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From the Editor
ello, in this issue we would like to congratulate
to Mr.Soonchai Kumnoonsate, the new EGAT
Governor, the 12th leader who will take an important
role in securing energy generation in the country. He
has talked about his vision and policy towards the
challenging role within this issue as well.
TBCSD is approaching another year and we still
keep moving very strong to promote the cooperation
and building awareness on business operation
with maintaining the natural resources and environment.
We could see concrete evidence through many projects
that started to implement, such as PTT Public
Company Limited has developed
procurement criteria for the
products and services that are
environmentally friendly to
promote the green procurement
within the organization.This
initiative was under collaboration
with TEI as an organization with
long experiences in developing
and promoting environmental
conservation. One of the
concepts is also to encourage the
consumer organizations to use
environmental criteria to integrate in their procurement
systems, and through using “Green Label” as a way to
consider certified products and services and to
encourage the development of new environmental
criterias for those products/services that are not yet
certified but are necessary to use in the organizations.
The overall purpose is to develop the procedure that
can be appropriately applied within different
organizations.
In addition, the TBCSD secretariat would like to invite
our members to participate in a project on “Green
Meetings”, the project promotes organization of meeting,
seminar, training or entertaining event with concern on
environmental balance and sustainable development,
through aiming towards efficiency use of resources and
reducing environmental impacts. After the evolution and
monitoring by the secretariat, a certification will give to
the organization who meets the criterias. There will be
also regular public informed for Green Meetings: Green
and Low Carbon Society. I am hoping that everyone
would keep the good synergy to lead our society
towards our main goal, the ‘Low Carbon Society’.
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วัสดีคะ Green Society by TBCSD ฉบับนี้ขอแสดง
ความยิ น ดี กั บ คุ ณ สุ น ชั ย คำนู ณ เศรษฐ ผู ว า การ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ผูนำคนใหมที่กาวเขา
มารับตำแหนงสำคัญในการเปนผูนำขับเคลื่อนใหเกิดความมั่นคง
ดานพลังงานในประเทศไทยคนที่ ๑๒ ซึ่งทานไดแสดงวิสัยทัศน
พรอมกับกลาวถึงนโยบายใหทราบถึงภารกิจที่ทาทายไวในฉบับนี้
ดวยคะ
สำหรับองคกรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนที่กำลังจะกาว
ผ า นไปอี ก ขวบป ก็ ยั ง คงเดิ น หน า ทำงานด า นการส ง เสริ ม ความ
รวมมือและรวมสรางจิตสำนึกในการดำเนินธุรกิจควบคูไปกับการ
ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวยความเขมแข็งเสมอมา
ดังจะเห็นไดจากหลากหลายโครงการที่เริ่มชัดเจนเปนรูปธรรม
มากขึ้น อาทิ บริษัท ปตท. จำกัด
(มหาชน) ไดริเริ่มพัฒนาเกณฑการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ า งสิ น ค า และบริ ก ารที่
เป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ มเพื่ อ มุ ง มั่ น
ส ง เสริ ม ให เ กิ ด การจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง
สี เ ขี ย วในองค ก รร ว มกั บ มู ล นิ ธิ สิ่ ง แวดล อ มไทยที่ มี ป ระสบการณ
ดานการพัฒนาและสงเสริมกิจกรรม
ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมมาอยาง
ตอเนื่อง โดยมีแนวคิดในการผลักดัน
ใหหนวยงานผูบริโภคนำเกณฑดาน
สิ่ ง แวดล อ มไปผนวกเข า กั บ การ
จั ด ซื้ อ จั ด จ า ง โดยอาศั ย “ฉลาก
สิ่งแวดลอม” เปนแนวทางพิจารณาสำหรับสินคาและบริการที่ได
รั บ การรั บ รองรวมถึ ง พั ฒ นาเกณฑ ด า นสิ่ ง แวดล อ มขึ้ น มาใหม
สำหรับสินคา/บริการที่ยังไมไดมีการรับรอง แตมีความจำเปนตอง
ใชในองคกร ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดเปนแนวทางปฏิบัติที่จะสามารถนำไป
ประยุกตใชภายในหนวยงานไดอยางเหมาะสม
นอกจากนี้ สำนักเลขานุการองคกรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน ขอประชาสัมพันธเชิญชวนองคกรสมาชิก เขารวมโครงการ
‘การจัดประชุมสีเขียวในองคกร (Green Meetings)’ ดวยรูปแบบ
ของการจัดประชุม สัมมนา ฝกอบรม หรือการจัดเลี้ยงสังสรรคที่
สนับสนุนใหเกิดการสรางสมดุลทางธรรมชาติ และการพัฒนาที่
ยั่งยืน โดยมุงใหเกิดการใชทรัพยากรอยางคุมคา และลดผลกระทบ
ต อ สิ่ ง แวดล อ ม โดยสำนั ก เลขาฯ จะทำการตรวจประเมิ น และ
ติดตามองคกรที่เขารวมโครงการ เพื่อมอบใบรับรองใหกับองคกรที่
ผานเกณฑ พรอมทั้งประชาสัมพันธใหสังคมรับทราบเปนระยะ
ภายใต Green Meetings: Green and Low Carbon Society
ตอไป โอกาสนี้หวังใจวาเราทุกคนจะรวมพลังกันเปนหนึ่งเดียวใน
การนำสังคมไปสูสังคมคารบอนต่ำ อันเปนเปาหมายหลักรวมกัน
นะคะ

Dr. Qwanruedee Chotichanathawewong
´Ã.¢ÇÑÞÄ´Õ âªμÔª¹Ò·ÇÕÇ§È
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Beyond Sustainable Development,

towards Climate Resilient Societies –
What is the role of the business sector?
มากกว่าการพัฒนาที่ยั่งยืน ไปสู่สังคม
แห่งการรับมือ ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- ภาคธุรกิจควรมีบทบาทอย่างไร?
n early December 2012, Koh Samui and
Koh Pha-ngan experienced a blackout that
went on for 3 days. Despite having power
generators, thousands of homes, businesses and
hotels were affected, as there was no electricity
for water pumps and for petrol pumps to fuel
generators. About 70% or 30,000 tourists cut short
or cancelled their trips, costing 120 million baht
losses in revenue per day. The worst blackout in
history reportedly cost 1.2 billion baht in damages
to the local economy.
Although the Provincial Electricity Authority
installed a backup power line to avoid future
disruptions, there is a pressing need for long-term
development plan of Koh Samui. The electricity
demand has more than doubled in the recent
years and will continue to increase due to tourism
and economic development.
In April 2013, the Department of Disaster Prevention and Mitigation declared 48
provinces across Thailand to be drought disaster zones. Some were still recovering
from the 2011 flood crisis. Over 30,000 farmers were affected and many
stopped planting altogether. Many fast growing cities across Thailand experience severe
water supply shortage. Udonthani City spent 2 million baht a month earlier this year to pump
water into the tap-water system to aid thousands of affected families.
Water crisis can lead to major economic losses from failed crop production to unemployment
which leads to migration of rural farmers to urban settlements. While existing water supply crisis is a
critical issue, urban and economic development in many cities is growing at an unprecedented rate, raising
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นชวงตนเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ เกาะสมุยและเกาะพงันไดเกิดเหตุการณกระแสไฟฟาดับเปนเวลานานกวา ๓ วัน บานเรือนกวา
พันหลังคาเรือน รวมทั้งธุรกิจและโรงแรมหลายแหงไดรับผลกระทบเนื่องจากขาดไฟฟา และถึงแมบางแหงที่มีเครื่องปนไฟสำรองแตก็ใช
การไดไมเต็มที่เพราะยังมีความจำเปนในการเติมเชื้อเพลิง นักทองเที่ยวกวารอยละ ๗๐ หรือราว ๓๐,๐๐๐ คน เดินทางออกจากเกาะหรือไมก็
ยกเลิกการมาเที่ยว ซึ่งทำใหสูญเสียรายไดเปนมูลคากวา ๑๒๐ ลานบาทตอวัน เหตุการณไฟฟาดับครั้งใหญในประวัติศาสตรนี้ยังสงผลเสียหาย
ตอเศรษฐกิจในทองถิ่นกวา ๑.๒ พันลานบาท
แมวาการไฟฟาสวนจังหวัดจะติดตั้งระบบสายไฟสำรองเพื่อปองกันผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นไดอีกในอนาคต ก็ควรมีการวางแผนพัฒนา
ระยะยาวของเกาะสมุยขึ้นมาดวยเชนกัน ทั้งนี้ความตองการใชไฟฟาในเกาะเพิ่มขึ้นกวาเทาตัวในชวงหลายปที่ผานมาและมีการคาดการณวา
จะเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆ จากการทองเที่ยวและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในเดือนเมษายน ๒๕๕๖ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย ประกาศใหพื้นที่ ๔๘ จังหวัดของประเทศ เปนพื้นที่ประสบภัยแลง
มีเกษตรกรมากกวา ๓๐,๐๐๐ คน ที่ไดรับผลกระทบและอีกจำนวนมากตองหยุดการเพาะปลูก เหตุการณเหลานี้ไมเพียงสรางความเสียหาย
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an important question of how increasing water demand
will be met. The growth of urban areas is also raising a
critical question of whether the water will be allocated
fairly between rural and urban.
It is undeniable that developing countries need to
expand access to modern infrastructure and reliable
services to meet a range of development goals and
challenges. Energy and water are amongst the necessity
of social and economic development. A World Bank (2009)
study indicates that countries with underperforming
energy systems may lose up to 1-2% of growth potential
annually as a result of blackouts and the haphazard
interventions needed to avoid total system collapse.
Studies have shown that in rapidly urbanising cities
throughout the developing world inequitable access to
water contributes to vulnerability of communities – the
inability to cope with shocks and crises.
To achieve sustainability, we must transform our ways
of living to maximise and maintain ecosystem services,
while improving economic performance. The goal of
sustainable development is to create and maintain
prosperous social, economic and ecological systems. But
is it possible to sustain economic growth and avoid major
disruption or ecological impacts? And are societies
prepared to cope with unprecedented challenges that lie
ahead? What is the role of the business sector?
With climate change, the global temperature is
estimated to rise up to 4°C by the end of the century,
further fluctuating the weather patterns. Energy demand
is closely influenced by the weather. Rising temperature
will increase cooling requirements. The average annual
temperature in Thailand is projected to rise up to 2-4°C
by 2099, while changing rainfall patterns and distribution
will have a direct impact on water availability. Thailand
will need 15% increases in peak electricity because of the
warming up. But the demand for electricity and water will
be higher with urbanisation. With improved living standard,
more people will own and use air-conditioning,
refrigerators and other electrical appliances and
significantly increase water consumption.
Without increasing supply to meet future demands
and without adequate understanding of the
unpredictability of climate change, the result will be
worse than the 3-day blackout. Likewise, without
integrated water resource management plans,
coordinated efforts and without using climate information,
water crises will not only be more frequent, but also
more extreme. However, urban and economic growth is
highly influenced and driven by the business sector.
Increasing supplies to meet growing demands is not the
only approach. Responsibility and governance of the
business sector to achieve sustainable development of
4

มากมายแกเศรษฐกิจเทานั้น แตยังทำใหผลผลิตจากการเพาะปลูก
ลดลงอยางตอเนื่องในอนาคต สงผลกระทบตอราคาขาว ผัก และ
ผลไม นอกจากนี้หลายเมืองใหญของไทยที่มีการเจริญเติบโตของ
เมื อ งอย า งรวดเร็ ว ยั ง ประสบกั บ ภาวะขาดแคลนน้ ำ อย า งรุ น แรง
ดังเชนที่จังหวัดอุดรธานีตองใชงบประมาณกวา ๒ ลานบาทตอเดือน
ในการสูบน้ำเพื่อสำหรับผลิตประปาแจกจายใหแกประชาชนนับพัน
ครัวเรือนที่ไดรับผลกระทบ
วิกฤตการณน้ำยังสามารถนำไปสูการสูญเสียทางดานเศรษฐกิจ
อยางมหาศาลจากความล ม เหลวในการปลู กพืช ผลผลิตที่ตกต่ ำ
ทำใหเกิดการวางงานและนำไปสูการยายถิ่นของเกษตรกรในชนบท
เพื่อการ ตั้งถิ่นฐานในเมือง ในขณะที่วิกฤตของการจัดหาน้ำยังคง
เป น ประเด็ น ที่ ส ำคั ญ ต อ การพั ฒ นาเมื อ งและเศรษฐกิ จ ที่ มี เจริ ญ
เติบโตอยางรวดเร็ว ซึ่งคำถามสำคัญก็คือ ทำอยางไรใหเพียงพอกับ
ความตองการ และไดรับการจัดสรรอยางเปนธรรมระหวางพื้นที่
เมืองกับชนบท
จึงปฏิเสธไมไดวาประเทศกำลังพัฒนาจำเปนตองขยายโอกาสใน
การเขาถึงโครงสรางพื้นฐานที่ทันสมัยและบริการที่เชื่อถือได เพื่อ
บรรลุเปาหมายและความทาทายดานการพัฒนาดังกลาว พลังงาน
และน้ ำ นั บ เป น ทรั พ ยากรที่ จ ำเป น อย า งมากสำหรั บ การพั ฒ นา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศเหล า นี้ จากการศึ ก ษาของ
ธนาคารโลก (๒๕๕๒) พบวา ประเทศที่มีระบบการจัดการพลังงานที่
ไมเหมาะสมจะสูญเสียความสามารถในการเติบโตตอปประมาณ
รอยละ ๑-๒
ดังนั้น การหาแนวทางแกปญหาจากไฟฟาดับและเหตุการณ
ที่เกิดขึ้นโดยไมทันคาดคิดจึงมีความจำเปนเพื่อปองกันความเสียหาย
ที่จะเกิดขึ้นทั้งระบบ มีการศึกษาที่ระบุวาการขยายตัวของเมืองใน
ประเทศกำลังพัฒนานำไปสูความไมเทาเทียมในการเขาถึงแหลงน้ำ
ซึ่ ง ส ง ผลให ชุ ม ชนมี ค วามเปราะบางและมี ค วามสามารถในการ
ปรับตัวนอยลงตอความเสียหายและวิกฤตที่จะเกิดขึ้น
การดำเนินการเพื่อใหบรรลุสูการพัฒนาที่ยั่งยืน เราตองปรับ
เปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อที่จะรักษาระบบนิเวศบริการใหมั่นคงมากที่สุด
ควบคูไปกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้เปาหมายของการพัฒนาที่
ยั่งยืน คือ การประสบความสำเร็จในการรักษาและเสริมสรางทั้งใน
ทางสั ง คม เศรษฐกิ จ และระบบนิ เ วศ แต จ ะเป น ไปได ห รื อ ไม
ที่การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะไมสงผลกระทบตอระบบ
นิเวศ? และสังคมมีความเตรียมพรอมหรือยังที่จะรับมือกับปญหาที่
คาดไม ถึ ง และความท า ทายที่ ร ออยู ข า งหน า ? ภาคธุ ร กิ จ ควรมี
บทบาทอยางไร?
จากสถานการณ ก ารเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ มี ก าร
ประเมินวาอุณหภูมิของโลกจะสูงขึ้นถึง ๔ องศาเซลเซียสภายใน
ปลายศตวรรษนี้ ซึ่งจะสงผลตอความแปรปรวนของสภาพอากาศ
มากยิ่งขึ้น ผลกระทบที่เดนชัด คือ ความตองการดานพลังงานของ
มนุษย อุณหภูมิที่สูงขึ้นจะยิ่งเพิ่มความตองการพลังงานไฟฟาเพื่อทำ
ความเย็น ในขณะที่อุณหภูมิที่ต่ำลงทำใหเกิดความตองการพลังงาน
ไฟฟาเพื่อทำความรอน (มีการคาดการณวา) ในป ๒๖๔๒ อุณหภูมิ
เฉลี่ยรายปของประเทศไทยจะเพิ่มขึ้น ๒-๔ องศาเซลเซียส ประกอบ
กับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและกระจายของปริมาณน้ำฝนจะสงผล
ทำใหเกิดผลกระทบโดยตรงตอทรัพยากรน้ำที่สามารถใชประโยชน
ได และประเทศไทยจะมีความตองการใชไฟฟาเพิ่มขึ้นกวารอยละ
๑๕ ของปริ ม าณการใช สู ง สุ ด เนื่ อ งจากอากาศร อ นขึ้ น และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตจะทำใหเกิดความตองการใชเครื่องปรับอากาศ
ตูเย็น และเครื่องใชไฟฟาอื่นๆ รวมไปถึงเกิดการใชน้ำเพิ่มมากยิ่งขึ้น

the society must be implemented.
Fast growing cities across Thailand-where
infrastructure and services are unable to keep pace with
urban growth or in cities that ignore the complexity and
dynamic of interdependent systems, characterised by
uncertainty and surprise, will face with crises. The biggest
blackout in history recently experienced in 14 southern
provinces demonstrates the need for resilience thinking.
Diversification and localisation of energy systems is
urgently needed for sustainable development and energy
security.
Both social and ecological systems are constantly
changing, making it difficult to predict in advance. Climate
change will intensify extreme events, floods and droughts,
exacerbating existing economic development and
environmental governance issues. Uncertainty and
unpredictability implies that previous experiences of
weather-related hazards are inadequate for future
planning, posing further challenges to policy planners
and decision makers.
The concept of resilience can be defined as the
capacity of a system to cope with shocks and crises while
retaining its structure and function. It is related to the
degree to which the system is capable of
self-organisation and can build capacity for learning and
adaptation. In a changing, uncertain world where
surprises are likely, resilience will lead to sustainable
development, as resilience increases the capacity of a
complex social-ecological system to cope with
unpredictability. There is a pressing need to shift our
thinking and to change how we do things.
A development strategy is not sustainable if it is not
resilient, thus sustainable development requires the
systems approach of resilience at varying levels.

