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From the Editor

H

		 ello. This year is an important year of TBCSD
		 and TEI as a year in which we have reached 20
years. The Gala Dinner aims to distribute knowledge
and TBCSD work duration the past 20 years and to be
an opportunity for TBCSD members, businessmen from
leading businesses and social media to share
experiences of the environmental and social activities
under the concept “Access to Information…Enabling
Grassroots…Social Healthy”. This event will consists of a
press conference to launch the new Voluntary
Agreement network 2013, a press conference to
promote green procurement in private sector, Green
Meetings certificate award ceremony, the registration of
Carbon Reduction Label for products and buildings and
the certification of renewable energy use and
production. The gala dinner will be held on 18th June
2013 at 6th Floor, Building C, Energy Complex, Bangkok.
We are hoping to see you there.
For this issue, it still always has interesting contents,
especially, “Alternative Energy Certification”, which will
provide a certificate for agency that shows potential for
energy management through renewable energy use and
production in various forms which are environmentally
friendly and can be a substitute of fossil fuel. On this
occasion, we would like to congratulate the three
companies that will receive a certificate on the day of
the press conference. These companies are Vinythai
PCL. which use hydrogen power to substitute the use
of natural gas and also sell to other organizations,
Chaiyaphum Plant Products Co., Ltd. which produce
thermal energy from biogas instead of using fuel oils
and TPI Polene PCL. which produce electricity from
heat recovery for using in cement production.
Hopefully, the certification of renewable energy use
and production project will encourage the organizations
to use green energy which is more environmentally
friendly. If we collaborate together to promote the use
of renewable energy as a main energy supply for the
country, substantially, this will be able to prevent the
effects of the energy crisis that may occur in the future.

ส

วั ส ดี ค่ ะ ปี นี้ เ ป็ น ปี ที่ ส ำคั ญ ของ TBCSD และ TEI
		 เนื่องจากเป็นปีที่เรา ครบรอบ 20 ปี การจัดงานเลี้ยง
อาหารค่ำประจำปี (Gala Dinner) จึงเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้
และการดำเนินงานของ TBCSD ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา
พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้สมาชิก TBCSD นักธุรกิจจากบริษัทชั้นนำ
และสื่อมวลชนได้ร่วมพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
การดำเนินงานเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ภายใต้แนวคิด “เปิดเผย
ข้อมูล สู่รากหญ้าเพื่อสังคมที่มั่นคง” ซึ่งภายในงานจะจัดให้มีการ
แถลงข่าวกิจกรรมเปิดตัวเครือข่ายใหม่ Voluntary Agreement
2556 และงานแถลงข่าวการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาค
เอกชน พร้อมทั้งพิธีมอบใบรับรอง Green Meetings การขึ้น
ทะเบี ย นฉลากลดคาร์ บ อนสำหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละอาคารลด
คาร์บอน และการรับรองการใช้หรือผลิตพลังงานทดแทน โดยจะ
จัดขึ้นในวันที่ 18 มิถุนายน 2556 ที่ชั้น 6 อาคาร C เอนเนอร์ยี่
คอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ แล้วพบกันในงานนะคะ
สำหรับ Green Society ฉบับนี้ ยังคงมีเนือ้ หาทีน่ า่ สนใจเช่นเคย
โดยเฉพาะเรื่อง “การรับรองการใช้หรือผลิตพลังงานทดแทน”
ซึ่งเป็นการให้การรับรองแก่หน่วยงานที่แสดงให้เห็นว่ามีศักยภาพ
ในการจัดการด้านพลังงานผ่านการใช้หรือผลิตพลังงานทดแทนใน
รูปแบบต่างๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถทดแทนการใช้
พลังงานเชื้อเพลิงได้ ในโอกาสนี้จึงขอแสดงความยินดีกับ 3 บริษัท
ที่จะขึ้นรับใบรับรองดังกล่าวในวันงานแถลงข่าวด้ว ยนะคะ ซึ่ ง
ได้แก่ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ที่นำพลังงานไฮโดรเจนมาใช้
ทดแทนก๊าซธรรมชาติและสามารถจำหน่ายให้แก่องค์กรอื่นๆ ได้
บริษัท ชัยภูมิพืชผล จำกัด ที่สามารถผลิตพลังงานความร้อนจาก
ก๊าซชีวภาพทดแทนการใช้นำ้ มันเตา และบริษทั ทีพไี อ โพลีน จํากัด
(มหาชน) ที่ได้รับการรับรองเนื่องจากนําความร้อนทิ้งมาผลิตไฟฟ้า
เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการรับรองการใช้หรือผลิตพลังงาน
ทดแทน จะเป็นแรงส่งเสริมให้องค์กรหันมาใช้พลังงานสีเขียวที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น หากเรารวมพลังช่วยกันส่งเสริมการ
ใช้พลังงานทดแทนให้เป็นพลังงานหลักของประเทศได้อย่างเป็น
รู ป ธรรม ก็ จ ะสามารถป้ อ งกั น ผลกระทบจากภาวะวิ ก ฤตด้ า น
พลังงานที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตอย่างแน่นอน

Dr. Qwanruedee Chotichanathawewong
ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์
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World Today

The Doha Climate Gateway –
Report by the WBCSD on COP 18
The Doha Climate Gateway รายงานการประชุม COP-18 โดย WBCSD

T

		 he Eighteenth Conference of
		 the Parties (COP-18) of the
United Nations Framework
Convention on Climate Change
(UNFCCC) ended on
Saturday, December 8 in
Doha, Qatar. The 194 countries
that are party to the Convention
adopted formal decisions to implement
a second commitment period of the Kyoto
Protocol; advance the Durban-Platform process;
and resolve—or postpone resolving—a number of
issues pertaining to how developing
and developed countries share the
burden of reducing greenhouse gas
emissions and adapting to climate
change.As a participant of COP-18,
here is what The World Business
		
Council for Sustainable Development (WBCSD)
		
had to say about the Conference.
		
		
		

ก

		 ารประชุมครั้งที่ 18
		 ข อ ง ก ลุ่ ม ภ า คี
สมาชิ ก (COP-18) ตาม
กรอบอนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศของสหประชาชาติ
สิ้ น สุ ด ลงเมื่ อ วั น เสาร์ ที่
8 ธั น วาคม ที่ เ มื อ งโดฮา,
รั ฐ ศาสตร์ ซึ่ ง 194 ประเทศ
ที่ เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม ไ ด้ ย อ ม รั บ
				
คำวินิจฉัยอย่างเป็น
		 ทางการในการปฏิ บั ติ ต ามพั น ธกรณี
ช่วงที่ 2 ของพิธีสารเกียวโตรวมถึงการเดินหน้า
ปฏิบัติการ Durban-Platform และการลงมติ
		 หรื อ การชะลอการลงมติ ใ นประเด็ น
		 ต่ า งๆ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ การที่
ประเทศกำลั ง พั ฒ นาและประเทศพั ฒ นาแล้ ว จะแบ่ ง
หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด การเพื่ อ ลดการปล่ อ ย
ก๊ า ซเรื อ นกระจก เพื่ อ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาวะ
อากาศ ในฐานะที่ WBCSD ได้เข้าร่วมประชุม COP-18
จึงขอสรุปการประชุมดังนี้
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The WBCSD strongly felt that despite COP-18’s role
of being a climate gateway that could provide
continuity for a shrunken Kyoto Protocol, the
conference did not show progress on climate ambition
and provided little incentives for climate action and the
scale-up of low-carbon investment. The WBCSD felt that
although relatively modest expectations of COP-18 were
met, there was slow progress on action. The outcomes
of the Conference were seen as a deal which provided
a ‘balanced package’ that comprised of a second
commitment period (2013 – 2020) with legally binding
targets under the Kyoto Protocol, although with a
reduced membership of emitters –mainly the European
Union and Australia with targets respectively of minus
20% of 1990 levels and minus 2% of 2000 levels. From
an emissions reduction perspective, the WBCSD felt that
the second commitment period of the Kyoto Protocol
was not so constructive as it included countries that
represented only 15% of global emissions.
Being a global council on sustainable development
in the corporate sector, the WBCSD’s purpose and
intention to participate in COP-18 was to voice the
inclusion of the corporate sector in the fight against
climate change and to identify gateways, incentives and
opportunities for the private sector that would assist in
its contribution towards environmentally sustainable
development. However, the WBCSD found that COP-18
could have provided greater assistance to businesses.
There was an absence of high achieving targets for
short-term actions and the lack of clarity on the tools
to assist in the scale-up of private sector investments in
low-carbon technologies in both developed and
emerging economies proved to create some hindrances
in the progression of investment plans. Overall, the
WBCSD felt that the resulting Doha Climate Gateway
could have with the assistance of improved political
leadership set targets that were more aspiring and
challenging. However, COP-18 did announce a
strenuous work programme in 2013 and 2014 with
several issues in which business had a major stake, such
as the need for a carbon price, a framework for various
approaches and new market mechanisms and the
development of national mitigation actions to
incentivize private sector investment. The WBCSD also
found that processes had become increasingly vocal
about the need for private sector engagement and had
created opportunities in the new institutional
4

WBCSD ตระหนักดีว่าถึงแม้บทบาทของ COP-18 ในการเป็น
ข้อตกลง climate gateway สามารถช่วยให้เกิดความต่อเนื่อง
เพื่อลดระยะเวลาตามพีธีสารเกียวโต ในที่ประชุมไม่ได้มีการแสดง
ให้เห็นถึงความก้าวหน้าของเป้าหมายทางด้านภูมิอากาศเลย และ
มีการเสนอแรงจูงใจเพียงเล็กน้อยสำหรับการปฏิบัติการด้านสภาพ
ภูมิอากาศและการเพิ่มการลงทุนในด้านการลดคาร์บอน ถึงแม้ว่า
ความคาดหวังในระดับปานกลางของ COP-18 จะบรรลุแล้ว แต่
ในการปฏิบัติจริงยังมีความก้าวหน้าน้อยมาก ผลที่ได้จากการ
ประชุมเปรียบเสมือนข้อตกลงที่จะนำไปสู่ balanced package
ที่ประกอบด้วยพันธกรณีช่วงที่ 2 (2556-2563) ซึ่งผูกพันตาม
กฎหมายกับกลุ่มเป้าหมายภายใต้พิธีสารเกียวโต ถึงแม้ว่าจำนวน
สมาชิกซึ่งเป็นผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะลดลง ซึ่งสวนใหญ่แล้ว
ได้แก่สมาชิกในส่วนของสหภาพยุโรปและออสเตรเลีย ซึ่งลดลง
20% ในปี 2533 และ 2% ในปี 2543 ตามลำดับ จากภาพรวม
ของการลดลงของการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกนี้ WBCSD
ตระหนักว่าพันธกรณีช่วงที่ 2 ของพิธีสารเกียวโตยังไม่ได้สัมฤทธิ์
ผลมากนั ก เนื่ อ งจากเมื่ อ รวมการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกของ
ประเทศสมาชิกทั้งหมดแล้วถือเป็นเพียง 15% ของการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกของทั้งโลก
ในฐานะที่ เ ป็ น สภาโลกว่ า ด้ ว ยการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ใน
ภาคองค์กร เป้าหมายและความตั้งใจของ WBCSD ในการเข้าร่วม
การประชุม COP-18 คือการได้แสดงสิทธิเพื่อการมีส่วนร่วมของ
ภาคองค์กรในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
การกำหนด gateway แรงจูงใจ และโอกาสสำหรับ
ภาค
เอกชนที่จะมีส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม อย่าง
ยั่ ง ยื น อย่ า งไรก็ ต าม WBCSD พบว่ า การประชุ ม COP-18
สามารถให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แก่ ท างธุ ร กิ จ ได้ ม ากขึ้ น ในการ
ปฏิบัติการระยะสั้นนั้นยังขาดการบรรลุถึงกลุ่มเป้าหมายระดับสูง
และขาดความชัดเจนในเรื่องของเครื่องมือเพื่อช่วยเพิ่มการลงทุน
ของภาคเอกชนในเทคโนโลยีด้านการลดคาร์บอน ทั้งในส่วนของ
เศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วและเกิดขึ้นใหม่ที่เป็นที่ยอมรับกันว่าเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาแผนการลงทุน สรุปโดยรวมแล้ว WBCSD
ตระหนักว่าด้วยความช่วยเหลือจากผู้นำในทางการเมืองที่พัฒนา
แล้ว Doha Climate Gateway สามารถกำหนดเป้าหมายที่

architecture and if well used, could allow for improved
decision-making and designing of institutions which
would ultimately need the private sector for the
implementation of climate actions.
Although the WBCSD had mixed opinions about the
outcomes of COP-18, it was a strong participant at the
Conference with an intensive agenda.

ต้องการและท้าทายมากขึ้นได้ อย่างไรก็ตามในปี 2556 และ
2557 ที่ประชุม COP-18 ได้ประกาศแผนงานที่ยากลำบาก ซึ่ง
ภาคธุรกิจได้มีบทบาทสำคัญในหลายประเด็น เช่น ความจำเป็นใน
ด้านราคาคาร์บอน กรอบการดำเนินงานในแนวทางที่หลากหลาย
และกลไกสำหรั บ ตลาดใหม่ ๆ และการพั ฒ นาแผนปฎิ บั ติ ก าร
ลดก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติเพื่อกระตุ้นการลงทุนจากภาคเอกชน
WBCSD ยั ง พบว่ า กระบวนการดั ง กล่ า วแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความ
ต้องการเข้าร่วมของภาคเอกชนที่มีเพิ่มมากขึ้น และเปิดโอกาสให้
The WBCSD’s participation in Doha
เกิดสถาปัตยกรรมเชิงสถาบันใหม่ๆ ขึ้น ซึ่งถ้าได้ผลดี กระบวนการ
The WBCSD had five major objectives to achieve at นั้นจะถูกนำไปพิจารณาปรับปรุงการตัดสินใจและการออกแบบ
COP-18 in Doha, these were:
สถาบั น ซึ่ ง ในที่ สุ ด แล้ ว ต้ อ งการให้ ภ าคเอกชนเป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ก าร
1.Organize the Doha Business Day to highlight ด้านสภาพภูมิอากาศ
business engagement and needs for scale-up of action.
ถึ ง แม้ ว่ า ผลของการประชุ ม COP-18 จะมี ค วามคิ ด เห็ น ที่
2.Participate in events to project the progressive หลากหลาย แต่ WBCSD ก็ยังเป็นผู้เข้าร่วมประชุมที่สำคัญด้วย
business voice.
วาระที่เข้มข้น
3.Follow the negotiations and provide feedback.
4.Support members participation at Doha.
บทบาทการมีส่วนร่วมของ WBCSD ที่ โดฮา
5.Networking with the climate change community.
WBCSD ได้กำหนดวัตถุประสงค์หลัก 5 ประการเพื่อบรรลุตาม
COP-18 ที่โดฮา ซึ่งได้แก่
At the conference, there were 71 representatives
1. จัดวันธุรกิจโดฮา เพื่อเน้นการทำข้อผูกพันทางธุรกิจและ
from 19 WBCSD member companies and 5 regional ความจำเป็นในการขยายการปฏิบัติงาน
networks on the delegation. The representatives of the
2. เข้าร่วมในงานต่างๆ เพื่อเสนอแผนการใช้สิทธิทางธุรกิจเพื่อ
member companies were very active individually and ความก้าวหน้า
were involved in many events both in the conference
3. ติดตามผลการเจรจา และนำเสนอผลการตอบรับ
centre and externally.
4. สนับสนุนให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมที่โดฮา
The sixth global business day, ‘Diversifying Actions
5. สร้างเครือข่ายกับชุมชนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
for Climate Impact’ was organized at the Conference.
Strong messages on the need to scale-up and the need
ในการประชุ ม มี ตั ว แทน 71 คน จากสมาชิ ก ของ WBCSD
to de-risk the private sector in low-carbon investments 19 บริษัท และคณะผู้แทนจาก 5 เครือข่ายภูมิภาค ตัวแทนจาก
were passed by various participating entities. The day บริ ษั ท สมาชิ ก เป็ น ตั ว แทนที่ มี ค วามเป็ น อิ ส ระและมี ค วาม
comprised on discussions on a number of matters, กระตื อ รื อ ร้ น สู ง และได้ เข้ า มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ หลายๆ งาน
such as:
ทั้งภายในและภายนอกศูนย์การประชุม
• Highlighting the science imperative for
ในวั น ที่ ห กการประชุ ม วั น ธุ ร กิ จ โลกได้ มี ก ารจั ด ทำ “การ
implementing business solutions for climate action, ปฏิ บั ติ ก ารกั บ ผลกระทบต่ อ สภาพภู มิ อ ากาศในรู ป แบบต่ า งๆ”
the proposing of an option to focus on Carbon Capture ข้อมูลที่ชัดเจนด้านความจำเป็นในการขยายการลงทุนและการลด
& Storage (CCS) and the diversification of energy ความเสี่ยงในการลดคาร์บอนของภาคเอกชนได้ถูกนำเสนอโดย
strategies.
ผู้เข้าร่วมประชุมจากหลากหลายองค์กร ในวันนั้นมีการอภิปรายใน
• Exploring the diversity of options, opportunities หลากหลายหัวข้อ เช่น:
and advantages of partnerships and collaboration in
• มุ่ ง เน้ น ความจำเป็ น ในเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ ใ นการนำวิ ธี แ ก้ ไข
scaling-up action.
ปัญหาทางธุรกิจในการจัดการต่อสภาพภูมิอากาศไปใช้ การเสนอ
• Learning from innovative business strategies in the ทางเลือกที่ให้ความสำคัญต่อการกักเก็บคาร์บอน (CCS) และความ
Gulf Region.
หลากหลายของกลยุทธ์ด้านพลังงาน
• Pointing out the need for the private sector to
• สำรวจทางเลือก โอกาส และผลประโยชน์ต่างๆ ของความ
work with governments.
ร่วมมือในการขยายการปฏิบัติงาน
• เรียนรู้จากกลยุทธ์นวัตกรรมทางธุรกิจในกลุ่มประเทศที่มี
ชายฝั่งติดอ่าวเปอร์เซีย
• ชีใ้ ห้เห็นถึงความจำเป็นทีภ่ าคเอกชนต้องทำงานร่วมกับภาครัฐ
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Executive Interview
เรื่องโดย: วริยา สรรคชา
Story by: Wariya Sankhacha

