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 9  มถิุนายน  2548   เวลา  14:00-16:00 น
ณ หองประชุม ธรีะ พันธุมวนิช  สถาบันสิ่งแวดลอมไทย

การประชุมผูแทนคณะกรรมการฯ และ
คณะทํ างานดานการประชาสัมพันธ

ครั้งที่ 2 / 2548

คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดลอมไทย (ธวท)
Thailand Business Council for Sustainable Development

(TBCSD)
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วาระการประชุม
TBCSD

1. เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ

2. รบัรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2548

3. เรื่องเพื่อทราบ

4. เรื่องเพื่อปรึกษา

5. เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
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1. เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
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Overview of CESR Activities in Thailand
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2. รับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ 1/2548
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3. เรื่องเพื่อทราบ

• รายงานความกาวหนาของโครงการฯ ป 2548
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รายงานความกาวหนาของโครงการฯ ป 2548

TBCSD
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โครงการเพื่อการพัฒนานโยบายของประเทศไทย

  -  โครงการฉลากเขียว
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 โครงการฉลากเขียว
การประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิครางขอกํ าหนดฉลากเขียวการประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิครางขอกํ าหนดฉลากเขียว

• ผลติภณัฑกระดาษ ครั้งที่ 2 (กลุมกระดาษอนามัย)

• ผลิตภัณฑกระดาษครั้งที่ 3

         (กลุมกระดาษพิมพเขียน และกลุมกระดาษกลอง)

• ผลติภัณฑกระดาษครั้งที่ 4

   (กลุมบรรจุภัณฑ และกระดาษพิมพเขียน)

• ผลิตภัณฑเครื่องถายเอกสาร ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2
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ผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว

ณ วนัที่ 31 พฤษภาคม 2548
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 โครงการฉลากเขียว

การประชุมพิจารณา(อนุมัติ) ผลิตภัณฑฉลากเขียวการประชุมพิจารณา(อนุมัติ) ผลิตภัณฑฉลากเขียว

เครื่องเครื่องปรับอากาศปรับอากาศ
• บริษัท จีทีอารแมนูแฟคทอรี่ จํ ากัด
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โครงการเพื่อสนับสนุนและสรางจิตสํ านึกดานสิ่งแวดลอม
และรักษามรดกทางวัฒนธรรม

1. โครงการ TBCSD Award ปที่ 3
2. โครงการเกาะเกร็ดอัศจรรย รวมกันฟนฟู สิ่งแวดลอมนาอยู
    ควบคูชาวชุมชน
3. โครงการศูนยการจัดการธุรกิจอยางยั่งยืน
4. โครงการรวมใจคุณพอคุณแมตานภัยเสียง
5. โครงการนักเขียนรุนเยาว เพื่อสรางนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดลอมไทย
6. โครงการคายเยาวชนเรียนรูปญหาขยะมูลฝอย
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 โครงการประกวด TBCSD AWARD ปที่ 3

•  รับสมัครคณะทํ างานโครงการฯ

•  จัดตั้งคณะทํ างานของโครงการฯ

•  รายชื่อคณะทํ างานของโครงการฯ
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 โครงการประกวด TBCSD AWARD ปที่ 3
รายชือ่คณะทํ างานโครงการฯรายชือ่คณะทํ างานโครงการฯ
ผูแทนจากผูแทนจาก 9  9 องคกรสมาชิกองคกรสมาชิก  TBCSDTBCSD

บ.ปูนซิเมนตไทย จํ ากัด
คุณกฤษดา  เรืองโชติวิทย

บ.ปูนซเีมนตนครหลวง จํ ากัด (มหาชน)
คุณณัฐวุฒิ  ตราชู

บ.ดาว เคมคิอล ประเทศไทย จํ ากัด
คุณวรพงศ  วรสุนทโรสถ

บ.แอดวานซ อะโกร จํ ากัด (มหาชน)
คุณกรรณิกา  ธรีวโรภาส

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
คุณณัฐกฤตา  แนนหนา
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 โครงการประกวด TBCSD AWARD ปที่ 3
ผูแทนจากผูแทนจาก 9  9 องคกรสมาชิกองคกรสมาชิก  TBCSD (TBCSD (ตอตอ))
      

