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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
รายงานแห่งความยัง่ ยืน (Sustainability Report) ฉบับนี้
ถือเป็นฉบับแรกในรอบ 57 ปี นับตั้งแต่กลุ่มมิตรผลเริ่มก่อตั้ง
ธุรกิจ การด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มมิตรผลตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอด ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของ
สภาพเศรษฐกิจ การท�ำรายงานฉบับนีจ้ งึ มิได้มงุ่ เน้นประชาสัมพันธ์
ถึงความดีงามที่องค์กรมีต่อสังคม หากแต่ท�ำหน้าที่เสมือนเป็น
เครื่องมือสื่อสารในการเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
ได้รับทราบถึงความคืบหน้าและทิศทางธุรกิจที่กลุ่มมิตรผลก้าว
ย่างอยู่บนเส้นทางแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน
กว่า 5 ทศวรรษที่มิตรผลยังคงยึดมั่นบนครรลองของ
การ “ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ” เราได้พบว่าแนวคิดนี้เป็นแนวทาง
ร่วมสมัยที่ชาวมิตรผลยังคงถือปฏิบัติโดยไม่แปรเปลี่ยนไปตาม
กาล หากแต่ผคู้ นในสังคมปัจจุบนั เรียกแนวทางดังกล่าวในอีกชือ่
ว่า Corporate Social Responsibility (CSR) หรือความ
รับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อสังคม
กลุม่ มิตรผลมีจดุ เริม่ ต้นมาจากกิจการเล็กๆ ของเกษตรกร
ชาวไร่อ้อยธรรมดาครอบครัวหนึ่ง แต่ด้วยความอุตสาหะและ
ความอดทนก่อเกิดเป็นความส�ำเร็จจนกลายเป็นต�ำนานที่ไม่
ธรรมดาเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สัจจะและความ
จริงใจที่กลุ่มมิตรผลมีให้กับคู่ค้าและชุมชนถือเป็นรากฐานที่
ส�ำคัญในการท�ำ CSR ของกลุ่มมิตรผลจากภายในสู่ภายนอก
(inside-out) ตั้งแต่สมัยที่ด�ำเนินกิจการค้าน�ำ้ เชื่อม สู่การผลิต
น�้ำตาล จากกิจการเล็กๆ ที่ก่อร่างสร้างมาจากครอบครัวชาวไร่
ที่ประกอบสัมมาชีพด้วยความเกื้อกูล ไม่เอารัดเอาเปรียบ ท�ำให้
กลุ่มมิตรผลในวันนี้สามารถขยายธุรกิจเป็นเกษตรอุตสาหกรรม
และอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้อย่างเต็มภาคภูมิ

อุตสาหกรรมน�้ำตาลจะขาดซึ่งชุมชนที่ป้อนวัตถุดิบให้
กับโรงงานเสียไม่ได้ เช่นเดียวกับธุรกิจอื่นๆ ของกลุ่มมิตรผล ไม่
ว่าจะเป็นธุรกิจพลังงานสะอาด อันได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต
เอทานอล และธุรกิจไฟฟ้าชีวมวล หรือธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ ที่
จะต้องเกื้อกูลดูแลชุมชนรอบโรงงานบนรากฐานของความยั่งยืน
ระหว่างกัน
กลุ่มมิตรผลจึงให้ความส�ำคัญและสนับสนุนการลงทุน
ในด้านการวิจัยและพัฒนาการปลูกอ้อยที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด
แก่ชุมชน ตั้งแต่เรื่องการเตรียมดิน พัฒนาพันธุ์อ้อยที่ได้คุณภาพ
วิธีการปลูก ระบบชลประทาน การบ�ำรุงตอ และการเก็บเกี่ยว
เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่ออันแรงกล้า
ของมิตรผลที่ว่า เมื่อ “ชุมชนแข็งแรง มิตรผลก็แข็งแกร่ง”
จากวัตถุดิบที่ได้คุณภาพ กลุ่มมิตรผลยังให้ความใส่ใจ
คิดค้นนวัตกรรมและเลือกลงทุนในเทคโนโลยีที่ทันสมัยและให้
ผลผลิตสูง เราน�ำระบบการจัดการคุณภาพและสิง่ แวดล้อมภายใต้
มาตรฐานสากลมาใช้ในการบริหารเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้สินค้า
คุณภาพสูง สะอาด ปลอดภัยและให้คุณค่ากับผู้บริโภคที่ส�ำคัญ
ในทุกกระบวนการผลิตของกลุ่มมิตรผลไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม กลุ่มมิตรผลได้ถือเป็นธุระส�ำคัญในการลงทุนและ
ศึกษาเรื่องการจัดการของเสีย เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า เป็นผลให้ธุรกิจของกลุ่มมิตรผลด�ำเนินไปได้อย่างยั่งยืน

นอกจากการปรั บ ระบบและวิ ธี ก ารจั ด การในองค์ ก ร
เพื่อให้สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น แล้ ว
(In-Process Alignment) กลุ่มมิตรผลยังสนับสนุนให้พนักงาน
และผู้บริหารมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในรูปของกองก�ำลัง
มิตรผลอาสา ซึ่งพนักงานจิตอาสาเหล่านี้จะสลับสับเปลี่ยนกัน
ออกไปช่วยเหลืองานชุมชนอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม
ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
ท้องถิ่น รวมทั้งการพัฒ นาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การ
สาธารณสุข สาธารณภัย และการพัฒนาอาชีพ เป็นต้น
เราเชื่อว่า ความส�ำเร็จทางธุรกิจของกลุ่มมิตรผลต้อง
ด�ำเนินควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพราะ
“การมีส่วนร่วม” ถือเป็นหัวใจส�ำคัญในการพัฒนาธุรกิจและ
สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน กลุ่มมิตรผลจึงได้ก�ำหนดเป็น
นโยบายขององค์กรเพื่อให้ทุกกระบวนการท�ำงานขององค์กร
สอดคล้องกับแนวคิด “ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ” ในการวางกรอบ
แนวทางการด�ำเนินงานที่รับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นระบบ
และเป็นกิจจะลักษณะ บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กร
ให้มีหน่วยงานรับผิดชอบด้านกิจการเพื่อสังคมและความยั่งยืน
ภายใต้ชื่อ “ฝ่าย CSR และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”
จวบจนวันนี้ เรามีมิตรที่เพิ่มพูน มีแนวร่วมไม่ว่าจะเป็น
พนักงาน คู่ค้า เกษตรกรชาวไร่อ้อย พันธมิตรทางธุรกิจ ฯลฯ
และส่วนแบ่งตลาดที่เพิ่มขึ้น เรา พร้อมจะก้าวไปข้างหน้าทั้งใน
ยามสุขและยามยาก กลุ่มมิตรผลจะไม่หยุดนิ่ง เราพร้อมที่
จะ “สร้างคุณค่า สร้างอนาคต” ให้กับสังคมไทย ให้หยั่งรากฝัง
ลึกจนเติบโตเป็นวัฒนธรรมที่เหนียวแน่นขององค์กรสู่หนทาง
แห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

(นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
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บทนำ�

นโยบายในการดำ�เนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibility Policy)
ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืนบนพื้นฐานของการดำ�เนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม กลุ่มมิตร
ผลจึงได้กำ�หนดแนวทางเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มฯ ยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน ดังนี้
•
สร้างสรรค์วิถีการดำ�เนินงานที่เป็นต้นแบบของการพัฒนาธุรกิจภายใต้กรอบปรัชญาและจรรยา
บรรณทางธุรกิจขององค์กร รวมทั้งมีความสอดคล้องต่อกฎข้อบังคับของกฎหมาย
•
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี รวมทั้งกระบวนการจัดการเพื่อผลิตจำ�หน่าย
สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
•
สร้างโอกาสในการพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนผ่านกิจกรรมที่
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างเหมาะสม

การจัดท�ำรายงานแห่งความยั่งยืน ประจ�ำปี 2556 ฉบับนี้ เป็นการรายงานผลการด�ำเนิน
ธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนของกลุ่มมิตรผล โดยมีวัตถุประสงค์ใน
การวางกรอบแนวทางการด�ำเนินงานที่รับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจในการเป็นองค์กรต้นแบบ บนครรลองของการ “ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ”
โครงสร้างของรายงานฉบับนี้ยึดถือกรอบของการด�ำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม
ครอบคลุมในประเด็นธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณทางธุรกิจ สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้าน
แรงงาน การดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ประเด็นผู้บริโภค และการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ท�ำให้ภาพ
การด�ำเนินงานขององค์กรที่ครอบคลุมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องชัดเจนขึ้น รายงานฉบับนี้มี
ข้อมูลสนับสนุนทีเ่ ป็นข้อเท็จจริงและสามารถตรวจสอบได้จากแหล่งข้อมูลทัง้ ภายในและภายนอก
องค์กร โดยเฉพาะอย่างยิง่ หน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานด้านการประกันคุณภาพภายใต้
มาตรฐานสากล อาทิ ระบบ ISO, GMP, HACCP ฯลฯ ซึ่งมีข้อก�ำหนดกฎเกณฑ์ และการทวนสอบ
ที่เคร่งครัด ท�ำให้การด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มมิตรผลมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
เนือ้ หาสาระของรายงานฉบับนีส้ ะท้อนนโยบายและการด�ำเนินงานโดยรวมของกลุม่ มิตรผล
ทั้งนี้ แบบแผนของการรายงานจะอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่มีความเกี่ยวโยงกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียขององค์กร นอกจากนี้ รายงานฉบับนี้ยังมีบทบาทส�ำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภาพรวมการด�ำเนินงานขององค์กรให้พนักงานทุกระดับขั้นสามารถบูรณาการแนวทาง
ของซีเอสอาร์ไปประยุกต์ปฏิบัติ จากกระบวนการภายในออกสู่ภายนอก จากสังคมใกล้สู่สังคม
ไกล และน�ำไปสู่การด�ำเนินธุรกิจขององค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไป

•
เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของปัจเจกบุคคลและปฏิบัติต่อพนักงาน ลูกค้า รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย บนพื้นฐานของความชอบธรรมและเท่าเทียมกัน
•
มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นผู้ที่ใส่ใจใน
การพัฒนาชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2550 เป็นต้นไป

(นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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ความเป็นมาของกลุ่มมิตรผล

พ.ศ.2554

กลุ่มมิตรผล มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากอ้อย ตลอดระยะเวลากว่าครึ่งศตวรรษ ด้วยรูปแบบ
การด�ำเนินงานตามหลักมาตรฐานสากล ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจน�้ำตาล วัสดุทดแทนไม้ จนถึงพลังงานหมุนเวียน ที่ไม่เพียงแค่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม แต่ยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน
ด้วยระบบการจัดการที่สะท้อนให้เห็นถึงความโปร่งใส มีจรรยาบรรณ ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้อง รับผิดชอบต่อผู้บริโภค
และสังคม รวมทั้งการใส่ใจในการรักษาสิ่งแวดล้อมมานานกว่า 57 ปี ท�ำให้กลุ่มมิตรผล ได้รับการประกาศเกียรติคุณด้วยรางวัลต่างๆ ทั้ง
จากในประเทศและต่างประเทศรางวัลเกียรติยศเหล่านี้ถือเป็นก�ำลังใจและขับเคลื่อนให้กลุ่มมิตรผลยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจสู่
ความยั่งยืนต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

พ.ศ.2549

ก่อตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลมิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์
ที่อ�ำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

พ.ศ.2554

พ.ศ.2555
ก่อตั้งโรงงานน�้ำตาลมิตรผล ภูหลวง
อ�ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ก่อตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์
ที่อ�ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ขยายการลงทุนธุรกิจน�ำ้ ตาลสู่รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย

ก่อตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลจากชานอ้อยแห่งแรก
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

พ.ศ.2552
ก่อตั้งโรงงานผลิตเอทานอล
มิตรผล ไบโอฟูเอล ที่อ�ำเภอด่านช้าง
จังหวัดสุพรรณบุรี

พ.ศ.2553
ก่อตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลจากชานอ้อยแห่งแรก
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เมืองฝูหนาน

ก่อตั้งโรงงานผลิตเอทานอล มิตรผล ไบโอฟูเอล
ที่อ�ำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

พ.ศ.2550

พ.ศ.2545

ก่อตั้งโรงงานผลิตเอทานอลที่อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
(โครงการร่วมทุนกับบริษัท ผาแดง อินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
และ บริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหาชน)

ก่อตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์
(ด่านช้าง) จังหวัดสุพรรณบุรี
และมิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเขียว) จังหวัดชัยภูมิ

พ.ศ.2549
ขยายการลงทุนธุรกิจน�ำ้ ตาลสู่แขวงสะหวันเขต
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

พ.ศ.2540
ก่อตั้งบริษัท มิตรผลวิจัยพัฒนาอ้อยและน�ำ้ ตาล จ�ำกัด จังหวัดชัยภูมิ
และยังก่อตั้งโรงงานน�ำ้ ตาลมิตรผล กาฬสินธุ์

พ.ศ.2540

พ.ศ.2536

ก่อตั้งโรงงานน�้ำตาลมิตรผล สิงห์บุรี

ขยายการลงทุนธุรกิจน�้ำตาลสู่มณฑลกวางสี
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน

พ.ศ.2538

พ.ศ.2533
พ.ศ.2499

ก่อตั้งโรงงานผลิตเอทานอล มิตรผล ไบโอฟูเอล
ที่อ�ำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ก่อตั้งโรงงานน�้ำตาลมิตรผล ภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น

ก่อตั้งโรงงานน�ำ้ ตาลมิตรผล ด่านช้าง
จังหวัดสุพรรณบุรี

น�้ำตาลมิตรผลก้าวสู่การพัฒนาเป็น
อุตสาหกรรมโรงงานที่สามารถผลิต
น�้ำตาลทรายได้เองเป็นครั้งแรก

พ.ศ.2548

พ.ศ.2533
ก่อตั้งธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ขึ้นเป็นครั้งแรก

พ.ศ.2526

ก่อตั้งโรงงานน�้ำตาลมิตรผล ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

พ.ศ.2489
น�้ำตาลมิตรผลถือก�ำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ตำ� บล กรับใหญ่
อ�ำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยเริ่มจากอุตสาหกรรมครัวเรือนขนาดเล็ก
ที่ผลิตน�้ำเชื่อมเข้มข้น ส่งขายให้โรงงานน�้ำตาลผลิตน�้ำตาลทราย
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วิสัยทัศน์

“เราจะเป็นบริษัทชั้นน�ำระดับโลกในอุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลและชีวพลังงาน
โดยการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการจัดการ”

ปรัชญาองค์กร

เป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษที่กลุ่มมิตรผล ด�ำเนินกิจการบนเส้นทางธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากอ้อยและน�้ำตาล
เคียงคู่วิถีชีวิตคนไทย ภายใต้ปรัชญาการด�ำเนินงานที่

...มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ที่มิตรผล เราทุกคน มุ่งผลิต สินค้าคุณภาพมาตรฐานระดับโลกแก่ผู้บริโภค ด้วยการดำ�เนินงานอย่างเอาใจใส่
ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนถึงกระบวนการสุดท้ายของการผลิต และส่งมอบถึงมือลูกค้า

...เชื่อในคุณค่าของคน

ที่มิตรผล เราทุกคน เชื่อว่า คนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าขององค์กร จึงส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทุกคน
ให้มีความรอบรู้ในงานที่ทำ� อีกทั้งยังสามารถน�ำความรู้ ประสบการณ์และความช�ำนาญงานที่แตกต่างกัน
ของแต่ละบุคคลมาผนึกรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อสร้างพลังที่แข็งแกร่งให้กับองค์กร

...ตั้งอยู่ในความเป็นธรรม

ที่มิตรผล เราทุกคน มุ่งมั่น ดำ�เนินธุรกิจอย่างเที่ยงธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
ด้วยพันธสัญญาที่จะมอบประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มคน
ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ชาวไร่อ้อย คู่ค้า ลูกค้า หรือผู้บริโภค

...รับผิดชอบต่อสังคม

ที่มิตรผล เราทุกคน พัฒนา ธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาชุมชน และสิ่งแวดล้อม
เพราะเชื่อในการ “ร่วมอยู่...ร่วมเจริญ” ที่ต่างต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

ธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
เพราะมิตรผลมีรากฐานมาจากสถาบันครอบครัวที่ยึดมั่นในคุณธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต แม้กาลเวลาจะล่วงเลยไปกว่าครึ่งศตวรรษ กลุ่มมิตรผล ซึ่งก้าวสูฐ่ านะขององค์กร
ขนาดใหญ่ ก็ยงั คงเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการก�ำหนดแนวทางปฏิบตั ทิ สี่ อดคล้อง
กับมาตรฐานทางจริยธรรมทั้งในเรื่องความซื่อสัตย์ ความกตัญญู ความขยัน
หมั่นเพียร ความอ่อนน้อมถ่อมตน การให้โอกาสผู้อื่น ความเอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่ หรือการเอาใจเขามาใส่ใจเราเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ทั้งในรูป แบบของ “นโยบายการ
ด�ำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม” (นโยบาย CSR) และ “คู่มือ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ” (Code of Conduct) บริษัทฯ จึงถือ
เป็ น หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งาน
ทุ ก คนที่ จ ะต้ อ งรั บ ทราบและท� ำ ความเข้ า ใจในแนวปฏิ บั ติ
ดั ง กล่ า ว ภายใต้ ห ลั ก การบริ ห ารที่ ยึ ด มั่ น ในเรื่ อ งของ
“ธรรมาภิบ าล” บริษัท ฯ จึงยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดทาง
จริยธรรมและมีความระมัดระวังในการด�ำเนินธุรกิจตามที่
ได้บัญญัติไว้ในแนวปฏิบัติ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด
ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความ
เจริญเติบโตทางธุรกิจบนศักยภาพหรือขีดความสามารถที่แท้จริง
ของตน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืนจากการท�ำงานที่มี
ประสิทธิภาพและผลประกอบการที่ดีของบริษัทฯ อีกทั้งเคารพสิทธิของ
ผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จ�ำเป็นเพื่อประเมินการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
โดยเท่าเทียมกัน และเปิดเผยผลประกอบการ ฐานะการเงิน พร้อมข้อมูล
สนับสนุนที่ถูกต้องตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน
กลุ่มมิตรผล ยังยึดถือแนวทางตามหลักปฏิบัติสากลต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบของ
กฎหมาย ไม่ละเมิดหรือแสวงหาความลับทางธุรกิจของคู่แข่งทาง การค้าด้วยวิธฉี อ้ ฉล หรือไม่สจุ ริต และไม่ทำ� ลาย
ชือ่ เสียงของคูแ่ ข่งด้วยการกล่าวร้าย
ในการปฏิบัติต่อพนักงาน บริษัทฯ ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์และประสงค์ที่จะให้พนักงานมีความภาคภูมใิ จใน
องค์กร โดยมีบรรยากาศการท�ำงานอย่างมีสว่ นร่วมและมีโอกาสเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้พนักงานจะได้รับการ
ส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องเพื่อการสร้างคุณค่าและด�ำรงความเป็นเลิศในธุรกิจให้กับองค์กร นอกเหนือ
ไปจากกรอบปฏิบัติที่ก�ำหนดไว้ในมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001) บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญในเรื่องความเสมอภาคและโอกาสที่
เท่าเทียม การป้องกันและคุ้มครองจากการล่วงละเมิด รวมทั้งความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมอันมีกรอบปฏิบัติที่ดีกว่า
กฎหมายก�ำหนด (OHSAS: 18000)
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กลุ่มมิตรผลเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ และเป็นธรรมต่อ
บริษัทคู่ค้า รวมทั้งเป็นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท
และเพื่อโน้มน้าวให้บริษัทคู่ค้าไม่ว่าจะเป็นผู้ขายหรือผู้รับเหมา
ของกลุ่มมิตรผลมีแนวปฏิบัติเดียวกัน ฝ่ายจัดซื้อยังเรียกร้องให้
บริษัทคู่ค้าส่ง “หนังสือแสดงความมุ่งมั่น” ในการปฏิบัติตาม
นโยบายจัดซือ้ จัดจ้าง เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการแสดงความรับผิดชอบ
ตลอดห่วงโซ่อุปทานอีกด้วย

ในการปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค บริษัทฯ ยึดถือแนว
ปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจที่เป็นธรรมและก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อลูกค้าและผู้บริโภค ดังมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนปรากฏอยู่ใน
นโยบายด้านการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิง่ บริษทั ฯ ให้ความใส่ใจ
ในเรื่องคุณภาพความปลอดภัยของอาหาร จึงได้ก�ำหนดนโยบาย
คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร (ISO 9001, ISO 22000,
GMP, HACCP) ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการ
ส่งมอบสินค้าและบริการทีไ่ ด้คณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล อีกทัง้
เพิ่มความเข้มงวดในระบบการจัดการที่ควบคุมกระบวนการ
ผลิต ตลอดจนมีการทวนสอบและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ (ISO/IEC
17025) ส่งผลให้ลูกค้าและผู้บริโภควางใจในสินค้าและบริการ
ของบริษัทฯ จวบจนปัจจุบัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังก�ำหนดให้มี
สายด่วนผู้บริโภคเพื่อเป็นช่องทางในการรับข้อร้องเรียนเกี่ยว
กับผลิตภัณฑ์อีกด้วย (หมายเลขโทรศัพท์ 02 656-8501 เวลา
ท�ำการ)
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ในการปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะ
พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาโดย
ยึดมั่นในนโยบายในการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม อีก
ทั้งมีแนวทางในการจัดหาสินค้าและบริการให้เป็นไปอย่างมี
มาตรฐานโดยก�ำหนดเป็นนโยบาย (นโยบายจัดซื้อ) อาทิ จัดให้
มีการแข่งขันบนข้อมูลทีเ่ ท่าเทียมกัน มีหลักเกณฑ์ในการประเมิน
และคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา จัดท�ำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสม
จัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา รวมทั้ง
จ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตามเงื่อนไขการช�ำระเงินที่ตกลงกัน
มิตรผลได้ปรับปรุง “นโยบายจัดซื้อจัดจ้าง” และแนว
ปฏิบัติที่ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งใน
ที่นี้หมายถึง “คู่ค้า” เพื่อให้การด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ

นอกจากนี้ เพื่อให้การท�ำงานระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์
ของกลุม่ มิตรผลและบริษทั ในเครือ มีความปลอดภัยและสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิ์ พ.ศ. 2537 ตลอดจนกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในคู่มือ
จรรยาบรรณของกลุม่ บริษทั คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
จึงได้กำ� หนดนโยบายและมาตรฐานการปฏิบตั งิ านด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของกลุ่มมิตรผลและบริษัทในเครือ เพื่อให้พนักงาน
ทุกคนปฏิบตั งิ านด้วยความสอดคล้อง รวมทัง้ เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร ทั้งนี้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จะมีหน้าทีใ่ นการจัดเก็บประวัตกิ ารใช้งานต่างๆ ของพนักงานตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550 เพื่อการตรวจสอบการใช้งานที่ไม่เหมาะสม
ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอด
เวลา กลุ่มมิตรผลยังได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงขององค์กรในทุกมิติอย่าง
เป็นระบบ อีกทัง้ มีการจัดตัง้ คณะกรรมการบริหารความต่อเนือ่ ง
ทางธุรกิจเพื่อให้องค์กรสามารถด�ำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง
ภายใต้สภาวะวิกฤติตา่ งๆ อาทิ ความไม่สงบทางการเมือง ภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติ เป็นต้น
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1.4 พนักงานมีสิทธิลาต่างๆ เช่น ลากิจ, ลาป่วย, ลา
เพื่อคลอดบุตร, ลาเพื่อรับราชการทหาร, ลาอุปสมบท, ลาเพื่อ
ท�ำหมัน, ลาเพื่อการฝึกอบรม ฯลฯ และอื่นๆ ได้ตามกฎหมาย
1.5 บริษทั มีหน้าทีใ่ นการจัดสภาพการท�ำงานทีไ่ ม่เป็น
อันตรายต่อชีวิตหรือต่อสุขภาพของพนักงาน หากมีพื้นที่เสี่ยง
เช่น ท�ำงานในทีอ่ บั อากาศ ฯลฯ จะอยูภ่ ายใต้ความควบคุมของ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ และบริษัทจะจัดหา
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้พนักงานทุกคนที่มีความจ�ำเป็น
1.6 บริษัทมีหน้าที่ในการจัดสรรสาธารณูปโภค ไฟฟ้า
ห้องน�ำ้ โรงอาหาร สถานทีพ่ กั ฯลฯ ให้กบั พนักงานอย่างเพียงพอ
1.7 กรณีมขี อ้ พิพาทหรือมีการร้องเรียนทางวินยั บริษทั ฯ
ได้กำ� หนดโทษทางวินยั และการลงโทษ รวมทัง้ ขัน้ ตอนการร้องทุกข์
การตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน
การปฏิบัติตามกฎหมาย
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การค�ำนึงถึงหลักจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ รวมถึง
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และการตั้งอยู่ในความเป็น
ธรรม ถือเป็นหัวใจส�ำคัญของกลุ่มมิตรผลตลอดมา การตั้งอยู่ใน
ความเป็นธรรมของเราในที่นี้หมายถึง การไม่ท�ำผิดกฎหมาย
ไม่ ไ ปเบี ย ดเบี ย นหรือเอารัด เอาเปรียบ ท� ำให้ฝ่ายอื่น ฝ่ า ยใด
เดือดร้อน เช่น ไม่ขูดรีดแรงงานลูกจ้าง ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ไม่เอา
เปรียบบริษัทคู่ค้าหรือหุ้นส่วน ไม่ทำ� ลายสิ่งแวดล้อม หรือท�ำร้าย
ชุมชนโดยรอบด้วยการก่อมลพิษ การบริหารงานด้วยความโปร่งใส
โดยยึดถือหลักจริยธรรมนี้ถือเป็นความภูมิใจของเราด้วยส�ำนึก
ในแนวทางของการ “ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ” ตลอดมา

อันดี ซึ่งกลุ่มมิตรผลมีนโยบายส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมาย
อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ

การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ของ
บริษทั ฯ เป็นนโยบายทีพ่ นักงานทุกคนพึงปฏิบตั ติ าม ทัง้ กฎเกณฑ์
ของทางราชการรวมทัง้ ระเบียบของบริษทั ฯ ทีต่ อ้ งหลีกเลีย่ งการ
มีสว่ นเกีย่ วข้องกับกิจกรรมทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย ขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยในสังคม ส่งเสริมและชื่นชมบุคคลที่ตั้งอยู่ในศีลธรรม

1.3 กรณีทพี่ นักงานจะต้องท�ำงานล่วงเวลาหรือท�ำงาน
ในวันหยุด จะต้องได้รบั ความยินยอมทัง้ สองฝ่ายคือผูบ้ งั คับบัญชา
และตัวพนักงาน โดยบริษัทฯจะจ่ายเงินค่าล่วงเวลาให้ตามที่
กฎหมายก�ำหนด และมีสวัสดิการเพิม่ เติมตามประกาศของบริษทั

1.1 บริษทั จะปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และระเบียบของรัฐ
โดยเคร่งครัด ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับการจ้าง ค่าจ้าง ชั่วโมงการ
ท�ำงาน และเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการว่าจ้างต่างๆ อาทิ การไม่จ้าง
แรงงานเด็ก ไม่จ้างแรงงานผิดกฎหมาย ไม่กดขี่แรงงาน เป็นต้น
1.2 ก�ำหนดให้พนักงานมีวนั หยุดประจ�ำสัปดาห์ วันหยุด
ตามประเพณี วันหยุดพักผ่อนประจ�ำปี อย่างน้อยตามกฎหมาย
และมีสวัสดิการเพิ่มเติมตามประกาศของบริษัท

1.8 หากมีความผิดหรือมีการเลิกจ้างพนักงาน บริษัท
มีนโยบายจ่ายเงินค่าชดเชยตามอัตราทีก่ ฎหมายก�ำหนด โดยไม่มี
การหลีกเลี่ยงหรือเอาเปรียบลูกจ้าง
พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ค�ำสั่ง คู่มืออ�ำนาจด�ำเนินการ ตลอดจนแนวปฏิบัติ
และหลักเกณฑ์ในการท�ำงานที่บริษัทฯ ได้ก�ำหนดและประกาศ
ไว้ การฝ่าฝืนกฎหมายโดยอ้างว่าเป็นการกระท�ำเพือ่ เพิม่ ผลก�ำไร
ให้แก่บริษทั หรือเพือ่ ผลประโยชน์ของบริษทั มิใช่เหตุผลทีบ่ ริษทั
พึงรับฟัง
กลุ ่ ม มิ ต รผลมี น โยบายในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความ
ซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่ค�ำนึงถึงประโยชน์ที่ไม่ชอบธรรมของบริษัท
ถึงแม้จะมีช่องว่างของกฎหมายก็ตาม

สวัสดิการและความปลอดภัยของพนักงาน
ทีม่ ติ รผลเราทุกคนเชือ่ ว่า “คน” เป็นทรัพยากรทีท่ รงคุณค่า
ขององค์กร จึงส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทุกคนให้มคี ณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดี มีความรอบรู้ในงานที่ทำ� อีกทั้งยังสามารถน�ำความรู้
ประสบการณ์ และความช�ำนาญงานที่แตกต่างกันของแต่ละ
บุคคล มาผนึกรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อสร้างพลังที่แข็งแกร่งให้

กับองค์กร เพราะทราบดีว่าพนักงานคือฟันเฟืองส�ำคัญผู้อยู่
เบื้องหลังความส�ำเร็จทัง้ หมด การท�ำงานด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเท
เป็นแรงผลักดันอันส�ำคัญที่ท�ำให้การด�ำเนินธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท
ประสบความส�ำเร็จ การตอบแทนพนักงานที่นอกเหนือจากเงิน
เดือนค่าจ้างจึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่กลุ่มมิตรผลไม่เคยละเลย
สวัสดิการของกลุ่มมิตรผลมีหลากหลายประเภท และไม่
เพียงแต่ดูแลเฉพาะพนักงานแต่ยังครอบคลุมไปถึงครอบครัว
ของพนักงานทุกคน อาทิ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการเงิน
ช่วยเหลืองานศพ (สวัสดิการทั้ง 2 ประเภทนี้ พนักงาน บิดา
มารดา คู่สมรส และบุตรได้รับสิทธิด้วย) ช่วยเหลือของเยี่ยม
พนักงานพักรักษาตัวทีโ่ รงพยาบาลหรือคลอดบุตร เงินช่วยเหลือ
กรณีสมรส เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน1 ชุดยูนิฟอร์ม ประกันชีวิต
ประกันอุบัติเหตุ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง (ในและต่างประเทศ) บ้าน
พักพนักงาน1 สวัสดิการอาหาร (เช้า เที่ยง เย็น ในวันท�ำงาน)1
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ การตรวจสุขภาพประจ�ำปี ทุนการศึกษา
บุตรหลาน ทุนการศึกษาพนักงาน เงินรางวัลพิเศษหรือ Bonus
(พิจารณาจ่ายตามผลประกอบการ) สวัสดิการพักผ่อนประจ�ำปี
6-12 วัน (ตามอายุงาน) การฝึกอบรมหรือพัฒนาพนักงาน
ประจ�ำปี ของขวัญตรุษจีน งาน Sport Day หรือ Family Day
และงานเลี้ยงขอบคุณพนักงาน ฯลฯ
อีกทั้งยังไม่ลืมที่จะดูแลพนักงานที่เกษียณอายุไปแล้ว
เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรให้มีการดูแลพนักงานเกษียณทั้งค่า
รักษาพยาบาลในวงเงินทีส่ งู รวมทัง้ ยังมีประกันชีวติ เพือ่ เป็นหลัก
ให้กับพนักงานและครอบครัวอีกด้วย
1

ภายใต้เงื่อนไขที่กำ� หนด

ความปลอดภัยในการท�ำงาน
จากข้ อ ก� ำ หนดของกระทรวงแรงงานและสวั ส ดิ ก าร
สังคม สถานประกอบการต้องจัดให้มคี ณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานนั้น กลุ่มมิตรผล
จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยฯ แต่ละพื้นที่ โดยมี
นโยบายให้คณะกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
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1. พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัย
ในการท�ำงาน รวมทัง้ ความปลอดภัยนอกงานเพือ่ ป้องกันและลด
การเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิด
เหตุเดือดร้อนร�ำคาญ อันเนื่องมาจากการท�ำงาน หรือความไม่
ปลอดภัยในการท�ำงาน

6. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการท�ำงาน รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรม
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัย
ของพนักงาน หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุก
ระดับ เพื่อเสนอความเห็นต่อผู้บริหาร

2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรื อ แนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขเพือ่ ให้ถกู ต้องตามกฎหมาย เกีย่ วกับความปลอดภัย
ในการท�ำงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการท�ำงาน เพื่อ
ความปลอดภัยในการท�ำงานของพนักงาน ผู้รับเหมา และบุคคล
ภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงาน หรือเข้ามาใช้บริการในพื้นที่ของ
โรงงานหรือบริษัท

7. วางระบบการรายงานสภาพการท�ำงานทีไ่ ม่ปลอดภัย
ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ

3. ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัย
ในการท�ำงานของโรงงานหรือบริษัท
4. พิจารณาข้อบังคับและคู่มือของโรงงานหรือบริษัท
รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการท�ำงานของสถาน
ประกอบกิจการเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
5. ส�ำรวจด้านการปฏิบัติหน้าที่ด้านความปลอดภัยใน
การท�ำงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นใน
โรงงานหรือบริษัทอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

แผนสืบทอดต�ำแหน่ง
เพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมและรองรับการขยายตัว
ตามแผนกลยุ ท ธ์ ธุ รกิจ (MTP) ในอนาคต กลุ่ม มิตรผลจึ ง
ก�ำหนดแนวทางการคัดเลือก และพัฒนากลุ่ม Successor ตาม
Framework ดังนี้

8. รายงานผลการปฏิบตั งิ านประจ�ำปี รวมทัง้ ระบุปญั หา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ
เมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
9. ประเมินความเสี่ยงในพื้นที่การท�ำงาน ลักษณะการ
ท�ำงาน และก�ำหนดอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) รวมทั้ง
ร่วมก�ำหนดระเบียบบังคับใช้ในโรงงานหรือบริษัท
10. ประเมินผลการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยใน
การท�ำงานของโรงงานหรือบริษัท
11. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Succession Planning Framework
Evaluate / Review / Revise

ก�ำหนด Strategic Positions

ก�ำหนด Successor
ของแต่ละต�ำแหน่ง

1. Identification

2. Assessment

จัดท�ำ Rotation Profile
ของแต่ละต�ำแหน่ง

ประเมินความพร้อม
ของ Successor

จัดท�ำ ICDP
3. Development
ด�ำเนินการพัฒนา
และติดตาม

ก�ำหนด Strategic Position
1. เป็นต�ำแหน่งที่หาก “ว่างลง” จะส่งผลให้ธุรกิจหยุด
ชะงักและเกิดผลเสียต่อการด�ำเนินธุรกิจ
2. เป็นต�ำแหน่งที่มีความส�ำคัญต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ
และความส�ำเร็จของเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจ
3. เป็นต�ำแหน่งที่รองรับความเติบโตและการขยาย
ธุรกิจขององค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาว
4. เป็นต�ำแหน่งที่หายากในตลาดแรงงาน รวมทั้งต้อง
ใช้ประสบการณ์ และความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านในการ
ปฏิบัติงาน

จัดท�ำ Rotation Profile ของแต่ละต�ำแหน่ง
เพือ่ พัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้กบั พนักงานมีความพร้อม
ทีจ่ ะเติบโตในอนาคต กลุ่มมิตรผลจึงมีนโยบายในการหมุนเวียน
ต�ำแหน่งงาน เมื่อได้ตำ� แหน่งเป้าหมาย (Strategic Position)
แล้ว ต้องก�ำหนดต�ำแหน่งในเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Ladder
Position) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ชื่อต� ำแหน่งในเส้นทางก้า วหน้า ในสายอาชีพต่อ
ต�ำแหน่งเป้าหมาย
2. ผลสัมฤทธิ์หลัก (Key Result Area : KRAs) ของ
แต่ละต�ำแหน่ง
3. ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance
Indicators : KPIs) ของแต่ละต�ำแหน่ง

ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 136 ต�ำแหน่ง ซึ่งจะต้องด�ำเนินการ
ประเมินความพร้อมของ Successor และท�ำแผนการพัฒนาต่อ
ไป (ICDP)

การให้ความเป็นธรรมบนความแตกต่าง
กลุ ่ ม มิ ต รผลไม่ มี น โยบายในการเลื อ กปฏิ บั ติ ไ ม่ ว ่ า จะ
เป็นการกีดกันทางเพศ ทางศาสนา ทางชนชั้น วรรณะ ทาง
ภาษา ทางเชื้อชาติ โดยยึดถือปรัชญาขององค์กรที่ว่า “เชื่อใน
คุณค่าของคน” เพราะเราเชื่อว่าคนทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกัน
ย่อมต้องได้รับสิทธิเสรีภาพในการท�ำงานอย่างเท่าเทียมกันด้วย
ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกคนเข้าสู่องค์กร การให้สวัสดิการ
ต่างๆ การให้โอกาสความก้าวหน้าในวิชาชีพจะขึ้นอยู่กับความรู้
ความสามารถ ทัศนคติ และลักษณะหรือสภาพของงานนั้นๆ
โดยมีเกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาเพียงเกณฑ์เดียว ไม่มีสอง
มาตรฐาน
พนักงานทั้งหมด 6,620 คนของกลุ่มมิตรผล (ข้อมูล ณ
1 มกราคม 2557) โดยรวมพนักงานทุกประเภทการจ้าง คือ
พนักงานประจ�ำรายเดือน และพนักงานประจ�ำรายวัน

78.16%
พนักงานชาย
= 5,174 คน

21.84%
พนักงานหญิง
= 1,446 คน

4. ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และตัวชี้วัด
พฤติกรรม (Behavior Indicators) ของแต่ละต�ำแหน่ง
5. ระยะเวลาในการถือครองต�ำแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า

ก�ำหนด Successor แต่ละต�ำแหน่ง
ก�ำหนดให้มี Successor ส�ำหรับต�ำแหน่งงานที่เป็น
Strategic Position ดังนี้

• ระดับ 12 ขึ้นไป ทุกต�ำแหน่ง
• ระดับ 10 เฉพาะต�ำแหน่งที่กลุ่มงานคัดเลือกเป็น

การที่พนักงานชายมีสัดส่วนมากกว่าพนักงานหญิงนั้น
เนื่องจากกลุ่มมิตรผลมีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมเครื่องกลหนัก
และอุตสาหกรรมการเกษตร สัดส่วนของความต้องการต�ำแหน่ง
งานทางวิชาชีพช่างต่างๆ อาทิ ช่างไฟฟ้า ช่างกลโรงงาน ช่าง
อิเลคทรอนิคส์ ช่างเทคนิค วิศวกรรมศาสตร์ และเกษตรศาสตร์
จึงมีค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับงานที่อยู่ในส่วนสนับสนุน เช่น การ
บัญชี การตลาด งานธุรการต่างๆ พนักงานหญิงจึงมีสัดส่วนที่
น้อยกว่าพนักงานชาย

Strategic Position
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ด้านสิทธิมนุษยชน กลุ่มมิตรผลมีการ
ก� ำ กั บ ดู แ ลการใช้ แรงงานอย่ า งถู ก ต้ อ งตาม
กฎหมายและมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001)
ทั้ ง นี้ ภายในโรงงานยั ง มี ร ะบบการจั ด การ
ชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001)
รวมถึงการจัดท�ำข้อก�ำหนดส�ำหรับชาวไร่คสู่ ญั ญา
และผู้รับเหมา เพื่อร่วมกันป้องกันไม่ให้เกิด
ปั ญ หาการใช้ แรงงานเด็ ก อย่ า งผิ ด กฎหมาย
และการบังคับใช้แรงงานทั้งในโรงงานและใน
ไร่อ้อย

สืบเนือ่ งจากสถานการณ์ในปัจจุบนั ประเทศไทยได้รบั การประเมินและถูก
จัดอยู่ในกลุ่ม Tier 2 Watch List ใน Trafficking in Person (TIP) Report ของ
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา โดยถูกจับตามองเรื่องการใช้แรงงานเด็ก
และแรงงานบังคับ ในกลุ่มสินค้า 5 ประเภท ได้แก่ กุ้ง ปลา เครื่องนุ่งห่ม สื่อลามก
และอ้อย ในฐานะองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ในเกษตรอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
อ้อย กลุ่มมิตรผลได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของปัญหาดังกล่าว และได้ยกระดับ
มาตรการการด�ำเนินงานในเรือ่ ง “การไม่สง่ เสริม และไม่สนับสนุนการใช้แรงงาน
เด็กอย่างผิดกฎหมาย และการบังคับใช้แรงงาน ทั้งในโรงงานและในไร่อ้อย”
และได้จดั ท�ำแผนการด�ำเนินงานเพือ่ ช่วยก�ำกับ ดูแล และป้องกันปัญหาให้สอดคล้อง
ตามขั้นตอนของกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ดังนี้

สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์
Communication
& Train

1

สร้างการ
มีส่วนร่วม
Engage

8
การรายงานผล
Report

7

การทบทวน
อิสระ Review

8

2

มาตรฐาน
การด�ำเนินงาน
ของกลุ่มมิตรผล

6

การพยายาม
แก้ไข Remediate

การติดตาม
การปฏิบัติตาม
แนวทางที่ถูกต้อง
Monitor

3
การจัดท�ำ
แนวปฏิบัติ
Develop

4

การประเมิน
ความเสีย
่ งและ
ผลกระทบ
Assess

5

นอกจากนี้ กลุ่มมิตรผล ได้ริเริ่มน�ำเครื่องจักรกลการเกษตร เข้ามาใช้ในการจัดการไร่อ้อย เพื่อช่วยลดปัญหาเรื่องการขาดแคลน
แรงงาน ซึ่งยังเป็นการช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการไร่อ้อยอีกด้วย อย่างไรก็ดี กลุ่มมิตรผลมีความมุ่งมั่นในการ
ด�ำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพื่อช่วยสนับสนุนภาครัฐในการปรับสถานะให้ประเทศไทยหลุดจาก Tier 2 Watch List รวมทั้งพร้อมที่
จะช่วยแก้ไขภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลไทยให้เกิดการยอมรับในระดับสากลมากยิ่งขึ้นต่อไป
18

การดูแลด้านสิ่งแวดล้อม
ปัจจุบัน หลายพื้นที่บ นโลกของเรา ต่า งก็ได้รับ ผล
กระทบอันเนื่องมาจากภัยพิบัติท างธรรมชาติ ที่ห ลีกเลี่ยง
ไม่ได้อย่างเห็นได้ชัด อาทิ ภาวะโลกร้อน ที่ก่อให้เกิดความ
แห้งแล้ง อากาศแปรปรวนผิดปกติ

