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ลดอุณหภูมิให้โลกเย็นลง ๒ องศาเซลเซียส 
เพื่อระบบอาหารที่ยั่งยืน

ธนาคารโลกเสนอมาตรการใหม่ เพื่อช่วยเหลือ
ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศอย่างเร่งด่วน

ขจัดคราบน�้ามันรั่วในทะเล ด้วยนวัตกรรม
ยางพาราโวลา

แนวคิดในการขับเคลื่อนธุรกิจและดูแลสังคม
ของบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จ�ากัด

TBCSD ร่วมกันด�าเนินธุรกิจ 
เพื่อมุ่งมั่นสู่เส้นทาง การพัฒนาที่ยั่งยืน    

กิจกรรม TBCSD Trip
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

Business role in achieving
sustainable development

ฉลากสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
ที่ไม่หยุดนิ่งของสินค้า

Reduce the global temperature by 2 degree 
Celsius for sustainable food system

World Bank Group Sets New Course 
to Help Countries Meet Urgent 
Climate Challenges

The removal of oil leakage into the ocean with 
Paravola rubber innovation

A.P. Honda’s initiative ideas to drive 
business and corporate social responsibility

TBCSD joint operation for commitment towards 
sustainable development pathway

TBCSD Trip 1/2016

Business role in achieving
sustainable development

Ecolabelling and the non-stop 
development of products
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Editor Talks

 สวสัดีปีใหม่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แก่องค์กร และสมาชิก TBCSD ทกุท่าน และขอกล่าวต้อนรับสมาชกิใหม่ของ TBCSD 
ได้แก่ บรษัิท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส (AIS) ได้พัฒนาเพ่ือก้าวเข้าสูก่ารเป็น “ผูใ้ห้บริการ
ด้านดิจทิลัไลฟ์” โดยด�าเนนิธุรกิจหลกั ๓ ประการ ได้แก่ บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นที ่อนิเทอร์เนต็ความเรว็สงู และดจิิทลั
คอนเทนต์ โดย AIS เป็นโทรคมนาคมรายแรก และรายเดยีวของประเทศไทยทีไ่ด้รบัการประกาศให้เป็นสมาชกิดชันคีวาม
ยัง่ยนื Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) เพราะเช่ือว่าความยัง่ยนืขององค์กรต้องมาจากการสร้างสมดลุทัง้ใน
ด้านการเติบโตของผลประกอบการ สามารถสร้างผลตอบแทนท่ีดใีห้กับผูถ้อืหุน้ด้วยการค�านึงถึงธรรมาภบิาลในการด�าเนนิ
ธรุกจิ และยงัสามารถอยูร่่วมกบัชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อมได้ด ีพร้อมช่วยพัฒนาให้เตบิโตและก้าวหน้าไปด้วยกนั โดย 
AIS มีกลยทุธ์ ๕ ด้านเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื ได้แก่ ๑) สงัคมและชมุชนของเรา (ประสานสงัคมของเราให้เป็นหนึง่
เดยีว) ๒) ลกูค้าของเรา (ส่งมอบประสบการณ์ท่ีดีทีสุ่ดให้แก่ลูกค้า) ๓) พันธมติรของเรา (สร้างหุน้ส่วนทางธุรกจิทีย่ัง่ยนื) 
๔) พนกังานของเรา (ส่งเสริมบคุลากรของเราให้เติบโตในทกุย่างก้าว) และ ๕) สิง่แวดล้อมของเรา (สรรสร้างนวตักรรม
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม)
 ส�าหรับวารสาร Green Society ฉบับนี้ ยังคงน�าเสนอเนื้อหาสาระ เพื่อเป็นสื่อกลางใหก้ับองค์กรธุรกิจในการ           
ยกระดบัมาตรฐานการด�าเนนิงานให้เป็นไปตามแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยนื นอกจากนี ้ภายในเล่มยงัเตม็ไปด้วยเนือ้หา
สาระท่ีคดัสรรมา หวงัว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อท่านสมาชิก
 สุดท้ายน้ี ขอขอบคุณองค์กรสมาชิกฯ ที่ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานสัมมนาประจ�าปี ๒๕๕๙ ภายใต้หัวข้อ  
TBCSD ร่วมกนัด�าเนนิธรุกิจ เพ่ือมุง่มัน่สูเ่ส้นทางการพัฒนาทีย่ัง่ยนื ทีไ่ด้จดัขึน้ในวันพฤหสับดทีี ่ ๙ มถินุายน ๒๕๕๙  
ณ ห้องวิภาวดบีอลรมู B และ C โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรลั พลาซ่า ลาดพร้าว กรงุเทพฯ ทีผ่่านมา และหวงัเป็น
อย่างยิง่ว่าจะได้รบัความร่วมมอืจากองค์กรสมาชิกฯ เป็นอย่างดีในปีต่อๆ ไป 

 Happy New Year 2016 to all organizations and TBCSD members. We would like to welcome a 
new member of TBCSD which is Advanced Info Service Public Company Limited or AIS. AIS has 
developed to be “the digital lifestyle provider” with three core business principles, namely, mobile 
operators, high speed internet provider and digital content provider. AIS is the first and only         
telecommunication business in Thailand who has been announced to be a member of Dow Jones 
Sustainability Indices (DJSI) because AIS believes that the sustainability of the organization comes 
from creating balance in terms of economic growth, providing good returns to shareholders with 
regard to good governance in business operation and can also share co-benefits and provide      
inclusive growth and development to community, society and environment. AIS has five  
sustainable development strategies which are 1) society and our communities (Unite our society 
to become one), 2) our customers (deliver the best experience to customers), 3) our partners (build 
sustainable business partnership), 4) our employees (support our staffs to grow in all steps) and                                 
5) our environmental (create environmentally friendly innovations).
 For this Green Society magazine, it continues to present contents of business organization with 
an aim to raise the operational standard in accordance with sustainable development. In addition, 
the book is filled with selected contents in which we hope to benefit our members. 
 Finally, thank you to the organization’s members who honorably participate in the annual 
conference in 2016 under TBCSD joint operations towards sustainable development pathway which 
was held on Thursday, June 9, 2016 at Vibhavadee Ballroom B and C, Centara Grand at Central 
Plaza Ladprao, Bangkok. We hope to receive kind cooperation from the member organizations in 
the coming years.

ศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล
ประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

Professor Dr. Thanawat Jarupongsakul 
 President of Thailand Environment Institute
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WBCSD Update เรียบเรียงโดย นางสาวภิญญดา เจริญสิน

ลดอุณหภูมิให้โลกเย็นลง
๒ องศาเซลเซียส 
เพื่อระบบอาหารที่ยั่งยืน

	 อุณหภู มิ โลกนับ วันยิ่ ง สูง ขึ้น									
อนัเนือ่งมาจากภาวะโลกร้อน	 ส่งผล
ให ้ สภาพภู มิ อ ากาศ เ กิดความ
แปรปรวน	 ดังเห็นได้จากปรากฎ
การณ์เอลนีโญ	 -	 ลานีญาที่มีความ
รุนแรงกระทบต่อภาคเกษตรกรรม
โดยตรง	 ท�าให้เกษตรกรต้องปรับ
ปฏิทินการเพาะปลูกผันแปรไปตาม
สภาพอากาศทีเ่ปล่ียนแปลงไป	เพราะ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมี
ผลต่อการผลิตอาหารจากพืชผล	
ท�าให้ผลผลิตที่ได้มีปริมาณลดลง	
และคุณภาพลดลง	 แหล่งที่เคยท�า

ประมงได้กท็�าได้น้อยลง	ด้านปศุสตัว์กไ็ด้รับผลกระทบต่อสขุภาพ	การเจรญิเตบิโต	
และการขยายพนัธุ์ของสตัว์ต่างๆ	 	 และในบางพ้ืนทีต้่องเผชญิกับน�า้ท่วม	ภยัแล้ง	
และโรคแมลงศตัรพูชืระบาด	พชืและผลผลติเสยีหายส่งผลให้ราคาสินค้าและวัตถุดบิ
อาหารสงูข้ึน
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ลดอุณหภูมิให้โลกเย็นลง
๒ องศาเซลเซียส 
เพื่อระบบอาหารที่ยั่งยืน

  เหตกุารณ์ต่างๆ เหล่านีเ้กดิขึน้ในวงกว้างเกดิผลกระทบต่อธรุกจิการเกษตรไปทัว่ทกุมมุโลก แม้จะมี
ความส�าเร็จจากข้อตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่ปัญหาเร่ืองความมั่นคงทาง
อาหารยังคงเป็นความท้าทายอนัดับต้นๆ ความอดอยากหวิโหย ภาวะการขาดอาหาร ความไม่สมดุลและ
ความไม่เท่าเทยีมกันยงัเป็นปัญหาทีน่่าเป็นห่วง ดังทีน่ายปีเตอร์ บากเกอร์ ประธานกรรมการและประธาน
คณะผูบ้ริหาร สภาธุรกิจโลกเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื  (World Business Council for Sustainable 
Development : WBCSD) กล่าวไว้ว่า มจี�านวนผูป่้วยเบาหวานในผูใ้หญ่และเดก็เพิม่ขึน้ อตุสาหกรรม    
ลดน�า้หนักกเ็ตบิโตขึน้ต่อเนือ่งมรีายได้เกอืบ ๖.๕ ล้านล้านบาท ซ่ึงต่างกับอกีซกีโลกหนึง่ทีมี่เดก็ต้องตาย
ด้วยความหวิโหยทกุ ๖ วนิาที 
 ระบบอาหารของโลกได้รับความเสยีหายจากการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ ส่งผลต่อปัจจยัต่างๆ              
ท่ีเก่ียวข้องกบัการเจริญเตบิโตของพชื และสตัว์ต่างๆ แต่การท�าเกษตรกรรมกเ็หมอืนเหรยีญทีม่สีองด้าน 
แม้ด้านหน่ึงจะเป็นแหล่งผลติอาหารทีส่�าคญั แต่อกีด้านหนึง่ก็เป็นผูก้ระท�าต่อระบบนเิวศและสิง่แวดล้อม
เสยีเอง ปัจจุบนัพบว่ามีการขยายทีดิ่นท�ากนิเพิม่ขึน้ร้อยละ ๒๕ ท�าให้มพีืน้ท่ีการเกษตรครอบคลมุประมาณ
ร้อยละ ๕๐ ของทัง้โลก และมกีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกถงึร้อยละ ๑๒ จากการท�าการเกษตรของมนษุย์ 
เช่น จากการใช้สารเคมเีพือ่เพิม่ผลผลติและก�าจัดศัตรพูชื เป็นต้น ดงันัน้ หากไม่รบีหาแนวทางเพือ่ลดความ
สูญเสียของระบบอาหาร โอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs) หรือ ข้อตกลงปารสีว่าด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศกค็งจะเป็นไปไม่ได้ ในขณะที่
ประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นประมาณ ๙ พันล้านคนในปี พ.ศ. ๒๕๙๓ อนาคตจะยิ่งมีความต้องการอาหาร     
เพิม่สงูข้ึน แม้มหีลายองค์กรรวมทัง้หน่วยงานรัฐบาลทัว่โลกให้ความใส่ใจกบัปัญหาเหล่านี ้แต่พบว่าอปุสรรค
ส�าคญัคอื ไม่ได้มเีชือ่มต่อเป้าหมายและสร้างความร่วมมอืร่วมกนัให้ชดัเจน จงึควรหันกลบัมาช่วยกนัสร้าง
ระบบอาหารให้เกิดความยัง่ยนืร่วมกนั
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ที่มา: 
๑. president.wbcsd.org/ (สืบค้นเมื่อ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
๒. tnfc.fda.moph.go.th/file/fileDoc/2015-04-29_2317.pdf (สืบค้นเมื่อ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
๓. www.tmd.go.th/programs/\uploads\weatherclimate\หน้า 1-9.pdf (สืบค้นเมื่อ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
๔. thaipublica.org/2016/05/green-economy-prapimphan/ (สืบค้นเมื่อ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
๕. ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=20 Itch1.pdf&id=2530&keeptrack=2 (สืบค้นเมื่อ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
๖. www.ditp.go.th/contents_attach/75881/75881.doc (สืบค้นเมื่อ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
๗. http://forprod.forest.go.th/forprod/KM/PDF/5_Forest%20Eco-physiology.pdf. (สืบค้นเมื่อ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

 ส�าหรับ WBCSD ในช่วง ๑๘ เดือนทีผ่่านมา (ณ วันที ่๑๐ ม.ิย. ๒๕๕๙) องค์กรสมาชกิได้ร่วมกนัก�าหนด
เป้าหมายชดัเจนในการลดอณุหภมูลิง ๒ องศาเซลเซยีส ยกตวัอย่างเช่น ความก้าวหน้าเกีย่วกบัความร่วม
มอืริเริม่เครอืข่ายหุน้ส่วนด้านเทคโนโลยคีาร์บอนต�า่ หรอื Low Carbon Technology Partnerships 
initiative: LCTPi กว่า ๑๕๐ บรษิทั และ ร่วมกบัเครอืข่ายพันธมติรกว่า ๗๐ คูค้่าทัว่โลก เพือ่ลดการ       
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและน�าไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต�่าอย่างเป็นรูปธรรม คาดว่าจะสามารถ      
ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกลงได้ถงึร้อยละ ๖๕ โดยจะช่วยให้โลกอุณหภมูสิงูข้ึนเกนิกว่า ๒ องศาเซลเซียส 
โดยมกีารลงเงินทนุสนับสนนุโครงการนีถ้งึ ๒๕ – ๔๕ ล้านบาทต่อปี ซึง่โครงการนีเ้ป็นอกีหนึง่ความตัง้ใจ
ในการช่วยกนัแก้ปัญหาระบบอาหารให้กบัโลกของเรา
 เมือ่มองย้อนกลบัมาทีป่ระเทศไทยเองกไ็ม่ได้น่ิงนอนใจมกีารวางยทุธศาสตร์การจดัการด้านอาหาร โดย
คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ทั้งในด้านความมั่นคงอาหาร ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร  
ด้านอาหารศกึษา และด้านการบริหารจัดการ เพือ่ให้เกดิความเข้มแขง็ในการจดัการด้านอาหารของประเทศ
อย่างเป็นรปูธรรมในทกุมติ ิ การมเีป้าหมายร่วมกนัเพือ่ลดอณุหภมูลิง ๒ องศาเซลเซยีส การลดปรมิาณ   
ของเสียและการสูญเสียอาหาร รวมถึงการปรับเปลี่ยนวิถีการท�าการเกษตรโดยค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมเพื่อ    
ลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากภาคการเกษตรลง นอกจากจะช่วยให้เกดิระบบอาหารทีย่ัง่ยนื
และการมีสขุภาพดขีองประชากรแล้ว การท�างานร่วมกนัระหว่างภาครฐั เอกชน และคนในสงัคม โดยเฉพาะ
ภาคธุรกจิและอตุสาหกรรมการเกษตร จะช่วยให้เกดิการเปลีย่นแปลงระบบอาหารของโลกไปสูค่วามยัง่ยนื
ได้อย่างแท้จริง
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ขจัดคราบน�้ามันรั่วในทะเล ด้วย
นวัตกรรมยางพาราโวลา

	 	 	 	ประเทศไทยได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์น�้ามันรั่วไหลลง
สู่ทะเลซึ่งส่งผลต่อระบบนิเวศ
ทางทะเลมาอย ่างต ่อเนื่อง	 
ดั ง เ ห็ น ไ ด ้ จ า ก ส ถิ ติ ข อ ง													
กรมเจ ้าท่า	 พบว่าในช่วงป	ี				
พ.ศ.	๒๕๔๘-๒๕๕๖	ทีผ่่านมา	
มีน�้ามันดิบ	 น�้ามันเตา	 และ
น�้ามันดีเซล	 รั่วไหลลงสู่ทะเล
ห ล า ยค รั้ ง ใ น หล า ยพื้ น ที่
ประมาณ	๓๐๕	ตนั	สาเหตกุาร
รัว่ไหลของน�า้มนัในทะเลมาจาก
หลายสาเหต	ุ อาท	ิ การซมึของ

น�้ามันตามธรรมชาติ	 (Natural	 oil	 seepage)	 การส�ารวจ	 ขุดเจาะ	 และผลิต						
การขนส่งการกล่ันน�า้มนั	กจิกรรมการใช้ยานพาหนะต่างๆ	โดยเฉพาะอย่างยิง่
เรอืและเครือ่งบนิ	และกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกับเครือ่งจกัร	การลกัลอบทิง้	เป็นต้น
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 ส�าหรบักระบวนการจดัการคราบน�า้มนัรัว่ไหลทีเ่กดิขึน้ จะใช้ทุ่นน�า้มนั (Boom) จ�ากดัขอบเขตการแพร่
กระจายไม่ให้คราบน�า้มนัขยายวงกว้าง และเมือ่คราบน�า้มนัมคีวามหนาแน่นเพิม่มากขึน้แล้ว หลงัจากนัน้
จะใช้เคร่ืองเก็บน�า้มนั (Skimmer) เกบ็คราบน�า้มนั หรอืใช้วสัดดุดูซบัคราบน�า้มนัอืน่ๆ เช่น ล�าไม้ไผ่ มดั
ฟางข้าว เป็นต้น ในบางกรณจีะใช้สารเคมที�าให้น�า้มนัแตกตวัเป็นโมเลกลุเลก็ๆ (Oilspill Dispersant) หรอื
ใช้สารลดแรงตงึผวิชวีภาพ (Biosurfactant) ด้วย แต่มผีลข้างเคยีงเนือ่งจากสารเคมอีาจเป็นพษิต่อสิง่มชีีวติ
และระบบนเิวศทางทะเลได้ นอกจากน้ี ยงัต้องเร่งเข้าไปฟ้ืนฟพูืน้ท่ีปนเป้ือนเพือ่ขจดัคราบน�า้มนัออกท้ังหมด 
ซึง่ต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานและต้องมกีารท�าอย่างต่อเนือ่ง 
 ปัจจุบันเป็นเร่ืองที่น่ายินดีว่า ทีมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย                      

ผศ.ดร.สุวด ี ก้องพารากลุ ได้คดิค้นนวตักรรมวสัดดุดูซบั
น�า้มนัจากยางพาราทีส่ามารถแยกน�า้มนัออกจากน�า้และ
ใช้ซ�้าได้ครั้งแรกของโลก สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ     
จากหลายเวทีทั้งการประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติที่    
กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๗ 
และรางวลัสิง่ประดษิฐ์คดิค้นดเีด่นจากสภาวจิยัแห่งชาติ 
(วช.) ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ช่ือว่า ผลิตภัณฑ์ยางพาราโวลา 
(Paravola) ซึง่มกีารต่อยอดเชงิพาณชิย์โดยความร่วมมอื
กบั บรษิทั ไพร้ซ อนิโนเวชัน่ จ�ากดั ภายใต้การผลกัดนั

ของ ส�านักทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งได้จดสิทธิบัตรและ
ทรพัย์สนิทางปัญญาเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว
 พาราโวลา เป็นนวัตกรรมทีผ่ลติจากยางพารา มคุีณสมบัตดิดูซบัน�า้มนัได้โดยท่ีน�า้มันจะไม่ไหลออกจาก
ตวัผลติภณัฑ์ น�าไปใช้ดดูซบัสารเคมปีระเภทน�า้มนัได้ทกุชนดิ อกีทัง้สามารถแยกน�า้กบัน�า้มนัออกจากกนั
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ได้อย่างชดัเจน มคีณุสมบัติพเิศษคอื โฟมจะมนี�า้หนกัเบา ลอยตวัอยูบ่นผวิน�า้ได้ด ีดดูซบัน�า้มนัได้ทนัทโีดย
ไม่ดดูซบัน�า้เข้ามาด้วย แม้กกัเกบ็น�า้มนัไว้จนเต็มโฟมกไ็ม่จมลงใต้ผวิน�า้ สามารถใช้ซ�า้ได้มากกว่า ๑๐๐ ครัง้ 
เมือ่ใช้ร่วมกับเคร่ืองรีดน�า้มนั มอีายกุารเกบ็รกัษามากกว่า ๕ ปี และมอีายกุารใช้งานนานกว่า ๓ เดอืนนบั
จากใช้งานครัง้แรก หลงัจากใช้งานแล้วสามารถเกบ็ได้ทนัทด้ีวยการเกบ็รกัษาไว้ในถงัส�าหรบัเกบ็พาราโวลา
โดยเฉพาะ
 ส�าหรับการใช้งานเพ่ือให้เกดิประสทิธภิาพสูงสดุ ให้น�าพาราโวลามากระตุน้โดยแช่ในน�า้มนัความหนดื
ต�า่ประมาณ ๑๕ นาท ีเพือ่ให้โฟมขยายตัวเต็มที ่แล้วน�าไปรดีน�า้มนัออกให้ได้น�า้มนัอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
ของน�า้มันทีใ่ส่ลงไป เพียงเท่านีก้พ็ร้อมใช้งานได้ทนัท ีพาราโวลา ๑ ชดุจะประกอบด้วยโฟมทีม่คีวามกว้าง 
๑๑.๕ เซนตเิมตรยาว ๒๐ เซนติเมตร หนา ๑.๕ เซนติเมตร จ�านวน ๕ แผ่น บรรจใุนซองตาข่ายพอลเิมอร์
ไร้ปมเพือ่ช่วยเพ่ิมความแขง็แรงและประสทิธภิาพในการดูดซบัน�า้มนั พาราโวลาจะท�างานภายใน ๓ วนิาที
ทีส่มัผสักับน�า้มนัสังเกตได้จากสทีีเ่ปลีย่นไป พาราโวลา ๑ แผ่น ดดูซบัน�า้มนัได้ ๔ ลติร และสามารถดดูซบั
น�า้มนัได้ ๑๐ เท่าของน�า้หนกัโฟมเริม่ต้น เมือ่ยกพาราโวลาขึน้ น�า้ทีเ่กาะบรเิวณด้านนอกจะไหลออกมา
ทนัท ี หลังจากน�าไปผ่านเครือ่งรดี น�า้มนัทีอ่ยูใ่นพาราโวลาจะไหลออกมาโดยทีย่งัคงคณุสมบตัคิวามเป็น
น�า้มนัเหมอืนเดมิโดยไม่มีอะไรปนเป้ือน เพราะวสัดุอ่ืนๆ เช่น เศษผง ฝุน่ทราย จะไม่เกาะบนพืน้ผวิโฟม 
พาราโวลา ๑ ถัง สามารถดูดซับน�้ามันได้ ๒๐ ลิตรต่อการใช้งาน ๑ คร้ังหรือ มากกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร 

