กว่า 2 ทศวรรษ

TBCSD

จากก้าวแรกถึงปัจจุบัน ผ่านระยะเวลากว่า 28 ปี
หลายโครงการได้ เ กิ ด ผลการดำ � เนิ น งานอย่ า ง
เป็ น รู ป ธรรมและสามารถผลั ก ดั น จนเกิ ด การ
ขับเคลื่อนสู่นโยบายของประเทศ

มาทำ�ความรู้จัก TBCSD
องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand
Business Council For Sustainable Development : TBCSD)
ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 โดยคุณอานันท์ ปันยารชุน ซึ่ง
ปัจจุบันบริหารโดยคณะกรรมการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ที่ประกอบด้วยองค์กรภาคธุรกิจชั้นนำ�ของประเทศ
โดยมีคุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ดำ�รงตำ�แหน่งประธานองค์กรฯ
และสถาบันสิง่ แวดล้อมไทย โดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผูอ้ �ำ นวยการ
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ทำ�หน้าที่เป็นเลขาธิการองค์กรฯ
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมและขับเคลือ่ นให้ภาครัฐ
และภาคธุ ร กิ จ มี บ ทบาทที่ สำ � คั ญ ในการร่ ว มแก้ ไ ขปั ญ หา
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการกำ�หนด
นโยบายระดั บ ประเทศทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ ด้ า นสั ง คม และ
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม นอกจากนี้ ยั ง ร่ ว มสร้ า งสรรค์ กิ จ กรรม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็น ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร และแนวทางปฏิบัติทางด้านสิ่งแวดล้อม อันจะนำ�ไปสู่
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ในฐานะที่เป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัว
กันขององค์กรภาคธุรกิจชัน้ แนวหน้าของประเทศไทยทีเ่ ป็นผูน้ �ำ ด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนจำ�นวนสมาชิก
กว่า 40 องค์กร อันครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย
กลุ่มยานยนต์
กลุ่มกระดาษและวัสดุการพิมพ์
กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค
กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์                               
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้าง
กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
กลุ่มเทคโนโลยี
กลุ่มการเงินการธนาคาร

ปัจจุบันมีสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ซึ่งได้รับการยกย่องเป็น Think Tanks ด้านสิ่งแวดล้อมติดอันดับ
โลกติดต่อกันเป็นปีที่ 9 จากการจัดอันดับโดยมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา มาทำ�หน้าที่เป็นสำ�นัก
เลขาธิการขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้ร่วมมือกับสมาชิก TBCSD ในการดำ�เนินกิจกรรมและ
โครงการต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงจุดยืนของการเป็นผู้นำ�ในภาคธุรกิจไทยด้านความยั่งยืนที่ทันกระแสโลก
และตอบโจทย์ทศิ ทางการพัฒนาของประเทศ อันเป็นแรงขับเคลือ่ นทีส่ �ำ คัญของสังคมไทยให้กา้ วไปสูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน

พันธกิจ TBCSD
ส่งเสริมให้ธรุ กิจในประเทศไทยมีความยัง่ ยืนและ
ประสบความสำ�เร็จ เพื่อช่วยการเปลี่ยนผ่านไป
สู่โลกที่ยั่งยืน

Our mission is to accelerate the transition
to a sustainable world by making more
sustainable businesses in Thailand more
successful

TBCSD เป็นเครือข่าย Regional Network ของ
TBCSD เป็น Regional Network ของ World Business Council for Sustainable
Development หรือ WBCSD ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทำ�งานร่วมกันเพื่อส่งเสริมธุรกิจ
ที่ยั่งยืน ซึ่ง WBCSD เป็นสภาธุรกิจโลกด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ขับเคลื่อนโดย CEO บริษัทชั้นนำ�
ของโลกจากทุกกลุ่มธุรกิจ และเป็นผู้นำ�เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้าน Sustainable Development
ที่เป็นประเด็นของโลก ซึ่งการที่ TBCSD เป็นเครือข่ายของ WBCSD ทำ�ให้ TBCSD ได้รับข้อมูลและ
เข้าใจถึงทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับโลก รวมทั้ง มีองค์ความรู้และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่ส่งเสริม
ให้ธุรกิจในประเทศไทยมีความยั่งยืน

โครงสร้างขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)

ประธานกิตติมศักดิ์
คุณอานันท์ ปันยารชุน

ประธาน
คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหารองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประธานกรรมการบริหาร
คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการบริหาร

ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์

ผู้จัดการใหญ่
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)

