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ในปี 2557 ประเทศไทยประสบภัยธรรมชาติอีกคร้ังหน่ึงจาก

เหตุแผ่นดินไหวซึ่งเป็นภัยธรรมชาติที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนัก 

ในประเทศไทย เหตุการณ์แผ่นดินไหวคร้ังน้ีเกิดขึ้นเม่ือวันที ่ 

5 พฤษภาคม เวลา 18.08 น.และ มีขนาดถึง 6.3 ริกเตอร์ 

ซ่ึงถือว่าค่อนข้างรุนแรง โดยมีจุดศูนย์กลางอยู ่ที่อ�าเภอ 

แม่ลาว จงัหวัดเชยีงราย

เหตุการณ์แผ่นดนิไหวคร้ังดงักล่าวมีอาฟเตอร์ชอ็กมากกว่า 300 

คร้ังตามมาทีแ่รงสัน่สะเทอืนระดบั 3.0 – 4.0 ริกเตอร์ และสร้าง

ความเสยีหายอย่างมากต่อบ้านเรือนกว่า 3,500 หลงั วัด 10 แห่ง 

รวมถึงโรงเรียนอกีอย่างน้อย 3 แห่ง นอกจากน้ี ยงัมีผู้เสยีชวิีต  

1 รายเน่ืองจากผนังบ้านล้มทบั

บริษัท  ปูนซีเมนต์นครหลวงสามารถให้ความช่วยเหลอืในเบ้ืองต้น 

แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแผ่นดินไหวในจังหวัด

เชียงรายได้ ในทันทีด้วยการสนับสนุนจากตัวแทนจ�าหน่าย 

ในอ�าเภอพานซึ่งอยู่ไม่ไกลจากศูนย์กลางแผ่นดินไหว รวมถึง

อมตะซิต้ีซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัท เน่ืองจากโรงเรียนแม่ลาว

วิทยาคมในอ�าเภอแม่ลาวเป็นจุดหน่ึงที่ได้รับความเสียหาย 

อย่างหนัก บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวงและพนัธมิตรจงึได้ร่วมกัน 

สนับสนุนทั้งในส่วนของปูนซีเมนต์ วัสดุก่อสร้าง บุคลากรที่มี

ความเชี่ยวชาญและทุนทรัพย์เพื่อสร้างห้องเรียนชั่วคราวให้ทัน

ส�าหรับการเรียนการสอนในปีการศกึษา 2557-2558 

เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืน บริษัทจึงได้ออกแบบและสร้างบ้าน 

ต้านแผ่นดินไหวให้แก่ชาวบ้านที่อาศัยอยู ่ในพื้นที่เสี่ยงของ

เชียงราย โดยมีขั้นตอนของการออกแบบอย่างพิถีพิถันโดย

เพือ่ให้บ้านสามารถทนแรงแผ่นดนิไหวได้อย่างน้อย 7 ริกเตอร์  

หลงัจากน้ัน บริษัท ปูนซเีมนต์นครหลวงจงึได้เดนิหน้าสร้างบ้าน

ใหม่ให้แก่ผู้ประสบภัยแผ่นดนิไหวในอ�าเภอแม่ลาวจากเหตุการณ์

เม่ือวันที่ 5 พฤษภาคมภายใต้ความร่วมมือกับสถานีโทรทัศน ์

ช่อง 7  โดยเร่ิมด�าเนินการก่อสร้างบ้านในวันที ่25 กันยายน 2557  

บ้านของผู้ประสบภัยส่วนใหญ่ที่เข ้าร่วมโครงการน้ีได้รับ 

ความเสียหายเกอืบทัง้หลงั

เม่ือวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง 

จ�ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลอตุสาหกรรมสเีขยีวระดบัสงูสดุคอื

ระดบั5 “เครือข่ายสเีขยีว” จากกระทรวงอตุสาหกรรม ซ่ึงนับได้ว่า 

เป็นเคร่ืองหมายแห่งความส�าเร็จในการขยายเครือข่ายสีเขียว 

ให้ครอบคลุมทุกส่วนในโซ่อุปทานไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ผู้จัดหา  

ผู้รับเหมา ผู้ให้บริการขนส่ง ตลอดจนชมุชนโดยรอบและประชาชน

ทั่วไป ทั้งน้ี ปูนอินทรีถือเป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายแรกและ 

รายเดียวของไทยที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติน้ีส�าหรับโรงงาน

ทกุแห่งของบริษัท

เคร่ืองหมายยืนยันความส�าเร็จที่ส�าคัญอีกประการหน่ึงของ 

ปูนอนิทรีในด้านการอนุรักษ์สิง่แวดล้อมคอื เกียรติบัตรโครงการ

คาร์บอนฟตุพร้ินท์ขององค์กร (CFO) ซ่ึงปูนอนิทรีนับเป็นผู้ผลติ

ปูนซีเมนต์รายแรกของไทยทีไ่ด้รับการรับรองดงักล่าว

บริษัทได้เร่ิมด�าเนินงานตามแผนแม่บทเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื 

ต้ังแต่ปี 2553 ภายใต้ 6 เป้าหมายหลกัตามแนวคดิ “หวัใจสเีขยีว”  

อนัประกอบด้วย การลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

สูอ่ากาศ การส่งเสริมจติส�านึกรักสิง่แวดล้อมกับผู้มีส่วนได้เสยี 

การมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนา การลดของเสียจาก

การผลติทีน่�าไปฝังกลบให้เป็นศนูย์ การพฒันาสนิค้าและบริการ 

ทีเ่ป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม และการจดัการและอนุรักษ์ทรัพยากรน�า้  

ซ่ึงกิจกรรมต่างๆ ภายใต้แผนแม่บทดงักล่าวประสบความส�าเร็จ

เป็นอย่างดี

เป้าหมายทีก่�าหนดไว้ส�าหรับปี 2553 - 2563 น้ันมีบางส่วนทีไ่ด้

บรรลผุลตามทีก่�าหนดไว้แล้ว โดยส่วนทีเ่หลอืมีความก้าวหน้าเป็น

อย่างดตีามแผนทีว่างไว้

ในปี 2558 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) จะร่วม 

เฉลมิฉลองโอกาสอนัเป็นม่ิงมงคลทีส่มเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ  

สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายคุรบ 60 พรรษา ด้วยการ

น้อมเกล้าฯ ถวายโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนเฉลมิพระเกียรติ 

ในพืน้ทีห่่างไกลของจงัหวัดแม่ฮ่องสอนทีส่ร้างขึน้ภายใต้โครงการ

โรงเรียนสีเขียวของปูนอินทรี โครงการดังกล่าวเร่ิมต้นขึ้นใน 

ปี 2553 และมีโรงเรียนชนบททีอ่ยู่ในโครงการทัง้สิน้ 28 แห่ง

ในโอกาสน้ี เราขอขอบพระคณุทกุท่านทีมี่ส่วนเก่ียวข้องส�าหรับ

ความเชือ่ม่ันทีมี่ต่อปูนอนิทรีและโครงการต่างๆ ทีเ่ราได้ริเร่ิมและ

พฒันาเพือ่สร้างสภาพแวดล้อมในการด�ารงชวิีตทีด่สี�าหรับอนุชน

รุ่นหลงัของไทยและนานาประเทศทัว่โลก

สารจากผู้บริหาร

วีระพันธ์ ทีปสุวรรณ 

ประธานกรรมการ

วรเทพ รางชัยกุล

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สา
รจ

าก
ผู้บ

ริห
าร
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ความก้าวหน้าส�าคัญ แผนการพัฒนาอย่างยัง่ยนื ปี 2557

การด�าเนินงานตามแผนงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ  

ที่มุ่งเน้นใน 6 ด้านส�าคัญเพื่อสร้างคุณค่าร่วม (Shared Value)  

ให้กับผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และโดยเฉพาะผลดีต่อ

สิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งได้ริเ ร่ิมต้ังแต่ปี 2553 และมี 

ความก้าวหน้าด้วยดีในช่วงต้ังแต่ปี 2553-2556 ที่ผ่านมาน้ัน  

ส�าหรับในปี 2557 ที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจของประเทศ 

มีการชะลอตัวจากปัจจัยภายนอกหลายๆ ด้าน ท�าให้บริษัทฯ  

ต้องมีการปรับกลยทุธ์ต่างๆ ในการด�าเนินธุรกิจ    แต่บริษัทฯ ยงัคง

มุ่งม่ันก้าวต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายระยะยาวด้านการพัฒนา 

อย ่างยั่งยืนที่ก�าหนด ถึงแม ้ว ่าตัวชี้ วัดด ้านความยั่งยืน 

หลายหัวข้อในปี 2557 จะมีผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

เพราะความท้าทายที่มากขึ้นและยากขึ้น อันเน่ืองจากที่ผ่านมา 

ได้มีการปรับปรุงมาอย่างมากและท�าอย่างต่อเน่ืองแล้วน้ัน    

แต่ทั้งน้ี บริษัทฯ เชื่อว่าด้วยการสนับสนุนที่ดีของผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียทุกฝ่าย และความพยายามคิดค้นวิธีการ รวมถึง 

นวัตกรรมใหม่ๆ ในการบริหารจดัการงานทีเ่ก่ียวข้อง จะท�าให้เรา

มีความส�าเร็จตามเป้าหมายระยะยาวของการพฒันาอย่างยัง่ยนื

ทุกด้าน ในอนาคตต่อไป

การลดปริมาณก๊าซคาร ์บอนไดออกไซด ์
สู่อากาศ   

เราท�าได้  690  กิโลกรัมต่อตันซีเมนต์  ในปี 2557  ซึ่งเพิ่มขึ้น 

จากปี 2556 อย่างมีนัยส�าคัญ และไม่เป็นไปตามความคาดหวัง 

ที่ควรลดลงอย่างต่อเน่ืองเหมือนในช่วงหลายปีที่ผ ่านมา   

โดยสาเหตุส�าคัญเน่ืองจาก การใช้พลังงานทดแทน (% TSR)  

ไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก�าหนด และ % Clinker factor  

สูงกว่าแผนงาน อันเนื่องมาจากการเติบโตของ OPC Cement  

อย่างต่อเน่ือง ในทุกตลาด อย่างไรก็ตามพบว่า ผลงานการ 

ลดก๊าซคาร ์บอนไดออกไซด์ ต้ังแต ่ป ี  2552 ที่ผ ่านมา  

เราท�าได้ดีในภาพรวม สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  

ลงได้แล้ว 60 กิโลกรัมต่อตันซีเมนต์ หรือลดลงแล้วร้อยละ  

8.0 (เป้าหมายใหม่ที่ท้าทายขึ้น เราปรับเพิ่มจากให้ลดลง 

ร้อยละ 12 เป็นลดลงถึงร้อยละ 20 ภายในปี 2563 จากปีฐาน 2552  

หรือ ให้ลดลงจาก 750 กิโลกรัมต่อตันซเีมนต์เป็น 600  กิโลกรัม

ต่อตันซีเมนต์ ) 

การส่งเสริมจิตส�านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ใต้แนวคิด “เพ่ือโลกน่าอยู่ คู ่หัวใจสีเขียว” หรือที่เรียกว่า 

“Green Heart” ซึ่งให้มีการริเริ่มท�ากิจกรรมส่งเสริมการสร้าง

จิตส�านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ต้ังแต่

ปี 2553 เป็นต้นมา โดยเราประสบความส�าเร็จในปี 2555  

ว่าเป็นผู ้ผลิตปูนซีเมนต์รายแรก ที่ได้รับการยกย่องตาม

มาตรฐาน อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว  

จากกระทรวงอุตสาหกรรม และเรามีการท�างานเร่ืองน้ี

อย่างต่อเน่ือง จนท�าให้เราเป็นผู ้ผลิตปูนซีเมนต์รายแรก 

ที่ได้รับรางวัลสูงสุด Green Industry Level 5 การสร้าง 

เครือข่ายสีเขียว ส�าหรับทุกโรงงานผลิต ในปี 2557  ที่ผ่านมา  

ด้วยการสนับสนุนที่ดีจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และ 

เรายังคงจะส่งเสริมการด�าเนินงานในเรื่องนี้ต่อไปในอนาคต   

การมีส่วนร่วม และการพัฒนาชุมชน    

เราพบว่าในช่วงหลายปีทีผ่่านมา  งานด้านการสร้างความผูกพนั

ที่ดีกับชุมชนที่อยู ่รอบๆ หน่วยผลิตของเรา และสังคมไทย   

มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง จากการที่เราให้ทุกหน่วย

ผลิตของเรา มีการจัดท�าแผนประจ�าปีในการสร้างความผูกพัน 

กับชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมมากขึ้น และประยุกต์ ใช ้

เคร่ืองมือที่เรียกว่า Social Engagement Scorecard (SES) 

เพื่อให้งานเป็นระบบ โดยในปี 2557 ที่ผ่านมา เป็นปีที่เรามี 

การขยายธุรกิจของ อินทรีอะกรีเกต (หินและทราย) และอินทรี

ซุปเปอร์บล๊อค ซึ่งมีหน่วยผลิตอยู่ในหลายจังหวัดในภาคกลาง  

ซ่ึงเราเร่ิมต้นด้วยการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม  

ทั้งกิจกรรม CSR-In process คือ การป้องกันและลดผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการด�าเนินธุรกิจของเรา และริเร่ิม 

ท�ากิจกรรม CSR-After process คือ การสนับสนุนกิจกรรม 

เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา   

ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
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การลดของเสียจากการผลิตที่ไปฝังกลบให ้
เป็นศูนย์  และการใช้เชื้อเพลิงทดแทน   

บรรลุเป้าหมายแล้วส�าหรับ ปูนซีเมนต์นครหลวง โรงเตรียม 

เชื้อเพลิงทดแทน  โรงงานคอนวูด  และ อินทรีอะกรีเกต  

ต้ังแต่ปี 2554 ปัจจุบันเรามุ่งเน้นที่ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ  

(Ready-Mixed) ต้องเป็น   Zero Waste to Landfill  ภายในปี   

2558 ซึ่งตั้งแต่ปี 2553 ถึงปี 2558 ธุรกิจคอนกรีตสามารถลด

ของเสยีจากการผลติได้ถึงร้อยละ 56.4 หรือ ลดจากร้อยละ 2.8  

ของการผลิตเหลือเพียง ร้อยละ 1.2 ในปี 2557 ด้วยความ

ร่วมมือที่ดีจากทุกฝ่าย ปัจจุบันเราก�าลังศึกษาทดลองวิธี

การจัดการของเสียคอนกรีตที่ เหลืออยู ่ไม ่ ให ้ ไปฝังกลบ  

ว่าจะใช้วิธีการใดที่เหมาะสมที่สุดในการท�าให้บรรลุเป้าหมาย

ในปี 2558 ที่ก�าหนด โดยสามารถรักษาสมดุลย์ทั้งในด้าน

เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม และสังคม          

     

นอกจากเป้าหมายของเราเรื่องของ Zero Waste to Landfill  

ที่กล่าวมาข้างต้น คณะผู้บริหารของบริษัทได้ตระหนักถึง 

ความส�าคัญของการจัดการของเสียหรือวัสดุใช้แล้วอย่างถูกวิธี   

เพื่อช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมเก่ียวกับการจัดการขยะ หรือ 

ของเสียต่างๆ ในสังคมไทย ด้วยวิธีการหน่ึงที่เหมาะสมคือ  

การใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน (Alternative Fuels) เพื่อทดแทน

การใช้เชื้อเพลิงจากธรรมชาติ  โดยในปีน้ี  บริษัทฯ ได้ริเร่ิม

ก�าหนดเป้าหมายระยะยาวที่ท้าทาย  ให้มีการใช้เชื้อเพลิง

ทดแทน (Thermal Substitution Rate) อย่างน้อยร้อยละ 25 

ภายในปี 2563  ซ่ึงในปี 2557 % TSR ของเราอยู่ที่ประมาณ 

ร้อยละ 11.3  

การพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม

ปี 2557  เรามียอดขายจริงของสนิค้ากลุม่น้ีประมาณ ร้อยละ 27.5   

ซ่ึงไม่มีความก้าวหน้านักเม่ือเทียบกับปีที่ผ ่านมา และกับ 

เป้าหมาย ที่ก�าหนด คือร้อยละ 40 ของยอดขายทั้งหมดภายใน

ปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักจากการเติบโตอย่างต่อเน่ืองของ 

OPC ซีเมนต์ในทุกตลาด  อย่างไรก็ตามในปี 2557 บริษัทฯ 

ได้มีการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คือ  

ได้รับ Green Heart Label ของเรา ออกจ�าหน่ายทั้งหมด 5 ตัว

สินค้าด้วยกัน ได้แก่ อินทรีฟลอร์กรีต  อินทรีมารีนคอนกรีต  

อินทรีแมทกรีต  อินทรีคอนกรีตไหลเข้าแบบง่าย ผลิตภัณฑ์

อินทรีซุปเปอร์บล๊อก(คอนกรีตมวลเบา)  โดยบริษัทจะมุ่งม่ัน 

กับการพฒันาสนิค้าและบริการใหม่ๆ ทีเ่ป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 

ให้มากขึ้น เพื่อสร้างคุณค่า สนองตอบความต้องการของลูกค้า

และกลุ่มอาคารเขียวต่อไป

การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้า 

จากการศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการน�้าที่โรงงานสระบุรี

ของเรา ซ่ึงท�าให้เราสามารถลดปริมาณการใช้น�้าลงได้อย่าง 

ต่อเน่ืองในช่วงหลายปีที่ผ่านมาน้ัน ในปี 2557 ที่ผ่านมา  

คณะผู้บริหารได้ตัดสินใจก�าหนดเป้าหมายที่ท ้าทายเร่ือง

การอนุรักษ์น�้าเป็นปีแรก ให้เป็นเป้าหมายที่ครอบคลุมทุก

บริษัทในกลุ่มปูนอินทรี ได้แก่ โรงงานสระบุรี โรงงานคอนวูด  

และ นครหลวงคอนกรีต โดยให้ลดปริมาณการใช้น�า้ลงอย่างน้อย 

ร้อยละ 20  ภายในปี 2560 จากปีฐาน 2555  ซึ่งโดยภาพรวม 

มีความก้าวหน้าในทางบวกตามที่คาดหวัง และส�าหรับที่

โรงงานผลิตที่จังหวัดสระบุรี เราได้มีการท�างานจนสามารถ

บรรลุเป้าหมาย Zero Water Discharge ได้แล้วในปลายปี 

2557 ที่ผ่านมา รวมถึงมีการริเร่ิมโครงการเพื่อลดความเสี่ยง 

การขาดแคลนน�้าในระยะยาว เช่น โครงการแม่น�้าป่าสัก  

ซ่ึงคาดว่าคณะที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ จะสามารถส่งรายงานการ