ก็นับว่าเป็นเรื่องยากอยู่ไม่น้อยที่ผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรมจะ
หลีกเลีย่ งสิง่ เหล่านีไ้ ด้อย่างสิน้ เชิง แต่เราสามารถช่วยลดปริมาณ
การปล่อยของเสียต่า งๆ ลงได้ ด ้ วยวิ ธีก ารบริ หารจั ด การที่ มี
ประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานทั้งจากภาครัฐและเอกชนหลาย
ฝ่ายต่างก็ได้เร่งประสานความร่วมมือในการแก้ปญ
ั หาสิง่ แวดล้อม
ระดับ โลก เพื่อป้องกันภัยพิบัติท างธรรมชาติที่นับ วันจะทวี
ความรุนแรงขึ้น ทว่าภาคอุตสาหกรรม ซึ่งถือว่ามีความส�ำคัญ
กับเศรษฐกิจในหลายประเทศ คือหนึ่งในภาคส่วนที่สร้างผล
กระทบให้ กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น อย่ า งมากจากการด� ำ เนิ น งาน
โดยเฉพาะการปล่อยของเสียในรูปแบบต่างๆ ออกสูช่ นั้ บรรยากาศ
และสิ่งแวดล้อม หากเมื่อพิจารณาดูตามหลักความเป็นจริงแล้ว

ในฐานะของหนึ่งในผู้ผลิตเชิงอุตสาหกรรม กลุ่มมิตรผล
ตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ในการด� ำ รงรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า ง
ยั่งยืนตามปณิธานในการด�ำเนินงานของบริษัท “ร่วมอยู่ ร่วม
เจริญ” ที่ได้ยึดถือปฏิบัติมานานกว่า 58 ปี และได้วางมาตรฐาน
การจัดการสิ่งแวดล้อมตามข้อก�ำหนดของ ISO 14001 ซึ่งเป็น
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมสากลไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้
มั่นใจว่าสภาพแวดล้อมในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ มีความ
เหมาะสมและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
19

Sustainability Report 2013

ในการด�ำเนินงาน กลุ่มมิตรผล เริ่มตั้งแต่การก�ำหนด
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน วางแผนการด�ำเนินงาน การ
น�ำไปใช้และการปฏิบัติ การตรวจสอบและแก้ไข การทบทวน
การจัดการ รวมถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ จัด
ให้มีการประชุมเพื่อทบทวนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา และ
เสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงระบบ ในการประชุมดังกล่าว
จะมีองค์ประชุมซึ่งเป็นคณะกรรมการระบบจัดการสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้อ�ำนวยการโรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมเพื่อ
ทบทวนและประเมินประสิทธิผลของระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม
ในหัวข้อ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ทบทวนคู่มือและนโยบายสิ่งแวดล้อม
ติดตามผลจากการประชุมทบทวนกับฝ่ายบริหารคุณภาพ
รายงานผลการตรวจติดตามระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม
รายงานผลการสื่อสารภายนอกและการร้องเรียนด้าน
สิ่งแวดล้อม
การด�ำเนินงานตามแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม
รายงานการติดตามและวัดผลตามกฎหมายและ		
ข้อก�ำหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อม
รายงานผลการด�ำเนินการตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย
และแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม
รายงานผลการแก้ไขและป้องกัน
การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาของกฎหมายและ		
ข้อก�ำหนดอื่นๆ เกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ข้อแนะน�ำการแก้ไขหรือปรับปรุง
รายงานการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

โครงสร้างคณะกรรมการระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม
1. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโรงงาน
2. ประธานคณะกรรมการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ระดับโรงงานและผู้อ�ำนวยการโรงงาน
3. ผู้แทนฝ่ายบริหาร
4. ผู้ช่วยผู้แทนฝ่ายบริหาร
5. คณะกรรมการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับ
โรงงาน
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของมิตรผล ได้ถูกประกาศแจ้ง
ให้พนักงานทุกระดับรับทราบ พร้อมทั้งเผยแพร่สู่สาธารณชน
โดยมีขอบข่ายการจัดการหลัก ดังนี้

•
•
•
•
•

การควบคุม ป้องกัน แก้ไข ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียในโรงงาน
การควบคุม ป้องกัน แก้ไข มลพิษทางอากาศ
การควบคุม ป้องกัน แก้ไข มลพิษทางเสียง
การควบคุม ป้องกัน แก้ไขการปนเปื้อนของดิน
การใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้อง

การควบคุม ป้องกัน และแก้ไขระบบ
บ�ำบัดน�้ำเสียในโรงงาน
มิตรผลด�ำเนินธุรกิจแบบนิเวศอุตสาหกรรมด้วยการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการรักษาแหล่งน�้ำอย่าง
ยั่งยืน โดยโรงงานน�้ำตาลของกลุ่มมิตรผลมีการดูแลรักษาและ
บ�ำบัดน�้ำอย่างเป็นระบบ ดังนี้

โรงงาน

การน�ำไอน�้ำ
ควบแน่นกลับ
Condensate (ลบ.ม)

น�้ำทิ้งจากการล้าง
เครื่องจักร / กระบวน
การผลิต (ลบ.ม)

1. จ�ำแนกน�้ำทิ้งจากกิจกรรมต่างๆ ของโรงงานออก
เป็น 3 ประเภท

MP

500,000

720,000

MPK

540,000

600,000

MKS

500,000

500,000

38,400

-

MPV

467,429

516,876

MPL

300,000

120,000

รวม

1,540,000

1,836,876

ส�ำหรับเป็นน�้ำดิบ
กลับมาใช้ในโรงงาน

ส�ำหรับเป็นน�้ำ
เพื่อการเกษตร

น�ำ้ ทีม่ คี วามสกปรกต�ำ่ เช่น น�ำ้ ทิง้ จากบ้านพักพนักงาน
น�ำ้ ทีม่ คี วามสกปรกสูง เช่น น�ำ้ ทิง้ จากกระบวนการ
ผลิต หรือ น�้ำจากบ่อ Septic ต่างๆ
น�้ำที่ต้องมีการบ�ำบัดโดยวิธีเฉพาะ เช่น น�ำ้ เกลือ
จากการล้างเรซิน
2. น�ำน�้ำทิ้งชนิดต่างๆ เข้าสู่ระบบบ�ำบัดเพื่อน�ำมา
หมุนเวียนใช้ใหม่ โดย
น�ำ้ ทีม่ คี วามสกปรกต�ำ่ จะถูกน�ำมาเข้าสูร่ ะบบบ�ำบัด
แบบบึงประดิษฐ์ (Constructed wetland) จากนั้น น�ำกลับสู่
อ่างเก็บน�ำ้ เพือ่ ไว้ใช้รดน�ำ้ ต้นไม้หรือแปลงปลูกผัก และเป็นแหล่ง
ที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้ำและนกชนิดต่างๆ
น�้ำที่มีความสกปรกสูง จะถูกปรับปรุงด้วยระบบ
บ�ำบัดน�ำเสียแบบเสถียร (Stabilization Pond) โดยน�้ำเสียจาก
การผลิตจะถูกส่งต่อไปปรับสภาพน�ำ้ ในบ่อไร้อากาศ บ่อกึง่ ไร้อากาศ
บ่อเติมอากาศ บ่อพักน�้ำ และบ่อปรับสภาพน�้ำสุดท้าย โดยน�้ำ
ในบ่อสุดท้ายนี้ สามารถน�ำไปใช้ในไร่อ้อยเกษตรกร แปลงผัก
ทดลอง และใช้ฉีดพรมบนกองชานอ้อยและลานรถอ้อยเพื่อลด
การฟุ้งกระจายของฝุ่น
น�้ำที่ต้องมีการบ�ำบัดโดยวิธีเฉพาะ จะถูกน�ำไป
บ�ำบัดด้วยระบบ Brine Recovery โดยที่ระบบจะแยกเกลือ
ออกมาจากน�้ำเกลือเข้มข้นที่ใช้ในระบบการล้างเรซิน เพื่อให้
สามารถน�ำเกลือกลับมาใช้ใหม่ นอกจากนั้น ยังช่วยลดปริมาณ
การปล่อยน�้ำทิ้งเข้มข้นลงสู่บ่อบ�ำบัด
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การหมุนเวียนน�ำน�้ำที่ผ่านการบ�ำบัด
กลับมาใช้ประโยชน์

SB

นอกจากการบ�ำบัดน�้ำเสียอย่างมีระบบดังกล่าว โรงงาน
ยังคิดค้นวิธีการใช้ทรัพยากรน�ำ้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ

• ระบบวนน�ำ้ ล้างหม้อกรองรีไฟน์

น�ำน�ำ้ ที่ได้จากการ
ล้างหม้อกรองรีไฟน์ ซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนผลิตน�้ำตาลทราย
บริสุทธิ์พิเศษมาตกตะกอนเพื่อให้น�้ำสะอาดก่อนที่จะน�ำไปเก็บ
ในบ่อพักใสและน�ำกลับมาวนใช้ใหม่ในการละลายน�้ำตาลดิบ
ระบบนีช้ ว่ ยลดการใช้นำ�้ ในโรงงานลง 25% และลดปริมาณน�ำ้ เสีย
ลงได้ 25%

• โครงการเพิ่มการเก็บกักน�้ำ

น�ำน�ำ้ ร้อนที่ได้จากการ
หีบอ้อยในกระบวนการผลิตน�้ำตาล ไปบ�ำบัดในบ่อพักเพื่อปรับ
สภาพน�้ำให้เป็นน�้ำดิบ และน�ำไปเก็บกักไว้ในบ่อน�้ำดีเพื่อน�ำกลับ
มาใช้เป็นน�ำ้ หมุนเวียนภายในโรงงาน โครงการนี้สามารถลดการ
สูบน�ำ้ ในอ่างเก็บน�ำ้ ธรรมชาติมาใช้ในโรงงาน และช่วยเพิม่ ปริมาณ
น�้ำเก็บกักขึ้นอีก 25% ของจ�ำนวนการสูบน�้ำใช้ทั้งหมดของ
โรงงาน
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แม้วา่ กฎหมายสิง่ แวดล้อมจะก�ำหนดค่าความสกปรกของน�ำ้ ทิง้ ไว้ที่ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่โรงงานในกลุม่ มิตรผลก�ำหนดมาตรการ
ห้ามระบายน�้ำทิ้งออกนอกบริเวณโรงงาน (Zero Discharge) โดยน�ำไปใช้ในระบบชลประทานไร่อ้อยของบริษัททั้งหมด
การลงทุนเพื่อจัดการเรื่องน�้ำและกลิ่น

Item

โรงงาน
		

เครื่องเติมอากาศ 4 เครื่อง

1.60

เครื่องวัดค่า COD

0.06

		

ลอกบ่อและขุดเพิ่มความลึกบ่อไร้อากาศ (บ่อ 1)

1.815

		

ติดตั้งปั้มน�้ำดิบและระบบไฟฟ้าบริเวณบ่อน�้ำดิบและบ่อน�้ำทิ้ง

2.18

		
MKS

เครื่องเติมอากาศบ�ำบัดน�้ำทิ้งจ�ำนวน 4 ชุด

1.60

เปลี่ยนท่อน�้ำเสียน�้ำเกลือที่ช�ำรุด

2.42

		

งานขุดลอกตะกอนบ่อบ�ำบัดน�้ำทิ้งบ่อที่ 1

0.6

		

ติดตั้ง ระบบบ�ำบัดแบบปิด UASB

68

		
MPV

ลอกบ่อหมักไร้อากาศ (บ่อ 1)

2,03

ออกแบบและสร้างปรับปรุงระบบ wetland

0.4

		

ปรับปรุงบ่อ 80 ไร่เป็นบ่อพักน�้ำหลังบ�ำบัด

0.090

		

บ่อ sum กองชานอ้อย

0.42

		

งานขุดบ่อเกลือและวางท่อน�้ำเกลือ

0.62

เครื่องเติมอากาศ 3 เครื่อง

1.50

		

ขุดบ่อน�้ำหลากขนาด 32,000 m3

1.12

		

ร่องระบายน�้ำคอนกรีต เฟต 1/3

1.09

MPK

MPL

MP

ปรับปรุงระบบหมุนเวียนน�้ำใช้ในโรงงาน และระบบการน�ำน�้ำไปใช้ในพื้นที่เกษตรกรรม

25.87

		

เครื่องเติมอากาศ (เพิ่มประสิทธิภาพบ่อบ�ำบัดน�้ำทิ้ง)

0.3

		
SB

กังหันตีน�้ำบ่อหลาหน้าโรงงาน (ปรับปรุงภูมิทัศน์)

0.03

		

งานปรับปรุงพื้นที่+คันบ่อน�้ำคอนเดนเสท 30 เมตรป้องกันการกัดเซาะ

ท่อสูบน�้ำ 8”x4 เมตร (สูบน�้ำในร่องระบายน�้ำ)

รวม		
22

งบประมาณ
(ล้านบาท)

0.0045

การควบคุม ป้องกัน และแก้ไขมลพิษทางอากาศ
ฝุ่นจากกองชานอ้อยซึ่งเหลือจากการผลิตน�้ำตาล ถือเป็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อมประการหนึ่งที่ต้องการการจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ โรงงานน�ำ้ ตาลในกลุม่ มิตรผลมีมาตรการในการจัดการกับกองชานอ้อย ซึง่ ถือเป็นเชือ้ เพลิงหลักทีส่ ามารถน�ำไปต่อยอดผลิต
เป็นไฟฟ้าชีวมวล โดย
การควบคุมฝุ่นจากปล่องเตา

•

ติดตั้งระบบดักฝุ่น 3 ชนิดคือ Multi Cyclone, Wet
Scrubber และ Mikrovane เพื่อดักจับและกรองฝุ่น
จากการผลิตในโรงงานก่อนปล่อยออกทางปล่องเตา

•

ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบดักฝุ่นอย่างสม�่ำเสมอ
และน�ำโปรแกรม Zeal Maintenance เข้ามาปรับใช้
เพื่อให้ระบบท�ำงานได้ดียิ่งขึ้น

การติดตั้งระบบดังกล่าว มีประสิทธิภาพการบ�ำบัดสูง ท�ำให้ฝุ่นที่ระบายออกจากปล่องเตามีความเข้มข้นน้อยกว่าค่าสูงสุดที่
กฎหมายก�ำหนด ถึง 50-70% (ค่ามาตรฐานฝุ่นรวมที่ระบายออกตามกฎหมาย ส�ำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล ห้ามเกิน 120 mg/m3)
ระบบการจัดการฝุ่นจากปล่องเตา

Item

โรงงาน

ระบบดักจับฝุ่นปล่องเตา

Stack Boiler 31 & 33

Multicyclone + Wet Scrubber

		
MPK

Stack Boiler 32 & 34

Multicyclone + Wet Scrubber

Stack Boiler 11

Venturi Wet Scrubber

		

Stack Boiler 12

Venturi Wet Scrubber

Stack Boiler 1, 3-6

Mikro vane

Stack Boiler 7

ESP

MP

Stack Boiler 37

Wet Scrubber

SB

Stack Boiler 1, 2, 3

Wet Scrubber

Stack Boiler 1 และ 2

ESP

Stack Boiler 3, 4, 5 และ 6

Wet Scrubber

Stack Boiler 1, 2, 3

Wet Scrubber

MKS
		

MPV
		
MPL

0.4
109.7
23
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การลงทุนและซ่อมแซมเพื่อจัดการเรื่องฝุ่น (ชานอ้อยและปล่องเตา)

MPK
		
MKS
		
		
MP

งบประมาณ
(ล้านบาท)

Item

โรงงาน

การควบคุม ป้องกัน และแก้ไข มลพิษทางเสียง

ผ้าใบคลุมกองชานอ้อย

2.0

ระบบดัดฝุ่นในระบบล�ำเลียงเชื้อเพลิง

6.0

ติดตั้งตาข่ายรอบกองชานอ้อย

8.0

ติดตั้ง Mikro vane เพิ่ม 1 ชุด แต่ปล่องเตา

16.0

รถสเปรย์น�้ำลานอ้อย 1 คัน

0.65

ติดตั้ง wear plate (Liner Plate) ใน Wet scrubber

1.605

		

Boiler 37 จ�ำนวน 3 ชุด

		

เครื่องวัดปริมาณฝุ่น

0.070

		
SB

ปรับปรุงตาข่ายป้องกันฝุ่น

0.315

ปรับปรุงผ้าใบกันฝุ่นชานอ้อย

0.043

		

ปรับปรุงตาข่ายรอบบ่อสเปรย์พอนด์

1.220

การปรับปรุงระบบดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (ESP)

8.0

MPV
		
MPL
		

ปรับปรุงระบบป้องกันฝุ่นชานอ้อย

155.06

ติดตั้งตาข่ายรอบกองชานอ้อย

2.60

ติดตั้งหัวสเปรย์น�้ำกองชานอ้อย

2.10

รวม		

201.105

การจัดการฝุ่นจากกองชานอ้อย

•
•
•
•
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ปลู ก แนวต้ น ไม้ สู ง กั น ลมเพื่ อ ป้ อ งกั น ฝุ ่ น จากกอง
ชานอ้อย
ติ ด ตั้ ง แนวตาข่ า ยกั น อี ก ชั้ น เพื่ อ ป้ อ งกั น ฝุ ่ น จากกอง
ชานอ้อย
ติดตั้งระบบฉีดพรมน�้ำพรมกองเชื้อเพลิง เพื่อลดการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นจากชานอ้อย
ติดตัง้ ผ้าใบคลุมกองเชือ้ เพลิง เพือ่ ป้องกันการฟุง้ กระจาย
ของฝุ่นจากกองชานอ้อย

จากการด�ำเนินงานดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ผลการ
ตรวจวัดค่าฝุน่ ในบรรยากาศพบว่าสามารถลดได้ดกี ว่าทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนด คือสามารถลดได้ถึงระดับ 0.04 – 0.20 mg/m3 ซึ่ง
ตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมแล้วจะต้องมีค่าฝุ่นในระดับที่
ไม่เกิน 0.33 mg/m3

มลพิษทางเสียง คืออีกหนึง่ ปัญหาส�ำคัญทีผ่ ปู้ ระกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมมักจะพบเจอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนงานผลิต ซึ่ง
หากไม่มีการจัดการที่ดีแล้ว มลพิษทางเสียงนี้จะกลายเป็นปัญหาด้านสุขภาพทัง้ ต่อพนักงานภายในโรงงาน รวมถึงชุมชนใกล้เคียง
ด้วยตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพดังกล่าว กลุม่ มิตรผล
จึงได้กำ� หนดมาตรการการด�ำเนินการ โดยเริ่มจากการตรวจวัด
แหล่งก�ำเนิดเสียงเพือ่ ประเมินผล จากนัน้ จึงจัดท�ำมาตรการเพื่อ
ป้องกันมิให้เกิดเสียงรบกวนชุมชน หรือแม้แต่พนักงานทีร่ บั ผิดชอบ
งานในส่วนที่เกิดเสียง ดังนี้

ภายหลังจากการด�ำเนินมาตรการดังกล่าว โรงงานยังมี
การตรวจวัดค่าเสียงในบริเวณปฏิบัติงานเป็นประจ�ำ ทุก 1 ปี
และทุก 6 เดือน ในบริเวณชุมชนใกล้เคียง เพือ่ แก้ไขและปรับปรุง
มาตรการด�ำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาที่ไม่
พึงประสงค์

•
•
•
•

จากสถิตกิ ารวัดคุณภาพเสียงทีเ่ ครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้าภายใน
โรงงานพบว่าแนวโน้มของเสียงลดลง เช่น จากการตรวจวัด
ค่าเสียงที่เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าส่วนการผลิต พบว่าเสียงดังลดลง
ต่อเนื่องจากปี 2545 ที่ระดับ 94.6 เดซิเบล มาอยู่ที่ 89.6
เดซิเบล ในปี 2556 เป็นต้น

การหุ้มฉนวนลดเสียงบริเวณเครื่องจักร
การติดอุปกรณ์ครอบเสียงเครื่องจักร
การปลูกต้นไม้เพือ่ ช่วยซับเสียงและเสริมสร้างทัศนียภาพ
ที่ดีรอบโรงงาน
การลดผลกระทบเสียงรบกวนโดยการวางแผนทดลอง
เดินเครื่องจักรที่เหมาะสม

การลงทุนเพื่อจัดการเรื่องเสียง

Item

โรงงาน

งบประมาณ (บาท)

MPK

โครงการอนุรักษ์การได้ยิน

50,000

MKS

เตรียมชุดอุปกรณ์ PPE ป้องกัน

20,000

MP

-

-

SB

-

-

MPV

-

-

MPL

ติดตัง silencer เพื่อจัดการเสียงดัง

รวม		

500,000
570,000
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การขนส่งอ้อยและการจราจร
มาตรการเพื่อจัดการขนส่งอ้อยและการจราจร
มาตรการด�ำเนินการป้องกัน และแก้ไข ฝุ่นจากการวิ่ง
ของรถบรรทุกขนอ้อย

มาตรการด�ำเนินการป้องกัน และแก้ไข รถบรรทุกอ้อย
ท�ำอ้อยร่วงหล่นตามถนน

1. ก�ำหนดผู้รับผิดชอบ และช่องทางสื่อสาร ที่ชัดเจนใน
การรับประสานงานด้านการขอความช่วยเหลือ จัดหารถบรรทุก
น�้ำราดน�้ำลดฝุ่นในบริเวณที่มีปัญหารอบโรงงาน

1. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ช่องทางในการสือ่ สารยัง Call
Center ของด้านอ้อยเพื่อช่วยประสานงานการแก้ไข

2. จั ด ท� ำ สั ญ ญารถบรรทุ ก ที่ ส มั ค รร่ ว มขนส่ ง อ้ อ ยกั บ
โรงงาน โดยก�ำหนดเงื่อนไขในสัญญา กรณีที่รถบรรทุกขับรถไม่
ระมัดระวัง และไม่ลดความเร็วกรณีที่ขับผ่านชุมชน โดยถ้า
ชุมชนร้องเรียน แจ้งทะเบียนรถมายังด้านอ้อย จะประสานงาน
ให้แก้ไขให้ โดยมีผลต่อการจ่ายคืนเงินประกัน สัญญารถบรรทุก
หลังปิดหีบ
3. กรณีมฝี นุ่ ในลานของสถานีขนถ่ายอ้อย ด้านอ้อยจัดหา
รถน�้ำไปราดน�้ำในลานอย่างสม�ำ่ เสมอ

