
การพัฒนาโรงงาน 
และชุมชนสีเขียว 
	 นอกจากการด�าเนินธุรกิจ	บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญที่จะสร้างความสัมพันธ ์
ที่ยั่งยืนร่วมกับชุมชน	 โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่าง 
ยัง่ยนื	ตัง้แต่ระบบการจดัการโรงงานเพือ่ไม่ให้ก่อเกดิผลกระทบทางสิง่แวดล้อม 
ด้วยการใช้พลังงานสะอาด	 เช่นพลังงานแสงอาทิตย์	 เพื่อลดการปล่อยก๊าซ 
คาร์บอนไดออกไซด์	ระบบน�า้และการบ�าบดัน�า้เสยีทีม่ปีระสทิธภิาพ	และระบบ 
ก๊าซชีวภาพซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียน	 และพัฒนานวัตกรรมท่ีส่งเสริม 
ความยั่งยืนแก่ชุมชนด้วย	 นอกจากน้ีเรายังมุ่งม่ันท่ีจะให้การสนับสนุนด้าน 
การศึกษา	 เงินทุน	 และการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น	 ท�าให้เราได้มีบทบาทในการ 
ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนในระยะยาวอีกด้วย
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	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญเร่ืองความปลอดภัยฯ	 ทั้งในส่วนบุคคลและ 
กระบวนการผลิตอยู่เสมอ	 เพ่ือให้พนักงาน	 รวมถึงคู่ค้าธุรกิจสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างเต็มที่และปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมที่ดี 
ในการท�างาน	โดยการปฏิบัตติามพืน้ฐานของกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องอย่างเคร่งครดั	 
มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล	 รวมถึงมาตรฐาน 
ข้อก�าหนด	และนโยบายของบรษิทัฯ	เพือ่ป้องกนัความเสีย่งด้านความปลอดภยั	 
อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อม	 	 ในการท�างาน	 สร้างต้นแบบของผู้น�าที่ด ี
และการสร้างจิตส�านึกความรับผิดชอบต่อองค์กรรวมทั้งส่งเสริมให้บุคคลากร 
มีความพึงพอใจในการท�างานในระยะยาว

	 เพ่ือผลักดันการเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุ	 บริษัทฯ	 มีการก�าหนด
นโยบายและก�าหนดให้ทกุหน่วยงานด�าเนนิงานตามมาตรฐานด้านสิง่แวดล้อม	 
อาชีวอนามัย	 และความปลอดภัย	 ให้สอดคล้องตามกฎหมาย	 (Law	 
Compliance)	 และมาตรฐานของชีวอนามัย	 (SHE	 Standard)	 โดยมี 
คณะกรรมการความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	
(SHE	Committee)	ซึง่ประกอบด้วย	ตวัแทนผูบ้รหิารระดบัสงูท�าหน้าทีป่ระธาน 
ในคณะกรรมการความปลอดภัยฯ	 และกรรมการท่านอ่ืนๆ	 ท�าหน้าที ่
ก�ากับดูแลและบริหารงานให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานภายใต้ข้อก�าหนด
ของระบบการจัดการอาชีวอนามัย	 และความปลอดภัย	 ISO	 45001	 และ	 
TIS	 18001	 เพื่อด�าเนินงานในด้านดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ	 และให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด	 โดยท�าการประเมินความเส่ียงเพื่อหาอันตรายร้ายแรง 
ที่มีโอกาสจะเกิดข้ึนต่อพนักงานหรือชุมชนโดยรอบ	 จากน้ันความเสี่ยง 
ดังกล่าวจะถูกน�าไปแก้ไขในล�าดับถัดไป	

ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

Safety Policy and Org.SAFE Factory

Safety dialogue (KYT)SAFE Factory

Safety is everyone prioritySAFE Factory

Compliance to 
Stakeholders

Establish working standard in 
every activity we do

Risk assessment analysis, 
address Risks identified

Compliance to 
Stakeholders
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	 เพื่อมั่นใจว่าข้อปฏิบัติต่างๆด้านความปลอดภัยฯจะถูกน�าไปปฏิบัติ 
อย่างจริงจังและสอดคล้อง	 คณะกรรมการความปลอดภัยฯ	 มีการประชุม 
ติดตามผลการด�าเนินงานเป็นประจ�าทุกเดือน	 พร้อมทั้งสื่อสารผลการประชุม 
ดังกล่าวไปยังพนักงานและผู ้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบความคืบหน้าอย่าง 
สม�่าเสมอ	 โดยปัจจุบันคณะกรรมการความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และ 
สภาพแวดล้อมในการท�างานมีตัวแทนมาจากทุกโรงงานในเครือของ	 
บริษัท	ไทยวา

	 บริษัทฯ	 ก�าหนดตัวชี้วัดผ่านข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่มีอัตราความถี่
การบาดเจ็บ	 (Injury	Frequency	Rate)	และอัตราความรุนแรงการบาดเจ็บ	 
(Injury	 Severity	 Rate)	 อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อใช้ในการวัดผลและติดตาม
การด�าเนินงานด้านความปลอดภัยรวมทั้งน�ามาวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ
กระบวนการด�าเนินงานในแต่ละขั้นตอน	 ซึ่งข้อมูลสถิติด้านความปลอดภัย	 
อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างานมีดังนี้
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บริษัทฯ	จดัให้มกีารอบมเก่ียวกับความปลอดภัยและสิง่แวดล้อมให้แก่พนกังาน
ทุกระดับรวมทั้งพนักงานรายวัน	ดังนี้

                            หลักสูตรการฝึกอบรมในปี 2563

1. ความปลอดภัย อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทำางานสำาหรบัลกูจ้างใหม่

2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำางานระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร

3. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน

4. ผู้ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม

5. การดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ

6. ความปลอดภัยในการทำางานกับสารเคมีอันตราย

7. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

8. เทคนิคการสอนงานและการเป็นหัวหน้างาน

9. ความปลอดภัยในการทำางานกับสารเคมี

10. การขับรถ Forklift ด้วยความปลอดภัย

11. การเปลี่ยนพฤติกรรม โดยใช้ BBS (Behavior Based Safety)

12. การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis)

13. จิตสำานึกการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

โดยอตัราส่วนของผูเ้ข้าอบรมหลกัสตูรต่างๆ	ในปี	2563	และเป้าหมายปี	2564	
เป็นดังนี้

2562 2563
เป้าหมาย

2564

ความปลอดภัยตามข้อกำาหนดของกฎหมาย 
เช่น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำางาน 
คณะกรรมการความปลอดภัยฯการดับเพลิง
เบื้องต้นและอพยพหนีไฟ เป็นต้น (ร้อยละ)

>90 >90 100

การส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัย เช่น BBS, 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ (ร้อยละ)

>30 >50 >80

การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงงาน

ก�าหนดเส้นทางเดินที่ปลอดภัยติดตั้งประตูหนีไฟ ติดตั้งบันไดและราวกันตกงานที่สูง

ติดตั้งไฟเตือนบนรถยนต์ ติดตั้งการ์ดครอบจุดหมุนของเครื่องจักร ติดตั้งชุดและอุปกรณ์ผจญเพลิงเพิ่ม
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	 การป้องกันเกี่ยวกับโควิด-19	 ทาง	 บริษัท	 ไทยวา	 ตระหนักถึงความ
เสี่ยงเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว	 จึงได ้จัดท�ามาตรการรองรับ	 เช ่น	
อุปกรณ์ในการตรวจวัดอุณหภูมิ	 การคัดกรองรวมท้ังสร้างห้องพยาบาล	 
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การฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณในและนอกโรงงาน	 การประชาสัมพันธ์	 และจัดการ 
เกี่ยวกับการรักษาระยะห่างของพนักงานในพื้นที่ส่วนร่วม	
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	 ในปัจจบุนั	อณุหภมิูโลกเฉลีย่มแีนวโน้มสูงขึน้อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้	จากวิกฤตการณ์ 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศอนัเนือ่งมาจากสภาวะเรอืนกระจก	โดยมีสาเหตหุลัก 
มาจากการเพิ่มของประชากร	 การขยายตัวทางเศรษฐกิจ	 และความก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลยี	บริษัทฯ	ตระหนักดีว่าการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ	 
และรักษาธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์เป็นปัจจัยส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	และ 
พัฒนาสังคม	