Industrial Estate Authority of Thailand Promotes
an Eco-Industrial Estate as Green Innovation
to Prepare for AEC
กนอ. ชูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สร้างนวัตกรรมสีเขียว
เตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ AEC

T

		 he Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT)
		 has committed for the development of
industrial estate along with protection of
environmental quality, as well as taking care of people’s
well being in general. In order to continue to gain
confidence and trust from the community and the
society, under a leadership of Dr.Verapong Chaiperm,
IEAT’s Governor, emphasizes its operation through
governance principle and sustainable development.
Dr.Verapong promotes a concept of “Eco-Industrial
Estate and Networks” following IEAT’s vision which
stated “to be a leader to establish eco-industrial estate
with balance and sustainability”. This concept looks for
a model on sustainable industrial development which
is under a balance of economic, environment and
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ก

		 ารนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ดำเนินงาน
		 โดยยึดมั่นในปณิธานการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมควบคู่
ไปกับการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการใส่ใจคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนโดยรวม เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจ
จากสังคมและชุมชนมาอย่างต่อเนือ่ ง ภายใต้การนำของ ดร.วีรพงศ์
ไชยเพิ่ ม ผู้ ว่ า การ กนอ. ที่ มุ่ ง เน้ น การดำเนิ น งานบนหลั ก ของ
ธรรมาภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยผลักดันแนวคิดการ
พัฒนา “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” ตามวิสัยทัศน์ของ กนอ. ที่
ว่า “เป็นองค์กร/นำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีดุลยภาพ
และยั่งยืน” นั่นก็คือ รูปแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนบน
พื้นฐานความสมดุลของเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม โดยการระดม
ความคิดเห็นจาก ทุกภาคส่วนประมาณ 1,000 คน ตกผลึกเป็น
ข้อกำหนดคุณลักษณะการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 มิติ
22 ด้าน 22 เกณฑ์ตัวชี้วัด

society. It is developed through brainstorming from
1,000 people that came from every sector, to finally
come up with characteristic of eco-industrial estate
covers 5 dimensions, 22 issues and 22 indicators.
There is a development goal to scale up existing
industrial estates to become eco-industrial throughout
the country, with this, IEAT has planned as the
following;
- Phase 1 during 2010-2014 to pilot with 3 estates
per year, by setting up standards and master plans on
eco-industrial estate development for the 15 pilot
estates. (During 2010-2012, there are already 9 pilot
estates comprise of Northern Industrial Estate, Bang Pu,
Laem Chabang, Samuth Sakorn, Bang Chan, Eastern
Seaboard (Rayong), Amata Nakorn, Nong Kae and
Amata City).
- Phase 2 during 2015-2019, extension to all existing
industrial estates in the country. There will be a master
plan and implementation procedure to scale up these
estates to be eco-industrials.
Additionally IEAT has applied innovations on several
management processes, especially innovation on
environmental process and safety such as to open for
public to participate in the monitoring of environmental
management as a tripartite cooperation. These would
include disclosure of management information through
modern information technologies, in order to increase
the effectiveness in management, monitoring, as well
as two-way communication between the society and
industry. This will be performed under the operation
of Environmental Monitoring and Control Center (EMCC),
which is an innovation that will bring transparency and
build trust for all sectors. Furthermore IEAT is
developing Pollutant Release and Transfer Register
(PRTR) in collaboration with Pollution Control
Department, Department of Industrial Works and Japan
International Cooperation Agency (JICA). PRTR is a
database system which will illustrate the type and
quantity of pollutant released from the source to the
environment either to air, soil, water, including the
transferring of polluted water or waste to outside of
the factories for treatment or disposal. Information in
PRTR system will communicate risks to the public
which will promotes the public rights in information
access, as well as to encourage the industrial sector to
improve its environmental management in the factory
and to show social responsibility.
Dr.Verapong also mentioned that “IEAT is

สำหรั บ เป้ า หมายการพั ฒ นายกระดั บ นิ ค มอุ ต สาหกรรมที่ เ ปิ ด
ดำเนินงานแล้ว สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ครบทุกแห่ง
ทั่วประเทศ กนอ. ได้วางแผนการดำเนินงานไว้ดังนี้
- ระยะที่ 1 ปี 2553-2557 นำร่องปีละ 3 นิคมฯ โดยจัดทำ
ข้ อ กำหนดคุ ณ ลั ก ษณะมาตรฐาน และแผนแม่ บ ทการพั ฒ นา
เมื อ งอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศในพื้ น ที่ นิ ค มฯ นำร่ อ ง 15 แห่ ง
(ปัจจุบันมีนิคมฯนำร่องตั้งแต่ปี 2553 ถึง ปี 2555 จำนวน 9
นิ ค มฯ ได้ แ ก่ นิ ค มฯภาคเหนื อ นิ ค มฯบางปู นิ ค มฯแหลมฉบั ง
นิคมฯสมุทรสาคร นิคมฯบางชัน นิคมฯอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)
นิคมฯอมตะนคร นิคมฯหนองแค และนิคมฯอมตะซิตี้)
- ระยะที่ 2 ปี 2558-2562 ขยายต่อยอดพื้นที่ในการพัฒนา
นิคมฯ ที่เปิดดำเนินงานแล้วทั้งหมด ทั่วประเทศ จะต้องมีแผน
แม่บทการพัฒนายกระดับเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และ
ดำเนินการตามแผนฯ
นอกจากนี้ กนอ. ได้มีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในกระบวนการ
บริหารจัดการ ในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะนวัตกรรมทางด้าน
กระบวนการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เช่น การเปิดโอกาส
ให้สาธารณชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบไตรภาคี รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูล
การบริหารจัดการต่างๆ ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแล เฝ้าระวัง และการติดต่อ
สื่อสารทั้งสองทาง คือ ภาคชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ภายใต้
การดำเนินงานของศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย เป็นนวัตกรรมทำให้เกิดความโปร่งใส และเป็น

Dr.Verapong Chaiperm
ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม
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Eco Design for
Common Utility & Infrastructure
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อาคารของโรงงานในนิคม
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(Economic Stability)
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เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
Eco Industrial Estate & Networks

ECO Efﬁciency

การบริหารจัดดการ
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การบริหาร
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การรณรงคสงเสริม
Promotion of
new technology/ ใหโรงงานประยุกตใชนวัตกรรม
(เครื่องมือการจัดการ/
system/innovation
to the Industry เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม/
การผลิต)
การเปดเผยขอมูลขาวสาร
Public disclosure/
Sustainable Report.
และการvจัดทำรายงาน

เปาหมายสูงสุด:
อุตสาหกรรม
อยูรวมกับชุมชน
ดวยความผาสุก
และยั่งยืน

Ultimate Goal:
Industry is a part of
Community and living
together with happiness
and sustainability.

คม (S
ocial
A

Promotion of Mang.
system (ISO Series) , สงเสริมใหโรงงานเขาสูระบบ
including risk
บริหารจัดการระดับสากล
management and
และระดับประเทศ
BCM.Plan

Economic growth of community
( Good job makes better living of life)

คุณภาพชีวิตและสังคมของพนักงาน

Quality of life of employee (Happy Workplace)

คุณภาพชี
าพชีวติ และสังคมของชุชุมชน

ty off life of the people su
urrounding
Quality
surrounding
py Co
ommunity)
(Happy
Community)

5 มิติ 22 ดาน
5 Aspects 22 Areas
มิติสิ่งแวดลอม (Environmental Aspect)

Process & Product
ระบ
ระบบการผลิ
ตและผลิตภัณฑ
ทีเ่ ปนมิตร
ตอสิง่ แวดลอม
Production
Process &
Product

Pollution Control

การควบคุมมลภาวะทางน้ำ Water pollution
การควบคุมมลภาวะทางอากาศ Air pollution
การกำจัดกากของเสีย Waste management
การจัดการและตอบสนองตอขอรองเรียน
ดานมลภาวะทางเสียงกลิน่ ฝุน ควัน
เหตุเดือดรอนรำคาญ
Responding to the complaints

emphasizing on 2 parts, 1) the development of clear
vision and 2) it is under the development of a master
plan which will be a guiding strategy for the
organization in the next 5 years. This is called 3G
strategy; meaning Growth as the organization is growing
nationally and within Asia, Green as the productions
and services have to be environmentally friendly, on
both as eco-industrial and CSR that takes into account
the environment and safety and Great for its services
and technologies, in which IEAT is targeting 2 types of
innovation, first is the product innovation, from now on
new industrial estates need to follow eco-industrial
principles and second is to develop process innovation
either on using the technology, to monitor, evaluate, as
well as on safety, on monitoring system that follows
good governance or other procedures such as factory
examination or white flag-green star etc.”
From the commitment to work towards better
creativity together with organizational development,
resulted in IEAT has received the excellent state
enterprise award on outstanding report and public
disclosure from the State Enterprise Policy Office,
Ministry of Finance, for two years in 2010 and 2011, as
well as other important awards which encourage IEAT
to become even more committed to continue its
operation to achieve the goal and its desired vision.
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Economic growth of local area

มิติสัง

การยกระดับ
การกำกับดูแลโรงงาน

(Mana
จดั การ
บริหาร
มิติการ

Enhancing of
Factory Audit

)

ระบบสาธารณูปโภค
Energy Efﬁciency &
Environmental Friendly Building/Green Building และสาธารณูปการ
Management by การบริหารจัดการพืน้ ที่
cooperation &
อยางมีสว นรวม
Participation

Provincial and Country
Economic growth from
industrial sectors

เศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรม

พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

spect

Landscape/Land use/
Green Area/Zoning

Safty & Health

การจัดการดานความปลอดภัย
และสุขภาพ

Safety & Health

Industrial Symbiosis

การบริหารจัดการแบบพึง่ พาและเกือ้ กู ล
ซึง่ กันและกันของภาคอุตสาหกรรม
Industrial Symbiosis Networks

ที่เชื่อมั่นของทุกภาคส่วน นอกจากนี้ กนอ. กำลังอยู่ระหว่าง การ
พั ฒ นาระบบการจั ด ทำทำเนี ย บการปลดปล่ อ ยและเคลื่ อ นย้ า ย
มลพิษ ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ
องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น เรียกว่า ระบบ
PRTR คือ ฐานข้อมูลที่แสดงถึงชนิดและปริมาณของมลพิษ ที่มี
การปลดปล่อยจากแหล่งกำเนิดต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านอากาศ ดิน
น้ำ รวมถึงข้อมูลปริมาณการเคลื่อนย้ายน้ำเสียหรือของเสียออก
นอกสถานประกอบการ เพื่อบำบัดหรือกำจัดโดยข้อมูลในระบบ
PRTR ทั้งนี้ใช้การสื่อสารข้อมูลความเสี่ยงทางสื่อต่างๆ ให้แก่ภาค
ประชาชน เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ แ ห่ ง การรั บ รู้ ข้ อ มู ล ของ
ประชาชน และเป็นการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมเพื่อช่วยยกระดับ
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน และการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ดร.วีรพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “สิ่งที่ กนอ. ดำเนินการอยู่ในขณะ
นี้มี 2 ส่วน คือ 1.) การกำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และ 2.) อยู่
ระหว่างการจัดทำแผนแม่บทสำหรับกำหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์
องค์กรสำหรับ 5 ปี ข้างหน้า เรียกว่า ยุทธศาสตร์ 3G คือ Growth
การเติบโตขององค์กรทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคเอเชีย
Green การทำผลิตภัณฑ์และบริการต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ด้ า นเมื อ งอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศ และด้ า น CSR ทั้ ง ในเรื่ อ ง
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และ Great ในด้านการบริการและ
เทคโนโลยี โดยมีเป้าหมายการสร้างนวัตกรรม 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1
การสร้างนวัตกรรมเชิงผลิตภัณฑ์ และการสร้างนวัตกรรมในเชิง
กระบวนการ ในวั น นี้ นิ ค มอุ ต สาหกรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม่ ต้ อ งใช้
หลักการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเท่านั้น ส่วนที่ 2 นวัตกรรมในเชิง
กระบวนการ ทั้งในด้านการนำเทคโนโลยี การเฝ้าระวัง ตรวจ

For the collaboration with Thailand Environment
Institute and as a member of TBCSD, Dr.Verapong
explained “IEAT recognized the paramount of
networking and sharing of information and knowledge
in order to increase operational effectiveness. The
partnership will also leads to implementing
collaborative projects/activities with environmental
awareness, especially to manage GHGs emission from
industrial sector in order to reduce global warming
which is part of social responsibility. In addition IEAT
has developed a policy to support Low Carbon
Industrial Estate Development to encourage the
industrial enterprises and industrial estate developers
to use eco-energy efficiency. In 2012, IEAT held a
seminar workshop for industrial enterprises on “Energy
Efficiency Technique” and established “Eco-Tool
Application Project”, to promote the enterprise to
apply energy efficiency in their workplace and this
project has been continued to 2013. The main purpose
is to increase awareness among industrial enterprises to
operate toward reduction of greenhouse gas emission,
decrease and make sufficient use of resources. The
highlighted projects above are extended by IEAT to
more than 4,000 factories, in order to raise awareness
and to cooperate toward the common goal.
In the future, IEAT is aiming to prepare its
organization for Asean Economic Community (AEC) in
2015. It will continue to operate under a vision which is
following the sustainable and balanced development
principle that is the heart of IEAT’s industrial estate
development.

