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เศรษฐกิจพอเพยีง

การจะเป็นเสอืนัน้ไม่ส�าคญั ส�าคญัอยูท่ีเ่รามเีศรษฐกจิแบบ 

พอเพยีงพอกนิ แบบพอมพีอกนินัน้หมายความว่า อุม้ชตูวัเองได้ 

ให้มีพอเพียงกับตัวเอง อันนี้ก็เคยบอกว่าความพอเพียงนี้ไม่ได้ 

หมายความว่า ทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัว จะต้อง 

ทอผ้าใส่เอง อย่างนัน้มนัเกนิไป จะต้องมคีวามพอเพยีง พอสมควร 

บางสิง่บางอย่างทีผ่ลติได้มากกว่า ความต้องการ กข็ายได้ แต่ขาย 

ในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก...”

พระราชด�ารัสความตอนหนึ่ง พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ

ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 

วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐
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บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) ได้น้อมน�าหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการบริหารองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับ 
แนวทางการบริหารสมัยใหม่ ท�าให้มีความมั่นคงยั่งยืน จนได้รับรางวัล 
ชนะเลิศจากการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 
ประเภทธุรกิจขนาดใหญ่ ที่จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อ 
ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ(กปร.) ฯลฯ ซึง่บางจากฯ 
มีความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้ส�าหรับองค์กร  หน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชน รวมถึงสาธารณชน น�าไปประยุกต์ใช้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ 
ทัง้ต่อตนเองและประเทศชาติ ให้มีความเจริญก้าวหน้า บนพื้นฐานของความ 
พอเพียง

รางวัลอันทรงเกียรตินี้ ถือเป็นพลังขับเคลื่อนให้เรายึดมั่นปฏิบัติตาม 
แนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อการพัฒนาอย่าง 
ยั่งยืนตลอดไป

ดร. อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล
กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)
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พ.ศ. 2528  บรษิทั บางจากปิโตรเลยีม จ�ากดั (มหาชน) บรษิทัของคนไทย 
ทีด่�าเนนิธรุกจิพลงังานและธรุกจิต่อเนือ่งได้ก่อตัง้ขึน้  บรษิทัแห่งนีมุ้ง่มัน่ด�าเนนิ 
ธรุกจิพลงังานและธรุกจิต่อเนือ่งไปพร้อม ๆ  กบัการมส่ีวนร่วมพฒันาความเป็นอยู่ 
ทีด่ขีึน้ของสงัคมไทย โดยยดึมัน่วฒันธรรมการ “พฒันาธรุกจิอย่างยัง่ยนืควบคู่ 
ไปกบัสิง่แวดล้อมและสงัคม” และส่งเสรมิวฒันธรรมของพนกังานให้ “เป็นคนดี 
มีความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น”

เจตจ�านงแต่แรกก่อตัง้และวฒันธรรมองค์กรของบางจากฯ จงึสอดคล้องกบั 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าการพัฒนา 
ควรก้าวไปข้างหน้าโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานทางสายกลางและความไม่ประมาท 
ค�านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ตลอดจนใช้ 
ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการ 
กระท�า หรือที่เรียกว่า “หลักการสามห่วง สองเงื่อนไข”

• ส่งเสริมระบบการบริหารความเสี่ยง
  ทั่วทั้งองค์กร
• การเตรียมพร้อมแผนรับมือต่อภาวะ
  วิกฤตต่าง ๆ

• มีระบบการ ตรวจสอบและควบคุม
  ภายในที่เข้มแข็งและสร้างการมี
  ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
  - ช่องทางการแจ้งเบาะแสส�าหรับ
    ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
  - มุ่งเน้นการใช้สารสนเทศในการ
    ปฏิบัติงาน 
• มีการบริหาร จัดการสิ่งแวดล้อม
  ที่โปร่งใส เปิดเผย และตรวจสอบได้

• ยึดถือนโยบายการก�ากับดูแลการที่ดี
 ของคณะกรรมการบริษัท
• ยึดมั่นในกรอบและกระบวนการ
 ตัดสินใจลงทุน
• ยึดหลักการวางแผนธุรกิจที่เป็นระบบ 
 มีเหตุมีผล อย่างรอบคอบ

• มุ่งพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
  - สร้างวัฒนธรรมธุรกิจที่ค�านึงถึง
    สิ่งแวดล้อมและสังคม
  - ก�าหนดทิศทางและเป้าหมายธุรกิจ
    ที่ค�านึงถึงความสมดุลของผู้มีส่วนได้เสีย
    และศักยภาพองค์กร
• มุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืน
  - ต้นแบบธุรกิจปั๊มชุมชน
  - บริการและผลิตภัณฑ์จากชนบทสู่เมือง
  - ส่งเสริมการผลิต/ใช้พลังงานจากพืช

• คัดสรรบุคลากร สอดคล้องกับ 
  วัฒนธรรมพนักงาน “เป็นคนดี มีความรู้  
  เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น”
• สร้างจิตอาสาบ�าเพ็ญประโยชน์แก่พนักงาน 
  ทุกคน (Voluntary)
• ด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 
  (CSR)
 - ดูแลชุมชนรอบข้างอย่างเป็นครอบครัว 
  เดียวกัน
• สร้างเครือข่าย CSR (CSR Network)  
  เสริมสร้างจิตส�านึกให้ธุรกิจมีความ 
  รับผิดชอบต่อสังคม
• ส่งเสริมหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
  (CG) มาเป็นหลักในการปฏิบัติงาน
• การมีส่วนร่วมเผยแพร่แนวทางการด�าเนิน 
  ชีวิต/ธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
  พอเพียง

• ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้  
  ตลอดชีวิต (Life-long learning) 
  มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
  - การบริหารองค์ความรู้ขององค์กร  
   (Knowledge Management)
  - พัฒนาศักยภาพบุคลากรพร้อมแข่งขันด้วย 
   Competency-based management
• ส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรของ 
  พนักงาน (employee engagement)
• ส่งเสริมการแบ่งปัน และการถ่ายทอด 
  ความรู้สู่สังคม

บางจากฯ ได้น้อมน�าหลกัปรชัญา 
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน 
การบรหิารจดัการองค์กรตามหลกัการ 
สามห่วง สองเงื่อนไข โดยสอดรับ 
หลักการแสวงหาก�าไรของบริษัทฯ ที่ 
มุ่งสร้างความสมดุลระหว่าง “มูลค่า” 
กับ “คุณค่า” กล่าวคือ ยอมรับก�าไร 
ในระดับพอประมาณและมีเหตุมีผล 
ไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชนและสิ่ง- 
แวดล้อม ทัง้มุง่สร้างประโยชน์ต่อชมุชน 
และสังคมอย่างยั่งยืน

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกัน

เงื่อนไขคุณธรรม

เงื่อนไขความรู้หลกัการสามห่วง
สองเงือ่นไข
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จากปั๊มชุมชน
สู่ปาล์มน�้ามนัทุ่งรงัสิต
บนพื้นฐานความพอเพยีง

ต้นแบบธุรกิจปั๊มชุมชน :
ความยั่งยืนของธุรกิจกับชุมชน

ส�าหรับองค์กรธุรกิจ ไม่มีวิกฤตการณ์ใดจะเลวร้ายเท่าวิกฤตเศรษฐกิจ 
เมื่อปี 2540 ซึ่งส่วนใหญ่ต้องประสบภาวะหนี้เสียและล้มละลาย  แต่ธุรกิจ 
ปั๊มชุมชนของบางจากเป็นกลุ่มธุรกิจที่รอดพ้นจากวิกฤติมาได้ ด้วยการด�าเนิน 
งานของสหกรณ์ซึ่งมีสมาชิกส่วนใหญ่คือเกษตรกรที่ต้องใช้น�า้มันเพื่อการผลิต 
และขนส่งสินค้าการเกษตร

ธุรกิจปั๊มชุมชนได้ด�าเนินงานอย่างมีคุณธรรมและซื่อสัตย์ โดยจ�าหน่าย 
น�า้มนัแก่สมาชกิในราคาต�า่กว่าป๊ัมน�า้มนัทัว่ไป และปันส่วนผลก�าไรคนืสูส่มาชกิ 
อย่างเท่าเทียม รวมทั้งการได้รับค�าปรึกษาด้านธุรกิจ 
น�้ามันจากบริษัทบางจากฯ อย่างใกล้ชิด  มีการลงทุน

อย่างค่อยเป็นค่อยไป ท�าให้ธุรกิจ 
ปั๊มชุมชนสามารถยืนหยัดได้อย่าง 
มั่นคงและยั่งยืน เป็นภูมิคุ ้มกันที่ 
ท�าให้บริษัทบางจากฯ ฟันฝ่าวิกฤต 
เศรษฐกิจปี 2540 มาได้ท่ามกลาง 
การล้มละลายของธุรกิจขนาดใหญ่ 
หลายแห่ง

......................
จุดเริ่มต้นของธุรกิจปั๊มน�้ามันชุมชน มีที่มาจากในปี 2530 เมื่อบริษัท 

บางจากฯ รเิริม่โครงการอาหารกลางวนัส�าหรบัเดก็นกัเรยีนรอบชมุชนโรงกลัน่ 
บางจาก  ต่อมาคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรศรปีระจนัต์ จงัหวดัสพุรรณ- 
บรุ ีได้เดนิทางเยีย่มชมโรงกลัน่บางจากและทราบถงึโครงการดงักล่าว จงึเสนอ 
ความคิดน�าข้าวสารมาแลกกับน�้ามัน เกิดเป็น “โครงการน�้ามันแลกข้าว”  ซึ่ง 
ถอืเป็นจดุเริม่ต้นของการด�าเนนิธรุกจิร่วมกนัระหว่างบรษิทับางจากฯ กบัชมุชน
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ต่อมาสหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ต้องการลดต้นทุนการผลิต 
โดยเฉพาะน�้ามัน  บริษัทบางจากฯ จึงเสนอให้สหกรณ์ฯ จัดตั้งสถานีบริการ 
น�้ามันขึ้นในชุมชน เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่สมาชิก รวมทั้งยังเกิดการ 
สร้างงานและรายได้ให้ชุมชน ปั๊มชุมชนขนาดเล็กแห่งแรกจึงก่อตั้งขึ้นในปี 
2533 โดยบรษิทับางจากฯ จ�าหน่ายน�า้มนัให้สหกรณ์ฯ ในราคาพเิศษเนือ่งจาก 
ไม่มภีาระลงทนุในส่วนของป๊ัมน�า้มนั สมาชกิสหกรณ์จงึซือ้น�า้มนัได้ในราคาถกู 
ช่วยลดต้นทุนการผลิตตามที่ต้องการ

ธรุกจิป๊ัมชมุชนเริม่ต้นอย่างง่าย ๆ  ใช้เงนิลงทนุค่อนข้างต�า่ อาศยัพืน้ทีข่อง 
สหกรณ์ฯ เป็นที่ตั้งปั๊มน�้ามัน จ�าหน่ายเฉพาะน�้ามันดีเซลซึ่งสมาชิกใช้เป็นหลัก 
ต่อมามสีหกรณ์การเกษตรในทีอ่ืน่ ๆ  สนใจร่วมงานกบับรษิทับางจากฯ  จงึเกดิ 
การขยายงานขึ้นจนในที่สุดกลายเป็นเครือข่ายปั๊มชุมชนทั่วประเทศ

เมื่อธุรกิจปั๊มชุมชนเข้มแข็งขึ้น ก็เริ่มจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  เช่น น�้ามัน 
เบนซิน 91 น�้ามันเบนซิน 95 พร้อมทั้งขยายพื้นที่สถานีบริการ ปรับปรุงภาพ 
ลกัษณ์ให้ทนัสมยั  สหกรณ์ทีเ่ข้มแขง็ยงัรวมกลุม่กนัจดัการขนส่งน�้ามนัเอง เพือ่ 

2551
จ�านวนปั๊มชุมชนทั่วประเทศ 550 แห่ง
หลายแห่งพัฒนาจากปั๊มขนาดเล็ก
เป็นปั๊มมาตรฐานให้บริการประชาชน
ทั่วไป

2553
ยอดจ�าหน่ายน�้ามันผ่านปั๊มชุมชน 559 แห่ง
จ�านวน 629 ล้านลิตร  เอื้อประโยชน์แก่
สมาชิกสหกรณ์กว่า 1 ล้านครัวเรือน
หรือราว 4 ล้านคนทั่วประเทศ

ให้บรกิารรบัน�า้มนัจากคลงัของบางจากฯ ไปยงัสถานบีรกิารน�้ามนัในเครอืข่าย 
ช่วยเพิ่มรายได้ให้สหกรณ์และลดต้นทุนค่าขนส่งน�้ามันโดยรวม

บรษิทับางจากฯ ได้สนบัสนนุงานของสหกรณ์ด้วยการจดัฝึกอบรมความรู้ 
ด้านบริหารจดัการธุรกจิน�้ามนัทัง้ภาคทฤษฎแีละปฏิบตั ิเพือ่ให้สหกรณ์ด�าเนนิ 
ธรุกจิป๊ัมน�า้มนัได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และเป็นพืน้ฐานของการจดัการธรุกจิอืน่ ๆ

นอกจากนี้กลุ่มสหกรณ์ปั๊มชุมชนโดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ยงัได้ร่วมกบับรษิทับางจากฯ พฒันาผลติภณัฑ์น�า้มนัหล่อลืน่ตรา “เกลยีวเชอืก” 
มชีือ่ว่า “บางจากโคอ๊อป” เพือ่ให้สมาชกิได้ใช้น�า้มนัหล่อลืน่คณุภาพด ีราคายตุธิรรม 
สร้างรายได้เพิม่เข้าสูส่หกรณ์ ซึง่สมาชกิจะได้รบัคนืในรปูเงนิปันผล สนันบิาต 
สหกรณ์แห่งประเทศไทยยงัน�ารายได้นีไ้ปพฒันาส่งเสรมิสหกรณ์กลุม่อืน่ ๆ  ด้วย

ปั๊มชุมชนจึงเป็นต้นแบบของการด�าเนินธุรกิจบนหลักความมีเหตุมีผลใน 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างประโยชน์ต่อผู้อื่นเมื่อมีความแข็งแรง 
พึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง

หลังจากที่ปั๊มชุมชนได้กลายเป็นต้นแบบเรื่องความยั่งยืนและความสมดุล 
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  บริษัทบางจากฯ ก็มุ่งเข็มมายังเรื่องพลังงาน 
ทดแทน

“เนื่องจากเราไม่สามารถควบคุมราคาน�้ามัน 
ในประเทศ จึงมีความเสี่ยงว่าราคาน�้ามันจะกระทบ 
เศรษฐกจิท�าให้ทกุคนเดอืดร้อน บางจากมองว่าการ 
ลดผลกระทบนัน้ เราต้องประหยดัน�า้มนัภายในประเทศ 
ให้มากทีส่ดุ และประจวบกบักระแสโลกร้อนทีเ่รยีกร้อง 
การใช้พลังงานทดแทนจากพืชน�้ามัน บางจากฯ จึง 
ประกาศตัวเป็นผู้น�าเรื่องพลังงานทดแทนจากพืช 
ไม่ว่าจะเป็นอ้อย มันส�าปะหลัง หรือปาล์มน�้ามัน ซึ่ง 
ล้วนเป็นพืชที่เราปลูกเองได้”

ปาล์มน�้ามันทุ่งรังสิต
แปรที่ดินรกร้างเป็นพลังงานทดแทน
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คณุวฒันา โอภานนท์อมตะ รองกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่ สายงานด้านบรหิารและเทคโนโลยี 
สารสนเทศ บริษัทบางจากฯ เล่าถึงที่มาของ 
โครงการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและพัฒนาพื้นที่สวน 

ส้มร้างทุ่งรังสิตเพื่อปลูกปาล์มน�้ามัน ที่อ�าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดย 
ความร่วมมอืกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลงังาน และ ธกส. ซึง่ 
ได้มีการลงนามร่วมกันเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2554

“ที่ทุ ่งรังสิตเป็นพื้นที่รกร้างซึ่งเคยปลูกส้มแล้วมีปัญหาสภาพดิน จน 
ชาวสวนต้องเป็นหนี้ ธกส.  แต่การวิจัยการปลูกปาล์มที่นี่ พบว่าให้ผลผลิตดี 
ไม่แพ้ภาคใต้ เพียงแต่ฝนตกไม่ชุก จึงต้องมีระบบชลประทานช่วย

“ถ้าปลกูทีทุ่ง่รงัสติได้ผล บรษิทับางจากฯ จะสามารถซือ้และขนส่งวตัถดุบิ 
จากรงัสติไปโรงงานผลติไบโอดเีซลโดยใช้น�้ามนัปาล์มทีบ่างปะอนิ แทนทีจ่ะน�า 
ขึ้นมาจากภาคใต้  โดยในการด�าเนินงาน ธกส. ช่วยดูแลการให้เกษตรกรเช่า 
ทีด่นิ  กระทรวงเกษตรฯ ให้ความรูเ้รือ่งการปลกูปาล์มน�า้มนั  ส่วนบรษิทับางจากฯ 
รับซื้อและส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกปาล์มน�้ามัน

“ถ้าโมเดลนี้ส�าเร็จก็หมายความว่าพื้นที่ทุ่งรังสิตที่รกร้างอยู่ 
ประมาณแสนกว่าไร่ จะกลบัมาท�าให้ชวีติของเกษตรกรซึง่เป็นหนี้ 
ธกส. อยู่ดีขึ้น”

ทั้งนี้บริษัทบางจากฯ ลงทุนและบริหารจัดการแปลงปลูกปาล์มต้นแบบ 
ในศนูย์ศกึษาและพฒันาสวนส้มร้างทุง่รงัสติเพือ่ปลกูปาล์มน�า้มนั พืน้ทีป่ระมาณ 
1,200 ไร่ เพือ่เป็นแหล่งศกึษาเรยีนรูแ้ละสร้างความเชือ่มัน่ให้แก่เกษตรกรเรือ่ง 
การปลกูปาล์มน�า้มนั  รวมทัง้พจิารณาการลงทนุสร้างโรงสกดัน�า้มนัปาล์มขนาด 
มาตรฐาน เพื่อรองรับผลผลิตปาล์มน�้ามัน  ตลอดจนเป็นผู้รับซื้อผลผลิตปาล์ม 
น�้ามันเพื่อน�ามาผลิตเป็นไบโอดีเซล ณ ศูนย์ผลิตไบโอดีเซล อ�าเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นอกจากนี ้ปาล์มน�า้มนัยงัเป็นพชืชอบน�า้ การขยายพืน้ทีป่ลกูปาล์มบรเิวณ 
ทุ่งรังสิต จึงเพิ่มพื้นที่ซับน�้าในฤดูน�้าหลาก ช่วยป้องกันน�้าท่วมกรุงเทพฯ  อาจ 
เรียกได้ว่าเป็น “แก้มลิง” ให้กรุงเทพฯ อีกชั้นหนึ่งเลยทีเดียว

• พืน้ทีส่วนส้มร้างกว่า 100,000 ไร่ เมือ่แปรสภาพเป็นพืน้ทีป่ลกูปาล์มน�้ามนั จะ 
ช่วยเพิม่รายได้ ปลดหนีส้นิเกษตรกร และยงัเป็นแหล่งดดูซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ได้ถึง 500,000 ตันต่อปี

• เพื่อรองรับผลผลิตปาล์มที่เพิ่มขึ้น กระทรวงพลังงานจึงมีนโยบายส่งเสริม 
การใช้ไบโอดีเซล B5 ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณการใช้ไบโอดีเซล (B100) เพิ่มขึ้น 1.8 
ล้านลิตรต่อวัน เพื่อเป็นพลังงานทางเลือกในอนาคต
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“การวางรากฐานพัฒนาการทั้งมวลของมนุษยชาติไว้บนพื้นฐานของสิ่งที่ 
ไม่ยั่งยืนอย่างน�้ามัน รังแต่จะยังผลให้เกิดอันตรายในระดับหายนะ”

เอ็ม.คิง ฮับเบิร์ด นักธรณีวิทยาชาวอเมริกัน ผู้เสนอทฤษฎี “peak oil” 
เมื่อปี 2499 กล่าวไว้

ภาวะพีกออยล์ หมายถึงภาวะที่การผลิตน�้ามันทั่วโลกเพิ่มขึ้นถึงจุดสูงสุด 
จนไม่อาจผลติเพิม่มากกว่านัน้ได้ และจะเริม่ลดน้อยลงในทีส่ดุ  จากการศกึษา 
ของนักวิชาการเห็นพ้องกันว่า ภาวะพีกออยล์จะมาถึงในอีกไม่เกิน ๑๕ ปี 
ข้างหน้านี้

พลงังานทดแทน
ความมั่นคงด้านพลงังาน
กบัความยั่งยืนของชุมชน

แก๊สโซฮอล์ จากวิกฤตน�้ามันสู่พลังงานทางเลือก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงาน ได้ทรง 
ริเริ่มการศึกษาวิจัยและทดลองด้านพลังงานหลายรูปแบบมาอย่างต่อเนื่องกว่า 
20 ปีแล้ว โดยเริม่จากในปี 2528 เมือ่เกดิภาวะราคาพชืผลเกษตรตกต�่า พระองค์ 
ทรงริเริ่มให้วิจัยน�าอ้อยมาแปรรูปเป็นแอลกอฮอล์เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน 
ต่อมามกีารทดลองผลติไบโอดเีซลจากน�า้มนัพชืใช้แล้ว เพือ่ใช้เป็นเชือ้เพลงิรถยนต์ 
และโครงการวจิยัพฒันาพลงังานทดแทนอืน่ ๆ  อกีมากในโครงการส่วนพระองค์ 
สวนจิตรลดา

พลงังานทดแทนจากพชืนี ้นอกจากจะช่วยประเทศให้สามารถพึง่พาตนเอง 
ด้านพลงังานแล้ว ยงัช่วยแก้ปัญหาราคาพชืผลให้เกษตรกร สร้างภมูคิุม้กนัตาม 
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โลกจ�าเป็นต้องดิ้นรนค้นหาพลังงานทางเลือกใหม ่ๆ
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ในปี 2544 บรษิทับางจากฯ เป็นบรษิทัไทยรายแรกทีน้่อมน�าแนวพระราช 
ด�ารขิองพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัเรือ่งการพฒันาพลงังานทดแทน มาด�าเนนิ 
การอย่างเป็นรูปธรรม โดยริเริ่มผลิตและทดลองจ�าหน่ายแก๊สโซฮอล์ 95 
ที่ปั๊มบางจาก  ต่อมาในภาวะที่ราคาน�้ามันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทบางจากฯ 
ได้ผลิตและจ�าหน่ายแก๊สโซฮอล์ในราคาถูกกว่าน�้ามันเบนซิน เพื่อให้เป็นทาง 
เลือกของประชาชน  จนกระทั่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งแก๊สโซฮอล์ 
91 และ 95

แก๊สโซฮอล์เป็นน�้ามันที่เกิดจากการผสมของน�้ามันเบนซินทั่วไป กับ 
เอทานอลหรือเอทิลแอลกอฮอล์ที่มีความบริสุทธิ์ร้อยละ 99.5 ซึ่งผลิตจากการ 
น�าพืชเกษตร เช่น อ้อย ข้าวโพด มันส�าปะหลัง มาผ่านกระบวนการหมัก กลั่น 
และท�าให้บริสุทธิ์  ใช้ผสมในน�้ามันเบนซินเพื่อเพิ่มค่าออกเทนแทนสาร MTBE 
(Methyl Tertiaryn Butyl Ether) ซึ่งต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ  และช่วยลด 
ปัญหาภาวะโลกร้อนจากการเผาผลาญน�้ามันที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ปี 2551 บรษิทับางจากฯ ได้สร้างนวตักรรมใหม่ โดย 
ผลิตน�้ามันแก๊สโซฮอล์ E20 ซึ่งมีส่วนผสมระหว่างน�้ามัน 
เบนซนิ 80% กบัเอทานอล 20% (สงูกว่าแก๊สโซฮอล์ 91, 95 
ทีผ่สมเอทานอล 10%) จ�าหน่ายในราคาถกูกว่าน�า้มนัเบนซนิ 95 
ถึงลิตรละ 6 บาท เพื่อช่วยแก้ปัญหาราคาน�้ามันที่พุ่งสูงขึ้น 

ทุกขณะ และส่งเสริมรถยนต์ที่รองรับการใช้ E20 ซึ่งภาครัฐมีนโยบายลดภาษี 
สรรพสามิตให้แก่รถยนต์ประเภทนี้

ยิ่งกว่านั้น บริษัทบางจากฯ ยังได้พัฒนาน�้ามันแก๊สโซฮอล์บางจาก E85 
ออกเทน 100+  ซึง่เป็นน�า้มนัเบนซนิไร้สารตะกัว่ผสมเอทานอลในอตัราส่วน 15:85 
(ใช้เอทานอลสงูถงึ 85%) เปิดจ�าหน่ายเมือ่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2551 โดยบางจาก 
E85 ใช้ได้กับเครื่องยนต์ที่ออกแบบมาเฉพาะน�้ามัน E85 หรือรถ FFV

ดร. อนสุรณ์ แสงนิม่นวล กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทับางจากฯ กล่าว 
ว่า

“ในฐานะผู้น�าพลังงานทดแทน บริษัทบางจากฯ มีนโยบายเชิงรุก ริเริ่ม 
นวัตกรรมพลังงานทดแทนอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน 
ให้แก่ประเทศ และช่วยให้ประชาชนได้ใช้น�า้มนัทีม่คีณุภาพด ีราคาถกู ช่วยประหยดั 
ค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการในภาวะที่น�้ามันราคาแพง”

แก๊สโซฮอล์ ตอบโจทย์เรื่องพลังงานทดแทนอย่างไร
• ช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศจากการน�าเข้าสารเพิ่มออกเทน
• ช่วยลดการใช้น�้ามันเบนซินของประเทศ
• ช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งช่วยกระจายการ 

ลงทุน และการจ้างงานสู่ชนบท
• ช่วยให้เครื่องยนต์เผาไหม้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ลดมลพิษในอากาศ และลดปริมาณ 

คาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาภาวะโลกร้อน

ขาดรูป

ปั๊มบางจาก สุขุมวิท 99
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“เครื่องยนต์ดีเซลที่ขับเคลื่อนด้วยน�้ามันจากพืช จะช่วยให้ 
ประเทศเกษตรกรรมสามารถพึ่งพาตนเองได้”

รดูอล์ฟ ดเีซล วศิวกรชาวเยอรมนัผูป้ระดษิฐ์เครือ่งยนต์ดเีซลเมือ่ปี 2440 
เคยท�านายว่าในอนาคตการใช้น�้ามันจากพืชเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งในสมัยนั้นยังไม่มี 
คนเห็นส�าคัญ จะมีบทบาทไม่แพ้น�้ามันปิโตรเลียมเลยทีเดียว

ประเทศไทยมสีดัส่วนการใช้น�า้มนัดเีซลสงูกว่าน�า้มนัเบนซนิมาก  หลงัจาก 
รฐับาลประกาศยกเลกิการตรงึราคาขายปลกีน�า้มนัดเีซลเพือ่ลดภาระกองทนุน�า้มนั 
ทีเ่ป็นหนีห้ลายหมืน่ล้านบาท จงึส่งผลกระทบในวงกว้างทัง้ต่อภาคอตุสาหกรรม 
ภาคการเกษตร การประมง และการคมนาคมขนส่ง  สถานการณ์ดงักล่าวท�าให้ 
ภาครัฐและเอกชนหันมาให้ความส�าคัญกับการผลิตไบโอดีเซลอย่างจริงจัง

ไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงเหลวที่ผลิตได้จากน�้ามันพืชและไขมันสัตว์ เช่น 
ปาล์ม มะพร้าว ถัว่เหลอืง ทานตะวนั เมลด็เรพ (rape seed) สบูด่�า หรอืน�า้มนัพชื- 
สตัว์ทีใ่ช้แล้ว  โดยกระทรวงพลงังานมนีโยบายส่งเสรมิและสนบัสนนุการปลกู 
พชืน�า้มนันีจ้�านวนมาก ซึง่นบัเป็นการเชือ่มโยงภาคเกษตรเข้ากบัธรุกจิพลงังาน 
และการพัฒนาพลังงานทดแทน

