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SUSTA INABLE  DEVELOPMENT 

มีวันนี้เพราะมีแรงหนุน… ใต้ปีก บอกรัก = กตัญญู

เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน

SD Story : 6 ผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์
กับแนวคิดและมุมมอง ‘กตัญญู’
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ความกตัญญูต้องวางแผน (Gratitude Planning)
 
	 คงเคยได้ยินค�ำว่ำ	“พ่อแม่เลี้ยงลูกสิบคนได้...	พอพ่อแม่แก่เฒ่ำหรือเจ็บป่วย	กลับไม่มีใครเลี้ยงดู”
	 ค�ำพูดเหล่ำน้ี	 ลูกๆ	 ทุกคนฟังแล้วคิดตำมอย่ำงเดียวไม่ได้	 เพรำะในยุคน้ีหำกจะเล้ียงดูพ่อแม่ได้อย่ำง 
ไม่บกพร่องนั้น	จะต้องวำงแผนระยะยำว	และเริ่มลงมือท�ำอะไรบำงอย่ำงตั้งแต่วันนี้
	 “พ่อแม่ทุกคนอยำกให้ลูกสบำย
	 ถึงพ่อแม่เหนื่อยแทบตำย	ก็ไม่เคยบอกคุณ”
	 ในบทบำทของควำมเป็นลกู	 สิง่ทีเ่รำทกุคนควรน้อมคดิไว้ในใจคอื	 ‘กตญัญู’	หมำยถึง	 เป็นผูม้ใีจรู้คณุคน		 
รู้จักกำรอุปกำรคุณผู้อื่นที่กระท�ำให้แล้วแก่ตน	ซึ่งค�ำว่ำ	‘กตัญญู’	มักจะมำคู่กับ	‘กตเวที’	หมำยถึง	กำร
ทดแทนพระคุณของท่ำน	
	 “พ่อแม่คือรำกของชีวิต	ถ้ำไม่คิดบ�ำรุงรำกชีวิต	ก็ยำกจะเจริญ”
	 แต่ในยุคปัจจุบันบำงคนมีใจรู้คุณแต่ยังไม่มีโอกำสตอบแทนคุณ	 หรือไม่ก็มัวแต่ผัดวันประกันพรุ่ง		 
รอว่ำวันหนึ่งเม่ือพร้อมจะทดแทนคุณ	 แต่ในควำมเป็นจริงหำกไม่มีกำรวำงแผนที่ดี	 วันที่จะได้มีโอกำส 
ได้ตอบแทนคุณนั้น	ก็คงมำไม่มำถึงสักที	หรือไม่มีโอกำสได้ทดแทนคุณ
	 ปัจจุบันเป็นยุคที่มีกำรแข่งขันสูง	 ค่ำครองชีพสูงขึ้น	 ครอบครัวขนำดเล็กลงเพ่ือประหยัดค่ำใช้จ่ำย	
ลักษณะครอบครัวส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเดี่ยว	จำกที่เมื่อก่อนเป็นครอบครัวใหญ่	อยู่ด้วยกันตั้งแต่ปู่	ย่ำ	
ยำย	ตำ	ทวด	พี	่ป้ำ	น้ำ	อำ	ถ้ำไม่อยูบ้่ำนหลงัเดยีวกนักจ็ะอยูใ่นอำณำบริเวณหรือในร้ัวเดียวกัน	ท�ำให้สมยัก่อน
ลูกหลำนยังสลับกันมำเลี้ยงดูพ่อแม่ได้	แต่ในปัจจุบัน		แต่ละครอบครัวก็มีลูกน้อยลงเฉลี่ย	1-2	คน	เท่ำนั้น
ดังนั้น	ในยุคนี้จึงต้องท�ำ	3	เรื่องที่ส�ำคัญ	คือ
	 1.	วำงแผนกำรออมเงินเพื่อคนข้ำงบน	:	นั่นคือ	วำงแผนกำรเงินเพื่อดูแลพ่อแม่	
	 2.	วำงแผนกำรออมเงินเพื่อคนข้ำงล่ำง	:	นั่นคือ	วำงแผนเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว	ลูกหลำน
	 3.	กำรวำงแผนออมเงินตรงกลำง	:	นั่นคือ	รู้ควำมพอดีของตนเอง	ออมเงินเพื่อเกษียณ	เพื่อดูแลชีวิต
ตนเองยำมชรำ	เพื่อไม่ให้เป็นภำระ
	 ทัง้นีจ้ะเหน็ได้ว่ำ	กำรเพ่ิมข้ึนของประชำกรสูงอำย	ุท�ำให้กำรจะกตญัญูต่อพ่อแม่นัน้ต้องมกีำรเตรียมกำร
	 ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ	หรือ	สสช.	ประเมินว่ำ	ในปี	2564	จะมีประชำกรอำยุ	60	ปีขึ้นไป	ในสัดส่วน
สูงถึง	20%	และในปี	2574	ประเทศไทยจะมีประชำกรอำยุ	60	ปีขึ้นไป	สูงถึง	28%	
	 แต่ที่น่ำกลัวคือ	เรำแทบไม่มีกำรเตรียมแผนไว้ในระยะยำวเลย	ผู้สูงอำยุไม่ได้เตรียมแผนด้ำนกำรเงินไว้
ส�ำหรับกำรเกษียณอำยุ	ในขณะที่เรำก็ไม่ได้เตรียมตัวให้พร้อมที่จะดูแลพ่อแม่เมื่อยำมเกษียณ
	 อย่ำงไรก็ตำม	คนรุ่นใหม่มีเป้ำหมำยแน่นอนว่ำ	พวกเขำจะน�ำชีวิตครอบครัวไปสู่จุดที่คำดหวังอย่ำงไร	
ซึ่งกระบวนกำรที่ไปถึงจุดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ำย
	 อย่ำงไรก็ดี	นอกเหนือจำก	3	ข้อข้ำงต้นที่ต้องวำงแผนกำรเงินล่วงหน้ำแล้ว	กำรกตัญญูบ่อยครั้งไม่ต้อง
ใช้เงิน	แต่เพียงแค่ให้เวลำของคุณกับพ่อแม่	ท�ำเรื่องเล็กๆ	แต่ท�ำให้ท่ำนอิ่มใจ	โทร.	ไปหำบ้ำง	ดูแลท่ำนบ้ำง	
เพียงเท่ำนี้ก็เท่ำกับตัวท่ำนเริ่มออมควำมกตัญญูรู้คุณแล้ว
	 “รักพ่อแม่ให้มำกๆ	เพรำะตอนล�ำบำก	ใครก็ไม่ห่วงใยเรำเท่ำท่ำน”
	 วำรสำรบัวบำนฉบับนี้	 จึงขอเชิดชูคนท�ำดี	 เพ่ือสร้ำงก�ำลังใจและแรงบันดำลใจในกำรท�ำควำมดี	 
โดยน�ำเสนอตวัอย่ำงควำมกตญัญขูองคนรุน่ใหม่ท่ีดแูลพ่อแม่แม้ว่ำตนเองจะต้องเหน่ือยยำก	ท�ำงำนหำเงิน
ด้วยควำมอุตสำหะ		
	 เครือเจริญโภคภัณฑ์เชื่อมั่นในคุณค่ำของควำมกตัญญู	 ว่ำเป็นเคร่ืองหมำยของคนดี	 ด้วยกำรส่งเสริม 
ค่ำนิยมควำมกตัญญูให้เกิดขึ้นในองค์กร	ภำยใต้แนวคิด	‘ใส่ใจ	-	บอกรัก	-	ไม่ลืม	-	ขอบคุณ	=	กตัญญู’ 
พร้อมกันนี้เรำยังมีควำมมุ่งมั่นที่จะร่วมบ่มเพำะเมล็ดพันธุ์แห่งควำมกตัญญูลงในสังคม	 เพื่อให้พวกเขำ 
เหล่ำนั้นมีจิตใจที่แข็งแกร่ง	เป็นคนดีของสังคม	เพื่อร่วมกันสร้ำงให้สังคมไทยยั่งยืนตลอดไป
 

ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ

EDITOR’S  NOTE

โลกจะย่ังยืนได้ต้องอำศัยควำมร่วมมือในกำร 
ขับเคลื่อน	ภำยใต้กรอบ		
3Hs		HEART - HEALTH - HOME  

 HEART มุ่งมั่น...ท�ำธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน
 

 HEALTH	 มุ่งมั่น...สร้ำงสังคมยั่งยืน
  

 HOME	 มุ่งมั่น...เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

บรรณาธิการบริหาร :

ดร.ธีระพล	ถนอมศักดิ์ยุทธ	

คณะบรรณาธิการ :	ส�ำนักกิจกรรม

สื่อสำรองค์กร	เครือเจริญโภคภัณฑ์

เจ้าของ : ส�ำนักกิจกรรมสื่อสำรองค์กร	

บริษัท	เครือเจริญโภคภัณฑ์	จ�ำกัด

อำคำรทรูทำวเวอร์	ชั้น	25	เลขที่	18	

ถนนรัชดำภิเษก	แขวงห้วยขวำง	 

เขตห้วยขวำง	กรุงเทพฯ	10310

โทรศัพท์ :	0-2858-6286,	

0-2858-2964,	0-2858-6254	

โทรสาร :	0-2858-2977

อีเมล :	prcpgroup@cp.co.th

จัดพิมพ์โดย :	บริษัท	พริ้นท์	ซิตี้	จ�ำกัด

29/45-46	ซอยวัดสำมง่ำม	ถนนพระรำม

ที่	1	แขวงรองเมือง	เขตปทุมวัน	

กรุงเทพฯ	10330

ร่วมสร้างสรรค์เนือ้หาและศลิปกรรมโดย :  

บริษัท	เปเปอร์คอรัส	จ�ำกัด

โทรศัพท์ :	0-2887-4830		

โทรสาร :	0-2887-0486

อีเมล :	paperchorus@hotmail.com

เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน

เครือเจริญโภคภัณฑ์มีควำมตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	จึงเลือกผลิตวำรสำรเล่มนี้ผ่ำน	‘นวัตกรรม
กำรพิมพ์สีเขียว’	 ท่ีมีส่วนช่วยลดปริมำณก๊ำซเรือนกระจกจำกกระบวนกำรผลิต	 เทียบเท่ำกำรปิดหลอดไฟ	 
1	 ชั่วโมง	 ในกำรรณรงค์ลดโลกร้อน	 จ�ำนวน	 4,678	 ดวง	 ต่อวำรสำร	 5,000	 เล่ม	 และในส่วนที่ไม่สำมำรถ 
ลดปริมำณก๊ำซเรือนกระจก	 ได้จัดหำคำร์บอนเครดิตมำชดเชยเท่ำกับศูนย์	 จำกปริมำณกำรปล่อยก๊ำซ 
เรือนกระจกทั้งหมด	1.03	ตัน	เพื่อให้ได้หนังสือคุณภำพดี	และเป็นส่วนหนึ่งในกำรท�ำให้โลกยั่งยืน
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	 ในยุค	Digital	Age	โลกทั้งโลกถูกเชื่อมต่อ
กันด้วย	‘อินเทอร์เน็ต’	ทุกอย่ำงเปลี่ยนแปลง
รวดเรว็อย่ำงก้ำวกระโดดด้วยเทคโนโลยใีหม่ๆ	
จนควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีมำถึงจุด 
ที่ท�ำให้รูปแบบกำรด�ำเนินชีวิต	 กำรประกอบ
ธุรกิจ	และเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่ำง
รุนแรง
	 จำกเดมิทีเ่รำตดิต่อสือ่สำรกนัด้วยจดหมำย
หรือโทรศัพท์	 ก็เปลี่ยนเป็นส่งข้อควำมผ่ำน
แอปพลิเคชันในโทรศพัท์มือถอื	 หรอืวดีิโอคอล
เห็นหน้ำกันสดๆ	 แม้กระทั่งถ่ำยท�ำรำยกำร
ออนไลน์กันทำงโทรศัพท์มือถือ	 เรียกได้ว่ำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่ำงๆ	 เข้ำมำเปลี่ยน
โลกใบใหญ่ให้เล็กและใกล้กันมำกขึ้นกว่ำเดิม
	 มนษุย์พยำยำมสร้ำงสรรค์นวตักรรมโดยใช้
เทคโนโลยีเข้ำมำช่วยให้ชีวิตง่ำยขึ้นในหลำยๆ	
รูปแบบ	 แต ่มิติหนึ่ งที่น ่ำสนใจและควร
สนับสนุนอย่ำงมำก	 คือกำรใช้เทคโนโลย ี

เรื่อง	:	Greentea	ภำพ	:	123rf.com

THINK FORWARD

บอกรัก	หรอืท�ำหน้ำท่ีดแูลคนทีเ่รำรกัแทนตวัเรำ	
เมื่อเทคโนโลยีมำคูณกับควำมกตัญญู	ผลลัพธ์
จะเป็นอย่ำงไร?		มำลองดูตัวอย่ำงกัน
	 ลองท�ำควำมรูจ้กักบัแอปพลเิคชันเหล่ำนีดู้...
	 ‘Pill	 Reminder’	 แอปพลิเคชันส�ำหรับ 
ผูส้งูอำย	ุคอยช่วยเตอืนควำมจ�ำเรือ่งกำรกนิยำ	
เพยีงแค่เรำกรอกช่ือ	จ�ำนวนครัง้ทีร่บัประทำน
ยำ	 และเวลำที่ต้องกินยำของผู้สูงอำยุในบ้ำน	
หลังจำกนั้น	ก็รอเสียงกริ่งเรียกเตือนให้กินยำ
ได้เลย
	 ‘ThaiEMS	1669’	แอปฯ	แจ้งเหตุฉุกเฉิน
และกดปุ่มเรียกรถพยำบำล	 ลูกๆ	 สำมำรถ
บนัทกึข้อมลูส่วนตวัของผูส้งูอำย	ุเช่น	ชือ่-สกลุ		
เลขประจ�ำตัวประชำชน	 โรคประจ�ำตัว	 หรือ
กำรแพ้ยำ	เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ช่วยเหลือได้ทันที
	 ‘Pocket	 Physio’	 แอปพลิเคชันรวมท่ำ
ออกก�ำลังเพื่อสุขภำพ	 สำมำรถท�ำตำมได  ้
ไม่ยำก	 ซึ่งแต่ละท่ำล้วนออกแบบมำส�ำหรับ 

