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ปัจจุบันความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นที่ภาคเอกชน รวมถึงรัฐบาลและองค์กรระหว่าง
ประเทศต่ า งๆ ให้ ค วามสนใจเป็ น อย่ า งมาก ในขณะเดี ย วกั น คู่ ค้ า จากหลายประเทศก็ ไ ด้ เ รี ย กร้ อ งให้
ผู้ป ระกอบการไทยปฏิบั ติตามมาตรฐานสากลว่าด้ว ยความรับผิ ดชอบต่อสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม ด้ว ยเหตุนี้
อุตสาหกรรมการผลิตส่วนใหญ่ มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและพยายามที่จะลดต้นทุนที่
ไม่จาเป็ นขององค์กรลง เช่น ต้น ทุน การขนส่ ง ต้นทุนการจัดเก็บสิ นค้า ต้นทุนการจัดการคาสั่งซื้อและการ
ควบคุมคุณภาพของสิ น ค้า รวมถึงการสร้างศักยภาพทางการแข่งขัน ที่ยั่งยืน ในตลาดเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค
การบริ ห ารจั ดการระบบโลจิ ส ติกส์ และโซ่อุปทานสี เขียว ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญปัจจัยหนึ่งซึ่ง
สามารถช่วยลดต้นทุน (Cost) และเพิ่มระดับความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้าน
เวลา (Time) และคุณภาพ (Quality) และเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน (Competiveness) ให้กับธุรกิจ
หรือกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นได้เป็นอย่างดี จึงส่งผลให้ปัจจุบันการจัดการระบบโลจิกติกส์และโซ่อุปทานได้เข้ามามี
บทบาทสาคัญในเวทีระดับโลกอย่างมาก อย่างไรก็ตามในปัจจุบันการจัดการโลจิกติกส์และโซ่อุปทานได้มีการ
พัฒนารูปแบบและการจัดการอย่างต่อเนื่องในหลายมิติ อาทิ มิติด้านการจัดการเพื่อบริหารจัดการต้นทุน มิติ
ด้านการจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และมิติการจัดการแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green
Logistics and Supply Chain Management) โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิติด้านการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ถื อ เป็ น แนวทางการพั ฒ นาธุ ร กิ จ ที่ ไ ด้ รั บ การสนใจทั้ ง ในระดั บ องค์ ก รหรื อ ธุ ร กิ จ แล ะระดั บ
อุตสาหกรรม รวมถึงระดับชาติ ซึ่งภาครัฐได้มีบทบาทและเข้ามาส่งเสริมและร่วมรณรงค์มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากการดาเนินงานของธุรกิจต่างๆ มีหลายส่วนที่มีความเกี่ยวข้องหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงทาให้
เกิดแนวคิดของการบริ การจั ดการโลจิ สติกส์ และโซ่อุปทานสีเขียว หรือการจัดการกรีนโลจิสติกส์ (Green
Logistics) ซึ่งเป็นแนวคิดของการบริ หารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อ
มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุง การดาเนินงานในกิจกรรมโลจิสติกส์ที่มีการคานึงถึงสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว (Green Supply Chain Management) คือ การบริหาร
จัดการโลจิสติกส์ในมิติที่เกี่ยวกับการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดาเนินกิจกรรมโลจิสติกส์ตลอด
โซ่อุปทาน ตั้งแต่แหล่งที่มาและกระบวนการจัดหาวัตถุดิบ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ กระบวนการผลิต
การบริการ กระบวนการขนส่งทั้งภายในและภายนอกองค์กร การบริโภค รวมถึงการจัดการตลอดวงจรชีวิต
(Life Cycle) ของผลิตภัณฑ์และปัจจัยการผลิตอื่นๆ (ภาพที่ 1) และยังต้องบรรลุวัตถุประสงค์สาคัญในการเพิ่ม
1 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
2 ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางธุรกิจและโลจิติกส์ (BE-Logist) สานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3 ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางธุรกิจและโลจิติกส์ (BE-Logist) สานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประสิ ท ธิ ภ าพของกิ จ กรรมโลจิ ส ติ ก ส์ ต ลอดโซ่ อุ ป ทาน การลดต้ น ทุ น โลจิ ส ติ ก ส์ แ ละความสามารถในกา ร
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทันเวลา มีคุณภาพและเชื่อถือได้
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ภาพที่ 1 แนวคิดในการจัดการโซ่อุปทานสีเขียว