หากไม มี ก ารผลิ ต เพื่ อ รองรั บ ความต อ งการในอนาคตและ
ปราศจากความเขาใจอยางเพียงพอเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจจะแยยิ่งกวาเหตุการณไฟฟาดับที่
กล า วข า งต น ก็ เ ป น ได และเช น เดี ย วกั น หากไม มี แ ผนจั ด การ
ทรัพยากรน้ำและการประสานงานที่ดี รวมถึงไมมีการนำขอมูลดาน
สภาพภูมิอากาศเขามาบูรณาการรวม วิกฤตการณน้ำไมเพียงจะเกิด
บอยขึ้นเทานั้น แตยังรุนแรงมากขึ้นอีกดวย อยางไรก็ตามการเติบโต
ของเมืองและเศรษฐกิจเกิดจากการขับเคลื่อนจากภาคธุรกิจ การเพิ่ม
ปริมาณการจัดหาใหเพียงพอตอความตองการไมไดเปนแนวทางเดียว
เทานั้น บทบาทความรับผิดชอบและธรรมาภิบาลของภาคธุรกิจจะ
ตองดำเนินการเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนดวย
เมืองที่เติบโตอยางรวดเร็วในอีกหลายๆ เมืองของประเทศไทย
ทีโ่ ครงสรางพืน้ ฐานและบริการตางๆ ไมสามารถรองรับการเติบโตของ
เมืองได หรือเมืองที่เพิกเฉยตอคุณลักษณะที่มีความซับซอนและการ
เชื่อมโยงของระบบภายในตางๆ ที่เปนพลวัตรของเมืองจะเผชิญกับ
วิกฤตอย างแนน อน และจากเหตุการณไฟฟ าดับครั้ งใหญ ที่สุดใน
ประวัติที่ ๑๔ จังหวัดทางภาคใตประสบเมื่อเร็วๆ นี้ แสดงใหเห็นวา
ถึงเวลาแลวทีเ่ ราตองคิดเพือ่ จะรับมือกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ระบบการจัดสรร
พลังงานทีห่ ลากหลายในแตละทองที่ เปนสิง่ จำเปนเรงดวนทีต่ อ งทำให
เกิดขึน้ เพือ่ การพัฒนาอยางยัง่ ยืนความมัน่ คงทางดานพลังงาน
ทั้งระบบทางสังคมและนิเวศวิทยามีความเปลี่ยนแปลงอยูตลอด
เวลา ทำใหยากตอการคาดการณ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิ
อากาศจะทำใหเกิดสถานการณรุนแรงทั้งน้ำทวม ภาวะแหงแลง และ
จะกอใหเกิดปญหาตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจรวมทั้งการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอม ความไมแนนอนและการไมสามารถ คาดการณได
นี้ยังแสดงใหเห็นถึงประสบการณที่ผานมาดานการแกปญหาจาก
ภัยที่เชื่อมโยงกับสภาพอากาศวายังไมเพียงพอตอการวางแผนใน
อนาคต ซึ่งนับเปนความทาทายที่สำคัญสำหรับผูมีอำนาจตัดสินใจ
และผูกำหนดนโยบาย
แนวคิดของการรับมือ (Resilience) อาจนิยามไดวาหมายถึง
ศักยภาพของระบบในการจัดการกับสถานการณที่รุนแรงและวิกฤต
โดยยังสามารถคงไวซึ่งโครงสรางและหนาที่ ทั้งยังเกี่ยวเนื่องกับระดับ
ความสามารถในการจัดการตัวเองของระบบและเสริมสรางศักยภาพ
ใหเกิดการเรียนรูแ ละการปรับตัวเพือ่ ตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลง
ของโลกที่มีความไมแนนอน การรับมือจะเปนหนทางสูการพัฒนาที่
ยั่งยืน เนื่องจากการรับมือจะชวยเพิ่มความสามารถของระบบที่มี
ความซั บ ซ อ นทางสั ง คมและนิ เ วศวิ ท ยาให ส ามารถจั ด การกั บ
เหตุการณที่ไมสามารถคาดการณได เมืองที่จะมีการรับมือที่ดีนั้น จะ
ต อ งมี ร ะบบที่ มี ก ารรั บ มื อ ซึ่ ง มี คุ ณ ลั ก ษณะ ๓ อย า ง คื อ ความ
ผิดพลาดที่ปลอดภัย กลาวคือสามารถทำหนาที่และรักษาสภาพปกติ
ไวไดแมวาจะเกิดเหตุที่ทำใหไมสามารถทำงานไดตามปกติ ความ
ยื ด หยุ น และความหลากหลาย รวมถึ ง มี แ นวทางหรื อ การสำรอง
ทรัพยากร สถาบันหรือวิถีปฏิบัติ ที่มีการรับมือ คือ การมีขอมูลและ
เขาถึงขอมูลได การเขาถึงสิทธิและความเปนเจาของ มีกระบวนการ
ตั ด สิ น ใจที่ โ ปร ง ใสและมี ก ารประยุ ก ต ใช อ งค ค วามรู ใ หม ๆ ส ว น
บุคคล องคกรหรือหนวยงานที่มีการรับมือ คือ มีศักยภาพในการ
เรียนรู การตอบสนอง และสามารถแยกแยะหรือ จัดลำดับความ
สำคัญของการดำเนินงานตางๆ ได ซึ่งจะทำใหความสามารถในการ
ปรับตัวเกิดการพัฒนาขึ้น
ยุทธศาสตรการพัฒนาจะยั่งยืนไมไดหากไมมีการเตรียมพรอม
การรับมือที่ดี ดังนั้นการพัฒนาอยางยั่งยืนจำเปนตองมีระบบที่มี
แนวทางการรับมือในหลายๆ ระดับ
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Executive Interview
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กฟผ. ชู “โรงไฟฟ้าสีเขียวนำร่อง”
...ส่งความสุขด้านพลังงานสู่สังคมไทย
EGAT showcased
“Green Power Plant” and
Relentlessly Developing
Thailand’s Power System to
Bring Happiness to All People

W

ith commitment to secure and sustain
electricity generation of the country for more
than 44 years, under a vision of “To Become A
World-Class Organization in Electricity Business”. Today
Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) is
relentlessly pursuing its vision, especially being
innovative in power generation through environmental
friendly technology, to enhance optimal efficiency of
various power sources as well as encouraging research
and development on renewable energy and
community energy. These developments will serve as
learning models and power generation at the
community level. This will contribute to securing
energy generation in the country and together with the
awareness on social and environment.
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วยความมุงมั่นที่จะพัฒนากิจการไฟฟาของประเทศให
มั่ น คงและยั่ ง ยื น มากว า ๔๔ ป ภายใต วิ สั ย ทั ศ น
‘เปนองคการชั้นนำในกิจการไฟฟาในระดับสากล’ จนมาถึงวันนี้
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ก็ยังคงเดินหนาที่จะ
พั ฒ นาต อ ไปอย า งไม ห ยุ ด ยั้ ง โดยเฉพาะด า นนวั ต กรรมและ
เทคโนโลยีการผลิตไฟฟาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อนำมาใชใน
การเพิ่มประสิทธิภาพของแหลงผลิตไฟฟา รวมถึงการสงเสริมให
เกิดการศึกษาวิจัยและพัฒนาดานนวัตกรรมพลังงานหมุนเวียนและ
พลังงานชุมชนมาใชเปนตนแบบในการเรียนรูและผลิตไฟฟาใน
ระดับชุมชน เพื่อใหเกิดความมั่นคงดานพลังงานของประเทศไป
พรอมกับความตระหนักในสังคมและสิ่งแวดลอม
คุณสุนชัย คำนูณเศรษฐ ผูวาการ กฟผ. กลาววา ยังคงเดิน
หนาสานตอภารกิจหลักขององคกร ในการยืนหยัดผลิตไฟฟาเพื่อ
ความสุขของคนไทย ดวยการสรางพลังงานใหมีปริมาณและความ
มั่นคงที่เพียงพอตอความตองการภายใตราคาที่เหมาะสม อีกทั้ง

Mr. Soonchai Kumnoonsate, EGAT Governor, pointed
that we are moving ahead towards our missions and
persistently generating power for the Thai’s happiness,
through generating power sufficiently and securely in
line with the rising demand, at an affordable price.
In addition, EGAT also raises public awareness on
prudent use of energy, to support Thailand’s economic
development.
EGAT has initiated the first “Green Power Plant as a
pilot project” at Bang Pakong Power Plant,
Chachoengsao province, with the plan to replicate this
initiative to power plants countrywide altogether with
capacity development on alternative and renewable
energy to increase sustainable alternative energy for
the future.
“EGAT’s operation has worked towards Thailand
Power Development Plan 2012-2030, 3 rd revision,
which the National Energy Policy Council (NEPC) and

ยังสงเสริมใหประชาชนเกิดจิตสำนึกดานการใชพลังงานไฟฟาอยาง
รูคุณคา เพื่อใหเศรษฐกิจของประเทศไทยเกิดการพัฒนาไปได
อยางตอเนื่อง
ทั้ ง นี้ กฟผ. ได ริ เริ่ ม “โครงการนำร อ งโรงไฟฟ า สี เขี ย ว” ที่
โรงไฟฟ า บางปะกง จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา เป น แห ง แรก และมี
เปาหมายที่จะขยายผลสูโรงไฟฟาทั่วทุกแหงของประเทศ ไปพรอม
กั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพด า นพลั ง งานทดแทนและพลั ง งาน
หมุนเวียน เพื่อใหเกิดพลังงานทางเลือกที่ยั่งยืนตอไปในอนาคต
“กฟผ. เองไดดำเนินงานตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของ
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๗๓ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๓ ตามที่
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) มีมติเห็นชอบไป
เมื่ อ วั น ที่ ๘ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๕ โดยแผนฯ ฉบั บ ดั ง กล า ว มุ ง ที่
จะปรั บ ปรุ ง การดำเนิ น งานโดยใช ส มมติ ฐ าน ๓ ประเด็ น
คื อ ๑) ค า พยากรณ ค วามต อ งการใช ไ ฟฟ า โดยพิ จ ารณาการ
ประหยัดพลังงานใหสอดคลองกับแผนอนุรักษพลังงาน ๒๐ ป
พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๗๓ ๒) ความมั่นคงของระบบไฟฟา โดยกำหนด
ใหมีกำลังผลิตไฟฟาสำรองที่เหมาะสม (ไมนอยกวารอยละ ๑๕)
รักษาสัดสวนการซื้อไฟฟาจากตางประเทศไมเกินรอยละ ๑๕ และ
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Planning Office had approved on 8th June 2012. This
plan is based on 3 assumptions namely 1) Electricity
Demand Forecast, considering energy saving followed
Thailand 20 - years - Energy Efficiency Development
Plan (2011-2030), 2) security of the power system by
determining sufficient power reserve (minimum of 15%),
maintain imported electricity not more than 15% and
use diverse source of fuels for power generation
3) develop and promote clean energy and effective use
of energy according to the Alternative Energy
Development Plan (AEDP) 2012-2021, to promote the
development of co-generation system and to set
targets to reduce greenhouse gases (GHGs).
In responding to the increasing electricity demand,
EGAT has built Wang Noi Combined Cycle Power Plant
Block 4, Jana Combined Cycle Power Plant Block 2 and
the North Bangkok Combined Cycle Power Plant Block
2 for using natural gas from the Gulf of Thailand as
a fuel, following the latest revision of Thailand Power
Development Plan (PDD 2010 Revision) 3). In addition,
a plan to build 800 mega-watt coal-fired power plant at
Krabi province is under EHIA study and communication
with local residents are on going to gain acceptance.
I think that energy management capability is vital.
Renewable energy is undepletable, yet availability on
demand has remained a constraint. This means that
when there are demands, the resource should be
readily available. Therefore an interesting alternative
energy besides coal is biomass, if we can manage its
value chain including growing areas, production cost
8

มีการใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาที่หลากหลาย ๓) การพั ฒ นา
พลั ง งานสะอาด และการส ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช พ ลั ง งาน
สอดคลองกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔ สนับสนุนการพัฒนาพลังงานรูปแบบผลิต
ไฟฟาและความรอนรวมกัน (Co-generation) และมีการกำหนด
เปาหมายในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก เปนตน และเพื่อให
สอดคลองกับความตองการใชไฟฟาที่เพิ่มมากขึ้น กฟผ. ยังดำเนิน
การสรางโรงไฟฟาวังนอยชุดที่ ๔ โรงไฟฟาจะนะชุดที่ ๒ และ
โรงไฟฟ า พระนครเหนื อ ชุ ด ที่ ๒ โดยใช ก า ซจากอ า วไทยเป น
เชื้ อ เพลิ ง ตามแผนพั ฒ นากำลั ง ผลิ ต ไฟฟ า ของประเทศฉบั บ
แก ไขล า สุ ด รวมถึ ง แผนการก อ สร า งโรงไฟฟ า ถ า นหิ น จำนวน
๘๐๐ เมกะวัตต ที่จังหวัดกระบี่ ขณะนี้อยูในระหวางการศึกษาผล
กระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และการสรางการยอมรับให
กับประชาชนในพื้นที่ โดยผมมองวา ความสามารถในการบริหาร
จัดการดานพลังงานเปนสิ่งจำเปนเพราะพลังงานทางเลือกจาก
ธรรมชาติแมจะไมมีวันหมด แตก็มีขอจำกัดในดานปริมาณและการ
สนองตอความตองการ คือ เมื่อถึงเวลาตองการใช ตองมีใหใช
ดังนั้น พลังงานทางเลือกที่นาสนใจนอกจากถานหินแลวก็มีชีวมวล
ซึ่ ง หากมี ก ารบริ ห ารจั ด การได อ ย า งสมดุ ล ในเรื่ อ งพื้ น ที่ ก าร
เพาะปลูก ตนทุนการผลิต และปริมาณผลผลิตที่ออกสูตลาด ก็จะ
สามารถนำมาผลิตเปนพลังงานทดแทนไดในอนาคต”
นอกจากนี้ กฟผ. ยังไดพัฒนาโครงการตอยอดจาก “โครงการ
กลไกการพัฒนาที่สะอาด” เพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจก ซึ่ง
ขณะนี้มีโครงการที่อยูระหวางการพัฒนาจำนวน ๗ โครงการ และ
มีโครงการที่ไดรับการรับรองโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด จาก
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคกรมหาชน) (อบก.)
และกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มจำนวน
๘ โครงการ ไดแก โครงการโรงไฟฟาพลังน้ำขนาดเล็กทายเขื่อน
ชลประทาน ๕ โครงการ ไดแก เขื่อนเจาพระยา เขื่อนแมกลอง
เขือ่ นปาสักชลสิทธิ์ เขือ่ นขุนดานปราการชล เขือ่ นแควนอยบำรุงแดน

and yield, then it could become a potential source for
future alternative energy.”
Furthermore EGAT is developing new projects
spin-off from CDM or Clean Development Mechanism,
to reduce greenhouse gas emission. There are currently
7 projects under development and 8 projects already
have Letter of Approval from Thailand Greenhouse Gas
Management Organization (Public Organization) and the
Ministry of Natural Resources and Environment. These
include 5 projects on small-scale hydropower
development Project at existing below the irrigation
dams plant at Chao Phraya Dam, Mae Klong Dam,
Pa Sak Jolasid Dam, Khun Dan Prakarn Chol Dam,
Khwae Noi-Bamrung Dan; project on power plant
efficiency improvement Mae Moh unit 10 and 11
(Retrofitting Turbines); and the solar energy at
Sirindhorn Dam. Due to innovative in environmental
management over time, EGAT’s power plants
throughout the country have been accredited for ISO
14000. For CSR; accredited for CSR 26000 for social
responsibility, CSR-DPIM, CSR-DIW Continuous for 11
power plants. EGAT has also implemented demand
side management (DSM), focusing on the usage of
power efficiency appliances since 1993 until now,
resulted in the reduction of electricity demand up to
2,900 MW and reducing the CO2 emission up to 11,000
tons. Additionally, EGAT has enticed usage of
renewable energy such as wind, solar and hydropower
at downstream dam, to generate electricity to
substitute the fossil fuel derived energy which in turn
reducing global warming. So far EGAT has supported
afforestation covering the area more than 400,000 rai
(64,000 Hectares) and projects that promote the
environmental and social responsibility. EGAT regularly
receives numerous awards such as Solar Power
Generation System Project 2012 from State Enterprise
Policy Office, Ministry of Finance, the trophies and
certificates related to social responsibility 2012
ex. Corporate Social Responsibility - Department of
Industrial Works (CSR-DIW) Awards 2012 from the
Department of Industrial Works, Ministry of Industry,
Corporate Social Responsibility Award 2012 from
Department of Primary Industries and Mines, Ministry of
Industry, the award for Environment Impact Assessment
(EIA) Monitoring, 2011 and Carbon Reduction for
Building from Thailand Business Council for Sustainable

