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Editor Talks

สวัสดีค่ะ ส�ำหรับ Green Society ฉบับนี้ ทาง
ส�ำนักเลขานุการองค์กรธุรกิจเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ขอน�ำเสนอการปรับปรุงเนื้อหา รวมถึงการออกแบบ
รูปเล่มให้สวยงามและง่ายต่อการอ่านมากยิ่งขึ้น โดย
ยั ง คงน�ำเสนอข้ อ มู ล ข่ า วสาร เพื่ อ เป็ น สื่ อ กลาง
ในการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนเป็นแหล่งเผยแพร่
องค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็น
เพื่ อ ที่ จ ะน�ำไปเป็ น แนวทางในการพั ฒ นาด้ า น
สิ่งแวดล้อมขององค์กร ชุมชน และสังคมให้แก่องค์กร
สมาชิกฯ และองค์กรต่างๆ ที่สนใจเช่นเคยค่ะ
ในโอกาสนี้ ขอเรียนเชิญองค์กรสมาชิกฯ ร่วมเป็น
เกียรติในงานประชุมประจ�ำปี ๒๕๕๗ (Gala Dinner
2014) “TBCSD…หนึ่งแรงผลักดัน...มุ่งมั่นสู่สังคม
สีเขียว (Momentum for Green Change)” ที่จะจัด
ขึน้ ในวันจันทร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องวิภาวดี
บอลรูม B โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า
ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ด้วยนะคะ ทั้งนี้ งานดังกล่าว
ถูกจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และการด�ำเนินงาน
ของ TBCSD ที่ผ่านมา ตลอดจนเป็นโอกาสอันดีที่
สมาชิก TBCSD ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ตลอดจน

นักธุรกิจจากบริษัทชั้นน�ำและสื่อมวลชนได้ร่วมพบปะ
สังสรรค์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการด�ำเนินงาน
เพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และเพื่อรับทราบวิสัยทัศน์
ขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการ
ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มไทย
ในอนาคต
และอี ก หนึ่ ง งานที่ มี ค วามส�ำคั ญ เช่ น กั น นั่ น คื อ
งานสัมมนาวิชาการเรือ่ ง “Eco Forest: ป่าอุดม...สังคม
ยั่ ง ยื น ” ที่ จั ด ขึ้ น โดยความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง บริ ษั ท
โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด สถาบันสิง่ แวดล้อม
ไทย และ TBCSD เพื่อสร้างความตระหนักในความ
ส�ำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง
กระตุน้ ให้ภาคส่วนต่างๆ ในสังคม อาทิ ภาคธุรกิจ ภาค
ประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชน
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาความอุดมสมบูรณ์
ของป่านิเวศอย่างยั่งยืน โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นใน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐๑๖.๓๐ น. ณ ห้องบางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
ชั้น ๕ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
แล้วพบกันภายในงานนะคะ

ดร. ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์

Hello Green Society readers! For this
month, Secretariat of TBCSD would like to
present improvement of contents and new
beautiful design that makes it easier to read
while still presents news and information as
a channel for public relations, including
being an information resource, exchanging
ideas and sharing experience in order to be a
guideline for environmental development in
organizations, communities and society for
our members as usual.
On this occasion, I would like to take this
opportunity to invite all member organizations to join the Annual Meeting of TBCSD
2014 (Gala Dinner 2014) “TBCSD…Momentum for Green Change”, to be held on 19
May 2014 at Vibhavadi Ballroom 2, Centara
Grand Hotel, Central Plaza Ladprao, Bangkok.
This event aims to disseminate knowledge
and present past performances of TBCSD. It
is also a good opportunity for both past
and current TBCSD members as well as

businessmen from leading business companies and mass media to meet and exchange
experience about operations for society and
environment. In addition, you will recognize
a vision of TBCSD in driving Thai economy
and society and the environment in the
future.
Another event that is significant as well is
“the Eco-Forest Dialogue”, organized by
Toyota Motor Thailand Co.,Ltd. together with
Thailand Environment Institute and TBCSD to
raise awareness of the importance of the
natural resources and environment, including
urging every sector in the society such as
business and civil society sector, NGOs and
general people to participate in sustainable
forest conservation advocacy. The event will
take place on Thursday 29 May 2014 at
08.30 – 16.30, at Bangkok Convention Center,
5th Floor, Central Plaza Ladprao, Bangkok.
See you there.
Dr. Qwanruedee Chotichanathawewong

WBCSD Update
Story by: Pinyada Charoensin

โลก...กับกระแสการจัดการสิ่งแวดล้อมในปี ๒๐๕๐
โดย

คณะกรรมการนักธุรกิจเพือ่ สิง่ แวดล้อมโลก (World
Business Council for Sustainable Development:
WBCSD) น�ำโดย CEO กลุม่ บริษทั ชัน้ น�ำระดับประเทศ
กว่า ๒๐๐ บริษทั ทีเ่ ป็นผูแ้ ทนภาคธุรกิจจากทัว่ ทุกทวีป
ซึ่งมีรายได้รวมกว่า ๗ ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ และมี
ความมุ่งมั่นส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่
ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ได้ท�ำการก�ำหนดแนวคิด
เกี่ ย วกั บ การด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ ควบคู ่ ไ ปกั บ การรั ก ษา
สิง่ แวดล้อม เพือ่ เป็นแนวปฏิบตั ดิ า้ นการบริหารจัดการ
สิง่ แวดล้อมส�ำหรับองค์กรภาคเอกชนในปี ๒๐๕๐ ด้วย
การน�ำเสนอข้อมูลอันเป็นประโยชน์เพือ่ ขับเคลือ่ นธุรกิจ
ไปสู่อนาคตอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนและส่งเสริมให้
เกิดความยั่งยืนต่อไป
ทัง้ นี้ ผูแ้ ทนองค์กรสมาชิกของ WBCSD จ�ำนวน ๒๙
องค์กร ได้รว่ มกันก�ำหนดวิสยั ทัศน์ อันประกอบไปด้วย
การปรับเปลีย่ นโครงสร้างพืน้ ฐาน ส�ำหรับใช้ก�ำกับดูแล
กิจกรรมต่างๆ ในด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ และสังคม พร้อม
น�ำเสนอข้อมูลทีเ่ ป็นปัจจุบนั เกีย่ วกับสถานการณ์ตา่ งๆ
อันเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ ธุรกิจ และสังคม เพื่อให้
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องค์กรภาคธุรกิจและทุกภาคส่วนได้เตรียมความพร้อม
ในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน และสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับโลกในอนาคตอันใกล้น้ีได้ WBCSD
ได้รายงานว่าในแต่ละปีมจี �ำนวนประชากรเพิม่ ในอัตรา
ที่สูงขึ้นเรื่อยๆ และคาดการณ์ว่าในปี ๒๐๕๐ นั้น
ประชากรบนโลกจะมีจ�ำนวนประมาณ ๙ พันล้านคน
ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การขยายตั ว ของเมื อ ง ท�ำให้ มี ค วาม
ต้ อ งการในการบริ โ ภคมากยิ่ ง ขึ้ น ตามล�ำดั บ ดั ง นั้ น
WBCSD จึงก�ำหนดว่าจะต้องท�ำการจัดหา ๑) อาหาร
ที่มีคุณภาพและปลอดภัย ๒) เชื้อเพลิงชีวภาพ และ
๓) แหล่ ง น�้ ำ ที่ ส ะอาด ให้ เ พี ย งพอส�ำหรั บ จ�ำนวน
ประชากรดังคาดคะเน แต่เนือ่ งจากทรัพยากรธรรมชาติ
ทีเ่ ป็นแหล่งผลผลิตทางการเกษตรมีแนวโน้มเสือ่ มโทรม
ลงอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ผลผลิตทางการเกษตร ที่ใช้เป็น
อาหารซึ่งจ�ำเป็นในการหล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์ เกิดการ
ขาดแคลนลง แน่นอนว่าจะต้องก่อให้เกิดความอดอยาก
หิ ว โหย เพราะอาหาร และวั ต ถุ ดิ บ ไม่ เ พี ย งพอต่ อ
การบริโภค อันจะส่งผลกระทบต่อเนือ่ งไปยังภาคธุรกิจ
ในที่สุด ดังนั้น แนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จึงมี

World….with
Environmental Management
Vision 2050 by WBCSD

World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD) led by CEOs from
more than 200 international leading companies, representing business sector in every
continent and together having total revenues of more than 7 trillion US Dollars with
determination in supporting sustainable
development in parallel with economic
development has developed a conceptual
framework of economic operations in
parallel with environmental conservation.
This is to define an operational guideline for
environmental management for private
sector in 2050 by presenting useful information, used to drive economies towards the
clear future goal and bring about sustainability.
In addition, representatives of WBCSD
from 29 organisations have together defined
a vision, consisting of restructuring basic

infrastructure used in economic, business
and social activities as well as presenting
current information related to several
situations in terms of economies, businesses
and societies so that business organisations
and every sector are able to prepare themselves and adapt to the basic infrastructure
and global changes in the near future.
WBCSD has reported that world population have been continuously rising at a high
rate each year and there is a projection that
in 2050, the overall population will become
9 billion worldwide, resulting in increasing of
urban expansions together with consumption
demands respectively. As a result, WBCSD
has defined that there should be supplies of
1) quality and healthy food 2) bio energy
and 3) clean and sufficient water resources
for the projected increasing number of population. However this is because natural
resources that are agricultural production
sources tend towards degradation constantly
thus it causes agricultural output deficits
regarded as necessity for human existence.
Starvation is, of course, occurring as a result
of such phenomena due to lack of materials
and food for consumption. This will also has
a further impact on the business sector
hence there is a need in adapting business
development concepts in order to respond
5

Areas of high and low likelihood of forest landscape restoration

Source: WRI, http://www.wri.org/map/worlds-forests-restoration-perspective

ความจ�ำเป็ น ต้ อ งปรั บ ตั ว เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สภาพปัญหาที่จะต้องเผชิญในอนาคต เช่น การปรับ
เปลี่ ย นรู ป แบบการบริ โ ภค การคั ด สรรวั ต ถุ ดิ บ ที่ มี
คุณภาพและมาตรฐานอีกทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีแบบใหม่มาใช้ก�ำกับ
ดูแล รวมถึงการพัฒนาภาคธุรกิจเพือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืน
เป็นต้น
สิ่ ง ส�ำคั ญ คื อ เราควรหั น มาใส่ ใจในการพั ฒ นา
ศักยภาพของประชากรเพื่อให้มีความรู้ความสามารถ
มากขึ้น และเกิดความเท่าเทียมกันในสังคม ด้วยการ
สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถเข้าถึงได้ในประชากร
ทุกกลุ่ม และผลักดันให้เกิดการน�ำองค์ความรู้ที่ได้รับ
มาใช้พฒ
ั นาเศรษฐกิจ และสังคมควบคูก่ บั ความตระหนัก
ในการดูแล บ�ำรุงรักษาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิง่
แวดล้อมด้วย เช่น ด้านป่าไม้ เนือ่ งจากตลอดระยะเวลา
ที่ผ่านมาแหล่งทรัพยากรป่าไม้มีแนวโน้มถูกท�ำลาย
อย่างต่อเนื่องและยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ท�ำให้
จ�ำนวนพืน้ ทีข่ องป่าลดลงเป็นอย่างมาก ในฐานะองค์กร
ธุ ร กิ จ ที่ ด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ โดยค�ำนึ ง ถึ ง ผลกระทบต่ อ
6

สิ่งแวดล้อม จึงควรช่วยกันใส่ใจรักษาทรัพยากรป่าไม้
ไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันต่อไปในสังคม ทั้งการเป็น
แหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และแหล่งผลิต
ก๊าซออกซิเจนที่ส�ำคัญให้แก่โลก ที่สามารถผลิตอากาศ
บริสทุ ธิเ์ พือ่ หล่อเลีย้ งชีวติ มนุษย์ได้ตอ่ ไป ด้านพลังงาน
ในปัจจุบันมีความต้องการใช้พลังงานในอัตราที่สูงมาก
ขึ้นอย่างทวีคูณ ส่งผลให้เกิดความขาดแคลนแหล่ง
พลังงานขึ้นได้ในอนาคต จึงมีแนวความคิดที่จะน�ำ
พลังงานนิวเคลียร์เข้ามามีบทบาทส�ำคัญในการเป็น
แหล่งผลิตพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่
ก�ำลังพัฒนาซึ่งมีอัตราการใช้พลังงานที่สูง นอกจากนี้
ยังมีการน�ำเสนอเพือ่ ปรับเปลีย่ นโครงสร้างพืน้ ฐานด้วย
เช่น การสนับสนุนให้สิ่งก่อสร้างและอาคารบ้านเรือน
เป็นอาคารที่มีอัตราการปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็น
ศูนย์ รวมถึงมีการก�ำหนดแรงจูงใจด้านภาษีเพื่อให้
ผู ้ ป ระกอบการตระหนั ก ถึ ง การใช้ พ ลั ง งานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และมีการส่งเสริมรณรงค์การอนุรักษ์
พลั ง งานไปสู ่ ป ระชากร เพื่ อ ให้ เ กิ ด จิ ต ส�ำนึ ก ใน
การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน ในภาคขนส่ ง ได้ มี ก ารจั ด การ

to the new rising business problems in the
future for example consumption behavior
changes, selections of quality and environmentally friendly materials, new innovation
and technology applications and economic
development that lead to sustainability.
Importantly, we should pay more
attention to capacity building of population
in order to enhance their knowledge and
abilities as well as creating social equity by
building basic infrastructure that is accessible
for every group of people, including driving
the organisations where have gained such
knowledge to adapt it with the economic
and social development in parallel with
awareness of natural resource and environmental conservation for instance forestry,
this is due to over the past several years,
forestry resources tend to be depleted
continually and more seriously so it leads to
significant decreases in forestry areas. On
behalf of the organisations that operate
businesses with awareness of environmental
impacts, we should give considerable

