
  

 

 

รายงานกิจกรรมเพื่อสังคม  
ปี 2563 

กลุ่มน ้าตาลไทยรุ่งเรือง 
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รายงานการด้าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ประจ้าปี 2563 

 

กลุ่มน ้ำตำลไทยรุ่งเรือง ด้ำเนินธุรกิจโดยยึดถือแนวคิดควำมใส่ใจสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมำภิบำล ESG 

(Environment, Social และ Governance) เป็นแกนส้ำคัญในกำรขับเคลื่อนธุรกิจ โดยมีกำรด้ำเนินกำรเชื่อมโยงกับผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่อุปทำน เพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืน 

 

 โดยแบ่งงำนออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก ่

  1. งำนกิจกรรมภำยในองค์กร 

  2. งำนพัฒนำชุมชน และสังคม 

  3. งำนส่งเสริมกำรเกษตรยั่งยืน 

 

งานกิจกรรมภายในองค์กร 

 โรงงำนไทยรุ่งเรืองอุตสำหกรรม (จ.เพชรบูรณ์) โรงงำนไทยเพิ่มพูนอุตสำหกรรม 

โรงงำนอุตสำหกรรมน ้ำตำลบ้ำนไร่ 

 

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ ์

โรงงำนในกลุ่มน ้ำตำลไทยรุ่งเรือง มีกำรจัดกิจกรรมกีฬำเชื่อมควำมสัมพันธ์โรงงำนเป็นประจ้ำทุกปี เพื่อสร้ำง
ควำมสัมพันธ์อันดี และสร้ำงควำมสำมัคคีในองค์กร  
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 อบรมวินัยจราจรขับขี่ปลอดภยั 

 

โรงงำนไทยเพิ่มพูนอุตสำหกรรมได้เข้ำร่วมโครงกำรสร้ำงวินัยจรำจรกับเทศบำลต้ำบลวังศำลำ จ.กำญจนบุรี 

 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน 

กิจกรรมโยคะ  
จัดให้มีคลำสโยคะทุกสัปดำห์ 

ห้องออกก้ำลังกำย 

เพ่ือส่งเสริมให้พนักงำนมีสุขภำพร่ำงกำยที่แข็งแรง 

และในช่วงกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ผู้บริหำรมีควำมห่วงใยพนักงำน และก้ำหนดให้มีมำตรกำรกำรเฝ้ำระวัง 

ป้องกันโรคโควิด-19 โดยกำรจัดให้มีกำรตรวจวัด 

อุณหภูมิร่ำงกำยทุกครั งก่อนเข้ำพื นที่ส้ำนักงำน  

แจกสเปรย์แอลกอฮอล์ให้พนักงำนทุกคน และก้ำหนด 

ให้มีกำรจัดให ้ท้ำงำนที่บ้ำน (Work from home)  ส้ำหรับ

พนักงำนที่ต้องใช้กำรเดินทำงด้วยระบบขนส่งสำธำรณะ 
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มอบทุนการศึกษา กิจกรรมวนัเด็ก  

 

งานพัฒนาชุมชน และสังคม 

โรงงำนไทยรุ่งเรืองอุตสำหกรรม (จ.เพชรบูรณ์)  
มอบจักรยำนให้ศูนยเ์ด็กเล็กและนักเรียนท่ีด้อยโอกำส 

 1. โรงเรียนบ้ำนโคกตะขบ ต.นำสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 
 2. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต้ำบลศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 
 3. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต้ำบลนำสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 
 4. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต้ำบลสว่ำงวัฒนำ อ.ศรีเทพ 
 จ.เพชรบูรณ ์

โรงงำนไทยรุ่งเรืองอุตสำหกรรม (จ.สกลนคร)  
มอบทุนกำรศึกษำให้นักเรียนท่ีมีควำมประพฤติและผลกำรเรียนดี แต่ขำดแคลนทุนทรัพย์ 9 แห่ง  

