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ในป จจุบัน “การดํา เนินธุรกิจ อยางมีค วามรับผิดชอบตอสังคม (Corporate social responsibility: CSR)”
เปนประเด็นถูกกลาวถึงในวงวิ ชาการ ผูประกอบการ และผูดําเนิน นโยบายอยางกวา งขวาง และมีคํ าจํ ากั ดความ
คอนขางหลากหลาย เชน1
“การปฏิบัติตามคํามั่นสัญญาอยางตอเนื่องของบริษัทในการดําเนิน ธุรกิจโดยใชพื้นฐานของจริย ธรรมเข า
มาเปนเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิ จควบคูไ ปพรอมๆ กับการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต ในการทํางานและคุณ ภาพ
ชุมชนทองถิ่น รวมถึงสภาพสังคมโดยรวม”
The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)
“แนวคิด ที่บริษัทผสานความหวงใยต อสัง คมและสิ่ง แวดลอมไว ในกระบวนการดํา เนินธุรกิจ และการมี
ปฏิสัมพันธกับผูมีสวนไดเสียภายใตพื้นฐานการกระทําโดยความสมัครใจ”
The European Commission
“การดําเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองคกรที่คํ านึ งถึงผลกระทบตอสังคม ทั้งในระดั บใกล (ผูมีสวน
เกี่ยวของโดยตรงกับองคกร เชน ลูกคา คูคา ครอบครัว พนักงาน ชุมชนทองถิ่นที่องคกรตั้งอยู) และระดับไกล (ผู มี
สวนเกี่ยวของกั บองค กรทางออม เชน คูแ ขง ขัน ทางธุรกิจ ประชาชนโดยทั่วไป) ดว ยการใชทรัพยากรที่มีอยูใ น
องคกรหรือทรัพยากรจากภายนอกองคกร ในอันที่จะทําใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางเปนปกติสุข”
สถาบันไทยพัฒน
จะเห็นไดวาคําจํากัดความของ CSR คอนขางครอบคลุมและกวางขวาง ดังนั้นเพื่อใหกรอบในการวิเคราะห
ชัดเจนและงายขึ้น บทความนี้จึงเนนเฉพาะ CSR ทางดานสิ่งแวดลอม เนื่องจากผูเขียนเชื่อวาสิ่งแวดลอมเปนหัวใจ
สําคัญ ของ CSR ดา นเหมืองแร ดั งนั้ น CSR ของบทความนี้จ ะมีความหมายแคบกวา CSR ทั่วไป นั่น คือ “การที่
ผูประกอบการเหมืองแรสมัครใจที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดลอมมากกวาเกณฑที่กฎหมายหรือกฎระเบียบกําหนด” หรือ
มี “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม”
กรมอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื อ งแร (กพร.) ในฐานะหน ว ยงานหลั ก ด า นการกํ า กั บ ดู แ ล
อุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมเหมืองแรจึง ใหค วามสํา คัญ กับ CSR คอนขางมาก ซึ่งเห็นได จากหนึ่งใน
ประเด็ นยุ ทธศาสตร ข อง กพร. คื อ การกํากั บดู แลการประกอบการใหเปน มิตรต อสังคมและสิ่งแวดลอม และมี
แผนงานที่จ ะสงเสริ มการทํา CSR ของผูประกอบการเหมืองแร ดั งนั้ น บทความนี้ จึ งมีวั ต ถุป ระสงค ที่จ ะใช
แบบจําลองทางเศรษฐศาสตรอยางงายมาอธิบายพฤติกรรมของผูประกอบการเหมืองแรในการเลือกที่จ ะทําหรือไม
ทํา CSR เพื่อนําไปสูขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับแนวทางในการสงเสริมการทํา CSR ของ กพร.
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(1)

