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	 ปัจจุบนัปรากฎการณ์และภยัธรรมชาติท่ีเกิดจากการ

เปลีย่นแปลงภมิูอากาศ	นบัจะทวีความรุนแรงและคกุคามตอ่สภาพ

ความเป็นอยูข่องมนษุย์	และระบบนิเวศตา่งๆ	รวมทัง้สง่ผลกระทบ

ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ	หลงัจากการประชุม	COP	21	

ท่ีกรุงปารีส	ประเทศฝร่ังเศส	ปี	2015	ท่ีหลายประเทศตกลงร่วมกนั

ท่ีจะควบคมุการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์	และก๊าซเรือนกระจก	

เพ่ือไม่ให้อุณภูมิของโลกสูงเกิน	2	องศาเซลเซียส	เม่ือเทียบกับ

ยคุก่อนปฎิวตัอิตุสาหกรรม	โตโยต้าได้ประกาศนโยบายความท้าทาย

ด้านสิ่งแวดล้อม	6	ประการ	โดยมุ่งหวังท่ีจะลดการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซค์	ให้เป็นศูนย์	และสร้างผลกระทบเชิงบวก

ตอ่ธรรมชาติ	

	 ในรายงานฉบบันีจ้ะได้เหน็ถงึความพยายามของโตโยต้า

เพ่ือให้บรรลนุโยบายดงักล่าว	ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสายการผลิต

ต้นแบบท่ีไมป่ลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์	(Zero	CO		model	line)	

ท่ีโรงงานบ้านโพธ์	การน�าเอา	Karakuri	มาประยกุต์ใช้แทนสายพาน

ล�าเลียงกิจกรรมในห่วงโซ่อุปทาน	(Value	Chain)	ต่างๆ	เช่น

ผู้ผลติชิน้สว่น	และตวัแทนจ�าหนา่ย	ตลอดจนกิจกรรมด้านการอนรัุกษ์

ความหลากหลายทางชีวภาพ	ท่ีศนูย์การเรียนรู้ความหลากหลาย

ทางชีวภาพและความยัง่ยืนชีวพนาเวศโตโยต้าบ้านโพธ์ิหวงัวา่การ

ด�าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมจะได้รับการสนบัสนนุและความเข้าใจ

จากผู้ ท่ีมีสว่นได้เสียทกุๆ	ทา่น
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	 Nowadays	natural	phenomena	and	disasters	

caused	by	climate	change	have	worsened	and	threatened		

human’s	well-being	and	ecosystems	as	well	as	affected	

biodiversity.	After	the	COP	21	conference	in	Paris,	France	

in	2015,	where	various	nations	agreed	to	control	their	

emissions	of	CO 	and	greenhouse	gases	in	order	to	prevent	

the	world’s	temperature	from	rising	above	2	degrees	

Celsius	compared	to	pre-industrial	levels,	Toyota	has	

declared	its	6	Environmental	Challenges,	aiming	to	reduce	

CO 		emissions	to	zero	and	create	positive	impact	on	nature.

	 In	this	report	are	found	Toyota’s	efforts	to	achieve	

such	policy	by	creating	the	Zero	CO  	Model	Line	

at	Ban	Pho	plant,	applying	Karakuri	instead	of	conveyor	

belts	in	activities	of	the	Value	Chain,	such	as	suppliers	

and	dealers,	or	activities	to	conserve	biodiversity	

at	Toyota	Biodiversity	and	Sustainability	Learning	Center	

at	Banpho	plant	Toyota	sincerely	hopes	that	its	environmental	

operations	will	be	supported	and	
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1.	เป็นบริษัทแกนน�าของโตโยต้าเอเชียแปซฟิิค	และเครือขา่ยโตโยต้าทัว่โลก

2.	เป็นบริษัทท่ีได้รับการยอมรับและยกยอ่งท่ีสดุในประเทศไทย

1.	ปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง	โดย	การท้าทายและเปลี่ยนแปลง	

2.	เคารพและยอมรับผู้ อ่ืน

3.	ยดึหลกัความพงึพอใจลกูค้า

4.	ทุม่เทเพ่ือมาตรฐานสงูสดุ	

5.	รับผิดชอบตอ่ชมุชน	และรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อม

1.	สร้างความแข็งแกร่งในการปฏิบตัิงาน	และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ			

				ระหวา่ง	เอเชียแปซฟิิก

2.	บรรลกุารเป็นผู้น�าในด้านความพงึพอใจ	ของลกูค้า	และด้านสดัสว่นการตลาด

3.	ก�าหนดให้ความปลอดภยัเป็นกิจกรรมท่ี	ส�าคญัท่ีสดุของกิจกรรมรากฐาน

				ของบริษัท

4.	สร้างสงัคมท่ีมีคณุภาพ	โดยการท�า	กิจกรรมท่ีมีคณุคา่เพ่ือสงัคม

พันธกิจ

หลักกำร

วิสัยทัศน์
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Mission

Principles

Vision

1.	Strengthen	operation	and	encourage	collaboration	within	the	Asia					

				Pacific	Region.

2.	Achieve	dominant	customer		satisfaction	and	market	share.

3.	Ensure	safety	as	the	first	priority	in	all	corporate	fundamental	activities.

4.	Create	a	better	quality	society		through		meaningful		social		contributions.

1.	Be	the	leader	of	Toyota	Asia	Pacific	and	Core	Company	of	Toyota		

				global	network	operations.	

2.	Be	the	most	admired	and	respected	company	in	Thailand.

1.	Employ	continuous	improvement	by	means	of	challenge	and	change.	

2.	Respect	people	and	their	needs.

3.	Pursue	excellence	in	customer	satisfaction.	

4.	Dedicate	ourselves	to	the	highest	standards.	

5.	Adopt	a	spirit	of	social	responsibilities	to	our	communities		and	the	environment.
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			ให้ความส�าคัญต่อกฎหมายของนานาประเทศ

โดยการ	ปฏิบตัติามกฎหมายของทกุประเทศด�าเนิน

ธุรกิจอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาเป็นพนกังานท่ีดี

ของหนว่ยงาน	โดยประกอบ	กิจกรรมของหนว่ยงาน	

อยา่งเปิดเผยและซ่ือตรง	

				Honor	the	language	and	spirit	of	the	law	of	

	every	nation	and	undertake	open	and	fair	

	corporateactivities	to	be	good	corporate	citizen	

	of	the	world.

Honest
เปิดเผยตรงไปตรงมำ

				Create	and	develop	advanced	technologies	

and	provide	outstanding	products	and	services	

that	fulfill	the	needs	of	customers	worldwide.

Fullfill
เติมเต็มควำมต้องกำร

			สร้างและพฒันาเทคโนโลยีท่ีล�า้สมยัพร้อมทัง้จดัหา	

ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีดีเย่ียมซึ่งเติมเต็มความ

ต้องการ	ของผู้ใช้บริการทัว่โลก

				Work	with	business	partners	in	research	

and		manufacture	to	achieve	stable,	long	term	

	growth	and	mutual	benefits,	while	keeping	

	ourselves	open	to	new	partnerships.

Sucess
เพื่อควำมส�ำเร็จที่มั่นคง

					ร่วมกับหุ้ นส่วนทางธุรกิจในการวิจัยและการ

สร้างสรรค์เพ่ือความส�าเร็จท่ีมั่นคงในการเติบโต

ระยะยาวเพ่ือ	ผลประโยชน์ร่วมกนัพร้อมทัง้เปิดรับ

พนัธมิตรใหม่ๆ 	ในเวลาเดียวกนั

			Respect	the	culture	and	customs	of	every	

	nation	and	contribute	to	economic	and	social	

	develoment	through	corporate	activities	in		

communities.

Culture
เคำรพวัฒนธรรมประเพณี

				ให้ความเคารพวฒันธรรมประเพณีของทกุประเทศ

สนบัสนนุการพฒันาทางเศรษฐกิจและสงัคมผ่าน

ทางการด�าเนินงาน	ทางธรุกิจ	

						Foster	a	corporate	culture	that	enhance	

individual	creativity	and	teamwork	value	while	

honoring		mutual	trust	and	respect	between	

labor	and		management.

Teamwork
คุณค่ำกำรท�ำงำนร่วมกัน

			สง่เสริมวฒันธรรมองค์กรท่ีจะชว่ยเพ่ิมความสามารถ

ในการสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคลและคณุค่าการ

ท�างานร่วมกนัเป็น	หมูค่ณะขณะเดียวกนั	มีความไว้ใจ	

มีความเคารพนบัถือ	ให้เกียรตซิึง่กนัและกนั

				Dedicate	ourselves	to	provide	clean	and	

safe		products	and	to	enhance	the	quality	of	

life		every	where	through	all	our	activities.

Social
เพื่อคุณภำพชีวิต

				อทิุศและเสยีสละในการจดัหาผลติภณัฑ์ท่ีสะอาด

และปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตในทุกท่ีผ่าน

ทางทกุๆ		กิจกรรมของเรา

							Pursue	growth	in	harmony	with	the	global	

	community	via	innovative	management.

Growth
เติบโตคู่สังคมและชุมชน

						สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีเพ่ือการเตบิโตคูส่งัคม	และ	

ชมุชนทัว่โลกผา่นนวตักรรมการบริหารจดัการองค์กร
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	 วิถีโตโยต้า	ค.ศ.	2001	/	พ.ศ.	2544	

เป็นอดุมคตมิาตรฐานและสญัลกัษณ์น�าของบคุลากร

ในองค์กรของโตโยต้าทัว่โลกเป็นสิง่ท่ีแสดงถงึความเช่ือ

และคณุค่าท่ีเราทุกคนมีอยู่ร่วมกนัโดยอาศยัหลกั

การชีน้�าของโตโยต้าท่ีก�าหนด	ภารกิจของโตโยต้า

ในฐานะท่ีบริษัทและคณุคา่ท่ีบริษัทมอบให้แก่ลกูค้า	

ผู้ถือหุ้น	เพ่ือนร่วมงาน	หุ้นสว่นทางธรุกิจ	และชมุชนโลก	

โดยการก�าหนด	วิธีการปฏิบตัิและความประพฤติ

ของบคุลากรของโตโยต้า	เพ่ือการมอบคณุคา่เหลา่นี ้

เป็น	วิถีโตโยต้า	2544	ท�าหน้าท่ีเสมือนระบบประสาท

อัตโนมัติส�าหรับองค์กรของ	โตโยต้าซึ่งอยู่เหนือ

ความแตกตา่งของภาษา	และสญัชาตสิามารถใช้ได้

ในทกุพืน้ท่ีและทกุๆ	สงัคม	

	 ปัจจบุนัตัง้แตเ่ร่ิมก่อตัง้จนถงึ	ณ	ปัจจบุนั	

โตโยต้า	ได้สง่ตอ่	“หลักการ 5 ประการของ โตโยดะ” 

ซึ่งได้ก่อให้เกิดแนวความคิดให้กบัผู้ ก่อตัง้โตโยต้า	

ซึง่ก็คือ	คณุซากิชิ	โตโยดะ	เป็นพืน้ฐานแหง่ปรัชญา

การจดัการของบริษัทด้วย	จากนัน้	หลกัการเหลา่นี ้

ก็ได้รับการปรับปรุงจัดการให้เป็นหลักการใน	

บริษัท	โตโยต้า	ในปี		ค.ศ.	1992	/	พ.ศ.	2535	ทัง้นี ้

เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงตา่งๆ	ในสงัคม	

และโครงสร้างทางเศรษฐกิจหลักการแนะแนว

เหล่านีไ้ด้ก�าหนดไว้อย่างชัดเจนว่า	โตโยต้านีถู้ก

คาดหมายไว้ว่าจะต้องเป็นอย่างไร	พร้อมกับได้

ก�าหนดแนวทางท่ีจะต้องสร้างความเจริญก้าวหน้า

ไปพร้อมกบัความเช่ือมัน่ตอ่บริษัทในระหวา่งท่ีเกิด

การเปลี่ยนแปลง

	 โตโยต้าได้ให้ความส�าคญัอย่างย่ิงกับ

การให้และเสียสละ	เพ่ือให้เกิดการพฒันา	สงัคม

และโลกใบนีอ้ยา่งยัง่ยืน	โดยผา่นการด�าเนินธรุกิจ

	 Since	its	foundation	to	the	present	day,	

Toyota	has	handed	down	the	“Five Main Principles 

of Toyoda”	which	embody	the	thinkingof	the	

founder	of	the	Toyota	Group,	Sakichi	Toyoda,and	

are	the	basis	of	the	corporate	management	

philosophy.	These	precepts	went	on	to	be	revised	

and	organized	into	the	Guiding	Principles	at	

Toyota	in	1992	in	response	to	changes	in	society	

and	business	structure.	The	Guiding	Principles	

clarify	how	Toyota	is	expected	to	be	and	indicates	

ways	that	it	should	make	progress	with	firm	

conviction	during	times	of	change.

															Toyota	places	high	priority	on	contributing	

to	the	development	of	a	sustainable	society	

and	the	earth	through	all	its	business	operations.

	 Toyota	Way	2001	consists	of	2	main	

pillars	namely “Continuous Improvement” and	

“Respect for People”.	We	have	never	satisfied.	

We	have	never	still	stood,	and	we	have	always	

improved	our	business	by	driving	idea	and	attempt	

our	best.	We	pay	respect	to	our	people	and	

believe	our	business	success	derived	from	

attempt	and	dedication	of	everyone	and	well

organized	teamwork.	We	expect	that	Toyota	

members	across	the	board	will	apply	these	

two	values	in	their	operation	and	daily	interaction.	
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ประกอบด้วย	2	เสาหลกั	คือ	“การปรับปรุงอย่าง

ต่อเน่ือง” และ	“การเคารพต่อผู้อ่ืน”	เราไม่เคย

พงึพอใจ	เราไมห่ยดุน่ิงอยูก่บัท่ี	มีการปรับปรุงธรุกิจ

ของเราเสมอโดยการผลกัดนัความคิด	และความ

พยายามอยา่งดีท่ีสดุ	เราเคารพบคุลากร	เราเช่ือวา่

ความส�าเร็จ	ของธรุกิจเราสร้างขึน้จากความพยายาม

ของทกุคนรวมถงึการจดัการทีมงาน	อยา่งดี	เราคาด

หวงัวา่สมาชิกทีมงานของโตโยต้าในทกุๆ	ระดบัจะ

ใช้คณุคา่	2	อยา่งดงักลา่วนีใ้นการท�างาน	และการ

มีปฏิสมัพนัธ์แตล่ะวนัของพวกเขา

	 Toyota	Way	2001	is	an	ideal	standard	

and	a	leading	symbol	of	people	in	Toyota	

organizations	worldwide.	It	obviously	expresses	

believe	and	common	value	of	our	company	guided	

by	Toyota’s	principles	that	specify	missions	

of	Toyota	as	a	company	and	the	value	we	are	

committed	to	deliver	to	customers,	shareholders,	

colleagues,	business	partners	and	world	

communities.	Toyota	Way	2001	has	specified	

methods,	way	of	practices	and	conducts	of	

Toyota	people	in	order	to	offer	these	social	

values.	It	works	just	like	the	autonomic	nervous	

system	for	the	organization	which	transcends	

differences	in	languages	and	nationalities,	

applicable	everywhere.
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From 
TOYOTA 
Corporate to  
TOYOTA CSR

จำกองค์กรโตโยต้ำ 

สู่ควำมรับผิดชอบต่อสังคม

ของโตโยต้ำ

		 ในเดือนมีนาคมปี	ค.ศ.	2001	/	พ.ศ.	2544	โตโยต้าได้ปรับใช้ “วสัิยทศัน์ของ โตโยต้าทั่วโลก” 

ภายใต้หลกัการแนวคิดท่ีโตโยต้าได้ปรับเพ่ือให้บรรลผุลตาม	วิสยัทศัน์นี	้ดงันัน้จงึได้ร่างแผนการจดัการใน

ระยะกลางและระยะยาวแล้วจากนัน้	โตโยต้าก็ได้เร่ิมท�างานเพ่ือมุง่บรรลเุปา้หมายตามท่ีก�าหนดไว้ในแผนงาน

	 วิถีโตโยต้าปี	ค.ศ.	2001	/	พ.ศ.	2544	และจรรยาบรรณโตโยต้าถือเป็นแนวทาง	ส�าคญัส�าหรับ

การปฏิบตักิารด�าเนินธรุกิจประจ�าวนั

	 วิถีแหง่โตโยต้า	ค.ศ.	2001	/	พ.ศ.	2544	ก�าหนดคณุคา่และแนวทางในการด�าเนินธรุกิจไว้อยา่งชดัเจน	

ซึง่พนกังานของโตโยต้าทกุคนทัว่โลกควรยดึถือหลกัปฏิบตัดิงันี ้

	 ด้วยความหลากหลายด้านธรุกิจพร้อมกบัคา่นิยมของพนกังานท่ีมีการเปลีย่นแปลงไป	รวมถงึคณุคา่

และวิธีการด�าเนินธรุกิจท่ีได้ถกูน�ามาถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้และก�าหนดไว้ในวิถีแหง่โตโยต้า	ค.ศ.	2001	/	พ.ศ.	2544	

	 จรรยาบรรณโตโยต้าได้ก�าหนดรายละเอียดเร่ืองทศันคติพืน้ฐาน	ความเช่ือท่ีจ�าเป็น	เพ่ือให้คน

ยดึมัน่ตอ่กฎระเบียบ	การปฏิบตังิานด้วยความศรัทธาตอ่บริษัทและชีวิต	ของแตล่ะบคุคลในสงัคม

	 In	March	2011,	Toyota	adopted	

“Toyota	Global	Vision,”	which	is	based	on	the	

Guiding	Principles	at	Toyota.	In	order	to	achieve	

this	vision,a	medium	to	long-term	management	

plan	is	drafted	and	Toyota	works	toward	

achieving	the	goals	specified	in	the	plan.	

	 The	Toyota	Way	2001	and	The	Toyota	

Code	of	Conduct	serve	as	an	important	

guideline	for	the	implementation	of	daily	

business	operations.

	 The	Toyota	Way	2001	clarifies	the	

values	and	business	methods	that	all	Toyota	

employees	around	the	world	should	embrace.

	 With	the	diversification	of	business,	

accompanied	by	a	greater	degree	of	varying	

values	of	employees,	the	values	and	business	

methods	that	had	been	passed	on	as	implicit	

knowledge	were	identified	stipulated	in	2001.

	 The	Toyota	Code	of	Conduct	details	

the	basic	attitudes	and	mindset	necessary	for	

people	to	adhere	to	rules	and	act	in	good	faith	

in	their	work	at	the		company	and	private	life	

in	society.

โลกทัศน์โตโยต้ำ

Toyota Global Vision

แผนกำรจัดกำรระยะกลำง ถึง ระยะยำว

Medium to Long term management plan

กำรปฏิบัติตำมหลักกำรแนะแนวในโตโยต้ำ

Pratice of the Guiding Principles 
at TOYOTA
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ทิศทำงประจ�ำปี : ทิศทำงของบริษัททั่วโลก

Annual directions: global corporate direction

กิจกรรมต่ำงๆ ในกำรด�ำเนินธุรกิจ

Regular business activities
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Environmental report 2018
“REWARDED WITH A SMILE BY EXCEEDING YOUR EXPECTATIONS”

ได้รับ “รอยยิ้ม” เป็นรำงวัล ส�ำหรับบริกำรที่เหนือควำมคำดหมำย
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โลกทัศน์น้ี...
เป็นกำรกล่ันกรองปณิธำน
ของเรำ...โตโยต้ำ
This Vision...Derives
from Our Resolution...
TOYOTA

 ‘โลกทศัน์ของโตโยต้า’	ซึง่ประกาศในเดือน

มีนาคม	ค.ศ.	2001	/	พ.ศ.	2544	เป็นการประกาศชดั

ถึงรูปแบบของบริษัทท่ีเราอยากจะเป็น “เราต้องการ

ให้โตโยต้าเป็นบริษัททีลู่กค้าเลือก และมอบรอยยิม้ให้

แก่ลูกค้าทกุคนทีเ่ลือกเรา”	โลกทศัน์ของ	โตโยต้าเป็นการ

กลัน่กรองปณิธานของโตโยต้าในอนาคต

	 โตโยต้าจะเป็นผู้น�าสูอ่นาคตแหง่การขบัเคลือ่น

โดยจรรโลงชีวิตของผู้คนทัว่โลกด้วย	วิธีการขบัเคลือ่น

ท่ีปลอดภยั	และมีความรับผิดชอบ	ด้วยค�ามัน่ของเรา

ท่ีมีตอ่คณุภาพ	นวตักรรมท่ีตอ่เน่ืองและอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม

เราจงึมีเปา้หมายท่ีจะตอบสนองเหนือความคาดหมาย

และได้รับรอยยิม้เป็นรางวลั	เราจะบรรลเุป้าหมายท่ี

ท้าทายโดยการใช้ความสามารถและความกระตือรือร้น

ของคนท่ีเช่ือวา่มีวิธีท่ีดีกวา่เสมอ	

	 โลกทศัน์โตโยต้าส่วนหนึ่งมาจากภมิูหลงั

เม่ือเราประสบปัญหาการ	ขาดทนุหลงัจากบริษัทเลห์แมน	

บราเธอร์ส์ล้ม	รวมถึงการท่ีเราได้นึกย้อนถึงปัญหา

เร่ืองคณุภาพท่ีเกิดขึน้หลายครัง้หลายครา	เพ่ือร่วมมือ

ร่วมใจโตโยต้าทกุแห่งในการพลิกฟืน้ผลประกอบการ	

ทางธุรกิจ	เราตระหนึกถึงความจ�าเป็นในการมีความ

ฝันหรือเส้นทางท่ีเราควรด�าเนิน	ซึง่ทกุคนท่ีท�างานให้

โตโยต้าควรมีร่วมกันเป็นเส้นทางท่ีนิยามว่าบริษัท

แบบไหนท่ีเราอยากจะเป็นและบริษัทแบบไหนท่ีเรา	

ควรเป็น

	 เรายงัรู้สกึถงึความจ�าเป็นในการท�าให้ลกูค้า

ทุกคนของเราทราบด้วยว่าเราเป็นบริษัทแบบไหน

และเรามีค่านิยมแบบใด	สมาชิกของทีม	โตโยต้ามา

รวมกนัเพ่ือสรุปโลกทศัน์อิงตามอดุมคตขิองความเป็น	

โตโยต้า	ซึง่เป็นการกลัน่กรองปณิธานของเราท่ีโตโยต้า

	 In	the	backdrop	of	this	vision,	there	is	

our	fall	into	the	red	after	the	Lehman	Brothers	

collapse,	as	well	as	our	reflection	over	a	series	

of	quality	problems.To	unite	all	Toyota	together	

to	advance	our	efforts	for	the	recovery	of	business

performance,	we	came	to	realize	the	necessity	

of	having	a	dream	or	a	path	that	we	should	take	

that	all	people	who	work	for	Toyota	could	have	

in	common,	one	that	would	define	what	kind	of	

company	we	want	to	be	and	what	kind	of	company

	we	should	be.	