ติดตาม ประเมินผล และด้านความปลอดภัย การสร้างระบบการ
ตรวจประเมินตามหลักธรรมาภิบาล การตรวจโรงงาน ธงขาว
ดาวเขียว เป็นต้น”
จากความตั้ ง ใจจริ ง ในการทำงานเพื่ อ สร้ า งสรรค์ สิ่ ง ที่ ดี ก ว่ า
ควบคู่กับการพัฒนาเติบโตขององค์กร ส่งผลให้ กนอ. ได้รับรางวัล
รัฐวิสาหกิจดีเด่น ประเภทรางวัลการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น จาก
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวง/
การคลัง 2 ปีซอ้ น คือ ปี 2553 และ 2554 และรางวัลประเภทต่างๆ
ที่น่าภูมิใจอีกหลายรางวัล ซึ่งมีส่วนสนับสนุนให้ กนอ. มีความ
มุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่
วางไว้อย่างต่อเนื่อง
สำหรับความร่วมมือกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และการ
เข้ า ร่ ว มเป็ น สมาชิ ก องค์ ก รธุ ร กิ จ เพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
(TBCSD) ดร.วีรพงศ์ อธิบายให้ฟังว่า “เนื่องจาก กนอ. เล็งเห็นถึง
ความสำคัญในการสร้างภาคีเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร และองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
และมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน โดยให้ความ
สำคัญต่อการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรมเพื่อช่วยลดภาวะโลก
ร้ อ น อั น เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ซึ่ ง มี ก าร
กำหนดนโยบาย ในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่มีการปลดปล่อย
คาร์บอนต่ำ เพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและผู้พัฒนานิคม
อุตสาหกรรมใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเชิงนิเวศ โดยในปี
2555 ที่ ผ่ า นมาได้ จั ด โครงการสั ม มนา/เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารให้ แ ก่
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ในเรื่อง “เทคนิคการจัดการพลังงาน
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ” และ “โครงการส่ ง เสริ ม ประยุ ก ต์ ใช้
เครื่องมือเชิงเศรษฐนิเวศ” เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการประหยัดพลังงานในสถานประกอบการให้เห็น
ผลอย่างเป็นรูปธรรม และในปี 2556 ก็ยังคงดำเนินการส่งเสริมให้
ภาคอุตสาหกรรมประยุกต์ใช้เครื่องมือเชิงเศรษฐนิเวศด้านพลังงาน
อย่างต่อเนื่อง” ทั้งนี้ก็เพื่อรณรงค์ให้ผู้ประกอบการได้ตระหนักและ
มีจิตสำนึกมุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดและเลือกใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โครงการที่กล่าวข้างต้น เป็นโครงการนำร่อง
ที่ กนอ. จะขยายผล ไปทุกโรงงานอุตสาหกรรมกว่า 4,000 แห่ง
เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้และความร่วมมือไปสู่จุดมุ่งหมายที่วาง
ไว้ร่วมกัน
สำหรับอนาคตข้างหน้า กนอ. มุ่งที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้มี
ความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี
2558 ภายใต้ วิ สั ย ทั ศ น์ ข อง กนอ. บนหลั ก การพั ฒ นาอย่ า งมี
ดุลยภาพและยั่งยืน ซึ่งเป็นหัวใจแห่งการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
ของ กนอ. อย่างแท้จริง
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Alternative Energy Certification
การรับรองการใช้หรือผลิตพลังงานทดแทน

T

		 he world is approaching a major energy
		 shortage. Due to the growth of businesses and
industries, demand in different industries for various
types of energy sources is increasing. Due to this,
several countries have been interested in developing
policies and protocols to support the use of alternative
energy, together with long term research and
development. Policies and incentives have also been
devised to encourage the use of alternative energy
sources; such as Feed-in Tariffs that are being
implemented in various countries such as Denmark,
Germany and Brazil, and the Green Power Market which
is rapidly expanding in some countries. The Green
Power Market promotes the use of electricity generated
from alternative energy plants and supplies the energy
to users that have serious concerns for environmental
issues. The users prefer eco-friendly forms of electricity,
despite it being of higher price. There has been some
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ส

		 ภาวะการขาดแคลนพลังงานของโลกในอนาคตอาจไม่ใช่
		 เรื่องไกลตัวเราอีกต่อไป หากยังคงมีการใช้พลังงานอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งในภาคอุ ต สาหกรรมประเภทต่ า งๆ ประกอบกั บ ความ
ต้ อ งการใช้ พ ลั ง งานในรู ป แบบต่ า งๆ ที่ ม ากขึ้ น ตามทิ ศ ทางการ
พัฒนาและเจริญเติบโตทางภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของแต่ละ
ประเทศ ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าหลายประเทศหันมาให้ความสำคัญกับ
การกำหนดนโยบายและมาตรการในการส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทางเลือก พร้อมกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
เช่น มาตรการกำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าที่จูงใจผู้ผลิต (Feed-in
Tariff) มีการดำเนินการในประเทศต่างๆ เช่น เดนมาร์ก เยอรมัน
และบราซิ ล และโครงการตลาดไฟฟ้ า สี เขี ย ว (Green Power
Market) ที่ ก ำลั ง ขยายตั ว อย่ า งรวดเร็ ว ในหลายประเทศ โดย
สนับสนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความห่วงใยสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงให้มี
ส่วนร่วมในการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนผ่านการเลือกซื้อไฟฟ้า
ที่ ผ ลิ ต จากพลั ง งานหมุ น เวี ย นแต่ จ่ า ยค่ า ไฟฟ้ า ที่ สู ง ขึ้ น อี ก เพี ย ง
เล็ ก น้ อ ย อี ก ทั้ ง แผนพั ฒ นาต่ า งๆ ในประเทศอาเซี ย น เช่ น
ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ มี แ ผนเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการใช้ พ ลั ง งานทดแทนและ
พยายามรักษาสถานะประเทศที่ผลิตพลังงานจากพลังงานความ
ร้ อ นใต้ พิ ภ พมากที่ สุ ด ในโลกและพลั ง งานลมมากที่ สุ ด ในเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ มาเลเซียให้ความสำคัญกับการพัฒนาการใช้
น้ำมันปาล์มเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) โดยมีเป้าหมายที่
จะส่ ง ออกน้ ำ มั น ดี เซลผสมน้ ำ มั น ปาล์ ม กลั่ น บริ สุ ท ธิ์ แ ละเป็ น

progress within ASEAN countries as well, the Philippines
has planned to increase its capacity to use alternative
energy and to maintain its status as the world’s largest
producer of geothermal energy and the largest
producer of wind energy in South East Asia. Malaysia
has focused on biofuel production from palm oil, with
the goal to export diesel with refined palm oil. Malaysia
also plans to be a leader in palm oil production.
The growing trend in production and consumption
of eco-friendly products and services has led
developed countries in Europe, U.S.A and Japan to
initiate environmental labels and trade agreements to
reduce impacts on the environment and natural
resources. One of the labels initiated are for alternative
energy use, such as the label for wind energy
introduced by WINDMADE in Australia, which informs
consumers on the use of wind energy or other
alternative energy sources in the production of goods
and services, the Grüner Strom Label in Germany that
promotes 100 and 50% of energy use from renewable
energy sources in the production of goods and services
and the Cradle to Cradle Certification in the United
States that certifies business owners/manufacturers
based on the materials/raw materials used in product
design (eco-friendly materials) and energy resource
savings/alternative energy usage during all stages of
product life cycles (information from the Department of
International Trade Promotion).
Therefore, in order to promote the use of
alternative energy as the country’s major energy source,
following the government’s policy on energy, the
Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT), the
TBCSD and the Thailand Environment Institute (TEI)
launched a project that introduced a new
environmental label called the Alternative Energy
Certification. This label honored businesses and
organizations (following certification) that generated
and used alternative or clean sources of energy. The
project aims to encourage businesses and organizations
to increase the use of alternative energy for their
business operations.

ประเทศผู้นำในเรื่องน้ำมันปาล์ม
นอกจากนี้ กระแสตื่ น ตั ว ด้ า นการผลิ ต และการบริ โ ภค
ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ประเทศ
พั ฒ นาแล้ ว ทั้ ง สหภาพยุ โรป อเมริ ก า และญี่ ปุ่ น ออกกฎ
ระเบียบการติดฉลากสิ่งแวดล้อม และข้อกำหนดทางการค้าต่างๆ
เพื่อช่วยลดผลกระทบทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
รวมถึ ง การให้ ก ารรั บ รองการใช้ พ ลั ง งานทดแทน เช่ น ฉลาก
พลังงานลมขององค์กร WindMade ประเทศออสเตรเลีย แสดงให้
ผู้บริโภคทราบถึงการใช้พลังงานลมหรือพลังงานทดแทนอื่นๆ ใน
การผลิ ต สิ น ค้ า /บริ ก าร Grüner Strom Label ของประเทศ
เยอรมันส่งเสริมการผลิตพลังงานจากพลังงานหมุนเวียน 100%
และ 50% และการรับรองผู้ประกอบการ/ผู้ผลิตในด้านการใช้วัสดุ
/วั ต ถุ ดิ บ ในการออกแบบสิ น ค้ า รวมไปถึ ง การประหยั ด พลั ง งาน
ทรั พ ยากร และการใช้ พ ลั ง งานทดแทน (Cradle to cradle
certification) ของประเทศสหรัฐอเมริกา (ข้อมูลจากกรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ)
ดังนั้นเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนให้เป็นพลังงานหลัก
ของประเทศ ตามนโยบายการใช้พลังงานภาครัฐ การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
สถาบั น สิ่ ง แวดล้ อ มไทย จึ ง จั ด ทำโครงการรั บ รองการผลิ ต /ใช้
พลั ง งานทดแทนขึ้ น เพื่ อ ยกย่ อ งและส่ ง เสริ ม องค์ ก รที่ ผ ลิ ต /ใช้
พลั ง งานทดแทนหรื อ พลั ง งานทางเลื อ กที่ ส ะอาดผ่ า นการออก
เอกสารรับรองและการมอบโลโก้ ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงาน
ต่างๆ เล็งเห็นความสำคัญของการใช้พลังงานทดแทนให้มากขึ้น

ฉลากพลังงานลม (Label for wind energy)

Cradle to Cradle Certification

Grüner Strom Label
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What is the certification for the generation/ การรับรองการผลิต/ใช้พลังงานทดแทน คืออะไร
use of alternative energy?

It is a certification that awards government
enterprises, corporations, community enterprises,
households and other organizations that have shown
their capacity in energy management through the use
or generation of alternative energy (non-fossil fuel
based) sources.

คื อ การให้ ก ารรั บ รองแก่ ห น่ ว ยงานราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
นิติบุคคล วิสาหกิจชุมชน บ้านเรือน และอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นว่า
หน่วยงานนั้นมีศักยภาพในการจัดการด้านพลังงานผ่านการใช้หรือ
ผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล
วัตถุประสงค์
• เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การใช้ ห รื อ ผลิ ต พลั ง งานทดแทนใน
ประเทศไทยมากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาพลังงาน
ทดแทน เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมด้ า นพลั ง งานทดแทนที่ มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
• เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกในการร่วมลดปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดภาวะโลกร้อน

Objective of the Certification
• To promote the increased use or generation of
alternative energy in Thailand, including support for
research and development in alternative energy, as
well as technology and innovation in the area of
alternative energy.
• To contribute towards creating a world society that
mitigates the problems of climate change and global เกณฑ์การรับรอง
warming.
• การรับรองการใช้หรือผลิตพลังงานทดแทน จะให้การรับรอง
Certification Criteria
กับทุกๆ หน่วยงานที่ใช้หรือผลิตพลังงานทดแทน โดยแบ่งตาม
• The certification is given to any organization that ระดับสีของฉลาก ดังนี้
uses or generates alternative energy. The labels are
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กลุ่มเป้าหมาย Target Groups

สีของฉลาก Color of Label

Group 1 Generate for own use
กลุ่มที่ 1 ผลิตพลังงานเพื่อใช้

Gold
สีทอง

Group 2 Generate for selling
กลุ่มที่ 2 ผลิตพลังงานเพื่อขาย

Green
สีเขียว

classified in different colors as following;
Types of alternative energy that are eligible for the
certification scheme comprise of solar energy, hydro
power, wind power, biofuels, biogas, waste, geothermal,
waste heat and other kinds of environmentally friendly
alternative energy that will be developed in the future.
Alternative energy that will be certified must also cover
all criteria defined and set by the Ministry of Energy. All
types of alternative energy sources except
non-renewable energy sources such as fossil fuel based
and natural gas are eligible for certification.

รู ป แบบของพลั ง งานทดแทนที่ ส ามารถเข้ า ร่ ว มการรั บ รอง
ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ น้ำ ลม ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ของเสีย
ความร้อนใต้พภิ พ ความร้อนเหลือทิง้ และพลังงานทดแทนกลุม่ อืน่ ๆ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศที่จะมีการพัฒนาขึ้น
ในอนาคต โดยรูปแบบของพลังงานทดแทนที่จะให้การรับรองจะ
รวมพลั ง งานทดแทนทั้ ง หมดตามคำจำกั ด ความของกระทรวง
พลังงาน ยกเว้น กลุ่มพลังงานทดแทนที่เป็นพลังงานสิ้นเปลือง
ตามกระทรวงพลั ง งานทั้ ง หมด เช่ น พลั ง งานเชื้ อ เพลิ ง ฟอสซิ ล
ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น

ค่าธรรมเนียมและอายุการรับรอง
• อายุใบรับรอง: 3 ปีหลังจากวันที่ขึ้นทะเบียนการรับรอง โดย
Fee and certification term
จะมีการติดตามและตรวจสอบทุกปี
• Certification term: 3 years after the date of
• ค่าธรรมเนียม: 60,000 บาท/เทคโนโลยีพลังงานทดแทน/
certification with annual monitoring and verification.
โรงงาน
• Fee: 60,000 Baht/alternative energy technology/
factory
บริษัทที่ได้รับการรับรองการผลิต/ใช้พลังงานทดแทน
• บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) – นำพลังงานไฮโดรเจนมาใช้
Recent companies that have been certified ทดแทนก๊าซธรรมชาติ
for generating/using alternative energy
• บริษัท ชัยภูมิพืชผล จำกัด – ผลิตพลังงานความร้อนจาก
• Viny Thai Public Company Limited – generates ก๊าซชีวภาพทดแทนการใช้น้ำมันเตา
energy from Hydrogen to use in the factory, instead of
• บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) ได้รับการรับรองการใช้
natural gas.
หรือผลิตพลังงานทดแทน ประเภท ฉลากสีทอง สําหรับการนํา
• Chaiyaphum Plant Products Company Limited – ความร้อนทิ้งมาผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์
generates heat from biogas, instead of fuel oil.
• TPI Polene Public Company Limited – generates สนใจติดต่อ
electricity from waste heat recovery to use in cement สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท)
production.
16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท
Contact:
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
Thailand Environment Institute (TEI)
โทรศัพท์: 02-503-3333 ต่อ 524, 516, 512
16/151 Muang Thong Thani, Bond Street Road
โทรสาร: 02-504-4826-8
Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel: 02-503-3333 ext. 524, 516, 512
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CBG a Challenge

of Alternative Energy
in Transportation Sector

CBG ความท้าทายของ
พลังงานทางเลือกใหม่ในภาคขนส่ง

A

		 s energy demand is increasing, the need to
		 search for new sources of alternative energy to
serve all sector is vital, especially industry, housing as
well as the transportation sector are among the most
energy consumption. Furthermore, no one can deny
that car on the road is increasing daily and the
transportation by truck is necessary to transfer goods to
every province.
Biogas is alternative energy in which we normally
see using in some industries such as in the food factory,
oil palm factory and livestock farm. These factories
have its waste water and other wastes which are good
materials to produce biogas. Additionally, biogas can
substitute fossil fuel to generate heat or electricity
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ด้

		 วยความต้องการพลังงานที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน ทำให้
		 การค้ น หาแหล่ ง พลั ง งานทางเลื อ กชนิ ด ใหม่ เ พื่ อ ตอบ
สนองต่อความต้องการให้กับทุกๆ ภาคส่วนนั้น เป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่า
จะเป็นภาคอุตสาหกรรม ภาคครัวเรือน และภาคอุตสาหกรรม
ขนส่ง ซึ่งนับว่าเป็นส่วนที่ใช้พลังงานมากที่สุด ทั้งนี้ ไม่มีใครปฏิเสธ
ได้ว่า จำนวนรถยนต์ส่วนบุคคลบนท้องถนนในปัจจุบันมีมากขึ้น
ทุ ก วั น และการขนส่ ง ด้ ว ยรถบรรทุ ก ยั ง มี ค วามจำเป็ น ในการ
กระจายสินค้าไปสู่ทุกจังหวัดอีกด้วย
ก๊าซชีวภาพ ถือเป็นพลังงานทางเลือกประเภทหนึ่งที่แต่เดิมเรา
เห็นอุตสาหกรรมต่างๆ นำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น ในโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร โรงงานน้ำมันปาล์ม และฟาร์มปศุสัตว์ เพราะ
โรงงานเหล่านี้มีน้ำเสียและของเสียซึ่งถือเป็นวัตถุดิบชั้นดีในการ
หมักให้เกิดก๊าซชีวภาพได้ ก๊าซชีวภาพนี้สามารถนำมาใช้ทดแทน
เชื้อเพลิงฟอสซิลในการทำความร้อนหรือผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งช่วย

which would reduce cost in these processes. Nowadays,
biogas has additional demand as it has been used for
vehicle, therefore it is currently become very important
alternative energy for Thailand.
Compressed Bio-methane Gas or CBG is produced
from biogas which primarily contains methane, taking
through purify process by taking out the moist,
hydrogensulfide, Volatile Organic Compounds (VOCs),
carbon dioxide and other substances, in order to leave
with required ingredients then compressed the
remaining for future use. CBG has the same quality as
NGV/CNG or natural gas for vehicle.
Currently, several private companies are interested
in investing in CBG production from biogas. For
instance the Universal Adsorbents & Chemicals Public
Company Limited (UAC) under support of Department
of Alternative Energy Development and Efficiency
(DEDE) together with Energy Research Center at (Mae
Jo University) developed a project on “Biogas
Production from Pig Farm for Transportation”, to install
CBG production system at Mae Tang district, Chiang Mai
province with the total investment of 110 million baht.
The project rents a land near pig farm, belonging to
Mongkol and Son Farm Co.,Ltd. to use pig manure as
raw material. The pipe was installed to transfer biogas
from the farm to produce CBG. This is able to produce
6 tons of CBG a day, which is enough to fill 500 cars
per day or 40 trucks per day. The production factory is
fully set up and is being tested CBG production since
mid July 2012 and expected to sell to PTT for 3 tons a
day in the first phase. Pig manure left out from the
production equals to 1,700 tons per year can be used
as organic fertilizer.
In addition to this, the Nakhonping Energy Research
and Development Institute, Chiang Mai University has
also succeeded in producing CBG from purifying biogas
from livestock farm. The institution established a
learning center for CBG production from dairy cattle
farm at Chiang Mai Fresh Milk Farm Co.,Ltd. in Ban
Hong district, Lampoon province. The project is
continued to develop through the supports from
Energy Policy and Planning Office, Ministry of Energy by
building a mobile unit for CBG production system to
test with a 2,400 cc benzyl pickup truck which had
shown a positive result. Therefore the project launched
a test to fill free CBG gas for car and pickup truck that
currently using NGV/CNG to build up confidence for