เรื่อง CSR เริ่มเปนที่สนใจของนักเศรษฐศาสตรมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งภายหลังจาก Milton Friedman
นักเศรษฐศาสตรชื่อดังเขียนบทความเรื่อง “ความรับผิดชอบตอสังคมเปนการทําเพื่อแสวงหากําไรของธุรกิจ” ใน
นิต ยสาร The New York Times Magazine ป ค.ศ. 1970 ซึ่ง เป นการแสดงความเห็ นที่ สอดคลอ งกั นกับนั ก
เศรษฐศาสตร สวนใหญที่ไมเชื่อวาผูประกอบการที่ทํา CSR เปนคนดี หรือตองการตอบแทนสังคมอยางแทจ ริ ง
(เชนเดียวกันกับที่ไมเชื่อวาคนรวยแลวจะไมโกงกิน)
หนึ่งในขอสมมุติที่สําคัญของทฤษฎีเศรษฐศาสตรซึ่งเชื่อวา สามารถอธิบายพฤติก รรมของผูประกอบการ
สวนใหญไดคือ ผูประกอบการมีเปาหมายที่จะแสวงหากําไรสูงสุด (Profit maximization) ดังนั้น ผูประกอบการจะ
ทํา CSR ก็ตอเมื่อกําไรหรือผลตอบแทนจากการทํา CSR (  CSR ) มากกวา กําไรจากการไมทํา CSR (  NCSR ) หรือ
กลาวไดวาผูประกอบการจะทํา CSR ก็ตอเมื่อ  CSR  PCSR  CCSR    NCSR  PNCSR  C NCSR  2
การทํา CSR เปรียบเหมือนการผลิต สินคา คุณ ภาพดี ดั งนั้ นโดยทั่ว ไปแลว ตน ทุน ในการทํา CSR ยอมสูง
กวาการไมทํา CSR และผูประกอบการจะทํา CSR หากราคาสินคาที่มีการทํา CSR ขายไดสูงกวาสินคาที่ไมทาํ CSR
เชน ผูประกอบการอาจจะปลูกผัก ปลอดสารพิษ หรือเนื้อสุก รอนามัยหากราคาสินคา เหลานี้สูงมากพอ อยางไรก็
ตาม ใจความสําคัญของบทความนี้คือ สินคาแรมีความแตกตางจากสินคาเหลานั้น เนื่องจากการทําหรือไมทํา CSR
จะไมสงผลกระทบตอคุณภาพของแร กลาวคือ แรจ ากผูประกอบการที่ทํา CSR กับแรจ ากผูประกอบการที่ไมทํา
CSR มี คุ ณ ภาพไม แ ตกต า งกั น ดั ง นั้ น ผู บ ริ โ ภคโดยทั่ ว ไปจึ ง เสนอซื้ อ แร ณ ระดั บ ราคาที่ เ ท า กั น
( PCSR  PNCSR  P )3
จากใจความสํา คัญ ดัง กลาวทํ าใหสามารถอธิบายพฤติก รรมของผูประกอบการเหมืองแรใ นการเลือกทํา
หรือไมทํา CSR พรอมทั้งเงื่อนไขที่จําเปนในการที่ผูประกอบการจะทํา CSR ใน 3 กรณีที่แตกตางกัน ดังนี้
กรณีที่ 1 ตนทุนจากการทํา CSR สูงกวาการไมทํา CSR ( CCSR > C NCSR )
กรณีแรกนี้เปนกรณี ทั่ว ไปที่ตนทุนในการทํา CSR สูงกวา การไมทํา CSR ( CCSR > C NCSR ) เนื่องจากการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมมากกวาเกณฑ มาตรฐานตามกฎระเบียบทําใหผูประกอบการอาจจะต องซื้อเครื่องจั กรและ
อุ ป กรณ ร วมทั้ ง เทคโนโลยี ซึ่ ง มี ค า ใช จ า ยสู ง กว า การดู แ ลรั ก ษาสิ่ ง แวดล อ มตามมาตรฐานที่ กํ า หนด หาก
ผูประกอบการเหมืองแรจะทํา CSR อาจตองเปลี่ยนเครื่องจั กรใหมหรือใชเทคโนโลยีที่สะอาดขึ้น เชน ต องติด ตั้ง
เครื่องดักจับมลพิษกอนปลอยออกจากแหลง อาจตองปรับปรุงระบบบอบําบัดน้ําเสียใหม เปนตน
หากราคาแรของผูประกอบการที่ทํา CSR ไมตา งจากผูประกอบการที่ไมทํา CSR แตตน ทุน ของการทํา
CSR สู ง กว า การไม ทํ า CSR ทํ า ให กํ า ไรหรื อ ผลตอบแทนจากการทํ า CSR ต่ํ า กว า การไม ทํ า CSR
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ในที่นี้สมมุติวาผูบริโภคซื้อสินคาเพียง 1 ชิ้น ดังนั้น ผลตอบแทนหรือ กํา ไรจากการขายสิน คา (  ) มีคาเทา กับ สวนตา งระหวา ง
รายรับหรือราคาขายสินคาตอชิ้น ( P ) กับตนทุนเฉลี่ยของการผลิตสินคาดังกลาว ( C ) หรือ   P  C ซึ่งขอสมมุติดังกลา วนี้
มีเพื่อใหงายแกความเขาใจ โดยไมทําใหสูญเสียความเปนทั่วไปแตอยางใด (Without loss of generality)
3
แนวความคิดในการวิเคราะหในบทความนี้ประยุกตมาแบบจําลองของ Tirole (1988) เรื่องความไมสมมาตรของขอมู ลข าวสารกั บ
คุณภาพของสินคา ซึ่งในแบบจําลองของ Tirole นั้นความไมแตกตางกันของราคาสินคาเกิดจากความไมสมมาตรของขอ มูลขา วสาร
ระหวางผูผลิตกับผูบริโภค