	 We	also	keenly	felt	the	importance	of	

making	what	kind	of	company	we	are	and	what	

kind	of	values	we	hold	known	to	all	our	customers.	

Based	on	our	ideal	for	Toyota,	the	members	of	

our	team	gathered	to	discuss	and	finalize	the	

vision.	This	is	a	distillation	of	our	resolve	at	Toyota.

	 The ‘Toyota Global Vision’	announced	

in	March	2011,	is	an	articulation	of	what	kind	

of	company	we	want	to	be	and	what	kind	of	

company	we	ought	to	be.	It	clarifies	our	value,	

“we want Toyota to be a company that customers 

choose and brings a smile to every customer who 

chooses it.”	The	“Toyota	Global	Vision”	is	a	distillation	

of	our	resolve	at	Toyota	for	the	future.

	 Toyota	will	lead	the	way	to	the	future	

of	mobility,		enriching	lives	around	the	world	with

the	safest	and	most	responsible	ways	of	moving	

people.	Through	our	commitment	to	quality,		

constant	innovation	and	respect	for	the	planet,	

we	aim	to	exceed	expectations	and	be	rewarded

with	a	smile.	We	will	meet	challenging	goals	by	

engaging	the	talent	and	passion	of	people,	who	

believe	there	is	always	a	better	way.
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	 ภาพของต้นไม้ได้ถกูน�ามาใช้เพ่ือแสดงถงึโลกทศัน์โตโยต้า	นัน่คือ “จากรากฐานไปสู่ผลผลติ”

“ราก”	ของต้นไม้	คือ	ค่านิยมต่างๆ	ท่ีเรามีร่วมกนัซึ่งได้ขบัเคลื่อน	โตโยต้ามาตัง้แต่ต้น	และเป็นพืน้ฐาน

ของหลกัโมโนสกุริุ	“ราก”	เหล่านีคื้อค่านิยมท่ีถกูแสดงออกในกฎของโตโยดะท่ีเป็นหลกัการของโตโยต้า

และในวิถีโตโยต้าซึง่เป็นพืน้ฐานของธรุกิจของเรา

“ผล”	ท่ีโตโยต้าผลติของมาสูล่กูค้า	คือการสรรค์สร้าง “ยานยนต์ ที่ดกีว่าเสมอ”	และการจรรโลงชีวิตของ

ผู้คนในชมุชนผ่านทางความพยายามดงักลา่วเราจึงมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นบริษัทท่ีลกูค้าพอใจและ	ไว้วาง	ใจใน

หลายภมิูภาคทัว่โลก

“ล�าต้น”	ของต้นไม้ซึ่งเป็นเสาหลกัท่ีสนบัสนนุการผลิตรถยนต์	ของโตโยต้าท่ีท�าให้เราได้รับรอยยิม้จาก

ลกูค้าคือพืน้ฐานธุรกิจท่ีมัน่คง	

	 การด�าเนินธุรกิจของโตโยต้าจึงตัง้อยู่บนพืน้ฐานแนวคิดดงักล่าวและรับประกนัการเติบโตท่ี

ยัง่ยืนโดยสง่เสริมวฏัจกัรท่ีดีงามนัน่	คือ

	 The	image	of	a	tree	has	been	chosen	to	symbolize	the	Toyota	Global	Vision	its		“roots to fruits”.

The	“roots”	of	the	tree	are	the	shared	values	that	have	steered	Toyota	from	the	beginning	and	

that	have	underlain	our	monozukuri.	They	are	values	expressed	in	the	Toyoda	Precepts,	in	the	

Guiding	Principles	at	Toyota,	and	in	the	Toyota	Way,	which	are	the	basis	of	our	business.

The “fruit”	that	Toyota	provides	for	customers	is	creating	“always	better	cars”	and	enriching	

lives	in	communities.	Through	the	efforts,	we	aim	to	become	an	admired	and	trusted	company	

in	the	various	regions	where	we	conduct	businesses.

The	“trunk”	of	the	tree,	the	underlying	support	for	Toyota’s	creating	of	products	that	earn	smiles

from	our	customers,	is	the	stable	base	of	business.

	 Toyota’s	business	activities	are	based	on	the	concept,	ensure	sustainable	growth	

by	fostering	the	virtuous	circle

18
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	 •	แนวโน้มการใช้ยานยนต์และการเป็น	

	 เมืองใหญ่มากขึน้พร้อมกับการเติบโต	

	 ทางเศรษฐกิจของประเทศเกิดใหม่

	 •		The	increase	of	vehicle	usage		

	 and	the	expansion	of	urbanization		

	 as	well	as	the	economic	growth	of		

	 emerging	countries	

	 •	แนวโน้มการเป็นผู้สงูอายแุละการขาด

	 แคลนแรงงานในประเทศท่ีพฒันาแล้ว

	 •	The	increase	of	elders	and	lack	of		

	 workforce	in	developed	countries

	 •	การเกิดขึน้ของธรุกิจแหง่การขบัเคลือ่น	

	 ใหม่ๆ 	พร้อมกบัคา่นิยมในการเป็นเจ้าของ	

	 รถยนต์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป	(เชน่	การแบง่	

	 กนัขบั	เป็นต้น)

	 •	The	emergence	of	new	mobility		

	 business	as	well	as	the	shifting	of	value		

	 in	car	ownership	(such	as	share	driving)

	 •	เกิดก้าวกระโดดในเร่ืองความก้าวหน้า

	 ของเทคโนโลยีโดยการน�ามาซึง่	AI	ข้อมลู	

	 ขนาดใหญ่และเทคโนโลยีท่ีเช่ือมตอ่กนั

	 •	A	leap	in	technology	which	will	bring		

	 AI,	big	data	and	connected	technology	

Roots :	Toyota	Values

•	The	Five	Main	Principles	of	Toyoda.

•	The	Guiding	Principles	of	Toyota.

•	The	Toyota	Way.

20
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	 •	การปลอ่ยการคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศนูย์

	 •	Zero	carbon	dioxide	emissions

	 •	สงัคมเชิงบวกอยูคู่ก่บัธรรมชาตอิยา่งยัง่ยืน

	 •	Positive	society	living	sustainably	with		

	 nature	

	 •	แนวโน้มการใช้ยานยนต์

	 •	The	tendency	of	automobile	usage

	 •	การส่งเสริมระเบียบว่าด้วยสิ่งแวดล้อม	

	 และความปลอดภัย

	 •	The	promotion	of	regulation	on	

	 environment	and	safety

	 •	การผ่อนปรนด้านกฎระเบียบเพ่ือท�าให้	

	 เศรษฐกิจมีชีวิตชีวาขึน้มาใหม่ได้น�ามาซึง่	

	 ธรุกิจแหง่การขบัเคลือ่นท่ีหลากหลายมากขึน้

	 •	The	deregulation	to	stimulate	economy	

	 for	more	diverse	mobility	business	

	 •	ลดจ�านวนผู้ เสียชีวิตและบาดเจ็บจาก	

	 อบุตัเิหตทุางถนน

	 •	Reduce	fatal	death	and	casualties		

	 from	road	accidents

	 •	สงัคมท่ีทกุคนสนกุสนานกบัเสรีภาพแหง่	

	 การขบัเคลือ่น

	 •	A	society	where	everyone	can	enjoy	

	 the	freedom	of	mobility	

	 •แพร่ขยายความนา่ต่ืนเต้นของรถยนต์ทัว่โลก

	 •	Spread	the	excitement	of	worldwide		

	 automobile	

	 •	ความพิศวงและเบกิบานใจใหม่ๆ

	 •	New	wonders	and	joyfulness	

21
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1.	บริษัท	โตโยต้า	มอเตอร์	ประเทศไทย	จ�ากดั	จะปฏิบตัติามกฏหมาย	และมาตรฐาน	ตา่งๆ	ท่ีเก่ียวข้องกบัสิง่แวดล้อม

				ภายในบริษัท	พร้อมทัง้มีความมุง่มัน่ท่ีจะบรรลวุตัถปุระสงค์	และเปา้หมายทางด้านสิง่แวดล้อมท่ีวางไว้	

2.	บริษัท	โตโยต้า	มอเตอร์	ประเทศไทย	จ�ากดั	จะทุ่มเทปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง	เก่ียวกบัการท�างานของระบบ

				สิ่งแวดล้อม	และการปอ้งกนัมลพิษซึง่บรรลไุด้โดย	:

						•	มุง่เน้นท่ีจะลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมเน่ืองจากวตัถดุบิ	และกระบวนการผลติโดยการประเมินผลกระทบ		

									ตอ่สิง่แวดล้อม	จากสิง่เหลา่นัน้ก่อนท่ีจะน�าวตัถดุบิใหมม่าใช้หรือก่อนมีกระบวนการผลติใหม่ๆ 	

						•	หาวิธีการลดปริมาณการใช้พลงังานลดระดบัมลพิษ	และปริมาณของเสียท่ีออกสู	่สิง่แวดล้อม

3.	บริษัท	โตโยต้า	มอเตอร์	ประเทศไทย	จ�ากดั	มีความพยายามท่ีจะพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง	และเสริมสร้างความเข้าใจ

				อนัดีตอ่พนกังานทกุคนเพ่ือให้การปฏิบตัแิละการบริหารงานด้านสิง่แวดล้อมบงัเกิดผลมากท่ีสดุ

4.	ตระหนกัถงึความส�าคญัของการสือ่สารกบัชมุชนในท้องถ่ินและให้ความร่วมมือท่ี	ดีในกิจกรรมการรักษาสิง่แวดล้อม

1.	Toyota	Motor	Thailand	Co.,	Ltd	adheres	to	all	environmental	laws	and	standards	as	well	as	constantly	

    seeking	to	improve	and	exceed	our	environmental	goals.		

2.	Toyota	Motor	Thailand	Co.,	Ltd.	is	committed	to	improving	our	environmental	policy	to	prevent	the	

				release	of	harmful	emissions.	

					•	Dedication	to	lower	the	environmental	impact	from	materials	and	production	process	by	researching			

								the	possible	effects	of	any	new	material	or	process	prior	to	implementation	

					•	Searching	for	new	ways	to	reduce	use	of	energy	and	reduce	pollution	and	waste	amount	released		

								to	environment.	

3.	Toyota	Motor	Thailand	Co.,	Ltd	is	dedicated	to	continuously	develop	and	educate	employees	in	order		

				to	achieve	maximum	benefit	for	the	environment.	

4.	Be	aware	of	the	importance	of	communications	with	local	communities	and	cooperate	with	local	

				environmental	protection	efforts.

นโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อม

VALUES FOR SOCIETY
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โรงงำนประกอบ
Assembly Plant ISO 14001: 1996

ISO 14001: 2004

มำตรฐำนกำรจัดกำร
Management Standard

ปีที่ได้รับกำรรับรอง
Year of Certification
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	 บริษัท	โตโยต้า	มอเตอร์	ประเทศไทย	จ�ากดั	ประกอบธรุกิจให้เป็นไปในลกัษณะสง่เสริมความปลอดภยัให้แก่พนกังาน	

บคุคลท่ีเก่ียวข้องลกูค้า	และประชาชน	เพ่ือลดจ�านวนอบุตัเิหตกุารบาดเจ็บ	และความเครียดท่ีเกิดจากงาน	ความพยายาม

และความร่วมมือจากทกุคนแสดงให้เห็นถึงสญัลกัษณ์ของความสมัพนัธ์ท่ีใกล้ชิดตามธรรมชาติขององค์	โตโยต้ามุ่งมัน่อยู่

เสมอท่ีจะสอดสอ่งเหตรุ้ายท่ีอาจจะเกิดขึน้ก่อนท่ีจะเกิดขึน้จริง	

บริษัท โตโยต้ำ มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด ได้ด�ำเนินนโยบำย ดังต่อไปนี้ 
1.	ด�าเนินการและพฒันาระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัตามมาตรฐาน	มอก.	18001	และ	OHSAS	18001	

				อยา่งเหมาะสม	และสอดคล้องกบัข้อก�าหนดของกฏหมายและข้อก�าหนด	อ่ืนๆ	ท่ีองค์กรได้ท�าข้อตกลงไว้

2.	ด�าเนินการปรับปรุงและปอ้งกนัอนัตรายจากเคร่ืองจกัร	เคร่ืองมือ	อคัคีภยั	สารเคมี	และอนัตรายซึง่มีความเสีย่งตัง้แตร่ะดบั

				ปานกลางขึน้ไปรวมทัง้ควบคมุความเสีย่งทกุระดบัขององค์กร	โดยก�าหนดเป็นวตัถปุระสงค์ด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั

				ประจ�าปีและสื่อสารให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุคนน�าไปปฏิบตัเิพ่ือให้เกิดการ	พฒันาอยา่งตอ่เน่ือง

3.	ให้การสนบัสนนุทรัพยากรทัง้ในเร่ืองบคุลากร	เวลา	งบประมาณ	และการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมและเพียงพอ

4.	กลา่วย�า้ให้พนกังานผู้ รับเหมาและผู้ ท่ีเข้ามาปฏิบตังิานในบริษัททราบวา่การรักษาความปลอดภยัเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบ		

				ของทกุคนรวมทัง้ความปลอดภยันอกงาน

5.	ท�าการทบทวนและประเมินผลการด�าเนินงานตามความเหมาะสมเพ่ือทราบความก้าวหน้าและเพ่ือให้แนใ่จวา่ปฏิบตัิตาม	

				นโยบาย	เก่ียวกบัความปลอดภยันี ้

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY POLICIES 
	 Toyota	Motor	Thailand	Co.,	Ltd.	conducts	all	operations	to	the	highest	safety	standards	for	our	employees,	

customers	and	the	general	public	in	order	to	reduce	the	number	of	accidents,	injuries	and	the	job	stress.	Our	

efforts	and	the	cooperation	shown	by	our	employees	is	symbolic	of	the	close	knit	nature	of	our	organization,	

and	Toyota	continues	to	seek	out	possible	hazards	to	find	solutions	before	problems	occur.	\

The following are some of the steps taken by Toyota Motor Thailand. 
1.	Operate	and	develop	Occupational	Health	and	Safety	program	according	to	TIS	18001	and	OHSAS	18001	

				standards	that	complies	with	all	local	and	international	laws.	

2.	Take	preventative	measures	to	reduce	possible	danger	from	use	of	industrial	machinery,	tools	and	chemicals	

				which	are	medium	to	high	risks.	This	includes	setting	clear	goals	for	each	year	in	terms	of	occupational	health	

				and	safety,	and	communicate	with	workers	the	ways	in	which	they	can	prevent	accidents.	

3.	Provide	resources	on	the	issue	of	staff,	training	time	and	budget	to	provide	sufficient	workshops	and	safety	activities.	

4.	Reiterate	the	importance	of	safety	to	employees,	contractors	and	other	parties	involved	with	the	company	

				and	teach	that	safety	is	the	collective	responsibility	of	everyone.	

5.	Review	and	assess	the	effectiveness	of	safety	policies	regularly	to	ensure	improvement	and	progress.	

				Environmental,	Occupational	Health	and	Safety	Policies.

นโยบำยด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
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ปีที่ได้รับกำรรับรอง
Year of Certification

โรงงำนประกอบ
Assembly Plant



26

		 As	if	to	demonstrate	the	fact	of	global	warming,	extreme	weather	patterns	worldwide	have	been	provoking	

successive	disasters.	If	current	conditions	continue	and	increased	measures	are	not	taken	to	reduce	greenhouse	

gases,	it	is	estimated	that	by	2100	the	world’s	average	temperature	will	have	risen	by	3.7-4.8°	C.	It	is	future	estimated	

that,	to	hold	the	temperature	rise	since	before	the	Industrial	Revolution	to	“below	2°	C,	“we	will	not	only	have	to	reduce	

additional	CO		emissions	to	zero	but	will	need	to	achieve	with	2010	levels,	by	2050.	To	realize	this,	in	addition	

to	mileage	improvement	of	engine-driven	vehicles,	Toyota	has,	under	the	“New	Vehicle	Zero	CO		emission-hybrid,	

plug-in	hybrid,	electric,	and	fuel	cell	vehicles	and	future	accelerate	accelerate	the	spread	of	these	vehicles.		 	

	 When	these	eco-friendly	vehicles	come	into	widespread	use,	they	can	start	making	a	contribution	to	society.	

Toyota	will	also	cooperate	with	relevant	stakeholders	to	provide	possible	support	as	an	automobile	manufacturer	

toward	the	provision	of	the	infrastructure	for	widespread	adoption	of	electric	and	fuel	cell	vehicles.

	 ความแปรปรวนของสภาพภมิูอากาศและภยัธรรมชาตติา่งๆ	ท่ีเกิดขึน้ทัว่โลกมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึน้เร่ือยๆ	

เป็นผลจาก	“ภาวะโลกร้อน”	หากเรายงัปลอ่ยให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชัน้บรรยากาศโดยไมมี่มาตรการ

มารองรับ	อาจสง่ผลให้อณุหภมิูเฉลีย่ของโลกเพ่ิมขึน้	3.7	-	4.8	องศาเซลเซียสภายในปี	2100	เพ่ือให้บรรลเุปา้หมายระดบัสากล

เพ่ือควบคมุการเพ่ิมขึน้ของอณุหภมิูโลกโดยเฉลีย่ให้ตา่กวา่	2	องศาเซลเซียส	การด�าเนินการตา่งๆ	จะต้องเร่ิมตัง้แตก่ารลดปริมาณจนถงึ

การหยดุปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูช่ัน้บรรยากาศโดย	โตโยต้า	ได้ปรับตวัเองภายใต้มาตรการใหม	่“New	Vehicle	Zero	CO			Challenge”		

หรือ	ยานยนต์ท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมอยา่งแท้จริง	โดยตัง้เปา้ลดการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้สงูกวา่สถิตใินปี	2010	

ให้ส�าเร็จภายในปี	2050	ทัง้นีน้อกจากการพฒันาเคร่ืองยนต์ประหยดัน�า้มนัแล้ว	โตโยต้า	ได้พฒันายานยนต์รุ่นใหมท่ี่เป็นมิตรกบั

สิง่แวดล้อม	กลา่วคือ	เป็นยานยนต์ท่ีออกแบบมาเพ่ือขบัเคลือ่นด้วยระบบตา่งๆ	ได้แก่	รถยนต์ระบบไฮบริด	รถยนต์ท่ีชบัเคลือ่นด้วย

มอร์เตอร์ไฟฟา้	(Plug-in	Hybrid)	รถยนต์ไฟฟา้	และรถยนต์ท่ีขบัเคลื่อนด้วยเซลล์เชือ้เพลงิ	

	 เม่ือผู้ขบัข่ีหนัมาใช้รถยนต์ท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมกนัมากขึน้	จ�านวนการลดการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพ่ิม

สงูขึน้อีกด้วย	โตโยต้า	ในฐานะผู้ผลติยานยนต์พร้อมกบัพนัธมิตรทางธรุกิจ	ขอร่วมเป็นสว่นหนึง่ในการมุง่สร้างสงัคมท่ีเป็นมิตร

ตอ่สิง่แวดล้อม	ผา่นการพฒันาอีโคซสิเตม็ของยานยนต์ไปสูร่ถยนต์ท่ีขบัเคลื่อนด้วยพลงังานไฟฟา้และเซลล์เชือ้เพลงิ
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*ทดสอบตามมาตรฐานของส�านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมใชร้ถยนต์เป็นระยะทาง 33,000 กิโลเมตรต่อปี อตัราการดูดซบั

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลีย่ของตน้ไม ้1 ตน้คือ 1,511 กรมั/เดือน หรือ 40 ปอนด์/ปี (ขอ้มูลจากกรมส่งเสริมคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม www.deqp.go.th)

ยอดขำยสะสมของรถยนต์ ไฮบริด
Cumulative Sales of Hybrid Venhicles

คัน Unit

CO  Emission Reduction Effects of Toyota Hybrid Vehicles
ผลกระทบกำรลดกำรปล่อยก๊ำซ CO  ของรถยนต์ โตโยต้ำ ไฮบริด

ปี Year

Ton CO

ปี Year

ยอดขำยรถ Toyota Hybrids / Sales Figures of Toyota Hybrids 
	 โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย	ได้มีการเร่ิมจ�าหนา่ยรถยนต์	Camry	Hybrid	และ	Alphard	Hybrid	ตัง้แตช่ว่งปลายปี	พ.ศ.2552	และตอ่มาได้เร่ิมจ�าหนา่ย	

Prius		ในช่วงปลายปี	พ.ศ.2553	โดยมียอดจ�าหน่ายทัง้หมด	3	ประเภท	คือ	Camry,	Alphard	และ	Prius	รวมทัง้สิน้	54,614	คนั	โดยท่ีรถประเภท	Hybrid	

สามารถลด	CO		ได้ถึง	857,264		ตัน

Tested in compliance with Thai Industrial Standards Institute, the vehicles were driven for a distance of 33,000 km a year. A tree’s average rate of CO  absorption is 

1,511 grams/month or 40 lbs/year. (Data from the Department of Environmental Quality Promotion www.deqp.go.th)

	 Toyota	Motor	Thailand	has	started	distributing	Camry	Hybrid	and	Alphard	Hybrid	since	late	2009	and	then	distributing	Prius	in	late	2010.	

