โครงการ Library : Cere the Bear
ปัจจุบันภาคธุรกิจและภาคสังคมต่างเผชิญ กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่ส่ง ผลต่อการ
ประก อบธุรกิจและการใช้ชีวิตประจาวัน โดยเฉพาะสภาวะโลกร้อน ซึ่งประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกราว
350 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี สูงเป็นอันดับ 21 ของโลก (ข้อมูลจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก ปี 2556) โดยที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสาคัญ กับการดาเนินงานโดยคานึงถึง สิ่งแวดล้อม
สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental Social and Governance หรือ ESG) จึงริเริ่มโครงการ "Care the
Bear: Change the Climate Change by Eco Event" ร่วมกับ 22 องค์กรพันธมิตร เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจด
ทะเบียนลดปัญหาโลกร้อนด้วยการจัด Eco Event เป็นการร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงในมิติของผู้บริโภคให้มี
ส่วนขับเคลื่อนการลดสภาวะโลกร้อน สอดรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ง ยืนของสหประชาชาติ Sustainable
Development Goals (SDGs) ข้อที่ 13 "Climate Action"
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึง ร่วมกับ 22 องค์กรพันธมิตร เปิดโครงการ "Care the Bear:
Change the Climate Change by Eco Event" และโครงการ Care the Bear: Eco Event Kit โดยมี
องค์ประกอบ 6 เรื่อง ได้แก่ การรณรงค์ให้เดินทางโดยรถสาธารณะหรือเดินทางมาร่วมกัน การลดการใช้
กระดาษและพลาสติก จากเอกสารต่างๆ และบรรจุภัณฑ์ งดการใช้โฟม จากบรรจุภัณฑ์ หรือโฟมเพื่อการตกแต่ง
การ ลดการใช้พลังงานจากอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน การออกแบบโดยใช้วัสดุ
ตกแต่งที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ และการ ลดขยะจากอาหารเหลือทิ้ง ในงานอีเว้นท์ โดยมีการให้ความรู้แก่
องค์ก รพัน ธมิต รและบริ ษัท จดทะเบี ย น ในการน าไปปฏิ บั ติเ พื่ อผลลั พ ธ์ทั้ ง การลดโลกร้อ น ลดค่า ใช้จ่ า ยการ
ดาเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ ยัง มุ่งขยายโครงการ "Care the Bear:
Change the Climate Change by Eco Event" ไปสู่พันธมิตรภาคตลาดทุนในวงกว้าง และคาดว่าจะช่วยลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก2,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี หรือเทียบเท่าการปลูกป่า 2,000
ไร่ เพื่อดูดซับก๊าซเรือนกระจกสอดคล้องนโยบายรัฐที่เข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงปารีส เมื่อปี 2559 โดยมี
เป้าหมายให้ประเทศไทยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 20-25% ภายในปี พ.ศ. 2573 โครงการนี้จึงถือเป็น
จุดเริ่มต้นของภาคตลาดทุนในการมีส่วนร่วมลดโลกร้อน นอกเหนือจากกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการ
องค์กร เพื่อร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
ในการนี้ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปุถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในฐานะหน่วยงานพันธมิตร ตระหนักความสาคัญของการลดปัญหาโลกร้อน (Global Warming) โดย
ได้จัดทามาตรฐานห้องสมุดสีเขียว เพื่อร่วมกัน ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีการ
บริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวกว่า 51 แห่ง ร่วม
เป็นสมาชิก ดังนั้นการจัดทาโครงการ Library Care the bear จึงเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมลดภาวะโลกร้อน โดย
การสร้างปลูกจิตสานึก และปลูกฝังพฤติกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อม และการลดภาวะโลกร้อนให้กับเยาวชน และ
ดาเนินการคัดเลือกห้องสมุดต้นแบบที่มีการดาเนินการด้านการรักษาสิ่ง แวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน เป็นที่
ประจักษ์ เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน สังคม และของโลกต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของห้องสมุดในการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน
2. เพือ่ ส่งเสริมบทบาทของห้องสมุดในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรกั ษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3. เพือ่ ร่วมสร้างจิตสานึกและปลูกฝังพฤติกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน
กลุ่มเป้าหมาย จานวน 200 แห่ง ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.

เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว 51 แห่ง
ห้องสมุดโรงเรียน
50 แห่ง
ห้องสมุดประชาชน
50 แห่ง
ห้องสมุดเฉพาะ
20 แห่ง
อื่น ๆ
30 แห่ง

ขั้นตอนแผนการดาเนินงาน
กิจกรรม/งาน
นาเสนอโครงการฯ ต่อคณะกรรมการสมาคมฯ
พิจารณา
จัดทาบันทึกเชิญชวน กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการ

-

กย
22

ตค

พย

ธค

มค

-

ธค

ห้องสมุดโรงเรียน
ห้องสมุดประชาชน
ห้องสมุดเฉพาะ
ห้องสมุดวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย
เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว
หน่วยงานอื่น ๆ

สรุปจานวน กลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าร่วมโครงการ
แถลงข่าว ความร่วมมือโครงการฯ และอบรม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ
ประสานงานสนับสนุน กลุ่มเป้าหมาย ในการจัด
กิจกรรมสนับสนุนโครงการฯ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย กทม.
ติดตามและขอข้อมูลโครงการฯ ของกลุ่มเป้าหมาย
(มค – ธค. 62)
มอบวุฒิบัตรห้องสมุด/หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ
Library : Care the Bear มีค. 63
มอบรางวัลและวุฒิบัตรห้องสมุด/หน่วยงานที่สามารถ
ลดปริมาณฯ ได้สูงสุด

มีค.63
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ตัวชี้วัดและความสาเร็จของโครงการ
1. จานวนห้องสมุดที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 100 แห่ง
2. จานวนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงในแต่ละกิจกรรมของแต่ละห้องสมุด
3. ภาพลักษณ์อันที่ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เครือข่าย ในความร่วมมือส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ช่วยสร้างความสานึกและตระหนักความสาคัญของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
2. ช่วยปลูกจิตสานึกและปลูกฝังพฤติกรรมของเยาวชนในการการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลก
ร้อน เพื่อเป็นตัวอย่างและแบบอย่างอันดีให้แก่อนุชน
3. ช่วยประหยัดงบประมาณในด้านต่าง ๆ ของห้องสมุดแต่ละแห่ง
4. เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยลดภาวะโลกร้อนของประเทศและของโลก
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