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	 สวัสดปีีใหม่	 ปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	แก่องค์กร	และสมาชิก	TBCSD	ทกุท่าน	ในช่วงปลายปีทีผ่่านมานัน้ประเทศไทย					
ได้เกิดการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศอันเน่ืองจากการเสร็จสู่สวรรคาลัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-							
มหาภูมพิลอดลุยเดช	พระเจ้าอยูหั่วในรชักาลที	่๙	อนัเป็นห้วงเวลาทีป่ระชาชนชาวไทยมคีวามโศกเศร้าอย่างสดุซึง้
ต่อการสวรรคตขององค์พระมหากษตัรย์ิผูย้ิง่ใหญ่	และเป็นผูน้�าทีท่รงปกครองแผ่นดนิโดยธรรม	พระองค์ทรงเสยีสละ
เวลา	และพระวรกายเพือ่การพัฒนาประเทศตลอดระยะเวลาทีพ่ระองค์ครองราชย์เวลา	๗๐	ปีทีผ่่านมา	นอกจากนี้	
ผูน้�าประเทศต่างๆ	ทัว่โลก	 รวมถึงองค์กรทีม่คีวามส�าคญัของโลกได้มกีารกล่าวถ้อยค�าแสดงความอาลยั	พร้อมทัง้
กล่าวสรรเสริญพระปรีชาสามารถของพระองค์ในการปกครองประเทศ	และน�าพาประเทศให้มคีวามก้าวหน้าทางด้าน
เศรษฐกจิ	 และด้านต่างๆ	 ตลอดจนพระองค์ท่านได้มกีารสร้างความสมัพนัธ์อนัดต่ีอนานาประเทศทัว่โลก	 ในการนี้	
องค์กรธรุกจิเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยนืจะด�าเนนิการยดึถอืแนวทางปฏบิตั	ิและค�าสอนของพระองค์ท่าน	และมุง่มัน่
สบืสานปรัชญาการพัฒนาอย่างยัง่ยนืและพอเพยีงสูก่ารปฏบิตัต่ิอไป
	 ส�าหรับวารสาร	 Green	 Society	 ฉบับนี้	 ยังคงน�าเสนอเนื้อหาสาระ	 เพื่อเป็นสื่อกลางให้กับองค์กรธุรกิจ																	
ในการยกระดับมาตรฐานการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 นอกจากนี้	 ภายในเล่ม																	
ยงัเต็มไปด้วยเนือ้หาสาระทีค่ดัสรรมา	หวงัว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อท่านสมาชกิ

ศาสตราจารย์	ดร.เผดิมศักดิ์	จารยะพันธุ์
ผู้อ�านวยการบริหารองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Professor	Dr.	Padermsak	Jarayabhand
Executive	Director,	Thailand	Business	Council	

for	Sustainable	Development

Editor Talks

				Happy	New	Year	2017	to	all	organizations	and	members	of	TBCSD.	In	the	past	year,	
Thailand	 has	 experienced	 a	 greatest	 loss	 due	 to	 the	 death	 of	 King	 Bhumibol	 
Adulyadej.	The	people	of	Thailand	are	in	deep	mourning	and	grieving	the	loss	of	the	
greatest	King,	who	ruled	the	kingdom	with	righteousness	and	sacrificed	his	time	and	
life	 develop	 the	 country	 during	 his	 reign	 for	 70	 years.	 Leaders	 of	 countries	 and	 
organizations	globally	have	expressed	their	condolences	and	praised	his	talent	 in	
ruling	the	country	towards	economic	growth.	He	had	also	built	a	good	relationship	
with	countries	around	the	world.	In	this	regard,	Thailand	Business	Council	for	Sus-
tainable	Development	will	adopt	his	disciplinary	practice	on	sufficiency	economy	
philosophy	and	continue	our	commitment	towards	sustainable	development.
	 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.



Source: UN in collaboration with Project Everyone 
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WBCSD Update เรียบเรียงโดย นางสาววิภาดา มูลกำ บิล

Business and the SDGs: 
Role, opportunity and 
responsibility

	 ด้านของบทบาท	แม้ว่าโดยพืน้ฐานจะเป็นความรบัผดิชอบของหน่วยงานภาครฐัในการด�าเนนิงาน
ตามเป้าหมาย	SDGs	ในระดับชาติ	แต่จะไม่สามารถบรรลเุป้าหมายเหล่านัน้ได้ถ้าปราศจากการด�าเนนิงาน
จากภาคธุรกิจ	 เพราะภาคธุรกิจมีบทบาทส�าคัญซึ่งเปรียบเสมือนเป็นกลไกการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ					
การจ้างงาน	และแหล่งเงนิทนุ	รวมทัง้ด้านเทคโนโลยแีละนวตักรรม	การทีจ่ะบรรลเุป้าหมายของ	SDGs	ใน
ปี	พ.ศ	๒๕๗๓	ได้น้ันจะต้องพึง่พานวตักรรมต่างๆ	 เช่น	 เมอืงยัง่ยนื	การเกษตรอจัฉรยิะ	พลงังานสะอาด	
และการปรบัปรงุทางการแพทย์	รวมไปถงึการดูแลสุขภาพท้ังหมดนีก็้ข้ึนอยูก่บัการระดมทุนของภาคเอกชน	
อย่างไรกต็าม	 ภาคธรุกจิเองกไ็ม่สามารถด�าเนนิงานเพยีงส่วนเดยีวได้	 ต้องอาศยัความร่วมมอืจากภาครฐั				
ในการผลักดนักฎระเบยีบการใช้เทคโนโลยแีละผลติภัณฑ์ใหม่ๆ	ออกมาให้ความสนบัสนนุร่วมด้วย

	 เมือ่วันที	่๒๑	พฤศจกิายน	๒๕๕๙	ทีผ่่านมา	ณ	กรงุเจนวีา	ประเทศสวิสเซอร์แลนด์	
Mr.James Gomme, Manager, Social Impact, The World Business Council for 
Sustainable	Development	ระบวุ่าสิง่ส�าคญัทีบ่รษิทัต่างๆ	จะต้องเข้าใจความหมาย
ของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 (SDGs)	 ทั้งในด้านของบทบาท	 โอกาสและ
ความรับผิดชอบ
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	 ด้านของโอกาส	 เป้าหมาย	 SDGs	 ถอืได้ว่าเป็นโอกาสทีม่คีณุค่าส�าหรบั
องค์กรภาคธุรกิจต่างๆ	 สามารถใช้เป้าหมายของ	 SDGs	 เป็นกรอบ										

การด�าเนินงานในการวางแผนยทุธศาสตร์	เป้าหมายและกิจกรรมของ
องค์กรน้ันๆ	 อีกท้ังยังช่วยให้ได้รับผลประโยชน์จากการลงทุน	
เพราะ	SDGs	ไม่ได้มข้ีอผกูพนัทางกฏหมาย	แต่มนัท�าหน้าทีเ่ป็น
แผนงานส�าคญัทีก่�าหนดทศิทางนโยบายในอนาคต	ทัง้ในระดบั
สากล	 ระดับชาติและระดับภูมิภาค	 องค์กรท่ีด�าเนินตามหลัก	
SDGs	และสามารถสือ่สารอย่างชดัเจนได้ว่าธรุกจิขององค์กรจะ
สามารถช่วยให้รัฐบาลบรรลุเป้าหมายของ	 SDGs	 ได้อย่างไร											

มแีนวโน้มทีจ่ะมใีบอนญุาตในการด�าเนนิงานและสร้างความแตกต่าง
จากคูแ่ข่งได้	 อย่างไรกต็าม	 การลงทนุทีจ่ะบรรลเุป้าหมายของ	 SDGs	

ควรค�านึงถึงการสนับสนุนให้สังคมและการตลาดมีเสถียรภาพ	 เพราะความ
ส�าเรจ็ทางธรุกจิกข็ึน้อยูก่บัรากฐานทีม่ัน่คง	Mr.Paul	Polman,	CEO	ของบรษิทั	

ยูนลิเีวอร์	กล่าวว่า	“มนัเป็นไปไม่ได้ท่ีธรุกิจจะแข็งแกร่งข้ึนในขณะทีค่วามไม่เท่าเทยีม ความยากจนและ
การเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศเพิม่ข้ึน” โอกาสทางธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกบั	SDGs	จะถกูพดูถงึอย่างชดัเจน
ในรายงานทีจ่ะเผยแพร่ออกมาในต้นปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	นี้	
 
	 ขณะที่ภาคธุรกิจก�าลังมองหาโอกาสในการเติบโตของธุรกิจนั้น	 เรื่องของการมีความรับผิดชอบและ
จิตส�านึกก็ยังคงเป็นสิ่งส�าคัญของภาคธุรกิจ	 โดยพื้นฐานขององค์กรควรท�าให้มั่นใจได้ว่าการด�าเนินงาน						
จะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาของโลก	 ในส่วนของผลกระทบทางด้านลบต่อสังคมโดยเฉพาะ										
อย่างยิ่งด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งไม่สามารถชดเชยได้ด้วยเงินบริจาคหรือเงินทุนใดๆ	 ทุกๆองค์กรควรท่ีจะมี
ความรบัผิดชอบในด้านนีแ้ละช่วยเหลอืพวกเขาอย่างเต็มทีเ่พราะถือว่าเป็นพืน้ฐาน
ทีส่�าคญัของ	SDGs	การทีจ่ะบรรลเุป้าหมายของ	SDGs	 ไม่ใช่เรือ่ง				
ที่ง่าย	 เพราะบางกรณีต้องมีการเปลี่ยนแปลงระบบหรือ								
การปฏิบัติจากที่เคยเป็นอยู่	 ถึงแม้ว่ามันเป็นสิ่งที่
ท้าทายแต่เป้าหมาย	SDGs	กย็งัคงเป็นตัวแทนของ
โอกาสความก้าวหน้าทางเศรษฐกจิทีย่ัง่ยนื	

ที่มา: 
๑. http://www.wbcsd.org/Clusters/Social-Impact/News/
Business-and-the-SDGs-Role-
   opportunity-and-responsibility (สืบค้นเมื่อ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
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Energy&Climate Solution เรียบเรียงโดย นางสาววรัญชนา ไทยรัตน์

เศรษฐกิจแบบ
หมุนเวียน 

ทางเลือกการเป็นผู้น�า
เศรษฐกิจในภูมิภาค 
และความยัง่ยืน
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ปัจจุบันปัญหาด ้านสิ่ งแวดล ้อมเป ็นป ัญหาส�าคัญของโลก	 ซึ่ ง เกิดจากการน�า
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างไม่ถกูต้อง	ไม่คุม้ค่า	และไม่มขีดีจ�ากดั	จงึจ�าเป็นทีท่กุภาคส่วน
ทัว่โลกต้องร่วมมอืกนัหาทางออก	เพือ่รกัษาทรพัยากรธรรมชาต	ิและสิง่แวดล้อมให้สามารถ
คงอยู่ได้อีกยาวนานต่อไป	 โดยสหภาพยุโรปได้ให้ความส�าคัญกับปัญหาดังกล่าวจึงได้หา
ทางออกในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัด	 และการลดปริมาณของเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพ	 ส่งผลท�าให้เกิดการใช้ทรัพยากร								
อย่างสญูเปล่า	และเกนิความจ�าเป็น	ท�าให้ทรพัยากรธรรมชาตซิึง่เป็นวตัถดุบิในการผลติสนิค้า
ลดน้อยลง	และหาได้ยากมากยิง่ขึน้	อนัเป็นสาเหตสุ่งผลต่อราคาสนิค้าให้เพิม่สงูขึน้ตามล�าดบั
น้ันเอง	 ด้วยเหตนุี	้ สหภาพยโุรปจึงได้น�าแผนการพฒันาเศรษฐกจิแบบหมนุเวยีน	 (Circular	
Economy	Package)	แบบใหม่มาใช้เพือ่พฒันาเข้าสูก่ารเป็นระบบเศรษฐกจิแบบหมนุเวยีน	
(Circular	Economy)	เพือ่เพิม่ศกัยภาพความสามารถในการแข่งขนั	และการเตบิโตสูร่ะบบ
เศรษฐกิจทีย่ัง่ยนืในอนาคต

	 แผนการพฒันาเศรษฐกจิแบบหมนุเวยีน	(Circular	Economy	Package)	เป็นแผนนโยบาย
ทีมุ่ง่เน้นการการจัดการของเสีย	และให้ความส�าคญัต่อการออกแบบผลติภัณฑ์เพือ่สิง่แวดล้อม	
(Eco	design)	โดยมวีตัถปุระสงค์หลกั	๔	ด้าน	คอื

 ๑. การผลติ (Production) 
	 	 ๑.๑	ส่งเสรมิการออกแบบเพือ่สิง่แวดล้อม	(Circular	product	design)
	 	 ๑.๒	เพือ่พฒันากระบวนการผลติทีม่ปีระสทิธภิาพสู่นวตักรรมการออกแบบทีย่ัง่ยนื

 ๒. การบรโิภค (Consumption)
	 	 ๒.๑	เกดิการน�ากลบัมาใช้ซ�า้	(Reuse)	และการซ่อมแซม	(Repair)
	 	 ๒.๒	มข้ีอมลูความน่าเชือ่ถอืของผลติภณัฑ์ให้แก่ผูบ้รโิภค

 ๓. การจัดการของเสยี (Waste Management)
	 	 ๓.๑	เพือ่ปรบัปรงุขัน้ตอนการจดัการของเสยี
						 ๓.๒	เพือ่พฒันาการลงทนุการจดัการของเสยีในระยะยาว



ที่มา : https://thaiindustrialoffice.wordpress.
com/2016/07/03/เศรษฐกิจหมุนเวียน-circular
-economy/

ที่มา : https://thaiindustrialoffice.wordpress.com/2016/07/03/เศรษฐกิจหมุนเวียน-circular-economy/
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 ๔. การใช้วัตถุดิบรอบสอง (Secondary raw  
material)
	 	 ๔.๑	 ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบรอบสองอย่างมี
ประสทิธภิาพ
	 	 ๔.๒	ส่งเสรมิการใช้สารเคมอีย่างปลอดภยัต่อ
สิง่แวดล้อมและสงัคม
	 	 ๔.๓	เพิม่สดัส่วนการน�าทรพัยากรอาหารและ
น�า้กลบัมาใช้ซ�า้

	 เศรษฐกจิแบบหมนุเวยีน	เป็นระบบเศรษฐกิจที่
ค�านงึถงึทรพัยากรธรรมชาติ	และสิง่แวดล้อม			เป็น
หลกั	เพือ่ความสามารถในการคงคุณค่าของวตัถดิุบ
ให้นานที่สุด	 ลดการใช้ทรัพยากร	 และลดการเกิด
ของเสยีให้มากทีส่ดุ	โดยต้ังอยูบ่น	๓	หลกัการ	ดังนี้



	 ๑.	 การรักษาและเสริมทุนด้านธรรมชาติ	 (Natural	 Capital)	 ตระหนักถึงการใช้วัตถุดิบ	
ทรพัยากรธรรมชาต	ิและพลงังานอย่างเหมาะสมเพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ			
				๒.	การใช้ประโยชน์จากทรพัยากรให้เกดิประโยชน์สงูสดุ	ผ่านการหมนุเวยีนผลติภณัฑ์	ส่วนประกอบ	
และวตัถตุ่าง	ๆ 	ให้ได้ประโยชน์สงูสดุ	เพือ่คงการหมนุเวยีนของส่วนประกอบและวตัถตุ่าง	ๆ 	ภายในเศรษฐกิจ
						๓.	การรักษาประสิทธภิาพของระบบ	มุง่เน้นการออกแบบเพือ่หลกีเลีย่งผลกระทบด้านลบ	(Negative	
Externalities)	ทัง้ทางทรพัยากรและทางสังคม

	 อย่างไรก็ตามการน�าเศรษฐกิจแบบ
หมุนเวียนมาใช้นั้นอาจไม่ประสบความ
ส�าเร็จตามเป้าหมายด้านความยั่งยืนเท่าที่
ควร	 เนื่องจากอุปสรรคและข้อจ�ากัดบาง
ประการต่อไปนี้
	 ๑.	จากรปูแบบพฤตกิรรมของผู้บรโิภค
มีเพียงบางกลุ่มที่เลือกบริโภคสินค้าที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 เนื่องจากสินค้าท่ีเป็น
มติรต่อสิง่แวดล้อมมรีาคาค่อนข้างสูง	ส่งผล
ให้ผู ้ผลิตไม่กล้าลงทุนในระบบเศรษฐกิจ
แบบหมนุเวยีน	
	 ๒.	 ระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
จ�าเป็นต้องใช้เทคโนโลยทีีม่ปีระสทิธิภาพสูง	

เพือ่ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจึงจ�าเป็นต้องใช้งบประมาณในการวจิยั	และการใช้เทคโนโลยค่ีอนข้างสงู
	 ๓.	 ความสามารถของภาคธุรกิจบางรายยังมีความรู้ความสามารถไม่เพียงพอต่อระบบเศรษฐกิจแบบ
หมนุเวยีน

	 ประเทศไทยควรน�ารปูแบบเศรษฐกจิแบบหมนุเวยีนมาปรับใช้กบัภาคอตุสาหกรรม	และ	SMEs	ภายใน
ประเทศเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ	 แต่อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนจะ
ประสบความส�าเรจ็ได้น้ันต้องได้รบัการสนบัสนนุจากภาครฐัในการให้ข้อมลู	 และก�าหนดแนวนโยบายให้
สอดคล้องกบัการด�าเนินเศรษฐกจิในรปูแบบดังกล่าวเพือ่ความยัง่ยนืต่อไป

9

ที่มา: 
๑. www2.thaieurope.net/คณะกรรมาธิการยุโรปปรับ-3/ (สืบค้นเมื่อ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙)
๒. https://thaiindustrialoffice.wordpress.com/2016/07/03/เศรษฐกิจหมุนเวียน-circular-economy/ (สืบค้นเมื่อ ๗  
     ตุลาคม ๒๕๕๙)
๓. http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/638670 (สืบค้นเมื่อ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙)
๔. www2.thaieurope.net/การประชุม-greeneconet-final-conference-moving-towards-a-circular-economy- 
     challenges-and-opportunities-for-smes/ (สืบค้นเมื่อ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
๕. https://kimberly-cares.com/tag/circular-economy/ (สืบค้นเมื่อ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
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The way for Sustainability เรียบเรียงโดย นางสาววรัญชนา ไทยรัตน์

และยั่งยืนของไทย

	 ปัจจุบันปัญหาส�าคัญที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่าง					
ต่อเนื่องของโลก	 อันก่อให้เกิดปัญหาสภาวะโลกร้อนซ่ึงส่งผลต่อภูมิอากาศ			
อันเป็นตัวกลางท�าให้เกิดภัยพิบัติในหลายๆ	 รูปแบบ	 ซ่ึงภัยพิบัติท่ีมักจะเกิด
เป็นประจ�าทุกปีและยากต่อการบริหารจัดการ	 คือ	 ภัยพิบัติทางน�้าเพราะ
สถานการณ์น�า้แล้ง	น�า้ท่วมเป็นปัญหาทีท่กุประเทศประสบเป็นประจ�าเช่นเดยีว
กบัประเทศไทยและยากต่อการบริหารจัดการเป็นอย่างมาก

	 ประเทศไทยการบรหิารจดัการน�า้เป็นเรือ่งส�าคญัทีทุ่กภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ	 หรอืเอกชน
ควรให้ความส�าคัญเป็นอย่างมากเพราะหากประสบปัญหาภัยแล้ง	 น�้าท่วมแล้วนั้นจะส่งผลกระทบ
เป็นอย่างมากในทุกๆด้านโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ	 ซึ่งถือว่าส�าคัญเป็นอย่างมากต่อการขับเคลื่อน
ประเทศ	ดงัน้ัน	เพ่ือหาทางออกในการบรหิารจดัการน�า้ทีย่ัง่ยนืทกุๆ	ภาคส่วนจงึจดังานเสวนา	เพือ่
ระดมแนวคดิต่อการบรหิารจดัการน�า้ท่ีมอียูอ่ย่างจ�ากดัอย่างไร	 ให้เกดิการบูรณาการ	 และสามารถ
รักษาสมดุลของการใช้น�้าได้อย่างยั่งยืน	 เช่นเดียวกับงาน	 “Thailand	 Sustainable	Water												
Management	Forum	2016”	เมือ่วนัที	่๒๐	มถินุายน	๒๕๕๙	ทีผ่่านมา	โดยบรษิทั	ปนูซเิมนต์ไทย	
จ�ากัด	(มหาชน)	ร่วมกบั	มลูนธิอิทุกพฒัน์	ในพระบรมราชปูถมัภ์	และสมาคมนกัข่าวนกัหนงัสอืพมิพ์
แห่งประเทศไทยได้จดังานนีข้ึน้	 เพือ่ให้ผูแ้ทนจากทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องด้านการบรหิารจัดการน�า้	
ได้ร่วมแลกเปลีย่นเรียนรูแ้ละให้ข้อเสนอแนะเกีย่วกับประเดน็ปัญหาต่างๆ	 เพือ่น�าไปสูแ่นวทางการ
แก้ไขเพือ่การบรหิารจดัการน�า้ร่วมกนั	พร้อมเรยีนรูแ้นวทางการบรหิารจัดการน�า้จาก	๓	ประเทศ	
ได้แก่	ประเทศอสิราเอล	สงิคโปร์	และเนเธอร์แลนด์	เพือ่น�าแนวทางการบรหิารจดัการน�า้ของแต่ละ
ประเทศมาปรับปรุง	พฒันา	และประยกุต์ใช้ต่อการบรหิารจดัการน�า้ของประเทศไทยต่อไป	

น�้ำ
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร             

ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด
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 Dr.Weinberger Gavriel       
ผู ้อ�านวยการสถาบันอุทกวิทยา	
ประเทศอสิราเอล	 กล่าวว่า	 “น�า้”																							
ถือเป็นทรัพยากรส�าคัญอันเป็น
สมบัติสาธารณะของประเทศ	 ซึ่ง
ภาครัฐจะต้องด�าเนินการจัดสรร
ทรัพยากรน�้าให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชากรทั้งประเทศ	
โดยมนีโยบายการบริหารจดัการน�า้
ที่มีอยู ่ อย ่ างจ�า กัดอย ่างไรให ้
สามารถอยู่รอดได้	 และเกิดความ

