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3) ใบอนุญาตลงทุนต่างประเทศ เลขที� 1641�09 ก.ว.ก. และ 1642�09 ก.ว.ก.  ลงวนัที� 28 กรก�าคม 2552 

ออกใหโ้ดยหน่วยงาน Council for the Development of Cambodia บริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษี 
โดยไดร้ับยกเวน้ภาษีเงินไดจ้าํนวน 8 ปี และ 9 ปี ตามลาํดบั ��� งนบัรวมทั�ง �riorit� �eriod นบัจากเวลาที�
บริษทัย่อยไดด้าํเนินกิจการ (ปี 2549) 

4) ใบอนุญาตขอยกเวน้ภาษีของพืชเกษตร � อุตสาหกรรม (ออ้ย) เลขที� 2299 ลงวนัที� 12 เมษายน 2555 
ออกใหโ้ดยกระทรวงเศรษฐกิจและการคลงั ราชอาณาจกัรกมัพูชา โดยไดรั้บสิทธิให้คิดภาษีมูลค่าเพิ�ม
ร้อยละ 0 สาํหรับการขายออ้ยที�ใชใ้นการ�ลิตนํ� าตาลทรายเพื�อส่งออก ใบอนุญาตนี� มีกาํหนด 1 ปี 
เริ�มตั�งแต่วนัที� 1 สิงหาคม 2558 ถ�งวนัที� 31 กรก�าคม 2559 และปัจจุบนักระทรวงเศรษฐกิจและ
การคลงัราชอาณาจกัรกมัพูชา มีประกาศเรื�องการป�ิบติังานของภาษีมูลค่าเพิ�มในการจดัหาสินคา้
เกษตรยงัไม่ไดด้ดัแปลงใหไ้ดรั้บการยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ�มโดยประกาศในเดือนเมษายน 2559 

34. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
ที�ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั� งที� 1�2560�2561 ของบริษทั เมื�อวนัที� 24 พ�ศจิกายน 2560 มีมติอนุมติั การออก
หุน้กูที้�เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง จาํนวน 1 ชุด ชุดละ 2,000,000 หน่วย มูลค่าที�ตราไว ้หน่วยละ 1,000 บาท 
มูลค่ารวม 2,000 ลา้นบาท มีอายุ 10 ปี ครบกาํหนดไถ่ถอนในวนัที� 7 ธนัวาคม 2570 มีอตัราดอกเบี�ยร้อยละ 
3.74 ต่อปี โดยบริษทัตอ้งดาํรงอตัราส่วนหนี� สินที�มีดอกเบี�ยต่อส่วนของ�ูถื้อหุน้ตามงบการเงินรวม ณ วนัที� 
31 ตุลาคมของแต่ละปีไม่เกินกว่า 2 : 1 ตลอดอายขุองหุน้กู ้

เมื�อวนัที� 7 ธันวาคม 2560 บริษทัไดมี้การออกหุ้นที�เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่สถาบนัการเงินแห่งหน�� ง
จาํนวน 2,000 ลา้นบาท โดยมีเงื�อนไขตามมติของที�ประชุมดงักล่าว 

35. การอนุมตังิบการเงนิ 
งบการเงินนี�ไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษทัเมื�อวนัที� 22 ธนัวาคม 2560 
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 สิ่งแวดล้อม

 คว�มปลอดภัยร�ยง�นคว�มย่ังยืนประจำ�ปี 2560 ฉบับนี้ครอบคลุมระยะเวล�ตั้งแต่ 
วนัท่ี 1 พฤศจกิ�ยน 2559 ถงึ 31 ตลุ�คม 2560 โดยมแีนวท�งก�รร�ยง�น
ที่สอดคล้องกับ Global Reporting Initiative ฉบับ G4 ระดับ Core ใน
ประเด็นต่อไปนี้

พลังง�น
พลังง�นรวม ประกอบด้วยพลังง�นคว�มร้อนและพลังง�นไฟฟ้�ท่ีใช้
ในพ้ืนท่ีบริษัทหรือพ้ืนท่ีโรงง�น โดยปริม�ณพลังง�นคว�มร้อนเก็บ
ข้อมูลจ�กปริม�ณเช้ือเพลิงจ�กหลักฐ�นก�รบัญชีหรือก�รอ่�นค่�จ�ก
มิเตอร์คูณด้วยค่�คว�มร้อนสำ�หรับปริม�ณพลังง�นไฟฟ้�เก็บข้อมูลจ�ก 
ใบแจ้งหนี้จ�กผู้ข�ยไฟฟ้�

ก๊�ซเรือนกระจก
ปรมิ�ณก�รปลอ่ยก�๊ซเรอืนกระจกหม�ยถงึปรมิ�ณก�รปลดปลอ่ยก�๊ซเรอืน
กระจกจ�กก�รดำ�เนนิกจิก�รของบรษัิท ท่ีคำ�นวณต�มแนวท�งก�รประเมิน
ค�ร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร โดยองค์ก�รบริห�รจัดก�รก๊�ซเรือนกระจก 
(องค์ก�รมห�ชน) ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1 ตุล�คม 2556 โดยมีขอบเขต 
ก�รร�ยง�น ดังนี้
• ก๊�ซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นท�งตรง (Scope 1) เกิดจ�กกิจกรรมต่�งๆ 

ที่อยู่ในคว�มควบคุมของบริษัท เช่น หม้อต้มไอน้ำ� ย�นพ�หนะเพื่อ
ก�รเดินท�งในธุรกิจของบริษัทฯ

• ก�๊ซเรอืนกระจกท่ีเกดิข้ึนท�งอ้อม (Scope 2) เกดิจ�กก�รซ้ือพลงัง�น
ไฟฟ้�จ�กภ�ยนอก

โดยก�รร�ยง�นปริม�ณก๊�ซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นท�งตรง (Scope 1) และ
ก๊�ซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนท�งอ้อม (Scope 2) ร�ยง�นจ�กปริม�ณก�ร
ใช้เชื้อเพลิงคูณกับค่�ก�รปลดปล่อยก๊�ซเรือนกระจกท่ีอ้�งอิงจ�กองค์ 
ก�รบริห�รจัดก�รก๊�ซเรือนกระจก (องค์ก�รมห�ชน)

มลพิษอ�ก�ศ
ฝุ่น ออกไซด์ของซัลเฟอร์ และ ออกไซด์ของไนโตรเจน คำ�นวณโดยใช้ 
ผลคว�มเข้มข้นจ�กก�รตรวจวัดต�มท่ีกฎหม�ยกำ�หนด คูณกับอัตร�ก�รไหล
ของลม และชั่วโมงก�รทำ�ง�นเครื่องจักร

น้ำ�จ�กภ�ยนอก
ปริม�ณน้ำ�จ�กภ�ยนอก คือก�รดึงน้ำ�จ�กแหล่งน้ำ�ต่�งๆ ม�ใช้ในกิจกรรม
ของบริษัทฯ ซึ่งเก็บข้อมูลจ�กใบแจ้งหนี้มิเตอร์ โดยแหล่งน้ำ�ประกอบด้วย 
น้ำ�ผิวดิน และน้ำ�ใต้ดิน 

ขยะ
ขยะแบ่งเป็น 2 ประเภท คอื ขยะอันตร�ยและขยะไมอ่นัตร�ยต�มประก�ศ
กระทรวงอุตส�หกรรม เร่ืองก�รกำ�จัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 
ก�รร�ยง�นปริม�ณขยะที่เกิดขึ้นและก�รจัดก�ร จะม�จ�กก�รชั่งน้ำ�หนัก

ข้อมูลจำ�นวนพนักง�นและคู่ธุรกิจ โดยเก็บข้อมูลจ�กพนักง�นบริษัท และ
พนักง�นสัญญ�จ้�ง และผู้รับเหม�ก�รคำ�นวณช่ัวโมงก�รทำ�ง�น เป็น
ข้อมูลจ�กพนักง�นบริษัท และพนักง�นสัญญ�จ้�ง ระบบบันทึกเวล�
ทำ�ง�นจ�กส�ยง�นทรพัย�กรบุคคล สว่นข้อมูลผูร้บัเหม�ม�จ�กเจ�้หน�้ท่ี 
คว�มปลอดภัยประจำ�โรงง�น

ก�รบันทึกข้อมูลด้�นคว�มปลอดภัยประกอบด้วย

1. อัตร�ก�รเกิดอุบัติเหตุรวม หม�ยถึง จำ�นวนอุบัติเหตุทั้งหมด ที่เกิด
ขึ้นต่อ 200,000 ชั่วโมงต่อคน

2. อัตร�ก�รเกิดอุบัติเหตุถึงข้ันหยุดง�น หม�ยถึง จำ�นวนอุบัติเหตุถึง 
ขั้นหยุดง�น ที่เกิดขึ้นต่อ 200,000 ชั่วโมงต่อคน

3. อัตร�ก�รหยุดง�นจ�กอุบัติเหตุ หม�ยถึง จำ�นวนวันหยุดง�น 
จ�กอุบัติเหตุทั้งหมด ที่เกิดขึ้นต่อ 200,000 ชั่วโมงต่อคน

4. อัตร�ก�รข�ดง�น หม�ยถึง จำ�นวนวันหยุดง�นจ�กอุบัติเหตุและ 
ก�รเจบ็ป่วยจ�กก�รทำ�ง�น โดยไม่รวมก�รล�พักรอ้นและก�รล�คลอด
ที่เกิดขึ้นต่อ 200,000 ชั่วโมงต่อคน

ข้อมูลอัตร�ก�รเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นต่อ 
200,000

ชั่วโมงต่อคน
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ประเด็นด้�นคว�มยั่งยืนที่สำ�คัญ

กระบวนก�รร�ยง�นประเด็นที่มีนัยสำ�คัญด้�นคว�มยั่งยืน (G4-18) 

กลุ่มบริษัทได้กำ�หนดประเด็นสำ�คัญด้�นคว�มย่ังยืน (ระหว่�งปีก�รเงิน
ของบริษัท คือ วันที่ 1 พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2559 - 31 ตุล�คม พ.ศ. 2560) 
เป็นส�มด้�น คือ ด้�นเศรษฐกิจ ด้�นสังคม และด้�นสิ่งแวดล้อม โดยร่วม
กันกำ�หนดประเด็นย่อยท่ีสำ�คัญและรับฟังคว�มคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
ประกอบต�มขั้นตอนต่อไปนี้ 

ข้ันตอนท่ีหนึ่ง ระบุประเด็นสำ�คัญให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
กลยุทธ์ และคว�มเสี่ยงของบริษัทฯ และคว�มสำ�คัญในมุมมองของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้เป็นไปต�มตัวช้ีวัดม�ตรฐ�นท่ีกำ�หนดใน Global  
Reporting Initiative (GRI)

ข้ันตอนท่ีสอง จดัลำ�ดบัคว�มสำ�คญัของประเดน็ท่ีไดม้�ต�มข้ันตอนท่ีหนึง่ 
โดยให้หน่วยง�นท่ีเกี่ยวข้องคัดเลือก โดยมีกรอบก�รพิจ�รณ�คือ ให้จัด
ลำ�ดบัประเดน็ต�มคว�มสำ�คญัตอ่ก�รพัฒน�อย่�งยัง่ยนืของกลุม่บรษัิทและ
ก�รรักษ�ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียต�มคว�มเหม�ะสม
ข้ันตอนท่ีส�ม สอบท�นคว�มสำ�คัญของประเด็นท่ีได้ม�ต�มข้ันตอนท่ีสอง  
โดยให้หน่วยง�นภ�ยในท่ีได้รับมอบหม�ยเป็นผู้ดำ�เนินก�ร และนำ�เสนอ
ประเด็นท่ีกลั่นกรองต�มข้ันตอนท่ีส�มต่อคณะกรรมก�รบริห�รเพ่ือ
พิจ�รณ�อนุมัติให้ร�ยง�นประเด็นคว�มยั่งยืนเหล่�นี้ต่อส�ธ�รณชน
ข้ันตอนท่ีสี่  บริษัทมอบหม�ยหน่วยง�นภ�ยในสอบท�นกระบวน 
ก�รประเมินประเด็นสำ�คัญ ก�รรวบรวมและประมวลผลข้อมูล ก�รมี 
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ก�รดำ�เนินง�นด้�นสังคม คว�มปลอดภัยและ 
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ข้อมูลมีคว�มถูกต้องและครบถ้วน

เศรษฐกิจ
ก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน
ก�รจัดก�รห่วงโซ่คุณค่�
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

ด้�นสังคม
คว�มปลอดภัยและอ�ชีวอน�มัย
คุณภ�พและคว�มพึงพอใจของพนักง�น
คว�มรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

ด้�นสิ่งแวดล้อม
ก�รใช้พลังง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ
ก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อม

0 2 4 6 8 10

0

2

4

6

8

10

12

14

การดำเนินธุรกิจ
อย�างยั�งยืน

การจัดการ
ห�วงโซ�คุณค�า

การกำกับดูแล
กิจการ

การใช�พลังงาน
อย�างมีประสิทธิภาพ

ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย

คุณภาพและ
ความพึงพอใจ
ของพนักงาน

ความรับผิดชอบ
ต�อชุมชนและสังคม

สำ
คัญ

ต�อ
ผู�ม

ีส�ว
นเ
สีย

ภา
ยน

อก

สำคัญต�อเคเอสแอล

การจัดการ
สิ�งแวดล�อม

น�อยมาก ปานกลาง มาก



190      บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน)

ขอบเขตก�รร�ยง�น (G4-17) 

ข้อมูลด้�นคว�มย่ังยืนท่ีร�ยง�นน้ีเป็นของกลุ่มบริษัทท่ีมีคว�มเก่ียวข้องกัน กล่�วคือ กลุ่มบริษัทที่ดำ�เนินธุรกิจน้ำ�ต�ล ธุรกิจไฟฟ้�ชีวมวล และธุรกิจ
แอลกอฮอล์ (เอท�นอล) จำ�แนกต�มส�ข� ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงง�นของแต่ละธุรกิจ

บริษัทฯ

ด้�นสิ่งแวดล้อม
คว�ม

ปลอดภัย
ทรัพย�กร
บุคคล

พลังง�น ก๊�ซ มลพิษ น้ำ�จ�ก ขยะ อุบัติเหตุ ก�รฝึกอบรม

เรือนกะจก ท�งอ�ก�ศ ภ�ยนอก

บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) ส�ข�น้ำ�พอง

บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) ส�ข�วังสะพุง

บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด

บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด

บริษัท น้ำ�ต�ลนิวกว้�งสุ้นหลี จำ�กัด

บริษัท โรงไฟฟ้�น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (ส�ข�น้ำ�พอง)

บริษัท โรงไฟฟ้�น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (ส�ข�วังสะพุง)

บริษัท โรงไฟฟ้�น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (ส�ข�บ่อพลอย)

บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวช่ัน จำ�กัด (ส�ข�น้ำ�พอง)

บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวช่ัน จำ�กัด (ส�ข�บ่อพลอย)

บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน)

โครงสร้�งก�รกำ�กับดูแลองค์กร (G4-34)

คณะกรรมก�รกำ �กับดู แล เ ป็นคณะกรรมก�ร ท่ีมี อำ �น�จหน้ � ท่ี
ต�มท่ีกล่�วไว้ ในหัวข้อ ขอบเขตอำ�น�จหน้�ท่ีของคณะกรรมก�ร 
หน้� 49 บทบ�ทหน้�ท่ีข้�งต้นครอบคลุมไปถึงก�รกำ�กับดูแลให้
บริษัทฯดำ�เนินก�รต�มนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีเกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมและสังคมด้วย ท้ังนี้เพร�ะนอกจ�กนโยบ�ยก�รกำ�กับ
ดูแลกิจก�รจะกำ�หนดให้บริษัทฯต้องจัดให้มีก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ี
ดีเพ่ือให้กิจก�รของบริษัทดำ�เนินไปด้วยคว�มโปร่งใส ซ่ือสัตย์สุจริต  

ตรวจสอบได้ มีคุณธรรมแล้ว ยังกำ�หนดให้บริษัทฯประกอบกิจก�รโดย
ให้คว�มสำ�คัญกับก�รรักษ�สิ่งแวดล้อมและก�รพัฒน�สังคมควบคู่ไปกับ 
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี ประเมินคว�มเส่ียงและผลกระทบด้�นส่ิงแวดล้อม
และคว�มปลอดภัยก่อนท่ีจะลงทุนในกิจก�ร ปฏิบัติต�มกฎหม�ยท่ี
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและทรัพย�กรธรรมช�ติ บริห�รจัดก�รกระบวน 
ก�รผลติให้มีผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มและทรพัย�กรธรรมช�ติให้นอ้ยท่ีสดุ
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ประเด็นคว�มยั่งยืนของกลุ่มบริษัท
ประเด็นคว�มย่ังยืนต�มเกณฑ์

GRI (G4-19)

ขอบเขตของผลกระทบต่อองค์กร

ต่อ 
ภ�ยในองค์กร

ต่อผู้มีส่วนได้
เสียภ�ยนอก

ผู้มีส่วนได้เสีย
ภ�ยนอก

1. ก�รบริห�รจัดก�รวัตถุดิบ   
   อย่�งยั่งยืน

• กลยุทธ์ที่เหม�ะสม
• ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและ   

ก�รควบคุมภ�ยใน

• กระบวนก�รจัดทำ�กลยุทธ์
• ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

ผู้ถือหุ้น, 
เจ้�หนี้,ช�วไร่

2. ก�รจัดก�รห่วงโซ่คุณค่� • ก�รจัดห�วัตถุดิบ
• ก�รจัดห�สินค้�และ
    ผู้รับเหม�

• ก�รประเมินช�วไร่และคู่ค้�  
ท�งด้�นสิ่งแวดล้อมและ 
ก�รคุ้มครองแรงง�นและ 
สิทธิมนุษยชน

ช�วไร่ คู่ค้�
ผู้รับเหม�

3. ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร • ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
• จรรย�บรรณในก�รดำ�เนิน

ธุรกิจ
• ม�ตรก�รต่อต้�นก�ร

ทุจริต และคอร์รัปชั่น

• ก�รปฎิบัติต�มนโยบ�ย 
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร จรรย�บรรณ   
และคู่มือ ม�ตรก�รต่อต้�นทุจริต 
และคอร์รัปชั่น

• ก�รปลูกสำ�นึกคว�มซื่อสัตย์
• ก�รสร้�งวัฒนธรรมองค์กร

ผู้ถือหุ้น, 
พนักง�น,

ช�วไร่,คู่ค้�,
ลูกค้�,สังคม

4. ก�รใช้พลังง�นอย่�งมี  
   ประสิทธิภ�พ

• ก�รลดคว�มสิ้นเปลือง
พลังง�น

• ก�รใช้พลังง�นให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

• ก�รตรวจวัดพลังง�นที่ใช้ไป
• ก�รจัดก�รพลังง�น

ชุมชน, 
หน่วยง�น 
ภ�ครัฐ

5. ก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อม • ก�รลดมลพิษท�งอ�ก�ศ
• ก�รจัดก�รก�กของเสีย   

อุตส�หกรรม
• น้ำ�จ�กภ�ยนอก

• ม�ตรฐ�นสิ่งแวดล้อม
• คว�มเดือดร้อนของชุมชน

ชุมชน, 
หน่วยง�น 

ภ�ครัฐ,ลูกค้�

6. คว�มปลอดภัยและ 
   อ�ชีวอน�มัย

• คว�มปลอดภัยของ
พนักง�น

• คว�มปลอดภัยของ 
เครื่องจักรและอุปกรณ์

• ก�รจัดก�รเหตุฉุกเฉิน

• อ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัย
• ก�รตรวจสอบเครื่องจักรและ

อุปกรณ์
• ก�รปฎิบัติต�มคู่มือ 

คว�มปลอดภัย
• ก�รรับมือกับเหตุฉุกเฉิน

พนักง�น,คู่ค้�, 
หน่วยง�น 
ภ�ครัฐ

7. คุณภ�พและคว�มพึงพอใจ 
   ของพนักง�น

• ก�รพัฒน�บุคล�กร
• ก�รรักษ�บุคล�กรและก�ร   

  จัดห�บุคล�กร
• ก�รจัดสิทธิประโยชน์และ 

  สวัสดิก�ร

• ก�รฝึกอบรม
• ก�รจัดห�บุคล�กร
• แผนก�รสืบทอดบุคล�กรระดับสูง
• ก�รจัดก�รปฎิสัมพันธ์ระหว่�ง 

น�ยจ้�ง ลูกจ้�ง

พนักง�น,ลูกค้�,
หน่วยง�น
ภ�ครัฐ

8. คว�มรับผิดชอบต่อชุมชน 
   และสังคม

• คว�มสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
• ก�รแก้ไขปัญห�ท่ีเกิดกับ

ชุมชน

• ก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์ท่ีสม่ำ�เสมอ
• ก�รเพิ่มคุณภ�พชีวิตแก่ชุมชน

ช�วไร่,ชุมชน,
หน่วยง�น

ภ�ครัฐ,ลูกค้�

หัวข้อสำ�คัญและขอบเขตผลกระทบภ�ยในและภ�ยนอกองค์กร (G4-19,G4-20,G-421)                                            
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder)

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบจ�กก�รดำ�เนินง�นของบริษัทมีส่วนร่วมในก�รกำ�หนดประเด็นคว�มสำ�คัญท่ีผู้มีส่วนได้เสียซ่ึงในแต่ละกลุ่มมี
คว�มค�ดหวังจ�กกลุ่มบริษัท แตกต่�งกันออกไป 

ก�รมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Engagement Stakeholder) G4-24,25,26,27

 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ช่องท�งก�รสื่อส�ร ประเด็นที่ได้รับจ�กผู้มีส่วนได้เสีย

เกษตรกรไร่อ้อย 1. มีก�รเยี่ยมเยียนเกษตรกรช�วไร่อ้อยคู่ค้�
2. ก�รประชุมเกษตรกรช�วไร่
3. ก�รเชิญเกษตรกรร่วมง�นหรือกิจกรรมของบริษัท

1. ก�รส่งเสริมม�กขึ้นทั้งท�งด้�นเทคโนโลยีและ 
เงินทุนหมุนเวียน

2. ร�ค�อ้อยที่เหม�ะสม

ผู้ถือหุ้น 1. ก�รประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
2. ร�ยง�นประจำ�ปี
3. ก�รเปิดเผยข้อมูลต่อตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. ก�รประชุมนักวิเคร�ะห์ร�ยไตรม�ส
5. ก�รจัดก�รประชุมแนะนำ�ก�รลงทุน
6. ก�รสื่อส�รผ่�นระบบต่�งๆ เช่น โทรศัพท์ อีเมล์ เว็บไซต์
7. ก�รสอบถ�มหรือร้องเรียนผ่�นช่องท�งที่จัดไว้

1. ผลตอบแทนที่เหม�ะสมและสม่ำ�เสมอ
2. ก�รเจริญเติบโตของบริษัทฯ
3. คว�มโปร่งใสและตรวจสอบได้

คู่ค้�/ผู้รับเหม� 1. ก�รประชุม-สัมมน�ในโอก�สต่�งๆ
2. ก�รเข้�ร่วมกิจกรรมบริษัทฯ
3. ก�รส่ือส�รผ่�นระบบต่�งๆ เช่น โทรศัพท์ อีเมล์ เว็บไซต์
4. ก�รสอบถ�มหรือร้องเรียนผ่�นช่องท�งท่ีจัดไว้

1. ก�รจัดซื้อจัดจ้�งที่โปร่งใสยุติธรรม
2. ก�รจ่�ยค่�สินค้�/ค่�จ้�งตรงเวล�

ลูกค้� 1. ก�รเยี่ยมเยียนลูกค้�
2. ก�รเชิญลูกค้�เยี่ยมชมโรงง�น
3. ก�รสำ�รวจคว�มพึงพอใจของลูกค้�
4. ก�รสื่อส�รผ่�นระบบต่�งๆ เช่น  

โทรศัพท์ อีเมล์ เว็บไซต์
5. ก�รสอบถ�มหรือร้องเรียนผ่�นช่องท�งที่จัดไว้

1. สินค้�ที่มีคุณภ�พ
2. ส่งมอบสินค้�ตรงต�มเวล�
3. ก�รจัดช่องท�งสำ�หรับส่งเรื่องร้องเรียน

เจ้�หน้ี 1. ร�ยง�นประจำ�ปี
2. งบก�รเงิน
3. ก�รเปิดเผยข้อมูลเพื่อก�รวิเคร�ะห์สินเชื่อ

1. ชำ�ระหนี้ตรงเวล�
2. แผนง�นสำ�หรับกำ�หนดเวล�ชำ�ระหนี้

พนักง�น 1. จดหม�ยข่�วภ�ยใน
2. ก�รสื่อส�รผ่�นระบบต่�งๆ เช่น  

อีเมล์ Intranet, video conference
3. ก�รประชุม/สัมมน�/อบรม
4. ก�รประชุมส�ยง�นประจำ�ปี
5. ก�รประชุมระหว่�งหัวหน้�ง�นกับพนักง�น
6. ก�รประเมินผลง�นพนักง�นประจำ�ปี

1. สิทธิประโยชน์และค่�ตอบแทนที่แข่งขันได้
2. คว�มก้�วหน้�ต�มตำ�แหน่งง�น
3. พัฒน�ตนเอง
4. อุปกรณ์ก�รทำ�ง�นที่ทันสมัย
5. คว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น

ชุมชน/สังคม 1. ก�รพบปะชุมชนอย่�งสม่ำ�เสมอ
2. ก�รร่วมกิจกรรมต่�งๆของชุมชน
3. ก�รแนะนำ�ก�รเสริมสร้�งอ�ชีพแก่ชุมชน

1. ก�รลดภ�วะจ�กก�รผลิตของโรงง�น
2. ก�รชดเชยค่�เสียห�ยอย่�งเหม�ะสม
3. ส่งเสริมก�รจ้�งง�นของชุมชน
4. สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
5. ยกระดับคว�มเป็นอยู่ของชุมชน

หน่วยง�นของรัฐ 1. ก�รร่วมและก�รสนับสนุนกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
2. ก�รประส�นง�นกับหน่วยง�นในด้�นต่�งๆ
3. ก�รขออนุญ�ตในเรื่องที่กฎหม�ยกำ�หนด

1. ปฎิบัติให้ถูกต้องต�มกฎหม�ย
2. ให้คว�มร่วมมือกับหน่วยง�นในก�รพัฒน�

ท้องถิ่น
3. ขจัดหรือลดผลกระทบด้�นสิ่งแวดล้อมที่อ�จ

เกิดแก่ชุมชน
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1. ก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน

บริษัทฯตระหนักดีว่�ก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งย่ังยืนจะต้องมีคว�มสมดุลกัน
ระหว่�งคว�มม่ันคงท�งธุรกิจ(ซ่ึงหม�ยรวมถึงผลกำ�ไรประจำ�ปีและก�ร
เติบโตของธุรกิจในระยะย�ว) กับก�รใส่ใจในเร่ืองส่ิงแวดล้อม สังคม และ
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

