ลิขสิทธิ์
ป
ชื่อเรื่อง
เมือง
ภาษา
สถานที่พิมพ
นักวิจัย
บทคัดยอ

: สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
: 2557
: การจัดทําฉลากคารบอนสําหรับอุตสาหกรรมยางพาราและอุตสาหกรรมอื่นๆ ประจําป
งบประมาณ 2557 ณ จังหวัดสงขลา
: กรุงเทพฯ
: ไทย
: สํานักงานศูนยวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
: ผูชวยศาสตราจารย ดร. หาญพล พึ่งรัศมี
:

อุตสาหกรรมยางพาราและอุตสาหกรรมอื่นๆ นับเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย เนื่ อ งจากสามารถสร า งรายไดใหแ กป ระเทศไทยและท องถิ่น ภาคใตเป น อยา งมาก ทั้ ง นี้
อุต สาหกรรมยางพาราและอุ ต สาหกรรมอื่ น ๆ ยั ง มี ค วามสํ า คั ญทั้ ง ในแง ข องการจ างงานและการส งออก
ซึ่งมีมูลคาการสงออกอยูในสินคาอันดับ 1 ใน 20 ของประเทศไทย นอกจากนี้ประเทศไทยยังเปนผูสงออก
อันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมยางพารา (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2548) โดยอุตสาหกรรมยางพารา
ประกอบดวยขบวนการผลิต ไดแก ขั้นตอนการแปรรูปยางพาราธรรมชาติมาทําเปนวัตถุดิบเพื่อการผลิตยาง
สําเร็จรูป ซึ่งปจจุบันความตองการของตลาดโลกตอผลิตภัณฑสําเร็จรูปจากอุตสาหกรรมยางที่สําคัญ ไดแก
ยางยานพาหนะ ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย เปนตน และยังมีอุตสาหกรรมอาหารที่สําคัญอื่นๆ เชน ลูกชิ้นปลา
ปลากระปอง และน้ํามันปาลมดิบ เปนตน และในดานของการคาโลกไดมีการเปดการคาเสรีมากขึ้น สงผลให
สินคาของประเทศไทยที่สงไปยังตลาดโลกประสบกับอุปสรรคตางๆ โดยเฉพาะการแขงขันกับประเทศคูแขง
ในภูมิภาคเอเชียดวยกัน ซึ่งมีหลายประเทศที่สามารถผลิตสินคาที่มีความมิตรตอสิ่งแวดลอม นอกจากนี้จาก
การที่หลายๆ ประเทศไดใหความใสใจตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น จึงทําใหหันมาบริโภคสินคาที่มาจากกระบวนการ
ผลิตที่ปลอดภัยและสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด จากอุปสรรคทางการคาโลกดังกลาว โรงงานจึงตองมี
การเตรียมความพรอมเพื่อความอยูรอดของธุรกิจและรองรับการแขงขันที่เพิ่มขึ้น โดยเพิ่มศักยภาพการผลิต
การแขงขันและการลดการปลอยกาซเรือนกระจกของอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อใหสามารถยกระดับการผลิต
สูระบบการจัดการที่ดีและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ทางสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา และสถาบัน
สิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยจึงไดวาจาง
สํา นักงานศู น ยวิ จัย และให คํา ปรึ กษาแห งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรดําเนิน โครงการการจัดฉลากคารบ อน
สําหรับอุ ตสาหกรรมยางพารา และอุตสาหกรรมอื่ นๆ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยใหคําปรึกษา
แนะนําเชิงเทคนิค โดยมีวัตถุประสงค คือ วิเคราะหหาปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของผลิตภัณฑใหกับ
ผูประกอบการที่เขารวมโครงการ พรอมใหคําปรึกษาในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และลดตนทุนการ
ผลิตของผูประกอบการ เชน ลดปริมาณของสูญเสียที่เกิดจากการผลิตและใชวัตถุดิบอยางมีประสิทธิภาพ
พรอมจัดทําเอกสารและยื่นเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียนฉลากคารบอนกับองคกรที่เกี่ยวของ

สรุปผลการดําเนินงาน
การเขาใหคําปรึกษาในครั้งนี้ ไดมีโรงงานเขารวมทั้งหมด 7 โรงงาน 7 ผลิตภัณฑ ในการประเมินระดับ
คารบอนฟุตพริ้นท ไดแก
ชื่อโรงงาน
1. บริษัท แมนเอ โฟรสเซนฟูดส