ยัง่ยนื	จากวิกฤตการณ์ขาดแคลนน�า้	ประเทศอสิราเอลจึงได้จดัตัง้องค์กรในการบรหิารจดัการน�า้ขึน้	โดยมี
กฎระเบียบที่ชัดเจน	 โดยการบริหารจัดการน�้าทุกประเภทต้องผ่านองค์กรดังกล่าว	 ในภาพรวมประเทศ
อสิราเอลพึง่พงิน�า้ใต้ดนิเป็นส่วนใหญ่	 และได้พฒันาน�าเทคโนโลยวีศิวกรรมด้านการจดัการน�า้เข้ามาช่วย	
ท�าให้ปัจจบุนัปริมาณน�า้ร้อยละ	๕๐	ทีใ่ช้ภายในประเทศมาจากน�า้ทีผ่ลติใช้เองโดยการผนัน�า้จากทะเลมา
แปลงเป็นน�า้จดื	และเชือ่มโครงข่ายน�า้จืดด้วยระบบท่อใต้ดนิ	 เพือ่น�าน�า้จดืจากทางเหนอืลงมาทางใต้ของ
ประเทศส�าหรบัการอุปโภคบรโิภคและผลติกระแสไฟฟ้า	อกีทัง้ยงัเชือ่มกบัแหล่งผลติน�า้ตามชายฝ่ังต่างๆ	
เพ่ือส่งน�า้ให้ทัว่ถงึทกุพ้ืนทีข่องประเทศ	นอกจากนี	้น�า้เสยี	น�า้ท้ิงท่ีผ่านการบ�าบัดท้ังจากโรงงาน	และชุมชน
จะถกูเติมน�า้ลงสู่ใต้ดนิบรเิวณพืน้ทีท่ะเลทรายช่วงฤดูหนาว	เพือ่ป้องกนัการระเหยของน�า้	เป็นการคนืน�า้สู่
ชัน้ดนิและน�ากลบัมาใช้เป็นน�า้ชลประทาน	และลดสดัส่วนการใช้น�า้ดใีนภาคเกษตร	โดยปัจจบัุนสดัส่วนน�า้
เสยีทีเ่อามาใช้ในภาคเกษตรมถีงึร้อยละ	๘๖	แล้วยงัปรบัการเกษตรเป็นแบบใช้น�า้น้อย	เป็นระบบชลประทาน
แบบน�้าหยด	 (Drip	 Irrigation)	 และการเกษตระบบสปริงเกอร์	 ซึ่งสามารถช่วยลดปัญหาการแย่งน�้าใน						
ภาคเกษตรกรรมได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
 
 Mr.Ridzuan Bib Ismail	ผูอ้�านวยการด้านแหล่งน�า้และลุม่น�า้ของหน่วยงาน	PUB	ประเทศสงิคโปร์															
กล่าวว่า	 ด้วยสภาพภมูปิระเทศท�าให้สงิคโปร์เป็นประเทศขาดแคลนน�า้	 ต้องน�าเข้าน�า้จากต่างประเทศใน
การอปุโภคบริโภค	ทัง้ยงัเป็นพืน้ทีลุ่ม่อยูต่�า่กว่าระดับน�า้ทะเล	มทีางระบายน�า้เพยีงร้อยละ	๕๐	จงึท�าให้ฤดู
ฝนต้องประสบปัญหาน�า้ท่วมอยูเ่สมอ	จากปัญหาข้างต้นภาครฐัจงึตัง้นโยบายทีจ่ะเก็บน�า้ฝนให้ได้ทกุหยด	
รวมถงึน�า้ทีใ่ช้ไปแล้วต้องน�ากลบัมาใช้ใหม่ได้มากกว่า	๑	ครัง้	 โดยหน่วยงาน	PUB	จะท�าหน้าทีจ่ดัการน�า้			
ทัง้วฏัจกัรไม่ให้เหลือทิง้และในอนาคตมแีผนทีจ่ะเพิม่การรไีซเคิลน�า้จากปัจจบุนัร้อยละ	๓๐	 เป็นร้อยละ	
๕๕	ในปี	ค.ศ.	๒๐๖๐



โดยรัฐบาลเล็งเห็นว่าน�้าคือความมั่นคงของประเทศ	 จึงได้ประกาศลดการซ้ือน�้าจากต่างประเทศ	 และ																			
หนัมาด�าเนินนโยบายการบรหิารจัดการน�า้อย่างยัง่ยนืภายในประกาศผ่าน	๓	มาตรการ	ได้แก่	๑.	ก�าหนด
กลไกสร้างราคาและเพ่ิมมลูค่าน�า้	๒.	ก�าหนดข้อบงัคบั	เช่น	เครือ่งใช้และอปุกรณ์ภายในครวัเรอืนทกุชนดิ
ต้องมฉีลากประหยดัน�า้	(Water	Efficiency	Labeling	Scheme:	WELS)	ตดิก�ากบั	และ	๓.	ให้ประชาชน
หาแนวทางประหยัดน�้าในชุมชน	 โดยมีการให้รางวัลแก่ชุมชนท่ีสามารถประหยัดน�้าได้มากท่ีสุด	 รวมท้ัง	
สนบัสนนุทนุในการด�าเนินโครงการของแต่ละพืน้ทีท่ีส่นใจ	นอกจากนี	้สงิคโปร์ยงัแก้ปัญหาน�า้โดยการพฒันา
พ้ืนที่อ่างเก็บน�้า	 และก�าหนดให้การก่อสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยทุกแห่งต้องก่อสร้างตามมาตรฐานป้องกัน							
น�า้ท่วม	และท�าเส้นทางระบายน�า้ไว้โดยเฉพาะ	นอกจากนี	้ยงัน�าเทคโนโลยรีไีซเคลิน�า้เสยีมาใช้	ภายใต้ชือ่	
NEWater	โดยน�าน�า้เสยีจากครัวเรือนและภาคอตุสาหกรรมมาผ่านกรรมวธิกีารกรองแบบ	Microfiltration,	
Reverse	Osmosis	 และฆ่าเชือ้ด้วยอลัตราไวโอเลต	 และน�ากลบัไปใช้ในกระบวนการผลติ	 การหล่อเยน็
ของภาคอตุสาหกรรม	ส่วนท่ีเหลอื ถูกน�าไปรวมกับแหล่งน�้าดิบเพื่อใช้
ผลติน�า้ประปาสูป่ระชาชน อีกครั้ง	 อีกทั้งยังมีระบบ
แปลงน�า้ทะเลเป็นน�า้ จดื	(Desalination)	ซึง่

ที่มา : http://thaipublica.org/2016/06/thailand-sustainable-water-management-20-6-2559/
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มีโรงงานผลิตขนาดใหญ่อยู่บริเวณ
เขื่อนปากแม่น�้า	 โดยสร้างคู ่กับ
โรงงานเผาขยะ	เพือ่น�าพลังงานท่ีได้
จากการเผาขยะไปใช้ในโรงงาน
แปลงน�า้ทะเล	ซึง่เป็นการประหยดั
พลังงานได้อีกรูปแบบหนี่ง	 ซึ่ง
ยุทธศาสตร์การจัดหาแหล่งน�้านี้
ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งเรือ่งการ
แย ่ งชิ งทรัพยากรน�้ าของภาค
อุตสาหกรรมกับประชาชนได้เป็น
อย่างดี

 Mr.Tjitte A Nauta	ตวัแทน
จากองค์กร	Deltares	องค์กรไม่แสวงก�าไรทีดู่แลเรือ่งน�า้	ประเทศเนเธอร์แลนด์	กล่าวว่า	ภมูปิระเทศส่วน
ใหญ่เป็นทีร่าบลุม่และพืน้ทีต่�า่กว่าระดับน�า้ทะเล	ท�าให้ประเทศเนเธอร์แลนด์ประสบปัญหาอทุกภยัอยูเ่สมอ	
อนัน�ามาซ่ึงความเสยีหายทางเศรษฐกจิเป็นอย่างมหาศาล	หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องจงึได้เริม่แก้ปัญหาโดยการ
สร้างเขือ่นและท�าทะเลสาบกลางประเทศแต่กย็งัประสบปัญหาเรือ่งเข่ือนแตก	จงึเริม่ท�าระบบบรหิารจดัการ
น�า้แบบเปิดปิดซ่ึงช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้	แต่กย็งัเกดิเหตุการณ์น�า้ท่วมครัง้ใหญ่ขึน้อกี	ดงันัน้	เพือ่ให้การ
บริหารจัดการน�้าของประเทศเป็นไปอย่างครอบคลุม	 และทันต่อสถานการณ์	 จึงได้คิดสร้างแบบจ�าลอง					
การเกิดอทุกภยัขึน้	รวมทัง้	วางแผนทางเลอืกทัง้หมดทีเ่ป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา	เพือ่เลอืกทางออกท่ีเกดิ
ความคุม้ค่าประหยดังบประมาณ	และเหมาะสมทีส่ดุมาใช้การแก้ไขปัญหาต่อไป
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ที่มา: 
๑. http://www.tja.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=4050:thailand-sustainable-water- 
     management-forum-2016&catid=5:professional-media-organizations-and-movements&Itemid=8 (สืบค้น 
     เมื่อ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙)
๒. http://thaipublica.org/2016/06/thailand-sustainable-water-management-20-6-2559/  (สืบค้นเมื่อ ๑๕  
     กันยายน ๒๕๕๙) 
๓. http://www.mnre.go.th/ewt_news.php?nid=10182 (สืบค้นเมื่อ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙)
๔. http://www.brandbuffet.in.th/2016/06/thailand-sustainable-water-management-forum-2016/ (สืบค้นเมื่อ  
     ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙)



ที่มา : http://www.thaigov.go.th/index.php/th/government-th1/item/106903-106903
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Sustainable Development เรียบเรียงโดย นางสาววิภาดา มูลกำ บิล

การประชุมสุดยอดผู้น�า ASEAN 
ร่วมกับองค์กรสหประชาชาติเกี่ยวกับการด�าเนินงานทางด้าน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างระดับภูมิภาคและระดับโลก

 	 ปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	ทีผ่่านมานัน้เป็นปีทีม่กีารก�าหนดเป้าหมายการด�าเนนิงาน
เพือ่ให้บรรลผุลของการพฒันาในสหสัวรรษนี	้และเป็นจดุเริม่ต้นของการพัฒนา
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ	 องค์กรสหประชาชาติได้มีการเปลี่ยน
แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยส่วนหนึ่งเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพ				
ภูมิอากาศการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะช่วยให้เราสามารถต่อสู้	 และรับมือกับการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศนีไ้ด้		                                                              
	 เมือ่วันที	่๗	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๕๙	ทีผ่่านมา	ได้มกีารจดัประชมุครัง้ส�าคญัขึน้	เป็นการประชมุสดุยอด
อาเซียน-สหประชาชาติ	 คร้ังที่	 ๘	 ณ	 ศูนย์การประชุมแห่งชาติ	 นครหลวงเวียงจันทน์	 สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว	 โดยในที่ประชุมมีการรับทราบแผนปฏิบัติการอาเซียน-สหประชาชาต	ิ										
ปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	–	๒๕๖๓	(ASEAN-UN	Plan	of	Action	2016-2020)	โดยมนีายบนั	ค	ีมนู	เลขาธกิาร
สหประชาชาตกิล่าวยนิดีต่อ	ความร่วมมอืทีส่�าคัญระหว่างสององค์กรใหญ่นี	้รวมทัง้วาระการพฒันาอย่าง
ยัง่ยนื	ปีพ.ศ.	๒๕๗๓	(Agenda	2020)	และเป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนื	(Sustainable	Develop-
ment	Goals	:	SDGs)	ของข้อตกลงปารสี	(Paris	Agreement)	ว่าด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	



ที่มา : http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=54870#.WDUYotV96Ul
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	 จากการประชุมเมือ่วนัที	่๑	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๕๙	ว่าด้วยการพฒันาอย่างยัง่ยนืปี	พ.ศ.	๒๕๗๓																						
ได้กล่าวถงึการรับรองจากผูน้�าระดับโลกในเดือนกนัยายนพ.ศ.	 ๒๕๕๘	และได้ถกูน�ามาบงัคบัใช้
อย่างเป็นทางการอกี	๑๕	ปีข้างหน้า	โดยมวีตัถปุระสงค์ทีจ่ะบรรลเุป้าหมายของการพฒันาอย่าง
ยัง่ยนื	(SDGs)	โดยผูน้�าแห่งองค์กรสหประชาชาติได้เน้นย�า้อกีว่าแผนการด�าเนนิงาน	ASEAN-UN	
ควรสร้างโอกาสในการส่งเสรมิการด�าเนนิงานของกลุม่ประเทศอาเซยีนเพือ่น�ามาใช้เป็นวสิยัทศัน์
ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๘	ร่วมกบั	2030	Agenda	อกีทัง้เขายงัได้รบัการสนบัสนนุจากผูน้�ากลุม่ประเทศ
อาเซียนเพ่ือทีจ่ะสร้างกลไกความร่วมมอืให้เกดิความมัน่ใจว่ามกีารด�าเนนิงานตามเป้าหมายของ	
SDGs	ในประเทศของตน	นอกจากนี	้นายบนั	ค	ีมนู	ยงัได้กล่าวขอบคณุสาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนลาวทีเ่ป็นประธานการประชมุอาเซยีนเพือ่ลงนามสตัยาบันในคร้ังนี	้แล้วได้เรียกร้องให้
ผูน้�าประเทศสมาชกิอาเซยีนอืน่ๆ	ได้ด�าเนนิการตามอย่างเหมาะสมและให้ลงนามข้อตกลงปารสี	
ณ	ทีน้ี่ด้วย

	 ในการประชุมครั้งนี้มีพลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเข้าร่วม					
ซ่ึงท่านได้กล่าวว่าปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 เป็นปีแรกที่อาเซียนได้ก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน										
และก�าลงัเดนิหน้าตามวสิยัทศัน์ประชาคมอาเซยีนปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๘	 เพือ่สร้างความเข้มแขง็และ				
ขบัเคล่ือนอาเซียนไปข้างหน้า	และให้ทกุภาคส่วนมีส่วนร่วมและยดึมัน่ในกตกิา

	 ไทยในฐานะประธานกลุม่	 ๗๗	 วาระปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	พร้อมสนบัสนนุความเป็นหุน้ส่วนของ			
ทุกฝ่ายในการท�างานร่วมกัน	 เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	 ไม่ว่าจะเป็นการขจัดความยากจน			
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การส่งเสรมิสาธารณสขุท่ีเข้าถงึทกุคนและสร้างโอกาสแก่ทกุภาคส่วนในการเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื	ซึง่รวม
ถงึการท�างานร่วมกนัระหว่างอาเซยีนกับสหประชาชาติ	นอกจากนี	้ได้เสนอให้อาเซยีนและสหประชาชาติ
ควรเน้นความร่วมมอืทีส่่งเสรมิ	 การเจรญิเตบิโตใน	๒	 มติ	ิ มติแิรก	 การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิอย่างมี
คณุภาพ	เน้นการคดินอกกรอบและนวตักรรมใหม่ๆ	เพือ่สร้างสรรค์ส่ิงใหม่	พร้อมทัง้ส่งเสรมิการพฒันาด้าน
เทคโนโลยแีละโครงสร้างพ้ืนฐาน	และความเชือ่มโยงด้านดิจติอลท่ีจะช่วยเพ่ิมพูนผลผลติและลดต้นทุน	รวม
ทัง้เชือ่มโยงการเงิน	ธุรกจิ	การค้าและการลงทนุ	อนัจะช่วยน�าไปสูก่ารพฒันาคณุภาพชวีติ	มติทิีส่อง	การ
เจริญเตบิโตสเีขยีวทีค่รอบคลมุและยัง่ยนืจะต้องสามารถตอบโจทย์ความท้าทายของโลกปัจจบัุนในรปูแบบ
ต่างๆ	ได้	ล่าสดุประเทศไทยได้รบัเลอืกให้เป็นทีต้ั่งคลงัสิง่ของช่วยเหลือของอาเซยีนภายใต้โครงการระบบ
การส่งก�าลังบ�ารุงของการปฏบิติัการบรรเทาทกุข์และการตอบโต้สถานการณ์ฉกุเฉนิจากภยัพบิตัอิาเซยีน	
นอกจากนี้	 การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบสาธารณสุขที่ถือเป็นองค์ประกอบส�าคัญของการพัฒนา
แบบยัง่ยนื

	 ทัง้นี	้ประเทศไทยได้ด�าเนนิการจัดท�าแผนยทุธศาสตร์ชาต	ิ๒๐	ปี	และ	แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาติ	ฉบบัที	่๑๒	(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔)	เพือ่ผลกัดันนโยบาย	“Thailand	4.0”	โดยการน้อมน�าหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ไปกบัการสร้างสรรค์นวัตกรรมท่ีมคีณุค่า	เพือ่ขับเคลือ่นเศรษฐกิจและมุ่งสู่
การบรรลเุป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื	

ที่มา: 
๑. http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=54870#.V9Iu1NSLRko (สืบค้นเมื่อ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙)
๒. http://www.un.org/en/sections/priorities/economic-growth-and-sustainable-development/index.html  
     (สืบค้นเมื่อ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙)
๓. http://newsroom.unfccc.int/unfccc-newsroom/finale-cop21/ (สืบค้นเมื่อ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙)
๔. http://www.thaigov.go.th/index.php/th/government-th1/item/106903-106903 (สืบค้นเมื่อ ๑๙ กันยายน  
     ๒๕๕๙)
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Life & Health เรียบเรียงโดย นางสาวอาวีกร ปกป้อง

ปัจจุบนัหลายประเทศทัว่โลกต่างก�าลงั
ประสบปัญหาขยะอิเล็กทรอนกิส์ล้นเมอืง
เนื่องจากขยะมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น
อย่างต่อเนื่องทุกปีอย่างมีนัยส�าคัญ	
ซึ่ ง เป ็นผลจากการพัฒนาของ
เศรษฐกิ จ แล ะ สั งคมอั นก ่ อ ให ้																
เกิดนวัตกรรมและ เทคโนโลยีที	่																							
ล�้าสมัย	 เพื่อรองรับความต้องการ
ของผู ้บริ โภคในด ้านอุปกรณ ์
อ�านวยความสะดวกต่างๆ	 โดย
เฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์	 เช่น	 คอมพิวเตอร	์
โทรทัศน ์	 อุปกรณ์เครื่องเสียง	
โทรศพัท์มือถอื	เป็นต้น	และเมือ่ความ
ต้องการของผู้บริโภคสูงขึ้นเรื่อยๆ	
อกีทัง้ประกอบกบัการแข่งขนัทางการ
ตลาดของผู ้ผลิตท� า ให ้ อุ ปกรณ ์
อิเล็กทรอนิกส์ถูกผลิตออกมาอย่าง
มากมายในราคาที่ทุกคนสามารถจับต้อง
ได้	 ท�าให้เกิดสินค้าตกรุ่น	 เสื่อมสภาพ	 และ
หมดอายุการใช้งานอย่างรวดเร็วจนกลายเป็น
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ในที่สุด

	 โดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีส่วนประกอบเป็นสารโลหะ
หนักที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	 โดยผู้
บริโภคส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงภัยอันตรายใกล้ตัวที่แฝงมากับ
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อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส์ท่ีใช้ในชีวติประจ�าวนัเหล่า
นี้นั้นเอง	โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ	ที่เกิดขึ้น
จากการใช้งานของผู้บริโภคในชีวิตประจ�าวัน	
ส่วนใหญ่มีอันตรายที่ส่งผลต่อสุขภาพ	 และ					
สิ่งแวดล้อม	ดังนี้

 ๑. ตะกั่ว	ท�าลายระบบประสาท	ต่อมไร้ท่อ	ไต	
ระบบเลือด	และการพัฒนาสมองของเด็ก	

 ๒. ปรอท	 เป็นอันตรายต่อระบบประสาท							
ส่วนกลาง	 ได้แก่	 สมอง	 และไขสันหลัง	 ท�าให้เสียการ

ควบคุมเกี่ยวกับการเคลื่นไหวของแขน	 ขา	 การพูด	 ท�าให้
ระบบประสาทรบัความรูส้กึเสยีไป	เช่น	การได้ยนิ	การมองเห็น	และ

ไม่สามารถรักษาให้หายได้
 ๓. คลอรีนในพลาสติกพีวีซี	 เป็นสารก่อมะเร็ง	 เมื่อพลาสติกถูกเผาจะส่งผลต่อระบบหายใจ											
ระคายจมูก	
 ๔. แคดเมียม	 มีพิษอย่างเฉียบพลันต่อทางเดินหายใจท�าให้เกิดปอดอักเสบรุนแรง	 ไตวาย	 
ไตถกูท�าลาย	มโีปรตนีในปัสสาวะก่อให้เกดินิว่ในปัสสาวะได้	รวมถึงอาการปวดกระดูกและมคีวามผดิปกติ

ที่กระดูกสันหลัง	
    ๕. โบรมีน	ใช้เป็นตัวหน่วงการลุกติดไฟของ
ตัวตู ้คอมพิวเตอร์และแผงวงจร	 หมึกพิมพ์								
เป็นสารก่อมะเร็ง	
 
	 	 	 	 	ภัยอันตรายของขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผล
ต่อสุขภาพ	 และสิ่งแวดล้อมเหล่านี้นับวันยิ่งใกล้
ตัวเรามากยิ่งข้ึน	 สาเหตุก็เพราะว่าผู ้บริโภค						
ขาดความรู้ความเข้าใจในการคดัแยกขยะ	และยงั
ไม่ทราบถึงภัยอันตรายท่ีแฝงมากับอุปกรณ์
อ�านวยความสะดวกเหล่านี้นั้นเอง	 รวมถึง
ประเทศไทยมีผู ้ประกอบการก�าจัดขยะและ
รีไซเคิลจ�านวนไม่เพียงพอ	 และไม่ครอบคลุมทุก
พื้นที่ของประเทศ	 รวมถึงไม่ได้มาตรฐาน	 ท�าให้
เกิดการก�าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่เหมาะสม	
และไม ่ ได ้มาตรฐานก ่อให ้ เกิดผลกระทบ																	
ต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม	 เช่น	การเผา
สายไฟเพือ่น�าทองแดงไปขาย	ท�าให้เกดิไอระเหย
ของพลาสติกและโลหะบางส่วน	 ซึ่งเป็นต้นเหตุ