attention to the conservation of forestry
resource for mutually social benefits. These
are also critical sources of carbon sinks as
well as global oxygen producers that are
able to generate uncontaminated air for
human being. In terms of energy, demands
of energy consumption have been exponentially and considerably increasing nowadays.
It, therefore, possibly results in energy
deficits in the future. Consequently, nuclear
power has played a critical role as one of
significant energy resources, particularly in
developing countries that require a high
energy consumption proportion. Moreover
the reconstructing of infrastructure is also
proposed for example encouragement of
zero carbon emission buildings, tax allowances for business operators who are aware
of energy consumption efficiency, energy
conservation campaigns towards people in
order to raise awareness of energy conservation and so on. For transportation sector,
transportation system management has
been arranged with more integration with
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ระบบขนส่งให้เป็นแบบบูรณาการมากขึ้น มีการก�ำกับ
ดูแลการจราจรบนถนนให้มคี วามปลอดภัยมากขึน้ และ
มีการสนับสนุนนโยบายในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของน�้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงส่งเสริมการใช้พลังงานทาง
เลือก เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ซึ่ ง ขณะนี้ บ างประเทศมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า ง
พื้นฐานภาคขนส่งแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา จีน และ
สหภาพยุโรป เป็นต้น โดยประเทศจีนซึ่งมีแนวโน้มที่
จะก้ า วเป็ น ผู ้ น�ำด้ า นเศรษฐกิ จ ของโลกได้ ท�ำการ
ปรับเปลีย่ นโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศไปอย่างมาก
นอกจากนี้ ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ด้านข้อมูลข่าวสารและการติดต่อสื่อสาร ให้เข้ามามี
บทบาทส�ำคัญในการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมคาร์บอน
ตำ�่ มากขึน้ ด้วย ทัง้ นี้ แนวโน้มรูปแบบของสังคมภาพรวม
ของโลก อนาคตจะมีความต้องการทีอ่ ยูอ่ าศัยทีม่ ีความ
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาท
ส�ำคัญในการด�ำรงชีวิตมากขึ้น มีการใช้ชีวิตที่มีความ
เรียบง่ายมากขึ้น และจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เพื่อให้สามารถด�ำรงชีวิตในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ทั้งนี้ ภาคธุรกิจจึงจ�ำเป็นต้องมีบทบาทส�ำคัญ
เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่สอดรับไปกับกระแส
ของโลกได้อย่างเท่าทัน
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safer traffic control systems on the roads,
including policy support of petroleum
efficiency enhancement and alternative fuels
to reduce carbon emissions which in some
countries have already shifted the transportation infrastructure i.e. United States, China,
European union, etc. China, who is tending
to step up as a world business leader, has
considerably changed its infrastructure.
Additionally, information and communicational technologies with much improvement
and development have played a more
critical role in human living at present. There
will be more homely live styles and behavioral changes in order to live effectively in
the future. The business sector must,
therefore, play a significant role in bringing
about the consistent changes with global
trends in a timely manner.

Energy & Climate Solutions
Arranged by: Saengabha Srisopaporn

Outlook on global
renewable energy
investment 2014

แนวโน้มการเติบโตด้านพลังงานทดแทนปี ๒๐๑๔
ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังคง
เกิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ งและส่งผลกระทบไปทัว่ ทุกมุมโลก
ทางคณะกรรมการระหว่ า งรั ฐ บาลว่ า ด้ ว ยการ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ หรื อ IPCC ได้ เ ผย
นโยบายการรับมือในช่วงเดือนมีนาคม ปี ค.ศ. ๒๐๑๔
ที่ ผ ่ า นมาว่ า การปรั บ ตั ว จะช่ ว ยลดผลกระทบต่ อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อ ชุมชน
อุตสาหกรรม และระบบนิเวศทั่วโลก ด้วยการเตรียม
ความพร้อม เพือ่ ลดความอ่อนไหวหรือความไวต่อความ
เสี่ยงจากภัยพิบัติต่างๆ ที่มีแนวโน้มความรุนแรงและ
เกิ ด บ่ อ ยครั้ ง ขึ้ น ทั้ ง นี้ ม าตรการแก้ ไขผลกระทบนี้
สามารถช่วยลดความเสีย่ งอันเกิดจากการเปลีย่ นแปลง
ของสภาพภูมิอากาศได้ รวมถึงการลงทุนด้านพลังงาน
ทดแทนก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่น�ำมาใช้แก้ปัญหา
ด้วยเช่นกัน
การลงทุนด้านพลังงานทดแทนจะช่วยลดการพึง่ พา
ทรัพยากรด้านพลังงานที่ก�ำลังจะหมดไปจากโลก เช่น
ถ่านหิน และน�ำ้ มัน รวมถึงช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงด้ ว ย ปั จ จุ บั น สั ด ส่ ว นการผลิ ต ไฟฟ้ า จาก
พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นจาก ๗.๘% ในปี ค.ศ. ๒๐๑๒
เป็น ๘.๕% ในปี ค.ศ. ๒๐๑๓ ซึ่งจากงานวิจัยเชิงสถิติ
โดย Frankfurt School-UNEP Collaborating

Climate change is still a pervasive
challenge globally. The latest IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, press
release on March 2014 reported that there
are opportunities for effective responses
from risks to climate change. Although
climate change will continue to affect
people, industries, and ecosystems around
the world, risk reduction can only come
from increasing preparedness (to reduce
vulnerability) and reducing exposure of
people or assets from hazards emerging as
climate events or trends. However, with the
increasing magnitude of warming globally,
there is a trend that impacts from climate
change will be more severe and pervasive in
the future. Currently, adaptation and
mitigation measures have been used to
offset the impacts from climate change.
While adaptation initiatives to reduce risks
from a changing climate have started to
occur around the world, mitigation measures
9

Centre for Climate & Sustainable Energy
Finance พบว่าการลงทุนด้านพลังงานทดแทนลดลง
(ไม่รวมเขือ่ นไฟฟ้าพลังน�ำ้ ขนาดใหญ่) มีมลู ค่าการลงทุน
ในปี ค.ศ ๒๐๑๓ คือ ๒๑๔ พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
ทั่วโลก ซึ่งเกิดจากความไม่มั่นคงของนโยบายแต่ละ
ประเทศท�ำให้มีการลงทุนด้านพลังงานทดแทนลดลง
เช่น ในประเทศจีน ลดลง ๖% มีมูลค่ารวม ๕๖ ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ประเทศอเมริกา ลดลง ๑๐% มีมูลค่า
รวม ๓๖ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ประเทศอินเดีย ลดลง
๑๕% มีมลู ค่ารวม ๖ ล้านเหรียญสหรัฐฯ และลดลงมาก
ที่สุดคือกลุ่มสหภาพยุโรป ๔๔% มีมูลค่ารวม ๔๘ ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ส�ำหรับประเทศญี่ปุ่นมีการลงทุนด้าน
พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นถึง ๘๐% มีมูลค่ารวม ๒๙
ล้านเหรียญสหรัฐฯ

has been taken place such as in the form of
global investment in the renewable energy
sector.
Global renewable energy investment is
an important action to reduce the use of
non-renewable energy sources such as fossil
fuels and to help in reducing greenhouse
gases. Currently, the share of world electricity
generation from renewable sources
increased from 7.8% in 2012 to 8.5% in 2013.
Statistics from research by Frankfurt School
and UNEP collaborating center found that
total investment in renewable energy
(excluding large hydro-electric projects)
declined in 2013 to a total of $214 billion
globally, which is the result of policy
uncertainty in many countries. There were
setbacks to investment in many important
geographical areas, including China (down
รูปที่ ๑ การลงทุนในภาคพลังงานทดแทน
6% at $56 billion), the US (down 10% at $36
แบ่งตามประเภทเงินลงทุน
billion), India (down 15% to $6 billion), and
ตั้งแต่ ค.ศ. ๒๐๐๔ – ๒๐๑๓ (UNEP, Bloomberg
– most of all – Europe (down 44% at $48
New Energy Finance)
billion). The biggest exception to the downFigure 1 Global new investment in
FIGURE
1.
GLOBAL
NEW
INVESTMENT
IN
RENEWABLE
ENERGY
BY
renewable energy by asset
ward trend
was Japan, where investment
ASSET
CLASS,
2004-2013,
$BN
class 2004-2013
excluding research and development soared
(UNEP, Bloomberg New Energy Finance)
80% to $29 billion.

*Asset finance volume adjusts for re-invested equity. Total values include estimates for
undisclosed deals
Source: UNEP, Bloomberg New Energy Finance

10

เหตุผลของการลดการลงทุนลงในปี ค.ศ. ๒๐๑๓
คื อ ความไม่ แ น่ น อนของนโยบายภาครั ฐ ทั่ ว โลกใน
การสนับสนุนการลงทุนพลังงานทดแทน เช่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เยอรมนี อินเดีย อังกฤษ ฝรั่งเศส สวีเดน
โรมาเนีย และโปแลนด์ อีกเหตุผลหนึ่งคือ ต้นทุนของ
เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย และปั จ จั ย ระดั บ ท้ อ งถิ่ น เช่ น
ในประเทศจีนมีปัญหาเรื่องเงินลงทุนเนื่องจากรัฐบาล
มีนโยบายลดการใช้เครดิต ซึง่ ส่งผลให้ตลาดเทคโนโลยี
พลังงานลมจึงยังไม่เกิดขึ้น เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
แนวโน้มที่ดีขึ้นส�ำหรับการลงทุนด้านพลังงานทดแทน
ทัง้ พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมก็มใี ห้เห็นอยู่ เช่น
๑. การริเริ่มโครงการลงทุนในประเทศแถบทวีป
อเมริกา ตะวันออกกลาง และแอฟริกา มีเม็ดเงินลงทุน
มากกว่า ๑๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยไม่รวมเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล
๒. หลังจากราคาหุน้ ของพลังงานทดแทนลดลงกว่า
๔ ปีที่ผ่านมา ในปี ๒๐๑๓ ได้ปรับตัวสูงขึ้น ๕๔% เป็น
ผลมาจากรายได้ทเี่ กิดขึน้ หลังจากประสบปัญหามีก�ำลัง
การผลิตมากเกินไป และเกิดปัญหาภาวะทางการเงิน
ในปี ค.ศ. ๒๐๑๑-๒๐๑๒
๓. มีนักลงทุนระยะยาวเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น
เช่ น กองทุ น บ�ำเหน็ จ /บ�ำนาญ บริ ษั ท ประกั น ภั ย
ผู้จัดการสินทรัพย์ และประชาชนทั่วไป เข้ามาถือหุ้น
มากขึ้นในโครงการพลังงานทดแทน

Reasons for the decline in the overall
investment in 2013 includes worries about
future policy support for renewables delayed investment decisions in countries such
as the US, Germany, India, the UK, France,
Sweden, Romania, and Poland. Another
reason is the technology costs for the latest
as well as local factors such as in China
where the wind market is currently being
held back by grid connection delays and by
cash shortages as a result of a nationwide
credit squeeze.
On the contrary, there are positive sings
for investment in 2014 and beyond for
renewable energy investment as follows:
1. There were trickle down of significant
projects in Latin America, Middle East, and
Africa where hundreds of millions investment was made in wind and solar power
without any subsidy support.
2. Positive development came from
investors themselves. After share prices of
clean energy stocks declined during the past
4 years, the clean energy stocks worldwide
11

๔. ในปี ค.ศ. ๒๐๑๓ มีการลงทุนด้านพลังงาน
แสงอาทิตย์และพลังงานลมมากกว่าพลังน�้ำ พลังงาน
จากความร้อนใต้โลกและ เชื้อเพลิงชีวภาพ ในประเภท
การลงทุนหุ้นตลาดสาธารณะ ซึ่งเป็นการลงทุนโดย
บริษทั พลังงานทดแทนมากทีส่ ดุ แต่การลงทุนประเภท
ธุรกิจเงินร่วมลงทุน และ การลงทุนหุน้ นอกตลาดลดลง
๔๖% หรือ ๒๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเป็นจ�ำนวน
ที่ต�่ำกว่าปี ค.ศ. ๒๐๐๕ เพราะเห็นว่ามีความเสี่ยงที่จะ
ลงทุนกับบริษัทที่เพิ่งเริ่มธุรกิจ
๕. รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณส�ำหรับการพัฒนา
และวิจัยด้านพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น ๓% หรือ ๕๐๐
ล้านเหรียญสหรัฐฯ
๖. ในปี ค.ศ. ๒๐๑๔ ภาพรวมการลงทุนด้าน
พลั ง งานทดแทนมี แ นวโน้ ม ดี ขึ้ น เนื่ อ งจากต้ น ทุ น
เทคโนโลยีด้านพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม
ลดลง ส่ ง ผลให้ ภ าระการสนั บ สนุ น เงิ น ลงทุ น ด้ า น
เทคโนโลยีลดลงด้วยเช่นกัน กระตุน้ ให้เกิดประสิทธิภาพ
การแข่งขันด้านตลาดพลังงานจากธรรมชาติเพิ่มขึ้น
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have gained 54% in 2013. The improved
share price performance took place as many
companies in the solar and wind manufacturing chains moved back towards profitability
after the painful period of overcapacity and
corporate distress in 2011-2012.
3. The deepening in the involvement of
long-term investors such as pension funds,
insurance companies, wealth managers and
private individuals in the equity and debt for
wind and solar projects.
4. Investment in 2013 went mostly to
wind and solar power more than investment
in small hydro project, geothermal, biomass,
and biofuels. Among investment types,
public market equity raised by renewable
energy companies is the major contributor,
while venture capital and private equity

กล่าวได้ว่าข้อมูลเหล่านี้มีนัยยะส�ำคัญต่อความมั่นคง
ด้านพลังงานของประเทศไทยในอนาคต เนื่องจาก
ประเทศไทยจ�ำเป็นจะต้องพึ่งพาประเทศเพื่อนบ้านใน
การน�ำเข้าพลังงานเพื่อตอบสนองความต้องการด้าน
พลังงานมากขึน้ ทีส่ �ำคัญทรัพยากรถ่านหินก�ำลังจะหมด
ไปในอนาคต ดังนั้น ความมั่นคงด้านพลังงานยังคงเป็น
ปั ญ หาส�ำคั ญ ของประเทศ การหั น มามุ ่ ง มั่ น พั ฒ นา
พลังงานทดแทนจึงเป็นหนทางในการแก้ไขปัญหาความ
มั่ น คงด้ า นพลั ง งานโดยไม่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ
สิ่ ง แวดล้ อ ม และเป็ น ทางออกที่ ยั่ ง ยื น ในอนาคต
ประเทศไทยจึงควรมีการสนับสนุนด้านการลงทุนอย่าง
จริงจัง เนื่องจากต้นทุนของเทคโนโลยีด้านพลังงาน
ทดแทนมีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัด

investment in specialist renewable energy
companies slumped 46% to $2 billion, the
lowest figure since 2005 as funds took a
cautious view of young high-technology
enterprises and of the chances of securing a
profitable exit.
5. Government research and development spending on renewables rose 3% to $5
billion, while corporate research and development was 6% lower at $5 billion.
6. Gain in the cost-competitiveness of the
two leading renewable power technologies
– solar PV and onshore wind. The cost
reductions for the two leading renewable
technologies have enabled subsidies for new
projects to be reduced, and brought wind
and solar much closer to full competiveness
with fossil fuel alternatives – even where the
latter are not encumbered by carbon
emission charges.
The implication of this article on Thailand
is in terms of energy security issues that may
occur in the future. Since Thailand must
depend on neighboring countries energy
supplies to fulfill the growing demand for
energy and as fossil fuels are becoming
depleted globally, energy security is and will
continue to be a major problem for Thailand. While energy development causes
increasing environmental impacts overtime,
renewable energy offers a ‘cleaner’ alternative solution to tackle energy security
problems. Renewable energy can be one of
the solutions to solve these environmental
problems as it is more sustainable in the
long run. Thailand may consider these
renewable energy options to help reduce its
emissions and to solve energy security in the
future since the cost for these technologies
is now becoming cheaper.
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Total values include estimates for undisclosed deals.
Source: UNEP, Bloomberg New Energy Finance

