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From the Editor 

     วัสดีคะ สำหรับ Green Society by TBCSD ฉบับนี้   
     ยังคงมีเรื่องราวและกิจกรรมดีๆ มาฝากเชนเคยนะคะ  
     โดยเฉพาะการอัพเดทขอมูลขาวสารจากการประชุม 
Rio+20 ท่ีผานมา ซึ่ง WBCSD ไดสรุปเนื้อหาสาระสำคัญจากการ
ประชุมมาบอกกลาวใหทราบวา ปฏิญญา และอนาคตท่ีเรา
ตองการนั้นเปนอยางไร นอกจากน้ี เปนเรื่องแนวคิด Lean & 
Green หนทางสรางโอกาส...การดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน ท่ีนำเสนอ 6 
ขั้นตอนท่ีจะชวยผลักดันภาคธุรกิจใหไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนอยาง
แทจริงคะ  
 และขอแจงความคืบหนาของโครงการ “ประกาศเจตนารมณ...  
ลดการใชพลังงานในอาคาร” (TBCSD Manifesto for Energy 
Efficiency in Buildings) ซึ่งดำเนินงานรวมกับสถาบันสิ่งแวดลอม
ไทยและกรมสงเสริมการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน ใน
โครงการรณรงคการอนุรักษพลังงาน รูปแบบสมัครใจ (Voluntary 
Agreement; VA) ที่ ณ วันนี้มีเครือขายองคกรภาคธุรกิจชั้นนำเขา
รวมโครงการถึง 70 องคกร ครอบคลุมทั้งสถาบันการเงิน สถาบัน
พลังงาน และผูประกอบการอุตสาหกรรม นับเปนเรื่องที่นายินดีที่  
ภาคธุรกิจตางหันมาใหความสำคัญถึงการลดการใชพลังงาน ซ่ึงจะ
เปนแนวทางสำคัญในการชวยลดอัตราการใชพลังงานของประเทศ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกท้ัง ยังแสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบ
ของภาคธุรกิจท่ีมีตอสังคมดวยคะ และขอถือโอกาสนี้เชิญชวน
เพื่อนสมาชิกที่สนใจสมัครเขารวมโครงการดวยนะคะ   
 ทายสุดนี ้ขอตอนรบัสมาชิกใหม 2 องคกรคอื บรษิทั ผลติไฟฟา
ราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร 
จำกัด (มหาชน) คะ 
 

  วัสดีคะ สำหรั
  ยังคงมีเรื่องร

   โดยเฉพาะก
io+20 ท่ีผานมา ซึ่ง WB

ส     Sawaddee ka!  This issue of Green Society by   
    TBCSD contains great stories and activities as   
     usual, especially a comprehensive update on 
the Rio+20 Conference. The update is a summary given 
by the WBCSD on the Conference, and explains what 
the major declaration of Rio+20 “The Future We Want’’ 
is all about. In addition, this issue contains articles on   
‘Lean & Green’, concepts which significantly help 
create opportunity for sustainable business operations 
through the application of six processes that can help 
drive the business sector towards genuine sustainable 
development. 
 I would like to inform you all of the progress of the 
project “TBCSD Manifesto for Energy Efficiency in 
Buildings’’, an initiative which is run in coordination 
with Thailand Environment Institute and the 
Department of Alternative Energy Development and 
Efficiency.  The project is a Voluntary Agreement on 
trying to build energy efficient buildings. As of now 70 
leading business organizations consisting of financial 
institutes, energy institutes and industrial entrepreneurs 
have participated in this project. It is very pleasing to 
know that the business sector is valuing the importance 
of reducing energy consumption. Moreover, these 
positive actions also signify strong corporate social 
responsibility. I would like to take this opportunity to 
invite our members to join this project. 
 Lastly, we would like to warmly welcome two new 
members in the TBCSD - Ratchaburi Electricity 
Generating Holding Public Company Limited and 
Charoen Pokphand Foods Public Company Limited.  
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World Today 

  days, 191 member states, 93 intergovernmental organizations and agencies, 12,000 accredited   
  delegates, 57 Heads of State, 8 Vice Presidents, 31 Prime Ministers, 9 Deputy Prime Ministers, 487   
  Ministers, and numerous United Nations (UN), Business, accredited & non-accredited representatives & 
participants, the Rio+20 Conference was a massive event held in Rio de Janeiro, Brazil from June 20 - 22 2012. 
The Conference, which is envisaged to be at the highest possible level including Heads of State and 
Government, has three main objectives; 1) to engage in dialogue and discussion on how poverty can be 
reduced, 2) how humanity can advance towards social equity and, 3) how environmental protection can be 
ensured. In terms of outcomes, there were 713 voluntary commitments (valued at $513 billion) towards 

days, 191 m
delegates, 5
Ministers, and

participants, the Rio+

9 

Arranged by : Arjun Kumar 

The Rio+20 Conference 

A Glance Through  

the Eyes of WBCSD 
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sustainable development which were registered by 
governments, businesses, civil society groups, 
universities and other organizational entities. On June 
22, the Conference was closed with representatives 
from all participating countries unanimously adopted 
the declaration called The Future We Want. This also 
marked the end of a 2-year process in which business 
was actively engaged. At the Conference, Business and 
Industry entities were the largest delegation after 
national governments, indicating that sustainability is a 
key strategic issue for the business sector. 
Representatives from the World Business Council for 
Sustainable Development (WBCSD) were presented at 
the Conference and had critical responses towards the 
outcomes and implications for the corporate sector. 
 The WBCSD viewed the Rio+20 Conference as more 
of a mind game than a game changer, where there 
were gaps between policy and implementation. The 
The Future We Want outcome document called is seen 
to have plenty of words with statements such as         
‘acknowledges many challenges’, ‘encourages action’, 
‘invites actors to participate’, but lacks a concrete 
action plan for the achievement of objectives. Due to 
this, the WBCSD sees the Conference as confirmation of 
the fact that it is near impossible to solve a global 
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emergency through a global process that asks 193 
countries to agree on a document. The 3 key 
expectations of the business sector were also not 
addressed; these were the need to create a sense of 
urgency, commitment to develop targets for 
sustainable development, and the need to scale-up 
implementation. However, despite some major 
drawbacks, the WBCSD believes The Future We Want 
does provide some hooks for businesses and other 
willing partners by putting them on track towards 
sustainable development. The text does include clear 
references to the Green Economy, the advancement of 
Sustainable Development Goals (SDGs), and the need 
to strengthen natural capital accounting and 
sustainability reporting at both corporate and national 
leve.  
 Despite the outcomes of Rio+20 for the business 
sector, the WBCSD had an extensive agenda to ensure 
that the business input to the Conference was heard. 
Through engagement in the formal political process, 
business days, formal side events and awareness raising 
programs, the WBCSD endured to communicate the 
significance of the messages it had conveyed in its 
reports Vision 2050 and Changing Pace. Both these 
reports emphasized on the need for a new agenda for 
sustainable business.  
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Executive Interview 

  ริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ  
  ปูนอินทรี หนึ่งในผูผลิตยักษใหญกลุมสินคาปูนซีเมนต ที่  
  ไดมุงมั่นพัฒนาการผลิตสินคาและบริการ โดยยึด
หลักการดำเนินธุรกิจ 3 ประการคือ ดานการเจริญเติบโตทางธุรกิจ 
ดานส่ิงแวดลอม และดานสังคม ซึ่งเปนที่มาของโครงการและ
กิจกรรมตางๆ เพ่ือสังคมและสิ่งแวดลอมที่ดำเนินงานอยาง
ตอเนื่องมาตลอดระยะเวลา 42 ป 
 เรืออากาศโทคันธนิธิ์ สุคนธทรัพย รองประธานดานธุรกิจ
สัมพันธ บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด (มหาชน) กลาวถึง
บทบาทการดำเนินงานดานส่ิงแวดลอมใหฟงวา ปูนซีเมนตเปน
อุตสาหกรรมที่ใชทรัพยากรธรรมชาติในอัตราที่คอนขางสูง โดยท่ี
ตนทุน 60-70% มาจากการใชพลังงานไฟฟาและเช้ือเพลิง หากเรา

INSEE Cement Aims to Build a Green Society 

ริษัท ปูนซีเม
ปูนอินทรี หนึ่ง
ได มุงมั่นพัฒน

หลักการดำเนินธรกิจ 3

บ S 

àÃ×èÍ§â´Â: ÇÃÔÂÒ ÊÃÃ¤ªÒ 
Story by: Wariya Sankhacha 

  iam City Cement Public Company Limited or   
  INSEE Cement is one of the largest   
  manufacturers of cement products. Siam City 
Cement aims to improve its production and service as 
per 3 principles, i.e., growth in business, environment 
and society. These principles at Insee Cement have 
been the origin of several projects and activities for the 
community and environment that have been operating 
for 42 years. 
 Flying Officer Kantanit Sukontasap, Vice President of 
Business Relations at Siam City Cement Public 
Company Limited spoke of the important role of 
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ไมใสใจในส่ิงแวดลอมและคนในชุมชนที่อาศัยอยูโดยรอบแลวจะไม
เกิดความยั่งยืน ดังนั้น บริษัทฯ จึงดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการ
อยูรวมกับชุมชนมาโดยตลอด และมีทิศทางการดำเนินงานชัดเจน
มากยิ่งขึ้น จะเห็นไดจากกิจกรรมและโครงการดานสิ่งแวดลอมที่มี
มาอยางตอเนื่อง ไดแก “โครงการ 80 พรรษา 880 ฝาย อินทรี
สรางถวายในหลวง” ซึ่งไดบริจาคเงินผานทางมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อ
ใหศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
ไดนำไปใชสรางฝายชะลอความชุมชื้นในพื้นที่ตนน้ำและลำหวย
สาขา ควบคูไปกับการจัดกิจกรรมสรางเสริมความรูและนำ
พนักงานของบริษัท รวมถึงนักเรียน และนักศึกษาท่ีมีจิตอาสา  
รวมกันสรางฝายชะลอความชุมช้ืนกับชาวบาน ซึ่งในมีปจจุบัน
จำนวนฝายท่ีถูกสรางขึ้นภายใตโครงการฯ มีจำนวน 5,000 ฝาย 
หรือปละ 1,000 ฝาย โดยใชตนทุนในการสรางเพียง 5,000 บาท
ตอฝาย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดบริจาคปูนซีเมนตจำนวนปละ 
100 ตันใหแกกองทัพบก กองกำลังผาเมือง และกองกำลังนเรศวร 
เพื่อใชในการสรางฝายตามแนวชายแดน เพื่อชวยชะลอการไหล
ของน้ำ ชวยเก็บกักน้ำ และสรางความชุมชื้นในดิน ทำใหตนไม
สามารถเกิดขึ้นไดเองตามธรรมชาติ ดังท่ี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ไดกลาวไววา “การปลูกปา โดยไมตอง
ปลูกปา ก็คือการสรางฝาย” 
 โครงการดานสังคม ของปูนอินทรี สวนใหญจะเนนการพัฒนา
ดานการศึกษา เนื่องจากเปนการสรางความแข็งแกรง ใหกับ
รากฐานของสังคม โดยการดำเนินโครงการโรงเรียนสีเขียว (Green 

Flying Officer Kantanit Sukontasap 
Vice President of Business Relations 

àÃ×ÍÍÒ¡ÒÈâ·¤Ñ¹¸¹Ô¸Ôì ÊØ¤¹¸·ÃÑ¾Â� 
ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹ Œ́Ò¹ Ø̧Ã¡Ô¨ÊÑÁ¾Ñ¹¸�  

including environmental practices in cement 
production.  Mr. Kantanit explained that cement uses 
high volumes of natural resources, where 60-70% of 
the capital comes from electric energy and fuel. The 
officer persisted that if there is no care for the 
environment and people in the surrounding community
, there can be no sustainability. The company therefore 
has always been doing business on the basis of living 
with the community and having clear business 
directions; this can be seen from the continuous 
activities and environmental projects that have been 
implemented, i.e. the project “880 Dykes for His 
Majesty’s 80th Birthday Anniversary”. The contribution 
for this project was made by the Chaipattana 
Foundation for the Hong Khrai Royal Development 
Study Center to build check dams in water source areas 
and tributaries. In addition to this project, the company 
has arranged for knowledge support activities by 
bringing employees and volunteer students to build 
check dams with the villagers. As of today, 5,000 dams 
have been constructed under this project with a 
frequency of 1,000 dams/year, the cost being only 
5,000 Baht per dam. The company is also donating 100 
tons of cement a year to the Royal Thai Army, 
Phamuang Force and Naresuan Task Force for 
constructing dams along the border in order to slow 
down the water flow, conserve water and moisten soil 
conditions.  The applied methods will enable plants to 
grow naturally, as predicted by the Secretary-General of 
Chaipattana Foundation, Dr. Sumet Tantivejkul’s:            
“Reforestation without planting is to build check dams”. 
 INSEE Cement’s social projects are mostly 
emphasized on strengthening the foundation of society 
through educational development. In addition, through 
a collaboration with the Office of Her Royal Highness 
Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Project, the Green 
School project has been operating for 3 years (2010-
2013) under the cooperation between the Association 
of Siamese Architects (under the Royal Patronage) and 
students from several fields of Technical Colleges in 
the area. The project’s objective is to design and 
construct ‘green’ buildings with a proper landscape 
architecture arrangement for the School of Border 
Patrol Police. Insee Cement’s company employees 
from its volunteer camp and the Labor Union group 
participated in the construction of the buildings. The 
core values of this project are to encourage the 
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School) รวมกับ สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี อยางตอเนื่องเปนระยะเวลา 3 ป (พ.ศ.  
2553-2556) ภายใตความรวมมือจากสมาคมสถาปนิกสยามใน 
พระบรมราชูปถัมภ และนักศึกษาสาขาวิชาตางๆ ของวิทยาลัย
เทคนิคในพื้นที่ เพื่อออกแบบและกอสรางอาคารโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดน โดยใชหลักเกณฑอาคารเขียว (Green Building) 
พรอมจัดภูมิสถาปตยใหมีความเหมาะสม ทั้งนี้ ไดมีพนักงานของ
บริษัทฯ จากคายอาสาพนักงานปูนอินทรีและกลุมสหภาพแรงงาน
ของพนักงานเขารวมกอสรางอาคารดวย  หัวใจหลักของโครงการฯ 
คือ การมีสวนรวม และความรวมมือของผูที่มีสวนไดสวนเสีย       
(Stakeholder) ในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม พรอมๆ กับการ
เพิ่มพูนความรู ทักษะและประสบการณใหแกนักศึกษาที่เขารวม
กอสรางอาคาร ดังนั้น โครงการนี้จึงไมไดเปนเพียงแค การสราง
โรงเรียน แตยังเปนการปลูกจิตสำนึกในการนำความรูไปใชใหเกิด
ประโยชนกับชุมชนหางไกล และขาดแคลนโอกาส ตลอดจนชวย
สรางโอกาสทางการศึกษาใหแกเยาวชน อันจะนำไปสูการพัฒนา
อยางยั่งยืนตอไป  
 ปูนอินทรี นำนวัตกรรมสีเขียว พัฒนาผลิตภัณฑ มุงสูสังคม
คารบอนต่ำในการพัฒนาผลิตภัณฑ ปูนอินทรีมุงตอบโจทยทั้งใน
ดานการประหยัดพลังงาน ความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และการ
ลดภาวะโลกรอน โดยคำนึงถึงประโยชนที่ผูบริโภคจะไดรับ ทั้งใน
แงของประโยชนดานการใชสอยและคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น โดย
พัฒนาผลิตภัณฑใหมขึ้น ดังนี้ 
 - อินทรีคูลกรีต ซึ่งมีคุณประโยชน ในการนำไปใชกับพื้นที่ที่ไม
มีระบบระบายอากาศ มีน้ำหนักเบาเพียงครึ่งหนึ่งของคอนกรีต
แบบเดิม ทนไฟ ดูดซับเสียง และมีความสามารถในการดูดซับน้ำ
ต่ำ จึงเหมาะสำหรับใชเปนวัสดุมุงหลังคา 
 - อินทรีกรีนวอลล  เปนผลิตภัณฑที่เกิดจากความรวมมือของ
ปูนอินทรีกับ รศ.พาสินี สุนากร จากคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนบล็อกคอนกรีตท่ีออกแบบเพื่อ
สงเสริมการปลูกตนไม จำพวกไมกระถาง ไมเลื้อย หรือไมพุม เชน 
เฟรน เนื่องจากมีระบบรดน้ำติดตั้งอยูภายในบล็อก เหมาะสำหรับ
การนำไปใชจัดสวนแนวตั้งเพื่อเพ่ิมพื้นที่สีเขียว อีกทั้ง ยังสามารถ