19

ของโรคมะเร็ง	 การเผาแผงวงจรเพ่ือหลอมตะกั่วและทองแดงท�าให้ไอตะก่ัวแพร่กระจายสู่ร่างกายทาง												
การหายใจ	 และเกิดการสะสมในดิน	 น�้า	 และกลับเข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร	 การใช้กรดสกัดโลหะมีค่าจาก									
แผงวงจร	 โดยไม่มีกระบวนการบ�าบัดน�้าเสีย	 ท�าให้เกิดการปนเปื้อนของน�้าเสียสู่ดินและแหล่งน�้า														
และการร้ือแกะตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศ	 โดยไม่มีอุปกรณ์ดูดเก็บสารท�าความเย็น	 ท�าให้สารท�า								
ความเย็นหลุดออกสู่ชั้นบรรยากาศและท�าลายชั้นโอโซน	เป็นต้น	
	 ส่วนกระบวนการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องนั้นควรด�าเนินการป้องกันต้ังแต่ต้นทางถึงปลาย
ทาง	สามารถจัดการได้ด้วยหลัก	3R	คือ	การลด	(Reduce)	หมายถึง	การลดปริมาณการบริโภค	ไม่ซื้อ
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ฟุ่มเฟื่อย	หรือหากจ�าเป็นต้องใช้	ให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย	ไม่มีสารอันตราย	
ประหยดัพลังงานและสามารถรไีซเคลิได้	โดยอาจจะพจิารณาเลอืกซือ้สนิค้าทีม่มีาตรฐาน	มอก.ฉลากเขยีว	
หรอื	ฉลากสิง่แวดล้อมประเภทต่างๆ	ทีบ่่งบอกว่าสนิค้าชนดินัน้เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	การใช้ซ�า้	(Reuse)	
หมายถงึ	การยดือายกุารใช้งานของผลติภณัฑ์	หากผลติภณัฑ์เกดิช�ารดุเสยีหาย	อาจจะใช้วธิกีารซ่อมแซม
หรือปรับปรุงโดยระวังมิให้สารอันตรายต่างๆ	 ปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม	 และการรีไซเคิล	 (Recycle)											
หมายถึง	 การที่ผู้รับซื้อของเก่าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับขยะอิเล็กทรอนิกส์	 ควรค�านึงถึงศักยภาพของตนเอง
ในการจัดการที่ถูกต้องและเหมาะสม	เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	ดังนั้น	ควรขายขยะ
อิเล็กทรอนิกส์กับกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	
และหากเป็นขยะอเิล็กทรอนกิส์ทีไ่ม่มกีารรบัซือ้คนื	ควรแยกออกจากขยะทัว่ไป	เพือ่หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
ในท้องถิ่นนั้นๆ	 สามารถน�าไปก�าจัดหรือรีไซเคิลอย่างถูกวิธีโดยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและไม่เป็นพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป
	 โดยในปี	พ.ศ.	๒๕๕๐	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โดยกรมควบคุมมลพิษ	ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดท�ายุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์					
พ.ศ.	๒๕๕๐	–	๒๕๕๔	ขึ้น	เพื่อแก้ปัญหาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์		ภายหลังการ
ด�าเนินยุทธศาสตร์ดังกล่าว	ปัญหาบางส่วนได้รับ	การแก้ไข	 เช่น	การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอเิลก็ทรอนกิส์ทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม	แต่ในขณะเดยีวกนัการด�าเนนิงานภายใต้ยทุธศาสตร์ข้างต้น
ยงัเกิดปัญหาและอปุสรรคเกีย่วกบักระบวนการบงัคบัใช้กฎหมายและการพฒันาระบบกฎหมาย	จงึน�ามา
สู ่แนวทางการจัดท�าร่างยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส	์															
เชิงบูรณาการ	ฉบับปัจจุบัน	พ.ศ.	๒๕๕๗	–	๒๕๖๔	โดยร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าว	คณะรัฐมนตรีได้พิจารณา
เห็นชอบแล้วในวันที่	 ๑๗	 มีนาคม	 ๒๕๕๘	 ประกอบด้วย	 ๖	
ยุทธศาสตร์	ได้แก่	

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑	 การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการควบคุมการน�าเข้า-ส่ง
ออกควบคุมการน�าเข้าผลิตภัณฑ์
เครือ่งใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์
คุณภาพต�่าจากต่างประเทศ
มากขึ้น



ที่มา : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1428294260 ที่มา : เครือข่าย WEEE CAN DO

	 ทั้งน้ี	 หากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถด�าเนินการบริหารจัดการได้ครอบคลุมตั้งแต่ต้นทางไปถึง
ปลายทางได้นั้นก็จะเป็นการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์แบบบรูณาการในทุกมิติ	 ท้ังด้านเศรษฐกิจ	
สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 ส่งผลให้เกิดการลดปริมาณขยะ	 เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า	 และจัดการ
ขยะได้อย่างถูกหลักตามมาตรฐานสากล	อันน�าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๒	การสนับสนุนการผลิตและการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า	และอิเล็กทรอนิกส์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น	
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลปริมาณซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
มีหน่วยงานหลักในการด�าเนินการ	
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔	 การพัฒนาปรับปรุงกลไกการคัดแยก	 เก็บรวบรวม	 และขนส่งซากผลิตภัณฑ	์										
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	ให้	อปท.ร่วมกับภาคเอกชนที่เป็นผู้ผลิตผู้น�าเข้า	และผู้จ�าหน่ายมีกลไก
การรับคืนซากเป้าหมาย	๑๐	ประเภทข้างต้น	
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕	 การเสริมสร้างขีดความสามารถของโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์								
เครือ่งใช้ไฟฟ้า	และอเิล็กทรอนกิส์ทีไ่ด้จากระบบคัดแยก	เกบ็รวบรวม	และขนส่ง	ไปจดัการอย่างครบวงจร
และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น	
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖	 การส่งเสริมความตระหนักและความรู้เก่ียวกับการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้
ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ด้านการใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า	และเป็นระบบอย่างต่อเนือ่ง	รวมถงึมหีน่วยงาน
หลักในการด�าเนินการ

ที่มา: 
๑. http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1428294260 (สืบค้นเมื่อ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)
๒. http://www.energysavingmedia.com/news/page.php?a=10&n=54&cno=4871 (สืบค้นเมื่อ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)
๓. http://www.manager.co.th/Weekly54/ViewNews.aspx?NewsID=9570000113873 (สืบค้นเมื่อ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)
๔. library2.parliament.go.th/ebook/content-ebbas/2559-nicha.pdf (สืบค้นเมื่อ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)
๕. http://www.pcd.go.th/public/Publications/print_report.cfm?task=pcdreport2558 (สืบค้นเมื่อ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙)
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            แนวคิดในกำรขับเคลื่อนธุรกิจและ   
    ดูแลสังคมของ บริษัท แอดวำนซ์ 
อินโฟร์ เซอร์วิส จ�กัด (มหำชน)

 บทบาทของบรษัิทท่ีมต่ีอการพฒันาสงัคมและส่ิงแวดล้อม	 รวมถงึมมุมองของ
ผู้บรหิารในการปรบัแผนงาน	 และกลยุทธ์ในการด�าเนนิธรุกจิเพือ่ให้สอดคล้องกบั
กระแสการด�าเนินธรุกจิอย่างย่ังยืนในปัจจุบนั	

	 บริษัท	 แอดวานซ์	 อนิโฟร์	 เซอร์วสิ	 จ�ากดั	 (มหาชน)	 หรือทีรู่จ้กักนัอย่างดีในนามของเอไอเอส	 (AIS)								
มีความตั้งใจในการด�าเนินธุรกิจเพ่ือมุ่งสู่ความยั่งยืนมาโดยตลอด	บริษัทฯ	 ได้มีการจัดท�ากลยุทธ์เพื่อ											
การพฒันาอย่างยัง่ยนื	 โดยม	ี Focus	Area	 ใน	๕	 ด้าน	คอื	 ด้านสงัคมและชมุชนของเรา,	ลกูค้าของเรา,	
พนัธมติรของเรา,	พนักงานของเรา	และ		สิง่แวดล้อมของเรา	
  ด้านสังคมและชุมชน	 เรามุ่งประสานสังคมเป็นหนึ่งเดียว	 ด้วยการท�าความเข้าใจเพื่อสามารถ								
ตอบสนองต่อความต้องการของชมุชนและสังคมได้อย่างสมบรูณ์และเกิดการบูรณาการ	เพือ่ให้สังคมยอมรบั
ในการด�าเนินงานของเรา	 และน�าไปสู่การยอมรับถึงความเป็นผู้น�าในอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบ								
ต่อสงัคม	และการยอมรับนี	้จะช่วยให้เอไอเอสสามารถขยายเครอืข่ายให้ครอบคลมุพืน้ท่ีท่ัวประเทศไทยได้

อย่างมปีระสทิธภิาพและเป็นจดุเริม่ต้นของการส่งมอบประสบการณ์ทีด่ทีีส่ดุ
ไปยังลูกค้าของเราและกลุ่มผู ้มีส่วนได้เสียอื่นๆ	 โดยกลยุทธ์ท่ีเราใช้ใน												
การด�าเนินงานเพื่อสร้างความยั่งยืนนั้นคือการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่าง
ชมุชนทีเ่ราเข้าไปต้ังสถานฐีานและตวับรษิทัเอง
      ด้านลกูค้า	เรามคีวามตัง้ใจทีจ่ะส่งมอบประสบการณ์ทีด่ทีีส่ดุให้แก่
ลูกค้า	 จากความเข้าใจถึงความต้องการของเขาเหล่านั้นด้วยผลิตภัณฑ์และ
บริการที่หลากหลายเพื่อสร้างความแตกต่างที่เหนือกว่า	 สะท้อนถึงค�ามั่น
สญัญาทีจ่ะท�าให้ลกูค้าของเราสามารถใช้ชวีติทีด่กีว่า	 ส่งเสรมิศกัยภาพและ
ความสามารถของเขาในยคุดิจทิลันี	้ทัง้ในด้านการใช้ชวีติ	การท�างาน	ตลอด
จนการเรยีนรู	้
       ด้านพนัธมิตร	เราถอืว่าพนัธมติรคอือกีกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยีหลกัทีต้่อง
ท�างานร่วมกบับรษัิทอย่างใกล้ชดิเพือ่สร้างสรรค์สนิค้าและบรกิารทีส่ามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้าได้อย่างสมบรูณ์	 ตลอดจนเป็นอกีหนึง่
ช่องทางส�าคญัส�าหรับลูกค้าในการติดต่อสื่อสารและอ�านวยความสะดวกใน

Vision to Action เรียบเรียงโดย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ กัด (มหาชน)



22

ด้านต่างๆ	อาทิ	การช�าระค่าบรกิารต่างๆ	ผ่านโทรศพัท์มอื
ถือ	 เป็นต้น	 พันธมิตรของเราจึงถือเป็นกลุ ่มที่ต้องมี							
ความรบัผดิชอบร่วมกนักบัเอไอเอส	 ดงันัน้เราจงึมุง่สร้าง
หุ ้นส่วนทางธุรกิจท่ียั่งยืนมีความรับผิดชอบร่วมกัน									
และเติบโตไปพร้อมๆ	กนั	
         ด้านพนกังาน	เราทุกคนต่างตระหนกัดว่ีา	พนกังาน
คือปัจจัยส�าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจสู ่ความยั่งยืน											
เอไอเอสจึงมุง่ส่งเสรมิบคุคลากรของเราให้มคีวามรู้		ความ
เข้าใจ	ตลอดจนความช�านาญต่างๆ		เพือ่สามารถเตบิโตใน
ทกุย่างก้าว		และพฒันาให้เป็นผูน้�าทีม่วีสิยัทศัน์สอดคล้อง
กับคุณลักษณะขององค์กรเพื่อน�าพาเอไอเอสไปสู ่															
เป้าหมายภายใต้กรอบแห่งการพฒันาสู่ความยัง่ยนื

	 และสดุท้ายใน	  ด้านสิง่แวดล้อม	เพราะส่ิงแวดล้อมคือทรพัยากรอนัมค่ีาท่ีเราทกุคนต้องช่วยกนัรกัษา	
เอไอเอสจงึตัง้ใจสร้างสรรนวตักรรมทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	 ลดมลภาวะและของเสยีจากการด�าเนนิงาน	
เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีเอาไว้ส�าหรับลูกหลานของเราสืบไป	 นอกจากนี้ยังได้มีการหามาตรการป้องกัน
ความเสีย่งและลดผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้จากการเปลีย่นแปลงของสิง่แวดล้อมโดยเฉพาะการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศ
	 ในปัจจุบันธุรกิจทั่วโลกต่างให้ความส�าคัญและใส่ใจต่อการด�าเนินธุรกิจบนวิถีแห่งความยั่งยืนเพิ่มข้ึน
เป็นอย่างมาก	 ส�าหรับเอไอเอสนั้น	 นอกจากกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนตามท่ีได้กล่าวไป									
ข้างต้นแล้ว	 เราตั้งใจที่จะน�าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยเพื่อสร้างความ
เป็นอยูท่ี่ดขีึน้เพือ่ให้สงัคมไทยและประเทศไทยเติบโตก้าวหน้าอย่างยัง่ยืนด้วยเช่นกนั	นอกจากนี	้เทคโนโลยี
ยังมีส่วนส�าคัญในการสนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อม	 อาทิ	 ช่วยลดการเดินทาง	 ช่วยลดการใช้
ทรพัยากรธรรมชาตใินหลายๆ	ด้าน	ช่วยลดการปล่อยของเสยี	รวมไปถงึความสามารถในการจดัเกบ็ข้อมลู
ด้านการใช้ทรพัยากรหรอืการปล่อยของเสยีต่างๆ	 เพือ่น�ามาวเิคราะห์และสามารถวางแนวทางแก้ปัญหา				
ได้อย่างมปีระสทิธิภาพต่อไป	
 ระบบ มาตรการ วิธีการ และนวัตกรรมใหม่ในการควบคุมกระบวนการผลิต เพื่อลดผลกระทบ      
ต่อสิง่แวดล้อมและ เป้าหมายการพฒันาในอนาคต
	 ในกระบวนการสร้างและให้บรกิารเครอืข่ายโทรศพัท์ที	่AIS	ได้ด�าเนนิการ	คอื	

	 o	 การสร้างเครอืข่ายจะใช้อปุกรณ์ท่ีมปีระสิทธภิาพสงู	 กนิไฟน้อย	
เพือ่ช่วยลดการใช้พลงังานและการปล่อยก๊าซคาร์บอน
	 o	 การให้บริการสัญญาณเครือข่าย	 จะสร้างนวัตกรรมโดยการใช้
สถานีฐานแบบประหยดัพลงังาน	อาท	ิใช้ตูส้ถานฐีานขนาดเลก็และระบาย
ความร้อนด้วยพดัลมแทนการระบายความร้อนด้วยเคร่ืองปรบัอากาศซึง่
ใช้ไฟฟ้ามากกว่าและไม่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม
	 o	การน�าร่องโครงการศูนย์พฒันาทักษะ	call	center	ตามมาตรฐาน	
LEED	(Leadership	in	Energy	and	Environmental	Design)	ทีจ่งัหวดั
โคราช	โดยการก่อสร้างจะแล้วเสรจ็ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	นี	้ซ่ึงจะเป็นโครงการ
ทีป่ระหยดัพลงังาน	เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	และ	มกีารพฒันาอย่างยัง่ยนื
ร่วมกับท้องถิ่น	 โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา								
ผลกระทบสิง่แวดล้อม	(EIA	Approval)	เป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว	
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	 o	มกีารใช้พลงังานทดแทน	เช่น	solar	cell	กบัสถานฐีาน	และโดยเฉพาะศนูย์คอมพวิเตอร์ทีส่ามารถ
ช่วยประหยดัพลังงาน	และลด	Emission	ได้มาก
	 o	 มกีารใช้พลงังานทดแทน	 (แสงอาทติย์)	 เข้ามาช่วยในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ศนูย์ข้อมลู	 (Data	
Center)	TELLUS	1	Data	Center	ทีน่วนคร	ซึง่สามารถช่วยลดการปล่อยคาร์บอนลงได้	146	tCO

2
 ต่อปี

	 o	ได้ร่วมมอืกบัส�านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต	ิ(สวทช.)	ในการด�าเนนิโครงการ
ระบบไอซีทแีละพลงังานทดแทนแบบบรูณาการส�าหรบัชมุชนชายขอบ	ตามพระราชด�าร	ิสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีณ	หมูบ้่านครีล้ีอม	จังหวดัประจวบครีขีนัธ์	โดยการทดลองน�าพลงังาน
น�า้มาใช้เพือ่ก�าเนดิกระแสไฟฟ้าในการจ่ายพลังงานให้กบัสถานฐีานขนาดเลก็และศูนย์อิเลค็ทรอนกิส์ชุมชน
	 o	โครงการทดลองใช้พลงังานสะอาดส�าหรับเป็นพลงังานฉกุเฉนิแทนเครือ่งก�าเนิดไฟฟ้าแบบเครือ่งยนต์
ดเีซล	(Diesel	Generator)	โดยการใช้เซลล์เชือ้เพลงิ	(Fuel	Cell)	ซึง่เสยีงไม่ดงัและไม่ปล่อยมลพษิเหมอืน
เครือ่งก�าเนดิไฟฟ้าแบบเครือ่งยนต์ดีเซล	(Zero	Emission)	ในบรเิวณสถานทีท่่องเทีย่วเพือ่การลดมลภาวะ
ทางเสยีงและความกลมกลนืกบัสภาพแวดล้อม	ไม่ท�าลายทศันยีภาพ
	 o	การควบคมุดแูลการท�างานของ	Battery	และอปุกรณ์สถานฐีานสามารถท�าได้จากระยะไกล	จงึช่วย
ประหยดัการเดนิทาง	ลดการใช้พลงังานและเพิม่ประสทิธภิาพในการแก้ปัญหา	
	 o	ลดการใช้กระดาษท้ังในส�านกังานและการรณรงค์ให้ลกูค้า	เช่น	การใช้	e-bill	/	eStatement	แทน
การใช้กระดาษซ่ึงสามารถลดปรมิาณกระดาษทีใ่ช้ในการพิมพ์ใบแจ้งค่าบรกิารได้ถงึ	๕.๕	ล้านแผ่นหรอืคดิ
เป็นปรมิาณกระดาษทีล่ดไปถงึ	๒๘	ตัน	และส�าหรบัลกูค้าทีย่งัเลอืกรบัใบแจ้งค่าบรกิารผ่านทางไปรษณย์ี			
เราได้ปรับรูปแบบของใบแจ้งค่าบริการด้วยการใช้กระดาษรีไซเคิล	 และจ�ากัดรายละเอียดให้อยู่ภายใน								

๑	 แผ่น	 นอกจากนี้	 เราได้ปรับขนาดของ								
ใบแจ้งค่าบรกิารจาก	F4	เป็น	A4	ซึง่สามารถ
ลดการใช้กระดาษได้ถงึ	๓๗	ตนั
	 o	มมีาตรการในการก�าจดัของเสยีซึง่มี
อยูไ่ม่มากในอตุสาหกรรมโทรคมนาคม	เช่น	
Battery	 เมือ่หมดอายกุารใช้งานกจ็ะน�าไป	
recycle	อย่างถกูวธิ	ี
	 o	บรกิารท�าธรุกรรมทางการเงนิบนมอื
ถือผ่านแอพพลิเคช่ัน	mPAY	 ซ่ึงเปรียบ
เหมือนกระเป๋าเงินบนมือถือ	 (E-wallet)							
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ท่ีสามารถท�าธุรกรรมทางการ
เงินได้ทุกท่ี	 ทุกเวลา	 ท้ังการ
จ่ายค่าสาธารณูปโภค	 ค่าใช้
จ ่ายบัตรเครดิต	 ฯลฯ	 โดย	
mPAY	ของเราถอืเป็นแอพทีม่ี
ความปลอดภยัสงูเพราะได้รบั
ความร่วมมือจากมาสเตอร์
การ์ดและธนาคารธนชาตท่ี
เป็นพันธมิตรส�าคัญที่ให้การ
สนับสนุนด้านความปลอดภัย
ด้วยมาตรฐานสากลท่ีเช่ือมั่น

ได้	 ซ่ึงบริการดังกล่าวนี้นอกจากจะช่วยสร้างความสะดวกสบาย	 ยังช่วยแก้ปัญหาส�าหรับชาวหมู่บ้านท่ี						
ห่างไกลในการเดนิทางเข้าเมอืงเพือ่มาท�าธรุกรรมต่างๆ	ทางการเงนิ	 ท�าให้สามารถลดการปล่อยของเสยี
และก๊าซเรอืนกระจกจากการเผาผลาญน�า้มนัเชือ้เพลิงอนัเกดิจากการเดนิทางได้	และย่ิงเมือ่เราได้รบัความ
ร่วมมอืจากทัง้ทรูและดแีทค	ในการเชือมต่อระบบ	mPAY	โดยไม่จ�ากดัค่าย	ถือเป็นการส่งเสรมิให้เกดิความ
แพร่หลายในการใช้งานมากยิง่ขึน้	ช่วยสร้างให้เกดิ	Cashless	society	และยงัตอบสนองนโยบายเศรษฐกจิ
ดจิทิลัชองประเทศอย่างแท้จรงิ	
	 นอกจากนี้	 ยังมีการจัดเก็บข้อมูลเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด�าเนินงานขององค์กร																				
ทีค่รอบคลมุในทกุส่วนของกระบวนการธุรกิจตามแนวทางของ	World	Resource	Institute	(WRI)	และมี
การค�านวณค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกตามมาตรฐาน	ISO-14064	และจากผลการเกบ็ข้อมลู	เราได้เริม่
ก�าหนดเป้าหมายในปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	ทีจ่ะลดความเข้มข้นของคาร์บอนท่ีปล่อยออกมาโดยเมือ่เทียบกับปรมิาณ	
Data	Traffic	ทีใ่ห้บริการ	 (Carbon	 Intensity)	 ให้อยูท่ีร้่อยละ	๔	สอดคล้องกบัแผนแม่บทของประเทศ						
เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศ	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๙๓	โดยกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ												
และสิง่แวดล้อมทีก่ล่าวถึงเป้าหมายระยะกลางทีจ่ะลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกลงเหลอืร้อยละ	๗	–	๒๐	
ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๓	
	 ส�าหรบัเป้าหมายการพัฒนาในอนาคต	เราพุ่งเป้าไปทีก่ารพฒันาเครือข่ายทีป่ระหยดัพลงังานอย่างยัง่ยนื
และเพิม่สัดส่วนการใช้พลงังานทดแทนให้มากยิง่ขึน้	
	 AIS	 เป็นโทรคมนาคมของไทยรายแรกและรายเดียวท่ีได้รับการคัดเลือกให้ติด	 DJSI	 (Dow	 Jones	
Sustainability	Indices)	๒	ปีติดต่อกนั	(พ.ศ.	๒๕๕๘	–	๒๕๕๙)	นบัเป็นความภาคภมูใิจของเรา	เพราะคอื										
การแสดงให้เหน็ถงึการด�าเนนิงานของบรษัิททีมุ่ง่สูค่วามยัง่ยนืว่ามมีาตรฐานเทียบเท่าสากลระดบัโลก	เรา
จะยงัมุง่มัน่ในการพฒันาบริษทัสูค่วามยัง่ยนืต่อไปอย่างไม่หยดุยัง้	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในปัจจบุนัทีเ่ทคโนโลยี
ด้านดจิทัิลได้เข้ามามบีทบาทในการชวีติของเรามากขึน้	บรษิทัมคีวามตัง้ใจทีจ่ะใช้เทคโนโลยดีจิทิลัเหล่านี้
ในการยกระดบัคณุภาพชวีติ	สงัคมและสิง่แวดล้อมของประเทศไทยเราให้พฒันาก้าวหน้าต่อไป	
	 นอกจากมาตรฐานในระดับโลกแล้ว	ส�าหรบัในประเทศไทยเรายงัได้รบัการประกาศให้เป็น	๑	ใน	๕๕	
บรษิทัทีต่ดิอยูใ่น	Thailand	Sustainability	Investment	ของตลาดหลกัทรพัย์	๒	ปีตดิต่อกนั	(พ.ศ.	๒๕๕๘	
–	๒๕๕๙)	อกีด้วย
	 AIS	มแีนวคดิการด�าเนนิธรุกจิเพือ่มุง่ไปสูก่ารเป็นสงัคม	Low	carbon	โดยมแีนวนโยบายทีจ่ะลดการ
ใช้พลังงานในการให้บริการเครือข่ายให้มากยิ่งขึ้น	 ทั้งนี้	 เพื่อลดการปล่อย	 carbon	 ในทางอ้อม	 หรือ												
น�าพลงังานทดแทนมาใช้ให้มากทีสุ่ด	 ลดของเสยีดว้ยการ	 recycle,	 reuse	 ให้มากทีสุ่ด	 ตลอดจนสร้าง					
แรงจงูใจให้กบัลกูค้าในการเป็นส่วนหนึง่ของการส่งเสรมิ	Green	Society	ด้วยเช่นกนั
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Member Activities เรียบเรียงโดย นางสาวอาวีกร ปกป้อง