รูปที่ ๒ การลงทุนพลังงานทดแทนแบ่งตามประเภท ปี ค.ศ. ๒๐๑๓ และการเติบโต
จากปี ค.ศ. ๒๐๑๒ (UNEP, Bloomberg New Energy Finance)
Figure 2 Global new investment in renewable energy by sector, 2013 and
growth on 2012 (UNEP, Bloomberg New Energy Finance)
ที่มา:
๑. http://fs-unep-centre.org/publications/gtr-2014?EsetProtoscanCtx=245e058 (สืบค้นเมื่อ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗)
๒. http://www.wwf.or.th/?219370 (สืบค้นเมื่อ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗)
๓. Franfurt School-UNEP Centre. (2014). “Global Trends in Renewable Energy Investment 2014”. Bloomberg New
Energy Finance. (สืบค้นเมื่อ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗)
๔. IPCC. (2014). “IPCC Report: A changing climate creates pervasive risks but opportunities exist for effective responses”. (สืบค้นเมื่อ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗)
๕ http://th.wikipedia.org/wiki/การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สืบค้นเมื่อ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗)
๖. http://www.thailandadaptation.net/ (สืบค้นเมื่อ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗)
Sources:
1. http://fs-unep-centre.org/publications/gtr-2014?EsetProtoscanCtx=245e058 (Retrieved on 29 April, 2014)
2. http://www.wwf.or.th/?219370 (Retrieved on 29 April, 2014)
3. Franfurt School-UNEP Centre. (2014). “Global Trends in Renewable Energy Investment 2014”. Bloomberg New
Energy Finance. (Retrieved on 29 April, 2014)
4. IPCC. (2014). “IPCC Report: A changing climate creates pervasive risks but opportunities exist for effective
responses”. (Retrieved on 29 April, 2014)
5. http://th.wikipedia.org/wiki/การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Retrieved on 30 April, 2014)
6. http://www.thailandadaptation.net/ (Retrieved on 30 April, 2014)
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Vision to Action
Arranged by: Wariya Sankhacha

ยูนิลีเวอร์มุ่งมั่นสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้เป็นจริง

Unilever committed to making
sustainable growth a reality

ในราวปี ๑๘๙๐ วิลเลี่ยม เฮสเกธ ลีเวอร์ ได้ก่อตั้ง
บริษัท ลีเวอร์ บราเธอร์ส ขึ้น จนถึงทุกวันนี้ ยูนิลีเวอร์
ยังคงเชือ่ ว่าความส�ำเร็จนัน้ หมายถึง การด�ำเนินงานด้วย
“มาตรฐานที่สูงที่สุดของความรับผิดชอบต่อพนักงาน
ผูบ้ ริโภค สังคม และโลกทีอ่ าศัยอยู”่ ดังนัน้ ในช่วงหลาย
ปีที่ผ่านมา ยูนิลีเวอร์จึงผลักดันให้ความคิดริเริ่มต่างๆ
เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อค้นหาแหล่งทรัพยากร
ของวัตถุดบิ ทีย่ งั่ ยืน ปกป้องสิง่ แวดล้อม สนับสนุนชุมชน
ท้องถิ่นและอื่นๆ มาโดยตลอด
William Hesketh Lever, founder of Lever
Bros. had established the company in the
1890s. Today, Unilever still believes that
success means acting with ‘the highest
standards of corporate behavior towards our
employees, consumers and the societies and
world in which we live’. Over the years the
company has launched or participated in an
ever-growing range of initiatives to source
sustainable supplies of raw materials, protect
environments, support local communities
and much more.
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ในฐานะประธานกรรมการ กลุม่ บริษทั ยูนลิ เี วอร์ใน
ประเทศไทย พม่า กัมพูชา และลาว คุณบาวเค่อ
ราวเออร์ส ได้กล่าวถึงวิสยั ทัศน์และบทบาทของบริษทั
ในการพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อม ตลอดจนกลยุทธ์ที่
มีตอ่ การสร้างความยัง่ ยืนของธุรกิจ ไว้ได้อย่างน่าสนใจ
ว่า
“ปัจจุบัน เราอาศัยอยู่ในโลกที่ต้องเผชิญกับความ
ท้าทายในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ดังนั้น
เพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความท้ า ทายดั ง กล่ า ว ในปี
พ.ศ. ๒๕๕๓ ยูนิลีเวอร์ได้ประกาศแผนการด�ำรงชีวิต
อย่ า งยั่ ง ยื น ขึ้ น เพื่ อ รั บ มื อ กั บ ความท้ า ทายเหล่ า นี้
แผนดังกล่าวมีพื้นฐานมาจากความคิดของผู้น�ำของ
ยูนิลีเวอร์ที่ต้องการแสดงให้เห็นว่าธุรกิจที่จะเติบโตได้
อย่างยืนยาวในอนาคต ต้องเป็นธุรกิจที่ให้ความส�ำคัญ
กั บ เรื่ อ งสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งยั่ ง ยื น และ
ขณะเดียวกันแผนนี้ก็ได้มาจากความตระหนักว่าเรา
ต้องการสร้างรูปแบบใหม่ในการด�ำเนินธุรกิจทีส่ ามารถ
ตอบสนองการพัฒนาโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม
ยูนลิ เี วอร์มวี ตั ถุประสงค์ทจี่ ะให้การด�ำรงชีวติ อย่าง
ยั่งยืนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้โดยทั่วไปในชีวิตประจ�ำวัน
เราท�ำงานเพื่อสร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่าในทุกๆ วัน
ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่ช่วยให้ผู้บริโภคของเรา
รู้สึกดี ดูดี และแต่งเติมชีวิตให้มีความสุขมากยิ่งขึ้น
เป้าหมายของยูนลิ เี วอร์คอื ต้องการทีจ่ ะท�ำให้ธรุ กิจของ
เราเติบโตขึน้ เป็นสองเท่าภายในปี ๒๕๖๓ ขณะเดียวกัน
ก็จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มผลกระทบ
เชิงบวกต่อสังคม”
16

ในส่วนของกระบวนการผลิตเพือ่ ทีจ่ ะลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม และเป้าหมายของบริษัทในการพัฒนา
ต่อไปในอนาคต คุณบาวเค่อ กล่าวว่า
“เพื่อที่จะเข้าใจถึงการตอบสนองที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะของยูนิลีเวอร์ต่อความท้าทายที่จะเชื่อมความ
ยัง่ ยืนให้เข้ากันได้กบั การเติบโต การอธิบายถึงยูนลิ เี วอร์
ระดับโลกจะท�ำให้เข้าใจได้ดีขึ้น ยูนิลีเวอร์เป็นบริษัท
ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่เก่าแก่และ
ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ของเราประกอบ
ด้วย ๔ กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มเครื่องใช้ส่วนบุคคล
เครื่องใช้ในครัวเรือน อาหาร และเครื่องดื่ม ซึ่งในแต่
ละวันจะมีผู้บริโภค ๒ พันล้านคนทั่วโลกใช้ผลิตภัณฑ์
ของยูนิลีเวอร์ ผลิตภัณฑ์ของเราขายใน ๑๙๐ ประเทศ
ทั่วโลก ด้วยพนักงานช�ำนาญการ ๑๗๓,๐๐๐ คน และ
ในปี ๒๕๕๖ ที่ ผ ่ า นมา ยู นิ ลี เ วอร์ มี ย อดขายถึ ง
๒.๒ ล้านล้านบาท
ส�ำหรับประเทศไทย เราได้ร่วมเดินและเป็นส่วน
หนึ่งในสังคมไทยมามากกว่า ๘๐ ปี และคุณจะพบว่า
ทุกๆ บ้าน จะมีผลิตภัณฑ์ของยูนิลีเวอร์อย่างน้อย
๑ ชิ้น ตั้งแต่ บรีส คอมฟอร์ท ซันซิล พอนด์ส โดฟ
ไปจนถึง วอลล์ คนอร์ ลิปตัน และเบสท์ฟูดส์
ดั ง นั้ น แผนการด�ำรงชี วิ ต อย่ า งยั่ ง ยื น ของเรามี
๓ เป้าหมายใหญ่ที่ต้องการจะบรรลุในปี ๒๕๖๓ คือ
ช่วยเหลือคนมากกว่าพันล้านคนปรับปรุงสุขภาพและ
ชี วิ ต ความเป็ น อยู ่ ที่ ดี ขึ้ น การจั ด หาวั ต ถุ ดิ บ ทาง
การเกษตรอย่างยั่งยืนให้ได้ ๑๐๐% และส่งเสริมการ
ด�ำรงชีพให้กับผู้คนตลอดทั้งวงจรผลิตภัณฑ์ของเรา
รวมทั้ ง ลดผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มจากการใช้

Mr. Rouwers explained more about the
product process in order to reduce environmental impact and the goal of further
development,
“To understand Unilever’s unique and
extremely demanding response to the
challenge of reconciling sustainability and
growth, a snapshot of Unilever’ s global
operations will be useful. We are one of the
world’s oldest and largest consumer goods
companies, with four main categories of
products – personal care, home care, foods
As the Chairman of Unilever Group of
and refreshments. On any given day 2 billion
Companies in Thailand, Cambodia & Laos,
consumers worldwide use a Unilever
Mr. Bauke Rouwers explained the role of
the company in developing society and the product. Our products are sold in over 190
countries, we have 173,000 employees and
environment and Unilever’s strategy to be
in 2013 our turnover was over Baht 2.2
consistent with the current sustainable
trillion”.
business trend that “we live in a world
We have been walking and living in
facing unprecedented challenge. Launched
in 2010, the Unilever Sustainable Living Plan Thailand for over 80 years and in virtually
is our strategic response to these challenges. every Thai home you will find one or more
Unilever brands, ranging from Breeze,
The Plan stems from our global leaders’
Comfort, Sunsilk, Pond’s and Dove to wall’s,
conviction that businesses which address
both the direct concerns of citizens and the Knorr, Lipton and Best Foods.
needs of the environment will prosper over Our Sustainable Living Plan has three big
goals to achieve by 2020 to help more than
the long term. It is also borne from the
one billion people improve their health and
recognition that we need to build a new
well-being, to source 100 per cent of our
business model that enables responsible,
agricultural raw materials sustainably and
equitable growth that is decoupled from
enhance the livelihoods of people across
environmental impact.
Unilever’s corporate purpose is to make our value chain, and to halve the environsustainable living commonplace. We work to mental footprint of our products across the
create a better future every day with brands total value chain, from sourcing our raw
materials, through manufacturing, to conand services that help people feel good,
sumer use and final disposal.
look good and get more out of life. Our
It is this third goal that makes Unilever’s
vision is to double the size of our business
by 2020, whilst reducing our environmental commitment so unique. We are not only
managing our own and our suppliers’
foot print and increasing our positive social
environmental impact, we are also deterimpact.
mined to help people to live more sustaina17

ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องเราตลอดวงจรผลิ ต ภั ณ ฑ์ ตั้ ง แต่
การสรรหาวัตถุดบิ การผลิต การขนส่ง การบริโภคของ
ผู้บริโภค รวมไปจนถึงการลดปริมาณขยะบรรจุภัณฑ์
ซึ่งเป้าหมายที่ ๓ นี้เอง ที่ท�ำให้ความมุ่งมั่นของ
ยูนิลีเวอร์โดดเด่นและแตกต่าง เราไม่เพียงแต่บริหาร
จัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากเราและ
ซั พ พลายเออร์ เ ท่ า นั้ น แต่ เรายั ง มุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะช่ ว ยให้
ผู้บริโภคด�ำรงชีวิตอยู่อย่างยั่งยืนมากขึ้นได้จากการใช้
ผลิตภัณฑ์ของเราในชีวิตประจ�ำวัน”
ด้วยการผลิตสินค้าที่อยู่เคียงข้างผู้บริโภคมาโดย
ตลอดท�ำให้ ยูนิลีเวอร์ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน
ต่างๆ และรางวัลจากสถาบันต่างๆ มากมาย ทั้งนี้
คุณบาวเค่อ กล่าวว่า “ความจริงเป้าประสงค์ของ
แผนการท�ำงานนี้ไม่ใช่เพื่อรางวัล แต่เป็นการสร้าง
รากฐานของการท�ำธุรกิจแนวใหม่ ซึ่งเป็นรูปแบบที่จะ
แยกการเติบโตทางธุรกิจกับการสร้างผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมออกจากกัน ตรงนี้คือสิ่งที่ท�ำให้ยูนิลีเวอร์
ภูมิใจมากที่สุด”
ส�ำหรับอีกบทบาทหนึง่ ในการมีสว่ นร่วมเป็นสมาชิก
ในองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน คุณบาวเค่อ
ได้แสดงทัศนะคติต่อการด�ำเนินธุรกิจสู่เป้าหมายหลัก
ในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นสังคมสีเขียวและ
คาร์บอนต�่ำว่า “ผมเชื่อว่าเราต้องมาพิจารณาเรื่อง
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กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
ของประเทศอย่างจริงจัง ไม่ใช่แต่วา่ จะท�ำริเริม่ โครงการ
ของตัวเองเพียงอย่างเดียว ด้วยเหตุนี้ ความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจะเป็นแรงผลักดันส�ำคัญ
ในการปรับปรุงกฎหมาย หรือข้อบังคับต่างๆ ด้าน
สิง่ แวดล้อม ให้ทนั สมัย ซึง่ จะส่งผลให้ประเทศไทยบรรลุ
ประสงค์ดังกล่าวในเวลาต่อมา
ขอยกตัวอย่างสัก ๒ เรื่อง ประเทศไทยก�ำลังเผชิญ
กับวิกฤตด้านการจัดการของขยะ และการขาดแรงจูงใจ
ส�ำหรับกฎระเบียบข้อบังคับในการสร้างอาคารที่เป็น
มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ทั้ ง สองกรณี คื อ การแก้ ไข
กฎระเบียบเกีย่ วกับการรักษาสิง่ แวดล้อมทีค่ วรจะได้ท�ำ
นานแล้ว และทีจ่ ริงประเทศไทยควรมีหน่วยงานสีเขียว
ที่เป็นตัวแทนของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อ
ทบทวน และปรับปรุงกฎระเบียบแห่งชาติให้ทันสมัย
โดยยึ ด หลั ก ในการเปลี่ ย นแปลงให้ เ ป็ น ไปเพื่ อ
ความยั่งยืน”
ส�ำหรับยูนิลีเวอร์ก็ยังคงมุ่งมั่นท�ำงานเพื่อให้ผู้คน
รู้สึกดีไปพร้อมกับแต่งเติมชีวิตพวกเขาให้มีความสุข
ยิ่งขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี โดยการเพิ่มความ
รับผิดชอบด้านสังคมเพิม่ ขึน้ ไปพร้อมกับธุรกิจทีเ่ ติบโต
อย่างต่อเนื่อง