ในส่วนของคว�มม่ันคงท�งธุรกิจ บริษัทฯได้ดำ�เนินก�รต�มวิสัยทัศน์ และ
กลยุทธ์ท่ีต้ังไว้โดยพิจ�รณ�ทบทวนหรือแก้ไขปัญห�ท่ีเกิดข้ึนเพ่ือให้เป็น
ไปต�มเป้�หม�ยท่ีต้ังไว้ภ�ยใต้กรอบก�รกำ�กับกิจก�รท่ีดี โดยมีแนวท�ง
ท่ีชัดเจนว่�กระบวนก�รท�งธุรกิจของบริษัทจะต้องไม่สร้�งปัญห�ให้กับ
ส่ิงแวดล้อมและสังคม และพย�ย�มเสริมสร้�งกิจกรรมท่ีจะช่วยรักษ�ส่ิง
แวดล้อมและพัฒน�สังคมไปพร้อมกันด้วย

2. ก�รจัดก�รห่วงโซ่คุณค่�

ก�รจัดก�รวัตถุดิบอย่�งยั่งยืน
จ�กรูปภ�พด้�นบนก�รจัดก�รห่วงโซ่คุณค่�แสดงให้เห็นว่�ต้นน้ำ�
ของธุรกิจคืออ้อย ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก ท�งกลุ่มบริษัทฯได้เล็งเห็นถึง 
คว�มสำ�คัญดังกล่�วจึงต้องมีก�รบริห�รจัดก�รท่ีดีเพ่ือให้ได้วัตถุดิบ
ท่ีดีมีคุณภ�พ ซ่ึงห�กได้วัตถุดิบท่ีดีมีคุณภ�พจะส่งผลให้ได้สินค้�ท่ีดี 
ต�มม�ด้วยเช่นกัน กลุ่มบริษัทฯได้นำ� โครงก�ร icane (Intelligance 
Cane System by KSL Group) ประกอบดว้ย 4 โครงก�ร คอื โครงก�ร 
iFarm iMap iForm iCash ซ่ึงเป็นระบบก�รพัฒน�คุณภ�พและ
ประสิทธิภ�พในก�รส่งเสริมช�วไร่ ก�รปลูกอ้อยของ KSL ท่ีพัฒน�
โดยใช้นวัตกรรมระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ ม�ปรับปรุงกระบวนก�ร
ทำ�ง�นเพ่ือให้ตอบสนองทุกคว�มตอ้งก�รของช�วไร ่และเป็นก�รเพ่ิม
ประสิทธิภ�พก�รให้บริห�รง�นอย่�งสมบูรณ์แบบ

ปัจจุบันโครงก�ร iMap iForm ได้ดำ�เนินเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และ
ได้นำ�ม�ใช้กับนักส่งเสริมอ้อยส่งผลให้ก�รทำ�ง�นมีประสิทธิภ�พท่ีดี
ยิ่งขึ้น ดังนี้

 ด้�นเศรษฐกิจ

STAFF

KSL FACTORY

Bio-FertilizerBio-Fertilizer

ธุรกิจต�นน้ำ

ชาวไร�อ�อย โรงงานน้ำตาล

น้ำตาล

กากอ�อย

กากน้ำตาล

กากหม�อกรอง โรงงานปุ�ย

โรงงานเอทานอล

โรงงานไฟฟ�า

ขนส�ง

ขนส�ง

ขนส�ง

ปุ�ย

น้ำ KA

ลูกค�า
กระแสไฟฟ�า

เอทานอล

ไบโอแก�ส

ธุรกิจปลายน้ำ

โครงก�ร iForm นับเป็นนวัตกรรมใหม่ท่ีนำ�ม�พัฒน�ง�นของนัก 
สง่เสรมิเพ่ือลดข้ันตอนก�รทำ�ง�น เพ่ิมคว�มสะดวก รวดเรว็แกช่�วไร ่
โดยก�รนำ�เทคโนโลยีม�ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ก�รทำ�ง�น

5-14 วัน
ฟอร�มเดิม ใช�ระยะเวลาในการดำเนินการรวมถึงพิจารณา 

แบบเดิม

1. ใช้กระด�ษในรูปแบบฟอร์ม
ต่�งๆ ให้แก่ช�วไร่ 

2. นำ�เอกส�รต่�งๆ ม�กรอก
ข้อมูลลงระบบที่สำ�นักง�น

3. ระยะเวล�ในก�รดำ�เนินก�ร
รวมถึงพิจ�รณ� ใช้เวล�
ประม�ณ 5-14 วัน

แบบใหม่

1. กรอกข้อมูลของช�วไร่ลง 
Tablet

2. ข้อมูลดังกล่�เ ข้�สู่ ระบบ
ดำ�เนินก�รพิจ�รณ�

3. ได้ทันทีใช้ระยะเวล�ประม�ณ 
2-6 วัน

จะเห็นไดว้�่ก�รนำ�เทคโนโลยีดังกล�่วม�ใช้สง่ผลให้ ก�รทำ�ง�น สะดวก 
รวดเร็ว และลดขั้นตอนก�รทำ�ง�นได้เป็นอย่�งดี ส่งผลให้ส�ม�รถ
บริห�รจัดก�รเวล�และให้บริก�รช�วไร่ได้อย่�งรวดเร็ว และทันต่อ 
ก�รแก้ปัญห�ที่อ�จจะเกิดขึ้นได้อย่�งทันท่วงที

2-6 วัน
Tablet ข�อมูลเข�าสู�ระบบทันที ใช�ระยะเวลาประมาณ 



194      บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน)

โครงก�ร iMap เป็นก�รนำ�เทคโนโลยีม�ใช้เชน่เดยีวกบั iForm แต่นำ�ม�
ใช้เพื่อใช้ในก�รบริห�รจัดก�รไร่อ้อย ตั้งแต่พื้นที่ปลูก ก�รปลูก บำ�รุง
รักษ� เก็บเกี่ยว ขนส่ง ตลอดจนก�รเฝ้�ระวัง (Monitoring) รวมถึง 
ค�ดคะเนได้ว่�ไร่อ้อยส�ม�รถตัดได้เมื่อใด ทำ�ให้บริห�รจัดก�รไร่อ้อย
ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พม�กข้ึน ส่งผลให้ลดก�รติดคิวอ้อยในโรงง�น
และได้อ้อยที่มีคุณภ�พที่ดีขึ้น 

ข้อดีของก�รนำ�เทคโนโลยีดังกล่�วม�ใช้
1. ส�ม�รถบอกพิกัดไร่อ้อย รวมถึงติดต�มก�รเติบโตของอ้อย ได้

อย่�งถูกต้อง
2. ค�ดคะเนได้ว่�อ้อยพร้อมท่ีจะตัดอ้อยเม่ือไหร่ ได้อย่�งแม่นยำ� 

ม�กขึ้น ทำ�ให้ได้อ้อยที่มีคุณภ�พที่ดีขึ้น
3. ลดก�รติดคิวอ้อยเป็นระยะเวล�น�น

นอกจ�กนี้ กลุ่มบริษัท มีโครงก�รอ้อยอินทรีย์ โครงก�รศึกษ�เพ่ือ 
CCS ในอ้อย

โครงก�รอ้อยอินทรีย์ เป็นโครงก�รปลูกอ้อยด้วยเกษตรอินทรีย์อย่�ง
แท้จริง โดยนำ�ปุ๋ยอินทรีย์ม�ใช้ในแปลงปลูกอ้อยเพ่ือให้ได้อ้อยท่ีม�
จ�กธรรมช�ติ 100 % และไม่เป็นก�รทำ�ล�ยหน้�ดิน ส่งผลให้อ้อย 
ดังกล่�วมีมูลค่�สูงขึ้น ร�ค�อ้อยท่ีปลูกจ�กปุ๋ยอินทรีย์มีร�ค�สูงข้ึน 
1-2% เมื่อเทียบกับอ้อยที่ปลูกด้วยปุ๋ยเคมี

โครงก�รศึกษ�เพื่อ CCS ในอ้อย เป็นก�รร่วมกันระหว่�ง YAMAHA 
สำ�นักง�นอ้อยและคณะกรรมก�รทร�ย และกลุ่มบริษัท KSL โดย
ทำ�ก�รทดลองนำ�เครื่องบิน YAMAHA ม�ใส่ปุ๋ยในไร่อ้อยเพ่ือเพ่ิมค่� 
CCS ของอ้อย โครงก�รนี้เป็นโครงก�รร่วมมือกันเพื่อพัฒน�คุณภ�พ
อ้อยให้มีมลูค�่เพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีปรมิ�ณอ้อยเท่�เดมิ สง่ผลให้ช�วไรไ่ด้
อ้อยที่มีค่� CCS เพิ่มม�กขึ้นได้ร�ค�อ้อยดีขึ้น และโรงง�นได้อ้อยที่มี
คุณภ�พที่ดี และส่งสินค้�ที่ดีมีคุณภ�พให้แก่ลูกค้�อีกด้วย

ม�ตรฐ�นก�รผลิตสินค้�และคว�มต้องก�รของลูกค้�
 
ม�ตรฐ�นก�รผลิตสินค้�
ม�ตรฐ�นก�รผลิตสินค้� รวมไปถึง กระบวนก�รผลิตภ�ยในโรงง�นท่ีจะ
ต้องได้รับก�รยอมรับ เนื่องจ�กลูกค้�ของกลุ่มบริษัทฯ 100 % เป็นลูกค้�
อุตส�หกรรม กลุ่มบริษัทจึงได้ให้คว�มสำ�คัญด้�นม�ตรฐ�นก�รผลิตสินค้�
เป็นอย่�งม�ก สนิค้�ท่ีผลติออกม�ตอ้งเป็นไปต�มม�ตรฐ�นของลกูค�้ หรอื
เป็นม�ตรฐ�นต�มกฎหม�ยที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับส�กล

กลุ่มบริษัทมีนโยบ�ยกำ�กับดูแลกิจก�รและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับลูกค้�ใน
หมวดท่ีว่�ด้วยบทบ�ทผู้มีส่วนได้เสียว่�บริษัทใช้ระบบจัดก�รคุณภ�พใน
ระดับส�กล, มอก56-2552 เป็นต้น

นอกจ�กนโยบ�ยก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รดงักล�่วแลว้ กลุม่บรษัิทฯมุ่งเนน้ใน
เรื่องก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่� ( Value Chain) กลุ่ม
บรษัิทฯ จงึไดเ้ริม่นำ�ม�ตรฐ�นระดบัโลกเกีย่วกบัก�รผลติสนิค�้เกษตรแบบ
ย่ังยืนในอุตส�หกรรมอ้อยและน้ำ�ต�ลทร�ย คอื ม�ตรฐ�น Bonsucro ม�ใช้
ในก�รผลติสนิค�้เกษตร ตัง้แต่ก�รผลติอ้อยในไร ่ก�รผลติน้ำ�ต�ลในโรงง�น 
ไปจนถึงกระบวนก�รส่งมอบผลิตภัณฑ์สู่ลูกค้� นับเป็นม�ตรฐ�นก�รผลิต
อ้อยและน้ำ�ต�ลทร�ยท่ีบูรณ�ก�รเรือ่งคว�มย่ังยืนท้ังในมิตเิศรษฐกจิ สงัคม 
และสิ่งแวดล้อม กล่�วคือ ช่วยลดต้นทุน พัฒน�คุณภ�พและปริม�ณของ
ผลผลติ ปฏบัิตติ�มม�ตรฐ�นแรงง�นและเค�รพสทิธมินษุยชน รกัษ�สมดุล
ส่ิงแวดล้อม ตลอดจนพัฒน�ชีวิตคว�มเป็นอยู่ของเกษตรกรช�วไร่อ้อยให้ดข้ึีน
 
ปัจจุบันผู้ซ้ือในตล�ดโลกให้ก�รยอมรับม�ตรฐ�น Bonsucro ในเรื่อง
คว�มย่ังยืนตั้งแต่ต้นน้ำ�จนถึงปล�ยน้ำ� และมีนโยบ�ยเลือกใช้วัตถุดิบท่ี
มีกระบวนก�รผลิตท่ีได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นด้�นคว�มยั่งยืน ดังนั้น 
ถือเป็นก�รพัฒน�อีกก้�วหนึ่งของบริษัทฯ ในก�รสร้�งคว�มย่ังยืนและ 
เพิ่มคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันในระดับโลกต่อไป

คว�มต้องก�รของลูกค้�
เพ่ือสร้�งคว�มพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้�ในด้�นคุณภ�พและม�ตรฐ�นของ
ผลิตภัณฑ์ลูกค้� ก�รส่งมอบท่ีตรงเวล� และก�รบริก�รในระดับส�กล 
ตลอดจนก�รรักษ�คว�มลับของลูกค้�โดยเคร่งครัดและกำ�หนดจรรย�บรรณ
ท�งธุรกิจให้สอดคล้องกันภ�ยใต้คว�มรับผิดชอบและคว�มสัมพันธ์กับ
ลูกค้�ในระยะย�ว

บรษัิทสือ่ส�รกบัลกูค�้อย่�งสม่ำ�เสมอผ�่นช่องท�งต�่งๆ รวมท้ังเยีย่มเยียน
ลกูค�้เพ่ือรบัทร�บคว�มตอ้งก�รของลกูค�้และก�รให้ข้อมูลข�่วส�รใดๆ ท่ี
เป็นประโยชน์แก่ลูกค้� 

ในท�งกลบักนับรษัิทฯไดเ้ชิญลกูค�้เยีย่มชมกจิก�รและตรวจสอบระบบง�น
ของบริษัทฯและโรงง�นเพ่ือให้ลูกค้�ได้พิจ�รณ�ศักยภ�พและคว�มพร้อม
ของบรษัิทฯ ในก�รเป็นผูข้�ยสนิค�้ต�มม�ตรฐ�นของลกูค�้ รวมถงึบรษัิท
ไดส้ำ�รวจคว�มพึงพอใจของลกูค้�เป็นประจำ�ทุกปีและนำ�ข้อตชิมของลกูค้�
ม�ปรับปรุงก�รบริก�รและพัฒน�ระบบก�รผลิตของบริษัท ต่อไป

นโยบายคุณภาพ
ผลิตน้ำาตาลทรายคุณภาพ ด้วยประสิทธิภาพสูงสุด   

ส่งมอบตรงเวลา ลูกค้าม่ันใจ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค  
“

”
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พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

0

7,285,599.00

0
2559 2560

8,615,119.00

0

3,542,238.63

11,240,846.60

ธุรกิจน้ำตาล
ธุรกิจไฟฟ�า
ธุรกิจแอลกอฮอล�

0

0

7,605,688.00

2559 2560

21,584,376.00

47,432,576.00

0

18,598,017.49

4,923,528.33 81751,480.95

ธุรกิจน้ำตาล
ธุรกิจไฟฟ�า
ธุรกิจแอลกอฮอล�

0

127,365.00

2559 2560

63,977.00

22,107.00

0

274,575.20

30,054.33

18,814.97

ธุรกิจน้ำตาล
ธุรกิจไฟฟ�า
ธุรกิจแอลกอฮอล�

3.  ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

บรษัิทฯ ถอืว่�ก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รเป็นกลไกท่ีสำ�คญัในก�รทำ�ให้บริษัท
ส�ม�รถบริห�รคว�มสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียต่�งๆ ได้เป็นอย่�งดี ไมว่�่
จะเปน็ผูถ้อืหุ้น พนกัง�น ช�วไร ่คูค่�้ ลกูค�้ ชุมชน และหนว่ยร�ชก�ร 
บริษัทจึงมีนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีเก่ียวกับผู้ส่วนได้เสียแต่ละ
กลุ่มอย่�งชัดเจน เพ่ือให้ก�รดำ�เนินกิจก�รของบริษัทมีคว�มโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภ�พ และคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อมอย่�งเหม�ะสม

ร�ยง�นประจำ�ปีได้กล่�วถึงนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลและก�รกำ�กับดูแล
กิจก�รไว้ที่หน้� 38 เป็นต้นไป

4. ก�รใช้พลังง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ (G4-EN4)

กลุ่มบริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รจัดก�รด้�นพลังง�นและก�รเปล่ียนแปลง
สภ�พภูมิอ�ก�ศเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
และยังช่วยในก�รประหยัดค�่ใชจ้�่ยด�้นพลงัง�น รวมท้ังผูมี้สว่นไดเ้สยี 
ยังให้คว�มสำ�คัญต่อประเด็นก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศและ
ภ�วะโลกร้อนซึ่งมีส�เหตุจ�กก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก

สัดส่วนก�รใช้พลังง�นที่ใช้แล้วหมดไป (กิกะจูล)

สัดส่วนก�รก�รใช้พลังง�นไฟฟ้� (กิกะจูล)

สัดส่วนก�รใช้พลังง�นทดแทน (กิกะจูล)

หม�ยเหตุ 

*พลังง�นทดแทน คือ ก�กอ้อยจ�กกระบวนก�รผลิตน้ำ�ต�ล

*ปริม�ณน้ำ�มันดีเซล/น้ำ�มันเบนซิน (ลิตร) × (ค่�ก�รแปลงหน่วย (เมกกะจูล)

                                                               1000

*ปริม�ณก�กอ้อย (ตัน) ×  (ค่�คว�มร้อนต่ำ� (low heating value)

                                                0.004186

ก�รจัดก�รก๊�ซเรือนกระจก (G4-EN15, G4-EN16)
กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำ�เนินม�ตรก�รเพ่ือลดก�รปล่อยเรือนกระจกท้ัง 
ท�งตรงและท�งอ้อม โดยก�รลดใช้พลังง�นในกระบวนก�รผลิตและ
ในสำ�นักง�น ก�รส่งเสริมก�รลดใช้พลังง�นในชุมชน ไปพร้อมกับก�ร 
ส่งเสริมก�รเพ่ิมแหล่งกักเก็บก๊�ซเรือนกระจก ด้วยก�รสร้�งพ้ืนท่ี
สีเขียวในโรงง�นก�รปลูกป่� และก�รส่งเสริมกิจกรรมป่�ชุมชนท่ัว
ประเทศ ตลอดจนก�รให้คว�มร่วมมือกับทั้งภ�ครัฐ และองค์กรต่�งๆ 

0

25,460,859.00

1,605,591.00
268,925.52

2559 2560

28,445,407.00

0

22,262,623.67
19,542,521.46

ธุรกิจน้ำตาล
ธุรกิจไฟฟ�า
ธุรกิจแอลกอฮอล�

ปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกท�งตรง

 (ตันค�ร์บอนไดออกไซด์)

0

1,303,339.00

3,829,470.00

268,925.52

2559 2560

3,485,278.00

0

3,299,093.69

795,013.13

ธุรกิจน้ำตาล
ธุรกิจไฟฟ�า
ธุรกิจแอลกอฮอล�

หม�ยเหตุ

* ปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกท�งตรง คือ ปริม�ณก�รใช้น้ำ�มันดีเซล/

น้ำ�มันเบนซิน/LPG (หน่วยเป็นลิตร) × ค่�ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก (Emission 

factor) = หน่วยตันค�ร์บอนไดออกไซด์

* ปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกท�งอ้อม คือ ปริม�ณก�รซื้อไฟฟ้�จ�ก

หน่วยง�นภ�ยนอก (หน่วยเป็นเมกกะวัตต์ชั่วโมง) × ค่�ก�รปล่อยก๊�ซเรือน

กระจก (Emission factor) = หน่วยตันค�ร์บอนไดออกไซด์

* ค่�ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก (Emission factor) อ้�งอิงจ�กองค์ก�รบริห�ร

จัดก�รก๊�ซเรือนกระจก (TGO) (องค์ก�รมห�ชน)

ปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกท�งอ้อม

(ตันค�ร์บอนไดออกไซด์)
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5. ก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อม

ก�รใช้น้ำ�อย่�งมีประสิทธิภ�พ (G4-EN8)
ก�รสูบน้ำ�จ�กแหล่งน้ำ�ดิบเพ่ือนำ�ม�ใช้ในกระบวนก�รผลิตน้ำ�ต�ล 
จะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ น้ำ�ใช้ในกระบวนก�รผลิต และน้ำ�ใช้ใน
สำ�นกัง�น น้ำ�ท้ิงจ�กกระบวนก�รผลติน้ำ�ต�ลสว่นใหญ่เป็นน้ำ�จ�กระบบ
หล่อเย็นที่ใช้ในก�รแลกเปลี่ยนอุณหภูมิ โดยน้ำ�ที่ใช้แล้วจะถูกส่งเข้�สู่
ระบบบำ�บัด ด้วยก�รตกตะกอนและลดอุณหภูมิให้ใกล้เคียงกับสภ�พ
ธรรมช�ติ ก่อนปล่อยออกจ�กโรงง�น เพ่ือให้มั่นใจว่�คุณภ�พน้ำ�
ท่ีปล่อยออกสู่แหล่งรองรับน้ำ�เป็นไปต�มม�ตรฐ�นท่ีกำ�หนด ได้แก่ 
ม�ตรฐ�นชลประท�น ม�ตรฐ�นกระทรวงอุตส�หกรรม เป็นต้น เพื่อ
ป้องกนัผลกระทบตอ่คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พของแหลง่รองรบัน้ำ� 
ส่วนน้ำ�ใช้ในอ�ค�รท่ีบำ�บัดจนได้ม�ตรฐ�นแล้วจะถูกน้ำ�ไปใช้ในระบบ
รดน้ำ�ต้นไป แปลงส�ธิตเกษตร และพื้นที่ชุ่มน้ำ�ต่อไป 

0

5,458,385.00

297,491.00
0

2559 2560

1,902,363.00

0

1,267,109.00

6,694,254.30

ธุรกิจน้ำตาล
ธุรกิจไฟฟ�า
ธุรกิจแอลกอฮอล�

ปริม�ณก�รใช้น้ำ�ผิวดิน

(ลูกบ�ศก์เมตร)

0

11,846.00

2559 2560

14,919.00

0

91,603.20

40,833.88

14,092.80

ธุรกิจน้ำตาล
ธุรกิจไฟฟ�า
ธุรกิจแอลกอฮอล�

0

ปริม�ณก�รใช้น้ำ�ใต้ดิน

(ลูกบ�ศก์เมตร)

ปริม�ณน้ำ�จ�กแหล่งน้ำ�ภ�ยนอก ปี 2559

กลุ่มบริษัทฯ  มี
มาตรการใน 
การควบคุมการใช้
น้ำาให้เกิดประโยชน์
สูงสุด โดยใช้หลัก  
3 R กล่าวคือ

Reduce โดยก�รลดปริม�ณก�รใช้น้ำ�ของโรงง�น คือช่วงฤดูหีบ
จะนำ�น้ำ�คอนเดนเสท (น้ำ�ท่ีเกิดจ�กก�รควบแน่นของไอน้ำ�) ม�ใช้
ในกระบวนก�รผลิต เพ่ือลดก�รใช้น้ำ�อ่อน ควบคุมอัตร�โบลว์ด�วน์  
(blow down) ของหม้อไอน้ำ�ให้เหม�ะสม ควบคุมก�รใช้น้ำ�อ่อนใน 
จุดที่จำ�เป็นเพื่อลดก�รใช้ส�รเคมี/น้ำ�

Reuse โดยก�รนำ�น้ำ�ใช้ซ้ำ�/ใช้น้ำ�อย่�งคุ้มค่� คือ นำ�น้ำ�จ�ก
ระบบหล่อเย็นเครื่องจักร (condenser water) ม�ใช้กับระบบน้ำ�ชะ 
ขี้เถ้�จ�กหม้อไอน้ำ� ใช้ในก�รล้�งหม้อต้ม ฉีดล้�งพื้นอ�ค�รผลิต นำ�
น้ำ�จ�กระบบหล่อเย็นเครื่องกลั่นห้องปฎิบัติก�รม�ใช้ซ้ำ� ก�รนำ�น้ำ�
โบลว์ด�วน์จ�กระบบหอหล่อเย็น (Cooling tower) รวมเข้�สู่ระบบน้ำ�
คอนเดนเซอร์

Recycle โดยก�รนำ�น้ำ�กลบัม�ใช้ใหม่ คอื น้ำ�เสยีท่ีผ�่นก�รบำ�บัด
แลว้ จะถกูสง่กลบัม�ใช้ในระบบหลอ่เยน็คอนเดนเซอร ์ ระบบดบัเพลงิ 
ก�รฉีดสเปรย์น้ำ�พรมกองเกบ็ก�กออ้ย ฉีดดบัฝุน่ล�นจอดรถอ้อย และ
ก�รรดน้ำ�ต้นไม้และพ้ืนท่ีสีเขียวท้ังนี้เพ่ือให้มีปริม�ณน้ำ�ท่ีต้องระบ�ย
ออกสู่สิ่งแวดล้อมเท่�ที่จำ�เป็น กลุ่มบริษัทฯยังติดตั้งระบบบำ�บัดน้ำ�ให้
เหม�ะกับคุณสมบัติน้ำ�เสียแต่ละประเภท เพ่ือให้เกิดประสิทธิภ�พใน
ก�รบำ�บัดน้ำ�ที่ดี และได้น้ำ�ที่ผ่�นก�รบำ�บัดแล้วอย่�งมีคุณภ�พ เพื่อ
ป้องกันผลกระทบต่อแหล่งรองรับน้ำ�และก�รใช้ประโยชน์ของชุมชน

โครงก�รระบบบำ�บัดน้ำ�คอนเดนเสทชนิด SAF : Submerge Aerated 
Fixed Film  เพื่อนำ�น้ำ�กลับม�ใช้ใหม่ 
ในแต่ปีจะมีน้ำ�คอนเดนเสทออกม�ปีละ 400,000-600,000 ลบ.ม./ปี 
(ขึ้นกับปริม�ณอ้อยเข้�หีบ) 

ท�งกลุม่บรษัิทฯ จงึเริม่ตระหนกัและห�วธิีในก�รบำ�บัดน้ำ�คอนเดนเสท
เพ่ือนำ�กลบัม�ใช้ใหม่ให้เกดิประโยชนส์งูสดุ และไม่ให้สง่ผลกระทบตอ่
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม จึงได้ริเริ่มโครงก�รดังกล่�ว
วัตถุประสงค์ของโครงก�ร
1. เพ่ือบำ�บัดลดน้ำ�ต�ลท่ีปนเป้ือนม�กับน้ำ�คอนเดนเสทแล้วนำ�น้ำ�

กลับม�ใช้ใหม่  (3Rs: Reduce Reuse Recycle), Zero Waste
2. เพื่อช่วยลดก�รข�ดแคลนน้ำ�ดิบที่นำ�ม�ใช้ในโรงง�น
3. ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

      ควบคุมค่�น้ำ�ต�ลก่อนปล่อยลงบ่อน้ำ�ดิบ ให้อยู่ที่ 0 ppm. เพิ่มปริม�ณน้ำ�ดิบ

เพื่อนำ�ม�ใช้ในโรงง�น 100%

เป้�หม�ยของโครงก�ร

ควบคุมน้ำ�ต�ล 0 ppm.

