดเผยขอมูลที่เปนจริงเกี่ยวกับสินคาใหผูบริโภคไดทราบกอน
ซึ่ ง เป น พั น ธะและความสั ม พั น ธ ที่ อ งค ก ารธุ ร กิ จ กั บ ผู บ ริ โ ภคมี ต อ กั น มี ก ารอธิ บ ายถึ ง ความ
รับผิดชอบ 4 ประการขององคการธุรกิจคือ ประการแรกเปนหนาที่ในการยินยอม ซึ่งเปนสัญญาใน
เรื่องเกี่ยวกับการขาย ประการที่สอง หนาที่ในการเปดเผย ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับการเปดเผยเกี่ยวกับ
ธรรมชาติของผลิตภัณฑ ประการที่สาม หนาที่ในการไมบิดเบือนขอมูลเพื่อจูงใจผูบริโภค และ
ประการสุดทาย เปนหนาที่ในการไมบังคับลูกคาใหมาซื้อสินคาที่ตัวเองผลิต
1.1 หนาที่ในการยินยอม องคการธุรกิจจะตองยินยอมใหมีการแสดงออกอยางชัดแจงใน
เรื่องผลิตภัณฑ
1.1.1 ความเชื่ อ ถื อ ได ก็ คื อ แสดงให รู ว า สิ น ค า เป น อย า งไรมี ส ว นประกอบ
อะไรบาง เปนตน
1.1.2 อายุของบริการ จะตองแจงใหผูบริโภคทราบวาสินคาเริ่มใชไดเมื่อไร มีอายุ
การใชงานเทาไร อายุการรับประกันกี่ป
1.1.3 การดูแลรักษา สินคาบางอยางตองแนะนําใหผูบริโภครูจักวิธีการดูแลรักษา
สินคาวาทําอยางไร การเก็บรักษาสินคาทําอยางไร การซอมแซมเปนอยางไร
1.1.4 ความปลอดภัยของผูผลิต ผูขายตองบอกความจริง เกี่ยวกับผลิตภัณฑเพื่อให
ผูซื้อตัดสินใจซื้อได
1.2 บทบาทหนาที่ในการไมบิดเบือน ผูขายอยาไดบิดเบือนขอมูล เพื่อที่จะจูงใจใหผูบริโภค
เลือกซื้อสินคาของตน
1.3 หนาที่ในการไมบังคับ ผูขายที่ดีไมควรหาประโยชนในลักษณะกดดันผูซื้อ แตควรใหผู
ซื้อเลือกซื้อสินคาโดยมีเหตุผล
2.แนวคิดตามทฤษฏีที่เนนความปลอดภัยในการใชสินคา (Due Care Theory) ผูผลิตควรจะ
มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับลูกคา 3 ดาน คือ
2.1 การออกแบบ ผูผลิตจะตองมีความรับผิดชอบในการออกแบบของผลิตภัณฑในลักษณะ
ที่จะไมเปนอันตราย มีความปลอดภัย ตลอดจนจะตองมีการวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
2.2 การผลิต ผูจัดการฝายผลิตจะควรจะควบคุมกระบวนการผลิต สิ่งไหนไมดีก็ควรจะ
เปลี่ยนแปลงและมีการควบคุมคุณภาพดวย
2.3 ขาวสาร ผูผลิตจะตองมีการทําฉลากกํากับ
3. แนวคิดเกี่ยวกับการมีความรับผิดชอบในตนทุนทางสังคมของผูประกอบการเปนแนวคิด
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เกี่ยวกับจริยธรรมของผูประกอบการในการผลิตสินคา ก็คือ การที่เจาของโรงงานมีสวนรับผิดชอบ
ตอตนทุนทางสังคมที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการผลิตสินคาได สงผลใหเกิดผลกระทบภายนอกที่ดี
ตอสังคม จนทําใหเกิดอากาศเสีย น้ําเสีย ซึ่งทําใหเกิดตนทุนทางสังคม ผูประกอบการที่มีจริยธรรม
จึงควรมีความรับผิดชอบตอคาใชจายสวนนี้ เพราะหากผูประกอบการหรือองคกรธุรกิจไมสราง
ปญหาดวยการไมกอใหเกิดอากาศเสีย น้ําเสีย ทรัพยากรเหลานี้ก็จะเปนประโยชนตอผูคนในรุนถัด
มา จะยั ง คงมี ค วามยั่ ง ยื น ที่ จ ะใช ท รั พ ยากรเหล า นี้ ต อ เนื่ อ งแต เ มื่ อ องค ก รธุ ร กิ จ ได ทํ า ให
ทรัพยากรธรรมชาติหรือสภาพแวดลอมเสื่อมโทรมลงหรือชํารุดเสียหายก็เทากับไดตัดโอกาสของ
คนรุนหลัง ประกอบกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีมากอนหนา องคกรธุรกิจไมไดเปนผูสรางขึ้น ไมมี
ความเปนเจาของแตอยางใดแตเมื่อนําใชเปนวัตถุดิบของกระบวนการผลิต องคกรธุรกิจก็ตองเปนผู
ชดใชความเสียหายซึ่งตองใหคุมคาหรือสมดุลกับสิ่งที่ไดทําลายลงไป
แนวคิดจริยธรรมทางธุรกิจตอสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอมมีบทบาทและความสําคัญตอธุรกิจทุกประเภททั้งในดานของการเปนวัตถุดิบ
ในกระบวนการผลิตจากการใชทรัพยากรธรรมชาติโดยตรง และผลกระทบอื่นๆ อันไดแก ปญหา
สิ่งแวดลอมที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะจากโรงงานอุตสาหกรรมและปญหาภัยธรรมชาติ
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสมดุลของธรรมชาติอันเนื่องมาจากสิ่งแวดลอมถูกทําลาย จะเห็นไดวา
หากธุรกิจไมใหความสําคัญในเรื่องการจัดการสิ่งแวดลอมใหดีแลว ธุรกิจเองจะเปนผูไดรับความ
สูญเสียอันเกิดจากผลของสิ่งแวดลอมที่ถูกทําลายนั่นเอง ไมวาจะเปนความสูญเสียที่เกิดจากการขาด
แคลนทรัพยากรธรรมชาติมาใหเปนวัตถุดิบในกระบวนการผลิต เชน ไม น้ํา และผลกระทบอื่น
อาทิ การตอตานของสังคม รวมทั้งการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสินอันเนื่องมาจากภาวะน้ําทวม
อยางฉับพลันและรุนแรง และภัยจากรังสีอัลตราไวโอแลต จากการที่ชั้นของบรรยากาศมีสภาพบาง
ลงเพราะสิ่งแวดลอมถูกทําลาย เปนตน
ความสําคัญของจริยธรรมทางธุรกิจตอสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอมมีความสําคัญตอธุรกิจทั้งโดยทางตรงและทางออม ทางตรงคือเปนประโยชน
โดยตรงในการเปนวัตถุดิบในการผลิตสินคา และทางออม คือชวยใหธุรกิจดําเนินอยูไดเพราะหาก
สิ่งแวดลอมเสียไปแลวยอมกอใหเกิดผลตามมาคือ อุทกภัยและวาตภัย เปนตนซึ่งจะสงผลกระทบ
ด า นลบแก ธุ ร กิ จ ในที่ สุ ด ดั ง นั้ น ถ า องค ก รทั้ ง รั ฐ บาลและธุ ร กิ จ ไม ร ว มมื อ กั น เพื่ อ ลดป ญ หา
สิ่งแวดลอมเปนพิษแลว ธุรกิจเองจะไดรับผลกระทบจากมลภาวะนี้มากที่สุด จึงเกิดความพยายามที่
จะรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมขึ้น โดยการจัดการสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกลมกลืนกับการพัฒนา
ทางดานตางๆ เพื่อใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรสิ่งแวดลอมนอยที่สุด และเพื่อใหสิ่งแวดลอม
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สามารถปรับปรุงตัวเองไดตามธรรมชาติในระยะเวลาอันสมควรเพื่อการดํารงการสรางสมดุลใหกับ
ธรรมชาติไดตลอดไป
บทบาทของธุรกิจในการอนุรักษสิ่งแวดลอม
บทบาทของธุรกิจในการอนุรักษสิ่งแวดลอม อาจกลาวไดวามีอยู 2 เรื่องใหญๆ คือ การ
อนุรักษการใชทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
1.การอนุรักษการใชทรัพยากรธรรมชาติไดแก
1.1 การนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช นั้น
1.1.1 คุมคาหรือไม
1.1.2 มีขั้นตอนวิธีการใชถูกวิธีหรือไม
1.1.3 กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคมหรือไม
1.2 การนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชนั้น กอใหเกิดผลกระทบหรือเปนการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติหรือไม
2. การวางแผนพัฒนารักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมของธุรกิจ ไดมีการจัดตั้งแผนกคุณภาพ
สิ่งแวดลอม (Environmental Quality Control) ขึ้นในหลายธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งในธุรกิจขนาด
ใหญ โดยมีหนาที่รับผิดชอบในดานการจัดการสิ่งแวดลอมทั้งภายในโรงงานและบริเวณที่ใกลเคียง
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอมเพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติไวใหมากที่สุด
นับเปนบทบาทที่สําคัญทางธุรกิจในการอนุรักษสิ่งแวดลอม
3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ
คําวาภาพลักษณในปจจุบันไดกลาวถึงอยางแพรหลายในวงกวาง เชนภาพลักษณองคกร
(Corporate Image) ภาพลักษณตราสินคา (Brand Image) หรือภาพลักษณผูบริหาร สงผลใหมีการ
ตอบสนองตอสิ่งตางๆตามภาพลักษณที่เกิดขึ้น กลาวไดวา ภาพลักษณกลายเปนสิ่งที่มีบทบาท
สําคัญในการกําหนดความคิดของปจเจกบุคคลในการมองหรือตัดสินสิ่งตางๆรอบตัว ดังนั้น องคกร
บริษัท และหนวยงานตางๆ จําเปนตองใหความสําคัญกับการสรางภาพลักษณที่ดีใหเกิดขึ้นใน
สายตาของประชาชน นอกเหนือไปจากการบริหารงานในสวนตางๆใหราบรื่น
3.1 ความหมายของภาพลักษณ
ภาพลักษณ (Image) โดยทั่วไป หมายถึง ภาพของสิ่งตางๆหรือความคิดรวบยอดที่วาดขึ้น
ในความคิด ภาพที่เกิดขึ้นในใจ (Mental Picture) ของคนเราอาจจะเปนภาพที่มีตอสิ่งมีชีวิตหรือ
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สิ่งไมมีชีวิตก็ได เชน ภาพที่มีตอบุคคล (Person) องคการ (Organization) สถาบัน (Institution) เปน
ตน (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2540)
นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการตางๆ ไดใหคําจํากัดความของภาพลักษณไวหลากหลาย ซึ่ง
ประกอบดวย
เสรี วงศมณฑา (เสรี วงศมณฑา, 2542: 83) ไดกลาวถึงความหมายของภาพลักษณวา เปน
องคประกอบระหวางขอเท็จจริง (Objective Fact) กับการประเมินสวนตัว (Personal Judgment) ทํา
ใหเกิดภาพลักษณ ซึ่งเกิดจากการรับรู (Perceptual) ของบุคคลไมใชขอเท็จจริง (Factual) ภาพลักษณ
คอนขางแนนอน (Fixed) เปนภาพที่ฝงลึกในใจเปลี่ยนแปลงคอนขางยาก ซึ่งเกิดจากการรับรูของ
คนทั่วไป
ฟลิป คอตเลอร (Kotler,2003) อธิบายความหมายของภาพลักษณ วา คือ องครวมของความ
เชื่อ ความคิด และความประทับใจที่บุคคลมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งทัศนคติและการกระทําใดๆที่คนเรา
มีตอสิ่งนั้น จะมีความเกี่ยวพันอยางยิ่งกับภาพลักษณของสิ่งนั้นๆ เราเกิดภาพลักษณตอสิ่งตางๆที่
แวดลอมเราไดจากการที่เรากอภาพ(form) ขึ้นในความคิดของเราจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือการได
เห็น(seeing) การไดยิน(hearing) การลิ้มรส (taste) การดมกลิ่น(smell) และการสัมผัส(touch) เรา
อาจจะกอภาพในความคิดของเราจากการที่ไดสัมผัสกับประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
หลายๆอยางในเวลาเดียวกันก็ได ดังนั้นภาพลักษณที่เกิดขึ้นในใจของแตละคนจึงไมเหมือนกัน
หรือแมวาการไดสัมผัสในลักษณะเดียวกันก็สามารถตอภาพลักษณในใจที่แตกตางกันไดในแตละ
ปจเจกบุคคล
เคนเนธ อี โบลดิ้ ง (Boulding,1975) ใหคําจํ ากั ด ความวา ภาพลัก ษณ คือความรูสึกของ
คนเราที่มีตอสิ่งตางๆ โดยเฉพาะความรูนั้นเปนความรูที่เราสรางขึ้นมาเองเฉพาะตน เปนความรู
เชิงอัตวิสัย(Subjective Knowledge) ซึ่งประกอบดวย ขอเท็จจริง คุณคาที่เราเปนผูกําหนด โดยแตละ
บุคคลจะเก็บสะสมความรูเชิงอัตวิสัยเกี่ยวกับสิ่งตางๆรอบตัวที่ไดประสบและมีความเชื่อวาจริง
เนื่องจากคนเราไมสามารถที่จะรับรูและทําความเขาใจกับทุกสิ่งไดครบถวนเสมอไป เรามักจะได
พบเฉพาะบางสวน หรือลักษณะกวางๆของสิ่งเหลานั้นซึ่งอาจไมชัดเจนแนนอนเพียงพอ แลวมัก
ตีความหมายหรือใหความหมายแกสิ่งนั้นๆดวยตัวเราเอง ความรูเชิงอัตวิสัยนี้จะประกอบกันเปน
ภาพลักษณของสิ่งตางๆที่อยูในโลกตามทัศนะของเราและพฤติกรรมที่เราแสดงออกก็จะขึ้นอยูกับ
ภาพลักษณของสิ่งนั้นๆที่เรามีอยูในสมองดวย
ดังนั้น ภาพลักษณ จึงประมวลไดวาเปนการรับรู(Perception) ซึ่งเปนผลมาจากโครงสราง
ทางความคิด ที่ประกอบดวย ความรู คานิยม ความเชื่อ รวมถึงประสบการณที่แตละบุคคลนํามาใช
ในการตีความหมายของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ภาพลักษณจึงไมใชความจริงเสมอไป
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3.2 ลักษณะของภาพลักษณ
ลักษณะของภาพลักษณ (Image) คือ องคประกอบระหวางขอเท็จจริง (Objective facts) กับ
การประเมินสวนตัว (Personal judgment) ของใครคนใดคนหนึ่ง กลายเปนความจริงแหงการรับรู
(Perceptual) ของบุคคล ไมใชขอเท็จจริงที่ปราศจาคอคติใดๆ (Factual reality) (เสรี วงษมณฑา,
2542) ซึ่งสามารถอธิบายลักษณะของภาพลักษณไดดังภาพที่ 2.1
ลักษณะของภาพลักษณ

ภาพลักษณ
(Image)

ขอเท็จจริง
(Objective fact)

การประเมินสวนตัว
(Personal judgment)

ภาพลักษณเปนเรื่องราวของการรับรูซึ่งเปนความคิดคํานึงมากกวาความเปนจริง
(Image is perceptual reality, not factual reality)