participation and cooperation of all stakeholders in 
maintaining the environment, and to help students 
acquire knowledge, skills and experience.  The Green 
School project not only builds sustainable schools, it 
also aims to build conscious minds by using knowledge 
to benefit remote communities that lack opportunities 
for growth.  Furthermore, the project also creates 
educational opportunities for the youth that imparts 
them with knowledge about sustainable development. 
INSEE Cement introduces green innovations to develop 
products that lead to a low carbon society  
 In developing products, INSEE Cement aims to 
address issus on saving energy, increasing 
environmental responsibility and reducing global 
warming. The company also designs its products as per 
consumer interest by considering aspects of utilization 
and better quality of life.  The company has developed 
the following new products: 
 -  INSEE CoolCrete is a concrete which is beneficial 
for using in areas without ventilation systems. It is light 
and has a weight that is just half of conventional 
concrete. It is fire-resistant, provides insulation from 
sound and has low water absorption qualities. Due to 
these features, it is very suitable for roofing materials. 
 -  INSEE Green Wall is a product that has originated 
as a result of the collaboration between INSEE Cement 
and Associate Professor Pasinee Sunakorn from the 
Faculty of Architecture, Kasetsart University. The Green 
Wall concrete-blocks have a built-in watering system 
which is designed to support planting items such as 
potted plants, vines and shrubs such as ferns. The 
blocks are also suitable for holding vertical garden 
which are planted to increase green areas. Moreover, 
they can also be used for permanent double walls due 
to having high durability and strength. 
 - MORTAR is Insee Cement’s ready to use 
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ใชในการกอผนังสองช้ันถาวร  เพราะมีความทนทานและแข็งแรง  
 - MORTAR เปนผลิตภัณฑปูนผสมเสร็จ เมื่อผสมน้ำตามสูตร
แลวสามารถนำไปใชไดเลย ปูนชนิดนี้ผลิตจากทรายท่ีสรางขึ้นเอง 
จึงชวยลดการขุดทรายจากธรรมชาติ  
 ปูนอินทรีอยูในกลุมแรกขององคกรธุรกิจไทยที่ไดรับฉลากเขียว 
(Green Label) จากสถาบันส่ิงแวดลอมไทย (TEI) และฉลากลด
คารบอน (Carbon Reduction Label) จากสถาบันส่ิงแวดลอม
ไทย และองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) 
(TGO) นอกจากน้ี ยังเปนบริษัทในกลุมแรกที่ไดรับโลและเกียรติ
บัตร การปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผูประกอบการ
อุตสาหกรรมตอสังคม หรือ CSR-DIW (Corporate Social 
Responsibility, Department of Industrial Works) จากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งถือเปนพื้นฐานของ 
ISO 20006 (เปนเพียง Social Responsibility Guideline หรือ
กรอบในการทำความดีตอสังคมใหกับธุรกิจ โดยไมมีการรับรอง) 
จึงอาจกลาวไดวาปูนอินทรีมุงดำเนินธุรกิจไปสูสังคมคารบอนต่ำซ่ึง
เปนเปาหมายหลักขององคกรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน หรือ 
TBCSD ไปพรอมๆ กันดวย  
 “ผมและปูนอินทรีใหความสำคัญกับการดูแลสังคมและ
สิ่งแวดลอม เพื่อสนับสนุนใหเกิดความรวมมือในการพัฒนา
ศักยภาพธุรกิจของไทยใหสอดรับกับความตองการของประชาคม
โลก และถือเปนการชวยนำโลกใบนี้มุงสูธุรกิจสีเขียวอยางแทจริง” 
 

ready-mixed concrete. According to formula, only water 
is required to be mixed with the concrete.  This type of 
concrete is made from self-made (man-made, not 
natural sand) what do u mean by self made? Please 
clarify sand, thus, it helps reduce natural dredging.  
 INSEE Cement is one of the first Thai business 
organizations to obtain a Green Label from the 
Thailand Environment Institute (TEI) and a Carbon 
Reduction Label from TEI and the Thailand Greenhouse 
Gas Management Organization (Public Organization)      
(TGO).  In addition, INSEE Cement is also one of the first 
groups to receive an award and certificate for Corporate 
Social Responsibility from the Department of Industrial 
Works, Ministry of Industry, Thailand. The certification of 
CSR-DIW is a fundamental element of  ISO 20006 
standard (a social responsibility guideline, not a 
certification).  Through these achievements, it can be 
seen that INSEE Cement is doing business in a way that 
will lead to a low-carbon society, which is the main 
target of the TBCSD. 
 “I and INSEE Cement give precedence to social and 
environmental responsibility, in order to encourage 
cooperation in developing Thailand’s business potential 
to correspond to the global community’s need, as well 
as to bring this world towards truly green business.” 
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Business Environment สาระนารู Green Society B

  นปจจุบันการดำเนินธุรกิจตองเผชิญกับการแขงขันที่  
  รุนแรง ตนทุนการผลิตปรับตัวสูงข้ึน ภาวะเศรษฐกิจ  
  ตกต่ำ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการตลาดอยางรวดเร็ว 
ประกอบกับลูกคาที่ใหความสำคัญกับการเลือกใชสินคาและบริการ
ที่ใสใจตอมาตรฐาน ความปลอดภัย คุณภาพ และความรับผิดชอบ
ตอสังคม รวมถึงความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมเพ่ิมมากขึ้น ผลกระ
ทบที่เกิดจากการปรับขึ้นคาแรง และการกาวเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 เหลานี้ ทำใหภาคธุรกิจตองหันมา
ปรับกระบวนการบริหารจัดการเพื่อรองรับตอสภาพการณที่
เปล่ียนไป  Lean & Green จึงเปนแนวทางหนึ่งท่ีชวยพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตและบริหารงาน เพ่ือลดตนทุนและ/หรือ
ลดความสูญเสีย เพื่อใหภาคธุรกิจสามารถตอบสนองตอความ
ตองการของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด  

นปจจุบันการ
รุนแรง ตนทุ

ุ

ตกต่ำ เกิดกา
ระกอบกับลูกคาที่ใหค
ใสใจตอมาตรฐาน คว

 ใ 

Lean  
Green 

ลดความสูญเปลา สรางโอกาส 
การดำเนินธรุกจิอยางยัง่ยนื 
Reduce waste, create opportunity  
for sustainable business operations 

  oday, businesses have to encounter various   
  challenges such as intense competition,   
  increasing production costs, economic 
depression and dramatic changes in the market. In 
addition to this, consumer preferences have changed 
where consumers prefer to consume goods and 
services that are of standard, are safe,  are of high 
quality, are manufactured in a socially responsible way, 
and are environmental friendly. This change has also 
occurred due to the impact of wage rate increases and 
the forthcoming ASEAN Economic Community in 2015.  
For these reasons, business sectors must adjust their 
management procedures to cope with the changing 

oday, busin
challenges

 increasing 
depression and dr

T 

àÃÕÂºàÃÕÂ§â´Â: ¸¹¾Ã ¤Ó¢¨Ã   
Arranged by: Thanaporn Kamkhachorn 
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ลีน (Lean) ไดถูกพัฒนามาจากระบบการผลิตแบบโตโยตา หรือที่
รูจักกันดีในช่ือของระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just in 
Time, JIT) เปนแนวทางในการบริหารจัดการดานการผลิตที่เนน
ใหกระบวนการผลิตเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และลดการสูญเสียใน
วงจรการผลิตใหเหลือนอยที่สุด หรือทำใหกระบวนการผลิตไมมี
ของเสียอีกทั้งเพิ่มคุณคาใหกับสินคาอยางตอเนื่อง รวดเร็ว ทัน
เวลา ทำใหภาคธุรกิจสามารถลดตนทุนการผลิต  เพิ่มผลกำไรและ
เกิดผลลัพธที่ดี  และมีสภาพการทำงานที่ไหลอยางตอเนื่อง จน
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคา พรอมทั้งขยายผลสู
หวงโซอุปทาน หรือ Supply Chain อันไดแก ลูกคา ผูสงมอบ 
และผูรับเหมาชวงการผลิต ในขณะเดียวกันก็ใหความสำคัญกับ
การผลิตสินคาที่มีคุณภาพควบคูไปดวย อยางไรก็ตาม การดำเนิน
ธุรกิจจำเปนจะตองใหความสำคัญกับการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม 
เชน การใชประโยชนจากทรัพยากรอยางคุมคา การปรับปรุง 
เปล่ียนแปลงกระบวนการผลิตและการใชเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิต การแลกเปลี่ยนของเสียท่ีจะเปนวัตถุดิบ
ใหกับโรงงานอ่ืน และการนำของเสียกลับมาใชประโยชนใหมใน
กระบวนการผลิต เปนตน เพื่อใหองคกรสามารถแขงขันกับตลาด
โลกและตอบสนองตอกระแสรักษโลก รักษสิ่งแวดลอมของสังคม 
ซึ่งสงผลตอจำนวนยอดขายและผลกำไรที่เพิ่มขึ้น 
 การนำหลักการ Lean & Green มาประยุกตใช  ถือไดวา
เปนการบริหารจัดการองคกรท่ีครบวงจร  โดยเนนการขจัดความ

situations. One way in which businesses can cope 
better is by using the Lean & Green method, which 
helps develop and improve production and 
management procedures that lead to a reduction in 
costs and/or waste. This method helps businesses in 
meeting their customer demands in a more effective 
way. 
 Lean has been developed by Toyota’s production 
system, it is also known as Just in Time (JIT). JIT is the 
guideline for production management that emphasizes 
on the most effective production process that 
minimizes waste in production cycles and adds value 
to the products constantly, quickly and in time.  
Consequently, business sectors can reduce production 
costs, increase profit and productivity and create 
continuous workflow to fulfill customer demand. JIT 
also increases efficiency in the supply chain, i.e., 
customers, suppliers and subcontractors.  At the same 
time, it also gives precedence to high quality 
production. However, business operations need to 
emphasize on environmental care, such as: using 
resources cost-effectively, adjusting the production 
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สูญเสียท่ีเกิดขึ้นในทุกกระบวนการควบคูไปกับการดูแลและอนุรักษสิ่งแวดลอม ซึ่งจะชวยเสริมสรางศักยภาพการแขงขันในตลาดโลกของ
องคกร  พรอมๆ ไปกับการรักษาสิ่งแวดลอมและความรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนยังชวยลดการใชทรัพยากร พลังงาน และลดการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจก ซ่ึงเปนสาเหตุสำคัญของปญหาโลกรอน  อันจะนำไปสูการสรางความสมดุลในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนกุญแจสำคัญของการกาวไปสูความยั่งยืนทางธุรกิจอยางแทจริง  
 มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทยไดมีการพัฒนาแนวปฏิบัติดานการจัดการส่ิงแวดลอมกับ Lean หรือการนำหลักการ Lean & Green 
มาประยุกตใชในการประกอบกิจการ แบงออกเปน 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

process, using new technology for improving production efficiency, recycling waste so that it can become a raw 
material for other manufacturers, and reuse waste in production processes. Through implementing these changes, 
organizations will be able to compete with the world market and respond to social trends of saving the world and 
the environment, which will help increase sales volumes and profits. 
 Applying the Lean & Green principles can be considered as complete organizational management tools that 
emphasizes on eliminating waste in each operational process, which can lead to proper care of the environment.  
This approach will help in building the competitive potential for an organization in the world market while at the 
same time making it socially and environmentally responsible in its business endeavors. In addition, the 
organization will be able to save energy and resources, and reduce greenhouse gas emissions which are the main 
causes of global warming. Implementing Lean and Green principles will bring balance to economic, social and 
environmental development, which are key factors that will lead to true sustainable business. 
 Thailand Environment Institute Foundation has developed a practical approach for implementing the Lean & 
Green principles. The following are the six main processes to apply the principles in managing business: 

 
 1.Preparation of organization and setting up 
teamwork  
This process is the important basis for executive and all 
staffs to be aware of wastes in their organizations, and 
the need to cope with the environment. Therefore, 
chief executive should set a policy and target, and 
announce to everyone to use as the framework.  
Besides they should set up teamwork to propel the 
activities for substantial practice. 
 
2. Value indication 
This process is to indicate value of goods and services 
from the customers’ point of view, including activities 
analysis and non-increasing value operational 
procedures or making loss or waste for the organization. 
 
3. Thoroughly evaluation 
This process is to evaluate origin and cause of waste, as 
well as to impose the practical measure or suggestion 
for improving and solving problems occurred from the 
waste. 
 
4. Feasibility study of the measure 
This process is to study on the feasibility of technical, 
economic, environmental, sanitation and safety 
measures, as well as the expected consequence; in 
order to select the feasible practice. 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมองคกรและการสรางทีมงาน  
เปนขั้นตอนพื้นฐานที่สำคัญ เพื่อใหผูบริหารและพนักงานทุกคนใน
องคกรเกิดความตระหนักรวมกันถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นในธุรกิจ 
และความจำเปนที่ตองจัดการดานสิ่งแวดลอม  ดังนั้น ผูบริหาร
ระดับสูงควรกำหนดและประกาศนโยบาย รวมถึงเปาหมายของ
องคกรเพ่ือใชเปนกรอบในการดำเนินงาน และควรมีการจัดตั้งทีม
งานในการขับเคล่ือนกิจกรรม เพื่อใหเกิดการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม  
 
 
 
ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดคุณคา  
ขั้นตอนนี้เปนการระบุคุณคาของสินคาและบริการจากมุมมองและ
ความตองการของลูกคา ตลอดจนการวิเคราะหกิจกรรมและ
กระบวนการดำเนินงานท่ีไมไดเพิ่มคุณคา หรือสรางความสูญเสีย
และความสูญเปลาขององคกร  
 
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินโดยละเอียด 
เปนการประเมินหาแหลงกำเนิดและสาเหตุของการสูญเสีย  พรอม
ทั้งกำหนดมาตรการหรือขอเสนอในการปรับปรุงและแกไขปญหาที่
เกิดจากการสูญเสียเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ  
 
 
ขั้นตอนที่ 4 การศึกษาความเปนไปไดของมาตรการ 
เปนการศึกษาความเปนไปไดของมาตรการทั้ งดานเทคนิค 
เศรษฐศาสตร สิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
พรอมผลที่คาดวาจะไดรับจากแตละมาตรการ เพ่ือเลือกมาตรการ
ที่เปนไปไดสำหรับการลงมือปฏิบัติ  
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5. Processing and propelling  
This process is planning to propel the stipulated 
measure and processing the tasks according to the plan, 
and using environmental and production procedure 
management tools. 
 
