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1เอสซีจีสารบัญ

“เอสซีจีคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมสินค้า 
บริการ และโซลูชั่น ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต

ของคนในสังคม ส่งมอบคุณค่าให้แก่
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสร้างความยั่งยืน

ให้แก่สิ่งแวดล้อมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน  
ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างแรงกล้า

ในการด�าเนินงาน ซึ่งคนเอสซีจีได้รับการ
ปลูกฝังมาตลอดระยะเวลากว่า 

105 ปีขององค์กร”

เอสซีจีมุ่งมั่น
เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน



256102 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฉบับ Highlights

•  ธุรกิจซีเมนต์
 และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

•  ธุรกิจเคมิคอลส์

•  ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

•  ผู้น�าธุรกิจ
 สู่การเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรม

•  ยกระดับคุณภาพชีวิต

•  ร่วมสร้างสังคมเข้มแข็ง

•  เพื่อโลกที่อุดมสมบูรณ์

มุ่งมั่นเพื่อส่งมอบความยั่งยืนสู่สังคม

สารบัญ
สิ่งที่เราส่งมอบ
ความยั่งยืนสู่สังคม
ผ่านการด�าเนินงาน
และกิจกรรมต่าง ๆ  
ในปี 2561
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•  ผู้น�าธุรกิจ
 สู่การเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรม

•  ยกระดับคุณภาพชีวิต

•  ร่วมสร้างสังคมเข้มแข็ง

•  เพื่อโลกที่อุดมสมบูรณ์

•  ทรัพยากรหมุนเวียนไม่รู้จบ

• รักษ์น�า้ จากภูผา สู่มหานที

• ฟื้นฟูเหมือง ฟื้นฟูชีวิต
 
• ระบบจัดการขนส่งปลอดภัย

• ผลงานที่ส�าคัญปี 2561
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ต้นแบบของความมุ่งมั่น

•  นวัตกรรมและเทคโนโลยี
•  การสร้างประสบการณ์ของลูกค้า
•  ความปลอดภัย
•  สิทธิมนุษยชน

•  ความรับผิดชอบ
 ต่อสินค้าและบริการ
•  การจัดการพลังงาน
•  การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
•  การจัดการน�้า
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ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน   
 



256104 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฉบับ Highlights
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แม้การพัฒนาอย่างยั่งยืนจะเป็นเป้าหมายร่วมกันของทุกประเทศ 
แต่ปัญหาที่รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ  และท้าทายต่อความยั่งยืนขณะนี้ 
คือปัญหาสภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
ที่ส่งผลกระทบต่อทุกชีวิตบนโลก ปัญหาขยะของเสียและมลพิษ
ทั้งในอากาศ แผ่นดิน และมหาสมุทร จากการใช้พลังงานและทรัพยากร
อย่างไม่มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งปัญหาคุณภาพและความปลอดภัย
ในการด�ารงชีวิต
  เอสซีจีตระหนักดีถึงบทบาทส�าคัญขององค์กรต่อการมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว พร้อมกับการด�าเนินธุรกิจให้เจริญ
ก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคงท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล้อม สังคม และเทคโนโลยี  
เอสซีจีจึงได้ก�าหนดกลยุทธ์ 
และแนวทางในการด�าเนินงาน
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ใน 3 เรื่องหลัก เศรษฐกิจหมุนเวียน

(Circular Economy)

ความปลอดภัย
ในการเดินทางและการขนส่ง
(Transportation Safety)

กลยุทธ์
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

(Climate Resilience)



05เอสซีจี    กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ธุรกิจซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

ปี 2561 เป็นปีแห่งความท้าทายในการด�าเนินธุรกิจ
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การแข่งขัน 
ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป และแรงผลักดันจาก 
Digital Transformation ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ปรับกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรม
ด้านสินค้า บริการ และโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า 
และน�าเทคโนโลยีมาเป็นหนึ่งในเครื่องมือส�าคัญ โดยเฉพาะ
การปรับปรุงกระบวนการผลิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่ผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน

ความมุ่งมั่นของเรา

• พัฒนาสินค้า บริการ และโซลูชั่น
ที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ให้เกิดความปลอดภัย ความ
สะดวกสบาย และส่งเสรมิสขุภาวะทีด่ี
• เพิ่มความสามารถการหมุนเวียน
วัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมอื่นๆ 
มาใช้เป็นเชื้อเพลิงและวัตถุดิบ
ทดแทนในกระบวนการผลิต 
เช่น น�าขวดแก้วรีไซเคิลจากผู้บริโภค
ทดแทนการใช้ทรายในการผลิต
ฉนวนใยแก้ว น�าเถ้าลอย
จากโรงไฟฟ้าเป็นวัตถุดิบทดแทน
ในการผลิตกระเบื้องหลังคา
และอิฐบล็อก เป็นต้น
• ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม
โดยการสร้างความร่วมมือกับชุมชน 
เช่น โครงการบ้านปลาหล่อจากปูน
ทนน�้าทะเล ช่วยให้ชาวบ้าน
ในภาคใต้สามารถจับปลาได้ใน
ช่วงมรสุม การฟื้นฟูเหมืองให้มีสภาพ
ป่าอุดมสมบูรณ์ด้วยความหลาก
หลายของพันธุ์ไม้และสิ่งมีชีวิต
ตามระบบนิเวศ เป็นต้น

ความส�าเร็จที่โดดเด่น
ปี 2561

• รางวัล “อุตสาหกรรมดีเด่น
ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม” 
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม จากการ
เป็นบริษัทที่ให้ความส�าคัญ ใส่ใจ
และรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
• รางวัล Thailand Green and 
Smart Mining Award 2019 
โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จากการเป็น
ต้นแบบการบริหารจัดการเหมือง
ในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์
ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
ที่ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
และคุ้มค่าสูงสุดในทุกขั้นตอน

เอสซีจีมีค�ำมั่นสัญญำที่จะมุ่งมั่น

ทุ่มเทเพื่อสร้ำงสิ่งที่ดีกว่ำให้

ลูกค้ำ เรำส่งเสริมให้พนักงำน

ท�ำงำนด้วยควำมรักควำมใส่ใจ 

มองหำสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อน�ำมำ

พัฒนำเป็นนวัตกรรม สินค้ำ 

บรกิำร และโซลชูัน่อย่ำงต่อเนือ่ง 

เพื่อให้ลูกค้ำมีควำมสุขสะดวก

สบำย มีคุณภำพชีวิตกำรอยู่

อำศัยที่ดียิ่งขึ้น”

นิธิ ภัทรโชค 
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
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256106 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฉบับ Highlights

R & D ถือเป็นส่วนส�ำคัญ

อย่ำงยิ่งในกำรเพิ่มขีดควำม

สำมำรถทำงกำรแข่งขัน

เอสซีจีร่วมมือกับทั้งภำครัฐ 

ภำคเอกชน ภำคกำรศึกษำ 

ของทั้งไทยและต่ำงประเทศ 

เพื่อดึงศักยภำพของแต่ละ

ภำคส่วนมำสร้ำงสรรค์

นวัตกรรมที่ยกระดับสินค้ำ

และบริกำรที่ส่งเสริม

คุณภำพชีวิตที่ดีให้แก่

ผู้บริโภค”

ชลณัฐ ญาณารณพ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ธุรกิจเคมิคอลส์

ธุรกิจเคมิคอลส์มุ่งพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
เพื่อเป็นผู้น�าในภูมิภาค ด้วยสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
ผ่านการสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ  และขับเคลื่อนธุรกิจ
ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด�าเนินงาน รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการผลิต 
และพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่องตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ธุรกิจเคมิคอลส์
ความมุ่งมั่นของเรา

• มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยมีสินค้าและบริการ
ที่ได้รับการรับรอง 
SCG eco value ร้อยละ 57 
ของรายได้จากการขาย
• เข้าร่วมโครงการความร่วมมือ
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม
เพื่อจัดการพลาสติกและขยะ
อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมาย
ในการลดขยะในทะเลไทยไม่ต�่ากว่า
ร้อยละ 50 ภายในปี 2570
• พัฒนาพลังงานทดแทน
“โซลาร์ฟาร์มลอยน�้า” รายแรก
ในประเทศไทย โดยใช้เม็ดพลาสติก
เกรดพิเศษท�าเป็นทุ่นลอย 
ติดตั้งบนพื้นผิวน�้าที่ปกติไม่ได้ใช้
ประโยชน์ และให้ประสิทธิภาพดีกว่า
โซลาร์รูฟทอป 5-20%
• ร่วมก่อตั้งพันธมิตร Alliance 
to End Plastic Waste (AEPW) 
เพื่อหยุดยั้งขยะพลาสติกใน
สิ่งแวดล้อมและมหาสมุทร 
โดยประกาศและผลักดันโครงการ
ความร่วมมือ เช่น โครงการความ
ร่วมมือจัดการของเสียในเมืองใหญ่ 
โครงการความร่วมมือกับ 
United Nations Environment
เพื่อให้ข้าราชการและผู้น�าชุมชน
มีศักยภาพในการจัดการปัญหา
ขยะพลาสติก

ความส�าเร็จที่โดดเด่น
ปี 2561

• บรษิทัมาบตาพดุโอเลฟินส์ จ�ากดั ได้รบัการรบัรอง
โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 (Green 
Industry Level 5) ซึ่งเป็นระดับสูงสุด
จากกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นปีที่ 4
• น�าแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาพัฒนาชุมชน 
โดยจัดท�าต้นแบบ “บ้านปลารีไซเคิล” จากขยะ
พลาสติกที่พบบริเวณชายหาดและแหล่งชุมชน 
และร่วมกับกลุ่มประมงพื้นบ้านจัดท�าบ้านปลา
จากท่อพลาสติกที่เหลือจากการขึ้นรูปรวมกว่า 
1,600 หลัง วางลงสู่ใต้ทะเล ครอบคลุม
พื้นที่จังหวัดระยอง ชลบุรี จันทบุรี และตราด
• ต้นแบบถนนพลาสติกรีไซเคิลที่ใช้แนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน โดยรวบรวมพลาสติกใช้แล้ว
จากการคัดแยกขยะพลาสติกมาเข้ากระบวนการ
บดย่อยให้มีขนาดเล็ก ผสมกับยางมะตอยเพื่อ
ใช้ปูถนน ท�าให้ถนนมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น
และช่วยต้านทานการกัดเซาะของน�้าดียิ่งขึ้น 
เทคโนโลยีภายใต้ความร่วมมือระหว่างเอสซีจี
กับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
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ระบบเศรษฐกิจ 

หมุนเวียนจะเกิดผลส�ำเร็จ 

และยั่งยืน สิ่งส�ำคัญที่สุด 

คือควำมร่วมมือของทุกคน

ที่อยู่ในระบบ ดังนั้นจึงต้อง

สื่อสำรเพื่อสร้ำงควำม

ตระหนักรู้และควำมเข้ำใจ

ให้ทุกคนเห็นถึงควำม

ส�ำคัญ”

ธนวงษ์ อารีรัชชกุล

กรรมการผู้จัดการใหญ่
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

ธุรกิจแพคเกจจิ้งมุ่งมั่นสู่การเป็น
ผู้น�าด้านบรรจุภัณฑ์ครบวงจร
ในภูมิภาคอาเซียน เน้นการพัฒนา
สินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง 
เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า พร้อมขับเคลื่อน
ธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน 
พัฒนากระบวนการสร้าง
นวัตกรรมด้วยแนวคิด 
Innovation Management 
Process (IMP) และพัฒนา
ศักยภาพพนักงานให้สอดรับ
ต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

ความมุ่งมั่นของเรา

• เน้นการพัฒนาและออกแบบสินค้า
ให้ใช้งานง่าย ใช้ทรัพยากรน้อย คงทน
แข็งแรง น�ามาใช้ซ�้า และรีไซเคิลง่าย  
การออกแบบสินค้าผลิตด้วยกระดาษ 
ทดแทนการใช้วสัดอุืน่ รวมถงึการพฒันา
กระดาษที่มีสัดส่วนวัตถุดิบรีไซเคิล
สูงขึ้นแต่ยังคงความแข็งแรงและมีผิว
สะอาด 
• ปรับปรุงกระบวนการผลิตตลอดทั้ง
ห่วงโซ่ เช่น ลดการใช้น�้าและพลังงาน 
การใช้พลังงานทดแทนโดยติดตั้ง
ระบบจัดการของเสียจากกระบวนการ
ผลิต (Waste to Energy) เพื่อเปลี่ยน
เป็นเชื้อเพลิงผลิตพลังงานไฟฟ้า 
และติดตั้งโซลาร์รูฟทอปเพื่อผลิต
พลังงานไฟฟ้าใช้ในโรงงาน
• น�าระบบดิจิทัลหรือ Application
Tool เข้ามาช่วยเชื่อมต่อข้อมูล
ระหว่างเอสซีจีกับคู่ค้าเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในห่วงโซ่คุณค่าให้ดียิ่งขึ้น

ความส�าเร็จที่โดดเด่น
ปี 2561

• พัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติก (R-1) ซึ่งใช้วัสดุชนิด
เดียวกันประกบหลายชั้น (Multilayer Laminated : 
Mono Material) ท�าให้รีไซเคิลได้
• พัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารเยื่อธรรมชาติ (Pulp 
Mold) ภายใต้แบรนด์ “เฟสท์” ที่ผลิตด้วยเยื่อ
จากป่าปลูกที่เอสซีจีส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก
เพิ่มรายได้ รวมทั้งพัฒนาหลอดกระดาษส�าหรับ
สัมผัสอาหารซึ่งย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
• ร่วมมือกับห้างค้าปลีกและห้างสรรพสินค้า
ในโครงการใช้ถุงรีไซเคิลและย่อยสลายง่าย 
เพื่อเป็นอีกทางเลือกของการใช้บรรจุภัณฑ์ 
และส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
• จัดโครงการ “Green Mart – ตลาดสีเขียว” 
เป็นปีที่ 5 สนับสนุนการสร้างรายได้ให้ชุมชน
รอบโรงงาน และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ
เพื่อสังคม (Social Enterprise)

    กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน
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การ
จัดการน�้า

นวัตกรรม
และเทคโนโลยี

การสร้าง
ประสบการณ์

ของลูกค้า

ความ
ปลอดภัย

สิทธิ
มนุษยชน

ความรับผิดชอบ
ต่อสินค้า

และบริการ

การจัดการ
พลังงาน

การบริหาร
จัดการก๊าซเรือน

กระจก

เศรษฐกิจ

สังคม

สิ่งแวดล้อม

เอสซีจีประเมินและจัดล�าดับประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตามประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก
ให้ความส�าคัญและพิจารณาร่วมกับปัจจัยความเสี่ยง
และประเด็นความยั่งยืนของเอสซีจีตลอดห่วงโซ่คุณค่า 
โดยอ้างอิงตามกรอบการรายงานความยั่งยืนสากล 
Global Reporting Initiative (GRI) ฉบับ GRI Standards
ทั้งนี้ในปี 2561 มีประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ที่มีความส�าคัญ 8 เรื่อง

