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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดเผยแพร “รายงานทีดีอารไอ” (มีช่ือเดิมวา “สมุดปกขาว 
ทีดีอารไอ”) มาตั้งแตเดือนสิงหาคม 2536  โดยคัดสรรกลั่นกรองงานวิจัยตางๆ มานําเสนออยางเรียบงายเพ่ือ 
จุดประกายใหเกดิการวิพากษวิจารณ 

 “รายงานทีดีอารไอ” มีโอกาสรับใชสังคมไทยเปนระยะๆ แบบรายสะดวก อยางไรกต็ามการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในปจจุบันเปนไปอยางรวดเร็วและซับซอนข้ึน “รายงานทีดีอารไอ” จึงจะมาพบกับผูอาน
เปนรายเดือนดวยรูปเลมกะทัดรัดซึ่งหอหุมเนื้อหาที่แนนกระชับ และยังคงนําเสนอเรื่องราวตางๆ อยางเรียบงาย
แบบเปนมิตรตอความสนใจใครรูของผูอานทั่วไป  

นอกจากนี้ จะมกีารนํางานวิจัยจาํนวนหนึ่งซึ่งมีแนวคิดเกี่ยวเนื่องกันมาจัดทําเปน “รายงานทีดีอารไอ ฉบับ
พิเศษ” เปนครั้งคราวดวย   



  

บทบาทของธุรกิจและรัฐวิสาหกิจ 
ในการสรางความมั่นคงใหแกชุมชน* 

 

บทนํา 

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งของความมั่นคงของมนุษย 
ประเด็นสําคัญของความมั่นคงทางเศรษฐกิจคือความมั่นใจในเรื่องรายไดพ้ืนฐานที่มา
จากภาคการผลิตและการจางงาน หรือการใหความชวยเหลือดานการเงินจากภาครัฐ  
ที่ผานมาการดําเนินงานของภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชนบทมักประสบ
ความสําเร็จในดานโครงสรางพ้ืนฐาน เชน สาธารณูปโภคตางๆ การศึกษา การสื่อสาร 
การคมนาคม และการสาธารณสุข แตก็ยังมิไดชวยยกระดับรายไดและความเปนอยูของ
ชาวชนบทอยางทั่วถึงเนื่องจากภาครัฐขาดทักษะเชิงธุรกิจ ไดแก ทักษะดานการเงิน 
การจัดการ การผลิต และการตลาด  ดังนั้นภาคธุรกิจและรัฐวิสาหกิจที่มีความพรอมทั้ง
ดานทรัพยากรและทักษะเชิงธุรกิจจึงควรมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ชนบท  

การสรางความมั่นคงใหแกชุมชนเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมชนบท บทความนี้ประมวลบทบาทของภาคธุรกิจและรัฐวิสาหกิจในการสรางความ
มั่นคงใหแกชุมชนโดยเฉพาะอยางยิ่งในดานเศรษฐกิจ โดยแบงหัวขอการนําเสนอออกเปน
สามหัวขอดังนี ้

                                                        
*  สรุปจากบทความเรื่องเดียวกันของ ดร. ยงยุทธ แฉลมวงษ  ผูอํานวยการวิจัยดานการพัฒนา

แรงงาน   กันยารัตน  กิตติสารวุฒิเวทย   กมลรัตน  โขมพัตร   และชาติรส  จิตรักษธรรม  
อดีตนักวิจัย ฝายการวิจัยทรัพยากรมนุษยและพัฒนาสังคม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย ซ่ึงเสนอในการสัมมนาวิชาการประจําป 2546 เร่ือง “ความมั่นคงของมนุษย”  
จัดโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย รวมกับ มูลนิธิชัยพัฒนา กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ  สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  เมื่อ 
วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2546 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี 
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1.  บทบาทของภาคธุรกิจและรัฐวิสาหกิจในการสรางความมั่นคงใหแกชุมชน: 
ภาพรวม 

2.  บทบาทของภาคธุรกิจและรัฐวิสาหกิจในการสรางความมั่นคงใหแกชุมชน: 
กรณีศึกษา 

3.  ปญหาและขอเสนอแนะ 

บทบาทของภาคธุรกิจและรัฐวิสาหกิจในการสรางความมั่นคง
ใหแกชุมชน: ภาพรวม 

ที่ผานมาภาคธุรกิจอาจมองวาการสรางความมั่นคงใหแกชุมชน เชน การสราง
โรงเรียนหรือโครงสรางพ้ืนฐาน เปนเรื่องของการสรางภาพลักษณใหสังคมยอมรับหนวย
ธุรกิจของตน รวมถึงเปนการปองกันขอพิพาทกับชุมชนที่อาจเกิดข้ึนจากการดําเนินธุรกิจ
ในอนาคต แตในระยะหลังหลายสวนของภาคธุรกิจไดตระหนักถึงความสําคัญของการ
สรางความมั่นคงใหแกชุมชนอยางจริงใจ องคกรที่มีบทบาทในการสรางความมั่นคงใหแก
ชุมชนมีเปนจํานวนมาก เชน บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) จัดทําโครงการ
เครือซิเมนตไทยชวยภัยแลงโดยสรางถังเก็บน้ําฝนใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กและพ้ืนที่
สวนกลางของชุมชนในพ้ืนที่ที่ประสบภัยแลงทั่วประเทศ โดยมีชาวบานรวมแรงรวมใจ
ในการกอสราง  บริษัท ไทยออยล จํากัด จัดทําโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโดย
สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมการเกษตรเพื่อนําผลผลิตมาเปนอาหาร
กลางวันและจําหนาย ฯลฯ  

รัฐวิสาหกิจเปนเครื่องมือของรัฐในการดําเนินนโยบายพัฒนาประเทศ มีทั้งที่
ดําเนินการเพ่ือการพาณิชยและเพ่ือบริการสังคมหรือชวยเหลือประชาชนเปนหลัก แม
บางแหงจะประสบปญหาขาดทุนแตก็ยังตองดําเนินการตอไปโดยไดรับเงินอุดหนุนจาก
รัฐเพราะถือเปนการใหบริการประชาชน รัฐวิสาหกิจหลายแหงมีบทบาทในดานการ
ชวยเหลือประชาชนและสรางความมั่นคงใหแกชุมชน เชน การเคหะแหงชาติชวยจัดหา
ที่อยูอาศัยใหแกผูมีรายไดนอย (ซึ่งเปนการสรางความมั่นคงทางดานที่อยูอาศัย) และ
ต้ังแตป 2544 ไดดําเนินการตามนโยบายหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (โดยใหความชวยเหลือ
ชุมชนในดานการตลาด การประชาสัมพันธ การถายทอดเทคนิคการผลิต และการ 
บรรจุภัณฑ) ธนาคารออมสินก็ใหสินเชื่อแกผูกูรายยอย สงเสริมการออมทรัพย และใช
แนวคิดสินเชื่อเพ่ือสังคมในการสงเสริมใหคณะบุคคลหรือชุมชนประกอบกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจระดับชุมชน เชน โครงการธนาคารชุมชน สวนธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ไดใหสินเชื่อทั้งในและนอกภาคเกษตรเพื่อสนับสนุนการ
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พัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวชนบท เชน สินเชื่อเกษตรกรรายบุคคลและรายสถาบัน 
สินเชื่อวิสาหกิจชุมชน สินเชื่อเพ่ือการรักษาพยาบาล ฯลฯ  

โดยสรุป บทบาทของภาคธุรกิจและรัฐวิสาหกิจในการสรางความมั่นคงใหแกชุมชน
ในภาพรวมมีหลายมิติดังตอไปนี้ 

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  

ภาคธุรกิจและรัฐวิสาหกิจชวยใหเกิดความมั่นคงเรื่องรายไดพ้ืนฐานซึ่งมาจาก
การผลิตและการจางงาน เชน ชวยถายทอดทักษะเชิงธุรกิจใหแกชุมชน เปดซุมแสดง
สินคาของชุมชน สนับสนุนดานการเงินเพ่ือชวยเหลือในการลงทุนทําธุรกิจ ตลอดจนเขา
ไปต้ังโรงงานและสรางอาชีพใหมใหแกชุมชน 