	 บริษัทฯ	 ได้มีการก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการประเมิน	 และพัฒนาการ 
ด�าเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า	 ตั้งแต่ระบบการจัดการโรงงานเพ่ือไม่ให้ก่อเกิด 
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	 และการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ�ากัดให้เกิดประโยชน์ 
สูงสุด	 ควบคู่ไปกับการให้ความร่วมมือกับองค์กรระดับประเทศ	 เช่นพลังงาน 
แสงอาทิตย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	ระบบน�้าและการบ�าบัดน�้าเสีย 
ทีม่ปีระสทิธภิาพ	และระบบก๊าซชวีภาพซึง่เป็นแหล่งพลงังานหมนุเวยีน	เพือ่ยกระดับ 
อุตสาหกรรมและสังคมให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน	

	 บรษิทัฯ	ได้เลอืกใช้ระบบผลติก๊าซชวีภาพแบบ	Covered	Lagoon	Bio	Reactor	 
(CLBR)	 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีท่ีได้ถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูง	 มีเสถียรภาพ	 และ 
มีค่าใช้จ่ายในการควบคุมระบบต�่า	 สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้ท้ังการผลิตก๊าซ 
ชีวภาพและบ�าบัดน�้าเสียไปพร้อมกัน	 ซึ่งโครงการดังกล่าวนอกจากจะเป็น 
การลดต้นทุนการผลิตท่ีเป็นประโยชน์โดยตรงต่อบริษัทฯ	 แล้ว	 ยังเป็นการจัดการ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพสูงด้วย	 โดยมีประโยชน์ด้านการลดผลกระทบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม	 เช่นคุณภาพน�้าเสียที่ผ่านระบบ	 CLBR	 จะมีค่าความเข้มข้นของ 
สารประกอบอนิทรย์ีลดลงร้อยละ	95-97	ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก	ลดปัญหา 
เรื่องกลิ่นเหม็น	ท�าให้สุขอนามัยของพนักงานและชุมชนใกล้เคียงดีขึ้น

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพตลอดกระบวนการผลิต

Waste
Management

Machine
Performance

Energy
Usage

Efficiency Water
Management
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	 การบริหารจัดการในการด�าเนินโครงการลดการใช้พลังงาน	 และ 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 ภายใต้เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตฟร้ินท์ 
ส�าหรับผลติภัณฑ์ของบรษิทัฯ	จากองค์การบรหิารจัดการก๊าซเรอืนกระจก	และ 
มาตรฐาน	มอก.	 14001-2548	 (ISO	14001:2004)	ซึ่งเป็นระบบการจัดการ 
สิ่งแวดล้อม	 Environmental	 Management	 System	 มีวัตถุประสงค์ 
เ พ่ือให ้องค ์กรตระหนักถึ งความส�าคัญของการจัดการสิ่ งแวดล ้อม 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาส่ิงแวดล้อมควบคู ่กับการพัฒนาธุรกิจ	 โดยมุ ่งเน้น 
ในการป้องกันมลพิษ	และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง	นอกจากนี้บริษัทฯ	มีการ
ด�าเนินการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นระบบ	 มีการติดตามประเมิน
ผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 และได้รับการรับรองให้เป็น
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ	3	(ระบบสีเขียว)	ซึ่งเป็นระบบที่แสดงศักยภาพของ
การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากกระทรวงอุตสาหกรรม	

	 การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีของเคร่ืองจักรเพ่ือสิ่งแวดล้อม	 
ไม่เพียงช่วยเพ่ิมข้อจ�ากัดและเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ	 หากยังมีส่วน 
ช ่วยยกระดับความเป ็นอยู ่ที่ ดีของสังคม	 ตลอดจนรักษาสมดุลของ 
สิ่ งแวดล ้อมและระบบนิ เวศ	 นอกจากนี้บริษัทฯ	 ยังร ่วมมือกับคู ่ค ้า 
ทางธุรกิจท้ังในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อมุ่งม่ันค้นคว้า 
และพัฒนานวัตกรรมอย่างหลากหลาย	 ทั้งด้านประสิทธิภาพของเครื่องจักร		 
ตลอดจนกระบวนการผลิต	 ภายใต้จุดมุ ่งหมายในการส่งเสริมดุลยภาพ 
ทางเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

การพฒันาประสิทธิภาพของเครือ่งจกัร และกระบวนการผลิต

	 จากนโยบายการบริหารจัดการในการด�าเนินโครงการลดการใช้พลังงาน 
และการปล่อยก ๊าซเรือนกระจก	 ตัวอย ่างหน่วยค�านวนหลักท่ีเราใช ้ 
ในการวัดประสิทธิภาพด้านพลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 คือความ
เข้มข้นหรือประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน	 โดยการเปรียบเทียบปริมาณ 
ลดการใช้น�้ามันเตาในการผลิตต่อปริมาณการผลิต	

2562 2563
เป้าหมาย

2564

ปริมาณการใช้

นำ้ามันเตา

ที่บริษัทฯ ใช้ลดลง 

(ลิตรต่อตันแป้ง)

0.40 0.36 0.10 
(75% ลดจาก  

2563)

2561

0.55

บริษัทมนีโยบายการเลกิใช้กำามะถันก้อน (Sulfur) ในกระบวนการผลิต  
เป้าหมายเพ่ือลดปัญหามลพษิทางอากาศในอากาจากการเผาไหม้  
ลดอนัตรายทีส่่งผลต่อสุขภาพของพนกังานในโรงงาน และสามารถ 
ควบคุมการผลิตได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยบริษัทฯ สามารถ
เปลี่ยนการใช้กำามะถันก้อน เป็นกำามะถันนำ้าได้ร้อยละ 100 ต้ังแต่
ปี 2562
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• โครงการไคเซ็น (Kaizen)

	 โครงการไคเซ็นถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ 
ท�างานเพื่อลดต้นทุน	 โดยมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพปรับปรุงการบริหาร 
การจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดขึ้น 
ภายในองค์กร	และมกีระบวนการส่งเสรมิการพฒันาปรับปรงุการท�างานภายใน 
องค์กรอย่างต่อเนื่อง	 นอกจากน้ีมีการปรับปรุงวิธีการมีส่วนร่วมให้เหมาะสม 
กับพนักงานทุกคนและบุคลากรทุกระดับ	 ร่วมกันแสวงหาแนวทางใหม่ๆ	 
เพ่ือปรับปรุงวิธีการท�างานให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 บริษัทฯ	 ได้ใช ้
ระบบการปรับปรุงงานแบบไคเซ็นที่โรงงานบางเลน	 จังหวัดนครปฐม	 
โดยในปี	 2563	 โรงงานสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ	 20	 ล้านบาท	 
ผ่านการปรับปรุงกระบวนการท�างานทั้งหมด	 30	 โครงการ	 และสามารถ 
เพิ่มคุณภาพจากการผลิตได้	เช่น	ลดความผิดพลาดจากการผลิต	ลดระยะเวลา 
การท�างาน	 ลดการสูญเสีย	 ลดการใช้และการรั่วไหลของพลังงาน	 และ 
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต	เป็นต้น

	 นอกจากนี้ 	 ในป ี 	 2563	 บริษัทฯ	 ได ้ขยายโครงการไคเซ็นเพิ่ม 
ท่ีโรงงานท่าคันโท	 จังหวัดกาฬสินธุ์	 โรงงานไทยน�า	 จังหวัดอุดรธานี	 และโรงงาน
ส�าปะหลังพัฒนา	 จังหวัดระยอง	 โดยมีการเชิญวิทยากรมาอบรมเร่ืองไคเซ็น	 
ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม	 2563	 –	 กุมภาพันธุ์	 2564	 เพ่ือให้พนักงาน 
ทุกคนเข ้าใจถึงความส�าคัญ	 และความหมายของวิธีการปรับปรุงงาน 
แบบไคเซ็น	 และเพ่ือให้พนักงานได้รู ้ถึงสาเหตุของปัญหาในการจัดท�า	 
การปรับปรุงงาน	และสามารถวิเคราะห์ปัญหา	พร้อมหาแนวทางในการแก้ไข 
ท่ีเกิดขึ้นได้ตรงจุด	 สามารถเรียนรู้ถึงการวิเคราะห์ถึงปัญหาและแนวทาง 
แก้ไขปัญหาจากตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง	 พร้อมจัดท�าโครงการ 
ปรับปรุงต่างๆ	ในโรงงานได้อย่างเหมาะสม

Defects
Efforts caused by
rework, scrap, and
incorrect information.

