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บทท่ี 1 

บทน า 

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในปัจจุบันมีความชัดเจนมากขึ้น โดยถือเป็นหนึ่งในการด าเนินการ
เพื่อขับเคลื่อนสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถ่ินและกอ่ให้เกิดการพัฒนาอย่างมีสว่นร่วม องค์กรที่มีความ
ช านาญ มีศักยภาพในแต่ละด้านสามารถน าศักยภาพของตนมาพัฒนาและถ่ายทอดสู่ท้องถ่ินได้อย่างสร้างสรรค์ 
และสร้างโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองอย่างแท้จริง โดยการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กร (CSR) ในยุคปัจจุบันเปลี่ยนไปอย่างมาก โดยมุ่งเน้นการด าเนินงานด้านซีเอสอาร์ที่อยู่ในกระบวนการ
ธุรกิจ (CSR-in-process) มากกว่าการจัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสงัคม (CSR-after-process) รวมทั้งให้ความส าคัญ
กับการน าเอาความเช่ียวชาญหลักของธุรกิจมาสร้างคุณค่าร่วมให้กับสังคมไปพร้อมๆ กัน ซึ่งเรียกว่า CSV 
(Creating Shared Value) 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) หรือ GPSC มีความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจภายใต้
หลักธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกภาคส่วน โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนางานไปสู่เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) ทั้งนี้ GPSC ได้เลือก 5 
เป้าหมาย จาก 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ มาเป็นกรอบในการด าเนินการ
ขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ (รูปที่ 1 แผนภูมิ SDGs 17 เป้าหมาย) โดยมุ่งตอบสนองทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 

1) เป้าหมายที่ 7  Affordable and Clean Energy – พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ 
2) เป้าหมายที่ 9  Industry, Innovation and Infrastructure – พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการ

เปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึงและสนับสนุนนวัตกรรม 
3) เป้าหมายที่ 11 Sustainable Cities and Communities – ท าให้เมืองและการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์มี

ความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างยั่งยืน 
4) เป้าหมายที่ 12 Responsible Consumption and Production – แผนการบริโภคและการผลิตที่

ยั่งยืน 
5) เป้าหมายที่ 13 Climate Action – ด าเนินมาตรการเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

ผลกระทบ 
ส าหรับแนวทางในการจัดท าคู่มือการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ประจ าปี 

2564-2566 นี ้พิจารณาจากสถานการณ์ต่างๆ ในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อ
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การวางแผนและการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ของบริษัทฯ โดยเฉพาะ
สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศและของโลก รวมทั้งแนวนโยบายของกลุ่ม GPSC ซึ่งมุ่งเน้นการด าเนิน
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพัฒนาพลังงานเพื่อรับมือกับความท้าทายในช่วงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ไปสู่เศรษฐกิจที่
มุ่งเน้นการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ า การก าหนดวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นพลังงานทดแทน การ
เป็นองค์กรช้ันน าในธุรกิจผลิตไฟฟ้า ตลอดจนการเพิ่มความมั่นคงในการจ าหน่ายพลังงานและการสร้างความ
เช่ือมั่นและความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของบริษัทฯ 

เพื่อให้เกิดความสมดุล โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลัก (optimize rather 
than maximize) แนวทางการด าเนินงานในปี 2564-2566 จึงเน้นการด าเนินงานที่มุ่งเน้นผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรม
และให้ความใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน รวมทั้งสร้างจิตสาธารณะให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีส่วน
กิจการเพื่อสังคมเป็นผู้ด าเนินงานในภาพรวมและประสานงานภายในกลุ่มบริษัท เพื่อให้การด าเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลไปถึงวิสัยทัศ น์ขององค์กร รวมทั้งสร้างการ
ยอมรับและความเช่ือมั่นให้กับสังคมในการเป็นส่วนหนึ่งที่ดีของสังคมต่อไปอย่างยั่งยืน 

ภาพที่ 1 แผนภูมิ SDGs 17 เป้าหมาย 
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บทท่ี 2 

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และชุมชนสัมพันธ์ (CR) ตาม
นโยบายของบริษัทฯ รวมทั้งเป็นแนวทางการติดตามและประเมินผลที่สามารถน ามาอ้างอิงได้และเป็นไป
ตามมาตรฐาน 

 เสริมสร้างและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 
 สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งตอบสนองความต้องการและสร้างความพึง

พอใจสูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 สร้างความสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนกับชุมชน 
 ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ การปฏิบัติตามกฏหมาย และนโยบายต่อต้านการทุจริตและ

คอร์รัปช่ัน 
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บทท่ี 3 

ขอบเขตการปฏิบัติงาน 

3.1 พื้นที่ด าเนินงาน 

แผนกกิจการเพ่ือสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 
แผนกกิจการเพื่อสังคม มีพื้นที่ด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมทั่วประเทศไทย รวมถึงในประเทศเพื่อนบ้านที่

บริษัทฯ เข้าไปขยายธุรกิจ โดยมุ่งเน้นไปยังพื้นที่นอกเขตความรับผิดชอบหลักของแผนกชุมชนสัมพันธ์ 

แผนกชุมชนสัมพันธ์ (Community Relations: CR) 
แผนกชุมชนสัมพันธ์ มีพื้นที่ในการด าเนินกิจกิจกรรมตามที่ตั้งของโรงงานภายในกลุ่ม GPSC ในประเทศ

ไทย ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 พื้นที่หลักๆ รายละเอียดตามตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 1: พื้นที่ในความดูแลของ GPSC 
กลุ่มโรงงานในเขต 

มาบตาพุดคอมเพล็กซ ์
กลุ่มโรงงานในพ้ืนที ่

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
กลุ่มโรงงานในพ้ืนที ่
อ.ศรีราชา จ.ชลบรุ ี

โรงไฟฟ้า RDF 
 

อ.เมือง จ.ระยอง 
ต.มาบตาพุด 
ต.ห้วยโป่ง 
ต.เนินพระ 
ต.ทับมา 
ต.มาบข่า 

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
ต.มาบยางพร 
ต.ปลวกแดง 
ต.ตาสิทธิ์ 

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
ต.บ่อวิน 
ต.หนองขาม 
ต.เขาคันทรง 
ต.บึง 
ต.ทุ่งสุขลา 

อ.เมือง จ.ระยอง 
ต.มาบข่า 
ต.ทับมา 
ต.น้ าคอก 

อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 
ต.บ้านฉาง 

อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
ต.หนองตะพาน 

หมายหตุ: เขตการปกครองบางแห่งมีการก าหนดเป็นเขตเทศบาลเมือง หรือเทศบาลต าบล 

 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ ปี 2564-2566 หน้า 7 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2: พื้นที่ในความดูแลของ GPSC 
 
ตารางที่ 2: การแบ่งความรับผิดชอบในพื้นที่ของกลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง 

PTT GC GPSC 
ชุมชนในเขตทม.มาบตาพุด เขต 1 
(11 ชุมชน) 

ชุมชนในเขตทม.มาบตาพุด เขต 2 
(15 ชุมชน) 

ชุมชนในเขตทม.มาบตาพุด เขต 3 
(12 ชุมชน) 

ชุมชนในเขตทต.มาบข่าพัฒนา 
(10 ชุมชน) 

ชุมชนในเขตทต.บ้านฉาง 
(14 ชุมชน) 

ชุมชนในเขตทม.บ้านฉาง 
(26 ชุมชน) 

กลุ่มประมง 5 กลุ่ม กลุ่มประมง 6 กลุ่ม - 
โรงเรียน 7 แห่ง โรงเรียน 7 แห่ง โรงเรียน 7 แห่ง 
วัด 5 แห่ง, มัสยิด 4 แห่ง วัด 10 แห่ง วัด 5 แห่ง 
เทศบาล 2 แห่ง เทศบาล 1 แห่ง เทศบาล 1 แห่ง 

 

3.2 กลุ่มเป้าหมาย 

GPSC แบ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 8 กลุ่มหลักๆ คือ 

1. กลุ่มผู้ถือหุ้น (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย) 
2. กลุ่มนักลงทุน (ธนาคาร สถาบันการเงิน/ผู้ถือหุ้นกู้/บริษัทจัดอันดับความน่าเช่ือถือ/นักวิเคราะห์) 

ส านักงานใหญ่ (ENCO & Empire Tower) 

โรงไฟฟ้าในจังหวัดชลบุรี 

กลุ่มโรงไฟฟ้าในจังหวัดระยองและโรงไฟฟ้า RDF 
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3. กลุ่มหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ, องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน ตลอดจนหน่วยงานภาคเอกชนที่มีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแล หรือให้ความเห็นชอบใน
ใบอนุญาตต่างๆ ของบริษัทฯ) 

4. กลุ่มพนักงาน (ผู้บริหาร/พนักงาน)  
5. กลุ่มคู่ค้าและผู้รับเหมา(ผู้รับเหมา/ผู้ส่งมอบ) 
6. กลุ่มหุ้นส่วน 
7. กลุ่มลูกค้า (ลูกค้าสัญญาระยะยาว/ลูกค้าสัญญาระยะสั้น) 
8. กลุ่มชุมชนและสังคม (ชุมชนรอบพื้นที่โครงการใหม่/ชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า) 

แต่กลุ่มเป้าหมายส าหรับงานด้านชุมชนสัมพันธ์ ซึ่งมีทั้งทางตรงและทางอ้อมนั้น จะเน้นไปที่ชุมชนรอบ
โรงไฟฟ้า อาทิเช่น ชุมชนและผู้น าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ 
สื่อมวลชน กลุ่มภาคีเครือข่ายและพันธมิตรในพื้นที่ องค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่มเอ็นจีโอ เป็นต้น 
 

3.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ 

1) โครงสร้างการด าเนินงานกิจการเพ่ือสังคมของกลุ่มบริษัท GPSC 
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2) โครงสร้างการด าเนินงานกิจการเพ่ือสังคมของกลุ่ม ปตท. 
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บทท่ี 4 

แนวทางการด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 

4.1  นโยบายและกลยุทธ์การด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อสังคม 

GPSC มุ่งมั่นเพื่อเป็นแกนน านวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท. มีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการด าเนิน
ธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการแสดงความ
รับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ธุรกิจสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน พร้อมๆ กับ
สร้างเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ บริษัทฯ จึงได้
ก าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

 ด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  โดยมุ่งเน้นการเจริญเติบโตของบริษัทฯ 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ดูแลผลประโยชน์ของ
ผู้มีส่วนได้เสียตามวิสัยทัศน์และพันธะกิจที่บริษัทฯ ก าหนด 

 ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม 
ชุมชนและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด  

 มุ่งมั่นในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในทุก
ระดับอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสรรค์ความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน 

 ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ที่ด าเนินการโดยใช้ศักยภาพและทรัพยากรของบริษัทฯ  ให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ   

 สื่อสารและประชาสัมพันธ์โครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กับชุมชน สังคมและผู้มี
ส่วนได้เสีย 

โดยนโยบายดังกล่าวนี้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารช่ือเสียงและกิจการเพื่อสังคมของกลุ่มปตท. ซึ่งมี
แนวทางให้บริษัทในเครือถือปฏิบัติดังนี้ 

 ภาพลักษณ์และชื่อเสียง ด าเนินภารกิจเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และช่ือเสียงแบรนด์กลุ่มปตท.อยา่ง
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมาย  

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งเสริมให้มีกระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสวงหาแนวทาง
การจัดการลดผลกระทบและข้อกังวลต่างๆ  
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 บริหารประเด็น บริหารประเด็นและบริหารการสื่อสารในภาวะวิกฤตร่วมกันอย่างมีประสทิธิภาพ เพื่อ
ป้องกันผลกระทบเชิงลบต่อช่ือเสียงของกลุ่มปตท. 

 คุณค่าร่วม สร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและชุมชนสังคม พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสหรือ
ชุมชนสามารถสร้างรายได้ด้วยการให้เข้าร่วมอยู่ในสายอุปทานและการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม 

 คุณค่าแบรนด์ ร่วมกันก ากับดูแลและสร้างคุณค่าแบรนด์ภายใต้บริษัทกลุ่มปตท.ทุกระดับ ให้มีมูลค่า
และเป็นแบรนด์ที่ได้รับการช่ืนชมสูงสุด  

 การสื่อสาร ปฏิบัติตามหลักการสื่อสารและบริหารจัดการแบรนด์กลุ่มปตท. โดยยึดถือแนวทางระบบ
เอกลักษณ์องค์กร  

ส าหรับการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ของ GPSC นั้น จะมุ่งเน้นงานด้านการสื่อสาร การสร้างความ
ร่วมมือและการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาหรือสร้างสรรค์โอกาสที่ดีให้แก่สังคมและชุมชน ด้วยการออกแบบ
กิจกรรม/เครื่องมือ และการก าหนดเนื้อหาที่เหมาะสม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับองค์กร โดย
กระบวนการในการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ ประกอบด้วย 

1) การก าหนดชุมชนเป้าหมายที่มีความส าคัญต่อองค์กรเป็นพิเศษทั้งในระดับใกล้ตัว ระดับท้องถ่ิน 
ระดับประเทศและระดับสากล 

2) การตรวจสอบคัดเลือกชุมชน ทั้งชุมชนในบริเวณที่ตั้งขององค์กร ชุมชนที่มีความสนใจร่วมกัน และ/
หรือองค์กรท้องถ่ิน เป็นต้น  

3) ประเมินตัวองค์กรเอง เพื่อพิจารณาข้อมูลความเช่ือมโยง เพื่อเป็นแนวทางส าหรับการก าหนดรูปแบบ
กิจกรรมพัฒนาสังคม 

4) การจัดท าระบบฐานข้อมูลชุมชน 
5) การศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ประวัติความเป็นมา ความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี การศึกษา อาชีพ 

สภาพภูมิประเทศ สภาพปัญหา รวมทั้งโครงสร้างในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง ผ่านเครื่องมือต่างๆ 
อาทิ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) การสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) เป็นต้น 

