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50 ปีควำมดีไม่เสื่อมคลำย 
	 50 	 ป ี ที่ ผ ่ านมา 	 บริ ษั ท ไลอ ้ อน	
(ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 ได้ยึดถือแนวทางใน
การด�าเนินธุรกิจตามปรัชญาของ	 ดร.เทียม	
โชควัฒนา	 ผู้ก่อตั้งและวางรากฐานกิจการ 
ในเครือสหพัฒน์	 คือ	 ความซื่อสัตย์สุจริต	
โปร่งใส	เป็นธรรม	โดยตระหนักถึงผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีทกุกลุม่	ตามค่านยิมหลกัขององค์กร
คอื	“ธรุกจิคูค่ณุธรรม”	โดยบรษัิทได้เข้าร่วม
ลงนามประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการ
ทุจรติ	เพือ่ให้กรรมการ	ผูบ้ริหารและพนักงาน
ทุกคนของบริษัทยึดถือเป็นบรรทัดฐานใน
การท�างาน	 โดยได้ประกาศต่อสาธารณชน

 บริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย) จ�ำกัด เดิมมีชื่อว่ำ บริษัท เดอะ ไลอ้อน แฟทแอนด์
ออย (ประเทศไทย) จ�ำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2510 โดยเป็นกำรร่วมทุนระหว่ำง  
บริษัท สหพัฒนพิบูล จ�ำกัด และบริษัท เดอะ ไลอ้อน แฟทแอนด์ออย จ�ำกัด ประเทศญี่ปุ่น  
เพื่อผลิตผงซักฟอกและแชมพูในประเทศไทยทดแทนกำรน�ำเข้ำจำกประเทศญ่ีปุ่น ปัจจุบัน
บริษัทได้ผลิตเครื่องอุปโภคในครัวเรือนมำกมำยหลำยอย่ำง ทั้งผงซักฟอก ยำสีฟัน น�้ำยำ
ปรับผ้ำนุ่ม ครีมอำบน�้ำ น�้ำยำล้ำงจำน ฯลฯ 

บริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย) จ�ำกัด
อำนุภำพแห่งควำมดีสร้ำงสังคมเป็นสุข

ว่าจะร่วมกันปกป้ององค์กรคนดีให้	 "ปลอด
คอร์รัปชัน"	ไม่สนับสนุน	ไม่ส่งเสริม	ไม่ยินดี	
ในการกระท�าใดๆ	 อันไม่ซื่อสัตย์สุจริต	 ร่วม
สร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ	ให้มีความ
เจริญรุ่งเรือง	มีความสงบสุข
	 โดยเมื่อวันที่	 9	 มิถุนายน	พ.ศ.	 2549	
อันเป็นวันขึ้นครองราชสมบัติครบรอบ	60	ปี	 
ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรชักาลที	่9	 
ด้วยส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุของพระองค์	 
ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมใจกันปฏิญาณ
ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ว่าจะเป็นคนดี	
คิดดี	พูดดี	ท�าดี	รู้รักสามัคคี	มีความซื่อสัตย์	
สจุริต	จะท�าดเีพือ่ประโยชน์ตน	เพือ่ประโยชน์

นั่งสมาธิ	ณ	ห้องพระโพธิสัตว์
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ท่าน	 เพื่อประโยชน์สุขที่แท้จริงของสังคม	
และประเทศชาติ
	 เพื่อปฏิบัติตามปณิธานดังกล่าว	บริษัท
จึงได้ร่วมกันจัดตั้ง	“องค์กรคนดี”	 ขึ้น	 โดย 
ผู้บริหารและพนักงานของที่น่ีได้ร่วมกันท�า 
กิจกรรรมความดีต่างๆ	 มากมาย	 รวมทั้ง
ได้สัมผัสถึงคุณค่าของการยึดเอาคุณธรรม
เป็นหัวใจในการท�าธุรกิจว่า	 นอกจากจะเกิด 
ความสุขใจในการท�าความดีแล้ว	 อานุภาพ
ของความดียังเสริมสร้างสมรรถภาพของ
การท�างานให้เพิ่มพูนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน	 
โดยเห็นจากอัตราการเติบโตของธุรกิจ	 
สูงกว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ	 (GDP)	
ของประเทศทุกปี	 สิ่งนี้ยิ่งตอกย�้าความมั่นใจ
ในภารกิจอันแน่วแน่ที่จะผลิตสินค้า	 และ
บริการเพื่อสุขภาวะที่ดีต่อผู้บริโภค	 สังคม	
และสิ่งแวดล้อมเติบโตไปอย่างมั่นคง