ภาพที่ 2.1 แสดงลักษณะของภาพลักษณ
ในทางทฤษฎี ทุกหนวยงาน องคก ร สิน คาและ/หรือบริก าร ลวนแลวแตตองการเพีย ง
ภาพลักษณที่ดีเทานั้น แตในทางปฏิบัตินั้นกลับเปนไปไดยาก การที่องคกรหรือหนวยงานตางๆ จะ
มีแตเพียงภาพลักษณที่ดีในสายตาประชาชนนั้นเกือบจะเปนไปไมไดเลย ทั้งนี้ เพราะประชาชน
เปาหมายแตละคน แตละกลุม มีพื้นฐานทางความคิด ความรู ความเชื่อ หรือประสบการณที่แตกตาง
กั น ไป การตี ค วามหมายสิ่ ง ที่ อ งค ก รกระทํ า ย อ มมี ค วามแตกต า ง ภาพลั ก ษณ ที่ ดี จึ ง ต อ งเป น
ภาพลักษณที่อยูบนพื้นฐานของความเปนจริงและสอดคลองกับความคิด ความเชื่อของประชาชน
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เป า หมาย ซึ่ ง หมายถึ ง ประชาชนให ก ารยอมรั บ ในภาพลั ก ษณ ที่ มี ข ององค ก ร และมองว า เป น
ภาพลักษณที่เหมาะสม
เดเนียล เจ บัวรสไตน (Boorstein, 1970) กลาวถึงการสรางภาพลักษณองคกร (Corporate
Image) วาเปนการสรางพฤติกรรมใหปรากฏออกมาในทิศทางเดียวกันอยางเด นชัดเพื่อให
ภาพลักษณขององคกรโดยรวมเปนภาพลักษณเชิงบวก หรือเปนภาพลักษณที่ดีทามกลางสายตาของ
สาธารณชน และควรใชภาพลักษณขององคกรที่เปนกลาง (Neutral Corporate Image) ซึ่งเปนการ
พยายามสร า งภาพลั ก ษณ ข ององค ก รให ส อดคล อ งกั บ สภาพแวดล อ มตามความต อ งการของ
สาธารณชน โดยใหประชาชนเปนผูเลือกและตัดสินวาภาพลักษณขององคกรจะอยูในรูปแบบใด
ทั้งนี้ ภาพลักษณเปนความคิดที่ดี มองเห็นสิ่งตางๆ ดีเลิศ ซึ่งความจริงแลวไมสามารถทําให
ดีเลิศอยางนั้นได ภาพลักษณที่องคกรตองการใหเกิดตามคําอธิบายของบัวรสไตน จึงมีคุณลักษณะที่
สําคัญ 6 ประการ
1. ภาพลักษณเปนการสังเคราะหหรือสรางขึ้นโดยการวางแผนไวลวงหนา (An image is
synthetic) โดยมีการกําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจน ในการสรางใหเกิดภาพลักษณนั้น ภาพลักษณ
เปนภาพที่สรางหรือปรุงแตงขึ้นอยางตั้งใจ เพื่อใหประชาชนเปาหมายเกิดความรูสึกนึกคิดตามที่
องคกรตองการใหเกิดขึ้น
2. ภาพลักษณสรางขึ้นอยางนาเชื่อถือ (An image is believable) ภาพลักษณที่เกิดขึ้นนั้น
จะตองมีความนาเชื่อถือ เขาใจงาย ไมเกินความเปนจริง และเปนที่ยอมรับของประชาชน
3. ภาพลักษณควรเปนสิ่งซึ่งเปนความจริงอยูแลวและสิ่งที่สรางขึ้นเปนการยืนยันความจริง
ที่มีอยู (An image is passive) ภาพลักษณที่ตองการสรางใหเกิดขึ้นควรจะมีพื้นฐานและสอดคลอง
กับความจริงที่เปนอยูขององคกร หากองคกรตองการสรางภาพลักษณวาเปนองคกรที่มีความหวงใย
สิ่งแวดลอม องคกรจะตองดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมอยางจริงจังดวย ภาพลักษณนั้นจึงจะเกิดขึ้น
ได นอกจากนี้ภาพลักษณนั้นควรจะสอดคลองกับความคาดหวังของผูบริโภคดวย
4. ภาพลักษณตองเดนชัดและเปนรูปธรรม (An image is vivid and concrete) ภาพลักษณที่
สรางขึ้นนั้นจะตองมีความโดดเดน ดังนั้น จึงควรเลือกเฉพาะคุณสมบัติที่โดดเดน เปนที่ประจักษ
ชัดเจนของประชาชนเปาหมาย มีความเปนรูปธรรม คือ สามารถเขาใจและเห็นไดชัดเจน ไมเลื่อน
ลอย ซึ่งลักษณะดังกลาวนี้จะทําใหภาพลักษณไดรับการยอมรับจากประชาชนโดยงาย
5. ภาพลักษณควรเปนสิ่งที่เขาใจไดงาย (An image is simplified) ภาพลักษณนั้นจะตอง
เป น สิ่ ง ที่ ส ามารถเข า ใจให ถู ก ต อ งได ง า ย เมื่ อ เห็ น แล ว สามารถเข า ใจได ทั น ที ภ าพลั ก ษณ ที่ มี
ประสิทธิผลมากที่สุดตองงายตอการเขาใจ แตในขณะเดียวกันจะตองมีเอกลักษณใหจดจําได
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6. ภาพลักษณเปนสิ่งที่อยูระหวางจินตนาการกับความเปนจริง (An image is ambiguous)
ภาพลักษณควรจะมีลักษณะยืดหยุนมากพอที่จะใหผูบริโภคตีความหมายตามความคาดหวังของ
ตนเองได ภาพลักษณที่ความหมายตามความคาดหวังของตนเองได ภาพลักษณที่มีความตายตัวไม
สามารถยื ด หยุ น ได นั้ น จะทํ า ให ป ระชาชนไม ส ามารถตี ค วามหมายในทางอื่ น ๆ ได และเมื่ อ
ภาพลักษณนั้นไมสอดคลองกับความคิดหรือความเชื่อของแตละบุคคล ก็อาจกลายเปนภาพลักษณที่
ไมดีหรือดีไมพอสําหรับความรูสึกของบุคคลนั้น
3.3 ประเภทของภาพลักษณ
วิรัช ลภิรัตนกุล (2540:28) ไดจําแนกภาพลักษณออกเปน 4 ประเภท ดังนี้
1. ภาพลักษณของบริษัท (Corporate Image) คือ ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของประชาชนที่มีตอ
บริษัทหรือหนวยงานธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง รวมถึงการบริหารหรือการจัดการ (Management) สินคา
ผลิตภัณฑ (Product) และบริการ (Service) ของบริษัท
2. ภาพลักษณของสถาบันหรือองคการ (Institutional Image) คือ ภาพที่เกิดขึ้นในใจของ
ประชาชนที่มีตอสถาบันหรือองคการ โดยเนนไปที่สถาบันหรือองคการเพียงอยางเดียว ไมรวมถึง
สิ น ค า หรื อ บริ ก ารที่ จํ า หน า ย ภาพลั ก ษณ ข องสถาบั น หรื อ องค ก ารจึ ง มี ค วามหมายแคบลงจาก
ภาพลักษณของบริษัท
3. ภาพลักษณของสินคาหรือบริการ (Product/Service Image) คือ ภาพที่เกิดขึ้นในใจของ
ประชาชนที่มีตอสินคาหรือบริการของบริษัทเพียงอยางเดียว ไมรวมถึงองคการหรือบริษัท
4. ภาพลักษณที่มีตอสินคาตราใดตราหนึ่ง (Brand Image) คือ ภาพที่เกิดขึ้นในใจของ
ประชาชนที่มีตอสินคายี่หอหนึ่งหรือตรา (Brand) ใดตราหนึ่ง หรือเครื่องหมายการคา
3.4 องคประกอบของภาพลักษณและกระบวนการเกิดภาพลักษณ
เมื่อภาพลักษณเปนความรูที่สรางขึ้นมาเฉพาะตน เปนความรูสึกของคนเราที่มีตอสิ่งตางๆ
เนื่องจากคนเราไมสามารถที่จะรับรูและทําความเขาใจกับทุกสิ่งไดครบถวนเสมอไป เพื่อใหงายแก
การทําความเขาใจ อาจแยกองคประกอบของภาพลักษณไดเปน 4 สวน
1. องคประกอบเชิงการรับรู (Perceptual Component) เปนสิ่งที่บุคคลไดจากการสังเกต
โดยตรง แลวนําสิ่งนั้นไปสูการรับรู สิ่งที่ถูกรับรูนี้อาจจะเปนบุคคล สถานที่ เหตุการณ ความคิด
หรือสิ่งของตางๆ เราจะไดภาพของสิ่งแวดลอมตางๆ เหลานี้โดยผานการรับรูเปนเบื้องแรก
2. องคประกอบเชิงความรู (Cognitive Component) ไดแก สวนที่เปนความรูเกี่ยวกับ
ลักษณะประเภท ความแตกตางของสิ่งตางๆ ที่ไดจากการสังเกตและรับรู
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3. องคประกอบเชิงความรูสึก (Affective Component) ไดแก ความรูสึกของบุคคลที่มีตอสิ่ง
ตางๆ อาจะเปนความรูสึกผูกพันยอมรับหรือไมยอมรับ ชอบหรือไมชอบ
4. องคประกอบเชิงการกระทํา (Coactive Component) เปนความมุงหมายหรือเจตนา ที่เปน
แนวทางในการปฏิบัติตอบโตสิ่งเรานั้น โดยเปนผลของปฏิสัมพันธระหวางองคประกอบเชิงความรู
และเชิงความรูสึก
องคประกอบเชิงการรับรู เชิงความรู เชิงความรูสึก และเชิงการกระทํานี้จะผสมผสานกัน
เปนภาพที่บุคคลไดมีประสบการณในโลก ดังนั้น ภาพลักษณที่ดีของธุรกิจจึงสัมพันธโดยตรงกับ
พฤติกรรมของผูบริโภค ซึ่งกวาผูบริโภคเปาหมาย (Target Consumer) แตละรายจะเปลี่ยนฐานะมา
เปนลูกคา (Customer) นั้น จะผานการรับรู (Perception) จนเกิดความรู (Knowledge) และความรูสึก
(Affection) ที่ดีตอผลิตภัณฑและองคการธุรกิจ จนเกิดพฤติกรรมการซื้อ (Buying) มาบริโภคใน
ที่สุด
เสรี วงษมณฑา (เสรี วงษมณฑา, 2546: 25) ไดกลาวถึงองคประกอบของภาพลักษณองคกร
(Corporate Image) ไวดวยวา ประกอบดวย
1. ผูบริหาร (Executive) องคกรจะดีหรือไมดีขึ้นอยูผูบริหาร ซึ่งตองเปนบุคคลที่มีความรู
ความสามารถ ถาองคกรใดมีผูบริหารที่มีความสามารถ มีวิสัยทัศนดี มีนโยบายการบริหารธุรกิจที่ดี
ซื่อสัตยไมเอาเปรียบลูกคา บริษัทนั้นก็จะมีภาพลักษณที่ดี
2. พนักงาน (Employee) คือ บริษัทที่ดีจะตองมีพนักงานที่มีความสามารถมีมนุษยสัมพันธที่ดี มีวิญญาณของการใหบริการ และมีบุคลิกภาพดี
3. สินคา (Product) ตองเปนสินคาที่ดีมีคุณภาพ มีประโยชนตรงกับขอความโฆษณาที่
เผยแพรออกไป
4. การดําเนินธุรกิจ (Business practice) ควรมีการคืนกําไรสูสังคมเพื่อสรางภาพลักษณที่ดี
ใหกับบริษัท ดังนั้นองคกรทั้งหลายจะตองใหความสําคัญกับการคืนกําไรแกสังคม
5. กิจกรรมเพื่อสังคม (Social activities) คือการดูแลเอาใจใสสังคม รวมกิจกรรมการกุศล
หรือสรางประโยชนใหกับสังคม เนื่องจากเปนยุคที่เนนการตลาดเพื่อสังคม
6. เครื่องมือเครื่องใช หรืออุปกรณในสํานักงาน (Artefacts) บริษัทตองมีสิ่งที่แสดง
สัญ ลั ก ษณ ข องบริ ษั ท ได แ ก เครื่อ งมือ เครื่ อ งใช เครื่ อ งแบบพนั ก งาน อุป กรณสํ า นัก งาน วั ส ดุ
สิ้นเปลือง เชน ปากกา ดินสอ ยางลบ ไมบรรทัด กระดาษ ฯลฯ ควรมีโลโกขององคกรแสดงอยูดวย
พรทิ พ ย พิ มลสิน ธุ (พรทิ พ ย พิมลสิน ธุ , 2541: 123-130) กลา วถึง กระบวนการเกิด
ภาพลักษณวา เกิดขึ้นจากการไดรับรู ไดฟง ไดเห็น หรือมีประสบการณมาในอดีตและดวยความ
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ประทับใจ จึงทําใหบุคคลนั้นสามารถจดจําและพัฒนาเปนภาพอยางใดอยางหนึ่งขึ้นมา ภาพลักษณ
เกิดขึ้นได 2 ลักษณะ คือ
1. เกิดขึ้นจากธรรมชาติ เปนภาพขององคกรหนึ่งจะเปนเชนไรก็ไดตามที่บุคคลนั้นไปพบ
เห็นมา ซึ่งอาจเปนภาพลักษณที่ดีและเลว
2. เกิดขึ้นจากการปรุงแตง เปนความพยายามที่จะใหองคการมีพฤติกรรมที่ดี หรือถาเกิด
เหตุการณที่ไมดี ก็จะมีการสรางเหตุการณหรือแกไขขอเท็จจริง เพื่อใหมีภาพลักษณในทิศทางที่พึง
ประสงค
สาเหตุของกระบวนการเกิดภาพลักษณ สามารถสรุปไดดังนี้ (พรทิพย พิมลสินธุ, 2541:
123-130)
1. เหตุการณและสิ่งแวดลอม (Events and Environment) ที่คนในสังคมจะตองพบกับ
เหตุการณทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษาและอื่นๆ เกิดขึ้นมากมาย แตก็
มีเพียงบางสวนของเหตุการณเทานั้นที่คนเราจะรับได และเหตุการณที่เกิดขึ้นทั้งหลายนี้จะมีคุณคา
ดานดีหรือเลว จะสําคัญหรือไม จะมีความหมายอะไร คงจะไมเกิดขึ้นจากตัวของเราเพียงอยางเดียว
แตสภาพแวดลอมที่อยูกับเหตุการณและอยูโดยรอบเรากลับมีอิทธิพลในการกําหนดคุณคาเหลานั้น
2. ชองทางการสื่อสาร (Communication Channel) จะมีประสิทธิภาพทางดานการรับความ
สมบูรณของเหตุการณแตกตางกัน เนื้อหาสาระ วิธีการจัดขาวสาร และโครงสรางของเหตุการณก็มี
ความสัมพันธกับชองทางการสื่อสารดวย นั่นคือ ชองทางการสื่อสารจะเปนประตูดานแรกของการ
รับรูเหตุการณ ซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ “ขาวสาร” และตัว “สื่อ” ยอมมีความสําคัญ
ที่สุด
3. องคประกอบเฉพาะบุคคล (Personal Elements) คือ ทักษะทางการสื่อสาร ทัศนคติ
ความรู ระบบสังคมและวัฒนธรรม ตางมีอิทธิพลตอการสื่อสาร
4. การรับรูและความประทับใจ (Perception and Impression) เปนตัวแปลงเหตุการณให
เปนไปตามความคิดของบุคคล เมื่อผสมผสานกับคุณภาพและปริมาณของความทรงจําที่สรางขึ้นจึง
เกิดเปนภาพลักษณ
ดังนั้นกระบวนการเกิดภาพลักษณจึงขึ้นกับสภาพแวดลอมวาสงผลตอการรับรูอยางไร
จากนั้นจึงนําไปสูการสื่อสารที่ตองการใหเกิดการรับรูโดยทั่วไป โดยจะตองสรางใหเกิดการรับรูที่
แปลงใหเหตุการณเปนไปในสิ่งที่ผูสื่อสารตองการใหรับรูเพื่อสรางใหเกิดภาพลักษณที่ดีตอองคกร
3.5 หลักการสรางภาพลักษณ
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เนื่ อ งจากภาพลั ก ษณ ข ององค ก รเกิ ด จากสิ่ ง ที่ ป ฏิ บั ติ ป ระจํ า เป น พื้ น ฐาน แต อ งค ก รไม
สามารถปลอยใหเกิดภาพลักษณขึ้นไดเอง เพราะภาพลักษณที่เกิดขึ้นนั้นไมเปนไปตามลักษณะที่
แทจ ริงหรือไมครบถวนตามที่ ตองการ องคก รจึงตองมีการดําเนิ นงานเพื่อสรางภาพลักษณที่ดี
(Favourable Image) (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2540 : 83-84) ไดกลาวถึงหลักการสรางภาพลักษณไวดังนี้
1. ค น หาถึ ง จุ ด ดี แ ละจุ ด บกพร อ งหรื อ จุ ด อ อ นภาพลั ก ษณ ข องหน ว ยงานที่ มี อ ยู แ ล ว ใน
ปจจุบัน อันเปนการศึกษาวิเคราะหเพื่อหาลูทางและการวางแผนการดําเนินงานในขั้นตอไป การ
คนหานี้อาจทําไดโดยการรวบรวมทัศนคติ ทาที และความรูสึกนึกคิดของกลุมประชาชนเปาหมาย
รวมถึงอาจใชการสํารวจวิจัยเขาไปประกอบดวย เพื่อใหไดขอมูลที่ใกลเคียงกับความเปนจริง
2. การวางแผนและกําหนดขอบเขตของภาพลักษณ ที่องคกรสถาบันตองการจะสรางใหเกิด
ในจิตใจของประชาชน เชน อาจถามตนเองวา สถาบันคือใคร ทําอะไร จุดยืน (Standpoint) ของ
สถาบันคื ออะไร อยูที่ ไหน และหน วยงานหรือสถาบันตองการที่จะให ประชาชนมีภ าพลั กษณ
เปนไปในทางใด หรือตองการใหมีความรูสึกนึกคิด ทาทีตอหนวยงานสถาบันของเราอยางไรบาง
เปนตน
3. คิดหัวขอ (Themes) เพื่อใชในการสรางภาพลักษณแกประชาชน ซึ่งหัวขอเหลานี้ก็คือ
เนื้อหา ขาวสารที่เราจะใชเผยแพรประชาสัมพันธตอกลุมประชาชน อาจเปนคําขวัญ (Slogan) หรือ
ขอความสั้นๆ ที่ชวนใหจดจํางาย สิ่งสําคัญของหัวขอคือ ตองมีประสิทธิภาพในการดึงดูดความ
สนใจและมีอิทธิพลโนมนาวชักจูงใจประชาชนใหเกิดภาพลักษณ (Image) ตามที่ตองการ
4. ใชเครื่องมือสื่อสารตางๆ เพื่อชวยในการดําเนินงานสรางภาพลักษณใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ เขาถึงประชาชนเปาหมายไดอยางกวางขวาง ซึ่งอาจใชสื่อมวลชนตางๆ เขามาชวย
ประกอบ เชน หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน เปนตน รวมทั้งการโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ
นอกจากหลั ก การสร า งภาพลั ก ษณ แ ล ว องค ก รควรมี ก ารกํ า หนดและควบคุ ม เนื้ อ หา
(Content) เพื่อใหสามารถสรางภาพลักษณที่พึงปรารถนาได (พรทิพย พิมลสินธุ, 2541:127-129) มี
หลักเกณฑ ดังนี้
1. ความสัมพันธกับกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของ (Related with Target Public) องคกรควรจะ
สรางภาพลักษณในการเปนเพื่อนที่ดี ไมวาจะเปนเพื่อนในฐานะผูขาย หรือเพื่อนรวมดําเนินธุรกิจ
เดียวกัน โดยอาจเนนภาพของการซื่อสัตยสุจริต การใหความรวมมือและการมีสวนรวมในการ
พัฒนาความเจริญรุงเรืองใหแกธุรกิจประเทศ
2. สินคาหรือตราสินคา (Product or Brand) การจะสรางภาพพจนใหแกสินคาหรือบริการ
ควรพิจารณาถึงตราสินคาของบริษัท เชน ภาพลักษณของสินคา อาจเปนสินคาของแมบานสมัยใหม
หรือในกรณีของตราสินคา/ยี่หอ อาจเปนการสรางภาพลักษณที่มีคุณภาพคงทน เปนตน
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3. ความปลอดภัย มลภาวะ และเทคโนโลยี (Safety, Pollution and Technology) คือ
คุณลักษณะจําเปนสําหรับองคการทั่วไปและกลาวถึงกันมากในปจจุบัน คือ ความปลอดภัย การไมมี
มลภาวะและควรใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในระบบการทํางานหรือใชในกระบวนการผลิต
สินคา
4. การมีสวนเสริมสรางเศรษฐกิจสังคม (Social-Economics Contribution) การที่องคกรเปน
สวนหนึ่งของสังคม ก็ยอมมีหนาที่สรางความรุงเรื่องใหแกสังคม สําหรับภาพลักษณที่นิยมสราง
เชน การสรางงาน พัฒนาสภาพความเปนอยูใหดีขึ้น การมีสวนรวมในการเสริมสรางความมั่นคง
และความเจริญกาวหนาของเศรษฐกิจ
5. พนักงาน (Employee) ภาพลักษณที่เกี่ยวกับพนักงานคอนขางมีความสําคัญ เพราะ
องคการไมสามารถดําเนินธุรกิจไดถาไมมีพนักงาน และภาพลักษณที่สราง ไดแก คาตอบแทนที่
ยุติธรรม การมีสวัสดิการที่ดี
6. ความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility) เปนการสรางภาพลักษณองคกรที่เปน
สมาชิ ก ที่ดี ของสังคม นั่ นคื อ การมีความรับผิด ชอบชว ยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัย หรื อเขารว ม
โครงการรณรงคของชมรมสรางสรรคไทย “ตาวิเศษ” หรือ “รักแมน้ําเจาพระยา” เปนตน
7. การจัดการ (Management) เปนระบบที่ทําใหองคการเจริญรุงเรืองกาวหนา และ/หรือทํา
ใหองคการมีผลผลิตที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ดังนั้น หากองคการใดมีการบริหารที่ดี มีคุณภาพ
แนนอนวาองคการนั้น ก็ยอมมีภาพพจนที่ดี
8. กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ (Laws and Regulation) องคการที่จะเปนที่ยอมรับแกสมาชิก
ของสังคมไดจะตองมีความประพฤติในกรอบของกฎหมาย หรือขนบธรรมเนียมที่ดีของสังคม
3.6 กลุมบุคคลที่มีความสําคัญในการสรางภาพลักษณองคกร
การกํ า หนดกลุ ม เป า หมายของการสร า งภาพลั ก ษณ นั้ น จะมี ก ลุ ม เป า หมายหลายกลุ ม
(Multiple target) เพราะภาพลักษณที่ดีขององคกรนั้นไมไดสะทอนจากความคิดเห็นของกลุมบุคคล
เพี ย งบางกลุ ม เท า นั้ น แต เ ป น การสะท อ นความรู สึ ก ของประชาชนเป า หมายแต ล ะกลุ ม ที่ มี ต อ
องคประกอบตางๆ ขององคกร แลวกลายเปนภาพรวมที่สะทอนลักษณะขององคกรในความคิดของ
ประชาชน
กลุมเปาหมายของการสรางภาพลักษณ (เสรี วงษมณฑา, 2542) มีดังนี้
1.รัฐบาล (Government) รัฐบาลจะเปนผูกําหนดกิจกรรมที่สําคัญกับบริษัท เพราะรัฐบาลจะ
เปนผูอนุมัติใหทําหรือไมทําอะไร ซึ่งจะมีผลตอการดําเนินธุรกิจ หลายครั้งที่ธุรกิจของบริษัทที่
เกี่ยวของกับใบอนุญาต เกี่ยวของกับโครงสรางภาษี เกี่ยวของกับสัมปทาน เกี่ยวของกับการออก
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กฎหมาย การยกเลิกกฎหมายจะอยูที่รัฐบาล การมีภาพลักษณที่ดีในสายตาของหนวยงานภาครัฐ
ยอมสงผลตอการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับภาครัฐใหเปนอยางราบรื่น
2.สื่อมวลชน (The Press) เปนกลุมที่มีผลตอความรู และความคิดของประชาชน ทั้งนี้เพราะ
เปนแหลงขาวที่ประชาชนใชในการรับรูเกี่ยวกับเรื่องตางๆ แลวเก็บไวใชในการพิจารณาหรือ
ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวของในอนาคต
3. กลุมกดดัน (Press group) เปนกลุมที่มีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในปจจุบัน เชน กลุมองคกร
พัฒนาเอกชน (Non government Organization -NGO) กลุมสมัชชาคนจน ที่เรียกวากลุมกดดัน
เพราะวากลุมเหลานี้จะใชวิธีการตางๆ มากมายเพื่อกดดันใหเกิดปรากฎการณบางสิ่งบางอยางในสิ่ง
ที่เขาตองการ ที่พบสวนใหญแลวมักเปนกลุมกดดันรัฐบาล แตบริษัทเอกชนก็พบกับกลุมกดดันได
เชนกัน
4. กลุมผลประโยชน (Interest group) เปนกลุมที่ไดหรือเสียประโยชนโดยตรงตอสิ่งที่
องคกรจะทํา
5. กลุมวิศวกรสังคม (Social engineer) หมายถึง กลุมที่เปนผูวางโครงสรางของสังคมโดยชี้
แนวทางเดินใหสังคม กลุมวิศวกรสังคม (Social engineer) เปนกลุมที่ธุรกิจตองสรางความเขาใจ
เพราะถาหากไมสรางความเขาใจ การดําเนินธุรกิจก็จะลําบางในหลายดาน เพราะถาหากกลุมนี้
ตอตาน กิจกรรมที่เราจะทําอาจไมเกิดขึ้นก็ได
6. นักการเมือง (Political man) นักการเมืองมีบทบาทที่จะกระทบตอธุรกิจ กลาวคือ
นักการเมืองเปนผูนําเสนอการออกฎหมายและการยกเลิกกฎหมาย ถาหากวาเราไมสรางความเขาใจ
กับนักการเมืองแลว กฎหมายบางฉบับอาจมีผลกระทบดานลบตอธุรกิจของเราได
7. ผูนําความคิด (Opinion leaders) คือ กลุมบุคคลที่สื่อมวลชนพึงพอใจที่จะขอความ
คิดเห็น ผูนําทางความคิดมีบทบาทสําคัญในกรณีที่เกิดมีประเด็น (Issue) ขึ้นในสังคมสื่อมวลชน
มักจะไปสัมภาษณเพื่อขอความคิดเห็น ดังนั้น ธุรกิจตองทําความเขาใจกับบุคคลเหลานี้ใหเขาเขาใจ
ถึงการดําเนินงานของธุรกิจ เพราะหากบุคคลเหลานี้แสดงความคิดเห็นหรือพฤติกรรมในเชิงตอตาน
ธุรกิจ ก็จะทําใหธุรกิจไมสามารถดําเนินงานได
8. ลูกคา (Customer) ในการสรางภาพลักษณ องคกรจะตองทําใหผูที่เปนลูกคามีความเขาใจ
และรักองคกร ดังคํากลาวที่วา “ไมมีใครสามารถสรางความร่ํารวยไดจากลูกคาที่มีความเกลียดชัง”
ดังนั้น จึงตองใชความรักเปนฐานะที่จะนําไปสูความชื่นชมสินคา การทําความดีตอสังคม การ
อธิบายการกระทําขององคกรใหลูกคาเขาใจ ยอมจะทําใหเราสามารถสรางมูลคาเพิ่ม (Value added)
ใหกับบริษัทและสินคาได
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9. กลุมที่เปนองคกรไมคากําไร (Non-profit organization) การดําเนินธุรกิจใดๆ ที่เปน
ประโยชนตอกลุมนี้จะแสดงใหเห็นภาพลักษณในฐานะของหนวยงานทางธุรกิจที่ใหการสนับสนุน
องคกรของเขา บริษัทจะไดรับความชื่นชม
10.
ชุม ชน (Communities)
ชุ ม ชนในปจ จุบั น เป น ชุ ม ชนที่ มี การตื่ น ตัว (Active
Communities) ไมใชชุมชนที่นิ่งเฉย (Passive Communities) หรือชุมชนที่ไมมีการตอตาน นิ่งเฉย
กับการดําเนินธุรกิจ เพราะปจจุบันมีบทบาทสําคัญตอการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจใดๆ ที่สงผล
กระทบตอสภาพแวดลอมและความเปนอยูของชุมชน ถาองคกรไมสามารถสรางความเขาใจกับ
ชุม ชนได ย อ มจะส งผลกระทบตอ การดํา เนิ น ธุ รกิจ และถา หากองคก รไมส รา งความดี ห รื อทํ า
ประโยชนใหกับชุมชนดวยแลว ยิ่งทําใหเกิดการตอตานมากขึ้น ดังนั้น องคกรจึงตองสรางความ
เขาใจและความสัมพันธอันดีกับชุมชนและคนในชุมชน
11. พนักงานภายในบริษัท (Existing employee) การสรางภาพลักษณที่ดีขององคกรใดๆ ก็
ตามองคประกอบสําคัญจะตองมาจากภาพสะทอนของบุคลากรภายใน ถาพนักงานมีความรัก ความ
ภั ก ดี ต อ บริ ษั ท ไม คิ ด เป น ศั ต รู กั บ บริ ษั ท และพร อ มที่ จ ะเป น กระบอกเสี ย งให กั บ บริ ษั ท การ
ดําเนินงานก็จะมีความราบรื่น ถาพนักงานภายในบริษัทโจมตีบริษัทของตนเอง คนภายนอกมักจะ
เชื่อถือมากกวาการที่บริษัทคูแขงโจมตีบริษัท นอกจากนี้ ภาพลักษณของพนักงานยังเปนปจจัย
สนับสนุนภาพลักษณองคกร และสะทอนถึงเอกลักษณที่องคกรตองการนําเสนอตอสาธารณชนอีก
ดวย
12. ผูถือหุน (Shareholders) ธุรกิจใดๆ ก็ตามที่ผูบริหารถือหุนไวมาก และไมยอมขายหุน
ธุรกิจนั้นถือวามีภาพลักษณที่ดี แตถาองคกรใดเทขายหุนมาก ราคาของหุนตกไปเรื่อยๆ เพราะมีแต
การเทขาย ไมมีการขอซื้อหุนเขามา ยอมขาดความนาเชื่อถือในสายตาของนักลงทุน ดังนั้น เมื่อใดก็
ตามที่ดําเนินธุรกิจแลวไมสามารถอธิบายใหผูถือหุนเขาใจ เกิดความสบายใจและ ยอมรับในความ
มั่นคงและธุรกิจได ก็จะทําใหภาพลักษณและชื่อเสียงทางดานความมั่นคง ความกาวหนา และความ
นาเชื่อถือขององคกรตกต่ํา
13. กลุมแวดวงของสถาบันการเงิน (Financial circle) ภาพลักษณที่ดีตอกลุมสถาบัน
การเงินนั้น เปนปจจัยที่สรางความนาเชื่อถือทางดานการเงิน การลงทุน ซึ่งจะสงผลตอการใหกูยืม
เงินงายขึ้น องคกรที่มีชื่อเสียงไมดีจะกูเงินไดยาก หรือถาก็ไดก็ไดไมเต็มตามจํานวนที่ขอกู และ
อัตราดอกเบี้ยก็จะสูงกวาปกติ การลงทุนดําเนินธุรกิจจําเปนตองกูยืมเงินจากสถาบันการเงินและการ
ที่ไ ด รับอั ตราดอกเบี้ย ต่ํ ากวาถือว าเปนความไดเปรียบของธุรกิจ เพราะฉะนั้น ภาพลั กษณ และ
ชื่อเสียงขององคกรจึงเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการขยายธุรกิจในอนาคต
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14. บุคคลที่เขามาเปนพนักงานบริษัทในอนาคต (Prospective employee) เปนการสราง
ภาพลักษณและชื่อเสียงดานการบริหารงานบุคคล หากองคกรมีภาพลักษณและชื่อเสียงที่ดี ผูที่มี
ความสามารถ เรียนเกง ก็จะเลือกทํางานกับองคกรนั้นเปนแหงแรก องคกรจะสามารถระดมสมอง
ของคนเกงเอาไวกับองคกร ในขณะที่องคกรที่มีชื่อเสียงในทางไมดีนั้น คนเกงๆ ก็จะไปหาองคกร
อื่นที่มีชื่อเสียงดีกวา ซึ่งก็หมายความวา องคกรนั้นไดแกพนักงานที่ไมมีคุณภาพมาทํางาน พนักงาน
ที่ไมมีคุณภาพ ยอมสงผลถึงประสิทธิภาพในการทํางานที่ดอยกวาองคกรอื่นๆ
15. ผูจัดหากวัตถุดิบหรือกลุมลูกคา (Suppliers) หมายถึง บุคคลที่ขายสินคาใหกับธุรกิจ ถา
องคกรมีภาพลักษณและชื่อเสียงดี โดยเฉพาะทางดานความนาเชื่อถือทางการเงินตองการวัตถุดิบ
หรือสินคาที่จะนํามาใชในธุรกิจยอมจะไดผูคาที่ดีๆ เขามาติดตอคาขายดวย ทําใหไดวัตถุดิบหรือ
สินคาที่ดี มีคุณภาพ สงผลคุณภาพของสินคาที่ผลิตออกมายอมมีคุณภาพดีตอไปดวย
16. คูแขงขัน (Competitor) การมีภาพลักษณที่ดีในสายตาคูแขงขันทางธุรกิจ เปนการ
ปองกันไมใหเกิดการแขงขันในลักษณะที่เปนศัตรูกัน แมจะเปนคูแขงทางการคา แตเมื่อมีความ
จําเปนตองอาศัยความรวมมือทางการคาก็จะสามารถรวมตัวกันเพื่อประโยชนของทุกฝาย
17. กลุมผูนํานักศึกษา (Student activist) ไดแก ผูที่เปนหัวหนาฝายกิจกรรมนักศึกษา ผูที่
เปนนายกสโมสร ประธานชมรมตางๆ ซึ่งมักจะมีความสนใจและเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทาง
สังคมอยูเสมอ ปจจุบันคนกลุมนี้มีความสําคัญในฐานะตัวแทนคนรุนใหมหรือปญญาชน ดังนั้น
ภาพลักษณที่คนกลุมนี้มีตอองคกร อาจไดรับการตีความในฐานความคิดของคนรุนใหมโดยสวน
ใหญ
3.7 ความสําคัญของภาพลักษณ
ความสําคัญของภาพลักษณสามารถสรุปไดเปน 2 ประเด็น (สุทธิลักษณ หวังสันติธรรม, 2548)
คือ
1. ความสําคัญเชิงจิตวิทยา (Psychological) ภาพลักษณนั้นมีความสําคัญตอองคกรสินคา
และ/หรือบริการ เพราะจะสงผลตอการกําหนดแนวโนมพฤติกรรมของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่
อยูรอบตัว ถาบุคคลมีภาพลักษณที่เปนบวกตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มักมีแนวโนมที่จะแสดงพฤติกรรมเชิง
บวกตอสิ่งนั้น ในทางตรงกันขาม ถาหากมีภาพลักษณที่เปนลบตอสิ่งเหลานั้น แนวโนมการแสดง
พฤติกรรมก็จะเปนเชิงลบตอสิ่งนั้น
สิ่งสําคัญ คือ ภาพลักษณนั้นกอใหเกิดอคติในการพิจารณาพฤติกรรมของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่
บุคคลนั้นเคยมีภาพลักษณมากอนหนา เพราะภาพลักษณเปนเรื่องฝงใจที่ยากจะแกไข ภาพลักษณ
นั้ น เมื่ อ เกิ ด ขึ้ น แล ว จะเปลี่ ย นแปลงได ค อ นข า งยาก หากไม มี ข อ มู ล ที่ เ ด น ชั ด รุ น แรงเข า ไปมี
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ผลกระทบตอภาพลักษณ ภาพลักษณก็จะไมเปลี่ยนแปลง ดังนั้น หากบุคคลนั้นๆ มองวาอะไรเปน
สิ่งดี ทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวของกับสิ่งนั้นก็จะถูกมองวาดีไปดวย รวมไปถึงสิ่งที่ไมดี บุคคลก็จะ
มองขาม หรือมองอยางมีอคติวาดี แตถามองวาอะไรเปนสิ่งไมดีแลวนั้น ทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวของ
กับสิ่งนั้นก็จะถูกมองวาไมดีหมด แมแตสิ่งที่ดีก็อาจถูกมองดวยความเคลือบแคลงสงสัย ไมแนใจวา
ดีจริงหรือไม ดังนั้นการที่องคกร สินคาและ/หรือบริการมีภาพลักษณที่ดีนั้น ยอมสงผลดีตอธุรกิจ
โดยตรง เพราะจะทําใหผูบริโภคหรือลูกคาใหการยอมรับสนับสนุนทุกสิ่งที่องคกรทํา พรอมทั้งจะ
ทําหน าที่เ ปนเหมือนตัวแทนองคกรคอยแกไขความเขาใจผิด ที่อาจเกิด ขึ้นกับบุคคลอื่นๆ แทน
องคกรดวย
2. ความสําคัญเชิงธุรกิจ (Commercial) ภาพลักษณนั้นจะชวยสรางคุณคาเพิ่มใหกับสินคา
และองคกร คุณคาเพิ่มนี้ถือวาเปนประโยชนเชิงจิตวิทยา (Psychological benefit) สําหรับสินคา ที่ทํา
ใหสิน คามี คุ ณ คา มากไปกวาคุ ณ สมบัติ ท างกายภาพ ในยุคที่มี เทคโนโลยีทางการผลิต และการ
แขงขันทางการตลาดสูง คุณคาเพิ่มในตัวสินคายิ่งมีความสําคัญมากขึ้นเปนเงาตามตัว เพราะใน
ทองตลาดจะมีสินคาประเภทเดียวกันมากมายหลายยี่หอ และแตละยี่หอนั้นก็มีความทัดเทียมกัน
ทางดานคุณสมบัติทางกายภาพ ภาพลักษณจะชวยสรางความแตกตางระหวางสินคาใหเกิดขึ้น
ภาพลักษณมีความสําคัญเปนอยางมากตอองคกรหรือสถาบันในสังคม จึงเปนที่ยอมรับกัน
วา การอยูรอดของการดําเนินกิจการของหนวยงานตางๆ ขององคกรขึ้นอยูกับภาพลักษณมิใชนอย
หากหน ว ยงานหรื อ องค ก รมี ภ าพลั ก ษณ ที่ ดี ประชาชนก็ จ ะเกิ ด ความเลื่ อ มใสศรัท ธา ให ค วาม
ไววางใจ รวมทั้งความรวมมือและความสนับสนุนดวย แตในทางตรงกันขามหากหนวยงานหรือ
องคกรมีภาพลักษณในเชิงลบ ประชาชนก็จะไมไววางใจ ไมเชื่อถือ เกิดความระแวงสงสัย ซึ่งผลที่
ตามมา ก็คือ หนวยงานหรือองคกรนั้นๆ ยอมประสบอุปสรรคนานาชนิดในการดําเนินงาน และหาก
ปลอยทิ้งไวไมมีการแกไข ก็อาจสงผลเสียจนถึงขั้นตองลมเลิกกิจการไปก็ได
3.8 ประโยชนที่องคการไดรับจากการเสนอภาพลักษณ
การที่ อ งค ก รมี ก ารเสนอภาพลั ก ษณ ที่ ดี ต อ บุ ค คลต า งๆ ทั้ ง ภายในและภายนอกจะนํ า
ประโยชนมาสูองคกร ซึ่งสามารถจําแนกประโยชนที่องคกรจะไดรับจากการเสนอภาพลักษณ (วิรัช
ลภิรัตนกุล, 2540: 87) โดยแบงประโยชนที่จะไดรับจากกลุมผูที่มีสวนไดเสียในองคกร ดังนี้
กลุมลูกจาง (Employee) การที่บริษัทมีภาพลักษณที่ดีจะกอใหสภาพแวดลอมในการ
ทํ า งานที่ ดี ลู ก จ า งจะเกิ ด ความพึ ง พอใจในงานและมี ค วามภาคภู มิ ใ จในองค ก ารที่ ต นเองนั้ น
ปฏิบัติงานอยู เมื่อพนักงานมีภาพลักษณที่ดีตอองคกรแลวก็จะมีความเขาใจและเต็มใจที่จะทํางาน
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร
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กลุมลูกคา (Customer) กลุมลูกคาเปรียบเสมือนเสนเลือดที่หลอเลี้ยงชีวิตธุรกิจใหอยูรอด
ได ดังนั้นกลุมลูกคาจึงเปนทรัพยากรที่มีคามากที่สุด ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นศรัทธาในตัวของ
บริษัทจึงผูกพันไปกับคุณคาของสินคาและบริการอยางหลีกเลี่ยงไมได การที่องคกรมีภาพลักษณที่
ดีตอกลุมลูกคาจะทําใหสินคาขององคกรเขาไปนั่งอยูในใจของลูกคาไปกวาครึ่ง
ผูถือหุน (Stockholders) องคกรที่มีภาพลักษณที่ดีจะสามารถระดมเงินทุนในการดําเนิน
ธุรกิจ เพราะภาพลักษณที่ดีจะแสดงออกถึงความแข็งแกรงทางธุรกิจ
ชุมชน (Community) คือ กลุมคนที่อาศัยอยูในละแวกเดียวกัน รวมรัฐบาลเดียวกันมี
วัฒนธรรมรวมกัน ดังนั้นการที่เราจะเขาไปกอตั้งโรงงานขึ้นมาในเขตชุมชน อาจจะมีปฏิกิริยา
ตอตานจากชุมชน เนื่องจากองคกรนั้นจะถือเปน คนแปลกหนา (Stranger) หรือผูมาอยูอาศัยใหม
(New Comer) การที่องคกรมีภาพลักษณที่ดีก็จะกอใหเกิดการยอมรับจากชุมชนงายขึ้น
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ ภาพลั ก ษณ ทํ า ให ท ราบว า ภาพลั ก ษณ ที่ ดี ข องธุ ร กิ จ มี
ความสัมพันธโดยตรงกับพฤติกรรมของผูบริโภค ซึ่งกวาผูบริโภคเปาหมาย (Target Consumer) แต
ละรายจะเปลี่ยนฐานะมาเปนลูกคา (Customer) นั้น จะผานการรับรู(Perception) จนเกิดความรู
(Knowledge) และความรูสึก (Affection) ที่ดีตอผลิตภัณฑและองคการธุรกิจ และเกิดพฤติกรรมการ
ซื้อ (Buying) มาบริโภคในที่สุด ภาพลักษณองคกรจึงมีความสําคัญ สามารถทําใหสถาบัน
หน ว ยงานที่ มี ชื่ อ เสี ย งเป น ที่ ย อมรั บ เชื่ อ ถื อ ศรั ท ธาจากบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ งและจะทํ า ให อ งค ก ร
หนวยงานสถาบันนั้นๆ มีความเจริญกาวหนาได ขณะเดียวกันหากมีภาพลักษณองคกรที่เปนลบใน
ความคิดหรือทัศนคติของผูบริโภคแลว อาจกอใหเกิดการตัดสินใจที่สงผลเสียตอสินคาหรือองคกร
จนอาจนําไปสูความลมสลายขององคกรได
ดังนั้นในการศึกษาความรับผิดชอบตอสังคมของปตท.ครั้งนี้จึงจะพิจารณาวา ปตท.สราง
ภาพลักษณเพื่อสงเสริมความกาวหนาองคกร เพื่อผลในทางธุรกิจขององคกร ใหเปนที่ยอมรับและ
เกิดความเลื่อมใสศรัทธา เพื่อใหเกิดความไววางใจ และการสนับสนุนตอเนื่อง หรือเพื่อปกปดความ
เสียหายที่ปตท.ไดสรางขึ้นจากการดําเนินธุรกิจหลักหรือการทําลายสิ่งแวดลอมในระยะเวลาที่ผาน
มา
2.2 งานวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
สําหรับการทบทวนวรรณกรรมที่ผานมาพบวา มีการวิจัยในหัวขอความรับผิดชอบตอ
สังคมขององคกรธุรกิจอยูพอสมควร อาทิ
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บัณฑิตา ทรัพยกมล(บัณฑิตา ทรัพยกมล, 2544) ศึกษาเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมของ
โรงงานอุ ต สาหกรรมในพื้น ที่ก รุ ง เทพฯ ซึ่ง เป นการศึ ก ษาถึงทัศ นะของผูบ ริ ห ารองค กรที่มีต อ
แนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมพบวาโดยสวนมากของผูบริหารองคกรมีแนวคิดดังกลาวนี้แต
นําไปใชในการบริหารงานต่ํา และสวนมากก็เพื่อสรางภาพพจนที่ดีตอองคกร
ขณะที่มนตรี เลิศสกุลเจริญ(มนตรี เลิศสกุลเจริญ, 2547) ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนา
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจภาคอุตสาหกรรมในจ.นนทบุรี ก็เปนการศึกษาถึงทัศนะ
ของผูบริหารองคกรที่มีตอแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมและการจัดกิจกรรม หรือบริการที่
สะทอนถึงความรับผิดชอบตอสังคม ก็พบวาผูบริหารมีความคิดเห็นและการปฏิบัติในระดับมาก แต
เปนการใหความสําคัญกับการปฏิบัติในกรอบกฎหมาย คํานึงถึงหลักจริยธรรมและการใชจิตสํานึก
เขามาประกอบเพียงสวนนอย
จากทั้งสองการศึกษาพบวาผูบริหารองคกรมีสวนมากในการนํา CSR ไปปฏิบัติใช ตาม
กรอบของกฎหมาย แตไมไดมีการวัดผลอยางจริงจังวากิจกรรม CSR นั้นๆเกิดจากจิตสํานึกการให
สรางภาพลักษณหรือเงื่อนไขทางการคาที่มีผลตอธุรกิจวาสิ่งใดสําคัญกวากัน
งานของพิพัฒน ยอดพฤติการณ (พิพัฒน ยอดพฤติการณ, 2549) ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนา
CSR ในกระบวนการบริหารจัดการองคกรธุรกิจ ระยะที่ 1 ซึ่งการศึกษาดังกลาวจะเนนรวบรวม
ขอมูลกิจกรรม CSR และทําใหเห็นภาพการใชเครื่องมือสําหรับการพัฒนา CSR ในกระบวนการ
ธุรกิจ ซึ่งไดเสนอแนะวาในการเลือกดําเนินกิจกรรม CSR ซึ่งเปนการชวยเหลือสังคมดวยการไม
นําเอากระบวนการทางธุรกิจมาเกี่ยวของแสดงใหเห็นถึงความจริงใจตอการชวยเหลือโดยไมมุงหวัง
ผลประโยชนในทางธุรกิจไมวาทางตรงหรือทางออม ซึ่งผูวิจัยมองวาจะเขาไปพิสูจนเหตุผลสวนนี้
ใหชัดเจนขึ้น
ขณะที่จณิน เอี่ยมสะอาด (จณิน เอี่ยมสะอาด, 2550) ศึกษาเรื่องรูปแบบและการสื่อสารการ
ดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจไทย โดยศึกษาใน 3 องคกรธุรกิจ คือ บริษัท
บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จํากัด(มหาชน) และบริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด
(มหาชน) จณินไดทําการวิจัยแยกเปนสวนๆดังนี้ สวนของการศึกษานโยบายองคกรที่สอดคลองกับ
แนวทางการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบสังคม ซึ่งจณินสรุปวา บมจ.ปตท.มีนโยบายองคกรที่
สอดคลองกับแนวทางการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบสังคมโดยมีระบุเปนลายลักษณอักษรใน
วิ สั ย ทั ศ น อ งค ก ร แต เ ป น การระบุ เ พี ย งกว า งๆว า “ด ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ เป น ธรรม และให
ผลตอบแทนที่ เ หมาะสมต อ ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ” ที่ มิ ไ ด สื่ อ ความหมายถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลของการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม
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สวนของรูปแบบการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจไทย พบวา
แนวทางการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมจะเริ่มจากมิติในองคกรกอนจากนั้นจึงขยายไปสู
ภายนอก ซึ่งในสวนของภายนอกองคกรนั้น จณินอางวา บมจ.ปตท.โดดเดนในรูปแบบ Corporate
Philanthropy ซึ่งจะเดนดานการบริจาคเงินและสิ่งของใหกับชุมชนโดยตรง และบริจาคผานองคกร
สาธารณกุศลตางๆ เชนโรงเรียนตามแนวทอสงกาซธรรมชาติทั่วประเทศ ทั้งนี้จณินอางดวยวาหาก
พิจารณาดานสิ่งแวดลอม บมจ.ปตท. ก็โดดเดนจากโครงการอนุรักษฟนฟูสภาพปาชายเลนตาม
โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และฟนฟูสภาพปา
บริเวณปาสงวนกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ และการรณรงคปลูกหญาแฝกซึ่ง บมจ.ปตท. อางการ
ประสบความสําเร็จจากการปลูกหญาแฝกในพื้นที่ตามแนวทอกาซพมาในอําเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี
สว นของกระบวนการสื่ อสารกั บผูมี สว นไดสว นเสี ย เพื่อ ใหเ กิ ด การดํ า เนิ น ธุ รกิ จ อย า ง
รับผิดชอบตอสังคม จณินสรุปวาที่สุดแลวการสื่อสารกับผูมีสวนไดสวนเสียในองคกรขึ้นอยูกับ
กรรมการผู จั ด การใหญ ห รื อ ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของ บมจ.ปตท.เป น สํ า คั ญ ส ว นการสื่ อ สารกั บ
ภายนอกองคกร จณินอางวาเปนการสื่อสารเพียงเพื่อแจงขาวสารความเคลื่อนไหวขององคกรเปน
สวนใหญเปนการสื่อสารทางเดียว
และสวนสุดทายคือการสื่อสารการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมขององคกรสู
สาธารณะ จณินอางวาในชวง 2-3 ปมานี้ มีการสื่อสารผลการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม
เพิ่มขึ้น เพื่อสรางความเชื่อถือ ไววางใจและการยอมรับจากสังคม และยังมีการจัดทํารายงานการ
พัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเปนการสื่อสารภาพรวมของการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมอยางเปน
ลายลักษณอักษร และที่สําคัญมีการใชการสื่อสารผานสื่อมวลชนตางๆเพื่อสรางการรับรูแกสังคมใน
วงกวางซึ่งแลวแตงบประมาณขององคกร
นอกจากนี้งานของจิรัชญา โยธาอภิรักษ (จิรัชญา โยธาอภิรักษ, 2550) ที่ศึกษาในหัวขอ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) และ
ผลของภาพลักษณตอทัศนคติเกี่ยวกับตราสินคา ปตท.ก็เปนการศึกษาเพื่อทราบถึงอิทธิพลของ
ปจจัยดานพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมจากการสื่อออกไปของปตท.ผาน
สื่อประเภทตางๆ ซึ่งสงผลใหมีการรับรูภาพลักษณโดยรวมดานความรับผิดชอบตอสังคมของ ปตท.
อยูในระดับดี
วิริสุดา ศิริวงศ ณ อยุธยา (วิริสุดา ศิริวงศ ณ อยุธยา, 2550) ศึกษาเรื่อง ความรับผิดชอบตอ
สังคมในองคการธุรกิจไทย กรณีศึกษา : บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด โดย ผล
การศึกษาพบวา องคการมีการกําหนดนโยบายและเปาหมายความรับผิดชอบตอสังคมเปนสวนหนึ่ง
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ของนโยบายและปรัชญาขององคการ และกระจายไปยังพนักงานระดับใหมีสวนรวมและมีความ
ตระหนัก โดยปจจัยที่เปนแรงผลักดันคือ ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกองคการลักษณะกิจกรรม
ความรับผิดชอบตอสังคมมี 3 รูปแบบ คือ Corporate-driven CSR, Social-driven CSR และทั้ง 2
แบบรวมกั น และองคประกอบกิจกรรมความรับผิด ชอบตอสังคมตองทําทั้ งมิติ ภ ายในและมิติ
ภายนอก สําหรับการออกแบบและพัฒนากิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมโดยการเลือกประเด็น
ความตองการของสังคมมาทําเปนโครงการ มีตัวชี้วัดและเปาหมาย แผนการดําเนินงาน และวิธีการ
ประเมินผล ซึ่งประเมินผลทั้งกอนทํา ระหวางทํา และหลังทํา โดยประเมินผลกระทบดานเศรษฐกิจ
และสังคมของกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมตอผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด ผลที่ไดจัดทําเปน
“รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน” สําหรับแนวโนมกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมในอนาคต
เนนการพัฒนากิจกรรมที่ทําในปจจุบันใหมีความตอเนื่อง สวนประเด็นหรือหัวขอกิจกรรมจะเปน
เรื่องใดขึ้นกับกระแสของสังคมในขณะนั้น
สําหรับการศึกษาในครั้งนี้ จะตอยอดการศึกษาของจณิน ซึ่งพบวาจณิน ไดลงรายละเอียด
ถึงกิจกรรม CSR ของปตท.ไปแลว การตอยอดจึงจะวิเคราะหในแงของความเขมขนของกิจกรรม
CSR ของปตท.ที่เกี่ยวของกับดานสิ่งแวดลอม โดย CSR ที่ทําขึ้นไมไดเกี่ยวของกับกระบวนการ
ของธุรกิจหลัก จะพิจารณาวา CSR ที่เกิดขึ้นนั้นสงผลตอความยั่งยืนในการพัฒนาตอชุมชนและ
สิ่งแวดลอมอยางไร เพื่อพิจารณาไดวากิจกรรม CSR นั้นๆ เกิดขึ้นเพื่อผลประโยชนแกใคร และเปน
CSR ที่แทจริงหรือไม