บ.แอมเวย (ประเทศไทย) จํ ากัด
คุณอัครเดช  อนันทนาถรัตน

บ.นํ้ าตาลมิตรผล จํ ากัด
คณุสัณหชัย  จิรศรัณย

ธนาคารกรุงไทย จํ ากัด (มหาชน)
คณุสรนันท  ขาวสะอาด

บ.บางจากปโตรเลียม จํ ากัด (มหาชน)
คณุจงโปรด  คชภูมิ
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 โครงการประกวด TBCSD AWARD ปที่ 3

รายชือ่คณะทํ างานโครงการฯรายชือ่คณะทํ างานโครงการฯ (ตอ)

ผูแทนจากหนวยงานภาครัฐผูแทนจากหนวยงานภาครัฐ
ธนาคารไทย จํ ากัด
(ชือ่เดิม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย)
คุณจินตนา  พึงเจริญพงศ
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การประชุมคณะทํ างานโครงการประกวด

TBCSD Award ปที่ 3 ครั้งที่ 2/2548

• การพจิารณาเกณฑการคัดเลือกโรงงาน
• การประชาสัมพันธโครงการฯ

• การจดัแถลงขาว
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การประชุมคณะทํ างานโครงการประกวด

TBCSD Award ปที่ 3 ครั้งที่ 1/2548
เกณฑการคัดเลือก SMEs ตามหลกัการทํ าธุรกิจควบคูกับการดูแลสิ่งแวดลอม 6 ดาน

     1. ดานนโยบายและการแสดงออกถึงความมุงมั่นของผูบริหารระดับสูง

     2. ดานการปฏบิตัิตามกฎหมายสิ่งแวดลอม

     3. ดานแผนงานการจัดการสิ่งแวดลอม

     4. ดานการสื่อสาร

     5. ดานการควบคุมการปฏบิตังิานในกระบวนการผลิต และการจัดการของเสีย

     6. ดานความปลอดภัยที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม
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การประชาสัมพันธโครงการประกวด TBCSD Award

ปที่ 3 ครั้งที่ 2/2548

Website: TEI / TBCSD / องคกรของคณะทํ างาน

แผนพับแนะนํ าโครงการฯ จํ านวน 2,000 ฉบับ ผูประกอบการ SMEs

เอกสารประชาสัมพันธ หนวยงานที่เกี่ยวของ
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 โครงการประกวด TBCSD AWARD ปที่ 3

การแถลงขาวเปดตัวโครงการฯ

 ประมาณปลายเดือนมิถุนายน 2548
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โครงการเกาะเกร็ดอัศจรรย รวมกันฟนฟู สิ่งแวดลอมนาอยู
ควบคูชาวชุมชน

ประชุมและเสวนา เรือ่ง
“ ผนังและเขื่อนกันนํ้ ากับแนวทางในการปองกันนํ้ าทวม”

ผูเขารวมเสวนา
1. ดร.ดนัย  ทายตะคุ (ภาควิชาภูมสิถาปตย : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
2. สวนงานวิศวกรรม สํ านักชลประทาน 11  กรมชลประทาน
3. สวนโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนนทบุรี
4. องคการบริหารสวนตํ าบลเกาะเกร็ด
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โครงการเกาะเกร็ดอัศจรรย รวมกันฟนฟู สิ่งแวดลอมนาอยู
ควบคูชาวชุมชน

 ส ํารวจขอมูลความคิดเห็น เรื่อง
“ ความรวมมอืในการรณรงคลดปริมาณและคดัแยกขยะมูลฝอย ”
------------------------------------------------------------------------------------
ผูตอบแบบสอบถามจํ านวนทั้งสิ้น 1,182 ครวัเรือน (จากทั้งหมด 1,529 ครวัเรือน)

•  แทบทุกครัวเรือนจะนํ าขยะไปทิ้งที่ถังขยะของอบต.
•  มกีารแยกขยะบางบางสวน (ขวดพลาสติก ขวดแกวและขยะอันตราย)

