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ก้าวย่างไปสู่...การท�าดีได้เกินกว่ามาตรฐานขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สาส์นจากประธานกิตติมศักดิ์
องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผมขอแสดงความยินดีทอี่ งค์กรธุรกิจเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนหรือ TBCSD ซึง่ ก่อตัง้ ขึน้
จากการรวมตัวขององค์กรภาคธุรกิจชัน้ น�าในประเทศได้ดา� เนินงานเพือ่ พัฒนาสังคมควบคูก่ บั
การด�าเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 20 โดยตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมาสมาชิกองค์กรธุรกิจ
เพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนได้แสดงให้สงั คมประจักษ์ถงึ ความใส่ใจและห่วงใยต่อสภาพแวดล้อม
และการให้บริการสังคมโดยมุ่งหวังให้สังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่น่าอยู่ขึ้นอย่างยั่งยืนผ่านการ
ด�าเนินกิจกรรมและโครงการอันทรงคุณค่าต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมแก่เยาวชน
และชุมชนด้วยความตั้งใจจริง
ท้ายที่สุดนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะ
ด�าเนินกิจกรรมและโครงการเพือ่ สร้างสรรค์สงั คม เสริมสร้างการมีสว่ นร่วมจากภาคธุรกิจและ
ประชาชน มุง่ มัน่ พัฒนาสังคมทุกด้านด้วยความต่อเนือ่ ง และสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือจาก
ภาคีต่างในการสร้างเครือข่ายเพื่อการด�าเน
เนินกิจกรรมอันผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในสังคมไทยได้อย่างแท้จริง

นายอานันท์ ปันยารชุน
ประธานกิตติมศักดิ์
องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สาส์นจากประธาน
องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรสมาชิกให้ด�ารงต�าแหน่งประธาน
องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ซึ่งตลอดเวลาที่ผมได้รับต�าแหน่ง ถือเป็นประสบการณ์
อันมีค่ายิ่ง เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า TBCSD เกิดจากการรวมตัวกันขององค์กรภาคธุรกิจขนาดใหญ่ของ
ประเทศ ซึง่ ก่อตัง้ มาตัง้ แต่ปี 2536 โดยทีผ่ า่ นมาองค์กรสมาชิกมีความมุง่ มัน่ ในการด�าเนินงานเพือ่ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเน้นประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
เป็นระยะเวลา 20 ปีแล้ว ที่องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ร่วมกันผนึกก�าลังในการผลักดัน
ให้เกิดการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างจริงจัง เพือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืนรวมถึงการสร้างสรรค์
ประโยชน์ตอ่ สังคมไทย เยาวชน และชุมชน ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ เป็นจ�านวนมากและได้ดา� เนินงาน
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และในปี พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา สมาชิกขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ได้รวมพลังและร่วมในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผูป้ ระสบภัยน�า้ ท่วมในด้านต่างๆ
อาทิ บริจาคเงิน น�้าดื่ม ถุงยังชีพ ยารักษาโรค เสื้อผ้า น�้ามันเชื้อเพลิง และสิ่งของที่จ�าเป็นต่างๆ อีกทั้ง
ส่งพนักงานขององค์กรลงพื้นที่ประสบภัยอีกด้วย โดยมีมูลค่าความช่วยเหลือจากสมาชิกองค์กรธุรกิจ
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นจ�านวนทั้งสิ้น 1,250 ล้านบาท นับเป็นบทบาทความร่วมมือขององค์กรธุรกิจ
เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนในยามที่เดือดร้อนประสบภัยพิบัติของประเทศ
และในก้าวต่อไปของทิศทางการด�าเนินงานของ TBCSD จะประสานให้เกิดความร่วมมือในการท�างาน
ระหว่างองค์กรสมาชิกให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งในปัจจุบันสมาชิกองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีจ�านวน
รวมทั้งสิ้น 45 องค์กร โดยมีความมุ่งมั่นที่จะขยายเพิ่มจ�านวนองค์กรสมาชิกให้มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นในปี
ต่อไป สร้างความเข้มแข็งและสร้างเครือข่ายการด�าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ในการสานต่อกิจกรรมและ
โครงการต่างๆ ให้ต่อเนื่อง จะรณรงค์และสร้างความตระหนักของภาคธุรกิจที่มีต่อสังคมด้วยการมุ่งไปสู่
“สังคมคาร์บอนต�า่ ” (Green and Low Carbon Society) เพือ่ ความเท่าทันต่อสถานการณ์ดา้ นสิง่ แวดล้อม
และสังคมของประเทศ อีกทั้งแสดงจุดยืนในการเป็นผู้น�าในภาคธุรกิจเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนในการน�า
สังคมไทยให้ก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธานองค์ธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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บทน�า
ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมนับเป็นปัญหาส�าคัญที่ทุกภูมิภาคทั่วโลกได้ให้ความส�าคัคัญ

เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากทุกประเทศมีการแข่งขันในเชิงธุรกิจการค้าและภาคอุตสาหกรรม
เป็นอย่างมาก จึงส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ
ด้วยเหตุนี้ ความต้องการในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจงึ มากขึน้ ตามไปด้วย หากการใช้ทรัพยากร
เกิดขึ้นอย่างฟุ่มเฟือยและไร้ซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้ว ผลกระทบที่
เกิดขึ้นก็จะเกี่ยวเนื่องกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เราได้เผชิญกันอยู่นั่นเอง
ทัง้ นี้ ทางหนึง่ ทีจ่ ะสามารถช่วยลดและบรรเทาปัญหาสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ คือการส่งเสริม
และสนับสนุนให้ภาคธุรกิจต่างๆ ด�าเน
เนินการขับเคลื่อนภายใต้ความตระหนักในความส�าคัคัญ
ของสิง่ แวดล้อมและสังคมมากยิง่ ขึน้ อีกทัง้ ยังก่อผลกระทบต่อระบบนิเวศต�า่ และใส่ใจในความ
รับผิดชอบต่อสังคมหรือด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการทีด่ ี ตลอดจนด�าเนินงาน
สู่ความเชื่อมโยงในระดับประเทศ โดยที่ผ่านมาองค์กรสมาชิกต่างๆ ได้ให้ความสนใจและ
ตระหนักถึงความส�าคัญต่อประเด็นดังกล่าวเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากการสนับสนุน
กิจกรรมหรือโครงการในหลากหลายด้าน
หนังสือ “ก้าวย่างไปสู.่ ..การท�าดีได้เกินกว่ามาตรฐาน ขององค์กรธุรกิจเพือ่ การพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน” จึงเป็นการถอดบทเรียนจากประสบการณ์ขององค์กรสมาชิกทีด่ า� เนินงานได้อย่าง
โดดเด่นและดีกว่ามาตรฐาน เพื่อรวบรวมเป็นแนวปฏิบัติที่ดีให้องค์กรอื่นได้ด�าเนินการ
ตามในวงกว้าง อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น
2 ประเภท คือ
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ก้าวย่างไปสู่...การท�าดีได้เกินกว่ามาตรฐานขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1
2

ก้าวข้ามมาตรฐาน...สูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Beyond
Standards) คือการที่ภาคธุรกิจสามารถพัฒนาและ
ปรับปรุงการด�าเนินงานในด้านต่างๆ ได้ดกี ว่ามาตรฐานที่
กฎหมายก�าหนด ด้วยความใส่ใจในสิ่งแวดล้อม ชุมชน
และสังคมรอบข้าง

ธุรกิจก้าวไกล...ด้วยหัวใจใส่ใจสังคม (Beyond CSR)
คือการที่ภาคธุรกิจด�าเนินงานภายใต้หลักจริยธรรมและ
การจัดการที่ดี มุ่งเน้นในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม ผ่านการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อาทิ
ด้านเยาวชน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพอนามัยและ
กีฬา ตลอดจนด้านศิลปวัฒนธรรมและศาสนา เป็นต้น จน
โดดเด่นและเป็นเลิศในระดับชาติ

สมาชิกของ TBCSD แต่ละองค์กรล้วนแล้วแต่มีความ
มุ่งมั่นที่จะผลักดันและส่งเสริมกิจกรรมให้มีความโดดเด่น
ทีแ่ ตกต่างกันออกไปในแต่ละด้าน ตามความสามารถและความ
ถนัดของแต่ละองค์กร อีกทั้งยังมีความตั้งใจในการพัฒนา
ขีดความสามารถให้ก้าวล�้ากว
กว่ามาตรฐานที่กฎหมายก�าหนด
เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ต่อไปนั่นเอง
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ธุรกิจก้าวไกล...ด้วยความใส่ใจสังคม
สมาชิ ก องค์ ก รธุ ร กิ จ เพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ได้ ด� า เนิ น
กิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องและหลากหลายกิจกรรม เช่น
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เยาวชน การพัฒนาชุมชน เป็นต้น ซึ่งได้รับผลตอบรับและประสบ
ความส�าเร็จอย่างมากมาย ทั้งนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจ การ
ด�าเนินงานอย่างจริงจัง ด้วยหวังว่าการเติบโตทางธุรกิจจะเกิดขึ้น
ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้

คืน

ชีวิต ฟื้นผืนป่า
รักษาสิ่งแวดล้อม

การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างไร้ทศิ ทาง

ของภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งการขาดการวางแผนในการพัฒนาเมืองที่ดี เนื่อง
มาจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากร ท�าให้เกิดความจ�าเป็นในการใช้
ทรัพยากรต่างๆ มากยิ่งขึ้น เช่น การจับจองที่ดินเพื่อสร้างเมืองและโรงงาน
อุตสาหกรรม การใช้วัตถุดิบต่างๆ ในกระบวนการสร้างสินค้าและบริการ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ซึ่งการบริโภคทรัพยากรที่มาก
เกินพอดี โดยไม่ค�านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น อาทิ การบุกรุกท�าลายป่า
การด�าเนินกิจกรรมทีก่ อ่ ให้เกิดก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases: GHGs)
การใช้สารเคมีโดยขาดความระมัดระวัง ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดปัญหาความ
เสื่อมโทรมและขาดแคลนทรัพยากร อีกทั้งยังก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และ
ส่งผลกระทบต่อไปยังสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อาศัยอยู่ รวมถึงมนุษย์ ด้วยเหตุนี้
จึงถึงเวลาแล้วที่เราจะหันมาให้ความสนใจในการดูแลรักษาและฟื้นฟูสภาพ
แวดล้อมเพื่อให้คงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ด้วยการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด
ป่ามากกว่า 2 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากความมุ่งมั่นขององค์กรสมาชิกรวมตัวกันเพิ่มความอุดมสมบูรณ์
ของระบบนิเวศ ทั้งป่าบกและทรัพยากรในทะเลและชายฝั่ง
10 ก้าวย่างไปสู่...การท�าดีได้เกินกว่ามาตรฐานขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สมาชิกองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตระหนักในปัญหาที่เกิดขึ้น
ดังกล่าว จึงได้ดา� เนินกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม อาทิ
การร่วมรณรงค์ปลูกต้นไม้ทดแทน เพื่อคืนสู่ป่าธรรมชาติ ภายใต้การสนับสนุนของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) ดัง โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 ซึ่งเป็น
โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ในพื้นที่ ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง
จ.เชียงราย ที่ด�าเนินงานร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ชุมชน และหน่วยงานใน
ท้องถิ่น โดยน้อมน�าหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาบูรณาการเข้ากับ
ประสบการณ์ในการท�างานปลูกป่าที่โครงการดอยตุงและโครงการความร่วมมือ
ไทย-พม่า (โครงการเหย่าข่า) ภายใต้แนวคิดในการฟื้นคืนความสมบูรณ์ของผืนป่า
ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาความยากจนของคนที่ใช้ประโยชน์จากป่า บนพื้นฐาน
การมีสว่ นร่วมของชุมชนท้องถิน่ หรือ “ปลูกป่าแก้จน ให้คนอยูก่ บั ป่า” อันเป็นการ
สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนนั่ เอง อีกทัง้ ยัง
เข้าร่วมกับมูลนิธสิ บื นาคะเสถียร เพือ่ การอนุรกั ษ์ผนื ป่าคุม้ ครองผืนใหญ่ทสี่ ดุ ของ

ป่ามากกว่า 2 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากความมุ่งมั่นขององค์กรสมาชิกรวมตัวกันเพิ่มความอุดมสมบูรณ์
ของระบบนิเวศ ทั้งป่าบกและทรัพยากรในทะเลและชายฝั่ง
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ประเทศไทยให้ด�ารงอยู่ไว้เป็นสมบัติของประเทศ โดยให้พนักงานจิตอาสาร่วมใน โครงการเพาะกล้าช่วย
ชีวิตไม้ยืนต้น คือ ต้นยมหอมและยางนา ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ บ้านทุ่งนางครวญ อ.ทองผาภูมิ
จ.กาญจนบุรี ด้วยการเข้าไปเก็บกล้าไม้แล้วน�ามาเพาะพันธุ์อย่างถูกวิธี เพื่อเตรียมไว้เป็นต้นกล้าส�าหร
หรับใช้
ฟื้นฟูป่าตะวันตก อันเป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเห็นคุณค่า
ของผืนป่า รวมถึงการบริหารจัดการให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างไม่เบียดเบียน
นอกจากนี้ ผืนป่าในพื้นที่ต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ยังได้รับการดูแลรักษาผ่าน โครงการปลูก
ป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ 50 และ
โครงการสร้างน�้า สร้างป่า ถวายองค์ราชาและองค์ราชินี ภายใต้การสนับสนุนของ บริษัท ปตท. จ�ากัด
(มหาชน) ร่วมกับกระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และปวงชนชาวไทย ทีน่ อ้ มเกล้าฯ
ถวายป่าจ�านวน 1 ล้านไร่ ใน 48 จังหวัด แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยแนวทางการปลูกป่าพร้อม
ปลูกหัวใจคนรักป่า และยังมีกจิ กรรมเสริมจากโครงการต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง เช่น โครงการยุวชน ปตท.รักษา
ป่า โครงการอาสาสมัครป้องกันไฟป่า โครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า เป็นต้น
นอกจากนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เองก็ยงั มี โครงการปลูกแฝก 1 ล้านแฝก เพือ่ ป้องกัน
การกัดเซาะหน้าดิน และ สร้างฝาย 4,000 ฝาย เพื่อชะลอน�า้ และเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ระบบนิเวศอีกด้วย
อีกทัง้ โครงการคนรักษ์ปา่ ป่ารักชุมชน ของ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรโี ฮลดิง้ จ�ากัด (มหาชน) ทีด่ า� เนินการ
ร่วมกับกรมป่าไม้มากว่า 5 ปี มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาผืนป่า

ป่ามากกว่า 2 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากความมุ่งมั่นขององค์กรสมาชิกรวมตัวกันเพิ่มความอุดมสมบูรณ์
ของระบบนิเวศ ทั้งป่าบกและทรัพยากรในทะเลและชายฝั่ง
12 ก้าวย่างไปสู่...การท�าดีได้เกินกว่ามาตรฐานขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

และใช้ประโยชน์จากป่าตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อป่ายั่งยืนและชุมชนได้
ประโยชน์ ปัจจุบัน มีชุมชนกว่า 8,500 แห่งทั่วประเทศที่เป็นก�าลังส�าคัญในการดูแล
รักษาพืน้ ทีป่ า่ ชุมชนกว่า 3 ล้านไร่ของประเทศ เช่นเดียวกับ บริษทั บางจากปิโตรเลียม
จ�ากัด (มหาชน) ที่ด�าเนิน โครงการฟื้นฟูป่าต้นน�้าล�าปะทาว (ภูหลง) จ.ชัยภูมิ (พื้นที่
203 ไร่) โดยมีเป้าหมายหลักในการอนุรักษ์แหล่งต้นน�า้ ฟื้นฟูสภาพพื้นที่ และเพิ่มพื้นที่
ป่าธรรมชาติ ซึง่ โครงการเหล่านีม้ แี นวคิดทีค่ ล้ายคลึงกับ โครงการปลูกป่านิเวศ 1 ล้าน
ต้น ของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ากัด ที่ปลูกป่าโดยใช้พันธุ์ไม้พื้นเมือง
เพื่อคืนธรรมชาติสู่ท้องถิ่น และช่วยย่นระยะเวลาการเติบโตให้เร็วขึ้นตามทฤษฎีของ

ศ.ดร.อาคิระ มิยาวากิ โดยเริ่มจากโรงงานโตโยต้า บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา แล้วขยายผล
ไปยังผู้ผลิตชิ้นส่วนฯ ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจากการด�าเน
เนินงานท�าให้
ให้เกิดการ
ให
ดูดซับก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 10,900 ตันต่อปี ทัง้ นี้ บริษทั ฯ พระต�าหนักภูพงิ คราชนิเวศน์
และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ร่วมกันปลูกป่านิเวศชุมชนบริเวณรอบวัดน�้าบ่อหลวง
(วนาราม) อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ด้วยกล้าไม้ซึ่งเป็นพันธุ์ท้องถิ่นจ�านวนกว่า 30,000
ต้น บนพื้นที่กว่า 20 ไร่ สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศได้เฉลี่ย
200 ต้นต่อปี ภายใต้ โครงการอาสาสมัครรักป่า พัฒนาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจเทิดไท้
องค์ราชา และต่อเนื่องมาถึงปีที่ 2 ภายใต้ โครงการอาสาสมัครรักษ์ป่า พัฒนา
สิ่งแวดล้อม พร้อมใจเทิดไท้องค์ราชา ครั้งที่ 2 จากการร่วมมือระหว่างบริษัทฯ
มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม ส� า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และ

ป่ามากกว่า 2 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากความมุ่งมั่นขององค์กรสมาชิกรวมตัวกันเพิ่มความอุดมสมบูรณ์
ของระบบนิเวศ ทั้งป่าบกและทรัพยากรในทะเลและชายฝั่ง
13

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช จัดขึ้น ณ ป่าสาธารณะชุมชน
บ้านเชียงเหียน ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม ปลูกป่า
นิเวศโดยใช้พันธุ์ไม้ท้องถิ่นกว่า 19 สายพันธุ์ จ�านวน
20,000 ต้ น บนพื้ น ที่ 21 ไร่ สามารถดู ด ซั บ ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศได้เฉลี่ย 160 ตันต่อปี
ยังมี กิจกรรม Green at Heart ปีที่ 3 ภายใต้ โครงการ
คนกสิ ก รไทยร่ ว มใจ ปลู ก ป่ า ไม้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น โดย
ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) ณ พื้นที่ ต.บางน�้าผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ที่พนักงานใน
องค์กรและชุมชนร่วมปลูกต้นไม้ และจัดกิจกรรม Walk Rally เรียนรู้พันธุ์พืชที่อยู่ตามแนวอนุรักษ์พันธุ์ไม้
ในชุมชน ซึ่งนอกจากเป็นการปลูกฝังจิตส�านึกร่วมกันแล้วยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันอีก
ด้วย เช่นเดียวกับ โครงการปลูกต้นไม้เพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวและท�าแนวป้องกันสีเขียว ภายใต้การด�าเนินงานของ
บริษทั ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จ�ากัด ด้วยการสนับสนุนกิจกรรมการปลูกต้นไม้และปลูกฝังการตระหนัก
ในความส�าคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานและคนในชุมชนนั้นๆ ซึ่งจากปีพ.ศ. 2552- 2555
ได้ท�าการปลูกต้นไม้ไปแล้ว กว่า 44,000 ต้น ในวาระโอกาสต่างๆ เช่น วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ววันสิ่งแวดล้อมโลก เป็นต้น
ไม่เพียงแต่มีโครงการรณรงค์การปลูกต้นไม้ทดแทนเท่านั้น องค์กรสมาชิกยังให้ความส�าคัญด้านการ
ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการด�าเนินงานเพื่อการคงอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ การใช้ประโยชน์
จากที่ดินในอนาคต การศึกษาคุณภาพดินและความหลากหลายทางชีวภาพ อีกทั้งภูมิสถาปัตยกรรม เพื่อให้
เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ภายใต้ โครงการฟื้นฟูและ
รักษาสภาพแวดล้อม ด�าเนินงานโดย บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) ทีร่ ว่ มกับคณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศกึ ษาความหลากหลายทางชีวภาพของเหมืองหินเพือ่ ก�าหนดเป็นข้อปฏิบตั ใิ นการ
ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของพื้นที่ดังกล่าวให้ยั่งยืน ควบคู่ไปกับการปลูกป่ากว่า 16,600 ไร่ สอดคล้องกับ