คุณชวลิต ทิพพาวนิช
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)

คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ

คุณฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย

คุณบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์

ประธานคณะกรรมการ
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำ�กัด

ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประธานบริหารกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด
(มหาชน)

คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา

เลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และผู้อำ�นวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหาร TBCSD จะเป็นผู้บริหารในระดับ CEO จากองค์กรสมาชิกที่เป็น
ตัวแทนของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม

คณะกรรมการบริหารมีอำ�นาจหน้าที่ ดังนี้
• ให้คำ�แนะนำ�เชิงกลยุทธ์และทิศทางการดำ�เนินงานต่อคณะทำ�งาน (Management Team)
• ตรวจสอบและรับรองเอกสารที่เกี่ยวข้องขององค์กรให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการ
(Council) กำ�หนด
• กำ�กับดูแล การบริหารจัดการการดำ�เนินงานของคณะทำ�งาน (Management Team)

การจัดแบ่งประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมของกลุ่มสมาชิก TBCSD

โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(TBCSD)

องค์กรพันธมิตรของ TBCSD
นอกจากองค์กรสมาชิก TBCSD แล้วนั้น TBCSD ได้มีองค์กรพันธมิตรจาก 5 หน่วยงาน
หลักของประเทศ ซึง่ TBCSD และองค์กรพันธมิตรได้รว่ มกันผลักดันและเสริมสร้างจิตสำ�นึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำ�เนินงานธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้ง
การช่วยขับเคลื่อนวาระแห่งชาติต่าง ๆ ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่

สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย

หอการค้าไทย
และสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

รายนามองค์กรสมาชิก TBCSD

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

องค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

(ณ วันที่ 19 มกราคม 2565)

1. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
2. บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำ�กัด
3. บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำ�กัด (มหาชน)
4. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
5. บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำ�รวจและผลิต จำ�กัด
6. บริษัท ดอยคำ�ผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด
7. บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำ�กัด (มหาชน)
8. กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
9. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
10. บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำ�กัด (มหาชน)
11. บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
12. บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำ�กัด
13. บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)
14. บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จำ�กัด (มหาชน)
15. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
16. บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
17. ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน)
18. ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
19. บริษัท อสมท จำ�กัด (มหาชน)
20. บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มหาชน)

21. บริษทั ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
22. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)
23. บริษัท ปตท. น้ำ�มันและการค้าปลีก จำ�กัด (มหาชน)
24. บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
25. บริษัท ราช กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
26. บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
27. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน)
28. กลุ่มบริษัท แซง-โกแบ็ง ประเทศไทย
29. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
30. บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำ�กัด (มหาชน)
31. บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำ�กัด
32. บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
33. สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
34. บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูเฟคเจอริ่ง จำ�กัด
35. บริษัท ไทยน้ำ�ทิพย์ จำ�กัด
36. บริษัท ไทยออยล์ จำ�กัด (มหาชน)
37. บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำ�กัด (มหาชน)
38. บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำ�กัด
39. บริษัท วีนิไทย จำ�กัด (มหาชน)

การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการและร่วมดำ�เนินงานกับหน่วยงานต่าง ๆ
และบทบาทของ TBCSD

TBCSD มุ่งเน้นในการ

เป็นธุรกิจต้นแบบ
ด้านความยั่งยืน

ขยายผลและ
ผลักดันการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
ในระดับประเทศ

ผลักดันนโยบายดูแล
สังคมและสิ่งแวดล้อม
ควบคู่ไปกับการพัฒนา
เศรษฐกิจที่เป็นธรรมกับ
ทุกภาคส่วน

