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	 แต่ในทางปฏิบัติ	 มีเพียงไม่กี่องค์กรที่
สามารถสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมแบบ
ยั่งยืนให้เกิดขึ้นได้หนึ่งในนั้นคือ	กลุ่มบริษัท 
เอจีซี (AGC Group) ประเทศไทย	ซึ่งเป็น
บริษัทในเครือบริษัท	 อาซาฮีกลาส	 จ�ากัด	
ประเทศญีปุ่น่	ประกอบด้วยบรษิทั กระจกไทย 
อาซาฮี จ�ากัด (มหาชน) บริษัท ไทยอาซาฮี 
เคมีภัณฑ์ จ�ากัด บริษัท เอจีซี เทคโนโลยี 
โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด และ บริษัท 
เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด  

 หลำยปีมำนี้ ค�ำว่ำซีเอสอำร์ (CSR : Corporate Social Responsibility ) เป็นค�ำที่ 
คุ้นหูเรำมำกขึ้น เรำต่ำงรับรู ้ว่ำ ซีเอสอำร์ หมำยถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ 
ส่ิงแวดล้อมขององค์กร เป็นกำรด�ำเนนิกจิกำรภำยใต้หลกัจรยิธรรมและกำรจดักำรท่ีด ีโดย
รบัผดิชอบสงัคมและสิง่เเวดล้อมทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กร อันน�ำไปสู่กำรพฒันำท่ียัง่ยนื

กลุม่บรษิทัเอจซี ี(AGC Group) ประเทศไทย
ร่วมพฒันำบ้ำนเกดิ ...จติอำสำเพือ่สงัคมไทยเป็นสุขอย่ำงยัง่ยนื

ที่สร ้างการท�างานด้านจิตอาสาได้อย่าง 
ต่อเนื่องและติดตามผลอย่างแท้จริงผ่าน 
โครงการฑูตความดี	เอจีซี	(AGC)
 
ทูตควำมดี AGC เดินตำมรอยเท้ำพ่อ
	 “เราไม่ควรให้ปลาแก่เขา	 แต่ควรจะ
ให้เบ็ดตกปลาและสอนให้รู ้จักวิธีตกปลา 
จะดีกว่า”	
	 พระราชด�ารัสของในหลวงรัชกาลที่	 9	
สะท้อนให้เห็นว่า	หากเราน�าสิ่งของไปให้เขา	
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เขาก็จะได้เพียงสิ่งของ	 เมื่อใช้แล้วก็หมดไป	
แต่ถ้าเราสอนอาชพีให้กบัพวกเขา	เขากจ็ะน�า 
ความรู้น้ันไปพึ่งพาตัวเองได้	 แล้วยังน�าไป 
ถ่ายทอดต่อๆ	 กัน	 ท�าให้พวกเขาเหล่านั้น
พึ่งพาตนเองได้
	 ด้วยเห็นความส�าคัญในแง่นี้	ท�าให้กลุ่ม
บริษัทเอจีซี	 (AGC	 Group)	 ประเทศไทย	 
จัดท�าโครงการ	 AGC	 พัฒนาบ้านเกิดอย่าง 
ต่อเนือ่ง	สูปี่ที	่7	ด้วยการฝึกฝนเดก็ๆ	ในชนบทให้	 

ทัง้ระดบัผูบ้รหิาร	พนกังาน	โดยมกีารเชือ่มต่อ
กบัเครอืข่ายนอกบรษิทั	เพือ่ท�าให้โครงการที่
ตั้งไว้ประสบความส�าเร็จ	
 “ซีเอสอาร์ในวันนี้ เราเห็นแล้วว่า
ไม่ใช่เรื่องของการให้วัตถุ สร้างอาคาร มอบ
อปุกรณ์การเรยีน แต่คอืการช่วยกนัพฒันาไป
จนสดุทางเพือ่ให้คนหรอืองค์กรนัน้ช่วยเหลอื
ตัวเองได้ แล้วกลับมาช่วยเหลือสังคมต่อไป 
เรามองถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งต่อกันไปรุ่น