จึงถือได้ว่าการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวเป็นกิจกรรมที่สาคัญในการจัดการโซ่อุปทาน ซึ่งมีส่วนช่วย
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถ
สรุปเป็นกรอบแนวคิดการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียวได้ดังแสดงในภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 แนวคิดการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว
ซึง่ องค์ประกอบของกิจกรรมด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว ประกอบด้วย
 การออกแบบสีเขียว (Green Design)
 การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว (Green Procurement/Green Supply)
 การผลิตสีเขียว (Green Manufacturing) หมายถึง การผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสังคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยคานึงถึงความรับผิดชอบต่อโลก สิ่งแวดล้อมและสังคมมากขึ้น การผลิตสีเขียวสามารถ
ประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตสีเขียว ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตหรือ
ผลิตภัณฑ์เพื่อให้การใช้วัตถุดิบ พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้
เกิ ด ของเสี ย น้ อ ยที่ สุ ด หรื อ ไม่ มี เ ลย การผลิ ต สี เ ขี ย วประกอบด้ ว ยองค์ ป ระกอบที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น 3
องค์ประกอบ ได้แก่
 โรงงานสี เ ขี ย ว (Green Factory) หมายถึ ง การบริ ห ารจั ด การ วางแผนระบบ และดู แ ล
รักษาการผลิตของโรงงาน ตั้งแต่การจัดซื้อจัดหา การเก็บสินค้าคงคลัง การผลิต การจาหน่าย
และการดูแลพนักงาน ด้วยความมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
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 ผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Product/Service) หมายถึง ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตสินค้า
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่กระบวนการผลิต จนกระทั่งเป็นสินค้าสาเร็จรูป
 บรรจุ ภัณฑ์สีเขีย ว (Green Packaging) หมายถึง การออกแบบและสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์
สาหรับสินค้าที่ทามาจากวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วัตถุดิบรีไซเคิล
การตลาดสีเขียว (Green Marketing)
การบริโภคสีเขียว (Green Consumption)
โลจิสติกส์ย้อนกลับสีเขียว (Green Reverse Logistics) หมายถึง การดาเนินการโลจิสติกส์ขากลับจาก
ลูกค้า เพื่อนากลับมาผ่านกระบวนการให้สามารถนากลับมาใช้ใหม่ ด้วยวิธีการ 1) ลดปริมาณการใช้
วัตถุดิบ (Reduce) คือ การลดปริมาณการใช้วัตถุดิบที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า เพื่อลดปริมาณทรัพยากรที่
จะต้องใช้ หรือสามารถลดของเสียที่เกิดจากการใช้ปริมาณวัตถุดิบเกินความพอดี 2) การนากลับมาใช้
ซ้า (Reuse) คือการนาวัตถุดิบที่ยังใช้งานได้มาใช้งานซ้าอีกครั้งหนึ่ง เพื่อลดการนาของใหม่มาใช้ 3)
การนากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) คือการนาวัตถุดิบ หรือวัสดุมาแปรรูป ด้วยกรรมมาวิธี เพื่อผลิตเป็น
สินค้าชิ้นใหม่ 4) การซ่อมและแก้ไข (Repair) คือการซ่อม หรือแก้ไขในวัตถุดิบ หรือวัสดุที่ผิดพลาด
เพื่อนากลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง 5) การคิดใหม่ (Rethink) คือการคิดใหม่ เปลี่ยนแนวคิดจากเดิมที่ก่อ
ปัญหา หรือของเสีย อย่างสร้างสรรค์ 6) การหลีกเลี่ยง (Refuse) คือการหลีกเลี่ยง และปฏิเสธที่จะไม่
ใช้วัตถุดิบที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ในด้านการผลิต การขนส่ง และการรีไซเคิล
การขนส่งสีเขียว (Green Transportation/Distribution)
การสื่อสารสีเขียว (Green Communication) หมายถึง ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างแต่ละส่วนที่
เกี่ ย วข้ อ งในโซ่ อุ ป ทาน โดยส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มน้ อ ยที่ สุ ด เช่ น การสื่ อ สารผ่ า นช่ อ งทาง
อิเล็กทรอนิกส์ แทนการใช้เอกสาร

