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เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน

SUSTAINABLE DEVELOPMENT
SD Story : 6 ผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์

Little Voice :

Inspired Living :

กับแนวคิดและมุมมอง ‘กตัญญู’

มีวันนี้เพราะมีแรงหนุน… ใต้ปีก

บอกรัก = กตัญญู

EDITOR’S NOTE
ความกตัญญูต้องวางแผน (Gratitude Planning)
คงเคยได้ยินค�ำว่า “พ่อแม่เลี้ยงลูกสิบคนได้... พอพ่อแม่แก่เฒ่าหรือเจ็บป่วย กลับไม่มีใครเลี้ยงดู”
ค�ำพูดเหล่านี้ ลูกๆ ทุกคนฟังแล้วคิดตามอย่างเดียวไม่ได้ เพราะในยุคนี้หากจะเลี้ยงดูพ่อแม่ได้อย่าง
ไม่บกพร่องนั้น จะต้องวางแผนระยะยาว และเริ่มลงมือท�ำอะไรบางอย่างตั้งแต่วันนี้
“พ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกสบาย
ถึงพ่อแม่เหนื่อยแทบตาย ก็ไม่เคยบอกคุณ”
ในบทบาทของความเป็นลูก สิง่ ทีเ่ ราทุกคนควรน้อมคิดไว้ในใจคือ ‘กตัญญู’ หมายถึง เป็นผูม้ ใี จรูค้ ณ
ุ คน  
รู้จักการอุปการคุณผู้อื่นที่กระท�ำให้แล้วแก่ตน ซึ่งค�ำว่า  ‘กตัญญู’ มักจะมาคู่กับ ‘กตเวที’ หมายถึง การ
ทดแทนพระคุณของท่าน
“พ่อแม่คือรากของชีวิต ถ้าไม่คิดบ�ำรุงรากชีวิต ก็ยากจะเจริญ”
แต่ในยุคปัจจุบันบางคนมีใจรู้คุณแต่ยังไม่มีโอกาสตอบแทนคุณ หรือไม่ก็มัวแต่ผัดวันประกันพรุ่ง  
รอว่าวันหนึ่งเมื่อพร้อมจะทดแทนคุณ แต่ในความเป็นจริงหากไม่มีการวางแผนที่ดี วันที่จะได้มีโอกาส
ได้ตอบแทนคุณนั้น ก็คงมาไม่มาถึงสักที หรือไม่มีโอกาสได้ทดแทนคุณ
ปัจจุบันเป็นยุคที่มีการแข่งขันสูง ค่าครองชีพสูงขึ้น ครอบครัวขนาดเล็กลงเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
ลักษณะครอบครัวส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเดี่ยว จากที่เมื่อก่อนเป็นครอบครัวใหญ่ อยู่ด้วยกันตั้งแต่ปู่ ย่า 
ยาย ตา ทวด พี่ ป้า น้า อา ถ้าไม่อยูบ่ า้ นหลังเดียวกันก็จะอยูใ่ นอาณาบริเวณหรือในรัว้ เดียวกัน ท�ำให้สมัยก่อน
ลูกหลานยังสลับกันมาเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ แต่ในปัจจุบัน  แต่ละครอบครัวก็มีลูกน้อยลงเฉลี่ย 1-2 คน เท่านั้น
ดังนั้น ในยุคนี้จึงต้องท�ำ 3 เรื่องที่ส�ำคัญ คือ
1. วางแผนการออมเงินเพื่อคนข้างบน : นั่นคือ วางแผนการเงินเพื่อดูแลพ่อแม่
2. วางแผนการออมเงินเพื่อคนข้างล่าง : นั่นคือ วางแผนเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว ลูกหลาน
3. การวางแผนออมเงินตรงกลาง : นั่นคือ รู้ความพอดีของตนเอง ออมเงินเพื่อเกษียณ เพื่อดูแลชีวิต
ตนเองยามชรา เพื่อไม่ให้เป็นภาระ
ทัง้ นีจ้ ะเห็นได้วา 
่ การเพิม่ ขึน้ ของประชากรสูงอายุ ท�ำให้การจะกตัญญูตอ่ พ่อแม่นนั้ ต้องมีการเตรียมการ
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ หรือ สสช. ประเมินว่า ในปี 2564 จะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ในสัดส่วน
สูงถึง 20% และในปี 2574 ประเทศไทยจะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป สูงถึง 28%
แต่ที่น่ากลัวคือ เราแทบไม่มีการเตรียมแผนไว้ในระยะยาวเลย ผู้สูงอายุไม่ได้เตรียมแผนด้านการเงินไว้
ส�ำหรับการเกษียณอายุ ในขณะที่เราก็ไม่ได้เตรียมตัวให้พร้อมที่จะดูแลพ่อแม่เมื่อยามเกษียณ
อย่างไรก็ตาม คนรุ่นใหม่มีเป้าหมายแน่นอนว่า  พวกเขาจะน�ำชีวิตครอบครัวไปสู่จุดที่คาดหวังอย่างไร
ซึ่งกระบวนการที่ไปถึงจุดนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย
อย่างไรก็ดี นอกเหนือจาก 3 ข้อข้างต้นที่ต้องวางแผนการเงินล่วงหน้าแล้ว การกตัญญูบ่อยครั้งไม่ต้อง
ใช้เงิน แต่เพียงแค่ให้เวลาของคุณกับพ่อแม่ ท�ำเรื่องเล็กๆ แต่ท�ำให้ท่านอิ่มใจ โทร. ไปหาบ้าง ดูแลท่านบ้าง
เพียงเท่านี้ก็เท่ากับตัวท่านเริ่มออมความกตัญญูรู้คุณแล้ว
“รักพ่อแม่ให้มากๆ เพราะตอนล�ำบาก ใครก็ไม่ห่วงใยเราเท่าท่าน”
วารสารบัวบานฉบับนี้ จึงขอเชิดชูคนท�ำดี เพื่อสร้างก�ำลังใจและแรงบันดาลใจในการท�ำความดี
โดยน�ำเสนอตัวอย่างความกตัญญูของคนรุน่ ใหม่ทดี่ แู ลพ่อแม่แม้วา่ ตนเองจะต้องเหนือ่ ยยาก ท�ำงานหาเงิน
ด้วยความอุตสาหะ  
เครือเจริญโภคภัณฑ์เชื่อมั่นในคุณค่าของความกตัญญู ว่าเป็นเครื่องหมายของคนดี ด้วยการส่งเสริม
ค่านิยมความกตัญญูให้เกิดขึ้นในองค์กร ภายใต้แนวคิด ‘ใส่ใจ - บอกรัก - ไม่ลืม - ขอบคุณ = กตัญญู’
พร้อมกันนี้เรายังมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความกตัญญูลงในสังคม เพื่อให้พวกเขา
เหล่านั้นมีจิตใจที่แข็งแกร่ง เป็นคนดีของสังคม เพื่อร่วมกันสร้างให้สังคมไทยยั่งยืนตลอดไป
ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ

เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงเลือกผลิตวารสารเล่มนี้ผ่าน ‘นวัตกรรม
การพิมพ์สีเขียว’ ที่มีส่วนช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต เทียบเท่าการปิดหลอดไฟ
1 ชั่วโมง ในการรณรงค์ลดโลกร้อน จ�ำนวน 4,678 ดวง ต่อวารสาร 5,000 เล่ม และในส่วนที่ไม่สามารถ
ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ได้จัดหาคาร์บอนเครดิตมาชดเชยเท่ากับศูนย์ จากปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกทั้งหมด 1.03 ตัน เพื่อให้ได้หนังสือคุณภาพดี และเป็นส่วนหนึ่งในการท�ำให้โลกยั่งยืน
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เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน
โลกจะยั่ ง ยื น ได้ ต ้ อ งอาศั ย ความร่ ว มมื อ ในการ
ขับเคลื่อน ภายใต้กรอบ  
3Hs  HEART - HEALTH - HOME
HEART มุ่งมั่น...ท�ำธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน
HEALTH มุ่งมั่น...สร้างสังคมยั่งยืน
HOME

มุ่งมั่น...เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

บรรณาธิการบริหาร :
ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ
คณะบรรณาธิการ : ส�ำนักกิจกรรม
สื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์
เจ้าของ : ส�ำนักกิจกรรมสื่อสารองค์กร
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด
อาคารทรูทาวเวอร์ ชั้น 25 เลขที่ 18
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง 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 ซอยวัดสามง่าม ถนนพระราม
ที่ 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
ร่วมสร้างสรรค์เนือ้ หาและศิลปกรรมโดย :
บริษัท เปเปอร์คอรัส จ�ำกัด
โทรศัพท์ : 0-2887-4830  
โทรสาร : 0-2887-0486
อีเมล : paperchorus@hotmail.com

THINK FORWARD
เรื่อง : Greentea ภาพ : 123rf.com

The Power of Gratitude x Technology :
พลังของเทคโนโลยียอดกตัญญู

ในยุค Digital Age โลกทั้งโลกถูกเชื่อมต่อ
กันด้วย ‘อินเทอร์เน็ต’ ทุกอย่างเปลี่ยนแปลง
รวดเร็วอย่างก้าวกระโดดด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ
จนความก้ า วหน้ า ของเทคโนโลยี ม าถึ ง จุ ด
ที่ท�ำให้รูปแบบการด�ำเนินชีวิต การประกอบ
ธุรกิจ และเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รุนแรง
จากเดิมทีเ่ ราติดต่อสือ่ สารกันด้วยจดหมาย
หรือโทรศัพท์ ก็เปลี่ยนเป็นส่งข้อความผ่าน
แอปพลิเคชันในโทรศัพท์มอื ถือ หรือวิดโี อคอล
เห็นหน้ากันสดๆ แม้กระทั่งถ่ายท�ำรายการ
ออนไลน์กันทางโทรศัพท์มือถือ เรียกได้ว่า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เข้ามาเปลี่ยน
โลกใบใหญ่ให้เล็กและใกล้กันมากขึ้นกว่าเดิม
มนุษย์พยายามสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นในหลายๆ
รู ป แบบ แต่ มิ ติ ห นึ่ ง ที่ น ่ า สนใจและควร
สนั บ สนุ น อย่ า งมาก คื อ การใช้ เ ทคโนโลยี

บอกรัก หรือท�ำหน้าทีด่ แู ลคนทีเ่ รารักแทนตัวเรา 
เมื่อเทคโนโลยีมาคูณกับความกตัญญู ผลลัพธ์
จะเป็นอย่างไร?  มาลองดูตัวอย่างกัน
ลองท�ำความรูจ้ กั กับแอปพลิเคชันเหล่านีด้ .ู ..
‘Pill Reminder’ แอปพลิเคชันส�ำหรับ
ผูส้ งู อายุ คอยช่วยเตือนความจ�ำเรือ่ งการกินยา 
เพียงแค่เรากรอกชือ่ จ�ำนวนครัง้ ทีร่ บั ประทาน
ยา  และเวลาที่ต้องกินยาของผู้สูงอายุในบ้าน
หลังจากนั้น ก็รอเสียงกริ่งเรียกเตือนให้กินยา
ได้เลย
‘ThaiEMS 1669’ แอปฯ แจ้งเหตุฉุกเฉิน
และกดปุ่มเรียกรถพยาบาล ลูกๆ สามารถ
บันทึกข้อมูลส่วนตัวของผูส้ งู อายุ เช่น ชือ่ -สกุล  
เลขประจ�ำตัวประชาชน โรคประจ�ำตัว หรือ
การแพ้ยา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือได้ทันที
‘Pocket Physio’ แอปพลิเคชันรวมท่า
ออกก� ำ ลั ง เพื่ อ สุ ข ภาพ สามารถท� ำ ตามได้
ไม่ยาก ซึ่งแต่ละท่าล้วนออกแบบมาส�ำหรับ

ผูส้ งู อายุเพือ่ ไม่ให้หกั โหมจนเกิดอาการอักเสบ
‘ThaiMissing’ รวบรวมผู้สูญหายพร้อม
รายละเอียดและรูปภาพ ใครทีพ่ บเห็นผูส้ งู อายุ
ทีส่ งสัยว่าจะเป็นคนหายก็สามารถแจ้งเบาะแส
ผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้ด้วย
นอกจากแอปพลิเคชันเจ๋งๆ ที่ยกตัวอย่าง
ไป ยังมีเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยของ
‘ผู้สูงอายุ’ ที่ลูกหลานสามารถใช้เป็นไอเดีย
ในยามทีต่ อ้ งให้พอ่ แม่สงู อายุอยูบ่ า้ นตามล�ำพัง
ขณะที่ตัวเองออกไปท�ำงานหาเงิน
‘หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัตโนมัติ’ หรือที่เรียกว่า 
‘iRobot’ ตัวช่วยวิ่งดูดฝุ่นในบ้าน แบ่งเบา
ภาระพ่อแม่ที่ชอบท�ำความสะอาดบ้านได้ดี
ทีเดียว
‘ระบบอั จ ฉริ ย ะช่ ว ยตั ด ไฟเครื่ อ งครั ว ’
เพราะผู้สูงอายุมักมีโอกาสลืมว่าท�ำกับข้าว
เอาไว้ และหันไปท�ำอย่างอื่นจนอาหารไหม้ได้
ซึ่ ง เทคโนโลยี นี้ ช ่ ว ยป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ ตาไฟ
ใช้ความร้อนสูงเกินกว่าที่ลูกๆ ก�ำหนดด้วย
‘สายรัดข้อมือที่เชื่อมต่อกับบริการคอล
เซ็น เตอร์ตลอด 24 ชั่วโมง’ หากเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน เช่น พ่อแม่หกล้ม ระบบจะส่งสัญญาณ
ผ่ า นโทรศั พ ท์ ไ ปยั ง คอลเซ็ น เตอร์ ซึ่ ง คอล
เซ็นเตอร์จะรีบติดต่อลูกหลานทันที
‘ระบบ eNeighbor’ เป็นเทคโนโลยีของ
สหรัฐอเมริกาที่ติดเซ็นเซอร์ไว้ตามจุดต่างๆ
ของบ้าน เช่น ลูกบิดประตู เก้าอี้ ห้องน�้ำ
เตียงนอน เพื่อให้สามารถตรวจสอบความ
เคลือ่ น ไหวภายในบ้านได้อย่างทันใจลูกหลาน
จะเห็นว่าเทคโนโลยีหลายตัวถูกสร้างมา
เพื่อช่วยให้เราดูแลคนที่รักได้ดียิ่งขึ้น แต่ข้อ
ส�ำคัญก่อนจ่ายเงินซื้อเทคโนโลยีเหล่านี้ คุณ
ต้องแน่ใจว่า ‘ใช้งา่ ย’ และ ‘มีบริการช่วยเหลือ
ที่เหมาะสม’ หากเลือกได้เช่นนี้ เทคโนโลยี
ก็จะท�ำหน้าทีเ่ ป็นเพือ่ นคูค่ ดิ มิตรคูบ่ า้ น และเป็น
เครื่องมือเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่ได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพแน่นอน  
HEART

