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EDITOR’ S 
NOTE 

ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ 

 เมื่อทิศทางของตลาดสีเขียวเปดกวางใหสำหรับผูประกอบการที่ปรับตัวได
รวดเร็วรับกับกระแสความตองการของผูบริโภค กลายเปนแตมตอในการดำเนิน
ธุรกิจระยะยาว การมุงเนนผลิตผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม กลับเปนจุดแข็ง
ในทางธุรกิจที่นับวันที่จะแตกกอตอยอดขยายใหเห็นสายการผลิตอยางเปน
รูปธรรมในแตละธุรกิจมากยิ่งขึ้น  
 แนวคิดอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ซึ่งเปนการบูรณาการกิจกรรม
ดานสิ่งแวดลอมของทุกหนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมและภาคี
เครอืขายตางๆ โดยมเีจตนารมณเพือ่สงเสรมิใหภาคอตุสาหกรรมไทยมกีารดำเนนิงาน 
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสังคม พัฒนาองคกรสูการเปนอุตสาหกรรมสีเขียว 
โดยมุงเนนการพัฒนา การปรับปรุง การเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการ 
และการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนและคุมคาอยางตอเนื่อง รวมทั้งประกอบ
กิจการที่รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกรตลอด
ทั้งหวงโซอุปทาน ซึ่งในระยะยาวจะทำใหภาคอุตสาหกรรมไทยเติบโตอยาง
แข็งแกรง มีภาพลักษณที่ดีนาเชื่อถือ ชุมชนและสังคมมีความไววางใจ อันจะนำสู
การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว เกิดความสมดุลและการพัฒนาอยางยั่งยืนไดในอนาคต 
 ทั้งนี้ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทย จึงไดผสานความรวมมือกับหนวยงานของ
รัฐและบริษัทเอกชนจัดโครงการฝกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอม
ตลอดจนการสงเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่เปนระบบมาอยางตอเนื่อง 
อาทิ โครงการ “พัฒนาผูประกอบการอุตสาหกรรมเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมที่
ยั่งยืนดวย Lean Management for Environment” กับ บริษัท ดาว เคมิคอล 
ประเทศไทย จำกัด รวมกับกรมสงเสริมอุตสาหกรรม และหุนสวนเชิงสรางสรรค
ไทย-สหรัฐ เพื่อเสริมสรางความรูเรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและการ
ปองกันมลพิษที่ยั่งยืน ดวยหวังวา การเตรียมความพรอมบุคลากรในภาคสวน
อุตสาหกรรมจะชวยใหอุตสาหกรรมไทยกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดใน
เชิงรุกและมีศักยภาพอยางยิ่ง 
 และเชนเคยคะ เราขอนำเสนอความตั้งใจดีๆ ของผูประกอบการที่ตระหนักถึง
ความสำคัญของการแสดงฉลากลดคารบอนในผลิตภัณฑ เพื่อเปนขอมูลสำหรับ       
ผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคาที่มั่นใจไดวามาจากกระบวนการผลิตที่สามารถลด
การปลอยกาซเรือนกระจกและเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ อยาง บริษัท มหพันธ-
ไฟเบอรซีเมนต จำกัด (มหาชน) วา เขามีแนวคิดและทิศทางนโยบายอยางไรใน 
การคัดสรรวัตถุดิบกอนถึงมือผูบริโภคหัวใจรักษโลกอยางเราๆ กันคะ   
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Hot Issue: เรียบเรียงโดย: วิรศา หุนธานี 

ร่วมสร้างเครือข่ายและขยายความร่วมมือ 
การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร 

 สถานการณสิ่งแวดลอมในปจจุบันเริ่มสงผลกระทบตอชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น
เรื่อยๆ ไมวาจะเปนสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว หรือแมปญหาใกลตัว เชน 
การขาดแคลนน้ำ และการขาดแคลนพลังงานจนทำใหราคาพลังงานตางๆ สูงขึ้น สงผลให
องคกรที่ตองพึ่งพาพลังงานและทรัพยากรจำเปนตองปรับตัวกันอยางเรงดวน โดยองคกร
ใดที่มีการเตรียมตัวอยูเสมอก็จะไมไดรับผลกระทบในเรื่องตนทุนมากนัก ดวยมีการเตรียม
ความพรอมและมีมาตรการอนุรักษพลังงานที่ปฏิบัติมาโดยตอเนื่อง ดังนั้นในป 2553 กรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) ไดรวมกับ องคกรธุรกิจเพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน (TBCSD) และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทย ในการริเริ่มโครงการรณรงคการ
อนุรักษพลังงานภายในอาคารรูปแบบสมัครใจ (Voluntary Agreement: VA) ซึ่งเปนการ
ประสานความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคธุรกิจในการสงเสริมองคกรหรือผูประกอบ
การตัวอยางที่ไดดำเนินการอนุรักษพลังงานภายในหนวยงานอยางเปนรูปธรรม ซึ่งใน
ปงบประมาณ 2553 มี 4 หนวยงานนำรองคือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท
การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เอกชัยดิสทริบิวชั่น ซิสเตม จำกัด (เทสโกโลตัส) และ
บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จำกดั (มหาชน) ตอมาในป 2554 เครือขาย VA นี้ไดขยายตัวอยาง
รวดเรว็เปน 70 หนวยงาน ซึง่มอีาคารในสงักดัรวม 1,380 อาคาร และโรงงานอกี 42 แหง 
 ในป 2556 นี้ เพื่อเปนการสานตอกิจกรรมดังกลาวใหมีความตอเนื่องและแสดงใหเห็น
ถึงประโยชนของการเขารวมเครือขายอยางเปนรูปธรรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน จึงสนับสนุนใหเกิดกิจกรรมภายใตโครงการ VA คือ โครงการรณรงค
สรางเครือขายและขยายความรวมมือการอนุรักษพลังงานในอาคาร และโครงการรณรงค
การอนุรักษพลังงานในอาคารในรูปแบบ สัญญาแบบยินยอมพรอมใจ โดยกลุมเปาหมาย
ของโครงการประกอบดวย สมาชิกเครือขาย VA เดิม กลุมผูประกอบการอาคาร/โรงงาน
ควบคุมที่สนใจโครงการเพิ่มเติม กลุมธุรกิจภาคบริการ และกลุมสื่อมวลชน เพื่อเปนการ
ขยายความรวมมือใหกวางมากขึ้นรวมทั้งเพื่อใหกลุมสมาชิกเครือขายเดิมสามารถดำเนิน
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กิจกรรมไดอยางตอเนื่อง และเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษพลังงานในองคกรใหมากขึ้น 
โดยการใหเครือขายไดรับความรู พัฒนาศักยภาพ และแบงปนขอมูลดานการอนุรักษ
พลังงาน  
 องคกรที่สมัครเขารวมเปนเครือขาย VA สามารถเลือกเขารวมกิจกรรมภายใตโครงการ
ไดหลากหลาย อาทิ เขารวมงานเปดตัวโครงการซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2556 ก็
จะมีโอกาสในการไดรับคัดเลือกใหเปนอาคาร/โรงงานนำรองในการจัดทำ Zero Carbon 
หรือ Near Zero Carbon บุคลากรจากองคกรสมาชิกสามารถเขารวมอบรมหลักสูตรการ
อนุรักษพลังงานภายในอาคาร/โรงงานซึ่งเนื้อหาของหลักสูตรถูกพัฒนาขึ้นสำหรับอาคาร
ควบคุมและโรงงานควบคุมโดยเฉพาะ รวมทั้งหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการจัดการพลังงาน
และการจัดการสิ่งแวดลอมในรูปแบบสุทธิเปนศูนย (Zero Carbon) หรือเกือบเปนศูนย    
(Near Zero Carbon) โดยไมมีคาใชจาย เขารวมเปนองคกรนำรองดานการศึกษา
ศักยภาพและความพรอมลดการใชพลังงาน และ/หรือการตอยอดดานพลังงานและ
สิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น เพื่อเขารับการถายทอดเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หรือจะเลือกเขา
รวมโครงการจัดทำฉลากเพื่อสิ่งแวดลอม (Eco Certification)   เชน ฉลากลดคารบอน
สำหรับผลิตภัณฑ   (Carbon Reduction Label) ฉลากลดคารบอนสำหรับอาคาร           
(Carbon Reduction Building) การรับรองการใชหรือผลิตพลังงานทดแทน (Alternative 
Energy Certification) และสามารถสมัครเขารวมกิจกรรมศึกษาดูงานอาคาร/โรงงานที่มี
การจัดการพลังงานโดดเดน สำหรับกลุมเปาหมายที่เปนภาคธุรกิจบริการจะไดรับ
โปรแกรมสำหรับใชในการออกแบบอาคารและประเมินการจัดการ พลังงานและ
สิ่งแวดลอมในอาคารตามหลักการของ Zero Carbon สมาชิกจะไดรับการเตรียมความ
พรอมและประเมินการจัดประชุมขององคกรตามหลักการของ TBCSD Green Meetings
นอกจากนั้นสมาชิกจะไดรับเชิญเขารวมกิจกรรมพบปะเครือขายเพื่อเขาถึงขอมูลการ
อนุรักษพลังงานในกลุมธุรกิจที่มีความใกลเคียงกัน ซึ่งภาพกิจกรรมจะถูกเผยแพรผานสื่อ
สิ่งพิมพ สื่อวิทยุ-โทรทัศน และสื่อออนไลนที่เปนที่นิยมตลอดระยะเวลาของโครงการ โดย
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทยในฐานะของที่ปรึกษาโครงการฯ จะมีการรวบรวมความรู
ทั้งหมดและกรณีศึกษาจัดทำเปนคูมือการจัดการพลังงานในอาคาร/โรงงานเพื่อใหเกิดการ
อนุรักษพลังงานแจกใหกับสมาชิกเครือขายทั้งหมดอีกดวย 
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รูปแบบกิจกรรมภายใตโครงการ Voluntary Agreement ป 2556 
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ลงนามประกาศ

เจตนารมณ
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Website

เขารวมกิจกรรม
VA 2556

ยื่นใบสมัครเขา
รวมโครงการ
รณรงคการ
อนุรักษพลังงาน 
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แบบ สมัครใจ 
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VA2556
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Step 1. เขารวมกิจกรรม TBCSD Green Meetings

Step 2. เขารวมกิจกรรม Eco Certification*

Step 3. เขารวมกิจกรรม 
               Zero Carbon*
Step 3. เขารวมกิจกรรม 
               Zero Carbon*