บทที่ 3
บมจ.ปตท.
3. บมจ.ปตท.
3.1 ความเปนมา
บมจ.ปตท. หรือ บริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน) หรือ ปตท. จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติทุน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 หลังการแปลงสภาพจากรัฐวิสาหกิจเปนบริษัท
มหาชน ปตท.ไดรับโอนกิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิด สินทรัพย และพนักงานทั้งหมดจากการ
ปโตรเลียมแหงประเทศไทย ที่กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2521 ปตท.ไดทําการซื้อขายครั้งแรก
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2544 มีกระทรวงการคลังเปนผูถือหุน
ใหญ
ขณะที่เปนการปโตรเลียมแหงประเทศไทย ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีหนาที่เพื่อ
จัดหา คาปลีกน้ํามัน และสํารวจขุดเจาะหากาซธรรมชาติ เพื่อสรางความมั่นคงทางดานพลังงาน
และเปนหนึ่งในดานยุทธปจจัยของประเทศ เปนการทํางานสนองนโยบายรัฐบาลเชนที่รัฐวิสาหกิจ
ทั่วไปตองถือปฏิบัติ ตอมาเมื่อแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชนสงผลใหการดําเนินงานของ ปตท.มี
ความคลองตัวและมีประสิทธิ ภาพในการบริหารจัดการเพิ่มขึ้น สามารถปรั บกลยุทธใหทันตอ
สถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วโดยมุงเนนการบริหารจัดการองคกรในลักษณะกลุม
ธุรกิจที่มีความสอดคลองกันตลอดสายโซธุรกิจเพื่อสรางพลังรวมของกลุมปตท.ใหมีการเติบโต
อยางแขงแกรง โดยทํางานภายใตวิสัยทัศนเปนบริษัทพลังงานของไทย ที่ประกอบธุรกิจกาซ
ธรรมชาติและน้ํามันครบวงจร และธุรกิจปโตรเคมีที่เนนการใชกาซธรรมชาติเปนหลัก รวมทั้ง
ธุรกิจตอเนื่อง มุงไปสูองคกรแหงความเปนเลิศ (High Performance Organization) และเปนผูนําใน
ภูมิภาค ดวยความรับผิดชอบ เปนธรรม และใหผลประโยชนตอบแทนที่เหมาะสมตอผูมีสวนไดเสีย
3.2 วิสัยทัศนองคกร
ปจจุบันปตท.กําหนดวิสัยทัศนขององคกร คือการเปนบริษัทพลังงานไทยขามชาติชั้นนํา
โดยมีพันธกิจที่กําหนดขึ้นตอผูมีสวนไดเสียดังนี้
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ตอประเทศ : จะดําเนินการสรางความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาว โดยการจัดหา
ปริมาณที่เพียงพอ มีคุณภาพไดมาตรฐานและราคาที่เปนธรรม
ตอสังคมชุมชน : จะเปนองคกรที่ดีของสังคมในการดําเนินกิจการ โดยปกปองผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมภายใตมาตรฐานสากล และมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแกสังคมชุมชน
ตอผูถือหุน : จะดําเนินธุรกิจเชิงพาณิชย สามารถสรางกําไรเพื่อใหผลตอบแทนที่ดีและใหมี
การเจริญเติบโตตอเนื่องอยางยั่งยืน
ตอลูกคา : จะสรางความพึงพอใจแกลูกคา โดยผานการนําเสนอผลิตภัณฑและบริการที่มี
คุณภาพสูง ในระดับมาตรฐานสากล ดวยราคาเปนธรรม
ตอคูคา : จะดําเนินธุรกิจรวมกันโดยพื้นฐานของการแขงขันอยางเปนธรรม มุงสราง
ความสัมพันธและความรวมมือที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจรวมกัน
ในระยะยาว
ตอพนักงาน : จะสนับสนุนการพัฒนาความสามารถการทํางานระดับมืออาชีพอยางตอเนื่อง
ใหความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานทัดเทียมบริษัทชั้นนํา
3.3 ภาพรวมธุรกิจ
ปตท. เปนบริษัทที่ประกอบกิจการกาซธรรมชาติแบบครบวงจร มีบทบาทสําคัญในธุรกิจ
การจัดจําหนายและการคาสากลผลิตภัณฑน้ํามันและปโตรเคมี รวมทั้งมีการลงทุนในธุรกิจการกลั่น
และปโตรเคมีในประเทศไทย โดยมีธุรกิจครอบคลุมตั้งแต
- การขุดเจาะ สํารวจปโตรเลียม ทั้งน้ํามันดิบ กาซธรรมชาติ คอนเดนเสท ทั้งในและ
ตางประเทศผานบริษัท ปตท.สผ.
- การจัดหา, การขนสงกาซธรรมชาติทางทอ, การแยกกาซธรรมชาติ ตลอดจนการจัด
จําหนายกาซธรรมชาติ
- การจัดจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปผานการตลาดคาปลีก ตลาดพาณิชยและตลาด
ต า งประเทศและการค า สากลได แ ก ก ารนํ า เข า และส ง ออกน้ํ า มั น ดิ บ คอนเดนเสท ผลิ ต ภั ณ ฑ
ปโตรเลียมรวมถึงวัตถุดิบและผลิตภัณฑปโตรเคมี
สําหรับกลุมธุรกิจ การดําเนินธุรกิจของ บมจ.ปตท. แบงออกเปน 3 กลุมธุรกิจหลัก
ดังตอไปนี้
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3.3.1 กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ
ประกอบดวยธุรกิจกาซธรรมชาติอยางครบวงจร ครอบคลุมตั้งแตธุรกิจสํารวจและผลิต
การจัดหา ขนสงและจัดจําหนาย โดยการสํารวจและผลิตกาซธรรมชาติดําเนินการโดยบริษัทยอย
คือ ปตท.สผ. สวนโครงขายระบบทอสงกาซธรรมชาตินั้น ปจจุบัน บมจ.ปตท.เปนผูดําเนินการเพียง
รายเดียวในประเทศไทย
นอกจากนี้ยังเปนผูดําเนินการจัดหากาซธรรมชาติจากแหลงผลิตทั้งในและตางประเทศ
ขนสงกาซธรรมชาติทางทอ จัดจําหนายกาซธรรมชาติ เพื่อสนองความตองการใชของประเทศและ
ดําเนินธุรกิจแยกกาซธรรมชาติรายใหญที่สุดในประเทศไทย
ปจจุบัน ระบบทอสงกาซธรรมชาติ ปตท. มีความยาวรวม ประมาณ 2,652 กิโลเมตร มี
ความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุด 3,170 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ประกอบดวย
1.ระบบทอสงกาซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) ความยาว 2,390 กิโลเมตร แบงเปน
ทอในทะเล ความยาว 1,359 กิโลเมตร ซึ่งไดแกระบบทอที่ตอจากแหลงกาซธรรมชาติในอาวไทยมา
ขึ้นฝงที่จังหวัดระยองและเชื่อมตอที่โรงแยกกาซธรรมชาติ หนวยที่ 1,2,3 จังหวัดระยอง และระบบ
ทอจากแหลงเอราวัณ แหลงบงกชมาขึ้นฝงที่อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ทอบนบก มี
ความยาว 1,031 กิโลเมตร ไดแก ระบบทอฝงตะวันออกคือจากโรงแยกกาซ จ.ระยองไปยัง
โรงไฟฟา ระยอง บางปะกง พระนครใต วังนอย ที่อําเภอทาหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี และระบบทอฝงตะวันตกคือระบบที่เชื่อมตอจากชายแดนไทยและ
สหภาพพมา จังหวัดกาญจนบุรีมายังโรงไฟฟาจังหวัดราชบุรี ซึ่งทั้งสองระบบคือฝงตะวันออกและ
ตะวันตกนี้ไดเชื่อมโยงเปนระบบเดียวกัน โดยทอสงกาซธรรมชาติราชบุรี-วังนอย ทําใหเพิ่มความ
ยืดหยุนในการนํากาซธรรมชาติจากทั้งอาวไทยและสหภาพพมามาใชทดแทนกันไดในกรณีจําเปน
2.ระบบทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ (Distribution pipeline) ความยาว 262 กิโลเมตร เปน
ทอยอยที่เชื่อมตอจากระบบทอสงกาซฯ ไปยังลูกคาอุตสาหกรรม เพื่อจําหนายกาซใหกับลูกคา
อุตสาหกรรมตางๆ และเพื่อรองรับความตองการใชกาซธรรมชาติที่คาดวาจะเพิ่มสูงขึ้นใน
ระยะเวลา 10-15 ปขางหนาและเตรียมพรอมรองรับกับการเปดเสรีธุรกิจกาซฯ ควบคูกับการดําเนิน
โครงขายระบบทอสงกาซธรรมชาติในภูมิภาคอาเซียน
นอกจากนี้ บริษัทยังไดลงทุนในบริษัทรวมทุนที่ดําเนินธุรกิจพัฒนาระบบทอกาซธรรมชาติ
ไดแก บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด และบริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย)
จํากัด และบริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) จํากัด
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3.3.2 กลุมธุรกิจน้ํามัน ประกอบธุรกิจหลัก ไดแก
ธุรกิจการจัดจําหนาย (Marketing) จัดจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลืน่ และ
ผลิต ภั ณ ฑ ป โ ตรเคมี ผ า นการตลาดทั้ง ในและต า งประเทศ โดยในสว นของการจั ด จํ า หน า ยใน
ประเทศนั้น ปตท. ครองอันดับ 1 ทั้งในดานจํานวนสถานีบริการน้ํามันภายใตชื่อ ปตท. ซึ่งมีอยูถึง
1,500 แหง และสวนแบงการตลาดสูงที่สุดในประเทศ นอกจากนี้ ปตท. ยังจัดหาจําหนายผลิตภัณฑ
ใหแกกลุมผูบริโภคครอบคลุมทุกตลาด ตั้งแต หนวยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ผูผลิตไฟฟาของ
ประเทศ อาทิ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ผูผลิตไฟฟาอิสระ ผูคาน้ํามันและกาซหุง
ตมรายอื่น
ธุรกิจการคาระหวางประเทศ (International Trading) ประกอบดวยการคาสากล การนําเขา
สงออก น้ํามันดิบและคอนเดนเสท จากแหลงทั้งในและตางประเทศ อีกทั้งการซื้อ - ขาย และ
สงออกน้ํามันสําเร็จรูป ผลิตภัณฑปโตรเคมี และผลิตภัณฑพลอยไดจากโรงงานปโตรเคมี ไปยัง
ประเทศเพื่อนบาน และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
3.3.3 กลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น
ปตท.ไดลงทุนในธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น ผานบริษัทในเครือตางๆ ดังนี้
- ธุรกิจปโตรเคมี ปตท. ดําเนินการรวมทุนในกิจการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑปโตรเคมี
ซึ่งครอบคลุมตั้งแตผลิตภัณฑขั้นตนจนถึงขั้นปลาย ทั้งในสายโอเลฟนส และอะโรเมติกส ผานการ
ลงทุนในบริษัทในเครือ อันเปนการเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑของกลุม สรางศักยภาพการแขงขัน
ให ปตท. กาวสูการเปนกลุมบริษัทปโตรเลียม และปโตรเคมีแบบครบวงจร
- ธุรกิจการกลั่น ปตท. ดําเนินการรวมทุนในธุรกิจการกลั่นน้ํามัน ดวยการจัดหาน้ํามันดิบ
หรือผลิตภัณฑกึ่งสําเร็จรูป เพื่อผลิตเปนน้ํามันสําเร็จรูปประเภทตางๆ สนองตอบความตองการ
ภายในประเทศและสงออก อันเปนการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ ประหยัดเงินตราตางประเทศ
3.4 ผลการดําเนินงานของ บมจ.ปตท.
จากการเปนบริษัทพลังงานขนาดใหญของประเทศ ที่ประกอบกิจการกาซธรรมชาติแบบ
ครบวงจร โดยขณะนี้ปตท.เปนกลุมบริษัทพลังงานที่มีสวนแบงทางการตลาดในประเทศสูงถึงรอย
ละ 30 เปนเจาของโรงกลั่น 1 ใน 3 เปนผูดําเนินธุรกิจทอสงกาซธรรมชาติรายใหญของประเทศ เปน
ผูดําเนินการโรงแยกกาซธรรมชาติรายสําคัญ เปนผูผลิตปโตรเคมีสูงถึงรอยละ 30-40 ของกําลังการ
ผลิตของประเทศ เปนผูจัดหากาซธรรมชาติและน้ํามันในประเทศได 1 ใน 4 ของทั้งประเทศ หรือ
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ประมาณ 2.3 แสนบารเรลตอวัน สวนในธุรกิจคาน้ํามันระหวางประเทศ นําเขา-สงออกประมาณ 1
ลานบารเรลตอวัน มียอดจําหนายน้ํามันวันละ 44 ลานลิตร ทําใหปตท.มีบทบาทอยางมากในดาน
พลังงานของประเทศ ผลการดําเนินงานของ ปตท.และกลุมปตท.สรางผลกําไรใหกับองคกรแตละป
สูงมาก โดยในรอบ 5 ปที่ผานมาพบวากําไรของปตท.และบริษัทยอย เพิ่มเกือบหลักแสนลานบาท
แตเมื่อป 2551-2552 กําไรปรับลดลงมาเกือบครึ่งจากปกอนหนาเปนผลจากการสตอกน้ํามันจากที่
ราคาน้ํ า มั น ตลาดโลกปรั บ สู ง ขึ้ น ไปและต อ มาก็ป รั บ ลดต่ํ า มากจากวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ การเงิ น ใน
สหรัฐอเมริกา ดังนี้
รายการ
2548
2549
2550
2551
2552
งบกําไรขาดทุน
รายไดจากการขาย
926,269 1,213,985 1,508,129 2,000,816 1,586,174
กํ า ไรก อ นดอกเบี้ ย จ า ย/
คาใชจายทางการเงิน ภาษีเงิน
ได ค า เสื่ อ มราคาและค า ตั ด
114,045 142,675 145,971 156,239 142,704
จํา หนาย รวมทั้งค า ใช จ า ยอื่ น
และรายได อื่ น ที่ ไ ม เ กี่ ย วข อ ง
กับการดําเนินงาน (EBITDA)
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ สวนที่
85,844
95,582
97,804
51,705
59,548
เปนของบริษัท
งบดุล
สินทรัพยรวม
651,223 753,192 891,524 885,193 1,103,590
หนี้สินรวม
371,374 397,131 492,873 454,657 605,449
ที่มา รายงานประจําป 2550 บริษัท ปตท.จํากัด มหาชน น.008
รายงานประจําป 2552 บริษัท ปตท.จํากัด มหาชน น.14
ตารางที่ 3.1 แสดงผลการดําเนินงาน
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3.5 โครงสรางการบริหารงาน
ในการบริ ห ารจั ด การองค ก ร ปตท.ได กํ า หนดโครงสร า งการจั ด การขององค ก ร
ประกอบด ว ย คณะกรรมการ ปตท. และคณะกรรมการเฉพาะเรื่ อ ง 4 คณะ ประกอบด ว ย
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกํ า หนดค า ตอบแทนและ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีกรรมการผูจัดการใหญเปนผูบริหารสูงสุดของบริษัท บริหาร
จัดการผานคณะกรรมการจัดการของปตท.และคณะกรรมการจัดการเฉพาะเรื่อง
คณะกรรมการ ปตท. มีบทบาทหนาที่สําคัญของการกํากับดูแลกิจการ โดยเปนผูกําหนด
วิสัยทัศน ทิศทางและกลยุทธของ ปตท. รวมถึงการพิจารณาถึงประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
และมีผลกระทบตอองคกร เพื่อใหผูบริหารสามารถนําไปปฏิบัติใหเกิดผลไดอยางมีประสิทธิภาพ
สําหรับโครงสรางการบริหารของปตท. ประกอบดวยรายละเอียดตามภาพที่ 3.1
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โครงสรางการบริหารงาน
ประธานเจาหนาที่บริหาร
และกรรมการผูจัดการใหญ
สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี

สํานักกรรมการผูจัดการใหญ

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
สื่อสารองคกร และกิจการเพือ่ สังคม
ประธานเจาหนาที่
บริหารการเงิน

รองกรรมการผูจัดการใหญ
บริหารองคกร

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาติ
รองกรรมการ
ผูจัดการใหญหนวย
ธุรกิจกาซฯ
หนวยปฏิบัติการ
บริษัทในเครือ

สํานักตรวจสอบภายใน

รองกรรมการผูจัดการ
ใหญหนวยธุรกิจการคา
ระหวางประเทศ
หนวยปฏิบัติการ
บริษัทในเครือ

ภาพที่ 3.1 แสดงโครงสรางการบริหารงาน

รองกรรมการผูจัดการใหญ
กลยุทธและพัฒนาองคกร

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย
รองกรรมการ
ผูจัดการใหญหนวย
ธุรกิจน้ํามัน
หนวยปฏิบัติการ
บริษัทในเครือ