ปฏิเสธไม่ได้ว่าตัวแปรที่สาคัญที่จะชักนาไปสู่การพัฒนาสู่การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว คือ
การจัดการด้านวัตถุดิบ และการจัดการด้านพลังงาน เนื่องจากทั้งวัตถุดิบและพลังงานต่างเป็นทรัพยากรการ
ผลิตที่สาคัญ การดาเนินงานดังกล่าวควรเน้นที่การวางแผนและการบริห ารจัดการใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่ามาก
ที่สุด ลดการสูญเสีย ร่วมกับการวางแผนด้านการลดปริมาณมาณใช้พลังงานหรือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้
การดาเนินการดังกล่าวจะเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด จะต้องเกิดจากความร่วมมือกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในโซ่
อุปทานในรูป แบบของพัน ธมิตรในโซ่อุปทาน เพื่อให้ เกิดประโยชน์สู งสุดต่อส่ วนรวม หากการดาเนินการ
ดั ง กล่ า ว เป็ น การด าเนิ น การเพี ย งองค์ ก รใดองค์ ก รหนึ่ ง แล้ ว อาจเป็ น ไปในลั ก ษณะของการผลั ก ปั ญ หา
สิ่งแวดล้อมให้กับผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกันในโซ่อุปทาน ทั้งนี้การร่วมมือกันจะทาให้เกิดการค้นพบแนวทางการปฏิบัติ
ที่เหมาะสม โดยอาจใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยเพื่อให้เกิดการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
การประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว
ปัจจุบันการประยุกต์ใช้แนวความคิดการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียวมีหลายแนวคิด ผู้เขียน
ขอน าเสนอแนวคิ ด การพั ฒ นาการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละโซ่ อุ ป ทานสี เ ขี ย ว ภายใต้ ก รอบแนวคิ ด 3Cs
(Christopher, 2011) ซึ่ ง เป็ น การประยุ ก ต์ แ นวคิ ด การสร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขั น ของธุ ร กิ จ
(Competitive Advantage) ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยผลักดันของการพัฒนาโซ่อุปทานสีเขียวในด้านต่างๆ (ภาพที่ 3)
ได้แก่
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1. บริ ษัท หรื อ องค์ กร (Company) เป็นการผลั กดันภายในองค์กรให้ มีการพัฒ นาโลจิส ติกส์ และโซ่
อุ ป ทานสี เ ขี ย ว (Internal Logistics and Supply Chain Management) เพื่ อ ลดผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อม โดยเริ่ มจากการกาหนดนโยบายขององค์กรที่ส ามารถส่ งเสริมและผลั กดันให้เกิดการ
ปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงกิ จ กรรมต่ า งๆ ขององค์ ก รอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม เพื่ อ ลดและปั อ งกั น การเกิ ด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นการสร้างคุณค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ต่อองค์กร นอกจากนี้ ยังสามารถ
ใช้นโยบายเชิงปฏิบัติขององค์กรสีเขียวเป็นจุดขายที่สร้างความแตกต่างในธุรกิจเดียวกัน การบริหาร
จัดการโลจิ ส ติกส์และโซ่อุป ทานจะสั มฤทธิ์ผ ลได้ จะต้องเกิดจากความร่วมมือขององค์กรตลอดโซ่
อุปทาน (Supply Chain Collaboration) และการสื่อสารระหว่างองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การร่วมกันวางแผนทางการดาเนินธุรกิจที่ทาให้องค์กรได้รับประโยชน์ร่วมกัน
2. ลูกค้า (Consumer) การผลั กดัน ให้ ผู้ บริโภคเกิดความตระหนักและให้ ความส าคัญต่อการรักษา
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียวของสินค้าและบริการที่พวกเขาได้รับ ด้วย
การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริโภค เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค ในมุมกลับกัน
องค์กรผู้ผลิตจะต้องให้ความสาคัญกับผู้บริโภค ซึ่งถือเป็นแรงผลักดันที่สาคัญ (Driving Force) ที่จะทา
ให้บริษัทและองค์กรผู้ผลิตจะต้องปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคและเพื่อ
ความยั่งยืนของธุรกิจ
3. คู่แข่งทางธุรกิจ (Competitor) จากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงรวมถึงการแข่งขันที่
รุนแรงมากขึ้น บริษัทหรือองค์กรผู้ผลิตจาเป็นต้องสร้างความได้เปรียบทางการค้ารวมถึงการสร้างความ
แตกต่างเพื่อเป็นสิ่งดึงดูดลูกค้าและผู้บริโภค และหนึ่งในจุดขายที่หลายธุรกิจในต่างประเทศนามาใช้
เป็นกลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่าง คือ การเป็นองค์กรสีเขียว กล่าวคือ การผลิตสินค้า และบริการที่
เป็ น มิ ต รต่อ สิ่ ง แวดล้ อ ม การไม่ เ อาเปรี ย บผู้ บ ริ โ ภค และการแสดงความรั บ ผิ ดชอบต่ อ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่กลุ่มลูกค้าและผู้บริโภคให้ความสาคัญกับการลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม การผลิตสินค้าและบริการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คงไม่ได้เป็นเพียงจุดขาย แต่
จะกลายเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามแนวทางของสังคมนั้นๆ ดังจะเห็นได้จากการค้าระดับ
โลกในหลายประเทศที่ได้ออกมาตรการที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Barrier) เพื่อควบคุมการนาเข้าสินค้า
และบริการที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวด้อมในประเทศ
เมื่อพิจารณาแนวทางการผลักดันให้เกิดการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียวภายใต้
กรอบ 3Cs แล้ว จะเห็นได้ว่า ปัจจัยผลักดันทั้งสาม ไม่ว่าจะเป็นบริษัทผู้ผลิต ลูกค้าหรือผู้บริโภค หรือคู่แข่งทาง
ธุร กิ จ ล้ ว นเป็ น ปั จ จั ย ที่ ส นั บ สนุ น ซึ่ ง กั น และกั น เมื่ อ ลู ก ค้ า ต้ อ งการบริ โ ภคสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม โดยธรรมชาติของการดาเนินธุรกิจ บริษัทผู้ผลิตย่อมต้องผลิตสินค้าและบริการเพื่อสนองตอบความ
ต้องการของลูกค้าหรือผู้บริโภค เมื่อมีผู้ผลิตมากขึ้น ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น การแข่งขันทางธุรกิจก็จะทวี
ความเข้มข้นยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีทั้งต่อผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม การประกอบการอย่างเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมที่อยู่บนหลักการของการลดมลพิษที่แหล่งกาเนิด ไม่เพียงแต่เป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
แต่ยังเป็นการลดต้นทุนการผลิตทั้งที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม การใช้ทรั พยากรการผลิตอย่างไม่
คุ้มค่า รวมถึงต้นทุนการบาบัดและจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตตลอดโซ่อุปทาน ซึ่งส่งผลกระทบ
เชิงบวกต่อต้นทุนการประกอบการของบริษัทผู้ผลิต
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การผลักดันให้มีการพัฒนาโซ่อุทานสีเขียว
จากนโยบายองค์กร รวมถึงบุคลากรที่ให้
ความสาคัญกับการดาเนินธุรกิจอย่างเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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ในปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่ให้ความสาคัญ
กับการรักษาสิ่งแวดล้อม
ย่อมส่งผลต่อการพัฒนาโซ่
อุปทานสีเขียวของธุรกิจ
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Reverse Chain
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การเปลี่ยนแปลงธุรกิจใน
ปัจจุบันที่มีการแข่งขันกัน
อย่างรุนแรง รวมถึงการ
แข่งขันด้านการเป็น
องค์กรสีเขียว เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับ
ผู้บริโภคและสร้างจุดเด่น
ที่สาคัญต่อธุรกิจคู่แข่ง

ภาพที่ 3 การประยุกต์ใช้การบริการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียวภายใต้กรอบแนวคิด 3Cs

