
บริหารน้ำาอย่างรู้ค่า
รักษาสมดุลชีวิต

ปร�มาณนํ้าที่นํามาใช�ต�อหน�วยรายได� 
(ลูกบาศก�เมตรต�อล�านบาท)

ปร�มาณนํ้าที่นํามาใช�ต�อหน�วยรายได�ลดลงจากป�ฐาน 
(ร�อยละ)

เป�าหมายป� 2563 

ผลการดําเนินงานเทียบเป�าหมาย 

SDG6 สร�างหลักประกันว�าจะมีการจัดให�มีนํ้า
และสุขอนามัยสําหรับทุกคน 
และมีการบร�หารจัดการที่ยั่งยืน

 6.3  ยกระดับคณุภาพน้ํา โดยลดมลพ�ษ ขจดัการ
ทิ�งขยะและลดการปล�อยสารเคมีและวัสดุ
อันตราย ลดสัดส�วนนํ้าเสียที่ไม�ผ�าน
กระบวนการลงคร�ง่หน่ึง และเพ��มการนํากลับ
มาใช�ใหม�ทั่วโลก 

 6.4  เพ��มประสิทธิภาพการใช�นํ้าในทุกภาคส�วน 
และสร�างหลักประกันว�าจะมีการใช�นํ้าและ
จดัหาน้ําท่ีย่ังยืน เพ�อ่แก�ป�ญหาการขาดแคลนนํา้ 
และลดจํานวนประชาชนที่ประสบความทุกข�
จากการขาดแคลนนํ้า 

SDG12 สร�างหลักประกันให�มีรูปแบบการบร�โภค
และการผลิตที่ยั่งยืน

 12.2  บรรลุการจัดการที่ยั่งยืนและการใช�
ทรัพยากรทางธรรมชาติอย�างมี
ประสิทธิภาพ

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ป� 2563 

การสนับสนุนเป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

17.46 
ความเข�มข�นการนํานํ้ามาใช�
ต�อหน�วยรายได� 
(ลูกบาศก�เมตรต�อล�านบาท)  

รอยละ  7.90  
สัดส�วนการนํานํ้ากลับมาใช�ใหม�
และใช�ซํ้าต�อปร�มาณนํ้าที่นํามาใช�
ทั้งหมด 

รอยละ 100  
ประเมินความเสี่ยงด�านนํ้า 
ของพ�้นที่ดําเนินการบร�ษัท 
(ครอบคลุมเฉพาะ  ซีพ� ออลล�  
สยามแม็คโคร และซีพ�แรม) 

รอยละ 100  
ทบทวนการประเมินความเสี่ยง
ด�านสภาวะขาดแคลนนํ้า 
พ�้นที่ดําเนินการของคู�ค�า
ท่ีสําคญัลําดบัท่ี 1 
(Critical Tier 1 Suppliers)

ลดการใช�นํ้าต�อหน�วยรายได�

ร�อยละ 10 
เทียบกับป�ฐาน 2558

เปาหมาย ณ ป 2563
-10 เปาหมาย ณ ป 2563 

15.88

2559

2560

0.62

0.49

2561

2562

2563

2561

2560

2559

2558

16.38

17.46

16.43

18.52

17.75

17.64

2562

2563

-6.86

-7.14

-1.02

228 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)



ความเสี่ยงและโอกาส

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Change ในปัจจบุนั รวมถงึการเติบโตด้านเศรษฐกจิและการขยายตัวของประชากร
ทีเ่พ่ิมมากข้ึน ท�าให้เกดิการเปล่ียนแปลงรูปแบบการใช้น�า้ในภาคอตุสาหกรรมและชุมชนทีมี่ความต้องการใช้น�า้สูงข้ึน ส่งผลให้
เกดิความเส่ียงต่อการขาดแคลนน�า้ ซึง่เป็นทรัพยากรหลักทีส่�าคญัส�าหรับส่ิงมีชีวิตและการด�าเนินธรุกจิต่าง ๆ อกีทัง้ในปี 2563 
ทีผ่่านมา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ท�าให้เกดิความเส่ียงด้านปริมาณและ
คณุภาพน�า้เพ่ิมมากข้ึนอกีด้วย บริษทั ซพีี ออลล์ จ�ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“บริษทั”) ได้ตระหนักถงึปัญหาและผลกระทบ 
จากความเส่ียงดังกล่าว บริษทัจงึมุ่งม่ันให้ความส�าคญักบัการบริหารจดัการดูแลทรัพยากรน�า้อย่างมีประสิทธภิาพตลอดห่วงโซ่อปุทาน
อย่างครบวงจร รวมถึงแบ่งปันโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรน�้าในทุกพ้ืนที่และเตรียมความพร้อมต่อความเส่ียง และ 
การเปล่ียนแปลงทีจ่ะเกดิข้ึนภายใต้ภาวะวิกฤต เพ่ือให้ทกุภาคช้ันทางสังคมได้ใช้น�า้อย่างเท่าเทยีม ปลอดภัย และย่ังยืน 