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟาแมเมาะ หนวย ๑๐ และ
๑๑ และโครงการระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยเขื่อน
สิรินธร และดวยการพัฒนานวัตกรรมดานสิ่งแวดลอมมาอยาง
ตอเนื่องนี้เองที่ทำใหโรงไฟฟา กฟผ. ทั่วประเทศไดรับการรับรอง
มาตรฐานสากล ISO 14000 และในสวนของการดำเนินงานที่เกี่ยว
กั บ การรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมก็ ไ ด รั บ CSR 26000 CSR-DPIM
CSR-DIW Continuous ๑๑ แหง
ดวยความมุงมั่นตั้งใจในการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมดวย
ความจริงใจมาตลอด ในการสรางสรรคพฒ
ั นาคุณภาพชีวติ ของคนไทย
และเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจไทยใหมีความแข็งแกรง ทั้งในดานการ
ดำเนินงานดานการจัดการใชไฟฟา DSM ที่เนนการสงเสริมการใช
อุ ป กรณ ป ระหยั ด ไฟฟ า มาตั้ ง แต ป ๒๕๓๖ จนถึ ง ป จ จุ บั น ช ว ย
ลดความตองการใชไฟฟารวมกวา ๒,๙๐๐ เมกะวัตต และชวยลด
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดรวมกวา ๑๑,๐๐๐ ตัน การ
สงเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน อาทิเชน ลม แสงอาทิตย และ
พลังน้ำทายเขื่อน ซึ่งใชพลังงานจากธรรมชาติมาใชผลิตกระแส
ไฟฟาทดแทนการใชเชื้อเพลิงพลังงานและลดโลกรอน การปลูกปา
ในพื้นที่ทั่วประเทศรวมกวา ๔๐๐,๐๐๐ ไร การสนับสนุนกิจกรรม
โครงการที่สงเสริมใหผูปฏิบัติงานดำเนินกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม
และการดำเนินงานดานสังคมมาโดยตลอด สงผลใหกฟผ.ไดรับ
รางวั ล ด า นต า งๆ อย า งต อ เนื่ อ งจนถึ ง ป จ จุ บั น อาทิ รางวั ล
รัฐวิสาหกิจดีเดน ประจำป ๒๕๕๕ จากสำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง โลและเกียรติบัตรการ
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Development and Thailand Environment Institute, etc.
EGAT will continue its policy towards strengthening
the country’s energy security. Currently EGAT involves
in ASEAN’s electricity generation group that includes all
10 countries under the cooperation of Heads of ASEAN
Power Utilities/Authorities (HAPUA). One of the efforts
of this cooperation is to establish ASEAN Power Grid
(APG) which is part of Master Plan on ASEAN
Connectivity that agrees on building common technical
standard and facilitate collaboration among
government and private sectors and build up capacity
of energy personnel. This is to improve the regional
power industry with due attention given to large scale
and renewable energy in responding to increasing
demand while reducing long term risks.
EGAT Governor ended the interview “as EGAT is
designated to oversee security and allocate electricity
for the country with the emphasis on responsibilities
toward society, communities and environment”.
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ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานความรั บ ผิ ด ชอบของผู ป ระกอบการ
อุตสาหกรรมตอสังคมป ๒๕๕๕ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม รางวัลสถานประกอบการที่มีมาตรฐาน
สากลว า ด ว ยความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม ประจำป ๒๕๕๕
จากกรมอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื อ งแร กระทรวง
อุตสาหกรรม รางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการ
ในรายงานวิ เ คราะห ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม และมี ก ารจั ด การ
สภาพแวดลอมดีเดน ใบรับรองการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
สำหรับอาคาร จากองคกรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน และ
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย เปนตน
ทั้ ง นี้ กฟผ. ยั ง คงขั บ เคลื่ อ นนโยบายไปในทิ ศ ทางการสร า ง
ความมั่นคงดานพลังงานใหกับประเทศอยางตอเนื่อง ปจจุบันได
รวมกลุมกับผูผลิตไฟฟาในประชาคมอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ ภาย
ใตกรอบความรวมมือ Heads of ASEAN Power Utilities/
Authorities (HAPUA) เพื่อสรางโครงขายระบบไฟฟาอาเซียน
สนับสนุนแผนแมบทความเชื่อมโยงอาเซียน โดยสรางมาตรฐาน
รวมทางเทคนิคและการดึงดูดความรวมมือภาครัฐ-เอกชน พรอม
ทั้ ง สร า งความเชี่ ย วชาญและพั ฒ นาบุ ค ลากรในด า นต า งๆ เพื่ อ
พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมไฟฟ า ของภู มิ ภ าค และให ค วามสำคั ญ การ
พัฒนาโครงการและเทคโนโลยีโรงไฟฟาขนาดใหญและพลังงาน
หมุนเวียน เพื่อรองรับความตองการไฟฟาในภูมิภาคที่เพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็วและเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดในระยะยาว
ผู ว า การ กฟผ. กล า วทิ้ ง ท า ยว า “ในฐานะที่ กฟผ. ได รั บ
มอบหมายใหดูแลเรื่องของความมั่นคงและการจัดสรรดานพลังงาน
ไฟฟาของประเทศ เราก็จะดูแลใหดีที่สุดไปพรอมๆ กับการดูแล
สิ่งแวดลอม ชุมชน และสังคมครับ”
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lmost every organization around the world to
pay attention on the policy towards green
growth, which is expecting the world’s economy to
grow into the direction that is environmentally friendly
and sustainable. Especially in Asia where the policy to
control the countries in Asia and Pacific has already
developed. The policy orders these countries to
develop their economy to address the problems
caused by climate change and energy crisis that
created a lot of consequences such as public health,
drought, natural disaster, decreasing of natural
resources, pollution and environmental degradation.
Industrial and business sectors with irresponsibility or
violation of the laws and procedures were the main
ones that caused problems to continue for a long time
and even more critical. Current situation has proved
economic development using old approach is not the
right practice.
Today the industrial/business sectors could not
deny anymore that to continue business operations
with old fashioned and looking only on revenues
without any concern for the impacts on the
environment and social caused by their business

Green
Growth

ปั

จจุบันแทบทุกองคกรทั่วโลกตางใหความสำคัญกับการ
วางนโยบายสู ก ารพั ฒ นาสี เขี ย ว เพื่ อ หวั ง ผลั ก ดั น ให
เศรษฐกิจโลกเติบโตไปในทิศทางที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและ
ยั่งยืน โดยเฉพาะอยางยิ่งภูมิภาคเอเชียไดมีการริเริ่มกำหนดเปน
นโยบายเชิงบังคับสำหรับประเทศในกลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟกให
นำไปพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคเพื่อปลดล็อคปญหาอันเนื่องมา
จากการเปลี่ ย นแปลงของสภาพภู มิ อ ากาศ วิ ก ฤตการณ ด า น
พลังงาน ที่กอใหเกิดปญหาตางๆ ตามมามากมาย อาทิ ปญหา
สุ ข ภาพอนามั ย ภั ย แล ง ภั ย พิ บั ติ ป ญ หาการลดลงของ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ป ญ หามลพิ ษ และความเสื่ อ มโทรม
ของสิ่ ง แวดล อ ม โดยภาคอุ ต สาหกรรมและภาคธุ ร กิ จ ที่ ข าด
ความรับผิดชอบ รวมถึงการไมปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐาน
อยางเครงครัด จึงเปนเหตุสำคัญที่กอใหเกิดปญหาดังกลาวที่สะสม
มานานและเกิดความรุนแรงปรากฏชัดมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในปจจุบัน
ไดแสดงใหเห็นแลววาการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจใน
แบบที่ผานมาอาจไมใชแนวปฏิบัติที่ถูกตอง
ณ วันนี้ ภาคอุตสาหกรรม/ภาคธุรกิจ คงจะปฏิเสธไมไดอีก
ตอไปแลววา การที่จะดำเนินธุรกิจแบบเกาที่มุงเนนแตผลกำไรเปน
หลัก ไมใสใจตอผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอมและสังคมที่
เกิดจากการประกอบกิจการของตนเอง ไมอาจจะแขงขัน อยูรอด
และกาวไปสูการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนได หากไมปรับวิถีการดำเนิน
ธุรกิจในรูปแบบใหม
ธุรกิจรูปแบบใหมที่กลาวถึงนั้น คือธุรกิจที่ไดมีวางแนวคิดที่เพิ่ม
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operations will not help them to survive in the
competition and get through the sustainable business.
Therefore, adapting the new operational approach is
needed.
The new operational approach mentioned above is
the business with a concept for social responsibility
and environment, with these embedded from the
beginning and for long term. This includes business
plan designed with environmental and social concerns
in every stage, as a part to successfully moving toward
business growth development in the country and the
world.
Key factors for business sector to adapt new
approach towards sustainable green development
are not only the trend, but I would like to suggest
some as the following;
1) Entrepreneur is committed to green
business, with goal determined and environmental
protection is a key for long term business operation, as
well as to promote and respond to sustainable
consumption and production. In addition, the business
operation can be done through efficient and effective
production management, support the efficient
utilization of resources and energy, or using alternative
energy and lower raw materials, adding value to the
products and services with the process that would
produce lower waste and pollution throughout the
value chain by applying different principles such as LCA,
CT, CF, Lean Management for Environment etc.
This would help the business to cut some costs while
gaining more revenues at the same time, as well as
make opportunity to compete in the market, because
the products and services could follow the needs of
the consumers and can be accepted by the
community and then society. Therefore could bring a
successful and sustained business.
2) Encouraging research development and
green innovation, Global Trust’s survey reported that
more than 65% of the consumers believed that buying
products from the producers who showed
environmental concerns is important, therefore
producing products or services to be the best
environmental friendly is crucial. Green innovation is
something to take into account. The entrepreneur
should search for new technology or research for new
direction to operate their businesses, in order to
enable them to compete with others in the market
and better respond to the consumers’ needs. This is
not only answering to the business trend but address
12

ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมในระยะยาวตั้งแตเริ่มแรก
และมีการดำเนินงานตามแผนธุรกิจที่มีความหวงใยตอสิ่งแวดลอม
และสังคมในทุกขั้นตอน เพื่อรวมเปนภาคสวนหนึ่งที่จะขับเคลื่อน
การพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและของโลกสู
การพัฒนาสีเขียว ใหประสบผลสำเร็จอยางแทจริง
ปจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนภาคธุรกิจเปลี่ยนสูวิถีรูปแบบใหม
เพื่อมุงสูการพัฒนาสีเขียวที่ยั่งยืน ไมใชเปนเพียงกระแสแหง
อนาคตเทานั้น โดยผูเขียนขอนำเสนอทัศนะไวดังนี้
๑) ผูประกอบการมุงมั่นสูการสรางธุรกิจสีเขียว โดยมีการ
กำหนดเปาหมายใหการปองกันทางสิ่งแวดลอมเปนสวนสำคัญใน
การดำเนินธุรกิจระยะยาว สงเสริมและสนองตอบตอแนวทางการ
บริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยการบริหารจัดการการผลิตใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนับสนุนการใชประโยชนใหมากขึ้น
ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ลดการใชพลังงาน หรือปรับ
เปลี่ยนไปใชพลังงานทดแทนอื่น และใชวัตถุดิบนอยลง การเพิ่ม
มูลคาใหแกสินคาและบริการ ดวยกระบวนการที่กอใหเกิดของเสีย
และมลพิษนอยลงตลอดหวงโซคุณคา โดยการประยุกตใชหลักการ
ต า งๆ เช น LCA, CT, CF, Lean Management for
Environment ฯลฯ ซึ่งในขณะเดียวกันสามารถลดตนทุนและ
เพิ่มพูนผลกำไร สรางโอกาสการแขงขันในตลาด ผลิตภัณฑและ
บริการสามารถตอบโจทยความตองการของผูบริโภค รวมทั้งไดรับ
การยอมรับจากชุมชนและสังคมตามมา ซึ่งจะเปนการนำพาให
ธุรกิจประสบความสำเร็จและยั่งยืน
๒) เรงพัฒนาสงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง จากการสำรวจของ Carbon Trust
(องค ก รอิ ส ระที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ กระตุ น เรื่ อ งการลดปริ ม าณการ
ปลดปลอย GHGs) พบวามากกวารอยละ ๖๕ ของผูบริโภคเชื่อมั่น
วาการบริโภคสินคาที่ผูผลิตแสดงความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
เปนเรื่องสำคัญ ดังนั้นการคิดคนพัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการใหมี
ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากที่สุดดวย Green Innovation
จึงเปนเรื่องที่ผูประกอบการในยุคปจจุบันควรใหความสนใจและ
แสวงหาเทคโนโลยีหรือวิจัยแนวทางใหมๆ มาใชงานอยางตอเนื่อง
เพื่อความเทาทันตอคูแขงและตอบสนองความตองการของลูกคา
ใหไดมากที่สุด ซึ่งไมเพียงแคการตอบโจทยทางธุรกิจเทานั้นแตยัง
สามารถตอบโจทยการดูแลสิ่งแวดลอมควบคูไปดวยกันได
๓) มุงมั่นผลิตผลิตภัณฑ/บริการสีเขียว รวมทั้งไดรับการ
รับ รองฉลากสิ่งแวดลอมทั้งในระดับ ประเทศและระดับสากล
เพื่อใหแบรนดของตนเปนที่ยอมรับ และแสดงวาเปนผลิตภัณฑที่
สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมต่ำ ที่ผูบริโภคสามารถเชื่อมั่นไดวามี
ที่มาของการใชวัตถุดิบและกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนที่คำนึงถึง
สิ่ ง แวดล อ มอย า งแท จ ริ ง ดั ง นั้ น หากผู ป ระกอบการยิ่ ง สร า ง
ผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองฉลากสิ่งแวดลอมจากหนวยรับรองที่มี
ความนาเชื่อถือมากเทาใด นั่นหมายถึงโอกาสทางธุรกิจในการ
เขาถึงตลาดกลุมตางๆ ก็ยิ่งมีมากขึ้นเทานั้น
๔) สรางพันธมิตรหรือเครือขายทางธุรกิจสีเขียวขับเคลื่อน
สูสังคมคารบอนต่ำ ธุรกิจไมสามารถกาวไปเพียงลำพังได ดังนั้น
การสรางพันธมิตรและเครือขายที่ดีจึงเปนเรื่องสำคัญที่จะตอง
พัฒนาไปพรอมๆ กับการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงการเลือกคูคาที่มี
การดำเนินธุรกิจที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมดวย นอกจากนี้ธุรกิจ

the environmental issue altogether.
3) Committed to produce green products/services, this includes receiving the Green Label domestically
and internationally to ensure the brand has been recognized as low environmental impacts. Therefore the
consumers are confident that raw materials and every production stage will be operated with real environmental
concerns. The more entrepreneur gets Green Label from well known organizations, the more meaning to their
business opportunities to get another markets.
4) Developing partnership or green business network towards low carbon society, because no business
can move alone, therefore to build good business partnership and network is crucial to take into account along
with business operation. This also includes selecting business partner who operates with environmental concerns,
as well as the big businesses should provide support to the smaller ones especially SMEs, to build their own
capability towards green business. The result of these, strong green business network can be established and thus
development into sustainable green economic growth is not only a dream.
5) Legal Compliance and Operations to beyond standards, the business that operates following the laws
and standards and/or beyond standards would gain good reputation for stakeholders involved in the business,
including government, business partners, consumers and surrounding communities. The business will be
recognized with good image and gains better market opportunity than competitors.
6) Competency Based Staff Development following green business principle, from the executives to
senior and junior staffs as well as the lower level staffs, everyone should agree with common goal. This will build
the synergy to drive the organization to successfully green business.
7) Supporting investment on natural capital, entrepreneur should consider paying back to environmental
services as they have exploited natural resources and environment from their business operations. They can do
this through supporting activities on protection, preserving and restoring resources, in order to increase or
substitute the capacity in ecosystem services following the concept on Payment for Ecosystem Services (PES).
This can be done either direct or indirectly, to sustainable manage the environment as well as benefit to local
economy and community.
In conclusion, business entrepreneur can operate using these directions. This will not only help them survive
the recently high market competition, but will also help them develop themselves into important parts of
economic development in the country and the region towards Green Growth era.
ขนาดใหญควรใหความชวยเหลือธุรกิจขนาดเล็ก โดยเฉพาะ SMEs เพื่อใหสามารถพัฒนาศักยภาพตนเองใหเปนธุรกิจสีเขียวมากขึ้น ซึ่ง
จะทำใหเกิดโครงขายสีเขียวที่แข็งแกรงทางธุรกิจ และพรอมที่จะพัฒนาไปสูก ารเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียวทีย่ งั่ ยืนไดไมไกลเกินฝน
๕) การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐาน และพยายามทำใหดีกวามาตรฐาน (Beyond Standards) ที่กำหนด ธุรกิจที่มีการ
ดำเนินงานสอดคลองกับกฎหมายและมาตรฐานตางๆ และ/หรือทำไดดีกวามาตรฐาน ยอมสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนไดสวนเสียกับ
ธุรกิจ อันไดแก หนวยงานภาครัฐ คูคาทางธุรกิจ ลูกคา และชุมชนโดยรอบ ซึ่งจะทำใหองคกรมีภาพลักษณที่ดี และสามารถสรางความได
เปรียบมากกวาคูแขงเชิงธุรกิจในตลาดแขงขันได
๖) การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานโดยปฏิบัติตามหลักของธุรกิจสีเขียว ทั้งผูบริหาร เจาหนาที่
ระดับสูง-กลาง และพนักงานระดับลางทุกคนตองมีจุดมุงหมายเดียวกันเพื่อรวมเปนพลังสำคัญในการขับเคลื่อนองคกรสูการดำเนินธุรกิจ
สีเขียวที่ประสบความสำเร็จ
๗) ใหการสนับสนุนการลงทุนเกี่ยวกับตนทุนทางธรรมชาติ ผูประกอบการควรใหความสำคัญและคำนึงถึงการตอบแทนคุณคา
ระบบนิเวศที่ไดมีการนำทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไปใชประโยชนเพื่อการดำเนินธุรกิจของตน ดวยการใหการสนับสนุนปกปอง
รักษา ฟนฟู เพื่อเพิ่มหรือทดแทนความสามารถในการบริการเชิงนิเวศตามหลักการคาตอบแทนการใหบริการนิเวศ ทั้งทางตรงและ
โดยออม เพื่อใหมีการจัดการที่ยั่งยืนทางสิ่งแวดลอมและเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจทองถิ่นและชุมชน
ดังนั้น หากผูประกอบการธุรกิจสามารถปฏิบัติตามแนวทาง ดังกลาวได ไมเพียงแตองคกรจะอยูรอดในภาวะที่มีการแขงขันสูง
เฉกเชนปจจุบันนี้ได ยังเปนการพัฒนาตนเองเพื่อเปนฟนเฟองสำคัญที่จะชวยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาคใหเขาสูยุคแหง
Green Growth ไดตอไป
Reference: http://www.environment.in.th/?p=7403.
ที่มา: http://www.environment.in.th/?p=7403. (วันที่สืบคนขอมูล : ๓๐/๐๘/๒๕๕๖).
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…High-speed Robot Screening
System for Chemical Toxicity