2. รณรงค์เรื่องการบรรทุกอ้อยที่ถูกวิธี และควบคุม
ความสูงให้กับผู้รับเหมารถบรรทุกอ้อย และชาวไร่ทราบ โดยจัด
ท�ำแผ่นพับและสื่อสารผ่านรายการวิทยุ
3. แบ่งความรับผิดชอบในการเคลียร์อ้อยตกหล่นบน
ถนน บนเส้นทางหลัก ของโรงงานโดยให้หัวหน้าเขตส่งเสริมเป็น
ผู้รับผิดชอบงบประมาณ

การลงทุนเพื่อจัดการขนส่งอ้อยและการจราจร

Item

โรงงาน
MPK
		
MKS
		

ค่าเก็บอ้อยตกหล่น

50,000		

ค่าแรงพนักงานรถ

72,000

จัดหารถน�้ำไปราดน�้ำในลานอย่างสม�่ำเสมอ
การจัดการเกี่ยวกับอ้อยตากหล่น

100,000
60,000

MP
		

โครงการรณรงค์ความปลอดภัย ผ้าแดงติดท้ายรถบรรทุกอ้อย
247,000
จ�ำนวน 40,000 ผืน			

SB
		

ค่าเบี้ยเลี้ยงต�ำรวจ, เก็บอ้อยอ�ำนวยความสะดวกอ้อยของ
ต�ำรวจ, ค่าเก็บอ้อยตกหล่นบนนถนน

350,000

จ้างรถเก็บอ้อย

250,000

MPV
		
		
MPL
		

สนับสนุนเทศบาลจัดการอ้อยร่วง
การจัดการปัญหาอ้อยร่วงหล่นบนถนนหลวงในความรับผิดชอบ

48,000
270,000

ของโรงงานและด้านอ้อย
มาตรการจัดการและป้องกันรถบรรทุกอ้อยที่เกิดอุบัติเหตุ

รวม		

26

งบประมาณ
(บาท)

120,000
1,567,000
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การควบคุม ป้องกัน แก้ไขการปนเปื้อนของดิน
การที่ธุรกิจขององค์กรเกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม
การดูแลรักษาทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน จึงเป็นอีกหนึ่งจิตส�ำนึก
ที่กลุ่มมิตรผลให้ความใส่ใจ และได้พัฒนาโครงการต่างๆ อาทิ
โครงการส่งเสริมการใช้กากหม้อกรองในไร่อ้อยเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพของดิน โดยจัดให้มีการประชุมชาวไร่และติด
ป้ายประชาสัมพันธ์ที่รถบรรทุกอ้อย เพื่อสร้างความรับรู้และ
เข้าใจกับประโยชน์ของการน�ำกากหม้องกรองซึ่งเป็นเศษอ้อย
ละเอี ย ดที่ เ หลื อจากขั้น ตอนการกรองน�้ำอ้อย ไปใช้เป็ น สาร
ปรับปรุงดินในไร่อ้อย ซึ่งไม่เพียงแค่ช่วยเพิ่มผลผลิตอ้อยต่อไร่ให้
สูงขึ้นแล้ว ยังช่วยลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ด้วย

กลุ่มมิตรผลกับการด�ำเนินงานเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ
การใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างถูกต้อง
มิตรผลตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุด จึงมุ่งมั่นคิดค้นวิธีการจัดการของเสียและผลพลอยได้จาก
การผลิต ด้วยการน�ำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น
1. ชานอ้อยที่เหลือจากกระบวนการผลิตน�ำ้ ตาล จะ
ถูกส่งไปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้าชีวมวล โดยน�ำเชื้อเพลิงที่ได้
ไปเผาไหม้ในหม้อไอน�้ำ (Boiler) และถ่ายเทความร้อนให้หม้อ
ไอน�้ำจนกลายเป็นไอน�้ำที่ร้อนจัด และมีความดันสูง ซึ่งไอน�้ำจะ
ไปปั่นกังหัน หรือเครื่องจักรไอน�้ำที่ต่ออยู่กับเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า
ท�ำให้เกิดกระแสไฟฟ้า
การด�ำเนินงานผลิตไฟฟ้าชีวมวล จะมีบริษทั มิตรผล ไบโอเพาเวอร์ (ด่านช้าง) จ�ำกัด และบริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์
(ภูเขียว) จ�ำกัด ในกลุ่มมิตรผลเป็นผู้รับผิดชอบ ไฟฟ้าที่ผลิตได้
จะถูกน�ำกลับมาใช้ภายในโรงงานต่างๆ ของกลุ่มมิตรผล และ
ส่วนที่เกินใช้ ยังขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เพื่อส่งต่อความสว่างไสวให้ชุมชน

โครงการส่งเสริมการปลูกปุ๋ยพืชสดบ�ำรุงดิน โดยจัดให้
กับชาวไร่ในหมู่บ้านที่ร่วมโครงการเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทาง
กายภาพของดินให้ดีขึ้นด้วยการแจกเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสดให้กับ
ชาวไร่ ใ นกลุ ่ ม เป้ า หมายโครงการนี้ ไ ด้ ด� ำ เนิ น งานร่ ว มกั น กั บ
ส�ำนักงานพัฒนาทีด่ นิ เพือ่ จัดหน่วยแนะน�ำความรูเ้ และนิทรรศการ
เคลื่อนที่ รวมถึงมีการแสดงแปลงสาธิตพร้อมอบรมชี้แจงให้เห็น
ถึงผลดีของการบ�ำรุงรักษาดินแบบชีววิธี
การส่งเสริมให้ชุมชนรู้จักการบ�ำรุงรักษาหน้าดินแบบ
ชีววิธีนี้ ท�ำให้ชาวไร่อ้อยสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้มาก โดย
ดูสถิติจากการสั่งซื้อปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในสังกัดผ่านโรงงาน
น้ำตาลมิตรผลมีจ�ำนวนลดลง นอกจากนี้ การรณรงค์ส่งเสริม
เรื่องการบ�ำรุงดินแบบชีววิธี ยังท�ำให้ชาวไร่เกิดจิตส�ำนึกในการ
ท�ำไร่อ้อยคุณภาพและการรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
เช่นกัน
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ภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายในสังคมให้ความส�ำคัญในการช่วยบรรเทา ทั้งในมิติระดับภูมิภาคและระดับประเทศ มิตรผล
เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่ตระหนักถึงการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศโลกอย่างจริงจัง โดยมีโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ดังนี้
1. การรณรงค์ลดการเผาอ้อยก่อนตัด
เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว การเผาไร่อ้อยยังคงเป็นสิ่งที่มักพบ
เห็นอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณแถบ ภาคกลาง การ
เผาไร่ถอื เป็นปัจจัยทีก่ อ่ ให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ โดยชาวไร่อ้อยมักจะกล่าว
ถึงความจ�ำเป็นที่ต้องเผาไร่เพราะขาดแคลนแรงงานในท้องถิ่น
ซึ่งท�ำให้ไม่สามารถตัดอ้อยให้เสร็จตามคิวส่งได้ อีกทั้งแรงงาน
ต่างถิ่นที่เข้ามารับจ้างตัดอ้อยไม่ชอบตัดอ้อยสดเนื่องจากต้องใช้
เวลามาก ในการริบกาบใบท�ำให้ได้ผลผลิตและค่าจ้างต่อวันน้อย
นอกจากนี้ การตัดอ้อยสดยังท�ำให้มีต้นทุนสูง หรือแม้แต่การน�ำ
เครื่องตัดมาใช้แทนแรงงานก็ยังไม่แพร่หลายเนื่องจากมีราคา
แพงและไม่สามารถเข้าไปตัดในทุกพืน้ ที่ แม้เหล่านีจ้ ะเป็นเหตุผล
ที่เข้าใจได้ แต่การปล่อยให้สถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นต่อไปอาจท�ำ
ให้การท�ำไร่ออ้ ยในประเทศไทยมีอายุสนั้ ลง ทัง้ นีเ้ พราะการเผาไร่

ถือเป็นการท�ำลายระบบนิเวศในไร่อ้อยและชุมชนอย่างสิ้นเชิง
กล่าวคือ การเผาไร่อ้อยเท่ากับเป็นการเผาอินทรีย์วัตถุบนผิวดิน
ซึ่งเป็นธาตุอาหารส�ำคัญของพืช นอกจากนี้ ยังท�ำให้ดินสูญเสีย
ความชื้นและตัดวงจรการเติบโตของแมลงที่ช่วยก�ำจัดศัตรูพืช
ในไร่อ้อยด้วย
กลุ่มมิตรผลตระหนึกถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ส่งเสริมให้
ชาวไร่อ้อยของโรงงานลดการเผาอ้อยก่อนน�ำมาส่งให้กับโรงงาน
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้ชาวไร่อ้อยสามารถเพิ่มรายได้
จากการน�ำส่งอ้อยสด คุณภาพดี ทั้งนี้ กลุ่มมิตรผลใช้เวลากว่า
10 ปี ในการรณรงค์ให้ชาวไร่เลิกการเผาอ้อยร่วมกับชุมชนและ
ภาครัฐอย่างจริงจัง โดยมาตรการทีด่ ำ� เนินงานร่วมกันอย่างได้ผล
ได้แก่

2. กากหม้อกรอง (Filter Cake) ซึ่งเป็นเศษอ้อย
ละเอียดทีเ่ หลือจากการขัน้ ตอนการกรองน�ำ้ อ้อย จะมีการจัดสรร
ให้กับชาวไร่อ้อยที่ต้องการน�ำไปบ�ำรุงดินส�ำหรับการปลูกอ้อย
และปลูกพืชอื่นๆ นับเป็นวงจรการด�ำเนินงานที่เรียกว่า “จาก
ไร่...สู่ไร่”
3. กากน�ำ้ ตาลสุดท้ายหรือโมลาส ทีถ่ กู แยกออกระหว่าง
กระบวนการปั่นน�้ำตาล จะถูกน�ำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
เอทานอลบริสทุ ธ์ ซึง่ เอทานอลนีค้ อื ส่วนทีจ่ ะน�ำไปผสมกับน�ำ้ มัน
เบนซินเพือ่ ใช้เป็นน�ำ้ มันแก๊สโซฮอล์ อีกหนึง่ ทางเลือกของพลังงาน
ทดแทนแสนสะอาด
การเลือกลงทุนในธุรกิจที่ต่อยอดจากอ้อยและน�้ำตาล
ของมิตรผล ไม่เพียงแค่ก่อให้เกิดวงจรการผลิตที่เรียกว่า “Zero
Waste” หรือการก�ำจัดของเสียให้เป็นศูนย์เท่านั้น แต่ยังถือ
เป็นการช่วยสนับสนุนนโยบายพลังงานทดแทนของกระทรวง
พลังงานด้วยเช่นกัน
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2. การรณรงค์ประหยัดพลังงานในทุกหน่วยงาน
เมื่อโลกตระหนักถึงความขาดแคลนของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ที่กำ� ลังส่งผลกระทบต่อมวลมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเป็น
อย่างมากในปัจจุบัน กลุ่มมิตรผล ในฐานะของผู้ผลิตภาคอุตสาหกรรม จึงได้ทบทวนมาตรการในการช่วยประหยัดพลังงาน ซึ่งหลาย
มาตรการที่ได้กำ� หนดไว้นั้น ล้วนมาจากความคิดริเริ่มของเหล่าพนักงานที่พร้อมใจกันค้นหาวิธีการประหยัดและใช้ประโยชน์จากพลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนของส�ำนักงาน กระบวนการผลิต และการด�ำเนินงานร่วมกันกับชุมชนและชาวไร่อ้อย

•

การให้ความรูใ้ นเชิงเปรียบเทียบ เรือ่ งการไถกลบใบเพือ่
เติมอินทรีย์วัตถุเป็นสารอาหารของพืชและปรับปรุงสภาพดิน
แทนการใช้ปุ๋ยเคมี การปลูกอ้อยทิ้งใบไว้คลุมดินเพื่อช่วยรักษา
ความชื้นในดินและป้องกันการเติบโตของวัชพืช

•

การให้เงินและรางวัลพิเศษแก่ชาวไร่ที่ส่งอ้อยสด/
สวยงามเข้าโรงงาน โดยจ่ายเงินคืนเพิ่มเติมให้กับชาวไร่อ้อยที่
ส่งอ้อยสดคุณภาพดีสงู สุด 70 บาทต่อตันอ้อย ตามมติเรือ่ งการหัก
ค่าอ้อยไฟไหม้ของส�ำนักคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทราย
(สอน.) หากยังมีเงินเหลือ ก็จะน�ำไปเฉลี่ยจ่ายเพิ่มเติมหรือเข้า
กองทุนสวัสดิการเพื่อชาวไร่อ้อย

•

หักเงินอ้อยไฟไหม้ 20 บาทต่อตันอ้อย ตามมติเรือ่ งการหัก
ค่าอ้อยไฟไหม้ของส�ำนักคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทราย
(สอน.)

•

ส่งเสริมการใช้รถตัดอ้อย โดยมีรถบริการตัดอ้อยในราคา
ย่อมเยา (150 บาทต่อตันอ้อย)

•

แบ่งแปลงอ้อยให้เป็นผืนย่อย เพื่อเป็นแนวกันไฟไม่ให้
ลุกลามไปยังแปลงอื่นๆ (ลดความเสียหาย)

•

โรงงานน�ำ้ ตาลสนับสนุนรถน�ำ้ ดับไฟ กรณีเกิดเหตุไฟไหม้
ไร่อ้อยในชุมชน
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มาตรการลดการเผาไร่อ้อยเหล่านี้ นอกจากจะช่วยลด
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกแล้ว ยัง
ช่วยลดต้นทุนการจัดการในไร่ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ย
เพื่อบ�ำรุงพืชและดิน รวมทั้งสารเคมีเพื่อก�ำจัดศัตรูพืช และที่
ส�ำคัญยังช่วยรักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติให้ธ�ำรงอยู่เพื่อหล่อ
เลี้ยงการประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพหลักของ
คนไทยให้ด�ำเนินต่อไปอย่างยั่งยืน
นอกจากมาตรการดังกล่าวข้างต้น บริษทั มิตรผล ไบโอเพาเวอร์ (ด่านช้าง) จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าชีวมวลของ
กลุ่มมิตรผลยังมีแผนรณรงค์รับซื้อใบอ้อยและยอดอ้อยจาก
แปลงของชาวไร่ที่ประสงค์จะรื้ออ้อยตอ อ้อยน�้ำฝน และอ้อย
น�้ำราด เพื่อน�ำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งวิธี
ดังกล่าว สามารถช่วยลดการเผาอ้อยได้ในอีกทางหนึ่ง เพราะใบ
อ้อยสดและยอดอ้อยที่ถูกทิ้งเป็นของเสียในไร่ได้ถูกแปรมูลค่า
เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลได้ถึงตันละประมาณ 600 บาท โดยบริษัทฯ
รับซื้อใบอ้อยและยอดอ้อยในปริมาณเกือบ 18,000 ตันในช่วง
ปี 2556 ที่ผ่านมา
จากสถิติที่ส�ำรวจบริเวณพื้นที่ไร่อ้อยของประเทศไทย
พบว่าปีทผี่ า่ นมาโรงงานน�ำ้ ตาลมิตรผล ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
มีสถิติการตัดอ้อยสดมากที่สุดในกลุ่มโรงงานของมิตรผล (อ้างอิง

จากข้อมูล รายงานการผลิต น�้ำตาลทราย โดยส� ำนัก คณะกรรมการอ้ อ ยและ
น�้ำตาลทราย ประจ�ำปีการผลิต 2555/2556)

2.1 มาตรการประหยัดพลังงานภายในส�ำนักงาน
(ส�ำนักงานใหญ่และส�ำนักงานภายในโรงงาน)

•

โครงการกระดาษเพื่อต้นไม้
มีการประชาสัมพันธ์ภายในบริษัท ให้พนักงานรวบรวม
กระดาษที่ใช้ประโยชน์ครบทั้ง 2 ด้านแล้ว เพื่อน�ำไปบริจาคให้
กับมูลนิธิกระดาษเพื่อต้นไม้ ส�ำหรับน�ำไปรีไซเคิลให้กระดาษ
เหล่านั้นสามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก โดยที่ไม่ต้องมีการตัดไม้
เพื่อการผลิต

•

โครงการใช้แสงจากธรรมชาติและปิดพักไฟ
รณรงค์ ใ ห้ พ นั ก งานใช้ แ สงธรรมชาติ แ ทนดวงไฟใน
ระหว่างการท�ำงานด้วยการเปิดม่านบังแสงภายในส�ำนักงาน
ปิดพักไฟในบางจุดที่ไม่ได้ใช้งานประจ�ำ และปิดพักหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ระหว่างพักกลางวัน

•

โครงการติดตั้งชุดสวิทช์ประหยัดไฟ
สามารถเลือกทีจ่ ะเปิดหรือปิดไฟได้ในเฉพาะจุดทีต่ อ้ งการ
โดยไม่จำ� เป็นต้องเปิดหรือปิดทั้งแผงไฟเช่นสมัยก่อน

•

โครงการปรับปรุงการใช้กระดาษ
รณรงค์ลดการถ่ายส�ำเนาเอกสาร โดยสนับสนุนให้มีการ

สแกนข้อมูลจากเอกสารเก็บเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์แทน เพื่อลด
ปริมาณการใช้กระดาษและปริมาณการใช้ไฟจากเครื่องถ่าย
ส�ำเนาเอกสาร
2.2 มาตรการประหยัดพลังงานในการด�ำเนินงาน
ร่วมกับชาวไร่

•

การเปลี่ยนเครื่องยนต์รถขุดดิน (Backhoe)
ด� ำ เนิ น การเปลี่ ย นเครื่ อ งยนต์ ร ถขุ ด ดิ น จากแบบที่ ใช้
น�้ำมันเชื้อเพลิงมาเป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้า ช่วยลดปริมาณการใช้
น�้ำมันเชื้อเพลิง

•

การปรับปรุงกระบวนการขนส่งอ้อย
รณรงค์ส่งเสริมให้ชาวไร่อ้อยปลูกอ้อยรอบสถานีขนถ่าย
เพือ่ ช่วยลดระยะทางในการขนส่งอ้อยของชาวไร่รายเล็ก และถือ
เป็นการลดปริมาณเชื้อเพลิงและพลังงานที่ใช้ในการขนส่ง

•

การส�ำรวจพื้นที่ปลูกอ้อย
โรงงานน�้ำตาลมิตรลาว ในกลุ่มมิตรผล เปลี่ยนมาใช้ม้า
เป็นพาหนะในการส�ำรวจพื้นที่ปลูกอ้อย แทนการใช้รถยนต์ ซึ่ง
สามารถลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงได้ 100%
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3. โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดการใช้พลังงาน โรงงานในกลุ่มมิตรผลร่วมมือกันคิดค้นโครงการ
ต่างๆ เพือ่ ให้สามารถลดการใช้พลังงานและใช้ทรัพยากรในขั้นตอนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น
การปรับปรุงระบบการจัดเก็บน�้ำตาลในโรงงาน
การใช้ เชื้ อ เพลิ ง ชี ว มวลในการผลิ ต ไฟฟ้ า เพื่ อ ใช้
ด�ำเนินการย้ายระบบละลายน�้ำตาลไปยังโกดัง เพื่อลด
หมุนเวียนภายในโรงงาน
การใช้รถบรรทุกในการขนถ่ายน�ำ้ ตาล ซึ่งถือเป็นการช่วยลด
น�ำชานอ้อยที่ได้จากกระบวนการผลิตน�้ำตาลมาใช้เป็น
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงและพลังงานที่ใช้ในการขนส่ง
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าชีวมวลเพื่อน�ำไฟฟ้ากลับมาหมุนเวียน
ใหม่ใช้ภายในโรงงาน ช่วยทดแทนปริมาณการใช้นำ�้ มันเตาที่ก่อ
การหุ้มฉนวนหม้อต้ม ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและเครือ่ งจักร
ให้เกิดมลพิษ นอกจากนั้น ไฟฟ้าชีวมวลในส่วนที่เกินใช้ยังได้
เพื่อลดการใช้ไฟฟ้า
ขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเพื่อส่งไฟต่อไปยังชุมชนใกล้เคียง
การปรับปรุงกระบวนการผลิต ในโรงงานน�้ำตาลของ
การปรับปรุงระบบการท�ำงานแบบใหม่ในหม้อต้มน�ำ้ ตาล
กลุ่มมิตรผลดังกล่าว รวมทั้งการใส่ใจในการจัดการภายใต้ระบบ
ติดตั้งระบบ Pan Automation ในหม้อต้มน�ำ้ ตาล ที่
ISO14001 อย่างเข้มงวด เป็นผลให้ในปี พ.ศ. 2552 ผลิตภัณฑ์
นอกจากจะช่วยประหยัดเวลาในการเคี่ยวต้ม และลดปริมาณน�ำ้
น้ำตาลแร่ธรรมชาติ ตรามิตรผลโกลด์ น�้ำตาลทรายบริสุทธิ์
ทีต่ อ้ งใช้ในกระบวนการผลิตแล้ว ยังช่วยประหยัดพลังงานไอน�ำ้ ด้วย
น�ำ้ ตาลทรายบริสทุ ธิพ์ เิ ศษ และน�ำ้ ตาลกรวด ได้รบั การขึน้ ทะเบียน
“ฉลากคาร์บอน” ประเภทพิจารณากระบวนการผลิต จาก
การติดตั้งระบบใบกวนในหม้อเคี่ยว
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
ด�ำเนินการติดตั้งระบบใบกวนในหม้อเคี่ยว 2 หม้อ เพื่อ
กระจก ซึง่ ได้พจิ ารณาจากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
เพิ่มประสิทธิภาพในการกลับตัวของน�ำ้ ตาล ซึ่งช่วยให้สามารถ
กระบวนการผลิตในปริมาณที่มากกว่าร้อยละ 10 ตลอดระยะ
ลดปริมาณการใช้นำ�้ และเวลาการเคี่ยวลง ช่วยประหยัดพลังงาน
เวลา 5 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2548 ถึงปี พ.ศ. 2552 และล่าสุดส�ำหรับ
ไอน�้ำและชานอ้อยที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง
ผลิตภัณท์ใหม่ น�้ำเชื่อมบริสุทธ์ตรามิตรผล ซึ่งได้รับการรับรอง
การน�ำไอร้อนจากกระบวนการผลิตมาใช้หมุนเวียน
ฉลากคาร์บอนในปี 2555 ด้วยเช่นกัน การรับรองนี้ถือเป็นสิ่งที่
ไอร้อนจากกระบวนการผลิตน�ำ้ ตาล จะถูกน�ำมาลด
สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ความร้อนและใช้ซำ�้ ในปริมาณ 7,150 ตันต่อปี ช่วยลดปริมาณ
อย่างจริงจังของกลุ่มมิตรผล
การใช้เชื้อเพลิงลงได้

