
imac
Rectangle

imac
Rectangle

imac
Rectangle

imac
Rectangle

imac
Rectangle

imac
Rectangle

imac
Sticky Note
Accepted set by imac

imac
Sticky Note
MigrationConfirmed set by imac

imac
Sticky Note
MigrationNone set by imac

imac
Sticky Note
Completed set by imac

imac
Sticky Note
Rejected set by imac



�

Life is better with all 

รายงานบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2550 
Corporate Governance and Social Responsibility Report 2007

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
CP ALL Public Company Limited. �



�

Life is better with all 

รายงานบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2550 
Corporate Governance and Social Responsibility Report 2007

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
CP ALL Public Company Limited. �



the company was ranked in the Top Quartile for Corporate Governance 
of Thai Listed Companies. The evaluation was conducted among 337 listed companies.
Note: Scoring levels were classified as: Good, Average and Need Improvement.

the IOD did not conduct the evaluation due to adjustment 
and modification of the evaluation criteria to cover new development 
in corporate governance standards and best practices.

the company was ranked in the Top Quartile for Corporate Governance of 
Thai Listed Companies. The evaluation was conducted among 371 listed companies.

the company was classified under the Very Good score group (Score Range 
between 80-89). The evaluation was conducted among 402 listed companies.
Note: The score groups are classified as Excellent, Very Good, Good, Satisfactory, Pass and N/A

the IOD did not conduct the evaluation due to adjustment and 
modification of the evaluation criteria
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ในปี พ.ศ. 2550 บริษัทได้รับรางวัล 
Thailand Top 100 HR หรือ  
รางวัลนักทรัพยากรบุคคลดีเด่นแห่ง
ประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2550 จาก
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ รางวัลนี้มีจุดมุ่งหมายในการ
เชิดชูเกียรติคุณของผู้เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสังคมไทย เพื่อ
เป็นกำลังใจให้มีความมุ่งมั่นทำงานที่เป็น
ประโยชน์ต่อไป ตลอดจนถ่ายทอดความรู้
ต่างๆ จากประสบการณ์ของผู้ได้รับรางวัล   
เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รับทราบถึงแนวคิด  
และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม 

In 2007, the company was 
awarded Thailand Top 100 HR 
from Thammasat University’s 
Human Resources Institute. 

การดูแลเอาใจใส่ชีวิตการทำงานของพนักงาน ทำให้ธุรกิจของเราเติบโต 
ขยายตัวอย่างมั่นคง และในขณะเดียวกันก็ทำให้พนักงานมีความสุขกับงานที่ทำ
รู้สึกเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน และมีความภาคภูมิใจในตนเอง 

อรวรรณ ไชยมาตย์  

รองผู้จัดการทั่วไปด้านทรัพยากรบุคคล

ปฏิบัติการ ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด 

(มหาชน) 

Life is better with all 



1�

Life is better with all 

รายงานบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2550 
Corporate Governance and Social Responsibility Report 2007

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
CP ALL Public Company Limited. 1�



1�

Life is better with all 

รายงานบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2550 
Corporate Governance and Social Responsibility Report 2007

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
CP ALL Public Company Limited. 1�



44 45 46 47 48 49

ลูกคาทุกกลุม

คาเฉลีย่ท่ัวโลก

100
%

80

60

20

40

0

คูแขง A

คูแขง B

CP ALL

1�

Life is better with all 

รายงานบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2550 
Corporate Governance and Social Responsibility Report 2007

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
CP ALL Public Company Limited. 1�

ของโปรดแสนอุ่นท้องและอิ่มใจ
ณ เวลาค่อนคืนหลังวันทำงานอันแสนยาวนาน

และเหนื่อยล้า ธีรเดช วงศ์ไทย หนึ่งในชาวหอพักแถว

สามย่าน เดินท้องร้องจ๊อกๆ เข้าไปในร้าน 7-Eleven ที่

คุ้นเคย 

“ขอโทษค่ะ ดึกแล้ว ชีสไบท์เราขายหมดแล้วค่ะ”  

เปล่า..นั่นไม่ใช่สิ่งที่ธีรเดชได้ยิน ไม่เคยเลยแม้แต่

ครั้งเดียวที่เขาจะต้องเดินออกจากร้านด้วยความผิดหวัง 

ชีสไบท์ของโปรดร้อนๆ หอมกรุ่น หนังสือดีๆ สักเล่ม 

หรือซีดีเพลงถูกใจชุดใหม่ล่าสุด เป็นสิ่งที่เขาได้จากร้าน 

7-Eleven มาอุ่นท้องและอิ่มใจในยามดึกดื่นเสมอ 

“อย่างผมเป็นคนที่เลิกงานไม่ตรงกับเวลาราชการ  

หรือเวลาห้างปิด นอกจากสินค้าแล้ว สิ่งที่ผมประทับใจ

กับ 7-Eleven ก็คือการชำระค่าบริการได้สารพัด  

รูปแบบ ทั้งค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ และที่ทำให้ผม

รู้สึกว่าพนักงานที่นี่เขาเต็มใจบริการก็คือการเติมเงิน

โทรศัพท์ซึ่งบางคนอาจมองว่าเป็นเรื่องง่าย ใครๆ   

ก็ทำได้แตส่ำหรบัคนแกห่รอืคนทีเ่ขาไมเ่คยใช ้ มนัไมง่า่ย

เลยครบัซึ่งไม่ว่าผมไป 7-Eleven สาขาไหนเขาก็เต็มใจ

ทำให้แม้จะเสียเวลานิดหน่อย แต่ก็แสดงถึงน้ำใจได้เป็น

อย่างดีเลยครับ” 

 

เพื่อนที่รู้ใจอีกคนหนึ่ง
ในวันรับปริญญาที่อบอวลไปด้วยความสุขสดชื่น   

ซุ้มรับปริญญาของแต่ละคณะต่างมีดอกไม้ ริบบิ้น และ  

ลูกโป่งสีสวยร่วมยินดีกับความสำเร็จของบัณฑิตใหม่ 

สาวน้อย สินี สุวรรณไชยศรี ไม่พลาดที่จะชักชวน  

เพื่อนพี่น้องร่วมคณะไปถ่ายรูปกับอีกหนึ่งซุ้มแห่ง  

ความทรงจำดีๆ  

...ที่หน้าร้าน 7-Eleven สาขาประจำมหาวิทยาลัย 

“ตอนเรียนก็ขลุกอยู่กับเพื่อน กอดคอกันทำ

กิจกรรมกันจนดึกดื่น ก็มีพี่ๆ ที่ 7-Eleven นี่แหละที่

คอยอยู่เป็นเพื่อน จะรับน้อง ซ้อมละคร หรือว่าติวสอบ 

ก็ต้องวิ่งไปหาอะไรอุ่นท้องกินที่ 7-Eleven นี่แหละค่ะ” 

ร้านค้าเล็กๆ แห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ที่เสริมกำลัง  

กองทัพสำหรับนักศึกษาที่เปี่ยมไปด้วยพลังแห่งวัย  

เท่านั้น หลายครั้งสินีได้อาศัยผนังกระจกใสของร้านเป็น

ที่ปิดโปสเตอร์โฆษณาละครที่ถือเป็นงานแสดงความ  

สามัคคีชิ้นสำคัญของชาวคณะ แถมเมื่อถึงเทศกาล

หวานๆ ของวัยสดใส สินีและผองเพื่อนทุกคนก็ยังได้  

รับแจกลูกอมรูปหัวใจเล็กๆ จากพี่ๆ ใจดีชาว 7-Eleven 

อีกด้วย 

 “ตอนเรียนก็มี 7-Eleven อยู่หน้าคณะ พอ  

กลบับา้นกม็ ี7-Eleven อยูไ่มไ่กลบา้น ตอนนีท้ำงานแลว้ 

ก็ยังมี 7-Eleven อยู่ในอาคารที่ทำงาน บอกได้เลยว่า 

7-Eleven ได้กลายมาเป็นเพื่อนที่รู้ใจใกล้ตัวเราอีกราย  

หนึ่งไปแล้วค่ะ” 

“Delicious and 
delightful favorites”
After a long, exhausting day at work, 
Theeradet Wongthai walks into his local 
7-Eleven, his stomach rumbling with 
hunger.

“Sorry, it’s late, all our Cheese Bites are 
sold out.”

No! Theeradet will never hear this from 
the 7-Eleven staff. He has never, ever, 
walked out from one of our stores 
disappointed. Mouthwatering Cheese 
Bites, a good book, and the latest music 
CD are his favorite choices, always avail-
able at 7-Eleven.

“I usually arrive late at night. Apart from 
the wide range of commodities, what 
impresses me most about 7-Eleven is 
the counter service. The staff is willing 
to help in any way, even the most trivial 
thing like changing a phone card. Their 
kindness is visibly tangible.”

“One of my close 
friends”
On a blissful Graduation Day shrouded 
in happiness and smiles, all corners of 
every faculty are beautifully decorated 
with colorful flowers, ribbons and bal-
loons to congratulate new graduates 
on their sweet success. A young lady, 
Sinee Suwanchaisri, persuades her 
friends to take a photo at a memorable 
location …

… in front of the 7-Eleven located in 
her university.

“While studying, I always hung out with 
my friends at night. We fed our hunger 
at 7-Eleven.”

7-Eleven is more than just a store; it’s 
like a loyal old friend.

“Previously, I shopped at the 7-Eleven 
located in front of my faculty or the 
one in my neighborhood. Now I am a 
regular customer of the 7-Eleven based 
in my office building. 7-Eleven has be-
come one of my close friends.”

เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ
ด้วยความมุ่งมั่นของบริษัท ซีพี ออลล์ ในการส่งมอบสินค้าและ “บริการ” ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพให้แก่ลูกค้าของเราตลอดมา  

บรษิทัจงึไดป้รบัปรงุพฒันาอยา่งตอ่เนือ่งจนไดก้ารรบัรองมาตรฐานสากลในดา้นตา่งๆ ตลอดจนอกีหลายรางวลัเชดิชเูกยีรต ิ

ที่บริษัทมีความภาคภูมิใจ ดังต่อไปนี ้

2545 2546 2547 2548 2549
• ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานระบบบรหิาร 

งานคณุภาพ ISO 9001:2000 โดย
สถาบนัรบัรองบรษิทั SGS ประเทศไทย 
จำกัด 

• ได้เป็นตัวแทนระดับประเทศเสนอ  
ผลงานกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ ในงาน 
IEIQC 2003 ประเทศสิงคโปร์ ของ  
กลุม่ Golden Ant 2001 สำนกัปฏบิตั-ิ  
การกรุงเทพฯ โดยสมาคมส่งเสริม  
คณุภาพแหง่ประเทศไทย กรมสง่เสรมิ  
อุตสาหกรรม 

• ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น  
ด้านความปลอดภัยชีวอนามัย และ  
สภาพแวดล้อมในการทำงาน จังหวัด  
นนทบุรี สำหรับศูนย์กระจายสินค้า 
DC 4 บางบวัทอง จากกระทรวงแรงงาน 

• ไดร้บัรางวลัการบรหิารสูค่วามเปน็เลศิ 
Thailand Quality Class (TQC) จาก
สำนักเลขานุการคณะกรรมการรางวัล
คุณภาพแห่งชาติ 

• ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานระบบ GMP 
สำหรับศูนย์กระจายสินค้า โดยบริษัท  
รับรอง บริษัท SGS ประเทศไทย 
จำกัด 

• ได้เป็นตัวแทนระดับประเทศ เสนอ  
ผลงานกิจกรรมกลุ่มคุณภาพในงาน 
ICQCC’ 2004 ทีก่รงุเทพฯ ของกลุม่ 
Cool Ant สำนักกระจายสินค้า โดย  
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

• ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการ   
ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและระบบการจัด  
การชีวอนามัยและความปลอดภัย   
ISO 1400&OHSAS18001 สำหรบั  
ศูนย์กระจายสินค้า โดยกรมส่งเสริม  
อุตสาหกรรม 

• ได้เป็นตัวแทนระดับประเทศเสนอ  
ผลงานกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ ในงาน 
ICQCC’ 2005 ที่ประเทศเกาหลีใต้ 
ของกลุ่ม Diamond Power สำนัก  
ปฏิบัติการมณฑล 2 โดยกรมส่งเสริม  
อุตสาหกรรม 

• ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น  
ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับ
ศูนย์กระจายสินค้า จากกระทรวง
แรงงาน 

• ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานระบบ ISO/ 
IEC 17025 สำหรับศูนย์ปฏิบัติการ  
จุลชีววิทยา โดยกรมวิทยาศาสตร์  
การแพทย์ 

• ได้รับรางวัลชนะเลิศ QC Prize ระดับ 
Diamond ประเภทงานบริการในงาน 
Thailand Quality Prize 2006 ของ
กลุ่มร่วมพลคนทำงาน สำนักงาน 
กระจายสินค้า จากสมาคมส่งเสริม  
เทคโนโลยี (ไทย ญี่ปุ่น) 

ระดับความพึงพอใจของลูกค้า 
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Ready to eat meals and refreshing beverages from 7-Eleven stores are hugely 
popular. This makes us responsible for the health and wellbeing of all our 

customers. Therefore, the company gives high priority to production, sourcing, 
selection, transportation and quality control, to bring the best products to our 
customers.

In 2003, CP ALL took food safety to the next level by establishing its Microbio-
logical Laboratory Center, the first of its kind for any retail business in Thailand. 
The laboratory analyzes chemical substances and microorganism in food and 
water to ensure clean and tasty meals for customers. In 2006, the Department 
of Medical Sciences, Ministry of Public Health, awarded ISO/IEC 17025 status 
to the laboratory in the following categories: drinking water, water in closed 
container, water and ice in the tanking system and bacteria tests, recognizing 
CP ALL’s high international quality standards for export food.

The Microbiology Laboratory Center regularly dispatches technicians to do on-
site testing of food and beverages at 7-Eleven stores and bring back samples to 
the lab for further examination. It also trains store personnel on hygiene and food 
handling to ensure customer safety and satisfaction.

CP ALL demands the highest standard of food safety at every step of the supply 
chain. It requires food manufacturers to adopt “Good Manufacturing Practices” 
(GMP) certified by Thailand’s Food and Drug Administration, Ministry of Public 
Health. The company’s fresh food distribution center has also been ISO 9001 and 
GMP certified. In early 2005, 7-Eleven was the first convenience store to received 
a “Clean Food Good Taste” certificate from the Ministry of Public Health.

At CP ALL, we believe that quality and service are two sides of the same coin. In 
2004, we enhanced our customer-service training with a new staff program called 
“Friendly Service”, designed to train all 7-Eleven store operators to develop a new 
way of thinking and set of skills for serving customers.

The company also operates a 24-hour customer hotline on 0-2711-7744 to help 
address customer dissatisfaction, either immediately or, at the latest, within 24 
hours. Customer information and recommendations are submitted to top execu-
tives and used to further improve our service.

Taking Care of Customers

Life is better with all 
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เทพทวี-อภิญญา พิชัยกุล 
เจา้ของรา้น 7-Eleven ในมุมเล็กๆ ริมถนนสุขุมวิทซอย 24 ได้

เรียนรู้ว่า ในโลกแห่งการคา้ปลกี สิง่ทีช่ว่ยเพิม่พนูผลกำไร บางครัง้กลบั

เปน็สิง่ทีแ่ทบไมต่อ้งอาศยัตน้ทนุอะไรเลย นอกจากความใสใ่จเพยีงเลก็นอ้ย 

“บางคอร์สที่เราไปอบรมกับ 7-Eleven เราก็ดูว่ามันเป็นเรื่อง

ธรรมดาง่ายๆ ทำไมต้องมาสอนกันด้วย อย่างเช่น การจดจำชื่อลูกค้า  

ให้ได้ จำสิ่งที่ลูกค้าชอบให้ได้ ดูกลุ่มลูกค้าที่อยู่รอบๆ ว่ามีพฤติกรรม

อยา่งไร แตพ่อเราทำไดอ้ยา่งทีเ่รยีนมา ปรากฏวา่ลกูคา้ใหก้ารตอบรบัเรา 

ดีมาก เพราะสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้ทำให้ร้านเรามีเสน่ห์ และการบริการที่ดี  

ก็ส่งผลให้ยอดขายรายได้เพิ่มขึ้นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็ม จากเดิมที่ร้าน

เราเคยเป็น 7-Eleven สาขาที่รายรับอยู่อันดับเกือบท้ายสุด”  

“ในซอยนี้จะมีคนงานก่อสร้างเยอะ บางคนเพิ่งมาจากต่าง

จังหวัด เป็นแรงงานต่างด้าวก็มี บางทีเขาถูกใช้ให้มาซื้อของที่ร้านเราก็

เกรงใจเราขนาดถอดรองเท้าไว้หน้าร้านเพราะกลัวจะทำพื้นเลอะ เราเห็น

ก็บอกว่าไม่เป็นไรเข้ามาเลย แล้วสอนเขาให้รู้ว่าต้มมาม่าตรงนี้นะ กาแฟ

ตรงนีน้ะ พอเขารูจ้กัเรา เขากเ็ริม่อยากเขา้มาเอง เพราะมาแลว้ไดเ้พือ่นคยุ 

บางคนไม่รู้ว่าจะซื้ออะไร แต่แค่แวะเข้ามาคุยเราก็รู้สึกดีใจแล้ว” 

 

Theptavee and Apinya Pichaikul, the owners of 
a 7-Eleven shop on the corner of Sukhumvit Soi 24, 
have learnt that in the world of retail business it costs 
very little to increase the profits—just wholehearted 
attention.

“While attending some courses with 7-Eleven I won-
dered why they advised us to do simple things like 
remembering what a customer likes or dislikes. But 
when we followed their suggestions we got good 
feedback. It’s these seemingly trivial things that make 
our shop a happy place to visit. Sometimes, customers 
don’t know what they want to buy; they just come by 
and talk with us. This makes us happy.”

ชนินท์ ธำรงวิทวัสพงศ์ 
แม้จะผ่านการบริหารงานโรงแรมเกรซ สุขุมวิท ซอย 5 มาอย่าง  

โชกโชน แต่เมื่อต้องมาบริหารกิจการค้าปลีกอย่าง 7-Eleven ที่ตั้งอยู่  

ด้านล่างของโรงแรม คุณชนินท์ ธำรงวิทวัสพงศ์ กลับรู้สึกเหมือนได้  

เรียนรู้เรื่องงานบริการจากตำราเล่มใหม่ 

“ผมได้เรียนรู้เคล็ดลับการบริหารร้าน 7-Eleven ซึ่งก็คือ ผมจะ  

ต้องสร้างความสุขให้พนักงาน เพื่อสร้างรอยยิ้มให้ลูกค้าไปพร้อมกัน 

แล้วถ้ารอยยิ้มของพนักงานในร้านออกมาจากใจ เป็นรอยยิ้มและเสียง

หัวเราะที่เป็นธรรมชาติจริงๆ เมื่อนั้นลูกค้าที่เข้ามาก็จะสามารถรับคลื่น

ความสุขนั้นด้วย 

“ผมไม่ได้แค่บอกพนักงานว่าเวลาลูกค้าเข้ามาต้องพูดอย่างนี้ 

ต้องไหว้อย่างนี้ แต่ผมจะลงมือปฏิบัติให้เห็น ผมเข้าร้านแทบทุกวัน 

กลางวันบ้าง ช่วงดึกบ้าง ไปแบบไม่บอกกล่าวล่วงหน้า พอเข้าไป  

ผมกล็งมอืปฏบิตั ิ ทนีีพ้อพนกังานเหน็เราทำ ความกลา้ทีจ่ะทกัทายลกูคา้ 

กล้าที่จะเสนอบริการดีๆ ก็จะมาเอง” 

 

วิชาบริการจากใจ

After experiencing the challenges as an executive of 
the Grace Hotel in Sukhumvit Soi 5 for several years, 
Chanin Thumrongwitawaspong felt like he was 
learning about service from a brand new textbook 
when he jumped into the retail business.

