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‘เนสท์เล่’ เดนิหน้ายํา้แนวคดิ “การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม” (CSV)  

 เน้น 3 ด้านหลัก “โภชนาการ นํา้ และพฒันาชุมชน”  

กรุงเทพฯ (15 มิ.ย. 54) – เม่ือเร็วๆ นี ้
บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จาํกัด ผู้ผลติ
และจําหน่ายผลติภณัฑ์อาหารและ
เคร่ืองด่ืมชัน้นําของไทยและของโลก จดั
งานแถลงขา่ว “นโยบายการสร้างคณุคา่
ร่วมกบัสงัคม” (Creating Shared Value 
หรือ CSV) เพ่ือประกาศแนวทางของ
เนสท์เลใ่นการดําเนินธุรกิจโดยเน้นความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมผนวกรวมกบักลยทุธ์
ขององค์กร โดยมี คณุนภดล ศิวะบตุร 

ผูอํ้านวยการบริหาร ฝ่ายองค์กรสมัพนัธ์ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จํากดั และกํานนัชชัวาลย์ มานสัสา ประธาน
ชมรมกํานนัผูใ้หญ่บา้น อ. ดอกคําใต ้    จ. พะเยา เป็นผู้แถลงรายละเอียด ณ เดอะ เทรเชอร่ี เกษรพลาซา่  
 
คณุนภดล ศวิะบตุร ผู้ อํานวยการบริหาร ฝ่ายองค์กรสมัพนัธ์ บริษัท เนสท์เล ่(ไทย) จํากดั กลา่ววา่ “การสร้าง
คณุคา่ร่วมกบัสงัคม (CSV) คือหวัใจหลกัในการดําเนินธรุกิจของเนสท์เล ่ถือเป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการ
ทางธุรกิจท่ีต้องทําอยา่งตอ่เน่ือง มีความชดัเจน และเป็นแผนระยะยาว เรามุง่เน้นในการสร้างคณุคา่ร่วมกบั
สงัคมใน 3 เร่ืองหลกั คือ การพฒันาด้านโภชนาการเพ่ือผู้บริโภค การบริหารจดัการทรัพยากรนํา้ และการ-
พฒันาชมุชน ซึง่ล้วนแตเ่ป็นเร่ืองท่ีมีความสําคญัยิ่งตอ่ผู้คนในท้องถ่ินท่ีเราเข้าไปดําเนินธุรกิจ การสร้างคณุคา่
ร่วมกบัสงัคมในมมุมองของเนสท์เลไ่มไ่ด้แสดงออกด้วยการให้เงินบริจาคแตอ่ยา่งใด หากแตเ่ป็นการยกระดบั
การดําเนินธุรกิจขององค์กรเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทกุฝ่ายท่ีมีสว่นเก่ียวข้องในธุรกิจให้ดีขึน้ไปพร้อมๆ กนั” 
 
กํานนัชชัวาลย์ มานสัสา ประธานชมรมกํานนัผู้ใหญ่บ้าน อ. ดอกคําใต้ จ. พะเยา กลา่วถงึความรู้สกึตอ่
กิจกรรม “คาราวานเปิดรับความสขุสูส่ขุภาพดี” หนึง่ในกิจกรรมไฮไลท์ในการสร้างคณุคา่ร่วมกบัสงัคมของ
เนสท์เล ่ท่ีตวัเขาได้มีสว่นร่วมในการดําเนินการวา่ “เนสท์เลรู้่ถึงความต้องการของชมุชน และได้เข้ามาร่วมใน
การพฒันาชมุชน ด้วยการให้ความรู้ด้านโภชนาการ และการดแูลสขุภาพสําหรับสมาชิกทกุคนในครัวเรือน 
อาทิ ตรวจวดัระดบันํา้ตาล ในเลือดสําหรับผู้สงูอาย ุกิจกรรมเวิร์คชอปทําอาหารท่ีถกูหลกัอนามยัสําหรับคณุ
แมบ้่าน การออกกําลงักายอยา่งถกูวิธีสําหรับคนในทกุวยั และกิจกรรมกีฬากลางแจ้งสําหรับเดก็ๆ ฯลฯ โดยท่ี
ชาวบ้านจะนําความรู้ท่ีได้รับไปปฏิบตัติอ่ท่ีบ้านของตวัเอง จงึสง่ผลให้มีประสทิธิภาพในระยะยาว และเป็น
การช่วยแบง่เบาภาระด้านการดแูลสขุภาพของคนในชมุชนของทางภาครัฐอีกด้วย”    
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สําหรับการดําเนินกิจกรรมในประเทศไทยท่ีสอดประสานกบัการสร้างคณุคา่ร่วมกบัสงัคม เพ่ือสง่เสริม       
การพฒันาชมุชน และคณุภาพชีวิตของคนในชมุชน มีดงันี ้ 
 
1. กิจกรรม “คาราวานเปิดรับความสุขสู่สุขภาพด”ี หนึง่ในกิจกรรมไฮไลท์ในการสร้างคณุคา่ร่วมกบั

สงัคมของเนสท์เล ่ซึง่เร่ิมขึน้ตัง้แตปี่ 2552 มุง่ให้ความรู้ทางโภชนาการ และสง่เสริมการมีสขุภาพดี      
เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตของคนในชมุชน โดยในปี 2553 กิจกรรมนีเ้ข้าถึงคนไทยในพืน้ท่ีหา่งไกลกวา่ 
300,000 คน ใน 120 อําเภอ 

 
2. กิจกรรม “เดก็ไทยสุขภาพด”ี เนสท์เล ่ร่วมกบั กระทรวงสาธารณสขุ และกระทรวงศกึษาธิการตัง้แต ่   