ปญหาจากขยะมูลฝอยของเกาะเกร็ด
• กลิ่นเหม็น
• ขยะถูกทิ้งอยางไมเปนระเบียบ(ทิ้งนอกถังขยะ)
• ภาชนะรองรับขยะไมเพียงพอ
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โครงการเกาะเกร็ดอัศจรรย รวมกันฟนฟู สิ่งแวดลอมนาอยู
ควบคูชาวชุมชน

• ตองมกีารประชาสมัพนัธใหเกิดความเขาใจในการจัดการขยะ
• ควรมกีารจดัถงัขยะแบบแยกประเภทตามจุดตางๆ ภายในหมูบาน
• ใหความรู เรือ่งการคดัแยกขยะ

วธิกีารจัดการขยะที่เหมาะสม
• การเผาโดยใชเตาเผา
• การใชวิธีนํ าไปฝงกลบแบบถูกสุขาภิบาล

ขอเสนอแนะขอเสนอแนะ……จากชุมชนเกาะเกร็ดจากชุมชนเกาะเกร็ด
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โครงการเกาะเกร็ดอัศจรรย รวมกันฟนฟู สิ่งแวดลอมนาอยู
ควบคูชาวชุมชน

“ ลองลํ านํ้ าเจาพระยาและคูคลอง
   มุงหนาสูเกาะเกร็ดอัศจรรย ”

              ------------------------------------------------
21 พฤษภาคม 2548

 เยีย่มชมและเรียนรูวิถีชีวิตของชาวบาน ชุมชน โบราณสถาน

• ริมฝงแมนํ ้าเจาพระยาและคคูลอง
• ชุมชนเกาะเกรด็ จ. นนทบุรี
• ชุมชนศาลาแดงเหนือ จ. ปทุมธานี
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บทสัมภาษณ : คุณประเสริฐ ฤทธิ์สํ าเริง (SCONTE)

(Bangkok Post : May 15, 2005)
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 โครงการศูนยการจัดการธุรกิจอยางยั่งยืน

C-SEM Website

การจัดทํ าหนังสือ “กาวยางที่ยัง่ยืน”

การจัดอบรม สัมมนา(สํ าหรับนักศึกษา MBA)
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WEBSITE : AU-TBCSD C-SEM PROJECTAU-TBCSD C-SEM PROJECT
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ตัวอยาง Website : CSEM.ORGตัวอยาง ตัวอยาง WebsiteWebsite :  : CSEM.ORGCSEM.ORG
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24  เมษายน 2548
สวนลมุพินี กรุงเทพมหานคร
------------------------------------------------
กจิกรรมกจิกรรม
• การจัดนิทรรศการเผยแพรความรู
• แจกคูมือตานภัยเสียงฉบับครอบครัว
• การแสดงละครใบ “คนหนาขาว”
• การสอบถามความคิดเห็นในเรื่องมลพิษ
  ทางเสียง และแนวคิดในการจัดการโดย
  ใชแบบสอบถาม

โครงการ รวมใจคุณพอคุณแมตานภัยเสียง
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โครงการ นักเขียนรุนเยาวเพื่อสรางนักธุรกิจ
เพื่อสิ่งแวดลอมในอนาคต

จัดตั้งคณะทํ างานจากสถาบันสิ่งแวดลอมไทย 5 คน

(ตรวจสอบ + คัดเลือกบทความ => เหลือ 16 บทความ)

คณะกรรมการพิจารณาบทความ



33

โครงการ นักเขียนรุนเยาวเพื่อสรางนักธุรกิจ
เพื่อสิ่งแวดลอมในอนาคต

สมาชิก TBCSD 3 ทาน
1. ดร. วิระวรรณ  สมบัติศิริ / การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

2. คุณพงศทิพย  เทศะภู /บ. ยูนิลีเวอร ไทย เทรดดิ้ง จก.

       3. คุณณัฐวุฒิ  ตราชู / บ. ปูนซิเมนตนครหลวง จก.(มหาชน) 

ผูทรงคุณวุฒิ 2 ทาน
1. ดร. เมตตา  เพ็ญผลเจริญ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

2. คณุนวพร  สงวนหมู  กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาบทความ
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โครงการนักเขียนรุนเยาวเพื่อสรางนักธุรกิจ
เพื่อสิ่งแวดลอมในอนาคต

อบรมวิธีการเขียนเรียงความ/บทความแกนักเรียนที่เขารวมโครงการผานทาง..