Overproduction
Production that is 
more than needed or
before it is needed.

Waiting
Wasted time waiting
for the next step
in a process.

Non-Utilized Talent
Underutilizing 
people’s talents,
skills, and knowledge

Transportation
Unnecesary
movements of
products and 
materials.

Inventory
Excess products
and materials
being processed.

Motion
Unnecessary
movements by people 
(e.g. walking).

Extra-Processing
More work or higher
quality than is required  
by the customer.

LEAN MANUFACTURING

Muda Muri Mura
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• โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 (Carbon Footprint from Operation / CFO)

	 บริษัทฯ	 ได้คัดเลือกเป็นโรงงานน�าร่องในโครงการขยายผลการส่งเสริม 
การจัดท�าคาร ์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม	 จัดโดย 
สถาบันน�้าและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 
จุดประสงค์เพื่อร่วมวางแนวทางการด�าเนินกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกในกิจกรรมต่างๆ	ขององค์กร	และวิธีการตรวจวัด	เช่นการเผาไหม ้
ของเชื้อเพลิง	 การใช้พลังงานไฟฟ้า	 การจัดการของเสีย	 การขนส่ง	 ฯลฯ	 
พร้อมร่วมก�าหนดเป้าหมาย	 และหาแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ขององค์กร

	 โดยในปี	 2564	 บริษัทฯ	 ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงงานน�าร่อง	 ทั้งหมด 
จ�านวน	2	แห่ง	ที่โรงงานแป้งมันส�าปะหลัง	จังหวัดอุดรธานี	และโรงงานวุ้นเส้น	 
จังหวัดนครปฐม	 และปัจจุบัน	 อยู่ในระหว่างการด�าเนินการศึกษาและเก็บ 
ข้อมูล	 คาดว่าสามารถค�านวณและเปิดเผยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร	 
และเข้าร่วมกระบวนการทวนสอบรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ขององค์กร	ได้ภายในเดือนกันยายน	2564

• โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐาน
 ของประเทศไทย (T-VER)

	 บริษัทฯ	 ได้ขึ้นทะเบียนโครงการหรือรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก	 
ที่จัดต้ังขึ้นโดยโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	 (อบก.)	 ตั้งแต ่
ปี	 2560	 เพื่อวัดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจก	 จากโครงการผลิต
ก๊าซชีวภาพจากระบบบ�าบัดน�้าเสีย	ที่อ�าเภอพิมาย	จังหวัดนครราชสีมา	โดยมี
การด�าเนนิโครงการทีส่อดคล้องกบัมาตรฐาน	ISO	14064-2	และการทวนสอบ
โครงการภายใต้มาตรฐาน	 ISO	 14064-3	 โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยลดปริมาณ 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ซึ่งเป็นสาเหตุสาคัญของภาวะโลกร้อน	มีส่วนร่วม 
ในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ	 และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
แบบยั่งยืน	 โดยปี	 2563	 บริษัทฯ	 ได้รับเงินจากการขาย	 Carbon	 Credit	 
ได้ทั้งหมดเป็น	จ�านวนเงิน	99,544	บาท

	 นอกจากนี้บริษัทฯ	 มีเป ้าหมายในการวัดความสามารถในการลด 
ก๊าซเรอืนกระจก	จาก	โรงไฟฟ้าจากก๊าซชวีภาพ	กบั	องค์การบรหิารจดัการก๊าซ 
เรอืนกระจก	(อบก.)	ในโครงการสนบัสนนุการพฒันาโครงการและการตรวจสอบ 
ความใช้ได้	 (Validation)	 โครงการ	 T-VER	 ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2564	 
อีก	2	โรงงาน	คือ	โรงงานไฟฟ้าชีวภาพ	ที่จังหวัดอุดรธานี	และจังหวัดกาฬสินธุ์

2562 2563
เป้าหมาย

2564*

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ (tCO2e) 49,145 51,722 200,000

*	 รวมทั้งหมด	3	โรง	คือโรงงานพิมาย	ไทยวาไบโอพาวเวอร์ที่อุดรธานีและกาฬสินธุ์
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• โครงการก๊าซเรือนกระจก ภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด 
 (Clean Development Mechanism : CDM) 

	 ปัจจุบันโรงงานของไทยวา	ที่จังหวัดตาก	และที่จังหวัดอุดรธานี	ได้รับการ 
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขายคาร์บอนเครดิตกับ	 UNFCCC	 ภายใต้การรับรองของ 
โครงการ	CDM	จากองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก	โดยกลไกการพฒันา 
ที่สะอาด	 (Clean	 Development	 Mechanism)	 เรียกโดยย่อว่า	 CDM	 
เป ็นกลไกหนึ่งที่ก�าหนดขึ้นภายใต้พิธีสารเกียวโตเพื่อช ่วยให้ประเทศ 
อุตสาหกรรมซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มภาคผนวกที่	 1	 (Annex	 I	 countries)	 สามารถ 
บรรลุพันธกรณีในการลดการปล ่อยก ๊าซเ รือนกระจกภายในช ่วงป	ี 
พ.ศ.	2551	–	2555	ให้อยู่ในระดับที่ต�่ากว่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ในปี	 พ.ศ.	 2533	 ประมาณร้อยละ	 5	 โดยซ้ือคาร์บอนเครดิตที่ได้จาก 
การท�าโครงการ	 CDM	 ในประเทศกลุ่มนอกภาคผนวกที่	 1	 (Non-Annex	 I	 
countries)	ทีเ่รยีกว่า	Certified	Emission	Reduction	หรอืเรยีกโดยย่อว่า	CERs	 
เพื่อน�าไปหักลบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ	 CERs	 
คือ	 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีโครงการ	 CDM	 สามารถลดได้	 และ 
ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด	 
(CDM	Executive	Board)	เรยีกโดยย่อว่า	CDM	EB	โครงการ	CDM	ต้องเป็นการ 
ด�าเนินงานโดยความสมัครใจเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มเติม	 
จากการด�าเนินการทั่วไป	 และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศ 
ทั้งในแง่ของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	สังคมเศรษฐกิจ	และเทคโนโลยี

2563
เป้าหมาย

2564
ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีล่ดได้ (tCO2e)

17,198 18,000 18,000 ต่อปีโรงงานแม่สอด จังหวัดตาก

เป้าหมายระยะยาว
(ไม่น้อยกว่า 3 ปี)

40,000 40,000 40,000โรงงานไทยนำา จังหวัดอุดรธานี

• โครงการประหยัดพลังงานความร้อน 
 (ประหยัดพลังงานไอน�้า เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน)