ผูส้งูอำยเุพือ่ไม่ให้หกัโหมจนเกดิอำกำรอกัเสบ
	 ‘ThaiMissing’	 รวบรวมผู้สูญหำยพร้อม
รำยละเอยีดและรปูภำพ	ใครทีพ่บเหน็ผูส้งูอำยุ
ทีส่งสยัว่ำจะเป็นคนหำยกส็ำมำรถแจ้งเบำะแส
ผ่ำนแอปพลิเคชันนี้ได้ด้วย
	 นอกจำกแอปพลิเคชันเจ๋งๆ	 ที่ยกตัวอย่ำง
ไป	 ยังมีเทคโนโลยีเพ่ือควำมปลอดภัยของ	 
‘ผู้สูงอำยุ’	 ที่ลูกหลำนสำมำรถใช้เป็นไอเดีย 
ในยำมทีต้่องให้พ่อแม่สงูอำยอุยูบ้่ำนตำมล�ำพงั	
ขณะที่ตัวเองออกไปท�ำงำนหำเงิน
	 ‘หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัตโนมัติ’	 หรือท่ีเรียกว่ำ	
‘iRobot’	 ตัวช่วยว่ิงดูดฝุ่นในบ้ำน	 แบ่งเบำ
ภำระพ่อแม่ที่ชอบท�ำควำมสะอำดบ้ำนได้ดี 
ทีเดียว
	 ‘ระบบอัจฉริยะช่วยตัดไฟเครื่องครัว’	
เพรำะผู้สูงอำยุมักมีโอกำสลืมว่ำท�ำกับข้ำว 
เอำไว้	และหันไปท�ำอย่ำงอื่นจนอำหำรไหม้ได้	
ซึ่ ง เทคโนโลยีนี้ช ่วยป ้องกันไม ่ให ้ เตำไฟ 
ใช้ควำมร้อนสูงเกินกว่ำที่ลูกๆ	ก�ำหนดด้วย
	 ‘สำยรัดข้อมือที่เช่ือมต่อกับบริกำรคอล
เซ็นเตอร์ตลอด	 24	 ช่ัวโมง’	 หำกเกิดเหตุ 
ฉกุเฉนิ	เช่น	พ่อแม่หกล้ม	ระบบจะส่งสญัญำณ
ผ่ำนโทรศัพท์ไปยังคอลเซ็นเตอร์	 ซึ่งคอล
เซ็นเตอร์จะรีบติดต่อลูกหลำนทันที
	 ‘ระบบ	 eNeighbor’	 เป็นเทคโนโลยีของ
สหรัฐอเมริกำที่ติดเซ็นเซอร์ไว้ตำมจุดต่ำงๆ	
ของบ้ำน	 เช่น	 ลูกบิดประตู	 เก้ำอี้	 ห้องน�้ำ	 
เตียงนอน	 เพ่ือให้สำมำรถตรวจสอบควำม
เคลือ่น	ไหวภำยในบ้ำนได้อย่ำงทนัใจลกูหลำน
	 จะเห็นว่ำเทคโนโลยีหลำยตัวถูกสร้ำงมำ
เพื่อช่วยให้เรำดูแลคนที่รักได้ดียิ่งขึ้น	 แต่ข้อ
ส�ำคัญก่อนจ่ำยเงินซื้อเทคโนโลยีเหล่ำนี้	 คุณ
ต้องแน่ใจว่ำ	‘ใช้ง่ำย’	และ	‘มบีรกิำรช่วยเหลอื
ที่เหมำะสม’	 หำกเลือกได้เช่นนี้	 เทคโนโลย ี
กจ็ะท�ำหน้ำทีเ่ป็นเพือ่นคูค่ดิมติรคูบ้่ำน	และเป็น
เครื่องมือเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่ได้อย่ำง
เต็มประสิทธิภำพแน่นอน		

The Power of Gratitude x Technology : 
พลังของเทคโนโลยียอดกตัญญู
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เรื่องและภำพ	:	กองบรรณำธิกำร	วำรสำรบัวบำน

	 ในมุ มมองของรองประธำนอำ วุ โส	 

เครือเจริญโภคภัณฑ์	 คุณประเสริฐเชื่อมั่นว่ำ			

‘ควำมซื่อสัตย์’	 คือหัวใจส�ำคัญของคุณธรรม

กตัญญู	 เพรำะหำกเก่งแค่ไหน	 แต่ไม่มีควำม

ซ่ือสัตย์ต่อคนที่ท�ำดีกับตนเอง	 ก็ไม่สำมำรถ

เรียกได้ว่ำเป็นคนดี		มีควำมกตัญญู		ดังนั้น	จึง

ไม่ควรลืมบุญคุณของผู้ท่ีมอบสิ่งดีให้ตนเอง	

และเมื่อพร้อมก็ควรตอบแทนด้วยใจจริง		

ความกตัญญคูือ รักแรกและรักแท้
‘ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี’

- พุทธสุภาษิต -

 

ซื่อสัตย์คือการแสดงความกตัญญู

	 “กำรซื่อสัตย์	 เรำถือว่ำส�ำคัญที่สุด	 คุณ 

จะเก่งแค่ไหน	ถ้ำไม่มีควำมซื่อสัตย์	ไม่มีควำม

กตญัญตู่อบรษิทัแล้ว	มำถงึท�ำต�ำแหน่งใหญ่ขึน้		

กลำยเป็นคอร์รัปชัน	 ก็ถือว่ำไม่กตัญญูต่อ

บรษิทั	ต้องตรงไปตรงมำ	อนันีเ้ป็นส่ิงทีเ่รำต้อง

ให้กำรอบรมเด็กรุ่นใหม่”		

 ความกตัญญู หนึ่งในค่านิยม 12 ประการที่คนไทยยึดถือมาช้านาน อีกทั้งยังเป็นมงคลที่ 25 จากมงคลชีวิต 38 ประการ ที่ส่งเสริม
ให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต หากในสังคมเกิดการบ่มเพาะเมล็ดแห่งความกตัญญูลงในจิตส�นึกของทุกคน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ก็ย่อม 
ส่งผลให้สังคมนั้นอุดมด้วยคนดีท่ีมีท้ังความ ‘รู้คุณ’ และรู้จัก ‘ตอบแทนบุญคุณ’ ตามความหมายของค�ว่า ‘กตัญญู’ และ ‘กตเวที’  
อันจะสามารถน�ไปสู่การเป็นสังคมที่มีคุณภาพและยั่งยืนได้ในที่สุด
 เพราะเช่ือมัน่ในคณุค่าแห่งความส�นกึในบญุคณุและการตอบแทน เครอืเจรญิโภคภณัฑ์จึงร่วมรณรงค์ส่งเสรมิค่านยิมกตญัญใูห้งอกงาม
ในสงัคมไทย โดยเริม่จากในองค์กร ผ่านโครงการกตญัญ ู ซ่ึงต้ังต้นจากแนวทางปฏบัิติง่ายๆ เช่น ‘การใส่ใจในความรูสึ้กของผู้อืน่ - บอกรกั -  
ไม่ลืมคนส�คัญ - หรือแม้แต่การกล่าวค�ขอบคุณให้แก่กัน’ ล้วนแต่เป็นตัวอย่างของการแสดงความกตัญญูในหลากหลายรูปแบบและวิธีการ 
ซึ่งจะไม่เพียงสร้างความยั่งยืนในระดับจิตส�นึกของคนเท่านั้น หากยังน�ไปสู่การตอบแทนสังคมและโลกอีกด้วย   
  ‘บัวบาน’ ฉบับนี้ขอน�เสนอมุมมองของ 6 ผู้บริหารแห่งเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งทุกท่านล้วนแล้วแต่ให้ความส�คัญ เห็นคุณค่าของ 
ความกตัญญู พร้อมน�มาสานต่อทั้งด้านการใช้ชีวิตและการบริหารงานผ่านแนวคิด ‘ปรัชญา 3 ประโยชน์’ ซึ่งเป็นหลักปรัชญาที่พัฒนา 
และหล่อหลอมขึ้นมาจากรากฐานของความเชื่อและการเห็นคุณค่าของ ‘ความกตัญญู’ นั่นเอง

กตัญญูด้วยความซื่อสัตย์

ประเสริฐ พุ่งกุมาร   
รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณท์ 
เครือเจริญโภคภัณฑ์

“ความซื่อสัตย์ 
ถือว่าส�คัญที่สุด 

จะเก่งแค่ไหนถ้าไม่มีความซื่อสัตย์ 
ก็ถือว่าไม่มีความกตัญญู”
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	 คณุเอีย่ม	งำมด�ำรงค์	เตบิโตมำจำกกำรเหน็

คณุค่ำของควำมดท่ีีผูอ้ืน่มอบให้	ทัง้โอกำสและ 

ควำมรกั	 ท�ำให้มมีมุมองทีเ่ชือ่ว่ำ	 ควำมกตญัญู 

กค็อืกำรรู้และซึง้ถงึควำมด	ี และกำรตอบแทน

ด้วยใจจรงิ	 จะเป็นสิง่ทีน่�ำพำชวีติไปในทำงท่ีดี	 

ท�ำสิง่ดีๆ 	ส่งต่อควำมรู้สกึดใีห้แก่กนัได้ไม่มทีีส่ิน้สดุ

กตัญญูคือจิตส�านึก

	 “คนเรำที่มีควำมกตัญญู	 ผมว่ำนี่เป็นจิต	

ส�ำนกึของคนมำกกว่ำ	ซึง่ต่ำงกนัในแต่ละระดบั	

แต่ละดกีรด้ีวยซ�ำ้ไป	เพรำะแต่ละคนก็จะมีจติส�ำนกึ

ตรงนี้ไม่เหมือนกัน	 ไม่เท่ำกัน	 ผมมีควำมรู้สึก

ว่ำคนทีม่คีวำมกตญัญนูีม่นัมำจำกตวัเขำมำกกว่ำ

นะครับ	เป็นจิตส�ำนึกของแต่ละบุคคลครับ”

 

กตัญญูด้วยความซื่อสัตย์

	 “ในกำรกตญัญรููค้ณุต้องท�ำอย่ำงไร	สิง่ทีผ่ม

คดิกค็อื	ต้องเป็นคนด	ีต้องประพฤตตินให้ด	ีซึง่

ดีของผมก็หมำยควำมว่ำคุณท�ำงำนด้วยควำม

ขยันขันแข็ง	 มีวินัย	 แล้วก็มีควำมรับผิดชอบ		

ซื่อสัตย์สุจริต	 ยึดสิ่งนี้เป็นหลักในกำรท�ำงำน

ให้กับองค์กร	 คือเรียกว่ำเป็นกำรตอบแทน 

หรือคืนกลับให้แก่องค์กร	ผมเชื่อว่ำอย่ำงนั้น”

ต้องรู้จักกตัญญู

	 “กำรทีค่นเรำจะรู้จกัควำมกตญัญไูด้	ผมว่ำ

ประเด็นแรก	 ต้องอยู่ท่ีตัวเขำว่ำเขำเป็นคนดี

หรือเปล่ำ	ถ้ำเป็นคนดกีต้็องรูจ้กักตญัญ	ูถ้ำเป็น

คนไม่ด	ีกไ็ม่รูจ้กัค�ำว่ำกตญัญนูะครบั		แน่นอน

ว่ำกับพ่อแม่เรำก็ต้องรู้คุณ	ต้องกตัญญู	เพรำะ

เป็นผู้ให้ก�ำเนิดและเลี้ยงดูให้เรำเจริญเติบโต

ขึน้มำ		เช่นเดยีวกนั	เมือ่เรำเกิดในแผ่นดนิของ

ประเทศไทยก็ต้องระลึกถึงว่ำ	 จะตอบแทน 

บุญคุณประเทศได้อย่ำงไร	 ถ้ำเรำรู้คุณ	 รู้จัก

กตัญญูต่อพ่อแม่	ต่อแผ่นดิน	ก็เป็นคนดี”

ส่งต่อความกตัญญู

	 “วันนี้ผมกตัญญูต่อองค์กร	 ผมก็จะเล่ำ 

ให้ทกุคนฟังว่ำ	ผมได้รับอะไรจำกองค์กร	สิง่นัน้ 

ดีอย่ำงไร	 และผมจะต้องตอบแทนเท่ำท่ีจะ

ท�ำได้ให้ดีที่สุด	ซึ่งวิธีกำรตอบแทน	ก็ตำมที่ได้

กล่ำวไปข้ำงต้น	 คือต้องเป็นคนดีก่อน	 เรำ

ตีควำมคนดีไว้ว่ำอย่ำงไรบ้ำง	 ขยัน	 อดทน		

ซื่อสัตย์	สุจริต	สิ่งเหล่ำนี้ท�ำให้เรำประพฤติตัว

เป็นคนดี	 และกำรที่เรำท�ำดีนั่นล่ะก็คือกำร

ตอบแทน”		

ยึดมั่นในแนวทางความกตัญญู

	 “คุณต้องพยำยำมท�ำตำมแบบที่ท ่ำน

ประธำนอำวุโส	 (ธนินท์	 เจียรวนนท์)	 ได้ให้

โอวำทอยู่เรื่อยๆ	 ก็ต้องจับใจควำมให้ได้ว่ำ 

จะท�ำอย่ำงไรได้บ้ำง	ให้ศกึษำว่ำกำรกตญัญตู่อ

บรษิทัต้องท�ำอย่ำงไร	โดยไม่ออกนอกขอบเขต

กำรมีอ�ำนำจก็ดี	 ต้องใช้ให้ถูกต้อง	 ถ้ำใช  ้

ไม่ถูกต้อง	 ก็ไม่ใช่สิ่งที่จะกตัญญูต่อบริษัท	 

คือเรื่องกตัญญูนี้	เรำก็ต้องมำตอบแทนบริษัท

ทีใ่ห้ควำมรู	้ให้ต�ำแหน่ง	ให้รำยได้แก่เรำ	โดยกำรใช้

ควำมรู้ของเรำท�ำงำนให้เต็มที่	มีควำมซื่อสัตย์

สุจริต	และพยำยำมเทรนลูกน้องขึ้นมำให้เป็น

ทมี	เหล่ำนีอ้ยูใ่นข่ำยทีเ่รยีกว่ำเป็นกำรตอบแทน”

กตัญญูด้วยการซื่อสัตย์ต่อแผ่นดิน

	 “ปรัชญำ	 3	 ประโยชน์ของท่ำนประธำน

อำวุโสนั้นเป็นส่ิงที่เรำพูดถึงกันอยู่เรื่อยๆ	 คือ

เรำเกิดมำจำกประเทศไทย	 ธุรกิจเรำมำจำก

ประเทศไทย	 ก็ต้องขอบคุณแผ่นดิน	 เรำไป

ลงทุนประเทศไหนก็แล้วแต่	 เรำต้องคิดถึง

ประเทศชำตินั้นๆ	 ก่อน	 เพรำะเรำขยำยไป 

ต่ำงประเทศท่ัวโลก	 และอีกอย่ำงก็ต้องคิดถึง

ประชำกร	 โดยเฉพำะเกษตรกร	 เรำต้องไป

สร้ำงอำชพีให้เขำมคีวำมมัน่คงขึน้มำ	ซึง่ถ้ำเรำ

ไม ่มีบริษัทในประเทศไทย	 ก็ไม ่มีโอกำส 

ที่จะมำช่วย	 บริษัทเรำอยู ่ในประเทศไทย	 

เกิดในประเทศไทย	กต้็องมำช่วยเกษตรกรเหล่ำน้ี 

ให้มรีำยได้ขึน้มำ	ถงึจะมโีอกำสทีจ่ะขยำยงำน

ไปเรื่อยๆ”	

ซื่อสัตย์เท่ากับความกตัญญู

	 “เรำยืนอยู่ในองค์กรของเรำ	 อยู่ในเครือฯ	

ที่เลี้ยงเรำให้เติบโตขึ้นมำ	 ท�ำให้เรำมีรำยได้	 

เรำต้องไม่ลืมบุญคุณผู้ที่ท�ำให้เรำเติบโตขึ้นมำ 

ทัง้ต�ำแหน่ง	ทัง้กำรงำน	คอืเรำกต้็องรกัองค์กร	 

ถ้ำเรำไม่รักองค์กร	 ไม่รักเครือฯ	 ไม่รักบริษัท	 

กเ็หมอืนกบัเรำไม่รกัพ่อแม่	เพรำะพ่อแม่ให้เรำ

เกิดมำ	เรำจึงต้องพยำยำมดูแล	ท่ำนต้องกำร

อะไร	เรำกต้็องพยำยำมจดัหำให้		เช่นเดยีวกนั

เวลำนี้เรำเติบโตขึ้นมำในบริษัท	 เรำก็ลืม 

บุญคุณของบริษัทไม่ได้	 ถ้ำหัวหน้ำให้ควำมรู้

เรำ	 เรำก็ต้องรู้บุญคุณเขำเหมือนกัน	 ถ้ำเขำ 

ไม่ให้ควำมรู้เรำ	เรำก็ไม่มีควำมรู้	เพรำะฉะนั้น

ต้องมีควำมซ่ือสัตย์	 ต้องมีสัจจะ	 เรำจะโกง 

ไม่ได้”	

“จะกตัญญูได้ ต้องเริ่มจาก
ตัวเองก่อนว่าเป็นคนดีหรือเปล่า 
ถ้าเป็นคนดีก็ต้องรู้จักกตัญญู 

