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2.1 ที่มาหรื อวัตถุประสงค์ของโครงการโดยย่อ
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิคขยายอย่างรวดเร็วในระยะที่ผา่ นมาตามความต้ องการ
อาหารที่เพิม่ ขึ ้นในทุกปี ซึง่ เป็ นทังโอกาสในการขยายธุ
้
รกิจทีเ่ กี่ยวข้ องไปสูส่ ว่ นต่างๆของโลกและในขณะเดียวกันการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็ วของภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องก็ก่อให้ เกิดปั ญหาด้ านสิง่ แวดล้ อมเช่นกัน กิจกรรมที่เกิดขึ ้นตลอดทังห่
้ วงโซ่
อุปทานนี ้ประกอบด้ วยกิจกรรมด้ านการผลิตสินค้ าเกษตร การผลิตวัตถุดิบให้ กบั อุตสาหกรรมการแปรรูปเป็ นอาหาร
สาหรับการบริ โภค และการให้ บริการที่เกี่ยวข้ องกับอาหาร ผู้ผลิตอาหารแปรรูปขนาดใหญ่เริ่ มตระหนักถึงปั ญหาด้ าน
สิง่ แวดล้ อมทีเ่ กิดจากกระบวนการผลิตจึงได้ เริ่ มต้ นดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดผลกระทบที่มีตอ่ สิง่ แวดล้ อมและเมื่อ
ประสบความสาเร็ จแล้ วจึงสนับสนุนให้ ผ้ ผู ลิตวัตถุดิบมีความตระหนักถึงผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมทีเ่ กิดขึ ้นจากการ
ผลิตวัตถุดิบสาหรับการแปรรูปอาหาร นอกจากนี ้ ผู้บริ โภคก็เป็ นแรงขับเคลือ่ นสาคัญในการทาให้ ผ้ ผู ลิตเหล่านี ้เริ่ ม
ตระหนักถึงผลกระทบของกระบวนการผลิตสินค้ าที่มตี อ่ สิง่ แวดล้ อม เนื่องจากเป็ นผู้ที่ได้ รับผลกระทบโดยตรงจากการ
บริ โภคอาหาร ซึง่ กลุม่ ผู้บริ โภคที่ให้ ความสาคัญกับอาหารที่ไม่มีการปนเปื อ้ นสารเคมีทงปุ
ั ้ ๋ ยและยาฆ่าแมลงขยายตัว
เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ว จึงเห็นได้ วา่ แนวคิดด้ านและการดาเนินกิจกรรมการผลิตที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อมก่อให้ เกิด
ประโยชน์หลายด้ านกับผู้ประกอบการธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้ องกับอาหารและผู้บริ โภค เช่น ลดต้ นทุนและการสูญเสียที่เกิดขึ ้น
ในการผลิต เสริ มสร้ างภาพลักษณ์ที่ดี ลดความเสีย่ งจากอันตรายที่เกิดขึ ้นจากอาหารที่มีการปนเปื อ้ น อย่างไรก็
ตามผู้ประกอบธุรกิจทีเ่ ป็ นผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางส่วนใหญ่ยงั ไม่พร้ อมทีจ่ ะปรับกระบวนการผลิต
หรื อการบริ การให้ เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อมมากขึ ้น ซึง่ เป็ นสิง่ ท้ าทายที่จะพัฒนาองค์กรเหล่านันให้
้ เข้ าใจถึงแนวคิดด้ าน
นี ้และวิธีการประยุกต์ใช้ ให้ เกิดประโยชน์ในอนาคต
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ดังนัน้ โครงการ “Workshop on Greening the Supply Chain for Processed Food” จึงมีวตั ถุประสงค์หลัก 3 ประการ
คือ
1) เพื่อเสริ มสร้ างความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีปฏิบตั ิที่สาคัญของการทาให้ หว่ งโซ่อปุ ทานเป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้ อมมากขึ ้น
2) พิจารณาทบทวนและวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้ านสิง่ แวดล้ อมของห่วงโซ่อปุ ทานของอาหารแปรรูปในประเทศ
สมาชิก
3) ช่วยผู้เข้ าร่วมการฝึ กอบรมในการพัฒนาแผนการทางานของประเทศสาหรับการทาให้ หว่ งโซ่อปุ ทานเป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้ อมมากขึ ้น
2.2 สรุปเนื ้อหาที่ได้ จากการฟั งบรรยาย
2.2.1) Greening the Agrifood Supply Chains with emphasis on Processed Food Products
(An overview)
ผู้บรรยาย: Dr. Rodney Wee, PhD.