(2)

 CSR  P  CCSR    NCSR  P  C NCSR  ดังนั้น ผูประกอบการที่แสวงหากําไรสูงสุดจึงไมมีแรงจูงใจในการ
ทํา CSR หรือตลาดสินคาดีไมดํารงอยู จึงไมนาแปลกใจแตอยางใดที่พบวาหากปราศจากการแทรกแซงของรัฐแลว
ผูประกอบการเหมืองแรสวนใหญซึ่งเปนผูประกอบการทองถิ่นขนาดกลางและเล็กเลือกที่จะไมทํา CSR
กรณีที่ 2 ตนทุนจากการทํา CSR ต่ํากวาการไมทํา CSR ( CCSR < C NCSR )
กรณีที่ 2 นี้เปนกรณีที่คอนขางพิเศษ เนื่องจากโดยทั่วไปตนทุ นในการทํา CSR ดา นสิ่งแวดลอมมัก จะสูง
กวา ตน ทุน ของการไมทํา CSR แตสําหรั บผูประกอบการเหมืองแรบางรายต นทุ น ในการไม ทํา CSR จะสูงกว า
ผูประกอบการเหมืองแรทั่ว ๆ ไป 4 กลาวคือ ผูประกอบการเหลานี้จ ะมีตน ทุน สูงมากหากไมทํา CSR เชน การมี
ปญหากับชุมชนในทองถิ่นทําใหสูญเสียภาพลักษณที่ใชระยะเวลาสั่งสมมายาวนานทํ าใหตองเสีย คา ใชจ ายในการ
โฆษณาเพื่อสรางภาพลัก ษณใ หมมูลคามหาศาลบางกรณี ก็ไมสามารถกูคืน กลับมาได อาจสูญเสียสวนแบงตลาด
โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแลวที่เน นคาขายกับบริษัทที่ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม อาจไมสามารถเข าไปลงทุน ทํา
ธุร กิจ ในหลายประเทศที่ค อนขา งเข มงวดเรื่ องผลกระทบต อสิ่ งแวดลอ ม และอาจทํ าใหต นทุ นในการได มาซึ่ง
เงินทุนสูงขึ้นเนื่องจากสถาบันการเงินบางแหงพิจารณาสินเชื่อโดยคํานึงถึงนโยบายดานสิ่งแวดลอมของลูกคา ดว ย
เปนตน ดวยเหตุผลที่ก ลาวมาข างตน ทําใหผูประกอบการเหลานี้มี ตน ทุน จากการทํา CSR ต่ํา กวา การไมทํา CSR
(หรื อ CCSR < C NCSR ) ดั ง นั้ น ผูป ระกอบการเหมื องแร เหล านี้ มัก จะเลื อกที่ จ ะทํา CSR เนื่ อ งจากกํ าไรหรื อ
ผลตอบแทนจากการทํา CSR ยอมสูงกวาการไมทํา CSR  CSR  P  CCSR    NCSR  P  C NCSR 
ผูประกอบการที่มีตน ทุนจากการไมทํา CSR สูงกว าการทํา CSR สวนใหญจ ะเปนบริษัทขนาดใหญ มี
ชื่อเสียง มีการคาและการลงทุนระหวางประเทศคอนขางมาก ดั งนั้ น จึง ไมนา แปลกใจอีกเชนกัน ที่ใ นป จจุบันเรา
มักจะพบวาผูประกอบการเหมืองแรที่ทํา CSR ในปจจุบัน จะมีลัก ษณะเชนนี้ ในขณะที่ผูประกอบการขนาดเล็ก ที่