“I have learnt more secrets about the service industry. 
For example, I have learnt I have to make my staff 
happy so they can bring happy smiles to the faces 
of all our customers. If the smiles and laughter come 
directly from the heart, then customers who step into 
our shop will feel a wave of happiness.

“I don’t only teach my staff how to speak and pay 
respect to the customer, I show them how to do it. I 
visit the shop almost every day. When I arrive, I get to 
work immediately. When they see what I am doing, 
they become more courageous to greet customers 
and provide them with good service. Eventually, it 
becomes more natural.”

Wholehearted service

Life is better with all 
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ร้านค้า 7-Eleven วันนี้ถือเป็น  

ส่วนหนึ่งของชุมชนไปแล้ว ยาม

เที่ยงวันแดดร้อนเปรี้ยง ก็เป็นที่แวะพักให้

คลายร้อน ยามค่ำคืน หรือฝนตก ร้าน   

7-Eleven ก็เปิดไฟสว่างไสว รอต้อนรับให้

พักหลบฝน สร้างความอุ่นใจและปลอดภัย

แก่ผู้สัญจรไปมา ฉะนั้นเมื่อร้าน 7-Eleven   

ไปเปิดกิจการที่ ใด เราจะเห็นภาพที่คุ้นตา   

ก็คือการมีร้านค้า ย่อยต่างๆ เช่น รถเข็น

ขายบะหมี่ หาบเร่แผงลอย หรือแม้แต่ตลาด

สดย่อมๆ ผุดขึ้นมารายรอบ จนกลายเป็น

ชุมชนริมทางที่ เรียบง่ายและรื่นรมย์สำหรับ

ทุกๆ คน แต่จะทำอย่างไร ชุมชนที่อบอุ่น  

น่ารักเช่นนี้จึงสามารถดำรงอยู่ต่อไปได้โดย

ไม่เกิดปัญหา ขยะ น้ำเสีย มลพิษ และการใช้

พลังงานไฟฟ้าเกินความจำเป็น  

ในพื้นที่กันดารห่างไกลความเจริญ   

มักมีคำพูดจากปากชาวบ้านว่า “อยากให้มีร้าน   

7-Eleven แถวนีบ้า้ง เพือ่จะไดน้ำความเจรญิมา

สูชุ่มชน” แน่นอน เราภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติ 

เช่นนี้ แต่ ซีพี ออลล์ ก็ยังคำนึงถึงความยั่งยืน 

ของการพัฒนาชุมชนด้วย เราจึงได้กำหนด  

นโยบายและจัดระบบมาตรฐานการดูแลรักษา  

สิ่งแวดล้อมของร้านค้า 7-Eleven ทุกสาขา 

อย่างเข้มงวด แม้กระทั่งเรื่องเล็กๆ อย่างเช่น  

การมีบ่อดักไขมันสำหรับน้ำทิ้งของร้าน เพื่อ  

ไม่ก่อให้เกิดการเน่าเสียอุดตันตามท่อระบายน้ำ 

และกำหนดให้พนักงานในร้านดูแลจัดการตัก 

ไขมันออกจากบ่อดักตามรอบเวลา วิธีการที่

ระบุไว้ โดยมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบมาตรฐาน

ทุกเดือน  

ปัญหาใหญ่
อย่าทำให้เป็นเรื่องเล็ก

น้ำสะอาด อากาศสดใส 
ร่วมใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

ชุมชนทันสมัย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน 

Life is better with all 
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อเิลก็ทรอนกิส ์36 วตัต ์ซึง่ชว่ยประหยดัพลงังาน 

ได้ 7 วัตต์ คิดเป็น 16.3% 

เปลีย่นบลัลาสตอ์เิลก็ทรอนกิส ์ 36 วตัต ์

เป็นบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 32 วัตต์ ช่วยให้

ประหยัดพลังงานได้อีก 11% จากโคมไฟเดิม 

 

อุปกรณ์อื่นๆ  

ปรับแรงดันไฟฟ้าหม้อแปลงหน้าร้าน   

7-Eleven โดยสำนกัวศิวกรรมของบรษิทั ไดท้ำการ

ตรวจเชค็ระบบไฟฟา้รา้น 7-Eleven พบวา่แรงดนั  

ไฟฟา้ในบางสาขาสงูมาก (มากกวา่ 228 โวลต)์  

ดังนั้นทีมงานจึงได้ประสานกับเขตการ

ไฟฟ้าทำการทดลองปรับแรงดันไฟฟ้าเสียใหม่

ใหเ้หมาะสม พบวา่สามารถประหยดัพลงังานได้

เฉลี่ย 8.22% ของค่าไฟฟ้าทั้งสาขา ซึ่งจนถึง  

ป ี พ.ศ. 2550 บริษัทได้ดำเนินการไปแล้ว 

ทัง้หมด 500 สาขา 

ผลการประหยัดพลังงานต่างๆ ตาม  

ทีก่ลา่วมาทำใหบ้รษิทัสามารถประหยดัเงนิไดก้วา่   

74 ลา้นบาทในระหวา่งป ี 2548-2550 แตท่ี่

สำคัญยิ่งกว่านี้ คือ มีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อน 

เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเป็นเครื่อง ปรับอากาศเบอร์ 5 

เปลี่ยนชุดโคมไฟ 36 วัตต์ เป็นชุดโคมไฟ 32 วัตต์ 

เปลี่ยนหลอดไฟหน้าตู้แช่ ที่ติดหลอดไฟ 

ความยาว 1.45 เมตร (ดำเนินการ 200 สาขา) 

ปรับแรงดันไฟฟ้าหม้อแปลงหน้าร้าน  

(ดำเนินการ 500 สาขา) 

ปรับปรุงรูปแบบการเปิดไฟของร้าน 7-Eleven  

เปลี่ยนระบบละลายน้ำแข็งของตู้แช่ เป็นระบบ DOD 

 

7-Eleven ร่วมใจประหยัดพลังงาน 

บริษัทได้ดำ เนินการตามนโยบาย 

ประหยัดพลังงานของรัฐมาโดยตลอดตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2540 ดว้ยการเปลีย่นหลอดไฟฟา้ในรา้น 

7-Eleven เป็นหลอดผอม เปลี่ยนมาใช้บัลลาส  

อิเล็กทรอนิกส์ บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

อย่างมีประสิทธิภาพ ลดจำนวนหลอดไฟฟ้าให้

เหมาะสมกับความจำเป็น รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์

ประหยดัไฟสำหรบัไฟปา้ย และในป ีพ.ศ. 2547 

ไดว้างมาตรการดา้นการประหยดัพลงังานทีเ่ขม้ขน้ 

ขึ้นอีก โดยมีแผนลงทุนปรับปรุงร้านอย่างเป็น 

ระบบทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวเพือ่การประหยดั 

พลังงานอย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถวัดผลได้อย่าง

เป็นรูปธรรม  

จากการศกึษาการใชพ้ลงังานภายในรา้น 

7-Eleven พบวา่เครือ่งปรบัอากาศและตูแ้ช่เยน็ 

ใช้ปริมาณไฟฟ้าด้วยอัตราเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ   

71 ของการใช้พลังงานทั้งหมดในแต่ละวัน  

ในขณะที่อุปกรณ์ให้แสงสว่างใช้พลังงานไฟฟ้า

เพยีงรอ้ยละ 14 เครื่องร้อน สำหรับอุ่นอาหาร

และอื่นๆ ใช้พลังงานร้อยละ 9 และอุปกรณ์

อื่นๆ ที่เหลือใช้พลังงานเพียงร้อยละ 6 ดังนั้น 

จึงได้ริเริ่มมาตรการต่างๆ เพื่อการประหยัด

พลังงานอย่างเป็นระบบตัง้แตป่ ี พ.ศ. 2547-

2550 ดงันี ้ 

 

เครื่องปรับอากาศ  

ในปีแรกได้เปลี่ยนระบบเครื่องปรับ

อากาศภายในร้านมาใช้แอร์ประหยัดพลังงาน 

(Air Double Cool) ที่มีระบบสเปรย์น้ำภายใน

ให้กับแผงคอยล์ร้อนของแอร์ (Condensing 

Unit) ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 

25% ต่อมาได้เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเป็น

เครื่องปรบัอากาศเบอร ์ 5 ซึง่สามารถประหยดั

พลงังานได้ประมาณ 16% เมื่อเทียบกับเครื่อง

ปรับอากาศขนาดปกติ  

 

ตู้แช่เครื่องดื่ม  

เปลีย่นระบบละลายนำ้แขง็จากเดมิทีเ่ปน็ 

ระบบ Heater เป็นระบบ Defrost on Demand 

(DOD) โดยไม่ต้องพึ่งพา Heater แต่ใช้พัดลม

แทน ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานได้ถึง 14%  

  

ตู้แช่แบบเปิดหน้า 

ปรบัปรงุระบบระบายความรอ้นของตูแ้ช ่

จากเดิมที่ระบายความร้อนไว้ในร้าน 7-Eleven 

ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่เพิ่มการทำงานของเครื่อง 

ปรับอากาศ เปลี่ยนเป็นจัดทำผนังหุ้มตู้เพื่อให้ 

ระบายความร้อนออกนอกอาคาร  

ปรบัปรงุพฒันาจากการระบายความรอ้น 

แบบผนังหุ้มตู้ เป็นการปรับปรุงตู้แช่ให้แยก  

ชุดคอยล์เย็นออกจากตัวตู้และนำไปติดตั้ง

ภายนอกอาคาร 

 

อุปกรณ์แสงสว่าง 

จัดรูปแบบการเปิดไฟในร้าน 7-Eleven  

ใหม่ เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ตอบสนอง 

นโยบายการของภาครฐั โดยใหป้ดิไฟใตก้นัสาด 

หน้าร้านทั้งหมด เปิดเฉพาะไฟป้ายโลโก้ และ 

ลดจำนวนหลอดไฟบริเวณพื้นที่ขายในร้าน 

ทำใหส้ามารถประหยดัพลงังานได ้4% ของสาขา 

ดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

ดำเนินการเปลี่ยนบัลลาสต์ Low loss  

สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นบัลลาสต์

Life is better with all 

(บาท) 

รวมปริมาณการลดกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ในระยะเวลา 3 ป เปนจำนวนทั้งสิ้น 40,209,742,912 kgCO2

2547 2548 2549

ผลการประหยัดพลังงาน ร้าน 7-Eleven 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 - 2550  
(มูลค่า : บาท) 

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  

ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ช่วยลดภาวะโลกร้อน 
ผลการดำเนินงานโครงการณรงค์ประหยัดพลังงานของ บริษัทฯ  

ส่งผลให้ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สู่บรรยากาศลดลงดังนี ้

2547 32,970,919,117 KgCO
2
/ปี  

2548 2,169,740,034 KgCO
2
/ปี  

2549 5,069,083,761 KgCO
2
/ปี 

รวมลด 40,209,742,912 KgCO
2 
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7-Eleven is part of Thai daily life. On a hot summer 
day, one can take a cool break inside our stores. 