เมือ่ใช้งานอย่างต่อเนือ่ง
    พาราโวลา จงึนบัเป็นนวตักรรม    
สีเขียวท่ีช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
วัตถุดิบหลักของประเทศไทยอย่าง 
ยางพารา ให้โด่งดงัไกลไปทัว่โลก ซึง่
นอกจากช่วยขจัดคราบน�้ามันให้กับ

แหล่งน�า้ธรรมชาตแิละท้องทะเลแล้ว ยงัช่วยซบัน�า้ตาชาวสวนยางท่ีก�าลงัเผชิญกบัภาวะราคายางตกต�า่ ให้
มคีวามหวังเพ่ิมขึน้ว่า นักวจิยัไทยกม็ไิด้ทอดทิง้คนไทยด้วยกนั ยงัเข้ามาช่วยเพิม่มลูค่าวติถดุบิและต่อยอด
ด้วยการน�าเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆ เข้ามาพฒันาคณุภาพสนิค้า ยกระดบัมาตรฐานผลติภณัฑ์และ
การผลติให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

ที่มา: 
๑. https://www.facebook.com/ParavolaThailand/ (สืบค้นเมื่อ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
๒. http://www.eng.chula.ac.th/node/2492 (สืบค้นเมื่อ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
๓. http://www.eng.chula.ac.th/sites/default/files/chula_engineering_oil_spill_article.pdf. (สืบค้นเมื่อ ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙)
๔. http://eureka.bangkokbiznews.com/detail/634153 (สืบค้นเมื่อ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
๕. http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9590000049749&Keyword=%AB%D1%BA%B9
%E9%D3%C1%D1%B9 (สืบค้นเมื่อ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
๖. http://www.seub.or.th/index.php?%20%20option=com_content&view=article&id=465:seubnews&cat
id=5:2009-10-07-10-58-%20%2020&Itemid=14 (สืบค้นเมื่อ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
๗. http://www.mkh.in.th/index.php/2010-03-22-18-05-34/2011-08-24-04-53-01 (สืบค้นเมื่อ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
๘. http://www.md.go.th/md/index.php/component/search/?searchword=สถิติน้ำามันรั่วไหล&searchphrase=all&
Itemid=9999 (สืบค้นเมื่อ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
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TBCSD
  ร่วมกันด�ำเนินธุรกิจ

            เพื่อมุ่งมั่นสู่เส้นทำง
 กำรพัฒนำที่ยั่งยืน     

 องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน	 (TBCSD)	 ได้จัดงานสัมมนาประจ�าป	ี
๒๕๕๙	ภายใต้หวัข้อ	TBCSD	ร่วมกนัด�าเนนิธรุกจิ	เพือ่มุง่มัน่สูเ่ส้นทางการพฒันา
ท่ียั่งยืน	 เม่ือต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ 
องค์ความรู้และการด�าเนินงานของ	 TBCSD	 ที่ผ่านมาตลอดจนเป็นโอกาสอันดีที่
สมาชิก	 TBCSD	 ทั้งในอดีตและปัจจุบัน	 ตลอดจนนักธุรกิจจากบริษัทชั้นน�า															
และสื่อมวลชนได้ร่วมพบปะสังสรรค์	 แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการด�าเนินงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
และสังคมรับทราบวิสัยทัศน์ขององค์กรธุรกิจ
เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน	ในการขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจ	 สังคมและส่ิงแวดล้อมไทยให้
ยั่งยืนต่อไปในอนาคต	 โดยได้รับเกียรติ
อย่างสูงจาก	 คุณประเสริฐ	 บุญสัมพันธ์	
ประธานองค์กรธรุกจิเพือ่การพฒันาอย่าง
ยั่งยืนเป็นประธาน	 กล่าวเปิดงาน	 โดยมี					
ศ.	 ดร.	 ธนวัฒน์	 จารุพงษ์สกุล	 ประธาน
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย	 กล่าวรายงาน
ต้อนรบัสมาชกิผูม้เีกยีรตทิีร่่วมงานทกุท่าน 
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      คณุประเสรฐิ  บญุสมัพนัธ์ ประธานในงานได้
กล่าวว่าในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสูก่าร
เป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) อย่างสมบรณ์ู 
โดยประเทศไทยได้มกีารเตรยีมความพร้อมทัง้ในส่วน
ของภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน ซ่ึง
ประเทศไทยนัน้นบัได้ว่ามจีดุแข็งกว่าประเทศอืน่ๆ ใน
อาเซียน ได้แก่ มีแรงงานจ�านวนมาก, ที่ตั้งทาง
ภมูศิาสตร์ เป็นศนูย์กลาง (Hub) ของการเชือ่มต่อใน
ภมูภิาค ทัง้ East – West Corridor, North – South 
Corridor และ Southern Corridor เป็นฐานการผลติ
สนิค้าและกระจายสินค้า จากจดุแข็งดงักล่าวหากภาค
รฐัและภาคเอกชนร่วมกนัจดัท�าแผนการด�าเนนิธุรกจิ
แบบบูรณาการที่ตอบโจทย์ความต้องการร่วมกันใน
กลุ่มประเทศอาเซียน คาดว่าจะส่งผลให้ภาคเอกชน
ไทยมีโอกาสแข่งขัน และขยายธุรกิจในภูมิภาค

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (AEC) ได้อย่างเป็นรปูธรรม มัน่คงและยัง่ยนืในอนาคต 
 โดยในปีนี้องค์การสหประชาชาติจึงได้ก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาขึ้นใหม่โดยอาศัยกรอบความคิดที่
มองการพฒันาเป็นมติขิองเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อมให้มคีวามเชือ่มโยงกนั เรยีกว่า วาระการพฒันา
ทีย่ัง่ยนื หรือ (Sustainable Development Goals : SDGs) ประกอบด้วยเป้าหมาย (Goals) ๑๗ ข้อ     
ซึง่จะใช้เป็นทศิทางการพฒันาทัง้ของไทยและของโลกต่อจากนีไ้ปจวบจนปี ๒๕๗๓ ครอบคลมุระยะเวลา 
๑๕ ปี โดยมวีตัถปุระสงค์หลกัเพือ่มุง่ขจัดความยากจนในทกุมติแิละทกุรปูแบบ และเน้นการพฒันาท่ีสมดลุ
ระหว่างเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม ซึง่เป็นการพฒันาทีย่ัง่ยนืใน ๓ มติทิีเ่อือ้ต่อกนัและแบ่งแยกมไิด้ 
โดยขอยกประเดน็หน่ึงทีส่�าคัญจาก ๑๗ ข้อ น่ันคือ การด�าเนินการอย่างเร่งด่วนเพือ่ต่อสูก้บัการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมอิากาศและผลกระทบทีเ่กดิข้ึน (Climate Action) ท่ีขอยกประเดน็นีม้ากล่าวนี ้เนือ่งจากเมือ่ช่วง
ปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่ีผ่านมา ได้มกีารประชมุรัฐภาคีกรอบอนุสญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๑ (Conference of Parties : COP21) ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส            
ได้มผีูน้�ากว่า ๑๙๖ ประเทศทัว่โลก ได้กล่าวแสดงวสิยัทศัน์เก่ียวกบัแผนการด�าเนนิงานการลดการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกในประเทศ เพ่ือแสดงเจตนารมย์อนัแน่วแน่ของแต่ละประเทศ เพือ่ร่วมผลกัดนัให้การเจรจา
ข้อตกลงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศฉบับใหม่ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน      
ส�าหรบัแผนของประเทศไทยนัน้ พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา นายกรฐัมนตรไีด้กล่าวแถลงในฐานะตวัแทน
ของรฐับาลไทยต่อทีป่ระชุมฯ ว่า ประเทศไทยต้ังเป้าทีจ่ะลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ร้อยละ ๒๐ – ๒๕  
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ โดยมุ่งลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลและหันมาใช้พลังงานทดแทนที่เป็น                  
มิตรต่อสิง่แวดล้อมให้มากขึ้น ภายใต้แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พร้อมทั้งผลักดนัเรื่อง   
การลดการขนส่งทางถนนเปลีย่นเป็นการขนส่งระบบราง รวมถึงขจดัการบุกรกุป่า และจดัท�าแผนการบรหิาร
จัดการน�้าอย่างบูรณาการ โดยยึดหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางการด�าเนินงาน ซ่ึงเป็น         
หลักการส�าคัญของไทยท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับการด�าเนินการให้บรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนใน       
ปี พ.ศ. ๒๕๗๓ ของสหประชาชาติ
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 ส�าหรับการปาฐกถาพิเศษ ได้รับเกียรติจาก 
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน 
กล่าวในหัวข้อ “โอกาสและความท้าทายของ             
ผู้ประกอบการไทยในภูมิภาคประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซยีน (AEC)” ซึง่ ดร.สรุนิทร์ ได้ให้มมุมองไว้ได้
อย่างน่าสนใจว่าประเทศไทยนั้นเรียกว่าไม่เคย         
ล้าหลังประเทศใดในโลกในเรื่องของการจับกระแส
หรือแนวความคดิของประชาคมโลกด้านสิง่แวดล้อม 
มนุษย์เราเองที่จะเป็นต้นเหตุส�าคัญในการท�าลาย
โลกของเราใบนี้ เนื่องจากทุกวันนี้ทรัพยากรต่างๆ 
บนโลกนบัวนักจ็ะยิง่ลดลง และในอนาคตเชือ่มัน่ว่า

จะต้องหมดไป เพราะว่าประชากรบนโลกนบัวนักม็แีต่จะต้องการเพิม่จ�านวนขึน้ และใช้ทรัพยากรต่างๆ 
อย่างเกนิตวั ในทางกลับกนัทรพัยากรธรรมชาตต่ิางๆบนโลกนบัว่ากย็ิง่ถกูใช้ลดจ�านวนลงเรือ่ยๆ ซึง่เป็น  
สิ่งท่ีสวนทางกันอย่างมาก เพราะฉะนั้นประชาคมโลกก�าลังเป็นห่วงในเร่ืองนี้ เป ็นอย่างมาก  
โดยปี พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือ ค.ศ.1992 นางโกร ฮาร์เลม็ บรนัด์แลนด์ อดตีนายกรฐัมนตรขีองประเทศนอร์เวย์
ได้พดูถงึ Sustainable Development เป็นครัง้แรกถอืว่าเป็นจดุกระแสเริม่ต้นแนวคดิเกีย่วกบัการพัฒนา
อย่างยัง่ยนื ต่อจากน้ัน คณุอานนัท์ ปันยารชนุ ได้รบัแนวคดินีม้าและ ดร.ธรีะ พนัธมุวนชิ จงึก่อตัง้มลูนธิิ
สถาบนัสิง่แวดล้อมไทยขึน้ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ หรือ ค.ศ. 1993 เพือ่แสดงเจตนารมณ์ ถึงความตระหนกัรูด้้าน
สิง่แวดล้อมและก่อให้เกิดการด�าเนนิงานขึน้อย่างเป็นรปูธรรมในประเทศไทย
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 ส�าหรับการตัง้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (Asean Economic Community : AEC) ขึน้เพือ่ให้เกดิ
การรวมกลุม่กนัทางเศรษฐกจิเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขนัของเหล่าประเทศสมาชกิรวม ๑๐ ประเทศ 
ดังน้ัน ประเทศไทยต้องหันมามองว่าประเทศไทยมีจุดเด่นกว่าประเทศอื่นๆในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนด้านใด ซึง่ประเทศไทยมจีดุเด่นในเรือ่งของอตุสาหกรรมรถยนต์ การเกษตร การแปรรปูอาหาร 
และการท่องเท่ียว เป็นต้น แต่ท�าอย่างไรถงึจะสามารถรกัษาความเป็นผูน้�าในเรือ่งดงักล่าวไว้ได้นัน้เป็นเรือ่ง
ที่จะต้องมีการเตรียมพร้อมพัฒนา ปรับปรุงแผนการด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคตอีกประเด็นหนึ่งท่ีควรตระหนัก คือ เรื่องการประมง            
ผดิกฎหมาย (Illegal Unreported and Unregulated  Fishing: IUU) ของสหภาพยโุรป และเรือ่งการ
ค้ามนุษย์ ซ่ึงประเทศไทยควรมีการปรับปรุง และพัฒนาการประกอบธุรกิจ ด้านการประมงไทยใหม่             
โดยการตระหนักถึงความส�าคัญของทรัพยากรทางทะเลให้มากยิ่งขึ้น ควรมองให้ครบทุกด้าน ทั้งด้าน

ทรพัยากรทางทะเล การค้ามนษุย์ และการกดีกนัทางการค้า 
เป็นต้น น่ีเป็นบทเรียนท่ีไทยเราจะต้องปรบัตวัให้เข้ากับกระแส
โลกเช่นกนั 
 ต่อจากน้ัน คุณประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อ�านวยการ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)       
ได้ปาฐกถาพเิศษในหวัข้อ “ทศิทางการด�าเนนิงานในการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการเตรียมความพร้อมด้าน
กลไกตลาด เพือ่สนบัสนนุการลดก๊าซเรอืนกระจก” โดยแสดง
ตัวเลขให้เห็นว่าประเทศจีน เป็นประเทศที่มีการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกสงูทีส่ดุในโลก ถงึร้อยละ ๒๔ รองลงมาคอืประเทศ
สหรฐัอเมรกิา และสหภาพยโุรปตามล�าดบั ส่วนประเทศไทย
อยู่อันดับ ๒๓ โดยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อละ ๐.๘      
แต่สิง่ทีน่่าเป็นห่วง คอื ประเทศทีป่ล่อยก๊าซเรอืนกระจกไม่ถึง
ร้อยละ ๑ มเีกอืบถงึร้อยละ ๓๐ ทัว่โลก หลงัจากการประชมุ
รฐัภาคีกรอบอนสุญัญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลีย่นแปลง
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สภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี ๒๑ (Conference of Parties : COP21) ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส           
เป้าหมายคอื การรักษาระดับอณุหภมูเิฉลีย่โลกให้สงูขึน้ไม่เกนิ ๒ องศาเซลเซยีส แต่ปัจจบุนัความเข้มข้น
ของก๊าซเรือนกระจกในชัน้บรรยากาศ อยูท่ีป่ระมาณ 400 ppm ณ เดอืนมนีาคม ๒๕๕๙ (ทีม่า: IPCC) ซึง่
มค่ีาสงูสดุในรอบ ๕๖ ปี ต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๑ จงึท�าให้เกดิบรบิทการเปลีย่นแปลงเป็นกตกิาใหม่ของโลกใน
การลดก๊าซเรือนกระจกระยะยาว ซึง่มสีาระส�าคญั ๔ ประการดงันี ้๑. การด�าเนนิงานด้านการลดก๊าซเรอืน
กระจก (Mitigation) ๒. การปรบัตัวต่อผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และการรบัมอืกบั
ความสญูเสยีและความเสียหาย (Adaptation Loss and Damage) ๓. การสนบัสนนุเงนิทุนและเทคโนโลยี 
และการเสริมสร้างศกัยภาพ (Support Financial Technology Capacity Building) ๔. ความโปร่งใส
ของการด�าเนินงานและการทบทวนสถานการณ์และการด�าเนินงานระดับโลก (Transparency and 
Global Stocktake)
  “จากข้อมลู UNFCCC รายงานการสงัเคราะห์โดยส�านกังานเลขาธกิารอนสัุญญาฯ ว่า เป้าหมายการ
ด�าเนนิงานของประเทศในระดับมุง่มัน่ (Intended Nationally Determined Contributions : INDCs) 
ทีส่่งมา (จ�านวน ๑๘๘ รัฐภาคี) จะท�าให้ระดับการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกรายปีรวมโดยประมาณ อยูท่ี่ 55.0 
Gt Co2eq ในปีพ.ศ. ๒๕๖๘ หรอื ค.ศ. 2025 และ 56.2 Gt Co

2
eq ในปี พ.ศ.๒๕๗๓ หรอื ค.ศ. 2030     

ซึ่ง INDCs จะสามารถจ�ากัดการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิโลกได้อยู่ที่ ๒.๗ องศาเซลเซียส โดยประมาณ                 
ในปี พ.ศ.๒๖๔๓ หรือ ค.ศ. 2100 หากจะให้บรรลุเป้าหมาย ๒ องศาเซลเซียส จะต้องลดลงอีก  
8.5 Gt Co

2
eq ในปี พ.ศ.๒๕๖๘ หรอื ค.ศ. 2025 และ 14.6 Gt Co

2
eq ในปี พ.ศ.๒๕๗๓ หรอื ค.ศ. 2030 

อกีทัง้ยงัมเีงนิช่วยเหลือจากกองทนุภมูอิากาศสเีขยีว (Green Climate Fund : GCF) ซึง่จะมกีารระดมทนุ
ให้ได้ ๑ หมืน่ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หรอื ค.ศ. 2020 เพือ่มาช่วยประเทศก�าลงัพฒันา
ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวการอยู ่รอด เป็นท่ีน่ายินดีขณะนี้มีเงินถึง   
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๑.๓ หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมีการอนุมัติให้ประเทศที่มีความประสงค์ต้องการแล้วประมาณ  
๘ โครงการ เป็นเงิน ๑๐๐ กว่าล้านดอลลาร์”
 ส�าหรับปริมาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของประเทศไทย จากตวัเลข BUR 2011 พบว่าปรมิาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้สิน้ ๓๐๘.๙๓ MtCo

2
e (ไม่รวมภาค LULUCF) และ ๒๓๘.๒๐ MtCo

2
e (รวม

ภาค LULUCF) และสิง่ทีป่ระเทศไทยได้ด�าเนนิการไปแล้วนอกจากโครงการกลไกพฒันาทีส่ะอาด (Clean 
Development Mechanism: CDM) ล่าสุดมกีารตกลงกลไก Joint Crediting Mechanism (JCM) กบั
ประเทศญีปุ่น่ ในอนาคตจะเป็นตลาดทีเ่รยีกว่า ตลาดแยกย่อย (Fragmented Market) แต่ละประเทศจะ
มีตลาดคาร์บอนของตนเอง และตลาดแต่ละประเทศก็จะจับคู่กันเอง ตรงนี้เป็นกระแสของโลกที่ต้อง       
เตรียมตวั ทางด้านประเทศไทยกม็กีารท�าโครงการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยความสมคัรใจ หลายบรษิทัท่ีอยู่
ใน TBCSD เป็นตัวอย่างที่ดี มีถึง ๒๗ โครงการ จากที่ท�ามา ๓ ปี สามารถช่วยลดลงไปได้ประมาณ    
๘๐๐,๐๐๐ ตนั ด้วยความพร้อมใจของบรษัิทชัน้น�า แต่จะท�าอย่างไรจะท�าอย่างไรให้อตุสาหกรรมท่ีมอียูใ่น
กฎหมายภาคบงัคบั ซ่ึงมีต้ังแต่ ๘,๐๐๐ แห่ง อาคารควบคมุ โรงงานควบคมุทีต้่องรายงานตวัเลขการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกหันมาร่วมมือกันมากที่สุด สิ่งเหล่าน้ีน�ามาสู่แนวความคิดที่ว่าหากประเทศไทยจะมี         
Cash and Trade ดงัเช่นประเทศอืน่ๆ บ้าง เช่น อตุสาหกรรมชัน้น�าทีป่ล่อยก๊าซเรอืนกระจกสงูๆ เป็นไป
ได้ไหม ถ้าหากมเีพดานในการปล่อยแล้วกม็กีารซือ้ขายกนัเองในประเทศเพือ่เป็นการสร้างแรงจงูใจภายใน
ประเทศและเป็นการพึ่งพาตนเองด้วย สิ่งเหล่านี้อยู่ในขั้นของการทดลองซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดี    
จากทกุภาคส่วน
 ดงันัน้ ความท้าทายของประเทศไทยทีข่อฝากไว้ คอื การหันมาลดก๊าซเรอืนกระจกและสร้างรายได้ไป
พร้อมๆ กนัหรือลดก๊าซเรอืนกระจกด้วยต้นทนุต�า่ และการป้องกนัผลกระทบต่อผูม้รีายได้น้อย โดยเราจะ
น�ากระบวนการการมส่ีวนร่วมของสาธารณะ ภาคเอกชน ประชาชน (Public-Private-People Partnership 
: PPP) เพ่ือให้เกิดประโยชน์ร่วมกนัทกุฝ่าย ทีจ่ะน�าไปสูก่ารขบัเคลือ่นสูส่งัคมต�า่ภายใต้กลไกประชารฐั”
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Business role in achieving
sustainable development