•

•

•

•

โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

Item

โรงงาน

ประหยัดค่าไฟฟ้า
(ล้านบาท/ปี)

0.16

0.138

MPK
		

มาตรการปรับปรุงค่าเพาเวอร์เฟกเตอร์ใน

		

โครงการลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในหม้อแปลง

0.25

0.648

ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าแสงสว่างโกดังโดยใช้ LED

1.9

0.163

		

ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยใช้ Inverter

1.2

1.353

		

หุ้มฉนวนหม้อต้มดิบ จ�ำนวน 7 หม้อ

1.6

-

		
MP

ปรับปรุงระบไฟฟ้าหม้อปั่นดิบ (พันมอเตอร์ใส่ Inverter

6

-

		

เปลี่ยน Planetary Gear รางกวนตั้ง จ�ำนวน 2 ตัว

5

-

SB

กิจกรรมการลดการใช้พลังงานช่วยชาติ

-

-		

MPV

โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้า		

11.01

ย้ายโหลดการใช้พลังงานจาก กฟภ. มาใช้จาก

-

4.3

-

0.415

16.11

18.027

MKS

		
MPL

ระบบไฟฟ้าของ MCC

•

•

Regenerated เปลี่ยนสายไฟ) จ�ำนวน 3 หม้อ

เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าในโรงงาน
เลือกใช้อุปกรณ์หลอดไฟประหยัดพลังงาน (หลอด T5)

รวม		
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งบประมาณ
(ล้านบาท)
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4. การมีส่วนร่วมในการปกป้องและฟื้นฟูธรรมชาติ
กลุ่มมิตรผลรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานได้ริเริ่มสร้างสรรค์และค้นหาวิธีการด�ำเนินงานต่างๆ ที่จะช่วยปกป้องและฟื้นฟูธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน เช่น
4.1 โครงการปลูกกระถินยักษ์ มิตรผลตระหนักดีว่า
ต้นไม้ใหญ่มีส่วนช่วยในการดูดซับน�้ำและรักษาผิวดินให้คงความ
ชุม่ ชืน้ ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารด�ำรงอยูข่ องระบบนิเวศทีย่ งั่ ยืนในอนาคต
โครงการปลูกกระถินยักษ์จึงได้ก่อตั้งขึ้น โดยเริ่มจากการรณรงค์
ส่งเสริมชาวไร่ในบริเวณรัศมีพื้นที่ 100 กิโลเมตร รอบโรงงานให้
ปลูกต้นกระถินยักษ์ทดแทนการปล่อยพืน้ ทีไ่ ว้ให้รกร้าง ซึง่ โรงงาน
เป็นผู้แจกจ่ายต้นกล้าให้ในช่วงเริ่มแรกและให้ความช่วยเหลือ
แนะน�ำการดูแลอย่างถูกวิธี
โครงการปลูกกระถินยักษ์ ไม่เพียงแค่ช่วยเพิ่มพื้นที่ป่า
ของชุมชน รักษาระบบนิเวศให้คงความสมบูรณ์อย่างยัง่ ยืนเท่านัน้
แต่ยงั ช่วยเพิม่ รายได้ให้กบั ชาวไร่ในชุมชน โดยการน�ำกระถินยักษ์
ไปขายให้กับโรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวลในกลุ่มมิตรผล ที่จะรับซื้อ
เพื่อน�ำมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าชีวมวล
4.2 การเพิ่มพื้นที่สีเขียว รณรงค์ให้มีการปลูกไม้ยืนต้น
ไม้ดอก ไม้ประดับสีเขียว เช่น ต้นสัก ต้นสน ต้นปีบ กระถินเทพา
ฯลฯ ในบริเวณโรงงาน รอบโรงงาน และชุมชนใกล้เคียง เพื่อ
ช่วยดูดซับมลพิษและเพิ่มปริมาณออกซิเจนในอากาศ รวมถึง
สร้างทัศนียภาพทีส่ วยงามโดยรอบให้กบั พนักงาน ชุมชนใกล้เคียง
รวมถึงผู้ที่มาเยือน กลุ่มมิตรผลมีเป้าหมายในการปลูกต้นไม้
ทั้งหมด 31,000 ต้น ภายในช่วงปีพ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2555
4.3 การปรับปรุงวิธีการเกษตรกรรมไร่อ้อยด้วยระบบ
ชีววิธี กลุ่มมิตรผลมุ่งมั่นรณรงค์ส่งเสริมให้ชาวไร่จัดการการท�ำ
ไร่อ้อยด้วยระบบชีววิธี โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะด�ำรงรักษาระบบ
นิเวศในธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์มากที่สุด ซึ่งจะน�ำไปสู่
การท�ำการเกษตรอย่างยัง่ ยืนของประเทศไทยในอนาคต โครงการ
ตัวอย่าง เช่น

•

รณรงค์การตัดอ้อยสด เพือ่ ลดการเผาไร่ออ้ ย ทีน่ อกจาก
จะเป็นการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ที่เป็นมลพิษออกสู่ชั้น
บรรยากาศแล้ว ยังถือเป็นการท�ำลายระบบนิเวศในไร่อ้อยและ
ชุมชน เนื่องจากการเผาไร่อ้อยคือการเผาอินทรีย์วัตถุบนผิวดิน
ซึง่ เป็นธาตุอาหารส�ำคัญของพืช และยังท�ำให้ดนิ สูญเสียความชืน้
รวมถึงเป็นการตัดวงจรการเติบโตของแมลงที่ช่วยก�ำจัดศัตรูพืช
ในไร่อ้อยด้วย
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•

รณรงค์ให้มีการปลูกอ้อยทิ้งใบไว้คลุมดิน ด้วยการ
กระตุ้นให้ชาวไร่เห็นว่าวิธีการนี้สามารถเพิ่มปุ๋ยในดิน ช่วยรักษา
ความชื้นและป้องกันการเติบโตของวัชพืชในไร่อ้อย ซึ่งสามารถ
ช่วยลดการใช้สารเคมี รวมถึง ลดต้นทุนในการผลิตลงได้

•

รณรงค์เรือ่ งการป้องกันโรคและแมลงศัตรูออ้ ยโดยชีววิ ธิ ี
ด้วยวิธกี ารปล่อยแตนเบียนไข่และแตนเบียนหนอน ซึง่ เป็นแมลง
ชนิดหนึ่งที่จะเข้าไปท�ำลายไข่และการเจริญเติบโตของหนอน
กออ้อย ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งศัตรูพืชส�ำคัญที่จะฝังตัวอยู่ใน
ล�ำต้นอ้อยและสร้างความเสียหายให้กับชาวไร่อ้อยเป็นอย่าง
มาก นอกจากนั้น ศูนย์วิจัยและพัฒนาของมิตรผล ยังได้คิดค้น
การใช้เชือ้ ราเขียวเพือ่ ก�ำจัดด้วงหนวดยาว อีกหนึง่ แมลงศัตรูออ้ ย
ส�ำคัญที่ เ คยสร้ า งความเสี ย หายให้ กั บ ไร่ อ ้ อ ยในทุ ก พื้ น ที่ ข อง
ประเทศมาแล้ว โดยเชื้อราเขียวนี้สามารถท�ำให้แมลงติดเชื้อโรค
และตายไปในที่สุด
อนึ่ง วิธีต่างๆ เหล่านี้ นอกจากจะช่วยลดต้นทุนในการ
จัดการ โดยเฉพาะ ค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเพื่อบ�ำรุงพืชและดิน
รวมทั้งสารเคมีเพื่อก�ำจัดศัตรูพืชแล้ว ยังช่วยรักษาระบบนิเวศ
ทางธรรมชาติให้ธ�ำรงอยู่เพื่อหล่อเลี้ยงการประกอบอาชีพภาค
เกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทยให้ด�ำเนินต่อไปอย่าง
ยั่งยืนด้วย

กลุ่มมิตรผล มีการพัฒนาและวิจัยค้นคว้าผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป เรา
ตระหนักถึงความส�ำคัญในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีความหลากหลาย เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคในทุกกลุ่ม โดยก�ำหนด
ประเภทของผลิตภัณฑ์น�้ำตาลตามคุณสมบัติเด่นของน�้ำตาลแต่ละประเภทภายใต้แบรนด์มิตรผล ดังนี้
1.

น�้ำตาลส�ำหรับประกอบอาหารและเครื่องดื่มทั่วไป
ได้แก่ น�ำ้ ตาลทรายบริสุทธิ์ และน�้ำเชื่อม

2.

น�้ำตาลส�ำหรับมืออาชีพที่ต้องพิถีพิถันเป็นพิเศษ
ได้แก่ น�ำ้ ตาลกรวด น�ำ้ ตาลทรายแดง และน�ำ้ ตาลปี๊บ

3.

น�้ำตาลเสริมกลิ่นหอม ได้แก่ น�้ำตาลมิตรผลโกลด์
น�้ำตาลคอฟฟี่ ชูการ์ ส�ำหรับกาแฟโดยเฉพาะ และ		
น�้ำเชื่อมแต่งกลิ่นมิตเต้ (กลิ่นคาราเมล วานิลลา
และฮาเซลนัท)

4.

น�้ ำ ตาลเพิ่ ม ความสะดวกในการใช้ ง าน ได้ แ ก่
น�้ำตาลทรายบริสุทธิ์แบบซองยาว และแบบขวด รวมทั้ง
น�้ำเชื่อมจากอ้อยธรรมชาติ แบบขวดและซองตั้ง

5.

น�้ำตาลเพื่อสุขภาพ ได้แก่ มิตรผลแคลอรี

กลุ่มมิตรผล พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างเป็นขั้นตอน เริ่ม
จากการสร้างแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่จากความต้องการ
ทางด้านต่างๆ ของลูกค้า ทั้งด้านการใช้งานและด้านบรรจุภัณฑ์
จากนั้น พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้ตรงตามลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการวิเคราะห์สภาพธุรกิจ จุดอ่อน จุดแข็ง เพื่อ
น�ำไปสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ก่อนน�ำผลิตภัณฑ์
ต้นแบบไปท�ำการทดสอบตลาดเพื่อดูแนวโน้มความเป็นไปได้
ของตัวผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และแนวคิดต่างๆ ของสินค้าและ
การตลาด จนเป็นที่ยอมรับและพอใจในทุกๆ ด้าน ก่อนส่ง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ท้องตลาดตามช่องทางการจัดจ�ำหน่ายทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ
กลุ่มมิตรผลให้ความใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อให้
มัน่ ใจว่า ทุกผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า “มิตรผล” จะคงคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล จึงท�ำให้กลุม่ มิตรผล เป็นผูผ้ ลิตและผูส้ ง่ ออก
น�้ำตาลระดับแนวหน้าของโลกที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค
และกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารชั้นน�ำ
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การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ผลิตภัณฑ์มิตรผล น�้ำตาลคาร์บอนต�่ำ ทางเลือกสีเขียวของผู้บริโภค
ในการสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าและผูบ้ ริโภครวมถึง
การด�ำเนินธุรกิจทีเ่ ป็นธรรมต่อคูค่ า้ นัน้ มิตรผลได้กำ� หนดแนวทาง
ปฏิบัติด้วย “นโยบายด้านการตลาด” ซึ่งเน้นการบริการและ
การส่งมอบสินค้าที่ได้คุณภาพมาตรฐาน มีความปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค รวมทั้งมุ่งมั่นพยายามในการก้าวสู่ “สังคมคาร์บอน
ต�่ำ” ท�ำให้กลุ่มมิตรผลก�ำหนดแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความพยายาม
ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตของ
กลุ่มผลิตภัณฑ์น�้ำตาล อันจะเห็นได้จากการที่กลุ่มมิตรผลได้เข้า
ร่วมโครงการ “ฉลากลดคาร์บอน” และ “คาร์บอนฟุตพริ้นท์”
ภายใต้ความร่วมมือของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยกลุ่ม
มิตรผลได้การรับรองฉลากลดคาร์บอนส�ำหรับการเป็นผลิตภัณฑ์
ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการลด
การปล่ อยก๊ าซเรื อนกระจกในผลิต ภัณฑ์ถึง 6 กลุ่ม ได้ แก่
น�้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ และน�้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์พิเศษ,
น�้ ำ ตาลแร่ ธ รรมชาติ มิต รผลโกลด์, น�้ำตาลอ้อยธรรมชาติ ,

น�้ำตาลทรายแดง, น�้ำตาลกรวด และผลิตภัณฑ์น�้ำเชื่อม โดย
น�้ำตาลแร่ธรรมชาติ “มิตรผลโกลด์” เป็นผลิตภัณฑ์นำ�้ ตาลชนิด
แรกของประเทศไทยทีไ่ ด้รบั การรับรองฉลากคาร์บอนจากสถาบัน
ดังกล่าวอันมีนัยส�ำคัญว่ากระบวนการผลิตน�้ำตาลแร่ธรรมชาติ
“มิตรผลโกลด์” ผ่านเกณฑ์การประเมินที่มีการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา
และน�้ำตาลอ้อยธรรมชาติมิตรผล ยังเป็นผลิตภัณฑ์น�้ำตาล
ธรรมชาติชนิดแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองคาร์บอน
ฟุตพริน้ ท์ โดยมีปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีป่ ล่อยออกจากผลิตภัณฑ์
คำนวณออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 261 กรัมใน
แต่ละหน่วยผลิตภัณฑ์ ซึง่ ชีใ้ ห้เห็นถึงความมุง่ มัน่ ของกลุม่ มิตรผล
ในการมีสว่ นร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโดยการต่อยอดการลดปริมาณ
การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ให้ลดลงตลอดวัฏจักรชีวิตของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ตั้ ง แต่ ก ารได้ มาซึ่ ง วั ต ถุ ดิ บ การผลิ ต การบรรจุ
การขนส่ง และการจัดการของเสียจากผลิตภัณฑ์ ซึง่ กลุม่ มิตรผล
ยังมุ่งมั่นและด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อขอรับรองคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ให้ครบในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์
น�้ำตาลมิตรผลเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสีเขียวของผู้บริโภค
ส�ำหรับการตัดสินใจพิจารณาเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ทผี่ า่ นกระบวนการ
ผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยลดสภาวะโลกร้อนและช่วยรักษา
สิ่งแวดล้อมทางอ้อม กลุ่มมิตรผลจะยังคงมุ่งมั่นและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อก้าวสู่การเป็น “บริษัทน�้ำตาลชั้นน�ำที่ผลิตน�้ำตาล
คาร์บอนต�ำ่ ” อย่างแท้จริง
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เพราะการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มมิตรผลส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อชาวไร่ผู้ปลูกอ้อยและชุมชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หลักของธุรกิจ ท�ำให้เราวางแนวทางการด�ำเนินงานแบบ “ร่วมอยู่
ร่วมเจริญ” กับเกษตรกรและชุมชนเพื่อความยั่งยืนกว่า 58 ปีที่
ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อองค์กรได้ปรับวิสัยทัศน์ทาง
ธุรกิจจากความเป็นผู้น�ำในอุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลมาสู่
เป้าหมายในการเป็น บริษัทชั้นน�ำระดับโลก ในอุตสาหกรรม
น�ำ้ ตาลและชีวพลังงาน แล้วนั้น ยิ่งท�ำให้การด�ำเนินธุรกิจของ
กลุ่มมิตรผลต้องมีความเกี่ยวโยงกับชุมชนในวงที่กว้างขึ้นตาม
การสร้างงานสร้างอาชีพให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยและ
ชาวบ้านในชุมชนเกิดความมั่นคงและยั่งยืนคือสิ่งที่กลุ่มมิตรผล
ได้ดำ� เนินการมาโดยตลอด นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทในปี พ.ศ
2499 โดยกลุม่ มิตรผลจะส่งเจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริม เพือ่ แนะน�ำความรู้
ในการท�ำไร่อ้อย บริการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เทคโนโลยีการ
เพิ่มผลผลิต และเงินทุนให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย นอกจากนั้น
ยังมีการฝึกอบรมให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติในการท�ำไร่อ้อย และการ
ใช้เครื่องจักรกลการเกษตรให้กับชาวไร่ ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกร
ชาวไร่อ้อยเกิดความช�ำนาญในการประกอบอาชีพการท�ำไร่อ้อย