• วารสารผลิใบ

• Website สถาบันสิ่งแวดลอมไทย

ประชาสมัพันธ/ เชิญชวนนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร +  ตางจังหวัด

• จดหมายเชิญชวน

• ประชาสัมพันธผานวารสารของสถาบันสิ่งแวดลอมไทย

• Website ของ TEI, TBCSD, MEC, TEENET
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การประชาสัมพันธโครงการผานทางสื่อการประชาสัมพันธโครงการผานทางสื่ออิเลคอิเลคทรอนิกสทรอนิกส
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โครงการนักเขียนรุนเยาวเพื่อสรางนักธุรกิจ
เพื่อสิ่งแวดลอมในอนาคต

การประชุมสรุปผลการพิจารณาบทความ ครั้งที่ 1/2548

• รางวัลชนะเลิศบทความดีเดนดานสิ่งแวดลอมและพลังงาน 
• รางวัลชนะเลิศบทความดีเดนดานธุรกิจเพื่อสิ่งแวดลอม 
• รางวัลรองชนะเลิศ 
• รางวัลชมเชย 

ผลการตัดสินการประกวดบทความ
ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา

รางวัล
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โครงการคายเยาวชนเรียนรูปญหาขยะมูลฝอย

กิจกรรมคายเยาวชนเรียนรูปญหาขยะมูลฝอย

20 - 22 พฤษภาคม 2548

ณ คายลูกเสือกรุงธน แขวงบางมด

เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร
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กิจกรรมของคายกิจกรรมของคายเยาวเยาวชนฯชนฯ
• ทศันศึกษาเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย

• จดันทิรรศการ / การนํ าเสนอผลงาน

• การบรรยายเรื่อง “การจัดการขยะรีไซเคิลจากประสบการณของชุมชนวัดกลาง”

• กจิกรรมการแสดงเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม

• การสัมมนากลุมยอย (ความคิดเห็นของเด็ก ๆ ตอปญหาขยะมูลฝอย)

• การเลาประสบการณของ 4 โรงเรียนนํ ารอง

โครงการคายเยาวชนเรียนรูปญหาขยะมูลฝอย
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 โครงการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ขององคกรสมาชิก และแนวปฏิบัติที่ดีของธุรกิจ

  โครงการสัมมนา ฝกอบรม และเสวนากลุม
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 โครงการสัมมนา ฝกอบรม และเสวนากลุม

 ดร.สถาพร เพชรทองคํ า
 เลขานกุารบริษัทและธุรกิจสัมพันธ
บรษิัท ปูนซิเมนตนครหลวง จํ ากัด(มหาชน)

การสมัมนาเรื่อง  “Corporate Social Responsibility”
วทิยากรบรรยายพิเศษ

ผูชวยศาสตราจารย สุทธิศักดิ์ ไกรสรสุธาสินี 
อาจารยประจํ าภาควิชาการตลาด มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร
Mr. Hans Van Willenswaard 
ผูแทนจาก Social Venture Network Asia
คณุสมยศ พลจันทร 
รองกรรมการผูจัดการใหญสายบริหารสินทรัพยและแผนงาน 
กรรมการผูจัดการบริษัท เอกโก เอ็นจิเนียริง่ แอนด เซอรวิส จํ ากัด
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 โครงการสัมมนา ฝกอบรม และเสวนากลุม
การสมัมนาเรื่อง  ““การจัดการความรูการจัดการความรู  (Knowledge Management)(Knowledge Management)””

1 มถิุนายน 2548 โรงแรมสยามซิตี้

วทิยากรบรรยายพิเศษ
ดร.บุญดี  บุญญากิจ 

ที่ปรึกษาผูอํ านวยการ  สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ
หวัขอบรรยายหวัขอบรรยาย  ::

รปูแบบ กระบวนการ และประโยชนของการจัดการความรู
ตวัอยางองคกรที่นํ าแนวคิดนี้ไปประยุกตใช