ลดต้นทุนไปได้มาก แต่ก๊าซชีวภาพได้มีบทบาทใหม่เพิ่มขึ้นเมื่อถูก
นำมาใช้ เ ป็ น เชื้ อ เพลิ ง ในการขนส่ ง จึ ง ถื อ ได้ ว่ า ก๊ า ซชี ว ภาพเป็ น
พลังงานทางเลือกใหม่ที่มาแรงสำหรับประเทศไทยในปัจจุบัน
ก๊าซชีวภาพอัดความดันสูง หรือ CBG ผลิตจากก๊าซชีวภาพที่มี
องค์ประกอบส่วนใหญ่คือก๊าซมีเทน นำมาผ่านกระบวนการทำให้
บริ สุ ท ธิ์ ด้ ว ยการกำจั ด ความชื้ น ไฮโดรเจนซั ล ไฟด์ สารอิ น ทรี ย์
ระเหยง่ า ย ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ และสิ่ ง แปลกปลอมอื่ น ๆ
เพื่อให้มีคุณสมบัติตามต้องการ ก่อนเพิ่มความดันเพื่อบรรจุลงใน
ถังเก็บพร้อมจ่าย โดย CBG จะมีคุณภาพเช่นเดียวกับ NGV/CNG
หรือก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
ปัจจุบันในประเทศไทยมีภาคเอกชนเห็นความสำคัญในการ
ลงทุนระบบผลิตก๊าซ CBG จากก๊าซชีวภาพอย่างจริงจัง โดยบริษัท
ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบนท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน)
(UAC) ภายใต้การสนับสนุนของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ ได้จัดทำโครงการ “พัฒนาก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรเพื่อการ
คมนาคม” เพื่ อ ติ ด ตั้ ง ระบบผลิ ต ก๊ า ซ CBG ที่ อ.แม่ แ ตง
จ.เชียงใหม่ มูลค่าการลงทุนรวม 110 ล้านบาท โดยเช่าที่บริเวณ
ฟาร์มสุกรของบริษัท มงคลแอนด์ซัน ฟาร์ม จำกัด โดยนำมูล
สุกรมาเป็นวัตถุดิบ มีการต่อเชื่อมท่อนำก๊าซชีวภาพมาจากฟาร์ม
สุกร เพื่อใช้ผลิตเป็นก๊าซ CBG โดยมีกำลังผลิตติดตั้ง 6 ตัน/วัน
เทียบเท่าการเติมรถยนต์ได้ 500 คัน/วัน เติมรถขนส่งขนาด
ใหญ่ได้ 40 คัน/วัน ปัจจุบันได้ก่อสร้างระบบเสร็จสิ้นเรียบร้อย
และได้ทดลองผลิตก๊าซ CBG แล้วเมื่อกลางเดือนกรกฎาคม
2555 และจะเริ่มจำหน่ายให้ ปตท.ในระยะแรก 3 ตัน/วัน โดย
กากของเสี ย จากการหมั ก มู ล สุ ก รประมาณ 1,700 ตั น ตอ ป
สามารถนําไปทําเปนปุยหมักได้
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพลั ง งานนครพิ ง ค์ มหาวิ ท ยาลั ย
เชียงใหม่ ก็ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการผลิต
ก๊ า ซ CBG จากการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพก๊ า ซชี ว ภาพในฟาร์ ม
ปศุสัตว์ และได้จัดสร้างศูนย์ต้นแบบผลิตก๊าซ CBG จากฟาร์ม
โคนม ณ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ฟาร์ม จำกัด อ.บ้านโฮ่ง
จ.ลำพู น และได้ พั ฒ นาโครงการอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยการ
สนับสนุนจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
กระทรวงพลังงาน ให้ดำเนินการจัดสร้างต้นแบบระบบผลิต
ก๊าซไบโอมีเทนอัดจากก๊าซชีวภาพแบบที่สามารถเคลื่อนที่ได้
(mobile unit) มีการทดสอบใช้งานกับรถกระบะเครื่องยนต์
เบนซินขนาด 2,400 ซีซี. แล้วสามารถทำงานได้ดี และได้จัด
ให้มีโครงการทดลองเติมก๊าซ CBG ฟรี สำหรับรถเก๋งหรือรถ
กระบะ NGV/CNG เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานจริง
ในอนาคต โดยรถยนต์ที่สามารถใช้ก๊าซ CBG ได้ คือ รถยนต์
เดิมที่ใช้ก๊าซ NGV เป็นเชื้อเพลิง โดยไม่ต้องมีการดัดแปลง
หรือใส่อุปกรณ์เพิ่มเติม
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Source
http://www.prcmu.cmu.ac.th/perin_detail.php?perin_id=457
(accessed on 7th June 2013)
ที่มา http://www.prcmu.cmu.ac.th/perin_detail.php?perin_id=457
(เข้าถึงเมื่อ 7 มิถุนายน 2556)

real use in the future. Vehicle that currently uses NGV
as fuel can use CBG without any modifications or
additional devices needed
Advantages of CBG are;
1) Combustion of CBG produces a lower amount of
particulates and hydrocarbons compare to diesel and
ben zone.
2) CBG is renewable, unlike natural gas and oil which
is exhaustible.
3) Reduce wastes from industrial sector such as from
food factory as well as agricultural sector and make
those wastes reusable. Good for the environment and
reducing greenhouse emission gases from fermented
wastes.
4) CBG can be produced from agricultural biomass
such as rice straw, sugarcane bagasse or crops like
cassava, which are easy to find and plentiful in every
region in Thailand, therefore the transportation cost is
minimal compared to other types of gases.
5) Improves the nation’s energy security by reducing
oil and LPG imports from abroad, which will ensure
long-term energy security for Thailand.
There will be more projects related to CBG
production in the future. This can create local jobs and
income for the community which following the
government’s policy to enhance economy.
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ข้อดีของก๊าซ CBG มีดังนี้
1) ก๊ า ซ CBG เมื่ อ เผาไหม้ แ ล้ ว ปลดปล่ อ ยฝุ่ น ละอองและ
ไฮโดรคาร์บอนน้อยกว่าน้ำมันดีเซลและเบนซิน
2) ก๊ า ซ CBG เป็ น แหล่ ง พลั ง งานที่ ท ดแทนขึ้ น ใหม่ ไ ด้
ซึ่งแตกต่างจากก๊าซธรรมชาติและน้ำมันซึ่งใช้แล้วหมดไป
3) ช่ ว ยลดปริ ม าณของเสี ย จากจากภาคอุ ต สาหกรรม เช่ น
โรงงานอาหาร และภาคการเกษตร ให้ ส ามารถนำกลั บ มาใช้
ประโยชน์ได้อีก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังช่วยลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากการหมักย่อยสลายของเสีย
4) สามารถใช้วัตถุดิบทางการเกษตร เช่น ฟางข้าว ชานอ้อย
หรือพืช เช่น มันสำปะหลัง มาเป็นแหล่งผลิตก๊าซชีวภาพได้ง่าย
โดยวัตถุดิบดังกล่าวมีจำนวนมากและกระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ
ของประเทศไทย ทำให้ไม่ต้องมีการขนส่งก๊าซเป็นระยะทางไกล
เหมือนก๊าซอื่นๆ
5) ช่วยเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ลดการนำเข้า
น้ำมันดิบและก๊าซแอลพีจีจากต่างประเทศ เสริมสร้างความมั่นคง
ด้านพลังงานให้แก่ประเทศไทยได้ในระยะยาว
โดยในอนาคต จะยังมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับ CBG ถูกพัฒนา
ต่อยอดขึ้นไปอีก เพื่อก่อให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่น สร้างรายได้
ให้แก่ชุมชน อันเป็นการสอดรับกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของ
รัฐบาล
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Disclose Information on
“Pollution Emission”
to Public…Is this Applicable?
การเปิดเผยข้อมูล
“การปลดปล่อยมลพิษ”
แก่สาธารณชน
...สามารถปฏิบัติได้จริงหรือไม่?
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		 very year, millions of people worldwide were
		 ill and died due to exposure to toxic through
polluted water and air. The risks in toxic exposure are
higher for the people living inside the industrial zones,
especially heavy industries which is the source of many
pollutants such as petrochemical industry, oil refinery
etc. This also due to the private and government in
some countries do not have effective protection
protocols, therefore people living in those areas are
undeniable at risks to polluted environment which can
cause health and safety problems. The rights to access
information related to their environment and health
from the government with cooperation by the private
sector would help to reduce risks from breathing toxic
air and using polluted water in their everyday lives.
However, accessing information for people in
developing countries is not as easy as in the developed
world. Even though the government has tried to show
its political intention such as Indonesia, but due to
lacking of human rights platform to support the
information access—the effort has failed. Furthermore
information access itself has some practical limitations,

ใ

		 นแต่ละปี ประชากรกว่าล้านคนทั่วโลกประสบปัญหาการ
		 เจ็บป่วยและล้มตาย อันมีผลจากการได้รับสารพิษผ่าน
มลภาวะทั้งทางน้ำและทางอากาศ ความเสี่ยงที่จะได้รับสารพิษนี้
เกิดขึ้นสูงกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมหนักที่เป็นแหล่งกำเนิดสำคัญของมลภาวะต่างๆ เช่น
อุ ต สาหกรรมปิ โ ตรเคมี โรงกลั่ น น้ ำ มั น เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจาก
ภาคเอกชนและภาครัฐของหลายๆ ประเทศยังไม่มมี าตรการป้องกัน
ที่มีประสิทธิภาพ จึงทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต้องประสบ
กับความเสีย่ งจากสิง่ แวดล้อมทีป่ นเปือ้ น อันส่งผลต่อสุขภาพอนามัย
และความปลอดภั ย อย่ า งหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ สิ ท ธิ ก ารเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล
ข่าวสารที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยการเปิดเผย
ข้อมูลของภาครัฐภายใต้ความร่วมมือจากภาคเอกชนจะช่วยลดอัตรา
ความเสี่ยงในการได้รับสารพิษจากอากาศที่พวกเขาได้สูดเข้าไป
และน้ำดืม่ ทีเ่ ขาใช้อปุ โภคบริโภคในชีวติ ประจำวันลงไปได้
อย่ า งไรก็ ต าม การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารของประชาชนใน
ประเทศกำลังพัฒนาไม่ได้ง่ายดังเช่นประเทศที่พัฒนาแล้ว แม้ว่า
รัฐบาลได้แสดงเจตนารมณ์ทางการเมือง ดังเช่นประเทศอินโดนีเซีย
แต่การไม่มีสิทธิมนุษยชนคอยสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร นอกจากนี้ การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารยังมีข้อจำกัดในทางปฏิบัติ ทั้งๆ ที่ภาครัฐเต็มใจที่จะเปิด
ข้อมูลทั้งหมดสู่สาธารณะ แต่เนื่องจากมีข้อมูลบางประเภทที่ไม่
สามารถเปิดเผยได้โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม เช่น
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even if the government fully support that all
information will be disclosed to the public, but in
practice there are certain information can not be
disclosed especially the information linked to third
party i.e. private sector which is not solely belongs to
the government.
In Thailand, the Official Information Act, B.E. 2540
(1997), an act which declared accessing information and
public rights to obtain information, indicated in article 9
(8) that there are 16 types of information related to
health and environment, have to be available for the
public to access. However the study on accessing
environmental information in relation to pollution
control in air and water (existing or something that
might affect drinking water quality), of the communities
living in the areas effected from industrial development
by Thailand Environment Institute (TEI) and World
Resources Institute (WRI) under a project entitled
“Strengthening the Right to Information for People and
the Environment (STRIPE)”, during 2011-2012, found
that to practice legal protocols especially something
that depends on the officials’ judgment in interpreting
article 9(8) was difficult. The study informed that the
officials were unable to contemplate what types of
information are disclosable to public and what are not.
This was due to unclear list, as well as unwillingness
from the officials to disclose the information when
asked because they are afraid of getting sued by the
18

บริษัทเอกชน ซึ่งไม่ได้เป็นข้อมูลของภาครัฐโดยตรง
สำหรั บ ประเทศไทย ได้ ร ะบุ ร ายการข้ อ มู ล ข่ า วสารด้ า น
สิ่ ง แวดล้ อ มและสุ ข ภาพที่ ต้ อ งจั ด ไว้ ใ ห้ ป ระชาชนเข้ า ตรวจดู ไ ด้
ทั้งหมด 16 ประเภท ไว้ในมาตรา 9(8) แห่งพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 พ.ร.บ.ที่มีการบัญญัติเกี่ยวกับการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวกับกระบวนการควบคุมมลพิษทางอากาศ และน้ำ (ที่มี หรือ
อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำดื่ม) ของชาวบ้านผู้อยู่อาศัยในพื้นที่
ซึ่ ง ได้ รั บ ผลกระทบจากการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม โดยสถาบั น
สิ่งแวดล้อมไทย (สสท.) ร่วมกับสถาบันทรัพยากรโลก ภายใต้
โครงการ “เสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนในการใช้สิทธิ
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิ่งแวดล้อม” ในระหว่างปี 2554-2555
พบว่ า การนำกฎหมายไปใช้ ใ นทางปฏิ บั ติ โดยเฉพาะการใช้
ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการตีความรายการที่ระบุไว้ในมาตรา
9(8) ส่งผลให้ไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าข้อมูลข่าวสารประเภทใดที่
ควรเปิดเผยหรือไม่ควรเปิดเผยต่อสาธารณะชน ทั้งนี้เนื่องจาก
รายการที่ระบุไว้ไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควร นอกจากนี้ สาเหตุที่
เจ้าหน้าที่ไม่เต็มใจที่จะเปิดเผยข้อมูลเมื่อมีการร้องขอ เนื่องจาก
กลัวว่าจะถูกภาคเอกชนฟ้องร้องต่อศาลในการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณะ จึ ง ทำให้ เจ้ า หน้ า ที่ ไ ม่ ส ามารถทำงานได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่
ปัญหาอื่นๆ เช่น หน่วยงานภาครัฐบางแห่งไม่ได้จัดเก็บข้อมูลใน
ระดับชุมชน นอกจากนี้ข้อมูลที่ทางราชการเปิดเผยนั้นประชาชน
สามารถประยุกต์ใช้งานได้ค่อนข้างจำกัดเพราะข้อมูลเชิงเทคนิค
นั้นยากต่อการทำความเข้าใจ โดยเฉพาะรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม แม้จะอยู่ในรูปแบบของบทสรุปผู้บริหารก็ตาม
กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ระหว่างจัดทำ
ทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ โดยเริ่มศึกษาจาก

private for disclosure of information to the public.
Therefore this becomes limitation for the officials.
Other problems are some government authorities did
not collect information at the community level,
additionally the information disclosed by the
government are difficult to apply due to the technical
data that are difficult to understand especially the
report of Environment Impact Assessment (EIA) even if
it is presented in a form of executive summary.
Recently the Ministry of Natural Resource and
Environment is producing the Pollution Release and
Transferred Registers (PRTR) which started the study in
Maptaphut area where is expecting to be Thailand’s air
quality monitoring center. The pollution information
receive from the factories should be linked with the
government’s law enforcement and able to inform the
risks for environment and public health.
China has a law on Environmental Quality Control
that requires the private sector to disclose 17 types of
information to the public, both by obeying the law or
by voluntary. As of January 1, 2013, 74 cities have
disclosed real time information at PM 2.5 with 560
million people entered to check information. In
addition, NGO network there also developed a program
on Pollution Information Transparency Index (PITI) by
using information from government to present in
simple charts which will be easy to understand and
monitor by the people. PITI is used in 113 cities within