6. Review to improve continuity plan 
This process is to monitor and assess the performance, 
including review and improve the plan continually for 
efficient operation and sustainable development. 
 
  
 The above mentioned are 6 fundamental processes 
to implement, pushing organization towards the real 
sustainable development still needs determination, 
intention and cooperation of all staffs in propelling 
every activities. 

ขั้นตอนที่ 5  การลงมือปฏิบัติและการขับเคลื่อนกิจกรรมตาม
มาตรการ  
เปนการวางแผนการทำงานในการขับเคลื่อนมาตรการท่ีกำหนดไว 
และลงมือปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนด รวมกับการใชเครื่องมือ
การจัดการสิ่งแวดลอมและกระบวนการผลิต 
 
ขั้นตอนที่ 6 การทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนขับเคลื่อนอยาง
ตอเนื่อง 
เปนการตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
ทบทวน และปรับปรุงพัฒนาแผนงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป 
 
 ทั้ง 6 ข้ันตอนที่กลาวขางตนเปนเพียงข้ันตอนหลักสำหรับ
องคกรภาคธุรกิจท่ีจะนำไปปฏิบัติเทานั้น การผลักดันองคกรไปสู
การพัฒนาที่ยั่งยืนอยางแทจริง ยังตองอาศัยความมุงมั่น ความ
ตั้งใจและความรวมมือของพนักงานทุกคน ในการขับเคล่ือนทุก
กิจกรรมขององคกรดวย  
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Technology Update 

ไทยน้ำทิพย  
กับนวัตกรรม 
ขวดบิดได 

ไทยน้ำทิพย  
กับนวัตกรรม 
ขวดบิดได 
Thai Namthip with an Innovation of a 
Squeezable Bottle 
Thai Namthip with an Innovation of a 
Squeezable Bottle 

àÃÕÂºàÃÕÂ§â´Â: ÊØªÒ´Ò Ô̈μÃÀÔÃÁÂ�ÈÃÕ 
Arranged by: Suchada Chitpiromsri 
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   แบบการใชชีวิตทุกวันนี้ เปลี่ยนแปลงไปมาก   
   คงเปนการยากสำหรับคนรุนใหมที่จะยอนกลับ  
   ไปใชชีวิตเปนมิตรกับโลกไดเทาสมัยกอน จึง
เกิดวิธีการใหมๆ และเทคโนโลยีมากมายท่ีถูกคิดคนข้ึนเพื่อแกไข 
หรือเปล่ียนแปลงผลกระทบท่ีเกิดจากการใชชีวิตประจำวันของ
พวกเราเพื่อใหเกิดผลกระทบตอโลกนอยลง 
 เม่ือตนปที่ผานมา กลุมธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย ได
เปดตัวน้ำดื่มน้ำทิพย ในบรรจุภัณฑที่ออกแบบเฉพาะ และโลโก
ใหมรูปใบไมสีเขียวออนสวยสะดุดตา พรอมประกาศเปดตัว
นวัตกรรมใหมนี้วา “คิดมาเพื่อโลก” ดวยเทคโนโลยีอีโค-ครัช      
(Eco-Crush) ซึ่งเปนขวดพลาสติกพีอีที (PET) ท่ีลดปริมาณการใช
พลาสติกในการผลิตจากขวดแบบเดิมลง ซึ่งครั้งนี้ไมใชครั้งแรกที่
กลุมธุรกิจโคคา-โคลาในประเทศไทย เปดตัวผลิตภัณฑเพ่ือ
สิ่งแวดลอม เนื่องจากกลุมธุรกิจโคคา-โคลาท้ังในไทยและตาง
ประเทศมีความเคลื่อนไหวทางธุรกิจที่เกี่ยวพันกับส่ิงแวดลอมมา
อยางตอเน่ือง โดยเมื่อหนึ่งปกอนหนานี้ ไทยน้ำทิพยไดเปดตัว
เคร่ืองดื่มน้ำสมมินิเมดพัลพี ในขวดใหมที่ลดปริมาณพลาสติกเพื่อ
ใหมีน้ำหนักเบาขึ้นมาแลวเชนกัน  
 ไทยน้ำทิพย ทำงานรวมกับโคคา-โคลาอยางใกลชิดและเปน
ระบบ เพ่ือใหกลุมธุรกิจโคคา-โคลาในประเทศไทยเปนองคกรที่
เติบโตไปพรอมกับสังคมในอนาคต ภายใตแนวทางการเติบโตอยาง
ยั่งยืนของบริษัท ซึ่งถือเปนความมุงมั่นในการสรางสรรคสิ่งดีๆ 
ภายใตแนวคิด “LIVE POSITIVELY รวมทำส่ิงดีๆ เพื่อเรา...เพ่ือ

แบบการใชชี
คงเปนการยา
ไปใชชีวิตเปน

เกิดวิธีการใหมๆ และเทคโนโล

รูป 

   he lifestyles of people today have   
     transformed tremendously, it may be difficult   
    for the current generation to turn back time 
and lead an eco-friendly life as in the old days. It is 
therefore required that various new methods and 
technologies are invented to mitigate the impact from 
our daily lives on the earth’s ecosystems. 
 At the beginning of this year, an affil iate of 
Coca-Cola in Thailand launched Namthip drinking water 
in a new design packaging that had an attractive light 
green leaf logo. The concept behind the new packaging 
is “Thinking for the Earth”, where eco-crush technology 
is applied by using PET bottles that use 35% less 
plastic than in the old packaging design. This is not the 
first time that the company has launched eco-friendly 
products, both the affiliated companies have been 
continually engaging in environmentally responsible 
business in Thailand and in other countries. A year ago, 
Thai Namthip had also launched Minute Maid Pulpy, 
the orange juice drink in a new light-weight bottle that 
has lesser plastic content. 
 Thai Namthip has been jointly working with 
Coca-Cola in a close and systematic manner in order to 
grow together for a society that will today and in the 
future run under the guidelines for sustainable growth.  
The company is determined to create positive results 
through the concept of “LIVING POSITIVELY, making 
good things together for us…and for the world”. Under 
this concept there are 7 solutions towards sustainable 
business practices, i.e. beverage quality, a healthy and 
lively body, water, packaging, weather, work place and 
community. It is regarded as a promise to customers 
and consumers that the company will make high 
quality drinks and take initiative to conserve natural 
resources and the environment.  At the same time, the 
new innovative technology will provide an opportunity 
for consumers to participate in environmental 
conservation through the consumption of Namthip 
drinking water, which is considered a sustainable choice 
due to its environment friendly packaging. Consumers 
will be able to feel a sense of care for the environment 
by simply having to squeeze the bottle after drinking.   
 The new appearance of “Namthip” comes with a 
new look that uses a contemporary packaging of PET 
with an ultra light and modern design manufactured 
using a 700 million baht hi-tech machine that reduces 

 he lifest
   transforme
  for the cur

d lead an eco-frie

T 
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โลก” ที่เปนกุญแจสูการดำเนินธุรกิจอยางย่ังยืน 7 ประการ คือ 
คุณภาพ/คุณคาของเคร่ืองดื่ม สุขภาพรางกายแข็งแรงสดใส น้ำ 
บรรจุภัณฑ สภาพอากาศ ท่ีทำงาน และชุมชน ถือเปนคำมั่นที่ให
กับลูกคาและผูบริโภควา บริษัทฯ จะผลิตเคร่ืองดื่มที่เปยมดวย
คุณภาพ พรอมๆ กับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน และเปดโอกาสใหผูบริโภคไดมีสวนรวมใน
การอนุรักษสิ่งแวดลอมไปดวย เพราะเช่ือวา รูปลักษณใหมของน้ำ
ดื่มน้ำทิพย จะเปน Environmental Friendly Choice ของผู
บริโภค ที่จะทำใหผูบริโภครูสึกเปนสวนหนึ่งในการมีสวนรวมดูแล
สิ่งแวดลอมดวยวิธีงายๆ จากการบิดขวดน้ำทิพยภายหลังดื่มหมด
แลว 
 ขวดน้ำรูปโฉมใหมของ “น้ำทิพย” แฝงดวยรูปลักษณและ
แนวคิดใหมที่มากกวาน้ำดื่ม  โดยใชนวัตกรรมบรรจุภัณฑพลาสติก
พีอีทีที่ เบาเปนพิเศษ มีรูปทรงขวดดีไซนทันสมัย ผลิตโดย
เครื่องจักรใหมที่มีเทคโนโลยีสูงมูลคากวา 700 ลานบาท ที่
สามารถลดการใชวัตถุดิบพลาสติกลงถึง 35% เมื่อเทียบกับบรรจุ
ภัณฑแบบเดิม นับเปนบรรจุภัณฑพีอีทีน้ำหนักเบาที่สุดในประเทศ
ไทย เมื่อเปรียบเทียบน้ำหนักพลาสติกพีอีทีตอขนาดบรรจุ (10.7 
กรมั สำหรบัขวดขนาด 550 มิลลิลติร) และใชฝาขวดทีม่ขีนาดส้ัน
ลง เพ่ือลดการใชทรพัยากรและชวยลดนำ้หนกัใหมากท่ีสดุ แตยงัคง
คุณภาพและความแข็งแรงของขวดตามมาตรฐานสูงสุดของ  
โคคา-โคลา รวมทัง้ยงัออกแบบใหสามารถบิดตวัขวดไดเมือ่ดืม่หมด 
เพื่อชวยลดพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะไปรีไซเคิล 
ขวดที่ใชแลวเมื่อผานกระบวนการรีไซเคิลก็สามารถนำกลับมาใช
ใหมได ทำใหทกุครัง้ท่ีเราเลอืกดืม่นำ้ขวดนี ้เทากบัไดดแูลโลกมากขึน้ 
 การทำบรรจุภัณฑแบบบางหรือเบาที่เรียกวา Sustainable 
Packaging นี้ เปนความมุงมั่นของโคคา-โคลาในการสรรหา
นวัตกรรมเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอมดานบรรจุภัณฑ และมีเจต

35% of plastic content in the packaging. This is the 
lightest PET packaging, if compared to the conventional 
PET plastic weight per packaging size (10.7 gm for a 550 
ml. bottle), it has a relatively lesser amount of PET 
plastic. The bottle also uses a shorter cap in order to 
reduce the use of natural resources and minimize 
weight. Despite these alterations to the packaging, 
Namthip still maintains Coca-Cola’s highest standard of 
quality and strength. In addition, the bottle is designed 
to be squeezable after drinking in order to save storage 
space and increase efficiency in recycling. The bottle 
can be reused after the recycling process. So every 
time we drink from this recyclable bottle, we are 
contributing towards caring for our planet. 
 The thin and light designed sustainable packaging is 
Coca-Cola’s determination to find eco-friendly 
innovations in packaging.  The company has also been 
striving continuously to develop other innovations to 
be launched into the market. Following the launch of 
Eco-Crush technology in previous periods in Japan, 
Hong Kong, Taiwan and Vietnam, the market shares of 
the company increased rapidly.  The highest increase in 
market share was seen in Japan in just six months after 
first introduction. The reason Coca-Cola is focusing on 
taking environmentally responsible initiatives is because 
they believe that today consumer behavior has 
changed where the eco-friendliness of a product has 
become an important criteria that is considered when 
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จำนงคที่จะพัฒนานวัตกรรมอื่นๆ ออกสูตลาดในวาระตอๆ ไป ซึ่ง
จากการเปดตัวขวดอีโค-ครัช ทั้งในญ่ีปุน ฮองกง ไตหวัน และ
เวียดนาม เมื่อกอนหนานี้ ทำใหโคคา-โคลาเติบโตจนมีสวนแบง
ตลาดน้ำดื่มในประเทศน้ันๆ เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะใน
ญี่ปุนที่ขึ้นเปนอันดับหนึ่งในตลาดหลังเปดตัวเพียง 6 เดือน สาเหตุ
ที่โคคา-โคลา ทำการตลาดโดยเนนเรื่องสิ่งแวดลอมเต็มรอยในคร้ัง
นี้ สวนหนึ่งเปนผลมาจากความเช่ือที่วา ทุกวันนี้พฤติกรรม         
ผูบริโภคเปลี่ยนไป จากท่ีเคยเลือกผลิตภัณฑที่ตัวสินคาและราคา 
ก็เพ่ิมคุณสมบัติดานความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมของตัวผลิตภัณฑ
เขาไปดวยเสมอในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา ยิ่งสินคาที่มีราคา
และคุณสมบัติใกลเคียงกัน ก็จะยิ่งทำใหเลือกไดงายขึ้น 
 โลกเราถูกทำรายไปมาก ผลกระทบและความเปลี่ยนแปลง
หลายอยางเกิดขึ้น จนคนหลายกลุมเริ่มเคล่ือนไหว ชักชวนใหคน
อื่นๆหันมาเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ใชชีวิตใสใจโลกมากขึ้นหรือ
อยางนอยก็กระทบตอส่ิงแวดลอมนอยลง  และในวันน้ี น้ำดื่ม    
“น้ำทิพย” ไดเปลี่ยนตัวเองเพื่อลดผลกระทบตอโลกโดยหันมาใช
เทคโนโลยีใหมในการผลิตบรรจุภัณฑอยางยั่งยืน ที่เปนหนึ่งใน
ความมุงมั่นในการดำเนินธุรกิจของโคคา-โคลาทั่วโลก การ
เคลื่อนไหวของกลุมธุรกิจโคคา-โคลาในครั้งนี้ ไมเพียงแตจะสอด
รับกับกระแส “ลดโลกรอน” ที่ถูกที่ถูกเวลาเทานั้น แตการเดินเกม
ทางการตลาดครั้งนี้ยังสรางปรากฏการณใหมใหกับตลาดน้ำดื่ม 
เพราะการเปล่ียนแปลงของขวดน้ำทิพยนี้เสมือนเปนสัญญาณเร่ิม
ตนที่นาสนใจวา สินคาไทยและคนไทยเริ่มใสใจโลกมากขึ้น อีกทั้ง 
ยังเปนแรงบันดาลใจใหกับท้ังผูผลิตและผูบริโภค ในการรวมกัน
ชวยดูแลโลกใบน้ีใหดียิ่งข้ึนตอไป 

buying a product.  
 Our planet has undergone great harm due to the 
several impacts and changes caused by human 
disturbance. However, there is a positive change 
occurring where people are becoming aware of the 
situation and are persuading others to change their 
behavior so as to cause lesser impact on the 
environment. Various companies are also making a 
change; “Namthip” drinking water of Coca Cola has 
taken initiative to reduce the impact on the planet 
through the use of new technology that produces 
sustainable packaging. This is one of Coca-Cola’s global 
commitments in doing business. This move of 
Coca-Cola’s is not only in accord with the trend of      
“reducing global warming” at the right place and the 
right time, it is also a marketing strategy that has 
created a new phenomenon in the drinking water 
market.  The launch of Namthip bottle is a remarkable 
starting signal for Thai products and Thai people to 
start caring for our planet. In addition, it is also an 
inspiration for manufacturers and consumers to have an 
opportunity to better care for the environment 
together.  
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special talk 

  n Monday 23 April 2012, the TBCSD received   
  great honor through an invitation from   
  H.E. Mr. Asif Ahmad, the British Ambassador to 
Thailand to attend the annual Gala Dinner.  He 
delivered a keynote speech on “Disaster Risk Reduction 
in the Business Sector” that brought about the sharing 
of experiences and strengthened the vision of the 
business sector in preparing to cope with disaster risk 
and climate change.  The following is a summary of the 
speech: 