ถ้าเป็นคนดีไม่ได้ 
ก็ยังไม่รู้จักกตัญญู”

กตัญญูเริ่มต้นที่ตัวเอง
เอี่ยม งามด�รงค์  
รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
และรองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 
และกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์
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	 กว่ำ	 50	 ปีที่ร่วมงำนกันมำกับเครือซีพี		
ท�ำให้ผู ้บริหำรแห่งซีพีเอฟท่ำนนี้ซำบซึ้งถึง
แนวคิด	‘กตัญญู’	ที่ถูกปลูกฝังอยู่	ในดีเอ็นเอ
ขององค์กรมำโดยตลอด	จงึถ่ำยทอดมมุมองที่
มีต่อเรื่องนี้ให้ได้ทรำบกัน		

กตัญญูคือความดี
	 “ผมเชื่อว ่ำควำมกตัญญูรู ้คุณต ่อผู ้มี 
พระคุณนี่ไม่ว่ำจะเป็นในระดับบุคคล	 ไม่ว่ำ 
จะเป็นองค์กร	หรอืรวมไปถงึส่วนอ่ืนๆ	 ในสังคม 
ที่เรำมีโอกำสเข้ำไปช่วยเหลือได้	 ผมคิดว่ำ 
ล้วนแต่เป็นสิ่งดีๆ	 ที่น่ำจะอยู่ในจิตวิญญำณ
ของคนที่จะเป็นคนดี	 แล้วก็ปรำรถนำดีต่อ 
คนอื่นครับ”	

กตัญญูสร้างชีวิต
	 “ในชีวิตท�ำงำนของคนเรำ	 เกือบ	 80-90	
เปอร์เซ็นต์น่ีเกี่ยวข้องกับสองกลุ่มเท่ำน้ันเอง		
คือกลุ่มครอบครัว	 แล้วก็กลุ ่มองค์กรหรือ
บริษัท	 ส�ำหรับในครอบครัว	 ควำมกตัญญู 
นี่ก็ส�ำคัญ	 พ่อแม่มีพระคุณเพรำะเป็นคนให้
ก�ำเนิดและเลี้ยงดูเรำมำ	 รองลงมำผมว่ำคือ 
คูส่มรส		เพรำะเป็นคนทีด่แูลบ้ำน	ดแูลลกู	ดแูล
ครอบครัว	 ท�ำให้เรำสบำยใจ	 มีปัญหำอะไร 

	 ด้วยสำยใยผูกพันของกำรท�ำงำนในเครือ

เจริญโภคภัณฑ์มำยำวนำน	 คุณก่อศักดิ์จึง

ตระหนักดีถึงคุณค่ำของควำมกตัญญู	 พร้อม

ถ ่ำยทอดมุมมองที่ มีต ่อควำมกตัญญูว ่ำ 

หมำยถึงคือกำรมองเห็นคุณค่ำ	 เห็นควำมด ี

ซึง่กนัและกนั	รูส้กึขอบคณุในสิง่ดีๆ	ทีเ่รำได้รบั	

และพร้อมที่จะตอบแทนให้กันตลอดไป

จะกตัญญูต้องเข้าใจ

	 “กำรจะกตัญญูเรำต้องเห็นคุณค่ำของคน

ที่ท�ำดี	เมื่อเห็นคุณค่ำเรำก็จะรู้สึกขอบคุณ	ซึ่ง

นั่นคือกำรรู้คุณ	 และพร้อมที่จะตอบแทนเมื่อ

กตัญญู... ความดีที่ต้องแสดงออก

อดิเรก ศรีประทักษ์  
รองประธานอาวโุส เครอืเจรญิโภคภณัฑ์ 
และประธานคณะกรรมการบรหิาร บรษัิท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ�กดั (มหาชน)

“คนดี... มีความรู้สึกในใจ
อยู่ตลอดเวลา ว่าจะต้อง
ตอบแทนคุณของผู้มี
พระคุณอย่างไร” 

ก็ปรึกษำหำรือกันได้	 ในเม่ือเรำได้รับสิ่งดีๆ	
จำกในครอบครัว	 ฉะนั้นก็ต้องคิดว่ำเรำต้อง
ตอบแทนเขำอย่ำงไร	ท�ำอย่ำงไรให้ครอบครัว
มั่นคง	แล้วก็ท�ำแต่สิ่งที่ดีๆ	ให้เกิดขึ้น”

กตัญญูสร้างความมั่นคง
	 “อีกส ่วนหนึ่งคือเ ร่ืองของบริษัทและ
องค์กร	 องค์กรที่เรำท�ำงำนอยู่ถือว่ำมีส่วน
สร้ำงให้เรำมีควำมม่ันคงทำงหน้ำที่กำรงำน	 
มีควำมมั่นคงทำงกำรเงิน	 มีส ่วนท�ำให ้
ครอบครัวเรำดีด้วย	 ตรงนี้ก็เป็นสิ่งท่ีเรำต้อง
ทุม่เทและท�ำงำนด้วยควำมซือ่สตัย์สจุรติ	เพือ่
ตอบแทนองค์กร	 เรำต้องคิดอยู่ตลอดเวลำว่ำ
จะตอบแทนองค์กรให้ดีได้อย่ำงไร	 ซึ่งถ้ำ
องค์กรเรำดีขึ้น	 ก็ย่อมส่งเสริมให้ตัวเรำเอง 
และทีมงำนทั้งหมดดีไปด้วย”	

กตัญญูท�าได้ทุกเวลา
	 “คนดี...	มคีวำมรูส้กึในใจอยูต่ลอดเวลำว่ำ
จะต้องตอบแทนคุณของผู้มีพระคุณอย่ำงไร	
จะท�ำให้ตัวเรำแสดงออก	หรอืแสดงกำรกระท�ำ
ต่ำงๆ	 ออกไปในส่ิงที่สร้ำงสรรค์	 ในส่ิงที่ดี 
ต่อคนที่เรำเกี่ยวข้องด้วยตลอดเวลำ”		

“ความกตัญญูต้องรู้สึก
ด้วยใจ ต้องรู้เอง คิดเอง 

อยากท�อะไรให้กับคนที่มีความดี
ต่อเรา ต้องคิดด้วยใจ”

กตญัญตู้องรูส้กึได้ด้วยใจ
ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์  
รองประธานอาวโุส เครอืเจรญิ
โภคภัณฑ์ และประธานกรรมการ
บรหิาร บรษิทั ซพี ีออลล์ จ�กดั 
(มหาชน)
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	 ด ้วยเห็นคุณค่ำของควำมกตัญญูจำก 

แบบอย่ำงที่ดีในครอบครัว	 ท�ำให้คุณสุภกิต 

เชื่อมั่นในคุณธรรมดังกล่ำวตลอดมำ	 และ

ถ่ำยทอดแนวคิดไว้ว่ำ	 กำรตอบแทนควำมดี 

ให้กันนัน้เป็นสิง่ทีด่ทีีท่กุคนควรช่วยกนัสำนต่อ

ให้เป็นส่วนหนึง่ของวฒันธรรมทีด่งีำมในสงัคม

ของเรำต่อไป

เริ่มต้นความกตัญญู

	 “กำรรูค้ณุคนหรอืกำรกตญัญ	ูต้องเริม่จำก

คนในครอบครัว	 ถ้ำเผื่อเรำเองไม่รู้จักกตัญญู

ต่อพ่อแม่	 แล้วเรำบอกว่ำเรำจะไปช่วยเหลือ

คนอื่น	จะไปรักสังคม	ก็คงเป็นเรื่องที่ไม่จริง”

ตอบแทนบุญคุณคือสิ่งดี

		 “ผมมองว่ำควำมกตัญญูกับกำรรู้คุณคน

เป็นเรื่องเดียวกัน	เรำต้องรู้ว่ำใครมีบุญคุณต่อ

เรำ	 และแค่รู้ว่ำใครมีบุญคุณต่อเรำก็ยังไม่พอ	

รูแ้ล้วกต้็องคดิด้วยว่ำเรำมอีะไรทีจ่ะตอบแทน 

บุญคุณคนที่มีพระคุณต่อเรำได้บ้ำง	 ซึ่งจริงๆ	

แล้วกำรกตัญญูไม่ได้จ�ำกัดเฉพำะว่ำจะต้อง

ตอบแทนกับพ ่อแม ่หรือหัวหน ้ำเท ่ำนั้น	 

ใครกไ็ด้ทีเ่คยช่วยเหลอืเรำ	ใครทีม่นี�ำ้ใจต่อเรำ	

ใครก็แล้วแต่ที่มีบุญคุณต่อเรำ	 เรำก็ควรจะ

จดจ�ำบุญคุณนั้นไว้	 แต่แค่ไม่ลืมยังไม่พอ	 

ถ้ำวนัไหนมโีอกำสทีจ่ะคนืคณุ	ตอบแทนเขำได้	

มีโอกำสช่วยเหลือเขำกลับคืนได้	 ก็เป็นสิ่งที่ดี

ที่น่ำจะท�ำ”

เรำมีโอกำส		ไม่ว่ำจะตอบแทนพ่อแม่ที่เลี้ยงดู

เรำมำ	 ตอบแทนคนในครอบครัวที่รักใคร่ 

อยู่กันเป็นปกติสุข	 ท�ำให้เรำเข้ำนอนทุกวัน 

ได้อย่ำงเป็นสขุ	ตอบแทนเพ่ือนร่วมงำนในบริษทั

ที่ช่วยกันท�ำให้องค์กรของเรำแข็งแรง	 ซึ่งกำร

รู้คุณและพร้อมที่จะตอบแทนเมื่อมีโอกำส... 

นี่คือควำมกตัญญู”

ตอบแทนบุญคุณจากใจ

	 “ เรำมีปรัชญำกำรด� ำ เ นินธุ ร กิจของ	 

ซพี	ีออลล์ว่ำ	‘เรำปรำรถนำรอยยิม้ลกูค้ำ’	ผมไม่เคย

สอนลูกน้องว่ำเงนิของลกูค้ำคอืสิง่ทีส่�ำคญัทีส่ดุ	

เรำต้องมองลูกค้ำเหมือนเพ่ือน	 เหมือนญำติ	

ลูกค้ำคือคนที่มีควำมดีต่อเรำ	เมื่อเรำรู้คุณเขำ	

เรำก็ตอบแทนด้วยควำมปรำรถนำดี	 ด้วย

บริกำรจำกใจ	 เพื่อให้เขำรับรู ้ได้ถึงควำม

ปรำรถนำดีของเรำ	นี่คือปรัชญำกำรท�ำธุรกิจ

	 “องค์กรของเรำก็มีปรัชญำ	 3	 ประโยชน์ 

ท่ีแสดงถงึควำมกตญัญ	ูกำรทีเ่ครือซีพีของเรำใช้

หลกักำรเป็นสรณะประจ�ำใจเรือ่งควำมกตัญญู

ต่อสังคมที่เรำอยู่ด้วย	 ท�ำให้เรำมีสิ่งแวดล้อม 

ทีม่ั่นคง	สำมำรถด�ำเนนิธรุกิจได้ด	ี	สิง่ทีเ่ครือฯ	ท�ำ

จึงต้องเป็นธุรกิจที่ดีต่อประชำชน	 ต้องเป็น

ประโยชน์ต่อสงัคม	ต้องช่วยกนัท�ำให้ชำตบ้ิำน

เมืองอยู่ได้อย่ำงมั่นคงแข็งแรง	เรำไม่คิดแต่จะ

มองว่ำท�ำไปแล้วจะได้ประโยชน์อะไร	 แต่เรำ

มุ่งไปที่ท�ำแล้วสังคมจะดีไหม?	 ชำติบ้ำนเมือง 

จะเจริญรุ่งเรืองไหม?	 เมื่อสังคมยอมรับเรำ		

เมื่อสังคมมั่นคงแล้ว	 เรำจึงสำมำรถด�ำเนิน

ธุรกิจได้	 ดังนั้น	 หำกเรำเห็นคุณค่ำ	 เรำจะรู ้

บุญคุณและตอบแทนด้วยกำรที่ไม่ว่ำจะท�ำ

ธุรกิจอะไรก็ตำม	 สิ่งน้ันต้องดีต่อสังคม	 ต้อง

เป็นประโยชน์ต่อประเทศชำติ”	 		

กตัญญูต้องรู้สึกด้วยใจ

	 “ควำมกตัญญูต้องรู้สึกด้วยใจ	 ต้องรู้เอง	 

คดิเอง	อยำกท�ำอะไรให้กับคนทีมี่ควำมดต่ีอเรำ	

ต้องคิดด้วยใจ	ถ้ำหำกคนเรำไม่มีควำมกตัญญู	

ก็จะไม่ต่ำงจำกสัตว์ที่เลี้ยงลูกหรือท�ำอะไรไป

ด้วยสัญชำตญำณ	แต่มนษุย์เรำมกีำรช่วยเหลอื

เกือ้กลูกนั	 ช่วยกนัไปเรือ่ยๆ	 เพรำะเหน็ควำมดี 

ซ่ึงกนัและกนั	ซึง่จะท�ำให้เรำมสัีงคมทีอ่ยูร่่วมกัน

และช่วยกันไปตลอดจนวันตำย”	

กตัญญูที่สมบูรณ์แบบ

	 “เกี่ยวกับเรื่องปรัชญำ	 3	 ประโยชน์ของ

เครือฯ	 ก็ คือประโยชน ์ต ่อประเทศชำติ	

ประโยชน์ต่อประชำชน	 และสุดท้ำยจึงเป็น

ประโยชน์ต่อองค์กร	ก่อนอื่นเลยประเทศชำติ

ที่เรำได้อยู ่อำศัย	 ที่เรำได้ไปท�ำธุรกิจจำก

ประเทศชำตินั้นๆ	 ก็ถือว่ำประเทศชำติน้ีม ี

บุญคุณต่อเรำ	 เกี่ยวกับเรื่องประชำชน	 เวลำ

เรำมำท�ำธรุกจิกบัประเทศของเขำนี	่จรงิๆ	แล้ว

มันเป็นหน้ำที่ของเรำด้วยที่ต้องคิดว่ำต้องท�ำ

อย่ำงไรให้ดีต่อสังคมของประเทศนั้นๆ	 ด้วย	

ถือเป็นหน้ำที่ที่ เรำควรจะท�ำอะไรท่ีดีต ่อ

ประเทศชำติของเขำ	 ดีต่อประชำชนของเขำ	

และสุดท ้ำยดีต ่อองค ์กร	 อันนี้แน ่นอน	 

เพรำะว่ำองค์กรต้องเลีย้งดพูนกังำน	แล้วจริงๆ	

พนักงำนทุกคนที่ได้ทุ่มเทให้กับองค์กร	 ก็ต้อง

ถือว่ำมีบุญคุณต่อองค์กร	 เพรำะฉะนั้นจึงเป็น

หน้ำทีข่ององค์กรทีต้่องดแูลคนทีทุ่่มเท	 เสยีสละ	

และท�ำหลำยๆ	อย่ำงที่ดีให้กับองค์กร”	

 

กตัญญูคือสิ่งประเสริฐ

	 “ค�ำว ่ำ	 ‘กตัญญู’	 เป ็นส ่วนหน่ึงของ

วฒันธรรมในกำรด�ำรงชวีติทีด่งีำม	อยำกจะให้

เป็นส่วนหนึง่ของวฒันธรรมทีค่นทัว่โลกยดึมัน่	

แล้วก็เชื่อในควำมกตัญญู	รู้คุณคน	ใครที่เคยดี

กบัเรำ	ถ้ำมโีอกำสเรำกค็วรจะดต่ีอคนเหล่ำน้ัน	

ส�ำหรับตัวผมเองก็ยังยึดถือเรื่องควำมกตัญญู

รูค้ณุคน	และผมกเ็ชือ่ว่ำเรือ่งนี	้ถ้ำเรำสำมำรถ

ท�ำได้ก็จะเป็นสิ่งที่ประเสริฐ	เป็นสิ่งที่ดี

	 “กำรรู้คุณคนและกำรรู้จักทดแทนคุณคน

นัน้เป็นควำมเชือ่ทีด่	ีจะเรยีกว่ำเป็นวฒันธรรม

หรือควำมเชื่อก็ได้	แต่มันเป็นสิ่งที่ดี		อยำกจะ

ฝำกคนรุ่นหลัง	 ถ้ำเป็นไปได้ก็อยำกให้เชื่อใน

สิ่งนี้”	