สรุปสาระสาคัญ :
การเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั มีผลกระทบอย่างมากต่อการผลิตอาหารให้ เพียงพอต่อความ
ต้ องการของประชากรโลกโดยเฉพาะอย่างยิง่ การเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมิอากาศ ภาวะโลกร้ อนซึง่ เกิดจาก
ปริ มาณก๊ าซเรื อนกระจกทีเ่ พิ่มมากขึ ้น ส่งผลกระทบต่อการผลิตอาหารอย่างคาดไม่ถึง เช่น น ้าท่วมพื ้นที่
การเกษตร ไฟป่ า ภาวะแห้ งแล้ ง ระดับน ้าทะเลที่เพิม่ สูงขึ ้นเนื่องจากการละลายของน ้าแข็งที่ขวโลก
ั้
มนุษย์มี
ส่วนสาคัญในการเร่งให้ ภาวะโลกร้ อนเกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ วจากการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ปลดปล่อยก๊ าซเรื อน
กระจกสูบ่ รรยากาศหรื อการทาลายสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสมสาหรับกิจกรรมการเกษตร เช่น การเผาน ้ามัน
เชื ้อเพลิงปริ มาณ การทาลายป่ า การขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ ว การใช้ และทิ ้งสารเคมีอย่างผิดวิธี ซึง่
ปั จจุบนั ทัว่ โลกให้ ความสาคัญในการรักษาสิง่ แวดล้ อมมากขึ ้นมีการนาเสนอระบบการบริ หารจัดการสิง่ แวดล้ อม
ที่เหมาะสมให้ เป็ นที่ร้ ูจกั และสร้ างความตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาสิง่ แวดล้ อมให้ ประชากรทุกวัย
เมื่อพิจารณาห่วงโซ่อปุ ทานของอาหาร ผู้ที่มีบทบาทเป็ นผู้ผลิตหรือผู้ให้ บริ การสินค้ าในห่วงโซ่อาหาร (อาหาร
และและวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้ อง) ต้ องคานึงถึงข้ อกาหนดเฉพาะสาหรับการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์อาหารด้ วยเนื่องจากอาหารเป็ นสิง่ ทีม่ ีผลกระทบโดยตรงกับสุขภาพของมนุษย์ ซึง่ ในระยะเวลาผ่านมา
มีการนาเสนอแนวคิดและวิธีปฏิบตั ิเพื่อให้ การผลิตสินค้ าเกษตรและอาหารมีสขุ ลักษณะที่ดี การทาให้ กิจกรรม
ต่างๆ เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อมสามารถทาได้ หลายวิธีอาจเริ่ มต้ นด้ วยวิธีการที่ไม่ยงุ่ ยากซับซ้ อน เช่น ใช้ วสั ดุทยี่ อ่ ย
สลายได้ เองตามธรรมชาติ ใช้ วสั ดุซ ้าหรื อใช้ วสั ดุที่ผา่ นกระบวนการนากลับมาใช้ ใหม่ ออกแบบกระบวนการ
ผลิตให้ มีของเสียน้ อยลง และลดการใช้ พลังงาน นอกจากการปฏิบตั ิในเบื ้องต้ นเหล่านี ้แล้ วผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ อง
ยังสามารถใช้ ระบบการบริ การจัดการที่พฒ
ั นาขึ ้นโดยเฉพาะหรื อประยุกต์ใช้ ระบบต่างๆ เพื่อ ให้ เหมาะสมกับ
กิจกรรมหรื อธุรกิจของตน
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2.2.2) Impact of an Unregulated agro/Food-Processing sector on the Environment and Mitigation of such
Impacts.
ผู้บรรยาย: Dr. Rodney Wee, Ph.D.
สรุปสาระสาคัญ :
อุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและอาหารโดยพื ้นฐานแล้ วต้ องคานึงถึงความปลอดภัยของ
อาหารหรื อกิจกรรมที่มีผลกระทบกับความปลอดภัยของอาหารเป็ นอันดับแรก ในห่วงโซ่อปุ ทานของ
อุตสาหกรรมอาหารมีหลายปั จจัยหลายอย่างที่มีผลต่อความปลอดภัยของอาหารซึง่ ผู้ประกอบการต้ องพิจารณา
เช่น ค่าใช้ จ่ายในการควบคุมความปลอดภัยของกระบวนการผลิตตังแต่
้ วตั ถุดิบจนเป็ นผลิตภัณฑ์สดุ ท้ าย การ
ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารในระหว่างการขนส่ง และการระวังไม่ให้ เกิดการปนเปื อ้ นข้ าม
เมื่อพิจารณาในด้ านการบริ หารจัดการวัตถุดิบต่างๆ เพื่อให้ ปริ มาณการผลิตมีความเหมาะสมกับความต้ องการ
ของตลาดและสามารถแข่งขันกับคูแ่ ข่งทางธุรกิจโดยเฉพาะในปั จจุบนั แนวโน้ มของอุตสาหกรรมมีการนาเทคโนโลยี
ต่างๆ เข้ ามาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ การบริ หารงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยเพื่อผลผลิต -รายได้ ในขณะที่
ต้ นทุนการดาเนินงานลดลง เช่น การนาเทคโนโลยีอาร์ เอฟไอดี (Radio Frequency Identification : RFID) มาใช้
ในคลังสินค้ าเพื่อการเก็บและควบคุมวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ การจ้ างบริ ษัทอื่นเข้ ามาบริ หารจัดการระบบการ
ขนส่ง การย้ ายโรงงานไปตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่ที่ไม่ไกลจากลูกค้ าหรื อผู้ผลิตวัตถุดิบ การค้ าผ่านระบบอิเลกทรอนิกส์
และการดาเนินกิจกรรมทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม
สาหรับแนวคิดด้ านการบริ หารห่วงโซ่อปุ ทานที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อมสาหรับผู้ประกอบขนาดเล็กและขนาด
กลางเมื่อพิจารณาถึงกระบวนการผลิตอาหารสามารถแบ่งได้ เป็ น 4 ส่วน ได้ แก่
 การผลิตวัตถุดิบ: ส่วนใหญ่แล้ วเป็ นผลผลิตทางการเกษตร มีมาตรการเบื ้องต้ นหลายมาตรการที่ทาได้ ง่าย
เช่น หลักปฏิบตั ิที่มีในการผลิตสินค้ าเกษตร (GAP, Good Agriculture Practice) การจัดการสารเคมี
ที่ใช้ ในการเกษตร (ปุ๋ยและเคมีปราบศัตรูพืช) การจัดการน ้าและพลังงาน
 การแปรรูปสินค้ าเกษตร: เป็ นกิจกรรมที่มีผลกระทบกับสิง่ แวดล้ อมมากที่สดุ ให้ หว่ งโซ่อปุ ทานของ
อุตสาหกรรมอาหาร หากเป็ นผู้ประกอบการใหม่จะเริ่ มต้ นการทาระบบการผลให้ เป็ นมิตรสิง่ แวดล้ อม
ได้ ง่ายเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ที่ประกอบกิจการมานานแล้ วเพราะมีคา่ ใช้ จา่ ยในการปรับปรุงระบบการ
ผลิต เช่น การออกแบบผังโรงงานใหม่ การเปลีย่ นเครื่ องจักร การปรับปรุงระบบการบาบัดน ้าเสีย
 การขนส่ง: เป็ นกิจกรรมย่อยที่มีผลกระทบกับความปลอดภัยของอาหารและต้ นทุนการผลิตหากมีการ