	 บริษัทฯ	 ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปรับปรุงเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ 
การใช้พลังงานความร้อนด้วยวิธีอุดหนุนผลประหยัด	 (DSM)	 ในปี	 2562	 
โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน	 และอนุรักษ์พลังงาน	 
กระทรวงพลงังานในการด�าเนนิมาตรการอนรุกัษ์พลงังาน	โดยการตรวจวดัและ 
วิเคราะห์ผลประหยัดพลังงานที่เกิดขึ้นจริงของที่ปรึกษาตามหลักเกณฑ์และ 
วิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน	(M&V	Unit)	ที่คณะกรรมการ 
พิจารณาให้การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การใช้พลงังานความร้อนด้วยวธิอีดุหนนุผลประหยดั	(DSM)	ได้ให้ความเหน็ชอบ	 
โดยที่ปรึกษาได้สรุปผลประหยัดและจ�านวนเงินที่จะได้รับการสนับสนุนจริง

	 โดยในปี	 2563	 บริษัทฯ	 ได้ด�าเนินโครงการประหยัดพลังงานความร้อน
ภายในเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินอย่างต่อเนื่อง	 ผ่านมาตรการหุ้มฉนวน 
ท่าไอน�า้	และตรวจเชค็	steam	trap	และเปลีย่นเครือ่งจกัรทีช่�ารดุ	โดยบรษิทัฯ	 
สามารถประหยัดปริมาณพลังงานความร้อนได้เท่ากับ	 2,423	 MMBTU	 
ซึง่สามารถคดิเป็นถ่านหนิทีป่ระหยดัได้จากการด�าเนนิมาตรการ	เท่ากบั	170	ตนั	 
คิดเป็นเงินค่าถ่านหินที่ประหยัดได้	320,440	บาท	(1	MMBTU	ละ	70	บาท)	

2562* 2563
เป้าหมาย

2564

ปริมาณพลงังานความร้อนทีป่ระหยัดได้ (MMBTU) 36,289 2,423 4,716

ถ่านหินที่ประหยัดได้จากการดำาเนินมาตการ (ตัน) 2,129 170 323

ถ่านหนิทีป่ระหยัดได้จากการดำาเนนิมาตการ (บาท) 5,323,357 320,440 625,511

*	 บริษัทเข้าร่วมโครงการปี	2562	และในปี	2563	ไม่มีโครงการสนับสนุนจากภาครัฐ
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• โครงการ Solar Roof Saving 

	 เนื่องจากบริษัทฯ	มีนโยบายในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงาน	จึงอยากเป็น 
ตัวแทนที่จะแนะน�าให้กับโรงงานทั่วๆ	ไปได้เห็น	และ	ตระหนักถึงการอนุรักษ์ 
พลังงานและช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับโลก	 ผ่านการจัดท�าโครงการ	 
Solar	Roof	Top	ขึ้นที่แรกที่โรงงานวุ้นเส้น	อ�าเภอบางเลน	จังหวัดนครปฐม	
เนือ่งจาก	“พลังงานแสงอาทติย์”	เป็นกระแสพลงังานทดแทนประเภทหมนุเวยีน
ทีใ่ช้แล้วเกิดขึน้ใหม่ได้ตามธรรมชาต	ิเป็นพลงังานทีส่ะอาดและสามารถท�าได้ใน
โรงงานอตุสาหกรรมขนาดใหญ่	รวมไปถงึในบ้านทัว่ไป	ผ่านระบบ	Solar	Roof	 
คือการเปล่ียนพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ปราศจากมลพิษ	 
และเป็นพลังงานที่มีศักยภาพสูง	 เพ่ือลดการใช้พลังงานลง	 และ	 เป็นการหา 
พลังงานทดแทนเข้ามาเสริม	เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงงานและชุมชน	

	 ภายใต้แนวคิดของการอนุรักษ์พลังงานตามนโยบายของบริษัท	ฯ	เริ่มจาก 
โรงงานแป้ง	 ทั้งส่วนของโรงงานผลิตวุ้นเส้นได้เร่ิมหาวิธีการต่าง	 ๆ	 ที่จะลด 
การใช้พลังงานลง	 และหาพลังงานทดแทนเข้ามาเสริม	 ลดใช้พลังงานจาก 
ฟอสซิลโดยการผลิตไบโอแก๊สมาทดแทนการใช้น�้ามันเตา	ส่วนโรงงานบางเลน	 
ได้ส่งเสริมให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า	 โดยสร้างระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคาข้ึนมา	 เพ่ือตอบโจทย์เร่ืองการอนุรักษ์พลังงาน	 ที่มีอยู่	 
2	ขั้นตอน	คือ	ขั้นตอนแรก	ลดการใช้พลังงาน	และขั้นตอนที่สอง	หาพลังงาน
ทดแทน	 เช่น	 พลังงานชีวภาพ	 และแก๊ส	 และรวมไปถึง	 พลังงานแสงอาทิตย ์

	 โดยพลังงานแสงอาทิตย์	 เป็นเรื่องของพลังงานสะอาด	 ไม่เป็นพิษ 
ต่อสิ่งแวดล้อม	ซึ่งบริษัท	ฯ	มองว่าเป็นการตอบโจทย์และยังเป็นการลดต้นทุน 
ให้กับบริษัทอีกด้วย	 โดย	 Solar	 Roof	 Top	 สามารถลดรายจ่ายค่าไฟฟ้า 
ได้ประมาณ	5	ล้านต่อปี	หรือประมาณร้อยละ	14	ของพลังงานที่ใช้ในโรงงาน 
ทั้งหมด	ท�าให้สามารถลดต้นทุนในการผลิตลง	และสามารถน�าส่วนที่ประหยัด 
ได้ไปใช้ประโยชน์กับชุมชนโดยรอบโรงงานอีกด้วย

	 โดยปี	2563	โครงการ	Solar	Roof	Top	สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าสะสม 
ได้ทัง้หมด	1,405	MWh	คดิเป็นเงนิประมาณ	5.08	ล้านบาท	(คดิเรตทีค่่าไฟฟ้า	 
3.62	บาท/kWh)	สามารถเทียบเท่า	Carbon	offset	4,579	Metric	ton	ต่อปี 
หรือเท่ากบัการปลกูป่าสนพืน้ที	่458	Acre	นอกจากนี	้บรษิทัฯ	มแีผนทีจ่ะสร้าง 
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา	 เพิ่มเติมที่โรงงานบางเลน	
และโรงแป้งมันส�าปะหลังอื่นๆ	ในปี	2564	นี้

2563
เป้าหมาย

2564

1,405 1,400 3,133กระแสไฟฟ้าสะสมที่ผลิตได้จาก 
Solar Roof Top (kWh)

เป้าหมายระยะยาว
(ไม่น้อยกว่า 3 ปี)

2562

589

5.08 5.06 11.34กระแสไฟฟ้าสะสมที่ผลิตได้จาก 
Solar Roof Top (ล้านบาท)

2.13

*	 Solar	Rooftop	เริ่มใช้งานในเดือนกรกฎาคม	2562	/	ค�านวนเรตที่ค่าไฟฟ้า	3.62	บาท/kWh
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• บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

	 ปัจจุบัน	บริษัทฯ	มีการน�ากล่อง	Green	Carton	มาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ 
อาหารเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าทั้งหมดร้อยละ	 100	 ซึ่งเป็นกล่องกระดาษ 
ท่ีถูกคิดค้นเพื่อส่ิงแวดล้อม	 สามารถช่วยลดการใช้ทรัพยากรในการผลิตลดลง 
ไม่น้อยกว่า	 25	 กรัมต่อตารางเมตร	 โดยยังคงความสามารถในการรับน�้าหนัก 
เรยีงซ้อนและปกป้องสินค้าได้ดขีึน้ร้อยละ	4-25	เมือ่เทยีบกบับรรจภุณัฑ์ทัว่ไป	 
นอกจากนี้ยังได้รับการรับรอง	 SCG	 Eco	Value	 และ	 ISO	 14021	 แสดงถึง 
การเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อส่ิงแวดล้อมอย่างแท้จริงบรรจุภัณฑ์	 Green	 Carton	 
บรรจุภัณฑ์กระดาษที่ถูกคิดค้นและพัฒนามาจากแนวคิดรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ในเรื่องของกระบวนการผลิตที่ใช้กระดาษน้อยลง	 มีน�้าหนักเบา	 และยังความ 
แขง็แรงเทยีบเท่า	หรอืมากกว่าเดมิ	ซึง่ช่วยลดต้นทนุในการผลติ	การขนส่งสนิค้า	 
และช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์รักษ์ส่ิงแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้น	 นอกจากนี้ยังได ้
การรับรองจาก	SCG	ECO	VALUE	ให้เป็นสนิค้าเพือ่สิง่แวดล้อม	และตอบสนอง 
ความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด�าเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

