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5 บรษิทัฯ ผูก้อ่ต ัง้
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• Indorama Polyester
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• ZEON

13 บรษิทัฯ สมาชกิ

ปัจจบุนัมบีรษิัทสมาชกิสมาคมเพือ่นชมุชน ทัง้สิน้  =  18  บรษิัทฯ    ขอ้มลูสิน้สดุ ณ เดอืนพฤษภาคม 2560

บรษิทัสมาชกิสมาคมเพือ่นชุมชน



“สมาคมเพือ่นชุมชน” เป็นองคก์รทีส่รา้งความรว่มมอืทกุภาคสว่น 

เพื่อขับเคลือ่นใหเ้กดิการพัฒนาเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศตน้แบบ  

ในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซแ์ละชุมชนโดยรอบ เป็นที่ยอมรับใน

ระดับประเทศและสากล  โดย  มุ่งหวังให  ้อุตสาหกรรม  ชุมชน    

อยูร่ว่มกนัอยา่งเกือ้กลู และเตบิโตไปดว้ยกนัอยา่งยัง่ยนื

รับรองตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารสมาคมเพือ่นชมุชน ครัง้ที ่3/2560 วนัที ่4 กรกฎาคม 2560



ยกระดบัโรงงานอตุสาหกรรมเพือ่มุง่สูก่ารเป็นเมอืงอตุสาหกรรมเชงินเิวศ (Eco Industrial Town)       
เทยีบเกณฑส์ากล SDGs

o ผลักดันและสง่เสรมิใหเ้กดิการยกระดับสูอ่ตุสาหกรรมสเีขยีว (Green Industry) และโรงงานอตุสาหกรรมเชงินเิวศ (Eco Factory) 
ในพืน้ทีม่าบตาพดุคอมเพล็กซ์

o สือ่กลางประสานความรว่มมอืหน่วยงานภาครัฐ ภาคอตุสาหกรรม และชมุชนในเรือ่งการพัฒนาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินเิวศ
o สง่เสรมิขยายผลไปสูร่ะดบัประเทศในพืน้ทีอ่ืน่ๆ ดําเนนิงานในลกัษณะ “เพือ่นชว่ยเพือ่น” 

ยกระดบัความเป็นอยู ่และ คณุภาพชวีติของคนในชุมชน (ดาํเนนิกจิกรรมทีส่าํคญัและสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานสากล)

o สง่เสรมิดา้นสขุภาพ การศกึษา สงัคม และเศรษฐกจิชมุชน 
o มุง่เนน้การประยกุตอ์งคค์วามรู ้เทคโนโลย ีนวตักรรม และการบรหิารจัดการจากภาคอตุสาหกรรม ทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ ีใหก้บัชมุชน 
o พัฒนาและสง่เสรมิใหเ้กดิชมุชนเชงินเิวศ โรงเรยีนเชงินเิวศ ศาสนสถานเชงินเิวศ และ เมอืงน่าอยูอ่ยา่งยั่งยนื (Green City) ตน้แบบ
ในพืน้ที่

สือ่สารเสรมิสรา้งความเขา้ใจ (เชญิ Key man ระดบัสากลมารว่มรบัทราบการทาํงานของสมาคมฯสูส่ากลและ
เนน้การสือ่สารผา่น Digital Tech)

o เป็นศนูยก์ลางประสานงานดา้นขอ้มลูขา่วสาร เพือ่สือ่สารทําความเขา้ใจทกุภาคสว่น
o สรา้งการมสีว่นรว่มกบัทกุภาคสว่น เพือ่สรา้งการยอมรับและความไวว้างใจกบัชมุชน
o เสรมิสรา้ง องคค์วามรู ้และความเขา้ใจ เกีย่วกบัการพัฒนาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินเิวศ และสอดคลอ้งแนวทางการพัฒนาอยา่งยั่งยนื

รับรองตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารสมาคมเพือ่นชมุชน ครัง้ที ่3/2560 วนัที ่4 กรกฎาคม 2560