ทุนควำมดี…ที่มีมำแต่เริ่มต้น 
 คณุวรรณา ธรรมร่มด ีผูจ้ดัการบรหิาร	
ส�านักกรรมการผู ้จัดการ	 บริษัทไลอ้อน	
(ประเทศไทย)	จ�ากัด	เล่าว่า	ที่ผ่านมาบริษัท
ยึดมั่นในค่านิยมหลักขององค์กรคือ	 “ธุรกิจ
คู่คุณธรรม”	ด้วยเหตุนี้วิสัยทัศน์	พันธสัญญา	
และวัฒนธรรมองค์กรจึงมุ ่งไปในทิศทาง
เดียวกัน	
	 ก่อนหน้านี้ในปี	 2532-2540	 บริษัทม	ี
“ชมรมธารบญุ”	ซึง่ก่อต้ังขึน้	เพือ่ให้พนกังาน
ได้ร่วมกันท�าบุญในรูปแบบต่างๆ	 เช่น	 ทอด
ผ้าป่า	ทอดกฐิน	ท�าหนังสือธรรมะ	
	 จนปี	2545-2548	บริษัทได้พัฒนาเป็น
โครงการคนดี	 พร้อมกับการปรับองค์กรใช้
หลักการบริหารองค์กรคนดี	 (Humanized	 
Organization)	 โดยให้	 “พนักงานเป็น

ศูนย์กลาง”	 ของการพัฒนาและด�าเนินงาน
ทุกอย่าง	 ถึงปี	 2549	 บริษัทจึงได้ร่วมกัน 
จัดตั้ง	“องค์กรคนดี”	ขึ้นมา
 “คุณธรรมเป็นแก่นท่ีส�าคัญ เราพบว่า
มีหลายองค์กรล้มหายตายจากไปเพราะขาด
คุณธรรม มีงานวิจัยค้นพบว่า บริษัทที่ก่อตั้ง
มายาวนานที่สุดในโลก คือ 1,400 ปี เป็น
บรษิทัในประเทศญีปุ่่นท่ีท�าธรุกจิเกีย่วกบัการ
บูรณะวัด มีหลักส�าคัญในการบริหารธุรกิจ
คือ ความมีคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์
ซื่อตรง”

4 กิจกรรม ท�ำดีตำมต้องกำร
	 ด้วยเหตุที่เห็นคุณค่าของคุณธรรมเป็น
อย่างมาก	 บริษัทไลอ้อน	 จึงด�าเนินกิจกรรม
ต่างๆ	ในบริษัทอย่างมีหลักการ	โดยยึดความ
ต้องการทีแ่ท้จรงิของพนกังานเป็นทีต่ัง้	โดยมี
การตั้งคณะท�างานขึ้นมา	4 กลุ่มกิจกรรม	มี
หวัหน้ากลุม่เป็นพนกังานในฝ่ายต่างๆ	ท่ีอาสา
มาท�างาน	
	 กลุม่ทีห่นึง่	คอืกลุม่คุณธรรม จรยิธรรม 
ท�ากิจกรรมตักบาตรทุกวันจันทร์	(ส�านักงาน	
กทม.)	 และทุกวันศุกร์	 (โรงงานท่ีศรีราชา)	
โดยทางบริษัทจะนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มา
บิณฑบาต	 นอกจากนั้น	 ท่ีบริษัทยังมีห้อง
สวดมนต์ส�าหรับพนักงาน	 เพื่อท�าใจให้สงบ
นิ่งท้ังก่อนและหลังเลิกงาน	 รวมถึงช่วงบ่าย	
2	ของทุกวัน	จะเป็นช่วงพักใจ	5	นาที	 โดย