ประเด็น
การพัฒนาอย่างยั่งยืน



     ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน 09เอสซีจี

นวัตกรรม
และเทคโนโลยี

การสร้างประสบการณ์
ของลูกค้า

ความปลอดภัย

• สร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้ากลุ่มธุรกิจในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มผู้บริโภค
• วิเคราะห์และติดตามประสบการณ์ของลูกค้า ตั้งแต่
การเข้าใจปัญหาและความต้องการ พฤติกรรมการเลือกซื้อ
และใช้สินค้าและบริการ รวมถึงการส�ารวจความพึงพอใจต่อ
สินค้าและบริการ
• ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการให้บริการแก่คู่ค้า 
คู่ธุรกิจ และลูกค้าทุกกลุ่ม
• เชื่อมโยงประสบการณ์ของลูกค้าในโลกออนไลน์
และจุดให้บริการเพื่อสร้างความสะดวกสบายและ
พึงพอใจสูงสุด

• น�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ
การด�าเนินธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ
ลูกค้า
• ขยายการลงทุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมโมเดล
ธุรกิจใหม่ๆ ด้วยกระบวนการและเครื่องมือใหม่
• สร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยี และมุ่งสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
• ส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรมที่มีพนักงานเป็นพลัง
สร้างสรรค์ธุรกิจรูปแบบใหม่
• ประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาขับเคลื่อน
นวัตกรรมและโมเดลธุรกิจใหม่

• สร้างความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การท�างานให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย
• ส่งเสริมผู้บริหารหรือหัวหน้างานให้เป็นผู้น�าด้าน
ความปลอดภัยที่ใส่ใจดูแลพนักงานและคู่ธุรกิจอย่างใกล้ชิด
• ใช้ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ยกระดับ
มาตรฐานความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือก�ากับดูแล
การปฏิบัติงานที่สะดวกและรวดเร็วเพื่อลดความเสี่ยง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุ

เศรษฐกิจ เศรษฐกิจ

สังคม

ผลด�าเนินงานปี 2561
• 4,674 ล้านบาท ลงทุน
ด้านวิจัยและพัฒนา 

(1.0% ของรายได้จากการขาย)

• 562 ฉบับ จ�านวนสิทธิบัตร
และอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ 
และการออกแบบผลิตภัณฑ์

ผลด�าเนินงานปี 2561
• 100% ความพึงพอใจ
โดยรวมของลูกค้า จากการ
ส�ารวจผ่านช่องทาง SCG 
Contact Center

ผลด�าเนินงานปี 2561
• 0.038 ราย/200,000 
ชั่วโมง-คน อัตราการเกิด
อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานของ
พนักงาน

• 0.056 ราย/200,000 
ชั่วโมง-คน อัตราการเกิด
อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานของ
คู่ธุรกิจ

• 11 ราย จ�านวนธุรกิจใหม่
หรือสตาร์ทอัปที่เกิดจาก
พนักงานในองค์กร

• 0 ราย จ�านวนอุบัติเหตุถึงขั้น
เสียชีวิตของพนักงาน

• 6 ราย จ�านวนอุบัติเหตุถึงขั้น
เสียชีวิตของคู่ธุรกิจ

• 59% จ�านวนโรงงานใน
ประเทศไทยที่ได้มาตรฐาน 
SPAP ระดับ 4 Succeeding 
ขึ้นไป

สิทธิมนุษยชน

• ประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล
ว่าด้วยข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ (UNGC) และปฏิญญา
ว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการท�างานขององค์กร
แรงงานระหว่างประเทศ 
• ด�าเนินกระบวนการจัดการด้านสิทธิมนุษยชนอย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบด้วยการก�าหนดประเด็นความเสี่ยง 
การระบุกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ การวางแผนและจัดท�าแผน
แก้ไข รวมถึงมาตรการบรรเทาเยียวยาความเสียหาย 
และการตรวจสอบติดตามผล

• 299 คน ผู้พิการที่ได้
รับการจ้างงานและเสริม
อาชีพ

สังคม

ผลด�าเนินงานปี 2561
• 22% สดัส่วนพนกังานหญงิ
ต่อพนักงานทั้งหมด

• 100% ของคู่ธุรกิจ (มี
มูลค่าการจัดหามากกว่า 1 
ล้านบาท) ผ่านการประเมิน
ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม 
สังคม และการก�ากับดูแล
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• ปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการและอุปกรณ์
ให้มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงขึ้น
• น�าพลังงานเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตกลับมาใช้เป็น
ประโยชน์
• วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้พลังงานทดแทน 
โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นกลยุทธ์หลัก
• จัดกิจกรรมสร้างจิตส�านึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน
ให้แก่พนักงานและคู่ธุรกิจ

การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก

การจัดการพลังงาน

การจัดการน�้า

• ตั้งเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เพื่อให้เป็นไปตามความตกลงปารีส และสอดคล้องกับการ
ควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้สูงเกิน 2 องศาเซลเซียส
• ลดผลกระทบของการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ควบคุม
การปล่อยมลพิษให้ดีกว่ามาตรฐานที่กฎหมายก�าหนด
• เพิ่มขีดความสามารถการใช้พลังงานทดแทน 
• พัฒนาสินค้าและบริการที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
• ปลูกป่าและฟื้นฟูพื้นที่ป่าให้มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เพื่อเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอน

• ลดความเสี่ยงจากประเด็นด้านน�้าด้วยการบริหาร
จัดการน�้าอย่างบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• ประยุกต์ใช้การประเมินฟุตพริ้นท์น�้าเพื่อน�าข้อมูล
มาวางแผนการบริหารจัดการการใช้น�้า
• ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีใหม่ 
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้า
• ติดตั้งระบบบ�าบัดน�้าเทคโนโลยีสูงเพื่อน�าน�้ากลับมาใช้
งาน ทั้งใช้ภายในโรงงานและส่งมอบให้ชุมชนภายนอก
• ฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อรักษาแหล่งน�้าภายนอก 

ผลด�ำเนินงำนปี 2561
• 24.54 ล้านตัน CO2 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
Scope 1 และ Scope 2

• 7.4% สัดส่วนการลด
ก๊าซเรือนกระจกเทียบกับ
กรณีปกติ ณ ปีฐาน 2550

ผลด�ำเนินงำนปี 2561
• 110.18 ล้านลูกบาศก์
เมตร การใช้น�้าจากภายนอก
รวมทั้งหมด

• 8.3% สัดส่วนการลดการ
ใช้น�้าจากภายนอกเทียบกับ
กรณีปกติ ณ ปีฐาน 2557

สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม

ผลด�ำเนินงำนปี 2561
• 189.36 เพตะจูล 

การใช้พลังงานรวมทั้งหมด

• 7.8% สัดส่วนการลดการ
ใช้พลังงานเทียบกับกรณี
ปกติ ณ ปีฐาน 2550

• 11.4% สัดส่วนการใช้

พลังงานทดแทน

• 11 โครงการที่เข้าประกวด
รางวัล Energy Award 
ภายในเอสซีจี

• 466 ผลิตภัณฑ์ สินค้า
และบริการที่ได้รับการรับรอง
ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์และ
ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

• มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งมอบโซลูชั่นที่ครบวงจร 
ตอบโจทย์ความต้องการทีแ่ท้จรงิของลกูค้า มคีวามปลอดภยั
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• ดูแลตลอดช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การออกแบบ 
การคัดเลือกวัตถุดิบ การผลิต บรรจุภัณฑ์ การขนส่งสินค้า 
การใช้งาน และการก�าจัดทิ้ง 
• ใช้นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้สินค้าและบริการ
• ใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นแนวทางการใช้ประโยชน์สูงสุด
จากทรัพยากร ลดพลังงานและขยะของเสีย

ความรับผิดชอบต่อ
สินค้าและบริการ

สิ่งแวดล้อม

ผลด�ำเนินงำนปี 2561
• 202,371 ล้านบาท 
จากการขายสินค้าและบริการ 
SCG eco value 

(42% ของรายได้จากการขาย)

• 75 ผลิตภัณฑ์ ฉลาก 
SCG eco value

• 184,965 ล้านบาท 
จากการขายสินค้าและบริการ
มูลค่าเพิ่มสูง 

(39% ของรายได้จากการขาย)

• 7.3% สัดส่วนปริมาณ
วัสดุน�ากลับมาใช้ใหม่
เทียบกับวัตถุดิบทั้งหมด

• 9.3% สัดส่วนการน�า
น�้ากลับมาใช้ใหม่



      มุ่งมั่นเพื่อส่งมอบความยั่งยืนสู่สังคม 11เอสซีจี

เรามุ่งมั่นสู่การเป็นผู้น�าด้านการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมบนแนวทางการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการเปลี่ยนแปลง 
เปิดรับความร่วมมือและท้าทายตัวเอง 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งลูกค้า พนักงาน
คู่ธุรกิจ ชุมชน และสังคม พร้อมกับฟื้นฟู

ความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นรากฐาน

ส�าคัญของสังคมที่ยั่งยืน

มุ่งมั่น
เพื่อส่งมอบความยั่งยืนสู่สังคม

1
ผู้น�าธุรกิจ

สู่การเปลี่ยนแปลง
ด้วยนวัตกรรม

เพื่อโลก
ที่อุดมสมบูรณ์

ยกระดับ
คุณภาพชีวิต

2

4

ร่วมสร้าง
สังคมเข้มแข็ง

3
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งคมโลกก�ำลังเผชิญกับกำร

เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จำกควำม

ก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี 

โดยเฉพำะเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสังคม

ออนไลน์ ท�ำให้รูปแบบกำรด�ำเนินกิจกรรม

หลำยอย่ำงที่เคยปฏิบัติกันมำเป็นสิ่งล้ำสมัย 

มีกำรแข่งขันและควำมไม่แน่นอนสูง 

พร้อมกับเกิดควำมคำดหวังใหม่ๆ 

ที่มีต่อองค์กรธุรกิจ  เอสซีจีจึงตั้ง

เป้ำหมำยเป็นผู้น�ำด้ำนนวัตกรรมที่สำมำรถ

ปรับตัวอย่ำงว่องไวและทันต่อควำม

เปลี่ยนแปลง พร้อมสร้ำงมำตรฐำนใหม่

ที่ส่งมอบคุณค่ำให้สังคมก้ำวต่อไป

อย่ำงยั่งยืน

 บริษัท AddVentures 
 เน้นแสวงหาการลงทุน
ในนวัตกรรมใหม่ในตลาดโลก 
เพื่อมองหาเทคโนโลยีที่น่าสนใจ
ทั้งการลงทุนโดยตรงและลงทุน
ผ่านกองทุน ด้วยงบประมาณ 
3,000 ล้านบาท 

 หุ่นยนต์ซ่อมบ�ารุง CiBotTM

 หุ่นยนต์ตัวแรกของโลก
ส�าหรับตรวจสอบท่อในเตาปฏิกรณ์
โรงงาน มีความละเอียดแม่นย�าสูง 
และเร็วกว่าการตรวจด้วยคน 
ลดต้นทุนและการสูญเสีย 
พัฒนาขึ้นเองโดยธุรกิจเคมิคอลส์

 Innovative Ideas
Challenge 
 กิจกรรมภายในเอสซีจี
ที่กระตุ้นให้พนักงานกล้าคิด
กล้าท�า น�าเสนอไอเดียที่ช่วย
ตอบโจทย์ลูกค้า จากนั้น
คัดเลือกไอเดียน่าสนใจ
มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
หรือโซลูชั่นที่ท�าธุรกิจได้จริง

• Rudy โซลูชั่นอัจฉริยะ
 ช่วยร้านค้าวัสดุก่อสร้าง
แนะน�าสินค้าที่น่าสนใจให้แก่
ลูกค้า ตั้งแต่เริ่มต้นงานก่อสร้าง
จนจบงาน พัฒนาขึ้นเองโดย
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง ในรูปแบบ Internal 
Startup

ผู้น�าธุรกิจ
สู่การเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรม

• ปรับเปลี่ยนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Transformation) พัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในการด�าเนินธุรกิจ 
ทั้งในกระบวนการท�างาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
การขนส่ง และการบริการลูกค้า 

• ประสานเครือข่ายความร่วมมือ คิดค้น
และวิจัยการสร้างนวัตกรรมร่วมกับองค์กรต่างๆ 
ทั้งศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยมี SCG Open 
Innovation Center เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิด
และเชื่อมต่อการท�างานกับทุกภาคส่วน  ปี 2561
มีความร่วมมือ 598 โครงการ (ในประเทศ 
399 โครงการ และต่างประเทศ 199 โครงการ)

• ลงทุนพัฒนาธุรกิจใหม่ ลงทุนในการวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง และขยายการ
ลงทุนไปในบริษัทสตาร์ทอัปและบริษัทเทคโนโลยี
ระดับสูงที่มีอนาคตในตลาดโลก

• สร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร 
จัดอบรมพนักงานเรื่องนวัตกรรมและการคิด
เชิงออกแบบ (Design Thinking) สนับสนุนให้
พนักงานในองค์กรคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และพัฒนา
ให้เกิดเป็นธุรกิจ

21
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สิ่งที่เราท�า

การด�าเนินงานที่โดดเด่น



      มุ่งมั่นเพื่อส่งมอบความยั่งยืนสู่สังคม 13เอสซีจี

ณภำพชีวิตของคนในสังคม

เป็นสิ่งที่เอสซีจีห่วงใยมำเสมอ 

เรำจึงไม่เคยหยุดคิดค้นและ

สร้ำงสรรค์นวัตกรรมที่มีประโยชน์และ

คุณค่ำ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ บริกำร 

และระบบโซลูชั่นที่ตอบสนองควำม

ต้องกำรที่แท้จริงของกลุ่มคนต่ำงๆ 

พร้อมกับค�ำนึงถึงกำรดูแลสังคม

และสิ่งแวดล้อมด้วย  ควำมห่วงใย

ของเรำยังรวมถึงพนักงำนของเอสซีจี

และคู่ธุรกิจ เรำจึงมุ่งมั่นก�ำกับดูแล

กำรปฏิบัติงำนด้ำนสุขภำพและควำม

ปลอดภัยอย่ำงเข้มงวด และพัฒนำ

ศักยภำพของพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง

ยกระดับ
คุณภาพชีวิต

• เข้าถึงความต้องการของผู้บริโภค 
วิเคราะห์จากมุมมองและความต้องการของ
ผู้บริโภคที่มีความหลากหลาย เพื่อส่งมอบสินค้า 
บริการ และระบบโซลูชั่นที่ให้คุณค่าเพิ่มขึ้นตลอด
เส้นทางของผู้บริโภค (Customer Journey)