เพิ่มปริม�ณน้ำ�ดิบ       100%
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ประโยชน์ที่ได้รับจ�กโครงก�ร
1. นำ�น้ำ�กลับม�ใช้ซ้ำ� Recycle ได้ 100%
2. ลดก�รปล่อยน้ำ�เสียออกสู่สิ่งแวดล้อม Zero Waste ไม่ส่งผล 

กระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

หม�ยเหตุ  ข้อมูลโครงก�รโครงก�รระบบบำ�บัดน้ำ�คอนเดนเสทชนิด SAF :  

Submerge Aerated Fixed Film  เพ่ือนำ�น้ำ�กลบัม�ใช้ใหม ่เป็นของ บรษัิท โรงง�น

น้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด

นอกจ�กนี้กลุ่มบริษัทฯได้รับร�งวัลต่�งๆด้�นสิ่งแวดล้อมอ�ทิเช่น 
Green Industry Level 3, ร�งวัลด้�นก�รจัดก�รของเสียต�มหลัก 
3Rs( 3Rs Award), ร�งวัล Clean Technology โครงก�รธรรม�ภิบ�ล
สิ่งแวดล้อม, ร�งวัล CSR-DIW Continuous Award และร�งวัล
ก�รอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำ�ระดับดีเด่น ซ่ึงเป็นร�งวัลของกระทรวง
อุตส�หกรรม

ก�รลดมลพิษท�งอ�ก�ศ (G4-EN21)
กลุ่มบริษัทให้คว�มสำ�คัญกับก�รลดผลกระทบอันเกิดจ�กก�รดำ�เนินง�น
แล้วยังตระหนักถึงก�รอยู่ร่วมกับชุมชนรอบข้�งโรงง�น โดยติดต�ม 
เฝ้�ระวังผลก�รตรวจวัดปริม�ณก๊�ซท่ีปล่อยออกสู่ภ�ยนอกให้เป็นไป
ต�มท่ีกฎหม�ยกำ�หนด โดยเฝ้�ระวังและตรวจสอบก�รดำ�เนินง�น 
ด้�นสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับแผนง�นและเป้�หม�ยตลอดจน
ให้ม่ันใจว่�ชุมชนท่ีอยู่รอบข้�งจะได้รับผลกระทบอันเนื่องม�จ�ก 
ก�รดำ�เนินง�นน้อยที่สุด และปรับปรุงก�รดำ�เนินง�นต่อไป

หม�ยเหตุ ข้อมูลร�งวัลเป็นของบริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด

0

375

2559 2560

128

0

463.16

263.85

ธุรกิจน้ำตาล
ธุรกิจไฟฟ�า

     ปริม�ณมลส�รฝุ่นละออง (Dust) (ตัน) 

0

89

2559 2560

117

0

61.09
79.64

ธุรกิจน้ำตาล
ธุรกิจไฟฟ�า

     ปริม�ณมลส�รออกไซค์ของซัลเฟอร์ ( SO/2) (ตัน)

0

380

2559 2560

1,493.00

0

374.22

1,753.19 ธุรกิจน้ำตาล
ธุรกิจไฟฟ�า

      ปริม�ณมลส�รออกไซด์ของไนโตรเจน (No/x) (ตัน) 

* ไม่มีร�ยง�นของธุรกิจแอลกอฮอล์เนื่องจ�กไม่มีก�รเผ�ไหม้
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ก�รจัดก�รก�กของเสียอุตส�หกรรม (G4-EN23)
เพ่ือให้ปริม�ณวัสดุท่ีเหลือใช้จ�กกระบวนก�รผลิตและก�รบำ�รุงรักษ�
ของกลุ่มบริษัทฯ มีปริม�ณท่ีต้องนำ�ไปกำ�จัดน้อยท่ีสุด กลุ่มบริษัทฯ 
จึงใส่ใจในก�รควบคุมดูแลก�รใช้วัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ในก�รบำ�รุง
รักษ�อย่�งมีประสิทธิภ�พและก�รเลือกวิธีก�รกำ�จัดวัสดุเหลือใช้ท่ี 
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสุด โดยทุกแห่งจะให้คว�มสำ�คัญ
กับก�รคัดเลือกผู้รับกำ�จัดและวิธีก�รกำ�จัดว่�ต้องดำ�เนินก�รอย่�ง
รัดกุมและเป็นไปต�มท่ีกฎหม�ยกำ�หนด นอกจ�กนี้ ยังมีก�รตรวจ
ติดต�มก�รกำ�จัดของผู้รับกำ�จัด เพ่ือให้ม่ันใจว่�วัสดุท่ีไม่ใช้แล้วจ�ก
กลุ่มบริษัทฯจะได้รับก�รจัดก�รท่ีถูกต้องและเหม�ะสม เป็นไปต�ม
ม�ตรฐ�นของกระทรวงอุตส�หกรรม

0
2559 2560

00

77.72

0

70.54

00

ใช�ซ้ำ/ใช�ใหม�
กำจัด
ฝ�งกลบ

0

1,172.00

2,235.37

2559 2560

ธุรกิจน้ำตาล
ธุรกิจไฟฟ�า
ธุรกิจแอลกอฮอล�

51
0

10.14

27,234.31

0

155

63.9

2559 2560

ธุรกิจน้ำตาล
ธุรกิจไฟฟ�า
ธุรกิจแอลกอฮอล�

32
0

6.946.58

ปริม�ณก�รใช้ขยะอันตร�ย (ตัน) 

ปริม�ณก�รใช้ขยะไม่อันตร�ย (ตัน)

ก�รจัดก�รขยะอันตร�ย (ตัน)

0
2559 2560

0

1,000.89

176.15
0

301.71 268.98

27,908.78 ใช�ซ้ำ/ใช�ใหม�
กำจัด
ฝ�งกลบ

ก�รจัดก�รขยะไม่อันตร�ย (ตัน)

โครงก�ร “พัฒน�อุตส�หกรรมเชิงสร้�งสรรค์”
บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด ได้ร่วมกับกรมโรงง�นอุตส�หกรรม
คิดค้นกระบวนก�รนำ�ก�กอ้อยท่ีเหลือจ�กกระบวนก�รผลิตม� 
อัดแผ่น ทำ�เป็นภ�ชนะรองแก้ว ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภ�ยใต้
แนวคิด นวัตกรรมเชิงสร้�งสรรค์
 
โครงก�ร “พัฒน�อุตส�หกรรมเชิงสร้�งสรรค์” ของกระทรวง
อุตส�หกรรมจัดทำ�ข้ึนเพ่ือเพ่ิมศักยภ�พในก�รแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบก�ร
โรงง�นอุตส�หกรรมและSMEสร้�งโอก�สท�งก�รค้�และก�รลงทุน 
แก้ไขปัญห�ด้�นสิ่งแวดล้อมอย่�งเป็นรูปธรรม ที่จะช่วยให้ก�รจัดก�ร
มลพิษเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ

บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด ได้รับโล่ร�งวัลโครงก�ร “พัฒน�อุตส�หกรรม 
    เชิงสร้�งสรรค์” ประจำ�ปี 2560 จ�กกระทรวงอุตส�หกรรม



                              รายงานประจำาปี 2560     199 

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

6.  คว�มปลอดภัยและอ�ชีวอน�มัย (G4-LA6)

บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญกับก�รดูแลเรื่องคว�มปลอดภัยและสุข
อน�มัยในก�รทำ�ง�นโดยมีก�รจัดต้ังคณะกรรมก�รคว�มปลอดภัย
อ�ชีวอน�มัยและสิ่งแวดล้อมในกลุ่มโรงง�น เพ่ือดำ�เนินง�นเกี่ยวกับ 
คว�มปลอดภัยและสุขอน�มัยท่ีดีแก่พนักง�นโดยจัดให้มีก�รตรวจ
สอบคว�มปลอดภยัของสถ�นท่ีทำ�ง�นสม่ำ�เสมอ ตดิตัง้ระบบสญัญ�ณ
เตือนภัยภ�ยในอ�ค�รถังดับเพลิงประตูหนีไฟตลอดจนจัดให้มีก�รฝึก
ซ้อมดับเพลิงเบ้ืองต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำ�ทุกปี และในส่วน
ของโรงง�น ยึดหลักปฏิบัติเดียวกัน โดยเน้นข้อบังคับเกี่ยวข้องกับ
อ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัยอย่�งเคร่งครัด สร้�งสภ�พแวดล้อม 
ก�รทำ�ง�นท่ีมีคว�มปลอดภัยสำ�หรับพนักง�น ผู้รับเหม� และผู้ม�เย่ียม
ชมโรงง�น โดยมีม�ตรก�รควบคมุให้ทุกคนปลอดภัยจ�กอุบัติเหตุ และ
อันตร�ยท่ีอ�จเกิดข้ึนได้ รวมท้ังมีก�รจัดโครงก�รฝึกอบรมเพ่ือพัฒน�
พนักง�นรักษ�คว�มปลอดภัยของกลุ่มโรงง�นท้ังหมด เพ่ือสร้�ง 
คว�มเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร

คว�มปลอดภัยเป็นสิ่งสำ�คัญแรกๆท่ีกลุ่มบริษัทฯตระหนักถึง โดย 
ตัง้เป้�หม�ยในก�รดำ�เนนิง�น คอื ก�รเป็นองคก์รท่ีปร�ศจ�กอุบัตเิหตุ
ต่อพนักง�นและผู้รับเหม�และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ย เพ่ือป้องกัน 
ก�รสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน

กิจกรรม Kiken Yoshi Training (KYT) ฝึกฝนก�รหยั่งรู้ระวังภัย 
กจิกรรม KYT ก�รฝกึฝนก�รหยัง่รูร้ะวงัอันตร�ย คอื กจิกรรมท่ีปฎบัิติ
ร่วมกันเป็นกลุ่มเพ่ือคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นเป็นกิจกรรมท่ีฝึก  
ก�รพย�กรณ์อันตร�ยภ�ยใต้ แนวคว�มคิดท่ีว่� ช่วยกันทำ�อย่�ง

 ด้�นสังคม

รวดเร็วและถูกต้อง โดยเฉพ�ะก�รช้ีนิ้ว และพูดย้ำ� มีก�รฝึกอบรม
ท�งด้�นคว�มรู้และเทคนิค คว�มไวของประส�ทสัมผัส ด้�นอันตร�ย 
รวมไปถึงก�รมีสม�ธิ และคว�มกระตือรือร้น สร้�งคว�มส�มัคคี  
คว�มพร้อมเป็นหนึ่ง

กจิกรรม KYT เนน้ก�รแกปั้ญห�ดว้ยตวัเอง รูจ้กัคดิแกป้ญัห�ดว้ยตนอง 
ส่งเสริมให้พนักง�นลงมือ ทำ�กันเอง ไม่มีใครบังคับ ดังนั้น กิจกรรมนี้
จึงมีคว�มสำ�คัญในก�รสร้�งวินัย คว�มส�มัคคี คว�มกระตือรือร้น ให้
เกิดขึ้นในก�รทำ�ง�น

กจิกรรม KYT เป็นก�รเตอืนสตท่ีิกอ่นปฎบัิตงิ�นท่ีเกดิจ�กก�รผิดพล�ด
ของคน เพร�ะในก�รทำ�ง�นอ�จเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวล� ทุกวิน�ที 
ทุกน�ที ทุกชั่วโมง ไม่ได้กำ�หนดว่�จะเกิดกับใคร เกิดที่ไหน ผลเสีย
ห�ย ก�รสูญเสียเป็นอย่�งไร ไม่ทร�บได้
 
กจิกรรม KYT เป็นกจิกรรมท่ีให้พนกัง�นระดบัปฎบัิตกิ�รมสีว่นรว่มใน
ก�รค�ดก�รณว์�่ง�นท่ีทำ�มีอันตร�ยอะไร จ�กนัน้ให้ทำ�ก�รเตอืนตนเอง
ด้วยกิจกรรม “มือชี้ ป�กย้ำ�”

เงื่อนไขของกิจกรรม KYT คือ
1. ทุกคนต้องพูดม�จ�กคว�มจริงใจ
2. ต้องรับฟังคว�มคิดเห็นของคนอื่น

หัวใจของก�รทำ� KYT ทุกคนตอ้งทำ�อย่�งจรงิจงัในก�รช่วยกนัคดิ หรอื
ระดมสมอง  โดยปกตคิว�มปลอดภยัจะม�จ�กก�รสัง่ก�รของผูบ้รหิ�ร
เพ่ือให้คนง�นได้รับคว�มปลอดภัย ซึ่งเป็นจุดเสียทำ�ให้คนง�นรอแต่ 
คำ�สั่งจ�กฝ่�ยบริห�รเท่�นั้นทำ�ให้เสียเวล�และไม่ตรงกับปัญห�

กิจกรรม
 SAFETY Health and   

ENVIRONMENT (She DAY) 
“

”
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กจิกรรม SHE DAY เป็นกจิกรรมท่ีกลุม่บรษัิท จดัขึน้ในเดอืนมถินุ�ยน
ของ ทุกๆ ปี เพ่ือให้พนักง�นได้ตระหนักถึงคว�มปลอดภัยใน 
ก�รทำ�ง�นโดยกจิกรรมจะเนน้ให้คว�มรูพ้นกัง�นในด�้นก�รใชอุ้ปกรณ ์
Safety ให้กับทุกคนในโรงง�น โดยผู้ที่มีคว�มเชี่ยวช�ญในด้�นต่�งๆ
ม�ให้คว�มรู้แก่พนักง�น และในทุกๆเดือน จะมีก�รเข้�ไปตรวจ 
คว�มปลอดภัยของพนักง�นแต่ละแผนกเพ่ือเตือนสติให้พนักง�น
ได้ตระหนักถึงคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น และให้คะแนนพนักง�น
แต่ละแผนกนั้น ห�กพนักง�นคนไหนได้คะแนนสูงสุด ในกิจกรรมวัน  
SHE DAY จะมีก�รให้ร�งวัลดีเด่นให้แก่พนักง�นคนนั้นเพ่ือเป็นต้น
แบบให้กับพนักง�นทุกคน

2559

2.2

2560

พนักงานชาย(ประจำ/ชั�วคราว) พนักงานหญิง(ประจำ/ชั�วคราว) ผูรับเหมา

0.43

0.86

3.78

0.6

1.48

0

อัตร�ก�รเกิดอุบัติเหตุ (Injury Rate-IR)

2559

0.76

2560

พนักงานชาย(ประจำ/ชั�วคราว) พนักงานหญิง(ประจำ/ชั�วคราว) ผูรับเหมา

0.29

0

0.96

0

0.19

0

อัตร�ก�รเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดง�น ( Lost Day Rate-LDR)

2559

0.04

2560

พนักงานชาย(ประจำ/ชั�วคราว) พนักงานหญิง(ประจำ/ชั�วคราว) ผูรับเหมา

0.025

0

0.037

0 0.001

0

อัตร�ก�รหยุดง�นจ�กอุบัติเหตุ (Occupational Diseases Rate-ODR)

2559

0

2560

พนักงานชาย(ประจำ/ชั�วคราว) พนักงานหญิง(ประจำ/ชั�วคราว) ผูรับเหมา

0 0 0 0

0.18

0

อัตร�ก�รเสียชีวิตจ�กอุบัติเหตุ (Fetalities Rate)

2559

1.56

2560

พนักงานชาย(ประจำ/ชั�วคราว) พนักงานหญิง(ประจำ/ชั�วคราว)

1.05

1.51

0.81

0

อัตร�ก�รข�ดง�น (Absentee Rate-AR)

หม�ยเหตุ

• อัตร�ก�รเกิดอุบัติเหตุ (Incident Frequency Rate) เกณฑ์หรือดัชนีวัด 

ก�รเกิดอุบัติเหตุขององค์กรโดยคำ�นวณจ�กจำ�นวนร�ยคนที่เกิดอุบัติเหตุ

เทียบอัตร�ส่วนต�มม�ตรฐ�นคนง�น 100 คน ทำ�ง�น 8 ชั่วโมงต่อวัน 

จำ�นวน 250 วันทำ�ง�นต่อปี ซึ่งเทียบเท่�กับ 200,000 ชั่วโมง-คนต่อปี

• ข้อมูลผู้รับเหม�มี 2 บริษัทฯ คือ บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) 

ส�ข�วังสะพุง และ บริษัท โรงไฟฟ้�น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (ส�ข�วังสะพุง)
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พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

7.  คุณภ�พและคว�มพึงพอใจของพนักง�น

พนักง�นคือจุดเร่ิมต้นของก�รขับเคล่ือนธุรกิจไปสู่คว�มสำ�เร็จ กลุ่มบริษัท
จึงมุ่งม่ันในก�รดำ�เนินก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรอย่�งจริงจังโดย 
มุ่งเสรมิสร�้งศกัยภ�พของพนกัง�นตลอดช่วงระยะเวล�ของก�รทำ�ง�น 
พรอ้มท้ังสรรห�บุคล�กรในเชิงรกุ เพ่ือให้ไดม้�ซ่ึงพนกัง�นท่ีมคีณุภ�พ
พร้อมขับเคลื่อนองค์กรให้ส�ม�รถเติบโตได้อย่�งยั่งยืน ขณะเดียวกัน 
กลุ่มบริษัทยังให้คว�มสำ�คัญต่อก�รบริห�รและพัฒน�บุคล�กร เพ่ือมุ่งสู่
ก�รเป็นองค์กรที่มีผู้อย�กร่วมง�นในระดับต้นๆ
           
กลุ่มบริษัทมีช่องก�รสรรห�พนักง�นท้ังภ�ยในและภ�ยนอก โดย
ผ่�นก�รทำ�แบบทดสอบ ก�รสอบสัมภ�ษณ์ เพ่ือให้ได้บุคล�กรท่ีมี
คุณสมบัติเหม�ะสมกับตำ�แหน่งง�น เข้�ม�ร่วมง�นกับองค์กร บน
พ้ืนฐ�นของคว�มส�ม�รถและคณุสมบัตท่ีิเหม�ะสมเป็นหลกั ไมเ่ลอืก
ปฏิบัติจ�กเรื่องเชื้อช�ติ สัญช�ติ เผ่�พันธุ์ สีผิว ศ�สน� สถ�นะท�ง
สังคม เพศ และเพศสภ�พ  อ�ยุ คว�มพิก�ร แนวคิดท�งก�รเมือง 
และสถ�นภ�พสมรส รวมท้ังยังส่งเสริมให้มีก�รจ้�งง�นของผู้พิก�ร 
เป็นก�รเปิดโอก�สให้ผู้พิก�รได้มีง�นทำ� พนักง�นใหม่ทุกคนจะต้อง
รบัทร�บรว่มกนักบัตน้สงักดัเป็นล�ยลกัษณอั์กษร เกีย่วกบัร�ยละเอียด 
เป้�หม�ย ตัวชี้วัดหลักของง�นที่ทำ� ต�มระบบของบริษัทฯ อีกทั้งยัง
ส่งเสริมสนับสนุนพนักง�นขององค์กรที่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ ให้มี
คว�มก้�วหน้�ในอ�ชีพ เพื่อเป็นกำ�ลังหลักในก�รพัฒน�องค์กรต่อไป

ในปัจจบัุนธรุกจิในภ�คอุตส�หกรรมจะมีแนวโนม้ก�รนำ�เอ�เครือ่งจกัร
และเทคโนโลยีเข�้ม�ใชเ้พ่ือทดแทนแรงง�นคนและลดตน้ทุนก�รผลติ
ม�กขึ้น แต่แรงง�นคนหรือทรัพย�กรมนุษย์นั้นยังคงเป็นกลไกสำ�คัญ
ในก�รขับเคลื่อนธุรกิจ โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงในอุตส�หกรรมน้ำ�ต�ลซ่ึง
เป็นหน่ึงในอุตส�หกรรมก�รผลิตท่ียังคงต้องพ่ึงพ�แรงง�นคนจำ�นวนม�ก     
เริ่มตั้งแต่กระบวนก�รปลูกอ้อย ก�รตัดและขนส่งอ้อย ก�รผลิต
น้ำ�ต�ลและก�รส่งออก ทุกกระบวนก�รล้วนต้องอ�ศัยแรงง�นคนเป็น 
กำ�ลงัหลกั ดว้ยเลง็เห็นคว�มสำ�คญัของทรพัย�กรมนษุยน์ี ้กลุม่บรษัิท
จึงได้ดำ�เนินธุรกิจภ�ยใต้กรอบของก�รเค�รพสิทธิด้�นแรงง�นและ 
สิทธิมนุษยชนเสมอม�   

ท้ังนี ้กลุม่บรษัิทยังไดร้เิริม่โครงก�รในก�รจ�้งผูพิ้ก�รเข้�ทำ�ง�น  โดย
อ�ศัยคว�มร่วมมือจ�ก “มูลนิธินวัตกรรมท�งสังคม” เป็นสื่อกล�งใน
ก�รสรรห�คัดเลือกผู้พิก�รเข้�ทำ�ง�นกับกลุ่มฯต�มตำ�แหน่งง�นท่ี
เหม�ะสม เพ่ือส่งเสริมให้ผู้พิก�รมีศักดิ์ศรีเท่�เทียมกับคนท่ัวไปและ
ส�ม�รถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่�งภ�คภูมิ 

ตรวจเยี่ยม เปลี่ยน ส�งผลให�

เจ�าหน�าที่บุคคล
ของโรงงาน

เจ�าหน�าบุคคล
สำนักงานใหญ�

คนพิการที่ทำงาน
ในหน�วยงานต�างๆ

ของชุมชนรอบโรงงาน

สัญญาจ�างรายป�
โดยกลุ�มบริษัทดูแล

ค�าจ�างคนพิการโดยตรง

คนพิการมีงานทำ
อย�างต�อเน��องและ
สร�างความ  มั�นคง

ของการทำงานให�มากยิ�งขึ้น

ลักษณะก�รทำ�ง�นดังนี้

บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน) 
และบริษัทในเครือ รับประกาศนียบัตร
เชิดชูเกียรติ “โครงการมิติใหม่สร้างาน  
สร้างอาชีพคนพิการ ประจำาปี 2560”

โครงก�รมิติใหม่ สร้�งง�น สร้�งอ�ชีพคนพิก�รเป็นโครงก�รก�ร 
ช่วยเหลอืสงัคมดว้ยคว�มรว่มมือกนัระหว�่งมูลนธินิวตักรรมท�งสงัคม
และบริษัทน้ำ�ต�ลขอนแก่นจำ�กัด (มห�ชน) ในก�รสนับสนุนคนพิก�ร
ให้มีง�นทำ�อย่�งต่อเนื่อง ซ่ึงในอดีตบริษัทใช้แนวท�งก�รจ่�ยเงิน
สนับสนุนเข้�กองทุนสงเคร�ะห์คนพิก�รม�โดยตลอด

กลุ่มบริษัทมองเห็นคุณค่�ในก�รจ้�งง�นเชิงสังคม ผ่�นคว�มร่วมมือ
กับมูลนิธินวัตกรรมท�งสังคมและกระทรวงแรงง�นท่ีได้จัดโครงก�ร
ส�นฝนัให้กบัคนพิก�รจ�กน�ยจ�้งและลกูจ�้งให้ม�พบกนัโดยตรง เพ่ือ
เกิดก�รจ้�งง�นซ่ึงเป็นก�รสร้�งกิจกรรมก�รช่วยเหลือท�งสังคมขึ้น 
คนพิก�รเหล่�น้ีเดิมทำ�ง�นอยู่ในแต่ละหน่วยง�นท�งสังคมอยู่แล้ว 
เช่น พ่ีเลี้ยงเด็กพิก�รในสถ�นสงเคร�ะห์ต่�งๆ, เจ้�หน้�ท่ีทำ�คว�ม
สะอ�ดในโรงพย�บ�ล หรือเจ้�หน้�ท่ีบันทึกข้อมูลในหน่วยง�นท้อง
ถิน่ต�่งๆ บรษัิทจงึมคีว�มสนใจและเริม่ดว้ยก�รสำ�รวจจำ�นวนพนกัง�น
ท้ังหมดซ่ึงพบว�่ในปี 2560 บรษัิทน้ำ�ต�ลในกลุม่ KSL มีโควต�้ตอ้งจ�้ง 
คนพิก�รท้ังหมด 41 คน กลุม่บรษัิทมีพนกัง�นพิก�รในโรงง�นของบ้�ง 
แตก่็ไม่เพียงพอตอ่โควต�ท่ีกฎหม�ยกำ�หนด ดงันัน้แทนท่ีบรษัิทจะนำ�
ส่งเงินเข้�กองทุนสงเคร�ะห์ฯ อย่�งที่แล้วม� บริษัทเลือกที่จะนำ�เงิน
นั้นไปจ้�งคนพิก�รที่ทำ�ง�นในหน่วยง�นเชิงสังคมในชุมชน รอบๆ ที่
ตัง้โรงง�น เพ่ือเป็นก�รสง่มอบคณุค่�แกผู่พิ้ก�รท่ีดอ้ยโอก�สท�งสงัคม
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ก�รเปลี่ยนจ�กจ่�ยเงินสนับสนุนเข้�กองทุนสงเคร�ะห์คนพิก�รเป็น 
ก�รช่วยเหลือจ้�งง�นคนพิก�รโดยตรง เป็นโครงก�รมุ่งเน้นก�รคุณค่�ให้
กับคนพิก�ร ให้มีร�ยได้ส�ม�รถพ่ึงตนเองและดำ�เนินชีวิตไปได้อย่�งมี
ศกัดิศ์รี และเหน็คุณค�่ของตนเอง โดยก�รปรบัเปลี่ยนกระบวนก�รสรรห�
คัดเลือกผู้พิก�ร และห�แนวท�งในก�รพัฒน�ศักยภ�พผู้พิก�ร เพ่ือลด
คว�มเหลื่อมล้ำ�ท�งสังคม ถือเป็นก�รสร้�งคุณค่� สู่สังคม ซึ่งสอดคล้อง
กับหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพล
อดุลยเดชบรมน�ถบพิตร 

ก�รดำ�เนินก�รดังกล่�วจึงเป็นท่ีม�ของก�รได้รับประก�ศนียบัตรเชิดชู
เกียรติให้แก่บริษัทท่ีดูแลเรื่องคนพิก�รจ�กมูลนิธินวัตกรรมท�งสังคมและ
กระทรวงแรงง�นท้ังหมด 6 แห่งได้แก่ บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน), 
บริษัท น้ำ�ต�ลนิวกว้�งสุ้นหลี จำ�กัด, บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย 
จำ�กัด, บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด, บริษัท โรงไฟฟ้�น้ำ�ต�ลขอนแก่น 
จำ�กัด และบริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวช่ัน จำ�กัด (มห�ชน) ซ่ึง 
ก�รจ�้งง�นในลกัษณะสญัญ�จ�้งร�ยปีหลงัจ�กหมดสญัญ�บรษัิทจะสำ�รวจ
เพื่อประเมินผลสำ�หรับก�รจ้�งง�นคนพิก�รในปีถัดไป 