…หุ่นยนต์คาดการณ์สารพิษ

N

owadays, different chemicals are used and play
the important roles in human living and in
different industrial processes. Examining the toxic
impacts on human health would take several years and
cost a lot of money. Therefore Environmental
Protection Agency (EPA) of the United States developed
a robot called Tox21 in collaboration with National
Institutes of Environmental Health Sciences (NIEHS),
National Institutes of Health (NIH), National Center for
Advancing Translational Sciences (NCATS) and Food and
Drug Administration (FDA). The robot will be used in
monitoring the potential toxic from different chemicals
through utilizing information to develop scenario, as
well as develop processes that are efficient and cost
effective.
Mr.Bob Kavlock a biologist of EPA said robot Tox21 is
innovated with the latest technology that costs 4
million US dollars. It has the ability to test more than
14

นปจจุบัน สารเคมีมากมายหลายชนิดมีบทบาทสำคัญตอการ
ดำรงชีวิตของมนุษย อีกทั้งกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
ตางๆ ซึ่งการที่จะตรวจสอบของความเปนพิษที่มีตอสุขภาพ อาจ
ตองอาศัยระยะเวลาหลายป และเงินอีกจำนวนมหาศาล ดวยเหตุนี้
สำนักงานปกปองสิ่งแวดลอม ของประเทศสหรัฐอเมริกาจึงคิดคน
หุ น ยนต Tox21 ร ว มกั บ สถาบั น วิ ท ยาศาสตร สุ ข ภาพและ
สิ่ ง แวดล อ มแห ง ชาติ สถาบั น สุ ข ภาพแห ง ชาติ และสำนั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา เพื่อใชในการตรวจสอบศักยภาพ
ความเปนสารพิษของสารเคมีตางๆ ดวยการใชขอมูลในการคาด
การณ และพัฒนากระบวนการที่มีประสิทธิภาพและคุมคา
Mr.Bob Kavlock นักชีววิทยาของ EPA กลาววา หุนยนต
Tox21 สรางขึ้นดวยเทคโนโลยีลาสุดที่มีมูลคากวา ๔ ลานเหรียญ
สหรัฐ ซึ่งมีความสามารถในการทดสอบสารเคมีกวา ๑๐,๐๐๐
ชนิด ดวยตนทุนเพียง ๑๐๐ เหรียญสหรัฐตอชนิดสารเคมี อันจะ
กอประโยชนเปนอยางมากในหลากหลายดาน อาทิ
- การวิจัย พัฒนา ทดสอบยืนยันผลของสารเคมีที่มีคุณสมบัติ
ตามกลไกความเปนพิษ
- การวิจัยเพื่อระบุสารเคมีที่กอใหเกิดการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

ใ

10,000 chemicals with the cost around 100 US dollars
per one chemical. Therefore, this innovation will be
useful in many ways, such as.
- Research and development to test and validate
chemicals that have potential on toxicity pathways.
- Research to indicate the toxic that induce
biological activity mechanisms.
- Prioritize the type of chemicals that needs
examination for detailed toxic.
- Develop scenario to predict chemical impacts on
biological responses.
- Build innovative study to test the chemical
identification and analyze relevant information.
- Develop the High-throughput screening assays from
the collected information.
- Storing information from the examination to be
used in the risk assessment of chemicals that will
impact on health and environment.
From a lot of benefits of the Tox21 as described,
clearly show that this is one innovative which will bring
good change to manage chemical toxin and pollution
which has been important existing problems. In the
future, there might be new innovative technology with
more efficient and lower cost. If that time has come,
addressing the environmental issues would be easier
and achieve better results.

- การลำดั บ ความสำคั ญ ชนิ ด ของสารเคมี ที่ ค วรได รั บ การ
ประเมินดานความเปนพิษโดยละเอียด
- การพัฒนารูปแบบเพื่อใชในการคาดการณถึงผลกระทบของ
สารเคมีที่มีตอการตอบสนองทางชีวภาพ
- การสรางนวัตกรรมของวิธีทดสอบที่สามารถระบุสารเคมีและ
วิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ
- การพั ฒ นาวิ ธี ก ารตรวจสอบสารเคมี ค ราวละจำนวนมาก
ดวยขอมูลพื้นฐานที่รวบรวมได
- การจั ด เก็ บ ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการตรวจสอบ เพื่ อ ใช ใ นการ
ประเมิ น ความเสี่ ย งของสารเคมี ที่ ส ง ผลต อ สุ ข ภาพอนามั ย และ
สิ่งแวดลอม
จากประโยชนอเนกอนันตดังที่กลาวมา จะเห็นไดวาหุนยนต
Tox21 เปนหนึ่งในนวัตกรรมที่จะกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงใน
ทางที่ดีตอการจัดการสารเคมีและมลพิษ อันเปนปญหาสำคัญที่
เกิดขึ้นอยูในปจจุบันและยากตอการแกไข ในอนาคต อาจเกิด
นวัตกรรมใหมๆที่มีประสิทธิภาพมากกวา โดยมีคาใชจายในการ
ดำเนินการนอยกวา ซึ่งจะสงผลใหการฟนฟูสิ่งแวดลอมกระทำได
งายและเกิดผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น

Reference: http://epa.gov/ncct/Tox21/
ที่มา: http://epa.gov/ncct/Tox21/
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ปฎิบัติการรักษ์โลกด้วย

Zero Emission
Concept

Z

ero emission concept or zero waste is a
concept in waste management in the industry
sector. The concept promotes reduction of waste from
the producing source as well as reuse and recycle, or
even promotes recycling the waste as alternative
energy or materials. It’s also including the collaboration
among industrial lines, through recycling industrial
wastes from one industry to be used as fuel or
substitute raw materials in another industry in more
effective ways and with low impact to the environment,
which will make the best use of industrial wastes
instead of landfilling or burning. The ideas can be
implemented along with development of technology
and manufacturing process, prevention of pollution,
using clean technology or development towards
eco-industry system to ensure sustainable
development in resources utilization and waste
reduction from manufacturing process, including the
reduction of pollution to the environment.
Several organizations recognized the zero emission
concept and applied in their organizations. One
example is Denso (Thailand) Co., Ltd. a supplier of
16

Z

ero emission concept หรื อ การปล อ ยของเสี ย
เป น ศู น ย คื อ แนวทางหนึ่ ง ในการจั ด การของเสี ย ใน
ภาคอุตสาหกรรม ที่นอกเหนือจากการลดปริมาณของเสียที่แหลง
กำเนิด การนำกลับมาใชซ้ำและการรีไซเคิล และการนำของเสียมา
ใชเปนเชื้อเพลิงทดแทนหรือวัสดุทดแทน ยังหมายรวมถึงการจัด
กลุมอุตสาหกรรมเพื่อหมุนเวียนกากอุตสาหกรรมจากอุตสาหกรรม
หนึ่ ง เพื่ อ นำกลั บ มาใช เ ป น เชื้ อ เพลิ ง หรื อ วั ต ถุ ดิ บ ทดแทนในอี ก
อุ ต สาหกรรมหนึ่ ง ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และไม ก อ ให เ กิ ด ผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม พรอมทั้งกอใหเกิดประโยชนไดมากที่สุด
แทนการนำไปฝงกลบหรือเผาทำลาย โดยอาศัยหลักการตางๆ เชน
การพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการผลิต การปองกันการเกิด
มลพิษ การเลือกใชเทคโนโลยีสะอาด หรือการพัฒนาสูระบบนิเวศ
อุตสาหกรรม เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยังยืนในการใชทรัพยากร
และลดเกิ ด ของเสี ย จากกระบวนการผลิ ต รวมถึ ง การไม ป ล อ ย
มลพิษสูสิ่งแวดลอม
หลายๆ องคกรใหการตอบรับกับแนวคิด Zero emission
และนำไปปรับใชภายในองคกร เชน บริษัท เด็นโซ (ประเทศไทย)
จำกัด ซัพพลายเออรระบบเทคโนโลยีและอุปกรณยานยนต ลด
ของเสียประเภทนำไปฝงกลบจากการนำมารีไซเคิลไดรอยละ ๔๘
โดยนำของเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียใชเปนวัตถุดิบทดแทนใน
กระบวนการผลิตปูนซีเมนต ซึ่งลดปริมาณของเสียที่สงไปฝงกลบ
ได ๗๑ ตัน/ป อีกทั้งยังสนับสนุนการลดการเกิดของเสียจากแหลง

automotive
equipments
and technologies.
The
company
reduces landfill wastes
from recycling about 48%
by bringing waste from waste water treatment
system to use as raw materials in the cement
production process which reduces the amount of
wastes to be put in landfill up to 71 tons/year.
Denso also supports the reduction of waste at
producing source such as reducing waste from
articulation stage by improve effectiveness of
production process
(source: Corporate

social responsibility activity, Denso (Thailand) co., Ltd.
http://www.denso.co.th/denso/th/csr.jsp?lang=th)
The GM Thailand factory in Rayong province under
the General Motors (Thailand) Ltd. is able to reduce
polluted wastes and industrial wastes almost to zero,
by recycling trash and lavish items up to 97% and the
other 3% will be used as alternative energy such as
aluminum, steel and alloy wastes will be sent to a
furnace to molded as motor parts, used oil will be
treated and used again in the factory. Rotten wooden
pallets and paper boxes will be sent into alternative
energy process.
SCG is another company that practices Zero
emission concept by avoiding landfilling of wastes but
using them as raw materials for other products within
SCG’s product lines in SCG group companies, or use

ก ำ เ นิ ด
เช น ลด
การเกิดของ
เ สี ย จ า ก ขั้ น
ต อ น ก า ร เชื่ อ ม
ชิ้ น งาน โดยการพัฒนากระบวนการผลิต
ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น (ที่ ม า: ข อ มู ล การจั ด
กิ จ กรรมความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม บริ ษั ท เด็ น โซ
http://www.denso.co.th/denso/th/csr.jsp?
lang=th )
โรงงาน จีเอ็ม ประเทศไทย จังหวัดระยอง ของ
บริ ษั ท เจเนอรั ล มอเตอร ประเทศไทย จำกั ด
สามารถลดปริมาณของเสียและขยะอุตสาหกรรม
ที่จะถูกฝงกลบจนเกือบจะเปนศูนย โดยมีปริมาณ
ขยะและวัสดุเหลือใชถูกนำกลับมา
ใชประโยชนใหมถึงรอยละ ๙๗ อีก
ร อ ยละ ๓ นำมาใช ผ ลิ ต พลั ง งาน
ทดแทน ตั ว อย า งเช น ขยะที่ เ ป น เศษ
อลูมิเนียม เหล็ก และอัลลอยดจะถูกสงไปเตาหลอม
เพื่อขึ้นรูปใหมเปนชิ้นสวนเครื่องยนต น้ำมันที่ใชแลวจะถูก
ปรับสภาพเพื่อนำกลับมาใชอีกครั้งในโรงงานของเครือจีเอ็ม และ
พาเลทไม กระดาษกลอง เมื่อหมดสภาพจะถูกสงไปในขั้นตอนการ
ผลิตพลังงานทดแทน
บริษัท เอสซีจี ตอบรับแนวคิด Zero emission ดวยการไมนำ
ของเสี ย ที่ เ กิ ด จากกระบวนการผลิ ต ไปฝ ง กลบ โดยนำของเสี ย
ดังกลาวมาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑอื่นๆ ใหกับบริษัท
ในเครือเอสซีจี หรือแปลงสภาพและใชเปนวัตถุดิบซ้ำ หรือนำไปใช
เปนเชื้อเพลิงในโรงงานผลิตปูนซีเมนต ตัวอยางเชน การนำกาก
ตะกอน CTA และ PTA จากกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกเปน
วั ต ถุ ดิ บ ในการผลิ ต พื้ น รองเท า และนำน้ ำ มั น ที่ ใช แ ล ว จาก
กระบวนการผลิตซึ่งมีคาความรอนหลงเหลืออยูเปนเชื้อเพลิงใน
โรงงานผลิตปูนซีเมนต การติดตั้งเครื่องบดเศษกระเบื้องเพื่อนำ
กลับมาใชซ้ำในกระบวนการผลิต และการติดตั้งเตาเผากากปูนขาว
ซึ่งเปนของเสียจากโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ เพื่อนำกากปูนขาว
กลับมาใชในโรงงาน ปจจุบันเอสซีจีมีของเสียอันตรายถูกนำไป
ฝงกลบเพียงแครอยละ ๒ เทานั้น (ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ ๑๕
๙ สิงหาคม ๒๕๕๕)
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again in the same process or use as burning substitute
in a cement factory. Some examples are using CTA
(Crude Terephthalic Acid) and PTA (Phthalic Acid) from
the plastic production as raw materials in shoe
production and using the used oil which is still
heatable as burning substitute in the cement factory.
The tiles grinder machine was installed in order to
recycle in the production process and installing lime
waste kiln in which the waste from paper pulps process
can be used again in the factory. Right now only 2% of
SCG’s harzardous wastes will be landfilled (source:
Bangkok Biz News, issue 15, 9th August 2012).
Interfaceflor Co., Ltd. uses recycled raw materials as
part of the carpet production and help them to
substitute up to 50% of raw materials now.
Furthermore the chemicals used in production are not
polluted to the environment as a result of company’s
own research and development program which use
biological materials to substitute the synthetic
substance. Interfaceflor could reduce landfilled wastes
for up to 12,500 tons in 2010 (source: Energy saving,
issue 33, August 2011).
Postharvest and Processing Research and
Development Office, Department of Agriculture is in the
process of research and development under Zero
watse concept, to use agricultural residues to produce
environmentally friendly packaging such as plates from
Durian peel, fiber compression from banana stalk, bag
or filmed spice package from starch, filmed envelop
from banana stalk and film envelop from Durian peel,
etc. (source: Department of Environmental Quality
Promotion http://thaigreenhotel.com/home/index.php?
keyspage=newsdata&news=233)
Waste management under Zero emission concept
will also contributes to the strategy and measure
supported by the government to achieve the most
energy efficiency and energy saving towards the 20 years
energy efficiency plan that leads to energy saving and
reducing accumulation of CO 2 emission during the
18

บริษัท อินเตอรเฟซฟลอร (ประเทศไทย) จำกัด ใชวัตถุดิบ
รีไซเคิลสำหรับเปนสวนผสมในกระบวนการผลิตพรม ซึ่งปจจุบัน
สามารถใชวัตถุดิบ รีไซเคิลไดถึงรอยละ ๕๐ การใชสารเคมีที่ไม
สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การวิจัยและพัฒนาเพื่อนำวัตถุดิบ
ชีวภาพมาทดแทนวัตถุดิบสังเคราะห บริษัทอินเตอรเฟซฟลอร
สามารถลดปริ ม าณขยะที่ ต อ งบำบั ด ด ว ยวิ ธี ก ารฝ ง กลบลงได
๑๒,๕๐๐ ตันในป ๒๕๕๓ (ที่มา: นิตยสารดานพลังงาน Energy
Saving ฉบับที่ ๓๓ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๔)
สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป
ผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร อยูระหวางการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาภายใตแนวคิดของเสียเปนศูนย เพื่อนำวัสดุเหลือใชจาก
การเกษตรมาผลิตเปนบรรจุภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม อาทิ
เชน ผลิตภัณฑจานชามจากเปลือกทุเรียน แผนใยอัดจากหยวก
กลวย ถุงหรือซองฟลมบรรจุเครื่องปรุงรสผลิตจากแปงมัน ซอง
ฟลมจากหยวกกลวย และซองฟลมจากเปลือกทุเรียน เปนตน
(ที่มา: กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม http://thaigreenhotel.
com/home/index.php?keyspage=newsdata&news=233)
นอกเหนือจากการจัดการของเสียภายใตกรอบแนวคิด Zero
emission และเพื่ อ ตอบสนองต อ กลยุ ท ธ แ ละมาตรการที่ ท าง
ภาครั ฐ ส ง เสริ ม เพื่ อ ให เ กิ ด การอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานและเกิ ด การ
ประหยั ด พลั ง งานสู ง สุ ด และบรรลุ เ ป า หมายตามแผนอนุ รั ก ษ
พลั ง งาน ๒๐ ป อั น จะส ง ผลให เ กิ ด การประหยั ด พลั ง งานและ
การหลี ก เลี่ ย งการปล อ ย CO 2 สะสมในระยะเวลาถึ ง ๒๐ ป
ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจจึงหันมารวมมือกันลดการปลอย
ก า ซเรื อ นกระจกทุ ก รู ป แบบ โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง การลดการใช
พลังงานเพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจกสูชั้นบรรยากาศ รวมถึง
การออกแบบอาคารโรงงานใหประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอ

20 years period. The industrial and business sectors turned to
collaborate in all possible greenhouse gas emission reduction
procedures, especially reducing energy use in order to reduce GHG
emission to the atmosphere. In addition, some efforts are also used
in the factory designs that are energy saving and environmentally
friendly. This can be considered from using of materials, designing
of environment inside the buildings, using of energy efficiency
products, and even generating and using alternative energy etc.
InterfaceFlor is a company that operates under this Zero
watse concept along with eradicating the environmental impacts.
This combined strategy is called “Mission Zero”, which taking into
account from building design for energy saving and environmentally
friendly, material selection such as tempered glass to reduce the
heat transmission into the building, using energy saving devices
such as fluorescent lamp or T5 bulbs with electronic ballasts and
changing the chilling and heating systems that is more energy
efficiency.