“เราต้องจดจ�บุญคุณนั้น 
เราต้องไม่ลืม แต่ไม่ลืมยังไม่พอ 

ถ้ามีโอกาสช่วยเหลือเขา
กลับคืนได้ ก็เป็นสิ่งที่ดี”

เชื่อในความกตัญญู
สุภกิต เจียรวนนท์   
ประธานกรรมการ เครอืเจรญิโภคภณัฑ์
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	 เพรำะได้รบักำรปลกูฝังบ่มเพำะค่ำนยิมด้ำน	

‘ควำมกตัญญูกตเวที’	 มำจำกบรรพบุรุษมำ

ต้ังแต่เดก็จนโต	ผูน้�ำรุน่ใหม่วสิยัทศัน์ไกลอย่ำง

คุณศุภชัย	 เจียรวนนท์	 จึงเชื่อมั่นเสมอมำ 

ในคุณค่ำของ	 ‘ควำมกตัญญู’	 พร้อมให้นิยำม

คณุธรรมนีว่้ำเป็น	‘รกัแรก’	และ	‘รกัแท้’	ของ

เรำทุกคน	 ซึ่งเริ่มจำกควำมรู้สึกซำบซึ้งกับส่ิง 

ทีไ่ด้รบั	พร้อมทีจ่ะตอบแทนและเป็นผูใ้ห้กลบัคนื		

กตัญญูคือรักแรกและรักแท้

	 “ควำมกตัญญูในมุมมองของผม	ถือว่ำเป็น

รักแรกและรักแท้ของเรำทุกคนเลย	 เริ่มต้น

จำกกำรที่เรำรู้จักควำมรู้สึกของผู้อื่น	 ซึ่งใน

บริบทของครอบครัวก็คือบุพกำรี	 หรือพ่อแม่

ของเรำเอง	ควำมกตัญญูคือกำรที่เรำสำมำรถ

รูส้กึได้ถงึสขุทกุข์ของผูท้ีไ่ม่ใช่ตวัเรำ	รูส้กึได้ถงึ

ควำมยินดีของผู้อื่น	ในกรณีนี้คือพ่อแม่	

	 “ทีนี้ควำมกตัญญูยังสำมำรถขยำยวงออก

ไปนอกเหนือจำกในครอบครัวของเรำเอง	 ถ้ำ

ความกตัญญูคือรักแท้
ศุภชัย เจียรวนนท์ 
ประธานคณะผู้บรหิาร เครอืเจรญิโภคภัณฑ์ 
และประธานคณะกรรมการบรหิาร บรษิทั ทร ูคอร์ปอเรช่ัน จ�กดั (มหาชน)  

เรำรูส้กึได้ถงึโอกำส	รูส้กึได้ถงึควำมพอใจในสิง่

ที่เรำมี	 และมีควำมรู้สึกที่อยำกจะเป็นผู้ให	้ 

อันน้ีเป็นควำมกตญัญ	ูเป็นควำมรูส้กึทีเ่ป็นรกัแท้

ของเรำ		

	 “ท่ำนประธำนอำวุโสเคยสอนผมไว้ตั้งแต่

เดก็เรือ่งควำมกตญัญ	ูคอืถ้ำเรำไม่ดแูลบพุกำร	ี

ไม่ดูแลครอบครัว	 ไม่ดูแลผู้ค�้ำจุนที่ท�ำให้เรำมี

โอกำสจนถึงทุกวันนี้	 แล้วเรำบอกว่ำเรำจะไป

ช่วยเหลือคนอีกมำกมำย	 ก็เท่ำกับเรำหลอก 

ตัวเอง	ดังนั้น	 เรำควรท�ำในสิ่งที่ดีที่สุดภำยใต้

ควำมรู้สึกกตัญญู	 ปลำบปลื้ม	 รู้สึกยินดีต่อสิ่ง 

ที่เรำได้รับ		รู้สึกยินดีต่อสิ่งที่มีผู้ที่รักเรำให้เรำ

มำ		แล้วท�ำให้มนัด	ีจำกนัน้กแ็ผ่กระจำยควำม

รู้สึกนี้ออกไป”

กตัญญูคือประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่

	 “ถ้ำขยำยวงออกไป	เรำพูดถึงชุมชน	เรำมี

โอกำสท�ำงำนให้กับบริษัท	 เรำเคยถำมตัวเอง

ไหมว่ำ	บริษทัเป็นผูท้ีช่่วยเลีย้งดคู�ำ้จนุครอบครวั

ของเรำ	ควำมมั่นคงและกำรเติบโตของบริษัท

เป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้ครอบครัวของเรำ 

มคีวำมมัน่คงในชวีติ	สำมำรถส่งลกูเรยีนหนงัสอื

ได้	แทนทีเ่รำจะถำมตวัเองว่ำบรษิทัจะให้อะไร

ได้อกีบ้ำง?	เรำจะถำมตวัเองใหม่ได้ไหมว่ำ	เรำ

จะให้อะไรแก่บรษิทัได้บ้ำง?	 ถ้ำมองในมมุทีใ่หญ่

ออกไปอีก	 เรำเกิดในสังคมไทย	 ประเทศไทย	

เรำเติบโตขึ้นมำได้	 มีโอกำสมำจนถึงทุกวันนี	้

เรำรู้สึกไหมว่ำเรำควรจะให้อะไรคืนกลับสู่

สังคม	ให้คืนกลับแก่ประเทศ		

	 “เพรำะฉะนั้นถ้ำมองไปแล้ว	ควำมกตัญญู

มีควำมชัดเจนมำกอยู่ในปรัชญำ	3	ประโยชน์

ของบรษิทั	และมคีวำมชดัเจนมำกในควำมเป็น

บริบทของควำมเป็นครอบครัว	 ซึ่งถือว่ำเป็น 

กลุม่คนท่ีใกล้ชดิทีส่ดุ	เป็นยูนิตทีเ่ลก็ทีส่ดุ	เรยีก

ได้ว่ำเป็นไมโครยูนิตของระบบสังคมท้ังหมด	

รวมไปถึงทั้งโลก	 ถ้ำควำมกตัญญูหรือคุณค่ำ 

ตัวนี้สำมำรถเติบโตและแผ่ขยำย	 เป็นกำรคิด

และมีควำมรู้สึกซำบซึ้ง	 หรือมีควำมรู้สึกยินดี

กับสิ่งที่เรำได้รับ	 และเรำเองก็อยำกเป็นผู้ให้

เพื่อให้คนอื่นได้รับเหมือนกัน	 อันนี้ล่ะ...	 คือ

ควำมกตัญญู”

เมล็ดพันธุ์แห่งความกตัญญู

	 “ผมถือว่ำค�ำว่ำ	 ‘กตัญญู’	 เป็นเมล็ดพันธุ์ 

ที่เรำต้องกำรปลูกฝังให้เติบใหญ่ในจิตใจของ

ลูกหลำน	ในจิตใจของผู้บริหำร	จิตใจของผู้น�ำ	

ในจิตใจของพนักงำน	 ในจิตใจของเพื่อนคู่ค้ำ	

และกเ็ป็นตวัอย่ำงทีด่ใีห้กบัสงัคม	ให้กบัประเทศ	

และก็ให้กับโลกโดยรวม	 ซึ่งเป็นสิ่งที่ใกล้ตัว

ที่สุด	และทุกคนท�ำได้

	 “ผมคดิว่ำเริม่ต้นง่ำยๆ	 วนันีค้ณุดแูลคณุพ่อ 

คุณแม่ของคุณหรือเปล่ำ	 ให้อะไรกับคุณพ่อ 

คุณแม่ของคุณบ้ำง	 และก็เริ่มกลับมำถำม 

ตวัเองว่ำ	 คณุได้รบัอะไรบ้ำงจำกผูท้ีอ่ยูร่อบข้ำง	

แล้วได้ให้อะไรตอบแทนไปบ้ำง	 กลับมำถำม 

ตวัเองว่ำ	คณุได้รบัอะไรบ้ำงจำกบรษิทั	แล้วได้

ให้อะไรกับบริษัทบ้ำง	 คุณได้รับอะไรบ้ำง 

จำกสังคม	 และได้ให้อะไรคืนแก่สังคมบ้ำง

เพรำะคณุค่ำของเรำไม่ได้เกิดขึน้จำกกำรทีเ่รำ

มีอะไร	 แต่คุณค่ำของเรำเกิดขึ้นจำกกำรที่เรำ

ให้อะไรแก่คนอื่น”						

“ความกตญัญู
ต้องปลูกฝังในจิตใจ
ของทุกคน ซึง่เป็น
สิง่แรกทีใ่กล้ตัวทีสุ่ด
และทกุคนท�ได้”  
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สแกน QR Code 
เพื่อชมภาพยนตร์โฆษณา ‘กตัญญู’

เชื่อในคุณค่าความกตัญญู

ความกตัญญูสร้างความส�าเร็จ

	 “ควำมเช่ือของเครอืเจริญโภคภณัฑ์ในเร่ือง

ของควำมกตญัญ	ูเป็นควำมเชือ่และเป็นคณุค่ำ

ทีถ่่ำยทอดจำกรุน่สูรุ่่น	องค์กรของเรำมำถงึจดุ

ที่ตอบค�ำถำมได้ว่ำ	ท�ำไมเรำจึงมีอำยุถึงเกือบ	

100	ปีแล้ว	และผมก็หวงัว่ำองค์ควำมรูน้ีจ้ะถูก

ถ่ำยทอดไปยังรุ่นสู่รุ่น	 ไม่ใช่เฉพำะผู้ใต้บังคับ

บัญชำ	 ผู้บริหำรสูงสุดก็เช่นเดียวกัน	 ถ้ำเรำ 

รูส้กึได้ว่ำผูใ้ต้บงัคบับญัชำหรอืผูร่้วมงำนกเ็ป็น

ฝ่ำยให้โอกำส	 ให้อะไรแก่เรำมำกมำย	 ก็ย่อม

รู้สึกอยำกจะให้กลับ	 ท�ำให้เรำรับรู้ถึงควำม

	 เพรำะเช่ือว่ำจุดเริ่มต้นของควำมรัก

ที่แท้จริงเกิดจำก	 ‘ควำมกตัญญู’	 ซึ่งเป็น

คุณธรรมน�ำทำงสู ่กำรด�ำเนินชีวิตที่ถูก 

ที่ควร	เช่นเดียวกับที่เครือเจริญโภคภัณฑ์	

‘เช่ือในคุณค่ำควำมกตัญญู’	 โดยยึดถือ

ก ำ รด� ำ เ นิ น ธุ ร กิ จบนห ลั กป รั ชญำ	 

‘3 	 ประโยชน ์ ’ 	 ซึ่ ง ถู กพัฒนำและ 

หล่อหลอมขึน้มำจำกรำกฐำนของควำมเช่ือ

และเห็นในคุณค่ำของ	‘ควำมกตัญญู’

	 ‘โครงกำรกตญัญ’ู	จงึเกิดข้ึนด้วยควำม

มุ่งหวังเพื่อปลูกฝังให้คุณธรรมดังกล่ำว

กลับมำอยู่ในจิตส�ำนึกของคนไทยอีกครั้ง	

รวมถงึบ่มเพำะค่ำนยิมอนัดงีำมนีล้งไปใน

ดีเอ็นเอของพนักงำนทุกระดับในองค์กร	

ผ่ำนแนวทำงปฏิบัติที่เข้ำใจง่ำยและเป็น

รปูธรรม	เช่น	‘กำรใส่ใจคนอืน่	-	รูจั้กบอกรัก -	

ไม่ลืมบุญคุณหรือคนส�ำคัญ	 -	 กำรกล่ำว

ขอบคุณ’	 ก็ล้วนเป็นวิธีกำรแสดงควำม

กตัญญู	 เป็นต้น	 โดยรณรงค์ให้ทุกคนใน

องค์กรเริ่มต้นแสดงออกถึงควำมกตัญญู

ด้วยเรื่องเล็กๆ	ง่ำยๆ	ใกล้ตัว	ไม่ว่ำจะเป็น

กับพ่อแม่พี่น้องในครอบครัว	 กับเจ้ำนำย	

โครงการกตญัญู : ‘เครอืเจรญิโภคภณัฑ์ เชือ่ในคณุค่าความกตญัญ’ู

หัวหน้ำ	 ลูกน้องในองค์กรก่อน	 พร้อมตั้งเป้ำ

หมำยที่จะขยำยขอบเขตกำรรณรงค์ให้กว้ำง

ขึน้จำกภำยในองค์กร	สูส่งัคม	สู่ประเทศชำติ

	 จุดเร่ิมต้นของควำมรักที่แท้จริงเกิดจำก

ควำมกตัญญู	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งควำมรัก	

ควำมกตญัญทูีม่ต่ีอคนทีใ่กล้ตวัทีส่ดุคอื	พ่อแม่

ผูใ้ห้ก�ำเนดิทีจ่ะน�ำทำงให้เรำก้ำวเดนิไปข้ำงหน้ำ 

สู ่กำรด�ำเนินชีวิตที่ถูกที่ควร	 ภำพยนตร  ์

โฆษณำเรือ่ง	‘กตญัญ’ู	จงึเป็นตวัแทนบอกเล่ำ

เร่ืองรำวของควำมกตัญญู	 เพ่ือปลูกฝังให้

คุณธรรมดังกล่ำวกลับมำอยู่ในจิตส�ำนึกของ

คนไทยและเป็นรำกของวฒันธรรมไทยอกีครัง้

ผ่ำนครหูนุม่คนหนึง่ทีท่กุลมหำยใจมอียูเ่พือ่คน

ที่เรียกว่ำ...	‘แม่’

	 เฉกเช ่นเดียวกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ 

ที่ยึดถือกำรด�ำเนินธุรกิจบนหลักปรัชญำ	 

‘3	ประโยชน์’		เป็นคณุธรรมและหวัใจส�ำคญัของ

กำรด�ำเนินธุรกิจตลอดมำ	 (ประโยชน์ต่อ

ประเทศที่ เ ข ้ ำ ไปลงทุน เป ็นล� ำ ดับแรก			

ประโยชน์ต่อประชำชนในทกุประเทศทีเ่ข้ำไป

ลงทุน	 และประโยชน์ต่อองค์กรซึ่งรวมถึง

พนักงำนและผู ้ถือหุ ้น)	 โดยหลักปรัชญำ 

ดังกล่ำวได้ถูกพัฒนำและหล่อหลอมขึ้น

จำกรำกฐำนของควำมเชื่อ	 และเห็น

คุณค่ำของ		‘ควำมกตัญญู’	นั่นเอง

	 ทั้งนี้	 แคมเปญจะเริ่มตั้งแต่เดือน

กันยำยน		2561	เป็นต้นไป	โดยเริ่มจำก

กำรปลูกจิตส�ำนึกเรื่องควำมกตัญญูกับ

พนกังำนในเครอืฯ	โดยกำรแจกโปสกำร์ด

สื่อควำมหมำย	‘กตัญญู’	ให้พนักงำนใน

เครือฯ	 ถ่ำยทอดควำมรู้สึกถึงคนส�ำคัญ

ของเขำ	 รวมถงึกำรออกอำกำศภำพยนตร์

โฆษณำสื่อถึงควำมกตัญญูและกำร

ตอบแทน

มั่นคง	 ควำมสุขทุกข์	 ควำมเป็นอยู่ที่ดี	 ควำม

เจริญก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำนของพวกเขำ	

สัมผัสได้ว่ำถ้ำมีควำมร่วมมือกันในระหว่ำง 

ทีมงำนด้วยกัน	จะสำมำรถน�ำผลลัพธ์ที่ดีมำสู่

องค์กร	สำมำรถสร้ำงประโยชน์	สร้ำงคณุค่ำได้”	