ศึกษาและข้อเสนอให้กับทางบริษัทฯ ได้ภายในต้นปี 2558 นี้   

การลดปร�มาณก�าซคาร�บอนไดออกไซด�
สู�อากาศ  

การส�งเสร�มจิตสำนึกร�กษ�สิ�งแวดล�อม
ให�กับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

การมีส�วนร�วม และการพัฒนาชุมชน  

การลดของเสียจากการผลิตที่ไปฝ�งกลบ
ให�เป�นศูนย�  และการใช�เชื้อเพลิงทดแทน   

การพัฒนาสินค�าและบร�การที่เป�นมิตร
กับสิ�งแวดล�อม

การจัดการและการอนุร�กษ�ทร�พยากรน้ำ
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จากปณิธานแห่งการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย
สูอั่ตราอุบัตเิหตแุละความเสยีหายทีล่ดลง

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) เดินหน้ายก

ระดับวัฒนธรรมและมาตรฐานด้านความปลอดภัย ในฐานะ 

ผู้น�าด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ท�างาน

ปี 2557 บริษัทฯ ได้ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อยกระดับ

มาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ท�างาน รวมถึง

สร้างสภาพแวดล้อมการท�างานที่ปลอดภัยส�าหรับบริษัทและ 

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ที่ปูนอินทรี เราเชื่อม่ันว่าการสูญเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือ

การเจ็บป่วยอันสืบเน่ืองจากการท�างานน้ันเป็นสิ่งที่จ�าเป็น 

ต้องป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นและสามารถป้องกันได้ด้วยการ

สร้างสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ปลอดภัยตามนโยบาย  

“ภัยอันตรายต้องเป็นศูนย์”

จากความมุ่งม่ันดังกล่าว บริษัทฯ สามารถพัฒนามาตรฐาน 

ด้านความปลอดภัยให้ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัด  

โดยเฉพาะในแง่ของการสูญเสียชีวิตและอุบัติเหตุบนท้องถนน

ในปี 2557 ตัวเลขการสูญเสียชีวิตอยู่ที่ 3 ราย ลดลงจากปี 

2556  ซ่ึงอยูท่ี ่7 ราย ในขณะทีจ่�านวนอบัุติเหตุทางรถยนต์ลดลง 

ถึงร้อยละ 26.37 จาก 182 ครั้งเป็น 134 ครั้ง

อัตราการสูญเสียเวลาจากการบาดเจ็บ (Lost Time Injury 

Frequency Rate  หรือ LTIFR) ในปี 2557 มีอัตราที่สูงขึ้น  

ในขณะที่การบาดเจ็บที่ต ้องรักษาโดยแพทย์ (Medical  

Treatment Injury หรือ MTI) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดผลงานด้านความ

ปลอดภัยที่ส�าคัญอยู่ในระดับที่ลดลงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2556 

ในปี 2557 ค่า LTI ของบริษัท เพิ่มขึ้นจาก 6 รายในปีก่อน 

มาอยู่ที่ 9 ราย ในขณะที่ค่า MTI ลดลงจาก 19 ราย เป็น 18 ราย 

(รวมเฉพาะพนักงานของบริษัท บริษัทผู้รับเหมา และบริษัท 

ผู้ ให้บริการภายนอก)

“เราพอใจอย่างมากกับผลงานความปลอดภัยในปี 2557 น้ี    

โดยเฉพาะในหัวข้อส�าคัญอย่างการสูญเสียชีวิตและอุบัติเหตุ 

บนท้องถนนที่แสดงให้เห็นว่า ความทุ่มเทของเราเกิดผลจริง”    

คุณประเสริฐ กสิกิจสกุลผล ผู้จัดการกลุ่มงานอาชีวอนามัย 

และความปลอดภัย  ของกลุ่มปูนซีเมนต์นครหลวง กล่าว

ตัวเลขอุบัติเหตุบนท้องถนนในปี 2557 เป็นดัชนีที่มีนัยส�าคัญ  

เน่ืองจาก อุบัติเหตุบนท้องถนนคิดเป็นอัตราส่วนที่สูงมาก 

ถึงร้อยละ 70-80 ของอุบัติเหตุจากการท�างานในแต่ละปี

“แต่เรายังต้องพยายามปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัย 

อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะในด้านตัวชี้วัด LTI และ MTI เพื่อให้
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ตัวเลข TIFR และ LTIFR ในปีต่อๆ ไปดีกว่านี้” คุณประเสริฐ  ระบุ 

TIFR (Total Injuries Frequencies Rate) หรืออัตราความถ่ี

การบาดเจ็บทั้งหมด จะค�านวณจากความถ่ีของการบาดเจ็บ 

ที่น�าไปสู ่การเสียชีวิตทุพพลภาพถาวร การบาดเจ็บที่ท�าให้ 

สูญเสียเวลาในการท�างาน ตลอดจนการบาดเจ็บที่ต้องรักษา

โดยแพทย์

LTIFR (Lost Time Injury Frequency Rate) หรืออัตราความถี่

ในการสูญเสียเวลาจากการบาดเจ็บ จะนับเฉพาะการบาดเจ็บ 

ที่ท�าให้พนักงานหรือคนงานต้องหยุดงาน

การเสียชีวติทั้ง 3 ครั้งนัน้ เป็นอุบตัเิหตทุี่เกีย่วขอ้งกบัผู้รบัเหมา 

ทีท่�างานให้กับบริษัทและบุคคลที ่3   โดยพนักงานของปูนซีเมนต์

นครหลวง ไม่มีการสูญเสียชีวิต

อุบัติเหตุดังกล่าว มี 2 คร้ังที่เป็นอุบัติเหตุที่เก่ียวข้องกับการ

ขบัขีบ่นท้องถนน ส่วนอกีคร้ังหน่ึงเกิดจากสาเหตุไฟฟ้าลดัวงจร

ความก้าวหน้าของโครงการด้านความปลอดภัย

โครงการด้านความปลอดภัยที่ส�าคัญทั้ง 5 โครงการมีความ

ก้าวหน้าอย่างชัดเจนในปี 2557 ดังนี้

การขับขี่เชิงป้องกันส�าหรับรถยนต์ขนาดเล็ก  

โครงการน้ีเร่ิมต้นขึ้นในปี 2557 โดยเป็นหลักสูตรอบรมภาค

บังคับที่มีจุดมุ ่งหมายส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทขับขี่

ยวดยานได้อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ ไม่ว่าจะด้วยปัจจัยจาก 

ผู้ขับขี่เอง หรือรถยนต์คันอื่นหรือบุคคลอื่น

ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน 2557 พนักงานที่ใช ้

รถของบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงรวมทั้งสิ้น 560 คน ได้ 

เข้าร่วมโครงการอบรมการขับขี่จากบริษัทไอดี ไดรฟ์เวอร์  

ซึ่งเป็นสถาบันสอนขับรถยนต์ที่รับรองโดยหน่วยงานของรัฐ

สถาบันอินทรีขับขี่ปลอดภัย หรือ INSEE Driver Academy  

เปิดตัวในเดือนเมษายน 2554 โดยมีภารกิจหลักคือการพัฒนา 

ผู้ขับขี่รถบรรทุกที่ขึ้นทะเบียนไว้กับบริษัทให้ขับขี่และปฏิบัติ

หน้าที่ได้อย่างปลอดภัย

นอกจากน้ี ยังมีกิจกรรมต่างๆ อีกมากมายตลอดระยะ

หลายปีที่ผ่านมา โดยในปี 2557 ทางสถาบันได้ร่วมมือกับ 

บริษัท ไอดี ไดรฟ์เวอร์ จัดโครงการฝึกอบรมให้แก่ผู้ขับขี่รถ

บรรทุกกว่า 3,000 คน

บริษัทปูนอินทรี เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

ดังกล่าวทั้งหมด ซ่ึงเป็นหลักสูตรบังคับส�าหรับผู ้ขับขี่ขับ 

รถบรรทุกที่ร ่วมงานกับบริษัท โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น  

8 ล้านบาท

หลักสูตรการขับขี่เชิงป้องกันของนครหลวงคอนกรีต  

จัดให้กับผู้ขับขี่รถบรรทุกภายนอกที่ปฏิบัติงานให้ บริษัท 

นครหลวงคอนกรีต ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ โดยหลักสูตรน้ี 
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ได้รับการพฒันาอย่างจริงจงัเพือ่ถ่ายทอดเทคนิคการขบัขีท่ีเ่ป็น

ประโยชน์เพื่อการป้องกันอุบัติเหตุ

หลกัสตูรฝึกอบรมระยะเวลา 2 วันทีจ่ดัโดยบริษัท ไอด ีไดรฟ์เวอร์   

มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 270 คน โดยบริษัทนครหลวงคอนกรีต 

เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดซึ่งใช้งบประมาณทั้งสิ้น 2 ล้านบาท

โครงการผู้น�าด้านความปลอดภัย   

เข้าสู่ปีที่ 4 ของการด�าเนินงานภายใต้ค�าขวัญ “ความปลอดภัย

เร่ิมต้นที่ตัวเรา” ซึ่งประสบผลส�าเร็จในการกระตุ้นให้บุคลากร

ของปูนอินทรีและเจ้าหน้าที่บริษัทผู้รับเหมาเพิ่มความใส่ใจ

ระมัดระวังกับปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือความไม่

ปลอดภัยในการท�างาน

ในแต่ละปีจะมีการจดัโครงการประกวด “ผู้น�าด้านความปลอดภยั” 

ประจ�าเดือนขึ้นในช่วงกรกฎาคมถึงธันวาคม เพื่อยกย่องและ

มอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

ในปี 2557 โครงการน้ีมุ่งเน้นไปที่การลดความเสี่ยงด้าน

ระบบไฟฟ้าและการก�าจัดเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ไม่ใช้งาน  

โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 50 ชิ้น

โครงการผู้น�าความปลอดภัยส�าหรับผู้บริหารระดับสูงและ
ระดับกลาง 

ด�าเนินงานต่อเน่ืองเป็นปีที่ 2 เพื่อปลูกฝังทัศนคติและความ

ตระหนักอย่างจริงจังในด้านความปลอดภัยให้กับผู้บริหาร 

ระดับกลางและระดับสูงของบริษัท

ปี 2557 มีผู้บริหารรวม 36 ท่าน ที่เข้าร่วมหลักสูตรระยะเวลา 

5 วัน เพื่อฝึกฝนและพัฒนาทักษะความรู้ด้านอาชีวอนามัย 

และความปลอดภัยอย่างเข้มข้นจริงจัง

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เน้ือหาเกี่ยวกับอาชีวอนามัย

และความปลอดภัยในที่ท�างาน รวมถึงเคร่ืองมือพื้นฐาน

ที่เก่ียวข้อง การติดต่อสื่อสารกับพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่  

การพัฒนาความเป็นผู้น�าด้านความปลอดภัย ตลอดจนทักษะ

การโน้มน้าวให้ผู้อืน่เปลีย่นแปลงพฤติกรรมมาให้ความส�าคญักับ 

ความปลอดภัยมากขึ้น

ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางจะน�าสิ่งที่ได้เรียนรู้มาปรับใช้

กับหน่วยงานของตนเองในภาคปฏบัิติและรายงานความคบืหน้า

ให้ Coach รับทราบภายในระยะเวลา 2 เดือนหลังจบหลักสูตร
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ก้าวส�าคัญในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ของผลิตภัณฑ์ปูนอินทรี

ปี 2557 เป็นปีแห่งความส�าเร็จของบริษัทในด้านการลดปริมาณ

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้บริษัทถือเป็น

ผู้น�าในด้านนี้ของอุตสาหกรรมได้อย่างเต็มภาคภูมิ

โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

หรือ อบก. ได้รับรองผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ของบริษัทเพิ่ม

อีก 6 แบรนด์ในปี 2557 ในฐานะผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดการ

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

ในกลุ ่มผลิตภัณฑ์ดังกล ่าว อินทรีแดง อินทรีทองและ

อินทรีซูเปอร์ ยังได้รับ ”ฉลากลดโลกร้อน” ของ อบก. 

ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายของผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดปริมาณ 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 2 ในปีปัจจุบัน

เม่ือเทียบกับปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์

ของผลิตภัณฑ์ในปีฐานที่เข้าร่วมโครงการ

ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของผลิตภัณฑ์

และการรับรองฉลากลดโลกร้อนของ อบก. ณ กันยายน 2557  

มีจ�านวนเพิ่มขึ้น เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความส�าเร็จของโครงการ 

ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่บริษัทได้ด�าเนินการ 

อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2550

ความส�าเร็จในการขึ้นทะเบียนฉลากลดโลกร้อนน้ีน้ัน เป็นสิ่งที ่

ยืนยันได้เป็นอย่างดีว่า บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด 

(มหาชน) คือ ผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายแรกในประเทศไทยที่มุ่งมั่น 

ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซ่ึงเป็นปัจจัยส�าคัญ 

อย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน 

ในประเทศไทย มีบริษัทกว่า 280 แห่งและผลิตภัณฑ์กว่า 200 

รายการที่ได้รับอนุมัติจาก อบก. ให้แสดงฉลากระบุปริมาณ 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิต ปัจจุบันมีเพียง

บางผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติให้ ใช้ฉลากลดโลกร้อน

บริษัทเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดท�า “คาร์บอนฟุตพร้ินท์

ขององคก์ร” และต่อยอดมาด�าเนนิการขอการรบัรอง “คาร์บอน

ฟุตพร้ินท์ผลิตภัณฑ์” นอกจากน้ี ยังด�าเนินการลดคาร์บอน 

ฟุตพร้ินท์อย่างต่อเน่ืองจนประสบความส�าเร็จและได้รับรอง

มาตรฐาน “ฉลากลดโลกร้อน” โดย บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง 

จ�ากัด (มหาชน) เป็นรายแรกของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ที่ได้

รับการรับรองนี้

การด�าเนินงานดังที่กล่าวมาส่งผลให้บริษัทมีความก้าวหน้าใน

การลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้ตาม 

เป้าหมายของแผนงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนคือลดให้ได้

ร้อยละ 20 ของค่าที่ปล่อยในปี 2550 ภายในปี 2563

“การลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
เป็นหนึ่งในภารกิจหลักส�าหรับแผนงานเพื่อ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เริ่มขึ้นในปี 2552”

การลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหน่ึงใน

ภารกิจหลักส�าหรับแผนงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เร่ิมขึ้น

ในปี 2552 โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวน 

การผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น
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ภารกิจที่ท้าทาย

ผลติภณัฑ์ทีผ่่านการรับรองจาก อบก. เพิม่เติมในปีน้ีเป็นผลงาน

ที่บริษัทภาคภูมิใจ และเกิดจากการที่บริษัททุ่มเทและมีความ

พร้อมในด้านปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ส่งผลให้เป้าหมายที่ท�าได ้

ยากกลายเป็นความส�าเร็จ

“แม้จะเป็นงานที่ท้าทายและมีอะไรมากมายที่ต้องท�า แต่ทุกคน 

ในทีมก็ม่ันใจว่างานน้ีไม่ยากเกินความสามารถของพวกเรา”  

คณุสาวิตรี ผาตยานนท์ ผู้จดัการส่วนควบคมุและพฒันาสิง่แวดล้อม

ของบริษัท ปูนซเีมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน)  กล่าว 

คณุสาวิตรี เล่าว่า ข้อมูลจากจดุปฏบัิติงานต่างๆ ทีร่วบรวมได้ใน

ระหว่างเตรียมขอการรับรองจาก อบก. แสดงให้เหน็ว่ากระบวน 

การของบริษัทน้ันช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยูแ่ล้ว

คุณสาวิตรี อธิบายว่า การค�านวณคาร์บอนฟุตพร้ินท์ท�าให ้

บริษัททราบว่ากระบวนการใดก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์มาก 

ซ่ึงท�าให้ทางบริษัทหาทางลดได้ตรงจุด และทางบริษัทจะขยาย

การศึกษาให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์อื่นๆ มากขึ้น 

เป้าหมายต่อไปของบริษัทในปี 2558 คือ การท�าให้ผลิตภัณฑ์

คอนกรีตผสมเสร็จ ได้การรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์

จาก อบก. เช่นกัน

“โครงการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นโครงการ

ที่บริษัทต้ังใจและสมัครใจท�าเพราะเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี  

มีประโยชน์ ช่วยลดภาวะโลกร้อน” คุณสาวิตรีระบุ

นอกจากประโยชน์ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการลด

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของบริษัทยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

การใช้พลงังานและท�าให้บริษัทลดค่าใช้จ่ายลงไปได้มากเช่นกนั 

นอกจากน้ี ยงัเสริมให้ผลติภณัฑ์ให้มีจดุเด่นในเร่ืองการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมซ่ึงถือเป็นจุดขายที่ส�าคัญส�าหรับกลุ่มลูกค้าในไทย

และต่างประเทศที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม
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สยามซิตี้พาวเวอร์ 
เดินหน้า ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากลมร้อนทิ้งเหลือใช้

ข้อมูลจากเคร่ืองวัดอณุหภูมิบริเวณเตาเผาที ่ 5 และเตาเผาที ่ 6  

ของโรงงานปูนซีเมนต์นครหลวงในจังหวัดสระบุรีแสดงให้ 

เหน็ว่าความร้อนรอบบริเวณดงักล่าวลดน้อยลง

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ได้มีสาเหตุจากประเทศไทย 

มีภมิูอากาศเยน็ขึน้หรืออณุหภมิูของเตาเผาปูนซีเมนต์ทีร้่อนถึง  

1,450 องศาเซลเซียส (2,640 องศาฟาเรนไฮต์) ลดลงแต่อย่างใด

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นผลงานจากการริเร่ิมของ บริษัท 

ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) ที่ต้องการน�าลมร้อนทิ้ง

จากเตาเผาปูนซีเมนต์มาหมุนเวียนใช้ให้เกิดประโยชน์ แทนทีจ่ะ

ระบายออกสูส่ภาพแวดล้อมโดยรอบอย่างไร้คณุค่า

กระบวนการผลติซเีมนต์ของเตาเผาที ่5 และเตาเผาที ่6 ก่อให้เกิด

ลมร้อนทีอ่ณุหภูมิอาจสงูถึง 380 องศาเซลเซียส ลมร้อนทีไ่ด้จะ

ถูกกักไว้เพือ่ต้มน�า้ให้กลายเป็นไอน�า้แรงดนัสงูทีส่่งต่อไปยงักังหนั

ส�าหรับขบัเคลือ่นเคร่ืองก�าเนิดไฟฟ้า

การแปรสภาพลมร้อนทิ้งเหลือใช้เป็นพลังงานไฟฟ้ามีประโยชน์

นานัปการต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพและลดต้นทุนเชื้อเพลิงและพลังงานในกระบวน 

การผลติ

เน่ืองจากลมร้อนทิ้งจะถูกกักไว้ ในระบบเพื่อน�ามาหมุนเวียนใช้

ใหม่ จึงสามารถช่วยลดปริมาณความร้อนและมลพิษที่ปล่อย 

สูส่ภาพแวดล้อมภายนอกได้อย่างมหาศาล

บริษัท สยามซิต้ีพาวเวอร์ จ�ากัด (SCP) ซึง่เป็นบริษัทย่อย ของ

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) ตระหนักดีถึง

ประโยชน์ของโครงการโรงไฟฟ้าทีริ่เร่ิมในปี 2551

ตลอดระยะเวลา 5 ปีของการด�าเนินงาน โรงไฟฟ้าหมุนเวียน

ลมร้อนทิ้ง หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมว่า WHR 

(Waste Heat Recovery) ได้พัฒนาอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้มี

ประสทิธิภาพทีด่ยีิง่ขึน้ทัง้ในด้านการผลติไฟฟ้า ช่วยประหยดัการ

ใช้เชือ้เพลงิฟอสซิลจากแหล่งทรัพยากรของประเทศ และลดค่าใช้

จ่ายด้านพลงังานของ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน)  

ได้อย่างมาก

โรงงานไฟฟ้าหมุนเวียนลมร้อนทิ้งขนาด 28 เมกะวัตต์ของ  

บริษัท สยามซิต้ีพาวเวอร์ จ�ากัด ใช้งบประมาณก่อสร้าง 2,000 ล้าน

บาท และสามารถผลติไฟฟ้าได้รวม 621 กิกะวัตต์ชัว่โมง คดิเป็น 

มูลค่า 1,700 ล้านบาท ต้ังแต่ผลติในปี 2553 จนถึงปัจจบัุน

ในปี 2558 บริษัทต้ังเป้าหมายที่จะเพิ่มก�าลังการผลิตไฟฟ้า

ของโรงไฟฟ้าหมุนเวียนลมร้อนทิง้จาก 179 กิกะวัตต์ชัว่โมงใน 

ปี 2557 เป็น 183 กิกะวัตต์ชัว่โมง ซ่ึงจะส่งผลให้ บริษัท ปูนซเีมนต์

นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลงังานได้

สงูขึน้จาก 540 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 590 ล้านบาทในปี 2558

การผลติพลงังานไฟฟ้าใช้เองท�าให้ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง 

จ�ากัด (มหาชน) สามารถลดปริมาณการซือ้ไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ

เป็นเชือ้เพลงิหลกั (ร้อยละ 70) ลงไปได้ถึงร้อยละ 25 

“เราใช้ประโยชน์จากแหล่งพลงังานสะอาด 
ทีม่คุีณค่ามากทีส่ดุ ซ่ึงเป็นแหล่งพลงังาน 

ทีใ่ครๆ กลบัพากนัมองข้ามไม่สนใจ”

สมบูรณ์ สขุสมบัตเิจริญ 

ผู้จดัการฝ่ายปฏบัิติการ บริษัท สยามซิต้ีพาวเวอร์ จ�ากัด
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สยามซิตี้พาวเวอร์ 
เดินหน้า ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากลมร้อนทิ้งเหลือใช้

เม่ือรวมกับก�าลงัการผลติของโรงไฟฟ้าหมุนเวียนลมร้อนทิง้ขนาด 

8 เมกะวัตต์ทีโ่รงงานปูนซเีมนต์ 2 ของ  บริษัท  ปูนซีเมนต์นครหลวง 

จ�ากัด (มหาชน) จะสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ถึง 

ร้อยละ 20 จากปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมของโรงงานปูนซีเมนต์

นครหลวงในจงัหวัดสระบุรีซึง่อยูท่ีป่ระมาณ 200 เมกะวัตต์ 

คุณสมบูรณ์ สุขสมบัติเจริญ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการของ  

บริษัท สยามซิต้ีพาวเวอร์ จ�ากัด กล่าวว่า “สิ่งที่เราเห็นใน 

วันน้ี คอืผลลพัธ์จากการด�าเนินธุรกิจทีค่�านึงถึงทัง้เศรษฐกิจและ

สิง่แวดล้อมอย่างสมดลุ”

“เราใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานสะอาดที่มีคุณค่ามากที่สุด  

ซ่ึงเป็นแหล่งพลงังานที่ใครๆ กลบัพากันมองข้ามไม่สนใจ”

วิศวกรไฟฟ้าที่ มีความเชี่ยวชาญและร ่วมงานกับ บริษัท  

ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) มากว่า 20 ปี ยืนยันว่า 

โรงไฟฟ้าหมุนเวียนลมร้อนทิง้ของ   บริษัท สยาม ซต้ีิพาวเวอร์ จ�ากัด  

เป็นโรงไฟฟ้าทีป่ลอดภยัต่อสิง่แวดล้อมอย่างมาก เน่ืองจากลม

ร้อนทิง้ทีไ่ด้น้ันปลอดมลภาวะและถูกเก็บไว้ใช้หมุนเวียนในระบบ

เกือบทัง้หมด

โรงงานไฟฟ้าแห่งน้ีคือประจักษ์พยานแห่งความมุ่งม่ันของ 

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) ต่อการพัฒนา 

อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการด�าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อ 

สิ่งแวดล้อมและช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การปรับปรุงโรงไฟฟ้า

บริษัทจะท�าการปรับปรุงโรงไฟฟ้าหมุนเวียนลมร้อนทิ้ง 

เพือ่พฒันาประสทิธิภาพและก�าลงัการผลติไฟฟ้าอกีคร้ังหลงัจาก

ที่ได้ปรับปรุงไปเมื่อไม่กี่ปีก่อนหน้านี้

บริษัทจะต่อยอดการพัฒนาด้วยนวัตกรรมภายในองค์กร  

รวมถึง ประสบการณ์ในอดีตและหัวใจสีเขียวเพื่อใช้ประโยชน์

จากเทคโนโลยกีารหมุนเวียนลมร้อนทิง้ให้มีประสทิธิภาพสงูสดุ

บริษัทอยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีการหมุนเวียน

ลมร้อนทิ้งเพื่อน�ามาใช้กับเตาเผาปูนซีเมนต์ทั้ง 5 แห่งของ 

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) ให้เกิดประโยชน์

ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากน้ี บริษัทยังเร่ิมศึกษาแนวทางลดการใช้น�้าส�าหรับ 

ระบบหมุนเวียนลมร้อนที่ใช้งานอยู ่ในปัจจุบันเพื่อส่งเสริม 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา การปรับปรุงระบบช่วยให้บริษัทสามารถ 

ลดปริมาณการใช้น�้าได้ร้อยละ 7 โดยบริษัทมีเป้าหมายที่จะ 

ลดการใช้น�้าลงให้ได้อีกร้อยละ 7 ภายในปี 2558

น�า้ในโรงไฟฟ้าหมุนเวียนลมร้อนทิง้มีปริมาณ 8,000 ลกูบาศก์เมตร  

และต้องเตมิน�้าเข้าสู่ระบบวันละประมาณ 3,000 ลูกบาศก์เมตร

เพื่อชดเชยไอน�้าที่ระเหยไป

ผลงานแห่งความภาคภูมิใจ

การด�าเนินงานที่มีความเป็นมืออาชีพ ได้มาตรฐานสากล  

และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ส่งผลให้บริษัทได้รับ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจถึง 6 รางวัลในช่วงปี 2555 - 2556

นอกจากน้ี ยงัได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, 

TIS 18001 และ OHSAS ในปี 2555 นับเป็นความส�าเร็จอัน

น่าภาคภูมิใจที่บริษัทสามารถครองเกียรติบัตรด้านมาตรฐาน

คุณภาพที่ส�าคัญเหล่านี้ทั้งหมดได้ภายในระยะเวลาเพียง 1 ปี

ในปี 2556 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน “อุตสาหกรรม 

สีเขียว” จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยได้รับการรับรองระดับ 

ที่ 3 ในเดือนมีนาคม และระดับที่ 4 ในเดือนกันยายน ซึ่งสะท้อน

ได้เป็นอย่างดีถึง “วัฒนธรรมสีเขียว” ที่บริษัทสร้างสรรค์และ 

น�ามาปฏิบัติอย่างจริงจังทั่วทั้งองค์กร
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหำชน) จำรึกหน้ำ

ประวัติศำสตร์ด้วยกำรเป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์รำยแรกของไทย 

ที่ ได ้ รับกำรรับรองมำตรฐำนอุตสำหกรรมสีเขียวระดับ

สูงสุดจำกกระทรวงอุตสำหกรรมส�ำหรับทุกโรงงำน อันเป็น 

ผลมำจำกนโยบำย และแนวปฏบัิติตำมแนวทำงสเีขยีวในโรงงำน

ปูนซีเมนต์ทั้ง 3 แห่งของบริษัทในจังหวัดสระบุรี

บริษัทได้รับรำงวัลอุตสำหกรรมสีเขียวระดับ 5 เม่ือวันที่  

21 กรกฎำคม 2557 ซ่ึงเน ้นย�้ำควำมส�ำเร็จของบริษัท 

จำกควำมทุ ่มเทอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่ำงจริงจังในระดับที่ 

เหนือกว่ำมำตรฐำนอุตสำหกรรม

รำงวัลอุตสำหกรรมสีเขียวระดับ 5 คือ สิ่งที่ชี้ชัดให้เห็นว่ำ 

ปูนอินทรีได้มีกำรส่งเสริมให้คู่ค้ำและพันธมิตรเข้ำสู่กำรเป็น

อุตสำหกรรมสีเขียวอย่ำงน้อยในระดับเร่ิมต้น จำกกระทรวง

อุตสำหกรรม ตลอดจนได้รับกำรยอมรับจำกชุมชนโดยรอบ 

รำงวัลอุตสำหกรรมสีเขียวระดับ 5 ดังกล่ำวที่บริษัทได้รับ  

มีชื่อเรียกว่ำ รำงวัล “เครือข่ายสีเขียว” ซ่ึงเป็นชื่อสะท้อน 

ถึงเกณฑ์ส�ำคัญในกำรประเมินควำมส�ำเร็จของรำงวัลนี้ 

รำงวัลอุตสำหกรรมสีเขียวระดับ 5 ถือเป็นรำงวัลขั้นสูงสุด  

โดยก่อนหน้ำน้ีในปี 2555 บริษัทได้รับรำงวัลอุตสำหกรรม 

สีเขียวระดับ 4 “วัฒนธรรมสีเขียว” ซ่ึงมอบให้แก่องค์กร 

ที่สำมำรถปลูกฝังวัฒนธรรมกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และท�ำให้

ทุกคนในองค์กรร่วมมือร่วมใจด�ำเนินงำนอย่ำงเป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อมในทุกด้ำนของกำรประกอบกิจกำร

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหำชน) เป็นผู้ผลิต 

ปูนซีเมนต์รำยแรกของไทยทีไ่ด้รำงวัลอตุสำหกรรมสเีขยีวระดบั 

4 และเป็นบริษัทเพียงไม่ก่ีแห่งในประเทศไทยที่พัฒนำงำน

ด้ำนน้ีต่อเน่ือง จนได้รับรำงวัลมำตรฐำนอุตสำหกรรมสีเขียว 

ระดับ 5 - เครือข่ำยสีเขียว ซ่ึงแสดงถึงกระบวนกำรด�ำเนิน

ธุรกิจที่ค�ำนึงถึงกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต้ังแต่ต้นน�้ำจนถึง

ปลำยน�้ำของห่วงโซ่ธุรกิจ ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของชุมชน  

รอบข้ำง และสังคมโดยรวม

ดร วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม ซ่ีงได้

ท�ำกำรประเมินสถำนประกอบกำรเพื่อกำรรับรองมำตรฐำน

อตุสำหกรรมสเีขยีวระดบั 5 ด้วยตนเอง ระบุว่ำ บริษัท ปูนซเีมนต์

นครหลวง จ�ำกัด (มหำชน) และอีก 2 บริษัทที่ได้รับรำงวัล  

มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตำมเกณฑ์ที่มำตรฐำนอุตสำหกรรม

ระดับ 5 - เครือข่ำยสีเขียว

“องค์กรที่ได ้รับรำงวัล เป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมสีเขียว  

พร้อมกับมีส่วนส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำโซ่อุปทำนของ

ตนให้เข้ำสู ่กำรเป็นอุตสำหกรรมสีเขียวอย่ำงน้อยระดับ 2  

ขึ้นไปด้วย” ดร วิฑูรย์กล่ำว

“นอกจำกน้ี ยังได้รับกำรยอมรับจำกชุมชนโดยรอบ สังคม 

และผู ้บริโภค รวมถึงสำมำรถบริหำรกำรด�ำเนินธุรกิจให้ 

เกิดควำมสมดุลระหว่ำง มิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

ซึ่งเป็นหลักกำรส�ำคัญของกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน”

ก้าวส�าคัญของความส�าเรจ็ บนเส้นทางสเีขียว
รางวลัอุตสาหกรรมสเีขียวระดบั 5 เครือข่ายสเีขียว ความภาคภูมใิจของเราทกุคน
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ดร วิฑูรย์ยังแสดงควำมชื่นชม บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง 

จ�ำกัด (มหำชน) ที่มีควำมโดดเด่น ในกำรปลูกฝังวัฒนธรรม 

“หัวใจสีเขียว” ให้แก่บุคลำกรทุกระดับทั่วทั้งองค์กร  และพัฒนำ 

นวัตกรรมสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง

ในโอกำสที่ได้รับรำงวัลอันทรงคุณค่ำน้ี คุณศิวะ มหำสันทนะ  

รองประธำนอำวุโส กิจกำรสระบุรี บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง 

จ�ำกัด (มหำชน) ยืนยันว่ำบริษัทจะยังคงเดินหน้ำบนเส้นทำง 

สีเขียวและให้มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง

“น่ีไม่ใช่จดุสิน้สดุส�ำหรับเรำเพรำะเรำจะยงัคงเดนิหน้ำต่อไปเพือ่  

ขยำยเครือข ่ำยสีเขียวตำมนโยบำยอุตสำหกรรมสีเขียว 

ที่ได้ก�ำหนดไว้” คุณศิวะยืนยัน

“นีไ่ม่ใช่จดุสิน้สดุส�าหรบัเราเพราะเราจะยงัคงเดินหน้าต่อไป  
เพ่ือขยายเครอืข่ายสเีขียวตามนโยบายอุตสาหกรรมสเีขียว 

ทีไ่ด้ก�าหนดไว้” 

ศิวะ มหาสันทนะ  
รองประธำนอำวุโส กิจกำรสระบุรี 

เกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5

คุณศิวะอธิบำยว่ำกำรสร้ำงเครือข่ำยสีเขียวไม่อำจส�ำเร็จได้ 

หำกมุ ่งสร้ำงเฉพำะกำรเติบโตของธุรกิจ เน่ืองจำกธุรกิจ

จ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงกำรพัฒนำทั้งในด้ำนสังคม เศรษฐกิจ 

และสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมกันด้วย

ผลส�ำเร็จในกำรก้ำวสู่มำตรฐำนอุตสำหกรรมเครือข่ำยสีเขียว

ระดับ 5 ของบริษัท เป็นผลมำจำกควำมร่วมมืออันดีของ 

ผู้เก่ียวข้องทัง้ 7 กลุม่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีส�ำคญั ทีพ่ร้อมใจกันน�ำ

หลักกำรของอุตสำหกรรมสีเขียวไปปรับใช้
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เร่ิมจำกผู้ขำยสินค้ำ (Supplier)ซ่ึงช่วยดูแลและพัฒนำสินค้ำ 

ให้มีมำตรฐำนควำมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตำมที่ก�ำหนด

ในส่วนของผู้รับเหมำ (Contractor) ก็จะต้องปฏิบัติตำม

แนวทำงด้ำนอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

ที่บริษัทก�ำหนด และถ่ำยทอดผ่ำนหลักสูตรกำรอบรมต่ำงๆ  

ที่บริษัทเป็นผู้จัดให้ นอกจำกน้ี บริษัทยังส่งเสริมให้ผู้รับเหมำ 

ด�ำเนินโครงกำรธนำคำรขยะ ปฏิบัติตำมหลัก 5R เพื่อช่วย

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  รวมถึงจัด “โซนสีเขียว” รวมถึงกิจกรรม 

อื่นๆ ด้วย

ส่วนที ่3 ได้แก่ ผู้ขนส่ง(Transporter)โดยบริษัทได้ริเร่ิมโครงกำร

อินทรีโลจิสติกส์สีเขียว ที่ก�ำหนดแนวทำงในด้ำน กำรบริหำร

กำรใช้ยำนพำหนะ  ควำมปลอดภัยของพนักงำนจัดส่ง และ 

กำรบริหำรระบบโลจิสติกส์อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ส่วนที่ 4 ได้แก่ พนักงำน (Employee) โดยบริษัทส่งเสริม 

ให้พนักงำนได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในกำรท�ำงำน 

ผ่ำนกิจกรรมเพื่อสังคมต่ำงๆ

ในส่วนของลูกค้ำและผู้บริโภค (Customer)น้ัน บริษัทได ้

ส่งเสริมให้มีกำรใช้สินค้ำและบริกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ซ่ึงมีประโยชน์กับลูกค้ำ ในกำรลดต้นทุนกำรผลิต และช่วยให้

ประหยัดพลังงำนมำกขึ้นด้วย

ส่วนที ่6 คอื ชมุชน (Community) โดยบริษัทได้จดัท�ำโครงกำร 

“หมู่บ้ำนสีเขียว” ส�ำหรับชุมชนบริเวณรอบโรงงำนในจังหวัด

สระบุรี เพื่อเข้ำไปช่วยให้ชำวบ้ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเร่ือง

ของสิ่งแวดล้อมมำกยิ่งขึ้น ทั้งกำรอบรม และกิจกรรมพัฒนำ

ชมุชน เช่น ธนำคำรขยะ กำรปลกูพชืท้องถ่ินเพือ่เพิม่พืน้ทีส่เีขยีว 

ส่วนสุดท้ำย คือ สังคม(Social) บริษัทได้เข้ำไปมีส่วนร่วมกับ

หน่วยงำนต่ำงๆ ในกำรส่งเสริมกำรศกึษำและพฒันำสิง่แวดล้อม

ปูนอินทรีเป็นผู้ ให้กำรสนับสนุนโครงกำร “โรงเรียนสีเขียว”  

ส�ำหรับพื้นที่ห่ำงไกลทั่วประเทศโดยร่วมมือกับโครงกำรตำม 

พระรำชด�ำริของสมเดจ็พระเทพรัตนรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  

และกองบัญชำกำรต�ำรวจตระเวนชำยแดน (ตชด.)

นอกจำกน้ี ยังได้ด�ำเนินโครงกำรต่ำงๆ เพื่อต่อยอดเครือข่ำย 

สีเขียว อำทิ โครงกำรถังน�้ำชุมชน และกำรสร้ำงฝำยชะลอน�้ำ  

ทั่วประเทศ 

“เรำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำงวัลอุตสำหกรรมสีเขียวระดับ 5 ที่ได้

รับ จะเป็นแรงกระตุ้นให้สถำนประกอบกำรภำคเอกชนต่ำงๆ 

อยำกท�ำแบบน้ีบ้ำง สิ่งแวดล้อมก็จะดีขึ้นเร่ือยๆ เมืองไทย 

ของเรำก็จะยิ่งน่ำอยู่มำกขึ้นอีกต่อไป” คุณศิวะกล่ำวปิดท้ำย

“บทเรียนและแนวทางดีๆ เหล่านี้ นอกจากจะมีประโยชน ์
ต่อพนักงานของเราที่ได้มีโอกาสเรียนรู้ ยังถูกถ่ายทอด 
ส่งต่อไปยังครอบครัวของพนักงานและบุคคลใกล้ชิด   

ท�าให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างยิ่งขึ้น”

อินทิรา สุเมธโชติเมธา 
กรรมกำร, บริษัท ธำรสุวรรณ จ�ำกัด
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นานาทรรศนะจากผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของปูนอินทรีและมีส่วนให้บริษัทได้รับรำงวัล

อุตสำหกรรมสีเขียวระดับ 5 ได้ร่วมแบ่งปันเร่ืองรำวที่ได้สัมผัสจำกกำร

เข้ำร่วมในกำรเดินทำงสีเขียวครั้งนี้

คุณอินทิรำ สุเมธโชติเมธำ จำก บริษัท ธำรสุวรรณ ซ่ึงเป็นหน่ึงในผู้ ให้

บริกำรหลักด้ำนโลจิสติกส์ของปูนอินทรี และคุณวินัย สว่ำงอำรมณ์ 

ก�ำนัน ต�ำบลทับกวำง จังหวัดสระบุรี มีส่วนร่วมอย่ำงแข็งขันและจริงจัง

ในกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของบริษัทที่ส่งผลให้ได้รับรำงวัลอุตสำหกรรม

สีเขียวระดับ 5

คุณอินทิรำเล่ำว่ำ “บริษัท ได้เข้ำร่วมโครงกำรหัวใจสีเขียวของปูนอินทรี 

รวมถึงโครงกำรอู่รถสีเขียวและโครงกำรอนุรักษ์พลังงำน ซ่ึงน�ำไปสู่

ผลลัพธ์ที่น่ำภำคภูมิใจ”

“ถือเป็นจดุเร่ิมต้นทีด่แีละช่วยปลกูฝังวัฒนธรรมให้พนักงำนของเรำใส่ใจ

ดแูลอูร่ถให้สะอำดเป็นระเบียบ ช่วยลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและรู้จกั

ใช้พลังงำนให้คุ้มค่ำ”

“บทเรียนและแนวทำงดีๆ  เหล่ำน้ี นอกจำกจะมีประโยชน์ต่อพนักงำนของ

เรำทีไ่ด้มีโอกำสเรียนรู้ ยงัถูกถ่ำยทอดส่งต่อไปยงัครอบครัวของพนักงำน

และบุคคลใกล้ชิด ท�ำให้เกิดประโยชน์ในวงกว้ำงยิ่งขึ้น”

“ขอบคุณปูนอินทรีส�ำหรับโครงกำรดีๆ อย่ำงน้ี และอยำกจะขอให้

สนับสนุนกิจกรรมทีมี่ประโยชน์อย่ำงน้ีต่อไปเร่ือยๆ ค่ะ” คณุอนิทริำกล่ำว

ควำมเห็นของ ก�ำนันวินัย สว่ำงอำรมณ์ “โครงกำรพัฒนำชุมชนของปูน

อินทรีส�ำหรับหมู่ 1 ต�ำบลทับกวำง เช่น โครงกำรธนำคำรขยะ โครงกำร 

ทุนกำรศึกษำ โครงกำรพัฒนำสำธำรณูปโภคในชุมชนและอื่นๆ ล้วนมี

ส่วนช่วยพัฒนำชุมชนอย่ำงยั่งยืน… 

ผมมองว่ำ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวงเป็นแบบอย่ำงองค์กรเอกชน 

ทีด่ ีใส่ใจชมุชนอย่ำงแท้จริง และแสดงควำมมุ่งม่ันต้ังใจจริงกับโครงกำร

ต่ำงๆ ที่มีส่วนช่วยพัฒนำสังคมอย่ำงยั่งยืน”
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สืบเ น่ืองจากเหตุการณ ์แผ ่นดินไหวที่ เ กิดขึ้น เ ม่ือ วันที่  

5 พฤษภาคม 2557 ทีจ่งัหวัดเชยีงรายความรุนแรง 6.3 ริกเตอร์  

ความลกึ 7 กิโลเมตร ได้เป็นเหตุการณ์ทีเ่ปลีย่นชวิีตผู้คนมากมาย

ในจงัหวัดเชยีงราย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน ต�าบลดงมะดะ อ�าเภอ

แม่ลาว ซ่ึงเป็นศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหว ความเสียหาย 

เกิดขึ้นมีผลกระทบในวงกว้างทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของ

ผู้คน บ้านเรือนกว่า 3,500 หลังคาเรือน สิ่งปลูกสร้างส่วนรวม  

รวมถึงโรงเรียน วัดวาอารามและโรงพยาบาล นับเป็นเหตุการณ์ 

แผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในรอบ 40 ปี ความเสียหายที่เกิดขึ้น

น้ันเกินกว่าที่จะประเมินได้ และยังมีเหตุการณ์อาฟเตอร์ช็อก

ตามมาอกีกว่าพนัคร้ังซึง่ท�าให้เกิดความเสยีหายทีรุ่นแรงมากขึน้

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) ได้ติดตาม

เหตุการณ์อย่างใกล้ชิด และรีบจัดการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ด้วยการส่งน�้าดื่มและส่งทีมวิศวกรเทคนิคและผู้แทนขายของ 

ภาคเหนือเข้าร่วมกระจายความช่วยเหลือ ทางบริษัทยังได้รับ

ความร่วมมือจากมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (พชภ.) และ

มูลนิธิกระจกเงาในการเข้าส�ารวจพื้นที่ความเสียหายของชุมชน 

และทางบริษัทได้จัดกลุ่มผู้ประสบภัยออกเป็น 2 กลุ่มด้วยกัน 

โดยกลุ่มแรกเป็นชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายบางส่วนและ

สามารถรับผิดชอบการซ่อมแซมบ้านได้เองรวมถึงสามารถ 

รับผิดชอบค่าใช ้จ ่ายต่างๆ ในการซ่อมแซมที่ เกิดขึ้นได้  

ซ่ึงทางปูนอินทรีได้เข้าช่วยเหลือโดยการส่งทีมวิศวกรเทคนิค 

เข้าช่วยเหลือ ให้ค�าปรึกษาให้ชาวบ้านได้ซ่อมแซมบ้านเรือน

อย่างปลอดภัยและถูกวิธี เพื่อให้มั่นใจว่าหลังจากซ่อมแซมแล้ว 

จะไม่เกิดอนัตรายต่อชวิีตและทรัพย์สนิของผู้อยูอ่าศยัในภายหลงั  

ผู้ประสบภัยกลุม่ทีส่องเป็นผู้ทีไ่ม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึน้ในการบูรณะบ้านเรือนของตนได้อนั เน่ืองจากสถานะทาง

ครอบครัวรวมถึงระดับความเสียหายของที่อยู่อาศัย
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การช่วยเหลอืผู้ประสบภัยแผ่นดนิไหว
ทีอ่�าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย



19

หลงัจากทีไ่ด้เข้าส�ารวจพืน้ทีแ่ละพดูคยุกับชาวบ้านแล้ว ปูนอนิทรี 

ได้รวบรวมรายชื่อบ้านทั้งสิ้น 25 บ้านไว้ ในความช่วยเหลือ  

โดยบ้าน 20 หลังเป็นบ้านที่ได้รับความเสียหายในระดับ 

ค่อนข้างรุนแรง ต้องการการบูรณะซ่อมแซม ทางปูนอินทรีได้

เข้าช่วยเหลือโดยได้รับความสนับสนุนด้านการเงินจากองค์กร 

บริษัท และมูลนิธิหลายแห่ง โดยใช้เวลาซ่อมแซมทัง้สิน้ประมาณ  

20-30 วัน และมีบ้านเรือนอยู่ในต�าบลจอมหมอกแก้ว ต�าบล 

โป่งแพร่ และต�าบลดงมะดะ อีก 5 หลังคาเรือน เป็นบ้านที่อยู่

บนเส้นรอยเลื่อนแผ่นดินไหว ซึ่งได้ท�าให้บ้านทั้งหลังพังทลาย

ลงโดยสิ้นเชิง โดยการก่อสร้างบ้านขึ้นใหม่น้ีได้รับความช่วย

เหลือจากทางบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ�ากัด (ช่อง 7)

“ตัวบ้านที่ทางปูนอินทรีใช้เป็นแบบในการก่อสร้างนั้น  
จะต้องมีลักษณะต้านแผ่นดินไหวได้ เพื่อให้เป็นประโยชน์
ในอนาคตหากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในพื้นที่ขึ้นอีก”

ตัวบ้านที่ทางปูนอินทรีใช้เป็นแบบในการก่อสร้างน้ัน จะต้อง

มีลักษณะต้านแผ่นดินไหวได้ เพื่อให้เป็นประโยชน์ในอนาคต

หากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในพื้นที่ขึ้นอีก แบบของบ้านน้ี  

ได้รับการดัดแปลงมาจากบ้านอยู ่กับน�้า ซึ่งออกแบบโดย 

ศาสตราจารย์ดอกเตอร์ บัณฑิต จุลาสัย อาจารย์ประจ�า 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซ่ึงใช ้

ช ่วยเหลือผู ้ประสบมหาอุทกภัยเม่ือพ.ศ. 2555 ที่ชุมชน 

บ้านคลองทราย อ�าเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ซึ่งบ้านต้านแผ่นดินไหวมีลักษณะเด่นดังนี้

ฐานราก เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก เสาอาคารชั้นล่างเป็น

คอนกรีตเสริมเหล็กพิเศษบริเวณตอม่อ เพื่อช่วยป้องกัน 

แรงเลื่อนที่ผิวดิน 

ผนัง ใช้ ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดซ่ึงมีน�้าหนักเบา จึงมีความ

ปลอดภัยหากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้น ต่างจากผนังก่ออิฐ 

ทั่วไปซ่ึงมีความหนักและเป็นอันตรายต่อผู ้อยู ่อาศัยและ

ทรัพย์สิน

หลังคา  เป็นโครงสร้างเหล็ก มุงทับด้วยแผ่นหลังคาเหล็ก 

เมทัลชีท ซ่ึงเป็นแผ่นเดียวกัน เพื่อป้องกันอันตรายจาก 

แผ่นดนิไหวหากหลงัคาได้รับความกระทบกระเทอืนจะตกลงมา

เป็นแผ่นเดียวกัน 

โครงสร้าง เป็นแบบเคลื่อนได้ หากขยับเขยื้อนเล็กน้อยจะ

เคลื่อนไหวตามแรงสั่นสะเทือนและไม่ฝืนแรงแผ่นดินไหว  

ท�าให้บรรเทาความเสียหายลงได้

ตัวบ้าน เป็นบ้านพักอาศัยที่เหมาะกับรูปแบบการใช้งาน และ 

ยังคงไว้ซ่ึงสถาปัตยกรรมเดิมที่เป็นอาคารหลังคาจั่ว ยกใต้ถุน 

สงู 2 เมตร มีพืน้ที่ใช้สอย 58 ตารางเมตรประกอบด้วยห้องนอน 

1 ห้อง ห้องน�้า 1 ห้อง และห้องโถงอเนกประสงค์
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โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้

ได้บ้านหลังใหม่ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วที่สุด เนื่องจากทาง 

ปูนอินทรีตระหนักดีว่า ที่อยู่อาศัยน้ันเป็นปัจจัยพื้นฐานของ

การด�ารงชีวิตของมนุษย์ ดังน้ันเราจึงผลักดันให้บ้านต้านแผ่น

ดินไหวแล้วเสร็จภายในระยะเวลาประมาณ 3 เดือนเพื่อสร้าง 

รอยยิ้ม ความหวัง และก�าลังใจกลับมาสู่ชุมชนอีกครั้ง 

นอกเหนือจากน้ี บ้านต้านแผ่นดินไหวยังก่อให้เกิดการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น โดยตัวบ้านได้รับการ

ออกแบบอย่างถูกสุขลักษณะ ทนทานต่อแผ่นดินไหว และวัสดุ

ก่อสร้างที่ใช้ล้วนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น

บ้านต้านแผ่นดินไหวน้ี มีจุดมุ่งหมายมิใช่เพียงแต่เพื่อเป็นที่

อยู่อาศัยให้กับผู้ประสบภัยเท่าน้ัน แต่ยังจะเป็นบ้านต้นแบบ

ส�าหรับผู้ประสบภยัครอบครัวอืน่ๆ ได้น�าแบบไปสร้างทีอ่ยูอ่าศยั 

ของตนต่อไป

เราทุกคนทราบกันดีว่า เราไม่มีทางเอาชนะธรรมชาติได้ แต่เรา

สามารถเรียนรู้เพือ่ทีจ่ะอยูร่่วมกันกับธรรมชาติได้ บ้านต้านแผ่น

ดนิไหวน้ีถือเป็นอกีหน่ึงโครงการทีท่างปูนอนิทรีภาคภมิูใจทีไ่ด้มี

ส่วนร่วมในการพฒันาคณุภาพชวิีตชมุชนแบบยัง่ยนื ซ่ึงเป็นส่วน

หน่ึงของนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กร

ตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษัท    

“บ้านต้านแผ่นดินไหวนี้ มีจุดมุ่งหมายมิใช่เพียง 
เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยให้กับผู้ประสบภัยเท่านั้น  

แต่ยงัจะเป็นบ้านต้นแบบส�าหรบัผู้ประสบภัยครอบครัวอ่ืนๆ  
ได้น�าแบบไปสร้างที่อยู่อาศัยของตนต่อไป”   
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โครงการ “โรงเรียนสีเขียว”
ต่อยอดบูรณาการ สร้างพื้นฐานแห่งความยั่งยืน

หลงัจากด�าเนนิการสร้างและซ่อมแซมโรงเรยีน 27 แหง่ในพื้นที่

ชนบทห่างไกลของประเทศไทยตลอดระยะเวลากว่า 4 ปีทีผ่่านมา  

ในปี 2557 ทีมงานกิจกรรมเพื่อสังคมซ่ึงดูแลโครงการ  

“โรงเรียนสีเขียว” ของบริษัทได้ย้อนทบทวนความส�าเร็จ 

ในปีก่อนๆ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาโครงการให้ดียิ่งขึ้น

ทีมงานมองย้อนกลับไปและต้ังค�าถามที่ส�าคัญหลายข้อ  

หนึ่งในค�าถามที่ส�าคัญที่สุดก็คือ ที่ผ่านมานั้น โครงการมีความ

เป็น “สีเขียว” มากน้อยเพียงใด เน่ืองจากพบว่ามีข้อจ�ากัด 

บางประการที่ท�าให้โรงเรียนในโครงการยังไม่สามารถปฏิบัติ

ตามแนวคดิอนุรักษ์สิง่แวดล้อมแบบบูรณาการได้อย่างสมบูรณ์

โจทย์ของทีมงานคือการคิดใหม่โดยเริม่ต้นจากศูนย์เพื่อระบวุ่า 

“โรงเรียนสเีขยีว” ทีส่่งเสริมการอนุรักษ์สิง่แวดล้อมอย่างแท้จริง

ในทุกมิติและสามารถเป็นแม่แบบที่ดีส�าหรับการด�าเนินงาน 

ต่อไปในอนาคตนั้นควรมีลักษณะอย่างไร

เพื่อที่จะเป็นโรงเรียนสีเขียวโดยสมบูรณ์โรงเรียนจ�าเป็นต้อง

มีกลไกที่สามารถส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับที่ 

กว้างขึน้และสอดคล้องกับแนวคดิการพฒันาอย่างยัง่ยนืซ่ึงเป็น

หลักการพื้นฐานของโครงการเพื่อสังคมต่างๆ ของบริษัท

แนวคิดสีเขียวจะต้องขยายขอบเขตให้ครอบคลุมทั้งการเรียน

การสอน กิจกรรมและสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อสร้างกลไก 

ที่จะน�าไปสู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและยั่งยืน

กลไกที่เป็นองค์ประกอบเหล่าน้ีหมายความรวมถึงการบริหาร 

จัดการรูปแบบการใช้น�้า แหล่งไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ ระบบ 

จัดการของเสีย กระบวนการจัดหาวัตถุดิบด ้านอาหาร  

การเกษตรกรรม และการสร้างตลาดชมุชน ซ่ึงล้วนมีความส�าคญั 

ต่อความสามารถในการพึ่งพิงตนเอง 

เพื่อให้กลไกดังกล่าวเกิดขึ้นจริงและมีประสิทธิภาพ เราต้องให้

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สามารถชี้แนะแนวทาง ด�าเนินการและ

ทบทวนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วย

ด้วยเหตุนี้ หน่วยงานราชการและเอกชนหลายแห่งจึงได้รับเชิญ

ให้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการน้ี กล่าวคอื คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ช่วยรับผิดชอบดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและ

ความยั่งยืน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

กระทรวงพลังงานดูรายละเอียดในด้านพลังงานแสงอาทิตย์ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ

ช่วยดแูลกิจกรรมด้านแหล่งอาหารและเกษตรกรรม กรมพฒันา

ฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานช่วยดูแลด้านระบบทรัพยากรน�้า

และโครงการพฒันาพืน้ทีห่่างไกลเพือ่สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ

และด้านอื่นๆ ให้แก่ชุมชน

นอกจากนี้ กองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ยังให้

ค�าแนะน�าและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส�าหรับการสร้างโรงเรียน

แห่งใหม่ ทั้งในแง่ของความต้องการในชุมชน ที่ตั้งของโรงเรียน

บริเวณแนวชายแดน รวมทั้งลักษณะประชากรและสภาพพื้นที่

ความพยายามที่กล่าวมาส่งผลให้เกิดโรงเรียนสีเขียวแบบ 

บูรณาการในอ�าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซ่ึงถือเป็น 

แห่งแรกที่ก่อสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมดและเป็นต้นแบบโรงเรียน

สีเขียวในอนาคตของบริษัทที่ผนวกแนวคิดบูรณาการแบบ 

รอบด้านเพื่อสร้างพื้นฐานแห่งความยั่งยืน

โรงเรียนแห่งน้ีสร้างขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาส 

ทีส่มเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเจริญ

พระชนมายุครบรอบ 60 พรรษาในปี 2558

ปูนซีเมนต์นครหลวง ได้ก่อสร้างขึน้เพือ่เป็นการร่วมเฉลมิฉลอง

ในวโรกาสมหามงคลน้ี และถือเป็นโรงเรียนต�ารวจตระเวน

ชายแดนแห่งแรกในภาคเหนือที่เป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

60 พรรษาอย่างเป็นทางการ

โครงการโรงเรียนสีเขียวแบบบูรณาการจะเป็นแหล่งการศึกษา

ที่ช่วยหล่อหลอมแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้แก่เยาวชนที่

มีอายุตั้งแต่ 3 – 12 ปี

บริษัทต้ังเป้าหมายที่จะพัฒนาโรงเรียนแห่งน้ีให้เป็นต้นแบบใน

ด้านการด�ารงชีวิตและเศรษฐกิจสีเขียวให้แก่ชุมชนใกล้เคียง 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ในพืน้ทีท่ีมี่ทรัพยากรธรรมชาติอดุมสมบูรณ์
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คุณสมยศ อุดมสินกุล ผู ้จัดการส ่วนงานกิจกรรมเพื่อ

สังคม บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) ระบุว่า  

“โครงการโรงเรียนสีเขียวของปูนอินทรีแบบบูรณาการถือเป็น

โจทย์ที่ท้าทายที่ต้องคิดให้ถ่ีถ้วนรอบด้าน รวมถึงต้องมีการ

วางแผนและจัดสรรทรัพยากรให้รอบคอบยิ่งกว่าเดิมก่อนจะ

ลงมือด�าเนินการ”

“โรงเรียนสีเขียวภายใต้แนวคิดบูรณาการแห่งแรก 
ของเราเริ่มต้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 โดยระยะที่ 1 
ของโครงการจะเข้าสู่การปฏิบัติงานจริงในต้นปี 2558”

สมยศ อุดมสินกุล 

ผู้จัดการส่วนงานกิจกรรมเพื่อสังคม

“โรงเรียนสเีขยีวภายใต้แนวคดิบูรณาการแห่งแรกของเราเร่ิมต้น

เมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 โดยระยะที่ 1 ของโครงการจะเข้า 

สู่การปฏิบัติงานจริงในต้นปี 2558” คุณสมยศระบุ

จากศูนย์...สู่โรงเรียนสีเขียวกลางขุนเขา 

โรงเรียนสีเขียวแบบบูรณาการบ้านน�้าบ่อสะเป่ซ่ึงอยู่บนพื้นที่

หุบเขาในอ�าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นโรงเรียน 

แห่งแรกที่บริษัทเริ่มต้นสร้างและพัฒนาขึ้นมาใหม่ทั้งหมด

โรงเรียนแห่งน้ีมีบริเวณกว่า 14 ไร่และอยู ่ ในชุมชนขนาด  

240 ครัวเรือนทีร่ะบบน�า้ประปาและไฟฟ้ายงัเข้าไม่ถึง ประชากร

ในพืน้ทีส่่วนใหญ่เป็นชาวเขาฐานะยากจนและยงัชพีด้วยการท�าไร่

แบบแผ้วถางและเผาป่า 

ละแวกพื้นที่ ใกล้เคียงชุมชนแห่งน้ียังไม่มีโรงเรียน โดย 

โรงเรียน ตชด. ทีอ่ยู่ใกล้ทีส่ดุอยูห่่างออกไปประมาณ 5 กิโลเมตร

และต้องเดินทางไปตามภูเขา

แหล่งน�้าที่ใกล้ที่สุดคือ บ่อน�้าสะเป่ ซึ่งเป็นบ่อน�้าธรรมชาติ

ขนาดเล็ก และเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านซ่ึงต้องเดินเท้าไปไกล

ถึง 2 กิโลเมตร

คุณสมยศอธิบายว่า การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาน้ันเปรียบ

เสมือนการเข็นครกขึ้นภูเขาส�าหรับชาวบ้านน�้าบ่อสะเป่ที ่

ยังขาดแคลนโรงเรียน การสร้างโรงเรียนสีเขียวขึ้นมาในพื้นที ่

อันห่างไกลแห่งนี้จึงน่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อชุมชน

โรงเรียนมีก�าหนดแล้วเสร็จในปี 2558 และจะสามารถรองรับ

นักเรียนต้ังแต่ระดับอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได ้

รวม 180 คน ภายใต้การดูแลของครู ตชด. 6 นาย บางส่วน 

ของอาคารเรียนเป็นผลงานของทีมอินทรีอาสา ซ่ึงเกิดจากการ

รวมตัวกันของพนักงานบริษัทผู้มีจิตสาธารณะ

โรงเรียนสีเขียวบ้านน�้าบ่อสะเป่เป็นโรงเรียนน�าร่อง โดยบริษัท

มีแผนขยายโครงการโรงเรียนสีเขียวแบบบูรณาการออกไปยัง

พื้นที่ขาดแคลนอื่นๆ ในประเทศไทย โดยจะสนับสนุนการสร้าง

และงบประมาณทั้งหมด

การด�าเนินงานดังกล ่าวได ้ รับความร ่วมมือเป ็นอย ่างด ี

ทั้ ง ใ น ด ้ า น ค� า ป รึ ก ษ า จ า ก ส� า นั ก ง า น โ ค ร ง ก า ร ส ่ ว น  

พระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ซ่ึงเป็นองค์อุปถัมภ์การศึกษาของประเทศไทย และจาก 

กองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดนซึ่งเป ็นหน่วยงาน

หลักด้านการสร้างและพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร 

ตามแนวชายแดนของประเทศไทย รวมถึงองค์กรและหน่วย

งานพันธมิตรซ่ึงมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ 

อย่างมากต่อการสร้างโรงเรียนสีเขียวแบบบูรณาการ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของโครงการโรงเรียนสีเขียวต้ังแต ่

ปี 2553 - 2557 เด็กนักเรียนกว่า 6,000-7,000 คนในพื้นที ่

ห่างไกลและด้อยโอกาสในจงัหวัดต่างๆ ไล่ต้ังแต่จงัหวัดเชยีงราย

ไปถึงประจวบคีรีขันธ์ และจากจังหวัดตากไปถึงอุบลราชธานี 

ได้มีสถานศึกษาที่ดีขึ้น ได้มีโอกาสร�่าเรียนวิชาตามแบบแผน

เข้าสู่การศึกษาในระบบที่สามารถพัฒนาพวกเขาให้เติบโตเป็น

ตัวอย่างที่ดีแก่ชุมชนในด้านวิถีชีวิตและเศรษฐกิจที่สอดคล้อง

กับแนวคิดรักษ์ธรรมชาติ

ตัวเลขดังกล่าวจะทวีคูณเพิ่มมากขึ้นตามจ�านวนปีในอนาคต

ของโครงการและเป็นตัวเลขที่ยืนยันถึงความมุ่งม่ันอันแรงกล้า 

ของบริษัทในการที่จะเดินหน้าพัฒนาสังคมสู ่ความยั่งยืน 

อันเป็นหน่ึงในหัวใจหลักส�าหรับการด�าเนินธุรกิจของ บริษัท  

ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน)
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ปูนอินทรีร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน
เปิดตวัโครงการศูนย์ข้อมลูเพ่ือความปลอดภัยบนท้องถนน

26,000 เป็นสถิติทีส่งูจนน่าตกใจ เพราะตัวเลขน้ีคอืจ�านวนผู้เสยี
ชีวิตในแต่ละปีจากอุบัติเหตุบนท้องถนนของประเทศไทยซ่ึงขึ้น 
ชือ่ว่ามีความปลอดภยัในระดบัทีน่่าเป็นห่วง

ตามสถิติขององค์การอนามัยโลก ประเทศไทยนับเป็นประเทศที่
มีผู้เสยีชวิีตจากอบัุติเหตุทางถนนสงูสดุเป็นอนัดบัที ่3 เม่ือเทยีบ
กับทัว่โลก

ข้อมูลในปี 2553 ขององค์การอนามัยโลกระบุว่าอตัราการเสยี 
ชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของไทยอยู่ที่ 38.1 ต่อประชากร  
100,000  คน อนัดบั 1 คอืประเทศเอริเทรียที ่48.4 และอนัดบั 2 คอื  
ประเทศลเิบียที ่40.5

ตามประมาณการขององค์การอนามัยโลก มีผู้เสียชีวิตจาก
อบัุติเหตุทางถนนทัว่โลก 1.24 ล้านคนในปี 2553 เทยีบได้กับ  
1 คนในทกุ 25 วินาที

ตัวเลขเหล่าน้ีเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนให้ทีมผู้บริหารและทีมงาน  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สายงานการจัดส่งของ 
บรษิทัตระหนกัถงึความรนุแรงของภยัและอุบตัเิหตุทางถนนซึง่
สามารถป้องกันและลดอัตราการเสียชีวิตจากเหตุดังกล่าวได้ 
หากมีการส่งเสริมความปลอดภยับนท้องถนนอย่างจริงจงั

ตลอดหลายปีทีผ่่านมา ทางทมีงานได้ยดึม่ันในคติดงักล่าวและ
มุ่งหวังที่จะยกระดับความปลอดภัยบนถนนสายต่างๆ โดย 
เร่ิมจากเส้นทางคมนาคมทีเ่ก่ียวข้องกับการด�าเนินงานของบริษัท

ภารกิจน้ีสามารถขยายผลได้อย่างต่อเน่ืองไม่สิ้นสุด และแม้ว่า
สถิติความปลอดภัยบนท้องถนนของบริษัทเองจะอยู่ในระดับที่
ดขีึน้แล้ว บริษัทก็ยงัต้ังเป้าหมายทีจ่ะพฒันาความปลอดภยัของ
ท้องถนนให้ดยีิง่ขึน้อกี

รถบรรทุกขนส่งที่ใช้ ในกิจการของบริษัทมีจ�านวน 2,800 คัน  
มีพนักงานจัดส่งที่ขึ้นทะเบียน 2,900 รายจากผู้ ให้บริการ 
โลจสิติกส์รวม 41 ราย โดยในปี 2556 ความถ่ีในการขนส่งสงูถึง  
900 เทีย่วต่อวันครอบคลมุระยะทางประมาณ 70 ล้านกิโลเมตร 
เท่ากับการเดนิทางจากโลกไปกลบัดวงจนัทร์รวม 94 เทีย่ว

ยอดตัวเลขอุบัติเหตุทางถนนที่เกี่ยวข้องกับรถบรรทุกซีเมนต์
ของบริษัทในปี 2556 เป็นฐานส�าหรับก�าหนดเป้าหมายใหม่ให้
ลดลงจากเดมิ 

ในปี 2556 มีอบัุติเหตุทางถนนทีเ่ก่ียวข้องกับรถบรรทกุทีข่นส่ง
สินค้าให้บริษัทรวมทั้งสิ้น 21 คร้ัง โดยมี 12 คร้ังที่เกิดจาก 
การทีค่นขบัรถพกัผ่อนน้อยและภยัทีไ่ม่ได้คาดหมายบนท้องถนน

อุบัติเหตุคร้ังที่ร้ายแรงที่สุดคือเหตุการณ์ที่รถบรรทุกเสียหลัก
พลดัตกถนนทางหลวงระหว่างช่วงลงเขาทีส่่งผลให้คนขบัเสยีชวิีต

การวิเคราะห์อุบัติเหตุทางถนนทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับบริษัท 
โดยละเอยีดท�าให้ทราบว่ามี 17 คร้ังทีเ่กดิจากความผิดพลาดของ
มนุษย์หรือความบกพร่องของคนขบัเอง

“เรามัน่ใจว่าอุบัตเิหตเุหล่านีส้ามารถป้องกนั 
ได้ด้วยการแก้ไขทีส่าเหต”ุ

พงศ์ภัทร เจริญกลุ 
ผู้จดัการส่วนงานอาชวีอนามัยและความปลอดภัย

“เรามั่นใจว่าอุบัติเหตุเหล่านี้สามารถป้องกันได้ด้วยการแก้ไขที่
สาเหตุซึ่งก็คือ ความบกพร่องของผู้ปฏิบัติงาน” คุณพงศ์ภัทร 
เจริญกุล ผู้จัดการส่วนงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
สายงานการจดัส่ง ระบุ

ความเชื่อม่ันดังกล่าวคือจุดก�าเนิดของโครงการศูนย์ข้อมูล
เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนที่บริษัทได้พัฒนาต่อยอด
จากโครงการขับขี่ปลอดภัยซ่ึงได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 3  
จากโครงการ INSEE Leadership Excellence Awards  ของบริษัท

คุณพงศ์ภัทรกล่าวว่า โครงการเร่ิมต้นในปี 2557 และมีจุด 
มุ่งหมายคือการสร้างฐานข้อมูลเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่
โดยเชื่อมโยงข้อมูลจากการส�ารวจความปลอดภัยบนเส้นทาง
ขนส่งล่าสดุเข้ากับระบบติดตามรถขนส่งผ่านดาวเทยีม และระบบ
อนิเตอร์เน็ตเพือ่วิเคราะห์จดุอนัตราย และให้ค�าแนะน�าในการขบัรถ  
ผ่านจดุดงักล่าวอย่างปลอดภัย 
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ระบบดังกล่าวยังมีข้อมูลจุดจอดพักรถบรรทุกที่ปลอดภัยใน
ระหว่างเส้นทางขนส่ง เพื่อลดอาการเหน่ือยล้าของผู้ขับซ่ึงเป็น
สาเหตุหลกัประการหน่ึงของอบัุติเหตุ

ผู้ขนส่ง รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้องสามารถเข้าสู่ระบบข้อมูลความ
ปลอดภยับนท้องถนน เพือ่ดขู้อมูลและข้อแนะน�าเพือ่การขบัขีท่ี่
ปลอดภัย รวมทัง้สือ่สารกับพนักงานจดัส่งหรือพนักงานของตน
ผ่านระบบน้ีได้อกีด้วย

คุณพงศ์ภัทรอธิบายว่า “ข้อมูลน้ีช่วยให้คนขับวางแผนการ
เดินทางได้ดีขึ้น ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลดความเสี่ยง 
ในการเกิดอบัุติเหตุ”

ในระยะเร่ิมแรก การส�ารวจจะครอบคลมุถนน 3 สายทีผ่่านโรงงาน
ผลิตของบริษัทในจังหวัดสระบุรี อันได้แก่ เส้นสระบุรี-ล�าปาง 
ที่ ว่ิงผ่านอ�าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี(600 กิโลเมตร)  
สระบุรี-อุดรธานี (500 กิโลเมตร) และสระบุรี-ฉะเชิงเทรา  
(60 กิโลเมตร) และจะท�าการส�ารวจเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อให้
โครงการมีข้อมูลทีค่รอบคลมุยิง่ขึน้

ประโยชน์

โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของแผนการ
พัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัทก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนใน
ปี 2557

คณุพงศ์ภทัรระบุว่า ประโยชน์ประการหน่ึงทีเ่หน็ได้อย่างชดัเจน
ก็คอื จ�านวนอบัุติเหตุทีเ่ก่ียวข้องกับรถขนส่งซีเมนต์ของบริษัท
ทีล่ดลงเหลอื 9 คร้ัง ต�า่กว่าเป้าหมาย KPI ทีก่�าหนดไว้ที ่16 คร้ัง
ส�าหรับปี 2557

โครงการดงักล่าวยงัมีประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องในงานขนส่ง
สนิค้า รวมไปถึงผู้ขบัขีย่วดยานและประชาชนทัว่ไปทีส่ามารถดู
ข้อมูลดงักล่าวได้จากทัง้เว็บไซต์ของบริษัท ผ่านทาง Facebook 
และ YouTube

ระบบน้ีช่วยให้พนักงานจดัส่งปูนซีเมนต์สามารถวางแผนการขบั
และการพกัผ่อนได้ดยีิง่ขึน้ เน่ืองจากจะได้รับข้อมูลแจ้งเตือนเก่ียว
กับความไม่ปลอดภัยทีอ่าจพบ ส่งผลให้ช่วยป้องกันอบัุติเหตุได้

ในส่วนของผู้ขนส่งเอง ภาระค่าชดเชยความเสยีหายและค่าประกนั
อุบัติเหตุก็ลดลง เน่ืองจากอุบัติเหตุที่ลดลง ซ่ึงสามารถจัดส่ง 
ได้ทนัต่อเวลา และมีรายได้เพิม่มากขึน้

ลูกค้าของบริษัทเอง ก็ม่ันใจได้ว่าจะได้รับสินค้าตรงต่อเวลา  
และสามารถส่งต่อสนิค้าให้ลกูค้ารายย่อยได้ทนัตามก�าหนด

ในส่วนของบริษัทเองน้ันก็สามารถลดความเสี่ยงในการเกิด
อบัุติเหตุ การจดัส่งสนิค้าก็ถึงมือลกูค้าได้ตรงเวลาซึง่ช่วยเพิม่พนู
ระดบัความพงึพอใจของลกูค้าและส่งผลดต่ีอชือ่เสยีงของบริษัท

ประชาชนผู้ ใช้ท้องถนนจะได้รับประโยชน์จากอุบัติเหตุที่ลดลง  

ซ่ึงช่วยลดอตัราความเสยีหายต่อชวิีตและทรัพย์สนิ

ค�ายนืยนัจากประสบการณ์จรงิ

คุณศิลป์ชัย โลนขุนทด พนักงานขับรถจากบริษัทมีนาทราน
สปอร์ต ซึ่งเป็นบริษัทขนส่งผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ของบริษัท
รายหน่ึงเล่าว่า วินัยการขับขี่เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน
ของบริษัทช่วยเปลีย่นแปลงพฤติกรรมการขบัรถของเขาให้ดขีึน้

ชายหนุ่มชาวนครราชสมีาวัย 29 ปีรายน้ียนืยนัว่าตลอดระยะเวลา 
4 ปีทีไ่ด้ร่วมงานกับบริษัท ท�าให้เรียนรู้ว่าคนขบัรถบรรทกุทีด่น้ัีน
ควรปฏิบัติตนอย่างไร

“แนวทางและค�าแนะน�าในการขับขี่อย่างปลอดภัยของบริษัท
ช่วยล้างความเชื่อของผมที่ว่าอาชีพขับรถบรรทุกเป็นอาชีพ 
ที่เสี่ยงตาย” เขาเล่า “ตอนน้ีครอบครัวผมหายห่วงแล้ว เวลาที่ 
ผมท�าหน้าที่ขับรถ”
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INSEE Power ประสานพลงั 
ริเริม่จากพนกังาน...สานต่อสูค่วามยัง่ยนื

ย้อนไปเมื่อ 21 เดือนก่อน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด 
(มหำชน) หันมำส่งเสริมพนักงำนประจ�ำโรงงำนสระบุรีร่วม 
เสนอแนะวิธีปรับปรุงกำรท�ำงำนเพือ่ริเร่ิมนโยบำยจำกระดบัล่ำง
ขึ้นมำ และพบว่ำแนวทำงนี้ได้ผลอย่ำงเป็นรูปธรรม

INSEE Power เป็นหน่วยงำนที่ก่อต้ังขึ้นโดยมีเป้ำหมำยเพื่อ
พัฒนำประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำน และเป็นช่องทำงที่ท�ำให้
บริษัทได้ข้อมูลควำมเห็นที่เป็นประโยชน์จำกพนักงำนที่ติดต่อ
ลูกค้ำว่ำงำนส่วนใดควรปรับปรุงหรือพัฒนำเพิ่มเติม

พนักงำนที่โรงงำนปูนซีเมนต์สระบุรีมีควำมสำมำรถและอยู่กับ
องค์กรมำนำน ด้วยประสบกำรณ์ท�ำงำนกว่ำ 15 ปี พนักงำน
เหล่ำน้ีจงึรู้และเข้ำใจงำนของตนเองในทกุแง่มุมและสำมำรถให้ 
ควำมเห็นที่มีประโยชน์อย่ำงยิ่ง

พวกเขำรู้ว่ำชิ้นส่วนไหนของเคร่ืองจักรที่มักจะมีปัญหำและ
รู้ว่ำควรซ่อมหรือต้ังค่ำอย่ำงไรให้เดินเคร่ืองได้รำบร่ืนและมี
ประสิทธิภำพขึ้น

 “พวกเขารู้ว่าชิ้นส่วนไหนของเครื่องจักรที่มักจะมีปัญหา
และรู้ว่าควรซ่อมหรือตั้งค่าอย่างไรให้เดินเครื่องได้ราบรื่น

และมีประสิทธิภาพขึ้น”

ทวีศักดิ์ นววิธรัตนา 
Head of INSEE Power

กำรก่อตั้งทีม INSEE Power ท�ำให้องค์กรมีกลไกส�ำหรับระดม
ควำมคิดและข้อเสนอแนะที่สร้ำงสรรค์จำกพนักงำนประมำณ 
900 คนที่ท�ำงำนในโรงงำนสระบุรีทั้ง 3 โรงงำน และน�ำไป
ปฏิบัติเพื่อลดค่ำใช้จ่ำย สร้ำงเสริมควำมปลอดภัยและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

โครงสร้ำงกำรท�ำงำนดังกล่ำวช่วยขจัดประเด็นเร่ืองล�ำดับกำร
บังคับบัญชำ ลดควำมซับซ้อนของโครงสร้ำงและปรับรูปแบบ
กำรจัดกำรใหม่ที่เอื้อให้พนักงำนลงมือปฏิบัติได้โดยไม่ต้อง 
รอค�ำสั่งจำกผู้บังคับบัญชำ 

“กุญแจส�ำคัญสู่ควำมส�ำเร็จคือกำรท�ำให้พนักงำนในโรงงำน  
มีส่วนร่วม และกระตือรือร้นกับกำรท�ำงำน” คุณทวีศักดิ์ระบุ

ปัจจัยหลักที่ท�ำให้โครงกำรของ INSEE Power ประสบควำม 
ส�ำเร็จ คอืกำรสร้ำง “ทมีย่อย” ขนำด 7-8 คนจำกหลำยหน่วยงำน  
แต่ละทีมจะระดมควำมคิดเพื่อช่วยกันหำทำงปรับปรุงและ 
พัฒนำงำนในมิติที่เกี่ยวข้องกับตนเอง 

ทีมย่อยเหล่ำน้ีจะได้รับกำรชี้แนะและสนับสนุนจำกผู้บังคับ
บัญชำ และโค้ชอีก 8 ท่ำน ซ่ึงคัดสรรจำกพนักงำนที่มีควำมรู ้
ควำมสำมำรถในสำขำที่เก่ียวข้อง ตลอดจนมีศักยภำพที่จะ 
ก้ำวขึ้นสู่ต�ำแหน่งผู้น�ำในอนำคต

ต้ังแต่เดือนเมษำยน 2556 ซ่ึงเป ็นจุดเร่ิมต้นจนถึงสิ้น 
ปี 2557 มีทีมย่อยเกิดขึ้นทั้งหมด 26 ทีม โดยแต่ละทีมจะมี 
ชื่อและสัญลักษณ์ประจ�ำทีมที่ต่ำงกัน

ทีมงำนเหล่ำน้ีสร้ำงสรรค์โครงกำรทั้งสิ้น 213 โครงกำรที่มุ่ง 
ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำน ส่งเสริมควำมปลอดภัยใน 
กำรท�ำงำนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ในระยะที่ 4 (wave 4) ของกำรด�ำเนินงำน มีโครงกำรต่ำงๆ  
เดินหน้ำอย่ำงต่อเนื่อง และกว่ำ   22   เป้ำหมำย สำมำรถบรรลุ
ตำมที่ก�ำหนดไว้ใน “Dream Runs” 

สู่ผลลัพธ์ที่ชัดเจน

ควำมส�ำเร็จของโครงกำร INSEE Power ช่วยลดค่ำใช้จ่ำย 
โดยรวมของบริษัทได้ถึง 13.5 ล้ำนบำท

นอกจำกน้ี ตัวเลขของโรงงำนแต่ละแห่ง ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ
ต่อตันของกำรผลิตปูนซีเมนต์ อัตรำมูลค่ำเพิ่มรวม (GAV)  
และอัตรำเชื้อเพลิงทดแทน (TSR) ยังเป ็นสิ่งที่แสดงถึง 
ควำมส�ำเร็จจำกโครงกำรนี้ได้เป็นอย่ำงดี

ในปี 2557 หม้อบดซีเมนต์หมำยเลข 1 2 และ 3 ของโรงงำน 2 
เดินเครื่องต่อเนื่องเป็นเวลำ  327.42 ชั่วโมง 459.0 ชั่วโมง และ 
376.30 ชั่วโมงตำมล�ำดับ  สูงกว่ำตัวเลขของปี 2555  ซึ่งเป็นปี
ฐำนในกำรประเมินที่เดินเครื่องต่อเนื่องได้นำน 144.76 ชั่วโมง 
ส�ำหรับหม้อบดซเีมนต์หมำยเลข 1 และ 109.43 ชัว่โมง  ส�ำหรับ
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หม้อบดซีเมนต์หมำยเลข 2 ในขณะที่หม้อบดซีเมนต์หมำยเลข 3  
เดินเครื่องต่อเนื่องได้นำน 99.22 ชั่วโมง

ในปี 2557 กำรผลิตปูนซีเมนต์ใช้ ไฟฟ้ำ 39.45 กิโลวัตต์ต่อตัน  
ลดลงจำก 42.14 กิโลวัตต์ต่อตันในปี 2555 

ค่ำ TSR ซ่ึงแสดงอัตรำเชื้อเพลิงทำงเลือกที่ใช้ ในกระบวนกำรผลิต
ปูนซีเมนต์เพิม่ขึน้เป็นร้อยละ 12 ในปี 2557 จำกร้อยละ 9 ในปี 2555

อัตรำ GAV เพิ่มขึ้นเป็น 535 ล้ำนบำทในปี 2557 จำก 522 ล้ำนบำท
ในปี 2556 และ 460 ล้ำนบำทในปี 2555 

ผลลัพธ์จำกโครงกำร INSEE Power มีประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อ 
เป้ำหมำยของ EARN ที่มุ่งลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำนของบริษัทอย่ำง 
มีประสิทธิภำพและครอบคลุมทุกกำรด�ำเนินงำนด้ำนพลังำน

EARN เป็นตัวย่อของ Energy Activation across Regional  
Network หรือเครือข่ำยบริหำรจัดกำรพลังงำนระดับภูมิภำคซ่ึงเป็น
ควำมร่วมมือระหว่ำง บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหำชน)  
และบริษัทเครือโฮลซมิในภูมิภำคเอเชยี 7 ประเทศ เพือ่ส่งเสริมให้เกิด
กำรลดและใช้พลงังำนอย่ำงมีประสทิธิภำพสงูสดุทัง้ในด้ำนกำรปฏบัิติ  
กำรริเร่ิมสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ๆ และกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์
ระหว่ำงกัน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหำชน) เป็นหน่ึงในสมำชิก
ผู ้ก ่อต้ังเครือข่ำย EARN ที่ก ่อต้ังขึ้นในเดือนสิงหำคม 2555  
ที่กรุงเทพมหำนคร และมีเป้ำหมำยที่จะลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำน
ให้ได้ร้อยละ 10 ต่อปี คิดเป็นมูลค่ำรวมประมำณ 200 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐภำยในปี 2558  

ในปี 2557 เครือข่ำย EARN ในประเทศไทยลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลงังำน
ได้กว่ำ 72.3 พนัล้ำนบำท เป็นกำรพฒันำแบบก้ำวกระโดดจำกปี 2553 
ที่ลดค่ำใช้จ่ำยได้ 1.3 ล้ำนบำท เน่ืองด้วยแผนงำนต่ำงๆ มีควำม
ก้ำวหน้ำและเริ่มส่งผลเป็นรูปธรรม

โค้ชของ INSEE Power

INSEE Power ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำพนักงำนโรงงำนสระบุรี
ที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในด้ำนเทคนิคเพื่อเตรียมพร้อมส�ำหรับ
บทบำทผู้น�ำรุ่นใหม่

จำกโครงกำร INSEE Leadership Excellence บริษัทได้คัดเลือก
พนักงำน 8 รำยที่มีควำมสำมำรถและศักยภำพให้เข้ำร ่วมทีม  
INSEE Power ซึ่งอยู่ภำยใต้กำรดูแลของคุณทวีศักดิ์

โค้ชรุ่นแรกน้ันมีอำยุเฉลี่ย 33 ปีและมีสมำชิก 2 คนที่เป็นผู้หญิง  
หลังผ่ำนขั้นตอนของกำรพัฒนำที่เก่ียวข้อง พนักงำนกลุ่มน้ีได้รับ 
กำรเลื่อนขั้นสู่ต�ำแหน่งและหน้ำที่ในระดับที่สูงขึ้น 

บทบาทใหม่

คุณทวีศักดิ์ระบุว่ำ ในปี 2558 จุดมุ่งหมำยของโครงกำร INSEE 
Power จะไม่ได้มีเพียงแค่ปรับปรุงกำรด�ำเนินงำนของโรงงำนสระบุรี
ให้สอดคล้องกับเสำหลัก 5 ประกำรของเครือข่ำย EARN เท่ำน้ัน  
แต่ยังจะครอบคลุมไปถึงกำรลดต้นทุนกำรผลิตปูนซีเมนต์ทั้งหมด

“เนื่องจาก INSEE Power เน้นการท�างานในรูปแบบทีม  
ปัญหาเรื่องล�าดับการบังคับบัญชาจึงหมดไป นอกจากนี้  

ยังมีข้อดีอีกหลายอย่างที่เราพลาดไปเมื่อใช้ 
โครงสร้างบริหารแบบเก่าที่เน้นจากระดับบน ลงมาสู่ระดับล่าง”  

 

ธนพนธ์ โรจน์ทินกร  
โค้ช INSEE Power  
ด้ำนงำนซ่อมบ�ำรุง
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การแข่งขัน INSEE Leadership Excellence Award (ILEA) 
ครั้งที่ 4 ปิดฉากลงในปี 2557 ด้วยความส�าเร็จอันน่าประทับใจ

ผลงานจากโครงการ ILEA ในปีน้ี สะท้อนความก้าวหน้าของ
ปูนอินทรีในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ภายในองค์กร เพื่อร่วมกันพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและอนาคต
แห่งความยั่งยืน

นับต้ังแต่เร่ิมโครงการเม่ือปี 2552 เป็นต้นมา ในปี 2557  
น้ีมีจ�านวนผลงานและพนักงานเข้าร่วมโครงการสูงสุด โดยมี
โครงการที่ผ่านเข้ารอบทั้งสิ้น 503 โครงการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 
จากปี 2555 และร้อยละ 72 จากปี 2552

จ�านวนพนักงานทีเ่ข้าร่วมการแข่งขนัและผ่านเข้ารอบในปี 2557 
มีจ�านวน 2,756 ราย คิดเป็นร้อยละ 84 ของพนักงานในเครือ 
ปูนอินทรีทั้งหมด เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 จากในปี 2555 

 “สิ่งหน่ึงที่เห็นได้อย่างชัดเจนจากโครงการ ILEA ในปี 2557  
ก็คือ พนักงานส่วนใหญ่กระตือรือร้นที่จะร่วมพัฒนาองค์กรสู่ 
เป้าหมายแห่งความเป็นเลศิทีว่างแผนไว้” คณุสจุติรา พพิฒันพงษ์  
Head of INSEE Academy ระบุ

“สิ่งหนึ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนจากโครงการ ILEA ก็คือ 
พนักงานส่วนใหญ่กระตือรือร้นที่จะร่วมพัฒนาองค์กร 

สู่เป้าหมายแห่งความเป็นเลิศที่วางแผนไว้”

สุจิตรา พิพัฒนพงษ์ 
Head of INSEE Academy

คณะกรรมการตัดสินโครงการ ILEA ประกอบด้วยกรรมการ
ทั้งหมด 10 ท่าน ซ่ึงเป็นผู้บริหารระดับสูงจากสายงานต่างๆ 
และกลุ่มบริษัทในเครือปูนอินทรี โดยมี คุณวรเทพ รางชัยกุล 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด 
(มหาชน) เป็นประธานคณะกรรมการ โดยรางวัลแบ่งออกเป็น
ประเภท Best in Performance และ Best in Innovation  
และมีจ�านวนทั้งสิ้น 6 ทีมที่ชนะการแข่งขัน 

3 ทีมผู้ชนะในหมวด Best of Performance ได้แก่ โครงการ
ประหยดัพลงังานเตาเผา K5-6 ทีโ่รงงานสระบุรี (รางวัลชนะเลศิ)  
โครงการพฒันาศกัยภาพการจดัส่งปูนซีเมนต์ถุง (อนัดบัสอง) และ
โครงการบ�าบัดคณุภาพน�า้ทิง้จากการผลติด้วยเทคโนโลย ีDAF 

ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในสาขา Best of Innovation ได้แก่ 
ทีมอินทรีปูนเขียว เจ้าของแนวคิดกระบวนการแยกบดปูน
ส�าหรับโรงงานสระบุรี โดยรองชนะเลศิได้แก่ทมีอนิทรีคลบัการ์ด 
และทีมโครงการศูนย์ข้อมูลเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน  
ซึ่งได้รางวัลที่ 3

โครงการผู้ชนะเหล่าน้ีเปิดโอกาสให้พนักงานจากสายงานต่างๆ 
ได้ท�างานและเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็น 
รูปธรรมและมีประโยชน์ต่อทั้งบริษัทและผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