รองกรรมการผูจัดการ
ใหญหนวยธุรกิจปโตร
เคมีและการกลั่น
หนวยปฏิบัติการ
บริษัทในเครือ
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3.6 เปาหมายองคกร
จากรัฐวิสาหกิจสูบริษัทมหาชน ที่มีความตองการมุงสูการเปนบริษัทพลังงานไทยขามชาติ
ชั้นนํา หรือ Thai Premier Multinational Energy Company นั้น ทําใหปตท.เรียนรูที่จะตองอยูภายใต
ระบบหรือกติกาการแขงขันของธุรกิจในโลกมากกวาการพึ่งพารัฐ หรือการไดประโยชนจากรัฐเปน
หลัก ปตท.จึงตองปรับการทํางานขององคกรหลายดาน ที่เปนการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญคือจาก
โครงการกอสรางทอกาซธรรมชาติจากพมามายังประเทศไทย ผานปาหวยเขยง อําเภอทองผาภูมิ
จั ง หวั ด กาญจนบุ รี ในป 2539 เกิ ด กลุ ม ต อ ต า นทั้ ง จากชาวบ า นในพื้ น ที่ กลุ ม อนุ รั ก ษ ป า และ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ องค ก รพั ฒ นาเอกชน สื่อ สารมวลชน ซึ่ ง การเรีย กร อ งดั ง กล า วไดรั บ การ
สนับสนุนจากรางรัฐธรรมนูญป 2540 ที่ใหสิทธิประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจใช
ทรัพยากรธรรมชาติตางๆในทองถิ่นของตนเอง ปตท.ขณะนั้นเปนรัฐวิสาหกิจที่ไดสิทธิสามารถใช
สิทธิในที่ดินของรัฐวางทอกาซธรรมชาติไดตองตอสูกับแรงตอตานเหลานี้ ตองหาขอมูลชี้แจงถึง
ความจําเปนในการวางทอกาซธรรมชาติเพื่อความมั่นคงของพลังงานในประเทศในอนาคต ตองเปด
เวทีประชาพิจารณเพื่อระดมความคิดเห็นและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับปาที่ทอกาซธรรมชาติจะ
พาดผาน
โครงการวันนั้นผานไปดวยการที่ปตท.สามารถนําทอกาซธรรมชาติผานปาลุมน้ําชั้นหนึ่งเอ
ของอําเภอทองผาภูมิได แตก็สรางความเคลือบแคลงใจ และไมพอใจในปตท.จากสังคมเปนอยาง
มาก ทิศทางการทํางานของปตท.ในระยะตอมาจึงใหความสําคัญกับการดูแลสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดลอมมากขึ้น เพื่อใหการดําเนินงานตางๆมีอุปสรรคนอยที่สุด
นอกจากนั้นขณะที่ปตท.อยูระหวางแปรรูปเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ปตท.ก็เจอแรงกดดันและตอตานจากภาคประชาสังคมอยางกวางขวาง เนื่องจากความ
กังวลวาเปนการแปรรูปเพื่อผลประโยชนของนักการเมือง และจะสงผลตอการดําเนินธุรกิจพลังงาน
ที่หวังผลกําไรมากกวาการดูแลประชาชน จนภายหลังปตท.แปรรูปแลว มูลนิธิเพื่อผูบริโภคและ
พวก ก็ไดยื่นฟองตอศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2549 ขอใหศาลมีคําสั่งเพิกถอนพระ
ราชกฤษฎีกาสองฉบับที่ตราขึ้นภายใตพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 เพื่อขอใหแบงแยก
ทรัพยสินในสวนที่เปนของสาธารณสมบัติของแผนดิน สิทธิการใชที่ดินเพื่อวางระบบการขนสง
ปโตรเลียมทางทอ แยกอํานาจและสิทธิในสวนที่เปนอํานาจมหาชนของรัฐออกจากอํานาจและสิทธิ
ของปตท.จากที่เคยไดรับขณะเปนการปโตรเลียมแหงประเทศไทยแลวแปรรูปมาเปน บมจ.ปตท.
ซึ่งศาลไดตัดสินออกมาตามการยื่นฟองดังกลาว จนสงผลใหปตท.ที่เคยไดรับสิทธิเชนรัฐวิสาหกิจ
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กอนการแปรรูปจึงตองคืนที่ดินที่ใชในโครงการกอสรางวางทอกาซธรรมชาติใหกรมธนารักษ
กระทรวงการคลัง และเปลี่ยนจากเจาของสิทธิมาเปนผูเชาใชสิทธิในที่ดินเหลานั้นแทน
ขณะเดี ย วกั น องค ก รการค า หรื อ องค ก รระหว า งประเทศก็ เ ข ม งวดกั บ การดู แ ลป ญ หา
สิ่งแวดลอมและปญหาสังคมโลกมากขึ้น ดังนั้นบริษัทที่จะเขารวมประกอบธุรกิจระหวางประเทศ
จึงจําเปนตองปฏิบัติตามเงื่อนไขขององคกรระหวางประเทศใหได ปตท.ซึ่งมุงจะเปนบริษัท
พลังงานไทยขามชาติ ตระหนักถึงปญหาเหลานี้ดีวาหากไมตระหนักในปญหาสังคม สิ่งแวดลอม ก็
จะเจออุปสรรคในการบริหาร ซึ่งจะนําไปสูการจํากัดความสามารถในการขยายตัวของธุรกิจของ
ปตท. ปตท.จึงตองหันมาใสใจดูแลสังคม สิ่งแวดลอมผานโครงการความรับผิดชอบตอสังคมตางๆ
โดยในป 2547 ปตท.ไดจัดตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีขึ้นเปนครั้งแรก ซึ่งเปนไปตาม
หลักเกณฑการกํากับดูแลกิจการที่ดีและระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ซึ่งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีมีหนาที่สวนหนึ่งคือมอบนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม หรือ Corporate
Social Responsibility: CSR รวมถึงติดตามการดําเนินงานดาน CSR และรายงานตอคณะกรรมการ
ปตท. ตอไป
นอกจากนี้ที่เห็นไดชัดเจนจากเปาหมายของปตท.คือ แผนการลงทุนในอนาคตของปตท.
นั้น สวนใหญมุงเนนการลงทุนในกลุมธุรกิจสํารวจ ผลิต และกาซธรรมชาติ ซึ่งเปนการลงทุนเพื่อ
สรางมูลคาเพิ่มทางธุรกิจ รองรับการเจริญเติบโตของความตองการใชกาซธรรมชาติซึ่งขยายตัว
เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เนื่องจากกาซธรรมชาติสวนใหญจะถูกนําไปใชในการผลิต
กระแสไฟฟาซึ่งความตองการเฉลี่ยตอปเพิ่มขึ้นรอยละ 5.5 (ชวงป 2551-2555) ปตท.จึงตองวางแผน
จัดหากาซธรรมชาติทั้งจากในและนอกประเทศ รวมถึงการลงทุนเพิ่มในสถานีกาซ และระบบ
เครือขายทอสงกาซธรรมชาติ ซึ่งปตท.ใหความสําคัญมาก เพราะการเติบโตอยางตอเนื่องของความ
ตองการใชกาซธรรมชาติคือปจจัยหลักที่ทําใหเกิดความสําเร็จของการขยายตัวทางธุรกิจของปตท.
ดังนั้น ปตท.จึงตองบริหารจัดการมิใหเกิดปญหาใดที่จะสงผลกระทบตอความสามารถในการขยาย
ระบบท อ ส ง ก า ซธรรมชาติ ปตท.จึ ง ระบุ ถึ ง ป จ จั ย ความเสี่ ย งอย า งชั ด เจนไว ใ น 5 ด า นหลั ก
ประกอบดวย ความเสี่ยงทางดานกลยุทธ ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ ความเสี่ยงในการดําเนิน
โครงการ ความเสี่ยงทางดานปฏิบัติการ และความเสี่ยงทางการเงิน
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ การดําเนินโครงการและดานปฏิบัติการเกี่ยวของโดยตรง
กับความรับผิดชอบตอสังคมที่ปตท.กําหนดขึ้น เห็นไดจากการที่ปตท.แมจะเปนบริษัทจดทะเบียน
แต ก ารที่ มี ก ระทรวงการคลั ง ถื อ หุ น เกิ น กึ่ ง หนึ่ ง ก็ ยั ง ทํ า ให ป ตท.หลุ ด ไม พ น การมี ฐ านะเป น
รัฐวิสาหกิจของรัฐ ดังนั้นปตท.จึงยังคงตองทําหนาที่รัฐวิสาหกิจที่ดีพรอมกันไปดวย สวนใดที่เปน
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นโยบายของรัฐเพื่อใหรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติเชนการใหสนับสนุนงบประมาณในดานกีฬาประเภท
ตางๆปตท.ก็ตองทํา และปตท.ก็ระบุชัดในรายงานประจําปทุกปวาปตท.ตองสนองตอนโยบายรัฐ
หากรัฐยังคงถือหุนเกินกึ่งหนึ่ง
ปตท.กังวลเปนอยางมากกับการเรียกรองจากภาคประชาชน โดยเฉพาะจากการฟองรองตอ
ศาลปกครองตั้งแตป 2549 โดยปตท.กังวลวาการเรียกรองสิทธิครอบครองทรัพยสินและที่ดินตาม
สถานะรัฐวิสาหกิจเดิมจะทําใหการปฏิบัติการตางๆที่เกี่ยวกับการสงกาซธรรมชาติของปตท.มี
ปญหา จนศาลปกครองตัดสินและระบุใหปตท.คืนทรัพยสินและสิทธิที่เคยครอบครองตามอํานาจ
ของรัฐวิสาหกิจเดิม ปตท.จึงตองยอมคืน
ความเสี่ยงจากการดําเนินโครงการนั้นดวยปตท.รูวาระบบสงกาซธรรมชาติมีความเสี่ยงตอ
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ปตท.จึงไดจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมซึ่งเปนไปตาม
กฎหมายกําหนดใหทํา จัดเตรียมมาตรการในการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จัดใหมีหนวยงาน
มวลชนสัมพันธที่ทําหนาที่วางแผนพัฒนากระบวนการมีสวนรวมของประชาชน รวมทั้งจัดเตรียม
แผนงานและมาตรการรองรับเพื่อลดกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งเปาหมายทั้งหมดก็เพื่อมิใหการสง
กาซธรรมชาติหยุดชะงักหรือโครงการตางๆที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเสร็จลาชากวาแผนที่
กําหนด
และจากความเสี่ยงทางดานปฏิบัติการ ปตท.ระบุชัดวาขอบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและ
ความปลอดภัยเปนความเสี่ยงที่มิอาจหลีกเลี่ยงได โดย ปตท.ระบุในรายงานประจําปตั้งแตป 2549
วาปจจุบันกฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดลอมรวมถึงเรื่องบังคับใชในประเทศไทยมี
ความเข ม งวดน อ ยกว า ในประเทศที่ พั ฒ นาทางอุ ต สาหกรรมแล ว ซึ่ ง หากมี ก ารตรากฎหมายที่
เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยขึ้นใหมหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายวิธีการบังคับใชอาจ
ทําใหเกิดขอจํากัดตอการประกอบธุรกิจของปตท.หรืออาจทําใหตนทุนดําเนินการเพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสําคัญ เหลานี้สะทอนใหเห็นวาสิ่งที่ปตท.ทําในการดูแลสิ่งแวดลอมเกิดขึ้นจากขอบังคับทาง
กฎหมายของรัฐบาลไทยที่ไมไดเขมงวดหรือจริงจังกับการดูแลสิ่งแวดลอมภายในประเทศเลย และ
ขอกฎหมายก็เขมงวดนอยกวาประเทศพัฒนาทางอุตสาหกรรมที่สงออกมลภาวะมายังประเทศไทย
ทั้งนั้น ปตท.ยังไดรับประโยชนและมีตนทุนที่นอยมากกับการดูแลสิ่งแวดลอมในประเทศ ความ
รับผิดชอบทางสังคมของปตท.ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมจึงนาจะประกอบขึ้นจากกฎหมายบังคับเปน
หลัก และมุงเปามิใหเกิดแรงตอตานจากชุมชนที่มีระบบทอสงกาซธรรมชาติผาน กิจกรรมที่ออกมา
จึงเกาะกลุมในแนวทอกาซธรรมชาติ สาเหตุที่ทํากิจกรรมจํานวนมากก็เพื่อแสดงใหประชาชนใน
พืน้ ที่ไดรูจักคุนหนาคุนตากับกิจการ ประกอบกับการมีหนวยมวลชนสัมพันธที่มีความสามารถดาน
การจัดการภาพลักษณและประชาสัมพันธใหเห็นในสิ่งที่ตองการใหเห็นดวยแลวก็ไมใชเรื่องยากที่
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จะสรางการยอมรับจากประชาชน ที่อยูในพื้นที่ชนบทหางไกล ซึ่งไมไดแตกตางอะไรกับการที่
ญี่ปุนสงออกโรงงานอุตสาหกรรมสรางมลภาวะเพื่อผลประโยชนแหงความมั่งคั่งใหกับธุรกิจของ
ตนเอง โดยอางการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นตามมา แทนที่ประชาชนในชุมชนจะอยูไดดวยการพึ่งพา
ธรรมชาติที่มีอยูแลวก็เบี่ยงเบนใหมาพึ่งพาปตท.แทน เทากับปตท.เขามามีบทบาทในการพัฒนาทั้ง
ที่ความเปนจริงคือปตท.ไดเขาไปทําลายทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูกอนแลว หรือความกังวลที่การ
ปฏิบัติการใดๆของธุรกิจจะไปสรางความเสียหายใหเกิดกับชุมชนจึงตองเขาไปสรางประโยชนตอ
สังคมและสิ่งแวดลอมเสียกอน นี่คือจุดขายพิเศษที่ธุรกิจจะทําขึ้นเพื่อใชปกปองตัวเอง ยากที่ใคร
หรือคูแขงจะนํามาโจมตีในภายหลังได
ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมของปตท.จึ ง คล า ยกั บ การเปลี่ ย นแปลงการเอาใจใส ต อ
สิ่งแวดลอมของญี่ปุนในทศวรรษ 1980 เพราะเปนการรับผิดชอบตอสังคมที่เกิดขึ้นภายหลังการ
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติไปแลว และพยายามเขาสูยุคแหงการเอาใจใสมากกวาสิ่งแวดลอม เพื่อ
พยายามเพิ่มยอดขาย แขงขันดานคุณภาพและนวัตกรรมของสินคา ดูแลกลุมคนที่มีกําลังซื้อนอย
หรือชุมชนชนบท เพราะประโยชนที่ไดรับนอกจากภาพลักษณการรับผิดชอบตอสังคมแลวยัง
สามารถขยายฐานลูกคาไดเพิ่มขึ้นดวย
3.7 บมจ.ปตท. กับบทบาทความรับผิดชอบตอสังคม
จากความจําเปนที่ปตท.จะตองใหความสําคัญกับความรับผิดชอบตอสังคม ดังนั้นปตท.จึง
ไดกํ า หนดคานิ ยมขององค กรขึ้น มา โดยหนึ่ งในคานิยมของปตท.ระบุวาปตท.ต องมุงมั่น ที่ จ ะ
รับผิดชอบตอชุมชน โดยคํานึงถึงการพัฒนาดานเศรษฐกิจที่พอเพียง สิ่งแวดลอม และทรัพยากรปา
ไม ภายใตกรอบของวัฒนธรรม ประเพณี และศีลธรรมอันดีงามของทองถิ่นเพื่อใหชุมชนสามารถที่
จะพัฒนาตนเองอยางยั่งยืนตอไป
นอกจากนี้นายประเสริฐ สลิลอําไพ ซึ่งดํารงตําแหนงผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ผาน
สื่อสารองคกรและกิจการเพื่อสังคม ไดกลาวดวยวา ภารกิจหลักของบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)
คือการสรางความมั่นคงทางพลังงาน ซึ่งเปนกรอบการดําเนินงานภายใตหลักการและแนวคิดเพื่อ
ประโยชนของประเทศและสังคม โดยยึดแนวทางการสรางความเขมเข็งของธุรกิจ จากแนวคิดนี้
ปตท.ไดนําหลักความรับผิดชอบตอสังคมมาใช เนื่องจากไดตระหนักถึงความสําคัญดานการบริหาร
ชื่อเสียงและภาพลักษณ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหสังคมเห็นวา ปตท.เปนคนดีและตองการที่จะ
พัฒนาสังคมไทยใหดีขึ้น (ประเสริฐ สลิลอําไพ,สัมภาษณ,12 กุมภาพันธ 2550 อางถึงใน จิรัชญา
โยธาอภิรักษ, 2550)
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ปตท.จึงไดแบงระดับการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมออกเปน 4 ระดับ คือ
1. ภารกิจหลักของ ปตท.ในระดับประเทศ คือการสรางความมั่นคงทางพลังงาน สราง
รายไดใหแกประเทศ สรางทรัพยากรบุคคลที่ทีศักยภาพดานพลังงาน และความรับผิดชอบการ
ดําเนินงานใหบรรลุตามแผนที่กําหนดทั้งในสวนของผลิตภัณฑและการใหบริการ
2. ความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชน ปตท.ไดอาศัยแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืนและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสิ่งที่ ปตท.ทําคือการสรางสังคมใหดีงาม เชน โครงการรางวัลลูกโลก
สีเขียว ซึ่งจากการดําเนินงานมาเปนระยะเวลาหนึ่ง ทําใหพบวาคนในสังคมไทยจํานวนมากหวงใย
สังคม ดูแลสิ่งแวดลอม ดูแลชุมชน การมอบรางวัลใหแกผูอนุรักษสิ่งแวดลอม กอใหเกิดความ
ภาคภูมิใจใหแกผูที่ไดรับรางวัล ปตท.จึงไดขยายผลการจัดกิจกรรมตอไป ซึ่งเปนทิศทางที่จะทําให
สังคมเติบโตไปอยางยั่งยืน
3.การเชื่อมโยงองคกรกับสังคมไทย คือ การสรางความสัมพันธกับชุมชน เพื่อสงเสริมให
การดําเนินกิจกรรมตางๆ ของ ปตท.ประสบความสําเร็จมากที่สุด เพราะ ปตท.เชื่อมั่นวาตองทําสิ่ง
เหลานี้ใหดีที่สุดกอน หลังจากนั้นจึงนํามาประชาสัมพันธกับสังคม เพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือ
4.การเชื่อมโยงองคกรกับสังคมโลก เปนจุดที่ปตท.ตองการและพยายามดําเนินกิจกรรม
ความรับผิดชอบตอสังคมใหสามารถตอบสนองและชวยเหลือสังคมและโลกใหเกิดประสิทธิภาพ
มากที่สุด
3.7.1 จุดเริ่มตนความรับผิดชอบตอสังคมของปตท.
ปตท.มีกิจกรรมหรือโครงการที่แสดงถึงการรับผิดชอบตอสังคมจํานวนมาก แตการศึกษา
ครั้งนี้จะเนนเฉพาะโครงการความรับผิดชอบตอสังคมที่ไมไดเกี่ยวของกับกระบวนการผลิตหรือ
พัฒนาผลิตภัณฑหรือสินคาของปตท.
เหวี่ยงแห
จากการพิจารณาการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของปตท.ตั้งแตเริ่มตนอยาง
เปนรูปธรรมพบวาเปนการหวานเงินกระจายดวยการบริจาคเพื่อสาธารณกุศลซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยังทํา
อยู เชน การแกปญหาเรงดวนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปตท.มอบความชวยเหลือสนับสนุน
เชื้อเพลิงและสิ่งของตางๆ เพื่อบรรเทาทุกขและแกไขสถานการณใหเปนปกติโดยเร็วที่สุด รวม
สนับสนุนน้ํามันเชื้อเพลิงตลอดป คิดเปนมูลคาประมาณ 20 ลานบาท ทั้งในโครงการ “ราษฎร รัฐ
รวมใจชวยภัยแลง” เปนปที่ 8 รวมกับกองทัพบก หนวยงานภาครัฐและเอกชน โครงการ “ฝน
หลวง” มอบน้ําแข็งแหงจํานวน 500 ตัน นอกจากนี้ ไดมอบถุงยังชีพจํานวน 11,000 ถุง สนับสนุน
งบประมาณชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในภาคตางๆ รวมถึง 3 จังหวัดชายแดนภาคใตพรอมมอบผา
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หม “รวมใจตานภัยหนาว” จํานวน 8,200 ผืน โดยสงผานหนวยงานที่เกี่ยวของ เครือขายลูกโลกสี
เขียวและหนวยงาน ปตท.ในพื้นที่ เพื่อใหความชวยเหลืออยางทั่วถึง นอกจากนั้นปตท.ไดมอบ
เครื่ อ งอุ ป โภคบริ โ ภคและน้ํ า มั น แก ส หภาพพม า เพื่ อ นบ า นของไทยที่ ไ ด รั บ ภั ย พิ บั ติ จ าก “พายุ
ไซโคลนนารกีส”
เนนกลุมเปาหมาย
ตอมาหลังจากมีการแปรรูป ไดปรับเปลี่ยนรูปแบบ เลือกกลุมเปาหมายที่ชัดเจนมากขึ้น
แบงเปนกิจกรรมที่สอดคลองกับผลผลิตหลักของปตท. กลุมเปาหมายที่เปนชุมชนซึ่งตั้งอยูใกลเคียง
สถานประกอบการ กลุมเปาหมายที่ไดรับผลกระทบจากการทําลายสิ่งแวดลอม รวมถึงสนับสนุน
กีฬา
1. กิจกรรมที่สอดคลองกับผลผลิตหลักของปตท.
- โครงการขับขี่ปลอดภัย รักวินัยจราจรกับ ปตท. ดวยความรวมมือกับกรมการขนสงทาง
บก โดยเปดใหประชาชนเขารวมอบรมทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคตั้งแตป 2546 เพื่อสรางนัก
ขับขี่รุนใหมที่มีคุณภาพ มีน้ําใจตอเพื่อนรวมทาง มีความรูเกี่ยวกับกฎจราจร ขอควรปฏิบัติตางๆ บน
ทองถนน รวมถึงการดูแลรักษา และการใชยานพาหนะอยางถูกวิธีและประหยัดพลังงาน
- โครงการ PTT Engine Tune Up บริการตรวจเช็คสภาพรถยนตฟรี ลดมลภาวะ ประหยัด
พลังงาน โดยรวมกับกระทรวงพลังงานและสํานักงานคณะกรรมอาชีวศึกษา (สอศ.) นํานักศึกษา
อาชีวะใหบริการตรวจเช็คสภาพรถยนตทุกประเภทฟรี ณ สถานีบริการน้ํามัน ปตท.ทั่วประเทศรวม
50 แหง โดย ปตท.ยังจัดบริการตรวจเช็คเครื่องยนตฟรี ณ ศูนยบริการ PROCheck 120 แหงทั่ว
ประเทศ
- โครงการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ ในชื่อโครงการ “ปตท.คลังนักคิด สิ่งประดิษฐ
เพื่อชุมชน” ชิงดวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อสนับสนุน
นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปไดสรางสรรคผลงานที่เหมาะสมกับ “วิถีชีวิตพอเพียง” สําหรับ
ชุมชนและสามารถใชงานไดจริง
- โครงการ PTT Idea Maker Award ชิงถวยพระราชทานจากพระเจาวรวงศเธอพระองคเจา
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยไดจัดประกวดภาพยนตรสารคดีสรางสรรค ความยาว 3 นาที
และขอความโฆษณาในหัวขอ “พลังที่ยั่งยืน เพื่อไทย”
- โครงการประกวดศิลปกรรม ปตท.ในหัวขอ “หยุดโลกรอน เพื่ออนาคต” รวมกับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร และมีการจัดประกวดศิลปกรรม ปตท.เยาวชนระดับภูมิภาครวมกับมหาวิทยา
เชียงใหม มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยขอนแกน
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2. กลุมเปาหมายที่เปนชุมชนซึ่งตั้งอยูใกลเคียงสถานประกอบการของปตท.
- โครงการป น น้ํ า ใจให ชุ ม ชน เป ด คลิ นิ ก ที่ โ รงแยกก า ซธรรมชาติ ระยอง ให บ ริ ก าร
รักษาพยาบาลฟรีแกชุมชน และจัดหนวยแพทยเคลื่อนที่ออกใหบริการตรวจรักษาและใหความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับสุขภาพแกชุมชนที่อยูใกลพื้นที่หนวยงาน ปตท.ในสวนภูมิภาค
-โครงการปรับปรุงบริการอํานวยความสะดวกผูพิการ ปตท.ไดรับรางวัล ”สถานที่ดีเดนที่
เอื้อตอคนพิการ” โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จากการปรับปรุงหองน้ํา
ภายในสถานีบริการที่อยูบนเสนทางสายหลังใหมีหองน้ําพิเศษ สําหรับผูสูงอายุ สตรีมีครรภและผู
พิการและไดรวมกับกรุงเทพมหานคร ในการขยายสะพานทางเขาสวนวชิรเบญจทัศน (สวนรถไฟ)
เพื่ออํานวยความสะดวกตอประชาชนทั่วไปและเพิ่มชองทางลาดขึ้น-ลง สําหรับผูพิการ
-โรงเรียนในฝน พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาที่ ปตท.ใหการดูแล 3 แหงตั้งแตป 2547 จน
สิ้นสุดโครงการในป 2551 ไดแก โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา จังหวัดลําปาง โรงเรียนบอไร
วิทยาคม จังหวัดตาก และโรงเรียนชุมชนบานบางโหนด จังหวัดนครศรีธรรมราชใหสามารถเปน
สถาบันการศึกษาตัวอยางของเยาวชนอยางแทจริง โดยทั้ง 3 โรงเรียนสามารถผานเกณฑการ
ประเมิน จากกระทรวงศึกษาธิการ ไดรับการประกาศเปน “โรงเรียนตนแบบ” สําหรับการพัฒนา
โรงเรียนอื่นๆ ในโครงการฯ และในปที่ผานมาไดมีการจัดทําคูมือการพัฒนาระบบการบริหารจัด
โรงเรียนพรอมอบรมครูแกนนําเพื่อใหสามารถขยายผลสูคุณภาพครูทั้งโรงเรียนไดดวยตนเองตอไป
- โครงการจัดสราง “อาคารเรียนและหองสมุด ปตท.” พรอมมอบทุนการศึกษาและสื่อการ
เรียนรู แกเยาวชนตั้งแตระดับประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา จากสถานศึกษาในพื้นที่รอบหนวยงาน
ปตท.ทั่วประเทศและแนวทอสงกาซธรรมชาติ
- โครงการเผยแพร ค วามรู 5ส สู โ รงเรี ย น อบรมและแนะแนวการทํ า กิ จ กรรม 5ส ใน
โรงเรียนที่อยูแนวทอกาซ ปตท.รวม 19 แหง พรอมทั้งจัดการอบรมทบทวนความรูและการทํา 5ส
สําหรับโรงเรียนในโครงการ ปตท.เสริมสรางคุณภาพชีวิตสูเยาวชน (5ส โรงเรียน) ซึ่งอยูในพื้นที่
รอบสํานักงานคลัง ปตท.ทั่วประเทศรวม 40 แหง
- โครงการคายเยาวชน เพื่อสนับสนุนโครงการนอกหองเรียนและการฝกทักษะเฉพาะทางที่
เยาวชนสนใจ อาทิ คายเยาวชนอนุรักษพลังงาน Generation P โดยนําเยาวชนจากสถานศึกษาทั่ว
ประเทศที่ผานการพิจารณาแผนงานภายใตแนวคิด “พลังงานใหม พลังพอเพียงจากโรงเรียนสู
ชุมชน” มารับความรูจากวิทยากรและฐานกิจกรรมตางๆ เพื่อนําประยุกตใชในโครงการฯ
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- คาย Gassy Camp: มหัศจรรยกาซธรรมชาติ ปตท.เปดโอกาสใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จากโรงเรียนในเขตพื้นที่ในทอกาซฯ มาเขารวมกิจกรรมศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับความ
เปนมาและประโยชนของกาซธรรมชาติ ณ ศูนยปฏิบัติการชลบุรีและโรงแยกกาซธรรมชาติระยอง
- คายปโตรแคมป สูแชมปปโตร ไดนําเยาวชนเขารวมกิจกรรมการเรียนรูในโลกพลังงาน
และปโตรเคมี รวมทั้งจัดทําโครงการเยาวชนรูเทาทันสารเคมี เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเรื่อง
สารเคมีใหแกเยาวชนในพื้นที่อุตสาหกรรม จังหวัดระยอง และนําวิธีปองกันและปฏิบัติตัวอยาง
ถูกตองเมื่อเกิดอุบัติภัย
- การแขงขัน พีทีที กรุป มินิ – ฮาลฟ มาราธอน ครั้งที่ 2 เสนทางสวนสมุนไพรสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ ตําบลมาบขา จังหวัดระยอง สงเสริมการสรางสุขภาพของประชาชน และนํา
รายไดจากการสมัครเขาแขงขันมาเปนทุนการศึกษาของเยาวชนในทองถิ่น
- โครงการสืบทอดประเพณีลานนา ผานคายเยาวชน ปตท.อนุรักษประเพณีตีกองปูจ า
ปตท.รวมกับจังหวัดลําปางจัดกิจกรรมตอเนื่องเปนครั้งที่ 6 เพื่อนําเยาวชนลําปางเขาคายสืบสาน
ความรู แ ละวิ ธี ก ารตี ก อ งปู จ า จากพ อ ครู ก ลองเพื่ อ สร า งคนรุ น ใหม ใ ห สื บ ทอดประเพณี แ ละ
วัฒนธรรมอันดีงามนี้สืบไป
- โครงการรักษปา สรางคน ๘๔ ตําบล วิถีพอเพียง นอมนําแนวพระราชดําริ “วิถีพอเพียง”
บูรณาการรวมกับชุมชนถายทอดองคความรูดานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนํามาสูกระบวนการพัฒนา
ชุมชนจากภายในสูภายนอก โดย ปตท.ไดเปดโครงการฯ เมื่อปลายป 2550 และคัดเลือกชุมชนนํา
รองไว 9 แหง สวนในป 2551 ไดเปดรับสมัครชุมชนจากทั่วประเทศที่มีเจตนารมณในทิศทาง
เดียวกันมารวมเปนสมาชิก ซึ่งไดรับคัดเลือกชุมชนเพิ่มเติมอีก 42 แหง ปจจุบัน จึงมีชุมชนใน
โครงการฯ ทั้งสิ้น 51 แหง ทั้งนี้ ปตท. ตั้งเปาหมายในการคัดเลือกและพัฒนาชุมชน ใหครบ 84
ตําบล เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชน
มายุครบ 84 พรรษา ในป 2554
- โครงการปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในพื้นที่แนวทอ
ก า ซธรรมชาติ ต อ มาก็ พั ฒ นาเปน โครงการพั ฒ นาและรณรงค ก ารใช ห ญ า แฝกอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ รวมกับ มูลนิธิชัยพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ(สํานักงาน กปร.) และกรมพัฒนาที่ดิน โดยดําเนินการปลูก สงเสริมการ
ปลูก เผยแพรความรูเกี่ยวกับหญาแฝก จัดอบรมการออกแบบผลิตภัณฑจากใบหญาแฝกและจัดการ
ประกวด 3 ประเภท คือ ประเภทการปลูก ประเภทสงเสริมการปลูกและประเภทการออกแบบ
ผลิตภัณฑ และ/หรือสิ่งประดิษฐใหมจากใบหญาแฝก
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- สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง ปตท. ได
จัดทําเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่เปนศูนยรวมแหงการเรียนรูสมุนไพรกวา 260 ชนิด เปน
สถานที่ออกกําลังกายและทํากิจกรรมตางๆของชุมชน อาทิ รานอาหาร รานขายของที่ระลึก หอง
นวดสมุนไพร และตลาดนัดชุมชน โดยป 2551 มีผูใชบริการประมาณ 250,000 คน สรางรายได
ใหแกชุมชนกวา 9 ลานบาท
- โครงการวิจัยดานความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่อําเภอทองผาภูมิ ตอมารวมกับ
โครงการพัฒนาองคความรู และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT)
และชุมชนในพื้นที่ศึกษาระบบนิเวศนและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ใกลโรงแยกกาซ
ขนอมทําโครงการวิจัยดานความหลากหลายทางชีวภาพอีกโครงการ คือจากชายฝงทะเลถึงปาเมฆ
บนยอดเขานัน
3.กลุมเปาหมายที่ไดรับผลกระทบจากการทําลายสิ่งแวดลอม
- โครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสทรง
ครองราชย เปนปที่ 50 จํานวน 1 ลานไร ซึ่งครอบคลุมทั้งพื้นที่ใกลเคียงแนวทอกาซและพื้นที่อื่น
รางวัลลูกโลกสีเขียว จัดการประกวดดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
สนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ดวยการจัดเวที “เครือขายลูกโลกสีเขียว” ทั้งในสวนกลาง
และสวนภูมิภาค
- ศูนยศึกษาเรียนรูระบบนิเวศปาชายเลนสิรินาถราชินี ณ พื้นที่ แปลงปลูกปาถาวรเฉลิม
พระเกียรติฯ FPT 29 และ FPT /29/3 ตําบลปากน้ําปราณ อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ
นอกจากนี้ ปตท. ยั ง เป ด โอกาสให พ นั ก งานปตท.และครอบครั ว ได มี ส ว นร ว มแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคมในกิจกรรมตางๆ รวมกับหนวยงานและชุมชน อาทิ โครงการรวมใจคืนทะเล
สวยเพื่อการทองเที่ยวที่ยั่งยืนเคียงคูหมูเกาะชางและทางเชื่อมโยง กิจกรรมครอบครัว ปตท. รักษปา
ชายเลน กิจกรรมพื้น ที่ สีเ ขีย ว กิจ กรรมรวมใจภัก ดิ์ รั ก ษสิ่ง แวดล อม อําเภอทองผาภูมิ จั ง หวั ด
กาญจนบุรี
4.สนับสนุนกีฬา
- สนั บ สนุ น กองทุ น พั ฒ นาการกี ฬ าแห ง ชาติ เพื่ อ ส ง เสริ ม มาตรฐานการกี ฬ าของชาติ
สนับสนุนการกีฬาทั้งในระดับภูมิภาคจนถึงระดับสากล สรางนักกีฬารุนใหมใหพรอมเปนบุคลากร
ในวงการกีฬา สรางชื่อเสียงใหแกประเทศไทยตอไป
- สนับสนุนการจัดแขงขันกอลฟ Royal Trophy เพื่อสงเสริมการแขงขันระดับสากล โดยมี
นักกีฬาจากภูมิภาคเอเชียและยุโรป
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- สนับสนุนการจัดแขงขันเทนนิสระดับชาติ เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐาน
นักกีฬาเยาวชนและบุคคลใหเทียบเทานักกีฬาอาชีพระดับสากล
- สนับสนุนการแขงขันฟุตบอล พีทีที ไทยแลนด พรีเมียรลีก 2008 เพื่อสรางโอกาสในการ
พัฒนานักกีฬาฟุตบอลอาชีพของไทยสูระดับโลก และชวยพัฒนามาตรฐานกีฬาฟุตบอลของประเทศ
ทั้งระบบ
- สนั บ สนุ น ขอนแก น มาราธอน นานาชาติ เพื่ อ ยกระดั บ การกี ฬ าในประเทศสู
มาตรฐานสากลสรางนักกีฬารุนใหมใหแกประเทศ และสรางชื่อเสียงใหแกประเทศไทยในฐานะ
สถานที่จัดการแขงขันระดับสากล
นอกจากนี้ยังมีมูลนิธิสถาบันสงเสริมวิสาหกิจชุมชน (สสวช.) ซึ่ง ปตท. เปนผูรวมกอตั้ง
และดําเนินการตั้งแตป 2545 ไดดําเนินงาน “โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต” รวมกับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ 8 แหงและขยายพื้นที่ตั้งศูนยเรียนรู เพิ่มจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสห
วิทยาการ เพื่อการพัฒนาทองถิ่น เพิ่มหลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชุมชนในระดับ
ปริญญาตรี และหลักสูตรสุขภาพชุมชนในระดับปริญญาตรีและโท เพื่อรองรับ “สถาบันการเรียนรู
เพื่อปวงชน” ซึ่งจะจัดตั้งขึ้นที่ จังหวัดสมุทรสงครามในป 2552
3.7.2 การพัฒนาความรับผิดชอบตอสังคมของปตท.
ระดับดําเนินการ
ภายหลังจากปตท.ไดเรียนรูการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมแลว ปตท.ไดมี
เปาหมายที่จะดําเนิน CSR ที่ชัดเจนมากขึ้น รวมถึงสรางความตอเนื่องของกิจกรรม โดยไดมีการ
จัดตั้งรางวัลเพื่อมอบใหบุคคลหรือชุมชนเพื่อสรางความภาคภูมิใจและเปนแรงจูงใจใหทํากิจกรรม
ตอเนื่องซึ่งตรงกับแตละเปาหมายที่ปตท.ตองการใหสืบตอโครงการตอไป นอกจากนั้นปตท.ได
คัดเลือกโครงการที่ประสบความสําเร็จขึ้นมาเปนตนแบบเพื่อขยายโครงการความรับผิดชอบตอ
สังคมใหตอเนื่อง เชน รางวัลลูกโลกสีเขียว เกิดจากโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งใช
เวลาดําเนินการ 9 ป (พ.ศ.2537-2545) จึงครบตามเปาหมาย 1 ลานไรเฉลิมพระเกียรติ จากนั้นจึง
พัฒนาเปนการมอบรางวัลเพื่อเชิดชูบุคคลที่ทําประโยชน และนําองคความรูของบุคคลที่ไดรับ
รางวัลมาปรับใชกับชุมชนอยางยั่งยืน 5 ป หลังจากนั้นจึงนําองคความรูเลานี้มาขยายไปยังชุมชน
ตางๆ (CSR มิติใหมในการบริหารธุรกิจอยางยั่งยืนของปตท., 2550: 37)
ระดับนโยบาย
ในแงของการบริหารงาน จากขอบขายงาน CSR ที่กวางขวางและหลากหลาย ปตท.จึงได
ปรับโครงสรางองคกรในป 2551 ดวยการตั้งฝายกิจการเพื่อสังคมขึ้นมาดูแลกิจกรรม CSR โดยตรง
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จากเดิมกิจกรรม CSR อยูในการดูแลของฝายประชาสัมพันธ โดยทั้งสองฝายมีผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญเปนผูรับผิดชอบที่คนเดียวกัน และไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจํานวน 2 ชุด ซึ่ง
คณะกรรมการชุดแรกมีหนาที่ดูแลเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทในกลุม ปตท.โดยมี
นายสรัญ รังคสิริ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ฝายสื่อสารองคกรและกิจการเพื่อสังคมเปนประธาน
เพื่อใหสามารถดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมทั้งภายในและภายนอกองคการไดอยาง
รอบดานและมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้น และคณะกรรมการชุดที่ 2 คือ คณะกรรมการนโยบายความ
รับผิดชอบตอสังคม ปตท.และกลุมปตท. ซึ่งประกอบดวยผูบริหารจากหนวยงานที่เกี่ยวของเขามา
เปนคณะกรรมการ ไดรวมกันศึกษาและจัดทํากรอบการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม
ของกลุม ปตท.ขึ้น โดยใหความสําคัญตอการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียซึ่งจัดเปนกิจกรรม
ศูนยกลางในกระบวนการดานความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อที่จะรับทราบและตอบสนองตอความ
ตองการและขอกังวลของผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งครอบคลุมถึง สิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน การ
บริหารจัดการสิ่งแวดลอม การดําเนินธุรกิจที่เปนธรรม การพัฒนาสังคมและชุมชน การบริหาร
จัดการสายโซอุปทาน การพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนเลิศ ตลอดจนการรายงานดานความรับผิดชอบตอ
สังคม โดยมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีและมีภาวะผูนํา เปนพื้นฐานที่จําเปนเพื่อใหการดําเนินงานตาม
แนวทางดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน
ปตท.ยืนยันวาการดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคมของปตท.มีการดําเนินงาน
อยางเปนรูปธรรม ดวยแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมไดถูกบรรจุไวในภารกิจและวิสัยทัศนของ
องค ก รอย า งชั ด เจน เพื่ อ ให ทุ ก หน ว ยงานนํ า ไปปฏิ บั ติ จ ากภายในสู ภ ายนอก เริ่ ม ตั้ ง แต ค วาม
รับผิดชอบตอการดําเนินงานของตนเอง การปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดตางๆอยางเครงครัด
ตลอดจนมีการพัฒนากระบวนการตามมาตรฐานสากลอยางสม่ําเสมอเพื่อควบคุม ปองกัน และลด
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิตและการบริการของบริษัทใหนอยที่สุด ควบคูกับการดูแลสังคม
ชุมชน และสิ่งแวดลอม เพื่อใหทุกภาคสวนอยูรวมกันไดอยางยั่งยืน
การดํ า เนิน งานดว ยความรับผิด ชอบตอสังคมตามแนวทางที่ องคกรกํา หนด เป น ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ฝายจัดการและพนักงานทุกระดับ โดยจะถูกผลักดันตามสาย
งานบริหารของแตละหนวยธุรกิจ ทั้งนี้หนวยธุรกิจและบริษัทตางๆ สามารถกําหนดแนวปฏิบัติที่
เฉพาะเจาะจงและเหมาะสมกั บ ธุ ร กิ จ รวมทั้ ง การแลกเปลี่ ย นแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ต อ กั น ผ า นทาง
คณะกรรมการนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม ปตท. และกลุม ปตท. เพื่อใหเ กิดการพั ฒนา
รวมกันตอไป
ทั้งนี้ จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม
ปตท. และกลุม ปตท. ไดมีการกําหนดแผนการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม ป 2552-
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2554 โดยใหความสําคัญกับระบบบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในองคกรเพื่อสราง
ความรู ความเขาใจ และปลูกฝงจิตอาสาในการทํางานดวยความรับผิดชอบตอสังคมอยางตอเนื่อง
การเสริมสรางความสามารถขององคกรใหพรอมเขาสูมาตรฐานสากล โดยสงเสริมพื้นที่โรงงานให
ไดรับการรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการอุตสาหกรรมจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม และการพัฒนารายงานประสิทธิผลการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอ
สังคมใหเปนไปตามมาตรฐาน Global Reporting Initiatives (GRI) เพื่อสื่อสารนโยบายแนวทาง
และผลการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ ปตท. ใหแกผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายใน
และภายนอกองคกรอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนประเมินผลการดําเนินงานในพื้นที่นํารองเพื่อนํามา
วิเคราะหใชในการปรับปรุงแผนการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมในระดับองคกรให
เหมาะสมยิ่งขึ้น
3.7.3 กรอบการดําเนินงานของกลุม ปตท. กับความรับผิดชอบตอสังคม
กรอบการดําเนินงานของ ปตท. ตามแผนยุทธศาสตร ป 2553 ซึ่งเปนแผนงานลาสุดที่ปตท.
ใชดําเนินงาน คือ
1.การกํากับดูแลกิจการที่ดีและภาวะผูนํา (Organizational Governance and Leadership) จะ
เปนองคกรดานความรับผิดชอบตอสังคมดวยการบริหารงานแบบผูนํา และการสนับสนุนดาน
ทรัพยากรที่จําเปนในการดําเนินงาน
2. สิทธิมนุษยชน (Human Rights) เปนแนวปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจของกลุม ปตท. ที่จะ
ปกปองสิทธิมนุษยชนของผูที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจ
3. สิทธิแรงงาน (Labour Rights) เปนแนวปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจของกลุม ปตท. ที่จะ
ปกปองสิทธิแรงงานของพนักงานและผูรวมธุรกิจ
4. การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม (Environmental Management) เปนแนวปฏิบัติใน
การดําเนินธุรกิจของกลุม ปตท. ที่จะปกปองสิ่งแวดลอมดวยการความเขาใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
และกํ า หนดแนวทางการบรรเทาผลกระทบ ตลอดจนประยุ ก ต ใ ช เ ทคโนโลยี เ พื่ อ ยกระดั บ
ประสิทธิผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม และพรอมที่จะควบคุมประเด็นดานสิ่งแวดลอมที่กําลัง
ไดรับความสนใจ
5. การดําเนินธุรกิจที่เปนธรรม (Fair Operating Practices) เปนอุดมการณในการดําเนิน
ธุรกิจของกลุม ปตท. ที่จะยึดหลักการดําเนินธุรกิจที่เปนธรรมในการทําขอตกลงใดๆ โดย
ครอบคลุมพฤติกรรมตอตานการแขงขัน การผูกขาดทางการคาหรือการใชอํานาจเหนือตลาด การ
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ทุจริต การบิดเบือนกลไกการแขงขัน ซึ่งอาจสงผลใหทั้งองคกรอื่นๆ และผูบริโภคอยูในสถานะที่
เสียเปรียบ
6. การพัฒนาสังคมและชุมชน (Social Investment and Community Development) เปน
แนวปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจของกลุม ปตท. ที่จะลงทุนเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนอยางยั่งยืน
เพื่อชวยลดผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
7. การบริหารจัดการสายโซอุปทาน (Supply Chain Management) เปนการระบุโอกาสใน
การพัฒนาประสิทธิผลการดําเนินงานจากการบริหารจัดการสายโซอุปทาน
8. การพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนเลิศ (Product Stewardship) การแสดงความมุงมั่นในการ
ปองกันผลกระทบทางดานสุขภาพและความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นตอลูกคา ตลอดจนการลงทุน
ทางดานเทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคม โดยพิจารณาทั้งวงจรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ
9. การรายงานดานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR Reporting) การสื่อสารนโยบาย กรอบ
การดําเนินงาน แนวปฏิบัติ และการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมใหกับผูมีสวนไดสวน
เสียที่สนใจ ในเนื้อหาที่เหมาะสม ครบถวน และเปนไปตามมาตรฐานสากล
10. การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder Engagement) เปนแนวปฏิบัติในการ
ระบุและวิเคราะหการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดจนวางแผนการมีสวนรวม
ทั้งนี้ในปจจุบัน ปตท.ไดแยกโครงการ CSR เพื่อเนนเปาหมายที่ชัดเจนขึ้น ดังนี้
1. พลังที่ยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดลอม...สรางโลก ประกอบดวย
- โครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
- รางวัลลูกโลกสีเขียว
- ศูนยศึกษาเรียนรูระบบนิเวศปาชายเลนสิรินาถราชินี
- โครงการรักษปา สรางคน ๘๔ ตําบล วิถีพอเพียง
- โครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
- สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง
- โครงการวิจัยดานความหลากหลายทางชีวภาพ
2. พลังที่ยั่งยืนเพื่อสังคมและชุมชน...สรางความผาสุก
- การแกปญหาเรงดวนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
- โครงการขับขี่ปลอดภัย รักวินัยจราจรกับ ปตท.
- โครงการ PTT Engine Tune Up
- โครงการปนน้ําใจใหชุมชน
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- โครงการปรับปรุงบริการอํานวยความสะดวกผูพิการ
3. พลังที่ยั่งยืนเพื่อการศึกษาของเยาวชนไทย...สรางอนาคตของชาติ
- โครงการโรงเรียนในฝน
- โครงการจัดสราง “อาคารเรียนและหองสมุด ปตท.”
- โครงการเผยแพรความรู 5ส สูโรงเรียน
-โครงการคายเยาวชน
- คาย Gassy Camp: มหัศจรรยกาซธรรมชาติ
- คายปโตรแคมป สูแชมปปโตร
- โครงการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ ในชื่อโครงการ “ปตท.คลังนักคิด
สิ่งประดิษฐเพื่อชุมชน”
- โครงการ PTT Idea Maker Award
4. พลังที่ยั่งยืนดวยศิลปวัฒนธรรม ...สรางไทยตระการ
- โครงการประกวดศิลปกรรม ปตท.ในหัวขอ “หยุดโลกรอน เพื่ออนาคต”
- โครงการสืบทอดประเพณีลานนา ผานคายเยาวชน ปตท.อนุรักษประเพณีตีกองปูจา
5. พลังที่ยั่งยืนดวยการกีฬา...สรางนักกีฬาไทย
- สนับสนุนกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ
- สนับสนุนการจัดแขงขันกอลฟ Royal Trophy
- สนับสนุนการจัดแขงขันเทนนิสระดับชาติ
- สนับสนุนการแขงขันฟุตบอล พีทีที ไทยแลนด พรีเมียรลีก 2008
- สนับสนุนขอนแกนมาราธอน นานาชาติ
- การแขงขัน พีทีที กรุป มินิ –ฮาลฟ มาราธอน
3.7.4 พลังที่ยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดลอม...สรางโลก
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยจะเนนศึกษาเฉพาะโครงการที่เปนความรับผิดชอบตอสังคมของ
ปตท.ที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมเทานั้น เนื่องจากปตท.เปนบริษัทพลังงานที่เกี่ยวของกับการใช
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ข องประเทศจํ า นวนมาก ดั ง นั้ น ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
สิ่งแวดลอมจึงเปนเรื่องจําเปนที่ปตท.ตองปฏิบัติ และตองปฏิบัติอยางจริงจัง เขมขนเพื่อทดแทนกับ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ ป ตท.ได ใ ช ไ ปเพื่ อ สร า งผลประโยชน ใ ห กั บ องค ก ร เนื่ อ งจาก
ทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้เปนทรัพยสมบัติของประชาชนคนไทยทุกคน สําหรับโครงการความ
รับผิดชอบตอสังคมที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมของปตท. มีดังนี้
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- โครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ลานไร เริ่มโครงการนี้ตั้งแตป 2537 ปจจุบัน
ปตท.ระบุวาไดปลูกปาจริงไปแลวทั้งหมด 1,033,148 ไรใน 48 จังหวัดทั่วประเทศ แบงเปนปาบก
945,008 ไร ปาชายเลน 63,554 ไร ปาพรุ 24,268 ไร และปาชายหาด 300 ไร
- โครงการศูนยสิรินาถราชินีฯ เปนโครงการตอยอดในโครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ
ปตท.ใชพื้นที่บริเวณปาสงวนแหงชาติคลองเกา-คลองเคย อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ที่เคยเปนนากุงรางมากอน เปนแปลงปลูกปาในป 2539
- โครงการปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เกิดขึ้นในป 2541
ในพื้นที่โครงการทอสงกาซธรรมชาติจากแหลงยาดานา สหภาพพมา นําหญาแฝกกวา 2 ลานตนมา
ปลูกหลังการกอสรางทอสงกาซในเขตอําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
- โครงการวิจัยดานความหลากหลายทางชีวภาพ มี 2 โครงการ คือ โครงการทองผาภูมิ
ตะวันตก อนุรักษฟนฟูปา 30,000 ไรในพื้นที่ตําบลหวยเขยง อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
และโครงการชายฝงทะเลถึงยอดเขา พื้นที่หาดขนอม-เขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
- โครงการรั ก ษ ป า สร า งคน ๘๔ ตํ า บล วิ ถี พ อเพี ย ง เป ด โครงการฯ เมื่ อ ปลายป 2550
คัดเลือกชุมชนนํารอง 9 แหง สวนในป 2551 เปดรับเพิ่มเติมอีก 42 แหง ปจจุบันรวมทั้งสิ้น 51 แหง
ปตท.ตั้งเปาหมายในการคัดเลือกและพัฒนาชุมชน ใหครบ 84 ตําบล เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา ในป 2554
- สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง เริ่มเมื่อป
2527-2528 ในบริเวณบานพักพนักงาน ในพื้นที่ 60 ไร ตําบลมาบขา กิ่งอําเภอนิคมพัฒนา จังหวัด
ระยอง