บรษิทับางจากฯ จงึได้เริม่โครงการวจิยัสาธติการผลติและการใช้ไบโอดเีซล 
B2 เป็นน�้ามันเชื้อเพลิงในรถยนต์รับจ้าง 
สองแถวจังหวัดเชียงใหม่ มีรถสองแถวเข้า 
ร่วมกว่าพันคัน  และเปิดสถานีบริการน�้า 

ไบโอดีเซล พลังงานทดแทนเพื่ออนาคต

มนัไบโอดเีซลแห่งแรกในเมอืงไทยขึน้เมือ่วนัที ่28 มถินุายน 2547 ณ สถานบีรกิาร 
น�้ามันบางจาก จังหวัดเชียงใหม่

ถัดมาในปี 2548 บริษัทบางจากฯ ได้เข้าร่วมโครงการ “กรุงเทพฯ ฟ้าใส 
ด้วยไบโอดีเซล” ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในพื้นที่ 
กรงุเทพมหานคร  จนกระทัง่ปัจจบุนั ไบโอดเีซลมจี�าหน่ายในสถานบีรกิารน�า้มนั 
บางจากกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ

“ใครมีน�้ามันพืชใช้แล้วมาขายบ้างครับ บางจากรับซื้อนะครับ”
“เพยีงท�าตามข้อแม้ว่าต้องไม่มเีศษอาหาร ไม่มนี�า้เจอืปน ไม่มสีขีุน่เข้ม หรอื 

หากมเีศษอาหารกข็อให้กรองเอาเศษอาหารออกก่อน บางจากรบัซือ้ทัง้หมดค่ะ”
ปลายปี 2549 บรษิทับางจากฯ ได้รเิริม่ “โครงการรบัซือ้น�้ามนัพชืใช้แล้ว 

เพื่อผลิตไบโอดีเซล” เพื่อรณรงค์เชิญชวนให้พ่อค้าแม่ค้าและครัวเรือนทั่วไป น�า 
น�้ามันพืชที่เหลือจาการประกอบอาหารมาขายคืนที่สถานีบริการน�า้มันบางจาก 
เพือ่น�าไปผลติไบโอดเีซล เนือ่งจากปัจจบุนัมกีารบรโิภคน�า้มนัพชืเพิม่มากขึน้ทกุปี 
และน�า้มนัพชืใช้แล้วจะถกูทิง้ลงแหล่งน�้าสาธารณะเป็นของเสยี ทัง้ทีส่ามารถน�า 
กลับมาใช้ผลิตไบโอดีเซลได้

ขณะนีม้สีถานบีรกิารน�า้มนับางจากทีเ่ปิดรบัซือ้น�า้มนัพชืใช้แล้วถงึ 26 แห่ง 
ในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล  และทีโ่รงกลัน่น�า้มนับางจาก พระโขนง  รวมทัง้ 
ยังมีกิจกรรม “รับซื้อน�า้มันพืชใช้แล้วสัญจร” โดยผู้บริหารและพนักงานบริษัท 
บางจากฯ จะใช้เวลาในช่วงวันหยุด ร่วมกันรณรงค์ถึงโทษของการใช้น�้ามันพืช 
ทอดซ�้า และรับซื้อน�้ามันพืชใช้แล้วตามตลาดต่าง ๆ
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เ ส ้ น ท า ง พ ลั ง ง า น ท ด แ ท น  

2543
โรงกลั่นน�้ามันบางจาก
เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่าย
แก๊สโซฮอล์ 95 
เชิงพาณิชย์รายแรกของ
ประเทศ รวมถึงแก๊ส
โซฮอล์สูตรอื่นในเวลา
ต่อมา

2544
บริษัทไทยรายแรกที่ริเริ่ม
ผลิตและทดลองจ�าหน่าย
แก๊สโซฮอล์ 95 ที่สถานี 
บริการน�้ามันบางจาก
ตามแนวพระราชด�าริ
ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเรื่องการ
พัฒนาพลังงานทดแทน

2547
ผู้น�าการจ�าหน่าย 
ไบโอดีเซล B2 ให้แก ่
รถสองแถวรับจ้างที ่
จังหวัดเชียงใหม่จ�านวน 
1,300 คัน และเปิด 
สถานีบริการน�้ามัน 
ไบโอดีเซลแห่งแรกของ
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 
มิถุนายน  ณ สถานี
บริการน�้ามันบางจาก 
จังหวัดเชียงใหม่

2549
ก่อตั้งหน่วยผลิต 
ไบโอดีเซลจากน�้ามันพืช 
ใช้แล้ว ก�าลังการผลิต 
50,000 ลิตรต่อวัน 
ที่โรงกลั่นน�้ามันบางจาก 
พระโขนง

อนุศักดิ์ เจิมเจริญ ผู้รับผิดชอบดูแลหน่วยผลิตไบโอดีเซล กล่าวว่า
“น�้ามันไบโอดีเซล หรือน�้ามัน B100 เป็นเชื้อเพลิงเหลวที่ผลิตจากน�้ามัน 

พชื น�า้มนัสตัว์ ปาล์มน�า้มนั ตลอดจนน�า้มนัพชืหรอืสตัว์ทีผ่่านการใช้งานแล้วน�ามา 
ท�าปฏกิริยิาทางเคมเีกดิเป็นสารเอสเทอร์ทีม่คีณุสมบตัใิกล้เคยีงกบัน�้ามนัดเีซล 
ได้กลีเซอรีนและกรดไขมันเป็นผลพลอยได้น�าไปใช้ท�าเครื่องส�าอางหรือสบู่

ตัวอย่างในการผลิตน�้ามันไบโอดีเซลสูตร B2 อันเป็นน�้ามันดีเซลสูตร 
พืน้ฐานทีม่วีางจ�าหน่ายในปัจจบุนั กระท�าโดยผสมน�า้มนัดเีซลธรรมดาในปรมิาณ 
ร้อยละ 98 เข้ากับไบโอดีเซล B100 ร้อยละ 2  ส่วนการผลิตน�้ามันไบโอดีเซล 
สูตร B5 กระท�าโดยการผสมน�้ามันดีเซลธรรมดาร้อยละ 95 เข้ากับไบโอดีเซล 
B100 ร้อยละ 5 เป็นต้น

2550
ก่อสร้างหน่วยผลิต 
ไบโอดีเซลขนาด 20,000 
ลิตรต่อวัน ซึ่งสามารถ 
ใช้น�้ามันปาล์มดิบและ
น�้ามันพืชใช้แล้วมาเป็น 
วัตถุดิบได้

2553
เปิดตัวโครงการผลิต 
ไฟฟ้าจากเซลล์แสง 
อาทิตย์ ก�าลังการผลิต 
38 เมกะวัตต์ 
ณ โครงการผลิตไฟฟ้า 
จากเซลล์แสงอาทิตย ์
บนพื้นที่ 500 ไร่  
อ�าเภอบางปะอิน จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา

2552
ก่อตั้งหน่วยผลิตไบโอ-
ดีเซลจากน�้ามันปาล์ม 
ก�าลังการผลิต 300,000 
ลิตรต่อวัน ที่ศูนย์จ่าย 
น�้ามันบางปะอิน จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา

2551
1 มกราคม เปิดขาย 
แก๊สโซฮอล์ E20 
ราคาถูกกว่าเบนซิน 95 
ถึง 6 บาท/ลิตร 
ที่สถานีบริการน�้ามัน
บางจาก 5 สาขา คือ 
สาขาสุขาภิบาล 1, เกษตร, 
คู่ขนานรามอินทรา-
อาจณรงค์ 2, เอกมัย, 
พระราม 3

ปี 2550 บรษิทับางจากฯ ได้ก่อสร้างหน่วยผลติไบโอดเีซลขนาด 20,000 
ลติรต่อวนั ซึง่สามารถใช้น�า้มนัปาล์มดบิและน�า้มนัพชืใช้แล้วมาเป็นวตัถดุบิหลกั 
ในการผลิตน�้ามันดีเซลสูตร B2 และ B5  โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่พัฒนา 
ขึน้โดยคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ (มอ.) ร่วมกบับรษิทั 
บางจากฯ ผสานกบัองค์ความรูจ้ากงานทดลองการผลติไบโอดเีซลในโครงการ 
ส่วนพระองค์สวนจิตรลดา  และอีกสองปีต่อมาก็ได้ขยายก�าลังการผลิตไบโอ- 
ดีเซล โดยก่อสร้างศูนย์ผลิตไบโอดีเซลขนาด 300,000 ลิตรต่อวัน ที่อ�าเภอ 
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปี 2552

......................
ทั้งนี้บริษัทบางจากฯ ตระหนักดีถึงความส�าคัญของพลังงานทดแทน 

โดยเฉพาะเชื้อเพลิงจากไบโอดีเซลและเอทานอล ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิต 
ได้จากพืชเกษตรและน�้ามันพืชใช้แล้ว  ซึ่งช่วยลดการน�าเข้าน�้ามันดิบ ส่งเสริม 
การพึ่งตนเอง และยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

การพฒันาผลติภณัฑ์พลงังานทดแทนของบรษิทับางจากจะด�าเนนิต่อไป 
อย่างไม่หยุดยั้ง ภายใต้เครื่องหมายการค้ารูปใบไม้สีเขียวคุ้นตาของบริษัท 
อนัแสดงถงึภารกจิการดแูลความมัน่คงทางพลงังานของประเทศ ควบคูก่บัความ 
ยัง่ยนืของสงัคมชมุชน และการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม มาตลอดระยะเวลากว่า 25 ปี

ภ า ย ใ ต้ โ ล โ ก้ ใ บ ไ ม้ สี เ ขี ย ว
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“เติมน�้ามันครบ 400 บาท รับทอฟฟี่มะขามฟรี 1 ถุง”
คงมสีถานบีรกิารน�้ามนัแห่งเดยีวในโลกทีส่มนาคณุผูใ้ช้น�้ามนัด้วยสนิค้า 

ชุมชน อาทิ กล้วยตาก กล้วยอบเนย ทอฟฟี่มะขาม กระเทียม เมล็ดทานตะวัน 
ฯลฯ แทนที่จะแจกน�้าดื่มหรือกระดาษทิชชู่อย่างสถานีบริการน�้ามันอื่น

สินค้าชุมชน
ผลิตภณัฑ์จากชนบทสู่เมือง

นับตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา บริษัทบางจากฯ ได้สนับสนุนช่องทางการ 
ตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ของชุมชนซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ท�าให้เกษตรกร 
มรีายได้แม้ในภาวะราคาพชืผลตกต�า่ ช่วยสร้างความเข้มแขง็ให้กบัเศรษฐกจิชมุชน 
เกดิการจ้างงาน ลดปัญหาการเคลือ่นย้ายแรงงานจากชนบทสูเ่มอืง ซึง่ประเทศ 
ไทยในขณะนั้นก�าลังประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่  การช่วยเหลืออุ้มชู 
ระหว่างองค์กรธุรกิจกับชุมชนท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็น 
หนทางเดียวที่จะน�าประเทศรอดพ้นจากวิกฤต และน�าไปสู่การสร้างชุมชนให้ 
พัฒนาอย่างยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์ชุมชนเหล่านี้ได้สร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้า 
มาใช้สถานีบริการน�้ามันบางจากมาโดยตลอด นับเป็นสื่อสาน 
สัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตคือชุมชน กับผู้บริโภค โดยมีสถานีบริการ 
น�้ามันบางจากฯ เป็นจุดเชื่อมต่อ
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นอกจากนี ้บรษิทับางจากฯ ยงัได้ร่วมสนบัสนนุนโยบายหนึง่ต�าบลหนึง่ 
ผลติภณัฑ์ หรอื OTOP โดยภายในร้านสะดวกซือ้ของสถานบีรกิารน�า้มนับางจาก 
บนทางหลวงสายหลักทุกเส้นทางทั่วประเทศ ได้จัดตั้งคอมพิวเตอร์ให้บริการ 
ข้อมลูแนะน�าสนิค้าหนึง่ต�าบลหนึง่ผลติภณัฑ์ และแนะน�าร้านอาหารอร่อย โดย 

มแีผนทีเ่ดนิทางบรกิารประกอบกบัมมุบอร์ดประชาสมัพนัธ์ 
“แนะถิน่กนิเทีย่ว” เพือ่ส่งเสรมิการท่อง- 
เทีย่วชมุชนผูผ้ลติสนิค้า OTOP อนัเป็น 
การรณรงค์ให้คนไทยเที่ยวเมืองไทย 

ใช้สินค้าไทย ซึ่งจะช่วยให้ 
เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง 
ด้วย

2546
• มกราคม-กุมภาพันธ์  ไข่ไก่สด
ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ช่วยรับซื้อ 
ไข่ไก่สด 1,000,000 ฟองจากสหกรณ์ 
ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรีในภาวะไข่ไก่ล้นตลาดจน
ราคาตกต�่า

• กรกฎาคม-สิงหาคม  กล้วยหอมทองกวน
ผลผลิตแปรรูปจากกล้วยหอมสด 48 ตัน 
ของเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยใน 6 จังหวัด 
ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี 
นครปฐม ชุมพร และระนอง
• พฤศจิกายน-ธันวาคม 
ข้าวหอมมะลิแดงอบกรอบ
ผลผลิตแปรรูปจาก
ข้าวหอมมะลิแดง 42.5 ตัน
ของชาวนาภาคอีสาน

2549
• มีนาคม-เมษายน  กล้วยตาก OTOP
ผลผลิตโดยชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร 
และสุโขทัย จ�านวน 1,800,000 ซอง
แปรรูปจากกล้วยน�้าว้าสดกว่า 170 ตัน
เป็นผลิตภัณฑ์OTOP ระดับห้าดาว 
ในปี 2546-2549