แนวทางการบริหารจัดการ โซ่อุปทานสีเขียวในต่างประเทศ
ปัจจุบัน การบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว เป็นที่สนใจของทั้งภาครัฐและเอกชนใน
หลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทย ประเทศคู่ค้า หรือคู่แข่งทางเศรษฐกิจ จะเห็นได้จากการประยุกต์ใช้
แนวคิดด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว มาประกอบการดาเนินกิจการ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดาเนินธุรกิจอย่างเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นั่นหมายถึงการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการแข่งขันในตลาดการค้าโลกในยุคปัจจุบัน ที่คนให้ความสาคัญกับการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย
ทั้งนี้หากพิจารณาถึงประแนวทางการส่งเสริม และผลักดันให้เกิด การบริหารจัดการโลจิสติกส์ และโซ่
อุปทานสีเขียวในระดับมหภาค พบว่าประเทศต่างๆ มีกลวิธีและรูปแบบการส่งเสริม และผลักดันที่แตกต่างกัน
ออกไป อาทิเช่น ประเทศจีน ใช้กลยุทธ์การผลักดันองค์กรและบริษัทต่างๆ ให้ตระหนักถึงประเด็นการลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านการแข่งขันระดับองค์กร ซึ่งแตกต่างจาก
ประเทศญี่ปุ่นที่มุ่งเป้าและผลักดันให้กลุ่มผู้บริโภคเกิดความตระหนักและนิยมบริโภคสินค้าและบริการที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นองค์กรสีเขียว (สานักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่, 2558) แนวคิดที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศในการส่งเสริมแนวคิดการจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานสีเขียว เป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงศักยภาพและวัฒนธรรมของธุรกิจและการจัดการในแต่ละประเทศ
ในส่วนถัดไปนี้จะกล่าวถึงตัวอย่างการดาเนินงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียวของประเทศที่มี
บทบาทและมีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น เยอรมนี เนเธอร์แลนด์
และประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียวในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจี นเป็นประเทศที่ได้เปรียบทางด้านขนาดของตลาด ขนาดพื้นที่ของ
ประเทศ จานวนประชากร และศักยภาพของการแข่งขันด้านต่างๆในระดับโลก จึงทาให้ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนมีการเติบโตและพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ว มีอัตราการค้าภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลให้เกิดการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบแต่ในขณะเดียวกัน การขนส่งสินค้า
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เหล่านี้ก็เป็นปัจจัยสาคัญที่สร้างมลพิษและสารพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ทั้งในระดับชุมชนและ
ระดับประเทศ ซึ่งกล่าวได้ว่าการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ถือเป็นความท้าทายที่สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนกาลังเผชิญอยู่ ดังนั้น สาธารณรัฐประชาชนจีน จึงให้ความสาคัญกับการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
การคมนาคมขนส่ งอย่ างต่อเนื่ อง ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขนาดของยานพาหนะส าหรับขนส่ งสิ นค้า หรือการ
ประยุกต์ใช้เทคโนยีใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการจิสติกส์ การขนส่งอย่างมีประสิทธิ ภาพและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

การสนับสนุนจากภาครัฐบาล

รณรงค์ให้ใช้ยานพาหนะระบบไฟฟ้า
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็น รัฐบาลจัดการแข่งขันระหว่างบริษทั
โอกาสและวิธกี ารในการลดต้นทุน เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการดาเนินธุรกิจ
อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ได้รับการสนับสนุนและตัวอย่างการ
ปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจาก
หน่วยงานในต่างประเทศ

การเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยสาคัญ
ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง

ภาพที่ 4 การบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียวในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
Mr. Matthieu Ma ผู้จัดการการตลาดของ บริษัท CHEP China Company Ltd. ผู้นาด้านบริษัทให้
เช่าแผ่นรองรับสินค้า (Pallet) และตู้คอนเทนเนอร์ในประเทศจีนกล่าวว่า“ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว
ไม่เพียงเกี่ยวข้องกับการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพียงอย่างเดียว แต่ยังหมายถึงการเพิ่มประสิทธิภาพและการลด
ต้นทุนที่สามารถเพิ่มศักยภาพและสร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจ ” ปัจจุบันรัฐบาลจีนมีการสนับสนุนระบบโลจิ
สติกส์ในด้านต่างๆอย่างเป็นทางการ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแนวความคิดความร่วมมือของบริษัท ในการสร้าง
กฎเกณฑ์ทเี่ กี่ยวกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และการสนับสนุนระบบขนส่ง
ต่อ เนื่ อ งหลายรู ป แบบ ทั้ งยั ง มี ก ารแข่ ง ขั น การด าเนิน งาน และมี ก ารประกาศรายชื่ อ บริ ษั ท ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อมภายใต้รายงาน China Top Green Companies Report เพื่อจัดลาดับรายชื่อบริษัทสีเขียว เพื่อ
สร้างเครือข่ายและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย China Entrepreneur Club ซึ่งเป็นสโมสรนักธุรกิจของ
ประเทศจีน ซึ่งประกอบด้วยนักเศรษฐศาสตร์ นักธุรกิจ และผู้มีความรู้ในหลากหลายสาขาอาชีพ มีการรายงาน
ผลครั้งแรกในปี พ.ศ.2555 เป็นต้นมา
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จากการพัฒนาดังกล่าว ทาให้ประชาชนเริ่มเกิดความตระหนัก และใส่ใจในการร่วมรักษาคุณภาพของ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น จะเห็นได้จากแนวโน้ มการใช้ระบบรถไฟฟ้า และระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นมิตรต่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อมมากขึ้นถึง 40% และกลุ่มบริษัทในอุตสาหกรรมรถไฟฟ้ามีโครงการส่งเสริมและใช้โอกาสนี้เป็น
จุดขายทางการตลาด และได้พัฒนารถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Eco-Car เข้ามาเป็นจุดดึงดูดลูกค้า
จากกระแสเพื่อสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ทาให้รัฐบาลจีนวางแผนที่จะพัฒนาระบบรถโดยสารในระบบขนส่งมวลชน
ให้เป็นรถไฟฟ้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดในประเทศ
การบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียวในประเทศญี่ปุ่น
ประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศที่ให้ความสาคัญกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 มีการ
บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครั้งแรกในปี พ.ศ.2536 เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นต้องเผชิญกับปัญหา ขยะ
ของเสีย และกระบวนการกาจัดของเสียจากภาคอุตสาหกรรม หลายๆโรงงานไม่สามารถจัดการกับของเสียที่เกิด
จากกระบวนการผลิ ต ได้อย่ างถู กต้อง การปล่ อ ย
ส า ร พิ ษ ซึ่ ง เ ป็ น อั น ต ร า ย ต่ อ ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมจากภาคอุตสาหกรรม ทาให้รัฐบาลต้อง
ออกกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
นอกจากนี้ยังมีการออกกฎหมายที่ใช้ในการควบคุม
การปล่อยของเสียของโรงงาน กฎหมายที่ใช้ในการ
ควบคุมสารพิษและอื่นๆอีกมากมาย
องค์กรต่างๆภาครัฐของประเทศญี่ปุ่น มี
นโยบายส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมการรีไซเคิล
ภาพที่ 5 ถังขยะสาหรับแยกวัสดุเพื่อส่งรีไซเคิลของญี่ปุ่น
(Recycling-Based Society) การออกกฎหมาย
เพื่อการคัดแยกและการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ (Law for the Promotion of Sorted Recycling of Containers
and Packaging) เพื่อส่งเสริมการนาบรรจุภัณฑ์มารีไซเคิลมากขึ้น
ประเทศญี่ปุ่นได้เข้าร่วมพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ซึ่งเป็นพิธีสารที่จัดตั้งขึ้นภายใต้อนุสัญญา
สหประชาชาติ เพื่อเน้นย้ าพัน ธกรณีของประเทศสมาชิกถึงความร่ว มมือ ด้านการจากัดการปล่ อยก๊าซเรือน
กระจกของประเทศ และมีการประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติต่างๆ ได้แก่ ออกและบังคับใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
ดาเนินการประเมินและหาแนวทางจัดการก๊าซเรือนกระจก
โดยสามารถลดการปล่ อยก๊าซเรือนกระจกได้ ถึง 6% ในปี
พ.ศ.2548 จนน าไปสู่ ก ารก่ อ ตั้ ง สั ง คมคาร์ บ อนต่ า (Low
Carbon Society) มีการกาหนดเป้าหมายเพื่อลดระดับของ
มลพิษลงให้ได้ 60-80% ภายในปี พ.ศ.2559 โดยมุ่งเน้นการ
เปลี่ ย นพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ใ ห้ เ ป็ น พลั ง งานไฟฟ้ า (Solar
Photovoltaic) และการลดต้นทุนการปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนหันมา
ภาพที่ 6 เครื่องหมายรีไซเคิลบนบรรจุภัณฑ์
ใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนแหล่งพลังงานเดิม และ
ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์และทรัพยากร ประเทศญี่ปุ่นยังได้คิดค้นและมองหาแหล่งพลังงานทดแทนจากแหล่ง
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พลังงานอื่นอย่างต่อเนื่อง เช่น พลังงานน้า (Hydroelectric) พลังงานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal) แหล่ง
ความร้อนที่เป็นไอน้า (Steam Dominated) แหล่งความร้อนที่เป็นน้าร้อน (Hot Water Dominated) แหล่ง
หินร้อนแห้ง (Hot Dry Rock) และอื่นๆอีกมาก
ประเทศญี่ปุ่น

