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บทคัดยอ : 
 

จากผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพอากาศและภ ัยธรรมชาติท ี่ทว ีความรนแรงข้ึน

ท ุกป เป ็นป ัจจัยสำค ัญที่ทําให ทั้งผูผลิตและผูบริโภคท ั่วโลกไม อาจมองข ามประเด็นผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ท่ีเกิดจาก การดำเนินก ิจกรรมตางๆ ได ประเด็นดังกลาวม ีผลโดยตรงตอการคาระหว างประเทศ ดวย

ป ัจจัยผลักดัน ทางการตลาดดังกลาวกรมอ ุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหม ืองแร โดยสำนักโลจิสติกส  

ไดจัดทำ “โครงการจัดทำแนวทางปฏ ิบ ัติท ี่เป ็นเลิศ (Best Practice) เพื่อ Green Supply Chain ของ

อ ุตสาหกรรมเป าหมายเพ่ือ การส งออก” มาต ั้งแต ป 2555 เพ่ือปรับปร ุงประส ิทธิภาพการผลิต การใช 

พล ังงานและทร ัพยากรการผล ิต และการขนสง และไดดําเนินโครงการฯ ต อเนื่องในป ีงบประมาณ 2557 

เพื่อขยายผลการให คําปรึกษาดานการ ปรับปรุงการจ ัดการโลจ ิสต ิกส ตลอดโซอุปทานให เป ็นม ิตรต อ

ส ิ่งแวดล อมแก สถานประกอบการอ ุตสาหกรรมทั่วประเทศ โดยกลุมอ ุตสาหกรรมเปาหมายที่ไดรับการ

คัดเลือกให เข าร วมโครงการฯ ในป ีงบประมาณ 2557 คือ อุตสาหกรรมอาหารแปรร ูป เช น อุตสาหกรรม

ข าวและขาวแปรร ูป อุตสาหกรรมมะพร าวและผล ิตภัณฑแปรร ูป และอ ุตสาหกรรมผลไม อบแห ง 

โดยเฉพาะอย างยิ่งผลิตภ ัณฑ ที่อยู ในกลุมของอาหารเพื่อส ุขภาพ ( Healthy food) และอาหารเกษตร

อินทร ีย (Organic food) เป ็นต น 

ทั้งนี้ กรมอ ุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหม ืองแร โดยสำนักโลจิสติกส ไดมอบหมายให 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาล ัยธรรมศาสตร นำโดยหัวหน าคณะทางานค ือ ผศ.ดร.หาญพล พ ึ่งร ัศมี 

ดําเนินการ ให คำปรึกษาการประเม ินคารบอนฟุตพริ้นทของผลิตภ ัณฑ ให ก ับบริษ ัทที่เข ารวมโครงการฯ 

รวม 6 บริษ ัท 4 กลุมผลิตภ ัณฑ ไดแก ผลิตภ ัณฑ ข าวแปรร ูป หรือข าวออรแกน ิค ผลิตภ ัณฑ ออร แกน ิค 

ผลิตภ ัณฑ ผลไม อบแหง และผล ิตภัณฑผลไมแปรร ูปอ่ืนๆ ด ังนี้ 

 

1. บริษัท แฟมิลี ่ทรี ฟ ูดส จำกัด            พาสต าจากขาวกล อง 
2. บริษัท ร ิชชี ่ไรช โปรดักส จำกัด            ขาวกล องส ังหหยด 
3. บริษัท ช ีวาด ีโปรดักส จำกัด            น้ําส มจากหมัก ไซเดอร จากดอกมะพร าว

   4.  บริษัท ฮารโมนี ไลฟ อินเตอร เนช ันแนล จำกัด   ชาตะไคร ออร แกน ิค 
5. บริษัท ฟร ุตเทค จำกัด            มะมวงอบกรอบ 



6. บริษัท สมิงฟ ูดส จำกัด ส ับปะรดแวนส ีเหล ืองเข มในน้ําเช ื่อมและน้ําส ับปะรด 
 
 