กตัญญูคือการเห็นผู้อื่นมีความสุข

	 “เรำมองข้ำมตนเองได้ไหม?	 ก็ไม่ควรมอง

ข้ำมตนเอง	 เพรำะถ้ำเรำไม่ดูแลรักษำสุขภำพ 

เรำไม่ดูแลตัวเอง	ไม่พัฒนำตัวเรำเอง	แล้วเรำ

จะไปช่วยเหลือคนอ่ืน	 จะไปตอบแทนและ 

ไม ่ เป ็ นภำระต ่ อผู ้ ที่ เ ร ำ รัก ได ้ อย ่ ำ ง ไร 

เพรำะฉะนั้นหำกถำมว ่ำเรำต ้องกตัญญู 

ต่อตนเองไหม?	แน่นอนกต้็องกตญัญตู่อตนเอง

ด้วย	 เพื่อให้เรำได้มีโอกำสที่จะเป็นฝ่ำยให้แก่

ผูอ้ืน่	เพือ่ให้เรำมโีอกำสทีจ่ะตอบแทนสิง่ทีเ่รำ

ได้รับ	เป็น	Give	and	Take	เพรำะควำมสุข

ของเรำที่จริงแล้วก็คือกำรที่ได้เห็นคนอื่น 

มคีวำมสขุ	กำรทีเ่รำเป็นผูใ้ห้และเป็นผูรู้จ้กัรบั

ด้วยควำมรู้สึกยินดีด้วยควำมรู้สึกท่ีเรำอยำก

จะให้เขำกลับคืน	 อันนี้ เป ็นควำมสุขและ 

เป็นควำมสุขแท้”	
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	 แม้ควำมกตัญญูไม่ได้เป็นกฎหมำย 
ทีบ่งัคบัให้ใครต้องท�ำ	แต่ส�ำหรับสงัคมไทย
และจีนนั้นยึดถือเรื่องควำมกตัญญูเป็น
บรรทัดฐำนส�ำคัญของสังคม	
	 โดยเฉพำะในสงัคมจนีทีป่ฏบิตัติำมหลกั
ขงจ้ือนั้น	 ควำมกตัญญูถือเป็นศีลธรรม
ค�ำ้จนุชำตเิลยทเีดยีว	 เพรำะค�ำว่ำ	 ‘กตญัญ’ู	
ไม่ได้หมำยควำมเพยีงกำรรูค้ณุพ่อแม่	หรอื
ครูบำอำจำรย์	 ทว่ำยังกินควำมหมำยถึง
ควำมกตัญญูต ่อประเทศชำติ	 ซึ่งเป ็น
รำกฐำนแห่งกำรร่วมมอืกนัพฒันำประเทศ
อย่ำงยั่งยืน	
	 และนั่นท�ำให้รัฐบำลจีนออกกฎหมำย
ใหม่มำบังคับใช้ในปี	 2556	 ว่ำด้วยกำร 

WORLD WIDE WATCH

ให้ลูกหลำนและสมำชิกในครอบครัวต้อง
กลับไปเยีย่มและดูแลพ่อแม่หรอืญำตทิีเ่ข้ำสู่
วยัชรำอย่ำงสม�ำ่เสมอ	คล้ำยกบักำรออกมำ
เตือนคนหนุ่มสำวยุคใหม่ที่มีชีวิตเร่งรีบให้
หวนระลกึถงึธรรมเนยีมอนัดงีำมของสงัคม
ที่มีมำแต่โบรำณ
	 ส�ำหรบัประเทศไทยนัน้กใ็ห้ควำมส�ำคญั
กับค�ำนี้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ำ	โดยในปี	2549	
คณะรัฐบำลได้ประกำศให้วันมำฆบูชำเป็น	
‘วนักตญัญแูห่งชำต’ิ	พร้อมกนันัน้กส่็งมอบ
ก�ำลังแก่ผู้ที่ยึดมั่นในควำมกตัญญูด้วยกำร
ออกสทิธปิระโยชน์ต่ำงๆ	อำท	ิกำรลดหย่อน
ภำษีค่ำเลี้ยงดูบิดำมำรดำที่มีอำยุ	 60	 ป ี
ขึ้นไป	 และมีรำยได้ไม่เกิน	 30,000	 บำท	

กฎหมายกตัญญู

เรื่อง	:	ศรัณยู	นกแก้ว	ภำพ	:	123rf.com

และกำรลดหย่อนค่ำเบี้ยประกันสุขภำพ
ของบิดำมำรดำ	 โดยลูกๆ	 สำมำรถน�ำเบี้ย
ประกนัสขุภำพทีจ่่ำยให้ทัง้พ่อและแม่ไปใช้
ลดหย่อนภำษีได้ตำมที่จ่ำยจริง	 รวมที่จ่ำย
ให้ทุกคนสำมำรถใช้ลดหย่อนได้สูงสุดปีละ
ไม่เกิน	15,000	บำท	
	 แม้กำรลดหย่อนภำษีเหล่ำนี้จะไม่ใช่
รำงวัลของคนกตัญญูที่มีรำคำสูงมำกนัก	
แต่อย่ำงน้อยกท็�ำให้เหน็ได้ว่ำควำมกตญัญู
เป็นเรื่องดีๆ	 ที่สังคมเองก็มองเห็นและ
พร้อมสนับสนุนเช่นกัน		

ที่มำ	http://www.bangkokbiznews.com
www.rd.go.th/
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	 หลำยคนคงไม่ทรำบว่ำ	ควำมกตญัญนูัน้

มีคุณมำกมำยทั้งกับตัวเองและสังคม	 

ถือเป ็นกำรสร ้ำงพลังบวกให ้ กับชีวิต	 

เสรมิสร้ำงสุขภำพกำยและสุขภำพใจ	 สิ่ง	 

ที่ตำมมำคือ	 ก่อเกิดควำมสุขท้ังกับตัวเอง

และคนรอบข้ำง	อกีอย่ำงทีส่�ำคญัคอื	เป็นเรือ่ง

ง่ำยมำกทีจ่ะลงมอืท�ำ	เพยีงแค่เริม่จำกตวัเอง	

ซึง่ในเรือ่งนี	้John	Tierney	คอลมันสิต์ของ	

New	York	Times	มีค�ำตอบให้ในครั้งที่ให้

สัมภำษณ์ต่อ	CBS	News	ว่ำ	ผลของควำม

กตัญญูยงัส่งผลถงึภำวะหลบัลกึ	สร้ำงเสรมิ

ระบบภูมคิุม้กนัของร่ำงกำย	คลำยควำมเครยีด	

กำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับตนเอง	 และ

ท�ำให้คนทีมั่กมพีฤตกิรรมก้ำวร้ำว	ฉนุเฉยีว	

หงุดหงิด	 สำมำรถเปลี่ยนเป็นควำมเมตตำ	

สภุำพอ่อนโยนได้อย่ำงไม่น่ำเช่ือ	

	 แต่ทัง้หมดมข้ีอแม้ว่ำ	ควำมกตญัญเูหล่ำนัน้

ต้องไม่ใช่ภำวะทีค่ณุรูส้กึว่ำ	‘เป็นหนีบ้ญุคณุ’	

เพรำะนั่นคือพลังงำนด้ำนลบ	 ควำมรู้สึก

เป็นหนี้บุญคุณจะส่งผลทันทีให้คุณเกิด

ภำวะกดดนั	ควำมเครยีด	และควำมกตญัญู

ก็จะกลำยเป็นค�ำว ่ำภำระที่ต ้องชดใช้	

ตอบแทน	 มำกกว่ำควำมรู้สึกดีๆ	 ที่คุณ 

จะได้มโีอกำสเดนิเข้ำไปสร้ำงควำมสมัพันธ์ 

อันดี	 และขอบคุณคนเหล่ำนั้นด้วยควำม

จริงใจและยินดีอย่ำงแท้จริง

	 อย ่ำงที่กล ่ำวไว ้ว ่ำควำมหมำยของ

กตัญญูไม่ได้เจำะจงเฉพำะกำรทดแทน 

บุญคุณพ่อแม่	ครูบำอำจำรย์	บริษัท	หรือ

ประเทศชำติเพียงเท่ำนั้น	 ตรงกันข้ำม 

แค่เรำช่ืนชม	 กล่ำวขอบคุณคนท่ีท�ำส่ิงดีๆ	

ให้เรำหรือสังคม	เขียนกำร์ดขอบคุณส่งให้

เพื่อน	แม้แต่นึกถึงชำวนำที่ปลูกข้ำวให้เรำ

กิน	 สวดขอบคุณพระเจ้ำก่อนมื้ออำหำร	 

นั่นก็ถือเป็นควำมกตัญญูแล้ว	

	 และเมือ่ควำมกตญัญถูกูเปลีย่นมมุมองจำก

กำรเป็นหนีบ้ญุคณุสูค่วำมรูส้กึทีส่่งออกมำ

จำกใจ	 กำรฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดควำม

กตญัญจูงึสำมำรถเริม่ต้นได้ทกุที	่อย่ำงกำร

กล่ำวขอบคณุควำมเหนือ่ยยำกของชำวนำ

และเกษตรกรที่สร้ำงสรรค์วัตถุดิบเหล่ำนี	้

และจำกกำรขอบคุณก็จะท�ำให้คุณค่อยๆ	 

รู้ถึงคุณค่ำของอำหำรขึ้นมำโดยอัตโนมัต	ิ

แน่นอนว่ำหลังจำกนั้นไม่นำน	 ใจที่เปี่ยม

ด้วยควำมกตัญญูต่อผู้ผลิตก็จะท�ำให้คุณ 

ไม่ตักอำหำรจนล้น	 กินไม่หมด	 ลดปัญหำ

ขยะจำกจำนอำหำรเหลือไปโดยปริยำย	

	 หรือที่ง่ำยที่สุดคือ	กำรขอบคุณร่ำงกำย

ตัวเองที่ครบสมบูรณ์	 ท�ำให้คุณสำมำรถ 

ลกุเดนิออกไปท�ำงำนหำเงนิได้ทกุวัน	และเมือ่

คุณตระหนักในควำมส�ำคัญของร่ำงกำย 

กจ็ะท�ำให้คุณอยำกดแูลร่ำงกำยนีใ้ห้อยูกั่บ

คุณไปอีกนำนเท่ำที่อำยุสังขำรควรจะเป็น	

ซึ่งนี่คือประโยชน์ของควำมกตัญญูที่เรำ 

ทั้งหลำยนึกไม่ถึงเลยทีเดียว		

กตัญญูสร้างสุขภาพดี

ที่มำ	https://www.cbsnews.com
https://www.seattletimes.com
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YOUNG HERO

เรื่อง	:	ศศิธร	ภำพ	:	เนำวรัตน์	บุญวิภำส

ความกตัญญูเป็นโจทย์แรกในชีวิต 
ของ อนัญพร มงคล

	 หำกจัดหมวดนักธุรกิจอำยุน้อยแต่รำยได้
ไม่น้อยตำมวยั		ชือ่ของนกัธรุกจิหญงิวยั	33		ปี	
หน่ึง - อนญัพร มงคล	Co-Founder	‘SARNN’	
ผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์หวำยแท้และ
เทยีม	ย่อมตดิกลุม่ด้วยอย่ำงแน่นอน	ด้วยภำพจ�ำ
ฝังใจวัยเด็กท่ีครอบครัวไม่ได้มีฐำนะดีนัก		 
และกิจกำรขำยเฟอร์นิเจอร์หวำยแท้ของ
ครอบครัวก็ไม่ได้สร้ำงรำยได้มำกพอจึงใช้
ควำมเป็นคนหวัด	ีผนวกควำมขยนั	มุง่มัน่	เป็น
ทุนตั้งต้นในกำรสร้ำงควำมมั่นคงในชีวิต	 โดย
กำรสร้ำงแบรนด์เฟอร์นิเจอร์	 SARRN	หวำย
สไตล์โมเดิร์นให้เป็นที่นิยมทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ	 พร้อมชุบชีวิตกิจกำรครอบครัว
ให้ฟื้นจำกกำรขำดทุนมำเป็นธุรกิจที่สร้ำงให้
ทุกคนในครอบครวั	และเธอก็ยนืยนัด้วยรอยยิม้
ภูมิใจว่ำมำถึงวันนี้ได้เพรำะมี	 ‘ควำมกตัญญู’	
เป็นโจทย์หลักในชีวิต				
	 “หนึ่งว่ำแนวคิดกตัญญูแบบคนไทยเป็น

เร่ืองที่ต้องช่วยกันรณรงค์และช่วยกันยืนยัน
ว่ำกำรท�ำดีและดูแลพ่อแม่เป็นเรื่องที่ดี	ถ้ำเรำ
มคีวำมกตญัญ	ูชวีติกจ็ะประสบควำมส�ำเรจ็ได้”
ความกตัญญูเป็นโจทย์แรกในชีวิต     
	 นักธรุกิจหญงิคนเก่ง	หนึง่	-	อนญัพร	เล่ำย้อน
ไปถึงทีม่ำตัง้แต่ยงัเด็กเริม่จ�ำควำมได้กม็คีวำมคดิ
ฝ ังหัวที่อยำกจะดูแลพ ่อแม ่ให ้สุขสบำย 
มำแต่ไหนแต่ไร	 และยึดถือควำมกตัญญูเป็น
โจทย์หลกัทีน่�ำพำชีวิตมำถงึวันนี	้ “มันน่ำจะเร่ิมต้น
จำกควำมฝังใจทีเ่รำเหน็ควำมล�ำบำกของพ่อแม่	
ด้วย	 ควำมที่เฟอร์นิเจอร์หวำยเป็นสินค้ำ
เฉพำะกลุ่ม	 แล้วเรำขำยหน้ำร้ำนในอ�ำเภอ
เลก็ๆ	ทีบ่่อไร่	(จ.ตรำด)	กจิกำรจงึถอืว่ำไม่ดเีลย	
	 “แล้วตอนนั้นเรำเป็นเด็ก	 ยังไม่สำมำรถ 
ทีจ่ะช่วยอะไรอย่ำงอืน่ได้	 กเ็ลยคดิว่ำอะไรทีเ่รำ
ท�ำได้	เรำต้องท�ำ	เช่น		รบีตืน่ก่อนคณุแม่ต้ังแต่
ตีห้ำเพื่อมำหุงข้ำว	 เพรำะถ้ำต่ืนทีหลังก็จะ 
ไม่ได้ท�ำ	คอยช่วยแม่ดแูลน้องสำวคนเดยีว		แม้แต่