พื้นที่มาบตาพุด ซึ่งคาดว่าจะใช้เป็นสถานีศูนย์กลางการตรวจสอบ
คุ ณ ภาพอากาศของประเทศไทย ข้ อ มู ล มลพิ ษ ที่ ไ ด้ รั บ จากทาง
โรงงานควรเชื่อมโยงกับการบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐ และควร
สื่อถึงความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมและการสาธารณสุขได้
ประเทศจี น มี ก ฎของกรมควบคุ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มให้
ภาคเอกชนเปิดเผยข้อมูลจำนวน 17 รายการแก่สาธารณชนทั้งใน
กรณีปฏิบัติตามกฎหมายและปฏิบัติด้วยความสมัครใจ เมื่อวันที่
1 มกราคม 2556 พบว่า 74 เมืองได้เปิดเผยข้อมูลในระบบตาม
เวลาจริง (Real time) ที่ PM 2.5 และมีผู้เข้าไปตรวจสอบข้อมูล
แล้วจำนวน 560 ล้านคน นอกจากนี้เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน
ยั ง ได้ พั ฒ นาโปรแกรมดั ช นี ค วามโปร่ ง ใสของการให้ ข้ อ มู ล การ
ปลดปล่อยมลพิษ โดยนำข้อมูลจากภาครัฐมาเสนอในรูปแบบแผน
ภูมิที่ประชาชนสามารถเข้าใจและติดตามตรวจสอบได้ ซึ่งใช้กับ
เมืองต่างๆ จำนวน 113 เมืองภายในเวลา 4 ปี และในปี 2551
เครือข่ายได้พัฒนาโปรแกรมพันธมิตรสีเขียว เพื่อให้ทุกฝ่ายได้มี
ส่วนสนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษผ่านห่วงโซ่การผลิตอย่างมี
ประสิทธิภาพ และยังได้ให้โอกาสแก่ประชาชนและองค์กรพัฒนา
เอกชนอื่ น ๆ ได้ ร่ ว มการตรวจสอบข้ อ มู ล และที่ บ ริ เวณโรงงาน
ดั ง นั้ น โปรแกรมพั น ธมิ ต รสี เขี ย วนี้ จึ ง สามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง โดย
เฉพาะกับบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ เช่น บริษัทซีเมนส์ได้พัฒนา
โปรแกรมเพื่อเปรียบเทียบมลพิษซึ่งสามารถที่จะแจ้งให้บริษัทวัสดุ
ภัณฑ์ได้ทราบว่าปล่อยมลพิษเกินมาตรฐานหรือไม่ ทางเจ้าหน้าที่
บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เป็น ผู้ลงนามจดหมายถึงบริษัทวัสดุ
ภัณฑ์ดังกล่าวด้วยตนเอง และบริษัทพานาโซนิคของญี่ ปุ น เป็ น
บริษัทแรกที่ยินดีในการเปิดเผยรายชื่อบริษัทที่อยู่ในห่วงโซ่การ
ผลิตและผลักดันให้บริษัทเหล่านั้นเปิดเผยข้อมูลการปลดปล่อย
มลพิษแก่สาธารณชน (Wang, 2013)
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4 years, and in 2008 the
network developed a program
called Green Choice Alliance
(GCA) to allow every sector to
effectively support pollution
management through supply
chain, as well as to allow
people and other NGOs to
participate in the information
monitoring and around the
factory. The Green Choice
Alliance is practical especially
with big foreign companies. One
example such as Siemens has
developed a program to
compare pollution which can
report directly to the supplier
companies if they produce
higher pollutions. The executive
personnel of the company will
sign in a letter to send to the
supplier companies. Another example is Panasonic of
Japan which was the first company to release the
company names under its supply chain and promotes
those companies to disclose their pollution emission to
the public (Wang, 2013).
We might conclude that having a law to protect the
public rights in accessing information on pollution
emission is a vital stage to protect and reducing risks for
the people from toxic exposure. However in practice,
supporting factors from the providers as well as
receivers are also needed such as systematic and
reliable database system, presenting information in an
easy way for people to understand and able to
monitor, not too technical information or take much
cost or time involved. In addition, there should be
cooperation and support from the government and
private sector to disclose and monitor the information,
the awareness of people to know their rights to access
information, and every sector should play the roles in
providing applicable information on pollution emission.

จึงอาจกล่าวได้ว่า การมีกฎหมายรองรับสิทธิของสาธารณชน
ในการเข้าถึงข้อมูลการปลดปล่อยมลพิษจึงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่
สำคัญในการป้องกันและลดความเสี่ยงในการได้รับสารพิษของ
ประชาชน แต่ในทางปฏิบัติยังจำเป็นต้องมีปัจจัยสนับสนุนทั้งจาก
ฝ่ายผู้ให้ข้อมูลและฝ่ายผู้รับข้อมูล เช่น ระบบฐานข้อมูลที่เป็น
ระบบและเชื่อถือได้ การนำเสนอข้อมูลที่ประชาชนสามารถเข้าใจ
และตรวจสอบได้ ไม่เป็นข้อมูลเชิงเทคนิคที่ยากเกินทำความเข้าใจ
และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเวลามากจนเกินไป อีกทั้งมีความ
ร่วมมือและการสนับสนุนของภาครัฐและเอกชนในการเปิดเผย
ข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูล และความตระหนักในการใช้สิทธิ
เพื่อเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน โดยทุกภาคส่วนควรมี
บทบาทในการให้ข้อมูลการปลดปล่อยมลพิษที่สามารถปฏิบัติได้
จริงต่อไป

Reference:
Wang, Jing Jing, 2013: Transparency and Green Choice, Presentation in the STRIPE Regional Meeting, 29 April – 1 May 2013, Jakarta.
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Member Activities
เรื่องโดย : พิชชพงศ์ โภคาพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
Story by: Phitchapong Phokapun, PTT Public Company Limited

Activity “TBCSD Trip: Visiting Ban Sam Kha,
Mae Tha Community under Conserving Forest,
Strengthening People - 84 Tambon Towards
Sufficiency Economy Project,
and Visiting Phang Geothermal Power Plant”

“TBCSD Trip: เยือนบ้านสามขา ชุมชนแม่ทา
โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตำบล วิถีพอเพียง
และชมโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพฝาง”
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A

ต

		 ccording to TBCSD Trip: Visiting Ban Sam Kha;
		 Conserving Forest, Strengthening People – 84
Tambon Towards Sufficiency Economy Project at Mae
Tha community; Phang Geothermal Power Plant and
conducting CSR activity, organized during 14-17 March
2013, the trip’s objectives were to learn practical
experiences on conservation and restoration of
watershed/reforestation activities, to discuss with
communities, to explore the area management and
cooperation at the sites, as well as to organize
corporate social responsibility activity. Corporate
members involved were PTT, Bangchak, SCG,
Ratchaburi Electricity Generating Holding PCL, EGAT,
Viriyah Insurance, Krung Thai Bank, Matichon, Siam City
Cement, Mitr Phol Sugar Group, etc. with the total was
around 30 participants. The trip was full of interesting
things such as meeting with communities and lively
sharing of works between different businesses of TBCSD
members and the communities.

		 ามที่ สำนักเลขานุการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่าง
		 ยั่ ง ยื น กำหนดจั ด กิ จ กรรม TBCSD Trip: เยื อ นบ้ า น
สามขา และโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตำบล วิถีพอเพียง
ชุ ม ชนแม่ ท าและโรงไฟฟ้ า พลั ง ความร้ อ นใต้ พิ ภ พฝางและร่ ว ม
สร้างสรรค์สังคม ขึ้น ในระหว่างวันที่ 14–17 มีนาคม 2556 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อร่วมศึกษาและดูงานในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่
ป่าต้นน้ำ/กิจกรรมการฟื้นฟูพื้นที่ป่า พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับ
ชุมชน เยี่ยมชมการบริหารจัดการของพื้นที่ และร่วมกิจกรรม
สร้างสรรค์สังคม โดยมีหน่วยงานภาคธุรกิจสมาชิก อาทิ ปตท.
บางจาก SCG บ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง กฟผ. วิริยะประกันภัย
ธนาคารกรุงไทย มติชน ปูนอินทรีย์นครหลวง น้ำตาลมิตรผล
ฯลฯ ร่วมกิจกรรมกว่า 30 คน โดยตลอดการร่วมกิจกรรม เต็มไป
ด้วยสิ่งที่น่าสนใจ ได้พบปะชุมชน แลกเปลี่ยนการทำงาน ของภาค
ธุรกิจต่างๆ ที่เป็นสมาชิก TBCSD กับชุมชนอย่างสนุกสนาน

Visiting Ban Sam Kha, Mae Ta District,
Lampang Province
The group was given a brief description on
watershed conservation and restoration by community
members and youths. Khun Suthilerd Weeraphaiboon,
SCG staff and the village headman of Ban Sam Kha
explained about a “Watershed Conservation Project”
which has been successful through building of check
dams to slow down the water flow and store the water.
This resulted in the improvement of the village
reservoir that used to dry to be filled up with reserved
water that are sufficient for community needs up to
2 times more than the original.

เยือนบ้านสามขา อ.แม่ทา จ.ลำปาง
คณะฯ ได้ฟังบรรยายสรุปการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ
โดยการดำเนิ น งานของชุ ม ชนและเยาวชน โดยคุ ณ สุ ท ธิ เ ลิ ศ
วีระไพบูลย์ ผู้แทนจาก SCG และผู้ใหญ่บ้านของบ้านสามขา ได้
บอกเล่าถึงโครงการ “รักษ์ป่าต้นน้ำ” ซึ่งนอกจากจะทำฝายเพื่อ
ชะลอน้ำ กักเก็บน้ำได้เป็นผลสำเร็จ ทำให้อ่างเก็บน้ำในหมู่บ้านที่
เคยแห้งแล้ง กลับมามีน้ำสำรองไว้ยามขาดแคลนได้มากกว่าเดิม
ถึง 2 เท่า
และยั ง มี โ ครงการเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนในชุ ม ชน
โครงการสัจจะการออมเกิดกองทุน ที่สามารถลดปัญหาหนี้สิน
ปัญหาครอบครัว มีการดำเนินการอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ทำ
ประชาคม ทบทวนแผนงาน และให้เยาวชนได้ออกความคิดเห็น
เป็นแนวทางการทำงานได้อีกด้วย
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We also learned of other projects to improve quality
นอกจากนี้ชาวบ้าน 167 หลังคาเรือนยังใช้พื้นที่ป่า 12,000 ไร่
of life of the community, one example is veracity เป็นซูเปอร์มาเก็ตเก็บหาผลผลิตจากป่าเพื่อดำรงชีวิต และรับชม
saving which created fund that could alleviate the กิจกรรมการฟื้นฟูพื้นที่ป่า ที่ประสบความสำเร็จจนได้รับรางวัล
debts and family problems, other examples are forest ลูกโลกสีเขียว ประเภทชุมชน ในปี 2551
fire protection volunteers, village planning revision
meetings that also allow youths to present their views
and suggestions on community’s works.
Furthermore, the villagers in 167 households are
now able to utilize 12,000 rai of forest. This forest has
been a supermarket for the villagers as it provides
forest products to support their livelihoods. The group
also visited the reforestation area which received the
Green Globe Award for community in 2008.

Conserving Forest, Strengthening People –
84 Tambon Towards Sufficiency Economy
Project, Mae Tha Community, Mae On District,
Chiang Mai Province
The visit in Mae Tha has been lead by Khun Kosum
Mekmongkhonchai, Project Director and Khun Anun
Daungkaewroen, a local philosopher and long term
alliance of PTT since he received the Green Globe
Award in 2001 and be part of the project till now.
Mae Tha community has successfully applied the
King’s initiative on sufficiency economy to work against
problems within the community with strong
achievements. The community also built capacity of
young generations to continue to serve their home and
leading Mae Tha to be a happy place through
self-sufficiency. In addition, the group learned how to
produce biogas from manure in a farm of 15 cattle
owned by villager in order to use the biogas in the
household.

ชุมชนแม่ทา โครงการรักษ์ป่าสร้างคน ๘๔ ตำบล วิถี
พอเพียง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
เยี่ยมชมการดำเนินการโครงการของชุมชนแม่ทา นำโดย คุณ
โกสุ ม เมฆมงคลชั ย ผู้ อ ำนวยการโครงการฯ และ พ่ อ อนั น ต์
ดวงแก้วเรือน ปราชญ์ชุมชนและกัลยาณมิตรที่ผูกพันกับ ปตท. มา
ตั้งแต่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ในปี 2544 และร่วมกับโครงการ
รักษ์ป่าฯ จวบจนปัจจุบัน
ชุมชนแม่ทา ได้มีการดำเนินงานที่เห็นผลเป็นรูปธรรมในการ
น้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เพื่อ
เอาชนะปัญหาในชุมชนได้อย่างเข้มแข็ง พร้อมสร้างคลื่นลูกใหม่ที่
จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเกิดของตน ให้ชุมชนแม่ทา
เป็นตำบลที่ร่ำรวยความสุขจากการพึ่งพาตนเอง นอกจากนี้ยังได้
ศึกษาวิธีการทำก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ในฟาร์มวัวของชาวบ้าน
ขนาด 15 ตัว เพื่อนำพลังงานจากก๊าซชีวภาพมาใช้ประโยชน์ใน
ภาคครัวเรือน
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Visiting Phang Geothermal Power Plant,
Phang District, Chiang Mai Province
The group took further northern route to Phang
district which is far from Mueang district about 160 Km.
to be briefed about geothermal power plant
management and community relations activities by
EGAT. This geothermal power plant can generate 300
KW of electricity for communities and sell to the grid. It
is the first and only model of geothermal power plant
in Thailand. The hot springs, source of geothermal,
around the plant are also a tourism attraction in
Pha Hom Pok National Park.

ชมโรงไฟฟ้ า พลั ง ความร้ อ นใต้ พิ ภ พฝาง อ.ฝาง
จ.เชียงใหม่
คณะได้เดินทางขึ้นเหนือต่อไปยัง อ.ฝาง ซึ่งไกลจาก อ. เมือง
เชียงใหม่ กว่า 160 กม. เพื่อฟังบรรยายสรุปการจัดการโรงไฟฟ้า
พลังความร้อนใต้พิภพฝาง และการดำเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งโรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อนใต้พิภพแห่งนี้สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากถึงวันละ 300
KW เพื่อแจกจ่ายกระแสไฟฟ้าแก่ชุมชน และจำหน่ายเข้าสู่สายส่ง
ซึ่งถือได้ว่าเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพต้นแบบแห่งแรก
และแห่งเดียวในประเทศไทย นอกจากนี้พื้นที่น้ำพุร้อน ยังเปิดเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติผ้าห่มปกอีกด้วย

Doi Kham (Royal Factory for Processed Food
No.1 Phang), Monpin Sub-district, Phang
District, Chiang Mai Province
This visit was to explore the Doi Kham Royal Project,
a good integration between factories, agricultural plots
and the processed food business. The project
interweaved very well with local culture and good
management systems through community participation.
Furthermore, there was a study of history and
operation of Doi Kham Royal Project from past to
present with the help of youth guides which serve as
volunteer speakers for tourists to visit

ดอยคำ (โรงงานหลวง อาหารสำเร็ จ รู ป ที่ 1 ฝาง)
ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
เยี่ยมชมกิจการของโครงการหลวงดอยคำ พื้นที่ที่ผสมผสาน
ระหว่างโรงงาน วิถีเกษตรกรรมและธุรกิจอาหารแปรรูป เข้ากับ
วัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างลงตัว และมีการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ โดยชุมชนมีส่วนร่วม ทั้งนี้ ได้ศึกษาประวัติความเป็นมาและ
การดำเนินงานของโครงการหลวงดอยคำ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
จากยุวมัคคุเทศก์ตัวน้อย ที่เป็นอาสาสมัครทำหน้าที่บรรยายนำชม
แก่นักท่องเที่ยว
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Donation of necessities and stationeries for
children at Ratchanakkharin Child
Development Institute, Mae Rim District,
Chiang Mai Province
Before the end of TBCSD trip, the TBCSD group
members jointly donate some necessities and learning
materials to the children in needs with development
problems such as autistic, down syndrome etc., so as
to supports the kids and the families.
Good impressions from this trip were not only fun
and friendly of TBCSD group but also the sharing and
learning on different CSR activities between the
corporate business members and the communities
which lead to understanding and success through the
working process. These experiences are applicable to
one’s own context. In addition, the trip brought
together TBCSD members from different companies
that will help building stronger network to implement
or integrate the work towards common goal in
conserving natural resources and environment and
encouraging social responsibility. This synergy is an
important component to become the business
corporation for sustainable development.
The trip has been an impressive memory for
members that have jointly conducted good and
interesting activities. If it will be more of these kinds of
activities, I would join again and will surely bring the
good story to share with TBCSD members.