• สร้างนวัตกรรมที่ยั่งยืน วิจัยและพัฒนา
สินค้าและบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่
ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เป็นมิตรต่อสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม และตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง
ของผู้บริโภคด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย

• ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย   
ควบคุมความเสี่ยงในการท�างานของพนักงานและ
คู่ธุรกิจอย่างเข้มงวดโดยการสร้างพฤติกรรม
และวัฒนธรรมความปลอดภัย พร้อมกับตรวจประเมิน
ประสิทธิผลด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

• ปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชน
อย่างเท่าเทียม ครอบคลุมทุกกลุ่มบุคคล
ที่มีความเสี่ยง เช่น พนักงาน สตรี คนพิการ 
กลุ่มชนพื้นเมือง ชุมชนท้องถิ่น แรงงานต่างชาติ 
ทั้งในเอสซีจีและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

 FEST
 บรรจุภัณฑ์อาหาร
เยื่อธรรมชาติที่มีความสะอาด
และปลอดภัยสูง ผลิตจากเยื่อไม้
บริสุทธิ์ ไม่ใช้สารฟอกขาว
และสารเรืองแสง ทนความร้อน
ได้ดีโดยไม่ละลายหรือรั่วซึม 
ไม่ก่อปัญหาขยะมลพิษ

21
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 Active AIRflowTM 
System
 ระบบช่วยถ่ายเทอากาศและ
ระบายความร้อนออกจากตัวบ้าน
และโถงหลังคาแบบอัตโนมัติ ท�าให้
บ้านเย็น ไม่ร้อนอบอ้าว อยู่สบาย 
และประหยัดพลังงานของเครื่อง
ปรับอากาศ

 SMX TechnologyTM 
 นวัตกรรมที่ธุรกิจเคมิคอลส์คิดค้นขึ้น
ส�าหรับการผลิตเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีน
ที่บางลง แต่ยังคงความแข็งแรงเท่าเดิม 
ช่วยลดการใช้ทรัพยากร เพิ่มอายุการใช้
งาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

• Life Saving Rules
 ก�าหนดกฎพิทักษ์ชีวิต 9 ข้อ
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ท�างานของพนักงานและคู่ธุรกิจ
ให้มีความปลอดภัย มีมาตรการ
ลงโทษกรณีละเลย และมาตรการ
ส่งเสริมโดยจัดประกวดให้รางวัล

 FybroZeal
ถุงบรรจุภัณฑ์กระดาษท�าจากเยื่อ
ธรรมชาติ แข็งแรงทนทานและให้
คุณภาพงานพิมพ์สูง ปิดผนึกด้วย
ความร้อนโดยไม่ต้องเคลือบฟิล์ม
พลาสติก สามารถรีไซเคิล และ
ย่อยสลายเองตามธรรมชาติ

การด�าเนินงานที่โดดเด่น

สิ่งที่เราท�า
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รำเชื่อว่ำธุรกิจจะเติบโตอย่ำงยั่งยืน

ต้องพัฒนำชุมชนและสังคมให้เติบโต

ไปพร้อมๆ กัน  เรำเริ่มจำกกำรสร้ำง

ควำมร่วมมือและแลกเปลี่ยนแนวคิดกับ

ทุกฝ่ำยอย่ำงเอำใจใส่ ตั้งแต่คู่ธุรกิจที่เป็น

ผู้ผลิต ผู้ให้บริกำร และผู้จัดจ�ำหน่ำย ไปจนถึง

ชุมชน องค์กรเอกชน และสังคม เพื่อสร้ำง

เครือข่ำยกำรด�ำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน และร่วมมือ

กันจัดท�ำโครงกำรต้นแบบที่สร้ำงประโยชน์

อย่ำงแท้จริงต่อสังคม ทั้งนี้เรำสร้ำงควำมไว้

วำงใจที่มีต่อองค์กร ด้วยกำรท�ำงำนอย่ำง

ซื่อสัตย์ โปร่งใส และให้ควำมเป็นธรรมแก่

ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย  

ร่วมสร้าง
สังคมเข้มแข็ง

 บ้านปลารีไซเคิล
ธุรกิจเคมิคอลส์ร่วมกับหน่วยงาน
ราชการและกลุ่มประมงพื้นบ้าน
จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ
ตราด สร้างบ้านปลาจากท่อ PE100 
เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเล 
ท�าให้ชาวประมงมีรายได้เพิ่มขึ้น 
และเกิดเครือข่ายอนุรักษ์ทะเล 
37 กลุ่มประมง

เ

• สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
ใช้ศักยภาพ ทรัพยากร และความรู้ความสามารถ
ขององค์กร สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน 
ภาคเอกชน ภาคราชการ และชุมชน เพื่อส่งมอบ
คุณค่าที่ยั่งยืนสู่ชุมชนและสังคม

• สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของคู่ธุรกิจ 
คัดเลือกคู่ธุรกิจที่มีศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจ
อย่างมีจริยธรรม และจัดท�าแผนพัฒนาความสามารถ
ของคู่ธุรกิจให้พร้อมเติบโตไปกับเอสซีจี 

• สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของชุมชน 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ การบริหารจัดการ และแนวคิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเอง
ในการจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน 

• ต้นแบบการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
จัดท�าโครงการต้นแบบจากความร่วมมือของหลาย
ภาคส่วน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาส�าคัญของประเทศ
ที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมและขยายผลเป็นแบบอย่าง
ให้องค์กรอื่นๆ

 Brain-Based Learning ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์
ก่อสร้างสนับสนุนวัสดุเหลือใช้จากโรงงาน ให้โรงเรียนน�าไปสร้าง
สนามเด็กเล่นพัฒนาทักษะสมองตามรูปแบบองค์ความรู้ของ สสส.  
ช่วยให้เด็กนักเรียนมีพัฒนาการทางสมองดีขึ้นถึง 84%

 Paper Band ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
มอบเส้นเทปเปลี่ยนม้วนกระดาษ
ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ ให้ชุมชน
บ้านท่าตะคร้อ จังหวัดกาญจนบุรี 
ผลิตเป็นสินค้าหัตถกรรมจักสาน 
สร้างอาชีพและเสริมรายได้ให้ชุมชน
ปีละกว่า 1 ล้านบาท

• Go Green Together ปี 2561 
เอสซีจีสนับสนุนให้คู่ธุรกิจได้รับการ
รับรองอุตสาหกรรมสีเขียวของกระทรวง
อุตสาหกรรมระดับที่ 2 จ�านวน 833 ราย  
และบริษัทของเอสซีจีได้รับการรับรอง
ระดับที่ 5 จ�านวน 13 ราย

สิ่งที่เราท�า

การด�าเนินงานที่โดดเด่น
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      มุ่งมั่นเพื่อส่งมอบความยั่งยืนสู่สังคม 15เอสซีจี

 ถนนยางมะตอยผสมของเสียพลาสติก 
เอสซีจีร่วมกับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย คิดค้นนวัตกรรม
น�าพลาสติกใช้แล้วจากชุมชน เช่น ถุงพลาสติก 
หลอดกาแฟ มาผสมน�้ายางมะตอย ท�าให้ถนนแข็งแรงเพิ่มขึ้น

• หญ้าทะเลเพื่อพะยูน เอสซีจีร่วมกับเครือข่ายกลุ่มพิทักษ์
ดุหยงในจังหวัดตรังและผู้เชี่ยวชาญ ส่งเสริมการปลูกหญ้าทะเล
จ�านวน 4,000 ต้นตามหลักวิชาการ เพื่อเป็นแหล่งอาหารของ
พะยูน สัตว์ทะเลใกล้สูญพันธุ์ของไทย

ำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศก�ำลัง

เป็นปัญหำเร่งด่วนที่ทุกคนบนโลกต้อง

ร่วมมือกันในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซ

เรือนกระจกตำมควำมตกลงปำรีส เพื่อมิให้

อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงเกินกว่ำ 2 องศำ

เซลเซียส  ตลอดเวลำที่ผ่ำนมำเรำด�ำเนิน

กำรปรับปรุงและดูแลกระบวนกำรผลิต

ให้มีประสิทธิภำพกำรผลิตสูงขึ้น จัดหำและ

เพิ่มแหล่งพลังงำนทดแทนและพลังงำน

ทำงเลือก ใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิผล

คุ้มค่ำ พร้อมกับน�ำของเสียกลับมำใช้ให้

เกิดประโยชน์สูงสุดตำมแนวทำงเศรษฐกิจ

หมุนเวียน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ทั้งบนบก แหล่งน�้ำ และอำกำศ

เพื่อโลก
ที่อุดมสมบูรณ์

 โรงปูนพลังงานแสง
อาทิตย์ โรงงานปูนซีเมนต์
ทุกแห่งของเอสซีจี
ร่วมกันติดตั้งระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ รวมก�าลังการ
ผลิตไฟฟ้า 51 เมกะวัตต์ 
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ได้ 41,000 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

 โรงไฟฟ้าจากของเสีย
อุตสาหกรรมที่ไม่อันตราย  
บรษิทัเอสซจี ีเปเปอร์ เอน็เนอร์ยี่
จ�ากัด น�าเศษวัสดุที่เหลือจาก
การผลิตกระดาษปีละกว่า
100,000 ตันมาผลิตไฟฟ้า

• โรงไฟฟ้าจากของเสีย
อุตสาหกรรมในมาบตาพุด 
เอสซีจีร่วมกับการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
และกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
พัฒนาโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิง
จากของเสียอุตสาหกรรม
ประเภทอันตราย ปริมาณ 
65,000 ตันต่อปี ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการก่อสร้างที่นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด 
จังหวัดระยอง

ก

• ตั้งเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ภายในปี 2573 เอสซีจีตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกต่อหน่วยการผลิตลงร้อยละ 28 เมื่อเทียบ
กับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2550 เพื่อให้เป็นไปตาม
ความตกลงปารีส และสอดคล้องกับการควบคุมอุณหภูมิ
เฉลี่ยของโลกไม่ให้สูงเกิน 2 องศาเซลเซียส

• ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) ก�าหนดให้เศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นกลยุทธ์
หลักในการด�าเนินธุรกิจ เพื่อใช้ทรัพยากรของโลกที่มีจ�ากัด
อย่างมีคุณค่าสูงสุดและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยที่สุด

• นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม วิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการใช้พลังงานทดแทน การน�าทรัพยากรและ
พลังงานเหลือทิ้งในการผลิตกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ 
ตลอดจนการควบคุมการปล่อยมลพิษทั้งในแหล่งน�้า
และอากาศ

• ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
สร้างความสมดุลของระบบนิเวศในพื้นที่ที่เอสซีจีเข้าไป
ด�าเนินกิจกรรม และสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยรอบ
พื้นที่ เพื่อให้การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเกิด
ความยั่งยืน

สิ่งที่เราท�า
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256116 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฉบับ Highlights

ทรัพยากรหมุนเวียนไม่รู้จบ

การจัดการของเสีย
เพื่อเป็นเชื้อเพลิงพลังงาน
และวัตถุดิบทดแทน
ในโรงปูนซีเมนต์

• บริษัทเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ�ากัด 
มุง่เน้นด้านบรกิารจดัการของเสยีอตุสาหกรรม 
ซึ่งนับเป็นของเสียที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมหากไม่มีการก�าจัดอย่างถูกต้อง  
โดยพยายามคิดค้นนวัตกรรมเปลี่ยนของเสีย
อุตสาหกรรมจากโรงงาน และขยะจากชุมชน 
ซึ่งประกอบด้วยของเสียหลากหลายลักษณะ 
มาคดัแยกและปรบัแต่งให้เป็นวตัถดุบิทดแทน 
เช่น หิน ดิน ทราย ส�าหรับโรงปูนซีเมนต์ 
และผลิตเป็นเชื้อเพลิงที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 
สามารถทดแทนน�้ามันเตาหรือถ่านหิน 
โดยใช้เผาร่วมในการผลิตปูนซีเมนต์ 
(Co-processing in Cement Kiln) ช่วยลด
ปริมาณการใช้พลังงานจากฟอสซิลที่ส่งผล
กระทบต่อภาวะโลกร้อน ช่วยลดการก�าจัด
ของเสียโดยวิธีการฝังกลบตามเป้าหมายที่
ต้องการให้การฝังกลบของเสียเป็นศูนย์

ผลิตไฟฟ้าจากของเสีย
ในการผลิตกระดาษ

• ของเสียจากการผลิตกระดาษของบริษัท
สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ากัด และบริษัท
ไทยเคนเปเปอร์ จ�ากัด (มหาชน) มีจ�านวน
วันละมากกว่า 300 ตันซึ่งไม่สามารถน�ากลับ
มาหมุนเวียนใช้ผลิตกระดาษได้อีก

• บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด 
ซึ่งเป็นผู้รับก�าจัดของเสียอุตสาหกรรม จึงน�า
เศษวัสดุเหล่านี้มาผลิตไฟฟ้าโดยใช้
เทคโนโลยีมาตรฐานสูงจากยุโรป ควบคุม
การปล่อยมลภาวะภายใต้ข้อก�าหนดตาม EIA 
การจัดการของเสียอุตสาหกรรม รวมทั้ง
ของเสียจากโรงไฟฟ้า เช่น เถ้าลอย ยังน�าไป
ใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนในการผลิตอิฐก่อสร้าง 
และบางส่วนเป็นวัตถุดิบทดแทนในโรงงาน
ปูนซีเมนต์

• ดังนั้นจากต้นทางที่เป็นเศษกระดาษใช้แล้ว 
สามารถน�ามาผลิตกระดาษซ�้า ส่วนเศษ
ที่เหลือจากการผลิตกระดาษก็น�ามาผลิต
ไฟฟ้า และของเสียจากการผลิตไฟฟ้าน�ามา
ผลิตอิฐก่อสร้าง หรือเป็นวัตถุดิบทดแทนใน
การผลิตปูนซีเมนต์ ตลอดกระบวนการจึง
เป็นการใช้ประโยชน์ของเสียอย่างคุ้มค่ามาก
ที่สุด ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่าง
ครบวงจร

คนไทยเราสร้างขยะกันอย่างน้อยวันละ 1 กิโลกรัมต่อคน 
ยิ่งเมื่อขยะจากแต่ละบ้านมารวมกันกับขยะจากอุตสาหกรรม 
เพียงไม่กี่ปีขยะคงท่วมโลก ทั้งบนแผ่นดินและในมหาสมุทร 
แต่หากเราเปลี่ยนมาสร้างโลกด้วยขยะเล่า... “เศรษฐกิจหมุนเวียน” 
(Circular Economy) เป็นค�าตอบส�าหรับเรื่องนี้