 1. โรงเรียนบ้ำนหนองลำด (รำษฎร์อุทิศวิทยำคม) อ.เมือง จ.สกลนคร 

 2. โรงเรียนบ้ำนหนองบัวสร้ำงวิทยำคำร อ.กุสุมำลย์ จ.สกลนคร 

 3. โรงเรียนบ้ำนอุ่มจำน อ.กุสุมำลย์ จ.สกลนคร 

 4. โรงเรียนบ้ำนท่ำม่วง อ.เมือง จ.สกลนคร 

 5. โรงเรียนบ้ำนสนำมบิน อ.กุสุมำลย์ จ.สกลนคร 

 6. โรงเรียนแก้งค้ำประชำสำมัคคี อ.กุสุมำลย์ จ.สกลนคร 

 7. โรงเรียนบ้ำนนำคอย อ.นำหว้ำ จ.นครพนม  

 8. โรงเรียนบ้ำนโนนกุง อ.นำหว้ำ จ.นครพนม 

 9. โรงเรียนบ้ำนสำมัคคี อ.นำหว้ำ จ.นครพนม 
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1. โรงเรียนวัดรำษฎร์สโมสร 
2. โรงเรียนวัดบึงล้ำ 
3. โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ 

4. โรงเรียนรำษฏร์เจริญ  
5. โรงเรียนบำงกระทุ่มพิทยำคม 

6. โรงเรียนบ้ำนยำงโทน 

7. โรงเรียนวัดท่ำมะขำม 

8. โรงเรียนวัดท่ำนำ 
9. โรงเรียนวัดสิริสุทธำวำส 

10. โรงเรียนบ้ำนเนินกุ่มวิทยำ 
11. โรงเรียนบ้ำนท่ำยำง 
12. โรงเรียนวัดดงหมี  
13. โรงเรียนชุมชน 3 บ้ำนเนินกุ่ม  
14. โรงเรียนบ้ำนใหม่ไพรมณีมิตรภำพ 118 
15. โรงเรียนบ้ำนหนองกลด 

16. โรงเรียนศึกษำลัย 

17. โรงเรียนรัฐรำษฏร์บ้ำรุง 
18. โรงเรียนบ้ำนหนองสระพัง 
19. โรงเรียนวัดตำยม 

20. โรงเรียนวัดบำงทรำย 

21. โรงเรียนชุมชน 1 วัดสกัดน ้ำมัน 

22.โรงเรียนบ้ำนท่ำฬ่อ  
23.โรงเรียนวัดวังมะเดื่อ 

24.โรงเรียนเมธีพิทยำคม 

25.โรงเรียนบ้ำนหนองถ ้ำ 
26.โรงเรียนวัดป่ำมะคำบ 

27.โรงเรียนบ้ำนวังยำง 
28.โรงเรียนวังน ้ำคู้ศึกษำ 
29.โรงเรียนวัดบ้ำนใหม ่

30.โรงเรียนก้ำแพงดินพิทยำคม 

31.โรงเรียนชุมชนบ้ำนก้ำแพงดิน 

32.โรงเรียนวัดกลำงสุริยวงศ์ 

โรงงำนอุตสำหกรรมน ้ำตำลบ้ำนไร่ จัดกิจกรรมวันเด็กบริเวณชุมชนบ้ำนพักพนักงำนของโรงงำน 

โรงงำนน ้ำตำลพิษณุโลก มอบทุนกำรศึกษำให้นักเรียนท่ีด้อยโอกำส 32 แห่ง 
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โครงการอาหารกลางวัน 

โรงงำนน ้ำตำลพิษณุโลก จัดท้ำโครงกำรอำหำรกลำงวัน 
ณ โรงเรียนวัดท่ำนำ อ.บำงกระทุ่ม จ.พิษณุโลก เพื่อให้
นักเรียนมีอำหำรกลำงวันท่ีมีคุณค่ำตำมหลักโภชนำกำร  

 

โครงการหนว่ยแพทย์เคลื่อนที่  
 

โรงงำนไทยรุ่งเรืองอุตสำหกรรม (จ.เพชรบูรณ์) เข้ำร่วมออกหน่วยแพทย์อำสำ (พอ.สว.) ร่วมกับ รพ.สต.นำตะกุด 

อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกำรจัดบริกำรด้ำนสำธำรณสุขให้ประชำชนที่อยู่ในพื นที่ห่ำงไกลได้มี

โอกำสในกำรเข้ำถึงระบบบริกำรสำธำรณสุข  
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โ ครงการ ให้ ความรู้ ด้ านสิ่ ง แวดล้อมกับ
สถานศึกษาปี 2563  “กิน อยู่ รู้คิด เป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม” 
โรงงำนน ้ำตำลพิษณุโลก จัดท้ำโครงกำรรณรงค์กำรคัด 