สิ่ ง แวดล อ ม โดยพิ จ ารณาตั้ ง แต ก าร
ออกแบบอาคาร เชน การเลือกใช
วัสดุกอสรางอาคาร การกำหนด
สภาพแวดล อ มภายในโรงงาน
การเลือกใชอุปกรณประหยัด
พลังงานตางๆ และการเลือก
ใช / ผลิ ต พลั ง งานทดแทน
เปนตน บริษทั อินเตอรเฟซฟลอร (ประเทศไทย) จำกัด
คื อ หนึ่ ง ในองค ก รที่ ด ำเนิ น
การภายใตแนวคิดการขจัด
ของเสี ย ให เ ป น ศู น ย ค วบคู
กั บ การลดผลกระทบทาง
ดานสิ่งแวดลอมใหหมดไป
หรื อ ภารกิ จ Mission
Zero ตั้งแตการออกแบบ
อาคารใหประหยัดพลังงาน
และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
การเลื อ กใช วั ส ดุ เช น ติ ด
กระจกสีชา (กระจกเทมเปอร)
เพื่อลดการนำความรอนเขาสู
ตัวอาคาร การเลือกใชอุปกรณ
ประหยัดพลังงาน เชน เลือกใช
หลอดฟลู อ อเรสเซนต หรื อ
หลอด T5 ร ว มกั บ บั ล ลาสต
อิเล็กทรอนิกส และการเปลี่ยนระบบ
ชิ ล เลอร ระบบทำความร อ น ที่ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
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Developing A Business

Growth…….
without Increasing

Environmental Impacts

àμÔºâμ

¡ÒÃÊÃŒÒ§¡ÒÃ
·Ò§¸ØÃ¡Ô¨...â´ÂäÁ‹à¾ÔèÁ
¼Å¡ÃÐ·ºμ‹ÍÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

T

he Unilever Thai Trading Company Limited, in
cooperation with Thailand Environment
Institute (TEI), Thailand Business Council for Sustainable
Development (TBCSD), Thai Society of Environmental
Journalists, Environmental Strategy Research Center of
the National Research Council of Thailand, lunched a
seminar on “Decoupling Growth and Environmental
Impact: The Total Value Chain Approach” with the
objectives to showcase businesses that taking into
account environmental concerns, considering value
chain and exploring sustainable business growth
without increasing impacts to the environment.
The seminar also discussed economic research
development for business sector to conserve natural
resources to the next generation. Expected outputs of
the seminar were to encourage the business sector in
Thailand to invest in the change towards better natural
resource and environmental management, and better
quality of life. It was also to introduce the opportunity
in competition through economic research
development.
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ต

ามที่ บริ ษั ท ยู นิ ลี เวอร ไทย เทรดดิ้ ง จำกั ด ร ว มกั บ
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย องคกรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน ชมรมนักขาวสิ่งแวดลอม และสำนักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) ภายใตศูนยวิจัยยุทธศาสตรสิ่งแวดลอม จัดเสวนา
“การสร า งการเติ บ โตทางธุ ร กิ จ โดยไม เ พิ่ ม ผลกระทบต อ
สิ่ ง แวดล อ ม: ความรั บ ผิ ด ชอบตลอดห ว งโซ คุ ณ ค า ” โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ นำเสนอถึ ง การดำเนิ น งานที่ มี ค วามใส ใจต อ
สิ่งแวดลอมควบคูไปกับการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงหวงโซคุณคา
ตลอดจนรวมกันหารือถึงแนวทางในการสรางการเติบโตใหธุรกิจ
อยางยั่งยืนโดยไมเพิ่มผลกระทบใหกับสิ่งแวดลอม และทิศทางการ
พัฒนางานวิจั ยเชิงพาณิชย ของภาคธุรกิจ เพื่อรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติใหคงไวสูคนรุนหลัง เพื่อเปนการกระตุนใหองคกรภาค
ธุรกิจของประเทศไทยไดมีการลงมือเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน
เพื่อเปนการสงเสริมทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและคุณภาพ
ชีวิตใหดีขึ้น และแนะแนวทางการเพิ่มโอกาสในการแขงขันดวย
การพัฒนางานวิจัยเชิงพาณิชยของภาคธุรกิจ
โดยในงานเสวนาฯ ดังกลาว ไดรับเกียรติ จาก คุณบาวเคอ
ราวเออรส ประธานบริหารกลุมบริษัท ยูนิลีเวอรในประเทศไทย
และอินโดจีน กลาวตอนรับและกลาวถึงการดำเนินธุรกิจโดยคำนึง
ถึ ง ผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ ม ว า ในป จ จุ บั น โลกได มี ค วาม
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย อาทิ การเพิ่มจำนวนของประชากร

The seminar has received great honor from
Mr.Bauke Rouwers, Chairman of Unilever Thailand and
Indochina, in giving welcoming and a speech on
business operation with environmental concerns. He
addressed that the world is rapidly changing today,
such as population increase, causing people to get fat
in developed countries while underdeveloped
countries are facing food crisis, depleting of natural
resources and unstable climate. Therefore business
growth of any company has to take into account
reduction of impact to environment along with
sustainable society. In addition, the seminar had got a
honor from Mr.Prasert Boonsumpun, Chairman of
TBCSD to give an opening speech that this seminar will
open the eyes of the participants to learn more on
managing business with concerns for the environment,
along with identifying common goal to develop a
sustainable business to reduce impact on environment
which is another way to conserve natural resource and
environment till the next generations. In the panel
discussion, Mr.Montree Boonpanit, Director of

กอใหเกิดปญหาเรื่องความอวนในประเทศที่พัฒนาแลว และใน
ขณะที่ในประเทศ ที่ยังไมพัฒนากลับประสบปญหาขาดแคลน
อาหาร ทรัพยากร-ธรรมชาติเริ่มรอยหรอ ภูมิอากาศแปรปรวน
ดวยเหตุนี้ การเติบโตทางธุรกิจขององคกรจึงควรคำนึงถึ งการ
ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอม ควบคูไปกับความยั่งยืน
ของสังคมในอนาคต นอกจากนี้ ยังไดรับเกียรติจาก คุณประเสริฐ
บุญสัมพันธ ประธานองคกรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน กลาว
เปดงานวา งานเสวนาในวันนี้เปนการเปดโอกาสใหผูที่เขารวมงาน
ไดรวมเรียนรูการดำเนินธุรกิจควบคูไปกับความใสใจในสิ่งแวดลอม
ตลอดจนหาแนวทางรวมกันในการพัฒนาธุรกิจใหยั่งยืนดวยการลด
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอม อันเปนวิธีหนึ่งในการอนุรักษ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มให ช นรุ น หลั ง ต อ ไปและ
ในช ว งของการอภิ ป รายกลุ ม ได รั บ เกี ย รติ จ าก คุ ณ มนตรี
บุ ญ พาณิ ช ย ผู อ ำนวยการสำนั ก วางแผนการเกษตรและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กลาวถึงแผนงานดานความ
ยั่งยืนของประเทศไทยในอนาคต รวมกับ ดร.ศิริกุล เลากัยกุล
นั ก วางกลยุ ท ธ Brand Being กล า วถึ ง ความเคลื่ อ นไหวของ
ตลาดสีเขียว ดร.วิ ว รรธน กฤษฎาสิ ม ะ รองประธานกรรมการ
ซัพพลายเชน-ยูนิลีเวอร กลาวถึงการสรางการเติบโตทางธุรกิจโดย
คำนึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ และ
ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม ผูอำนวยการ สถาบันธรรมรัฐเพื่อการ
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Agriculture, Natural Resource and Environment Planning
Office, talked about the sustainability of Thailand in the
future, together with Dr.Sirikul Laukaikul,
Corporate Strategist of Brand Being presented the green
Dr.Viwat Krisdhasima
market movement,
Vice President Supply Chian, Unilever Thai Trading
Co., Ltd. discussed the business growth towards
environmental concerns and contribution to the
environment in the production cycle, Dr.Buntoon
Sethasiroj, Chairperson of Good Governance for Social
Development and the Environment Institute discussed
the direction of value chain in the economic aspect.
The panel was moderated by Dr.Qwanruedee
Chotichanathawewong, President of Thailand
Environment Institute. It has brought insights on
direction and principle to move towards sustainable
business without creating impact to the environment,
as well as guideline to develop economic research for
business sector in order to conserve natural resource
for the later generations.
In the event, Unilever presented part of its
operation in reducing impacts on environment such as
using new technology that enable the company to
reduce greenhouse gas from production up to 4% each
year, changing the ice cream refrigerator to be chemical
free container that does not produce greenhouse gas
and would replace all refrigerator by 2015. Furthermore
22

พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม กลาวถึงทิศทางการพัฒนาหวงโซ
คุณคาในมิติเศรษฐศาสตร โดยมี ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ
ผูอำนวยการ สถาบันสิ่งแวดลอมไทย เปนผูดำเนินการ ซึ่งในชวง
การอภิ ป รายได มี ก ารแสดงทั ศ นะที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ แนวทางและ
หลักการดำเนินงานในการสรางการเติบโตใหธุรกิจอยางยั่งยืนโดย
ไมเพิ่มผลกระทบใหกับสิ่งแวดลอม และทิศทางการพัฒนางานวิจัย
เชิงพาณิชยของภาคธุรกิจ เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหคงไว
สูคนรุนหลัง
ภายในงาน บริษัท ยูนิลีเวอร ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ไดนำเสนอ
บางสวนของการดำเนินงานที่สงเสริมการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
ตอสิ่งแวดลอม ในหลายรูปแบบ อาทิ การนำเทคโนโลยีแบบใหม
เขามาใช ซึ่งสามารถลดกาซเรือนกระจกจากการผลิตไดรอยละ ๔
ตอป การปรับเปลี่ยนตูแชไอศกรีมใหมเปนตูที่ไมใชสารเคมีที่กอให
เกิดกาซเรือนกระจกซึ่งจะดำเนินการเสร็จทั้งหมดในป ๒๕๕๘
นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มประสิทธิภาพและลดความถี่ในการขนสง
สินคา ซึ่งสามารถชวยลดกาซคารบอนไดออกไซดไดถึง ๙๙๔,๘๔๐
กิโลกรัมในปที่ผานมา การรณรงคลดปริมาณการใชน้ำโดยการนำ
น้ำเสียจากการผลิตมาบำบัดและนำกลับมาใชใหม รวมถึงการ
สรางสรรคนวัตกรรมผลิตภัณฑที่ชวยลดการใชน้ำในการซักลาง
และมุงออกแบบบรรจุภัณฑใหมที่ชวยลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นได
ทั้ ง นี้ องค ค วามรู ที่ ผู เข า ร ว มงานเสวนาได รั บ คื อ การ
แลกเปลี่ยนแนวความคิดเกี่ยวกับหลักการในการดำเนินงานของ
ภาคธุรกิจที่มีความใสใจตอสิ่งแวดลอมควบคูไปกับการดำเนินธุรกิจ
โดยไมเพิ่มผลกระทบใหกับสิ่งแวดลอม และสามารถเห็นแนวทาง
ดังกลาวที่เปนรูปธรรม ไดจากการที่มีการแสดงสินคาและบริการที่
ลดผลกระทบและเป น มิ ต รต อ สิ่ ง แวดล อ มของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง ถื อ
เป น การกระตุ น ให อ งค ก รภาคธุ ร กิ จ เห็ น ถึ ง ความสำคั ญ และมี

...

depleting of natural
resources and unstable
climate. Therefore
business growth of any
company has to take
into account reduction
of impact to
environment along with
sustainable society.

the company has improved effectiveness and
frequency to transport the goods that will reduce up to
994,840 Kg. of CO 2. The company also launched a
campaign to reduce water usage by recycle waste
water from production process included the creation of
innovative products that will reduce water usage in
washing and there will be new product development
that will reduce garbage produced from the process.
The participants have gained some new knowledge
from the seminar on principle and implementation of
the business with environmental concerns and without
increase the impact on the environment and have seen
some examples through exhibitions that showcased
products and services of the company that reduced
environmental impacts and environmental friendly. The
seminar has encouraged the business sector to be
aware of the crucial movement on environmental
awareness and reduce the use of natural resources.
There were 140 participants attended the seminar from
45 organizations included government and private
sector.
This event was recognized as a good example for
Thailand to move forward sustainability. TBCSD hopes
that the knowledge or experience from the seminar will
be expanded and there will be more businesses that
operate with concern for the environment in the future.
Finally if there are more interesting activities, we will
definitely keep TBCSD members informed again.

ความตระหนักในสิ่งแวดลอม และลดการใชทรัพยากรธรรมชาติ
มากยิ่งขึ้น ซึ่งในงานเสวนาฯ ดังกลาวมีผูรวมงานจาก ๔๕ องคกร
ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน มากถึง ๑๔๐ ทาน
นับวาเปนอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีในการผลักดันใหสังคมไทยกาวไป
สูความยั่งยืน ซึ่งองคกรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (TBCSD)
หวังเปนอยางยิ่งวาจะเกิดแรงผลักดันในการตอยอดจากองคความรู
หรือประสบการณที่เกิดขึ้นจากงานเสวนาฯ ดังกลาว เพื่อการ
ดำเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ มี ค วามตระหนั ก และเล็ ง เห็ น ถึ ง ความสำคั ญ ของ
สิ่งแวดลอมตอไปในอนาคต ทั้งนี้ หากมีกิจกรรมที่นาสนใจอื่นๆ
เราจะบอกเลาใหสมาชิก TBCSD ไดรับทราบกันอีกอยางแนนอน
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Members’ Stories
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Story by: Ratchaburi Electricity Generating Holding PCL.

RATCH Taking A Step
forward to
Replant Trees at
Phrom Rung Si
Temple After
The Flood in
Urban Forest for
Smile Seedling
Education”
Project

RATCH
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atchaburi Electricity Generating Holding Public
Company Limited is dedicating to continue its
corporate social responsibility activities that covering
variety of activities including promoting environmental
conservation, activities with youths, as well as social
and community development. Since the beginning of
the year 2013, the company has implemented 5 CSR
activities. One of those was “Activities to Renovate the
Tree Plantation House” at Phrom Rung Si Temple,
Donmueng Bangkok, which was the latest activity that
the volunteer staffs from the company have jointly
renovated the tree plantation area that has been
destroyed from the flooding in 2011. Even though
Donmueng people have recovered from the disaster
flood, however the tragedy has left obvious damages in
the chapel, walls and areas around this temple.
When there was a chance to bring relief and
assistance to the local people, RATCH’s staffs did not
hessitate to participate but join together. Therefore on
15th June 2013, the company has brought a team of
volunteers with 72 staffs, to provide helps to renovate
the tree plantation house and improve the temple’s
landscape. Phrom Rung Si temple is the only religious
place in Bangkok that joined a project on “Urban Forest
for Smile Seedling Education” with the company. This
project is promoting temples and schools in the target
sites throughout the country to plant tree and building
nursery to become educational area for the youths and
general public to learn and study about trees and to
create green area for the city. This is not only to
improve the landscape of the temple with various tree
species, the green area will also help to absorb carbon
dioxide and increase oxygen to the air which is in long
term also contributing to the mitigation of global
warming.
The tree species planted in this activity included the
provincial sacred trees, birthday trees, the trees in
literature, trees in Buddha’s biography and rare trees

