
การปลอยคารบอนรวมลด

ผลิตภาพตลอดหวงโซอุปทานเพ�อเพิ่ม

Supply Chain De-carbonization

 กระแสที่ถูกยกระดับความสำคัญทั่วโลก และ

ในบานเราเองก็กำลังไดรับการพูดถึงในทุกภาคสวน 

อยาง Sustainable Development Growth : 
SDG หรือ เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององคการ

สหประชาชาติ ที่มองการพัฒนาในมิติของสังคมและ

สิ่งแวดลอม เปาหมายที่สำคัญอันหนึ่งในการสรางความ

มั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพ

สิ่งแวดลอม สงเสริมการผลิตและการบริโภค ที่เปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม เรงเตรียมพรอมในการปลอยกาซเรือน

กระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวตอการ

เปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ ซึ่งเปนสิ่งจำเปนในการ

วางรากฐานเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน

     ประเทศไทยเองก็ตอบรับกับความ

เปลี่ยนแปลงดังกลาว ดวยการกำหนด

กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 

เพ�อพัฒนาประเทศไทย ภายใตแนวคิด

ประเทศไทย 4.0 
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        โครงการนี้ใชหลักการของ Carbon Footprint องคกรมาวัดปริมาณการปลอยออกมาในรูป

ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา โดยมีการแบงตามขอบเขตการปลอย คือ

     ทั้งนี้ 20 องคกรที่ ไดเขารวมโครงการดังกลาว 

ถือเปนผูประกอบการท่ีสรางแนวปฏิบัติท่ีดี ในดานการลด

การปลอยกาซเรือนกระจก และขยายผลการนำไปปฏิบัติ

สูผูประกอบการอ�นๆ ไมวาจะเปน กลุมบริษัทในเครือ และ

บริษัทในหวงโซอุปทาน

“

”

ตลอดหวงโซอุปทานและหวงโซคุณคา รวมทั้ง 

ส  ง เ ส ร ิ ม ใ ห  ภ า คอ ุ ต ส าหก ร รมม ี ค ว าม

ตระหนักและลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

ซึ ่งมีบทบาทสำคัญตอภาคอุตสาหกรรมและ

เปนแรงผลักดันที่สำคัญเพื่อกาวไปสูการพัฒนา

อยางยั่งยืนรวมกัน และสรางภูมิคุมกันที่ดีให

กับภาคอุตสาหกรรมของไทยใหสามารถแขงขัน

ไดในตลาดโลกอยางยั่งยืน

      สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติเล็งเห็นถึง

ความสำคัญของแนวทางการพัฒนาที ่ยั ่งยืน 

จึงจัดงานสัมมนาใหความรู และแลกเปลี่ยน

แนวปฏิบัติที ่ดี โดยไดรับการสนับสนุนจาก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม ภายใต โครงการจัดการลด
การปลอยคารบอน หรือ Supply Chain
De-carbonization เพื่อใหเกิดผลิตภาพ

ขอบเขตท่ี

การปลอยกาซเรือนกระจก
ทางออมจากการใชพลังงาน  
ดังเชน ไฟฟา พลังงาน ไอน้ำ

ขอบเขตท่ี

การปลอยกาซเรือนกระจก
ทางตรงขององคกร

ขอบเขตท่ี

การปลอยกาซเรือนกระจก
ทางออมอ่ืนๆ อาทิ การเดิน
ทางของพนักงาน การใช
กระดาษ การใชน้ำประปา
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      องคกรตนแบบท่ีรวมเปนสวนหน่ึงในการเผยแพรแนวทางปฏิบัติอันเปนเลิศท้ัง 20 องคกร อยาง

บริษัท เอส. เอส. การสุรา จำกัด ซ่ึงเปนบริษัทในเครือบริษัทไทยเบฟ  ไดเก็บสำรองน้ำกากสาซ่ึงเปน

ของเสียหรือ ผลิตภัณฑท่ีไดมานอกเหนือจากผลิตภัณฑหลักท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต (By-Product

or Waste) ไวใชในการผลิตกาซชีวภาพ เพื่อนำไปเขากระบวนการผลิตกระแสไฟฟา นำมาใชใน

กระบวนการผลิตตอไป รวมทั้งยังนำน้ำกากสาเขาสูกระบวนการระเหย (EVAP) แลวนำไปใชเปน

เชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันเตา  บริษัทกำหนดเปาหมายหลักคา Emission Factors ตองนอยกวาหรือ

