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CC-Auditorium-02 
การสัมมนาเรื่อง สายโซ่การผลิตรักษ์สิ่งแวดล้อม : กุญแจสู่การผลิตอย่างยั่งยืนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

Green Supply Chain: Key for AEC Sustainable Production 
วันอังคารที่ 2 เมษายน 2556 เวลา 09:00 – 16:30 น. 

ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC) จ.ปทุมธานี 
 

การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทาํให้ประเทศสมาชิกสามารถค้าขายสินค้าระหวา่งกันไดอ้ย่างเสร ี
เกิดเป็นตลาดเดียว (Single Market) ที่มีขนาดใหญ่และมคีวามประหยัดเชิงขนาด (Economic of scale) มากขึ้น 
AEC เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตในประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Member States: AMS) สามารถเข้าถงึทรพัยากรและ
ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม ซึ่งจะนําไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขันของผู้ผลิตในภูมิภาค  

อย่างไรก็ด ี การผลิตในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในปัจจุบัน ส่วนใหญ่มุ่งเนน้การผลิตเพือ่การส่งออกไปยัง
ตลาดนอกกลุ่มอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิง่กลุม่ประเทศพัฒนาแล้ว อาทิ สหภาพยุโรป สหรฐัอเมรกิา และญี่ปุ่น ตลาด
เหล่านี้ล้วนมีข้อกําหนดควบคุมสมรรถนะทางสิง่แวดล้อมและความปลอดภัยของสินค้าที่จะนําเข้าตลาด ผู้ผลิตจึงต้อง
ออกแบบและพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจกัรชีวิต (Lifecycle) ของสินค้า และทําการควบคุมการผลิต
ตลอดสายโซ่การผลิต (Supply Chain) เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าสอดคล้องกับขอ้กําหนดของประเทศปลายทาง ประโยชน์
ที่จะได้รับจากการเปิดเสรีอาเซยีนในกรณีนี้ยงัไม่เป็นไปโดยอัตโนมัติ การบรหิารจัดการสายโซ่การผลิตรกัษ์ส่ิงแวดล้อม 
(Green Supply Chain Management : GSCM) เป็นทางออกหนึ่งที่จะทําให้ผู้ผลิตไทย สามารถใช้ประโยชน์จาก
การเปดิเสรีฯ ได้อย่างเต็มที ่ 

GSCM เป็นแนวคิดการบริหารจัดการที่ผนวกมิติด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเข้าในการจัดการสายโซ่การผลิต 
ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ การคัดเลือกวัสด ุการควบคุมการผลิต การส่งมอบสินค้า ไปจนถึงการจดัการซากสินค้าที่
หมดอาย ุ การพัฒนา GSCM จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างคู่ค้าเพือ่ร่วมกันพัฒนาสินค้าและกระบวนการผลิต
ให้ได้ตามความคาดหวังของตลาดและสอดคล้องกับเป้าหมายทางเศรษฐศาสตร์ สังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งขององค์กร
และคู่ค้า  

กลยุทธใ์นการพฒันา GSCM ที่มีการนํามาใชใ้นปัจจุบันมีหลายระดับ ตั้งแต่กลยุทธ์แบบ Risk-based ที่
มุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากการผลิตสินค้าที่ไม่สอดคล้องกับขอ้กําหนดของคู่ค้า กลยุทธ์แบบ Efficiency-based ที่มี
การนําแนวคิดการพัฒนาสมรรถนะทางสิง่แวดล้อมตลอดวัฏจกัรชีวติของสินค้า (Life-cycle) มาใช้ในการกําหนด
สมรรถนะบริษทัคู่ค้าตลอดสายโซ่การผลิต กลยุทธ์แบบ Innovation-based ที่ไม่เพียงแต่จะมีการปรับปรงุ
ประสิทธิภาพ แต่ยังมีการพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในตัวสินค้าและกระบวนการผลิต และกลยุทธ์แบบ 
Closed Loop ซึ่งเป็นกลยทุธ์ที่คิดรวมไหลกลับคืนของทรพัยากรเพื่อนํากลับมาเป็นวัตถุดบิในการผลิต (Reverse 
Logistic) กลยุทธ์นี้มีความซับซ้อนสูงและต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวขอ้งทกุฝ่ายตลอดสายโซ่การผลิต กลยุทธ์
แต่ละระดับมีระดับความยาก ทรัพยากรและการลงทุนที่แตกตา่งกัน ระดับของผลลัพธ์ที่ไดก้็แตกต่างกัน  