bly through the impact of our products on
their lives.
By producing the products that response
to the needs of Thai consumers, Unilever
has been recognized by many institutions
and organizations “yes, of course it is always
good to receive recognition but the Unilever
Sustainable Living Plan was not developed
for that purpose. It represents a fundamental
new way of doing business, a new business
model that decouples growth and environmental impact. This is what we are most
proud of’, said Mr. Rouwers.
As one of the members of the Thailand
Business Council for Sustainable Development, Mr.Rouwers showed his vision to drive
Thai society to become a low carbon and
green society “I believe we need a major
review of the regulatory environment. Rather
than undertaking its own green initiatives, I
believe TBCSD should focus more on

persuading government agencies to modernize laws and regulations that will over time
move Thailand in a greener direction”.
“Just to name two examples: Thailand
faces a waste management crisis and a lack
of incentives for regulations for green
buildings. In both these areas a revamp of
the regulatory environment is long overdue.
In fact Thailand needs a green Task Force,
representing all stakeholders in society to
review and revamp the nations’ regulatory
world with sustainability being the key driver
for change”, added Mr. Rouwers .
Unilever is committed to work in order to
create a better future every day by helping
people to look good, feel good and get
more out of life with brands and services
that are good for them and good for others
by building a new business model that
enables responsible, equitable growth that is
decoupled from environmental impact.
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Tools and Key for Sustainable
Arranged by: Ying Li

ขอบข่ายขั้นตอนในการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน

A Step-by-Step Framework to Develop
A Sustainable Value Chain

ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า เป็นส่วนหนึง่ ของการวางแผนกลยุทธ์
ส�ำหรับธุรกิจจ�ำนวนมากในวันนี้ ห่วงโซ่คุณค่าหมายถึง
วั ฏ จั ก รชี วิ ต ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละกระบวนการแบบ
เต็มรูปแบบ รวมทัง้ การหาวัตถุดบิ การผลิต การบริโภค
กระบวนการก�ำจัดและการน�ำกลับมาใช้ใหม่
วิธกี ารจัดการห่วงโซ่คณ
ุ ค่าอย่างยัง่ ยืน สามารถช่วย
ให้ทั้งภาคธุรกิจและสังคมเข้าใจและรับมือกับความ
ท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์และบริการได้ดีขึ้น
ขอบข่ายงานได้อธิบายขัน้ ตอนทางธุรกิจทีส่ ามารถ
น�ำมาพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า ขึ้นอยู่กับต้นแบบมาตรฐาน
ของห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งประกอบด้วย ๖ ขั้นตอนที่ต่างกัน
จากวั ต ถุ ดิ บ ไปที่ ก ารผลิ ต ไปที่ ช ่ ว งสุ ด ท้ า ยของ
ผลิตภัณฑ์และการน�ำกลับมาใช้ใหม่ (รูปภาพที่ ๑)
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Value chains are an integral part of
strategic planning for many businesses today.
A value chain refers to the full life cycle of a
product or process, including material
sourcing, production, consumption and
disposal/recycling processes.
A sustainable value chain approach
enables both business and society to better
understand and address the environmental
challenges associated with the life cycle of
products and services.
The framework outlines the specific steps
businesses can take to develop a sustainable
value chain. It’s based on a standardized
model of the value chain, which includes six
different phases, from raw materials, to
production, to end-of-life and recycling (see
Figure 1).

Material
extraction

การคัดเลือก
วัตถุดิบ
การกำจัดและ
การนำกลับ
มาใชใหม

Disposal &
Recycling

การแปรรูป
วัตถุดิบ
ระบบ
การขนสง

Material
processing
Logistics

การใช

การผลิต

Use

Manufacturing

การคาปลีก

Retail

รูปภาพที่ ๑: รูปแบบมาตรฐานของห่วงโซ่
คุณค่าอย่างยั่งยืน

Figure 1: A standardized model of
the sustainable value chain

๒. การระบุวิธี
การแกปญหา

๓. การพัฒนาแผน
ของโครงการ

๔. การดำเนินงาน

๕. การประเมินผล

ปญหาสิ่งแวดลอม
คืออะไร

อะไรเปนวิธีแกปญหา
อยางยั่งยืน

จะนำวิธีการแกปญหาที่
ถูกเลือกมาใชอยางไร

การดำเนินงานเปนไป
ตามแผนหรือไม

วิธีแกปญหาวิธีนี้ประสบความสำเร็จ
ในการแกปญหาสิ่งแวดลอมหรือไม

ทำไมควรแกปญหานี้

การบอกเลาจากผูที่
ไดรับผลกระทบ

ผูเกี่ยวของทุกคนมีสวนรวม
หรือไม

การปรับเปลี่ยนมี
ความจำเปนไหม

อะไรถูกตองและอะไรผิดพลาด

๑. การประเมินเบื้องตน

ใครเปนผูไดรับผลกระทบ
วิธีการแกไขปญหาที่จะ
เกิดขึ้นมีอะไรบาง
อะไรเปนผลกระทบที่
ปรากฎอยางชัดเจนที่สุด

อะไรเปนผลกระทบ
ตอการผลิต

การดำเนินงานเปนที่
พึงพอใจกับผูรวมงาน
หรือไม

สามารถเรียนรูอะไรจากสิ่งเหลานี้
ผลกระทบอะไรที่เกิดขึ้นกับบริษัท

รูปภาพที่ ๒: ค�ำถามส�ำคัญจัดการได้ด้วย ๕ ขั้นตอน

1. Initial
assessment

2. Identification
of solution

3. Development
of project plan

What is the
environmental
issue?

What is the
most sustainable
solution?

How will the
selected solution
be implemented?

Is the
implementation
going as planned?

Did the solution
successfully address
the environmental issue?

Why should it
be addressed?

What have the
affected parties
to say about it?

Are all actors
on board?

Are adjustments
necessary?

What went
right/wrong?

Are all partners
satisfied with
the progress?

What can be
learned from it?

Who are the
affected parties?
What are the
potential solutions?

What is the impact
on production?

4. Implementation

5. Assessment
of results

What impact did it have
on the company?

What impacts
are most prominent?

Figure 2: Key questions addressed by the five- step approach
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กรณีศึกษา: Philips-Selling แสงสว่างที่ยั่งยืน
ท�ำอย่างไรให้หลอดไฟใช้ได้ทนทานมากขึ้นด้วยวิธี
การให้ บ ริ ก ารแทนการใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง ท�ำให้ เ กิ ด
ความพอใจทั้งผู้ให้บริการและลูกค้า ในการร่วมงาน
กับ Thomas Rau, Philips ได้สร้างธุรกิจรูปแบบใหม่
เรียกว่า “Pay per Lux” ซึ่งเป็นวิธีการจัดการการ
ติ ด ตั้ ง หลอดไฟ รวมทั้ ง หลอดไฟแบบ LED และ
ไดนามิค เพื่อปรับปรุงให้สวัสดิภาพและการผลิตของ
พนักงานของ RAU Architects ดีขึ้น Philips ได้
เก็บรักษาสิทธิการครอบครองระบบหลอดไฟและการ
ให้บริการด้านหลอดไฟทั้งหมด รวมทั้งการเปลี่ยนและ
การน�ำหลอดไฟเก่ากลับมาใช้ใหม่ ข้อมูลการใช้พลังงาน
ถูกเก็บโดยอุปกรณ์วดั พลังงาน ท�ำให้เกิดการใช้พลังงาน
อย่างเหมาะสมที่สุด

การคัดเลือกวัตถุดิบ

การนำกลับมาใชใหม
ฟลิปสยังคงเปนเจาของ
ผลิตภัณฑระหวางชวงวงจร
ชีวิต
การใช
บริษัท RAU Architects
ไดรับประโยชนจากการซื้อไฟ
ที่เปนบริการที่ไมตองจัดหาความตองการ
เพิ่มเติมอื่นๆ เชน การบำรุงรักษา หรือ
การจายบิลคาไฟฟา

Case study: Philips-Selling sustainable lighting
How lighting can be made more sustainable through the offer of a service- based
approach instead of a product-level one,
making it a “win-win” situation for both
provider and customer. Together with
Thomas Rau, Philips created a new business
model, the “Pay per Lux” approach in which
the company provides state of the art
lighting installations, including LED and
dynamic lighting to enhance the well-being
and productivity of RAU Architects’ employees.
Philips retains ownership of the lighting
systems and all additional lighting services
including replacement and recycling of old
light fixtures. Energy data is collected by
energy meters, allowing for optimization of
energy consumption. Figure 3 shows the SVC
phases involved.

การแปรรูปวัตถุดิบ

การผลิต
ฟลิปสยังคงเปน
เจาของผลิตภัณฑ
ระหวางชวงวงจรชีวิต

การขนสง

Material
extraction

Material
processing

การขายปลีก

รูปภาพที่ ๓ ขั้นตอนของ SVC ที่เกี่ยวข้อง

Manufacturing
Recycling

Philips remains
owner of the
product along
the life cycle.

Logistics

Philips remains
owner of the product
along the life cycle.

Use
RAU Architects benefits
from buying light as a
service without having to cater
for supplementary requirements
such as maintenance or energy bills.

Retail

Figure 3: The SVC phases involved
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รายละเอียดของรูปแบบแต่ละขัน้ ตอน
ขั้นตอน
๑. การประเมินเบื้องต้น

๒. การระบุวิธีการแก้
ปัญหา

๓. การพัฒนาแผนการ
ของโครงการ

๔. การด�ำเนินงาน

๕. ประเมินผล

กิจกรรม
- ตรวจสอบปัญหาและ / หรือความเสี่ยง
- ด�ำเนินการประเมินวัฏจักรชีวิตเพื่อระบุพื้นที่จุดส�ำคัญ
“hot spots”
- ระบุปัจจัยภายนอก
- แผนที่ที่เกี่ยวข้องมุมมองขององค์กร
- ระบุผู้ที่มีบทบาทในห่วงโซ่คุณค่าและผู้ถือหุ้นที่มี
ผลประโยชน์ร่วม
- ระดมความคิดแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ส�ำหรับการประเมินการแก้ปัญหาแต่ละวิธี:
- ความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน ด้านเทคนิคและ
การด�ำเนินงาน
- มูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการให้บริการ
- การสนับสนุนร่วมกับกลยุทธ์ขององค์กรและความ
สามารถหลักขององค์กร
- รูปแบบธุรกิจที่ต้องการ
- ความเสี่ยงและโอกาส
- เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีบทบาทและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการประเมิน
- เลือกวิธีแก้ปัญหา
- พัฒนารายละเอียดของแผนการของโครงการเพื่อ
ออกแบบ พัฒนาและด�ำเนินการแก้ไขตามแนวทางที่
เลือกไว้ รวมถึงการก�ำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
เป้าหมายที่วัดได้ การด�ำเนินงาน ดูความก้าวหน้า
ระยะเวลา และการจัดสรรแหล่งทรัพยากร
- สร้างการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง
- ประเมินความจ�ำเป็นในการท�ำงานร่วมกันเพื่อผลักดัน
ขอบเขตและขนาด เพื่อให้แน่ใจว่าราคาแข่งขันได้
- ได้รับฉันทามติจากหุ้นส่วนและเห็นพ้องในขอบเขต
การท�ำงาน วัตถุประสงค์และระยะเวลา
- รวบรวมทีมเพื่อสร้าง/แก้ไขโครงสร้างภายใน
- ร่วมงานกับคู่ค้าหรือหุ้นส่วน
- ด�ำเนินตามแผนปฏิบัติการในการออกแบบ พัฒนาและ
ด�ำเนินการตามแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบ
- บริหารจัดการการสื่อสารภายในและนอก
- ตรวจสอบการด�ำเนินงานและความคืบหน้าเทียบกับ
วัตถุประสงค์ที่ได้ก�ำหนดไว้ เพื่อหาโอกาสด�ำเนินการ
การปรับปรุงอย่างสม�่ำเสมอ
- ประเมินผลในส่วนที่เป็นผลกระทบกับบริษัท คู่ค้า และ
ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ และความเหมาะสมโดยรวมของห่วงโซ่
คุณค่า
- ระบุปัจจัยของความส�ำเร็จและบทเรียนที่ได้เรียนรู้เพื่อ
ช่วยในการพิจารณาในการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
- ผลของการสื่อสารภายนอกและภายใน

เคล็ดลับ
- ใช้ผเู้ ชีย่ วชาญภายนอกหากจ�ำเป็นโดยรวมเข้ากับ
การแก้ไขปัญหาและประสบการณ์ของคุณเอง
ปรับปรุงการประเมินวัฏจักรชีวิตอย่างต่อเนื่อง
สร้างในสิ่งที่คุณมีและค้นหาสิ่งที่ต้องปรับปรุง
- ให้ความสนใจไปที่ “hot spots” แทนการ
พยายามแก้ไขปัญหาทั้งหมดในครั้งเดียว
- มองหาหุ้นส่วนจากข้างนอกบริษัท และห่วงโซ่
คุณค่า
เมื่อเลือกวิธีแก้ปัญหาแล้ว:
- พิจารณาข้อมูลที่รวบรวมมาจากการประเมิน
เบื้องต้น
- จดจ�ำความต้องการของลูกค้า/ผู้บริโภค
- สะท้อนออกมาสู่การบริหารจัดการกับ
ผู้เข้าร่วมและผู้มีส่วนได้เสีย
- พิจารณาความต้องการในการฝึกอบรม
และการบ�ำรุงรักษาเมื่อต้องใช้งานเทคโนโลยี
ใหม่
- พิจารณาความซับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากกฎ
ระเบียบข้อบังคับในสภาวะต่างๆ ของตลาด
- เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้น ควร
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความคาดหวังของ
หุ้นส่วนมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการ และงานที่จะมอบหมายให้พวกเขาได้
ถูกก�ำหนดไว้ล่วงหน้า
- ตั้งจุดมุ่งหมายที่ใหญ่เพื่อท�ำให้เกิดการ
ลดต้นทุนโดยการสั่งออเดอร์ขนาดใหญ่

- ยึดมั่นกับแผนโครงการของคุณ แต่ต้อง
มองการณ์ไกลและมีความยืดหยุ่นอยู่ใน
การแก้ไขปัญหาทีไ่ ม่คาดคิดและแสวงหาโอกาส
- เสริมสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริม
การสื่อสารที่เปิดกว้างและซื่อสัตย์กับคู่ค้า
และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ
- เรียนรู้จากความคิดริเริ่มและคู่ค้าเพื่อสร้าง
ความเชี่ยวชาญในบริษัท
- ปรับปรุงใบอนุญาตของบริษัทส�ำหรับการ
ด�ำเนินงาน การอนุมัติอย่างเป็นทางการโดย
ชุมชนที่คุณท�ำธุรกิจ โดยการน�ำเสนอความ
ส�ำเร็จต่างๆ
- เพิ่มความเข้าใจในการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน ให้กับ
ลูกค้าและผู้บริโภค
- เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับการซื้อภายใน
- เพื่อความยั่งยืน – ความริเริ่มใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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A detailed look at each step of the model
Step
1. Initial Assessment

Activities
- Determine problem and/or opportunity.
- Conduct a Life Cycle Assessment to identify
focus areas (“hot spots”).
- Indentify external drivers.
- Map relevant organizational aspects.
- Identify actors in the value chain and other
affected stakeholders.
- Brainstorm potential solutions.