“เรียนเพื่อรู้	 ท�าด้วยรัก	 ฝึกฝน	 ปฏิบัติและ 
ต่อยอด”	 ใน	 3	 โครงการ	 เพื่อน�าไปพัฒนา
บ้านเกิดของพวกเขาต่อไป	 คือ	 โครงการ
ศิลปะพัฒนาบ้านเกิด โครงการแพทย์ 
แผนไทยพฒันาบ้านเกิด และโครงการดนตรี
เพื่อการพัฒนา 
 คุณจูน กังวานนวกุล	 ผู้จัดการฝ่าย	
CSR	 ของบริษัท	 กระจกไทยอาซาฮี	 จ�ากัด	
(มหาชน)	 เล่าว่า	 การจะน�าพาองค์กรไปสู่
ความส�าเรจ็	แน่นอนทีส่ดุว่าคนในองค์กรต้อง
มีคุณธรรม	 คุณธรรมจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการ
ตระหนักในคุณค่าของการท�าความดี	 เห็นว่า 
การท�าความดีจะท�าให้เกิดความสุขขึ้นใน
สังคม	ด้วยเหตุนี้การท�า	ซีเอสอาร์ของที่นี่จึง
เกดิขึน้ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของบคุลากร

ต่อรุ่น เราจึงต้องท�างานด้วยใจ ยิ่งได้ไปเห็น
ความล�าบากของคนอื่น ความเสียสละของ
คุณครูในพื้นท่ี เราเลยยิ่งต้องท�าโครงการ
ต่างๆ โดยคิดถึงความต่อเนื่องและผลที่จะได้
รับจริงๆ”

3 โครงกำรเพื่อเด็กไทย 
	 จากสภาพความเป็นจริงของสังคมไทย	
พบว่าเด็กในชนบทไทยมักขาดโอกาสทั้งใน
เรื่องการศึกษา	 การเรียนรู ้นอกห้องเรียน	
การฝึกอาชีพ	 ด้วยเห็นความส�าคัญของการ
พัฒนาคนรุ่นใหม่ในการพัฒนาชาติ	 พัฒนา
สังคม	บริษัทฯจึงเชื่อมต่อกับคุณครูในชนบท	
เพือ่ค้นหาความต้องการทีแ่ท้จรงิ	จนได้พบว่า
เดก็ไทยมคีวามสามารถทางศลิปะ	หากมกีาร
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ส่งเสรมิจะช่วยให้เขาสามารถฝึกฝนตนเองจน
สร้างรายได้มาเลีย้งครอบครวัอกีด้วย	โดยทาง 
บริษัทฯ	 เข้าไปท�าโครงการใน	 3	 โรงเรียน
หลักๆ	 คือ	 ที่โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค	์
จังหวัดชลบุรี	โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม	และ
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย	จังหวัดกาญจนบุรี
	 แรกที เดียวโครงการนี้มีอุปสรรค	
เนื่องจากพ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งมีฐานะยากจน
อยากให้ลูกลาออกมาช่วยท�างานเพื่อหาเงิน
เลี้ยงครอบครัว	 จนเมื่อทางโครงการและ
คุณครูท�างานร ่วมกันอย ่างแข็งขัน	 จน 
ผู้ปกครองเห็นว่าการเรียนรู้ของเด็กๆ	 จะน�า
ไปสู่การมีอาชีพ	 สามารถมีรายได้ในอนาคต
จึงยอมให้เด็กๆ	มาเรียน	
 “คุณครูต้องทุ่มเทมาก โครงการน้ีจึง
เกิดได้ บางครั้งครูก็ช่วยเหลือเด็กๆจนแทบ
ไม่มกีนิ อย่างทีบ้่านห้วยมาลยั ครโูอ๋-อรพนิทร์  
ห้วยหงษ์ทอง เสียสละมากๆ เพราะเด็กๆ ที่
บ้านห้วยมาลัยมีฐานะยากจน เป็นกะเหรี่ยง
อยูช่ายขอบ นามสกลุกไ็ม่ม ีเราจงึคดิว่าถ้าจะ
ช่วยเขากต้็องช่วยให้เขามรีายได้ พึง่พาตนเอง
ได้ก่อน แรกๆ เราก็ท�าความรู้จักกับเด็กๆ พา