เทากับ 38.02 ตันตอลานลิตร ดังนั้นการที่บริษัทสามารถนำของเสียหรือผลิตภัณฑจากผลพลอยได

ของกระบวนการผลิตมาใชเพื่อชวยทดแทนการใชเชื้อเพลิง (Close Loop) นอกจากชวยในดานการ

ประหยัดพลังงานแลว  ยังชวยลดการปลอย GHG ไดถึง 33% อีกดวย

      ทางดาน บริษัท สมบูรณแอดวานซ
เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ออกมาตรการท่ี

ทางบริษัทใชในการลดกาซเรือนกระจกดวยการ

ปรับเปลี ่ยนหลอดไฟในโรงงานใหเปนหลอด 

High Bay LED ชวยลดการใชกระแสไฟไดถึง 

40-47% เชนเดียวกันกับบริษัท ถิรไทย จำกัด 
(มหาชน)  ที ่ลดการใชไฟฟาจากการติดตั ้ง 

Inverter Crane ชวยลดการปลอยคารบอนลง

ได 44 ตัน คิดเปน 2% รวมทั้งปรับปรุงปมลม

และระบบทอจายลม ลดการปลอยคารบอนได 

80 ตัน หรือคิดเปนถึง 3%

      สวนบริษัท ไทยวาโก จำกัด (มหาชน) 
จัดทำโครงการลดการใชพลังงานไฟฟาในระบบ

แสงสวาง เปล่ียนหลอดไฟจาก หลอดฟลูออเรส

เซนต 36W เปนหลอด LED ท้ังโรงงาน และลด

การใชพลังงานไฟฟาในระบบอัดอากาศและ

หมอตมไอน้ำ  มีการปรับเปลี ่ยนระบบ Air 

Condition ใหเปนประเภทที่มีการประหยัด

พลังงานมากข้ึน ซ่ึงนาจะลดพลังงานไดถึง 20% 

รวมเรียนรู แนวปฏิบัติท่ีดี จาก 20 องคกร
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 สวนประโยชนอีกดานหนึ่งคือการชวยใหบริษัทไดพัฒนาและสงเสริมบุคลากร ใหตระหนักถึง

ผลจากการปลอยกาซเรือนกระจก หามาตรการเพื่อลดกาซเรือนกระจกพรอมทำอยางตอเนื่อง 

สรางกระบวนการมีสวนรวมของบุคลากรในองคกร  สงผลใหพนักงานเกิดการต่ืนตัวรูทันตอสถานการณ

ของโลก ตลอดจนเปนการสรางจุดแข็งทางการตลาดและเสริมสรางภาพลักษณขององคกรในยุคที่

กระแสการพัฒนาอยางยั่งยืนกลายมาเทรนดที่ทุกองคกรตองคำนึงถึง

    ไมวาจะเปนบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป หรือ

แมแต บริษัท สมบูรณแอดวานซเทคโนโลย ี 

มองวาความสำเร็จตางๆ ลวนเกิดจากการเล็งเห็น

ถึงความสำคัญและวิส ัยทัศนของผู บร ิหาร 

และการไดรับความรวมมือและสนับสนุนขอมูล

จากทุกหนวยงานเกี่ยวของ รวมทั้งความมุงมั่น

ของผูบริหารสูงสุดในการกำหนดให GHG เปน

หนึ่งในกลยุทธของบริษัท และการมีสวนรวม

ของพนักงานทุกคนในองคกร หรือตัวอยางจาก

บริษัท ถิรไทย ท่ียืนยันวาปจจัยแหงความสำเร็จ

ของบริษัท มาจากความอดทนของทีมงาน ที่มี

ความพยายามในการเก็บขอมูลเพื่อใชในการ

ประเมินไดอยางเพียงพอ 

      หนึ่งสิ ่งสำคัญที่ชวยใหทั ้ง 20 องคกร

ดำเนินโครงการ Carbon Footprint และการ

ลด Greenhouse Gas หรือ GHG ไดอยางมี

ประสิทธิภาพและสามารถเห็นผลลัพธไดอยาง

ชัดเจนคือ “ความตระหนักของบุคลากร” 