วางแผนการจัดการที่ไม่ดี และในทางกลับกันการบริ หารงานอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยลดต้ นทุนการ
ผลิตและรักษาสิง่ แวดล้ อมได้ พร้ อมกัน
 การค้ าส่งและค้ าปลีก: ส่วนปลายของห่วงโซ่อปุ ทานก่อนที่อาหารจะถึงมือผู้บริ โภค GMP เป็ นการ
จัดการในเบื ้องต้ นเพื่อความปลอดภัยของอาหารและสาหรับการจัดการอื่นเพื่อนาไปสูค่ วามเป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้ อมทีเ่ ป็ นพื ้นฐานที่นิยมใช้ ได้ แก่ การจัดการพลังงาน การวางผังการจัดเก็บสินค้ า การจัดการ
สิง่ อานวยความสะดวกให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
หลักการสาคัญด้ านการจัดการสิง่ แวดล้ อมที่ทกุ ส่วนในห่วงโซ่อปุ ทานในอุตสาหกรรมอาหารสามารถประยุกต์ได้
คือ การลดการใช้ ทรัพยากรที่ไม่จาเป็ น (Reduce) การใช้ ซ ้าให้ ทรัพยากรที่จดั หามามีความคุ้มค่ามากที่สดุ
(Reuse) และการใช้ ทรัพยากรที่สามารถนากลับมาใช้ ใหม่ได้ (Recycle)
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ทังนี
้ ้ ความสาเร็จในการปรับตัวเพื่อเข้ าสูก่ ารเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อมของอุตสาหกรรมอาหารภาครัฐมีบทบาท
สาคัญในการสนับสนุนด้ านการสร้ างแรงจูงใจ ให้ การศึกษาถึงแนวทางการบริ หารจัดการต่างๆ การบังคับใช้
กฎระเบียบที่จาเป็ น ในขณะที่ภาคเอกชนควรมีบทบาทในด้ านการกาหนดมาตรฐานและมาตรการเพื่อนาเสนอต่อ
ภาครัฐให้ บงั คับใช้ ซงึ่ จะเป็ นประโยชน์กบั ทุกภาคส่วน
2.2.3) “Approaches and Tools for Greening the Supply Chain of Food Processing SMEs” และ Case study
in Australia
ผู้บรรยาย: Dr. Rodney Wee, Ph.D. และ Mr. Peter de Lacy
การเริ่ มต้ นทาให้ กระบวนการผลิตเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อมควรพิจารณาสิง่ ต่างๆ ดังนี ้
1) ทบทวนห่วงโซ่อปุ ทานของตนเองที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั โดยพิจารณารายละเอียดต่างๆเช่น ระยะห่าง
ระหว่างสถานประกอบการกับผู้ผลิตวัตถุดิบ เวลาที่ใช้ ในการขนส่งจากแหล่งวัตถุดิบถึงสถาน
ประกอบการและจากสถานประกอบการไปยังลูกค้ า
2) พิจารณาถึงผู้ที่จะมาร่วมดาเนินการโดยควรมองหาผู้ที่มคี วามสามารถและความตังใจในการจั
้
ดทา
ระบบการบริ หารจัดการทีใ่ กล้ เคียงกัน
3) ศึกษาการประเมินความเสีย่ งและการจัดการความเสีย่ งในกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจ
4) ทาความเข้ าใจในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ตนเองอยูแ่ ละศึกษาแนวทางการปรับปรุงห่วงโซ่อปุ ทานของ
ตนให้ เหมาะสม
กรณีศกึ ษาในประเทศออสเตรเลีย แบ่งเป็ น 2 ธุรกิจ
 ธุรกิจการปลูกมะเขือเทศโดยไม่ใช้ ดิน (Hydroponic tomatoes)
ผู้ประกอบการขนาดเล็กดาเนินกิจการมาแล้ วเป็ นเวลา 8 ปี โดยเห็นว่าปั จจุบนั ผู้บริ โภคใน
ออสเตรเลียหันมาให้ ความสนใจกับสินค้ าเกษตรที่มีความปลอดภัยสาหรับการบริ โภคมากขึ ้น ผัก
ผลไม้ อินทรี ย์หรื อปลอดสารพิษจึงเป็ นเป้าหมายสาคัญที่จะผลิตเข้ าสูต่ ลาด แม้ ผว่าผู้ประกอบการ
รายนี ้จะไม่ใช่ผ้ ผู ลิตสินค้ าเกษตรอินทรี ย์แต่มีการบริ หารจัดการทรัพยากรได้ อย่างเหมาะสมเนื่องจาก
สภาพแวดล้ อมของสถานทีเ่ พาะปลูกไม่เอื ้ออานวยให้ ปลูกพืชเท่าที่ควร โดยแก้ ปัญหาด้ วยการปลูก
มะเขือเทศในเรื อนกระจกเพื่อช่วยควบคุมสภาพแวดล้ อมในการปลูกและสัตว์รบกวน การบริ หาร
จัดการการใช้ น ้า เลือกใช้ วสั ดุและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตที่ชว่ ยลดต้ นทุน เช่น ใช้ พลังงาน
แสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้ าใช้ ภายในฟาร์ ม ภาชนะบรรจุขนาดใหญ่สาหรับเก็บมะเขือเทศสามารถ
นากลับมาใหม่ได้ เลือกใช้ วสั ดุห้ มุ ห่อชนิด bio-degradable เพื่อลดปริ มาณขยะ ซึง่ การบริ หาร
จัดการดังกล่าวทาให้ ได้ ผลผลิตทีส่ งู และมีคณ
ุ ภาพ สาหรับการตลาดแบ่งเป็ น 2 ส่วนเท่าๆ กัน ได้ แก่
ตลาดท้ องถิ่นและส่งไปเมืองอื่น ทาให้ สามารถสร้ างรายได้ จานวนมากจากธุรกิจดังกล่าว
 ธุรกิจการปลูกไม้ ผลและผลิตน ้าผลไม้
ผู้ประกอบการขนาดเล็กและเป็ นธุรกิจครอบครัวดาเนินกิจการนานกว่า 30 ปี ผลิตผลไม้ 4 ชนิด
ได้ แก่ แอปเปิ ล้ หลายพันธุ์ แพร์ 4 สายพันธุ์ เชอร์ รี่ และแนคทารีน โดยการผลิตผลไม้ ใช้ หลัก
ปฏิบตั ิที่ดีในการผลิตสินค้ าเกษตร (Good Agriculture Practices, GAPs) นอกจากนี ้ ยังมีเทคนิค
การเก็บผลผลิตและควบคุมสภาพแวดล้ อมทีเ่ หมาะสมเพื่อคงความสดของผลิตภัณฑ์ และเมื่อ 6 ปี
ที่ผา่ นมาผู้ประกอบการรายนี ้เริ่ มสร้ างมูลค่าให้ กบั ผลิตภัณฑ์โดยนาแอปเปิ ล้ และแพร์ ที่ไม่ผา่ นการ
คัดคุณภาพมาแปรรูปเป็ นน ้าผลไม้ และซื ้อผักและผลไม้ อื่นๆ เช่น มะม่วง แครอท มาผสมเพื่อให้ ได้
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ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย ซึง่ น ้าผลไม้ ที่ผลิตได้ จะขายในหลายรูปแบบ ได้ แก่ ขายปริ มาณมาก
(bulk sale) บรรจุถงั ขนาดใหญ่ บรรจุขวดขนาดเล็ก หรื อทาเป็ นเครื่ องดื่มอัดก๊ าซชนิดไม่มี
แอลกอฮอล์ (non-alcoholic sparkling) โดยมีตลาดทังภายในประเทศออสเตรเลี
้
ยและส่งออกไป
ขายที่ประเทศสิงคโปร์ สิง่ ที่นา่ สนใจคือการบริ หารจัดการวัตถุดิบและกระบวนการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพโดยคานึงถึงการรักษาสิง่ แวดล้ อม ลดของเสียและใช้ ประโยชน์ผลผลิตได้ อย่างคุ้มค่า
2.2.4) “Green Supply Chain Management & Application of GSC in the Korean Industry”
ผู้บรรยาย: Dr. Kun-Mo Lee, Ph.D.