2562 2563
เป้าหมาย

2564

จำานวนการใช้ Green 
Carton แทนกล่องกระดาษ
เดิม (ล้านชิ้น)

1.48 1.50 1.52

2561

1.12

การบริหารจัดการน�้า

	 ด้วยความส�าคัญของทรัพยากรน�้าต่อความต่อเนื่องในการด�าเนินธุรกิจ 
ทั้้งภาคการเกษตร	ภาคอุตสาหกรรม	 และภาคครัวเรือน	 รวมทั้้งการขยายตัว 
ของประชากรที่เ่พิ่ม่ขึน้	ประกอบกบัสถานการณ์ภยัแล้งทีท่วคีวามรนุแรงขึน้ทกุปี	 
อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก	ดัังนั้้นเพื่่อตอบสนอง 
ความต้องการใช้น�า้ที่สู่งูขึ้น้	ไทยวาจงึให้ความส�าคญักบัการดูแูลรักษาทรพัยากร 
น�า้ตลอดห่วงโซ่อุปุทาน	เพื่อ่ลดปัญหาด้านความขาดแคลนน�า้ของประชากรโลก 
โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าแบบบููรณาการส่งเสริมการพัฒนา 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่่อการบริหารจัดการน�้าอย่างมีประสิทธิภาพ	 
ไม่ว่าจะเป็นการใช้น�า้เพื่อ่ผลผลติทางการเกษตรหรอืการใช้น�า้ในกระบวนการผลติ	 
เพิ่ม่ศกัยภาพความมั่น่คงในการด�าเนินธุรุกิจ	รวมถงึแบ่งปันการเข้าถงึแหล่งน�า้ 
คุุณภาพร่วมกับ	ชุมชนอย่างเท่าเทียม

	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญต้ังแต่การประเมินความเสี่ยงการขาดแคลนน�้า	 
มาตรการการจัดการความเส่ียงด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จ�าเป็น	 ควบคู ่
ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาการใช้น�้าอย่างมีประสิทธิภาพ	
 
	 โดยบริษัทฯ	 ได้ตั้งเป้าหมายในการลดปริมาณการใช้น�้า	 มาตรการ
หรือแนวทางประหยัดน�้า	 เช่น	 การน�าเทคโนโลยี	 แบบใหม่ในการผลิตแป้ง	 
ทีล่ดปรมิาณการใช้น�า้	การใช้น�า้หมนุเวยีน/ใช้ซ�า้/น�ากลบัมาใช้ใหม่		โดยเป้าหมาย	 
จะลดปริมาณการใช้น�้า	ให้ได้	อย่างน้อยร้อยละ	10	ในทุกๆ	ปี
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• มาตรการการใช้น�้าหมุนเวียน

	 ไทยวามีแผนการบริหารจัดการน�้ า เนื่่ องจากมีการใช ้ปริมาณน�้ า 
ในกระบวนการผลิตจ�านวนมาก	โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพ	 
ลดการปล่อยของเสียสู่ธรรมชาติ	 รวมถึงพัฒนาศักยภาพระบบบ�าบัดน�้าเสีย		 
นอกจากนี้ยังมีการติดต้ั้งระบบควบคุุมการเติมอากาศของระบบบ�าบัดน�้าเสีย	 
โดยน�้าเสียทั้้งหมดร้อยละ	 100	 ผ่านเข้าสู ่กระบวนการบ�าบัดเพื่่อให้น�้า 
มคุุีณภาพน�า้ทิ้ง้ทั่ว่ไปตามกฎหมายก�าหนด	ท�าให้สามารถน�าน�า้ที่ผ่่านระบบการ 
บ�าบดัแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ในรูปูแบบของสาธารณปูโภค	และกระบวนการผลติ	 
เป็นต้น

การบรหิารจดัการของเสยีจากการผลิต

	 บรษิทัฯ	มเีป้าหมายกลยทุธ์ในการลดปรมิาณของเสยี	โดยการใช้ประโยชน์
จากวัตถุดิบและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าที่สุด	 และลดปริมาณการเกิด 
ของเสียตลอดกระบวนการการผลิต	 เรามีการพิจารณาถึงแนวทางที่สามารถ 
น�าของเสียท่ีเหลือนัน้กลับมาใช้ใหม่หรอืเข้าสูก่ารรไีซเคลิเป็นผลติภณัฑ์ใหม่	เช่น	 
ขายกากมันไปเป็นวัตถุดิบในโรงงานผลิตอาหารสัตว์	 ส่งเสริมการท�าปุ๋ยหมัก	 
Organic	และการน�าของเสียที่เหลือไปใช้ในการผลิตพลังงาน	

	 โครงการลดของเสียของต่างๆ	 ช่วยให้บริษัทสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย 
ด้านต่างๆ	 เช่น	 ค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า	 และท�าให้ผลก�าไรของบริษัทเพิ่มขึ้น	 
รวมถึงโครงการด้านรีไซเคิลและการน�ากลับมาใช้ใหม่มีโอกาส

	 นอกจากนี้บริษัทฯ	 ได้ติดต้ังระบบบ�าบัดของเสียจากกระบวนการผลิต	 
เพื่อบ�าบัดมลพิษให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม	 
ตามกลยทุธ์	3Rs	(Reuse,	Reduce	and	Recycle)	เช่น	ระบบบ่อบ�าบัดน�า้เสยี 
ด้วยระบบเติมอากาศ	Aerated	Lagoon	System	บนเนื้อที่ประมาณ	50	ไร่	 
และระบบบ�าบดัอากาศเสยีด้วยเครือ่ง	Wet	Scrubber	และ	Cyclone	Scrubber	 
เพื่อท�าการดักจับฝุ่นละอองต่างๆ	รวมทั้งควันจากการเผาไหม้ก่อนระบายออก 
จากโรงงาน	โดยมีวศิวกร	และท่ีปรกึษาผูช้�านาญงานด�าเนนิการตรวจสอบ	แก้ไข	 
และปรับปรุงระบบ	ให้ท�างานอย่างปกติตลอดเวลา

Reuse

ReduceRecycle
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• โครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

	 บริษัทฯ	 ได้สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของพนักงานในการบริหาร 
จัดการขยะในโรงงานผ่านโครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง	 โดยเร่ิมจากโรงงาน 
แป้งมันส�าปะหลงั	จงัหวดักาฬสินธ์ุ	โดยมจีดุประสงค์เพือ่พัฒนาคุณภาพชวีติทีด่ ี
ในสถานที่ท�างาน	 ให้พนักงานได้มีความรู้ในเรื่องการจัดการขยะได้อย่างถูกวิธ	ี 
โดยเฉพาะขยะจากเศษอาหาร	ขยะจากส�านักงาน	และขยะอันตราย	สามารถ 
น�าไปปฏบิตัไิด้	รวมถงึสร้างจติส�านกึ	ความรบัผดิชอบ	ในการแยกประเภทขยะ 
ก่อนทิ้งให้กับพนักงาน	 นอกจากน้ียังสามารถช่วยบริษัทฯ	 ลดปริมาณขยะ	 
ลดค่าใช้จ่ายในการก�าจดัขยะ	และมรีายได้เพิม่จากการขายขยะ	โดยในปี	2563	 
มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในโรงงานทั้งหมด	ประมาณ	17,340		กิโลกรัม	สามารถ 
น�าไปรีไซเคิลหรือขาย	 ได้ประมาณ	 2,337	 กิโลกรัม	 ส่งผลให้ได้เงินจากการ 
ขายขยะมาประมาณ	4,430	บาท