6) การก าหนดขอบข่ายของปัจจัยที่มีผลต่อองค์กร จุดอ่อนจุดแข็ง การส ารวจความต้องการ ทรัพยากร 
ข้อจ ากัด การตัดสินใจของฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อก าหนดทิศทางที่ชัดเจน ตลอดจน
กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องในชุมชน 

7) การวางแผนและก าหนดแนวทางชุมชนสัมพันธ์ วางกรอบการด านินงานโครงการชุมชนสัมพันธ์ทั้งใน
ระยะสั้น ระยะยาว รูปแบบ สื่อ เครื่องมือ กิจกรรมในการด าเนินงาน 
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8) การสร้างความสัมพันธ์ การแสวงหาความร่วมมือและการสนับสนุนจากชุมชน การสร้างบรรยากาศ
การมีส่วนร่วมและความรู้สึกที่ดี เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน 

9) การสร้างความต่อเนื่อง การขับเคลื่อนโครงการ การสร้างและบริหารการมีส่วนร่วม 
10) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังจากสิ้นสุดการด าเนินงาน เพราะใน

แต่ละข้ันตอนมีความส าคัญต่อการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

ส่วนการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม GPSC ได้จัดท าแผนงานและด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในภาพรวม (Corporate CSR) 
นอกจากนี้ GPSC ยังด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับเครือไทยออยล์ในพื้นที่ศรีราชา จ.ชลบุรี และ
ร่วมกับกลุ่มปตท. ระยอง ในพื้นที่มาบตาพุด จ.ระยอง โดยมีภารกิจและงบประมาณในการสนับสนุนร่วมกันตาม
สัดส่วนที่ได้ตกลงไว้ 

ส าหรับกลยุทธ์ในการสร้างสรรค์กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ นั้นอยู่บนหลักการ
ส าคัญ 3 ประการ คือ 

1) Relevance: เป็นกิจกรรมที่เช่ือมโยงกับภารกิจองค์กรและเกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ  
2) Expertise: เป็นการใช้ความเช่ียวชาญ ทักษะและสมรรถนะหลักขององค์กร เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และ

ต่อยอดไปสู่การพัฒนาชุมชน  
3) Social Needs: ค านึงถึงความต้องการและความคาดหวังของชุมชนและสังคม  

 
  นอกเหนือจากแนวทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและกลุ่มปตท.แล้ว บริษัทฯ ยังยึดถือและ
ป ฎิบั ติ ตามแนวทางที่ เป็นมาตรฐานสากล เ ช่น  Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI) และ  UN 
Sustainable Development Goals (SDG) ซึ่งก าหนดให้บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายเพื่อลดสัดส่วนการบริจาคเพ่ือการ
กุศล (Charitable Donations)  ไม่ ให้ เกิน 30% และเพิ่มสัดส่วนการลงทุนเพ่ือสังคม  (Community 
Investment) และโครงการในเชิงพาณิชย์ (Community Investment and Commercial Initiatives) 
เช่น วิสาหกิจชุมชน (Social Enterprise : SE) หรือโครงการที่เป็นการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value 
: CSV) ให้มากขึ้น  
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ภาพที่ 3 กรอบการท างานด้าน CSR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2  ตัวอย่างกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ GPSC 
GPSC ไดด้ าเนินการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนตามแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในระดับ

สากล (ได้แก่ GRI, DJSI, SDGs และ ISO 26000) และในระดับประเทศ (ได้แก่ CSR-DIW, Green Industry และ 

Eco-Factory) ตามที่ได้กล่าวไปแล้ว ซึ่งแนวปฏิบัติเหล่านี้ส่วนใหญ่มีความคล้ายคลึงกัน แต่อาจจะมีรายละเอียด

ปลีกย่อยที่แตกต่างกันออกไป (สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเหล่าน้ีได้ในภาคผนวก 2) 

และใช้เป็นกรอบในการวางแผนการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Action Plan) ของ GPSC ทั้ง

ในและนอกพื้นที่ โดยกิจกรรม CSR ของ GPSC แบ่งออกเป็น 7 ด้านหลักๆ ดังนี้ 

ตารางที่ 3: ตัวอย่างกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ GPSC 

โครงการ ลักษณะโครงการ ตัวอย่างโครงการ 

1. การศึกษา  พัฒนาหลักสูตร 
 ทุนการศึกษา 
 ค่ายเยาวชน 
 สนับสนุนความคดิสร้างสรรค์และ

นวัตกรรม 

 โครงการหมอไฟฟ้า 
 โครงการทุนการศึกษาระดบัปริญญา

ตรี 
 โครงการ English on-Screen 
 โรงเรียน New Normal 
 โครงการ Young Social Innovator 

(YSI)* 
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โครงการ ลักษณะโครงการ ตัวอย่างโครงการ 

2. สิ่งแวดลอ้ม  การส่งเสริมความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

 การจดัการทรัพยากรน ้า / ทรัพยาการ
ทางทะเลและชายฝัง่ 

 การจดัการสิ่งแวดลอ้ม / ขยะชุมชน 
 พื้นที่สีเขียว 

 โครงการปลูกป่าเขาห้วยมะหาด 
 โครงการปล่อยพันธุ์สตัว์น้ า 
 โครงการสร้างฝายชะลอน้ า 
 โครงการปะการังเทยีม 
 โครงการธนาคารขยะ 
 โครงการ Zero Waste Village* 

3. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต  สร้างองค์ความรู้ 
 ส่งเสริมชุมชนด ารงชีวิตในวิถีพอเพยีง 
 การจดัการทรัพยากรอย่างยัง่ยืน 
 ส่งเสริมสขุภาพ/ความปลอดภัย 

 โครงการวิสาหกิจชุมชน 
 โครงการธนาคารปูม้า/ ไข่หมึก 
 สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย ์
 แผนฉุกเฉินชุมชน 
 โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทติย์และปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ให้กับโรงเรียนและหน่วยงานด้าน
สาธารณสุข โดยเฉพาะในพื้นทีท่ีย่งัไม่
มีไฟฟ้าใช้* 

4. ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

 การรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ความเช่ือ จิตวญิญาณของทอ้งถิ่น 

 ส่งเสริมความสามคัค ีการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชน 

 กิจกรรมสงกรานต ์
 ประเพณีบุญกลางทุง่ / เผาข้าวหลาม 

5. การสร้างความสัมพันธ์ท่ีด ี  การให้ข้อมูล การสร้างความเข้าใจตอ่
ธุรกิจ 

 การบริหารประเด็น 

 กิจกรรมเคยีงบ่าเคียงไหล่ 
 กิจกรรมพบปะชุมชนยามเย็น 
 กิจกรรมเปดิบ้าน เยีย่มชมโรงงาน 

6. การตรวจประเมินตาม
มาตรฐานด้านสิง่แวดลอ้ม 

 เพื่อร่วมในการน าเสนอกิจกรรมเพือ่
สังคมทีเ่ก่ียวข้องกับการตรวจประเมิน
ตามเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ  

 EIA monitoring 
 Eco-Factory 
 ธงขาวดาวเขยีว 

7. ความร่วมมือกับองค์กร/
หน่วยงานอื่นๆ 

 การสร้างความร่วมมือเพือ่ขยายผลการ
พัฒนาสงัคมให้เกิดประโยชน์ในวง
กว้าง 

 กิจกรรมเพือ่สงัคมในกลุ่มปตท. 
 สมาคมเพือ่นชุมชน 
 กลุ่มนักประชาสัมพันธ์นิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพดุ 

*เป็นโครงการระดับประเทศ (Corporate CSR) และส่วนใหญ่จะอยู่นอกพื้นที่ด าเนินธุรกิจของ GPSC 
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4.3  ความถ่ีในการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 
งานด้านชุมชนสัมพันธ์เป็นงานที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนและมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการอยู่ร่วมกันกับ

ชุมชนอย่างยั่งยืน ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการพบปะและสานเสวนากับชุมชนอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดเพื่อรับทราบ

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งข้อร้องเรียนต่างๆ ที่อาจเกิดจากการด าเนินงานของบริษัทฯ และเพื่อให้ข้อมูลที่

ชุมชนจ าเป็นต้องรับทราบเพื่อความโปร่งใส โดยมีความถ่ีในการด าเนินกิจกรรม ดังนี ้

ตารางที่ 4: ความถ่ีในการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 
 

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ ์ ความถี่ในการ
ด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย 

1 การประชุมคณะกรรมการไตรภาคี รายไตรมาส หน่วยงานราชการ , หน่วยงานเอกชน, 
ชุมชนท้องถิ่น 

2 การประชุมคณะกรรมการโครงการธงขาว
ดาวเขียว 

ทุกๆ 6 เดือน หน่วยงานราชการ , หน่วยงานเอกชน, 
ชุมชนท้องถิ่น 

3 การประชุมคณะกรรมการตรวจตดิตาม
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (EIA Monitoring) 

รายปี หน่วยงานราชการ 

4 การพบปะเยีย่มเยือนชุมชน* รายสัปดาห์ องค์กรพัฒนาเอกชน, ชุมชนท้องถิ่น 
5 กิจกรรมเปดิบ้าน (Open House) อย่างน้อย ปีละ 1 คร้ัง กลุ่มภาคี, พันธมิตร, หน่วยงานเอกชน 
6 การเยี่ยมชมโรงงาน ต่อเน่ืองตลอดปี ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
7 การรับฟังความคดิเห็น (Public Hearing) กรณีขยายธุรกิจ ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
8 วารสารใจเดยีวกัน รายไตรมาส ชุมชนท้องถิ่น 
9 การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทอ้งถิ่น ตามโอกาส สื่อมวลชน 
10 เว็บไซต ์ ต่อเน่ือง ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
11 โทรศัพท์ อีเมล ์ ตามโอกาส ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
12 การรับเร่ืองร้องเรียน ตามโอกาส ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

*ดูแนวทางการปฎิบัติงานในการพบปะชุมชน/หน่วยงานรัฐ/เอกชนในภาคผนวก 3 

4.4 ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน 

GPSC มีช่องทางหรือกระบวนการในการรับข้อร้องเรียนที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ

ภายนอกองค์กรสามารถส่งข้อร้องเรียนเข้ามาได้ตลอดเวลา ดังนี้ 

1) กระบวนการรายงานทางด้านจริยธรรม พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร สามารถใช้เป็น
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ช่องทางในการยื่นเรื่องร้องเรียน กรณีพบความไม่เป็นธรรมหรือความไม่ถูกต้องทางจริยธรรมของบุคลากร 
โดย GPSC มีนโยบายการรับเรื่องร้อง เรียนและการให้ความคุ้มครอง (Whistleblowing and 
Complaints Handling Policy) รวมทั้งช่องทางส าหรับแจ้งเบาะแสการทุจริตบนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่ง
พนักงานและบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงได้  

2) Email: corporate@gpscgroup.com และ โทรศัพท์ +662 140 4600 ชุมชนหรือบุคคลภายนอก
สามารถร้องเรียนมายังบริษัทได้ทั้งทางโทรศัพท์หรืออีเมล์ที่ระบุไว้ในเอกสารแนะน าองค์กร วารสาร หรือ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท  

ภาพที่ 4 ช่องทางการรบัเรื่องร้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:corporate@gpscgroup.com%20และ
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ภาพที่ 5 ข้ันตอนการรับเรื่องร้องเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผู้แจ้งเหตพุบเห็นหรือได้รับผลกระทบ 

เบอร์โทรศพัท์ : 02-140 4600 

Email: corporate@gpscgroup.com 

ผู้ รับเร่ืองร้องเรียนรับแจ้งข้อร้องเรียนและกรอกแบบฟอร์ม 

ฝ่ายประชาสมัพนัธ์/ฝ่ายที่เก่ียวข้อง ท าการคดักรองเร่ืองร้องเรียน   
และสง่ต่อให้กบัผู้ รับผิดชอบด าเนินการ  

(เร่ืองฉกุเฉินด าเนินการทนัที/เร่ืองทั่วไปภายใน 1 วนั) 

ผู้ รับผิดชอบตรวจสอบสาเหตเุบือ้งต้น ภายใน 2 วนั และให้ผู้ ร้องเรียนลงชื่อไว้เป็นหลกัฐาน (ถ้ามี) 

สง่เร่ืองคืนผู้แจ้ง 
พร้อมทัง้อธิบายเหตผุล 

ไม่ใช่ 
ประชมุเพื่อหาสาเหต ุรวมทัง้ก าหนดแนวทาง 
ในการแก้ไขและมอบหมายผู้ รับผิดชอบ  

(ภายใน 2 วนั) 

ใช ่

ตดัสนิใจได้ 

ผู้ รับผิดชอบด าเนินการแก้ไขทนัที  
(ในกรณีที่ต้องใช้เวลาในการแก้ไข ต้องแจ้ง

ความก้าวหน้าของแผนงานแก้ไขแก่ผู้ ร้องเรียนทราบ
เป็นระยะๆ จนกว่าจะด าเนินการเสร็จสิน้) 

ตดัสนิใจไม่ได้ 

อนมุตัิ 

รายงานผลการแก้ไขเร่ืองร้องเรียนให้ผู้แจ้งและ 
ฝ่ายบริหารทราบภายหลงัการแก้ไข ภายใน 3 วนั 

ยอมรับ 

ผู้ รับผิดชอบรวบรวมข้อมลูการแก้ไข  
และบนัทกึรายเดือน (ภายในวนัที่ 7 ของทกุ

เดือน) 

เร่ืองทัว่ไป 

เร่ืองฉกุเฉิน 

ประชมุเพื่อก าหนดแนวทางในการป้องกนั 

การเกิดซ า้ (ภายใน 2 วนั) 

แจ้งผู้ ร้องเรียนรับทราบแก้ไข  
(เป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือแล้วแต่กรณี) ภายใน 1 วนั 