ผลกระทบ
จากภาวะโลกร้อน

พัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
ในการขนส่งรูปแบบต่างๆ

ตรากฎหมายและบังคับใช้
อย่างเข้มงวด

คิดค้น วิจัยหาแหล่งพลังงาน
ทดแทนอย่างต่อเนื่อง

รณรงค์ให้ภาคเอกชนเข้าร่วม
โครงการขนส่งทางรางร่วมกัน (Eco-Rail)

ส่งเสริมกิจกรรม
รีไซเคิล

ปลูกจิตสานึกของประชาชน
ให้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม

ผลักดันให้ประเทศเป็นประเทศน่าอยู่
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ภาพที่ 7 การบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียวในประเทศญี่ปุ่น

ในขณะเดียวกัน Japan Business Federation (JBF) ได้ส่งเสริมและสนองนโยบายสนับสนุนการใช้
พลังงานจากแหล่งทางเลือกอื่น โดยเฉพาะแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้คาขวัญที่ว่า “การ
ตระหนั ก ถึ ง สิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ในการด าเนิ น กิ จ การและกิ จ กรรมต่ า งๆของบริ ษั ท อย่ า งยั่ ง ยื น ”
นอกจากนี้ JBF ยังได้สร้างแผนปฏิบัติที่ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม (Environmental Self-Action Plan) เพื่อลด
สาเหตุที่ก่อเกิดภาวะโลกร้อนอีกด้วย นอกจากด้านพลังงานแล้ว ประเทศญี่ปุ่นยังได้จัดทาระบบการประเมินและ
รั บ รองคาร์ บ อนฟุ ต พริ้ น ท์ ที่ จั ด ท าโดย Japan Environmental Management Association for Industry
(JEMAI) โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทาการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์รวมถึงการติดฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์
อีกด้วย
สาหรับด้านการพัฒนาระบบการตมนาคมขนส่ง ประเทศญี่ปุ่นได้ดาเนิน โครงการ Eco Rail Mark ในปี
พ.ศ.2548 ซึ่ ง เป็ น โครงการที่ จั ด ตั้ ง โดยกระทรวงที่ ดิ น สาธารณู ป โภค การขนส่ ง และท่ อ งเที่ ย ว (Japan's
Ministry of Land, Infrastructure and Transport) ของญี่ปุ่น เพื่อให้การสนับสนุนระบบการขนส่งสินค้าทาง
ราง เป็นการลดปริมาณการขนส่งสินค้าทางถนนแบบเดิมๆ เนื่องจากการขนส่งทางรางเป็นการขนส่งที่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยเครื่องหมาย Eco Rail Mark แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ
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1. Eco Rail Mark ส าหรั บสิ น ค้า (Product) จะให้ การรับรองสิ นค้าที่มีการขนส่ งทางรางมากกว่า
30% ของปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมด
2. Eco Rail Mark สาหรับบริ ษัท (Company) จะให้การรับรองบริษัทที่มีการเดินทางโดยทางราง
มากกว่า 15% ของการเดินทางทั้งหมด