ปัจจุบันองค์กรภาคธุรกิจได้เข้ามามีบทบาทสำ�คัญในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
การขับเคลือ่ นการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในมิตติ า่ ง ๆ ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
นับได้วา่ การปรับเปลีย่ นรูปแบบการดำ�เนินธุรกิจดังกล่าวเป็นการตอบสนองนโยบายของ
ภาครัฐในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความยั่งยืนในอนาคต
ด้วยความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งขององค์กรสมาชิก และการทำ�งานร่วมกัน
กับองค์กรพันธมิตร TBCSD จึงเป็นองค์กรนำ�ในการยกระดับให้มกี ารดำ�เนินธุรกิจทีย่ งั่ ยืน
ในวงกว้างและสนับสนุนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง
โดยผลการดำ�เนินงานกิจกรรมและโครงการที่ผ่านมา TBCSD ได้ร่วมส่งเสริมภาคธุรกิจ
ในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปพร้อม ๆ กับการขยายกรอบการทำ�งานเพื่อร่วมแก้ไข
ปัญหาสำ�คัญของประเทศ (Country Issue) ด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของประเทศ โดยประเด็ น สำ � คั ญ ได้ แ ก่ PM 2.5 Climate Change ขยะพลาสติ ก
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น โดยร่วมกันวางแผน
การดำ � เนิ น งานสำ � หรั บ ภาคธุ ร กิ จ ไทย เพื่ อ เป็ น ต้ น แบบที่ ดี แ ละทำ � งานร่ ว มกั บ ภาคี
เครือข่ายส่วนอื่น ๆ เพื่อนำ�เสนอแผนการรับมือกับปัญหาต่าง ๆ และแนวทางปฏิบัติ
ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้ง การช่วยเหลือสังคมในภาวะวิกฤตต่าง ๆ ได้แก่
น้ำ�ท่วม การแพร่ระบาดโควิด-19 เป็นต้น และมีการรวบรวมข้อมูลและรายงานผลอย่าง
เป็นระบบ

การขับเคลื่อนงานหลัก TBCSD
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
TBCSD มีความมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ
(Country Issue) และของโลก ซึ่งปัญหา PM2.5 ถือได้ว่าเป็นปัญหาที่สำ�คัญของประเทศไทยที่มีผล
กระทบต่อสิง่ แวดล้อม สุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม ในวงกว้าง TBCSD จึงเดินหน้าขับเคลือ่ นงานเพือ่ ร่วม
แก้ปัญหานี้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการกำ�หนดมาตรการที่สามารถดำ�เนินการได้ภายในบริษัทขององค์กร
สมาชิก TBCSD และการประสานความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรและภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ร่วมแก้ไขปัญหา PM2.5 โดยกิจกรรมของ TBCSD เพื่อร่วมแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ ได้แก่
ดำ�เนินงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของ PM2.5 แนวทางการลด PM2.5 จากแหล่งกำ�เนิด
รวมถึงแนวทางการป้องกันผลกระทบจาก PM2.5 ต่อสุขภาพและการดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน พร้อมทั้ง
สื่อสารประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิก TBCSD และประชาชนทั่วไป ถึงสาเหตุ
ที่แท้จริงและแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง
นำ�องค์ความรูแ้ ละประสบการณ์ของภาคส่วนต่าง ๆ มาพัฒนาเป็นข้อเสนอแนะเกีย่ วกับมาตรการแก้ไข
ปัญหา และลดผลกระทบจาก PM2.5 ทั้งสำ�หรับสมาชิก TBCSD และบุคคลทั่วไป และเสนอแนะ
มาตรการสำ�หรับภาครัฐและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ มาตรการระยะสัน้ ระยะกลางและระยะยาว เพือ่
นำ�ไปสู่การผลักดันนโยบายที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน และนำ�ไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างเป็น
รูปธรรมต่อไป
และนอกจากนี้ ยั ง ได้ เ ก็ บ รวบรวมและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล อย่ า งเป็ น ระบบ เพื่ อ ประมาณการ
Contribution และ Impacts ของมาตรการต่าง ๆ ที่สมาชิก TBCSD ดำ�เนินการเองโดยสมัครใจ
โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตที่ค่า PM2.5 ในบรรยากาศเกินค่ามาตรฐาน เพื่อจะรายงานผลให้สมาชิกและ
สังคมได้รับทราบ และเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา PM2.5 ตอบสนองตามนโยบาย
และมาตรการของประเทศ เช่น การทำ�งานในที่ต่าง ๆ (Work from anywhere) การลดการใช้
เชื้อเพลิงจากฟอสซิล เป็นต้น

ข้อเสนอเชิงนโยบายมาตรการแก้ ไขปัญหา PM2.5 จากกลุ่ม TBCSD
• ขอให้รัฐบาลเร่งรัดการดำ�เนินการตาม แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหา
  มลพิษด้านฝุ่นละออง” และ หลักการ 12 มาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ให้เป็นรูปธรรม
• สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการลดการปล่อย PM2.5
• เร่งรัดโครงการรถไฟฟ้าให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
• ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยที่วิเคราะห์ต้นทุนในทุกมิติที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหา PM2.5 ให้เป็นรูปธรรม
• พัฒนาเครือข่ายการตรวจวัด PM2.5 ให้เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน
• ทำ�การสื่อสารข้อมูล PM2.5 ให้เป็นเอกภาพ พร้อมสร้างแนวร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