สง่แผนงานให้ฝ่ายบริหาร
พิจารณาความเห็นอนมุตัิ ภายใน 

10 วนั 
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4.5 คุณสมบัติของพนักงานกิจการเพื่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ 
1) มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต 
2) มีความเสียสละ อุทิศเวลาเพื่อความส าเร็จของงาน 
3) มีความสุภาพ อ่อนน้อม 
4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้าหาคนง่าย 
5) มีความสามารถในการสื่อสาร พูดคุยกับผู้อื่น 
6) ชอบท ากิจกรรม รักงานบริการ 
7) มีไหวพริบ มีความสามารถในการวิเคราะห์ สรุปประเด็น และแก้ไขปัญหา 

ส าหรับแนวทางที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติเมือ่ท างานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมและชุมชนสัมพันธ์ 
มีดังต่อไปนี ้

ตารางที่ 5: แนวทางในการปฏิบัติงานด้านความรบัผิดชอบตอ่สังคมและชุมชนสมัพันธ์ 

สิ่งที่ควรปฏิบตัิ (DO) สิ่งที่ไม่ควรปฏิบตัิ (Don’t) 
 การมีสัมมาคารวะ การออ่นน้อมถ่อมตน การแสดง

ความเคารพตอ่คนในชุมชนตามความเหมาะสม 
 การท าให้ชุมชนรู้สึกว่าไร้ความสามารถ 

 ตั้งใจฟงั  การโต้เถยีง หรือโต้แยง้ 
 พยายามมองในมุมมองของผูอ้ื่น  การประพฤติในเชิงชู้สาว ผดิศีลธรรม จารีตประเพณี 
 มีความอดทน  อบายมุขทุกประเภท ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 
 ถามค าถามและอธิบายอย่างชัดเจน  การเล่น Social media ในขณะพบปะชุมชน 
 ค านึงถงึเช้ือชาติ, สญัชาติ , ศาสนา , ประสบการณ์ 

ฯลฯ 
 การนัดหมาย หรือพบชุมชนในยามวิกาล (ยกเว้นกรณี

จ าเป็น) 
 การแตง่กาย ตอ้งมีความสุภาพ เหมาะสม ถูกตอ้ง

ตามกาลเทศะ 
 การรับปากในสิ่งที่ท าไม่ได้ หรือนอกเหนืออ านาจ

ตัดสินใจ 
  การให้ค ามั่นสัญญาวา่จะให้ทรัพย์สินเป็นการตอบแทน 
  การพูดพาดพิงถึงบคุคลที่สาม 
  น าข้อมูลความลบัของบริษัทไปเปิดเผยหากยังไม่ได้รับ

อนุญาต 
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4.6 การติดตามและประเมินผล 

ในการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อสังคม จะต้องมีการท ารายงานสรุป การ
ติดตามและประเมินผลเป็นระยะๆ เพื่อดูความก้าวหน้าของโครงการหรือกิจกรรม และประเมินได้ว่าบรรลุตาม
เป้าประสงค์ที่ต้องการหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ GPSC พยายามที่จะน าเครื่องมือในการประเมินผลตอบแทนทางสังคม
จากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI) มาใช้เพื่อประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนเท่าที่จะ
สามารถท าได้ นอกเหนือจากการประเมินผลในรูปแบบอื่นๆ รวมถึงการส ารวจความพึงพอใจของชุมชนต่อการ
ด าเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทโดยให้องค์กรภายนอกเป็น
ผู้ด าเนินการเพื่อความเที่ยงตรงและโปร่งใส 

นอกจากนี้ ยังมีการตั้งเป้าหมายในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและรายงานผลตามกรอบ
การรายงานของ GRI และ DJSI  ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลของการรายงานผลการด าเนินงานด้านความยั่งยืนที่ได้
กล่าวไปแล้วอีกด้วย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ทรัพยากร/

ต้นทุน 
ปัจจัยน าเข้า 

ประสิทธิผลต่อการใช้จ่าย 

กระบวนการ/

กิจกรรม 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 



 

คู่มือการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ ปี 2564-2566 หน้า 20 

4.7  การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) 
1) การแบ่งปันประสบการณ์การท างานของทีม 

เนื่องจากความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ ลักษณะโครงการหรือกิจกรรม ท าให้
ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสได้รับประสบการณ์และบทเรียนที่แตกต่างกัน การพัฒนาทีมงานจึงจ าเป็นต้องมีการแบ่งปัน
ประสบการณ์เพื่อน ามาวิเคราะห์หาแนวทางการด าเนินงานที่เหมาะสม ทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และศักยภาพ
ให้แก่ทีมงาน โดยการแบ่งปันประสบการณ์นั้นจะใช้วิธีการต่างๆ อาทิ  

 การประชุมภายในทีม  
 ค าแนะน าส่วนบุคคล  
 การมอบหมายให้รับผิดชอบงานที่ไม่เคยท าแต่มีพี่เลี้ยง  
 การท ารายงานการลงพื้นที่ การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานทุกๆ 3-6 เดือน และการสรุปผล

การด าเนินงานในรอบปีว่าสิ่งที่ท าไปนั้นตอบโจทย์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่ากับงบประมาณที่ลง
ไปหรือไม่ ฯลฯ  

2) การฝึกอบรม 
การฝึกอบรมมีความส าคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้านชุมชนสัมพันธ์ ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจัยแห่งความ

ความส าเร็จของโครงการคือ การมีเจ้าหน้าที่ CSR ที่มีความเช่ือมั่นในความส าเร็จ มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและ
ความเช่ียวชาญในงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในทางปฏิบัติ รวมทั้งมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการท างานร่วมกับ
ชุมชน ดังนั้น การฝึกอบรมของบริษัทฯ ประกอบด้วย 

 การสร้างความเช่ือมั่นว่าแนวทางการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถน าไปใช้ได้จริง 
 การให้ความรู้และความเช่ียวชาญในการท างานร่วมกับชุมชน 
 การสร้างทัศนคติที่เหมาะสมต่องานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
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ภาคผนวก 

ภาคผนวก 1 

แนวคิดเก่ียวกับการจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืน 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืน ซึ่งเป็นที่รู้จักและมีการ

น ามาใช้อ้างอิงบ่อยๆ ได้แก่  

1. Corporate Social Responsibility: CSR 

1.1 ความหมาย 

World Bank ระบุว่า การให้ค านิยามที่มักจะได้รับการอ้างถึงคือการนิยามของ World Business 

Council Sustainable Development : WBCSD ที่ ว่า CSR คือ ความมุ่ งมั่นขององค์การธุรกิจที่จะพัฒนา 

เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยดูแลบุคลากรขององค์การ รวมไปถึงครอบครัวของบุคลากร ตลอดจนชุมชนและสังคม 

โดยมุ่งที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเหล่าน้ีให้ดีข้ึน สถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยและรณรงค์ในเรื่อง CSR 

ก็นิยามค าว่า CSR เป็นภาษาไทยว่า “บรรษัทบริบาล” หมายถึง การก ากับกิจการให้เจริญรุดหน้าอย่างมี 

ประสิทธิภาพด้วยเงื่อนไขความถูกต้อง โปร่งใส การมีจริยธรรมที่ดี โดยมุ่งค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในกิจการและ 

สังคมโดยรวม 

ความรับผิดชอบของกิจการที่มีต่อสังคมนี้ ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเอกชนเท่านั้น ยังรวมความ 

เกี่ยวข้องกับภาครัฐและประชาสังคม โดยทั่วไปจะให้ความส าคัญต่อปัญหาความยากจน การขาดแคลนโอกาส การ

ไม่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการอยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม  

1.2 การรณรงค์และการสร้างมาตรการ 

แนวคิดว่าด้วย ความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR มีการใช้มาก่อนคริสต์ทศวรรษ 1960s จะเห็นได้จาก 

การใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดของบางผลิตภัณฑ์ เช่น Body Shop, Ben & Jerry’s และ Patagonia แนวคิดน้ี 

เป็นที่รู้จักแพร่หลายกว้างขวางมากข้ึน ในช่วงการย่างเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ด้านหนึ่ง เป็นเพราะการประกาศใช้ The 

United Nations Global Compact หรือที่ เรียกกันโดยย่อว่า UN Global Compact เมื่อวันที่  26 มกราคม 

2000 ขององค์การสหประชาชาติ โดยมีหลักการเบื้องต้น ให้บรรษัทข้ามชาติและกิจการลงทุนต่างๆ จะต้อง 

ค านึงถึงหลัก 4 ประการ คือ (1) การเคารพสิทธิแรงงาน (2) สิทธิมนุษยชน (3) การค านึงถึงผลกระทบต่อ 
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สิ่งแวดล้อม (สภาวะการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศของโลก) และ (4) การต่อต้านการคอร์รัปช่ัน ต่อมา UN 

Global Compact ได้ขยายหลักการ 4 เรื่องนี้ให้เป็นแนวปฏิบัติ 10 ประการ แต่ก็ยังอยู่ในกรอบของหลักเบื้องต้น

ทั้ง 4 เรื่องข้างต้น อีกด้านหนึ่ง เป็นผลมาจากการท างานแบบเครือข่ายระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ  ที่ให้ความส าคัญกบั 

การท างานแบบใหม่ของยุคโลกาภิวัตน์ โดยที่เครือข่ายเหล่าน้ันได้น าเอาแนวคิดว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมไป

ใช้ในการจัดตั้งองค์กรเพื่อการรณรงค์โดยตรง ส่วนหนึ่ง เช่น การจัดท าแนวปฏิบัติมาตรฐานที่เกี่ยวกับ CSR เช่น 

ISO 26000 และแนวทางปฏิบัติส าหรับการท างานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย SR การจัดท ารายงานผลประกอบการเพือ่

สังคม (CSR Report or Sustainability Report) เป็นต้น อนึ่งปัจจุบัน การชักชวนร่วมการด าเนินงานตาม 

Sustainable Development Goals : SDGs ซึ่ งก าหนดไว้ เป็น Agenda 2030 ของ UN ก็ ถือได้ ว่ามีความ

เกี่ยวข้องกับงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  

1.3 แนวคิดและทฤษฎี 

การศึกษาเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมในทางสังคมศาสตร์และการบริหารจัดการนั้น มีกรอบความ 

เกี่ยวข้องและการแปรผล ซึ่งเป็นไปอย่างกว้างขวาง ในเบื้องต้นจะเกี่ยวข้องกับ Business ethics, Corporate 

citizenship, Corporate environmental management, Corporate governance, Corporate 

sustainability, Health and safety, Poverty and stakeholder theory  

Garriga & Mele (2004) จัดกลุ่มแนวคิดและทฤษฎี CSR ไว้ 4 กลุ่ม คือ  

(1) กลุ่มที่เน้นการเป็นเครื่องมือท างานขององค์กร -กลุ่มนี้จะอธิบายถึงการน าเอาแนวคิดว่าด้วย CSR ไป

ใช้ประกอบในการด าเนินธุรกิจ รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สร้างเป็นความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจ และ 

เช่ือมโยงเข้ากับแคมเปญทางการตลาด (2) กลุ่มที่เน้นความเกี่ยวข้องของบริษัทที่มีต่อการปกครองหรือร่วมจัด 

ระเบียบสังคม -กลุ่มนี้จะถือว่าเรื่องของสังคมเป็นเสมือนหนึ่งธรรมนูญที่มีอยู่ในตัวบริษัท รวมเข้ากับแนวคิดแบบ 

สัญญาประชาคม และความเป็นบริษัทในฐานะที่เป็นพลเมืองของสังคม (3) เน้นการแก้ปัญหาทางสังคม -กลุ่มนี้ จะ

ให้ความส าคัญต่อความรับผิดชอบต่อกรณีหรือประเด็นเชิงลบ รับผิดชอบต่อสาธารณะ และบริหารจัดการผู้มีส่วน

ได้เสีย (4) เน้นจริยธรรม -กลุ่มนี้ จะยึดถือเอาเรื่องจริยธรรมเป็นพื้นฐานของการบริหารผู้มีส่วนได้เสีย โยงเข้ากับ

เรื่องสิทธิต่างๆ เรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเรื่องของการรับผิดชอบต่อสินค้าหรือบริการสาธารณะ  

นอกจากการแบ่งกลุ่มข้างต้นแล้ว ยังมีการแบ่งแบบอื่นๆ อีก เช่น (1) แบบส านักอาสาสมัคร -CSR คือ 

กิจการที่เอกชนอาสาสมัครไปด าเนินการเพื่อร่วมจัดการแก้ไขปัญหาของสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่งานตาม

กฎหมายบังคับ (2) แบบด าเนินงานตามกรอบความรับผิดชอบโดยพื้นฐานของความรับผิดชอบของธุรกิจและก าไร 
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โดยยึดตามหลักของการใช้ทรัพยากร (ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม) ตามกฎหมายที่บังคับ ใช้ในแต่ละประเทศ หรือ

การจัดแบ่งตามระยะเวลาของวิวัฒนาการของ CSR เป็น 2 ระยะ คือ (1) CSR 1.0 เป็นการท างาน เพื่อสังคมแบบ

เอกชนบริจาคเพื่อสาธารณกุศล ตั้งอยู่บนความเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (แบบตั้งรับ) ค านึงถึง

ภาพลักษณ์องค์กรเป็นหลัก (Image -driven) เจาะจงเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้อง ท าให้ได้ตามมาตรฐานเป็นพื้นฐาน 

ท าแบบเหลือเป็นส่วนเหลื่อมแล้วเผื่อให้กับสังคม (2) CSR 2.0 คือ ท างานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

มากกว่าเกณฑ์ก าหนด แบบยืนอยู่บนฐานงานรางวัลเป็นพื้นฐานมากกว่าจะท างาน แบบป้องกัน แบบจัดการความ

เสี่ยง เน้นงานบ ารุงรักษามาตรฐานองค์กรแทนการท างานเพื่อภาพลักษณ์องค์กร นับรวมเอาภาคส่วนอื่นมารวม

เป็นงานแทนการเจาะจงความเกี่ยวข้อง แปรความสามารถให้เป็นพลังขยายออกไป  

1.4 การอธิบายผลผลิตและผลลัพธ์  

ในภาครัฐของไทย มีการรณรงค์เพื่อสรา้งความรบัผดิชอบต่อสังคมทั้งในกิจการเอกชนและรฐัวิสาหกิจ เช่น 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม รณรงค์เรื่อง CSR DIW เพื่อชักชวนให้โรงงานจัดท างานตามกระบวนการ ตามความ