เครื่องหมาย Eco Rail Mark

เครื่องหมาย Eco Ship Mark

ภาพที่ 8 การรับรองเครื่องหมาย Eco Rail Mark และ Eco Ship Mark ในประเทศญี่ปุ่น

ต่อมา ในปี พ.ศ.2551 ยังได้ริเริ่ มการใช้เครื่องหมาย Eco Ship Mark เพื่อให้ การรับรองบริษัทโลจิ
สติ ก ส์ แ ละการขนส่ ง สิ น ค้ า ทางเรื อ ที่ มี ก ารพั ฒ นาระบบการขนส่ ง ที่ ส ามารถลดปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์
ส าหรั บ การดาเนิ น งานของภาคเอกชน กลุ่ มอุตสาหกรรมต่างๆของประเทศญี่ปุ่นตระหนักว่าการ
คานึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ทั้งนี้ ได้ร่วมกันสร้าง
แนวคิดการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมจากผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นการลดของเสียจากการดาเนินกิจวัตรประจาวันของ
ประชาชน รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างคุ้มค่า ตัวอย่างเช่น บริษัท Nippon Express
เป็นบริษัทชั้นนาของประเทศญี่ปุ่นด้านผู้ประกอบธุรกิจการขนส่งสินค้าภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง
ตระหนักถึงการดาเนิน ธุรกิจอย่ างเป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้มีการเก็บข้อมูลคานวณและวิเคราะห์แล้ ว
พบว่า การขนส่งทางอากาศมีอัตราการก่อให้เกิดมลพิษมากที่สุด ตามมาด้วยการขนส่งทางรถบรรทุก การขนส่ง
ทางเรือ และการขนส่งทางรางตามลาดับ จากผลการศึกษาดังกล่าว บริษัท Nippon Express จึงได้เปลี่ยนจาก
การขนส่งทางรถบรรทุก มาเป็นการขนส่งทางรางและทางน้าให้มากที่สุด เพื่อการดาเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และนาไปสู่การลดต้นทุนในการดาเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียวในประเทศเยอรมนี
หลายทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศเยอรมนีมี ความตระหนักถึงกิจกรรมด้านโลจิสติกส์กับความเป็น มิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2523 จนกระทั่งในปี พ.ศ.2533 ประเทศเยอรมนีได้เริ่มใช้ระบบการขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบ (Multimodal Transport) ทั้งการขนส่งทางราง การขนส่งทางบก การขนส่งทางน้า และการ
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ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ส่งผลให้ต้นทุนในการขนส่งสินค้าลดลง โดยความสาเร็จนี้ถือเป็นก้าวสาคัญของการ
พัฒนาด้านการขนส่งสีเขียวในประเทศเยอรมนี
รัฐบาลเยอรมนีได้มีการกาหนดนโยบายในหลายๆด้าน ภายใต้กรอบการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย
การหลีกเลี่ยงการสร้างมลพิษต่างๆ ด้วยการสร้างเครื่องตรวจวัดมลพิษทางอากาศ การกาหนดนโยบายไม่สร้าง
ถนนเพิ่ม การเก็บค่าธรรมเนียมทางวิ่งของรถบรรทุก การควบคุมความเร็วของรถบนท้องถนน การเพิ่มศักยภาพ
ของการขนส่งทางราง การออกข้อกาหนดในการปล่อยมลพิษสู่ชั้นบรรยากาศ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ผ่าน
กรณีศึกษาตัวอย่างอีกมากมาย
ประเทศเยอรมนี

รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนา
และเพิ่มศักยภาพในด้านต่างๆ

พัฒนาระบบขนส่ง
ภายในองค์กร

มีการวางแผนยุทธศาสตร์
และวางแผนโครงงาน

ติดตั้งเครื่องตรวจวัดมลพิษทาง
อากาศตามท้องถนน

ระบบขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบ

นโยบายไม่สร้างถนน
ใหม่เพิ่มเติม

เก็บค่าธรรมเนียม
ทางวิ่งของรถบรรทุก

พัฒนาและสนับสนุนการใช้
ระบบขนส่งทางราง

มีการวางกลยุทธ์ในด้านอสังหาริมทรัพย์ที่เน้น
คุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท
ภาคเอกชนในการพัฒนา

ภาพที่ 5-13 ระบบบริหารจัดการและโลจิสติกส์สีเขียวในประเทศเยอรมนี
นอกจากนี้ ประเทศเยอรมนียังส่งเสริมการบริหารจัดการโลจิสติกส์สีเขียว โดยแบ่ง ขอบเขตของการ
บริหารจัดการโลจิสติกส์สีเขียวออกเป็น 4 ประเภท ดังแสดงนี้
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ที่มา: Fraunhofer Institute for Material Flow and Logistics IML