  มือ่วนัจนัทรที ่ 23 เมษายน 2555 ทีผ่านมา องคกรธรุกจิเพือ่  
  การพัฒนาอยางยั่งยืนไดรับเกียรติอยางสูงจากฯพณฯ อาซีฟ  
  อาหมัด เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย 
ในการเขารวมงานเลี้ยงอาหารค่ำประจำปขององคกรฯ พรอม
ปาฐกถาพิเศษในหัวขอ “การลดความเสี่ยงของภาคธุรกิจจาก   
ภัยพิบัติ” ซึ่งไดนำใหเกิดการแลกเปล่ียนประสบการณ และเสริม
สรางวิสัยทัศนใหกับภาคธุรกิจในการเตรียมตัวตั้งรับกับความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยมีใจความสรุปดังนี้ 

¡ÒÃÅ´¤ÇÒÁàÊÕèÂ§¢Í§ 
ÀÒ¤¸ØÃ¡Ô¨¨Ò¡ÀÑÂ¾ÔºÑμÔ 

Disaster Risk 
Reduction in 
the Business 
Sector

เ 

O 

H.E. Mr. Asif Ahmad, the British Ambassador to Thailand 
Ï¾³Ï ÍÒ«Õ¿ ÍÒËÁÑ´ àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª±ÙμÊËÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ¡Ã »ÃÐ¨Ó»ÃÐà·Èä·Â 
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 The United Kingdom has introduced the Climate 
Change Act in 2008 to drive the nation to become a 
dynamic economy and a low carbon society. The target 
is to reduce carbon emissions by 50% by the year 2025.  
It is believed that a low carbon society will increase the 
potential in economic competition from the reduction 
of energy costs; this will enable UK to become a world 
leader in production, technology development, 
innovation and green technology and green business. 
Last year, UK passed the Energy Act and Green Deal 
Policy to encourage households and domestic 
businesses to realize the importance of efficient energy 
consumption.  
 Nevertheless, the reduction of carbon emissions is 
still a global problem that needs coordination between 
countries around the world in order to reduce global 
carbon levels. 
 UK will invest in green technology development 
projects of 140 billion Thai Baht in Thailand by 2013 

 สหราชอาณาจักรเริ่มนำพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศมาใชในป ค.ศ. 2008 เพ่ือขับเคล่ือนประเทศไปสูพลวัต
ทางเศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ำ โดยต้ังเปาลดการปลอย      
กาซคารบอนไดออกไซดลงรอยละ 50 ในป ค.ศ. 2025  เนื่องจาก
เชื่อวาสังคมคารบอนต่ำจะชวยเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันดาน
เศรษฐกิจ ดวยตนทุนดานพลังงานที่ลดลง ซึ่งจะทำให            
สหราชอาณาจักรกาวข้ึนสูการเปนผูนำระดับโลกท้ังในดานการ
ผลิต การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม รวมถึงการเลือกใช
เทคโนโลยีสีเขียว และการดำเนินธุรกิจสีเขียว โดยในปที่ผานมา 
สหราชอาณาจักรไดผานรางพระราชบัญญัติพลังงาน และออก
กฎหมาย เกี่ยวกับเรื่อง นโยบายขอตกลงสีเขียว เพ่ือกระตุนให
สังคมท้ังในภาคครัวเรือนและผูประกอบการภายในประเทศเห็น
ความสำคัญของการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ  
 อยางไรก็ตามการลดปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
ยังคงเปนปญหาระดับโลกที่ตองการความรวมมือจากประเทศ  
ตางๆ ท่ัวโลกเพื่อชวยกันลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดรวม
ของโลกท้ังหมดลงดวย 
 สำหรับในประเทศไทย สหราชอาณาจักรโดยกองทุนการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหวางประเทศไดกำหนดจะลงทุน

Nevertheless, the reduction of 
carbon emissions is still a 
global problem that needs 
coordination between 
countries around the world in 
order to reduce global carbon 
levels. 
ÍÂ‹Ò§äÃ¡çμÒÁ¡ÒÃÅ´»ÃÔÁÒ³¡ÒÃ
»Å‹ÍÂ¡�Ò«¤ÒÃ�ºÍ¹ä´ÍÍ¡ä« �́ÂÑ§¤§
à»š¹»˜ÞËÒÃÐ Ñ́ºâÅ¡·ÕèμŒÍ§¡ÒÃ¤ÇÒÁ
Ã‹ÇÁÁ×Í¨Ò¡»ÃÐà·È  μ‹Ò§æ ·ÑèÇâÅ¡à¾×èÍ
ª‹ÇÂ¡Ñ¹Å´»ÃÔÁÒ³¡�Ò«¤ÒÃ�ºÍ¹ -
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through the International Climate Change Fund. This 
project is there to support the Thai corporate sector to 
deal with the threat of climate change and to develop 
green businesses. In the beginning of February, a four 
degree map was launched; this map showed the 
impact on South East Asia if the global temperature 
rose by 4 degrees. In addition, it also showed the trend 
of continuous rising sea levels that could cause large 
parts of Bangkok, which is the heart of the Thai 
economy to be submerged within 50 years. No one 
wants to imagine the magnitude of such a loss. 
 Last year we experienced the most severe flooding 
and rainfall in Thailand that resulted from a tropical 
storm. Thailand is approaching the state of disaster risk, 
and although it cannot be concluded that this incident 
occurred directly due to climate change, the risk and 
frequency of disasters has increased. For this reason, 
businesses need to keep themselves in readiness to 
face the possible crises. That doesn’t mean we need to 
build a higher wall around our office buildings or buy 
more sand bags, we need to plan and get ready to 

ในโครงการดานการพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียวเปนจำนวนเงินถึง 140 
ลานลานบาทในประเทศไทย ภายในป 2013 เพ่ือสนับสนุนการ
จัดการกับภัยคุกคามดานความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
สงเสริมการพัฒนาธุรกิจของไทยใหกาวไปสูเศรษฐกิจสีเขียว อีกทั้ง 
ในชวงตนเดือนกุมภาพันธที่ผานมา ไดมีการเปดตัวแผนที่ 4 
degree map ซึ่งเปนแผนที่แสดงใหเห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตจากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก
อีก 4 องศาเซลเซียส รวมถึงแสดงใหเห็นแนวโนมการเพิ่มสูงขึ้น
อยางตอเนื่องของระดับน้ำทะเล อันจะสงผลใหพื้นที่สวนใหญของ
กรุงเทพฯ ที่เปรียบเสมือนหัวใจทางเศรษฐกิจของประเทศไทย จม
อยูใตน้ำภายในระยะเวลาเพียง 50 ป ซึ่งเปนภาพของความสูญเสีย
ที่ไมมีใครอยากใหเกิดขึ้น  
 การเกิดน้ำทวมครั้งรุนแรงที่สุดของประเทศไทย ในป 2554 ท่ี
ผานมา ซึ่งประเทศไทยไดรับผลกระทบของพายุฤดูรอนทำใหมี
ปริมาณน้ำฝนมากจนเกิดน้ำทวมครั้งใหญ แสดงใหเห็นวาประเทศ
ไทยกำลังกาวเขาสูภาวะความเส่ียงของการเกิดภัยพิบัติ แมไมอาจ
สรุปไดวาเหตุการณนี้เปนผลมาจากความเปล่ียนแปลงสภาพ    
ภูมิอากาศทั้งหมด แตความเส่ียงและความถี่ของการเกิดภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติตางๆ น้ันไดเพิ่มขึ้นแลว ดังนั้น ผูประกอบการธุรกิจ
จำเปนตองเตรียมความพรอมเพื่อเผชิญกับวิกฤตการณดังกลาว ซึ่ง
ไมไดหมายถึงการสรางกำแพงที่สูงขึ้นกวาเคยหรือการซื้อถุงทราย
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cope with any disaster that may happen. For instance, 
the British Embassy in Bangkok has been well prepared 
in practicing to deal with all kinds of crises regularly; we 
have continual testing of the building structure system, 
energy sources, water supply and drainage until they 
have been praised for their efficient planning’’. 
 Lastly, H.E. Mr. Asif Ahmad, the British Ambassador 
to Thailand suggested that “we should confront the 
problem in reality, even though we cannot stop the 
incidents, we can minimize the risk. The Thai 
government has the responsibility to set policy to 
reduce risk and get ready to cope with natural disasters, 
however part of the obligations are still in the hands of 
businesses and each individual.” 
 

เพิ่มขึ้น แตเปนการวางแผนและเตรียมความพรอมเพื่อรับกับ
เหตุการณภัยพิบัติตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน ยกตัวอยางเชน การเตรียม
ความพรอมของสถานทูตสหราชอาณาจักรในกรุงเทพฯ ท่ีมีการ  
ฝกซอมเพื่อจัดการกับวิกฤตการณในรูปแบบตางๆ อยูอยาง
สม่ำเสมอ รวมถึงมีการทดสอบระบบโครงสรางอาคาร  แหลง
พลังงาน น้ำประปา และการระบายน้ำ อยางตอเนื่อง จนไดรับการ
ยกยองวามีการวางแผนรับมือภาวะวิกฤตไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ทายสุด ทานทูตไดเสนอแนะวา “ควรเผชิญกับปญหาดวย
ความเปนจริง แมจะไมสามารถหยุดยั้งภัยพิบัติไดแตมีหนทางที่จะ
ทำใหภัยพิบัติลดนอยลงได สำหรับรัฐบาลไทยน้ันมีหนาที่ในการ
วางนโยบายเพื่อลดความเสี่ยง และเตรียมความพรอมในการรับมือ
กับภัยพิบัติจากธรรมชาติ หากแตภาระสวนหนึ่งก็ยังคงอยูในความ
รับผิดชอบของผูประกอบการ และประชาชนทุกคนดวยเชนกัน” 
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Member Activities  

Elders Take Younger Ones to Retrace Money 

and Participate in Learning Dharma Puzzle 

      นักเลขานุการองคกรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน   
      ไดจัดกิจกรรมจิตอาสาข้ึนเปนประจำทุกปเพื่อให  
      สมาชิกไดเรียนรูและทำกิจกรรมเพื่อสังคมรวมกัน ซ่ึง
ในปนี้ไดจัดกิจกรรม “พี่พานองยอนรอยเงินตรา รวมเรียนรู
ปริศนาธรรม” โดยรวมกับสมาชิก อาทิ การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.), บริษัท ผลิตไฟฟาจำกัด (มหาชน), บริษัท 
ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน), บริษัท อินเตอร-      
เฟซฟลอร (ประเทศไทย) จำกัด นำนองๆ จากสถานสงเคราะหเด็ก
พิการและทุพพลภาพปากเกร็ด หรือบานนนทภูมิ จำนวน 50 คน 
มาศึกษาความเปนมาของเงินตรา เรียนรูประวัติและวิวัฒนาการ
ของธนาคารไทยพาณิชยแหงแรกของประเทศไทย ณ พิพิธภัณฑ
ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) พรอมนำเยี่ยม
ชมนิทรรศการประวัติพระราชกรณียกิจ และชื่นชมความงามของ
ไมดอกไมประดับนานาชนิด ณ สวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์ 
เมื่อตนเดือนมิถุนายนที่ผานมา                                                         

  BCSD’s Secretariat Office has been organizing   
  volunteer spirit activities for the members to   
  participate in learning and doing activities for 
the society continually every year. This year, TBCSD in 
cooperation with Electricity Generating Authority of 
Thailand (EGAT), Electricity Generating Public Company 
Limited, Ratchaburi Electricity Generating Holding Public 
Company Limited and InterfaceFLOR (Thailand) 
Company Limited organized an activity “Elders take 
younger ones to retrace money and participate in 
learning Dharma puzzle.” Fifty children from Pakkred 
Home for Children with Disabilities (Baan Nontapum) 
were taken to a field trip at the Thai Bank Museum of 
Siam Commercial Bank Public Company Limited to 
learn about the development of money, history, and 
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the evolution of the first Siam Commercial Bank of 
Thailand. The children also visited the exhibition of Her 
Majesty Queen Sirikit’s royal duties; they also saw 
beautiful flowering and ornamental plants at Queen 
Sirikit Park during a trip organized at the beginning of 
June. 
 The Thai Bank Museum was opened as an office 
building of the Siam Commercial Bank Talad Noi Branch 
in 1983. It was later moved to headquarters at 
Ratchayothin later. The ceremony officially opened on 
January 29, 1996. Inside the museum, the 
developments of banking were shown in 4 zones; zone 
1:  The Evolution of Money, zone 2:  The Evolution of 
Banking, zone 3: The Prototype for Thai Banks, and 
zone 4:  Siam Commercial Bank’s Advance to the 
Present.  Typewriters, records of current accounts, 
fingerprint examiners, counting machines, various types 
of coins and notes in the past, the first automatic teller 
machine (ATM) card, as well as pictures of the past of 
Thai Banks were displayed in the museum.  The Father 
of Thai Banks and the Minister of the Royal Treasury,   
H.R.H. Mahisara excited and educated the children who 
participated. 