On a rainy night, 7-Eleven, illuminated against the 
darkness, welcomes passers-by to take shelter and 
find a little indulgence. It is common to see our 
stores side-by-side with food hawkers, vendors or 
even small fresh markets, thus creating a new kind 
of simple, yet delightful, community. Our main  
challenge is to keep these well-knitted communities 
free from garbage, reduce water and air pollution, 
and avoid wasteful use of energy. 

As far as being a responsible community member is 
concerned, we do not overlook anything. Even small 
things, like installing oil separation sumps in every 
store, help prevent contaminated water entering the 
local supply. Every month, the company dispatches 
officials to monitor the sumps and ensure our staff 
keeps them in a good working condition.

Energy Saving
In line with government policy, CP ALL has introduced 
a wide variety of energy-saving programs since 1997: 
traditional electric light bulbs have been replaced 
by energy-saving models, new electronic ballasts  
introduced, and air conditioners are constantly  
maintained to ensure the work efficiently.

In 2004, we introduced systematic energy saving 
schemes for all 7-Eleven stores. A study on energy 
consumption found that air conditioners and chillers 
consumed the highest amount of electricity, up 
to 71% of total daily electrical consumption; light 
bulbs consumed 14%; microwave ovens totaled 9% 
and other electric appliances amounted to 6% of  
consumption. 

The following energy-saving measures were launched 
between 2004 and 2007:

Air Conditioners
Traditional types of air conditioners were replaced by 
No. 5 energy saving units, saving up to 16% of energy 
consumption.

or 16.3% of energy consumption. We later went one 
step further, replacing 36-watt-electronic ballasts to 
32-watt-electronic ballasts, saving 11% of energy 
compared to the original.

Transformers
The company’s engineers found that the electrical 
output of transformer located in front of some  
7-Eleven stores was too high-more than 228 volts. 
They coordinated with local authorities and readjusted 
the output, saving up to 8.22%. By 2007, a total of 500 
stores had undergone the readjustment.

With this systematic energy saving scheme, we  
managed to save over 74 million baht between 2005 
and 2007. More importantly, it has also helped to 
redress the situation of global warming.

Our Environment
No problem’s too small

Life is better with all 

2004 2005 2006

In total, an amount of CO2 decreased for three consecutive years equal to 40,209,742,912 kgCO2

Glass Door Chillers
We changed the defrosting system from heaters to 
“Defrost on Demand” (DOD). This fan-cooled system 
saves up to 14% of energy consumption.

Open Chillers
We improved the existing heat ventilation of chiller 
units by creating an insulator to direct hot air outside. 
This, in turn, helps reduce the workload of air  
conditioning units. We further improved the  
ventilation of open chillers by placing the unit’s cold 
coils outside the store.

Electrical Equipment
We turned off fluorescent lights under the front 
awning, leaving only the billboard light, which saves 
up to 4% of energy consumption for each branch.  
We also replaced low-loss ballasts of fluorescent tubes 
with 36-watt-electronic ballasts, saving up to 7 watts 

Environmental Impact – Reducing CO2 to alleviate global warming
The energy-saving campaign resulted in decreasing the amount of CO2 released 
into the atmosphere as following:

2004     32,970,919,117   KgCO2 /year

2005         2,169,740,034 KgCO2 /year

2006         5,069,083,761 KgCO2 /year

Total Reduction of CO2    40,209,742,912 KgCO2
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ดิสทัศน์ ริมสมุทรไชย นารีรัตน์ ปรีชาถาวณิชกุล ชิษณุพงศ์ กรินฑ์อำพัน 

มหาวิทยาลัยชีวิต
 เด็กหนุ่มสาวสามคนพกพาเอาความฝันและความตั้งใจที่แตกต่างกันเข้ามาสู่สถาบันการศึกษา

แห่งหนึ่งซึ่งพวกเขาไม่เคยได้ยินชื่อเสียงมาก่อน น้องฟลุ้ค-ดิสทัศน์ ริมสมุทรไชย นักศึกษาชั้นปี 

ที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาโลจิสติกส์ สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ยังรักความสบายตามแบบ

ฉบับของเด็กที่ทางบ้านคอยเอาใจ เพราะเขาไม่เคยแม้แต่จะล้างจาน ถูบ้าน หรือทำงานบ้านใดๆ เลย 

น้องสาม-นารีรัตน์ ปรีชาถาวณิชกุล นักศึกษา ปวช. ปีที่ 2 สาขาธุรกิจค้าปลีกของโรงเรียน

ปัญญาภิวัฒน์เทคโนธุรกิจ คิดก้าวหน้าไปอีกขั้นว่าอยากมีรายได้ระหว่างเรียน เพื่อจะได้ไม่รบกวน

พ่อแม่ ส่วนน้องอ๊อบ-ชิษณุพงศ์ กรินฑ์อำพัน เพื่อนร่วมห้องของน้องสามดูเป็นผู้ใหญ่เกินตัว 

เพราะวันนี้เขาฝันไปไกลถึงการเป็นเจ้าของธุรกิจแล้ว 

สถาบันการศึกษาแห่งนี้ จะช่วยหล่อหลอมเด็กหนุ่มสาวทั้งสามคนด้วยหลักปรัชญาที่ว่า ความรู้

จากโลกแห่งการทำงาน ไม่ได้ถูกกักขังไว้เพียงในตำรา หากแต่สามารถเรียนรู้ได้อยา่งกวา้งขวางดว้ย

การกระโจนเขา้สูใ่นโลกใบนัน้

แต่การเริ่มต้น “ฝึกทำงาน” แบบ work-based learning มักไม่ใช่เรื่องง่ายหรือสนุกตาม 

ความคิดประสาหนุ่มสาว แม้ที่นี่จะไม่ใช่ห้องเรียนที่เคี่ยวเข็ญเรื่องการท่องจำเพียงเพื่อการสอบ 2-3 

ชั่วโมงแล้วก็ลืมๆ ไป แต่มีบททดสอบ “ของจริง” มากมายที่จะทำให้นักเรียนและนักศึกษาจดจำ

ความรู้ที่ได้นั้นด้วยการสัมผัสอย่างเข้าใจ 

“ช่วงแรกที่เข้ามาเรียนรู้สึกไม่สนุกเลยไม่เข้าใจว่าเรียนในห้องก็เยอะ ทำไมเขายังต้องให้มา

ทำงานเยอะอีก ต้องถูพื้น ยกของ จัดของ หัดเป็นแคชเชียร์ ต้องเข้างานเป็นผลัด ต้องตรงเวลา ต้อง

ปรับตัวเข้ากับพี่ๆ ที่เป็นผู้ใหญ่ในร้าน เคยคิดว่าทำไมเพือ่นเราทีโ่รงเรยีนอืน่ไมต่อ้งทำนะ แตพ่อผา่น

มาได้แล้วก็รู้เลยว่า ถ้าไม่มีประสบการณ์จริงแล้ว สิ่งที่เราเรียนอยู่ในตำราก็จะไม่มีประโยชน์การได้ 

ลองผิดลองถูกแล้วนำความความรู้ที่เรียนมาปรับใช้สิ ถึงจะเป็นตำราเรียนที่นำไปใช้ได้กับชีวิตจริง” 

น้องสามบอก 

เช่นเดียวกับน้องอ๊อบ ที่การเรียน 2 วัน ฝึกงาน 4 วัน และพักผ่อนทำการบ้านอีก 1 วัน 

ทำให้คำว่า “รับผิดชอบ” ได้เข้ามาเป็นรากฐานสำคัญสำหรับชีวิตเด็กในวัยอย่างเขาไปแล้ว 

“ถามว่าเหนื่อยไหม ตอบเลยว่าเหนื่อย แต่คิดอีกทีมันก็ทำให้เราเป็นผู้ใหญ่ขึ้น ทำให้เราก้าวไป

ไกลกว่าเพื่อนที่อยู่ในวัยเดียวกันอีกหนึ่งก้าว ในขณะที่เพื่อนไปเที่ยว ไปดูหนัง เราก็เข้าร้านทำงาน

เก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆ ผมคิดว่าถ้าจบ ปวช. 3 แล้ว ผมก็คงจะต่อที่นี่แหละครับ เพราะเปิด

หลักสูตรปริญญาตรีแล้ว ส่วนความฝัน แน่นอนครับว่าสักวันผมคงจะได้เปิดธุรกิจของตัวเองบ้าง” 

ส่วนคุณชายฟลุ้คที่ไม่เคยแม้แต่จะบริการใครในบ้าน การเรียนที่นี่ทำให้เขาสัมผัสสิ่งที่เรียกว่า 

“ความเหนื่อยที่สุดในชีวิต” และมุมมองใหม่ๆ ในการมองโลกโดยไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง แม้ผล

สำเร็จเต็มขั้นจะยังต้องใช้เวลาอีกสักพัก สำหรับนักศึกษาใหม่คนนี้ แต่การเริ่มมีขนมจากป้าๆ น้าๆ 

แถวร้านสาขาที่เขาฝึกงานเพื่อเป็นรางวัลให้กับความพยายามขั้นต้น 

“แค่นี้ผมก็มีกำลังใจที่จะทำงานอย่างเต็มที่ต่อไปแล้วครับ” 

 

University for life
Three youngsters-Sam, Oab and Fluke-each with different dreams and levels of determination 
stepped into the Panyapiwat Institute of Technology (PIT). At first they were not familiar with 
the institute, but they all benefited from the style of education it offers. 