ไดรับเลือกเปนอาคารนำรอง

เขาอบรมวิชาการ

ไดรับคูมือ Zero Carbon

ไดรับโลห ประกาศเกียรติคุณ

ไดรับการรับรอง

ไดรับการรับรอง Green Meetings จาก TBCSD

การเขารวมโครงการ VA 2556 และกิจกรรมที่สมาชิกเครือขายจะไดปฏิบัติ

เขารวมกิจกรรม VA สัญญาแบบยินยอมพรอมใจ

กิจกรรมเตรียมความพรอม**

นำรองดานการศึกษาศักยภาพความพรอมลดการใชพลังงาน

ตอยอดดานพลังงานและส่ิงแวดลอมท่ีดีข้ึน และเขารวม Workshop

เขารวมกิจกรรมอบรม/เย่ียมชมดูงาน อาคารตัวอยางการอนุรักษพลังงาน

1. หนวยงานสามารถสมัครเขารวมไดมากกวาหน่ึงกิจกรรม

2. เปนกิจกรรมภายใตโครงการรณรงคสรางเครือขายและขยายความรวมมือการอนุรักษพลังงานในอาคาร

3. เปนกิจกรรมภายใตโครงการอนุรักษพลังงานในอาคาร ในรูปแบบสัญญาแบบยินยอมพรอมใจ

หมายเหตุ



วารสาร ธุรกิจสีเขียว 

ทุกวันนี้ไปที่ไหนก็จะมีแตคนพูดถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community) หรือ AEC ดูเหมือนวาทุกวงการตื่นตัวและตื่นเตนเพราะไมรูวาประเทศ

ไทยจะไดรับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบแคไหนอยางไร ในวงการฉลากสิ่งแวดลอมเอง
ก็เชนกัน  

 อันที่จริงฉลากสิ่งแวดลอมเกิดขึ้นในโลกมานานกวาสามทศวรรษแลว โดยประเทศแรกที่นำ
ฉลากสิ่งแวดลอมมาใชคือประเทศเยอรมนี ฉลากสิ่งแวดลอมนั้นถูกพูดถึงในระดับสากลตั้งแตเมื่อ 20 ปที่แลวในการประชุม Earth 
Summit เมื่อป 1992 ในระเบียบวาระเพื่อสิ่งแวดลอมและการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 หรือ วาระที่ 21 (Agenda 21) มีการแนะนำให
หนวยงานภาครัฐแตละประเทศสงเสริมการใชฉลากสิ่งแวดลอมในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภคและรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อการ
พัฒนาอยางยั่งยืน โดยไดเนนย้ำวาฉลากสิ่งแวดลอมนั้นเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพดานสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑ  
 ชวงปลาย ค.ศ. 1980 ถึงตนค.ศ. 1990 เปนตนมาหลายประเทศมีการจัดตั้งโปรแกรมฉลากสิ่งแวดลอมขึ้นทั้งในระดับทองถิ่น ระดับ
ประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับสากล อยางที่เคยกลาวไวในฉบับกอนวา ISO มีการจัดทำอนุกรมมาตรฐานฉลากสิ่งแวดลอม (ISO 
14020 series) โดยแบงฉลากสิ่งแวดลอมออกเปน 3 ประเภทไดแก ประเภทที่ 1 (Type I) ตาม ISO 14024 ประเภทที่ 2 (Type II) 
ตาม ISO 14021 และประเภทที่ 3 (Type III) ตาม ISO 14025 ในที่นี้จะขอกลาวถึงฉลากสิ่งแวดลอมประเภทที่ 1 เนื่องจากเปนฉลากที่
มีการใชกันในหลายประเทศและมีการรวมกลุมของหนวยงานผูดำเนินการจากหลายประเทศทั่วโลก เรียกวา เครือขายฉลากสิ่งแวดลอม
โลก (Global Ecolabelling Network หรือ GEN) ซึ่ง GEN เปนสมาคมไมแสวงหาผลกำไร (Non-profit Association) กอตั้งขึ้นตั้งแตป 
1994 ปจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 27 หนวยงาน กระจายอยูใน 45 ประเทศทั่วโลก 
 GEN ไดมีการกำหนดมาตรฐานระบบการปฏิบัติงานขึ้นเรียกวา Global Ecolabelling Network’s Internationally Coordinated 
Ecolabelling System (GENICES) ซึ่งเปนระบบการตรวจสอบคุณภาพของหนวยงานผูดำเนินการดานฉลากใหเปนมาตรฐานสากล 
สอดคลองกับมาตรฐาน ISO 14024 และ ISO 17065 ดวยกระบวนการ peer review ระบบการปฏิบัติงานของสมาชิก โดยคณะ
กรรมการบริหารของ GEN ซึ่งหนวยงานที่ไดรับการรับรองระบบการปฏิบัติงาน GENICES แลวจะสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน
เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการใหการรับรองฉลาก ชวยอำนวยความสะดวกในการสงออกสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และชวยลด
ปญหากีดกันทางการคา ปจจุบันมีหนวยงานของประเทศสมาชิก GEN ที่ผานการรับรองแลวทั้งสิ้น 13 หนวยงาน  
 ในบรรดาประเทศ ASEAN เองมีประเทศที่มีการใชฉลากสิ่งแวดลอมประเภทที่หนึ่ง อยู 5 ประเทศ ซึ่งหนวยงานผูดำเนินการดาน
ฉลากสิ่งแวดลอมเหลานี้เปนสมาชิกของเครือขายฉลากสิ่งแวดลอมโลกดวย ไดแก สิงคโปร ไทย มาเลเซีย ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย  
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ฉลาก 
สิ่งแวดลอม 
ใน AEC 
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 »ÃÐà·ÈÊÔ§¤â»Ã� 
 สิงคโปรเปนประเทศแรกในอาเซียนที่มีการใชฉลากสิ่งแวดลอมประเภทที่ 1 ซึ่งฉลาก
สิ่งแวดลอมฯของประเทศสิงคโปรนั้นเปนที่รูจักกันดีในชื่อ “Green Label Singapore” 
กอตั้งขึ้น ในป 1992 โดยกระทรวงสิ่งแวดลอม ตอมาในป 1999 รัฐบาลไดมอบหมายให 
Singapore Environmental Council (SEC) ซึ่งเปนองคกรอิสระ (Non-government 
Organization; NGO) เปนผูดำเนินการโปรแกรมฉลากสิ่งแวดลอม ปจจุบันมีขอกำหนด   
(Criteria) สำหรับผลิตภัณฑทั้งสิ้น 67 ประเภท และมีผลิตภัณฑไดรับการรับรองแลว
ทั้งสิ้นกวา 2,000 รายการ 
 เมื่อตนป 2012 SEC เพิ่งฉลองครบรอบ 20 ปของการดำเนินการโปรแกรมฉลาก
สิ่งแวดลอมของประเทศ ซึ่ง SEC เองมีนโยบายขยายงานดานฉลากออกไปสูผูประกอบการ
ในภูมิภาคอาเซียน เชน มาเลเซีย อินโดนีเซีย และประเทศที่ยังไมมีฉลากสิ่งแวดลอมอยาง
เชนเวียดนาม กัมพูชา และลาว อยางไรก็ดีจากการที่ SEC เพิ่งผานการรับรองระบบปฏิบัติ
งาน GENICES เมื่อปลายป 2011 ทั้งนี้ SEC ประกาศนโยบายในการทำขอตกลงรวม       
(Mutual Recognition Agreement หรือ MRA) และการประสานความรวมมือกับ
ประเทศในกลุมสมาชิกของ GEN ดวย 
 
 »ÃÐà·Èä·Â 
 ฉลากเขียว (Thai Green Label) เปนโปรแกรมฉลากสิ่งแวดลอมที่กอตั้งขึ้นอยางเปน
ทางการในป 1994 โดยความรวมมือของกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (ในขณะนั้น) โดยมีมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทยเปนผูดำเนิน
การ ในชวงเริ่มตนของการดำเนินการ ฉลากเขียวไดรับความชวยเหลือและคำปรึกษาดาน
การบริหารจัดการจาก Federal Environmental Agency of Germany ซึ่งเปนหนวย
งานเจาของฉลากสิ่งแวดลอมประเภทที่ 1 ของประเทศเยอรมนี (Blue Angel) ฉลากเขียว
เขารวมเปนสมาชิก GEN ตั้งแตป 2001 และจากการไดรับการรับรองระบบการปฏิบัติงาน 
GENICES ตั้งแตป 2009 ฉลากเขียวมีการทำขอตกลงรวม (MRA) กับประเทศสมาชิก 
GEN แลว 5 ประเทศ ไดแก ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ญี่ปุน เกาหลีใต และจีน ซึ่งฉลาก
เขียวยังคงดำเนินนโยบายในการทำ MRA รวมกับประเทศสมาชิก GEN ตอไปเพื่อให
ผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองไดเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางยิ่งขึ้น ปจจุบันฉลากเขียวมี
จำนวนขอกำหนดทั้งสิ้น 73 ผลิตภัณฑ และมีผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองแลวกวา 500 
รายการ 
  
 »ÃÐà·ÈÁÒàÅà«ÕÂ 
 ฉลากสิ่งแวดลอมประเภทที่ 1 ของมาเลเซียใชชื่อโปรแกรมวา SIRIM Eco-Label 
กอตั้งขึ้นตั้งแตป 1996 โดย SIRIM QAS International Sdn Bhd ซึ่งเปนหนวยงาน
เอกชนที่ใหบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตางๆ จากการที่มาเลเซียเปนประเทศที่
ผลิตสินคาตามขอกำหนดของประเทศคูคาจึงทำใหความตื่นตัวเรื่องฉลากสิ่งแวดลอมของ
ประเทศไมมากนัก แตในชวง 2-3 ปที่ผานมารัฐบาลมาเลเซียใหความสำคัญกับนโยบาย
การจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมจึงทำใหฉลากสิ่งแวดลอมนี้ไดรับความสนใจจาก
ผูประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของมากยิ่งขึ้น ปจจุบัน SIRIM Eco-Label มี
ขอกำหนดสำหรับผลิตภัณฑทั้งสิ้น 37 ขอกำหนด แตยังมีผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรอง
เพียง 72 รายการ SIRIM Eco-Label เพิ่งเขารวมเปนสมาชิก GEN เมื่อป 2011 ซึ่ง
ปจจุบันกำลังอยูระหวางการขอรับการตรวจประเมินระบบการปฏิบัติงาน GENICES    
 

 »ÃÐà·ÈÊÔ§¤â»Ã� 

 »ÃÐà·Èä·Â 

 »ÃÐà·ÈÁÒàÅà«ÕÂ
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 »ÃÐà·È¿�ÅÔ»»�¹Ê�  
 โปรแกรมฉลากสิ่งแวดลอมของฟลิปปนส มีชื่อวา “Green Choice Philippines” 
กอตั้งขึ้นโดยรัฐบาล เมื่อป 2001 มีหนวยงานอิสระรับผิดชอบการดำเนินงานคือ The 
Philippine Centre for Environmental Protection and Sustainable 
Development, Inc. (PCEPSDI) ถึงแมวาฟลิปปนสจะมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการ
จัดซื้อสีเขียวแตยังไมคอยไดผลนักเนื่องจากผูประกอบการยังไมเห็นความสำคัญ ถึงแม
ปจจุบันจะมีขอกำหนดเทากันกับของประเทศมาเลเซีย แตจำนวนผลิตภัณฑที่ไดรับการ
รับรองมีเพียง 42 รายการ 
 