Sustainable Development เรียบเรียงโดย นางสาวภิญญดา เจริญสิน

 คณะกรรมาธกิารเศรษฐกจิและสงัคมแห่งสหประชาชาตสิ�าหรบัเอเชยีและแปซฟิิก (United Nations 
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – UNESCAP) เป็นหน่วยงานระดับ
ภูมิภาคของส�านักเลขาธิการที่ดูแลภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิกของสหประชาชาติ มีหน้าท่ีส่งเสริมการพัฒนา    
ทางเศรษฐกิจและสังคมผ่านความร่วมมอืและการบรูณาการทัง้ระดบัภมูภิาคและอนภุมูภิาค ได้จดัประชมุ 
Roundtable on addressing the issue of e-waste in consumer electronics value chains 
through responsible business conduct (RBC) in South-East Asia ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙       
ที่ผ่านมา ณ องค์การสหประชาชาติ และได้เชิญองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ TBCSD      
เข้าร่วมในงาน โดย TBCSD ได้รับเกียรติอย่างสูงในการกล่าวเปิดงานประชุมในหัวข้อ “Business role 
in achieving sustainable development” ซึ่งเป็นหัวข้อที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการด�าเนินงาน
ของ TBCSD เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเข้าไปมีบทบาทในการก�าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
อันจะน�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเข้าไปมีบทบาทน�าในการป้องกันและ   
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมของประเทศ
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 ดร.ส่งเกียรติ  ทานสัมฤทธิ์ ต�าแหน่ง ที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในฐานะ                  
ผู้แทนของ TBCSD ได้กล่าวเปิดงานประชุมในหัวข้อ “Business role in achieving sustainable             
development” กล่าวว่า TBCSD ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึ่งเกิดจากการรวมตัว
ของกลุม่ธุรกิจชัน้น�าของประเทศ โดยมคีณุอานนัท์ ปันยารชนุ อดตีนายกรฐัมนตร ีเป็นประธานกติตมิศกัดิ์    
องค์กรฯ และคุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เป็นประธานองค์กรฯ มีเป้าหมายในการเสริมสร้างจิตส�านึกให้แก่
องค์กรภาคธุรกิจ ให้ด�าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริม  
การพฒันาอย่างยัง่ยนื รวมถงึแสดงบทบาทความรบัผดิชอบต่อสงัคม และปัจจบัุนมสีมาชกิเข้าร่วมจ�านวน
ทั้งสิ้น ๓๖ องค์กร ประกอบด้วยองค์กรธุรกิจชั้นน�าครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจของไทย  
 โลกในยุคปัจจุบันนี้มีวิวัฒนาการในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่างๆ ล้วนเป็นประโยชน์ และสามารถ  
ตอบโจทย์ทั้งการด�ารงชีวิต การด�าเนินธุรกิจ และขยายตัวภาคเศรษฐกิจของโลก แต่แม้ว่าจะส่งผลดี         
อย่างมหาศาลต่อสังคม และเศรษฐกิจมากเพียงใด แต่ในทางตรงกันข้ามปัญหาอิเล็กทรอนิกส์ก็ส่ง           
ผลกระทบอันร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อม และสังคมมากด้วยเช่นกัน ซึ่งทุกวันนี้ทั่วโลกต่างต้องพึ่งพาอาศัย
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ใน การใช้ชีวิต และการด�าเนินธุรกิจอย่าง    
หลีกเลี่ยงไม่ได้ และในอนาคตก็จะมีความต้องการเพิ่มทวีคูณมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ผลกระทบจากปัญหาขยะ
อเิล็กทรอนกิส์ทีม่ต่ีอส่ิงแวดล้อม และสงัคมกย็ิง่เพิม่ทวคีณูมากขึน้ตามล�าดบัเช่นกนั โดยแหล่งก�าเนดิขยะ
อเิลก็ทรอนิกส์    ในประเทศไทยเกดิจากการผลติสนิค้าภายในโรงงานอตุสาหกรรม และการใช้งานในครัว
เรือน หรือวิสาหกิจต่างๆ ซึ่งประเทศไทยมีแนวโน้มปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละ            
๑๒ ต่อปี ถือได้ว่ามีอัตราการเพิ่มขึ้นในระดับที่ค่อนข้างสูง สาเหตุหลักของการเพิ่มปริมาณขยะ
อิเล็กทรอนิกส์เกิดจากที่ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มีการปรับเปลี่ยน      
รูปแบบ อย่างต่อเนื่อง และมีอายุการใช้งานเฉลี่ยลดลงกว่าเดิม และอีกปัญหาท่ีต้องรับการแก้ไขอย่าง   
เร่งด่วนคือ ภาคเอกชนผู ้ประกอบการก�าจัดขยะและรีไซเคิลของประเทศไทยในขณะน้ีมีจ�านวน                   
ไม่เพียงพอ และไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศรวมถึงไม่ได้มาตรฐาน  
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 ดงันัน้ หน่วยงานภาครฐัซึง่มบีทบาททีส่�าคญัในการขบัเคลือ่นภาคส่วนต่างๆ ของประเทศ จงึได้มกีาร
ด�าเนนิการ (ร่าง) พระราชบญัญติัการจัดการซากผลติภณัฑ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าและอเิลกทรอนกิส์ ซึง่แนวทาง
ส�าคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ การจัดการขยะอย่างครบวงจร โดยได้น�าระบบความรับผิดชอบที่   
เพิ่มขึ้นของผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility, EPR) ท่ีหลายประเทศท่ัวโลกบังคับใช้มา    
เป็นต้นแบบ โดยในส่วนของผู้บริโภคต้องมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง    
การส่งเสริมการคัดแยกประเภทขยะชนิดต่างๆ เพื่อให้สะดวกต่อการน�าไปก�าจัดขยะ ส�าหรับโรงงาน           
รับก�าจดัขยะ และส่วนของธรุกจิผูผ้ลติ และผูน้�าเข้าผลติภณัฑ์หรอืสนิค้าอิเลก็ทรอนกิส์ต่างๆ ต้องมกีารวาง

มาตรการและกลไกรองรับระบบรบัคืนขยะอเิลก็ทรอนกิส์จากผูบ้รโิภค 
เช่น การจัดตัง้ศนูย์รับคนืสนิค้าท่ีครอบคลมุในทุกพืน้ท่ีของ

ประเทศ หรอื การปรบัราคาสนิค้าทีร่วมค่าด�าเนิน
การไปด้วยเมือ่ผูบ้รโิภคน�าซากผลติภณัฑ์มาคนื

กจ็ะได้รบัเงนิคนืบางส่วน เพือ่เป็นการสร้าง
แรงจูงใจให้แก่ผู้บริโภคในการน�าสินค้า

กลับมาคืนสู ่ระบบให ้ได ้มากท่ีสุด        
เพื่อให้ได้จ�านวนซากผลิตภัณฑ์ต่อปี  
ได้ตามเป้าหมายท่ีรัฐวางแผนไว้จะ
ช่วยให้มวีตัถดุบิป้อนเข้าสูภ่าคธรุกจิ         
ผูป้ระกอบการก�าจดัขยะและรไีซเคลิ     
อันเป็นสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชน  
เกดิความเชือ่มัน่ในการลงทนุด�าเนนิ

ธรุกจิประเภทดงักล่าวมากยิง่ขึน้ และ
อนาคตอันใกล้นี้มีความเช่ือมั่นว่ากลุ่ม

ธุรกิจผู ้ประกอบการก�าจัดขยะและ
รีไซเคิลในประเทศจะมีการขยายตัวเพิ่ม    

มากข้ึน เพื่อรองรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีต้องมี
การเพิม่จ�านวนมากขึน้อย่างแน่นอน

            ทั้งนี้ หากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถด�าเนิน
การบริหารจัดการได้ครอบคลุมตั้งแต่ต้นทางไปถึงปลายทางได้นั้นก็จะเป็นการบริหารจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์แบบบรูณาการในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดการลด
ปริมาณขยะ เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และจัดการขยะได้อย่างถูกหลักตามมาตรฐานสากล         
อันน�าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต ในส่วนของ TBCSD จะช่วยส่งเสริมและรณรงค์       
ให้กลุ่มสมาชิก สังคม และประชาชน ให้ความร่วมมือ การให้ความรู้ สร้างการตระหนัก ให้เกิดการปฏิบัติ
จนเป็นนิสัย มีการยกย่องบริษัทที่ด�าเนินการในเรื่อง E-Waste ที่เป็น Best Practice เป็นต้น TBCSD   
จะร่วมกันขับเคลื่อนให้สังคมไทยมีทิศทางการพัฒนาและการจัดการอย่างยั่งยืน
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ธนาคารโลกเสนอมาตรการใหม่
เพื่อช่วยเหลือประเทศ

ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศอย่างเร่งด่วน

Life & Health เรียบเรียงโดย นางสาวภิญญดา เจริญสิน

	 ธนาคารโลกปรับแผนปฏิบัติการโดยออกแบบมาตรการใหม่เพื่อช่วยเหลือ
ประเทศทีไ่ด้ลงนามในข้อตกลงปารสี		(Paris	Agreement)	ณ	กรงุปารสี	สาธารณรฐั
ฝรัง่เศส	ให้สามารถจัดการกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศซึง่เป็นภยัคกุคาม 
อย่างต่อเนือ่ง	โดยต้องมุง่เน้นความส�าคัญไปทีก่ารส่งเสรมิให้ประชาชนและสงัคม
สามารถรับมือกับความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นได้	 ด้วยการท�าให้เกิดระบบการเตือน										
ล่วงหน้าเพ่ือให้สามารถคุ้มครองสังคมแบบรู้เท่าทันภูมิอากาศทั้งของเมืองและ
ชายฝั่งทะเลได้

 ทีผ่่านมาโลกของเราต้องรบัมอืกับการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศก่อให้เกิดความท้าทายอย่างมากใน
การพฒันา หากปราศจากการบรหิารจัดการปัญหาสภาพอากาศอย่างเท่าทนั ในปี พ.ศ.๒๕๙๓ หรอื ค.ศ. 
2050 ซึ่งโลกต้องการอาหารส�าหรับประชากรกว่า ๙ พันล้านคน ต้องขยายที่อยู่อาศัยและการบริการ         
ขัน้พ้ืนฐานให้กับประชากร ๒ พนัล้านคน ให้สามารถเข้าถงึการบรกิารด้านสขุภาพ มพีลงังานใช้อย่างมัน่คง 
ในราคาไม่แพง และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกลงในระดับทีก่่อให้เกดิความยัง่ยนืได้ในอนาคต 
และในขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมแผนรับมือกับความถี่และความรุนแรงของภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น ทั้งเรื่อง
อทุกภัย ภยัแล้ง ความสงูขึน้ของระดับน�า้ทะเล ความมัน่คงด้านอาหาร และในอกี ๑๕ ปีข้างหน้า ประชากร
ฐานะยากคนจะเพ่ิมจ�านวนขึน้อกีประมาณ ๑๐๐ ล้านคน ในหลายประเทศจงึต้องเร่งพฒันาด้านพลงังาน



The World Bank Group
Climate Change Action Plan

Climate	Change	is	a	great	challenge	to	development

Climate	Change
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และการขนส่งทีย่ัง่ยนื เพิม่ศักยภาพของเมอืง และมากกว่า ๑๘๐ ประเทศ ได้ยืน่แผนลดการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจก  (Nationally determined contributions: NDCs) ต่อทีป่ระชมุรฐัภาคกีรอบอนสุญัญา
สหประชาชาตว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ สมยัที ่๒๑ (Conference of Parties : COP21) 
ณ กรงุปารีส สาธารณรัฐฝรัง่เศส เมือ่เดือนธนัวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ผ่านมาแล้ว และเพือ่ตอบรบัความท้าทาย
ทีเ่กดิขึน้ธนาคารโลกได้วางแผนช่วยเหลอืประเทศต่างๆ เหล่านีด้้วยการวางขัน้ตอนการด�าเนนิงานเพือ่รบัมอื
สภาพอากาศทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างเป็นรปูธรรม ในปี ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ หรอื ค.ศ. 2020 มดีงันี้



But	last	December	in
Paris	the	world

UNITED

Climate	Change	could	push	MORE	THAN	100	MILLION
addition	people	into	POVERTY by	2030

And	more	than	180	COUNTRIES
pledged	to	make	climate	change	a	PRIORITY

WITHOUT	ACTION
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ที่มา: 
๑. http://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/04/07/world-bank-group-sets-new-course-
to-help-countries-meet-urgent-climate-challenges (สืบค้นเมื่อ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

The	World	Bank	Group	is	stepping	up	to	help	
countries	meet	those	pledges	with	its
new	Climate	Change	Action	Plan

CONCRETE	WORLD	BANK	GROUP	ACTION
BY	2020

30 gigawatts of new renewable energy

Adaptive social protection for 50 million people

Quadruple funding for climate-resilient transport

Step up advocacy and work with countries and
companies to put a price on carbon pollution

Development climate-smart agriculture investment
plans for at least 40 countries

Mobilize $25 billion in private financing for
financing for clean energy

Help countries build climate change into their
policies and planning

IFC will lead on leveraging $13 billion a year in private
sector investment

Bring early warning systems for natural disasters
to 100 million people 

Integrate climate into urban planning through 
the “Global Platform for Sustainable Cities“

Boost assistance for sustainable forest and
fisheries management

policy

Co
2
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แนวคิดในการขับเคลื่อนธุรกิจและดูแลสังคม
ของบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จ�ากัด
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บทบาทของบริษัทต่อการพัฒนาสังคมและ									
สิง่แวดล้อม	 และมมุมองของผูบ้รหิารในการปรบั
แผนและกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ	 เพ่ือให้
สอดคล้องกับกระแสการด�าเนินธรุกจิอย่างยัง่ยนื
ในปัจจุบนั
 เอ.พ.ี ฮอนด้า ตระหนกัในการพฒันาการด�าเนนิธรุกจิให้มี
ความทันสมัย สอดคล้องกับปัจจัยรอบตัวนานับประการท่ี
เปลีย่นแปลงมาโดยตลอด โดยการน�าเอาปรชัญาและวสิยัทศัน์
ของฮอนด้าสากลมาเป็นพืน้ฐานและหลกัปฎบิตัแิละได้ประยกุต์
ใช้ให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถ่ินของประเทศ เพื่อท�าให้บริษัทฯ 
สามารถอยู่ร่วมกับสังคมและสร้างความเติบโตของธุรกิจได้    
อย่างยัง่ยนื โดยมเีป้าหมายขององค์กรในแผนระยะกลางที ่๑๒ 
(พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) คอื การด�าเนนิงานให้เป็นแบรนด์ทีร่กั
ทีส่ดุ เพือ่มุง่สูก่ารเป็นองค์กรแห่งความยัง่ยนื ผ่านสองเสาหลกั
คอื การด�าเนนิงานส่งมอบคณุค่าทีเ่ป็นเลศิแก่ลกูค้า และความ   

                                                  รบัผดิชอบด้านความปลอดภยัและสิง่แวดล้อม 

Vision to Action เรียบเรียงโดย บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำ กัด

ส่วนงานองค์กรความยั่งยืน
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 บรษิทัฯ ให้ความส�าคญักบัเรือ่งของคณุภาพ มาเป็นอนัดบัแรก เริม่จากการการคดิค้นและผลติสนิค้า   
ที่หลากหลายรุ่น เพื่อตอบสนองต่อกลุ่มความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ครอบคลุมทุกกลุ่ม บริษัทฯ ได้มี             
การพัฒนาระบบการดูแลและให้บริการหลังการขายเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว    
และมีประสิทธิภาพหลังการส่งมอบผลิตภัณฑ์ การจัดฝึกอบรมพนักงานให้บริการและการพัฒนาการให้
บริการ และการส�ารวจความคิดเห็นเพื่อยกระดับคุณภาพของการบริการของผู้จ�าหน่ายท่ัวประเทศ            
รวมถงึการปฎบิตัติามกฎหมายทัง้ระดบัประเทศและสากลอย่างเคร่งครดั 
 บริษัทฯ ยังได้ปรับตัวให้ธุรกิจมีความยืดหยุ่น ไม่พึ่งพารายได้หลักจากทางเดียว โดยการสร้างธุรกิจ        
ทีเ่ก่ียวเน่ืองเช่น ธรุกิจอะไหล่  ให้มคีวามเข้มแขง็เพ่ือเพิม่มูลค่าขององค์กรให้มคีวามมัน่คง และสามารถ
สร้างผลก�าไรอย่างยั่งยืนได้ในระยะยาว และที่ส�าคัญคือการด�าเนินนโยบายในด้านของสิ่งแวดล้อม           
ความปลอดภยัและสงัคม 