พวกเขาไปเทีย่วทะเล ครัง้นัน้เราได้เหน็แววตา 
ของเดก็ๆ มคีวามสขุมาก นีจ่งึเป็นแรงบนัดาล
ใจส�าคัญ ที่ท�าให้เราอยากช่วยเหลือให้เขา
สามารถพึ่งพาตนเองได้” 
 โครงการศิลปะพัฒนาบ้านเกิดจัด
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่	 7	 แล้ว	 
ส่งผลให้เด็กๆ	 ในระดับประถม	 มัธยมศึกษา
และมหาวิทยาลัย	 จากพื้นท่ีชนบทห่างไกล	
และชาติพันธุ์ต่างๆ	 ประมาณ	 50	 คน	 ได้มี
โอกาส	มีอาชีพ	สามารถสร้างรายได้	เป็นทุน
ศึกษาเล่าเรียน	ท�าให้ตนเองและครอบครัวมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	
	 ในกระบวนการท�างาน	กลุม่บรษิทัเอจซีี	 
(AGC	Group)	ประเทศไทย	ได้ร่วมมอืกบัภาคี
เครือข่าย	 สนับสนุนอุปกรณ์ในการวาดภาพ	 
จัดหาศิลปินไปฝึกสอน	 พาไปดูงานและ
นิทรรศการศิลปะเพื่อเปิดโลกทัศน์	 พร้อม
ทั้งจัดหาช่องทางและส่งเสริมการจ�าหน่าย
ผลงานของเด็กๆ	 และด ้วยความมานะ
ฝึกฝนวาดภาพของเด็กๆ	 ท�าให้พวกเขาส่ง 
ผลงานเข้าร่วมประกวดต่างๆ	จนได้รบัรางวลั
มากมาย	เด็กๆ	เหล่านี้ปูทางก้าวไปสู่การเป็น
ศิลปินด้วยน�้าพักน�้าแรงของตนเอง	หลายคน
ฝันที่จะได้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษา	 ใน
มหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียง	 บางคนก็ต้องการ
เป็นครูสอนศิลปะ	 และสิ่งที่ส�าคัญที่สุด	 คือ	
พวกเขาไม่ได้ช่วยเหลือเพียงตัวของเขาเอง	
แต่เขายังได้น�าทักษะเหล่านั้น	 กลับไปสอน
เขียนภาพให้กับรุ ่นน้องและเด็กนักเรียนที่
บ้านเกิดอีกด้วย	
	 อีกหนึ่งโครงการคือโครงการแพทย์
แผนไทยพัฒนาบ้านเกิด	ซึ่งแบ่งออกเป็น	2	
โครงการย่อย	คอื	โครงการนวดแผนไทย	และ
โครงการสวนสมุนไพร	
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	 นับเป็นเวลา	 4	 ปีแล้วที่โครงการนวด
แผนไทยเกิดขึ้น	ซึ่งท�าให้เห็นพัฒนาการของ
เด็กๆ	 ในโครงการเป็นอย่างดี	 จากแรกๆ	 ที่
นวดไม่เป็น	นวดยงัไม่ได้น�้าหนกั	วนันีพ้วกเขา
สามารถกลายเป็นหมอนวดมอือาชพี	ด้วยการ
ฝึกฝนและเพิม่พนูความรู	้โดยแพทย์ผูช้�านาญ
จากโรงพยาบาลวิชัยยุทธ	ท�าให้สามารถนวด
บ�าบัดอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นได้	ท�าให้เด็กๆ	
ได้ทั้งทักษะการนวด	 อาชีพเสริมเพิ่มรายได้
และอนุรักษ์ภมูปัิญญาไทย	โดยเมือ่มงีานหรอื
กจิกรรมต่างๆ	กลุม่เด็กๆ	นวดแผนไทยกจ็ะไป
ออกร้านให้บรกิาร	ท�าให้เป็นทีรู่จ้กัของสงัคม
ในวงกว้าง	
	 ส่วนโครงการสวนสมุนไพร	 ด�าเนิน
การมา	 3	 ปีแล้ว	 โดยได้รับเกียรติ	 จาก	 
รศ.พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา	 ในการออกแบบ
และควบคุมการด�าเนินงาน	 ให้โรงเรียนใน
โครงการจดัพืน้ทีเ่ป็นสวนสมนุไพรแห่งความรู้	
เพื่อให้ผู้ที่พบเห็นทราบถึงคุณค่า	ได้รับความ
รู้และกระตุ้นความสนใจ	 นอกจากน้ี	 ยังได้
จัดให้เด็กๆ	 ไปเรียนรู้ดูงานที่สวนสมุนไพร
ของปราชญ์ชาวบ้าน	 เช่น	 มหาลัยบ้านนอก	
แหล่งเรียนรู้นอกต�าราที่บ้านจ�ารุง	 จังหวัด
ระยอง	 เพื่อน�ามาต่อยอดกิจกรรมที่โรงเรียน
ของตนเอง	
	 ส่วนโครงการที่	 3	 คือโครงการดนตรี
เพ่ือการพัฒนา	 กลุ ่มนักเรียนที่ เข ้าร ่วม
โครงการนี้เป็นนักเรียนที่มีใจรักดนตรี	 ทาง
กลุ่มบริษัทเอจีซี	(AGC	Group)	ประเทศไทย	
จงึส่งเสรมิให้พวกเขามทีกัษะทางดนตรอีย่าง
มอือาชพี	โดยจดัหาครผููเ้ชีย่วชาญ	และเครือ่ง
ดนตรี	 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมนี้	 พัฒนาการ
ของเด็กๆ	ในโครงการเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ	จาก
เดก็บางคนทีไ่ม่มพีืน้ฐาน	ได้รบัการฝึกฝนและ