 »ÃÐà·ÈÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ 
 โปรแกรมฉลากสิ่งแวดลอมของอินโดนีเซียมีชื่อเรียกวา “Ekolabel Indonesia” ซึ่ง
เปนโปรแกรมที่กอตั้งและดำเนินงานโดยกระทรวงสิ่งแวดลอม หากเปรียบกับประเทศอื่น
ในภูมิภาคอาเซียนดวยกันแลวพบวาอินโดนีเซียยังมีความตื่นตัวเรื่องฉลากสิ่งแวดลอม
คอนขางนอย เมื่อดูจากจำนวนขอกำหนดผลิตภัณฑที่มีเพียง 11 ขอกำหนด และจำนวน
ผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองซึ่งมีเพียง 20 รายการเทานั้น ปจจุบันอินโดนีเซียมีความ
พยายามในการดำเนินการจัดซื้อจัดจางสีเขียวของภาครัฐ อาจเพราะจุดออนดาน
ภูมิประเทศที่ประกอบไปดวยเกาะมากมายและประสบกับภัยธรรมชาติบอยครั้ง ทำให
การบริหารจัดการดานฉลากสิ่งแวดลอมยังเปนไปดวยความยากลำบาก  
 
 การเปน Single Market ของ AEC ยอมมีผลกระทบเชิงบวกตอผูประกอบการที่
เตรียมความพรอมของตนเองอยางตอเนื่องไมวาจะเปนการพัฒนากระบวนการผลิตใหได
สินคาที่มีคุณภาพและลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑ อยางไรก็ดีในภาพรวม
ของฉลากสิ่งแวดลอมประเภทที่ 1 ในกลุมประเทศอาเซียน การที่เราเปนสมาชิกเครือขาย
ฉลากสิ่งแวดลอมโลกทำใหมีการปรับตัวไปในทิศทางของการทำความตกลงรวม การ 
Harmonize เกณฑของผลิตภัณฑตางๆ เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกผูประกอบการ
ประเทศของตนยังคงดำเนินตอไปและอาจชัดเจนมากขึ้นในอาเซียน โดยไมลืมจุดมุงหมาย
สำคัญคือการรักษาสิ่งแวดลอมของโลกใหยั่งยืนถึงคนในรุนตอๆ ไป 
 

 »ÃÐà·È¿�ÅÔ»»�¹Ê�

 »ÃÐà·ÈÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ

ที่มา:  
(1) Singapore Green Labelling Scheme.  
    จาก http://www.greenlabel.sg/sgls.   
    (วันที่คนขอมูล : 16 เมษายน 2556). 
(2) Latest News.   
    จาก http://www.greenlabel.sg/latest_news.  
    (วันที่คนขอมูล : 12 เมษายน 2556). 
(3) “Global Ecolabelling Network” GEN Annual report \ 
     2011.  2012 
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Technology and Environment: เรียบเรียงโดย: กองบรรณาธิการ 

ÁË¾Ñ¹¸�ä¿àºÍÃ�«ÕàÁ¹µ� µÑé§à»‡ÒÊÙ‹  
Green and Innovation 

แนวคิดการนำนวัตกรรมที่สรางสรรคมาพัฒนาผลิตภัณฑที่ตอบสนองความ
ตองการผูบริโภคไดไปพรอมกับการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ดวยการคัดสรร
วัตถุดิบที่นำมาใชในทุกขั้นตอนการผลิต ทำให ณ วันนี้ กลุมธุรกิจหลังคาภายใต
ตรา “หาหวง” และ กลุมธุรกิจวัสดุปดผิว เพื่องานสถาปตยกรรมภายใตตรา 
“เฌอรา” ของบริษัท มหพันธไฟเบอรซีเมนต จำกัด (มหาชน) ที่ไดเขารวม

โครงการฉลากลดคารบอนในป พ.ศ. 2551 เปนบริษัทแรกในกลุมการคาผลิตภัณฑไฟเบอรซีเมนตที่ไดรับฉลากลดคารบอน จากมูลนิธิ-
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 
 คุณอภิรักษ ชัยศิริพาณิชย ผูอำนวยการผลิต AS (Architectural Skin) กลาววา ตลอดระยะเวลาที่ผานมาบริษัทฯ ไดใหความสำคัญ
อยางมากกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมและการลดใชพลังงาน การเขารวมโครงการฉลากลดคารบอนจึงนับเปนการตอยอดและกระตุนใหทีม
งานของบริษัทฯ มีการวัดผลจากการประหยัดพลังงานที่เราไดทำมาในอดีตอยางตอเนื่อง รวมถึงการวางแผนใหมีการพัฒนาตอไปใน
อนาคต นอกจากนี้ การไดรับฉลากลดคารบอนยังเปนเครื่องมือสำคัญที่ใชในการสื่อสารใหผูบริโภคเห็นถึงเจตนารมณที่ชัดเจนของบริษัท
ที่มุงมั่นจะพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ภายใตนโยบายสีเขียวของ SHERA คือ เนนหลักในเรื่อง “Green and 
Innovation” คือการดำเนินการตามนโยบายนวัตกรรมสีเขียวตั้งแตกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ โดยใชหลัก Reduce Reuse Recycle 
ทั้งการใชเชื้อเพลิงที่ไมสงผลใหเกิดกาซเรือนกระจก การนำพลังไอน้ำกลับมาใชใหมเพื่อประหยัดพลังงาน การนำผลพลอยไดจากธุรกิจอื่น 
เชน ขี้เถามาใช นอกจากนี้ไดเปนผูคิดคนไมฝาเฌอรา ซึ่งถือเปนนวัตกรรมวัสดุทดแทนไมรายแรกในประเทศไทยในยุคนั้น ภายใตแนวคิด 
‘เฌอรา สรางงาย อยูสบาย’ ไดพัฒนาในเรื่องของผลิตภัณฑที่มีนวัตกรรมใหมๆ เพื่อตอบสนองการใชงานของผูบริโภค รวมถึงการมี
ผลิตภัณฑที่หลากหลายซึ่งสามารถสรางบานไดครบหลัง ทนทาน แข็งแรง สวยงามทำใหเจาของบานรูสึกไดถึงการสรางงาย อยูสบาย 
นอกจากนี้ภายในองคกรมีวิสัยทัศนและปณิธานเดียวกันโดยมีความตระหนึกถึงสิ่งแวดลอมอยูเสมอ ในทุกหนวยงานและทุกขั้นตอน    
สงผลใหเฌอราเปนผูนำนวัตกรรมไฟเบอรซีเมนตที่มีคุณภาพในระดับประเทศและสามารถขยายฐานตลาดไปสูระดับสากลมากยิ่งขึ้น 
 ดวยการคนควาวิจัยที่ไมหยุดยั้งบริษัทฯ มีการนำเทคโนโลยีดานการอนุรักษพลังงานมาใชในกระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ
อยางตอเนื่อง ดังนี้ 
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 1. Reduce พัฒนา คนหา และใชเชื้อเพลิงที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ทางบริษัทฯ ได
เลือกใชเชื้อเพลิงที่สงผลใหเกิดกาซเรือนกระจกต่ำหรือไมเกิดเลย โดยปกติกระบวนการ
ผลิตจะใชถานหิน น้ำมัน (Fossil fuel, Coal, Heavy oil, etc.) ซึ่งสงผลใหเกิดกาซ  
เรือนกระจก แตทางบริษัทฯ เล็งเห็นปญหาที่เกิดขึ้น จึงเลือกใช Biomass (Rice husk) 
แทนซึ่งเปนเชื้อเพลิงที่ไมกอใหเกิดกาซเรือนกระจก 
 2. Reuse นำพลังงานไอน้ำเหลือทิ้งจากกระบวนการอบมาอุนน้ำกอนเขา Boiler     
(Reuse Energy) ซึ่งจะชวยประหยัดพลังงานและลดปริมาณการใชเชื้อเพลิงใหม 
 3. Recycle นำวัสดุที่ เปนผลพลอยจากการผลิตในอุตสาหกรรมอื่นๆ มาใช             
(By-product) เชน ขี้เถาลอย/ฝุน (Fly ash) จากโรงงาน เปนตน ซึ่งจะลดการใชพลังงาน
ในการบดแร (Mineral) เนื่องจากวัสดุเหลานี้มีสภาพเปนผงอยูแลว นอกจากนี้ยังชวยลด
ปริมาณขยะจากอุตสาหกรรมอื่นอีกดวย 
 สำหรับแนวคิดการพัฒนากิจกรรม CSR ในการตอยอดความรับผิดชอบตอสังคมให
เกิดประสิทธิผลสูงสุดนั้น ไดปฏิบัติตามปรัชญาขององคกรและวิธีการดำเนินงานที่เนน
พัฒนาเพื่อความเปนอยูที่ดีขึ้นในสังคม โดยมีแนวทางดังนี้ 
 1. การสรางสรรคอยางบูรณาการ ดวยการแนะแนวทางและพัฒนากลับสูสังคมเพื่อให
เกิดประโยชนสูงสุด เชน การมอบวัสดุทดแทนไมเฌอรา เพื่อสราง วัด โรงเรียน สถานที่
อันประโยชนแกสาธารณะ โดยมิใชเปนเพียงแคการบริจาค แตเปนการสรางการเรียนรู
รวมกับชุมชนในการดำเนินการกอสราง และแลกเปลี่ยนภูมิปญญากับนวัตกรรมใหมๆ ซึ่ง
ทำใหชุมชนและสังคมไดเพิ่มพูนความรู ที่สามารถตอยอดไปสูการพัฒนาดานอื่นๆ ไดและ
เปนมรดกทางวัฒนธรรมในสังคมตอไป 
 2. การแสวงหาสิ่งใหมๆ ในการพัฒนาศักยภาพที่ดีขึ้นอยู เสมอ ทั้งภายใน           
และภายนอกองคกร เชนในกระบวนการผลิตที่พัฒนาเรื่องวัสดุทดแทน การลดการใชวัสดุ
สิ้นเปลืองตางๆ ซึ่งตอบโจทยในเรื่อง การเปนมิตรสิ่งแวดลอม สงผลใหผลิตภัณฑเฌอรา 
เปนผลิตภัณฑที่มีประสิทธิภาพ สามารถสรางคุณประโยชนใหกับสังคมที่ควบคูไปกับ   
วิสัยทัศนในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน 