ความมั่นคงของชมุชน  

ภาคธุรกิจและรัฐวิสาหกิจมักจะใหความชวยเหลือประชาชนในลักษณะคณะบุคคล
หรือชุมชนมากกวารายบุคคล เชน การสนับสนุนการศึกษา การสรางสาธารณูปโภค 
การสงเสริมอาชีพ การสรางจิตสํานึกในการมีสวนรวมพัฒนาที่อยูอาศัย ประชาชนจึง
เขาเปนสมาชิกกลุมเพ่ือรับการชวยเหลือ ทําใหไดรับความมั่นคงปลอดภัย และชุมชนมี
ความเขมแข็ง  

ความมั่นคงของบุคคลและครอบครัว 

การชวยเหลือชุมชนในดานสังคมของภาคธุรกิจและรัฐวิสาหกิจ เชน ชวยให 
ผูเคยติดยาเสพติดและผูปวยโรคเอดสมีอาชีพ หรือการดําเนินโครงการศูนยตอตานการ
ขมขืนนั้น ไมเพียงแตชวยใหชุมชนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและมีความเปนปกแผน
กันมากขึ้นเทานั้น แตยังเสริมสรางความมั่นคงของบุคคลและครอบครัวเพ่ิมข้ึนดวย ซึ่ง
เห็นไดจากปญหาความรุนแรงในครอบครัวและปญหาอาชญากรรมที่เกิดจากปญหา
เศรษฐกิจของครอบครัวลดลง  

ความมั่นคงดานสิ่งแวดลอม 

ภาคธุรกิจและรัฐวิสาหกิจใหความสําคัญกับบทบาทในการสรางความมั่นคงดาน
สิ่งแวดลอมไมนอยกวาการสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ประกอบกับกฎหมายสิ่งแวดลอม
กําหนดใหธุรกิจที่ดําเนินกิจการที่อาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมีแนวทางและมาตรการ
ปองกันผลกระทบดังกลาว จึงทําใหมีการจัดทําโครงการมากมายเพื่อสรางความมั่นคง
ดานสิ่งแวดลอมใหแกชุมชน เชน โครงการพัฒนาแหลงน้ํา โครงการปลูกปา และ
โครงการปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม ฯลฯ  
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ความมั่นคงดานสุขภาพ 

ความมั่นคงดานสุขภาพก็เปนอีกเรื่องหนึ่งที่ภาคธุรกิจและรัฐวิสาหกิจใหความ
สนใจ ดังเห็นไดจากการจัดทําโครงการสุขภาพชุมชน โครงการสนับสนุนหนวยงานดาน
การวางแผนครอบครัวชุมชนภาคใต โครงการวางแผนครอบครัวผสมผสานงาน 
อาชีวอนามัยในโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ 

บทบาทของภาคธุรกิจและรัฐวิสาหกิจในการสรางความมั่นคง
ใหแกชุมชน: กรณีศึกษา 

กรณีศึกษาบทบาทของภาคธุรกิจและรัฐวิสาหกิจในการสรางความมั่นคงใหแก
ชุมชนสองกรณี ไดแก สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน และชมรมรัฐวิสาหกิจเพ่ือ
ชุมชน (ชรช.) 

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน 

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนเปนองคกรเอกชนสาธารณประโยชนที่พัฒนา
มาจากสํานักงานบริการวางแผนครอบครัวชุมชน  การดําเนินงานของสมาคมฯ มี
วัตถุประสงคหลักเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในเขตชนบทและเขตเมืองให
ดียิ่งข้ึน หลักการสําคัญในการดําเนินงานสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติที่ใหประชาชนในชุมชนตางๆ มีสวนรวมในการตอบสนองความตองการของชมุชน
ที่ตนอาศัยอยูโดยเริ่มจากงานบริการวางแผนครอบครัวเปนพ้ืนฐาน ตอมาไดขยายขอบขาย
การดําเนินงานไปยังกิจกรรมอื่นๆ คือ บริการสาธารณสุขมูลฐาน การสรางความเขาใจ
เรื่องโรคเอดส การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมรายไดของชาวชนบท การพัฒนา
แหลงน้ํา การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การสงเสริมสิทธิและพัฒนา
ศักยภาพของสตรีและเด็ก การบรรเทาสาธารณภัยชุมชนและการสังคมสงเคราะห การ
เผยแพรความรู ประสบการณ และผลงานดานวิชาการของสมาคมฯ แกหนวยงานตางๆ 
เกษตรกร ตลอดจนผูสนใจทั่วไปทั้งในและนอกประเทศ  