โรงงานอตุสาหกรรมเชงินเิวศ
Eco Factory

วดัเชงินเิวศ
Eco Temple Model

โรงเรยีนเชงินเิวศ
Eco School Model

ชมุชนเชงินเิวศ
Eco Community Model

เพือ่นชมุชน-ธรรมศาสตรโ์มเดล
Eco Socioeconomic Model







1. PTT Group
2. SCG
3. BLCP
4. DOW
5. GLOW
6. BST
7. VINYTHAI
8. ABB    
9. BIG
10. SYS
11. PADAENG
12. LINDE
13. AIR LIQUID
14. TPT Petrochemical
15. Indorama Petrochem
16. Indorama Polyester
17. JBE
18. ZEON

หนว่ยงานภาคคีวามรว่มมอืฯ โครงการฯ



 คณุสมบตักิลุม่วสิาหกจิชุมชนและ กลุม่เศรษฐกจิฐานราก ทีร่ว่มโครงการฯ (จาํนวน 5 ขอ้)

1. ตอ้งเป็นกลุม่ วสช. หรอื กลุม่เศรษฐกจิฐานราก ทีไ่มเ่ป็นธรุกจิครอบครัว หรอื SMEs

2. ตอ้งเป็นกลุม่ วสช. หรอื กลุม่เศรษฐกจิฐานราก ทีจ่ดทะเบยีนเป็นกลุม่ฯ กบัสํานักงานเกษตรจังหวดัระยอง หรอื

หน่วยงานรัฐรับรอง ทีเ่อกสารยงัไมห่มดอาย ุโดยแลว้เสร็จภายในวนัที ่30 ธนัวาคม 2560 

3. ตอ้งเป็นกลุม่ วสช. หรอื กลุม่เศรษฐกจิฐานราก ทีม่ผีลติภณัฑ ์เพือ่การอปุโภคและบรโิภค เทา่นัน้ และใสใ่จตอ่การ

อนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม และพลงังาน สรา้งผลกระทบสิง่แวดลอ้มใหน้อ้ยทีส่ดุ

4. ตอ้งเป็นกลุม่ วสช. หรอื กลุม่เศรษฐกจิฐานราก มคีวามตอ้งการเขา้รว่มโครงการฯ มจีติอาสา และสามารถแบง่ปันได ้

5. มวีตัถดุบิในการผลติสนิคา้/ผลติภณัฑ ์ทีม่าจากชมุชนตนเอง หรอืระหวา่งชมุชนใกลเ้คยีง

หมายเหต:ุ เกณฑก์ารคดัเลอืกกลุม่ วสช. หรอื กลุม่เศรษฐกจิฐานราก เขา้รว่มโครงการฯ รุน่ 3 อา้งองิจาก 

มตทิีป่ระชุม การปรับปรงุเกณฑค์ดัเลอืกกลุม่ใหม ่การประชมุฯ เมือ่วนัที ่22 ก.ย. 60 และวนัที ่16 ต.ค. 60 

คณุสมบตั ิวสช. และ กลุม่เศรษฐกจิฐานราก  เขา้รว่ม
โครงการ



หมายเหต:ุ ตวัชีว้ดั “การอยูไ่ดอ้ยา่งยัง่ยนื” ของ วสช. หรอื กลุม่เศรษฐกจิฐานราก ใชเ้ฉพาะสมาคมเพือ่นชมุชน

รปูแบบ/แนวทาง
โครงการฯ

ตวัชีว้ดั KPI
โปรดใส ่ในชอ่ง ม/ีไมม่ี

หมายเหตุ
มี ไมม่ ี

• การสรา้งเครอืขา่ย 
และการสง่เสรมิ 
วสช. หรอื กลุม่
เศรษฐกจิฐานราก 
พึง่ตนเอง อยูไ่ด ้
อยา่งยั่งยนื

1. การพึง่ตนเองจากการจําหน่ายสนิคา้
− สดัสว่นรายไดจ้ากการขายสนิคา้จากลกูคา้ทั่วไปตอ่