 หัวใจส�าคัญของเศรษฐกิจหมุนเวียน คือการสร้างมูลค่าให้กับของเหลือใช้อย่างไม่รู้จบ 
เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ�ากัด หรือของเสียจากกระบวนการผลิตถูกน�าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและเหลือส่วนที่น�าไปฝังกลบน้อยที่สุด โดยใช้ 3 กลยุทธ์ คือ 1. การลดการใช้วัสดุ
และออกแบบสินค้าให้มีอายุยาวนานขึ้น 2. เพิ่มประสิทธิภาพและการเปลี่ยนทดแทน และ 
3. การใช้ซ�้าและการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่
 เอสซีจีมีนโยบายให้เศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นกลยุทธ์หลักขององค์กร และตั้งใจขับเคลื่อน
ขยายผลให้เกิดขึ้นจริง โดยทุกหน่วยงานในองค์กรพยายามมองหาโอกาสจากการใช้ของเสียอย่าง
จริงจัง พร้อมกับสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนนวัตกรรม และกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เพื่อเป็นรากฐานสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

• เพือ่ให้กระบวนการจดัการของเสยีมมีาตรฐาน
ในระดับสากล บริษัทฯ ด�าเนินการด้วยระบบ
มาตรฐาน ISO : 14001, มอก. 18001 รวมถงึ
ใช้เทคโนโลยีการจัดการของเสียที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพสูง ควบคุมดูแลผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การขนส่งของเสียจาก
แหล่งก�าเนิด การผลิตและปรับปรุงคุณภาพ
ของเสีย และการควบคุมคุณภาพของเสีย
ก่อนส่งไปเผาหรือใช้งาน

• ในปี 2561 สามารถน�าของเสีย
อุตสาหกรรมมาแปรรูปเป็นวัตถุดิบทดแทน 
313,000 ตันของเสียต่อปี และแปรรูปเป็น
เชื้อเพลิงทดแทน 131,000 ตันของเสียต่อปี

2
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17เอสซีจี    ต้นแบบของความมุ่งมั่น
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วัตถุดิบทดแทนจากของเสีย
โรงไฟฟ้า 

• ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างน�า
เถ้าลอย (Pulverized  Fuel Ash : PFA) 
ซึ่งเกิดจากโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นปริมาณมาก
ในแต่ละปี มาใช้ทดแทนปูนเม็ด (Clinker) 
ในการผลิตปูนซีเมนต์ เนื่องด้วยมีคุณสมบัติ
ที่เหมาะสม ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ลดพื้นที่การฝังกลบ และลดการปนเปื้อน
ของดิน

• บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล�าปาง) จ�ากัด 
ร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ปรับกระบวนการผลิตของทั้งสองฝ่าย เพื่อให้
ยิปซัมสังเคราะห์ (Artificial Gypsum) 
ซึ่งเป็นของเสียจากโรงไฟฟ้า มีคุณสมบัติ
ทดแทนยิปซัมธรรมชาติได้ 100% ในการ
ผลิตปูนซีเมนต์ รวมทั้งยังมีความร่วมมือ
ในการศึกษาการเพิ่มมูลค่าและการใช้
ประโยชน์ของเสียจากโรงไฟฟ้าชนิดอื่น เช่น 
เถ้าลอยที่ไม่ผ่านเกณฑ์การใช้งาน เถ้าหนัก
ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ 

• วัตถุดิบส�าคัญอย่างหนึ่งในการผลิต
กระเบื้องหลังคาลอนคู่ของบริษัทกระเบื้อง-
กระดาษไทย จ�ากัด คือ เถ้าแกลบ 
(Rice Husk Ash; RHA) ซึง่เป็นของเสยี
อตุสาหกรรมจากการเผาเชือ้เพลงิในโรงไฟฟ้า
ชีวมวล มีคุณสมบัติสร้างความแข็งแรงด้าน
ความแกร่งในระยะยาวแก่ผลิตภัณฑ์ 
โดยบริษัทฯ พยายามหาวัตถุดิบอื่นมาทดแทน
และพบว่ามีวัตถุดิบที่น่าสนใจคือ เถ้าลอย 
(Pulverized Fuel Ash; PFA) ซึ่งได้จากการ
ผลิตไฟฟ้าชีวมวล (Biomass) ซึ่งปกติถูกส่ง
ไปเผาก�าจัดเป็นวัตถุดิบทดแทนของโรงปูน

• บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จ�ากัด บริษัท
ซีเทค คอนซอลแทนต์ จ�ากัด และบริษัท
เอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ�ากัด ซึ่งมีโรงงาน
ในพื้นที่อ�าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ร่วมกันศึกษาวิจัยการน�าเถ้าลอยมาใช้แทน
เถ้าแกลบ พบว่าสามารถใช้เป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตกระเบื้องหลังคาลอนคู่ได้อย่างดี 
โดยโรงไฟฟ้าชีวมวลจะให้เถ้าลอยประมาณ 
200-300 ตันต่อเดือน มีปริมาณเพียงพอ
ตามที่บริษัทฯ ต้องการคือ 150 ตันต่อเดือน  
นอกจากนี้ยังมีบริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป 
จ�ากัด น�าเถ้าลอยไปใช้ผลิตเป็นอิฐ
ตัวหนอนอีก 120 ตันต่อเดือน

ตะกอนดินแทนวัตถุดิบ
เซรามิก 

• บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จ�ากัด 
ได้ศึกษาคุณสมบัติของตะกอนดินซึ่งเป็นวัสดุ
เหลือใช้จากกระบวนการผลิตเครื่องสุขภัณฑ์
เซรามิกคุณภาพ เพื่อหาความเป็นไปได้ใน
การน�าตะกอนดินไปใช้ทดแทนวัตถุดิบของ
กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ จนพบว่ามีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับการผลิตถ้วยชามเซรามิก 

• ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ส่งตะกอนดินจ�านวน
2,300 ตันไปเป็นวัตถุดิบให้โรงงานผลิตถ้วย
ชามเซรามิกของบริษัททีพีเอส แมททีเรียล 
จ�ากัด ช่วยลดค่าใช้จ่ายการก�าจัดของเสีย
ของบริษัทฯ ขณะเดียวกันก็ช่วยลดต้นทุน
การผลิตของโรงงานทีพีเอสฯ ด้วย
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นวัตกรรมถนนยางมะตอย
ผสมพลาสติก

• พลาสติกใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งก�าลังเป็น
ปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ซึ่งทั่วโลกให้ความสนใจ ขณะที่การน�าขยะ
พลาสติกเหล่านี้มารีไซเคิลก็เป็นเรื่องยาก  
เอสซีจีจึงร่วมกับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
คิดค้นนวัตกรรมในการน�าพลาสติกใช้แล้ว
เช่น ถุงพลาสติกหูหิ้ว ถุงร้อน หลอด 
แก้วกาแฟ ซองบรรจุภัณฑ์ที่ไม่มีชั้นโลหะ 
ฯลฯ มาผสมกับน�้ายางมะตอย เพื่อเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งในการจัดการขยะพลาสติก
อย่างยั่งยืน โดยการน�าขยะพลาสติกมาแยก
ประเภทแล้วบดย่อยให้มีขนาดเล็กผสมกับ
น�้ายางมะตอยเทท�าถนน โดยทดแทนน�้ายาง
มะตอยได้ถึง 8%

• จากผลการทดสอบประสิทธิภาพของถนน
ยางมะตอยผสมพลาสตกิใช้แล้ว เปรยีบเทยีบ
กบัถนนยางมะตอยทั่วไป พบว่าถนนยาง
มะตอยผสมพลาสติกมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น
สามารถรองรับน�้าหนักได้มากขึ้น และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการยึดเกาะถนน ด้วยต้นทุน
การผลิตที่ไม่แตกต่างจากยางมะตอยทั่วไป

• ต้นแบบถนนลาดยางมะตอยผสมพลาสติก
เส้นแรกได้สร้างขึ้นที่นิคมอุตสาหกรรม
อาร์ไอแอล จังหวัดระยอง มีความยาว 220 
เมตร กว้าง 3 เมตร หนา 6 เซนติเมตร 
โดยใช้ขยะถุงพลาสติกจากชุมชนในเทศบาล
มาบตาพุดมาเป็นวัตถุดิบ นับเป็นนวัตกรรม
ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เพิ่ม
คุณค่าให้พลาสติกใช้แล้ว เพิ่มประสิทธิภาพ
ให้ถนน และกระตุ้นการตระหนักรู้ของสังคม
ด้านการจัดการขยะพลาสติกไปพร้อมกัน
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ปุ๋ยดินอัดเม็ดข้าวนาโยน

• โครงการปุ๋ยดินอัดเม็ดเพาะกล้าข้าวนาโยน 
เป็นโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในชุมชน 
ต�าบลช�าผักแพว อ�าเภอแก่งคอย จังหวัด
สระบุรี ซึ่งอยู่ภายใต้ “โครงการ 9101 
ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการ
ฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกร
ผูป้ระสบอทุกภยั” โดยบรษิทัสยามซานทิารแีวร์-
อินดัสทรี จ�ากัด ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน
จังหวัดสระบุรี สนับสนุนตะกอนดินและกาก
ดินด�าซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการ
ผลิตเซรามิกของบริษัทฯ ให้เกษตรกรใช้เป็น
ดินส�าหรับท�านาแบบโยนกล้า แทนการซื้อ
ดินจากแหล่งอื่นโดยมีสมาชิกชุมชนเข้าร่วม
กิจกรรม 30 คน พื้นที่ท�าเกษตร 80 ไร่

• ในโครงการนี้เกษตรกรจะน�าดินของ
โรงงานผสมกับดินอื่นๆ ในชุมชน ผสม
น�้าหมักชีวภาพน�าเข้าเครื่องอัดเม็ด ตาก 
และเกลี่ยดินเม็ด บรรจุลงกระสอบจ�าหน่าย
เป็นปุ๋ยดินอัดเม็ดส�าหรับท�าข้าวนาโยน
ให้แก่สมาชิก ทั้งนี้วิธีการปลูกข้าวนาโยน
ใช้แรงงานน้อย ใช้เมล็ดพันธุ์น้อย 
ท�าให้ช่วยลดต้นทุนได้มากกว่า 50% 

• ผลที่ได้จากการหมุนเวียนของเสียเป็น
วัตถุดิบทดแทนนี้พบว่าโรงงานลดการส่ง
ก�าจัดตะกอนดินด�าและกากดินด�าปริมาณ 
1,600 ตันต่อปี ชุมชนลดต้นทุนการซื้อดิน
จากแหล่งเดิม 111,000 บาทต่อปี และ
สมาชิกมีรายได้ 120,000 บาทต่อปีจากการ
ขายปุ๋ยดิน ขายข้าวจากโครงการข้าวนาโยน 
และการรับจ้างโยนข้าว

7

เส้นเทปเปลี่ยนม้วนกระดาษ
แปลงร่าง

• ในการผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์ของ
บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ากัด 
โรงงานวังศาลา เกิดเศษวัสดุเหลือใช้จาก
กระบวนการผลิต คือเส้นเทปเปลี่ยนม้วน
กระดาษ หรือเปเปอร์แบนด์ (Paper Band) 
ราว 2,000 กิโลกรัมต่อปี ด้วยความมุ่งมั่น
ที่จะสร้างสรรค์คุณค่าให้แก่สังคมอย่าง
ต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มหัตถกรรมจักสาน บ้านท่าตะคร้อ 
จังหวัดกาญจนบุรี จัดท�าโครงการ “ถักทอ
สายใยสานใจชุมชน” โดยมอบเส้นเทปเปลี่ยน
ม้วนกระดาษ ซึ่งเป็นแถบยาว มีความเหนียว 
ทนน�้าและความชื้น ให้ชุมชนน�าภูมิปัญญา
มาสร้างสรรค์เป็นสินค้าหัตถกรรมจักสาน
หลายประเภทและหลากรูปทรง เช่น กระเป๋า 
ตะกร้า แจกัน กระเช้าของฝาก ฯลฯ 
ที่มีเอกลักษณ์และความสวยงาม ช่วยสร้าง
อาชีพ เสริมรายได้ พัฒนาศักยภาพและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน

• จากปีเริ่มต้นโครงการปี 2558 ชุมชน
บ้านท่าตะคร้อมีรายได้จากการจ�าหน่าย
สินค้าหัตถกรรมจักสาน 9 หมื่นบาท 
ในปี 2561 รายได้เพิ่มเป็นกว่า 1 ล้านบาท 
มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 300 คนต่อปี 

• ปัจจุบันธุรกิจแพคเกจจิ้งก�าลังขยายผล
โครงการไปยังชุมชนรอบโรงงานอีกหลาย
แห่ง และเพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่ายให้แก่
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน

สารฆ่าเชื้อจาก
ฝุ่นตะกอนปูนขาว  

• ระหว่างกระบวนการผลิตน�้ายาฟอกเยื่อ
ของโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ บริษัทฟินิคซ 
พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จ�ากัด (มหาชน) จะมี
ฝุ่นตะกอนปูนขาวที่ตัวดักจับฝุ่นของ Lime 
Kiln ซึ่งปกติจะต้องถูกส่งไปก�าจัด 
แต่ด้วยความตั้งใจสร้างแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียนให้เป็นจริง ส�านักงานเทคโนโลยี 
(Corporate Technology Office) จึงร่วม
กับมหาวิทยาลัยชั้นน�าและโรงงานฟินิคซฯ 
ศึกษาและวิจัยหาวิธีน�าฝุ่นตะกอนปูนขาวมา
ใช้ประโยชน์ ซึ่งพบว่าสามารถพัฒนาคุณภาพ
เป็นสารฆ่าเชื้อส�าหรับฟาร์มปศุสัตว์ได้อย่างดี

• สารฆ่าเชื้อจากฝุ่นตะกอนปูนขาวมี
ประสิทธิภาพฆ่าเชื้อที่ก่อโรคในระบบทางเดิน
อาหารและระบบทางเดินหายใจได้ถึง 99.9%
และด้วยน�้าหนักที่เบาและมีอนุภาคขนาดเล็ก 
จึงกระจายตัวได้อย่างทั่วถึงในพื้นที่ใช้งาน 
และใช้ปริมาณน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ปูนขาวฆ่า
เชื้อในท้องตลาดถึง 20% นอกจากนี้ยังไม่
กัดกร่อนโลหะ ไม่ระคายเคืองผิวหนัง และ
ล้างออกได้ง่ายอีกด้วย

• โครงการนี้จึงเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจ
ของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ของเสียจาก
อุตสาหกรรมหนึ่งไปใช้ในอีกอุตสาหกรรม
หนึ่ง โดยเริ่มด�าเนินงานเชิงพาณิชย์ในปลาย
ปี 2561 และคาดว่าในปี 2562 จะสามารถ
จัดการปริมาณฝุ่นตะกอนได้ถึง 6,000 ตัน 
สร้างรายได้ 13.8 ล้านบาท และประหยัด
ค่าจัดการของเสียของโรงงานฟินิคซฯ ได้ราว 
20 ล้านบาท