บทที่ 4
ผลการศึกษา
4.ผลการศึกษา
ในการศึกษาความรับผิดชอบตอสังคมของปตท.ครั้งนี้ ผูวิจัยจะเลือกใชแนวคิดจริยธรรม
ทางธุรกิจและและทฤษฎีภาพลักษณเปนกรอบในการพิจารณาวาความรับผิดชอบตอสังคมของ
ปตท.ที่เกิดขึ้นนั้นเปนความรับผิดชอบตอสังคมที่แทจริง ซึ่งเกิดจากความสมัครใจ มุงผลประโยชน
ของสังคมสวนรวม เพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งตอองคกรและสังคมตามแนวคิดจริยธรรมทาง
ธุรกิจ หรือเพื่อสรางภาพลักษณใหองคกร ใหประชาชนยอมรับในตัวองคกรเพื่อนํามาสูการซื้อ
สินคาและบริการและนําไปสูการสรางกําไรสูงสุดอยางที่ทฤษฎีภาพลักษณกลาวไว โดยมีการ
พิจารณาดังนี้
4.1 จากแนวคิดจริยธรรมทางธุรกิจตอกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของ ปตท.
จากความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจที่หมายถึงภาระผูกพันที่องคกรธุรกิจจะตอง
ทําตอสังคมอยางมีจริยธรรมและเปนไปดวยความสมัครใจ โดยไมมีเงื่อนไขของการตามรับผิดชอบ
ตอความเสียหายที่องคกรธุรกิจสรางขึ้นในสังคมเพื่อนําไปสูการปดบังซอนเรนปญหา แตเปนไป
เพื่อการสรางประโยชนใหเกิดขึ้นในสังคมสวนรวมจริง รวมถึงนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนของ
สังคมตอไป แตในสถานการณที่เกิดขึ้นจริงพบวา องคกรธุรกิจไดใช CSR เปนเครื่องมือทางธุรกิจ
แสวงประโยชนใหกับองคกร ผานการประชาสัมพันธองคกร หรือปกปดความเสียหายที่สรางไว
หรือใชกีดกันคูแขงขันทางการคา มากกวาจะสนองประโยชนใหกับสังคมโดยรวม สิ่งเหลานี้ไมใช
CSR ที่เกิดจากความสมัครใจหรือจริงใจขององคกรธุรกิจจริง เพราะเมื่อพิจารณาถึงประโยชนจาก
กิจกรรมที่ไดรับจาก CSR วาตกอยูที่ใครระหวางองคกรธุรกิจเองหรือสังคมโดยรวมกลับพบวา
ประโยชนตกอยูกับองคกรธุรกิจเปนลําดับแรก สวนผลประโยชนที่จะตกกับสวนรวมเปนเรื่องที่
จะตองใชกระบวนการพิสูจน อีก มาก หากไมนั บรวมคําโฆษณาประชาสัมพัน ธที่ องคกรธุรกิจ
ตองการโนมนาวใหประชาชนหรือสังคมเชื่อและยอมรับในภาพลักษณที่องคกรธุรกิจสรางขึ้น
อยางไรก็ตามในการดําเนินกิจกรรม CSR ยังมีเงื่อนไขจากสภาพแวดลอมบังคับ ทั้งในแงของ
บรรทั ด ฐานทางสั ง คมที่ ไ ด กํ า หนดให เ ป น หน า ที่ ข ององค ก รธุ ร กิ จ ระเบี ย บกฎหมาย และ
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มาตรฐานสากล ดังนั้นหากเปนเชนเงื่อนไขเหลานี้กิจกรรมที่เกิดขึ้นก็ไมใชความรับผิดชอบตอ
สังคม หรือ CSR ที่แทจริงดวยเชนกัน
สวนแนวทางการทํ า CSR ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้เ นนในมิติ ภายนอกที่เกี่ ยวข องกับ
สิ่งแวดลอม ก็พบวา ควรตองเริ่มทํา CSR จากความตองการของสังคมเปนหลัก หรือตองเริ่มจากการ
ขาดแคลนในสังคม เพราะ CSR จะเขาไปตอบสนองความตองการที่แทจริงของผูที่ขาดได และจะ
ตรงกับเปาหมายของแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม ไมควรจะเริ่มการทํา CSR เพราะเกิดจากการ
สรางความเสียหายของบริษัทหรือองคกร เพราะ CSR ไมใชการชดใชหนี้กรรม ไมใชการกลบหนี้
เกาที่ติดคางกันไวแตเกากอน หรือเพื่อปกปดรองรอยความเสียหายที่ธุรกิจไดทําไวกอนหนา แต
CSR ตองเปนการรับผิดชอบทั้งในขอบเขตสังคมใกลและสังคมไกล ตอผูมีสวนไดเสียในทุกระดับ
ชั้นในสังคมอยางถูกตองเหมาะสม ไมไดหวังสรางภาพลักษณแตอยางใด
ทั้งนี้จากการที่ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจแยกไมออกกับจริยธรรมทาง
ธุรกิจ หรือ business ethics ที่ธุรกิจจะตองนําไปปฏิบัติ ผูศึกษาจึงจะใชทั้ง 2 แนวคิดนี้ในการ
พิจารณากิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของปตท. ประกอบกันไป
สําหรับจริยธรรมในธุรกิจไมใชเปนจริยธรรมที่แตกตางไปจากจริยธรรมทั่วไป อะไรก็
ตามที่สังคมถือวาไมถูกตอง เชน การทุจริต ธุรกิจก็ตองถือวาไมถูกตอง เชน ธุรกิจไมควรกําหนดเอา
เองวาอะไรถูกอะไรผิดจริยธรรมเมื่อนําเอามาใชกับธุรกิจ ผูที่อยูในวงการธุรกิจจะตองผูกพันอยูกับ
แนวคิดหรือหลักของจริยธรรมอันเดียวกับสังคมที่ยอมรับ
เมื่อพิจารณาถึงความรับผิดชอบตอสังคมของ ปตท. ซึ่งเปนองคกรธุรกิจดานพลังงานที่
ใหญที่สุดในประเทศ มีการดําเนินงานดานขุดเจาะน้ํามัน วางทอสงกาซธรรมชาติทั่วประเทศจาก
การไดไปสํารวจและนํากาซธรรมชาติจากใตผืนดินและทองทะเลในประเทศมาใช ซึ่งเปนการนํา
ทรัพยากรธรรมชาติที่คนในสังคมไทยเปนเจาของรวมกันมาสรางประโยชนในแงของการดําเนิน
ธุ ร กิ จ ให เ กิ ด ขึ้ น เฉพาะองค ก รตั ว เองเท า นั้ น ปตท.จึ ง เลี่ ย งไม พ น ที่ จ ะต อ งมี ห น า ที่ แ สดงความ
รับผิดชอบตอสังคมผานรูปแบบหรือกิจกรรมตางๆตามที่สังคมหรือชุมชนในพื้นที่ที่ปตท.เขาไปกอ
ภาระหรือสรางผลกระทบเรียกรอง หรือตองการ ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะพิจารณาเฉพาะความ
รับผิด ชอบตอสังคมที่เกี่ย วของกั บสิ่ งแวดลอมของปตท. และเปน กระบวนการภายนอกไมไ ด
เกี่ยวของกับกระบวนการผลิต จึงไดคัดเลือกโครงการความรับผิดชอบตอสังคมที่เกี่ยวของกับ
สิ่งแวดลอมทั้งหมด 6 โครงการ ซึ่ง ปตท.ใชเรียกทั้ง 6 โครงการนี้วา “พลังที่ยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดลอม...
สรางโลก” ประกอบดวย
1.โครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสทรง
ครองราชย เปนปที่ 50 จํานวน 1 ลานไร
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2.สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง
3.ศูนยศึกษาเรียนรูระบบนิเวศปาชายเลนสิรินาถราชินี ณ พื้นที่ แปลงปลูกปาถาวรเฉลิม
พระเกียรติฯ FPT 29 และ FPT /29/3 ตําบลปากน้ําปราณ อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ
4.โครงการรักษปา สรางคน ๘๔ ตําบล วิถีพอเพียง นอมนําแนวพระราชดําริ “วิถีพอเพียง”
บูรณาการรวมกับชุมชนถายทอดองคความรูดานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนํามาสูกระบวนการพัฒนา
ชุมชนจากภายในสูภายนอก
5.โครงการหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
6. โครงการวิจัยดานความหลากหลายทางชีวภาพ
สํา หรั บโครงการปลูก ป าถาวรเฉลิมพระเกีย รติพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว เนื่อ งใน
วโรกาสทรงครองราชย เปนปที่ 50 จํานวน 1 ลานไรของ ปตท. เกิดขึ้นเมื่อป 2537 เปนการเสนอตัว
เขามารับผิดชอบของปตท.ตอนโยบายของรัฐบาลขณะนั้นที่ไดจัดทําโครงการปลูกปาถาวรเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชยปที่ 50 โดยรัฐมีเปาหมาย
ใหปลูกปาทั่วประเทศจํานวน 5 ลานไร ซึ่งรัฐบาลที่ไดจัดทําโครงการนี้ขึ้นมาก็เพื่อสนองพระราช
เสาวนียของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีพระราชเสาวนียเมื่อวันที่ 26
ธันวาคม 2535 ใหรัฐบาลหามาตรการหยุดยั้งการทําลายปาและเรงฟนฟูสภาพตนน้ําลําธาร การ
เสนอตัวเขามาเพื่อชวยเหลือรัฐในแงสนองนโยบายถือเปนหนาที่สวนหนึ่งของรัฐวิสาหกิจ ซึ่ง
ขณะนั้นปตท.ตั้งงบประมาณสําหรับโครงการนี้ไวถึง 3 พันลานบาท
ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการและสงมอบปาใหรัฐในป 2550 ปตท.ระบุวาไดปลูกปาทั้งในเขต
พื้นที่อนุรักษ การฟนฟูสภาพปาตามธรรมชาติและการปลูกนอกเขตอนุรักษ สองขางทางถนน สอง
ฝงแมน้ํา ปลูกในวัด เขตชุมชน และอื่นๆ ใน 48 จังหวัดทั่วประเทศทั่วทุกภาค
จากการปลูกปา 1 ลานไร ปตท.มีโครงการตอเนื่องเริ่มจากโครงการรางวัลลูกโลกสีเขียว
จัดการประกวดดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและสนับสนุนใหเกิดการ
แลกเปลี่ยน เรียนรู ดวยการจัดเวที “เครือขายลูกโลกสีเขียว”ซึ่งจัดขึ้นตั้งแตป 2541 เพื่อมอบรางวัล
ลูกโลกสีเขียวใหแกบุคคลและชุมชนที่มีผลงานดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตอมาปตท.เกิดโครงการศูนยการศึกษาเรียนรูระบบนิเวศของปาชายเลนสิรินาถราชินี เปน
ความตอเนื่องจากโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการนี้เกิดขึ้นในพื้นที่บริเวณปา
สงวนแหงชาติคลองเกา-คลองเคย อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ที่เคยเปนนากุงรางมา
กอน ในพื้นที่ 570 ไรในเวิ้งน้ํานากุงเปนบอลูกรังแหงกรังและวางเปลา ปตท.เลือกพื้นที่ดังกลาวเพื่อ
ปลูกปาและใชเวลาพลิกฟนใหนากุงรางกลับเปนปาชายเลนไดกวา 5 ป จนถึงป 2547 จึงกลายเปน
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ปาชายเลนสมบูรณและเปนจุดเริ่มตนของโครงการศูนยการศึกษาเรียนรูระบบนิเวศของปาชายเลน
สิรินาถราชินี พื้นที่อําเภอปราณบุรี
นอกจากนี้ยังมีโครงการที่เพิ่งเริ่มเมื่อปลายป 2550 คือ โครงการรักษปา สรางคน ๘๔ ตําบล
วิถีพอเพียง ปตท.ไดเปดโครงการนี้โดยคัดเลือกชุมชนนํารองไว 9 แหง สวนในป 2551 ไดเปดรับ
สมัครชุมชนจากทั่วประเทศที่มีเจตนารมณในทิศทางเดียวกันมารวมเปนสมาชิก ซึ่งไดรับคัดเลือก
ชุมชนเพิ่มเติมอีก 42 แหง ปจจุบัน จึงมีชุมชนในโครงการ ทั้งสิ้น 51 แหง โครงการนี้ปตท.อางถึง
การนอมนําแนวพระราชดําริวิถีพอเพียงเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องใน
วโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา ตั้งเปาหมายในการคัดเลือกและพัฒนาชุมชน ใหครบ
84 ตําบล ในป 2554 เพื่อใหชุมชนเขามาสานงานอนุรักษปาที่มีอยูเดิมและปาที่ปลูกใหมรวมถึงปาที่
ฟนฟูแลว รวมถึงสรางความเขมแข็งตอเนื่องของชุมชน
ขณะที่โครงการหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ เปนการเกิดขึ้นของโครงการที่เนื่องมาจาก
ปตท.ไดเขาไปใชพื้นที่โครงการทอสงกาซธรรมชาติจากแหลงยาดานา สหภาพพมา เมื่อป 2539 ใน
พื้นที่ปาอําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี หลังจากนั้นปตท.จึงเกิดโครงการหญาแฝกเฉลิมพระ
เกียรติฯขึ้น โดยนําหญาแฝกกวา 2 ลานตนมาปลูกหลังการกอสรางทอสงกาซในเขตอําเภอทองผา
ภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ขณะที่โครงการวิจัยดานความหลากหลายทางชีวภาพ แบงเปนโครงการทอง
ผาภูมิตะวันตกเกิดขึ้นในป 2543 และโครงการชายฝงทะเลถึงยอดเขา พื้นที่หาดขนอม-เขานัน เมื่อป
2549 เปนการเกิดขึ้นของโครงการที่คูขนานไปกับโครงการหญาแฝกเพื่อดูแลพื้นที่ทอสงกาซ
ธรรมชาติจากพมา และพยายามฟนฟูสภาพแวดลอมในพื้นที่ปาหวยเขยง อําเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรีใหกลับคืนมา รวมถึงดูแลสภาพแวดลอมในพื้นที่หาดขนอม
สําหรับโครงการสรางสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดระยอง เกิดขึ้นมากอนทุกโครงการที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อป 2527-2528 ณ
บริเวณศูนยบํารุงรักษาและบานพักพนักงาน ตําบลมาบขา กิ่งอําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง บน
เนื้อที่ 60 ไร ปตท. ไดจัดทําขึ้นจากแนวคิดของผูวาการการปโตรเลียมแหงประเทศไทยในชวงนั้น
(รวิพันธุ แผวพาลชน,สัมภาษณ,19 เมษายน 2553)
จากการทุมงบประมาณลงไปถึง 3,000 ลานบาทในโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ
1ล า นไร นั้ น จากการสั ม ภาษณ น ายสุ ร พล ดวงแข ประธานเครื อ ข า ยสิ่ ง แวดล อ ม เมื่ อ วั น ที่ 11
พฤษภาคม 2553 พบวา การปลูกปาถาวรของปตท.ไมไดใหผล 100% ที่จะทําใหเกิดปาทั้ง 1 ลานไร
ซึ่งมีพื้นที่ทั้งที่นาพอใจและลมเหลว โดยพื้นที่ที่นาพอใจคือการทําใหแปลงปลูกปา FPT 29 และ
FPT /29/3 ตําบลปากน้ําปราณ อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ กลายเปนศูนยศึกษาเรียนรู
ระบบนิเวศปาชายเลนสิรินาถราชินีได แตในพื้นที่อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา ในหมูบาน
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ไทยสามัคคี หรือภายหลังเรียกเปนหมูบานปตท.พัฒนา ที่ปตท.กําหนดเปนแปลงปลูกปาอีกหนึ่ง
แปลงกลับไมไดผล โดยปตท.อางวา พื้นที่วังน้ําเขียวกลายเปนแหลงพักผอน สรางรีสอรทของคน
รวยในเมืองไทย ทําใหชาวบานที่อาศัยในพื้นที่ตางพากันขายที่ดินและอพยพออกนอกพื้นที่หลาย
บาน อยางไรก็ตามนายสุรพลยอมรับวาไมไดติดตามพื้นที่ปลูกปาถาวร 1 ลานไรของปตท.ครบถวน
ทั้งหมด แตไดติดตามปญหาสิ่งแวดลอมตางๆ ซึ่งพบวาปตท.ไดเขาไปสรางปญหาโดยเฉพาะใน
โครงการวางทอกาซในปาลุมน้ําชั้นหนึ่ง เอ อําเภอทองผาภูมิ โครงการนี้ปตท.ไดทําขึ้นโดยไมได
ศึกษาผลกระทบและไมสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จนนําไปสูการตอตานคัดคาน ซึ่ง
กลายเปนบทเรียนใหปตท.ไดตระหนักในภายหลังวาหากจะดําเนินโครงการใดที่เกี่ยวของหรือมี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตองใหคุณคาตอสิทธิของชาวบานที่จะเขารวมพิจารณาดวย
สวนการพิจารณาโครงการศูนยศึกษาเรียนรูระบบนิเวศปาชายเลนสิรินาถราชินี ซึ่งจะ
พิจารณาควบคูไปกับโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ 1 ลานไรนั้น พบวา ศูนยการเรียนรู
ระบบนิเวศปาชายเลนสิรินาถราชินีไดพลิกฟนผืนปาขึ้นมาเพียง 570 ไร และจากการศึกษาขอมูล
ของปตท.ที่เปนเอกสารประชาสัมพันธ ปตท.ไมเคยระบุถึงยอดประสบความสําเร็จในการปลูกปา
ถาวรที่มากกวาแปลงปลูกปาในปราณบุรี ซึ่งเมื่อคิดเปนสัดสวน 570 ไร กับพื้นที่เปาหมาย 1 ลานไร
แลว ยังไมถึง 1% ของจํานวนที่ปาถาวรที่ประสบความสําเร็จ เพราะนี่อาจเปนเหตุผลที่วาการปลูก
ตนไมกับการปลูกปาถาวรนั้นมีความแตกตางกัน ปตท.จึงไมเคยหยิบยกจํานวนพื้นที่ขึ้นมาแสดงผล
ใหเห็น
ดานโครงการรักษปา สรางคน ๘๔ ตําบล วิถีพอเพียง ปจจุบันนี้มีชุมชนในโครงการเขา
รวมทั้งสิ้น 51 แหงโดยมีเปาหมายในป 2554 จะทําใหเกิดชุมชนใหครบ 84 ตําบล โครงการนี้ปตท.
จะคัดเลือกชุมชนที่เขมแข็งและมีการทํางานเปนระบบภายในชุมชนมากอนแลว จากนั้นจะดึงเขา
มารวมในโครงการ โดยจากการสัมภาษณนายอาหลี หมัดหนิ สมาชิกเทศบาลตําบลปริก อําเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 ไดกลาวถึงการเขามาของปตท.ในโครงการรักษปา
สร า งคน ๘๔ ตํ า บล วิ ถี พ อเพี ย ง ว า ปตท.เข า มาเพื่ อ ต อ ยอดกิ จ กรรมที่ ตํ า บลปริ ก มี อ ยู แ ล ว ให
แข็งแกรงยั่งยืน ทั้งนี้ที่ผานมาเทศบาลตําบลปริกมีความโดดเดนจากการจัดการปญหาสิ่งแวดลอม
โดยเฉพาะขยะ ซึ่งชาวบานในพื้นที่รวมกับคณะการจัดการสิ่งแวดลอมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
รวมกันคิดแกปญหาเพื่อลดขยะตอมาก็สามารถจัดการขยะได ดวยนําเศษอาหารไปทําปุยชีวภาพ
เศษกิ่งไม กะลามะพราวกลายเปนถานใชในครัวเรือนลดใชกาซแอลพีจี นําปุยไปใสตนยางพารา
สิ่งที่เกิดขึ้นในเทศบาลตําบลปริกมีมากอนที่ปตท.จะเขามา อีกทั้งเมื่อยอนไปเมื่อป 2541
ตอถึงป 2542 พบวาปตท.มีโครงการกอสรางทอกาซจากพื้นที่พัฒนารวม หรือ Joint Development
Area: JDA จากอาวไทย และโครงการโรงแยกกาซในพื้นที่พื้นที่ตําบลตลิ่งชัน อําเภอจะนะ จังหวัด
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สงขลา ซึ่งชาวบานในพื้นที่ไมเห็นดวย และรณรงคตอตานไมตองการใหเกิดโครงการกอสรางทอ
กาซในพื้นที่ดวยซ้ํา ฉะนั้นการเขาไปในเทศบาลตําบลปริกเพื่อดึงมาเขารวมโครงการรักษปา สราง
คน ๘๔ ตําบล วิถีพอเพียง จึงเลี่ยงไมไดที่ปตท.จะบอกวามองไมเห็นปญหาที่มีอยูกอน และเปน
ปญหาที่ในอดีตปตท.ถูกมองวาทําลายสิ่งแวดลอม ทําลายความหลากหลายทางชีวภาพ และไมเห็น
คุณคาของสิทธิมนุษยชนจากการที่ไมเคยเปดเผยขอมูลโครงการกอสรางทอกาซใหกับประชาชนใน
พื้นที่รับทราบอยางตรงไปตรงมา วิธีการเขาไปหาชุมชนใกลพื้นที่ที่ปตท.กอปญหาไวในภายหลัง
โดยการอางถึงการสนับสนุนใหชุมชนแข็งแกรงตอเนื่องเปนการดําเนินงานเชนที่ปตท.ทํากับพื้นที่
ชุมชนหวยเขยง โดยนายรวิพันธุ แผวพาลชน พนักงานฝายกิจการเพื่อสังคม ปตท.ไดใหสัมภาษณ
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2553 ไววา ปตท.เขาไปดูแลชุมชนหวยเขยงเพื่อสรางชุมชนเขมแข็งตอเนื่อง
จากการที่ชุมชนไดรวมกับหนวยงานอื่นชวยกันสรางความเขมแข็งใหชุมชนอยูแลว ซึ่งชุมชนหวย
เขยงคือสวนหนึ่งของชุมชนที่อยูใกลบริเวณปาหวยเขยง อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่ง
ไดรับผลกระทบจากโครงการวางทอกาซธรรมชาติจากพมา ฉะนั้นพื้นที่ใดๆที่ปตท.จะนําโครงการ
ความรับผิดชอบตอสังคมลงไปจึงอาจกลาวไดวาเปนการเตรียมการและวางแผนไวแลวทั้งสิ้น โดย
เกี่ยวเนื่องหรือผูกพันโดยตรงกับปญหาที่ปตท.ไดกอไวกอนหนา
มาถึงโครงการหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการนี้เริ่มตนจากการที่ ปตท. เขาไปเริ่ม
สรา งป ญหาโดยตรงให แ ก ปา ลุ มน้ํ าชั้น หนึ่ง เอ ในพื้ น ที่ป าหว ยเขย ง อํ าเภอทองผาภู มิ จั ง หวั ด
กาญจนบุรี ซึ่งในชวงเวลาที่มีโครงการวางทอกาซธรรมชาติจากพมามาไทยในปพ.ศ.2539 นั้น ไดมี
การเคลื่อนไหวเรียกรองของกลุมอนุรักษปาเมืองกาญจนและชาวบานในจังหวัดกาญจนบุรี รวมถึง
องคกรพัฒนาเอกชนจากภายนอกไมใหปตท.เขาไปวางทอกาซผานพื้นที่ปาสมบูรณ แตที่สุดปตท.ก็
สามารถวางทอกาซธรรมชาติได ตอมาจึงนําหญาแฝก 2 ลานตนไปปลูกเหนือแผนดินที่ฝงทอกาซ
ธรรมชาติ ไ ว นางภิ นั นท โชติรสเศรณี ประธานกลุมอนุรัก ษกาญจน ใหสัม ภาษณเ มื่ อวั น ที่ 11
พฤษภาคม 2553 ว า กลุ ม อนุ รั ก ษ ก าญจน ไ ด เ ข า สํ า รวจป า พื้ น ที่ ป ตท.บุ ก รุ ก เข า ไปวางท อ ก า ซ
ธรรมชาติบอยครั้งภายหลังจากโครงการวางทอกาซธรรมชาติเสร็จสิ้นเมื่อชวงป 2540-2541 โดย
ช ว งกอ นสร า งกลุ ม อนุ รัก ษ ก าญจน ไ ดป ระท ว งไม ต อ งการใหป ตท.วางท อผ า นป า สมบู รณ แต
โครงการนี้ก็เกิดขึ้นและสําเร็จไปได เพราะขณะนั้นปตท.ใชสิทธิเปนรัฐวิสาหกิจสามารถเวนคืน
ที่ดินหรือทําประโยชนจากที่ดินโดยอางนํากาซมาพัฒนาประเทศ เมื่อไมสามารถหยุดยั้งโครงการ
วางทอกาซธรรมชาติ ทางกลุมก็ติดตามการทํางานภายหลังอยางใกลชิด ลาสุดเพิ่งเดินทางลงพื้นที่
เมื่อเดือนมีนาคม 2553 พบวา โครงการหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติฯของปตท.ที่พยายามปลูกหญา
แฝกเหนือเนินดินที่ฝงทอกาซธรรมชาติมีหญาแฝกแหงตายในพื้นที่ปลูกเกือบทั้งหมดที่มีการวางทอ
ผานปาสมบูรณ 18-21 กิโลเมตร ในปาหวยเขยง ที่ผานมายอมรับวาปตท.พยายามปลูกหญาแฝก
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หลายหนในพื้นที่นี้ ซึ่งกลุมอนุรักษกาญจนมองเห็นประโยชนของหญาแฝกวาชวยชะลอการชะลาง
พังทลายของหนาดินไดดี แตไมเหมาะสมกับการปลูกในพื้นที่ปาหวยเขยง เพราะพื้นที่ปาไมใน
จังหวัดกาญจนบุรีเปนปาดิบแลง ปาสูง ดินเปนหินและลูกรัง ไมเหมือนปาทางภาคใตที่เปนปาดิบ
ชื้น การจะปลูกตนไมอะไรไมใชเรื่องงาย เพราะสิ่งหนึ่งที่ประกอบกันขึ้นเปนปาสมบูรณของลุมน้ํา
ชั้นหนึ่งเอนั้น ธรรมชาติไดสรรคสรางมายาวนาน การตัดปาออกไปแลวพยายามปลูกหญาหรือ
ตนไมขึ้นมาทดแทนเปนไปไดยากมากที่จะมาชดเชยกัน ที่สําคัญกลุมอนุรักษกาญจนก็ไมเห็นดวย
กับการปลูกหญาแฝกในปาดิบแลง เพราะหนาแลงหญาแฝกจะกลายเปนเชื้อเพลิงอยางดีใหปาจน
นําไปสูไฟไหมปาได ซึ่งถือเปนธรรมชาติของปาแถบนี้ที่เกิดไฟไหมปาบอยครั้ง ขณะเดียวกัน
บริเวณแคมปที่ปตท.เคยใชเพื่อเปนที่พักคนงานวางทอกาซธรรมชาติเมื่อป 2539 นั้น บัดนี้พื้นที่
ดังกลาวไดกลายเปนพื้นที่ปลูกสม และยางพาราไปแลวทั้งหมดไมใชพื้นที่ปาแตอยางใด นาสงสัยวา
มีการเขามาจับจองพื้นที่ตรงบริเวณนั้นภายหลังจากปตท.ยายออกไปเพียง 2 ปเทานั้น และการเขาไป
จับจองพื้นที่ดังกลาวก็ไมไดเปนคนจากชุมชนใกลเคียงแตอยางใดแตเปนคนนอกทั้งสิ้น
สวนโครงการวิจัยดานความหลากหลายทางชีวภาพ เปนโครงการตอเนื่องจากการที่ปตท.
เขาไปบุกรุกปาเพื่อวางทอกาซเชนกัน เพราะดําเนินการในพื้นที่ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และ
พื้นที่ชายฝงทะเลถึงยอดเขา หาดขนอม-เขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งในพื้นที่หาดขนอม
ปตท.มีโรงแยกกาซธรรมชาติขนอมตั้งอยู สวนในอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชก็พบวามี
คลังน้ํามันของปตท.ตั้งอยู โครงการนี้ปตท.ระบุวาเกิดจากแนวคิดการจัดการทรัพยากรอยางยั่งยืน
ดูแลสภาพพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพตั้งอยูบนพื้นฐานของการมีสวนรวม โดยพื้นที่
เปาหมายคือพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่อยูในรัศมีรอบสถานประกอบการของ ปตท.
เมื่อพิจารณาโครงการ CSR ของปตท. ในภาพรวม พบวาเกิดขึ้นในรัศมีรอบสถาน
ประกอบการของ ปตท.เกือบทั้งหมด โครงการวิจัยดานความหลากหลายทางชีวภาพก็เปนหนึ่งใน
นั้น ซึ่งไมเพียงแตอยูในรัศมีสถานประกอบการของปตท. เทานั้น แตยังอยูในพื้นที่ที่ปตท.ไดเขาไป
ดําเนินกิจการที่รบกวนทรัพยากรธรรมชาติเชนโรงแยกกาซธรรมชาติขนอม กระทั่งสรางปญหา
ทํ า ลายสิ่ ง แวดล อ มไว ที่ ป า ห ว ยเขย ง อํ า เภอทองผาภู มิ นี่ เ ป น เงื่ อ นไขหลั ก ที่ ป ตท.เลื อ กใช
โครงการวิจัยดานความหลากหลายทางชีวภาพ ลงไปดําเนินการ
ผลจากงานวิจัยตามโครงการวิจัยดานความหลากหลายทางชีวภาพ ปตท.อางถึงองคความรู
รวมที่สามารถนําไปบริหารจัดการใหเกิดการใชประโยชนในทองถิ่นในรูปแบบการสรางผลิตภัณฑ
ทองถิ่น การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การสรางหลักสูตรการศึกษาทองถิ่นและสรางกระบวนการเรียนรู
รวมกันระหวางนักวิชาการกับชุมชนเพื่อใหเกิดความเขมแข็งในระยะยาว แตปตท.ไมเคยพูดถึง
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ประโยชนที่เกิดขึ้นจากโครงการวาสามารถชดเชยกับการที่ปตท.เขาไปตัดวงจรความหลากหลาย
ทางชีวภาพของธรรมชาติจากการดําเนินธุรกิจของปตท.หรือไม
เมื่อพิจารณาจากแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมและจริยธรรมทางธุรกิจแลว พบวาแตละ
โครงการของปตท.เกิดขึ้นจากการพยายามตามแกปญหาที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจหลักของปตท.