กิจกรรมที่สําคัญอีกประการหนึ่งของสมาคมฯ คือ การสงเสริมการพัฒนาชนบท
โดยภาคธุรกิจเอกชน โดยสมาคมฯ เชิญชวนบริษัทธุรกิจเอกชนที่มีจิตใจเปนกุศลและมี
ความพรอมในการชวยเหลือสังคมใหเขารวมพัฒนาชนบทตาม “โครงการธุรกิจเพ่ือสังคม” 
(Thai Business Initiative in Rural Development: TBIRD) ที่มุงถายทอดความรูความสามารถ
ดานการจัดการการผลิต การเงิน และการตลาดใหแกชาวชนบทที่ยังขาดโอกาสในการ
สรางรายได ความรูความสามารถเหลานี้จะชวยสงเสริมใหชาวชนบทมีอาชีพและรายได
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ดีข้ึนซึ่งจะชวยยกระดับคุณภาพชีวิตใหสูงข้ึน ตลอดจนชวยลดปญหาการยายถิ่นฐานเพ่ือ
หางานทํา ในการดําเนินงานบริษัทที่เขารวมโครงการเปนผูออกคาใชจายและดําเนินการ
เอง สมาคมฯ ทําหนาที่อํานวยความสะดวก ประสานงาน ติดตามประเมินผลโครงการ และ
ประชาสัมพันธผลงานของบริษัท โครงการนี้เริ่มดําเนินการอยางเปนทางการในป 2532 

ข้ันตอนการเขารวมโครงการธุรกิจเพ่ือสังคมเริ่มจาก 1) ผูบริหารสมาคมฯ แนะนํา
โครงการตอผูบริหารระดับสูงของหนวยงานธุรกิจเอกชน  2) เมื่อผูบริหารระดับสูงของ
หนวยงานใดเห็นชอบในหลักการของโครงการแลวก็จะจัดต้ังคณะทํางานซึ่งโดยทั่วไป
มาจากแผนกตางๆ ของหนวยงานนั้นเพ่ือดําเนินโครงการ  3) คณะทํางานจะรวมกับ
เจาหนาที่ของสมาคมฯ เขาเยี่ยมชมหมูบานกลุมเปาหมายจํานวนหนึ่งถึงสามหมูบาน
และสํารวจความตองการของชาวบาน 4) คณะทํางานคัดเลือกหมูบานที่จะเขาไปดําเนิน
กิจกรรมและคัดเลือกกิจกรรมที่ตอบสนองความตองการของชาวบานในหมูบานเพ่ือ
ดําเนินการ ในข้ันตอนนี้คณะทํางานจะรวมกับสมาคมฯ วางแผนการดําเนินกิจกรรมใน
ระดับพ้ืนที่ 5) นําเสนอโครงการที่จัดทําข้ึนในเบื้องตนนี้ตอผูบริหารของหนวยงานธุรกิจ
เอกชนเพ่ือขอความเห็นชอบและขออนุมัติงบประมาณ และ 6) เมื่อไดรับการอนุมัติแลว
คณะทํางานจะประชุมกับชาวบานในหมูบานเพ่ือเริ่มดําเนินโครงการ  