บ

ริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) มุงมั่นใน
การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอยางจริงจังและตอเนื่อง
ครอบคลุมกิจกรรมหลากหลายดาน อาทิ การสงเสริมการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม ดานเยาวชน ตลอดจนการพัฒนาชุมชนและสังคม ซึ่ง
นับตั้งแตตนป ๒๕๕๖ เปนตนมา บริษัทฯ ไดดำเนินกิจกรรมเพื่อ
สังคมไปแลวมากกวา ๕ กิจกรรม โดย “กิจกรรมซอมแซมแปลง
ปลูกตนไมและเรือนเพาะชำ” ณ วัดพรหมรังษี เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร ถือเปนกิจกรรมลาสุดที่พนักงานจิตอาสาของ
บริษัทฯ ผนึกแรงกายแรงใจรวมกันซอมแซมแปลงปลูกตนไมที่ได
รับความเสียหายจากภัยพิบตั ขิ องมหาอุทกภัยเมือ่ ป ๒๕๕๔ ทีผ่ า นมา
ซึ่งแมฝนรายของชาวดอนเมืองและชาวไทยทั้งประเทศในครานั้น
จะผานพนไปแลว แตก็ยังคงทิ้งรองรอยของความสูญเสียไวตาม
โบสถ กำแพงวัด และอาณาบริเวณรอบๆ วัดพรหมรังษีแหงนี้
เมื่ อ มี โ อกาสที่ จ ะได ช ว ยเหลื อ และคลายทุ ก ข แ ก ช าวบ า น
ชาว RATCH ก็ไมรีรอที่จะรวมใจกันเพื่อชวยฟนฟูแปลงปลูกตนไม
และเรือนเพาะชำดังกลาว รวมถึงปรับภูมิทัศนภายในวัดใหดีขึ้น
ดั ง เดิ ม บริ ษั ท ฯ ได น ำที ม จิ ต อาสากว า ๗๒ ชี วิ ต มาช ว ยกั น
ซอมแซมและฟนฟูแปลงปลูกตนไมของวัด เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน
๒๕๕๖ ที่ผานมา โดยวัดพรหมรังษีแหงนี้เปนศาสนสถานแหงเดียว
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species. The trees were collected from all provinces in
the country to replanting for areas damaged from
flooding. This recent activity has received good support
from Community Forest Development Section of the
Royal Forest Department in providing tree seedlings for
all project sites in the country, and to educate all
volunteer staffs on the tree species and how to plant
them.
That morning was raining however could not
diminish the commitment of volunteer staffs who
dressed up with colorful rain coats. On the other hands,
the rain has filled everyone’s hearts with full of energy
and enthusiasm of voluntary spirits to pass through
obstacles they faced in that morning. Before starting
the important work, Phrom Rung Si’s abbot gave his
blessing and speech on the important of tree and
forest, then led the volunteers to pay homage to
4 sacred sites for good luck.
The volunteers were divided into different groups in
order to systematically achieving the objectives. The
main group was replanting trees in the area damaged
by flood which also broke down into smaller groups to
ensure the replanting has been throughout the area.
Each group took seedlings and planting tools for their
group and helped one another to dig the holes in
muddy soil with enthusiasm, some might
had mud spilled on their
bodies but they
could
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ในกรุ ง เทพมหานครที่ เข า ร ว ม “โครงการป า ในเมื อ งเพื่ อ การ
ศึกษากลายิ้มฯ” กับทางบริษัทฯ โดยโครงการดังกลาวจะชวย
สงเสริมใหวัดและโรงเรียนในพื้นที่เปาหมายทั่วประเทศ สรางแปลง
ปลูกตนไมและเรือนเพาะชำขึ้น เพื่อใชเปนสถานที่สำหรับศึกษา
คนควาหาความรูดานพันธุไมใหแกเยาวชนและประชาชนผูสนใจ
ทั่ ว ไป และเพื่ อ เป น การสร า งพื้ น ที่ สี เขี ย วให กั บ ชุ ม ชนเมื อ ง
ซึ่ ง นอกจากจะเป น การปรั บ ภู มิ ทั ศ น บ ริ เวณวั ด ให ร ม รื่ น ไปด ว ย
หมูแมกไมแลวยังเปนการชวยเพิ่มแหลงกักเก็บคารบอนไดออกไซด
และเพิ่มปริมาณออกซิเจนในอากาศอัน
จะนำมาซึ่งการบรรเทาปญหาสภาวะ
โลกรอนในที่สุด
พั น ธุ ไ ม ที่ น ำ ม า ป ลู ก ใ น
กิจกรรมครั้งนี้ประกอบไป

smile still and effortlessly digging and shoveling the soil
. After a short while the rain has stopped and replacing
with strong sun shine. The volunteers were still active
despite the sun and sweating. These obstacles could
not stop the heart full of voluntary spirits, they
continue the planting until the mission has finished.
In addition, some volunteers helped to collect
garbage around the temple, while some helped in
improving the landscape around the main Buddha at
the yard in front of the temple by removing sandy
sediment along the walking route, or digging the soil to
make ridge around trees for more pleasant look.
Another group that used their energy as much as the
others, comprised of 6-7 strong men who helped to
put up the project’s sign board by moving the existing
boards to the new place and maintaining with cement
to keep the board longer as the existing board has
been broken and could be dangerous for anyone
passing by if the board is falling down from the wind
and rain.
The mission has been achieved within only half day,
it was faster than we planned. After the work all
volunteers soaked up with dust and mud all over,
however their faces were full of smiles as all their
energy and heart have poured into the trees they
planted and at the same time it was like the trees
were also planted into everyone’s hearts through this
activity. After this we will look forward to see the small
seedlings growing and bigger and contributing some
benefits to the society in the long run.

ดวยไมมงคลประจำจังหวัด พันธุไมประจำวันเกิด พรรณไมใน
วรรณคดี ไมในพุทธประวัติ และไมหายาก โดยรวบรวมพันธุไม
เหลานี้มาจากทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อนำมาปลูกซอมแซมแทน
ตนที่ไดรับความเสียหายจากน้ำทวมในพื้นที่เดิม ซึ่งในครั้งนี้ไดรับ
ความรวมมือจากเจาหนาที่สวนพัฒนาวนศาสตรชุมชน กรมปาไม
ในการชวยจัดหาพันธุไมจากทั่วประเทศ พรอมทั้งไดใหความรูเกี่ยว
กั บ พั น ธุ ไ ม ที่ น ำมาปลู ก และแนะนำวิ ธี ก ารปลู ก ที่ ถู ก ต อ งให แ ก
พนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ ทุกคน
เชาวันนั้นกอนเริ่มกิจกรรมสายฝนเริ่มโปรยลงมา แตก็หาได
บั่นทอนแรงใจของพนักงานจิตอาสาทุกคนที่อยูภายใตชุดคลุมฝน
หลากสี แตกลับเปนการเติมความฉ่ำเย็นใหกับทุกหัวใจที่เปยมไป
ดวยพลังอาสาใหเอาชนะอุปสรรคในเชานี้ กอนลงมือปฏิบัติภารกิจ
สำคัญ ทานเจาอาวาสวัดพรหมรังษีไดใหพรพรอมทั้งกลาวโอวาท
เรื่องความสำคัญของตนไมและผืนปา แลวนำทีมจิตอาสาทุกคนเขา
กราบนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง ๔ จุดของวัดเพื่อเปนสิริมงคลอีกดวย
การปฏิบัติกิจกรรมในครั้งนี้ไดมีการแบงจิตอาสาเปนกลุมตางๆ
เพื่อความเปนระบบและบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว โดยกลุมหลัก
จะปลูกซอมแซมตนไมที่ไดรับความเสียหายจากน้ำทวม ซึ่งไดมีการ
แบงเปนกลุมยอยๆ เพื่อที่จะไดกระจายการปลูกตนไมไปทั่วบริเวณ
วัดอยางทั่วถึง แตละกลุมตางแยกยายไปหยิบพันธุไมและอุปกรณ
การปลูกตามกลุมของตน และชวยกันขุดดินที่เฉอะแฉะไปดวย
น้ำขังอยางแข็งขัน บางก็ถูกดินโคลนกระเด็นตามตัว แตพนักงาน
จิตอาสาก็ยังคงยิ้มไดและลงจอบพรวนดินกันอยางไมยอทอ และ
เมื่ อ เริ่ ม ต น ลงมื อ ปลู ก ต น ไม ไ ด เ พี ย งพั ก เดี ย ว สายฝนก็ ห ยุ ด
โปรยปรายและแสงแดดจัดจาก็เขามาแทนที่ สาดแสงรอนระอุ
ลงมายังพนักงานจิตอาสาที่กำลังขะมักเขมนกันทุกคน แมวาจะ
รอนจนเหงื่อโทรมกายเทาใดก็ตาม อุปสรรคเหลานี้ก็ไมสามารถ
หยุ ด ยั้ ง พลั ง ใจของเหล า จิ ต อาสาได พวกเขายั ง คงปลู ก ป า ด ว ย
สองมือตอไปตราบจนภารกิจเสร็จสิ้น
นอกจากนีจ้ ติ อาสาบางสวนก็กระจายกันไปเก็บกวาดขยะรอบๆ
วั ด บางกลุ ม ช ว ยกั น ปรั บ ภู มิ ทั ศ น บ ริ เวณโดยรอบพระประธาน
องคใหญที่ตั้งสงาอยูกลางลานดานหนาวัด โกยกองทรายที่ทับถม
อยูตามทางเดิน บางก็ชวยกันขุดดินตามแนวตนไมทำคันรอบแปลง
ตนไมใหดูสวยงามยิ่งขึ้น อีกกลุมหนึ่งที่ดูจะออกแรงไมแพกลุมอื่น
คือ จิตอาสาชายหนุม ๖-๗ คน ที่ชวยกันติดตั้งปายโครงการใหม
ดวยการยายปายมาไวอีกที่หนึ่งและเทปูนเพื่อใหปายมีความคงทน
แข็งแรง ซึ่งของเดิมนั้นชำรุดลงไปมากแลวและอาจเปนอันตราย
แกผูสัญจรไปมาหากปายถูกพายุฝนพัดลมลง
ในเวลาเพียงครึ่งวัน ภารกิจที่เราตั้งเปาหมายไวก็สำเร็จลุลวงไป
ดวยดี ซึ่งก็ตองถือวาใชเวลาเร็วกวากำหนด หลังเสร็จสิ้นภารกิจ
จิ ต อาสาทุ ก คนมี ฝุ น โคลนติ ด เต็ ม แต ใ บหน า กลั บ เป อ นไปด ว ย
รอยยิ้ม เพราะหยาดเหงื่อแรงกายพรอมหัวใจอาสาของทุกคนได
รินรดลงสูตนไมที่พวกเขาปลูก ในขณะเดียวกันก็เหมือนตนไมไดถูก
ปลูกลงในใจของจิตอาสาทุกคนผานกิจกรรมครั้งนี้เชนกัน จากนี้
พวกเราทุ ก คนจะตั้ ง ตารอคอยและชื่ น ชมกล า น อ ยที่ จ ะเติ บ โต
เปนตนไมใหญเพื่อยังประโยชนใหแกสังคมสืบตอไป
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Climate Friendly
Low Carbon

Travel Tips

ทองเที่ยวแบบเติมความสุขใหหัวใจสีเขียว
have a story from the countries that have
campaigns and truly concern for the environment,
even on tourism. These countries promote special
activities for tourists to choose to do on holidays, with
the least impact to environment. Eco Travel in this
issue will have some good recommendations from the
international organization that deals with greenhouse
gas reduction in Australia. “Climate Friendly” is a low
carbon tourism that helps to reduce greenhouse gas
emission without diminishing your holiday happiness.
So let’s look further on green tourism that can fullfill
your green heart.
1. Changing from taking a plane to travel by ‘carpool’,
which is traveling together using one car, or another
option is traveling by train. These ways you will reduce
greenhouse gas emission and also save money on
travelling. You will also get a chance to do fun activities

I
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เรื่องเลาจากตางประเทศที่เขารณรงคและใหความสนใจ
ในเรื่ อ งสิ่ ง แวดล อ มกั น อย า งมากแม ก ระทั่ ง เรื่ อ งการ
ทองเที่ยว ในหลายๆ ประเทศก็มีการรณรงคใหนักทองเที่ยวเลือก
ทำกิจกรรมในวันพักผอน ในแบบที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
นอยที่สุด ซึ่ง Eco Travel ฉบับนี้มีคำแนะนำดีๆ จาก องคกร
นานาชาติที่ดูแลเรื่องการลดการปลอยกาซเรือนกระจก ประเทศ
ออสเตรเลีย มาฝากกันคะ “Climate Friendly” เปนแนวทางการ
ทองเที่ยวคารบอนต่ำที่ชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกลงไดโดย
ไมทำใหความสุขในวันพักผอนของคุณลดลงไปเลย ลองมาดูกันคะ
วาทองเที่ยวแบบเติมความสุขใหหัวใจสีเขียวตองทำอยางไรกันบาง
๑. เปลี่ยนบรรยากาศจากการเดินทางโดยเครื่องบินมาเปน
เดินทางแบบ Carpool ‘ทางเดียวกัน ไปดวยกัน ใชรถคันเดียว’
หรื อ อี ก ทางเลื อ กหนึ่ ง คื อ การนั่ ง รถไฟ ที่ น อกจากจะช ว ยลด
ปริ ม าณการปล อ ยก า ซเรื อ นกระจกได แ ล ว ยั ง ช ว ยประหยั ด
งบประมาณในการเดินทาง อีกทั้งยังมีโอกาสทำกิจกรรมสนุกๆ
รวมกับกลุมเพื่อน พรอมกับการนั่งชมทิวทัศนระหวางทางไดอยาง
ปลอดภั ย เพราะไม ต อ งกั ง วลกั บ การหลงทางและการต อ ง

with your friends, as well as to watch the good views
along your trip with more safety because you don’t
have to worry about getting lost or have to be careful
from driving in unfamiliar roads. Currently the State
Railway of Thailand has designed tour packages by
providing domestic train services to many provinces.
For example if you choose to travel by train to
Kanchanaburi, you can choose to stop by at some
natural attractions without having to hire additional
vehicle such as Erawan Waterfall, Saiyok Noi Waterfall,
or historical attraction at the Nine Armies Battle
historical Park, etc. Anybody would like more
information, can look in the website www.railway.co.th/
home/srt/passenger/bogietour.asp, to check the tour
packages by train throughout the country.
2. If you cannot avoid traveling by plane because of
a long distance or limited holiday. It’s better to book
the economic class ticket instead of first class or
business class. Because not only save some money in
your pocket but also help to reduce energy used and

ระมั ด ระวั ง กั บ เส น ทางการขั บ รถที่ ไ ม เ คยชิ น ด ว ย ป จ จุ บั น
การรถไฟแหงประเทศไทย จัดโปรแกรมการทองเที่ยวดวยรถไฟ
เดินทางไปไดหลายจังหวัดทีเดียวคะ ยกตัวอยางเชน หากคุณเลือก
นั่ งรถไฟไปเที่ ยวจังหวั ดกาญจนบุ รี คุณสามารถเลือกจุดหมาย
ปลายทางได ต ามสถานที่ ท อ งเที่ ย วตามธรรมชาติ ต า งๆ ที่ คุ ณ
ตองการไดโดยตรงโดยไมตองตอรถเขาไปอีก เชน น้ำตกเอราวัน
น้ ำ ตกไทรโยคน อ ย หรื อ สถานที่ ท อ งเที่ ย วเชิ ง ประวั ติ ศ าสตร ที่
อุทยานประวัติศาสตรสงคราม ๙ ทัพ เปนตน หากใครตองการ
ทราบรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม สามารถเข า ไปหาข อ มู ล ได ที่ เว็ บ ไซต
http://www.railway.co.th/home/srt/passenger/bogietour
.asp เพื่อตรวจสอบโปรแกรมการเดินทางเที่ยวทั่วไทยดวยรถไฟ
ไดคะ
๒. หากจำเป น ต อ งเดิ น ทางด ว ยเครื่ อ งบิ น อย า งเลี่ ย งไม ไ ด
เนื่ อ งจากมี ร ะยะทางไกลหรื อ มี วั น พั ก ผ อ นที่ จ ำกั ด ควรเลื อ ก
ใช บ ริ ก ารเที่ ย วบิ น ชั้ น ประหยั ด แทนการบิ น ที่ นั่ ง ชั้ น หนึ่ ง หรื อ
ชั้นธุรกิจ ซึ่งนอกจากจะทำใหมีเงินเหลือในกระเปาเพิ่มมากขึ้นแลว
ยังสามารถลดการใชพลังงาน และลดการปลอยกาซเรือนกระจก
ที่ เ กิ ด จากสิ่ ง อำนวยความสะดวกต า งๆ บนเที่ ย วบิ น ได เช น
โทรทั ศ น จิ๋ ว ส ว นตั ว หรื อ เก า อี้ น วดไฟฟ า และหากทุ ก คน
ชวยกันเลือกเดินทางดวยชั้นประหยัดแทนชั้นอื่นๆ เพียงคนละ
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reduce greenhouse gas emission from the convenient
devices in the plane such as personal telephone, or
electric massage chair. If everyone choose to travel on
economic class than others only 2 flights per year,
for the short international route, they can reduce
greenhouse gas emission up to 0.0936 kgCO2 per person,
therefore if there are 100,000 people worldwide avoid
using first class they can help to reduce greenhouse gas
emission up to 9,360 kgCO2 per year, which is not a
small number at all.
3. Anybody likes to ride bicycle to different places
that not too far, they can be ensured to reduce
pollution and get good exercise. This type of tourism is
becoming more popular for both Thai and foreign
tourists. They also form groups and organize the bicycle
trips for bicycle lovers to enjoy nature and lifestyle of
the people in each other’s place. There is also a
bicycle guide book to introduce interesting tourism
attractions, for example the bicycle trip around
Rattanakosin Kingdom to observe the different ways of
life of the people in Bangkok, or the bicycle route
around Chiang Khan in Loei province to explore the
beauty of the small and peaceful culturally city along
30

๒ เที่ยวบิน/ป สำหรับการบินระยะสั้นระหวางประเทศ จะสามารถ
ลดปริ ม าณการปล อ ยก า ซเรื อ นกระจกได ๐.๐๙๓๖ กิ โ ลกรั ม
คารบอนไดออกไซดตอคน นั่นคือ หากคน ๑๐๐,๐๐๐ คนทั่วโลก
รวมใจกันลดการใชเที่ยวบินที่นั่งชั้นหนึ่ง ก็จะสามารถลดการปลอย
กาซเรือนกระจกลงไดมากถึง ๙,๓๖๐ กิโลกรัมคารบอนไดออกไซด
ตอป ซึ่งเปนตัวเลขที่ไมนอยทีเดียว
๓. หากใครชืน่ ชอบการขีจ่ กั รยานทองเทีย่ วไปตามสถานทีต่ า งๆ
ที่ มี ร ะยะทางไม ไ กลมากนั ก รั บ รองว า นอกจากจะสามารถลด
มลพิษไดแลวยังเปนการออกกำลังกายไปในตัวอีกดวย ซึ่งการ
ท อ งเที่ ย วแบบนี้ ก ำลั ง ได รั บ ความนิ ย มอย า งแพร ห ลายในกลุ ม
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ โดยมีการรวมกลุมจัด
ทริปปนจักรยานของผูที่ชื่นชอบพาหนะ ๒ ลอ ไปพรอมกับชม
ธรรมชาติและวิถีความเปนอยูของเมืองทองเที่ยวในแตละจังหวัด
แลวยังมีการจัดทำคูมือเสนทางจักรยานแนะนำสถานที่ทองเที่ยว
ตางๆ ที่สนใจไวใหดวย ตัวอยางเชน ทริปการปนจักรยานรอบ
กรุงรัตนโกสินทรเพื่อชมวิถีชีวิตที่หลากหลายของคนกรุงเทพฯ
หรือการปนจักรยานเที่ยวเมืองเชียงคาน จังหวัดเลย เพื่อชมความ
งามของเมืองเล็กๆ ที่เงียบสงบตามแบบฉบับวัฒนธรรมริมฝงโขง
เปนตน
๔. สำหรับชาวตางชาติหรือนักทองเที่ยวชาวไทยที่ตองการ
เดินทางไกลสักนิด หากหลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองใชบริการรถยนต
เชา ควรพิจารณาเลือกใชรถยนตอีโคคารที่ชวยประหยัดน้ำมันได
มากกวารถที่มีเครื่องยนตขนาดใหญ หรือเลือกรถยนตที่ใชระบบ

the Mekong river, etc.
4. For foreigners or Thai tourists who want to travel
a bit farer, if they cannot avoid renting the car they
better consider eco-car that could help to save energy
than those with bigger engine, or choose the hybrid car
that save energy and reducing pollution to release into
the air than normal engine. Tourists can save energy up
to 70% comparing to normal engine.
5. Choosing to stay at ‘green accommodation’ is
another way for green tourism. Tourists can consider
based on the recognition of well known organizations
such as ASEAN etc. There are varieties of hotels, lodges,
resorts in Thailand that are increasingly improving
themselves towards ‘green hotels and resorts’ with the
accommodation services that are environmentally
friendly. The examples are Evason Hua Hin and Sixth
Sense Spa, a resort on Hua Hin beach at
Prachuabkirikhan province, or Tamarind Village Resort
with Lanna style in Chiang Mai, the hotel received
ASEAN Green Hotel Awards 2012-2013 as a guarantee of
environmentally friendly hotel, etc.
You can search
for more green hotels from the website https://7greens.
tourismthailand.org. The green hotels throughout the
country were compiled by the Tourism Authority of
Thailand for the tourists to choose as their
requirements. In the website, there are also discount
coupons from the green hotels to download.
By considering some tips mentioned above, your
green trip in the coming holidays will not only bring
happiness and join, but also contributing something to
the world.