PIT’s philosophy is that knowledge of the world of work cannot be learnt from traditional  
textbooks alone; one needs to jump into that world. However, being trained in a work-based 
learning process is not easy or enjoyable for many youngsters. At the institute we don’t emphasize 
learning by rote; students must expose themselves to real-life situations.

เพื่อสังคมไทยในวันพรุ่ง
หว่านเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา การศึกษา ช่วยพัฒนาเยาวชน 

สังคมไทยให้ความสำคัญต่อความสำเร็จทางการศึกษาในระดับปริญญา และระบบการ

ศึกษาโดยรวมก็ไม่ เปิดทางเลือกให้เกิดการเรียนรู้จากภาคปฏิบัติอย่างจริงจัง

ผลลัพธ์ก็คือ เราผลิตบัณฑิตจำนวนมากในสาขาที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของภาค

ธุรกิจ เยาวชนไทยต่างมุ่งมั่นจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง แต่ เมื่อศึกษาจบแล้ว  

ไม่สามารถหางานทำได้ตรงกับสาขาวิชาที่ร่ำเรียนมา หรือไม่ขาดทักษะในการปฏิบัติงานจริง  

ซีพี ออลล์ได้เรียนรู้ปัญหานี้ ดังนั้น เราจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ทางเลือกใหม่ให้กับการศึกษา

และพัฒนาเยาวชนโดยพัฒนาระบบการศึกษาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิชาชีพจาก

การปฏิบัติงานจริง พวกเขาจะได้ก้าวสู่ความสำเร็จในชีวิตด้วยความรู้เท่าทันโลกธุรกิจที่

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นทรัพยากรที่มีค่าในวันข้างหน้าของสังคมไทยต่อไป  
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ลูกก็มาให้แม่ คนโตเขาให้ 3,000 บาท เพราะ

เขาได้มากกว่า คนที่ 2 ให้ 2,000 บาท แม่ก็

เอามาจ่ายเป็นค่าบ้าน ค่าน้ำ ค่าไฟ คนเล็ก

ตอนนี้ยังไม่ได้ แต่เขาบอกไว้ว่า ถ้าหนูได้เงิน

แล้ว เดือนหน้าหนูจะออกค่าน้ำ ค่าไฟเอง และ

รายจ่ายหนูไปโรงเรียน แม่ไม่ต้องให้หนู  

การเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย ทำให้

เด็กได้รู้ว่าข้างนอกเป็นยังไง และลำบากขนาด

ไหน กว่าจะได้เงินมา ทำให้รู้ว่าเมื่อได้เงินมา

เราจะได้จ่ายอันนี้เท่านั้น มีเหลือเก็บไว้ใช้เท่านี้ 

อันนี้เป็นความรับผิดชอบ และให้รู้ว่า เราจะ

ต้อนรับลูกค้ายังไง ไม่ใช่เอาแต่ใจตัวเอง”  

 จากประสบการณ์ด้านการศึกษาระบบ

ทวิภาคี ซีพี ออลล์ จึงได้พัฒนาทางเลือกใหม่

สำหรับการศึกษาไทยต่อไปอีกขั้นหนึ่งเพื่อ

สร้างมืออาชีพด้านธุรกิจค้าปลีก ด้วยการก่อตั้ง

โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์เทคโนธุรกิจระดับ ปวช. 

และ ปวส. ขึ้นในปี พ.ศ. 2548 นี่คือโรงเรียน

อาชีวศึกษาเอกชนแห่งแรกของประเทศไทยที่มี

ทางเลือกที่แตกต่าง  

ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา กระแส

แห่งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการดำเนิน

ธุรกิจและการค้าพาณิชย์ต่างๆ ทำให้เราได้เห็น

การล้มเลิกกิจการของผู้ประกอบการรายย่อย

ในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ปัญหาหลักที่

ชัดเจนก็คือ การขาดทายาทที่สนใจจะสืบทอด

ต่อยอดกิจการดั้งเดิมของครอบครัว และการ

ขาดความรูห้รอืทกัษะทีจ่ำเปน็ตอ่การดำเนนิธรุกจิ 

ยุคใหม่ซึ่งมีการแข่งขันสูงและเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลา 

เป็นเวลา 13 ปีมาแล้วที่ ซีพี ออลล์ ได้

ร่ วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ริเริ่มและพัฒนาการศึกษาระบบ

ทวิภาคีที่เน้นการเรียนควบคู่ไปกับการฝึกงาน

จริง เพื่อให้ผู้เรียนจบสามารถทำงานได้ทันที

โดยไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมอีก ที่ผ่านมาม ี

นกัศกึษาทัง้ในระดบั ปวช. และ ปวส. จาก 28 

สถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ 

โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเยอรมัน ซึ่งเป็น

ประเทศต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการ

จัดการศึกษาระบบทวิภาคีมากว่า 200 ปี เป็น

ผู้ให้คำแนะนำในการพัฒนา 

แม้หลักสูตรการศึกษาแบบทวิภาคี 

หรือการศึกษาจากการปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการจะเป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทยใน

ขณะนั้น แต่เมื่อผู้ปกครองได้เห็นผลลัพธ์จาก

การศึกษาในรูปแบบดังกล่าวแล้ว ต่างก็มีความ

อุ่นใจว่า บุตรหลานของพวกเขาจะสามารถดูแล

ตนเองและครอบครัวต่อไปได้ ด้วยความรู้ 

บนโลกแห่งการค้าของจริงและทักษะที่ได้รับ

การฝึกฝนมาอย่างเป็นระบบ ดังเช่น ผู้ปกครอง

ท่านหนึ่ง ที่บุตรทั้ง 3 คน ศึกษาเล่าเรียนใน

ระบบทวิภาคี ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐ 

ได้กล่าวอย่างภาคภูมิใจว่า  

“ลูกรักทางด้านนี้เราก็อยากส่งเสริมลูก

ทางดา้นนี ้ เรยีนจบมามรีายได ้กจ็ะไดไ้มล่ำบาก

เหมือนแม่ เพราะแม่ลำบากมามาก รายได ้

(จากการฝึกปฏิบัติงานที่ร้าน 7-Eleven)

ความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพการค้าปลีกโดยตรง

และมีสถานที่ให้ฝึกปฏิบัติงานจริง  

ปีถัดมา บริษัทได้ขยายโอกาสการ

ศึกษาไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ ด้วยการ

กอ่ตัง้ศนูยก์ารศกึษาปญัญาภวิฒัน ์หรอืชัน้เรยีน

ในสถานประกอบการขึ้นอีก 20 แห่ง ทั้งใน

กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยได้รับการ

รับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ 

ศูนย์การเรียนดังกล่าวเปิดโอกาสให้เยาวชนใน

ทุกชุมชนเข้ารับการศึกษาในห้องเรียนใกล้บ้าน 

ในขณะที่สามารถประกอบอาชีพและดำเนิน

ชีวิตตามปกติต่อไปได้  

นอกจากนี้ การฝึกงานตามหลักสูตร

สาขาค้าปลีกที่ร้าน 7-Eleven ทำให้นักศึกษา

มีรายได้ระหว่างเรียน และบริษัทยังมอบทุน 

การศึกษาให้แก่เยาวชนตลอดจนลูกหลาน

เจ้าของร้านค้าโชห่วยในท้องถิ่นที่มีความ

ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อช่วยให้

เยาวชนไทยได้มีโอกาสเข้าถึงระบบการศึกษา

Life is better with all 

ที่ทันสมัย ก้าวเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพด้านการ

ทำธุรกิจค้าปลีกหรือการเป็นเถ้าแก่ยุคใหม่แห่ง

โลกการค้าในอนาคต 

การศกึษาระบบทวภิาคขีองเราไดพ้ฒันา

ขึ้นสู่ระดับใหม่ ในปี พ.ศ. 2550 ที่ผ่านมา 

เมือ่บรษิทัไดข้ยายหลกัสตูรจากระดบัอาชวีศกึษา

ไปสู่ระดับอุดมศึกษา ด้วยการก่อตั้งสถาบัน

เทคโนโลยปีญัญาภวิฒัน ์(Panyapiwat Institute

of Technology หรือ P.I.T.) เพื่อเป็นศูนย์รวม

ความรู้ยุคใหม่ในด้านธุรกิจเทคโนโลยี และ

นวัตกรรมต่างๆ มีสาขาวิชาที่เปิดสอนคือ การ

จดัการธรุกจิ การจดัการธรุกจิอาหาร การจดัการ 

โลจิสติกส์ ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 

โดยเปิดโอกาสให้เจ้าของธุรกิจรายย่อยสามารถ

เพิ่มพูนความรู้ทักษะในการดำเนินธุรกิจค้าปลีก

สมัยใหม่ หลักสูตร Work-based learning 

ทั้งหมดของเราช่วยให้ผู้ที่จบการศึกษาสามารถ

ทำงานได้ทันทีตรงตามความต้องการของ 

สถานประกอบการต่างๆ  

นับเป็นทางเลือกใหม่ที่ช่วยแก้ปัญหาใน

วงการศึกษาไทยได้อย่างตรงจุด ด้วยเหตุนี้ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้มอบ