ภาพที่ 5-8 ขอบเขตของโลจิสติกส์สีเขียวในประเทศเยอรมนี

1. การขนส่ ง สิ น ค้ า (Transport) ประเทศเยอรมนี ใ ช้ ร ะบบการขนส่ ง แบบต่ อ เนื่ อ งหลายรู ป แบบ
(Multimodal Transport) ซึ่งหมายถึง ระบบการขนส่งสินค้าที่มีลักษณะที่แตกต่างกันสองรูปแบบขึ้น
ไป เช่น การเชื่อมต่อการส่งสินค้าระหว่างการขนส่งทางรถบรรทุกและทางรางเข้าด้วยกัน เพื่อลดต้นทุน
และมลพิษที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2. ระบบโลจิสติกส์ภายในองค์กร (Intralogistics) คือ ระบบการขนส่งวัตถุดิบ และสินค้า รวมถึงข้อมูล
ภายในองค์กร โดยมีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีในระบบการขนส่งภายในองค์กรในหลายๆด้าน
ได้แก่ ระบบการขนส่ งโดยใช้ส ายพานอัตโนมัติล าเลี ยงสิ นค้าร่วมกันกับระบบติดตาม RFID ระบบ
บาร์โค้ด ระบบการจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System: WMS) เพื่อลดขั้นตอน
การบริหารจัดการและลดการใช้ทรัพยากรในองค์กร เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการลดมลพิษที่เกิดจาก
กิจกรรมโลจิสติกส์ และยังเป็นการเพิ่มมูลค่า ภาพลักษณ์ และศักยภาพในการแข่งขันให้กับองค์กรอีก
ด้วย
3. การวางยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ (Planning/Strategy) รัฐบาลเยอรมนีมีการวางแผนและ
สร้างกลยุทธ์ที่ผลักดันให้ประชาชนและบริษัทภาคเอกชนหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆมากขึ้น
ผ่านโครงการที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคเอกชน โดยให้คานึงถึงผลกระทบจากการ
ปล่อยของเสีย และหลีกเลี่ยงการสร้างมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4. การบริหารจัดการอาคารสถานที่ของสถานประกอบการ (Real Estate) คือ การบริหารจัดการ การ
สร้างอาคารสถานที่และโรงงานที่เน้นคุณภาพและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้สามารถควบคุมการไหลเวียนของวัตถุดิบ สิ นค้า และข้อมูลได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของตัวอาคารตั้งแต่ การออกแบบ การวางแผนผั ง
ระบบสาธารณูปโภค และตัวอาคารโรงงาน เป็นต้น
ตัวอย่างการบริหารจัดการโซ่อุปทานสีเขียวที่น่าสนใจของภาคเอกชน ได้แก่
 บริษัท DHL ซึ่งเป็นบริษัทแรกของโลกที่มีการตั้งเป้าหมายเพื่อวัดปริมาณมลพิษ CO₂ ภายใต้
โครงการ Go Green ซึ่งได้สร้างและเผยแพร่แนวความคิดร่วมสมัย (Trend) ไปมากกว่า 35
ประเทศทั่วโลก
 บริษัท DB Schenker ได้มีการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ โดยได้รับความร่วมมือจาก สถาบัน
Applied Ecology และได้เสนอวิธีการแก้ไขปัญหาโดยการนาระบบ Eco-Transportation
มาปรับใช้กับการขนส่งที่สามารถลดมลพิษและของเสียต่างๆได้ อีกทั้งยังประสบความสาเร็จใน
การประยุกต์ใช้หลักการ Eco plus เข้ากับการขนส่งในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการขนส่ง
ทาง รถ เรือ และรถไฟ ที่ก่อเกิดมลพิษให้น้อย จนถึงระดับที่ไม่ก่อเกิดมลพิษและผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม
 บริษัท Bosch and Siemens ได้เปลี่ยนรูปแบบของการขนส่งสินค้า จากการใช้รถบรรทุกมา
เป็ น การขนส่งทางรางแทนถึง 60% ซึ่งความร่ว มมือจากทุกภาคส่ ว น ทาให้ เยอรมนีมีการ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียวที่โดดเด่นและสามารถเป็นต้นแบบให้กับประเทศ
อื่นที่ต้องการพัฒนาระบบโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี
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5.4 การบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียวในประเทศเนเธอร์แลนด์
ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นประเทศที่นาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียวมาประยุกต์ใช้อันดับ
แรกๆของทวีปยุโรป ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียวในประเทศเนเธอร์แลนด์ส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับการ
ลดมลพิษที่เกิดจากการขนส่งและการกระจายสินค้า โดยรัฐ บาลมีเป้าหมายที่จะพัฒ นาระบบขนส่ง อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน เช่น การเลือกทาเลที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าเพื่อลดระยะทางและเวลาในการขนส่ง การ
เพิ่มความสามารถในการบรรทุกสินค้าต่อเที่ยวให้มากขึ้น (Loading Capacity) การใช้ระบบการวางแผนอุปสงค์
และอุปทาน (Demand and Supply Planning Software) เพื่อช่วยในการบริหารจัดการและลดอัตราการใช้
น้ามันเชื้อเพลิงของระบบขนส่ง
รัฐบาลของประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ทาการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ Lean and Green Award
ทีจ่ ัดตั้งโดยสถาบัน Connekt ภายใต้การควบคุมของกระทรวงที่ดิน สาธารณูปโภค การขนส่งและท่องเที่ยว ซึ่ง
เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทเอกชนกับหน่วยงานของภาครัฐที่อยู่ในเขตชุมชน เพื่อส่งเสริม พัฒนา และสร้าง
ความเป็ น มิ ตรต่อ สิ่ งแวดล้ อมอย่ างยั่ งยื น โดยมีก ารจัดมอบรางวัล Lean and Green Star ให้ แก่ บริ ษัท ที่
สามารถลดการปล่อยมลพิษได้ 20% ในทุกๆปี โดยตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 มีหลายบริษัทที่ได้รับรางวัลจากหลาย
สถาบัน เช่น บริษัท DPD Network บริษัท Wim Bosman Network บริษัท Coca-Cola Enterprises บริษัท
H.J. Heinz บริษัท Benelux บริษัท CHEP และ บริษัท Kloosterboer group เป็นต้น
โครงการที่น่าสนใจอีกโครงการที่รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ให้การสนับสนุน ได้แก่ โครงการ Lean and
Green Barge ที่ ก่ อ ตั้ ง ในปี พ.ศ.2551 เป็ น โครงการที่ รั ฐ บาลจั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพและรณรงค์ ใ ห้
ภาคเอกชนหันมาใช้การขนส่งทางน้า โดยการให้บริษัทที่ขึ้นทะเบียนและเข้าร่วมโครงการ Lean and Green
Barge สามารถใช้การขนส่งร่วมกัน เป็นการขนส่งที่เชื่อถือได้ ลดต้นทุน ลดมลพิษ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพีย งแค่ 2 ปี Lean and Green Barge ประสบความส าเร็จอย่างสู งในด้านของความร่ว มมือในระดับพื้นที่
ภู มิ ภ าค และประเทศ อี ก ทั้ ง ยั ง มี อี ก หลายโครงการที่ ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ น าไปสู่ ก ารสร้ า ง Lean and Green
Community รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ยังได้ตั้งเป้าหมายพัฒนาเพิ่มศักยภาพการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
โดยการสร้ างกรอบปฏิบั ติให้ แก่ผู้ ป ระกอบการให้ ดาเนินกิจการไปในทิศทางเดี ยวกัน และในปี พ.ศ.2558
ประเทศเนเธอร์แลนด์จะพัฒนาโครงการ Lean and Green Barge โดยเปลี่ยนเป็นโครงการ Lean and Green
Synchormodal ด้วยการเพิ่มทางเลือกของโหมดการขนส่งให้กับผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มศักยภาพของระบบ
โครงสร้างการขนส่งทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
ประเทศเนเธอแลนด์