งานแถลงข่าว “ก้าวสำ�คัญของภาคธุรกิจไทย (TBCSD) : เดินหน้าร่วมแก้ไขปัญหา PM2.5”

การประชุมหารือมาตรการแก้ไขปัญหา PM2.5 ของสมาชิก TBCSD

งานเสวนา “ภาคธุรกิจไทย (TBCSD) กับการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา PM2.5”

VDO Clip หัวข้อ “ฟ้าใส ไร้มลพิษ กับ TBCSD และ TEI”
จำ�นวน 2 ตอน ได้ที่ OR Code

VDO Clip : ตอนที่ 1

VDO Clip : ตอนที่ 2

VDO Clip หัวข้อ “TBCSD : ภาคธุรกิจไทยร่วมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา PM2.5”
จำ�นวน 4 ตอน ได้ที่ OR Code

ขยะพลาสติก (Plastic Waste)
ขยะพลาสติก ถือว่าเป็นปัญหาสำ�คัญทั้งระดับประเทศและระดับโลกในปัจจุบัน โดยภาคธุรกิจ
ไทยได้เล็งเห็นถึงความสำ�คัญในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก TBCSD จึงได้ร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ก่อตั้ง “โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการ
พลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน” หรือ PPP Plastics ขึ้น เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา นำ�โดย
TBCSD และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายทั้งภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม
สถาบันการศึกษา และหน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปี 2564 PPP Plastics ได้ดำ�เนินการมาอย่าง
ต่อเนื่องจนก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 โดยมีเป้าหมายหลัก “เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน Roadmap การจัดการ
ขยะพลาสติก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่จะลดปริมาณขยะพลาสติกในทะเลไทยไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ 50
ภายในปี 2570 บนพื้นฐานของการจัดการขยะอย่างยั่งยืนและตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน
(Circular Economy)”
โดยปัจจุบันมี ดร. วิจารย์ สิมาฉายา ในฐานะเลขาธิการ TBCSD ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นประธาน
PPP Plastics และมีสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยทำ�หน้าที่เป็นเลขานุการ PPP Plastics ซึ่ง PPP Plastics
มี อ งค์ ก รที่ เ ป็ น ผู้ นำ � ด้ า นการกำ � หนดนโยบายและกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การจั ด การพลาสติ ก ของ
ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายจำ�นวนกว่า 42 องค์กร (ณ วันที่ 19 มกราคม 2565)

6 เสาหลักกิจกรรม PPP Plastics
การพัฒนา
การพัฒนา
การพัฒนา
โมเดลเศรษฐกิจ นโยบาย และ ฐานข้อมูลขยะ
หมุนเวียน
กฎหมาย
พลาสติก
(Infrastructure) (Policy & Legislation) (Database)

การสื่อสาร
การพัฒนา
การบริหาร
ประชาสัมพันธ์ นวัตกรรมในภาค จัดการโครงการ
และการศึกษา
อุตสาหกรรม
(Funding)
(Innovation)
(Education &
Communication)

ทีผ่ า่ นมา TBCSD มีบทบาทสำ�คัญในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของประเทศไทย
ผ่านโครงการ PPP Plastics ทั้งในเชิงระดับนโยบายและการปฏิบัติ ดังนี้
การร่วมกำ�หนดมาตรการและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะพลาสติกและ
กำ�หนดตัวชี้วัด โดยร่วมเป็นคณะทำ�งานภายใต้คณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะ
พลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่รัฐบาลตั้งขึ้น เพื่อติดตามการดำ�เนินนโยบาย โดย
ทำ�งานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานรัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การผลักดันให้เกิดการจัดการพลาสติกแบบครบวงจรผ่านโครงการนำ�ร่อง ได้แก่
คลองเตย Model (เขตเมือง) และ ระยอง Model (จังหวัดและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) และ ตั้งจุดรับพลาสติกเป้าหมายจำ�นวน 12 ประเภท เกือบ 200 จุด
ผ่านโครงการ มือวิเศษ คูณ วน เพื่อรับพลาสติกสะอาดนำ�กลับไปรีไซเคิลตาม
หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน
และปลอดภัยผ่านโครงการนำ�ร่องเพือ่ เป็น Solutions ในการแก้ไขปัญหาอย่างยัง่ ยืน
เช่น ถนนพลาสติก
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับขยะพลาสติกเพื่อการพัฒนาฐานข้อมูล
Plastic Material Flow ที่ใช้เป็น Science Based Information ในการกำ�หนดและ
ติดตามนโยบาย
การส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจ ถึงการลด ละ เลิกการใช้พลาสติก การคัด
แยกขยะที่ต้นทางและการจัดการขยะอย่างยั่งยืน และได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
พั ฒ นาหลั ก สู ต ร Circular Economy สำ � หรั บ อุ ด มศึ ก ษา ในทุ ก มหาวิ ท ยาลั ย
ทั่วประเทศไทย
การระดมความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ และทุนดำ�เนินกิจกรรมทั้งจากภายใน
ประเทศและต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการทำ�กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