ระบบ	มาตรการ	วิธกีาร	และนวตักรรมใหม่ในการควบคมุกระบวนการผลติ	เพือ่ลด
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม	และเป้าหมายการพฒันาในอนาคต
 ฮอนด้าได้ให้ความส�าคญักบัพนัธกจิสิง่แวดล้อม ควบคูไ่ปกบัการพฒันาธุรกจิ โดยการให้ความส�าคญั
ต้ังแต่ต้นน�า้จนถงึปลายน�า้ หรอืตัง้แต่ไลน์ผลติไปจนถงึการส่งมอบสนิค้าทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมให้กบัลกูค้า 
ในฐานะบริษัทผู้จัดจ�าหน่ายโดยการร่วมกับ บริษัทฮอนด้า อาร์ แอนด์ ดี เซาท์อีสต์เอเชีย จ�ากัด                                     
(Honda R&D Southeast Asia Co.,Ltd)  ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยและพัฒนาและ บริษัท ไทยฮอนด้า                 
แมนแูฟคเจอริง่ จ�ากัด (Thai Honda Manufacturing Co.,Ltd) ซึง่เป็นบรษิทัผู้ผลติได้วจิยั ค้นคว้า ทดลอง 
และริเริ่มน�าเอา Smart Technology รวมไปถึงการใช้หัวฉีดแบบ PGM-FI (Programmed Fuel                
Injection) ซึ่งเป็นนวัตกรรมหัวฉีดที่ใช้พลังงานน้อย และมีค่าไอเสียต�่า มาใช้ในรถจักรยานยนต์                  
โดยเอ.พี.ฮอนด้าถอืเป็นบรษิทัแรกในทวปีเอเชียทีน่�าเอานวัตกรรมหวัฉดีนีม้าใช้ 
 ฮอนด้าได้ตระหนักถงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการปล่อยไอเสยีของรถจกัรยานยนต์ และมคีวามตืน่ตวั  
ที่จะเตรียมความพร้อมให้รถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกคันผ่านเกณฑ์ค่ามาตรฐานค่าไอเสียระดับใหม่ๆ          
ล่วงหน้าอยูเ่สมอ โดยทีผ่่านมา ฮอนด้าได้ทยอยยกเลกิการผลติรถจักรยานยนต์ ๒ จงัหวะ และประกาศเป็น
นโนบายรถ ๔ จงัหวะแทน เพือ่ให้สอดรบักบัการบงัคบัใช้ค่ามาตรฐานไอเสยีระดบั ๓ จากทางภาครฐั หรอื 
การทยอยตดิตัง้ระบบหัวฉดี และเป็นนโยบายติดต้ังระบบหวัฉดีในรถจกัรยานยนต์ฮอนด้าทุกคนั เพือ่รองรบั
ค่ามาตรฐานไอเสียระดบั ๕ เป็นต้น 
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 ปัจจบุนั รถจกัรยานยนต์ฮอนด้าทกุ
คันได้ผ่านเกณฑ์ค่ามาตรฐานไอเสีย
ระดบั ๖ แต่ฮอนด้าเองกย็งัคงพฒันา
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่องควบคู่กับการประหยัด
น�้ามันเช่นรุ่น Wave110i ที่มีอัตรา
ประหยัดน�้ามันสูงถึง 64.4 Km/L 
ทดสอบตาม Mode ECE R40 ทีเ่ป็น
มาตรฐานการทดสอบของ สมอ. 
(ส�านกัมาตรฐานอตุสาหกรรม ภายใต้
กระทรวงอุตสาหกรรม) โดยวิศวกร
ฮอนด้า ซ่ึงล่าสุด Wave110i ได้มกีาร
พัฒนาเครือ่งยนต์ระบบหวัฉีดใหม่เป็น
ระดับ ๕ นอกจากนี้ ฮอนด้ายังได้
พัฒนาเทคโนโลยี Idling Stop และ
เครือ่งยนต์ eSP ซ่ึงช่วยลดมลพษิและ
ประหยัดพลังงานให้กับรถตระกูล
เอ.ท.ี 
 ในอกีด้านหนึง่ของห่วงโซ่อปุทาน
ที่มีความส�าคัญ บริษัทฯ ได้ร่วมกับ
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
สนบัสนนุนโยบายด้านสิง่แวดล้อมใน
การผลักดันกิจกรรมการก�าจัดของ
เสียในร้านผู้จ�าหน่ายให้เหลือน้อย
ทีส่ดุ ผ่านโครงการ Green Dealer 
และกิจกรรมการขนส่งที่มาสร้าง
มลภาวะต่อสิง่แวดล้อมผ่านโครงการ 
Green Delivery โดยจนถงึปัจจุบนั 
มีร้านผู้จ�าหน่ายที่ได้รับการรับรองจากกรมควบคุมมลพิษ ให้เป็น Green Dealer เป็นจ�านวนกว่า           
๑,๐๐๐ แห่ง หรอืคดิเป็นร้อยละ ๘๐ ของร้านดีลเลอร์ทัง้หมดและสามารถเปลีย่นการใช้พลงังานในรถขนส่ง
รถจกัรยานยนต์จากน�า้มนัดีเซล ให้เป็นก๊าซ NGV จ�านวนทัง้สิน้ ๑๒๐ คนั จากทัง้หมด ๒๕๐ คนั และจะ
ทยอยเปล่ียนให้มจี�านวนมากขึน้ในอนาคต 
 ในส่วนของการจดัการในบรษัิทฯ เอง ได้ก�าหนดให้รถยนต์ทกุคนัของ  บรษิทัฯ เตมิน�า้มนัแก๊สโซฮอล์ 
E20 เพื่อลดการใช้พลังงานน�้ามันและลดการสร้างมลพิษแก่สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนหลอดไฟเป็นแบบ
ประหยดัพลังงาน การเลอืกใช้เครือ่งปรบัอากาศ การเลอืกใช้อปุกรณ์ส�านกังาน  ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม 
เช่น น�า้ยาซักล้าง หมกึพมิพ์ การเพิม่พืน้ที ่สเีขยีว รวมไปถงึการปฎบิตัติามกฎหมายในเรือ่งการบ�าบดัน�า้
ทิง้ ของบริษทัฯ ก่อนปล่อยออกสูภ่ายนอก เป็นต้น และบรษิทัยงัได้น�าข้อปฎบิตัขิองมาตรฐาน ISO 14001   
มาใช้ครบทกุประเดน็ ในปี พ.ศ.๒๕๕๗ ทีผ่่านมา ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อทัง้ด้านเศรษฐกจิ สิง่แวดล้อมและ
สงัคมไปพร้อมกนั  
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รางวัลทีไ่ด้รบัและสร้างความ
ภูมิ ใจให ้กับบริษัท	 เอ.พี.	
ฮอนด้า	จ�ากดั
     จากการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ของสังคมและการด�าเนินงานที่มี    
ธรรมาภิบาลขององค์กร ท�าให้ปีท่ี
ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัลอันทรง
เกยีรตแิละน่าภาคภูมใิจถึง ๓ รางวลั          
คือ รางวัลองค์กรโปร ่งใส จาก       
คณะกรรมการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) 
ราง วัล  As i a  Respons ib le                 
Entrepreneurship Award หรือ

รางวัลความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นในระดับเอเชีย ในปี ๒๕๕๗ 
และ ๒๕๕๘ ต่อเนื่องกันสองปีซ้อนจากโครงการเมืองไทยปลอดภัย
และโครงการบริจาคโลหิตท่ัวไทย และรางวัลรายงานความยั่งยืน     
ดีเด่น ปีพ.ศ.๒๕๕๗ จากสมาคมจดทะเบียนไทย ส�านักงาน           
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลกัทรพัย์

แนวคิดการด�าเนินธุรกิจเพ่ือขับเคล่ือนสังคมไปสู่				
Low	Carbon	and	Green	Society	อนัเป็นเป้าหมาย
หลกัขององค์กรธรุกิจเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื
    จากความเชื่อที่ว่าสิ่งแวดล้อมเป็นสมบัติของทุกคนที่จะต้องช่วย
กันรักษาและส่งมอบให้กับคนรุ่นต่อๆไป เอ.พี. ฮอนด้า ให้ความ

ส�าคญัต่อเรือ่งสิง่แวดล้อมเป็นส�าคัญ ภายใต้การด�าเนนิงานตามมาตรฐานระบบการจดัการด้านสิง่แวดล้อม  
ISO 14001 มาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา ๑๔ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ จนถึงปัจจุบัน จึงท�าให้บริษัทฯ 
มั่นใจว่าการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซ่ึงความเชื่อดังกล่าวเป็น           
สิ่งที่ท้าทายในสภาวะการณ์ปัจจุบันที่สิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงท่ีรุนแรงอันเป็นที่มาของปัญหา         
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) โดยมีสาเหตุส�าคัญมาจากการปลดปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกในปริมาณมากจากองค์กรและหน่วยผลิตต่างๆ ทั่วโลก 
 บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า  เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการลดผลกระทบจากก๊าซเรือนกระจก โดยความมุ่งมั่นนี้
ได้ถูกก�าหนดออกมาเป็นรูปธรรม ผ่านนโยบายสิ่งแวดล้อมของ เอ.พี. ฮอนด้า เพื่อให้ผู้เก่ียวข้องใน         
ทุกๆ ระดับได้มีแนวทางปฏิบัติร่วมกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยเริ่มจากการลดปริมาณ             
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรอื  Co

2
 จากระบวนการท�างานต่างๆ ของพนกังาน เช่น การเลอืกใช้ผลติภณัฑ์

ทีเ่ป็นผลติภณัฑ์ท่ีเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม หรือ Green Product การใช้เช้ือเพลงิท่ีมค่ีาคาร์บอนไดออกไซด์
ต�่า ฯลฯ และกระจายความร่วมมือนี้ไปยังคู่ค้า ให้มีแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน อาทิ การเลือกใช้วัสดุที่
เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม  การปรบัปรงุกระบวนการท�างานเพือ่ลดปรมิาณขยะทีเ่กิดข้ึน ซึง่ถือเป็นการสร้าง
เครือข่ายการดูแลสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นในอีกทางหนึ่งด้วย    
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Member Activities เรียบเรียงโดย นางสาวภิญญดา เจริญสิน และนางสาววรัญชนา ไทยรัตน์

 ส�านกัเลขานกุารองค์กรธรุกิจเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื 
(TBCSD) ได้น�าคณะเดนิทางประกอบด้วยสมาชกิ TBCSD 
จ�านวน ๕ องค์กร ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด 
(มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย บรษิทั ผลติ
ไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จ�ากดั (มหาชน) บรษิทั วนีไิทย จ�ากดั 
(มหาชน) และสถาบนัสิง่แวดล้อมไทย เข้าร่วมในกจิกรรม 
TBCSD Trip ครั้ งที่  ๑/๒๕๕๙ ในระหว ่างวันที่                     
๓๐ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ณ จังหวัด
ปราจีนบุรี และจังหวัดชลบุรี เพื่อศึกษาดูงานของ      
องค์กรสมาชิก TBCSD เกี่ยวกับกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้บ้านคุณกิตติ 

ด�าเนินชาญวนิชย์ ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด 
(มหาชน) และศึกษาดูงานเกี่ ยวกับระบบท ่อส ่ง                    
ก๊าซธรรมชาติ ของศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี บริษัท ปตท. 
จ�ากัด (มหาชน) ตลอดจนร่วมท�ากิจกรรมอนุรักษ์
ธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสอันดีที่องค์กรสมาชิก
ได้พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันท�าให้มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น 

      คณะสมาชิก TBCSD ได้เดินทางมาถึง สวนอุตสาหกรรม 304 อนิดสัเตรียล ปาร์ค จงัหวัดปราจีนบุรี 
เพื่อเยี่ยมชมโรงงานผลิตเยื่อและกระดาษของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน) ที่มีการพัฒนา
อุตสาหกรรมกระดาษยุคใหม่อยู่บนแนวคิด “กระดาษจากคันนา” พัฒนาการเกษตรของไทย อันเป็น
รากฐานหลักของประเทศ ด้วยการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ไม้ จนได้ “ต้นกระดาษ” ที่เกษตรกรใช้เวลาปลูก
เพียง ๓ ปี ก็สามารถน�ามาเป็นวตัถดุบิทีย่ัง่ยนื โดยอาศยัความได้เปรยีบของประเทศทัง้ในด้านภมูปิระเทศ 
ภูมิอากาศความสามารถและความช�านาญด้านการเกษตรของคนไทย ดั๊บเบิ้ล เอ จึงเป็นกระดาษจากไม้
ปลูกของเกษตรกรไทยไม่ใช้ไม้จากป่าธรรมชาติ และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นกระดาษบนคันนาที่ว่าง
เปล่าควบคู่กับพืชเศรษฐกิจหลักอื่นๆ ท�าให้พื้นที่ว่างที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์กลายเป็นพื้นที่สีเขียวมีส่วนช่วย
ลดโลกร้อน และยังสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกร ลดปัญหาสังคมในชุมชนอีกด้วย    
 ดั๊บเบิ้ล เอ มีปรัชญาที่ว่า “ท�าของเสีย ไม่ให้เสียของ” โดยการน�าเศษไม้-เปลือกไม้-น�้ามันยางไม้         
ซึง่เป็นของเหลอืจากกระบวนการผลติเยื่อและกระดาษ มาท�าให้เกดิประโยชน์แทนทีจ่ะปล่อยทิง้ให้ไรค่้า 
คอืน�าไปเป็นเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้าหรือทีเ่รยีกว่าเป็นพลงังานไฟฟ้าจากชวีมวลแทนการใช้น�า้มนัหรอื
เชื้อเพลิงฟอสซิล เพื่อใช้ภายในกลุ่มโรงงานและเหลือจ�าหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
นอกจากนี้ ในด้านทรัพยากรน�้า มีการสร้างอ่างเก็บน�้า ขนาดความจุ ๓๖ ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อรองรับ

กิจกรรม TBCSD Trip 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
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น�้าหลากน�้าฝนเก็บไว้ใช้ในโรงงาน โดยไม่รบกวน
แหล่งน�้าของชุมชน รวมท้ังมีอ่างเก็บน�้าท่ีผ่านการ
บ�าบัดแล้วพื้นที่ ๙๐๐ ไร่ เพื่อน�าน�้ากลับมาใช้
หมนุเวยีนภายในโรงงาน น�าไปรดแปลงไม้ของบรษิทั 
และใช้ในพ้ืนที่สีเขียว โดยไม่ทิ้งลงสู ่แหล่งน�้า
สาธารณะแต่อย ่างใด และยังมีกระบวนการ             
“น�าสารเคมกีลบัมาใช้ใหม่” ท�าให้ลดการใช้สารเคมี
ใหม่และลดภาระการก�าจัดของเสีย การเยี่ยมชม     
โรงงานดั๊บเบิ้ล เอ ในครั้งนี้ท�าให้เข้าใจถึงแนวทาง
การพัฒนากระดาษของด๊ับเบ้ิล เอ ท่ีมีเอกลักษณ์    
ที่แตกต่าง ทั้งการใช้พื้นที่ว่างทางการเกษตรให้เป็น
พื้นที่ที่ สร ้ างมูลค ่า เพิ่มให ้กับเกษตรกรและ                  
สิ่งแวดล้อม การรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและ
การจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ต่อจากนั้นคณะได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้บ้าน
คุณกิตติ ด�าเนินชาญวนิชย์ มรดกแห่งการเรียนรู้       
สู่ความส�าเร็จระดับโลก ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรม 
304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา      
ภายในศูนย์ฯ มีจัดแสดงแบ่งเป็นส่วนต่างๆ เพื่อ
ถ ่ายทอดเรื่องราว เเนวทางการด�าเนินชีวิต              
และปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจของคุณกิตติ  
ด�าเนินชาญวนิชย์ ประธานผู ้ก ่อตั้งดั๊บเบ้ิล เอ         
จากลกูเกษตรกรทีย่ากจน จนประสบความส�าเรจ็ใน
เวทีโลก ท�าให้ได้เรียนรู้ตั้งแต่วิถีชีวิตของคนไทยใน
สมยัก่อน รวมทัง้เเง่คดิ ปรัชญา  คตสิอนใจ สามารถ
น�ามาปรับใช้เป็นหลักในการด�าเนินชีวิต และหลัก
การท�างานที่ถ่ายทอดมาจากประสบการณ์ชีวิตของ
คุณกิตติฯ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและแรงผลักดันให้
กับคนรุ่นหลังในการด�าเนินชีวิตต่อไป ซ่ึงคุณกิตติฯ 

ได้ยึดหลัก ๕ ธง เป็นหลักส�าคัญของชีวิตดังนี้                        
 ๑) ธงต่อครอบครัวและการเลือกคู่ครอง ได้แก่ กตัญญูบุพการี/ขยันหมั่นเพียร/มีวินัย/อยู่ในศีลธรรม
และจริยธรรม
 ๒) ธงสี่ไม่ ได้แก่ ไม่เล่นการพนัน/ไม่ดื่มเหล้า/ไม่สูบบุหรี่ และไม่เที่ยวกลางคืน
 ๓) ธง “ชวิีตคอืงาน” ได้แก่ ไม่ปล่อยเวลาให้สญูเปล่า/แสวงหาโอกาสอยูเ่สมอ/คดิจะท�าอะไรต้องท�าให้
ดีที่สุด และไม่เอาเปรียบผู้อื่น
 ๔) ธงแห่งมนุสสธรรม ได้แก่ เลือกคบคนดี/ไม่สร้างศัตรู/ไม่ทรยศใคร และไม่ลืมบุญคุณคน
 ๕) ธงห้าใจ ได้แก่ สนใจ/ตั้งใจ/วิจัยจนเข้าใจ/มั่นใจ และตัดสินใจ
 และผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอเข้าชมศูนย์เรียนรู้ฯได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์       
www.doubleapaper.com/bankhunkitti
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     หลังจากนั้น ได้พาสมาชิกศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติ
การชลบุรีของสายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริษัท 
ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งด�าเนินธุรกิจให้บริการขนส่ง    
ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งก๊าซฯให้กับกลุ่มลูกค้าโรงไฟฟ้า
กลุ ่มลูกค้าอุตสาหกรรมและกลุ่มลูกค้าก๊าซธรรมชาติ
ส�าหรับยานยนต์ (NGV)
    ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี เป็นศูนย์กลางการควบคุมการ
ขนส่งก๊าซธรรมชาติผ่านระบบท่อส่งก๊าซของไทย ก่อตั้ง
ขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๒๔ โดยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
(ปตท.) ในขณะนั้น โดยมีภารกิจจัดส่งก๊าซธรรมชาติจาก
แหล่งก๊าซเอราวัณไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกงและโรงไฟฟ้า
พระนครใต้ผ่านท่อส่งก๊าซธรรมชาตจิวบจนปัจจบัุนระบบ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติได้ขยายโครงข่ายทั้งบนบกและ          
ในทะเล เพื่อให้สามารถรองรับการใช้ก๊าซธรรมชาติท้ัง     
ในภาคการผลิตกระแสไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม และภาค
ขนส่ง เชื่อมโยงเป็นโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ          
ขนาดใหญ่รวมความยาวในปัจจุบันทั้งสิ้น ๓,๙๙๖ 
กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่   ๓๐ จังหวัด ๔๐๑ ต�าบล     
ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรีแห่งนี้ จึงเปรียบเสมือนหัวใจหลักที่
ควบคุมเส้นเลือดใหญ่ทางพลังงานของประเทศ ท�าหน้าที่
หล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถด�าเนิน
ต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงัก
    นอกจากนี้ ภายในศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี ยังเป็นที่ตั้ง
ของ “ศูนย์การเรียนรู้ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ” (PTT 
Natural Gas Pipeline Knowledge Hall) ศนูย์การเรยีนรู้
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติแห่งแรกและแห่งเดียวของ
ประเทศไทย ที่รวบรวมและจัดแสดงองค์ความรู้ระบบ     
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ตั้งแต่ยุคบุกเบิกมาจนถึงปัจจุบัน     
โดยมวีตัถุประสงค์ส�าคญัเพือ่รวบรวมองค์ความรูก้ารขนส่ง
ก๊าซธรรมชาติทางท่อของ ปตท. ที่สั่งสมมากว่า ๓๔ ปี    
เผยแพร่แก่ผู ้เข้าชม ทั้งจากหน่วยงานภายใน ปตท.    
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชนท่ัวไป ตลอดจน
ชมุชนตามแนวท่อส่งก๊าซฯ ให้ได้เรยีนรู ้เข้าใจ และเช่ือม่ัน
ในการด�าเนินงานของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ปตท. 
ตามภารกิจส�าคัญคือ การขนส่งก๊าซอย่างมีประสิทธิภาพ 
ปลอดภัยสูงสุด และให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
 ภายในศูนย ์การเรียนรู ้  จัดแสดงเรื่องราว       
ความเป็นมาและพัฒนาการของการขนส่งก๊าซธรรมชาติ

ทางท่อของประเทศไทย การด�าเนินงานและมาตรการด้านความปลอดภัยของระบบท่อส่งก๊าซฯ ตั้งแต่
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กระบวนการวางท่อ การรับ-ส่ง การควบคุมปริมาณ       
และคุณภาพก๊าซฯ และการบ�ารุงรักษาท่อส่งก๊าซฯ          
ตามมาตรฐานสากล รวมท้ังการดูแลชุมชนตลอดแนวท่อ
ส่งก๊าซฯ ของ ปตท. โดยน�าเสนอผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ      
ทั้งอุปกรณ์จริง สื่อเสมือนจริง และ Interactive Game   
ที่จะช ่วยให้ผู ้ เข ้าชมได ้เรียนรู ้ โลกของท่อส ่งก ๊าซฯ              
อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน

 นอกเหนือจากองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยทีีท่นัสมยัตามมาตรฐานสากลแล้ว สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ปตท. ยงัตระหนกัถงึการดูแลชมุชนสงัคมและสิง่แวดล้อม อาท ิ มาตรการด้านความปลอดภยัและป้องกนั         
ผลกระทบจากการด�าเนนิงาน ตลอดจนโครงการพฒันาชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื 
 ดังเช่น “โครงการพลังธรรมชาติ พลังงานสะอาดเพื่อชุมชน”ซึ่งริเริ่มเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๗ ด้วยแนวคิด
หลักในการน�าองค์ความรู้และเทคนิคทางวิศวกรรมระบบท่อส่งก๊าซฯ มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาน�้าให้
กับชุมชนที่มีข้อจ�ากัดสภาพพื้นที่ตั้งอยู่สูงกว่าแหล่งน�้า ไม่สามารถน�าน�้ามาใช้อุปโภคบริโภคในชุมชนได้ 
โดยพัฒนาระบบส่งน�้าที่อาศัยพลังงานธรรมชาติ ที่เรียกว่า “เครื่องตะบันน�้า” หรือ “ไฮดรอลิคแรมปั๊ม” 
(Hydraulic Ram Pump) อาศัยพลังงานน�้าที่มีอยู่ตามธรรมชาติส่งน�้าจากพื้นที่ต�่าไปยังพื้นที่สูงให้ชุมชน
ได้ใช้ประโยชน์โดยมีโครงการน�าร่องอยู ่ที่ชุมชนบ้านขนุนคลี่ และชุมชนบ้านภูเตย อ.ทองผาภูมิ 
จ.กาญจนบุรีปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาและขยายผลโครงการฯ ไปประยุกต์ใช้ในชุมชนอื่นๆ ต่อไป
 สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ปตท. เป็นตัวอย่างขององค์กรที่ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของ
สงัคม โดยมุง่มัน่ด�าเนินธุรกจิเพือ่รกัษาความมัน่คงทางพลงังานของประเทศ ให้บรกิารขนส่งก๊าซธรรมชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องปลอดภัยสูงสุดควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

 วันต่อมาคณะได้เข้าเยี่ยมชมหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จังหวัดชลบุรี สักการะ    
พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และท�า
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ ปลูกปะการัง ที่อ่าวม้าน�้า ปลูกป่าชายเลน (ต้นโกงกาง) รวมทั้งฟังบรรยาย   
จากวิทยากร เกี่ยวกับประโยชน์ และลักษณะของระบบนิเวศป่าชายเลน เพื่อก่อให้เกิดความรู้ รวมทั้ง
จิตส�านึกในการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลน และระบบนิเวศทางทะเลสืบไป
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Eco-Labeling เรียบเรียงโดย นางสาววิศรา หุ่นธานี