สรุปสาระสาคัญ :
ปั ญหาด้ านสิง่ แวดล้ อมส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องกับทุกภาคส่วนเนื่องจากผู้ได้ รับผลกระทบคือประชากรทุก
คน ในระยะเวลา 40 ปี ที่ผา่ นมาทัว่ โลกให้ ความสาคัญและออกมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยควบคุมผลกระทบที่
เกิดจากการทาลายสิง่ แวดล้ อม แนวโน้ มในการออกกฎระเบียบด้ านสิง่ แวดล้ อมในอนาคตจะมุง่ เน้ นที่จะปรับ
ระดับมาตรการต่างๆ จากการควบคุมมลพิษทีเ่ ป็ นการแก้ ไขปั ญหาที่ปลายเหตุไปสูก่ ารบริ หารจัดการในระดับ
การผลิต เช่น การออกแบบเชิงนิเวษ (Ecodesign) ทังในเชิ
้ งเศรษฐกิจและสิง่ แวดล้ อม การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
การจัดการห่วงโซ่อปุ ทานให้ เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม การคานึงถึงวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Product Life
Cycle) ซึง่ การให้ ความสาคัญกับห่วงโซ่อปุ ทานทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อมของประเทศเกาหลีมีแรงกระตุ้นจาก
ทังภายนอกประเทศและตลาดภายใน
้
เช่น ความต้ องการสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ความเข้ มงวดใน
ข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องกับสิง่ แวดล้ อมของตลาดต่างประเทศ ภาครัฐออกกฎระเบียบหรื อข้ อบังคับด้ านสิง่ แวดล้ อม
ที่เข้ มงวดขึ ้น และความกดดันจากลูกค้ าที่ให้ ความสาคัญกับผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อมมากขึ ้น
สาหรับปั จจัยภายนอกประเทศเกาหลีที่มีผลกระทบค่อนข้ างมากคือประเทศผู้นาเข้ านามาตรฐานมาใช้ เป็ น
ข้ อกาหนดในการนาเข้ าผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ โดยเฉพาะกลุม่ ประเทศที่พฒ
ั นาแล้ วประกาศใช้ มาตรฐานหรื อ
กฎระเบียบด้ านสิง่ แวดล้ อมและความปลอดภัยของผู้บริ โภค มาตรฐานและกฎระเบียบที่สาคัญในการค้ า
ระหว่างประเทศในปั จจุบนั ได้ แก่
 ErP directive (Ecodesign directive)
 Global Sustainability Reporting Initative
 ISO 14001 Environmental Management System
 REACH regulation
 RoHS II directive
 WEEE II directive
 GHG emission cap and trade systems
ด้ วยปั จจัยด้ านการตลาดที่มีผลกระทบต่อผู้ผลิตค่อนข้ างมากประกอบกับนโยบายการส่งเสริ มอุตสาหกรรม
ของประเทศเกาหลีให้ มคี วามเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม ผู้ผลิตหลายรายจึงหันมาให้ ความสนใจในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อมมากขึ ้น โดยนาหลักปฏิบตั ิและเครื่ องมือต่างๆ ด้ าน
การบริ หารจัดการทรัพยากรทีเ่ ป็ นการเพิ่มผลผลิตที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม (Green Productivity) มาใช้ ใน
ห่วงโซ่อปุ ทานของอุตสาหกรรมอาหารทุกระดับ
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การเพิม่ ผลผลิตที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม (Green Productivity) เป็ นหลักการที่ประกอบด้ วยการประยุกต์การ
เพิ่มผลผลิตที่เหมาะสมร่วมกับเครื่ องมือบริ หารจัดการด้ านสิง่ แวดล้ อมต่างๆ ซึง่ ช่วยลดผลกระทบสิง่ แวดล้ อม
ที่เกิดจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และการให้ บริการขององค์กรในขณะเดียวกันก็เป็ นการเพิ่มผลกาไรและความ
ได้ เปรี ยบทางการค้ าด้ วย แนวคิดใหม่นี ้จะให้ ความสาคัญกับองค์ประกอบ 3 อย่าง ได้ แก่ ความสามารถใน
การสร้ างกาไรจากวัตถุดิบที่นามาใช้ ในกระบวนการผลิตหรื อการให้ บริ การ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับ
ความต้ องการของลูกค้ า และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม
สาหรับการเลือกใช้ เครื่ องมือด้ านการบริ หารจัดการสิง่ แวดล้ อมเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะทาองค์กรประสบ
ความสาเร็จในการเพิม่ ผลผลิตที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อมซึ่งสามารถแบ่งได้ เป็ น 3 ระดับ ดังนี ้
1) ระบบและแผนการบริ หารจัดการ เช่น การใช้ ISO 14001, Total Quality Management และ
Total Productive Maintenance
2) เทคนิคการเพิม่ ผลผลิตซึง่ คานึงถึงสิง่ แวดล้ อม เช่น การใช้ หลัก 3 R (Reduce Reuse และ
Recycle) การอนุรักษ์ แหล่งวัตถุดิบ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม
3) เครื่ องมืออื่นๆ ด้ านการพัฒนาองค์กรให้ เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม เช่น การเปรี ยบเทียบกับองค์กร
อื่นที่เป็ นคูแ่ ข่ง (Benchmarking) การควบคุมกระบวนการโดยใช้ หลักการทางสถิติ (control