HEALTH

HOME

03

SD STORY
เรื่องและภาพ : กองบรรณาธิการ วารสารบัวบาน

ความกตัญญูคือ รักแรกและรักแท้
‘ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี’
- พุทธสุภาษิต ความกตัญญู หนึ่งในค่านิยม 12 ประการที่คนไทยยึดถือมาช้านาน อีกทั้งยังเป็นมงคลที่ 25 จากมงคลชีวิต 38 ประการ ที่ส่งเสริม
ให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต หากในสังคมเกิดการบ่มเพาะเมล็ดแห่งความกตัญญูลงในจิตสำ�นึกของทุกคน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ก็ย่อม
ส่งผลให้สังคมนั้นอุดมด้วยคนดีที่มีทั้งความ ‘รู้คุณ’ และรู้จัก ‘ตอบแทนบุญคุณ’ ตามความหมายของคำ�ว่า ‘กตัญญู’ และ ‘กตเวที’
อันจะสามารถนำ�ไปสู่การเป็นสังคมที่มีคุณภาพและยั่งยืนได้ในที่สุด
เพราะเชือ่ มัน่ ในคุณค่าแห่งความสำ�นึกในบุญคุณและการตอบแทน เครือเจริญโภคภัณฑ์จงึ ร่วมรณรงค์สง่ เสริมค่านิยมกตัญญูให้งอกงาม
ในสังคมไทย โดยเริม่ จากในองค์กร ผ่านโครงการกตัญญู ซึง่ ตัง้ ต้นจากแนวทางปฏิบตั งิ า่ ยๆ เช่น ‘การใส่ใจในความรูส้ กึ ของผูอ้ นื่ - บอกรัก ไม่ลืมคนสำ�คัญ - หรือแม้แต่การกล่าวคำ�ขอบคุณให้แก่กัน’ ล้วนแต่เป็นตัวอย่างของการแสดงความกตัญญูในหลากหลายรูปแบบและวิธีการ
ซึ่งจะไม่เพียงสร้างความยั่งยืนในระดับจิตสำ�นึกของคนเท่านั้น หากยังนำ�ไปสู่การตอบแทนสังคมและโลกอีกด้วย
‘บัวบาน’ ฉบับนี้ขอนำ�เสนอมุมมองของ 6 ผู้บริหารแห่งเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งทุกท่านล้วนแล้วแต่ให้ความสำ�คัญ เห็นคุณค่าของ
ความกตัญญู พร้อมนำ�มาสานต่อทั้งด้านการใช้ชีวิตและการบริหารงานผ่านแนวคิด ‘ปรัชญา 3 ประโยชน์’ ซึ่งเป็นหลักปรัชญาที่พัฒนา
และหล่อหลอมขึ้นมาจากรากฐานของความเชื่อและการเห็นคุณค่าของ ‘ความกตัญญู’ นั่นเอง

กตัญญูด้วยความซื่อสัตย์
ประเสริฐ พุ่งกุมาร

รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณท์
เครือเจริญโภคภัณฑ์

“ความซื่อสัตย์
ถือว่าสำ�คัญที่สุด
จะเก่งแค่ไหนถ้าไม่มีความซื่อสัตย์
ก็ถือว่าไม่มีความกตัญญู”
04

HEART

HEALTH

HOME

ในมุ ม มองของรองประธานอาวุ โ ส
เครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณประเสริฐเชื่อมั่นว่า   
‘ความซื่อสัตย์’ คือหัวใจส�ำคัญของคุณธรรม
กตัญญู เพราะหากเก่งแค่ไหน แต่ไม่มีความ
ซื่อสัตย์ต่อคนที่ท�ำดีกับตนเอง ก็ไม่สามารถ
เรียกได้ว่าเป็นคนดี  มีความกตัญญู  ดังนั้น จึง
ไม่ควรลืมบุญคุณของผู้ที่มอบสิ่งดีให้ตนเอง
และเมื่อพร้อมก็ควรตอบแทนด้วยใจจริง  

ซื่อสัตย์คือการแสดงความกตัญญู
“การซื่อสัตย์ เราถือว่าส�ำคัญที่สุด คุณ
จะเก่งแค่ไหน ถ้าไม่มีความซื่อสัตย์ ไม่มีความ
กตัญญูตอ่ บริษทั แล้ว มาถึงท�ำต�ำแหน่งใหญ่ขนึ้   
กลายเป็น คอร์รัปชัน ก็ถือว่าไม่ก ตัญญูต่อ
บริษทั ต้องตรงไปตรงมา อันนีเ้ ป็นสิง่ ทีเ่ ราต้อง
ให้การอบรมเด็กรุ่นใหม่”  

ยึดมั่นในแนวทางความกตัญญู
“คุ ณ ต้ อ งพยายามท� ำ ตามแบบที่ ท ่ า น
ประธานอาวุโส (ธนินท์ เจียรวนนท์) ได้ให้
โอวาทอยู่เรื่อยๆ ก็ต้องจับใจความให้ได้ว่า
จะท�ำอย่างไรได้บา้ ง ให้ศกึ ษาว่าการกตัญญูตอ่
บริษทั ต้องท�ำอย่างไร โดยไม่ออกนอกขอบเขต
การมี อ� ำ นาจก็ ดี ต้ อ งใช้ ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง ถ้ า ใช้
ไม่ ถู ก ต้ อ ง ก็ ไ ม่ ใ ช่ สิ่ ง ที่ จ ะกตั ญ ญู ต ่ อ บริ ษั ท
คือเรื่องกตัญญูนี้ เราก็ต้องมาตอบแทนบริษัท
ทีใ่ ห้ความรู้ ให้ตำ� แหน่ง ให้รายได้แก่เรา โดยการใช้
ความรู้ของเราท�ำงานให้เต็มที่ มีความซื่อสัตย์
สุจริต และพยายามเทรนลูกน้องขึ้นมาให้เป็น
ทีม เหล่านีอ้ ยูใ่ นข่ายทีเ่ รียกว่าเป็นการตอบแทน”
กตัญญูด้วยการซื่อสัตย์ต่อแผ่นดิน
“ปรัชญา  3 ประโยชน์ของท่านประธาน
อาวุโสนั้นเป็นสิ่งที่เราพูดถึงกันอยู่เรื่อยๆ คือ
เราเกิดมาจากประเทศไทย ธุรกิจเรามาจาก
ประเทศไทย ก็ต้องขอบคุณแผ่นดิน เราไป
ลงทุนประเทศไหนก็แล้วแต่ เราต้องคิดถึง
ประเทศชาตินั้นๆ ก่อน เพราะเราขยายไป
ต่างประเทศทั่วโลก และอีกอย่างก็ต้องคิดถึง
ประชากร โดยเฉพาะเกษตรกร เราต้องไป
สร้างอาชีพให้เขามีความมัน่ คงขึน้ มา ซึง่ ถ้าเรา
ไม่ มี บ ริ ษั ท ในประเทศไทย ก็ ไ ม่ มี โ อกาส
ที่ จ ะมาช่ ว ย บริ ษั ท เราอยู ่ ใ นประเทศไทย
เกิดในประเทศไทย ก็ตอ้ งมาช่วยเกษตรกรเหล่านี้
ให้มรี ายได้ขนึ้ มา ถึงจะมีโอกาสทีจ่ ะขยายงาน
ไปเรื่อยๆ”
ซื่อสัตย์เท่ากับความกตัญญู
“เรายืนอยู่ในองค์กรของเรา  อยู่ในเครือฯ
ที่เลี้ยงเราให้เติบโตขึ้นมา  ท�ำให้เรามีรายได้
เราต้องไม่ลืมบุญคุณผู้ที่ท�ำให้เราเติบโตขึ้นมา
ทัง้ ต�ำแหน่ง ทัง้ การงาน คือเราก็ตอ้ งรักองค์กร
ถ้าเราไม่รักองค์กร ไม่รักเครือฯ ไม่รักบริษัท
ก็เหมือนกับเราไม่รกั พ่อแม่ เพราะพ่อแม่ให้เรา
เกิดมา เราจึงต้องพยายามดูแล ท่านต้องการ
อะไร เราก็ตอ้ งพยายามจัดหาให้  เช่นเดียวกัน
เวลานี้ เ ราเติ บ โตขึ้ น มาในบริ ษั ท เราก็ ลื ม
บุญคุณของบริษัทไม่ได้ ถ้าหัวหน้าให้ความรู้
เรา  เราก็ต้องรู้บุญคุณเขาเหมือนกัน ถ้าเขา
ไม่ให้ความรู้เรา เราก็ไม่มีความรู้ เพราะฉะนั้น
ต้องมีความซื่อสัตย์ ต้องมีสัจจะ เราจะโกง
ไม่ได้”

“จะกตัญญูได้ ต้องเริ่มจาก
ตัวเองก่อนว่าเป็นคนดีหรือเปล่า
ถ้าเป็นคนดีก็ต้องรู้จักกตัญญู
ถ้าเป็นคนดีไม่ได้
ก็ยังไม่รู้จักกตัญญู”

กตัญญูเริ่มต้นที่ตัวเอง
เอี่ยม งามดำ�รงค์
รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์
และรองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
และกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์
คุณเอีย่ ม งามด�ำรงค์ เติบโตมาจากการเห็น
คุณค่าของความดีทผี่ อู้ นื่ มอบให้ ทัง้ โอกาสและ
ความรัก ท�ำให้มมี มุ มองทีเ่ ชือ่ ว่า  ความกตัญญู
ก็คอื การรูแ้ ละซึง้ ถึงความดี และการตอบแทน
ด้วยใจจริง จะเป็นสิง่ ทีน่ ำ� พาชีวติ ไปในทางทีด่ ี
ท�ำสิง่ ดีๆ ส่งต่อความรูส้ กึ ดีให้แก่กนั ได้ไม่มที สี่ นิ้ สุด
กตัญญูคือจิตส�ำนึก
“คนเราที่มีความกตัญญู ผมว่านี่เป็นจิต
ส�ำนึกของคนมากกว่า ซึง่ ต่างกันในแต่ละระดับ
แต่ละดีกรีดว้ ยซ�ำ้ ไป เพราะแต่ละคนก็จะมีจติ ส�ำนึก
ตรงนี้ไม่เหมือนกัน ไม่เท่ากัน ผมมีความรู้สึก
ว่าคนทีม่ คี วามกตัญญูนมี่ นั มาจากตัวเขามากกว่า
นะครับ เป็นจิตส�ำนึกของแต่ละบุคคลครับ”
กตัญญูด้วยความซื่อสัตย์
“ในการกตัญญูรคู้ ณ
ุ ต้องท�ำอย่างไร สิง่ ทีผ่ ม
คิดก็คอื ต้องเป็นคนดี ต้องประพฤติตนให้ดี ซึง่
ดีของผมก็หมายความว่าคุณท�ำงานด้วยความ
ขยันขันแข็ง มีวินัย แล้วก็มีความรับผิดชอบ  
ซื่อสัตย์สุจริต ยึดสิ่งนี้เป็นหลักในการท�ำงาน
ให้กับองค์กร คือเรียกว่าเป็นการตอบแทน
หรือคืนกลับให้แก่องค์กร ผมเชื่อว่าอย่างนั้น”

ต้องรู้จักกตัญญู
“การทีค่ นเราจะรูจ้ กั ความกตัญญูได้ ผมว่า
ประเด็นแรก ต้องอยู่ที่ตัวเขาว่าเขาเป็นคนดี
หรือเปล่า ถ้าเป็นคนดีกต็ อ้ งรูจ้ กั กตัญญู ถ้าเป็น
คนไม่ดี ก็ไม่รจู้ กั ค�ำว่ากตัญญูนะครับ  แน่นอน
ว่ากับพ่อแม่เราก็ต้องรู้คุณ ต้องกตัญญู เพราะ
เป็นผู้ให้ก�ำเนิดและเลี้ยงดูให้เราเจริญเติบโต
ขึน้ มา  เช่นเดียวกัน เมือ่ เราเกิดในแผ่นดินของ
ประเทศไทยก็ต้องระลึกถึงว่า  จะตอบแทน
บุญคุณประเทศได้อย่างไร ถ้าเรารู้คุณ รู้จัก
กตัญญูต่อพ่อแม่ ต่อแผ่นดิน ก็เป็นคนดี”
ส่งต่อความกตัญญู
“วันนี้ผมกตัญญูต่อองค์กร ผมก็จะเล่า
ให้ทกุ คนฟังว่า  ผมได้รบั อะไรจากองค์กร สิง่ นัน้
ดีอย่างไร และผมจะต้องตอบแทนเท่าที่จะ
ท�ำได้ให้ดีที่สุด ซึ่งวิธีการตอบแทน ก็ตามที่ได้
กล่าวไปข้างต้น คือต้องเป็นคนดีก่อน เรา
ตีความคนดีไว้ว่าอย่างไรบ้าง ขยัน อดทน  
ซื่อสัตย์ สุจริต สิ่งเหล่านี้ท�ำให้เราประพฤติตัว
เป็นคนดี และการที่เราท�ำดีนั่นล่ะก็คือการ
ตอบแทน”  
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“คนดี... มีความรู้สึกในใจ
อยู่ตลอดเวลา ว่าจะต้อง
ตอบแทนคุณของผู้มี
พระคุณอย่างไร”