2547
• มิถุนายน-กรกฎาคม  ทอฟฟี่มะขาม
ผลผลิตโดยกลุ่มชุมชนบัววัฒนา 
อ�าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
จ�านวน 1,400,000 ซอง จากมะขามสด 
75 ตัน เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ดีเด่น 
ระดับห้าดาว ภาคเหนือ ประจ�าปี 2546 
ประเภทอาหาร
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2551
• 1-31 มีนาคม  เมล็ดทานตะวัน- 
อบเกลือ
ผลผลิตของเกษรตรกรจังหวัดลพบุรี
และสระบุรี จ�านวน 
700,000 ซอง จากเมล็ดทาน- 
ตะวันที่ยังไม่ได้กระเทาะเปลือกถึง 70 ตัน 
เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับห้าดาว 
ในปี 2546-2549
• 30 กรกฎาคม-22 สิงหาคม กระเทียม
ผลผลิตจากกลุ่มผู้ปลูกกระเทียมภาคเหนือ 

2550
• 1 กรกฎาคม-31 สิงหาคม 
เยลลี่มะขาม รสบ๊วย

จ�านวน 700,000 ชุด
จากกระเทียม 88,000 
กิโลกรัม

ผลผลิตโดยเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ ์
จ�านวน 1,500,000 ซอง ผลิตจาก 
มะขามสด100 ตัน  เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP 
ระดับ 5 ดาว ในปี 2547-2549
• 1 ตลุาคม-15 พฤศจกิายน  สบัปะรดกวน
ผลผลิตโดยชุมชน 8 จังหวัด คือ ชุมพร 
ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี ระยอง จันทบุรี 
ตราด เพชรบุรี และล�าปาง จ�านวน 
1,800,000 ซอง จากสบัปะรดสด  800 
ตนั  เป็นผลติภณัฑ์ OTOP ระดบัห้าดาว 

ประจ�าปี 2547

2554
• 18-30 เมษายน  ข้าวกล้องแต๋นงาด�า
ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา ช่วยสร้างรายได้ 
แก่ชุมชนราว 300 ครัวเรือน

2552
• 1-28 กุมภาพันธ์  ลูกหยีกวน
สินค้าชุมชนจาก 3 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ 
ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จ�านวนกว่า 

600,000 ซอง สร้างงาน 
สร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า 
600 ครัวเรือน
• 1-31 กรกฎาคม  กล้วย- 
อบเนย
ผลิตโดยกลุ่มสตรีสหกรณ ์

บ้านหนองตูม จังหวัดสุโขทัย จ�านวนกว่า 
1 ล้านซอง จากกล้วยน�้าว้า 47 ตัน สร้าง 
รายได้ให้ชุมชนกว่า 1,000 ครัวเรือน



วิถีบางจาก กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง30 วิถีบางจาก กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 31

“เป็นคนดี มีความรู้ เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น”
คือวัฒนธรรมพนักงานที่บริษัทบางจากฯ ยึดเป็นแนวทางมาตั้งแต่เริ่ม 

ก่อตั้งการสรรหาบุคลากรที่จะมาร่วมงานกับบริษัทฯ จึงไม่ได้มุ่งที่ความรู้ความ 

วฒันธรรมการท�าธุรกิจ
อย่างยั่งยืน

สามารถอย่างเดียว แต่ต้องเป็นคนดี 
มีจิตใจช่วยเหลือผู้อื่นด้วย

วัฒนธรรมพนักงาน
รากฐานขององค์กร คือ “คน”

“เป็นคนดี” คือ เป็นคนซื่อสัตย์ ไม่คดโกงทุจริต
“มคีวามรู”้ หมายถงึ ความรูค้วามสามารถทีจ่ะใช้พฒันางานให้มปีระสทิธ-ิ.

ภาพ
“เป็นประโยชน์” คอื การน�าความรูค้วามสามารถของตนไปใช้ท�าประโยชน์ 

ต่อผู้อื่น
จากเป้าหมายสงูสดุ คอืการมส่ีวนร่วมพฒันาความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ของสงัคม 

ไทย อนัจะยัง่ยนืกต่็อเมือ่องค์กรมคีวามแขง็แรงและพึง่พาตนเองได้  บรษิทับางจากฯ 
ตระหนกัดว่ีารากฐานส�าคญันีย่้อมมาจากความแขง็แรงของ “คน” จงึมุง่มัน่บรหิาร 
และพัฒนาพนักงานให้เป็นคนที่มีความสุขและมีคุณค่าทั้งต่อตนเอง ต่อองค์กร 
และสังคมไทย

องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
บางจากฯ มีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศ  มีความรู้ 

ความสามารถสงู ปฏบิตังิานอย่างมธีรรมาภบิาล และมศีกัยภาพในการสร้างผล 
ตอบแทนทางธรุกจิทีเ่ป็นธรรมอย่างยัง่ยนื จงึสนบัสนนุให้พนกังานได้รบัการ 
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการส่งเสริม 
การศกึษาหาความรูด้้วยตนเอง และการเรยีนรู้ 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อสร้างวัฒนธรรม 
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
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โครงการ Knowledge Management เป็นโครงการต่อเนือ่งทีจ่ดักจิกรรม 
หลากหลายให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ 
เกีย่วกบัการท�างาน เช่น วธิที�างานใหม่ ๆ  ซึง่ช่วยลดขัน้ตอน ลดต้นทนุ การคดิค้น 
วธิกีารแก้ปัญหา ฯลฯ ซึง่ได้จดัเกบ็รวบรวมความรูน้ีอ้ย่างเป็นระบบให้พนกังาน 
ได้เรียนรู้และน�าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของตนเอง

บรษิทับางจากฯ ยงัสนบัสนนุการกระจายเสยีง (64 Next Station) ภายใน 
ส�านักงานใหญ่ และถ่ายทอดถึงพนักงานในส่วนภูมิภาคผ่านระบบ IT เพื่อให้ 
ทกุคนได้รบัข่าวสารและความรูต่้าง ๆ  อย่างรวดเรว็และทัว่ถงึเท่าเทยีมกนั  รวมทัง้ 
การมรีะบบเครอืข่ายภายในองค์กร (intranet) เครอืข่ายระหว่างองค์กร (internet) 
และระบบห้องสมุดออนไลน์ ซึ่งช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของ 
พนักงาน

“สโมสรพนักงาน” เป็นอีกแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ที่บริษัทบางจากฯ สนับสนุนให้พนักงานที่สนใจในเรื่องเดียวกัน ได้รวมกลุ่ม 
เรียนรู้และพัฒนาทักษะผ่านกิจกรรมในรูปแบบชมรม เช่น ชมรมดูนกบางจาก 
ชมรมบางจากรักษ์ทะเลไทย ชมรมถ่ายภาพ ชมรมจิตแจ่มใสร่างกายแข็งแรง 
ชมรมวาดภาพสีน�้า ชมรมดนตรีไทยและดนตรีสากล ชมรมแบดมินตัน ชมรม 
ฟุตบอล ชมรมว่ายน�้า ชมรมเทนนิส ฯลฯ
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“ถ้าสิ่งแวดล้อมดี สิ่งมีชีวิตต้องอยู่ได้”
บรษิทับางจากฯ ตระหนกัดว่ีา ดชันชีีว้ดัคณุภาพสิง่แวดล้อมทีเ่หน็ชดัทีส่ดุ 

คือสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ  อย่างนก เพราะหากธรรมชาติร่มรื่น ปลอดภัย ก็จะเอื้อให้ 
สรรพสตัว์มาอาศยัและหากนิ  และเนือ่งจากบรเิวณโรงกลัน่บางจากเตม็ไปด้วย 
นกมากกว่า 56 ชนิด พนักงานบางส่วนที่เกิดความรักและสนใจเรียนรู้วิถีชีวิต 
ของนก จึงรวมตัวกันก่อตั้งเป็น “ชมรมดูนกบางจาก” ขึ้นในปี 2540

ชมรมดนูกบางจากเริม่ต้นจากสมาชกิได้เรยีนรูพ้ืน้ฐานการดนูกทีโ่รงกลัน่ 
จากวทิยากรทีม่าอบรม กระทัง่ได้ฝึกฝนทกัษะการดนูกนอกสถานที ่จนเกดิความ 
ช�านาญ พฒันาตนเองให้มศีกัยภาพเป็นผูน้�าดนูก และน�ามาสูก่ารจดักจิกรรมดนูก 
บางจากให้แก่ประชาชนทีส่นใจอย่างต่อเนือ่ง ช่วยปลกูฝังให้เยาวชนรกัและหวงแหน 
ธรรมชาติ รวมถึงการสร้างความผูกพันระหว่างกันในครอบครัว

นอกจากนี้ชมรมยังได้เข้าร่วมท�ากิจกรรมการส�ารวจนกในธรรมชาติกับ 
สมาคมอนรุกัษ์นกและธรรมชาตแิห่งประเทศไทยในเทศกาลต่าง ๆ  นบัเป็นหนึง่ใน 
กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่พนักงานบางจากได้ร่วมปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง 

ชมรมดูนกบางจาก
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เกดิจากการรวมตวัของพนกังานทีส่นใจ 
ในท้องทะเลตัง้แต่เมือ่ปี 2548 เพือ่จดักจิกรรม 
อนุรักษ์ท้องทะเลไทย เช่น การอบรมการ 

• Ability for Adaptation and Initiation คือการเปิดใจยอมรับการ 
เปลี่ยนแปลง กล้าคิดนอกกรอบ

• Leadership คือความเป็นผู้น�า มีวิสัยทัศน์ กล้าคิดกล้าท�า ในสิ่งที่ 
ถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อองค์กรด้วยความโปร่งใส

• Teamwork Spirit คอืการท�างานเป็นทมีด้วยใจบรกิาร ความเตม็ใจทีจ่ะ 
ปฏิบัติงานกับผู้อื่น และกระตือรือร้นให้ความช่วยเหลือ ยอมรับในคุณค่าของ 
ผู้ร่วมทีม

อนรุกัษ์และเพาะขยายปะการงั เมือ่วนัที ่8-9 พฤศจกิายน 2551 ทีศ่นูย์การเรยีนรู้ 
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน เกาะ 
หวายปะการังรีสอร์ท เป็นต้น

พัฒนาศักยภาพบุคลากรพร้อมแข่งขันด้วย
Competency-based management
ด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของพนักงานทุกคน บริษัทบางจากฯ จึง 

ส่งเสริมให้พนักงานได้ประเมินความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ 
ทราบถงึสิง่ทีต่นเองควรพฒันาปรบัปรงุ โดยการน�าแนวคดิ Competency มาใช้ 
ซึ่งผู ้บริหารและพนักงานต้องมีคุณลักษณะหลักด้านความรู ้ ทักษะ และ 
พฤติกรรม ดังนี้

ชมรมบางจากรักษ์ทะเลไทย • Organization Commitment คอืการมุง่มัน่และอทุศิตนท�างานให้บรรลุ 
เป้าหมายองค์กร ด้วยวิถีทางที่ถูกต้องอย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ

• Personal Mastery คอืความใฝ่รู ้กระตอืรอืร้น และมุง่มัน่แสวงหาความรู้ 
พร้อมน�าความรู้มาพัฒนาศักยภาพทั้งของตนเองและองค์กรอย่างต่อเนื่อง

• Social “SHEE” and CSR Awareness คือการตระหนักและปฏิบัติตาม 
หลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน รวมทั้งการมี 
จติส�านกึสาธารณะและมส่ีวนร่วมในกจิกรรมอนัเป็นประโยชน์ทัง้ต่อองค์กร ชมุชน 
และสังคม

สร้างพนักงานที่มีจิตอาสา
บ�าเพ็ญประโยชน์ (Voluntary)
พระไพศาล วิสาโล ให้ความหมาย “จิตอาสา” ไว้ว่า “คือจิตที่ไม่นิ่งดูดาย 

ต่อสังคม หรือความทุกข์ยากของผู้คน และปรารถนาเข้าไปช่วย ไม่ใช่ด้วยการ 
ให้ทานให้เงิน แต่ด้วยการสละเวลา ลงแรงเข้าไปช่วย และด้วยจิตที่เป็นสุขที่ได้ 
ช่วยผูอ้ืน่ จะเน้นว่าไม่ใช่แค่การท�าประโยชน์เพือ่ผูอ้ืน่อย่างเดยีว แต่เป็นการพฒันา 
ทางจิตวิญญาณของเราด้วย”

บริษทับางจากฯ สนับสนุนให้พนักงานเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมอื่น ๆ   
นอกเหนอืจากงานประจ�าตามต�าแหน่งหน้าที ่เพือ่ให้พนกังานได้เรยีนรูก้ารเสยีสละ 
ท�างานเพือ่ส่วนร่วม และสร้าง “จติสาธารณะ” รวมทัง้ยงัเป็นโอกาสดทีีพ่นกังาน 
900 กว่าคนจากส่วนงานต่าง ๆ  จะได้รู้จักและ 
เรียนรู้การท�างานเป็นทีม สร้างสรรค์สิ่งที่เป็น 
ประโยชน์ และที่ส�าคัญได้ภูมิใจในความส�าเร็จ 
ร่วมกัน
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ปัจจบุนักจิกรรม “อาสาสมคัร” ของบางจากฯ แบ่งเป็น 3 ลกัษณะ ได้แก่
• อาสาสมัครเพื่อพัฒนาองค์กร เช่น อาสาสมัครประหยัดพลังงาน ดีเจ 

เสียงตามสาย (64 Next Station) ช่วยสื่อข่าวสารขององค์กรและเรื่องราวที่ 
เป็นประโยชน์ไปยังเพื่อนพนักงาน การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ “การ 
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี” ฯลฯ

• อาสาสมคัรเพือ่ท�าประโยชน์แก่ชมุชนเพือ่นบ้าน  โรงกลัน่บางจากฯ อยูร่่วม 
และเป็นส่วนหนึง่ของชมุชนรอบโรงกลัน่ จงึจดักจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อชมุชน 
โดยการสละเวลาว่างของอาสาสมัคร เช่น โครงการ 
อาหารกลางวนั อาสาช่วยสอน สนกุวทิยาศาสตร์กบั 
น�้ามันบางจาก การจัดฟุตซอลชิงทุนการ 
ศกึษา ร่วมไปถึงการจัดกิจกรรมวันเด็ก 
ซึ่งด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องกว่า 1 ทศ- 
วรรษ