งำนเฟอร์นิเจอร์ที่เด็กๆ	 พอท�ำได้นี่ก็ช่วยนะ	
บำงทีก็โป๊สี	ขัดสี	ช่วยขำยของ”		
	 ด้วยควำมเป็นเดก็หวัด	ีเรยีนเก่ง	มไีหวพรบิ	
ช่ำงจดจ�ำ	 ควำมพยำยำมที่จะแบ่งเบำภำระ 
ค่ำใช้จ่ำยในบ้ำนจงึรวมไปถงึกำรชงิทนุกำรศกึษำ	
ร่วมประกวดทกุกจิกรรมท่ีมเีงนิรำงวลัมอบให้	
เพื่อน�ำมำเป็นค่ำใช้จ่ำยด้ำนอุปกรณ์กำรเรียน		
และแน่นอนว่ำรวมไปถงึทนุกำรศกึษำต่อระดบั
ปรญิญำตรตีลอด	4	ปี	ทีค่ณะวทิยำศำสตร์	จฬุำฯ		
(ภำควิชำเคมีเทคนคิ	สำขำเทคโนโลยทีำงเชือ้เพลงิ)
	 “เป็นนกัเรียนรุน่แรกเลยทีไ่ด้ทนุกำรศึกษำ	
1	อ�ำเภอ	1	ทนุ	ตอนนัน้หนึง่ตัง้ใจมำกทีจ่ะสอบ
ชงิทนุนีใ้ห้ได้	เพือ่ทีพ่่อแม่จะไม่ต้องออกค่ำใช้จ่ำย
อะไรเลย	 ที่ส�ำคัญหนึ่งยังมีเงินรำยเดือน 
ด้วย	4,000	บำท	จ�ำได้ว่ำตอนเรยีนปี	1	คณุพ่อ
อยำกซื้อที่ติดถนนใหญ่	 เพื่อย้ำยจำกร้ำนเดิม
ที่อยู ่ในตัวอ�ำเภอ	 ตอนนั้นเรำมีเงินเก็บอยู ่
หนึ่งแสนบำทจำกกำรเก็บเล็กผสมน้อย	ก็เอำ
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เงนิให้พ่อไปซ้ือทีห่มดเลย	นัน่เป็นครัง้แรกเลย 
ที่เริ่มให้เงินพ่อแม่							
	 “ท้ังหมดเหมือนมำจำกสำมัญส�ำนึกว่ำเรำ
จะต้องท�ำดี	ต้องช่วยดูแลแบ่งเบำภำระพ่อแม่	
ก็เลยช่วยทุกอย่ำงเท่ำที่จะท�ำได้ในแต่ละช่วง
อำยุที่โตมำ”		
อยากให้พ่อแม่สบาย กลายมาเป็นเป้าหมายชวีติ
	 “พูดได้เลยว่ำคนท่ีไม่มีเป้ำหมำยชีวิตเป็น
เพรำะไม่มแีรงกดดนั	 ส�ำหรบัหนึง่	 เอำคณุพ่อ 
คุณแม่เป็นโจทย์หมำยเลขหน่ึงเลยเพื่อให้เขำ
มชีวีติทีด่สีขุสบำยขึน้	ถ้ำไม่มีโจทย์นี	้ชวีติหนึ่ง
ก็อำจล่องลอยไปตำมวิถีที่คนส่วนใหญ่มักจะ 
เป็น	ตัง้ใจเรยีน	จบมำท�ำงำนบริษทั	ได้เงินเดอืน
สงูๆ	หนึง่กเ็คยเป็นนะคะ	ไปท�ำงำนออฟฟิศมำ	
5	 ปี	 เป็นวิศวกรเคมีท่ีบริษัทผลิตพลำสติก 
ที่	 จ.ระยอง	 จริงๆ	 มันก็สนุกดีนะ	 แต่ไม่รู้สึก 
มีแก่นสำรหรือเป้ำหมำยอะไรในชีวิต
	 “สดุท้ำยหน่ึงกลบัมำคดิทบทวนว่ำเรำต้อง	
ย้อนกลับไปแก้ไขที่ต้นทำง	 คนอื่นเขำยังท�ำ
ธุรกิจรวยกันเลย	 บ้ำนเรำ	 ยิ่งท�ำยิ่งจน	 (ยิ้ม)	
เป็นแรงผลักส�ำคัญที่ท�ำให้ตัดสินใจว่ำต้องเข้ำ
มำท�ำ	เพรำะถ้ำไม่ท�ำ	ครอบครัวเรำกอ็ยูไ่ม่รอด	
ซึ่งตอนแรกคุณพ่อไม่เห็นด้วยนะ”
	 ถึงแม้มีควำมต้ังใจมุ่งมั่น	 หำกแต่ก็ไม่ใช่
โจทย์ง่ำยส�ำหรบักำรออกจำกงำนประจ�ำมำท�ำ
ธรุกจิเตม็ตวั	ควบคูไ่ปกับกำรเรียนต่อปริญญำโท		
ด้ำนบริหำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ		ช่วงวัย	25	
ขณะนัน้จึงถือเป็นช่วงชวีติทีค่่อนข้ำงหนกัหน่วง
ต้องใช้เวลำรำว	 3-4	 ปี	 กว่ำจะเริ่มค้นพบ
ทำงออกที่เหมำะสม	
		 “ตอนนั้นเรำยังไม่รู ้จะท�ำอย่ำงไรในกำร 
ท�ำธุรกจิ	มนัมดืไปหมดเลย	หน่ึงเลยยอมเสยีเวลำ	
1-2	 ปีแรกไปลงคอร์สเรียน	 เข้ำสัมมนำ	 
ไปเจอคนนั้นคนนี้	 จำกนั้นเอำสิ่งที่ศึกษำมำ
ลองท�ำ	ที่จริงเรำท�ำของดี	ของสวย	มีคุณภำพ
อยูแ่ล้ว	กเ็อำเฟอร์นเิจอร์ของทีบ้่ำนมำออกร้ำน	
ข้ึนห้ำงฯ	ท�ำกำรตลำด	สร้ำงแบรนด์	ท�ำเว็บไซต์
โชว์สนิค้ำ	ปรำกฏว่ำมนัขำยได้เลย	 เรำกร็ูส้กึว่ำ 
ถ้ำเรำยืนหยัดในเส้นทำงน้ี	 ธุรกิจก็คงจะดีขึ้น	
แล้วช่วงนั้นเริ่มมีรำยกำรมำถ่ำยท�ำเร่ือง 
ของเรำ	ปรำกฏมีคนเข้ำมำจับมือหนึ่ง	 พำลูก
มำแนะน�ำให้ดูหนึ่งเป็นตัวอย่ำง
	 “และจำกช่วงแรกทีค่ณุพ่อไม่สนบัสนนุเลย	
ไม่ยอมปรบัเปล่ียนสินค้ำมำเป็นสไตล์ทีเ่รำขำย		
หนึ่งก็เลยต้องไปหำคนงำนใหม่	ออกแบบใหม่	
ท�ำใหม่		จนสร้ำงรำยได้ประมำณหน่ึงแล้ว	คณุพ่อ
จึงเริ่มเชื่อ	 แล้วพอพ่อหันมำสนับสนุน	 จำก 
นั้นกิจกำรก็ดีขึ้นเลยค่ะ	 เพรำะสิ่งที่จะท�ำให้

ธุรกิจดีได้จริงๆ	 ก็คือกำรบริหำรจัดกำร	 เม่ือ
สินค้ำทุกอย่ำงที่คุณพ่อท�ำมำสำมำรถเปลี่ยน
เป็นเงินได้หมด	ไม่มีสต็อกตกค้ำง”	
	 ควำมส�ำเรจ็เริม่ส่งผลให้ชวีติของคนท้ังบ้ำน 
ดีขึ้นในช่วง	2-3	ปีมำนี้	โดยตอนนี้กิจกำรร้ำน
เฟอร์นิเจอร์หวำยของครอบครัวผู้เป็นบิดำยัง
อยู ่รอด	 ขณะที่บริษัทใหม่ของคุณหนึ่งเอง 
ก็เติบโต	มโีอกำสขยำยงำนไปสูล่กูค้ำต่ำงประเทศ
มำกขึน้	 ส่วนร้ำนกำแฟด้ำนหน้ำโชว์รูมเฟอร์นเิจอร์ 
ก็เป็นรำยได้หลักของน้องสำว		
	 “ทีจ่ริงถ้ำเรำขยำยงำนเยอะ	ธรุกจิเรำกค็งจะ
ดีกว่ำน้ีอีกมำก	แต่เรำท�ำแบบพอเพยีง	ค่อยเป็น
ค่อยไป	 หนึ่งไม่ได้กู้เงินมำท�ำธุรกิจ	 มีเท่ำไร 
ก็ท�ำเท่ำนั้น	 เพรำะเป้ำหมำยในชีวิตเรำคือจะ
ไม่กลบัไปล�ำบำกเหมอืนเมือ่ก่อน	ดงันัน้	ทีเ่ป็น
อยู่ตอนนี้ก็ดีมำกแล้ว	 คือพอมองชีวิตตัวเอง
ตอนนี	้	โอ้โห		ชวีติเรำดมีำกเลยนะ		หนึง่สบำย
ไปด้วย	ได้ไปเทีย่วต่ำงประเทศ	ไม่ต้องไปท�ำงำน
ทกุวนั	ได้อยูเ่ฝ้ำร้ำน	ขำยของ	มีกำแฟกนิ	(ยิม้)		
	 “เคยมีคร้ังหนึง่	หนึง่ขบัรถไปกับคุณพ่อ	คุยกัน 
เรื่องอะไรไม่รู้	อยู่ๆ	พ่อก็บอกว่ำ	 ‘พ่อนี่โชคดี
เนอะ	ลูกดี’		คือมีคนชมหนึ่งเยอะแล้วว่ำเป็น
ลูกที่ดี	แต่นั่นเป็นครั้งแรกที่พ่อพูดออกมำเอง	
ซึ่งค�ำพูดนี้ของพ่อเหมือนเป็นพรเลยนะ	ท�ำให้
รู้สึกว่ำเรำไม่ตกนรกแล้วล่ะ	(ยิ้ม)		
	 “ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่แฮปปี้ค่ะ	 ท�ำไร่	 ท�ำ
สวน	 แต่ก็ยังท�ำร้ำนหวำยเป็นหลัก	 และเริ่ม
แบ่งเวลำไปท�ำกิจกรรมที่คนอำยุมำกชอบท�ำ		
พ่อชอบเที่ยว	 แม่ชอบท�ำบุญท�ำทำน	 ตอนนี้
หนักไปทำงสร้ำงบ้ำนให้หมำแมว	 พ่อกับแม่ 
จะเป็นคนทีใ่ห้คนอืน่เยอะมำก	อย่ำงล่ำสดุเพิง่
ท�ำบุญบ้ำน	เขำโปรยทำน	ซึ่งมันขัดหลักควำม
ประหยัดมำกเลยนะ	แต่ภำพที่หนึ่งเห็นคือพอ
แม่โปรยทำนปุ๊บ	 แม่หันมำยิ้มแบบนี้	 (โชว์รูป
ในโทรศพัท์มอืถอืแม่ยิม้มคีวำมสขุ)	กเ็ลยถอืว่ำ
เรำได้สนับสนุนพ่อแม่เรำให้มีเงิน	 ไม่รู ้สึก
ขำดแคลน	แถมได้เป็นฝ่ำยให้คนอื่นด้วย”
ความกตัญญูคือรากฐานที่ยั่งยืนยิ่งกว่า
	 “มนัส่งเสรมิคนก่อนเลยนะ	ถ้ำเรำไม่คดิถงึ
พ่อแม่เลย	 ควำมสำมำรถของหนึ่งจะอยู่แค่

อนัญพร มงคล (หนึ่ง)
วันเกิด :	1	พฤษภำคม	2528	อำยุ	33	ปี
ครอบครัว : เป็นลูกสำวคนโตของคุณพ่อวิเชียร	
คุณแม่จุฑำทิพย์	เป็นพี่สำวของจิรำภรณ์	มงคล
การศึกษา :	ประถมศึกษำ	โรงเรียนบ้ำนจัดสรร	
จ.ตรำด
มธัยมศกึษำ	โรงเรยีนบ่อไร่วิทยำคม	จ.ตรำด	
ปรญิญำตร	ีภำควชิำเคมเีทคนคิ	สำขำเทคโนโลยี
ทำงเชื้อเพลิง	คณะวิทยำศำสตร์	จุฬำฯ
ปริญญำโท	บริหำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ	คณะ
พำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี	จุฬำฯ
หลกัสตูรผูป้ระกอบกำร	RWTH		Aachen	University	
ประเทศเยอรมนี		
CONTACT :		Facebook		-	Anya	Neung

ABOUT HER

ประมำณหนึง่	แล้วกำรหำเงนิเลีย้งตัวเองนีง่่ำยมำก	
แต่พอเรำต้องกำรจะหำเงินให้คุณพ่อคุณแม่	
โอ้โห	เหมอืนหนึง่ต้องขดุรำกถอนโคนศกัยภำพ
ทั้งหมดที่มีในตัวเรำออกมำใช้เลย	 	
	 “เพรำะฉะนั้นที่บอกว่ำคนเรำเริ่มจำก
สถำบันครอบครัวน่ะจริงที่สุด	 ถ้ำเรำเอำ
ครอบครัวเรำให้รอด	 ศักยภำพเรำก็จะเพ่ิม 
มำกขึ้น	 จำกนั้นเรำก็จะสำมำรถช่วยคนใกล ้
ตวัเรำได้	อย่ำงหนึง่สำมำรถท�ำธรุกจิครอบครวั
ให้ดขีึน้	ขยำยกิจกำรใหญ่ขึน้ได้	กม็กีำรจ้ำงงำน
ให้เขำพึ่งตัวเองได้	 ช่ำงเฟอร์นิเจอร์ท่ีท�ำงำน 
ให้เรำก็มีคุณภำพชวิีตทีดี่	 เป็นกำรช่วยดงึศกัยภำพ
ของคนนั้นออกมำ	 แล้วลูกเขำก็ได้เห็น	 ชีวิต 
ลกูเขำกจ็ะดขีึน้	กจ็ะช่วยกนัดงึขึน้ๆ	และเป็นไป
ทัง้สงัคม	 เหมอืนกับเรำสำมำรถช่วยแนะแนวทำง 
ให้คน	มคีนมำช่วยเรำท�ำงำน	โดยทีเ่รำสำมำรถ
ท�ำให้ชีวิตเขำดีขึ้นได้ด้วย
	 “ดงันัน้	คนทีม่คีวำมกตญัญ	ูรูจ้กัรบัผดิชอบ
ครอบครัวให้ดีได้ก่อน	ก็จะสำมำรถช่วยคนได้
ยั่งยืนมำกกว่ำ”		
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LITTLE VOICE

กว่าที่คนหนึ่งคนจะเติบโต ผ่านการเรียนหนังสือ ท�งาน กระทั่งมีความก้าวหน้าในชีวิตจนถึงทุกวันนี้ ย่อมต้องได้รับการบ่มเพาะความรู ้
ความคิด ไม่มากก็น้อยจากคนรอบๆ ตัวในสภาวะแวดล้อมที่ต่างกันออกไป การรู้คุณ ขอบคุณ รวมไปถึงตอบแทนคุณผู้ที่ท�ให้เรา  

‘เติบโตขึ้นทุกวัน’ จึงเป็นสิ่งพึงท�อย่างยิ่ง ยกตัวอย่างมดงานเหล่านี้ที่ต่างก็มี ‘คนเบื้องหลัง’ ที่เป็นแรงหนุนให้ก้าวมา 
ยืนอยู่อย่างมั่นคงได้ในวันนี้ ลองมาดูกันว่าใครบ้างที่เขาและเธอต่าง ‘รู้คุณ’ และอยากจะ ‘ขอบคุณ’ เป็นพิเศษ

มีวันนี้เพราะมีแรงหนุน… ใต้ปีก

เรื่อง	:	ภัชภิชำ

ดร.ณวัฒน์ ค�านูณวัฒน์ (เอิร์ธ)

Strategic Policy Development ส�านัก

บริหารความย่ังยนื ธรรมาภบิาล และสือ่สาร

องค์กร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด 

และ Engineering Specialist บริษัท ทรู 

คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน)   

