การอนุรกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรป่ าไม้
บี. กริม เพาเวอร์ ให้ค วามส าคัญต่ อ การดู แ ลป้ อ งกัน และการลดผลกระทบทางสิ่ง แวดล้อ มที่เ กิด จากการ
ดาเนินงาน ครอบคลุมทัง้ ในเรื่องการจัดการและการอนุ รกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศของ
สัตว์และพืชทีม่ อี ยู่ในธรรมชาติ ตลอดจนปกป้ องและดูแลรักษาแหล่งน้ าและพืน้ ทีป่ ่ า ร่วมรณรงค์ปลูกจิตสานึก
ในการอนุ รกั ษ์ระบบนิเวศอย่างต่อเนื่องร่วมกับหน่วยงานภายนอก ทัง้ ภาครัฐบาล บริษทั ชุมชนและผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียอื่นๆ เพื่อช่วยรักษาสมดุลของคนกับธรรมชาติอย่างสมดุลและสามารถรักษาสภาพให้คงอยู่ต่อไปได้
อย่างยาวนาน รวมถึงการขอความร่วมมือกับคู่ค้าที่สาคัญแต่ละรายในการให้ความสาคัญกับพันธสัญญาด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพและการปลูกป่ าทดแทนของ บี.กริม เพาเวอร์ อีกด้วย
บี.กริม เพาเวอร์ กาหนดแผนการและดาเนินการเพื่อการชดเชยและฟื้ นฟู เพื่อลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติ และสร้างผลกระทบเชิงบวกทัง้ ในส่วนของความหลากหลายทางชีวภาพและการปลูกป่ าในระดับ
องค์กร
เป้ าหมายของ บี.กริม เพาเวอร์ คือ
• มุ่งมันที
่ ป่ ฏิบตั ติ ามข้อกาหนดท้องถิน่ และกฎระเบียบของรัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อทีจ่ ะส่งเสริมผลกระทบเชิงบวก*
จากทัง้ องค์กรของเราเกีย่ วกับความหลากหลายทางชีวภาพภายในปี 2564
• มุ่งมันที
่ จ่ ะหลีกเลีย่ งกิจกรรมการดาเนินงานในพืน้ ทีถ่ นิ่ ทีอ่ ยู่อาศัยทีส่ าคัญของสัตว์ป่า พืน้ ทีท่ ไ่ี ด้รบั การคุม้ ครองตาม
กฎหมาย บริเวณใกล้เคียงกับพืน้ ทีม่ รดกโลก พืน้ ทีท่ ไ่ี ด้รบั การปกป้ องภายใต้พน้ื ทีค่ มุ้ ครอง IUCN Category I-IV
• มุ่งมันที
่ จ่ ะปลูกป่ าทดแทนการตัดไม้ทาลายพืน้ ทีป่ ่ า1 ให้เป็ นศูนย์จากโครงการใหม่ ในขณะทีร่ กั ษาความ
หลากหลายทางชีวภาพและคุณค่าการอนุรกั ษ์โดยจะเริม่ ดาเนินการในปี 2564 โดยจะมีการตรวจสอบความ
คืบหน้าทุกปี ร่วมกับองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดด้านกฎระเบียบสาหรับการตรวจสอบ

*ผลกระทบเชิงบวก (Net Positive Impact - NPI) ต่อความหลากหลายทางชีวภาพเป็ นเป้ าหมายทีร่ วมการขจัดผลกระทบเชิงลบ (No Net Loss - NNL) จาก
การดาเนินงานและรวมถึงระดับองค์กรเพือ่ หลีกเลีย่ งและลดผลกระทบด้านลบ ตลอดจนฟื้ นฟูสายพันธุแ์ ละภูมทิ ศั น์ทเ่ี สียหาย

บี. กริม เพาเวอร์ ได้น าแนวปฏิบ ัติด้า นการจัด การที่ดีเ กี่ย วกับ การดูแ ลป้ องกัน และการลดผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อม อาทิเ ช่ น การจัด การสิง่ แวดล้อมและสังคม (Environment And Social Management System :
ESMS) ตามแนวทางของ ADB Safeguards Policy Framework และ IFC Guidance Note 6: Biodiversity
Conservation and Sustainable Management of Ecosystem Services and Living Resources โดยวิเคราะห์
ความเสีย่ งของพืน้ ทีท่ อ่ี าจเป็ นอันตรายและความเสียหายต่อความหลากหลายทางชีวภาพทัง้ บนบกและแหล่งน้า

1พื้นที่ป่าไม้ -

เนื่อที่ป่าที่มพี น้ื ที่ใหญ่กว่า 3.125 ไร่ (0.5 เฮกเตอร์) โดยมีเรือนยอดต้นไม้สงู อย่างน้อย 5 เมตร ปกคลุมมากกว่า 10% ของพื้นที่ ไม่รวม
ที่ดินที่ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การใช้ประโยชน์ ทางการเกษตรหรือในเมือง” ตามคาจากัดความของป่ าไม้ท่ใี ช้โดยองค์การอาหารและการเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (2020)