แยกขยะ เพ่ือสร้ำงควำมตระหนัก และควำมเข้ำใจในกำร 
คัดแยกขยะอย่ำงถูกวิธี ให้แก่ครูและนักเรียน โรงเรียนวัด
ท่ำนำ และ โรงเรียนวัดบึงล้ำ อ.บำงกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 
จ้ำนวน 200 คน 

 

ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสุขภาพ 

 

โรงงำนอุตสำหกรรมน ้ำตำลบ้ำนไร่  

   - สนับสนุนเงิน 20,000 บำท ให้กับกิจกรรมวิ่งสร้ำงสุข 

โรงพยำบำลอุทัยธำนี  
 

   - สนับสนุนซุ้มน ้ำ และซุ้มผลไม้ในงำนอุทัยธำนีมำรำธอน 

2020 
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โรงงำนอุตสำหกรรมน ้ำตำลบ้ำนไร่  เจำะบ่อบำดำลให้
บ้ำนทัพหมัน 1 บ่อ และ บ้ำนป่ำอู 1 บ่อ เพื่อน้ำน ้ำไปใช้
ในชุมชน 

โรงงำนอุตสำหกรรมน ้ำตำลบ้ำนไร่ ติดตั งถังเก็บน ้ำให้
ชำวไร่อ้อยที่ประสบอัคคีภัย ณ บ้ำนกิโล 8 อ.ด่ำนช้ำง  
จ.สุพรรณบุรี 

 

จิตอาสาพฒันาชุมชน 

โรงงำนไทยรุ่ ง เรืองอุตสำหกรรม (จ .สกลนคร)              

ซ่อมแซมเสำไฟและสำยไฟ บ้ำนแสนพัน ต.อุ่มจำน        

อ.กุสุมำลย์ จ.สกลนคร 

โรงงำนน ้ำตำลพิษณุโลก จัดกิจกรรม “ท้ำควำมดีร่วม   

บุญจิตอำสำพัฒนำวัด” ณ วัดท่ำมะขำม อ.บำงกระทุ่ม  

จ.พิษณุโลก  
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โรงงำน ไทยรุ่ ง เรืองอุตสำหกรรม (จ .สกลนคร)        

ซ่อมแซมถนนข้ำงโรงงำน บ้ำนสนำมบิน ม.8 ต.อุ่มจำน  

อ.กุสุมำลย์ จ.สกลนคร 

โรงงำนไทยรุ่งเรืองอุตสำหกรรม (จ.เพชรบูรณ์) ร่วมกับ

ชำวไร่อ้อย ซ่อมแซมถนนภำยในชุมชน หมู่ 5 และหมู่ 6  

ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์  

โรงงำนไทยรุ่งเรืองอุตสำหกรรม (จ.สกลนคร) ร่วมกับ

ชำวบ้ำนชุมชนบ้ำนหนองลำด ปรับภูมิทัศน์ กวำดถนน 

ม.6 ต.หนองลำด อ.เมือง จ.สกลนคร   

โรงงำนไทยรุ่งเรืองอุตสำหกรรม (จ.เพชรบูรณ์) ร่วม

ซ่อมแซมถนนภำยในชุมชนบ้ำนโคกหนองแจง ต.สระประดู่ 

อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์  

โรงงำน ไทยรุ่ ง เรืองอุตสำหกรรม (จ .สกลนคร)              

ล้ำงถนนสำธำรณะบริเวณแยกบ้ำนสนำมบิน ต.อุ่มจำน 

อ.กุสุมำลย์ จ.สกลนคร 

โรงงำน ไทยรุ่ ง เรืองอุตสำหกรรม (จ .สกลนคร)        