 “เป้าหมายข้อน้ีคอืหวัใจส�าคญัของโครงการ ILEA เราเลอืกทีจ่ะ
จดัการแข่งขนัน้ีขึน้ทกุ 2 ปีเพือ่เว้นวรรคให้โครงการทีเ่ข้ารอบมี
เวลาเพียงพอที่จะพัฒนาขยายผล” คุณสุจิตราอธิบาย

โดยรวมแล้ว โครงการที่ผ่านเข้ารอบจะต้องสอดคล้องกับ 
แผนงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มุ่งเน้นทั้งด้านสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ และสังคม 

ที่ส�าคัญก็คือ จะต้องเป็นผลงานที่ส่งเสริมในด้านใดด้านหน่ึง
ของ 8 เสาหลักการเป็นผู้น�า (INSEE Leadership Excellence) 
และการพัฒนาอย่างอย่างยืน (Sustainable Development) 

โครงการ INSEE Leadership Excellence Award (ILEA) คร้ังที ่4
ความส�าเร็จด้านนวัตกรรมจากความร่วมใจของชาวปูนอินทรี

โค
รง

กา
ร I

N
SE

E 
Le

ad
er

sh
ip

  
Ex

ce
lle

nc
e 

Aw
ar

d 



29

เสาหลักทั้ง 8 ประการที่กล่าวข้างต้นประกอบไปด้วยความ
เป็นเลิศในด้านธุรกิจ โลจิสติกส์ พลังงาน (ผ่านโครงการ
บริหารจัดการพลังงานระดับภูมิภาค หรือ EARN ซึ่งย่อมาจาก 
Energy Activation across Regional Network) การบ�ารุง
รักษาและประสิทธิภาพ การจัดซ้ือจัดจ้าง ประสิทธิภาพภายใน
องค์กร การพัฒนาผู้น�าและพนักงาน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ซ่ึงครอบคลุมถึงอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม

โครงการส่วนหน่ึงจากทั้งหมด 1,628 โครงการที่ผ่านเข้ารอบ
ได้รับการสานต่อจนเกิดผลลัพธ์ที่มีมูลค่าเชิงเศรษฐกิจสูงถึง
ประมาณ 1.98 พันล้านบาท

โครงการเหล่าน้ีมีส่วนช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาสังคม  
และลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ในระดบัที่
สูงมากตลอดระยะ 5 ปีที่ผ่านมา 

คุณสุจิตรากล่าวเสริมว่าบริษัทวางแผนที่จะน�าผลงานและ
แนวคิดที่เป็นเพชรน�้างามของโครงการ ILEA เข้าร่วมประกวด
ในเวทีระดับโลก เพื่อยกระดับผลงานและความคิดสร้างสรรค์ 
โดยเปรียบกับมาตรฐานระดบัโลก รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงาน
ได้เรียนรู้และพัฒนาเพิ่มเติมผ่านเวทีระดับสากล

นวตักรรมเพ่ืออุดมการณ์สเีขียวและอนาคตทีย่ัง่ยนื   

คณุสมัพนัธ์ รอดพนัธ์ หวัหน้าทมีทีป่ระกอบไปด้วยสมาชกิ 10 ราย  
และเป็นทีมเจ้าของรางวัลชนะเลิศการประกวด ILEA ในสาขา 
Innovation ประจ�าปี 2557 รู้สึกปลาบปลื้มและยินดีกับรางวัล
แห่งความส�าเร็จในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

ผลงานนวัตกรรมของทีม มีแนวคิดที่จะมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ให้ ใช้พลังงานและปูนเม็ดน้อยลง
แต่ได้ผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพดีขึ้น

กระบวนการแยกบดปูนที่ทีมน้ีคิดค้นขึ้นมาถูกน�าไปใช้จริง 
ที่ โรงงานปูนซีเมนต์หมายเลข 3 ในจังหวัดสระบุรีเ ม่ือ 
เดือนมกราคม 2557 และช่วยลดค่า Clinker Factor หรือ
ปริมาณปูนเม็ดที่ใช้ ในการผลิตลงถึงร้อยละ 7.5 จากร้อยละ 
52.1 เหลือเพียงร้อยละ 44.6

นอกจากคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจแล้ว การลดปริมาณเม็ดปูน 
ในกระบวนการผลิตยังสอดคล้องกับหลักปรัชญาการพัฒนา
อย่างยั่งยืนอีกด้วย

เม่ือใช้เม็ดปูนในการผลิตปูนซีเมนต์น้อยลง ก๊าซคาร์บอน 
ไดออกไซด์ ที่เกิดจากกระบวนการผลิตเม็ดปูนก็ย่อมลดลง
ไปด้วย 

ในแง่ของการลงทนุ โครงการน้ีนับว่าเป็นการลงทนุทีคุ่ม้ค่าอย่าง
ยิ่งเน่ืองจากสามารถคืนทุนการพัฒนาระบบได้อย่างรวดเร็ว
ภายในระยะเวลาเพียง 2 ปี

“ทมีงานของเรามองถึงประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์สิง่แวดล้อม
และอนาคตที่ยั่งยืนมากกว่าคุณค่าในเชิงพาณิชย์” คุณสัมพันธ์  
รวดพันธุ์ ระบุ “เพราะเป็นแรงบันดาลใจเร่ิมแรกที่ขับเคลื่อน
การคิดค้นของเรา”

“ทีมงานของเรามองถึงประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมและอนาคตที่ยั่งยืนมากกว่า 

คุณค่าในเชิงพาณิชย์” 
 

สัมพันธ์  รอดพันธ์ 
ผู้จัดการส่วนโครงการไฟฟ้า 
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ในปี 2557 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหำชน) ก้ำวสู่ 
อีกขั้นในฐำนะผู้น�ำด้ำนผลิตภัณฑ์รักษ์โลกด้วยกำรเปิดตัว  
5 ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับ “ฉลำกหัวใจสีเขียว” ตำมมำตรฐำน 
สิ่งแวดล้อมระดับโลก ISO 14021

ดร วันเฉลิม ชโลธร ผู้จัดกำรฝ่ำยพัฒนำผลิตภัณฑ์ ระบุว่ำ
ผลติภณัฑ์สเีขยีวทัง้ 5 รำยกำร ได้แก่ ผลติภณัฑ์อนิทรีฟลอร์กรีต  
อินทรีมำรีนคอนกรีต อินทรีแมทกรีต อินทรีคอนกรีตไหลเข้ำ
แบบง่ำย และอินทรีซุปเปอร์บล๊อก โดยในปัจจุบัน บริษัทมี
ผลิตภัณฑ์สีเขียวกว่ำ 20 ชนิด

ควำมส�ำเร็จดังกล่ำวเป็นผลมำจำกกำรที่บริษัทมุ่งม่ันพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์และบริกำรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเน่ือง
ตลอดระยะเวลำกว่ำ 10 ปีที่ผ่ำนมำเพื่ออนำคตที่ยั่งยืน

“อินทรีฟลอร์คอนกรีตมีความทนทานสูงเนื่องจาก 
รับแรงขัดได้มากกว่าคอนกรีตแบบดั้งเดิมถึง 2.7 เท่า”

ผลิตภัณฑ์ที่ได้ฉลำกหัวใจสีเขียวเกณฑ์จะต้องผ่ำนเกณฑ์ควำม
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่ำงน้อย 1 ใน 7 ข้อต่อไปนี้ 

• ลดกำรใช้ทรัพยำกร

• ใช้พลงังำนทดแทนหรือพลงังำนกลบัคนืจำกทีจ่ะสญูเสยีไป

• ลดกำรใช้พลังงำน

• ยืดอำยุกำรใช้งำน

• ใช้ของแปรรูป / รีไซเคิล

• ลดปริมำณของเสีย

• ย่อยสลำยได้

ตัวอย่ำงเช่น อนิทรีฟลอร์กรีต เป็นผลติภณัฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ
ส�ำหรับพื้นงำนอุตสำหกรรม ที่มีจุดเด่นในด้ำนต้ำนทำนกำรสึก
กร่อนและลดปัญหำกำรหดตัว มีคณุสมบัติทีต่รงตำมเกณฑ์ด้ำน 
“ยืดอำยุกำรใช้งำน”

ผลจำกกำรทดสอบแสดงให้เห็นว่ำอินทรีฟลอร์คอนกรีตมี 
ควำมทนทำนสูงเน่ืองจำกรับแรงขัดได้มำกกว่ำคอนกรีตแบบ
ดั้งเดิมถึง 2.7 เท่ำ 

คิดค้น ก้าวไกล ใส่ใจสิง่แวดล้อม
5 ผลิตภัณฑ์ใหม่หัวใจสีเขียว
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อินทรีมำรีนคอนกรีต เป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่เหมำะส�ำหรับ
โครงสร้ำงทีต้่องสมัผัสไอทะเลเน่ืองจำกทนต่อคลอไรด์ได้ดกีว่ำ
คอนกรีตทั่วไปถึง 2.1 เท่ำ ส่งผลให้ ใช้งำนได้นำนโดยไม่ต้อง 
ดูแลรักษำมำก และผ่ำนเกณฑ์ทั้งในด้ำนยืดอำยุกำรใช้งำน  
รวมถึงกำรลดกำรใช้ทรัพยำกรจำกกำรเพิม่ปริมำณวัสดทุดแทน
ซีเมนต์

อินทรีซุปเปอร์บล๊อก เป็นบล๊อกมวลเบำที่ผ่ำนมำตรฐำนฉลำก
หัวใจสีเขียวในด้ำนลดกำรใช้ทรัพยำกรและลดกำรใช้พลังงำน

นอกจำกน้ี ผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบำอินทรีซุปเปอร์บล๊อกยังเป็น 
แบรนด์แรกที่ได้รับฉลำกเขียวไทยในกลุ่มผู้ผลิตบล๊อกมวลเบำ  
ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมำยรับรองควำมเป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมทีส่�ำคญั
ของประเทศ

ผลิตภัณฑ์หัวใจสีเขียวผ่ำนกำรรับรองในปี 2557 ท�ำให้ บริษัท  
ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหำชน) เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิต
วัสดุก่อสร้ำงที่มีจ�ำนวนผลิตภัณฑ์และบริกำรที่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อมมำกที่สุดในประเทศไทย

“ผลติภณัฑ์สเีขยีวของปูนอนิทรีมียอดขำยประมำณ 1 ใน 3 ของ
ยอดขำยทั้งปีของบริษัท” ดร วันเฉลิมระบุ ซึ่งนี่แสดงให้เห็นว่ำ
บริษัทมีส่วนช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่ำงมำก

ดร วันเฉลิม เสริมว่ำผลิตภัณฑ์สีเขียวก่อให้เกิดประโยชน์
หลำยทอดเม่ือลูกค้ำทั้งในส่วนเจ้ำของโครงกำร ผู้รับเหมำและ
ผู้บริโภครำยย่อยที่ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
หันมำใช้ผลิตภัณฑ์เหล่ำนี้

นอกจำกน้ี ผลิตภัณฑ์สีเขียวของปูนอินทรียังสำมำรถรองรับ
เกณฑ์อำคำรเขียว LEED (Leadership in Energy and  
Environmental Design) ซ่ึงถูกพฒันำโดย U.S. Green Building  
Council (USGBC) ประเทศสหรัฐอเมริกำ และ TREES (Thai’s 
Rating of Energy and Environmental Sustainability)  
ซ่ึงพฒันำโดยสถำบันอำคำรเขยีวไทยหรือ Thai Green Building  
Institute (TGBI) ส่งผลให้เจ้ำของโครงกำรก่อสร้ำงและสิง่ปลกู
สร้ำงที่ใช้ผลติภณัฑ์สเีขยีวของเรำมีโอกำสผ่ำนเกณฑ์กำรรับรอง
ที่กล่ำวมำข้ำงต้นได้ง่ำยขึ้น

ดร วันเฉลิมกล่ำวว่ำ บริษัทมีเป้ำหมำยที่จะพัฒนำผลิตภัณฑ์ 
สีเขียวให้ได้อีก 5 รำยกำรในปี 2558

“ถึงจะเป็นเป้ำหมำยทีท้่ำทำย แต่เรำม่ันใจว่ำจะท�ำได้ส�ำเร็จเพรำะ
ผู้บริหำรให้ควำมส�ำคัญอย่ำงจริงจัง โดยที่กลุ่มงำนผลิตภัณฑ์
และบริกำรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ถือเป็นหน่ึงในนโยบำย
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของบริษัท รวมถึงยังมีกำรวิจัยและ 
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง และมีทรัพยำกรสนับสนุนที่เพียงพอ”

“ผลิตภัณฑ์สีเขียวของปูนอินทรีมียอดขาย 
ประมาณ 1 ใน 3 ของยอดขายทั้งปีของบริษัท”

 วันเฉลิม ชโลธร  
ผู้จัดกำรฝ่ำยพัฒนำผลิตภัณฑ์
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ปูนซเีมนต์นครหลวงเพ่ิมศักยภาพด้านการจดัการกากของเสยี 
เดินเครื่องโรงเตรียมเชื้อเพลิงทดแทนแห่งใหม่ที่จังหวัดชลบุรี

บริษัท  ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหำขน) เปิดตัวโรงเตรียม
เชื้อเพลิงทดแทนแห่งใหม่ในจังหวัดชลบุรีที่ครบครันด้วย
เทคโนโลยีอันทันสมัย เมื่อเดือนพฤศจิกำยน 2557 ถือเป็นก้ำว
ส�ำคัญของบริษัทฯ ในกำรพัฒนำธุรกิจบนรำกฐำนของแนวคิด
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

โรงงำนที่ ใช ้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดแห่งน้ีช ่วยเพิ่มขีด 
ควำมสำมำรถในกำรเปลี่ยนของเสียให้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน
ทดแทนเพื่อน�ำกลับมำใช้ ใหม่ในกระบวนกำรผลิตปูนซีเมนต์  
บนพื้นฐำนแนวคิดเดียวกันกับโรงเตรียมเชื้อเพลิงทดแทน 
ที่จังหวัดสระบุรีเมื่อปี 2548

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหำชน) เป็นหน่ึงใน 
ผู้บุกเบิกเร่ิมน�ำเทคโนโลยีระดับโลกด้ำนกำรจัดกำรของเสีย 
เพื่ออนำคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย

โรงเตรียมเชื้อเพลิงทดแทนแห่งน้ีต้ังอยู่ในนิคมอุตสำหกรรม
เหมรำชชลบุรี ซ่ึงครอบคลุมต�ำบลบ่อวินและต�ำบลเจ้ำพระยำ
สรุศกัดิ ์อ�ำเภอศรีรำชำ จงัหวัดชลบุรี ด�ำเนินกำรภำยใต้ชือ่บริษัท 
เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จ�ำกัด หรือ EES

EES ช่วยเสริมขดีควำมสำมำรถของบริษัทฯ ในกำรเปลีย่นของเสยี 
เป็นเชื้อเพลิงทดแทนได้ดียิ่งขึ้น ท�ำให้บริษัทมีควำมสำมำรถ 
ในกำรจัดกำรของเสียเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส�ำคัญ

บริษัทฯ เลือกนิคมอุตสำหกรรมเหมรำช จังหวัดชลบุรีเป็นที่ตั้ง
ของ EES เน่ืองจำกต้องกำรให้โรงงำนต่ำงๆ ในนิคมอตุสำหกรรม
แห่งน้ี และโรงงำนโดยรอบสำมำรถเข้ำถึงบริกำรจัดกำร 
กำกของเสียแบบครบวงจร

ในรัศมี 100 กิโลเมตรของนิคมอุตสำหกรรมเหมรำช มีโรงงำน
ต้ังอยู่กว่ำ 1,000 แห่งประกอบไปด้วยโรงงำนอุตสำหกรรม
ประเภทธุรกิจเหล็กและเหล็กกล้ำ อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วน 
ยำนยนต์ ธุรกิจพลังงำนและอุตสำหกรรมเพื่อกำรส่งออก  
ซ่ึงปัจจุบัน โรงงำนเหล่ำน้ีสำมำรถเข้ำถึงบริกำรแบบครบวงจร
ของ EES ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

“ของเสียจากอุตสาหกรรมในแต่ละปีมีจ�านวนนับเป็นสิบ
ล้านตัน และจ�าเป็นต้องจัดการอย่างมืออาชีพ”

 
ไกรรัตน์ ศรีวรนารถ 

รองประธำน บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง

ของเสียมีหลำยรูปแบบ กล่ำวคือ ของเหลว ของแข็งและกึ่งแข็ง
ก่ึงแหลว ส�ำหรับของเสียจำกอุตสำหกรรมน้ัน ยังครอบคลุม 
ไปถึงตะกอนน�้ำมัน  กำกสี และวัสดุที่ปนเปื้อนจำกกระบวนกำร
ผลติ รวมไปถึงผลติภณัฑ์ทีห่มดอำย ุไม่ผ่ำนมำตรฐำนหรือผลติ
เกินจ�ำนวน

กำรจัดกำรของเสียของ EES เน้นกำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมำกกว่ำวิธีฝังกลบหรือเผำอย่ำง 
ที่เคยปฏิบัติกันมำ

คุณไกรรัตน์อธิบำยว่ำ “กำรจัดกำรของเสียด้วยวิธีฝังกลบ 
ไม่สำมำรถก�ำจัดของเสียได้อย่ำงสมบูรณ์ และยังปล่อย 
ก๊ำซมีเทนออกสูอ่ำกำศได้ ซ่ึงก๊ำซมีเทนน้ีเป็นสำเหตุให้เกิดภำวะ 
โลกร้อนมำกกว่ำก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์หลำยเท่ำตัว”

นอกจำกน้ี หำกหลุมฝังกลบสร้ำงไม่ได้มำตรฐำนหรือขำดกำร
จัดกำรที่ดีอำจก่อให้เกิดกำรปนเปื ้อนลงสู ่น�้ำผิวดินหรือน�้ำ
ใต้ดนิ ก่อให้เกิดอนัตรำยต่อสขุภำพอนำมัยของประชำชนและส่ง 
ผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติได้