จํากัด
2. บริษัท ไฮคิวแคนนิ่ง (ปตตานี)
จํากัด
3. บริษัท ปาลมพัฒนาชายแดนใต
จํากัด
4. บริษัท เฟลเท็กซ จํากัด
5. บริษัท ไทยเทค รับเบอร คอร

ปอเรชั่น จํากัด (สาขาปตตานี)
6. บริษัท ไทยเทค รับเบอร คอร
ปอเรชั่น จํากัด (สาขารัตภูมิ)
7. บริษัท รับเบอรแลนดโปรดักส
จํากัด

ผลิตภัณฑที่ขึ้นทะเบียน
ลูกชิ้นปลา AT บรรจุขนาด 200 กรัม
ปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศ
ตรา ไฮคิว น้ําหนัก 155 กรัม
น้ํามันปาลมดิบ 1 กิโลกรัม

ปริมาณคาคารบอนฟุตพ
ริ้นท
631.64 g CO2e/1 ถุง 200 กรัม
215.39 g CO2e / 155 กรัม
1.17 kgCO2e / 1

กิโลกรัม

น้ํายางขนชนิดแอมโมเนียเขมขนสูง
(HA) 1 kg
ยางแทง STR 20 น้ําหนัก 1 กิโลกรัม

181.69 g CO2e / 1 กิโลกรัม
364.83 g CO2e / 1 กิโลกรัม

ยางแทง STR 20 น้ําหนัก 1 กิโลกรัม

356.48 g CO2e / 1 กิโลกรัม

น้ํายางขนชนิดแอมโมเนียเขมขนสูง
(HA) 1 kg

144.28 g CO2e / 1 กิโลกรัม
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Abstract
:
Rubber and other industries are significant to Thailand’s economic part thanks to
the massive incomes contributed to the country and the southern region. In addition, these
industries also increase employment rate in the locality and succeed in net export
remarkably ranked in Thailand’s top 20 export products. Thailand is also the highest rubber
exporting country (The Office of Industrial Economics, 2005). Rubber industry comprises the
process of converting natural rubber to be a raw material of finished rubber goods, currently
in high demand in the world’s market, significantly for vehicle tires, rubber gloves and
condoms, etc and similarly for the food industry products such as fish balls, canned fish and
palm oil etc. In addition, the current free trade mechanism presents challenges to Thai’s
export products, especially the competition among ASEAN countries, of which products
become more intriguing by being more environmentally friendly from the green
manufacturing process, releasing the least impact possible to the environment. Hence, Thai
manufacturers have to be proactive to this foreseen aggressive completion to ensure their
smooth business execution by enhancing the efficiency in production, competitiveness and
reducing Greenhouse gases emission in the same time. Doing this will be an access to
production enhancement along with green, sustainable and efficient management. Hence,
Songkla Industry Office, the Industrial Environment Institute and The Federation of Thai
Industries has employed Thammasat University Research and Consultancy Institute to run
the Carbon Footprint for Rubber and other Industries for the fiscal year 2014 with an aim to
analyze the amount of released Greenhouse gases for the participating manufacturers. The
mission is to give useful technical advice on how to reduce both the emission and also the
production costs. For example, the manufacturers are guided how to reduce wastes from
productions and how to efficiently use raw materials and resources at their utmost benefits,
including assisted in paperwork preparation for the Carbon Footprint application to the
concerned certified institutes.

Result
1.

Company
Man A Frozen Foods Co. Ltd

Product
Fish Ball 200 g

2. Hi-Q Canning (Pattanee) Co.,
MACKEREL IN TOMATO SAUCE 155 g
Ltd.
3. Palm Pattana Southern Frontier Crude oil palm 1 kg
Co., Ltd.
4. Feltex Co., Ltd.
High Ammonia Concentration Rubber
Latex 1 kg
5. Thai Tech Rubber Co., Ltd.
Standard Thai Rubber 20 (STR 20)
(Pattana)
6. Thai Tech Rubber Co., Ltd.
Standard Thai Rubber 20 (STR 20)
(Rattapoom)
7. Rubber Land Products Co., Ltd. High Ammonia Concentration Rubber
Latex 1 kg

Carbon Footprint/FU.
631.64 g CO2e/1 pack 200 g.
215.39 g CO2e / 1 can 155 g.
1.18 kgCO2e / 1 kg
181.69 g CO2e / 1 kg
364.83 g CO2e / 1 kg
356.48 g CO2e / 1 kg
144.28 g CO2e / 1 kg