8
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ถุงกระดาษจากกล่อง 
วันสิ่งแวดล้อม

• ธุรกิจแพคเกจจิ้งร่วมกับเทสโก้ โลตัส 
ในการรักษาสิ่งแวดล้อมตามแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยการน�ากล่อง
กระดาษบรรจุสินค้าที่ใช้แล้วจากศูนย์
กระจายสินค้าทั่วประเทศ กลับสู่โรงงาน
เพื่อผลิตเป็นกระดาษรีไซเคิลและขึ้นรูปเป็น
ถุงกระดาษที่มีคุณภาพแข็งแรง รับน�้าหนัก
ได้ดี เพื่อเป็นบรรจุภัณฑ์ทางเลือกให้แก่ลูกค้า

• ธุรกิจแพคเกจจิ้งผลิตกระดาษรีไซเคิลด้วย
กระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ควบคุมการใช้ทรัพยากร และการจัดการ
ของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลิตเป็น
ถุงกระดาษ ซึ่งหลังจากถูกใช้งานแล้ว 
ยังน�ากลับมารีไซเคิลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียนได้อีกด้วย

กระดาษเก่าแลกกระดาษใหม่
 
• แทนที่จะทิ้งกระดาษใช้แล้วลงถังขยะ
ไปเปล่าๆ โครงการน�ากระดาษเก่ามาแลก
กระดาษใหม่ของธุรกิจแพคเกจจิ้ง เปิดรับ
กระดาษเก่าจากหน่วยงาน องค์กร และ
โรงเรียนต่างๆ เพื่อน�ากลับเข้าสู่กระบวนการ
รีไซเคิลผลิตเป็นกระดาษใหม่ โดยผู้น�า
กระดาษเก่ามาแลกจะได้รับกระดาษ
ถ่ายเอกสารใหม่ไปใช้  โครงการนี้ไม่เพียง
เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ยังช่วย
รณรงค์สร้างจิตส�านึกและการมีส่วนร่วม
ให้ทุกคนรู้จักคัดแยกกระดาษและลดปริมาณ
ขยะด้วย

• ในปี 2561 โครงการฯ ได้รับกระดาษเก่า
ปริมาณกว่า 120 ตัน

บางซื่อโมเดล “ฮาว-ทู-ทิ้ง”

• การน�าขยะของเสียหมุนเวียนกลับไปใช้
ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์อื่นๆ 
เพื่อด�าเนินธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
นั้น ที่จริงแล้วมีจุดเริ่มต้นที่ใกล้ตัวอย่างมาก 
นั่นคือการคัดแยกขยะ แต่ก็เป็นสิ่งที่คนไทย
ส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง เอสซีจีจึง
เริ่มต้นโดยการสร้างความตระหนักภายใน
องค์กรด้วยโครงการน�าร่อง “บางซื่อโมเดล” 
ที่ส�านักงานใหญ่ บางซื่อ เพื่อให้เป็นตัวอย่าง
ของการสร้างวัฒนธรรมการแยกขยะ 
โดยได้ศึกษาปัญหาการแยกขยะไม่ถูกต้อง 
และออกแบบเป็นถังขยะ 6 สีที่เข้าใจง่าย
และชัดเจน ติดตั้งถังขยะแยกสีไว้ในพื้นที่
ส�านักงานใหญ่ 180 จุด พร้อมกับรณรงค์
ให้พนกังานกว่า 8,000 คน ปรบัเปลีย่น
พฤติกรรมการทิ้งขยะลงถังให้ถูกต้องตาม
ประเภทด้วยแคมเปญสื่อสาร “ฮาว-ทู-ทิ้ง” 

• ขยะจ�าพวกขวดน�้าดื่ม พลาสติก กระดาษ 
โลหะ และแก้วจะน�าไปรีไซเคิล ขยะเศษอาหาร
จะน�าไปย่อยสลายเป็นวัสดุปรับปรุงดิน  
ขยะอันตรายจะน�าไปบ�าบัดและก�าจัดด้วยวิธี
ที่เหมาะสม  ส่วนขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ 
เช่น เศษกระดาษหรือพลาสติกสกปรก 
จะรวบรวมเป็นขยะเชื้อเพลิง (Refuse 
Derived Fuel; RDF)  การคัดแยกและ
จัดการที่ดีจึงท�าให้ขยะจากบ้านเรือนหรือ
ส�านักงานได้รับการน�าไปใช้ประโยชน์ได้เกือบ
ทั้งหมด หรือเหลือทิ้งกองขยะน้อยมาก 

• ความส�าเร็จของบางซื่อโมเดลจะน�าไป
ขยายผลยังองค์กรอื่นๆ ต่อไป เพื่อช่วยกัน
ลดปัญหาขยะที่ก�าลังล้นโลก

พาเลตหมุนเวียน
 
• การขนส่งสินค้าของเอสซีจีใช้พาเลตไม้เป็น
ส่วนใหญ่ แต่มักพบปัญหาการแตกหัก
เสียหายง่าย ใช้งานได้ไม่กี่ครั้งและส่วนใหญ่
ไม่น�ากลับคืน ท�าให้สิ้นเปลืองทรัพยากรป่าไม้ 
ธุรกิจเคมิคอลส์จึงร่วมมือกับบริษัทศรีไทย
ซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน) ผลิตพาเลต
พลาสติกจากเม็ด High Performance PP 
Impact Copolymer ซึ่งมีคุณสมบัติทนทาน
ต่อแรงกระแทกได้ดี มีน�้าหนักเบา 
ขณะเดียวกันก็รับน�้าหนักได้มาก และมีอายุ
การใช้งานยาวนาน

• ยิ่งกว่านั้นเอสซีจียังด�าเนินงานตาม
หลักการใช้ซ�้า (Reuse) โดยบริหารจัดการ
หมุนเวียนการใช้งานพาเลตพลาสติกระหว่าง
เอสซีจี คู่ธุรกิจ และลูกค้า ช่วยลดการมี
พาเลตซ�้าซ้อนของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
สามารถหมุนเวียนใช้พาเลตที่มีอยู่หลายครั้ง 
และลดค่าใช้จ่ายในการดูแลพาเลตลง

12
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256120 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฉบับ Highlights

รักษ์น�้า 
จากภูผา สู่มหานที

เพราะน�้ามีความส�าคัญต่อทุกสรรพชีวิต มนุษย์ใช้น�้า
ทั้งเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร  เอสซีจีจึงน้อมน�า
พระราชด�าริ “การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืน”
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร เป็นแนวทางการดูแลจัดการน�้าให้
เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ ตั้งแต่ต้นน�้า กลางน�้า สู่ปลายน�้า 
ผ่านกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับคนในชุมชน 
ให้เข้าใจการบริหารจัดการน�้าในพื้นที่ตนเองอย่าง
แท้จริง ส่งเสริมให้ทุกคนมีความเป็นเจ้าของร่วมกัน
อย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี  โดยการสร้างฝายชะลอน�้า
ในพื้นที่ป่าต้นน�้า คืนสมดุลสู่ระบบนิเวศ แก้ปัญหา
น�้าแล้งน�้าท่วมอย่างเห็นผลจริง และส่งต่อน�้าไปสู่
สระพวงเชิงเขา หรือกระจายน�้าในพื้นที่ราบผ่านระบบ
แก้มลิง เพื่อให้เกษตรกรน�าน�้าไปใช้ท�าการเกษตรอย่าง
เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งฟื้นฟูและอนุรักษ์ระบบ
นิเวศชายฝั่งทะเล ด้วยการสร้างบ้านปลาเพิ่มที่อยู่
อาศัยและเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลขนาดเล็ก 
คืนความสมบูรณ์สู่ท้องทะเลไทย ต่อยอดเป็นโครงการ 
“รักษ์น�้า จากภูผา สู่มหานที”

256120 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฉบับ Highlights



    ต้นแบบของความมุ่งมั่น 21เอสซีจี

ฝายชะลอน�้าและสระพวง 
การพลิกฟื้นพื้นที่ต้นน�้า
 เริ่มจากพื้นที่ต้นน�้า เอสซีจี
ได้ร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นฟื้นฟู
แหล่งต้นน�า้ด้วยการสร้างฝายชะลอน�า้
ตามแนวพระราชด�าริในหลาย
จังหวัดทั่วประเทศมาตั้งแต่ปี 2550 
ท�าให้ชุมชนที่เคยประสบปัญหาเรื่อง
ความแห้งแล้งมีน�้ากลับคืนมา และ
ต่อยอดสู่การน�าน�้าจากฝายชะลอน�้า
ไปกักเก็บไว้ที่สระพวง ประกอบด้วย
สระขนาดใหญ่เป็น “สระแม่” ที่ส่ง
น�้าต่อให้สระลูกและสระหลาน 
สระขนาดเล็กลดหลั่นกันไป เพื่อ
กระจายการเกบ็น�า้ไว้ใช้ท�าการเกษตร
ได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
 ชุมชนบ้านสาแพะ อ�าเภอแจ้ห่ม 
จังหวัดล�าปาง ได้สร้างสระพวง
ที่เชิงเขา 7 สระ กักเก็บน�้าจากฝาย
ชะลอน�้าได้ 30,400 ลูกบาศก์เมตร 
ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร 500 ไร่ 
ชุมชนสามารถเพาะปลูกพันธุ์พืชที่ใช้
น�า้น้อย เช่น ฟักทอง บวบ ถัว่ฝักยาว 
มะระขี้นก ได้มากถึง 7 ครั้งต่อปี 
สร้างรายได้รวมของชุมชนมากถึง 
18 ล้านบาท
 ชุมชนเขายายดา อ�าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง พ้นวิกฤตภัยแล้งด้วย
ฝายชะลอน�้าที่ช่วยให้ชุมชนพลิกฟื้น
สวนผลไม้ให้มีผลผลิตอุดมสมบูรณ์ 
สร้างรายได้ให้ชุมชนเพิ่มขึ้น น�ามา
สู่การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ “สถานีรักษ์
น�้าเขายายดา” ที่ใช้ฝายชะลอน�้า
เป็นเครื่องมือให้มีน�้าท�าการเกษตร  
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น�าราย
ได้มาสู่ชุมชนอีกด้วย

แก้มลิง แหล่งน�้า
เพื่อการเกษตรที่กลางน�้า
 ส�าหรับพื้นที่กลางน�้า เอสซีจี
ได้จัดสร้างแก้มลิงเป็นแหล่งกักเก็บ
น�้าให้แก่พื้นที่เกษตรหลายแห่ง เช่น 
ชุมชนบ้านโนนเขวา อ�าเภอแวงน้อย 
จังหวัดขอนแก่น 

เอสซีจีร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด�าเนินการ
ขุดลอกคูคลอง เชื่อมทางน�้าจาก
แม่น�้าชีสู่หนองน�้าในพื้นที่เกษตร
ของชุมชนตามระบบ “แก้มลิง” 
กลายเป็นแหล่งกักเก็บน�้าส�ารอง
เพื่อการเกษตร ช่วยบรรเทาปัญหา
ภัยแล้งและน�้าท่วมให้แก่พื้นที่เกษตร
กว่า 250 ไร่ ทั้งยังใช้เป็นแหล่ง
เลี้ยงปลาเพิ่มรายได้แก่ชุมชน
อย่างน้อยปีละ 30,000 บาท

บ้านปลา
สร้างความอุดมสมบูรณ์
ที่ปลายน�้า
 โครงการบ้านปลาเริม่ด�าเนนิการ
มาตั้งแต่ปี 2555 ที่จังหวัดระยอง 
โดยธุรกิจเคมิคอลส์รับทราบปัญหา
ของชุมชนประมงพื้นบ้านของจังหวัด
ระยอง ซึ่งประสบปัญหาปริมาณ
ปลาและสัตว์ทะเลต่างๆ ลดน้อยลง
อย่างมาก จึงคิดค้นพัฒนาบ้านปลา
ท�าจากท่อ PE100 น�าไปวางไว้
ใต้ทะเลจนส่งผลให้สตัว์น�า้เริม่กลบั
มาชกุชมุ ชาวประมงจับปลาและ
สัตว์น�้าได้มากขึ้น
 นวัตกรรมบ้านปลาโดย 
ธุรกิจเคมิคอลส์ ผลิตจากท่อ PE100 
มีคุณสมบัติทนทานต่อแรงดันสูง
และการกัดกร่อน ทั้งได้รับการ
รับรองมาตรฐานสากลว่าเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีสารเคมีหรือ
สารปนเปื้อนอันตรายออกสู่น�้าทะเล 

    ต้นแบบของความมุ่งมั่น 21เอสซีจี



256122 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฉบับ Highlights

บานปลาซีเมนต       ์                     หลัง
ชวงใตทะเลใกลฝง

: พ�้นที่ 40 ตร.กม. : 37 กลุมประมง

: สิ�งมีชีว�ต 172 ชนิด : ปลา 35 ชนิด

I,640บานปลา ทอ PE100                             หลัง 

พ�้นที่ไดรับประโยชน 16,750 ไร  

ปร�มาณน้ำที่กักเก็บ 9,011,661 ลูกบาศกเมตร

8
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  แหงแกมลิง

กลางน้ำ

: พ�้นที่ 2.4 ตร.กม. : 2 ชุมชน 

: สิ�งมีชีว�ต 50 ชนิด : ปลา 35 ชนิด

300
ชวงแมน้ำใกลปากน้ำ
ปลายน้ำ

ฝาย

ฝายชะลอน้ำ

84,266

พ�้นที่ไดรับประโยชน 500 ไร  

ปร�มาณน้ำที่กักเก็บ 30,400 ลูกบาศกเมตร

สระสระพวง

ปลายน้ำ

ตนน้ำ

น�ามาประกอบเป็นบ้านปลาจ�าลอง
ทรงสามเหลี่ยมพีระมิด เมื่อน�าไป
วางใต้ทะเลก็จะกลายเป็นแหล่ง
อนุบาลสัตว์น�้าวัยอ่อน รวมทั้ง
ปลาและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เข้ามาอาศัย
 นับจากปี 2555 บ้านปลา
หลังแรกถูกวางที่ปากคลองแกลง 
จังหวัดระยอง ผ่านมาถึงปี 2561 
โครงการบ้านปลาได้ขยายพื้นที่
ครอบคลุมชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน

ทั้งหมด 37 กลุ่มประมงในจังหวัด
ระยอง ชลบุรี จันทบุรี และตราด 
มกีารวางบ้านปลารวมกว่า 1,640 หลงั 
ครอบคลุมพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเลกว่า 40 ตารางกิโลเมตร 
มจีติอาสากว่า 11,500 คนเข้ามา
ช่วยเหลือ และเครือข่ายประมง
พื้นบ้านยังช่วยกันดูแลพื้นที่ให้ปลอด
การจับปลา เพื่อให้เป็นแหล่งอนุบาล
สัตว์น�้าวัยอ่อน ท�าให้ทรัพยากรทาง
ทะเลฟื้นคืนความสมบูรณ์ ปลาและ
สัตว์น�้าเพิ่มจ�านวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 ผลการส�ารวจในเดือนธันวาคม 
ปี 2560 พบว่าบริเวณชายฝั่งทะเล
ที่มีการวางบ้านปลามีความอุดม
สมบูรณ์ขึ้น เป็นที่อยู่อาศัยของ
สิ่งมีชีวิตถึง 172 ชนิด มีทั้งสัตว์
เศรษฐกิจ เช่น ปลาข้างเหลือง 
ปลาเก๋า ปลากะพง ปูหิน หอย
แมลงภู่ ฯลฯ และปลาสวยงาม 
เช่น ปลาหูช้าง ปลากระเบน 

ปลาโฉมงาม ฯลฯ รวมทั้งปะการัง 
กัลปังหา แพลงก์ตอนพืช 
แพลงก์ตอนสัตว์

ต่อยอดบ้านปลา
สู่ชุมชนภาคใต้ 
 ปี 2560 เอสซีจีขยายโครงการ
บ้านปลาไปสู่ภาคใต้ ที่ชุมชนชาว
ประมงบ้านมดตะนอย อ�าเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง ซึ่งในช่วงฤดูมรสุม 
ทะเลจะมคีลืน่ลมรนุแรง เป็นอนัตราย
ต่อเรือประมงขนาดเล็ก ชาวบ้านจึง
แก้ปัญหาโดยเลี่ยงไปออกเรือหาปลา
ในคลองลัดเจ้าไหม ซึ่งเป็นบริเวณ
ปากคลองที่เชื่อมกับทะเล 
มีป่าชายเลนช่วยกันคลื่นลมได้ดี 
แต่ก็ส่งผลให้เกิดการแออัดในการ
ท�าประมง ทั้งท�าให้สัตว์น�้าร่อยหรอ 
ไม่มีโอกาสเติบโต 
 ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์
ก่อสร้างได้เข้ามาร่วมสนับสนุน



       ต้นแบบของความมุ่งมั่น 23เอสซีจี

ก้าวต่อไป

 อสซีจียังคงมุ่งมั่นสานต่อโครงการ “รักษ์น�้า จากภูผา

สู่มหานที” ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ที่ผ่านมาได้ร่วมกับ

ชุมชนและจิตอาสาสร้างฝายชะลอน�้าไปแล้วกว่า 84,000 

ฝาย ขุดสระพวงเชิงเขาส่งต่อน�้าเพื่อท�าการเกษตรไปแล้ว 7 สระ 

และจัดท�าระบบแก้มลิงในพื้นที่กลางน�้าไปแล้ว 8 พื้นที่ รวมถึงวาง

บ้านปลาไปแล้ว 1,940 หลัง 

 ด้วยเชื่อว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหัวใจส�าคัญของการ

พัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืน รวมถึงการสร้างเครือข่ายให้เกิด

พลังที่เข้มแข็ง เป็นกุญแจส�าคัญในการสร้างต้นน�้าที่ดี สู่ปลายน�้า

อันอุดมสมบูรณ์ ก่อเกิดเป็นความสมดุลที่หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คน

ในทุกพื้นที่ ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวชุมชนให้ดีขึ้น

 เอสซีจีจึงยังคงเดินหน้าสานต่อโครงการดีๆ ร่วมกับชุมชน

ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมถ่ายทอดและต่อยอดแนวความคิด

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นต้นทุนส�าคัญของทุกชีวิต

ให้คงอยู่สืบไป

และสานต่อแนวคิดของคนในชุมชน
ที่เห็นพ้องกันว่าควรมีบ้านปลา
เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น�้าขนาด
เล็ก โดยคิดค้นและพัฒนาบ้านปลา
ผลิตจากปูนซีเมนต์ทนน�้าทะเล 
ซึ่งมีความทึบมากกว่าปูนซีเมนต์
ปกติ ทนต่อการกัดกร่อนจากสาร
คลอไรด์และซัลเฟตได้ดี ทั้งไม่มี
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ออกแบบ
เป็นรูปทรงกลมคล้ายท่อคอนกรีต 
มีรูกลวงโดยรอบให้ปลาว่ายผ่าน
หรือหลบหนีการไล่ล่า รวมทั้งให้
ปะการังเกาะอาศัยได้ มีอายุการ
ใช้งานนาน 20 ปี ผลการส�ารวจ
ในปี 2561 พบว่าบริเวณบ้านปลา
มสีิง่มชีวีติและสตัว์เศรษฐกจิมากกว่า 
50 ชนิด เป็นปลา 35 ชนิด 
ปลาเศรษฐกิจที่พบมากที่สุด ได้แก่ 
ปลากะพงแดงข้างปาน และปลา
สลิดทะเลชวา ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่
ชุมชนมากที่สุด

เ

บานปลาซีเมนต       ์                     หลัง
ชวงใตทะเลใกลฝง

: พ�้นที่ 40 ตร.กม. : 37 กลุมประมง

: สิ�งมีชีว�ต 172 ชนิด

I,640บานปลา ทอ PE100                             หลัง 

พ�้นที่ไดรับประโยชน 16,750 ไร  

ปร�มาณน้ำที่กักเก็บ 9,011,661 ลูกบาศกเมตร

8

7

  แหงแกมลิง

กลางน้ำ

: พ�้นที่ 2.4 ตร.กม. : 2 ชุมชน 

: สิ�งมีชีว�ต 50 ชนิด : ปลา 35 ชนิด

300
ชวงแมน้ำใกลปากน้ำ
ปลายน้ำ

ฝาย

ฝายชะลอน้ำ

84,266

พ�้นที่ไดรับประโยชน 500 ไร  

ปร�มาณน้ำที่กักเก็บ 30,400 ลูกบาศกเมตร

สระสระพวง

ปลายน้ำ

ตนน้ำ



256124 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฉบับ Highlights

ฟื้นฟูเหมือง ฟื้นฟูชีวิต

การท�าเหมืองหินปูนมีกระบวนการระเบิดเพื่อย่อยสกัดเอาหินปูน
ในธรรมชาติไปใช้ ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อระบบนิเวศ
และทรัพยากรป่าไม้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตามปูนซีเมนต์
เป็นสิ่งส�าคัญในการก่อสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภค 
ซึ่งนับเป็นปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนาประเทศ การฟื้นฟูสภาพ
พื้นที่ภายหลังการท�าเหมืองจึงมีความส�าคัญและจ�าเป็นต้องวางแผน
อย่างเป็นระบบ สร้างสมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม 
ควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ 



    ต้นแบบของความมุ่งมั่น 25เอสซีจี

ลอดกำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำเอสซีจีให้ควำมใส่ใจเรื่องนี้อย่ำงจริงจัง โดยมุ่งมั่นด�ำเนินกำร

ฟื้นฟูเหมืองควบคู่กับกำรอนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในพื้นที่เหมืองหินปูนของเอสซีจี

ทั้ง 4 แห่งอย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่ เหมืองหินปูนแก่งคอย เหมืองหินปูนท่ำหลวง 

เหมืองหินปูนทุ่งสง รวมทั้งเหมืองหินปูนล�ำปำงที่อ�ำเภอแจ้ห่ม ซึ่งเป็นตัวอย่ำงที่แสดงผลส�ำเร็จของ

กำรฟื้นฟูทรัพยำกรชีวภำพอย่ำงน่ำพอใจ ไม่ว่ำจะเป็นจ�ำนวนชนิดของพันธุ์ไม้และสัตว์ป่ำที่เพิ่มมำกขึ้น 

หรือกำรกลับมำตำมธรรมชำติของชนิดพันธุ์ไม้ และล่ำสุดยังสร้ำง “ศูนย์เรียนรู้กำรฟื้นฟูเหมืองหินปูน

ล�ำปำง” เป็นแหล่งรวบรวมองค์ควำมรู้และประสบกำรณ์กำรท�ำงำนฟื้นฟูเหมืองเพื่อเผยแพร่แก่ผู้สนใจ 

ผ่ำนวิธีกำรเล่ำเรื่องที่สนุกและเข้ำใจง่ำยอีกด้วย

นวัตกรรม
การท�าเหมืองหินปูน
 เหมืองหินปูน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล�าปาง) จ�ากัด 
ตั้งอยู่ที่อ�าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล�าปาง มีพื้นที่ประทานบัตร
แร่หินปูน 4,987 ไร่ สภาพภูมิประเทศประกอบด้วยภูเขา
ยอดแหลมกึ่งมนและที่ราบระหว่างภูเขา
 การท�าเหมืองหินปูนทุกโครงการของเอสซีจี 
รวมทั้งที่ล�าปาง ใช้วิธีการที่เรียกว่า “Semi Open Cut” 
ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เอสซีจีคิดค้นขึ้นใหม่ โดยการขุด
ระเบิดเหมืองเป็นบ่อเหมืองบนภูเขาคล้ายรูปกรวย 
และเว้นพื้นที่ป่าธรรมชาติรอบขอบเหมืองไว้ให้เป็นพื้นที่
สีเขียวหรือ “Buffer Zone” ซึ่งจะท�าหน้าที่เสมือนรั้ว
ป้องกันมลพษิทางสายตา รกัษาทศันยีภาพของแนวเขา
ทีย่งัคงสภาพป่าไม้สมบรูณ์ตามธรรมชาติ 
 ส่วนการเปิดหน้าเหมืองท�าโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น
แปลงย่อย ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการระเบิดย่อยหิน
ในแปลงใดแล้วก็จะส่งคืนพื้นที่นั้นเพื่อท�าการฟื้นฟูด้วย
การปลูกต้นไม้ทันที
 แนวทางการฟื้นฟูเหมืองของเอสซีจีนั้นมุ่งปรับสภาพ
พื้นที่ให้ระบบนิเวศมีความสมบูรณ์ใกล้เคียงกับสภาพ
ธรรมชาติก่อนเปิดหน้าเหมืองมากที่สุด อย่างไรก็ตาม
ในช่วงแรกของการฟื้นฟูเหมืองหินปูนล�าปาง คือระหว่าง
ปี 2543-2554 เป็นช่วงเวลาแห่งการทดลองฟื้นฟูด้วย
ตนเอง อาจเรียกว่าเป็นการลองผิดลองถูกในแต่ละขั้น
ตอน ส่งผลให้ต้นไม้ที่ปลูกในแปลงฟื้นฟูยังมีอัตราการ
รอดตายไม่สูงนัก
 กระทั่งต่อมาในปี 2555-2558 ถือเป็นช่วงเวลาแห่ง
การศึกษาเรียนรู้งานฟื้นฟูเหมืองตามหลักวิชาการโดย
ร่วมมอืกบัผูเ้ชีย่วชาญและสถาบนัการศกึษาด้านวนศาสตร์ 
ท�าให้การด�าเนินการในขั้นตอนต่างๆ มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ตั้งแต่การเตรียมพื้นที่เพื่อปลูกต้นไม้ การศึกษาพันธุ์
ไม้ท้องถิ่น การเพาะกล้าและอนุบาลกล้าไม้ในเรือนเพาะ
ช�า กระทั่งย้ายไปปลูกในแปลงฟื้นฟูแล้วเฝ้าดูแลในระยะ
เริ่มต้นเพื่อให้ต้นไม้เติบโตต่อไป

งานฟื้นฟูต้องเรียนรู้
จากป่าธรรมชาติ
 พื้นที่ที่ผ่านการท�าเหมืองมาแล้วส่วนใหญ่มักมีสภาพ
เปิดโล่ง สูญเสียหน้าดิน รับแสงแดดและกระแสลมเต็มที่ 
จึงไม่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ ท�าให้ต้องมี
การปรับพื้นที่ให้เหมาะสม เช่นในบริเวณขอบบ่อเหมือง
ซึ่งเป็นพื้นที่ลาดชันต้องปรับแต่งให้เป็นขั้นบันได จากนั้น
ท�าการเจาะระเบิดพื้นหินบริเวณขั้นบันไดเพื่อให้ชั้นหิน
เป็นรูหรือเกิดรอยแตกร้าว ท�าให้รากของต้นไม้ที่ปลูก
สามารถหยั่งลึกลงไปเบื้องล่างได้ ขั้นตอนต่อมาคือ
การน�าดินด�าซึ่งมีอินทรียวัตถุมาถมบนพื้นที่เจาะระเบิด
ไปแล้วเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่หน้าดิน
 การคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่จะน�ามาปลูกในแปลงฟื้นฟู
ควรเป็นไม้ท้องถิ่นในบริเวณที่เหมืองตั้งอยู่ ทั้งประเภท
ไม้เบิกน�าและไม้เสถียร เพราะจะสามารถเจริญเติบโต
ได้ดี กลายเป็นผืนป่าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง
เหมือนป่าธรรมชาติ
 งานส�ารวจและศึกษาพันธุ์ไม้ท้องถิ่น งานเพาะช�า
กล้าไม้ อนุบาลกล้าไม้ และงานปลูกต้นไม้ในแปลงฟื้นฟู
ที่เหมืองหินปูนล�าปาง เป็นหน้าที่รับผิดชอบหลักของ
เจ้าหน้าที่ฟื้นฟูเหมืองซึ่งน�าทีมโดยคุณสมชาย ลาภมาก
 ด้วยความเป็นคนล�าปางจึงพอคุ้นเคยพันธุ์ไม้
ท้องถิ่นอยู่แล้ว ยิ่งเมื่อผ่านประสบการณ์ท�างานฟื้นฟู
มาได้หลายปี ยิ่งท�าให้รู้จักต้นไม้ในป่าแถบนี้แทบทุกชนิด
 ในรอบปีคุณสมชายและทีมงานต้องเดินเท้าเข้าป่า
หลายรอบเพื่อส�ารวจพันธุ์ไม้ท้องถิ่น พร้อมทั้งเก็บลูกไม้
หรือเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าหลายชนิดที่ออกแต่ละช่วงฤดูกาล
เพื่อน�ากลับไปท�าการเพาะที่เรือนเพาะช�า
 งานส�ารวจครั้งแล้วครั้งเล่าท�าให้เขาได้ข้อมูล
ในการวางแผนงานเก็บเมล็ดพันธุ์ไม้ตลอดทั้งปี สามารถ
ก�าหนดช่วงเวลาและเส้นทางที่เหมาะสมในการเก็บเมล็ด
พันธุ์ไม้แต่ละชนิด 