The	total	cumulative	sales	for	all	three	model	:	Camry,	Alphard,	and	Prius	is	54,614	units.	The	hybrid	vehicles	have	been	able	to	reduce	

up	to	857,264	tons	of	CO		.
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	 โตโยต้า	มอเตอร์ประเทศไทย	ได้พฒันารถยนต์ประเภทไฮบริดอย่างต่อเน่ืองโดยท�าการเปิดตวัรถยนต์	Toyota	C-HR	

รถครอสโอเวอร์	เร่ิมต้นการท�าตลาดในประเทศไทยชว่งปลายปี	2017	เป็นรถอเนกประสงค์	“แบบ	5	ประตยูกสงูไซล์เลก็กะทดัรัดคล้าย

รถแฮตช์แบค	โดยค�าว่า	C-HR	ย่อมาจาก	“Coupe	High-Rider”	หมายถึงรถแนวคเูป้ยกสงู	มีจุดเด่นอยู่ท่ีระบบขบัเคลื่อนแบบ

ไฮบริดท่ีคนสว่นใหญ่ยงัคงหวาดระแวงอายกุารใช้งานของแบตเตอร่ี	แตโ่ตโยต้าเพ่ิมความมัน่ใจด้วยการรับประกนัการใช้งานแบตเตอร่ี

นาน	10	ปี	แบตเตอร่ีมีความทนทานมากขึน้และประหยัดเชือ้เพลิงกว่าเดิม	โดยเคลมตัวเลขอัตราสิน้เปลืองของ	C-HR	

รุ่นไฮบริดท่ี	24	กิโลเมตรตอ่ลติร

	 ความพิเศษของระบบไฮบริดใน	Toyota	C-HR	ท่ีเหนือกวา่เร่ืองความประหยดัคือการพฒันาระบบไฮบริดให้ดีขึน้แตกตา่ง

จากรถไฮบริดท่ีเคยมีใน	โตโยต้ารุ่นก่อนๆ	นัน่คือการท�างานของระบบไฮบริดใน	C-HR	สามารถว่ิงด้วยพลงัไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว

โดยไมต้่องตดัสลบัไปมากบัการใช้น�า้มนัจากเคร่ืองยนต์	ซึง่ความเป็นจริงทางโตโยต้าได้ออกแบบให้มอเตอร์ไฟฟา้ท�างานเร็วท่ีสดุเทา่ท่ี

องค์ประกอบความสามารถของมอเตอร์จะอ�านวยแม้จะท�าความเร็วได้ไม่เท่าเคร่ืองยนต์	1.8L	แตก็่เป็นความเร็วท่ีเพียงพอในการ

ใช้ขบัข่ีในเมือง	ปุ่ มโหมด	EV	คือการสัง่ให้ตวัรถใช้พลงังานขบัเคลือ่นด้วยไฟฟา้อยา่งเดียว	นัน่หมายถงึคณุสามารถใช้รถได้โดยไมต้่อง

ปลอ่ยไอเสียมาท�าลายโลก	แม้จะไม่ใช่ตลอดเส้นทางการเดินทางแต่ก็ถือเป็นการช่วยโลกของเราได้อีกทางหนึ่ง	และประหยดัเงิน

ในกระเป๋าของคณุได้อีกด้วยจากคา่ใช้จา่ยของเชือ้เพลงิ
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	 Toyota	Motor	Thailand	has	continually	developed	hybrid	vehicles,	launching	Toyota	C-HR,	a	crossover	vehicle,	whose	marketing	was	

started	in	Thailand	in	late	2017.	This	is	an	elevated,	subcompact,	5-door	SUV	vehicle	like	a	hatchback.	The	word	C-HR	stands	for	“Coupe	High-Rider”,	

which	means	an	elevated	coupe	vehicle.	Its	feature	is	the	hybrid	driving	system	which	most	people	are	still	suspicious	of	its	batteries’	use	life.	

However,	Toyota	has	increased	the	confidence	by	guaranteeing	10	years	of	the	batteries’	life,	the	batteries	being	more	durable	and	more	energy	

efficient,	claiming	the	waste	rate	of	C-HR	hybrid	model	at	24	km	per	litre.

	 What’s	special	about	the	hybrid	system	in	Toyota	C-HR	which	is	more	than	economy	is	the	improvement	of	the	hybrid	system,	which	is	

different	from	the	previous	models	of	Toyota’s	hybrid	vehicles.	The	hybrid	system	in	C-HR	can	run	on	just	electrical	power	without	having	to	alternate	

with	fuel	use	from	the	engine.	In	fact,	Toyota	has	designed	the	electrical	motor	to	run	at	the	maximum	speed	allowed	by	the	motor’s	capacity	and	

components.	Although	the	speed	cannot	be	attained	as	much	as	the	1.8L	engine,	it	is	sufficient	for	driving	in	the	city.	The	EV	mode	button	commands	

the	vehicle	to	run	only	on	electricity,	which	means	that	you	can	use	the	vehicle	without	emitting	exhaustion	to	pollute	the	world.	Though	not	all	the	

way,	this	can	contribute	to	saving	the	world	and	the	money	in	your	pocket	from	fuel	expenses.

ภาพรวม 

•	การพฒันาระบบไฮบริด	Generation	4	ใหม	่

•	ต�าแหนง่สว่นประกอบหลกั

•	Inverter	with	Converter	Assembly	มีขนาดกระทดัรัด

			น�า้หนกัเบา	บู๊ทไฟฟา้ไฟแรงสงูอยา่งรวดเร็วตดิตัง้อยูด้่านบนชดุเกียร์

Overall

•	New	Generation	4	Hybrid	System	Development

•	Positions	of	Main	Components

•	Inverter	with	Converter	Assembly,	compact-sized,	

			light	weight,	quick	electric	torque	installed	on	top	of	gearbox

เคร่ืองยนต์ 2ZR-FXE

4	สบูแถวเรียง,	Atkinson	cycle	1798	cm3	

(109.7	cu.in.)	70kW	@5200	rpm	

142	N.m@	4000	rpm	คอมเพรสเซอร์แอร์ไฟฟา้	

แบตเตอร่ีไฮบริด

•	ชนิด	Ni-MH	battery,	DC	201.6	V.,	

			168	cells	(6	cells	x	28	Modules)

•	ตดิตัง้อยูใ่ต้เบาะนัง่แถวหลงั

•	ตดิตัง้กรองฝุ่นแบตเตอร่ีและพดัลม

			ระบายความร้อน	ส�าหรับระบบ	battery	cooling

Hybrid Battery

•	Ni-MH	Battery	type,	DC	201.6V.,	168	cells	(6	

cells	x	28	Modules)

•	Installed	under	backseats

•	Equipped	with	battery	dust	filter	and	

ventilation	fan	for	battery	cooling	system

• สายไฟ DC 201.6 V

•	Auxiliary	Battery	ตดิตัง้อยูใ่นห้องเคร่ืองยนต์

•	ใช้	EN	type	(LN1)	auxiliary	battery	P610	

			Hybrid	Transaxle	(MG1	และ	MG2)

•	Max.	system	voltage	is	DC	600	V.

•	ใช้	Water-cooled	type	MG1	and	MG2
• DC 201.6 V Wires

•	Auxiliary	Battery	installed	in	engine	chamber

•	Uses	EN	type	(LN1)	auxiliary	battery				

			P610	Hybrid	Transaxle	(MG1	and	MG2)

•	Max.system	voltage	is	DC	600	V.

•	Uses	Water-cooled	type	MG1	and	MG2

2ZR-FXE Engine

4	cylinder	layout,	Atkinson	cycle	1798	cm3	

(109.7	cu.in.)	70kW	@5200	rpm

142	N.m@4000	rpm,	electricair-compressor
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	 การพฒันาระบบไฮบริดอยา่งตอ่เน่ืองของโตโยต้าท�าให้ระบบเสริมพลงังานแบบ	SERIES-PARALLEL	

HYBRID	หรือระบบไฮบริดแบบอนุกรมบวกคู่ขนานมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึน้	ซึ่งเป็นระบบขับเคลื่อนท่ี

ควบรวมข้อดีของ	Series	และ	Parallel	เข้าไว้ด้วยกนั	เพ่ือใช้ประโยชน์ให้ได้มากท่ีสดุและเป็นระบบท่ีรถโตโยต้า	

เลือกใช้	โดยการท�างานของระบบขึน้ตรงกบัสภาวะของการขบัข่ี	ไม่ว่าจะใช้มอเตอร์ขบัเคลื่อนแต่เพียง

อย่างเดียวในช่วงสัน้ๆ	หรือใช้ก�าลงัทัง้จากมอเตอร์และเคร่ืองยนต์ผสมผสานกนัในการขบัเคลื่อน	ระบบนี ้

มอเตอร์ยงัสามารถสง่ก�าลงัไปท่ีเพลาขบัเคลื่อนล้อหน้าแม้จะก�าลงัชาร์จไฟอยูก็่ตาม

	 Toyota’s	continuous	development	of	hybrid	systems	has	increased	the	efficiency	of	

the	SERIES-PARALLEL	HYBRID,	which	is	a	driving	system	combining	the	benefits	of	Series	and	

Parallel	for	maximum	use	and	which	is	the	system	chosen	for	Toyota	cars.	The	system’s	

functions	depend	on	driving	conditions,	whether	driven	on	the	motor	only	for	a	short	period,	or	

driven	on	combined	power	from	both	the	motor	and	the	engine.	This	system	enables	the	motor	

to	transmit	power	to	the	front-wheel	axle	even	during	the	electric	charging
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	 ระบบ	Hybrid	จากแบรนด์	Toyota	จัดมอเตอร์ไฟฟ้า

ขนาดเลก็	ก�าลงั	72	แรงม้า	แรงบดิจากมอเตอร์ท�าได้ท่ี	163	นิวตนัเมตร	

แบตเตอร่ี	Hybrid	แบบ	Ni-MH	ควบรวมพลงังานทัง้เคร่ืองยนต์และ

มอเตอร์ท�าให้	C-HR	มีก�าลงัสงูสดุ	122	แรงม้า	ระบบสง่ก�าลงัใช้เกียร์

อตัโนมตั	ิแบบ	E-CVT	มีมอเตอร์	MG-1	และ	MG-2	ฝังไว้ในเกียร์เพ่ือ

เสริมแรงบดิและชาร์จไฟใสแ่บตเตอร่ี	สมรรถนะ	เร่งจาก	0-100	กิโลเมตร

ตอ่ชัว่โมงใน	11.3	วินาที

	 อตัราเร่ง	0-100	กิโลเมตร	ใช้เวลาตะกายจากจดุหยดุน่ิง

ไปถึงความเร็ว	100	กิโลเมตรตอ่ชัว่โมงท่ี	11.3	วินาทีอยู่ในอตัราสิน้

เปลอืงเชือ้เพลงิในวนัทดสอบ	ท�าได้เฉลีย่	21.4	กิโลเมตรตอ่ลติร	เป็นการ

ขบัท่ีใช้คนัเร่งแบบปกติไมมี่การระมดัระวงัในการใช้คนัเร่งเพ่ือท�าให้

อตัราสิน้เปลืองดดีูแตอ่ยา่งใดทัง้สิน้	ไมไ่ด้ขบัแบบประหยดัเชือ้เพลงิ

ในชว่ง	eco	challenge

	 The	Hybrid	system	from	Toyota	brand	provides	

small-sized	electric	motor	with	72	hp,	delivering	maximum	163	Nm	

of	torque.	Hybrid	battery,	Ni-MH	type.	Combining	both	engine	

and	motor	power,	C-HR	has	the	maximum	output	of	122	hp.	

Automatic	E-CVT	transmission,	having	MG-1	and	MG-2	motors	

in	the	gear	to	enhance	torque	and	charge	the	battery.	Performance,	

accelerating	from	0-100	km/h	in	11.3	seconds.

	 Acceleration	rate	from	0-100	km,	climbing	from	a	dead	

stop	to	the	speed	of	100	km/h	in	11.3	seconds.Within	the	range	

of	fuel	consumption	rate	on	the	test	date,accomplishing	21.4	km/litre	

on	average.It	was	normal	acceleration	without	carefully	

accelerating	in	order	to	make	fuel	consumption	look	good	in	any	way.	

No	energy-saving	driving	during	the	eco	challenge.
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	 By	Lifecycle	Zero	Co			Emissions	Challenge,	we	mean	efforts	to	reduce	to	zero	not	simply	the	CO	

emissions	produced	in	traveling	and	manufacturing,	but	all	CO		emissions	including	in	the	processes	of	

materials,	and	disposal	and	recycling	of	vehicles.	For	instance,	there	are	some	next-generation	vehicles	

that	do	achieve	reduced	CO		emissions	when	driven,	but	actually	cause	increased		CO			emission	at	

the	material	and	vehicle	production	stages.	Because	of	this,	we	will	future	promote	environmentally	

friendly	design	such	as	by	choosing	appropriate	materials.	In	this	way,	we	are	going	to	pursue	

“Always	Better	Cars.”	For	example,	we	will	develop	and	expand	the	use	of	materials	with	lower			CO	

emissions	during	production	and	will	reduce	the	quantity	of	materials	and	number	of	parts	used	in	a	vehicle.	

We	will	also	adopt	more	recycling	and	biological	materials	for	vehicle	production	and	enhance	the	

initiative	aimed	at	easy	to	dismantle	design.

	 โดยความท้าทายเร่ืองการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศนูย์ตลอดวงจรชีวิต	เราหมายถึงความ

พยายามท่ีจะไมเ่พียงลดการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเกิดจากการเดนิทางและการผลติเทา่นัน้	แตห่มายรวม

ถึงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทัง้หมดท่ีรวมถึงกระบวนการแปรรูปวสัดตุ่างๆ	การก�าจดัและการน�ารถ

กลบัมาใช้ใหมด้่วย	ยกตวัอยา่งเชน่	มีรถรุ่นตอ่ไปบางรุ่นท่ีบรรลกุารปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงได้จริงๆ

เวลาขบัข่ี	แต่จริงๆแล้วกลบัปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพ่ิมมากขึน้ในขัน้ตอนการผลิตวสัดแุละการผลิตรถ	

ด้วยเหตนีุ	้เราจงึจะสง่เสริมการออกแบบท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมมากขึน้	เชน่	โดยการเลอืกวสัดตุา่งๆท่ีเหมาะสม	

เป็นต้น	ด้วยวิธีนี	้เราจะมุง่บรรล	ุ“รถท่ีดีกวา่เดมิเสมอ”	ยกตวัอยา่งเชน่	เราจะพฒันาและขยายการใช้วสัดตุา่งๆท่ี

ปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงในระหวา่งการผลิตและจะลดปริมาณของวสัดตุา่งๆและจ�านวนของชิน้สว่น

ตา่งๆท่ีถกูใช้ในรถยนต์คนัหนึง่ด้วย	เราจะน�าวสัดท่ีุน�ากลบัมาใช้ใหมไ่ด้และวสัดชีุวภาพมาใช้มากขึน้เชน่กนัส�าหรับ

การผลติรถและเพ่ิมความคดิริเร่ิมซึง่พุง่เปา้ไปท่ีการออกแบบท่ีถอดแยกชิน้สว่นได้งา่ย
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กิจกรรม ลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์จำกกำรขนส่งรถใหม่ด้วยรถเทรลเลอร์ ในปี 2018
	 ในปี	2018	กิจกรรมลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ยงัคงด�าเนินอยา่งตอ่เน่ือง	โดยการปรับปรุงประสทิธิภาพ

ของการขนสง่ท่ีมีผลตอ่ปริมาณการใช้เชือ้เพลงิให้ดีย่ิงขึน้	และมีความเหมาะสมกบัสภาพการณ์ปัจจบุนั		ซึง่ปัจจยัหลกั

ท่ีเก่ียวข้อง	มีดงันี ้

	 	 1.	ระยะทางการขนสง่

	 	 2.	ขีดความสามารถในการบรรทกุของรถเทรลเลอร์	

	 	 3.	เสริมสร้างและพฒันาทกัษะวิธีการขบัรถเพ่ือประหยดัพลงังานแก่พนกังานขบัรถของ	

	 	 				ตนอีกด้วย	เป็นการท�าให้ใช้เชือ้เพลงิท่ีมีอยูจ่�ากดัได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้

The Activity: Reduction of CO  Emission from Transportation of New Vehicles by Trailer in 2018 A.D. 
 In	2018	the	reduction	of	CO		emission	activity	still	continues	by	improving	the	efficiency	of	

transportation	which	results	in	better	fuel	consumption	and	suits	the	current	conditions.	The	relevant	main	

factors	are	as	follows:

	 	 1.	Running	distance	of	transportation

	 	 2.	Loading	efficiency	of	trailers

	 	 3.	Strengthening	and	improving	the	drivers’	driving	skills	to	save	energy,	making	more		

	 	 					use	of	the	limited	amount	of	existing	fuel
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หมายเหตุ :  1.  โตโยตา้ใชโ้รงงานทัง้ 3 แห่ง เป็นจดุส่วนร่วมรถ (HUB) ก่อนทีจ่ะส่งไปโชว์รูมทัว่ภูมิภาค โดยแต่ละโรงงานจะเป็น HUB ของแต่ละภูมิภาคดงันี้

  - โรงงานเกตเวย์ เป็น HUB ของภูมิภาคตะวนัออกและตะวนัออกเฉียงเหนือ

  - โรงงานบา้นโพธ์ิ เป็น HUB ของภูมิภาคกลางและเหนือ (ปีนีก้ระจายรถไปโชว์รูมชลบรีุเพ่ิม)

  - โรงงานส�าโรง เป็น HUB ของภูมิภาคตะวนัตกและใต้

     2.  การพิจารณายา้ย HUB ของแต่ละคลสัเตอร์ ค�านึงถึงความเหมาะสมของสภาพการณ์ต่างๆแลว้ เช่น แผนการขายทีเ่ปลีย่นแปลง, พืน้ทีเ่ก็บรถใหม่ของแต่ละโรงงาน เป็นตน้

     Note:  1. Toyota uses all the three plants as HUB before transporting the vehicles to the showrooms throughout the regions. Each plant will be HUB for each region, as follows:

  - Gateway plant as HUB of the eastern and northeastern regions

  - Ban Pho plant as HUB of the central and northern regions (this year, distributing more cars to Chonburi showrooms)

  - Samrong plant as HUB of the western and southern regions

 2. Considering relocation of HUB of each cluster, having taken into account the suitability of conditions such as changed sales plans, each plant’s storage of new vehicles

ปัจจัยที่ 1 : ระยะทำงกำรขนส่ง Reduced Carbondioxide

(ก่อน)

	 พิจารณาย้ายศนูย์รวมเพ่ือสง่รถใหม	่(HUB)	ของรถท่ีจะไปโชว์รูมตวัแทนจ�าหนา่ยชลบรีุ	ไปรวมกนัท่ีบ้านโพธ์ิ	(จากเดมิรวมกนัท่ีโรงงานเกตเุวย์)	โดยใน

ปี	2018	นีไ้ด้พิจารณากลุม่ตวัแทนจ�าหนา่ยจงัหวดัชลบรีุ	รวมทัง้หมด	4	คลสัเตอร์ด้วยกนั	ได้แก่	E02,	E05,	E07	และ	E08)

	 After	considering	this	year’s	changed	sales	plan,	this	activity	can	be	performed	with	16	metro	clusters	(of	the	28	clusters).Conclusion:	the	

transportation	trips	are	reduced	by	4,491	trips/656,875	km	per	year.	Total	fuel	reduced	by	199,796	litres,	accounting	for	524	tons	per	year.

สรุป ระยะทางการขนส่งรวมลดลง 43 กม.ต่อเทีย่ว/83,618 กม.ต่อปี ลดการใชเ้ชือ้เพลิงได ้17,135 ลิตร คิดเป็น 45 ตนัต่อปี

Conclusion : the total transport distance is reduced by 43 km per trip/83,618 km a year. Fuel consumption is reduced by 17,135 litres or 45 tons a year.