จนถึงเดือนพฤศจิกายน ป 2546 มีบริษัทธุรกิจเอกชนมากกวา 250 บริษัทเขา
รวมโครงการธุรกิจเพ่ือสังคมโดยจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกชาวชนบท
มากกวา 460 โครงการ และระดมทุนสงเสริมกิจกรรมการพัฒนาไดมากกวา 152 ลานบาท 
นอกจากนี้สมาคมฯ ยังรวมกับกรมสงเสริมอุตสาหกรรมในการเชิญชวนใหบริษัทธุรกิจ
เอกชนตางๆ ไปต้ังโรงงานในหมูบาน 37 แหงเพ่ือสรางอาชีพใหแกชาวชนบท ซึ่งทําให
มีการจางงานแรงงานจํานวน 4,450 คน   ตัวอยางของการเขาไปชวยเหลือชุมชนของ
ภาคธุรกิจเอกชนผานสมาคมฯ ไดแก โครงการหมูบานไนกี้พัฒนาที่มุงสรางงานในชนบท
เพ่ือใหชาวบานไมตองออกไปทํางานนอกทองถิ่นของตน โครงการพัฒนาหมูบานใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของธนาคารนครธน โครงการสนับสนุนใหเกษตรกรปลูก 
ไมประดับยืนตนและจัดหาผูซื้อใหของบริษัทวอลโว ฯลฯ  

ชมรมรฐัวิสาหกิจเพ่ือชุมชน (ชรช.) 

ชรช. มีแนวคิดแรกเริ่มมาจาก “แผนฟนฟูสังคม-เศรษฐกิจที่ยั่งยืนสําหรับชุมชน” 
ซึ่งมุงแกปญหาผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนกับทุกภาคสวนของสังคมไทย โดย
การประสานดานทรัพยากรและความรวมมือจากทุกฝายไมวาจะเปนรัฐวิสาหกิจ องคกร
สาธารณประโยชน องคกรเอกชน มิใชพ่ึงการแกปญหาจากภาครัฐเพียงฝายเดียวดังที่
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เคยเปนมา  แผนฯ ดังกลาวเนนการสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนและมุงใหชุมชนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนา 

นายมีชัย วีระไวทยะ ขณะดํารงตําแหนงประธานกรรมการธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) และประธานคณะทํางานดานสังคมในแผนฟนฟูสังคม-เศรษฐกิจที่ยั่งยืนสําหรับ
ชุมชน ไดเชิญหนวยงานรัฐวิสาหกิจประมาณ 20 แหงมารวมระดมความคิดเมื่อวันที่  
2 ธันวาคม 2541 และรวมกันจัดต้ัง “ชมรมรัฐวิสาหกิจเพ่ือฟนฟูสังคม-เศรษฐกิจชุมชน” 
โดยมีผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (นายวีระวัฒน ชลายน) เปนประธาน
ชมรมฯ คนแรก  ตอมาไดเปล่ียนชื่อเปน “ชมรมรัฐวิสาหกิจเพ่ือชุมชน” (ชรช.) โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมและพัฒนาชุมชนทองถิ่นใหสามารถพึ่งตนเองไดดวยการมุงเนน
ใหเกิดกระแสนิยมไทย เลือกใชสินคาไทยและผลิตภัณฑชุมชน ซึ่งจะเปนแนวทางใน
การสรางอาชีพและรายไดใหแกชุมชนอยางยั่งยืน จนถึงเดือนพฤศจิกายนป 2546  ชรช. 
มีหนวยงานทั้งรัฐวิสาหกิจ องคกรมหาชน และองคกรเอกชนประมาณ 40 แหงรวม 
เปนสมาชิก   เชน   การเคหะแหงชาติ   การทองเที่ยวแหงประเทศไทย    ธ.ก.ส.   
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)   สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา ฯลฯ 

แตเดิมหนวยงานที่เปนสมาชิกของ ชรช. ไดใหความชวยเหลือชุมชนและสังคม
อยูแลว แตเปนการดําเนินการของแตละหนวยงานที่มิไดเช่ือมโยงกัน เมื่อมารวมตัวกัน
เปน ชรช.  แตละหนวยงานก็ยังคงใหความชวยเหลือชุมชนและสังคมตามนโยบายของ
ตนเองอยู  อยางไรก็ตาม ไดมีการเพิ่มเปาหมายอีกประการหนึ่งผานการทํางานของ ชรช. 
ที่ทําใหการชวยเหลือชุมชนเปนไปในแนวทางเดียวกันและมีความชัดเจนมากขึ้น นั่นคือ
การสรางความเขมแข็งใหแกเศรษฐกิจของชุมชน 