• อาสาสมคัรเพือ่ท�าประโยชน์กบัสงัคม เช่น โครงการดนูกบางจากฯ ซึง่ 
อาสาสมคัรได้ท�ากจิกรรมด้านการอนรุกัษ์นกและการน�าดนูกให้หน่วยงานต่าง ๆ  
ช่วยประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ ฯลฯ

แบ่งปัน และถ่ายทอดความรู้สู่สังคม
นอกจากการพัฒนาและบริหารองค์ความรู้ภายในองค์กรแล้ว บริษัท 

บางจากฯ ยังได้ถ่ายทอดความรู้ที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญให้แก่สังคมในหลาย ๆ  
ทาง ได้แก่

• การเปิดให้เยีย่มชมกจิการโรงกลัน่  ปัจจบุนัมผีูส้นใจเข้าเยีย่มชมกจิการ 
โรงกลั่นบางจากในแต่ละปีนับ 10,000 คน

• การจดัอบรมเชงิปฏบิตักิารบญัชสีิง่แวดล้อม  นบัตัง้แต่ปี 2548 บางจากฯ 
ได้จัดท�าบัญชีค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Cost Accounting) 
และเผยแพร่สู่สาธารณะในรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อมาได้จัดอบรมเชิง 
ปฏิบัติการเรื่องบัญชีค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้ประกอบการอื่น ๆ  เพื่อใช้ 
บรหิารงานด้านสิง่แวดล้อม ให้เกดิการใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพและช่วย 
ลดต้นทนุ  ได้รบัประโยชน์ทัง้ด้านสิง่แวดล้อมและการเงนิซึง่น�าไปสูค่วามยัง่ยนื 
ของธุรกิจ

• ศนูย์ฝึกอบรมสิง่แวดล้อมและความปลอดภยั ณ ศนูย์จ่ายน�า้มนับางปะอนิ 
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา เปิดอบรมให้ความรูด้้านสิง่แวดล้อมและความปลอดภยั 
แก่บุคคลภายนอก เช่น การดับเพลิงขั้นต้นและขั้นสูง การซ้อมหนีไฟประจ�าปี 
เป็นต้น ที่ผ่านมาได้จัดอบรมไปแล้วเป็นจ�านวนกว่า 20,000 คน

• เวบ็ไซต์พลงังานทดแทน ห้องสมดุสิง่แวดล้อมและ CSR เวบ็ไซต์บางจาก 
www.bangchak.co.th ได้จดัท�าห้องสมดุสิง่แวดล้อมและข้อมลูพลงังานทดแทน 
รวมถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคม เพือ่เป็นช่องทางให้นกัเรยีนนกัศกึษาและประชาชน 
ทั่วไป สามารถค้นคว้าหาความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมได้

• วทิยากรแก่บรษิทัและองค์กรทีส่นใจ ช่วยถ่ายทอดนโนบายและประสบ- 
การณ์ด้านต่าง ๆ  เช่น การด�าเนนิธรุกจิด้วยปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง การก�ากบั 
ดแูลกจิการทีด่ ีการดแูลด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม การบรหิารจดัการการตรวจสอบ 
ภายใน เป็นต้น
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“พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่กับสิ่งแวดล้อมและสังคม”
คอืหลกัการด�าเนนิธรุกจิทีบ่รษิทับางจากฯ ยดืถอื ผลประกอบการของกจิการ 

จงึเป็นการวดัประสทิธภิาพด้าน “มลูค่า” ซึง่ต้องควบคูไ่ปกบัการดแูลสิง่แวดล้อม 
และรับผิดชอบต่อสังคม อันเป็นการวัดประสิทธิภาพด้าน “คุณค่า”

ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา บรษิทับางจากฯ มคีวามมุง่มัน่ในการดแูลรกัษา 
สิ่งแวดล้อม โดยได้พัฒนาด้านประสิทธิภาพไปพร้อม ๆ  กับความพยายามลด 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการท�างาน ครอบคลุมตั้งแต่การผลิต 
ไปจนถงึผลติภณัฑ์และบรกิารต่าง ๆ  เพือ่คณุภาพชวีติทีด่ขีองพนกังาน ผูร้บัเหมา 
ประชาชนในชุมชนรอบข้างโรงกลั่น และสังคมไทย

นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
บรษิทับางจากฯ ได้ก�าหนดนโยบายอาชวีอนามยั ความปลอดภยั สิง่แวดล้อม 

และพลังงาน เพื่อเป็นหลักปฏิบัติแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน 
เช่น การปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบทั้งต่อตนเอง ผู้ที่ 
เกี่ยวข้อง ชุมชน และสิ่งแวดล้อม การป้องกันภาวะมลพิษ การรั่วไหลและการ 
สญูเสยีของน�า้มนั การป้องกนัอบุตัเิหตใุนทกุด้าน เป็นต้น โดยมกีารดแูลเน้นย�า้ 
กับพนักงานในการร่วมกันปฏิบัติตามกฏหมายและนโยบายอย่างเคร่งครัด

วัฒนธรรมธุรกิจที่ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม ทั้งนี้บริษัทบางจากฯ ได้ใช้ระบบการ 
จดัการด้านสิง่แวดล้อม ISO14001 ซึง่ได้รบั 
การรับรองอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2540 ถึง 
ปัจจบุนั และระบบการจดัการด้านอาชวีอนามยั 
และความปลอดภัยตามมาตรฐาน OHSAS/ 
TIS 18001 ทัง้ในส่วนของโรงกลัน่ คลงัน�า้มนั 
บางจาก และคลงัน�า้มนับางปะอนิ  นอกจากนีย้งัต้องมกีารวางแผน การจดัการ 
อบรม การสือ่สาร การเตรยีมความพร้อม การตรวจตดิตามและประเมนิผล ฯลฯ 
เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
บรษิทับางจากฯ ให้ความส�าคญัเรือ่งการก�ากบัดแูลกจิการทีด่มีาโดยตลอด 

จึงได้จัดท�าคู่มือ “นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี” เพื่อให้ทุกคนในองค์กร 
ยดึถอืเป็นแนวทางหลกัในการด�าเนนิธรุกจิอย่างโปร่งใส รบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวน 
ได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศ ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน 
ลูกค้าและประชาชน คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้น รวมถึงชุมชนรอบโรงกลั่น
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การจัดโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน โปร่งใส มีความเท่าเทียม ก็เป็น 
สิง่ส�าคญั โดยแบ่งเป็นสายงานตามลกัษณะงาน ได้แก่ สายงานด้านธรุกจิโรงกลัน่ 
สายงานด้านธรุกิจการตลาด สายงานด้านบัญชีและการเงิน และสายงานด้าน 
บริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การด�าเนินธุรกิจอย่างมีเหตุผลของบริษัทบางจากมาจากการก�ากับดูแล 
กิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็น 
ผู้ดูแลการด�าเนินงานและผลประกอบการ มีส�านักตรวจสอบภายในท�าหน้าที่ 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และกิจกรรมทางการเงิน 
ที่ส�าคัญของบริษัทให้เป็นไปตามแนวทางที่ก�าหนด รวมถึงเป็นไปตามกฎหมาย 
และข้อก�าหนดอื่น ๆ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้ท�าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และการท�าแบบประเมนิผลตนเองด้วย ซึง่ 
ต่อมาได้ขยายไปถงึคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ เพือ่น�าข้อมลูมาพจิารณาทบทวน 
ปัญหาการปฏิบัติงานในหน้าที่ และน�าผลการประเมินมาวิเคราะห์ ตลอดจนน�า 
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุง เพื่อพัฒนาการด�าเนินงานต่อไป

ยึดมั่นในกรอบและกระบวนการตัดสินใจลงทุน
ในการลงทนุ บรษิทับางจากฯ พจิารณาจากหลกัความจ�าเป็นเร่งด่วน และ 

ความส�าคัญต่อเป้าหมายบริษัทเป็นส�าคัญ โดยแต่ละสายงานต้องจัดท�าแผน 
งบประมาณ พร้อมผลตอบแทนการลงทนุ เสนอต่อคณะกรรมการลงทนุ คณะ 
กรรมการบรหิารและจดัการบรษิทัฯ และคณะกรรมการบรษิทัฯ ให้พจิารณาอนมุตัิ 
ตามล�าดับ  หลังจากนั้นจะมีการติดตามการจัดสรรและการลงทุนให้เป็นไป 
ตามแผน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ยึดหลักการวางแผนธุรกิจที่เป็นระบบ
มีเหตุมีผล อย่างรอบคอบ
บริษัทบางจากฯ มีการวางแผนทั้งแผนระยะสั้น 

และระยะยาวที่ชัดเจน เน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
และพนกังานทกุระดบั ท�าให้ทศิทางและเป้าหมายได้รบั 
การถ่ายทอดอย่างทั่วถึง

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาวจัดท�าไปพร้อมกัน โดยการรวบรวมและวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายใน 
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีนักวางแผนจาก 
ทุกสายงานเข้ามามีส่วนร่วม ท�าให้สามารถวิเคราะห์และคาดการณ์ปัจจัยต่าง ๆ  
ได้อย่างเป็นระบบ ครบถ้วน และครอบคลุม

เมือ่ได้ยทุธศาสตร์องค์กรแล้ว กจ็ะถ่ายทอดเป้าหมายและตวัชีว้ดัจากระดบั 
องค์กร ลงมาเป็นเป้าหมายระดับสายงาน ส่วนงาน จนกระทั่งถึงระดับบุคคล 
ซึ่งท�าให้พนักงานทุกคนมีเป้าหมายในการท�างานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ 
พันธกิจขององค์กร
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การมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ของชุมชนและสังคม
หน่วยทีเ่ลก็ทีส่ดุและมคีวามส�าคญัทีส่ดุในสงัคม คอืครอบครวั เพราะเมือ่ 

ครอบครวัแขง็แรง จงึจะสามารถเสรมิสร้างรากฐานจรยิธรรม การเรยีนรู ้และ 
พฒันาศกัยภาพของคนในครอบครวั โดยเฉพาะเดก็และเยาวชนซึง่จะเตบิโตเป็น 
อนาคตของประเทศชาติต่อไป

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทบางจากฯ ได้ใช้ความพยายามตามก�าลัง 
ความสามารถเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดีงาม โดยเริ่มจากชุมชนรอบข้าง ซึ่ง 
แม้ว่าจะเป็นเพยีงส่วนเลก็น้อยเมือ่เทยีบกบัความต้องการของสงัคมทัง้ระบบ แต่ 
พนกังานกภ็าคภมูใิจทีม่โีอกาสเป็นส่วนหนึง่ในการปฏบิตัหิน้าทีต่อบแทนสงัคม

โครงการด้านการศึกษา
• โครงการโรงเรยีนของหน ู(เริม่ปี พ.ศ. 2542)  หนึง่ 

ชัว่โมงก่อนเลกิงาน อาสาสมคัรพนกังานบางจากจะรวมตวักนั 
ไปสอนการบ้านและจัดกิจกรรมกับเด็ก ๆ  ในชุมชนรอบโรงกลั่น  และช่วงปิด 
ภาคเรยีนของทกุปีจะมกีารจดักจิกรรม “ค่ายเยาวชนบางจาก” มุง่เน้นให้เดก็ได้ 

เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การท�างานเป็น 

• โครงการสนกุวทิยาศาสตร์กบัน�า้มนับางจาก  พฒันาสูโ่ครงการเปิดโลก 
การเรียนรู้กับบางจาก (เริ่มปี 2545 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “เปิดโลกการเรียนรู้ 
กับบางจาก”) ส�าหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ 
ของโรงกลัน่บรรยายให้ความรูแ้ละน�าชมกระบวนการผลติจรงิ ปัจจบุนัมนีกัเรยีน 

กลุ่ม และพัฒนาจิตส�านึกด้านสิ่งแวดล้อม

ร่วมโครงการแล้วกว่าหลายหมื่นคน - โครงการทุนการศึกษาเยาวชนบางจาก 
สนบัสนนุเยาวชนทีม่คีวามประพฤตดิ ีจติใจด ีตัง้ใจเรยีน แต่ขาดแคลนทนุทรพัย์ 
จากโรงเรยีนทัง้ 19 แห่งในโครงการอาหารกลางวนัของบางจากฯ และนกัเรยีน 
จากชุมชนที่คณะกรรมการชุมชนพิจารณาคัดเลือก

• โครงการประกวด “ไบโอดีเซล-แก๊สโซฮอล์ วิถี 
พอเพียงของคนไทย” (พี่ไบโอ-น้องแก๊สซี่) (เริ่มปี 2550 
เดอืนพฤษภาคม-ตลุาคม) โรงเรยีนทีม่ผีลงานชนะในรอบ 

โครงการด้านกีฬา
• โครงการฟุตซอลเยาวชนบางจาก และโครงการฟุตซอลชุมชนบางจาก 

จัดการแข่งขันฟุตซอลเยาวชนโดยมีโรงเรียน 32 แห่งจาก 7 เขตของกรุงเทพ 
มหานครและสมุทรปราการเข้าร่วมการแข่งขัน และจัดการแข่งขันฟุตซอลให้แก่ 
เยาวชนชุมชนรอบโรงกลั่น มี 14 ทีมเข้าร่วมแข่งขัน

คัดเลือกจะได้ร่วมท�ากิจกรรม 
“บางจาก Youth Club” พร้อม 
เยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์ 
สวนจิตรลดา
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• โครงการครอบครวัใบไม้รวมใจ  ประหยดัไฟ ใช้หลอดตะเกยีบ รณรงค์ 
ให้ชมุชนน�าหลอดไส้มาแลกหลอดตะเกยีบกบับางจากฯ ได้ฟรีบ้านละ 3 หลอด 
และหลอดผอม T5 ช่วยลดการใช้พลงังาน ลดค่าใช้จ่าย พร้อมกบับรรเทาปัญหา 
ภาวะโลกร้อน (คดิเป็นพืน้ทีป่่า 50 ไร่) เพือ่น�ากลบัไปปลกูคนืยงัป่าภหูลงต่อไป

• ค่ายครอบครวัใบไม้  มุง่สร้างจติส�านกึทีด่ ีและให้ความรูค้วามเข้าใจใน 
การลดปัญหาและดแูลรกัษาธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม โดยเน้นการเปลีย่นพฤต-ิ 