Business of Energy and Environment B2E  

 แนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืนผานหวงโซอุปทาน (Green Supply Chain Management, GSCM) (ดังรูปที่ 1) กำลังเปน 
เทรนดที่กลาวถึงกันอยางแพรหลายในปจจุบันวาจะเปนกุญแจสำคัญที่จะชวยผลักดันใหภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมไทยสรางมูลคา
เพิ่มใหกับสินคาและบริการ สามารถพัฒนาศักยภาพทางการแขงขันในเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ไดอยางสงางาม ทำใหการ
ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมทุกสาขาหันมาใสใจกับเรื่องการบริหารจัดการหวงโซสีเขียวอยางครบวงจรทั้งภายในองคกรและกับบริษัทคูคา
โดยการกำหนดขอตกลงความรวมมือและปฏิบัติรวมกันในการดำเนินธุรกิจที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมกับคูคาทุกระดับ หรือการสราง
พันธมิตร (สายใย) ทางธุรกิจที่มีการดำเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรมและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยการเชื่อมโยงกระบวนการตางๆ ที่
เกี่ยวของเริ่มตั้งแตแหลงของวัตถุดิบตนน้ำ (Up stream Source) จนถึงการสงมอบสินคาและบริการปลายน้ำ (Down stream 
Customers) อันจะครอบคลุมถึงกระบวนการที่เกี่ยวของกับการใหไดมาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการสงเสริมกิจกรรมทางการตลาด และการ
ผลิต รวมถึงกระบวนการเคลื่อนยายสินคาจนถึงมือผูบริโภคสินคาขั้นสุดทาย ไดแก กระบวนการจัดซื้อ การผลิต การจัดเก็บ เทคโนโลยี
สารสนเทศ การจัดจำหนาย การกระจายสินคาและการขนสงเพื่อการสงมอบสินคาไวดวยกัน โดยสรางความรวมมือภายในองคกรผูซื้อ   
(Buyers) และบริษัทคูคา (Suppliers) ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้จะถูกจัดระบบใหประสานกันอยางคลองตัว ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด แตในขณะเดียวกันเปนการชวยลดตนทุนรวมของธุรกิจและเพิ่มศักยภาพของการแขงขันที่เหนือกวา เรียกวา “หวงโซของการสราง
มูลคา” หรือ “Value Chain” 
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   รูปที่ 1 กรอบความเชื่อมโยงระหวางหวงโซอุปทานภายในองคกรและหวงโซอุปทานภายนอกองคกร 

ÃÙ»áºº¢Í§¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ¼‹Ò¹¤Ù‹¤ŒÒ·Ò§¸ØÃ¡Ô¨  
 แตละองคกรตองเริ่มตนดวยการคัดเลือกคูคาทางธุรกิจหรือผูสงมอบสีเขียว (Green Suppliers)  โดยการสงเสริม สนับสนุนใหผูสง
มอบใชแนวทางปฏิบัติที่ดีดานสิ่งแวดลอม และกำหนดแนวทางปฏิบัติของผูสงมอบใหสอดคลองกับนโยบายและแนวคิดสีเขียวของบริษัท 
ไดแก นโยบายและวัฒนธรรมขององคกรคูคาที่แสดงใหเห็นถึงความตระหนักและใสใจดานสิ่งแวดลอมและสังคม มาตรฐานดานความ
ปลอดภัย คุณภาพของสินคาและบริการที่มีแหลงที่มาของวัตถุดิบที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ตลอดจนการบูรณาการแนวคิดสีเขียว การ
ประเมินวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ (Life Cycle Assessment, LCA) และการประเมินปริมาณกาซเรือนกระจกที่ปลอยออกตลอดวัฏจักร
ชีวิตของผลิตภัณฑ (Carbon Footprint, CF) มาประยุกตใชในกระบวนการหวงโซของการสรางมูลคาตั้งแตการออกแบบจนกระทั่ง
หมดอายุการใชงาน (ดังรูปที่ 2 และรูปที่ 3) เชน การออกแบบสีเขียว (Green Design) การจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม         
(Green Procurement) การเพิ่มผลผลิตสีเขียว (Green Productivity) นวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation) การตลาดสีเขียว          
(Green Marketing) การขนสงสีเขียว (Green Transportation)  และการนำของเสียกลับมาใชประโยชนใหมในลักษณะของวัตถุดิบ
ทดแทนหรือพลังงานทดแทน ตลอดจนการประชาสัมพันธใหความรูลูกคาไดทราบถึงประโยชนดานสิ่งแวดลอม ผลิตภัณฑของบริษัท เชน 
การใชสัญลักษณฉลากสิ่งแวดลอม รวมทั้งการดำเนินการที่ใหลูกคาสามารถสงคืนซากสินคาใหแกผูผลิต เพื่อนำกลับมาแปรสภาพใชใหม 
ใชซ้ำ นำไปบำบัดหรือกำจัดตอไป ซึ่งเรียกวิธีการดำเนินการดังกลาววา “หวงโซอุปทานแบบยอนกลับ” (Reverse Supply Chain) หรือ 
“การทำโลจิสติกสยอนกลับ” (Reverse Logistics) นั่นเอง 

                                               รูปที่ 2 แนวคิดการจัดการหวงโซอุปทานสีเขียว 

ที่มา: ดัดแปลงจาก เสาวนิตย จันทนโรจน (2553), “แนวคิดการจัดการหวงโซอุปทานสีเขียว เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการคาไทย  
ปที่ 30 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2553 

   รูปที่ 1 กรอบความเชื่อมโยงระหวางหวงโซอุปทานภายในองคกรและหวงโซอุปทานภายนอกองคกร    รูปที่ 1 กรอบความเชื่อมโยงระหวางหวงโซอุปทานภายในองคกรและหวงโซอุปทานภายนอกองคกร 
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   รูปที่ 1 กรอบความเชื่อมโยงระหวางหวงโซอุปทานภายในองคกรและหวงโซอุปทานภายนอกองคกร    รูปที่ 1 กรอบความเชื่อมโยงระหวางหวงโซอุปทานภายในองคกรและหวงโซอุปทานภายนอกองคกร 
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ใชซ้ำ นำไปบำบัดหรือกำจัดตอไป ซึ่งเรียกวิธีการดำเนินการดังกลาววา “หวงโซอุปทานแบบยอนกลับ” (Reverse Supply Chain) หรือ ใชซ้ำ นำไปบำบัดหรือกำจัดตอไป ซึ่งเรียกวิธีการดำเนินการดังกลาววา “หวงโซอุปทานแบบยอนกลับ” (Reverse Supply Chain) หรือ ใชซ้ำ นำไปบำบัดหรือกำจัดตอไป ซึ่งเรียกวิธีการดำเนินการดังกลาววา “หวงโซอุปทานแบบยอนกลับ” (Reverse Supply Chain) หรือ 
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การใชสัญลักษณฉลากสิ่งแวดลอม รวมทั้งการดำเนินการที่ใหลูกคาสามารถสงคืนซากสินคาใหแกผูผลิต เพื่อนำกลับมาแปรสภาพใชใหม 
ใชซ้ำ นำไปบำบัดหรือกำจัดตอไป ซึ่งเรียกวิธีการดำเนินการดังกลาววา “หวงโซอุปทานแบบยอนกลับ” (Reverse Supply Chain) หรือ 
การใชสัญลักษณฉลากสิ่งแวดลอม รวมทั้งการดำเนินการที่ใหลูกคาสามารถสงคืนซากสินคาใหแกผูผลิต เพื่อนำกลับมาแปรสภาพใชใหม 
ใชซ้ำ นำไปบำบัดหรือกำจัดตอไป ซึ่งเรียกวิธีการดำเนินการดังกลาววา “หวงโซอุปทานแบบยอนกลับ” (Reverse Supply Chain) หรือ 
การใชสัญลักษณฉลากสิ่งแวดลอม รวมทั้งการดำเนินการที่ใหลูกคาสามารถสงคืนซากสินคาใหแกผูผลิต เพื่อนำกลับมาแปรสภาพใชใหม 

“การทำโลจิสติกสยอนกลับ” (Reverse Logistics) นั่นเอง 
ใชซ้ำ นำไปบำบัดหรือกำจัดตอไป ซึ่งเรียกวิธีการดำเนินการดังกลาววา “หวงโซอุปทานแบบยอนกลับ” (Reverse Supply Chain) หรือ 
“การทำโลจิสติกสยอนกลับ” (Reverse Logistics) นั่นเอง 
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 ดังนั้น Green Supply Chain Management จึงเปนแนวทาง
สำคัญที่ชวยยกระดับมาตรฐานธุรกิจและกลุมธุรกิจกาวไปสูความ
ยั่งยืนทั้งในดานมิติทางสังคม สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจรวมกัน 
นำไปสูการบรหิารจดัการเพือ่ลดความสญูเปลาในกระบวนการทกุๆ 
ดานและผนวกเรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมทั้งระบบอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุดกอใหเกิดการใชทรัพยากรอยางคุมคา จนเปนที่
ยอมรับของทุกฝาย เกิดภาพลักษณที่ดีสามารถสรางแบรนดสู
ตลาดใหมๆ ได นอกจากนี้ปจจัยสำคัญที่ไมอาจจะละเลยไดคือการ
สรางความรวมมือกันในการแบงปนขอมูล ขาวสาร  เพื่อใหเกิด
ความเชื่อมตอกันเปนเนื้อเดียวกันระหวางองคกรในทุกระดับจน
เกิดเปนสายใยแหงธุรกิจ เชน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ความสัมพันธกันตลอดสายหวงโซอยางมีประสิทธิภาพ (ลูกคา     
ผูผลิต และคูคา) เพื่อใหทราบถึงความตองการอันเปนปจจัยสำคัญ
ที่ทำใหเกิดการสงตอของวัตถุดิบ สินคา หรือการบริการนั้นๆ นำ
ไปสูการตัดสินใจที่ดีอยางถูกตองและการไดรับผลประโยชนรวม
กันของทุกฝาย อันจะสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคา นับ
เปนการตอบโจทยกระแสกรีนและยุคแหงการบริโภคสีเขียวและ
ธุรกิจสีเขียวไดอยางครบวงจร ทั้งนี้ยังเปนการสนองตอบทิศทาง
และนโยบายตามแผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยที่มุงหวัง
จะใหประเทศไทยเปนศูนยกลางของ ASEAN Supply Chain มี
ระบบการผลิตที่ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  และผลักดันให
อุตสาหกรรมไทยและตราสินคาของไทยเปนที่ยอมรับของตลาด
โลกในอีก 5-20 ปขางหนานับจากนี ้ เพื่อกาวไปสูการเปน           
“Sustainable Industry”  
 
 

“กุญแจสำคัญของการจัดการโซ่อุปทานคือ 
การทำงานและแบ่งปันข้อมูลร่วมกัน 
ของทุกๆ หน่วยในสายใยธุรกิจ” 

รูปที่ 3 ตัวอยางการพัฒนาผลิตภัณฑที่คำนึงถึงการ
ลดปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกตั้งแตการ
คัดเลือกวัตถุดิบจนกระทั่งถึงการบำบัด/กำจัดของ
ผลิตภัณฑที่หมดอายุการใชงาน 
 

รูปที่ 3 ตัวอยางการพัฒนาผลิตภัณฑที่คำนึงถึงการ
ลดปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกตั้งแตการ
รูปที่ 3 ตัวอยางการพัฒนาผลิตภัณฑที่คำนึงถึงการ
ลดปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกตั้งแตการ
รูปที่ 3 ตัวอยางการพัฒนาผลิตภัณฑที่คำนึงถึงการ

คัดเลือกวัตถุดิบจนกระทั่งถึงการบำบัด/กำจัดของ
ผลิตภัณฑที่หมดอายุการใชงาน 

”  

ของทุกๆ หน่วยในสายใยธุรกิจ” ของทุกๆ หน่วยในสายใยธุรกิจ” 

ที่มา:  
(1) ธนิตย โสรัตน, ความหมายของการจัดการโซอุปทาน(SUPPLY CHAIN MANAGEMENT).  
    จาก http://www.logisticscorner.com/index.php/2009-05-25-00-45-43/supply-chain-management/193-supply-chain-  
    management.html .(วันที่คนขอมูล : 5 เมษายน 2556). 
(2) เสาวนิตย จันทนโรจน, “แนวคิดการจัดการหวงโซอุปทานสีเขียว เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการคาไทย.   
    ปที่ 30 ฉบับที่ 3 : เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2553 .(วันที่คนขอมูล : 5 เมษายน 2556). 
(3) บูรณะศักดิ์ มาดหมาย, “สรางความสามารถของธุรกิจดวยการจัดการโซอุปทาน (ตอนที่ 1)”  
    จาก http://www.thailandindustry.com/guru/view.php?id=16250&section=9. (วันที่คนขอมูล : 5 เมษายน 2556). 
(4) http://www.thaitrainingzone.comne.com/HrdNewsDetail.asp?id=7. (วันที่คนขอมูล : 5 เมษายน 2556)  
(5) เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง “กลไกตอยอด Thai Green Supply Chain สู AEC” โดย นายศิริรุจ จุลกะรัตน ผูอำนวยการสำนัก 
    เศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 
(6) เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง “Driving Green Supply Chain through International Standards” โดย Dr. Yoshiaki Ichikawa,  
    IECTC 111 and ISO/TC268/SC1 Chairman, Senior Chief Engineer, Environmental Strategy office, Hitachi Ltd. Japan  
    (เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556). 
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วารสาร ธุรกิจสีเขียว 17

CEO Talk: โดย: วริยา สรรคชา 

ดาว เคมิคอล มุ่งสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ แบบยั่งยืน ดาว เคมิคอล มุ่งสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ แบบยั่งยืน 

   ธานการทำงานภายใต 
   นโยบาย “การปฏิบัติ
งานดวยความรับผิดชอบ” (Responsible 
Operations) ของกลุมบริษัท ดาว ที่มี
ความมุงมั่นที่จะเปนองคกรพลเมืองดีของ
สังคม มาโดยตลอดระยะเวลากวา 45 ปที่
ดำเนนิธรุกจิในประเทศไทย ซึง่ คณุจริศักดิ์ 
สิงหมณีชัย กรรมการผูจัดการ บริษัท ดาว
เคมิคอลประเทศไทย จำกัด ไดขยายภาพ
ชัดใหฟงวา การมีจิตสำนึกเรื่องความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดลอมนั้น เปนสิ่งที่
พนักงานทุกคนในองคกรไดรับการปลูกฝง
จนกลายเปนวัฒนธรรมองคกรที่ยึดถือ
ปฏิบัติในทิศทางเดียวกันมาอยางเครงครัด 
โดย เฉพาะการดำ เนิ นน โยบายด าน
สิ่งแวดลอมใหสูงกวามาตรฐานที่กฎหมาย
กำหนด ดวยการนำเทคโนโลยีสมัยใหมมา
เชื่อมโยงเขากับจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน 
เพื่อเดินไปสู “เปาหมายความยั่งยืนป พ.ศ. 
2558” หรือ “2015 Sustainability 
Goals” ซึ่งเปาหมายหนึ่งคือ การดำเนิน

งานเพื่อลดผลกระทบตอ Climate 
Change โดยตั้งเปาไววาจะคงระดับการ
ปลอยกาซใหต่ำกวาการปลอยกาซเรือน
กระจกในป 2549 ดวยการพัฒนา
เทคโนโลยีในการผลิตใหมๆ มาชวยให
โรงงานใชพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ ยกตวัอยางเชนโรงงานผลติโพรพลินี-
ออกไซดจากไฮโดรเจนเปอรออกไซดจาก   
(HPPO) ซึ่งสรางดวยเทคโนโลยีที่ชวยลด
การใชพลังงานในการผลิตลงไดถึง 35% 
จากระบบการผลิตแบบเดิม และแมแต
ผลิตภัณฑกลุมฉนวนกันความรอนของเรา 
ก็สามารถชวยลดการปลอยกาซเรือน
กระจกไดอยางทวีคูณมากกวา 6 เทาเชน
กัน (เพราะหากฉนวนกันความรอนดี 
พลังงานที่ตองใชก็ลดลง เปนตน) โดยไดนำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง มาใชใน
การกอสรางโรงงานใหมีกระบวนการผลิตที่
สะอาดและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมถึง
การนำเทคโนโลยีการผลิตโพรพิลีน - 
ออกไซดจากไฮโดรเจนเปอรออกไซด หรือ 
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“เทคโนโลยี เอชพีพีโอ” ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่บริษัท ดาว และบริษัท
บีเอเอสเอฟ รวมกันพัฒนาขึ้นมาซึ่งไดรับรางวัลสูงสุดดานนวัตกรรมและ
ความเปนเลิศ จากสถาบันวิศวกรรมเคมีแหงสหราชอาณาจักร และ
รางวัลจากประธานาธิบดี สำหรับความทาทายในการรักษาสิ่งแวดลอม
ในอุตสาหกรรมเคมี ป 2553 (2010 Presidential Green Chemistry 
Challenge Award จาก U.S. Environmental Protection Agency 
(EPA)  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ชวยใหสามารถลดน้ำเสียจากการผลิตได
ถึง 70-80% ลดการใชพลังงานไดถึง 35% และลดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมโดยการใชวัตถุดิบที่เรียบงายเมื่อเทียบกับกระบวนการผลิต
แบบเดิม นอกจากนี้ยังมีแผนก EH&S: Environmental Health and 
Safety ที่มีพนักงานกวา 50 คน คอยดูแลงานดาน Regulation, 
Safety, Training, Change managing อยางใกลชิด 
 จากรายงานความคืบหนาการดำเนินงานดานความยั่งยืนของ ดาว   
(Quarterly Sustainability Report) ประจำไตรมาสที่ 4 ของป 2555  
จะเห็นไดวา ผลการดำเนินงานดานการกาซเรือนกระจกของดาวนั้นเปน
ไปตามแผนงาน และตลอดระยะเวลาตั้งแตป 2007 – 2011 มานั้น     
มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องดังแสดงในกราฟดานลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สำหรับการวางนโยบายดาน CSR ของ ดาว นั้นแบงเปน 2 สวน คือ 
สวนที่ 1 งาน CSR ในระดับประเทศ ที่เนนดาน Sustainability หรือ
สงเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดลอมและทรัพยากรของโลก ซึ่งกิจกรรม
โครงการตางๆ ก็จะมุงไปในเปาหมายเพื่อสรางความยั่งยืนใหประเทศ
ของเราและโลกของเรา เพื่อลูกหลานในรุนตอๆ ไป เชน โครงการจัด  
ฝกอบรมดานการจัดการสิ่ งแวดลอมอยางยั่ งยืนสำหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมไทย ซึ่ง ดาว ไดรวมกับ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทย และ 
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม และ US Creative Partnership ที่มี
เปาหมายใหโรงงานระดับกลางและระดับเล็ก ไดปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิตใหสามารถลดการใชทรัพยากรและมีการบริหารจัดการ
ที่ไมเพียงตอบโจทยผลตอบแทนทางธุรกิจที่ดีขึ้น แตยังไดชวยรักษา
สิ่งแวดลอมและมีมาตรฐานการผลิตที่สะอาดขึ้นอีกดวย อันเปนแนวทาง 
win-win คือ เกิดความยั่งยืนทั้งกับธุรกิจของผูประกอบการเอง ความ
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ยั่งยืนของอุตสาหกรรมไทย และความ
ยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดลอมของ
ประเทศและของโลก และโครงการ
ประกวดรางวัล STISA Award (Science, 
Technology, Innovation and 
Sustainability Award) ในระดับนักศึกษา
ปริญญาตรีและปริญญาโท สาขา
วิทยาศาสตรและวิศวกรรมเคมี ทั่วประเทศ 
ซึ่งจัดตอเนื่องมาเปนเวลา 6  ปแลว 
เปนการสง เสริมใหนักศึกษาไดคิดคน
นวัตกรรมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑที่
ตอบโจทยดานการใชทรัพยากรอยางคุมคา 
 สวนที่ 2 CSR ในพื้นที่ที่ ดาว            
มี operation อยู เปนการสงเสริม     
ความสำเร็จของชุมชน มุงเนน การสงเสริม
ดานการศึกษา การดูแลสิ่งแวดลอม  และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยู
ของชุมชน เชน โครงการพัฒนาชางเทคนิค
วิศวกรรมเคมีรวมกับสถาบันปโตรเลียม
และกลุ ม อุตสาหกรรมป โตรเคมีของ       
สภาอุ ตสาหกรรม -แห งประ เทศไทย 
สนับสนุนการพัฒนาชางเทคนิควิศวกรรม-
เคมีในวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด โครงการ
น้ำดื่มสะอาดหยอดเหรียญ โดยติดตั้งตูทำ
น้ำดื่มใหกับ 80 ชุมชนในจังหวัดระยอง 
เพื่อใหเยาวชนและชุมชนมีน้ำดื่มสะอาด
และนำรายไดไปสบทบทุนในการดูแลและ
พัฒนาชุมชน  
 นอกจากนี้ ดาว ยังสนับสนุนนโยบาย 
“อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” กระทรวง-
อุตสาหกรรม โดยดำเนินงานใหสอดคลอง
กับนโยบายอยางเปนรูปธรรม ทั้งในดาน
การปฏิบัติงานดวยความปลอดภัยขั้นสูงสุด 

และ Vision of Zero การลงทุนใช
เทคโนโลยีในการผลิตที่ชวยลดการใช
ทรัพยากรและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวม
ทั้งนโยบาย Responsible Operations 
และการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน เพื่อให
อุตสาหกรรมสามารถอยูรวมกับชุมชนดวย
การยอมรับและเกื้อกูลกันเสมอมา 
 จากความตั้งใจจริงที่ผานมาทำให ดาว 
ไดรับรางวัลตอเนื่องมากมาย อาทิ รางวัล
ธงขาวดาวเขียว และ ธงขาวดาวทอง จาก
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ซึ่ง
ไดรับตอเนื่องมา 6 ป รางวัล Zero 
Accident Award ระดับเงิน ที่ไดรับจาก
กระทรวงแรงงาน ตอเนื่องมา 5 ป การได
รับประกาศเกียรติคุณดานการดำเนินงาน
ความรับผิดชอบตอสังคมดีเดน จาก
หอก า รค า อ เ ม ริ กั น ใ นป ระ เทศ ไทย           
(AMCHAM Corporate Social 
Responsibil ity Excellence 
Recognition) เปนรางวัลที่แสดงใหเห็น
ความสำเร็จอีกกาวของการดำเนินงานดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมของเรา ถือเปน
กำลังใจและเปน Commitment ในการ
เปนตัวอยางที่ดี ใหกับผูอื่นในเรื่องการ
ปฏิบั ติ ง านด วยมาตรฐานด านความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดลอม  
 คุณจิรศักดิ์ กลาวเพิ่มเติมวา ในโลก
ของความเปนจริง เราเปนคนดีเพียงคน
เดียวไมได เพราะคำวาอุตสาหกรรมเปน
ภาพรวมทั้งหมด ดังนั้น  เราจึงมองวา เรา
จ ะ ส า ม า ร ถ ช ว ย เ ห ลื อ เ พื่ อ น ร ว ม
อุตสาหกรรมของเราไดอยางไรบาง และ
เมื่อเราเห็นความพยายามของภาครัฐที่

ประกาศเจตนารมณทีจ่ะทำใหอุตสาหกรรม
ของไทยเปนอุตสาหกรรมสีเขียว เรายิ่ง
มั่นใจวาเรามาถูกทางและรวมสานตอ
สนับสนุนนโยบายของภาครัฐ ดวยการจัด
โ ค ร ง ก า ร ที่ มุ ง ช ว ย เ ห ลื อ เ พื่ อ น ร ว ม
อุตสาหกรรมใหเติบโตไปอยางยั่งยืนเชน
เดียวกับเรา จึงเปนที่มาที่บริษัท ดาว 
เคมิคอล ไดรวมมือกับทางมูลนิธิสถาบัน-
สิ่งแวดลอมไทย ในการจัดโครงการฝก
อบรมการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนให
กับผูประกอบอุตสาหกรรมในประเทศไทย 
ซึ่งเปนโครงการที่เราจะทำอยางตอเนื่อง
ระยะยาว เพื่อชวยใหโรงงานอุตสาหกรรม
ไดมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงรูปแบบการ
ทำงานที่ไมเพียงสงผลตอผลประกอบการ
ของตนเองที่ดีขึ้น แตยังสงผลดานบวกกับ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอีกดวย 
 วันนี้ กลุมบริษัท ดาว ไดดำเนินธุรกิจ
ตามแนวทางนี้ และกำลังเปนแรงสนับสนุน
อุตสาหกรรมไทยใหไปในทิศทางนี้ ซึ่งนาที
นี้สำคัญยิ่ง เพราะเรากำลังกาวไปสูการเปน 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ที่ปจจัย
หนึ่งของการแขงขันทางธุรกิจคือปจจัย 
ดานธุรกิจที่ยั่งยืน โครงการฝกอบรมการ
จัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน จะชวยให  
ผูประกอบการสามารถใชทรัพยากรได
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น เหลือของเสีย
นอยลง และลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ไดอีกดวย เราเชื่อวา โครงการนี้จะชวย
สงเสริมใหอุตสาหกรรมไทยมีมาตรฐาน
ดานสิ่งแวดลอมสูงขึ้น และนำไปสูการเปน
อุตสาหกรรมสีเขียวไดในที่สุด 
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Beyond Business: โดย: เบญจพร พุทธรรมมา 

บมเพาะตนกลาหัวใจสีเขียวที่  
“สุขศาลาเยียวยาโลกรอน เมืองแกลง” 

เ มื่ อ
มนษุยขาดความตระหนกัถงึการกระทำ

ที่จะสงผลตอสิ่งแวดลอม ทำใหมีความตองการบริโภค
ผลิตภัณฑทุกชนิดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลใหโรงงาน

อุตสาหกรรมทุกประเภท ตางเรงแขงขันผลิตสินคาเพื่อใหเพียงพอตอความ
ตองการของผูบริโภค และมีการปลอยกาซเรือนกระจกรวมถึงของเสียจำนวนมากสู

สิ่งแวดลอม สงผลใหนับตั้งแตปพ.ศ. 2519 เปนตนมา อุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลกเพิ่มสูงขึ้น
อยางตอเนื่องเปนระยะเวลาถึง 36 ป และยังคงมีแนวโนมจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ หากเราทุกคนยัง

ไมเปลี่ยนวิถีแหงการบริโภค  
 ดวยตองการปลูกจิตสำนึกใหคำถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต บริษัท โตโยตา มอเตอร 

ประเทศไทย จำกัด และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทย จึงไดรวมมือกันสรางศูนยการเรียนรูเรื่องโลกรอน 
“สุขศาลาเยียวยาโลกรอน เมืองแกลง” ตามโครงการ “ลดโลกรอนดวยมือเรา” เพื่อใหความรู ความเขาใจ 
และสรางความตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกรอน โดยมุงหวังใหการใช
ชีวิตเรียบงายอยางวิถีการ “อยูอยางแกลง” เปนแหลงเรียนรูในทองถิ่นที่สามารถเชื่อมโยงระหวางวิถีชีวิต
ดั้งเดิมกับเรื่องราวของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง ดวยการอยูอยางพึ่งพาธรรมชาติ และดำรงชีพ
แบบระบบเศรษฐกิจพึ่งพาตนเองเพื่อไมใหสภาพแวดลอมที่เปนอยูนั้นเสียสมดุลไป ซึ่งที่เมืองแกลงนี้เปน
ศูนยการเรียนรูฯ แหงที่ 3 ของโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา ซึ่งตั้งอยูที่บริเวณสนามกีฬา          
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดระยอง และไดมีงานเปดตัวอยางเปนทางการในวันที่ 22 

มีนาคม 2556 ที่ผานมา 
 สุขศาลาเยียวยาโลกรอน ประกอบไปดวยกลุมอาคารนิทรรศการที่มีชื่อเรียกแตกตางกัน

ไปตามลักษณะเฉพาะของแตละอาคาร “บานธรณี” และ “บานธรณิน” สรางจากดิน
ในอำเภอแกลง โดยคนในพื้นที่ไดมีสวนรวมในการลงแขกย่ำดินเพื่อใชในการ

สรางอาคาร และเปนอาคารที่ใชพลังงานจากแสงอาทิตย ภายใน
อาคารมีการจัดนิทรรศการแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับภาวะ   

โลกรอน และการกินอยูของคนไทย  
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 “บานยา” เปนอาคารที่ออกแบบตามสถาปตยกรรมยุคโคโลเนียลซึ่งเปนยุคแหงการ
ลาอาณานิคม ยุคเดียวกันกับ “บานกง” ที่เปนเรือนไม 2 ชั้นอายุกวารอยป ภายในอาคาร
ยุคโคโลเนียลทั้ง 2 หลงันีไ้ดมกีารจดัแสดงนทิรรศการเกีย่วกบัประวตัศิาสตร แกลง-ไทย-โลก 
ที่เลาเรื่องราวเกี่ยวกับผลกระทบจากโครงการขนาดใหญที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอมใน
ประเทศไทย และวิถีภูมิปญญาแกลง นอกจากจะมีอาคารนิทรรศการที่นาสนใจแลว 
ภายในสุขศาลาฯ ยังมีการจัดกิจกรรม Walk Rally โดยแบงเปนฐานกิจกรรมตางๆ 
สำหรับกลุมนักเรียนหรือผูที่สนใจมาทัศนศึกษาที่สุขศาลาฯ แหงนี้อีกดวย 
 คุณเอกชัย รัตนชัยวงศ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส บริษัท โตโยตา มอเตอร 
ประเทศไทย จำกัด ในฐานะตัวแทนผูดำเนินการโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา กลาวถึง
สุขศาลาเยียวยาโลกรอนแหงนี้วา “ถาคนในชุมชนมีความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับปญหา
สิ่งแวดลอมและคอยกระจายขาวใหทุกคนในชุมชนไดรูวาควรจะทำอยางไรเพื่อไมให
ปญหาตางๆ เกิดขึ้นกับชุมชนของพวกเขา สิ่งนี้จะสามารถชวยเยียวยาสภาพที่เปนอยูใน
ปจจุบันไดมาก เพราะเราเชื่อวาหากทุกคนรวมมือกัน คนละไมคนละมือ สภาพของชุมชน
จะสามารถคงอยูในสภาพเชนนี้ไดโดยที่ไมแยลงไปจากเดิม และอาจจะดีขึ้นกวาเดิมก็
เปนได อีกทั้งในศูนยการเรียนรูฯ แหงนี้ตั้งอยูในเมืองทองเที่ยว เพราะฉะนั้นคนที่มาเที่ยว
ก็จะไดเขามาดูมาศึกษา และหากเปนไปตามที่ผมพูดจริง คนที่มาดูก็จะไดเห็นถึงความ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น และจะไดเขาใจวาถาทุกคนไมนิ่งดูดาย ปญหาทุกอยางก็จะ
แกไขไปในทางที่ดีขึ้นได ทั้งนี้ทางโครงการฯ ขอฝากอนาคตของเมืองแกลงไวใหคนเมือง
แกลงชวยกันดูแลดวยครับ” 
 ศูนยนี้เปนตัวอยางหนึ่งของการสงสารกระตุนเตือนใหคนในชุมชนไดรับรูวา ปญหา
โลกรอนนั้นจริงๆ แลว สามารถเย็นลงไดดวยความรวมมือของพวกเราทุกคน 
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นวัตกรรม นวัตกรรมเพื่อนักผจญเพลิง 