ป ัจจ ุบ ันบริษ ัทฯ ทั้ง 6 บริษ ัทดังกลาว ไดรับการรับรองฉลากคารบอนฟุตพร ิ้นทของผลิตภ ัณฑ 
เป ็นท่ี เร ียบร อยแล ว โดยไดม ีการประกาศผลการ ข้ึนทะเบ ียนฉลากคารบอนของการประช ุม
คณะทำงานฯ ครั้งท่ี 7/2557 เม่ือว ันท่ี 12 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งจากผลการดําเนินงานสามารถสรุป
ผลไดว า ผลิตภ ัณฑ กล ุมข าว แปรรูป หรือข าวออรแกนิค ม ีผลกระทบของคารบอนฟุตพรินทมาจาก
ก ิจกรรมการไดมาซึ่งว ัตถ ุดิบหรือการ ผลิตข าวอ ินทรีย เป ็นหลัก หมายรวมถ ึง กระบวนการเพาะกลา 
การปลูกข าว-เก ็บเก่ียวข าว และสีข าว เชนเดียวก ับผลิตภ ัณฑ น้ําสมจากหม ักไซเดอร จากดอกมะพราว
อ ินทรีย และสับปะรดกระปอง แตสําหรับ ผลิตภ ัณฑ ชาตะไครออรแกนิค และผล ิตภ ัณฑ มะม วงอบแห ง  
ม ีผลกระทบที่ก อให เก ิดค าคารบอนฟ ุตพร ิ้นทมาจากการกำจัดบรรจุภ ัณฑ และซากผลิตภ ัณฑ หลังใชงาน 
(ใบชา) และการใชพลังงานในกระบวนการผลิต ตามลำด ับ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Copyright :    The Federation of Thai Industries 

Year  :    2015 

Title :    Best Practice for Green Supply chain 

City  :    Bangkok 

Language :    Thai 

Publisher  :    Thammasat University Research and Consultancy Institute 

Researcher :    Assistant Professor Dr. Harnpon Phungrassami 

Abstract : 
 

As impacts on climate change and natural disaster have drastically increased 

every year, manufacturers and consumers around the world could not neglect 

environmental impacts caused by the operation. The issue directly has an influence on 

international trade, for this reason, Logistics Department of Primary Industries and Mines 

has performed “The Best Practice Project for Export-oriented Industry’s Green Supply 

Chain” since 2012 for the purpose of improving efficiency of production, energy and 

resource consumption in operation and transportation. In 2014, the project is continuously 

conducted in 2014 in order to broaden guidance on improving Logistics Management and 

Supply chain to be friendly with environment to all industrial manufacturing companies 

across the country. Target Industry which is selected to participate in the project in 2014 is 

the processed food industry such as Rice and processed rice industry, Coconuts and 

processed coconuts industry and Dried fruits industry, especially products in group of 

Healthy food and Organic food. 

Consequently, Logistics Department of Primary Industries and Mines has assigned 

the faculty of Engineering, Thammasat University and the leader of working group, Asst. 

Prof. Dr. Harnpon Phungrassami, to perform and give suggestion about Carbon footprint of 

products to 6 manufacturers in 4 product groups; processed rice or organic rice product, 

organic product, dried fruits product and other processed fruits product. The 6 

manufacturing companies who join the projects as follows; 

1.  Family Tree Foods Co.,Ltd                Organic Brown Rice Penne 

2.  Richy Rice Co.,Ltd                            Sangyod Brown Rice 

3. Chiwadi Products Co.,Ltd                  Coconut Flower Cider Vinegar 

4. Harmony Life International Co.,Ltd.     Organic Lemongrass Tea 

5. Fruit Tech Co., Ltd                            Mango Chips 



6. Saming Foods Corporation Ltd.           Choice Slice in Light Syrup and Juice 

 

 Presently, Carbon footprint Label of all 6 manufacturers have already been 

certificated and registered by working group 7/2014 on November 12, 2014. It can be 

concluded from the operation that in case of processed rice or organic rice product, Carbon 

footprint effects are mainly caused in process of raw materials resourcing or organic rice 

farming, rice sprouts planting, growing, harvesting and milling process included. Same 

processes in Coconut Flower Cider Vinegar and Choice Slice in Light Syrup and Juice also 

generate carbon as well. However, for Organic Lemongrass Tea and Mango Chips, Carbon 

footprint effects come from packaging and waste (tea leaves) eliminating process and energy 

consumption in manufacturing processes respectively. 

 

 