ในปีพ.ศ. 2540 กลุ่มมิตรผลได้ก่อตั้งบริษัท มิตรผลวิจัย
พัฒนาอ้อยและน�้ำตาล จ�ำกัด เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้องค์กร
ก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน การตัดสินใจดังกล่าว
เปรี ย บเสมื อ นเป็ น ฟั น เฟื อ งส� ำ คั ญ ที่ ช ่ ว ยให้ อ งค์ ก รได้ พั ฒ นา
แนวทางในการจัดการไร่ออ้ ย ตัง้ แต่การพัฒนาพันธุอ์ อ้ ย ปรับปรุง
คุณภาพดิน พัฒนาวิธีการให้น�้ำที่มีประสิทธิภาพ วิจัยโรคพืช
และแมลง การใช้เทคโนโลยีเพื่อการปลูกอ้อยที่เหมาะสม ตลอด
จนการเก็บเกี่ยวที่ถูกต้องและทุ่นเวลา จากแนวทางดังกล่าว
ผนวกกับความอุตสาหะของกลุ่มงานอ้อยของมิตรผลท�ำให้การ
จัดการไร่อ้อยเกิดประสิทธิผลและมีความคุ้มค่าในการลงทุน
มากขึ้น และในปี พ.ศ. 2545 กลุ่มมิตรผลได้ริเริ่ม “โครงการ
หมู่บ้านมิตรผลเพิ่มผลผลิต” ด้วยความร่วมมือกับอนุกรรมการ
อ้อยท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มุ่งเน้นให้
เกษตรกรชาวไร่อ้อยและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ถึงสภาพปัญหา
ทีแ่ ท้จริงในการท�ำไร่ออ้ ยของเกษตรกรแต่ละพืน้ ที่ แล้วน�ำปัญหา
นั้นมาสรุป วิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน ตลอดจน
ร่ ว มกั น คั ด เลื อ กเทคโนโลยี ด ้ า นการผลิ ต อ้ อ ยที่ เ หมาะสมกั บ
ศักยภาพชุมชนมาใช้แก้ปญ
ั หา ท�ำให้เกษตรกรชาวไร่ออ้ ยสามารถ
เพิ่มผลผลิตอ้อยต่อไร่เฉลี่ยจาก 7-8 ตันต่อไร่ ขึ้นเป็น 10-15 ตัน
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ต่อไร่ ส่งผลให้ก�ำไรของเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม
ไร่ละ 3,000-5,000 บาท ปัจจุบัน มีหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ
หมู่บ้านมิตรผลเพิ่มผลผลิตมากกว่า 376 แห่ง ในพื้นที่ส่งเสริม
ของโรงงานน�ำ้ ตาลทั้ง 6 แห่งของกลุ่มมิตรผล มีพื้นที่ดำ� เนินการ
มากกว่า 200,000 ไร่
นับตัง้ แต่กอ่ ตัง้ บริษทั มิตรผลวิจยั พัฒนาอ้อยและน�ำ้ ตาล
จ�ำกัด กลุม่ มิตรผลได้รเิ ริม่ โครงการส�ำคัญทีก่ อ่ ให้เกิดคุณประโยชน์
ต่อชาวไร่อ้อยในประเทศไทยมากมาย โดยเฉพาะการพัฒนา
ศักยภาพชาวไร่ที่มุ่งเน้นให้ความรู้ ส่งเสริมทักษะความช�ำนาญ
มีการน�ำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการมาสู่เกษตรกร
เพื่อช่วยในการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนในอาชีพการปลูกอ้อยซึ่ง
จะช่วยเพิ่มก�ำไรให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน
หนึ่งในนวัตกรรมทางการเกษตรที่โดดเด่นของมิตรผล
วิจัยฯ คืออุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันการเกิดโรคใบขาวในพืชอ้อย
อันได้แก่ “ชุดตรวจโรคใบขาว” ด้วยความร่วมมือกับศูนย์
พันธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ ท�ำให้มติ รผลวิจยั ฯ
สามารถพัฒนา “ชุดตรวจโรคใบขาว” ซึ่งง่ายต่อการตรวจวัด
โรคใบขาวในท่อนพันธุ์อ้อย โรคดังกล่าวนี้จะแสดงอาการแบบ
ค่อยเป็นค่อยไป ชาวไร่จึงไม่ค่อยให้ความส�ำคัญเท่าใดนัก การ
ควบคุมโรคก็เป็นไปได้อย่างล�ำบากเนื่องจากการเกิดโรคนี้มี
แมลงเป็นพาหะน�ำโรค และยังไม่มีพันธุ์อ้อยที่ต้านทานต่อโรค
ใบขาว การระบาดของโรคจะลุกลามครอบคลุมพืน้ ทีเ่ ป็นวงกว้าง
และก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาล ด้วยเครื่องมือขนาด
เล็กแต่มากด้วยความสามารถ ท�ำให้เกษตรกรสามารถตรวจหา
โรคใบขาวในท่อนพันธุ์อ้อยได้ก่อนน�ำไปปลูกขยายพันธุ์ ซึ่งช่วย
ให้เกษตรกรป้องกันการระบาดของโรคได้ทันท่วงที ในปี พ.ศ.
2551 มิตรผลวิจัยฯ ได้ขึ้นทะเบียน “ชุดตรวจโรคใบขาว” โดย
จดลิขสิทธิ์ร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ จากการส่งเสริมดังกล่าว มีเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยให้
ความสนใจน�ำชุดตรวจโรคใบขาวไปใช้ประโยชน์ถึง 70,000 ชุด
ในปี พ.ศ. 2551 มิตรผลวิจัยฯ ยังได้พัฒนาเครื่องมือที่
ช่วยเพิ่มความสะดวกและประสิทธิภาพให้กับชาวไร่อ้อยในการ
เก็บเกี่ยว จากผลงานวิจัยเรื่องวิถีชีวิตคนตัดอ้อยท�ำให้ได้ข้อมูลที่
บ่งชี้ว่าแรงงานตัดอ้อยร้อยละ 60 เป็นเพศหญิง และเครื่องมือที่
แรงงานตัดอ้อยใช้ในการเก็บเกี่ยวอ้อยมาก กว่าร้อยละ 95 คือ
มีดตัดอ้อยและใช้ยางในรถจักรยานพันที่ด้ามมีดเพื่อกันไม่ให้มีด
ลื่นหลุดมือเวลาตัดอ้อย มิตรผลวิจัยฯ จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัย
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มหิดลในการพัฒนาด้ามมีดจากยางสังเคราะห์ที่ถนอมมือ ลด
ความเหนื่อยล้า ทนทานต่อเหงื่อ และมีอายุการใช้งานที่เพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ มิตรผลวิจยั ฯ ยังได้รว่ มกับส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการพัฒนา “มีดภูเวียง”
ซึ่งมีคุณสมบัติของเนื้อวัสดุที่ยืดหยุ่น ไม่ต้องลับคมบ่อย และมี
อายุการใช้งานทนทานกว่ามีดทั่วไป จึงได้รับความสนใจจาก
ชาวไร่อ้อย โดยในปี พ.ศ. 2551 มียอดการสั่งผลิตมีดภูเวียง
ประมาณ 50,000 เล่มจากทุกพื้นที่โรงงานของมิตรผล แต่
เนื่องจากราคาเหล็กกล้าขึ้นสูงมากในช่วงปี ผู้ผลิตจึงไม่สามารถ
ผลิตตามยอดการสั่งได้
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี SIMS (Sugarcane Information
Management System) คือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
มิตรผลวิจัยฯ ได้พัฒนาขึ้น โดยบูรณาการเทคโนโลยีสามด้าน
เข้าด้วยกัน อันได้แก่ ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมทีม่ คี วามละเอียดสูง
เทคโนโลยีสารสนเทศภูมศิ าสตร์ และเทคโนโลยีการบอกต�ำแหน่ง
บนพื้นผิวโลก เพื่อเก็บฐานข้อมูลด้านไร่ของเกษตรกร อีกทั้งยัง
ช่วยลดขัน้ ตอนการส�ำรวจแปลงของเจ้าหน้าทีโ่ รงงานกับเกษตรกร
และสามารถปรับปรุงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เวลานานให้
ง่ายรวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และมีความถูกต้องแม่นย�ำสูง โดย
ระบบจะรวบรวมข้ อ มู ล ส� ำ คั ญ ของเกษตรกรผู ้ ป ลู ก อ้ อ ยราย
บุคคลตั้งแต่เรื่องการใช้พันธุ์อ้อย คุณสมบัติดิน การใช้ปุ๋ย การ
จัดการน�ำ้ การเก็บเกีย่ ว การขนส่ง รวมทัง้ ประสิทธิภาพการผลิต
ของโรงงาน ทั้งหมดนี้จะถูกประมวลเป็นฐานข้อมูลชาวไร่อ้อยที่
เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ประเมินผลเพื่อหาแนวทางในการ
เพิ่มผลผลิตให้ดียิ่งขึ้น เราเรียกวิธีนี้ว่า “Yield Gap Analysis”
ด้วยศักยภาพของ SIMS กลุ่มงานอ้อยจะสามารถวิเคราะห์
ข้อมูลที่มีความละเอียดซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายชื่อ
ของเกษตรกรในแต่ ล ะพื้ น ที่ จ ะถู ก แบ่ ง กลุ ่ ม ตามขนาดพื้ น ที่
สภาพพื้นที่ วิธีการชลประทาน ช่วงเวลาการปลูก ฯลฯ ข้อมูลที่
ได้จะถูกน�ำไปประมวลผลเพื่อการเปรียบเทียบเป็นรายปัจจัย
ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของการวิเคราะห์นี้จะพิจารณาจากก�ำไรสุทธิ
สูงสุดที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับ ด้วยข้อมูลในเชิงลึก เจ้าหน้าที่
ด้านไร่ของมิตรผลจะสามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุและปัจจัยที่มี
ส่วนท�ำให้พื้นที่นั้นมีผลผลิตอ้อยดี และให้ค่าความหวานสูง อาทิ
ระบบชลประทานแบบน�้ำหยด ช่วยเกษตรกรเพิ่มผลผลิตอ้อย
ได้มากถึงอีก 5 ตันต่อไร่เมื่อเทียบกับพื้นที่เกษตรที่อาศัยน�ำ้ ฝน
เพียงอย่างเดียว
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เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรต้องอาศัยน�้ำเป็นปัจจัย
หลักเพื่อการเจริญเติบโต จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าน�้ำเป็นทรัพยากรที่
ส�ำคัญยิ่งต่อเกษตรกร ด้วยความไม่แน่นอนของปริมาณน�ำ้ ฝนที่
ตกในพื้นที่ อีกทั้งภัยแล้งที่มีสาเหตุจากภาวะโลกร้อนเริ่มทวี
ความรุนแรงมากขึ้น เกษตรกรจึงจ�ำเป็นต้องมีทางเลือกที่เหมาะ
สมในการจั ด การน�้ ำ ตั้งแต่ป ี 2549 กลุ่ม มิต รผลจึงได้ ริ เริ่ ม
โครงการจัดสร้างและส่งเสริมระบบชลประทานในพืน้ ทีป่ ลูกอ้อย
ด้วยความร่วมมือกับอนุกรรมการอ้อยท้องถิ่น ธนาคารเพื่อการ
เกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส�ำนักงานอ้อยและน�้ำตาลทราย
เพื่อให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้มีแหล่งน�้ำในการท�ำการเกษตร
และลดความเสีย่ งเนือ่ งจากฝนแล้ง ซึง่ ตัง้ เป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
60 ของพื้ น ที่ ส ่ ง เสริม ที่จะพัฒนาเป็น พื้น ที่ช ลประทาน โดย
สนับสนุนและเป็นทีป่ รึกษาในการจัดตัง้ กลุม่ ผูใ้ ช้นำ�้ เพือ่ ให้ชมุ ชน
มีแหล่งน�้ำเพาะปลูกที่เพียงพอและสามารถพึ่งพาตนเองได้
การส่ ง เสริ ม และให้ ค วามรู ้ กั บ ชุ ม ชนเกษตรกรมี ส อง
ประเด็นส�ำคัญคือ การจัดให้มีแหล่งน�้ำเพื่อการเพาะปลูก เช่น
การสร้างสระพักน�ำ้ การขุดเจาะบ่อบาดาล การต่อท่อเข้าสู่พื้นที่
เกษตร เป็นต้น และวิธีการให้น�้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่
ระบบน�ำ้ หยดใต้ดินหรือบนดิน โครงการติดตั้งระบบชลประทาน
ที่ต่อยอดท่อส่งน�้ำจากสถานีสูบน�้ำพลังงานไฟฟ้าที่ต�ำบลบ้าน
บริบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ คือหนึ่งในโครงการที่มิตรผลส่งเสริมการ
น�ำน�้ำไปหาอ้อย ด้วยการต่อท่อเข้าสู่พื้นที่เกษตร โครงการ
ดังกล่าวมีปริมาณน�้ำใช้จากแหล่งน�ำ้ กว่า 3 ล้านลูกบาศก์เมตร
และมีแหล่งน�้ำที่สามารถชดเชยได้ตลอดปี โดยมีเป้าหมายใน
การก่อสร้างสถานีสูบน�้ำด้วยไฟฟ้าและติดตั้งท่อส่งน�้ำแรงดัน
เพื่อส่งน�้ำกระจายในพื้นที่โครงการฯ รวมระยะทาง 3,500 เมตร
ให้ครอบคลุมพื้นที่ปลูกอ้อยของชาวไร่คู่สัญญา ในระยะแรกไม่
น้อยกว่า 1,500 ไร่ โดยผลการด�ำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
หลังจากในชุมชนมีแหล่งน�้ำเพื่อการเพาะปลูกอ้อยแล้ว
กลุ่มมิตรผลได้ด�ำเนินการส่งเสริมและแนะน�ำการใช้น�้ำให้มี
ประสิทธิภาพรวมทั้งการด�ำเนินการส่งเสริมให้น�้ำอ้อยตามความ
ต้องการของอ้อยอย่างแท้จริง โครงการน�ำ้ หยด (Drip Irrigation)
ของโรงงานน�้ำตาลมิตรผล ด่านช้าง (จังหวัดสุพรรณบุรี) ได้ตั้ง
เป้ า หมายในการด� ำ เนิ น งานส่ ง เสริ ม ระบบน�้ ำ หยดบนดิ น ปี
พ.ศ. 2551 จ�ำนวน 13,000 ไร่ ซึ่งผลการด�ำเนินงานพบว่า
สามารถครอบคลุมพื้นที่ส่งเสริมได้ดีกว่าเป้าหมาย กล่าวคือ
13,680 ไร่ โดยติดตั้งระบบน�ำ้ หยดได้ถึง 1,368 ชุด ผลผลิตที่ได้
เฉลี่ย 15 ตันอ้อยต่อไร่
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จากการทีเ่ กษตรกรชาวไร่ออ้ ยบางพืน้ ทีท่ มี่ รี ะบบชลประทาน
มีแหล่งน�้ำที่สามารถใช้เพื่อการเพิ่มผลผลิตอ้อยได้ แต่การขาด
ความรู้และความเข้าใจในการใช้น�้ำ และขาดการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ ก็เป็นสาเหตุที่ท�ำให้ผลผลิตอ้อยของเกษตรกร
ชาวไร่อ้อย ไม่เพิ่มขึ้น ในปี 2549 กลุ่มมิตรผลได้ริเริ่ม “โครงการ
มิตรผลโมเดล” เพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาการเพิ่มผลผลิต
ในไร่อ้อยอย่างยั่งยืน ในพื้นที่บ้านลาด อ�ำเภอภูเขียว จังหวัด
ชัยภูมิ ภายหลังจากที่ค้นพบว่าเกษตรกรชาวไร่อ้อยก็ไม่สามารถ
เพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ได้หลังจากที่ได้มีการก่อสร้างชลประทาน
ระบบท่อแล้วเสร็จ ด้านอ้อย โรงงานน�ำ้ ตาลมิตรผล ภูเขียวจึงได้
ลงพื้นที่ไปส�ำรวจถึงปัญหาของเกษตรกรชาวไร่ออ้ ยบ้านลาด และ
หาสาเหตุร่วมกันกับเกษตรกรชาวไร่อ้อยถึงปัญหาที่ผลผลิตอ้อย
ไม่เพิ่มขึ้นหลังจากมีน�้ำ โดยพบว่าเกษตรกรชาวไร่อ้อยยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจในการใช้นำ�้ สภาพดินขาดความอุดมสมบรูณ์
พันธุ์อ้อยที่ใช้ไม่เหมาะสม และขาดการจัดการที่ดี ซึ่งจากปัญหา
ดังกล่าวจึงเป็นทีม่ าของโครงการมิตรผลโมเดล เพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้การ
ท�ำไร่อ้อยเกิดการความยั่งยืน โดยแนวคิดของ “มิตรผลโมเดล”
มี 4 ประการ คือ 1) การปลูกอ้อยให้ได้ผลผลิตสูงจะต้องมี
มาตรฐานการจัดการที่ถูกต้องเหมาะสม เช่น ดินต้องมีความ
ุ ภาพ ปลูกและเก็บเกีย่ ว
อุดมสมบูรณ์ มีนำ�้ เพียงพอ พันธุอ์ อ้ ยมีคณ
อ้อยในช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม และควบคุมการระบาดของโรคแมลง
2) การด�ำเนินงานต้องเกิดจากการ “ร่วมคิด ร่วมท�ำ” ระหว่าง
ชาวไร่ กลุ่มมิตรผล และหน่วยงานราชการ เช่น การให้ความรู้ใน
การท�ำไร่อ้อยอย่างถูกต้อง การลดภาษีเงินกู้ การจัดการหา
แหล่งน�้ำในชุมชน และการจัดหาพันธุ์อ้อย 3) การบริหารต้นทุน
อย่างคุม้ ค่า โดยเฉพาะการวางแผนและควบคุมงานในทุกขัน้ ตอน

การรวมกลุ่มประมูลงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายตั้งแต่การปรับปรุงดิน
เตรียมดิน ปลูก ดูแลรักษา จนถึงการเก็บเกี่ยว 4) การจัดการไร่
อ้อยต้องค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
เช่น การลดการใช้สารเคมี การตัดอ้อยสดและลดการเผาใบอ้อย
โดยในตอนเริ่มต้นการจัดการไร่อ้อยตามรูปแบบของ “มิตรผล
โมเดล” มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจ�ำนวน 29 ราย และมีพื้นที่
ด�ำเนินการน�ำร่อง 265 ไร่ ซึ่งพื้นที่ที่ร่วมโครงการสามารถเพิ่ม
ผลผลิตอ้อยเฉลี่ยจาก 8.00 ตันต่อไร่ เป็น 17.88 ตันต่อไร่ ท�ำให้
ปริมาณอ้อยในโครงการเพิ่มขึ้นจาก 2,115 ตัน เป็น 4,726 ตัน
และชาวไร่ในโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 5 ล้านบาท
โครงการมิ ต รผลโมเดลถื อ เป็ น นโยบายหลั ก ในการ
ด� ำ เนิ น การส่ ง เสริ ม ให้ กั บ ชุ ม ชนเกษตรชาวไร่ อ ้ อ ยที่ มี ร ะบบ
ชลประทานขนาดใหญ่ ปัจจุบัน “มิตรผลโมเดล” ได้ขยาย
โครงการไปในทุกพืน้ ทีส่ ง่ เสริมของกลุม่ มิตรผล จ�ำนวน 13 ชุมชน
คือ บ้านหนองบัวพรหม ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ,
บ้านโนนโจด ต.โนนคูณ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ,บ้านลาด
ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ, บ้านดอนเตาเหล็ก ต.บ้านแก้ง
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ, บ้านนาผักเสี้ยน ต.ดงกลาง อ.คอนสาร
จ.ชัยภูมิ, บ้า นผาขาม ต.บริบ รูณ ์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น,
บ้านหนองไผ่ บ้านโคกกลาง ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น,
บ้านกุดแคน-ภูมูลเบ้า ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
บ้านกลาง ต.เหล่าไฮงาม อ.กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์,
บ้าน กม.5-10 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี,
บ้านดงอู่ทอง ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี,
บ้านหนองเต่าทอง ต.หนองราชวัตร บ้านบัลลังก์ ต.หนองหญ้าไซ
อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 18,456 ไร่

การส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวไร่อ้อยมีศักยภาพด้วย
การเติมเต็มความรู้ เพิ่มพูนทักษะ และความเชี่ยวชาญในอาชีพ
จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับการร่วมแรงร่วมใจจาก “ปราชญ์
ชาวบ้าน” และ “ชาวไร่ตัวอย่าง” ผู้ซึ่งมีบทบาทในการถ่ายทอด
ความรู้ภูมิปัญญาให้กับชาวไร่คนอื่นๆ ดังนั้นการส่งเสริมภาวะ
ผู้น�ำ และยกระดับสถานภาพทางสังคมให้กับปราชญ์ชาวบ้านจึง
เป็นการเพิ่มพูนศักยภาพให้ชาวไร่อ้อยได้ในทางหนึ่ง
พ่อสมพงษ์ วรรณวินัย คือหนึ่งในชาวไร่ตัวอย่างในเขต
พื้ น ที่ ส ่ ง เสริ ม การปลู ก อ้ อ ยของกลุ ่ ม มิ ต รผลที่ อ� ำ เภอภู เขี ย ว
จังหวัดชัยภูมิ ภายใต้แนวคิด “ผลผลิตสูง ต้นทุนต�ำ่ ก�ำไรงาม”
พ่อสมพงษ์ได้ใช้ความใฝ่รู้ นวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยี จน
สามารถพัฒนาตัวเอง และเพิ่มผลผลิตอ้อยเฉลี่ยสูงถึง 25 ตัน
ต่อไร่ นอกจากนี้ ยังสามารถไว้ตออ้อยได้ถึง 8 ปี ท�ำให้พ่อ
สมพงษ์เป็นผู้น�ำในการผลิตอ้อย จนได้รับรางวัล “เกษตรกร
ดีเด่นระดับประเทศ รองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาท�ำไร่ ประจ�ำ
ปี 2551”
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ในปี 2552 กลุ่มมิตรผลได้ขยายโครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้กับเกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริมการปลูกอ้อยเพิ่มขึ้น
โดยได้ ริ เริ่ ม โครงการในพื้ น ที่ ส ่ ง เสริ ม ของมิ ต รผลในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้ชื่อ “โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
แบบผสมผสาน” เพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย ซึ่งโครงการดังกล่าวจัด
ท�ำขึ้นเพื่อน�ำเทคโนโลยีเข้าส่งเสริมการปลูกอ้อย สร้างหมู่บ้าน
และเกษตรกรตัวอย่าง ยังผลให้เกิดความเชื่อมั่นและแบบอย่าง
ที่ดีทางด้านวิชาการกับชาวไร่ ซึ่งน�ำไปสู่การยอมรับเทคโนโลยี
ใหม่ ม าประยุ ก ต์ ใช้เพื่อเพิ่ม ผลผลิต และขยายผล โครงการ
ดั ง กล่าวได้รับความร่วมมือจากฝ่ายส่งเสริมด้านอ้อยและทีม
นักวิจัยของกลุ่มมิตรผล รวมทั้งชาวไร่อ้อย และหน่วยราชการ
ท้องถิน่ ลักษณะของการด�ำเนินโครงการเป็นการระดมวิทยาการ
แบบ “เข้มข้น” กล่าวคือ น�ำผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านมาให้ความรู้
ตั้งแต่เรื่องการเลือกพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมกับพื้นที่เพาะปลูกและ
สภาพอากาศ การปรับปรุงดินซึ่งรวมไปถึงการไว้ใบอ้อยเพื่อ
รักษาความชื้นในดิน ไถกลบเศษซากเพื่อเป็นอินทรียวัตถุให้กับ
ต้นอ้อยซึ่งน�ำไปสู่การลดการเผาอ้อย การใช้เครื่องจักรกลทาง
การเกษตร เช่น การไถ การเก็บเกี่ยว การให้น�้ำและระบบ
ชลประทาน การดูแลป้องกันโรคและแมลง ไปจนถึงการจัดการ
ไร่อ้อยในเชิงธุรกิจซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนและ
ท�ำก�ำไรได้ในที่สุด
ดัชนีชี้วัดความส�ำเร็จของ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
แบบผสมผสาน นี้อยู่ที่ระดับการยอมรับเอาเทคโนโลยีและ
วิทยาการที่หน่วยงานเข้า ไปส่งเสริมและน�ำไปประยุกต์ใช้ รวม
ทั้งวัดผลผลิตต่อไร่อ้อยซึ่งจะมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ
โครงการดังกล่าวได้แบ่งชาวไร่เป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกคือชาวไร่
ต้ น แบบ ซึ่ ง ได้ มี ก ารน�ำวิทยาการในสาขาต่างๆ ผนวกกั บ
เทคโนโลยีในภาคเกษตรมาใช้ในการดูแลแปลงอ้อยแบบ “เข้มข้น”
โดยมีการตั้งเป้าหมายผลผลิตอ้อยต่อไร่เฉลี่ยที่ 30 ตันส�ำหรับ
อ้อยปลูก และ 15 ตันส�ำหรับอ้อยตอ กลุ่มที่สองคือชาวไร่
เครือข่าย มีเป้าหมายผลผลิตอ้อยต่อไร่เฉลี่ยที่ 20 ตันส�ำหรับ
อ้อยปลูก และ 12 ตันส�ำหรับอ้อยตอ กลุ่มที่สามคือกลุ่มชาวไร่
ขยายผล มีเป้าหมายผลผลิตอ้อยต่อไร่อย่างน้อย 15 ตันส�ำหรับ
อ้อยปลูก และ 10 ตันส�ำหรับอ้อยตอ โดยสองกลุ่มหลังจะมี
ระดับการยอมรับน�ำเอาวิทยาการและเทคโนโลยีมาใช้ในระดับ
ที่น้อยกว่ากลุ่มชาวไร่ต้นแบบ โครงการดังกล่าวมีแผนด�ำเนิน
โครงการในการเก็บข้อมูลและวัดผลต่อเนื่องถึงสามปี อีกทั้ง
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เป็ น โครงการต้ น แบบให้ ด ้ า นอ้ อ ยของมิ ต รผลน� ำ ไปส่ ง เสริ ม
และขยายผลในเขตส่งเสริมของพื้นที่ในภาคกลางต่อไป
ในการเพิ่ ม ศั ก ยภาพเกษตรกรและชุ ม ชนชาวไร่ อ ้ อ ย
กลุ่มมิตรผลยังได้จดั ตัง้ “สถานีขนถ่ายย่อย” ในแหล่งชุมชน เพือ่
สร้างโอกาสทางรายได้ ใ ห้ กั บชาวไร่ ร ายเล็ ก ด้ ว ยการส่งเสริ ม
ให้ พวกเขาได้ใช้แรงงานในครอบครัวเพื่อลดต้นทุนในการจ้าง
แรงงาน อีกทั้งยังสามารถใช้ยานพาหนะขนาดเล็กของตนเอง
ขนส่งอ้อยเข้าสู่สถานีขนถ่ายเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการขนส่ง
เนื่องจากชาวไร่รายเล็กสามารถส่งอ้อยให้กับโรงงานได้โดยตรง
ผ่านทางสถานีขนถ่ายย่อยนี้ พวกเขาจะได้รับความเป็นธรรมใน
การซือ้ ขายอ้อย การจัดตั้งสถานีขนถ่ายย่อยยังเป็นการอ�ำนวย
ความสะดวกให้กับชาวไร่อ้อยรายเล็กในการเดินทางระหว่าง
สถานีขนถ่ายถึงไร่อ้อยอีกด้วยเนื่องจากยานพาหนะขนาดเล็กมี
ความคล่องตัวสูงกว่ารถบรรทุกขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังช่วยลด
ภาระไม่ให้ชาวไร่ต้องเหน็ดเหนื่อยในการเดินทางและลดความ
เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ในปี พ.ศ. 2551 ได้มีการจัดตั้งสถานี
ขนถ่ายย่อยในทุกพืน้ ทีโ่ รงงานของมิตรผลทัง้ สิน้ 50 สถานี จาก
การเปรียบเทียบต้นทุนค่าใช้จ่ายพบว่าชาวไร่รายเล็กที่มีการ
จัดการผ่านสถานีขนถ่ายย่อยสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง
175 บาทต่อตันอ้อย เมื่อเทียบกับกรณีที่ชาวไร่ต้องวิ่งตรงเข้า
โรงงาน
กลุ่มมิตรผลมุ่งหวังในการเพิ่มศักยภาพชุมชนด้วยการ
ยกระดับมาตรฐานการครองชีพของชาวไร่ออ้ ย เพราะผลิตผลทีไ่ ด้
คุณภาพ มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ภายใต้ต้นทุนการผลิตที่ลดลง
ส่งผลให้เกษตรกรมีก�ำไรเพิ่มขึ้น ตามครรลองของการ “ร่วมอยู่
ร่วมเจริญ” ทีม่ ติ รผลยึดถือมากว่า 5 ทศวรรษ ท�ำให้เกษตรกร
ชาวไร่อ้อยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยเหตุนี้ กลุ่มมิตรผลจึงมี
มิตรชาวไร่ที่เพิ่มมากขึ้น