(หลัง)
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	 เพ่ิม	ประสิทธิภาพในการขนสง่	ของ	Metro	route	(กรุงเทพฯและปริมณฑล)	จาก	3	หรือ	4	คนั

ตอ่เท่ียวเป็น	8	คนัตอ่เท่ียว	เดมิการขนสง่รถใหมไ่ปยงั	Metro	จะใช้วิธีสง่ตรงจากโรงงานทัง้	3	แหง่ไปยงัโชว์รูม	

ผู้แทนจ�าหนา่ยเลย	โดย

		 										-	โรงงานเกตเวย์	(ผลติรถยนต์นัง่สว่นบคุคล	หรือ	PC)	จะสามารถบรรทกุรถใหมไ่ด้	เท่ียวละ	4	คนั		

	 										-	โรงงานบ้านโพธ์ิ	และส�าโรง	(ผลิตรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์	หรือ	CV)	จะบรรทกุรถใหม่	

	 											ได้เท่ียวละ	3	คนัโดยน�ารถใหม	่PC	จากเกตเวย์	ซึง่มีขนาดเลก็กวา่	CV	ไปรวมท่ีบ้านโพธ์ิ		

	 												และท�าการขนสง่โดยคละ\รถใหมร่ะหวา่ง	CV	&	PC	เข้าด้วยกนัใน	1	เท่ียว	ท�าให้เท่ียวนัน้	

	 											สามารถบรรทกุได้มากท่ีสดุถงึ	8	คนัตอ่เท่ียว	

	 หลงัจากพิจารณาแผนการขายท่ีเปลีย่นแปลงในปีนีแ้ล้ว	กิจกรรมนีส้ามารถท�าได้กบักลุม่คลสัเตอร์

เมโทรจ�านวน	16	คลสัเตอร์	(จาก	28	คลสัเตอร์)

สรุป	จ�านวนเท่ียวของการขนสง่ลดลง	4,491	เท่ียว/	656,875	กม.ตอ่ปี	รวมลดการใช้เชือ้เพลงิได้	199,796	ลติร	

คดิเป็น	524	ตนัตอ่ปี

	 Increasing	Loading	Efficiency	of	Metro	Route	(Bangkok	Metropolitan	areas)	from	3	or	

4	cars	per	trip	to	8	cars	per	trip.	Originally,	transportation	of	new	cars	to	Metro	was	carried	out	

directly	from	the	three	plants	to	the	dealers’	showrooms.

	 												-	Gateway	plant	(manufacturing	personal	cars	or	PC)	will	be	able	to	load	4	new	cars	per	trip.

	 										-	Ban	Pho	and	Samrong	plants	(manufacturing	commercial	vehicles	or	CV)	will	be	able		

	 												to	load	3	new	vehicles	per	trip,	by	taking	new	PC’s	from	Gateway,	which	are		

	 												smaller	than	CV’s	and	gathering	them	at	Ban	Pho.	Then	the	new	CV’s	and	new		

	 												PC’s	will	be	transported	together	in	1	trip,	enabling	that	trip	to	load	up	to	8	vehicles	per	trip.	

	 After	considering	this	year’s	changed	sales	plan,	this	activity	can	be	performed	with	

16	Metro	Clusters	(from	the	28	clusters).

Conclusion:	transportation	trips	are	reduced	by	4,491	trips/	656,875	km	a	year.	Total	fuel	reduced	

by	199,796	litres,	accounting	for	524	tons	a	year.

เพิม่จ�ำนวนคันรถใหม่ทีบ่รรทุกท�ำให้ขนส่งน้อยเท่ียว       

ใช้เชื้อเพลิงน้อยลง

คำร์บอนไดออกไซด์ลดลง

ปัจจัยที่ 2 : ขีดควำมสำมำรถในกำรบรรทุกของรถเทรลเลอร์ (Loading efficiency)

Increase the number of new vehicles 
loaded and transported in fewer trips

Less fuel consumption

Reduced CO
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	 สว่นนีไ้ด้รับความร่วมมือเป็นอยา่งดีจากพนัธมิตรธรุกิจการขนสง่ท่ีใสใ่จและตระหนกัถงึสิง่แวดล้อม

ร่วมกนั	ซึง่บริษัทขนสง่รถใหม	่(บริษัท	โตโยต้า	ทรานส์ปอร์ต	ไทยแลนด์	จ�ากดั)	ได้จดัให้มีการอบรมพนกังาน

ผู้ เข้าใหม่รวมถึงอบรมพนกังานท่ีมีอยู่เดิม	โดยเพ่ิมหลกัสตูรการขบัข่ีอย่างปลอดภยัไว้ในการอบรม	เพ่ือ

เสริมสร้างจิตส�านกึและความรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อมให้แก่พนกังาน

	 This	part	has	received	good	cooperation	from	the	allies	of	transportation	business	

who	care	for	environmental	awareness.	The	new	vehicle	transport	company	(Toyota	Transport	

Thailand	Co.,	Ltd.)	has	held	training	sessions	for	new	staff	as	well	as	existing	employees,	

increasing	driving	safely	lessons	in	the	sessions	in	order	to	foster	awareness	and	environmental	

responsibility	among	the	staff.

เพิ่มทักษะกำรขับขี่อย่ำงประหยดั

ใช้เชื้อเพลิงน้อยลง

คำร์บอนไดออกไซด์ลดลง

ปัจจัยที่ 3 : เสริมสร้ำงและพัฒนำทักษะวิธีกำรขับรถเพื่อประหยัดพลังงำน (Eco Driving Mind)

หลงักำรรวบรวมผลจำกกำรขนส่งจรงิในปีนี ้พบว่ำ อัตรำกำรเผำผลำญเชื้อเพลงเฉลี่ยเปลี่ยนแปลงในทำงที่ดีดังนี้
After gathering the results of this year’s actual transport, it is found that the Fuel Consumption Rate has improved, as seen in this table 

สรุป :  ระดบัการเผาผลาญเชือ้เพลิงเฉลีย่ทีดี่ข้ึน  ลดการใชเ้ชือ้เพลิงได ้ 129,843 ลิตร คิดเป็น 340 ตนัต่อปี

Conclusion : Better fuel consumption rate on average, fuel consumption reduced by 129,843 litres, accounting for 340 tons a year.

Before
Training courses for new staff (concerning economical driving)
   1. Controlling speed while driving
   2. Turning off the engine while loading and unloading new vehicles

ก่อน

After
Increasing the course Eco Driving Mind
   1. Maintaining consistent speed
   2. Shifting gears within the speed range of 2,000-2,500 rpm 
   3. Turning off the engine when getting off the vehicle (while going       
      to pick up the transport list) and re-training for existing staff

หลัง
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กำรใช้ตู้คอนเทนเนอร์หมุนเวียน 
Round use container

	 โตโยต้ามีธุรกิจการน�าเข้าและส่งออกชิน้

สว่นรถยนต์ใน	16	ประเทศ	โดยแตล่ะปีตู้คอนเทนเนอร์

กวา่	40,000	ตู้ถกูใช้เพ่ือการขนสง่สนิค้าระหวา่งประเทศ	

ส�าหรับภายในประเทศก็มีการเคลือ่นย้ายตู้คอนเทนเนอร์

ระหว่างโรงงานและท่าเรือ	อนัก่อให้เกิดมลภาวะจาก

การใช้พลงังานเชือ้เพลงิด้านการขนสง่	ดงันัน้เราจงึได้

ตระหนักถึงความส�าคัญของการประหยัดเชือ้เพลิง

เพ่ือลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	(CO	)	

สูส่ิง่แวดล้อม

	 Toyota	has	vehicle	part	import	and	export	

businesses	in	16	countries.	Each	year	over	40,000	

containers	are	employed	to	transport	goods	

internationally.	Domestically,	containers	are	

transported	between	plants	and	ports,	causing	

pollution	from	fuel	consumption	during	transport.	

As	a	result,	we	have	realized	the	importance	of	

saving	fuel	in	order	to	reduce	CO			emissions	into	

the	environment.

	 ในปี	พ.ศ.2558	ทางโตโยต้าจงึมีแนวคดิใน

การใช้ตู้คอนเทนเนอร์หมนุเวียน	(Round	Used	Container)	

เพ่ือลดความสญูเปลา่จากการขนสง่ตู้ เปลา่จากทา่เรือ

มายงัโรงงานซึง่สามารถลดการใช้เชือ้เพลงิจากการขนสง่	

โดยการน�าตู้ ท่ีเข้ามาสง่สินค้าในโรงงานมาหมนุเวียน

บรรจสุนิค้าตอ่เน่ืองทนัทีเพ่ือสง่ออก	เร่ิมต้นจากภายใน

โรงงานเดียวกนั	(Same	Plant)	และตอ่มาขยายผลไป

ยงัระหวา่งโรงงาน	(Inter	Plant)	ท่ีเกตเวย์,	ส�าโรง,	บ้านโพธ์ิ	

และบางปะกง	จากแนวคิดดงักลา่วท�าให้สามารถใช้ตู้

คอนเทนเนอร์หมนุเวียนได้เป็นจ�านวน	2,500	ตู้ในปีเดียว	

และลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(CO		)	ได้

ทัง้สิน้	180	ตนั/ปี

	 In	2015,	Toyota	initiated	the	concept	

‘Round	Used	Container’	in	order	to	reduce	

wastefulness	from	transporting	empty	containers	

from	ports	to	factories,	which	can	reduce	fuel	

consumption	from	transport.	This	is	done	by	using	

the	containers	transporting	goods	to	the	factories	

to	immediately	load	the	goods	for	export,	starting	

with	the	same	plant	and	expanding	to	inter	plants	

at	Gateway,	Samrong,	Ban	Pho,	and	Bang	Pakong.	

From	such	concept,	2,500	containers	were	round	

used	in	one	year,	reducing	the	amount	of	CO	

in	total	by	180	tons	a	year.

	 ตอ่มาในปีค.ศ.2017	จงึมีการขยายการการใช้ตู้คอนเทนเนอร์หมนุเวียนด้วยการเพ่ิมเส้นทาง	

การหมนุเวียนตู้ ระหว่างบริษัทในเครือโตโยต้า	(Cross	Company)	และซพัพลายเออร์	(Supplier)	

ท�าให้สามารถลดความสญูเปลา่ของการใช้เชือ้เพลิงจากการขนสง่ตู้ เปลา่	และลดปริมาณการปลอ่ย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	(CO	)	ได้อยา่งตอ่เน่ือง	โดยผลท่ีคาดวา่จะได้รับจากการเพ่ิมเส้นทางหมนุเวียน

ตู้คอนเทนเนอร์ใหมนี่จ้ะสามารถเพ่ิมจ�านวนตู้คอนเทนเนอร์หมนุเวียนได้ถงึ	3,500	ตู้ /ปี	และลดปริมาณ

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	(CO	)	ได้ทัง้สิน้	246	ตนั/ปี

	 Then	in	2017	A.D.	there	was	an	expansion	of	circulating	containers	by	increasing	

the	routes	of	circulating	containers	between	Toyota’s	Cross	Companies	and	the	Suppliers.	

As	a	result,	wastefulness	of	fuel	consumption	caused	by	transporting	empty	containers	

and	the	amount	of	CO		emissions	have	been	consistently	reduced.	It	is	expected	that,	through	

increasing	the	new	routes	of	circulating	containers,	the	circulating	containers	can	be	

increased	to	3,500	containers	a	year,	and	the	amount	of	CO		can	be	reduced	by	246	tons	

a	year	in	total.			



38

										โครงการอบรมขบัข่ีปลอดภยั	ประหยดัพลงังาน	และรักษาสิง่แวดล้อม	(Safe	Eco	Driving)	เป็น	กิจกรรม

ภายใต้โครงการโตโยต้า	ถนนสีขาว	ผา่นความร่วมมือระหวา่ง	บริษัท	โตโยต้า	มอเตอร์	ประเทศไทย	จ�ากดั	ชมรม

ผู้แทนจ�าหนา่ยโตโยต้า	และกรมการขนสง่ทางบก	มีวตัถปุระสงค์เพ่ือปรับเปลีย่นพฤตกิรรมการขบัข่ีท่ีไมป่ลอดภยั

ของผู้ ใช้รถใช้ถนน	อีกทัง้ยงัสง่เสริมพฤติกรรมการใช้พลงังานอย่างประหยดัและรู้คณุคา่	ผ่านความร่วมมือของ

ขนสง่จงัหวดัและผู้แทนจ�าหนา่ยในทกุๆ	จงัหวดัทัว่ประเทศ

	 Zero	CO			Emissions	in	the	Entire	Product	Life	Cycle	Safe	Driving	Training	Program	to	Save	

Energy	and	Protect	the	Environment	(Safe	Eco	Driving)	The	Safe	Eco	Driving	Project	is	an	activity	

under	the	Totoya	White	Road	Project	through	the	cooperation	of	Toyota	Motor	Thailand	Co.,	Ltd.,	

Toyota	Dealers’	Club,	and	the	Department	of	Land	Transport.	The	objectives	are	to	change	drivers’	unsafe	

driving	behaviours	and	to	encourage	the	economical	and	conscious	use	of	energy	through	the	cooperation	

of	the	Provincial	Transports	and	the	dealers	in	every	province	throughout	the	country.
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	 โตโยต้า	มอเตอร์	ประเทศไทยได้พฒันาหลกัสตูรการอบรมขบัข่ีปลอดภยัฯ	มาจาก	“ศนูย์การศกึษา

ความปลอดภยัโมบลิติะ”	หรือ	“Mobilitas”	ภายใต้การดแูลของ	บริษัท	โตโยต้า	มอเตอร์	คอร์ปอเรชัน่	ประเทศญ่ีปุ่น	

ร่วมกบัหลกัสตูรกฎหมายและวินยัจราจร	จากกรมการขนสง่ทางบก	โดยส�านกัสวสัดิภาพการขนสง่ทางบก	

โดย	หลกัสตูรประกอบด้วย	2	ด้าน	คือ	

 1. หลักการและเทคนิคการขับข่ีปลอดภยัภายใต้ 3S (Safety, Smooth, Speedy) 

	 	 -	การขบัข่ีอยา่งปลอดภยั	(Safety)	เชน่	การปรับทา่นัง่ท่ีเหมาะสม	

	 	 -	การขบัรถอยา่งนุม่นวล	(Smooth)	เชน่	การจบัพวงมาลยัโดยไมบี่บแนน่มาก

	 	 -	การใช้ความเร็วอยา่งเหมาะสม	(Speedy)	เชน่	การขบัรถในทางโค้งอยา่งปลอดภยั

 2. 10 เทคนิควธีิการขับข่ีอย่างประหยัดพลังงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

	 	 1.	การเหยียบคนัเร่งและขบัอยา่งนุม่นวล

	 	 2.	กฎ	3	วินาที	รักษาระยะหา่งระหวา่งรถ

	 	 3.	ถอนคนัเร่งให้เร็วในขณะท่ีลดความเร็ว

	 	 4.	ปรับอณุหภมิูเคร่ืองปรับอากาศในรถให้เหมาะสม

	 	 5.	หยดุสตาร์ทเคร่ืองเดนิเบาอยา่งเปลา่ประโยชน์

	 	 6.	เตรียมตวัรับมือกบัการจราจรก่อนการเดนิทาง

	 	 7.	ตรวจสอบลมยางอยา่งน้อยเดือนละหนึง่ครัง้

	 	 8.	น�าสิง่ของท่ีไมจ่�าเป็นลงจากรถ

	 	 9.	อยา่จอดรถกีดขวางการจราจร

	 	 10.	ตัง้เปา้หมายชนะใจตวัเอง

										โครงการอบรมขบัข่ีปลอดภยัฯ	นี	้ได้เร่ิมขึน้	เม่ือปี	2558	โดยมีครูฝึกของผู้แทนจ�าหน่ายถ่ายทอด

ความรู้สู่ลกูค้า	และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนไปแล้วกว่า	50,000	คนทัว่ประเทศ	ซึ่งจะเป็นผู้ขบัข่ีท่ีมี

ความตระหนกัในการขบัข่ีปลอดภยั	และมีพฤติกรรมการขบัข่ีประหยดัพลงังาน	ซึง่จะเป็นสว่นหนึ่งในการ

ชว่ยลดการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้แก่สงัคมไทยตอ่ไป

	 Toyota	Motor	Thailand	Co.,	Ltd.	has	developed	a	safe	driving	training	course	based	on	

“Mobilita	Safety	Education	Center”	or	“Mobilitas”	under	the	supervision	of	Toyota	Motor	

Corporation,	Japan,	incorporating	a	course	of	traffic	laws	and	disciplines	from	the	Department	of	

Land	Transport	by	the	Land	Transport	Welfare	Office.	The	course	consists	of	2	parts	as	follows:

 1. The Safe-Driving Principles and Techniques under 3S (Safety, Smooth, Speedy)

	 										-	Driving	safely	(Safety)	by	properly	adjusting	the	driver’s	seat	

	 										-	Driving	smoothly	(Smooth)	by	holding	the	steering	wheel	without	squeezing	it	too	tightly		

	 										-	Driving	at	a	suitable	speed	(Speedy)	by	entering	a	curve	safely

 2. 10 techniques for energy-efficient driving in order to reduce CO  emissions

	 										1.	Pressing	the	accelerator	pedal	smoothly

	 										2.	The	3-Second	Rule,	keeping	the	distance	between	vehicles

	 										3.	Releasing	the	foot	from	the	accelerator	pedal	quickly	while	reducing	speed

	 										4.	Adjusting	the	car’s	air-conditioner	temperature	suitably

	 										5.	Refraining	from	wasting	energy	on	the	engine	idling

	 										6.	Preparing	oneself	for	handling	the	traffic	prior	to	departure

	 										7.	Cheking	the	tires’	air	at	least	once	a	month

	 										8.	Unloading	unnecessary	things	from	the	vehicle

	 										9.	Not	parking	the	vehicle	in	ways	that	block	traffic

	 										10.	Setting	goals	to	overcoming	oneself

	 The	Safe	Eco	Driving	Project	was	started	in	2015,	having	the	dealears’	instructors	

educate	more	than	50,000	customers	and	individuals	of	public	and	private	sectors	throughout	

the	country.	These	people	would	become	conscious	drivers	with	energy-efficient	driving	behaviours,	

which	then	contribute	to	the	reduction	of	CO		emissions	for	the	Thai	society.
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	 รถไม่เพียงปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขณะว่ิงเท่านัน้	ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ยงัถกูสร้างขึน้ใน

ระหวา่งกระบวนการผลติอีกด้วย		การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพ่ือยบัยัง้การเปลีย่นแปลงของสภาพภมิูอากาศ

จงึเป็นความท้าทายอย่างหนึง่ส�าหรับโรงงานตา่งๆท่ีผลิตยานยนต์	เสาหลกัสองประการของยทุธศาสตร์ของเรา

เพ่ือบรรลกุารปลอ่ยก๊าซ	 	

	 คาร์บอนไดออกไซด์เป็นศนูย์ท่ีโรงงานตา่งๆของเรา	ได้แก่	การปรับปรุงเทคโนโลยีการผลติ	และการเปลีย่น

ไปใช้พลงังานรูปแบบอ่ืนๆ	เม่ือกลา่วถึงเทคโนโลยีการผลิตเป็นอนัดบัแรก	เราจะใช้กระบวนการผลิตท่ีเรียบง่าย

และสมเหตสุมผลเพ่ือท�าให้การผลิตสัน้ลงและลดเวลาท่ีใช้	อนัเป็นการลดการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน

ทกุกระบวนการ	ยกตวัอยา่งเชน่	โดยการน�ากลไกใหม่ๆ ท่ีไมใ่ช้พลงังานมาปฏิบตัิ	ในสว่นของแหลง่พลงังานตา่งๆ

ท่ีน�ามาใช้	เราจะลดการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยการใช้แหลง่พลงังานทดแทนตา่งๆ	เชน่	พลงัแสงอาทิตย์

และพลงัลม	และโดยการใช้ประโยชน์จากพลงัน�า้	เป็นต้น

	 Not	only	do	vehicles	emit	CO			while	traveling;	CO			is	also	generated	during	their	manufacture	

process.	Reducing	CO			to	restrain	climate	change	is	therefore	also	a	challenge	for	the	plants	that	

manufacture	automobiles.	The	two	main	pillars	of	our	strategy	to	achieve	zero	CO			emissions	at	our	plants	

are	improvement	of	manufacturing	technology	and	switching	to	different	forms	of	energy.	Taking	first	

the	manufacturing	technology,	we	will	carry	out	simplification	and	rationalization	of	the	manufacturing	

process	to	shorten	it	and	reduce	the	time,	thus	cutting	CO			emissions	in	all	process	types,	for	instance	

by	introducing	mechanisms	that	do	not	use	energy.	Regarding	the	energy	sources	used,	we	will	cut	

CO			emissions	by	adopting	renewable	energy	sources	such	as	solar	and	wind	power,	and	by	utilizing	

hydrogen	energy.

ปริมำณกำรปลดปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดอ๊อกไซค์ ในกระบวนกำรผลิตรถยนต์ของโตโยต้ำ มอเตอร์ประเทศไทย
The Amount of CO  Emissions in the car manufacturing procress of Toyota Motor Thailand

หมายเหตุ : ค�านวนการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซค์จากกระบวนการผลิตทัง้หมด ไดแ้ก่ โรงงานส�าโรง โรงงานเกตเวย์ และโรงงานบา้นโพธ์ิ

Note 1 : CO   emissions calculated from the entire manufacturing process at Samrong, Gateway, and Ban Pho plants.