แนวทางการด�าเนินงาน 

บริษัทมุ่งเน้นการด�าเนินงานด้านการบริหารจัดการด้วยการ
ดูแลรักษาทรัพยากรน�้าอย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั้งห่วงโซ่
อปุทานต้ังแต่ต้นน�า้จนถงึปลายน�า้ ซึง่เป็นการให้ความส�าคญั 
และแสดงถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้า เพ่ือให้ลูกค้าได้รับ
ความพึงพอใจทั้งด้านความคุ้มค่าและด้านคุณภาพ ได้แก่  
สด สะอาด และปลอดภัย นอกจากนี้ บริษัทมีแผนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้น�้าต่อหน่วยรายได้ โดยมีการจัดการ
ความเส่ียงที่เกิดจากการขาดแคลนทรัพยากรน�้า และเพ่ิม
สัดส่วนการน�าน�า้กลับมาใช้ใหม่และใช้ซ�า้ รวมถงึการส่งเสริม
ให้คนภายในองค์กรมีความตระหนักรู้การใช้น�า้ การอนุรักษ์น�า้ 
และรณรงค์การใช้น�า้อย่างประหยัด ตลอดจนการให้ความส�าคญั
ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งน�้าของชุมชน 

แนวทางการด�าเนินงานภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โควดิ-19 ท�าให้เกิดผลกระทบต่อการเสรมิสร้างการเข้าถงึ 
น�้าท่ีปลอดภัยและสุขอนามัย ตลอดจนปัญหาการ
ขาดแคลนน�้าสะอาดท่ามกลางความต้องการท่ีมากข้ึน 
ในปัจจุบัน บริษัทตระหนักในความส�าคัญของการเข้าถึง
น�้าสะอาดและค�านึงถึงความต้องการน�า้ในระยะยาว จึงมี
แนวทางการด�าเนินงานบรหิารจดัการน�า้ท่ีมีประสทิธิภาพ
มากข้ึนจากเดิม เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อลูกค้าและ
ชมุชนในสงัคม ในทุกสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนท้ังในปัจจบัุน
และอนาคต

ความคืบหน�าป� 2563
โครงการตอเนื่องประเมินความเสี่ยงดานสภาวะ
ขาดแคลนนํ้าของพ�้นที่ดําเนินการของบร�ษัท

โครงการตอเนื่องประเมินความเสี่ยงดานสภาวะ
ขาดแคลนนํ้าพ�้นที่ดําเนินการของคูคา 
ท่ีสําคัญลาํดับท่ี 1 (Critical Tier 1 Supplier) 
ของบร�ษัท
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สรุปผลการดําเนินงานดานการดูแลรักษาทรัพยากรนํ้า

ปร�มาณการใช�นํ้าทั้งหมด (ลูกบาศก�เมตร)

ปร�มาณการใช�นํ้าต�อหน�วยรายได� 
(ลูกบาศก�เมตรต�อล�านบาท)

ปร�มาณนํ้าทิ�งที่ผ�านกระบวนการบําบัด 
(ลูกบาศก�เมตร)

คุณภาพนํ้าทิ�งที่ผ�านกระบวนการบําบัด (กิโลกรัม)

ระดับสงูมาก (Extremely High) รอยละ 36
ระดับสงู (High) รอยละ 11
ระดับปานกลางถงึสงู (Medium-high) รอยละ 40
ระดับตํา่ถงึปานกลาง (Low-medium) รอยละ 4
ระดับตํา่ (Low) รอยละ 9