โครงการมิตรผลเยาวชนคนกล้า
กลุม่ มิตรผล มีปณิธานอันแน่วแน่ในการพัฒนาอาชีพการ
ปลูกอ้อยให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืนของชุมชนและประเทศชาติโดย
เชื่อว่าอ้อยสามารถพลิกฟื้นเศรษฐกิจประเทศไทยได้ เนื่องจาก
อ้อยสามารถน�ำไปใช้เป็นวัตถุดบิ ในการผลิตพลังงาน รวมทั้งสาร
ตั้งต้นในการผลิตพลาสติกชีวภาพ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมทีส่ ามารถ
เพิ่มรายได้ให้กับชาวไร่อ้อยและประเทศชาติจ�ำนวนมหาศาล
และที่ส�ำคัญเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ลดการ
เกิดภาวะเรือนกระจก) ดังนั้น หากชาวไร่อ้อยยึดอาชีพดังกล่าว
เป็นอาชีพหลักของครอบครัวและชุมชนแล้ว กลุ่มมิตรผล ก็จะมี
โอกาสในการพัฒ นาธุรกิจน�้ำตาลและธุรกิจต่อยอดอื่นๆ ให้
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนเช่นกัน แต่เนื่องจากทัศนคติของชาวไร่
รวมทั้งเยาวชนที่เป็นลูกหลานเปลี่ยนไป โดยเลือกที่จะประกอบ
อาชี พ ในภาคอุ ต สาหกรรมและการบริ ก ารมากกว่ า ในภาค
เกษตรกรรม จึงท�ำให้เป็นที่วิตกว่าจะไม่มีผู้ใดสืบสานอาชีพนี้
ต่อไปและท�ำให้ประเทศไทยขาดศักยภาพในการแข่งขัน โดยเฉพาะ
ในอุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาล รวมทั้ง ชีวพลังงาน
การริเริ่มโครงการมิตรผลเยาวชนคนกล้า จึงเป็นการ
เตรียมรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลด้วยการ
ให้ความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ในการท�ำไร่อ้อย รวมทั้ง
การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากอ้อยกับเยาวชนในท้องถิ่น
ซึง่ รวมถึงลูกหลานชาวไร่ออ้ ย ลูกหลานพนักงานและนักเรียนใน
ชุมชนระดับอายุ 13-15 ปี โดยกิจกรรมกระท�ำในรูปแบบของ
การออกค่ายพักแรมและการเยี่ยมชมโรงงานผลิตน�้ำตาล โรง
ไฟฟ้าชีวมวลและโรงกลัน่ เอทานอล ทัง้ นีโ้ ดยมีพนักงานของกลุม่
มิตรผลท�ำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับกระบวน
การผลิต รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงาน โครงการ
มิตรผล เยาวชนคนกล้าได้เริ่มด�ำเนินการ ตั้งแต่ปี 2549 โดยรูป
แบบกิจกรรมและประเด็นการศึกษามีการปรับปรุงเพื่อให้สอด
คล้องต่อสภาพสังคมด้วย เช่น มีการผนวกเรื่องราวเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การบริโภคอาหารที่เหมาะกับวัยและการ
ต่อยอดความคิดด้วยวิทยาศาสตร์ เข้าไปในกิจกรรมหลักของ
โครงการ

การด�ำเนินงานในโครงการมิตรผลเยาวชนคนกล้าอย่าง
ต่อเนื่องมากว่า 8 ปี นอกจากจะช่วยสร้างโอกาสให้กบั เยาวชน
ไทยในท้องถิน่ จ�ำนวนกว่า 1,500 คน ได้เรียนรู้วิธีการท�ำไร่อ้อย
อย่างยั่งยืน รวมทั้งโอกาสในการพัฒนาธุรกิจต่อเนื่องแล้ว ยัง
ท�ำให้เยาวชนเหล่านั้นเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการท� ำ ไร่ อ ้ อ ย
โดยพวกเขาเห็นว่าอาชีพดังกล่าวสามารถสร้างรายได้และผล
ก�ำไรเป็นอย่างดีให้กบั ครอบครัว โดยไม่จำ� เป็นต้องละทิง้ ครอบครัว
ไปท�ำงานในภาคอุสาหกรรมต่างถิ่น และที่ส�ำคัญพวกเขารู้สึก
ขอบคุณพ่อแม่ทหี่ าเลีย้ งพวกเขาด้วยอาชีพการท�ำไร่ออ้ ย
ในปี พ.ศ.2551 กลุ่มมิตรผลได้ริเริ่มโครงการดีๆ อีกหนึ่ง
โครงการ คือ “เส้นทางเศรษฐีอ้อย” โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากการ
ที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ท�ำไร่อ้อยอยู่ในปัจจุบันมีอายุค่อนข้าง
มาก คือ ระหว่าง 50-60 ปี ซึ่งชี้ให้เห็นว่าภายในอีก 10-20 ปี
ข้างหน้า จ�ำนวนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยจะต้องมีปริมาณที่ลดลง
อย่างแน่นอนถ้าลูกหลานไม่มาสืบสานต่ออาชีพการท�ำไร่อ้อย
นอกจากนั้นค่านิยมของพ่อแม่ที่มุ่งหวังอยากจะเห็นลูกหลานมี
การศึกษาในระดับสูงๆ เพื่อที่จะประกอบอาชีพที่ดีมีรายได้ที่สูง
และมีโอกาสที่จะเป็นเจ้าคนนายคน แทนที่จะมาท�ำงานหนักๆ
ในไร่ออ้ ยเหมือนกับตนเองทีเ่ คยท�ำมาตลอดชีวติ ในส่วนของลูก
หลานเกษตรกรชาวไร่อ้อยก็ไม่ให้ความสนใจในการประกอบ
อาชีพการท�ำไร่อ้อย เพราะคิดว่าเป็นอาชีพที่ต้องท�ำงานหนัก
ล�ำบากและมีรายได้นอ้ ย แต่มเี กษตรกรบางส่วนทีป่ ระสบความ
ส�ำเร็จในอาชีพการท�ำไร่อ้อยและเป็นเศรษฐีในอาชีพการท�ำไร่
อ้อยได้เล็งเห็นและตระหนักถึงปัญหาที่จะขาดผู้สืบทอดอาชีพ
การท�ำไร่อ้อย จึงได้ร่วมปรึกษาหารือกับกลุ่มมิตรผลที่จะแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ กลุ่มมิตรผลจึงได้ริเริ่มโครงการ
“เส้นทางเศรษฐีอ้อย” โดยได้คัดเลือกลูกหลานของชาวไร่กลุ่ม
เป้ า หมายที่ ก� ำ ลั ง ศึ ก ษาอยู ่ ใ นชั้ น มั ธ ยมปลายจนถึ ง ระดั บ
ปริญญาตรีมาเปิดโลกทัศน์ และปรับทัศนคติ พร้อมทั้งแนะน�ำ
แนวทางในการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาที่สนใจและเลือกอาชีพ
หลังจากจบการศึกษา มุ่งเน้นให้เยาวชนเห็นถึงคุณค่าและเกิด
ความภาคภูมิใจในอาชีพการท�ำไร่อ้อยที่พ่อแม่ท�ำอยู่ว่าเป็น
อาชีพหนึ่งที่สามารถยึดเป็นอาชีพที่ยั่งยืนได้ในอนาคต และ
สามารถท� ำ รายได้ อ ย่ า งมากมายมหาศาลให้ กั บ ครอบครั ว
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ในกิจกรรมการเรียนรู้ เยาวชนที่ร่วมโครงการจะได้เรียนรู้เกี่ยว
กับ ความมหัศจรรย์ของอ้อย ระบบการแบ่งปันผลประโยชน์
ในอุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลทราย อนาคตของอ้อยและ
น�้ำตาลของไทย กระบวนการผลิตน�้ำตาลทราย พลังงานชีวมวล
การบริหารจัดการไร่อ้อยสมัยใหม่ด้วยเครื่องจักรกลการเกษตร
การใช้เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มผลผลิตและก�ำไรใน
การท�ำไร่อ้อย ซึ่งเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมได้ให้ความสนใจและ
ได้แนะน�ำให้พ่อแม่ใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการท�ำไร่อ้อย
เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและสามารถจัดการไร่อ้อย
ได้ทนั เวลา อีกประเด็นหนึง่ ทีเ่ ยาวชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
คือรายได้ของชาวไร่อ้อยมืออาชีพซึ่งมีก�ำไรถึงปีละประมาณ
10 ล้านบาท
นอกจากนั้ น เยาวชนยังได้แ ลกเปลี่ยนแนวคิ ด และ
ทัศนคติกับรุ่นพี่ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
ที่กลับมาประกอบอาชีพการท�ำไร่อ้อยจนประสบความส�ำเร็จ
กลายเป็นเศรษฐีชาวไร่อ้อยรุ่นใหม่ ปัจจุบันโครงการเส้นทาง
เศรษฐีของกลุ่มมิตรผลได้ด�ำเนินการผ่านมาแล้วเป็นจ�ำนวน
5 รุ่น โดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 222 คน ผลจากการ
ร่ ว มโครงการพบว่ า เยาวชนกลั บ มายึ ด อาชี พ การท� ำ ไร่ อ ้ อ ย
37 คน ประกอบธุรกิจส่วนตัว 6 คน ก�ำลังศึกษาอยู่ 179 คน
และในช่วงวันหยุดหรือปิดเทอม เยาวชนก็จะกลับมาช่วยพ่อแม่
บริหารจัดการไร่อ้อย ซึ่งจากเดิมไม่เคยช่วยพ่อแม่ในการท�ำไร่
และเสียงตอบรับจากพ่อแม่ของเยาวชน ที่ร่วมโครงการก็คือค�ำ
ขอบคุณที่กลุ่มมิตรผลช่วยท�ำให้ลูกๆ ของเขาเปลี่ยนไป จากลูก
ที่ไม่เคยช่วยพ่อแม่ท�ำไร่อ้อยก็เข้าไปช่วยพ่อแม่ และลูกๆ เห็น
ความส�ำคัญในอาชีพของพ่อแม่ ท�ำให้พ่อแม่มีกำ� ลังใจในการท�ำ
ไร่อ้อยขึ้นอีกมาก
นอกจากนี้ มิตรผลยังมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและ
ผลักดันให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การ
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ซึ่งรวมถึง การมอบทุนการ
ศึกษา การสร้างห้องสมุดชุมชน การมอบอุปกรณ์การเรียนและ
การกี ฬ า งานอาสาบูรณะพื้น ที่สนามเด็ก เล่น ให้กับ โรงเรี ย น
โครงการมอบความรู้ให้กับ เยาวชน รวมไปถึงการมอบทุ น
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่ชุมชนขอการสนับสนุน
โดยในปี 2553 โรงงานน�้ำตาลมิตรผล ภูเวียง ได้จัดท�ำ
โครงการน�ำความรู้สู่ชุมชน เช่น การท�ำน�้ำหมักชีวภาพ และการ
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อบรมความรู้ด้าน ICT ให้กับผู้น�ำชุมชน โดยมีชาวบ้านและผู้น�ำ
ชุมชนเข้าร่วมทั้งสิ้น 180 มีงบประมาณในการด�ำเนินงานรวม
100,000 บาท การให้ทุนการศึกษากับเยาวชนที่อยู่บริเวณ
ชุมชนรอบโรงงาน เป็นจ�ำนวนเงิน 150,000 บาท
ส�ำหรับโรงงานน�ำ้ ตาลมิตรผล สิงห์บรุ ี ได้จดั ท�ำโครงการ
คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง โดยการจัดอบรมให้กับนักเรียนที่อยู่ใน
ชุมชนรอบโรงงาน มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 60 คน
การมอบอุปกรณ์ทางการศึกษาให้กับ 11 โรงเรียนในเขต
จังหวัดสิงห์บุรี และลพบุรี โครงการห้องสื่อการเรียนระดับ
ประถมวัย ให้กับ 25 โรงเรียนในเขตจังหวัดสิงห์บุรี และลพบุรี
การจัดท�ำสภาเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างผู้น�ำเยาวชนรุ่นใหม่ มี
เยาวชนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 100 คน ทั้งนี้ งบประมาณใน
การด�ำเนินงานของโรงงานน�้ำตาลสิงห์บุรี เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น
25,080,000 บาท
ส่วนโรงงานน�ำ้ ตาลมิตรผล ภูเขียว ได้ให้โอกาสกับสถาน
ศึกษาต่างๆ ได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจของกลุ่มมิตรผล โดยได้
เปิดโอกาสให้นักเรียนและนักศึกษาที่สนใจเกี่ยวกับธุรกิจน�้ำตาล
และพลังงานเข้าศึกษาดูงาน จ�ำนวนทั้งสิ้น 500 คน การมอบทุน
การศึกษาให้กับเด็กที่ยากจนและด้อยโอกาสในการศึกษา เป็น
จ�ำนวนเงิน 30,000 บาท โรงงานน�้ำตาลมิตรผล ภูหลวง จัดท�ำ
โครงการศูนย์เรียนรู้การปลูกอ้อยขึ้นในโรงเรียนเซไลวิทยาคม
ที่เป็น โรงเรี ย นระดั บมั ธ ยมในพื้ น ที่ ร อบโรงงาน ทั้ ง นี้เพื่อให้
นักเรียนได้เรียนรูว้ ชิ าเกษตรเรือ่ งอาชีพการท�ำไร่ออ้ ย มีงบประมาณ
ด�ำเนินการ 31,000 บาท
โรงงานน�ำ้ ตาลมิตรผล ด่านช้าง จัดท�ำโครงการผักสวนครัว
รั้วกินได้ เพื่อสอนให้กลุ่มเยาวชนรอบโรงงานรู้จักการท�ำเกษตร
อินทรียไ์ ว้บริโภค โดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการ 40 คน มีงบ
ประมาณด�ำเนินการ 30,000 บาท
การส่งเสริมด้านอาชีพ เศรษฐกิจและศักยภาพชุมชน
โรงงานน�้ำตาลมิตรผล ภูเวียง ร่วมกับชุมชนรอบโรงงานจัดท�ำ
โครงการปุ๋ยชีวภาพ วิสาหกิจชุมชนบนวิถีพอเพียง เพื่อลด
รายจ่ า ยเพิ่ มรายได้ ใ ห้ กั บครอบครั ว โดยมี ค นในชุ มชนรอบ
โรงงานเข้าร่วมโครงการมากกว่า 50 คน งบประมาณด�ำเนินการ
50,000 บาท

โรงงานน�้ำตาลมิตรผล สิงห์บุรี จัดท�ำโครงการน�้ำด่าง
ชีวภาพ มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า 150 คน งบประมาณ
ด�ำเนินการ 5,000 บาท
โรงงานน�้ำตาลมิตรผล กาฬสินธุ์ จัดท�ำโครงการฝึก
อาชีพเพาะเห็ด เพื่อลดรายจ่า ยและเพิ่มรายได้ให้กับ ชุมชน
มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า 150 คน งบประมาณด�ำเนินการ
60,000 บาท
โรงงานน�้ำตาลมิตรผล ภูหลวง จัดท�ำโครงการปรับ
เปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมเป็นพื้นที่ปลูกอ้อย มีผู้เข้า
ร่วมโครงการมากกว่า 150 คน งบประมาณด�ำเนินการ 50,000

บาท การมอบอุ ป กรณ์ จ ราจรตู ้ สั ญ ญาณไฟ ป้ า ยจราจร
สามเหลี่ยมและกรวยจราจร ให้ กั บ สถานี ต� ำ รวจภู ธรอ� ำเภอ
วังสะพุง และองค์การบริหารส่วนต�ำบลโคกขมิ้น จ.เลย เป็น
จ�ำนวนเงิน 48,000 บาท
นอกจากนัน้ กลุม่ มิตรผลยังส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง อาทิ สนับสนุนงาน
ทอดกฐิน ทอดผ้าป่าประจ�ำปี งานบุญวันสงกรานต์ เป็นต้น โดย
ในปี 2556 โรงงานน�ำ้ ตาลมิตรผล ภูเวียง จัดท�ำโครงการมิตรผล
ภูเวียง สร้างเด็กดี คิดดี เพื่อส่งเสริมแนวคิดด้านคุณธรรม
จริยธรรม กับเยาวชนรอบโรงงาน มีงบประมาณในการด�ำเนิน
งาน 20,000 บาท การทอดกฐินประจ�ำปี เพื่อทะนุบ�ำรุง
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ศาสนาในบริเวณวัด และโรงเรียนรอบโรงงาน เป็นจ�ำนวนเงิน
1,447,999 บาท สนับสนุนกิจกรรมลอยกระทง งานวันเด็ก งาน
ปีใหม่ และประเพณีสงกรานต์ เป็นจ�ำนวนเงิน 50,000 บาท
โรงงานน�้ำตาลมิตรผล สิงห์บุรี จัดให้มีการทอดกฐิน
ประจ�ำปี เป็นจ�ำนวนเงิน 900,000 บาท สนับสนุนกิจกรรมลอย
กระทง งานวันเด็ก งานปีใหม่ และประเพณีสงกรานต์ เป็น
จ�ำนวนเงิน 50,000 บาท
โรงงานน�้ำตาลมิตรผล ภูหลวง จัดให้มีการทอดกฐิน
ประจ�ำปี เป็นจ�ำนวนเงิน 959,999 บาท สนับสนุนกิจกรรมลอย
กระทง งานวันเด็ก งานปีใหม่ และประเพณีสงกรานต์ เป็น
จ�ำนวนเงิน 50,000 บาท
โรงงานน�้ำตาลมิตรผล ด่านช้าง จัดให้มีการทอดกฐิน
ประจ�ำปี เป็นจ�ำนวนเงิน 1,459,999 บาท สนับสนุนกิจกรรม
ลอยกระทง งานวันเด็ก งานปีใหม่ และประเพณีสงกรานต์ เป็น
จ�ำนวนเงิน 50,000 บาท
โรงงานน�้ำตาลมิตรผล กาฬสินธุ์ จัดให้มีการทอดกฐิน
ประจ�ำปี เป็นจ�ำนวนเงิน 1,247,999 บาท สนับสนุนกิจกรรม
ลอยกระทง งานวันเด็ก งานปีใหม่ และประเพณีสงกรานต์ เป็น
จ�ำนวนเงิน 50,000 บาท
โรงงานน�้ำตาลมิตรผล ภูเขียว จัดให้มีการทอดกฐิน
ประจ�ำปี เป็นจ�ำนวนเงิน 1,203,819 บาท สนับสนุนกิจกรรม
ลอยกระทง งานวันเด็ก งานปีใหม่ และประเพณีสงกรานต์ เป็น
จ�ำนวนเงิน 90,000 บาท
ส่วนการดูแลสุขภาพของชุมชนรอบโรงงาน กลุม่ มิตรผล
ได้ ส นั บ สนุ น การให้ บ ริ ก ารทางการแพทย์ แ ละสุ ข ภาพดั ง นี้
โรงงานน�้ำตาลมิตรผล ภูหลวง จัดท�ำโครงการพัฒนาระบบ
น�้ำอุปโภค เพื่อให้ชุมชนมีน�้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอ เป็น
จ�ำนวนเงิน 2,000 บาท จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล เพื่อ
ส่งเสริมการกีฬาให้กับเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด เป็นจ�ำนวน
เงิน 4,000 บาท
โรงงานน�ำ้ ตาลมิตรผล ด่านช้าง จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ
ให้กับชุมชนรอบโรงงาน เป็นเงิน 40,000 บาท
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โรงงานน�้ำตาลมิตรผล ภูเขียว จัดท�ำโครงการปรับปรุง
และสร้างระบบน�้ำดื่มให้กับโรงเรียนในต�ำบลโคกสะอาด จ�ำนวน
4 โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีน�้ำดื่มสะอาดที่เพียงพอ เป็นเงิน
150,000 บาท ร่ ว มกั บชุ มชนรอบโรงงานจั ด แข่ ง กี ฬาต้า น
ยาเสพติด เพือ่ ส่งเสริมด้านกีฬาและสุขภาพทีด่ ใี ห้กบั ชุมชน เป็น
เงินจ�ำนวน 70,000 บาท นอกจากนั้นกลุ่มมิ ต รผลยั งสนับสนุน
การสร้ า งตึ ก ที่ พั ก ผู ้ ป่ ว ยโรงพยาบาลชั ย ภู มิ เป็ น จ�ำ นวนเงิน
1,600,000 บาท
เนื่องจากชาวไร่อ้อยและชุมชนโดยรอบโรงงานของกลุ่ม
มิตรผล คือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของธุรกิจ การจะด�ำเนิน
กิจกรรมหรือโครงการใดๆ จ�ำเป็นต้องมีการประเมินความเสี่ยง
ในด้านผลกระทบต่อชุมชนก่อน การที่กลุ่มมิตรผลให้ชุมชนได้
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นจะช่วยขจัดหรือลดปัญหา
ความขัดแย้งกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเชิงรุก กรณีที่ผ่านมา เช่น
การท�ำประชาพิจารณ์กรณีที่โรงงานน�้ำตาลมิตรผล ภูเวียง มี
แผนขยายก�ำลังการผลิตน�้ำตาล การสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลจาก
พลังงานหมุนเวียนซึ่งเป็นการขยายธุรกิจต่อเนื่องจากโรงงาน
น�้ำตาล เป็นต้น นอกจากนี้ กลุ่มมิตรผล ยังได้จัดให้มีการสื่อสาร
กับเกษตรกรและชุมชนในอีกหลากรูปแบบทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ เช่น กรณีที่โรงงานน�ำ้ ตาลมิตรผล กาฬสินธุ์
ร่วมกับนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดการสานเสวนา
กับชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบโรงงานเพื่อรับฟังปัญหา
ข้อคิดเห็น และค�ำแนะน�ำโดยทั่วไป โดยมีนักวิชาการจากทาง
มหาวิทยาลัยท�ำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับฟังปัญหาเพื่อจะได้
รับข้อมูลที่แท้จริงจากชุมชนเกี่ยวกับประเด็นปัญหาหรือผลกระ
ทบที่ชุมชนคาดว่าเกิดจากทางโรงงาน การจัดตั้งคณะกรรมการ
ไตรภาคีซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการท้องถิ่น
ชุมชน และมิตรผลคืออีกหนึง่ ช่องทางในการสือ่ สารร่วมกับชุมชน
ซึ่งที่ผ่านมา ได้มีการจัดสรรงบประมาณร่วมกันในการด�ำเนิน
โครงการเพื่อชุมชน อาทิ “โครงการเยาวชนคนกล้า ขันอาสา
พัฒ นาสิ่ ง แวดล้ อม” ซึ่ ง เป็ น กิ จ กรรมค่ า ยเยาวชนอนุรักษ์
สิ่ ง แวดล้อมซึ่งจัดขึ้นที่วัดป่านาค�ำ อ�ำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ ส่วนรูปแบบการสื่อสารกับชุมชนอย่างไม่เป็นทางการ
นั้นได้แก่ การลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
หรือรับข้อเสนอแนะ การปรึกษาหารือเรื่องวิธีท�ำไร่อ้อยโดย
ศึกษาจากภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นต้น โดยกิจกรรมที่ด�ำเนินการ