ซึ ่งถาหากบุคลากรในองคกรไมลงมือปฏิบัติ

ความสำเร็จก็คงเกิดขึ้นไมได

      ผลลัพธสำคัญประการแรกคือ เมื่อลดการ

ปลอยกาซเรือนกระจกแลว ก็จะชวยปรับปรุง

กระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

และยังชวยลดตนทุนในกระบวนการตลอดหวงโซ

อุปทาน ซึ่งสงผลใหคาใชจายของบริษัทลดลง 

ตัวอยางดังเชน  บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) 

ซ่ึงสามารถลดคาไฟฟาไดถึง 19,749,739 บาท

ตอป และสามารถลดปริมาณการปลอยกาซ

เรือนกระจกลงไดถึง 3009.40 ตันตอป

“ผลลัพธ” เม�อรวมลดการปลอย

   คารบอนตลอด Supply Chain

“ความตระหนักของบุคลากร” คือปจจัยสูความสำเร็จ
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      องคกรทั้ง 20 แหงซึ่งดำเนินการลดการปลอยกาซเรือนกระจกในองคกรจากโครงการ

จัดการลดการปลอยคารบอน  ไดนำเสนอขอมูลอันเปนประโยชนจากการประเมินผลกิจกรรม

ดังกลาวออกมาในรูปแบบของปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดไดในหนวยตันคารบอนไดออกไซด

เทียบเทา ซ่ึงสามารถประเมินรอยละการลดการปลอยกาซเรือนกระจกของแตละสถานประกอบการ

ไดอยางชัดเจน

 ทั้ง 20 องคกรที่ไดเขารวมโครงการจัดการลดการปลอยคารบอน เพื่อใหเกิดผลิตภาพตลอด

หวงโซอุปทาน และหวงโซคุณคา เปนเพียงสวนหนึ่งของความสำเร็จในการพัฒนาขีดความสามารถ

ขององคกรในภาคอุตสาหกรรมของไทย รวมทั้งยังเปนจุดเริ่มตนในการรวมกันสรางความตระหนัก

ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หากองคกรอื่น ๆ ในภาคอุตสาหกรรมไทยหันมารวมกัน

ใหความสำคัญกับการบูรณาการหวงโซอุปทานแบบอยางยั่งยืน โดยคำนึงถึงการลดการปลอยกาซ

คารบอน ก็จะสงผลใหเกิดการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ โดย

ไมเกิดผลกระทบทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่รายแรงตอโลก พรอมกาวไปสู

การพัฒนาอยางยั่งยืนตอไปในอนาคต

เรียบเรียงจาก รายงานสรุปการสัมมนาแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี โครงการจัดการลดการปลอยคารบอน
เพื่อใหเกิดผลิตภาพตลอดหวงโซอุปทาน และหวงโซคุณคา (Supply Chain De-carbonization)

ในวันศุกรที่ 21 กรกฎาคม 2560  ณ โรงแรม ทวินทาวเวอร 

 เมื่อพิจารณาตอไปที่อุตสาหกรรมไฟฟา

และอิเล็กทรอนิกส  บริษัท ฮานาไมโครอิเล็ค

โทรนิคส จำกัด (มหาชน) สามารถลดกาซเรือน

กระจกได 5.33%  สวนบริษัท ถิรไทย จำกัด 

(มหาชน) สามารถลดกาซเรือนกระจกได 5.14%

และบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

สามารถลดกาซเรือนกระจกได 5.86%

 สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต  หลังจาก

ดำเนินการตามโครงการเรียบรอยแลว บริษัท 

ซูมิโตโม รับเบอร (ไทยแลนด) จำกัด ประเมิน

รอยละการลดกาซเรือนกระจกได 5.01% 

สวนบริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม 

จำกัดลดกาซเรือนกระจกได 4.62 % ทางดาน

บริษัท สมบูรณแอดวานซเทคโนโลยี จำกัด 

(มหาชน) สามารถลดกาซเรือนกระจกได 5.51%

และบริษัท อินเตอรเนช่ันแนล แคสต้ิง โปรดักส

จำกัด สามารถลดกาซเรือนกระจกได 4.66%
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