PPP Plastics

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

แหล่งที่มาของภาพ : สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
ปัญหา Climate Change ถือว่าเป็นปัญหาระดับโลกที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในทุกประเทศเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบ ซึ่งหลาย ๆ ประเทศรวม
ทั้งประเทศไทยได้มีการกำ�หนดเป้าหมายร่วมกันและได้ร่วมแสดงเจตจำ�นง (Committed) ไว้
ในเวทีระดับโลกว่าจะร่วมมือกันแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง โดยมีความตกลงร่วมกันที่จะรักษา
อุณหภูมเิ ฉลีย่ ของโลกไม่ให้สงู เพิม่ ขึน้ มากกว่า 2 องศาเซลเซียส และต่อมาก็มงุ่ ทีจ่ ะรักษาอุณหภูมิ
เฉลี่ยของโลกไม่ให้สูงกว่า 1.5 องศาเซลเซียส
โดยปัญหา Country Issue ของประเทศ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Climate Change) เป็นประเด็นที่ TBCSD ต้องดำ�เนินการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาดังกล่าวใน
ระยะยาว เพื่อแสดงถึงพลังจากการรวมตัวขององค์กรภาคธุรกิจในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน โดย TBCSD ได้มีการจัดตั้งคณะทำ�งานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Climate Change) ของ TBCSD ขึ้น เพื่อร่วมกันวางกรอบทิศทางและบทบาทของ TBCSD
ในการขับเคลื่อนประเด็น Climate Change เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสู่ธุรกิจต้นแบบด้านความ
ยั่งยืน (Low Carbon Business) พร้อมทั้ง ร่วมขยายผลและผลักดันระดับนโยบายของประเทศ
และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างองค์กรสมาชิกและถ่ายทอด
องค์ความรู้สู่องค์กรภาคธุรกิจไทย เพื่อร่วมเดินหน้าขับเคลื่อนประเด็น Climate Change
เพื่อให้สามารถตอบโจทย์และบรรลุเป้าหมายของประเทศไทยที่กำ�หนดไว้
TBCSD ในฐานะเครือข่ายธุรกิจด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ เครือข่ายหนึง่ ของ
ประเทศ Commit ที่จะร่วมขับเคลื่อนประเด็น Climate Change อย่างเป็นรูปธรรม โดย
• ร่วมมือกับหน่วยงานหลักของประเทศที่เกี่ยวข้องกับ Climate Change ได้แก่ สำ�นักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์ การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับ Climate Change
ขององค์กรสมาชิก Best Practices และประเมินศักยภาพที่มีเพื่อกำ�หนดกรอบ ทิศทาง
มาตรการและกิจกรรม ที่ภาคธุรกิจสามารถมีส่วนร่วมในการดำ�เนินการเพื่อ Achieve
เป้าหมายที่ประเทศไทยได้กำ�หนดไว้
• วางแผนการดำ�เนินงานสำ�หรับภาคธุรกิจทั้งแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้
องค์กรสมาชิกของ TBCSD สามารถดำ�เนินการร่วมกัน เพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานด้าน
Climate Change ของประเทศไทย และเป็นต้นแบบสำ�หรับธุรกิจอื่น ๆ รวมทั้ง การรายงาน
ผลอย่างเป็นระบบ
• การจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับองค์กรสมาชิก เพื่อสร้างความเข้าใจในการร่วม
ขับเคลื่อนธุรกิจและประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับ Climate Change ตามบริบท
ของแต่ละองค์กร รวมทัง้ ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ทีธ่ รุ กิจสามารถเดินหน้าขับเคลือ่ นไปได้อย่าง
พร้อมกัน เช่น การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน การอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ และการส่งเสริมให้ชุมชนที่มีความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศสามารถรับมือและบรรเทาผลกระทบจาก Climate Change ได้