กิจกรรม 
	 ส�านกัเลขานกุารองค์กรธุรกิจเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน	(TBCSD)	ได้น�าคณะ
เดินทางประกอบด้วยสมาชิก	จ�านวน	๘	
องค์กรเข้าร่วมกิจกรรมจาก	 ๑)	 บริษัท	
คาร์เปท	 อินเตอร์แนชั่นแนล	 ไทยแลนด์	
จ�ากัด	 (มหาชน)	 ๒)	 บริษัท	 ดั๊บเบิ้ล	 เอ	
(1991)	จ�ากัด	(มหาชน)	๓)	การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย	๔)	ธนาคารกสิกร
ไทย	จ�ากดั	(มหาชน)	๕)	ธนาคารกรงุไทย	
จ�ากัด	 (มหาชน)	 ๖)	 บริษัท	 ผลิตไฟฟ้า
ราชบุรีโฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	๗)	บริษัท	
ไทยน�้าทิพย์	 จ�ากัด	 และ	 ๘)	 สถาบันสิ่ง
แวดล้อมไทย	ในวันศุกร์ที่	๒๓	กันยายน	
๒๕๕๙	 ณ	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 โดยมี
วตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาดงูานขององค์กร
สมาชิก	 TBCSD	 เก่ียวกับกระบวนการ
ผลิตรถยนต์	พร้อมทัง้เยีย่มชมศนูย์เรยีน
รู้ชีวพนาเวศ	ของบริษัท	โตโยต้า	มอเตอร์	

ประเทศไทย	 จ�ากัด	 และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานความ
ร้อนและพลังงานความร้อนร่วม	ณ	 โรงไฟฟ้าบางประกงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย	 	 นอกจากนี้	 ยังถือเป็นโอกาสอันดีที่องค์กรสมาชิกได้พบปะ
สังสรรค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันท�าให้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙TBCSD Trip 
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	 คณะดูงานเดินทางมาถึงโรงงานโตโยต้าบ้านโพธิ์	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 หนึ่งในโรงงานผลิตรถยนต์ของ
บริษัท	 โตโยต้า	 มอเตอร์	 ประเทศไทย	 จ�ากัด	 เป็นแห่งแรก	 เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการผลิตรถยนต์	 ซ่ึง																					
โรงงานโตโยต้าบ้านโพธ์ิ	 ท�าการผลิตรถยนต์เพียงสองรุ่นเท่านั้น	 คือ	 ฟอร์จูนเนอร์	 และไฮลักซ์	 รีโว่																					
เพื่อส่งออกและขายภายในประเทศ	เนื่องจากเป็นการผลิตที่มีมาตรฐานระดับสากล	โดยในแต่ละขั้นตอน																								
การผลติมคีวามเร็วในการผลติ	๗๐	วนิาทต่ีอหน่ึงขัน้ตอน	และเป็นการผลติตามค�าสัง่ซือ้	(Made-to-order)	
เท่านั้น	โดยมีอัตราการผลิตรถยนต์จ�านวน	๑,๐๐๐	คันต่อวัน	หลังจากเยี่ยมชมกระบวนการผลิตรถยนต์
แล้วคณะดงูานได้เข้าเยีย่มชมศนูย์การเรยีนรูค้วามหลากหลายทางชวีภาพและความยัง่ยนื	“ชวีพนาเวศ” 
(Toyota	Biodiversity	and	Sustainability	Learning	Center)	จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ	สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ	 ๕	 รอบ	๒	 เมษายน	
พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ซึ่งได้ประยุกต์ใช้เเนวความคิดการปลูกป่านิเวศตามหลักการปลูกป่าของ	ศ.ดร.อากิระ              
มิยาวากิ	 โดยป่านิเวศแห่งนี้	 เป็นป่านิเวศในโรงงานแห่งแรกที่ได้รับความร่วมมือในการปลูกจากทุกภาค
ส่วน	ได้แก่	พนักงานโตโยต้า	ผู้ผลิตชิ้นส่วน	ผู้แทนจ�าหน่าย	ประชาชนจากชุมชนรอบโรงงาน	และชุมชน

อืน่ๆ	ในจงัหวดัฉะเชงิเทรา	ด้วยนโยบายของโตโยต้าที่
ต้องการให้อุตสาหกรรม	 และสิ่งแวดล้อมอยู่คู่กันได้
อย่างกลมกลืน	 โตโยต้า	 จึงเริ่มต้นการปลูกป่านิเวศ	
ในโรงงานบ้านโพธิ์ขึ้นในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 และในปี				
ต่อมาได้ต่อยอดริเริ่มโครงการ	 โตโยต้า ไบโอโทป  
แห่งแรกขึ้นในประเทศไทย	 ซึ่งเป็นการสร้างระบบ
นิเวศให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติท่ีสุด	 และกลายเป็น
แหล่งท่ีอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต	 ในพื้นท่ีของโรงงาน
ประกอบรถยนต์บ้านโพธิ์	 ด้วยเจตนารมณ์ที่แน่วแน่
ในการดแูลสิง่แวดล้อม	ประกอบกบัองค์ความรู	้และ
เครือข่ายที่มี	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	จึงต่อยอดโครงการ
โดยเพิ่มกระบวนการเรียนรู้ให้กลายเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืน	
“ชีวพนาเวศ” (Toyota	Biodiversity	and	Sustain-
ability	 Learning	 Center)	 ภายในชีวพนาเวศ
ประกอบด้วย	๓	องค์ประกอบหลัก	ได้แก่
    ๑. ป่านิเวศ	โครงการป่านิเวศในโรงงานโตโยต้า
บ้านโพธิ์	เริ่มต้นในปี	พ.ศ.	๒๕๕๑	ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญ
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ส่วนหนึ่งที่ท�าให้โรงงานโตโยต้าบ้านโพธิ์ได้รับเลือก
ให้เป็น	๑	ใน	๕	“โรงงานแห่งความยัง่ยนื”	จากเครอื
ข่ายโตโยต้าทั่วโลก	โดยในพื้นที่ป่านิเวศกว่า	๓๐	ไร่	
ของโรงงานโตโยต้าบ้านโพธิ์นั้น	ใช้หลักการปลูกป่า
นิเวศอย่างยั่งยืนตามแนวคิดของ	 ศ.ดร.	 อาคิระ									
มยิาวาก	ิศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ	มหาวทิยาลยัแห่ง
ชาติโยโกฮาม่า	และผู้อ�านวยการสถาบันการเรียนรู้
ด้านนิเวศวิทยานานาชาติประจ�าประเทศญี่ปุ ่น									
ที่ช่วยร่นระยะเวลาการเจริญเติบโตเป็นป่านิเวศได้

เร็วขึ้นนับ	๑๐	เท่า	และต้นไม้มีอัตราการอยู่รอดสูงกว่าร้อยละ	๙๐
 ๒. โตโยต้าไบโอโทป	คือ	การสร้างระบบนิเวศธรรมชาติ	ให้ต้นไม้
ได้มีการเติบโตเหมือนสภาพป่าตามธรรมชาติจริง	 ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวจะ
กลายเป็นบ้านของพืช	 สัตว์	 และสื่งมีชีวิตอื่นๆ	 ท่ีจะมาเติมเต็มระบบ
นิเวศให้มีความสมบูรณ์	 โดยไบโอโทปท่ีโตโยต้าบ้านโพธิ์	 ถือเป็น													
ไบโอโทปแห่งแรกของประเทศไทย	
 ๓. อาคารแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ	 ภายในอาคาร
ประกอบด้วย	 ห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ	 ท่ีจัดแสดงโครงการใน
พระราชด�าริ	ด้านสิ่งแวดล้อม	และห้องนิทรรศการเกี่ยวกับระบบนิเวศ
บนดิน	และใต้ดิน	ซึ่งจัดแสดงโดยการใช้	“ต้นโพธิ์”	อันเป็นพันธุ์ไม้ท้อง
ถิ่นดั้งเดิม	และเป็นสัญลักษณ์ของบ้านโพธิ์	
	 การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและความ
ยั่งยืน	“ชีวพนาเวศ”	แห่งนี้	ถือเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนโยบาย
การสร้างสังคมที่		เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	โดยโตโยต้าหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่า	 ชีวพนาเวศจะเป็นต้นแบบเมืองสีเขียว	 ที่ท�าให้เด็กและเยาวชน	
ตระหนักถึงความส�าคัญและร่วมกันรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ	
ซึ่งถือเป็นการขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน	
	 จากนั้นคณะดูงานได้ออกเดินทางไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกงของการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย													
ซ่ึงเป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกของ
ประเทศไทยที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
จากอ่าวไทย	 เป็นเชื้อเพลิงใน
การผลติกระแสไฟฟ้า	เพือ่สนอง
นโยบายของรัฐบาลท่ีต้องการ
พฒันาแหล่งทรพัยากรธรรมชาติ
ภายในประเทศให้เกดิประโยชน์
สูงสุดตั้งอยู่บนพื้นที่	๑,๑๓๔	ไร่	
โดยตามแผนพัฒนาก�าลังผลิต
ไฟฟ้าของประเทศไทย	 ปี	 พ.ศ.	
๒๕๕๕	–	๒๕๗๓	ฉบับปรับปรุง
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ครั้งที่	๓	(PDP	2010	Revision	3)	ก�าหนด
ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
พัฒนาโครงการโรงไฟฟ ้ าบางปะกง	
(ทดแทนเครือ่งที	่๑	และ	๒)	เพือ่สนองความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าและเสริมความมั่นคงของ
ระบบ	 ปัจจุบัน	 กฟผ.	 ได้พิจารณาพื้นที่
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพือ่ทดแทนโรงไฟฟ้าพลงั
ความร้อน	เครื่องที่	๑	และ	๒	(TP1-2)	ที่จะ
หมดอายุในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 โดยได้ด�าเนิน
การศึกษาและจัดท�ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส�าหรับโครงการหรือ

กจิการทีอ่าจก่อให้เกดิผลกระทบต่อชมุชนอย่างรนุแรง	ทัง้
ทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ	 และ
สุขภาพ	 นอกจากนี้	 กฟผ.	 ได้ด�าเนินการตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า	
ป ัจจุบันให ้ เป ็นไปตามท่ีกฎหมายก�าหนด	 เพื่อลด																
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับชุมชนบริ เวณโดยรอบ																
โรงไฟฟ้าฯ	ให้น้อยท่ีสุด																																																								
นอกจากนี้	 โรงไฟฟ้าบางปะกง	 ยังได้ชื่อว่าเป็นโรงไฟฟ้า			
สีเขียว	 ซึ่งมีระบบดูแลสิ่งแวดล้อมท่ีดีท่ีสุดแห่งหนึ่งของ

ประเทศ	โดยติดตั้งเครื่องดักจับฝุ่นประจุไฟฟ้าสถิตย์ที่มีประสิทธิภาพ	อีกทั้งในส่วนของน�้าที่ระบายออก
จากหอหล่อเย็นก็จะถูกควบคุมคุณภาพให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก่อนปล่อยสู่แม่น�้าบางปะกง	 และยังมี
ระบบตรวจวัดเป็นระยะๆ	 อีกด้วย	 ประกอบกับความตั้งใจของโรงไฟฟ้าบางปะกงในการมีส่วนร่วม												
ลดภาวะโลกร้อน	 (Global	Warming)	 และความมุ่งมั่นที่ต้องการให้ชุมชนโดยรอบได้เข้ามาสัมผัสและ			
ใช้งานพื้นที่ของโรงไฟฟ้ามากขึ้น	 ไม่ใช่เป็นเพียงแค่โรงงานเท่านั้น	 แต่ยังสามารถเป็นสถานที่พักผ่อน						
หย่อนใจและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าฯ



ฉลากเขียวกบัความร่วมมือระหว่างประเทศ

	 ฉลากเขียว	 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย	 เป็นฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่	 ๑	 ตาม
มาตรฐาน	 ISO	 14024	 เริ่มด�าเนินการให้การรับรองผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ										
สิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๓๗	โดยได้มีการด�าเนินการพัฒนาความร่วมมือ
กับหน่วยงานฉลากสิ่งแวดล้อมของประเทศอื่นๆ	อย่างต่อเนื่อง	ฉลากเขียวได้เข้า
ร่วมเป็นสมาชกิทีไ่ด้รบัรองระบบงาน	Genesis	ของเครอืข่ายฉลากสิง่แวดล้อมโลก	
(Global	 Ecolabelling	 Network	 :	 GEN)	 มีสมาชิกที่เป็นหน่วยงานด้านฉลาก											
สิ่งแวดล้อมชนิดที่	๑	จากมากกว่า	๕๐	ประเทศทั่วโลกซึ่งวัตถุประสงค์ร่วมกันใน
การด�าเนินกิจกรรมสร้างความร่วมมือ	 ถ่ายทอดความรู้	 และพัฒนาเกณฑ์ของ
ผลิตภณัฑ์ทีเ่ป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมทีส่ามารถใช้ร่วมกันได้ในระดับสากล	(Common	
Core	Criteria	:	CCC)	ในการสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มสมาชิก	GEN	สมาชิก
อาจท�าความตกลงยอมรับร่วม	(Mutual	Recognition	Agreement	:	MRA)	ในการ
ด�าเนินงานร่วมกันระดับองค์กร	 เพื่อยอมรับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	 ผลการ
ทดสอบของผลิตภัณฑ์เดียวกัน
	 ปัจจุบันฉลากเขียวได้ด�าเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ	ได้แก่	
	 ๑)	การท�าความตกลงยอมรบัร่วม	ฉลากเขยีว	ได้จดัท�าความตกลงยอมรบัร่วมกบัหน่วยงานท�างานด้าน
ฉลากสิ่งแวดล้อมของประเทศต่างๆ	 เพื่อ	 (๑)	 การรับสมัครขอการรับรองฉลากสิ่งแวดล้อม	 และ																							
(๒)	การตรวจประเมินสถานประกอบการ	(On-Site	Assessment)	แทนกัน	ของประเทศที่มีความร่วมมือ	
ปัจจุบันฉลากเขียวได้จัดท�าความตกลงยอมรับร่วมกับหน่วยงานรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทท่ี	 ๑	
ได้แก่	 ประเทศไต้หวัน	 เกาหลี	 นิวซีแลนด์	 ญี่ปุ่น	 ออสเตรเลีย	 จีน	 ฟิลิปปินส์	 ฮ่องกง	 และมาเลเซีย																
ดังรายละเอียดในตารางที่	๑
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ตารางที่ ๑ ประเทศที่ท�าความตกลงยอมรับร่วมกับฉลากเขียวสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ประเทศที่ท�าความตกลงยอมรับร่วม 
(Signed MRA Countries)

Green Mark in Taiwan 

Australia Environmental  
Labelling Association

The New Zealand Environmen-
tal  Trust

Taiwan Green Building Material 
Label 

Hong Kong Green Label 
Scheme

SIRIM in Malaysia

Korea Environmental Labelling 
Association 

China Environmental Labeling 
Program

Japan Ecomark  

Green Choice Philippines 
Programs

เริ่มปีพ.ศ.
(Starting Year)

๒๕๔๔ (2001)

๒๕๔๘ (2005)

๒๕๔๗ (2004)

๒๕๕๖ (2013)

๒๕๕๘ (2015)

๒๕๕๙ (2016)

๒๕๔๕ (2002)

๒๕๕๐ (2007)

๒๕๔๗ (2004)

๒๕๕๗ (2014)

เครื่องหมายฉลาก
(Mark)
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	 ๒)	การพฒันาเกณฑ์ของผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมทีส่ามารถใช้ร่วมกนัได้ในระดับสากล	ฉลาก
เขียวได้มกีารพฒันาเกณฑ์ข้อก�าหนดส�าหรบัใช้เป็นเกณฑ์อ้างองิในการรบัรองผลติภณัฑ์เพือ่ให้มสีนิค้าและ
บริการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในตลาด	ซึ่งผลิตภัณฑ์บางชนิดถูกน�าเข้าหรือส่งออกไปยังประเทศต่างๆ	
ดังนั้นฉลากเขียวจึงได้ท�าการพัฒนาเกณฑ์ของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สามารถใช้ร่วมกัน
ระหว่างประเทศ	ในปีพ.ศ.	๒๕๕๗	ฉลากเขยีวได้ท�าข้อตกลงใช้เกณฑ์รบัรองบางส่วนกบั	Ecomark	ประเทศ
ญี่ปุ่น	 เพื่อใช้ในการรับรองเครื่องพิมพ์	 และเครื่องถ่ายเอกสาร	ซึ่งการใช้เกณฑ์ร่วมกันนี้ท�าให้ผู้ประกอบ
การสามารถขอการรับรองฉลากเขียวและ	Ecomark	ส�าหรับเครื่องพิมพ์	และเครื่องถ่าย	ในประเทศไทย
และประเทศญี่ปุ่นได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	

ความส�าเร็จของฉลากเขียว
	 ปัจจุบันฉลากเขียวได้ประกาศใช้ข้อก�าหนดเพื่อใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการรับรองสินค้าและบริการทั้ง
สิ้น	๑๑๗	ข้อก�าหนด	และมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจ�านวน	๕๑๔	รุ่น	๒๒	กลุ่มผลิตภัณฑ์	และ	๕๗	
บริษัท/ผู้ผลิตโดยสี	เครื่องถ่ายเอกสาร	กระดาษ	และรถยนต์	เป็นสินค้าที่มีผู้มาขอการรับรองเป็นจ�านวน
มาก	ทั้งนี้เนื่องจากมีปริมาณความต้องการในท้องตลาดสูง	ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากเขียวแสดง																												
ดังตารางที่	๒	(ข้อมูล	ณ	เดือนตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙)

ตารางที่ ๒ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากเขียว

กลุ่ม
(Group)

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๔

๒๑๒

๑๐

๔๕

๑๐

๑๖

๑๒

๓

๑

๑

๒

๘

๒

๖

๔๑

๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

กลุ่ม
(Group)

สินค้า/บริการ
(Product/Service)

ผลิตภัณฑ์พลาสติกแปรใช้ใหม่
(Products	Made	from	
Recycled	Plastics)

สี	(Paints)

เครื่องสุขภัณฑ ์	 (Flushing					
Toilets)

กระดาษ	(Papers)

ผลิตภัณฑ์ซักผ้า	(Detergents)

ก๊อกน�า้และอุปกรณ์ประหยดัน�า้	
(Faucets	 and	 Sanitary								
Accessories)

ฉนวนกันความร้อน(Building	
Materials:	 Thermal	 Insula-
tions)

ผ ลิตภัณฑ ์ท� าความสะอาด					
ถ ้ ว ย ช า ม ( D i s hwa s h i n g										
Detergents)

แผ ่นอัดส� าหรับงานอาคาร	
ตกแต ่ ง 	 และอุตสาหกรรม				
เครื่องเรือน	 (Panels	 for	 the	
Building,	 Decorating	 and	
Furniture	Industry)

ผลิตภัณฑ ์ที่ ส� าหรับผ ้าและ
ผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากผ้า	 (Prod-
ucts	Made	from	Cloth)

เครื่องปรับอากาศ
(Air	Conditioners)

เครื่องเรือนเหล็ก	
(Steel	Furniture)

วัสดุก่อผนัง	(Wall	Covering)

เครื่องพิมพ์	(Printer)

รถยนต์	(Car)

ผ ลิตภัณฑ ์ วั ส ดุ ตกแต ่ ง พ้ื น
ประเภทพลาสติก	 (Plastic	
Floor	Covering)

สินค้า/บริการ
(Product/Service)

รุ่น/แบบ(Model/Product 
Category)

รุ่น/แบบ(Model/Product 
Category)
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ตารางที่ ๒ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากเขียว (ต่อ)

กลุ่ม
(Group)

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๘

๓

๑๒๑

๑

๓

๑

๒

๒๑

๒๒

๒๓

กลุ่ม
(Group)

สินค้า/บริการ
(Product/Service)

ท�าความสะอาดพื้นผิว
(Surface	Cleaners)

ผลิตภัณฑ์ลบค�าผิด
(Correcting	Agent)

เครื่องถ่ายเอกสาร	
(Photocopiers)

กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา
(Concrete	Roofing	Tiles)

สถานีบริการน�้ามันเชื้อเพลิง
(Gas	Stations)

ผลิตภัณฑ์กระเบื้องซีเมนต์มุง
หลังคา	(Cement	Roof	Tiles)

กาว	(Adhesive)

สินค้า/บริการ
(Product/Service)

รุ่น/แบบ(Model/Product 
Category)