ปรั บปรุ งภู มิ ทั ศน์ ภ ำย ในวั ดบ้ ำนหนองบั วสร้ ำ ง          

ต.อุ่มจำน อ.กุสุมำลย์ จ.สกลนคร  
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 โครงการ Lin Sweet Care & Share :  
สอนคนพิการทางการเห็นท้าขนมอบ เพื่อสร้างเป็นอาชีพ ภายใต้แบรนด์ “โอบ” 
Lin Sweet Care & Share ปี 2563 เป็นโครงกำรที่ต่อยอดมำจำกโครงกำรปี 2562 กิจกรรม “เข้ำครัวด้วยกัน” ที่
ชวนคนตำปกติมำท้ำขนมร่วมกับผู้พิกำรทำงสำยตำ ด้วยกำรท้ำเบเกอรีจำกหม้อหุงข้ำว จำกผลส้ำเร็จในครั งนั นกลุ่ม
น ้ำตำลไทยรุ่งเรืองเล็งเห็นศักยภำพของคนพิกำรทำงกำรเห็นว่ำสำมำรถท้ำขนมได้และมีควำมเป็นไปได้ในกำรพัฒนำ
ไปสู่กำรสร้ำงอำชีพ จึงได้ร่วมกับมูลนิธิด้วยกัน เพื่อคนพิกำรและสังคม เริ่มโครงกำรสอนคนพิกำรทำงกำรเห็นท้ำ
ขนมอบ ภำยใต้แบรนด์ “โอบ” ที่มุ่งเน้นกำรสร้ำงทักษะทำงด้ำนกำรท้ำขนมอบ เพื่อให้ผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถ
น้ำไปประกอบอำชีพได้ 

โครงกำรสอนคนพิกำรทำงกำรเห็นท้ำขนมอบ ภำยใต้แบรนด์ “โอบ” ในปี 2563 มีผู้พิกำรทำงกำรเห็นเข้ำร่วม 14 คน 
และมีกำรฝึกทักษะกำรท้ำขนมทั งหมด 5 เมนู โดยได้รับควำมร่วมมือจำกสถำบันสอนท้ำอำหำร และเชฟที่มีชื่อเสียงใน
กำรสนับสนุนสูตรขนม เพ่ือน้ำมำสอนให้แก่คนพิกำรทำงกำรเห็น  

 1. Chocolate Chunk Cookies จำก Kitty Cake Whisperer 
 2. Scone & Jam จำก James Boulangerie 
 3. Madeleine จำก Le cordon bleu Dusit Culinary School 
 4. Mocha Cookies จำกมูลนิธิด้วยกัน เพ่ือคนพิกำรและสังคม 

 5. Red Velvet Cookies จำกมูลนิธิด้วยกัน เพ่ือคนพิกำรและสังคม 
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โครงการ สอนท้าขนมให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

 

โรงงำนอุตสำหกรรมน ้ำตำลบ้ำนไร่ จัดกิจกรรมสอนท้ำ

ขนมบรำวนี่ ใ ห้กับบุคลำกรแล ะนัก เรียนของศูนย์

กำรศึกษำพิเศษ จังหวัดอุทัยธำนี เพื่อส่งเสริมศักยภำพ

ของนักเรียนพิเศษให้มีทักษะกำรท้ำขนม เพื่อน้ำไปเป็น

สินค้ำจ้ำหน่ำยในร้ำนปัญญำคำเฟ่อุทัยธำนี 

โอบมีกำรเปิดช่องทำงกำรจ้ำหน่ำย 2 รูปแบบคือ 

 1. ช่องทำงออนไลน์ 3 ช่องทำง ตั งแต่ปลำยเดือน สิงหำคม 2563 จนถึงปัจจุบัน 

  - Facebook ใช้ชื่อบัญชีว่ำ AUBE  

  - Instagram ใช้ชื่อบัญชีว่ำ bakedblindaube  

  - Line official account ใช้ชื่อบัญชีว่ำ @581hkaym 

 2. จัดจ้ำหน่ำยเพื่อเป็นขนมเบรกขององค์กร และงำนจัดเลี ยง 
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สนับสนุนหน่วยงานทางการแพทย์  
 

  - สนับสนุนกำรจัดซื ออุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ให้ 10 หน่วยงำน รวม
มูลค่ำ 2,100,000 บำท 

  - สนับสนุนงบประมำณให้จังหวัดอุทัยธำนี ผ่ำนท่ำนผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดอุทัยธำนี เพื่อใช้ในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 
มูลค่ำ 50,000 บำท 

  - สนับสนุนน ้ำตำลลินให้ รพ.สงฆ์ และ รพ.รำมำธิบดี จักรีนฤบดินทร์ 
เพ่ือประกอบอำหำรให้กับบุคลำกร 

 

ตู้ปันสุข 

 

  - ตั งตู้ปันสุขบริเวณหน้ำบริษัท ส้ำนักงำนใหญ ่

  - สนับสนุนน ้ำตำลเพื่อใส่ในตู้ปันสุขให้กับ หน่วยงำนท้องถิ่นในแต่ละจังหวัดที่มีโรงงำนตั งอยู ่

 