ป่ามากกว่า 2 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากความมุ่งมั่นขององค์กรสมาชิกรวมตัวกันเพิ่มความอุดมสมบูรณ์
ของระบบนิเวศ ทั้งป่าบกและทรัพยากรในทะเลและชายฝั่ง
14 ก้าวย่างไปสู่...การท�าดีได้เกินกว่ามาตรฐานขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) ที่ริเริ่ม โครงการฟื้นป่า รักษ์น�้า เขาห้วยมะหาด
ที่ร่วมมือกับชุมชนชากลูกหญ้า หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อศึกษาและส�ารวจ
พื้นที่ สร้างฝ่ายชะลอน�้า สร้างแนวกันไฟ และฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างยั่งยืนด้วยการเพิ่มความหลาก
หลายทางชีวภาพ อีกทั้งมีการวางแผนเพื่อต่อยอดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้พฤกษเคมีเขาห้วยมะหาดใน
ปี 2557 เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น น�าไปสู่การสร้าง
วิสาหกิจชุมชน ด้วยเหตุที่โครงการดังกล่าวมีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเป็นรูปธรรมและ
สามารถพัฒนาต่อยอดไปสูก่ ารเรียนรูท้ ยี่ งั่ ยืน จึงได้รบั รางวัลระดับนานาชาติจาก Platts ซึง่ เป็นบริษทั
ด้านพลังงานชั้นน�าระดับโลก ได้แก่ Global Energy Awards
Winner ประเภทโครงการพัฒนาสังคมยอดเยีย่ มแห่งปี และ รางวัล
Excellence Awards ด้าน Stewardship ปี 2012
ยังคงมีผืนป่าของประเทศไทยอีกหลายแห่งที่อุดมสมบูรณ์จน
ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางธรรมชาติ ซึ่ง บริษัท ปตท.ส�ารวจ
และผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นความส�าคัญในการ
อนุรักษ์พื้นที่ดังกล่าว จึงริเริ่มโครงการ ปตท.สผ. รักษ์มรดกไทย
มรดกโลกด้านธรรมชาติ ที่ด�าเนินงานร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื เพือ่ ดูแลแหล่งมรดกโลกและวัฒนธรรมของไทย
ป่ามากกว่า 2 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากความมุ่งมั่นขององค์กรสมาชิกรวมตัวกันเพิ่มความอุดมสมบูรณ์
ของระบบนิเวศ ทั้งป่าบกและทรัพยากรในทะเลและชายฝั่ง
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ทั้ง 5 แห่ง ที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโก (UNESCO) ได้แก่ 1) ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ 2)
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง 3) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย
ก�าแพงเพชร 4) อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และ 5) แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง
โดยในปี 2554 ได้ดา� เนินการจัดนิทรรศการในอาคารมรดกโลก ค่ายพักเยาวชน และงานพัฒนา
เส้นทางศึกษาธรรมชาติจา� นวน 6 เส้นทาง ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
นอกเหนือไปจากการร่วมกันปลูกป่าตามพื้นที่อนุรักษ์ต่างๆ แล้ว ยังมีการรณรงค์ปลูก
ต้นไม้ภายในโรงงานอุตสาหกรรมและส�านักงาน โดย บริษทั ดับ๊ เบิล้ เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน)
มี โครงการปลูกต้นไม้ในโรงงานอุตสาหกรรม เพือ่ เพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวรอบบริเวณ โดยจัดให้มกี าร
รณรงค์แก่พนักงานและประชาชนทีอ่ าศัยบริเวณรอบๆ โรงงาน ร่วมกันปลูกต้นไม้ เช่นเดียวกับ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้รว่ มกับผูพ้ ฒ
ั นานิคมอุตสาหกรรม
ผูป้ ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมทัว่ ประเทศ หน่วยงานราชการส่วนท้องถิน่ สถานศึกษา และ
ชุมชน ภายใต้ โครงการอุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ฟื้นผืนดิน ของกระทรวง

อุ ต สาหกรรม โดยจั ด พิ ธี ป ลู ก ต้ น ไม้ พ ร้ อ มกั น ในนิ ค ม
อุตสาหกรรมทั่วประเทศเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555
จ�านวน 1,053,338 ต้น บริษทั ไออาร์พซี ี จ�ากัด (มหาชน)
ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกที่ด�าเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ และ
โครงการปลู ก ป่ า ธรรมชาติ ร อบเขตประกอบการ
ไออาร์พีซี (Protection Strip) ที่ดา� เนินการปลูกต้นไม้
รอบเขตประกอบการโดยเริม่ ตัง้ แต่ปี 2537 จนถึงปัจจุบนั
แล้วยังช่วยส่งเสริมการเพาะกล้าไม้จากชุมชนโดยรอบ
จ.ระยอง ด้วยเหตุนี้เองท�าให้บริษัทฯ ได้รับ รางวัล
Thailand Top Company Awards 2013: CSR of
The Year จากนิตยสาร Business อันแสดงถึงความ
ป่ามากกว่า 2 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากความมุ่งมั่นขององค์กรสมาชิกรวมตัวกันเพิ่มความอุดมสมบูรณ์
ของระบบนิเวศ ทั้งป่าบกและทรัพยากรในทะเลและชายฝั่ง
16 ก้าวย่างไปสู่...การท�าดีได้เกินกว่ามาตรฐานขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ตระหนักในความส�าคัญของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และช่วยเหลือสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง ในขณะที่ บริษัท คาร์เปท อินเตอร์แนชั่นแนล ไทยแลนด์ จ�ากัด (มหาชน) ได้ดา� เนิน
โครงการปลูกต้นไม้ถวายวัด เพื่อปลูกต้นไม้ถวายให้กับศาสนสถาน ต.บางคูวัด อ.เมือง
จ.ปทุมธานี ทดแทนต้นทีเ่ สียหายไปเนือ่ งจากเหตุการณ์นา�้ ท่วม เพือ่ ให้เกิดร่มเงาและยังช่วยเพิม่
แหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อีกด้วย
นอกจากนี้ ผลร้ายที่สืบเนื่องมาจากการลดลง
ของพื้นที่ป่าอันเป็นแหล่งอาศัยและสืบพันธุ์ของสัตว์
ป่า ตลอดจนการลักลอบฆ่าสัตว์ป่าเพื่อการค้า ยังผล
ให้เกิดภาวะสัตว์ปา่ สูญพันธุ์ บริษทั ไบเออร์ไทย จ�ากัด
เห็นความส�าคัญในปัญหาดังกล่าว จึงมุ่งเน้นที่จะ
อนุรกั ษ์ชา้ งไทยและกระตุน้ จิตส�านึกและวัฒนธรรมใน
การดูแลรักษา ด้วย โครงการไบเออร์ห่วงใยช้าง
ที่ด�าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 โดยการสนับสนุน
สวัสดิการของช้างที่อยู่ภายใต้มูลนิธิพระคชบาล

ป่ามากกว่า 2 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากความมุ่งมั่นขององค์กรสมาชิกรวมตัวกันเพิ่มความอุดมสมบูรณ์
ของระบบนิเวศ ทั้งป่าบกและทรัพยากรในทะเลและชายฝั่ง
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การด�าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล เพื่อช่วยปกป้อง
และฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลให้คงอยู่และก่อประโยชน์ให้แก่ลูกหลานต่อไปในอนาคต โดย
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน) ใน กิจกรรมประติมากรรมช้างมงคลใต้ทะเล
เฉลิมพระเกียรติ เป็นการสร้างปะการังเทียมหรือบ้านปลา ในรูปแบบของงานศิลป์ เพื่อเป็น
แหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยและวางไข่ของสัตว์ใต้ทะเล สอดคล้องกับการด�าเนินงานของ บริษทั ไทยออยล์
จ�ากัด (มหาชน) นัน่ คือ โครงการความร่วมมือในการเพาะเลีย้ ง ขยายพันธุป์ ะการังและฟืน้ ฟู
แนวปะการัง บริเวณหมู่เกาะสีชัง จ.ชลบุรี ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ
สถาบันวิจยั ทรัพยากรทางน�า้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพือ่ วิจยั เพาะเลีย้ ง ขยายพันธุ์ และฟืน้ ฟู
แนวปะการังที่เสื่อมโทรม เพื่อสร้างแหล่งอนุบาลปะการังพันธุ์ต่างๆ เพิ่มศักยภาพในการขยาย
พันธุป์ ะการังและเพิม่ ขีดความสามารถในการฟืน้ ตัวของปะการังตามธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนา
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและศึกษาดูงานด้านการเรียนรู้เชิงนิเวศส�าหรับนักเรียน นักศึกษาและ
บุคคลทัว่ ไป เช่นเดียวกับ โครงการขยายพันธุป์ ะการังเขากวางโดยใช้ทอ่ พีวซี จี า� นวน 10,000
กิ่ง และ โครงการวีนิไทย ร่วมใจปลูกปะการัง 80,000 กิ่ง ที่เริ่มต้น เพื่อล้นเกล้า ของ บริษัท
วีนไิ ทย จ�ากัด (มหาชน) ซึง่ ส่งผลให้การฟืน้ ฟูแนวปะการังมีการเปลีย่ นแปลงอย่างเป็นรูปธรรม
มากยิ่งขึ้น โครงการดังกล่าวเริ่มด�าเนินการเมื่อปี 2551 ซึ่งนับได้ว่าเป็นโครงการแรกๆ ของ
ประเทศไทยทีเ่ ล็งเห็นความส�าคัญของการฟืน้ ฟูแนวปะการัง อันมีความส�าคัญยิง่ ต่อระบบนิเวศ

ป่ามากกว่า 2 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากความมุ่งมั่นขององค์กรสมาชิกรวมตัวกันเพิ่มความอุดมสมบูรณ์
ของระบบนิเวศ ทั้งป่าบกและทรัพยากรในทะเลและชายฝั่ง
18 ก้าวย่างไปสู่...การท�าดีได้เกินกว่ามาตรฐานขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ซึง่ บริษทั ฯ ได้รบั การยอมรับในแง่ของการให้ความใส่ใจต่อสิง่ แวดล้อม และสังคม โดยได้รบั รางวัล
Business Award สาขากิจกรรมส่งเสริมสังคมดีเด่น (Best CSR Award) ในงาน NTCC/
Beluthai Business Awards 2010 ที่จัดโดยหอการค้าเนเธอร์แลนด์-ไทย และหอการค้า
เบลเยียม-ลักเซมเบิรก์ /ไทย อีกทัง้ ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) จัด กิจกรรมปลูกปะการัง
และปล่อยสัตว์ทะเล ณ หาดแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยพนักงานของธนาคารได้รว่ มกันปลูก
ปะการัง และปล่อยสัตว์ทะเลหายากกลับคืนสู่ท้องทะเล และรับทราบถึงแนวทางอนุรักษ์
ท้องทะเล และความเป็นมาของการท�าปะการังเทียมจากผูอ้ า� นวยการศูนย์วทิ ยาศาสตร์ทางทะเล
และการอนุรักษ์เพื่อปลูกจิตส�านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
ในขณะที่ บริษทั ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) ได้จดั กิจกรรม โครงการ
ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น�้าและระบบนิเวศทางทะเล ที่ อ.หลังสวน จ.ชุมพร และท�าการส�ารวจ
แนวทางการด�าเนินโครงการ ด้วยการจัดวางแนวปะการังเทียมในพื้นที่แนวปะการังเสื่อมโทรม
ควบคู่กันไป ทั้งนี้ ยังร่วมกับกองทัพเรือ กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อีกทั้ง
ชุมชน ในการด�าเนิน โครงการแหล่งเรียนรู้เรือหลวงไทยใต้ทะเล บริเวณเกาะเต่า อ.เกาะพะงัน
จ.สุราษฎร์ธานี โดยขอรับการสนับสนุนเรือหลวงทีป่ ลดระวางแล้วเพือ่ ใช้สร้างเป็นแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัย
แก่สตั ว์ในทะเล สร้างเศรษฐกิจชุมชนจากการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ พร้อมทัง้ เป็นแหล่ง
เรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์เรือหลวงไทยอีกด้วย อีกโครงการหนึง่ ทีน่ า่ สนใจคือ โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรชายฝัง่ อ่าวละแม ทีร่ ว่ มมือกับ อ.ละแม จ.ชุมพร และประชาชนในพืน้ ที่ จัดตัง้ ธนาคาร
สัตว์น�้าวัยอ่อน ส่งผลให้เกิดการสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชาวบ้าน อ.ละแม
ได้เป็นอย่างมาก โดยร้อยละ 60 ของพ่อแม่พันธุ์ปูม้า ปูทะเล หมึกหอม และสัตว์น�้าชนิดต่างๆ
ได้ถูกปล่อยกลับลงสู่ท้องทะเล เพื่อให้เกิดการฟื้นฟูผลผลิตทางธรรมชาติจนมีสภาพสมบูรณ์ขึ้น

ป่ามากกว่า 2 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากความมุ่งมั่นขององค์กรสมาชิกรวมตัวกันเพิ่มความอุดมสมบูรณ์
ของระบบนิเวศ ทั้งป่าบกและทรัพยากรในทะเลและชายฝั่ง
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เช่นเดียวกับ โครงการร่วมกิจกรรมท�าความสะอาดชายหาด
เนือ่ งในวันอนุรกั ษ์ชายฝัง่ สากล โดย การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ที่ร่วมกับ นักเรียน นักศึกษา และชุมชน
ช่วยกันท�าความสะอาดชายหาดแม่รา� พึง จ.ระยอง เพื่อคืนความสมดุลทาง
ธรรมชาติและคืนความสวยงามให้กับชายหาด แล้วท�าการแยกขยะที่เก็บได้เพื่อบันทึก
เป็นข้อมูลในการหาแนวทางอนุรกั ษ์ชายฝัง่ และ กิจกรรมรักษาแนวชายหาด ณ อ่าวดงตาล อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี ภายใต้การด�าเนินงานของ ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) ที่พนักงานได้รับทราบถึง
วิธอี นุรกั ษ์พนั ธุเ์ ต่าทะเลโดยกองทัพเรือ และร่วมกันปล่อยลูกเต่าคืนสูท่ ะเล ร่วมกันเก็บขยะ และปลูก
ต้นยางนาบริเวณริมหาดเพื่อคืนความสมดุลแก่ระบบนิเวศและแหล่งน�้าในประเทศอย่างยั่งยืน

ระบบนิเวศป่าชายเลนก็เป็นระบบนิเวศทีส่ า� คัญอีกแห่งหนึง่ เพราะเป็นแหล่งอาหาร ทีอ่ ยูอ่ าศัย
แหล่งสืบพันธุ์ และแหล่งอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์น�้าหลากหลายชนิด บริษัท โตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย จ�ากัด จึงจัดตั้ง โครงการโตโยต้า ปลูกป่าชายเลน ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์
ป่าชายเลนปากแม่นา�้ ผืนสุดท้ายของภาคกลาง ให้มคี วามอุดมสมบูรณ์ มีสภาพเหมาะแก่การอยูอ่ าศัย
ของสัตว์ต่างๆ ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) จ.สมุทรปราการ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) ก็เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่ตระหนักในความส�าคัญของ
ป่าชายเลน จึงริเริม่ โครงการซีพเี อฟชวนคนไทยปลูกป่าชายเลน โดยประสานความร่วมมือจากหลาย
ภาคส่วน อาทิ หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา พนักงานชุมชนในพื้นที่ เยาวชนและประชาชน
ทั่วไปที่สนใจ โดยโครงการดังกล่าวได้ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2536 จนถึงปัจจุบัน โดยใน
ปี 2555 ได้เพิม่ พืน้ ทีป่ า่ ชายเลนไปแล้วกว่า 62 ไร่ หรือ 69,800 ต้น เช่นเดียวกับ ธนาคารไทยพาณิชย์
จ�ากัด (มหาชน) ที่น�าพนักงานจิตอาสาร่วม โครงการ SCB ชวนกันท�าดี ร่วมใจปลูกป่าชายเลน

ป่ามากกว่า 2 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากความมุ่งมั่นขององค์กรสมาชิกรวมตัวกันเพิ่มความอุดมสมบูรณ์
ของระบบนิเวศ ทั้งป่าบกและทรัพยากรในทะเลและชายฝั่ง
20 ก้าวย่างไปสู่...การท�าดีได้เกินกว่ามาตรฐานขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ อาทิ จ.สุราษฎร์ธานี จ.ประจวบคีรีขันธ์
และ จ.สมุทรปราการ เพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าและฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน
ให้สมบูรณ์ขึ้น
นอกจากแนวทางการด�าเนินโครงการดังกล่าวข้างต้น สมาชิกฯ
อีกหลายๆ องค์กร ยังมีรปู แบบของกิจกรรมทีน่ า่ สนใจในการอนุรกั ษ์และ
ฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยมุง่ เน้นให้เกิดแรงขับเคลือ่ น
ของภาคธุรกิจไปสู่สังคม ในการสร้างความตระหนักและเห็นความส�าคัญ
ของการดูแลรักษาโลกของเรา เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของลูกหลานต่อไป

ป่ามากกว่า 2 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากความมุ่งมั่นขององค์กรสมาชิกรวมตัวกันเพิ่มความอุดมสมบูรณ์
ของระบบนิเวศ ทั้งป่าบกและทรัพยากรในทะเลและชายฝั่ง
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ภาคธุรกิจ

กับการพัฒนาศักยภาพ

เยาวชนไทยสู่สากล
การเรียนจากต�าราหรือการศึกษาเฉพาะในห้องเรียนถือเป็นพื้นฐาน

ของการมอบความรู้ในด้านต่างๆ แต่การท�ากิจกรรมหรือภาคปฏิบัติ
จะเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความเข้าใจ ฝึกฝนทักษะ และเพิ่มศักยภาพให้แก่
เยาวชนได้มากยิ่งขึ้น องค์กรสมาชิกฯ เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการ
พัฒนาดังกล่าว จึงได้ริเริ่มโครงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย
ครอบคลุ ม ทุ ก ด้ า น หลากหลายมิ ติ เช่ น ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิง่ แวดล้อม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นต้น โดยมุง่ เน้นการให้ความ
ส�าคัญ ด้วยการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ จึงนับได้วา่ การท�ากิจกรรม
ต่างๆ เป็นประตูที่น�าไปสู่การพัฒนาตนเองเพื่อความส�าเร็จ

22 ก้าวย่างไปสู่...การท�าดีได้เกินกว่ามาตรฐานขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สมาชิกขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ใช้สื่อในรูปแบบต่างๆ
เพือ่ ขยายฐานหรือกลุม่ เยาวชนเป้าหมายให้ครอบคลุมและเพิม่ จ�านวนมากขึน้ โดย
การจัดท�าเอกสารหรือหนังสือเผยแพร่ซงึ่ เป็นเครือ่ งมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้
ทีส่ า� คัญและทัว่ ถึง อีกทัง้ ยังสามารถน�าไปต่อยอดหรืออ้างอิงในการศึกษาหรือความ
สนใจได้อกี ด้วย ดังเช่น บริษทั ปูนซีเมนต์เอเซีย จ�ากัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความ
ส�าคัญในการร่วมพิทักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้
นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ จึงได้ร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลัก
ในการจัดท�า หนังสือลมหายใจใต้พระบารมี และ หนังสือ “ทุง่ กะมัง” แดนสวรรค์
ของสัตว์ป่า ขึ้น เพื่อเผยแพร่ให้สังคมได้รับทราบถึงสภาพความอุดมสมบูรณ์ของ
ป่าไม้และสัตว์ป่าที่อาศัยและหากินอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จ.ชัยภูมิ
ภายใต้ โครงการพระราชด�าริสวนสัตว์ธรรมชาติภเู ขียว ซึง่ จากผลการด�าเนินงาน
พบว่าป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งอาหารตลอดจนเป็นบ้านของสัตว์
ป่าน้อยใหญ่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ด�าเนินโครงการฯ โดยหนังสือดังกล่าวถูกจัดท�าขึ้น
ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างจิตส�านึกให้แก่เยาวชน
ในการร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื้อหาประกอบด้วย
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ภาพสัตว์ป่านานาชนิด เช่น เนื้อทราย ซึ่งครั้งหนึ่ง
เคยสูญพันธุ์ไปจากป่าเมืองไทย แต่ได้น�ากลับมา
ปล่อยคืนสูธ่ รรมชาติอกี ครัง้ บทบาทนักล่าเหยือ่ ของ
หมาใน ผู้ควบคุมประชากรสัตว์กินพืช นกอีกนับ
ร้อยชนิดที่มาใช้ประโยชน์จากแอ่งน�้ าที่สร้างขึ้น
เลียนแบบธรรมชาติ เป็นต้น และเพื่อเป็นการสร้าง
ความเข้าใจในระบบนิเวศและจิตส�านึกที่จะร่วมกัน
ดูแลธรรมชาติด้วยความรับผิดชอบให้แก่เยาวชน
บริ ษั ท ไบเออร์ ไ ทย จ� า กั ด ได้ จั ด ท� า หนั ง สื อ
เกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้? ซึ่งเป็นหนังสือการ์ตูน
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ โดย
แปลจากต้นฉบับภาษาจีนเป็นภาษาไทย นอกจากนี้
เพื่อให้คนรุ่นใหม่สามารถเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมได้
อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม บริ ษั ท โตโยต้ า มอเตอร์
ประเทศไทย จ�ากัด จึงท�าการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้าน
สิง่ แวดล้อมขึน้ คือ ศูนย์ศกึ ษาธรรมชาติกองทัพบก
(บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี

จ.สมุทรปราการ และ ศูนย์การเรียนรูเ้ รือ่ งโลกร้อน
ภายใต้ โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา โดย
ร่วมมือกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ด�าเนินการ
ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 8 ด้วยการถ่ายทอดความรู้และ
สนับสนุนให้เครือข่ายโรงเรียนและชุมชนในเทศบาล
ทั่วประเทศ ด�าเนินโครงการที่การลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรมภายในชุมชนและ
โรงเรียนของตน ซึ่งปัจจุบันมีเครือข่ายในโครงการ
ทั้งสิ้น 342 แห่งทั่วประเทศ
เช่นเดียวกับ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรโี ฮลดิง้
จ�ากัด (มหาชน) ที่ดา� เนินการร่วมกับกรมป่าไม้ ใน
การก่อตั้ง ศูนย์การเรียนรู้ป่าชุมชนบ้านห้วยไร่
บูรพา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555
ณ ต�าบลอูบมุง จ.อุดรธานี โดยส่งเสริมให้ชุมชนมี
ส่ ว นร่ ว มในการดู แ ลรั ก ษาป่ า ดั ง กล่ า วด้ ว ยการ