มิไดมีการคาการลงทุนระหวางประเทศมากนักไมคอยจะทํา CSR ซึ่งขอสรุปนี้สอดคลองกับ Walde (1992) ที่พบวา
บริษัทขามชาติขนาดใหญมักจะปฏิบัติตามกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมมากกวาบริษัททองถิ่นขนาดเล็ก
กรณีที่ 3 ตนทุน จากการทํา CSR สูง กว าการไมทํา CSR ( CCSR > C NCSR ) และมีผูบ ริโภคสวนหนึ่ง ที่จะซื้อ แรจาก
ผูประกอบการที่ทํา CSR เทานั้น
ใน 2 กรณีแรกกําหนดใหผูบริโภคทุกคนไมแตกตางกัน แตใ นกรณี ที่ 3 นี้กําหนดใหมีผูบริโ ภคสวนหนึ่ง
จะซื้อแร จ ากผูประกอบการที่ทํา CSR เทานั้ น 5โดยขอเรี ย กผูบริ โ ภคกลุมนี้ ว า CSR Consumer ดั งนั้ น หาก
ผูประกอบการเลือกทํา CSR จะสามารถขายสินคาไดทั้งกลุม CSR Consumer ซึ่งมีสัดสวนเทากับ  และผูบริโ ภค
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ในความเปนจริงนั้น นอกจากความแตกตางของผูประกอบการแลวตนทุนในการทํา CSR อาจแตกต างไปตามเรื่อ งที่ทํา CSR เชน
การทํ า CSR ดา นสิ่งแวดล อมอาจทํา ใหตนทุน สูงขึ้น แต หากทํ า CSR ดา นการประหยั ดพลัง งานอาจสงผลทํ าใหตนทุน การผลิต
ลดลง เปนตน
5
ในความรูสึก ของผู บริ โภคบางคนการทํ า CSR อาจทํา ใหสิ นค าแรข องผู ประกอบการที่ทํ า CRS แตกต างจากสิน คา แร จาก
ผูประกอบการที่ไมทํา CSR ทําใหอรรถประโยชนในการซื้อแรจากผูประกอบการที่ทํา CSR สูงกวาไมทํา CSR ดังนั้น ไมวาการทํ า
CSR จะไมทําใหลักษณะทางกายภาพของสินคาแรเปลี่ยนไปแตทําให “ความรูสึก” ตอสินคาแรเปลี่ยนไปได

(3)

ทั่ว ไปซึ่งมีสัด สวนเทากับ 1   ดั งนั้ น ในกรณี ที่ผูประกอบการเลือกทํา CSR จะมีกํ าไรหรือผลตอบแทน (  )
เ ท า กั บ  CSR   P  CCSR   1   P  CCSR  ห รื อ  CSR  P  CCSR ใ น ท า ง ต ร ง กั น ข า ม ห า ก
ผูประกอบการไมทํา CSR จะสามารถขายได เฉพาะผูบริโภคทั่ วไปเทานั้น ทําใหกํ าไรจากการไมทํา CSR เทากับ
 NCSR  1    P  C NCSR 
ดวยเหตุผลเดียวกับ 2 กรณีแรก นั่นคือผูประกอบการที่แสวงหากําไรสูงสุดจะเลือกทํ า CSR ก็ตอเมื่อกํ าไร
จากการทํา CSR มากกวาการไมทํา CSR หรือ
 CSR   NCSR

(1)

P  C CSR  1   P  C NCSR 

(2)