ต
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จากเรือนเพาะสู่แปลงปลูก
 เรือนเพาะกล้าไม้ตั้งอยู่ด้านหลังติดกับอาคาร
ของศูนย์เรียนรู้การฟื้นฟูเหมืองล�าปาง ดังนั้นผู้สนใจ
ที่มาเที่ยวชมศึกษาข้อมูลในศูนย์ฯ สามารถเดินต่อ
เข้าไปดูการท�างานในเรือนเพาะช�าได้โดยสะดวก
 เมื่อเข้าไปในเรือนเพาะช�า บริเวณด้านหน้าของ
โรงเรือนติดตั้งกระดานไวต์บอร์ดแผ่นใหญ่ส�าหรับเป็น
ปฏิทินวางแผนการท�างานในรอบปี บนกระดานประกอบ
ไปด้วยรายชื่อพันธุ์ไม้ท้องถิ่นชนิดต่างๆ และช่องตาราง
เวลา 12 เดือน ที่ระบุว่าพันธุ์ไม้แต่ละชนิดนั้นต้องไปเก็บ
เมล็ดพันธุ์ช่วงใด ใช้เวลาเพาะกล้านานเท่าใด และควร
ย้ายไปลงแปลงปลูกตอนเดือนไหน
 รายชื่อพันธุ์ไม้ยืนต้นที่ปรากฏ ได้แก่ ซ้อ 
มะขามป้อม มะค่าโมง สมอพิเภก ยมหิน มะแฟน 
ประดู่ แดง รกฟ้า เพกา ฯลฯ ล้วนเป็นไม้ท้องถิ่นใน
ป่าธรรมชาติบริเวณรอบพื้นที่เหมือง ซึ่งพิสูจน์แล้วว่า
เมื่อน�าไปปลูกในแปลงพื้นฟูจะมีอัตราการรอดตายสูง
และการเจริญเติบโตดี
 คุณสมชายอธิบายว่าการเพาะเมล็ดพันธุ์แต่ละชนิด
มีรายละเอียดแตกต่างกัน เช่น การน�าเมล็ดไปแช่น�้า 
การหยอดเมล็ดลงในหลุมปลูก การให้ปุ๋ยบ�ารุง หรือ
นิสัยที่ชอบอยู่ในที่มีแสงแดดหรือความชื้นมากน้อย
เพียงใด เจ้าหน้าที่ฟื้นฟูใช้เวลาเรียนรู้เรื่องเหล่านี้อย่าง
ใส่ใจ กระทั่งสามารถอนุบาลกล้าไม้จากต้นจิ๋วที่เพิ่งงอก
กระทั่งเติบโตแข็งแรง
 เมื่อกล้าไม้เติบโตแข็งแรงได้ขนาดแล้วจะถูกย้าย
ออกไปพักอยู่นอกโรงเรือน การดูแลในระยะนี้อาจให้
น�้าน้อยกว่าปกติ เช่น เว้นระยะ 7 วันค่อยรดน�้าครั้ง
หนึ่ง เพื่อฝึก “ความอดทน” ให้พวกมันปรับตัวต่อ
สภาพแวดล้อมกลางแจ้งและสภาวะความแล้งที่อาจต้อง
เผชิญเมื่อถูกน�าไปปลูกในแปลงฟื้นฟูของเหมืองนั่นเอง

ฟื้นฟูป่า ฟื้นฟูชีวิต
 นอกจากงานในเรือนเพาะกล้าไม้แล้ว เจ้าหน้าที่
ฟื้นฟูยังต้องตระเวนไปติดตามดูแลการเจริญเติบโต
ของต้นไม้ที่ปลูกในแปลงฟื้นฟูเป็นระยะอีกด้วย
 เมื่อเข้าไปในอาณาเขตของการท�าเหมืองแล้วมอง
ลงมาจากมุมสูงก็จะเห็นลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลาย
ในคราวเดียวกัน ตั้งแต่ภูเขาหินปูนยอดแหลมเรียงราย
ในระยะไกลนอกพื้นที่เหมือง ถัดมาเป็นแนวป่าสีเขียว
ของ Buffer Zone ที่ทอดโอบล้อมรอบขอบบ่อเหมือง
ลักษณะเป็นแอ่งหลุมขนาดใหญ่
 ภายในบ่อเหมืองตรงมุมหนึ่งเป็นบริเวณหน้าเหมือง
ที่ก�าลังด�าเนินการผลิต เสียงเครื่องจักรดังกระหึ่ม 
รถบรรทุกขนหินแล่นเข้าแล่นออกไม่หยุด ทว่าถัดไปใน
ระยะไกลอีกมุมหนึ่งเป็นพื้นที่เหมืองซึ่งส่งคืนเพื่อท�าการ
ฟื้นฟู ประกอบด้วยแปลงฟื้นฟูล่าสุดที่เพิ่งปลูกต้นไม้
เมื่อปีที่แล้ว และแปลงฟื้นฟูก่อนหน้าที่ไล่เรียงอายุย้อน
กลับไปตามล�าดับเวลา
 ที่แปลงฟื้นฟูปีล่าสุด ขนาดพื้นที่ 5 ไร่ ต้นไม้ที่เพิ่ง
ปลูกเมื่อปี 2561 ยังมีขนาดเล็ก แต่ละต้นสูงไม่เกิน 
1 เมตร เรียงรายตามแนวหลุมปลูกบนพื้นดินโล่ง 
คุณสมชายเล่าว่าในแปลงนี้ปลูกพืชคลุมดิน คือ 
ถั่วฮามาต้า และกลุ่มไม้เบิกน�าซึ่งเป็นไม้ท้องถิ่นโตเร็ว
อย่าง ซ้อ เสี้ยว ปอ ทองหลาง สลับกับกลุ่มไม้เสถียร
ที่อายุยืนและให้ร่มเงาอย่างสมอพิเภก แดง สัก ประดู่ 
 แปลงฟื้นฟูที่ต้นไม้ยังเล็กเช่นนี้จะต้องดูแลเป็น
พิเศษ ขณะแปลงที่อายุมากกว่าต้นไม้จะโตขึ้นเป็นล�าดับ 
อย่างเช่นแปลงฟื้นฟูของปี 2558 แผ่นป้ายติดตั้งด้านหน้า
ระบุข้อมูลว่าต้นไม้ที่ปลูกในแปลงนี้มีอัตราการรอด
สูงกว่า 90% สภาพของแปลงจึงมีลักษณะเป็นดงไม้
หนาแน่นคล้ายกับป่าธรรมชาติ ยิ่งเมื่อเดินลึกเข้าไปใน
แปลงก็จะสัมผัสกับความรกครึ้ม เต็มไปด้วยไม้ยืนต้น



    ต้นแบบของความมุ่งมั่น 27เอสซีจี

สูงลิ่ว เรือนยอดแผ่คลุมท้องฟ้า 
ทั้งมีไม้พุ่ม เถาวัลย์ และไม้คลุมดิน
ขึ้นอยู่ทั่วไป เป็นไปตามที่คณุสมชาย
อธบิายว่า ถงึแม้พืน้ทีน่ีเ้ป็นป่าปลูก 
ทว่าการปลูกพันธุ์ไม้ท้องถิ่นและดูแล
จนมันเติบโตแข็งแรงแล้ว ธรรมชาติ
จะเข้ามาจัดระเบียบเอง นั่นคือ
เมื่อไม้เสถียรสูงใหญ่จนให้ร่มเงา 
ไม้เบิกน�าจะทยอยตายลง ต่อจาก
นั้นจะมีพืชพรรณต่างๆ ที่ขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ ทั้งจากเมล็ดพันธุ์
ที่ปลิวมากับลม หรือสัตว์เช่นนกบิน
เข้ามาถ่ายมูลไว้
 ยังไม่นับแปลงฟื้นฟูอื่นๆ ที่
อุดมด้วยพันธุ์พืชคล้ายกัน และ
ยังส�ารวจพบสัตว์ต่างๆ เข้ามาใช้
พื้นที่ โดยการส�ารวจความหลาก
หลายทางชีวภาพในพื้นที่เหมือง
ปูนล�าปางเมื่อปี 2560 พบนก 
111 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 30 ชนิด 
และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 27 ชนิด 
นับเป็นตัวอย่างให้เห็นถึงความ
ส�าเร็จตามแนวทางการฟื้นฟูเหมือง
ที่เอสซีจีสั่งสมความรู้มากว่า 20 ปี 
และยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่น
ตามปณิธานที่ตั้งไว้ว่าจะท�าให้
อุตสาหกรรมและป่าไม้อยู่ร่วมกัน
อย่างยั่งยืน

หนูชื่อน้องกวำง อยู่ชั้น 

ป. 5 โรงเรียนบ้ำนแป้น 

คุณครูถำมว่ำใครอยำกเป็น

มัคคุเทศก์ไหม ใครอยำก

เป็นก็ยกมือ หนูอยำกจะ

ลองท�ำสักครั้งหนึ่ง ครั้ง

แรกก็ว่ำยำก แต่ฝึกไปๆ 

ก็ท�ำได้ หนูท�ำหน้ำที่

บรรยำยเรื่องควำมหลำก

หลำยทำงชีวภำพ สนุกค่ะ

เพรำะได้พูดให้คนอื่นฟัง 

ตัวเองได้ควำมรู้ด้วย 

แล้วก็รู้สึกภำคภูมิใจมำก”

มัคคุเทศก์น้อย 
ด.ญ. อัมพวัน พิมพ์ภู

ศูนย์เรียนรู ้การฟื้นฟูเหมือง
ปูนล�าปาง
 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล�าปาง) จ�ากัด
จดัตัง้ศนูย์เรยีนรูก้ารฟ้ืนฟเูหมอืงปนูล�าปาง
ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดองค์ความรู้
เกี่ยวกับการฟื้นฟูเหมืองและการปลูกป่า
ที่สั่งสมมาตลอด 20 ปี ให้แก่ผู้สนใจและ
ผู้ประกอบการเหมืองอื่นๆ รวมทั้งเพื่อ
เผยแพร่ความมุ่งมั่นตั้งใจของปูนล�าปาง
ในการดูแลสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด 
“โรงงานอยู่ที่ไหน ป่าต้องเขียวที่นั่น”
 ศูนย์เรียนรู้การฟื้นฟูเหมืองปูน
ล�าปางเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 
9 กุมภาพันธ์ 2561 ประกอบด้วยอาคาร
ที่สร้างจากผนังดินอัดสีน�้าตาล แลดูเป็น
ธรรมชาติกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม 
ภายในอาคารจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ
การฟื้นฟูเหมืองด้วยวิธีเล่าเรื่องที่สนุก 
เข้าใจง่าย ผู้เข้าชมจะได้รับความรู้ตั้งแต่
ประวัติความเป็นมา สภาพพื้นที่เหมือง
ล�าปาง และกระบวนการฟื้นฟูเหมือง
ตั้งแต่การปรับสภาพพื้นที่ การศึกษา
พันธุ์ไม้ท้องถิ่น การเติบโตของต้นไม้ใน
แปลงฟื้นฟู ฯลฯ ทั้งยังสามารถเดินเข้าไป
ชมในเรือนเพาะช�ากล้าไม้ที่ตั้งอยู่ติดกัน 
จะได้เห็นของจริงทั้งเมล็ดพันธุ์ไม้ต่างๆ 
ที่เก็บรวบรวมมาจากป่า ปฏิทินการท�างาน
ของเจ้าหน้าที่ฟื้นฟู ต้นกล้าขนาดจิ๋ว
ที่เพิ่งงอก จนถึงต้นที่โตได้ขนาดพร้อม
น�าไปใช้ในงานฟื้นฟู
 การเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ฯ 
มีมัคคุเทศก์น้อยซึ่งเป็นนักเรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จากโรงเรียน
บ้านแป้น เป็นผู้บรรยายและน�าชม โดย
โครงการมัคคุเทศก์น้อยเป็นความร่วมมือ
ระหว่างปูนล�าปางและชุมชนรอบข้าง 
เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ กล้าแสดงออก และ
เป็นตัวแทนส่งต่อความตระหนักเรื่องการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมสู่สังคม ขณะนี้มี
นักเรียนชายหญิงเข้าร่วมโครงการจ�านวน 
8 คน และมีแผนจะขยายโครงการไป
สู่โรงเรียนอื่นในอ�าเภอแจ้ห่ม
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ระบบจัดการ
ขนส่งปลอดภัย 
ด้วยเทคโนโลยีและหัวใจ

ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่า ในปี 2561 ประเทศไทย
มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน 32.7 ต่อประชากร 
100,000 คน ท�าให้ไทยครองต�าแหน่งประเทศที่มีอัตราการตาย
บนท้องถนนสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้...ต�าแหน่งแชมป์
ที่ไม่มีใครต้องการ



    ต้นแบบของความมุ่งมั่น 29เอสซีจี

การพัฒนาคู่ธุรกิจขนส่ง
 คู่ธุรกิจขนส่งนับเป็นผู้มีบทบาท
ส�าคัญต่อการขนส่งสินค้าของเอสซีจี 
โดยในปี 2561 เอสซจีมีคีูธ่รุกจิขนส่ง
ถึง 340 ราย เอสซีจีจึงมีแผนพัฒนา
คู่ธุรกิจให้ปฏิบัติงานด้วยความ
ปลอดภัยสูงสุด โดยคู่ธุรกิจขนส่ง
ทุกรายต้องผ่านการลงนามปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจของเอสซีจี 
และได้รับการตรวจประเมินการ
ปฏิบัติงานประจ�าปีอย่างละเอียด 
ทัง้ด้านการก�ากบัการปฏบิตังิานทัว่ไป
เช่น การคัดเลือกพนักงานขับรถ 
การวางแผนงาน การบริการลูกค้า 
เป็นต้น และการปฏิบัติงานด้าน
ความปลอดภัย เช่น การตรวจ
สุขภาพพนักงานขับรถ การจัดการ
สภาพยานพาหนะ การบริหาร
เส้นทางการขนส่ง เป็นต้น 
 เอสซีจีแบ่งกลุ่มคู่ธุรกิจขนส่ง
เป็น 4 ระดับ คือ Partnership, 
Certified, Approval และ Spot 
Hire ตามเกณฑ์คะแนนการประเมิน
ผลประจ�าปี และมูลค่าการจ้างงาน 
โดยแบ่งเป็นคู่ธุรกิจรถใหญ่ 
(10-18 ล้อ) และรถเล็ก (4-6 ล้อ) 
ซึ่งกลุ่มหลังมีบทบาทด้านการขนส่ง
ให้เอสซีจีมากขึ้นจากการขยายตัว
ของธุรกิจแบบ B2C  
 ทั้งนี้ Partnership เป็นกลุ่ม
ที่เอสซีจีให้ความส�าคัญสูงสุด 
รองลงมาคือ Certified และ 
Approval โดยในแต่ละปีเอสซีจี
จะจัดท�าแผนพัฒนาร่วมกับคู่ธุรกิจ 
Certified ที่มีศักยภาพเพื่อยกระดับ
เป็น Partnership