รับผิดชอบต่อสังคมชุมชน กรมทรัพยากรพื้นฐานและการเหมืองแร่ รณรงค์เรื่อง CSR -DPIM มีการจัดตั้งเป็น

เครือข่ายและมีการมอบรางวัลประจ าปี ซึ่งจะมีเกณฑ์ว่าด้วยการด าเนินงานที่ควรแสดงความรับผิดชอบในมิติต่าง 

ๆ ที่ เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม พร้อมกันนั้น รัฐบาลก็ได้ลงนามรั บเอางาน 

มาตรฐานสากลว่าด้วย ISO 26000 มาใช้เป็นแนวปฏิบัติทั่วไปโดยเฉพาะในการท างานขององค์กรภาคเอกชน และ

ภาครัฐ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐวิสาหกิจ) มีการรณรงค์เพื่อสร้างความรู้ ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมร่วมกัน เช่น 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทจดทะเบียน -ที่แนะน าให้บริษัทจดทะเบียนจัดท ารายงาน ความ

ยั่งยืนเปิดเผยต่อสาธารณะควบคู่กับรายงานผลประกอบการ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือนักธุรกิจ ในประเทศ 

เช่น Thailand Business Council for Sustainable Development : TBCSD การสร้างเครือข่าย ระหว่าง

ประเทศ เช่น CSR ASEAN เป็นต้น ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานให้เป็นเกณฑ์ ข้อบ่งช้ีต่างๆ ที่ เกี่ยวกับการ

จัดการสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม  

นอกจากนั้น กระทรวงอุตสาหกรรม ยังมีการมีการรณรงค์แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในเกณฑ์หรือ 

งานมาตรฐานอื่น ๆ อีก อาทิ Green Factory และ Eco-Factory ซึ่งเน้นหนักไปยังการจัดการงานสิ่งแวดล้อมของ 

โรงงาน  

2. Triple Bottom Line 

2.1 ความหมาย  
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สฤณี อาชวานันทกุล (http://www.salforest.com/glossary/triple-bottom-line) ให้ความหมาย ค า

ว่า Triple Bottom Line เป็นภาษาไทยว่า “ไตรก าไรสุทธิ” ซี่งเป็นเรื่องของการวัดเป้าหมายความส าเร็จ และ

คุณค่าขององค์กรในด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม เพิ่มเติมจากการให้ความส าคัญต่อก าไร 

(Profit) ตามผลประกอบการของธุรกิจ โดยให้ความสนใจเรื่องของคน (People) และสิ่งแวดล้อม -โลก (Planet) 

ซึ่งเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากข้ึน  

2.2 การรณรงค์และการสร้างมาตรการ 

ล าดับ ลักษณะกจิการ รายการที่ควรพัฒนาเป็นตัวบ่งชีถ้ึงความรับผดิชอบ 

1  กิจการแบบสง่ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดลอ้มสงูและสร้าง 
ผลตอบแทนแบบลดลง 
(locusts)  

ความเสยีหายที่เกิดขึ้นกับธรรมชาต ิคน สงัคม และเศรษฐกิจ  
อัตราของการไม่พฒันาที่เกิดขึ้นในพื้นที่/ ภูมิภาค  
แบบของธุรกิจที่แสดงความไม่ยั่งยืนในระยะยาว  

ช่วงเวลาที่ไม่อาจจะคาดการณ์ไดจ้ากความเสียหายจะยุต ิ 
ความโน้มเอียงทีจ่ะสง่ผลตอ่ระบบสังคม ระบบแวดลอ้มและเศรษฐกิจ  

การไม่สามารถประเมินผลกระทบเชิงลบทีจ่ะเกิดขึ้น  
2  กิจการแบบสง่ผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดลอ้มต่ าและมี
ผลตอบแทนแบบลดลง 
(Caterpillars)  

ส่งผลเสียหายไปทั่วในระดับชุมชน  
แสดงผลของการด าเนินธุรกิจแบบมุ่งเน้นตามหน้าที่  

อัตราความเสียหายจะขึ้นอยู่กับการสามารถจดัการก ากับ  
ธุรกิจประเภทน้ีจะไม่ยัง่ยืนหากประชากรของโลกเพิ่มขึ้น 7-10 
พันล้านคน  

สามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่กิจการแบบยัง่ยืนได ้ 
ริเร่ิมแบบบุกเบิกแบบยัง่ยืนได ้ 

3  กิจการแบบสง่ผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดลอ้มต่ า แต่สร้าง 
ผลตอบแทนสูง (Butterflies)  

ปรับตัวจากความยั่งยืนของธุรกิจในระดับเล็ก ๆ และขยายขนาดขึ้นไป  

ยึดม่ันในวาระของ CSR + SD  
แยกตวัออกมาจากธุรกิจประเภท Locusts and Caterpillars  

สร้างงานแบบเครือขา่ย  
สู้กับกิจกรรมทีจ่ะน าไปสู่การถดถอย  
สร้างความสามารถใหม่ๆ ทีจ่ะเปลีย่นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของ
ผู้บริโภค  
ค านึงถงึการสะทอ้นกลับของสงัคม  

4  กิจการแบบสง่ผลกระทบต่อ สร้างความสามารถใหม่ๆ ทีจ่ะเปลีย่นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของ
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ล าดับ ลักษณะกจิการ รายการที่ควรพัฒนาเป็นตัวบ่งชีถ้ึงความรับผดิชอบ 
สิ่งแวดลอ้มสงู แต่สร้าง 
ผลตอบแทนสูง (Honeybees)  

ผู้บริโภค  

ค านึงถงึการสะทอ้นกลับของสงัคม  

มีกลยุทธ์จัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ 
ความสามารถของความยัง่ยืนจะขึ้นอยู่กับการยกระดับ  
วิวัฒนาการของการอยู่ร่วมกับสงัคมจะเป็นหุ้นส่วนแบบคอ่ยเป็นค่อย
ไปตามกระบวนการทางสังคม  

การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ คน สังคม สถาบันและทุนทาง
วัฒนธรรม เป็นไปแบบยั่งยืน  
สรุปบทเรียนมาจากความล้มเหลวของตัวแบบทัง้ Locusts, 
Caterpillars and Butterflies  

2.3 แนวคิดและทฤษฎี 

Triple Bottom Line เป็นแนวคิดที่ John Elkington ได้น าเสนอต่อสาธารณะในหนังสือเรื่อง Cannibals 

with forks : the triple bottom line of 21st century business เมื่อปี 1997 โดยเขาเห็นว่า การอธิบายเรื่อง

ของการพัฒนาอย่างยั่ งยืนที่มี การค านึงเศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อม และสังคมที่กล่าวถึงใน Sustainable 

Development ที่เขียนไว้โดย Brundtland Commission เมื่อปี 1987 นั้น เป็นนามธรรมที่กว้างเกินไปไม่อาจที่

จะเกิดข้ึนเป็นจริงได้ Elkington จึงสร้าง “กรอบ” (Frame) และมาตรการช้ีวัดเพื่อแสดงเป็นผลข้ันต่ าที่องค์กร

นั้นๆ ควรจะได้ถือปฏิบัติโดยเน้นไปยังการจัดการก าไร (Profit) การจัดการผลกระทบที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อม 

(Planet) และการสนับสนุนต่อคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม (People) โดยให้องค์กรนั้นๆ จัดท าเป็นแผนงาน 

มาตรการและแสดงผลลัพธ์ต่อเรื่องทั้งสาม 

Triple bottom line จะมุ่งเน้นไปยังการอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะน าไปสู่การจัดการเพื่อความ 

ยั่งยืนในมิติต่างๆ 7 เรื่องด้วยกัน ประกอบด้วย (1) Markets (2) Values (3) Transparency (4) Life -circle 

Technology (5) Partnerships (6) Time และ (7) Corporate Governance ทั้งนี้ ก็เพราะว่า ในศตวรรษที่ 21 

พื้นที่ทางการตลาดจะให้ความสนใจต่อการจัดการเพื่อความยั่งยืน -แบบการเปลี่ยนผ่านทางสังคม (ไม่หวน 

ย้อนกลับไปแบบไปยอมรับการท าลาย หรือไปยอมรับในความการพัฒนาแบบไม่ยั่งยืน เปรียบเสมือนการเปลี่ยน 

ผ่านของ Thixotropic) เรื่องของคุณค่า -คุณค่าทางสังคมและความเป็นมนุษย์จะได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง 

เป็นสากล ความโปร่งใส -จะเป็นตัวเร่งการขับเคลื่อนที่ส าคัญและจะเป็นพลังที่จะขยายตัวไปสู่เป็นความโปร่งใส 
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ระหว่างประเทศ ประเด็นความโปร่งใสที่เป็นเรื่องสากลนี้ จะเหมือนกับการใส่ใจต่อความส าคัญต่างๆ ของการ  

ด าเนินธุรกิจจะเป็นที่รับรู้โดยทั่วไป ไม่มีใครจะควบคุมไว้เป็นการเฉพาะ วงจรอายุของเทคโนโลยี -TBL ของกิจการ

ต่างๆ จะเกี่ยวข้องกับ Triple bottom line ไปตามลักษณะห่วงโซ่ของกิจการไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมหรือ

เกษตรกรรม รวมทั้งการใช้งาน การเป็นหุ้นส่วน -รูปแบบใหม่ของการร่วมมือจะเป็นไปทั้งแบบระหว่างบริษัทและ

บริษัทกับองค์กรแบบอื่น (รัฐ/ เอ็นจีโอ) เวลา -การให้ส าคัญต่อเวลาจะเปลี่ยนไปจากเดิมที่เน้นการจัดการเวลา

ปัจจุบัน (เน้นกว้าง/ครอบคลุมให้มาก) เป็นการค านึงถึงระยะไกล บรรษัทภิบาล -แต่ก่อนเรื่องความร่วมรับผิดชอบ

ต่อสังคมส่วนรวมไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท แต่ต่อจากนี้ทุกเรื่องจะเกี่ยวข้องกับเราตามมิติของความเกี่ยวข้องของที่ตั้ง

และ Supply chains 

2.4 การอธิบายผลผลิตและผลลัพธ์  

Triple Bottom Line เป็นแนวทางการรณรงค์ที่มุ่งจะสร้างเครื่องมือเพื่อเป็นกรอบก าหนดงานในข้ันต่ าที่

บริษัทต่างๆ ควรจะถือปฏิบัติเป็นเบื้องต้น เพื่อใช้เป็นกรอบการด าเนินงาน การสร้างผลสัมฤทธ์ิที่สามารถอธิบายได้

ทั้งส่วนที่เป็นผลผลิตและผลลัพธ์ของการด าเนินงาน  

3. วิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise: SE)  

3.1 ความหมาย 

วิสาหกิจเพื่อสังคม หมายถึง การประกอบการวิสาหกิจหรือธุรกิจเพื่อร่วมจัดการปัญหาเศรษฐกิจและ 

สังคมที่ไม่เคยได้รับการจัดการแก้ไขอย่างเป็นระบบมาก่อน อันเป็นนัยส าคัญที่แสดงถึงผลเชิงบวกของการ 

เปลี่ยนแปลงทางสังคม ค าว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมนี้ ใช้แทนภาษาอังกฤษที่ว่า Social Enterprise ซึ่งเป็นค าที่มี 

นักวิชาการให้ความหมายไว้หลากหลายและแตกต่างกันไปตามบริบทของสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของแต่ละ 

ประเทศ และทับซ้อนกับค าอื่นๆ ที่มีความหมายใกล้เ คียงกัน คือ การประกอบการเพื่อสังคม ( Social 

Entrepreneurship) และผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social Entrepreneurs) ซึ่งโดยรวมๆ แล้ว จะหมายความถึง

การจัดการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ของสังคมด้วยการจัดการของธุรกิจ  

ค าว่า “วิสาหกิจเพื่อสังคม” เป็นค าที่มีความเหลื่อมกับค าว่า Social Entrepreneurship และ Social 

Entrepreneurs ที่ Bill Drayton สร้างสรรค์จากการท างานเพื่อค้นหา “นวัตกรสังคม” (Social innovators) ซึ่ง

เป็นงานที่เขาท ามาต้ังแต่ปี 1972 ในการแสวงหาลู่ทางสร้างรายได้/ ระดมทุนใหม่ให้กับองค์กรไม่แสวงหาก าไร  

3.2 การรณรงค์และการสร้างมาตรการ  
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การรณรงค์และมาตรการสนับสนุนและสง่เสรมิโดยรฐัในเรื่องวิสาหกิจเพือ่สังคมในไทย เกิดข้ึนพร้อมๆ กับ

การนิยามและการสร้างความเข้าใจ ดังนี้  

3.2.1 ส านักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (ปัจจุบันยกเลิกไปแล้ว) ได้นิยามค าว่า 

Social Enterprise เป็นภาษาไทยว่า “กิจการเพื่อสังคม” โดยหมายถึง ธุรกิจหรือกิจการที่มีจุดมุ่งหมายในการ 

แก้ไขปัญหาสังคมเหมือนเอ็นจีโอ มูลนิธิ องค์กรการกุศลต่างๆ แต่มีวิธีหาก าไร วางระบบมาร์ เก็ตติ้งได้เหมือน 

บริษัททั่วไป 

3.2.2 พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 

621) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ก าหนดนิยามค าว่า “วิสาหกิจเพื่อสังคม” หมายถึง บริษัทหรือห้าง

หุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการขายสินค้าหรือการให้บริการ โดย

มุ่งส่งเสริมการจ้างงานในท้องถ่ินที่วิสาหกิจเพื่อสังคมตั้งอยู่ หรือมีเป้าหมายในการจัดต้ังตั้งแต่แรกเริ่มในการแก้ ไข

ปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม โดยมิได้มุ่งสร้างก าไรสูงสดุต่อผู้ถือหุน้หรอืผู้เป็นหุน้ส่วน และน าผล