โรงไฟฟ้ า บี.กริม เพาเวอร์ ทุกแห่งถูกกาหนดให้จดั ทากระบวนการศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อมตามข้อกาหนด
/ กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็ น COP (Code of Practices) การศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อมเบือ้ งต้น (IEE Initial Environmental Examination) หรือ การประเมิน ผลกระทบสิ่ง แวดล้อ ม (EIA-Environmental Impact
Assessment) เป็ นการศึกษาและประเมิน ผลกระทบจากโครงการหรือกิจกรรมประเภทต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึ้นต่อ
สภาพแวดล้อมประกอบการพิจารณาอนุ มตั ิการลงทุนก่อนที่เราจะดาเนินการก่อสร้างโครงการ เพื่อระบุความ
เสี่ยงและกระบวนการจัดการที่จาเป็ นเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยง และการจัดทารายงานผลกระทบด้าน
ความหลากหลายทางชีว ภาพและแผนการคุ้ม ครองสิ่ง แวดล้อ ม (Biodiversity Management Plan: BMP)
สาหรับบางพืน้ ที่ เพื่อเป็ นมาตรการในการควบคุมเพื่อหลีกเลีย่ งหรือลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมของโครงการที่
ไม่ พ ึง ประสงค์ แ ละผลต่ อ สัง คม มีก ารตรวจสอบและมีม าตรการในการบรรเทาสาธารณภัย และแผนการ
ดาเนินการที่จะปกป้ องสภาพแวดล้อม มีมาตรการชดเชยถึงผลกระทบที่อาจส่งผลต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
บี . กริ ม เพาเวอร์ มุ่ ง มันที
่ ่ จ ะรวมนโยบายนี้ เข้าไปในทุก ด้ านของธุรกิ จ ของเรา เพื่อให้แ น่ ใ จว่ า มีการ
ประเมินผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพและดาเนินการตามข้อกาหนดในระหว่างการ
วางแผนโครงการการก่อสร้างและการดาเนินงานทีเ่ กีย่ วข้อง ทุกครัง้ ทีม่ กี ารขยายหรืออนุญาต จาเป็ นต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงการดาเนินงานจะได้รบั การประเมินผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพตามข้อกาหนด /
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ นี้ บี.กริม เพาเวอร์ มุ่งมันที
่ ่จะหลีกเลี่ยงกิจกรรมการดาเนินงานในพื้นที่ถิ่นที่อยู่อาศัยที่สาคัญของสัตว์ป่า
พืน้ ทีท่ ไ่ี ด้รบั การคุม้ ครองตามกฎหมาย บริเวณใกล้เคียงกับพืน้ ทีม่ รดกโลก พืน้ ทีท่ ไ่ี ด้รบั การปกป้ องภายใต้พน้ื ที่
คุม้ ครอง IUCN Category I-IV และพืน้ ทีท่ อ่ี ยู่ในอุทยานแห่งชาติ ทางเดินสัตว์ป่า ป่ าสงวน เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการ
เติบโตทางธุรกิจของเราจะส่งผลกระทบที่มตี ่อสิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพลด
น้อยลง ซึ่งถือเป็ นความท้าทายทีส่ าคัญสาหรับเรา นอกจากนี้ บี.กริม เพาเวอร์ พยายามบรรเทาผลกระทบใน
พื้นที่ดาเนินการในกรณีท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ สาหรับ โครงการก่อสร้า งโดยทัวไป
่ โดยการใช้หลักการ
Mitigation Hierarchy ในการหลีกเลี่ยง การลดผลกระทบ และการฟื้ นฟู / ชดเชย คืนความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ได้แก่ :
การหลี ก เลี่ ยง – มีก ารประเมิน ผลกระทบเบื้อ งต้ น ก่ อ นเริ่ม โครงการ เพื่อ ส ารวจการด าเนิ น การที่อาจมี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิง่ แวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวติ หรือส่วนได้เสียอื่นใดของ
ประชาชนหรือชุมชน ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
การลดผลกระทบ – ลดการรบกวนระบบนิเวศทีม่ คี วามอ่อนไหวทัง้ ในระยะก่อสร้างและดาเนินการ มีการเฝ้ า
ระวังผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ คุณภาพสิง่ แวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวติ ด้วยการตรวจติดตาม
ผลกระทบด้านคุณภาพสิง่ แวดล้อมในแต่ละพารามิเตอร์ทเ่ี กี่ยวข้อง เช่น ระดับเสียง คุณภาพอากาศ การระบาย