2. Identification of
solution

For each of the potential solutions assess:
- Financial, technical and operational feasibility.
- Value-add of new product or service.
- Alignment with corporate strategy and
company’s core competencies.
- Business model required.
- Risk and opportunities.
- Involve appropriated actors and stakeholders
in the assessment.
- Select preferred solution.

3. Development of
project plan

- Develop a detailed project plan to design,
develop and implement the selected
solution, including clear objectives, measurable
targets, actions, milestones, timelines and
resource allocation.
- Formalize support from top management.
- Assess the need for collaboration to drive
scope and scale, and to ensure cost
competitiveness.
- Obtain commitment from partners, and agree
on scope, objective and timelines.
- Assemble team and create/modify internal
structures.
- Collaborate with partners.
- Systematically undertake planned actions to
design develop and implement selected
solution.
- Manage internal and external communica
tions.
- Regularly monitor performance and progress
toward set objectives to identify and execute
opportunities for improvement.
- Assessment the results in terms of their
impact on the company, partners and other
stakeholders, and the overall suitability of the
value chain.
- Identify key success factors and lessons
learned to be considered in other initiatives.
- Communicate results internally and externally.

4. Implementation

5. Assessment of
results
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Tips
- Use external expertise if needed and
incorporate this into your own
solutions and experience. Continuously
improve Life Cycle Assessments –
build on what you have, and look for
improvement.
- Focus on the “hot spots” rather than
try to address all the issues at once.
- Look for relevant partners beyond the
company, and even the value chain.
When selecting the preferred solution:
- Consider the information gather dinthe
initial assessment.
- Keep customer/consumer require
ments in mind.
- Reflect on how to manage collaboration
with participants and stakeholders.
- Consider requirements for training and
maintenance when working with new
technologies.
- Consider potential complications with
regulations that may vary across
markets.
- To avoid problems down the road,
ensure that partners’ expectations are
aligned with the project objectives,
and that their expected contributions
are clearly set in advance.
- Aim big, to reach economies of scale
and minimize cost.

- Stick to your project plan, but also
have a long-term view and stay
flexible, to address unexpected
problems, and seize opportunities.
- Strengthen the relationship and foster
open and honest communication with
partners and other stakeholders.
- Learn from the initiative and your
partners to build expertise within your
company.
- Improve the company’s license to
operate, the informal approval granted
by the community in which you
conduct business, by showcasing your
successes.
- Raise customer/consumer understanding
of sustainable solutions.
- Strengthen internal buy – in for
sustainability – related initiatives.

แม้ว่ารูปแบบนี้สามารถท�ำงานได้ดีในสถานการณ์
ส่ ว นใหญ่ แต่ อ าจต้ อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง ส�ำหรั บ ธุ ร กิ จ
บางกลุ่ม โดยเฉพาะบริษัทที่เน้นการให้บริการ จากใน
กรณีศกึ ษาในตัวอย่างนีแ้ สดงให้เห็นว่าการประเมินและ
ปรับปรุงห่วงโซ่คุณค่าอย่างยั่งยืนจะท�ำให้ทุกคนเข้าใจ
ธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น

While this model works well in most cases,
it may need to be adjusted for some
business sectors, in particular for service
companies. As the case studies in this guide
demonstrate, assessing and improving the
sustainability of value chains makes great
business sense for everyone.

ที่มา:
WBCSD Consumption & Value Chain, Collaboration, innovation, transformation Ideas and
inspiration to accelerate sustainable growth - A value chain approach (สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๕
เมษายน ๒๐๑๔)
Source:
WBCSD Consumption & Value Chain, Collaboration, innovation, transformation Ideas and
inspiration to accelerate sustainable growth - A value chain approach (Retrieved on 25
April, 2014)
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In & Out
Arranged by: Kirana Comsingnog

ประสิทธิภาพ
เชิ งนิเวศเศรษฐกิจ

ประเทศไทยนับเป็นประเทศที่มีอัตราการขยายตัว
ด้านเศรษฐกิจควบคูไ่ ปกับการพัฒนาของภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรมอย่างต่อเนือ่ ง สิง่ เหล่านีล้ ว้ นแล้วแต่กอ่ ให้
เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเห็นได้ชัด เพราะยิ่ง
เกิดการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมมากขึน้ เท่าไร
ปัญหาด้านมลพิษก็ยงิ่ เพิม่ สูงขึน้ ซำ�้ ร้ายยังส่งผลกระทบ
โดยตรงต่ อ ระบบนิ เวศ และจากปั ญ หาเหล่ า นี้ เ อง
จึงท�ำให้เกิดแนวคิดเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน โดยเน้นการ
สร้างสมดุลระหว่างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ การ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ตลอดจนการ
รั ก ษาระบบนิ เ วศไปพร้ อ มๆ กั น ซึ่ ง เรี ย กว่ า
“ประสิ ท ธิ ภ าพเชิ ง นิ เวศเศรษฐกิ จ ” หรื อ “Ecoefficiency”
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจกับความยั่งยืน
“ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ” หรือ “Ecoefficiency” มาจากค�ำว่า Ecology ที่แปลว่า ระบบ
นิเวศ และ Economy ที่แปลว่า เศรษฐกิจ กับค�ำว่า
Efficiency ที่แปลว่า ประสิทธิภาพ แนวคิดนี้น�ำมาใช้
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เมื่ อ ปี ๒๕๓๕ โดยคณะกรรมการนั ก ธุ ร กิ จ เพื่ อ
สิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของบริษัทชั้นน�ำ
ระหว่างประเทศ จากกว่า ๓๐ ประเทศทั่วโลก เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันใน
ด้านการผลิตและบริการ ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นับเป็นหลักการ
ส�ำคัญที่จะช่วยให้บริษัท และองค์กรต่างๆ มีแนวทาง
และทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้น โดยยึดหลักการ
สร้ า งความมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ ด้ ว ยวิ ธี ก ารเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรให้คมุ้ ค่าทีส่ ดุ และลด
การปล่อยมลพิษให้เหลือน้อยที่สุดนั่นเอง ส�ำหรับหลัก
การส�ำคัญของ
การด�ำเนินงานด้านประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ แบ่งออกเป็น ๓ ข้อ ดังนี้
๑. การลดการใช้ทรัพยากร คือ การพยายามลด
การใช้ (Reduce) วัตถุดิบตั้งแต่ต้นทางของการผลิตไป
จนถึงปลายทาง ลดการใช้พลังงานต่างๆ ลดการใช้น�้ำ
และที่ดิน พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการใช้ซ�้ำ (Reuse)
และการน�ำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ของผลิตภัณฑ์
๒. การลดผลกระทบที่ มี ต ่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม คื อ

Efficiency
Thailand is a country that economic growth
goes in parallel with ongoing development
of private and industrial sectors. These things
always have impacts on the environment
obviously. Because the more economic
grows, the more pollution increases. In
addition, it also results in direct impacts on
ecological systems. As a result, the concept
of sustainable development is created by
focusing on the balance between the
economic growth and natural resource and
environmental conservation, including
preserving the ecological systems at the
same time which is so-called “Eco-efficiency”.
Eco-efficiency with sustainability
“Eco-efficiency” is short for “Ecology”
and “Economy” plus “Efficiency”. The
concept was first introduced in 2535 by the

World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD) which is an assembly
of leading business companies from more
than 30 countries worldwide in order to
strengthen competitive capacities of services
and production as well as responsibility for
the natural resources and environment.
Consequently, it is a significant principle that
supports business firms and organisations to
move towards sustainable development
direction, based on a principle of creating
economic stability by making the best use of
resources while least emitting pollution. The
concept of Eco-efficiency is separated into 3
principles as follows;
1. Reducing natural resource consumption, this is to reduce all material consumption
throughout the entire processes as well as
energy, water and lands while at the same
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พยายามลดการปล่อยของเสียให้เหลือน้อยทีส่ ดุ เพือ่ น�ำ
ไปสู่การลดของเสียให้กลายเป็นศูนย์ (Zero Waste)
ซึ่งได้แก่ น�้ำเสีย อากาศเสีย ขยะและสารพิษออกสู่
สิ่งแวดล้อม
๓. การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และการบริการ
ถื อ เป็ น ความพยายามที่ จ ะท�ำให้ ผู ้ บ ริ โ ภคได้ รั บ
ผลประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ สินค้าและการบริการ
สูงสุด โดยส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติน้อยที่สุด
นอกจากนี้ ผูป้ ระกอบการจ�ำเป็นต้องน�ำเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เข้ามาเสริมประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ไป
พร้ อ มกั บ การน�ำแนวทางประสิ ท ธิ ภ าพเชิ ง นิ เ วศ
เศรษฐกิจเข้ามาช่วย โดยใช้หลักการลดการใช้ทรัพยากร
ลดการสูญเสียที่ไม่จ�ำเป็น และลดผลกระทบที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้
อีกด้วย

จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องอาศัยความร่วมมือซึง่ กันและกันในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการก�ำหนดทิศทาง
การพัฒนาร่วมกันอันจะน�ำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของภาคธุรกิจหรือองค์กรนั้นๆ เช่น การที่โรงงานใน
นิคมอุตสาหกรรมมีการท�ำกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่อง อาทิ การปลูกต้นไม้ทดแทนการทาสีตึก หรือ
หากมีโรงงานที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกันต้องการซื้อ
วั ต ถุ ดิ บ ในการผลิ ต ประเภทเดี ย วกั น ก็ ส ามารถใช้
รถบรรทุกร่วมกันได้ ทดแทนการขนของหลายเที่ยว
ซึ่งช่วยให้สามารถประหยัดค่าขนส่งได้จ�ำนวนมาก
แนวความคิดนี้ทุกคนสามารถท�ำร่วมกันได้หมด และ
ไม่จ�ำกัดเฉพาะโรงงานใหญ่เท่านั้น
นอกจากนี้ ยังช่วยก�ำหนดบทบาทของภาคธุรกิจ
หรื อ องค์ ก รเชิ ง นโยบายและกลยุ ท ธ์ เ พื่ อ เป็ น กรอบ
แนวทางส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจในอนาคตที่สามารถ
น�ำไปสู่การแข่งขันในเชิงธุรกิจอย่างเป็นระบบได้ ทั้งยัง
ช่วยประเมินให้เห็นถึงสภาพขององค์กรหรือภาคธุรกิจ
ในช่ ว งระยะเวลาต่ า งๆ ที่ ผ ่ า นมา เพื่ อ น�ำไปใช้ ใ น
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจกับประโยชน์ตอ่ ภาค การเปรี ย บเที ย บ ประสิ ท ธิ ภ าพและคุ ณ ภาพด้ า น
การจัดการทรัพยากรกับองค์กรหรือภาคธุรกิจอื่นๆ ที่
ธุรกิจ
การน�ำประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจไปประยุกต์ มี รู ป แบบของธุ ร กิ จ ใกล้ เ คี ย งกั น ซึ่ ง จะน�ำไปสู ่ ก าร
ใช้ในภาคธุรกิจหรือองค์กรที่มีขนาดใหญ่ อาจมีความ เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตภายในองค์กรหรือภาคธุรกิจ
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time, encourages reusing and recycling of
products.
2. Reducing environmental impacts, this
is to try generating least waste so that it leads
to “Zero Waste Production”. This includes
releasing wastewater, polluted air and hazardous
waste and substances into the environment.
3. Increasing value of products and
services, this is an attempt to make consumers
obtain the highest benefits of products and
services with least environmental
impacts.
Moreover business
operators need to
apply new
technologies to
production
processes in
parallel with
the concept
of Eco-efficiency by
reducing
resource
consumption,
unnecessary losses as
well as the environmental
impacts while at the same time,
maintaining quality of the products and
services that could respond to the need of
the consumers.