 เปนที่ทราบกันดีวาสถานการณอัคคีภัยเปนภยันตรายรายแรงอยางยิ่งทั้งตอชีวิตและ
ทรัพยสินของผูประสบภัย จากสถิติตั้งแตป 2532-2553 พบวาประเทศไทยเกิดอัคคีภัย
เฉลี่ยปละกวา 2,222 ครั้ง ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินเปนมูลคากวา 27,355 
ลานบาท และกอใหเกิดการเสียชีวิตและบาดเจ็บเฉลี่ย 76 และ 175 คนตอป ตามลำดับ1  
ดังนั้น การคนหาผูประสบภัยใหรวดเร็วนั้นเปนสิ่งจำเปนเพื่อที่จะควบคุมความสูญเสียให
เกิดขึ้นนอยที่สุด ซึ่งในปจจุบันไดมีการคิดคนนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรอันจะชวยให   
นักผจญเพลิงสามารถคนหาผูรอดชีวิตโดยการระบุตำแหนงภายในอาคารที่เต็มไปดวยควัน
ไฟไดสะดวกยิ่งขึ้น นั่นคือ การใชเทคโนโลยีของการยิงแสงอินฟราเรดเพื่อสรางเปนภาพ      
(Infrared Holography)  
 เดิม นักดับเพลิงใชกลองอินฟราเรดเพื่อตรวจวัดพลังงานที่แผรังสีในการคนหา แตมี
ขอเสียคือไมสามารถแยกความแตกตางระหวางความรอนที่เกิดขึ้นจากรางกายมนุษยกับ
ความรอนของวัสดุอื่นๆ รอบขาง ออกจากกันได แตในปจจุบันนักวิจัยจากสถาบันวิจัย 
แหงชาติของประเทศอิตาลี (Consiglio Nazionale delle Ricerche; CNR) ไดคิดคนวิธี
ที่ทำใหกลองสามารถฉายภาพสามมิติที่มีรายละเอียดชัดเจนเพิ่มขึ้นแมจะอยูในที่มืด ทำให
หนวยกูภัยระบุตำแหนงของผูที่ติดอยูในกองไฟไดสะดวกยิ่งขึ้น โดยเทคโนโลยีดังกลาว
อาศัยคุณสมบัติการทะลุผานไดของแสงอินฟราเรดแลวสะทอนวัตถุ จากนั้นจึงนำขอมูลที่
ไดมาถอดรหัสเพื่อสรางเปนภาพสามมิติออกมา 

(1) สวนวิเคราะหและประเมินสถานการณ ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย. 2553. สถิติสถานการณอัคคีภัยของประเทศไทย ตั้งแตพ.ศ. 2532 – 2553. จาก :  http://
61.19.100.58/public/group4/disaster01/data20y/fire20y_5.pdf. (วันที่คนขอมูล : 22 มีนาคม 2556).   
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 แมในขณะนี้อุปกรณที่ถูกคิดคนขึ้นจะยังไมเสร็จสมบูรณ แตก็ยังอยูในระหวาง
กระบวนการผลิตซึ่งนาจะพรอมใชงานไดในเร็วๆ นี้ อีกทั้ง Pietro Ferraro หัวหนา
โครงการวิจัย ยังมีแผนที่จะประยุกตใชแนวคิดดังกลาวเขากับเทคโนโลยีการบินและเสริม
ประโยชนทางการแพทยอื่นๆ อาทิ การตรวจจับอัตราการหายใจ/การเตนของหัวใจ ตอไป
ในอนาคตดวยเชนกัน2  

ÀÒ¾·Õè 1 : ÀÒ¾¨ÓÅÍ§àËµØ¡ÒÃ³�à¾ÅÔ§äËÁŒáÊ´§ÃÐÂÐ¡ÒÃÁÍ§àËç¹àÁ×èÍÁÕ¤ÇÑ¹áÅÐà»ÅÇä¿ ¨ÐàËç¹ä´ŒÇ‹Ò¡ÒÃÁÍ§ 
         ´ŒÇÂµÒà»Å‹ÒáÅÐ¡ÅŒÍ§µÃÇ¨¨Ñº¤ÇÒÁÃŒÍ¹¨Ð¶Ù¡º´ºÑ§ ã¹¢³Ð·Õè¡ÅŒÍ§ÂÔ§áÊ§ÍÔ¹¿ÃÒàÃ´ 
         ·ÕèÁÕ´Ô¨ÔµÍÅâÎâÅá¡ÃÁ¨Ð·ÓãËŒ¡ÒÃÁÍ§ªÑ´à¨¹ÁÒ¡¢Öé¹ 

ÀÒ¾·Õè 2 : ÀÒ¾à»ÃÕÂºà·ÕÂºÃÐËÇ‹Ò§¡ÅŒÍ§µÃÇ¨¨Ñº¤ÇÒÁÃŒÍ¹ («ŒÒÂ) 
         áÅÐ¡ÅŒÍ§ÂÔ§áÊ§ÍÔ¹¿ÃÒàÃ´·ÕèÁÕ´Ô¨ÔµÍÅâÎâÅá¡ÃÁ (¢ÇÒ)3  

 การชวยเหลือชีวิตคนเปนหนึ่งในภารกิจที่มีความเสี่ยงภัยมากที่สุด หากมีนวัตกรรมที่
สามารถชวยไดทั้งผูประสบภัยและผูบรรเทาสาธารณภัยไดอยางแมนยำ ก็จะชวยใหการ
ปฏิบัติงานที่ตองแขงกับเวลาเปนวินาทีตอวินาทีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

(2) Locatelli, M. et al. “Imaging live humans through smoke and flame using far-infrared  
    digital holography”. Optics Express. 21(5) : March 2013. (p. 5379-5390). 
(3) AOL Inc. 2013. Infrared holography lets rescuers see people through wall, fire, walls of fire 
    (video). Available at : http://www.engadget.com/2013/02/27/infrared-holography-fire.  
    ( Accessed 22 March 2013). 
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TEI Training: โดย: ภัทรา ศรีสุทธิวรกุล/ธนพร คำขจร/อังคนา อึ้งภัทรศิลป  

Training Program Update Training Program Update 

           สูป 2556 สวนฝกอบรม มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทย ยังคงมุงมั่นพัฒนาการฝกอบรม และการสัมมนาเกี่ยวกับการจัดการ
สิ่งแวดลอม ประเด็นสิ่งแวดลอมสำคัญที่สงผลกระทบตอมนุษย ตลอดจนการสงเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่เปนระบบ ซึ่งจะ
ชวยรองรับประเทศไทยในการเขารวมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community, AEC) ในป 2558 รวม     
ทั้งผลักดันประเทศสูเศรษฐกิจสีเขียวและสังคมคารบอนต่ำตอไปในอนาคต 
 สำหรับในการจัดฝกอบรมในชวงระหวางเดือน มกราคม-เมษายน 2556 นั้น มูลนิธิฯ ไดจัดโปรแกรมของการฝกอบรมและสัมมนาที่
นาสนใจ ดังนี้  
 
1. ËÅÑ¡ÊÙµÃ¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁºØ¤ÅÒ¡Ã´ŒÒ¹ÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ»ÃÐ¨ÓâÃ§§Ò¹  
 มูลนิธิฯ มีโปรแกรมการฝกอบรมบุคลากรดานสิ่งแวดลอมระหวางเดือน มกราคม-เมษายน 2556 ดังนี้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ผูผานการฝกอบรมจะไดรับประกาศนียบัตรจากมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทย ซึ่งสามารถนำไปใชในการสอบ/การขึ้นทะเบียนเปนบุคลากรดานสิ่งแวดลอม
ประจำโรงงานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ก้าว 

1. ËÅÑ¡ÊÙµÃ¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁºØ¤ÅÒ¡Ã´ŒÒ¹ÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ»ÃÐ¨ÓâÃ§§Ò¹  
 มูลนิธิฯ มีโปรแกรมการฝกอบรมบุคลากรดานสิ่งแวดลอมระหวางเดือน มกราคม-เมษายน 2556 ดังนี้ 
1. ËÅÑ¡ÊÙµÃ¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁºØ¤ÅÒ¡Ã´ŒÒ¹ÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ»ÃÐ¨ÓâÃ§§Ò¹  
 มูลนิธิฯ มีโปรแกรมการฝกอบรมบุคลากรดานสิ่งแวดลอมระหวางเดือน มกราคม-เมษายน 2556 ดังนี้ 
1. ËÅÑ¡ÊÙµÃ¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁºØ¤ÅÒ¡Ã´ŒÒ¹ÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ»ÃÐ¨ÓâÃ§§Ò¹  1. ËÅÑ¡ÊÙµÃ¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁºØ¤ÅÒ¡Ã´ŒÒ¹ÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ»ÃÐ¨ÓâÃ§§Ò¹  
 มูลนิธิฯ มีโปรแกรมการฝกอบรมบุคลากรดานสิ่งแวดลอมระหวางเดือน มกราคม-เมษายน 2556 ดังนี้ 
1. ËÅÑ¡ÊÙµÃ¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁºØ¤ÅÒ¡Ã´ŒÒ¹ÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ»ÃÐ¨ÓâÃ§§Ò¹  
 มูลนิธิฯ มีโปรแกรมการฝกอบรมบุคลากรดานสิ่งแวดลอมระหวางเดือน มกราคม-เมษายน 2556 ดังนี้ 
1. ËÅÑ¡ÊÙµÃ¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁºØ¤ÅÒ¡Ã´ŒÒ¹ÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ»ÃÐ¨ÓâÃ§§Ò¹  
 มูลนิธิฯ มีโปรแกรมการฝกอบรมบุคลากรดานสิ่งแวดลอมระหวางเดือน มกราคม-เมษายน 2556 ดังนี้  มูลนิธิฯ มีโปรแกรมการฝกอบรมบุคลากรดานสิ่งแวดลอมระหวางเดือน มกราคม-เมษายน 2556 ดังนี้  มูลนิธิฯ มีโปรแกรมการฝกอบรมบุคลากรดานสิ่งแวดลอมระหวางเดือน มกราคม-เมษายน 2556 ดังนี้  มูลนิธิฯ มีโปรแกรมการฝกอบรมบุคลากรดานสิ่งแวดลอมระหวางเดือน มกราคม-เมษายน 2556 ดังนี้  มูลนิธิฯ มีโปรแกรมการฝกอบรมบุคลากรดานสิ่งแวดลอมระหวางเดือน มกราคม-เมษายน 2556 ดังนี้ 