แทบทั้งสิ้น ในสวนของโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ลานไร แมไมมีปญหาเกิดขึ้นใน
พื้นที่ใดของประเทศชัดเจน แตโดยธรรมชาติของธุรกิจพลังงานไดนําทรัพยากรธรรมชาติอยาง
น้ํามันและกาซธรรมชาติใตดิน ใตทองทะเล มาใชไปแลวจํานวนมากและครอบคลุมทั่วประเทศ
ประกอบกับการวางทอกาซธรรมชาติผานทะเล บนบกผานปาความยาวกวา 2,600 กิโลเมตร ก็ไป
กระทบกับสิ่งแวดลอม ตัดปาไม รบกวนสัตวปายายถิ่นฐาน เปลี่ยนเสนทางเดินอยูอาศัย สัตวน้ําใต
ทะเลก็ไดรับผลกระทบ ทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้ถูกรบกวน ถูกทําลายตอเนื่องตั้งแตเกิดธุรกิจนี้
ขึ้นและยาวนานตลอดไป
และเมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ป จ จั ย ความเสี่ ย งที่ ป ตท.ระบุ ไ ว ใ นรายงานประจํ า ป ตั้ ง แต ป 2549
ตอเนื่องถึงปจจุบัน ปตท.ระบุชัดวาความสําเร็จของการขยายตัวทางธุรกิจของปตท.ขึ้นอยูกับการ
เติบโตอยางตอเนื่องของความตองการใชกาซธรรมชาติ ความสามารถในการขยายระบบทอสงกาซ
ธรรมชาติ ดังนั้นหากจะใหการขยายตัวของธุรกิจของปตท.ขยายตัวมากยิ่งขึ้น ก็ตองกําจัดขอจํากัดที่
ไปลดทอนความสามารถในการขนสงของระบบทอกาซธรรมชาติ
ปตท.ยังระบุถึงปจจัยเสี่ยงเพิ่มเติมดวยวาแนวโนมกฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับผลกระทบ
ต อ สิ่ ง แวดล อ มและความปลอดภั ย ในประเทศจะเข ม งวดมากขึ้ น จากป จ จุ บั น ที่ ก ฎหมายและ
ขอบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่บังคับใชในประเทศไทยมีความเขมงวดนอยกวาในประเทศที่พัฒนา
ทางอุตสาหกรรมแลว หากมีการตรากฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยขึ้นใหมใน
อนาคต หรื อการเปลี่ยนแปลงนโยบายวิธีการบังคับ ใชก ฎหมาย อาจทํา ใหเกิ ด ข อจํากั ดตอการ
ประกอบธุ ร กิ จ ของปตท. หรื อ อาจทํ า ให ต น ทุ น ในการดํ า เนิ น งานเพิ่ ม ขึ้ น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ได
นอกจากนี้การไมยอมรับของชุมชนตอการดําเนินงานของปตท.ในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ อาจสงผล
กระทบตอการดําเนินธุรกิจและความสามารถในการเพิ่มรายไดของปตท.ในอนาคตดวย(รายงาน
ประจําป ปตท., 2550:063) นอกจากนี้อาจมีผลใหโครงการตางๆ ของปตท.อาจเกิดความลาชาใน
กระบวนการอนุ มั ติ ร ายงานการศึ ก ษาผลกระทบด า นสิ่ง แวดล อม (Environmental
Impact
Assessment: EIA) และรายงานการศึกษาผลกระทบดานสุขภาพ (Health Impact Assessment: HIA)
รวมถึงกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ซึ่งสงผลกระทบตอความสามารถในการเติบโตของปตท.
ในอนาคตดวย (รายงานประจําป ปตท., 2552:83)
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ปตท.จึงตองใหความสําคัญกับการบริหารงานที่มีความสําคัญตอการแลวเสร็จของโครงการ
เชนการจัดเตรี ยมมาตรการในการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การจัด ใหมีห น วยงานมวลชน
สั ม พั น ธ ทํ า หน า ที่ ว างแผนพั ฒ นากระบวนการมี ส ว นร ว มของประชาชนรวมทั้ ง การจั ด เตรี ย ม
แผนงานและมาตรการรองรับ เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
ดังนั้นความสมัครใจที่องคกรธุรกิจตองถือปฏิบัติในการดําเนินกิจกรรม CSR ตามแนวคิด
ความรับผิดชอบตอสังคมนั้นจึงไมสามารถนํามาใชกับการดําเนินกิจกรรม CSR ที่เกี่ยวของกับ
สิ่งแวดลอมของปตท.ได และเรียกไดวาปตท.ทํากิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขึ้นมาก็เพื่อ
ไมใหเปนอุปสรรคในการขยายตัวทางธุรกิจของปตท.พยายามกลบเกลื่อนปญหาที่สรางขึ้นมากอน
พยายามเบี่ยงเบนความสนใจของสังคมใหรับทราบถึงโครงการความรับผิดชอบตอสังคมที่ปตท.
สรางขึ้นในเวลาตอมา มากกวาการคิดคํานึงถึงผลกระทบจากปญหาที่ธุรกิจหลักกอไว และนี่คือการ
ใช CSR เพื่อแสวงหาผลประโยชนใหกับองคกรธุรกิจเอง มากกวาจะมองเห็นประโยชนที่สังคมจะ
ไดรับ เพราะหากมองถึงประโยชนของสังคมโดยรวม ปตท.ก็ตองพยายามดูแลชุมชน สิ่งแวดลอมที่
ไมไดอยูในรัศมีการประกอบกิจการดวย โดยเฉพาะที่นอกเหนือจากแนวทอสงกาซซึ่งปตท.ให
ความสําคัญมากเพราะการขยายตัวของธุรกิจของปตท. กาซธรรมชาติเปนปจจัยสําคัญที่สุด อีกทั้ง
ปตท.ตองจริงจังกับโครงการที่ไดดําเนินการไปแลว รับฟงปญหาจากผูมีสวนไดเสียหรือผูไดรับ
ผลกระทบอยางรอบดานและสมดุล แตสิ่งที่ขอมูลของปตท.สะทอนออกมาคือไมวาโครงการความ
รับผิดชอบตอสังคมของปตท.จะประสบความสําเร็จจริงจังสักแคไหน หรือลมเหลวเปนสัดสวน
มากนอยอยางไร ปตท.ก็ไดรับการชื่นชมยอมรับจากสังคม มากกวาประสิทธิผลที่ปตท.ไดกระทําให
เกิดขึ้นจริง เห็นไดจากยอดการดําเนินงานของปตท.และบริษัทยอย ไดกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นตอเนื่อง
ตั้งแตป 2548 จนถึงป 2550 โดยป 2548 ไดกําไรสุทธิ 85,844 ลานบาท ป 2549 กําไรสุทธิ 95,982
ลานบาท ป 2550 กําไรสุทธิ 97,804 ลานป สวนป 2551 แมจะกําไรลดลงมาอยูที่ 51,705 ลานบาท
แตเปนเหตุผลของการสตอกน้ํามันของปตท.จากความกังวลวาราคาน้ํามันจะขยับสูงขึ้น แตสุดทาย
เมื่ อมีวิกฤตเศรษฐกิจการเงิน โลกที่เ รียกวาวิกฤตแฮมเบอรเกอรจ ากสหรั ฐอเมริก า ราคาน้ํ ามัน
ตลาดโลกก็ลดลงมาต่ํากวาตนทุนที่ปตท.ซื้อไว สวนป 2552 กําไรก็ขยับเพิ่มจากปกอนหนาเปน
59,548 ลานบาท (รายงานประจําป ปตท., 2552:64)
หากพิจารณาในแงของความรับผิดชอบตอสังคมที่องคกรธุรกิจตองทําเพื่อสรางการพัฒนา
ที่ยั่งยืนไปดวยกันทั้งองคกรและสังคม พบวาสิ่งที่ปตท.ไดดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม
ไดดําเนินการสอดคลองกับแนวคิดนี้นอยมาก ปาไมตลอดพื้นที่ความยาวกวา 18-21 กิโลเมตรใน
พื้นที่ลุมน้ําชั้นหนึ่ง เอ ในปาหวยเขยง อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ไมมีสภาพกลับมาเปนปา
สมบูรณเชนกอนหนาที่ปตท.จะเขาไป หญาแฝกที่ปตท.นําเขาไปเพื่อหวังลดการชะลางการพังทลาย
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ของหนาดินที่เกิดจากการขุดและฝงกลบวางทอกาซ หรือตนไมที่นําไปปลูกแทนที่ปาไมที่อุดม
สมบูรณก็ไมมีสภาพความเปนปา ทั้งหญาแฝกอาจเปนตัวกอปญหาใหปาในอนาคตหากยังคงตายใน
หนาแลง เพราะสภาพปาดิบแลงของจังหวัดกาญจนบุรี หญาแฝกจะกลายเปนเชื้อเพลิงอยางดีใหไฟ
ปาโหมลุกรุนแรงขึ้น (ภินันท โชติรสเศรณี,สัมภาษณ, 11 พฤษภาคม 2553) อาจมองไดวาปตท.มอง
ความสําคัญของโครงการปลูกหญาแฝกเหนือเนินดินวางทอกาซ แคแนวปราการปองกันไมใหเกิด
ปญหากับกลุมอนุรักษ ชาวบานหรือองคกรพัฒนาเอกชนที่สงผลกระทบตอแนวทอกาซ เพราะสิ่ง
สําคัญจริงๆคือการดูแลทอกาซใหมีความสามารถในการนํากาซธรรมชาติจากพมามายังโรงแยกกาซ
ใหไดตางหาก เพราะกาซธรรมชาติคือดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงานที่สําคัญของปตท.
ขณะเดียวกันในโครงการสรางสวนสมุนไพรฯ ซึ่งสรางขึ้นบนพื้นที่ศูนยบํารุงรักษาและ
บานพักพนักงาน ตําบลมาบขา กิ่งอําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง บนเนื้อที่ 60 ไรนั้น ก็เปนพื้นที่
จํานวนนอยหากเทียบกับขนาดพื้นที่ของสถานประกอบการของปตท.ที่ตั้งอยูในจังหวัดระยอง ซึ่งมี
ทั้งโรงแยกกาซธรรมชาติจังหวัดระยอง ระบบทอใตทะเลที่ตอจากแหลงกาซธรรมชาติในอาวไทย
มาขึ้นฝงที่จังหวัดระยองและเชื่อมตอที่โรงแยกกาซธรรมชาติ หนวยที่ 1,2,3 จังหวัดระยอง และทอ
บนบกตอจากโรงแยกกาซ จังหวัดระยองไปยังโรงไฟฟา ระยอง บางปะกง พระนครใต วังนอย ที่
อําเภอทาหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี ดังนั้นเนื้อที่ 60 ไรบน
พื้นที่บานพักพนักงานถือเปนสัดสวนนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ที่การดําเนินธุรกิจหลักของ
ปตท.ไดเขาไปเกี่ยวของกับระบบนิเวศ การสรางสวนสมุนไพรฯรอบบานพักพนักงานจะแตกตาง
อะไรกับการปรับปรุงภูมิทัศนรอบบานพนักงานใหนาอยูนาอาศัย ที่ถือเปนหนาที่ขององคกรธุรกิจ
จะตองจัดทําขึ้นเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตพนักงาน ดังนั้นเมื่อเปนหนาที่ ตามแนวคิดความรับผิดชอบตอ
สังคมก็ไมถือวาเปนความรับผิดชอบตอสังคมอยางแทจริง
4.1.1 ความรับผิดชอบทางสังคมของปตท.ตอกระแสความรับผิดชอบทางสังคมขององคกร
ธุรกิจในไทย
จากความรับผิดชอบทางสังคมที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมของปตท.ไดเริ่มมาตั้งแต 2527 ใน
โครงการสรางสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง กอน
จะมีกระแสความรับผิดชอบทางสังคมขององคกรธุรกิจในประเทศที่เขามาอยางเปนรูปธรรมในชวง
ป 2547 โดยการรวมตัวกันของนักธุรกิจไทยจาก 7 บริษัท(รวิพันธุ แผวพาลชน,สัมภาษณ, 19
เมษายน 2553) หรือในโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องใน
วโรกาสทรงครองราชย เปนปที่ 50 จํานวน 1 ลานไร เมื่อป 2539 ที่ปตท.อางวาเกิดขึ้นกอนปตท.จะ
มีวิกฤตการตอตานการทําลายปาของปตท.ในพื้นที่ทองผาภูมิจากโครงการวางทอกาซธรรมชาติ
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ไทย-พมา อาจเปนความตองการของปตท.ที่ตองการใหเห็นวาปตท.ไดตระหนักถึงความจําเปนตอง
รับผิดชอบตอสังคมโดยไมไดคํานึงถึงกระแสหรือแฟชั่น หรืออาจเปนเพราะปตท.เปนรัฐวิสาหกิจ
เพราะแมในรายงานประจําปของปตท.เมื่อป 2550 ซึ่งปตท.กลายเปนบริษัท ปตท. จํากัด(มหาชน)ที่
จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย และแปลงสภาพจากรั ฐ วิ ส าหกิ จ แล ว แต
กระทรวงการคลังก็ยังถือหุนเกินกึ่งหนึ่งของหุนทั้งหมด ปตท.มองวาปตท.เองก็ยังคงมีฐานะเปน
รัฐวิสาหกิจซึ่งมีรัฐบาลเปนผูถือหุนรายใหญที่มีอํานาจควบคุม จึงไดใชหรืออาจจะใชปตท.ผาน
กระทรวงการคลังเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทางดานสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งการดําเนินการ
ดังกลาวของรัฐบาลอาจไมกอใหเกิดผลกําไรสูงสุดแกปตท.เสมอไป ดังนั้นตราบเทาที่ภาครัฐยังคง
เปนผูถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงขางมาก ปตท.จึงไมอาจรองรับไดวา ปตท.จะไมดําเนินการเพื่อสนอง
นโยบายของรัฐบาล มากกวาการดําเนินธุรกิจเพื่อวัตถุประสงคอื่น ซึ่งรวมถึงการทํากําไรสูงสุด
ใหกับปตท.(รายงานประจําปปตท., 2550:060)
ฉะนั้นการรับผิดชอบตอสังคมตั้งแตป 2527 ก็อาจมองไดเชนกันวาเปนเพราะปตท.เปน
รัฐวิสาหกิจที่อาจตองทําตามนโยบายรัฐบาล และจนกระทั่งปจจุบันที่ปตท.ก็ยังมีกระทรวงการคลัง
เปนผูถือหุนใหญก็อาจจะรับผิดชอบตอสังคมเพราะรัฐบาลตองการใหทํา
ขณะเดียวกันในระดับสากล องคกรการคาระหวางประเทศไดนําแนวคิดความรับผิดชอบ
ตอสังคมมากําหนดใชกับธุรกิจขามชาติแลว เชนที่ องคกรเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนา หรือ OECD – Organization for Economic Cooperation and Development ซึ่งเปนองคกร
ระหวางประเทศของกลุมประเทศพัฒนาแลว ไดตั้ง Guideline for Multinational Enterprises เพื่อ
เปนแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวของกับการลงทุนระหวางประเทศ ใหดําเนินธุรกิจ
โดยมีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม ตั้งแตป 2519 (ค.ศ.1976) ปตท.ซึ่งมีความตองการเปนธุรกิจ
พลังงานขามชาติจึงหลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองพิจารณาเงื่อนไขการลงทุนระหวางประเทศ เพราะตั้งแต
ป 2521-2525 เกิดปญหาขาดแคลนน้ํามันขึ้นทั่วโลก ปตท.ที่ในขณะนั้นเปนรัฐวิสาหกิจภายใตชื่อ
การปโตรเลียมแหงประเทศไทยก็มีหนาที่จัดหาน้ํามันจากทั่วโลกเพื่อใชสําหรับการบริโภคใน
ประเทศแลว การเกิดขึ้นของโครงการปลูกพืชสมุนไพรในชวงป 2527 จึงอาจเปนไปเพื่อแสดงให
เห็นวาปตท.ไดคํานึงถึงสังคมบางแลว แตอยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงพื้นที่การปลูกสมุนไพรแค
60 ไรก็ยังไมใชคําตอบของการดูแลสังคมอยางจริงจัง ขณะที่การปลูกปาถาวร เฉลิมพระเกียรติฯ 1
ลานไร ในป 2539 ก็อาจถือเปนหนาที่ของรัฐวิสาหกิจ ที่มีรายไดมั่นคงควรเขามาแบงเบาภาระ
งบประมาณภาครัฐ
ขณะที่ในระยะที่กระแสความรับผิดชอบตอสังคมเขามาในประเทศไทยในชวงป 2547
พบวา การทํากิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของปตท.ก็ขยายตัวขึ้นมากเชนกัน โดยขณะนั้น
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ปตท.ไดจัดตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2547 ซึ่งมีหนาที่สวน
หนึ่งคือมอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดลอม รวมถึงติดตามการดําเนินงานดาน CSR และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท โดย
กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมไดกระจายไปในหลายดาน เริ่มจากการหวานเงินบริจาคจากนั้นมี
กระบวนการเรียนรูที่จะเลือกกลุมเปาหมายมากขึ้น จนปจจุบันปตท.แบงเรียกดังนี้ พลังที่ยั่งยืนเพื่อ
สังคมและชุมชน...สรางความผาสุก พลังที่ยั่งยืนเพื่อการศึกษาของเยาวชนไทย...สรางอนาคตของ
ชาติ พลังที่ยั่งยืนดวยศิลปวัฒนธรรม...สรางไทยตระการ พลังที่ยั่งยืนดวยการกีฬา...สรางนักกีฬา
ไทย และพลังที่ยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดลอม...สรางโลก
พลังที่ยั่งยืนเพื่อสังคมและชุมชน...สรางความผาสุก โครงการที่เกิดขึ้นจํานวนมากปตท.ยัง
เนนบริจาคเงินเพื่อชวยเหลือชุมชนที่ไดรับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในประเทศไทย ประเทศเพื่อน
บานเชนพมาซึ่งเปนแหลงขายกาซธรรมชาติใหปตท.มากที่สุดในปจจุบัน หรือการความชวยเหลือ
ดานการฝกอบรมที่เกี่ยวของกับรถ การใหทุนการศึกษา
พลังที่ยั่งยืนเพื่อการศึกษาของเยาวชนไทย...สรางอนาคตของชาติ โครงการที่เกิดขึ้น
เกี่ยวเนื่องกับการใหทุนการศึกษาแกเด็กและเยาวชน สรางอาคารเรียน ซึ่งสวนมากจะเกิดขึ้นใน
พื้นที่แนวทอกาซหรือใกลสถานประกอบการของปตท.
พลังที่ยั่งยืนดวยศิลปวัฒนธรรม...สรางไทยตระการ เกี่ยวของกับประเพณี วัฒนธรรมของ
ชุมชนทองถิ่น ซึ่งชุมชนที่ปตท.ลงไปรวมดําเนินโครงการก็ยังอยูในพื้นที่ที่สถานประกอบการของ
ปตท.ตั้งอยู
พลังที่ยั่งยืนดวยการกีฬา...สรางนักกีฬาไทย ปตท.เขาไปสนับสนุนงบประมาณในการจัด
แขงขันกีฬาในหลายประเภท โดยรวมถึงการใหงบประมาณเพื่อฝกฝน พัฒนาศักยภาพของนักกีฬา
ในบางประเภทด ว ย โดยส ว นหนึ่ ง เป น ไปตามนโยบายของรั ฐ ที่ กํ า หนดโครงการ 1 กี ฬ า 1
รัฐวิสาหกิจ ขึ้นเพื่อใหรัฐวิสาหกิจของประเทศที่มีงบประมาณและศักยภาพสนับสนุนกีฬา เพื่อชวย
ลดงบประมาณของประเทศที่ไมสามารถตอบสนองใหเกิดการพัฒนากีฬาอยางมีคุณภาพได โดย
กระทรวงการคลังไดนําเงื่อนไขนี้เปนสวนหนึ่งในการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจในทุกป
สวนพลังที่ยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดลอม...สรางโลก คือสวนที่ไดศึกษาในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งพบวา
ในระยะที่มีกระแสความรับผิดชอบตอสังคมเขามาในประเทศไทย ปตท.ไดขยายบทบาทและแตก
แขนงโครงการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้นมาก ดังนี้
โครงการยุวชน ปตท. รักษาปา นําเยาวชนในโรงเรียนรายรอบพื้นที่แปลงปลูกปาไปเขาคาย
เรียนรูเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรปาไม ฝกปฏิบัติจริงในพื้นที่แปลงปลูกโดยการลงมือปลูกและ
บํารุงรักษาตนไม อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง ตอเนื่องไมต่ํากวา 1 ป ปตท.ยังสนับสนุนโรงเรียนที่เขา
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รวมในดานตางๆ เชน โครงการพืชผักสวนครัว โครงการอาหารกลางวัน หรือสิ่งขาดแคลนอื่นๆ ที่
จําเปนตอโรงเรียน
โครงการอบรมอาสาสมัครปองกันไฟปา ฝกอบรมแกผูนําชุมชนและผูแทนชุมชนใหมี
ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรปาไม รูจักวิธีปองกันระวังไฟปาและควบคุมไฟปา ปตท.จะ
มอบอุปกรณปองกันไฟปาไวประจําหมูบาน
โครงการศึกษาวิจัย(เชิงปฏิบัติการ) การจัดการปาไมอยางยั่งยืน เพื่อเปนตนแบบการสราง
ผืนปาแหงอนาคต โดยไดวิจัยผืนปาลักษณะตางๆ 5 ประเภท คือ ปาดิบแลง ปาเต็งรัง ปาเบญจ
พรรณแลง ปาเบญจพรรณชื้น และปาดิบชื้น เพื่อหาขอสรุปเปนรูปธรรมถึงโอกาสที่ปาถูกทําลายไป
แลวจะมีโอกาสฟนตัวอยางไร รวมถึงศึกษาทัศนคติของคนรอบพื้นที่แปลงปลูกปาที่เปลี่ยนจากผู
ทําลายปามาเปนผูสรางปา การวิจัยยังครอบคลุมถึงระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ
(Biodiversity) มากที่สุดเทาที่จะเปนไปได ควบคูกับการพัฒนาอาชีพเพื่อสรางแรงจูงใจแกชุมชน
โดยรอบพื้นที่ปาใหมีสวนรวมปองกันรักษาปาใหยั่งยืน
โครงการธงพิทักษปา มีมาตั้งแตป 2540 ตอเนื่องจากโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ
ฯ 1 ลานไร เปนโครงการเสริมรักษาปาระยะยาว จัดอบรมใหความรูแกชาวบานในหมูบานรอบ
พื้นที่ปาใหทราบถึงความจําเปนในการรักษาความสมดุลของปาไม และสัตวปาอยางถูกวิธี และ
ผลักดันใหจัดตั้งองคกรที่เขมแข็งเพื่อพิทักษปาในพื้นที่ ชุมชนใดสามารถจัดตั้งองคกรดูแลรักษาปา
ไดผล จะไดรับการพิจารณาเขารับพระราชทานธงพิทักษปา เพื่อรักษาชีวิต จากสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ
หมู บาน ปตท. พั ฒนา เป นการสรางชุมชนใหเ ขมแข็งเพื่อรักษาปาใหอยู รอด สามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรที่อยูโดยรอบแปลงปลูกใหดีขึ้น ลดการบุกรุกทําลายปา และชวยให
ชุมชนมีศักยภาพดูแลรักษาปาที่สรางขึ้นใหคงอยูถาวรตอไป ขณะนี้หมูบาน ปตท. พัฒนาเกิดขึ้น
แลว 400 หมูบาน
จัดตั้งกองทุนรักษาปาระยะยาวประจําหมูบานขึ้น ปตท.จะมอบเงินกองทุนใหหมูบานใน
โครงการหมูบา น ปตท. พัฒนาไวสวนหนึ่ง ชุมชนจะตองบริหารเงินกองทุนเอง ดอกผลจากกองทุน
สวนหนึ่งจะถูกนําเขาสมทบเงินกองทุนใหเติบโตขึ้น อีกสวนหนึ่งใชในกิจกรรมดูแลรักษาปาและ
พัฒนาหมูบาน
โครงการความรับผิดชอบตอสังคมที่ขยายตัวขึ้นมาก สอดคลองกับกระแสความรับผิดชอบ
ตอสังคมที่เขามาในประเทศไทย ซึ่งหากองคกรใดสามารถจับกระแสและดําเนินการไดตามกระแส
นั้นก็จะสามารถกลายเปนจุดแข็งขององคกรในการแขงขันทางการคาได ยิ่งเปนกระแสที่สอดคลอง
กับกระแสของโลกโดยที่ปตท.ก็มุงหวังจะเปนธุรกิจพลังงานขามชาติ ตั้งเปาขยายการลงทุนใน
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กิจการสํารวจและผลิตปโตรเลียมในตางประเทศเปนรอยละ 20 ของธุรกิจที่มีอยู (รวิพันธุ แผวพาล
ชน,สัมภาษณ, 19 เมษายน 2553) ก็จะยิ่งสรางการยอมรับในเวทีการแขงขันระดับนานาประเทศ
4.1.2 ความรับผิดชอบตอสังคมของปตท.มองจากเงื่อนไของคกรระหวางประเทศ
อยางไรก็ตามการที่กระแสความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจเขามายังประเทศไทย
แลว ปตท.มีหนวยงานที่ดูแลฝายกิจการเพื่อสังคมชัดเจนขึ้นจากกอนหนาที่จะมีบุคลากรดูแลเปน
รายโครงการ ซึ่งแยกกันออกไป ไมไดเปนหนวยเดียวกัน แตทั้งนี้หนวยงานที่ดูแลก็ยังเปนฝาย
สื่อสารองคกรซึ่งเปาหมายหลักของฝายสื่อสารองคกรก็เพื่อประชาสัมพันธองคกร แตหลักการ
ความรับผิดชอบทางสังคมถือเปนสวนหนึ่งของกลยุทธการดําเนินงาน จากนั้นมาแยกเปนสายงาน
สื่อสารองคกรและกิจการเพื่อสังคม จริงจังก็เมื่อป 2551(รวิพันธุ แผวพาลชน,สัมภาษณ,19 เมษายน
2553) ขึ้นตรงกับผูชวยกรรมการผูจัดการใหญเปนประธานสายงาน ถือเปนการปรับโครงสรางการ
บริ ห ารงานอย า งชั ด เจน โดยฝ า ยกิ จ การเพื่ อ สั ง คมมี ห น า ที่ ค วบคุ ม และดํ า เนิ น กิ จ กรรมความ
รับผิด ชอบตอสังคมทั้งหมด แต ทั้งนี้ร ะดับฝายก็เปนหนวยเล็กเกินกว าจะขับเคลื่อนในรูปของ
นโยบาย ปตท.จึงไดจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมทั้งในระดับ ปตท. และ
กลุม ปตท. เพื่อกําหนดนโยบาย เปาหมาย แนวทางการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมให
ชัด เจน และเป น ไปตามมาตรฐานสากล เพื่ อ ให ทุ ก หนว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งนํ า ไปปฏิ บั ติ ไ ด อ ย า ง
สอดคลองในทิศทางเดียวกัน(รายงานความรับผิดชอบตอสังคม ปตท., 2551: 10)
รูปธรรมการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมที่ชัดเจนขึ้นของปตท. ไปสอดคลองกับเงื่อนไขของ
องคกรระหวางประเทศ โดยในป 2543(ค.ศ.2000) กระแสของโลกในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม
เริ่มจริงจังและรุนแรงยิ่งขึ้น โดยองคกรเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ OECD –
Organization for Economic Cooperation and Development ซึ่งเปนองคกรระหวางประเทศของกลุม
ประเทศพัฒนาแลว ไดปรับปรุง Guideline for Multinational Enterprises ที่ใชเปนแนวทางการ
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การลงทุ น ระหว า งประเทศ ให ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ โดยมี ค วาม
รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม มาเปน OECD-Consensus ซึ่งแนวปฏิบัตินี้เนนในเรื่องความรับผิดชอบ
ตอสังคมอยางเขมขน สอดคลองกับ “UN Global Compact” มีการเสนอแนะใหบรรษัทขามชาติทํา
ธุรกิจกับคูคาทั่วโลกเฉพาะที่มีความรับผิดชอบตอสังคมเทานั้น ธุรกิจใดไมทําหรือไมรับผิดชอบตอ
สังคม ก็จะไมสงสินคาไปขายใหบรรษัทขามชาติเหลานี้
มาถึ ง ป 2548(ค.ศ.2005) องค ก รระหว า งประเทศว า ด ว ยการมาตรฐาน (International
Organization for Standardization: ISO) ไดเริ่มพิจารณามาตรฐาน ISO 26000 Social Responsibility
หรือมาตรฐานเพื่อความรับผิดชอบตอสังคม เปนมาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบตอผลกระทบ

96

ของสังคมและสิ่งแวดลอมจากการตัดสินใจ และดําเนินกิจกรรมตางๆ ขององคกร ซึ่งแตเดิมคาดจะ
เริ่มบังคับใชตั้งแตปลายป 2552 แตก็ประกาศเลื่อนเรื่อยมาซึ่งคาดกันอีกวาจะบังคับใชจริงในชวง
ปลายป 2553 โดยวัตถุประสงคของ ISO 26000 เพื่อใหบริษัท องคกร หนวยงาน และสถาบันทั่ว
โลก รวมไปถึงผูมีสวนไดสวนเสียขององคกรไดเพิ่มความตระหนัก และสรางความเขาใจในเรื่อง
ของความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งมาตรฐานดังกลาวจะเปนขอแนะนํา หลักการ และวิธีการของ
ความรับผิดชอบตอสังคมที่องคกรพึงปฏิบัติโดยความสมัครใจ ทุกองคกรสามารถนําไปประยุกตใช
ไดโดยไมตองตรวจรับรอง
หลัก 7 ประการของ ISO 26000 ที่จะมีออกมาประกอบดวย
1. หลักการปฏิบัติตามกฎหมาย (Principle of Legal Compliance) องคกรจะตองมีการ
ปฏิบัติที่สอดคลองกับกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับระดับชาติและระดับสากล ทั้งในเชิง
รุกและเชิงรับ
2. หลักการเคารพตอแนวปฏิบัติระดับชาติหรือระดับสากล (Principle of Respect for
Authoritative Inter-government Agreement or Internationally Recognized Instruments) รวมถึง
สนธิสัญญาสากล คําสั่ง ประกาศ ขอตกลง มติ และขอชี้นําตางๆ ซึ่งไดรับการรับรองจากองคกร
สากลที่เกี่ยวของกับองคกรนั้นๆ
3. หลักการใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสีย (Principle of Recognition of
Stakeholders and Concerns) องคกรควรตระหนักถึงสิทธิและผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย
โดยเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมขององคกร เชน นโยบาย ขอเสนอ หรือการ
ตัดสินใจตางๆ ก็ตามที่จะสงผลตอผูมีสวนไดสวนเสีย
4. หลักการแสดงความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได (Principle of Accountability) ใน
การดําเนินงานใดๆ ก็ตามขององคกรตองสามารถตรวจสอบไดจากภายนอก
5. หลักการความโปรงใส (Principle of Transparency) องคกรควรเปดเผยขอมูลตางๆ ใหผู
มีสวนไดสวนเสีย รวมถึงผูที่เกี่ยวของไดรับทราบอยางชัดแจง
6. หลักการความเคารพในสิทธิมนุษยชน (Principle of Respect of Fundamental Human
Right) องคกรควรดําเนินนโยบายและกิจกรรมที่สอดคลองกับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
7. หลักการความเคารพในความหลากหลาย (Principle of Respect for Diversity) องคกร
ควรจางพนักงาน โดยไมมีการแบงแยกเชื้อชาติ สีผิว ความเชื่อ อายุ เพศ
และ ISO 26000 ก็เตรียมจะกําหนดองคประกอบหลักของความรับผิดชอบไว 7 ประการ 3
หลักใน 7 หลักซึ่งเกี่ยวของกับสังคมสิ่งแวดลอม ประกอบดวย