sustainable development goal in the
business sector or the organisations for
example a factory in the industrial estate
has organized the community engagement
activity continuously i.e. planting trees,
painting buildings or if another factory
located nearby would like to purchase the
same materials, they probably use the same
truck to deliver such materials at a time.
This, as a result, helps save cost and energy
very much. So this concept could
be together utilized by
anyone and not limited
to the large factories.
Furthermore it also
helps define
the role and
operational
framework of
the business
sector or policy
and strategic
organisations in
the future, leading
to systematic business
competition and evaluation
of the business sector or the
organisations over a specific period of time
and uses it as benchmark for effective and
quality comparison in terms of resource
management of the organisations or other
Eco-efficiency with benefits towards busi- businesses where have similar business
ness sector
characteristics. This also leads to an increase
Applying the Eco-efficiency concept to
of efficient production within the organisations
business sector or large business organisaor the business sector.
tions, probably needs cooperation in
However there are two key factors that
exchanging information, including defining
will make this concept succeed which are
development directions that leads to
improvement of production processes by
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อย่างไรก็ตาม ปัจจัยส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจประสบความส�ำเร็จอย่างแท้จริงนั้น
มี ๒ ส่วน คือ การปรับปรุงในส่วนของกระบวนการผลิต
ในภาคธุรกิจเอง และที่ส�ำคัญ คือ การปรับเปลี่ยน
พฤติ ก รรมผู ้ บ ริ โ ภค ให้ หั น มาให้ ค วามสนใจและ
ตระหนักถึงผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมจากการตัดสินใจ
เลือกใช้สินค้าและบริการในชีวิตประจ�ำวันมากยิ่งขึ้น
ซึ่ ง ปั จ จั ย เหล่ า นี้ มี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมากต่ อ การสร้ า ง
จุดเปลี่ยนในภาคธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น หากผู้บริโภค
คิดจะซื้อสินค้าหรือบริการชนิดใดก็ตาม ผู้บริโภคควร
ค�ำนึงถึงกระบวนการผลิตสินค้านั้นได้ปล่อยคาร์บอน
สู่บรรยากาศเท่าใด ใช้วัตถุดิบที่เป็นอันตรายและมีการ
ใช้แรงงานเด็กหรือไม่ เป็นต้น เมื่อผู้บริโภคหันมาให้
ความส�ำคัญต่อผลกระทบต่างๆ ก่อนการตัดสินใจเลือก
บริ โ ภคสิ น ค้ า และบริ ก ารอย่ า งจริ ง จั ง ก็ จ ะเป็ น แรง
ผลักดันให้ภาคธุรกิจหันมาท�ำการปรับปรุงกระบวน
การผลิตเพื่อน�ำพาองค์กรธุรกิจของตนไปสู่แนวทาง
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจมากขึ้น ตลอดจนจะ
ช่ ว ยยกระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพเชิ ง นิ เวศเศรษฐกิ จ ไป
สู่การสร้างความสมดุลอย่างยั่งยืนขึ้นได้ในอนาคต

the business sector itself and more
importantly, changing consumer behaviors
by making them pay more attention and
aware of the environmental impacts from
decisions in selecting products and services
in daily life or “Ecological Intelligence”. This
idea, nowadays, has an influence and create
a tipping point for the business sector such
as if the consumers would like to purchase
any products and services, they should
consider the production processes of those
products and services whether they emit
lots of emission or not, or they are made
from hazardous materials or not, or they use
child labor or not and so on. When the
consumers seriously consider the potential
impacts prior to making a decision to
purchase the products and services, this
would drive the business sector towards the
Eco-efficiency concept as well as enhancing
such a concept towards the sustainable
balance in the future.

ที่มา:
๑. ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco – Efficiency; EE) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, หนึ่งฤทัย พานิชชวลิต และ พุฒิพงศ์ พัฒน
กิตติพงศ์, ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (สืบค้นเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗)
๒. http://www.csri.or.th/index.php/2012-03-19-10-53-35/csr/item/171-eco-efficiency (สืบค้นเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน
๒๕๕๗)
๓. http://www.pcd.go.th/info_serv/water_tnec.html (สืบค้นเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗)
Sources:
1. Eco – Efficiency; EE, Nuengruetai Panitchavalit and Puttipong Puttanakittipong, National Metal and
Materials Technology Center (Retrieved on 30 April, 2014)
2. http://www.csri.or.th/index.php/2012-03-19-10-53-35/csr/item/171-eco-efficiency (Retrieved on 30 April,
2014)
3. http://www.pcd.go.th/info_serv/water_tnec.html (Retrieved on 30 April, 2014)
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แนวคิดนวัตกรรมสู่เมืองแห่งความยัง่ ยืนของสิงคโปร์ ปี ๒๐๑๔
Innovative thinking towards sustainable city of

Singapore 2014
ตั้งแต่ที่ประเทศสิงคโปร์ถูกจัดอันดับในปี ๒๐๑๐
ว่าเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหัว
มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจากการส�ำรวจของ
องค์การกองทุนสัตว์ป่าสากล รัฐบาลจึงส่งเสริมการ
ลงทุนและการท�ำงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสีเขียว ควบคู่
ไปกับการสนับสนุนธุรกิจทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมผ่าน
นโยบายและโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้น
ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และสิง่
แวดล้อม เพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เมือ่ เร็วๆ นี้
Mr. Tharman Shanmugaratnam รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสิงคโปร์
ได้ น�ำเสนอแนวคิ ด เรื่ อ งการพั ฒ นาความยั่ ง ยื น ใน
ประเทศสิงคโปร์ในงบประมาณปี ๒๐๑๔ ให้กับที่

Since Singapore has been ranked in 2010
as a country with the highest carbon
emissions per capita in Asia Pacific by World
Wide Fund for Nature (WWF), its government
has tried to promote investments and green
technology research with support of
environmentally friendly businesses through
ongoing policies and projects. This is to
stimulate potential development of economy,
society and environment, leading to sustainable development. Recently, Mr. Tharman
Shanmugaratnam, the Deputy Minister and
the Minister of the Ministry of Finance,
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ประชุ ม รั ฐ สภา โดยมี ค วามปรารถนาอั น สู ง สุ ด ว่ า
ในปี ง บประมาณดั ง กล่ า ว จะผลั ก ดั น โครงการ
Sustainability and Innovation Credit (SIC) จาก
ภาครัฐ ให้เกิดขึ้นเช่นเดียวกับโครงการ Productivity
and Innovation Credit (PIC) ที่ได้รับความนิยม
อย่างมากและก�ำลังจะจบสิน้ โครงการในปีงบประมาณ
๒๐๑๕ นี้
ทั้ ง นี้ ประชาชนในประเทศสิ ง คโปร์ เ องมี ค วาม
ตระหนักในเรื่องของความยั่งยืนเช่นเดียวกัน เนื่องจาก
ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
การขาดแคลนอาหาร ความผันผวนของราคาพลังงาน
ท�ำให้ ธุ ร กิ จ ทุ ก ระดั บ ต่ า งก็ ไ ด้ รั บ ผลกระทบไปด้ ว ย
เช่นกัน ดังนั้น ภาคธุรกิจในสิงคโปร์ จึงมีความเข้าใจถึง
ความจ�ำเป็นที่ต้องลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจาก
การด�ำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการลดการใช้พลังงาน
ลดการใช้น�้ำ ลดการเกิดของเสีย โดยมอบองค์ความรู้
และฝึกอบรมบุคลากรภายในองค์กรให้ตระหนักถึง
ความจ�ำเป็ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น อี ก ทั้ ง รั ฐ บาลสิ ง คโปร์ เ องก็
ได้ให้การสนับสนุนแก่บริษัทต่างๆ ภายในประเทศ
ให้หันมาช่วยกันลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการ
ด�ำเนินธุรกิจ เพื่อแสดงให้เห็นว่า นอกจากจะช่วย
32

ประหยัดค่าใช้จ่ายและก่อประโยชน์ในการแข่งขัน
ทางการค้าแล้ว การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนจะส่งผลดี
เชิงธุรกิจในระยะยาวด้วย
ในปัจจุบัน โครงการ PIC ได้สร้างแรงจูงใจให้แก่
บริษัทที่ต้องการด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้นกว่าเดิม โดยการให้สิทธิประโยชน์
เพือ่ ลดหย่อนภาษี ๔๐๐% หรือได้รบั การสนับสนุนเงิน
ส�ำหรับลงทุน ๖๐% เพือ่ ใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
หรือพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต
เช่นเดียวกันกับโครงการ SIC ที่มีแนวคิดเพื่อช่วย
ให้บริษัทต่างๆ ในประเทศมีการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การด�ำเนินงาน สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุม้ ค่าและเหมาะสม เพือ่ น�ำไปสูก่ ารผลิต
ที่มีประสิทธิผลที่สูงขึ้น
ภายใต้โครงการ SIC นี้ รัฐบาลสิงคโปร์ได้สร้าง
แรงจู ง ใจและมอบเงิ น ทุ น ให้ กั บ ภาคธุ ร กิ จ ด้ ว ยการ
สนับสนุนโครงการทีม่ รี ปู แบบแตกต่างกัน ๓๕ โครงการ
โดยองค์กรธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการ PIC ก็สามารถ
ปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงเพื่อให้เข้าสู่โครงการ SIC ได้
ด้วยเช่นกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. การซื้อและการเช่าเทคโนโลยีสารสนเทศและ

Singapore, has presented a concept of
sustainable consumption in Singapore in the
budget of 2014 to the Parliamentary
Assembly with the ultimate goal that in this
budget year, he will drive the Sustainability
and Innovation Credit (SIC) Project in government
sector as well as the Productivity and
Innovation Credit (PIC) Project that has been
very popular and nearly finishes in the 2015
budget year.
In addition, Singaporeans also have
awareness of sustainability due to climate
change impacts, food scarcity, energy price
fluctuations and so on, causing every
business in the country to get affected as
well. The business sector, therefore, realizes
the need of environmental impact reductions
from business operations whether about
energy and water consumption and waste
generation by providing knowledge and
training for employees in organizations and
making them realize the emerging need.
Furthermore the government of Singapore
has provided support for domestic firms in
reducing the environmental impacts from
the business operations. This is to show that
other than saving expenditure and creating
business advantages, sustainable business
operations could generate positive results
for all businesses in the long run.
Presently, the PIC project has provided
motivation for many companies that would
like to perform more effectively by offering
400% tax deductions or gaining 60% financial
support, used in creating new innovation or
production development.
As well as the SIC project that aims to
assist many companies in the country by
enhancing operational efficiency and ability
in proper and appropriate natural resource

utilization that could lead to the higher
production.
Subject to the SIC project, the government
of Singapore has provided motivation and
financial support for the business sector. The
government will support 35 kinds of different
projects while the businesses participated in
the PIC project, could also change or
improve themselves if they would like to
join the SIC project. These could be done as
follows:
1. Purchasing or leasing information
technologies and automatic equipments
such as sensors, controllers, mobile equipments
and so on. These could also be improving,
purchasing or leasing environmental
products or technologies i.e. energy saving
equipments, water saving equipments,
recycle bins, electricity meters, renewable
energy systems, etc.
2. Providing training courses for employees
for example training courses for ISO14001,
environmental management systems,
reporting of sustainable development and so
on.
3. Acquiring and issuing certificates of
intellectual property rights such as improving
or purchasing environmental technologies
with certificates or using rights regarding
sustainable development.
4. Registering for intellectual property
rights of plant varieties design such as
activities or improvement or trademark
registration, designs of green labels and
environmental processes and technologies.
5. Research and development activities
such as improvement and development of
new environmental processes or new
technological tests.
6. Project designs for example product
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อุ ป กรณ์ ส�ำหรั บ งานอั ต โนมั ติ จ�ำพวก เซนเซอร์
คอนโทรลเลอร์ อุปกรณ์ส�ำหรับงานเคลื่อนที่ ฯลฯ เช่น
การปรับปรุง การซื้อ การเช่าผลิตภัณฑ์ สิ่งแวดล้อม
หรือเทคโนโลยีต่างๆ เช่น อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
อุปกรณ์ประหยัดน�้ำ ถังขยะรีไซเคิล เครื่องมือตรวจวัด
ไฟฟ้า และระบบพลังงานทดแทน เป็นต้น
๒. การฝึกอบรมส�ำหรับพนักงาน เช่ น การฝึ ก
อบรมเกี่ ย วกั บ ประเด็ น ต่ า งๆ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
ISO14001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การรายงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้น
๓. การได้มาและการออกใบอนุญาต ส�ำหรับสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การปรับปรุงหรือการซื้อ
เทคโนโลยีดา้ นสิง่ แวดล้อมทีไ่ ด้รบั สิทธิบตั ร หรือการใช้
ลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้น
๔. การจดทะเบียน สิทธิบตั ร การออกแบบพันธุพ์ ชื
เช่น กิจกรรมหรือการปรับปรุง หรือการจดทะเบียน
สิ ท ธิ บั ต รเครื่ อ งหมายการค้ า และการออกแบบที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สี เขี ย ว กระบวนการหรื อ
เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
๕. กิจกรรมการวิจัยและพัฒนา เช่น กิจกรรมการ
ปรับปรุง/การพัฒนากระบวนการด้านสิง่ แวดล้อมใหม่ๆ
หรือการทดสอบ/เทคโนโลยีล่าสุด เป็นต้น
๖. การออกแบบโครงการ ต่างๆ เช่น กิจกรรม
โครงการปรั บ ปรุ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละกระบวนการผลิ ต
ให้เกิดความยั่งยืน เพื่อผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรม
ด้วย ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและ
ต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น ท�ำให้ภาคธุรกิจในสิงคโปร์ต้องการ
การสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาล และฝ่ายรัฐบาล
เองก็ ค วรมอบรางวั ล หรื อ ยกย่ อ งชมเชยบริ ษั ท ที่ มี
การด�ำเนินงานเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อ
แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลตระหนักถึงความพยายามในการ
พั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ของบริ ษั ท ดั ง กล่ า ว ด้ ว ยเหตุ นี้
โครงการ SIC จึงเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ของการส่งเสริมให้
เกิดความยั่งยืนในภาคธุรกิจของสิงคโปร์ได้อย่างถูกที่
ถูกเวลา
รัฐบาลสิงคโปร์ได้ตงั้ เป้าหมายในการเป็นเมืองทีจ่ ะ
เติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น ไว้ ว ่ า (๑) ในปี ๒๐๓๐ จะเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้ดีขึ้น ๓๕% เมื่อเทียบ
กับปี ๒๐๐๕ (๒) ให้มีการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม
(๓) เพิม่ อัตราการรีไซเคิลวัสดุตา่ งๆ ให้ได้ ๗๐% ภายใน
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ปี ๒๐๓๐ (๔) สร้างความสามารถในการจัดหาและจ่าย
น�้ำอย่างเพียงพอ โดยลดอัตราการใช้น�้ำของชุมชนให้
เหลือ ๑๔๐ ลิตรต่อคนต่อวัน จากที่เคยใช้ ๑๕๖ ลิตร
ต่อคนต่อวันในปี ๒๐๐๘ เป็นต้น
เพื่อให้สิงคโปร์ก้าวสู่ความเป็นเมืองสีเขียว รัฐบาล
จึงได้เสนอตัวอย่างกลยุทธ์ในด้านต่างๆ เพื่อน�ำไปสู่
ความส�ำเร็จไว้ ดังนี้
(๑) ก�ำหนดเกณฑ์เปรียบเทียบเกี่ยวกับค่าการใช้
พลังงานส�ำหรับภาคอุตสาหกรรม
(๒) จั ด ตั้ ง โปรแกรมการใช้ พ ลั ง งานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานอย่างยั่งยืนในระดับ
บริษัท
(๓) ส่งเสริมเทคโนโลยีและระบบประสิทธิภาพ
พลังงาน เช่น น�ำเทคโนโลยีระบบพลังงานความร้อน
ร่วม มาใช้เพื่อช่วยในการประหยัดพลังงานหรือระบบ
Tri-Generation ซึ่งเป็นระบบที่น�ำพลังงานเชื้อเพลิง
มาใช้อย่างคุ้มค่าสูงสุด ช่วยลดต้นทุนทางด้านพลังงาน
และรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย เป็นต้น
(๔) การขยายระบบผลิ ต น�้ ำ สะอาดที่ เรี ย กว่ า
NEWater ให้ ร องรั บ กั บ ความต้ อ งการของ