ปี Year

ตัน Ton CO



42

	 คือ	การเปลี่ยนพลงังานสะสมท่ีมีอยู่ในวตัถุ(พลงังานศกัย์)	มาเป็นพลงังานท่ีใช้ขับเคลื่อน

เคร่ืองก�าเนิดไฟฟา้	(พลงังานจลน์)	ตวัอยา่ง	แผนกประกอบ	(Assembly)	โรงงานบ้านโพธ์ิ	ติดตัง้มอเตอร์

และแบตเตอร่ี	ติดตัง้ในสว่นของขัน้ตอนการเคลื่อนย้ายตวัถงัรถไปยงัขัน้ตอนถดัไป	โดยท่ีระหวา่งการลด

ความเร็วลฟิต์(ชว่งท่ีสงูมาต�า่)	มอเตอร์ก็จะท�างานเป็นเคร่ืองก�าเนิดไฟฟา้เพ่ือผลติกระแสไฟเข้าประจแุบตเตอร่ี	

แล้วน�าไฟฟา้กลบัไปใช้

	 This	is	to	transform	accumulated	energy	in	the	material	(potential	energy)	into	energy	

to	move	the	generator	(kinetic	energy).	For	example,	the	Assembly	Department	at	Ban	Pho	installs	

motors	and	batteries	while	the	vehicle	body	is	being	moved	into	the	next	process.	While	the	lifter	is	

being	slowed	down	(from	higher	to	lower),	the	motor	will	work	as	a	generator	to	charge	the	batteries	

and	recycle	the	electricity.

1. กำรแปรรูปพลังงำนจลน์(กำรเคลื่อนที่) เปลี่ยนเป็นพลังงำนไฟฟ้ำ (Recovery Energy)

1. Transformation of Kinetic Energy (Movement) into Electricity (Recovery Energy)

กำรลดกำรปลดปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดอ๊อกไซค์ในกระบวนกำรผลิต
	 จากความท้าทาย	6	ประการ	ของโตโยต้าในหวัข้อความท้าทายท่ี	3	(Challenge	3)	คือการผลติ

ท่ีไมป่ลอ่ย	CO			โตโยต้าจงึได้จดัท�าสายการผลติต้นแบบท่ีไมป่ลอ่ยคาร์บอนไดอ๊อกไซค์ขึน้	(Zero	CO			Model	Line)	

ท่ีหนว่ยงานประกอบกระจกหน้า-หลงัและขาเบรคในโรงประกอบชิน้สว่น	(Assemble	shop)	ท่ีโรงงาน

บ้านโพธ์ิ	โดยมีแนวคดิในการปฏิบตัิ	ดงันี ้

	 From	Toyota’s	6	challenges,	Challenge	3	is	production	without	CO			emissions.	Therefore,	

Toyota	has	conducted	Zero	CO		Model	Line	at	the	front-rear	windshields	and	brakes	pedal	

assembly	shop	at	Ban	Pho	plant.	The	concept	is	as	follows:

CO  Emission Reduction in Production Activities

เคร่ืองยนต์ อเิล็กทรอนิกส์,แก๊ส,น�ำ้
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	 คือ	การเปลี่ยน	ปรับปรุง	หรือใช้อปุกรณ์	เคร่ืองจกัรท่ีมีการสญูเสียพลงังานต�่า	ซึง่ท�าให้มีสว่นชว่ยลดการลดพลงังานท่ีสญูเสียไปอยา่งเปลา่ประโยชน์	

เชน่	การเปลี่ยนอปุกรณ์แบบใช้ระบบแรงลมอดัซึง่มีการสญูเสียลม(ร่ัวไหล)ในระบบท�าให้เกิดการสญูเสียพลงังาน	มาใช้อปุกรณ์แบบไฟฟา้ท่ีมีแบตเตอร่ีในตวัเอง

เพ่ิมลดการสญูเสียพลงังานโดยเปลา่ประโยชน์

	 This	is	to	replace,	improve,	or	use	equipment	and	machinery	which	have	low	energy	loss,	which	contributes	to	reducing	wasted	

energy.	For	instance,	replace	air	compressing	equipment	which	generates	air	loss	(leakage)	in	the	system,	thus	losing	energy,	with	battery	

built-in	electric	equipment	in	order	to	reduce	wasted	energy.

3. กำรใช้อุปกรณ์ที่สูญเสียพลังงำนต�่ำ (Use Low Loss Energy)

3. Using Low Energy Loss Equipment

1. Change to Battery Tools  (เปล่ียนเคร่ืองมือที่ใช้แบตเตอร่ี) 2. Utilize inline air compressor (อุปกรณ์ที่ใช้ระบบแรงลมอัด)

2. กำรใช้พลังงำนทดแทน (Renewable Energy)

2. Utilize Renewable Energy

	 ส�าหรับ	บริษัท	โตโยต้า	มอเตอร์	ประเทศไทย	ได้น�าแสงอาทิตย์มาผลติเป็นพลงังานไฟฟา้	โดยมีแผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นตวัรับแสงแดดแล้วเปลี่ยนให้

เป็นไฟฟา้กระแสตรง(DC)	ผา่นอปุกรณ์แปลงกระแสไฟฟา้	(Inverter)	ให้เป็นไฟฟา้กระแสสลบั	(AC)	แล้วสง่ให้เคร่ืองจกัร	,	อปุกรณ์ในโรงงานโดยตดิตัง้บนหลงัคา

โรงงาน	(Solar	rooftop)

	 Toyota	Motor	Thailand	Co.,	Ltd.	has	employed	solar	energy	to	generate	electricity,	using	solar	cell	panels	to	collect	sunlight	and	

transform	it	into	direct	current	(DC)	electricity	through	inverters	into	alternate	current	(AC)	electricity	and	then	send	it	to	machinery	and	equip-

ment	in	the	factories.	These	panels	are	installed	as	Solar	Rooftops.

ปัจจบุนั โรงงานโตโยตา้(ส�าโรง, บา้นโพธ์ิและเกตเวย์ ) ไดติ้ดตัง้ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ไปแลว้ทัง้ส้ิน 2.6 เมกะวตัต์(MW) 

สามารถผลิตไฟฟา้ไดป้ระมาณ 3,640 เมกะวตัต์-ชัว่โมง(MWh/year)

So far, Toyota plants (Samrong, Ban Pho, and Gateway) have had solar cell panels installed in total of 2.6 MW, 

able to generate approximately 3,640 Mwh/year of electricity.
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4. กำรลดกำรใช้พลังงำนโดยหลักกลศำสตร์ (KARAKURI)

4. Reducing power consumption using KARAKURI mechanism

ใช้ประโยชน์แนวคิด KARAKURI
Utilize KARAKURI Concept

        

	 คือ	เทคโนโลยีท่ีพฒันามาจากตุ๊กตากลของประเทศญ่ีปุ่ นท่ีได้รับความนิยมในช่วงศตวรรษท่ี	18	–	19	แต่หากสืบเสาะย้อนไปนานกว่านัน้จะพบ

วา่เทคนิคดงักลา่วมีมายาวนานกวา่	1	พนัปี	การท�างานของ	Karakuri	นัน้เป็นการใช้กฏฟิสกิส์เป็นหลกั	เชน่	แรงโน้มถ่วง	แรงยืดหยุน่	แรงดนั	แรงแมเ่หลก็	หรือแรงขบั	

เป็นต้น	การใช้งาน	Karakuri	Kaizen	ท�าให้สามารถเพ่ิมอตัราการผลติด้วยการลดการใช้แรงงาน	เพ่ิมอตัราการผลติผา่นจ๊ิก	ลดความสญูเปลา่ในระบบด้วยการใช้

แนวคิด	Kaizen	ท�าให้เป็นการลงทุนท่ีใช้ทุนน้อยการใช้งานเทคโนโลยี	Karakuri	Kaizen	สามารถตอบสนองต่อนโยบายการผลิตท่ีต้องการลดการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	จากสายการผลติได้เป็นอยา่งดีโดยการลดการใช้พลงังานในระบบหรือใช้พลงังานหมนุเวียนเพียงเลก็น้อยให้กบัระบบ	โดยระบบ	Karakuri	Kaizen	

สามารถนบัได้วา่เป็น	Automation	ต้นทนุต�่ารูปแบบหนึง่ท่ียดึถือแนวคดิ	Lean	ซึง่ไมย่ดึโยงอยูก่บัเทคโนโลยีล�า้สมยัหรือหุน่ยนต์ส�าหรับสายการผลติ

	 This	is	a	technology	based	on	Japan’s	mechanical	dolls	which	were	popular	in	the	18th-19th	century.	However,	if	traced	back	further,	

that	technique	has	existed	for	more	than	a	thousand	years.	The	mechanism	of	Karakuri	is	based	mainly	on	physics	such	as	gravity,	flexibility,	

pressure,	magnetism,	or	driving	power.	The	deployment	of	Karakuri	Kaizen	enables	the	productivity	enhancement	by	reducing	dependence	on	

labor,	increasing	productivity	through	jigs,	minimizing	wastefulness	in	the	system	by	implementing	Kaizen	concept,	thus	small	investments.	The	

implementation	of	Karakuri	Kaizen	technologies	responds	well	to	production	policies	desiring	to	reduce	CO			emissions	from	production	lines	by	

reducing	power	consumption	in	the	system	or	by	consuming	small	amounts	of	renewable	energy	for	the	system.	The	Karakuri	Kaizen	system	can	

be	considered	as	a	form	of	low-cost	Automation	along	the	Lean	concept,	which	is	not	fixed	on	advanced	technologies	nor	robots	for	production	lines.
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	 To	turn	on	and	off	the	machines	only	during	the	production	or	to	use	more	efficient	machines;	from	wasting	energy	to	using	highly	

efficient	equipment,	yet	consuming	small	energy.	For	example,	replacing	fluorescent	lights	with	LED	ones	can	reduce	electricity	consumption	by	

50%,	turning	on	the	machines	only	when	using	them	and	turning	them	off	after	using	them.

5. Minimize Energy Usage

	 การ	เปิด	ปิดเคร่ืองจกัรเฉพาะในชว่งท่ีผลติ	หรือการเปลีย่นมาใช้อปุกรณ์		เคร่ืองจกัรท่ีมีประสทิธิภาพสงูกวา่เดมิ	จากท่ีใช้พลงังานไฟฟา้สิน้เปลอืงมาใช้

อุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงแต่ใช้พลังไฟฟ้าต�่า	เช่น		การเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอดไฟแอลอีดี	สามารถลดพลังงานไฟฟ้าได้	50%,		

การเปิด	ปิด	เคร่ืองจกัรในชว่งเวลาท่ีต้องการใช้งานไมเ่ปิดทิง้ไว้

5. กำรลดกำรใช้พลังงำน (Minimize Energy Usage)

1.1 ใช้พลังงำนเวลำที่ต้องกำร

มอเตอร์ท�ำงำนตลอด มอเตอร์ท�ำงำนตลอด
Motor Always Run Motor Always RunStop when no works Stop when no works

ใช้พลังงำนเวลำที่ต้องกำร
Minimize Energy On Time Minimize Energy Power Usage

ลดกำรใช้พลังงำนให้น้อยที่สุดอย่ำงตรงเวลำ

หยุดเมื่อไม่มีงำน หยุดเมื่อไม่มีงำน

1.2 ใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภำพสูง
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CHALLENGE 4
ลดกำรใช้น�้ำและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
Challenge of Minimizing and Optimizing Water Usage

	 ตามท่ีคาดการณ์ไว้	ประชากรโลกจะไตร่ะดบัไปอยูท่ี่	9.1	พนัล้านคนภายในปี	พ.ศ.	2593	ความต้องการน�า้

จะเพ่ิมขึน้ร้อยละ	55	จากระดบัปัจจบุนั	และด้วยเหตนีุเ้อง	คา่ร้อยละของประชากรทัง้หมดท่ีจะต้องทนทกุข์จากการ

ขาดน�า้จะไปแตะท่ีร้อยละ	40	ในการผลิตยานยนต์	น�า้ถกูใช้ในการทาสี	การตีเหลก็และกระบวนการอ่ืนๆ	ด้วยเหตนีุ	้

การลดลงแม้เพียงเลก็น้อยของผลกระทบท่ีมีตอ่สิง่แวดล้อมน�า้จงึเป็นเร่ืองส�าคญั	มาตรการสองประการของเราเพ่ือบรรลุ

วตัถปุระสงค์นี	้คือการลดปริมาณน�า้ท่ีใช้อย่างครอบคลมุ	และการบ�าบดัน�า้อย่างครอบคลมุและน�าน�า้กลบัคืนสูด่ิน	

จนถึงตอนนี	้โตโยต้าได้น�าการกักเก็บน�า้ฝนมาใช้เพ่ือลดปริมาณสภาพแวดล้อมน�า้ซึ่งแตกต่างอย่างมหาศาลไป

ตามภูมิภาค	เพ่ือเดินหน้าต่อไป	เราตัง้ใจว่าจะคิดมาตรการต่างๆเพ่ือรับมือกับสภาพแวดล้อมน�า้ในแบบท่ีค�านึง

ถึงความต้องการตา่งๆ	ในระดบัท้องถ่ิน

	 According	to	forecasts,	the	world’s	population	will	climb	to	9.1	billion	by	2050,	demand	for	water	

will	increase	by	55	percent	from	current	levels,	and	as	a	result,	the	percentage	of	the	total	population	

suffering	water	shortages	will	reach	40	percent.	In	automobile	manufacturing,	water	is	used	in	painting,	

forging	and	other	processes.	Therefore,	even	a	small	reduction	of	its	impact	on	the	water	environment	is	

important.	Our	two	measures	to	achieve	this	are	comprehensive	reduction	of	the	amount	of	water	used	and	

comprehensive	water	purification	and	returning	it	to	the	earth.	So	far,	Toyota	has	implemented	rainwater	

collection	to	reduce	the	amount	of	water	environment	differs	greatly	depending	on	region.	Going	forward,	

we	intend	to	roll	out	a	range	of	measures	globally	to	deal	with	the	water	environment	in	a	way	that	is	

sensitive	to	local	needs.
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	 บริษัท	โตโยต้า	มอเตอร์	ประเทศไทย	จ�ากดั	

ก�าหนดนโยบายลดปริมาณการใช้น�า้ในกระบวนการ

ผลิตลงปีละ	1%	เพ่ือท่ีจะสามารถน�าน�า้มาใช้ให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุ	โดยในปีงบประมาณ	2561	ปริมาณ

การใช้น�า้ในกระบวนการผลติอยูท่ี่	938,919	ลกูบาศก์เมตร	

ลดลงมาจากปีงบประมาณ	2560	จ�านวน	157,657	

ลกูบาศก์เมตร	(14.4%)

	 Toyota	Motor	Thailand	Co.,	Ltd.	has	

determined	a	policy	to	reduce	water	consumption	

in	its	manufacturing	process	by	1%	a	year	in	

order	to	optimize	the	water	usage.	In	the	2018	

f iscal	year,	 the	amount	of	water	used	in	

the	manufacturing	process	is	938,919	cubic	

meters,	dropping	by	157,657	cubic	meters	(14%)	

from	that	of	the	2017	fiscal	year.	

กราฟแสดงปริมาณการใชน้�้าในกระบวนการผลิตรถยนต์ ไดแ้ก่ โรงงานส�าโรง โรงงานเกตเวย์ โรงงานบา้นโพธ์ิ
Graph showing the amount of water used in Bannpho Gateway Samrong

กำรลดปริมำณกำรใช้น�้ำในกระบวนกำรผลิต
Reduce Water Consumption in Production Activities

ปริมำณกำรใช้น�้ำ
Water Consumption

ปี Year

ลูกบำศก์เมตร m
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	 จากการคาดการณ์พบวา่	ภายในปี	พ.ศ.2593	โลกจะมีประชากรเพ่ิมขึน้ถึง	9.1	พนัล้านคน	ซึง่ท�าให้

ความต้องการน�า้เพ่ิมขึน้ถงึร้อยละ		55	จากปัจจบุนั	และคาดการณ์วา่จะมีประชากรราวร้อยละ	40	ประสบปัญหา

ในเร่ืองการขาดแคลนน�า้	(Water	shortage)	ทางบริษัท	โตโยต้า	มอเตอร์	ประเทศไทย	จ�ากดั	จึงตระหนกัถึง

ความส�าคญัของทรัพยากรน�า้	รวมถึงให้ความส�าคญักบัการอนรัุกษ์ทรัพยากรน�า้อย่างจริงจงัและสอดคล้องกบั

นโยบายของบริษัทแม่	(บริษัท	โตโยต้า	มอเตอร์	คอร์ปอเรชัน	จ�ากัด)		โดยการลดและใช้น�า้อย่างเหมาะสม	

(Minimizing	&	Optimizing	Water	Usage)	ในกระบวนการผลิตดงันี ้

	 According	to	the	forecasts,	it	is	found	that	by	2050	A.D.	the	world’s	population	will	

reach	9.1	billion,	thereby	increasing	the	water	demand	by	55	percent	from	the	current	levels.	It	is	

estimated	that	40	percent	of	the	world’s	population	will	suffer	from	the	water	shortage.	As	a	result,	

Toyota	Motor	Thailand	Co.,	Ltd.	has	realized	the	importance	of	water	resources	and	has	paid	serious	attention	

to		conserving	water	resources	in	accordance	with	the	mother	company	(Toyota	Motor	Corporation	Co.,	Ltd.)’s	

policies	by	minimizing	and	optimizing	water	usage	in	the	manufacturing	process	as	follows:

ปริมำณกำรใช้น�้ำ
Water consumption

CHALLENGE 4
ลดกำรใช้น�้ำและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
Challenge of Minimizing and Optimizing Water Usage
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	 ในการลดการใช้น�า้อย่างทัว่ถึงหมายรวมถึงการลดการใช้น�า้ในกระบวนการผลิต	หรือแม้แต่

กิจกรรมตา่งๆ	ในโรงงาน	ซึง่มีการใช้ทรัพยากรน�า้เป็นอยา่งมาก	จงึจ�าเป็นต้องมีการใช้มาตรการตา่งๆ	หรือ

	 Thoroughly	reducing	water	consumption	includes	reducing	water	consumption	in	the	manufacturing	process	or	even	activities	in	the	plant,	

where	water	resources	are	greatly	consumed.	As	a	result,	various	measures	must	be	taken,	or	campaigns	must	be	held	in	order	to	encourage	

everybody	in	the	organization	to	realize	the	importance	of	conscious	use	of	water.	Technology	or	innovation	may	be	adopted	as	part	of	the	

manufacturing	process	in	order	to	reduce	the	use	of	water,	which	is	an	essential	element	in	the	manufacturing	processes,	such	as	the	painting	

process.	Moreover,	this	includes	the	control	of	water	consumption	in	various	operations,	such	as	using	the	treated	water	to	water	the	plants	in	the	

plant	area,	to	clean	the	streets	or	walkways	around	the	plant.

	 Besides	reducing	water	consumption,	in	order	to	create	sustainability	of	water	resources,	utilization	of	rainwater	has	been	encouraged	

by	building	containers	for	storing	or	collecting	rainwater	to	be	used	in	the	plant,	to	be	used	in	the	manufacturing	processs	or	various	operations	

in	the	plant.	This	may	effectively	reduce	the	amount	of	raw	water	bought	from	the	sources	outside	and	minimize	potential	water	shortage	

problems	in	the	future.	

“กำรลดกำรใช้น�้ำอย่ำงทั่วถึง”
“กำรท�ำน�้ำทิ้งให้สะอำดอย่ำงทั่วถึง”

 นอกจากการใช้น�า้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุในกระบวนการผลติ	หรือแม้แตก่ารด�าเนินกิจกรรมตา่งๆ			

ซึง่ในกระบวนการผลติ	เชน่	การพน่สี	ท�าให้มีการใช้น�า้เป็นจ�านวนมาก	เป็นต้น	ซึง่เป็นสาเหตใุห้เกิดน�า้เสีย

ในปริมาณท่ีมากขึน้ตามไปด้วย	เราจงึจ�าเป็นต้องมีกระบวนการบ�าบดัน�า้เสียท่ีมีประสิทธิภาพ	เพ่ือรองรับ

การบ�าบัดน�า้เสียให้เป็นน�า้ทิง้ท่ีมีคุณลกัษณะท่ีดี	และสามารถน�ากลบัคืนสู่แหล่งน�า้ตามธรรมชาติได้	

	 In	addition	to	optimizing	water	usage	in	the	manufacturing	process,	execution	of	various	operations,	such	as	painting,	requires	large	

amounts	of	water	consumption,	which	result	in	large	amounts	of	wastewater.	Therefore,	we	need	to	have	an	efficient	wastewater	treatment	processs	in	

order	to	accommodate	the	treatment	of	wastewater	into	good	discharged	water,	which	can	be	returned	to		natural	water	sources	and	friendly	to	

the	environment	in	the	areas.	A	good	wastewater	treatment	system	will	enable	us	to	utilize	the	discharged	water	as	another	alternative	and	promote	

the	sustainability	of	water	resources.	Moreover,	this	will	result	in	good	quality	of	water	sources	around	the	plant,	which	bring	better	benefits	to	the	

environment	around	the	plant.	Hence,	a	good	image	for	the	plant,	and	benefits	for	the	communities	nearby,	which	can	share	the	resources	efficiently.

	 In	addition,	the	quality	of	the	discharged	water	needs	to	be	conformed	to	the	standards	inside	the	plant	and	comply	with	the	requirements	

of	the	laws	in	order	to	minimize	potential	environmental	impact.