รางวัลรองชนะเลิศด้านนวัตกรรมแห่งชาติ 

ด้านสังคมให้แก่ผลงาน “นวัตกรรมการเรียนรู้

จากภาคทฤษฎสีูก่ารปฏบิตัจิรงิ” ของโรงเรยีนและ

ศูนย์การศึกษาที่ก่อตั้งขึ้นโดยบริษัท ซีพี ออลล์ 
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ทำนอง

เปิดโลก อ่าน-เขียน-เรียน-รู้ 

เด็กๆ และเยาวชนคือผู้แต่งแต้มโลกให้สดใสด้วยเสียงหัวเราะและความร่าเริง

สนกุสนานแตเ่ราตอ้งไมล่มืวา่ เมือ่เขาเตบิโตเปน็ผูใ้หญก่จ็ะตอ้งเผชญิกบัความเปน็จรงิ

ในโลกปัจจุบัน สิ่งที่เราสมควรจะมอบให้เยาวชนในวันนี้ก็คือ การสร้างอุปนิสัย 

และทักษะพื้นฐานที่ดี ดูแลพัฒนาเด็กๆ ให้มีสติปัญญาที่แหลมคม มีอารมณ์มั่นคง 

แจ่มใสร่าเริงสมวัย มีคุณธรรมนำการใช้ชีวิต พร้อมสำหรับการสร้างสังคมที่ดียิ่งขึ้นใน

วันข้างหน้า 

 

โครงการเพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนที่บริษัทได้ริเริ่ม 
และดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องกว่า 12 ปี มีดังต่อไปนี้ 

โครงการโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม 

บริษัทได้ประสานความร่วมมือกับสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ดำเนินโครงการ 

โรงเรียนรักการอ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังให้นักเรียนใน

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีนิสัยรักการอ่าน และใช้การอ่านเป็นเครื่องมือในการ

เรียนรู้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ปจัจบุนัมโีรงเรยีนทีไ่ดร้บัปา้ยโรงเรยีนรกัการอา่นทัง้สิน้ 

385 แห่ง ใน ปี พ.ศ. 2549 บริษัทได้ขยายผลสู่ “โครงการโรงเรียนรักการอ่าน 

ยอดเยี่ยม” เพื่อส่งเสริมให้โรงเรยีนทีไ่ดร้บัปา้ยโรงเรยีนรกัการอา่นทัง้ 385 แห่ง มี

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีโรงเรียนที่ได้รับป้ายโรงเรียน 

รักการอ่านยอดเยี่ยมรวมทั้งสิ้น 7 แห่ง  



การประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล เซเว่นบุ๊ค อวอร์ด 

โครงการประกวดหนงัสอืดเีดน่รางวลัเซเวน่บุค๊ อวอรด์ ดำเนนิการสบืเนือ่งเป็น 

ปีที่ 4 เพื่อคัดเลือกและส่งเสริมหนังสือดีมีคุณภาพรวม 7 ประเภท คือ วรรณกรรม

สำหรับเยาวชน นวนิยาย กวีนิพนธ์ รวมเรื่องสั้น สารคดี นิยายภาพ (การ์ตูน) และ

รางวัล “นักเขียนรุ่นเยาว์” ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศแต่ละประเภทจะได้รับโล่

พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ยกเว้นรางวัล 

นักเขียนรุ่นเยาว์ จะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล) 

 

โครงการ“กล้าวรรณกรรม” และ “7-Eleven ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน” 

เพื่อขยายผลจากโครงการประกวดหนังสือดีเด่น รางวัลเซเว่นบุ๊ค อวอร์ด และ

ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพผลงานของเยาวชนที่ส่งเข้าประกวดให้ดียิ่งขึ้น ทาง

บริษัทและองค์กรพันธมิตร ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคม

นักเขียนแห่งประเทศไทย สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย และสมาคมการ์ตูน

ไทย จัดโครงการกล้าวรรณกรรม และโครงการ 7-Eleven ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนใน

ฝัน สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

ในป ี พ.ศ. 2550 ทัง้ 2 โครงการได ้ ดำเนนิการสบืเนือ่งมาถงึรุน่ที ่ 4 โดยมี

เยาวชนและอาจารยท์ีป่รกึษาดา้นภาษาไทยและศลิปะทีผ่า่นการคดัเลอืกกวา่ 150 คน 

มารว่มกจิกรรมเรยีนรูเ้ชงิปฏบิตักิารกบันกัเขยีนชัน้แนวหนา้ นกัวาดการต์นูชัน้นำ นกั

วิชาการผู้ทรงคุณวุฒ ิ รวมทั้งสิ้น 37 ท่าน มีการถ่ายทอดความรู ้ เทคนิคและ

ประสบการณอ์ยา่งเขม้ขน้ โดยวทิยากรและศลิปนิหลากหลายสาขา อาท ิคณุเนาวรตัน ์

พงษ์ไพบูลย์ ผศ.อำนาจ เย็นสบาย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล 

คณุชมยัภร แสงกระจา่ง คณุราช เลอสรวง คณุเซยี ไทยรฐั คณุโอม รชัเวทย ์คุณขวด 

เดลินิวส์ ฯลฯ 

ภาษาเพื่อชีวิตของน้องอาร์ท 
จากสิ่งแวดล้อมในบ้านเกิดอย่างเมืองสุพรรณที่ 

รุ่มรวยไปด้วยวัฒนธรรมทางภาษา น้องอาร์ท หรือ  
ชยัพร พยาครฑุ ไดซ้มึซบัความงดงามของคำรอ้งเสนาะ
และการขับเสภา ด้วยความรักและภูมิใจมรดกล้ำค่านี ้
ซึ่งกลายเป็นสมบัติติดตัวนำพาเขาเข้าสู่ โครงการ
กล้าวรรณกรรมที่ 7-Eleven ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปีแรก  

น้องอาร์ทบอกว่า สำหรับเด็กบ้านนอกอย่างเขา 
การได้พบกับนักเขียนในดวงใจ “พี่กุ๊ดจี่” ณ เวลานั้นก็ 
ถือว่าเป็นปลื้มมากแล้ว แต่การได้พบกับผู้เชี่ยวชาญ
ทางภาษาหลายๆ แขนง ทั้งเพลง บทกวี เรื่องสั้น  
เรียงความ นวนิยาย ทำให้เขาได้เปิดทัศนะในเรื่อง 
การเขียน และการเลือกทางเดินชีวิตออกไปไม่มีสิ้นสุด 

“สมัยที่สอบเข้าที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผม
ก็ได้ใช้ความสามารถทางภาษานี้แหละครับสอบจนได้
ทุนจุฬาฯ ชนบท น่าเสียดายมากที่ทุนจุฬาฯ ชนบทไม่มี
ทุนของคณะอักษรศาสตร์ แต่ก็ยังโชคดีที่มีทุนของคณะ
รัฐศาสตร์ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งผม
ถือว่าได้ใช้ความสามารถด้านภาษาเหมือนกัน” 

ทุกวันนี้ แม้จะอยู่เพียงชั้นปีที่ 2 น้องอาร์ทก็ได้
เริ่มทำงานวิชาการในตำแหน่งผู้ช่วยวิจัยของคณะฯ 
ออกมาเปน็ผลงานชือ่วา่ “ความสมัพนัธอ์ำนาจของโลก”
แล้ว 

“งานวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ต่างกับเรื่องสั้นสะเทือนอารมณ์ที่ผมชอบเขียน เพราะว่า 
อ่านยาก ภาษาไม่สวย เน้นข้อมูลเป็นส่วนใหญ่ แต่ผมก็ 
พยายามประยุกต์การเขียนงานวิจัยชิ้นนี้ให้น่าสนใจ 
มากขึ้น ไม่อย่างนั้นตัวหนังสือเหล่านั้นคงต้องไปนอน
กองอยู่บนหิ้ง ไม่มีใครเอามาใช้ประโยชน์ได้หรอกครับ” 



Language for life 
Born in a land rich in culture, Chaiyaporn Payakrut (Art), 
has absorbed the beauty of Thai language from a tender 
age. His passion for language shone brightly when 
he had the opportunity to participate in the “Literary 
Seedlings Project”. Exposure to several language experts 
from different fields helped broaden his perceptions 
about the art of writing. Now a sophomore student at 
Chulalongkorn University’s Faculty of Political Science, 
Art is happy in the academic world.

“I am trying to adjust my academic writing to be 
more interesting.”