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Waste)
ปัจจุบันนี้ทั่วโลกมีปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์
เพิ่มจำ�นวนขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ได้เข้ามามีบทบาทสำ�คัญในการใช้ชีวิต
ประจำ�วัน รวมถึงการติดต่อสือ่ สารและการดำ�เนินธุรกิจ
The Global E-Waste Monitor 2020 มหาวิทยาลัย
สหประชาชาติ (United Nation University, UNU)
รายงานว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นทั่วโลกมีปริมาณ
มากถึง 53.6 ล้านเมตริกตันในปี 2019 และจะมีปริมาณ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มสูงขึ้นถึง 74.7 ล้านเมตริกตัน
ภายในปี 2030 โดยทวีปเอเชียเป็นทวีปที่ผลิตขยะ
อิเล็กทรอนิกส์สูงที่สุดกว่า 24.9 ล้านเมตริกตัน ใน
ปริมาณขยะทั้งหมดมีเพียงร้อยละ 17.4 เพียงเท่านั้นที่
ได้รับการกำ�จัดอย่างถูกวิธี
เนื่องจากปัญหาดังกล่าวนี้และ E-Waste จะ
ต้องมีการบริหารจัดการอย่างถูกวิธีเพื่อไม่ให้มีผลกระ
ทบต่อสิง่ แวดล้อม TBCSD จึงได้รว่ มขับเคลือ่ นเพือ่ แก้ไข
ปัญหาดังกล่าวผ่านโครงการ “คนไทยไร้ E-Waste”
โดย AIS อาสาในการรับขยะอิเล็กทรอนิกส์และรวบรวม
ส่งเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลและกำ�จัดอย่างถูกวิธี เพื่อ
เป็นการหลีกเลีย่ งไม่ให้สารประกอบทีเ่ ป็นอันตรายจาก
ขยะอิเล็กทรอนิกส์หลุดรอดออกไปสู่สิ่งแวดล้อม
โดยองค์กรสมาชิก TBCSD ได้เข้าร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในโครงการ “คนไทยไร้ E-Waste” ซึ่งได้จัดเป็น
โครงการหนึ่งภายใต้ Area-based Project/Program
ของ TBCSD ในการดำ�เนินงานด้านการจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ (E–Waste) อย่างถูกวิธี อันเป็นการ
แสดงถึงพลังความร่วมมือของกลุม่ สมาชิก TBCSD โดย
การเข้าร่วมเป็นจุด Drop Point ในการรวบรวมขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ (E–Waste) จำ�นวน 5 ประเภท ภายใน
องค์กรของสมาชิกทัง้ ในพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ ปริมณฑล และ
ต่างจังหวัด ซึ่งจะมีรวบรวมข้อมูลและรายงานผลอย่าง
เป็นระบบ

ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)
จากงานประชุมด้านความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศบริการ ระหว่างรัฐบาล
เพื่อการกำ�หนดแนวทางนโยบาย (IPBES : Inter governmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) ซึง่ นำ�เสนอข้อมูลเกีย่ วกับสถานการณ์
ปัจจุบันของสิ่งแวดล้อมโลกเกี่ยวกับวิกฤตแนวโน้มการสูญพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่เรากำ�ลัง
เผชิญอยู่ จากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่รุนแรง และการบริโภคที่
มากเกินความจำ�เป็น TBCSD จึงได้ร่วมผลักดันเรื่องการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ผ่านโครงการ Bio-Diversity Network Alliance (B-DNA) ซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี
2561 โดยความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
(IUCN) โตโยต้าและภาคเอกชน เพื่อสร้างความร่วมมือของภาคเอกชนไทยในการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยโครงการ Bio-Diversity Network Alliance (B-DNA) ได้จัดเป็นโครงการ
หนึ่งภายใต้ Area-based Project/Program ของ TBCSD เพื่อร่วมกันสร้างความร่วมมือ
ของภาคเอกชนในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย พร้อมส่งเสริม
ความหลากหลายทางชีวภาพ อันเป็นความเชือ่ มโยงทีส่ อดคล้องไปกับเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)

พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย เพื่ออนาคต
TBCSD ได้ เข้ า ร่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการขั บ เคลื่ อ นพั ฒ นา
ศักยภาพเยาวชนไทย เพือ่ อนาคต ผ่านการเข้าร่วมกับ โครงการ “Youth
in Charge/ SDGs in Action” ซึ่งจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ สู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่ใน
การดึงเอาพลังของภาครัฐและภาคเอกชน มาร่วมกับพลังของเยาวชน
คนรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาประเทศของเราไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย
โครงการ Youth In Charge เป็น Open Integrative Platform ที่เปิด
โอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มาร่วมเรียนรู้ นำ�เสนอ และขับเคลื่อน
ประเด็นหรือวาระสำ�คัญต่าง ๆ ที่มีผลกระทบโดยตรงต่ออนาคต โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติต่าง ๆ (Sustainable
Development Goals) โดยมีผนู้ �ำ จากทุกภาคส่วนร่วมให้การสนับสนุน
ในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่ง TBCSD ได้รับเป็นหน่วยงานหลัก
ในการดำ�เนินงานขับเคลื่อนในด้านสิ่งแวดล้อม

การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และศึกษาดูงาน
TBCSD มีความมุง่ มัน่ ให้การมอบองค์ความรูแ้ ละส่งเสริมการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างองค์กรสมาชิก
และองค์กรที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในเรื่องการดำ�เนินธุรกิจบนพื้นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติต่าง ๆ ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
• กิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลีย่ นประสบการณ์ทงั้ ระหว่างองค์กรสมาชิก และหน่วยงานขององค์กร
อื่น ๆ อย่างต่อเนื่องทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ
• งานสัมมนาและฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สถาบันสิ่งแวดล้อม
ไทย
• การประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของ TBCSD ตลอดจนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำ�เนินธุรกิจควบคูก่ บั การรักษาสิง่ แวดล้อม โดยเผยแพร่ผา่ นวารสาร Green Society by TBCSD และ
หนังสือ Sustainable Development ประจำ�ปีของ TBCSD

ภาคธุรกิจไทย (TBCSD) ร่วมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาวิกฤตโควิด-19 ของประเทศ
เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้สร้างปัญหาครั้งสำ�คัญให้กับ
ประชาชนทั่วทุกมุมของโลก ซึ่งการแพร่ระบาดของไวรัสค่อย ๆ ขยายวงกว้างออกไปอย่างต่อเนื่อง และ
ทวีความรุนแรงจนส่งผลกระทบอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมไปถึงวิถี
ชีวิตของผู้คน ซึ่งทุกประเทศทั่วโลกกำ�ลังหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้ยุติการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 โดยเร็วที่สุด ยิ่งยุติจบปัญหาได้เร็วเท่าไรการสูญเสียก็จะน้อยลงตามลำ�ดับ
โดยองค์กรสมาชิก TBCSD ล้วนแล้วแต่เป็นภาคธุรกิจไทยทีร่ ว่ มให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน
การดำ�เนินงานของภาคส่วนต่าง ๆ อันเป็นการแสดงออกถึงพลังความร่วมมือของภาคธุรกิจไทย TBCSD
ในการร่วมกันขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาวิกฤต COVID-19 ผ่านการดำ�เนินงานในรูปแบบต่าง ๆ ตามบริบท
ของแต่ละองค์กร
และในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ภายในประเทศไทยองค์กรสมาชิก TBCSD
ได้แสดงบทบาทสำ�คัญต่อการร่วมขับเคลือ่ นแก้ไขปัญหาวิกฤต COVID-19 ผ่านการดำ�เนินงานในรูปแบบ
ต่าง ๆ รวมเป็นยอดเงินบริจาคขององค์กรสมาชิก และสำ�นักงานเลขาธิการ TBCSD มากกว่า 1,600 ล้าน
บาท รวมทั้ง การสื่อสารการจัดการขยะพลาสติกและขยะหน้ากากอนามัยผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

พลังความร่วมมือของภาคธุรกจไทย (สมาชิกกลุ่ม TBCSD)

• TBCSD ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่มีความจำ�เป็นในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
เชื้อไวรัส COVID-19 มูลค่ารวม 200,000 บาท ให้กับจังหวัดสมุทรสาคร
• TBCSD “ร่วมแรง ร่วมใจ สู้ภัยวิกฤต COVID-19” ส่งมอบ “สิ่งของมูลค่ารวม 400,000 บาท”
ให้แก่ โรงพยาบาลสนาม จำ�นวน 6 แห่ง ได้แก่ 1) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดปทุมธานี 2) โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี 3) โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
4) โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 5) โรงพยาบาลปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
และ 6) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
• TBCSD “ร่วมส่งแรงใจ ผ่านความห่วงใย สู้ภัยวิกฤต
COVID-19” ส่ ง มอบ “สิ่ ง ของในการจั ด ทำ � ชุ ด
Home Isolation Set” มูลค่ารวม 50,000 บาทให้แก่
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เพื่อร่วมส่งกำ�ลังใจและช่วยสนับสนุนการทำ�งานของเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่มี
ความเกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส
COVID-19 ทัง้ นี้ เพือ่ ร่วมเป็นส่วนหนึง่ ในการช่วยให้ประเทศไทยสามารถผ่านพ้น
วิกฤตครั้งสำ�คัญครั้งนี้ไปให้ได้อย่างเร็วที่สุด