ก าไรไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ไปลงทุนในกิจการของตนเอง หรือใช้เพื่อประโยชน์ของเกษตรกร ผู้ยากจน คนพิการ 

ผู้ด้อยโอกาส หรือเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนรวมอื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศก าหนด  

3.2.3 คณะกรรมการกฤษฎีกา โดยคณะกรรมการพิเศษพิจารณาร่างกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจ 

เพื่อสังคม ได้ก าหนดว่า วิสาหกิจเพื่อสังคม จะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดก็ได้ ไม่จ าเป็นต้องเป็นบริษัทจ ากัด 

เท่านั้น โดยมีเงื่อนไขส าคัญ คือ ห้ามปันผลเกินกว่า 30% และ 70% ของผลก าไรต้องน าไปลงทุนซ้ าเพื่อบรรลุ 

วัตถุประสงค์เพื่อสังคมที่ระบุไว้ (ไม่ใช่ทุนสะสมหรือขยายกิจการทั่วไป) จึงจะเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับสิทธิ

พิเศษทางภาษีและการส่งเสริมต่างๆ ของรัฐ และห้ามมิให้ผู้ที่ไม่ได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายดังกล่าวใช้ค าว่า 

“วิสาหกิจเพื่อสังคม” ปัจจุบัน ร่างกฎหมายนี้อยู่ในระหว่างการน าเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่ออนุมัติใช้

บังคับเป็นกฎหมายต่อไป 

รัฐบาลของ พล อ. ประยุทธ์ จันทรโอชา ได้น าเอาแนวคิดว่าด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคม ไปใช้ประกอบในการ

ด าเนินกิจการตามนโยบายประชารัฐ โดยสนับสนุนให้เอกชนขนาดใหญ่ เช่น บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 

(มหาชน), บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) , บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ ากัด, บริษัท ไทยเบฟ 

เวอเรจ จ ากัด (มหาชน), บริษัท สหพัฒนาพิบูล จ ากัด (มหาชน), กลุ่มบริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด ฯลฯ ร่วม จัดต้ัง

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ ากัด จ านวน 76 บริษัท เพื่อร่วมจัดการแก้ไขปัญหา

เศรษฐกิจชุมชนด้านการเกษตร การแปรรูปและการท่องเที่ยว ให้มีการเข้าถึงปัจจัยการผลิต ทรัพยากร และแหล่ง
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ทุน สร้างองค์ความรู้ สร้างประโยชน์ต่อยอดจากเศรษฐกิจชุมชน บูรณาการการจัดการการตลาด และสร้างความ

ยั่งยืนในระบบเศรษฐกิจ ฯลฯ โดยบริษัทประชารัฐที่จัดต้ังข้ึน จะมีหลักการส าคัญ 5 ประการ ประกอบด้วย 

(1) มีเป้าหมายหลกัเพื่อสังคมไม่ใช่เพื่อก าไรสงูสุด 

(2) เป็นรูปแบบธุรกจิทีม่ีรายได้หลักมาจากการขายสินค้าและบริการ ไม่ใช่เงินจากรัฐหรือเงินบริจาค 

(3) มีก าไรต้องน าไปใช้ขยายผลเพื่อสังคม ไม่ใช่ปันผลเพื่อผูป้ระกอบการ  

(4) การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  

(5) มีการจดทะเบียนเป็นรูปแบบบริษัทจ ากัด  

3.3 แนวคิดและทฤษฎี  

Jacques Defourny และ Marthe Nyssens ได้ประมวลคุณลักษณะของวิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งเป็นธุรกิจ

ที่จัดการแบบมุ่งต่อการจัดการแก้ไขปัญหาสังคมเป็นหลัก (ไม่ใช่หวังแบ่งปันผลก าไรให้กับผู้ถือหุ้น) ว่าจะมีความ

แตกต่างกันไปตามการเน้นหนักของส านักคิด ซึ่งจัดได้เป็น 3 ส านัก ประกอบด้วย  

3.3.1 The Earned Income School of Thought  

เป็นส านักคิดอธิบายว่าวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นกิจการธุรกิจเกี่ยวข้องกับการสร้างรายได้และการ

จัดการแก้ไขปัญหาสังคม ส านักคิดนี้ ยังมีการแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) แบบการพาณิชย์ขององค์กรไม่แสวงหา

ก าไร (Commercial non -profit approach) หมายถึง การสร้างรายได้หรือธุรกิจขององค์กรพัฒนาเอกชน 

สมาคม และมูลนิธิ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ไม่เคยท ามาก่อน หรือท าบ้างเป็นครั้งคราว แล้วพัฒนามาเป็นกิจการที่มีความ

ต่อเนื่องเพื่อน าเอารายได้ที่ได้รับไปด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น การริเริ่มจัดตั้งร้านขายหนังสือขายของที่ระลึก

ของ Oxfam (2) แบบบริษัทเอกชนเพิ่มพันธกิจเพื่อจัดการปัญหาทางสังคม (Mission-driven business 

approach) วิสาหกิจตามแบบนี้ จะเหมือนกับหน่วยลงทุน ที่เจาะจงจะลงทุนในกิจการที่มีพันธกิจการจัดการ

ปัญหาสังคมโดยตรง (Social -purpose venture) เช่น การร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด 

(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ ากัด ของบริษัทเอกชนช้ันน าของไทย 

3.3.2 The Social Innovation School of Thought  

เป็นส านักที่เน้นให้ความส าคัญต่อความใหม่ที่เข้ามาประกอบการสร้างสรรค์เป็นสินค้าหรือ 

บริการ ซึ่งท าให้ได้เปรียบทางการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจแบบตลาด และเป็นเครื่องบ่งช้ีถึงความยั่งยืนของธุรกิจ

และการแก้ไขปัญหาของสังคม โดยที่นวัตกรรมที่ว่านี้จะเกี่ยวข้องกับความใหม่ของการผลิต ความใหม่ของปัจจัย



 

คู่มือการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ ปี 2564-2566 หน้า 29 

การผลิต ความใหม่ของการให้บริการ ความใหม่ของคุณภาพ ความใหม่ขององค์กร และความใหม่ของการตลาด 

เช่น ผลิตภัณฑ์และระบบน้ าหยดของบริษัท Driptech หากความใหม่เหล่านี้เกิดข้ึนจากการสร้างสรรค์ของ

กระบวนการทางสังคมของชุมชนด้วยแล้ว ยิ่งจะเป็นการยืนยันในความสามารถทางการแข่งขันและความได้เปรียบ

ทางธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลต่อไปยังความมั่งค่ัง มั่นคง และยั่งยืนของการจัดการแก้ไขปัญหาของสังคมนั้นๆ ตามไปด้วย 

เช่น วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ที่ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตาม

คุณภาพมาตรฐานสินค้าทั้งไทยและสากลถึง 8 มาตรฐานและสามารถขายข้าวที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรสมาชิก

ได้มากกว่าราคาตลาดทั่วไปมากถึง 25% ของราคาตลาด (ในปี พ.ศ.2560 มียอดขายมากถึง 100 ล้านบาท) 

3.3.3 The EMES Approach of Social Enterprise  

EMES เ ป็ น เ ค รื อ ข่ า ย เพื่ อก าร วิ จั ย ของยุ โ รป  ( European Research Network) (EMES 

(http://emes.net) ที่ร่วมกันค้นหาค าอธิบายที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจเพื่อสังคมทั้งทางทฤษฎีและการอธิบาย 

ความรู้ ความหลากหลายของหลักการ และวิธีการของประเทศต่างๆ ในยุโรป แล้วพบว่าแต่ละประเทศจะอธิบาย 

ความเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมในบริบทที่แตกต่างกันไป โดยมีคุณลักษณะร่วมที่เป็นการประกอบการขององค์กร 

เอกชนแบบไม่แสวงหาก าไร (Not-for-profit private organizations) ไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์เพื่อสังคมของอิตาลี 

บริษัทแบบไม่มุ่งหวังปันผลก าไรเป็นวัตถุประสงค์สูงสุดซึ่งมีอยู่ก่อนแล้ว (ในกลุ่มประเทศบิสมาร์กเกี้ยน) โดยมีมิติ

ทางเศรษฐกิจและการประกอบการ และมิติทางสังคมร่วมกัน ที่เน้นหนักแตกต่างกันไปตามความจ าเป็น ดังนี้  

3.3.3.1 มิติทางเศรษฐกิจและการประกอบการ 4 ประการ คือ  

(1) ความต่อเนื่องของกิจการการผลิตและ/ หรอืการขายบรกิาร  

(2) การด าเนินการด้วยตนเอง –อยู่ในระดับสูง 

(3) ค านึงและรับรู้ในความเสี่ยงทางเศรษฐกจิ  

(4) มีการจ้างงานต้องไม่ต่ ากว่าราคาข้ันต่ า  

3.3.2.3 มิติทางสังคม 5 ประการ คือ  

(1) ก าไรของกจิการเป็นไปเพือ่สนบัสนุนต่อสังคม 

(2) ริเริ่มโดยการรวมกลุม่ของพลเมือง 

(3) อ านาจการตัดสินใจไม่ตัง้อยูบ่นพื้นฐานของความเป็นเจ้าของทุน 

(4) การมสี่วนร่วมเป็นคุณสมบัติเบื้องต้น -ผันแปรไปตามกลุม่กิจกรรม  

(5) จ ากัดการแบ่งปันผลก าไร  
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3.4 การอธิบายผลผลิตและผลลัพธ์ 

การรายงานผลการด าเนินงานของวิสาหกิจเพื่อสังคม ในเบื้องต้นจะอธิบายตาม “ผลประกอบการ” ของ

องค์กรที่ด าเนินการ (บริษัท หรือนิติบุคคลในรูปแบบต่าง ๆ) ความส าเร็จของการประกอบการ คือ ก าไร และการ

น าเอาก าไรไปขยายผลโดยการลงทุนในการจัดการแก้ไขปัญหาทางสังคมให้ขยายวงออกไป ซึ่งย่ อมจะต้องแสดง

รายการหรือแผนงานที่จะขยายผลของการด าเนินการนั้น ๆ ประกอบด้วย การอธิบายความส าเร็จของผล

ประกอบการและการขยายผลที่จะลงทุนต่อไปนี้ จะเป็นไปตามหลักของการวัดผลลัพธ์แบบ Result-based 

evaluation (Output, Outcome, Impact, Evaluation) 

4. ธุรกิจเพ่ือสังคม (Social Business: SB) 

4.1 ความหมาย 

Muhammad Yunus (2008) ช้ี ว่ า  “ ธุรกิ จ เพื่ อสั งคม  ( Social business) เ ป็ นส่ วนหนึ่ ง ของการ 

ประกอบการเพื่อสังคม” มีความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาสังคมโดยวิธีการของการจัดการโดยธุรกิจเช่นเดียวกัน แต่

จะมีการจัดการก าไรที่เข้มข้นมากกว่าวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยที่ธุรกิจเพื่อสังคมต้องการที่จะเน้นไปยังการน าเอา 

ก าไรที่ได้จากการประกอบการไปขยายต่อการลงทุนเพื่อขยายขนาดของความสามารถในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 

และสังคม ไม่ใช่แบ่งปันผลส าหรับผู้ถือหุ้น เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นชุมชน (ถ้ามี)  

4.2 การรณรงค์และการสร้างมาตรการ  

Muhammad Yunus พัฒนาแนวคิดว่าด้วยธุรกิจเพื่อสังคมข้ึนจากประสบการณ์ความส าเร็จของการ

ด าเนินงานตามโครงการสินเช่ือรายย่อย (Microfinance) ของ Grameen Bank ที่ได้ปล่อยกู้ให้กับคนจน ที่ด้อย

โอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนทางการเงิน ด้วยการส่งเสริม ให้มีการรวมกลุ่มเพื่อการพึ่งพาตนเอง (Self-Help 

Group) และเป็นการให้กู้โดยไม่คิดดอกเบี้ย แต่ผู้กู้จะต้องส่งคืนเงินต้นให้กับธนาคารตามก าหนด เพื่อธนาคารจะได้

น าเงินต้นนั้น ไปช่วยเหลือผู้ที่มีความต้องการ/จ าเป็นในกลุ่มหรือกลุ่มอื่นต่อไป การด าเนินงานตามโครงการ

ดังกล่าวประสบความส าเร็จด้วยดี และท าให้ชุมชนที่รวมกลุ่มมีกิจการทางเศรษฐกิจของชุมชนและพึ่งตนเองได้ 

ด ารงชีวิตทางเศรษฐกิจร่วมไปกับเศรษฐกิจในชุมชน/ ท้องถ่ิน  

Yunus น าเอาความส าเร็จข้างต้น ไประดมการสนับสนุนเงินทุนจากเอกชนที่สนใจสนับสนุนการช่วยเหลือ 

ผู้ด้อยโอกาส/ คนจน เพื่อท าหน้าที่เหมือนกับ Grameen Bank ตามหลักการของ Non-loss/ Non-dividend 

และขยาย Scale ของการจัดการแก้ไขปัญหาความยากจน (รวมทั้งปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในด้านต่างๆ) ให้ 
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กว้างขวางออกไป โดยมี Yunus Foundation เป็นองค์กรประสานงาน และเรียกการร่วมด าเนินงานในกิจกรรม

สนับสนุนการจัดการเศรษฐกิจชุมชนร่วมกับเอกชนน้ีว่า “ธุรกิจเพื่อสังคม” (Social Business)  

4.3 แนวคิดและทฤษฎี  

Yunus ผู้ซึ่งเป็นผู้คิดค้นทฤษฎีนี้ เรียกเงินทุนที่น ามาร่วมด าเนินงานของเอกชนน้ีว่าเป็นการลงทุนส าหรับ

ธุรกิจเพื่อสังคม ไม่เรียกว่าเป็นเงินบริจาคเพื่อการกุศลแบบให้เปล่า (Charity) ในขณะเดียวกัน ก็ตอกย้ ากับผู้ลงทุน