ในปีถัดไปบริษัทได้ขย�ยโอก�สและคว�มรับผิดชอบต่อสังคมม�กยิ่งข้ึน 
ห�กพนักง�นของบริษัทเกิดทุกพลภ�พจ�กเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุทำ�ให้
ไม่ส�ม�รถทำ�ง�นได้อย่�งเต็มท่ีหรือทุกพลภ�พในระดับท่ีไม่ส�ม�รถ
ทำ�ง�นอย่�งปกติ ต้องถูกเลิกจ้�งต�มกฎหม�ย บริษัทก็จะส�ม�รถช่วยเหลือ
แรงง�นเหล่�นั้นได้ แม้จะสิ้นสภ�พจ�กก�รเป็นพนักง�นของบริษัท
ผ่�นก�รจ้�งง�นในลักษณะเดียวกันนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีในก�รช่วยเหลือ 
ท�งอ้อมท่ีเป็นก�รต่อยอดจ�กโครงก�รเดียวกันให้คืนสู่คนท่ีเคยเป็น
ครอบครัว เคยเป็นสม�ชิก KSL

บรษัิทและผูท่ี้เกีย่วข้องทุกสว่น พย�ย�มผลกัดนันโยบ�ยและแนวท�งต�่งๆ 
ท่ีจะช่วยกนัพัฒน�คณุภ�พชีวติคว�มเป็นอยู่ของพนกัง�นท่ีถอืเป็นแรงง�น
สำ�คัญขององค์กรให้ดีข้ึน รวมท้ังก�รสร้�งม�ตรฐ�นก�รสร้�งคว�มรับผิดชอบ
ต่อสังคมให้ดียิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน

การจ้างคนพิการให้มีงานทำา 
ในพื้นท่ีรอบบริษัทและโรงงาน 
ถือเป็นการช่วยเหลือและสร้าง
โอกาสทางสังคมให้คนพิการได้
ทำางาน มีรายได้ท่ีม่ันคง ในแต่ 
ละท้องท่ีเพราะ “จากเดมิคนพกิาร
จะถกูจา้งงานตามงบประมาณของ
แต่ละหน่วยงาน ซึ่งอาจไม่แน่นอน
ขึ้นอยู่กับงบประมาณหรือการ
สนับสนุนในช่วงเวลานั้นๆ” จึงถือ
เป็นโครงการท่ีดเีพือ่ชว่ยเหลอืและ
ดูแลสังคมร่วมกัน

บทสัมภาษณ์
คุณรชานนท์  ชาญนาวี
เจ้าหน้าที่งานบุคคล สำานักงานใหญ่

“

”
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พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

นอกจ�กน้ี กลุ่มบริษัทยังได้จัดสวัสดิก�รและส่ิงอำ�นวยคว�มสะดวกนอกเหนือ
จ�กท่ีกฎหม�ยฯกำ�หนดให้แก่พนักง�นทุกระดับ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมคุณภ�พชีวิตและเพ่ิมคว�มม่ันคงในอน�คตของพนักง�น เช่น กองทุน
เงินสำ�รองเลี้ยงชีพ ก�รประกันชีวิตกลุ่มและประกันอุบัติเหตุ  สวัสดิก�ร
เงินกู้ยืมและเงินช่วยเหลือต�มว�ระต่�งๆ รวมไปถึงก�รส่งเสริมให้เกิด 
คว�มสมดลุระหว่�งก�รทำ�ง�นและก�รดำ�รงชีวติของพนกัง�น   โดยจดัสรร
วันล�หยุดพักผ่อนให้แบบขั้นบันไดต�มอ�ยุง�น  

ในด้�นสิทธิและเสรีภ�พ  กลุ่มบริษัทได้จัดทำ�ข่�วประช�สัมพันธ์ผ่�น 
ช่องท�ง Intranet เพ่ือให้พนักง�นได้รับทร�บข้อมูลข่�วส�รและก�รดำ�เนินง�น 
ของกลุ่มบริษัทอย่�งท่ัวถึงและทันท่วงที รวมไปถึงก�รเปิดโอก�สให้
พนักง�นแสดงออกท�งคว�มคิดหรือรวมกลุ่มเพ่ือเจรจ�ต่อรองในเรื่อง
ต่�งๆ เพ่ือรับฟังคว�มคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์แก่
พนักง�นและก�รพัฒน�ขององค์กรต่อไป  

กลุ่มบริษัทฯได้ให้คว�มสำ�คัญต่อพนักง�นของบริษัททุกระดับชั้น ไม่มี
ก�รแบ่งแยกเช้ือช�ติ ศ�สน�ไม่ว่�เพศหญิงหรือช�ย โดยพนักง�น 
ทุกคนต่�งมีสิทธิเท่�เทียมกันและได้รับก�รปฏิบัติอย่�งเสมอภ�ค และมี
สิทธิได้รับสวัสดิก�รต�มตำ�แหน่งหน้�ที่ที่พึงได้โดยไม่เลือกปฏิบัติ และใน 
ก�รพิจ�รณ�ปรับตำ�แหน่งหรือเงินเดือนของพนักง�นบริษัท ได้ดำ�เนินก�รใน
รูปของคณะกรรมก�รซ่ึงประกอบด้วยผู้บริห�รจ�กฝ่�ยต่�งๆ เพ่ือให้
เกิดคว�มโปร่งใสและเป็นธรรม นอกจ�กน้ี บริษัทมีนโยบ�ยส่งเสริมก�ร 
เสริมสร้�งคว�มรู้ ผ่�นก�รอบรมภ�ยใน และภ�ยนอกบริษัท  เพื่อรองรับ
ก�รเตบิโตของบรษัิทในอน�คต   อีกท้ังบรษัิทยังมีก�รจดัตัง้กองทุนสำ�รอง
เลี้ยงชีพ เพื่อสร้�งหลักประกันให้แก่พนักง�นภ�ยในบริษัท

ม�ตรฐ�นแรงง�นไทยเป็นเรื่องท่ีกลุ่มบริษัทให้คว�มสำ�คัญเป็นอย่�งม�ก 
ก�รสร้�งม�ตรฐ�นแรงง�นท่ีดีเป็นก�รเค�รพสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐ�น 
และได้รับก�รยอมรับจ�กผู้มีส่วนได้เสีย ส่งผลให้ น�ยจ้�งอยู่ได้ ลูกจ้�ง
อยู่ดี ประเทศไทยได้ประโยชน์

น�ยจ้�งอยู่ได้
1. สินค้�และบริก�รได้รับก�รยอมรับในเรื่องแหล่งผลิตท่ีน่�เชื่อถือและ 

ไว้ว�งใจเก่ียวกับก�รบริห�รจัดก�รแรงง�นท่ีเป็นธรรม คำ�ถึงนึงถึง 
คว�มรับผิดชอบต่อสังคมด้�นแรงง�นท่ีมีก�รดำ�เนินก�รอย่�งมี
ม�ตรฐ�น

2. เป็นเครือ่งมือท�งก�รตล�ดในก�รแข่งขันท�งธรุกจิในเวทีก�รค้�ท้ังใน
ประเทศและน�น�ช�ติ

3. มีภ�พลักษณ์ที่ดี ส�ม�รถประช�สัมพันธ์ในท�งสร้�งสรรค์ได้
4. สนับสนุนและเค�รพสิทธิมนุษยชนที่ประก�ศในระดับส�กล
5. สร้�งคว�มสัมพันธ์อันดีระหว่�งน�ยจ้�งและลูกจ้�ง
ลูกจ้�งอยู่ดี
1. มีขวัญกำ�ลังใจ มีคว�มม่ันคงในก�รทำ�ง�นเพร�ะสิทธิมนุษยชนได้รับ

ก�รปกป้อง
2. ลูกจ้�งได้รับก�รคุ้มครองให้ได้รับสิทธิไม่ต่ำ�กว่�ที่กฎหม�ยกำ�หนด
3. ลูกจ้�งมีเสรีภ�พในก�รรวมกลุ่มของแรงง�น และมีสิทธิในก�ร 

ร่วมเจรจ�ต่อรอง
4. ไม่เลือกปฎิบัติในก�รว่�จ้�งแรงง�น อันเน่ืองจ�กเหตุเพร�ะคว�มแตกต่�ง

ในเรื่อง สัญช�ติ เชื้อช�ติ ศ�สน� อ�ยุ เพศ ทัศนคติส่วนตัว และ
คว�มพิก�ร

5. ลูกจ้�งมีคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย และสภ�พแวดล้อมใน 
ก�รทำ�ง�นที่ดี

ประเทศไทยได้ประโยชน์
1. สร้�งเสริมขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันเพ่ือก�รพัฒน�เศรษฐกิจ

อย่�งเสมอภ�ค และส�ม�รถบูรณ�ก�รเข้�กับเศรษฐกิจโลกได้อย่�ง
เป็นเลิศ

2. ยกระดับภ�พลักษณ์ประเทศในเรื่องคุณภ�พสินค้�และบริก�รท่ีผ่�น 
ก�รรบัรองดว้ยเกณฑม์�ตรฐ�น มีก�รบรหิ�รจดัก�รแรงง�นท่ีเป็นธรรม 
และคำ�นึงถึงคว�มรับผิดชอบต่อสังคม

จ�กคว�มสำ�คญัดังกล�่วกลุม่บรษัิทจงึมุ่งม่ันท่ีจะธำ�รงรกัษ�ระบบม�ตรฐ�น
แรงง�นไทยอย่�งตอ่เนือ่ง จนไดร้บัร�งวลัสถ�นประกอบกจิก�รท่ีธำ�รงรกัษ�
ระบบม�ตรฐ�นแรงง�นไทยตอ่เนือ่ง 10 ปี จ�กกรมสวสัดิก�รและคุม้ครอง
แรงง�น ซึ่งถือว่�เป็นอีกหนึ่งคว�มภ�คภูมิใจของกลุ่มบริษัท

จากความสำาคัญดังกล่าวกลุ่มบริษัทจึงมุ่งม่ัน
ท่ีจะธำารงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทย 
อย่างต่อเน่ือง จนได้รับรางวัลสถานประกอบ
กิจการท่ีธำารงรกัษาระบบมาตรฐานแรงงานไทย
ต่อเนื่อง 10 ปี จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน ซึง่ถอืวา่เป็นอีกหน่ึงความภาคภมิูใจของ 
กลุ่มบริษัท
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ก�รพัฒน�บุคล�กร (G4-LA9)

เพ่ือให้พนักง�นมีศักยภ�พและประสิทธิภ�พในก�รปฏิบัติง�นและมี 
คว�มเจริญก้�วหน้�ในหน้�ท่ีก�รง�นในส�ยง�นของตน บริษัทกำ�หนด
เป้�หม�ยให้บุคล�กรทุกคนเข้�รับก�รอบรม ให้สอดคล้องกับทิศท�งและ
กลยุทธ์ของบริษัท มีก�รจัดอบรมทั้งในบริษัทโดยเชิญวิทย�กรม�บรรย�ย
และฝึกอบรมพนักง�นในเรื่องต่�งๆท่ีเกี่ยวกับก�รทำ�ง�นรวมท้ังเรื่อง
จรยิธรรม และให้พนกัง�นเข้�รว่มอบรมและสมัมน�เพ่ือเพ่ิมพูนคว�มรูก้บั
บริษัทอื่นๆภ�ยนอกบริษัทด้วย นอกจ�กนี้ บริษัทมีก�รว�งแผนก�รอบรม  
และสนับสนุนในเรื่องงบประม�ณอย่�งสม่ำ�เสมอ พร้อมท้ังสนับสนุนให้มี
ก�รสื่อส�รเพ่ือถ่�ยทอดและบริห�รคว�มรู้ (Knowledge Management) 
ร่วมกันระหว่�งพนักง�นในองค์กร   

ส่วนหนึ่งของก�รบริห�รและพัฒน�บุคล�กร คือ ก�รสร้�งหลักสูตรท่ี
จำ�เป็นต่อพนักง�น ประกอบด้วย หลักสูตรบังคับ และหลักสูตรเพือ่พัฒน�
ศักยภ�พ
หลักสูตรบังคับ หลักสูตรบังคับเป็นหลักสูตรท่ีพนักง�นทุกคนต้องเข้�รับ
ก�รอบรม และหลักสูตรท่ีออกแบบเฉพ�ะสำ�หรับพนักง�นท่ีปฏิบัติง�น
เฉพ�ะด้�น

หลักสูตร ปฐมนิเทศพนักง�นใหม่
เน้นก�รให้ข้อมูลและคำ�แนะนำ�เบื้องต้นของธุรกิจอ้อยและน้ำ�ต�ล รวมทั้ง
ธรุกจิท่ีเกีย่วข้อง เพ่ือให้เข�้ใจก�รจดัโครงสร�้งก�รบรงิ�นในองคก์ร ประวัติ
คว�มเป็นม� และวัฒนธรรมขององค์กร รวมทั้งรู้จักผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี
ก�รผลติสนิค�้ เพ่ือให้พนกัง�นไดรู้จ้กัและเข้�ใจสภ�พแวดลอ้มขององคก์ร  
ส�ม�รถปรับพฤติกรรมเพ่ือให้เข้�กับเพ่ือนร่วมง�นและสังคมก�รทำ�ง�น
ภ�ยในองค์กรได้อย่�งร�บรื่นและรวดเร็วยิ่งขึ้น

หลักสูตร คว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น
เน้นคว�มรู้เรื่องคว�มปลอดภัย จุดอันตร�ยต่�งๆในพื้นที่ก�รทำ�ง�น  เพื่อ
ให้พนกัง�นไดต้ระหนกัถงึคว�มสำ�คญั คว�มปลอดภยัในก�รทำ�ง�น โดยได้
มีก�รจดัตัง้คณะกรรมก�รคว�มปลอดภยั อ�ชีวอน�มัย และสภ�พแวดลอ้ม 
ต�มข้อกำ�หนดม�ตรฐ�นปี 2543 และถ่�ยทอดไปยังหลักสูตรอบรม เรื่อง
คว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น เพ่ือรู้วิธีก�รป้องกันอันตร�ยท่ีอ�จเกิดจ�ก
ก�รปฏิบัติง�น

หลักสูตร ระบบก�รบริห�รคุณภ�พ ต�มม�ตรฐ�น ISO 9001:2008
เนน้ก�รเพ่ิมคว�มรูค้ว�มเข�้ใจในข้อกำ�หนดพ้ืนฐ�น และ ข้ันตอนของระบบ
ก�รบริห�รคุณภ�พต�มม�ตรฐ�นส�กล ISO 9001:2008 โดยพนักง�นใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง จะต้องมีคว�มรู้คว�มเชี่ยวช�ญในง�นของตนเอง และ 
ถือปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดในม�ตรฐ�นเรื่องก�รผลิตสินค้�และให้บริก�รท่ีมี
คณุภ�พ เพ่ือให้ลกูค�้และผู้ใช้บรกิ�รเกดิคว�มม่ันใจในสนิค�้ท่ีไดม้�ตรฐ�น
ระบบบริห�รง�นคุณภ�พในระดับส�กล

หลักสูตร FSSC 22000 (Food Safety)
หลักสูตรท่ีเน้นก�รจัดระบบคว�มปลอดภัยด้�นอ�ห�ร FSSC 22000  
(Food Safety) โดยพนักง�นในส่วนท่ีเกี่ยวข้องจะต้องได้รับก�รอบรมใน
หลักสูตรคว�มปลอดภัยด้�นอ�ห�ร เพ่ือก�รจัดทำ�แผนป้องกันสิ่งท่ีอ�จ 
ปนเป้ือนสู่ก�รผลิต เพ่ือสร้�งคว�มเช่ือม่ัน กับกลุ่มลูกค้�ในธุรกิจ 
อย่�งต่อเนื่อง

ม�ตรฐ�นแรงง�นไทย (มรท.8001-2553)
เพ่ือให้พนักง�นได้รับทร�บถึง ข้อกำ�หนดในม�ตรฐ�นแรงง�นไทย  ข้อ
กฎหม�ยแรงง�นท่ีเก่ียวข้อง ก�รมีอิสระเสรีภ�พในก�รแสดงคว�มคิดเห็น   
ก�รไมเ่ลอืกปฏบัิต ิ ก�รเค�รพสทิธมินษุยชน  รวมท้ังเรือ่งคว�มปลอดภยั
และอ�ชีวอน�มัยในก�รทำ�ง�น เพ่ือสร�้งทัศนคตท่ีิดแีละเสรมิสร�้งบทบ�ท
หน้�ท่ีของผู้บริห�รในสถ�นประกอบกิจก�รท่ีรองรับก�รขย�ยระบบธุรกิจ
ในอน�คต  

หลักสูตรก�รอบรมเพื่อเพิ่มศักยภ�พด้วยศ�สตร์พระร�ช�  
โครงก�รอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภ�พด้วยศ�สตร์พระร�ช�จัดข้ึน ณ ศูนย์
กสิกรรมธรรมช�ติเคเอสแอล ริเวอร์แคว ระหว่�งเดือนกรกฎ�คม-
พฤศจิก�ยน 2560 เป็นหลักสูตรท่ีพัฒน�ศักยภ�พของพนักง�นใน 
ด้�นก�รปฏิบัติง�นโดย น้อมนำ�หลักก�รทรงง�น ของพระบ�ทสมเด็จ 
พระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช บรมน�ถบพิตร ม�ปรับใช้ และก�รเรียนรู้
หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือก�รพ่ึงพ�ตนเองของพนักง�น ท่ี
จะส�ม�รถทำ�ให้พนักง�นได้ลดร�ยจ่�ย เพ่ิมร�ยได้ภ�ยในครอบครัว
ได้ โดยผ่�นกิจกรรมโครงก�รศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงง�น  
(บ้�นพนักง�น) 

จำ�นวนพนักง�นทั้งหมด4,203 คน

พนักง�นหญิง 706 คน พนักง�นช�ย 3,497 คน

จำ�นวนพนักง�นแยกต�มตำ�แหน่ง4,203 คน

ผู้บริห�รระดับสูง 21 คนพนักง�นทั่วไป 4,094 คน

พนักง�นบริห�ร 88 คน
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พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

หลักสูตรเพื่อพัฒน�ศักยภ�พ 

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงก�รพัฒน�ทักษะ ก�รเรียนรู้ และสนับสนุน 
ก�รพัฒน�ศกัยภ�พในด�้นก�รทำ�ง�นของพนกัง�นอย�่งตอ่เนือ่ง  โดยจดั
หลักสูตรที่เน้นก�รเสริมสร้�งคว�มรู้ก�รบริห�ร ก�รพัฒน�ภ�วะผู้นำ� และ
ทักษะต่�งๆ ให้สอดคล้องกับก�รดำ�เนินง�นขององค์กรสู่พนักง�นในแต่ละ
ระดับ เพื่อก�รพัฒน�ศักยภ�พให้เกิดประสิทธิผล ดังนี้

กลุ่มผู้บริห�รระดับสูง 
หลักสูตรและเน้ือห�วิช�สำ�หรับกลุ่มน้ีจะเน้นให้คว�มรู้ในเชิงก�รบริห�รง�นใหม่ๆ   
และทักษะก�รจัดก�รระดับสูง เพ่ือก�รกำ�หนดทิศท�งขององค์กร  และ
เป้�หม�ยให้เกิดผลต�มที่ว�งแผนไว้ เพื่อให้เท่�ทันกับคว�มเปลี่ยนแปลง
ที่เป็นไปอย่�งรวดเร็ว ซึ่งในกลุ่มผู้บริห�รระดับสูงนี้เน้นไปที่หลักสูตร เช่น 
หลกัสตูรก�รคิดและเขยีนเชงิกลยทุธ ์(Strategic Thinking and Executive), 
Directors Strategic Workshop, หลักสูตรก�รบริห�รคว�มเสี่ยง เป็นต้น

กลุ่มพนักง�นระดับจัดก�ร 
หลักสตูรและเนื้อห�วชิ�สำ�หรับกลุ่มนี้เนน้ใหค้ว�มรู้ในเชงิก�รบริห�ร และ
ก�รจัดก�รท่ัวๆ ไป เพ่ือว�งแผนก�รบริห�รท่ีมีประสิทธิผลม�กยิ่งข้ึน 
และพัฒน�ภ�วะผู้นำ�สู่ก�รเจริญเติบโตท่ีย่ังยืนในองค์กร ได้แก่ หลักสูตร
โครงก�รพัฒน�ผูบ้รหิ�ร Mini MBA for KSL, ก�รบรหิ�รง�นบุคคลสำ�หรบั
ผู้จัดก�ร (HR for non HR), ก�รพัฒน�ผู้นำ�ในบทบ�ทก�รสอนง�น (The 
Leader as Coach), ก�รพัฒน�ศักยภ�พสำ�หรับผู้บริห�ร (Competency 
for Executive Management), ก�รบริห�รผลง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ 
(Effective Performance Management System), ก�รบริห�รคว�มต่อเน่ือง
ท�งธุรกิจ (Business Continuity Management System)  เป็นต้น 

กลุ่มพนักง�นระดับบังคับบัญช� 
เเน้นคว�มรู้และทักษะในส�ยง�นของตนเอง เสริมสร้�งศิลปะในก�ร 
ก�รสื่อส�ร รวมท้ังก�รทำ�ง�นเป็นทีม เพ่ือพัฒน�ทักษะในก�รสื่อส�ร 
ประส�นสัมพันธ์ท่ีดีระหว่�งพนักง�น และก�รสร้�งทัศนคติในก�รทำ�ง�นท่ีดี
ม�สู่องค์กร ซ่ึงจะเป็นส่วนเสริมทักษะก�รปฏิบัติง�นให้เกิดประสิทธิภ�พ
ม�กย่ิงข้ึน ไดแ้ก ่ก�รนำ�เสนออย�่งมีประสทิธภิ�พ (Effective Presentation 
Technique) ก�รพัฒน�ทักษะหัวหน้�ง�น และก�รเป็นพ่ีเลี้ยงในองค์กร, 
ก�รเจรจ�ต่อรองเพ่ือประสิทธิผล (Negotiation for Results), KSL Excellence 
Team Work และก�รเขียนหนังสือโต้ตอบ หนังสือร�ชก�ร ก�รเขียน
ร�ยง�นเพื่อก�รนำ�เสนออย่�งมีประสิทธิภ�พ เป็นต้น 

กลุ่มพนักง�นระดับปฏิบัติก�ร
พนักง�นในกลุ่มนี้จะเน้นให้เกิดทักษะในก�รปฏิบัติง�น และเพิ่มเติมคว�ม
รู้ในเรื่องหน้�ท่ีของตนเอง รวมท้ังเสริมสร้�งคว�มรู้เบ้ืองต้นในกิจกรรม
เพ่ิมผลผลิตต่�ง ๆ ท่ีเป็นเคร่ืองมือในก�รช่วยปฏิบัติง�นได้ดีย่ิงข้ึน  เช่น   
คว�มรู้เบ้ืองต้นในเรื่อง กิจกรรม 5ส., กิจกรรมกลุ่มคุณภ�พ (QCC.), 
กิจกรรมเสริมสร้�งคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น (Safety), ก�รต่อต้�น
ก�รทุจริตและก�รคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption and Anti-Bribery Policy) 
เป็นต้น

โครงก�รทำ� OPK หรอื One Point Knowledge และก�รทำ� OPL หรอื 
One Point Lesson, OPS One point Sharing  

ก�รทำ� OPK หรือ One Point Knowledge และก�รทำ� OPL หรือ One 
Point Lesson, OPS One point Sharing  เป็นหนึง่ในเครือ่งมือก�รจดัก�ร
คว�มรู้ของโครงก�รก�รจัดก�รคว�มรู้ (Knowledge Management) ซ่ึง
รวบรวมบทคว�ม ที่น่�สนใจ เคล็ดลับ ท�งเทคนิคด้�นต่�งๆ ที่ได้รับหลัง
จ�กไปร่วมประชุมหรืออบรมทุกหลักสูตร และ สัมมน�จ�กหน่วยง�น
ภ�ยนอก  รวมท้ังก�รเขียนบทคว�มท่ีเกดิจ�กประสบก�รณข์องพนกัง�นใน
องค์ก�ร แลว้นำ�ม�แบ่งปันให้กบัเพ่ือนรว่มง�นม�ประยุกต์ใช้ในก�รทำ�ง�น 
เป็นสว่นหนึง่ในก�รพัฒน�บุคล�กรให้เกดิทัศนคติในก�รเรยีนรู ้เพ่ือนำ�ไปสู่
ก�รพัฒน�องคก์รให้ประสบคว�มสำ�เรจ็ต�มเป้�หม�ยโดยมีสมรรถนะสงูขึน้ 
และเกิดองค์คว�มรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อเป้�หม�ยก�รดำ�เนินธุรกิจของ
องค์กร  และก�รพัฒน�สู่ก�รเป็นองค์กรแห่งก�รเรียนรู้ที่ยั่งยืน

ท่ีผ่�นม� บริษัทฯ ได้กำ�หนดให้ ผู้บังคับบัญช�ทุกคนทุกระดับ ต้องดำ�เนินก�ร
ว�งแผนเรื่องก�รพัฒน�บุคล�กรท่ีตนเองดูแล เพ่ือจะได้มีก�รว�งแผน
กำ�หนดเรื่องงบประม�ณส่งพนักง�นไปร่วมอบรมให้ได้ต�มเป้�หม�ยท่ี
กำ�หนด รวมท้ังต้องมีก�รติดต�มและประเมินผลหลังจ�กไปเข้�อบรม
ด้วยทุกครั้ง  

แผนก�รสืบทอดง�น
คณะกรรมก�รบริษัทตระหนักว่� องค์กรจะเจริญก้�วหน้�และพัฒน�ไปขึ้น
อยู่กับก�รสร้�งบุคล�กรที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ มีคุณธรรม เพื่อสืบทอด
เจตน�รมณ์ของผู้ก่อตั้ง จึงมอบนโยบ�ยให้ฝ่�ยบริห�รให้คว�มสำ�คัญกับ
ก�รบริห�รและก�รพัฒน�ทรัพย�กรบุคคลให้มีประสิทธภ�พ
   
บริษัทฯมีก�รคัดเลือกบุคคลท่ีจะรับผิดชอบในตำ�แหน่งง�นบริห�รท่ี
สำ�คัญทุกระดับให้เป็นไปอย่�งเหม�ะสมเพ่ือให้ม่ันใจว่�ได้ผู้บริห�รท่ีมีคว�มรู้ 
คว�มส�ม�รถเหม�ะกับตำ�แหน่งและทำ�ให้ก�รบริห�รง�นของบริษัท
ดำ�เนินต่อไปได้อย่�งร�บร่ืน และมีผู้ท่ีส�ม�รถรับผิดชอบทดแทนกันได้ต�ม 
คว�มเหม�ะสม พร้อมกันนี้ คณะกรรมก�รบริษัทได้มอบหม�ยให้ 
คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค�่ตอบแทน  ศกึษ�ห�ข้อมลูและตดิตอ่
กับบริษัทและสถ�บันท่ีมีคว�มเป็นมืออ�ชีพม�ให้คำ�ปรึกษ�ในก�รดำ�เนิน
โครงก�รแผนก�รสืบทอดง�นให้ดีขึ้นต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯมีก�รกำ�หนดแผน
สืบทอดง�น ดังนี้ 
1. ก�รกำ�หนดตำ�แหน่งง�นที่สำ�คัญหรือตำ�แหน่งง�นหลัก
2. ก�รกำ�หนดศักยภ�พหรือสมรรถนะของตำ�แหน่งง�นหลัก
3. กระบวนก�รวิเคร�ะห์ห�ผู้สืบทอดตำ�แหน่ง
4. จัดทำ�แผนพัฒน�ร�ยบุคคล

จำ�นวนชั่วโมงโดยเฉลี่ยก�รฝึกอบรมพนักง�น ต่อปี ต่อคน

แยกต�มเพศ แยกต�มระดับชั้น

เพศช�ย     เพศหญิง

ผู้บริห�รระดับสูง

พนักง�นบริห�รพนักง�นทั่วไป

20.82 ชั่วโมง 35.67 ชั่วโมง
26.28 ชั่วโมง

50.69 ชั่วโมง

22.43 ชั่วโมง
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การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัทฯ มุ่งม่ันจะสร้�งองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ท่ีตั้งไว้ด้วยก�รเติบโต 
อย่�งย่ังยืนขององคก์ร โดยก�รสร�้งค่�นยิมขององคก์ร (CORE VALUES) 
ท่ีครอบคลมุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ และสือ่ส�รให้ทุกคนในองคก์รไดร้บัทร�บ 
เข้�ใจและปฏบัิติอย่�งตอ่เนือ่งให้พัฒน�เป็นวฒันธรรมองคก์ร  ค�่นยิมของ
องค์กร (CORE VALUES) คือ D-I-S-C ประกอบด้วย

D-  Dynamic หม�ยถึง มีพลัง กล้�เปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่�

• เปลี่ยนแปลง และปรับตัวรวมท้ังประเมิน กลยุทธ์ แผน 
และกระบวนก�รทำ�ง�นเพ่อให้ทันกับก�รเปลี่ยนแปลงของ 
สภ�พแวดล้อม

• ห�คว�มรูท้ั้งท่ีเกีย่วข้องกบัง�นในหน�้ท่ีและธรุกจิท่ีเร�ทำ�พัฒน�
ทักษะ และคว�มชำ�น�ญท่ีจำ�เป็นต่อก�รทำ�ง�นในปัจจุบันและ
อน�คต

• ตัดสินใจในเวล�ที่เหม�ะสมบนฐ�นข้อมูลที่เพียงพอ

I - Integrity หม�ยถึง ซื่อสัตย์ รักษ�คำ�พูดและทำ�ในสิ่งที่ถูกต้อง

• ยึดถือคว�มซื่อตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดมั่นคำ�สัญญ�
ที่ให้ไว้

• ปฎบัิตติอ่บุคคลอย�่งเสมอภ�ค ไม่เลอืกปฎบัิตแิละเค�รพศกัด์ิศรี
ของผู้อื่น

• ยึดมั่นในธรรม�ภิบ�ล จรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจและ 
คว�มรับผิดชอบต่อสังคม

• ตรงตอ่เวล�และสือ่ส�รข้อมูลท่ีเป็นคว�มจรงิในเวล�ท่ีเหม�ะสม 
ไม่บิดเบือน หรือปกปิดส�ระสำ�คัญท่ีพึงเปิดเผยรวมท้ังเตรียม
ข้อมูลและให้คว�มเห็นที่เป็นประโยชน์

S - Synergy หม�ยถึง ร่วมใจ ประส�นจุดเด่นสร้�งผลง�นทวีคูณ

• ร่วมคิด ร่วมทำ�และแบ่งปันคว�มรู้อย่�งเต็มที่
• สื่อส�ร หน้�ที่ คว�มรับผิดชอบ และคว�มค�ดหวังอย่�งชัดเจน
• สรุปผลและเสนอแนะอย่�งสร้�งสรรค์

C - Creativity หม�ยถึง สร�้งสรรค ์พฒัน�สิง่ใหมป่ระยกุต์ใหเ้กิดจรงิ

• พัฒน�วิธีก�รทำ�ง�น ผลิตภัณฑ์หรือบริก�รแบบใหม่ๆ ให้กับ
องค์กร

• ตัดสินใจและปฎิบัติ โดยผ่�นก�รประเมินคว�มเสี่ยงในระดับท่ี
ยอมรบัได ้และมีก�รติดต�มเรยีนรูจ้�กผลสำ�เรจ็และข้อผดิพล�ด
เพื่อใช้ในก�รปรับปรุงต่อไป

โครงการ KSL INNOVATION AWARD 2017

โครงก�รนี้เกิดขึ้นในปี 2560 เป็นครั้งแรก โดยมีจุดมุ่งหม�ยเพื่อส่งเสริม
ค่�นิยมท�งด้�นคว�มคิดสร้�งสรรค์ (C-Creativity) พนักง�นได้รับก�ร
เชิญชวนให้ส่งผลง�นเข้�ประกวดท้ังในประเภทซอฟท์แวร์และฮ�ร์ดแวร์ 
โดยแต่ละประเภทจะแบ่งเป็นส�มระดับ คือ ระดับแนวคิด ระดับต้นแบบ 
และระดับที่ใช้ง�นได้จริง

พนักง�นได้ส่งผลง�นต�มเกณฑ์ท่ีประก�ศไปแล้วล่วงหน้�เข้�ประกวด
หล�ยผลง�น คณะกรรมก�รท่ีตั้งข้ึนได้คัดเลือกผลง�นท่ีเป็นประโยชน์
และใช้ได้จริงสำ�หรับกิจก�ร ในปี 2560 นี้ คณะกรรมก�รฯได้ให้ร�งวัลแก่ 
18 ผลง�น

หลังก�รคัดเลือกแล้ว คณะกรรมก�รฯได้จัดง�น Innovation Awards 
2017 เพ่ือให้พนักง�นท่ีได้รับร�งวัลได้นำ�เสนอผลง�นต่อผู้บริห�รและ
เพ่ือนพนักง�น และเพ่ือมอบร�งวัลแก่พนักง�นเจ้�ของโครงก�รท่ีได้ 
รับเลือกข้�งต้น

ช่องท�งในก�รสื่อส�รวิสัยทัศน์และค่�นิยมขององค์กร

กลุ่มบริษัทฯ ได้มีจัดให้มี KSL Brand Ambassador รุ่นท่ี 1 จำ�นวน  
33 คน เป็นผู้นำ�ในสื่อส�รให้กับทุกส่วนทั้งส่วนสำ�นักง�นใหญ่และโรงง�น
ให้ทร�บทุกช่องท�ง ดังนี้

• กิจกรรม Morning talk
• กิจกรรมสื่อส�ร DISC ติดป้�ยไวนิล/เสียงต�มส�ย
• กิจกรรมปฐมนิเทศพนักง�นและอบรมพนักง�น
• เสนอช่ือพนักง�นท่ีมีคุณสมบัติต�มค่�นิยมองค์กรแต่ละอย่�ง 

(D,I,S,C idol)
• กิจกรรม KYT สอดแทรกค่�นิยมขององค์กร
• กิจกรรม SHEDAY สอดแทรกค่�นิยมขององค์กร
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บริษัทให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือ
มีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง
กับการกุศลหรือการพัฒนาชุมชน เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชนและช่วย
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยเฉพาะ
ในพ้ืนท่ีท่ีบริษัทฯประกอบกิจการ โดยมี
การสนับสนุนในรูปของการบริจาคเงินหรือ
ส่ิงของตามความเหมาะสมแก่กิจกรรม
โ ด ย คำ า นึ ง ถึ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ผู้ รั บ 
การสนับสนุนตามจารีตประเพณี

บริษัทฯและบริษัทย่อยในจังหวัดต่�งๆ ได้แก่ ท่ีอำ�เภอน้ำ�พอง จังหวัด
ขอนแกน่ อำ�เภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย อำ�เภอท่�มะก�และอำ�เภอบ่อพลอย 
จังหวัดก�ญจนบุรี และอำ�เภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ได้มีส่วนร่วมใน 
ก�รพัฒน�คณุภ�พชวีติของชุมชนต่�งๆ ในจงัหวดัท่ีตัง้โรงง�นและจงัหวดั
ใกล้เคียงเพ่ือยกระดับคุณภ�พชีวิตคว�มเป็นอยู่ให้ดีขึ้น เช่น ให้คว�มรู้ 
ด�้นเศรษฐกจิพอเพียงเพ่ือก�รสร�้งอ�ชพี ก�รถ�่ยทอดคว�มรูด้�้นก�รทำ�
ปุ๋ยหมักชีวภ�พ เพื่อส่งเสริมให้ช�วบ้�นได้ลดต้นทุนท�งก�รเกษตร และ
เป็นผลดีต่อร่�งก�ยและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมก�รออมเงิน ลดค่�ใช้จ่�ยใน
ครัวเรือน (ถ่�ยทอดคว�มรู้ด้�นก�รทำ�สบู่ก้อนสมุนไพร) และอ่ืนๆ โดย
บรษัิทฯ มีศูนย์กสกิรรมธรรมช�ตเิคเอสแอล รเิวอรแ์คว จงัหวดัก�ญจนบุร ี
และมีฐ�นเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใช้อบรมผู้ท่ีสนใจท่ัวไป รวมถึง 
ครูและนักเรียนด้วย 

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 



208      บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน)

ในส่วนของก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์อันดีกับชุมชน รวมถึงก�รกุศลต่�งๆ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยในพื้นที่ต่�งๆต�มที่กล่�วข้�งต้น  ได้มีส่วนร่วมกับ
ชุมชนอย่�งต่อเนื่องทุกปี เช่น ได้ร่วมสร้�งฝ�ยชะลอน้ำ� เพื่อร่วมดูแลดิน 
ป่� และแกไ้ขปัญห�ภยัแลง้อย�่งย่ังยืน และสง่เสรมิให้พนกัง�นมีจติสำ�นกึ
ในก�รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีก�รสนับสนุนอ�ห�รกล�งวัน บริจ�คน้ำ�ต�ล 
ข้�ว ให้แก่โรงเรียนและช�วบ้�น มีก�รมอบทุนก�รศึกษ�ให้นักเรียนใน
โรงเรยีนต�่งๆ  ช่วยสมทบทุนท�สแีละปรบัปรงุเมรวุดั สร�้งกฎุสิงฆ ์ทำ�บุญ
กฐนิ ทอดผ�้ป่� จดัทำ�หลงัค�คลมุสน�มวอลเลย์่บอลของโรงเรยีน  บรจิ�ค
ผ้�ห่มให้ชุมชนรอบโรงง�น บริจ�คหนังสือและอุปกรณ์กีฬ�ให้โรงเรียน
ต่�งๆ ร่วมกับโรงพย�บ�ลน้ำ�พองนำ�แพทย์ พย�บ�ลออกตรวจสุขภ�พ 
บริจ�คปุ๋ยชีวภ�พให้โรงเรียน เป็นต้น
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ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน 
บ้านสำานักเย็น 
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านความสามัคคี

“  ความสำ า เร็ จของชุมชนบ้านสำ านัก เ ย็น  
จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจาก
คนในชุมชน เทศบาลตำาบลพระแท่นกลุ่ม 
บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น ท่ีให้การสนับสนุนองค์
ความรู้และกำาลังแรงกาย สร้างแหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชนแห่งนี้ขึ้น ”

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนบ้�นสำ�นักเย็น (กลุ่มสตรีรีไซเคิล
บ้�นสำ�นักเย็น) ตั้งอยู่ หมู่ท่ี 1 ต.พระแท่น อ.ท่�มะก� จ.ก�ญจนบุรี 
นำ�โดยคุณธรรม์ฤทัย พระแท่น มีสม�ชิกท้ังหมด 20 คน เป็นชุมชน
ท่ีน้อมนำ�พระร�ชปณิธ�นด้�นคว�มส�มัคคี เป็นชุมชนท่ีน้อมนำ� 
พระร�ชปณิธ�นด้�นคว�มส�มัคคี  เป็นหลักในก�รขับเคลื่อนของกลุ่มจน
ไดร้บัคว�มสำ�เรจ็เป็นสถ�นท่ีศกึษ�ดงู�นของชุมชนและหนว่ยง�นภ�ยนอก 
สร้�งคว�มรัก คว�มส�มัคคี และสร้�งร�ยได้เพิ่มให้กับคนในชุมชนได้เป็น
อย่�งดี ทั้งนี้โดยจัดสรรพื้นที่ก�รเรียนรู้ของชุมชน เป็น 2 ส่วน คือ 
1. ก�รเรียนรู้ด้�นก�รจัดก�รขยะ คือ ก�รคัดแยกขยะ และเพ่ิมมูลค่�ของขยะ
2. ก�รเรียนรู้ด้�นก�รพ่ึงพ�ตนเอง ต�มแนวท�งหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยก�รสนับสนุนของกลุ่มบริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น ดำ�เนิน
ก�รในพ้ืนท่ีบ้�นของคุณธรรมฤทัย พระแท่น และคุณกฤษฎ� พระแท่น  
แบ่งเป็นท่ีอยู่อ�ศัย 2 ไร่ รอบพ้ืนท่ีบ้�นมีก�รปลูกผัก เผ�ถ่�น  
เลี้ยงไส้เดือน ทำ�ปุ๋ยหมักชีวภ�พ และเป็นท่ีรวมกลุ่มสำ�หรับผลิต
สินค้�ของกลุ่มสตรีรีไซเคิล เช่น สบู่ก้อนสมุนไพร สบู่เหลวสมุนไพร  
ข้�วเกรยีบสมุนไพร และช�สมุนไพร พ้ืนท่ีเกษตร จำ�นวน  4 ไร ่มีก�รทำ�น�  
เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ และก�รอนุรักษ์พันธุ์กระบือไทย ที่จะส�ม�รถเป็น
ตวัอย่�งให้กบัชมุชนอืน่ได ้ในปัจจบัุนเปิดรบัคณะศกึษ�ดงู�นเข้�ศกึษ�
ดูง�นปีละม�กกว่� 2,500 คน 

ศูนย์ เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนบ้�นหนองไม้แก่น ตั้ งอยู่ 
หมู่ท่ี 8 ต.หนองล�น อ.ท่�มะก� จ.ก�ญจนบุรี เกิดข้ึนจ�กผู้นำ�ชุมชน  
ผู้ใหญ่วันชัย ญ�ติคำ� ได้เข้�ม�ศึกษ�เรียนรู้หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมช�ติเคเอสแอล ริเวอร์แคว และนำ�คว�มรู้ไปพัฒน�
พ้ืนท่ีว่�งเปล่�ของตนเอง ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน โดยก�รขับเคลื่อน 
ร่วมกันระหว่�งชุมชน วัด โรงเรียน และกลุ่มบริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น  
สร้�งฐ�นเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง คือ ฐ�นเรียนรู้ฅนมีน้ำ�ย� ฐ�นเรียนรู้ 
ฅนรักษ์แม่ธรณี ฐ�นเรียนรู้ฅนรักษ์สัตว์ ฐ�นเรียนรู้คลังเสบียงฅน ฐ�นเรียนรู้
ฅนรักษ์สมุนไพร และฐ�นเรียนรู้ฅนเอ�ถ่�น เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน และ
สถ�นท่ีศึกษ�ดูง�นของผู้ท่ีสนใจด้�นก�รพ่ึงพ�ตนเอง นอกจ�กนี้ชุมชน
บ้�นหนองไม้แก่นยังเป็นสถ�นท่ีศึกษ�ดูง�นของชมรมผู้สูงอ�ยุ และ 
ด้�นสุขภ�วะด้วย ปัจจุบันส�ม�รถรับคณะศึกษ�ดูง�นได้ม�กกว่� 1,500 
คนต่อปี

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
บ้านหนองไม้แก่น 
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านความรับผิดชอบ

“ การจัดต้ังศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกิจพอเพยีงสู่ชมุชน
บ้านหนองไม้แก่นน้ัน...เกิดจากความต้ังใจของ 
ชาวบ้าน ท่ีจะรวมกลุ่ ม กันทำา กิจกรรมด้าน 
การพ่ึงพาตนเอง ก็มีการลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆ 
เม่ือพบปัญหาก็ช่วยกันหาวิธีการแก้ ไข ต้อง 
ขอขอบคุณกลุ่มบริษัท น้ำาตาลขอนแก่น ท่ีคอย
ให้คำาแนะนำาและสนับสนุนกิจกรรรมของชุมชน 
บ้านหนองไม้แก่น.. ”

กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน

1. บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด
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ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน 
วัดหมอเฒ่า
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านการศึกษา

“ เดิมทีป้าทำาอาชีพปลูกผัก ทำาสวนกล้วยขายส่ง
ท่ีตลาดนครปฐม จนแม่ป้าเสียเม่ือ 10 ปีก่อน  
ได้เขา้ไปเรยีนรูท่ี้ศนูย์กสิกรรมธรรมชาติเคเอสแอล 
ริเวอร์แคว เมื่อกลับมาก็เห็นว่าที่บ้านมีกล้วยเยอะ  
จึงได้ทดลองทำากล้วยฉาบขายแถวบ้านก่อน  
ต่อมากค็อ่ยๆเพิม่เติมเพือ่ขยายตลาดให้เพิม่มาก
ยิ่งขึ้น ”

ศนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียงสูชุ่มชนวดัหมอเฒ�่ กลุม่กลว้ยฉ�บย�ยเคีย่ม 
ตัง้อยู่ ม.2 ต.ช่องสะเด� อ.เมือง จ.ก�ญจนบุร ีเป็นก�รรวมกลุม่ของคนใน
ชุมชนเพื่อแปรรูปกล้วย เป็นกล้วยฉ�บ 7 รส  คือ รสเบรกแตก รสเนย รส
ป�ปริก้� รสบ�ร์บีคิว รสใบเตย รสเค็ม และรสหว�น โดยในปีนี้ได้มีก�ร
เพ่ิมรสช�ติของน้ำ�อ้อยข้ึน โดยค้ันน้ำ�อ้อยจ�กแปลงอ้อยอินทรีย์ของศูนย์
กสิกรรมธรรมช�ติเคเอสแอล ริเวอร์แคว ทดลองและปรับปรุงสูตรกล้วย
ฉ�บจนได้ได้รสช�ติใหม่ คือ กล้วยฉ�บน้ำ�อ้อย เป็นก�รเพิ่มคว�มหล�ก
หล�ยให้กับลูกค้�ท่ีแวะเข้�ม�อุดหนุนกล้วยฉ�บป้�เคี่ยม ซ่ึงในปัจจุบัน
ส�ม�รถสร้�งร�ยได้ให้กับกลุ่มม�กกว่� 7,000 บ�ทต่อเดือน

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนบ้�นดอกรัก ตั้งอยู่ หมู่ท่ี 6 บ้�น
ดอนรัก ต.พระแท่น อ.ท่�มะก� จ.ก�ญจนบุรี เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนเรื่อง 
ก�รเลี้ยงไส้เดือน เพ่ือขย�ยพันธุ์ ผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน ปุ๋ยน้ำ�มูลไส้เดือน 
เพ่ือจำ�หน่�ย ในร�ค�ไม่แพง โดยคุณสุทน ม�ลัย (จ่�แมว)ได้น้อมนำ� 
พระร�ชปณธิ�นด�้นคว�มเสยีสละของพระบ�ทสมเดจ็พระเจ�้อยูหั่วรชัก�ล
ที่ 9 ม�ปรับใช้โดยเปิดบ้�นของตนเองเป็นแหล่งเรียนรู้ เมื่อมีเวล�ว่�งจะ
เข้�ไปช่วยง�นกิจกรรมของชุมชนบ้�นสำ�นักเย็นอย่�งสม่ำ�เสมอ ปัจจุบัน
มีชุมชนผู้สนใจแวะเยี่ยมเยือนและเรียนรู้ด้�นก�รเลี้ยงไส้เดือน ม�กกว่� 
1,500 คนต่อปี

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
บ้านดอนรัก 
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านความเสียสละ

“ ความฝันของจ่าแมวก็คือ การสร้างแหล่งเรียนรู ้
ของชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้มีสถานท่ีสำาหรับเรียนรู้ 
เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งพาตนเอง 
ตามแนวทางของในหลวงรัชกาลท่ี 9 ตอนน้ี 
พอมีเวลาวา่งก็ไปชว่ยพีบุ๋่ม (ชมุชนบ้านสำานกัเยน็)  
รับคณะศึกษาดูงาน ช่วยเป็นวิทยากรเรื่อง 
การเล้ียงไส้เดือน ซึ่งต้องขอขอบคุณทางกลุ่ม 
บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น ที่ในการสนับสนุนโรงเพาะ
เล้ียงไส้เดือนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน
ของผู้ที่สนใจด้วย ”
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ศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงสู่
โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านการศึกษา 

โครงการศนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกิจพอเพยีงสู่โรงเรยีน
ท่าเรือพิทยาคม ต้ังอยู่  ตำาบลท่าเรือ อำาเภอ
ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

เป็นศูนย์เรียนรู้ด้�นเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเกิดขึ้นจ�กคว�มร่วมมือของ
โรงเรยีนท่�เรอืพิทย�คม และกลุม่บรษัิท น้ำ�ต�ลขอนแกน่ โดยนำ�นกัเรยีน
และคุณครเูข้�รบัก�รฝกึอบรมโครงก�รพัฒน�คณุภ�พชีวติชมุชนดว้ยหลกั
ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง และนำ�ฐ�นเรียนรู้เข้�ม�พัฒน�ท่ีโรงเรียน 
เช่น ก�รเลี้ยงปล�ดุก ก�รเผ�ถ่�น เก็บน้ำ�ส้มควันไม้ ก�รเพ�ะเห็ดน�งฟ้� 
ก�รทำ�ผลิตภัณฑ์ลดร�ยจ่�ยในครัวเรือน ซ่ึงท�งโรงเรียนจะมีจุดเด่นใน 
เรือ่งของ ผลติภณัฑจ์�กฟกัข�้ว ส�ม�รถสร�้งร�ยไดเ้สรมิให้กบัเดก็ๆ และ
เป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้สนใจอีกด้วย ในปัจจุบันส�ม�รถถ่�ยทอดคว�มรู้ให้
กับนักเรียน ครู ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจ ม�กกว่� 1,000 คนต่อปี

โครงก�รศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนบ้�นไร่ ตั้งอยู่ บ้�นไร่
พัฒน� ตำ�บลหลุมรัง อำ�เภอบ่อพลอย จังหวัดก�ญจนบุรี เป็นพื้นที่ของ 
คณุส�หร�่ย ออละเอ่ียม มีเนือ้ท่ีท้ังหมด 40 ไร ่แบ่งเป็นไรอ้่อย ไรส่ปัปะรด  
ไร่ข้�วโพด แหล่งน้ำ� แปลงผักสวนครัว แปลงสมุนไพร และท่ีอยู่อ�ศัย 
โดยรอบบ้�นจะมีเต�เผ�ถ่�น ก�รทำ�ปุ๋ยหมักชีวภ�พและก�รเลี้ยงสัตว์ 
อีกด้วย ซ่ึงทำ�ให้ลุงส�หร่�ยส�ม�รถลดร�ยจ่�ยในก�รซ้ือวัตถุดิบม�
ประกอบอ�ห�รม�กกว่� 2,000 บ�ท/เดือน และยังมีร�ยได้หมุนเวียน
ตลอดทั้งปีและเป็นตัวอย่�งให้กับช�วบ้�นที่สนใจม�กกว่� 1,200 คนต่อปีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน

บ้านไร่
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านความประหยัด

“ ลงุมอีาชพีทำาอ้อยเป็นรายไดห้ลักของครอบครวั 
รอบๆ บ้านก็มีการปลูกผัก ปลูกสมุนไพรไว้
เก็บทำากับข้าวกินกันในครอบครัวบ้าง เน้นทำา
เกษตรแบบไม่ใช้สารเคมี จากการแนะนำาของ 
ผู้ใหญ่วสันต์ ตระกูลโอสถ หลังจากได้เข้าร่วม
โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
ของกลุ่มบริษัท น้ำาตาลขอนแก่น ได้รับการ
สนับสนุน เรื่องของ การทำาน้ำาหมักชีวภาพและ
การเล้ียงสัตว์ ต้องขอขอบคุณทางบริษัทที่ให้ 
การสนับสนุนด้วย ”

2. บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด
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ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน 
บ้านจงเจริญ
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านเศรษฐกิจ 
พอเพียง

ศู น ย์ เ รี ย น รู้ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง สู่ ชุ ม ช น 
บ้านจงเจรญิ ต้ังอยู่ ตำาบลหลุมรงั อำาเภอบ่อพลอย  
จังหวัดกาญจนบุรี นำาโดยผู้ใหญ่วสันต์ ตระกูลโอสถ 

เกษตรกรช�วไร่อ้อยของโรงง�น จุดเริ่มต้นของก�รทำ�ศูนย์เรียนรู้คือ 
เมื่อประม�ณ ปี พ.ศ.2555 ผู้ใหญ่วสันต์ ได้เข้�ม�ศึกษ�เรียนรู้แนวท�ง 
หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมช�ติเคเอสแอล  
ริเวอร์แคว หลังจ�กนั้นได้นำ�กลับไปพัฒน�พ้ืนท่ีบ้�นของตนเองให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ชุมชน โดยก�รสนับสนุนของกลุ่มบริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น 
บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด ในพ้ืนท่ีมีก�รทำ�อ้อยลดต้นทุน 
โดยใช้มูลสัตว์แทนปุ๋ยเคมี ก�รเลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก และมีก�รจัดตั้งกลุ่ม
เพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์ลดร�ยจ่�ยในครัวเรือน โดยชุมชนบ้�นจงเจริญนับว่�
เป็นชุมชนต้นแบบของก�รพ่ึงตนเองได้เป็นอย่�งดี ในปัจจุบันมีผู้สนใจ 
เข้�ศึกษ�ดูง�นม�กกว่� 2,000 คนต่อปี และผู้ใหญ่วสันต์ยังเป็นวิทย�กร
ให้กับหน่วยง�นภ�ยนอกบรรย�ยนอกสถ�นที่อีกด้วย

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนบ้�นวังทอง ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย 
จ.ก�ญจนบุร ีนำ�โดยคณุชชู�ต ิ กล�้ห�ญ เป็นพ้ืนท่ีท่ีส�ม�รถพ่ึงพ�ตนเองได ้ 
มีก�รทำ�ไรอ่อ้ยลดส�รเคมเีช่นเดยีวกบัลงุส�หร�่ย มีแหลง่น้ำ� ก�รทำ�น�ข�้ว  
มีก�รปลูกผักสวนครัวไว้รับประท�นและจำ�หน่�ย ได้รับก�รสนับสนุนจ�ก
บริษัท ด้�นก�รเลี้ยงสัตว์ เพ่ือสร้�งร�ยได้เสริม ใช้ประโยชน์จ�กมูลสัตว์ 
ก�รผลิตน้ำ�หมักชีวภ�พ ลดก�รใช้ส�รเคมีท�งก�รเกษตร ซ่ึงส่งผลดีต่อ
สุขภ�พและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
บ้านวังทอง 
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านการประกอบ 
อาชีพเกษตรกรรม

“ การทำาอาชีพเกษตรกรรมน้ัน เป็นอาชีพหลัก 
ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมานาน ที่บ้านทำาทุกอย่างเลย 
ท้ังทำานา ทำาไร่  และปลูกผัก อย่างน้อยท่ีสุด 
เรากมี็อาหารไวร้บัประทานในครวัเรอืน เหลือกข็าย
มีรายได้ตลอดทั้งปี ”
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ศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงสู่
โรงเรียนบ้านหนองหอย 
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง

โรงเรียนบ้านหนองหอย ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำาบลผักขะ 
อำาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

เป็นโรงเรียนขน�ดเล็ก จัดก�รศึกษ�ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงช้ันประถม
ศึกษ�ปีที่ 6 จำ�นวนนักเรียนทั้งสิ้น 63 คน บริห�รง�นโดยน�งจิร�วัฒน์  
คุณเวียน ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน มีข้�ร�ชก�รครู 3 คน ครูพี่เลี้ยง 1 คน 
ครูพี่เลี้ยงจ้�งสอน 1 คน และช่�งไฟฟ้� ระดับ 4 จำ�นวน 1 คน จัดก�ร
เรียนก�รสอนแบบคละชั้น และใช้ทีวีท�งไกลผ่�นด�วเทียมวังไกลกังวล
เข้�ม�ช่วยในก�รจัดก�รเรียนก�รสอน และนำ�หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจ 
พอเพียงเข้�ม�บริห�รจัดก�รและใช้ในก�รจัดก�รเรียนก�รสอนโดยบูรณ�ก�ร 
เข้�ทุกกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ จัดหลักสูตรท้องถ่ินให้สอดคล้องกับบริบทของ
ชุมชน และพัฒน�ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนบ้�นหนองหอย  
ได้นำ�หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงม�ใช้ในก�รสอนโดยปลูกฝัง
แนวคิดหลักก�ร และก�รดำ�เนินชีวิตต�มแนวท�งเศรษฐกิจพอเพียง  
ให้นกัเรยีนรูจ้กัคว�มพอประม�ณ หม�ยถงึ รูจ้กัคว�มพอด ีคว�มเหม�ะสม 
มีเหตผุล หม�ยถงึ รูจ้กัคดิวเิคร�ะห์ใชเ้หตแุละผลในก�รทำ�ง�น และเรยีนรู ้
มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี หม�ยถึง รู้จักว�งแผน และป้องกันในก�รเรียนรู้  
ก�รใช้ชีวิต และก�รทำ�ง�น ควบคู่ไปกับ 2 เงื่อนไขคว�มรู้และคุณธรรม 
คือต้องเรียนรู้ ศึกษ�ให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจ และมีคุณธรรมจริยธรรม 
ในตัวที่ดีด้วย

ก�รดำ�เนินง�นโรงเรียนปลูกฝัง ส่งเสริม โดยก�รบูรณ�ก�รกิจกรรม
ก�รเรียนก�รสอนทุกกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ และจัดกิจกรรมเกษตรพอ
เพียงเพ่ือสนับสนุนอ�ห�รกล�งวันนักเรียน โดยก�รปลูกผักก�งมุ้ง
ปลอดส�รพิษ โดยก�รสำ�รวจคว�มต้องก�รรับประท�นอ�ห�รกล�ง
วันจ�กนักเรียนและนำ�เพ�ะปลูก ก�รปรับปรุงดินสำ�หรับแปลงเกษตร  
ก�รเพ�ะเห็ดน�งฟ้� ก�รเลีย้งปล�ดกุ ก�รปลกูป่� 3 อย่�งประโยชน ์4 อย่�ง  
ซึ่งกิจกรรมเหล่�นี้ได้นำ�ผลผลิตส่งเข้�โรงครัวเพื่อประกอบอ�ห�รกล�งวัน
ให้นักเรียน ในก�รจัดกิจกรรมเหล่�นี้โรงเรียนขน�ดเล็กซ่ึงประสบปัญห�
ด้�นงบประม�ณไม่เพียงพอ ท�งโรงเรียนได้ประส�นง�นกับหน่วยง�น 
ท้ังภ�ครัฐและเอกชนเพ่ือสนับสนุน และได้รับก�รสนับสนุนจ�ก 
บริษัท น้ำ�ต�ลนวิกว้�งสุน้หล ีจำ�กดั (KSL) ไดส้นบัสนนุงบประม�ณเบ้ืองตน้  
จำ�นวน 32,000 บ�ท และได้ส่งบุคล�กรม�ช่วยในก�รจัดทำ�โครงก�ร  
และอบรมให้คว�มรู้นักเรียนในครั้งนี้ นอกจ�กนี้ท�งโรงเรียนก็ได้นำ�
บุคล�กรไปศึกษ�ดูง�นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือนำ�ม�พัฒน�
ตนเองและพัฒน�ง�นต่อไปด้วย

ผลก�รดำ�เนินง�นกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้�นหนองหอย 
เพ่ืออ�ห�รกล�งวันนักเรียน ทำ�ให้นักเรียนได้รับประท�นอ�ห�รท่ีสะอ�ด 
ปลอดภยั ทุกหลกัโภชน�กรและอ่ิมท้องเพียงพอตอ่คว�มตอ้งก�ร สง่ผลให้
นักเรียนมีสุขภ�พพล�น�มัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นไปต�มเป้�หม�ยของโรงเรียน โรงเรียน
ได้ผ่�นเกณฑ์ก�รประเมินสถ�นศึกษ�แบบอย่�งก�รจัดกิจกรรมก�รเรียน
รู้และก�รบริห�รจัดก�รต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำ�ปี 
2559 “สถ�นศกึษ�พอเพียง 2559” จ�กรฐัมนตรวี�่ก�รกระทรวงศกึษ�ธกิ�ร 

3.  บรษิทั น้ำ�ต�ลนวิกว้�งสุน้หล ีจำ�กัด
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ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน 
บ้านหัวช้าง
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง

“ การสร้างพ้ืนท่ีตัวอย่างความสำาเร็จให้เป็นรูปธรรม  
บนพ้ืนฐานการอยู่ร่วมกันของพนักงานในหน่วยงาน  
ให้มีความพอเพียง การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ตามกำาลังและความสามารถทำาจะให้หน่วยงาน 
โ ด ย ร ว ม เ กิ ด ค ว า ม พ อ เ พี ย ง ใ น วิ ถี ป ฏิ บั ติ  
อย่างแท้จริง ” 

คณุลงุสมพิศ  เส�ตรง หนึง่ในพนกัง�น บรษัิท อะโกร แอนเทรดดิง้ จำ�กดั  
ผู้ดูแลกิจกรรมในพ้ืนท่ีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนบ้�นหัวช้�ง
(KSL AGRO)ตั้งอยู่ 83 ม.2 ต.วัฒน�นคร อ.วัฒน�นคร จ.สระแก้ว  
หลังจ�กมีโอก�สไปศึกษ�เรียนรู้หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง ณ  
ศูนย์กสิกรรมธรรมช�ติเคเอสแอล ริเวอร์แคว ได้ดำ�เนินต�มแนวท�ง
เศรษฐกิจพอเพียงก�รทำ�พ้ืนท่ีเป็นตัวอย่�งให้กับพนักง�น และกลุ่ม
เกษตรกร โดยใช้พ้ืนท่ีบ�งสว่นแบ่งเป็นบ่อน้ำ�สำ�หรบักกัเกบ็น้ำ�ไว้ใช้ในช่วง
ฤดูแล้ง จำ�นวน 2 บ่อ ปล่อยปล� ใช้เป็นแหล่งอ�ห�ร มีฐ�นเรียนรู้ ได้แก่ 
ฐ�นเรียนรู้ฅนรักษ์สัตว์ ฐ�นเรียนรู้คลังเสบียงฅนฐ�นเรียนรู้ฅนรักษ์ป่�  
ฐ�นเรียนรู้ฅนเอ�ถ่�น ฐ�นเรียนรู้ฅนรักษ์แม่ธรณี ฐ�นเรียนรู้ฅนรักษ์พันธุ์ 
ซ่ึงภ�ยในฐ�นเรียนรู้จะมีกิจกรรมย่อยก�รทำ�น้ำ�หมักชีวภ�พ และปุ๋ยจ�ก
ก�รเลีย้งสตัว์เพ่ือสนบัสนนุกจิกรรมหลกัในพ้ืนท่ี คอืแปลงอ้อย ส�ม�รถช่วย
ลดต้นทุนก�รผลติ ก�รใช้น้ำ�สม้ควนัไม้ลดก�รใช้ส�รเคมีไดพ้อสมควร ทำ�ให้
คุณภ�พชีวิตพนักง�นดีข้ึนอย่�งเป็นรูปธรรม ท่ีสำ�คัญยังมีก�รขย�ยผล 
กิจกรรมไปสู่บ้�นพนักง�น น�ยสุช�ติ แสงทอง ก�รต่อยอดจ�กก�รท่ี
ได้ร่วมกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้ฯ KSL AGRO ในพ้ืนท่ีบ้�นของตนโดย 
ก�รใช้พ้ืนท่ีว่�งให้เกดิประโยชน ์มีก�รเลีย้งปล�ดกุในบ่อพส�ตกิบรเิวณหลงั
บ้�น ก�รเลี้ยงไก่ไข่ ก�รเพ�ะเห็ดน�งฟ้�ภูฐ�น ก�รเผ�ถ่�น หลังจ�กได้
ผลผลิตส�ม�รถนำ�ม�บริโภคในครัวเรือน นำ�ออกจำ�หน่�ยและแจกจ่�ยให้
กับช�วบ้�น สร้�งคว�มสุขพอเพียงภ�ยในครอบครัว จนสร้�งแรงบันด�ล
ใจให้กบัช�วบ้�นเริม่ทำ�ต�ม เกดิก�รแลกเปลีย่นเรยีนรู้ในหมูบ้่�นกล�ยเป็น
แหล่งเรียนรู้อีกหนึ่งแห่งในชุมชน

ก�รสืบทอดแนวคิดก�รทำ�ก�รเกษตรแบบพอเพียง ต�มแนวพระร�ชดำ�ริใน
พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช ของลุงประทิน มีรักธรรม  
นั้นได้รับก�รสนับสนุนโดย บริษัทน้ำ�ต�ลนิวกว้�งสุ้นหลี จำ�กัด สร้�ง 
ศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียงสูชุ่มชนบ้�นกดุม่วง ตัง้อยู่ 98 หมู่ท่ี 6 ต.บ้�นด�่น 
อ.อรญัประเทศ จ.สระแกว้ มีสม�ชกิท้ังหมด 30 คน ไดน้อ้มนำ�คว�มรูข้อง
เศรษฐกจิพอเพียงสูก่�รปฏบัิต ิโดยก�รนำ�ไปประยุกต์ใช้ในชีวติประจำ�วันได้  
ก�รทำ�บัญชีพอเพียงให้รู้จักประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย เพ่ือสร้�งภูมิคุ้มกันให้
กับตนเอง และสอนให้รู้จักรอบคอบในก�รดำ�เนินชีวิต ก�รปลูกผักในท่ี
ของตนเอง เลี้ยงสัตว์ อยู่แบบพอเพียง ทำ�แบบพอเพียง ให้เดินทีละก้�ว  
กินข้�วทีละคำ� ให้บริห�รจัดก�รพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ปลูกทุกอย่�งที่กิน 
กินทุกอย่�งท่ีปลูก ลุงประทินได้เริ่มทำ�จึงเข้�ใจ ว่�ท่ีท่�นสอนคือ 
ดีท่ีสุดแล้ว ก�รว�งแผนท่ีดี ก�รจัดก�รท่ีดี จะทำ�ให้ประสบคว�มสำ�เร็จ  
เกิดคว�มผิดพล�ดน้อย ปัจจุบันลุงทำ�แบบพอเพียง ปลูกทุกอย่�งท่ีกิน  
ข�ยเอง แปรรปูเอง จดัก�รเอง เกดิข้อผดิพล�ดบ้�ง แตเ่ร�กแ็กไ้ข ปรบัปรงุ
ให้ดท่ีีสดุ ส�ม�รถเป็นสถ�นท่ีศกึษ�ดงู�นของชุมชนและหนว่ยง�นภ�ยนอก 
สร้�งร�ยได้เพ่ิมให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่�งดี ท้ังนี้โดยจัดสรร พ้ืนท่ี 
ก�รเรียนรู้ของชุมชน เป็น 2 ส่วน คือ
1. พ้ืนท่ีสวนปลูกกล้วย และแปรรูปเป็นกล้วยฉ�บ
2. ก�รเล้ียงสัตว์ เช่น ก�รเล้ียงแมลงจ้ิงหรีด ก�รเล้ียงไก่พ้ืนเมือง ก�รเล้ียงปล�

เบญจพรรณ ก�รเล้ียงนกเข�สวยง�ม
3. ก�รปลูกผักสวนครัว และไม้ผล เช่น ชะอม พริก มะเขือ ข่� ตะไคร้ มะละกอ 

มะม่วง ฝร่ัง น้อยหน่�

ภ�ยในศนูย์เรยีนรูฯ้ คอื ทุกอย่�งส�ม�รถกนิเอง ทำ�เอง ข�ยเองได ้ไมต่อ้ง
มองห�ตล�ด ปลกูไม่ตอ้งเยอะ ร�ค�เร�กก็ำ�หนดเองได ้อย�กให้คนท่ีสนใจ
ท่ีจะทำ�เกษตรเดนิต�มรอยเท้�พ่อนัน้จะไม่จนและไม่อดต�ยถ�้ทำ�แบบท่ีพ่อ
ไดส้อนไวล้งุได้กล�่วท้ิงท้�ย……..ปัจจบัุนส�ม�รถเป็นแหลง่เรยีนรูชุ้มชนให้
กับผู้สนใจม�กกว่� 1,000 คนต่อปี

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
บ้านกุดม่วง
KSL สืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยพ่อ  
ชีวิตพอเพียง เพ่ือสุขเพียงพอ

“ หลายคนมักเข้าใจว่า การใช้ชีวิตพอเพียง  
มี ค ว า ม ห ม า ย แ ค่ ก า ร อ ยู่ อ ย่ า ง ป ร ะ ห ยั ด  
ไม่ใช้เงินเยอะ และไม่ใช้เงินในส่ิงท่ีไม่จำาเป็น ท้ังท่ี
ในความเป็นจริงแล้ว การใช้ชีวิตพอเพียงน้ัน
อาจครอบคลุมไปถึงวิธีคิด วิธีตัดสินใจเลือก
ส่ิงต่างๆ ใ ห้ เหมาะสมกับตัวเรา โดยไม่ ได้  
มุ่งหวังความร่ำารวยในบ้ันปลาย แต่มีเป้าหมาย 
คือ ความสุขที่ยั่งยืนที่ไม่มีวันสูญหาย ”



                              รายงานประจำาปี 2560     215 

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

น�งทองยุ่น  จันทร์ศักดิ์ อ�ยุ 61 ปี ตั้งอยู่ 97 หมู่ท่ี4 ต.ช่องกุ่ม 
อ.วฒัน�นคร จ.สระแกว้ เป็นเกษตรกรมีอ�ชีพทำ�ไรอ้่อย กล�่วว�่หลงัจ�ก
ประสบปัญห�จ�กก�รทำ�ไรอ้่อย เนือ่งจ�กมีร�ยไดจ้�กก�รข�ยออ้ยเพียงปี
ละครั้ง ทำ�ให้บ�งช่วงร�ยรับไม่เพียงพอกับร�ยจ่�ยที่ต้องใช้ในแต่ละเดือน 
จึงได้มีแนวคิดจะใช้ชีวิตแบบพอเพียง ต�มแนวพระร�ชดำ�ริในพระบ�ท 
สมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช น�งทองยุ่นได้ทำ�บัญชีครัวเรือน 
จึงทำ�ให้ช่วยเห็นภ�พรวมว่� ตนเองและครอบครัวมีร�ยได้เท่�ไร มีร�ยจ่�ยเท่�ไร  
คงเหลอืเท่�ใด เงนิไม่พอใช้เท่�ใด และสำ�รวจว�่ร�ยก�รใดจ�่ยนอ้ยจ�่ยม�ก  
ร�ยจ่�ยไหนท่ีจำ�เป็นบ้�ง ห�กจำ�เป็นน้อยหรือไม่จำ�เป็นเลยก็อ�จจะลด
ทอนแล้วเลือกจ่�ยเฉพ�ะท่ีจำ�เป็นเสียก่อน และได้น้อมนำ�คว�มรู้ของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ก�รปฏิบัติ โดยก�รนำ�ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วัน
ได้ก�รทำ�เกษตรแบบผสมผส�นปลูกพืชหล�กหล�ยชนิด และเลี้ยงสัตว์
เพ่ือสร้�งร�ยได้เสริมให้กับครอบครัวในช่วงระหว่�งรอก�รเก็บเกี่ยวอ้อย 
ในช่วงนั้นได้มีโครงก�รสร้�งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของบริษัท  
น้ำ�ต�ลนวิกว้�งสุน้หล ีจำ�กดั จงึได้รว่มโครงก�รดังกล�่ว โดยแบ่งพ้ืนท่ีปลกู
อ้อยบ�งสว่นขุดสระน้ำ�เลีย้งพ้ืนท่ีรอบบ่อปลกูพืชแบบผสมผส�น ท้ังมะม่วง 
ขนนุ ไผ ่มะน�ว มะละกอ กลว้ยน้ำ�ว�้ และเลีย้งหมูหลมุ เลีย้งไก ่เป็นแหลง่
อ�ห�รสำ�หรบัครอบครวั สร�้งร�ยไดพ้รอ้มแจกจ�่ยให้กบัช�วบ้�นและเป็น 
ศูนย์เรียนรู้ของหมู่บ้�นก�รน้อมนำ�คำ�สอนในเร่ืองก�รเกษตรของในหลวง ร.9  
ท่ีรับสั่งให้แบ่งสรรท่ีดินเป็นหล�ยๆ ส่วน ปลูกไม้หล�ยอย่�ง ท้ังไม้กิน  
ไม้ประโยชน์ใช้สอย ทุกอย่�งผสมผส�นกัน เร�ก็นำ�ม�ใช้ในไร่ ชีวิตทุกวัน
นี้มีคว�มสุขกับคุณภ�พที่ดีขึ้นซึ่งเป็นคว�มสุขในชีวิตที่แท้จริงเลยทีเดียว

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
บ้านหนองหัวช้าง
KSL สบืสานพระราชปณธิาน ประหยดั อดออม  
สู่วิถีพอเพียงและเพียงพอ

“ การดำาเนินชีวิตแบบอยู่อย่างพอเพียงและเพียงพอ  
การอยู่อย่างพอควรและควรพอ เม่ือเรามีการอยู่ 
การใช้พอดีแล้ว เราก็จะมีชีวิตและฐานะท่ีดีพอ  
ไม่ฟุ้งเฟ้อและฟุ่มเฟือย ความพอเพียงไม่ได้สอน
ให้เราเกียจคร้าน แต่สอนให้เรารู้จักประมาณตน ”
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ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
มหาวิทยาลัยเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ ช่วยให้
ชุมชนเข้มแข็ง และธรรมชาติคืนมาด้วย ปรัชญา
ของในหลวง

“  ค ว า ม พ ย า ย า ม ใ น ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น เ รื่ อ ง 
การปฏิรูปการศึกษาท่ีเกิดขึ้นหลายครั้งหลายหน 
ในสังคมไทย กล่าวไดว้า่มีความเก่ียวเนือ่งเชือ่มโยง 
กับความเปล่ียนแปลงทางสังคมไทยมาตลอด 
โดยการเปล่ียนแปลง ทางสังคม ต่างก็ ต้ัง
ความมุ่งหวังเอาไว้ว่า การปฏิรูปการศึกษา 
การปฏิรูปการเรียนรู้  การเปลี่ยนแปลงคน
หรือพัฒนาคนโดยผ่านกระบวนการศึกษา
ท้ังในระบบและนอกระบบจะเป็นฐานของการ
ปฏิรูปสังคม แก้ปัญหาวิกฤติความเหล่ือมล้ำา  
สู่การพัฒนาประเทศชาติ ที่สมดุลและยั่งยืน ”

มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ เห็นคุณค่�และคว�มสำ�คัญปรัชญ�เศรษฐกิจ
พอเพียง ของแนวคิดและปรัชญ�อ่ืนท่ีนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�แบบย่ังยืน รวมท้ัง
เพ่ือให้ภ�รกิจก�รบริก�รวิช�ก�รแก่สังคม เป็นรูปธรรมม�กข้ึน มห�วิทย�ลัย 
จึงขย�ยผลของหลักคิดดังกล่�วไปสู่ก�รสร้�งกระบวนก�รคว�มร่วมมือ  
แบบภ�คีเครือข่�ยหรือเบญจภ�คี โดยเร่ิมโครงก�รโพธิวิชช�ลัยท่ีจังหวัด
สระแก้ว อันประกอบด้วย ภ�คี ภ�ควิช�ก�ร ภ�คีภ�คร�ชก�รและ 
คว�มม่ันคง ภ�คีภ�คเอกชน ภ�คีภ�คประช�สังคมและส่ือ ภ�คีภ�ค ประช�ชน  
ได้บันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือโครงก�รเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพลังง�น
ทดแทนและป่�ต้นน้ำ� จังหวัดสระแก้วข้ึนเม่ือวันท่ี 30 มีน�คม 2550  
ณ ศูนย์ร�ชก�รจังหวัดสระแก้ว โดยคว�มร่วมมือประก�ร หน่ึงก็คือ  
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดโครงก�รจัดต้ังวิทย�ลัยโพธิวิชช�ลัย มห�วิทย�ลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสระแก้วข้ึน

อ�จ�รย์เชษฎ์ เล็กรัง พนักง�นท่ัวไปวิทย�ลัยโพธิวิชช�ลัย ผู้ดูแลเปิดเผยว่� ได้ใช้
เวล�สร้�งศูนย์ศึกษ�พัฒน�จิตอ�ส�และกิจก�รเพ่ือสังคม “เกษตรทฤษฎีใหม่”  
วิทย�ลัยโพธิวิชช�ลัย มศว สระแก้วแห่งน้ีข้ึนม�น�นเกือบ 2 ปีแล้ว โดยเร่ิม
ต้นในวันท่ี 25 พฤศจิก�ยน 2559 คณบดีโพธิวิชช�ลัย มศว เข้�ห�รือกับ 
คุณจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์ ประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�รและกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ 
บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) ขอบริจ�คท่ีดินเพ่ิมอีก 18 ไร่  

(เดิม บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่นจำ�กัด (มห�ชน) เคยบริจ�คให้เม่ือปี 2551 จำ�นวน 
81 ไร่) รวมท้ังหมดเป็นจำ�นวน 99 ไร่ และงบประม�ณอีก 1,500,000 บ�ท  
โดยภ�ยในศูนย์ฯ ถูกจัดสัดส่วนเพ่ือใช้ประโยชน์อย่�งคุ้มค่� มีก�รขุดสระน้ำ�
ใช้เล้ียงปล�ด้วยระบบธรรมช�ติ พร้อมกับมีทำ�โรงเรือนเล้ียงไก่ ริมขอบสระ
ใช้ปลูกผักสวนครัวหล�กชนิด ท้ังพริก ขิง ข่� ตะไคร้ ใบมะกรูด มะน�วและ 
ผักผลไม้ชนิดต่�งๆ พ้ืนท่ีส่วนหน่ึงใช้ขุดบ่อขน�ดเล็กเพ่ือใช้เล้ียงและขย�ย
พันธ์ุเบญจพรรณ โรงเรือนเล้ียงวัวโรงเรือนเล้ียงแพะ และสัตว์หล�กหล�ยชนิด 
มีพ้ืนท่ีแปลงน�ข้�วอินทรีย์ แปลงอ้อย มันสำ�ปะหลังตัวอย่�ง และพ้ืนท่ีส�ธิต
ก�รสร้�งบ้�นดิน มีแปลงผักสวนครัวปลอดส�รพิษ รวมไปถึงก�รทำ�เต�ถ่�น
เพ่ือผลิตถ่�นหุงต้มไว้ใช้เองด้วย ซ่ึงผลผลิตท้ังหมดน้ีท�งวิทย�ลัยฯ จะนำ�ไป
ใช้ทำ�อ�ห�รกล�งให้ไว้รองรับโครงก�รค่�ยของนิสิตทุกคร้ัง จนแทบไม่ต้องมี
ก�รใช้จ่�ยเงินในส่วนน้ีเลย จึงทำ�ให้ส�ม�รถนำ�เงินท่ีท�งรัฐสนับสนุนให้ในส่วน
น้ีไปพัฒน�ต่อยอดศูนย์เรียนรู้ให้ดีและมีประสิทธิภ�พม�กข้ึนไปอีก

ศูนย์ศึกษ�พัฒน�จิตอ�ส�ฯแห่งนี้ เพ่ือใช้เป็นพ้ืนท่ีรองรับค่�ยจิตอ�ส�
สร้�งเเรงบันด�ลใจรับใช้สังคมของฝ่�ยบริก�รวิช�ก�รแก่สังคม มศว ปีละ 
5 ค่�ย เเละของฝ่�ยพัฒน�ศักยภ�พนิสิต มศว ปีละ 5 ค่�ย(เป็นนิสิตจ�ก 
19 คณะ จำ�นวนค่�ยละ 250 คน) ไว้รองรับหลักสูตรวิช�ศึกษ�ทั่วไปของ
มห�วทิย�ลยัวิช�“ปรชัญ�ของเศรษฐกจิพอเพียง” ไวเ้ป็นแหลง่เรยีนรูต้ลอด
ชีวิตแก่ชุมชนภ�ยใต้นโยบ�ย“ลดเวล�เรียน เพ่ิมเวล�เรียนรู้” จ.สระแก้ว  
ไวร้องรบัโครงก�ร“กจิก�รเพ่ือสงัคม”ของโพธวิชิช�ลยั สูก่�รบรกิ�รแกน่สิติ
จ�กทุกมห�วิทย�ลัยท่ีสนใจ รวมท้ังเป็นเเหล่งเรียนรู้ของประช�ชนท่ัวไป
โดยร�ยได้ที่เกิดขึ้น จะจัดเป็นทุนก�รศึกษ�ให้นิสิตโพธิฯที่ข�ดเเคลนฯลฯ
ก�รขับเคลื่อนง�นก�รศึกษ�ระดับอุดมศึกษ�เพ่ือพัฒน�ให้สอดคล้องกับ
พ้ืนท่ีและก�รบริก�รท�งวิช�ก�รแก่ชุมชนโดยน้อมนำ�หลักปรัชญ�ของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ก�รพัฒน�หมู่บ้�น/ชุมชนอย่�งยั่งยืน ณ วิทย�ลัย
โพธิวิชช�ลัย มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.วัฒน�นคร จ.สระแก้ว ได้
ขับเคลื่อนง�นก�รศึกษ�ระดับอุดมศึกษ�เพ่ือพัฒน�ให้สอดคล้องกับพ้ืนท่ี
และก�รบรกิ�รท�งวิช�ก�รแกชุ่มชนโดยนอ้มนำ�หลกัปรชัญ�ของเศรษฐกจิ
พอเพียงไปสูก่�รพัฒน�หมู่บ้�น/ชุมชนอย่�งย่ังยืน ณ วทิย�ลยัโพธวิชิช�ลยั  
มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.วัฒน�นคร จ.สระแก้วอ�จ�รย์เชษฎ์
ยังกล่�วอีกว่� ทุกส่ิงทุกอย่�งท่ีทำ�ข้ึนน้ี เป็นไปต�มแนวท�งหลักปรัชญ�
เศรษฐกิจพอเพียง ท่ีองค์พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช 
พระร�ชท�นไว้ให้ปวงชนช�วไทยได้นำ�ไปปรับใช้ในชีวิตประจำ�วัน พระองค์
ทรงหน่อยเหน่ือยตร�กตรำ�พระวรก�ย ศึกษ�ทดลองจนประสบผลสำ�เร็จและ
นำ�ม�เผยแผ่ให้พสกนิกรของพระองค์ด้วยคว�มรักและอย�กท่ีจะให้ประช�ชน
ของพระองค์อยู่ดีกินดี ซ่ึงตนเองยืนยันว่� “ในย�มท่ีพระองค์เสด็จสวรรคต
ไปแล้ว ย่ิงเป็นวันท่ีเร�ควรจะต้องทำ�ง�นให้หนักข้ึน เพร�ะคร้ังก่อนพระองค์
เคยนำ� เม่ือวันน้ีไม่มีพระองค์แล้ว เร�ก็ยังต้องเดินต่อ เพ่ือท่ีน้อมนำ�แนว 
พระร�ชดำ�ริของพระองค์ท่�นให้อยู่คู่กับคนไทยสืบไป” ในปัจจุบันส�ม�รถ
เผยแผ่คว�มรู้ให้กับ นักเรียน นักศึกษ� ผู้สนใจม�กกว่� 4,000 คนต่อปี 
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พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านคำาบอน 
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านความเพียร