24 ก้าวย่างไปสู่...การท�าดีได้เกินกว่ามาตรฐานขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

น้อมน�าแนวพระราชด�าริด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถมาใช้ในการดูแลป่าต้นน�า้ แห่งนี้ไว้ได้อย่างยั่งยืน ธนาคารไทย
พาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) จัดกิจกรรมร่วมกับ ส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ภายใต้ โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนับสนุน
สถานศึกษาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจ�านวน 84 แห่ง
ทั่วประเทศ โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้เยาวชนท้องถิ่น 4 ภาค ที่เน้นการมีส่วนร่วม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาชุมชน
ของตนต่อไป
นอกจากการจัดท�าสื่อเผยแพร่และการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้แล้ว การจัดให้มีการอบรมและ
กิจกรรมค่ายเยาวชนก็เป็นอีกกิจกรรมที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้ใหม่และต่อยอดองค์ความรู้เดิม
อีกทัง้ เป็นการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนได้อกี ทางหนึง่ ด้วย ดังที่ ธนาคารกรุงไทย
จ�ากัด (มหาชน) จัดตั้ง โครงการ KTB CSR Kids Camp เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะให้
กับบุตรหลานพนักงานในช่วงปิดภาคเรียน โดยมุง่ เน้นให้เด็กตระหนักถึงความส�าคัญของการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมรอบตัว และเพิ่มพูนประสบการณ์เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สอดคล้องกับ ค่ายเยาวชนกล้ายิม้ โครงการคนรักษ์ปา่ ป่ารักชุมชน ภายใต้การด�าเนินงานของ
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) ที่มุ่งหวังให้เกิดการสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ใน
การสืบทอดเจตนารมณ์ดา้ นการดูแลรักษาป่าชุมชนต่อจากคนรุน่ ปัจจุบนั โดยส่งเสริมให้เยาวชน
เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติ ประโยชน์ และการใช้ประโยชน์จากป่าด้วยการสร้าง
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กระบวนการทางความคิดแบบบูรณาการเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ป่าไม้เช่นเดียวกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ทีร่ เิ ริม่ โครงการ กฟผ.เพาะเมล็ด
พั น ธุ ์ จิ ต อาสาพั ฒ นาสั ง คม ที่ ส นั บ สนุ น นิ สิ ต
นักศึกษาที่มีจิตอาสาทั่วประเทศในการออกค่าย
อาสาเพื่อพัฒนาชุมชน เพื่อใช้เวลาว่างในการท�า
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งปัจจุบัน
ได้ด�าเนินโครงการมาเป็นปีที่ 5 แล้ว การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จดั โครงการค่าย
เยาวชนรักษ์สงิ่ แวดล้อม ขึน้ เพือ่ ส่งเสริมความรูใ้ น
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตน
และทราบถึงแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม ด้วยการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและใช้ทรัพยากร
อย่างรูค้ ณ
ุ ค่า ดังเช่น กลุม่ มิตรผล ทีเ่ ห็นความส�าคัญ
ของการพัฒนาลูกหลานชาวไร่อ้อยและพนักงาน
ให้มีความเข้าใจในการผลิตและการจัดการด้าน
สิ่ ง แวดล้ อ ม ตลอดจนให้มีทัศนคติที่ดีในการท�า
ไร่ อ ้ อ ย อั น เป็ น การเตรี ย มรากฐานการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาลแก่คนรุ่นใหม่ผ่าน
โครงการมิตรผล...เยาวชนคนกล้า
บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
ได้สนับสนุน โครงการเอสโซ่ ชาเลนจ์ 2012 โดยการ
สนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 3
ฝึกท�างานในโรงกลัน่ น�า้ มันเอสโซ่ศรีราชา และสถานี
บริการน�้ามันเอสโซ่ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้พร้อม
ก้าวเข้าสูค่ วามเป็นมืออาชีพจากการเรียนรูด้ า้ นการ
ด� า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท เช่ น เดี ย วกั บ บริ ษั ท
ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) ที่จัดค่าย Leadership & Sharing เพื่อปลูกฝังทักษะความเป็นผู้นา�
และท�าความรู้จักกับเพื่อนใหม่จากการท�ากิจกรรม
ร่วมกัน โดยมีพนักงานเอสซีจีที่มีจิตอาสาท�าหน้าที่
เป็นพี่เลี้ยง ดูแลและให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการเรียน
และการใช้ชีวิตในอนาคต โดยโครงการดังกล่าวได้
26 ก้าวย่างไปสู่...การท�าดีได้เกินกว่ามาตรฐานขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เริ่ ม ขึ้ น ที่ ป ระเทศเวี ย ดนามเป็ น แห่ ง แรก อี ก ทั้ ง
ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) มีการจัดตั้ง
โครงการเพาะพันธุป์ ญ
ั ญา ขึ้นเพื่อพัฒนาเด็กและ
เยาวชนให้ มี พื้ น ฐานการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพและ
มีคณ
ุ ธรรม ด้วยการพัฒนาเยาวชนระดับมัธยมศึกษา
ให้ มี ค วามคิ ด คุ ณ ภาพ และคุ ณ ธรรม ผ่ า น
กระบวนการเรี ย นรู ้ ด ้ ว ย โครงงานบนฐานวิจัย
(Research-Based Learning) สร้างจิตส�านึกบน
พื้นฐานประวัติศาสตร์และวิถีแห่งชุมชนควบคู่ไป
กับคุณธรรม เพือ่ น�าเยาวชนไทยก้าวไปสูค่ วามส�าเร็จ
ที่ ยั่ ง ยื น ในอนาคต โดยมี เ ป้ า หมายครอบคลุ ม
4 ภูมภิ าค ภูมภิ าคละ 2 จ. รวม 8 จ. ต่อปี และ
จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สติปัญญาเด็กไทย ผ่าน
มู ล นิ ธิ ก สิ ก รไทย เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสติ ป ั ญ ญาและ
สุขอนามัยให้แก่เด็กและเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาส
โดยด�าเนินงาน 5 โครงการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
โครงการห้ อ งสมุ ด ธนาคารความรู ้ โครงการ
รถนั ก เรี ย นไทย โครงการแค้ ม ป์ รั ก เด็ ก ไทย
โครงการอาหารกลางวัน และโครงการเมตตาธรรม
นอกจากนี้ ยั ง มี โครงการพั ฒ นาช่ า งเทคนิ ค
วิ ศ วกรรมเคมี (Vocational Chemical
Engineering Practice College Project:
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V-ChEPC) ริเริ่มโดย บริษัท ดาว เคมีคอล
ประเทศไทย จ�ากัด ทีร่ ว่ มมือกับสถาบันปิโตรเลียม
แห่งประเทศไทย และกลุม่ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพือ่ พัฒนา
ช่ า งเทคนิ ค ให้ มี ค วามช� า นาญในงานที่ เ ป็ น ที่
ต้องการของอุตสาหกรรม รวมถึงสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง
กับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ด้วยการน�าองค์ความรู้เรื่อง
“การเรียนรูว้ ธิ กี ารเรียน” (Learn How to Learn) และ “การเรียนรู้
ด้วยการลงมือท�า” (Learning by Doing) มาใช้เป็นแนวทางในการ
สอน โดยมีวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดเป็นวิทยาลัยน�าร่อง และจัดตั้ง
ชมรมภาษาอังกฤษ เพื่อฝึกทักษะด้านการสนทนาให้แก่นักเรียนระดับ
ประถมศึกษาในชุมชนมาบตาพุดและชุมชนบ้านฉาง จ.ระยอง โดยตลอด
ระยะเวลาการด�าเนินงาน 5 ปี มีนักเรียนเข้าร่วมราว 1,340 คน จาก
9 โรงเรียน
ในขณะที่ บริษทั วีนไิ ทย จ�ากัด (มหาชน) ได้รว่ มมือกับส�านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัด โครงการกล้อง
ดูดาวพีวีซีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธมี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม
2554 ขึ้น โดยเล็งเห็นถึงความส�าคัญในการพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิศวกรรม การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการท�างาน
กลุม่ รวมถึงการเผยแพร่ความรูเ้ รือ่ งดาราศาสตร์แก่เด็กและเยาวชนไทย
ในวงกว้าง จึงจัด กิจกรรมค่ายกล้องดูดาว ทั้งนี้ ได้มอบกล้องดูดาว
28 ก้าวย่างไปสู่...การท�าดีได้เกินกว่ามาตรฐานขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ให้แก่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศจ�านวน 84 แห่ง และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษา ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอีก 15 แห่ง
ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพือ่ ใช้เป็นสือ่ การเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมด้านดาราศาสตร์
โครงการการอบรมเยาวชนนักรบสิ่งแวดล้อม/นักสืบสายน�้า ของ บริษัท โตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ากัด เป็นอีกหนึง่ โครงการทีม่ อบโอกาสให้เยาวชนได้ฝกึ ทักษะด้าน
สิ่งแวดล้อมผ่านการท�ากิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพน�้า กิจกรรมการ
เดินป่าศึกษาธรรมชาติ กิจกรรมเข้าฐานสิ่งแวดล้อม กิจกรรมรอบกองไฟ เป็นต้น โดย
มีจุดมุ่งหมายในการสร้างเครือข่ายเยาวชนจากชุมชนรอบข้างเพื่อเฝ้าระวังและแก้ปัญหา
การปล่อยน�้าเสียของชุมชนลงสู่แม่น�้าบางปะกง
นอกเหนือไปจากการด�าเนินกิจกรรมที่ขับเคลื่อนโดยสมาชิกฯ เองแล้ว ยังมีอีก
หลากหลายโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่างสมาชิกองค์กรธุรกิจเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ดังที่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย จ�ากัด โรงงานเกตเวย์ ได้ดา� เนิน โครงการโรงเรียนเชิงนิเวศ (Eco-School)
โดยเน้นถึงความส�าคัญในการปลูกจิตส�านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้แก่เยาวชนของโรงเรียนในเขตโดยรอบพื้นที่โรงงาน โดยจัดให้มี
การบูรณาการสอดแทรกองค์ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเข้าในแผนการเรียนการ
สอนของแต่ละกลุ่มสาระวิชา เพื่อให้เข้าถึงเยาวชนและส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มและ
มีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และ โครงการโรงเรียนต้นแบบท�า
ั นาศักยภาพของบุคคลโดยเฉพาะ เยาวชน และบุคลากร
ดีเพือ่ พ่อ เศรษฐกิจพอเพียง ทีพ่ ฒ
ทางการศึกษา ให้มีความพร้อมและจิตส�านึกต่อส่วนรวม ในการขับเคลื่อนแนวคิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูก่ ารปฏิบตั ิ เน้นการปลูกฝังให้ใช้ชวี ติ อย่างพอเพียง เห็นคุณค่า
ของทรัพยากรต่างๆ มีจติ ส�านึกรักษ์สงิ่ แวดล้อม รวมถึงรูจ้ กั ค่านิยมของวัฒนธรรมไทย เช่น
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เดียวกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่จัดท�า โครงการ ก้าวสู่โรงเรียนเชิงนิเวศ
ด้วยกัน (Towards Eco–School Together: TEST) ร่วมกับชมรมวิศวกรหญิงไทย ภายใต้
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและ
พันธมิตร เพือ่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสเฉลิม
พระชนมพรรษา 84 พรรษา เพื่อสร้างความตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ด้วยการ
ฝึกอบรมนักเรียนให้มสี ว่ นร่วมในการคิดและพัฒนาอย่างเป็นระบบ อีกทัง้ ลงมือปฏิบตั แิ ละท�างาน
เป็นทีมเพื่อจัดท�าแนวทางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านเว็บไซต์เพื่อเชื่อมโยงกับเครือข่ายโรงเรียน
ต้นแบบจ�านวน 9 แห่ง
บริษทั ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ�ากัด ได้สานต่อ โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์
สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้
แนวคิด “ตามรอยเท้าพ่อ...กับฮอนด้า” ที่ริเริ่มตั้งแต่ปี 2542 โดยมีโรงเรียนประถมและมัธยม
ทัว่ ประเทศกว่า 700 โรงเรียนน้อมน�าแนวพระราชด�าริดา้ นการจัดการขยะ น�า้ เสีย และพลังงาน
มาบูรณาการเข้ากับกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนของตน โดยมีเกณฑ์มาตรฐาน
สิ่ ง แวดล้ อ มของฮอนด้ า เป็ น แนวทางในการพั ฒ นากิ จ กรรม อี ก ทั้ ง ยั ง มี กิ จ กรรมประกวด
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ฮอนด้า ซูเปอร์ ไอเดีย คอนเทสต์ ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2548
เป็นต้นมาได้เปิดโอกาสให้เยาวชนระดับประถมศึกษาจากทั่วประเทศส่งไอเดียสิ่งประดิษฐ์ที่มี
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ประโยชน์ตอ่ สังคมเข้าประกวด โดยผูช้ นะจะได้รบั รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาจากฮอนด้าอีกด้วย ในขณะที่ บริษัท ไบเออร์ไทย จ�ากัด ได้จัด
กิจกรรม ทูตไบเออร์เพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นโครงการสิ่งแวดล้อมที่ท�าเป็นประจ�าทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2538 และได้รับการสนับสนุนจากสหประชาชาติ (UNEP) เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่ได้รับคัดเลือก
จากทั่วโลกจ�านวน 50 คน เดินทางมาทัศนศึกษาเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ที่ส�านักงานใหญ่ของไบเออร์
ในเมืองเลเวอร์คูเซ่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันถือเป็นประเด็นส�าคัญระดับประเทศที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน เช่นเดียวกับ
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) ที่จัดตั้ง โครงการ SCG Badminton Academy เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนที่มีความสามารถ ให้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพเพื่อความเป็นเลิศในระดับ
โลก พร้อมส่งต่อให้สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในอนาคต บริษัทฯ

ได้ให้การสนับสนุนอย่างจริงจังต่อเนื่องและครบวงจร ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ โดยเล็งเห็น
ว่าแบดมินตันเป็นกีฬาทีเ่ หมาะกับสรีระของคนไทย สามารถเล่นได้ทวั่ ไป และมีนกั กีฬาทีม่ คี วามสามารถ
ที่จะพัฒนาไปสู่แชมป์ระดับโลกซึ่งจะช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ นอกจากนี้ การส่งเสริมการ
กีฬา ยังเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางร่างกายและจิตใจให้เยาวชนของชาติเป็น
ทั้งคนเก่งและดี เพื่อเป็นก�าลังส�าคัญของชาติในอนาคต อีกทั้ง บริษัทฯ ยังร่วมกับสมาคมวิชาการ
หุ่นยนต์ไทย จัดตั้ง โครงการประกวดหุ่นยนต์กู้ภัย Thailand Rescue Robot Championship
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมให้เยาวชน คิดเป็น ท�าเป
เป็น เรียนรูก้ ารท�างานเป็นทีม ได้นา� ทักษะความรู้
จากการเรียนมาประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่ทันสมัย และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดง
ศักยภาพของเยาวชน จนได้รับ รางวัล Best CFO in Thailand และ รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมของ
ประเทศไทย จากผลการส�ารวจ Southeast Asia’s Institutional Investor Corporate Poll โดย
นิตยสาร Alpha Southeast Asia ด้านความแข็งแกร่งของการจัดการด้านบรรษัทภิบาล (Strongest
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Adherence to Corporate Goverance) และ
รางวัลเกียรติยศแห่งความส�าเร็จ (SET Award
of Honor) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 (ปี 2551-2555)
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) ได้ร่วม
ลงนามใน โครงการสนั บ สนุ น สมาคมฟั น ดาบ
สมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ของ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราช
กุมาร ด้วยการสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ เพือ่
ให้ เ ยาวชนพั ฒ นาตนเองจนสร้ า งชื่ อ เสี ย งให้ แ ก่
ประเทศได้ต่อไป และอีกหนึ่งโครงการที่มุ่งส่งเสริม
และปลูกฝังให้เยาวชนไทยรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ พร้อมทั้งพัฒนาทักษะทางกีฬาควบคู่
กันไป คือ โครงการ KTB เยาวชนคนรักบอล โดย
มี ก ารเชิ ญ นั ก ฟุ ต บอลและโค้ ช มื อ อาชี พ รวมถึ ง
พนักงานของธนาคารที่มีความเชี่ยวชาญมาแนะน�า
และสอนเทคนิคให้แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง เช่น
เดียวกับ บริษัท ดาว เคมีคอล ประเทศไทย จ�ากัด
ร่วมกับบริษทั เอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ากัด จัด ค่ายกีฬา
ฟุตบอลส�าหรับเยาวชน ในจ.ระยอง มาตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2553 โดยจัดให้มขี นึ้ 2 ครัง้ ต่อปี และมีโค้ชมือ
อาชีพมาฝึกสอนเทคนิคพื้นฐานการเล่นฟุตบอลให้
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แก่เด็ก อายุระหว่าง 6-15 ปี ที่เข้าร่วมโครงการฯ
เพือ่ สนับสนุนเด็กๆ ให้ใช้เวลาว่างในกิจกรรมทีเ่ ป็น
ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ พร้อมทั้งได้พัฒนา
ร่างกายและจิตใจให้ห่างไกลจากยาเสพติดและ
การก่ออาชญากรรม ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 3 ปี
ของโครงการ มีเยาวชนเข้าร่วมแล้วกว่า 600 คน
ในขณะที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
จัดตั้ง โครงการสานฝันนักกีฬายกน�้าหนักทีมชาติ
ไทยสู่โอลิมปิก เพื่อพัฒนาศักยภาพของทัพนักกีฬา
ยกน�้าหนักไทยที่เป็นเยาวชนสู่การแข่งขันระดับ
โอลิมปิก ซึ่งสนับสนุนมาตั้งแต่ปี 2546 โดยนักกีฬา
ยกน�้ า หนั ก ไทยสามารถสร้ า งชื่ อ เสี ย งให้ กั บ
ประเทศไทยด้วยการได้รับเหรียญรางวัลมาตลอด
ตั้งแต่เอเธนส์เกมส์ 2004 ประเทศกรีซ ปักกิ่งเกมส์
2008 ประเทศจี น และลอนดอนเกมส์ 2012
ประเทศอั ง กฤษ และภายใต้ ค วามร่ ว มมื อ ของ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กับ บริษัท
ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมดีๆ ส�าหรับ
เยาวชนในท้องถิ่นของ จ.ระยอง มากมาย อาทิ
กิจกรรมตะลุยฝันวันเด็กกับกลุ่ม ปตท. ครั้งที่ 10
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ร่วมกับเทศบาลมาบตาพุด โดยมีเยาวชนจาก
ชุมชนในพืน้ ทีแ่ ละบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมงาน
กว่า 6,000 คน กิจกรรมการจัดสร้างศาลา
ที่พักนักเรียน เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อ
ครู นักเรียนและบุคคลทั่วไป และกิจกรรม
ทุนการศึกษา กลุ่ม ปตท. ประจ�าปี 2555
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษาของ
เยาวชน เช่นเดียวกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย
จ� า กั ด (มหาชน) ที่ ข ยายโอกาสในการ
มอบทุนการศึกษา SCG Sharing the Dream Scholarship ไปในภูมิภาคอาเซียน
โดยมอบทุนการศึกษาให้นกั เรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายทีเ่ ป็นคนเก่งทีม่ คี วามกตัญญู
ช่วยเหลือครอบครัว ชุมชน สังคม และมีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาต่อแต่ขาดทุน
ทรัพย์ ด้วยเล็งเห็นความส�าคัญของการศึกษาส�าหรับเยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติ
บริษัท วีนิไทย จ�ากัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการ มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่
เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2555 บริษัทฯ
ถือโอกาสฉลองครบ 20 ปีในการด�าเนินธุรกิจในประเทศไทยด้วยการมอบทุนการศึกษา
ให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จา� นวน 22 คน จาก 11 โรงเรียนในเขต
มาบตาพุด รวมถึงบริจาคเงินให้แก่เด็กด้อยโอกาสทีอ่ ยูใ่ นความอุปถัมภ์ของบ้านครูนอ้ ย
เพื่อให้เด็กเหล่านี้เติบโตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เป็นก�าลังส�าคัญของครอบครัว
สังคม และประเทศต่อไป
บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน) ได้ริเริ่ม โครงการคืนโรงเรียนให้ลูกหลาน
สานสัมพันธ์ชุมชน โดยรับเป็นเจ้าภาพในการฟื้นฟูโรงเรียนจ�านวน 2 แห่ง ได้แก่
โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง (บัวเอี่ยมพิทยากร) และโรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา
อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ร่วมปรับปรุงอาคารเรียนที่ได้รับความเสียหาย จัดหาวัสดุ
คุรภุ ณ
ั ฑ์ เครือ่ งกรองน�า้ และยังได้มอบโรงเพาะเห็ดเศรษฐกิจพอเพียงเครือไทยออยล์
หรับ
เพือ่ ชุมชน ให้โรงเรียนพร้อมก้อนเห็ดจ�านวน 1,000 ก้อน เพือ่ เป็นอาหารกลางวันส�าหร
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นักเรียน และจะพัฒนาต่อยอดสู่โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มชาวบ้านใน
ละแวกใกล้เคียง เพื่อให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนต่อไป
นอกจากนี้ โครงการสร้างอาคารเรียน 50 ปี ไทยออยล์ โดยพนักงานจิตอาสา
กว่า 30 ชีวิตร่วมสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ทดแทนอาคารหลังเดิมที่มีสภาพ
ช�ารุด รวมทั้งได้ติดตั้งอุปกรณ์การเรียนและระบบการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม ทาสีอาคารเรียน เทปูนลานเอนกประสงค์หน้าอาคารเรียนและท�าทาง
เดินเชือ่ มระหว่างอาคารเรียน ปลูกผักสวนครัวรัว้ กินได้ เพือ่ ขยายโอกาสในการ
เรียนรูแ้ ละมุง่ หวังให้โรงเรียนบ้านขุนยะพัฒนาเป็นศูนย์กลางการเรียนรูส้ า� หรับ
ชุมชนใกล้เคียง ซึ่งท�าให้ชาวบ้านทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร อันจะน�า
ไปสู่ความรู้เท่าทันและการสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งให้แก่ชุมชน เช่นเดียวกับ
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวงจ�ากัด (มหาชน) ที่ส่งเสริม โครงการโรงเรียน
อินทรีสีเขียว โดยได้รับความร่วมมือจากสมาชิกของสมาคมสถาปนิกสยาม
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อออกแบบอาคาร และลงมือก่อสร้างโดยนักศึกษา
จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการปรับใช้พลังงานหมุนเวียน
ทีเ่ หมาะสม เกิดการคัดแยกและแปรรูปขยะอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดการ
ด้านอาหารอย่างพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