มอบของใช้จำเป็นและเครื่องเขียนต่างๆ แก่น้องๆ ผู้ด้อย
โอกาส ณ สถาบั น พั ฒ นาการเด็ ก ราชนคริ น ทร์
อ. แม่ริม จ.เชียงใหม่
ก่อนเสร็จสิ้นภารกิจ TBCSD Trip ครั้งนี้ สมาชิก TBCSD ได้ส่ง
มอบความปรารถนาดีให้แก่น้องๆ ผู้ด้อยโอกาส ที่มีปัญหาด้าน
พัฒนาการ เช่น ออทิสติก ดาวน์ซินโดรม ฯลฯ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งใน
การให้กำลังใจเด็กๆ และผู้ปกครองต่อไป
ความประทับใจที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้นอกจาก
ความสนุ ก สนานและเป็ น กั น เองของคณะ TBCSD คื อ การได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องราวในการทำงานเพื่อสังคมระหว่างองค์กร
ธุ ร กิ จ กั บ ชุ ม ชนต่ า งๆ ทำให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจในกระบวนการ
การทำงานจนประสบความสำเร็จ อันจะสามารถมาประยุกต์ใช้ใน
งานของตนเองได้ อี ก ทั้ ง ยั ง ได้ มี โ อกาสทำความรู้ จั ก กั บ สมาชิ ก
TBCSD จากบริ ษั ท ต่ า งๆ เพื่ อ เป็ น การร่ ว มเครื อ ข่ า ยในการ
ขั บ เ ค ลื่ อ น แ ล ะ บู ร ณ า ก า ร ก า ร ท ำ ง า น เ พื่ อ ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม
ฯลฯ อันจะเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเป็นองค์กรธุรกิจเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
นั บ ว่ า เป็ น อี ก หนึ่ ง ของความประทั บ ใจ ในการร่ ว มกั น ทำ
กิจกรรมดีๆ ที่น่าสนใจ ซึ่งหากมีการจัดงานครั้งต่อไป ก็จะขอเข้า
ร่วมกิจกรรมอีก และจะนำบรรยากาศมาฝาก พี่ๆ น้องๆ สมาชิก
TBCSD กันอีกแน่นอน ...
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Members’ Stories
เรื่องโดย: ณัฐวุฒิ ตราชู บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
Story by: Nuttawut Trachu Siam City Cement Public Company Limited

Bring Smiles
and Happiness
to Northern Child
สร้างรอยยิม้ อิม่ สุข เพือ่ เด็กดอย
D

		 uring the long holiday in early April, some may
		 choose to spend time for happiness for
themselves and families. They might have gone to the
sea, wandered in the shopping malls or watching
movies. However there were group of kind adults with
voluntary spirits who were ready to use their free time
to bring happiness to the others.
At Ban Huai Nam Phueng Omkoi district Chiang Mai
province, a remote village located far from the main
Omkoi district for around 57 km. This may sound not
quite far, however traveling there was unyielding and
harder than one might thought. We drove four
wheel-drive car tripped along the deep valley, some
parts were narrowed and some just as wide as the car
to drive through. It was frightened how the road was
especially when looking down to see the trees’
canopies. But on the other side we experienced the
good view of hillsides that line as far as we could gaze.
The view made us feel as like the four wheel drive car
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ใ

		 นช่วงวันหยุดยาวต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา หลายคน
		 เลื อ กที่ จ ะใช้ เ วลาให้ มี ค วามสุ ข สำหรั บ ตนเอง และ
ครอบครัว บ้างเที่ยวทะเล เดินห้าง หรือดูหนังฟังเพลง แต่ยังมี
ผู้ใหญ่ใจดีที่มีจิตอาสาอีกกลุ่มที่พร้อมใช้เวลาว่างของตน สร้างความ
สุขให้ผู้อื่น
บ้านห้วยน้ำผึ้ง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ สถานที่ที่ห่างไกลจาก
ตัวอำเภออมก๋อยออกมาประมาณ 57 กม. แต่การเดินทางกลับ
ทรหด อดทน และสมบุ ก สมบั น มากกว่ า ที่ คิ ด เพราะต้ อ งใช้ ร ถ
โฟร์วิลล์ลัดเลาะไปตามริมหุบเหว บางช่วงแคบ บางช่วงพอดีกับตัว
รถ และยิ่งทำให้หวาดเสียวเมื่อรถวิ่งผ่านหุบเขาทางซ้ายที่มองเห็น
ต้นไม้เบื้องล่างแบบย่อส่วน ส่วนทางขวาจะเห็นทัศนียภาพของไหล่
เขาที่ทอดยาวไปสุดลูกหูลูกตา จนรู้สึกราวกับว่ารถโฟร์วิลล์คันเก่ง
กำลังขับเคลื่อนอยู่บนชั้นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยก้อนเมฆสีขาว
สะอาดตาเต็มท้องฟ้า
หลังจากคณะเดินทางมาถึงความสูงประมาณ 800 เมตร ก็เริ่ม
พักเหนื่อยด้วยการสัมผัสกับสายลมเย็นๆ ที่พัดโชยมาปะทะเหงื่อที่
ไหลชุ่มทั่วร่างกาย ช่วยบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยได้เป็นอย่างดี
โดยเฉพาะการได้ยืนชมวิวแบบเบิร์ดอายส์เสมือนกับนกมองลงมา
จากที่สูง ทำให้มองเห็นทิวเขาสีเขียวถูกซ้อนทับสลับเรียงรายสูงต่ำ

were traveling above the soft clouds that plenty in the
sky.
When the group reached the 800 meters altitude,
we rested by letting cool breeze wiped out sweats that
soaked the body. All tiring were eased, especially when
looking at the bird eye view landscape around us.
Green mountain ranges were lining highs and lows in
order looking like the wave in an ocean. Brown earth
like basin pan in the center of the valley reflected
afternoon sun and started to incline down to dense
forest and toward the foothills which blanket with big
trees and plants which help getting rid of hot
temperature. Although it was hard to travel, this trip
however still far from real complication as during rainy

ราวกับลูกคลื่นในท้องทะเล โดยมีพื้นดินสีน้ำตาลสะท้อนแสงแดด
ยามบ่ายเป็นแอ่งกระทะอยู่ใจกลางหุบเขา จากนั้นจะเริ่มลาดต่ำ
ผ่านป่าทึบลงสู่เชิงเขาด้านล่าง ที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่ขึ้นตาม
ไหล่เขาพอให้คลายร้อนได้บ้าง การเดินทางในครั้งนี้ถือว่ายังห่าง
ไกลจากความยากลำบาก เพราะถ้ า เป็ น ช่ ว งหน้ า ฝนจะ
สมบุกสมบันจนไม่ค่อยมีผู้เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวมากนัก เพราะ
เส้นทางจะเต็มไปด้วยโคลนตม
การมาเยื อ นบ้ า นห้ ว ยน้ ำ ผึ้ ง ครั้ ง นี้ จุ ด มุ่ ง หมายสำคั ญ อยู่ ที่
การได้ไปร่วมกันสร้าง สนามกีฬาเอนกประสงค์สำหรับเด็กน้อย
ชาวดอยที่ ต่ า งก็ มี ค วามต้ อ งการและความฝั น ที่ อ ยากได้ ส นาม
เด็กเล่น ไว้วิ่งเล่นและออกกำลัง อีกทั้งยังสามารถใช้ตากพืชผล
ทางการเกษตรได้อีกด้วย สมาชิกกลุ่มอินทรีอาสา คุณทัศชะนะ
เกียรติรัมย์ หรือ พี่เปี้ยก ได้เล่าให้ฟังว่า
“รู้สึกดีใจและประทับใจมาก ชอบนะ หลายๆ อย่าง ที่ไปได้
27

season, using the road will be a real hardship. With all
wet and muddy, there will be a lot less tourists visiting
the area.
Our visit to Huai Nam Phueng this time had an
important intention, we wanted to build a
multi-purpose sport field for the children. These
northern children, they always wish and dream to get a
playing field to play and exercise. Besides a playing
area, this field can be used to dry agricultural products.
Khun Taschana Kreit-rum or Pee Piak, one of the team
members talked about this dedication effort “I felt so
grad and impressed to be part of this, as we stayed
there for 2 days and 2 nights, we learned about
livelihoods of local people especially those northern
kids. What we did was much benefited to the hill tribe
and the kids that they could have something people or
kids in the city have. I think our effort could somehow
fill the gap of social inequality.
28

สัมผัสและอยู่ที่นั่น 2 วัน 2 คืน ได้รู้ถึงวิถีชีวิตของเขาว่าคนบนดอย
เด็กดอยมีความเป็นอยู่ยังไงใช้ชีวิตยังไง ได้เห็นว่าสิ่งที่เราได้ทำเกิด
ประโยชน์สุงสุดเพื่อชาวเขาและเด็กดอย ให้พวกเขามีความเป็นอยู่
เหมือนกับคนเมือง เด็กเมือง สามารถมีส่วนช่วยลดความเหลื่อมล้ำ
ทางสังคมได้บ้าง
สิ่งที่ประทับใจ คือความสามัคคีในการทำงาน ร่วมมือร่วมใจ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะเด็กๆ มีส่วนร่วมในการทำงานให้
เสร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้มาก นั้นคือ สนามเอนกประสงค์ ขนาด
100 ตารางเมตร สามารถทำเสร็จภายในหนึ่งวันครึ่ง นับว่าเร็วมาก
แต่ สิ่ ง ที่ ท ำให้ ง านนี้ ส ามารถสำเร็ จ ได้ คื อ พั น ธมิ ต รในการร่ ว ม
สนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นชมรมจำปีเหล็กเพื่อเด็กดอย จากการบิน
ไทย คณะครูจากศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา กลุ่มอินทรี
อาสา และชาวบ้าน ร่วมถึงเด็กตัวน้อยๆ ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจไป
พร้อมกับพวกเราทุกคนด้วย”
และนี่คือเสียงสะท้อนจากหนึ่งในกลุ่มคนจิตอาสา ที่มาช่วย
สร้างพลังและแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายๆ ท่าน ในการร่ ว ม
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในครั้งนี้ นับเป็นการช่วยเติมรอยยิ้มเพื่อ
สังคมกันต่อไป

I was impressed how we have come hands in hands
to work and help one another and even the kids were
participated. We achieved our goal in building a
multi-purposed field of 100 square meters. And we
built it within one and a half day which was really fast.
The reason that made us achieve our goal was the
good alliance participated and supported, included the
Steel Champaka Club for northern children, teachers
from the Hill Tribe Community Learning Center, Eagle
Volunteer Group and the villagers as well as the little
kids for all their efforts and helps together with our
group”
This was a reflection of one of the volunteers who
have come to boost up power and inspiration for many
others, by joining this great trip that brought smiles to
our society, even from a remote area.
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เพื่อสังคมน่าอยู่ : Eco Travel
เรื่องโดย: ดร.อุรัจฉวี อุณหเลขกะ
Story by: Dr. Uratchwee Unhalekhaka

Fold Your Heart in a Backpack
...Get Ready for Eco-tourism

พับหัวใจใส่เป้...พร้อมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

N

		 ature tourism or Eco-tourism as defined by
		 the Globe 1990 conference at Canada is
“providing positive experiences for the tourists and
hosts while still protecting and preserving opportunities
for later generations to live a healthy and contented
lifestyle. Eco-tourism also takes into account
sustainable resource management that responds to the
necessity of social, economic and aesthetic beauty that
at the same time preserves the unique culture and
ecology of surrounding ecosystems”.1
There is a diversity of eco-tourism activities. Some
examples are trekking, bird watching, cave exploring,
stargazing, traveling on a boat, kayaking, snorkeling,
bicycling through natural trails, mountain climbing,
rafting, windsurfing and many more. 2
One of the major factors that promote eco-tourism
are places to stay. Many hotels throughout the country
have been focusing on developing ‘Green Hotels’
which are formulating their own environmental policies
and implementing them in the following ways31. Improving resource management such as offering
choices for the clients who do not want to change their
towels or bed sheets every day, using energy saving
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ก

		 ารท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีความหมายตามการให้คำนิยาม
		 ในการประชุม Globe 1990 ที่ประเทศแคนาดา ว่าเป็น
“การพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว
และผู้เป็นเจ้าของท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยมีการปกป้องและสงวน
รั ก ษาโอกาสต่ า งๆ ของอนุ ช นรุ่ น หลั ง ด้ ว ย การท่ อ งเที่ ย วนี้ มี
ความหมายรวมถึงการจัดการทรัพยากรเพื่อตอบสนองความจำเป็น
ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และความงามทางสุ น ทรี ย ภาพ ในขณะที่
สามารถรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศด้วย”1
กิจกรรมสำหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นั้น มีห ลากหลาย
กิจกรรมด้วยกัน อาทิ เดินป่า ส่องนก เที่ยวถ้ำ ดูดาว ล่องเรือ พาย
คายัค ดำน้ำชมปะการัง ขี่จักรยานตามเส้นทางธรรมชาติ ปีนเขา
ล่องแพ วินด์เซิร์ฟ เป็นต้น2
และปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกอย่าง
หนึ่งคือ โรงแรม ซึ่งในปัจจุบันมีโรงแรมหลายแห่งทั่วประเทศที่มุ่ง
ไปสู่ ก ารเป็ น “โรงแรมสี เขี ย ว” ด้ ว ยการพั ฒ นานโยบายด้ า น
สิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี3้
1. มีการจัดการเพื่อประหยัดทรัพยากร เช่น เสนอทางเลือกให้
กับลูกค้าที่ไม่ต้องการเปลี่ยนผ้าเช็ดตัวและผ้าปูที่นอนใหม่ทุกวัน
การเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟ สนับสนุนให้ใช้จักรยานในการ
เดินทางหรือจัดรถรับส่งไปยังสถานที่ใกล้เคียง
2. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ใช้พลังงาน
สะอาดในการขนส่ ง ใช้ ผั ก ปลอดสารพิ ษ ประกอบอาหาร ใช้
ผลิตภัณฑ์ซักล้างที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

devices, encouraging the use of bicycles or providing
clients with shuttle buses for commuting to nearby
places.
2. Using environmental friendly products such as
using clean energy to transport goods, cooking with
organic vegetables or using washing products that are
naturally degradable.
3. Reducing waste at the source and improving
waste management such as waste segregation and
recycling, improving waste water management, serving
drinking water from glass bottles or jars instead of
plastic bottles and using refillable products in order to
reduce container wastes. 	
4. Improving procurement that supports eco-label
products such as Green Label, Carbon Reduction Label
and Green Basket etc. 	
Agoda.com has made a rank of environmental
friendly hotels using a set of criteria that includes the
continuous and evident development and
implementation of actions and procedures to reduce
green house gases, generating positive impacts at
tourist attraction sites and inducing an exchange of
culture for the improvement of well-being of local
communities. The first 5 hotels that are recognized as
nature friendly hotels in 2012 (not in ordered) include4:
- Six Sense Ninh Van Bay in Vietnam; the hotel has a
design that facilitates the flow of the sea breeze into its
interior, which helps to regulate the heating and
cooling of rooms. The hotel also recycles wastewater,
which is used to water its gardens. Rainwater is also
harvested to reduce the use of piped water. Guests are
also encouraged to participate in the hotel’s projects