หมายเหตุ : ผูผานการฝกอบรมจะไดรับประกาศนียบัตรจากมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทย ซึ่งสามารถนำไปใชในการสอบ/การขึ้นทะเบียนเปนบุคลากรดานสิ่งแวดลอม
ประจำโรงงานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
หมายเหตุ : ผูผานการฝกอบรมจะไดรับประกาศนียบัตรจากมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทย ซึ่งสามารถนำไปใชในการสอบ/การขึ้นทะเบียนเปนบุคลากรดานสิ่งแวดลอมหมายเหตุ : ผูผานการฝกอบรมจะไดรับประกาศนียบัตรจากมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทย ซึ่งสามารถนำไปใชในการสอบ/การขึ้นทะเบียนเปนบุคลากรดานสิ่งแวดลอมหมายเหตุ : ผูผานการฝกอบรมจะไดรับประกาศนียบัตรจากมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทย ซึ่งสามารถนำไปใชในการสอบ/การขึ้นทะเบียนเปนบุคลากรดานสิ่งแวดลอมหมายเหตุ : ผูผานการฝกอบรมจะไดรับประกาศนียบัตรจากมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทย ซึ่งสามารถนำไปใชในการสอบ/การขึ้นทะเบียนเปนบุคลากรดานสิ่งแวดลอมหมายเหตุ : ผูผานการฝกอบรมจะไดรับประกาศนียบัตรจากมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทย ซึ่งสามารถนำไปใชในการสอบ/การขึ้นทะเบียนเปนบุคลากรดานสิ่งแวดลอมหมายเหตุ : ผูผานการฝกอบรมจะไดรับประกาศนียบัตรจากมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทย ซึ่งสามารถนำไปใชในการสอบ/การขึ้นทะเบียนเปนบุคลากรดานสิ่งแวดลอม
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2. ËÅÑ¡ÊÙµÃ½ƒ¡ÍºÃÁ ÀÒÂãµŒâ¤Ã§¡ÒÃ “¾Ñ²¹Ò¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÍØµÊÒË¡ÃÃÁà¾×่Í¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ·Õ่ÂÑ่§Â×¹
´ŒÇÂ Lean Management for Environment”  
 โครงการ “พัฒนาผูประกอบการอุตสาหกรรมเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืนดวย Lean Management for Environment” 
เปนความรวมมือระหวางมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทย กับ บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด รวมกับกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
และหุนสวนเชิงสรางสรรคไทย-สหรัฐ ไดจัดหลักสูตรฝกอบรม เพื่อเสริมสรางความรูเรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและการปองกัน
มลพิษที่ยั่งยืนอยางตอเนื่อง โดยการใหองคความรูหลักการ “Lean Management for Environment” ซึ่งเปนการจัดการองคกรแบบ
ครบวงจรและเปนระบบ แกผูประกอบการอุตสาหกรรม หนวยงานภาครัฐ/สถาบัน/มหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ในการนำไปใช
สำหรับการดำเนินงานเพื่อพัฒนาธุรกิจควบคูกับการจัดการสิ่งแวดลอม โดยใชเครื่องมือในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมมาปฏิบัติ เพื่อลด
ความสูญเสียจากกระบวนการผลิต การเพิ่มการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ การเลือกและใชผลิตภัณฑสีเขียวที่เปนมิตร               
ตอสิ่งแวดลอม การเพิ่มผลิตภาพสีเขียวขององคกรและผลิตภัณฑ (Green Productivity) ตลอดทั้งการจัดซื้อที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
เปนตน 
 ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ไดจัดฝกอบรมในชวงเดือนมกราคม-เมษายน 2556 ดังนี้ 
 
 
  หลักสูตร “การจัดการองคกรแบบครบวงจร ดวย Lean Management for Environment” 
   รุนที่ 1 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556 เวลา 08.30-16.00 น. ณ หองสัมมนา ชั้น 4 โรงแรม ที.เค พาเลส  
  แจงวัฒนะ มีผูเขารวมฝกอบรมกวา 55 คน 
   รุนที่ 2  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 08.30-16.00 น. ณ หองประชุมธีระ พันธุมวนิช ชั้น 6 มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทย  
  มีผูเขารวมฝกอบรมกวา 40 คน 
  หัวขอการบรรยาย คือ  
  • หลักการการบริหารจัดการตามหลักการลีน เพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมและปองกันมลพิษที่ยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรม 
  • ปฏิบัติการครบวงจร เพิ่มศักยภาพการแขงขันใน AEC มุงพัฒนาไปสูธุรกิจอยางยั่งยืน 
 
  หลักสูตร “การพัฒนา Green Product...เพื่อสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน” 
   รุนที่ 1 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 เวลา 08.30-16.00 น. ณ หองประชุมธีระ พันธุมวนิช ชั้น 6 มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทย 
  มีผูเขารวมฝกอบรมกวา 43 คน 
  รุนที่ 2 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 08.30-16.00 น. ณ หองจามจุรี โรงแรม ที.เค พาเลส แจงวัฒนะ  
  มีผูเขารวมฝกอบรมกวา 78 คน 
  หัวขอการบรรยาย คือ 
  • การสราง Green Product ชวยเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑ... อยางไร 
  • แขงขันแบบมีชั้นเชิง... ตอบโจทยการบริโภคสีเขียว... เพิ่มมูลคาดวยฉลากสิ่งแวดลอม 
 
3. ¡ÒÃÊÑÁÁ¹Ò “Toward Domestic MRV Development in New Market Mechanisms in Thailand”  

 มลูนธิฯิ ไดรวมกบั Institute for Global Environmental Strategies (IGES) 
ประเทศญี่ปุน และองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) 
ดำเนินการจัดสัมมนา “Toward MRV Methodologies Development in 
New Market Mechanisms in Thailand” เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2556 เวลา 
13.00-16.00 น. ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ มีผูเขารวม
สัมมนาทั้งสิ้น 81 คน โดยสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนา Domestic MRV ของประเทศไทยในกลไกในตลาด  
รูปแบบใหม รวมทั้งการพัฒนาTechnology Transfer ของประเทศไทยที่ชวยใน
การพัฒนาระบบ MRV ตลอดจนการใหความรูเกี่ยวกับสถานการณกองทุนสภาพ
อากาศสเีขยีว (Green Climate Fund) เพือ่เปนขอมลูและแนวทางใหแกหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของในการนำระบบ MRV มาใชในการ

ตรวจวัดและรายงานผลสำหรับการดำเนินการโครงการเพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจก ภายใตกรอบอนุสัญญาฯ ใหเปนแนวทาง
เดียวกันตอไปในอนาคต  
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Dr. Yasushi Ninomiya,  
Institute for Global Environmental Strategies 

กลาวเปดงาน 

คุณบงกช กิตติสมพันธ        
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก  

(องคการมหาชน) กลาวเปดงาน/ผูบรรยาย 

คุณศิริธัญญ ไพโรจนบริบูรณ                             
ที่ปรึกษาสถาบันสิ่งแวดลอมไทย 

กลาวเปดงาน/ผูดำเนินรายการเสวนา 
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ที่มา: 
- ชาวนาจีนสุดเจง ประดิษฐรถพลังลม แลนเร็ว 140 กิโลเมตร/ชั่วโมง. จาก : http://invention53.
blogspot.com/2012/04/140.html. (วันที่คนขอมูล 13 มีนาคม 2556) 
- โครเอเชียผลิตรถไฟฟาจากเทคโนโลยีเหมืองแร. จาก : http://invention53.blogspot.com/2013/
03/blog-post.html.  (วันที่คนขอมูล 13 มีนาคม 2556) 
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 หากใครสนใจจะนำไอเดียเหลานี้ไปเปนแรงบันดาลใจในการคิดคนนวัตกรรมใหมๆ ก็คงจะดีไมนอย สำหรับคนไทยที่มีหัวใจรักษโลก
เชนกัน 

GO Green: เรียบเรียงโดย: พิชญวลัญชน  เอกเผาพันธุ 

 ทองคำสีดำ เปนคำเปรียบเปรยที่ใชเรียก น้ำมันดิบอันสูงคา แหลงพลังงานสำคัญของโลก โดยเฉพาะในดานการขนสงของภาคธุรกิจ 
ที่นับวันจะมีตนทุนผันแปรขึ้นไปตามมูลคาของน้ำมันดิบที่มีปริมาณลดลงสวนทางกับความตองการใชพลังงาน ดวยความตระหนักถึง
ภาวะการขาดแคลนพลังงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โลกตางมุงมั่นพัฒนาเทคโนโลยีดานการใชพลังงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น พรอมทั้ง
สรางทางเลือกในการนำพลังงานทดแทนมาใชเพื่อชวยลดตนทุนการผลิต รวมถึงลดปญหามลพิษสิ่งแวดลอมดวย ประเทศไทยเองก็ไดวาง
นโยบายดานพลังงานใหสอดคลองกับทิศทางกระแสรักษโลกดวยการปรับโครงการสรางภาษีสรรพสามิตรถยนตตามคาการปลอย      
กาซคารบอนไดออกไซด โดยจะเริ่มตั้งแต 1 มกราคม 2559 เปนตนไป เพื่อกระตุนใหผูผลิตรถยนตคำนึงถึงการลดการปลอย          
กาซคารบอนไดออกไซดเพิ่มมากขึ้นดวย  
 นวัตกรรมสีเขียวสำหรับยานยนตจึงเปนความทาทายใหมดึงดูดใหใครก็ตามที่มีไอเดียนาสนใจตางออกมานำเสนอกันอยางกวางขวาง 
ดังตัวอยางที่เรานำมาใหอานกันในฉบับนี้   

1. Ã¶ä¿¿‡Ò¾ÅÑ§ÅÁ 
แมจะเปนภูมิปญญาจากชาวบานแตผลงานกลับไม
ธรรมดาเลยเมื่อนายถัง เจิ้งผิง ชาวนาจีนเมือง   
ปกกิ่ง อายุ 55 ป รายนี้ สามารถผลิตรถไฟฟา 
พลังลมที่เรงความเร็วไดสูงสุดถึง 140 กิโลเมตรตอ
ชั่วโมง โดยใชพัดลมขนาดใหญที่ติดดานหนาและ
ทายรถทำหนาที่เปนเครื่องปนไฟ และสามารถนำ
พลังงานลมที่ ไดจากขณะรถวิ่งมาเปลี่ยนเปน
พลั งงานไฟฟาชารจ เข าสู แบตเตอรี่ที่ ติดอยู        

ใตกระโปรงดานหลังรถเปนตัวขับเคลื่อน วิ่งได 2-3 วันจึงจะชารจแบตเตอรี่ครั้งหนึ่ง รถยนตคันนี้มีตนทุนการผลิตเพียง 10,000 หยวน 
หรือ 50,000 บาทไทยเทานั้นเอง 

2. Ã¶ä¿¿‡Ò The Loox 
 บริษัท ด็อกกิ้ง ซึ่งเปนผูผลิตเครื่องจักรสำหรับ
อุตสาหกรรมเหมืองแร กลายมาเปนผูผลิตรถยนต
รายใหมของยุโรปทันทีเมื่อสามารถออกแบบและ
สรางรถไฟฟาระบบแมเหล็กไฟฟาขึ้นมาได มี
ความเร็วสูงสุด 100 กิโลเมตรตอชั่วโมง ชารจไฟ 
1 ครั้งตอการวิ่ง 200 กิโลเมตร บรรทุกผูโดยสาร
ได 3 คน โดยโครงสรางภายนอกทำดวยโครเมียม

และไทเทเนียมและภายในรถถูกติดตั้งดวยระบบควบคุมอัจฉริยะ สามารถควบคุมจากหนาจอสัมผัส ราคาอยูที่คันละ 50,000 ยูโร หรือ
คิดเปนเงินไทย 2,000,000 บาท 
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