การสรางความเขมแข็งนี้ดําเนินการโดย ชรช. รณรงคใหสังคมใชผลิตภัณฑจาก
ชุมชนมากขึ้น และชวยเพ่ิมชองทางการจําหนายสินคาชุมชนทั้งจากการจัดตลาดนัด
สินคาชุมชนในหนวยงานที่เปนสมาชิก ชรช. การเปดรานจําหนายสินคาชุมชนในวาระ
สําคัญตางๆ ของหนวยงาน  การสนับสนุนใหนําสินคาชุมชนมาจําหนายในรานคาและ
สหกรณของหนวยงาน  ตลอดจนการนําผลิตภัณฑชุมชนมาใชในหนวยงานมากขึ้น 
นอกจากนี้ ชรช. ยังชวยเพ่ิมศักยภาพใหแกชุมชนโดยมีการสรางเวทีการเรียนรูรวมกัน
เพื่อนําไปสูการจัดทําแผนธุรกิจชุมชน และเขาไปถายทอดความรูที่มีประโยชน เชน 
การพัฒนาผลิตภัณฑ การออกแบบบรรจุภัณฑ การบัญชี การลดตนทุนการผลิต และ
อาชีพเสริมตางๆ ทั้งยังกระตุนใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑโดยจัดประกวดผลิตภัณฑชุมชน 
ซึ่งพบวามีชุมชนจํานวนมากสนใจสงผลงานเขาประกวดและทําใหไดผลิตภัณฑที่มี
คุณภาพดีทั้งสิ้น 
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สมาชิก ชรช. ประกอบดวยหนวยงานตางๆ ซึ่งมีสาขาและทรัพยากรกระจายอยู
ทั่วประเทศตลอดจนประกอบกิจการที่หลากหลาย ชรช. จึงสามารถดําเนินการตางๆ ใน
ลักษณะเครือขายที่ประสานงานกันไดทั้งในมิติของพ้ืนที่และรูปแบบการใหความชวยเหลือ 
เชน หนวยงานสมาชิกที่ประกอบกิจการดานการขนสงชวยอํานวยความสะดวกใหแก
ชุมชนในการขนสงสินคา หนวยงานดานการประชาสัมพันธชวยรณรงคเรื่องการใช
ผลิตภัณฑชุมชนผานสื่อที่ตนเองมีอยู หรือหนวยงานดานการเกษตรและการพาณิชย
ชวยถายทอดความรูใหแกชุมชนในเรื่องเทคนิคการผลิตและการบริหารจัดการ นอกจากนี้
การที่ ชรช. มีองคกรเอกชนที่มีวัตถุประสงคสําคัญในการสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 
เชน สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา เปนสมาชิก ก็ชวยสงเสริมการดําเนินงานของ ชรช. 
ไดเปนอยางดี เนื่องจากองคกรดังกลาวมีความรูเรื่องการพัฒนาชุมชนอยางลึกซึ้ง ทั้งยัง
มีความสัมพันธกับเครือขายชุมชนอยางกวางขวาง  

ปญหาและขอเสนอแนะ 

ความรวมมือจากฝายที่เกีย่วของ 

ที่ผานมามีประชาชนไดรับผลกระทบดานลบจากการประกอบกิจการของภาค
ธุรกิจ จึงเกิดความเคลือบแคลงใจตอการใหความชวยเหลือชุมชนของภาคธุรกิจ เนื่องจาก
ไมแนใจวาการแสดงบทบาทนี้เปนไปดวยเจตนาบริสุทธิ์ที่ใหความสําคัญตอประโยชน
สาธารณะอยางแทจริง หรือเปนเพียงวิธีการสรางภาพลักษณที่ดีใหแกองคกร  ดังนั้น 
การที่ภาคธุรกิจเขาไปใหการชวยเหลือชุมชนโดยตรงจึงอาจไมไดรับความรวมมือจาก
ประชาชน  