อาคารแยกขยะ

ป้ายรณรงค์ / วิดีทัศน์  
การแยกขยะและทิ้งขยะให้ถูกประเภท

จุดที่ทิ้งขยะภายโรงงานจ�านวน  15  จุดรอบโรงงาน Morning talk ให้พนักงานเข้าใจถึงประเภทของขยะ
และการแยกขยะให้ถูกประเภท
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เก็บขยะ
ตามจุดต่างๆ
ในโรงงาน

กระบวนการในการดำาเนินโครงการ

ทำาการแยกขยะแต่ละประเภทและนำาไป
เก็บที่อาคารแยกขยะของโรงงาน
1. พลาสติก
2. ขวดแก้ว / กระป๋อง
3. กระดาษ
4. ขยะอันตราย
5. ขยะมูลฝอยต่างๆ

ทำาการประมูลขายต่อ
ให้ผู้รับเหมาในท้องถิ่น

เงินที่ได้จาการขายขยะ
นำาเข้ากองทุนแยกขยะ

นำ้ามันเครื่องเก่าทำาการประมูล
ให้ผู้รับเหมาที่มีใบอนุญาต
มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

เก็บรวบรวมที่อาคารแยกขยะและแจ้งให้
เทศบาลตำาบลท่าคันโทมารับเพ่ือส่งต่อ
ให้อบจ.กาฬสินธุ์ นำาไปกำาจัด

ขยะมูลฝอยที่แยกแล้ว 
รวบรวมให้รถขยะเทศบาล
นำาไปกำาจัดทุกวัน
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• โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ 

	 โรงงานของเรามีการวางแผนในการบริหารจัดการด้านพลังงานให้เกิด 
การใช้พลังงานอย่างคุ ้มค่าที่สุด	 เช ่นการผลิตไฟฟ้าใช้เองจากน�้าเสีย	 
และกากมันส�าปะหลังที่ เป ็นของเสียจากการผลิต	 โดยน�้าเสียที่ผ ่าน 
การบ�าบัดมีการแจกจ่ายน�้าให้เกษตรกร	 น�าไปส�าหรับเกษตรกรรม	 เช่น	 
การรดน�้าต้นไม้	 เป็นต้น	 ซึ่งแผนดังกล่าวครอบคลุมถึงการปรับปรุงเทคนิค 
หรือกระบวนการในการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย	 ปัจจุบันบริษัทฯ	 
มโีรงงานไฟฟ้าชวีมวลทัง้หมด	2	แห่ง	ทีอ่�าเภอเมอืง	จงัหวดัอดุรธาน	ีและอ�าเภอ 
ท่าคันโท	จังหวัดกาฬสินธุ์	ขนาดก�าลังการผลิตโรงงานละ	3.00	เมกะวัตต์

2562 2563 เป้าหมาย 2564

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ (หน่วย) 14,579,100 19,199,100 19,000,000 ต่อปี

อัตราค่าไฟที่ลดได้ (บาทต่อปี) 44,087,415 77,440,000 77,000,000 ต่อปี

ก๊าซ 1 ลูกบาศก์เมตร ประหยัดไฟฟ้า
เท่ากับ 2 หน่วย หรือ 6.80 บาท
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	 ด้วยตระหนักถึงบทบาทการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความมั่นคงทางอาหาร 
และความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม	บริษัทฯ	 จึงให้ความส�าคัญกับการพัฒนาสังคมและ 
ชุมชนโดยรอบ	บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมท่ีสนับสนุนด้านการศึกษา	 และทักษะ 
ที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี	 ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง 
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว	โดยบริษัทฯ	มีเป้าหมายที่จะ	 
“สนับสนุนคู่ค้าธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกัน”	 ควบคู่ไปกับ	 “ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ของชมุชนท้องถ่ิน”	เพือ่เตรียมพร้อมรับมอืกบัความ	ท้าทายท้ังในปัจจบัุนและอนาคต

	 การส่งเสริมความจ�าเป็นพื้นฐานทั้งด้านสุขภาพ	 การศึกษา	 รายได้	 ท่ีอยู่อาศัย	 
ตลอดจนค่านยิมในการด�าเนนิชวิีต	ถอืเป็นความรบัผิดชอบของเรา	ปัญหาความยากจน 
หรือภาวะความไม่ม่ันคงทางเศรษฐกิจ	 ตลอดจนความเหลื่อมล�้าทางสังคมยังคงเป็น 
ประเด็นความท้าทายท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคม	 และ 
กระทบต่ออัตราการขยายตัวและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยภาพรวม	 
ขณะเดียวกันประเทศไทย	และสงัคมโลกก�าลงัตกอยูใ่นสภาวะการเข้าสูส่งัคมผู้สงูอาย	ุ 
ซึ่งจะส่งผลให้ประชากรในวัยท�างานลดน้อยลง

การพัฒนาสังคมและชุมชน

• ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 

	 เป็นโครงการที่บริษัทฯ	 ส่งมอบสิ่งของที่จ�าเป็นให้แก่พี่น้องผู้ประสบภัย 
ในชุมชนในที่ ได ้รับความเดือดร ้อน	 โดยมีการมอบอุปกรณ์ป ้องกัน 
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	 รวมถึงอุปกรณ์ที่จ�าเป็นส�าหรับด�ารงชีพ	 
เช่นหน้ากากอนามัย	แอลกอฮอล์	และผลิตภัณฑ์อาหารและน�้าดื่มของบริษัทฯ	 
ตามแหล่งโรงพยาบาล	 ศาสนสถาน	 และชุมชนทั่วกรุงเทพและต่างจังหวัด	 
เพื่อร่วมบุญ	ร่วมใจ	ปันสุข	และเป็นก�าลังใจให้คนไทยทุกคนร่วมใจสู้โควิด-19	 
ไปด้วยกัน	 รวมถึงช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายจากการได้รับผลกระทบ 
จากสถานการณ์ในครั้งนี้

77บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน)



1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

78 รายงานการพัฒนาความยั่งยืน



14 15 1613

1817 19

1. มูลนิธิเวิร์คพอยท์ในโครงการ “ตู้กับข้าวคนไทย” ด้วยผลิตภัณฑ ์
 วุ้นเส้นก่ึงสำาเร็จรูปตรามังกรคู่ คริสตัล เรดดี้ จำานวน 3,800 ถ้วย  
 มูลค่ากว่า 150,000 บาท

2. ร่วมกับ 5 ร้านก๋วยเตี๋ยวชั้นนำา ส่งต่อความห่วงใยแบ่งปันนำ้าใจให้สังคม 
 ในพื้นที่ชุมชนคลองเตย กทม. ด้วยผลิตภัณฑ์ก๋วยเต๋ียว จำานวน  
 1,500  ชุด

3. มลูนธิกิระจกเงา ด้วยผลติภณัฑ์วุน้เส้นก่ึงสำาเรจ็รปูตรามงักรคู่ คริสตลั  
 เรดดี้ จำานวน 15,000 ถ้วย มูลค่ากว่า 600,000 บาท
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4. โรงพยาบาลท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ ด้วยอุปกรณ์การแพทย ์
 ที่จำาเป็น

5. กิจกรรมวนัแรงงานประจำาปี 2563 ด้วยอปุกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาด

6. เกษตรกชาวไร่ที่มาขายหัวมันสด ด้วยอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาด

7. นิคมสร้างตนเองพิมาย ด้วยอุปกรณ์ การแพทย์ที่จำาเป็น

8. โรงพยาบาลพิมาย ด้วยอุปกรณ์ การแพทย์ที่จำาเป็น

9. หน้าโรงงานบางเลน ด้วยผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยว

10. โรงพยาบาลบางเลน ด้วยอปุกรณ์ การแพทย์ทีจ่ำาเป็น อาหาร และนำา้ดืม่ 

11. ตูปั้นสุขหมูบ้่าน ด้วยผลติภณัฑ์วุน้เส้นก่ึงสำาเรจ็รูปตรามงักรคู่ ครสิตัล  
 เรดดี้

12. เจ้าหน้าทีต่ำารวจทีด่่านคัดกรองโควิท บางเลน ด้วยอปุกรณ์ การแพทย์ 
 ที่จำาเป็น อาหาร และนำ้าดื่ม

13. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้วยผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยว จำานวน 200 ชุด

14. โรงพยาบาลรามาธิบดี ด้วยผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยว จำานวน 500 ชุด

15. โรงพยาบาลเลิดสิน ด้วยผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยว จำานวน 600 ชุด

16. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ด้วยผลิตภัณฑ์ก๋วยเต๋ียว  
 จำานวน 1,000 ชุด

17. โรงพยาบาลรามาจกัรนีฤบดนิทร์ด้วยผลิตภณัฑ์ก๋วยเต๋ียว จำานวน 200  
 ชุด

18. บริจาคเส้นก๋วยเตี๋ยวกิเลนคู่จำานวน 9,800 กก.ให้ผู้ประกอบการร้าน 
 ก๋วยเตี๋ยว โรงทาน วัด โรงพยาบาล ทัณฑสถาน

19. ร่วมกับกับเพจ Starving Time และก๋วยเตี๋ยว 5 ร้านค้า แจกอาหาร 5  
 วัน รวม 1,500 ถ้วย ให้ประชาชน ณ เขตคลองเตย และอีก 50 ร้านค้า  
 ในเพจกิเลนคู่ รวมทั้งหมด 2,250 ชุด
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• การบริหารด้านการใช้น�้าเพื่อการเกษตรยั่งยืน 

	 การร่วมมือกับพันธมิตรเพ่่ือส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งน�้าของชุุมชนเพ่่ือ 
เพ่่ิมประสิทธิภาพในทรัพยากรน�้าให้เกิดประโยชน์สูงสุุด	 ทรัพยากรน�้าเป็น
ทรัพยากรธรรมชาตท่่ีิส�าคญัส�าหรบัการด�ารงชวีติ	ซึ่ง่ไทยวาได้ตระหนักถงึความ
ส�าคัญของการเข้าถงึแหล่งน�า้ที่ส่ะอาด	และเพยีงพอต่อการใช้งานของทุกุคนใน
ชุุมชน	จึงมีแนวคิดในการร่วมมือกับพันธมิตรหลายภาคส่วนเพื่่อส่งเสริม	และ
พัฒนาการเข้าถึงแหล่งน�้าของชุุมชนอย่างยั่่งยืน

	 บริษัทฯ	 ได้มีการจัดท�าแผนบริหารความเส่ียงและก�าหนดแนวทางการ
บริหารจัดการด้านการใช้น�้าเป็นประจ�าทุกปีตามหลักการณ์	Water	&	Reuse	
to	farm	เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์และก�าหนดแนวทางการจัดการน�้าให้เพียงพอ
และเหมาะสม	ตลอดจนประสานความร่วมมือไปยังคู่ค้าธุรกิจที่มีความเสี่ยงใน
การสนบัสนนุการลดความเสีย่งด้านการขาดแคลนน�า้	พร้อมทัง้สร้างการมส่ีวน
ร่วมของชมุชนเพือ่รบัฟังข้อกงัวลเกีย่วกบัการใช้น�า้ด้วย	เช่นโครงการผนัน�า้ทีไ่ด้
รบัการบ�าบดัจากโรงงาน	เพือ่การเกษตรอย่างยัง่ยนื	โดยวางระบบบ่อบ�าบดัน�า้

เสียด้วยวิธีธรรมชาติ	การส่งเสริมการเพาะปลูกโดยใช้ระบบน�้าหยดแก่สมาชิก
ไทยวา	นอกจากเป็นการส่งเสรมิการเพาะปลกูของเกษตรกร	ยงัสามารถลดผลก
ระทบจากปัญหาการขาดน�า้ท�าการเกษตร	ช่วงฤดแูล้ง	ทีอ่าจจะเกดิขึน้แก่ชมุชน
โดยรอบทั้งในปัจจุบันและอนาคตอีกด้วย

	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังมีส�ารวจผลกระทบทางลบจากการด�าเนินงานของ
บริษัทในปัจจุบันและที่จะด�าเนินการในอนาคตทั้งทางตรงและทางอ้อม	 รวม
ทั้งติดตามแก้ไข	 และปรับปรุงเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนและ
สังคม	รวมถึงมาตรการเชิงรุกในการบริหารจัดการน�้าร่วมกับชุมชนเป็นประจ�า
ทกุปี	โดยมจีดุประสงค์หลกัเพ่ือกักเกบ็น�า้	บรรเทาและชะลอความแห้งแล้ง	เพิม่
ความชุม่ชืน้ให้แก่ดนิในฤดฝูนทิง้ช่วงหรอืฤดูแล้งในระดบัไร่นา	เพือ่ให้มนี�า้เพยีง
พอต่อการใช้งานในชุมชน	และการท�าเกษตรอย่างยั่งยืน	สอดคล้องกับปัญหา
หรือความต้องการทางสังคมที่แท้จริง	ดังนี้
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1. โครงการโรงงานนำ้าทิ้งที่ผ่านการบำาบัดเพื่อเกษตรกร ครอบคลุมพื้นที่ 
 จำานวน 2,556 ไร่ ที่ อำาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบนำ้าเทศบาลตำาบลท่าคันโท

3. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงแก้ ไขถนนคันบ่อเก็บนำ้าเทศบาลตำาบล 
 ท่าคันโท

4. โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในโครงการแผนการจัดการนำ้าสะอาด 
  เทศบาลตำาบลท่าคันโท เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีนำ้าใช้ที่สะอาด  
 ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอ

5. โครงการร่วมสนับสนุนการจัดงานวันรณรงค์การลดการเผาในพื้นที่ 
 การเกษตรและปรับปรุงบำารุงดิน

6. โครงการผนันำา้ทิง้โรงงานเพ่ือการเกษตรอย่างยัง่ยืนอย่างต่อเนือ่ง จาก 
 ปัญหาการขาดนำ้าทำาการเกษตรโดยเริ่มวางท่อปล่อยนำ้าทิ้งและปั๊มสูบ 
 ที่ อำาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ให้กับเกษตรกรกลุ่มแรก 
 จำานวน 34 คน บนเนื้อที่จำานวน 557 ไร่ โดยวางแผนจะวางท่อระบาย 
 นำา้ทิง้เพิม่ขึน้อกีปีละ 2,000 เมตร รองรบัพ้ืนทีร่บันำา้ทิง้เพิม่ปีละ 100 ไร่

7. โครงการสร้าง/ซ่อมฝายชลอนำ้า เพ่ือการเกษตรทุกปี เพ่ือช่วยเหลือ 
 ชาวบ้านในพ้ืนที่ที่มีความเดือดร้อนเร่ืองนำ้าในลำาห้วยหลวงเหลือน้อย  
 ให้ ได้มีนำ้าใช้เพ่ือการเพาะปลูกพืชและประมงตลอดทั้งปี โดยสนับสนุน 
 กระสอบเก่าเพือ่บรรจทุราย ทีห่มูบ้่านจำาปา ตำาบลเชยีงยืน อำาเภอเมอืง  
 จังหวัดอุดรธานี