	 “ปัจจุบันผมใช้เวลำส่วนใหญ่ท�ำงำนให้

ส�ำนักบริหำรควำมย่ังยืน	 บริษัท	 เครือเจริญ

โภคภัณฑ์	 จ�ำกัด	 ซึ่งถือเป็นกำรเปิดโอกำสให้

ได้เรยีนรูใ้นศำสตร์ทีไ่ม่เคยรูม้ำก่อน	เนือ่งจำก

ผมส�ำเรจ็กำรศกึษำจำกมหำวทิยำลยับรสิตอล	

คณะวศิวกรรมศำสตร์	สำขำ	Signal	Processing	

and	 Communication	 Systems	 ภำค

วศิวกรรมไฟฟ้ำอเิล็กทรอนกิส์	ท�ำให้ผมมคีวำม

เข้ำใจด้ำนวิศวกรรมมำกกว่ำด้ำนอื่นๆ	เมื่อมำ

ท�ำงำนตรงนี้	 ผมจึงได้เรียนรู้ทั้งในเรื่องกำร

พัฒนำอย่ำงยั่งยืน	 กลุ่มธุรกิจภำยในเครือฯ	

กำรพฒันำชุมชน	กำรฟ้ืนฟทูรพัยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อม	ท�ำให้มีมุมมองใหม่ๆ	ในกำร

ใช้แก้ปัญหำหรือกำรพัฒนำงำน	พัฒนำตัวเอง

ที่หลำกหลำยและกว้ำงขวำงยิ่งขึ้น	

	 “ที่ผมมีทุกวันนี้ได ้ต ้องขอบคุณคุณพ่อ 

คณุแม่	ครอบครวัของผม	ซึง่เป็นหน่วยเลก็ทีส่ดุ

และใกล้ตัวท่ีสุดที่สร้ำงโอกำสต่ำงๆ	ท�ำให้ผม

ได้เรียนหนังสือ	 ได้เจอเพื่อนฝูง	 ได้ท�ำงำนท่ีดี	

ดงันัน้	ค�ำวำ่	‘กตัญญกูตเวท’ี	จงึมคีวำมส�ำคญั

และอยูใ่นใจของผมเสมอ		ซึง่ส�ำหรบัผม	ค�ำว่ำ	

‘กตัญญู’	คือ	รู้คุณ	แต่แค่รู้คุณยังไม่พอ	จึงมี

ค�ำว่ำ	 ‘กตเวที’	 ตำมมำ	 คือเม่ือรู้คุณแล้ว 

จะตอบแทนอย่ำงไร	 เนื่องจำกควำมกตัญญู

กตเวทีสำมำรถประยุกต์ใช้กับทุกสิ่งที่เรำท�ำ 

ในชีวิต	 ไม่ว ่ำจะเป็นครอบครัว	 กำรงำน	 

สิ่งแวดล้อม	สังคมโลก	เรำแสดงควำมกตัญญู

กตเวทีและส่งต่อสิ่งดีๆ	ได้หมด

	 “เร่ืองควำมกตญัญู	คณุพ่อคณุแม่ไม่ได้สอน

ด้วยค�ำพูด	 แต่ท�ำให้ผมเห็นในชีวิตประจ�ำวัน	

เช่น	กำรให้เวลำกับปู่ย่ำ	กำรดูแลใส่ใจตำยำย	

เนือ่งจำกครอบครวัผมเป็นครอบครวัใหญ่	โดย

ครอบครัวฝั่งแม่จะอยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน	 แต่

ครอบครัวฝั่งพ่ออยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี	 เรำก็จะ

ไปมำหำสู ่กันทุกเดือน	 ในวันท�ำงำนปกต	ิ 

คุณพ่อ	 คุณแม่	 และผม	 จะกินข้ำวด้วยกัน 

ทกุเยน็	ส่วนวนัอำทติย์กจ็ะเซตกันไว้ว่ำเป็นวนั

ครอบครัว	 ไปกินข้ำวกับญำติๆ	 เชื่อมควำม

สัมพันธ์อย่ำงสม�่ำเสมอ	 เพรำะเหตุนี้ผมจึงได้

ซมึซบัควำมอบอุน่	รวมถงึควำมกตญัญกูตเวที

มำต้ังแต่เด็ก	 และจะตอบแทนพระคุณท่ำน 

ทุกครั้งที่มีโอกำส

	 “ในด้ำนหน้ำท่ีกำรงำน	กำรท่ีผมท�ำงำนด้ำน

ควำมยั่งยืน	 เชื่อมโยงกับประเด็นสิ่งแวดล้อม	

ทรัพยำกรธรรมชำติ	 ท�ำให้ผมได้เห็นมุมมอง

ใหม่ๆ	และมีควำมรับผิดชอบต่อส่วนรวมมำก

ยิ่งข้ึน	 ยกตัวอย่ำงเครือเจริญโภคภัณฑ์ท่ีท�ำ

ธรุกจิด้วยควำมรบัผดิชอบ	ไม่ส่งผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมและสังคมรอบข้ำง	 ท�ำให้ผม 

กลบัมำมองตวัเองว่ำ	สิง่ทีท่�ำในชวิีตประจ�ำวนั

ส่งผลกระทบต่อใครบ้ำงหรือไม่	

	 “อย่ำงเรื่องขยะพลำสติกเป็นเรื่องที่เห็นได้

ชดัมำกในตอนนี	้งำนด้ำนควำมยัง่ยนืท�ำให้ผม

ได้ใกล้ชดิกบัชมุชนชำยฝ่ัง	22	จงัหวดั	จงึทรำบดี

ถงึผลกระทบจำกปัญหำขยะ	ควำมเสือ่มโทรม

ของทรัพยำกรธรรมชำติตำมชำยฝั่ง	 ดังน้ัน	

นอกจำกกตัญญูกตเวทีต่อครอบครัว	 ต่อ

องค์กร	เรำควรส�ำนึกถึงบุญคุณของธรรมชำติ

ที่เรำอยู่	ค�ำนึงถึงเพื่อนมนุษย์ด้วย	โดยเริ่มต้น

ได้ด้วยตัวเรำเอง	 เช่น	 ลดกำรสร้ำงขยะ	 น�ำ

แนวคิดด้ำนควำมยั่งยืนกลับไปบอกท่ีบ้ำน	

วำงแผนจัดกำรขยะเพื่อป้องกันปัญหำท่ีอำจ

ตำมมำ	เพื่อกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงยั่งยืน”	
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ภุริปพัฒน์ ภัทรติมานนท์ (กอล์ฟ)

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบริหารสื่อสารองค์กร 

ฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กร บริษัท ซีพี

แรม จ�ากัด

	 “กอล์ฟท�ำงำนที่ซีพีแรมมำ	 7-8	 ปีแล้ว	

เพรำะมีพี่ที่ฝ่ำยกำรตลำดของซีพีแรมชวนมำ

ท�ำงำนตั้งแต่ยังเรียนอยู่ที่สถำบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง	 จึงได้

เริม่งำนด้วยต�ำแหน่ง	เจ้ำหน้ำทีส่่งเสริมกำรตลำด	

ให้แบรนด์เลอแปงอยู ่	 3	 ปี	 เมื่อมีคนรู้จัก 

ปวีณา ขจัดโรคา (ลูกหยี)

ผูช่้วยบรหิารงานผูบ้รหิาร หน่วยงานพฒันา

ความยั่งยืนภาครัฐ บริษัท เครือเจริญ

โภคภัณฑ์ จ�ากัด

	 “ลูกหยีเป็นคนที่ท�ำกิจกรรมเยอะจึงได้

พบปะผู้ใหญ่หลำยท่ำน	 และบำงท่ำนก็เห็น

ศกัยภำพของเรำ	ต้องขอบคุณคณุระวนิ		ศภุวำนชิ	

ที่ชวนมำท�ำงำนในส่ิงที่ไม่เคยท�ำ	 พร้อมให้

แนวคิดที่เป็นแรงผลักดันว่ำ	 ‘อย่ำมัวแต่กลัว	

ไม่ลองกไ็ม่รูว่้ำเรำท�ำได้		ให้ลองเปิดใจ	มองมมุ

แบรนด์มำกขึน้	 จงึโอนย้ำยไปอยูส่�ำนกังำนใหญ่	 

ได้รับมอบหมำยให้ดู	 Corporate	 Brand	 

ดแูลด้ำนกำรสือ่สำรองค์กรของแบรนด์ซพีแีรม

ในทุกช่องทำง	 รวมถึงภำรกิจ	 CSR	 จิตอำสำ	

กไ็ด้ลงพืน้ทีไ่ปแจกขนมของซพีแีรม	ให้ก�ำลงัใจ	 

มีควำมสุขมำก	 ท�ำงำนด้วย	 ท�ำบุญด้วย	

(หัวเรำะ)	 รู้สึกสนุกกับงำน	 และยังได้ท�ำสิ่ง

ใหม่ๆ	 ที่ท้ำทำยบ่อยๆ	 กอล์ฟชอบวัฒนธรรม

องค์กรของซีพีแรม	 ที่ทั้งให้โอกำส	 เชื่อม่ันว่ำ

เรำต้องท�ำได้	พร้อมสนบัสนนุ	และยงัตดิอำวธุ

ให้เรำอีกหลำยอย่ำงในทุกครั้งที่ เจองำน

ท้ำทำยแต่ทุกอย่ำงก็ผ่ำนไปด้วยดี	

	 “กอล์ฟจงึอยำกขอบคณุ	พ่อ	แม่	ครบูำอำจำรย์	

ที่อดทนและสอนกอล์ฟเสมอมำ	 ส่วนอีกคน 

ที่ส�ำคัญต่อชีวิตกำรท�ำงำนคือเจ้ำนำย	ที่ให้ 

โอกำสกอล์ฟได้เข้ำมำท�ำงำนด้ำน	Corporate	

Brand		เป็นเหมือนครูที่สอนให้กอล์ฟมีควำม

เป็นผู้ใหญ่มำกขึ้น	 ใส่ใจรำยละเอียดมำกขึ้น		 

มีควำมอดทนที่จะสอนงำน	 รวมถึงพยำยำม

ผลักดันให้กอล์ฟมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำร

สื่อสำรองค์กรอย่ำงเต็มประสิทธิภำพ	 หำ

หนังสือด ้ำนกำรสื่อสำรองค์กร	 หรือเจอ				

บทควำมดีๆ	 ก็ส่งลิงก์มำให้อ่ำน	 อุปนิสัยและ

มุมมองของกอล์ฟจึงเปลี่ยนไปเพรำะเรียนรู้

จำกกำรท�ำงำนแล้วปรับเป็นพฤติกรรมไปเลย	

เช่น	 เวลำจะท�ำอะไรก็จะถำมตัวเองว่ำเรำคิด

และตัดสินใจด้วยประสบกำรณ์หรืออำรมณ	์

และตลอดระยะเวลำที่ท�ำงำนท่ีนี่ก็ตัดสินใจ 

ผิดพลำดน้อยมำก

	 “กำรเรยีนรูง้ำนจำกเจ้ำนำยท�ำให้กอล์ฟรกั

องค์กรมำกขึน้		จงึเลอืกท่ีจะตอบแทนด้วยกำร

ตั้งใจท�ำงำนให้มำก	ท�ำให้ประสบควำมส�ำเร็จ	

ไตร่ตรองแต่ละงำนให้ถี่ถ้วน	ตัดสินใจท�ำ	แล้ว

รำยงำนให้รบัทรำบ	เพือ่ช่วยแบ่งเบำภำระงำน

และท�ำให้เจ้ำนำยของกอล์ฟมคีวำมสขุไปด้วย

	 “ในวันนี้กอล์ฟรักองค์กรมำก	 ดังนั้น	 กำร 

กระท�ำทกุอย่ำงกค็ำดหวงัว่ำจะสร้ำงประโยชน์

สูงสุดให้แก่องค์กร	 พยำยำมสร้ำงคุณค่ำให้

องค์กร	ท�ำให้คนทัว่ไปรกัองค์กร	เพรำะองค์กรนี้

ท�ำเพื่อสังคมแบบปิดทองหลังพระ	 เรำท�ำไป

เรื่อยๆ	 แล ้ววันหนึ่งทองก็จะล ้นออกมำ 

ด้ำนหน้ำพระเอง	 เป็นกำรสะท้อนถึงควำม

ยั่งยืนของชีวิต”		

ใหม่ๆ	 เปิดกว้ำงในกำรท�ำงำนร่วมกับผู้อื่น’	 

ดังน้ัน	 เมื่อได้รับโอกำสลูกหยีจึงลองท�ำเต็มที	่

ไม่ว่ำจะท�ำงำนในโครงกำรใดก็จะแสดงควำม

กตัญญู	 ตอบแทนควำมไว้วำงใจที่ให้โอกำส

ด้วยกำรท�ำในสิ่งที่ได้รับมอบหมำยให้ดี	

	 “คนท่ีสองที่ลูกหยีอยำกขอบคุณคือ	 คุณ 

รินทร์ลภัส	 พงศ์พิชิตถำวร	 เป็นบุคคลที่ให้

แนวคิดเพื่อน�ำไปต่อยอด	 เป็นเหมือนพี่เลี้ยง

คอยผลักดัน	 สอนให้เรำมองอย่ำงระมัดระวัง	

และคิดรอบด้ำนมำกขึ้น

	 “และจำกกำรเข้ำมำเป็นทีมโอเปอเรชัน

ทั่วไป	 ดูแลรับผิดชอบพ้ืนที่เดียว	 ลูกหยีก็ขอ

ขอบคุณหัวหน้ำด้วยค่ะที่เห็นควำมสำมำรถ

บำงอย่ำงของลกูหย	ีจงึปรบัต�ำแหน่งขึน้มำเป็น

ผู้ช่วยผู้บริหำร	 ดูแลทุกพื้นที่ของหน่วยงำน	

เป็นหัวหน้ำที่ใส่ใจรำยละเอียด	 งำนที่เรำท�ำ

ต้องระมดัระวงัควำมผดิพลำด	ไม่ว่ำจะเป็นกำร

น�ำเสนอ	 กำรป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น	

ท�ำให้เรำรูส้กึว่ำสิง่นีจ้ะช่วยให้เรำพฒันำตวัเอง

ได้เร่ือยๆ	 เพรำะสำมำรถเตรียมกำรได้อย่ำง

รอบด้ำนและละเอียดถี่ถ้วนเกือบ	100%	

	 “นอกจำกนี้กำรได้เข้ำมำท�ำงำนด้ำนสังคม	

ด้ำนควำมยัง่ยนืตรงนีถ้อืเป็นสิง่ทีด่มีำก	แม้เพิง่

เข้ำมำท�ำได้	 1	 ปี	 3	 เดือน	 แต่ลูกหยีก็ได้ลง 

พืน้ที	่ได้คยุ	ได้ท�ำงำนร่วมกบัภำคเีครอืข่ำยต่ำงๆ	

เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ยำกจน	 รวมแล้ว 

ตอนนีม้เีกษตรกรในโครงกำรประมำณ	700	คน	

ในพืน้ที	่2,300	ไร่	ทัง้จำกภำคกลำง	ภำคตะวนัตก	

ภำคอีสำน	 ภำคเหนือ	 และภำคใต้	 ซึ่งงำน 

ด้ำนควำมยัง่ยนืนีไ้ม่ได้ท�ำแค่วันสองวนั	เรำท�ำ

เป็นปี	 มีกำรส่งทีมงำนจำกซีพีไปเป็นพี่เลี้ยง 

อยู่กับเกษตรกรอย่ำงน้อย	5	ปี	ในฐำนะที่ซีพี

มีองค์ควำมรู้หลำยด้ำน		

	 “กำรได้ท�ำงำนทีไ่ด้รบัมอบหมำยจำกควำม

ไว้วำงใจจำกผูใ้หญ่และได้ช่วยเหลอืสงัคมไปด้วย	

ท�ำให้ลูกหยีมีควำมสุขในกำรท�ำงำนมำก		งำน

ตอบแทนสังคมนี้ตอบโจทย์ด้ำนควำมยั่งยืน

ส�ำหรบัเกษตรกรและตวัลกูหยเีองด้วย	เพรำะ

ได้ท�ำตั้งแต่ต้นน�้ำ	กลำงน�้ำ	ปลำยน�้ำ	และเป็น

ทั้งโอกำสและควำมท้ำทำยของลูกหยี	 เพรำะ

เมือ่ก่อนไปเป็นจิตอำสำกจ็ะช่วยเหลือสงัคมได้

เป็นครั้งครำวเท่ำนั้น”	
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เรื่อง	:	WM	