1. กำรลดกำรใช้น�้ำอย่ำงทั่วถึง 
      (Thoroughly reduce the amount of water used)

2. กำรบ�ำบัดน�้ำอย่ำงสะอำด และ 
    สำมำรถน�ำกลับคืนสู่ธรรมชำติได้
      (Clean thoroughly and return)

สง่เสริมการรณรงค์ให้ทกุคนในองค์กรได้มีความตระหนกัถงึการใช้น�า้อยา่งรู้คณุคา่โดยอาจจะมีการน�าเทคโนโลยีหรือนวตักรรมเข้ามาเป็นสว่นหนึง่ในกระบวนการผลติ	

เพ่ือสง่เสริมให้มีการลดใช้น�า้ซึง่เป็นองค์ประกอบหนึง่ในกระบวนการผลิตท่ีส�าคญั	เช่น	ในกระบวนการพ่นสี	เป็นต้น	นอกจากนีย้งัหมายรวมถึงควบคมุการใช้น�า้

จากการด�าเนินกรรมต่างๆ	อีกด้วย	เช่น	การน�าน�า้ท่ีผ่านกระบวนการบ�าบดัมาใช้เพ่ือรดน�า้ต้นไม้ภายในบริเวณโรงงาน	การท�าความสะอาดถนน	หรือทางเดิน

บริเวณรอบโรงงาน	เป็นต้น	

	 นอกจากการลดการใช้น�า้แล้ว	เพ่ือให้เกิดความยัง่ยืนขึน้เก่ียวกบัทรัพยากรน�า้จึงมีการส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากน�า้ฝน	(Rainwater)	โดยการ

สร้างแหลง่กกัเก็บหรือรวบรวมน�า้ฝนมาใช้ในโรงงานเพ่ือใช้ในกระบวนการผลติหรือด�าเนินกิจกรรมตา่งๆ	ในโรงงานตอ่ไป	ซึง่อาจจะท�าให้สามารถช่วยลดปริมาณ

การซือ้น�า้ดบิจากภายนอกได้อยา่งมีประสทิธิภาพ	และรวมถงึสามารถชว่ยลดปัญหาการขาดแคลนน�า้ท่ีอาจจจะเกิดขึน้ได้ในอนาคตอีกด้วย

อีกทัง้ยงัเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมในบริเวณนัน้ๆ	ด้วย	รวมถึงการมีระบบบ�าบดัน�า้เสียท่ีดียงัเป็นการสร้างโอกาสให้เราสามารถน�าน�า้กลบัมาใช้ประโยชน์ได้อีกหนึง่

ทางเลือกและส่งเสริมให้เกิดความยัง่ยืนในเร่ืองของทรัพยากรน�า้	นอกจากนีย้งัท�าให้แหล่งน�า้บริเวณรอบโรงงานมีคณุภาพท่ีดี	ย่อมส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมรอบ

โรงงานให้ดีขึน้	ท�าให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีแก่โรงงาน	และสง่ผลดีตอ่ชมุชนในบริเวณใกล้เคียงซึง่สามารถใช้ทรัพยากรตา่งๆ	ร่วมกนัได้อยา่งมีประสทิธิภาพ	

	 นอกจากนีค้ณุภาพของน�า้ทิง้จ�าเป็นต้องด�าเนินการให้สอดคล้องกบัมาตรฐานของภายในโรงงานและเป็นไปตามท่ีกฎหมายหมายก�าหนด	เพ่ือลดผลกระทบ

ทางด้านสิง่แวดล้อมท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้
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	 With	the	worldwide	increase	in	population	and	the	pressure	for	economic	growth	and	convenient	and	convenient	lifestyles,	the	

consumption	of	resources	is	accelerating.	If	present	trends	continue,	large-scale	exploitation	of	natural	resources	will	result	in	depletion,	and	

appropriate	disposal	will	be	unable	to	keep	pace	with	the	increasing	amounts	of	waste	generated	by	mass	consumption,	resulting	in	

environmental	pollution.	To	improve	resource	efficiency	toward	an	ideal	resource-recycling	based	society	(circular	economy),	initiatives	are	

needed	in	four	key	areas.	

	 (1)	utilization	of	eco-friendly	materials.	

	 (2)	making	use	of	parts	longer.

	 (3)	development	of	recycling	technology.

	 (4)	making	vehicles	from	the	materials	of	end-of-life	vehicles.

	 These	last	two	apply	to	the	whole	of	the	automotive	industry.	Toyota	has	been	working	for	40	years	on	the	challenge	of	resource	

recycling,	leading	the	world	by	developing	world-first	technologies	and	in	terms	of	scale	of	operations.	Going	forward,	by	rolling	out	to	the	world	the	

technology	and	systems	evolved	in	Japan	and	developing	them	into	the	future,	we	will	continue	working	on	the	challenge	of	establishing	

a	recycling-based	society.	

	 เพราะการเพ่ิมขึน้ของประชากรทัว่โลกและแรงกดดนัเพ่ือการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจและวิถีชีวิตท่ีสะดวกสบาย	การใช้ทรัพยากรตา่งๆจงึเพ่ิมขึน้

ในอตัราเร่ง	หากแนวโน้มในปัจจบุนัด�าเนินตอ่ไป	การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในปริมาณมหาศาลก็จะก่อให้เกิดความขาดแคลน	และการก�าจดั

ขยะอย่างเหมาะสมก็จะไม่สามารถทนัตอ่การเพ่ิมขึน้ของปริมาณขยะอนัเกิดจากการใช้ทรัพยากรมหาศาล	อนัน�าไปสูม่ลภาวะตอ่สิ่งแวดล้อม	เพ่ือปรับปรุง

ประสทิธิภาพด้านทรัพยากรอนัน�าไปสูส่งัคมท่ีเน้นฐานการรีไซเคลิ	(เศรษฐกิจแบบวงกลม)	ความคดิริเร่ิมตา่งๆจงึเป็นสิง่จ�าเป็นในสี่ด้านส�าคญัตอ่ไปนี	้

	 (1)	การใช้ประโยชน์จากวสัดตุา่งๆท่ีเป็นมิตรตอ่ระบบนิเวศ	

	 (2)	การใช้ประโยชน์จากชิน้สว่นตา่งๆได้ยาวนานขึน้	

	 (3)	การพฒันาเทคโนโลยีด้านรีไซเคลิ

	 (4)	การสร้างยานพาหนะจากวสัดขุองยานพาหนะท่ีสิน้อายแุล้ว	ความคดิริเร่ิมสองประการหลงันีป้ระยกุต์ใช้กบั	

	 อตุสาหกรรมยานยนต์โดยรวมทัง้หมด	โตโยต้าได้ท�างานมาตลอด	40	ปีเพ่ือปรับปรุงความท้าทายเร่ืองการรีไซเคลิทรัพยากร	โดยเป็นผู้น�าของโลก

ในการพฒันาเทคโนโลยีตา่งๆเป็นรายแรกของโลกและในด้านขนาดของปฏิบตักิารตา่งๆ	ยงัคงเดนิหน้าตอ่ไปโดยการคดิค้นออกสูส่ายตาชาวโลก	คือเทคโนโลยี

และระบบตา่งๆท่ีได้วิวฒันาการขึน้ในประเทศญ่ีปุ่ นและโดยการพฒันาสิง่เหลา่นีต้อ่ไปสูอ่นาคต	เราจะมุง่สร้างสงัคมท่ีเน้นฐานการรีไซเคลิให้จงได้

CHALLENGE 5
เสริมสร้ำงสังคมและระบบที่เน้นฐำนกำรรีไซเคิล 
Challenge of Establishing 
a Recycling-based Society & Systems

CAR TO CAR
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ควำมท้ำทำยทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมของโตโยต้ำ 2050 
TOYOTA ENVIRONMENTAL CHALLENGE 2050 

	 เน่ืองด้วยสถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อมท่ีรุนแรงขึน้

ในปัจจบุนั	โตโยต้าได้เล็งเห็นถึงความส�าคญัของการรักษาสิ่ง

แวดล้อม	จึงได้ออกแผนระยะยาวซึ่งเป็นพันธสัญญาท่ีเป็น

ความท้าทาย	ด้านสิ่งแวดล้อม	ท่ีจะต้องบรรลุส�าเร็จให้ได้ใน

ปี	พ.ศ.2593	ซึ่งประกอบด้วยความท้าทาย	6	ประการ	ท่ีถือ

เป็นท้าทายในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นศูนย์	

และเพ่ิมผลกระทบเชิงบวกเพ่ือมุ่งไปสู่การพฒันาสงัคมอย่าง

ยัง่ยืน	ดงันี	้

	 Due	to	deteriorating	environmental	situations	

today,	Toyota	has	found	it	important	to	preserve	the	environment	

and	has	issued	a	long-term	plan,	which	is	a	commitment	

to	environmental	challenges	to	be	achieved	by	2050	A.D.	

The	plan	consists	of	6	challenges	with	the	aim	of	reducing	

environmental	impact	to	zero	and	increasing	positive	impact	

in	order	to	develop	a	sustainable	society	as	follows:
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ทิศทำงกำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรมของโตโยต้ำในอนำคต

Toyota’s Future Direction 
of Industrial Waste 
Management

	 หนึง่ในความท้าทายทางสิง่แวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการกากอตุสาหกรรม	คือ	ความท้าทายท่ี	5	

การเสริมสร้างสงัคม	และระบบท่ีเน้นการรีไซเคลิ

	 เน่ืองด้วยการเพ่ิมขึน้ของประชากรโลกและการขยายตวัของเศรษฐกิจ	ท�าให้เกิดการบริโภคมากขึน้

ตามไปด้วย	ซึง่สง่ผลให้ทรัพยากรธรรมชาติถกูใช้ไปมากขึน้	จนอาจถึงขัน้ขาดแคลนในอนาคต	รวมถึงการ

ก�าจดัของเสียไมท่นักบัการบริโภคอยา่งมหาศาล	ซึง่ก่อให้เกิดมลภาวะตอ่สิง่แวดล้อม

	 ดงันัน้โตโยต้าจงึมุ่งพฒันาให้เกิดสงัคมท่ีเน้นการรีไซเคิล	เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างเป็น

ประโยชน์มากท่ีสดุ	โดยมีหวัใจส�าคญั	4	ประการ	ดงันี	้

	 						1.	การใช้วสัดท่ีุเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม

	 						2.	การยืดอายกุารใช้งานของอะไหล่

	 						3.	การพฒันาเทคโนโลยีใหม่ๆ 	ส�าหรับการรีไซเคลิ

	 						4.	การน�าชิน้ส่วนของรถยนต์ท่ีหมดอายุการใช้งานมาผ่านกระบวนการรีไซเคิลเพ่ือให้ได้	

	 										เป็นวตัถดุบิของการผลติรถยนต์ใหมใ่ห้ได้มากท่ีสดุ

	 One	of	the	environmental	challenges	

involving	industrial	waste	management	is	the	

5th	Challenge:	Establishing	a	Recycling-based	

Society	and	Systems.

	 Due	to	rises	in	the	world’s	population	

and	economic	expansion,	consumption	has	

increased	dramatically.	As	a	result,	natural	

resources	have	been	consumed	so	much	that	

there	might	be	shortages	in	the	future.	Moreover,	

waste	disposal	cannot	keep	up	with	massive	

consumption,	which	has	resulted	in	environmental	

pollution.

	 Consequently,	Toyota	has	been	

working	on	establishing	a	recycling-based	

society	in	order	to	optimize	usage	of	resources	

through	the	following	4	main	initiatives:

					1.	Utilizing	eco-friendly	materials

					2.	Prolonging	the	usage	life	of	parts

					3.	Developing	new	recycling	technologies

					4.	Recycling	parts	of	end-of-life	vehicles			

									to	be	used	as	raw	materials	for	manufacturing	

									new	vehicles	as	much	as	possible

CHALLENGE 5
เสริมสร้ำงสังคมและระบบที่เน้นฐำนกำรรีไซเคิล 
Challenge of Establishing 
a Recycling-based Society & Systems

น�ำชิ้นส่วนรถยนต์เก่ำ
มำรีไซเคิลเป็นวัตถุดิบ

ของกำรผลิตรถยนต์ใหม่
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	 จากการประชมุสหประชาชาตวิา่ด้วยการเปลีย่นแปลง

สภาพภมิูอากาศ	พ.ศ.	2558	(COP	21)	ณ	กรุง	ปารีส	ประเทศ

ฝร่ังเศส	ท่ีผ่านมาแต่ละประเทศเห็นพ้องต้องกนัในการก�าหนด

เปา้หมายเพ่ือหลีกเลี่ยงการเพ่ิมขึน้ของอณุหภมิูเฉลี่ยผิวโลกไม่

ให้เกิน	2	องศาเซลเซียส	จากระดบัความร้อนก่อนยคุอตุสาหกรรม	

ซึง่ประเทศไทยได้ก�าหนดเปา้หมายท่ีจะลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก

ลง	20	-25%	ภายในปี	พ.ศ.2573	นอกจากนีก้ระทรวงการคลงั

ยงัได้ประกาศลดภาษีสรรพสารมิตลงคร่ึงหนึง่	ส�าหรับรถยนต์ไฟฟา้

และรถยนต์ไฮบริด	โดยจะต้องมีการลงทนุสร้างโรงงานประกอบ

ไฮบริดแบตเตอร่ีภายในประเทศไทย

	 โดยปัจจบุนัคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุได้มีมติ

เหน็ชอบสง่เสริมการลงทนุให้กบับริษัท	โตโยต้า	มอเตอร์	ประเทศไทย	

ซึ่งขอรับการลงทนุเสริมขยายการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสม	

(Hybrid	Electric	Vehicles	-	HEV)	และการผลิตแบตเตอร่ี

ส�าหรับรถยนต์ไฟฟา้ในประเทศไทย

	 As	a	result	of	the	2015	United	Nations	Climate	

Change	Conference	(COP	21)	held	in	Paris,	France,	each	

nation	has	agreed	to	set	a	goal	of	limiting	the	average	

temperature	of	the	earth’s	surface	to	“well	below	2	degree	

Celcius”	compared	to	pre-industrial	levels.	Thailand	has	

set	a	goal	of	decreasing	the	amount	of	greenhouse	effect	

gas	by	20-25%	by	2030	A.D.	Moreover,	the	Ministry	of	

Finance	has	also	announced	the	excise	tax	rebate	by	half	

for	electric	vehicles	and	hybrid	vehicles	provided	that	there	

is	investment	in	building	assembly	plants	for	hybrid	vehicle	

batteries	in	Thailand.

	 Currently,	the	Board	of	Investment	has	approved	

promotional	privileges	for	Toyota	Motor	Thailand	Co.,	Ltd.,	

which	has	applied	for	privileges	for	manufacturing	hybrid	

electric	vehicles	(HEV)	and	batteries	for	electric	vehicles	

in	Thailand.
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	 ด้วยเหตนีุ	้บริษัท	โตโยต้า	มอเตอร์	ประเทศ	จ�ากดั	

จึงเห็นความส�าคญัของซากไฮบริดแบตเตอร่ีท่ีจะเกิดเพ่ิมขึน้

อย่างต่อเน่ืองในอนาคต	บริษัทฯ	จึงได้ก่อตัง้โครงการ	HV	

Battery	3R	Business	ขึน้ในประเทศไทย	โดยเป็นการน�าไฮบริด

แบตเตอร่ีจากรถยนต์ลกูค้าท่ีเข้ามาเปลี่ยนไปตรวจสอบเพ่ือคดั

สรรว่าไฮบริดแบตเตอร่ีแต่ละลกูมีประสิทธิภาพเพ่ือน�าไปเข้า

กระบวนการ	3R	ใด	ดงัตอ่ไปนี	้

  - ประกอบใหม่ ภายในไฮบริดแบตเตอร่ีจะประกอบไป

ด้วยเซลล์หลายๆเซลล์รวมกัน	กระบวนการนีจ้ึงเป็นการคัด

แยกเซลล์ท่ียงัสามารถใช้งานได้ดีกลบัมาประกอบเพ่ือผลติเป็น

ไฮบริดแบตเตอร่ีลกูใหม่	และจะขายเป็นแบตเตอร่ีมือสองใน

ราคาท่ีถกูลง

  - น�ามาใช้ใหม่	เป็นการน�าแบตเตอร่ีท่ียงัมีประสทิธิภาพ

สามารถเก็บประจไุฟฟา้ได้ไปท�าเป็น	Storages	ขนาดใหญ่น�า

ไปใช้ส�าหรับเก็บปริมาณไฟฟ้าจากแหล่งพลงังานไฟฟ้าทาง

เลือก	เชน่	Solar-cell

  - รีไซเคิล	ส�าหรับไฮบริดแบตเตอร่ีท่ีไม่สามารถใช้

งานได้แล้ว	จะถกูสง่ไปยงัโรงงานก�าจดัของเสียในประเทศไทย	

โดยจะถกูน�าไปเผาในเตา	เพ่ือลดความเป็นอนัตรายลง	หลงั

จากนัน้จะน�าไปแยกแร่ท่ีมีมูลค่า	เช่น	นิกเกิล	แล้วน�าไปขาย

เป็นวตัถดุบิตอ่ไป

	 ทัง้นี	้ทัง้	3	กระบวนการจะก่อตัง้ขึน้ในประเทศไทย	

โดยในเฟสท่ี	1	กระบวนการ	Reuse	และ	Recycle	จะเกิดขึน้

ก่อน	และหลงัจากนัน้ในเฟสท่ี	2	กระบวนการ	Rebuilt	จะเกิด

ขึน้ตามมา

	 As	a	result,	Toyota	Motor	Thailand	Co.,	Ltd.	

foresees	potential	rises	in	hybrid	battery	waste	which	is	

likely	to	continue	in	the	future,	so	the	Company	has	launched	

the	HV	Battery	3R	Business	project	in	Thailand.	In	this	project,	

the	hybrid	batteries	from	customers’	vehicles	brought	in	

to	be	replaced	will	go	through	a	selection	process	to	

determine	which	will	go	through	one	of	the	following	3R	

processes:

 - Rebuild	Inside	a	hybrid	battery,	there	are	

combined	cells.	This	process	involves	selecting	functional	

cells	for	remanufacturing	and	assembly	of	a	new	hybrid	

battery,	which	will	be	sold	as	a	used	battery	at	a	cheaper	price.

 - Reuse This	is	to	transform	still	efficient	and	

chargeable	batteries	into	massive	storages	for	storing	

renewable	electricity	generated	by	solar	panel	arrays.

 - Recycle For	hybrid	batteries	that	have	reached	

the	end	of	their	useful	life,	they	will	be	sent	to	a	waste	disposal	

plant	in	Thailand	to	be	incinerated	in	a	furnace	in	order	to	

reduce	their	harm.	Then	valuable	rare-earth	metals	such	

as	nickel	will	be	collected	and	sold	as	raw	materials.

	 The	3	processes	will	be	performed	in	Thailand.	

In	the	1st	phase,	the	processes	Reuse	and	Recycle	will	be	

performed	first,	and	in	the	2nd	phase,	the	process	Rebuild	

will	follow.

CHALLENGE 5
เสริมสร้ำงสังคมและระบบที่เน้นฐำนกำรรีไซเคิล 
Challenge of Establishing 
a Recycling-based Society & Systems
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กิจกรรมลดขยะที่เกิดจำกบรรจุภัณฑ์ชิ้นงำน โรงงำนบรรจุภัณฑ์ชิ้นส่วนเพื่อกำรส่งออก
ACTIVITY REDUCE WASTE FROM PART PACKAGING TOYOTA EXPORT PART PACKING

	 บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย	นอกจากเป็นผู้ผลิตยานยนต์เพ่ือจ�าหน่ายภายในประเทศแล้ว	

ยงัเป็นผู้สง่ออกชิน้สว่นเพ่ือใช้เป็นสว่นประกอบในการผลติยานยนต์	ในอีก	16	ประเทศทัว่โลก	โดยชิน้สว่นเหลา่นัน้

ผลติจากผู้ผลติชิน้สว่น	256	ราย	ซึง่ชิน้สว่นมีขนาดหลายหลายมาก	เม่ือผลติเสร็จแล้วจะถกูบรรจลุงในกลอ่งกระดาษ

เพ่ือรักษาคุณภาพของชิน้งาน	แล้วจัดส่งมายังโรงงานบรรจุภัณฑ์ชิน้ส่วนของบริษัทโตโยต้าเพ่ือส่งต่อไป

ยงัตา่งประเทศ	

	 Toyota	Motor	Thailand,	in	addition	to	being	an	automobile	manufacturer	for	domestic	sales,	is	

also	an	exporter	of	parts	to	be	components	in	automobile	manufacturing	in	16	countries	around	the	world.	

Those	parts	will	be	packaged	in	a	variety	of	cardboard	boxes	and	delivered	systematically	according	to	

the	clearly	specified	places	and	time	(Milk-Run).	The	parts	will	be	transported	to	the	part-packaging	plant	

by	256	suppliers	at	the	average	rate	of	110	rounds	a	day.	Therefore,	we	emphasize	the	methods	of	transportation.

	 ในแตล่ะปีกลอ่งกระดาษจะถกูน�ามาบรรจชิุน้สว่นเพ่ือสง่ออกราว	8,293	ตนั	ซึง่จะกลายเป็นขยะท่ีต้องท�าลายในตา่งประเทศ	เราจงึมีความคดิ

ท่ีจะใช้ภาชนะบรรจภุณัฑ์ท่ีสามารถน�ากลบัมาใช้ใหมไ่ด้	โดยภาชนะดงักลา่วเม่ือใช้งานเสร็จแล้วท่ีตา่งประเทศ	จะถกูสง่กลบัมายงัประเทศไทยเพ่ือน�ามา

บรรจชิุน้สว่นสง่ออกเชน่เดมิ	

	 ภาชนะชนิดใหมนี่ท้�าจากพลาสตกิและถกูออกแบบให้บรรจชิุน้สว่นท่ีมีขนาดหลากหลายได้	มีความแข็งแรง	สามารถวางซ้อนกนัขณะบรรจชิุน้

สว่น	หรือสวมเก็บขณะไมมี่ชิน้สว่นได้	ท่ีส�าคญัคือรักษาคณุภาพของชิน้สว่นได้ดีย่ิงขึน้อีกด้วย

	 Each	year	8,293	tons	of	cardboard	boxes	are	brought	to	package	the	parts	for	export,	which	become	garbage	needed	to	be	

destroyed	abroad.	Therefore,	we	have	conceived	an	idea	to	use	recyclable	packaging	materials	as	containers.	Such	containers,	after	being	

used	abroad,	will	be	returned	to	Thailand	to	package	parts	for	export	again.