development activities and sustainable
production projects for consumers and
industrial sector.
With economic instability and rising costs
at present, it leads the business sector in
Singapore to require financial support from
the government meanwhile the government,
itself, should offer awards or admire the
companies that operate for environmental
impact reductions. This is to demonstrate
that the government appreciates the
companies’ effort to do so. As a consequence, the SIC project is an answer of
encouragement for sustainability in the
business sector of Singapore in a timely
manner.
The government of Singapore has set a
target of being a city with sustainable growth
that (1) within 2030, there will be an increase
of energy consumption efficiency by 35% in
comparison with the year 2005, (2) appropriate

land uses, (3) there will be an increase of
material recycling by 70% within 2030,
(4) Building capacity of water resource
supplies and water distribution by reducing
water consumption of communities from
156 liters per person per day to 140 liters
per person per day in 2008.
In order to drive Singapore towards the
Green and Clean City, the government has
proposed strategies in several aspects to
lead to success as the following:
(1) Benchmarking energy consumption
values in the industrial sector.
(2) Proposing a National Energy Efficiency
Programme to encourage the improvement
of sustainable energy consumption in all
companies.
(3) Promoting technologies and energy
efficiency systems for instance applying
Co-Generation System to help save energy
or Tri-Generation System that is able to
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ภาคอุตสาหกรรมในอนาคต
(๕) สร้างมาตรฐานส�ำหรับผลิตภัณฑ์รีไซเคิล
(๖) แนะน�ำระบบการรั บ รองให้ กั บ บริ ษั ท ที่ รั บ
รี ไซเคิ ล ขยะจากการก่ อ สร้ า งหรื อ จากการท�ำลาย
สิ่งก่อสร้าง
(๗) ยืดอายุสัญญาการให้ความร่วมมือในโครงการ
Singapore Packaging Agreement ของอุตสาหกรรม
อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น
ด้วยการด�ำเนินงานตามนโยบายต่างๆ ข้างต้น ท�ำให้
รัฐบาลเชือ่ ว่าจะสามารถสนับสนุนธุรกิจและตอบโจทย์
การขั บ เคลื่ อ นประเทศสิ ง คโปร์ ไ ปสู ่ ค วามเป็ น
เมืองสีเขียว อีกทั้งสร้างโอกาสในการส่งออกสินค้าใน
ภูมิภาคได้อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

make the best use of energy, decrease
energy costs and conserve the environment.
(4) Extending water purification system,
so-called “NEWater” to cope with the need
of the industrial sector in the future.
(5) Creating a Recyclable Product
Standard.
(6) Advising a certifying system to companies
that take recyclable waste from
constructions or demolishing buildings.
(7) Extending Contracts of Singapore
Packaging Agreement in food industry and
beverage sector and so on.
By following these several operational
policies mentioned earlier, it makes the
government of Singapore believe that it
could support the businesses and drive the
country towards the Green and Clean City as
well as generate opportunities for product
exports in the region more sustainably.

ที่มา:
๑. Green Business.SG, Singapore Budget 2014 - Sustainability and Innovation Credit 2014 http://www.greenbusiness.
sg/2014/02/13/singapore-budget-2014-sustainability-and-innovation-credit-sic/ (สืบค้นเมื่อ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗)
๒. Ministry of the Environment and Water Resource and Ministry of National Development, Singapore, A lively and
livable Singapore: Strategies for Sustainable Growth, http://app.mewr.gov.sg/data/imgcont/1292/sustainbleblueprint_
forweb.pdf (สืบค้นเมื่อ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗)
๓. http://strategy.dip.go.th/tabid/101/Default.aspx (สืบค้นเมื่อ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗)
๔. http://www.iras.gov.sg/irasHome/page04.aspx?id=14566 (สืบค้นเมื่อ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗)
๕. http://www.thaiembassy.sg/announcements/เรื่องน่าอ่านเกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์ (สืบค้นเมื่อ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗)
๖. http://www.egat.co.th/index.php?option=com_glossary&letter=%E0%B8%A3&id=106 (สืบค้นเมื่อ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗)
๗. http://www.italthaigroup.com/th/news-detail.php?id=307 (สืบค้นเมื่อ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗)
Sources:
1. Green Business.SG, Singapore Budget 2014 - Sustainability and Innovation Credit 2014 http://www.greenbusiness.
sg/2014/02/13/singapore-budget-2014-sustainability-and-innovation-credit-sic/ (Retrieved on 26 April, 2014)
2. Ministry of the Environment and Water Resource and Ministry of National Development, Singapore, A lively and
livable Singapore: Strategies for Sustainable Growth, http://app.mewr.gov.sg/data/imgcont/1292/sustainbleblueprint_
forweb.pdf (Retrieved on 28 April, 2014)
3. http://strategy.dip.go.th/tabid/101/Default.aspx (Retrieved on 29 April, 2014)
4. http://www.iras.gov.sg/irasHome/page04.aspx?id=14566(Retrieved on 30 April, 2014)
5. http://www.thaiembassy.sg/announcements/interestingstoriesaboutsingapore (Retrieved on 30 April, 2014)
6. http://www.egat.co.th/index.php?option=com_glossary&letter=%E0%B8%A3&id=106 (Retrieved on 30 April, 2014)
7. http://www.italthaigroup.com/th/news-detail.php?id=307 (Retrieved on 30 April, 2014)
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Member Activities
Story by: Dr.Qwanruedee Chotichanathawewong

House of Green
การผนึกก�ำลังของภาคธุ รกิจในเดนมาร์ก
เพื่อเปิ ดตลาดภายนอกประเทศ
House of Green Collaboration
of Danish Business Sector in
opening a new market abroad
ได้มีโอกาสไปดูงานที่ประเทศเดนมาร์กร่วมกับ
สมาชิก TBCSD บางท่านในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗
นับว่าคุ้มค่ามาก เพราะได้มีโอกาสดูงานที่ House of
Green ซึง่ เป็นองค์กรไม่แสดงหาผลก�ำไร ทีเ่ ริม่ ด�ำเนิน
การตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๖ ภายใต้ความร่วมมือ
ของ รัฐบาลเดนมาร์ก, the Confederation of
Danish Industry, the Danish Energy Association,
the Danish Agriculture & Food Council, the
Danish Wind Industry Association และ H.R.H.
Crown Prince Frederik of Denmark (ผู้ให้การ
อุปถัมภ์ State of Green) บนพื้นที่เพียง ๔๐๐
ตารางเมตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมสีเขียวของเดนมาร์กใน
ระดับนานาชาติ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป็นประตูให้
ต่างชาติหรือลูกค้ารู้จักสินค้าและนวัตกรรมสีเขียวของ
ประเทศเดนมาร์ก โดยสินค้า บริการและนวัตกรรมเพือ่
สิ่ ง แวดล้ อ มของเดนมาร์ ก มุ ่ ง เน้ น ๘ ด้ า น (Wind
Energy, Efficiency, District Heating & Cooling,
Smart Grid, Water, Bioenergy, Solar & Other
renewable) โดยแต่ละบริษทั จะมีพนื้ ทีใ่ น การจัดแสดง

I had a chance to travel to Denmark with
other TBCSD members in March 2014 which I
think it was very worthwhile. This is because
we had a chance to visit the House of Green
which is a non-profit organization. The
organization was first established and
operated in September 2013 under the
cooperation of the government of Denmark,
the Confederation of Danish Industry, the
Danish Energy Association, the Danish
Agriculture & Food Council, the Danish Wind
Industry Association and H.R.H. Crown Prince
Frederik of Denmark (who provide support
for State of Green) with the area of 400
square meters, aiming to promote green
business sector and industry of Denmark at
the global level. In other words, this is a gate
that allows foreigners to know green
products and innovation of Denmark. The
environmentally friendly products and

37

ของตนเอง (รายละเอี ย ดบริ ษั ท สิ น ค้ า และ
บริการ เอกสาร วีดีโอ ข่าวสาร และเปิดโอกาส
ให้เข้าเยี่ยมชม) โดยแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ
๑) An interactive landscape ๒) a virtual
universe on touch screens และ
๓) a lounge with flexible meeting facilities
ผูเ้ ข้าชมจะได้รบั ประสบการณ์เกีย่ วกับสินค้า
บริการ และนวัตกรรมสีเขียวของเดนมาร์กผ่าน
วีดีโอ รูปถ่าย และการให้ข้อเท็จจริง ประวัติ
ความเป็ น มาของประเทศเดนมาร์ ก ในการ
ก�ำหนดนโยบายและกฎหมายในแต่ละช่วงเวลา
จอมอนิเตอร์ที่อธิบายในภาพ Mind Map ให้
คนเข้าใจในความก้าวหน้าของสินค้าและบริการ
สีเขียวของประเทศเดนมาร์ก ซึ่งการจัดแสดง
ทั้งหมดจะสอดคล้องกับนโยบายและทิศทาง
ของประเทศ ดังนี้
๑) มี ก ารใช้ พ ลั ง งานหมุ น เวี ย น ๑๐๐%
ในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่งในปี ๒๐๕๐
๒) มี ก ารลดการใช้ พ ลั ง งาน 50%
ในอาคารเดิมภายในปี ๒๐๕๐
๓) ยกเลิกการใช้พลังงานจากถ่านหินภายใน
ปี ๒๐๓๐
และสอดคล้องกับเป้าหมายในระยะสั้นคือ
ปี ๒๐๒๐ ดังนี้
- มีการใช้พลังงานทดแทนไม่นอ้ ยกว่า ๓๕%
ของการใช้พลังงานทั้งหมด
- ๕๐% ของไฟฟ้าจะผลิตจากพลังงานลม
- มี ก ารใช้ พ ลั ง งานสุ ท ธิ ล ดลง ๗๐%
(เปรียบเทียบกับปี ๒๐๑๐)
- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง ๓๔%
(เปรียบเทียบกับปี ๑๙๙๐)
จุ ด ส�ำคั ญ ขององค์ ก รต้ อ งชี้ ใ ห้ ลู ก ค้ า ต่ า ง
ประเทศเห็นความส�ำคัญของการด�ำเนินงาน
ธุ ร กิ จ สี เขี ย วและเห็ น ความส�ำเร็ จ ในการใช้
เทคโนโลยี ข องประเทศเพื่ อ แก้ ป ั ญ หาสิ่ ง
แวดล้อม ซึ่งบริการของ House of Green จะ
เป็นลักษณะในการช่วยติดต่อประสานงาน/
พบปะกั บ ลู ก ค้ า ต่ า งประเทศกั บ บริ ษั ท ที่
ด�ำเนินธุรกิจสีเขียวโดยไม่มีการคิดค่าบริการใน
การช่วยเหลือติดต่อ
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services, including innovation of Denmark are
emphasizing on 8 aspects as follows: Wind
Energy, Efficiency, District Heating & Cooling,
Smart Grid, Bioenergy and Solar & Other
renewable. Each company will have a
particular area for presentation (Company
information, Products and services, Documents, Videos, News and open for visit) and
this area will be separated into ๓ zones
which are ๑) An interactive landscape ๒) a
virtual universe on touch screens and ๓) a
lounge with flexible meeting facilities
Visitors will experience the products and
services, including the green innovation of
Denmark through video presentations,
pictures and information about background
of the country in defining policies and
regulations in different periods of time. The
monitor will explain the pictures in the Mind
Map to make the visitors understand the

advance of the green products and services
of Denmark and all presentations will be
consistent with the policies and directions of
the country as follows:
๑) ๑๐๐ % use of renewable energy in
energy and transportation sector in ๒๐๕๐
๒) ๕๐ % energy reduction in buildings in
๒๐๓๐
๓) Disuse of Coal-Fired power in ๒๐๓๐
And corresponding to a short term target
in ๒๐๒๐ as the following:
- More than ๓๕ % of overall power will
be generated from renewable energy
- ๕๐% of electricity will be generated by
wind
- Total energy consumption will decrease
by ๗๐ % (compare with ๒๐๑๐)
- GHGs emission will decrease by ๓๕%
(compare with ๒๐๑๐)
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Source: http://www.houseofgreen.dk/

The key message from the organization is
to point out the importance of green
business and success of applying high
technologies to address environmental
problems. The services of the House of
Green will be as a coordinator that helps
collaborate with foreign customers and other
green business firms without any fees for
operation.
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PR News

วีนิไทยมอบแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย Vinythai Provided a Disaster Prevention and
โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม
Mitigation Plan to Rayongwittayakom Nikom
Uttasahakam
เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ บริษัท วีนิไทย จ�ำกัด
On January 8, 2014, Vinythai Pcl, with the
(มหาชน) ร่วมกับส�ำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด Map Ta Phut Industrial Estate and the Map
และเทศบาลเมืองมาบตาพุด จัดพิธีมอบแผนป้องกัน Ta Phut Municipality organized the ceremony
และบรรเทาสาธารณภัยโรงเรียน ให้แก่โรงเรียนระยอง providing a disaster prevention and mitigation
วิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เพื่อเพิ่ม plan to Rayongwittayakom Nikom
ประสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด การกั บ ภาวะฉุ ก เฉิ น ที่ อ าจ Uttasahakam School. This plan aims to
เกิดขึ้น และเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรของ increase an efficiency of emergency
โรงเรียนในการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว จนกลับ management and to prepare the school
เข้าสูภ่ าวะปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพเพือ่ ให้เกิดความ personnel for dealing with emergency
เสียหายและความสูญเสียน้อยที่สุด โดยในครั้งนี้ได้รับ situations efficiently and minimizing the
เกียรติจาก นายมาร์ค ฌาคแม็ง ผู้จัดการโรงงาน (ที่ ๖ damages and losses. By this time, Mr. Marc
จากซ้าย) ในการส่งมอบแผนฯ ดังกล่าว อย่างเป็น Jacqmin, factory Manager, (6th from left) who
ทางการให้แก่ นายธวัชชัย สุวรรณนาคะ ผู้อ�ำนวยการ officially provided the plan to Mr. Thawatchai
โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม (ที่ ๘ Suwannaka, director of Rayongwittayakom
จากซ้าย) โดยมีผู้แทนจากส�ำนักงานนิคมอุตสาหกรรม Nikom Uttasahakam School (8th from left).
มาบตาพุ ด เทศบาลเมื อ งมาบตาพุ ด และชุ ม ชน Moreover, the representative from Map
Taput Industrial Estate, Map Taphut
ชากลูกหญ้า ร่วมในพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง
Municipality and Ban Chak Luk Ya also
participated in this ceremony.
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IRPC รับรางวัล Thailand Top Company Awards IRPC Gained the Thailand Top Company
2014
Awards 2014
นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล
Thailand Top Company Awards 2014 ประเภท
รางวัลพิเศษ Top Innovative Company Award
จากฯ พณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์
เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ที่มอบให้แก่องค์กรที่เป็น
ผูค้ ดิ ค้นนวัตกรรม ทัง้ ในด้านการเปลีย่ นแปลงยอดขาย
และโครงสร้างของธุรกิจอย่างมีนัยส�ำคัญซึ่งนิตยสาร
Business+ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดให้
มีการมอบรางวัล เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณของ
บริษัทไทย ที่มีความสามารถทางธุรกิจยอดเยี่ยม และ
ยึ ดหลั ก การสร้ างสมดุ ล ให้เกิด ขึ้น ทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมุ่งมั่นสร้างสรรค์
นวัตกรรมทัง้ ในผลิตภัณฑ์บริการ และกระบวนการผลิต
อย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างคุ้มค่า และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
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Mr. Sukrit Surabotsopon, Executive
Director, IRPC Pcl was granted the Thailand
Top Company Awards 2014, under the
Category of Top Innovative Company Award
from H.E. Prof. MD. Kasem Wattanachai, Privy
Counselor. This award generally grants to
innovative organization inventing innovations
in circulation and business structures
significantly. This ceremony was organized by
Business+ Magazine and University of the
Thai Chamber of Commerce in order to
promote the fame of Thai enterprise which
has a business intelligence, apply the
balance of Social, Economic and Environment
and aim to create innovative products,
service and manufacturing processes by
emphasizing natural resources management
and minimizing environmental impacts.