กตัญญู... ความดีที่ต้องแสดงออก
อดิเรก ศรีประทักษ์

รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์
และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)
กว่า  50 ปีที่ร่วมงานกันมากับเครือซีพี  
ท�ำให้ผู้บริหารแห่งซีพีเอฟท่านนี้ซาบซึ้งถึง
แนวคิด ‘กตัญญู’ ที่ถูกปลูกฝังอยู่ ในดีเอ็นเอ
ขององค์กรมาโดยตลอด จึงถ่ายทอดมุมมองที่
มีต่อเรื่องนี้ให้ได้ทราบกัน  
กตัญญูคือความดี
“ผมเชื่ อ ว่ า ความกตั ญ ญู รู ้ คุ ณ ต่ อ ผู ้ มี
พระคุณนี่ไม่ว่าจะเป็นในระดับบุคคล ไม่ว่า
จะเป็นองค์กร หรือรวมไปถึงส่วนอืน่ ๆ ในสังคม
ที่เรามีโอกาสเข้าไปช่วยเหลือได้ ผมคิดว่า
ล้วนแต่เป็นสิ่งดีๆ ที่น่าจะอยู่ในจิตวิญญาณ
ของคนที่จะเป็นคนดี แล้วก็ปรารถนาดีต่อ
คนอื่นครับ”
กตัญญูสร้างชีวิต
“ในชีวิตท�ำงานของคนเรา  เกือบ 80-90
เปอร์เซ็นต์นี่เกี่ยวข้องกับสองกลุ่มเท่านั้นเอง  
คื อ กลุ ่ ม ครอบครั ว แล้ ว ก็ ก ลุ ่ ม องค์ ก รหรื อ
บริ ษั ท ส� ำ หรั บ ในครอบครั ว ความกตั ญ ญู
นี่ก็ส�ำคัญ พ่อแม่มีพระคุณเพราะเป็นคนให้
ก�ำเนิดและเลี้ยงดูเรามา  รองลงมาผมว่าคือ
คูส่ มรส  เพราะเป็นคนทีด่ แู ลบ้าน ดูแลลูก ดูแล
ครอบครัว ท�ำให้เราสบายใจ มีปัญหาอะไร
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ก็ปรึกษาหารือกันได้ ในเมื่อเราได้รับสิ่งดีๆ
จากในครอบครัว ฉะนั้นก็ต้องคิดว่าเราต้อง
ตอบแทนเขาอย่างไร ท�ำอย่างไรให้ครอบครัว
มั่นคง แล้วก็ท�ำแต่สิ่งที่ดีๆ ให้เกิดขึ้น”
กตัญญูสร้างความมั่นคง
“อี ก ส่ ว นหนึ่ ง คื อ เรื่ อ งของบริ ษั ท และ
องค์กร องค์กรที่เราท�ำงานอยู่ถือว่ามีส่วน
สร้างให้เรามีความมั่นคงทางหน้าที่การงาน
มี ค วามมั่ น คงทางการเงิ น มี ส ่ ว นท� ำ ให้
ครอบครัวเราดีด้วย ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้อง
ทุม่ เทและท�ำงานด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต เพือ่
ตอบแทนองค์กร เราต้องคิดอยู่ตลอดเวลาว่า
จะตอบแทนองค์ ก รให้ ดี ไ ด้ อ ย่ า งไร ซึ่ ง ถ้ า
องค์กรเราดีข้ึน ก็ย่อมส่งเสริมให้ตัวเราเอง
และทีมงานทั้งหมดดีไปด้วย”
กตัญญูท�ำได้ทุกเวลา
“คนดี... มีความรูส้ กึ ในใจอยูต่ ลอดเวลาว่า
จะต้องตอบแทนคุณของผู้มีพระคุณอย่างไร
จะท�ำให้ตวั เราแสดงออก หรือแสดงการกระท�ำ
ต่างๆ ออกไปในสิ่งที่สร้างสรรค์ ในสิ่งที่ดี
ต่อคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยตลอดเวลา”  

“ความกตัญญูต้องรู้สึก
ด้วยใจ ต้องรู้เอง คิดเอง
อยากทำ�อะไรให้กับคนที่มีความดี
ต่อเรา ต้องคิดด้วยใจ”

กตัญญูตอ้ งรูส้ กึ ได้ดว้ ยใจ
ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

รองประธานอาวุโส เครือเจริญ
โภคภัณฑ์ และประธานกรรมการ
บริหาร บริษทั ซีพี ออลล์ จำ�กัด
(มหาชน)
ด้วยสายใยผูกพันของการท�ำงานในเครือ
เจริญโภคภัณฑ์มายาวนาน คุณก่อศักดิ์จึง
ตระหนักดีถึงคุณค่าของความกตัญญู พร้อม
ถ่ า ยทอดมุ ม มองที่ มี ต ่ อ ความกตั ญ ญู ว ่ า
หมายถึงคือการมองเห็นคุณค่า  เห็นความดี
ซึง่ กันและกัน รูส้ กึ ขอบคุณในสิง่ ดีๆ ทีเ่ ราได้รบั
และพร้อมที่จะตอบแทนให้กันตลอดไป
จะกตัญญูต้องเข้าใจ
“การจะกตัญญูเราต้องเห็นคุณค่าของคน
ที่ท�ำดี เมื่อเห็นคุณค่าเราก็จะรู้สึกขอบคุณ ซึ่ง
นั่นคือการรู้คุณ และพร้อมที่จะตอบแทนเมื่อ

เรามีโอกาส  ไม่ว่าจะตอบแทนพ่อแม่ที่เลี้ยงดู
เรามา  ตอบแทนคนในครอบครั ว ที่ รั ก ใคร่
อยู่กันเป็นปกติสุข ท�ำให้เราเข้านอนทุกวัน
ได้อย่างเป็นสุข ตอบแทนเพือ่ นร่วมงานในบริษทั
ที่ช่วยกันท�ำให้องค์กรของเราแข็งแรง ซึ่งการ
รู้คุณและพร้อมที่จะตอบแทนเมื่อมีโอกาส...
นี่คือความกตัญญู”
ตอบแทนบุญคุณจากใจ
“เรามี ป รั ช ญาการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของ
ซีพี ออลล์วา ่ ‘เราปรารถนารอยยิม้ ลูกค้า’ ผมไม่เคย
สอนลูกน้องว่าเงินของลูกค้าคือสิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ
เราต้องมองลูกค้าเหมือนเพื่อน เหมือนญาติ
ลูกค้าคือคนที่มีความดีต่อเรา เมื่อเรารู้คุณเขา 
เราก็ ต อบแทนด้ ว ยความปรารถนาดี ด้ ว ย
บริ ก ารจากใจ เพื่ อ ให้ เ ขารั บ รู ้ ไ ด้ ถึ ง ความ
ปรารถนาดีของเรา นี่คือปรัชญาการท�ำธุรกิจ
“องค์กรของเราก็มีปรัชญา  3 ประโยชน์
ทีแ่ สดงถึงความกตัญญู การทีเ่ ครือซีพขี องเราใช้
หลักการเป็นสรณะประจ�ำใจเรือ่ งความกตัญญู
ต่อสังคมที่เราอยู่ด้วย ท�ำให้เรามีสิ่งแวดล้อม
ทีม่ นั่ คง สามารถด�ำเนินธุรกิจได้ด  ี สงิ่ ทีเ่ ครือฯ ท�ำ
จึงต้องเป็นธุรกิจที่ดีต่อประชาชน ต้องเป็น
ประโยชน์ตอ่ สังคม ต้องช่วยกันท�ำให้ชาติบา้ น
เมืองอยู่ได้อย่างมั่นคงแข็งแรง เราไม่คิดแต่จะ
มองว่าท�ำไปแล้วจะได้ประโยชน์อะไร แต่เรา
มุ่งไปที่ท�ำแล้วสังคมจะดีไหม? ชาติบ้านเมือง
จะเจริญรุ่งเรืองไหม? เมื่อสังคมยอมรับเรา  
เมื่อสังคมมั่นคงแล้ว เราจึงสามารถด�ำเนิน
ธุรกิจได้ ดังนั้น หากเราเห็นคุณค่า  เราจะรู้
บุญคุณและตอบแทนด้วยการที่ไม่ว่าจะท�ำ
ธุรกิจอะไรก็ตาม สิ่งนั้นต้องดีต่อสังคม ต้อง
เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ”   
กตัญญูต้องรู้สึกด้วยใจ
“ความกตัญญูต้องรู้สึกด้วยใจ ต้องรู้เอง
คิดเอง อยากท�ำอะไรให้กบั คนทีม่ คี วามดีตอ่ เรา 
ต้องคิดด้วยใจ ถ้าหากคนเราไม่มีความกตัญญู
ก็จะไม่ต่างจากสัตว์ที่เลี้ยงลูกหรือท�ำอะไรไป
ด้วยสัญชาตญาณ แต่มนุษย์เรามีการช่วยเหลือ
เกือ้ กูลกัน ช่วยกันไปเรือ่ ยๆ เพราะเห็นความดี
ซึง่ กันและกัน ซึง่ จะท�ำให้เรามีสงั คมทีอ่ ยูร่ ว่ มกัน
และช่วยกันไปตลอดจนวันตาย”

“เราต้องจดจำ�บุญคุณนั้น
เราต้องไม่ลืม แต่ไม่ลืมยังไม่พอ
ถ้ามีโอกาสช่วยเหลือเขา
กลับคืนได้ ก็เป็นสิ่งที่ดี”

เริ่มต้นความกตัญญู
“การรูค้ ณ
ุ คนหรือการกตัญญู ต้องเริม่ จาก
คนในครอบครัว ถ้าเผื่อเราเองไม่รู้จักกตัญญู
ต่อพ่อแม่ แล้วเราบอกว่าเราจะไปช่วยเหลือ
คนอื่น จะไปรักสังคม ก็คงเป็นเรื่องที่ไม่จริง”

กตัญญูที่สมบูรณ์แบบ
“เกี่ยวกับเรื่องปรัชญา  3 ประโยชน์ของ
เครื อ ฯ ก็ คื อ ประโยชน์ ต ่ อ ประเทศชาติ
ประโยชน์ต่อประชาชน และสุดท้ายจึงเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กร ก่อนอื่นเลยประเทศชาติ
ที่ เ ราได้ อ ยู ่ อ าศั ย ที่ เ ราได้ ไ ปท� ำ ธุ ร กิ จ จาก
ประเทศชาตินั้น ๆ ก็ถือว่าประเทศชาตินี้มี
บุญคุณต่อเรา  เกี่ยวกับเรื่องประชาชน เวลา
เรามาท�ำธุรกิจกับประเทศของเขานี่ จริงๆ แล้ว
มันเป็นหน้าที่ของเราด้วยที่ต้องคิดว่าต้องท�ำ
อย่างไรให้ดีต่อสังคมของประเทศนั้นๆ ด้วย
ถื อ เป็ น หน้ า ที่ ที่ เ ราควรจะท� ำ อะไรที่ ดี ต ่ อ
ประเทศชาติของเขา  ดีต่อประชาชนของเขา 
และสุ ด ท้ า ยดี ต ่ อ องค์ ก ร อั น นี้ แ น่ น อน
เพราะว่าองค์กรต้องเลีย้ งดูพนักงาน แล้วจริงๆ
พนักงานทุกคนที่ได้ทุ่มเทให้กับองค์กร ก็ต้อง
ถือว่ามีบุญคุณต่อองค์กร เพราะฉะนั้นจึงเป็น
หน้าทีข่ ององค์กรทีต่ อ้ งดูแลคนทีท่ มุ่ เท เสียสละ
และท�ำหลายๆ อย่างที่ดีให้กับองค์กร”

ตอบแทนบุญคุณคือสิ่งดี
“ผมมองว่าความกตัญญูกับการรู้คุณคน
เป็นเรื่องเดียวกัน เราต้องรู้ว่าใครมีบุญคุณต่อ
เรา  และแค่รู้ว่าใครมีบุญคุณต่อเราก็ยังไม่พอ
รูแ้ ล้วก็ตอ้ งคิดด้วยว่าเรามีอะไรทีจ่ ะตอบแทน
บุญคุณคนที่มีพระคุณต่อเราได้บ้าง ซึ่งจริงๆ
แล้วการกตัญญูไม่ได้จ�ำกัดเฉพาะว่าจะต้อง
ตอบแทนกั บ พ่ อ แม่ ห รื อ หั ว หน้ า เท่ า นั้ น
ใครก็ได้ทเี่ คยช่วยเหลือเรา ใครทีม่ นี ำ�้ ใจต่อเรา 
ใครก็แล้วแต่ที่มีบุญคุณต่อเรา  เราก็ควรจะ
จดจ� ำ บุ ญ คุ ณ นั้ น ไว้ แต่ แ ค่ ไ ม่ ลื ม ยั ง ไม่ พ อ
ถ้าวันไหนมีโอกาสทีจ่ ะคืนคุณ ตอบแทนเขาได้
มีโอกาสช่วยเหลือเขากลับคืนได้ ก็เป็นสิ่งที่ดี
ที่น่าจะท�ำ”

กตัญญูคือสิ่งประเสริฐ
“ค� ำ ว่ า  ‘กตั ญ ญู ’ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
วัฒนธรรมในการด�ำรงชีวติ ทีด่ งี าม อยากจะให้
เป็นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมทีค่ นทัว่ โลกยึดมัน่
แล้วก็เชื่อในความกตัญญู รู้คุณคน ใครที่เคยดี
กับเรา ถ้ามีโอกาสเราก็ควรจะดีตอ่ คนเหล่านัน้
ส�ำหรับตัวผมเองก็ยังยึดถือเรื่องความกตัญญู
รูค้ ณ
ุ คน และผมก็เชือ่ ว่าเรือ่ งนี้ ถ้าเราสามารถ
ท�ำได้ก็จะเป็นสิ่งที่ประเสริฐ เป็นสิ่งที่ดี
“การรู้คุณคนและการรู้จักทดแทนคุณคน
นัน้ เป็นความเชือ่ ทีด่ ี จะเรียกว่าเป็นวัฒนธรรม
หรือความเชื่อก็ได้ แต่มันเป็นสิ่งที่ดี  อยากจะ
ฝากคนรุ่นหลัง ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เชื่อใน
สิ่งนี้”