8. โครงการให้ความรูแ้ละสนบัสนนุสารส้มโรงงานให้กับหมูบ้่านทีม่ปัีญหา 
 การบริหารจัดการการผลิตนำ้าประปา เพ่ือช่วยลดต้นทุนการผลิต 
 นำ้าประปาหมู่บ้าน ปัจจุบันบริษัทฯ มีการสนับสนุนทั้งหมด 6 หมู่บ้าน  
 ในตำาบลเชียงยืน อำาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยปี 2563 บริษัทฯ  
 ได้สนับสนุนสารส้มทั้งหมด ประมาณ 15,000 ตัน และมีเป้าหมาย 
 จะขยายไปในหมู่บ้านใกล้เคียงต่อไป

9. โครงการขุดลอกลำาห้วย ช่วยเกษตรกรในชุมชน ช่วงฤดูแล้งทุกปี โดย 
 สนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักรในการขุดลอก เพื่อช่วยกักเก็บนำ้าเพื่อ 
 ใช้ ในการเกษตร จากปัญหาลำาห้วยต้ืนเขิน ทำาให้กักเก็บนำ้าได้น้อย  
 ให้เกษตรกรมนีำา้ใช้เพือ่การเกษตรกรรม เพาะปลูกพืชและประมงได้ยาว 
 ตลอดทั้งปี

10. โครงการวัสดุเหลือใช้ แปลงกายเป็นทุ่นโฟม เพ่ือชุมชน โดยเสนอ 
 วิธีการและช่วยดำาเนินการทำาทุ ่นโฟมจากวัสดุเหลือใช้ของโรงงาน  
 เพ่ือกำาจัดและก้ันวัชพืช คือผักตบชวา ในแหล่งนำ้าสาธารณะท่ีจะใช ้
 ทำาประปาหมู่บ้าน ในอำาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีซึ่งชุมชนสามารถ 
 ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการซื้อเรือพลาสติกจำานวน 4 ลำา และทุ่น 
 เพื่อใช้การก้ันขอบเขตพ้ืนที่ไม่ให้ผักตบชวากระจาย คิดเป็นจำานวนเงิน 
 ที่ชุมชนสามารถประหยัดไปได้รวมประมาณ 60,000 บาท
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• โครงการบ่อแก๊สครัวเรือน เพื่อชุมชน

	 บริษัทฯ	 ได้ค�านึงถึงสุขภาวะอนามัยและความปลอดภัยของคนในชุมชน	 
จึงได้สนับสนุนโครงการสร้างบ่อแก๊ซชีวภาพขนาดประมาณ	 6	 ลูกบาศก์เมตร	 
ซึง่เป็นการน�าเศษอาหารทีกิ่นเหลอืมาผ่านการหมกัในกระบวนการของบ่อแก๊ส	 
ท่ีโรงเรียนบ้านหนองหลอด	 ต�าบลเชียงยืน	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดอุดรธานี	 
เป็นแห่งแรก	โดยมจุีดประสงค์เพือ่ส่งเสรมิให้นกัเรยีน	และชาวบ้านน�าขยะทีไ่ม่มี 
มูลค่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์	 นอกจากน้ียังช่วยให้ชุมชนปลอดภัยจากมลภาวะ 
เป็นพิษเป็นการช่วยรักษาส่ิงแวดล้อมในชุมชน	 รวมถึงช่วยประหยัดค่าก�าจัด 
ขยะเปียกจากเศษอาหารในชุมชน	 และค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ในระยะยาว 
อีกด้วย	เป็นการต่อยอดโครงการช่วยรักษ์โลก

	 บริษัทฯ	 ได้เริ่มโครงการจากการจัดประชุมกับลูกบ้านเพื่อชี้แจงเร่ือง 
การสร้างบ่อแก๊ซชีวภาพ	เมื่อวันที่	4	สิงหาคม	2563	พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับ 
การขัดแยกขยะ	รวมถงึการก�าจดัของเสยีในชมุชนจากเศษอาหารทีเ่กดิจากการ 
อุปโภคบริโภคของคนในชุมชนมาเปลี่ยนเป็นขยะเปียกหรือขยะอินทรีย	์ 
ผ่านการหมักให้เกิดก๊าซมีเทน	 ซึ่งเป็นก๊าซที่สามารถน�ามาใช้เป็นแก๊สหุงต้มได้	 
ท�าให้โรงเรียนและชาวบ้านสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้

	 ส่งผลให้ชาวบ้านสามารถประหยดัเงนิทีใ่ช้ซือ้แก๊สหุงต้ม	(LPG	15	กโิลกรมั)	 
ของครัวเรือนได้	 จากเดิมที่ชาวบ้านใช้แก๊สหุงต้มเฉลี่ยเดือนละ	 1	 ถัง	 
เหลือใช้แก๊สหุงต้มเพียงปีละ	2	ถัง	หรือสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
ได้ประมาณ	4,000	บาทต่อปี	(ค�านวณจากแก๊สหุงต้ม	1	ถัง	ที่ราคา	400	บาท)	 
นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 มีแผนจะขยายเพิ่มโครงการฯ	 อีกปีละ	 2	 ครัวเรือน	 
ซึ่งจะท�าให้ชุมชนบ้านหนองหลอด	ประหยัดเงินเพิ่มขึ้นอีก	ปีละ	 8,000	บาท	 
เพิ่มขึ้นทวีคูณ	ทุกปีจากโครงการต่อขยาย
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• โครงการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

	 บริษัทฯ	 ร่วมกับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษชั้นน�าที่ได้การรับรองจาก
กระทรวงศึกษาธิการด�าเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านทาง 
แอปพลิเคชั่นที่บรรจุอยู ่ในเครื่องแทปเล็ต	 ส�าหรับนักเรียนประถมศึกษา
ปีที่	 1-6	 ให้กับโรงเรียนในชุมชนที่โรงงานตั้งอยู่	 ประกอบด้วยวิชาภาษา
อังกฤษจ�านวน	 4	 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์	 โดยเป็นหลักสูตรพัฒนาทักษะทั้ง	 4	
ด้าน	 ได้แก่	 การฟัง	 การพูด	 การอ่าน	 และการเขียน	 ซ่ึงน�าเทคโนโลยีมาใช้
ในการเรียนการสอนด้วยระบบที่ออกแบบให้นักเรียน	 และคุณครูเจ้าของ
ภาษาสามารถพูดคุยสนทนาระหว่างกันได้	 โดยในปี	 2563	 มีจ�านวน
นักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด	 40	 คนและมีผลการทดสอบที่ดีขึ้นดังนี ้

• โครงการเปลือกมัน ไทยน�ามันส�าปะหลัง น�าเห็ดฟาง สู่ชุมชน 

	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนใกล้เคียง 
โรงงาน	 โดยมีการส่งเสริมการเพาะเห็ดในโรงเรียนชุมชน	 โดยใช้เศษดินและ 
เปลือกมันส�าปะหลัง	 ซึ่งเป็นของเหลือจากกระบวนการผลิตของโรงงานไปใช ้
เพาะเห็ด	 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความรู้เพิ่มเติมสามารถน�าไปประกอบ 
อาชีพ	และขยายผลสู่การสร้างรายได้ให้กับชุมชน	โดยบริษัทฯ	มีการสนับสนุน 
งบประมาณการศึกษาดูงาน	 และวัตถุดิบ	 ตลอดจนการสร้างโรงเรือนในการ 
เพาะเห็ด	 นอกจากนี้โรงเรียนสามารถน�าเห็ดไปประกอบอาหารกลางวันเลี้ยง 
เด็กนักเรียนหรือจ�าหน่ายให้ชุมชนในราคาถูกได้ตลอดทั้งปี	 อีกท้ังยังเป็น 
การปลกูฝังให้นกัเรยีนมคีวามขยนัขันแขง็	มคีวามรู้เพิม่เตมิและสามารถใช้เป็น 
ช่องทางในการหารายได้ช่วยเหลือครอบครัวได้ด้วย	 โดยในปี	 2563	 มีชุมชน 
เข้าร่วมโครงการทั้งหมด	8	โรงเรือนเท่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากวิกฤตโรคระบาด
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