chart) การหาวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle)
จากการเริ่มต้ น Green Productivity ที่องค์กรเพียงหน่วยเดียวแล้ วขยายหลักการนี ้ไปยังองค์กรอื่นในระดับ
ต่างๆ ของห่วงโซ่อปุ ทานตังแต่
้ ผ้ สู ง่ มอบวัตถุดิบในลาดับที่หนึง่ ไปจนถึงผู้ผลิตวัตถุดิบลาดับของผลิตภัณฑ์ ใน
ห่วงโซ่อปุ ทานจะก่อให้ เกิดเป็ นห่วงโซ่อปุ ทานที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม (Green Supply Chain, GSC) ที่สมบูรณ์
โดยมีเป้าหมายสาคัญคือการลดและกาจัดวัตถุดิบที่ใช้ ในกระบวนการผลิต (ปรับปรุงกระบวนการทางานให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น) การปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดด้ านสิง่ แวดล้ อมของลูกค้ า การร่วมกันพัฒนาวัสดุหรื อวัตถุดิบ
กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ ไขปั ญหาด้ านสิง่ แวดล้ อม (องค์กรร่วมมือกับลูกค้ าอย่างมีประสิทธิภาพ)
ความสาคัญของ GSC ในเชิงธุรกิจที่องค์กรคานึงถึงเมื่อนาหลักการบริ หารจัดการและเครื่ องมือต่างๆ ด้ าน
สิง่ แวดล้ อมมาใช้ คือ การลดต้ นทุนการผลิต ปรับปรุ งพัฒนาการจัดการความเสีย่ ง เสริ มสร้ างคุณภาพของตัว
องค์กรเองและผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่ให้ กบั ลูกค้ า เพิ่มการสร้ างสรรนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ การปกป้อง
ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรหรื อสินค้ า
องค์กรสามารถเริ่ มดาเนินการจัดทาให้ หว่ งโซ่อปุ ทานของตนเองเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อมเพื่อให้ ระบบ GSC
ของอุตสาหกรรมอาหารประสบความสาเร็ จ โดยเริ่ มจากการปรับปรุงองค์กรและกระบวนการผลิตร่วมกับ
supplier ผู้ผลิตวัตถุดิบ จัดทาแผนการจัดซื ้อที่คานึงถึงสิง่ แวดล้ อมเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตแล้ วขยาย
ไปสูก่ ารออกแบบระบบการกระจายสินค้ าเพื่อลดจานวนรอบการขนส่ง และสุดท้ ายสร้ างการรับรู้และความ
ตระหนักถึงความสาคัญของ GSC ในกลุม่ ลูกค้ า
สาหรับภาคอุตสาหกรรมในประเทศเกาหลี รัฐบาลให้ ความสาคัญค่อนข้ างมากและเห็นว่าเป็ นโอกาสที่ดีใน
การแข่งขันจึงได้ จดั ตัง้ Korea National Cleaner Production Center (KNPC) เพื่อสนับสนุนให้
ภาคอุตสาหกรรมจัดทาระบบการบริ หารจัดการที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม โดยส่งเสริ มให้ บริษัทแม่ (Parent
Company) สนับสนุนเชิงบังคับให้ ผ้ ผู ลิตวัตถุดิบปรับปรุงหรื อจัดทาการผลิตที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อมโดยมี
บริ ษัทที่ปรึกษาทาหน้ าที่ฝึกอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิง่ แวดล้ อม (Environmental Management
System, EMS) การจัดการพลังงานและก๊ าซเรื อนกระจก การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบด้ านสิง่ แวดล้ อม เช่น
REACH RoHS มีการตรวจประเมินและทวนสอบภายในระหว่างผู้ผลิตวัตถุดิบและบริ ษัทแม่ เช่น บริ ษัท
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Samsung Electronics จัดทาระบบ e-CIMS (environmental Chemical Integrated Management
System) เพื่อบริ หารจัดการสารและวัตถุอนั ตรายในชิ ้นส่วนต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ระหว่างผู้ผลิตวัตถุดิบกับ
โรงงานเพื่อให้ ได้ ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม
สิง่ สาคัญที่ทาให้ โครงการประสบความสาเร็จคือการชี ้ให้ เห็นถึงความสาคัญและประโยชน์ที่จะได้ รับจากการ
จัดทาระบบและการผลิตที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อมซึง่ เป้าหมายสูงสุดไม่ใช่การทาให้ ผ้ บู ริ โภคได้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ที่
ปลอดภัยและเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อมเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงการสร้ างภาพลักษณ์ทดี่ ีและความน่าเชื่อถือให้ กบั
องค์กรเพื่อสร้ างความสามารถในการแข่งขันทางด้ านการตลาดในทุกระดับตังแต่
้ ระดับประเทศสาหรับ
ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางไปจนถึงระดับภูมิภาคหรื อระดับโลกสาหรับบริ ษัทขนาดใหญ่
2.3 สรุปเนื ้อหาที่ได้ จากการศึกษาดูงานแต่ละแห่ง
2.3.1) เยี่ยมชม Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation (aT)
สรุปสาระสาคัญ :
aT เป็ นหน่วยงานที่ก่อตังโดยรั
้
ฐบาลเกาหลีเมื่อปี พ.ศ. 2505 มีภาระกิจหลักในการสร้ างความมัน่ ใจในความ