กรรมการบริโภคให้ใช้พลังานและเกิดขยะ 
น้อยที่สุด

• ครอบครัวสัญจร : ปลูกป่าชายเลน 
คลองโคน บางจากฯ และเพื่อนบ้านกลุ ่ม 
ครอบครวัทกุรุน่ทกุวยัร่วมกนัปลกูป่าชายเลน 
เพือ่ฟ้ืนฟแูละขยายพืน้ทีป่่าชายเลนทีส่ถานพีฒันา 
ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 7 ต�าบลคลองโคน 
อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการด้านสิ่งแวดล้อม
• กิจกรรมเพาะกล้า คืนป่า ให้ภูหลง (เริ่มปี 2548-2552) สนับสนุน 

เมล็ดพันธุ์พืชท้องถิ่นให้นักเรียนโรงเรียนในชุมชนรอบบางจากฯ และโรงเรียน 
ในพื้นที่อ�าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เรียนรู้วิธีการเพาะจนเป็นกล้าไม้ แล้วน�า 
กล้าไม้ไปมอบให้โครงการความร่วมมอืเพือ่การฟ้ืนฟปู่าต้นน�า้ล�าปะทาว (ภหูลง) 
รวมทั้งการจัด “ทอดผ้าป่ารักษาต้นน�้า” ณ วัดป่าสุคะโต จังหวัดชัยภูมิ โดย 
พนกังานบางจากและครอบครวัได้ร่วมกนับรจิาคทนุทรพัย์ เป็นอาสาสมคัรร่วม 
ปลูกป่า และปฏิบัติธรรมเป็นประจ�าทุกปี

• โครงการโรงเรยีนเชงินเิวศ (Eco-School) (เริม่ปี 2551) ร่วมกบัสถาบนั 
สิง่แวดล้อมไทยซึง่ได้ออกแบบกจิกรรมเพือ่การเรยีนรูส้�าหรบัโรงเรยีน เช่น การ 
ประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ลดภาวะโลกร้อนจากขยะและวัสดุเหลือใช้ 
กิจกรรมธนาคารขยะเพื่อรณรงค์การใช้กระดาษ 2 หน้า เป็นต้น

• โครงการส่งเสรมิสขุภาพชาวชมุชน : โครงการแว่นแก้ว ร่วมกบัการไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยให้บริการวัดสายตาประกอบแว่นเพื่อช่วยเหลือชุมชน
และนักเรียนที่มีปัญหาทางสายตา

• โครงการครอบครัวเดียวกัน (เริ่มปี 2536) ส่งเสริมความสัมพันธ์ใน 
ครอบครวั โดยจดักจิกรรมหลายรปูแบบให้สมาชกิในครอบครวั
ได้ใช้เวลาร่วมกัน

• โครงการสานสัมพันธ์ ระหว่างชุมชนรอบโรงกลั่นบางจากกับบริษัท 
บางจาก เช่น กิจกรรม “เยี่ยมบ้านบางจาก-ชมหน่วยปรับปรุงคุณภาพน�้ามัน 
เพื่อสิ่งแวดล้อม” และ “โครงการชุมชนสัญจร”  นอกจากนี้ยังจัดท�าจุลสาร 
ครอบครวัใบไม้/สารรอบรั้วบางจาก เพื่อสื่อสารสาระความรู้ความเคลื่อนไหว 
ในกิจการและกิจกรรมต่าง ๆ  ออกเป็นประจ�าทุก 2 เดือน

โครงการด้านคุณภาพชีวิต
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บริษัทบางจากฯ ตระหนักดีว่าปัจจัยส�าคัญหนึ่งที่ท�าให้กิจการพัฒนา 
ก้าวหน้าไปได้อย่างยัง่ยนื คอืความสามารถในการปรบัตวัให้พร้อมรบัผลกระทบ 
และความเปลีย่นแปลงในด้านต่าง ๆ   ตัง้แต่ปี 2547 บรษิทับางจากฯ จงึน�าหลกัการ 
บรหิารความเสีย่งทัง้องค์กร มาใช้เป็นเครือ่งมอืในการบรหิารจดัการ เพือ่สร้าง 
ความมั่นใจว่าบริษัทจะบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้และเพิ่มความส�าเร็จในการ 
ด�าเนินงานตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี รองรับสภาพแวดล้อมทาง 
ธุรกิจในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันสูง

คณะกรรมการบางจากฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ทั้งองค์กร (ERMC) และได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงเข้ามาเป็น 

มาตรฐานความปลอดภยั
และอาชวีอนามยัสิง่แวดล้อม
กุญแจการพฒันาธุรกิจอย่างยั่งยืน

กรรมการร่วมกับกรรมการ 
บริษัทและผู ้บริหารระดับสูง 
เพื่อท�าหน้าที่ก�าหนดแนวทาง 
การบริหาร พัฒนาระบบการ 
บรหิารความเสีย่งทัง้องค์กรทีม่ี 
ประสิทธิภาพ  ผลักดันให้เกิด 
ความร่วมมือจากหน่วยงานทุก 
ระดับ และควบคุมดูแลการ 

การบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
(Enterprise wide Risk Management-ERM)

บริหารความเสี่ยงโดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  โดยมีหน่วยงานบริหาร 
ความเสีย่งองค์กร (RMD) ท�าหน้าทีป่ระสานกบัหน่วยงานต่าง ๆ  ในการประเมนิ 
รวบรวมความเสี่ยงทุกประเภททั่วทั้งองค์กร และมีผู้ประสานงานบริหารความ 
เสี่ยงประจ�าแต่ละสายงานท�าหน้าที่ขับเคลื่อนทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง 
ให้ความรูค้วามเข้าใจแก่พนกังานทกุคนเพือ่พฒันาการบรหิารความเสีย่งให้เป็น 
วัฒนธรรมองค์กร

ขาดรูป

ใบรับรอง Certificate
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บริษัทบางจากฯ ได้จัดท�าแผนบริหารภาวะวิกฤตซึ่งพิจารณาจากสภาพ 
แวดล้อมในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า เพื่อเป็นแนวทางควบคุมเหตุการณ์วิกฤตและ 
การฟ้ืนตวัสูภ่าวะปรกตโิดยเรว็ทีส่ดุ ประกอบด้วยแผนบรรเทาผลกระทบต่อชวีติ 
ทรพัย์สนิ และสิง่แวดล้อม  แผนแก้ไขปัญหาทีส่่งผลกระทบต่อธรุกจิไม่ให้ธรุกจิ 
หยุดชะงัก และแผนจัดการสื่อเพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบต่อชื่อเสียงของ 
บริษัท

ภาวะวกิฤตทีอ่าจเกดิขึน้ในกรณต่ีาง ๆ  เช่น กรณเีกดิเหตรุ้องเรยีนเกีย่วกบั 
คณุภาพผลติภณัฑ์ เหตฉุกุเฉนิโรงกลัน่หรอืคลงัน�้ามนั ทีส่�านกังานใหญ่ กรณี 
เกิดโรคระบาดจนพนักงานมาท�างานไม่ได้ เป็นต้น

แผนบรหิารภาวะวกิฤตเพือ่บรรเทาผลกระทบเหล่านีไ้ด้รบัการตดิตามและ 
ทบทวนแผนให้เป็นปัจจบุนั เช่น สถานการณ์และสิง่แวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
ผู้รับผิดชอบและบทบาทหน้าที่ ขั้นตอนด�าเนินงาน รวมถึงการซักซ้อมอย่าง 
ต่อเนื่อง

แผนรับมือกรณีเกิดภาวะวิกฤต
(Crisis Management Plan)

บริษัทบางจากฯ ได้ริเริ่ม “โครงการบางจากห่วงใย ปลอดภัยในชุมชน” 
เพื่อให้ชุมชนร่วมดูแลและส่งเสริมความปลอดภัย โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์ฝึก 
อบรมด้านสิง่แวดล้อมและความปลอดภยัของบางจากฯ ซึง่ได้รบัการรบัรองจาก 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นวิทยากรฝึกอบรม

ปี 2546 บริษัทบางจากฯ ได้ก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมและ 
ความปลอดภยั ณ ศนูย์จ่ายน�า้มนับางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา เปิดอบรม 
ให้ความรูด้้านสิง่แวดล้อมและความปลอดภยัในหลกัสตูรต่าง ๆ  แก่บคุคลภายนอก 
ได้แก่ หลักสูตรบัญชีการบริหารสิ่งแวดล้อม การดับเพลิงขั้นต้น การดับเพลิง 
ขั้นสูง การสั่งการระงับเหตุฉุกเฉนิ และการซ้อมหนีไฟประจ�าปี โดยที่ผ่านมา 
ได้จัดอบรมบุคคลภายนอกไปแล้วกว่า 20,000 คน

ความปลอดภัย
และความรับผิดชอบต่อชุมชนรอบโรงกลั่น
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กระบวนการผลิตกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทบางจากฯ ให้ความใส่ใจกับการดูแลสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง 

นบัตัง้แต่ต้นทางของกระบวนการผลติ อนัได้แก่ การเลอืกใช้เทคโนโลยสีะอาด 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่น�ามาใช้และสิ่งเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต 
จนกระทั่งเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสะอาดที่ดีต่อรถยนต์และสิ่งแวดล้อม

การคัดเลือกเทคโนโลยีที่ก่อมลพิษน้อย
เทคโนโลยทีีช่่วยลดการก่อมลพษิ เช่น หน่วยไอโซเมอไรเซชัน่ (Isomeri- 

zation Unit) เป็นหน่วยที่เพิ่มค่าออกเทนในน�้ามันแนปธาเบา โดยไม่ก่อให้เกิด 
เบนซนีซึง่เป็นสารก่อมะเรง็ หน่วยก�าจดัก�ามะถนัในก๊าซเชือ้เพลงิและหน่วยผลติ 
ก�ามะถนั ซึง่ช่วยแยกก�ามะถนัจากก๊าซเชือ้เพลงิแล้วน�ากลบัมาแปรรปูใช้ประโยชน์ 
อย่างคุ้มค่า ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม หน่วย Sour Water Stripper น�าน�้าเสียจาก 
กระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น

เทคโนโลยีที่ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิง เช่น หน่วยปรับปรุงคุณภาพน�้ามัน 
เครือ่งบนิ (Kerosene Treating Unit) ใช้กระบวนการผลติทีไ่ม่ต้องใช้เชือ้เพลงิ 
หรอืพลงังานความร้อน  อปุกรณ์ให้ความร้อนแก่อากาศเบือ้งต้น (Air Pre-heater) 
ใช้ก๊าซทีไ่ด้จากการเผาไหม้กลบัมาให้ความร้อนเพือ่อุน่อากาศทีใ่ช้ในการเผาไหม้ 
แทนการปล่อยทิง้ หม้อน�า้จากความร้อนเหลอืทิง้ (Waste Heat Boiler) ใช้เทคโน- 

โลยทีีไ่ม่ต้องใช้เชือ้เพลงิผลติไอน�า้และลดอณุหภมูขิองก๊าซทีป่ล่อยออกจากปล่อง 
ไอน�้าจากการผลิตนี้ยังน�าไปใช้ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตด้วย

เทคโนโลยทีีช่่วยลดการใช้ทรพัยากรอืน่ ๆ  เช่น ระบบการน�า Condensate 
กลับมาใช้ใหม่ ช่วยลดปริมาณการใช้น�้าของโรงกลั่น เป็นต้น

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ในกระบวนการผลิต
โรงกลัน่น�า้มนับางจากใช้เชือ้เพลงิสะอาดในกระบวนการกลัน่น�้ามนั คอื 

ก๊าซเชือ้เพลงิทีก่�าจดัก�ามะถนัแล้วเป็นเชือ้เพลงิหลกั (มากกว่า 90%) และใช้น�้ามนั 
เตาก�ามะถนัต�า่มาก (น้อยกว่า 0.5% โรงงานอตุสาหกรรมทัว่ไปใช้น�า้มนัเตาก�ามะถนั 
2% และ 3%)  รวมทัง้ไฟฟ้า เป็นเชือ้เพลงิเสรมิในกรณก๊ีาซเชือ้เพลงิหลกัไม่เพยีงพอ 
ท�าให้คณุภาพอากาศทีป่ล่อยออกมค่ีาดกีว่ามาตรฐานมาก  ยิง่กว่านัน้ยงัควบคมุ 
การเกดิเปลวไฟทีป่ล่อง Flare ให้น้อยทีส่ดุ  นอกจากนีย้งัด�าเนนิการลดการใช้ 
พลังงานเพื่อลดปริมาณอากาศเสียที่ปล่อยสู่บรรยากาศ

การจัดการของเสียที่ปล่อยออกมาจากกระบวนการผลิต
• มลภาวะทางน�า้  บรษิทับางจากฯ ตดิตัง้ระบบบ�าบดัน�า้เสยีซึง่ประกอบด้วย 

ระบบบ�าบดัทางกายภาพและระบบบ�าบดัทางชวีภาพเพือ่ให้น�า้เสยีมคีณุภาพ ตาม 
ทีก่ฎหมายก�าหนดก่อนปล่อยทิง้ออกสูส่ิง่แวดล้อม  และได้ตดิตามตรวจวเิคราะห์ 
คุณภาพน�้าทิ้งนี้เป็นประจ�าอย่างต่อเนื่อง

• มลพษิทางอากาศ  มกีารตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศทัง้ทีแ่หล่ง 
ก�าเนิดและบริเวณรอบโรงกลั่น ซึ่งพบว่าคุณภาพอากาศในบริเวณโรงกลั่นฯ 
ดีกว่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศของกรมควบคุมมลพิษ
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• สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิต  ของเสียอันตราย 
ที่สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิง/วัตถุดิบทดแทน จะส่งไปก�าจัดเป็นแหล่งพลังงาน 
หมนุเวยีนในเตาเผาปนูซเีมนต์ ช่วยลดปัญหาการปนเป้ือนในสิง่แวดล้อม  ส่วน 
ของเสียที่ไม่อันตรายจะน�าไปเข้ากระบวนการ Reuse หรือ Recycle เพื่อใช้ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ส่วนที่เหลือจะใช้วิธีฝังกลบ  ส�าหรับขยะทั่วไปจะท�า 
คัดแยกขยะอย่างถูกวิธี