โครงการศูน ย์ เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง สู่
ชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านคำาบอน ต้ังอยู่  
บ้านคำาบอน ตำาบลบัว เงิน  อำา เภอน้ำาพอง  
จังหวัดขอนแก่น 

โดยมีน�งจดิ�พ� พินจิมนตร ี พรอ้มกบัช�วบ้�นชุมชนบ้�นคำ�บอนจำ�นวน 
10 คน ท่ีนอ้มนำ�พระร�ชปณธิ�นด้�นคว�มเพียร ม�ปรบัใช้ในชีวิตประจำ�วนั  
โดยสม�ชิกของกลุ่มได้หมั่นศึกษ�ห�คว�มรู้ในก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่ม เช่น ช�ใบหม่อน สบู่รังไหม น้ำ�หม่อน ฯลฯ นอกจ�กนี้ยังเป็นพื้นที่
ก�รเรยีนรู้ให้กบัชมุชน โดยก�รสนบัสนนุของกลุม่ บรษัิท น้ำ�ต�ลขอนแกน่ 
จำ�กัด (มห�ชน) ในปัจจุบันกลุ่มวิส�หกิจชุมชนบ้�นคำ�บอน มีร�ยได้ของ
กลุม่ม�กกว�่ 10,000 บ�ทตอ่เดือน และส�ม�รถเผยแผค่ว�มรู้ให้กบัผูส้นใจ
ม�กกว่� 500 คนต่อปีอีกด้วย

4. บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านการศึกษา

“  ในนามของ ผู้บริหาร คณะครู  นัก เรียน
โ ร ง เ รี ย น โ ค ก สู ง ป ร ะ ช า ส ร ร พ์ ข อ ข อ บ คุ ณ 
บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน) ท่ีให้ 
การสนับสนุน องค์ความรู้และกำาลังแรงกาย  
แหล่งเรียนรู้ของชุมชนแห่งนี้ขึ้น ”

โครงก�รศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงสู่ ชุมชุมชนโรงเรียนโคกสูง 
ประช�สรรพ์ตัง้อยู่ท่ี บ้�นโคกสงู ตำ�บลน้ำ�พอง อำ�เภอน้ำ�พอง จงัหวัดขอนแกน่  
จัดตั้งข้ัน ในโรงเรียนโคกสูงประช�สรรพ์ โดยมี น�งวิบูลรัตน์ บุศร�คำ�  
เป็นผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน คุณพินิจ มีทองคำ� รองผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน
และคุณครูสุรชัย เพชรแสน และคณะครูอีก 5 ท่�นและ เป็นผู้รับผิดชอบ
โครงก�รโดยร่วมกับบริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่นจำ�กัด (มห�ชน) มีก�รสร้�ง
ฐ�นเรียนรู้ให้กับท�งโรงเรียนท้ังหมด 5 ฐ�น เพ่ือพัฒน�พ้ืนท่ีให้เป็น
แหล่งเรียนรู้สำ�หรับชุมชนและผู้สนใจได้เข้�ม�ศึกษ�ห�คว�มรู้ในหลัก
ปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงและยังแปลงอ้อยอินทรีย์ จำ�นวน 4 ไร่ ที่ดำ�เนิน
กิจกรรมม�จนครบอ�ยุของก�รตัดซ่ึงอ้อยแปลงนี้ส�ม�รถขย�ยพันธุ์ไปสู่
ศูนย์เรียนรู้ฯต่�งๆภ�ยใต้ก�รดำ�เนินง�น เค.เอส.แอล.น้ำ�พอง พ้ืนท่ีของ 
ศนูยเ์รยีนรูฯ้แบ่งออกเป็น 2 สว่น คอื1.ตวัศนูย์เรยีนรูฯ้ ภ�ยในตวัศนูย์เรยีนรูฯ้  
มีก�รเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงหมูป่� ปลูกผัก ปลูกป่� ใช้พลังง�นแสงอ�ทิตย์ 
2.แปลงอ้อยอินทรีย์ เพ่ือเป็นตัวอย่�งให้กับช�วไร่อ้อย ท่ีส�ม�รถนำ� 
องค์คว�มรู้ไปปรับใช้ในพ้ืนท่ีของตน และภ�ยในศูนย์เรียนรู้ฯ ได้นำ�เอ� 
หลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงเข้�บรรจุให้เป็นหลักสูตรของก�รเรียนก�รสอน  
เพ่ือให้นกัเรยีนไดมี้คว�มรูแ้ละส�ม�รถนำ�กลบัไปประยุกต์ใช้กบัครอบครวั
ของตนเอง และภ�ยในศูนย์เรียนรู้ฯ มีฐ�นเรียนรู้ต่�งๆ เพ่ือสำ�หรับเป็น
แหลง่เรยีนรู ้เป็นสถ�นท่ีศกึษ�ดงู�นของชุมชนและหนว่ยง�นภ�ยนอกและ
ผูท่ี้สนใจในหลกัปรชัญ�เศรษฐกจิพอเพียงเพ่ือสร�้งคว�มรกั คว�มส�มัคคี
ของนักเรียน ปัจจุบันส�ม�รถเผยแผ่คว�มรู้ให้กับครู นักเรียนและผู้สนใจ
ม�กกว่� 500 คนต่อปี
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เป็นศูนย์เรียนรู้ด้�นเศรษฐกิจพอเพียง โดยกลุ่ม บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น 
จำ�กดั (มห�ชน) นำ�โดยคณะครแูละนกัเรยีนมีคว�มสนใจในก�รทำ�กจิกรรม
ด้�นก�รพ่ึงพ�ตนเองต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 
เพ่ือเป็นแหลง่เรยีนรูข้องให้นกัเรยีนไดศ้กึษ� เช่น ก�รเลีย้งเห็ดน�งฟ�้ภฐู�น  
ก�รปลูกต้นกล้วยเพื่อประโยชน์ในง�นฝีมือ เช่น ก�รทำ�บ�ยศรี ก�รปลูก
ผักสวนครัวเพ่ือสร้�งแหล่งอ�ห�รปลอดภัยและสร้�งร�ยได้ให้กับนักเรียน  
ก�รทำ�ผลติภณัฑล์ดร�ยจ�่ยในครวัเรอืนเพ่ือใชภ้�ยในโรงเรยีน ผลผลติจ�ก
โรงเพ�ะเห็ดส�ม�รถนำ�ม�เป็นอ�ห�รกล�งวัน ปลูกสมุนไพรเพ่ือเป็นสื่อ
เรียนรู้ ทั้งหมดนี้นำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ทักษะของน้องนักเรียน และเป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้กับผู้ปกครองอีกด้วย ปัจจุบันส�ม�รถให้คว�มรู้แก่นักเรียนและ 
ผู้สนใจม�กกว่� 200 คนต่อปี

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
โรงเรียนบ้านจำาปาหัวบึง
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านการศึกษา

โครงการศูนย์ เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงสู่
โรงเรียนบ้านจำาปาหัวบึง  ตั้งอยู่ บ้านจำาปาหัวบึง  
ตำาบลทรายมูล อำาเภอน้ำาพอง จังหวัดขอนแก่น  

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
บ้านโคกสูง
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง

โครงการศูนย์ เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง สู่
ชุมชุมชนบ้านโคกสูง ต้ังอยู่ที่  บ้านโคกสูง   
ตำาบลโคกสูง อำาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

คุณสุช�ด� หนองโยธ� เป็นเกษตรกรช�วไร่ของโรงง�นท่ีผ่�นก�รอบรม
โครงก�รพัฒน�คณุภ�พชวีติชุมชนดว้ยหลกัปรชัญ�ของเศรษฐกจิพอเพียง 
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนรักษ์ดิน รักษ์น้ำ� ดำ�เนินกิจกรรม
ในพ้ืนท่ี ท้ังหมด 20 ไร่ โดยแบ่งเป็นก�รทำ�ก�รเกษตรแบบผสมผส�น 
พื้นที่ไร่อ้อยอินทรีย์ และ พื้นที่น�ข้�ว ส่วนที่เหลือเป็นศูนย์เรียนรู้ฯได้รับ 
ก�รสนบัสนนุจ�ก บรษัิท น้ำ�ต�ลขอนแกน่ จำ�กดั (มห�ชน) ซ่ึงภ�ยในพ้ืนท่ี
ได้ดำ�เนินกิจกรรมต่�งมีฐ�นเรียนรู้ม�กม�ย เช่นฐ�นเรียนรู้ฅนรักษ์สัตว์ 
ฐ�นเรียนรู้ฅนรักษ์แม่ธรณี ฐ�นเรียนรู้ฅนรักษ์ป่� ฐ�นเรียนรู้คลังเสบียง
ฅนฐ�นเรียนรู้ข้�วของพ่อและฐ�นเรียนรู้ฅนทำ�ไร่ เป็นสถ�นท่ีให้คว�มรู้
กับชุมชนและบุคคลที่สนใจม�กกว่� 500 คนต่อปี

โดยคุณสมคิตย์ เค้�เม้� เกษตรกรช�วไร่อ้อยของโรงง�น ดำ�เนินก�รใน
พื้นที่ทั้งหมด 30 ไร่ โดยแบ่งเป็น พื้นที่ไร่อ้อย และ พื้นที่น�ข้�ว แปลง 
มันสำ�ปะหลัง ส่วนท่ีเหลือเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยก�ร
สนบัสนนุของ บรษัิท น้ำ�ต�ลขอนแกน่ จำ�กดั (มห�ชน) ซ่ึงภ�ยในศนูย์เรยีนรูฯ้ 
บ้�นม่วงหว�น ได้ดำ�เนินกิจกรรมด้�นก�รพึ่งพ�ตนเอง เช่น ฅนรักษ์สัตว์  
ฅนรักษ์แม่ธรณี ฅนรักษ์ป่� คลังเสบียงฅนและฅนทำ�ไร่ เป็นสถ�นท่ีให้
คว�มรู้กับชุมชนและบุคคลท่ีสนใจในปีนี้คุณสมคิตย์ เค้�เม้� ได้เข้�รับ 
ก�รอบรม โครงก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตของชุมชนด้วยหลักปรัชญ�
เศรษฐกจิพอเพียง ณ ศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียงสูชุ่มชุมชนศนูย์รกัษ์ดนิ  
รักษ์น้ำ� ซ่ึงส�ม�รถแลกปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรท่�นอ่ืนท่ีเข้�รับก�รอบรม
และนำ�ไปพัฒน�พ้ืนท่ีของตนเองอีกดว้ย ปัจจบัุนพ้ืนท่ีส�ม�รถเผยแผค่ว�ม
รู้ในกับชุมชนและผู้สนใจม�กกว่� 600 คนต่อปี

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
บ้านม่วงหวาน
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านเศรษฐกิจพอ
เพียง

โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน 
บ้านม่วงหวาน ต้ังอยู่ท่ี บ้านม่วงหวาน ตำาบลม่วงหวาน 
อำาเภอน้ำาพอง จังหวัดขอนแก่น 
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พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
บ้านสร้างแซ่ง
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านเศรษฐกิจพอ
เพียง

โครงการศูนย์ เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงสู่
ชุมชนบ้านสร้างแซ่ง ต้ังอยู่ท่ี บ้านสร้างแซ่ง   
ตำาบลวังชัย อำาเภอน้ำาพอง จังหวัดขอนแก่น

 โดยคณุย�ยเคน สพุรรณพุทธ� เป็นผูด้ำ�เนนิกจิกรรมในพ้ืนท่ี ท้ังหมด 10 ไร ่ 
เดิมคุณย�ยทำ�เกษตรเชิงเดี่ยวม�โดยตลอด ต่อม�ได้รับก�รส่งเสริม
จ�ก บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) จึงหันม�ทำ�เกษตรแบบ 
ผสมผส�นสร้�งร�ยได้หมุนเวียนตลอดท้ังปี โดยปัจจุบันพ้ืนท่ีแบ่งเป็น 
พื้นที่ไร่อ้อย น�ข้�ว ที่อยู่อ�ศัย และพื้นที่สำ�หรับก�รทำ�เกษตรผสมผส�น 
เช่น ก�รเลี้ยงสัตว์ ก�รปลูกผักสวนครัว ก�รทำ�ปุ๋ยหมักชีวภ�พ ก�รทำ�น� 
ทำ�ไรอ้่อย และก�รใช้พลงัง�นทดแทนเพ่ือป๊ัมน้ำ�ในก�รเกษตร ซ่ึงส�ม�รถ
เป็นตวัอย�่งให้กบัคนชุมชนได้เป็นอย่�งดี และเป็นแหลง่เรยีนรูชุ้มชนท่ีเผย
แพร่ด้�นก�รพึ่งพ�ตนเองให้กับผู้สนใจม�กกว่� 500 คนต่อปี

ดำ�เนินก�รโดยคุณบุญหล�ย อัดโดดดร เกษตรกรช�วไร่อ้อยท่ีเข้�ร่วม
โครงก�รเปลีย่นน�เป็นออ้ยกบัท�งโรงง�นพรอ้มกบัครอบครวัท้ังหมด 4 คน  
ได้น้อมนำ�พระร�ชปณิธ�นด้�นก�รเกษตรและสิ่งแวดล้อม ม�ใช้ใน 
ก�รดำ�เนนิชีวิต เป็นพ้ืนท่ีตน้แบบแห่งก�รอยูร่อดแบบพอเพียงไดเ้ป็นอย่�งด ี 
เดิมในพ้ืนท่ีมีก�รทำ�น�เพียงอย่�งเดียว หลังจ�กได้รับก�รส่งเสริมจ�ก
โรงง�นประกอบก�รกับเข้�ร่วมกิจกรรมโครงก�รศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ 
พอเพียงสูชุ่มชน จงึไดจ้ดัก�รพ้ืนท่ีแบ่งออกเป็น 3 สว่น คอื ปลกูอ้อยสง่เข้�
โรงง�น สวนพรกิและสวนเกษตรผสมผส�น ท้ังหมดนีท้ำ�ให้ช�วไรมี่ร�ยได ้
ร�ยวันร�ยเดือน ร�ยปี เกิดร�ยได้หมุนเวียนตลอดท้ังปีเพียงพอต่อก�ร 
ใช้จ่�ยภ�ยในครัวเรือน และเหลือเป็นเงินออมในอน�คต ปัจจุบันบ้�นของ
คุณบุญหล�ย ส�ม�รถเป็นตัวอย่�งให้ชุมชนและผู้สนใจม�กกว่� 500 คน
ต่อปี

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
บ้านหนองแสง
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านเกษตรและ 
ส่ิงแวดล้อม

ศู น ย์ เ รี ย น รู้ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง สู่ ชุ ม ช น 
บ้ า น ห น อ ง แ ส ง  ต้ั ง อ ยู่  บ้ า น ห น อ ง แ ส ง  
ตำ า บ ล ท่ า ก ร ะ เ ส ริ ม  อำ า เ ภ อ น้ำ า พ อ ง  
จังหวัดขอนแก่น 
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ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
ศูนย์รักษ์ดิน รักษ์น้ำา
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านความสามัคคี

โครงการศูน ย์ เ รี ยนรู้ เ ศรษฐกิจพอเพียง
สู่ชุมชุมชนศูนย์รักษ์ดิน  รักษ์ น้ำ า  ต้ั งอ ยู่ ท่ี   
บ้านหัวบึ งจำ าปา  ห มู่ที่  11  ตำ าบลพั ง ทุย  
อำาเภอน้ำาพอง จังหวัดขอนแก่น 

เป็นศูนย์เรียนรู้ของช�วชุมชนบ้�นหัวบึงจำ�ป� นำ�โดยคุณสุวิมล มูลสระดู่  
หรอืครนู�ง ผูอ้ำ�นวยก�รศนูย์รกัษ์ดนิ รกัษ์น้ำ� อดตีข�้ร�ชก�รครหูลงัเกษียณ
อ�ยุร�ชก�รได้ร่วมกับช�วบ้�นในชุมชน จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ โดยครูน�ง  
ได้สละพ้ืนท่ีของตนจำ�นวน 5 ไร่เพ่ือทำ�เป็นแหล่งเรียนรู้ (เดิมคือคอกวัว  
จึงให้ช่ือห้องประชุมของศูนย์เรียนรู้ว่�มห�ลัยคอกวัว) น้อมนำ�แนวท�ง 
หลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงม�ปรับใช้ โดยแบ่งพ้ืนท่ีให้กับช�วบ้�นใน
ชุมชนบ้�นหัวบึงได้เข้�ม�ใช้ประโยชน์ในก�รปลูกผักต�มฤดูก�ล ต่อม�
ศูนย์ได้ข�ดก�รดูแลกิจกรรมเป็นเวล�น�นและข�ดถังกักเก็บน้ำ�สำ�หรับ
ก�รเกษตร จึงขอรับก�รสนับสนุนจ�กบริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด 
(มห�ชน) จึงเป็นจุดเริ่มต้นของก�รฟื้นฟูศูนย์รักษ์ดิน รักษ์น้ำ� ให้กลับม�
มีชีวติอกีครัง้หนึง่ ผ�่นโครงก�รศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียงสูชุ่มชน ท้ังนี้
ศนูย์รกัษ์ดนิ รกัษ์น้ำ� ได้เป็นสถ�นท่ีในก�รตอ้นรบันกัวชิ�ก�รในก�รประชุม
อ้อยโลก ปี 2559 อีกด้วย ในปัจจุบันศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงรักษ์ดิน 
รกัษน์้ำ� ไดม้กี�รพฒัน�องคค์ว�มรู้ด�้นก�รเผ�ถ่�นประยกุต ์ก�รปลูกออ้ย
ลดต้นทุน ก�รเลี้ยงไก่ไข่ ก�รทำ�ปุ๋ยหมักชีวภ�พ ผลิตภัณฑ์ลดร�ยจ่�ยใน
ครัวเรอืน และก�รปลกูผกัต�มฤดกู�ลส�ม�รถเป็นตวัอย่�งให้กบัชุมชนและ
ผู้ที่สนใจม�กกว่� 1,000 คนต่อปี

โดยน�ยส�ธิต แต่งด้วง และครอบครัวจำ�นวน 5 คน เป็นครอบครัว
ท่ีน้อมนำ�พระร�ชปณิธ�นด้�นก�รออม และคว�มพอเพียง ม�ใช้ใน
ก�รดำ�เนินชีวิต เป็นพ้ืนท่ีต้นแบบแห่งก�รอยู่รอดแบบพอเพียงได้เป็น
อย่�งดีเป็นพ้ืนท่ีก�รเรียนรู้ ให้กับชุมชน โดยก�รสนับสนุนของกลุ่ม  
บรษัิท น้ำ�ต�ลขอนแกน่ จำ�กดั (มห�ชน) พ้ืนท่ีดำ�เนนิก�รจำ�นวน 12 ไรเ่ป็น
พื้นที่ก�รเกษตร กิจกรรมที่ทำ� ปลูกอ้อย ปลูกป่� ปลูกหม่อน(เลี้ยงไหม)  
ผลไม้ ปลูกผักฤดูหน�ว ปลูกผักสวนครัวต�มรั้วกินตลอดปี เลี้ยงเป็ดเลี้ยง
ไก่ ปล� กบ เผ�ถ่�นเต� 200 ลิตร ทำ�น้ำ�หมักชีวภ�พ ทำ�ให้มีร�ยได้ร�ย
ปีจ�กก�รปลูกอ้อย ร�ยได้ร�ยเดือนจ�กก�รปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ร�ยวัน
จ�กก�รข�ย เป็ด ไก่ กบ ปล� ผัก ถ่�น ครอบครัวซำ�เจริญจึงมีร�ยได้
ตลอดปี มีกิน มีใช้ มีเงินเก็บ มีคว�มสุขและสุขภ�พแข็งแรงและมีร�ยได้
ม�กกว่� 15,000 บ�ทต่อเดือน 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
บ้านซำาเจริญ
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านการออม

ศู น ย์ เ รี ย น รู้ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง สู่ ชุ ม ช น 
บ้านซำา เจริญ ตั้ งอยู่ บ้ าน เลข ท่ี  48  ห มู่  6  
ตำาบลผาขาว อำาเภอผาขาว จังหวัดเลย  

5. บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่นจำ�กัด (มห�ชน) ส�ข�วังสะพุง
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ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนป่ารักษ์น้ำา  
ต้ังบ้านเลขท่ี 55 บ้านหนองหินต้ัง หมู่ 10 ตำาบลนาเหล่า  
อำาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำาภู 

นำ�โดยน�ยวุฒิชัย แสงพิทักษ์ มีสม�ชิกจำ�นวน 6 คนและทีมวิทย�กรฐ�น
เรียนรู้จำ�นวน 6 คนน้อมนำ�พระร�ชปณิธ�นด้�นคว�มขยันและส�มัคคี 
ม�ขับเคลื่อนพัฒน�พ้ืนท่ีศูนย์ป่�รักษ์น้ำ� ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน โดย
ก�รสนับสนุนเพิ่มเติมของกลุ่มบริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) 
ได้แก่ ฐ�นเรียนรู้ฅนเอ�ถ่�น ฐ�นเรียนรู้ฅนมีน้ำ�ย� ฐ�นเรียนรู้ฅนรักษ์
แม่ธรณี ฐ�นเรียนรู้คลังเสบียงฅน ฐ�นเรียนรู้ก�รแปรรูปข้�ว ฐ�นเรียนรู้ 
ฅนรักษ์สัตว์ และก�รปลูกอ้อยลดต้นทุน ซ่ึงส�ม�รถเป็นตัวอย่�งให้กับ
ผู้ท่ีสนใจและคนในชุมชนได้ ในปัจจุบันเปิดรับคณะดูง�นและอบรมปีละ 
ม�กกว่� 1,500 คน

เป็นศูนย์เรียนรู้ด้�นเศรษฐกิจพอเพียง โดยกลุ่ม บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น  
จำ�กัด (มห�ชน) นำ�โดยคณะครูหล�ยท่�นและนักเรียนมีคว�มสนใจใน 
ก�รดำ�เนนิกจิกรรมเรือ่งเศรษฐกจิพอเพียงในโรงเรยีน เพ่ือเป็นแหลง่เรยีนรู ้
ของโรงเรียนให้นักเรียนได้ศึกษ� เช่น ก�รปลูกดอกไม้เพื่อง�นร้อยม�ลัย 
ปลกูกลว้ยเพ่ือง�นฝมืีอ ก�รปลกูผกัสวนครวัเพ่ือเป็นอ�ชีพและสร�้งร�ยได ้ 
ก�รทำ�ผลิตภัณฑ์จักส�นฝึกสม�ธิและสร้�งร�ยได้ ปลูกสมุนไพรเพ่ือเป็น
ตวัอย�่ง ท้ังหมดนีน้ำ�ไปสูก่�รพัฒน�ทักษะของนอ้งนกัเรยีน และเป็นแหลง่
เรียนรู้ให้กับผู้ปกครองอีกด้วย ปัจจุบันโรงเรียนบ้�นเหมืองแบ่งเป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้กับ ครู นักเรียน และผู้ปกครองม�กกว่� 500 คนต่อปี

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านการศึกษา

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
ป่ารักษ์น้ำา
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านความขยันและ
ความสามัคคี

โครงการศนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกิจพอเพยีงสู่โรงเรยีน
บ้านเหมืองแบ่ง ต้ังอยู ่ม.18 ตำาบลหนองหญา้ปล้อง 
อำาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  
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ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
บ้านโนนสว่าง
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านเกษตรและ 
สิ่งแวดล้อม

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนบ้านโนนสว่าง  
ต้ังอยู่ หมู่ 3 ตำาบลศรีสงคราม อำาเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย 

โดยพ่อเม็ก พรมศรี และครอบครัวจำ�นวน 4 คน เป็นครอบครัวที่น้อมนำ�
พระร�ชปณิธ�นด้�นก�รเกษตรและสิ่งแวดล้อม ม�ใช้ในก�รดำ�เนินชีวิต 
เป็นพ้ืนท่ีตน้แบบแห่งก�รอยู่รอดแบบพอเพียงไดเ้ป็นอย่�งดพ้ืีนท่ีแบ่งออก
เป็น  3 สว่น คอื ปลกูอ้อยโรงง�น ปลกูย�งพ�ร� ปลกูข้�วโพด ซ่ึงเป็นพืชไร ่
ท้ังหมดทำ�ให้ช�วไร่มีร�ยได้เฉพ�ะร�ยปี ได้มีก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง  
โดยก�รสนับสนุนของกลุ่ม บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน)  
แปลงอ้อยคงเดิม ข้�วโพดเปลี่ยนเป็นอ้อย แปลงย�ง จ�กพื้นที่ที่ยังไม่ได้
ผลผลติ ยนืตน้ต�ย ปัจจุบันเป็นพ้ืนท่ีปลกูผลไม้ ผกัสวนครวั เลีย้งปล� เป็ด ไก ่ 
ทำ�ให้มีร�ยได้ร�ยวันเพ่ิมขึ้นจ�กเดิม มีผักกินตลอดปี โดยศูนย์เรียนรู้ฯ
บ้�นโนนสว่�งนับว่�เป็นบ้�นต้นแบบท่ีส�ม�รถพ่ึงตนเองได้และมีร�ยได้
หมุนเวียนตลอดทั้งปี เป็นตัวอย่�งให้กับผู้สนใจม�กกว่� 300 คนต่อปี