    ธรรมชาตขิองสนิค้ามวีงจรชีวิต (Product Life 
Cycle) ของเทคโนโลยี รวมถึงสินค้าท่ีมีความเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อมก็เช่นเดียวดัน ดังนั้นการให้ความ
หมาย การอธิบาย หรือแม้กระท่ังการให้การรับรอง

สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจึงต้องมีการพัฒนารูป
แบบการรับรองให้ก้าวตามทันด้วย

    สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นหน่วยงานอิสระที่ด�าเนิน
งานด้านสิง่แวดล้อมรวมถงึการให้บรกิารค�านวณการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก โดยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับทุนสนับสนุนจาก
องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) เพือ่ด�าเนนิ

โครงการจัดท�าเกณฑ์การขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน (ประเภทพิจารณา
กระบวนการผลิต) มีองค์กรเอกชนเข้าร่วมโครงการน�าร่องจนกระทั่งส�าเร็จในครั้งนั้น ๑๐ บริษัท และมี
บริษทัสนใจน�าผลิตภณัฑ์ทีม่กีารร่วมลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเน่ือง โดยหลัง
จากนั้น สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้พัฒนาเกณฑ์การขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนเพิ่มเติมเพื่อตอบสนอง
กับความต้องการของบริษัทผู้ผลิตที่ต้องการมีส่วนร่วมกับการข้ึนทะเบียนดังกล่าว และเกณฑ์การข้ึน
ทะเบียนที่พัฒนาใหม่นี้ยังช่วยสนับสนุนให้ผู้ผลิตด�าเนินการลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในส่วนอื่นๆ ด้วย ได้แก่
 ๑. ฉลากลดคาร์บอน (ประเภทพิจารณาวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์) ซึ่งพิจารณาการลดหรือหลีก
เลีย่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละช่วงของวัฏจกัรชีวติของผลติภณัฑ์ ได้แก่ การได้มาซึง่วตัถดุบิ การ
ผลิต การขนส่งกระจายสินค้า การใช้งาน และการท�าลายซาก 
 ๒. ฉลากลดคาร์บอน (ประเภทผู้รับจ้างผลิตสินค้า) ซึ่งมอบให้กับองค์กรผู้รับจ้างผลิตสินค้าที่มีการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในระดบัต�า่กว่าสนิค้าในประเภทเดยีวกนั โดยผูร้บัจ้างผลติสามารถใช้เครือ่งหมาย
ฉลากลดคาร์บอน ติดบนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยสายการผลิตเดียวกันนี้ กับทุกๆ ตราสินค้า

ฉลากสิง่แวดล้อม 
กับการพัฒนา
ที่ไม่หยุดนิ่งของสินค้า
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 ถือได้ว่า การพฒันาเกณฑ์การขึน้ทะเบยีนนีส่้งเสรมิให้มจี�านวนสนิค้าทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมในท้อง
ตลาดมากขึน้ เพิม่โอกาสให้ผูบ้รโิภคได้เลอืกซือ้สนิค้าหรอืบรกิารมส่ีวนร่วมในการลดปัญหาภาวะโลกร้อน
ผ่านกลไกทางการตลาดด้วย ปัจจุบนัมผีลติภณัฑ์ทีไ่ด้รับการรบัรองจากสถาบนัสิง่แวดล้อมไทย แล้วทัง้สิน้                         
๒๐๓ ผลิตภัณฑ์ จาก ๔๗ บริษัท (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙)

 แต่ผลกระทบสิง่แวดล้อมจากการผลติและเลอืกใช้สนิค้าและบรกิาร
นั้น ไม่ได้มีแค่เฉพาะในเรื่องสภาวะโลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจกเท่านั้น 
ยังมีผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ อีกด้วย สหภาพยุโรปจึงได้ริเริ่มให้มี
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมมากข้ึน เห็นได้จากการ
ประกาศนโยบาย Single Market for Green Products ของสหภาพ
ยุโรปเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ ก�าหนดโดยมีจุดมุ่งหมายให้ผลิตภัณฑ์
ที่จะเข้าวางขายในยุโรปต้องรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ท้ังหมด 
๑๔ ผลกระทบ สหภาพยุโรปได้จัดท�า Product Environmental       
Footprint Category Rules (PEFCR) ซึ่งประกอบด้วยคู่มือ Product 

Environmental Footprint (PEF) และ Product Category Rule (PCR) เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๖ 
เพื่อเป็นแนวทางในการเก็บข้อมูลให้ได้มาตรฐาน โปร่งใส น่าเช่ือถือ โดยด�าเนินโครงการน�าร่องกับ          
กลุ่มอุตสาหกรรมแล้วเสร็จ 17 ผลิตภัณฑ์ และด�าเนินโครงการน�าร่องกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร           
เมื่อ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสร็จสิ้นไปแล้ว 
 หน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย คือ ส�านักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)   
ได้จัดท�าโครงการด้าน Environmental Footprint และรเิริม่โครงการน�าร่องเมือ่วนัที ่๑ สงิหาคม ๒๕๕๗ 
เพื่อท�าการศึกษาคู่ขนานเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหา และอุปสรรค หากต้องมีการด�าเนินงาน
นี้ในประเทศไทย โดยมีบริษัทชั้นน�าเข้าร่วมโครงการ ๓ แห่งด้วยกัน มีผลิตภัณฑ์และบริการที่เข้าร่วม                   
คือ  ผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป เครื่องสุขภัณฑ์ และบริการร้านค้าที่ผู้ซื้อเลือกหยิบของเอง ทั้งนี้นักวิจัยได้ร่วม
ศึกษาข้อมูลการผลิตและการให้บริการขององค์กร ประเมินเป็นรอยเท้าสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Footprint) ซึ่งโครงการน�าร่องนี้ช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดท�า Environmental Footprint 
ของประเทศไทย ผลกระทบด้านเศรษฐกจิและสิง่แวดล้อมของสนิค้าจากการประกาศใช้มาตรการ Single 
Market for Green Product ของสหภาพยโุรปให้กบัผูเ้กีย่วข้องทัง้นกัวชิาการ หน่วยงานภาครฐั ผูม้ส่ีวน
ได้ส่วนเสยี รวมถงึภาคอตุสาหกรรม ซ่ึงจ�าเป็นต้องเข้าใจกระบวนการและปัญหาหากในอนาคตประเทศไทย
จ�าเป็นต้องขับเคลื่อนนโยบายร่วมกันต่อไป
 การด�าเนนิงานโครงการน�าร่องน้ีท�าให้เหน็ช่องว่าง (Gap) หรอืโครงสร้างพืน้ฐานท่ียงัขาด ถือเป็นโอกาส
ในการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า น�้า                  
การขนส่ง เป็นต้น ที่จ�าเป็นน�าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อได้ นอกจากนี้ยังท�าให้เกิดการขับเคลื่อนความร่วม
มือไปสู่หน่วยงานอื่นๆ เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการต่างประเทศที่
ต้องไปเจรจาการค้า รวมทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งขณะนี้ส�านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ก�าลังท�าการศึกษาเรื่องมาตรการทางเศรษฐศาสตร์    
ท่ีเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ซึ่งเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการท�างานร่วมกัน             
เชิงนโยบายในอนาคต
 แต่อย่างไรก็ตาม การประเมิน PEF ยังไม่ได้เป็นมาตรฐานระดับนานาชาติ ปัจจุบันเป้าหมายหลักจึง
อยูท่ีใ่ห้องค์ความรู้น้ีเป็นวทิยาศาสตร์ทีใ่ช้ในการตกลงและต่อรองด้านมาตรฐานสากล หรอืการเจรจา FTA                       
ทั้ง Thai-EU และ EU-ASEAN โดยกลไกการเก็บข้อมูลต้องมีความโปร่งใสเพื่อป้องกันการโดนกล่าวหา 
สิ่งส�าคัญคือต้องให้ผู้ประกอบการไทยสามารถใช้ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์เหล่านี้เพื่อรับรองตนเองได้ด้วย



 องค์กรธุรกจิเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื 
(TBCSD) ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
(TEI) ได้จัดงานเสวนา เรื่อง  “ความท้าทาย
การด�าเนินงานการลดก๊าซเรือนกระจก...
ตามนโยบายภาครฐั” เมือ่วนัที ่๒๘ เมษายน 
๒๕๕๙ ณ ห้องแคนนา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้องค์กรภาคธุรกิจต่างๆ ของประเทศได้   
เกิดความตืน่ตวัในการเตรียมความพร้อมของ
การด� า เนินธุ ร กิจควบคู ่ ไป กับการลด             
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกตามนโยบายของ

ภาครัฐ นับได้ว่าเป็นแรงขับเคลื่อนส�าคัญที่จะส่งผลให้ประเทศไทยบรรลผุลตามเป้าหมายทีก่�าหนด
ไว้ และได้รับเกียรติอย่างสูงจากคุณปราโมทย์ อินสว่าง ที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร ในงานเสวนาครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมจ�านวนกว่า ๖๐ ท่าน

      องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนา
อย่างยัง่ยนื (TBCSD) ได้เข้าร่วม
จัดนิทรรศการภายใต้หัวข ้อ 
นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน (Eco Innovation for 
Sustainable Environment) 
โดยมสีมาชกิจ�านวน ๑๔ องค์กร
ร่วมจดัแสดงนทิรรศการ โดยได้
มีการจดัแสดงเนือ้หานวตักรรม
เพ่ือสิง่แวดล้อมหรือ Eco Innova-
tion แบบบูรณาการในทุกมิติ 
ท้ั ง ในนวัตกรรมผลิตภัณฑ ์ 

(Product Innovation) รวมถึงนวัตกรรมบริการ (Service Innovation) ท่ีเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตของ        
คนไทย และในประเทศคู่ค้า ภายในงานมหกรรมแสดงนวัตกรรม สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ                
สิ่งแวดล้อมนานาชาติ 2016 (Eco - Products International Fair 2016: EPIF2016) เมื่อวันที่ ๘ – ๑๑ 
มถินุายน ๒๕๕๙ ทีผ่่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรงุเทพฯ โดยในวันเปิดงาน
ได้รับเกียรติจากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเข้าเยี่ยมชมบูธของ 
TBCSD โดยมี ดร. ส่งเกียรติ ทานสัมฤทธิ์ ที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นผู้กล่าว
ต้อนรับ และพาเยี่ยมชมบูธ TBCSD

TBCSD ร่วมกับ TEI จัดงานเสวนา เรื่อง “ความท้าทายการด�าเนินงานการลดก๊าซเรือนกระจก...
ตามนโยบายภาครัฐ”

PR News

TBCSD ร่วมจัดนิทรรศการภายในงาน Eco-Products International Fair 2016: EPIF2016
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องค์กรธุรกิจเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (TBCSD) ร่วมกับสถาบัน         
สิง่แวดล้อมไทย (TEI) ได้จดังานแถลง
ข่าว“TBCSD ร่วมกันด�าเนินธุรกิจ 
เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
ตามนโยบายของภาครั ฐ . . .น� า
ประเทศไทยสูเ่ป้าหมาย” เม่ือวนัท่ี ๙ 
มถินุายน ๒๕๕๙ ทีผ่่านมา ณ โรงแรม 
เซ็นทารา แกรนด์ เซน็ทรลั พลาซ่า 
ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยมีองค์กร
สมาชิก TBCSD เข้าร่วมประกาศ

เจตนารมณ์จ�านวน ๑๐ องค์กร ได้แก่ ๑. บรษัิท บางจากปิโตรเลยีม จ�ากดั (มหาชน) ๒. การไฟฟ้าฝ่ายผลติ
แห่งประเทศไทย ๓. ธนาคารกสกิรไทย จ�ากัด (มหาชน) ๔. ธนาคารกรุงไทย จ�ากดั (มหาชน) ๕. บรษิทั 
น�า้ตาลมติรผล จ�ากัด  ๖. บรษัิท ปตท. จ�ากดั (มหาชน) ๗. บรษิทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรโีฮลด้ิง จ�ากดั (มหาชน) 
๘. บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) ๙.บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน)                    
และ ๑๐. บรษัิท วนีไิทย จ�ากัด (มหาชน) นับเป็นโอกาสอันดท่ีีองค์กรสมาชิกของ TBCSD จะได้มาร่วมกนั
ผนกึก�าลงัในการประกาศเจตนารมณ์เพ่ือแสดงความมุง่มัน่ร่วมกนัในการด�าเนนิธรุกจิ ควบคูก่บัการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนท่ีส�าคัญที่จะส่งผลให้ประเทศไทยบรรลุผลตามเป้าหมาย           
ทีก่�าหนดไว้ ในงานแถลงข่าวครัง้น้ีมผีูส้นใจเข้าร่วมจ�านวนกว่า ๑๒๐ ท่าน

องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(TBCSD) ได้จัดกิจกรรม TBCSD Trip       
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน –    
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดปราจีนบุรี 
และจังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาดูงานขององค์กรสมาชิก TBCSD 
เกีย่วกบักระบวนการผลติผลติภณัฑ์ พร้อม
ทัง้เยีย่มชมศนูย์เรยีนรูบ้้านคุณกติต ิด�าเนนิ

ชาญวนิชย์ ของบริษัท ด๊ับเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน) และศึกษาดูงานเก่ียวกับระบบท่อส่ง                 
ก๊าซธรรมชาติ ของศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ตลอดจนร่วมท�ากิจกรรมอนุรักษ์
ธรรมชาติ อาท ิปลูกปะการงั ปลกูป่าชายเลน หน่วยบญัชาการต่อสูอ้ากาศยายและรกัษาฝ่ัง จงัหวดัชลบรุี 
นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสอันดีที่องค์กรสมาชิกได้พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันท�าให้มี
ความสมัพนัธ์ใกล้ชดิกนัยิง่ขึน้ โดยกจิกรรมครัง้นีม้อีงค์กรสมาชกิเข้าร่วมจ�านวน ๕ องค์กร ได้แก่ ธนาคาร
กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด 
(มหาชน) บริษัท วีนิไทย จ�ากัด (มหาชน) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

TBCSD ร่วมกับ TEI จัดงานแถลงข่าว“TBCSD ร่วมกันด�าเนินธุรกิจ เพื่อลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามนโยบายของภาครัฐ...น�าประเทศไทยสู่เป้าหมาย”

TBCSD Trip ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
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     องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ได้จัดงาน
สัมมนาประจ�าปี ๒๕๕๙ ภายใต้หัวข้อ TBCSD ร่วมกันด�าเนินธุรกิจ 
เพ่ือมุง่มัน่สู่   เส้นทางการพฒันาทีย่ัง่ยนื เมือ่วันที ่๙ มถินุายน ๒๕๕๙ 
ทีผ่่านมา ณ โรงแรม เซน็ทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว 
กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้สมาชิกได้พบปะ     
แลกเปลีย่นข้อคดิเหน็และมุมมองด้านการด�าเนนิธุรกจิเพ่ือสังคมและ
สิง่แวดล้อม โดยได้รบัเกียรตจิาก คณุประเสรฐิ บญุสมัพันธ์ ประธาน
องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มาเป็นประธาน ในการ        
จดังานในคร้ังนีไ้ด้รับเกยีรตจิาก ดร.สรุนิทร์  พศิสวุรรณ อดตีเลขาธกิาร
อาเซียน และ คุณประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อ�านวยการองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มาปาฐกถาพิเศษ
ภายในงานดังกล่าว
      นอกจากนี้ ภายในงานยังได้มีการแสดงจ�านวน ๓ ชุด โดยได้รบั
การสนบัสนนุจากองค์กรสมาชิก TBCSD ได้แก่ บรษิทั ไออาร์พีซี จ�ากัด 
(มหาชน), บรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบรีุ
โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) และมีพิธีมอบรางวัลของโครงการ YOUNG 

CREATIVE ENVIRONMENT ARTIST โดยศาสตราจารย์          
ดร. ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล ประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย   
ให้เกยีรตเิป็นผูม้อบรางวัลฯ และรางวัลงานวิจยัดเีด่น กองทนุ
สุขภาพกับสภาวะโลกร้อน โดยศาสตราจารย์ ดร. สนิท      
อักษรแก้ว ราชบัณฑิต สมาชิกสภานิติบัญญัติ และกรรมการ
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลฯ     
และคุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลกิจกรรมเพื่อ
รณรงค์การสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

หัวข้อ “กินข้าวหมดจาน ดื่มน�้าหมดแก้ว” ในงานสัมมนาครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมจ�านวนกว่า ๔๐๐ ท่าน

TBCSD จัดงานสัมมนาประจ�าปี ๒๕๕๙ ภายใต้หัวข้อ TBCSD ร่วมกัน
ด�าเนินธุรกิจ เพื่อมุ่งมั่นสู่เส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
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 องค์กรธุรกจิเพือ่การพฒันาอย่างย่ังยนื 
(TBCSD) ร่วมกับสถาบันส่ิงแวดล้อมไทย 
(TEI) จัดงานเสวนาเรื่อง “ปลุกกระแส
ฉลากสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวสู่การปฏิบัติใน
การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็น
มิตร” เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่าน
มา ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล 
พลาซ่า ลาดพร้าว กรงุเทพฯ เพือ่ให้องค์กร
ภาคธุรกิจต่างๆ ของประเทศได้เกิดความ
ตื่นตัวในการเตรียมความพร้อมของการ

ด�าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อันเป็นการแสดงออกถึงความใส่ใจในสิ่งแวดล้อม และความรับผิด
ชอบต่อสังคม และเพ่ือเป็นการเสริมสร้างให้ผู้บริโภคได้ค�านึงถึงความส�าคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ผ่านการเลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อันจะก่อให้เกิดการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน
เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาอย่างต่อไปในอนาคตตามนโยบายของรัฐ ในงานเสวนาคร้ังนี้มีผู้สนใจเข้าร่วม    
จ�านวนกว่า ๑๒๐ ท่าน

    ด้วยบรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ�ากดั 
(มหาชน) หรอืเอไอเอส โดยคณุสมชยั เลศิสทุธิ
วงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอส           
(ยืนกลาง) รับ ESG 100 Certificate จาก 
ดร.พพิฒัน์ ยอดพฤตกิาร ผูอ้�านวยการสถาบนั
ไทยพัฒน์ (ที่ ๓ จากขวา) เป็นปีที่ ๒ ติดต่อกัน 
ในฐานะ ๑ ใน ๑๐๐ บริษัทจดทะเบียนท่ีมี
ความโดดเด่นในการด�าเนินธุรกิจที่ไม ่ส ่ง      
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ค�านึงถึงสังคม และ
มธีรรมาภบิาล (Environmental, Social and 
Governance: ESG)

 โดย บริษัทฯ ที่มีรายชื่อติดอยู่ใน ESG 100 สามารถสะท้อนถึงความตั้งใจในการด�าเนินธุรกิจ              
ด้านการพัฒนาอย่างยัง่ยนื ซ่ึง ESG 100 นบัว่าเป็นข้อมลูของบรษิทัหลกัทรพัย์จดทะเบียน ท่ีเป็นประโยชน์
แก่ผู้ลงทุน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ตลอดจนได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนว่า บริษัท หรือ
องค์กรใดกต็ามท่ีมรีายชือ่อยูใ่น ESG100 เป็นบริษัททีแ่สดงความรบัผดิชอบโดดเด่นครบท้ังด้านสิง่แวดล้อม 
สังคม และธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการมีผลประกอบการทางการเงินที่ดี อันจะน�าไปสู่การสร้าง                
ผลตอบแทนการลงทุนได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน (Sustainable Investment)

TBCSD ร่วมกับ TEI จัดงานเสวนา เรื่อง “ปลุกกระแสฉลากสิ่งแวดล้อม 
เพื่อก้าวสู่การปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตร”

เอไอเอส ติด ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๒
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    บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด 
(มหาชน) โดยคุณชัยวัฒน์ โควาวิสารัช 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ รับรางวัล Best 
CEO คณุสรุชยั โฆษติเสรวีงค์ รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ รับรางวัล Best Investor 
Relations Company ต่อเนื่อง ๕ ปี และ
คุณยอดพจน์ วงศ์รักมิตร รองกรรมการ      
ผู้จัดการใหญ่ รับรางวัล Best Environ-
mental Responsibility ต่อเนือ่ง ๒ ปี ใน
งาน 6th Asian Excellence Award 2016          
จดัโดย Corporate Governance Asia ณ 
โรงแรม JW Marriott Hotel, Hong Kong

คณุวนดิา อทุยัสมนภา ผูช่้วยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ สายงานแผนธรุกิจองค์กร 
และคุณสุวรรณ ศรีนวล ผู้จัดการฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ สายงานแผน
ธุรกิจองค์กร เป็นผู้แทน บริษัท ไออาร์
พีซี จ�ากัด (มหาชน)  รับรางวัล “Thai-
land ICT Excellence Awards 
2016” จากโครงการ Athena - 
Achieving Pricing Excellence โดย
มีคุณวิสิฐ ตันติสุนทร ประธานสมาคม
การจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย 