ตักบาตร



236 องค์กรคุณธรรม สร้างคนดี สังคมดี

บริษัทจะปิดไฟ	 ให้พนักงานนั่งท�าสมาธินิ่งๆ	
ที่โต๊ะท�างาน	 และก่อนประชุมก็จะมีการท�า
สมาธิร่วมกันอีกด้วย	ทั้งนี้บริษัทยังสนับสนุน
ให้พนักงานไปปฏิบัติธรรม	 โดยไม่นับเป็น 
วันลาอีกด้วย	
	 กลุ ่มที่สอง	 คือ	 กลุ ่มพระโพธิสัตว์ 
เน้นปลูกฝังคุณธรรมในการเป็นผู้ให้	 ได้แรง
บันดาลใจมาจากมูลนิธิพุทธฉือจี้	องค์กรการ
กุศลที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน	 ซึ่งท�ากิจกรรม
จิตอาสาโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ใดๆ	 
ทางบริษทัไลอ้อนได้จดักองทนุพระโพธสิตัว์ขึน้	 
โดยพนักงานระดมทุนจากการเปิดท้าย
ขายของ	 และเงินที่ได ้จากโครงการขยะ
ทองค�า	 ที่พนักงานช่วยกันคัดแยกขยะเพ่ือ
น�าไปขาย	 เพื่อน�าเงินที่ได้ไว้ช่วยเหลือเพื่อน
พนักงาน	 หรือคนที่เจ็บป่วย	 โดยเฉพาะที่ 
โรงงานศรีราชา	 พนักงานน�าเงินที่ได ้ไป 
ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง	 ซึ่งเป็นชาวบ้านที่ 
อยู่ในบริเวณชุมชนใกล้เคียง
	 กลุ ่มที่สาม	 คือ กลุ ่มแฮปปี ้  เอท 
(Happy 8)	โดยได้แรงบนัดาลใจมาจากคูม่อื
ความสขุ	8	ประการในทีท่�างานของส�านกังาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	
(สสส.)	 น�ามาสร้างกิจกรรมเสริมสร้างความ
สุขกาย	ใจ	จิตวิญญาณ	และสังคม	ได้แก่	3	อ	 
(อาหาร	ออกก�าลังกาย	อารมณ์)	เพื่อลด	3	ส 
(คอเลสเตอรอลสูง	ความดันโลหิตสูง	น�้าตาล
ในเลือดสูง)	 ด้วยการท�าโครงการส่งเสริมให้
พนักงานกินข้าวอินทรีย์	 โดยบริษัทไปหา
แหล่งปลูกข้าวอินทรีย์มาจากต่างจังหวัด	
	 นอกจากนั้น	 ยังส่งเสริมให้โรงอาหาร
ในบริษัทใช้ข้าวกล้องอินทรีย์เป็นทางเลือก
ให้พนักงาน	 โดยเฉพาะท่ีโรงงานศรีราชามี
การส่งเสริมให้ปลูกผักอินทรีย์โดยเปลี่ยน
สนามหญ้าของออฟฟิศเป็นแปลงผัก	 และ
ต่อไปจะพัฒนาท่ีนี่ให้เป็นศูนย์เรียนรู้เกษตร
อินทรีย์ของชุมชนต่อไป	 ส่วนส�านักงานที่
กรงุเทพฯ	บรษิทัสนบัสนนุให้เกษตรกรท่ีปลกู
พชืผกัอนิทรย์ีทีค่ลองจนิดา	อ�าเภอสามพราน	
จังหวดันครปฐมมาจ�าหน่ายผกัผลไม้ในบรษิทั	
	 ในส่วนของการออกก�าลังกาย	 ทาง
บรษิทัมกีฬีาหลากหลายประเภทให้พนกังาน
เลือกตามความชอบ	 เช ่น	 วิ่ ง	 ฟุตบอล	
แบดมินตัน	 เต้นซุมบ้า	 โยคะ	 แอโรบิก	 โดย

(บน)	เยี่ยมและช่วยเหลือเพื่อนพนักงาน	(ล่าง)	ขยะทองค�า (บน)	แปลงผักอินทรีย์	(ล่าง)	สถานที่ออกก�าลังกาย
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เฉพาะโรงงานทีศ่รรีาชา	บรษัิทได้สร้างโรงยมิ
ขนาดใหญ่ไว้ส�าหรับการออกก�าลังกาย	 เพื่อ
สร้างสุขภาพที่ดีให้พนักงาน	
	 กลุ่มที่ส่ี	 คือ	กลุ่มชุมชนคนดี	 บริษัท
และพนักงานเหน็ความส�าคญัของชมุชนทีอ่ยู่
รายรอบ	 ด้วยเห็นว่าบริษัทท�าธุรกิจเกี่ยวกับ
ยาสีฟัน	 แปรงสีฟัน	 จึงท�าโครงการเกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพช่องปากให้เด็กนักเรียนและ
ผู้สูงวัย	 โดยเฉพาะในต่างจังหวัด	 เช่น	ตราด	
สรุนิทร์	ยะลา	มทีัง้การสอนแปรงฟันอย่างถกู
วิธีและให้บริการในการขูดหินปูนและอุดฟัน	
	 นอกจากน้ัน	 จากการสัง เกตของ
พนักงาน	พบว่าพระภิกษุสงฆ์ที่มาบิณฑบาต
ที่บริษัทมีปัญหาเรื่องน�้าหนักตัวมาก	 จึงเกิด
โครงการตรวจสุขภาพให้พระภิกษุสงฆ์	 รวม
ถึงอธิบายให้ท่านทราบถึงประโยชน์ของการ
เลอืกฉนัอาหารทีเ่ป็นพชืผกั	รวมทัง้สนบัสนนุ
ให้มีการปลูกผักที่วัดพระประทานพร	 และ 
วัดจุกกะเฌอ	 ท่ีอยู ่ใกล้โรงงานในอ�าเภอ
ศรีราชา	 เพ่ือให้ญาติโยมได้น�าไปประกอบ
อาหารถวายพระภิกษุสงฆ์