ปี 2547 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเผยแพร่ให้ความรู้ ความเข้าใจเร่ืองอาหาร โภชนาการ และการออกกําลงั-
กาย รวมทัง้ปลกูฝังพฤตกิรรมการบริโภคให้ถกูหลกัโภชนาการ ตลอด 6 ปี เนสท์เลไ่ด้จดักิจกรรมให้
ความรู้แก่โรงเรียนกวา่ 12,000 แห่งทัว่ประเทศ  

 
3. การพัฒนากาแฟคุณภาพเพื่อเกษตกรและผู้บริโภค เนสท์เลไ่ด้จดัตัง้แปลงทดสอบและสาธิตกาแฟ        

โรบสัต้าในจงัหวดัชมุพร ศนูย์รับซือ้กาแฟโดยตรงจากเกษตรกร รวมไปถึงการริเร่ิมการผลติพนัธุ์ต้นกล้า
กาแฟโรบสัต้าพนัธุ์ดี ซึง่ได้กระจายสูเ่กษตรกรชาวสวนกาแฟแล้วกวา่ 1.6 ล้านต้น นบัตัง้แตปี่ 2549    
เป็นต้นมา เพ่ือให้เกษตรกรสามารถดํารงอาชีพปลกูกาแฟได้อยา่งยัง่ยืน  

 

4. การสนับสนุนการผลิตนํา้นมดบิคุณภาพด ีเนสท์เลใ่ห้การสนบัสนนุและจดัฝึกอบรมให้กบัเกษตรกร        
ผู้ เลีย้งโคนม ผา่นทางสหกรณ์โคนม 4 แหง่ โดยนกัวิชาการด้านโคนม (Dairy Specialist) ของเนสท์เล ่         
ซึง่เร่ิมต้นมาตัง้แตปี่ 2531 จนถงึปัจจบุนั มีการจดัฝึกอบรมครอบคลมุเกษตรกรแล้วมากกวา่ 1,000 คน 

 
5. เนสกาแฟ นักชงมืออาชีพ (Nescafe Street Barista) เร่ิมขึน้เม่ือปี 2549 จดัทําขึน้จากแนวคดิของ  

การสร้างผู้ประกอบการอิสระ จนถึงสิน้ปี 2553 มีผู้ เข้าร่วมเป็นนกัชงมืออาชีพแล้วกวา่ 3,500 คน  
 
6. “แค่ 5,999 บาท ก็เป็นเจ้าของร้านไอศกรีมเนสท์เล่ได้” หนึง่ในกิจกรรมการสร้างอาชีพท่ีสามารถ

สร้างรายได้อยา่งตอ่เน่ือง เพียงลงทนุด้วยจํานวนเงินท่ีไมส่งูมาก โครงการนีเ้ร่ิมต้นขึน้ในปี 2553 จนถงึ
ปัจจบุนั มีผู้ เข้าร่วม กิจกรรมทัง้หมด 2,200 คน  

 
นอกจากนีเ้นสท์เลมี่นโยบายเข้มงวดด้านการบริหารจดัการทรัพยากรนํา้อยา่งรู้คณุคา่ โดยทกุโรงงานของ
เนสท์เลใ่นประเทศไทยมีเป้าหมายในการลดการใช้ทรัพยากรนํา้ในขบวนการผลติให้ได้มากท่ีสดุโดยมี
กระบวนการดงันี ้คือ ลดการใช้ (Reduce) การนํานํา้กลบัมาใช้ซํา้ (Reuse) และการนํานํา้มาใช้ใหมห่ลงั    
การบําบดัแล้ว (Recycle) ทัง้นี ้โรงงานผลติกาแฟผงสําเร็จรูป จงัหวดัฉะเชิงเทราได้รับการรับรองจาก
อตุสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ในพ.ศ. 2552 วา่มีนํา้เสียออกจากโรงงานเป็นศนูย์ (Zero Waste Water) 
สว่นโรงงานอ่ืนๆ อีก 6 แห่งก็สามารถลดการใช้นํา้ลงไปได้เฉล่ียปีละ 5 %  
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แนวคดิการสร้างคุณค่าร่วมกับ
สังคม หรือ Creating Shared Value 
(CSV) เป็นหลกัปฏิบตัใินการดําเนิน
ธุรกิจท่ีฝังลกึอยูใ่นดีเอ็นเอของเนสท์เล ่
นบัตัง้แตเ่ร่ิมก่อตัง้บริษัทในปี พ.ศ. 
2409 ตอ่มาในปี พ.ศ. 2548       ศ. 
ไมเคลิ อี. พอร์ตเตอร์ กรููช่ือดงั
ทางด้านบริหารจดัการ จาก
มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด ได้เป็นผู้ นิยาม
ช่ือ   ของแนวคดิดงักลา่วของเนสท์เล ่
โดยนําทฤษฎีมาจบัคูก่บัสิง่ท่ีองค์กรเนสท์เลไ่ด้ดําเนินมาหลายสบิปีในการทําธุรกิจ เพ่ือสะท้อนให้เห็นวา่ การ
สร้างคณุคา่ร่วมกบัสงัคม (CSV) ของเนสท์เลน่ัน้เป็นแนวทางท่ีนําไปสูก่ารเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนั
ขององค์กร และในขณะเดียวกนัก็เสริมสร้างศกัยภาพ และการเตบิโตทางสงัคมของชมุชนโดยรอบ ซึง่สร้าง
คณุคา่และก่อให้เกิดประโยชน์กบัทัง้สองฝ่าย คือ องค์กรและสงัคมท่ีดีขึน้ไปพร้อมๆ กนั 
 