นอกจากนีบ้รษิทับางจากฯ ยงัด�าเนนิกจิกรรมเพือ่สือ่สาร เผยแพร่ความรู้ 
แก่พนกังาน และบคุคลทัว่ไป ในเรือ่งอาชวีอนามยัและสิง่แวดล้อม เช่น การจดั 
กจิกรรมโครงการ Energy Saving Day รณรงค์การประหยดัพลงังานในบรษิทั 
กจิกรรม “บางจากใส่ใจ ห่วงใยสขุภาพ” เพือ่ส่งเสรมิการดแูลสขุภาพ กจิกรรม 
“บางจากหัวใจรีไซเคิล” เพื่อส่งเสริมพนักงานน�าขยะมารีไซเคิล เป็นต้น

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่โปร่งใส
เปิดเผย และตรวจสอบได้

ในการดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริษัท 
บางจากฯ เป็นบรษิทัแรกและบรษิทัเดยีวทีไ่ด้ตดิเครือ่งแสดงผลวเิคราะห์สภาพ 
อากาศบริเวณหน้าโรงกลั่นและในชุมชนใกล้เคียง เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชน 
มีบทบาทในการร่วมตรวจสอบบริษัท

ส�าหรับการบริหารจัดการภายใน บริษัทได้น�าเทคโนโลยีด้าน IT มาใช้ 
เพือ่ให้พนกังานค้นหาและจดัเกบ็ข้อมลูด้านสิง่แวดล้อม อาชวีอนามยั และความ 
ปลอดภัยได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เรียกว่าระบบ Environment Health and 
Safety หรือ EHS มีระบบงานย่อย เช่น ระบบการเตือนอันตราย ที่พนักงาน 
สามารถแจ้งการพบสภาพแวดล้อมหรือการท�างานที่ไม่ปลอดภัยในบริษัท 
ระบบการรายงานอบุตักิารณ์ เป็นระบบบนัทกึข้อมลูการเกดิอบุตักิารณ์ โดยมี 
การวิเคราะห์ หาแนวทางการป้องกันและแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดซ�้าอีก เป็นต้น

บรษิทับางจากฯ ยงัมรีะบบการตรวจสอบภายในทีเ่ข้มแขง็ ด้วยการสร้าง 
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเปิดช่องทางแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด 
กฎหมายหรือจรรยาบรรณ การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งกระบวนการ 
ด�าเนินการหลังจากมีผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้การสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของ 
บริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ยังมีมาตรการที่รัดกุมในการ 
วางแผน ติดตาม ควบคุม และป้องกันการด�าเนินงานและการใช้งบประมาณ 
มใิห้เกดิการน�าประโยชน์ของบรษิทัฯ ไปเป็นประโยชน์ส่วนตน โดยคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ได้เปรียบเทียบผลการด�าเนิน 
งานว่าเป็นไปตามเป้าหมายทีก่�าหนดอย่าง 
สม�่าเสมอ และมีหน่วยตรวจสอบภายใน 
ท�าการตรวจสอบและรายงานผลการปฏบิตัิ 
ตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ต่อ 
คณะกรรมการ
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จุดเริ่มต้นของสถานีบริการน�้ามันบางจาก
เดมิธรุกจิของบรษิทับางจากฯ มเีฉพาะโรงกลัน่น�า้มนั แต่ก่อนเป็นโรงกลัน่ 

น�า้มนัของบรษิทัซมัมทิซึง่เข้ามารบัสมัปทานจากรฐับาลไทย โดยมเีงือ่นไขว่าเมือ่ 
หมดสัญญาแล้วจะต้องมอบทรัพย์สินทุกอย่างให้แก่รัฐบาล ซึ่งตอนนั้น ปตท. 
กบักรมการพลงังานทหาร ได้เข้ามาดแูลต่อ ปรากฏว่าขาดทนุ 3-4 ปีตดิต่อกนั 
รฐับาลจงึมองว่าน่าจะมอีงค์กรใหม่ทีม่คีวามคล่องตวัในการแข่งขนัมาด�าเนนิการ 
จงึจดัตัง้เป็นบรษิทับางจากฯ ขึน้ เป็นรฐัวสิาหกจิซึง่มผีูถ้อืหุน้คอื กระทรวงการ 
คลัง ปตท. และธนาคารกรุงไทย

หน้าทีข่องโรงกลัน่น�า้มนั คอืการซือ้น�า้มนัดบิมากลัน่แล้วขายส่ง มลีกูค้า 
ส�าคญัคอื ปตท. และบรษิทัน�า้มนัต่างชาต ิ ต่อมาทางบรษิทัมนีโยบายขยายธรุกจิ 
จากโรงกลัน่ไปท�าธรุกจิค้าปลกีภายใต้แบรนด์ของเราเอง เพราะตอนนัน้เศรษฐ- 
กิจของประเทศก�าลังดี จึงเป็นที่มาของปั๊มน�้ามันบางจาก ท�าให้เราจ�าเป็นต้องมี 
คลังน�้ามันในต่างจังหวัด และระบบขนส่งน�้ามันจากโรงกลั่นมาที่คลัง

วัฒนา โอภานนท์อมตะ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัทบางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)

“หวัใจของเศรษฐกิจพอเพยีง
คือความยั่งยืน”
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แนวคิดและที่มาของปั๊มชุมชน
วตัถปุระสงค์ของการตัง้บรษิทับางจากฯ ม ี๒ ประการ คอืการมส่ีวนร่วม 

ดูแลความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทย  จะเห็นว่าบริษัทบางจากฯ ไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อ 
ท�าธุรกิจอย่างเอกชนทั่วไป แต่ต้องหาแนวทางการด�าเนินการเพื่อให้แข่งขันกับ 
ต่างชาตไิด้ ขณะเดยีวกนัต้องมส่ีวนร่วมท�าให้สงัคมดขีึน้ด้วย นีค่อืโจทย์ทีต่่างกบั 
บริษัทต่างชาติซึ่งคิดเรื่องก�าไรอย่างเดียว

ตอนที่บางจากหันมาจับธุรกิจค้าปลีกคือปั๊มน�้ามัน ปรากฏว่าข้าวก�าลัง 
มีปัญหาราคาตกต�่า  เราจึงคิดเรื่องช่วยพยุงราคาข้าวให้เกษตรกร โดยร่วมกับ 
สหกรณ์ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ท�าโครงการน�้ามันแลกข้าว คือเขาเอา 
ข้าวมาแลกน�้ามันของเรา เพราะน�้ามันเป็นปัจจัยหนึ่งของการท�าการเกษตร ใน 
ขณะเดยีวกนัข้าวทีเ่ราแลกมากน็�าไปท�าโครงการอาหารกลางวนัให้โรงเรยีนรอบ 
โรงกลั่นกว่า 10 โรงเรียน นั่นคือจุดเริ่มต้นที่ท�าให้เราเริ่มรู้จักสหกรณ์ และ 
เกิดจุดประกายความคิดต่อว่า สหกรณ์ก็ต้องการน�า้มัน ขณะที่เกษตรกรต้อง 
ซื้อน�้ามันจากปั๊มน�้ามันซึ่งส่วนใหญ่เป็นของต่างชาติ แล้วท�าไมสหกรณ์ไม่ขาย 
น�้ามันให้สมาชิกของตัวเอง ซึ่งศักยภาพของสหกรณ์ท�าได้ เพราะมีทั้งสถานที่ 
และบุคลากร

ดงันัน้เราจงึสร้างป๊ัมน�า้มนัเลก็ ๆ  ขึน้มา บรษิทับางจากฯ ช่วยจดัระบบให้ 
เขาค้าขายน�้ามันเป็น แล้วมีส่วนร่วมลงทุนบ้าง เช่น การจัดท�าป้าย โลโก้ ฯลฯ 
ส่วนอื่นสหกรณ์มีศักยภาพลงทุนเองได้

สิ่งที่บริษัทบางจากฯ ได้ประโยชน์ต่อยอดจากการท�าธุรกิจ 
กับสหกรณ์ทั่วประเทศ คือ “สินค้าชุมชน” เราพบว่าสินค้าของชุมชน
หลายแห่งเป็นสินค้าที่ดี แต่ขายเฉพาะตลาดในท้องถิ่นเท่านั้น
เราเพียงแต่ช่วยขยายการผลิตของชุมชนเพิ่มขึ้นตามดีมานด์
และยังจัดท�าหีบห่อสินค้าให้สอดคล้องกับรสนิยมคนในเมือง

สหกรณ์กับประโยชน์จากปั๊มน�้ามัน
ประโยชน์นั้นได้ตรงที่สมาชิกสหกรณ์ซื้อน�้ามันในราคาถูกกว่าข้างนอก 

เพราะสหกรณ์ไม่ได้ท�าเพื่อก�าไร สุดท้ายก�าไรของธุรกิจน�้ามันจะคืนกลับเป็น 
เงนิปันผลให้สมาชกิสหกรณ์  โครงสร้างแบบนีก้�าไรจะตกอยูท่ีส่หกรณ์ แทนที่ 
จะไปให้กบับรษิทัน�้ามนัต่างชาต ิ และเมือ่เกษตรกรซือ้น�้ามนัถกูลง ต้นทนุการ 
ผลติกถ็กูลง นบัเป็นโมเดลธรุกจิทีด่ ีสหกรณ์อืน่กส็นใจเพราะสมาชกิสหกรณ์ 
ได้ประโยชน์  กรมส่งเสรมิสหกรณ์การเกษตรจงึสนบัสนนุให้บรษิทับางจากฯ 
ขยายผลกับสหกรณ์ทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันนี้มีอยู่ 500 กว่าแห่ง

ป๊ัมชมุชนสมยัก่อนมตีูเ้ดยีว ขายแต่น�า้มนัดเีซลให้เฉพาะสมาชกิ  ต่อมาขยาย 
ให้คนทั่วไป  สหกรณ์หลายแห่งมีศักยภาพก็ขยายเพิ่มเป็น 3-5 ตู้ และขาย 
น�้ามนัเบนซนิด้วย  ขณะนีป๊ั้มหลายแห่งกจิการดมีาก เป็นป๊ัมใหญไ่ม่ใช่ป๊ัมเลก็ ๆ

บางจากกับชุมชน : น�้าพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า
เราขายน�้ามันให้สหกรณ์ในราคาปรกติ แต่สหกรณ์ได้ก�าไรรวมจากการ 

ขายน�้ามันและสินค้าอื่นให้เกษตรกร  บริษัทบางจากฯ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้ 
กระบวนการนี้สมบูรณ์

สิง่ทีบ่รษิทับางจากฯ ได้ประโยชน์ต่อยอดจากการท�าธรุกจิกบัสหกรณ์ทัว่ 
ประเทศ คือ “สินค้าชุมชน”

เราพบว่าสินค้าของชุมชนหลายแห่งเป็นสินค้าที่ดี เพียงแต่ว่าขายเฉพาะ 
ตลาดรอบหมูบ้่านหรอืในอ�าเภอของตนเท่านัน้  ขณะทีบ่รษิทับางจากฯ ต้องแข่งขนั 
กบับรษิทัต่างชาตใินด้านต่าง ๆ  เช่นการโปรโมชัน่ โดยปกตจิะแจกกระดาษทชิชู่ 
น�้าดื่ม ของเล่น ฯลฯ  เราจึงคิดว่าท�าไมไม่ลองแจกสินค้าชุมชนดูบ้าง เพื่อช่วย 
ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เดิมมีข้อจ�ากัดเรื่องการตลาดอยู่ เช่น เติม 
น�้ามันครบ 500 บาทได้กล้วยกวนฟรี เพียงเท่านี้หมู่บ้านที่ผลิตสินค้านั้นจะมี 
ดีมานด์มากขึ้น รายได้มากขึ้น เศรษฐกิจหมู่บ้านดีขึ้น

โครงสร้างแบบนี้เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย บริษัทบางจากฯ เพียงแต่ช่วย 
ขยายการผลติของชมุชนเพิม่ขึน้ตามดมีานด์ทีต้่องการ และยงัจดัท�าหบีห่อสนิค้า 
ให้สอดคล้องกับรสนิยมคนในเมือง เมื่อคนกินแล้วติดใจก็ไปซื้อที่ร้านใบจาก 
ท�าให้สินค้ามีดีมานด์ค่อนข้างต่อเนื่อง
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ภาพพจน์ของบรษิทับางจากฯ จงึอยูคู่ก่บัชมุชนมาตลอด ท�าให้เมือ่มปัีญหา 
ราคาผลิตผลเกษตรตกต�่า เช่น มะนาว ล�าไย ไข่ กรมการค้าภายในจะมาหาเรา 
ให้ช่วยซือ้ไข่ไก่สกัล้านฟอง ซือ้มะนาวสกั 20 ตนั เพือ่ช่วยพยงุราคา เรากซ็ือ้แล้ว 
น�าไข่ไก่ มะนาว มาแถมแก่ลูกค้าที่เติมน�้ามัน

โครงการนี้จึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทบางจากฯ เรื่องการ 
ท�าธุรกิจพร้อมกับการมีส่วนร่วมพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม  ระยะหลัง 
เมื่อมีกระแส CSR บริษัทบางจากจึงเป็นโมเดลที่ค่อนข้างชัดเจน แต่ย้อนหลัง 
ไปเมื่อ 20 ปีก่อน ทุกคนมองเป็นเรื่องตลกว่าท�าธุรกิจแบบนี้จะท�าก�าไรสูงสุด 
ได้อย่างไร