3. ลดของเสียที่แหล่งกำเนิด และมีการจัดการขยะที่เหมาะสม
เช่น สนับสนุนการแยกขยะและรีไซเคิล มีระบบกำจัดน้ำเสียที่ได้
มาตรฐาน บริการน้ำดื่มจากขวดแก้วหรือเหยือกแทนขวดพลาสติก
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติมเพื่อลดขยะบรรจุภัณฑ์
4. มีการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง
ฉลากรักษ์โลก เช่น ฉลากเขียว ฉลากลดคาร์บอน ตะกร้าเขียว
เป็นต้น
ทั้งนี้ ได้มีการจัดอันดับที่พักที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขึ้น โดย
บริ ษั ท Agoda.com ภายใต้ เ กณฑ์ ก ารพิ จ ารณาคื อ ต้ อ งเป็ น
โรงแรมที่มีมาตรการในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็น
รู ป ธรรมและต่ อ เนื่ อ ง ตลอดจนสร้ า งผลกระทบเชิ ง บวกให้ แ ก่
สถานที่ท่องเที่ยว และเกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมหรือเสริม
สร้ า งชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ข องชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น อี ก ด้ ว ย ซึ่ ง 5 อั น ดั บ
โรงแรมอนุรักษ์ธรรมชาติประจำปี 2555 (ไม่เรียงลำดับ) ได้แก่4
- โรงแรม Six Senses Ninh Van Bay, สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ที่มีการออกแบบให้รับลมทะเลเพื่อช่วยระบายความร้อน
และเพิ่มความเย็นให้แก่ห้องพัก นอกจากนี้ยังมีการรีไซเคิลน้ำเสีย
ที่ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ ใช้ ร ดน้ ำ ต้ น ไม้ ใ นสวน กั ก เก็ บ น้ ำ ฝนมาใช้ เ พื่ อ ลด
ปริ ม าณการใช้ น้ ำ ประปา และกระตุ้ น ให้ ผู้ เข้ า พั ก มี ส่ ว นร่ ว มใน
โครงการเพื่อการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกต้นไม้
- โรงแรม URBN เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ปรับปรุงตัว
อาคารโดยใช้เฉพาะวัสดุรีไซเคิลและวัสดุในท้องถิ่น ใช้เทคโนโลยี
ประหยัดพลังงาน และใช้สินค้าออร์แกนิก โดยมีนโยบายในการ
ยึดหลักคาร์บอนสมดุล คือ ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิ
ออกสู่ชั้นบรรยากาศ ด้วยการลด หลีกเลี่ยง หรือดูดซับก๊าซเรือน
กระจก5 อีกทั้งยังเข้าร่วม Million tree project เพื่อชดเชยการ
ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยการซื้อต้นไม้เพื่อปลูกใน
พื้ น ที่ ท ะเลทรายของเขตมองโกเลี ย ใน ซึ่ ง ประสบปั ญ หาพายุ
ทะเลทรายพั ด ถล่ ม หมู่ บ้ า นท้ อ งถิ่ น ในช่ ว งฤดู ใ บไม้ ผ ลิ โดย
ตั้งเป้าหมายว่าจะปลูกครบ 1 ล้านต้นในปี 2557 (นับถึงปี 2554
โรงแรมได้ปลูกไปแล้ว 6 แสนต้น โดยมีอัตราการอยู่รอด 84%)6
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on environmental restoration such as tree planting.
- URBN hotel in Shanghai, China; the hotel building
was reconstructed using recycled and local materials,
technology that was energy efficient and organic
products. The hotel has a policy towards being carbon
neutral where efforts are taken to reduce the emission
of carbon into the atmosphere through reducing and
preventing emissions and promoting carbon offset
initiatives5. By being involved in reforestation projects
such as the Million tree project, the hotel offsets its
carbon footprint through the buying of trees that are
grown in the Inner Mongolia desert zone where sandy
storms have destroyed local villages. The hotel has a
target to plant 1 million trees by early 2014 (up to 2011,
the hotel had planted 600,000 trees where the survival
rate of the trees was 84%)6.
- Alto Hotel in Bourke, Melbourne, Australia; the
hotel, as stated by the Carbon reduction institute, only
produces 11.8 Kg of carbon per night. Its carbon
footprint is much lesser in comparison to other hotels
that average carbon emissions between 24-26 kg. The
total electricity of the hotel is generated from
alternative energy sources. In addition, a limit for
energy usage (for electricity and fuel) has been set at
36.3 MJ/head/night. Water flows through the shower
and faucet have been designed to flow 8 and 6 liters/
minute (respectively), and the use of water is set at
123.1 liters/head/night. In addition, the hotel is using
double glazed glasses and the balcony door are using
glasses which is thick enough to reflect heat.
Furthermore, the hotel uses environmentally friendly
products, recycled paper, waste segregation and limits
garbage land filling to 3.9 liters/head/night. Beside, the
hotel will encourage guests to walk or use public
transportation7 .
- Borneo Highlands Resort, Sarawak, Malaysia; this
resort limits the number of guests to 60 people per day
in order to reduce impacts on surrounding tropical
ecosystem and caves. The resort also uses raw
materials from organic farms that apply organic
manures instead of chemical fertilizers and applies
manual weeding techniques for its gardens over
conventional weeding methods that can harm the
environment8.
- Bangkok Tree House, Bangkok; this hotel operates
under the concept of ‘eco-positive’ by keeping its
waste disposal (discarded into the Chaophraya river)
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- โรงแรม Alto Hotel on Bourke, เมลเบิร์น, ออสเตรเลีย ได้
รับการประเมินจากสถาบัน Carbon reduction institute ว่าการ
เข้าพัก 1 คืนจะก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยเฉลี่ยเพียง
11.8 กิ โ ลกรั ม เมื่ อ เที ย บกั บ โรงแรมอื่ น ๆ (ค่ า กลางคื อ 24-26
กิโลกรัม) แหล่งกำเนิดกระแสไฟฟ้าที่ใช้ทั้งหมดมาจากพลังงาน
หมุนเวียนพร้อมทั้งจำกัดการใช้พลังงาน (ไฟฟ้าและเชื้อเพลิง) ที่
36.3 เมกะจูลต่อหัวต่อคืน กำหนดอัตราการไหลของฝักบัวและ
ก๊อกน้ำที่ 8 และ 6 ลิตรต่อนาที (ตามลำดับ) อีกทั้งจำกัดการใช้น้ำ
ที่ 123.1 ลิ ต รต่ อ หั ว ต่ อ คื น เลื อ กใช้ ห น้ า ต่ า งกระจก 2 ชั้ น
และกระจกประตูระเบียงหนา 13 มิลลิเมตรเพื่อสะท้อนความร้อน
ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้กระดาษรีไซเคิล มีการ
แยกขยะและจำกัดปริมาณขยะฝังกลบที่ 3.9 ลิตรต่อคนต่อคืน
อีกทั้งมีการสนับสนุนให้ผู้เข้าพักเดินหรือใช้บริการรถสาธารณะ7
- โรงแรม Borneo Highlands Resort, ซาราวัก, มาเลเซีย มี
การจำกั ด ผู้ เข้ า พั ก ที่ 60 คนต่ อ วั น เพื่ อ ลดการก่ อ ผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศรอบข้างที่เป็นป่าฝนเขตร้อนและถ้ำ วัตถุดิบที่ใช้ปรุง
อาหารได้จากฟาร์มออร์แกนิกที่ลดการใช้สารเคมีโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ
และกำจัดวัชพืชด้วยมือ8
- โรงแรม Bangkok Tree House, กรุงเทพฯ ที่ดำเนินงานภาย
ใต้แนวคิด eco-positive ด้วยการกำจัดขยะจากแม่น้ำเจ้าพระยา
1 กิโลกรัมต่อการสำรองห้องพัก ซักรีดด้วยสารซักล้างที่ย่อยสลาย
ได้เองและตากให้แห้งตามธรรมชาติ ใช้พลังงานลมและแสงอาทิตย์
ในการผลิ ต กระแสไฟฟ้ า จ่ า ยให้ โ คมไฟกลางแจ้ ง ไม่ มี ก ารใช้
เครื่ อ งปรั บ อากาศบริ เ วณพื้ น ที่ ส่ ว นรวม เตรี ย มอาหารด้ ว ย
หม้อพลังแสงอาทิตย์ เมนูอาหารจะขึ้นกับผลิตผลที่ได้จากแปลง
เพาะปลูกของโรงแรมเพื่อให้เหลือขยะน้อยที่สุด กักเก็บน้ำฝนเพื่อ
ใช้รดน้ำต้นไม้หากเหลือใช้จะนำมาล้างจาน ยึดหลัก 6Rs เพื่อการ
มุ่งไปสู่การจัดการขยะเหลือศูนย์9
จะเห็นได้ว่า การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นี้ จะช่วยให้เกิดความ
ตระหนักในความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดการ
สร้างงานแก่คนในท้องถิ่นเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยไม่
จำเป็นต้องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติในการดำรงชีวิต จึงสามารถ
กล่าวได้ว่า การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ถือเป็นรูปแบบหนึ่งที่ช่วยให้
สังคมเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

down to 1 kg per room. The hotel uses biodegradable washing products, uses natural air (over drying devices that
use up energy) to dry laundry, uses wind and solar energy to generate electricity for public lights and does not use
air conditioners in public areas. The food is cooked in solar stoves, and in order to keep waste to a minimum, the
menu for the day is determined based on the available produce in the hotel’s own vegetable garden. Rainwater is
harvested to water plants in the hotel premises and any remaining rainwater is used for dish washing. The hotel
practices the 6Rs as operational principles and aims to achieve the target of zero waste9.
It is clear that eco-tourism can raise awareness on the importance of the need to conserve natural resources,
the environment and biodiversity. In addition, eco-tourism can also create jobs for local peoples which can
contribute towards providing them a healthy source of income that they can earn from their jobs and not from
the exploitation of natural resources. Therefore, we can say that eco-tourism is another innovative idea that can
contribute significantly towards sustainable development of our society.
Reference:
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Drinking Green Tea
against Diseases
ดืม่ ชาเขียวต้านโรค

B

		 enefits of green tea are not just good as a healthy
		 drink. If you look at the properties of green tea
truly, you will find that it comprises of the many active
important ingredients which can benefit to the human
body. For example, the Polyphenols which is an antioxidant
can be found in high amount. The analysis of the chemical
components in tea leaves by Tea Institute, Mae Fah Luang
University found that there is about 10-35% of Polyphenols
by weight of the dry tea. Furthermore, there are extensively
studies about green tea in relation to humans, animals and
laboratory experiment. The results of the study indicated
that green tea may help prevent various health conditions
as follows;

ป

		 ระโยชน์ ข องชาเขี ย วไม่ ไ ด้ มี ดี เ พี ย งแค่ เ ป็ น เครื่ อ งดื่ ม เพื่ อ
		 สุขภาพเท่านั้น หากมองถึงสรรพคุณของชาเขียวอย่างแท้จริง
แล้ว จะพบว่าประกอบไปด้วยสารออกฤทธิ์ที่สำคัญอยู่มากมาย ซึ่งล้วน
แต่ให้คุณแก่ร่างกายมนุษย์ โดยเฉพาะสารโพลีฟีนอล ที่มีคุณสมบัติเป็น
สารต้านอนุมูลอิสระที่มีอยู่ปริมาณสูง ซึ่งจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ทางเคมีในใบชา โดยสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พบว่ามีอยู่ใน
ปริมาณ 10-35% ของน้ำหนักใบชาแห้ง ทั้งนี้ ได้มีการศึกษาวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับชาเขียวอย่างกว้างขวาง ทั้งในคน สัตว์ อีกทั้งการทดลองใน
ห้องปฏิบัติการ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาชี้ให้เห็นว่าชาเขียวอาจช่วย
ป้องกันสภาวะสุขภาพต่างๆ ได้ดังนี้

- ช่วยเผาผลาญไขมัน

เนื่องจากสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้ตับทำงานได้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้ น เร่ ง ให้ เ กิ ด การเผาผลาญไขมั น ได้ ดี หนั ง สื อ พิ ม พ์ เ ดลี่ เ มล์
ประเทศอังกฤษ ได้รายงานว่า จากการศึกษาโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
- Helps burning fat.
The antioxidants help the liver work more efficiently ที่ให้ผู้ชายซึ่งมีน้ำหนักเกินมาตรฐานรับประทานอาหารและออกกำลัง
and accelerate the burning of fat. Britain’s Daily Mail กายอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้ดื่มชาเขียววันละ 3 ครั้ง พบว่าสามารถ
reports a study by the United States “the men who are ช่วยเผาผลาญพลังงานได้เพิ่มขึ้น 200 แคลอรี่ต่อวัน
overweight, eating and exercise strictly who also drink green
tea three times a day can help them burn more calories - ช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ
about 200 calories per day.
จากการศึกษาทางคลินิกพบว่า คุณสมบัติของสารต้านอนุมูลอิสระ
ในชาเขียวสามารถลดระดับไตรกลีเซอไรด์ ช่วยยับยั้งการออกซิเดชัน
ของคอเลสเตอรอล และช่วยป้องกันการก่อตัวของลิ่มเลือดผิดปกติ
- Help preventing cardiovascular disease.
According to clinical study, it was found that properties อันเป็นสาเหตุสำคัญของโรคหลอดเลือดหัวใจด้วย นักวิจัยประเมิน
of the antioxidants in green tea can lower triglyceride levels, ว่าการดื่มชา 3 ถ้วยต่อวัน สามารถลดอัตราการเกิดอาการหัวใจวายได้
prebent the oxidation of LDL cholesterol and helps prevent 11%
the formation of abnormal blood clots, a major cause of
coronary heart disease with researchers estimate that - ช่วยลดความดันโลหิต
drinking three cups of tea per day can reduce the incidence
สาเหตุความดันโลหิตสูงมาจากเอนไซม์แองจิโอเทนซิน-คอนเวอร์ติง
of heart attack about 11%.
ที่หลั่งมาจากไต จากการศึกษาพบว่าสารสกัดจากชาเขียวสามารถยับยั้ง
สารดังกล่าวได้จึงทำให้ความดันโลหิตลดลง

- Helps lowering blood pressure.

High blood pressure caused by an enzyme secreted by
the kidneys called Angiotension-Converting Enzyme (ACE).
The study found that green tea extract can lower the blood
pressure.
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- Help preventing diabetes.

- ช่วยป้องกันโรคเบาหวาน

- Help preventing food poisoning.

- ช่วยป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ

- Help preventing cancer

- ช่วยป้องกันโรคมะเร็ง

- Keeps breathing fresh.

- ช่วยให้ลมหายใจหอมสดชื่น

- Helps preventing arthritis.

- ช่วยป้องกันโรคข้ออักเสบ

Amylase is an enzyme that helps to digest starch into
sugar for the body to be absorbed into the bloodstream
easily. Polyphenols in green tea help to inhibit amylase to
help control blood sugar levels in people with diabetes.
Eating and drinking green tea can reduce the risk of food
poisoning and helps prevent the growth of harmful bacteria
in the intestines, such as Clostridium perfringens and E. coli
and enhance the growth of beneficial bacteria such as
Bifidobacterium spp.
Green tea contains main Polyphenols which is
Epigallocatechin-3-Gallate (EGCG). Based on scientific
research, it suggests that EGCG has anti-inflammatory
properties and may help inhibit the growth of cancer cells.
Green tea helps prevent and kill bacteria in the mouth
that cause tooth decay and bad breath.
According to recent study, it was found that antioxidants
in green tea may prevent or reduce the severity of
rheumatoid arthritis symptoms and reduce the breakdown
of cartilage by helping to inhibit COX-2 gene that cause
inflammation by working in the same way as
anti-inflammatory drugs.

- Enhances the immune system.

A study in Japan found that green tea boosts influenza
immunity. In addition, a research from the Harvard
University, USA found that a compound in green tea can
stimulate Lympocyte type T cells which are important to
the immune system in fighting bacteria and viruses.
The information from the journal of Epidemiology, USA
stated that drinking 4-5 cups of green tea per day resulting
in significant health benefits. And the best is to choose
organic green tea because it makes sure that there is no
chemical residues in the green tea so that it become a
truly healthy drink.

อะไมเลส เป็นเอนไซม์ที่ช่วยย่อยอาหารจำพวกแป้งให้เป็นน้ำตาล
เพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ง่าย สารโพลีฟีนใน
ชาเขียวจะช่วยยับยั้งอะไมเลสเพื่อช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของ
ผู้เป็นเบาหวานได้
การดื่มชาเขียวพร้อมการทานอาหารจะช่วยลดความเสี่ยงในการ
เกิดโรคอาหารเป็นพิษ และช่วยป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่
เป็นอันตรายในลำไส้ เช่น คลอสตริเดียม เพอฟรินเจน และเชื้ออีโคไล
และช่วยเสริมการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ในลำไส้
เช่น บิฟิโดแบคทีเรีย อีกด้วย
ชาเขียวมีสารโพลิฟีนอลหลัก คือ Epigallocatechin-3-Gallate
(EGCG) ซึ่งจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นว่า EGCG มี
คุณสมบัติต้านการอักเสบและอาจช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์
มะเร็งได้
ชาเขียวช่วยป้องกันและฆ่าเชื้อแบคทีเรียในช่องปากที่ก่อให้เกิด
ฟันผุและกลิ่นปาก
จากการศึกษาวิจัยล่าสุดพบว่า สารต้านอนุมูลอิสระในชาเขียวอาจ
ป้ อ งกั น หรื อ ลดความรุ น แรงของอาการโรคไขข้ อ อั ก เสบและลดการ
สลายของกระดูกอ่อน ด้วยการช่วยยับยั้งยีน COX-2 ที่ก่อให้เกิดการ
อักเสบ โดยทำงานในลักษณะเดียวกับยาต้านการอักเสบนั่นเอง

- ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกาย

จากการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นพบว่า ชาเขียวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันโรค
ไข้หวัดใหญ่ นอกจากนี้มีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก า พบว่ า สารประกอบในชาเขี ย วสามารถกระตุ้ น เซลล์
เม็ดเลือดขาว ชนิดทีเซลล์ซึ่งมีความสำคัญต่อภูมิคุ้มกันในร่างกายใน
การต่อต้านเชื้อแบคทีเรียและไวรัส
ทั้งนี้มีข้อมูลจากวารสารระบาดวิทยา ของประเทศสหรัฐอเมริกา
ระบุว่า การดื่มชาเขียววันละประมาณ 4-5 ถ้วย ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ร่างกายอย่างมาก และถ้าจะให้ดีที่สุดควรเลือกดื่มชาเขียวอินทรีย์ก็จะ
ทำให้มั่นใจได้ว่าปราศจากสารเคมีตกค้าง และให้ผลดีต่อสุขภาพได้
อย่างแท้จริง

Sources:
• http://www.dailymail.co.uk/health/article-196334/Why-green-tea-healthy.html
• http://www.teainstitutemfu.com/article/chemistry.html
• http://www.gpo.or.th/rdi/html/greentea.html
• http://www.umm.edu/altmed/articles/green-tea-000255.htm
• http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2013-05-01/diet/32847389_1_tea-leaves-green-tea- two-or-more-cups
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PR News
TBCSD visited a project on promoting
energy in Mae Hong Son and other
nearby provinces	

Alternative energy promotion project is
funded by the Global Environment
Facility (GEF) and endorsed by UNDP
which has Thailand Environment Institute
(TEI) as the main implementer in
collaboration with Mae Hong Son
Provincial Office, Energy Strategy
Committee of Mae Hong Son Province
and several national partners including
the Ministry of Energy, Electricity
Generating Authority of Thailand,
Provincial Electricity Authority, Bank for
Agriculture and Agricultural Cooperatives.
The project’s objective is to eradicate the
energy problems by supporting self-reliance in using alternative energy by community at the village level. It is
implementing through the integration of planning on alternative energy from the provincial to local level
considering national environmental goal in reducing Thailand’s green house gas emission. 	
Therefore TBCSD has launched a “TBCSD Trip: Visiting the project on promoting renewable energy in Mae Hong
son and other nearby provinces” during 20-21 May 2013, to provide opportunity to the members to visit and
study from the project site. The trip brought members to visit community hydroelectric power plant construction
and solar farm at Ban Huai Pu Ling, following with to explore the hydroelectric power plant construction at Ban
Hau Ha cluster and Ban Payoi cluster, as well as to observe the project operation on high efficient stove which is
not producing smoke and environmentally friendly. The visit provided the members to learn from hands on
experiences in alternative energy development process. These experiences will be useful for the members to
apply within their own operations to reduce energy use. In addition they were part of the awareness raising activity
to promote the use of alternative energy within Mae Hong Son province.