รุ่น/แบบ(Model/Product 
Category)

	 ฉลากเขยีวและ	Ecomark	ได้ปรบัปรงุข้อก�าหนดเครือ่งพมิพ์และเครือ่งถ่ายเอกสาร	จงึได้มกีารด�าเนนิ
การลงนามบนัทกึความเข้าใจ	(Memorandum	of	Understanding	:	MOU)	ระหว่างหน่วยรบัรองทัง้สอง	
เป็นเอกสารแนบท้ายของสญัญาความตกลงยอมรบัร่วม	นอกจากนี	้ฉลากเขยีวยงัได้จดัท�าความตกลงยอมรบั
ร่วมกับ	 SIRIM	 ประเทศมาเลเซีย	 เพื่อเอื้ออ�านวยความสะดวกในการสมัครและการตรวจประเมิน														
สถานประกอบการของหน่วยรบัรองฉลากสิง่แวดล้อมทัง้สองแห่ง	 โดยการลงนามบันทกึความเข้าใจ	 และ
ความตกลงยอมรบัร่วมได้จัดขึน้เมือ่วนัที	่๓๐	กนัยายน	พ.ศ.๒๕๕๙	ณ	อนนัตรา	รสีอร์ท	แอนด์	สปา	โกลเด้น	
ไทรแองเก้ิล	จงัหวัดเชียงราย	(ภาพที	่๑	และ	๒)

ภาพที่ ๑ การลงนามบันทึกความเข้าใจของข้อก�าหนดผลิตภัณฑ์

ฉลากเขียวส�าหรับเครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสาร ระหว่าง

ฉลากเขียวสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและ Ecomark ประเทศญี่ปุ่น 

ภาพที่ ๒ การลงนามความตกลงยอมรับร่วมระหว่างฉลากเขียว

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ SIRIM ประเทศมาเลเซีย 

	 โครงการฉลากเขยีวสถาบนัสิง่แวดล้อมไทย	 ทีอ่ยู	่ เลขที	่ ๑๖/๑๕๑	 เมอืงทองธาน	ี ถนนบอนด์สตรที	
ต�าบลบางพูด	อ�าเภอปากเกรด็	จังหวดันนทบรุ	ี๑๑๑๒๐	โทรศพัท์	๐๒-๕๐๓-๓๓๓๓	ต่อ	๓๐๓	โทรสาร	
๐๒-๕๐๔-๔๘๒๖-๘	อเีมล:	greenlabelthailand@gmail.com	หรือ	info@tei.or.th

ที่มา: 
๑ .http://www.gdrc.org/sustbiz/green/doc-label_programmes.html (สืบค้นเมื่อ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙)
๒. http://www.gdrc.org/sustbiz/green/doc-label_programmes.html (สืบค้นเมื่อ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙)
๓. http://www.environmentalchoice.org.nz/ (สืบค้นเมื่อ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙)
๔. http://www.sepacec.com/cecen/labelling/ (สืบค้นเมื่อ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙)
๕. http://www.hpb-tech.tw/english/green_1.html (สืบค้นเมื่อ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙)
๖. https://twitter.com/pcepsdi (สืบค้นเมื่อ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙)
๗. http://www.biz.konicaminolta.com/environment/news/2011/0323.html (สืบค้นเมื่อ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙)
๘. http://vectorise.net/vectorworks/logos/Standard%20Symbols/download/sirimnew.htm (สืบค้นเมื่อ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙)
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	องค์กรธุรกจิเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยืน	(TBCSD)	
ได้จดักจิกรรม	TBCSD	Trip	ครัง้ท่ี	๒/๒๕๕๙	เมือ่
วันที่	 ๒๓	 กันยายน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	ณ	 จังหวัด
ฉะเชิงเทรา	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาดู								
งานขององค ์กรสมาชิก	 TBCSD	 เก่ียวกับ
กระบวนการผลติรถยนต์	 พร้อมทัง้เยีย่มชมศนูย์
เรยีนรูชี้วพนาเวศ	 ของบรษิทั	 โตโยต้า	 มอเตอร์	
ประเทศไทย	 จ�ากัด	 และศึกษาดูงานเกี่ยวกับ						

การผลติไฟฟ้าโดยใช้พลงังานความร้อนและพลงังานความร้อนร่วม	ณ	 โรงไฟฟ้าบางประกงของการไฟฟ้า			
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 	นอกจากน้ี	 ยงัถอืเป็นโอกาสอนัดท่ีีองค์กรสมาชิกได้พบปะสงัสรรค์แลกเปล่ียน
เรยีนรูซ้ึง่กนัและกนัท�าให้มคีวามสัมพนัธ์ใกล้ชดิกนัย่ิงขึน้
	 โดยกิจกรรมคร้ังน้ีมีองค์กรสมาชิก	 TBCSD	 เข้าร่วมจ�านวน	 ๘	 องค์กร	 ได้แก่	 บริษัท	 คาร์เปท																									
อนิเตอร์แนชัน่แนล	 ไทยแลนด์	 จ�ากดั	 (มหาชน)/บรษัิท	 ดับ๊เบิล้	 เอ	 (1991)	 จ�ากดั	 (มหาชน)/การไฟฟ้า										
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย/ธนาคารกสกิรไทย	 จ�ากดั	 (มหาชน)/ธนาคารกรงุไทย	 จ�ากดั	 (มหาชน)/บรษิทั					
ผลติไฟฟ้าราชบุรโีฮลดิง้	จ�ากดั	(มหาชน)/บรษัิท	ไทยน�า้ทพิย์	จ�ากดั	และสถาบันสิง่แวดล้อมไทย

	องค์กรธุรกจิเพือ่การพฒันาอย่างย่ังยนื	
(TBCSD)	 ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อม
ไทย	 (TEI)	 ได้จัดงานเสวนาเรื่อง	 “ป่า
เศรษฐกิจ	 ทางเลือกในการส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน”	 เมื่อวันท่ี	 ๒๐	 ตุลาคม	 พ.ศ.	
๒๕๕๙	ณ		โรงแรม	เซ็นทารา	แกรนด์	
เซ็นทรัล	พลาซ่า	ลาดพร้าว	กรุงเทพฯ	
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงาน
และองค์กรตา่งๆ		ทัง้ภาครฐัและเอกชน				

รวมถึงประชาชนผู้ที่สนใจได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการใช้ทรัพยากรป่าไม้ท่ีมีอยู่อย่างจ�ากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสดุทัง้ด้านเศรษฐกิจ	สงัคมและสิง่แวดล้อม	รวมถงึการได้รบัความรู้เพิม่เตมิเรือ่งของการปลกู
ป่าทดแทน	 และสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ	 ท่ีภาครัฐและเอกชนด�าเนินการฟื้นฟูป่า										
เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	 ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไปและ	 ในงาน
เสวนาครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมจ�านวนกว่า	๗๐	ท่าน

TBCSD Trip ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

PR News

TBCSD ร่วมกับ TEI จัดงานเสวนาเรื่อง “ป่าเศรษฐกิจ ทางเลือกในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”
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เมือ่วนัท่ี	๙	สงิหาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙	ท่ีผ่านมา	คณุทวศีกัดิ์	
ชาญสวัสดิ์	 กรรมการและผู ้อ�านวยการโรงงาน																	
บริษัท	คาร์เปท	อนิเตอร์แนช่ันแนล	ไทยแลนด์	จ�ากัด	
(มหาชน	)	ผูแ้ทนสถานประกอบการท่ีมกีารด�าเนนิงาน												
ด้านการอนรุกัษ์และฟ้ืนฟแูม่น�า้	ได้รบัการคดัเลอืกจาก
อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี	 เข้ารับโล่รางวัลการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น�้าดีเด่น	 จากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม	 (คุณอรรชกา	 สบุีญเรอืง)	 ใน

งานเฉลมิพระเกยีรต	ิสมเด็จพระนางเจ้าสริิกิตต์ิ	พระบรมราชินนีาถ	“อตุสาหกรรมรวมใจภกัด์ิ	รกัษ์แม่น�า้”

				กรงุเทพฯ	๓	ตลุาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙	
–	กลุ่มบริษัท	ดาว	ประเทศไทย	รับโล่
รับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ													
(Eco	Factory)	ในงานสมัมนาวชิาการ
ประจ�าปี	 Eco	 Innovation	 and										
Solution	 2016	 ซึ่งจัดโดยสถาบัน							
สิ่ งแวดล ้อมอุตสาหกรรม	 สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 โดยม	ี
ดร.อรรชกา	สบุีญเรือง	รฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงอตุสาหกรรม	เป็นผูม้อบโล่ให้

กบั	๓	โรงงานของกลุม่บรษัิท	ดาว	ประเทศไทย	ได้แก่	โรงงานสไตรนีโมโนเมอร์และเอทลิเบนซนี	(บรษิทั	
สยามสไตรีนโมโนเมอร์	จ�ากดั)	โรงงานสไตรนี-บวิทาไดอนี	เลเทก็ซ์	(บรษิทั	สยามเลเทกซ์สงัเคราะห์	จ�ากดั)	
และโรงงานโพลสิไตรีน	(บรษิทั	สยามโพลสีไตรนี	จ�ากดั)	ณ	ศนูย์นทิรรศการและการประชมุไบเทค	บางนา	
ทั้งนี้	 นับตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 มีโรงงานของกลุ่มบริษัท	 ดาว	 ประเทศไทย	 ท่ีผ่านการรับรองโรงงาน
อตุสาหกรรมเชงินิเวศแล้วทัง้สิน้	๘	โรงงาน
	 โล่รับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	 หรือ	 Eco	 Factory	 เป็นเกณฑ์รับรองประสิทธิภาพ 
การด�าเนนิงานขององค์กร	ซึง่มุง่เน้นในเร่ืองของการพัฒนาปรับปรงุกระบวนการผลิตและการบรหิารจดัการ
สิ่งแวดล้อมบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร	 ตลอดโซ่อุปทาน 
อย่างต่อเน่ืองและยัง่ยนื
	 บคุคลในภาพ	(จากซ้ายไปขวา)
	 ๑.	นางณฐัดา	บญุมัง่	ผูจั้ดการโรงงานโพลสิไตรนี
	 ๒.	นายบวร	วงศ์สนิอดุม	รองประธานสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย
	 ๓.	ดร.อรรชกา	สบีญุเรอืง	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงอตุสาหกรรม
	 ๔.	ดร.สมชาย	หาญหิรญั	ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม
	 ๕.	นางสาวณฐัยา	บญุสมบติั	ผูจั้ดการโรงงานสไตรนี-บวิทาไดอนี	เลเทก็ซ์
	 ๖.	นายพงศธร	คสูกุล	ผูจ้ดัการโรงงานสไตรนีโมโนเมอร์และเอทลิเบนซนี

“คาร์เปท อินเตอร์ฯ รับรางวัล การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น�้าดีเด่น”

๓ โรงงานของ ดาว ประเทศไทย รับโล่รับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
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	 พลเอกสุรศักด์ิ	 กาญจนรัตน์	 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ	 สิ่งแวดล้อม	 มอบ
ประกาศนียบัตรให้แก่	 คุณสมรชัย	 คุณรักษ์	 ผู้จัดการ
ฝ่ายสายงานการ	ผลิตและซ่อมบ�ารุง	บริษัท	โกลบอล	
เพาเวอร์	ซินเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	GPSC	แกน
น�าในการด�าเนินธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภคกลุ่ม	
ปตท.	ในฐานะเข้าร่วม	โครงการสนับสนุนกิจกรรมลด
ก๊าซเรอืนกระจก	(Low	Emission	Support	Scheme	
:	 LESS)	 ของโรงไฟฟ้า	 ๔	 แห่ง	 ประกอบด้วย	 ศูนย์

สาธารณปูการแห่งที	่๑	ศนูย์สาธารณูปการแห่งที	่๒	ศนูย์สาธารณปูการแห่งที	่๓	จงัหวัดระยอง	และโรงไฟฟ้า	
ศรีราชา	 จังหวัดชลบุรี	 ในงาน	 “ร้อยดวงใจ	 ร่วมใจลดโลกร้อน”	ประจ�าปี	 พ.ศ.	๒๕๕๙	 	 เพื่อเชิดชูเกียรติ								
ผู ้ประกอบการ	 และองค์กรต่างๆ	 ของไทย	 ที่เป็นตัวอย่างในการบริหารจัดการและลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ	 จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	 (องค์การมหาชน)	 
ณ	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	กรุงเทพฯ

	 บริษัท	 ไออาร์พีซี	
จ�ากดั	(มหาชน)	ได้รบั
การรับรอง	“โรงงาน
อุตสาหกรรม เ ชิ ง
นเิวศ	Eco	Factory”	
โดยมีผู ้แทนบริษัทฯ	
จากโรงงาน	 ไออาร์
พีซี	 ทั้ง	 ๑๑	 โรงงาน	
รับมอบโล ่ รับรอง	
จาก	 ดร.	 อรรชกา						
สีบุญเรือง	 รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม	โดยม	ีคณุสมชาย	หาญหริญั	ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม	และ	คุณบวร	วงศ์สิน
อดุม	รองประธานสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	ให้เกยีรตร่ิวมเป็นสกัขีพยานในพธีิ	ในงานสมันาวิชาการ
ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	“Eco	Innovation	and	Solution	2016”	จัดโดย	สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม										
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	ณ	 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	 บางนา	 ไออาร์พีซี	 ได้รับ												
โล่รบัรองท้ังสิน้	๑๑	โรงงานด้วยกนั	ได้แก่	โรงงานแปรสภาพคอนเดนเสทเรสซดิิว	โรงงานแปรสภาพคอมไบน์
แก๊สออยล์	โรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธลีิน	ชนดิความหนาแน่นสงูและชนดิทีมี่น�า้หนกัโมเลกลุสงู	โรงงาน
ผลติก๊าซโพรพลินี	โรงงานผลติอะเซทลินี	แบลค็	โรงงานผลติเม็ดพลาสตกิคอมพาวนด์	โรงงานผลิตเม็ดพลาสตกิ
โพลิโพรพิลีน	 โรงกรองน�้าบ้านค่าย	 โรงงานท�าเคมีภัณฑ์	 เบนซีน	 โทลูอีน	 ไซลีน	 โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก						
โพลีสไตรนี	และโรงงานผลติสารเคมโีพลอีอลคอมพาวนด์	และได้ร่วมจดับธูนทิรรศการโดยเน้นการมส่ีวนร่วม
กับชุมชนและส่งเสริมโครงการวิสาหกิจชุมชนต่างๆ

GPSC รับมอบประกาศนียบัตรร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

IRPC ได้รับการรับรอง “โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) 2016”
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	 พลเอกอนันตพร	 กาญจน
รัตน์	 (ที่	 ๓	 จากซ้าย)	 รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพลังงาน	มอบ	๓	
รางวัลสถานประกอบกิจการ
ปิโตรเลียมท่ีมีการบริหารจัดการ			
ดี เด ่น	 ด ้านชีวอนามัย	 ความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	ประจ�า
ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 (SHE	 Award	
2016)	 ประเภทยอดเยี่ยมให้กับ
คณุสมพร	ว่องวฒุพิรชยั	(ที	่๓	จาก
ขวา)	 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่และคณะผู้บริหารบริษัท	 ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม	 จ�ากัด	 (มหาชน)	
หรือ	ปตท.สผ.จากการด�าเนินงานในแหล่งบงกชใต้	แหล่งเอส	๑	และแหล่งสินภูฮ่อม
	 รางวลัดงักล่าวจดัขึน้โดยกรมเชือ้เพลงิธรมชาติ	เพือ่สร้างแรงจงูใจให้ผูป้ระกอบการมุ่งเน้นพฒันาระบบ
บริหารจดัการด้านอาชวีอนามยั	ความปลอดภยัและส่ิงแวดล้อมในการส�ารวจปิโตรเลยีมอย่างต่อเนือ่งพธีิ
มอบรางวัลจัดขึ้นที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์	เซ็นทรัลลาดพร้าว	กรุงเทพฯ

	 ภายใต้โครงการส่งเสริมผลงานจัดท�ากิจกรรมรับผิดชอบ							
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของรัฐวิสาหกิจและสถานประกอบการ		
ซึ่งจัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	
(วสท.)	เพือ่ส่งเสรมิความรบัผดิชอบต่อสงัคมและ			สิง่แวดล้อมของ
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรม	และค�านึงถึงคุณภาพชีวิตโดย
รวมที่มีต่อสังคม	
	 คุณเทวินทร์	 วงศ์วานิช	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	 (มหาชน)	 เปิดเผยว่า	

วสท.	โดยคณะกรรมการสิทธิและจรรยาบรรณได้พิจารณามอบโล่รางวัลดีเด่นของนายกรัฐมนตรี	หรือ	อีไอที	ซี
เอสอาร์	 อะวอร์ด	 (EIT-CSR	 Awards	 2016)	 ให้แก่	 ปตท.ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่มีผลงานจัดท�ากิจกรรม																				
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 โดยการพิจารณาจากข้อมูลที่เผยแพร่ในรายงานความยั่งยืน	 และข้อมูล								
ที่รายงานความยั่งยืนมีการอ้างอิงไปยังแหล่งข้อมูลภายนอก
	 ทั้งนี้	เกณฑ์การพิจารณาใน	๕	ด้านประกอบด้วย	ความสมบูรณ์ของรายงานความเชื่อถือได้ของรายงาน		การ
สื่อสารและน�าเสนอรายงาน		ผลที่สังคมได้รับจาก	CSR		และความคุ้มค่าและความต่อเนื่องจากการจัดท�า	CSR
	 ส�าหรับโครงการส่งเสริมผลงานจัดท�ากิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของรัฐวิสาหกิจและสถาน
ประกอบการนัน้	จดัขึน้โดย	วสท.เพือ่ส่งเสรมิให้เป็นแบบอย่างการท�ากจิกรรม	CSR	แก่หน่วยงานรฐัวสิาหกิจและ
กระตุ้นให้บุคลากรในหน่วยงานมีจิตส�านึกในการท�ากิจกรรมเพื่อเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

ปตท.สผ. คว้า ๓ รางวัลสถานประกอบกิจการปิโตรเลียมที่มีการบริหารจัดการดีเด่น

ปตท.รับโล่รางวัลนายกฯ EIT-CSR Awards 2016
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	 คณุสมพจน์		ชีรนรวนชิย์	รองกรรมการ
ผู้จัดการฝ่ายประสานงานธุรกิจและการ
สื่อสาร	 พร้อมด้วยทีมงานวีนิไทย	 ได้รับ
เกียรติข้ึนรับประกาศนียบัตร	 “ฉลากลด
คาร์บอนฟุตพริ้นท์”	 จากพลเอก	สุรศักดิ์	
กาญจนรัตน์	 	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม	ในงาน	
“ร้อยดวงใจ	ร่วมใจลดโลกร้อน”	ประจ�าปี	
๒๕๕๙	 จัดโดยองค์การบริหารจัดการ					
ก๊าซเรือนกระจก	 (องค์การมหาชน)	 เพื่อ
เป็นการเชิดชูเกียรติ	 และเป็นก�าลังใจแก่
บุคคล	องค์กร	หน่วยงาน	และผลิตภัณฑ์	
ที่เข้าร่วมโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือน	
กระจก	ณ	 ห้องบอลรูม	 ศูนย์การประชุม

แห่งชาติสิริกิติ์	กรุงเทพฯ	วีนิไทย	เป็น	๑	ใน	๑๖	บริษัท	ที่ได้รับรางวัลฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในปีนี้	
โดยบริษัทฯ	 สามารถลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้มากกว่าร้อยละ	 ๒	 เมื่อเทียบกับ							
ปีฐานในปี	พ.ศ.	๒๕๕๖
	 ฉลากลดคาร์บอนฟตุพริน้ท์แสดงให้เหน็ถงึความส�าเรจ็ของการพฒันากระบวนการผลติอย่างต่อเนีอ่ง
ของวีนิไทย	 ท�าให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดโลกได้	 “คาร์บอนฟุตพริ้นท์”	 หมายถึง	 ปริมาณ											
ก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วย	ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การได้
มาซ่ึงวัตถุดิบ	 การขนส่ง	 การประกอบชิ้นส่วนการใช้งาน	 และการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังใช้งาน												
โดยค�านวณออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	

วีนิไทยรับรางวัล “ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์”
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Business and the SDGs: 

WBCSD Update By: Ms.Wipada Moonkambil

	 On	 21st	 November	 2016,	 at	 Geneva,	 Switzerland,	 Mr.James	 Gomme,				
Manager, Social Impact, The World Business Council for Sustainable             
Development	addressed	on	key	issues	that	businesses	need	to	understand	
the	meaning	of	Sustainable	Development	Goals	(SDGs)	in	terms	of	the	role,	
opportunity	and	responsibility.

Business and the SDGs: 
Role, opportunity and

responsibility
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	 In	 terms	of	 role,	although	government	 is	a	key	agency	that	 is	 responsible	 for	 the	
implementation	towards	SDGs	at	national	level,	the	goals	cannot	be	achieved	without	
the	collaboration	from	business	sector	because	businesses	play	an	important	role	as	an	
engine	to	drive	the	economy,	employment,	technology	and	innovation	and	as	financial	
sources.	 In	order	 to	achieve	the	SDGs	 in	2030,	we	must	 rely	on	 innovations	such	as				

sustainable	urban,	smart	agriculture,	clean	energy,	medical	improvement	as	well	as	
health	 care.	 All	 these	 depends	 on	 funding	 from	 the	 private	 sector.	 However,				
business	sector	itself	cannot	be	the	only	implementer.	They	require	government	
cooperation	in	enacting	and	enforcing	laws	and	regulations	to	accommodate	
and	support	new	technologies	and	new	products.
	 For	 opportunity,	 SDGs	 is	 considered	 as	 a	 valuable	 opportunity	 for										
businesses	to	use	SDGs	as	a	strategic	planning	framework	for	activities	to	
achieve	their	targets.	It	also	helps	to	get	the	benefits	from	the	investment	
because	the	SDGs	is	not	legal	binding	but	it	serves	as	an	important	roadmap	
for	future	policy	direction,	internationally,	regionally	and	nationally.	The	
organization	that	operates	under	the	SDGs	and	be	able	to	communicate	
clearly	that	the	enterprise	will	help	the	government	achieve	the	SDGs	
tends	to	have	a	license	to	operate	and	differentiate	from	competitors.	
However,	 investment	 for	 the	 SDGs	 should	 take	 into	 account	 the																	
contribution	to	society	and	the	support	to	stabilize	the	market	because	
business	 success	 bases	 on	 solid	 foundations.	Mr.Paul	 Polman,	 CEO	of	
Unilever	 said	 that	 “It	 is	 impossible	 that	 the	business	will	 get	 stronger										
if	 inequality,	 poverty	 and	 climate	 change	 are	 increasing”.	 Business															
opportunities	related	to	SDGs	will	be	mentioned	explicitly	in	the	report	
that	will	be	released	in	the	beginning	of	2017.
	 While	businesses	are	looking	for	opportunities	to	grow,	responsibility	and	
consciousness	are	still	important.	The	basis	of	the	organization	should	ensure	
that	the	operation	must	not	hinder	the	development	of	the	world.	In	terms	
of	the	negative	impacts	on	society,	especially	human	rights,	which	cannot	be	

compensated	with	any	kind	of	donation,	every	organization	should	have	a	
responsibility	 in	 this	 area	 and	 fully	 help	 them	because	 it	 is	 considered	 the				

cornerstone	of	 the	SDGs.	 It	 is	not	easy	 to	achieve	SDGs	because	some	cases			
require	system	changes	or	actions	from	ever	being.	Although	this	 is	a	challenge,	

SDGs	still	represent	an	opportunity	for	sustainable	economic	growth.

Sources: 
1. www.wbcsd.org/Clusters/Social-Impact/News/Business-and-the-SDGs-Role-opportunity-and-responsibility  
   (Retrieved on 22 November,2016)
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Energy&Climate Solution By: Ms. Waranchana Thairat

in the region and for sustainability
Cir

cu
lar Economy is an option to be economic leader

	 Right	 now,	 environmental	 problem	 is	 a	major	 challenge	 at	 global	
level,	arising	from	the	incorrect,	unworthy	and	infinite	exploitation	of	
natural	resource.	It	is	therefore	necessary	that	all	sectors	around	the	
world	must	 work	 together	 to	 find	 a	 long	 term	 solution	 to	 preserve	
natural	resources	and	environment.	The	EU	has	given	priority	to	the	
issue	to	find	a	way	to	use	the	limited	resources	and	to	reduce	the	amount	
of	waste	from	inefficient	industrial	process,	resulting	in	resources	wast-
ing	and	unnecessary	consumption.	This	causes	the	decrease	of	natural	



Sources: https://thaiindustrialoffice.wordpress.com/2016/07/03/เศรษฐกิจหมุนเวียน-circular-economy/
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resources	as	raw	materials	for	production,	leading	to	the	increase	of	good	
price	as	a	consequence.		Hence,	the	EU	has	adopted	a	development	plan	
for	Circular	Economy	Package	to	develop	the	region	into	Circular	Economy	
to	enhance	their	competitiveness	and	economic	growth	towards	sustainable	
future.

	 A	development	plans	for	Circular	Economy	Package	is	a	policy	that	focuses	on	waste	
management	and	emphasizes	on	the	importance	of	eco	design	with	the	four	main	objec-
tives	as	follows.

 1. Production 
	 	 1.1	Promotion	of	circular	product	design
	 	 1.2	Development	of	efficient	production	process	for	sustainable	innovative	design
 2. Consumption
	 	 2.1	Reuse	and	Repair
	 	 2.2	Product	reliability
 3. Waste Management
	 	 3.1	Improvement	of	waste	treatment
						 3.2	Development	of	long	term	investment	on	waste	management
 4. Secondary raw material
	 	 4.1	Promotion	of	the	use	of	secondary	raw	material
	 	 4.2	Promotion	of	the	use	of	environmentally	and	social	friendly	chemical
	 	 4.3	Increase	the	proportion	of	food	resources	and	water	reuse



	 Circular	economy	is	an	economic	system	that	takes	into	account	natural	resources	
and	environment	so	as	to	maintain	the	value	of	raw	materials	as	long	as	possible,	reduce	
the	use	of	resources	and	waste	generation	as	much	as	possible.	This	based	on	the	fol-
lowing	three	principles.

Sources:  https://thaiindustrialoffice.wordpress.com/2016/07/03/เศรษฐกิจหมุนเวียน-circular-economy/circular-economy/

	 1.	Maintenance	and	enhancement	
of	natural	capital	by	realizing	the	ap-
propriate	use	of	raw	material,	natural	
resources	 and	 energy	 to	 ensure	
maximum	benefit.
				2.	The	use	of	resources	to	achieve	
maximum	benefit	through	the	circula-
tion	 of	 products,	 components,	 and	
various	objects	 to	maximize	benefit	
in	 order	 to	maintain	 the	 circular	 of	
components	and	objects	within	the	
economy.
	 3.	 Maintenance	 of	 system	 effi-
ciency	by	focusing	on	the	design	to	
avoid	 the	 negative	 externalities	 in	
terms	of	resources	and	social.

 Sources:  https://kimberly-cares.com/tag/circular-economy/
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	 However,	the	adoption	of	circular	economic	might	not	be	success	 in	according	to	
SDGs	due	to	barriers	and	restrictions	as	follows.
	 1.	According	to	consumer	behavior,	some	choose	environmentally	friendly	products	
because	they	have	a	relatively	high	price.	As	a	result,	manufacturers	will	not	invest	in	
the	circular	economy.
	 2.	The	circular	economic	system	requires	a	high-performance	technology	to	minimize	
environmental	impact.	Therefore,	there	is	a	need	to	spend	on	research	and	the	use	of	
high	technology.
	 3.	Some	business	sectors	still	have	limited	capacity	and	insufficient	knowledge	for	
implementing	circular	economic	system.
 
	 Circular	economic	model	should	be	adopted	in	industrial	and	SMEs	sector	in	Thailand	
in	order	to	promote	and	drive	the	economy.	However,	to	be	success,	the	circular	eco-
nomic	model	must	be	supported	by	the	government	in	providing	information	and	for-
mulating	policy	to	be	in	line	with	the	circular	economy	for	sustainable	development.
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Sources: 
1. www2.thaieurope.net/คณะกรรมาธิการยุโรปปรับ-3/ (Retrieved on 7 October,2016)
2. https://thaiindustrialoffice.wordpress.com/2016/07/03/เศรษฐกิจหมุนเวียน-circular-economy/ (Retrieved  
     on 7 October,2016)
3. http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/638670 (Retrieved on 7 October,2016)
4. www2.thaieurope.net/การประชุม-greeneconet-final-conference-moving-towards-a-circular-economy- 
     challenges-and-opportunities-for-smes/  (Retrieved on 10 October,2016)
5. https://kimberly-cares.com/tag/circular-economy/ (Retrieved on 14 October,2016)



 The continuous change in global temperatures has led to                  
the	 global	 warming,	 causing	 natural	 disasters	 that	 is	 difficult	 to							
manage.	 These	 are	 drought	 and	 flood,	 experiencing	 by	 many											
countries, including Thailand.

	 Water	Management	in	Thailand	is	an	important	issue	in	which	government	
and	private	sector	should	pay	attention	to	because	drought	and	flood	can	have	
great	negative	impacts	to	economic	sector.	In	order	to	find	a	solution	for	sustain-
able	water	management,	the	seminar	“Thailand	Sustainable	Water	Management	
Forum	2016”	has	been	organized	on	June	20,	2016	to	brainstorm	ideas	on	the	
management	of	limited	water	resources	for	the	integration	and	the	balance	of	
sustainable	water	use.	The	seminar	was	organized	by	The	Siam	Cement	Public	
Company	Limited,	Utokapat	Foundation	under	Royal	Patronage	of	H.M.	The	King	
and	Thai	Journalist	Association	with	the	objective	to	exchange	knowledge	and	
recommendations	 towards	sustainable	water	management	as	well	as	acquire	
knowledge	regarding	water	management	from	3	countries	such	as	Israel,	Singapore	
and	the	Netherland	in	order	to	adopt	water	management	of	those	countries	in	
Thailand.

        Dr.Weinberger Gavriel,	Director	of	the	Institute	of	Hydrology,	Israel	said	
that	“Water”	is	a	key	public	resource	of	the	country	in	which	the	government	
must	continue	to	allocate	resources	to	meet	the	needs	of	the	population	by	
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using	the	policy	to	manage	the	limited	water	resources	for	survival	and	sustainability.	
Due	 to	 the	water	 shortage	 crisis,	 Israel	has	established	 in	 the	organization	 for	water	
management	which	has	clear	 rules	 so	 that	all	 types	of	water	management	must	be	
under	the	management	of	this	organization.	The	whole	country	is	largely	dependent	on	
groundwater	and	has	developed	water	management	engineering	technology.	Currently,	
50	percent	of	the	water	used	in	the	country	comes	from	desalination	plant	which	has	
the	connection	network	of	fresh	water	by	using	underground	pipe	systems	underground	
to	transport	fresh	water	from	the	north	to	the	south	of	the	country	for	consumption	and	
electricity	generation.	It	is	also	connected	to	the	desalination	plants	in	coastal	areas	to	

supply	water	 to	 all	 areas	 of	 the	
country,			thoroughly.	In	addition,	
wastewater	 and	 treated	water	
from	the	plant	and	communi-
ties	will	be	injected	into	the	
underground	of	desert	areas	
in	 the	 winter	 to	 prevent	
water	 evaporation	 and	
restore	 water	 into	 the	
ground	which	 can	 be	
reused	 as	 irrigation	
water.	This	also	helps	

reduce	water	 consumption	 in	 agricultural	 sector.	
Currently,	the	ratio	of	wastewater	to	be	reused	in	

the	agriculture			sector	is	86	percent.	Israel	also	has	
adopted	low	water	consumption	agricultural	system	
of	 agriculture	 by	 implementing	 drip	 irrigation	 system	

and	 sprinkler	 system.	 This	 can	 effectively	 reduce											
competition	for	water	in	agriculture	sector.

  Mr.Ridzuan Bib Ismail,	 Director	 of	Water	 Resources	 and	Watershed,	 the	 Public				
Utilities	Board	(PUB),	Singapore	stated	that	according	to	geography,	Singapore	is	a	water	
shortage	country	that	needs	to	import	water	for	consumption	from	abroad.	The	country	
is	a	 lowland	area	below	sea	 level.	The	drainage	areas	only	cover	50	percent	of	 the	
country.	Therefore,	the	country	had	always	experienced	flood	in	the	rainy	season.	From	
the	mentioned	problem,	the	government	has	issued	a	policy	to	collect	every	single	drop	
of	rain	water	for	every	drop.	The	used	water	must	be	reused	more	than	one	time.	PUB	
will	be	responsible	for	the	management	of	water	cycle	to	reduce	wastewater	and	has	
future	plans	to	increase	water	recycling	from	30	percent	to	55	percent	in	2060.
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Sources: http://thaipublica.org/2016/06/thailand-sustainable-water-management-20-6-2559/

The	government	recognizes	that	water	is	the	stability	of	the	country.	The	government	
has	 announced	 to	 reduce	 the	 purchase	 of	 water	 from	 abroad	 and	 embraced	 a																			
sustainable	water	management	policy	 through	three	measures	which	are	1.	Create	a	
mechanism	to	determine	the	price	and	increase	value	of	water	2.	Set	up	the	regulations	
such	as	all	kinds	of	household	appliances	and	devices	should	have	water	efficiency	label	
(Water	 Efficiency	Labeling	Scheme:	WELS)	3.	 Encourage	people	 to	find	ways	 to	 save	
water	 in	 the	 community.	 The	 community	 who	 can	 save	 water	 the	most	 will	 be																			
rewarded.	The	government	also	provides	financial	support	for	project	implementation	
in	 each	 area.	 In	 addition,	 Singapore	 also	 solves	 the	problem	by	developing	 a	water				
catchment	area	and	specifies	that	the	housing	facilities	must	be	constructed	according	
to	standards	 for	flood	protection	and	have	waterway.	Furthermore,	 the	country	also	
implements	wastewater	 recycling	 technology	 (NEWater)	 by	 using	 a	 filtration	 process	
(Microfiltration,	Reverse	Osmosis	and	Sterilized	with	Ultraviolet)	to	clean	wastewater	from	
households	 and	 industry	 before	 using	 in	 production	 process	 and	 cooling	 system	 in									
industrial	sector	and	the	rest	are	brought	back	to		raw	water	supply	to	produce	potable	
water	for	consumer.	Moreover,	Singapore	also	has	a	system	to	convert	sea	water	into	
fresh	water	(Desalination).	The	large	desalination	plant	is	located	at	the	mouth	of	the	
dam	together	with	waste	incineration	plant.	The	energy	from	the	incineration	plant	is	
used	to	convert	sea	water	into	fresh	water.	This	helps	save	energy	and	reduces	water	
conflict	between	household	and	industrial	sector.

 Mr.Tjitte A Nauta,	representative	from	Deltares	organization,	a	non-profit	organization	
that	manages	water	in	the	Netherlands	said	the	geography	is	mostly	flat	and	lowlands	
below	 sea	 level	 so	 the	 Netherlands	 always	 experiences	 flood,	 causing	 enormous												
economic	losses.	Relevant	agencies	have	begun	to	solve	the	problem	by	building	dams	
and	lakes	in	the	middle	of	the	country,	but	the	country	is	still	experiencing	dam											
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breaking	
problem.	The	Netherlands	
has	implemented	turn	on	&	turn	off	water	
management	system	to	resolve	the	problem,	
however,	the	big	flooding	event	still	occurred.	
Therefore,	in	order	to	have	integrated	water											
management,	responding	to	emerging	issues.												
The	Netherlands	has	developed	flood	model	and	
optional	plan.	This	will	result	in	the	selection	of	the	
most	cost	effective	and	appropriate	measures	for	
solving	the	problem.
 

Sources: 
1.http://www.tja.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=4050:thailand-sustainable-water- 
  management-forum-2016&catid=5:professional-media-organizations-and-movements&Itemid=8 (Retrieved  
  on 15 September,2016)
2. http://thaipublica.org/2016/06/thailand-sustainable-water-management-20-6-2559/  (Retrieved on 15  
  September,2016)
3.http://www.mnre.go.th/ewt_news.php?nid=10182 (Retrieved on 15 September,2016)
4.http://www.brandbuffet.in.th/2016/06/thailand-sustainable-water-management-forum-2016/ (Retrieved  
  on 10 October,2016)
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ASEAN Summit with 

the United Nations on the 
implementation of the sustainable development 

at regional and global level

	 In	2015,	Sustainable	Development	Goals	has	been	set	and	it				
is the beginning of the development to combat climate            
change.	United	Nations	have	changed	the	concept	of	sustainable	
development,	 partly	 because	 of	 climate	 change.	 Sustainable				
development	will	allow	us	to	fight	and	cope	with	climate	change.

	 On	7th	September	2016,	the	8th	ASEAN	-	UN	Summit	has	been	organized	
at	 the	 National	 Convention	 Centre,	 Vientiane,	 Lao	 PDR.	 The	meeting																
acknowledged	the	ASEAN-UN	Plan	of	Action	2016-2020,	with	Ban	Ki-moon,	
UN	 Secretary	 General,	 welcomed	 the	 cooperation	 between	 the	 two																	
organizations	as	well	as	Agenda	2020	and	Sustainable	Development	Goals	
(SDGs)	of	the	Paris	Agreement	on	climate	change.

Sustainable Development By: Ms.Wipada Moonkambil



Sources: http://www.thaigov.go.th/index.php/th/government-th1/item/106903-106903

	 On	1st	January	2016,	the	meeting	on	sustainable	development	2030	has	been	orga-
nized	which	has	been	certified	by	the	world	 leaders	 in	September	2015	and	will	be	
officially	implemented	in	the	next	15	years	with	the	aim	to	achieve	SDGs.	The	United	
Nations’	leaders	emphasized	that	the	ASEAN-UN	Plan	of	Action	should	create	opportu-
nities	to	promote	the	implementation	of	the	ASEAN	countries	which	can	be	adopted	as	
a	2015	vision	together	with	2030	Agenda.	This	also	received	support	from	leaders	of	
ASEAN	countries	to	establish	a	cooperation	mechanism	to	ensure	that	the	implementa-
tion	will	contribute	to	SDGs	in	their	countries.	In	addition,	Mr.	Ban	Ki-moon	also	thanked	
Laos	as	a	host	and	chair	of	 the	meeting	 for	 the	ratification.	He	has	urged	 leaders	of	

other	ASEAN	member	
countries	 to	properly	
implement	and	to	sign	
a	Paris	agreement.
H.E.	 General	 Prayut	
Chan-o-cha ,P r ime	
Minister	 of	 the	 King-
dom	 of	 Thailand	 at-
tended	 the	meeting.	
He	 said	 that	 2016	 is
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the	first	year	of	AEC	and	ASEAN	is	moving	towards	AEC	vision	2025	to	strengthen	and	
propel	ASEAN	forward	and	to	ensure	that	all	sectors	participate	and	adhere	to	the	rules.	
	 Thailand,	as	a	chairman	of	G77	for	2016,	is	ready	to	support	of	partnership	of	all	parties	
for	working	together	towards	sustainable	development	whether	it	is	poverty	eradication,	
public	health	 for	all	people	and	opportunities	 for	all	 sectors	 for	 sustainable	growth.	
Furthermore,	Thailand	proposed	that	ASEAN	and	the	United	Nations	should	focus	on	
partnerships	that	promote	growth	in	two	dimensions.	The	first	dimension	is	the	quality	
economic	growth	which	emphasizes	on	lateral	thinking	and	innovation	to	create	new	
things	and	promote	the	development	of	technology	and	infrastructure	and	to	link	with	
digital	which	will	 enhance	 productivity	 and	 reduce	 cost	 in	 connection	with	 finance,					
business,	trade	and	investment.	This	will	lead	to	the	improvement	in	quality	of	life.	For	
the	second	dimension,	sustainable	and	inclusive	green	growth	must	be	able	to	meet	the	
challenges	 of	 today’s	world	 in	 various	 forms.	 Recently,	 Thailand	was	 chosen	 as	 the	
warehouse	of	material	aid	under	the	project	“Logistics	system	of	the	relief	operations	
and	emergency	response	to	the	disaster	in	the	ASEAN	region”.	In	addition,	promoting	
public	 access	 to	 the	public	health	 system	 is	 an	essential	 component	of	 sustainable	
development.
	 Thailand	 has	 prepared	 the	 20-year	 National	 Strategic	 Plan	 and	 the	 12th	 National						
Economic	and	Social	Development	Plan	(2017-2021)	to	drive	the	policy	“Thailand	4.0”	
by	adopting	by	 the	philosophy	of	 sufficiency	economy	coupled	with	 the	creation	of	
valuable	innovation	to	drive	economic	towards	sustainable	development.

Sources: 
1. http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=54870#.V9Iu1NSLRko (Retrieved on 19 September,2016)
2. http://www.un.org/en/sections/priorities/economic-growth-and-sustainable-development/index.html (Re-
trieved on 19 September,2016)
3. http://newsroom.unfccc.int/unfccc-newsroom/finale-cop21/ (Retrieved on 19 September,2016)
4. http://www.thaigov.go.th/index.php/th/government-th1/item/106903-106903 (Retrieved on 19 Septem-
ber,2016)
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Life & Health By: Ms.Arveekorn Pokpong

E-Waste is an environmental problem 
and a health hazard

E-Waste is an environmental problem 
and a health hazard

Many	countries	around	the	world	are	experiencing	the	problem	of	
electronic	waste	exceed	the	management	capacity.	The	amount	of	
garbage	 has	 increased	 significantly	 each	 year	 as	 a	 result	 of	 the						
development	of	economy	and	society.	This	contributes	to	innovation	
and	advanced	technology	to	accommodate	the	needs	of	consumers	
in	terms	of	the	various	facilities,	especially,	electrical	and	electronic	
equipments such as computers, TVs and audio equipments and cell 
phones.	The	rising	demand	of	consumers	coupled	with	the	market	
competitiveness has led to the increase of electronic appliances     
production	at	a	price	everyone	can	afford.	This	causes	electronic	
products	to	be	outdated	and	broken	quickly,	becoming	e-waste	in	
the end.

	 The	electronic	appliances	normally	contain	heavy	metals	that	are	harmful	
to	 health	 and	 the	 environment.	 The	majority	 of	 consumers	 are	 unaware	 of								
the	 dangers	 that	 lurk	 around	with	 electronic	 devices	 used	 in	 daily	 life.	 The				
electronic	waste	arising	from	the	use	of	consumers	on	a	daily	basis,	most	of	
them	have	negative	impacts	to	health	and	the	environment	as	follows.
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	 1.	Lead	can	destroy	the	nervous	system,	endocrine	system,	blood	system,	kidneys	
and	brain	development	of	children.
	 2.	Mercury	is	harmful	to	the	central	nervous	system	including	the	brain	and	spinal	
cord,	causing	loss	of	control	over	the	motion	of	limbs,	speech	and	loss	of	senses	such	
as	hearing	and	seeing	which	cannot	be	cured.
	 3.	Chlorine	in	PVC	is	Carcinogenic.	When	plastic	is	burned,	this	will	affect	respiratory	
system	and	nasal	allergies.
	 4.	Cadmium	poisoning	can	seriously	damage	respiratory	system	and	causes	severe	
pneumonia,	kidney	failure,	kidney	damage,	protein	in	the	urine	(causing	kidney	stones)	
and	symptoms	include	bone	pain	and	spinal	disorders.
	 5.	 Bromine	 used	 as	 a	 fire	 retardant	 in	 the	 circuit	 boards	 and	 computer	 cabinets.										
Ink	is	a	carcinogen.

