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โครงการ Library : Care the Bear 
 

   ปัจจุบันภาคธุรกิจและภาคสังคมต่างเผชิญกับการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  ท่ีส่งผลต่อการ
ประกอบธุรกิจและการใช้ชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะสภาวะโลกร้อน  ซึ่งประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกราว 
350 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี สูงเป็นอันดับ 21 ของโลก (ข้อมูลจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก ปี 2556) โดยท่ีผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานโดยค านึงถึง  ส่ิงแวดล้อม 
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 เป็นการร่วมสร้างความเปล่ียนแปลงในมิติของผู้บริโภคให้มี
ส่วนขับเคล่ือนการลดสภาวะโลกร้อน สอดรับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติ Sustainable 
Development Goals (SDGs) ข้อท่ี 13 "Climate Action" 
                ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงร่วมกับ 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 ลดการใช้พลังงานจากอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเปล่ียนไปใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน   การออกแบบโดยใช้วัสดุ
ตกแต่งท่ีสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ และการ ลดขยะจากอาหารเหลือท้ิง ในงานอีเว้นท์    โดยมีการให้ความรู้แก่
องค์กรพันธมิตรและบริษัทจดทะเบียน ในการน าไปปฏิบัติเพื่อผลลัพธ์ท้ั งการลดโลกร้อน ลดค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมุ่งขยายโครงการ "Care the Bear: 
Change the Climate Change by Eco Event" ไปสู่พันธมิตรภาคตลาดทุนในวงกว้าง และคาดว่าจะช่วยลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก2,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี หรือเทียบเท่าการปลูกป่า 2,000 
ไร่ เพื่อดูดซับก๊าซเรือนกระจกสอดคล้องนโยบายรัฐท่ีเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงปารีส เมื่อปี 2559  โดยมี
เป้าหมายให้ประเทศไทยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 20-25% ภายในปี พ.ศ. 2573 โครงการนี้จึงถือเป็น
จุดเริ่มต้นของภาคตลาดทุนในการมีส่วนร่วมลดโลกร้อน  นอกเหนือจากกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการ
องค์กร เพื่อร่วมสร้างการเปล่ียนแปลงท่ีดีให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม 
 
 ในการนี้ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปุถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 
ราชกุมารี ในฐานะหน่วยงานพันธมิตร ตระหนักความส าคัญของการลดปัญหาโลกร้อน (Global Warming)  โดย
ได้จัดท ามาตรฐานห้องสมุดสีเขียว  เพื่อร่วมกันส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม มีการ
บริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานและรักษาส่ิงแวดล้อม โดยมีเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวกว่า 51 แห่ง ร่วม
เป็นสมาชิก ดังนั้นการจัดท าโครงการ Library Care the bear จึงเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมลดภาวะโลกร้อน โดย
การสร้างปลูกจิตส านึก และปลูกฝังพฤติกรรมการรักษาส่ิงแวดล้อม และการลดภาวะโลกร้อนให้กับเยาวชน และ
ด าเนินการคัดเลือกห้องสมุดต้นแบบท่ีมีการด าเนินการด้านการรักษาส่ิงแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน เป็นท่ี
ประจักษ์  เพื่อเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของชุมชน สังคม และของโลกต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของห้องสมุดในการร่วมรักษาส่ิงแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน 
2. เพื่อส่งเสริมบทบาทของห้องสมุดในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรกัษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 
3. เพื่อร่วมสร้างจิตส านึกและปลูกฝังพฤติกรรมการรักษาส่ิงแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน  

กลุ่มเป้าหมาย  จ านวน 200 แห่ง ประกอบด้วย 

1. เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว  51  แห่ง 
2. ห้องสมุดโรงเรียน          50  แห่ง 
3. ห้องสมุดประชาชน        50  แห่ง 
4. ห้องสมุดเฉพาะ            20  แห่ง 
5. อื่น ๆ                        30  แห่ง 

 

ขั้นตอนแผนการด าเนนิงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรม/งาน กย ตค พย ธค มค - ธค 

น าเสนอโครงการฯ ต่อคณะกรรมการสมาคมฯ 
พิจารณา 

22       

จัดท าบันทึกเชิญชวน กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการ 
- ห้องสมุดโรงเรียน 
- ห้องสมุดประชาชน 
- ห้องสมุดเฉพาะ 
- ห้องสมุดวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย 
- เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว 
- หน่วยงานอื่น ๆ  

       

สรุปจ านวน กลุ่มเป้าหมาย ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 

       

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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ตัวชี้วัดและความส าเร็จของโครงการ 

1. จ านวนห้องสมุดท่ีเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า  100  แห่ง 
2. จ านวนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีลดลงในแต่ละกิจกรรมของแต่ละห้องสมุด  
3. ภาพลักษณ์อันท่ีของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

เครือข่าย ในความร่วมมือส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม  
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ช่วยสร้างความส านึกและตระหนักความส าคัญของการอนุรักษพ์ลังงานและส่ิงแวดล้อม 
2. ช่วยปลูกจิตส านึกและปลูกฝังพฤติกรรมของเยาวชนในการการรักษาส่ิงแวดล้อมและลดภาวะโลก

ร้อน เพื่อเป็นตัวอย่างและแบบอย่างอันดีให้แก่อนุชน 
3. ช่วยประหยัดงบประมาณในด้านต่าง ๆ ของห้องสมุดแต่ละแห่ง 
4. เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาส่ิงแวดล้อมและช่วยลดภาวะโลกร้อนของประเทศและของโลก 

 
 

 

  