35

บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาของไทย เปิดตัว
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ 25 ปี แอมเวย์ไทย ต้นแบบคลังความรู้เคลื่อนที่
รวบรวมหนังสือสารานุกรมและเสริมทักษะความรูร้ วม 100 เล่ม พร้อมอุปกรณ์
การเรียนรู้ ส่งมอบไปทุกจังหวัดทั่วไทย เพื่อตอบแทนบุญคุณของสังคมไทย
อย่างต่อเนือ่ ง ในขณะที่ บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ได้จดั ตั้ง
โครงการห้องสมุดของเล่น ให้แก่โรงเรียนในต่างจังหวัด โดยจัดหาของเล่นและ
อุปกรณ์การศึกษาไว้ในห้องสมุด ส�าหรับนักเรียนทีท่ า� ความดี โดยสามารถขอยืม
ไปเล่นหรือใช้บริการที่บ้านได้ และในปีที่ผ่านมาได้มอบทุนการศึกษาพร้อมทั้ง
ห้องสมุดของเล่นและคอมพิวเตอร์ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหอย
จ.ประจวบคีรีขันธ์ นักเรียนใน จ.ขอนแก่น ได้แก่ โรงเรียนค�าใหญ่ปันน�้าใจ
โรงเรียนในเขตเทศบาล ต.กุดน�า้ ใส โรงเรียนบ้านดงเก่า โรงเรียนหนองบัวดีหมี
และโรงเรียนหนองโพประชานุกูล อีกทั้งยังร่วมสร้างสนามเด็กเล่นให้แก่เด็ก
ก�าพร้ามูลนิธิปรารถนาสมบูรณ์ บางแสน จ.ชลบุรี โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อ
น้อง ภายใต้การสนับสนุนของ บริษทั คาร์เปท อินเตอร์แนชัน่ แนล ไทยแลนด์
จ�ากัด (มหาชน) ได้มอบคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดบางนาและ
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ.ปทุมธานี เพื่อใช้ในการค้นคว้าหาความรู้ เช่น
เดียวกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ได้จัด กิจกรรมพี่ปันน้อง
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ขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล โดยสนับสนุน
อุ ป กรณ์ ก ารศึ ก ษา อุ ป กรณ์ ก ารกี ฬ า และงบประมาณในการซ่ อ มแซม
สาธารณูปโภค
บริษทั ปตท. จ�ากัด (มหาชน) จัดตัง้ โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา
โดยร่วมเป็นเจ้าภาพในการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน
ณ วัดหนองแฟบ และวัดโสภณวณาราม เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้ตาม
หลักธรรมพระพุทธศาสนา ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และเป็นการปฏิบตั ิ
ธรรมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 57 พรรษา ด้วย

ในการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ไม่เพียงเกี่ยวข้องแต่กับการสนับสนุนงบประมาณหรือ
ทุนการศึกษาเท่านั้น หากแต่องค์กรต่างๆ ได้เล็งเห็นและให้ความส�าคัญในการด�าเนินกิจกรรม
เพื่อกระตุ้นและผลักดันให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพที่มีอยู่ แล้วน�ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการวางรากฐานความรู้ ความเข้าใจและทักษะจากการด�าเนินกิจกรรม อันจะเป็นการขยาย
ฐานความรูแ้ ละสร้างเครือข่ายให้เกิดความต่อเนือ่ งและยัง่ ยืนต่อไป โดยการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ
เริ่มต้นจากระดับชุมชนต่อเนื่องไปจนถึงระดับสากล ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของ
องค์กรภาคธุรกิจนั่นคือการสนับสนุนโอกาสที่เท่าเทียมกันของเยาวชน และเมื่อเยาวชนเหล่านี้
ได้รบั ความรูแ้ ละพัฒนาศักยภาพเพือ่ มุง่ สูโ่ อกาสในระดับชาติและนานาชาติแล้ว อนาคตของชาติ
เหล่านีจ้ ะกลับมาสร้างชือ่ เสียงและพัฒนาประเทศบนพืน้ ฐานของการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนและอยูอ่ ย่าง
พอเพียงต่อไป
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พัฒนาพื้นฐาน

สร้างสาธารณประโยชน์

ส่งเสริมความรู้

สู่ความร่วมมืออย่างยั่งยืน
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ประเทศ จะพั ฒ นาได้ ต ้ อ งเริ่ ม ต้ น จากการอยู ่ ดี มี สุ ข ของประชาชน

ทั้งในเรื่องของความต้องการพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค การส่งเสริมสุขภาพ
การศึกษา และความเป็นอยู่ในชีวิตประจ�าวัน ซึ่งการตอบสนองความต้องการ
เหล่านี้โดยภาครัฐอาจกระท�าได้ไม่ทั่วถึง เนื่องด้วยปัจจัยต่างๆ ด้วยเหตุนี้เอง
องค์กรภาคธุรกิจซึ่งเล็งเห็นถึงความส�าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดย
เฉพาะการพึง่ พาตนเอง ให้มที กั ษะในการประกอบอาชีพเพือ่ สร้างรายได้หาเลีย้ ง
ตน อีกทั้งการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อที่จะสามารถประกอบ
กิจกรรมต่างๆ อันก่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติได้ ซึ่ง
รวมความไปถึงการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ตลอดจนการ
ดูแลสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีทดี่ งี าม เพือ่ คงไว้ซงึ่ อัตลักษณ์ของท้องถิน่ สมาชิกองค์กรธุรกิจเพือ่ การ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืนจึงได้รเิ ริม่ กิจกรรมและโครงการ เพือ่ สร้างความร่วมมือระหว่าง
ชุมชน และพัฒนาองค์ความรู้ที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต อันจะท�าให้เกิดความ
สัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนและองค์กรภาคธุรกิจ เติมเต็มความต้องการพื้นฐาน
ของชุมชน และสามารถต่อยอดในการเพิ่มศักยภาพด้านอื่นๆ ต่อไปได้
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โครงการที่ ส ่ ง เสริ มทัก ษะในการประกอบสัมมาอาชีวะและสร้างรายได้ ให้ แก่ ชุมชน มี มากมาย
หลากหลายกิจกรรม ดังต่อไปนี้ โครงการลุฟฟาล่า จัดตัง้ โดย บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)
ร่วมกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส�าอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นน�าความรู้
เรื่องเครื่องส�าอางสมุนไพรมาประยุกต์ใช้ในการสร้างงานและรายได้อันจะก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ
ชุมชนมาบตาพุด จ.ระยอง โครงการร้านค้าติดดาว โดย บริษทั ยูนลิ เี วอร์ ไทย เทรดดิง้ จ�ากัด ช่วยปรับปรุง
ร้านค้าขนาดเล็ก (โชห่วย) ในชุมชนทั่วประเทศให้สามารถอยู่รอดได้ในการแข่งขันกับห้างต่างชาติ เพื่อ
ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและการกระจายรายได้สู่ชุมชน เช่นเดียวกับ โครงการส่งเสริมการด�ารงชีพของ
สตรีในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยบริษัทฯ ร่วมกับองค์การอ๊อกแฟม (Oxfam) ฝึกอบรมด้านอาชีพให้
กับสตรีที่ต้องรับภาระหาเลี้ยงครอบครัวแทนสามีที่เสียชีวิตจากเหตุความรุนแรงใน จ.ยะลา ปัตตานีและ
นราธิวาส เพือ่ ช่วยให้ผหู้ ญิงมีรายได้หาเลีย้ งตนเองและบุตรได้อย่างยัง่ ยืน โครงการปลูกรอยยิม้ กับกระดาษ
จากคันนา ด�าเนินงานโดย บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ
(1991) จ�ากัด (มหาชน) เป็นการสร้างบทบาท
ส�าคัญให้แก่คันนา ซึ่งปกติไม่ถูกใช้ประโยชน์ในเชิง
เศรษฐกิจ ให้กลายเป็นแหล่งสร้างงาน เพิ่มรายได้
เสริมให้แก่ครอบครัวเกษตรกรกว่า 1 ล้านครอบครัว
ซึ่งโครงการดังกล่าว ท�าให้บริษัทฯ ได้รับ รางวัล
AsianCSR Awards ในปี 2554 ในฐานะองค์กรที่
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ช่วยขจัดความยากจนในเอเชีย ในขณะที่ บริษัท วีนิไทย จ�ากัด (มหาชน) มีการ
ด�าเนิน โครงการเพื่อพัฒนาและสร้างอาชีพให้กับชุมชน ได้แก่ โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพชุมชน กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านพลง เทศบาลเมืองมาบตาพุด
ที่ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าที่ท�าจากป้ายไวนิลที่ใช้แล้ว โครงการพัฒนา
และส่งเสริมอาชีพชุมชน กลุ่มแม่บ้านชุมชนซอยร่วมพัฒนา เทศบาลเมือง
มาบตาพุด ทีส่ ง่ เสริมผลิตภัณฑ์เครือ่ งสานจากเส้นพลาสติก เช่น ตะกร้า กระบุง และ
โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพชุมชน กลุ่มแม่บ้านชุมชนมาบข่า-มาบใน
เทศบาลเมืองมาบตาพุด ส่งเสริมการท�าดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัวเพื่อท�าเป็น
พวงหรีด โดยโครงการเหล่านี้ นอกจากจะสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนแล้ว ยังเป็นการลด
ปริมาณขยะด้วยการน�ากลับมาใช้ใหม่ (Reuse) อันเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทาง
หนึ่งด้วย และจากแนวคิดของการ “ร่วมอยู่...ร่วมเจริญ” ของ กลุ่มมิตรผล ก่อให้
เกิดโครงการต่างๆ เพือ่ ให้ชาวไร่ออ้ ยมีรายได้และผลก�าไรทีด่ ขี นึ้ เช่น โครงการหมูบ่ า้ น
เพิ่มผลผลิต ริเริ่มตั้งแต่ปี 2547 ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรน�าความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
ไร่ออ้ ยอย่างครบวงจร ผ่านการเรียนรูเ้ กีย่ วกับการไถกลบอินทรียวัตถุ (ซากอ้อย) เพือ่
ปรับปรุงคุณภาพดิน ส่งเสริมการสร้างบ่อเก็บกักน�้าไว้ใช้ในยามแล้งและใช้ระบบน�้า
หยด/น�า้ ฝอยเพือ่ ประหยัดน�า้ โดยหมูบ่ า้ นทีเ่ ข้าร่วมโครงการดังกล่าว จะเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ให้แก่ชุมชนอื่นๆ ซึ่งปัจจุบันขยายผลได้มากกว่า 3,738 ราย ใน 196 หมู่บ้าน
ครอบคลุมพืน้ ที่ 95,567 ไร่ นอกจากนี้ ยังประสานความร่วมมือกับหอการค้าไทย ใน
โครงการ 1 บริษัท 1 ชุมชน โดยคัดเลือกชุมชนเกษตรกรรมในเขตส่งเสริมการปลูก
อ้อย ภายใต้โครงการหมู่บ้านเพิ่มผลผลิตของโรงงานน�้าตาลใน จ.ชัยภูมิ ขอนแก่น
และกาฬสินธุ์ เป็นชุมชนน�าร่อง แล้วสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมกับท้องถิน่
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รวมถึงจัดการระบบชลประทานเพื่อเพิ่มผลผลิต
ส่งเสริมการเลี้ยงปลา ปลูกผักสวนครัวและไม้ผล
ริมขอบสระพักน�้า และอบรมเรื่องการบันทึกบัญชี
รายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน จนท�าให้ชาวไร่อ้อย
ในพืน้ ทีก่ ว่า 3,700 ราย สามารถสร้างรายได้เพิม่ ขึน้
กว่า 3 เท่าของรายได้เดิม
นอกจากนี้ บริษทั ดาว เคมิคอล ประเทศไทย
จ� า กั ด ได้ ริ เ ริ่ ม โครงการฝึ ก อบรมการจั ด การ
สิ่งแวดล้อมและป้องกันมลพิษที่ยั่งยืน โดยด�าเนินงานร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้พัฒนาเป็นวิทยากร
ด้านการป้องกันปัญหามลพิษที่ต้นทางอย่างเป็นระบบ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ การสร้าง
ความตระหนัก และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หลักการของแนวคิดแบบลีน (Lean) เพื่อการ
จัดการองค์กร และสามารถน�าแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
พลังงาน และความปลอดภัยภายในโรงงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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การให้ความส�าคัญในการพัฒนาความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสาธารณสุขก็เป็นสิ่งที่ควร
ค�านึงถึง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จึงจัดท�า โครงการเครือข่ายติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิง่ แวดล้อมโดยชุมชนท้องถิน่ เพือ่ สนับสนุนให้ชมุ ชนมีความรูค้ วามเข้าใจและมีสว่ นร่วม
ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและ
ความไว้วางใจต่อการด�าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าพระนครเหนืออีกด้วย
โดยในปี 2555 นับเป็นปีที่ 3 ของการด�าเนินงาน มีสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแล้วจ�านวน
15 แห่ง นอกจากนี้ยังจัดท�า รายงานสิ่งแวดล้อมฉบับประชาชน เพื่อสรุปรายงานการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมให้อยูใ่ นรูปแบบทีเ่ ข้าใจได้งา่ ย โดยจัดท�าและแจกจ่ายปีละ 1 เล่ม อีกทัง้ ด�าเนิน โครงการ
ธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ส่งเสริมการท�างานให้เป็นไปตาม
หลักปรัชญาธรรมาภิบาล จนได้รับเกียรติบัตรการเป็นสถานประกอบการที่ด�าเนินงานตาม
หลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมจากกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553
เช่นเดียวกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่มอบความรู้ด้าน เกณฑ์การก�ากับดูแล
ตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้พนักงาน หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น และชุมชน
โดยรอบนิคมฯ เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ
โรงงานในนิคมฯ ทั่วประเทศให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กา� หนด โดย กนอ. จะมอบธงธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สามารถรักษามาตรฐานการบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด ตลอดจนมีความมั่นใจในการก�ากับดูแลโรงงานในนิคมฯ ของ
กนอ. ซึ่งปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม คือ การจัดให้มีข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน
อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนด้วย
43

โครงการการส่งเสริมการปลูก และขยายผลการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก โดย บริษัท
ปตท. จ�ากัด (มหาชน) เพือ่ การอนุรกั ษ์ดนิ และน�า้ ในพืน้ ทีแ่ นวท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทย-สหภาพ
พม่า ตั้งแต่ปี 2539 และมุ่งขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆ ด้วยการจัดประกวดประเภทการปลูกหญ้า
แฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้า และประเภทผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549ปัจจุบัน อีกทั้งร่วมสร้าง สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร
จ.ระยอง ให้เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์สมุนไพรมากกว่า 20,000 ต้น หรือกว่า 260 ชนิด โดยจัด
กลุ่มจ�าแนกตามสรรพคุณการรักษาตามคัมภีร์ยาไทยโบราณ 20 กลุ่มอาการไว้อย่างสวยงาม
และเปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชมโดยมีมัคคุเทศก์บรรยายตลอดเส้นทาง อีกทั้งยังร่วมกับ
ชุมชนและเทศบาลเมืองมาบตาพุด และเทศบาลเมืองบ้านฉาง จัดกิจกรรม โครงการระยองเมือง
สีเขียว โดยปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะของชุมชน และโรงงานของกลุ่ม ปตท. เพื่อร่วมกันเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
การประกอบอุตสาหกรรมในพื้นที่
บริษัท วีนิไทย จ�ากัด (มหาชน) ผู้ริเริ่ม โครงการเทศบาลเนินพระ – วีนิไทย ซุปเปอร์
มินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ ตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งนอกจากจะส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพแล้ว
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ยังสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของหาด
แสงจันทร์ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไป และ
สามารถสร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่นจากการขาย
สินค้าให้แก่นกั ท่องเทีย่ ว โดยในปี 2555 มีผเู้ ข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าวมากกว่า 1,200 คน นอกจากนี้ใน
ฐานะสมาชิกของสมาคมเพื่อนชุมชน บริษัทฯ จึง
ร่ ว มกั บ สมาคมเพื่ อ นชุ ม ชนจั ด กิ จ กรรมหน่ ว ย
แพทย์เคลื่อนที่ที่ชุมชนวัดมาบตาพุด โดยภายใน
งาน จัดให้มีการให้บริการตรวจสุขภาพ ทันตกรรม
ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าส�าหรับสุนัขและแมว รวมถึงกิจกรรมเสริมต่างๆ อาทิ บริการตัดผม
นวดแผนไทย และระบายสีปนู ปัน้ ส�าหรับเด็กๆ ในขณะที่ บริษทั ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน) จัดตั้ง
ศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้เครือไทยออยล์เพื่อชุมชน ที่มุ่งเน้นงานด้านสุขภาพเชิงรุกด้วย
กระบวนการเวชศาสตร์ชมุ ชนและเวชศาสตร์ปอ้ งกัน ด�าเนินการส�ารวจสุขภาวะชุมชน โดยจัดท�า
แฟ้มครอบครัวส่งเสริมป้องกันเพือ่ ลดความเสีย่ งจากโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และภาวะอ้วน
ส�ารวจปัญหาของผูส้ งู อายุในชุมชนทีม่ อี ายุ 55 ปีขนึ้ ไป ตลอดจนคัดกรองผู้ที่มีอายุ 15 – 35 ปี ที่มี
ความเสี่ยงต่อการเป็นพาหะหรือเป็นโรคธาลัสซีเมีย เพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพและการ
วางแผนครอบครัว และได้รว่ มมือกับโรงพยาบาลแหลมฉบัง ด�าเน
เนินงานด้านทันตกรรม ตรวจรักษา
โรคฟันส�าหรับโรงเรียนในชุมชนรอบโรงกลั่นอีกด้วย
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมและโครงการอีกมาก
ที่สมาชิกองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้
พั ฒ นาร่ ว มกั บ ชุ ม ชนและสั ง คม อาทิ โครงการ
บริจาคโลหิต ภายใต้การด�าเนินงานของ ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับ ศูนย์บริการ
โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้จัด กิจกรรม
รณรงค์ให้ประชาชนชาวไทยร่วมกันบริจาคโลหิต
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ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และสนับสนุนการจัดสร้าง
รถรับบริจาคโลหิตจ�านวน 2 คัน คันละ 8 เตียง พร้อมอุปกรณ์ประจ�ารถให้กับศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ เพือ่ ให้การด�าเนินงานด้านการจัดหาโลหิตมีความคล่องตัวมากขึน้ โครงการตรวจร่างกาย
และวัดความหนาแน่นมวลกระดูกให้กบั ผูส้ งู อายุ และ โครงการแว่นตาเพือ่ ผูส้ งู อายุ ของ บริษทั
ปูนซีเมนต์เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) มุ่งเน้นการแนะน�าวิธีการดูแลและแก้ปัญหาสุขภาพให้แก่คน
ชรา เนื่องจากส�ารวจพบว่า ผู้สูงอายุในชุมชน ต.พุกร่าง จ.สระบุรี มีปัญหาด้านสุขภาพและสายตา
เป็นจ�านวนมาก อีกทั้ง บริษัท ดาว เคมีคอล ประเทศไทย จ�ากัด ยังได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิ
สร้างรอยยิ้ม ในการผ่าตัดและการดูแลหลังผ่าตัดแก่เด็กด้อยโอกาสที่ต้องทนทุกข์ทรมานจาก
โรคปากแหว่งเพดานโหว่ จากการสนับสนุนท�าให้สามารถช่วยเหลือผ่าตัดและติดตามการรักษาแก่
เด็กในระยองได้ประมาณ 70 ราย ภายใต้ โครงการร่วมกับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (Operation
Smile) แล้วยังให้ การสนับสนุนมูลนิธิขาเทียม (Prostheses Foundation) โดยบริจาค
ผลิตภัณฑ์ส�าหรับท�าขาเทียมให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อย่าง
ต่อเนือ่ ง โดยปัจจุบนั ได้บริจาคผลิตภัณฑ์เพือ่ น�าไปผลิตขาเทียมเพิม่ ขึน้ เป็นมากกว่า 3,000 กิโลกรัม
พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ส�าหรับการใช้ผลิตภัณฑ์ และจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับมูลนิธิขาเทียม
เพื่อให้สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัย
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นอกเหนือจากการบ่มเพาะสุขภาพให้มีพลานามัยแข็งแรงแล้ว การด�ารงชีวิตด้วยความ
ไม่ประมาทด้วยการเคารพในกฎจราจรของ โครงการถนนแห่งรอยยิม้ ถนนแห่งความปลอดภัย
ภายใต้การด�าเนินงานของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ากัด ก็เป็นสิ่งส�าคัญเช่นกัน
โดยโครงการดังกล่าวได้รว่ มมือกับภาคีเครือข่ายเพือ่ ลดอุบตั เิ หตุและเพิม่ ความปลอดภัยของการ
ใช้ถนน ได้แก่ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ กรมทางหลวง โครงการสนับสนุนการด�าเน
เนินงานป้องกัน
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจ.น�าร่อง (สอจร.) ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน มูลนิธิ
สาธารณสุขแห่งชาติ (ศวปถ.) ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
(AIT) และสถาบันสิง่ แวดล้อมไทย โดย “ถนนแห่งรอยยิม้ ” นีอ้ าศัยหลักการทางวิศวกรรมความ
ปลอดภัยทางถนน (Traffic Engineering ) และภูมสิ ถาปัตยกรรม (Landscape Architecture)
ซึ่งน�าองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมมาจัดวางองค์ประกอบทางธรรมชาติให้เหมาะสมและเกิด
ประโยชน์สูงสุด เช่นเดียวกับ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับสมาคม
ผูป้ ระกอบการรถจักรยานยนต์ไทย เนือ่ งในวาระ “ทศวรรษแห่งความปลอดภัยบนท้องถนน”
เพื่อจัดอบรมการขับขี่จักรยานยนต์อย่างปลอดภัยส�าหรับประชาชนผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์และ
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มอบหมวกกันน็อกที่ได้มาตรฐานให้แก่ชุมชนที่ผ่านการอบรมและเด็กนักเรียนที่
ขับหรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ เพื่อพัฒนาทักษะในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูก
ต้องตามกฎจราจรที่จ.เชียงราย จ.ชลบุรี จ.น่าน และจ.กระบี่ ซึ่งได้รับความร่วม
มือจากกรมการขนส่งทางบก ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) ริเริม่ โครงการอุบตั เิ หตุทาง
ถนนเป็นศูนย์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จึงจัดท�าแนวทางสูค่ วามส�าเร็จ ทีค่ รอบคลุมการสร้างความรูแ้ ละความตระหนักใน
เรื่องความปลอดภัย และการสร้างความปลอดภัยบนถนนอย่างยั่งยืน จากความ
ส�าเร็จของโครงการฯ บริษัทฯ จึงได้รับ เกียรติบัตรการปฏิบัติงานดีเด่น ระดับ
เกียรตินิยม จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ การ
มีส่วนร่วมในการสร้างสาธารณประโยชน์ให้แก่สงั คมก็เป็นสิง่ จ�าเป็นเช่นกัน ดังจะ
เห็นได้จากโครงการต่างๆ ของสมาชิกองค์กรธุรกิจเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เช่น
โครงการห้องน�้าเพื่อการกุศล (Restroom 20) ภายใต้การด�าเนินงานของ
กลุ่ม ปตท. จ�ากัด ที่ริเริ่มโครงการห้องน�้า 20 บาท ณ สถานีบริการน�้ามัน
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ตั้งแต่ ปี 2552 เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ใช้บริการห้องน�้า
โดยเงินดังกล่าวจะถูกน�าไปบริจาคเป็นสาธารณกุศลให้แก่พื้นที่โดยรอบสถานี
บริการ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งในปี 2555 ได้ขยายโครงการเป็นแห่งที่ 2
ณ สถานีบริการน�้ามันสาขาแหลมฉบัง และได้น�าเงินบริจาคไปสร้างห้องน�้าแห่ง
ใหม่และอุปกรณ์การเรียนรูใ้ ห้กบั ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านเขาชี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
สมาชิกองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยังให้การสนับสนุนการ
จัดงานและเข้าร่วมกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมให้ชมุ ชนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
และเชื่องโยงความสามัคคีในชุมชน อาทิ การสนับสนุนรายได้ชุมชน ภายใต้การ
สนับสนุนของ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อให้ชุมชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นด้วยการเปิดโอกาสให้เข้ามาขายอาหารที่โรงอาหารของการนิคมฯ ให้กับ
ผูร้ บั เหมาของโครงการเชือ้ เพลิงสะอาด โดยจัดให้มอี าหาร สินค้า และบริการต่างๆ
48 ก้าวย่างไปสู่...การท�าดีได้เกินกว่ามาตรฐานขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