“ประเด็นเหล ่ำน้ีอำจก ่อให ้เกิดควำมเสี่ยงในเร่ืองภำระ 
ควำมรับผิดชอบและกำรเสื่อมเสียชื่อเสียง” คุณไกรรัตน์กล่ำว

กำรเผำเป็นวิธีกำรลดปริมำณและเปลี่ยนของเสียให้เป็นเถ้ำ
หนัก มลพิษทำงอำกำศ ฝุ่นละออง รวมถึงพลังงำนควำมร้อน 
ที่ใช้ผลติกระแสไฟฟ้ำได้ อย่ำงไรก็ตำม หำกขำดมำตรกำรควบคมุ
กระบวนกำรเผำทีด่ ีเตำเผำของเสยีอำจเป็นแหล่งก�ำเนิดมลพษิ
ทำงอำกำศ กลุ่มโลหะหนัก เช่น วำเนเดียม สังกะสี โครเมียม  
นิกเกิล สำรหนู ปรอท ตะก่ัว และแคดเมียม นอกจำกน้ี  
ของเสียบำงประเภทที่ไม่สำมำรถเผำได้จะถูกน�ำไปฝังกลบ  
และก่อให้เกิดผลกระทบตำมมำ
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คณุไกรรัตน์ กล่ำวต่อไปอกีว่ำ กำรเผำของเสยีอนัตรำยในเตำเผำ
เฉพำะ อำจก่อให้เกิดควำมเสีย่งในเร่ืองภำระควำมรับผิด รวมถึง
ผลลบต่อชื่อเสียงเช่นเดียวกับกำรฝังกลบ 

โรงเตรียมเชือ้เพลงิทดแทน EES ใช้หลกักำรกำรจดักำรของเสยี
มำตรฐำนเดียวกับปูนซีเมนต์นครหลวง ซ่ึงก็คือกระบวนกำร 
ปรับสภำพของเสียและเผำร่วมในเตำปูน

กระบวนกำรเผำร่วมในเตำปูนน้ีถือเป็นวิธีที่ เป ็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อมและชุมชนมำกที่สุดในปัจจุบัน เน่ืองจำกสำมำรถ
ท�ำลำยของเสียได้อย่ำงสมบูรณ์ และน�ำพลังงำนรวมถึงแร่ธำตุ
ต่ำงๆ จำกของเสยีไปใช้ประโยชน์ในกระบวนกำรผลติปูนซีเมนต์
ได้ ช่วยลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ และลดปริมำณ
กำรใช้พื้นที่ส�ำหรับบ่อฝังกลบขยะ

เชื้อเพลิงทดแทนจำกของเสียให้พลังงำนควำมร้อนได้สูงถึง 
4,500 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม เทียบเคียงได้กับถ่ำนหินลิกไนต์ 
และถ่ำนหินซับบิทูมินัสได้

กำรน�ำเทคโนโลยีเทอร์โมไดนำมิกส์มำใช้น้ัน ช่วยท�ำให้ช่วย
กระบวนกำรเผำร่วมในเตำเผำปูนซีเมนต์ไม่เหลือกำกคงค้ำง 
เถ้ำทั้งหมดที่ได้จำกกำรเผำจะถูกน�ำไปใช้ผลิตปูนเม็ดและ
ปูนซีเมนต์และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

กระบวนกำรน้ีนอกจำกจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
แล้ว ยงัช่วยลดปริมำณคำร์บอนฟตุพร้ินท์ของบริษัทผู้ก่อก�ำเนิด
กำกด้วย คุณไกรรัตน์ระบุ

เชื้อเพลิงที่ผลิตได้จำกกระบวนกำรจัดกำรของเสียที่โรงเตรียม
เชื้อเพลิงทดแทนจังหวัดสระบุรี และจังหวัดชลบุรีน้ัน สำมำรถ
ทดแทนถ่ำนหินให้กับ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวงได้อย่ำงมี 
นัยส�ำคัญ

การขยายธุรกิจ

เป้ำหมำยระยะสั้นของ EES คือเพิ่มกำรผลิตให้เต็มศักยภำพ 
ที่วำงแผนไว้ โดยจะขยำยฐำนลูกค้ำจำก 20 รำยในปี 2557  
เป็น 100 รำยในปี 2558 ส่งผลให้ปูนซีเมนต์นครหลวงมีแผนที่
จะสร้ำงโรงงำนลักษณะเดียวกับ EES เพิ่มเติมในพื้นที่อื่นๆ  
ของประเทศไทย

ด้วยปริมำณของเสียในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง
ประมำณร้อยละ 3-5 ต่อปี จนอยู่ที่ระดับ 50 ล้ำนตันในปี 2556 
เป็นแรงขับเคลื่อนให้ปูนซีเมนต์นครหลวงมุ่งม่ันพัฒนำระบบ 
กำรจัดกำรของเสียให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

ของเสียจำกภำคอุตสำหกรรมคิดเป็นร้อยละ 80 ของของเสีย
ทั้งหมด โดยข้อมูลจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม แสดงให้
เห็นว่ำในปี 2556 ประเทศไทยมีโรงงำนที่ขึ้นทะเบียนทั้งสิ้น  
138,177 แห่ง และมีแนวโน้มจะเพิ่มอย่ำงต่อเน่ือง จึงส่งผล 
ให้ปริมำณของเสียเพิ่มสูงขึ้นด้วย

“จังหวัดปรำจีนบุรีและนครรำชสีมำเป ็นท�ำเลที่น ่ำสนใจ 
ส�ำหรับเรำ เน่ืองจำกมีโรงงำนจ�ำนวนมำกในพื้นที่ดังกล่ำว  
ซึ่งมีควำมต้องกำรในกำรใช้บริกำรของเรำ” คุณไกรรัตน์กล่ำว

เป้ำหมำยสูงสุดของปูนซีเมนต์นครหลวงคือกำรขยำยงำน
ด้ำนกำรจัดกำรของเสียให้ครอบคลุมนิคมอุตสำหกรรม  
และโรงงำนอุตสำหกรรมในประเทศไทย เพื่อให้ลูกค้ำได้สัมผัส
ควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดกำรของเสียในโลกยุคใหม่ต่อไป

โรง
เต
รีย
มเ
ชือ้
เพ
ลงิ
ทด
แท
นแ
ห่ง
ให
ม่
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อง รางวลัและการรบัรอง

รางวัล อุตสาหกรรมสีเขยีว ระดบัสูงสุด  
ระดบั 5 – เครอืข่ายสีเขยีว   
มอบให้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหำชน)  
โดยกรมโรงงำนอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม

รางวัลเชดิชเูกียรต ิสถานประกอบการดเีด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ 
และสวัสดกิารแรงงาน  (ได้รบัรางวัลปี 2550 – 2557 ตดิต่อกัน) 

มอบให้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหำชน)  
โดยกรมสวัสดกิำรและคุม้ครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน

ประกาศนียบัตรมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขยาเสพตดิ 
ในสถานประกอบกิจการ   
มอบให้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหำชน)  
โดยกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดสระบุรี 

ใบรับรองฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ ์
มอบให้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหำชน)  ได้รับกำรรับรอง

ใน 3 ผลิตภัณฑ์ คือ อินทรีแดง อินทรีทอง และอินทรีซูเปอร์รับรองโดย
องค์กำรบริหำรก๊ำซเรือนกระจก (มหำชน) มอบโดยรัฐมนตร ี

ว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

ใบรับรองคาร์บอนฟุตปริ๊นท์ของผลิตภัณฑ ์
มอบให้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหำชน)   
ได้รับกำรรับรองใน 6 ผลิตภัณฑ์  คือ อินทรีเพชร อินทรีด�ำ  
อินทรีแดง อินทรีทอง อินทรีปูนเขียว และอินทรีซูเปอร์  
รับรองโดยองค์กำรบริหำรก๊ำซเรือนกระจก (มหำชน)

รางวัลศนูย์รบัเรือ่งและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บรโิภคดเีด่น 
มอบให้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหำชน)  

โดยส�ำนักคณะกรรมกำรคุม้ครองผู้บริโภค (สคบ.)  
ร่วมกบัสถำบันรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ (สรอ.)

รางวัลโครงการส่งเสรมิอุตสาหกรรมเหมอืงแร่ให้มมีาตรฐาน
สากลเพ่ือการรบัผิดชอบต่อสังคม (รางวัลต่อเน่ือง) 
มอบให้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหำชน)  
และหน่วยงำนอินทรี อะกรีเกต  
โดยกรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ กระทรวงอุตสำหกรรม

การรับรองสถานภาพผู้ประกอบการมาตรฐาน เออีโอ 
มอบให้แก่ หน่วยงำนโลจสิติกส์ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหำชน) 

โดยกรมศลุกำกร กระทรวงกำรคลงั
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รางวัลสถานประกอบกิจการดเีด่นด้านความปลอดภยั  
อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างานระดบัประเทศ 
มอบให้แก่ บริษัท คอนวูด จ�ำกัด  
โดยกรมสวัสดกิำรและคุม้ครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน

รางวัลไม่มีอุบัติเหตุจากการท�างานถึงขั้นหยุดงานต่อเนื่อง
ตั้งแต่ 1,000,000-2,999,999 ชั่วโมงท�างาน 

มอบให้แก่ บริษัท คอนวูด จ�ำกัด  
โดยกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน

ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ3  
มอบให้แก่ บริษัท คอนวูด จ�ำกัด  
โดยกรมโรงงำนอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ4 – วัฒนธรรมสีเขียว 
มอบให้แก่ หน่วยธุรกิจจีโอไซเคิล  

โดยกรมโรงงำนอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม

รางวัล ฉลากเขียว  
มอบให้แก่ บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จ�ำกัด  
โดยสมำคมสิ่งแวดล้อมโลก 

รางวัลหน่วยงานต้นแบบด้านสวมหมวกนิรภัย  
100 เปอร์เซ็นต์ 

มอบให้แก่ บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จ�ำกัด  
โดยสวัสดิกำรคุ้มครองแรงงำนจังหวัดสิงห์บุรี กระทรวงแรงงำน

รางวัลมาตรฐานการป้องกัน และแก้ไข้ปัญหายาเสพติด 
ในสถานประกอบการ  
มอบให้แก่ บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จ�ำกัด  
โดยสวัสดิกำรคุ้มครองแรงงำนจังหวัดสิงห์บุรี กระทรวงแรงงำน

รางวัล ISO 9001/2008 รับรองระบบ 
การบริหารงานคุณภาพ 

มอบให้แก่ บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จ�ำกัด  
โดยเอเจเอ รีจีสตร้ำส์ จ�ำกัด (AJA Registra Limited)
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ข้อมลูการพัฒนาอย่างยัง่ยนื - ผลประกอบการของบริษัท

GRI 2557 2556 2555

ยอดขาย (ล้านบาท) 
ยอดขายสุทธิ 

ปัจจัยการผลิต (ต้นทุนสินค้า วัสดุและการบริการ)  

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

 

EC1  

EC1  

EC1

 

31,862 

20,661  

1,253

 

29,949 

19,601  

1,166

 

26,427 

18,134 

1,149

การสร้างมูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท) 
ผลตอบแทนพนักงาน 

ผลตอบแทนให้รัฐ (ภาษี) 

เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น 

ผลตอบแทนให้กับเจ้าหนี้ 

ก�าไรสะสม

 

EC1  

EC1  

EC1 

EC1 

EC1

 

3,265 

1,228 

3,450 

373 

1,632

 

2,928  

1,153  

3,220 

305 

1,576

 

2,417 

822 

2,990 

267 

648

ผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน (ร้อยละ) 
ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ที่มีส่วนประกอบของแร่ธาตุ

 

EN2

 

1.9

 

1.7

 

1.9

ซัพพลายเออร์ (ร้อยละ) 
ซัพพลายเออร์ที่ผ่านการคัดเลือก (อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

และมาตรฐานแรงงาน ปฏิบัติตามกฏหมายมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

เป็นร้อยละของค่าใช้จ่าย)

 

 

 

HR1

 

 

 

99

 

 

 

99

 

 

 

99

ความสัมพันธ์กับรัฐบาล 
บริจาคให้การเมือง 

ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ

 

SO6 

EC4

 

0  

0

 

0  

0

 

0  

0

ลูกค้าสัมพันธ์ 
การส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า

 

PR5

 

พอใจ

 

พอใจ

 

พอใจ
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ข้อมลูการพัฒนาอย่างยัง่ยนื - การท�างานด้านสิง่แวดล้อม

GRI 2557 2556 2555

วัตถุดิบ 
หินปูน (ร้อยละ) 

หินเซล (ร้อยละ) 

สารเติมแต่ง (ร้อยละ) 

วัตถุดิบทดแทน (ร้อยละ)

 

EN1  

EN1  

EN1  

EN1

 

81.3 

16.4 

0.5 

1.9

 

82.2 

15.4 

0.7 

1.7

 

82.0 

15.3 

0.7 

2.0

การลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมและการก�ากับดูแล 
การลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม (ล้านบาท) 

งบส�าหรับการฟื้นฟูพื้นที่ที่ใช้งานแล้ว (ล้านบาท) 

การลงทุนที่ไม่ได้ก�ากับดูแล 

ค่าปรับ (ล้านบาท)

 

EN31  

EN13 

EN29 

EN29

 

550.79 

67.5 

0 

0

 

656.9 

69.3 

0 

0

 

233.9 

67.8 

0 

0

พลังงาน 
การใช้เชื้อเพลิง (เมกกะจูล/ตันปูนเม็ด) 

การใช้ไฟฟ้า (กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง/ตันปูนซีเมนต์) 

อัตราการทดแทนพลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิงทดแทน (ร้อยละ)

 

EN3 

EN3 

EN3

 

3,146.0 

97.6 

11.3

 

3,090.0 

96.7 

12.3

 

3,072.0 

95.9 

8.8

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิ  
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิ (กก.ของ CO2/ปูนซีเมนต์) 

สัดส่วนปูนเม็ดต่อปูนซีเมนต์ (ร้อยละ)

 

EN15 

EN15

 

690 

82.7

 

678 

82.5

 

680 

81.0

การปล่อยของเสียอื่นสู่บรรยากาศ 
ไนโตรเจนออกไซด์ (กรัม/ตันปูนซีเมนต์) 

ซัลเฟอร์ออกไซด์ (กรัม/ตันปูนซีเมนต์) 

ฝุ่น (กรัม/ตันปูนซีเมนต์)

 

EN21 

EN21 

EN21

 

825 

53.9 

34.5

 

824 

52.0 

55.0

 

962.0 

52.0 

47.0

น�้า 
น�า้จากบ่อบาดาลและน�า้ฝนทีเ่ก็บเพือ่ใช้ในกระบวนการผลติปูนซีเมนต์ 
(ลกูบาศก์เมตร/ปี) 
น�า้จากบ่อบาดาลและน�า้ฝนทีเ่ก็บเพือ่ใช้ในโรงงานผลติไฟฟ้าจากลม
ความร้อนเหลอืใช้ (ลกูบาศก์เมตร/ปี) 
น�า้ที่ใช้ซ�า้และแปรรูปมาใช้ใหม่ (ร้อยละ)

 

 

EN8 
 
EN8 
EN10

 

 

2,791,451
 
 

1,189,966 

66%

 

 

2,609,164 
 

1,101,827 

64%

 

 

2,565,817 

 
- 

58%
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ดัชนกีารพัฒนาอย่างยัง่ยนื - การท�างานด้านสงัคม

GRI 2557 2556 2555

การปฏิบัติงานของพนักงาน 
จ�านวนพนักงาน 

สัดส่วนของพนักงานตามต�าแหน่ง (ร้อยละ) 

• ผู้บริหารระดับสูงและอาวุโส 

• ผู้บริหารระดับกลาง 

• พนักงานระดับอื่นๆ 

สัดส่วนของพนักงานหญิงในแต่ละระดับ 

• ผู้บริหารระดับสูงและอาวุโส 

• ผู้บริหารระดับกลาง 

• พนักงานระดับอื่นๆ 

สัดส่วนของเงินเดือนพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย  

• ผู้บริหารระดับสูงและอาวุโส 

• ผู้บริหารระดับกลาง 

• พนักงานระดับอื่นๆ 

สัดส่วนของพนักงานท้องถิ่น (ร้อยละ) 

อัตราการเปลี่ยนงาน (ร้อยละ) 

การส�ารวจความพึงพอใจของพนักงาน

 

LA1 

LA1 

 

 

 

LA12 

 

 

 

LA13 

 

 

 

LA12 

LA1

 

3,652 

 

3 

36 

61 

 

17 

36 

11 

 

0.81 

0.97 

0.85 

99.92 

7.01 

ไม่มี

 

3,510  

 

3 

36 

61 

 

15 

37 

9 

 

0.80 

0.92 

1.00 

99.94 

5.46 

ไม่มี

 

3,174 

 

3 

36 

61 

 

16 

37 

10 

 

1.01 

0.93 

0.98 

99.94 

5.18 

ไม่มี

การฝึกอบรม 
เวลาเฉลี่ยการฝึกอบรมพนักงานต่อคน

 

LA9 

 

47.42

 

43.72

 

47.18

อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 
จ�านวนผู้เสยีชวิีต (พนักงานและผู้รับเหมา)  

ความถี่ของการเสียเวลาเนื่องจากการบาดเจ็บในการท�างาน  

(พนักงานและผู้รับเหมา ต่อเวลาการท�างานหนึ่งล้านชั่วโมง)

 

LA6 

 

LA6

 

3 

 

0.37

 

7 

 

0.25

 

3 

 

0.35

การสนับสนุนเพื่อการพัฒนา 
การบริจาคและค่าใช้จ่ายในชุมชน (ล้านบาท)

 

EC1

 

40.9

 

35.7

 

129.6

ความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง 
ร่วมประเมินความต้องการ 

มีส่วนร่วมวางแผนในการท�ากิจกรรมเพื่อสังคม 

การเจรจาพูดคุยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน

 

SO1 

SO1 

SO1 

SO1

 

ร่วมมือ 

มี 

มี 

มี

 

ร่วมมือ 

มี 

มี 

มี

 

ร่วมมือ 

มี 

มี 

ไม่มี
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บร�ษัท ปูนซีเมนต�นครหลวง จำกัด (มหาชน)
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