TBCSD เยี่ยมชมโครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือก จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดใกล้เคียง

โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกฯ นี้ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) โดยได้รับการรับรองจากโครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ซึ่งมีผู้ดำเนินการหลักคือ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนและภาคีจากส่วนกลาง อันได้แก่ กระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อขจัดอุปสรรคด้าน
พลังงาน โดยสนับสนุนการพึ่งตนเองในการใช้พลังงานทางเลือกโดยประชาชนระดับหมู่บ้าน ด้วยการบูรณาการแผนด้านพลังงาน
หมุนเวียนในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ คือ ลดการเกิด
ก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย
ด้วยเหตุนี้ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) จึงได้จัด “TBCSD Trip: การเยี่ยมชมพื้นที่ดำเนินงานโครงการส่งเสริม
พลังงานทางเลือกในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดใกล้เคียง” ขึ้น เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เพื่อให้องค์กรสมาชิกฯ ได้มี
โอกาสศึกษาและเยี่ยมชมพื้นที่การดำเนินงาน โดยพาสำรวจพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน การรวบรวมเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อการ
ทำ Solar Farm ณ บ้านห้วยปูลิง ต่อจากนั้นได้พาไปสำรวจพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน ณ หย่อมบ้านหัวฮะ และหย่อมบ้าน
พะยอย รวมทั้งได้เยี่ยมชมการดำเนินงานเกี่ยวกับเตาประสิทธิภาพสูง ไร้ควันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากการเยี่ยมชมดูงานในครั้งนี้
ทำให้องค์กรสมาชิกฯ ได้มีโอกาสสัมผัสเรียนรู้ถึงกระบวนการผลิตพลังงานทางเลือกอย่างใกล้ชิด อีกทั้งเป็นแนวทางในการนำมาประยุกต์
ใช้ประโยชน์ภายในองค์กรสมาชิกเพื่อลดการใช้พลังงานลงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดความสนใจในการร่วม
เป็นส่วนหนึ่งเพื่อผลักดันให้เกิดการใช้พลังงานหมุนเวียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกด้วย
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Siam City Cement has given green area to the society:
Ming Mongkol Park toward the sustainable community
development and eco-friendly

Ms. Juntana Sukumanon, consultant of Siam City Cement
Public Company Limited, an initiator for Ming Mongkol Park
Project, chaired an opening ceremony of Ming Mongkol Park
to celebrate the 84th birthday anniversary of His Majesty the
King or another name as Green Park by INSEE. The park
located in 20 rai of land on Mitraphap Road at KM 125,
Kangkoi district, Saraburi province. The project has followed
a green concept to use alternative energy such as wind,
hydro, and solar energy. The park also established in honor of His Majesty the King by producing permanent
exhibitions related to the royal works of His Majesty King Bhumibol Adulyadej in a memorial building. Despite
being a recreational park for people, Siam City Cement also has a plan to support community by providing space
for local community to bring OTOP products to sell here. There will be as well the products from Chaipattana
Foundation and a coffee shop in the park.

ปูนอินทรีมอบพื้นที่สีเขียวสู่สังคมสวนสาธารณะมิ่งมงคลฯเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นางสาวจันทนา สุขุมานนท์ ที่ปรึกษาบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ผู้ริเริ่ม โครงการสวนมิ่งมงคลฯ เข้าร่วมเป็น
ประธานในพิธีเปิด สวนสาธารณะมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษาหรือ Green Park by INSEE ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 20 ไร่
บนถนนมิตรภาพ กิโลเมตรที่ 125 อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งโครงการฯ นี้ได้ดำเนินตามแนวคิดเพื่อสิ่งแวดล้อมโดยการใช้
พลังงานทางเลือก เช่น พลังงานลม น้ำ และแสงอาทิตย์เป็นหลัก จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี
การจัดนิทรรศการถาวรแสดงภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สวนสาธารณะ
แห่งนี้นอกจากเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนทั่วไปแล้ว ปูนอินทรียังมีแนวคิดต่อยอดช่วยเหลือชุมชนให้เป็นรูปธรรม โดยเปิดโอกาส
ให้คนในชุมชนท้องถิ่นสามารถนำสินค้า OTOP มาจำหน่ายได้ พร้อมทั้งมีสินค้าจากมูลนิธิชัยพัฒนาและร้านกาแฟไว้คอยให้บริการ

Bang Chak building a green society

Mr.Vichien Usanachot, Managing Director of Bang Chak
Petroleum Public Company Limited declared a policy on
sustainable business development in balance with environment
and social to its affiliated companies and business partners in an
event called “Bang Chak Business Alliance toward the Green
Society” to promote the environmental protection throughout
the business. In the event it received an honor from Dr.Chaiwat
Viboonsawat, Chairman of Board of Director, Corporate Social
Responsibility Institute (CSRI), Dr.Sirikul Laukaikul, Executive
Chairman of Brand Being Consulting Company Limited,
Dr. Qwanruedee Chotichanathawewong, President of Thailand
Environment Institute (TEI) and Mr.Montri Mahaphreugpong,
Director of Marketing Division, SCG Paper Public Company Limited
, as resource persons to give guidelines to business operation
toward sustainable and green society at Sheraton Grand Hotel, Sukhumvit Bangkok.

บางจากฯ รวมพลังสร้างสังคมสีเขียว

คุณวิเชียร อุษณาโชติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มอบนโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ไป
กับสิ่งแวดล้อมและสังคมให้แก่บริษัทในเครือบางจากฯ และบริษัทคู่ค้า ในงาน “รวมพลังเครือข่ายธุรกิจบางจากสู่สังคมสีเขียว” เพื่อร่วม
กันรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวางโดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ สถาบันธุรกิจเพื่อ
สังคม ดร.ศิริกุล เลากัยกุล ประธานกรรมการบริหารบริษัท แบรนด์บีอิ้ง จำกัด ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย และคุณมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักการตลาด บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) มาร่วมเป็นวิทยากร
ให้แนวทางการดำเนินธุรกิจ สู่สังคมสีเขียวอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
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PTT received Corporate Governance awards

Mr. Surong Bulkul, Chairman of Financial Administrative Officers, PTT
Public Company Limited represented PTT to receive Best CEO, Best CFO,
Best Investor Relations Website/Promotion, Best Investor Relations
Company, Best Investor Relations Professional, Best CSR and Best
Environmental Responsibility at 3rd Asian Excellence Recognition Awards
2013 launched by Corporate Governance Asia Magazine in Hong Kong.
As being recognized for its outstanding works in investor relations and
corporate social responsibility, the awards were decided based on a
survey of analysts and investors in the Asia financial market by looking at
company operation on investor relations, finance, social and environmental responsibility, and the business ethic.

ปตท. รับรางวัล Corporate Governance Asia ติดต่อกันปีที่ 3

นายสุรงค์ บูลกุล ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารการเงิน บริษทั ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผูแ้ ทนรับรางวัล Best CEO, Best CFO, Best
Investor Relations Website/Promotion, Best Investor Relations Company, Best Investor Relations Professional, Best CSR
และ Best Environmental Responsibility ในงาน 3rd Asian Excellence Recognition Awards 2013 จัดโดยนิตยสาร
Corporate Governance Asia ของฮ่องกง ในฐานะองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อสังคม
การมอบรางวัลดังกล่าวพิจารณาจากผลสำรวจความคิดเห็นของนักวิเคราะห์และนักลงทุนในตลาดการเงินเอเชียต่อผลการดำเนินงาน
ของบริษัทในด้านนักลงทุนสัมพันธ์ การดำเนินงานด้านการเงิน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และจริยธรรมทางธุรกิจ

Unilever received award for “Green Industry Level 4”

Mr. Patiphan Benjadol, Operation Manager of Safety and Environment
Division, Unilever Thai Holding Co.,Ltd., received an award for Green
Industrial Level 4: Green Culture, from Mr. Vitoon Simachokdee, Permanent
Secretary, Ministry of Industry at Miracle Grand Convention Hotel, Bangkok.
The Green Industrial Level 4 is the award granted to a company where the
employees are actively involved in the operation toward environmentally
friendly until become part of the organization culture.

ยูนิลีเวอร์รับรางวัล “อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4”

นายปฏิ ภ าณ เบญจดล ผู้ จั ด การฝ่ า ย ปฏิบัติการ แผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บริษัทยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด
รับมอบรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) จากนายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 เป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทที่พนักงานใน
องค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

IRPC received Thailand Top Company Awards 2013

Mr.Athikom Tebsiri, Managing Director of IRPC Public Company Limited
received Thailand Top Company Awards 2013: CSR OF THE YEAR from
Mr.Jarupong Ruengsuwan, Minister of Interior. This award granted to the
organization which realize the important of participation in environmental
conservation and continue to support the society. The Business+ magazine
by ARIP Public Co., Ltd. in collaboration with University of the Thai Chamber
of Commerce launched the award to honor Thai companies with excellent
business capability in order to scale up business competitiveness of the Thai companies toward global level.
The award ceremony was held on February 27, 2013 at Grand Hall, Plaza Athenee Royal Meridien Hotel, Bangkok.

IRPC รับมอบรางวัล Thailand Top Company Awards 2013

คุณอธิคม เติบศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล Thailand Top Company Awards
2013: CSR OF THE YEAR จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ ที่มอบให้กับองค์กรที่ตระหนักถึงความ
สำคัญของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนิตยสาร Business+ โดย บริษัท เออาร์ไอพี
จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดให้มีการมอบรางวัลเพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณของบริษัทไทยที่มีความสามารถ
ทางธุ ร กิ จ ยอดเยี่ ย ม ช่ ว ยยกระดั บ ขี ด ความสามารถการแข่ ง ขั น ทางธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ไทยให้ ก้ า วไกลในระดั บ โลก เมื่ อ วั น ที่
27 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี รอยัล เมอรีเดียน กรุงเทพฯ
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Ratchaburi Electricity Generating Holding Public Company Limited, jointly renovate Ban Nong Pao Pi School,
Sam Roi Yot District, Prachuap Khiri Khan Province

The volunteer staffs from Ratchaburi Holding were jointly shared the
dreams to children at Ban Nong Pao Pi School, Sam Roi Yot district,
Prachuap Khiri Khan province by helping to renovate the school from
painting multi-proposed sport field, building wall of a library, replanting,
cutting grass, disking soil and fertilizing the plants grown in the project
called “Urban Forest for Education”. This project is under collaboration
between the company and Royal Forest Department to plant rare
species and royally bestowed provincial sacred/trees at 84 schools and
religious places around the country. The project collected tree species
for the school children to study as well as to raise awareness on forest
conservation and the benefit forest provides to human livelihoods. At this occasion, volunteer staffs of the
company also distributed learning materials and stationeries as well as sport equipments to 75 primary school
children from class 1-6.

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมใจพัฒนา โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ อ. สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

พนักงานจิตอาสาของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันแบ่งปันความฝันให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านหนอง
เป่าปี่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยผนึกกำลังกันปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียน เริ่มตั้งแต่ทาสีสนามกีฬาเอนกประสงค์
ก่อผนังห้องสมุด ปลูกซ่อมต้นไม้ ถางหญ้า พรวนดินและใส่ปุ๋ยพันธุ์ไม้ที่ปลูกในโครงการ “ป่าในเมืองเพื่อการศึกษากล้ายิ้ม” ซึ่งเกิดจาก
ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับกรมป่าไม้ ปลูกต้นไม้พันธุ์หายากและไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด ตามโรงเรียนและศาสนสถาน
จำนวน 84 แห่งทั่วประเทศ โครงการดังกล่าวได้รวบรวมพันธุ์ไม้ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้ สร้างความตระหนักรู้และจิตสำนึกใน
การอนุรักษ์ป่าไม้ ตลอดจนประโยชน์ของป่าไม้ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ในโอกาสเดียวกัน พนักงานจิตอาสายังร่วมกันแจกชุดเครื่อง
เขียน อุปกรณ์การเรียนรวมถึงอุปกรณ์กีฬาให้กับน้องๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 รวมจำนวน 75 คนด้วย

Chevron supported youth environmental camp project “Klue Khao-Klue Le”, to promote marine science
learning and environmental protection

Chevron Thailand Exploration and
Production Co.,Ltd. and joint venture
company collaborated with Walailak
University, Nakhon Si Thammarat
province organized a third youth
environmental camp “Klue Khao-Klue Le”
to increase awareness on local natural
resources conservation to the youths in
Nakhon Si Thammarat province, as well

as build up scientific skills to the young people.
Recently, Ms. Chayada Kanapkaew, Senior Staff for Community Relations represented the company to give 100,000
baht to Dr. Udomsak Darumat, Director of Science and Technology Park, Walailak University to support the third
youth environmental camp “Klue Khao-Klue Le”.

เชฟรอนสนับสนุนโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “เกลอเขา เกลอเล” ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางทะเล
ควบคู่การรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และบริษัทร่วมทุน จับมือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการ
จัดค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “เกลอเขา เกลอเล” ครั้งที่ 3 เพื่อมุ่งปลูกสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
ในท้องถิ่นให้แก่เยาวชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กๆ อีกด้วย
โดยเมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวชญาดา ขนาบแก้ว เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯมอบงบประมาณสนับสนุนจำนวน
100,000 บาท ให้กับ ดร. อุดมศักดิ์ ดรุมาศ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อสนับสนุน
โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “เกลอเขา เกลอเล” ครั้งที่ 3
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Vinythai received an Excellent Governance Award and gained 6 continuous years of excellent point from the
assessment process

Mr. Marc Jacqmin, Plant Manager of Vinythai Public Company
Limited, recently received an Excellent Environmental Governance
Award (White Flag-Gold Star) from Mr. Perawat Rungreungsri, Deputy
Governor of Industrial Estate Authority of Thailand at Maptaphut
Industrial Estate Office, Rayong province.
Vinythai was granted the Excellent Governance Award (White
Flag-Gold Star) this year because the company has received the
Environmental Governance Award (White Flag-Green Star) for 6
continuous years (from 2007-2012). This award affirms that the
company has continued and strongly committed to keep up the standards in environmental management, as well
as to support and promote community participation under the governance principle.

วีนิไทยคว้ารางวัลธรรมมาภิบาลยอดเยี่ยม ผ่านการประเมินในระดับดีเยี่ยม 6 ปีซ้อน

มร. มาร์ค ฌาคแม็ง ผู้จัดการโรงงาน บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม (ธงขาว-ดาวทอง)
จากนายพีระวัฒน์ รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัด
ระยองเมื่อเร็วๆ นี้
ในปีนี้ บริษัทวีนิไทยได้รับการยกระดับให้ขึ้นรับรางวัลรางวัลธรรมาภิบาลยอดเยี่ยม (ธงขาว-ดาวทอง) เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับรางวัล
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมระดับดีเยี่ยม (ธงขาว-ดาวเขียว) ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 6 ปี (พ.ศ. 2550 - 2555) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น
ในการรักษามาตรฐานการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสนับสนุนส่งเสริมและมีส่วนร่วมกับภาคชุมชน
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

Kasikorn Bank received ESCO Excellent Supporting Bank Awards 2013
	

Kasikorn Bank has received an ESCO Excellent
Supporting Bank Awards 2013 in Thailand ESCO Fair
2013 at Energy Institute for Industry, Federation of
Thai Industries, in collaboration with Ministry of
Energy. The event was held at Queen Sirikit National
Convention Center, Bangkok.
The bank received this award for a second year,
from its K-Energy Saving Guarantee Program which is
a program to support investment in energy
management project that seeks effective
management through services from Energy Service
Company or ESCO, a complete consulting and
energy management company. The energy saving
results are guaranteed from investment in the project while company can ensure that benefits from energy saving
investment will be the main source for clients’ paying back.

ธนาคารกสิกรไทย รับรางวัลธนาคารที่ให้การสนับสนุนธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานดีเด่นประจำปี 2556

ธนาคารกสิกรไทย ได้รับรางวัลธนาคารที่ให้การสนับสนุนธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานดีเด่นประจำปี 2556 (ESCO Excellent
Supporting Bank Awards 2013) ในงาน Thailand ESCO Fair 2013 ที่สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงพลังงาน จัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
โดยธนาคารได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากโปรแกรมสินเชื่อรับประกันการประหยัดพลังงาน กสิกรไทย (K-Energy Saving
Guarantee Program) ซึ่งเป็นโปรแกรมสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการลงทุนในโครงการจัดการด้านพลังงานให้มีประสิทธิภาพผ่านการใช้
บริการจากบริษัทจัดการด้านพลังงาน (Energy Service Company – ESCO) ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาและบริหารจัดการด้านพลังงาน
อย่างครบวงจร และมีการรับประกันผลการประหยัดพลังงานที่ได้จากการลงทุนในโครงการดังกล่าว ซึ่งผู้ประกอบการสามารถมั่นใจได้ว่า
ผลการประหยัดพลังงานที่ได้จากการลงทุนในโครงการจะเป็นแหล่งที่มาหลักของการชำระคืนเงินกู้ของลูกค้า
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