ป 2563

นํ้าบาดาล นํ้าประปา

รอยละ
15.29ร�อยละ

84.71

Biochemical Oxygen Demand (BOD)
Total Suspended Solid (TSS)  

450,493

640,025

738,786

617,551

สัดส�วนปร�มาณการใช�นํ้า จําแนกตามแหล�งกําเนิด สัดส�วนปร�มาณการใช�นํ้าจากแหล�งที่มีความเสี่ยงด�าน
การขาดแคลน (Water Stress) พ�้นที่ดําเนินการของบร�ษัท

หมายเหตุ : ปร�มาณนํ้าทิ�งที่ผ�านกระบวนการบําบัด และคุณภาพนํ้าทิ�งที่ผ�านกระบวนการบําบัด เป�นค�าการตรวจวัดตามที่กฎหมายกําหนดและมีขอบเขตข�อมูลเฉพาะบร�ษัท ซีพ�แรม จํากัด
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230 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)



การประเมินความเสี่ยงด้านน�้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ระบบน�้าประปาทั่วประเทศ คือ แหล่งน�้าหลักของบริษัท โดย
จะถูกน�ามาใช้ในงานทั่วไป อาทิ การซักล้าง การดูแลความ
สะอาด และใช้ในกระบวนการผลิต นอกจากน้ี บริษทัยังมีการ
ใช้น�้าจากแหล่งน�้าอื่น ๆ ได้แก่ น�้าบาดาล ซึ่งถูกน�ามาใช้ใน
บางพ้ืนที่ด�าเนินการของบริษัท ซีพีแรม จ�ากัด และบริษัท 
สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) อย่างไรก็ตามบริษัทเล็งเห็น
ถึงความส�าคัญของการใช้น�้า และป้องกันการขาดแคลนน�้า 
ในพ้ืนทีชุ่มชน เพ่ือการบริหารจดัการน�า้อย่างมีประสิทธภิาพ 
โดยด�าเนินการประเมินความเส่ียงด้านการขาดแคลนน�้า 
(Water Stress) ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ด�าเนินการของบริษัท  
ด้วยเคร่ืองมือ Aqueduct* ทีพั่ฒนาโดย World Resource Institute 
(WRI) ซึ่งจากการประเมินความเสี่ยงพบว่าร้อยละ 36 ของ
พ้ืนที่ด�าเนินการอยู ่ในพ้ืนที่ที่ มีความเส่ียงระดับสูงมาก  
(Extremely High) และร้อยละ 11 ของพ้ืนที่ด�าเนินการอยู่ใน
พ้ืนที่ที่มีความเส่ียงระดับสูง (High) หลังจากประเมินพ้ืนที่
ความเส่ียงการขาดแคลนน�้าในพ้ืนที่ด�าเนินงานแล้ว บริษัท
ด�าเนินการจดัการความเส่ียง โดยจดัต้ังคณะท�างานเพ่ือจดัท�า
เป้าหมายและแผนการลดการใช้น�า้ลงร้อยละ 10 ตามเป้าหมาย
ของบริษัท อีกทั้งยังด�าเนินการจัดท�าโครงการที่หลากหลาย 
เพ่ือสนับสนุนการลดการใช้น�้าและดูแลน�้าเสีย ตลอดจน
การน�าน�้ากลับมาใช้ใหม่ 