เชื่อในความกตัญญู
สุภกิต เจียรวนนท์

ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์
ด้ ว ยเห็ น คุ ณ ค่ า ของความกตั ญ ญู จ าก
แบบอย่างที่ดีในครอบครัว ท�ำให้คุณสุภกิต
เชื่ อ มั่ น ในคุ ณ ธรรมดั ง กล่ า วตลอดมา  และ
ถ่ายทอดแนวคิดไว้ว่า  การตอบแทนความดี
ให้กนั นัน้ เป็นสิง่ ทีด่ ที ที่ กุ คนควรช่วยกันสานต่อ
ให้เป็นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมทีด่ งี ามในสังคม
ของเราต่อไป
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“ความกตัญญู
ต้องปลูกฝังในจิตใจ
ของทุกคน ซึง่ เป็น
สิง่ แรกทีใ่ กล้ตวั ทีส่ ดุ
และทุกคนทำ�ได้”

ความกตัญญูคือรักแท้
ศุภชัย เจียรวนนท์

ประธานคณะผูบ้ ริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์
และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด (มหาชน)

เพราะได้รบั การปลูกฝังบ่มเพาะค่านิยมด้าน
‘ความกตัญญูกตเวที’ มาจากบรรพบุรุษมา
ตัง้ แต่เด็กจนโต ผูน้ ำ� รุน่ ใหม่วสิ ยั ทัศน์ไกลอย่าง
คุ ณ ศุ ภ ชั ย เจี ย รวนนท์ จึ ง เชื่ อ มั่ น เสมอมา
ในคุณค่าของ ‘ความกตัญญู’ พร้อมให้นิยาม
คุณธรรมนีว้ า่ เป็น ‘รักแรก’ และ ‘รักแท้’ ของ
เราทุกคน ซึ่งเริ่มจากความรู้สึกซาบซึ้งกับสิ่ง
ทีไ่ ด้รบั พร้อมทีจ่ ะตอบแทนและเป็นผูใ้ ห้กลับคืน  
กตัญญูคือรักแรกและรักแท้
“ความกตัญญูในมุมมองของผม ถือว่าเป็น
รักแรกและรักแท้ของเราทุกคนเลย เริ่มต้น
จากการที่เรารู้จักความรู้สึกของผู้อื่น ซึ่งใน
บริบทของครอบครัวก็คือบุพการี หรือพ่อแม่
ของเราเอง ความกตัญญูคือการที่เราสามารถ
รูส้ กึ ได้ถงึ สุขทุกข์ของผูท้ ไี่ ม่ใช่ตวั เรา รูส้ กึ ได้ถงึ
ความยินดีของผู้อื่น ในกรณีนี้คือพ่อแม่
“ทีนี้ความกตัญญูยังสามารถขยายวงออก
ไปนอกเหนือจากในครอบครัวของเราเอง ถ้า
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เรารูส้ กึ ได้ถงึ โอกาส รูส้ กึ ได้ถงึ ความพอใจในสิง่
ที่เรามี และมีความรู้สึกที่อยากจะเป็นผู้ให้
อันนีเ้ ป็นความกตัญญู เป็นความรูส้ กึ ทีเ่ ป็นรักแท้
ของเรา  
“ท่านประธานอาวุโสเคยสอนผมไว้ตั้งแต่
เด็กเรือ่ งความกตัญญู คือถ้าเราไม่ดแู ลบุพการี
ไม่ดูแลครอบครัว ไม่ดูแลผู้ค�้ำจุนที่ท�ำให้เรามี
โอกาสจนถึงทุกวันนี้ แล้วเราบอกว่าเราจะไป
ช่วยเหลือคนอีกมากมาย ก็เท่ากับเราหลอก
ตัวเอง ดังนั้น เราควรท�ำในสิ่งที่ดีที่สุดภายใต้
ความรู้สึกกตัญญู ปลาบปลื้ม รู้สึกยินดีต่อสิ่ง
ที่เราได้รับ  รู้สึกยินดีต่อสิ่งที่มีผู้ที่รักเราให้เรา
มา  แล้วท�ำให้มนั ดี จากนัน้ ก็แผ่กระจายความ
รู้สึกนี้ออกไป”
กตัญญูคือประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่
“ถ้าขยายวงออกไป เราพูดถึงชุมชน เรามี
โอกาสท�ำงานให้กับบริษัท เราเคยถามตัวเอง
ไหมว่า บริษทั เป็นผูท้ ชี่ ว่ ยเลีย้ งดูคำ�้ จุนครอบครัว

ของเรา ความมั่นคงและการเติบโตของบริษัท
เป็ น ส่ ว นส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้ ค รอบครั ว ของเรา
มีความมัน่ คงในชีวติ สามารถส่งลูกเรียนหนังสือ
ได้ แทนทีเ่ ราจะถามตัวเองว่าบริษทั จะให้อะไร
ได้อกี บ้าง? เราจะถามตัวเองใหม่ได้ไหมว่า เรา
จะให้อะไรแก่บริษทั ได้บา้ ง? ถ้ามองในมุมทีใ่ หญ่
ออกไปอีก เราเกิดในสังคมไทย ประเทศไทย
เราเติบโตขึ้นมาได้ มีโอกาสมาจนถึงทุกวันนี้
เรารู้สึกไหมว่าเราควรจะให้อะไรคืนกลับสู่
สังคม ให้คืนกลับแก่ประเทศ  
“เพราะฉะนั้นถ้ามองไปแล้ว ความกตัญญู
มีความชัดเจนมากอยู่ในปรัชญา 3 ประโยชน์
ของบริษทั และมีความชัดเจนมากในความเป็น
บริบทของความเป็นครอบครัว ซึ่งถือว่าเป็น
กลุม่ คนทีใ่ กล้ชดิ ทีส่ ดุ เป็นยูนติ ทีเ่ ล็กทีส่ ดุ เรียก
ได้ว่าเป็นไมโครยูนิตของระบบสังคมทั้งหมด
รวมไปถึงทั้งโลก ถ้าความกตัญญูหรือคุณค่า
ตัวนี้สามารถเติบโตและแผ่ขยาย เป็นการคิด
และมีความรู้สึกซาบซึ้ง หรือมีความรู้สึกยินดี
กับสิ่งที่เราได้รับ และเราเองก็อยากเป็นผู้ให้
เพื่อให้คนอื่นได้รับเหมือนกัน อันนี้ล่ะ... คือ
ความกตัญญู”
เมล็ดพันธุ์แห่งความกตัญญู
“ผมถือว่าค�ำว่า  ‘กตัญญู’ เป็นเมล็ดพันธุ์
ที่เราต้องการปลูกฝังให้เติบใหญ่ในจิตใจของ
ลูกหลาน ในจิตใจของผู้บริหาร จิตใจของผู้น�ำ
ในจิตใจของพนักงาน ในจิตใจของเพื่อนคู่ค้า 
และก็เป็นตัวอย่างทีด่ ใี ห้กบั สังคม ให้กบั ประเทศ
และก็ให้กับโลกโดยรวม ซึ่งเป็นสิ่งที่ใกล้ตัว
ที่สุด และทุกคนท�ำได้
“ผมคิดว่าเริม่ ต้นง่ายๆ วันนีค้ ณ
ุ ดูแลคุณพ่อ
คุณแม่ของคุณหรือเปล่า  ให้อะไรกับคุณพ่อ
คุ ณ แม่ ข องคุ ณ บ้ า ง และก็ เ ริ่ ม กลั บ มาถาม
ตัวเองว่า  คุณได้รบั อะไรบ้างจากผูท้ อี่ ยูร่ อบข้าง
แล้วได้ให้อะไรตอบแทนไปบ้าง กลับมาถาม
ตัวเองว่า คุณได้รบั อะไรบ้างจากบริษทั แล้วได้
ให้ อ ะไรกั บ บริ ษั ท บ้า ง คุ ณ ได้ รั บ อะไรบ้า ง
จากสังคม และได้ให้อะไรคืนแก่สังคมบ้าง
เพราะคุณค่าของเราไม่ได้เกิดขึน้ จากการทีเ่ รา
มีอะไร แต่คุณค่าของเราเกิดขึ้นจากการที่เรา
ให้อะไรแก่คนอื่น”      

ความกตัญญูสร้างความส�ำเร็จ
“ความเชือ่ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในเรือ่ ง
ของความกตัญญู เป็นความเชือ่ และเป็นคุณค่า
ทีถ่ า่ ยทอดจากรุน่ สูร่ นุ่ องค์กรของเรามาถึงจุด
ที่ตอบค�ำถามได้ว่า  ท�ำไมเราจึงมีอายุถึงเกือบ
100 ปีแล้ว และผมก็หวังว่าองค์ความรูน้ จี้ ะถูก
ถ่ายทอดไปยังรุ่นสู่รุ่น ไม่ใช่เฉพาะผู้ใต้บังคับ
บัญชา  ผู้บริหารสูงสุดก็เช่นเดียวกัน ถ้าเรา
รูส้ กึ ได้วา่ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาหรือผูร้ ว่ มงานก็เป็น
ฝ่ายให้โอกาส ให้อะไรแก่เรามากมาย ก็ย่อม
รู้สึกอยากจะให้กลับ ท�ำให้เรารับรู้ถึงความ

มั่นคง ความสุขทุกข์ ความเป็นอยู่ที่ดี ความ
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานของพวกเขา 
สัมผัสได้ว่าถ้ามีความร่วมมือกันในระหว่าง
ทีมงานด้วยกัน จะสามารถน�ำผลลัพธ์ที่ดีมาสู่
องค์กร สามารถสร้างประโยชน์ สร้างคุณค่าได้”
กตัญญูคือการเห็นผู้อื่นมีความสุข
“เรามองข้ามตนเองได้ไหม? ก็ไม่ควรมอง
ข้ามตนเอง เพราะถ้าเราไม่ดูแลรักษาสุขภาพ
เราไม่ดูแลตัวเอง ไม่พัฒนาตัวเราเอง แล้วเรา
จะไปช่วยเหลือคนอื่น จะไปตอบแทนและ

ไม่ เ ป็ น ภาระต่ อ ผู ้ ที่ เ รารั ก ได้ อ ย่ า งไร
เพราะฉะนั้ น หากถามว่ า เราต้ อ งกตั ญ ญู
ต่อตนเองไหม? แน่นอนก็ตอ้ งกตัญญูตอ่ ตนเอง
ด้วย เพื่อให้เราได้มีโอกาสที่จะเป็นฝ่ายให้แก่
ผูอ้ นื่ เพือ่ ให้เรามีโอกาสทีจ่ ะตอบแทนสิง่ ทีเ่ รา
ได้รับ เป็น Give and Take เพราะความสุข
ของเราที่ จ ริ ง แล้ ว ก็ คื อ การที่ ไ ด้ เ ห็ น คนอื่ น
มีความสุข การทีเ่ ราเป็นผูใ้ ห้และเป็นผูร้ จู้ กั รับ
ด้วยความรู้สึกยินดีด้วยความรู้สึกที่เราอยาก
จะให้ เ ขากลั บ คื น อั น นี้ เ ป็ น ความสุ ข และ
เป็นความสุขแท้”

โครงการกตัญญู : ‘เครือเจริญโภคภัณฑ์ เชือ่ ในคุณค่าความกตัญญู’

เพราะเชื่อว่าจุดเริ่มต้นของความรัก
ที่แท้จริงเกิดจาก ‘ความกตัญญู’ ซึ่งเป็น
คุ ณ ธรรมน� ำ ทางสู ่ ก ารด� ำ เนิ น ชี วิ ต ที่ ถู ก
ที่ควร เช่นเดียวกับที่เครือเจริญโภคภัณฑ์
‘เชื่อในคุณค่าความกตัญญู’ โดยยึดถือ
ก า ร ด� ำ เ นิ น ธุ ร กิ จ บ น ห ลั ก ป รั ช ญ า 
‘3 ประโยชน์ ’ ซึ่ ง ถู ก พั ฒ นาและ
หล่อหลอมขึน้ มาจากรากฐานของความเชือ่
และเห็นในคุณค่าของ ‘ความกตัญญู’
‘โครงการกตัญญู’ จึงเกิดขึน้ ด้วยความ
มุ่งหวังเพื่อปลูกฝังให้คุณธรรมดังกล่าว
กลับมาอยู่ในจิตส�ำนึกของคนไทยอีกครั้ง
รวมถึงบ่มเพาะค่านิยมอันดีงามนีล้ งไปใน
ดีเอ็นเอของพนักงานทุกระดับในองค์กร
ผ่านแนวทางปฏิบัติที่เข้าใจง่ายและเป็น
รูปธรรม เช่น ‘การใส่ใจคนอืน่ - รูจ้ กั บอกรัก ไม่ลืมบุญคุณหรือคนส�ำคัญ - การกล่าว
ขอบคุณ’ ก็ล้วนเป็นวิธีการแสดงความ
กตัญญู เป็นต้น โดยรณรงค์ให้ทุกคนใน
องค์กรเริ่มต้นแสดงออกถึงความกตัญญู
ด้วยเรื่องเล็กๆ ง่ายๆ ใกล้ตัว ไม่ว่าจะเป็น
กับพ่อแม่พี่น้องในครอบครัว กับเจ้านาย