	 This	new	kind	of	containers	is	made	from	plastic	and	is	designed	for	packaging	parts	of	various	sizes.	These	containers	are	

strong	and	can	be	stacked	on	top	of	one	another	while	packaging	the	parts	or	put	away	when	there	are	no	parts.	More	importantly,	

the	quality	of	the	parts	is	better	maintained.

	 ด้วยคณุสมบตัท่ีิดีกวา่กลอ่งกระดาษท�าให้ภาชนะชนิดใหมนี่มี้ราคาท่ีสงูกวา่	แตอ่ยา่งไรก็ดีบริษัทโตโยต้าตระหนกัถงึความส�าคญัของการ

ใช้ทรัพยากกรธรรมชาตท่ีิท�าให้เกิดปัญหาหาโลกร้อน	และปัญหาขยะท่ีเพ่ิมขึน้ทกุๆวนั	

	 ดงันัน้บริษัทโตโยต้าจงึเปลี่ยนแปลงการใช้บรรจภุณัฑ์จากกลอ่งกระดาษเป็นภาชนะชนิดใหมเ่พ่ือสง่ออก	ซึง่ในปัจจบุนัเราสามารถด�าเนิน

การแล้วเสร็จได้ถงึ	13.7%	ของการสง่ออกทัง้หมด	ซึง่คิดเป็นการลดขยะได้ถงึ	1,136	ตนัตอ่ปี	และจะด�าเนินการเปลี่ยนแปลงทัง้หมดในปีตอ่ๆไป

	 With	better	quality	than	that	of	cardboard	boxes,	this	new	kind	of	containers	is	more	costly.	However,	Toyota	has	realized	

the	gravity	of	using	natural	resources,	which	causes	global	warming	and	daily	increasing	garbage	problems.		

	 As	a	result,	Toyota	has	begun	to	replace	cardboard	boxes	with	the	new	kind	of	containers	for	export.	Currently,	we	are	able	

to	do	this	with	13.7%	of	the	total	export,	which	accounts	for	1,136	tons	per	year	of	garbage	reduced.	This	will	be	totally	completed	

in	the	following	years.	
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Challenge of Establishing a Future Society in Harmony with Nature
กำรอยู่ร่วมกันกับธรรมชำติอย่ำงกลมกลืน

	 If	humans	and	nature	are	to	coexist	into	the	future,	we	need	to	conserve	forests	

and	other	rich	natural	systems	in	all	regions.	However,	deforestation	is	progressing	around	

the	world,	so	that	every	year,	forest	equivalent	to	14	percent	of	Japan’s	land	area	is	lost.	

To	realize	at	plant,	environmental	conservation	activities	in	their	surrounding	area,	and	

environmental	education.	Going	forward,	the	insights	gathered	so	far	will	be	used	to	promote	

activity	at	Group,	region,	and	organization	level.	Among	the	variety	of	activities	we	are	rolling	

out	are	the	Toyota	Green	Wave	Project,	which	aims	to	connect	regions	with	green	corridors;	

the	Toyota	Today	for	Tomorrow	Project,	providing	assistance	for	environmental	activities	

that	connect	to	the	world;	and	the	Toyota	ESD	Project,	contributing	to	environmental	

education	that	connects	to	the	future.Our	aim	is	to	estabish	a	society	where	humans	and	nature	

coexist	in	harmony.

	 หากมนษุย์และธรรมชาตจิะต้องด�ารงอยูด้่วยกนัในอนาคต	เราต้องอนรัุกษ์ป่าไม้และระบบ

ธรรมชาตอินัอดุมสมบรูณ์อ่ืนๆในทกุภมิูภาค	อยา่งไรก็ตาม	การตดัไม้ท�าลายป่าก�าลงัด�าเนินตอ่ไปทัว่โลก	

จนถงึขนาดท่ีทกุปี	ป่าไม้จ�านวนเทา่กบัร้อยละ	14	ของผืนดนิในประเทศญ่ีปุ่ นได้ถกูท�าลายไป	เพ่ือบรรลุ

เปา้หมายของเราในการ	“ท�าให้ชีวิตชมุชนบริบรูณ์ขึน้”	ในแตล่ะภมิูภาค	บริษัทในกลุม่โตโยต้าได้เข้าร่วม

ในการปลกูต้นไม้ท่ีโรงงานตา่งๆ	กิจกรรมอนรัุกษ์ธรรมชาตติา่งๆในพืน้ท่ีโดยรอบของโรงงานเหลา่นัน้	

และการให้ความรู้ด้านสิง่แวดล้อม	ในการเดินหน้าตอ่ไป	ความเข้าใจอนัลกึซึง้ท่ีถกูรวบรวมมาจนถงึ

บดันีจ้ะถกูใช้เพ่ือสง่เสริมกิจกรรมดงักลา่วในระดบักลุม่	ภมิูภาค	และองค์กร	ทา่มกลางกิจกรรมต่างๆ

อนัหลากหลายเราก�าลงัจะเปิดตวัโครงการโตโยต้า	กรีนเวฟ	ซึง่มุ่งเช่ือมโยงภมิูภาคต่างๆด้วยพืน้ท่ี

สเีขียว	โครงการโตโยต้า	ESD	ซึง่มีสว่นชว่ยเหลอืตอ่การให้ความรู้ด้านสิง่แวดล้อมท่ีเช่ือมโยงสูอ่นาคต	

เปา้หมายของเราคือ	การสร้างสงัคมท่ีมนษุย์และธรรมชาตดิ�ารงอยูร่่วมกนัอยา่งสมคัรสมาน

CHALLENGE 6
กำรอยู่ร่วมกันกับธรรมชำติอย่ำงกล่อมกลืน 
Challenge of Establishing a Future Society in 
Harmony with Nature
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โตโยต้ำ เมืองสีเขียว เพื่อธรรมชำติ เพื่อทุกชีวิต 
Toyota, Green City for Nature and Every Life

ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและระบบนิเวศ

Distribution of Prosperity

 เกือบ 10 ปี จากดนิท่ีบดอดัเพ่ือก่อสร้างโรงงานโตโยต้า	บ้านโพธ์ิ	จ.ฉะเชิงเทรา	ถกูพลกิฟืน้มาเป็นป่านิเวศและโตโยต้าไบโอโทป	ภายใต้ศนูย์การเรียนรู้

ความหลากหลายทางชีวภาพเเละความยัง่ยืน “ชีพนาเวศ” (Toyota	Biodiversity	and	Sustainability	Learning	Center)	โดยมีพืน้ท่ีทัง้สิน้	60	ไร่	แบง่เป็นป่านิเวศ	

จ�านวน	30	ไร่	และแหลง่เรียนรู้เชิงนิเวศหรือไบโอโทป	จ�านวน	30	ไร่	ด�าเนินการก่อสร้างอาคารเรียนรู้	ตัง้แต่ปี	พ.ศ.2557	ซึง่มีวตัถปุระสงค์ท่ีจะสง่เสริมงานทาง

ด้านสิ่งแวดล้อมศกึษามุ่งเน้นการพฒันาทรัพยากรมนษุย์	เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนกัถึงคณุค่าและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นรูปธรรม	

ซึง่ศนูย์แหง่นีจ้ะเป็นแหลง่การเรียนรู้ท่ีออกจากห้องเรียนสีเ่หลีย่มสูห้่องเรียนธรรมชาต	ิและโครงการฯได้จดัท�าหลกัสตูรสิง่แวดล้อมศกึษา	ร่วมกบัมลูนิธิสิง่แวดล้อม

ศึกษาเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน	ปัจจุบนัได้มีสิ่งมีชีวิตท่ีเข้ามาอาศยัผืนป่าแห่งนี	้จากการส�ารวจมากกว่า	300	สายพนัธุ์ 		โตโยต้าได้เล็งเห็นถึงความส�าคญั

ของการอนุรักษ์สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ตามบัญชีแดงไอยูซีเอ็น	(IUCN	Red	list)	ซึ่งเป็นดัชนีรายช่ือท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดของสถานภาพของสปีชีส์พืชและสัตว์ต่างๆ	

ของขบวนการอนุรักษ์ธรรมชาติ	ไอยูซีเอ็น	(IUCN)	จึงได้ท�าการส�ารวจพนัธุ์สตัว์ในบริเวณชีวพนาเวศและบริเวณชุมชนใกล้เคียงในระยะ	1	กม.	โดยร่วมกับ

องค์การชีวปักษานานาชาต	ิ(Birdlife	International)	เพ่ือก�าหนดตวัชีว้ดัท่ีส�าคญัทัง้ท่ีอยูใ่นบญัชีแดง	และสตัว์ท่ีเคยอาศยัในพืน้ท่ีแตไ่ด้สญูหายไป	เชน่	นกกระจาบทอง	

(Asian	Golden	Weaver),	นกกระเต็น	(King	Fisher)		และ	ห่ิงห้อย	(Firefly)		เป็นต้น	โดยมีขัน้ตอนการท�างาน	ดงันี ้

	 For	almost	a	decade,	the	compacted	earth	on	which	the	Toyota	Ban	Pho	plant	in	Chachoengsao	was	built	has	been	transformed	into	an	Eco	Forest	

and	Toyota	Biotope	under	the	supervision	of	the	Toyota	Biodiversity	and	Sustainability	Learning	Center.	The	area	covers	60	rai,	with	30	rai	of	the	Eco	Forest	

and	30	rai	of	the	eco-learning	source	or	Biotope.	The	learning	facility	has	been	constructed	since	2014	with	the	aim	of	promoting	environmental	

efforts	focused	on	human	resource	development	so	that	children	and	youths	will	realize	the	values	and	preserve	biodiversity	concretely.	This	center	

will	be	the	learning	source	out	of	square-shaped	classrooms	into	nature	classrooms.	The	project	has	created	a	course	on	Environmental	Education	

with	the	cooperation	of	the	Foundation	for	Environmental	Education	for	Sustainable	Development.	Currently,	there	are	more	than	300	species	of	living	

organisms	inhabiting	this	forest	according	to	the	survey.	Toyota	has	seen	the	need	for	conserving	endangered	animals	according	to	the	IUCN	Red	List,	

which	is	the	most	complete	list	of	status	of	plant	and	animal	species	of	the	International	Union	for	Consevation	of	Nature	(IUCN).	Therefore,	it	has	

conducted	a	survey	on	the	animal	species	in	the	Biotope	area	and	in	the	nearby	communities	within	1	km.	radius,	working	with	the	Birdlife	International	

in	order	to	determine	key	indicators	both	in	the	IUCN	Red	List	and	the	animals	which	used	to	live	in	the	areas	but	have	disappeared,	such	as	

Asian	Golden	Weaver,	King	Fisher,	and	Firefly.	The	working	process	is	as	follows:
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CHALLENGE 6
กำรอยู่ร่วมกันกับธรรมชำติอย่ำงกล่อมกลืน 
Challenge of Establishing a Future Society in 
Harmony with Nature

Challenge of Establishing a Future Society in Harmony with Nature

	 การกระจายตวัของความเจริญ	ท�าให้ป่าไม้และสภาพแวดล้อมได้เปลีย่นแปลงไป	ซึง่สง่ผลกระทบ

โดยตรงตอ่ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีเปลีย่นแปลงไปด้วย	บริษัท	โตโยต้า	มอเตอร์	ประเทศไทย	จ�ากดั	

มีสว่นร่วมในการเพ่ิมพืน้ท่ีป่าท่ีโรงงานและภมิูภาคต่างๆ	และยงัสนบัสนนุกิจกรรมด้านการอนรัุกษ์

สิง่แวดล้อมในพืน้ท่ีโดยรอบและการศกึษาด้านสิง่แวดล้อมเพ่ือ	“เช่ือมโยง”	3	โครงการของเรา	ได้แก่	

Toyota	Green	Wave	Project	เพ่ือสร้างพืน้ท่ีสีเขียวท่ีเช่ือมโยงกนัจนเกิดเป็นแนวเส้นทางสีเขียว	

หรือ	Green	Corridor	ท่ีเช่ือมโยงกนัไปไม่สิน้สดุ,	Toyota	Today	for	Tomorrow		เพ่ือสร้างการรับรู้

ในวงกว้างผ่านการท�างานกบัหน่วยงานอิสระต่างๆ	เพ่ือบูรณาการและประสานประโยชน์ร่วมกนั	

และหวัข้อสดุท้ายคือ	Toyota	Education	Sustainable	Development	การกระจายองค์ความรู้ท่ี

มีโดยสร้างศนูย์การเรียนรู้ด้านสิง่แวดล้อมเพ่ือปลกูฝังจิตส�านกึท่ีดีให้เยาวชนและผู้สนใจ		โดยจะขยาย

กิจกรรมเหลา่นีใ้นระดบักลุม่	ระดบัภมิูภาค	และระดบัองค์กร	เพ่ือมุ่งสูอ่นาคตท่ี	“คนและธรรมชาติ”	

จะได้อยูร่่วมกนัอยา่งกลมกลืน

กำรอยู่ร่วมกันกับธรรมชำติอย่ำงกลมกลืน
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	 As	a	result	of	distribution	of	prosperity,	forests	and	the	environment	have	been	

changed,	which	directly	affects	the	biological	diversity	which	has	also	been	changed.	

Toyota	Motor	Thailand	Co.,	Ltd.	has	participated	in	increasing	forest	areas	at	its	plants	and	

in	various	regions.	Moreover,	it	has	supported	environmental	conservation	activities	in	the	

surrounding	areas	and	environmental	studies	in	order	to	“connect”	our	3	projects:	Toyota	

Green	Wave	Project,	in	order	to	create	green	areas	connected	to	one	another	to	form	

Green	Corridors	which	are	connected	endlessly;	Toyota	Today	for	Tomorrow,	in	order	to	

create	widespread	awareness	through	collaboration	with	various	independent	agencies	

for	integration	and	mutual	interests;	and	Toyota	Education	Sustainable	Development,	

spreading	the	insights	gathered	so	far	through	establishing	environmental	learning	centers	in	

order	to	instill	good	awareness	in	youths	and	those	interested.	These	activities	will	be	

promoted	at	group,	region,	and	organization	levels	to	head	for	the	future	where	

“humans	and	nature”	coexist	in	harmony.

•	มีการส�ารวจประชากรอยา่งน้อยปีละ	2	ครัง้	เราคาดหวงั

วา่จ�านวนประชากรของสตัว์ตา่งๆ 	จะเพ่ิมมากขึน้	และอาศยั	

“ชีวพนาเวศ”	เป็นเสมือนบ้านจริง 	ๆของสิง่มีชีวิตเหลา่นัน้

•	Population	survey	to	be	conducted	at	least	twice	

a	year.	We	expect	that	population	of	animals	will	

increase	and	inhabit	“the	Biotope”	as	their	real	home.

•	ส�ารวจพืน้ท่ีและก�าหนดตวัชีว้ดั

•	Explore	the	area	and	determine	indicators

•	ท�าการปรับปรุงพืน้ท่ีอยูอ่าศยัและเพ่ิมต้นไม้ท่ีเป็น

อาหารให้กบัสตัว์	(habitat)	โดยพนกังานโตโยต้า	

•Improve	the	habitat	and	increase	the	trees	

which	are	animals’	food	through	the	help	of	

Toyota’s	employees

โตโยต้ำ เมืองสีเขียว เพื่อธรรมชำติ เพื่อทุกชีวิต 
Toyota, Green City for Nature and Every Life
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หมำยเหตุประกอบกำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม
      2.2 ปริมาณการใช้น�า้ต่อหน่วยผลิต -	เป็นข้อมลูท่ีแสดง

การใช้น�า้ตอ่การผลติรถยนต์	1	คนั	ซึง่ขอบเขตการรายงานเป็นการน�าปริมาณ

น�า้หารด้วยจ�านวนหนว่ยการผลติรถยนต์ทัง้หมด	(Production	volume)

      2.3 คุณภาพน�า้ทิง้	ได้แก่คณุภาพน�า้เสยีท่ีได้รับการบ�าบดั

ก่อนปล่อยออกนอกโรงงาน	ประกอบด้วยโรงงานส�าโรง	โรงงานเกตเวย์	

และโรงงานบ้านโพธ์ิ	ซึ่งมีการตรวจวดัน�า้คณุภาพน�า้ทิง้ท่ีจุดปล่อยออก

โดยผู้ให้บริการท่ีได้รับการรับรองจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม

 3. ของเสียอุตสาหกรรม

	 ข้อมลูปริมาณของเสยีท่ีเกิดขึน้ในโรงงาน	ประกอบด้วย	ปริมาณ

ของเสียท่ีน�าไปก�าจดัด้วยการเผา	และปริมาณของเสียท่ีน�าไปใช้ใหม	่ของ

โรงงานส�าโรง	โรงงานเกตเวย์	และโรงงานบ้านโพธ์ิ	ทัง้นี	้บริษัท	โตโยต้า	

มอเตอร์	ประเทศไทย	จ�ากดั	ไม่มีการสง่ของเสียทกุชนิดไปฝังกลบตัง้แตปี่	

2006

      3.1 ปริมาณของเสียที่น�าไปก�าจดัด้วยการเผา	–	เป็นข้อมลู

ปริมาณของเสียท่ีไม่สามารถน�ากลับไปใช้ใหม่ได้	(recycled)		ได้แก่	

กากตะกอนน�า้เสยี	กากตะกอนส	ีกากตะกอนฟอสเฟต	น�า้มนัท่ีไมส่ามารถ

กลบัไปใช้ใหมไ่ด้	ของเสยีปนเปือ้นสารท่ีเป็นอนัตรายและ	ของเสยีไมอ่นัตราย

ท่ีเกิดจากกระบวนการผลติ	โดยข้อมลูน�ามาจากใบก�ากบัการขนสง่ของเสยี

อนัตราย	(Manifest)	และการชัง่น�า้หนกั	

      3.2 ปริมาณของเสียที่น�าไปใช้ใหม่	-	เป็นข้อมลูของเสีย

ท่ีสามารถน�ากลบัไปใช้ใหม่ได้	(recycled)	เช่น	เศษเหลก็	ทินเนอร์ใช้แล้ว	

น�า้มนัใช้แล้ว	เศษพลาสติกจากกนัชนรถ	เป็นต้น	โดยข้อมลูจะน�ามาจาก

การชัง่น�า้หนกัหรือการประมาณคา่ท่ีถกูต้องตามหลกัวิชาการ

      3.3 ปริมาณของเสียที่ก�าจดัด้วยการเผาต่อหน่วยผลติ	-	

เป็นข้อมลูปริมาณของเสียท่ีถกูน�าไปก�าจดัด้วยการเผาตอ่การผลติรถยนต์	

1	คนั	ซึง่ขอบเขตการรายงานเป็นการน�าคา่ปริมาณของเสยีทัง้หมดหารด้วย

จ�านวนหนว่ยการผลติรถยนต์ทัง้หมด	(Production	volume)

 4. มลพษิทางอากาศ

      4.1 ปริมาณการปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC)	-	

เป็นข้อมลูปริมาณการปลอ่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากกระบวนการพ่นสี

ตวัถงัรถยนต์ของโรงงานส�าโรง	โรงงานเกตเวย์	และโรงงานบ้านโพธ์ิ	โดย

ข้อมลูท่ีน�ามารายงานมาจากการค�านวณปริมาณสท่ีีพน่ลงตวัถงัรถยนต์หาร

ด้วยพืน้ท่ีผิวทัง้หมดท่ีพน่ลงบนตวัถงัรถยนต์

      4.2 คุณภาพอากาศ	-	ได้แก่	คณุภาพอากาศท่ีถกูปลอ่ยจาก	

โรงงานส�าโรง	โรงงานเกตเวย์	และโรงงานบ้านโพธ์ิ	ซึ่งจะมีการตรวจวดั

คณุภาพอากาศท่ีปลายปลอ่งระบายอากาศ	โดยผู้ให้บริการท่ีได้รับการรับรอง

จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม

 1. พลังงานและการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

	 ข้อมลูการใช้พลงังานของบริษัทโตโยต้า	มอเตอร์	ประเทศไทย	จ�ากดั	

ในรายงานฉบบันี	้ประกอบด้วย	การใช้ไฟฟ้า	การใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว	

(LPG)	การใช้น�า้มนัเตา	(Heavy	oil)	และการใช้ก๊าซธรรมชาต	ิ(Natural	gas)	

ท่ีใช้ส�าหรับผลติรถยนต์ภายใน	3	โรงงาน	ได้แก่	โรงงานส�าโรง	โรงงานเกตเวย์	

และโรงงานบ้านโพธ์ิ	ทัง้นีข้้อมลูการใช้พลงังานอ่ืนๆ	ยงัไมร่วมอยูใ่นขอบเขต

ของรายงานฉบบันี	้เชน่	การใช้ไฟฟา้ของอาคารส�านกังานใหญ่	และการใช้

พลงังานในการขนสง่รถยนต์

      1.1 การใช้ไฟฟ้า	-	เป็นข้อมลูไฟฟา้ท่ีองค์กรซือ้มาใช้	ส�าหรับ

กระบวนการผลิตรถยนต์ทัง้หมดภายในโรงงาน	โดยขอบเขตการรายงาน

ไมค่รอบคลมุอาคารส�านกังานใหญ่	และกิจกรรมท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบักระบวนการผลติ	