นอกจากน้ี บริษทัยังเล็งเห็นโอกาสในการร่วมบริหารจดัการน�า้
ให้มีผลกระทบต่อผู้บริโภคน�้าให้น้อยที่สุด ในปี 2563  
บริษัทจึงด�าเนินการตรวจประเมินความเส่ียงด้านการ
ขาดแคลนน�้าส�าหรับคู่ค้าที่ส�าคัญล�าดับที่ 1 (Critical Tier 1 
Supplier) จ�านวน 216 ราย ด้วยเครื่องมือ Aqueduct เช่น
เดียวกัน จากผลการประเมินความเส่ียง พบว่าบริษัทคู่ค้าที่
ส�าคัญล�าดบัที่ 1 จ�านวน 31 ราย ตั้งอยู่ในพืน้ที่ที่มีความเสีย่ง
ด้านการขาดแคลนน�้าในพ้ืนที่มีความเส่ียงระดับสูงมาก  
(Extremely High) และระดับสูง (High) ซึง่จากข้อมูลดังกล่าว 
บริษัทมีการด�าเนินการร่วมมือกับคู่ค้าเพ่ือจัดท�าข้ันตอนการ
ลดความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับน�้าและจัดการทรัพยากรน�้า  
เช่น การร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง  ๆ และชุมชน การใช้เคร่ืองมือ 
ทีมี่ประสิทธภิาพสูงเพ่ือใช้น�า้อย่างคุม้ค่า การน�าน�า้กลับมาใช้
ใหม่ เป็นต้น ซึ่งขณะน้ีได้รับความร่วมมือกับคู่ค้าที่ส�าคัญ
ล�าดับที่ 1 ที่มีความเสี่ยงด้านน�้าสูงแล้วร้อยละ 100

* Refer to Aqueduct Global Maps 3.0 Data, August, 2019
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บริษทัมีการจดัการดูแลทรัพยากรน�า้ในรูปแบบทีแ่ตกต่างกนัออกไปขึน้อยู่กบัรูปแบบการด�าเนินงานของแต่ละภาคส่วนผ่านการด�าเนินงาน ดังน้ี

โครงการน�าน�้าทิ้งจากเครื่องปรับอากาศกลับมาใช้ใหม่ ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ
ศนูย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ พบว่าบริเวณโรงอาหารภายในศนูย์กระจายสินค้า มีการระบายน�า้จากท่อน�า้ทิง้ในเคร่ืองปรับอากาศ
จ�านวนมากเฉล่ีย 36,000 ลิตรต่อปี หน่วยงานวิศวกรรมจงึด�าเนินการติดต้ังถงัเกบ็น�า้ทิง้ดังกล่าว และน�ากลับมาใช้ประโยชน์
ภายในศนูย์กระจายสินค้า อาท ิรดน�า้ต้นไม้ ซึง่สามารถประหยัดการใช้น�า้ได้กว่า 36 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

โครงการของศูนย์กระจายสินค้าหาดใหญ่ 
ศนูย์กระจายสินค้าหาดใหญ่ ด�าเนินการปรับปรุงระบบการรดน�า้ต้นไม้อตัโนมัติแบบสปริงเกอร์ เพ่ือน�าน�า้เสียทีผ่่านการบ�าบดั 
และผ่านมาตรฐานมาใช้รดหญ้าและต้นไม้ภายในศนูย์กระจายสินค้า โดยสามารถลดการใช้ปริมาณน�า้บาดาลได้ 15 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน นอกจากน้ี บริษทัมีการน�าน�า้จากกระบวนการล้างลังมาใช้ซ�า้ในการรดน�า้ต้นไม้ภายในศนูย์กระจายสินค้าทัง้หมด  
4 ศนูย์ ได้แก่ ศนูย์กระจายสินค้าบรีุรัมย์ ศนูย์กระจายสินค้านครสวรรค์ และศนูย์กระจายสินค้าบางบวัทอง เพ่ือเป็นการใช้น�า้
อย่างคุม้ค่าทีสุ่ด