หัวหน้า  ลูกน้องในองค์กรก่อน พร้อมตั้งเป้า
หมายที่จะขยายขอบเขตการรณรงค์ให้กว้าง
ขึน้ จากภายในองค์กร สูส่ งั คม สูป่ ระเทศชาติ
จุดเริ่มต้นของความรักที่แท้จริงเกิดจาก
ความกตั ญ ญู โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ความรั ก
ความกตัญญูทมี่ ตี อ่ คนทีใ่ กล้ตวั ทีส่ ดุ คือ พ่อแม่
ผูใ้ ห้กำ� เนิดทีจ่ ะน�ำทางให้เราก้าวเดินไปข้างหน้า
สู ่ ก ารด� ำ เนิ น ชี วิ ต ที่ ถู ก ที่ ค วร ภาพยนตร์
โฆษณาเรือ่ ง ‘กตัญญู’ จึงเป็นตัวแทนบอกเล่า
เรื่ อ งราวของความกตั ญ ญู เพื่ อ ปลู ก ฝั ง ให้
คุณธรรมดังกล่าวกลับมาอยู่ในจิตส�ำนึกของ
คนไทยและเป็นรากของวัฒนธรรมไทยอีกครัง้
ผ่านครูหนุม่ คนหนึง่ ทีท่ กุ ลมหายใจมีอยูเ่ พือ่ คน
ที่เรียกว่า... ‘แม่’
เฉกเช่ น เดี ย วกั บ เครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์
ที่ ยึ ด ถื อ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ บนหลั ก ปรั ช ญา 
‘3 ประโยชน์’  เป็นคุณธรรมและหัวใจส�ำคัญของ
การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ตลอดมา  (ประโยชน์ ต ่ อ
ประเทศที่ เ ข้ า ไปลงทุ น เป็ น ล� ำ ดั บ แรก   
ประโยชน์ตอ่ ประชาชนในทุกประเทศทีเ่ ข้าไป
ลงทุ น และประโยชน์ ต ่ อ องค์ ก รซึ่ ง รวมถึ ง
พนั ก งานและผู ้ ถื อ หุ ้ น ) โดยหลั ก ปรั ช ญา

ดังกล่าวได้ถูกพัฒนาและหล่อหลอมขึ้น
จากรากฐานของความเชื่ อ และเห็ น
คุณค่าของ  ‘ความกตัญญู’ นั่นเอง
ทั้ ง นี้ แคมเปญจะเริ่ ม ตั้ ง แต่ เ ดื อ น
กันยายน  2561 เป็นต้นไป โดยเริ่มจาก
การปลูกจิตส�ำนึกเรื่องความกตัญญูกับ
พนักงานในเครือฯ โดยการแจกโปสการ์ด
สื่อความหมาย ‘กตัญญู’ ให้พนักงานใน
เครือฯ ถ่ายทอดความรู้สึกถึงคนส�ำคัญ
ของเขา รวมถึงการออกอากาศภาพยนตร์
โฆษณาสื่ อ ถึ ง ความกตั ญ ญู แ ละการ
ตอบแทน
สแกน QR Code
เพื่อชมภาพยนตร์โฆษณา ‘กตัญญู’

เชื่อในคุณค่าความกตัญญู
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กฎหมายกตัญญู

แม้ ค วามกตั ญ ญู ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น กฎหมาย
ทีบ่ งั คับให้ใครต้องท�ำ แต่สำ� หรับสังคมไทย
และจี น นั้ น ยึ ด ถื อ เรื่ อ งความกตั ญ ญู เ ป็ น
บรรทัดฐานส�ำคัญของสังคม
โดยเฉพาะในสังคมจีนทีป่ ฏิบตั ติ ามหลัก
ขงจื้ อ นั้ น ความกตั ญ ญู ถื อ เป็ น ศี ล ธรรม
ค�ำ้ จุนชาติเลยทีเดียว เพราะค�ำว่า  ‘กตัญญู’
ไม่ได้หมายความเพียงการรูค้ ณ
ุ พ่อแม่ หรือ
ครูบาอาจารย์ ทว่ายังกินความหมายถึง
ความกตั ญ ญู ต ่ อ ประเทศชาติ ซึ่ ง เป็ น
รากฐานแห่งการร่วมมือกันพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน
และนั่นท�ำให้รัฐบาลจีนออกกฎหมาย
ใหม่มาบังคับใช้ในปี 2556 ว่าด้วยการ
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ให้ลูกหลานและสมาชิกในครอบครัวต้อง
กลับไปเยีย่ มและดูแลพ่อแม่หรือญาติทเี่ ข้าสู่
วัยชราอย่างสม�ำ่ เสมอ คล้ายกับการออกมา
เตือนคนหนุ่มสาวยุคใหม่ที่มีชีวิตเร่งรีบให้
หวนระลึกถึงธรรมเนียมอันดีงามของสังคม
ที่มีมาแต่โบราณ
ส�ำหรับประเทศไทยนัน้ ก็ให้ความส�ำคัญ
กับค�ำนี้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า  โดยในปี 2549
คณะรัฐบาลได้ประกาศให้วันมาฆบูชาเป็น
‘วันกตัญญูแห่งชาติ’ พร้อมกันนัน้ ก็สง่ มอบ
ก�ำลังแก่ผู้ที่ยึดมั่นในความกตัญญูด้วยการ
ออกสิทธิประโยชน์ตา่ งๆ อาทิ การลดหย่อน
ภาษีค่าเลี้ยงดูบิดามารดาที่มีอายุ 60 ปี
ขึ้นไป และมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท

และการลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพ
ของบิดามารดา  โดยลูกๆ สามารถน�ำเบี้ย
ประกันสุขภาพทีจ่ า่ ยให้ทงั้ พ่อและแม่ไปใช้
ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง รวมที่จ่าย
ให้ทุกคนสามารถใช้ลดหย่อนได้สูงสุดปีละ
ไม่เกิน 15,000 บาท
แม้การลดหย่อนภาษีเหล่านี้จะไม่ใช่
รางวัลของคนกตัญญูที่มีราคาสูงมากนัก
แต่อย่างน้อยก็ทำ� ให้เห็นได้วา่ ความกตัญญู
เป็ น เรื่ อ งดี ๆ ที่ สั ง คมเองก็ ม องเห็ น และ
พร้อมสนับสนุนเช่นกัน  
ที่มา http://www.bangkokbiznews.com
www.rd.go.th/

กตัญญูสร้างสุขภาพดี
หลายคนคงไม่ทราบว่า ความกตัญญูนนั้
มี คุ ณ มากมายทั้ ง กั บ ตั ว เองและสั ง คม
ถื อ เป็ น การสร้ า งพลั ง บวกให้ กั บ ชี วิ ต
เสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพใจ สิ่ง
ที่ตามมาคือ ก่อเกิดความสุขทั้งกับตัวเอง
และคนรอบข้าง อีกอย่างทีส่ ำ� คัญคือ เป็นเรือ่ ง
ง่ายมากทีจ่ ะลงมือท�ำ เพียงแค่เริม่ จากตัวเอง
ซึง่ ในเรือ่ งนี้ John Tierney คอลัมนิสต์ของ
New York Times มีค�ำตอบให้ในครั้งที่ให้
สัมภาษณ์ต่อ CBS News ว่า ผลของความ
กตัญญูยงั ส่งผลถึงภาวะหลับลึก สร้างเสริม
ระบบภูมคิ ม้ ุ กันของร่างกาย คลายความเครียด
การสร้างความพึงพอใจให้กับตนเอง และ
ท�ำให้คนทีม่ กั มีพฤติกรรมก้าวร้าว ฉุนเฉียว
หงุดหงิด สามารถเปลี่ยนเป็นความเมตตา 
สุภาพอ่อนโยนได้อย่างไม่นา่ เชือ่
แต่ทงั้ หมดมีขอ้ แม้วา ่ ความกตัญญูเหล่านัน้
ต้องไม่ใช่ภาวะทีค่ ณ
ุ รูส้ กึ ว่า ‘เป็นหนีบ้ ญุ คุณ’
เพราะนั่นคือพลังงานด้านลบ ความรู้สึก

เป็ น หนี้ บุ ญ คุ ณ จะส่ ง ผลทั น ที ใ ห้ คุ ณ เกิ ด
ภาวะกดดัน ความเครียด และความกตัญญู
ก็ จ ะกลายเป็ น ค� ำ ว่ า ภาระที่ ต ้ อ งชดใช้
ตอบแทน มากกว่าความรู้สึกดีๆ ที่คุณ
จะได้มโี อกาสเดินเข้าไปสร้างความสัมพันธ์
อันดี และขอบคุณคนเหล่านั้นด้วยความ
จริงใจและยินดีอย่างแท้จริง
อย่ า งที่ ก ล่ า วไว้ ว ่ า ความหมายของ
กตั ญ ญู ไ ม่ ไ ด้ เ จาะจงเฉพาะการทดแทน
บุญคุณพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ บริษัท หรือ
ประเทศชาติ เ พี ย งเท่ า นั้ น ตรงกั น ข้ า ม
แค่เราชื่นชม กล่าวขอบคุณคนที่ท�ำสิ่งดีๆ
ให้เราหรือสังคม เขียนการ์ดขอบคุณส่งให้
เพื่อน แม้แต่นึกถึงชาวนาที่ปลูกข้าวให้เรา
กิน สวดขอบคุณพระเจ้าก่อนมื้ออาหาร
นั่นก็ถือเป็นความกตัญญูแล้ว
และเมือ่ ความกตัญญูถกู เปลีย่ นมุมมองจาก
การเป็นหนีบ้ ญ
ุ คุณสูค่ วามรูส้ กึ ทีส่ ง่ ออกมา
จากใจ การฝึ ก ปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ความ

กตัญญูจงึ สามารถเริม่ ต้นได้ทกุ ที่ อย่างการ
กล่าวขอบคุณความเหนือ่ ยยากของชาวนา
และเกษตรกรที่สร้างสรรค์วัตถุดิบเหล่านี้
และจากการขอบคุณก็จะท�ำให้คุณค่อยๆ
รู้ถึงคุณค่าของอาหารขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
แน่นอนว่าหลังจากนั้นไม่นาน ใจที่เปี่ยม
ด้วยความกตัญญูต่อผู้ผลิตก็จะท�ำให้คุณ
ไม่ตักอาหารจนล้น กินไม่หมด ลดปัญหา
ขยะจากจานอาหารเหลือไปโดยปริยาย
หรือที่ง่ายที่สุดคือ การขอบคุณร่างกาย
ตัวเองที่ครบสมบูรณ์ ท�ำให้คุณสามารถ
ลุกเดินออกไปท�ำงานหาเงินได้ทกุ วัน และเมือ่
คุณตระหนักในความส�ำคัญของร่างกาย
ก็จะท�ำให้คณ
ุ อยากดูแลร่างกายนีใ้ ห้อยูก่ บั
คุณไปอีกนานเท่าที่อายุสังขารควรจะเป็น
ซึ่งนี่คือประโยชน์ของความกตัญญูที่เรา
ทั้งหลายนึกไม่ถึงเลยทีเดียว  
ที่มา https://www.cbsnews.com
https://www.seattletimes.com
HEART

HEALTH

HOME

11

YOUNG HERO
เรื่อง : ศศิธร ภาพ : เนาวรัตน์ บุญวิภาส

ความกตัญญูเป็นโจทย์แรกในชีวิต
ของ อนัญพร มงคล

หากจัดหมวดนักธุรกิจอายุน้อยแต่รายได้
ไม่นอ้ ยตามวัย  ชือ่ ของนักธุรกิจหญิงวัย 33  ปี
หนึง่ - อนัญพร มงคล Co-Founder ‘SARNN’
ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์หวายแท้และ
เทียม ย่อมติดกลุม่ ด้วยอย่างแน่นอน ด้วยภาพจ�ำ
ฝั ง ใจวั ย เด็ ก ที่ ค รอบครั ว ไม่ ไ ด้ มี ฐ านะดี นั ก  
และกิ จ การขายเฟอร์ นิ เ จอร์ ห วายแท้ ข อง
ครอบครั ว ก็ ไ ม่ ไ ด้ ส ร้ า งรายได้ ม ากพอจึ ง ใช้
ความเป็นคนหัวดี ผนวกความขยัน มุง่ มัน่ เป็น
ทุนตั้งต้นในการสร้างความมั่นคงในชีวิต โดย
การสร้างแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ SARRN หวาย
สไตล์โมเดิร์นให้เป็นที่นิยมทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ พร้อมชุบชีวิตกิจการครอบครัว
ให้ฟื้นจากการขาดทุนมาเป็นธุรกิจที่สร้างให้
ทุกคนในครอบครัว และเธอก็ยนื ยันด้วยรอยยิม้
ภูมิใจว่ามาถึงวันนี้ได้เพราะมี ‘ความกตัญญู’
เป็นโจทย์หลักในชีวิต    
“หนึ่งว่าแนวคิดกตัญญูแบบคนไทยเป็น
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เรื่องที่ต้องช่วยกันรณรงค์และช่วยกันยืนยัน
ว่าการท�ำดีและดูแลพ่อแม่เป็นเรื่องที่ดี ถ้าเรา
มีความกตัญญู ชีวติ ก็จะประสบความส�ำเร็จได้”
ความกตัญญูเป็นโจทย์แรกในชีวิต
นักธุรกิจหญิงคนเก่ง หนึง่ - อนัญพร เล่าย้อน
ไปถึงทีม่ าตัง้ แต่ยงั เด็กเริม่ จ�ำความได้กม็ คี วามคิด
ฝั ง หั ว ที่ อ ยากจะดู แ ลพ่ อ แม่ ใ ห้ สุ ข สบาย
มาแต่ไหนแต่ไร และยึดถือความกตัญญูเป็น
โจทย์หลักทีน่ ำ� พาชีวติ มาถึงวันนี้ “มันน่าจะเริม่ ต้น
จากความฝังใจทีเ่ ราเห็นความล�ำบากของพ่อแม่
ด้ ว ย ความที่ เ ฟอร์ นิ เ จอร์ ห วายเป็ น สิ น ค้ า
เฉพาะกลุ่ม แล้วเราขายหน้าร้านในอ�ำเภอ
เล็กๆ ทีบ่ อ่ ไร่ (จ.ตราด) กิจการจึงถือว่าไม่ดเี ลย
“แล้วตอนนั้นเราเป็นเด็ก ยังไม่สามารถ
ทีจ่ ะช่วยอะไรอย่างอืน่ ได้ ก็เลยคิดว่าอะไรทีเ่ รา
ท�ำได้ เราต้องท�ำ เช่น  รีบตืน่ ก่อนคุณแม่ตงั้ แต่
ตีห้าเพื่อมาหุงข้าว เพราะถ้าตื่นทีหลังก็จะ
ไม่ได้ทำ� คอยช่วยแม่ดแู ลน้องสาวคนเดียว  แม้แต่