	 These	days,	dangers	of	electronic	waste	that	can	affect	health	and	the	environment	
are	closing	to	us	even	more.	The	reason	is	because	consumers	are	lack	of	knowledge	
and	understanding	on	waste	separation	and	are	not	aware	of	the	dangers	that	lurk	with	
the	 electronic	 appliances.	 In	 Thailand,	 the	 number	 of	waste	 treatment	 and	 recycle					
operator	 is	not	enough	which	does	not	cover	all	areas	of	 the	country	as	well	as	not					
meeting	 the	 standard	 of	 waste	 treatment	 and	 recycle,	 causing	 improper	disposal	of								
electronic	waste.	This	causes	impacts	on	human	health	and	the	environment,	such	as	
the	burning	of	copper	wire	for	sale,	causing	volatile	of	plastic	and	metal	parts	which	is	
the	 cause	 of	 cancer.	 Burning	 circuit	 board	 to	melt	 lead	 and	 copper	 can	 cause	 the												
diffusion	of	lead	into	human	body	through	inhalation	and	accumulate	in	soil,	water	and	
food	 chain.	 The	 use	 of	 acid	 to	 extract	 precious	metals	 from	 circuit	 boards	without						
wastewater	treatment	process	can	cause	contamination	of	waste	water	 into	soil	and	
water	resources.	The	disassembling	of	refrigerator	and	air	conditioning	without	suction	
device	to	store	refrigerant	will	result	in	the	release	of	refrigerant	into	the	atmosphere	
and	destroy	the	ozone	layer.
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		 The	 right	 process	 of	 
e-waste	management	should	
start	from	origin	to	destination	
by	applying	3R	principle	which	
is	 1)	 Reduce	means	 lower	
consumption	 by	 not	 buying										
unnecessary	electronic	appli-
ances	or	if	necessary,	consum-
ers	should	buy	products	that	
are	safe,	have	no	hazardous	
substances,	have	high	energy	
efficiency	and	are	recyclable	
or	 might	 consider	 buying	
products	 with	 Thai land													

Industrial	Standard,	Thai	Green	Label	or	other	environmental	labels,	indicating	that	the	
product	 is	 environmentally	 friendly;	 2)	 Reuse	means	 to	 extend	 the	 lifespan	 of	 the								
product.	If	the	product	is		damaged,	it	may	be	repaired	or	improved	with	care	to	avoid	
the	contamination	of	hazardous	substances	to	the	environment;	and	3)	Recycle	refers	to	
purchasers	 of	 old	 products	 or	 relevant	 parties	 dealing	with	 electronic	waste	 should										
take	 into	 account	 their	 potential	 in	managing	 waste	 the	 right	 way	 for	 health	 and															
environmental	safety.	Therefore,	e-waste	should	be	sold	to	entrepreneurs	who	have	
been	registered	and	have	been	licensed	by	relevant	authorities.	If	some	e-wastes	are	
not	possible	for	redemption,	they	should	be	separated	from	general	waste	so	that	the	
responsible	agencies	in	the	local	community	can	recycle	or	properly	dispose	the	products					
without	harm	to	health	and	toxic	to	the	environment.
	 In	 2007,	 the	 Pollution	 Control	 Department,	 Ministry	 of	 Natural	 Resources	 and															
Environment,	together	with	the	relevant	authorities	have				developed	the	Strategic	Plan	
on	Waste	Electrical	and	Electronic	Equipment	(WEEE)	2007	–	2011	to	solve	the	electrical	
and	electronic	waste	problems.	After	the	implementation	of	such	plan,	some	problems	
have	 been	 resolved	 such	 as	 the	 design	 of	 electrical	 and	 electronic	 products	 to	 be										
environmentally	friendly.	At	the	same	time,	the	implementation	under	the	strategy	had	
problems	with	the	law	enforcement	and	the	development	of	legal	systems.	This	has	
brought	to	the	development	of	the	Strategic	Plan	on	Integrated	Waste	Electrical	and	
Electronic	Equipment	(WEEE)	Management	2014	–	2021	which	has	already	been	approved	
by	the	Cabinet	on		March	17,	2015.	The	plan	consists	of	six	strategies	as	follows.

 Strategy 1: Strengthening	the	control	of	low	quality	import	–	export	electrical	and	
electronic	products	from	foreign	countries
 Strategy 2:	 Support	 for	 the	production	 and	purchase	of	 electrical	 and	electronic					
appliances	that	are	environmentally	friendly
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 Strategy  3:	Development	of	the	electrical	and	electronic	waste	database	by	involving	
key	agencies	for	implementation
 Strategy 4: Development	 of	 sorting,	 collecting	 and	 transporting	mechanism	 for								
electrical	and	electronic	waste.	Local	Administrative	Organizations	together	with	private	
businesses,	who	are	the	manufacturers	or	importers,	and	suppliers	should	have	a	mech-
anism	to	buy	back	10	types	of	e-waste.
 Strategy 5:	 Capacity	 development	 for	 sorting	 and	 recycling	 e-waste	 factory	 to												
have	the	complete	collecting,	sorting	and	transporting	system	 in	managing	waste	 for	
environmental	safety.
 Strategy 6:	 The	 promotion	 of	 awareness	 raising	 and	 understanding	 about	 the												
management	of	electrical	and	electronic	products,	the	efficient	use	of	resources,	the	
waste	management	and	the	key	agencies	responsible	for	implementation.

Sources: http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1428294260 Sources: เครือข่าย WEEE CAN DO

	 Therefore,	if	all	related	sectors	can	manage	waste	from	the	origin	to	the	destination,	
this	will	be	an	integration	of	e-waste	management	in	all	dimensions	(economic,	social	
and	environment),	resulting	in	the	reduction	of	waste,	the	efficient	use	of	resources,	the	
management	of	waste	according	to	international	standards,	contributing	to	SDGs	in	the	
future.

Sources: 
1. http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1428294260 Retrieved on 12 September, 2016)
2. http://www.energysavingmedia.com/news/page.php?a=10&n=54&cno=4871 (Retrieved on 12 
     September, 2016)
3. http://www.manager.co.th/Weekly54/ViewNews.aspx?NewsID=9570000113873
 (Retrieved on 12 September, 2016)
4. library2.parliament.go.th/ebook/content-ebbas/2559-nicha.pdf (Retrieved on 12 September, 2016)
5. http://www.pcd.go.th/public/Publications/print_report.cfm?task=pcdreport2558 (Retrieved on 
     7 October, 2016)
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’s initiative ideas to drive business

and corporate social responsibility

Vision to Action By: Advanced Info Service Public Company Limited

	 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

	 Advanced	 Info	Service	Public	Company	Limited	or	AIS	always	has	an	 intention	of							
doing	 business	 towards	 sustainability.	 The	 company	 has	 set	 strategy	 for	 sustainable						
development	within	 5	 focus	 areas,	 our	 community	 and	 society,	 our	 customer,	 our							
partners,	our	people,	and	our	environment.
  Our community & Society :	We	bring	our	society	together	by	understanding	and	
taking	into	account	of	the	needs	of	the	community	and	develop	appropriate	strategies,	
integrated	and	systematic	responses	to	ensure	our	social	license	to	operate	and	lead	to	
the	 acceptance	 as	 being	 the	 industry	 leader	 in	 a	 socially	 responsible	 business.	 This									
acceptance	enhances	AIS’s	network	quality	to	cover	in	all	area	nationwide.	This	is	the	
beginning	 of	 delivering	 the	 best	 experience	 to	 our	 customers	 and	 other	 groups	 of								
stakeholders.	We	are	using	 the	 strategies	 for	our	 sustainability	 society	 to	by	creating		
value	between	the	community	where	we	set	the	base	station	and	the	company.	
  Our customers :	We	provide	the	best	experience	to	customers	by	gaining	deep	
customer	insight	information,	then	provide	the	different	products	and	services	as	per	our	

commitment	to	assure	that	our	customers	have	a	better	life,			
by	promoting	and	supporting	their	potential	in	3	pillars,	living,	
working,	and	learning	in	this	digital	era.	
     Our partners :	Partners	are	one	of	our	key	stakeholders	
who	work	closely	with	AIS	to	create	products	and	services	that	
completely	 response	 to	 our	 customers’	 need	 as	well	 as	 an												
important	 channel	 for	 distributing	 and	 communicating	 with												
customers,	such	as	bills	payment,	etc.	Thus,	it	is	to	ensure	that	our	
partners	can	reach	our	expectation	of	providing	the	best	customer	
experience	and	sharing	the	responsibility	together	with	AIS.	So	we	
determine	to	build	win-win	partnership	through	mutual	growth.	
     Our people : We	realize	that	employees	are	the	main	
factor	of	driving	the	business	toward	sustainability.	We	always	
support	and	create	opportunities	for	our	people	with	the	knowledge,	
understanding,	 and	 any	 other	 related	 skills	 so	 that	 they	 can	
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develop	their	visionary	leaders	with	our	brand	charac-
ter	and	drive	AIS	towards	our	goal	within	the	sustain-
ability’s	framework.
  And	lastly,	our environment.	Environment	is	
a	precious	resource	that	we	have	to	preserve.	Thus,	
we	 determine	 to	 develop	 innovative,	 yet	 easy-to								
understand	and	environmental	friendly	products	and	
services	 that	will	empower	people	 today	and	meet	
the	needs	of	the	future	generations.	 In	addition,	we	
are	also	seeking	 for	 the	protective	measurement	 to	

reduce	any	risk	and	impact	that	may	be	caused	by	the	climate	change.	
	 Presently,	all	worldwide	businesses	are	very	concern	and	give	importance	for	business	
to	 operate	 in	 the	way	 of	 sustainability.	 In	 addition	 to	 the	 sustainable	 strategies	 as							
mentioned	above,	AIS	has	an	intention	to	bring	digital	technology	to	enhance	the	better	
quality	of	lives	to	all	Thais	for	the	wealth	and	well-being	to	our	society	and	country.					
For	example,	 technology	 can	play	 an	 important	 role	 in	preserving	 the	environment,			
including	 the	 reduction	 of	 traveling,	 natural	 resources	 usage,	 GHG	 emission,	 west											
management,	and	data	collection	system	of	usage	and	waste	for	further	analytic	to	plan	
the	efficient	solutions.
 System, measures, procedures and innovations for controlling production process 
to reduce environmental impacts and achieve future development goals
	 At	AIS,	our	process	to	build	and	service	mobile	network	that	we	have	done	are:
	 o	Developing	and	using	high	technology	and	efficiency	equipment	to	improve	the	
effectiveness	of	electricity	usage	and	greenhouse	gas	emission	
	 o	Replacing	air-cooled	containers	with	fan-cooled	alternatives	to	save	the	energy	and	
eco-friendly	to	the	environment	as	well	as	reduction	of	Carbon	emission.
	 o	 Launching	 the	 first	 green	 training	 center	 for	 call	 center	 according	 to	 LEED																	
(Leadership	in	Energy	and	Environmental	Design)	standards	in	Nakhon	Ratchasima.	The	
standard	 bases	 on	 3	 key	 characteristics:	 energy	 efficient,	 environment	 friendly,	 and							
sustainable	 development.	 This	 project	 has	 received	 EIA	 approval	 from	 the	 National				
Environmental	Board	and	it	is	planned	that	the	center	will	be	completed	and	ready	for	
its	grand	opening	in	2017.	
	 o	Using	renewable	energy	for	example,	solar	cell	at	the	site	station,	especially,	at	
computer	center	which	can	save	lots	of	energy	consumption	and	reduce	Carbon	emission.	
	 o	Using	 alternative	energy	 to	 supply	 the	power	 for	 our	 TELLUS	1	data	 center	 at						
Navanakorn	which	help	to	reduce	Carbon	emissions	by	146	tCO

2
	per	year.	

	 o	 Collaborating	with	 the	 National	 Science	 and	 Technology	 Development	 Agency	
(NSTDA)	 to	 follow	 the	 initiatives	 of	 H.R.H.	 Princess	Maha	 Chakri	 Sirindhorn	 providing					
electricity	 for	 all	 communities	 along	 Thailand’s	 borders.	 This	 initiative	 began	with	 a					
hydropower	generation	project	in	Khiri	Lom	Village	of	Prachuap	Khiri	Khan	Province.	This	
hydropower	project	supplied	power	to	the	small	base	stations	and	the	Internet	center	
in	the	community.	
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	 o	A	project	of	using	clean	energy	as	an	emergency	energy	source	instead	of	using	
diesel	 generators.	By	using	 fuel	cells	which	do	not	create	noise	and	pollution	 (Zero			
Emission)	in	the	area	of	natural	beauty	and	a	popular	beach	for	tourists.	
	 o	 Remotely	 controlling,	measuring,	 and	monitoring	 the	 system	 and	 battery	 via									
computer	networks	that	are	connected	between	base	stations.	Our	staff	do	not	need	to	
travel	to	perform	the	measurements	at	the	actual	 location,	 improve	effectiveness	 in	
term	of	rapid	problem	solving	and	reduction	of	energy	usage.	
	 o	Disposing	of	operational	waste	through	proper	and	environmentally	friendly	methods.
	 o	Encouraging	our	people	to	save	the	paper	usage	in	the	office	and	our	customers	
to	receive	invoices	via	e-bill/eStatement.	we	were	able	to	reduce	the	amount	of	paper	
used	by	 28	 tons	 (5.5	million	 sheets).	 However,	 for	 customers	who	 still	 shoes	paper								
invoices,	we	used	recycled	paper	and	reduced	the	invoices	to	only	one	sheet	and	resized	
the	invoicing	paper	from	F4	to	A4	which	further	reduced	the	amount	of	paper	used	by	
an	additional	37	tons.	

	 o	Providing	financial	service	via	mPAY	or	E-wallet	
enabling	 our	 users	 to	make	 financial	 transactions,	
including	 public	 utility	 bills,	 credit	 card	 payments,	
processing	money	transfer	transaction,	via	a	mobile	
phone	anytime	and	anywhere.	Incorporating	a	high-
security	internation	system	and	standards,	AIS	mPAY	
application	 is	 supported	 by	 cooperation	 with													
our	 high-value	 strategic	 partners-MasterCard	 and	
Thanachart	Bank.	This	is	not	only	delivers	convenience	
to	customers	but	also	provides	easy	access	to	financial	
service	 for	 all	 Thai	 people,	 which	 is	 especially								
beneficial	 for	 villagers	 from	 remote	 communities	
who	still	face	difficulties	in	performing	essential	tasks	
due	to	the	distance	involved.	This	service,	in	turn,	
reduces	waste	and	greenhouse	gas	emissions	from	
traveling	to	perform	financial	transactions.	Also	with	



58

cooperation	 from	 2	 other	
service	 providers,	 True	 and	
Dtac,	 we	 are	 now	 able	 to	
connect	these	online	wallet	
systems	without	any	network	
restrictions.	This	can	be	seen	
as	joint	work	among	service	
providers	 to	 set	 and	 raise	
new	 E-wallet	 standards	 for	
the	industry	and	to	create	a	
cashless	society	in	compliance	

with	the	country’s	digital	economy	policies.
	 o	Gathering	information	on	greenhouse	gas	emissions	from	our	operations.	The	data	
were	collected	from	all	business	sectors	within	the	organization	in	strict	compliance	with	
the	guidelines	of	the	World	Resource	Institute	(WRI),	then,	the	data	were	processed	to	
calculate	 the	 value	 of	 our	 greenhouse	 gas	 emissions	 based	 on	 the	 guidelines	 of															
ISO-14064.	Base	on	the	collected	data,	we	determined	our	2016	target	for	reducing	the	
Carbon	 intensity	 of	 the	 emisions	 to	be	 4%	 in	 comparison	 to	 the	Data	 traffic	 of	 our								
services.	This	target	also	complied	with	the	national	agenda	of	preparing	readiness	for				
climate	change	between	2015-2050.	In	addition,	the	Ministry	of	Natural	Resources	and	
Environment	is	determined	to	reduce	greenhouse	gas	emissions	to	7-20%	in	2020.	
	 For	our	 further	development,	we	 target	 to	develop	our	network	with	 sustainable	
energy	saving	and	increase	the	proportion	of	renewable	energy	usage.	

The Prize and the pride of Advanced Info Service, Plc. 
	 AIS	is	proudly	to	be	the	first	and	only	Thai	Telecommunication	that	is	selected	to	be	
listed	in	Dow	Jones	Sustainability	Indices	(DJSI)	for	2	consecutive	years	(2015-2016).	This	
shows	that	our	operation	toward	sustainability	can	reach	the	world	standard.	We	also	
determine	to	drive	our	business	toward	sustainability,	especially	at	the	present	when	
digital	technology	play	a	major	role	in	our	living.	We	will	use	the	digital	technology	to	
enhance	the	better	quality	of	live,	society,	and	country	for	further	sustainable	development.	
	 In	addition	to	the	world	standard	measurement,	AIS	is	also	announced	as	one	of	the	
55	companies	to	be	listed	in	Thailand	Sustainability	Investment	by	the	Stock	Exchange	
of	Thailand	for	2	consecutive	years	(2015-2016)	as	well.
	 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.	
	 AIS	has	framed	our	business	operation	towards	Low	carbon	society	by	reduce	the	
energy	usage	for	network	services.	This	can	indirectly	reduce	the	Carbon	emission.	We	
will	also	consider	using	more	of	the	renewable	energy,	and	to	reduce	waste	by	recycling	
and	 reuse	 as	much	 as	 possible	 as	well	 as	motivating	 our	 customers	 to	 be	 part	 of											
promoting	and	supporting	green	society.
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Member Activities By: Ms.Arveekorn Pokpong

TBCSD Trip 2/2016

   	 The	 Secretariat	 Office	 of	 Thailand	
Business Council for Sustainable Devel-
opment	(TBCSD)	has	led	an	expedition	
composed	 of	 eight	 organizations	 from				
1)	Carpets	International	Thailand	Public	
Company	 Limited	 2)	 Double	 A	 (1991)	
Public	 Company	 Limited	 3)	 Electricity	
Generating	 Authority	 of	 Thailand	 4)					
Kasikorn	Bank	Public	Company	Limited	
5)	 Krung	 Thai	 Bank	 Public	 Company			
Limited	6)	Ratchaburi	Electricity	Gener-
ating	 Holding	 Public	 Company	 Limited				
7)	 THAINAMTHIP	 CO.,	 LTD.	 and	 8)							
Thailand	Environment	Institute	on	Friday,						
September	23,	2016	in	Chachoengsao	
Province.	The	objective	was	to	study	the	
business operation of TBCSD member 
organization	about	car	production,	visit	

Toyota	 Biodiversity	 and	 Sustainability	 Learning	 Center	 and	 study	 about			
electricity	generation	from	thermal	energy	and	combined	cycle	power	plant	
at	 Bang	 Pakong	 Power	 Plant	 of	 the	 Electricity	 Generating	 Authority	 of					
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Thailand. This is also a good 
opportunity	for	the	member	
organizations	to	meet	each	
other,	exchange	knowledge,	
making	the	relationship	more	
intimate.
	The	TBCSD	group	has	visited	at	
Ban	 Pho	 Plant,	 Chachoengsao	
province	which	is	one	of	the	first	
Toyota	Motor	Thailand	Factories	
to	study	the	production	process	
of 	 two	 models 	 which	 are																		
‘Fortuner’	 and	 ‘Hilux	 Revo’	 for	
export	and	domestic	sales.	As	the	
production	 process	 is	 complied	
with	international	standards,	each	
production	 step	 takes	 only													
70	seconds	and	the	production	is	
according	to	Made-to-order.	The	
production	capacity	is	1,000	units	
per	 day.	 After	 visiting	 the	 car					
production	plant,	 the	group	has	

visited	Toyota	Biodiversity	and	Sustainability	Learning	Center	which	was	established	to	
honor	H.R.H.	Princess	Maha	Chakri	Sirindhorn	on	the	auspicious	occasion	to	celebrate	
the	5th	Birthday	Cycle	Anniversary	on	2nd	April	2015.	The	center	has	adopted	applied							
the	 idea	 of	 Prof.	 Dr.	 Akira	 Miyawaki	 about	 the	 afforestation	 and	 reforestation	 of																		
eco-forest.	This	eco-forest	has	received	cooperation	from	all	sectors	including	Toyota	
employees,	 parts	 manufacturer,	 distributor,	 communities	 around	 the	 plant	 and																
communities	in	Chachoengsao	province.	As	Toyota’s	policy	is	to	let	the	industry	and	the	
environment	living	together	harmoniously,	Toyota	began	the	establishment	of	eco-forest	
at	Ban	Pho	plant	 in	2008	and	a	year	 later,	Toyota	 initiative	capped	the	first	Biotope	
project	 in	Thailand	Biogen.	This	creates	an	ecosystem	as	close	to	nature	as	possible					

and	become	the	habitats	of	living	species.	With	
an	 uncompromising	 commitment	 to	 environ-
mental	 stewardship	 together	with	 knowledge	
and	network,	in	2016,	Toyota	has	furthered	the	
project	 to	 become	 a	 center	 of	 learning										
called	 ‘Toyota	 Biodiversity	 and	 Sustainability	
Learning	Center’	which	consists	of	three	main	
components	as	follows
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					1.	Eco-forest:	The	eco-forest	project	at	Toyota	Ban	
Pho	plant	began	in	2008	which	brought	the	Toyota	Ban	
Pho	plant	to	become	one	of	the	five	sustainable	plants	
from	Toyota’s	worldwide	network.	More	than	30	rais	
of	eco-forest	at	Toyota	Ban	Pho	plant	are	based	on	
the	concept	of	sustainable	eco-forest	of	Prof.	Dr.	Akira	
Miyawaki	 Wagyu	 Professor	 Emeritus	 at	 Yokohama							
National	University	and	Director	of	the	Japanese	Center	
for	International	Studies	in	Ecology	which	can	acceler-
ate	the	growth	of	eco-forest	about	10	times	and	in-
crease	the	survival	rates	to	more	than	90	percent.
					2.	Toyota	Biotope	is	the	creation	of	natural	ecosys-
tems.	The	tree	will	be	grown	like	in	the	natural	forest.	
The	area	will	become	home	to	plants,	animals	and	
other	living	organisms	to	complete	the	ecosystem.	The	
biotope	at	Toyota	Ban	Pho	plant	is	the	first	biotope	in	
Thailand.
				3.	Royal	Commemoration	Exhibition	Building	The	
interior	of	the	building	consists	of	royal	commemora-
tion	exhibition	room	that	exhibits	projects	under	royal	
initiation	 on	 environment	 and	 an	 exhibition	 room					
regarding	on	ground	and	underground	ecosystem	using	
Pho	(Bodhi	tree),	a	local	species	and	a	symbol	of	Ban	
Pho,	to	represent	a	dweller	of	animals	both	on	ground	
and	underground.			