ว่าจะไม่มุ่งหวังผลตอบแทนจากเงินปันผล จะมุ่งหวังผลตอบแทนเป็นความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาสังคม/ความ

ยากจนให้ขยายวงออกไปแทน Yunus เรียกรูปแบบของการจัดการนี้ว่า Social Business Type 1 Model 

ในระหว่างการพัฒนางานตาม Social Business Type 1 Model มีชุมชนบางแห่ง/ บางราย มีความ 

ประสงค์ที่จะน าเอาเงินทุนที่มีอยู่มาร่วมทุนเป็นการสมทบด้วย อาจจะเป็นไปได้ทั้งชุมชนทั้งในและนอกพื้นที่การ

ด าเนินกิจการนั้นๆ ในกรณีนี้ Yunus ให้แบ่งก าไรเป็น 2 ส่วน โดยหนึ่ง จัดสรรเป็น “เงินปันผล” ต่อชุมชน ที่

มาร่วมลงทุน (เฉพาะทุนที่มาจากชุมชน) สอง น าเอาก าไรส่วนที่สองไปใช้ในการขยายผลต่อการขยายตัวของการ

ลงทุนให้กว้างขวางออกไป Yunus เรียกรูปแบบของการจัดการนี้ว่า Social Business Type 2 Model  

4.4 การอธิบายผลผลิตและผลลัพธ์ 

การรายงานผลการด าเนินงานของธุรกิจเพื่อสังคมในเบื้องต้นจะอธิบายตาม “ผลประกอบการ” ของ 

กลุ่ม/องค์กรชุมชนที่จัดต้ังข้ึนเพื่อด าเนินการธุรกิจนั้นๆ (ไม่ใช่การด าเนินงานของบริษัทผู้สนับสนุน) -ความส าเร็จ 

ของการประกอบการ คือ ก าไร และการที่กลุ่ม/ องค์กรชุมชน น าเอาก าไรไปขยายผลโดยการลงทุนในการจัดการ 

แก้ไขปัญหาทางสังคมให้ขยายวงออกไป การอธิบายความส าเร็จของผลประกอบการและการขยายผลที่จะลงทุน 

ต่อไปนี้ จะเป็นไปตามหลักของการวัดผลลัพธ์แบบ Result -based evaluation (Output, Outcome, Impact, 

Evaluation)  

ในขณะที่บริษัทเอกชนผู้สนับสนุนทางการเงินร่วมงานในธุรกิจเพื่อสังคมนี้ ก็สามารถน าเอาผลงานตาม 

ความส าเร็จของกลุ่ม/ องค์กรชุมชน ไปร่วมรายงานผลการสนับสนุนได้ด้วย เพราะการสนับสนุนเงินดังกล่าว ไม่ใช่

การสนับสนุนแบบบริจาคให้เปล่าเหมือนกรณีทั่วไป แต่เป็นการลงทุนร่วมในธุรกิจเพื่อสังคม ที่ชุมชนด าเนินการ 

นอกจากนี้แล้ว Yunus ยังพัฒนาการคืนเงินต้นให้กับผู้สนับสนุนที่มีความประสงค์ (แต่จะไม่มีดอกเบี้ย หรือส่วน

แบ่งของก าไร) โดยจะตกลงระยะเวลาคืนเงินต้นตามจ านวน และระยะเวลาที่เป็นไปตามข้อตกลง ซึ่งหากเป็นกรณี

นี้ ผู้สนับสนุนก็จะสามารถน าเอาเงินที่ได้รับคืนมาไปช่วยเหลือ/ สนับสนุนงานธุรกิจเพื่อสังคมในที่อื่นๆ ตามที่

เห็นสมควรต่อไปได้โดยแผนงานของตนเอง  
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5. การสร้างสรรค์คุณค่าคู่สังคม (Creating Shared Value: CSV) 

5.1 ความหมาย การสร้างสรรค์คุณค่าธุรกิจคู่สังคม (Creating Shared Value: CSV) หมายถึง การ

สร้างสรรค์คุณค่าจากการด าเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ต่อทั้งส่วนธุรกิจและร่วมจัดการแก้ไขปัญหาสังคม  

จากการศึกษาของ Porter & Kramer ค้นพบว่า CSV นั้น สามารถจะพัฒนาข้ึนได้จากการด าเนินงานของ

ธุรกิจใน 3 พื้นที่ คือ (1) การทบทวนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการผลิตภัณฑ์และการตลาด (Reconceiving 

Products & Markets) (2) การปรับการนิยามความหมายว่าด้วยการจัดการผลิตภาพในเครือข่ายห่วงโซ่คุณค่า 

ของธุรกิจ (Redefining Productivity in Value Chains) และ (3) การร่วมกันขับเคลื่อนคลัสเตอร์ว่าด้วยการ 

พัฒนาท้องถ่ิน (Enabling Local Cluster Development) 

 

5.2 การรณรงค์และการสร้างมาตรการ  

เพื่อเป็นการท าความเข้าใจในแนวคิดว่าด้วย CSV ในที่นี้ จะขอยกตัวอย่างของการสร้างสรรค์คุณค่าร่วม 

ระหว่างองค์กรธุรกิจกับการจัดการปัญหาสังคม/ ชุมชนที่เป็น Unmet Needs ที่เป็นการพัฒนาทั้ง 3 พื้นที่ของ 

การบริหารจัดการธุรกิจ ดังนี้  

ตัวอย่างของการพัฒนางาน CSR projects ซึ่งเป็นงานจัดการคุณภาพน้ าขุมเหมืองที่ปิดกิจการไปแล้ว 

ตามเกณฑ์มาตรฐานของกฎหมายสิ่งแวดล้อมของประเทศสหภาพแอฟริกาใต้ ที่เมือง Mpumalanga ของบริษัท 

Anglo American (รูปที่ 2.1) บริษัทฯ เห็นว่า เทศบาลของเมืองก าลังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าดิบเพื่อ

รองรับการผลิตน้ าประปาของเมือง โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้ง เป็นเหตุให้เทศบาลจะต้องศึกษาความเป็นไปได้ที่จะ

จัดหาน้ าดิบมาผลิตประปาเพื่อรองรับการบริโภคอุปโภคของประชาชนในเมือง บริษัทฯ จึงปรับปรุงคุณภาพน้ าที่

จัดการดูแลอยู่ให้เป็นไปตามคุณภาพของน้ าดิบเพื่อการประปา และสามารถขายเป็นน้ าดิบให้กับการประปาของ

เมือง Mpumalanga ได้ส าเร็จ เป็นการเปลี่ยนจากการจัดการน้ าขุมเหมืองแบบจัดการควบคุมน้ าเสยีตามมาตรฐาน

งานสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นงานรายจ่าย ให้เป็นน้ าดิบเพื่อการผลิตประปา เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ และเป็นงานสร้างรายได้

ให้กับบริษัท ที่หมายถึงว่า ผลผลิตน้ าดิบที่มีมากข้ึน จะหมายถึงความสามารถของเทศบาลที่จะรองรับต่อการ

จัดการปัญหาประปาจะมีมากขึ้น (หรือโอกาสของปัญหาที่จะเกิดข้ึนจะมีน้อยลงนั่นเอง) กรณีนี้เป็นตัวอย่า งของ

การสร้างคุณค่าร่วมของธุรกิจกับสังคมในพื้นที่ของการทบทวนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการผลิตภัณฑ์และ

การตลาด 
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กรณีของการพัฒนาผลิตภาพตามห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ มีตัวอย่างของการด าเนินงานตามโครงการ 

World Class Supplier ของบริษัท BHP Billiton (รูปที่ 2.2) ที่พัฒนาศักยภาพและทักษะของธุรกิจการสนับสนุน 

(Suppliers or Contractors) ในชิลี ซึ่งเป็นประเทศที่มีทรัพยากรเหมืองแร่เป็นเศรษฐกิจแขนงใหญ่ มีบริษัท 

รัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบงานในด้านนี้โดยตรง แต่มี ธุรกิจรับเหมางานสนับสนุนทั่วไปเป็นจ านวนมากที่มี 

ประสบการณ์การท างานมายาวนาน แต่ขาดการพัฒนาศักยภาพและทักษะให้เป็นผู้ประกอบการกิจการเหมืองแรท่ี่

มีมาตรฐาน BHP ตั้งประเด็นเชิงยุทธฺศาสตร์เพื่อร่วมพัฒนาความสามารถในการท างาน โดยชักชวนผู้รับเหมาใน

สัญญาของบริษัทฯ ว่า ในอนาคตที่จะถึงในปี 2020 เศรษฐกิจของโลกที่พัฒนาขยายตัวออกไป จะท าให้ตลาดมี

ความต้องการสินค้าและบริการมากขึ้น ซึ่งจะต้องใช้ทรัพยากรแร่ธาตุต่างๆ เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ในขณะเดียวกัน

ผู้ประกอบการจะต้องมีความสามารถและศักยภาพในวิชาชีพที่สูงข้ึนมากกว่าเดิม อันเนื่องมาจากความก้าวหน้า

ของเทคโนโลยี การบริหารจัดการที่จะต้องแม่นย า และใส่ใจต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมมากขึ้น คาดการณ์กันว่า ในปี 

2020 อุตสาหกรรมเหมืองแร่ จะมีความต้องการผู้ประกอบการในระดับ World Class ประมาณ 250 ราย ขณะที่

ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการ/ผู้รับเหมาทั่วไปที่มีความสามารถในระดับต้นที่เป็นเพียง Simple User/ Adaptor 

ประมาณ 4,000 กว่าราย ผู้ประกอบการเหล่าน้ีไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะเป็นนวัตกร (Innovator) และการ

คิดไปยังอนาคตข้างหน้าต่อไปอีก  

ด้วยเหตุดังกล่าว BHP จึงลงทุนด าเนินงานตามโครงการ World Class Suppliers ด้วยการพัฒนาความรู้ 

และทักษะให้กับพนักงานของผู้รับเหมา ในวงเงิน 50 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นผลให้มีผู้รับเหมาในกิจการสนับสนุน

ของชิลีสามารถยกระดับขีดความสามารถที่จะเป็นผู้รับเหมางานระหว่างประเทศได้จ านวน 36 ราย และส่งผลให้



 

คู่มือการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ ปี 2564-2566 หน้า 34 

สามารถสร้างรายได้จากการรับเหมางานใหม่ๆ จากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 400 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นรายได้น าเข้า

ให้กับเศรษฐกิจของชิลีและรองรับครอบครัวของแรงงานของบริษัทเหล่านั้นที่มีอยู่มากถึง 5,000 คน ใน

ขณะเดียวกัน ผลจากความสามารถของพนักงาน/ลูกจ้างของผู้รับเหมาที่ผ่านการอบรมในโครงการนี้ เฉพาะส่วนที่

เกี่ยวข้องกับการร่วมงานของ BHP ท าให้ BHP สามารถลดค่าใช้จ่ายจากการซ่อมแซมแก้ไขงาน (อันเนื่องมาจาก

การขาดทักษะของคนงาน) ลงไปประมาณ 121 ล้านเหรียญสหรัฐโดยเปรียบเทียบ 

 

ส าหรับกรณีของการพัฒนาคุณค่าร่วมในพื้นที่ของการขับเคลื่อนคลัสเตอร์ว่าด้วยการพัฒนาท้องถ่ินที่จะ

เห็นเป็นตัวอย่างได้ ได้แก่ การด าเนินงานตามโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งไปด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงานว่าด้วยกิจการเพื่อสังคมในพื้นที่ใต้/ใกล้แนวสาย

ส่งไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นพื้นที่ที่มีการรอนสิทธิและห้ามไม่ให้มีการประกอบการในกิจการบางประเภท 

(ห้ามสร้างสิ่งปลูกสร้าง) แต่ในกรณีของโครงการนี้ จะส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เข้าไปใช้ประโยชน์ เป็นที่ท ากิน 

ในกิจกรรมบางประเภท ยกตัวอย่างในพื้นที่บ้านโคกสยา ต าบลปะลุรู อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ที่มีชุมชน

เข้าร่วมโครงการ 270 ครัวเรือน มีการส่งเสริมให้ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงปลาดุก เลี้ยงไก่ และแพะ ฯลฯ ให้ใช้พื้นที่

ใต้แนวสายส่ง ตามความยาวจ านวน 30 Span โดยมีชุมชนที่ร่วมโครงการในส่วนน้ี 10 ครัวเรือน (รูปที่ 2.3)  

จากการส ารวจข้อมูลพบว่า เฉพาะชุมชนที่ใช้พื้นที่ใต้แนวสายส่งประกอบกิจการและเฉพาะรายได้จากการ

ปลูกมันส าปะหลัง มีรายได้จากการขายมันส าปะหลัง 10,000 บาท/ เดือน หรือเปรียบเทียบได้เป็น 50% ของ

รายได้ครัวเรือนโดยประมาณ (คิดจากชุมชน 1 รายเท่ากับ 1 ครัวเรือน ในขณะที่รายได้ครัวเรือนโดยเฉลี่ย คิดจาก

ตัวเลขของรายได้เฉลี่ยของคนนราธิวาสจากการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2558 ที่มีรายได้ 19,890 

บาท/ เดือน/ ครัวเรือน) ขณะเดียวกันประโยชน์ที่กฟผ. ได้รับจากความส าเร็จของการด าเนินงานนี้ คือ การที่มี
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ชุมชนจ านวน 10 รายใช้พื้นที่นี้เป็นที่ท ากินต่อเนื่องไป เสมือนหนึ่งได้ท าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเหตุ ไม่ให้

ผู้ก่อการร้ายเข้าไปท าลายเสาไฟฟ้าแรงสงูจ านวน 30 ต้น ซึ่งเป็นเรื่องที่กฟผ. เคยประสบเหตุในลักษณะนี้มาก่อนใน

พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และต้องใช้งบประมาณในการฟื้นฟูระบบมากถึง 1 ล้านบาทต่อเสาไฟฟ้าแรงสูง 1 ต้น 

ยังไม่รวมค่าเสียหายจากการจ่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ได้ และความเสียหายของระบบเศรษฐกิจ

โดยรวมจากเหตุการณ์ไฟฟ้าดับในช่วงเวลาน้ัน 

 