การพัฒนา GSCM ในกลุ่มอุตสาหกรรมทีต่้องอาศัยสายโซ่การผลิตทีย่าวและซับซ้อน อาทิ อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละชิ้นส่วน ในระยะเริ่มต้นอาจเป็นประเด็นมีความท้า
ทายสูงสําหรับผู้ประกอบการไทย แต่ปัจจุบันได้มีการพฒันาเครื่องมอืชว่ยเหลือเพื่อใหก้ารปรับปรงุสมรรถนะทาง
ส่ิงแวดล้อมตลอดสายโซ่การผลิตเป็นไปได้อยา่งราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ทั้งยังชว่ยในการประเมินผลและวิเคราะห์
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ประสิทธิผลของการพัฒนาเทียบกับเป้าหมายขององค์กร ตัวอย่างเครื่องมอืสําคัญที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แห่งชาต ิ (เอ็มเทค) ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทั้งในระดับประเทศและระดับสากล อาท ิฐานข้อมูลฐานวัฏจักรชวีิตของ
วัสดุพื้นฐานและพลังงานของประเทศ (National Lifecycle Inventory Database: LCI) การประเมินวฏัจักรชีวติ
ของสินค้า (Lifecycle Assessment: LCA) การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-design) มาตรฐานการประเมิน
รอยเท้าคาร์บอน (Carbon Footprint) มาตรฐานการประเมินสมรรถนะทางสิ่งแวดล้อม (เช่น มาตรฐานการจดัระบบ
การจดัการ มาตรฐานการตรวจประเมินสินค้าและการผลิต มาตรฐานการตรวจสอบวัสด ุ มาตรฐานการสาํแดงข้อมูล
ส่วนผสมสารเคมีอันตราย และมาตรฐานการสําแดงข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ) และฐานข้อมูลสารพษิและซอฟแวร์ 
(IT-Tools) ช่วยเหลือในการแลกเปลี่ยนสื่อสารข้อมูลตลอดสายโซ่การผลิต (เช่น JAMP Tools) ปัจจุบันเครื่องมอื
ช่วยเหลือเหล่านี้ได้ถูกพัฒนาจนถึงระดับพรอ้มใช ้ ผู้ประกอบการสามารถนําเครื่องมอืเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการสายโซ่การผลิตในประเทศรวมทั้งขยายผลสู่คู่ค้าในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได ้ 
 อนึ่ง แม้ GSCM ในระยะเริ่มต้นจะถูกผลักดันให้เกิดขึ้นได้โดยกลุ่มบริษทัหรือองค์กรที่มขีนาดใหญท่ี่ม ีสายโซ่
การผลิตกระจายอยู่ทัว่โลก แต่ Tools ที่ได้มีการพัฒนาขึ้นสามารถนําประยุกต์ใช้ไดก้ับผู้ประกอบการทกุระดับ และ
หากพิจารณาแนวโน้มของการออกมาตรการทีไ่ม่ใช่ภาษ ี(Non-Tariff Measures: NTM) ที่จะมีมากขึ้นหลังเปิดเสรี
การค้า ประกอบกับทิศทางการพัฒนาของสมาชิกแต่ละประเทศที่ต่างมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ํา (Low-carbon Society) 
รวมถงึแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของตลาดในภูมิภาคที่จะมีสัดส่วนผู้มีรายได้ระดับกลาง (middle-class) สูงขึ้น จะ
เห็นว่าสินค้ารักษ์ส่ิงแวดล้อมทีผ่ลิตจากสายโซ่การผลิตรกัษ์ส่ิงแวดล้อมที่มีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม จะเป็น
กลุ่มสินค้าที่จะสามารถได้ประโยชน์สูงจากการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งในมมุมองการผลิตเพื่อการ
ส่งออกและการค้าขายภายในระหว่างกันได ้
 