	 	 	 	 	 The	 Establishment	 of	 Toyota	 Biodiversity	 and							
Sustainability	Learning	Center	has	supported	a	policy	

to	create	an	environmentally	friendly	society.	Toyota	hopes	that	the	learning	center	will	
be	 a	model	 for	 green	 city	 that	 helps	 raising	 awareness	 of	 young	 generation	 on	 the								
important	 and	 conservation	 of	 biodiversity.	 This	 will	 contribute	 to	 the	mobility	 of											
happiness	for	Thai	society	in	the	long	term.
	 After	 that,	 the	 group	 has	 visited	 the	 Bang	 Pakong	 Power	 Plant	 of	 the	 Electricity								
Generating	Authority	of	Thailand	which	is	Thailand’s	first	power	plant	that	uses	natural	
gas	from	the	Gulf	of	Thailand	as	fuel	to	generate	electricity	in	response	to	the	govern-
ment	policy	to	maximize	the	development	of	domestic	resources.	The	power	plant	is	
located	on	the	area	of	1,134	rais.	According	to	the	Power	Development	Plan	2012	–	2030	
(PDP	2010	Revision	3),	the	Electricity	Generating	Authority	of	Thailand	have	to	develop	
the	Bang	Pakong	power	plant	development	project	(replacement	of	generator	no.	1	and	
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2)	 to	meet	 the	demand	of	electricity	 consumption	and	enhance	 the	 stability	of	 the					
current	system.	EGAT	has	considered	the	construction	of	the	power	plant	for	replacing	
thermal	power	plant	units	1	and	2	(TP1-2)	which	will	be	expired	in	2018.	The	project	has	
conducted	a	study	and	prepared	a	report	on	the	environmental	impact	assessment	that	
might	cause	serious	impacts	to	communities	in	terms	of	environmental	quality,	natural	
resources	 and	 health.	 In	 addition,	 EGAT	 has	 implemented	measures	 to	 prevent	 and	
mitigate	environmental	impacts	and	measures	to	monitor	the	environmental	quality	of	
the	existing	power	plant	according	to	the	law	to	minimize	the	impact	that	may	affect	
the	communities	surrounding	the	power	plant.
	 The	Bang	Pakong	power	plant	 is	also	known	as	 the	green	power	plant	which	has							
the	 best	 environmental	management	 system	 in	 Thailand	 by	 installing	 electrostatic							
precipitator	for	dust	collection.	In	addition,	water	that	is	drained	from	cooling	tower	will	
be	controlled	 the	quality	according	 to	 standards	before	 releasing	 into	 the	 river.	The	
power	plant	also	has	interval	measurement	measures	to	control	the	quality.	With	the	
intention	of	Bang	Pakong	power	plant	in	contribution	to	reduce	global	warming	and	the	
commitment	to	involve	surrounding	communities,	the	power	plant	is	the	recreation	area	
and	learning	space	for	the	surrounding	communities.



	 Thai	 Green	 Label	 Scheme,	 Ecolabelling	 Type	 I	 (ISO	 14024),	 was																		
established	by	Thailand	Environment	Institute	in	1994.	The	Thai	Green	Label	
Scheme	collaborates	with	the	certification	bodies	of	Ecolabelling	Type	I	in	
other	countries	continuously.	It	is	also	a	certified	member	with	Genesis	of	
Global	Ecolabelling	Network	(GEN),	which	contains	members	from	more	than	
50	countries.	GEN	has	the	main	purpose	to	develop	collaboration,	Common	
Core	Criteria	(CCC)	and	share	knowledge	among	the	members.	The	members	
in	GEN	may	 implement	Mutual	Recognition	Agreement	 (MRA)	 to	 accept	
basic	standard	of	laboratory	and	test	result	of	product.	

	 Thai	Green	Label	Scheme	has	international	collaborations	as	follows.
	 1)	Mutual	Recognition	Agreement	
	 Thai	Green	Label	Scheme	has	well	established	Mutual	Recognition	Agreement	with	
the	certification	bodies	to	implement	(1)	applying	process	to	be	certified	by	Eco	Green	
Label	 Scheme,	 and	 (2)	 interchangeable	 auditing	 system	 for	 on-site	 assessment.																			
Currently,	 Thai	 Green	 Label	 Scheme	 has	 signed	MRA	with	 certification	 bodies	 of																	
ecolabelling	type	I	in	Taiwan,	Korea,	New	Zealand,	Japan,	Australia,	China,	Hong	Kong,	
the	Philippines	and	Malaysia,	as	detailed	in	Table	1.
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Table 1 Countries signed MRA with Thailand Environment Institute.

Signed MRA Countries

Green	Mark	in	Taiwan	

Korea	Environmental	Labelling	Association	

The	New	Zealand	Environmental		Trust

Japan	Ecomark		

Australia	Environmental		Labelling	Association

China	Environmental	Labeling	Program

Taiwan	Green	Building	Material	Label	

Green	Choice	Philippines	Programs

Hong	Kong	Green	Label	Scheme

SIRIM	in	Malaysia

2001

2002

2004

2004

2005

2007

2013

2014

2015

2016

 Starting Year Mark



	 2)	Common	Core	Criteria
	 Thai	Green	Label	Scheme	has	developed	criteria	to	be	applied	for	certification	of	
eco-products	which	may	be	produced	in	Thailand,	or	 imported	from	other	countries.	
Therefore,	 Thai	 Green	 Label	 Scheme	 also	 has	 agreed	 partial	 common	 core	 criteria												
for	 printer	 and	 copier	with	 Ecomark,	 Japan	 since	 2014.	 The	 implementation	 of	 the	
Memorandum	of	Understanding	 (MOU)	has	been	done	between	the	two	certification	
bodies.		
	 Achievement	of	Thai	Green	Label	Scheme
	 As	 of	 October	 31,	 2016,	 there	 are	 117	 approved	 product	 criteria.	 There	 are	 514							
models	of	22products	from	57	companies	certified	as	Thai	Green	Label	Scheme	(Table	
2).	 It	 should	 be	 noted	 that	 paints,	 photocopiers,	 papers	 and	 car	 and	 are	 the	most										
certified	products	because	there	is	a	lot	of	demand	in	the	market.
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Table 2 Certified products by Green Label: Thailand

Group Group

1

6

3

8

9

2

7

4

5

13

18

15

20

21

14

19

16

17

Product/Service Product/Service

Products Made from 
Recycled Plastics

Faucets and Sanitary 
Accessories

Flushing Toilets

Dishwashing 
Detergents

Surface Cleaners

Paints

Building Materials: 
Thermal Insulations)

Papers

Detergents

Panels for the Build-
ing, Decorating and 
Furniture Industry

Printer

Air Conditioners

Plastic Floor Covering

Gas Stations

Products Made from 
Cloth

Car

Steel Furniture

Wall Covering

Model/Product 
Category

Model/Product 
Category

4

16

10

3

8

212

12

45

10

1

6

2

2

3

1

41

8

2

10

12

11

22

23

Correcting Agent

Photocopiers

Total

Concrete Roofing 
Tiles

Cement Roof Tiles

Adhesive

3

1

121

1

2

514



Sources: 
1. http://www.gdrc.org/sustbiz/green/doc-label_programmes.html (Retrieved on 07 December,2016)
2. http://www.gdrc.org/sustbiz/green/doc-label_programmes.html (Retrieved on 07 December,2016)
3. http://www.environmentalchoice.org.nz/ (Retrieved on 07 December,2016)
4. http://www.sepacec.com/cecen/labelling/ (Retrieved on 07 December,2016)
5. http://www.hpb-tech.tw/english/green_1.html (Retrieved on 07 December,2016)
6. https://twitter.com/pcepsdi (Retrieved on 07 December,2016)
7. http://www.biz.konicaminolta.com/environment/news/2011/0323.html (Retrieved on 07 December,2016)
8. http://vectorise.net/vectorworks/logos/Standard%20Symbols/download/sirimnew.htm (Retrieved on 07  
   December,2016)

Picture 1 Memorandum of Understanding of revised versions 
for printer and copier between Thai Green Label Scheme, 
Thailand Environment Institute and Ecomark Japan

Picture 2 Mutual Recognition Agreement between Thai Green 
Label Scheme, Thailand Environment Institute (MRA) and 
SIRIM Malaysia

Contact	:	Office	of	Thai	Green	Label	Scheme	Thailand	Environment	Institute	(TEI)	16/151	
Muang	Thong	Thani,	Bond	Street,	Bangpood,	Pakkred,	Nonthaburi	11120,	THAILAND
Tel.	+662	503	3333	Email:	greenlabelthailand@gmail.com	or	info@tei.or.th
Website:	http://www.tei.or.th/greenlabel/
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	 Green	Label	Scheme	and	Ecomark	have	 revised	 the	criteria	of	printer	and	copier.	
Hence,	 the	MOU	was	 prepared	 and	 attached	 on	MRA	 of	 two	 certification	 bodies.												
Moreover,	Green	Label	Scheme	has	developed	MRA	with	SIRIM	Malaysia	 to	 facilitate			
applying	process	and	interchangeable	auditing	system	for	on-site	assessment.	The	signing	
of	 the	MOU	 and	MRA	was	 held	 on	 30th	 September	 2016	 at	 Anantara	 Resort	 &	 Spa					
Golden	Triangle	in	Chiang	Rai	Province	(Picture	1	and	Picture	2)



PR News

						Thailand	Business	Council	for	Sustain-
able	Development	(TBCSD)	has	organized	
TBCSD	 Trip	 2/2016	 on	 September	 23,	
2016	 in	 Chachoengsao	 Province.	 The	
objective	 was	 to	 study	 the	 business					
operation	of	TBCSD	member	organization	
about	car	production,	visit	Toyota	Biodi-
versity	and	Sustainability	Learning	Center	
and	 study	 about	 electricity	 generation	

from	thermal	energy	and	combined	cycle	power	plant	at	Bang	Pakong	power	plant	of	
the	Electricity	Generating	Authority	of	Thailand.	This	is	also	a	good	opportunity	for	the	
member	organizations	to	meet	each	other,	exchange	knowledge,	making	the	relationship	
more	intimate.
	 There	were	8	TBCSD	member	organizations	participated	 in	 this	 activity	which	 are																		
1)	Carpets	 International	Thailand	Public	Company	Limited	2)	Double	A	 (1991)	Public	
Company	Limited	3)	Electricity	Generating	Authority	of	Thailand	4)	Kasikorn	Bank	Public	
Company	Limited	5)	Krung	Thai	Bank	Public	Company	Limited	6)	Ratchaburi	Electricity	
Generating	Holding	Public	Company	Limited	7)	THAINAMTHIP	CO.,	LTD.	and	8)	Thailand	
Environment	Institute

	 	 	 	 Thailand	 Business	 Council	 for						
Sustainable	 Development	 (TBCSD)	
with	 the	 Thailand	 Environment												
Institute	(TEI)	has	organized	a	seminar	
on	“Economic	Forest	is	an	Alternative	
to	Promote	Economic	Development	
and	Environmental	Sustainability”	on			
October	20,	2016	at	Centara	Grand,	
Central	Plaza	Ladprao,	Bangkok.	The	

seminar	aims	to	raise	awareness	of	government	agencies	and	private	organizations	on	
the	important	of	limited	forest	resources	for	maximizing	benefits	in	terms	of	economic,	
social	and	environment.	Furthermore,	the	participants	also	received	knowledge	about	
reforestation	and	be	able	to	participate	in	various	activities	of	public	and	private	sector	
regarding	forest	restoration	for	the													abundance	of	sustainable	economy,	com-
munity	and	environment	in	the	future.	The	seminar	was	attended	by	70	participants.

TBCSD Trip 2/2016

TBCSD with TEI organized a seminar on “Economic Forest is an Alternative to 
Promote Economic Development and Environmental Sustainability”
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				To	pursue,	Mr.Taweesak	Chansawad	(Manu-
facturing	Director),	Carpets	 International	Thai-
land	Public	Company	Limited	representative.	
Joined	 celebration	Her	Majesty	 the	Queen’s	
Birthday	at	Thailand	Cultural	Center	on	August	
9th,	2016.	Carpets	Inter	received	the	reward	from	
Industry	Minister	(DR.	Atchaka	Sibunruang),	the	
best	 practice	 award	 of	manufacturing	which	
responsible	 care	 in	 conservation	 and	 river						

restoration	under	 the	project	“Factories	 love	 river”	has	been	conducted	by	Ministry	of			
Industry.
	 We	 are	 the	 one	 of	manufacturer	 (Pathumthani	 Province)	 that	 consistently	 realize												
environmental	friendly.	To	strive	sustainable	to	use	valuable	water	resources	effectively	
and	 concern	 with	 environmental	 impact,	 continually	 process	 improvement	 for	 high																
efficiency	waste	water	treatment,	the	successfully	implemented	recycle	water	to	achieved	
sustainability	goal	“Zero	discharge”

	 	 	 	 	BANGKOK,	October	3,	2016	–	Dow	
Thailand	Group	received	the	Eco	Factory	
Certificates	at	Eco	Innovation	and	Solution	
2016,	an	annual	academic	seminar	hosted	
by	The	Industrial	Environmental	Institute,	
The	 Federation	 of	 Thai	 Industries.	 The	
certificates	were	presented	by	Dr.	Atchaka	
Sriboonruang,	 Minister	 of	 Ministry	 of									
Industry,	to	three	of	Dow	Thailand	Group’s	
plants	–	Styrene	Monomer	and	Ethylben-

zene	Plant	(Siam	Styrene	Monomer	Co.,Ltd.),	Styrene-Butadiene	Latex	Plant	(Siam	Synthetic	
Latex	Co.,Ltd.),	and	Polystyrene	Plant	(Siam	Polystyrene	Co.,Ltd.)	at	BITEC	Bangna.	Since	2015,	
eight	plants	of	Dow	Thailand	Group	have	been	already	granted	the	Eco	Factory	Certificates.
Eco	Factory	Certificate	is	granted	to	plants	that	display	a	strong	commitment	to	responsible	
operations	for	sustainable	development	with	a	focus	on	the	continuous	development	and	
improvement	of	manufacturing	process	and	environmental	management	on	 the	basis	of	
social	responsibility	within	and	outside	the	organization	throughout	the	whole	supply	chain.
In	this	photo	(from	left	to	right):	
1.	 Ms.	Nattada	Boonmung,	Production	Leader	of	Polystyrene	Plant	
2.	 Mr.	Bowon	Vongsinudom,	Vice	Chairman	of	the	Federation	of	Thai	Industries
3.	 Dr.	Atchaka	Sriboonruang,	Minister	of	Ministry	of	Industry
4.	 Dr.	Somchai	Harnhiran,	Permanent	Secretary,	Ministry	of	Industry
5.	 Ms.	Nattaya	Boonsombat,	Production	Leader	of	Styrene-Butadiene	Latex	Plant
6.	 Mr.	Pongsatorn	Koosakul,	Production	Leader	of	Styrene	Monomer	and	Ethylbenzene	Plant

“Carpets Inter” Award of manufacturing which responsible care in 
conservation and river restoration

Dow Thailand’s Three Plants Obtain Eco Factory Certificates at Eco 
Innovation and Solution 2016
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	 Mr.	 Smornchai	 Khoonrak,	 Chief	 Asset		
Management	Officer	of	Global	Power	Synergy	
Public	Company	Limited	or	GPSC,	an	electricity	
and	utilities	 producer	 flagship	 of	 PTT	 group	
received	an	award	for	the	Low	Emission	Support	
Scheme	 :	 LESS	 for	 all	 four	 power	 plants,									
including	Central	Utility	Plant	1,	2,	3	in	Rayong	
and	Sri	Racha	Power	Plant	in	Chonburi	from	
Gen	 Surasak	 Kanchanarat,	 minister	 of	 the						

Ministry	of	Natural	Resources	and	Environment.	The	award	was	received	at	an	event	aimed	
to	 promote	 the	 lowering	 of	 greenhouse	 gasses	 held	 by	 the	 Thailand	 Greenhouse	 Gas						
Management	Organization	(Public	Organization)	or	TGO	at	Ballroom	Zone	A,	Queen	Sirikit	
National	Convention	Center,	Ratchadapisek	Road,	Bangkok.

				IRPC	Public	Co.,	Ltd.		received	
Eco	Factory	Awards	on	Monday	
October	3rd,	2016	with	representa-
tives	from	all	11	plants	in	receiving	
the	 awards	 from	 Dr.	 Atchaka					
Sibunruang,	Minister	 of	 Industry	
with	 Mr.Somchai	 Harnhirun,								
Permanent	 Secretary	 and	 Mr.
Bowon	 Vongsinudom,	 Vice					
Chairman	 of	 The	 Federation	 of	

Thai	 Industries	 joined	 in	honoring	the	ceremony	at	the	“Eco	 Innovation	and	Solution	2016”	
organized	by	The	Industrial	Environment	Institute,	The	Federation	of	Thai	Industries	at	Grand	
Hall	201-202,	Bangkok	International	Trade	and	Exhibition	Center	(BITEC),	Bangna,	Bangkok.		
	 	IRPC	received	awards	for	11	plants	which	include	Condensate	Residue,	Combined	Gas	Oil,	
UHMW-PE,	 Propylene,	Acetylene	Black,	Compounding	Plastic,	 Polypropylene,	Water	 Filtering	
Plant	Ban	Khai,	Benzene/Toulene/Xylene,	Polystyrene	and	Polyol	Compound.	 IRPC	also	had	
joint	 exhibition	 booth	with	 emphasis	 on	 community	 involvement	 and	promote	 community	
service	projects.
	 Mr.	Sompong	Wuthilaohaphan,	Vice	President	of	IRPC	Industrial	Zone.	Mr.	Wichai	Piyaporn-
thana,	Specialist,	office	of	Sustainability	Managementand	 team	 joined	 in	congratulating.	This	
project	is	a	joint	cooperation	among	refining	and	petrochemical	plants,	the	project	management	
and	environmental	sustainability,	Office	of	Sustainability	and	relevant	organizations	in	supporting	
the	 certification	 of	 Eco	 Factory.	 This	 award	 promotes	 and	 supports	 the	 development	 of															
eco-industries	to	substantiate	and	develop	ecotourism	industry	continuously	and	to	be	set	as	
standards	accreditation	for	factory	that	operate	responsibly	towards	the	environment	and	society	
in	accordance	to	the	Eco	 Industrial	Town	which	 is	a	significant	driver	 for	the	Thai	 industries.									
In	addition,	there	was	the	signing	ceremony	of	Eco	Factory	to	be	set	as	equivalent	to	the	green	
industry	level	4	(GI4).

GPSC receives an award for the Low Emission Support Scheme

IRPC received Eco Factory Awards 2016
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	 General	 Anantaporn	
Kanjanarat,	Minister	of	Energy	
presented	3	awards	of	excel-
lence	 in	 petroleum	 filed	
operation	at	the	SHE	Awards	
in	petroleum	field	operations	
to	Mr.	 Somporn	 Vongvuthi-
pornchai,	President	and	Chief	
Executive	 Officer	 of	 PTT					
Exploration	 and	 Production	
Company	 Limited	 (PTTEP)	

and	management	team	for	their	efficiency	management	in	safety	health	and	environment	
of	Greater	Bongkot	South	(GBS),	S1	and	Sinphuhom	fields.
	 The	SHE	Awards	2016	was	organized	by	the	Department	of	Mineral	Fuel,	Ministry	of	
Energy	to	E&P	companies	for	improvement	to	safety,	health	and	environment	manage-
ment	 in	operations.	The	Awards	are	bestowed	at	the	Centara	Grand	Central	Ladprao	
hotel,	Bangkok.
	 Photo	shows:	(from	left)	Kitisak	Nualchanchai,	Executive	Vice	President,	Technology	
and	Sustainability	Development	Group;	Waranon	Laprabang,	Senior	Vice	President,	Thai	
Onshore	 Asset;	 Anantaporn	 Kanjanarat;	 Somporn	 Vongvuthipornchai;	 Vuthiphon															
Thuampoomngam,	Senior	Vice	President,	Thai	Offshore	Asset	and	Kesara	Limmeechokchai,	
Senior	Vice	President	of	Safety,	Security,	Heath	and	Environment	Division	of	PTTEP.

PTTEP receives 3 Excellent SHE Awards from MOEN

	 	 	Under	a	project	promoting	 socio-environmental	
performance	 by	 state	 enterprises	 and	workplaces,	
hosted	by	the	Engineering	Institute	of	Thailand	under	
HM	the	King’s	Patronage	(EIT)	to	encourage	engineering-
related	corporate	socio-environmental	responsibility	
and	take	into	account	societal	quality	of	life.
	 	 	Mr.	Tevin	Vongvanich,	PTT	Plc	CEO	&	President,	
said	the	Engineering	 Institute	of	Thailand	under	HM	

the	King’s	 Patronage	 (EIT),	 through	 its	 Rights	 and	Code	of	 Conduct	 Panel,	 had	decided	 to							
present	the	Prime	Minister’s	EIT-CSR	Award	2016	plaque	to	PTT	 in	recognition	of	the	state	
enterprise’s	 outstanding	 socio-environmental	 performance.	 	 The	 decision	was	 based	 on									
publicized	data	in	the	sustainability	development	(SD)	report	and	its	third-party	referenced	data.
	 Making	up	the	consideration	aspects	were	the	SD	report’s	integrity,	credibility,	communica-
tion	and	presentation,	CSR’s	social	impacts,	and	worth	and	continuity	of	CSR	development.
	 EIT’s	project	promoting	socio-environmental	activities	by	state	enterprises	and	workplaces	
is	meant	to	encourage	exemplary	CSR	activities	among	state	enterprises	and	drum	up	their	
personnel’s	awareness	of	engagement	for	the	benefit	of	society	and	the	nation.

PTT wins EIT-CSR Award 2016
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	 Mr.	Sompot	Cheeranorawanich,	
Vice	 President	 Public	 Affairs	 and	
Communications	led	Vinythai	team	
to	 received	 “Carbon	 Footprint									
Reduction	 Label”	 Award	 from								
General	Surasak	Kanjanarat,	Natural	
Resources	and	Environment	Minister.	
Organized	by	Thailand	Greenhouse	
Gas	 Management	 Organization					
(Public	Organization)	at	ballroom	of	
Queen	Sirikit	National	Convention	
Center,	 the	 award	 presentation							
ceremony	 was	 to	 praise	 and														
encourage	 persons,	 organizations	

and	products	which	participate	in	Carbon	Footprint	Reduction	project.	Among	sixteen	
awardees,	Vinythai	could	reduce	emission	of	CO

2
	more	than	2%	comparing	to	2013.

	 The	Carbon	Footprint	Reduction	Label	shows	Vinythai’s	commitment	to	continuous	
production	process	development	 in	order	to	produce	globally	competitive	products.	
“Carbon	 Footprint”	 is	 defined	 as	 the	 total	 amount	 of	 greenhouse	 gases	 emission														
associated	with	product	along	its	life	cycle;	from	raw	materials	supply,	transportation,	
assembly	line	and	disposal,	usually	expressed	in	equivalent	tons	of	carbon	dioxide	(CO

2
).

Vinythai Presented “Carbon Footprint Reduction Label” Award
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เป็นการรวมตัวของกลุ่มนักธุรกิจชั้นน�าของประเทศไทย	 โดยมีเป้าหมายท่ีจะเสริมสร้างจิตส�านึกในการ
รกัษาสิง่แวดล้อมให้แก่องค์กรในภาคธรุกจิ	ด้วยการด�าเนินธรุกจิทีค่วบคูไ่ปกบัการรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม	 และการด�าเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม	 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ	 องค์กรอื่นๆ	 
และประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างแบบแผนการผลิต	 และการบริโภคท่ียั่งยืน	 ให้เกิดข้ึน 
อย่างแพร่หลายในประเทศ	ตามแนวคิดหรือปรัชญาของ	“การพัฒนาที่ยั่งยืน”
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