ไฮบริ ด ที่ น อกจากจะช ว ยให คุ ณ ประหยั ด น้ ำ มั น แล ว ยั ง ลดการ
ปลอยมลพิษในอากาศไดดีกวาเครื่องยนตทั่วไปอีกดวย ซึ่งสามารถ
ประหยั ด น้ ำ มั น สู ง สุ ด ถึ ง ร อ ยละ ๗๐ เมื่ อ เที ย บกั บ เครื่ อ งยนต
ธรรมดาทั่วไป
๕. การเลือกสถานที่พักผอนสไตล “ที่พักสีเขียว” ก็เปนอีกสวน
ที่นักทองเที่ยวควรใหความสำคัญ ซึ่งสามารถพิจารณาไดจากการ
รั บ รองโดยองค ก รที่ น า เชื่ อ ถื อ ว า มี ก ารดำเนิ น งานและบริ ห าร
จัดการที่ทำลายสิ่งแวดลอมนอย อาทิ สมาคมประชาชาติแหง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN) เปนตน ซึ่งในประเทศไทยเองก็
มีโรงแรม บานพัก และรีสอรท ที่สวนใหญไดเริ่มปรับปรุงใหเปน
“โรงแรมและรี ส อร ท สี เขี ย ว” ที่ พ ร อ มให บ ริ ก ารที่ พั ก อย า งเป น
มิตรกับสิ่งแวดลอมเพิ่มมากขึ้นกันแลว เชน เอวาซอนหัวหิน แอนด
ซิกสเซนส สปา รีสอรทริมทะเลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
หรื อ แทมมารี น วิ ล เลจ รี ส อร ท บรรยากาศล า นนาแห ง
เมืองเชียงใหม ที่ไดรับรางวัล ASEAN Green Hotel Awards
๒๐๑๒-๒๐๑๓ เป น เครื่ อ งหมายรั บ รองความเป น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดลอม เปนตน ทั้งนี้ ผูที่สนใจสามารถคนหารายชื่อโรงแรม
สีเขียวไดผา นทางเว็บไซต https://7greens.tourismthailand.org
ที่การทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดรวบรวมรายชื่อที่พักสีเขียวจาก
ทั่วประเทศใหทานไดเลือกใชบริการ พรอมมีคูปองสวนลดจาก
โรงแรมสีเขียวตางๆ ใหดาวนโหลดไดจากหนาเว็บไซตอีกมากมาย
เพียงคำนึงถึงปจจัยไมกี่ขอดังที่กลาวมาขางตน ทริปสีเขียวใน
วันหยุดที่ใกลจะถึงนี้ของคุณ นอกจากจะชวยสรางความสุขใหแลว
คุณยังเผื่อแผความสุขที่ไดรับใหกับโลกใบนี้ไปพรอมๆ กันอีกดวย
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(3) Green Product. From: https://7greens.tourismthailand.org. (Retrieved on: 4 September 2013).
(4) Hybrid and Electric Cars. Prof.Nuksith Kuwattanachai. From: www.trf.or.th. (Retrieved on: 4 September 2013).
(5) Preparing for ASEAN Green Hotel Awards 2012-2013, the award for hotels with environmental concerns From: http://www.energysavingmedia.com/
news/page.php?a=10&n=53&cno=1338. (Retrieved on: 4 September 2013).
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(๓) Green Product. จาก: https://7greens.tourismthailand.org. (วันที่คนควาขอมูล : ๔ สิงหาคม ๒๕๕๖).
(๔) รถไฮบริดและรถยนตไฟฟา (Hybrid and Electric Cars). ศาสตราจารย นักสิทธ คูวัฒนาชัย. จาก: www.trf.or.th. (วันที่คนควาขอมูล : ๔ สิงหาคม ๒๕๕๖).
(๕) เตรียมพรอม ASEAN Green Hotel Awards 2012-2013 รางวัลสำหรับโรงแรมใสใจสิ่งแวดลอม. จาก : http://www.energysavingmedia.com/news/page.php?a=10&n=53
&cno=1338. (วันที่คนควาขอมูล : ๔ สิงหาคม ๒๕๕๖).
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Protect Yourself from
Sick Building Syndrome
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รคตึ ก เป น พิ ษ ถู ก ค น พบครั้ ง แรกในป ค.ศ. ๑๙๘๔ โดย
ick Building Syndrome, initially described in
องคการอนามัยโลกไดรายงานวา มีอาคารที่กอสรางหรือ
1984 by the World Health Organization, that
30% of new and remodeled buildings worldwide may ตกแตงใหมทั่วโลกเกือบรอยละ ๓๐ ที่มีผลตอคุณภาพของอากาศ
be the reason of the residents sickness related to ภายในอาคารและทำใหผูที่อยูอาศัยหรือผูใชงานอาคารเกิดอาการ
ไมสบายได
indoor air quality.

Symptoms

01
02

Building occupants have acute sickness
i.e. headaches, eye, nose or throat
irritation, dry cough, dry or itchy skin,
dizziness and nausea, difficulty in
concentrating, fatigue and sensitivity to
odours.
Most residents report relief soon after
leaving the building.
Note: observe other people who live
within the same building for similar
symptoms.

๐๑
๐๒

ÍÒ¡ÒÃ
ผู อ าศั ย ในอาคารมี อ าการไม ส บายอย า ง
เฉียบพลัน เชน ปวดศีรษะ ระคายเคืองในตา
จมู ก หรื อ ลำคอ ไอแห ง ๆ ผิ ว หนั ง แห ง และคั น
หนามืดวิงเวียน คลื่นไส ไมคอยมีสมาธิในการ
ทำงาน อ อ นเพลี ย ง า ย และมี ค วามไวต อ กลิ่ น
มากขึ้น
อาการมักดีขึ้นอยางรวดเร็วเมื่อออกจากอาคาร
นั้นๆ
หมายเหตุ:
ควรสังเกตคนที่อยูในหองหรือตึกเดียวกันวามี
อาการเดียวกันดวยหรือไม

Causes : no specific cause can be identified
but the following have been cited as
contributing factors.
Inadequate ventilation: occur if ventilating and air conditioning
systems do not effectively distribute air to people in the building.
Chemical contaminants from indoor sources: ex. adhesives, carpeting,
manufactured wood products, copy machines, pesticides, cleaning
agents which may emit formaldehyde, tobacco smoke, and gas stoves.
Chemical contaminants from outdoor sources: ex. pollutants from
motor vehicle exhausts, building exhausts from kitchens onler the
building through poorly air intake vents.
Biological contaminants: bacteria, viruses, molds, pollen, bird
droppings from water accumulated in ceiling tiles or carpeting.
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การถายเทอากาศที่ไมเพียงพอ: โดยเฉพาะจากระบบระบายอากาศและเครื่อง
ปรับอากาศ ทำใหมีอากาศจากภายนอกหมุนเวียนถายเทเขาไปแลกเปลี่ยนกับอากาศ
ภายในอาคารลดลง
สารเคมีที่ฟุงกระจายภายในอาคาร: โดยแหลงของสารเคมีที่พบบอย เชน กาว
น้ำยาทำความสะอาดพรม การทำงานที่เกี่ยวกับอุปกรณที่เปนไม เครื่องถายเอกสาร
ยาฆ า แมลง น้ ำ ยาทำความสะอาดที่ มี ส ว นประกอบของสารฟอร ม าลดี ไ ฮด
ควันบุหรี่ในอาคาร เตาอบที่ใชกาซ
สารเคมีจากภายนอกอาคาร: เชน กาซจากรถยนตหรือรถจักรยานยนต ควันจากการ
ปรุงอาหาร ประกอบกับการถายเทอากาศภายในอาคารที่ไมเพียงพอรวมดวย
สารชีวภาพ: เชน แบคทีเรีย ไวรัส รา ละอองเกสร มูลนก สารเหลานี้มักปนเปอนใน
แหลงน้ำ ฝาเพดานที่ชื้น หรือพรมในอาคาร

Solutions
1. Pollutant source removal is an effective
method to resolve when sources are known, such as
maintenance air conditioner and ventilation system
regularly, periodic cleaning filters, cleaning
water-stained carpeting or ceiling tiles, institution of
smoking restrictions, allowing time for new building to
off-gas pollutants before occupuncy, furthermore the
window should be open when turn off the air
conditioner for air distribution.
2. Increase ventilation rates to reduce indoor
pollutant levels that accumulate in specific areas such as
toilets, copy rooms or printing facilities or in a separate
room away from the office such as photocopying room,
printing room, storage cleaning room.
3. Use VOCs free products to reduce vapor
content such as no-heavy metal paints, using natural
wood furniture or look for formaldehyde-free wood
furniture.
4. Air cleaning ex. install particle control devices
but performance and cost should be considered or
cleaning more often to reduce dusts, molds, bacteria,
especially for air conditioners and ventilators.
34

วิธีแกปญหา
๑) กำจัดแหลงสารปนเปอน เปนวิธีที่มีประสิทธิภาพในกรณี
ที่ ท ราบแหล ง ที่ ม า เช น การบำรุ ง รั ก ษาเครื่ อ งปรั บ อากาศและ
ระบบระบายอากาศอยางสม่ำเสมอ การทำความสะอาดไสกรอง
อากาศเปนประจำ การทำความสะอาดพรมหรือฝาเพดานที่ชื้น
การออกนโยบายหามสูบบุหรี่ ในกรณีอาคารที่เพิ่งกอสรางเสร็จ
ควรมีชวงเวลาใหอากาศหรือกาซจากการตกแตงอาคารระเหยออก
ไปกอนเขาใชอาคาร นอกจากนี้ควรเปดหนาตางขณะปดเครื่อง
ปรับอากาศ เพื่อใหอากาศที่อยูในตึกระบายออกไปบาง
๒) การเพิ่มระบบการถายเทอากาศ โดยเฉพาะบริเวณที่สาร
เคมีระเหยออกมาได เชน หองน้ำ หองถายเอกสาร หรือหองที่มี
เครื่องพิมพ โดยจัดบริเวณที่มีการฟุงกระจายของสารระเหยแยก
จากหองทำงานของพนักงาน เชน หองถายเอกสาร หองพิมพงาน
หองเก็บผลิตภัณฑทำความสะอาด
๓) การเลือกใชผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบของไอระเหยให
นอยที่สุด หรือเลือกวัสดุอื่นมาทดแทน เชน สีทาผนังแบบไมมี
โลหะหนักผสม เฟอรนิเจอรที่ทำจากไมจริง เฟอรนิเจอรไมอัดชนิด
ปลอยไอระเหยนอยกวาปกติ
๔) การทำความสะอาดอากาศภายในอาคาร เชน การติดตั้ง
เครื่ อ งกรองอากาศ แต วิ ธี ก ารนี้ ค วรคำนึ ง ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ตนทุนดวย หรืออาจใชวิธีการทำความสะอาดใหบอยขึ้น เพื่อลด
การสะสมของฝุนละออง เชื้อรา แบคทีเรียตางๆ โดยเฉพาะเครื่อง
ปรับอากาศและพัดลมดูดอากาศ

5. Dispose garbage everyday avoiding germs and
providing food and shelter to rats, ants, and insects.
6. Grow houseplants to improve air quality and
decrease pollutants such as Bromelaids, Cornstalk
plants, Peace Lily etc.
7. Behavior change by going for walks or doing
activities outdoors.
8. Education and communication are effective
method in both prevention and solution. When
occupants work together to remove pollutant source
and maintain adequate the ventilation system.

๕) ไม ทิ้ ง ขยะค า งคื น ไว ใ นสำนั ก งาน เพราะจะเป น การ
สะสมของเชื้อโรคและเปนแหลงอาหารของหนู มด แมลง
๖) หาตนไมในรมมาปลูกและตั้งไวตามจุดตางๆ ในหอง
เพื่อชวยฟอกอากาศและลดปริมาณสารพิษ ยิ่งถาเปนไมประดับ
ดูดสารพิษได ยิ่งดี เชน สับปะรดสี วาสนา เดหลี เปนตน
๗) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไมอยูกับที่นานๆ หมั่นออกไปสูด
อากาศภายนอกอาคาร หรือทำกิจกรรมภายนอกบาง
๘) การใหความรูความเขาใจ เปนวิธีที่ปองกันและปรับปรุง
แกไขทีด่ ที สี่ ดุ เพือ่ ใหผอู าศัยรวมมือรวมใจในการกำจัดแหลงของสาร
ปนเปอนและบำรุงรักษาระบบการถายเทอากาศอยางสม่ำเสมอ

References:
1.From: http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/article/20997. (retrieved: 5 August 2013).
2.From: http://www.scbsme.com/th/sme-society/health. (retrieved: 5 August 2013).
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PR News
Toyata is moving forward with the 9th year of “Stop Global Warming Project”…..expanding network
towards sustainable environment.

Mr.Ekachai Ratanachaiwong, Senior Vice President,
Toyota Motor Thailand Company Limited and
Dr.Qwanruedee Chotichanathawewong, President of
Thailand Environment Institute, signed MoUs with
representatives from 40 organizations comprised of
community representatives, municipalities and
schools that involved in a network for sustainable
environment with Toyata under the 9th year of “Stop
Global Warming Project”. In the event were also
executive staffs from Toyota Motor witnessed the
signing ceremony. The ceremony was held on
September 3, 2013 at Centara Hotel, Central
Government Complex and Convention Center, Chaeng Watthana Rd., Bangkok.
โตโยตา...เดินหนาตอยอด...โครงการ “ลดเมืองรอน ดวยมือเรา ปที่ ๙” ขยายเครือขายเพื่อสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน

คุณเอกชัย รัตนชัยวงศ ผูช ว ยกรรมการผูจ ดั การใหญอาวุโส บริษทั โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จำกัด และดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ
ผูอำนวยการ สถาบันสิ่งแวดลอมไทย ไดลงนามความรวมมือกับตัวแทนชุมชน เทศบาลและโรงเรียน ที่เขารวมเปนหนึ่งในเครือขายเพื่อ
สิ่งแวดลอมที่ยั่งยืนกับโตโยตา ภายใตโครงการ “ลดเมืองรอน ดวยมือเรา ปที่ ๙” รวมทั้งสิ้น ๔๐ แหง โดยมีคณะผูบริหารระดับสูงจาก
โตโยต า ร ว มเป น สั ก ขี พ ยานในวั น ที่ ๓ กั น ยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเซ็ น ทรา ศู น ย ร าชการและคอนเวนชั่ น เซ็ น เตอร
ถ.แจงวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
Two big communication-energy companies...ToT-PTT...joined hands to develop information technology
towards sustainability.