ภาคอตุสาหกรรม (บรษิัทในกลุม่ CPA) เกนิ 50%

• กรณีใส ่ชอ่ง “ม”ี 
ขอขอ้มลูสนับสนุน

2. มกีารบรหิารจัดการกนัเอง แบบมสีว่นรว่ม มกีารแบง่หนา้ทีก่นั
อยา่งชดัเจน

• กรณีใส ่ชอ่ง “ม”ี 
ขอขอ้มลูสนับสนุน

3. มกีารจา้งแรงงานกนัเองในชมุชน และ/หรอื มกีารกระจาย
รายไดใ้นรปูการปันผล

• กรณีใส ่ชอ่ง “ม”ี 
ขอขอ้มลูสนับสนุน

4. ไดก้ารรับรองมาตรฐานสนิคา้จากหน่วยงานภาครัฐ หรอื 
หน่วยงานทีน่่าเชือ่ถอืใหก้ารรับรอง อยา่งนอ้ย 1 มาตรฐาน 
เชน่ มผช. / อย. / GMP / OTOP

• กรณีใส ่ชอ่ง “ม”ี 
ขอขอ้มลูสนับสนุน

5. มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรู ้สามารถจัดตงัเป็นศนูยก์ารเรยีนรูข้อง
ชมุชน

• กรณีใส ่ชอ่ง “ม”ี 
ขอขอ้มลูสนับสนุน

6. มกีารฟื้นฟวูตัถดุบิ ตน้ผลติในชมุชน เชน่ การปลกูกลว้ยหอม
ทอง, การปลกูผลไมเ้พือ่แปรรปู, การปลกูขา้วไรทเ์บอรร์ี ่หรอื 
การเชือ่มโยงแหลง่วตัถดุบิในพืน้ที ่(Cluster)

• กรณีใส ่ชอ่ง “ม”ี 
ขอขอ้มลูสนับสนุน

โปรดพจิารณาประเมนิ “การดาํเนนิงานอยา่งย ัง่ยนื” ของ วสช. และ กลุม่เศรษฐกจิฐานราก 
ตน้แบบ จ.ระยอง (CPA – TU Model) รุน่ที ่ 1/2559 



วสช. สมนุไพร
เทวนิทร์
(PTT)

วสช. กลุม่แมบ่า้น
ทวิลปิ ชมุชนเนนิ
พยอม (SCG)

วสช. แปรรปูกลว้ย
มาบชลดู 
(SCG/SYS)

วสช. เกษตร
คลองทราย
(GLOW/BLCP)

วสช.แตนบาตกิ
(DOW/Indorama)

วสช. แปรรปูผลไม ้
ชมุชนบา้นพลง 
(BST/ALT/Linde)

วสช. กลุม่ชมุชน
มาบขา่มาบใน
(VNT)

วสช. สง่เสรมิ
อาชพีชมุชนเกาะ
กก (CPA/PDI/BIG)



วสิาหกจิชมุชนหวั
นํ้าตกพัฒนา

วสิาหกจิชมุชน Eco –
SALA ชมุชนมาบชลดู 
-ชากกลาง

วสิาหกจิชมุชน
หนองสนม 

วสิาหกจิชมุชนกลุม่
แมบ่า้นเกษตรกรบา้น
สะพานหนิ

วสิาหกจิชมุชนกลุม่
อาชพีตดัเย็บชมุชน
บา้นบน

วสิาหกจิชมุชนบา้น
ฉางไฮโดรฟารม์



วสช. ป่าชมุชน ต.
เนนิพระ

วสช. เสือ้ผา้
ชมุชนตลาดหว้ย
โป่ง

วสช. มาบตาพดุ
ลติเติล้เมอรเ์มด
คอสเมตกิส์

วสช. ผลติภณัฑ์
ผา้มาบชลดู

วสช.แปรรปู
อาหารวดักรอก
ยายชา

วสช. ชมุชนเขาไผ่
ผลตินํ้าดิม่

วสช.ศพก.บา้น
ฉาง



ขอบคณุ