 วยควำมมุ่งมั่นที่จะท�ำให้อุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นศูนย์ 

เอสซีจีใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และวำงระบบบริหำรจัดกำร

ขนส่งในทุกขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจว่ำบุคลำกรทุกฝ่ำย

ที่เกี่ยวข้องทั้งเอสซีจี โลจิสติกส์ และคู่ธุรกิจ ที่ท�ำงำนร่วมกับ

เอสซีจี จะดูแลกำรคมนำคมขนส่งสินค้ำอย่ำงปลอดภัยสูงสุด  

และด้วยควำมตระหนักว่ำ “พนักงำนขับรถ” คือกลไกส�ำคัญ

อย่ำงยิ่งของควำมปลอดภัย ซึ่งไม่เพียงกำรมีทักษะกำรขับรถ 

แต่ยังต้องมีควำมเข้ำใจเรื่องระบบกำรขนส่ง กำรดูแลสินค้ำ 

กำรดูแลยำนพำหนะ โดยเฉพำะมีหัวใจของกำรให้บริกำรและ

ห่วงใยรับผิดชอบต่อชีวิตของผู้ใช้รถใช้ถนนและสังคมโดยรวม 

เอสซีจีจึงยกระดับพนักงำนขับรถให้เป็นพนักงำนขับรถคุณภำพสูง

เรียกว่ำ Smart Driver หรือ “สุภำพบุรุษนักขับ”
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มูลค่าการจ้างงานคู่ธุรกิจขนส่ง*

สถิติอุบัติเหตุจากรถขนส่ง ปี  2557-2561*

Partnership

ครั้ง/ล้ำนกิโลเมตร

*เฉพำะของเอสซีจี โลจิสติกส์ 

Certified

Approval Spot Hire
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ก่อนการขนส่งสินค้า ระหว่างการขนส่งสินค้า หลังการขนส่งสินค้า

เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยวิชาชีพ 
และศูนย์ควบคุม
การปฏิบัติงาน

• ก�าหนดมาตรฐานพนักงานขับรถ 
เช่น การอบรม การตรวจสุขภาพ
• ก�าหนดกฎระเบียบ 
เช่น กฎพิทักษ์ชีวิต 
• จัดท�ามาตรฐานเส้นทางขนส่ง 
จุดพัก จุดเสี่ยง
• จัดท�ามาตรฐานรถขนส่ง เช่น 
อุปกรณ์ประจ�ารถ การโหลดสินค้า

• ติดตามพฤติกรรมขับรถเสี่ยง
ด้วยระบบ GPS ทุกคัน
• สุ่มตรวจพฤติกรรมขับรถเสี่ยงด้วย
ข้อมูลกล้องหน้ารถยนต์
• สุ่มตรวจการระหว่างขนส่ง 
เช่น แอลกอฮอล์ สารเสพติด
• หากเกิดอุบัติเหตุต้องสอบสวนและ
หาแนวทางป้องกันการเกิดซ�้า

• สรุปการพบพฤติกรรม
เสี่ยงและแก้ไข
• Safety Audit
• สรุปผลงานกิจกรรมที่
ด�าเนินการ
• สื่อสาร/รับข้อเสนอแนะ
จากพนักงานขับรถ

คู่ธุรกิจขนส่ง/
ทีมปฏิบัติการ

• ตรวจความพร้อมพนักงานขับรถ 
เช่น แอลกอฮอล์ สารเสพติด
• ตรวจสอบชั่วโมงปฏิบัติงาน
และการพักผ่อนก่อนรับงาน
• แจ้งแผนที่เส้นทางขนส่ง จุดพัก
และจุดเสี่ยงแก่พนักงานขับรถ
• ตรวจเช็กสภาพรถทุกเดือน
และตามระยะใช้งาน
• ตรวจวัดสารเสพติดของพนักงาน
ขับรถทุก 3 เดือน

• ติดตามพฤติกรรมขับรถเสี่ยงด้วย
ระบบ GPS ผ่านเว็บไซต์
• ติดตามพฤติกรรมขับรถเสี่ยงด้วย
ข้อมูลกล้องหน้ารถยนต์

• ประเมินผลงาน
ของพนักงานขับรถ
• จัดท�าแผนงานซ่อมบ�ารุง
• สื่อสาร/รับข้อเสนอแนะ
จากพนักงานขับรถ

พนักงานขับรถ

• ผ่านการอบรมขับขี่ปลอดภัย
จากโรงเรียนทักษะพิพัฒน์ 
• ตรวจสอบรถประจ�าวัน
ก่อนเดินทาง
• จัดเตรียมอุปกรณ์ประจ�ารถ
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

• เคารพกฎจราจร ควบคุมความเร็ว
ตามระเบียบที่ก�าหนด
• ขับรถตามแผนเส้นทางขนส่ง
และกฎความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 
• หากพบสภาพการณ์ไม่ปลอดภัย
ต้องรายงานหัวหน้างานหรือตัวแทน
• ตอบโต้เหตุฉุกเฉินตามคู่มือ
การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 

• ปฏิบัติตามกฎความ
ปลอดภัยของโรงงาน/
ลูกค้าปลายทาง
• บริการลูกค้าด้วย
ความเต็มใจ

Driver Centric Safety Management System 
เป็นระบบการจัดการที่มุ่งเน้น “พนักงานขับรถ” โดยการก�าหนดบทบาทหน้าที่ของทีมงานส�าคัญที่เกี่ยวข้อง 
ให้มีส่วนร่วมในการด�าเนินการต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานขับรถจะสามารถปฏิบัติงานขนส่งสินค้าได้อย่างปลอดภัย
ตลอดเส้นทาง

โรงเรียนทักษะพิพัฒน์
 เอสซีจีจัดตั้ง “โรงเรียนทักษะ-
พพิฒัน์” (SCG Skills Development 
School) เป็นโรงเรียนเอกชนนอก
ระบบ (Non-Formal Education 
School) ประเภทวิชาชีพในปี 2554  
มีเป้าหมายเป็นองค์กรที่มีบทบาท
ในการพัฒนาทักษะและฝีมือแรงงาน
ด้านการขนส่งให้มีคุณลักษณะ
เป็นมืออาชีพ สามารถรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจภายใน
ประเทศและประเทศคู่ค้าต่างชาติ
 ปัจจุบันหลักสูตรการเรียน
การสอนมี 2 ประเภท คือ Road 
Traffic ส�าหรับรถบรรทุก รถยนต์ 

รถกระบะ และมอเตอร์ไซค์  
และ Warehouse ส�าหรับคลัง
สินค้า และรถยกฟอร์กลิฟต์  
โดยโรงเรียนมีผู้ฝึกสอนและสนาม
ฝึกขับรถมาตรฐานให้บริการแก่
ผู้สนใจอาชีพขับรถบรรทุกสินค้า 
รวมทั้งพนักงานของบริษัทคู่ค้าด้าน
รับเหมาขนส่งต้องผ่านการอบรมจาก
โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ก่อนจึงจะได้
รับพิจารณาร่วมงานด้านธุรกิจขนส่ง
กับเอสซีจี
 ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปี 2561 
มผีูผ่้านการอบรมจากโรงเรยีน
ทกัษะพิพัฒน์ไปแล้วกว่า 87,947 คน 



    ต้นแบบของความมุ่งมั่น 31เอสซีจี

• สวมเครื่องแบบที่ก�าหนด สะอาด
เรียบร้อย บุคลิกน่าไว้วางใจ 
• มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
ควบคุมอารมณ์ 
• ตัดสินใจบนพื้นฐานของขอบเขตงาน
ที่ได้รับมอบหมาย
• เข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบของ
สถานที่ที่รับส่งสินค้าอย่างเคร่งครัด

Smart Look & Act 
“บุคลิกดี งานเก่ง” 

Logistics Command 
Center ด้วยระบบ GPS
 เอสซจี ีโลจสิตกิส์ น�าเทคโนโลยี
มาใช้ในศูนย์ควบคุมและติดตาม
พฤตกิรรมพนกังานขบัรถ (Logistics
Command Center) ด้วยระบบ 
GPS โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 
24 ชั่วโมง และท�าหน้าที่เป็น 
Safety Monitoring Center 
ผ่านระบบการแจ้งเตือนพนักงาน
ขับรถ (Alert) ซึ่งมี 5 ประเภท ดังนี้ 
1. แจ้งเตือนความเร็วเกินก�าหนดใน
เส้นทางปกติ 2. แจ้งเตือนเข้าเขต
พื้นที่ห้ามเข้า เช่น ห้ามจอดไหล่ทาง 
จุดรับซื้อปูน เป็นต้น 3. แจ้งเตือน
ความเร็วในเส้นทางเขตชุมชนหรือ
ตามสีแ่ยกต่างๆ  4. แจ้งเตอืนขบัรถ
ต่อเนื่องเกิน 4 ชั่วโมง และ 5. แจ้ง
เตอืนปฏบิตังิานตดิต่อกนั 10 ชัว่โมง
โดยไม่หยดุพกัการขบัรถ ซึง่เป็นปัจจยั
ของการหลับในและน�าไปสู่อุบัติเหตุ 
 นอกจากนี้ยังมีระบบการแจ้ง
เตือนล่วงหน้า Auto Alarm 
ผ่านระบบไมค์และล�าโพงในห้อง

โดยสาร เพื่อป้องปรามและยับยั้ง
การกระท�าทีเ่สีย่งต่อการเกดิอบุตัเิหตุ

Smart Driver 
 เพื่อตอบโจทย์การลดอุบัติเหตุ
ขนส่งให้เป็นศูนย์ เอสซีจีได้พัฒนา
แนวคิด Smart Driver หรือ 
“สุภาพบุรุษนักขับ” ขึ้นมาตั้งแต่
ปี 2558 และได้พัฒนาศักยภาพ
และฝึกอบรมพนักงานขับรถ
ที่ปฏิบัติงานกับเอสซีจีให้มีคุณสมบัติ
ของ “สุภาพบุรุษนักขับ” มาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย 4S คือ 
Smart Heart, Smart Look & Act, 
Smart Technology, Smart 
Attitude & Image  
 เอสซีจีมีมาตรการกระตุ้น
และส่งเสริม “สุภาพบุรุษนักขับ” 
โดยการสร้างความภูมิใจในภาพ
ลักษณ์ของสุภาพบุรุษนักขับ และ
การดูแลครอบครัวพนักงานขับรถ
ในด้านต่างๆ เช่น ทุนการศึกษา
ส�าหรับบุตร เพื่อเพิ่มจ�านวน
พนักงานขับรถคุณภาพ รวมทั้ง

จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
ในกลุ่มสุภาพบุรุษนักขับให้เกิด
เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง
 พนักงานขับรถที่จะได้เป็น
สุภาพบุรุษนักขับต้องผ่านเกณฑ์
การขับรถปลอดภัย เช่น ไม่มี
อุบัติเหตุที่เป็นฝ่ายผิด ไม่มีข้อ
ร้องเรียนจากลูกค้า ไม่มีรายงาน
แจ้งเตือนการขับรถผิดข้อก�าหนด
จาก Logistics Command Center
 จากปี 2558 ที่เอสซีจีมีสมาชิก
สุภาพบุรุษนักขับเพียง 45 คน 
ถึงปี 2561 ได้เพิ่มจ�านวนสุภาพ
บุรุษนักขับทั่วประเทศขึ้นเป็นกว่า 
2,300 คน คิดเป็นราว 44% 
ของพนักงานขับรถทั้งหมด  
 ผลลัพธ์จากการยกระดับ
พนักงานขับรถ ท�าให้สถิติอัตรา
การเกิดอุบัติเหตุขนส่งบนท้องถนน
ของสุภาพบุรุษนักขับมีตัวเลข
ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ โดยปี 2561 
มีสถิติเท่ากับ 0.11 ครั้ง/ล้าน
กิโลเมตร เทียบกับพนักงานขับรถ
โดยรวม 0.24 ครั้ง/ล้านกิโลเมตร

• รักการบริการ ใส่ใจ เห็นใจลูกค้า 
เพื่อนร่วมงานและเพื่อนร่วมทาง 
• รู้จักวิธีเข้าหาลูกค้า ผู้ร่วมงาน 
ตามลักษณะเฉพาะของแต่ละคน

• รู้จักใช้เทคโนโลยีช่วย
สนับสนุนการท�างาน  
• ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
เก็บข้อมูลและการแก้ไขปัญหา

Smart 
Driver 

Smart Heart  
“หล่อที่หัวใจ”  

Smart Technology 
“ก้าวทันสมัยโลก”

• ภูมิใจในอาชีพ และภูมิใจ
ในการเป็นพนักงานขับรถ
ของเอสซีจี โลจิสติกส์
• ตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ในภาพลักษณ์องค์กร 
• มีความรู้และแก้ไขปัญหาของรถได้ 
• ยึดมั่นกฎระเบียบความปลอดภัย
ที่มีต่อตนเองและคนรอบข้าง

Smart Attitude 
& Image  
“คิดดี มองไกล” 
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1.0

7.4

ผลงานที่ส�าคัญ ปี 2561
สินค้าและบริการ
ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง 

การลงทุนเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ถึงขั้นหยุดงาน

จ�านวน
ฝายชะลอน�้า

ฝาย

พนักงานขับรถที่ผ่านการอบรม
จากโรงเรียนทักษะพิพัฒน์

สินค้าและบริการ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
SCG eco value

สัดส่วนการน�าน�้า
กลับมาใช้ใหม่

มูลค่าการจัดหาที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์

ของรายได้จากการขาย

ของรายได้จากการขาย

39 9,698

4,674

1.95

0.038
0.056

46642

9.3

17,024

748 217 25

84,266

3,465 0.72

10.03 8.3

ปริมาณการใช้น�้าจากภายนอกที่ลดลง

16.08
ปริมาณการใช้พลังงานที่ลดลง

ล้านบาท

เพตะจูล

ล้านลูกบาศก์เมตร

11.4

คู่ธุรกิจที่ได้รับการ
ประเมินความเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม และการ
ก�ากับดูแล

ของเสียอันตราย/ไม่อันตราย
ที่น�าไปฝังกลบ

การแบ่งปันสู่สังคม โครงการปันโอกาส วาดอนาคต

ล้านบาท โครงการ ล้านบาท

พนักงาน

คู่ธุรกิจ

รายต่อ 200,000 ชั่วโมง-คน

คน

0.0/13.3

ค่าใช้จ่ายและเงินลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม

ของรายได้จากการขาย

สัดส่วนการใช้
พลังงานทดแทน

(เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2550)

(เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2550)

(เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2557)

100
ของคู่ธุรกิจที่มีมูลค่า

การจัดหามากกว่า 1 ล้านบาท

ร้อยละ
ร้อยละ

7.8

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

การรับรองฉลากคาร์บอน

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง 

ล้านบาท ของรายได้จากการขาย

ร้อยละ
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