งานเฟอร์นิเจอร์ที่เด็กๆ พอท�ำได้นี่ก็ช่วยนะ
บางทีก็โป๊สี ขัดสี ช่วยขายของ”  
ด้วยความเป็นเด็กหัวดี เรียนเก่ง มีไหวพริบ
ช่างจดจ�ำ ความพยายามที่จะแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จา่ ยในบ้านจึงรวมไปถึงการชิงทุนการศึกษา 
ร่วมประกวดทุกกิจกรรมทีม่ เี งินรางวัลมอบให้
เพื่อน�ำมาเป็นค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์การเรียน  
และแน่นอนว่ารวมไปถึงทุนการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีตลอด 4 ปี ทีค่ ณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ  
(ภาควิชาเคมีเทคนิค สาขาเทคโนโลยีทางเชือ้ เพลิง)
“เป็นนักเรียนรุน่ แรกเลยทีไ่ ด้ทนุ การศึกษา 
1 อ�ำเภอ 1 ทุน ตอนนัน้ หนึง่ ตัง้ ใจมากทีจ่ ะสอบ
ชิงทุนนีใ้ ห้ได้ เพือ่ ทีพ่ อ่ แม่จะไม่ตอ้ งออกค่าใช้จา่ ย
อะไรเลย ที่ ส� ำ คั ญ หนึ่ ง ยั ง มี เ งิ น รายเดื อ น
ด้วย 4,000 บาท จ�ำได้วา่ ตอนเรียนปี 1 คุณพ่อ
อยากซื้อที่ติดถนนใหญ่ เพื่อย้ายจากร้านเดิม
ที่อยู่ในตัวอ�ำเภอ ตอนนั้นเรามีเงินเก็บอยู่
หนึ่งแสนบาทจากการเก็บเล็กผสมน้อย ก็เอา

เงินให้พอ่ ไปซือ้ ทีห่ มดเลย นัน่ เป็นครัง้ แรกเลย
ที่เริ่มให้เงินพ่อแม่       
“ทั้งหมดเหมือนมาจากสามัญส�ำนึกว่าเรา
จะต้องท�ำดี ต้องช่วยดูแลแบ่งเบาภาระพ่อแม่
ก็เลยช่วยทุกอย่างเท่าที่จะท�ำได้ในแต่ละช่วง
อายุที่โตมา”  
อยากให้พอ่ แม่สบาย กลายมาเป็นเป้าหมายชีวติ
“พูดได้เลยว่าคนที่ไม่มีเป้าหมายชีวิตเป็น
เพราะไม่มแี รงกดดัน ส�ำหรับหนึง่ เอาคุณพ่อ
คุณแม่เป็นโจทย์หมายเลขหนึ่งเลยเพื่อให้เขา
มีชวี ติ ทีด่ สี ขุ สบายขึน้ ถ้าไม่มีโจทย์นี้ ชีวติ หนึ่ง
ก็อาจล่องลอยไปตามวิถีที่คนส่วนใหญ่มักจะ
เป็น ตัง้ ใจเรียน จบมาท�ำงานบริษทั ได้เงินเดือน
สูงๆ หนึง่ ก็เคยเป็นนะคะ ไปท�ำงานออฟฟิศมา 
5 ปี เป็นวิศวกรเคมีที่บริษัทผลิตพลาสติก
ที่ จ.ระยอง จริงๆ มันก็สนุกดีนะ แต่ไม่รู้สึก
มีแก่นสารหรือเป้าหมายอะไรในชีวิต
“สุดท้ายหนึง่ กลับมาคิดทบทวนว่าเราต้อง
ย้อนกลับไปแก้ไขที่ต้นทาง คนอื่นเขายังท�ำ
ธุรกิจรวยกันเลย บ้านเรา  ยิ่งท�ำยิ่งจน (ยิ้ม)
เป็นแรงผลักส�ำคัญที่ท�ำให้ตัดสินใจว่าต้องเข้า
มาท�ำ เพราะถ้าไม่ทำ� ครอบครัวเราก็อยูไ่ ม่รอด
ซึ่งตอนแรกคุณพ่อไม่เห็นด้วยนะ”
ถึงแม้มีความตั้งใจมุ่งมั่น หากแต่ก็ไม่ใช่
โจทย์งา่ ยส�ำหรับการออกจากงานประจ�ำมาท�ำ
ธุรกิจเต็มตัว ควบคูไ่ ปกับการเรียนต่อปริญญาโท  
ด้านบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ  ช่วงวัย 25
ขณะนัน้ จึงถือเป็นช่วงชีวติ ทีค่ อ่ นข้างหนักหน่วง
ต้องใช้เวลาราว 3-4 ปี กว่าจะเริ่มค้นพบ
ทางออกที่เหมาะสม
“ตอนนั้นเรายังไม่รู้จะท�ำอย่างไรในการ
ท�ำธุรกิจ มันมืดไปหมดเลย หนึง่ เลยยอมเสียเวลา 
1-2 ปี แ รกไปลงคอร์ ส เรี ย น เข้ า สั ม มนา 
ไปเจอคนนั้นคนนี้ จากนั้นเอาสิ่งที่ศึกษามา
ลองท�ำ ที่จริงเราท�ำของดี ของสวย มีคุณภาพ
อยูแ่ ล้ว ก็เอาเฟอร์นเิ จอร์ของทีบ่ า้ นมาออกร้าน
ขึน้ ห้างฯ ท�ำการตลาด สร้างแบรนด์ ท�ำเว็บไซต์
โชว์สนิ ค้า  ปรากฏว่ามันขายได้เลย เราก็รสู้ กึ ว่า
ถ้าเรายืนหยัดในเส้นทางนี้ ธุรกิจก็คงจะดีขึ้น
แล้ ว ช่ ว งนั้ น เริ่ ม มี ร ายการมาถ่ า ยท� ำ เรื่ อ ง
ของเรา ปรากฏมีคนเข้ามาจับมือหนึ่ง พาลูก
มาแนะน�ำให้ดูหนึ่งเป็นตัวอย่าง
“และจากช่วงแรกทีค่ ณ
ุ พ่อไม่สนับสนุนเลย
ไม่ยอมปรับเปลีย่ นสินค้ามาเป็นสไตล์ทเี่ ราขาย  
หนึ่งก็เลยต้องไปหาคนงานใหม่ ออกแบบใหม่
ท�ำใหม่  จนสร้างรายได้ประมาณหนึง่ แล้ว คุณพ่อ
จึงเริ่มเชื่อ แล้วพอพ่อหันมาสนับสนุน จาก
นั้นกิจการก็ดีขึ้นเลยค่ะ เพราะสิ่งที่จะท�ำให้

ธุรกิจดีได้จริงๆ ก็คือการบริหารจัดการ เมื่อ
สินค้าทุกอย่างที่คุณพ่อท�ำมาสามารถเปลี่ยน
เป็นเงินได้หมด ไม่มีสต็อกตกค้าง”
ความส�ำเร็จเริม่ ส่งผลให้ชวี ติ ของคนทัง้ บ้าน
ดีขึ้นในช่วง 2-3 ปีมานี้ โดยตอนนี้กิจการร้าน
เฟอร์นิเจอร์หวายของครอบครัวผู้เป็นบิดายัง
อยู ่ ร อด ขณะที่ บ ริ ษั ท ใหม่ ข องคุ ณ หนึ่ ง เอง
ก็เติบโต มีโอกาสขยายงานไปสูล่ กู ค้าต่างประเทศ
มากขึน้ ส่วนร้านกาแฟด้านหน้าโชว์รมู เฟอร์นเิ จอร์
ก็เป็นรายได้หลักของน้องสาว  
“ทีจ่ ริงถ้าเราขยายงานเยอะ ธุรกิจเราก็คงจะ
ดีกว่านีอ้ กี มาก แต่เราท�ำแบบพอเพียง ค่อยเป็น
ค่อยไป หนึ่งไม่ได้กู้เงินมาท�ำธุรกิจ มีเท่าไร
ก็ท�ำเท่านั้น เพราะเป้าหมายในชีวิตเราคือจะ
ไม่กลับไปล�ำบากเหมือนเมือ่ ก่อน ดังนัน้ ทีเ่ ป็น
อยู่ตอนนี้ก็ดีมากแล้ว คือพอมองชีวิตตัวเอง
ตอนนี  ้ โอ้โห  ชีวติ เราดีมากเลยนะ  หนึง่ สบาย
ไปด้วย ได้ไปเทีย่ วต่างประเทศ ไม่ตอ้ งไปท�ำงาน
ทุกวัน ได้อยูเ่ ฝ้าร้าน ขายของ มีกาแฟกิน (ยิม้ )
“เคยมีครัง้ หนึง่ หนึง่ ขับรถไปกับคุณพ่อ คุยกัน
เรื่องอะไรไม่รู้ อยู่ๆ พ่อก็บอกว่า  ‘พ่อนี่โชคดี
เนอะ ลูกดี’  คือมีคนชมหนึ่งเยอะแล้วว่าเป็น
ลูกที่ดี แต่นั่นเป็นครั้งแรกที่พ่อพูดออกมาเอง
ซึ่งค�ำพูดนี้ของพ่อเหมือนเป็นพรเลยนะ ท�ำให้
รู้สึกว่าเราไม่ตกนรกแล้วล่ะ (ยิ้ม)  
“ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่แฮปปี้ค่ะ ท�ำไร่ ท�ำ
สวน แต่ก็ยังท�ำร้านหวายเป็นหลัก และเริ่ม
แบ่งเวลาไปท�ำกิจกรรมที่คนอายุมากชอบท�ำ  
พ่อชอบเที่ยว แม่ชอบท�ำบุญท�ำทาน ตอนนี้
หนักไปทางสร้างบ้านให้หมาแมว พ่อกับแม่
จะเป็นคนทีใ่ ห้คนอืน่ เยอะมาก อย่างล่าสุดเพิง่
ท�ำบุญบ้าน เขาโปรยทาน ซึ่งมันขัดหลักความ
ประหยัดมากเลยนะ แต่ภาพที่หนึ่งเห็นคือพอ
แม่โปรยทานปุ๊บ แม่หันมายิ้มแบบนี้ (โชว์รูป
ในโทรศัพท์มอื ถือแม่ยมิ้ มีความสุข) ก็เลยถือว่า
เราได้สนับสนุน พ่อแม่เราให้มีเงิน ไม่รู้สึก
ขาดแคลน แถมได้เป็นฝ่ายให้คนอื่นด้วย”
ความกตัญญูคือรากฐานที่ยั่งยืนยิ่งกว่า
“มันส่งเสริมคนก่อนเลยนะ ถ้าเราไม่คดิ ถึง
พ่อแม่เลย ความสามารถของหนึ่งจะอยู่แค่

ประมาณหนึง่ แล้วการหาเงินเลีย้ งตัวเองนีง่ า่ ยมาก
แต่พอเราต้องการจะหาเงินให้คุณพ่อคุณแม่
โอ้โห เหมือนหนึง่ ต้องขุดรากถอนโคนศักยภาพ
ทั้งหมดที่มีในตัวเราออกมาใช้เลย
“เพราะฉะนั้ น ที่ บ อกว่ า คนเราเริ่ ม จาก
สถาบั น ครอบครั ว น่ ะ จริ ง ที่ สุ ด ถ้ า เราเอา
ครอบครัวเราให้รอด ศักยภาพเราก็จะเพิ่ม
มากขึ้น จากนั้นเราก็จะสามารถช่วยคนใกล้
ตัวเราได้ อย่างหนึง่ สามารถท�ำธุรกิจครอบครัว
ให้ดขี นึ้ ขยายกิจการใหญ่ขนึ้ ได้ ก็มกี ารจ้างงาน
ให้เขาพึ่งตัวเองได้ ช่างเฟอร์นิเจอร์ที่ท�ำงาน
ให้เราก็มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี เป็นการช่วยดึงศักยภาพ
ของคนนั้นออกมา  แล้วลูกเขาก็ได้เห็น ชีวิต
ลูกเขาก็จะดีขนึ้ ก็จะช่วยกันดึงขึน้ ๆ และเป็นไป
ทัง้ สังคม เหมือนกับเราสามารถช่วยแนะแนวทาง
ให้คน มีคนมาช่วยเราท�ำงาน โดยทีเ่ ราสามารถ
ท�ำให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้ด้วย
“ดังนัน้ คนทีม่ คี วามกตัญญู รูจ้ กั รับผิดชอบ
ครอบครัวให้ดีได้ก่อน ก็จะสามารถช่วยคนได้
ยั่งยืนมากกว่า”  

ABOUT HER
อนัญพร มงคล (หนึ่ง)
วันเกิด : 1 พฤษภาคม 2528 อายุ 33 ปี
ครอบครัว : เป็นลูกสาวคนโตของคุณพ่อวิเชียร
คุณแม่จุฑาทิพย์ เป็นพี่สาวของจิราภรณ์ มงคล
การศึกษา : ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านจัดสรร
จ.ตราด
มัธยมศึกษา โรงเรียนบ่อไร่วทิ ยาคม จ.ตราด
ปริญญาตรี ภาควิชาเคมีเทคนิค สาขาเทคโนโลยี
ทางเชื้อเพลิง คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
ปริญญาโท บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ
หลักสูตรผูป้ ระกอบการ RWTH  Aachen University
ประเทศเยอรมนี  
CONTACT :  Facebook  - Anya Neung
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LITTLE VOICE
เรื่อง : ภัชภิชา

มีวันนี้เพราะมีแรงหนุน… ใต้ปีก
กว่าที่คนหนึ่งคนจะเติบโต ผ่านการเรียนหนังสือ ทำ�งาน กระทั่งมีความก้าวหน้าในชีวิตจนถึงทุกวันนี้ ย่อมต้องได้รับการบ่มเพาะความรู้
ความคิด ไม่มากก็น้อยจากคนรอบๆ ตัวในสภาวะแวดล้อมที่ต่างกันออกไป การรู้คุณ ขอบคุณ รวมไปถึงตอบแทนคุณผู้ที่ทำ�ให้เรา
‘เติบโตขึ้นทุกวัน’ จึงเป็นสิ่งพึงทำ�อย่างยิ่ง ยกตัวอย่างมดงานเหล่านี้ที่ต่างก็มี ‘คนเบื้องหลัง’ ที่เป็นแรงหนุนให้ก้าวมา
ยืนอยู่อย่างมั่นคงได้ในวันนี้ ลองมาดูกันว่าใครบ้างที่เขาและเธอต่าง ‘รู้คุณ’ และอยากจะ ‘ขอบคุณ’ เป็นพิเศษ