ในปี 2556 มีดังนี้ โรงงานน�้ำตาลมิตรผล ภูเวียง จัดท�ำโครงการ
รอบรั้วรอบบ้าน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีและให้ความรู้ด้าน
สิง่ แวดล้อมกับชุมชนรอบโรงงาน โดยมีคนเข้าร่วมทัง้ สิน้ 150 คน
มีงบประมาณด�ำเนินการ 50,000 บาท การสนับสนุนจาก
กองทุนไฟฟ้า เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน เป็นจ�ำนวนเงิน
100,000 บาท การประชุมไตรภาคี ระหว่างภาครัฐ ชุมชน และ
โรงงาน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันและลดความกังวลด้าน
สิ่งแวดล้อม เป็นจ�ำนวนเงิน 100,000 บาท การให้ชุมชนเข้า
ศึกษาดูงาน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันและลดความกังวล
ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นจ�ำนวนเงิน 100,000 บาท
นอกจากนัน้ กลุม่ มิตรผล ยังได้สนับสนุนให้พนักงานและ
บุคลากรของแต่ละโรงงาน ด�ำเนินกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนา
ชุมชนรอบโรงงาน โดยในปี 2556 ได้มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
โรงงานน�ำ้ ตาลมิตรผล สิงห์บรุ ี จัดกิจกรรมพนักงานอาสา
พัฒนาชุมชนรอบโรงงาน มีงบประมาณด�ำเนินการ 100,000 บาท
การซ่อมแซมเครื่องเล่นในโรงเรียนพื้นที่รอบโรงงาน เป็นเงิน
50,000 บาท
พนักงานโรงงานน�้ำตาลมิตรผล ภูเขียว ร่วมกับชุมชน
บูรณะปรับปรุงวัด เป็นจ�ำนวนเงิน 200,000 บาท
โรงงานน�้ำตาลมิตรผล ภูหลวง พนักงานและชุมชน
ร่วมกันซ่อมแซมถนนและท่อระบายน�ำ้ ในชุมชน ต�ำบลโคกขมิ้น
เป็นจ�ำนวนเงิน 15,000 บาท
โรงงานน�้ำตาลมิตรผล ด่านช้าง จัดกิจกรรมมิตรผล
อาสาพัฒนาถนนและวัดบริเวณชุมชนรอบโรงงาน เป็นจ�ำนวน
เงิน 70,000 บาท

โครงการทัง้ สิน้ 1,589 ครอบครัว ส�ำหรับการด�ำเนินกิจกรรมของ
โครงการ เพือ่ พัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชนให้ดี
ขึ้น มีดังนี้			
1. “การพัฒนาศักยภาพกลุ่มแกนน�ำชุมชน” กลุ่ม
มิตรผล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏชอุบลราชธานี ได้ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
พัฒนาศักยภาพกลุม่ แกนน�ำชุมชน” เพือ่ ให้แกนน�ำได้รถู้ งึ บทบาท
หน้ า ที่ แ ละเข้ า ใจกลไกในการขั บ เคลื่ อ นงานพั ฒ นาชุ ม ชน
ตลอดจนพัฒนาทักษะความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน
ทั้งนี้แกนน�ำชุมชนคือกลไกที่ส�ำคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนา
ของชุมชน โดยจะท�ำหน้าที่ประสานงานกับผู้นำ� ชุมชน คนใน
ชุมชน และภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนให้เข้ม
แข็งและยั่งยืน โดยมีแกนน�ำจาก 6 ชุมชน จ�ำนวน 37 คน เข้า
ร่วมโครงการ
2. “พัฒนาด้านการศึกษา” กลุ่มมิตรผล ร่วมกับ ชุมชน
โรงเรียนในชุมชน ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา และ
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาด้านการศึกษา โดยมี
การ “ฝึกอบรมและพัฒนาครู” ให้มีความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะในการสอนที่ดี “พัฒนาหลักสูตรอาชีพท้องถิ่น” เพื่อให้
นักเรียน เข้าใจและเรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ ของคนชุมชนทัง้ ในเรือ่ งวัฒนธรรม
และการประกอบอาชีพ โดยมี 6 โรงเรียนในชุมชน เข้าร่วม
โครงการ “จัดตั้งศูนย์ ICT ของชุมชน” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
และสืบค้นข้อมูลของชุมชน สนับสนุนให้มีการ “จัดตั้งกองทุน
เพื่อการศึกษาเด็กในชุมชน” และการมอบ “ทุนการศึกษาให้
กับเด็กทีเ่ รียนดีและด้อยโอกาส” โดยในแต่ละปีกลุม่ มิตรผล จะมี
การสนับสนุนทุนการศึกษาปีละ 30-40 ล้านบาท

ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน กลุ่มมิตรผลได้ยกระดับ
โครงการหมู่บ้านมิตรผลเพิ่มผลผลิต ขึ้นเป็น โครงการพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยความร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมุ่งเน้น “พัฒนาคุณภาพชีวิต ของ
เกษตรกรชาวไร่ออ้ ย และชาวบ้านในชุมชน” ทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ
สังคม ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม สุขภาวะ และศีลธรรม เพื่อให้
ชุมชนมีความสุข และเป็นชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน โดยได้
ด�ำเนินโครงการน�ำร่องใน 6 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด
ชัยภูมิ เลย สระบุรี และสุพรรณบุรี มีเกษตรกรชาวไร่ออ้ ยเข้าร่วม
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
3. “เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย” โดยมุ่งเน้นเพิ่มรายได้จาก
การพัฒนาทักษะและความช�ำนาญในการประกอบอาชีพหลักของ
เกษตรกร สร้างอาชีพเสริม และลดรายจ่ายในครัวเรือน ด�ำเนิน
กิจกรรม “เพิม่ ผลผลิต และลดต้นทุนการผลิตอ้อย” โดยพัฒนา
วิธกี ารท�ำไร่ออ้ ยทีถ่ กู ต้อง น�ำระบบชลประทานและเครือ่ งจักรกล
การเกษตรมาช่วยเพิ่มผลผลิต รวมกลุ่มในการบริหารจัดการ
เพื่อลดต้นทุนการผลิต การสอนให้ชาวไร่อ้อยและชาวบ้านใน
ชุมชนจัดท�ำ “บัญชีรายรับ-รายจ่าย” เพื่อให้เรียนรู้รายรับ
รายจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน โดยหลังจากที่เกษตรกรได้มีการ
ท�ำบัญชีครัวเรือนแล้ว ได้เกิดกิจกรรมเพือ่ ลดรายจ่าย เพิม่ รายได้
ของครอบครัว เช่น การปลูกอยู่ ปลูกกิน เพาะเห็ด การเลี้ยงกบ
เลี้ยงปลา เลี้ยงหมู เลี้ยงวัว แปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน การ
ทอไหมพรม การผลิตน�้ำยาอเนกประสงค์ และการใช้พลังงาน
ทางเลือก โดยมีเกษตรกรร่วมโครงการ 862 ครอบครัว สามารถ
ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ 5,272 บาท/เดือน/ครอบครัว
4. “สุขภาพดี มีสุข” กลุ่มมิตรผล ร่วมกับ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ�ำต�ำบล และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
ในการเผยแพร่ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องสาเหตุของการเกิดโรค
อาหาร โภชนาการ และการออกก�ำลังกาย รวมทั้งปลูกฝัง
พฤติกรรมการบริโภคให้ถูกหลักโภชนาการ เพื่อให้คนในชุมชน
น�ำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติต่อที่บ้านของตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้มี
สุขภาพที่ดีในระยะยาว และเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระด้านการ
ดูแลสุขภาพของคนในชุมชนของทางภาครัฐอีกด้วย นอกจากนัน้
ยังสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการ “ตรวจสุขภาพประจ�ำปี ผลิต
อาหารปลอดภัยบริโภคเอง การใช้สมุนไพรรักษาโรค จัดตั้ง
กองทุนสวัสดิภาพของชุมชน และติดตัง้ เครือ่ งกรองท�ำน�ำ้ ดืม่ ”
เพื่อให้คนในชุมชนได้มีน�้ำดื่มสะอาดไว้บริโภค ตั้งแต่ปี 2551 ได้
มีการมอบเครื่องกรองน�้ำดื่มให้กับชุมชนและโรงเรียนกว่า 30
เครื่อง
5. “พัฒนาเด็กและเยาวชน” กลุม่ มิตรผล ร่วมกับ สโมสร
ฟุตซอลของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ในการจัดกิจกรรม “คลินกิ
ฟุตซอล” เพื่อสอนให้เด็กๆ ได้มีทักษะในการเล่นฟุตซอล ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และเกิดแรงบันดาลใจ
ในการเป็นนักฟุตซอลอาชีพในปี 2556 มีเยาวชนร่วมโครงการ
ทั้งสิ้น 450 คน กิจกรรม “พี่สอนน้อง” โดยพนักงานของกลุ่ม
มิตรผลและเยาวชนในชุมชนได้ท�ำกิจกรรมจิตอาสา การสอน
หนังสือหรือสอนการบ้านให้กับเด็กๆ ในชุมชน กิจกรรม “ท�ำดี
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ให้ผู้ใหญ่ดู” โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนท�ำกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาชุมชน เช่น การท�ำความสะอาดชุมชน การท�ำ
ธนาคารขยะ “ส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชนที่เรียนไม่จบการ
ศึกษาภาคบังคับศึกษาต่อให้จบการศึกษา และพัฒนาอาชีพ”
โดยร่วมกับ ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย และวิทยาลัยการอาชีพ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน
ทีเ่ รียนไม่จบการศึกษาภาคบังคับกลับมาเรียนให้จบ พัฒนาอาชีพ
ให้กับเยาวชนเหล่านั้น และกลับมาเป็นคนดีของสังคม
ส�ำหรับรางวัลที่กลุ่มมิตรผลได้รับจากการดูแลพัฒนา
ชุมชนที่ผ่านมา ได้แก่ ในปี 2554 โรงงานน�้ำตาลมิตรผล สิงห์บุรี
ได้รับรางวัลองค์กรธุรกิจที่ด�ำเนินกิจกรรม CSR จากกระทรวง
พัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ ในปี 2555 โรงงานน�ำ้ ตาล
มิตรผล ภูหลวง ได้รบั รางวัลโรงงานสีขาว จากส�ำนักงานสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน โรงงานน�้ำตาลมิตรผล กาฬสินธุ์ ได้รับ
รางวัล NACC INTEGRITY AWARDS 2012 รางวัลสมัชชา
คุณธรรมสร้างจิตส�ำนึกสาธารณะด้วย DSR เชิงกลยุทธ์ จาก
สมัชชาคุณธรรม ส�ำหรับทุกโรงงานน�้ำตาลของกลุ่มมิตรผล ใน
ปี 2556 ทุกโรงงานน�้ำตาลของกลุ่มมิตรผล ได้รับรางวัล CSRDIW Award จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม รางวัล Green
Meeting จากสถาบั น สิ่ ง แวดล้ อ มไทย รางวั ล อุ ต สาหกรรม
สีเขียว ระดับ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม โรงงานน�ำ้ ตาลมิตรผล
กาฬสินธุ์ ได้รับรางวัลความร่วมมือวิชาการด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
โรงงานน�้ำตาลมิตรผล ภูหลวง ได้รับรางวัลการส่งเสริมกิจกรรม
ต�ำรวจ จากต�ำรวจภูธรจังหวัดเลย โรงงานน�ำ้ ตาลมิตรผล ด่านช้าง
และโรงงานน�้ำตาลมิตรผล ภูเวียง ได้รับรางวัลสถานประกอบ
การดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปีติดต่อ
กัน จากกรมสวัสดิการแรงงานและพัฒนาสังคม โรงงานน�้ำตาล
มิตรผล ด่านช้าง ได้รับรางวัลเกียรติบัตรการผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โรงงานน�้ำตาลมิตรผล ด่านช้าง และโรงงานน�้ำตาลมิตรผล
สิงห์บุรี ได้รับรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น จากกระทรวงแรงงาน
โรงงานน�้ำตาลมิตรผล กาฬสินธุ์ และโรงงานน�้ำตาลมิตรผล
ด่านช้าง ได้รับรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่นด้านความโปร่งใสและ
ความซื่อสัตย์สุจริต จากส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ

รางวัลเกียรติยศจากในประเทศ
รางวัล Superbrands Thailand ประจ�ำปี พ.ศ. 2556 			
(ผลิตภัณฑ์น�้ำตาลแบรนด์ “มิตรผล”)
รางวัล CSR-DIW (Corporate Social Responsibility, 			
Department of Industrial Works) ประจ�ำปี พ.ศ. 2555
รางวัล ICT ท�ำดีเพื่อสังคม ประจ�ำปี พ.ศ. 2555
รางวัลอ้อยรักษ์โลก ประจ�ำปี พ.ศ. 2555
MAT Award ประจ�ำปี พ.ศ. 2555 ของสมาคมการตลาด
แห่งประเทศไทย
รางวัลโรงงานน�้ำตาลชั้นดี ประจ�ำปีพ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
รางวัล EIA Monitoring Awards (ประเภทดีเด่น)
ประจ�ำปี พ.ศ. 2554
รางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น ประจ�ำปี พ.ศ. 2554
รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทโลจิสติกส์ ประจ�ำปีพ.ศ. 2554
รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคม (รองชนะเลิศอันดับ 2) 		
ประจ�ำปีพ.ศ. 2553
รางวัลดีเด่นด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการ
การเปลี่ยนแปลง ประจ�ำปี พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551
รางวัลดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
ประจ�ำปี พ.ศ. 2552
รางวัลจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ประจ�ำปี พ.ศ. 2549
รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทบริหารงานคุณภาพ ประจ�ำปี พ.ศ. 2548

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

รางวัลเกียรติยศจากต่างประเทศ
Asia Responsible Entrepreneurship Awards
(AREA) ประเภท Social Empowerment 		
ประจ�ำปี พ.ศ.2556
ASEAN Business Award ประเภท CSR
ประจ�ำปี พ.ศ. 2554
Geospatial Excellence Award พ.ศ. 2554
ASEAN Energy Award พ.ศ. 2554
Thailand Energy Award พ.ศ. 2554
Green Excellence Award (Frost & Sullivan)
ประจ�ำปี พ.ศ. 2552
ASEAN Most Admired Business in Corporate
Social Responsibility ประจ�ำปี พ.ศ. 2551
ASEAN Energy Award ประจ�ำปี พ.ศ. 2547 		
และประจ�ำปีพ.ศ. 2548

•
•
•
•
•
•
•
•
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บทสรุป
รายงานแห่ ง ความยั่ ง ยื น ฉบั บ นี้ ไ ด้ ร วบรวมข้ อ มู ล ด้ า นความ
รั บ ผิ ด ชอบต่อสังคมที่ครอบคลุมประเด็นอันเกี่ยวเนื่องกับผู ้ มี ส ่ ว นได้
ส่วนเสียขององค์กรในหลากหลายมิติ อันได้แก่ ประเด็นธรรมาภิบาล
และจรรยาบรรณทางธุรกิจ สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน
การดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ประเด็นผู้บริโภค และการพัฒนาชุมชนอย่าง
ยั่งยืน โดยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละมิติ เนื่องจาก
รายงานแห่งความยั่งยืนฉบับนี้ เป็นฉบับแรกที่กลุ่มมิตรผลตีพิมพ์เป็น
รูปเล่มอย่างเป็นทางการ ข้อมูลที่นำ� มารวบรวมในรายงานจึงเป็นข้อมูล
สรุปจากการริเริ่มโครงการ CSR ในหลายปีก่อนหน้าโดยสังเขป ในขณะ
ที่ข้อมูลบางส่วน อาทิ รายงานการบ�ำบัดน�้ำเสียของแต่ละโรงงานเป็น
ตัวเลขของปี 2556 เป็นต้น โดยข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในรายงานคงสถานะ
ข้อมูลที่สามารถทวนสอบได้
บนครรลองของการด�ำเนินธุรกิจในแบบ “ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ”
อันจะน�ำไปสู่สู่ความยั่งยืนได้นั้น องค์กรต้องมีแนวทางในการสืบทอด
แนวความคิดดังกล่าวจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างบูรณาการและมีความชัดเจน
ด้วยเล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการสืบทอดวัฒนธรรมการท�ำงานสู่ความ
ยั่งยืน ในปี 2556 กลุ่มมิตรผลจึงได้ริเริ่มด�ำเนินการส่งเสริม Mitr Phol
Culture วั ฒ นธรรมองค์ก รทั้ง 5 ตัว อัน ได้แ ก่ มุ่งสู ่ ค วามเป็ น เลิ ศ
(Excellence) ซื่อสัตย์ ขยัน และอดทน (Integrity) จริงใจเชื่อถือได้
(Trustworthiness) สรรค์สร้างนวัตกรรม (Innovation) ใส่ใจและ
รับ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (Care & Accountability) การขั บเคลื่ อ น
วัฒนธรรมในการท�ำงานดังกล่าวเป็นการหล่อหลอมให้ “คนมิตรผล” ได้
รับการการปลูกฝังวัฒนธรรมการท�ำงานที่สอดคล้องในทิ ศ ทางเดี ย วกั น
ท� ำ ให้ รู ้ ว่ าเรื่องใดควรต้องบริหารจัดการอย่างไรในแต่ละสถานการณ์
การใส่ใจและรับผิดชอบต่อสังคม คือหนึ่งในกุญแจส�ำคัญที่จะน�ำพา
ให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับสังคมและประเทศชาติ ด้วย
แนวปฏิบัติหลัก 3 ประการ อันได้แก่

สนับสนุนข้อมูลโดย

•
•
•
•
•

ธุรกิจน�้ำตาล
ธุรกิจเอทานอล
ธุรกิจไฟฟ้าชีวมวล
ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้
ส�ำนักงานใหญ่ กลุ่มมิตรผล

1) การพัฒนาชาวไร่ ชุมชน และสังคม
2) การใส่ใจ ดูแล สิ่งแวดล้อม
3) การเอาใจเขามาใส่ใจเรา
ข้อมูลที่รวบรวมในรายงานฉบับนี้อาจใช้เป็นแนวทางประกอบในการน�ำมาเทียบเคียงการด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคมของกลุ่มมิตรผล ซึ่งยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่ยังต้องปรับปรุงให้มีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป และถือเป็นแนวปฏิบัติ
ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมที่ทุกหน่วยงานขององค์กรควรต้องบูรณาการความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และเป็นแบบอย่าง ที่ดีในระดับองค์กรต่อไป
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