น้ าทิ้ง เป็ นต้น หากพบว่าผลการตรวจวัดคุณภาพสิง่ แวดล้อมมีแนวโน้ มสูงทีอ่ าจจะทาให้เกินกว่าค่ามาตรฐาน
เราจะเร่งค้นหาสาเหตุและดาเนินตามมาตรการลดผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ อย่างทันท่วงที
การฟื้ นฟู หรือ การชดเชย - ให้ความสาคัญการฟื้ นฟูหรือการชดเชยทรัพยากรชีวภาพที่ถูกทาลายจากการ
ดาเนินโครงการ ไม่ว่าจะเป็ น การปลูกพืชทีเ่ ป็ นแหล่งทีอ่ ยู่ อาศัยหรือแหล่งอาหารของสิง่ มีชวี ติ ในบริเวณพืน้ ทีส่ ี
เขียวของโครงการ การปลูกต้นไม้ทดแทนในส่วนทีถ่ ูกตัดหรือทาลายในระหว่างการก่อสร้าง เป็ นต้น
บี.กริม เพาเวอร์ ไม่เพียงแต่มุ่งมันที
่ จ่ ะอนุรกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในการดาเนินงานของเรา แต่เรายัง
ทางานร่วมกับภายนอกอย่างต่อเนื่อง การให้ความร่วมมือผ่านการลงทุนขององค์กรและการกุศลเพื่อเพิม่ ความ
หลากหลายทางชีวภาพทีส่ าคัญ และเพื่อแก้ไขปั ญหาการตัดไม้ทาลายป่ า
บี.กริม เพาเวอร์ ร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาติสตั ว์ป่าและพันธุพ์ ชื และองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล
(World Wide Fund for Nature หรือ WWF ประเทศไทย) ในโครงการอนุรกั ษ์และฟื้ นฟูประชากรเสือโคร่ง ใน
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และอุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร ในปี 2563 ได้มกี ารขยายการ
ดาเนินงานของโครงการไปยังพืน้ ทีอ่ ุทยานเพิม่ ขึน้ อีกสองแห่ง คือ อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัด
กาแพงเพชร และ เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าอุม้ ผาง จังหวัดตาก ซึง่ อยู่ตดิ กับพืน้ ทีโ่ ครงการปั จจุบนั

“เสือมีเพราะป่ าปก ป่ ารกเพราะเสือยัง
ดิ นดีเพราะหญ้าบัง หญ้ายังเพราะดิ นดี”
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ทรงกล่าวไว้ในเรื่องหนามยอกเอาน้าบ่ง

ท่ า มกลางการเติบ โตของเศรษฐกิจ และการ
ขยายตัวของชุมชนเมือง ป่ าและสิง่ มีชวี ติ ที่เติม
เต็มความสมบูรณ์ของระบบห่วงโซ่อาหารกาลัง
ถูกคุกคาม
เสือโคร่ง (Panthera tigris) เป็ นสัตว์ท่มี บี ทบาท
สาคัญในระบบนิเวศและยังเป็ นดัชนีช้วี ดั ความ
อุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ เนื่องจากเสือโคร่ง
เป็ นสัตว์ทต่ี อ้ งการใช้พน้ื ทีอ่ าศัยขนาดใหญ่และมี
ความต้องการสัตว์ทเ่ี ป็ นเหยื่อที่หลากหลาย แต่
ปั จจุบนั ประชากรของเสือโคร่งลดลงอย่างน่าเป็ น
ห่ ว ง จนถู ก จั ด ให้ อ ยู่ ใ นสภาวะใกล้ สู ญ พัน ธุ์
(Endangered Species) เนื่องจากสาเหตุสาคัญ
3 ประการ คือ การสูญเสียทีอ่ ยู่อาศัย การถูกล่า
และปริมาณของสัตว์ทเ่ี ป็ นเหยื่อลดลง

วัตถุประสงค์หลักคือการฟื้ นฟูธรรมชาติเพื่อผลกระทบเชิงบวกในผืนป่ าตะวันตกของประเทศไทยและเพิม่
ประชากรเสือโคร่ง ตามที่ประเทศไทยได้ให้คามันสั
่ ญญาไว้ในการประชุมสุดยอดผู้นาว่าด้วยการอนุ รกั ษ์เสือ
โคร่งทีป่ ระเทศรัสเซียเมื่อปี พ.ศ. 2553 และการช่วยปกป้ องถิน่ ทีอ่ ยู่ของเสือโคร่งจากการลักลอบล่าสัตว์และรุก
ล้าที่อยู่อาศัย โดยมีการสารวจประชากรเสือโคร่ งและความหลากหลายทางชีวภาพในผืนป่ าผ่านกล้องดัก