ลินไม่ทิ งกัน : ร่วมฝ่าวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

กลุ่มน ้ำตำลไทยรุ่งเรืองร่วมช่วยเหลือและสนับสนุนทุกภำคส่วนในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 และได้
ด้ำเนินกำรดังนี  
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สนับสนุนน ้าตาลลินให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือน้าไป 

แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19  
 - สนับสนุนน ้ำตำลลินให้กรุงเทพมหำนคร 
 - สนับสนุนน ้ำตำลลินให้ครัวมำดำม (คุณนวลพรรณ ล่้ำซ้ำ)  
 - สนับสนุนน ้ำตำลลินให้มูลนิธิ ไอแคร์ ประเทศไทย 

 - เข้ำร่วมกำรแจกน ้ำตำลลินกับ CPF ให้ชุมชนในกรุงเทพฯ 
 - สนับสนุนน ้ำตำลลินให้ต้ำรวจภูธรจังหวัดอุดรธำนี 
 - สนับสนุนน ้ำตำลลิน ให้คุณฝันดี - ฝันเด่น (ใจถึงใจคนไทย 

 ไม่ทิ งกัน)  
 - สนับสนุนน ้ำตำลลิน และสเปรย์แอลกอฮอล์ ให้เพจอีจัน  
 - สนับสนุนน ้ำตำลลิน ให้ส้ำนักงำนประกันสังคมจังหวัด
 กำญจนบุรี  
 - สนับสนุนน ้ ำตำลลิน,  น ้ำดื่ม ,  Face Shield และ สเปรย์
 แอลกอฮอล์ ให้กับหน่วยงำนท้องถิ่นในพื นที่จังหวัดที่มี
 โรงงำนตั งอยู่ 
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โครงการครอบครัวลินอาสา เพื่อสังคม 

 

เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีและเป็นกำรตอบแทนสังคมและชุมชน โครงกำรครอบครัวลินอำสำ เพื่อสังคม จึงเกิด
ขึ นมำด้วยแนวคิดที่ต้องกำรจะพัฒนำชุมชน พื นที่สำธำรณะ รวมถึงโรงเรียนที่ตั งอยู่ใกล้กับโรงงำน โดยเชื่อมโยงกับ
องค์ควำมรู้ในท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดควำมย่ังยืน  
 

ปี 2563 ได้จัดท้ำขึ นในพื นที่ของ 3 โรงงำนคือ 

  1. โรงงำนไทยรุ่งเรืองอุตสำหกรรม จ.เพชรบูรณ์  

  2. โรงงำนไทยเพ่ิมพูนอุตสำหกรรม จ.กำญจนบุรี  

  3. โรงงำนอุตสำหกรรมน ้ำตำลบ้ำนไร่ จ.อุทัยธำนี 

ผลกำรด้ำเนินโครงกำร ปี 2563 

 - พนักงำนเข้ำร่วมโครงกำรจ้ำนวน 200 คน    

 - นักเรียนท่ีได้รับประโยชน์จำกโครงกำร 400 คน 
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โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี ยงไก่ไข่ ณ โรงเรียนบ้านนาตะกุด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบรูณ์ 
สร้ำงแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนได้มี ทักษะอำชีพ รู้จักใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ และน้ำไข่ไปใช้ประกอบอำหำรใน

โครงกำรอำหำรกลำงวันของโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการปรับปรุงโรงเพาะเห็ด ณ โรงเรียนบ้านหนองปากดง อ.ด่านมะขามเตี ย จ.กาญจนบุรี 
เพ่ือใช้ในโครงกำรอำหำรกลำงวันของนักเรียนและฝึกทักษะกำรแปรรูปอำหำรจำกเห็ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพี่สร้างแปลง น้องร่วมแรงปลูก ณ โรงเรียนวัดทัพคล้าย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 
สร้ำงแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนรู้จักใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ และน้ำผักไปใช้ประกอบอำหำรกลำงวันของโรงเรียน 
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โครงการ หลักสูตรการเรียนการสอนด้านอ้อย ร่วมกับ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดพิษณุโลก  
 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ พิษณุโลก และ โรงงำนน ้ำตำลพิษณุโลก สร้ำงควำมร่วมมือกัน ในกำร
แลกเปลี่ยนควำมรู้ทำงวิชำกำร กำรวิจัย กำรสร้ำงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจอ้อยและน ้ำตำล 
รวมถึงสร้ำงแหล่งเรียนรู้ด้ำนอ้อยอย่ำงครบวงจรให้กับนักศึกษำได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง ตั งแต่กำรเตรียมพันธุ์
อ้อย กำรบ้ำรุงตอ รวมถึงกำรท้ำแปลงอ้อยสะอำด  