INSPIRED  LIVING

Movie

Tokyo Tower : Mom & Me, and 
Sometimes Dad (2007) 
	 ปี	 2551	 คือปีที่ภำพยนตร์เร่ืองน้ีเข้ำฉำย 

ทีบ้่ำนเรำ	ภำพโปสเตอร์ฉำยเรือ่งรำวของเดก็หนุ่ม

วัยรุ ่น	 จูงหญิงชรำเดินข ้ำมทำงม ้ำลำย	 

ภำพที่ เรียบนิ่ งแต ่แฝงควำมอ ่อนโยนใน 

เน้ือเรื่อง	 คือภำพแรกของภำพยนตร์เรื่องนี้	 

TOKYO	 TOWER	 :	 Mom	 &	 Me,	 and	 

Sometimes	 Dad	 ซ่ึงเปิดตัวขึ้นอันดับ	 1	 

ทีญ่ีปุ่น่และคว้ำรำงวลั	Japan	Academy	Prize	

(รำงวัลออสกำร์ญี่ปุ่น)	 ไปครอง	 ส่วนบ้ำนเรำ

จัดอยู่ในหนังญ่ีปุ่นอบอุ่นที่ได้รับควำมนิยม

เฉพำะกลุ่ม	(ถ้ำใครเป็นนักดูหนังสำยซึ้งอย่ำง	

Always	เชื่อว่ำต้องคุ้นกับหนังเรื่องนี้)	

	 หนังชวนเรำตั้งค�ำถำม...	‘ระหว่ำงควำมฝัน	

อนำคต	กับคนที่รักเรำ	อะไรมีค่ำมำกกว่ำกัน’	

ถ่ำยทอดเรือ่งรำวจำกควำมทรงจ�ำของเดก็หนุม่ 

คนหน่ึงที่เปี่ยมไปด้วยควำมฝัน	 เดินทำงไกล

จำกบ้ำนเกิดตัวเองเพ่ือมุ ่งหน้ำสู ่โตเกียว	 

ด้วยควำมหวังว่ำสักวันหนึ่งเขำจะประสบ

ควำมส�ำเร็จ	 โดยมีโตเกียว	 ทำวเวอร์	 เป็น 

เป้ำหมำยเชงิสญัลกัษณ์	ชวีติในเมอืงใหญ่ท�ำให้

       

เขำหลงใหลไล่ตำมควำมฝันของตัวเองอยูน่ำน

นับปี	 แม้ไม่มีข้อสรุปว่ำที่จำกบ้ำนเกิดมำถึง

เมอืงหลวง	วนันีเ้ขำท�ำตำมฝันส�ำเรจ็แล้วหรอืยงั	

เพรำะยังคงใช้ชีวิตอย่ำงเรื่อยเปื่อยและมีหวัง	

(ฟังดูพล็อตกำรจำกบ้ำนเกิดเพื่อเดินตำม 

ควำมฝันนับเป็นประเด็นคลำสสิกที่เกิดขึ้นได้

ทุกชนชั้น)	 จนวันหนึ่งที่รู้ข่ำวว่ำแม่ก�ำลังป่วย

เป็นมะเร็งระยะสุดท้ำย	 ท�ำให้เขำหวนกลับ

มำยังจุดเร่ิมต้น	 และสัมผัสคุณค่ำของกำร 

มีชีวิตอยู่อีกครั้ง	หนังสร้ำงจำกนวนิยำยขำยดี

โดย	 ลิลล่ี	 แฟรงก้ี	 ที่เขียนถึงควำมทรงจ�ำ 

ที่มีให้แก่มำรดำของเขำที่เสียชีวิตไป

	 นับเป็นภำพยนตร์ที่จะพำคุณเดินทำงย้อน

ไทม์แมชชีนหันกลับไปมองตัวเองและควำม

ผูกพันระหว่ำงตัวคุณกับคนที่รักคุณท่ีสุดได้

อบอุ่นใจเรื่องหนึ่ง…	 ค�ำเตือน!	 กรุณำเตรียม

ทิชชูขณะชม	

บอกรัก = กตัญญู

	 กิจกรรมประจ�ำเดือนนี้อยำกแนะน�ำโครงกำรดีๆ	 

ที่เกิดขึ้นภำยในองค์กรใหญ่อย่ำงเครือเจริญโภคภัณฑ์	

โดยชวนชำวซีพีทุกคนมำร่วมตอบแทนควำมรักอัน 

ยิ่งใหญ่แด่คนส�ำคัญ	เพียงถ่ำยทอดควำมรู้สึกดีๆ	ผ่ำน

โปสกำร์ด	แล้วทำงทีมงำนก็จะร่วมส่งต่อควำมรู้สึกดีๆ	

นั้นให้ถึงมือคนส�ำคัญ	 โดยสำมำรถส่งได้ที่ตู้ไปรษณีย์

กิจกรรม	‘กตัญญู’	

	 ท้ังนี้กิจกรรม	 ‘กตัญญู’	 จะเร่ิมต้นในวันที่	 17	

กันยำยน	 2561	พนักงำนเครือซีพีจะได้พบโปสกำร์ด

บนโต๊ะท�ำงำนของตนเองคนละ	 1	 ใบ	 (หำกต้องกำร 

เพ่ิมเตมิสำมำรถหยบิได้ทีจ่ดุส่งโปสกำร์ดของแต่ละตึก)	

จำกนั้นร่วมถ่ำยทอดควำมรู้สึกผ่ำนโปสกำร์ด	 และส่ง

โปสกำร์ดทำงตูไ้ปรษณย์ีของกิจกรรม	‘กตญัญ’ู	ตลอด	

1	 เดือนเต็ม	 และทำงทีมงำนจะเป็นผู้จัดส่งโปสกำร์ด

แทนควำมรู้สึกดีๆ	เหล่ำนั้นให้ถึงมือผู้รับในทันใด	

สแกน	QR	Code	ด้ำนหลังโปสกำร์ด	เพื่อชมภำพยนตร์โฆษณำกตัญญูและวิดีโอคลิป
ของผู้บริหำรระดับสูงของเครือเจริญโภคภัณฑ์ทั้ง	6	ท่ำน	ที่ร่วมถ่ำยทอดแนวคิดและ
จิตส�ำนึกที่เชื่อในคุณค่ำแห่งควำมกตัญญูอันเป็นคุณธรรมพื้นฐำนของกำรใช้ชีวิต			
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ถ่ายทอดความรักสู่สิ่งรอบข้าง : วิ่งนี้เพื่อแมวจร

	 เมื่อกลุ่มคนรักสัตว์	Kingdom	of	Tigers	:	ทูนหัวของบ่ำว	ลุกขึ้นมำเป็นแม่งำน

ชวนวิ่งครั้งที่	3	กับกิจกรรม	Frontline	Presents	Kingdomoftigers	Run	วิ่งนี้

เพื่อแมวจร	ณ	สวนสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ฯ	(ข้ำงสวนรถไฟ)	จตุจักร	โดยรำยได้

จะมอบให้กับกำรช่วยเหลือแมวจรข้ำงถนนในโอกำสต่ำงๆ	ทั้งกำรคุมก�ำเนิดเพื่อ

ชมุชน	โครงกำรหำบ้ำนให้แมวจร	แถมวนัวิง่ยงัตรงกบัวันแมวกวกัโลก	และวนัศกุร์

ก่อนหน้ำนัน้กเ็ป็นวันพิษสนุขับ้ำโลกอกีด้วย	มำร่วมวิง่ให้ถงึเส้นชยัและแบ่งปันน�ำ้ใจ

ให้กับเจ้ำเหมียวตัวเล็กๆ	กันนะ	

29	กันยำยน	2561	http://www.kingdomoftigersrun.com/	

เริ่มจากรักตัวเองก่อน : วันปันอยู่ปันกิน

	 ชวนมำเดินตลำดนัดวัน	‘ปันอยู่ปันกิน’	จัดโดยกลุ่ม	ปันอยู่	ปันกิน	โดยมีแนวคิดผู้ผลิตพบผู้บริโภค	ผ่ำนม็อตโต้แสนน่ำรัก	‘กินอยู่อย่ำง

รู้ที่มำ	 กินอยู่อย่ำงรู้หน้ำรู้ใจ	 กินอยู่อย่ำงมีควำมหมำย	 กินอยู่สบำยไม่ดูดำยสิ่งแวดล้อม’	 ในตลำดพบกับผักพื้นบ้ำน	 แม่ไก่อำรมณ์ดี	 

พี่หมูเลี้ยงปล่อย	จำกฟำร์มผู้ผลิตที่หลำกหลำยที่คัดสรรวัตถุดิบอำหำรจำกต้นน�้ำที่ปลอดภัย	

30	กันยำยน	2561	เวลำ	10.00	–	15.00	น.	ซอยนำคนิวำส	30	ลำดพร้ำว	71	

www.facebook.com/punyoopunkin	www.facebook.com/HipIncyfarm/	

เพจนี้ดีต่อใจและสิ่งแวดล้อม : ReReef 

	 เฟซบุ๊กเพจที่ต่อยอดจำกเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์รักษ์โลกออนไลน์	 www.rereef.co	 ผ่ำน 

แนวคิดกำรเข้ำใจและใช้ชีวิตอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	แคมเปญ	ลด	ละ	เลิก	กำรใช้ถุง

พลำสติก	ลดกำรใช้หลอดพลำสติกมำอย่ำงต่อเนื่อง	ร้ำนค้ำออนไลน์มีจ�ำหน่ำยหลอดดูดน�้ำ

พกพำมทีัง้วสัดจุำกแก้วและซลิโิคน	ช้อนส้อมพกพำแทนกำรขอช้อนส้อมพลำสตกิ	และครมี

กันแดดแบบไม่ท�ำร้ำยปะกำรังอีกด้วย	กด	Like	เพจไว้	คุณยังได้รับข่ำวสำรด้ำนสิ่งแวดล้อม

ที่หน้ำเพจทยอยมำอัพเดตให้คุณตื่นตัว	 และรู้สึกว่ำแม้เรำจะเป็นเพียงคนตัวเล็กๆ	 แต่กำร

ลงมอืสร้ำงกำรเปลีย่นแปลงจำกพฤติกรรมเลก็ๆ	ในชวีติประจ�ำวนันีล่่ะ	สร้ำงกำรเปลีย่นแปลง

ให้โลกดีขึ้นได้	

www.facebook.com/Re4Reef
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3 บริษัทเครือซีพี ได้รับคัดเลือกเข้าเป็น
สมาชิก FTSE4Good Index ปี 2018
	 3 	 บ ริษัท ใน เค รือ เจริญ โภค ภัณฑ 	์ 

ท่ีจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย ์แห ่ง
ประเทศไทย	 ซึ่ งประกอบด้วย	 บริษัท	 
เจริญโภคภัณฑ์อำหำร	จ�ำกัด	(มหำชน)	หรือ	 

ธรรมำภิบำล	โดยซีพีเอฟและทรู	ได้เข้ำเป็น
สมำชิกเป็นปีที	่2	ติดต่อกัน	ขณะทีซ่พี	ีออลล์	
ได้รับเข้ำเป็นสมำชิกคร้ังแรก	 ตอกย�้ำเป็น
องค์กรแห่งกำรพัฒนำที่ยั่งยืนและยึดม่ัน
บริหำรงำนภำยใต้หลักบรรษัทภิบำล

ซีพีเอฟ	บริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ำกัด	 (มหำชน)	
และบรษิทั	ทร	ูคอร์ปอเรชัน่	จ�ำกดั	(มหำชน)	
ได้รับคัดเลือกเข้ำเป็นสมำชิก	FTSE4Good	
Index	 ประจ�ำปี	 2018	 ซึ่งเป็นดัชนีควำม
ยั่งยืนระดับโลก	 ที่ประเมินศักยภำพของ
องค์กรในด้ำนสิ่งแวดล้อม	 สังคม	 และ 

CP FOR  SUSTAINABILITY

เครือซีพีและทรู ร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวพื้นที่

บางกะเจ้า  

	 มูลนิธิชัยพัฒนำ	 พร้อมด้วยองค์กรภำคี

เครือข่ำยภำครัฐและเอกชนกว่ำ	 35	 องค์กร	

ผนึกก�ำลัง	 6	 ชุมชนคุ้งบำงกะเจ้ำ	 ประกำศ 

เดินหน้ำขับเคลื่อนโครงกำร	OUR	 KHUNG	

BANG	KACHAO	ก�ำหนดเป้ำหมำยชัด	ยกระดับ

คุณภำพชีวิตคนในชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

ให้ดีขึ้นและเติบโตเพิ่มขึ้น	20%	ใน	5	ปี	เน้น

ควำมร่วมมือแบบสำนพลังเพ่ือสังคม	 มุ่งเน้น

งำนพัฒนำ	 6	 ด้ำน	 ทั้งพัฒนำพื้นที่สีเขียว	

จดักำรน�ำ้และกำรกดัเซำะรมิตลิง่	จดักำรขยะ	

ส่งเสริมอำชีพ	 ท่องเที่ยว	 และพัฒนำเยำวชน

และกำรศึกษำ	 ซึ่งได้รับเกียรติจำก	 ดร.สุเมธ	

ตันติเวชกุล	 เลขำธิกำรมูลนิธิชัยพัฒนำ	 เป็น

ประธำนในกำรเปิดตวัโครงกำร	OUR	KHUNG	

BANG	 KACHAO	 พร้อมผู ้บริหำรองค์กร 

ทั้งภำครัฐ	 เอกชน	 และผู้แทนภำคีเครือข่ำย

ชุมชนชำวบำงกะเจ้ำ	ณ	 สวนสุขภำพลัดโพธิ	์

ถ.เพชรหึงษ์	ต.ทรงคนอง	อ.พระประแดง	จ.สมทุร	

ปรำกำร	 เมือ่เรว็ๆ	นี	้ โดยมเีครอืเจรญิโภคภัณฑ์ 

และบริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จ�ำกัด	(มหำชน)	

ร่วมสร้ำงพ้ืนที่สีเขียวให้งดงำมอย่ำงยั่งยืนแก่

พ้ืนที่บำงกะเจ้ำด้วยกำรช่วยปลูกต้นไม้บน

พืน้ทีก่ว่ำ	20	ไร่	และน�ำจดุแขง็ขององค์กรด้ำน

ต่ำงๆ	มำร่วมสนับสนุน	 เช่น	 ควำมรู้ด้ำนกำร

จัดกำรขยะ	 กำรเกษตร	 กำรส่งเสริมอำชีพ	

สนับสนุนช่องทำงกำรตลำดส�ำหรับผลผลิต

ของชุมชน	 เป็นต้น	 ขณะที่ทรูได้ส่งเสริมด้ำน

กำรจัดกำรน�้ำและกำรกัดเซำะริมตลิ่ง	 โดยได้

น�ำกล้อง	 True	 IOT	 4G	 CCTV	Gen	 2	 มำ 

สนับสนุนกำรท�ำงำนของมูลนิธิอุทกพัฒน์	 

ที่รับผิดชอบด้ำนกำรจัดกำรน�้ำ



ศุภชัย เจียรวนนท์  
ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์   

และประธานคณะกรรมการบริหาร 
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

ตลอด 96 ปี ของเครือเจริญโภคภัณฑ์นั้น

ได้ยึดถือปรัชญา ‘3 ประโยชน์’ เป็นหลัก กล่าวคือ

‘ประโยชน์ต่อประเทศชาติ’

‘ประโยชน์ต่อประชาชน’

และ ‘ประโยชน์ต่อองค์กร’

ซึ่งถือเป็นการพัฒนาและหล่อหลอมขึ้นมาจากรากฐาน

ของความเชื่อและเห็นคุณค่าของ ‘ความกตัญญู’