 พิพิธภัณฑธนาคารไทย ไดเริ่มเปดดำเนินการที่อาคาร
สำนักงานธนาคารไทยพาณิชย สาขาตลาดนอย เมื่อป พ.ศ. 2526 
และไดยายมาจัดแสดงท่ีสำนักงานใหญ รัชโยธิน โดยมีพิธีเปดอยาง
เปนทางการเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2539 ภายในพิพิธภัณฑ
ไดถายทอดเรื่องราวการวิวัฒนาการของธนาคาร โดยแบงออกเปน 
4 สวน คือ สวนท่ี 1 วิวัฒนาการเงินตรา สวนท่ี 2 วิวัฒนาการ
ธนาคาร สวนที่ 3 ตนแบบธนาคารไทย และสวนที่ 4 ไทยพาณิชย
กับการกาวสูยุคปจจุบัน โดยผานการจัดแสดงส่ิงของ และสื่อ
มัลติมีเดียที่นาสนใจ ไดแก เครื่องพิมพดีด สมุดจดบันทึกเงิน
เดนิสะพัด เครือ่งมอืตรวจลายมอืช่ือ เครือ่งนบัเงนิและเงินตราตางๆ 
ในอดีต บัตรเบิกถอนเงินดวน (เอทีเอ็ม) ใบแรกของธนาคาร พรอม
ทั้งมีการจัดแสดงรูปภาพในอดีตที่เกี่ยวกับธนาคารไทย และการ
แสดงมัลติมีเดียภาพเคลื่อนไหวพระบิดาแหงการธนาคารไทย คือ 
ทานพระเจานองยาเธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย เสนาบดี
กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ซึ่งไดสรางความต่ืนตาต่ืนใจและ
เสริมสรางความรูใหแกนองๆ ที่เขารวมกิจกรรมเปนอยางมาก 
 นอกจากนองๆ จะไดเรียนรูเกี่ยวกับวิวัฒนาการของเงินตรา 
และประวัติการกอตั้งธนาคารพาณิชยแหงแรกของประเทศไทย
แลว ยังมีโอกาสไดชื่นชมผลงานศิลปะของกลุมศิลปนหญิงจำนวน 
22 ทาน ซึ่งประกอบดวยคณาจารย นักศึกษา และศิษยเกาของ
คณะจิตรกรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการจัด
แสดงนทิรรศการศลิปะ ภายใตแนวคิด “เรือ่งของเธอ–Her story” 
ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์ 
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 In addition to the children learning about the 
evolution of money and the history of the first 
commercial bank establishment in Thailand, they also 
appreciated the art exhibition of 22 female artists: 
lecturers, students and the alumni of the Faculty of 
Painting and Graphic Arts of Silpakorn University. The 
art exhibition under the concept of “Her Story” was 
held to celebrate the auspicious occasion of Her 
Majesty Queen Sirikit’s 80th Birthday in year 2012.  
Everyone could see the roles, the potential and the 
creative power of women in modern day who play a 
vital role in supporting the sustainable benevolence for 
society together. 
 After these events TBCSD’s members and the 
children went to Queen Sirikit Park to visit the 
exhibition at Chaloem Prakiat 72nd Queen Sirikit building 
in the history and royal duties section. The children 
were very cheerful to see several varieties of plants; 
the orchid house, fragrant flower arrangements and city 
garden arrangements.  The main reason to visit this park 
was that it was like a botanical garden or small forest 
located in the middle of a big city like Bangkok. This 
park not only benefits people by providing recreational 

พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในป  
พ.ศ. 2555 ทำใหทั้งพี่ๆ และนองๆ ไดเห็นถึงบทบาท ศักยภาพ
และพลังความคิดสรางสรรค ของผูหญิงในยุคปจจุบัน ซึ่งเปนสวน
สำคัญที่จะเก้ือหนุนในการทำคุณประโยชนรวมกันในสังคมอยาง
ยั่งยืนไดตอไป   
 จากนั้นพ่ีๆ สมาชิก TBCSD และนองๆ ไดออกเดินทางไปยัง
สวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ เ พ่ือเขาเยี่ยมชมอาคารเฉลิม       
พระเกียรติ์ 72 พรรษา ในสวนการจัดนิทรรศการประวัติและ   
พระราชกรณียกิจ รวมถึงเยี่ยมชมพรรณไมตางๆ เรือนกลวยไม 
การจัดสวนไมหอมและการจัดสวนในเมือง สรางความสดชื่นสดใส
ใหแกนองๆ เปนอยางมาก จุดเดนของสวนแหงนี้ คือ เปนสวน
สาธารณะที่จัดสรางใหเปนสวนปาพฤกษศาสตรหรือปาเล็กในเมือง
ใหญที่ตั้งอยูใจกลางกรุงเทพมหานคร ซึ่งนอกจากอำนวยประโยชน
แกประชาชนในการเปนสถานที่พักผอนหยอนใจแลว ยังเปนแหลง
ใหความรูและรวบรวมพันธุไมทั้งในประเทศและตางประเทศ
มากกวา 2,000 ชนิด และภายในอาคาร ไดจัดแสดงนิทรรศการ
พระราชกรณียกิจ โครงการในพระราชดำริตางๆ เกี่ยวกับการ
อนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รูปภาพและรายชื่อพรรณไมที่ 
นาสนใจภายในสวนฯ ใหไดชื่นชมและเรียนรูมากมาย ซึ่งพ่ีๆ นองๆ 
ตางไดรับความรูและความชื่นใจกันไปอยางเต็มอิ่มทีเดียว 
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providing recreational facilities, but it also acts as a 
knowledge center and an area where over 2,000 
species of Thai and international plants can be seen.  
Inside the building, there are exhibitions of Her Majesty’s 
royal duties and several royal initiative projects in 
natural conservation and environment.  Everyone was 
satisfied and appreciated the pictures and interesting 
varieties of plants in the park. 
 Finally, it was seen that the organizer had planned a 
successful event, which could be seen from the smiles 
and expressions of happiness and eagerness to learn 
from the children of Baan Nontapum. Even though 
some of them were uncomfortable and could not 
easily move their bodies or walk, their spirits were high.  
The happiness of the children was also brought about 
due to the hard work of the TBCSD members who 
devoted their physical and mental efforts to take care 
of the children. Cheerful smiles and laughter could be 
seen and heard throughout all the activities. The 
Secretariat Office would like to thank all member 
representatives and all teams for doing such a great job 
in organizing meaningful activities. We intend to have 
the same type of activities occurring continually every 
year. 

 ทายสุด คงเปนความประทับใจของคณะผูจัด ทั้งจากรอยย้ิม 
แววตาที่เปยมความสุขและสายตาที่ใฝเรียนรูของนองๆ บานนนท-
ภูมิ ท่ีแมวาบางคนจะเคล่ือนไหวรางกาย หรือเดินไดไมสะดวกนัก 
รวมถึงน้ำใจของพี่ๆ สมาชิก TBCSD ทุกๆ คน ที่ทุมเทแรงกายและ
แรงใจในการดูแลนองๆ อยางเต็มที่ ทำใหตลอดการทำกิจกรรมมี
แตรอยยิ้มและเสียงหัวเราะอยางมีความสุข สำนักเลขานุการฯ 
ตองขอขอบคุณผูแทนสมาชิกและทีมงานทุกๆ ทานที่รวมทำ
กิจกรรมในครั้งนี้ และตั้งใจวาจะมีกิจกรรมดีๆ อยางนี้ตอเนื่องใน
ทุกๆ ป 
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Members’ Stories 

  นาคารกรุงไทยไดริเริ่มดำเนินโครงการ “ปลูกตนกลา  
  ความดี...ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”   
  โดยความรวมมือของ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) 
หอการคาไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพ่ือพัฒนานักเรียน ครู 
และชุมชน จำนวน 94 โรงเรียนทั่วประเทศ ในโครงการกรุงไทย
สานฝน โรงเรียนดีใกลบาน ใหเกิดความตระหนักรูถึงคุณคาของ
การรักษาส่ิงแวดลอม การใชพลังงานใหเกิดประโยชนสูงสุด และ
การใชเงินอยางรูคา ตลอดจนกระตุนและสงเสริมการนอมนำ
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการพัฒนาตัว
เอง ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน อันจะนำไปสูการพัฒนา
โรงเรียนใหเปนศูนยกลางการเรียนรูการประยุกตใชแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีระยะเวลาการดำเนินงาน 3 ป 
ตั้งแตป 2554-2556   
 คุณอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ กรรมการผูจัดการใหญ ธนาคาร   
กรุงไทย กลาวถึงโครงการวา “หลังจากการดำเนินงานโครงการ
กรุงไทยสานฝน และโรงเรียนดีใกลบาน 94 โรงเรียน พบวา
เยาวชนมีศักยภาพที่จะทำหนาท่ีในการเปนส่ือกลางสรางความ

  rung Thai Bank has launched the project            
  “Growing seedlings of good deeds…follow the   
  philosophy of sufficiency economy” with 
coordination of Office of the Royal Development 
Projects Board (RDPB), Thai Chamber of Commerce, the 
Federation of Thai Industries and Office of The Basic 
Education Commission (OBEC) to develop students, 
teachers, schools and communities around the schools.  
The project “Krung Thai weaves dream of 94 close-by 
good schools around the country” is to raise awareness 
of the value of environment protection, energy 
consumption and money spending. Besides, they also 
encourage and promote implementing the philosophy 
of sufficiency economy to develop the students, their 
families, schools and communities; which will further 
lead to the development into learning center of the 
adaptation of sufficiency economy philosophy. There 
are 3 years of operating period from 2011–2013 and the 
objectives are as follows: 

“Growing Seedlings 

of Good Deeds… 

Follow the Philosophy  

of Sufficiency Economy” 

¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ä·Â »ÅÙ¡μŒ¹¡ÅŒÒ¤ÇÒÁ´Õ... 

μÒÁá¹Ç·Ò§»ÃÑªÞÒ¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§ 

Krung Thai Bank: Krung Thai Bank: 

ธ K 
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เปล่ียนแปลง ใหเกิดขึ้นในครอบครัว จึงไดพัฒนาโครงการปลูกตน
กลาความดีตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสรางความเปล่ียนแปลงของสังคม ต้ังแตระดับ
โรงเรียน ครอบครัว และชุมชน ผานการปลูกฝง สงเสริมการเรียนรู 
และปลูกจิตสำนึกของการพัฒนาอยางย่ังยืนใน 3 ดาน คือ การ
ปลูกธรรมจิต (ดานสังคม) โดยการปลูกจิตสำนึกเด็กใหรับรูถึงคุณ
ประโยชนของคุณธรรมและจริยธรรม โดยเฉพาะความซ่ือสัตย 
และความกตัญูตอแผนดินเกิด พอแม และผูมีพระคุณ สวนดาน
ที่สองคือ การปลูกหลักชีวิต (ดานเศรษฐกิจ) ที่จะมุงปลูกฝงใหเด็ก
และครอบครัวดวยความรูวาเงินทองตองใสใจ ดวยการจัดทำบัญชี
ครัวเรือน พรอมทั้งสงเสริมการดำรงชีพตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม
ภายใตหลักปรัชญาพอเพียง และสุดทายคือ การปลูกธรรมชาติ     
(ดานส่ิงแวดลอม) โดยการสงเสริมใหโรงเรียนในโครงการกรุงไทย
สานฝนโรงเรียนดีใกลบานเปนโรงเรียนเชิงนิเวศ (KTB Green 
School) อันสามารถเปนตนแบบใหแกชุมชนโดยรอบในเร่ืองการ
จัดการขยะ น้ำเสีย การอนุรักษพลังงาน สุขอนามัย และการสราง
แหลงเรียนรู โดยมีโรงเรียนนำรอง 3 แหง คือ โรงเรียนบดินทร-  
เดชา (สิงห สิงหเสนี) สมุทรปราการ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่อง
บุรี และโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ซึ่งท้ัง 3 โรงเรียนเปนหนึ่งใน   
94 โรงเรียนของโครงการกรุงไทยสานฝน และจะขยายผลการ
ดำเนินงานใหครบ 94 โรงเรียนทั่วประเทศตอไป  
 นอกจากน้ี ยังมีการจัดตั้งกองทุนความดี เพื่อระดมทุนและ
สรางการมีสวนรวมข้ึน โดยใชชื่อ กองทุนปลูกตนกลาความดีเพื่อ
ยกระดับการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก และตั้งเปาที่จะ
ระดมทุนใหไดมากถึง 98,400 กองทุน รวมถึงกำหนดเปาหมายใน
การปลูกตนไมโดยนักเรียนในโครงการกรุงไทยสานฝนฯ รวม     
94 โรงเรียน ไดไมนอยกวา 9 ลานตน ภายใน 3 ป” 

 1. Children and youth have virtue and ethics in 
honesty and gratitude as virtue mind. 
 2. Children and youth realize the value of            
“money” and learn to be economized and conduct 
their lives according to the philosophy of sufficiency 
economy. 
 3. Children and youth have conscious mind of 
environment protection by starting from keeping the 
nearby environment like homes, schools and 
communities livable. 
 Mr. Apisak Tantivorawong, Managing Director of 
Krung Thai Bank, spoke of the project that after the 
operation of “Krung Thai weaves dream of 94 close-by 
good schools”, it was found that the youths have 
potential as medium for making change within their 
families. Consequently, project “Growing seedlings of 
good deeds…follow the philosophy of sufficiency 
economy” has been developed with the purpose to 
make changes to the society from the school, family 
and community level through cultivation, 
encouragement of learning and building consciousness 
on sustainable development in 3 areas, i.e., growing 
righteous mind (social) to make children aware of 
advantage of virtue and morality, especially honesty 
and gratitude towards homeland, parents and the 
patrons. Secondly is growing principles of life               
(economical) to cultivate children and families’ 
awareness of spending money by doing family 
bookkeeping, as well as make a living according to the 
New Theory in Agriculture under the philosophy of 
sufficiency economy. Lastly is growing nature               
(environment) by promoting the schools of this project 
to be KTB Green School which can be model for the 
surrounding communities in waste disposal, wastewater, 
energy saving, hygiene and the building of learning 
center. There are 3 pilot schools, namely, Bodin Decha 
(Singha Singhasenee) School, Samutprakarn; Cha-am 
Khunying Nuang Buri School and Amphawan Witthayalai 
School. All 3 schools are parts of 94 schools in       
Krung Thai weaves dream project, and will extend to 
the full 94 schools throughout the country later. 
 Furthermore, a good deed fund has been 
established to raise money and build participation 
named Growing seedlings of good deeds to upgrade 
education and develop quality of children’s lives, and 
intends to raise over 98,400 funds. In addition, it targets 
the students in 94 schools project to grow plants not 
less than 9 million trees within 3 years. 
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âÃ§àÃÕÂ¹º´Ô¹·Ãà´ªÒ (ÊÔ§Ë� ÊÔ§ËàÊ¹Õ) ÊÁØ·Ã»ÃÒ¡ÒÃ 
 “ความดีเปนส่ิงที่ทำใหนักเรียนมีจิตสำนึกท่ีจะพัฒนาตัวเองให
ดียิ่งข้ึน โครงการนี้เปนโครงการที่ดีมาก และรูสึกยินดีที่ธนาคาร
กรุงไทยไดใหการดูแลโรงเรียนในโครงการกรุงไทยสานฝน โรงเรียน
ดีใกลบาน สำหรับกิจกรรมของโรงเรียน ประกอบดวย ธนาคาร
ความดี เพ่ือชวยสรางจิตสำนึกใหกับนักเรียนในการทำความดีผาน
กิจกรรมจิตอาสาเพ่ือพัฒนาโรงเรียนและชุมชนโดยรอบ มีชุมนุม 
Mushroom House เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูการเพาะชำเห็ด
นางฟา และนำผลผลิตท่ีไดไปแปรรูปและจำหนายเพ่ือสรางอาชีพ
ตอไป และไดสรางแหลงเรียนรูสวนกลวยนานาพันธุเพื่อใหโรงเรียน
เปนแหลงเรียนรูและเปนปอดใหแกชุมชนโดยรอบโรงเรียนดวย” 
ดร.นงลักษณ เรือนทอง  
ผูอำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 