เคล็ด (ไม่)ลับ สู่ควำมส�ำเร็จอย่ำงยั่งยืน 
	 คุณวรรณาเล่าว่า	 ทั้ง	 4	 กลุ่มกิจกรรม	
ได้ท�าโครงการอีกมากมาย	 ซึ่งล้วนแล้วแต่ 
เกิดมาจากความคิด	 ความต้องการของ
พนักงาน	 ไม่ใช่สิ่งที่บริษัทสั่งให้ท�า	 พนักงาน
แต่ละคนสามารถเลือกท�ากิจกรรมต่างๆ	 
ที่ถูกจริตของตัวเองได้	นี่จึงเป็นเหตุผลส�าคัญ

ที่ท�าให้โครงการต่างๆ	 มีความยั่งยืน	 และ
ในอนาคตเมื่อมีพนักงานรุ่นใหม่เข้ามาก็จะ 
ช่วยกันสืบต่อสิ่งดีงามเหล่านี้ให้คงอยู่ต่อไป	
	 อย่างไรก็ตามในแง่ของอุปสรรคปัญหา	
คุณวรรณาบอกว่า	 ไม่มีเลยก็ว่าได้	 เพราะ 
วิธีการท�างานที่เริ่มจากเรื่องเล็กๆ	 ในชีวิต
ประจ�าวัน	 ไม่ต้องใช้งบประมาณสูงๆ	 มี
กิจกรรมที่หลากหลายให้เลือกท�า
	 ส ่วนป ัจจัยท่ีท�าให ้ส�าเร็จ	 มาจาก 
มีผู ้ช่วยจุดประกาย	 เช่น	 องค์กรภายนอก 
ทั้งหลาย	 ทั้งศูนย ์คุณธรรม	 มูลนิธิพุทธ 
ฉอืจี	้ฯลฯ	ทีส่�าคญัคอื	ความตัง้ใจของผูบ้รหิาร 
ระดับสูงที่	 “ให้โอกาส”	 พนักงานได้เลือก 
ท�ากิจกรรมตามความชอบ	“สร้างบรรยากาศ”	 
ด้วยการสนับสนุนให้ท�ากิจกรรมดีๆ	 ต่างๆ	 
รวมถึงยังมีลานธรรม	 มีต้นไม้พูดได้ที่แขวน
ป้ายธรรมะสั้นๆ	ไว้รอบๆ	บริษัทเพื่อเตือนใจ
พนกังาน	และ	“สร้างต้นแบบท่ีด”ี	ยกย่องคนดี	 
ส่งเสริมคนเก่ง	 ประกาศเป็นบุคคลตัวอย่าง 
ในด้านต่างๆ	ท�าให้คนดอียากท�าความดยีิง่ๆ	ขึน้	 
ส่วนคนอื่นๆ	ก็ได้เห็นเป็นแบบอย่างว่า	คนที่
ท�าความดีได้รับผลดีตอบแทน	รวมถึงการตั้ง
คณะกรรมการของกลุ่มต่างๆ	 ข้ึนมาท�างาน	
ท�าให้เห็นแนวทางที่ชัดเจน	
 
	 ทั้งหมดนี้	 รวมเป็นความส�าเร็จ	 และ
ความยั่งยืนของโครงการ	 ท่ีจะน�าพาบริษัท	
ชุมชน	และสังคมให้มีความสงบสุขต่อไป

ดูแลสุขภาพช่องปากเด็กและผู้สูงอายุ