แนวทางแกปญหานี้อยางมีประสิทธิภาพคือ ใหภาคธุรกิจชวยเหลือชุมชนดวย
การใหทุนอุดหนุนผานองคกรสาธารณกุศล (corporate sponsored) ซึ่งเปนองคกรอิสระที่
ประชาชนโดยเฉพาะผูนําชุมชนใหความเชื่อถือ องคกรนี้จะเปนตัวแทนของภาคธุรกิจ
ในการเขาไปชวยเหลือชุมชนและไดรับการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่ดวยเหตุผล
หลายประการ เชน 1) องคกรดังกลาวเขาถึงหลักการการมีสวนรวมของชุมชนอยางลึกซึ้ง
จนสามารถตอบสนองความตองการของชุมชนไดอยางแทจริง 2) การชวยเหลือมีลักษณะ
เปน “พระคุณ” ตอชาวบานและยึดหลักความสําเร็จเปนเปาหมายสําคัญ สวนใหญของ
องคกรที่เขาไปชวยเหลือจะไมถอนตัวจนกวาจะประสบความสําเร็จในการดําเนินการ  
3) องคกรประเภทนี้สามารถระดมทรัพยากรมาอุดหนุนเพ่ิมเติมจนบรรลุผลสําเร็จไดตาม
เปาหมาย ถึงแมวาผูใหการสนับสนุนบางรายจะมีปญหาการเงินจนไมอาจสนับสนุนตอไป
ได และ 4) องคกรประเภทนี้เขาไปใหความชวยเหลืออยางมืออาชีพ กลาวคือ มีความ
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เช่ียวชาญและประสบการณในเรื่องที่เขาไปดําเนินการอยางแทจริง ทั้งยังสามารถดึง
ศักยภาพของประชาชนออกมารวมดําเนินการจนบรรลุเปาหมายได ดังนั้นประเทศไทย
จึงควรสนับสนุนใหเกิดองคกรอิสระที่มีลักษณะคลายกับสมาคมพัฒนาประชากรและชมุชน
มากขึ้นเพ่ือเปนตัวกลางเชื่อมภาคธุรกิจกับภาคประชาชนและชุมชนใหกวางขวางตอไป 

นอกจากนี้ ยังตองมีแนวทางอื่นๆ ในการแกปญหาเรื่องการไมไดรับความรวมมือ
จากฝายที่เกี่ยวของดวย กลาวคือ ภาครัฐอาจตองตรวจสอบใหองคกรที่จะเขาไปให
ความชวยเหลือชุมชนมีรูปแบบการจัดต้ังที่มีกฎหมายรองรับ ทั้งยังสามารถตรวจสอบได
ในกรณีที่มีการรองเรียนวาการเขาไปชวยเหลือไดสรางปญหาใหแกชุมชน ขณะเดียวกนั
องคกรที่เขาไปใหความชวยเหลือก็ตองพิสูจนผลงานของตนเองอยางสม่ําเสมอ ตลอดจน
เผยแพรขาวสารและเชิญชวนใหผูรับความชวยเหลือเขาเยี่ยมชมผลงานที่ประสบ
ความสําเร็จ ประชาชนที่เขารวมโครงการก็จะมีทัศนคติที่ดีตอองคกรที่เขาไปใหความ
ชวยเหลือ  

สําหรับรัฐวิสาหกิจนั้นแตกตางจากภาคธุรกิจเอกชนเพราะตองสงคืนรายไดใหแก
รัฐในกรณีที่มีผลประกอบการดี และรัฐจะนํารายไดนี้ไปใชพัฒนาประเทศตอไป การให
ความชวยเหลือภาคประชาชนของรัฐวิสาหกิจจึงเปนงานที่ดําเนินการโดยสมัครใจ และ
มีการรวมตัวเพ่ือกอต้ัง ชรช. ดังกลาวแลว  อยางไรก็ตาม ชรช. ก็ไมสามารถดําเนินการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากนักดวยเหตุผลบางประการ  ไดแก  1) มีการเปลี่ยนแปลง
ประธาน ชรช. อยูเสมอจึงทําใหการดําเนินงานลาชา  และ 2) ขาดงบประมาณ คาใชจาย
ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ จึงหมุนเวียนอยูในรัฐวิสาหกิจขนาดใหญที่เปนสมาชิก ชรช.  
แนวทางแกปญหาคือการที่ ชรช. ควรจะสามารถระดมทุนจากสมาชิกรายตางๆ ใหได
มากที่สุดซึ่งก็อาจลดหลั่นกันไปตามขีดความสามารถของหนวยงานสมาชิกนั้นๆ 