จากชุมชน และเลือกใช้บริการกับชุมชนด้วยการสั่งผลิตผ้าวนซึ่งเป็น
สินค้าของชุมชน เพื่อน�ามาใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรเป็น
ประจ�าอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนประเพณีต่างๆ โดย กลุ่ม ปตท.
จ�ากัด อาทิ ท�าบุญข้าวหลาม-ร่วมประเพณีสงกรานต์-กิจกรรมวันแม่ประเพณีลอยกระทง-งานทอดกฐินสามัคคี-กิจกรรมวันพ่อ อันเป็นการ
แสดงความภักดี ช่วยสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ท�านุบ�ารุง
พระพุทธศาสนา และยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดี
ของผู้ประกอบการในพื้นที่ จ.ระยอง อีกด้วย เช่นเดียวกับ กิจกรรม
ทอดกฐินชุมชน ภายใต้การด�าเนินงานของ กลุ่มมิตรผล ซึ่งร่วมกัน
บริจาคและหาทุนทรัพย์มอบให้แก่วัดและโรงเรียนในพื้นที่โดยรอบ
โรงงาน เพื่อบูรณะวัด ท�านุบ�ารุงโรงเรียน และเป็นทุนการศึกษา
พัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนที่ด้อยโอกาส ซึ่งสืบสานต่อเนื่องมากว่า
10 ปี จนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติระหว่างกลุ่มมิตรผลและชุมชน
ใกล้เคียง

จากการด�าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ แสดงให้เห็นว่าองค์กรภาคธุรกิจไม่ได้
มุง่ หวังเพียงผลก�าไร แต่ยงั เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการพัฒนา และสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างชุมชนและสังคมในด้านต่างๆ ด้วยความใส่ใจอย่างต่อเนื่องเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ในระดับชุมชนซึง่ ถือเป็นหน่วยทีเ่ ล็กทีส่ ดุ และเป็นก�าลังส�าคัญทีจ่ ะขับเคลือ่ นให้
ประเทศพัฒนาได้อย่างมีศักยภาพทัดเทียมนานาประเทศได้ต่อไป
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ธุรกิจเติบใหญ่

ผู้บริโภค

ก้าวไกลพร้อมกับ

ตัวชี้วัดความส�าเร็จของการด�าเนินธุรกิจ คือผลตอบแทนจากการลงทุนหรือที่เรียกว่าก�าไร

แต่การเติบโตและความมัน่ คงขององค์กร จะได้มาจากการบริหารจัดการทีด่ แี ละมีประสิทธิภาพ แต่
การด�าเนินธุรกิจทีด่ นี นั้ ไม่ควรมุง่ แสวงหาผลก�าไรแต่เพียงอย่างเดียว การค�านึงถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้บริโภคควบคู่กันไปถือเป็นสิ่งส�าคัญ ซึ่งนอกจากความใส่ใจในการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การลดการใช้พลังงาน การส่งเสริมการศึกษา และ
สุขภาพอนามัย อีกสิง่ หนึง่ ทีอ่ งค์กรภาคธุรกิจควรให้ความส�าคัญไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่ากันนัน่ คือ ความ
ใส่ใจต่อผู้บริโภคและคู่ค้า ซึ่งการที่ภาคธุรกิจจะเติบโตจนเป็นที่ยอมรับได้นั้น ส่วนหนึ่งมาจากการ
ที่ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจและสนับสนุนสินค้าและบริการขององค์กร จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้บริโภค
คือส่วนส�าคัญของความส�าเร็จ ดังนั้นการตอบสนองความพึงพอใจและความใส่ใจต่อผู้บริโภคและ
คูค่ า้ จึงเป็นการแสดงความจริงใจและความรับผิดชอบต่อสังคมอีกทางหนึง่ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้องค์กรพัฒนา
ไปพร้อมๆ กับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภคและคู่ค้านั่นเอง
50 ก้าวย่างไปสู่...การท�าดีได้เกินกว่ามาตรฐานขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กิ จ กรรมที่ ส มาชิ ก องค์ ก รธุ ร กิ จ เพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ได้ ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ แสดงความ
รับผิดชอบต่อผู้บริโภค ได้แก่ กิจกรรม TPM (Total Productive Maintenance) ภายใต้
การด�าเนินงานของ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จ�ากัด โดยเน้นประสิทธิภาพในการลดการ
สูญเสียในการผลิต และเพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในกระบวนการด�าเนินงานในโรงงาน
ทัง้ 8 แห่ง รวมทัง้ เผยแพร่มาตรฐานดังกล่าวนีใ้ ห้แก่คคู่ า้ และซัพพลายเออร์ เพือ่ ประโยชน์สงู สุด
แก่ผู้บริโภค ส่งผลให้ได้รับเลือกเป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายแรกในเอเชียที่ได้รับ
รางวัลขั้นสูงสุด World Class Award for TPM Achievement ประเภท MultiCategory ในขณะที่ บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด เห็นความส�าคัญของการค�านึงถึง
ความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็นหลัก จึงด�าเนินการ รับประกันความพอใจ
ให้แก่สินค้าของแอมเวย์ อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจต่อคุณภาพของสินค้า การ
ตอบสนองการใช้งานและความพึงพอใจของผู้บริโภคไปพร้อมกัน
จากความใส่ใจและความมุง่ หวังทีจ่ ะให้ธรุ กิจเติบโตไปพร้อมๆ กับผูบ้ ริโภคและ
คู่ค้า จึงก่อให้เกิดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่สะท้อนให้เห็นว่าองค์กรภาคธุรกิจ
ไม่ได้มงุ่ หวังเพียงผลก�าไร หากแต่ยงั มีความใส่ใจในการพัฒนาประสิทธิภาพของสินค้า
และบริการควบคู่กับความพึงพอใจไปสู่ผู้บริโภคเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งสอง
ฝ่าย นีเ่ ป็นเพียงอีกบทบาทหน้าทีห่ นึง่ ของภาคธุรกิจทีใ่ ห้ความส�าคัญและความใส่ใจ
กับผู้บริโภค ไม่เพียงแต่ในวันนี้เท่านั้น แต่องค์กรภาคธุรกิจยังมีความมุ่งมั่นที่จะ
ก้าวเดินไปด้วยกันกับผูบ้ ริโภคและคูค่ า้ พร้อมกับการรักษาคุณภาพสินค้าและบริการ
เพื่อให้ผู้บริโภคและคู่ค้าได้รับความพึงพอใจและประโยชน์อันสูงสุดจากสินค้าและ
บริการอีกด้วย
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52 ก้าวย่างไปสู่...การท�าดีได้เกินกว่ามาตรฐานขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ก้าวข้ามมาตรฐาน...สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
การด� า เนิ น งานของสมาชิ ก องค์ ธุ ร กิ จ เพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า ง
ยั่งยืน ไม่เพียงแต่เป็นการปฏิบัติให้ได้ตามมาตรฐานที่กฎหมาย
ก�าหนดเท่านัน
้ การมุง่ พัฒนาและปรับปรุงการด�าเนินงานด้านต่างๆ
ให้ได้ดก
ี ว่ามาตรฐานถือเป็นการแสดงความใส่ใจในสิง่ แวดล้อม ชุมชน
และสังคมรอบข้าง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเด็นทีเ่ กีย
่ วข้องกับพลังงาน
การใช้ทรัพยากร และการจัดการของเสีย
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บทบาท ความร่วมมือ
...สู่การลดใช้พลังงาน
จากสภาวการณ์เติบโตทางเศรษฐกิจและ

พฤติกรรมการด�าเนินชีวิตในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิด
การใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือย ดังเห็นได้จากข้อมูล
ของกรมพลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน
กระทรวงพลังงาน พบว่าในปี 2548 ประเทศไทยมี
การใช้พลังงานปริมาณรวมทั้งสิ้น 62,397 พันตัน
เทียบเท่าน�้ามมันดิบ และเพิ่มขึ้นเป็น 64,886 และ
70,247 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ ในปี 2550 และ
2553 ตามล�าดับ นั่นคือความต้องการใช้พลังงานใน
ประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง
จึงอาจกล่าวได้ว่าสิ่งแวดล้อมจะได้รับผลกระทบ
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน ซึ่งถือเป็นปัญหาระดับ
ชาติที่องค์กรสมาชิกฯ ได้ให้ตระหนักในความส�าคัญ

และเห็นถึงความจ�าเป็นในการด�าเนินงานเพื่อลด
ปัญหาวิกฤตพลังงาน โดยแนวทางในการปฏิบัติเพื่อ
แก้ไขปัญหามีทั้งโครงการเร่งด่วน โครงการระยะ
กลาง และระยะยาว ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
พลังงาน นั่นคือ การผลิตและการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การอนุรกั ษ์พลังงานถือเป็น
วัตถุประสงค์หลักภายใต้ พ.ร.บ. การส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 อีกด้วย โดยการด�าเนิน
งานเพื่อให้บรรลุผลด้านการอนุรักษ์พลังงานของ
สมาชิกองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะ
มุ่งเน้น 1) การลดการสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพ
พลังงาน และ 2) การใช้พลังงานทดแทน
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การลดการสูญเสียและ
เพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
ก า ร ล ด ก า ร สู ญ เ สี ย พ ลั ง ง า น แ ล ะ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพพลังงาน เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่หลาย
องค์กรให้ความส�าคัญและด�าเนินการ อาทิ บริษัท
ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน) ได้ริเริ่ม
โครงการเปลี่ยนระบบปรับอากาศจากแบบ Spilt
Type เป็น Steam Absorption Chiller โดย
การน�าไอน�า้ แรงดันต�า่ ทีเ่ หลือทิง้ จากกระบวนการมา
ใช้ประโยชน์ในการผลิตน�้าเย็นเพื่อใช้ในการปรับ
อากาศ ทดแทนเครื่องปรับอากาศแบบ Spilt Type
ที่ใช้ไฟฟ้าในปัจจุบัน ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า
เป็ น อย่ า งมาก นอกจากนี้ ยั ง มี โ ครงการอื่ น ๆที่
ปรับปรุงเพื่อลดการใช้พลังงาน อาทิ การปรับปรุง
ฉนวนกันความร้อนในกระบวนการผลิต เพื่อการ
รักษาระดับอุณหภูมิ การลดการสูญเสียไอน�้า โดย
การปรับปรุงบริเวณวาล์ว และกับดักไอน�า้ ของระบบ
ส่งจ่ายไอน�้า การลดการใช้ LP Steam Air Blade
at Press Part เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการซับน�า้
ของลูก CCR (Crown Controllable Roll) ซึ่งจะ
ส่งผลต่อความสามารถของการท�ากระดาษให้แห้งลง
โดยลดการใช้ ไ อน�้าในการอบกระดาษ และยังมี
โครงการการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพเชื้ อ เพลิ ง และ
โครงการการน�าของเสียมาใช้เป็นเชื้อเพลิง อาทิ
โครงการใช้น�้ามันรีไซเคิลทดแทนน�้ามันเตา โดย
หน่วยงานเตาเผาปูน (Lime Kiln) มีการลดปริมาณ
การใช้น�้ามันเตา (Bunker C) โดยการเพิ่มการใช้
น�า้ มันรีไซเคิล (Used Oil) ทดแทนให้ได้ 100% หรือ

ประมาณ 10.9 ล้านลิตรต่อปี โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของกระบวนการคัดแยกก๊าซ เพือ่ น�า
ก๊าซ SOG (Stripping Off Gas) จากเครื่องแยกก๊าซ
(Stripping Column) ที่ถูกปล่อยออกมาจากหน่วย
งานท�าระเหย (Evaporation Plant) ซึ่งปกติจะถูก
น�ามาเผาก�าจัด แต่เนื่องจากก๊าซ SOG มีความเข้ม
ข้นของเมทานอลสูง ดังนั้นหน่วยงานเตาเผาปูนจึง
ติดตั้งหอกลั่นเพื่อแยกเมทานอลออกจากก๊าซ SOG
แล้วน�ากลับมาใช้เป็นเชือ้ เพลิงในการเผาไหม้กา๊ ซใน
เตาเผาให้ ส มบู ร ณ์ ม ากขึ้ น พร้ อ มติ ด ตั้ ง ระบบ
Quench กับ Scrubber เพื่อป้องกันกลิ่นที่เกิดจาก
แก๊ ส ไฮโดรเจนซั ล ไฟด์ ด ้ ว ย โครงการติ ด ตั้ ง ชุ ด
ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (Variable Speed
Drive: VSD) โดยการเปลีย่ นวิธคี วบคุมอัตราการไหล
จากการปรับเพิม่ /ลดด้วยการเปิดวาล์ว เป็นการปรับ
ความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้า โดยการติดตั้งชุด
ควบคุมความเร็วมอเตอร์ ท�าให้พลังงานไฟฟ้าทีใ่ ช้ขบั
ปั๊ม Liquor ลดลง โครงการเปลี่ยนหลังคาแบบ
โปร่งแสง เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางวันและ
ระบายความร้อนในอาคาร โครงการติดตั้งเครื่อง
ปิด-เปิดไฟฟ้าอัตโนมัติ โดยการน�าระบบควบคุม
อาคารอัตโนมัติ (Building Automatic System:
BAS) มาใช้ ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้
กว่า 30% นอกจากนี้ ยังร่วมจัดกิจกรรม ปิดไฟ
1 ชัว่ โมง เพือ่ ลดโลกร้อน ในงาน Earth Hour 2011
ณ ลานคนเมื อ ง ศาลาว่ า การกรุ ง เทพมหานคร
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ซึ่ ง ท� า ให้ ป ระเทศไทยสามารถลดการปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ถงึ 1,474 ตันคิดเป็นค่าไฟฟ้า
ที่ประหยัดได้ 7,657,057 ล้านบาท จึงได้รับ โล่
Earth Hour 2011 ในฐานะเป็นผูส้ นับสนุนกิจกรรม
ดังกล่าว
เช่นเดียวกับ โครงการรณรงค์พนักงานร่วม
ประหยัดพลังงาน Green at Heart ภารกิจพิชิต
ค่าไฟ ภายใต้การด�าเนินงานของ ธนาคารกสิกรไทย
จ�ากัด (มหาชน) มุ่งสร้างจิตส�านึกให้แก่พนักงาน
ผ่านการแข่งขันลดการใช้ไฟในแต่ละชั้นของอาคาร
น�าร่องในปี 2555 ได้แก่ อาคารราษฎร์บรู ณะ อาคาร
พหลโยธิน และอาคารแจ้งวัฒนะ พบว่าในระยะ
เวลา 3 เดือน (กันยายน – พฤศจิกายน 2555)
สามารถลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าได้จ�านวน
118,112.53 หน่วย (kWh) หรือลดปริมาณการ
ปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก 200,668 กิ โ ลกรั ม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า นั่นคือ ลดการปลูก
ต้ น ไม้ ท ดแทนเพื่ อ ดู ด ซั บ คาร์ บ อนไดออกไซด์ ไ ด้
18,243 ต้นต่อวัน โครงการปรับปรุงเตานึ่งเมี่ยง
ประหยัดพลังงาน ภายใต้การด�าเนินงานของ บริษทั
ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนและ

ส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น เนื่องจากแต่เดิมอาชีพการนึ่ง
และจ�าหน่ายใบเมี่ยงของชาวบ้านหมู่บ้านป่าเหมี้ยง
จ.ล�าปาง ต้องใช้ไม้ฟนื เป็นจ�านวนมากถึง 25 กิโลกรัม
ในการนึง่ เมีย่ งแต่ละครัง้ และใช้เวลานานถึง 90 นาที
บริษทั ฯจึงได้พฒ
ั นาเตานึง่ เมีย่ งประหยัดพลังงานขึน้
โดยสามารถนึง่ ใบเมีย่ งจ�านวนเดียวกันได้ภายในเวลา
60 นาที โดยใช้ฟนื เพียง 12.5 กิโลกรัม นัน่ คือ เท่ากับ
สามารถลดการใช้ เ ชื้ อ เพลิ ง ลงได้ ถึ ง ร้ อ ยละ 50
สอดคล้องกับ โครงการ Project Backhaul ของ
บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จ�ากัด ที่ร่วมมือกับ
ลูกค้าเพือ่ จัดเส้นทางเดินรถเพือ่ ให้ไม่มกี ารตีรถเปล่า
เพือ่ ขนส่งสินค้า ซึง่ นอกจากจะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการขนส่งแล้วยังช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกได้ถงึ 1 ล้าน 3 แสนกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อวัน
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ในขณะที่ บริ ษั ท ปู น ซิ เ มนต์ ไ ทย จ� า กั ด
(มหาชน) ริเริ่ม โครงการอาคารประหยัดพลังงาน
ด้วยการออกแบบร่วมกับปรับปรุงอาคารส�านักงาน
ใหญ่ 1, 2 และอาคาร 5 ที่มีอายุมากกว่า 25 ปี ให้
เป็ น อาคารประหยั ด พลั ง งานและเป็ น มิ ต รต่ อ
สิง่ แวดล้อม โดยค�านึงถึงภัยธรรมชาติตา่ งๆ ทีเ่ กิดขึน้
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับมาตรฐาน
อาคารประหยั ด พลั ง งานและเป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม ประเภทการปรับปรุงอาคารใช้งาน
(The Leadership in Energy and Environmental
Design for Existing Buildings: Operations &
Maintenance – LEED EB: OM) ระดับ LEED
Platinum จากสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา (U.S.
Green Building Council: USGBC) เป็นรายแรก
ในอาเซียน เช่นเดียวกับ ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด
(มหาชน) ทีอ่ อกแบบ สถาปัตยกรรมสีเขียว Green
Building ต้นแบบอาคารทีด่ แู ลและใส่ใจสิง่ แวดล้อม
อาคารแจ้งวัฒนะ อาคารพหลโยธิน และอาคาร
ราษฎร์ บู ร ณะ เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานที่