ตัวอย่างคุณค่าของกิจกรรมต่างๆ ในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ด้านหนึ่งส่งผลโดยตรงต่อ

การสร้างรายได้ สร้างอาชีพ มากน้อยแตกต่างกันไปตามการร่วมงาน/กิจกรรม แต่ก็ถือได้ว่ามีความส าคัญต่อการ

ประกอบอาชีพและสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนเป็นอย่างยิ่ง อีกด้านหนึ่ง ก็เป็นผลที่สะท้อนกลับไปยังผล

พลอยได้ที่กฟผ. จะได้รับจากการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดความเสียหายต่อระบบส่ง ซึ่งเป็นกิจการส าคัญอย่างหนึ่งของ 

กฟผ. (แม้จะไม่เกิดข้ึนบ่อยครั้งก็ตาม)  

5.3 แนวคิดและทฤษฎี  

Porter & Kramer ได้พัฒนาแนวคิดว่าด้วยการท างานแบบสร้างสรรค์คุณค่าร่วมต่อเนื่องมาตามล าดับ 

ตั้งแต่ทั้งสองได้น าเสนอบทความเรื่อง The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy เมื่อปี 

2002 ซึ่งเป็นการน าเสนอให้กิจการเอกชนทบทวนและเพิ่มเติมความส าคัญในการใช้จ่ายเงินเพื่อการบริจาค/ ให้/ 

ช่วยเหลือสังคมว่าเป็นเรื่องที่เกิดประโยชน์ต่อทั้งผู้ได้รับการช่วยเหลือและผู้ให้การช่วยเหลือได้อย่างมีนัยส าคัญต่อ

ทั้งการแก้ไขปัญหาสังคมและแท้ที่จริงกิจการเอกชนก็ได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานเหล่านั้น ไม่ว่าจะโดยตรง

หรือโดยอ้อม และ Strategic Corporate Social Responsibility เมื่อปี 2006 ซึ่งเป็นบทความที่ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
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ที่ให้น าเอาเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมนี้มาสร้างเป็นความสามารถทางการแข่งขันทางธุรกิจขององค์กร CSV ที่ 

Porter & Kramer น าเสนอในปี 2011 ก็พัฒนาต่อเนื่องไปจากบทความทั้งสองเรื่องนี้ ด้วยการช้ีให้เห็นถึง

ยุทธศาสตร์การด าเนินงานธุรกิจสมัยใหม่ ที่ตั้งอยู่บนฐาน (1) Social Needs -Unmet Needs การจัดการแก้ไข

ปัญหาสังคมที่มีอยู่ โดยเฉพาะปัญหาที่ถูกละทิ้ง ละเลย จากรัฐ ธุรกิจ และความสามารถขององค์กรภาคประชา

สังคมก็ไม่มีความสามารถที่ เพียงพอ (2) Corporate Assets and Expertise -เป็นการน าเอาทรัพยากรและ

ความสามารถของกิจการบริษัทไปร่วมสนับสนุนต่อการจัดการปัญหานั้นๆ และ (3) Business Opportunities & 

Challenges –เป็นงานที่สร้างสรรค์ข้ึนใหม่ๆ อันเนื่องมาจากการด าเนินงานตาม (1) และ (2) (รูปที่ 2.4) ได้สร้าง

โอกาสและความท้าทายต่อการจัดการธุรกิจ และด้วยลักษณะของความเป็นไปได้ในการพัฒนาเป็นธุรกิจนี้ เมื่อ

ธุรกิจขยายตัวออกไป ก็จะเท่ากับว่าปัญหาของสังคมในเรื่องนั้นๆ จะถูกจัดการแก้ไขมากขึ้นตามไปด้วย 

 

จากการอธิบายข้างต้น จะเห็นได้ว่า องค์กรภาคธุรกิจจะเลือกน าเอาแนวคิด CSV ไปใช้ประกอบการ 

บริหารทั้ งในระดับผลิตภัณฑ์/บริการ (Products/ Services) การบริหารจัดการงานปรับปรุงผลิตภาพ 

(Productivity) และการบริหารจัดการเพื่อให้ธุรกิจกับชุมชน/ ท้องถ่ินสามารถพัฒนาความเป็นอยู่ร่วมกันได้ 

(Cluster Development) ในเรื่องนี้ Porter & Kramer ได้ย้ าว่า เรื่องของ CSV เป็นการบริหารจัดการที่สามารถ 

เลือกใช้เป็น Business Strategy ทั้งในระดับองค์กรและระดับนโยบาย โดยในระดับองค์กรที่มีการน าเอาแนวคิดนี้

ไปปรับใช้ เช่น Nestle’ และในกิจการอุตสาหกรรมประเภทพลังงาน ก็จะมี Enel (ของอิตาลี) เป็นต้น ส าหรับใน

ระดับนโยบายมีอุตสาหกรรมหลายสาขาได้ร่วมกันรณรงค์ให้มีการด าเนินงานตามแนวคิด CSV ไปแล้ว เช่น 
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อุตสาหกรรมธนาคาร การเงิน -ประกันชีวิต/อุตสาหกรรมขุดเจาะ ส ารวจและเหมืองแร่/อุตสาหกรรมยา/สุขภาพ/

ที่อยู่อาศัย/การศึกษา/การจัดการน้ า และมีเครือ ข่ายรณรงค์ในระดับภูมิภาคทั้งในนิวยอร์ค/สหรัฐอเมริกา 

ออสเตรเลีย อินเดีย ชิลี และสหภาพแอฟริกาใต ้

5.4 การอธิบายผลผลิตและผลลัพธ์  

ผลผลิตและผลลัพธ์ของการด าเนินงานตามการด าเนินงานแบบ CSV จะอธิบายตามหลักของการวัดผล

ลัพธ์แบบ Result -based evaluation ซึ่งจะอธิบายค่าความหมายในเชิงคุณค่าได้ทั้งการแก้ไขปัญหาสังคมและ 

การสร้างรายได้ให้กับธุรกิจ เป็นการสื่อแทนความหมายได้ว่า ธุรกิจยิ่งขยายตัวออกไปก็ย่อมสามารถแก้ไขปัญหา

สังคมนั้นๆ ลดลงไปพร้อมๆ กัน 
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ภาคผนวก 2 

การรายงานผลและแนวปฏิบัติส าหรับงานชุมชนสัมพันธ์และการพัฒนาชุมชน 

1. การรายงานผลการด าเนินงานด้าน CSR  

1.1 แนวปฏิบัติในต่างประเทศและสากล  

การรายงานผลการด าเนินงาน CSR ซึ่งเป็นรายงานที่เพิ่มเติมจากรายงานผลประกอบการธุรกิจ (รายได้ 

รายจ่าย ก าไร/ขาดทุน การแบ่งปันผลและการลงทุนใหม่) ในต่างประเทศนั้น ได้ริเริ่มกันมาต้ังแต่ ปลายทศวรรษที่ 

1990s จะเห็นได้จาก Body Shop ได้จัดท ารายงาน Value Report ข้ึนในปี 1996 หรือการริเริ่มน าเอาเกณฑ์ว่า

ด้วย Triple Bottom Line ของ Elkington มาใช้ส าหรับการจัดท ารายงาน Sustainability Report ของ Shell 

ในปี 1997 ก็ได้มีการริเริ่มจัดท าแนวทางและมาตรการส าหรับการอ้างอิงในการจัดท ารายงาน ซึ่งจะสะท้อนตาม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานด้าน CSR ขององค์กรนั้นๆ ตามไปด้วย ดังมีรายละเอียดที่จะ

กล่าวถึงในที่นี้ ดังนี้ 

1.1.1 UN Global Compact  

เป็นแนวปฏิบัติของการอยู่ร่วมกันของโลกด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมที่ UN ประกาศใช้ในปี 

1999 โดยให้กิจการบรรษัทต่างๆ ด าเนินกิจการโดยมีหลักที่เกี่ยวข้อง 10 ประการใน 4 มิติ ก็ได้ท าให้แนว

ปฏิบัติการด าเนินงานและการรายงานผล CSR มีความเกี่ยวข้องกับรายการข้างต้น ประกอบด้วย  

(1) ด้านสิทธิมนุษยชน  

หลักประการที่ 1 – สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ประกาศในระดับสากล 

ตามขอบเขตอ านาจที่เอื้ออ านวย  

หลักประการที่ 2 – หมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน 

(2) ด้านแรงงาน 

หลักประการที่ 3 – ส่งเสริมสนับสนุนเสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงานและการรับรองสิทธิใน

การร่วมเจรจาต่อรองอย่างจริงจัง 
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หลักประการที่ 4 – ขจัดการใช้แรงงานเกณฑ์และที่เป็นการบังคับในทุกรูปแบบ 

หลักประการที่ 5 – ยกเลิกการใช้แรงงานเด็กอย่างจริงจัง 

หลักประการที่ 6 – ขจัดการเลือกปฏิบัติในเรื่องการจ้างงานและการประกอบอาชีพ 

(3) ด้านสิ่งแวดล้อม 

หลักประการที่ 7 – สนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการด าเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม  

หลักประการที่ 8 – อาสาจัดท ากิจกรรมที่ส่งเสริมการยกระดับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

หลักประการที่ 9 – ส่งเสริมการพัฒนาและการเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

(4) ด้านการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 

หลักประการที่ 10 – ด าเนินงานต่อต้านการคอร์รัปช่ัน รวมทั้งการกรรโชกและการให้สินบนใน

ทุกรูปแบบ 

1.1.2 Global Reporting Initiative : GRI  

เป็นการด าเนินงานขององค์กรอิสระด้านมาตรฐานที่จะจัดท าเกณฑ์การรายงาน สร้างความรู้ 

ความเข้าใจ และสื่อสารในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการ

คอร์รัปช่ันของธุรกิจเอกชน หน่วยงานรัฐ และองค์กรประเภทอื่นๆ เริ่มประกาศใช้เป็นครั้งแรกในปี 2000 เป็น

องค์กรในเครือข่ายลูกของ OECD, UNEP, UN Global Compact และ ISO ปัจจุบัน มีการใช้อย่างแพร่หลายทั้ง

ในบริษัทเอกชนข้ามชาติ รัฐบาล SMEs, NGOs และอุตสาหกรรมต่างๆ มากกว่า 90 ประเทศ (เป็นที่นิยมเป็น 

63% ของกิจการขนาดใหญ่ใน 100 companies (N100) ในปี 2017 และ 75% ในรายงานของ the Global 

Fortune 250 (G250)  

กรอบการจัดท ารายงานของ GRI ได้พัฒนาข้ึนตามล าดับ ในปี 2016 ได้จัดตั้ง  Global 

Sustainability Standard Board (GSSB) และประกาศใช  ้GRI Standards โดยมีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ความโปร่งใสในการด าเนินงานที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม และ

จัดท ารายงานว่าด้วยความยั่งยืน/CSR report/ESG report โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  

(1) The performance indicators (PI)  
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เป็นรายการส าหรับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดการพลังงาน ความหลากหลายทางชีวภาพ 

และการปล่อยมลภาวะ มีรายละเอียดปลีกย่อย 30 รายการ 

(2) ESG metrics  

เป็นรายการตามสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เช่น 

จ านวนรายการที่มีผลต่อการรายงาน CO2 emissions เงื่อนไขการท างานและค่าจ้าง และความโปร่งใส การจัดการ

ประเด็นทางสังคมจะเป็นผลมาจากรายการต่างๆ ที่มีไว้ใน ISO 14010, ISO 14011, ISO 14012, ISO 26000 

ระบบงานเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย OHSAS 18001 รวมทั้งมาตรการของ ILO ที่ประกอบด้วย สตรี เด็ก 

การอพยพแรงงานและครอบครัว ชนกลุ่มน้อยและชาติท้องถ่ิน ภาษา และศาสนาของชนกลุ่มน้อย ชนเผ่า และคน

พิการ  

1.1.3 ISO 26000  

เป็นแนวปฏิบัติส าหรับการรับผิดชอบต่อสังคม – Guidance on Social Responsibility ที่

ด าเนินงาน โดย ISO -International Organization for Standardization ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 

2010 เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติส าหรับองค์กรภาคธุรกิจและภาคส่วนอื่นในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดย

ค านึงถึงรายการต่างๆ ประกอบด้วย (1) คนงาน (2) ทรัพยากรธรรมชาติ (3) และชุมชน โดยมี Checklist รายการ

ส าคัญต่าง ๆ ที่เรียกว่า Key principles and core subjects of ISO 26000 ดังนี้  

( 1 )  The seven key principles -Accountability -Transparency -Ethical behavior -

Respect for stakeholder interests -Respect for the rule of law -Respect for international norms of 

behavior -Respect for human rights  

( 2 )  The seven core subjects -Organizational governance -Human rights -Labor 

practices -Environment -Fair operating practices -Consumer issues -Community involvement and 

development 

1.1.4 DJSI 

Dow Jones Sustainability Index : DJSI คือ ดัชนีหลักทรัพย์ที่ผ่านการประเมินประสิทธิผล 

การด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท เป็นดัชนีแรกของโลกที่ได้รับการยอมรับในระดับ

สากล โดยเริ่มใช้ในปี 1999 ที่มีการนิยมใช้เป็นตัวช้ีวัดความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ความ
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ยั่งยืนของหลักทรัพย์) และเป็นประเด็นส าคัญหนึ่งในการก าหนดกลยุทธ์ร่วมงานพันธมิตร DJSI เป็นงานที่

พัฒนาข้ึนภายใต้ความร่วมมือระหว่าง S&P Dow Jones Indices กับ RobecoSAM เพื่อประเมินความใส่ใจของ

บริษัทขนาดใหญ่ (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) ที่มีต่อประเด็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ซึ่ง

จะโยงเข้ากับ Corporate governance, Risk management, Branding, Climate change mitigation, Supply 

chain standards and labor practices  

แนวปฏิบัติเบื้องต้นส าหรับการคิดค่าคะแนนตามเกณฑ์ทั้ง 3 ด้าน จะมีการแบ่งค่าคะแนน ดังนี้ 