พลังอินทรีอาสา สร้างรอยยิ้มให้เด็กดอย
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) โดย
กลุม่ อินทรีอาสา จากโรงงานปูนซีเมนต์ สระบุรี ร่วมกับ
คณะสื่อมวลชนและชุมชนบ้านผาแดงใหม่ สร้างลาน
กีฬาต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
ท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ ต.สบโขง อ.อมก๋อย
จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่ม
จิตอาสาและใช้ทกั ษะความชานาญทาประโชน์ตอ่ สังคม

INSEE Asa Power Team Brings Bright Smiles
to Hilltribes Children
Siam City Cement Plc.’s INSEE Asa
volunteers from Saraburi Plant, together with
the media and Padang Mai community, build
concrete playground at Border Patrol Police
Khunying Prapai Sivakoses School, Omkoi
District, Chiang Mai, to generate volunteer
spirit and use their expertise for the good of
the society.
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เชฟรอนมอบเงินบริจาคกว่า ๒ ล้านบาท แก่มูลนิธิ Chevron Thailand donated 2 million baht
เด็กโรคหัวใจ เพือ่ สนับสนุน “โครงการผ่าตัดโรคหัวใจ to The Cardiac Children Foundation of
เด็กนอกเวลาราชการ”
Thailand to support “Cardiovascular
Children Surgery after-hours”
เมื่อเร็วๆ นี้ นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธาน
Recently, Mr. Piroj Kaviyanan, the Presiกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส�ำรวจ dent of Chevron Thailand Exploration and
และผลิต จ�ำกัด เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบเงินบริจาค Production, Ltd was a company representative
จ�ำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แก่ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ to donate 2,000,000 million baht to Professor
นพ.บุญชอบ พงศ์พานิช ประธาน และพ.อ.น.พ. ชาตรี Dr. Boonchob Pongpanich, the President and
เรืองฤทธิ์น�ำชัย ประธานฝ่ายขยายความอนุเคราะห์ Dr. Chatri reungritnamchai, the President of
สูภ่ มู ภิ าค มูลนิธเิ ด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จ Regional Support Expansion Division, the
พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง- Cardiac Children Foundation of Thailand
นราธิวาสราชนครินทร์ โดยเงินบริจาคจ�ำนวนนี้จะน�ำ under the Royal Patronage of Her Royal
ไปเป็นค่าใช้จา่ ยในการรักษาโรคหัวใจส�ำหรับผูป้ ว่ ยเด็ก Highness Princess Galyani Vadhana ,Princess
ในมู ล นิ ธิ เ ด็ ก โรคหั ว ใจที่ ข าดแคลนทุ น ทรั พ ย์ ไ ด้ ถึ ง of Naradhivas and it will be used as
๑๐๐ คน ให้ได้รบั การผ่าตัดรักษา นอกจากนี้ พนักงาน expenditure for the cardiovascular surgery
ของเชฟรอนประเทศไทยฯ ยังได้ระดมทุนสนับสนุน for children patients of the foundation who
การศึกษาส�ำหรับเด็กโรคหัวใจที่ได้รับการรักษาแล้ว are facing financial difficulty 100 children. In
จ�ำนวน ๕๒ ทุน รวมมูลค่า ๑๕๖,๙๐๐ บาท เพื่อ addition, Chevron staff also provides
มอบโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนกลุ่มนี้อีกด้วย
scholarships for these children who have
been treated already 52 scholarships and it
is worth 156,900 million baht in order to give
them an educational opportunity to this
group of children.
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ปตท. จับมือมิตรผล “ขยายตลาด Gasohol E85 PTT PCL. collaborates with Mitr Pol Sugar
ใหญ่ทสี่ ดุ ในภูมภิ าค” ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน Group “Expand the Largest Gasohol E85
เพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตเกษตรไทย
Market in the Region” to support the use of
renewable energy and add more value to
Thai agricultural products
The pilot project is to build a production
น�ำร่องโครงการก่อสร้างศูนย์กลางการผลิต และ and distribution centers of Gasohol E85 at
กระจาย Gasohol E85 ณ โรงงานเอทานอล จังหวัด the ethanol factory in Chaiyaphum Province
ชั ย ภู มิ ด้ ว ยก�ำลั ง การผลิ ต ๕๐๐,๐๐๐ ลิ ต ร/วั น with productivity of 500,000 liters/day. The
คาดก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๗ เมื่อเร็วๆ นี้ construction is expected to complete in
ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ กรุงเทพฯ นายสรัญ 2014. Recently, at Grand Hyatt Erawan,
รั ง คสิ ริ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ก ารกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ Bangkok, Mr. Sarun Rungkasiri, Chief Operating
ปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) Officer, the Downstream Petroleum Business
ร่วมกับ นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย ประธาน- Group of PTT Public Company Limited and
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กลุม่ มิตรผล Mr. Krissada Monthienwichianchai, the
ลงนามความร่วมมือการเปิดศูนย์กลางการผลิต และ President and Chief Executive Officer of Mitr
กระจาย Gasohol E85 ตรงจากโรงงานเอทานอล Pol Group have signed upon the agreement
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
of opening the new production and distribution
center of Gasohol E85 from the ethanol
factory in PhuKeaw, Chaiyaphum Province.
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ผนึกก�ำลัง ๔ พันธมิตร ร่วมเปิด “โรงไฟฟ้าพลังน�้ำ
บ้านแม่โจ้”
เมือ่ เร็วๆ นี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์
พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยนายอนุชา อนันตศานต์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มด�ำเนินการและบ�ำรุงรักษา บริษัท
ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหาชน) โดยนายวิโรจน์ มีนะพันธ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านก�ำกับกิจการองค์กร
คณะผู้บริหารและพนักงาน พร้อมด้วย ดร.ปิยสวัสดิ์
อัมระนันทน์ ประธานกรรมการมูลนิธิพลังงานเพื่อ
สิง่ แวดล้อม และวิสาหกิจชุมชนไฟฟ้าพลังนำ�้ บ้านแม่โจ้
ร่ ว มพิ ธี เ ปิ ด อาคารโรงไฟฟ้ า พลั ง น�้ ำ บ้ า นแม่ โจ้ ณ
บ้านแม่โจ้ ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็น
หนึ่งในโครงการ CSR เครือไทยออยล์ ที่ด�ำเนินการ
ต่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่ ป ี ๒๕๕๔ ต่ อ ยอดจากโครงการ
พระราชด�ำริอ่างเก็บน�้ำห้วยแม่เลิม โดยน�ำน�้ำจาก
อ่างเก็บน�้ำมาผลิตไฟฟ้า เพื่อจ�ำหน่ายเข้าระบบของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค น�ำรายรับที่ได้มาพัฒนาการท�ำ
เกษตรอินทรีย์ ดูแลรักษาป่าไม้ และพัฒนาคุณภาพชีวติ
ของชุมชน ซึ่งท�ำให้ชุมชนกว่า ๑๑๑ ครัวเรือน ได้รับ
ประโยชน์ โรงไฟฟ้านี้มีก�ำลังการผลิต ๒๗.๕ กิโลวัตต์
ผลิตไฟฟ้าได้ปีละ ๑๖๐,๓๘๐ หน่วยต่อปี สามารถ
ลดการปล่ อ ยคาร์ บ อนไดออกไซด์ ไ ด้ ป ี ล ะ ๘๖
ตันคาร์บอน หรือเท่ากับปลูกต้นไม้เพิม่ ปีละ ๔๕,๐๐๐ ต้น
ทั้ ง นี้ พนั ก งานจิ ต อาสาได้ ร ่ ว มท�ำบล็ อ กดิ น
แนวกันไฟ ฉาบดินอาคารโรงไฟฟ้า รวมทัง้ สร้างสะพาน
ข้ามรางน�้ำและฝายชะลอน�้ำ ในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมาด้วย
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Marshaling of 4 allies to open “Ban Mae Joe
Hydro Power Plant”
Lately, the Department of Alternative
Energy Development and Efficiency led by
Mr. Anucha Anantasan, the Director of
Operation and maintenance division, Thai Oil
Public Company Limited, led by Mr. Viroj
Meenaphant, the Senior Executive Vice
President, the organization regulatory
division together with executive members
and staff, and Dr. Piyasvasti Amranand, The
Chairman of Energy for Environment
Foundation and Ban Mae Joe Hydro Power
Small and Micro community Enterprise
attended the opening ceremony of Ban Mae
Joe Hydro Power Plant Building at Ban Mae
Joe, Ban Pao Sub-District, Mae Tang District,
Chaingmai Province which is one of CSR
projects of Thai Oil Group that have been
continuously proceeding since 2554 on top
of the Mae Rerm reservoir Royal Development
Project that generate electrical power from
water in the reservoir and distribute it to the
Provincial Electricity Authority and use
incomes from these to develop organic
farming, conserving forests and improve
livelihood of communities. As a result of
these, more than 111 households benefit.
The power plant with 27.5 kilowatt power
generation capacity could generates electricity
up to 160,380 units annually and could
reduce carbon emission by 86 tones carbon
or equivalent to planting 45,000 trees a year.
Additionally, the staff has altogether built a
soil barrier to protect fire and glossing the
power plant building with mud, including
building a bridge across a gutter and a check
dam over the past 2 years.

ดาว เคมิ ค อล “เปิ ด บ้ า น” ต้ อ นรั บ นายอาเภอ Dow Chemical Thailand “Open House” to
welcome Ban Chang District-Chief Officer
บ้านฉางและคณะ
and followers
Dow Chemical Thailand, led by Mr. Todd
กลุ่มบริษัทดาว เคมิคอล ประเทศไทย น�ำทีมโดย
นายทอดด์ ซัททอน ผู้อ�ำนวยการโรงงาน เปิดบ้านดาว Sutton, the Site Director, opened house to
ต้อนรับตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและชุมชน น�ำโดย welcome 38 representatives from
นายอินทรีย์ เกิดมณี นายอ�ำเภอบ้านฉาง นายธาดา government units and communities, led by
สุนทรพันธ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานนิคมอุตสาหกรรม Mr. Insee Kerdmanee, Banchang District-Chief
เหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) นายนิรันดร์ ปรัชญกุล Officer, Mr. Tada Soontonphan, the Office
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และ Director of Hemaraj Eastern Seaboard
คณะ รวมทั้งสิ้น ๓๘ คน โดยคณะผู้เยี่ยมชมได้เรียนรู้ Industrial Estate (Map Ta Phut), Mr. Nirun
และรับทราบเทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการผลิตของ Prachayakul, the Member of the Rayong
บริ ษั ท ฯ ที่ มี ม าตรฐานด้ า นความปลอดภั ย สู ง ด้ ว ย Provincial Administrative Organization
มาตรฐานทีเ่ ป็นสากล การดูแลการผลิตจากห้องควบคุม Council and followers. The visitors were
ปฏิ บั ติ ก ารที่ ทั น สมั ย กระบวนการตรวจสอบและ introduced with production technologies
ควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิต ความพร้อมรับ that had high universal safety standard,
สถานการณ์ฉุกเฉินตลอด ๒๔ ชั่วโมง และกิจกรรม cutting-edge production supervision from
ด้านการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนที่บริษัทฯ operational control room, quality controls
and inspection procedure in every production
process, 24 hours preparation for emergency
services and advocacy activities for
community well-being at the company.
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องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ Thailand Business Council for
Sustainable Development

เป็นการรวมตัวของกลุ่มนักธุรกิจชั้นน�ำของประเทศไทย โดยมีเป้าหมายที่จะเสริมสร้างจิตส�ำนึกในการรักษา
สิ่งแวดล้อมให้แก่องค์กรในภาคธุรกิจ ด้วยการด�ำเนินธุรกิจที่ควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และการด�ำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรอื่นๆ และประชาชน
ในการรักษาสิง่ แวดล้อมและสร้างแบบแผนการผลิต และการบริโภคทีย่ งั่ ยืนให้เกิดขึน้ อย่างแพร่หลายในประเทศ
ตามแนวคิดหรือปรัชญาของ “การพัฒนาที่ยั่งยืน”

Thailand Business Council for Sustainable Development

TBCSD is a group of high profile business leaders aiming to raise awareness in environmental
conservation among the business sector. With the recognition of natural resources and
ecological conservation, TBCSD promotes taking full responsibility socially and environmentally
in business operations. Together with governmental agencies, the public sector and other
organizations, TBCSD assists in sustainable production and consumption in Thailand, under
the concept of “Sustainable Development”

PTT Light Blue
C100

บมจ.
ผลิตไฟฟาราชบุร�โฮลดิ�ง

PTT Dark Blue
C100 M100 BL40

PTT Red
M100 Y100