Bodin Decha (Singha Singhasenee) School, 
Samutprakarn 
 “Good deeds make students become conscious to 
improve themselves. This is a very good project. We are 
very pleased that Krung Thai Bank offers good care for 
schools in the project “Krung Thai weaves dream, 
close-by good schools.” The school’s activities consist 
of: “Good Deed Bank” to build conscious of doing 
good deeds through volunteer spirit activity to develop 
school and the surrounding communities; “Mushroom 
House Club” - students have learnt to plant Sarjor-caju 
Mushroom (Hed Nang Fah) and bring produce to 
process and sell to make a living; creating learning 
center of varieties of banana plantation for the school 
and being lung for the surrounding communities.” 
Dr. Nongluck Ruenthong 
Director of Bodin Decha (Singha Singhasenee) 
School, Samutprakarn, Samutprakarn Province 
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 âÃ§àÃÕÂ¹ÍÑÁ¾ÇÑ¹ÇÔ·ÂÒÅÑÂ 
 “โครงการปลูกตนกลาความดี เปนโครงการท่ีมีประโยชนมาก 
ทั้งสำหรับนักเรียนและโรงเรียน ตองขอขอบคุณธนาคารกรุงไทยที่
ไดใหโอกาสแกโรงเรียน ดำเนินกิจกรรมธรรมประทีป เพื่อสราง
หลักธรรมในการดำเนินชีวิตใหกับนักเรียน ธนาคารโรงเรียน เพื่อ
ใหนักเรียนรูจักทำบัญชีรับ-จายและวางแผนการใชเงิน การ
ประหยัดและอดออม รวมไปถึงการสรางรายไดตามหลักความ
พอเพียง และกิจกรรมรักษโลก รักษโรงเรียน รักตัวเรา ที่ใหครูและ
นักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการดูแลรักษาสถานที่ตางๆ ใน
โรงเรียน ทำใหเกิดเปนโรงเรียนที่สะอาด และสวยงามครับ” 
คุณชูวิทย เขงคุม 
ผูอำนวยการโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย จ.สมุทรสงคราม 

âÃ§àÃÕÂ¹ªÐÍÓ¤Ø³ËÞÔ§à¹×่Í§ºØÃÕ 
 “คิดวาธนาคารกรุงไทยคัดเลือกใหโรงเรียนเปนหนึ่งในสาม
โรงเรียนนำรองในโครงการฯ เนื่องจากนักเรียนสวนหนึ่งที่เขารวม
เปนนักเรียนแกนนำ เปนเด็กที่มีจิตอาสาและรูจักการออม เพราะ
โรงเรียนมีธนาคารโรงเรียน อีกท้ังสภาพภูมิทัศนของโรงเรียนมี
ความรมรื่น สวยงาม นาอยู นาเรียน สำหรับกิจกรรมที่โรงเรียนจัด
ขึ้น คือ คายพุทธบุตรโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี เพื่อให
นักเรียนไดรับฟงเรื่องราวของธรรมะ และยึดถือเปนหลักปฏิบัติใน
ชีวิตประจำวัน กิจกรรม ช.น.รักการออม เพ่ือปลูกฝงใหนักเรียน
รูจักอดออมและเรียนรูที่จะทำกิจกรรมเพ่ือสรางรายไดเสริมใหกับ
ตนเองและครอบครัว และกิจกรรมทำปุยหมักชีวภาพเพื่อปลูกฝง
ใหนักเรียนเรียนรูที่จะนำขยะเหลือใชกลับมาใชประโยชน โดยไม
ทำลายส่ิงแวดลอม” 
คุณสมชาย ครึกครื้น  
ผูอำนวยการโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี จ.เพชรบุรี 
  
 ธนาคารกรุงไทย เช่ือวาโครงการที่ไดรับการออกแบบมาอยางดี
นี้ จะชวยสรางภูมิคุมกันที่ดีใหกับนักเรียนที่เปรียบเหมือนตนกลาที่
กำลังจะเติบโต เกิดจิตสำนึกในการมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาสังคม
อยางสมดุลและย่ังยืนตอไป  

Amphawan Witthayalai School 
 “The project “Growing seedlings of good deeds” is 
very useful both for the students and the schools. We 
would like to thank Krung Thai Bank for giving the 
school a chance. Our activities are:  Dharma Pradip - for 
building moral principles in conducting the students’ 
lives; School Bank - students can learn to do 
bookkeeping and the spending plan, and learn to be 
economical, including make a living by following the 
philosophy of sufficiency economy; and Save the Earth, 
Save the School and Love Ourselves – help every 
teachers and every students participate in maintaining a 
clean and beautiful school.” 
Mr. Choowit Khengkoom 
Director of Amphawan Witthayalai School,  
Samut Songkram Province 
 

Cha-am Khunying Nuang Buri School 
 “The reason Krung Thai Bank selected our school as 
one of 3 pilot schools because some of the students 
who joined as leadership are volunteer spirit and know 
how to economize as we have school bank. Besides, 
our school is shady, beautiful and pleasant. The 
activities that we held are: Buddhabutr Camp – 
students can learn the stories of Dhamma and adhere 
as the principles of life; Chor. Nor. love saving – to 
cultivate students to be economical and learn to do 
activities to make extra income for themselves and 
families; and Making bio-organic fertilizer – to cultivate 
students to reuse wastes and do not destroy 
environment.” 
Mr. Somchai Kruek-kruen 
Director of Cha-am Khunying Nuang Buri School, 
Petchaburi Province 
  
 Krung Thai Bank believes that this well-designed 
project will build strong immune for the students who 
are as if the seedlings that going to grow and to 
become aware of taking part in further sustainable 
development of society evenly. 
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เพื่อสังคมนาอยู : Eco Travel 

มหานครใต�พิภพแห�งอาณาจักรล�านนา 

Wiang Gum Gam, the Underground City of the Lanna Kingdom 

  วัสดีคะชาว Green Society เขาสูฤดูฝนแลวนะคะ ปนี ้ 
  ฝนฟาตกหนัก อีกทั้งอากาศยังเปลี่ยนแปลงบอย งายตอ  
  การเจ็บปวย ดูแลรักษาสุขภาพกันดวยนะคะ และ
แนนอนคะวาคอลัมนของเราจะนำเสนอสถานท่ีทองเที่ยวที่นา
สนใจ ซึ่งหลายฉบับท่ีผานมาเราพาไปทำความรูจักกับสถานท่ี
ทองเท่ียวที่เปนธรรมชาติมามากแลว สำหรับฉบับนี้ขอเอาใจผูที่รัก
จะเรียนรูประวัติศาสตร จากการเยี่ยมชมโบราณสถานกันคะ  
 สถานท่ีที่จะแนะนำใหรูจักในฉบับนี้ ตั้งอยูในจังหวัดเชียงใหม 
ซึ่งเปนจังหวัดที่มีสถานที่ทองเท่ียวทางธรรมชาติที่นาสนใจและ

  awaddee ka Green Society folks! We are   
  entering into the rainy season again. This year   
  it has been raining heavily. Due to such a 
fluctuating climate, the possibility to fall sick is very 
high, so take good care of your health. On a positive 
note, we are delighted to let you know that our 
column will guide you to many interesting travel 
destinations. In several preceding issues, we introduced 
to you several natural tourist attractions, this issue is for 

àÃ×èÍ§â´Â: »ØÞªÃÑÊÁÔì ·Ã§¸ÃÃÁÇÑ²¹� 
Story by: Puncharat Songthammawat 
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history lovers who like to visit ancient historic sites and 
learn about their history.  
 The places that we are introducing here are in 
Chiang-Mai, where many remarkable well known 
natural tourist attractions are situated. In Chiang-Mai, 
there are many significant ancient sites with historical 
value that are worth studying. We would like to 
introduce “Wiang Gum Gam”, the city of Lanna 
Kingdom that was ruined and sunk underground.   
 Wiang Gum Gam is situated in Tah Wang Tan 
Sub-district, Sarapi District, Chiang-Mai Province; it is 
about 5 kilometers to the south east of Chiang-Mai City.  
According to Yonok historical records, Wiang Gum Gam 
was the first capital city of the Lanna Kingdom and was 
constructed by Phaya Meng Rai or Phor Khun Meng Rai 
(who is this person? Give some background about him).  
The city is located on the low plains along the west 
coast of the Ping River. Wiang Gum Gam is also 
surrounded by trenches, where the Ping River serves as 
the northern trench. Unfortunately, the city did not 
serve as the capital city of Chiang-Mai for long due to 
its low lying location that caused severe flooding each 
year.  Phaya Meng Rai therefore decided to build 
another city called “Nop Buri Sri Nakorn Ping 
Chiang-Mai” as the new capital due to its better 
location. Thereafter, there were severe floods which 
caused the Ping River to change the direction of its 
watercourse. Wiang Gum Gam was ruined by natural 
flooding events and submerged under the sediments 
until it was beyond recovery, slowly fading away with 
time. In B.E.2527, the remains of the ancient city were 
excavated for the first time.   
 Following a study of aerial photography, a survey of 
the trail of ditches and of the remaining city wall, it was 
found that Wiang Gum Gam city was rectangular in 

มีชื่อเสียงหลายแหง อีกทั้งยังมีโบราณสถานท่ีสำคัญและทรง
คุณคาทางประวัติศาสตรมากมาย ลวนแลวแตนาสนใจ นาศึกษา
เรียนรู โดยขอแนะนำ “เวียงกุมกาม” มหานครแหงอาณาจักรลาน
นาที่ไดลมสลายลงและจมหายไปใตพิภพนับหลายรอยป  
 เวียงกุมกาม อยูในเขตพื้นที่ตำบลทาวังตาล อำเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม โดยมีระยะหางจากตัวเมืองเชียงใหมไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต ประมาณ 5 กิโลเมตร จากเอกสารพงศาวดาร
โยนก ระบุวา เวียงกุมกาม เปนเมืองหลวงแหงแรกของอาณาจักร
ลานนาที่ถูกสรางขึ้นโดยพญามังรายหรือพอขุนเม็งราย ซ่ึงเลือก
ทำเลท่ีตั้งบริเวณที่ราบลุมริมคุงน้ำริมฝงตะวันตกของแมน้ำปง 
และทรงโปรดใหขุดคูลอมรอบเมืองไวทั้ง 4 ดาน โดยใชแมน้ำปง
เปนคูเมืองทางทิศเหนือ แตเวียงกุมกามเปนเมืองหลวงไดไมนาน
ดวยความท่ีเปนท่ีลุมน้ำทวมถึง จึงประสบปญหาน้ำทวมทุกๆป  
พญามังรายจึงโปรดใหสราง “นพบุรีศรีนครพิงคเชียงใหม” ที่มี
ชัยภูมิดีกวา เปนเมืองหลวงแหงใหมแทน ตอมาภายหลังเกิดน้ำ
ทวมใหญซึ่งทำใหแมน้ำปงเปลี่ยนทิศทาง (รองน้ำ) สงผลใหเวียง
กุมกามลมสลายและถูกฝงจมใตตะกอนดินจนยากที่จะฟนฟูกลับ
มาจนเลือนหายไปจากประวัติศาสตร กระทั่งป พ.ศ. 2527 ซาก
เมืองโบราณที่ถูกตะกอนดินทับถมไดถูกขุดคนพบเปนคร้ังแรก 
ทำใหเวียงกุมกามมิไดเปนเพียงมหานครในตำนานอีกตอไป 
 จากการศึกษาภาพถายทางอากาศและจากการสำรวจรองรอย
ของคูน้ำคันดินที่เปนกำแพงเวียงท่ีเหลืออยูพบวา เวียงกุมกามมี
ผังเมืองเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ความกวางประมาณ 600 เมตร ยาว
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shape with a width of 600 meters and a length of 850 
meters from southeast to northeast along the flow of 
the old Ping River.  There were over 42 sites of ancient 
remains and temples submerged underground at about 
a depth of 1.50 – 2.00 meters.  At present, the Fine Arts 
Department has excavated only 28 sites, the remaining 
sites can’t be unearthed as they are in restricted forest 
and village farm areas. The art and architecture of 
these ancient remains and temples have the prominent 
form of Mon-Tawarawadee and Lanna styles. 
 Today, Wiang Gum Gam has been restored and 
developed into a tourist location and is managed by 
the local community as a learning center for Lanna’s 
history, architecture, art and culture. Trams or 
horse-drawn carriages including local guides are 
available for the visitors to travel and learn about its 10 
historic sites: Wat Jedi Liam, Wat Thart Noi, Wat Chang 
Kham, Wat Thart Khao, Wat Phaya Meng Rai, Wat Pra 
Chao Ong Dam, Goo Pa Dom, Wat Pu Pia, Wat Naan 
Chang and Wat E-Kang. The sightseeing takes 
approximately 45 minutes. For privacy and self-learning, 
you can drive along the routes shown in the maps 
which are available at the museum and the information 
center. 
 If you have a chance to go to Chiang-Mai, please 
visit and learn about the history and importance of 
Wiang Gum Gam.  Don’t forget to keep the sites clean, 
and please try to be a conservative tourist, “keep only 
photos and leave only footprints”. See you again in the 
next issue. 

ประมาณ  850  เมตร ไปตามแนวทิศตะวันออกเฉียงใตสูทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ หรือตามลำน้ำปงสายเดิม โดยมีโบราณสถาน
และวัดจมอยูใตพื้นดิน ที่ระดับความลึกประมาณ 1.50 - 2.00 
เมตร กวา 42 แหง  ซึ่งขณะน้ีกรมศิลปากรสามารถขุดคนขึ้นมาได
เพียง 28 แหง เนื่องจากสวนที่เหลืออยูในพ้ืนที่ปาและเรือกสวนไร
นาของชาวบาน โบราณสถานและวัดที่ถูกคนพบนี้ลวนมีรูปแบบ
ศิลปกรรมและสถาปตยกรรมท่ีโดดเดนทั้ง ศิลปะมอญ-ทวารวดี 
และศิลปกรรมแบบลานนา  
 ปจจุบันเวียงกุมกามไดรับการบูรณปฏิสังขรณและพัฒนาให
เปนแหลงทองเที่ยว ตลอดจนเปนสถานท่ีศึกษา เรียนรูดาน
ประวัติศาสตร สถาปตยกรรม ศิลปกรรม และวัฒนธรรมลานนา ท่ี
มีการบริหารจัดการโดยชุมชน ทั้งนี้ผูมาเยี่ยมชมสามารถใชบริการ
รถราง หรือรถมา พรอมไกดทองถิ่น เพ่ือเท่ียวชมและเรียนรู
โบราณสถานภายในเวียงกุมกามจำนวน 10 แหง ไดแก วัดเจดีย
เหล่ียม วัดธาตุนอย วัดชางค้ำ วัดธาตุขาว วัดพญามังราย วัด
พระเจาองคดำ กูปาดอม วัดปูเปย วัดหนานชาง และวัดอีกาง โดย
ใชเวลาประมาณ 45 นาที หรือหากตองการความเปนสวนตัวหรือ
ศึกษาเรียนรูดวยตนเอง ก็สามารถขับรถเพ่ือเยี่ยมชมพื้นที่โดยรอบ
ตามเสนทางในแผนท่ีไดเชนกัน 
 หากมีโอกาสไดไปเย่ียมเยือนจังหวัดเชียงใหม ลองแวะไปเรียนรู
ประวัติศาสตรและความสำคัญของเวียงกุมกามกันดูนะคะ และ
อยาลืมที่จะชวยกันรักษาความสะอาดและเที่ยวในเชิงอนุรักษ โดย
เก็บไวเพียงรูปถายและท้ิงไวเพียงรอยเทา แลวพบกันใหมฉบับหนา
คะ 
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Green Health 

LOHAS: Lifestyles of Health and Sustainability

     ทรนดรักษโลกแบบโลฮาส (LOHAS : Lifestyles of   
     Health and Sustainability) เปนแนวโนมการบริโภค  
     นิยมยุคใหมที่กำลังเขามาเปนแรงผลักดันใหเกิดการสราง
จิตสำนึกของการดำเนินชีวิตในแบบสุขภาพท่ีดีสูการบริโภคอยาง
ยั่งยืน โดยผูบริโภคโลฮาสหรือที่ เราเรียกวา โลฮาสเชียน             
(Lohasian) นี้จะมีพฤติกรรมการเลือกซื้อ รวมถึงมีความสนใจใน
สินคาและบริการที่มีแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมและมีความรับผิดชอบตอสังคมอยางมาก เชน เลือกซ้ือ
และรับประทานอาหารปลอดสารเคมีหรืออาหารออแกนิคที่เปน
ประโยชนตอรางกาย การดูแลสุขภาพดวยแพทยทางเลือก เลือกใช
จักรยานแทนการใชรถยนต หรือใชรถยนตไฮบริดหรือรถยนต
ไฟฟา เลือกใชเครื่องไฟฟาชนิดประหยัดพลังงาน  หรือเลือกซื้อ
สินคาที่ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  เชน การใชบรรจุภัณฑเพื่อ
สิ่งแวดลอม เปนตน 
 โลฮาสเชียนสวนใหญมักเปนกลุมคนที่สนใจในนวัตกรรมใหมๆ 
(Early Adopters) เปนผูนำทางความคิด มีการศึกษา คอนขางมี

âÅÎÒÊ äÅ¿ŠÊäμÅ�à¾×èÍÊØ¢ÀÒ¾·Õè´ÕáÅÐÃÑ¡É�ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹ 
  Save the World’ in LOHAS style is a new trend   
  that motivates a conscience of healthy living   
  and sustainable consumption. A LOHAS 
consumer with Lohasian behavior will pay more 
attention to the following when buying goods and 
services: eco-friendly and socially responsible practices 
such as buying or eating green foods or organic foods 
for good health, using alternative healthcare, riding 
bicycles instead of driving a car, driving a hybrid or 
electric car, using energy-saving electrical appliances or 
buying eco-friendly products, i.e., green packaging etc. 
 Most Lohasian consumers are early adopters, 
opinion leaders, literate, rich and socially responsible.  
These group of people value the quality of life, realize 
the importance of good health and take into account 
environmental and social care as their decision criteria 

เ 

àÃ×èÍ§â´Â: ÇÃÔÂÒ ÊÃÃ¤ªÒ 
Story by: Wariya Sankhacha 
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when buying, investing and spending their lives. They 
not only care for what they put into their bodies, but 
they also care for the earth’s environment. 
 To see if you have a Lohasian lifestyle, try this test 
from the Natural Marketing Institute. Give yourself the 
following scores for each statement: If your answer is   
‘seldom’, give yourself 1 point; if your answer is            
‘sometimes’, give yourself 2 points, if your answer is     
‘often or always’, give yourself 3 points: 
 1. I take very good care of my health. 
 2. I care about protecting the environment. 
 3. I care about sustainable agriculture practices. 
 4. I care about alternative energy sources. 
 5. I tell my family and friends about the benefits of   
    buying eco-friendly products. 
 6. I care about women’s issues. 
 7. I care about the wellbeing of the global community. 
 8.I prefer to buy goods from companies/  
    manufacturers that care for spiritual values. 
 9. I choose to buy eco-friendly goods or services. 
 10. I am willing to pay 20% more for eco-friendly   
      products. 
  
26-30 points: You are truly a Lohasian or 
LOHAS consumer 
 You care about the environment and society; you 
have a habit to be environment friendly. You prefer to 
buy organic foods, drive fuel-economy cars - eco car, 
hybrid or electric cars and reside in energy-efficient 
houses. People are willing to listen to your advice on 
societal and environmental care. 

ฐานะ และมีความรับผิดชอบตอสังคมสูง ซึ่งกลุมคนเหลานี้จะให
คุณคาและความสำคัญกับคุณภาพชีวิต การมีสุขภาพที่ดี การ
หวงใยใสใจส่ิงแวดลอมและสังคม เปนเกณฑในการตัดสินใจซ้ือ 
ลงทุน และดำเนินชีวิต เพราะโลฮาสเชียนจะไมเพียงแคดูแลแตสิ่ง
ที่พวกเขาใสลงไปในรางกายเทานั้น เขายังหวงใยใสใจในโลกกลมๆ 
ใบนี้ดวย 
 ลองมาทำแบบทดสอบจาก สถาบัน Natural Marketing 
Institute (NMI) กันดูไหมคะวา คุณมีไลฟสไตลแบบโลฮาสเชียน
หรือเปลา ลองใหคะแนนตัวเองดูนะคะ ถานานๆ ครั้ง ให          
1 คะแนน บางครั้ง  ให 2 คะแนน บอยๆ สม่ำเสมอให 3 คะแนน 
 1. ฉันใสใจดูแลรักษาสุขภาพรางกายอยางดีเยี่ยม 
 2. ฉันใสใจเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 
 3. ฉันใสใจเรื่อง แนวทางเกษตรกรรมอยางยั่งยืน  
 4. ฉันใสใจเกี่ยวกับแหลงพลังงานทดแทน 
 5. ฉันบอกครอบครัวและเพ่ือนๆ เกี่ยวกับประโยชนของการซ้ือ  
    สินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 6. ฉันใสใจเกี่ยวกับปญหาของผูหญิง 
 7. ฉันใสใจเรื่องจิตสาธารณะ 
 8. ฉันเลือกซื้อสินคาจากบริษัท/ผูผลิตที่ใสใจในคุณคาทางจิตใจ 
 9. ฉันเลือกซื้อหรือใชบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 10.ฉันยอมจายแพงข้ึนอีก 20% สำหรับสินคาที่เปนมิตรตอ  
     สิ่งแวดลอม 
 
26-30 ¤Ðá¹¹ ¤Ø³¤×ÍâÅÎÒÊàªÕÂ¹μÑÇ¨ÃÔ§ (LOHAS 
consumer)  
คุณเปนคนที่ใสใจสังคมและสิ่งแวดลอมอยางมาก และคุณก็ทำสิ่ง
เหลานั้นจนเปนนิสัย คุณเลือกที่จะซื้ออาหารออแกนิครับประทาน 
เลือกใชรถยนตที่ประหยัดน้ำมัน เชน อีโคคาร รถยนตไฮบริด หรือ
รถยนตไฟฟา และอาศัยอยูในบานประหยัดพลังงาน และคนทั่วไป
จะฟงคำแนะนำหรือขอมูลทางดานสังคมและส่ิงแวดลอมจาก   
คุณเสมอ 
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20-25 points: You are an  inexplicit Lohasian 
or Nomadic 
 You pay attention to the environment only in some 
issues or at sometimes. You will pick green products or 
green services only at some occasions in which you are 
interested in. However, you are not a true LOHAS 
opinion leader. 
 
15-19 points: You are conservative or a 
Centrist 
 You are slightly interested in the LOHAS concept of 
goods and services. You still consume conventional 
goods and services; you prefer staying with your old 
comfortable lifestyle and choose not to adapt to a 
complete LOHAS lifestyle that cares for the 
environment. 
 
10-14 points: You do not care about the 
quality of environment and society and are 
Indifferent 
You are very concerned about yourself that you forget 
to care for enhancing the quality of the environment 
and society. 
 
 After checking your scores, would you like to 
become a Lohasian? Changing your lifestyle to a natural 
way of living not only gives you better health, but it 
also heals our beautiful planet earth. 

20-25 ¤Ðá¹¹ ¤ÇÒÁà»š¹âÅÎÒÊàªÕÂ¹¢Í§¤Ø³ÂÑ§äÁ‹
ªÑ´à¨¹ (Nomadic) 
 นั่นเพราะคุณใสใจประเด็นเรื่องการรักษาส่ิงแวดลอมในบาง
เรื่อง บางเวลาเทานั้น คุณจะเลือกใชสินคาและบริการที่ใสใจสังคม
และสิ่งแวดลอมในบางครั้งในประเด็นท่ีคุณสนใจ แตไมถึงกับเปน
ผูนำทางความคิดโลฮาสแบบตัวจริงเสียงจริง 
 
15-19 ¤Ðá¹¹ ¤Ø³à»š¹¾Ç¡Í¹ØÃÑ¡É�¹ÔÂÁ (Centrist) 
 คุณใหความสนใจกับสินคาและบริการตามแนวคิดโลฮาสบาง
เพียงเล็กนอย เพราะคุณยังคงเลือกที่จะบริโภคสินคาและบริการ
ในรูปแบบเดิมๆ เชน ใหความสำคัญกับรสชาติ ความสะดวกสบาย 
มากกวาการรักษาสิ่งแวดลอม  
 
10-14 ¤Ðá¹¹ ¤Ø³äÁ‹ ãËŒ¤ÇÒÁãÊ‹ ã¨¡Ñº¤Ø³ÀÒ¾
ÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁáÅÐÊÑ§¤Á (Indifferent) 
 คุณคอนขางท่ีจะกังวลเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองมากจนลืมใสใจ
ถึงคุณภาพของสังคมและส่ิงแวดลอม 
 
 เมื่อลองเช็คระดับคะแนนกันดูแลว อยากจะขยับขึ้นมาเปน
โลฮาสเชียนกันดูบางก็ไดนะคะ เพราะการหันกลับมาปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการดำเนินชีวิตใหเขาสูวิถีธรรมชาติอยางแทจริง 
นอกจากจะชวยใหคุณมีสุขภาพท่ีดีขึ้นแลว ยังถือเปนการชวย
เยียวยาโลกใบนี้ไปพรอมกันดวย 

Resource 
http://www.scribd.com/doc/63405696/Understanding-LOHAS-%E2%80%93-A-SNA-approach 
http://experiencelife.com/article/are-you-living-lohas/ 
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PR News 

DEDE collaborated with Thailand Environment Institute and TBCSD to welcome 70 businesses 
to participate in the Voluntary Agreement for Energy Efficiency Network 

¾¾. Ã‹ÇÁ¡ÑºÊ¶ÒºÑ¹ÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁä·ÂáÅÐÍ§¤�¡Ã¸ØÃ¡Ô¨à¾×่Í¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍÂ‹Ò§ÂÑ่§Â×¹ à»�´μÑÇ 70 ¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ    
ÀÒ¤¸ØÃ¡Ô¨ Ã‹ÇÁà»š¹à¤Ã×Í¢‹ÒÂÍ¹ØÃÑ¡É�¾ÅÑ§§Ò¹áººÊÁÑ¤Ãã¨  
 5 กรกฎาคม 2555 คุณไกรฤทธิ์ นิลคูหา อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) เปนประธานเปดตัวเครือขาย 
โครงการรณรงคการอนุรักษพลังงาน รูปแบบสมัครใจ (Voluntary Agreement; VA) ซึ่งดำเนินงานรวมกับสถาบันสิ่งแวดลอมไทยและ
องคกรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ในการประกาศยกยองผูประกอบการทั้งจากภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจทั่วประเทศซึ่งมีจิตสำนึกที่ดี 
และมคีวามตัง้ใจจริงในการรณรงคการอนรุกัษพลงังานเพือ่นำสังคมใหเกดิการลดใชพลงังานอยางจรงิจงั โดยม ี ดร.ขวญัฤด ี โชตชินาทวีวงศ   
ผูอำนวยการสถาบันสิ่งแวดลอมไทย เขารวมกลาวแสดงความยินดีกับองคกรเครือขายที่เขารวมโครงการ ณ หอง วิภาวดีบอลรูม โรงแรม
เซ็นทารา แกรนด  ลาดพราว 
 เครือขายท่ีเขารวมโครงการ ประกอบดวย 70 บริษัทช้ันนำ ซึ่งมีอาคาร/สำนักงาน รวมกวา 1,380 แหง โรงงานอีก 42 โรงงาน ทั้งใน
ภาคธุรกิจพลังงาน ไดแก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจากปโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ในภาคสถาบันการเงิน ไดแก 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ภาคผูประกอบการอุตสาหกรรม ไดแก บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด   
(มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด บริษัท ดับเบ้ิลเอ จำกัด (มหาชน) บริษัท ศรีไทย ซุปเปอรแวร จำกัด บริษัท โตชิบา ไทยแลนด 
จำกัด บริษัทไทยวาโก จำกัด บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร จำกัด บริษัท ฮอนดา (ประเทศไทย) บริษัท โตโยตา มอเตอร จำกัด บริษัท  
การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบัวช่ัน (โลตัส) และกลุมองคกร เชน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตน       
ซึ่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน มั่นใจวา โครงการฯ จะสามารถสรางเวทีความรวมมือดานการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงานภายในอาคารไดอยางมีประสิทธิภาพ กระตุนใหสังคมเกดิกระแสความสนใจดานการอนุรักษพลังงานไดในวงกวางและย่ังยืน  
 

On July 5, 2012, Mr. Krairit Nilkuha, the Director General of 
Department of Alternative Energy Development and Efficiency (DEDE) 
presided over the launching of the Voluntary Agreement for Energy 
Efficiency Network which cooperated with Thailand Environment 
Institute and TBCSD. Businesses both from private sector and 
nationwide state enterprise were praised for their good conscience 
and determination for campaigning on energy efficiency to lead the 
society to reduce energy consumption seriously. Dr. Qwanruedee 
Chotichanathawewong, Executive Director of Thailand Environment 

Institute congratulated the participated organization network at 
Vibhavadi Ballroom, Centara Grand Hotel, Ladprao. 
 The participants comprise of 70 leading companies having total buildings/offices of over 1,380 sites and another 
42 factories in energy sector, i.e., PTT Public Company Limited, Bangchak Petroleum Public Company Limited; in 
financial institute, i.e., Kasikorn Bank, Krung Thai Bank, and industrial sector, i.e., TPI Polene Public Company 
Limited, Thai Beverage Company Limited, Double A Public Company Limited, Srithai Superware Company Limited, 
Toshiba Thailand Company Limited, Thai Wacoal Company Limited, National Power Company Limited, Honda        
(Thailand) Company Limited, Toyota Motor Company Limited, Thai Airways International Public Company Limited, 
Ek-Chai Distribution (Lotus) Company Limited; as well as organization group, e.g., The Stock Exchange of Thailand 
etc.  Department of Alternative Energy Development and Efficiency is certain that this project will create a 
cooperation forum for Energy Efficiency in the Buildings, and will encourage the public to pay more attention to 
sustainable energy efficiency broadly. 
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¡¿¼. áÅÐ¡ÃÐ·ÃÇ§¾ÅÑ§§Ò¹ à»�´μÑÇâ¤Ã§¡ÒÃ “»ÅÙ¡»†ÒμŒ¹¹้Óà¢×่Í¹ÊÔÃÔ¡ÔμÔ์ à©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃμÔ 80 ¾ÃÃÉÒ ÊÁà´็¨
¾ÃÐ¹Ò§à¨ŒÒÊÔÃÔ¡ÔμÔ์ ¾ÃÐºÃÁÃÒªÔ¹Õ¹Ò¶” 
 คุณคุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน และคุณสุทัศน ปทมสิริวัฒน ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
รวมแถลงขาว โครงการ “ปลูกปาตนน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ณ 
หอประชุม กฟผ. 2 สำนักงานใหญ กฟผ. โดย กฟผ. จะรับผิดชอบการปลูกปาในพื้นที่ปาตนน้ำนาน เหนือเขื่อนสิริกิติ์ จำนวน 10,000 ไร 
ภายใตโครงการดังกลาว กฟผ. จะเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมโดยการจัดกิจกรรมปลูกปา ปลูกหญาแฝก และสรางฝาย ในพ้ืนที่
รับผิดชอบดังกลาว จำนวน 8 ครั้ง โดยไมเสียคาใชจาย ซึ่งผูเขารวมกิจกรรมจะไดรับความรูเรื่องการปลูกปา ไดเห็นถึงการบริหารจัดการ
น้ำ และไดรับความบันเทิงจากศิลปน ดารา ที่จะรวมเดินทางไปดวย รวมท้ังจะมีกิจกรรมผานทาง Social Media อีกมากมาย โดย       
ผูสนใจสามารถสมัครเขารวมกิจกรรมผานทางสื่อที่รวมโครงการฯ ต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม นี้ และสำหรับผูที่ไมสามารถเดินทางเขารวม
กิจกรรมในพื้นที่จริงได สามารถรวมสนุกกับเกมสแรลล่ีปลูกปากับกฟผ. ทาง www.egat.co.th/reforest หรือทาง Fanpage จิตอาสา 
กฟผ. และ www.kapook.com รวมทั้งการรวมสนุกในการ share กิจกรรมของโครงการ เพื่อลุนรับของรางวัล ตลอดเดือนกรกฎาคม
และสิงหาคม 

EGAT and Ministry of Energy launched project “Reforestation 
upstream of Sirikit Dam to honor Her Majesty Queen Sirikit’s 80th 
Birthday Anniversary” 
 Mr. Kurujit Nakornthap, Deputy Permanent Secretary for Ministry of Energy, 
has joined with Mr. Suthat Pattamasiriwat, Electricity Generating Authority of 
Thailand (EGAT) Governor to make a statement of project “Reforestation 
upstream of Sirikit Dam to honor Her Majesty Queen Sirikit’s 80th Birthday 
Anniversary” at EGAT Auditorium 2, headquarter. EGAT will be responsible for 
the reforestation upstream of Nan above Sirikit Dam of 10,000 rai. 

 Under this project, EGAT will open for public participation in reforestation of vetiver grass and building dyke in 
the area of responsibility 8 times free of charge. The participants will learn about reforestation, water management 
and will be entertained by actors and actresses who will share the trip. Additionally, there are several activities 
through social media  Anyone who interested can apply to join the activities through the participating media from 
this July 1, and anyone who cannot travel to the site can share the reforestation rally games with EGAT through 
www.egat.co.th/reforest or EGAT’s volunteer spirit Fanpage and www.kapook.com, and share fun with the project 
activities for prize drawing throughout July and August. 
 

Padaeng mine has planted vetiver grass for soil and 
water conservation for 10 consecutive years  
 Padaeng Industry Public Company Limited, Mae Sod Mine in Tak 
Province, held an activity of vetiver grass planting for soil and water 
conservation as His Majesty the King’s royal concept for 10 consecutive 
years, totalling of 1.1 million vetiver grasses, presided by Mr. Wut 
Sitsurat, Deputy Governor of Tak Province. The activity was joined by 
about 700 participants consisting of company employees, teachers and 
students from various schools on 22 June 2012. The Company used 

vetiver grass as the cover crop to prevent soil erosion and improve soil quality since 2003. Up to now, a total of 
16.5 million vetiver grasses has been planted at the mine, making it one of the largest areas where vetiver grass is 
grown in Thailand.  
 àËÁ×Í§¼Òá´§»ÅÙ¡á½¡Í¹ØÃÑ¡É�´Ô¹áÅÐ¹้Óμ‹Íà¹×่Í§à»š¹»‚·Õ่ 10  
 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เหมืองแมสอด จังหวัดตาก จัดกิจกรรมปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ำ ตามแนว
พระราชดำริตอเนื่องเปนปที่ 10 จำนวน 1.1 ลานตน โดยมีคุณวุฒิ สิทธิสุราษฎร รองผูวาราชการจังหวัดตาก เปนประธานในพิธีฯ รวม
ดวยพนักงาน ครูและนักเรียนจากโรงเรียนตางๆ ประมาณ 700 กวาคน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายนที่ผานมา  ซึ่งบริษัทฯ ไดนำหญาแฝกมา
เปนพืชหลักท่ีใชคลุมดินเพื่อลดการชะลางพังทลายและเพ่ือปรับปรุงคุณภาพดินมาตั้งแตป 2546 จนถึงปจจุบันไดปลูกหญาแฝกไปแลว
ทั้งสิ้นประมาณ 16.5 ลานตน เหมืองแมสอดจึงนับเปนแหลงปลูกหญาแฝกใหญที่สุดแหงหนึ่งในประเทศไทย 
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DOW Chemical and SCG Chemicals in collaboration with Chemical Engineering Association 
presented the 5th Initiative on Science and Technology for Sustainable Development 2012 

 DOW Chemical Thailand has collaborated with SCG 
Chemicals and Thai Institute of Chemical Engineering and 
Applied Chemistry (TIChE) by the support of National 
Innovation Agency (NIA) and National Science and Technology 
Development Office (NSTDO) to present the award “5th 
Initiative on Science and Technology for Sustainable 
Development 2012” to higher education and post-graduate 
students, totaling over 400,000 baht. The higher education 
excellence award presented to the research “fundamental 
study of quality assessment on tuna purchasing with Near 
Infrared (NIR) Spectroscopy technique” of the undergraduate 

team of Food Engineering program, Faculty of Engineering, Kasetsart University, Kampaengsaen Campus. In addition, 
the post-graduate excellence award presented to the research “unleaded black niello, new evolution of Thai 
niello ware” of graduate team of General Science program, Faculty of Science, Srinakharinwirot University. 

´ÒÇ à¤ÁÔ¤ÍÅ áÅÐàÍÊ«Õ¨Õ à¤ÁÔ¤ÍÅÊ� Ã‹ÇÁ¡ÑºÊÁÒ¤ÁÇÔÈÇ¡ÃÃÁà¤ÁÕÏ ÁÍºÃÒ§ÇÑÅ¤ÇÒÁ¤Ô´ÃÔàÃÔ่Á·Ò§ÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�
áÅÐà·¤â¹âÅÂÕà¾×่Í¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍÂ‹Ò§ÂÑ่§Â×¹ ¤ÃÑ้§·Õ่ 5 »ÃÐ¨Ó»‚ 2555 
 บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย รวมกับบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส และสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกตแหงประเทศไทย        
(สวคท.) โดยการสนับสนุนของสำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 
จัดงานมอบรางวัลในโครงการ “ความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ครั้งที่ 5 ประจำป 2555” แก
นิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา รวมมูลคากวา 4 แสนบาท โดยรางวัลดีเดนระดับอุดมศึกษา ไดแก ผลงานวิจัย
เรื่อง “การศึกษาเบื้องตนการประเมินคุณภาพการรับซื้อปลาทูนาดวยเทคนิค Near Infrared (NIR) Spectroscopy” ของทีมนิสิตจาก
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน และรางวัลดีเดนระดับบัณฑิต
ศึกษา ไดแก ผลงานวิจัยเรื่อง “ยาถมดำปราศจากตะก่ัววิวัฒนาการใหมของเครื่องถมไทย” ของทีมนักศึกษาจากภาควิชาวิทยาศาสตร
ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

Mitr Kalasin Sugar Mill of Mitr Phol Group 
grabbed ICT award “Do Good Deed for 
Society” 
 Mitr Kalasin Sugar Mill won ICT award “Do 
Good Deed for Society” from the contest          
“Thailand ICT Excellence Awards 2011-2012” 
organized by Thailand Management Association 
together with National Electronics and Computer 
Technology Center, Software Park Thailand and 
College of Innovation, Thammasat University on 
June 19, 2012.  

âÃ§§Ò¹¹้ÓμÒÅÁÔμÃ¡ÒÌÊÔ¹ Ø̧� ¢Í§¡ÅØ‹ÁÁÔμÃ¼Å 
¤ÇŒÒÃÒ§ÇÑÅ ICT ·Ó Ṍà¾×่ÍÊÑ§¤Á 
 โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ รับมอบรางวัล ICT ทำดี
เพ่ือสังคม จากการประกวดThailand ICT Excellence 
Awards 2011-2012 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแหง
ประเทศไทย รวมกับศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ เขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหง

ประเทศไทยและวิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555 ที่ผานมา 

T
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Kasikorn cooperated with 
Thailand Research Fund    
(TRF) to spend 80 million 
baht to promote intellectual 
reproduction project 
  Mr.Banthoon Lamsam, Chief 
Executive Officer of Kasikornbank 
cosigned with Professor Dr. Sawat 
Tantrarat, Director of Thailand 
Research Fund (TRF) to launch       
“Intellectual reproduction” 
project to continue determination 
in developing Thai education in 
globalization age at Kasikornbank 
Head Office, Ratburana. This fund 
will also support creating 

community - conscious research youth through the systematic process with a budget of 80 million baht. First year 
there will be 80 pilot schools in 8 provinces before expanding throughout the country within 6 years. 
 

 
 Dr. Plodprasop Suraswadi, Minister of Science and 
Technology, presented award for the winner of “STI 
Thailand Award 2012 on Green Innovation” in the 
large-scale state enterprise category of national level to Ms. 
Rattanawalee In-ochanon, Assistant Managing Director of 
PTT Research and Technology Institute in the 10th National 
Congress of Science, Technology and Innovation for 
Development. This award was presented to the organization 
having excellent innovation management, acceptable and 
commercial value of outstanding research; and has 
innovation achievement that support community and 

environmentally friendly business. 

»μ·. ÃÑºÃÒ§ÇÑÅª¹ÐàÅÔÈ STI Thailand Award 2012 on Green Innovation  
 ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มอบรางวัลชนะเลิศ “STI Thailand Award 2012 
on Green Innovation” ประเภทรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ ระดับประเทศ แก คุณรัตนาวลี อินโอชานนท ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 
สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. ในการประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ครั้งท่ี 10 ซึ่งเปนรางวัลที่
มอบใหแกองคกรที่มีความเปนเลิศดานการบริหารจัดการนวัตกรรม มีผลงานวิจัยโดดเดนเปนท่ียอมรับ สามารถนำไปสรางมูลคา           
เชิงพาณิชยได และมีผลงานนวัตกรรมที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่เปนมิตรตอชุมชนและส่ิงแวดลอม  
 

¡ÊÔ¡Ãä·Â¨ÑºÁ×Í Ê¡Ç. ·Ø‹Á 80 ÅŒÒ¹ºÒ·Ë¹Ø¹â¤Ã§¡ÒÃà¾ÒÐ¾Ñ¹¸Ø�»˜ÞÞÒ 
 คุณบัณฑูร ล่ำซำ ประธานเจาหนาที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย ลงนามรวมกับ ศาสตราจารย ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน ผูอำนวยการ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปดตัวโครงการ “เพาะพันธุปญญา” เพ่ือสืบสานปณิธานการพัฒนาการศึกษาไทยในยุค  
โลกาภิวัฒน สนับสนุนการสรางยุววิจัยผานกระบวนการวิจัยที่เปนระบบพรอมมีจิตสำนึกรักชุมชน ดวยงบประมาณกวา 80 ลานบาท 
นำรองปแรก 8 จังหวัด 80 โรงเรียน กอนขยายทั่วประเทศภายใน 6 ป ณ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ ราษฎรบูรณะ 

PTT won STI Thailand Award 2012 on Green Innovation 
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Ratchaburi Holding and Royal Forest Department opened natural study route of community 
forest of Chaiyapoom Province  
 Royal Forest Department and Ratchaburi Electricity Generating Holding Public Company Limited held an 
opening of natural study route of community forest at Khao Kham Hin Yok, Ban Khwao District and Khao Wong, 
Nong Bua Rawe District, Chaiyapoom Province. These community forests had entered the community forest model 
competition for HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn royal trophies under the scheme “People protect forests, 
forests love communities.” 
 This activity was a part of collaboration with Royal Forest Department to select the community forest that can 
be developed into ecotourism and natural learning center of the community and society. There were 10 selected 
community forests from every regions of the country, i.e., Ban Ta Pa Pao, Ta Pla Duk Sub-district, Mae Ta District, 
Lampoon Province; Khao Aye Pod, Sub Takian Sub-district, Chai Badan District, Lopburi Province; Khao Kham Hin 
Yok, Talad Rang Sub-district, Ban Khwao District, Chaiyapoom Province; Ban Wang Takian, Ta Sai Luad Sub-district, 
Mae Sod District, Tak Province; Ban Sa Kaew, Sai Thong Sub-district, Chaiburi District, Suratthani Province; Khao 
Wong, Wang Ta Khe Sub-district, Nong Bua Rawe District, Chaiyapoom Province; Non Yai, Seaw Sub-district, Poh Sri 
Suwan District, Sisaket Province; Khao Sa Lued, Huay Yai Jew Sub-district, Thep Sathid District, Chaiyapoom; Ban Pu 
Yang, Tung Luang Sub-district, Pak Tor District, Ratchaburi Province; Ban Yang Tone, Sri Mongkol Sub-district, Sai Yok 
District, Kanchanaburi Province. 
 
ÃÒªºØÃÕâÎÅ Ố้§-¡ÃÁ»†ÒäÁŒ à»�´àÊŒ¹·Ò§ÈÖ¡ÉÒ¸ÃÃÁªÒμÔ»†ÒªØÁª¹ ¨Ñ§ËÇÑ´ªÑÂÀÙÁÔ 
 กรมปาไม และบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเปดเสนทางศึกษาธรรมชาติปาชุมชน ณ ปาชุมชนเขาขาม
หินโยก อำเภอบานเขวาและปาชุมชนเขาวง อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเปนปาชุมชนที่ไดเขารวมกิจกรรมประกวดปาชุมชน
ตัวอยาง รางวัลถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใตโครงการ “คนรักษปา ปารักชุมชน” 
 กิจกรรมดังกลาวเปนสวนหนึ่งของการดำเนินงานรวมกับกรมปาไม ในการพิจารณาและคัดเลือกปาชุมชนที่มีศักยภาพสามารถพัฒนา
เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ และเปนแหลงเรียนรูทางธรรมชาติของชุมชนและสังคม โดยมีปาชุมชนที่ไดรับการคัดเลือก จำนวน 10 แหง
จากทุกภูมิภาคของประเทศ ไดแก ปาชุมชนบานทาปาเปา ต.ทาปลาดุก อ.แมทา จ.ลำพูน, ปาชุมชนเขาอายโปด ต.ซับตะเคียน อ.ชัย
บาดาล จ.ลพบุรี, ปาชุมชนเขาขามหินโยก ต.ตลาดแรง อ.บานเขวา จ.ชัยภูมิ, ปาชุมชนบานวังตะเคียน ต.ทาสายลวด อ.แมสอด จ.ตาก, 
ปาชุมชนบานสระแกว ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎรธานี, ปาชุมชนเขาวง ต. วังตะเฆ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ, ปาชุมชนโนนใหญ   
ต.เสียว อ.โพธ์ิศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ, ปาชุมชนเขาซาเลือด ต.หวยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ, ปาชุมชนบานพุยาง ต.ทุงหลวง           
อ.ปากทอ จ.ราชบุรี, ปาชุมชนบานยางโทน ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 