อันที่จริงรัฐวิสาหกิจตางๆ มีศักยภาพที่จะชวยเหลือชุมชนและประชาชนไดมาก
เนื่องจากมีทรัพยากรกระจายอยูทั่วประเทศ  อยางไรก็ตาม ผูบริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจบางแหงมิไดใหความสนใจในเรื่องนี้เทาที่ควร ทําใหผูปฏิบัติการใน ชรช. 
บางสวนไมกลาดําเนินกิจกรรมอยางเต็มที่  ดังนั้นจึงควรทําความเขาใจกับผูบริหาร
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจในเรื่องเจตนารมณที่แทจริงของ ชรช.  

ความตอเนือ่งของโครงการใหความชวยเหลือตางๆ 

ภาคธุรกิจตองระดมทรัพยากรในการใหความชวยเหลือชุมชนและประชาชน
ดวยตนเองจึงมิคอยดําเนินการชวยเหลือโดยตรงอยางตอเนื่องเปนเวลานาน ในบางกรณี
เจาของกิจการอาจไมตองการยกเลิกกิจกรรมชวยเหลือแตก็ตองหยุดดําเนินกิจกรรมนี้
เนื่องจากธุรกิจประสบปญหาผลประกอบการตกต่ํา 
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แนวทางแกไขปญหาความตอเนื่องของโครงการใหความชวยเหลือตางๆ คือ 
การใหหนวยงานกลางซึ่งอาจเปนองคกรเอกชนที่ไมแสวงหากําไรเปนผูดําเนินโครงการ
แทนโดยภาคธุรกิจใหเงินสนับสนุนหนวยงานนี้ ตามปกติเงินสนับสนุนนี้จะมีที่มาจาก
การบริจาคขององคกรธุรกิจหลายแหงซึ่งนับเปนการกระจายความเสี่ยงของโอกาสที่จะ
เกิดการขาดแคลนทรัพยากร เมื่อบางองคกรธุรกิจไมสามารถใหการสนับสนุนเงินทุน
ตอไปได หนวยงานกลางที่ทําหนาที่ดําเนินโครงการใหความชวยเหลือตางๆ ก็ยังสามารถ
หาแหลงเงินทุนจากองคกรอื่น การดําเนินโครงการจึงมีความตอเนื่องจนสําเร็จตาม
วัตถุประสงค 

สําหรับกรณีของ ชรช. นั้นมีการเปล่ียนแปลงผูบริหารรัฐวิสาหกิจที่เปนประธาน 
ชรช. อยูเสมอทําใหการดําเนินกิจกรรมหยุดชะงัก  ดังนั้นหนวยงานสมาชิกจึงควรระดม
ทุนเพ่ือจัดต้ังสํานักงานเลขานุการของ ชรช. ข้ึนอยางถาวร โดยใหทําหนาที่ประสานงาน
ใหการดําเนินกิจกรรมตางๆ มีความตอเนื่องแมจะมีการเปลี่ยนแปลงประธาน ชรช. ดวย
เหตุผลใดก็ตาม 

ในดานการชวยเหลือชุมชนอยางมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่องนั้น ควรมีการ
คัดเลือกชุมชนตนแบบอยางนอยจังหวัดละหนึ่งถึงสองชุมชนมาใหการชวยเหลือในลักษณะ
เปนหุนสวน (partnership) เพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชนเอง ขณะเดียวกันให 
มีการศึกษาจุดแข็งและจุดออนในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือนําประสบการณที่ไดรับ
ไปปรับใชขยายผลในชุมชนอื่นๆ ใหกวางขวางตอไป 

การสรางแรงจูงใจในการชวยสรางความมั่นคงใหแกชุมชน 

การสรางแรงจูงใจใหภาคธุรกิจชวยสรางความมั่นคงใหแกชุมชนน้ันสามารถ
ดําเนินการไดโดยรัฐบาลควรพิจารณาลดเพดานในการยกเวนภาษีใหแกภาคธุรกิจที่
แสดงบทบาทนี้ 
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