Group Captain Anudith Nakornthap, Minister
of Information and Communication Technology
was a chairperson in “MoU Signing Ceremony
on ICT Sustainability Development” between
PTT Public Company Limited by Mr.Pailin
Chuchottaworn, Chief Executive Officer and
President of PTT and the TOT Public Company
Limited by Mr.Yongyuth Watanasin, CEO of TOT,
together with Gp.Capt.Assoc.Prof.Dr.Prasong
Praneetpolgrang, TOT’s Board of Directors and
Chairman of a Board of Good Corporate
Governance, Social and Environmental
Responsibility, Mr.Chaicharoen Atipat, Assistant
Vice President of PTT and Chairman of a PTT Group Sustainability Committee, attended the ceremony. The
ceremony was held on the 9th floor meeting hall at ICT Ministry, Rattaprasasana Pakdee Building, the Government
Complex Commemorating the King’s 80th Birthday Anniversary, Chaengwatthana Rd. Bangkok.
สองยักษใหญโทรคม-พลังงาน...ทีโอที-ปตท...จับมือพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อความยั่งยืน

น.อ.อนุดิษฐ นาครทรรพ รัฐมนตรีวาการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหเกียรติเปนประธานใน “พิธีลงนามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือในการบริหารงานการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อความยั่งยืน” ระหวาง บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) โดย
คุณไพรินทร ชูโชติถาวร ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ บมจ. ปตท. และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดย
คุณยงยุทธ วัฒนสินธุ กรรมการผูจัดการใหญ บมจ. ทีโอที รวมดวย น.อ.รศ.ดร.ประสงค ปราณีตพลกรัง กรรมการ บมจ. ทีโอที และ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบขององคกรตอสังคมและสิง่ แวดลอม คุณไชยเจริญ อติแพทย ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ บมจ. ปตท. และประธานกรรมการการดำเนินธุรกิจอยางยั่งยืนกลุม ปตท. รวมงาน ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖
ณ หองประชุม ชั้น ๙ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ถ.แจงวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
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SCB Let’s Do Good: “Saving Plants through Seedling
Cultivation” in the western forests of Kanchanburi

Siam Commercial Bank, in cooperation with the Seub Nakasathien
Foundation, recently led over 40 volunteer staffs in joining the
“4th Saving Plants through Seedling Cultivation” activity at the Natural
Agriculture Center, Baan Tung Nang Kruan, Kanchanaburi Province.
The activity involved harvesting Yang Na (Dipterocarpus alatus),
Ta Kian (iron wood) and Op Choie (cinnamon) seedlings and
cultivating the plants properly so that they thrive and help restore the
western forest area during the rainy season.
SCB staff managed to arrange seedling growing bags and save over 8,000 plants over the 2-day activity. During the initial
stage, the foundation will take care of the young plants to ensure they are strong enough to be grown in the restored
forest of Klity-Lang Village, Baan Tung Seu Tone, Thong Pha Phum District, and the demarcation line between the restored
forest and the community forest. It is considered a great mission by all volunteer staff to jointly help conserve and protect
the environment, restore water resource forests and improve air quality for the sake of a better quality of life.
ไทยพาณิชย...รวมเพาะกลาชวยชีวิตตนไมผืนปาตะวันตก จ.กาญจนบุรี

ธนาคารไทยพาณิชยรว มกับมูลนิธสิ บื นาคะเสถียร ชวนจิตอาสาของธนาคารกวา ๔๐ ชีวติ รวมกัน “เพาะกลาชวยชีวติ ตนไม ครัง้ ที่ ๔”
ณ ศูนยกสิกรรมธรรมชาติ บานทุงนางครวญ จ.กาญจนบุรี โดยเขาไปจัดเก็บกลาไมยืนตนซึ่งประกอบดวย ตนยางนา ตนตะเคียน และ
ตนอบเชย แลวนำมาเพาะพันธุอ ยางถูกวิธี เพือ่ เตรียมไวเปนตนกลาสำหรับใชฟน ฟูปา ตะวันตกในชวงฤดูฝนหนา ซึง่ จิตอาสาสามารถกรอก
ถุงเพาะชำเพือ่ เพาะกลาและชวยชีวติ ตนไมไดกวา ๘,๐๐๐ ตนในระยะเวลา ๒ วัน โดยมูลนิธฯิ จะดำเนินการดูแลตนกลาใหแข็งแรงและนำไป
ปลูกทีป่ า ฟน ฟูคลิตลี้ า ง บานทุง เสือโทน อ.ทองผาภูมิ รวมถึงนำไปปลูกเสริมแนวแบงเขตปาฟน ฟูและปาชุมชนตอไป นับเปนการปฏิบตั ภิ ารกิจ
อันยิง่ ใหญของจิตอาสาทุกคนทีไ่ ดรว มกันอนุรกั ษและพัฒนาสิง่ แวดลอม ฟน ฟูสภาพปาตนน้ำ และสรางอากาศทีด่ ใี หโลกของเรานาอยูส บื ไป
Four co-organizers launched ceremony for Bird Island, Green SIEP Project

Mr. Prasert Boonsamphan, Chairman of Thailand Business Council
for Sustainable Development and Prof.Dr.Sanit Aksornkaew, Chairman
of the Executive Board of Sirindhorn International Environmental Park
Foundation jointly chaired a “Ceremony for Bird Island, Green SIEP
Project Sirindhorn International Environmental Park (SEIP)” at Sirindhorn
International Environmental Park, Rama VI Camp, Cha-am district,
Phethchaburi province. This is under the collaboration of four
organizations comprising of TBCSD, TEI, EGAT and Sirindhorn
International Environmental Park, on a joint project to restore the
ecosystem to be a bird habitat and ecosystem learning site. Thus in
order to scale up its success, they have opened a new phase. This new area is around 12.62 rai behind the Energy
Center for Environment within the Sirindhorn International Environmental Park. The area will become a habitat for
birds and would serve as a learning center for youths and people who are interested to learn the linkages of
different ecosystems, ecosystem restoration and systematic management of a green area.
๔ องคกรรวมจัด “พิธีปดพื้นที่เดิมและพิธีเปดพื้นที่ใหมของแหลงเรียนรูระบบนิเวศ: เกาะนก โครงการอุทยานฯ
สีเขียว ดวยพระบารมี”

คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธานองคกรธุรกิจเพือ่ การพัฒนาอยางยัง่ ยืน และศ.ดร.สนิท อักษรแกว ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร รวมกันเปนประธานใน “พิธีปดพื้นที่เดิมและพิธีเปดพื้นที่ใหมของแหลงเรียนรูระบบนิเวศ: เกาะนก
โครงการอุทยานฯ สีเขียว ดวยพระบารมี” ณ อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร คายพระรามหก อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ซึ่ง ๔ หนวยงาน
ประกอบดวย องคกรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน สถาบันสิ่งแวดลอมไทย การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และอุทยาน
สิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร ไดรวมกันดำเนินการพัฒนาระบบนิเวศพื้นที่เกาะนกขึ้น เพื่อตอยอดการดำเนินงานพัฒนาแหลงเรียนรูใ น
พืน้ ทีเ่ ฟสใหม บริเวณดานหลังของศูนยพลังงานเพือ่ สิง่ แวดลอม ของอุทยานสิง่ แวดลอมนานาชาติสริ นิ ทร พืน้ ทีป่ ระมาณ ๑๒.๖๒ ไร ใหเปน
แหลงที่อยูอาศัยและแหลงอาหารของนก อีกทั้งยังเปนแหลงศึกษาเรียนรูใหแกเยาวชนและผูที่สนใจ ไดทราบถึงความแตกตางและความ
เชื่อมโยงของระบบนิเวศประเภทตางๆ ตลอดจนการฟนฟูระบบนิเวศและการจัดการพื้นที่สีเขียวอยางเปนระบบ
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SCG Chemicals...grow banana with community to increase green area and support local livelihoods

SCG Chemicals conserves the environment
led by Mr.Thewin Somngam, Manager of
Corporate Social Responsibility, SCG Chemicals
(3rd from left) in collaboration with the Map Tha
Phut Municipality and Huai Pong Nai-Saphan Nam
Tuam community, organized an event to grow
banana in order to increase the green area and
support local people’s livelihoods, under a
project on “Best Practice Community in
Environmental Conservation” at Map Chalut and
Map Chalut-Chak Krang village, Rayong province.
The project aims to raise awareness of the
people to conserve the environment and
establish collaborations between industrial, government and community to protect the environment through
increasing green area, Mr.Thawin Phobuathong (4th from left), Mayor of the Map Thaphut Municipality was a chair in
the event.
เอสซีจี เคมิคอลส...ชวนชุมชนปลูกกลวย เพิ่มพื้นที่สีเขียว และสงเสริมอาชีพชุมชน

เอสซีจี เคมิคอลส รักษสิ่งแวดลอม นำโดย คุณเฑวิณฑร สมงาม ผูจัดการกิจการเพื่อสังคม เอสซีจี เคมิคอลส (ที่ ๓ จากซาย) รวมกับ
เทศบาลเมืองมาบตาพุด และชุมชนหวยโปงใน-สะพานน้ำทวม จัดกิจกรรมปลูกกลวย เพิ่มพื้นที่สีเขียวและสงเสริมอาชีพชุมชน ภายใต
โครงการ “ชุมชนตนแบบรักษสิ่งแวดลอม” ณ ชุมชนมาบชลูด และชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง จ.ระยอง เพื่อปลูกจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอม
และประสานความรวมมือระหวางภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และชุมชน ในการรวมกันดูแลและสภาพแวดลอมโดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
โดยมีคุณถวิล โพธิบัวทอง (ที่ ๔ จากซาย) นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุด เปนประธานเปดงาน
Chevron...conserves the coral reef in Koh Tao through a project on “Protecting Koh Tao Spirit”

In taking a step forward on restoration and
conservation of coral reef to be a breeding site for small
aquatic animals around Koh Tao, Chevron Thailand
collaborated with Coral Reef and Benthos Research Unit,
under a Center of Excellence for Biodiversity of
Peninsular Thailand, Faculty of Science, Prince of Songkla
University, jointly implement a project on “Protecting
Koh Tao Spirit”, to mitigate the problems from improper
installing of the mooring buoys with coral reefs. Chevron
supported 2,000,000 Baht to install 20 mooring buoys
with permanent hook located in 20 popular diving areas
around Koh Tao, in hope to restore the underwater
world.
เชฟรอน...รวมพิทักษแนวปะการังเกาะเตา โครงการวางทุนจอดเรือถาวร

เพื่อเดินหนาฟนฟูและปกปกษรักษาแนวปะการัง ซึ่งเปนแหลงอนุบาลสัตวน้ำวัยออนในพื้นที่เกาะเตา บริษัท เชฟรอนประเทศไทย
สำรวจและผลิต จำกัด ไดรวมมือกับหนวยวิจัยปะการังและสัตวพื้นทะเลหนวยวิจัยในสังกัดสถานวิจัยความเปนเลิศความหลากหลายทาง
ชีวภาพแหงคาบสมุทรไทย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รวมจัดทำ “โครงการจัดวางทุนจอดเรือถาวรเกาะเตา
จังหวัดสุราษฎรธานี” เพื่อบรรเทาปญหาการผูกทุนแบบไมถูกวิธีไวกับแนวปะการัง โดยเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตไดมอบทุน
สนับสนุนเปนมูลคา ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการติดตั้งทุนจอดเรือจำนวน ๒๐ ทุน พรอมฐานยึดโยงทุนแบบถาวร ในบริเวณแหลง
ดำน้ำที่ไดรับความนิยมจำนวน ๒๐ จุด รอบเกาะเตาคืนชีวิตใหโลกใตน้ำ
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Honda Fund...supports Thai society through collaboration with Department of Disaster Prevention and Mitigation to
launch a project “Honda Disaster Learning and
Preparedness”

Honda Fund as a part of Honda
Automobile (Thailand) Company Limited,
continues to support the Thai society through
collaboration with Department of Disaster
Prevention and Mitigation, held a training on
“Honda Disaster Learning and Preparedness”
following the mission to prepare people to be
ready in times of disaster. This pilot training
was aimed to increase knowledge to Honda’s staffs on disaster mitigation, practice necessary first aids and life
support and the right procedure to transfer patients.
กองทุนฮอนดา...เคียงขางไทย ผนึกกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดโครงการ “ฮอนดา เรียนรู พรอมสูภ
 ยั พิบต
ั ”ิ

กองทุนฮอนดาเคียงขางไทย โดยบริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด รวมกับกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจัด
โครงการฝกอบรม “ฮอนดา เรียนรู พรอมสูภัยพิบัติ” สานตอพันธกิจเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ โดยการฝกอบรมนำรองในครั้งนี้
มุงเนนการใหความรูในการรับมือภัยพิบัติแกพนักงานฮอนดา พรอมการฝกภาคปฏิบัติในการปฐมพยาบาล การฟนคืนชีวิต และ
การเคลื่อนยายผูปวยอยางถูกตอง
Carpets Inter…..certified a Carbon Reduction Label for its products

Mr.Taweesak Chansawat, Board Member and Production
Director, represented Carpets International Thailand
Company Limited, in granting an extension of Carbon
Reduction Label for Nylon Spun-Axminster-wall to wall and
Nylon Spun-Axminster-PVC tile at Executive Lounge, 6th floor
building C, Energy Complex, Bangkok.
คาร เ ปท อิ น เตอร . ..ได รั บ มอบการขึ้ น ทะเบี ย นฉลากลด
คารบอนสำหรับผลิตภัณฑ

คุณทวีศักดิ์ ชาญสวัสดิ์ กรรมการและ ผูอำนวยการฝายผลิต ผูแทน
บมจ.คารเปท อินเตอรแนชั่นแนล ไทยแลนด เขารับมอบใบรับรองการ
ตออายุฉลาก ลดคารบอน สำหรับ Nylon Spun-Axminster-wall to wall และ Nylon Spun-Axminster-PVC tile ณ
หอง Executive Lounge ชั้น ๖ อาคาร C เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ กรุงเทพมหานคร
Esso...Supports the 41st Rural Development Camp by Engineering Faculty, CU

Mr.Mongkolnimit Auacherdkul (2nd left), Director and Manager
of Public and Government Affairs, Esso (Thailand) Public
Company Limited, presented a 100,000 baht cheque to Dr.Anurak
Sriariyawat (3rd left), Lecturer and Advisor for Student Affairs,
Faculty of Engineering, Chulalongkorn University. This contribution
was in support of a rural development camp for engineering
students in the construction of water pipeline system at Wat
Nong Woe, Muang Bang Yom sub-district, Sawankalok district,
Sukhothai province.
เ อ ส โ ซ  . . . ส นั บ ส นุ น ค  า ย อ า ส า พั ฒ น า ช น บ ท ข อ ง ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตร จุฬาฯ ครั้งที่ ๔๑

คุณมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล (ที่ ๒ จากซาย) กรรมการและผูจัดการฝายกิจกรรมองคกรและรัฐกิจสัมพันธ บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย)
จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ใหแก ดร.อนุรักษ ศรีอริยวิฒน (ที่ ๓ จากซาย) อาจารยและที่ปรึกษาฝายกิจการนิสิต
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนกิจกรรมคายอาสาพัฒนา เพื่อจัดสรางและซอมบำรุงระบบประปา
ณ วัดหนองโวง ต.เมืองบางยม อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
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Mitr Phol Group...received an Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2013

Mr.Suppanit Manajitt, Senoir Executive Vice
President, Corporate Relation Group and Ms.Churee
Naktipawan, Vice President of Corporate Relations,
Mitr Phol Group, received Asia Responsible
Entrepreneurship Award (AREA) 2013 on Social
Empowerment for a project on Mitr Phol Model.
The award was granted by Mr. William NG President,
Enterprise Asia, on June 29, 2013 at Marina Bay
Sands, Singapore.
กลุ  ม มิ ต รผล...รั บ รางวั ล Asia Responsible
Entrepreneurship Awards 2013

คุ ณ ศุ ภ นิ ต ย มานะจิ ต ต รองกรรมการผู จั ด การใหญ
กลุ ม งานองค ก รสั ม พั น ธ พร อ มด ว ยคุ ณ ชุ รี นาคทิ พ วรรณ
ผู อ ำนวยการประจำกลุ ม งานองค ก รสั ม พั น ธ กลุ ม มิ ต รผล
รับมอบรางวัล “Asia Responsible Entrepreneurship
Award (AREA) 2013” ประเภท Social Empowerment จากโครงการ มิตรผลโมเดล โดย Mr.William NG President, Enterprise
Asia เปนผูมอบรางวัล เมื่อวันที่ ๒๙ มิ.ย. ที่ผานมา ณ โรงแรม Marina Bay Sands ประเทศสิงคโปร
EGAT....joined with Ministry of Energy and Nan people to rehabilitate 5,000 rai of forest under a Watershed
Reforestation Project at Sirikit Dam in
Commemoration of Her Majesty Queen Sirikit’s
80th Anniversary (Phase 2)

On June 3, 2013, distinguished guests consisted
of Mr.Kurujit Nakornthap, Deputy Permanent
Secretary of the Ministry of Energy, and Mr.Samart
Phuphaiboon, Director, Social Affairs Division,
Mr.Chumphon Saengmanee, the Governor of
Nan Province and more than 1,000 participants of
EGAT’s staffs and Nan people, jointly planted trees
as a beginning of the tree planting season of 2013
and within a week of the World Environment Day at
Pa Nam Yao and Pa Nam Suad Forest Reserve. This event was under a project “Watershed Reforestation at Sirikit Dam
in Commemoration of Her Majesty Queen Sirikit’s 80th Anniversary (Phase 2)”, with objective to rehabilitate more
than a 10,000 rai of degraded forest. In 2012, EGAT has implemented the same project in 5,000 rai at Mae Jarim
National Park and therefore targeting to plant in additional 5,000 rai in 2013. EGAT will provide supports to take
care the planting area for 2 more years to ensure the planted trees are healthy and grow well.
กฟผ....รวมกับกระทรวงพลังงานและชาวนาน พลิกฟน
 ผืนปาเพิม
่ อีก ๕,๐๐๐ ไร ในโครงการปลูกปาตนน้ำ เขือ่ นสิรก
ิ ต
ิ ฯ
ิ์

เมือ่ วันที่ ๓ มิถนุ ายน ๒๕๕๖ คุณคุรจุ ติ นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน และคุณสามารถ ภูไ พบูลย ผูอ ำนวยการฝายกิจการสังคม
(อกค.) คุณชุมพร แสงมณี ผูวาราชการจังหวัดนาน พรอมดวยผูปฏิบัติงาน กฟผ. และประชาชนจังหวัดนานกวา ๑,๐๐๐ คน รวมกันปลูก
ปาเปนปฐมฤกษสำหรับฤดูกาลปลูกปาป ๒๕๕๖ ในสัปดาหวันสิ่งแวดลอมโลก ณ ปาสงวนแหงชาติปาน้ำยาว และปาน้ำสวด ในโครงการ
“ปลูกปาตนน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ระยะที่ ๒)” เพื่อฟนฟูปา
เสื่อมโทรมบริเวณลุมน้ำนาน เหนือเขื่อนสิริกิติ์ จำนวน ๑๐,๐๐๐ ไร โดยในป ๒๕๕๕ ที่ผานมา กฟผ. ดำเนินการไปแลว ๕,๐๐๐ ไร
ที่อุทยานแหงชาติแมจริม จังหวัดนาน และกำหนดดำเนินการตอในปนี้อีก ๕,๐๐๐ ไร ซึ่งการปลูกปาทั้งหมดนี้ กฟผ. จะบำรุงรักษาตออีก
๒ ป เพื่อใหตนไมสามารถเจริญเติบโตไดอยางแข็งแรงในอนาคต
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