 

งานส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน 



17 

 

 

โครงการโรงเรยีนสอนขับรถตัดอ้อย  

โรงงำนน ้ำตำลพิษณุโลกได้อบรมชำวไร่อ้อยจ้ำนวน 36 รำย 
เกี่ยวกับกำรใช้รถตัดอ้อย โดยผู้เข้ำรับกำรอบรมจะได้รับ
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมปลอดภัยในกำรท้ำงำน 
ส่วนประกอบของรถตัดอ้อยและเครื่องยนต์ หลักกำร
ท้ำงำนของรถตัดอ้อย ระบบควบคุมรถตัดอ้อย กำร
บ้ำรุงรักษำรถตัดอ้อยอย่ำงถูกวิธี และกำรเตรียมแปลง
อ้อยให้รองรับกับกำรใช้รถตัดอ้อย ตลอดจนสำมำรถขับ
รถตัดอ้อยอย่ำงถูกต้องและปลอดภัย 

 

โครงการศูนย์การเรียนรู้ขับรถตัดอ้อยเสมือนจริง  

โรงงำนไทยเพิ่มพูนอุตสำหกรรม ได้จัดตั งศูนย์กำรเรียนรู้ขับรถตัดอ้อยเสมือนจริงขึ น เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจและ
ฝึกทักษะให้กับพนักงำนขับรถตัดอ้อยก่อนลงตัดอ้อยในแปลงจริง ซึ่งจะช่วยลดปัญหำกำรเกิดควำมเสียหำย
ภำยในแปลงอ้อยได้ และเป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับชำวไร่อ้อยในกำรใช้บริกำรรถตัดอ้อย 
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โครงการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิต
อ้อย 

โรงงำนไทยรุ่งเรืองอุตสำหกรรม (จ.สกลนคร) ร่วมกับส้ำนัก
คณะกรรมกำรอ้อยและน ้ำตำลทรำย ฝึกอบรมถ่ำยทอด
เทคโนโลยีด้ำนกำรผลิตอ้อยให้แก่เกษตรกรชำวไร่อ้อย
คู่สัญญำของโรงงำนฯ เพื่อถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ วิธีกำรดูแล
อ้อยให้ได้ผลผลิตที่ด ี

 

โครงการส่งเสริมการตัดอ้อยสด ลดการเผา ลด PM 2.5 

 

กลุ่มน ้ำตำลไทยรุ่งเรืองเล็งเห็นควำมส้ำคัญของปัญหำกำรเผำอ้อย ซึ่งส่งผลเสียต่อระบบนิเวศในแปลงอ้อย กำร

เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และส่งผลต่อสุขภำพของคนในชุมชน ด้วยเหตุนี กลุ่มน ้ำตำลไทยรุ่งเรืองจึงมีนโยบำยให้

ทุกโรงงำนในกลุ่มฯ ด้ำเนินโครงกำรส่งเสริมกำรตัดอ้อยสด ลดกำรเผำ ลด PM 2.5 
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กำรด้ำเนินโครงกำรส่งเสริมกำรตัดอ้อยสด ลดกำรเผำ ลด PM 2.5 ดังนี  

 - จัดอบรมให้ควำมรู้ และสนับสนุนกำรใช้ เครื่องจักรในกำรปลูกอ้อยยั่งยืน 

 - มำตรกำรลดกำรเผำ ลด PM 2.5 ได้แก่  กำรรับซื ออ้อยสดในรำคำท่ีสูงกว่ำอ้อยไฟไหม้ และกำรรับซื อใบอ้อย 
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โรงงำนน ้ำตำลพิษณุโลก ได้จัดโครงกำรรับซื อใบอ้อย
เพื่อน้ำไปเป็นพลังงำนเชื อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้ำใช้
ภำยในโรงงำน สร้ำงรำยได้ให้ชำวไร่อ้อย และสนับสนุน
กำรลดกำรเผำ โดยโรงงำนรับซื อใบอ้อย ตันละ 750 
บำท  