ถ่ายภาพอัตโนมัตทิ ถ่ี ูกติดตัง้ ไว้ครอบคลุมพืน้ ทีก่ ว่า 4,500 ตร.กิโลเมตร นอกเหนือจากเสือโคร่งทีต่ รวจพบผ่าน
กล้อง เรายังพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกว่า 35 ชนิด เช่น ช้าง หมาใน เสือดาว เก้ง กระทิง สมเสร็จ เป็ นต้น
นอกจากนี้ มีการตรวจดูการเจริญเติบโตของหญ้าอย่างต่อเนื่อง เราพบหญ้าท้องถิ่นอย่างน้อย 3 ชนิด และมี
กวางป่ าและช้างมากินหญ้าใหม่และกินดินที่โป่ งจากบริเวณนัน้ ทัง้ นี้ ผืนป่ าแม่วงก์-คลองลาน เป็ นผืนป่ าใน
ประเทศไทยที่มคี วามสาคัญต่อการอนุ รกั ษ์เสือโคร่งของโลก ซึ่งเป็ น “พื้นป่ าแห่ งความหวัง ” เนื่องจากเป็ น
พืน้ ทีท่ เ่ี หมาะสมกับการขยายพันธุเ์ สือโคร่งทีด่ ที ส่ี ุดของภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นอกจากนี้ บี.กริม เพาเวอร์ ได้สร้างศูนย์การเรียนรู้ ส.เสือวิทยา (Tiger Learning Center) ณ โรงเรียนอนุบาล
คลองลาน เพื่อเปิ ดโอกาสให้แก่นักเรียนและชุมชนในท้องถิน่ ได้สมั ผัสและเรียนรูเ้ กีย่ วกับเสือและสัตว์ป่าในพืน้ ที่
ของตนและในประเทศไทยโดยทัวไป
่ ซึ่งเป็ นกระบวนการสาคัญในการสร้างความเข้าใจถึงความสาคัญของเสือ
และสัตว์ป่าในการรักษาระบบนิเวศทีด่ ี
บี.กริม เพาเวอร์ ตัง้ เป้ าหมายทีจ่ ะปลูกป่ าทดแทนการตัดไม้ทาลายพืน้ ทีป่ ่ า1 ให้เป็ นศูนย์จากโครงการใหม่ โดย
จะเริม่ ดาเนินการนับตัง้ แต่ปี 2564 อย่างไรก็ดี บี.กริม เพาเวอร์ จะปกป้ องและส่งเสริมการปลูกป่ าไม้เพื่อเพิม่
พันธุ์ไม้ หรือ ความหลากหลายทางชีวภี าพ ทัง้ ในพืน้ ทีด่ าเนินการของเราและพืน้ ทีอ่ ่นื ด้วยความคาดหวังว่าจะ
เป็ นหนึ่งในแรงผลักดันให้พน้ื ทีป่ ่ ากลับมาอุดมสมบูรณ์ เพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชัน้ บรรยากาศและ
ทาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนื่องต่อสภาพภูมอิ ากาศ
บี.กริม เพาเวอร์ ร่วมมือกับกรมป่ าไม้นิคมอุตสาหกรรม และหน่ วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้ริเริม่
ดาเนินโครงการปลูกป่ ามาอย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ปี 2553 โดยเล็งเห็นความสาคัญและความจาเป็ นของการชดเชย
พื้น ที่ป่ าและสร้า งความหลากหลายทางชีว ภาพและระบบนิเ วศของสัตว์ จากปั ญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรป่ าไม้ทอ่ี ยู่ในขัน้ วิกฤติและส่งผลกระทบให้เกิดปั ญหาสิง่ แวดล้อม จากปริมาณป่ าไม้ทล่ี ดลงเรื่อยๆ บี.
กริม เพาเวอร์ มุ่งมันที
่ จ่ ะขยายพืน้ ทีป่ ่ าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์และความสมดุลแก่ธรรมชาติ
สร้ า งความยัง่ ยื น ให้ กับ ระบบนิ เ วศ เพิ่ม พื้น ที่ ใ ห้ ส ัต ว์ ต่ า งๆ ได้ ข ยายพัน ธุ์ และช่ ว ยลดการปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศ และจะต่อยอดเป็ นพื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยา เป็ น
แหล่งบ่มเพาะความรู้ และแหล่งสร้างจิตสานึกด้านการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมให้แก่ชุมชนโดยรอบและบุคคลทัวไป
่
โดยในระหว่างปี 2553 ถึง ปี 2563 บี.กริม เพาเวอร์ ดาเนินการปลูกป่ าคิดเป็ นพืน้ ทีใ่ นการปลูก 711,199 ตร.ม.
ซึ่งโครงการนี้จะเป็ นส่วนหนึ่งของแผนการก้าวสู่องค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็ นศูนย์ในปี 2593
(Net Zero Carbon Emission by 2050)