การ์ตูนมีชีวิตของน้องโบ 
เมือ่มองผาดๆ ใครๆ อาจมองวา่นอ้งโบหรอื วรีญา 

ตัง้พจนท์วพีร แหง่คณะครศุาสตร ์ ภาควชิาศลิปะศกึษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1 เป็นสาวช่างฝันและ

ฝีมือดี ยามเธอหยิบจับอุปกรณ์ศิลปะมาขีดๆ เขียนๆ 

เพียงครู่เดียวก็มีเส้นสายก่อร่างเป็นตัวการ์ตูนญี่ปุ่นแนว

ถนัดได้แล้ว 

“แต่โบเพิ่งได้วิเคราะห์ตัวเองจากการเข้าค่าย 

โครงการ 7-Eleven ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝันนี้

แหละค่ะ ว่าการ์ตูนของโบนั้นอาจดูสวยก็จริง แต่มัน

เหมือนเป็นสิ่งที่ตายอยู่บนหน้ากระดาษหรือผืนผ้าใบ 

ไม่มีชีวิตโลดแล่นตามจินตนาการที่แท้จริงของโบเลย” 

จนเมื่อน้องโบได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมค่าย 

วัยใสหัวใจการ์ตูนของ 7-Eleven อีกครั้ง โดยได้ร่วม

ทำงานเปน็ทมีกบัเยาวชนจากโครงการกลา้วรรณกรรมที่

โรงเรยีนหมูบ่า้นเดก็ จงัหวดักาญจนบรุ ีในการสรา้งสรรค์

หนังสือ “มิตรภาพแห่งสายน้ำ” ภายใต้การผ่านการ

ชี้แนะจากพี่สมาคมการต์นูไทย นอ้งโบจงึไดรู้จ้กัการวาด

ร่วมกันด้วยลายเส้นการ์ตูนที่แต่ละคนมีไม่เหมือนกัน 

เรียนรู้เรื่องการสกรีนโทน การออกแบบคาแรกเตอร์

ตัวเอก การสเก็ตช์ภาพที่จะนำมาใช้เป็นฉากในการ์ตูน 

และการทำงานให้เป็นระบบตามขั้นตอนการผลิตแบบ

มืออาชีพ 

แต่เหนือสิ่งอื่นใดที่น้องโบรู้สึกประทับใจก็คือ การ 

ได้ใช้ชีวิตร่วมกับน้องๆ หมู่บ้านเด็กอย่างใกล้ชิด ไม่ว่า

จะทำกับข้าว อาบน้ำ ประชุมสภาเด็ก จนกระทั่งเมื่อ

การ์ตูนของเธอในตอนที่ชื่อว่า “สิ่งสุดท้าย” ปรากฏโฉม 

เธอจึงเริ่มมองเห็นและรู้สึกได้ว่าตัวการ์ตูนของเธอเริ่มมี

มิติในการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดของเด็กๆ 

อย่างแท้จริง  

“ตัวการ์ตูนของโบมีชีวิตแล้วค่ะ” 

 

A lively cartoon 
At the first glance, you might think that Veeraya 
Tangpojtaveeporn (Bo), a first-year student in 
Chulalongkorn University’s Faculty of Education, De-
partment of Art Education, is just a dreamy girl with 
some artistic talent.

“After participating in 7-Eleven’s “Imaginary Cartoonist 
Decoding Project” I realized that my cartoon charac-
ters might be beautiful, but they looked lifeless on 
paper or canvas.”

It was not until she was selected to participate in the 
activity organized by 7-Eleven that she learnt more 
about the art of cartooning. When her artwork ap-
peared in the series called “The Last Thing”, Bo noticed 
her cartoons had become more three-dimensional 
and better able to express the emotions and feelings 
of children.

“Now my cartoons have come to life.”

Life is better with all 
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จะเอาชนะแต่เพียงฝ่ายเดียว เพราะความต้องการเอาชนะย่อมเท่ากับ

การกำหนดตัวเองให้เป็นผู้แพ้ตั้งแต่ต้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง เราทุกคน

ทำดีได้โดยไม่ต้องทำร้ายคนอื่น  

บริษัท ซีพี ออลล์และสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จึง

ได้ร่วมกันจัดทำโครงการเผยแพร่กีฬาหมากล้อมมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540 

เพื่อฝึกสอนการเล่นหมากล้อมในสถานศึกษาทุกระดับและทุกสังกัด ตั้ง

แต่โรงเรียนอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัย และยังครอบคลุมถึงประชาชน

ทั่วไปด้วย นอกจากนี้ ยังได้จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมเพื่อพัฒนา

ทักษะของผู้เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนคัดเลือกเยาวชน

เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อมในเวทีการแข่งขัน

ระดับนานาชาติหลายรายการ ยังผลให้มีผู้รู้จักและผู้เล่นกีฬาหมากล้อม

ในประเทศไทยกว่า 2 ล้านคนแล้ว ในปีพ.ศ. 2549 กีฬาหมากล้อมได้

รับการบรรจุอย่างเป็นทางการในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และล่าสุดใน

ปีพ.ศ. 2550 ก็ได้รับการบรรจุเป็นกีฬาสาธิตในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 

ครั้งที่ 24 ณ จังหวัดนครราชสีมา 

Life is better with all 

All Magazine ต่อฝันนักเขียน ต่อความรู้ผู้อ่าน 

ออล แม็กกาซีน (All magazine) เป็นนิตยสารรายเดือน 

จำหน่ายเฉพาะในร้าน 7-Eleven และบุ๊คสไมล์ทุกสาขา เปิดตัวฉบับ 

ปฐมฤกษเ์มือ่เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 ซึง่ถอืเปน็อกีหนึง่ความมุง่มัน่

ของบรษิทัในการสง่เสรมิการศกึษา และทกัษะทางปญัญาแกเ่ยาวชนไทย

โดยเมื่อภายหลังจากการจัดการประกวดหนังสือดีเด่น รางวัลเซเว่นบุ๊ค 

อวอร์ด และโครงการกล้าวรรณกรรมเพื่อส่งเสริมเยาวชนนักเขียนรุ่นใหม่

ให้สร้างผลงานคุณภาพเข้าสู่วงการวรรณกรรมไทยแล้ว บริษัทเล็งเห็นว่า

น่าจะมีเวทีหรือช่องทางสำหรับนักเขียนเหล่านี้ได้สร้างสรรค์ผลงานอย่าง

ต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน ผู้อ่านก็จะได้มีนิตยสารสำหรับครอบครัวที่อ่าน

สนุกได้สาระในราคาไม่แพง 

ด้วยสโลแกน “เติมเต็มให้ชีวิต” ปัจจุบัน ออล แม็กกาซีน มี

เนื้อหาต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย ทั้งทางด้านดนตรี วรรณกรรม และ

เรื่องราวที่มีคุณค่าในอดีต โดยมีแฟนนักอ่านอยู่ทั่วทุกภูมิภาค และมี

ยอดพิมพ์จำหน่ายล่าสุดอยู่ที่กว่าแสนฉบับต่อเดือน 



คุณครูสร้อย-ไม่เพียงแค่สอน แต่ขอสร้างคน 

ด้วยประสบการณ์ความเป็นครูมากว่า 30 ปี คุณครูผู้สอนวิชา

พระพุทธศาสนาในระดับประถมอย่าง ครูสร้อย อิงปัญลาภ แห่ง

โรงเรียนวัดนางนอง (พิพัฒน์) สำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพฯ ได้

สอนเด็กๆ มาแล้วหลายพันชีวิต แต่สำหรับสังคมที่เต็มไปด้วยความ

เปลี่ยนแปลงและแก่งแย่งแข่งขันเช่นทุกวันนี้ เพียงแค่การสอนคงจะทำ

ให้เด็กๆ สอบผ่าน เรียนจบไปได้ตามเกณฑ์ แต่การจะสร้างเด็กดีเข้าสู่

สังคมได้ ครูผู้สอนพระพุทธศาสนาในทุกวันนี้จะเป็นที่พึ่งของสังคมได้

เพียงไร 

แม้จะผ่านร้อนผ่านหนาวมามาก คุณครูสร้อยไม่เคยทนงตนว่า

เป็นผู้รู้มาก หากได้น้อมนำตนเข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาครู 

ผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนา รุ่นที่ 2 ของบริษัท ซีพี ออลล์ ณ วัดปัญญา

นันทาราม ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  

“ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนี้ ทำให้ครูรู้ว่าพระพุทธศาสนามี

แนวทางที่เรียบง่าย และถ้ามีพระรัตนตรัยอยู่ในตนเอง ทุกข์ก็จะมีน้อย

จนถึงไม่มีเลย ทำให้มีเมตตา อภัย ไม่นำความคิดมาทำร้ายตนเอง  

เซเว่นฯ ทำบุญกุศลเช่นนี้ ถือว่าเป็นสิ่งประเสริฐที่ให้การสนับสนุนในการ

สร้างคนให้เป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นการทำทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดค่ะ” 



หมากล้อม-กระดานพาดสู่อนาคตของน้องณฐ 
เมือ่ 8 ปทีีแ่ลว้ นอ้งณฐ หรอืธนพล เตยีวฒันานนท ์เป็นแค่เด็กวัย 9 

ขวบที่ชอบดูการ์ตูนตามประสาเด็กชายซนๆ คนหนึ่ง แต่มีการ์ตูนเรื่องหนึ่ง

ชื่อ “ฮิคารุ” ที่ตรึงน้องณฐไว้กับหน้าจอด้วยเกมกระดานหน้าตาแปลกที่ชื่อ

ว่าหมากล้อม ที่มีกลวิธีในการเอาชนะแบบลึกซึ้งเกินกว่าความเข้าใจเด็ก

อย่างเขา ด้วยความสนใจใคร่รู้ เขาจึงได้ชักชวนคุณแม่ไปซื้อกระดาน 

หมากล้อมกลับมาศึกษาร่วมกับพี่ชายที่บ้าน 

จากการเล่นเพียงเพื่อเป็นงานอดิเรกในช่วงแรก น้องณฐยิ่งหลงใหล

กีฬาชนิดนี้มากขึ้น และได้เริ่มตามรอยแผนที่ที่แนบมากับกระดานหมาก

ล้อมไปยังสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย เพื่อศึกษาเรียนรู้อย่าง

จริงจัง จนกระทั่งเมื่อน้องณฐได้เข้าร่วมโครงการเผยแพร่กีฬาหมากล้อม 

ซึ่งจัดโดยบริษัท ซีพี ออลล์และสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย 

หมากล้อมก็ได้เปิดประตูสู่ความเป็นผู้นำและโอกาสต่างๆ มากมาย น้อง

ณฐได้กลายเป็นผู้จัดทำโครงการซุ้มหมากล้อมและลงมือสอนเพื่อนๆ 

น้องๆ ในโรงเรียน นอกจากนี้เขายังได้อาสาสอนหมากล้อมให้แก่เด็กข้าง

ถนนในงานวันเด็ก บางครั้งก็เดินทางไปสอนให้เด็กต่างจังหวัด และได้

พัฒนาฝีมือจนกลายเป็นตัวแทนเขตกรุงเทพฯ เข้าแข่งขันกีฬาเยาวชน และ

เป็นตัวแทนประเทศไปแข่งขันหมากล้อมชิงแชมป์โลกที่ประเทศญี่ปุ่น จีน 

สิงค์โปร์มาแล้ว 

“หมากล้อมถือว่าเปิดโลกใหม่ให้ผมอย่างมาก เมื่อก่อนอยู่แค่ใน

โรงเรียนก็มีแค่เพื่อนในโรงเรียน พอเล่นหมากล้อมก็ได้เจอเพื่อนใหม่ พอ

ไปต่างประเทศก็ได้พูดคุยกับเพื่อนหลายๆ ประเทศ นอกจากนี้หมากล้อม

ยังช่วยฝึกสมาธิ การคิดให้เป็นระบบ สมัยที่ผมยังไม่ได้เล่นหมากล้อมผม

เรียนอยู่ระดับกลางๆ แต่เมื่อสนใจหมากล้อม ผมก็ต้องจัดสรรเวลาอ่าน

หนังสือ มีความรับผิดชอบมากขึ้น ทั้งการเรียนและการเล่นหมากล้อมของ

ผมจึงพัฒนาไปด้วยกันครับ” 

A Bridge to a Bright Future
Thanaphol Tieawattananondha (Not), like other children his age, loves 
watching cartoons. But one cartoon, “Hikaru”, kept him glued to the TV 
and sparked his interest in the strange-looking board game called Go.