ปลอดภัยของอาหารสาหรับผู้บริ โภคและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหาร
เกษตรและประมง โดยมีวิสยั ทัศน์ที่จะเป็ นองค์กรรัฐที่ได้ รับความไว้ วางใจจากประชาชน มีความเชี่ยวชาญในการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารเกษตรและประมงระดับโลก
เป้าหมายสาคัญของ aT คือการเพิ่มรายได้ ให้ ประเทศเกาหลีใต้ จากการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารเกษตรและ
ประมงให้ ได้ ถึง 20,000 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐในปี 2017 (พ.ศ. 2560)
เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายในการสนับสนุนให้ อาหารเกาหลีเป็ นที่นิยมทัว่ โลก aT เป็ นตัวกลางในการส่งภาคส่วน
สาคัญที่เกี่ยวข้ องแบ่งเป็ น 3 ส่วน ได้ แก่
1) ผู้ผลิตอาหาร
aT ส่งเสริ มอุตสาหกรรมอาหารผ่านโครงการต่างๆ ได้ แก่ การให้ ความปรึกษาผู้ประกอบการอาหารและ
การให้ บริ การอาหาร การพัฒนาผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมอาหาร การจัดตังศู
้ นย์สนับสนุนธุรกิจอาหาร
การให้ การรับรองอาหารอินทรี ย์แปรรูป (processed organic food) การให้ บริ การข้ อมูลการวิเคราะห์และ
ตรวจสอบอาหาร ส่งเสริ มอุตสาหกรรมการผลิตอาหารหมัก สนับสนุนสิง่ อานวยความสะดวกที่
ทันสมัยสาหรับการผลิตอาหาร วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมอาหารและบริ การที่
เกี่ยวข้ องกับอาหาร
2) ผู้สง่ ออกอาหาร
ส่งเสริ มการบริ โภคอาหารเกาหลีให้ มากขึ ้น เช่น จัดงาน Korea Food Expo ส่งเสริ มการขายและ
โฆษณาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์โบราณของเกาหลี สนับสนุนการบริ โภคที่เป็ นประโยชน์ตอ่ สุขภาพ
3) ผู้ให้ บริ การอาหาร
จัดตังโครงสร้
้
างพื ้นฐานทีจ่ าเป็ นสาหรับการส่งเสริ มให้ อาหารเกาหลีเป็ นที่นิยมในการบริ โภคทัว่ โลก
ให้ การฝึ กอบรมผู้เชี่ยวชาญอาหารเกาหลี ส่งเสริ มการสร้ างความสามารถในการแข่งขันสาหรับ
ภัตราคารอาหารเกาหลีในต่างประเทศ
นอกจากนี ้ aT ยังมีการดาเนินงานอีกหลายด้ านเพื่อสนับสนุนเกษตรกรผู้ผลิตอาหารและผลิตผลสินค้ า
เกษตรของเกาหลี เช่น จัดตังศู
้ นย์การค้ าดอกไม้ ให้ คาปรึกษาและจัดการค้ าสาหรับผู้ค้าสินค้ าในตลาด
ต่างประเทศ จัดตังศู
้ นย์บริ การเบ็ดเสร็ จ (one-stop services) ที่สนับสนุนการส่งออก และจัดตังสถานบั
้
น
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ฝึ กอบรมการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์อาหารเกษตร
รัฐบาลเกาหลีเห็นถึงแนวโน้ มการเติบโตของประชากรโลกและความต้ องการใช้ ทรัพยากรด้ านต่างๆ ที่จะ
ขยายตัวมากขึ ้นตามจานวนประชากรประกอบกับความเปลีย่ นแปลงของภูมิอากาศของโลกที่ผิดปกติจงึ
ส่งผลโดยตรงกับปริ มาณอาหารของโลก ดังนัน้ เพื่อให้ มนั่ ใจในความมัน่ คงของอาหารในประเทศเกาหลี aT
จึงมีความรับผิดชอบในการบริ หารจัดการอุปทานและอุปสงค์ของภาคธุรกิจอาหารในประเทศเกาหลีด้วย
โดยการรักษาสมดุลของปริ มาณและราคาอาหาร ซึง่ รัฐบาลเป็ นผู้ให้ ความสนับสนุนการดาเนินงานด้ านต่างๆ
เพื่อให้ มนั่ ใจว่านโยบายการบริ หารจัดการปริ มาณอาหารให้ เพียงพอกับจานวนประชากรเกาหลีในอนาคต
เช่นเดียวกับการดาเนินงานด้ านอืน่ ตัวอย่างการเตรียมความพร้ อมด้ านการบริ หารจัดการอาหารในอนาคต
ได้ แก่ การจัดทาระบบการจัดซื ้อเมล็ดพืชแห่งชาติ (National Grain Procurement Systems) ซึง่ ครอบคลุม
กลยุทธ์ในการจัดซื ้อเมล็ดพืชจากตลาดต่างประเทศ การเก็บรักษาไม่ให้ เสือ่ มสภาพ การขนส่งและกระจาย
สินค้ าไปยังผู้บริ โภค และดาเนินการศึกษาวิจยั การตลาดที่เกี่ยวข้ องกับภาวะการกระจายสินค้ าเกษตร ราคา
สินค้ าเกษตรในระบบการค้ าปลีกและค้ าส่งเพื่อประเมินค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นในกระบวนการกระจายสินค้ าซึง่ จะ
ได้ ข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดซื ้อและกระจายสินค้ าให้ ได้ ผลคุ้มค่า

(เข้ าฟั งการบรรยายเกี่ยวกับการบริ หารงานของ aT)
2.3.2) เยี่ยมชม Korea Agricultural Cooperative Marketing Inc. – Noghyup Hanaro Club and Mart
บริ ษัทเอกชนประกอบกิจการซุปเปอร์ มาเก็ตและการจายสินค้ าเกษตรที่ผลิตในประเทศเกาหลีสร้ างความ
เชื่อมัน่ ในความสดและปลอดภัยกับลูกค้ า นอกจากนี ้ยังสนับสนุนการรักษาระดับราคาสินค้ าเกษตรด้ วยการ
สนับสนุนของรัฐบาล บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพสูง เช่น ผักปลอดสารพิษ เพิ่มพื ้นที่
วางจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผา่ นการรับรองหลักปฏิบตั ิที่ดีในการผลิตสินค้ าเกษตร (GAP) ในสถานที่จาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ปศุสตั ว์มีการให้ ข้อมูลการสอบกลับได้ กบั ลูกค้ าโดยลูกค้ าสามารถตรวจสอบที่มาของผลิตภัณฑ์ได้
เองโดยใส่ข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์ สาหรับธุรกิจการกระจายสินค้ าเน้ นการส่งเสริ มการผลิตสินค้ า
เกษตรของเกษตรกรท้ องถิ่น
จุดเด่นของบริษัทในการบริ หารจัดการผลิตภัณฑ์เกษตร มีดงั นี ้
1. การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อมบริ ษัทฯ แบ่งพื ้นที่เฉพาะเพื่อให้ สง่ เสริ มการขายให้ กบั
ลูกค้ าที่ต้องการซื ้อผลิตภัณฑ์กลุม่ นี ้โดยเฉพาะซึง่ ผลิตภัณฑ์ที่นามาจาหน่าย เช่น ข้ าว ผลไม้ ผัก นม ไข่
และอาหารแปรรูปบางชนิด
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2. การจัดทาระบบการกระจายสินค้ าแบบใหม่โดยบริ ษัทจะติดต่อโดยตรงกับเกษตรกรเพื่อลดขันตอนการ
้
เก็บรวบรวมผลิตภัณฑ์ คนกลางในการซื ้อ-ขาย และตลาดค้ าส่ง ซึง่ ผลลัพธ์ที่ได้ ทาให้ เกษตรกรได้ ราคา
สินค้ าเกษตรที่ดกี ว่าและลูกค้ าได้ บริ โภคผลิตภัณฑ์ที่สดและมีคณ
ุ ภาพ ซึง่ มีสว่ นช่วยปรับปรุงพัฒนาให้
เศรษฐกิจเกาหลีเกิดความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานในผลิตภัณฑ์เกษตร
สิง่ สาคัญในการทาให้ บริ ษัทประสบความสาเร็ จคือการกาหนดทิศทางการดาเนินงานด้ านต่างๆ โดยมีเป้าหมาย
ที่จะทาให้ องค์กรเป็ นผู้นาในธุรกิจการกระจายสินค้ าเกษตรและปศุสตั ว์ซงึ่ แบ่งออกเป็ น 5 ด้ าน ได้ แก่
 การเสริ มสร้ างความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยการช่วยสนับสนุนตังแต่
้ ต้น
ทางการผลิตสินค้ าให้ มีกาลังการผลิตที่สมดุลกับความต้ องการของตลาด
 สร้ างความเข้ มแข็งทางด้ านการเงิน เพื่อเป็ นรากฐานสาคัญของธุรกิจต่างๆ ในเครื อ
 ให้ สร้ างการสนับสนุนที่เข้ มแข็งมากขึ ้นสาหรับสมาคมผู้ประกอบการต่างๆ ในประเทศ
 พัฒนาวัฒนธรรมการให้ ความสาคัญกับการตลาดแทนการให้ ความสาคัญกับการผลิต
 บริ หารจัดการความร่วมมือแบบ win-win ระหว่างองค์กรและภาคส่วนธุรกิจต่างๆ ให้ เป็ นรูปธรรม
มากขึ ้น
นอกจากนี ้ Nonghyup ยังสร้ างเครื่ องหมายการค้ าของตนเองกับสินค้ าเกษตรหลายประเภทเพื่อใช้ ในการ
รับประกันคุณภาพของสินค้ าและสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั ผู้บริ โภค (ทาโดยการบริ หารจัดการกระบวนการ
ผลิตตังแต่
้ ต้นจนถึงการการะจายสินค้ า) ปั จจุบนั มีเครื่ องหมายการค้ าสาหรับสินค้ า 6 ประเภท ดังนี ้
1) Achim-Maru สาหรับผลิตภัณฑ์เกษตรทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม
2) Moguchon สาหรับผลิตภัณฑ์ปศุสตั ว์ อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง และผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรี ย์
3) Safe Han-Woo สาหรับผลิตภัณฑ์เนื ้อวัวเกาหลีคณ
ุ ภาพสูง
4) Hansamin สาหรับโสมแดงยี่ห้อ Nonghyup
5) Dorane สาหรับผักผลไม้ สดที่ผลิตในเกาหลีและปลอดภัย
6) Arumchan สาหรับผลิภตัณฑ์ถวั่ เหลืองและของหมักดอง
สิง่ ที่เป็ นจุดเด่นของบริ ษัทอีกประการหนึง่ คือการจัดพื ้นที่พิเศษเพือ่ วางสินค้ าทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อมตามที่
ได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น โดยเรียกว่า “Achim Maru Hall” ถือว่าเป็ นผู้ประกอบการรายแรกของอุตสาหกรรมนี ้
ที่จดั พื ้นที่ one-stop sale สาหรับผลิตภัณฑ์หลายชนิดซึง่ เน้ นถึงคุณภาพ ความปลอดภัย และเป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้ อม เช่น ข้ าว ผลไม้ ผัก นม ไข่และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป

(การสาธิตวิธีตรวจสอบแหล่งที่มาของเนื ้อหมูในซุปเปอร์ มาร์ เก็ต)
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2.4 สรุปเนื ้อหาที่ได้ จากการเข้ าร่วมกิจกรรมกลุม่ (Group Discussion)
กิจกรรมกลุม่ ที่มใี นระหว่างการเข้ าร่วมโครงการคือการอภิปรายและนาเสนอตัวอย่างกรณีศกึ ษาการบริ หารจัดการ
เพื่อปรับปรุงห่วงโซ่อปุ ทานเพื่อให้ เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อมมากขึ ้นตังแต่
้ การจัดซื ้อวัตถุดิบ การแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์
และช่องทางการกระจายผลิตภัณฑ์ โดยกลุม่ ที่เข้ าร่วมได้ นาเสนอการปรับปรุงระบบบริ หารจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน
สาหรับผลิตภัณฑ์ทเุ รี ยนทอดมีเป้าหมายเพื่อขยายธุรกิจ แบ่งการวิเคราะห์เป็ น 3 ส่วน ได้ แก่