 การรับซื อใบอ้อย 

โรงงำนอุตสำหกรรมน ้ำตำลบ้ำนไร่ ได้จัดโครงกำร

รับซื อใบอ้อยเพื่อน้ำไปเป็นพลังงำนเชื อเพลิงผลิต

กระแสไฟฟ้ำใช้ภำยในโรงงำน โดยโรงงำนรับซื อใบ

อ้อย ตันละ 1,000 บำท เพื่อลดกำรเผำ ลดฝุ่น PM 

2.5 สอดคล้องกับนโยบำยจังหวัดอุทัยธำนี โดย

ตั งเป้ำหมำยกำรรับซื อใบอ้อยอัดก้อนไว้ที่ 100,000 

ตัน 
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โรงงำนไทยรุ่งเรืองอุตสำหกรรม, โรงงำนอุตสำหกรรมน ้ำตำลบ้ำนไร่ และโรงงำนน ้ำตำลพิษณุโลก 

3 โรงงำนในกลุ่มน ้ำตำลไทยรุ่งเรืองที่ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนกำรผลิตอ้อยและน ้ำตำลระดับโลก 

BONSUCRO ที่มุ่งเน้นควำมยั่งยืนต่อ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
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 โครงการปลูกต้นไม้ เพ่ิมพื นที่สีเขียว 

 

กลุ่มน ้ำตำลไทยรุ่งเรืองจัดโครงกำรปลูกต้นไม้ เพิ่มพื นที่สีเขียว ทั งในบริเวณโรงงำน ชุมชนรอบโรงงำน และพื นที่

สำธำรณะ รวมถึงกำรเข้ำร่วมในกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันส้ำคัญต่ำง ๆ กับหน่วยงำนในพื นที่อย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ้ำ

ทุกปี เพ่ือเป็นกำรอนุรักษ์สภำพแวดล้อม ระบบนิเวศ และลดปัญหำของกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

โรงงำนไทยรุ่งเรืองอุตสำหกรรม (จ.เพชรบูรณ์) ร่วมกับชุมชนท่ำเลียง “ปลูกต้นไม้ถวำยแม่ 12 สิงหำ” บริเวณ ส้ำนัก

สงฆ์บ้ำนท่ำเลียง และ ริมถนนทำงเข้ำหมู่บ้ำน หมู่ที่ 10 บ้ำนท่ำเลียง ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์  

โรงงำนอุตสำหกรรมน ้ำตำลบ้ำนไร่ ร่วมกับ นำยอ้ำเภอบ้ำน
ไร่ และหน่วยงำนรำชกำรในอ้ำเภอบ้ำนไร่ ปลูกป่ำชุมชน ณ 
บ้ำนศิลำทอง ต.ทัพหลวง อ.บ้ำนไร่ จ.อุทัยธำนี 
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โรงงำนไทยรุ่งเรืองอุตสำหกรรม (จ.สกลนคร) ร่วมกับ มูลนิธิชัยพัฒนำบ้ำนกุงศรี ปลูกป่ำในพื นท่ีส้ำนักสงฆ์ป่ำพุทธ

โมกข์ บ้ำนซ่งเต่ำ ต.นำเพียง อ.กุสุมำลย์ จ.สกลนคร  

 

โครงการปล่อยปลา 
โรงงำนไทยรุ่งเรืองอุตสำหกรรม (จ.สกลนคร) ร่วมกับชุมชน ปล่อยปลำลงล้ำน ้ำอูน อ.กุสุมำลย์ จ.สกลนคร เพื่อเพิ่ม

ควำมหลำกหลำยของพันธุ์ปลำ และสร้ำงควำมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศ 

โรงงำนไทยรุ่งเรืองอุตสำหกรรม (จ.สกลนคร) ร่วมกับ มูลนิธิชัยพัฒนำบ้ำนกุงศรี ปลูกป่ำในพื นท่ีบ้ำนโคกสะอำด  

ต.อุ่มจำน  อ.กุสุมำลย์ 
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กลุ่มน ้ำตำลไทยรุ่งเรืองด้ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมที่ตอบสนองคุณค่ำทั งทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดควำมยั่งยืน และด้ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ขององค์กำรสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals : SDGs)  

 

   กลุ่มน ้ำตำลไทยรุ่งเรือง  
   238 ถนนนรำธิวำสรำชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ     
   กรุงเทพฯ 10120 
   โทรศัพท์  : 0 2294 5588 
   เว็บไซต์  : www.trrgroup.com 

 

 