ดร.ณวัฒน์ ค�ำนูณวัฒน์ (เอิร์ธ)
Strategic Policy Development ส�ำนัก
บริหารความยัง่ ยืน ธรรมาภิบาล และสือ่ สาร
องค์กร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด
และ Engineering Specialist บริษัท ทรู
คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน)
“ปั จ จุ บั น ผมใช้ เ วลาส่ ว นใหญ่ ท� ำ งานให้
ส�ำนักบริหารความยั่งยืน บริษัท เครือเจริญ
โภคภัณฑ์ จ�ำกัด ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้
ได้เรียนรูใ้ นศาสตร์ทไี่ ม่เคยรูม้ าก่อน เนือ่ งจาก
ผมส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบริสตอล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา Signal Processing
and Communication Systems ภาค
วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ท�ำให้ผมมีความ
เข้าใจด้านวิศวกรรมมากกว่าด้านอื่นๆ เมื่อมา
ท�ำงานตรงนี้ ผมจึงได้เรียนรู้ทั้งในเรื่องการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน กลุ่มธุรกิจภายในเครือฯ
การพัฒนาชุมชน การฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ท�ำให้มีมุมมองใหม่ๆ ในการ
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ใช้แก้ปัญหาหรือการพัฒนางาน พัฒนาตัวเอง
ที่หลากหลายและกว้างขวางยิ่งขึ้น
“ที่ ผ มมี ทุ ก วั น นี้ ไ ด้ ต ้ อ งขอบคุ ณ คุ ณ พ่ อ
คุณแม่ ครอบครัวของผม ซึง่ เป็นหน่วยเล็กทีส่ ดุ
และใกล้ตัวที่สุดที่สร้างโอกาสต่างๆ ท�ำให้ผม
ได้เรียนหนังสือ ได้เจอเพื่อนฝูง ได้ท�ำงานที่ดี
ดังนัน้ ค�ำว่า ‘กตัญญูกตเวที’ จึงมีความส�ำคัญ
และอยูใ่ นใจของผมเสมอ  ซึง่ ส�ำหรับผม ค�ำว่า 
‘กตัญญู’ คือ รู้คุณ แต่แค่รู้คุณยังไม่พอ จึงมี
ค�ำว่า  ‘กตเวที’ ตามมา  คือเมื่อรู้คุณแล้ว
จะตอบแทนอย่างไร เนื่องจากความกตัญญู
กตเวทีสามารถประยุกต์ใช้กับทุกสิ่งที่เราท�ำ
ในชี วิ ต ไม่ ว ่ า จะเป็ น ครอบครั ว การงาน
สิ่งแวดล้อม สังคมโลก เราแสดงความกตัญญู
กตเวทีและส่งต่อสิ่งดีๆ ได้หมด
“เรือ่ งความกตัญญู คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้สอน
ด้วยค�ำพูด แต่ท�ำให้ผมเห็นในชีวิตประจ�ำวัน
เช่น การให้เวลากับปู่ย่า การดูแลใส่ใจตายาย
เนือ่ งจากครอบครัวผมเป็นครอบครัวใหญ่ โดย

ครอบครัวฝั่งแม่จะอยู่ในพื้นที่เดียวกัน แต่
ครอบครัวฝั่งพ่ออยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี เราก็จะ
ไปมาหาสู ่ กั น ทุ ก เดื อ น ในวั น ท� ำ งานปกติ
คุณพ่อ คุณแม่ และผม จะกินข้าวด้วยกัน
ทุกเย็น ส่วนวันอาทิตย์กจ็ ะเซตกันไว้วา่ เป็นวัน
ครอบครัว ไปกินข้าวกับญาติๆ เชื่อมความ
สัมพันธ์อย่างสม�่ำเสมอ เพราะเหตุนี้ผมจึงได้
ซึมซับความอบอุน่ รวมถึงความกตัญญูกตเวที
มาตั้งแต่เด็ก และจะตอบแทนพระคุณท่าน
ทุกครั้งที่มีโอกาส
“ในด้านหน้าทีก่ ารงาน การทีผ่ มท�ำงานด้าน
ความยั่งยืน เชื่อมโยงกับประเด็นสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ ท�ำให้ผมได้เห็นมุมมอง
ใหม่ๆ และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมาก
ยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ท�ำ
ธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ไม่สง่ ผลกระทบต่อ
สิ่ ง แวดล้ อ มและสั ง คมรอบข้ า ง ท� ำ ให้ ผ ม
กลับมามองตัวเองว่า สิง่ ทีท่ ำ� ในชีวติ ประจ�ำวัน
ส่งผลกระทบต่อใครบ้างหรือไม่
“อย่างเรื่องขยะพลาสติกเป็นเรื่องที่เห็นได้
ชัดมากในตอนนี้ งานด้านความยัง่ ยืนท�ำให้ผม
ได้ใกล้ชดิ กับชุมชนชายฝัง่ 22 จังหวัด จึงทราบดี
ถึงผลกระทบจากปัญหาขยะ ความเสือ่ มโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติตามชายฝั่ง ดังนั้น
นอกจากกตั ญ ญู ก ตเวที ต ่ อ ครอบครั ว ต่ อ
องค์กร เราควรส�ำนึกถึงบุญคุณของธรรมชาติ
ที่เราอยู่ ค�ำนึงถึงเพื่อนมนุษย์ด้วย โดยเริ่มต้น
ได้ด้วยตัวเราเอง เช่น ลดการสร้างขยะ น�ำ
แนวคิดด้านความยั่งยืน กลับไปบอกที่บ้าน
วางแผนจัดการขยะเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจ
ตามมา เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน”

ปวีณา ขจัดโรคา (ลูกหยี)
ผูช้ ว่ ยบริหารงานผูบ้ ริหาร หน่วยงานพัฒนา
ความยั่ ง ยื น ภาครั ฐ บริ ษั ท เครื อ เจริ ญ
โภคภัณฑ์ จ�ำกัด
“ลู ก หยี เ ป็ น คนที่ ท� ำ กิ จ กรรมเยอะจึ ง ได้
พบปะผู้ใหญ่หลายท่าน และบางท่านก็เห็น
ศักยภาพของเรา ต้องขอบคุณคุณระวิน  ศภุ วานิช
ที่ชวนมาท�ำงานในสิ่งที่ไม่เคยท�ำ พร้อมให้
แนวคิดที่เป็นแรงผลักดันว่า  ‘อย่ามัวแต่กลัว
ไม่ลองก็ไม่รวู้ า่ เราท�ำได้  ให้ลองเปิดใจ มองมุม

ใหม่ๆ เปิดกว้างในการท�ำงานร่วมกับผู้อื่น’
ดังนั้น เมื่อได้รับโอกาสลูกหยีจึงลองท�ำเต็มที่
ไม่ว่าจะท�ำงานในโครงการใดก็จะแสดงความ
กตัญญู ตอบแทนความไว้วางใจที่ให้โอกาส
ด้วยการท�ำในสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้ดี
“คนที่สองที่ลูกหยีอยากขอบคุณคือ คุณ
รินทร์ลภัส พงศ์พิชิตถาวร เป็นบุคคลที่ให้
แนวคิดเพื่อน�ำไปต่อยอด เป็นเหมือนพี่เลี้ยง
คอยผลักดัน สอนให้เรามองอย่างระมัดระวัง
และคิดรอบด้านมากขึ้น
“และจากการเข้ามาเป็นทีมโอเปอเรชัน
ทั่วไป ดูแลรับผิดชอบพื้นที่เดียว ลูกหยีก็ขอ
ขอบคุณหัวหน้าด้วยค่ะที่เห็นความสามารถ
บางอย่างของลูกหยี จึงปรับต�ำแหน่งขึน้ มาเป็น
ผู้ช่วยผู้บริหาร ดูแลทุกพื้นที่ของหน่วยงาน
เป็นหัวหน้าที่ใส่ใจรายละเอียด งานที่เราท�ำ
ต้องระมัดระวังความผิดพลาด ไม่วา่ จะเป็นการ
น�ำเสนอ การป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ท�ำให้เรารูส้ กึ ว่าสิง่ นีจ้ ะช่วยให้เราพัฒนาตัวเอง
ได้เรื่อยๆ เพราะสามารถเตรียมการได้อย่าง
รอบด้านและละเอียดถี่ถ้วนเกือบ 100%

“นอกจากนี้การได้เข้ามาท�ำงานด้านสังคม
ด้านความยัง่ ยืนตรงนีถ้ อื เป็นสิง่ ทีด่ มี าก แม้เพิง่
เข้ามาท�ำได้ 1 ปี 3 เดือน แต่ลูกหยีก็ได้ลง
พืน้ ที่ ได้คยุ ได้ทำ� งานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจน รวมแล้ว
ตอนนีม้ เี กษตรกรในโครงการประมาณ 700 คน
ในพืน้ ที่ 2,300 ไร่ ทัง้ จากภาคกลาง ภาคตะวันตก
ภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคใต้ ซึ่งงาน
ด้านความยัง่ ยืนนีไ้ ม่ได้ทำ� แค่วนั สองวัน เราท�ำ
เป็นปี มีการส่งทีมงานจากซีพีไปเป็นพี่เลี้ยง
อยู่กับเกษตรกรอย่างน้อย 5 ปี ในฐานะที่ซีพี
มีองค์ความรู้หลายด้าน  
“การได้ทำ� งานทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากความ
ไว้วางใจจากผูใ้ หญ่และได้ชว่ ยเหลือสังคมไปด้วย
ท�ำให้ลูกหยีมีความสุขในการท�ำงานมาก  งาน
ตอบแทนสังคมนี้ตอบโจทย์ด้านความยั่งยืน
ส�ำหรับเกษตรกรและตัวลูกหยีเองด้วย เพราะ
ได้ท�ำตั้งแต่ต้นน�้ำ กลางน�้ำ ปลายน�้ำ และเป็น
ทั้งโอกาสและความท้าทายของลูกหยี เพราะ
เมือ่ ก่อนไปเป็นจิตอาสาก็จะช่วยเหลือสังคมได้
เป็นครั้งคราวเท่านั้น”

ภุริปพัฒน์ ภัทรติมานนท์ (กอล์ฟ)
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบริหารสื่อสารองค์กร
ฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กร บริษัท ซีพี
แรม จ�ำกัด
“กอล์ ฟ ท� ำ งานที่ ซี พี แ รมมา  7-8 ปี แ ล้ ว
เพราะมีพี่ที่ฝ่ายการตลาดของซีพีแรมชวนมา
ท�ำงานตั้งแต่ยังเรียนอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงได้
เริม่ งานด้วยต�ำแหน่ง เจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริมการตลาด
ให้ แ บรนด์ เ ลอแปงอยู ่ 3 ปี เมื่ อ มี ค นรู ้ จั ก

แบรนด์มากขึน้ จึงโอนย้ายไปอยูส่ ำ� นักงานใหญ่
ได้รับ มอบหมายให้ดู Corporate Brand
ดูแลด้านการสือ่ สารองค์กรของแบรนด์ซพี แี รม
ในทุกช่องทาง รวมถึงภารกิจ CSR จิตอาสา 
ก็ได้ลงพืน้ ทีไ่ ปแจกขนมของซีพแี รม ให้กำ� ลังใจ
มี ค วามสุ ข มาก ท� ำ งานด้ ว ย ท� ำ บุ ญ ด้ ว ย
(หัวเราะ) รู้สึกสนุกกับงาน และยังได้ท�ำสิ่ง
ใหม่ๆ ที่ท้าทายบ่อยๆ กอล์ฟชอบวัฒนธรรม
องค์กรของซีพีแรม ที่ทั้งให้โอกาส เชื่อมั่นว่า
เราต้องท�ำได้ พร้อมสนับสนุน และยังติดอาวุธ
ให้ เ ราอี ก หลายอย่ า งในทุ ก ครั้ ง ที่ เ จองาน
ท้าทายแต่ทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดี
“กอล์ฟจึงอยากขอบคุณ พ่อ แม่ ครูบาอาจารย์
ที่อดทนและสอนกอล์ฟเสมอมา  ส่วนอีกคน
ที่ ส�ำคัญต่อชีวิตการท�ำงานคือเจ้านาย ที่ให้
โอกาสกอล์ฟได้เข้ามาท�ำงานด้าน Corporate
Brand  เป็นเหมือนครูที่สอนให้กอล์ฟมีความ
เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ใส่ใจรายละเอียดมากขึ้น  
มีความอดทนที่จะสอนงาน รวมถึงพยายาม
ผลักดันให้กอล์ฟมีความเชี่ยวชาญด้านการ
สื่ อ สารองค์ ก รอย่ า งเต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ หา
หนั ง สื อ ด้ า นการสื่ อ สารองค์ ก ร หรื อ เจอ    

บทความดีๆ ก็ส่งลิงก์มาให้อ่าน อุปนิสัยและ
มุมมองของกอล์ฟจึงเปลี่ยนไปเพราะเรียนรู้
จากการท�ำงานแล้วปรับเป็นพฤติกรรมไปเลย
เช่น เวลาจะท�ำอะไรก็จะถามตัวเองว่าเราคิด
และตัดสินใจด้วยประสบการณ์หรืออารมณ์
และตลอดระยะเวลาที่ท�ำงานที่นี่ก็ตัดสินใจ
ผิดพลาดน้อยมาก
“การเรียนรูง้ านจากเจ้านายท�ำให้กอล์ฟรัก
องค์กรมากขึน้   จึงเลือกทีจ่ ะตอบแทนด้วยการ
ตั้งใจท�ำงานให้มาก ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
ไตร่ตรองแต่ละงานให้ถี่ถ้วน ตัดสินใจท�ำ แล้ว
รายงานให้รบั ทราบ เพือ่ ช่วยแบ่งเบาภาระงาน
และท�ำให้เจ้านายของกอล์ฟมีความสุขไปด้วย
“ในวันนี้กอล์ฟรักองค์กรมาก ดังนั้น การ
กระท�ำทุกอย่างก็คาดหวังว่าจะสร้างประโยชน์
สูงสุดให้แก่องค์กร พยายามสร้างคุณค่าให้
องค์กร ท�ำให้คนทัว่ ไปรักองค์กร เพราะองค์กรนี้
ท�ำเพื่อสังคมแบบปิดทองหลังพระ เราท�ำไป
เรื่ อ ยๆ แล้ ว วั น หนึ่ ง ทองก็ จ ะล้ น ออกมา
ด้านหน้าพระเอง เป็นการสะท้อนถึงความ
ยั่งยืนของชีวิต”  
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INSPIRED LIVING
เรื่อง : WM