ปญหาอปุสรรคและบทเรียนที่ไดรับ
ผูรวมสัมมนาผูรวมสัมมนา  ::

• ผูแทนจากบริษัทสมาชิก TBCSD 12 องคกร
• หนวยงานจากภายนอก 2 องคกร (กรมโรงงานอตุสาหกรรม + สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ)
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โครงการ “การพฒันารปูแบบการจัดการสิ่งแวดลอมผานคูคา”
 GREENING THE SUPPLY CHAIN : GSCGREENING THE SUPPLY CHAIN : GSC
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การสัมมนาเผยแพรผลสํ าเร็จและปดโครงการ

“การพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดลอมผานคูคา”

28 มีนาคม 2548

• การเผยแพรผลการดํ าเนินงาน

• การน ําเสนอประสบการณการจัดการสิ่งแวดลอมผานคูคาทางธุรกิจ

(บรษิทัผูซื้อ + บริษัทซัพพลายเออรทีร่วมโครงการ)

โครงการ “การพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดลอมผานคูคา”
 GREENING THE SUPPLY CHAIN : GSCGREENING THE SUPPLY CHAIN : GSC
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GREENING THE SUPPLY CHAIN : GSCGREENING THE SUPPLY CHAIN : GSC

บริษัทผูซื้อ (3)
• บ.ปูนซิเมนตนครหลวง จํ ากัด (มหาชน)

• บ.แอดวานซ อะโกร จํ ากัด (มหาชน)

• บ.ปูนซิเมนตไทย จํ ากัด (มหาชน)

บริษัทซัพพลายเออร(5)

• บ.อี.ที.ชลบุรีขนสง(1996)

• บ.พรชัย 1991 จํ ากัด

• หางหุนสวน พี.ที.พัฒนากลการ

• บ.304 ทรานสปอรต จํ ากัด

• บ.เอ.เอ.คอร จํ ากัด
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 กิจกรรม โดย สํ านักงานเลขานุการ
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  ดานการประชุม  ดานการประชุม
การประชุมผูแทนคณะกรรมการฯ 

และคณะทํ างานดานการประชาสัมพันธ ครั้งที่ 1/2548

10 มีนาคม 2548
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การประชุมรวม TBCSD & IUCN Asia Regional Office

“Leadership in Business - Greening the Bottom Line”

22 มนีาคม 2548 ณ สถาบันสิ่งแวดลอมไทย

ดานเครือขาย
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  ดานกิจกรรมของโครงการ

• ประสานงานกับสมาชิก TBCSD

• สนับสนุนการจัดกิจกรรมของโครงการ 

• ติดตามความกาวหนาของโครงการ 
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ดานการประชาสัมพันธ

•• TBCSD  TBCSD WebsiteWebsite

• TBCSD Newsletter (จดหมายขาว)

• ประชาสัมพันธขอมูล (จากเครือขาย + จากโครงการ) สูสมาชิก

• ประชาสัมพันธขอมูลของโครงการสูองคกรเครือขาย(ตางประเทศ)ประชาสัมพันธขอมูลของโครงการสูองคกรเครือขาย(ตางประเทศ)
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TBCSD WEBSITETBCSD WEBSITE
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ประชาสัมพันธขอมูล

สูสมาชิก TBCSD

ประชาสัมพันธขอมูลประชาสัมพันธขอมูล

สูสมาชิก สูสมาชิก TBCSDTBCSD

จากโครงการ..สู..สมาชิก
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WBCSD E-Newsletter
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WBCSD REGIONAL NETWORKWBCSD REGIONAL NETWORK :  : THAILAND BCSDTHAILAND BCSD
ขอมูลสมาชิก & โครงการ…สู…เครือขาย
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การสรรหาสมาชิกใหมการสรรหาสมาชิกใหม
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4. เรื่องเพื่อปรึกษา
• ผูบรรยายพิเศษ
  (การประชุมรวมคณะกรรมการฯ และผูแทนคณะกรรมการฯ
   ครั้งที่ 2/2548)
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5. เรื่องอื่นๆ (ถามี)
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