โครงการด้านการอนุรักษ์น�้า

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้า
บริษัท ซีพีแรม จ�ากัด ลาดหลุมแก้ว มีการจัดต้ังหน่วยงานดูแล
ทรัพยากรน�้าภายในโรงงาน ตลอดจนลดปัญหาการขาดแคลนน�้า
ระบบประปาของชุมชนโดยรอบ ผ่านการน�าน�้าจากแหล่งน�้าใต้ดิน
มาใช้แทนการใช้แหล่งน�้าผิวดิน นอกจากน้ี น�้าบาดาลที่สูบจาก
ความลึกประมาณ 500 เมตร จะมีอณุหภูมิสูงถงึ 50 องศาเซลเซยีส 
ซึง่บริษทัน�ามาใช้ช�าระล้างอปุกรณ์ทีใ่ช้ในกระบวนการผลิต ทดแทน
การใช้วิธีเดิมซึ่งใช้ไฟฟ้าเพ่ืออุ่นน�้าให้ร้อน นอกจากน้ันยังมีการ
พัฒนาศักยภาพของระบบบ�าบัดน�้าเสียเพ่ือบ�าบัดน�้าให้มีคุณภาพ
ดีกว่าน�้าทิ้งทั่วไปตามกฎหมายก�าหนด และเพ่ือหาวิธีในการ
รีไซเคิลน�้าทิ้งจากกระบวนผลิตในโรงงานจนสามารถน�าน�้าเสีย 
กลับมาใช้ได้อย่างสมบรูณ์ เช่น การน�าไปใช้เป็นน�า้ดิบในระบบระบาย
ความร้อนหอผ่ึงเย็น การรดน�้าต้นไม้ การช�าระล้างบริเวณพ้ืน 
เป็นต้น โครงการน้ีช่วยให้เราพัฒนาการเรียนรู้เทคโนโลยีข้ันสูง 
ในการปรับปรุงคณุภาพน�า้ นอกจากน้ี ยังช่วยสร้างจติส�านึกในการ
อนุรักษ์การใช้น�้าอย่างคุ้มค่า สร้างทัศนคติที่ดีให้ผู้คนในชุมชน  
และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ
การใชนํ้าประปาในกระบวนการผลิตลดลง 

23,865 ลูกบาศกเมตร 

มีการใชนํ้าบาดาลทดแทนการใชนํ้า
จากระบบประปาลดลง 

1,287,837 ลูกบาศกเมตร

การใชพลังงานไฟฟาในระบบลดลง 

362,060 กิโลวัตตชั่วโมงตอป

สามารถร�ไซเคิลนํ้าทิ�งกลับมาใชประโยชน ได 

27,550 ลูกบาศกเมตร

โครงการ Zero Wastewater Discharge
บริษทัเล็งเห็นถงึความส�าคญัของทรัพยากรน�า้ จงึได้ด�าเนินโครงการ Zero Wastewater Discharge มาอย่างต่อเน่ือง โดยมีการใช้ทรัพยากร
น�า้อย่างรู้คณุค่า ตลอดจนการจดัการน�า้เสียให้สามารถน�ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เพ่ือลดการปล่อยน�า้เสียลงสู่สาธารณะ ผ่านการด�าเนินงาน 
ของหน่วยงานทีห่ลากหลาย อาทิ
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โครงการรักษ์น�้า รักอนาคต
บริษทั สยามแม็คโคร จ�ากดั (มหาชน) ได้เห็นถึงความส�าคญัของปัญหาการระบายน�า้ทิง้สู่แหล่งน�า้
สาธารณะ และการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างย่ังยืน โดยมุ่งเน้นการลดการใช้ทรัพยากรน�้าควบคู่กับ 
การบ�าบัดน�้าเสียให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพและกฎหมายก�าหนด ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน�้า
สาธารณะ นอกจากนี้ กระบวนการน�าน�้าทิ้งที่ผ่านการบ�าบัดแล้วกลับมาใช้ส�าหรับการรดน�้าต้นไม้
ผ่านระบบแบบอัตโนมัติภายในศูนย์จ�าหน่ายสินค้าสยามแม็คโคร เพ่ือเป็นการลดการใช้น�า้ประปา 
ปัจจบุนัมีการด�าเนินงานแล้วจ�านวน 72 สาขาทัว่ประเทศ ผลการด�าเนินงานของโครงการในปีทีผ่่านมา 
สามารถช่วยลดการใช้น�้าประปาได้ถึง 93,960–104,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี นอกจากน้ี ยังลด 
ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมในชุมชนจากการปล่อยน�้าทิ้งลงสู่แหล่งน�้าในชุมชน และลดความเส่ียง 
รวมทัง้ยังเป็นการปลูกจติส�านึกให้พนักงานค�านึงถงึการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมในชุมชนอกีด้วย