บริษัทบางจากฯ ได้พิสูจน์ตัวเองมาแล้ว ในช่วงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของ 
ประเทศ แม้ว่าภาพลักษณ์ปั๊มบางจากในขณะนั้นอาจสู้ฝรั่งไม่ได้ แต่ลูกค้าก็ยัง 
เติมน�้ามันเพื่อช่วยสนับสนุนให้บางจากอยู่รอด เกิดเป็นชมรมคนรักบางจาก 
ซึ่งรณรงค์ให้คนใช้น�้ามันบางจาก น�้ามันของคนไทย  นี่คือสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่ามี 
ผูบ้รโิภคทีส่นบัสนนุเราด้วยศรทัธาทีอ่ยากมส่ีวนร่วมท�าประโยชน์ให้สงัคม เพราะ 
บริษัทบางจากฯ ไม่เคยคิดเอาเปรียบสังคม แต่คิดว่าท�าอย่างไรให้บริษัทอยู่ได้ 
สงัคมอยูไ่ด้  ไม่ฉวยโอกาสเอาก�าไรสงูสดุขณะทีค่นเดอืดร้อนกนัถ้วนหน้า  เมือ่ 
ถึงวันที่เรากลับมาแข็งแรง เราจะต้องตอบสนองคืนสู่ผู้บริโภคที่สนับสนุนเรา 
ตลอดมา

วัฒนธรรมบางจาก : ธุรกิจกับความยั่งยืน
ผมคิดว่าเป็นความฉลาดของผู้น�าคนแรก คือคุณโสภณ สุภาพงษ์ ที่มอง 

ทะลุว่าความยั่งยืนในธุรกิจต้องอยู่ที่คน เพราะบริษัทเป็นนามธรรม สิ่งที่เป็น 
ตัวตนคือคน ไม่ใช่วัตถุหรือเครื่องจักร  สิ่งที่ท่านท�าคือการท�าตนเป็นตัวอย่าง 
และสร้างวัฒนธรรมขึ้นมาเป็นกรอบแนวคิดของพนักงานทุกคน

วัฒนธรรมของบางจากมี ๒ ส่วน คือวัฒนธรรมการท�าธุรกิจอย่างยั่งยืน 
ควบคู่กับสิ่งแวดล้อมและสังคม  กระบวนการท�างาน กระบวนการคิดและ 
ตดัสนิใจจะต้องอยูใ่นกรอบนี ้ ถามว่าธรุกจิทีข่ยายไปท�าให้สงัคมหรอืสิง่แวดล้อม 
ดขีึน้หรอืไม่ ถ้ามแีต่มติธิรุกจิอย่างเดยีว เรากไ็ม่ท�า เป็นสามเรือ่งทีต้่องไปด้วยกนั

ถามว่าท�ายากไหม ยาก เพราะว่ากระแสธุรกิจโดยรอบต้องสร้างก�าไร 
สูงสุด เรื่องความยั่งยืนหรือการแก้ปัญหาสังคมให้ภาครัฐท�าไป ไม่ใช่เรื่องของ 
ภาคเอกชน  แต่คณุโสภณหนกัแน่นในการทานกระแสและมองว่าสิง่นีค้อืความ 
ยั่งยืน

สองคอืวฒันธรรมพนกังาน ม ี๓ ค�า คอื “เป็นคนด ีมคีวามรู ้เป็นประโยชน์ 
ต่อผู้อื่น”

“การเป็นคนด”ี คอืซือ่สตัย์สจุรติ สิง่นีอ้ยูใ่นคูม่อืพนกังานเพือ่ให้พนกังาน 
รู้ว่าบริษัทให้ความส�าคัญ และผู้บริหารท�าตนเป็นตัวอย่าง

“มคีวามรู”้ ไม่ได้หมายถงึความเก่ง แต่เป็นนยัว่าโลกเปลีย่นทกุวนั ดงันัน้ 
คุณต้องรักที่จะเรียนรู้ตลอดเวลาและปรับตัวได้  เราพยายามสร้างระบบให้ 
พนักงานรักการเรียนรู้ และเรียนรู้ด้วยตัวเองโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย

เรือ่งจติส�านกึ “เป็นประโยชน์ต่อผูอ้ืน่” หมายความว่าการทีค่ณุจะอยูร่อดได้ 
ต้องท�าตนให้เป็นประโยชน์ต่อผูอ้ืน่ แล้วคณุจะเป็นทีร่กัทัง้ในทีท่�างานและทีบ้่าน

สิง่เหล่านีเ้ป็นวฒันธรรมทีบ่างจากสร้างขึน้มาตัง้แต่เมือ่ ๒๖ ปีทีแ่ล้วจนถงึ 
วันนี้ไม่เคยเปลี่ยน ไม่ว่าใครจบมาด้านใด มีประสบการณ์อะไร เมื่อทุกคนมา 
ท�างานด้วยกันต้องปรับตัวให้ได้

บริษัทบางจากฯ ได้พิสูจน์ตัวเองมาแล้ว
ในช่วงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ แม้ว่าภาพลักษณ์
ปั๊มบางจากอาจสู้ฝรั่งไม่ได้ แต่ลูกค้าก็ยังเติมน�้ามัน
เพื่อช่วยสนับสนุนให้บางจากอยู่รอด นี่คือสิ่งที่
ชี้ให้เห็นว่ามีผู้บริโภคที่สนับสนุนเราด้วยศรัทธา
ที่อยากมีส่วนร่วมท�าประโยชน์ให้สังคม
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ธุรกิจน�้ามันกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
บรษิทับางจากฯ ท�าธรุกจิ 2 อย่าง คอืธรุกจิโรงกลัน่กบัธรุกจิภาคการผลติ 

ในธรุกจิโรงกลัน่ บางจากมนีโยบายชดัเจนว่าจะไม่สร้างผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม 
ให้แก่สังคมและชุมชน บริษัทจึงมีหน้าที่ควบคุมกระบวนการปล่อยของเสียให้ 
เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเปิดเผยข้อมลูกบัสงัคม เช่นเราตดิตัง้จอ LCD ตาม 
แหล่งชุมชนและหน้าโรงกลั่น แสดงผลสภาพน�้า อากาศ การดูแลสิ่งแวดล้อม 
ในแต่ละวนั ถอืเป็น Social commitment ว่าเราจะดแูลสิง่แวดล้อม และเป็นการ 
สร้างจิตส�านึกให้คนท�างานว่าคุณท�าไม่ดีไม่ได้ เพราะเราเป็นบ้านหลังหนึ่งใน 
หมู่บ้านนี้ คุณต้องรับปากกับว่าจะไม่สร้างความเดือดร้อน

ในธรุกจิภาคการผลติ คอืน�า้มนั บรษิทับางจากฯ มุง่พฒันาผลติภณัฑ์ทีด่ี 
ต่อสิ่งแวดล้อมมาตลอด เป็นน�า้มันที่สะอาดขึ้น  เวลามีมาตรฐานใหม่ของยุโรป 
มาเราจะพยายามลงทุนก่อนล่วงหน้า เพราะว่าคุณภาพอากาศจากท่อไอเสียมี 
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม  พนกังานทกุคนจะรูว่้าการออกแบบสนิค้าใหม่จะต้อง 
ตอบโจทย์เรื่องสิ่งแวดล้อมด้วย นี่คือจุดที่แตกต่างในแง่กระบวนการคิด

พนักงานบางจากกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เรามชีมรมดนูกบางจาก ซึง่เกดิจากกระบวนการคดิของพนกังานว่าจะดแูล 

สิง่แวดล้อมในพืน้ทีร่อบโรงกลัน่อย่างไร  เพราะมาตรฐานการควบคมุการปล่อย 
ของเสยีกเ็ป็นด้านหนึง่ สาระส�าคญัอยูท่ีว่่า “ทกุชวีติต้องอยูไ่ด้”  ถ้าสิง่แวดล้อมดี 
อากาศดี ต้องมีต้นไม้ มีสิ่งมีชีวิต มีนกมาอาศัย  ชมรมดูนกจึงเกิดขึ้นมาเพื่อ 
สะท้อนให้เห็นว่าตราบใดที่ยังมีนก ก็เป็นตัวบ่งชี้หนึ่งว่าสิ่งแวดล้อมยังดีอยู่ 
หลงัจากนัน้กข็ยายผลจนกลายเป็นกจิกรรมทีพ่นกังานรุน่ใหม่ ๆ  สบืสานวฒัน- 
ธรรมต่อจากรุ่นพี่ ๆ

นอกจากนีก้ม็ชีมรมรกัษ์ทะเลไทยซึง่เกดิขึน้จากพนกังานทีช่อบเทีย่วทะเล 
และสนใจเรื่องการอนุรักษ์ทะเลไทย  ถ้าหากตั้งชมรมเพื่อความสนุกของตัวเอง 
จะตอบโจทย์ของบรษิทัไม่ได้ แต่ถ้าตัง้ขึน้มาแล้วเป็นประโยชน์ต่อคนอืน่ บรษิทั 
ยินดีสนับสนุน นี่คือการสร้างวัฒนธรรมพนักงานมีจิตอาสาท�าประโยชน์เพื่อ 
คนอื่น

บางจากกับวิกฤตเศรษฐกิจ 2540
เรากลับมาทบทวนตัวเองแล้วน�าปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมา 

วเิคราะห์ว่าการบรหิารจดัการมจีดุพลาดอะไรทีท่�าให้พอเจอลมแรงหน่อยกส็ะดดุ 
ท�าให้พบว่าเรามองเรื่องทุนนิยมมากเกินไป และเครื่องมือการบริหารจัดการยัง 
ไม่แข็งแรง  แต่สิ่งหนึ่งจากวิกฤตที่สะท้อนความแข็งแรงของเรา คือลูกค้ายัง 
สนับสนุนเราอยู่ ยังเติมน�้ามันบางจากแม้ว่าเราจะไม่มีเงินพัฒนาปั๊มน�้ามัน 
เราประคองตนมาได้ด้วยการสนับสนุนของผู้บริโภคและผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ 
เข้าใจเรา

ส่วนเจ้าหนีส้ถาบนัการเงนิกเ็ข้าใจในวถิขีองบางจาก เวลาเราท�าโครงการ
ต่าง ๆ   เขาเชือ่มัน่ว่าเรามศีกัยภาพทีจ่ะท�าส�าเรจ็ ท�าให้เราฟ้ืนขึน้มาเรว็  นกัลงทนุ 
ต่างชาติเริ่มมองเห็นชัดว่าการลงทุนต้องพิจารณาว่าบริษัทมีธรรมาภิบาลในเชิง 
นโยบายและในเชิงผู้บริหารหรือไม่ สองสิ่งนี้ต้องไปด้วยกัน ไม่ใช่มีนโยบายดี 
แต่ผู้บริหารไม่ท�า หรือผู้บริหารดี แต่นโยบายไม่เกื้อหนุน

ตัง้แต่ปี 2547 บรษิทับางจากฯ กม็กี�าไรต่อเนือ่งมาตลอด รวมถงึประโยชน์ 
ต่อสิง่แวดล้อมและสงัคมกด็ขีึน้ โดยเฉพาะพลงังานทดแทนซึง่ได้รบัการตอบรบั 
จากผูบ้รโิภค  อาจมอีปุสรรคระหว่างทางบ้าง แต่กข็บัเคลือ่นมาได้ด้วยนโยบาย 
ของรัฐบาล เพราะนี่คือผลประโยชน์ของประเทศไทย

หัวใจส�าคัญของเศรษฐกิจพอเพียงคือเรื่องความยั่งยืน
ผมคิดว่าภาคธุรกิจยังมองไม่ออกว่าจะน�า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการ
เชิงธุรกิจอย่างไร  บริษัทบางจากฯ อาจเป็นตัวอย่างหนึ่ง
ที่ชี้ให้เห็นว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เรื่องที่ท�าเฉพาะ
ภาคเกษตร ในภาคธุรกิจถ้ามีความเข้าใจก็ท�าได้
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การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับองค์กรธุรกิจ
เรามองว่าหัวใจส�าคัญของเศรษฐกิจพอเพียง คือเรื่องความยั่งยืนของการ 

ใช้ชวีติ ความยัง่ยนืของครอบครวั ความยัง่ยนืของสงัคม ความยัง่ยนืของประเทศ 
เพราะฉะนั้นแนวคิดนี้ประยุกต์ใช้ได้กับทุกกลุ่ม

ในแง่ของการท�าธุรกิจ เราต้องการความเติบโต ความมั่นคง และสุดท้าย 
คือความยั่งยืนทางธุรกิจ  ส�าหรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือความสมดุล 
ระหว่างสงัคม สิง่แวดล้อม เศรษฐกจิ  ในธรุกจิของบางจาก เรามองว่าคอืความ 
สมดุลระหว่างมูลค่ากับคุณค่า  มูลค่าคือต้องมีก�าไร คุณค่าคือต้องมีประโยชน์ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ถ้าเราได้ก�าไรแล้วสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ประโยชน์ 
ก็เกิดความสมดุล

กระบวนการให้ได้มาซึง่ความสมดลุนัน้ เราน�าแนวคดิของปรชัญาเศรษฐกจิ 
พอเพียงมาผสมผสานกับวิธีท�าธุรกิจแบบเดิมซึ่งเป็นแนวคิดแบบตะวันตก 
ยกตัวอย่างปั๊มชุมชนที่บริษัทบางจากฯ ด�าเนินการมากว่า 20 ปี เมื่อเกิดวิกฤต 
เศรษฐกิจ ปั๊มชุมชนเป็นกลุ่มที่มีหนี้สินน้อยที่สุด แข็งแรงที่สุด โมเดลปั๊ม 
ชุมชนจึงตอบโจทย์ทั้งเรื่องความยั่งยืนและความสมดุล ท�าให้เราเห็นว่าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงน�ามาใช้ในเรื่องธุรกิจได้อย่างดีด้วย

ผมคิดว่าภาคธุรกิจยังมองไม่ออกว่าจะน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
ในการบริหารจัดการเชิงธุรกิจอย่างไร  บริษัทบางจากอาจเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ 
ชี้ให้เห็นว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เรื่องที่ท�าเฉพาะภาคเกษตร  ในภาค 
ธรุกจิไม่ว่าจะเป็นธรุกจิขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดย่อม ถ้ามคีวามเข้าใจกท็�าได้ 
ลองวิเคราะห์ดูว่าถ้าใช้โมเดลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวตั้ง แล้วกลับมา 
ทบทวนการจัดการทางธุรกิจขององค์กรใหม่

ผมเชื่อว่าทุกองค์กรต้องการ 3 ค�านี้ คือ ความเติบโต ความมั่นคง และ 
ความยั่งยืน

credit
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