(TMA) เป็นผู้มอบ ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี รอยัล เมอริเดียน
 TMA ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เขตอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) และวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(CITU) จัดงานพิธีมอบรางวัลนีข้ึน เพื่อยกย่องและสนับสนุนองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ด้านการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสามารถนาระบบไอซีทีมาพัฒนาองค์กรได้อย่าง                
มีประสิทธิภาพ

บางจากฯ คว้า ๓ รางวัลยอดเยี่ยมนานาชาติ

IRPC รับรางวัล “Thailand ICT Excellence Awards 2016”
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 โ ร ง ก ลั่ น น�้ า มั น เ อ ส โ ซ ่ ศ รี ร า ช า  ไ ด ้ รั บ
ประกาศนียบัตร “หน่วยงานส ่งเสริมกิจการ
สื่อมวลชนดีเด่นภาคตะวันออกแห่งปี ๒๕๕๘” จาก
สมาคมสื่อมวลชนภาคตะวันออกแห่งประเทศไทย 
 คุณทิพสุคนธ์ ดวงทิพย์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์ 
และบริหารส�านักงาน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร จากคุณ
ผดุงศักดิ์ ตันตระวรศิลป์ นายกสมาคมสื่อมวลชน
ภาคตะวันออกแห่งประเทศไทย เนือ่งใน “วนันกัข่าว”

โรงกลั่นน�้ามันเอสโซ่ ศรีราชา ได้รับรางวัล “หน่วยงานส่งเสริมกิจการ
สื่อมวลชนดีเด่นภาคตะวันออกแห่งปี ๒๕๕๘”

 บริษัท ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด 
(มหาชน) โดยคณุพรรณนลนิ มหาวงศ์ธกุิล (กลาง)             
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและ     
การบัญชี และคุณเกสรา ลิ้มมีโชคชัย (ซ ้าย)  
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานความปลอดภยั 
มัน่คง อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อม เข้ารบัรางวลั 
Asia’s Best CFO (Investor Relations) ซึ่ง          
ปตท.สผ.ได้รบัอย่างต่อเนือ่งเป็นปีท่ี ๓ รางวลั Best 
Investor Relations Company (Thailand)             
ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ ๔ และรางวัล Asia’s Best 

Environmental Responsibility  ได้รบัต่อเนือ่งเป็นปีที ่๓ จากคณุอลัดรนิ มอนสอด (ขวา) ผูก่้อตัง้ กรรมการ
ผูจ้ดัการ และผูอ้�านวยการบรหิารนิตยสาร Corporate Governance Asia ซ่ึงเป็นนติยสารด้านการเงนิท่ีส่ง
เสรมิบรรษทัภิบาลของฮ่องกงและเอเชยี พธิมีอบรางวลัจัดข้ึนในงาน the 6th Asian Excellence Award 
2016 ณ โรงแรม JW Marriott ฮ่องกง รางวลัดงักล่าวสะท้อนถึงความส�าเรจ็และความเป็นเลศิด้านการบรหิาร
จดัการทางการเงนิ นกัลงทนุสมัพันธ์ และการดูแลสิง่แวดล้อมของ ปตท.สผ

ปตท.สผ. รับ ๓ รางวัลจากนิตยสาร Corporate Governance Asia ของฮ่องกง
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คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มี
เชาว์ CEO ได้รบัรางวัล 
Asia Best CEO โดยมี
คุณดวงกมล เศรษฐ-
ธนัง FNA เป็นผู้แทน
รับรางวัล คุณบุญเชิด 
สุวรรณทิพย์ QSE เป็น

ผู้แทนรับรางวัล Asia Best 
CSR และรางวัล Best Envi-
ronment responsibility 
และคุณทิติพงษ์ จุลพรศิริดี 
F-CF ผู้แทนรับรางวัล Best 
Investor Relation Com-

pany ในงานมอบรางวัล “Corporate Governance Asia 2016” จัดโดยนิตยสาร Corporate Gover-
nance Asia ซึง่เป็นนิตยสารด้านการลงทนุและธรรมาภบิาลแห่งเอเชยี สะท้อนให้เหน็ว่า PTTGC เป็นต้น
แบบด้านธรรมาภิบาลแห่งเอเชีย งานมอบรางวัลจัดขึ้น ณ โรงแรม JW Marriot ฮ่องกง เมื่อวันที่ ๑๗ 
มิถุนายน ๒๕๕๙

 คุณสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ประธานกรรมการ 
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) 
(ขวามือ) เข้ารับมอบใบประกาศรับรองฐานะ
สมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านทุจริต จาก ดร.กอปร กฤตยากีรณ 
ประธานกรรมการพิจารณาให้การรบัรองบรษิทัที่
มีการวางแนวปฏิบัติ เพื่อป ้องกันการทุจริต        
(ซ้ายมือ) การรับรองดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่
บรษิทัได้จดัท�านโยบายและวางระบบการควบคมุ
ภายในและมาตรการป้องกันการคอร์รัปช่ันตาม

แนวทางของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้ผ่านการพิจารณาและ
ให้การรบัรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติเมือ่วนัท่ี ๒๙ 
เมษายน ๒๕๕๙ ใบรับรองนี้จะมีอายุ ๓ ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง
 บรษิทัฯ ได้พฒันาและปรบัปรงุระบบการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ภายในองค์กรอย่างต่อเนือ่งหลงั
จากท่ีได้ลงนามค�าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติเมือ่วนั
ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยมุ่งหมายที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น และ
ด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีจริยธรรมและคุณธรรม ปฏิเสธการจ่ายสินบนทุกรูปแบบ

PTTGC คว้า ๔ รางวัลระดับสากล Corporate Governance Asia 2016

ราชบุรีโฮลดิ้งรับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริตจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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 บรษัิท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากดั (มหาชน) น�า
โดยคุณยุทธพล  ใจด ี(ซ้าย) ผูจ้ดัการฝ่ายสิง่แวดล้อม
และระบบมาตรฐาน  พร้อมด้วยตวัแทนจาก ๖ หน่วย
งานของปูนอนิทรี ท่ีผ่านการประเมินจากกรมอนามยั 
ได้แก่ โรงงานปูนซีเมนต์นครหลวงท้ัง ๓ โรงงาน โรง
งานมอร์ตาร์  อนิทรอีโีคไซเคิล และบรษิทั คอนวดู 
จ�ากดั ร่วมรับมอบประกาศเกียรตคิณุองค์กรปลอดโฟม 
100 % จากคณุวชริะ เพง็จนัทร์ (ขวา) อธบิดกีรม
อนามยั กระทรวงสาธารณสขุ ณ ห้องดอนเมอืง แอร์
พอร์ต กรงุเทพฯ

ปูนอินทรีเข้ารับรางวัลองค์กรปลอดโฟม 100%

 คณุอธคิม เตบิศริ ิประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน) 
พร้อมผูบ้รหิารระดบัสงูรบั “Certificate of ESG 100 Company” ต่อเนือ่งเป็นปีทีส่องจาก ดร.พพิฒัน์ ยอด
พฤติการ ผูอ้�านวยการ สถาบนัไทยพัฒน์ ในฐานะทีเ่ป็น ๑ ใน ๑๐๐ บรษัิทจดทะเบียนในประเทศไทย ท่ีมี
การด�าเนนิงานโดดเด่นด้านผลประกอบการและ มีการส่งเสริมด้านสิง่แวดล้อม สังคม และธรรมาภบิาล ท่ี
ยัง่ยนืจากการคัดเลอืกท้ังหมด ๖๒๑ บรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพือ่สนบัสนุน
การยกระดบัการเปิดเผยข้อมลูทีโ่ปร่งใสให้แก่ นักลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ

เครือไทยออยล์รับ “Certificate of ESG100 Company”
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WBCSD Update By: Ms.Pinyada Charoensin

Reduce the 
global 
temperature 
by 2 degree 
Celsius 
for sustainable 

food system

	 Day	by	day,	the	global	temperature	is	increasing	due	to	
global	warming,	leading	to	climate	variability	as	evidenced	
by	the	phenomenon	called	‘El	Niño	-	La	Niña’	which	has	
direct	 and	 serious	 impacts	 on	 the	 agricultural	 sector.								
Farmers	 have	 adapted	 cultivation	 calendar	 according	 to	
climate	change	because	climate	change	affects	food	crop	
production	such	as	reduction	of	yields	and	quality,	less	fish-
ery	area,	negative	impacts	on	livestock	health,	and	growth	
and	 breeding	 of	 animals.	 Some	 areas	 face	 with	 floods,	
drought,	disease	and	pest	outbreaks.	This	has	damages	on	
crop	yields	resulting	in	higher	prices	of	foods	and	ingredients.	
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 These events widely occur which have negative impacts on agricultural        
businesses all over the world. Despite the success of the Paris agreement within 
the framework of the United Nations Framework Convention on Climate Change, 
the problem of food security remains a top challenge, hunger, malnutrition, lack 
of food imbalances and inequalities. Peter Barker, president of World Business 
Council for Sustainable Development (WBCSD) said that there is an increase in 
the number of adults and children with diabetes. Weight loss industry continues 
to grow, with revenue of nearly 6.5 trillion baht ($ 200 billion) as opposed to the 
other side of the world a child dies of hunger    
every six seconds.

 
 T h e world’s 
food system has been 
damaged by the change 
of cl imate, af- fecting factors         
related to plant and animal growth. Agri-
culture is like a coin with two sides, even if one side is an 
important source of food but the other side is the destroyer of ecosystem and 
the environment. At the present, the expansion of arable land has been increased 
by 25 percent, making agricultural areas covering about 50 percent of the entire 
world, leading to 12 percent of the total greenhouse gas emissions in the world. 
GHG emissions from agricultural sector come from an increase in productivity 
and pesticide use. Thus, if we do not find the ways to reduce the loss of the 
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food system, the opportunity to achieve Sustainable Development Goals (SDGs) 
or the Paris Agreement on climate change would be impossible. As the world 
population will increase to about 9 billion people by the year 2050, there will 
be more demand for food. Although there are many organizations, including 
government agencies around the world, paying attention to these issues but the 
main obstacle is the lack of target connection and partnerships. Therefore, we 
should help to create a sustainable food system together.

 For the last 18 month of WBCSD (as of 10th June 2016), member organizations 
have joined together to set clear goals for reducing the temperature by 2 degrees 
Celsius. For example, progress of cooperation on Low Carbon Technology         
Partnerships initiative (LCTPi) has more than 150 companies, and a network          
of over 70 partners worldwide. The initiative aims to reduce greenhouse                 
gas emissions and substantially contribute to a low carbon society. It is expected 
to reduce greenhouse gas emissions by up to 65 percent by helping global              
temperatures rise more than 2 degrees Celsius, with a funding program of 25-45 
million baht per year, this project is a willingness to help solve our global food 
system.



Sources:
1. president.wbcsd.org/ (Retrieved on 15 July,2016)
2. tnfc.fda.moph.go.th/file/fileDoc/2015-04-29_2317.pdf (Retrieved on 15 July,2016)
3. www.tmd.go.th/programs/\uploads\weatherclimate\หน้า 1-9.pdf (Retrieved on 15 July,2016)
4. thaipublica.org/2016/05/green-economy-prapimphan/ (Retrieved on 15 July,2016)
5. ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=20 Itch1.pdf&id=2530&keeptrack=2 (Retrieved on 15 July,2016)
6. www.ditp.go.th/contents_attach/75881/75881.doc (Retrieved on 15 July,2016)
7.http://forprod.forest.go.th/forprod/KM/PDF/5_Forest%20Eco-physiology.pdf. (Retrieved on 15 July,2016)
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 When looking back at Thailand, we are not complacent about the food     
problems, Thailand has its strategic plan on food management by Thai National 
Food Committee, focusing on food safety, food quality, food education and food 
management to substantially strengthen food management in all dimensions. 
The common goal is to reduce the temperature by 2 degrees Celsius, to reduce 
the amount of food waste and food loss as well as the change of agricultural 
practices to be more environmentally friendly in order to reduce greenhouse gas 
emissions from the agricultural sector. In addition to helping achieve sustainable 
food system and the health of the population, the collaboration between the 
public, private and society, especially industrial and agricultural industry will help 
change the world food system to be truly sustainable.



     Thailand has been affected by the oil 
spill into the ocean, affecting marine   
ecosystems, continuously. However,        
according to statistics of the Marine         
Department, it was found that, during the 
years 2005-2013, there were crude oil and 
diesel leaking into the sea several times 
approximately 305 tons. There are           
several reasons of the oil spill in the sea, 
including natural oil seepage, exploration, 
drilling, production, transportation,             
refining, various vehicles activity,                   
particularly, ships and aircraft and activities 
related to machinery and illegal, etc.
     For the process for handling the          
occurred oil spill, booms will be used to 
limit the spread of oil. After the oil has 
greater density, skimmer will be used to 
collect oil spill or using other oil absorbent 
materials such as bamboo, straw bales, 
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Energy&Climate Solution By: Ms.Pinyada Charoensin

The removal of oil 
leakage into the ocean 
with Paravola rubber 

innovation



etc. In some cases, Oilspill Dispersant will be used to break the oil into small molecules     
or using Biosurfactant. However there is a side effect because chemical may be toxic              
to aquatic and marine ecosystems. In addition, there is a need to promptly restore              
contaminated areas to remove oil slick which takes quite a long time and needs continuous 
actions.
 Nowadays, there is good news that Faculty of Science and Technology, Thammasat 
University, led by Asst. Prof. Dr. Suwadee Kongparakul, has invented oil absorbent                     
innovation from rubber that can separate oil from water and is reusable for the first time 
in the world. This innovation also won a lot of awards, including International Exhibition of 
Invention, Geneva, Switzerland in 2013 and outstanding invention from the National Research 
Council of Thailand in 2015. This innovation, called Paravola rubber product, has been 
developed for commercial use by cooperating with the Price Innovation Co., Ltd. under the 
support from the Office of Intellectual Property and Business Incubator, Thammasat           
University. This innovation already has patents and intellectual property rights.
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 Paravola is an innovation produced from rubber which oil absorbent ability in which oil 
does not flow out of the product. Paravola can be used to absorb any oil based chemical 
and can separate oil and water from each other clearly. Its special feature is that the foam 
is a lightweight material which can floats on water and absorbs oil without absorbing water. 
Even the foam absorbs oil at its full capacity, it will not sink into the ocean. It can be reused 
more than 100 times when used with machine to get rid of oil from the foam. A shelf life 
of the foam is more than five years, and last for longer than three months from the first 
use. After use, it can be immediately preserved in a tank for storing Paravola, particularly.
 For maximizing application performance, Paravola must be activated by dipping into low 
viscosity oil for about 15 minutes to allow foam to fully expand, then, roll out the oil at 
least 80 percent of the oil that is put into it before it is ready to use. One set of Paravola 
consists of five sheets of foam with a width, long and thick of 11.5 cm, 1.5 cm, and 20 cm, 
respectively, packed in polymer mesh without knot to increase strength and oil absorption 
efficacy. Paravola will work within three seconds of exposure to oil which can be noticed 
by color change parameters. One sheet of Paravola can absorb four liters of oil which equal 
to 10 times of its dry weight. When picking up Paravola, water will flow out immediately. 
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After the foam passing the machine to get rid out the oil, the oil will still have its same 
feature without any contamination because other materials such as sand, dust, debris will 
not attach to the Paravola foam surface. A tank of Paravola can absorb oil about 20 liters 
per one application or equal to 2,000 liters for its lifestyle applications.
 Paravola is a green innovation that adds value to rubber, the main raw material of     
Thailand, to be famous in global level. In addition to eliminating the oil slick for natural 
water sources and sea, Paravola also help rubber farmers, who are facing with rubber price 
slump, to have better livelihood and have hopes that Thai researchers have not forsaken 
Thai people. They also help add value of raw materials by applying technology and              
innovation to improve product quality, raise product standard and increase manufacturing 
competitiveness, internationally.

Sources:
1.  https://www.facebook.com/ParavolaThailand/ (Retrieved on 28 July,2016)
2. http://www.eng.chula.ac.th/node/2492 (Retrieved on 28 July,2016)
3. http://www.eng.chula.ac.th/sites/default/files/chula_engineering_oil_spill_article.pdf. 
(Retrieved on 28 July,2016)
4. http://eureka.bangkokbiznews.com/detail/634153 (Retrieved on 28 July,2016)
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The way for Sustainability By: Ms.Pinyada Charoensin

TBCSD joint operation for 
commitment towards sustainable 
development pathway

     Thailand	Business	Council	for	Sustain-
able	Development	(TBCSD)	held	its	2016	
annual	 conference	 entitled	 on	 TBCSD	
joint	operation	for	commitment	towards	
sustainable	development	pathway	in	June	
2016	 with	 objectives	 to	 disseminate	
knowledge	and	 the	 results	 of	 TBCSD’s	
implementation,	as	well	as	to	be	a	great	

opportunity	for	both	past	and	present	
members	 of	 TBCSD,	 business	

executives	from	leading	com-
panies	 and	 media	 to	

meet	 together	 and	
exchange	 experi-
ences	on	the	imple-

mentation	of	activities	
for	the	environmental	and	

society.	 Participants	 also						
acknowledged	the	vision	of	Thailand	
Business	 Council	 for	 Sustainable	
Development	in	driving	Thailand’s	
economy,	society	and	the	environ-
ment	 for	 sustainable	 future.	The	
conference	was	highly	honored	to	
have	 Mr.	 Prasert	 Bunsumpun,	
Chairman	 of	 Thailand	 Business	
Council	 for	Sustainable	Develop-
ment,	presiding	over	the	event	and	
giving	an	opening	speech	and	have	
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Professor	Dr.	Thanawat	Jarupongsakul,	President	of	Thailand	Environment	
Institute,	giving	a	welcome	speech	to	honorary	guests.

 Mr. Prasert Bunsumpun addressed that 
in 2016 Thailand has completely joined the 
ASEAN Economic Community (AEC) in which 
Thailand has prepared public sector, private 
sector and its people.  Thailand is consid-
ered to have more strengths than other 
countries in ASEAN such as the high        
number of labors, geographical location as 
a hub of the connections for the East - West 
Corridor, North - South Corridor and Southern 
Corridor, and the production and distribu-
tion of goods. From these strengths, if 
public and private sector cooperate to 
develop an integrated business plan to 
meet the common needs of the region, it 

is expected that this will result in creating competitive opportunity for private sector in 
Thailand to be able to substantially, stably and sustainably expand business in the 
ASEAN Economic Community (AEC) in the future.
 This year, the United Nations has set new development goals based on the concept 
framework of development linkages of economic, social and environmental dimension, 
called Sustainable Development Goals (SDGs) which consist of 17 goals, which is used 
as the development direction of both Thailand and the world from now until 2030, 
covering a period of 15 years. The main objectives are to eradicate poverty in all dimen-
sions and forms and to emphasize on a balance development between economy,     
society and the environment which are three dependent dimensions towards sustainable 
development. One of the key issues from 17 goals is the urgent action to combat climate 
change and the impacts. In December 2015, there was a 21st Conference of Parties       
(COP 21) of the United Nations Framework Convention on Climate Change in Paris, France 
with more than 196 country leaders worldwide participated in the event. They have 
expressed their visions on the action plan to reduce domestic greenhouse gas emissions 
which is a commitment to drive the negotiation on the new climate change agreement 
to achieve concrete and sustainable results. For Thailand’s plan, H.E. General Prayut 
Chan-o-cha, Prime Minister of Thailand, stated that on behalf of the Government of 
Thailand, Thailand has set a target to reduce greenhouse gas emissions by 20-25 percent 
by 2030 by focusing on the reduction of fossil based energy consumption and the increase 
of alternative energy which is more environmentally friendly under the Power Development 
Plan (PDP). Thailand also emphasize on the reduction of road transport by switching to 
rail transport. Furthermore, the country has a plan to reduce forest encroachment and 
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prepared integrated water management plan based on Sufficiency Economy principle as 
a guideline for implementation. Sufficiency Economy is a key and reasonable principle 
of Thailand and in line with actions to achieve Sustainable Development Goals of the 
United Nations in 2030.