พัฒนาจนสามารถเข้าร่วมประกวดดนตรี	จน
ได้รบัรางวลัเหรยีญทองในงานศลิปหตัถกรรม
นักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ
	 จากการท�าโครงการท�าให้กลุ่มบริษัท 
เอจีซี	(AGC	Group)	ประเทศไทย	เล็งเห็นว่า 
การพัฒนาโครงการนี้ให ้เกิดความยั่งยืน 
ควรใช้ฐานความคิด	3	อย่างคือ	หนึ่ง สร้าง
ความฝัน	 ท�าให้พวกเขามีความฝันอันเต็ม
เปี ่ยมจนเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะเล่น	
แสดง	และฝึกฝนจนเก่ง	สอง เปิดโอกาสให้
เข้าร่วม	เช่น	การรบัสมคัรเดก็ใหม่ในโครงการ
ผ่านการออดิชั่น	มาเป็นตัวกระตุ้น	และสาม 
พฒันาองค์รวมสูม่อือาชพี	ฝึกฝนให้เกดิการ
พัฒนาฝีมือขึ้นไปเรื่อยๆ	 อย่างไม่มีที่สิ้นสุด	
ด้วยการฝึกให้มีวินัยจากการฝึกซ้อม	 เพื่อไป
ถึงเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้
	 ทั้ งหมดนี้คือสิ่ งที่ เกิดขึ้นมาอย ่าง 
ต่อเนื่อง	และส่งผลดีต่อสังคมตามมา	เพราะ
เมื่อเด็กๆ	 เหล่านี้เติบโต	 พวกเขาก็จะเรียนรู้
เรือ่งการให้	ทัง้กบัคนใกล้ตวัและคนในชมุชนที ่
พวกเขาอยู่ต่อไป	 นับได้ว่า	 นี่คือความส�าเร็จ
ก้าวหนึง่ของการท�า	ซเีอสอาร์ของกลุม่บรษิทั
เอจีซี	(AGC	Group)	ประเทศไทย	ที่สะท้อน
ให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป




