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ปป  25492549 ““โลกทัศนโตโลกทัศนโตโยตาโยตา  25632563””  ไดถูกบัญญตัิขึ้นไดถูกบัญญตัิขึ้น





ค.ศ. 1918

ค.ศ. 2002

ผลกระทบจากปรากฏการณเรือนกระจกตอโลก



ผลกระทบจากปรากฏการณเรือนกระจกตอประเทศไทย

หลักเขตกรุงเทพ 

น้ําทะเลเซาะวัดขุนสมุทราวาส จ.สมทุรปราการ ป พ.ศ. 2549 เกาะเกร็ด นนทบรุี

วิกฤตภัยแลงรุนแรงภาคอีสาน



การใชทรพัยากรธรรมชาติการใชทรพัยากรธรรมชาติ

ผลกระทบจากโรงงานอตุสาหกรรม



ผลกระทบจากโรงงานอตุสาหกรรม

การใชทรัพยากรธรรมชาติการใชทรัพยากรธรรมชาติมลภาวะสูสิ่งแวดลอม



ตัวอยางตัวอยาง  หุนยนตเชื่อมประหยดัพลังงานหุนยนตเชื่อมประหยดัพลังงาน  ไดได  10 % 10 % 

ที่โรงงานบานโพธิ์ที่โรงงานบานโพธิ์  ติดตั้งเมื่อปติดตั้งเมื่อป  25502550

((งบประมาณงบประมาณ  6565  ลานบาทลานบาท))

มลภาวะจากการผลิตกระแสไฟฟามลภาวะจากการผลิตกระแสไฟฟา

การประหยัดพลังงานชวยลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดสูสิ่งแวดลอม



การลดการใชพลังงาน

เครื่องปมแบบประหยดัพลังงาน ที่ติดตั้งที่โรงงานเกตเวย โรงงานสําโรงและโรงงานบานโพธิ์

ระบบตัดไฟอัตโนมัติ เมื่อไมมีชิ้นงานและ  ลดระยะทางระหวางเครื่องจักรอุปกรณ



ตัวอยาง เครื่องกําเนิดไฟฟาพลังงานความรอนรวม โรงงานบานโพธิ์

ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง ลดมลพษิทางอากาศ

ผลิตกระแสไฟฟาได 11.5 เมกกะวัตต (2 เครื่อง) งบประมาณ 350 ลานบาท

ความรอน
ที่เหลือ

ไฟฟา

พลังงานไอน้ํา

 กระบวนการผลิต

พลังงานทีไ่ดพลังงานทีไ่ด

การใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอม



ตัวอยาง เซลลพลังงานแสงอาทิตย บริเวณหลังคาอาคารสํานักงาน โรงงานบานโพธิ์

ผลิตกระแสไฟฟาได 50 กิโลวัตต (งบประมาณ 30 ลานบาท)

การใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอม



  กิจกรรมประกวดแขงขันระหวางโรงงานโตกิจกรรมประกวดแขงขันระหวางโรงงานโตโยตาโยตาในประเทศไทยในประเทศไทย

เริม่ตั้งแตปเริม่ตั้งแตป  2549 2549 จนถงึปจจบุนัจนถงึปจจบุนั  

ประกวดแขงขันลดการใชพลังงาน

55  มีมี..คค.. 5353  ตัดสินผูชนะประจําปตัดสินผูชนะประจําป  5252การอบรมการลดพลังงาน ติดตามผลโครงการลดพลังงาน
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2549 - 2553
กาซคารบอนไดออกไซด

ลดลง 44,800 ตัน
(เทียบเทากับการปลูกตนไม 5,600,000 ตน)

2549 2549 -- 25532553
กาซคารบอนไดออกไซดกาซคารบอนไดออกไซด

ลดลงลดลง  44,80044,800  ตันตัน
((เทียบเทากับการปลูกตนไมเทียบเทากับการปลูกตนไม  5,600,0005,600,000  ตนตน))

ผลจากการประกวดแขงขันลดการใชพลังงาน

Ton CO2



ระบบบําบดัคณุภาพน้ําจากกระบวนการผลิต

สามารถบําบัดคุณภาพน้ําไดดีกวาที่สามารถบําบัดคุณภาพน้ําไดดีกวาที่กฏหมายกฏหมายกําหนดกําหนด  20%20%

ติดตั้งในทุกโรงงานของโตติดตั้งในทุกโรงงานของโตโยตาโยตา

งบประมาณกวางบประมาณกวา  100 100 ลานบาทลานบาท



  ตัวอยางตัวอยาง  เครื่องขจัดไอระเหยทนิเครื่องขจัดไอระเหยทนิเนอรเนอร ( (VOC) VOC) กอนปลอยสูบรรยากาศกอนปลอยสูบรรยากาศ  ที่ที่โรงงานบานโพธิ์โรงงานบานโพธิ์  

ลดไอระเหยทินลดไอระเหยทินเนอรเนอร ( (VOC) VOC) ไดได  95%95%

ติดตั้งเมื่อปติดตั้งเมื่อป  25502550  งบประมาณงบประมาณ  48 48 ลานบาทลานบาท

การปองกันและลดมลภาวะทางอากาศ



ตัวอยาง การใชสีพนรถยนตที่ใชน้ําเปนตัวทําละลาย (แหงแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต)

เปลี่ยนการใชสีทินเนอร  สีน้ํา (Waterborne)

การปองกันและลดมลภาวะทางอากาศ



การสรางจิตสํานึกในการพัฒนาคุณภาพงาน

การมีสวนรวมของพนักงานในการลดการใชพลังงานในการผลิตรถยนตการมีสวนรวมของพนักงานในการลดการใชพลังงานในการผลิตรถยนต



คุณภาพงานทีด่ ีคูกับคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี

ลดกาซคารบอนไดออกไซดจากการขนสงโดยการใช NGV และ B5



รางวัลชนะเลศิอนัดับ 1

Prime Minister Industry Award 

จากนายกรัฐมนตรี วันที่ 15 พ.ค. 50

การแขงขันจัดการพลังงานระดบัประเทศ

รางวัลชนะเลศิอนัดับ 1

Thailand Energy Award 

จากกระทรวงอุตสาหกรรม วันที่ 12 ก.ค. 50



การแขงขันจัดการพลังงานระดบัภมูิภาค

รางวัลชนะเลศิอนัดับ 1

ASEAN Energy Award 

จากกระทรวงพลังงาน วันที่ 20 ส.ค. 50

รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1

ASEAN Energy Award 

จากกระทรวงพลังงาน วันที่ 7 ส.ค. 51



การดูดซบัคารบอนไดออกไซดโดยตนไม

(นอย)
(มาก)



การสรางจิตสํานึกรักษสิง่แวดลอมใหพนักงาน

ภาพตนไมตามแนวทางเดินในโรงงานสําโรงภาพตนไมตามแนวทางเดินในโรงงานสําโรง

((ภาพถายเมื่อวันที่ภาพถายเมื่อวันที่  99  มีมี..คค.. 53)53)



การปลูกตนไมในโรงงานเกตเวย

พนักงานรวมกนัปลูก 25,000 ตน วันที่ 12 ก.ค. 51 บริเวณดานหลงั Packing shop



การปลูกตนไมในโรงงานเกตเวย

วันที่ 4 ธ.ค 52 บริเวณดานหลงั Packing shop



ปาดั้งเดมิคือ ปาไมที่มีวิวัฒนาการสูงสุด (Climax Forest)

ที่มีพันธุไมดั้งเดมิ (พื้นเมอืง) ของพื้นที่นั้นเติบโตอยางสมบูรณ

เปนพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมาก

ปานิเวศคืออะไร?



ใชเวลาคืนสภาพเดิม 100-200 ป
ปาดั้งเดิมปาดั้งเดิม

ปาเริ่มฟนฟูปาเริ่มฟนฟู  ในใน  ปป  แรกๆแรกๆ

ธรรมชาติธรรมชาติ ทฤษฎี ศ.ดร.มิยาวากิ

ปาดั้งเดิม

ใชเวลาคืนสภาพเดิม 10-20 ป

1. สํารวจพันธุไมดั้งเดิม

2. เพาะกลาไมจากเมล็ด

3. ดินและเนินดิน

4. นํากลาไมชุบน้ํากอนปลูก

5. ความหนาแนนและ

หลากหลายของพนัธุไมผืนปาถูกทําลายผืนปาถูกทําลาย

ผืนปาถูกทําลายผืนปาถูกทําลาย

ทฤษฎี ศาสตราจารย ดร.อะคิระ มิยาวากิ

ศาสตราจารยเกียรติคุณ
มหาวิทยาลัยแหงชาติ

โยโกฮามา



ยางนา ตะเคียนทอง

ปานิเวศของโรงงานบานโพธิ์ปานิเวศของโรงงานบานโพธิ์  ใชกลาไมสายพันธุไมพืน้เมอืงทั้งหมดใชกลาไมสายพันธุไมพืน้เมอืงทั้งหมด
พันธุไมพื้นเมือง 34 ชนิด
1. ยางนา
2. ตะเคียนทอง
3. หวา
4. ไทรยอยใบคู
5. มะมวงปา
6. พะยอม
7. กระเบา
8. กระโดน
9. ขอย
10.ยอปา
11.โมกมัน
12.มะเดื่อ
13.กุมบก
14.เกด
15.มะพลับ
16.ขันทองพยาบาท
17.มะเกลือ

18.ไขเนา
19.หาดหนุน
20.หมีเหม็น
21.สมอพิเภก
22.มะหวด
23.เฉียงพรานางแอ
24.กระบก
25.ลําไยปา
26.ขานาง
27.ตะโกนา
28.ติ้วเกลี้ยง
29.พิลังกาสา
30.เรวดง
31.มะนาวผี
32.มะกล่ําตน
33.ขา
34.แกว



วันที่ 3 ส.ค. 51

อาสาสมัคร 13,000 คน 
ปลูก 100,000 ตน ใน 1 วนั

ปานเิวศ: โรงงานบานโพธิ์ รปูถาย ณ. วันที่ 3 ส.ค. 51



วันที่ 3 ส.ค. 51

อาสาสมัคร 13,000 คน 
ปลูก 100,000 ตน ใน 1 วนั

ปานเิวศ: โรงงานบานโพธิ์ รปูถาย ณ. วันที่ 3 ส.ค. 51ปานเิวศ: โรงงานบานโพธิ์ รปูถาย ณ. วันที่ 16 ก.พ. 53

ความคืบหนาหลังจากการปลูก 2 ป



อยูรวมกันไดอยางกลมกลืนและยัง่ยืนตลอดไป

วัฎวัฎจักรจักร

ธรรมชาติธรรมชาติ

วัฎวัฎจักรจักร

อตุสาหกรรมอตุสาหกรรม

โลกทัศนโตโลกทัศนโตโยตาโยตา  25632563