    The conference was honored to have                
Dr. Surin Pitsuwan, former Secretary-General of 
ASEAN, to provide keynote address entitled on 
“The opportunities and challenges of Thai        
entrepreneurs in the ASEAN Economic Community 
(AEC)”. Dr. Surin shared his interesting views that 
Thailand is never behind any country in the world 
in terms of the environmental trend. He             
furthered that human is a major cause of the 
destruction of this world because the global 
resources is being depleted and, in the future, 
it will be gone because the global population is 

increasing which will result in higher demand for resources consumption. Therefore, the 
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international community is concerned about this issue. In 1992, Ms. Gro Harlem 
Brundtland, former Prime Minister of Norway, gave a statement on sustainable       
development for the first time which has started the concept of sustainable              
development since then. Mr. Anand Panyarachun has applied this concept to         
Thailand and Dr. Dhira Phantumvanit established the Thailand Environment Institute 
Foundation in 1993 to commit to raise environmental awareness and contribute to 
concrete actions in Thailand.
 For the establishment of ASEAN Economic Community (AEC), it aims to achieve a 
collective economic empowerment competitiveness of 10 member countries. We 
should consider that Thailand has advantages over other countries in the AEC in terms 
of automobile industry, agriculture, food processing, and tourism. Thailand should be 
able to maintain its leading position by preparing to develop and improve business 
operational plan in accordance with the current situation and to support economic 
growth in the future. Another important issue that should be considered is Illegal 
Unreported and Unregulated Fishing (IUU) of the European Union and human trafficking. 
The country should be improved And business development The new fishing Thailand 
By recognizing the importance of marine resources even more. Thailand should        
improve and improve business operation related to fishery by recognizing the              
importance of marine resources, human trafficking and trade barriers, etc. This is a 
lesson for Thailand in which we have to adapt to the world trend as well.
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 Mrs. Prasertsuk Chamornmarn, Director of Thailand Greenhouse Gas Management 
Organization (Public Organization) gave a 
keynote address entitled on “Implementing 
Direction on Greenhouse Gas Emissions         
Reduction and Market Mechanism Preparation 
for Supporting Greenhouse Gas Emissions 
Reduction”. China is the world’s largest GHG 
emitter at about 24 percent of the total world 
emissions, following by the United States and 
the EU, respectively. Thailand is ranked at 23rd 
with emissions of 0.8 percent of the total 
world’s emissions.  The worrisome is there 
are almost 30 percent of countries in the 
world that emit GHG by up to 1 percent. From 

the Conference of Parties (COP21) of the United Nations Framework Convention on 
Climate Change in Paris, France, the goal is to maintain the global average temperature 
to rise no more than 2 degrees Celsius. At the present, atmospheric greenhouse gas 
concentrations is about 400 ppm as of March 2016 (source: IPCC), in which the highest 
has been in the past 56 years since 1958. This has changed the context of global          
measures to reduce GHG emissions in the long run which are 1) GHG emissions reduction 
(Mitigation), 2) Adaptation and Loss and Damage, 3) Support Financial Technology Capacity 
Building, and 4) Transparency and Global Stocktake.
 According to the UNFCCC Synthesis Report on the aggregate effect of the Intended 
Nationally Determined Contributions (INDCs) submitted by 188 Parties to limit the           
annual greenhouse gas emissions at 55.0 GtCO2eq in 2025 and 56.2 GtCO

2
eq in 2030, in 

which INDCs will limit the global temperature rise at 2.7 degrees Celsius by 2100. If we 
would like to reach the increase of temperature by 2 degrees Celsius, GHG emissions 
should be dropped by 8.5 GtCO

2
eq in 2025 and 14.6 GtCO

2
eq in 2030. In addition, there 

should be a grant from the Green Climate Fund (GCF), with total funding of 10 billion US 
dollars by 2020 to help developing countries in reducing greenhouse gas emissions and 
adaptation. At the present, 
there is about 13 billion US 
dollars which has been             
approved to fund 8 projects 
in countries around the world, 
totaling over 100 million US 
dollars”.
 Thailand’s GHG emission 
from Biennial Update Report 
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(BUR) in 2011 is 308.93 MtCO
2
eq (excluding the LULUCF) and 238.20 MtCO

2
eq (including 

the LULUCF), and the country has already implemented Clean Development Mechanism 
(CDM) and has recently agreed on Joint Crediting Mechanism (JCM) with Japan. In the 
future, there will be Fragmented Market in each country which has its own carbon      
market. Each country will be matched with each other. This is the world trend that needs 
to be prepared. Thailand has a voluntary project to reduce greenhouse gas emissions. 
The cooperation of TBCSD member organizations are good examples which have 27 
projects from the past three years, resulting in GHG emissions reduction by about 800,000 
tons. A number of industries under the registration by law are 8,000 industries. Controlled 
buildings and industrial plants that must report the amount of greenhouse gas emissions 
have cooperated to reduce GHG emissions. This has bought to the concept that might 
be possible if Thailand would like to implement Cap and Trade for leading industries 
who are large emitters. If there is emission ceiling, then emission trading among leading 
industries might be happened for domestic motivation and self-reliance. These are in 
the pilot process which has received good cooperation from all sectors. 
 Therefore, the challenges of Thailand are to reduce GHG emissions and to increase      
income at the same time or to reduce GHG emissions with low cost and to prevent 
impacts on low income people. This will be conducted through Public-Private-People 
Partnership (PPP) for the mutual benefit of all parties in order to drive towards low     
carbon society under the civil state mechanism.
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Sustainable Development By: Ms.Pinyada Charoensin

Business 
role in achieving 
sustainable development

Business 
role in achieving 
sustainable development
 The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific              
(UNESCAP) is the regional development arm of the United Nations for the Asia-Pacific 
region. UNESCAP is responsible for promoting economic and social development through 
cooperation and integration of the region and sub-region. UNESCAP has organized a 
conference ‘Roundtable on addressing the issue of e-waste in consumer electronics 
value chains through responsible business conduct (RBC) in South-East Asia’ on June 7, 
2016, at the United Nations and has invited Thailand Business Council for Sustainable 
Development (TBCSD) to participate in the meeting. TBCSD was highly honored to give 
an opening address on “Business role in achieving sustainable development”.                      
This topic is the same as TBCSD’s objectives to encourage the private sector to play a 
role in determining environmental and social policies that will lead to sustainable          
development as well as encourage the private sector to play a leading role in preventing 
and solving environmental and social problems in Thailand. 
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 Dr. Songkiert Tansamrit, 
Advisor of Thailand Business 
Council for Sustainable     
Development as a represen-
tative of TBCSD, gave an 
opening remark on “Busi-
ness role in achieving         
sustainable development”. 
He addressed that The   
Thailand Business Council 
for Sustainable Development 
was established in November 

1993 by a group of business leaders in Thailand which has Mr. Prasert Bunsumpun as a 
chairman and Mr. Anand Panyarachun, former Prime Minster of Thailand, as a honorary 
chairman of TBCSD, with current membership of 36 high profile business leaders from 
36 companies across all sectors in Thailand (both Thai & MNC). The objective of the 
TBCSD is to raise awareness of private sector to operate business together with                  
protecting natural resources and environment to promote CSR and sustainable                   
development.
 The modern world is blessed with evolutionary leaps in technological development 
that has proven useful and applicable to our livelihoods, business and expansion              
of global economy. Despite enormous benefits to the society and the economy,             
development of electronic products has also brought about serious adverse impacts to 
the environment and the society. As global reliance on electronic applicants and            
devices have become unavoidable in our daily life and in conducting business and as 
demand for these products is expected to increase by several folds in the future, impacts 
from electronic wastes to the environment and the society are likely to increase  many 
times also. Manufacturing and household consumption constitute the two major       
sources of the electronic wastes in Thailand.
 The increase in electronic wastes in Thailand was estimated at a rate of 12%                
annually. Such considerable high rate is mainly derived from ever changing models and 
ever shortening lifespan of electronic applicants and devices. Another major contributor 
to the problems is that private waste disposal and recycling sector remains inadequate 
in quantity, quality of practices and coverage. Such shortcoming needs to be addressed 
in an utmost urgent manner
 To this end, public agencies with roles to mobilizing relevant sector to address the 
electronic waste problem have prepared “The draft Act on the Management of the Waste 
of Electrical and Electronic Equipment”. The Act aims to enable comprehensive               
disposal of the waste through an introduction of Extended Producer Responsibility or 
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EPR which was adopted by several country. The Act also promotes changing consumers’ 
behavior in disposing their electronic wastes including by encouraging waste segregation 
as the mean to facilitate their disposal. Waste disposal facilities, electronic manufacturers 
and importers are to be obligated by the Act to provide measures and mechanisms for 
receiving electronic wastes from the consumers including by making available facilities 
to retrieve defected products nationwide as well as those to provide incentives for     
enabling appropriate disposal such as adding disposal cost in the price and offering     
partial refund when returning used products back to the manufactures. Such incentives 
are expected to ensure maximum retrieval of used products for disposal, achieve the 
waste gathering target set by the public sector, provide adequate materials for waste 
disposal and recycling operators and eventually create incentive and confidence for 
investing in the waste management business. In any case, waste disposal and recycling 
business is likely to expand further in the near future to accommodate the ever increasing 
amount of electronic wastes.
 If every sector is able to undertake comprehensive actions in all aspects of                   
electronic waste management including in the areas of the economy, the society and 
the environment, it will likely lead to reduction of the waste, more efficient use of       
resources and quality waste management consistent with international standards,         
contributing to the relevant sustainable development targets.
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Life & Health By: Ms.Pinyada Charoensin

World Bank Group Sets New Course 
to Help Countries Meet Urgent 
Climate Challenges

	 The	World	Bank	revised	the	action	plan	by	creating	the	new	measures	
for	assisting	countries	that	have	signed	the	Paris	Agreement	in	Paris,	France	

to	 be	 able	 to	 deal	 with								
climate	 change	 which	 is	 a	
continuous	treat.	There	is	a	
need	to	focus	on	providing	
capacity	and	early	warning	
system	to	people	and	society	
in	 urban	 and	 coastal	 areas	
to	 be	 able	 to	 cope	 with	
natural	disasters,	causing	by	
climate	change.
     In the past, our world must 
deal with climate change which 
has posed huge challenges to 
development if there is no          

climate change management plan. In 2050, the world will need food for over nine billion 
people and expansion of housing areas and basic services for additional two billion 
people to have access to health services, affordable and accessible energy, and to reduce 
greenhouse gas emissions to a level that contributes to a sustainable future. At the same 
time, we must prepare to cope with the frequency and severity of disasters such as 
floods, droughts, sea level rise and food security. In the next 15 years, poor people will 
increase by 100 million. As a result, many countries need to accelerate the development 
of sustainable energy and transport and maximizing urban capacity. More than 180 coun-
tries have submitted their Intended Nationally Determined Contribution (INDC) at the 21st 
Conference of Parties (COP21) of the United Nations Framework Convention on Climate 
Change at Paris, France in December 2015. In order to meet the challenges, World Bank 
has planned to support and provide assistances to other countries by formulating          
operational procedures to substantially tackle climate change by 2020 which are as follows.



The World Bank Group
Climate Change Action Plan

Climate	Change	is	a	great	challenge	to	development
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World Bank Group Sets New Course 
to Help Countries Meet Urgent 
Climate Challenges



But	last	December	in
Paris	the	world

UNITED

Climate	Change	could	push	MORE	THAN	100	MILLION
addition	people	into	POVERTY by	2030

And	more	than	180	COUNTRIES
pledged	to	make	climate	change	a	PRIORITY

WITHOUT	ACTION
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Sources: 
1. http://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/04/07/world-bank-group-sets-new-course-
to-help-countries-meet-urgent-climate-challenges (Retrieved on 15 July 2016)

The	World	Bank	Group	is	stepping	up	to	help	
countries	meet	those	pledges	with	its
new	Climate	Change	Action	Plan

CONCRETE	WORLD	BANK	GROUP	ACTION
BY	2020

30 gigawatts of new renewable energy

Adaptive social protection for 50 million people

Quadruple funding for climate-resilient transport

Step up advocacy and work with countries and
companies to put a price on carbon pollution

Development climate-smart agriculture investment
plans for at least 40 countries

Mobilize $25 billion in private financing for
financing for clean energy

Help countries build climate change into their
policies and planning

IFC will lead on leveraging $13 billion a year in private
sector investment

Bring early warning systems for natural disasters
to 100 million people 

Integrate climate into urban planning through 
the “Global Platform for Sustainable Cities“

Boost assistance for sustainable forest and
fisheries management

policy

Co
2
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Vision to Action By: A.P. Honda Co., Ltd.

 A.P. Honda’s initiative ideas to drive business and

corporate social responsibility

The	role	of	the	company	towards	social	and	environmental	development,	
and	the	views	of	the	management	to	formulate	plan	and	strategy	of	the	
business	according	to	the	present	trend	of	sustainable	business	practices

   A.P. Honda recognizes the important of business  
development for the modern world to be in line with the 
surrounding changing factors by adopting the philosophy 
and vision of Honda Global International to be fundamental 
principles and practices which have been localized to the 
local culture. As a result, the company can coexist with 
society and create sustainable business growth. The goal of 
the organization in the 12th mid-term plan (2013 – 2016)      
is to make the brand to be the most beloved one. The 
organization is geared towards sustainability through two 
main pillars which are operations to deliver excellent value 
to our customers and responsibility for safety and the      
environment.
    The company focuses on the quality as the first priority. 
This starts from the research, development and production 
of various models in response to the needs of all user 
groups. The company has developed a system for mainte-
nance and after-sales service to satisfy our customers 

through fast and effective service. The company also focuses on training for service staff, service 
improvement, customer survey to raise service quality of dealers, nationwide, as well as strict 
compliance with national and international laws and regulations.
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 The company has also adapted its business to be flexible and do not rely on revenue from 
one-way by creating and strengthening related businesses such as vehicle parts to increase the 
company’s value and security and to sustainably generate profits in the long term. In addition, 
environmental, safety and social policy implementation is the key.

System,	measures,	procedures	and	 innovations	 for	controlling	production	
process	to	reduce	environmental	impacts	and	achieve	future	development	
goals
 Honda has given priority to the environmental mission together with the development of 
business, emphasizing from upstream to downstream or from the production line to delivering 
environmentally friendly products to customers. Honda R&D Southeast Asia Co., Ltd, 
a research and development company, and Thai Honda Manufacturing Co., Ltd), a research 
and experimental initiative company that apply smart technology and use Programmed  
Fuel Injection (PGM-FI), which is a high efficient injection and low emissions innovation, in  
motorcycles. A.P. Honda is the first and sole company in Asia that uses this  
innovative injection.
 Honda is aware of the impacts caused by emissions of motorcycles 
and continuously prepares for Honda motorcycles to meet the new 
and upcoming emissions standard in advance. In the past, 
Honda has gradually shut down production line of two strokes 
motorcycle and announced a four strokes motorcycle 
policy, instead, to comply with the law enforcement of 
the level 3 emission standard of the government. In 
addition, the company has gradually installed injection 
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system in every Honda motorcycle to conform 
with the level 5 emission standard.
 At the present, Honda motorcycles have 
passed the level 6 emission standard,                       
but Honda still continue to develop environ-
mentally friendly technologies, coupled with 
fuel efficiency such as Wave110i with high           

efficient fuel consumption at 64.4 Km/L, tested based on Mode ECE 
R40 which is the test standard of Thailand Industrial Standards Institute 
(TISI). Honda engineers has improved fuel injection system for the 
engine of Wave110i to pass the level 5 emission standard. Furthermore, 
Honda has developed Idling Stop and eSP engine technology to reduce 
pollution and save fuel for automatic motorcycles
      On the other side of the supply chain, the company and the    
Pollution Control Department (PCD), Ministry of Natural Resources and 
Environment, support environmental policy in driving activities to 
minimize waste in dealers through Green Dealer project and to reduce 
pollution from transport activities through Green Delivery project.      

Currently, there are over 1,000 dealers or 80% of total dealers that have been certified to be 
Green Dealer by the Pollution Control Department. There are 120 trailers of the total 250   
trailers (for transporting motorcycles) that have been changed their fuel sources from diesel 
to NGV. It is expected that there will be more trailers gradually switching to NGV.
 In terms of management, every car of the company must consume gasohol E20 to reduce 
fuel consumption and reduce pollution to the environment. The company also implemented 
other energy conservation measures which are using energy efficient light bulbs, air conditioning, 
environmentally friendly office equipment such as washing liquid and inks. Furthermore, the 
company increased green space and conduct waste treatment in according to laws and    
regulations before discharging outside. Lastly, the company has adopted every practice of      
ISO 14001 since 2014 which provides benefits in terms of economic, social and environment.

The	prize	and	the	pride	of	A.P.	Honda	Co.,	Ltd.
 From the development of sustainable society and good governance of the organization,                      
A.P. Honda has received three prestigious awards which are Corporate Transparency Award 
from the Office of National Anti-Corruption Commission (NACC.), the Asia Responsible                  
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Entrepreneurship Award in 2014 and 2015 for two 
consecutive years as a result of the Thailand 
Safety project and blood donation throughout 
Thailand project, and the Outstanding Sustainability 
Report  Award in 2014 f rom Thai  L isted  
Companies Association, the Securities and  
Exchange Commission.

Expressing	 views	 on	 the	 concept	 of	 
business	 operation	 to	 drive	 society	 
towards	Low	Carbon	and	Green	Society,	
the	key	goal	of	Thailand	Business	Council	
for	Sustainable	Development

 From the belief that the environment belongs to everyone in which they are responsible for conserv-
ing and passing to the next generation, A.P. Honda gives priority the environment by continue implement-
ing environmental management system (ISO 14001) over a period of 14 years, from 2000 to the pres-
ent. As a result, the company can ensure that the operation is environmentally friendly. This belief is 
a challenge in the present situation in which the environment is dramatically changing as a consequence 
of climate change causing by high amount of greenhouse gas emissions from organizations and 
manufacturers around the world.
 A.P. Honda committed to reduce the impacts of greenhouse gas emissions. The commitment was 
set out to be substantial through A.P. Honda’s environmental policy for all stakeholders in every 
level to have a common practice, internally and externally, starting by reducing the amount of          
carbon dioxide from working processes of employees such as the selection of products that are      
environmentally friendly or Green Product, the consumption of low-carbon fuel, etc. The company 
also spread this cooperation to trading partners to have a common practice such as the use of          
environmentally friendly materials, the improvement of working process to minimize waste. This     
creates and increases networks for environmental conservation.  
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TBCSD Trip 1/2016TBCSD Trip 1/2016
Member Activities By: Ms.Pinyada Charoensin and Ms. Waranchana Thairat

 The secretariat office of Thailand Business Council 
for Sustainable Development (TBCSD) have led an 
expedition consisting of TBCSD members from      
five organizations, including Kasikorn Bank Public 
Company Limited, Electricity Generating Authority 
of Thailand, Ratchaburi Electricity Generating      
Holding Public Company Limited, Vinythai Public 
Company Limited and Thailand Environment        
Institute to participate in activities TBCSD Trip 
1/2016 held on June 30 - July 1, 2016 at Prachinburi 
Province and Chonburi Province to study the        
operation of TBCSD members related to manufac-
turing process and visit Kitti Dumnernchanvanit’s 
house learning center of Double A (1991) Public 
Company Limited. The group also studies the   
operation of natural gas pipeline system of         
Chonburi Operation Center, PTT Public Company 
Limited as well as participate in nature conservation 
activities. This is a great opportunity for TBCSD 

members to meet and exchange knowledge with each other in order to promote 
strong relationship.
 A group of TBCSD members arrived at 304 Industrial Park, Industrial Park, Prachinburi 
Province to visit the pulp and paper plant of Double A (1991) Public Company Limited 
which has new paper industry development on the concept “Paper from Rice Ridge”. 
This is based on agricultural development in Thailand, the core foundation of the       
country, with research and development for paper plant in which farmers spent only 
three years to growth to become sustainable raw materials. With geographical and climate 
advantages and expertise in agriculture of Thailand, Double A is paper from planted trees 
by Thai farmers, using no wood from natural forests. This also encourages farmers to 
plant paper trees together with other cash crops on the rice ridge. Rice ridge, not utilized 
space, has been green space contributes to reduce global warming impacts, generate 
extra income for farmers and reduce social problems in the community.    
 Double A has the philosophy “Do Not Waste the Waste” by using wood chip, bark 
and wood oil which are waste from pulp and paper manufacturing process for utilization 
instead of leaving over. They will be used as fuel for electricity generation, also known 
as biomass energy, instead of using oil or fossil fuels to generate electricity. Electricity 
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from biomass is used in Double A plants and 
sell the rest to Electricity Generating Authority 
of Thailand. Furthermore, for water resources 
conservation, the company has built a      
reservoir with capacity of 36 billion cubic 
meters to collect rainwater and runoff water 
to be stored and used in the factory without 
disturbing the water resources of nearby 
communities. The company also has a     
reservoir to store treated water with an area 
of 900 rai to be reused in the factory, and 
water garden and green space without     
discharging to public water way. In addition, 
the company has measure to recycle 
chemicals to reduce the use of new      
chemicals and chemical treatment.
 The site visit at Double A provided an 
understanding on the development of 
Double A Paper, the use of empty space in 
agriculture to provide value added to 
farmer and the environment, the wise use 
of resources and environmentally friendly 
management.
 After that, the delegation visited Kitti 
Dumnernchanvanit’s house learning center, 
which is the learning heritage towards         
success in global level, located at 304         
Industrial Park, Industrial Park 2, Chacho-
engsao province. In the center, there are 
exhibitions divided into different sections 