97

1.การดูแลสิ่งแวดลอม (Environment) องคกรจําเปนที่จะตองคํานึงถึงหลักการปองกัน
ปญหามลพิษการบริโภคอยางยั่งยืน และการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการดําเนินการ
ผลิตและบริการ
2. ใสใจตอผูบริโภค (Consumer Issues) องคกรจะตองเปดโอกาสใหผูบริโภคไดรับทราบ
ขอมูลในการใชสินคาและบริการอยางเหมาะสม ทั้งยังตองใหความสําคัญกับการพัฒนาสินคาและ
บริการที่เปนประโยชนตอสังคม โดยคํานึงถึงความปลอดภัยในการใชงานและสุขภาพของผูบริโภค
นอกจากนี้ เมื่อพบวาสินคาไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด องคกรก็จะตองมีกลไกในการเรียกคืน
สินคา พรอมทั้งยังตองใหความสําคัญกับกฎหมายคุมครองผูบริโภค และถือปฏิบัติอยางเครงครัดอีก
ดวย
3. การแบงปนสูสังคมและชุมชน (Contribution to the Community and Society)
ดั ง นั้ น รู ป ธรรมการดํ า เนิ น กิ จ กรรมความรั บ ผิ ด ชอบที่ ชั ด เจนขึ้ น ของปตท.จึ ง ปฏิ เ สธไม ไ ด ว า
ดําเนินการตามเงื่อนไขขององคกรระหวางประเทศที่มีอิทธิพลตอการคาขายระหวางประเทศ เพราะ
ปตท.เองก็ตั้งเปาและดําเนินการจะกาวไปเปนธุรกิจพลังงานขามชาติ
นอกจากนี้สวนหนึ่งของการขยายตัวของกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของปตท. เปน
เพราะปตท.มีเงินทุนสําหรับชวยเหลือจํานวนมาก(รวิพันธุ แผวพาลชน,สัมภาษณ, 19 เมษายน
2553)หลายหนวยงานจึงมุงตรงเขามาของบประมาณเพื่อสนับสนุนในกิจกรรมตางๆจากปตท.ซึ่งก็
สงผลกระทบ 2 ดานวา การที่นักธุรกิจตองรับผิดชอบตอสังคมไปพรอมๆกับการแสวงหากําไร จะ
ก อ ให เ กิ ด การขั ด กั น ของผลประโยชน แ ละมี ผ ลเสี ย ต อ ธุ ร กิ จ ได โดยส ว นหนึ่ ง ทํ า ให ป ตท.ได
ภาพลักษณที่ดีของการเปนผูให ผูมีความรับผิดชอบตอสังคมและเปนไปตามเงื่อนไขขององคกร
ระหวางประเทศที่มีความสําคัญตอการคาและการลงทุนของบริษัทขามชาติ แตอีกดานหนึ่งก็ทําให
ปตท.ตองแบกรับภาระงบประมาณที่จะตองนํามาใชกับกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมดวย
4.2 ความรับผิดชอบทางสังคมของปตท.มองจากทฤษฎีภาพลักษณ
ภาพลั ก ษณ เป น การรั บ รู ( Perception) ซึ่ ง เป น ผลมาจากโครงสร า งทางความคิ ด ที่
ประกอบด ว ย ความรู ค า นิ ย ม ความเชื่ อ รวมถึ ง ประสบการณ ที่ แ ต ล ะบุ ค คลนํ า มาใช ใ นการ
ตีความหมายของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ภาพลักษณจึงไมใชความจริงเสมอไป
โดยเคนเนธ อี โบลดิ้ง(Boulding, 1975) ใหคําจํากัดความวา ภาพลักษณ คือความรูสึกของ
คนเราที่มีตอสิ่งตางๆ โดยเฉพาะความรูนั้นเปนความรูที่เราสรางขึ้นมาเองเฉพาะตน เปนความรู
เชิงอัตวิสัย(Subjective Knowledge) ซึ่งประกอบดวย ขอเท็จจริง คุณคาที่เราเปนผูกําหนด โดยแตละ
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บุคคลจะเก็บสะสมความรูเชิงอัตวิสัยเกี่ยวกับสิ่งตางๆรอบตัวที่ไดประสบและมีความเชื่อวาจริง
เนื่องจากคนเราไมสามารถที่จะรับรูและทําความเขาใจกับทุกสิ่งไดครบถวนเสมอไป เรามักจะได
พบเฉพาะบางสวน หรือลักษณะกวางๆของสิ่งเหลานั้นซึ่งอาจไมชัดเจนแนนอนเพียงพอ แลวมัก
ตีความหมายหรือใหความหมายแกสิ่งนั้นๆดวยตัวเราเอง ความรูเชิงอัตวิสัยนี้จะประกอบกันเปน
ภาพลักษณของสิ่งตางๆที่อยูในโลกตามทัศนะของเราและพฤติกรรมที่เราแสดงออกก็จะขึ้นอยูกับ
ภาพลักษณของสิ่งนั้นๆที่เรามีอยูในสมองดวย
อยางไรก็ตามเสรี วงษมณฑา(เสรี วงษมณฑา, 2542: 83) ไดกลาวถึงองคประกอบของ
ภาพลักษณองคกร วาประกอบดวย การดําเนินธุรกิจ (Business Practice) ควรมีการคืนกําไรสูสังคม
เพื่อสรางภาพพจนที่ดีใหกับบริษัท ดังนั้นองคการทั้งหลายจะตองใหความสําคัญกับการคืนกําไรแก
สังคม รวมถึงภาพพจนองคการจะตองมี กิจกรรมเพื่อสังคม (Social Activities) ที่หมายถึงการดูแล
เอาใจใสสังคม รวมกิจกรรมการกุศล หรือสรางประโยชนใหกับสังคม เนื่องจากธุรกิจในยุคปจจุบัน
เปนยุคที่เนนการตลาดเพื่อสังคมนั้น
ดังนั้นก็อาจจะเขาใจไดเชนกันวากิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของปตท. ที่เกี่ยวของ
กับสิ่งแวดลอมและกิจกรรมดานอื่นๆก็เปนเพียงการบริหารความเสี่ยงของการบริหารงาน ดวยการ
พยายามทําสิ่งที่ใหเห็นวาดีเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคกร โดยที่ภาพลักษณที่เกิดจากการ
ตี ค วามของสมาชิ ก ในสั ง คมอาจไม ใ ช ค วามจริ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น อยู เพราะภาพลั ก ษณ เ กิ ด จากการ
ตั้งสมมติฐานจากแหลงตางๆ ทั้งความรู ความเชื่อ ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา โดยเฉพาะ
การมีความรูประสบการณตอองคกรตางกัน การลงไปดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของ
ปตท.จึงตองพิจารณาวาหวังสรางภาพลักษณเพื่อสมาชิกในสังคมกลุมใด
การสรางสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง
เมื่อป 2527-2528 ณ บริเวณศูนยบํารุงรักษาและบานพักพนักงาน ตําบลมาบขา กิ่งอําเภอนิคมพัฒนา
จังหวัดระยอง บนเนื้อที่ 60 ไร ซึ่งปจจุบันปตท.ยืนยันวากลายเปนแหลงรวบรวมพันธุสมุนไพรกวา
260 ชนิด และเปนแหลงผลิตสมุนไพรบางประเภทเพื่อการทดลองคนควาของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ
มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งมีผูเขาชมตอปถึง 5 แสนราย (สุมิตรา จันทรเงา, 2553: 153-155) จํานวนผูเขา
ชมตอปเปนการแสดงตัวเลขที่ปตท.ตองการใหเห็นวาเกิดการยอมรับในกิจกรรมที่ปตท.ทํา ผานการ
เขาชมสวนสมุนไพรดังกลาวนี้ ซึ่งแนนอนวาปตท.ตองการใหเห็นดวยวาเพราะกิจกรรมที่ปตท.
รับผิดชอบตอสังคมจึงเกิดการยอมรับในภาพลักษณที่ปตท.สรางขึ้น
สวนโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาส
ทรงครองราชย เปนปที่ 50 จํานวน 1 ลานไร โดยตอเนื่องไปถึงโครงการศูนยการศึกษาเรียนรูระบบ
นิเวศของปาชายเลนสิรินาถราชินี ปตท.พยายามนําเสนอใหเห็นวาการพลิกฟนผืนนากุงรางให
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กลายเปนปาชายเลนที่สมบูรณอีกครั้งไมใชเรื่องงาย ตองผานการลองผิดลองถูกมาแลวหลายครั้ง
ตองเรียนรูกระบวนการความผิดพลาดจากการไมเชี่ยวชาญของพนักงานปตท.ที่ลงไปทําโครงการนี้
มีการนําภูมิปญญาชาวบานและงานวิจัยทางวิชาการมาใช และกวาจะเปนปาชายเลนในปจจุบันก็
ตองใชระยะเวลาหลายป ซึ่งปตท.มองวาเปนความสําเร็จจากความพยายามตั้งใจจริงที่จะพลิกฟนผืน
ปาจากนั้นจึงนําเสนอขอมูลสูสาธารณะถึงอดีตนากุงรางไดกลายเปนเสนทางศึกษาธรรมชาติ แหลง
อนุบาลผสมพันธุสัตว ฟนคืนอาชีพชาวบานบริเวณใกลเคียงซึ่งหากินจากความอุดมสมบูรณของปา
อีกครั้ง จากการยอมรับในหลายภาคสวนทั้งชาวบานในพื้นที่ ชุมชนรอบขาง ปตท.ก็นําโครงการนี้
ส ง ออกสู ส ายตาสาธารณะผ า นการโฆษณาประชาสั ม พั น ธ ผ า นสื่ อ สารมวลชนหลายแขนงทั้ ง
โทรทัศน หนังสือพิมพและเอกสารแผนพับ ปตท.ยังขยายบทบาทของโครงการศูนยการศึกษา
เรียนรูระบบนิเวศของปาชายเลนสิรินาถราชินีเพื่อเปนแหลงศึกษาเรียนรูระบบนิเวศปาชายเลน เปน
แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศนผลงานจากโครงการนี้ของปตท.ถือเปนความสําเร็จที่สุดตามโครงการ
ปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ลานไร แตพื้นที่เพียง 570 ไร เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ปลูกปา 1
ลานไรที่ปตท.ตองการทํา การประชาสัมพันธโครงการนี้จึงเปนการพยายามประชาสัมพันธให
ครอบคลุมทั้งโครงการปลูกปาถาวร 1 ลานไร เพราะเปาหมายที่ปตท.ตองการใหเกิดขึ้นพรอมไปกับ
การยอมรับของชาวบานคือการยอมรับจากประชาชนภายนอกที่ไดเขามาเห็นพื้นที่จริงหรือมองผาน
สื่อโฆษณา เพื่อกลับไปสูการขายสินคาของปตท.ที่มีกระจายอยูทั่วประเทศ
โครงการรักษปา สรางคน ๘๔ ตําบล วิถีพอเพียง ปตท.พยายามกระจายหมูบานที่เขารวม
โครงการใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศมากขึ้น แมปตท.จะอางวาไมไดจํากัดพื้นที่ชุมชนวาจะตอง
อยูในรัศมีสถานที่ตั้งของสถานประกอบการของปตท.อีก แตในชวงเริ่มตนปตท.ก็ดึงชุมชนที่อยู
ใกลสถานประกอบการของปตท. หรือพื้นที่ที่เคยมีปญหาจากการประกอบธุรกิจหลัก โดยตองเปน
ชุมชนที่เขมแข็งอยูแลวจากนั้นปตท.จะเขามาสรางความเขมแข็งตอเนื่อง โครงการนี้ปตท.ก็ยังหนี
ไมพนการยึดโยงกับการตามเกาะปญหาที่เคยสรางไว โครงการที่ลงไปยังพื้นที่ชุมชนใกลสถาน
ประกอบการก็เพื่อสรางเครือขายใหปตท. นี่เปนเจตนาที่มีนัยยะซอนเรนเพื่อใหชุมชนกลายเปน
สวนหนึ่งของปตท.หรือไม โดยปตท.ไมจําเปนตองทุมสินจางรางวัล เงินเดือนสวัสดิการ แตจะได
ลูกคาที่มีความจงรักภักดีในตราสินคาของปตท.ตอเนื่อง เพียงปตท.ทําใหเห็นวาปตท.มาพรอมกับ
โครงการที่มุงมั่นจะสรางความเข็มแข็งตอเนื่องใหชุมชน หากปตท.ยังไมสามารถหลุดจากกรอบคิด
ที่ตองแกปญหาของตัวเองกอนแลวจึงตามมาชวยเหลือสังคม ก็ไมอาจสลัดขอสงสัยที่ปตท.ตองการ
สรางภาพลักษณมากกวาความรับผิดชอบตอสังคมอยางแทจริง
สว นในโครงการพัฒ นาและรณรงคก ารใช ห ญ า แฝกอั น เนื่อ งมาจากพระราชดํ าริ ตาม
โครงการท อส งกาซธรรมชาติจากแหลงยาดานา สหภาพพมา ในเขตอําเภอทองผาภูมิ จั งหวัด
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กาญจนบุรี กอนหนาจะมีการวางทอกาซธรรมชาติไดจริง มีการตอตานคัดคานจากประชาชนใน
พื้นที่และองคกรพัฒนาเอกชนมากมาย ปตท.ตองชี้แจงและทํากิจกรรมเพื่อสังคมผานโครงการตางๆ
ทั้งปลูกหญาแฝกในพื้นที่วางทอกาซธรรมชาติ สนับสนุนชุมชนหวยเขยงซึ่งเปนพื้นที่วางทอสงกาซ
ธรรมชาติไทย-พมาผาน ใหเขมแข็งผานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมของชุมชน
ห ว ยเขย ง รวมถึ ง ฟ น ฟู ดู แ ลอนุ รั ก ษ พื้ น ที่ ป า ทองผาภู มิ ขึ้ น อี ก ทั้ ง ยั ง มี โ ครงการวิ จั ย ด า นความ
หลากหลายทางชีวภาพในโครงการทองผาภูมิตะวันตกขึ้นมา เจตนาของปตท.เห็นไดชัดวาเพื่อให
ประชาชนในพื้ น ที่ แ ละองค ก รเอกชนยอมรั บ โครงการวางท อ ก า ซธรรมชาติ ไ ทย-พม า ให ไ ด
โครงการเหลานี้ก็ไมไดแตกตางจากโครงการอื่นคือเพื่อใหสังคมใกลยอมรับเพื่อลดทอนปญหาใน
อดีต จากนั้นก็จะประชาสัมพันธตอสังคมไกลวาปตท.ไดดูแลรับผิดชอบสังคมแลว
ปตท.เปนธุรกิจพลังงานที่มีบริษัทลูกถึง 46 บริษัท ครอบคลุมธุรกิจที่เกี่ยวของกับพลังงาน
ของประเทศเกือบทั้งหมด ฉะนั้นภาพลักษณที่ตองการใหเกิดจึงเปนการวางแผนลวงหนา โดย
กําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจนในการสรางใหเกิดภาพลักษณ เพื่อหวังใหประชาชนเปาหมายเกิด
ความรูสึกนึกคิดตามที่องคกรตองการใหเกิดขึ้น คุณลักษณะเชนนี้เปนหนึ่งในคําอธิบายของเดเนียล
เจ บัวรสไตน(Boorstein, 1970)ที่เกี่ยวกับการสรางภาพลักษณองคกร
โครงการความรับผิดชอบตอสังคมที่ปตท.กําหนดขึ้นเพื่อใชในการดําเนินการกับชุมชนที่
ปตท.เคยสรางปญหาไวก็เปนโครงการที่ประชาชนในพื้นที่จะเขาใจไดอยางงายดายเพราะเกี่ยวของ
กับสิ่งที่ตองพบเจอในชีวิตประจําวันอยูแลว เพียงปตท.เขาไปอยางผูที่มีความนาเชื่อถือ หรือกับ
ชุ ม ชนไกลการโฆษณาองค ก รตั ว เองซ้ํ า แล ว ซ้ํ า เล า ผ า นสื่ อ โทรทั ศ น ที่ ป จ จุ บั น ครั ว เรื อ นไทยมี
โทรทัศนเกือบครบทุกหลังคาเรือนก็สามารถสรางการยอมรับจากประชาชนวา เปนองคกรที่พรอม
จะใหมากกวารับอยูแลว เพราะการยอมรับในภาพลักษณเกิดจากการประเมินของตัวเอง รับรูจากสิ่ง
ที่เห็นซึ่งไมไดเปนขอเท็จจริงแตอยางใด และดวยศักยภาพของธุรกิจพลังงานใหญของประเทศที่มี
กําไรปละเกือบแสนลานบาท ไมใชเรื่องยากที่ปตท.จะลงทุนโฆษณาตัวเอง
ฉะนั้นจากการวางแผนที่ดี งบประมาณที่มีจํานวนมาก และโครงการที่มีอยูจริงแตไมได
ยื น ยั น ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง การจะสร า งภาพลั ก ษณ เ พื่ อ ให ป ระชาชนทั่ ว ไปยอมรั บ
ภาพลักษณองคกรจึงไมใชเรื่องยาก ยิ่งแตละโครงการความรับผิดชอบตอสังคมที่ไดจัดทําขึ้น ปตท.
ก็พยายามทําใหเห็นวาเพื่อชวยคลี่คลายปญหาหรือแกปญหาที่ตัวเองสรางไวแลวก็ยิ่งจะทําใหการ
ประชาสัมพั น ธเ พื่ อ สร างการยอมรั บ ในภาพลัก ษณจึงสามารถหยิบ ยกใหเ ห็ นผลจากโครงการ
บางสวนได การหยิบยกจากความสําเร็จบางสวนซึ่งถือเปนสัดสวนที่นอยเชนกรณีพลิกฟนปาชาย
เลน 570 ไร กับความตองการปลูกปาถาวรใหไดจริง 1 ลานไร หรือการปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่ 60
ไรบริเวณบานพักพนักงาน ก็สามารถทําใหปตท.ไดรับการยอมรับในภาพลักษณขององคกรได
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ภาพลักษณการทํากิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของปตท.หลังป 2547 ที่มีกระแสเขา
มาในประเทศไทย จึงโดดเดนขึ้นมามากกวาการทําดวยจริยธรรมจากภายใน เพราะประโยชนที่
ไดรับจากการกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของปตท.ก็เดนชัดและเปนรูปธรรมตามมาดวย ทั้ง
ในเรื่องของการยอมรับในตราสินคาของปตท.จากลูกคา โดยลดทอนการถามถึงปญหาสิ่งแวดลอม
หรือตนทุนทางสังคมที่ปตท.ใชไปจากทรัพยากรธรรมชาติของคนไทยทั้งประเทศ เปนการบริหาร
ความเสี่ยงที่ปตท.ไดวางแผนมาอยางดีทุกปเพื่อใหการขยายตัวทางธุรกิจของปตท.ไมหยุดชะงัก
เพราะความเสี่ยงที่มีอยู สงผลใหปตท.สามารถเปนบริษัทขามชาติทางดานพลังงานในประเทศตางๆ
ได

บทที่ 5
สรุป
การศึกษาเรื่อง ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ กรณีศึกษา บมจ.ปตท. ครั้งนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิวัฒนาการความเปนมาของความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ และ
ศึกษาหลักเกณฑการทํากิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของปตท. เพื่อดูวาใหความสําคัญและ
สงผลกระทบตอชุมชน สิ่งแวดลอมจริง
จากวัตถุประสงคดังกลาวขางตน
ผูวิจัยไดศึกษาเก็บขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) โดยใชวธิ ีวิจยั เอกสาร (Documentary Research) ไดแก รายงานการพัฒนา
อยางยั่งยืนประจําป2545 รายงานประจําป 2549-2552 เว็บไซตของ บมจ.ปตท. ประกอบกับการใช
วิธีการสัมภาษณเจาะลึก (In-Depth Interview) ของพนักงานฝายกิจการเพื่อสังคมของปตท. และ
สัมภาษณเจาะลึกนักวิชาการดานสิ่งแวดลอม กลุมอนุรักษทองถิ่น ชาวบาน ที่ไดรับผลกระทบจาก
การดําเนินธุรกิจของ ปตท.
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดนําแนวคิดและทฤษฎีตางๆมาเปนกรอบในการศึกษา ดังนี้
1.แนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ
2.แนวคิดจริยธรรมทางธุรกิจ
3.ทฤษฎีภาพลักษณ
4.งานวิจัยที่เกี่ยวของ
5.สรุปผลการศึกษา
การศึกษาเรื่อง ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ กรณีศึกษา บมจ.ปตท. สามารถ
สรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค ดังนี้
5.1 เพื่อศึกษาวิวัฒนาการความเปนมาของความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ
จากชวงปฏิวัติอุตสาหกรรม ทําใหเกิดการผลิตสินคาจํานวนมากแตราคาถูก ยิ่งลดตนทุน
ไดมากเทาไร หมายถึงผลกําไรที่เพิ่มขึ้น ภาคธุรกิจจึงไมมีใครคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ
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สั ง คม ประชาชนรวมถึ ง รั ฐ บาลก็ ไ ม ใ ส ใ จกั บ ป ญ หามลพิ ษ ที่ เ ป น ผลพลอยได จ ากการทํ า
อุตสาหกรรมเพราะวา ขอดีของการผลิตสินคาอุตสาหกรรมมีมากกวา จนกระทั่งเกิดประเด็นเรื่อง
สิ่งแวดลอมขึ้น ในชวงทศวรรษที่ 70 จากปญหาดีดีทีในสหรัฐอเมริกา จึงนํามาสูยุคเริ่มตนของการ
ทําธุรกิจที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอมและชุมชน จากนั้น การทําธุรกิจกับ CSR จึงคอยๆ พัฒนาตอเนื่อง
ที่เห็นไดชัดอีกกรณีคือการที่ประชาชนในประเทศญี่ปุนไดรับสารพิษทั้งปรอทและตะกั่ว
จากการปนเปอนสารพิษในแมน้ํา ในทะเล และพื้นที่ชุมชน จากการประกอบอุตสาหกรรมหนักของ
ธุรกิจในญี่ปุน ขณะที่รัฐบาลญี่ปุนภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มุงเนนฟนฟูประเทศ เรงพัฒนา
เศรษฐกิจใหขยายตัวกาวหนา ไมไดสนใจชีวิตหรือปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นตามมา จนนําไปสู
การฟองรองตอศาลและพิพากษาลงโทษผูประกอบการที่ปลอยสารพิษ รัฐบาลญี่ปุนจึงเริ่มตื่นตัว
และหั นมาใส ใจสิ่งแวดลอมและคุ ณภาพชีวิตคนมากขึ้น เปนผลใหใ นชวงทศวรรษ 80 วงการ
อุ ต สาหกรรมในประเทศญี่ ปุ น พั ฒ นาแนวคิ ด เรื่ อ ง “ปฏิ บั ติ ก ารจั ด การเชิ ง คุ ณ ภาพ Qualities
Management” คือ การจัดการการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด เกิดของเสีย (Muda หรือ
Waste) นอยที่สุดหรือไมมีเลย ไมทิ้งขยะ/สารพิษกลับสูสิ่งแวดลอม แตอยางไรก็ตามกลับพบวา
โรงงานอุตสาหกรรมหนักหรือกิจการที่ปลอยของเสียหรือสารพิษไดทยอยสงออกมายังประเทศ
ดอยพัฒนารวมถึ งประเทศไทยจํานวนมากในชวงระยะเวลาตอเนื่องกัน ประเทศไทยเกิดนิคม
อุตสาหกรรมเพื่อรองรับผูประกอบการจากประเทศญี่ปุน และตอมาก็สงผลกระทบตอสุขภาพและ
สิ่งแวดลอมของประชาชนและชุมชนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก แตเรื่องนี้เปนผลที่
เกิดในภายหลัง ในระยะที่ญี่ปุนเดนดังจากการใหคุณคากับสิ่งแวดลอมภายในประเทศตัวเองได
สรางการยอมรับจากนานาประเทศแลว
ดังนั้นแรงกดดันหลักที่ทําใหเกิดกระแส CSR คือแรงกดดันจากภาคประชาชนที่ไดรับ
ผลกระทบจากการพัฒนาของอุตสาหกรรมในประเทศที่พัฒนาแลว จนนําไปสูรัฐบาลของแตละ
ประเทศตองตรากฎหมายขึ้นมาดูแลโดยเฉพาะ เมื่อกลุมประเทศพัฒนาแลวไดรับผลกระทบกอนจึง
ใช CSR เปนเครื่องมือกีดกันทางการคา กําหนดใหประเทศคูคาตองตระหนักถึงการทําลาย
สิ่งแวดลอมอยางมหาศาลไปดวย เพราะจะกระทบตอการใชวัตถุดิบจากทรัพยากรธรรมชาติ หาก
จัดการดูแลปญหาสิ่งแวดลอมระดับโลกใหยังคงไวในระดับที่นํามาใชเปนวัตถุดิบเพื่อรองรับและ
สนับสนุนการขยายตัวของทุนนิยมโลกได การสะสมกําไรขององคกรธุรกิจโลกก็จะยังคงเดินหนา
ตอไปได จึงนําไปสูอุดมการณใหมที่เรียกวา “การพัฒนาแบบยั่งยืน” (Sustainable Development)
ซึ่งในที่นี้ ความยั่งยืนหมายถึง ความยั่งยืนของเศรษฐกิจทุนนิยมโลกที่ขยายตัวอยางมีเสถียรภาพ
ทามกลางการควบคุมทางสิ่งแวดลอมดวยมาตรการของกลไกตลาด
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CSR จึงกลายเปนทางออกหนึ่งของการจัดการสิ่งแวดลอมโลกของประเทศพัฒนาแลวที่
ตองการใหสิ่งแวดลอมยังคงเปนเครื่องมือนําไปสูความมั่งคั่งทางธุรกิจ
การถกเถียงเพื่อหาทางออกของกลุมประเทศอุตสาหกรรมร่ํารวยจึงสรุปชัดเจนวาตองให
ความสําคัญกับการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ในป พ.ศ.2519 (ค.ศ.1976) องคกรเพื่อความรวมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ OECD – Organization for Economic Cooperation and Development
ซึ่งเปนองคกรระหวางประเทศของกลุมประเทศพัฒนาแลว จึงตั้ง Guideline for Multinational
Enterprises เพื่อเปนแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวของกับการลงทุนระหวางประเทศ
ใหดําเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งไดรับการตอบรับจากบริษัทตางๆ ดีมาก
แตก็ยังจํากัดอยูเฉพาะในกลุมประเทศที่พัฒนาแลว จากนั้นจึงมีการปรับปรุง Guideline อีกครั้งในป
พ.ศ. 2543 (ค.ศ.2000) เกิดเปนกระแสการทํา CSR ระหวางประเทศ เพราะเนนการนําไปปฏิบัติจริง
ในทุกประเทศ ไมจํากัดเฉพาะในกลุมประเทศสมาชิก OECD โดย OECD ไดบรรจุเรื่อง CSR ไวใน
แนวทางปฏิบัติสําหรับวิสาหกิจขามชาติ ซึ่งไมเพียงแตเสนอแนะใหวิสาหกิจขามชาติคํานึงถึง CSR
ในองคกรเองแลว ยังเสนอใหวิสาหกิจเหลานี้ติดตอคาขายกับเฉพาะคูคาที่มี CSR เชนเดียวกัน สิ่งที่
เกิดขึ้นตามมาคือหากธุรกิจใดที่ไมมี CSR อาทิ การผลิตที่สรางปญหาใหกับสิ่งแวดลอม การใช
แรงงานเด็กอยางไมเปนธรรม ผลิตภัณฑที่สรางปญหาตอสังคม ฯลฯ จะไมสามารถติดตอคาขายกับ
วิสาหกิจที่มีถิ่นฐานอยูในประเทศสมาชิก OECD ไดอีกตอไป
ชวงปลายทศวรรษ 90 (ประมาณ พ.ศ. 2524-2534) เกิด GRI: Global Reporting Initiative
ซึ่งมุงหามาตรฐานการรายงานผลการดําเนินงานของธุรกิจ ทั้ง 3 มิติ คือ การวัดผลทางดานเศรษฐกิจ
สิ่งแวดลอมและสังคม เพื่อที่จะใหแตละองคกรธุรกิจรายงานผล ที่เปนจริงในทุกมิติ
ป พ.ศ.2530 (ค.ศ.1987) UN Brundtland Commission ผลิตเอกสารสําคัญสูการพัฒนาที่
ยั่งยืน โดยเนนวาการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การพัฒนาที่สามารถตอบสนองความตองการของคนยุค
ปจ จุบั นได โดยไมทํ าใหความตองการของคนรุ นหลังตองดอยลงไป นี่คื อกระบวนการพัฒ นา
ทิศทางใหมของการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไมทําใหระบบนิเวศสูญเสียความสมดุล เปนการพัฒนาที่
สามารถประกันคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานของประชาชน และเพื่อการปองกันระบบนิเวศและระบบ
ชุมชน เพื่อใหการดํารงชีวิตของคนในปจจุบันมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยไมทําใหคนรุนหลังสูญเสีย
โอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขา
ดังนั้นในระยะตอมาการนําแนวทาง CSR ไปใชทุกครั้งจะมีการอางถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน
ควบคูกันไปดวยเสมอ พิจารณาไดจากการประชุมระดับโลก (Earth Summit) ครั้งแรกที่กรุงริโอเด
จาเนโร ประเทศบราซิล เมื่อป 2535 โดยขอสรุปในการประชุมครั้งนั้นเห็นพองตองกันวาการ
มุงเนนแตการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียวไมพอสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจโลก ตอง
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ใสใจในเรื่องสิ่งแวดลอม และในประเด็นตางๆ ทางดานสังคมดวย และในกลุมองคกรธุรกิจก็ไดรับ
แรงกดดันใหคํานึงปญหาสังคมและสิ่งแวดลอม ไมใชทําแตกําไร โดยมีการกําหนดใหองคกรธุรกิจ
ไดปฏิบัติตัวหรือดําเนินกิจกรรม "Corporate Citizenship" หรือ "Responsible Corporate
Citizenship" หรือ "Corporate Social Responsibility" หรือ "ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ"
หรือ "CSR" นั่นเอง
5.2 เพื่อศึกษาหลักเกณฑการทํากิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของปตท.เพื่อดูวาให
ความสําคัญและสงผลกระทบตอชุมชน สิ่งแวดลอมจริง
จากการศึกษาพบวาหลักเกณฑการทํากิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมที่เกี่ยวของกับ
สิ่งแวดลอมของปตท. ที่เกิดขึ้นในแตละพื้นที่ พบวา ปตท.จะพิจารณาวาจะมีปจจัยเสี่ยงใดที่สง
ผลกระทบตอการขยายตัวของธุรกิจ ซึ่งที่สําคัญที่สุดจะตองไมกระทบตอกาซธรรมชาติ แนวทอ
กาซธรรมชาติ และโรงแยกกาซธรรมชาติ เพราะกาซธรรมชาติเปนปจจัยสําคัญที่สุดตอความสําเร็จ
ของการขยายตัวของธุรกิจของปตท. ดังนั้นการกําจัดความเสี่ยงที่จะสงผลตอการขยายตัวของธุรกิจ
ของปตท.ไดจะตองทําใหเกิดขึ้น โครงการความรับผิดชอบตอสังคมของปตท.จึงเปนการบริหาร
ความเสี่ยงของปตท. โดยแตละโครงการที่เกิดขึ้นจะสอดรับกับปญหาที่ธุรกิจหลักไดเขาไปสราง
ผลกระทบตางๆไวตามพื้นที่ชุมชนตางๆในประเทศ จากนั้นปตท.จึงนําโครงการความรับผิดชอบตอ
สังคมลงไป โดยมีการวางแผนไวอยางดีถึงรายละเอียดของโครงการวาควรทําอะไรบาง เพื่อมิให
สรางปญหาตอกาซธรรมชาติ แนวทอกาซธรรมชาติและโรงแยกกาซธรรมชาติ การแกปญหาในแต
ละพื้นที่ซึ่งไดรับผลกระทบที่แตกตางออกไป เชน ในพื้นที่ปาหวยเขยง อําเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี ปตท.ไดวางทอกาซเพื่อขนสงกาซจากพมา ซึ่งตองตัดปาที่สมบูรณ และขุดทําลายหนา
ดินเพื่อฝงกลบทอ ปตท.ก็นําโครงการปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติฯไปใชในพื้นที่ ซึ่งปตท.มอง
วาหญาแฝกมีคุณสมบัติยึดเกาะดิน ชวยลดการพังทลายของหนาดินหากเกิดน้ําปาไหลหลากในพืน้ ที่
ปาเดิม เนื่องจากในพื้นที่ดังกลาวไมมีสภาพความเปนปาเหลืออยูแลว แตหญาแฝกไมใชหญาสารพัด
ประโยชน ไมสามารถปลูกและสรางผลดีในพื้นที่ปาดิบแลงเชนในปาหวยเขยง ซึ่งปตท.ก็มีความ
พยายามปลูกซ้ําแลวซ้ําอีกเพื่อใหเห็นวาปตท.เอาใจใสพื้นที่แนวทอกาซเสมอ ความคาดหวังของ
ปตท.จึงมากกวาประสิทธิภาพจากหญาแฝกแตตองทําใหทอกาซธรรมชาติยังคงเดินหนาทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพและชอบธรรม
ดังนั้นหลักเกณฑการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมจึงไมสามารถปฏิเสธไดวา
เปนการเกิดขึ้นเพื่อตามแกปญหาจากการดําเนินงานของธุรกิจหลักไดกระทําไวกอนหนา สวนการ
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ดําเนินงานในระยะตอไป ปตท.ไดมีความพยายามที่จะแกไขความผิดพลาด เรียนรูและปรับปรุง
โครงการอยูบาง โดยการดึงปราชญชาวบานเพื่อนําภูมิปญญาทองถิ่นมาปรับใชใหโครงการประสบ
ความสําเร็จ หรือการเปดเวทีประชาคมใหชาวบานไดเขามามีสวนรวม แตหลักการเชนนี้ควรตอง
เริ่มทําตั้งแตริเริ่มหรือกอนเกิดขึ้นของแตละโครงการ ไมใชเมื่อโครงการลมเหลวแลวจึงนําชาวบาน
มารวมคิดรวมแกปญหา แสดงถึงเจตนาของปตท.ที่ไมไดใหคุณคา ความคิดเห็นของชาวบาน ผูเปน
เจ า ของพื้ น ที่ ซึ่ ง ไม ส อดคล อ งกั บ แนวคิ ด การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ในสั ง คมไทย ที่ เ ห็ น ว า ในบริ บ ท
สังคมไทย การพัฒนาที่ยั่งยืนเปนการพัฒนาที่ตองคํานึงถึงความเปนองครวมของทุกๆดานอยาง
สมดุลบนพื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปญญา และวัฒนธรรมของไทย ดวยการมีสวนรวม
ของประชาชนทุกกลุม ดวยความเอื้ออาทร เคารพซึ่งกันและกัน เพื่อความสามารถในการพึ่งตนเอง
และคุณภาพชีวิตที่ดีอยางเทาเทียม
และหากภายหลังปตท.เกิดความสําเร็จจากโครงการความรับผิดชอบตอสังคมใดๆแลว
ปตท.จะนําโครงการเหลานั้นมาประชาสัมพันธอยางกวางขวางเพื่อใหเกิดการยอมรับของสมาชิกใน
สังคม เมื่อเกิดการยอมรับในกิจกรรมหรือผลงานที่ปตท.ไดปาวประกาศไว สินคาของปตท.ก็ไดรับ
การยอมรับตามไปดวย ภาพลักษณของปตท.ก็ดีขึ้น เสียงเรียกรองตอตานโครงการตางๆก็ลดนอย
ถอยลงไป ทั้งในแงของระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นจนทําใหแรงตอตานตองทยอยหลบหายไป และใน
แงของการโฆษณาชวนเชื่อใหเห็นถึงความสําเร็จของโครงการซึ่งเปนการหยิบยกมาจากสวนเล็กๆ
ของความสํา เร็ จ จริง เท านั้ น แต ด ว ยศัก ยภาพของปตท. ที่มี ง บประมาณจํ า นวนมากจึง สามารถ
โฆษณาประชาสัมพันธความสําเร็จเล็กนอยเหลานี้ใหกลายเปนความสําเร็จใหญโต และนํามาแสดง
ตอเนื่องจนทุกวันนี้
ความสําเร็จจากโครงการความรับผิดชอบตอสังคมนําไปสูเปาหมายความสําเร็จเดียวที่
ปตท.ตองการใหเกิดขึ้นคือ ปตท.ยังสามารถสะสมความมั่งคั่งทางธุรกิจไดอยางตอเนื่อง จากการนํา
ทรัพยากรสวนรวมมาสรางผลประโยชนใหกับองคกรตนเอง เปนการขูดรีดขององคกรธุรกิจดวย
ทุนเปนตัวนํา ปด ตัดและทําลายโอกาสของประชาชนในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
ซึ่งทุกคนในประเทศเปนเจาของรวมกัน ทําใหประชาชนตองหันมาพึ่งพาทุนจากองคกรธุรกิจเชน
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