โดยน�งรุง่ทิพย์ ทันข� และครอบครวัจำ�นวน 4 คน เป็นครอบครวัท่ีนอ้มนำ�
พระร�ชปณธิ�นด�้นก�รพัฒน� ม�ใช้ในก�รดำ�เนนิชีวติ เป็นพ้ืนท่ีตน้แบบ
แห่งก�รพัฒน�เป็นอย่�งดี ปัจจุบันเช�วไร่มักไม่มีเวล�เข้�ศึกษ�เรียนรู้ 
วิธีก�รทำ�ไร่ทำ�สวนต�มแหล่งเรียนรู้ต่�งๆ จึงศึกษ�เรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่�นสื่อออนไลน์ ทลองผิด ลองถูกด้วยตนเอง เป็นคว�มชอบอย่�งหนึ่ง
ท่ีทำ�ให้ช�วไร่เกิดก�รเรียนรู้เป็นประสบก�รณ์ส�ม�รถแนะนำ�ผู้อ่ืนได้เป็น
อย่�งดีและเป็นพ้ืนท่ีก�รเรียนรู้ให้กับชุมชน โดยก�รสนับสนุนของกลุ่ม  
บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) ในพ้ืนท่ีมีอ้อยลดต้นทุน  
โดยใช้มูลสัตว์แทนก�รใช้ปุ๋ยเคมี ก�รเลี้ยงสัตว์เพ�ะพันธุ์สัตว์เอง ปลูกผัก
ลดต้นทุน เป็นก�รพึ่งตนเองได้เป็นอย่�งดี ในปัจจุบันมีผู้สนใจศึกษ�ดูง�น
ปีละม�กกว่� 200 คน 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
สวนรุ่งทิพย์
KSL สืบสานพระราชปณธิาน ด้านการพฒันา

ศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกิจพอเพยีงสูช่มุชนสวนรุง่ทิพย์  
ต้ังอยู่ท่ีหมู่ 6 ตำาบลปากปวน อำาเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย  
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ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
ไร่วิเศษยา
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านความเพียร

ศู น ย์ เ รี ย น รู้ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง สู่ ชุ ม ช น 
ไร่วิเศษยา ตั้งอยู่หมู่ 18 ตำาบลหนองหญ้าปล้อง  
อำาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

โดยน�ยทับ วิเศษย� และครอบครวัจำ�นวน 5 คน  เป็นครอบครวัท่ีนอ้มนำ�
พระร�ชปณิธ�นด้�นคว�มเพียร ม�ปรับใช้ในชีวิตประจำ�วัน มีคว�ม 
พออยู่ พอกนิ พอใช้ เหลอืกนิจงึแจก เหลอืแจกจงึข�ยเป็นพ้ืนท่ีก�รเรยีนรู ้
ให้กับชุมชน โดยก�รสนับสนุนของกลุ่ม บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด 
(มห�ชน) ในพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นไร่อ้อยส่งเข้�โรงง�น 30 ไร่ สวนผลไม้มี
ทุกฤดกู�ล  ป่�ไผ่ใชก้นิหนอ่และข�ยลำ�ไผ ่มีแปลงผกัต�มฤดกู�ล เต�ถ�่น 
ก�รทำ�น้ำ�หมักชีวภ�พใช้รดผัก จ�กพื้นที่ทั้งหมด 43 ไร่ พ่อทับได้ใช้ที่ดิน
ให้เกิดประโยชน์ทุกพื้นที่ ซึ่งนับว่�ต้องใช้คว�มขยันหมั่นเพียรในก�รดูแล 
ประกอบกับพ่อทับเป็นคนขยัน ทำ�ง�นทุกวัน มีน้ำ�ใจ ในปัจจุบันมีผู้คน
แวะเวียนเข้�ม�ขอแบ่งปันผัก ดอกไม้ และมีนักเรียน ชุมชนข้�งเคียงเข้�
ศึกษ�เรียนรู้ม�กกว่� 200-300 คนต่อปี

โครงก�รอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภ�พด้วยศ�สตร์พระร�ช�จัดข้ึน ณ  
ศูนย์กสิกรรมธรรมช�ติเคเอสแอล ริเวอร์แคว ระหว่�งเดือนกรกฎ�คม-
พฤศจิก�ยน 2560 เป็นหลักสูตรท่ีพัฒน�ศักยภ�พของพนักง�นใน 
ด้�นก�รปฏิบัติง�นโดย น้อมนำ�หลักก�รทรงง�น ของพระบ�ทสมเด็จ 
พระปรมนิทรมห�ภมูพิลอดลุยเดช บรมน�ถบพิตร ม�ปรบัใช้ และก�รเรยีนรู ้
หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือก�รพ่ึงพ�ตนเองของพนักง�น  
ท่ีจะส�ม�รถทำ�ให้พนักง�นได้ลดร�ยจ่�ย เพ่ิมร�ยได้ภ�ยในครอบครัวได้  
โดยผ่�นกิจกรรมโครงก�รศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงง�น (บ้�นพนักง�น)

โครงก�รพัฒน�ศักยภ�พด้วยศ�สตร์พระร�ช� โดยดำ�เนินก�รผ่�น 
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงง�น ดังนี้

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้วยศาสตร์พระราชา  
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ศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงสู่ 
โรงงาน (บ้านพนักงาน) 
บริษัท น้ำาตาลท่ามะกา จำากัด
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านการพึ่ง
ตนเอง

“ครอบครัวของจีรพงศ์ (ท้อป) อยู่กันสามคนมีแม่  
จพีงศแ์ละหลานอีก 1 คน แต่กอ่นเลีย้งปลากัดขาย
พอมีรายได้บ้างเล็กน้อย เน่ืองจากท้อปทำางานใน
โรงงานมีเวลาไม่มากนักเลยเลิกทำา เพราะทำาไม่ไหว  
หลังจากได้ไปอบรมเศรษฐกิจพอเพียงกลับมา
ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเรื่องการจัดการพื้นท่ีขนาดเล็ก  
และเข้าร่วมโครงการศูนย์ เรียนรู้ เศรษฐกิจ 
พอเพียงสู่โรงงาน (บ้านพักพนักงาน) ได้รับ
สนับสนุนไก่พันธ์ุไข่ และเร่ิมกลับมาเล้ียงกบเพ่ิมเติม  
โดยมีคุณแม่เป็นผู้ดูแล ทำาให้ครอบครัวมีอาหาร 
ที่ผลิตเอง ลดรายจ่ายในครัวเรือนได้”

โครงก�รศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงสู่ โรงง�น (บ้�นพนักง�น)  
บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด เป็นกิจกรรมท่ีท�งบริษัท ได้ส่งเสริมให้
พนักง�นท่ีผ่�นก�รอบรมเศรษฐกิจพอเพียงได้เลือกกิจกรรมท่ีตนเองมี
คว�มสนใจ โดย น�ยจรีพงศ ์ประสงคส์ขุ มีคว�มสนใจในก�รเลีย้งไกพั่นธุ์ไข ่ 
โดยเริ่มจ�กจำ�นวนน้อยก่อน มีก�รปลูกผักสวนครัวไว้รอบๆบ้�น และ 
ก�รเลี้ยงกบ โดยมีคุณแมช่ว่ยใหอ้�ห�รและเก็บไขไ่ก่ ทำ�ใหท้ีบ่้�นส�ม�รถ
ลดร�ยจ่�ยค่�กับข้�วม�กกว่� 1,200 บ�ทต่อเดือน

1. บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด 

“ จากการเข้ารับการอบรม ณ ศูนย์กสิกรรม
ธรรมชาติเคเอสแอล ริเวอร์แคว ทำาให้ผมได้เห็น 
ประโยชน์ของการเล้ียงสัตว์ เพื่อการเกษตร 
มากย่ิงข้ึน แต่เดิมเราเล้ียงห่านไว้เฝ้าไร่เพียงอย่างเดียว 
ผมจงึมีแนวคดิทีจ่ะเล้ียงเพือ่ให้ห่านเขา้ไปกินหญา้
ในไร่อ้อยของผม ลดการใช้ยาฆ่าหญ้า  และขยาย
พนัธ์ุห่านสรา้งรายไดเ้พิม่อีกดว้ย ต้องขอขอบคณุ
บรษัิทท่ีเล็งเห็นประโยชน์การสรา้งรายไดเ้พิม่ให้กับ
ครอบครัวพนักงานด้วย ”

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงงาน
บริษัท โรงงานน้ำาตาลนิวกรุงไทย จำากัด
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านการพ่ึงตนเอง



                              รายงานประจำาปี 2560     225 

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงงาน
บริษัท โรงงานน้ำาตาลนิวกรุงไทย จำากัด
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านการพ่ึงตนเอง

“ โครงการไก่ ไข่ออมเงิน เป็นโครงการที่ นุ๊ก
และเพื่อนๆในกลุ่มสนใจ เพื่อทดลองเล้ียงไก่ไข่
ก่อน จำานวน 10 ตัว ที่บ้านของนุ๊กเป็นศูนย์รวม  
เ ม่ื อ ไ ด้ ผ ล ผ ลิ ต ม า แ ล้ ว ก็ เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ไ ว้  
แบ่งปันกันรับประทานในกลุ่ม มีการเก็บออมเงิน 
ไ ว้ สำ า ห รั บ ซื้ อ อ า ห า ร สำ า ห รั บ ไ ก่ ไ ข่ อี ก ด้ ว ย  
ตอนนีก้ำาลังเรยีนรูก้ารเพาะเห็ดนางฟ้าในตระกรา้ 
และปลกูผกัสวนครวัเพิม่เติมเพือ่สรา้งคลังอาหาร
ปลอดภัยให้กับครอบครัวด้วย ”

2. บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงงาน
บริษัท โรงงานน้ำาตาลนิวกรุงไทย จำากัด
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านการพ่ึงตนเอง

“ ผมสนใจการเพาะเห็ดนางฟ้ามานานแล้วครับ  
ต้ั ง ใ จ ว่ า จ ะ ทำ า โ ร ง เ รื อ น เ พ า ะ เ ห็ ด น า ง ฟ้ า 
เพ่ือสร้างรายได้เพ่ิมให้กับครอบครัว จนได้ไปอบรม
เศรษฐกิจพอเพียง ท่ีศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ 
เคเอสแอล ริเวอร์แคว และปรึกษากับเพื่อนๆ 
ท่ี อ ยู่ บ้ า น ใ ก ล้ กั น ว่ า จ ะ ป รั บ เ ล้ า ไ ก่ ร้ า ง เ ป็ น 
โรงเพาะเห็ดนางฟ้า จึงเกิดการร่วมกลุ่มเพื่อเพาะ 
เห็ดนางฟ้า เก็บผลผลิตแบ่งปันกันรับประทาน 
และจำาหน่ายในราคากันเอง ”
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ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงงาน
บริษัท โรงงานน้ำาตาลนิวกรุงไทย จำากัด
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านการพ่ึงตนเอง

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงงาน
บริษัท โรงงานน้ำาตาลนิวกรุงไทย จำากัด
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านการพ่ึงตนเอง

“ ผักสวนครวัหลังสำานกังานของพนักงานส่งเสรมิ
โซนช่องด่าน บริษัท โรงงานน้ำาตาลนิวกรุงไทย  
จำากัด เป็นการจัดสรรพื้นท่ีจากพื้นที่ เ ล็กๆ  
หลังสำานักงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างคลัง
อาหารปลอดภัยไว้กับเพื่อนพนักงานแบ่งปันกัน
รับประทาน ”

“ แปลงเกษตรบ้านพักพนักงาน บริษัท โรงงาน
น้ำาตาลนิวกรุงไทย จำากัด มีการจัดสรรพื้นท่ี
สำาหรับพนักงานได้ เข้ามาปลูกผักสวนครัว 
เ ล้ียง ไ ก่ ไข่  เผาถ่าน ท้ังนี้ เ พ่ือลดรายจ่าย 
ในครัวเรือนให้กับพนักงานที่เข้ามาร่วมกิจกรรม  
ปัจจบัุนมีพนักงานเขา้รว่มกิจกรรมทัง้หมด 20 คน 
สามารถลดรายจา่ยในครวัเรอืนจาก ผักปลอดภัย 
และไข่ ไก่สดๆจากแปลง มากกว่าครอบครัว  
ละ 1,000 บาท ต่อเดือน ”
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พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

3.บริษัท น้ำ�ต�ลนิวกว้�งสุ้นหลี จำ�กัด

“ ไ ม่ว่า โลกนี้จะหมุนไปในระบบใดพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 ได้พระราชทาน
ความม่ังคั่ง ท่ีมีชื่อว่า “ความพอเพียง” ไว้เป็น 
ต้นแบบให้ประชาชนทกุระดบัให้อยู่ในทาง สายกลาง  
ไม่มุ่งหวงัให้ทกุคนจนหรอืทุกคนรวยแต่มุ่งเยียวยา
ประเทศนีห้รอื โลกน้ีให้มคีวามพอเพยีงอย่างนอ้ย
ในขั้นพื้นฐาน คือ พอที่จะกิน พอที่จะอยู่ และพอที่
จะช่วยเหลือกัน รวมทั้งเผ่ือแผ่ความพอเพียงน้ัน
สู่สังคมท้ังความ พอเพียงด้านจิตใจ พอเพียง 
ด้านสังคม พอเพียงด้านทรัพยากรธรรมชาติ  
และ ส่ิ งแวดล้อม พอเพียง ด้าน เทคโนโลยี   
และพอเพียงด้านเศรษฐกิจเพราะเหตุน้ี แนวทางของ 
“ความพอเพียง” ที่  “ในหลวงรัชกาลท่ี 9”  
ได้พระราชทานให้ไว้ จึงเป็นระบบท่ีให้ความสุข 
อย่างแท้จริงไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัย ”

น�ยธนัง ไชยวงษ์ เจ้�หน้�ที่สิ่งแวดล้อมหนึ่งในพนักง�น บริษัท น้ำ�ต�ล 
นวิกว้�งสุน้หล ีจำ�กดั ผูดู้แลกจิกรรมในพ้ืนท่ีศูนย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียงสู่
ชุมชนโรงง�น บรษัิท น้ำ�ต�ลนวิกว�้งสุน้หล ีจำ�กดั  ตัง้อยู่  24 ม.1 ต.หมอนน�ง  
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี หลังจ�กมีโอก�สไปศึกษ�เรียนรู้หลักปรัชญ�ของ
เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมช�ติเคเอสแอล ริเวอร์แคว  
ได้ดำ�เนินก�รจัดตั้งกลุ่มเพ่ือทำ�กิจกรรมต�มแนวท�งเศรษฐกิจพอเพียง
ในพ้ืนท่ีรอบโรงง�น โดยมีกรอบก�รทำ�ง�น คือ ก�รปลูกจิตสำ�นึก และ 
จัดกิจกรรมท่ีสอดคล้อง ให้พนักง�นได้ รู้บทบ�ทหน้�ท่ีของตัวเอง  
เอ้ือก�รทำ�ง�นซ่ึงกันและกัน มีคว�มรักคว�มส�มัคคี ท่ีสำ�คัญเน้นให้
พนกัง�น ใช้ของให้คุม้ค�่ ให้เหลอืท่ีใช้ประโยชนน์อ้ยท่ีสดุ โดยเฉพ�ะเรือ่ง
สิ่งแวดล้อมก�รรวมกลุ่มทำ�น้ำ�ย�อเนกประสงค์ใช้ในโรงง�น และจำ�หน่�ย
ในร�ค�ถกู ทำ�พนกัง�นให้มจีติสำ�นกึ รูบ้ทบ�ทหน�้ท่ีตวัเอง รูจ้กัออม รูจ้กั
ก�รเลอืกซ้ืออ�ห�รก�รกนิ โดยปัจจบัุนใช้พ้ืนท่ีภ�ยในโรงง�นถกูจดัสดัสว่น
เพ่ือใช้ประโยชน์อย่�งคุ้มค่� มีบ่อน้ำ�ขน�ดเล็กใช้เลี้ยงปล�ด้วยระบบ
ธรรมช�ติ เพ่ือสร้�งร�ยได้ พร้อมกับมีแปลงผักในแต่ละจุดท่ีมีพ้ืนท่ีว่�ง  
ปลูกผักครัวหล�กชนิด ทั้งกว�งตุ้ง คะน้� ผักบุ้ง พริก ขิง ข่� ตะไคร้ และ
ผักผลไม้ชนิดต่�งๆ พ้ืนท่ี ทำ�ให้พนักง�นส�ม�รถลดร�ยจ่�ยจนแทบไม่
ต้องมีก�รใช้จ่�ยเงินในส่วนนี้เลย จึงทำ�ให้ส�ม�รถนำ�เงินที่ได้ไปใช้จ่�ยใน
ครอบครัว และไปพัฒน�ต่อยอดศูนย์เรียนรู้ให้ดีและมีประสิทธิภ�พม�ก
ขึ้นไปอีก

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงงาน
บรษัิท น้ำาตาลนวิกวา้งสุน้หลี จำากัด
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านความพอเพียง
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4.  บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน)

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงงาน
บ้านพนักงาน 
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง

โครงการศนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกิจพอเพยีงสู่บ้านพกั 
พนักงาน ต้ังอยู่ท่ี บ้านโคกสูง ตำาบลน้ำาพอง 
อำาเภอน้ำาพอง จังหวัดขอนแก่น 

โดยคุณสมบัติ วงษ์พล เป็นผู้ดำ�เนินกิจกรรมในพื้นที่ ทั้งหมด 1 ไร่ โดย
แบ่งเป็นก�รทำ�ก�รเกษตรแบบผสมผส�นและตัวบ้�นพักอ�ศัย โดยก�ร
สนับสนุนของ บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) ซึ่งภ�ยในศูนย์
เรียนรู้ฯบ้�นพักพนักง�น มีฐ�นเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เช่น ฐ�นเรียนรู้ 
ฅนรักษ์สัตว์ ฐ�นเรียนรู้ฅนรักษ์แม่ธรณี ฐ�นเรียนรู้ฅนรักษ์ป่� และ 
ฐ�นเรยีนรูค้ลงัเสบียงฅน เป็นสถ�นท่ีให้คว�มรูก้บัชุมชนและบุคคลท่ีสนใจ  
คุณสมบัติ วงษ์พล ได้เข้�รับก�รอบรม โครงก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตของ
พนักง�นด้วยหลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมช�ติ  
เคเอสแอล รเิวอรแ์คว  หลงัจ�กไดร้บัก�รอบรมแลว้ ไดน้ำ�คว�มรูม้�พัฒน�
ในพื้นที่ของตนเองเช่น ก�รนำ�มูลสัตว์ปล�ในบ่อม�รดน้ำ�ใส่ในผักสวนครัว 
ส�ม�รถลดร�ยจ�่ยในก�รก�รเกษตรไดม้�กกว�่ 2,000 บ�ท ตอ่เดอืน และ
ครอบครัวบ้�นของคุณสมบัติยังมีอ�ห�รปลอดภัยไว้รับประท�นอีกด้วย

ดำ�เนนิก�รโดยเจ�้หน�้ท่ีเขตสง่เสรมิออ้ยท่ี 10 ซ่ึงผ�่นก�รอบรมเศรษฐกจิ
พอเพียง จ�กศูนย์กสิกรรมธรรมช�ติเคเอสแอล ริเวอร์แคว โดยแบ่ง 
พื้นที่ศูนย์ขนถ่�ย จำ�นวน 1 ง�นเป็นสถ�นที่ดำ�เนินก�ร โดยก�รสนับสนุน
ของบริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด(มห�ชน)มีก�รดำ�เนินกิจกรรม 
ด�้นเศรษฐกจิพอเพียง เช่นฐ�นเรยีนรูฅ้นรกัษ์สตัว ์ฐ�นเรยีนรูฅ้นรกัษ์แม่ธรณ ี 
ฐ�นเรียนรู้ฅนเพร�ะเห็ดฐ�นเรียนรู้คลังเสบียงฅน และฐ�นเรียนรู้ฅนทำ�ไร่ 
เป็นสถ�นที่ให้คว�มรู้กับชุมชน ช�วไร่อ้อยและบุคคลที่สนใจ 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงงาน
ศูนย์ขนถ่ายศรีบุญเรือง 
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้าน ความสามัคคี

โครงการศูนย์ เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง สู่  
ชุมชุมชนบ้านโคกสูง ต้ังอยู่ท่ีศูนย์ขนถ่ายอ้อย
ศรบุีญเรอืง เขตส่งเสรมิอ้อยท่ี 10 ตำาบลปา่ไม้งาม  
อำาเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำาภู 
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5.  บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) ส�ข�วังสะพุง

ศู น ย์ เ รี ย น รู้ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง สู่ โ ร ง ง า น  
(บา้นพกัพนักงาน) ต้ังอยู่ ตำาบลหนองหญา้ปลอ้ง  
อำาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

โดยพนักง�นผู้เคยผ่�นก�รอบรมหลักสูตร “โครงก�รพัฒน�ศักยภ�พ
ด้วยศ�สตร์พระร�ช� ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมช�ติ เคเอสแอล ริเวอร์แคว” 
ซ่ึงจะแบ่งเป็นกลุม่บ้�นพักพนกัง�น และกลุม่พนกัง�นท่ีพักบ้�นของตนเอง 
จัดสรรกิจกรรมต�มคว�มสนใจ ดังนี้ ฐ�นเรียนรู้ฅนรักษ์สัตว์ (เลี้ยงกบ 
เลี้ยงปล� เลี้ยงไก่บ้�น) ฐ�นเรียนรู้คลังเสบียงฅน ฐ�นเรียนรู้ฅนเพ�ะเห็ด 
ฐ�นเรียนรู้ฅนรักษ์แม่ธรณี ซึ่งเป็นที่สนใจแก่เพื่อพนักง�น อีกทั้งยังทำ�ให้
พนกัง�นมคีณุภ�พชวิีตท่ีดขีึน้ มีร�ยได ้มีอ�ห�รรบัประท�นเอง หล�ยคน
ได้นำ�ม�ปรับใช้ในชีวิตประจำ�วัน ใช้ชีวิตอย่�งพอดี พอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย 
ได้พัฒน�ตนเองเพิ่มม�กขึ้น

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงงาน
บริ ษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด 
(มหาชน) สาขาวังสะพุง
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านความพอดี

โ ค ร ง ก า ร ธุ ร กิ จ ยั่ ง ยื น กั บ โ ค ค า - โ ค ล า 
เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรสตรี
ชาวไร่อ้อย 

กลุม่บรษัิท น้ำ�ต�ลขอนแกน่ รว่มกบับรษัิท โคค�-โคล� (ประเทศไทย) จำ�กดั  
ในโครงก�รธุรกิจย่ังยืนกับโคค�-โคล�เพ่ือพัฒน�ศักยภ�พกลุ่มเกษตรกร
สตรีช�วไร่อ้อย 

ก�รจั ดกิ จกรรม เ พ่ิม ทักษะก�ร เ ป็นวิทย�กร ใ ห้กั บนั กส่ ง เสริ ม 
บรษัิท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กดั และบรษัิท โรงง�นน้ำ�ต�ลนวิกรงุไทย จำ�กดั 
เจ�้หน�้ท่ีบรษัิท เคเอสแอล อะโกร แอนด ์เทรดดิง้ จำ�กดั เจ�้หน�้ท่ีกจิกรรม 
เพ่ือสงัคม และบ้�นตวัอย่�งในโครงก�รศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียง เพ่ือ
สร้�งทีมวิทย�กรในก�รเผยแผ่คว�มรู้ด้�นก�รทำ�บัญชีร�ยรับ-ร�ยจ่�ยให้
กับเกษตรกรช�วไร่รอบโรงง�นในหลักสูตรก�รบริห�รก�รเงินส่วนบุคคล
ของเกษตรกร ช�วไร่อ้อย

กจิกรรมเผยแผค่ว�มรู ้หลกัสตูรก�รบรหิ�รก�รเงนิสว่นบุคคล ในโครงก�ร
ธุรกิจยั่งยืนกับโคค�โคล� มีเกษตรกร เข้�ร่วมโครงก�ร ดังนี้
• บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด จำ�นวน  4 รุ่น ทั้งหมด  222 คน
• บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด จำ�นวน ทั้งหมด 204 คน
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โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์กสิกรรมธรรมช�ติเคเอสแอล ริเวอร์แคว จัดโครงก�รอบรมพัฒน�
คณุภ�พชีวิตผูพิ้ก�รดว้ยหลกัปรชัญ�ของเศรษฐกจิพอเพียง หลกัสตูรเรยีนรู ้
ศ�สตร์พระร�ช�เพ่ือก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน จ�กกิจกรรมอบรมมีผู้พิก�ร
และผู้ดูแลในจังหวัดก�ญจนบุรี เข้�ร่วมอบรมจำ�นวน 30 คน

โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้
กับชาวไร่ ระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2560

ในว�ระครบรอบ 1 ปี ก�รเสด็จสู่สวรรค�ลัยของพระบ�ทสมเด็จ 
พระปรมินทรมห�ภมิูพลอดลุยเดช บรมน�ถบพิตร วนัท่ี 13 ตลุ�คม 2560 
นั้นกลุ่มบริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น ได้น้อมนำ�หลักก�รทรงง�น 23 ประก�ร 
ของพระองค์ฯโดยเน้นประก�รที่ 19 คือ เศรษฐกิจพอเพียง เปิดโครงก�ร
อบรมพัฒน�คุณภ�พชีวิตชุมชนด้วยหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับช�วไร่ ระหว่�งวันที่ 9-12 ตุล�คม 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ชุมชนป่�รักษ์น้ำ� บ้�นหนองหินตั้ง ตำ�บลน�เหล่� อำ�เภอน�วัง
จังหวัดหนองบัวลำ�ภู และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนรักษ์ดิน 
รักษ์น้ำ� บ้�นหัวบึง ตำ�บลพังทุย อำ�เภอน้ำ�พอง จังหวัดขอนแก่นมีคณะ
ทำ�ง�นและช�วไร่เข้�ร่วมกิจกรรมทั้งหมด 304 คน
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GERNERAL STANDARD DISCLOSURES

General Standard Disclosures Page External Assurance

Strategy and analysis
G4-1 No External Assurance

Organizational profile
G4-3 4

G4-4 4

G4-5 4

G4-6 4-5

G4-7 4

G4-8 24-25

G4-9 24-25, 104-106

G4-10 192

G4-11 Not applicable

G4-12 15, 181

G4-13 Not applicable

G4-14 26-28, 82

G4-15 40-41

G4-16 Not applicable

Identified Material Aspects and Boundaries
G4-17 4,178

G4-18 177

G4-19 179

G4-20 179

G4-21 179

G4-22 Not applicable

G4-23 Not applicable

Stakeholder Engagement
G4-24 180

G4-25 180

G4-26 180

G4-27 180

GRI CONTENT INDEX
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GERNERAL STANDARD DISCLOSURES

General Standard Disclosures Page External Assurance

Report Profile
G4-28 177

G4-29 Not applicable

G4-30 177

G4-31 48

G4-32 176

G4-33 Not applicable

Governance
G4-34 53

Ethics and Integrity
G4-56 3

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

Material Aspects DMA and Indicators Page Omissions External Assurance
Economic Performance G4-EC1 99-175 No External Assurance

G4-EC3 160-162

Energy G4-EN3 183

Water G4-EN8 184

Emissions G4-EN21 185

Waste G4-EN23 186

Employment G4-LA2 189-191

Occupational Health and Safety G4-LA6 187-188

Training and Education G4-LA9 192-193