กระทรวงแรงงานก�าหนด และสอดคล้องกับมาตรฐาน
สากลด้านประหยัดพลังงานและสาธารณสุข รวมทัง้
การดูแลด้านสภาพแวดล้อม โดยติดตั้งเครื่องกรอง
ไอเสียเพื่อก�าจัดควัน กลิ่นและเสียงไม่ให้รบกวน
ชุมชนใกล้เคียง รวมถึงการสร้างระบบบ�าบัดน�้าเสีย
ประสิทธิภาพสูง แล้วน�าน�้าที่ผ่านการบ�าบัดไปใช้
รดต้นไม้และหมุนเวียนในระบบปรับอากาศ ซึ่งการ
ปรับปรุงดังกล่าวได้เทียบมาตรฐานการปรับปรุง
อาคารตามหลักเกณฑ์ LEED อันแสดงความมุ่งมั่น
ของธนาคารในการแสดงเจตนารมณ์ดา้ นการอนุรกั ษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการส่งเสริม
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของพนั ก งานและชุ ม ชนโดยรอบ
นอกจากนี้ ยังร่วมใน โครงการน�าร่องเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในภาคอาคารของไทย โดยร่วมมือ
กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน
กระทรวงพลั ง งาน และองค์ ก ารบริ ห ารจั ด การ
ก๊ า ซเรื อ นกระจก (องค์ ก ารมหาชน) เพื่ อ ศึ ก ษา
มาตรฐานวิธีการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจก
การใช้ พ ลั ง งานในอาคาร รวมถึ ง พั ฒ นาระบบ
การตรวจวัด รายงานผล และทวนสอบปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกทีล่ ดได้ (คาร์บอนเครดิต) (Measurable, Reportable and Verifiable: MRV) จาก
กิ จ กรรมการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลั ง งาน
ในอาคาร เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มส� า หร
หรั บ ตลาด
คาร์บอนภาคสมัครใจในประเทศ รวมทั้งมีพัฒนา
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ผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อส่งเสริมการลดการใช้
พลังงานให้กับองค์กรธุรกิจอย่างจริงจัง
บริษัท วีนิไทย จ�ากัด (มหาชน) ได้ส่งเสริม
มาตรการอนุรักษ์พลังงาน ต่างๆ อาทิ การน�าความ
ร้อนที่ยังเหลือจากกระบวนการระเหยไอน�้าจาก
กระบวนการผลิตโซดาไฟเหลวกลับมาใช้ให้คมุ้ ค่า จึง
ท�าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายของไอน�้าลง 23 ล้านบาท
ต่อปี อีกหนึ่งมาตรการที่ส�าคัญคือ การลดการใช้
พลั ง งานที่ ใ ช้ ใ นหอกลั่ น จากกระบวนการผลิ ต
อีพิคลอโรไฮดริน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทย่อย
ท�าให้ลดการใช้พลังงานไอน�้าและไฟฟ้าลงได้มากถึง
35 ล้ า นบาทต่ อ ปี จากการด� า เนิ น งานด้ า นการ
อนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องท�าให้บริษัทฯได้รับ
รางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2012
ประเภทโรงงานควบคุม จากนายกรัฐมนตรี และ
รางวัล อีโคเมจิเนชั่น ลีดเดอร์ชิพ ประจ�าปี 2555
จากบริษัท ยีอี ซึ่งเป็นรางวัลส�าหรับผู้น�าในด้านการ
ประหยัดพลังงาน บริษัท ปตท.ส�ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) ได้มีการติดตั้งระบบ
Heat Recovery Steam Generator ใน โครงการ
เครื่ อ งก� า เนิ ด ไอร้ อ นจากความร้ อ นที่ กู ้ ไ ด้ ใ น
กระบวนการผลิต เพื่อน�าพลังงานความร้อนเหลือ
ทิ้งจากเครื่องก�าเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ (Gas Turbine
Generator) มาใช้ ผ ลิ ต ไอน�้ า กลั บ ไปใช้ ใ น
กระบวนการผลิตต่อไป โดยสามารถผลิตไอน�้าได้

8 ตันความร้อนต่อชั่วโมง และสามารถประหยัดเชื้อ
เพลิงได้ 135,848 MMBTU ต่อปี และ โครงการ
เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าแบบใช้พลังงานได้สองระบบ
ด้วยการติดตัง้ ระบบ Bi-fuel Generator โดยน�าก๊าซ
ส่วนเกินทีไ่ ด้จากการผลิตน�า้ มันมาผลิตกระแสไฟฟ้า
ควบคู่กับการใช้น�้ามันดีเซล โดยมีแผนที่จะเปลี่ยน
3 เครื่อง ซึ่งคาดว่าจะสามารถลดการใช้นา�้ มันดีเซล
ได้ถงึ 30-50% ด้วยเหตุนเี้ องท�าให้บริษทั ฯ ได้รบั การ
จัดอันดับให้เป็น บริษทั ชัน้ น�าด้านพลังงานและด้าน
การส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม ในอันดับที่ 5 ของ
ภูมิภาคเอเชีย ประจ�าปี 2555 นับเป็นอันดับ 10
ของโลก
บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย
5 บริษัท (7 โรงงาน) ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยอง
ได้ แ ก่ โรงแยกก๊ า ซธรรมชาติ ร ะยอง, PTTGC
(Refinery), PTTGC (Aromatics I), PTTGC
(Olefins 1-4), PTTUT (CUP 1,3), HMC และ SRPC
ได้ด�าเนิน โครงการเปิดแผนลดการใช้พลังงานเข้า
สูอ่ ตุ สาหกรรมเชิงนิเวศ ซึง่ เป็นการใช้เทคโนโลยีใน
การวิเคราะห์และบริหารจัดการการใช้พลังงานให้
เกิดประโยชน์สูงสุดในวงกว้าง (The Area-wide
Pinch Technology Project in Thailand) ซึ่งเป็น
โครงการภายใต้ ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า งกระทรวง
อุตสาหกรรม และองค์การพัฒนาพลังงานใหม่และ
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรมญีป่ นุ่ (NEDO) ในการพัฒนา
โรงงานให้เป็นต้นแบบด้านการลดการใช้พลังงานใน
กระบวนการผลิตให้กับโรงงานอื่นๆ และยังช่วยลด
การปล่ อ ยปริ ม าณก๊ า ซเรื อ นกระจกโดยรวมของ
ประเทศไทยอีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับ รางวัล
Thailand Energy Awards 2011 ซึ่งเป็นรางวัล
ดีเด่นด้านพลังงาน ที่มีผลงานดีเด่นทั้งในด้านการ
อนุรกั ษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน จาก
กระทรวงพลังงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด
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(มหาชน) ได้มี โครงการลดการใช้พลังงาน น�า้ และ
ทรัพยากร และที่โดดเด่น คือ การติดตั้งระบบปรับ
อากาศแบบ Ice Storage (อุปกรณ์ที่ใช้เก็บความ
เย็นไว้ชวั่ คราวในรูปของน�า้ แข็งเพือ่ น�ามาใช้ภายหลัง)
ซึง่ จะใช้ทา� ความเย็นทดแทนระบบปกติในช่วงเวลาที่
อัตราค่าไฟฟ้าแพง (On Peak) หรือ 18.30-21.00 น.
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2538
บริษทั ดาว เคมีคอล ประเทศไทย จ�ากัด เป็น
อีกหนึ่งบริษัทที่ได้ด�าเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์
พลังงานและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น
การใช้มอเตอร์ทสี่ ามารถปรับความเร็วได้หลากหลาย
การลดการหมุนเวียนอากาศกลับมาใช้ใหม่ การบ�ารุง
รักษาอุปกรณ์ให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด การลดการใช้
ไนโตรเจน และลดการใช้พลังงานไอน�้า ในขณะที่
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)
เป็นบริษัทไทยบริษัทแรกและบริษัทเดียวที่เข้าร่วม
เป็ น เครื อ ข่ า ยกั บ United Nations Global
Compact: Communication on Progress for
The Advanced Program ซึง่ เป็นการปฏิบตั ติ าม
เกณฑ์ขั้นสูงสุดของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ
ในการรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยก�าหนด
กรอบการจัดการด้านพลังงาน ได้แก่ การจัดการการ
สูญเสียความร้อนทิ้ง โดยสามารถลดปริมาณสาร
ไฮโดรคาร์บอนที่สูญเสียที่หอเผาถึง 61 ตันต่อเดือน
การปรับปรุงประสิทธิภาพเตาเผาความร้อน ท�าให้
มีประสิทธิภาพถึงร้อยละ 94 ภายหลังการปรับปรุง
การปรับปรุงประสิทธิภาพแรงดันของเครื่องแยก
อากาศ และการใช้พลังงานจากไอน�้าแรงดันสูง
โดยผลประหยัดจากการพัฒนาการใช้พลังงานต่างๆ
คิดเป็น 204,373 กิกะจูล ซึ่งประมาณค่าได้เป็น
ปริ ม าณก๊ า ซเรื อ นกระจกที่ ล ดลง 11,207 ตั น
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และได้รบั รางวัลยอด
เยี่ ย มด้ า นการใช้ ป ระโยชน์ ข องเสี ย ได้ ทั้ ง หมด

(Zero Waste to Landfill Achievement
Award) ตามโครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพการใช้
ประโยชน์กากของเสีย ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)
ได้กา� หนดมาตรการเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ/ลดการ
ใช้ พ ลั ง งานในหน่ ว ยกลั่ น ของโรงกลั่ น น�้ า มั น
บางจาก โดยท�าการติดตั้งท่อส่งดีเซลบางส่วนไป
แลกเปลีย่ นความร้อนทีเ่ ครือ่ งแลกเปลีย่ นความร้อน
ของก๊าซออยล์ (Gas Oil) การเพิ่มความหนาฉนวน
หุม้ ท่อไอน�า้ ทีร่ บั จาก Co-generator และการใช้กา๊ ซ
ธรรมชาติเป็นวัตถุดบิ ตัง้ ต้น (Feedstock) เข้าหน่วย
ผลิตไฮโดรเจนแทนก๊าซแอลพีจี เป็นต้น อีกทั้งยังมี
โครงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการท�างานของ
เรื อ โดยสาร โดยเปลี่ ย นจากการขั บ เคลื่ อ นด้ ว ย
เครื่องยนต์เป็นการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ เพื่อส่ง
ก�าลังไปยังใบพัด และติดตัง้ เครือ่ งก�าเนิดไฟฟ้าขนาด
ใหญ่ขึ้น ซึ่งสามารถลดการใช้น�้ามันดีเซลได้ 1.86
ล้านลิตร เทียบเท่ากับลดการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกได้ประมาณ 5,000 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า ในช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 2555
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การใช้พลังงานทดแทน
สมาชิกองค์กรธุรกิจเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ได้ดา� เนินโครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับใช้พลังงานทดแทน
หลากหลายประเภท ดังนี้ โครงการโรงไฟฟ้าพลัง
น�้ า ห้ ว ยปู ลิ ง “ไฟฟ้ า จากสายน�้ า ” อ.จอมทอง
จ.เชี ย งใหม่ ภายใต้ ก ารด� า เนิ น งานของ บริ ษั ท
ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิพลังงาน
เพือ่ สิง่ แวดล้อม เสริมสร้างระบบไฟฟ้าในท้องทีห่ า่ งไกล
ให้มีความมั่นคงทางพลังงานมากขึ้น การปลูกจิต
ส�านึ ก และส่ ง เสริ ม ความเข้าใจในการอนุรักษ์ป่า
ต้นน�า้ ส่งผลให้ปญ
ั หาการตัดไม้ทา� ลายป่าลดลง และ
ได้ต่อยอดการให้โอกาสสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้
ชาวบ้ า นในพื้ น ที่ สู ง ผ่านการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมให้กบั เด็กๆ ชาวไทยภูเขา ด้วยความมุง่ มัน่
ส่งผลให้ได้รบั รางวัล Thailand Energy Awards
2011 ด้านพลังงานทดแทน (โครงการพลังงาน
หมุนเวียนที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า) และ
รางวัล ASEAN Energy Awards 2011 ประเภท
ASEAN Renewable Energy Project
Competition นอกจากนี้ เนื่ อ งในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุครบ
84 พรรษา ได้จัดท�า โครงการอุ้มผางเมืองพลังงาน
พอเพียงถวายพ่อ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
ร่วมกับมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิม

พระเกี ย รติ ฯ โดยน้ อ มน� า ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาพัฒนา โครงการพลังงานหมุนเวียน
ระดั บ ชุ ม ชน ที่ มี ค วามหลากหลายของพลั ง งาน
หมุนเวียน ประกอบด้วย โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�า้
ระบบไฟฟ้าชีวมวล ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูล
สัตว์ การอบรมการใช้และการดูแลรักษาระบบผลิต
ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อีกทัง้ ยังส่งเสริมให้ชมุ ชน
รู้จักใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นมาผลิตเป็นพลังงานและ
สามารถบริหารจัดการได้อย่างยั่งยืนภายใต้การ
ด�าเนินงานของชุมชนเอง
โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยการ
ออกแบบที่ท�าการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือให้มีการ
ติดตั้ง Solar Cell เพื่อน�าพลังงานที่ได้ไปใช้ทดแทน
ไฟฟ้าจากสายส่ง ซึง่ ช่วยลดมลพิษทางอากาศและลด
ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิง
ฟอสซิล เช่นเดียวกับ บริษัท บางจากปิโตรเลียม
จ�ากัด (มหาชน) ที่ขยายการลงทุนสู่ธุรกิจใหม่ด้าน
การผลิ ต ไฟฟ้ า จากเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ Sunny
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Bangchak ทีม่ กี าลั
� งผลิตประมาณ 44 เมกะวัตต์ โดยด�าเนิน
โครงการที่ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยติดตั้งแผง
โซลาร์เซลล์มากกว่า 150,000 แผง เพื่อจ�าหน่ายไฟให้การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ตัง้ แต่ตน้ เดือนเมษายน 2555 นอกจากนี้ ยังจัดตัง้ ศูนย์ผลิต
ไบโอดีเซล (B100) ขึ้น โดยใช้น�้ามันปาล์มเป็นวัตถุดิบ มี
ก�าลังการผลิต 360,000 ลิตรต่อวัน และ สวนปาล์มน�้ามัน
ทุง่ รังสิต เพือ่ ปลูกปาล์มน�้ามันโดยมีพนื้ ทีโ่ ครงการ 1,200 ไร่
สอดคล้องกับการด�าเนินงานของ บริษัท ปตท. จ�ากัด
(มหาชน) ที่มี โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสง
อาทิตย์ (Solar Cell) ซึ่งน�าไปใช้จริงในร้านกาแฟ Café
Amazon ณ สถานีบริการน�้ามันต้นแบบแห่งแรก ที่สาขา
สระบุรี และยังมีแผนในการขยายโครงการไปอย่างต่อเนื่อง
โดยมีเป้าหมายส่งเสริมให้สังคมไทยเกิดการใช้พลังงานอย่างมีประส
ระสิทธิภาพมากขึ้น
กลุ่มมิตรผล ก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ตระหนักในข้อจ�ากัดด้านพลังงานของโลก จึงได้ริเริ่ม กิจกรรม
ลายป่า เพือ่ การจัดการชานอ้อยทีเ่ หลือจากกระบวนการผลิตน�า้ ตาล
การเปลีย่ นชานอ้อยเป็นเนือ้ ไม้ ลดการท�าลายป่
โดยน�าส่วนหนึ่งมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไม้ปาร์ติเกิล (Particle Board) เพื่อใช้แทนไม้ธรรมชาติ ช่วยลด
การตัดไม้ทา� ลายป่าปีละกว่า 25,000 ไร่ และน�าอีกส่วนไปใช้เป็นเชือ้ เพลิงในการผลิตไฟฟ้าชีวมวล (Biopower)
ได้กว่าปีละ 400 เมกะวัตต์ แล้วยังช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถงึ 200,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อปี ผนวกกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเป็น 90% ท�าให
ให้ได้รบั รางวัล ASEAN
Energy Awards 2011 ควบคูก่ บั รางวัล Thailand Energy Awards 2011 ประเภทโรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้อนร่วมจากพลังงานหมุนเวียน (Cogeneration) นอกจากนี้ยังมีการน�าพลังงานไอน�า้ ทีไ่ ด้จากการ
ผลิตไฟฟ้า ไปใช้ประโยชน์ตอ่ ในการกลัน่ เอทานอลอีกด้วย ในขณะที่ บริษทั ดับ๊ เบิล้ เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน)
มีการด�าเนินงาน และให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ เอ.พี.เค. กรีนเอ็นเนอร์จี เพื่อด�าเนิน โครงการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 9 เมกะวัตต์ ส�าหรับผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในกระบวนการผลิตไม้ยางพาราแปรรูป
อัดน�า้ ยาเคมีและอบแห้ง แล้วยังสามารถน�ากระแสไฟฟ้าทีผ่ ลิตได้บางส่วนไปจ�าหน่าย ซึง่ ถือเป็นช่องทางหนึง่
ในการด�าเนินธุรกิจก้าวหน้าและยั่งยืน
ความมุง่ มัน่ ทีส่ มาชิกองค์กรธุรกิจเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนได้แสดงให้เห็นถึงความพยายาม
ในการด�าเนินงานด้านการอนุรกั ษ์พลังงาน ด้วยการก�าหนดเป็นนโยบายอย่างชัดเจน และผลักดัน
ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ถือเป็นความส�าเร็จที่เกิดขึ้น
อย่างเป็นรูปธรรม การผนึกความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไปพร้อมๆ กับการอนุรักษ์จึงถือเป็น
บทบาทหน้าที่อันส�าคัญในภาวะวิกฤติพลังงานที่ประเทศก�าลังเผชิญอยู่
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บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ต่อสิ่งแวดล้อม