1) การจัดหาวัตถุดิบให้ เพียงพอสาหรับการผลิตตลอดทังปี
้ เพื่อป้อนสูต่ ลาด
2) การบริ หารจัดการทรัพยากรและของเสียทีเ่ กิดขึ ้นจากกระบวนการผลิตเพื่อใช้ ประโยชน์ให้ ค้ มุ ค่ามากที่สดุ
และลดผลกระทบที่เกิดขึ ้นกับสิง่ แวดล้ อม
3) การกระจายสินค้ าแบ่งเป็ น 4 ส่วน ได้ แก่ ร้ านค้ าปลีก ซุปเปอร์ มาร์ เกต ร้ านขายของในพื ้นที่ตงของโรงงาน
ั้
หรื อบริ เวณใกล้ เคียง และส่งออก
หลักการสาคัญที่พจิ ารณาในแต่ละขันตอนคื
้
อ การจัดหาวัตถุดิบในปริ มาณที่เพียงพอกับความต้ องการเนื่องจาก
ทุเรี ยนเป็ นผลไม้ ที่มีฤดูการเก็บเกี่ยวเพียง 3 ถึง 4 เดือนและเป็ นพืชที่ปลูกได้ ในพื ้นที่ ระยะเวลาและวิธีการที่ใช้ ใน
การขนส่ง ระยะเวลาในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ (วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สดุ ท้ าย) รายละเอียดการวิเคราะห์และ
นาเสนอข้ อมูลดังเอกสารแนบ

(การทากิจกรรมกลุม่ ย่อย)
ส่ วนที่ 3 ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับจากการเข้ าร่ วมโครงการ
3.1 ประโยชน์ตอ่ ตนเอง
 ได้ ทราบถึงแนวคิดในการประยุกต์ใช้ การบริ หารจัดการเพื่อให้ กระบวนการผลิตสินค้ าเกษตรและการแปรรูปเป็ น
ผลิตภัณฑ์อาหารเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อมมากขึ ้น
 การเยี่ยมชมหน่วยงานตัวอย่างซึง่ เป็ นบริ ษัทที่ได้ รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและหน่วยงานเอกชนทาให้ ทราบถึง
การให้ ความสาคัญกับผลิตเกษตรและอาหารแปรรูปที่มีความปลอดภัยสาหรับการบริ โภคและเป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้ อมของประเทศเกาหลี ซึง่ มีการกาหนดเป้าหมายในอนาคตที่จะขยายตลาดอาหารเกาหลีสตู่ ลาดโลกและ
แผนการดาเนินงานด้ านต่างๆ ที่ชดั เจนเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ในขณะที่หน่วยงานเอกชนให้ ความสาคัญกับ
การจัดหาผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัยจากเกษตรกรโดยตรงและจัดพื ้นที่สาหรับขายผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ

e12AG04WSPGSC-NaritL16Jan13 ณฤทธิ์ ฤกษ์ม่วง (สมอ.)

หน้ า 10 ของ 11

 แลกเปลีย่ นข้ อมูลและประสบการณ์ในประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับระบบการจัดการห่วงโซ่อปุ ทานให้ เป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้ อมมากขึ ้นในขณะทีค่ วามสาคัญอันดับแรกที่ต้องคานึงถึงความความปลอดภัยของอาหารจากผู้เข้ าร่วม
โครงการ
3.2 ประโยชน์ตอ่ หน่วยงานต้ นสังกัด
นาข้ อมูลที่ได้ รับจากการเข้ าร่วมโครงการมาเผยแพร่ให้ เพื่อนร่วมงานให้ ทราบถึงแนวคิดการประยุกต์ใช้ ระบบการ
บริ หารจัดการห่วงโซ่อปุ ทานในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารให้ เกิดประโยชน์ทงในด้
ั ้ านผลตอบแทนจากการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการรักษาสิง่ แวดล้ อมให้ เหมาะสม นอกเหนือจากข้ อกาหนดพื ้นฐานด้ านความปลอดภัย
ของอาหารเพื่อเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย
3.3 ประโยชน์ตอ่ สายงานหรื อวงการในหัวข้ อนันๆ
้
 รับทราบและเข้ าใจถึงภาพรวมของแนวทางการทาให้ กระบวนการผลิตและกิจกรรต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับห่วงโซ่
อุปทานของอุตสาหกรรมการแปรรู ปอาหารเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมมากขึ ้น ตลอดจนประโยชน์ที่จะได้ รับเมื่อ
ผู้ประกอบการนาหลักการมาประยุกต์ใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
 เผยแพร่ประสบการณ์และความรู้ที่ได้ รับจากการเข้ าร่วมโครงการให้ บคุ คลอื่นได้ รับทราบผ่านการเขียนบทความ
เอกสารเผยแพร่ และการบรรยายให้ ความรู้นกั ศึกษาหรื อผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง
 นาเสนอแนวคิดและวิธีการวางแผนเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารของประเทศเกาหลีให้ ผ้ มู ีสว่ นเกี่ยวข้ องทราบ
3.4 กิจกรรมการขยายผลที่จะดาเนินการภายหลังเข้ าร่วมโครงการ
3.4.1 แผนงานกิจกรรมที่จะดาเนินการ
เดือนธันวาคม 2555 หรื อ มกราคม 2556 เขียนบทความเกี่ยวกับ Greening Supply Chain in Food
Processing Industry ลงในเอกสารเผยแพร่หรื อเวปไซต์ของ สมอ.
เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2556 ปรับปรุงเอกสารสาหรับการบรรยายเกี่ยวกับมาตรฐานในอุตสาหกรรม
อาหารเพื่อใช้ ประกอบการบรรยายกรณีมีหน่วยงานภายนอก เช่น สถาบันศึกษา ขอให้ ทาหน้ าที่เป็ น
อาจารย์พิเศษ
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