กําหนดการ 
08:30 - 09:00 น. ลงทะเบียน 
09:00 - 09:45 น. สถานการณ์เกีย่วกับมาตรฐานสินค้าและการผลิตสินค้าสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบการค้า 
    ระหว่างประเทศ (Driving Green Supply Chain through International Standards) 
  ผู้บรรยาย : Dr. Yoshiaki ICHIKAWA, IEC TC 111 and ISO/TC268/SC1 Chairman, Senior Chief 

Engineer, Environmental Strategy Office, Hitachi Ltd. Japan 
09:45 - 10:15 น. การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน  
 (Sustainable Consumption and Production: Why it is good business)   
  ผู้บรรยาย : Dr Stefanos Fotiou, Senior Regional Coordinator,  
                 UNEP Regional Office Asia and the Pacific 
10:15 - 10:30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
10:30 - 11:10 น. สถานการณ์แนวโน้ม GSCM ในอาเซียน (Green supply chain management in ASEAN) 
 ผู้บรรยาย : Dr. Etsuyo Michida, Environment and Natural Resource Studies Group, 
 Inter-disciplinary Studies Center, Institute of Developing Economies,  
 Japan External Trade Organization (IDE-JETRO)  
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11:10 - 12:10 น. IBM experiences on transforming the supply chain” 
ผู้บรรยาย : Dr. Pitipong Lin, Analytics Innovation and Application Lead 
IBM Smarter Supply Chain Analytics Center of Excellence 

12:10 - 13:30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:30 - 14:45 น. เสวนา “เตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC ด้วย Green Supply Chain”  
   ผู้ร่วมเสวนา :  

 - คุณธงชัย บุณยโชติมา กรรมการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย    

Mr.Thongchai boonyachotima, The Thai Chamber of Commerce

 - ดร.ณฐัวรพล รัชสิริวัชรบุล สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Dr.Natworapol Rachsiriwatcharabul, The Industrial Environment Institute, The 

Federation of Thai Industries  

 - คุณวิมล วิระพรสวรรค์ กรรมการผู้จัดการ บริษทั แปลนครีเอชั่นส์ จํากัด  

Mr.Vimon Viraphonsavan, Development& Support Director, Plan Creations Co., Ltd.  

 - คุณวรุณี ทองลงยา ผู้จัดการฝ่ายส่ือสารองคก์ร บริษทั เบทาโกร จํากัด (มหาชน) 

Ms.Varunee Thonglongya, Corporate Communication Division Manager, Betagro 

Group 

   - คุณปรีชา ลีลานุกรม ผู้จัดการอาวุโส EICC-Supply Chain  

 บริษทั เวสเทิรน์ ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด  

Mr.Pricha Leelanukrom, Senior Manager EICC-Supply Chain,  
 Western Digital (Thailand) Co., Ltd. 

   ผู้ดําเนินการเสวนา :  

 นายจารกึ เฮงรศัมี ที่ปรึกษาสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส์  

14:45 - 15:00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
15:00 - 16:30 น. เสวนา “กลไกต่อยอด Thai Green Supply Chain สู่ AEC”  
  ผู้ร่วมเสวนา :   
 - คุณรัชนี สนกนก ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจทรัพยกรธรรมชาติทางการเกษตร  
 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร   

Mrs. Rachanee Songanok, Senior Experts Expert on Agricultural Natural Resources 
Economics, Office of Agricultural Economics, Ministry of Agriculture and 
Cooperatives 
- คุณศิริธัญญ ์ ไพโรจน์บริบรูณ,์ ที่ปรึกษา สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
Mr. Sirithan Pairoj-Boriboon, Advisor to Thailand Environment Institute 
 

http://jobparttimes.com/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99/betagro-job-2012.html
http://jobparttimes.com/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99/betagro-job-2012.html
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- คุณศิริรุจ จุลกะรัตน,์ ผู้อํานวยการสํานกัเศรษฐกจิอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ  
สํานักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (TBC) 
Mr.Siriruj Chulakaratana, Director Bureau of International Industrial Economics 
Office of Industrial Economics, Ministry of Industry (TBC) 
- ผู้แทนจาก กรมอาเซียน (TBC) 

  ผู้ดําเนินการเสวนา :  
นายจารกึ เฮงรศัมี ที่ปรึกษาสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส์ 
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