ในขั้นตอนของการผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค

อาจก่อให้เกิดมลพิษ ขยะมูลฝอยต่างๆ ออกสู่สิ่งแวดล้อมขึ้นได้ ด้วยเหตุนี้ภาคธุรกิจและภาค
อุตสาหกรรมจึงควรเอาใจใส่ในการด�าเน
เนินงานเพื่อแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ด้วยมาตรการทั้งใน
เชิงรุกและเชิงรับ ตั้งแต่การปลูกจิตส�านึก การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และวิธีการด�าเนินงาน การลด
การใช้ และอื่นๆ ที่สามารถช่วยลดปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล
แวดล้อมได้
สมาชิกองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ประกอบด้วยองค์กรชั้นน�าของประเทศ ได้
ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและได้ริเริ่มโครงการ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความ
ใส่ใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังเช่น บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) ที่ด�าเนิน
การ ลดปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิตที่น�าไปฝังกลบให้เป็นศูนย์ (Zero Waste to
Landfill: ZWL) ซึง่ สามารถด�าเนินงานเป็นผลส�าเร็จกับหน่วยธุรกิจเกือบทัง้ หมดของบริษทั และ
คาดว่าจะด�าเนินการได้ครบทุกหน่วยในปี 2558 เช่นเดียวกับ กลุ่มมิตรผล ได้ริเริ่ม โครงการปุ๋ย
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ชีวภาพ ตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม 2553 โดยการน�ากากหม้อ
กรอง (Filter Cake) หรือโคลนดินและเศษเส้นใยอ้อยที่
ได้จากการกรองน�้าอ้อยมาใช้เป็นวัตถุดิบในการท�าปุ๋ย
อินทรีย์ ด้วยการคิดค้นสูตรที่เหมาะสมแล้วถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่เกษตรกรกว่า 32 ครอบครัว ซึ่งช่วยลด
ต้นทุนได้กว่า 3,000-4,800 บาทต่อราย นอกจากนี้ยังได้
ออกแบบรถขนส่งน�า้ ตาลทีเ่ รียกว่า แทงค์คาร์ (Tank Car)
ที่สามารถบรรจุน�้าตาลหรื
าลหรือน�้าเชื่อมได้โดยตรง ทดแทนการใช้กระสอบแบบดั้งเดิม ซึ่ง
นอกจากจะสะอาด ปลอดภัยและง่ายต่อการบรรจุแล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จา่ ยในการจัดการ
อันเนือ่ งมาจากการเลิกใช้กระสอบ ลดขัน้ ตอนการขนสินค้าขึน้ รถ และการเช่าคลังสินค้า
เพื่อเก็บน�้าตาลเพราะสามารถถ่ายน�้าตาลจากรถสู่ระบบการผลิตของลูกค้าได้โดยตรง
ท�าให้เกิดความได้เปรียบทางธุรกิจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ในขณะที่ บริษัท ดาว เคมีคอล ประเทศไทย จ�ากัด ด�าเนินการผ่าน นโยบาย 3R
คื อ ลดการใช้ (Reduce) น� า กลั บ มาใช้ ใ หม่ (Reuse) และการหมุ น เวี ย น
(Recycle) โดยใช้ เ ทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย เข้ า มาช่ ว ยลดปริ ม าณของเสี ย ที่ เ กิ ด จาก
การผลิต จากนั้นได้นา� กลับมาใช้ใหม่หรือหมุนเวียนไปใช้ในส่วนที่เป็นไปได้ให้มากที่สุด
ส�าหรับของเสียที่ไม่สามารถน�ากล
กลับมาใช้ใหม่หรือหมุนเวียนไปใช้ในส่วนอื่นๆได้นั้นจะ
ถูกขนส่งออกไปจัดเก็บอย่างถูกต้องและปลอดภัย และเพื่อเป็นการลดการปล่อย
สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายจากกระบวนการผลิตออกสู่สิ่งแวดล้อม จึงเกิด ระบบ
ควบคุมสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบโรงงาน และน�า
เทคโนโลยีทมี่ ปี ระสิทธิภาพมาใช้ และปฏิบตั ติ ามแนวทางควบคุมการปล่อยสารประกอบ
อินทรีย์ระเหยง่ายอย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมไปถึง “ระบบปิด” ส�าหรับการขนถ่ายสารเคมี
การปิดผนึกหรือการใช้ปั๊มปิดผนึก 2 ชั้น ระบบเก็บตัวอย่างวัตถุไฮโดรคาร์บอนแบบปิด
รวมไปถึง ระบบติดตามการปล่อยมลพิษอย่างต่อเนื่อง ซึ่งติดตามการระเหยของก๊าซ
ด้วยโปรแกรมตรวจสอบติดตามการปล่อยมลภาวะอย่างสม�่าเสมอ และจะด�าเนินการ
ซ่อมแซมทันที หากเกิดกรณีตรวจจับได้ถงึ การรัว่ ไหล และจัดท�าระบบออนไลน์แบบกลุม่
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการปล่อยมลพิษที่มีประสิทธิภาพ โดยระบบจะติดตามการปล่อย
มลพิษอย่างใกล้ชดิ เพือ่ ให้แน่ใจว่าสิง่ ทีป่ ล่อยออกสูภ่ ายนอกมีปริมาณน้อยทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะ
เป็นได้ ภายใต้การควบคุมตามมาตรฐานอย่างเข้มงวดและไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม
และชุมชนที่อยู่อาศัยโดยรอบ
บริษทั ไออาร์พซี ี จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ด�าเนิน โครงการพัฒนาเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์ (e-Nose)
เพื่ อ น� า มาใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ม ลภาวะทางอากาศ (กลิ่ น ) ของเขตประกอบการ

reduce
reuse
recycle
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อุตสาหกรรมและสร้างความเข้าใจให้กับชุมชนโดยรอบ ส่งผลให้องค์กรอยู่ร่วมกับ
ชุมชนได้อย่างเป็นมิตรและเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ที่ด�าเนิน โครงการติดตั้ง Plume Abatement System โดย
การใช้ความร้อนไปเพิ่มอุณหภูมิของอากาศที่ถูกระบายออกจากปล่องหอหล่อเย็น
ซึ่งท�าให้อากาศก่อนที่จะปล่อยออกจากปล่องมีความอิ่มตัวน้อยลง จึงส่งผลให้การ
มองเห็นหมอกไอน�้าจากหอหล่อเย็นเบาบางลง ช่วยลดมลภาวะทางสายตาได้
บริษัท วีนิไทย จ�ากัด (มหาชน) มุ่งเน้น โครงการความเป็นเลิศในการผลิต
(Manufacturing Excellence) ท�าให้เกิดแรงผลักดันในการใช้พลังงานอย่างคุ้ม
ค่าและเกิดผลผลิตที่สูงสุด โดยใช้เทคนิคที่เรียกว่า Lean Six Sigma ซึ่งเป็นการ
จัดการทีม่ งุ่ เน้นการลดของเสียและเพิม่ ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต โดยระบบ
การแก้ไขปัญหาจะท�าการว
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเพื่อบ่งชี้สาเหตุที่แท้จริงในการใช้
พลังงานที่มากเกินไปและด�าเนินการหามาตรฐานแก้ไข จนได้รับ ใบรับรองการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกส�าหรับอาคารห้องปฏิบัติการทดสอบ และ ฉลากลด
คาร์บอน จากการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของกระบวนการผลิตและ
การบริการ ลงร้อยละ 10 เทียบจากปีพ.ศ. 2543
นอกจากการด�าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมจนครบถ้วน
แล้ว บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน) ยังค�านึงถึงการปรับปรุงกระบวนการผลิต
เพิม่ เติม เพือ่ ใส่ใจต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อม อาทิ โครงการลดการระบายมลสาร ได้แก่
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NOx) โดยปรับเปลีย่ นอุปกรณ์แลกเปลีย่ นความร้อนและ
Burner ชนิดพิเศษ อีกทั้งยังใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักจึงท�าให้สามารถ
ควบคุมอัตราการระบาย NOx ลงประมาณ 30% โครงการ VOCs Improvement
ด้วยการเปลี่ยนถังเก็บน�้ามันเบนซินเป็นแบบหลังคาลอยภายในและติดตั้งหน่วย
ควบคุมไอระเหยน�้ามัน (Vapor Recovery Unit: VRU) ซึ่งช่วยลดปริมาณ
สารประกอบอินทรีย์ระเหยออกสู่บรรยากาศได้กว่า 7 เท่า บริษัท ปตท.ส�ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) ด�าเนิน โครงการบงกช โดยติดตั้งระบบ FGRU
หรือ Flash Gas Recovery Unit ที่แหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติ ในปี 2550 ท�าให้ลด
การปล่อยก๊าซที่จะต้องเผาทิ้ง (Flare gas) จากกระบวนการผลิตลงประมาณ
6.5 ล้ า นลู ก บาศก์ ฟุ ต ต่ อ วั น และได้ ก ๊ า ซธรรมชาติ เ หลวกลั บ คื น มาประมาณ
400 บาร์เรลต่อวัน หรือลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 200,000 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังมีการบริหาร
จัดการน�้าที่ได้จากกระบวนการผลิตดีเยี่ยม (Environmentally Responsible
Produced Water Management) จนได้รับ รางวัล Environment Award
64 ก้าวย่างไปสู่...การท�าดีได้เกินกว่ามาตรฐานขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในพิธีมอบรางวัลที่จัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์ Victoria and Albert ในกรุงลอนดอน
สหราชอาณาจักรฯ โครงการแหล่งน�้ามัน เสาเถียร เอ พื้นที่สัมปทาน เอส 1
ในเขต จ.สุโขทัย ที่น�าก๊าซที่ต้องเผาทิ้งมาใช้ประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าใน
โครงการและขายให้กับโรงไฟฟ้าของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)
โครงการได้เริม่ ด�าเนินการส่งก๊าซฯ ทีป่ รับสภาพให้เหมาะสมกับการผลิตไฟฟ้าแล้วให้
แก่โรงงานผลิตไฟฟ้า ตั้งแต่ต้นปี 2555 คาดว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้
ประมาณ 30,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี หรือประมาณ 200,000 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีตลอดอายุโครงการ และ โครงการ Bi-fuel
Generator ของแหล่งน�า้ มันสิรกิ ติ ิ์ ทีน่ า� ก๊าซทีไ่ ด้จากกระบวนการผลิตมาผลิตกระแส
ไฟฟ้าควบคู่กับการใช้นา�้ มันดีเซล โดยผลการด�าเนินโครงการนี้คาดว่าจะสามารถลด
ปริมาณก๊าซที่จะต้องเผาทิ้ง และลดปริมาณการใช้น�้ามันดีเซลได้ถึง 30-50 % หรือ
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณปีละ 1,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อปี โครงการวางแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เชือ่ มต่อระหว่างฐานผลิตต่างๆ
มายังสถานีผลิตหลักในโครงการ เอส 1 เพื่อน�าก๊าซธรรมชาติไปใช้ประโยชน์ โดยใน
ระยะแรกจะเป็นการวางแนวท่อส่งก๊าซฯ จากฐานผลิตหนองตูม-เอ และฐานผลิต
ประดู่เฒ่า-เอ มายังสถานีผลิตลานกระบือซึ่งคาดว่าจะสามารถน�าก๊าซที่ปกติจะเผา
ทิง้ มาใช้ประโยชน์ ได้ถงึ ประมาณ 10-20 ล้านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน หรือลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณปีละ 250,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ต่อปี เช่นเดียวกับ โครงการวิจัยการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในการผลิตสาหร่าย
สไปรูลนิ า่ ภายใต้การด�าเนินงานของ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรโี ฮลดิง้ จ�ากัด (มหาชน)
ซึ่งมีเจตนารมณ์ในการผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และชุมชนให้น้อยที่สุด ด้วยการน�าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เหลือทิ้งจากโรงไฟฟ้า
ราชบุรมี าใช้เพาะเลีย้ งสาหร่ายสไปรูลนิ า่ ซึง่ จากผลการวิจยั พบว่าสามารถลดปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 9.59 ตันคาร์บอนไดออกไซดืเทียบเท่าต่อไร่ต่อปี
ดังนั้นโครงการนี้จึงนับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ช่วยดูแลโลกของเราให
ลโลกของเราให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น
นอกเหนือไปจากพลังงานไฟฟ้าและเชือ้ เพลิงแล้ว น�า้ ก็ถอื เป็นทรัพยากรธรรมชาติ
ทีจ่ า� เป็น ซึง่ สมาชิกองค์กรธุรกิจเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนได้ใส่ใจและเล็งเห็นถึงความ
ส�าคัญในการใช้อย่างรู้คุณค่า ดังที่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)
ได้เพิ่ม มาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า ในปี 2554 เพื่อรองรับในกรณี
ที่เกิดภัยแล้งและน�้าท่วม จึงเพิ่มความสามารถในการท�างานของหน่วย Reverse
Osmosis ท�าให้สามารถน�าน�า้ กลับมาใช้ใหม่ได้ 45,312 ลูกบาศก์เมตร หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 12 จากปีก่อน และพบว่าปริมาณการใช้น�้าลดลงจาก 6.16 ลูกบาศก์เมตรต่อ
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ตันโอเลฟินส์ในปี 2553 เหลือ 5.67 ลูกบาศก์เมตร
ต่อตันโอเลฟินส์ในปี 2554 เช่นเดียวกับ ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) ทีม่ กี ารน�าน�า้ ทีไ่ ด้จาก
การบ�าบัดน�้าเสียมาใช้รดน�้าต้นไม้และสนามหญ้า
ของอาคารส�านักงานใหญ่ ทั้ง 3 อาคารแทนการใช้
น�า้ ประปา โดยในแต่ละวันมีการใช้นา�้ จากระบบบ�าบัด
น�้าเสียมารดน�้าต้นไม้ประมาณ 30 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวันหรือเท่ากับ 900 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน และ
บริษัท คาร์เปท อินเตอร์ แนชั่นแนล ไทยแลนด์
จ�ากัด (มหาชน) กับ โครงการ Zero Discharge
ซึ่งมีการติดตั้งระบบรีไซเคิลน�้า เพื่อน�าน�า้ ทิ้งกลับไป
ใช้ในโรงงานทั้งหมด โดยไม่มีการปล่อยน�้าทิ้งออก
นอกโรงงาน บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
ด�าเนิน โครงการ Water Reused และ โครงการ
Zero Discharge เพื่อลดปริมาณของเสียและลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงมีแนวคิดในการน�า
น�้าทิ้งที่ผ่านการบ�าบัดแล้ว และน�้า Storm Drain
กลับมาใช้ใหม่ เช่นเดียวกับ ธนาคารไทยพาณิชย์
จ�ากัด (มหาชน) ที่ด�าเนิน โครงการบริหารจัดการ
ด้านมลพิษในอาคารส�านักงาน โดยริเริ่มระบบการ
จั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มและควบคุ ม มลพิ ษ ที่ เ กิ ด จาก
กิจกรรมต่างๆ ภายในอาคารส�านักงานใหญ่ พร้อม
จัดกิจกรรมการจัดการน�้าเสีย ด้วยการติดตั้งระบบ
บ�าบัดทีใ่ ช้เทคโนโลยี Deep Shaft ซึง่ คุณภาพน�า้ ทิง้
จะดี ก ว่ า มาตรฐานก� า หนดและใช้ น�้ า ที่ น ้ อ ยกว่ า
จึ ง สามารถน� า น�้ า ทิ้ ง กลั บ มาใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ใ หม่
เนื่องจากมีคุณภาพน�้าทิ้งที่ดีมาก
ส�าหรับ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ได้มี
การจัดการขยะที่เกิดขึ้นจากองค์กรผ่าน โครงการ
ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste)
โดยพั ฒ นาสถานี บ ริ ก ารน�้ า มั น ต้ น แบบด้ า นการ
จัดการขยะ และสร้างศูนย์ปฏิบัติการและเรียนรู้ใน
การจัดการขยะทีแ่ หล่งก�าเนิด เพือ่ ช่วยลดการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนถ่ายขยะ แล้วยัง
สามารถน�าขยะทุกประเภทมาใช้ประโยชน์ได้อีก
นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดรายได้จากการจัดการขยะ
เพิม่ เติม ด้วยการน�าขยะมาผ่านกระบวนการชีวภาพ
เพือ่ ผลิตเป็นปุย๋ และน�้ายาเอนกประสงค์เพือ่ ใช้ได้ตอ่
ไป ในขณะที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)
ด�าเนิน โครงการคืนชีพสูทไทยพาณิชย์ ภายใต้
แนวคิดในการลดของเสียที่เกิดจากเครื่องแบบของ
พนั ก งาน โดยรวบรวมชุ ด เครื่ อ งแบบเดิ ม ของ
พนักงานทั่วประเทศ มาพัฒนาเป็นของใช้ที่สามารถ
น�าไปใช้ประโยชน์กบั ธนาคารได้จริง อาทิ โซฟา เก้าอี้
นั่ ง หมอน ถื อ เป็ น ตั ว อย่ า งด้ า นการอนุ รั ก ษ์
สิง่ แวดล้อมในสถานทีท่ า� งานอย่างเป็นรูปธรรม และ
โครงการ Shred 2 Share ร่วมกับ บริษัท อินโฟ
เซฟ จ�ากัด ที่รณรงค์ให้พนักงานใช้กระดาษ 2 หน้า
ก่อนน�าไปย่อยท�าลายตามกระบวนการมาตรฐาน
สากลและน�ากระดาษที่ย่อยท�าลายแล้วไปรีไซเคิล
เพื่ อ ผลิ ต เป็ น กระดาษใหม่ ซึ่ ง จะช่ ว ยลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิต ลดมลพิษ และ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะ
โลกร้อนได้ดว้ ย ไม่เพียงก่อให้เกิดผลดีตอ่ สิง่ แวดล้อม
เท่านั้น โครงการนี้ยังแบ่งปันประโยชน์ไปสู่สังคม
โดยทุก 1 ตันของกระดาษที่น�าไปย่อยท�าลายแล้ว
จะได้รบั เงิน 2,000 บาท เพือ่ น�าไปจัดหาอุปกรณ์การ
เรียนการสอนและหนังสือ ส�าหรับมอบให้แก่โรงเรียน
ที่ขาดแคลน เป็นการส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้
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และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านของเยาวชนอีกด้วย บริษัท ไทยน�้าทิพย์ จ�ากัด ร่วมกับบริษัท โคคา-โคล่า
(ประเทศไทย) ด�าเนิน โครงการธนาคารรีไซเคิลเพือ่ สิง่ แวดล้อมสีเขียว ตัง้ แต่ปี 2550 เพือ่ ให้พนักงาน
ของบริษัทมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการคัดแยกขยะผ่านธนาคารขยะรีไซเคิลที่จัดตั้งขึ้น
และได้ขยายผลไปยังทุกโรงงานในต่างจังหวัด ท�าให้มีจ�านวนสมาชิกของธนาคารรีไซเคิลเพิม่ มาก โดย
ปัจจุบันมีปริมาณวัสดุรีไซเคิลที่ผ่านกระบวนการท�างานของธนาคารที่เกิดจากการคัดแยกทั้งสิ้นกว่า
112 ตัน จากการด�าเนินการทั้งหมด 6 แห่ง และยังมี โครงการ Recycle 360 � รักโลก...ทุกวัน
ช่วยกันรีไซเคิล ที่ตั้งขึ้นเพื่อร่วมกันผลักดันให้มีการจัดการมูลฝอยและวัสดุรีไซเคิลอย่างครบวงจรใน
พืน้ ทีแ่ ขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร จนเป็นพืน้ ทีต่ น้ แบบแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร ในการจัดการมูลฝอย
อย่างยัง่ ยืน โดยผสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตลอดจน
มุง่ หวังในการขยายผลความส�าเร็จของโครงการฯ สูพ่ นื้ ทีอ่ นื่ ๆ ต่อไป ซึง่ กิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ
ได้แก่ การส�ารวจข้อมูลและองค์ประกอบของมูลฝอย การฝึกอบรมและการจัดการมูลฝอยและวัสดุ
รีไซเคิลร่วมกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ การเสริมสร้างอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้กับพนักงาน
เก็บขยะมูลฝอย การสร้างจิตส�านึกการจัดการมูลฝอยตัง้ แต่ตน้ ทางให้กบั แต่ละกลุม่ เป้าหมาย การปรับ

แนวทางการจัดเก็บมูลฝอยของส�านักงานเขต การส�ารวจ
จิตส�านึกทัง้ ทางด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจของ
กลุ ่ ม เป้ า หมาย รวมถึ ง มี ก ารสร้ า งแรงจู ง ใจด้ ว ยการ
จัดประกวดในบางกลุม่ เป้าหมาย ผ่านการด�าเนินงานของ
คณะกรรมการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
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ไม่เพียงแต่การดูแลเรือ่ งปรับปรุงกระบวนการผลิต
เพื่อให้มีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังค�านึงถึงสินค้าที่
ผู้บริโภคใช้ในชีวิตประจ�าวันอีกด้วย โดย บริษัท ปตท.
จ�ากัด (มหาชน) ได้ด�าเนิน โครงการ Amazon Bio
Cup ย่อยสลายได้ 100% เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ Green
Product ที่ ใ ช้ น วั ต กรรมพลาสติ ก ชี ว ภาพ มี ชื่ อ ว่ า
“Amazon Bio Cup” เป็นบรรจุภัณฑ์กระดาษเคลือบ
พลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ 100% ซึ่งจะช่วยลดขยะ
ประเภทใช้แล้วทิ้งแบบเดิมที่มีการใช้งานอยู่ได้กว่า 800
ตันต่อปี ในขณะที่ บริษทั ยูนลิ เี วอร์ ไทย เทรดดิง้ จ�ากัด
ได้ริเริ่มโครงการลังกระดาษชั้นเดียว โดยออกแบบลัง
กระดาษทีใ่ ช้ในการขนส่งผลิตภัณฑ์ให้บางลงครึง่ หนึง่ แต่
มีความแข็งแรงใกล้เคียงเดิม ช่วยลดขยะลงได้ครึ่งหนึ่ง
และลดการตัดไม้ได้ 120,000 ต้นต่อปี และยังมี โครงการ
เปลี่ ย นตู ้ ไ อศกรี ม วอลล์ ทั่ ว ประเทศเป็ น ตู ้ ที่ ใ ช้ ส าร
ท�าความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยตั้งเป้าเปลี่ยน
85,625 ตู้ภายในปี 2556 ในขณะที่ กลุ่มมิตรผล ได้
พัฒนาระบบการผลิตตามมาตรฐานอาหารสากล และได้
รับ การรับรองฉลากลดคาร์บอน จากองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) นอกจากนั้น
ยังท�าการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น�้าเชื่อม เพื่อลด
ปริมาณการใช้พลังงานจากกระบวนการผลิตทีต่ น้ น�า้ คือ
ในโรงงานน�า้ ตาลเนือ่ งจากไม่ตอ้ งเคีย่ วน�า้ อ้อยให้เป็นเม็ด
และปั่นแห้ง และในกระบวนการผลิตที่ปลายน�้า คือใน
โรงงานผลิตอาหารและเครือ่ งดืม่ ทีไ่ ม่ตอ้ งน�าน�า้ ตาลชนิด
เม็ดไปต้มหรือเชื่อมก่อนใช้เป็นส่วนประกอบในอาหาร
และเครื่ อ งดื่ ม ท� า ให้ ไ ด้ รั บ รางวั ล สุ ด ยอดอาหาร
สร้างสรรค์แห่งปี (Creative Food Products 2010)
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บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) ขยาย การรับรองของผลิตภัณฑ์ใน
ด้านสิง่ แวดล้อม ด้วยการศึกษาแนวทางในการจัดท�าฉลากสิง่ แวดล้อม ซึง่ ในปัจจุบนั มีผลิตภัณฑ์
HDPE จ�านวน 47 เกรด ได้รบั การ รับรองโครงการฉลากคาร์บอนฟุตปริน้ ท์ (Product Labeling:
Carbon Footprint) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังถือเป็นองค์กรธุรกิจยุคใหม่ที่ปรับกลยุทธ์สิ่งแวดล้อมของตนให้เป็นแบบเชิงรุกมาก
ขึน้ (Proactive Environmental Strategy) โดยจัดตัง้ โครงการ Proactive Environmental
Management Program โดยมุ่งเน้นการริเริ่มการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ โดยไม่รีรอ
ให้มีกฎหมายบังคับ หรือมีกรณีพิพาทเกิดขึ้นเสียก่อนแล้วจึงค่อยมีการปฏิบตั ติ ามทีหลัง ซึง่ การ
ด�าเนินกลยุทธ์สงิ่ แวดล้อมแบบเชิงรุก จะช่วยหนุนให้ธรุ กิจสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จนท�าให้ได้รับ รางวัล Award of Excellence สาขา Corporate Social Responsibility
โดยรางวัลดังกล่าวเป็นการเชิดชูโครงการดีเด่นเพือ่ สังคมในระดับสากล ทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกจาก
ผูเ้ ข้าแข่งขันกว่า 31 ประเทศทัว่ โลก ในฐานะเป็นโครงการทีม่ คี วามสามารถในการบริหารจัดการ
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ที่มีความสอดคล้องและต่อเนื่องตลอดจนสามารถสร้างความ
ยั่งยืนให้กับระบบนิเวศ และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่เขาห้วยมะหาดได้อย่าง
เป็นรูปธรรม