TBCSD ร่วมใจปลูกป่า คืนชีวิตสู่ธรรมชาติ
องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ได้เล็งเห็นถึงความสำ�คัญของทรัพยากร
ป่าชายเลนของประเทศไทยจึงได้รว่ มกับองค์กรสมาชิก TBCSD สถาบันสิง่ แวดล้อมไทย และอุทยาน
สิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ดำ�เนินโครงการ “อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร สีเขียว ด้วย
พระบารมี” ขึ้น ตั้งแต่ปี 2554 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่อุทยานฯ ซึ่งตั้งอยู่
ที่ค่ายพระรามหก จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นพื้นที่กักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์และผลิตออกซิเจน
อย่างยั่งยืน รวมทั้งให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และสร้างเสริมจิตสำ�นึกให้แก่เยาวชน ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว เกี่ยวกับการฟื้นฟู ดูแล และรักษาระบบนิเวศโดยใช้หลักวิชาการที่เหมาะสมอย่างเป็น
ระบบและยั่งยืน ภายใต้โครงการดังกล่าว สมาชิก TBCSD ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ที่มีความเหมาะสม
กับสภาพพืน้ ทีห่ ลากหลายชนิดพันธุ์ บนพืน้ ที่ 8,465 ตารางเมตร (ประมาณ 6.25 ไร่) บริเวณเกาะนก
ภายในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระรามหก จังหวัดเพชรบุรี
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวอย่างต้นไม้บริเวณเกาะนกพบว่ามีปริมาณคาร์บอนสะสม
ทั้งพื้นที่ศึกษาเท่ากับ 8,733 ตันคาร์บอน และสามารถช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เท่ากับ
32.02 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ รวมทั้ง สามารถผลิตออกซิเจนได้เท่ากับ 23.28 ตันออกซิเจน (ข้อมูล
จากการสำ�รวจ ณ วันที่ 22 เมษายน 2564)
โดยป่าชายเลนมีบทบาทสำ�คัญในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และช่วยเพิ่มออกซิเจน
ให้กับบรรยากาศ ดังนั้น ทุกภาคส่วนควรต้องร่วมมือกันในการรณรงค์ ส่งเสริม และสนับสนุนให้
มีการปลูกป่าชายเลนอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งในการทำ�ให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกที่กำ�หนดไว้

การเติบโตและความมั่นคงขององค์กร อาจได้มาจากการบริหารจัดการที่ดีและมี
ประสิทธิภาพโดยมีผลตอบแทนจากการลงทุนหรือทีเ่ รียกว่ากำ�ไรเป็นตัวชีว้ ดั ความสำ�เร็จ สำ�หรับ
องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน TBCSD เชื่อมั่นว่าการดำ�เนินธุรกิจที่ดีนั้นไม่ควรมุ่ง
แสวงหาผลกำ�ไรแต่เพียงอย่างเดียว แต่การคำ�นึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
อย่างมีธรรมาภิบาล เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำ�คัญที่ต้องดำ�เนินควบคู่ไปกับการเติบโตทางธุรกิจ
ทั้งความใส่ใจในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การลดการ
ใช้พลังงาน การส่งเสริมการศึกษา การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ และการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย ความใส่ใจต่อผู้บริโภคและคู่ค้า ทุกภาคส่วนล้วนส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเติบโตและเป็นที่
ยอมรับอย่างมั่นคงสืบไป
ขอถือโอกาสนีเ้ ชิญชวนองค์กรธุรกิจไทยทีส่ นใจเข้าร่วมเป็นสมาชิก TBCSD เพือ่ ช่วยกัน
ผลักดันให้การพัฒนาเศรษฐกิจควบคูไ่ ปกับการดูแลสังคมและสิง่ แวดล้อมของประเทศไทย สูก่ าร
พัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

เพราะนี่.....คือสิ่งที่ TBCSD คำ�นึงถึง (ทำ�) วันนี้ (เพื่อ)
พรุ่งนี้ (สู่) อนาคต......ที่ยั่งยืน......