His hobby became a passion when he had the opportunity to take part in 
the “Dissemination of Go Game Project” hosted by CP ALL in conjunction 
with the Go Association of Thailand. Not volunteered to teach the art of 
Go to his friends, street children and rural kids. He was also selected to 
join the “Youth Games” and “Go World Championship” competition.

“Go exposed me to a new world. It has helped me concentrate and 
become more responsible. My studies have improved as my interest in 
the game has deepened.”

 

คุณธรรมนำปัญญา- พัฒนาครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนา  

บริษัทได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ สำนักการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร และองค์กรเครือข่ายอื่นๆ ดำเนินโครงการพัฒนาครู 

ผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2539 โดยมีวัตถุประสงค์ให้

ครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนามีความเชื่อมั่น เปี่ยมพลังใจในการสอน 

มีความรู้ความเข้าใจในหลักพุทธปรัชญาและศาสนพิธีต่างๆ และสามารถ

พัฒนาทักษะในการถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องแก่ลูกศิษย์ ปัจจุบันมีครู

อาจารย์ผ่านการอบรมแล้ว 9,595 คน 

โครงการนี้ เริ่มจากจุดเล็กๆ ที่ตัวครูผู้สอน แต่ส่งผลในวงกว้าง

เนื่องจากครูคือผู้มีบทบาทในการถ่ายทอด เผยแพร่ และโน้มน้าวจูงใจให้

นักเรียนรุ่นแล้วรุ่นเล่าหันมาสนใจปรัชญาธรรมะและเติบโตขึ้นเป็นคนดี

ในสังคมต่อไปในอนาคต ซีพี ออลล์ จึงมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่

ได้มีส่วนร่วมในการสร้างคนดีและสังคมดี โดยอาศัยช่องทางที่มักถูกมอง

ข้ามไปเช่นนี้  

พัฒนาทักษะทางปัญญา ด้วยกีฬาหมากล้อม 

หมากล้อมเป็นเกมกระดานที่มีคุณประโยชน์ต่อผู้เล่นนานัปการ 

ทั้งช่วยพัฒนา สมอง สติปัญญา ไหวพริบ ตลอดจนปลูกฝังแนวคิดด้าน

คุณธรรมและจริยธรรมเนื่องจากผู้เล่นต้องกำหนดวิธีคิดไม่ให้ตั้งหน้ารุก
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Life is better with all 

Shining Hope
Education is the key

Thai society praises those armed with a degree from a prestigious university, 
but our mainstream education system still doesn’t really pay much attention 

to the “work-based learning” method. 

The end result is we produce a legion of graduates whose expertise is largely  
irrelevant to the demand of the business sector. Thai youngsters struggle to win a 
place at a reputable university then often can’t find the right job after graduating 
because they lack the practical skills required by many employers. 

CP ALL, on the other hand, works tirelessly to provide Thai youth with new  
educational alternatives as they are the country’s precious gems who will grow 
up to be good and competent citizens.

CP ALL has worked hand-in-hand with the Office of Vocational Education  
Commission for the past 13 years to initiate and develop a “Dual Vocational Training” 
system that accentuates work-based learning. So far, a myriad of students from 28 
different institutes have participated in this project conducted by specialists from 
Germany-a pioneer in bilateral education for more than two centuries.

Although this work-based learning system is rather new to Thai society, many 
parents have witnessed rewarding results and now strongly believe that their 
children will be able to stand on their own feet and take good care of their own 
families into the future. 

A mother beams about her daughter’s 
success: “She got interested in the retail 
business and I support her. I hope that 
she will not live a hard life like me. Now 

she works at 7-Eleven and also continues 
her higher education at the same time. She 

will learn how hard it is to earn money but she will be 
able to manage her spending wisely. Besides, she will learn 
more about the art of service.”

In 2005, CP ALL established the Panyapiwat Techno Business 
School, the country’s first private vocational school  
specializing in the retail business. The following year, the 

company expanded educational opportunities across the country 
by opening 20 regional Panyapiwat Learning Centers. Accredited by the Ministry  
of Education, these educational institutes are open for youth from all communities, 
allowing them to take courses at neighborhood classrooms while still being able 
to make a living and lead normal lives. Furthermore, the company also grants  
scholarships to children of small business owners, so they can access modern  
education and become the professionals of the future in the modern retail 
industry.

Our work-based leaning curriculum hit a new high last year when we founded 
the Panyapiwat Institute of Technology (PIT) as a learning center for business, 
technology, and diverse innovations. Subjects available in B.B.A. include Retail  
Business Management, Food Business Management, and Logistics and M.B.A. in 
Retail Management.

Our pioneering work-based learning program is regarded as the new alternative, 
instrumental in solving many underlying educational problems. As a result,  
it won the runner-up award in 2005 in the field of social innovation by the  
Ministry of Science and Technology.

Reading Promotion
In conjunction with the BMA’s Office of 
Education, the company has organized 
the “Schools that Love Reading” project 
since 2002, in order to instill a love of 
reading and learning among students. 
To date, 385 schools have participated 
in this project.

7 Book Awards
The company has organized “7 Book 
Awards” over the past four years to  
select and promote quality books in 
7 categories: youth literature, novels, 
poetry, short stories, features, cartoons, 
and our prestigious “Youth Writer” 
award.

Literature and Cartoon Camps
The company joined Srinakharinwirot 
University, the Writers’ Association of 
Thailand, the Association of Thai-
Language Teachers of Thailand, and 
Thai Cartoons Association to organize  
“Literary Seedlings” and the “7-Eleven 
Imaginary Cartoonist Decoding”  
projects. So far, some 150 youngsters 
and counseling teachers in Thai and 
art subjects have participated in these 
activities conducted by 37 famous  
writers, leading cartoonists, and highly 
acclaimed scholars.

Mind Sports - Go or Wei Qi
Go is one of the four national arts 
of China. Go helps players enhance  
systematic thinking, analytical skills and 
vision.

“You can win by not thinking of  
winning” underlies the philosophy of Go.

CP ALL, in cooperation with the Go  
Association of Thailand, has promoted 
Go among Thai youth since 1997 in an 
effort to teach the game to every level of 
educational institute from kindergarten 
 to universities as well as to members of 
the general public. Go competitions are 
organized regularly to hone the players’ 
skills and young players are selected to 
join international contests. So far, the 
number of Thai Go players has reached 
two million. 

In 2006, Go was officially integrated as 
a national sporting competition and in 
2007 it was included as a demonstration 
event in the 24th SEA Games held in 
Nakhon Ratchasima Province.

Buddhist Teachers
The company, in cooperation with 
the Ministry of Education, Bangkok  
Metropolitan Administration and other 
networks, has organized the “Buddhism 
Teachers Project” since 1996 to boost 
teachers’ confidence and morale and 
to help instill Buddhist philosophies 
and rituals. To date, 9,595 teachers have  
participated in this worthwhile  
project.

Though started on a small scale, this 
project has created a much wider 
impact as teachers disseminate the 
Buddha’s teachings and encourage 
students to pay more attention to 
Dharma philosophies, enabling them 
to grow up to become good members 
of society.

The Literary Seedlings and the 7-Eleven Imaginary 
Cartoonist Decoding Project 

All Magazine : A dream of writers, a knowledge of readers.     Morality leading wisdom – training teachers who teach the 
Buddhism subject

Book Smile The Schools that Love Reading Project 7 Book Awards

A World of Reading, Writing and Learning
Over the last 12 years, the company has initiated numerous 
campaigns to help develop Thai youth. They include:
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ในการหยิบยื่นความสุขที่จับต้องได้และร่วมส่งเสริมเพิ่มพูนปัญญาให้แก่พี่น้องชาวไทยในทุกระดับอย่างสร้างสรรค์  

เพื่อนบ้านอย่าง 7-Eleven จะอยู่เคียงข้างเพื่อต้อนรับท่านด้วยรอยยิ้มในทุกโมงยามเสมอค่ะ/ครับ 

 

ชื่นชุมชน 

 

เมื่อชุมชนร่วมใจไทยก็ชื่น 

ทุกวันคืนรื่นรมย์สุขสมหวัง 

พลิกชีวิตก้าวหน้าก่อพลัง 

พัฒนาอย่างยั่งยืนโลกฟื้นฟู 

 

คุณภาพคุณธรรมสำคัญยิ่ง 

สะดวกจริงสบายใจใกล้ที่อยู่ 

ช่วยชุมชนสู่หนทางสร้างความรู้ 

ธุรกิจคู่สังคมดี - CP ALL 
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CP ALL truly hopes that we can be a small unit of society, bringing tangible happiness to all hearts by 

fostering local traditions and wisdom in a more sustainable way.

We are honored to be your loyal neighbor, providing a round-the-clock service with a happy smile.