จากความทุ่มเทในการด�าเนินงานโดยเริ่มจากกระบวนการสร้าง
จิตส�านึกในระดับบุคคลซึ่งถือเป็นพื้นฐานที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ด�ารงชีวิตที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
องค์กร และการน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตามที่มาตรฐานหรือกฎหมายก�าหนดจึง
เป็นเครือ่ งยืนยันได้ถงึ ความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจและความรับผิดชอบต่อสังคมของ
สมาชิกองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เป็นอย่างดี
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บทส่งท้าย
จากการด�าเนินโครงการต่างๆ ของสมาชิกองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งมีความ
หลากหลายในกิจกรรมและครอบคลุมในทุกมิติ อีกทั้งในหลายๆโครงการยังเป็นการด�าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงการให้ความส�าคัญและตระหนักในบทบาทหน้าที่ต่อความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ทัง้ ด้านการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม การอนุรกั ษ์พลังงาน การใช้ทรัพยากรอย่างรูค้ า่ และรูร้ กั ษา
อย่างยั่งยืน ตลอดจนบทบาทในการดูแลชุมชนและสังคม โดยการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการ
ศึกษาเยาวชน การดูแลสุขภาพ การส่งเสริมและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน
รวมไปถึงความใส่ใจต่อผูบ้ ริโภค ความตัง้ ใจและความส�าเร็จจากการด�าเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม สะท้อนได้จากรางวัลอันทรงเกียรติทสี่ มาชิกองค์กรธุรกิจเพือ่ การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนได้รับมาจากหลายหน่วยงานและหลายกิจกรรม ตัวอย่างรางวัลด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การลดการใช้ทรัพยากร และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ รางวัล 3Rs การจัดการของ
เสียที่ดีตามหลัก 3Rs หรือ 3Rs Award ประจ�าปี 2555 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม รางวัล Thailand Top Company Awards 2013: CSR OF THE YEAR รางวัลธงขาว
ดาวเขียว จาก การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รางวัล Green Meetings หรือการประชุม
สีเขียว จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย รางวัล Best Environmental Responsibility เป็นต้น รางวัล
ด้านการจัดการพลังงาน เช่น รางวัล Prime Minister Award, Energy management จากกระทรวง
อุตสาหกรรม รางวัล Zero Waste to Landfill Achievement Award กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
อย่างไรก็ตาม รางวัลและความส�าเร็จทีเ่ กิดขึน้ เป็นเพียงเครือ่ งยืนยันความส�าเร็จและเป็นก�าลังใจ
ในการด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
อันน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นเข็มทิศที่ชี้น�าและเสริมสร้างแรงผลักดันให้สมาชิกองค์กรธุรกิจ
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมุ่งมั่นสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน ด้วยการเป็น
องค์กรที่น่าเชื่อถือมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่ใช่เพียงการท�างานแยกส่วน หาก
แต่เป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างความร่วมมือและก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการด�าเนินงานอย่างสูงสุด เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนสืบไป
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ท�าความรู้จักกับองค์กรธุรกิจ
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(Thailand Business Council for
Sustainable Development: TBCSD)

องค์กรธุรกิจเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development:
TBCSD) ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2536 โดยเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มนักธุรกิจชั้นน�า โดยมี
คุณอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานองค์กรฯ โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างจิตส�านึก
ให้แก่องค์กรภาคธุรกิจ ให้ดา� เนินธุรกิจควบคูไ่ ปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเพือ่ ส่งเสริม
การพัฒนาที่ยั่งยืน และแสดงบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยท�าหน้าที่เป็น
ส�านักงานเลขานุการองค์กรฯ ในปัจจุบันมีสมาชิกซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจชั้นน�าครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจของไทย
และองค์กรต่างๆ ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุ่มกระดาษและวัสดุการพิมพ์ กลุ่มพลังงานและ
สาธารณูปโภค กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ กลุ่มเหมืองแร่ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้าง กลุ่ม
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มการเงินการธนาคาร ฯลฯ รวมจ�านวน
ทั้งสิ้น 45 องค์กร
วัตถุประสงค์การก่อตั้ง TBCSD
1. ส่งเสริมแนวคิด “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในกลุ่มผู้นา� ธุรกิจ
2. ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเข้าไปมีบทบาทในการก�าหนดนโยบายด้าน
สิ่งแวดล้อมอันจะน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
3. ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเข้าไปมีบทบาทน�าในการป้องก
งกันและแก้
ปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศ
4. เสริมสร้างจิตส�านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่องค์กรใน
ภาคธุรกิจ โดยเน้นการให้สนับสนุนความคิดริเริ่มที่มุ่งปรับปรุง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ริเริ่มสร้างสรรค์
การด�าเนินงานของ TBCSD มุ่งมั่นสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมบนแนวความคิด
ของ “การด�าเนินธุรกิจจ�าเป็นต้องมีการจัดการที่ดีควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส
ละสิ่งแวดล้อม
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม” โดยเริ่มจากการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการ
ทัง้ ในด้านการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต อาทิ การออกแบบผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
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การส่งเสริมสินค้าและบริการเชิงนิเวศ การใช้มาตรการอนุรักษ์พลังงาน การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ลดการใช้ทรัพยากร ลดการเกิดของเสียและลดการผลาญท�าลายระบบนิเวศ ตลอดจนการสร้างศักยภาพทาง
ความคิดให้แก่พนักงาน ผ่านการด�าเนินงานในโครงการและกิจกรรมในหลายรูปแบบ รวมความถึงการรับผิดชอบ
ต่อสังคม โดยส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในระดับชุมชน ท้องถิน่ และพัฒนาศักยภาพเยาวชน เพือ่ สร้างสรรค์สงั คม
ให้น่าอยู่และสร้างสังคมไทยที่มีความเข็มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป

TBCSD น�าไทย...ไปสู่สังคมคาร์บอนต�่า
ปัญหาสภาวะโลกร้อนได้กลายเป็นประเด็นที่กา� ลังได้รับความสนใจ เนื่องจากหลายภูมิภาค
ทัว่ โลกได้ประสบกับพิบตั ภิ ยั ทีม่ ผี ลสืบเนือ่ งมาจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทีม่ คี วามถีบ่ อ่ ย
ครั้งและนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เช่น พายุ น�้าท่วม ดินถล่ม น�้าป่าไหลหลาก ภัย
แล้ง และไฟป่า ซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล แสดงให้เห็นถึงภาวะ
วิกฤติของสิ่งแวดล้อมและการขาดสมดุลของธรรมชาติ ซึ่งไม่สามารถป้องกันหรือแก้ไขได้โดยคน
เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่ต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาค
ประชาชน
ด้วยเหตุนี้ องค์กรสมาชิกของ TBCSD ได้ตระหนักและให้ความส�าคัญกับประเด็นของภาวะ
โลกร้อนและผลกระทบที่เกิดขึ้น จึงร่วมกันด�าเนินกิจกรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนใน
การหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวหรือบรรเทาให้เบาบางลง โดยเริ่มจากการร่วมลดการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากการด�าเนินกิจกรรมและธุรกิจขององค์กรเอง พร้อมทั้งส่งเสริมให้เครือข่าย
และองค์กรคู่ค้าร่วมในเจตนารมณ์ดังกล่าว ด้วยการเลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม และการเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน อันจะส่งผลให้สงั คมไทยให้กา้ วไปสูก่ ารเป็น
สังคมคาร์บอนต�า่ (Green and Low Carbon Society) โดยได้ดา� เนินงานในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
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ส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการคาร์บอนต�่า โดยการสนับสนุนให้
สมาชิก TBCSD และบริษัทคู่ค้า เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกหรือได้รับการรับรองฉลากลดคาร์บอน
Carbon Reduction Certification for Buildings เป็นการ
ส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการธุรกิจในภาคอาคารมีสว่ นร่วมในการประหยัดพลังงาน
และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของอาคาร รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพใน
การใช้งานทรัพยากร การจัดการของเสียและดูแลบ�ารุงรักษาอาคาร
TBCSD Manifesto and Voluntary Agreement for Energy
Efficiency in Business เนื่องจากการใช้พลังงานในภาคอาคารและธุรกิจมี
สัดส่วนถึงร้อยละ 40 ของการใช้พลังงานทั้งหมด TBCSD จึงได้น�าแนวคิด
Manifesto ที่ประสบความส�าเร็จจาก WBCSD มาเชิญชวนให้องค์กรสมาชิก
และบริษัทคู่ค้า ตลอดจนหน่วยงาน/องค์กรที่สนใจ ร่วมลงนามในประกาศ
เจตนารมณ์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดการใช้พลังงาน
ภายในอาคารลง อันน�าไปสู่การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจน
สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับการจัดการด้านพลังงานของอาคารในประเทศ ในปี
2555 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน (พพ.) ได้เห็นความส�าคัญ
ในโครงการนี้ จึงได้รว่ มกับสถาบันสิง่ แวดล้อมไทย ขยายโครงการไปสู่ โครงการ
รณรงค์การอนุรกั ษ์พลังงานในอาคาร ในรูปแบบ “สัญญาแบบยินยอมพร้อมใจ”
Voluntary Agreement : VA Energy Beyond Standards เพือ่ ร่วมกันรณรงค์
และสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้ประกอบการและภาคเอกชน ในการอนุรักษ์
พลังงาน ซึง่ เป็นการขยายผลและประชาสัมพันธ์กจิ กรรมออก
สู่วงกว้างมากยิ่งขึ้น
การประชุมสีเขียว : Green Meetings เพื่อ
รณรงค์ให้องค์กรทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนน�าแนวทาง
การจัดประชุมสีเขียวในองค์กรไปประยุกต์ใช้ เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยองค์กรที่เข้าร่วมโครงการ
และน� า แนวทางการจั ด ประชุ ม สี เ ขี ย วดั ง กล่ า วไป
ประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม จะแสดงให้เห็นถึง
จิตส�านึกทีด่ ขี องทุกคนในองค์กรทีต่ อ้ งการมีสว่ น
ร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กองทุนสุขภาพกับสภาวะโลกร้อน ในปัจจุบัน
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนได้สง่ ผลต่อสุขภาพถือเป็นภัยอันตราย
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ที่ใกล้ตัว TBCSD จึงร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
องค์กรเครือข่ายภาครัฐและเอกชนในการให้การ
สนับสนุนการสังเคราะห์ประเด็นงานวิจยั ด้านสุขภาพ
ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งจากภาวะโลกร้อนทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
เพื่อน�าเสนอมาตรการและวิธีการในการป้องกันที่
เหมาะสมและทันท่วงที ตลอดจนให้การสนับสนุน
การสือ่ สารองค์ความรูแ้ ละข่าวสารสูส่ าธารณชน เพือ่ ให้
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปรับตัว
และรับมือต่อปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ
ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมแนวคิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนอันประกอบด้วย การใช้หลักการผลิตที่สะอาดและการป้องกัน
มลพิษ เพื่อลดมลพิษที่แหล่งก�าเนิด อีกทั้งยังรวมไปถึงการบริโภคที่ยั่งยืน นั่นคือ
ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดย
พิจารณาถึงวัฏจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์ ควบคูไ่ ปกับการค�านึงถึงความเหมาะสมในด้าน
คุณภาพ ราคา และการส่งมอบสินค้า/บริการทีก่ �าหนด จึงมุง่ ส่งเสริมให้องค์กรสมาชิก
ที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในด้านดังกล่าว ได้เป็นตัวอย่างให้แก่สมาชิก/บริษัทอื่นสามารถ
ด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวตามอย่างได้

74 ก้าวย่างไปสู่...การท�าดีได้เกินกว่ามาตรฐานขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

TBCSD ผนึกก�าลัง...ร่วมกันรักษ์โลก
สืบเนื่องมาจากการเกิดภัยพิบัติจากภาวะโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง องค์กรสมาชิก TBCSD จึงร่วมกัน
ประสานความร่วมมือ อีกทั้งผนึกก�าลังจากทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันผลกระทบและบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น
โดยจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
Natural disaster
เป็นกิจกรรมที่ท�างานสอดคล้องไปกับภาครัฐ เพื่อจัดท�าแผน
และมาตรการในการรับมือกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
ครอบคลุมไปถึงการป้องกันและบรรเทาความเสียหาย อีกทั้งกระตุ้น
เตือนให้ประชาชนตระหนักในความส�าคัญของการเตรียมพร้อมรับมือ
ในเหตุการณ์ทอี่ าจเกิดขึน้ ผ่านเครือข่ายและทรัพยากรของภาคธุรกิจ
โดยมีแนวทางการด�าเนินงานหลัก 3 ด้าน คือ การสร้างระบบเตือนภัยทีม่ ปี ระสิทธิภาพ การซักซ้อมแผนรับมือ
ภัยพิบัติ และการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติแก่สังคม
- TBCSD Hotline: เครือข่ายช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติ
- ต้นแบบการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยดินถล่ม
Water resource management
เป็นกิจกรรมทีม่ งุ่ สร้างความร่วมมือและสร้างความตระหนักของ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการหาแนวทางการแก้ไขวิกฤตการณ์น�้า
ด้วยการด�าเนินงานภายใต้แผนทีเ่ กีย่ วข้องกับการอนุรกั ษ์แหล่งต้นน�า้
การยับยัง้ การบุกรุกท�าลายแหล่งน�า้ ตลอดจนการปรับปรุงคุณภาพน�า้
ด้วยการสร้างความตระหนักให้แก่ชุมชนรอบข้าง ซึ่งโครงการต่างๆ
ต้องอาศัยระยะเวลาและความต่อเนื่อง ตลอดจนความร่วมมือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการ
ด�าเนินงานสืบต่อไป
Low carbon society
เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการกระตุ้นและสร้างความตระหนักให้องค์กรธุรกิจเห็นความส�าคัญของ
การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตและการให้บริการ รวมถึงการมีส่วนร่วมใน
การด�าเนินกิจกรรมทางสังคมทีช่ ว่ ยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสูช่ นั้ บรรยากาศ โดยมีแนวคิดหลัก คือ
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และการส่งเสริมให้
สังคมด�าเนินกิจกรรมที่ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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- การส่งเสริมให้เกษตรกรลดการเผาไร่ออ้ ยในการ
เก็บเกี่ยว โดยจัดท�าคู่มือ “แนวทางลดการเผาในไร่อ้อย”
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรไร่อ้อยในทุก
ภูมิภาค
- ร่วมกับอุทยานสิง่ แวดล้อมนานาชาติสริ นิ ธร และ
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ด�าเนินโครงการอุทยานฯ สีเขียว
ด้วยพระบารมี เพือ่ ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในแนวทางใหม่
ทีม่ กี ารบ�ารุงรักษาต้นไม้ภายหลังการปลูกอย่างบูรณาการ
ต้นไม้ที่ปลูกจึงสามารถเอื้อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมได้
อย่างยั่งยืน
- ด�าเน
เนินงานร่วมกับชุมชนและภาคเอกชนในการ
ฟืน้ ฟูปา่ ชายเลนและอนุรกั ษ์ทรัพยากรชายฝัง่ ในพืน้ ทีเ่ กาะ
กลาง อ.เมื อ งฯ จ.กระบี่ เพื่ อ ให้ เ ป็ น แหล่ ง กั ก เก็ บ
คาร์บอนไดออกไซด์อย่างยั่งยืน
- การปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ ข อง ศู น ย์ ร าชการุ ณ ย์
สภากาชาดไทย เพื่อรองรับการเข้ามาใช้ประโยชน์ของ
กลุ่มคนที่หลากหลาย และท�าการเปิดพื้นที่ชายหาดเป็น
สถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ และมีสวนไม้มงคล สวนสมุนไพร
เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาเรียนรู้ด้านระบบนิเวศและ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ โดยยึ ด หลั ก การบริ ห ารจั ด การ
แบบ Eco-efficiency เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศูนย์
สุขภาพส�าหรับบุคคลทั่วไปและผู้สูงอายุ และศูนย์ฝึก
อบรมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
- การพั ฒ นาโรงไฟฟ้ า ชุ ม ชนในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
แม่ฮ่องสอน เพื่อแก้ปัญหาที่ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้าไม่
สามารถเข้าถึง โดยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน
พลังงานทางเลือกให้แก่ชุมชน และยังสนับสนุนให้ชุมชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาและดูแลรักษา ตลอดจนบริหาร
จัดการในรูปแบบกลุ่มหรือสหกรณ์ อันจะส่งผลให้ชุมชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป
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TBCSD เชิดชูบุคคล...ผู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
TBCSD เล็งเห็นในความส�าคัญของการสนับสนุนกลุ่มหรือบุคคลที่ด�าเนินกิจกรรมในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมในประเด็นต่างๆ จึงได้จัดการประกวดและมอบรางวัลให้แก่เยาวชน กลุ่ม หรือบุคคลผู้เป็นแบบ
อย่างที่ดีในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องทุกปี คือ รางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ เพื่อมอบรางวัลให้แก่เยาวชนที่มีความ
สามารถด้านงานเขียน ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจและแนวคิดที่ดีเกี่ยวกับธุรกิจและสิ่งแวดล้อม รางวัล
Eco-School Award และรางวัล Eco-Hospital Award ซึ่งจะมอบรางวัลให้แก่โรงเรียนและโรงพยาบาล
ที่มีการบริหารจัดการที่ส่งเสริมและสนับสนุนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างจริงจังอย่างยั่งยืน รางวัล Eco-Friend Award จะมอบรางวัลให้กับเยาวชนต้นแบบที่กระตุ้นให้สังคม
ก้าวไปสู่การลดการใช้ทรัพยากรและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนสังคมมาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ต่อไป
พัฒนาบุคลากร...พัฒนาสังคมยั่งยืน
TBCSD ได้มุ่งมั่นในการมอบองค์ความรู้และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบริษัทสมาชิกและ
องค์กรที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากร สภาวะโลกร้อน และการด�าเนินธุรกิจที่ค�านึงถึง
คุณค่าของระบบนิเวศ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่
ดีในการด�าเนินธุรกิจ
- จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งระหว่างองค์กรสมาชิก และหน่วยงานของ
องค์กรอื่นๆ อย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ
- จัดสัมมนาและฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
อาทิ ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมมลพิษทางน�้า ผู้ควบคุมมลพิษทางอากาศ และผู้ควบคุมมลพิษ
ทางกากอุตสาหกรรม
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการต่างๆ ของ TBCSD ตลอดจนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การด�าเน
เนินธุรกิจควบคูก่ บั การรักษาสิง่ แวดล้อมโดยเผยแพร่ผา่ นวารสาร Green Society by TBCSD
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รายนามองค์กรสมาชิกในปัจจุบัน (ปี 2556)
องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้รับความสนใจจากองค์กร
ภาคธุรกิจต่างๆ ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วมจ�านวน 45 องค์กร ดังต่อไปนี้

บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ (1991) จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด ( มหาชน )
บริษัท ไบเออร์ไทย จ�ากัด
บริษัท คาร์เปท อินเตอร์แนชั่นแนล ไทยแลนด์ จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส�ารวจและผลิต จ�ากัด
ส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
บริษัท ดาว เคมีคอล ประเทศไทย จ�ากัด
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ�ากัด
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
บริษัท อินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด ( มหาชน )
บริษัท แอลเคเอส อิเล็คทิคออล โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
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บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท น�า้ ตาลมิตรผล จ�ากัด
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)
ธนาคารนครหลวงไทย จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ�ากัด
บริษัท เต็ดตราแพ้ค (ประเทศไทย) จ�ากัด
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
บริษัท ไทยน�า้ ทิพย์ จ�ากัด
บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ากัด
กลุ่มบริษัท ยูนิไทย
บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จ�ากัด
ธนาคารยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ (ไทย) จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท วีนิไทย จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
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