หรือ
จากสมการที่ (2)
P

CCSR  C NCSR   C NCSR

(3)



จากสมการที่ (2)


C CSR  C NCSR
P  C NCSR

(4)

อสมการที่ (3) และ (4) แสดงใหเ ห็นว าผู ประกอบการที่ แสวงหากํ าไรสูง สุดจะเลือกทํา CSR ก็ตอ เมื่ อ
รายรับหรือราคาสินคา ( P ) สูงพอ และสัดสวนของ CSR Consumer (  ) มีจํ านวนมากพอ นอกจากนี้ เมื่อเที ยบ
กรณีที่ 3 กับกรณีที่ 2 จะเห็นไดวา CSR Consumer ทําใหตลาด CSR (สินคาดี) ดํารงอยู ซึ่งในทางเศรษฐศาสตร ถือ
วากอใหเกิดผลกระทบภายนอกเชิงบวก (Positive externality) ทั้งนี้ หากรัฐไมแทรกแซงการทํางานของกลไกตลาด
ผูบริโ ภคจะเปน CSR Consumer หรือไมขึ้ นอยูกับตน ทุน และผลประโยชน สวนตน มิไดคํานึง วา ได กอใหเกิด
ประโยชน ตอสังคมจากการทําใหตลาด CSR ดํา รงอยู กลาวอีกนัย หนึ่งหากปลอยใหก ลไกตลาดทํางานโดยเสรี
จํา นวนของ CSR Consumer จะต่ํากวา ระดับที่ค วรจะเปน (Socially optimal level) ดัง นั้น ในทางเศรษฐศาสตร
หนวยงานภาครัฐจึงจําเปนจะตองแทรกแซงการทํางานของกลไกตลาดเนื่องจากผลกระทบภายนอกทําใหเกิดความ
ลมเหลวของกลไกตลาด
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอแนวทางในการดําเนินงานหาก กพร. ตองการที่จ ะสงเสริมใหผูประกอบการ
ทํา CSR มีดังตอไปนี้
1.ควรเนนการสงเสริมใหผูประกอบการทํ า CSR ที่เปนประโยชน ตอผูประกอบการโดยตรง เชน การทํา
CSR ด านการประหยัด พลังงานเนื่อ งจากอาจทํา ใหตนทุ นในการทํา CSR ต่ํา กวา การไม ทํา CSR และควรเน น
สงเสริมผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก เพราะผูประกอบการขนาดใหญ ที่มีก ารคา การลงทุน ระหวา ง
ประเทศสวนใหญจะมีแรงจูงใจที่จะทํา CSR อยูแลว (กรณีที่ 2)
(4)

2.ควรทําใหราคาหรือรายรั บจากการทํา CSR เพิ่มขึ้น ( P ) เชน การใหร างวั ลหรื อสิท ธิประโยชน แก
ผูประกอบการที่ทํา CSR เปนตน (กรณีที่ 3 อสมการที่ 3)
3.ควรสงเสริมใหมีสัดสวน CSR Consumer (  ) เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจทําไดโดยการสรางรณรงค สรางจิต สํานึก
หรือทัศนคติที่ดีตอการรักษสิ่งแวดลอม รวมทั้งมาตรการเพื่อชวยใหผูซื้อแรสามารถแยกแยะระหวางผูประกอบการ
ที่ทําหรือไมทํา CSR ได เชน การออกใบรับรอง หรือการติด ฉลากสินคา ใหแกผูประกอบการที่ทํา CSR เปน ตน
(กรณีที่ 3 อสมการที่ 4)
ผูเขียนเชื่อวาหาก กพร. เพียงกําหนดมาตรฐาน CSR โดยสมัครใจสําหรับผูประกอบการเหมืองแร (CSRDPIM) แต ไมมี มาตรการเสริ มดัง กลา วขางต น แล ว ผลสุ ด ทา ยผู ประกอบการสว นใหญที่ ทํา CSR จะยัง คงเปน
ผูประกอบการรายใหญที่มีชื่อเสีย ง และมีก ารคา และการลงทุน ระหวางประเทศคอนขางมาก ซึ่งก็ ได ทํา CSR อยู
แลวแมจะไมมีมาตรฐาน CSR-DPIM
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