Movie

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

ปี 2551 คือปีที่ภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉาย
ทีบ่ า้ นเรา ภาพโปสเตอร์ฉายเรือ่ งราวของเด็กหนุม่

วั ย รุ ่ น จู ง หญิ ง ชราเดิ น ข้ า มทางม้ า ลาย
ภาพที่ เ รี ย บนิ่ ง แต่ แ ฝงความอ่ อ นโยนใน
เนื้อเรื่อง คือภาพแรกของภาพยนตร์เรื่องนี้
TOKYO TOWER : Mom & Me, and
Sometimes Dad ซึ่งเปิดตัวขึ้นอันดับ 1
ทีญ่ ปี่ นุ่ และคว้ารางวัล Japan Academy Prize
(รางวัลออสการ์ญี่ปุ่น) ไปครอง ส่วนบ้านเรา
จัดอยู่ในหนังญี่ปุ่นอบอุ่นที่ได้รับความนิยม
เฉพาะกลุ่ม (ถ้าใครเป็นนักดูหนังสายซึ้งอย่าง
Always เชื่อว่าต้องคุ้นกับหนังเรื่องนี้)
หนังชวนเราตั้งค�ำถาม... ‘ระหว่างความฝัน
อนาคต กับคนที่รักเรา อะไรมีค่ามากกว่ากัน’
ถ่ายทอดเรือ่ งราวจากความทรงจ�ำของเด็กหนุม่
คนหนึ่งที่เปี่ยมไปด้วยความฝัน เดินทางไกล
จากบ้ า นเกิ ด ตั ว เองเพื่ อ มุ ่ ง หน้ า สู ่ โ ตเกี ย ว
ด้ ว ยความหวั ง ว่ า สั ก วั น หนึ่ ง เขาจะประสบ
ความส�ำเร็จ โดยมีโตเกียว ทาวเวอร์ เป็น
เป้าหมายเชิงสัญลักษณ์ ชีวติ ในเมืองใหญ่ทำ� ให้

บอกรัก = กตัญญู
กิจกรรมประจ�ำเดือนนี้อยากแนะน�ำโครงการดีๆ
ที่เกิดขึ้นภายในองค์กรใหญ่อย่างเครือเจริญโภคภัณฑ์
โดยชวนชาวซีพีทุกคนมาร่วมตอบแทนความรักอัน
ยิ่งใหญ่แด่คนส�ำคัญ เพียงถ่ายทอดความรู้สึกดีๆ ผ่าน
โปสการ์ด แล้วทางทีมงานก็จะร่วมส่งต่อความรู้สึกดีๆ
นั้นให้ถึงมือคนส�ำคัญ โดยสามารถส่งได้ที่ตู้ไปรษณีย์
กิจกรรม ‘กตัญญู’
ทั้ ง นี้ กิ จ กรรม ‘กตั ญ ญู ’ จะเริ่ ม ต้ น ในวั น ที่ 17
กันยายน 2561 พนักงานเครือซีพีจะได้พบโปสการ์ด
บนโต๊ะท�ำงานของตนเองคนละ 1 ใบ (หากต้องการ
เพิม่ เติมสามารถหยิบได้ทจี่ ดุ ส่งโปสการ์ดของแต่ละตึก)
จากนั้นร่วมถ่ายทอดความรู้สึกผ่านโปสการ์ด และส่ง
โปสการ์ดทางตูไ้ ปรษณียข์ องกิจกรรม ‘กตัญญู’ ตลอด
1 เดือนเต็ม และทางทีมงานจะเป็นผู้จัดส่งโปสการ์ด
แทนความรู้สึกดีๆ เหล่านั้นให้ถึงมือผู้รับในทันใด
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เขาหลงใหลไล่ตามความฝันของตัวเองอยูน่ าน
นับปี แม้ไม่มีข้อสรุปว่าที่จากบ้านเกิดมาถึง
เมืองหลวง วันนีเ้ ขาท�ำตามฝันส�ำเร็จแล้วหรือยัง
เพราะยังคงใช้ชีวิตอย่างเรื่อยเปื่อยและมีหวัง
(ฟั ง ดู พ ล็ อ ตการจากบ้ า นเกิ ด เพื่ อ เดิ น ตาม
ความฝันนับเป็นประเด็นคลาสสิกที่เกิดขึ้นได้
ทุกชนชั้น) จนวันหนึ่งที่รู้ข่าวว่าแม่ก�ำลังป่วย
เป็นมะเร็งระยะสุดท้าย ท�ำให้เขาหวนกลับ
มายังจุดเริ่มต้น และสัมผัส คุณค่าของการ
มีชีวิตอยู่อีกครั้ง หนังสร้างจากนวนิยายขายดี
โดย ลิ ล ลี่ แฟรงกี้ ที่ เ ขี ย นถึ ง ความทรงจ� ำ
ที่มีให้แก่มารดาของเขาที่เสียชีวิตไป
นับเป็นภาพยนตร์ที่จะพาคุณเดินทางย้อน
ไทม์แมชชีนหันกลับไปมองตัวเองและความ
ผูกพันระหว่างตัวคุณกับคนที่รักคุณที่สุดได้
อบอุ่นใจเรื่องหนึ่ง… ค�ำเตือน! กรุณาเตรียม
ทิชชูขณะชม

สแกน QR Code ด้านหลังโปสการ์ด เพื่อชมภาพยนตร์โฆษณากตัญญูและวิดีโอคลิป
ของผู้บริหารระดับสูงของเครือเจริญโภคภัณฑ์ทั้ง 6 ท่าน ที่ร่วมถ่ายทอดแนวคิดและ
จิตส�ำนึกที่เชื่อในคุณค่าแห่งความกตัญญูอันเป็นคุณธรรมพื้นฐานของการใช้ชีวิต   

เริ่มจากรักตัวเองก่อน : วันปันอยู่ปันกิน
ชวนมาเดินตลาดนัดวัน ‘ปันอยู่ปันกิน’ จัดโดยกลุ่ม ปันอยู่ ปันกิน โดยมีแนวคิดผู้ผลิตพบผู้บริโภค ผ่านม็อตโต้แสนน่ารัก ‘กินอยู่อย่าง
รู้ที่มา  กินอยู่อย่างรู้หน้ารู้ใจ กินอยู่อย่างมีความหมาย กินอยู่สบายไม่ดูดายสิ่งแวดล้อม’ ในตลาดพบกับผักพื้นบ้าน แม่ไก่อารมณ์ดี
พี่หมูเลี้ยงปล่อย จากฟาร์มผู้ผลิตที่หลากหลายที่คัดสรรวัตถุดิบอาหารจากต้นน�้ำที่ปลอดภัย
30 กันยายน 2561 เวลา 10.00 – 15.00 น. ซอยนาคนิวาส 30 ลาดพร้าว 71
www.facebook.com/punyoopunkin www.facebook.com/HipIncyfarm/

ถ่ายทอดความรักสู่สิ่งรอบข้าง : วิ่งนี้เพื่อแมวจร
เมื่อกลุ่มคนรักสัตว์ Kingdom of Tigers : ทูนหัวของบ่าว ลุกขึ้นมาเป็นแม่งาน
ชวนวิ่งครั้งที่ 3 กับกิจกรรม Frontline Presents Kingdomoftigers Run วิ่งนี้
เพื่อแมวจร ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ข้างสวนรถไฟ) จตุจักร โดยรายได้
จะมอบให้กับการช่วยเหลือแมวจรข้างถนนในโอกาสต่างๆ ทั้งการคุมก�ำเนิดเพื่อ
ชุมชน โครงการหาบ้านให้แมวจร แถมวันวิง่ ยังตรงกับวันแมวกวักโลก และวันศุกร์
ก่อนหน้านัน้ ก็เป็นวันพิษสุนขั บ้าโลกอีกด้วย มาร่วมวิง่ ให้ถงึ เส้นชัยและแบ่งปันน�ำ้ ใจ
ให้กับเจ้าเหมียวตัวเล็กๆ กันนะ
29 กันยายน 2561 http://www.kingdomoftigersrun.com/

เพจนี้ดีต่อใจและสิ่งแวดล้อม : ReReef
เฟซบุ๊กเพจที่ต่อยอดจากเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์รักษ์โลกออนไลน์ www.rereef.co ผ่าน
แนวคิดการเข้าใจและใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แคมเปญ ลด ละ เลิก การใช้ถุง
พลาสติก ลดการใช้หลอดพลาสติกมาอย่างต่อเนื่อง ร้านค้าออนไลน์มีจ�ำหน่ายหลอดดูดน�้ำ
พกพามีทงั้ วัสดุจากแก้วและซิลโิ คน ช้อนส้อมพกพาแทนการขอช้อนส้อมพลาสติก และครีม
กันแดดแบบไม่ท�ำร้ายปะการังอีกด้วย กด Like เพจไว้ คุณยังได้รับข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม
ที่หน้าเพจทยอยมาอัพเดตให้คุณตื่นตัว และรู้สึกว่าแม้เราจะเป็นเพียงคนตัวเล็กๆ แต่การ
ลงมือสร้างการเปลีย่ นแปลงจากพฤติกรรมเล็กๆ ในชีวติ ประจ�ำวันนีล่ ะ่ สร้างการเปลีย่ นแปลง
ให้โลกดีขึ้นได้
www.facebook.com/Re4Reef
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3 บริษัทเครือซีพี ได้รับคัดเลือกเข้าเป็น
สมาชิก FTSE4Good Index ปี 2018
3 บริ ษั ท ในเครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์
ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย บริ ษั ท
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน) หรือ

ซีพีเอฟ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน)
ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก FTSE4Good
Index ประจ�ำปี 2018 ซึ่งเป็นดัชนีความ
ยั่ ง ยื น ระดับโลก ที่ประเมินศักยภาพของ
องค์ ก รในด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม สั ง คม และ

ธรรมาภิบาล โดยซีพีเอฟและทรู ได้เข้าเป็น
สมาชิกเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ขณะทีซ่ พี ี ออลล์
ได้รับเข้าเป็นสมาชิกครั้งแรก ตอกย�้ำเป็น
องค์กรแห่ง การพัฒนาที่ยั่ง ยืนและยึดมั่น
บริหารงานภายใต้หลักบรรษัทภิบาล

เครือซีพีและทรู ร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวพื้นที่
บางกะเจ้า
มูลนิธิชัยพัฒนา  พร้อมด้วยองค์กรภาคี
เครือข่ายภาครัฐและเอกชนกว่า  35 องค์กร
ผนึกก�ำลัง 6 ชุมชนคุ้งบางกะเจ้า  ประกาศ
เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ OUR KHUNG
BANG KACHAO ก�ำหนดเป้าหมายชัด ยกระดับ
คุ ณ ภาพชี วิ ต คนในชุ ม ชนและสิ่ ง แวดล้ อ ม
ให้ดีขึ้นและเติบโตเพิ่มขึ้น 20% ใน 5 ปี เน้น
ความร่วมมือแบบสานพลังเพื่อสังคม มุ่งเน้น
งานพั ฒ นา  6 ด้ า น ทั้งพัฒ นาพื้นที่สีเขีย ว

จัดการน�ำ้ และการกัดเซาะริมตลิง่ จัดการขยะ
ส่งเสริมอาชีพ ท่องเที่ยว และพัฒนาเยาวชน
และการศึกษา  ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ
ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา  เป็น
ประธานในการเปิดตัวโครงการ OUR KHUNG
BANG KACHAO พร้ อ มผู ้ บ ริ ห ารองค์ ก ร
ทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้แทนภาคีเครือข่าย
ชุมชนชาวบางกะเจ้า  ณ สวนสุขภาพลัดโพธิ์
ถ.เพชรหึงษ์ ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทร
ปราการ เมือ่ เร็วๆ นี้ โดยมีเครือเจริญโภคภัณฑ์
และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

ร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวให้งดงามอย่างยั่งยืนแก่
พื้นที่บางกะเจ้าด้วยการช่วยปลูกต้นไม้บน
พืน้ ทีก่ ว่า 20 ไร่ และน�ำจุดแข็งขององค์กรด้าน
ต่างๆ มาร่วมสนับสนุน เช่น ความรู้ด้านการ
จัดการขยะ การเกษตร การส่งเสริมอาชีพ
สนับสนุนช่องทางการตลาดส�ำหรับผลผลิต
ของชุมชน เป็นต้น ขณะที่ทรูได้ส่งเสริมด้าน
การจัดการน�้ำและการกัดเซาะริมตลิ่ง โดยได้
น�ำกล้อง True IOT 4G CCTV Gen 2 มา
สนั บ สนุ น การท� ำ งานของมู ล นิ ธิ อุ ท กพั ฒ น์
ที่รับผิดชอบด้านการจัดการน�้ำ
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ตลอด 96 ปี ของเครือเจริญโภคภัณฑ์นั้น
ได้ยึดถือปรัชญา ‘3 ประโยชน์’ เป็นหลัก กล่าวคือ
‘ประโยชน์ต่อประเทศชาติ’
‘ประโยชน์ต่อประชาชน’
และ ‘ประโยชน์ต่อองค์กร’
ซึ่งถือเป็นการพัฒนาและหล่อหลอมขึ้นมาจากรากฐาน
ของความเชื่อและเห็นคุณค่าของ ‘ความกตัญญู’

ศุภชัย เจียรวนนท์

ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์
และประธานคณะกรรมการบริหาร

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