โครงการธนาคารน�้าใต้ดิน
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบจากภัยแล้งต่อการบริโภค อุปโภค 
และการเข้าถึงทรัพยากรน�้า และแหล่งน�้าที่มีคุณภาพ ซึ่งถือเป็นสิทธิข้ันพ้ืนฐานในการเข้าถึง
ทรัพยากรของประชาชน บริษัทจึงน้อมน�าแนวพระราชด�าริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เร่ืองธนาคาร 
น�า้ใต้ดินมาประยุกต์ใช้ เพ่ือบ�าบดัน�า้และสามารถน�าน�า้ดังกล่าวไปใช้รดต้นไม้ภายในองค์กร เพ่ือลด 
การใช้น�้าและค่าใช้จ่ายในส่วนของน�้าประปาพร้อมกับเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวรอบศูนย์จ�าหน่ายสินค้า 
ปัจจุบันได้ด�าเนินการในศูนย์จ�าหน่ายสินค้าภายในจังหวัดยโสธร ผลการด�าเนินงานของโครงการ 
สามารถลดการใช้น�า้ประปาลง 1,846 ลูกบาศก์เมตร หรือคดิเป็นร้อยละ 0.3 ของปริมาณการใช้น�า้ 
ปีก่อนหน้า และสามารถลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 60,000 บาท นอกจากนี้ ยังสามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ภายในองค์กรเพ่ือเป็นทีพั่กผ่อนส�าหรับพนักงาน และต่อยอดเป็นแหล่งศกึษาและดูงานให้แก่ชุมชน
โดยรอบ เพ่ือให้ชุมชนสามารถเรียนรู้และน�าไปประยุกต์ใช้ในการลดผลกระทบจากภัยแล้ง และการ
ขาดแคลนน�้าในอนาคต
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โครงการความร่วมมือกับคู่ค้า

โครงการฟาร์มปลาชีวภาพสู่ความยั่งยืน
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) มีโครงการเพื่อ
ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือคู่ค้า โดยเล็งเห็นถึง
ปัญหาของเกษตรกรผู้ท�าธุรกิจการเล้ียงปลาน�้าจืด 
ในกระชังแบบด้ังเดิม ได ้ รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ผลผลิตที่ลดลงจาก
ปัญหาภัยแล้ง และผลผลิตที่ปนเปื้อนจากสารเคมีจาก
การปล่อยน�้าเสียลงสู่แหล่งน�้าธรรมชาติ ส่งผลให ้
ประสบปัญหาการขาดทนุ รายได้ลดลงจากการเพาะเล้ียง
และไม่สามารถควบคุมผลผลิตให้มีคุณภาพและ 
เกิดความปลอดภัย ไปสู่การสามารถสอบย้อนหลังได้
ก่อนน�าส่งถึงมือผู้บริโภค บริษัทจึงได้ด�าเนินโครงการ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ 
สภาหอการค้าไทยแห่งประเทศไทย เพ่ือจัดกิจกรรม
แนะน�าการเล้ียงปลา ได้แก่ ปลาดุก ปลานิล แบบระบบปิด

แทนการเลี้ยงในกระชังแบบเดิม พร้อมกับแนะน�าเทคโนโลยีที่
เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาน�้าเสีย เช่น Biofloc ระบบส�ารองไฟ
โซลาร์เซลล์ ระบบให้อาหารอัตโนมัติ พร้อมทั้งมีการจัดท�า
แผนผังฟาร์มต้นแบบ จดัท�าระบบการควบคมุคณุภาพการเพาะเล้ียง
ปลานิล และแผนการตรวจปรสิตก่อโรคและสารเคมีปนเปื้อน 
รวมถงึทดลองผลิตปลานิลปลอดพยาธติามแผนควบคมุคณุภาพ
และแผนตรวจผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันมีเกษตรกรที่เข ้าร ่วม 
โครงการ 8 ครัวเรือน จ�านวน 8 ราย การด�าเนินงานโครงการน้ี 
สามารถเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกรถงึ 180,000 บาทต่อปีต่อราย 
จากการขายผลิตภัณฑ์ “ปลาปลอดพยาธิ” มากกว่าน้ัน 
การเพาะเล้ียงที่ถูกต้องจะไม่ปล่อยมลภาวะลงสู่แหล่งน�้า 
ไปท�าลายส่ิงแวดล้อม รวมถงึผู้บริโภคจะได้รับอาหารทีส่ะอาด 
และปลอดภัย

234 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)