(1) Sustainable development criteria  

a. ด้านสิ่งแวดล้อม 33% 

- การท ารายงานสิ่งแวดล้อม 

- ประเด็นเฉพาะของภาคส่วนอุตสาหกรรม/ธุรกจิ  

b. ด้านเศรษฐกจิ 33% 

- Corporate governance 

- Risk and crisis management 

- Code of conduct/compliance/anti-corruption and bribery 

- Industry  

- Specifics criteria  

c. ด้านสังคม 33% 

- Human-capital development 

- Talent attraction and retention 

- Labor practice indicators 

- Corporate citizenship/philanthropy 

- Social reporting 

- Industry 

- Specific criteria  

(2) Weighting by industries  
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a. น้ าหนักตามประเภทอุตสาหกรรม 57 % 

b. น้ าหนักทั่วไป 43 % 

1.1.5 Sustainable Development Goals : SDGs  

เป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นวาระที่ UN ได้ประกาศใช้เป็นเป้าหมายของการรณรงค์ว่า

ด้วยความยั่งยืนของโลกให้บรรลุร่วมกันในปี 2030 โดยได้ประกาศใช้เป็นวาระของการรณรงค์เมื่อเดือนสิงหาคม 

2015 มีวาระรณรงค์ 17 วาระด้วยกัน ประกอบด้วย  

(1) ขจัดความยากจน 

(2) ขจัดความอดยาก 

(3) สร้างสุขภาพที่ด ี

(4) การศึกษาที่มีคุณภาพ 

(5) ความเท่าเทียมทางเพศ 

(6) น้ าสะอาดและสุขาภิบาล 

(7) พลังงานสะอาด 

(8) การสร้างอาชีพและเศรษฐกจิ 

(9) นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน 

(10) ลดความเหลื่อมล้ า 

(11) เมืองและชุมชนที่ยัง่ยืน 

(12) การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและรบัผิดชอบ 

(13) การปฏิบัตเิกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ 

(14) การใช้ทรัพยากรในมหาสมุทร 

(15) การใช้ที่ดินอย่างยัง่ยืน 

(16) สันติและความยุติธรรม 

(17) การสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

การด าเนินงานและการจัดท ารายงานขององค์กรที่น าเอาวาระต่างๆ ไปรณรงค์ในพื้นที่ในการงาน 

ที่เกี่ยวข้องนั้น UN โดยสายงานที่เกี่ยวข้องกับ SDGs จะมี Benchmarking ให้เทียบเคียงเป้าหมายเป็นระยะๆ 

(เป็นปีๆ ไป) พร้อมกับมีเป้าหมายและตัวช้ีวัดให้ใช้เป็นแนวปฏิบัติ ตามตัวอย่างข้างล่างนี้ 
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1.2 แนวปฏิบัติในประเทศไทย  

1.2.1 CSR -DIW, CSR -DPIM 

CSR-DIW เป็นการจัดท ารายงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการต่อ 

อุตสาหกรรมที่ด าเนินการโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ริเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 โดย

น าเอาแนวคิดว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable development) และการด าเนินงานร่วมกับชุมชน และ

ได้รับการยอมรับอย่างยั่งยืน (License to operate) และ CSR–DPIM เป็นการจัดท ารายงานตามมาตรฐานความ

รับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ที่ริเริ่มโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่ 

กระทรวงอุตสาหกรรมที่ริเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 โดยโยงงานตามมาตรฐานของ DIS และ ISO 26000 มา

รวมเข้าด้วยกัน 

มาตรฐานทั้ง 2 รายการของกระทรวงอุตสาหกรรมข้างต้น จะมีความเกี่ยวข้องกับการค านึงถึง

ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจากการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ โดยมี 

(1) The seven key principles: - Accountability – Transparency - Ethical behavior - 

Respect for stakeholder interests - Respect for the rule of law - Respect for international norms 

of behavior - Respect for human rights  

(2) The seven core subjects: -Organizational governance -Human rights -Labor 

practices -Environment -Fair operating practices -Consumer issues -Community involvement and 

development  

1.2.2 Green Industry  

โครงการอุตสาหกรรมสี เขียว (Green Industry) เป็นโครงการที่ริ เริ่ม ข้ึนโดยกระทรวง

อุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมให้อุตสาหกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเศรษฐกิจ

แ ล ะ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ม ว ล ร ว ม สี เ ขี ย ว  ห รื อ  Green GDP ใ ห้ มี มู ล ค่ า สู ง ข้ึ น  โ ค ร ง ก า ร นี้  ริ เ ริ่ ม ข้ึ น ในปี 
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พ.ศ. 2554 ในวโรกาสเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระชนมายุครบ 84 

พรรษา 

หลักการของ Green Industry ตั้งอยู่บนหลักของการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน ที่จะท าให้ 

เศรษฐกิจเติบโตขยายตัวไปพร้อมๆ กับความสอดคล้องกับศักยภาพและความเป็นไปได้ของระบบนิเวศ รวมทั้ง 

ความผาสุกของสังคม มีรายการที่ค านึงถึงการอนุรักษ์พลังงงานในกระบวนการผลิต การใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า ตาม

หลัก 3Rs และใช้เทคโนโลยีสะอาด มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภาพ ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีการ

รับรองผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว การวิเคราะห์วงจรผลิตภัณฑ์ การลดมลพิษ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ฯลฯ 

การรณรงค์ Green Industry มีเกณฑ์ด าเนินการเป็น 5 ระดับ คือ 

ระดับที่ 1 Green Commitment - เป็นเรื่ องของการประกาศถึงความมุ่ งมั่นที่จะลด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีการสื่อสารภายในองค์กรให้ทราบโดยทั่วกัน 

ระดับที่ 2 Green Activity – เป็นการด าเนินงานลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ส าเร็จตาม

แผนงานและความมุ่งมั่นที่มี 

ระดับที่ 3 Green System - เป็นการบริหารจัดการงานสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการ

ติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการได้รับ

รางวัลด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับ และการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

ต่างๆ 

ระดับที่ 4 Green Culture – เป็นการให้ทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือด าเนินงานจน

กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

ระดับที่ 5 Green Network - แสดงถึงการขยายเครือข่ายตลอดห่วงโซ่อุปทานสีเขียวโดย

สนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรเข้าสู่กระบวนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 

1.2.3 Eco Factory 

เป็นงานที่ริเริ่มโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อเดือน

ตุลาคม พ.ศ. 2557 เพื่อกระตุ้นให้โรงงานตระหนักและลงมือด าเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของการพัฒนา

อย่างยั่งยืนที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นไปตามมาตรการ/มาตรฐานที่รับรองโดยหน่วยงานใดก็ตาม ทั้งนี้ ก็เพื่อจะให้ Eco 

Factory เป็นฐานตั้งต้นที่ดีของการรณรงค์เรื่องนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Estate) และเมือง
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อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) ซึ่งเป็นการแปรผลการพัฒนาความยั่งยืนไปใช้ปฏิบัติติทั้งในและ

นอกโรงงาน เป็นพื้นที่ๆ ไป 

(1) เกณฑ์ว่าด้วย Eco Factory ได้คานึงถึงเกณฑ์ต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ดังนี้ 

- ตัวช้ีวัดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 

- Green Industry ของกระทรวงอุตสาหกรรม 

- Eco Industrial Estate ของการนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

- Eco Industrial Town ของกระทรวงอุตสาหกรรม 

- ISO 14001 

- OHSAS/ TIS 18001 

- ISO 26000 

- ISO 50001 

- CSR Report 

- GRI 

(2) เกณฑ์ว่าด้วย Eco Factory ประกอบด้วย 

a. ด้านการจัดการเศรษฐกิจนิเวศ 

- การใช้วัตถุดิบ 

- พลังงาน 

- การขนส่งและโลจิสติกส์ 

- โซ่อุปทานสีเขียว 

- ภูมิทัศน์สีเขียว 

- การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย 

- การจัดการน้ าและน้ าเสีย 

- การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

- การจัดการมลภาวะทางอากาศ 

- การจัดการกากของเสีย 

- ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน 
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- ความหลากหลายทางชีวภาพ 

b. ด้านสังคม 

- การกระจายรายได้ให้กับชุมชน 

- การอยู่ร่วมกับชุมชนโดยรอบ 

2. แนวปฏิบัติส าหรับงานชุมชนสัมพันธ์และการพัฒนาชุมชน  

การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน ใน ISO 26000 จะประกอบด้วย 

 



 

คู่มือการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ ปี 2564-2566 หน้า 47 



 

คู่มือการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ ปี 2564-2566       หน้า 48 

ภาคผนวก 3 

แนวทางการปฏิบัติงานในการพบปะชุมชน/หน่วยงานรัฐ/เอกชน 
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Step Performed by Activity Description / Work steps 
 Pre-process Processes (Triggers & Prerequisites)  ตามแผนงานพบปะชุมชนประจ าสัปดาห์ 

 ตามแผนกิจกรรมของชุมชน/ท้องถิ่น 
 ตามแผนงานตดิตามดา้นผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโรงไฟฟ้า 
 ตามแผนงานขยายธุรกิจ 
 การประสานงานระหว่างภาครัฐ/เอกชน 

 Trigger 

 กรณีที่ 1 การพบปะชุมชน/หน่วยงานรัฐ/เอกชน 
ตามแผนงานที่ก าหนดไว้ลว่งหน้า 

START  

[1] CR Officer, CR Section Manager 
CSR Section Manager, CSR Officer 
 

 ท าบันทึก (Memo) เพือ่ขออนุมัตงิบประมาณ 
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน 

 

[2] CR Officer, CR Section Manager 
CSR Section Manager, CSR Officer 

 เข้าเงือ่นไขที่ก าหนดไว้ในแนวปฏิบตัิการรับ-ให้
ของขวญั การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด 
 ใช่ ไปขั้นตอน [3] 
 ไม่ใช่ ไปขั้นตอน [4] 

 

[3] CR Officer, CR Section Manager 
CSR Section Manager, CSR Officer 

 ท าบันทึก (Memo) แจง้หัวหน้างาน  

[4] ผู้มีอ านาจอนุมัต ิตาม TOA  พิจารณา  
[5] ผู้มีอ านาจอนุมัต ิตาม TOA  อนุมัติ? 

 ใช่ ไปขั้นตอน [6] 
 ไม่ใช่ ไปขั้นตอน [1] 

 

[6] CR Officer, CR Section Manager  ด าเนินการพบปะชุมชน/หน่วยงานรัฐ/เอกชน  
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Step Performed by Activity Description / Work steps 
CSR Section Manager, CSR Officer 

[7] CR Officer, CR Section Manager 
CSR Section Manager, CSR Officer 

 จดัท ารายงานสรุป การพบปะชุมชน  จดัท ารายงานสรุป การพบปะชุมชน 
ประกอบด้วยขอ้มูลเหล่าน้ี 
 กลุ่มเป้าหมาย รายช่ือ และจ านวน

ของผู้ที่พบปะ 
 ประเด็นการพูดคุย 
 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 ค่าใช้จ่ายหรือสิง่ของที่ใช้ในกิจกรรม 

[8] CR Officer, CR Section Manager 
CSR Section Manager, CSR Officer 

 จดัเก็บรายงานสรุปการพบปะชุมชน (รายงาน
ประจ าเดอืน) 

 

  END  
 Pre-process Processes (Triggers & Prerequisites)  กรณีเกิดผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้มจากโรงงาน 

 กรณีการร่วมกิจกรรมที่ไม่ทราบล่วงหน้า หรือ
ระยะเวลากระช้ันชิด (ไม่เกิน 3 วันท าการ) 
เช่น ร่วมกิจกรรมประเพณีต่างๆ 

 Trigger 

 กรณีที่ 2 การพบปะชุมชน/หน่วยงานรัฐ/เอกชนนอก
แผนงานทีก่ าหนดไวล้่วงหน้า 

START  

[1] CR Officer, CR Section Manager 
CSR Section Manager, CSR Officer 

พิจารณา  

[2] CR Officer, CR Section Manager 
CSR Section Manager, CSR Officer 

 เข้าเงือ่นไขที่ก าหนดไว้ใน แนวปฏบิัติการรับ-
ให้ของขวญั การเลีย้ง หรือประโยชน์อื่นใด 
 ใช่ ไปขั้นตอน [3] 
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Step Performed by Activity Description / Work steps 
 ไม่ใช่ ไปขั้นตอน [4] 

[3] CR Officer, CR Section Manager 
CSR Section Manager, CSR Officer 

 อีเมลแ์จ้งหัวหน้างาน  

[4] CR Officer, CR Section Manager 
CSR Section Manager, CSR Officer 

 เร่งท าบันทึก (Memo) เพือ่ขออนุมัติ
งบประมาณทันทีภายหลังด าเนินกิจกรรมกับ
ชุมชนแล้วเสร็จ 

 

[5] ผู้มีอ านาจอนุมัต ิตาม TOA  พิจารณา  
[6] ผู้มีอ านาจอนุมัต ิตาม TOA  อนุมัติ? 

 ใช่ ไปขั้นตอน [7] 
 ไม่ใช่ ไปขั้นตอน [2] 

 

[7] CR Officer, CR Section Manager 
CSR Section Manager, CSR Officer 

 ด าเนินการพบปะชุมชน/หน่วยงานรัฐ/เอกชน  

[8] CR Officer, CR Section Manager 
CSR Section Manager, CSR Officer 

 จดัท ารายงานสรุป การพบปะชุมชน  จดัท ารายงานสรุป การพบปะชุมชน 
ประกอบด้วยขอ้มูลเหล่าน้ี 
 กลุ่มเป้าหมาย รายช่ือ และจ านวน

ของผู้ที่พบปะ 
 ประเด็นการพูดคุย 
 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 ค่าใช้จ่ายหรือสิง่ของที่ใช้ในกิจกรรม 

[9] CR Officer, CR Section Manager 
CSR Section Manager, CSR Officer 

 จดัเก็บรายงานสรุปการพบปะชุมชน (รายงาน
ประจ าเดอืน) 

 

  END  
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