that exhibit the story, lifestyle and business philosophy of Mr. Kitti Dumnernchanvanit, 
founder of Double A who came from poor farmer family and became one of the            
successful businessmen in the world. The group has learned the way of living in Thailand 
in the past, good attitude, philosophy and moral which can be applied our living at the 
present. The delegation has also learned working principles from the experience of        
Mr. Kitti which can be inspiration and impetus for future generations. Mr. Kitti has five 
key living principles which are:                        
 1) Family and Spouse Selection which are grateful to parent / hardworking / discipline 
/ moral and ethic.
 2) Four No which are no gambling / no alcohol / no smoking and no nightlife
 3) Life is Work which are do not waste time / always look for opportunities / do the 
best and do not exploit others
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 4) Human Precepts which are choose good friends 
/ no enemy / not betrayed anyone / do not forget 
benefactor
 5) Five Hearts which are interested / willing / 
research to understand / confident and making 
decision.
 People who are interested in visiting the learning 
center (free of charge) can contact via the website 
www.doubleapaper.com/bankhunkitti
 After that, TBCSD members visited at the         
Chonburi Action Center on natural gas pipeline 
system of PTT Public Company Limited, which 
operates natural gas transport service from natural 
gas to power plant customers, industrial customers 
and natural gas consumers for NGV vehicles.
 Chonburi Action Center is a control center for 
natural gas transit through gas pipelines of Thailand, 
founded in 1981 by the Petroleum Authority of 
Thailand (PTT) with missions to transport natural 
gas from Erawan sources to Bang Pakong power 
plant and to Phra Nakhon Tai power plant. At       
the present, natural gas pipeline network has      
expanded both in land and under the sea to       
support natural gas consumption in electricity 
generation sector, industrial sector and transport 
sector by linking together as a large natural gas 
pipeline network with the total length of 3,996 
kilometers, covering 401 subdistrict, 30 provinces. 
Chonburi Action Center is the heart that controls 
main blood vain of national energy, fueling              
the continuous country’s economy without            
interruption.
 Furthermore, the Chonburi Action Center also 
consists of “PTT Natural Gas Pipeline Knowledge 
Hall which is the first gas pipeline system learning 
center in Thailand that collects and exhibits the 
knowledge of natural gas pipelines from the      
pioneer period to the present. Its purpose is to 

gather 34 years of knowledge of the PTT natural gas pipeline to be disseminated to 
internal departments of PTT, government agencies, private sector, the general public 
and the community along the gas pipeline to learn, understand and believe in the      
operation of PTT natural gas pipelines with the important mission to maximize the         
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effectiveness, safety and continuity of natural gas 
transportation.
     The learning center exhibits the history and 
the development of the natural gas pipeline in 
Thailand, operation and safety of the gas pipeline 
system starting from pipeline installation, receiving 
and delivering process, control of quantity and 

quality of gas, maintenance of the pipeline according to international standards as 
well as taking care of the communities along the PTT pipeline. This is displayed through 
various forms of media such as actual devices, virtual media and interactive game to 
help visitors to enjoy learning about the natural gas pipeline.
 In addition to knowledge and modern technology according to international standards, 
the operation of PTT gas pipeline system is also aware of the social care and environ-
mental protection, including security and preventive measures to avoid the impacts from 
operation as well as community development project for social and environmental 
sustainability.
 For example, “Natural and Clean Energy for Community Project”, which was initiated in 
2014 with the concept to apply knowledge and engineering technique of pipeline system 
to solve water problems for communities that are located above water sources. They      
cannot access water for community consumption. The project developed water delivering 
system that relies on natural energy called “Hydraulic Ram Pump” by using natural hydro 
power to transport water from low-lying areas to higher ground for consumption
    in communities. The pilot project is located at Bann Kha Noon Klee and Bann Phu 

Toei community in Thong Pha 
Phum district, Kanchanaburi 
province. The project is cur-
rently under development and 
will be further replicated and 
applied in other communities.
      The PTT natural gas pipeline 
system is an example of an       
organization that recognizes the 
important to be a part of the 
society by operating business and 
committing to maintain energy 

security of the country and to maximize the effectiveness, safety and continuity of 
natural gas transportation services together with taking care of community, society and 
the environment.
 The next day, the delegation visited the Air and Coastal Defense Command in Chon-
buri province, worship Admiral Prince Abhakara Kiartivongse, Prince of Chumphon, par-
ticipates in environmental conservation activities such as coral planting at Mah Nam Bay, 
mangrove rehabilitation as well as listen to lectures about the benefits and nature of 
mangrove ecosystem to build understanding and raise awareness on the conservation 
of mangrove ecosystems and marine ecosystems
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 Technological products have their life cycle, including products that are environmen-
tally friendly. Thus meaning, explanation or even certification for environmentally friendly 
products are necessary to be improved to keep up with the pace.
 Thailand Environment Institute (TEI) is a neutral organization focusing on environmental 
issues as well as providing the calculation of greenhouse gas emissions.  In 2009, TEI was 
funded by Thailand Greenhouse Gas Management Organization (TGO) to conduct a project 
called the development of criteria for Carbon Reduction Label (for production process) 
There were 10 private organizations successfully participated in the pilot project at that 
time and there were other companies interested in bringing their products that have reduced 
GHG emissions to join the project. After that, TEI has further developed criteria for Carbon 
Reduction Label registration to meet the needs of manufacturers who want to be involved 
with such registration. The new criteria for registration also encourage manufacturers to 
continue to reducing or avoiding greenhouse gas emissions in other areas which are:
 1. Carbon Reduction Label (life cycle assessment) which considers GHG reduction in  
each stage of product life cycle such as the acquisition of raw materials, manufacturing, 
transportation, distribution, consumption, and disposal.
 2. Carbon Reduction Label (manufacturer) which awards to the manufacturers with    
emissions lower than other manufacturers who produce same products. Awarded                
manufacturers can display the Carbon Reduction Label on products which come from the 

same production line, regardless of brands.
  Hence, the development of registration criteria 

increases the number of products that are environmen-
tally friendly in the market and increase options for 
consumers to purchase products or services that 
contribute to reduce global warming through market 
mechanisms as well. Currently, there are 203         
products from 47 companies that have been certified 

by the Thailand Environment Institute (as of May 2016).

Eco-Labeling By: Ms. Wisara Hunthanee

Ecolabelling
and the non-stop development 

of products



 Environmental impacts from production and consumption of products and services are 
not limited to global warming from greenhouse gas emissions, there are also other environmental 
impacts. The European Union (EU) has initiated an integrated environmental impact               
assessment to cover all environmental impacts as seen from the policy announcement 
“Single Market for Green Products” of the European Union on April 9, 2013. As a result, 
product that will be sold in Europe have to report its 14 environmental impacts. EU has 
prepared a Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCR) which consists of Product 
Environmental Footprint (PEF) Manual and a Product Category Rule (PCR) Manual on         
September 2013 to be a guideline for data collection standard, transparency and reliability. 
The pilot project has been successfully conducted in industrial group of 17 products.
 National Science Technology and Innovation Policy Office (STI) has conducted a pilot 
project “Environmental Footprint”, starting on August 1, 2014 to conduct a comparison 
study to identify strengths, weaknesses, problems, and barriers if the EU project is                 
implementing in Thailand. There are three leading companies participating in the project 
which have products and services such as processed chicken, sanitary ware and stores where 
shoppers pick products by their own. The researchers have jointly studied the data and 
service of manufacturing and service of the organizations in order to evaluate the environ-
mental footprint. This project provides knowledge and understanding in the preparation of 
Environmental Footprint in Thailand. The project also provides knowledge and understading 
on economic and environmental impact of the products as a result of the adoption of 
Single Market for Green Product of the EU to all stakeholders such as academic, government 
agencies as well as industrial sector that need to understand the procedures and problems 
if Thailand needs to drive the policy together in the future.
 The result of the pilot program shows that there is a gap (Gap) or a lack of infrastructure 
is still lacking which is an opportunity to develop data collection for further utilization, 
especially in the infrastructure group such as electricity, water and transportation. This has 
driven cooperation among other agencies such as Ministry of Industry, Ministry of Commerce, 
Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Natural Resources and Environment. Currently, the 
Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (ONEP) is studying      
economic measures related to natural resources and environment which will be useful for 
improving policy cooperation in the future.
 However, the PEF assessment has not been standardized internationally. At the present, 
the main goal is to use this scientific knowledge to negotiate and make an agreement on 
international standard or the FTA negotiations for both Thai-EU and EU-ASEAN. The informa-
tion collection mechanism must be transparent in order to protect from the allegation. On 
top of that, it is important for Thai entrepreneurs to use scientific data and information to 
declare and guarantee themselves.
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   Thailand Business Council for  
Sustainable Development (TBCSD)          
together with the Thailand Environment 
Institute (TEI) has organized a seminar on 
“Challenges for the Implementation of 
Greenhouse Gas Reduction...According 
to Government Policy” on April 28, 2016 
at Rama Gardens Hotel Bangkok which 
aims to raise awareness of business      
sector in conducting business along with 

reducing GHG emissions, according to government policy. The seminar is honored to have 
Mr. Pramote Insawang, Advisor of Thailand Business Council for Sustainable Development, 
to present souvenirs to our guest speakers. The seminar was attended by more than             
60 participants.

    Fourteen member organizations of Thailand Business Council for Sustainable  
Development (TBCSD) jointly organized the exhibition “Eco Innovation for Sustainable 
Environment” in Eco-Products International Fair 2016: EPIF 2016, held on 8-11 June 2016 
at Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC), Bangna, Bangkok. 

TBCSD together with TEI organized a seminar on “Challenges for the Implementation 
of Greenhouse Gas Reduction...According to Government Policy”

PR News

TBCSD jointly organized the exhibition in Eco-Products International
Fair 2016: EPIF 2016

72



Thailand Businesses for Sustainable 
Development (TBCSD) together with 
Thailand Environment Institute (TEI) 
held a press conference “ TBCSD 
jointly operates business to reduce 
greenhouse gas emissions according 
to government policy to achieve 
Thailand’s goals “ on June 9, 2016, 
at the Centara Grand at Central 
Plaza Ladprao Bangkok. There were 
10 TBCSD member organizations 

announced their intention which are 1) Bangchak Petroleum Public Company Limited,           
2) Electricity Generating Authority of Thailand, 3) Kasikorn Bank Public Company Limited,      
4) Krungthai Bank Public Company Limited, 5) Mitr Phol Sugar Corporation Limited, 6) PTT 
Public  Company Limited 7) Ratchaburi Electricity Generating Holding Public Company    
Limited, 8) Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited, 9) Siam City Cement Public                
Company Limited and 10) Vinythai Public Company Limited. This is a great opportunity for 
TBCSD member organizations to join forces in announcing its intention to express a shared 
commitment to conduct business coupled with the reduction of greenhouse gas emissions. 
The press conference was attended by more than 120 participants.

 Thailand Businesses for Sustain-
able Development (TBCSD) organized 
TBCSD Trip 1/2016 on June 30 - July 
1, 2559 in Prachinburi province and 
Chonburi province The objective was 
to study the operation of TBCSD 
members related to manufacturing 
process and visit Kitti Dumnernchan-

vanit’s house learning center of Double A (1991) Public Company Limited. The group 
also studies the operation of natural gas pipeline system of Chonburi Operation Center, 
PTT Public Company Limited as well as participate in nature conservation activities. This 
is a great opportunity for TBCSD members to meet and exchange knowledge with each 
other in order to promote strong relationship. There were five member organizations 
participated in the event which are Kasikorn Bank Public Company Limited, Electricity 
Generating Authority of Thailand, Ratchaburi Electricity Generating Holding Public          
Company Limited, Vinythai Public Company Limited and Thailand Environment Institute.

TBCSD together with TEI jointly organized press conference “TBCSD jointly              
operates business to reduce greenhouse gas emissions according to government 
policy to achieve Thailand’s goals”

TBCSD Trip 1/2016
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    Thailand Businesses for Sustainable Development 
(TBCSD) held its 2016 annual conference entitled on 
“TBCSD joint operation for commitment towards  
sustainable development pathway” on June 9, 2016, at 
the Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok. The 
conference has objectives to provide opportunities for 
members to meet and exchange views and perspectives 
of corporate social responsibility. The conference was 
honored to have Mr. Prasert Bunsumpun, Chairman of 
TBCSD, presided over the event and also honored to have 
Dr.Surin Pitsuwan, Former Secretary General of the ASEAN 
and Mrs. Prasertsuk Chamornmarn, Executive Director of 
Thailand Greenhouse Gas Management Organization (TGO), 
also present a keynote. In addition, the event also               
had three performances supported by TBCSD member 
organizations which are IRPC Public Company Limited, PTT 
Public Company Limited and Ratchaburi Electricity            

Generating Holding Public company Limited.  
The seminar also has an awarding ceremony for  
Young Creative Environment Artist awarded by  
Prof. Dr. Thanawat Jarupongsakul, President of  
Thailand Environment Institute and outstanding        
research of the health and global warming fund 
awarded by Prof. Dr. Sanit Aksornkoae, Member of 
the Royal Society, Member of the National Legislative 
Assembly and Board of Thailand Environment Institute 
Foundation. Lastly, the seminar was honored to have 

Mr. Prasert Bunsumpun, Chairman of TBCSD, to present awards to young people who promote 
the efficient and effective use of natural resources and environment under the topic  
“Eat it all and Drink it all”. The seminar was attended by about 400 participants

TBCSD organized 2016 annual seminar entitled on “TBCSD joint operation for 
commitment towards sustainable development pathway”
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 Thailand Businesses for Sustain-
able Development (TBCSD) together 
with the Thailand Environment     
Institute (TEI) organized a discussion 
seminar on “Creating the trend of 
environmental labels towards green 
procurement practices” on August 
9, 2016, at the Centara Grand at      
Central Plaza Ladprao Bangkok for 
raising awareness of businesses in 

Thailand in operating environmentally friendly businesses as an expression of environ-
mentally conscious and social responsibility in order to encourage consumers to           
consider the importance of preserving the environment through the use of environmentally 
friendly products and services. This will drive the implementation towards continuous 
development in the future according to government policy. The seminar was attended 
by more than 120 participants.

    Mr.Somchai Lertsuthiwong, Chief 
Executive Officers, Advanced Info Ser-
vice Plc. or AIS (in the middle) receives 
“ESG 100 certificate” for the second 
year consecutively from Dr.Pipat Yod-
prudtikan, Director of Thaipat institute 
(3rd from the right), being 1 in the top 
100 public listed companies who are 
the most outstanding in terms of Envi-
ronmental, Social, and Governance 
(ESG) performance for the year 2016.

TBCSD together with TEI organize a discussion seminar on “Creating the 
trend of environmental labels towards green procurement practices”

AIS operates business on sustainable way listed in ESG 100 for 2 consecutive years
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 Mr.Chaiwat Kovavisarach (Center), 
President of the Bangchak Petro-
leum Public Company Limited,    
received the “Best CEO” award at 
the 6th Asian Excellence Award 2016 
along with Senior Execut ive                
V ice Pres idents ,  Mr .Surachai               
Kos i t s a reewong  ( r i gh t )  and  
Mr.Yodphot Wongrukmit (left), for 
“Best Investor Relation Company” 
(fifth consecutive year) and “Best 

Environmental Responsibility” (second consecutive year) respectively. The event was 
organized by Corporate Governance Asia at the JW Marriott Hotel, Hong Kong.

    Miss Wanida Utaisomnapa,           
Executive Vice President, Corporate 
Business Planning and Mr. Suwan 
Srinuan, Vice President of  ICT,  
Corporate Business Planning rep-
resented IRPC Public Co., Ltd. in 
receiving “Thailand ICT Excellence 
Awards 2016” award for Core 
Process Improvement Project 
from Athena - Achieving Pricing 
Excellence Project whereby the 

award was presented by Mr. Visit Tantisunthorn, Chairman by Thailand Management   
Association (TMA) on May 24, 2016 at Athénée Crystal Hall Plaza Athénée Bangkok, 
Royal Méridien Hotel.
       TMA joined with National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC), 
Software Park Thailand and College of Innovation, Thammasat University in organizing 
this award presentation to commend and support organizations that achieve excellence 
in management of information and communications technology with the ability to        
incorporate ICT to improve organizational efficiency.

Bangchak received international recognition thrice over

IRPC received “Thailand ICT Excellence Awards 2016”
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 Esso Sriracha Refinery received the “Best 
Eastern Region Media Supporter for 2015” 
award from The Eastern Mass Media Associate 
of Thailand.
 Ms. Tipsukol Duangthip, Refinery Public 
Affairs and Administrative Manager of Esso 
(Thailand) Public Company Limited, received 
the certificate on behalf of Sriracha Refinery 
from President of the Eastern Mass Media 
Associate of Thailand on the Reporters’ Day.

Esso Sriracha Refinery named “2015 Best Eastern Region 
Media Supporter”

 PTT Exploration and Production Public 
Company Limited (PTTEP) represented by 
Pannalin Mahawongtikul, Executive Vice 
President for Finance and Accounting Group, 
and Kesara Limmeechokchai, Senior Vice 
President for Safe, Security, Health and         
Environment Division, was granted Asia’s 
Best CFO (Investor Relations) for the third                
consecutive year, Best Investor Relations 
Company (Thailand) for the fourth consecu-

tive year, and Asia’s Best Environmental Responsibility for the third consecutive year from 
Aldrin Monsod, Founder, Managing Director, Corporate Governance Asia Magazine, a     
financial journal on corporate governance in Hong Kong and Asia, at the 6th Asian  
Excellence Award 2016. The award presentation was held at JW Marriott Hotel, Hong 
Kong. The awards recognize PTTEP’s achievements and excellence in financial  
performance, investor relations and environmental practices.

PTTEP honored with 3 awards from Hong Kong’s Corporate
 Governance Asia Magazine
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     Mr.Supattanapong 
P u n m e e c h a o w 
won Asia’s Best 
CEO award 2016 
conferred at Corpo-
rate Governance 
Asia 2016.Having 

Ms.Duangkamol Setta-
nung (FNA) accepted the 
award on behalf  of 
M r . S u p a t t a n a p o n g .          
Mr. Booncherd Suwantip 
(QSE) and Mr.Thitipong 
Jurapornsiridee were the 

representatives to received Asia’s Best CSR, Best Environment Responsibility and Best 
Investor Relation Company awards, respectively. The event organized by Corporate 
Governance Asia magazine, Asia’s investment and corporate governance magazine. The 
awards reflect PTTGC as leading role model incorporate governance company in Asia. 
The awards ceremony held at JW Marriot hotel, Hongkong on July 17th, 2016.

    Mr. Sutat Patmasiriwat, RATCH Chairman, 
(on the right), received a membership 
certificate of the Private Sector Collective 
Action Coalition against Corruption (CAC) 
from Dr. Kopr Kritayakirana, Chairman of 
CAC Certification Committee (on the left). 
RATCH put in place the relevant policy 
and internal control system, with               
measures to prevent corruption as per the 
CAC guidelines. RATCH’s CAC membership 

was certified on April 29, 2016 and the certificate will be valid for three years after the 
date of issuance.      
 After declaring their anti-corruption intentions with the CAC on November 21, 2014, 
the company has continued to develop and improve its internal anti-corruption system, 
with an aim to take part in mitigating the corruption through conducting business with 
integrity in ethical manner and refusing to pay bribes.

PTTGC Won 4 International Awards Corporate Governance Asia

RATCH is officially certified as a member of Private Sector Collective Action 
Coalition against Corruption (CAC) by Thai Institute of Directors (IOD)
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 Mr.Yutthapon Jaidee (left), Environment 
and Standard Systems Department Manager 
is the representatives of Siam City Cement Co., 
Ltd. (Left) and represented all 3 Siam City    
Cement Plants, Mortar Plant, INSEEEcocycle 
Plant, and Conwood Plant to receive “Say No 
To Form Award 2016” by Mr.Wachira Pengchan 
(Right), Director General of Department of 
Health at Amari Donmuang Airport Bangkok.

INSEE Says No to Foam 100%

 Mr. Atikom Terbsiri, CEO of Thai Oil Public Company Limited and the senior executives 
receive “Certificate of ESG 100 Company”” for the 2nd consecutive year from Dr. Pipat     
Yodprudtikan, the director of Thaipat Institute, as one of the outstanding 100 listed             
companies in Thailand. With distinction in business performance and sustain in the Environ-
mental, Social and Governance (ESG) from the evaluated the sustainability of 621 companies 
listed on the Stock Exchange of Thailand, consequently enhance the transparency disclosure 
and increase investment opportunities for both domestic and foreign investors.

 Thaioil group won “Certificate of ESG100 Company”
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เป็นการรวมตัวของกลุ่มนักธุรกิจชั้นน�าของประเทศไทย โดยมีเป้าหมายท่ีจะเสริมสร้างจิตส�านึกในการ
รกัษาสิง่แวดล้อมให้แก่องค์กรในภาคธรุกจิ ด้วยการด�าเนินธรุกจิท่ีควบคูไ่ปกบัการรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม และการด�าเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรอื่นๆ  
และประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างแบบแผนการผลิต และการบริโภคท่ียั่งยืน ให้เกิดข้ึน 
อย่างแพร่หลายในประเทศ ตามแนวคิดหรือปรัชญาของ “การพัฒนาที่ยั่งยืน”
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