โดยข้อมลูน�ามาจากใบแจ้งหนีจ้ากผู้ขาย

      1.2 การใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)	–	เป็นข้อมลูก๊าซ

ปิโตรเลยีมเหลวท่ีองค์กรซือ้มาใช้	เป็นเชือ้เพลงิส�าหรับเดนิเคร่ืองจกัรในโรงงาน	

ได้แก่	เคร่ืองก�าเนิดไอน�า้	(Boiler)	เตาเผาอณุหภมิูสงู	(RTO)	ห้องอบสรีถยนต์	

(Oven	room)	โดยข้อมลูน�ามาจากใบแจ้งหนีจ้ากผู้ขาย

      1.3 การใช้น�า้มันเตา (Heavy oil)	-	เป็นข้อมลูน�า้มนัเตา

ท่ีองค์กรซือ้มาใช้เป็นเชือ้เพลงิส�าหรับเดนิเคร่ืองก�าเนิดไอน�า้	(Boiler)	โดย

ข้อมลูน�ามาจากใบแจ้งหนีจ้ากผู้ขาย

      1.4 การใช้ก๊าซธรรมชาต ิ(Natural gas)	-	เป็นข้อมลูก๊าซ

ธรรมชาตท่ีิองค์กรน�ามาใช้เป็นเชือ้เพลงิในการเดนิเคร่ืองจกัรในโรงงาน	ได้แก่	

เคร่ืองก�าเนิดไฟฟา้	(Co-generator)	และ	เคร่ืองก�าเนิดไอน�า้	(Boiler)	โดย

ข้อมลูน�ามาจากใบแจ้งหนีจ้ากผู้ขาย

      1.5 ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ต่อหน่วยผลิต	-	เป็นข้อมลูท่ีแสดงการปลดปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ตอ่การผลติรถยนต์	1	คนั	ซึง่ค�านวณโดยน�าปริมาณการใช้พลงังาน	คณูกบั

ค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก	(Emission	Factor)	ซึ่งอ้างอิงจาก	

International	Energy	Agency	Services	2007,	CO			Emission	from	

Fuel	combustion	(2007	Edition)	หารด้วยจ�านวนหนว่ยการผลติรถยนต์

ทัง้หมด	(Production	volume)

 2. น�า้

      2.1 การใช้น�า้	-	ข้อมลูปริมาณน�า้ท่ีน�ามาใช้ในบริษัท	โตโยต้า	

มอเตอร์	ประเทศไทย	จ�ากดั	ในรายงานฉบบันี	้ประกอบด้วย	การใช้น�า้ประปา

ในโรงงานส�าโรง	โรงงานเกตเวย์	และโรงงานบ้านโพธ์ิ		โดยขอบเขตของ

การรายงานฉบบันี	้ได้แก่	การใช้น�า้ในกระบวนการผลติรถยนต์และกระบวนการ

ท่ีสนับสนุนการผลิตทัง้หมด	โดยข้อมูลน�ามาจากใบแจ้งหนีจ้ากผู้ ขาย	

และการอา่นคา่จากมิเตอร์
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 2. Water

      2.1 Water consumption TMT reported	water	in	its	

production	and	supporting	production	in	3	plants	Samrong,	Gateway	

and	Ban	Pho.	Data	was	collected	from	supplier	invoices	and	meter	

reading.

      2.2 Water consumption per unit It	was	collected	by	

total	water	consumption	divided	by	production	volume.

      2.3 Water discharged quality	It	is	treated	water	before	

discharge	in	3	plants:	Samrong,	Gateway	and	Ban	Pho	which	were	

measured	at	discharge	point	by	certified	service	provider.

 3. Industrial waste

	 TMT	wastes	consists	of	incinerated	waste	and	recycled	

wasted	in	3	plants:	Samrong,	Gateway	and	Ban	Pho.	Moreover,	

TMT	has	no	landfill	waste	since	2006.

      3.1 Incinerated waste It	is	waste	that	could	not	recycled	

waste	such	as	waste	water	sludge,	paint	sludge,	used	oil	(could	

not	recycled),	contaminated	waste	and	non-hazardous	waste	

from	production.	Data	was	collected	from	manifest	form	and	reading	

weighting	scale.

      3.2 Recycled waste It is waste that could recycled 

such	as	iron	scrap,	used	thinner,	used	oil,	car	bumper.	Data	was	

collected	from	reading	weighting	scale	and	academic	measurement.

      3.3 Incinerated waste per unit	It	was	collected	by	total	

incinerated	waste	divided	by	production	volume.

 4. Air emission

      4.1 Volatile organic compounds (VOCs) It	is	VOCs	

emission	from	car	painting	in	3	plants:	Samrong,	Gateway	and	

Ban	Pho.	Data	was	collected	from	total	paint	divided	by	painting	area.

      4.2 Air quality It	is	air	emission from	3	plants:	Samrong,	

Gateway	and	Ban	Pho	which	were	measured	at	the	stacks	during	

the	operation	by	certified	service	provider.

Notes to environmental performance
 1. Energy and carbon dioxide emission

	 Total	energy	consumption	as	reported	in	this	Environmental	

Report	covers	electricity	consumption,	liquid	petroleum	gas	(LPG),	

heavy	oil	and	natural	gas	for	production	in	3	plants:	Samrong,	

Gateway	and	Ban	Pho.	There	are	other	sources	of	energy	consumption	

that	were	not	covered	in	this	report	in	this	year	such	as	Head	Office	

Building	electricity	consumption	and	logistic	energy	consumption.

      1.1 Electricity TMT	uses	electricity	in	its	production	

process.	The	reporting	scope	was	not	covered	Head	Office	Building	

and	non-production	activities.	Data	was	collected	from	supplier	invoices.

      1.2 Liquid petroleum gas (LPG) TMT	uses	LPG	as	

machine	fuel	such	as	boiler,	Regenerative	Thermal	Oxidation	(RTO),	

oven	room.	Data	was	collected	from	supplier	invoices.

      1.3 Heavy oil TMT uses	heavy	oil	as	boiler	fuel.	Data	

was	collected	from	supplier	invoices.

      1.4 Natural gas TMT uses	natural	gas	as	machine	

fuel	such	as	co-generator	and	boiler.	Data	was	collected	from	

supplier	invoices.

      1.5 Carbon dioxide emission per unit	It	was	calculated	

by	total	energy	consumption	multiply	with	emission	factors	which	

was	referenced	from	International	Energy	Agency	Services	2007,	CO	

Emission	from	Fuel	Combustion	(2007	Edition)	divided	by	production	

volume.
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	 ปรัชญาและนโยบายของโตโยต้าเก่ียวกบัด้านสิง่แวดล้อม	มาจากแนวทางการจดัการโตโยต้า	(Guiding	Principles)	ซึง่เขียนขึน้ครัง้แรกในปี	ค.ศ.	1992	/	พ.ศ.	2535	

และแก้ไขในปี	ค.ศ.	2000	/	พ.ศ.	2540	นโยบายส�าหรับโครงการสิง่แวดล้อมถกูร่างขึน้ในปฏิญญาโลกของโตโญต้า	(Toyota	Earth	Chater)	ในปี	ค.ศ.	1992	/	พ.ศ.	2535	

ก่อนจะแก้ไขในปี	ค.ศ.	2003	/	พ.ศ.	2543	ซึง่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัโตโยต้ากวา่	559	แหง่ตา่งท่ียดึปฏิญญาเดียวกนันีท้ัว่โลก

	 โลกทศัน์โตโยต้า	(Toyota	Global	Vision)	ซึง่ประกาศขึน้มาเม่ือปี	ค.ศ.	2004/พ.ศ.2554	ให้ความส�าคญักบัหลกัปรัชญาของระบบแผนปฏิบตักิารสิง่แวดล้อม

โตโยต้า	(Toyota	Environmantal	Action	Plan	System)ซึง่ระบวุา่ต้อง	“เคารพโลก”	จากปรัชญาดงักลา่วและนโยบายของบริษัทฯ	ท�าให้ในปีงบประมาณ	2015/2558	

โตโยต้าริเร่ิมโครงการ	ความท้าทายด้านสิง่แวดล้อมโตโยต้าปี	2050	(Toyota	Environmental	Challene	2050)	ซึง่เป็นวิสยัทศัน์ระยะยาวส�าหรับโครงการด้านสิง่แวดล้อม

โครงการแรกในปีงบประมาณถดัมา	2016/2559	โตโยต้าก็ได้เร่ิมแผนปฏิบตัิการด้านสิ่งแวดล้อมหกด้าน	(The	Sixth	Toyota	Environmental	Action	Plan)	

ซึง่มีระยะเวลาตัง้แตปี่	ค.ศ.2016/พ.ศ.	2559-ค.ศ.	2020/พ.ศ.	2563	รวมทัง้เร่ิมการปฏิบตัติา่งๆเพ่ือท่ีจะเติบโตไปอยา่งยงัยืนคูก่บัสงัคมสูปี่	ค.ศ.	2050/พ.ศ.	2593

	 Regarding	the	fact	tahe	the	automobile	indurtry	undenlably	produces	pollution	to	the	environment,	ifan	appropriate	environmental	management	

does	not	take	places,	contaminated	waste	and	polution	will	bedispersed	to	the	environment	and	surrounding	communities.	Therefore,	the	well	thought-out	

management	system	over	environmental	impact	in	the	service	center	is	necessary,	and	this	system	is	know	under	the	name	of	IOS14001Environmental	

Standard	Management	System.

	 As	of	oresent,	the	ISO14001	Environmental	Standard	Managment	Sysytem	has	been	updated	from	the	version	4	of	2004	to	2015,	Although	

the	PDCA	(Plan-Do-Check-Action)	provision	remains	the	same,	the	differences	between	the	two	vertion	are	the	addition	of	environmentally	friendly	

Green	Procurement	and	the	publiccity	of	environmental	activities	to	nearby	communities	and	publicity	of	environmental	matter,	Certified	Toyota’s	

service	centers	have	already	met	the	standards,	allowing	them	to	be	standardized	center	with	systematic	environmental	management.

Environmental 
Management
กำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม

แผนปฏิบัติกำรสิ่งแวดล้อมโตโยต้ำ
Toyota Environmental action plan system
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วิธีการเก็บรวบรวม	จดัเก็บ	และขนสง่	ไฮบริดแบตเตอร่ีการสง่ก�าจดัภายในประเทศเน่ืองจากบริษัทท่ีรับก�าจดัใน

ประเทศไทย	ไมส่ามารถรีไซเคลิไฮบริดแบตเตอร่ีท่ีหมดอาย	ุหรือเสื่อมสภาพแล้วได้	ดงันัน้	การก�าจดัไฮบริด

แบตเตอร่ีในประเทศไทยต้องสง่ก�าจดัด้วยวิธีการเผาท�าลายในเตาเผาขยะอตุสาหกรรมท่ีอนญุาต	โดยกรม

โรงงานเทา่นัน้	เพ่ือปอ้งกนัการเกิดการระเบดิ	จากการเผาท�าลายไฮบริดแบตเตอร่ีท่ีผิดวิธี	โดยท�าการรวบรวมไฮ

บริดแบตเตอร่ีท่ีหมดอาย	ุหรือเสื่อมสภาพแล้ว	น�าสง่ไปก�าจดัด้วยวิธีการเผาท�าลาย	ของบริษัท	อคัคีปราการ	

จ�ากดัการสง่ไปรีไซเคิลท่ีตา่งประเทศ	

	 ท�าการรวบรวมไฮบริดแบตเตอร่ีท่ีหมดอาย	ุหรือเสื่อมสภาพแล้ว	และต้องไมมี่สารอิเลก็โทรไลต์ท่ีเป็น

ดา่งแก่ร่ัวไหลออกจากตวัแบตเตอร่ี	โดยมีการควบคมุตามเอกสารฉบบันี	้และน�าสง่ไปรีไซเคลิด้วยวิธีการตา่ง	ๆ		

เพ่ือแยกเอาโลหะมีคา่ออกมา	(Refinery	process)	โดยบริษัท	Toyota	Motor	Cooperation	(TMC)	หรือ	บริษัท

ท่ี	Toyota	Motor	Cooperation	(TMC)	หรือ	Toyota	Motor	Thailand	(TMT)	แนะน�า

How	to	Collect,	Store,	and	Transport	Hybrid	Batteries	Transport	for	Domestic	Disposal	Since	the	

disposal	companies	in	Thailand	are	not	able	to	recycle	expired	or	deteriorating	batteries,the	disposal	

of	hybrid	batteries	in	Thailand	has	to	be	carried	out	by	incineration	in	industrial	waste	furnaces	with	

permission	from	the	Department	of	Industrial	Works	only	in	order	to	prevent	explosion	caused	by	

incorrect	ways	of	incinerating	hybrid	batteries.	The	expired	or	deteriorating	hybrid	batteries	are	

collected	and	sent	for	disposal	by	incineration	carried	out	by	Akkee	Prakan	Co.,	Ltd.Sending	for	

Recycling	Abroad	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	The	expired	or	deteriorating	hybrid	batteries	are	collected,	and	there	must	not	be	

leakages	of	any	electrolite	substance	from	the	batteries	with	the	control	performed	in	accordance	

with	this	document.	Then	they	are	sent	for	recycling	through	various	methods	in	order	to	extract	

valuable	metals	(Refinery	process)	by	Toyota	Motor	Cooperation	(TMC)	or	a	company	recommended	

by		Toyota	Motor	Cooperation		TMC)	or	Toyota	Motor	Thailand	(TMT).	Steps	of	Battery	Packaging	

before	Transporting	for	Recycling	Abroad.	 	 	 	 	

ขั้นตอนบรรจุแบตเตอรี่ก่อนขนส่งไปรีไซเคิลยังต่ำงประเทศ
The process of packing batteries before transporting to recycling abroad
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	 การลดการปลดปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากกระบวนการพ่นสีตวัถงัรถยนต์	สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย(Volatile	

Organic	Compounds)	มีคณุสมบตัิท่ีส�าคญัคือระเหยเป็นไองา่ยท่ีอณุหภมิูและความดนัปกติท�าให้เกิดมลพิษทางอากาศซึง่จะสง่ผล

กระทบตอ่ระดบัชัน้โอโซนของโลก	ท�าให้ความสามารถของชัน้โอโซนในการปอ้งกนัรังสยีวีูลดลงสง่ผลท�าให้เกิดภาวะโลกร้อน	ด้วยเลง็เหน็

ถึงความส�าคญัของการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	บริษัท	โตโยต้า	มอเตอร์	ประเทศไทย	ได้ท�ากิจกรรมลดการปลดปล่อยสารง่าย

ประกอบอินทรีย์ระเหยจากกระบวนการพ่นสีตวัถังรถยนต์	โดยปีงบประมาณ	25561		ปริมาณปลดปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่าย

มีแนวโน้มท่ีลดลงทัง้สามโรงงาน	ดงันี	้ 	 	 	

	 	 1)	โรงงานส�าโรง	เทา่กบั	36.53	กรัม/ตารางเมตร	ลดลง	2.37	กรัม/ตารางเมตร(6%)	 	 	

	 	 2)	โรงงานบ้านโพธ์ิ		เทา่กบั	23.73	กรัม/ตารางเมตร	ลดลง	1.04	กรัม/ตารางเมตร(4.2%)

	 	 3)	โรงงานเกตเวย์	1			เทา่กบั	21.26	กรัม/ตารางเมตร	ลดลง	0.45	กรัม/ตารางเมตร(2%)	 	 	

	 	 3)	โรงงานเกตเวย์	2		เทา่กบั	15.18	กรัม/ตารางเมตร	ลดลง	0.41	กรัม/ตารางเมตร(2.6%)

Note 1 :  ปริมาณปลดปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากกระบวนการพน่สีตวัถงัรถยนต์ ไดแ้ก่ โรงงานส�าโรง โรงงานเกตเวย์ และโรงงานบา้นโพธ์ิ 

Note 2 :  การพน่สีของโรงงานส�าโรงเป็นการใชต้วัท�าละลาย(Solvent-borne paints),การพน่สีของโรงงานเกตเวย์ 1 และโรงงานบา้นโพธ์ิเป็นการใชน้�้าเป็นตวัท�าละลาย (water-borne paints)

            ส่วนการพน่สีของโรงานเกตเวย์2 เป็นการใชน้�้าเป็นตวัท�าละลายแบบระบบ 3 wet (3-wet paint technology)

Note 1 : Amount of VOCs’ emission from body paint process at Samrong, Gateway, and Ban Poh

Note 2 : Color spraying at Samrong plant uses Solvent-borne paints. Color spraying at Gateway 1 and Ban Poh plants uses water-borne paints, whereas that of Gateway 2     

           plant uses 3-wet paint technology.

		 Reducing	Emissions	of	Volatile	Organic	Compounds	from	Body	Paint	Process	Volatile	Organic	Compounds’	main	

feature	is	they	evaporate	easily	at	normal	temperatures	and	pressures,causing	air	pollution,	which	affects	the	earth’s	ozone	layers.	

As	a	result,	the	ozone	layers	are	less	able	to	prevent	UV,	leading	to	global	warming.Seeing	the	importance	of	minimizing	

environmental	impact,	Toyota	Motor	Thailand	Co.,	Ltd.	has	conducted	activities	to	reduce	emissions	of	Volatile	Organic	

Compounds	from	Body	Paint	process.	In	the	FY	2018,	the	amount	of	Volatile	Organic	Compounds	emissions	tended	to	

reduce	in	all	the	three	plants,	as	follows:		 	 	

	 	 1)	Samrong	plant	equivalent	to		36.53	grams/sqm,	reduced	by	2.37	grams/sqm	(6%)	 	

	 	 2)	Ban	Pho	plant	equivalent	to	23.73		grams/sqm,	reduced	by	1.04	grams/sqm	(4.2%)	 	

	 	 3)	Gateway	1	plant	equivalent	to	21.26		grams/sqm,	reduced	by	0.45		grams/sqm	(2%)	 	

	 	 3)	Gateway	2	plant	equivalent	to	15.18		grams/sqm,	reduced	by	0.41		grams/sqm	(2.6%)

 Graph showing Emission Volume of Volatile Organic Compounds from Body Paint Process of Toyota Motor Thailand
กรำฟแสดงปริมำณปลดปล่อยสำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำยจำกกระบวนกำรพ่นสีตัวถังรถยนต์ของโตโยต้ำ มอเตอร์ประเทศไทย

กรัมต่อตำรำงเมตร

Year / ปี

Environmental 
Management
กำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม

กำรลดกำรปลดปล่อยสำรอินทรีย์ระเหยง่ำยจำกกระบวนกำรพ่นสีตัวถังรถยนต์
Reducing Emissions of Volatile Organic Compounds from Body Paint Process Volatile Organic Compounds
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 ตวัอย่าง กจิกรรมการลดปริมาณปลดปล่อยสารอนิทรีย์ระเหยง่าย(VOCs) จากกระบวนการพ่นสีตวัถงัรถยนต์ โรงงานเกตเวย์ 1 

กิจกรรมการปรับเปลีย่นวตัถดุบิในกระบวนการชบุสกีนัสนิมด้วยไฟฟา้(ED)	ปริมาณปลดปลอ่ยสารอินทรีย์ระเหยงา่ย(VOCs)	ของแผนกส	ี

โรงงานเกตเวย์	1	ในชว่ง	4	ปีท่ีผา่นมา(2556-2560)ลดลง	3.32	กรัม/ตารางเมตร(เฉลีย่	0.83กรัม/ตารางเมตร/ปี)	ท�าให้สามารถบรรลเุปา้หมาย

ตามแผนงาน	5	ปีในด้านสิ่งแวดล้อม(2559-2563)	ดงันัน้	แผนกสีโรงงานเกตเวย์	1	ต้องการท่ีจะเพ่ิมความท้าทายในการลดปริมาณ

ปลดปลอ่ยสารอินทรีย์ระเหยง่าย(VOCs)	จงึได้ค้นคว้าหาวตัถดุิบท่ีมีสารอินทรีย์ระเหยง่าย(VOCs)ลดลง	และเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม

โดยด�าเนินการท่ีกระบวนการชบุสกีนัสนิมด้วยไฟฟา้(ED)	มีการปรับเปลีย่นวตัถดุบิท่ีสารอินทรีย์ระเหยงา่ย(VOCs)ลดลงถงึ	50%	ท�าให้

สามารถลดสารอินทรีย์ระเหยงา่ย(VOCs)	ลงได้	1.16	กรัม/ตารางเมตร	โดยท่ีคณุภาพงานไมเ่ปลี่ยนแปลง

 Example of Activities to Reduce VOCs Emission from Body Paint at Gateway 1 plant Activity of Replacing Raw 

Materials	for	the	ED	Coating	Process	(ED)VOCs	emission	volume	of	the	Paint	Department	at	Gateway	1	plant	over	the	last	4	

years	(2013-2017)has	reduced	by		3.32	grams/sqm	(average	0.83	grams/sqm/year),	thus	able	to	achieve	the	target	of	the	

Environmental	5-year	plan		(2016-2020).As	a	result,	the	Paint	Department	at	Gateway	1	plant	would	like	to	increase	the	

challenge	of	reducing	the	VOCs	emission	volume,and	it	has	done	some	research	and	found	raw	materials	which	have	less	

VOCs	and	are	environmentally	friendly.In	the	ED	Coating	process,	the	new	materials	have	50%	less	VOCs	Therefore,	VOCs	

are	reduced	by	1.16	grams/sqm	with	unchanged	work	quality.
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