รัฐบาลต้องการพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพ
จึงมีนโยบายสนับสนุนในด้าน

มีการวางแผนพัฒนาเพิ่ม
ศักยภาพการขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบ

เพิ่มศักยภาพในการลดต้นทุน
ระบบขนส่งบนพื้นฐานที่ยั่งยืน

ส่งเสริมให้บริษัทใน
ภาคเอกชนเข้าร่วมการ
แข่งขันต่างๆ

รัฐบาลส่งเสริมให้บริษัทภาคเอกชน
เข้าร่วมโครงการ Lean & Green

รณรงค์ให้ภาคเอกชน
หันมาใช้การขนส่งทาง
น้า

สร้างกรอบปฏิบัติให้แก่
ผู้ประกอบการให้ดาเนินกิจการ
ไปในทิศทางเดียวกัน
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รักษาสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง

ภาพที่ 5-9 การบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียวใน
ประเนเธอร์แลนด์

Lean & Green Barge

Lean & Green Synchormodal

ภาพที่ 5-10 การปฎิวตั ิรูปแบบระบบการขนส่งของโครงการ Lean & Green Barge

ที่มา : Connekt Lean and Green

ภาพที่ 5-11 บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ Lean and Green Barge ในประเทศเนเธอร์แลนด์

การบริหารจัดการโซ่อุปทานสีเขีย วที่ประสบความสาเร็จอย่างเห็นได้ชัดของประเทศเนเธอร์แลนด์
ได้แก่ บริษัท VOS Logistics ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์หลากหลายรูปแบบในภูมิภาคยุโรป โดย
ได้รับรางวัล Lean and Green European Logistics Service Provider จากสถาบัน Duurzame Logictiek
& Connekt ด้วยเป็นบริษัทที่สามารถพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนโดยบริษัทตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 20% ภายในปี พ.ศ.2558 โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพและประยุกต์ใช้นวัตกรรม
เพื่ อ การขนส่ ง ที่ ส ะอาด (Efficient and Clean Transport Innovations) นโยบายหลั ก ของ บริ ษั ท VOS
Logistics คือ การสร้างความยั่งยืน โดยกาหนดและมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีของกระบวนการและการวางแผนงาน
ส าหรั บ อนาคตเป้ า หมายหลั ก คื อ การลดมลพิ ษ และเพิ่ ม ความตระหนั ก ด้ า นความปลอดภั ย (Safety
Awareness) เช่น
 การลดการใช้น้ามันเชื้อเพลิงแต่ใช้พลังงานทางเลือกใหม่ เช่น ก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefy Natural
Gas: LNG)
 การเพิ่มขีดความสามารถในการบรรทุกสินค้าให้ได้มากขึ้น (Loading Capacity) รวมถึงการลดระยะ
ทางการขนส่งสินค้า (Sort Cut/Empty Kilometers)
 การปรับพฤติกรรมของคนขับรถให้คานึงถึงความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 การสนับสนุนการใช้ระบบการขนส่งต่อเนื่อง (Multimodal Transport) และการใช้ยานพาหนะที่มีการ
พ่วงต่อตู้คอนเทนเนอร์ในการขนส่งสินค้า (Eco Combi)
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 การปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างของอาคารให้ มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงานและของเสียที่เกิด
จากกิจกรรมต่างๆ
การบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียวในประเทศไทย
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียวในประเทศไทย เกิดจากแรงกระตุ้นจากกระแสทางการค้าที่
ประเทศคู่ค้าเริ่ มมีบ ทบาทและสร้ างกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ไม่ว่าจะเป็นกฏหมาย หรือมาตรการต่างๆที่ไม่ใช่
กฏหมาย แต่หากไม่ดาเนินการให้สอดคล้อง ก็ไม่สามารถดาเนินธุรกิจอยู่ได้ในตลาดโลก หรือจะเรียกว่าเป็นการ
สร้างกาแพงทางการค้าก็ว่าได้ เป็นที่ทราบกันว่าประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นเร่งด่วน
จากที่ได้เห็นกระแสของการรณรงค์เพื่อปลูกจิตสานึกการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ประเทศไทย

พัฒนาระบบโลจิสติกส์
ของประเทศให้ยั่งยืน

รณรงค์การนากลับมาใช้ซ้า

(Reuse) และใช้ใหม่ (Recycle)

เพิ่มศักยภาพและพัฒนา
ระบบขนส่งอย่างต่อเนื่อง

การสนับสนุนจากรัฐบาล

รณรงค์ให้ลดปริมาณของเสียที่
เกิดจากกิจกรรมต่างๆ

รณรงค์ให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมกับการใช้
เทคโนโลยีสะอาด

สนับสนุนการใช้พลังงาน
หมุนเวียนและพลังงานทดแทน

ประเทศไทยที่น่าอยู่

ภาพที่ 5-12 การบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียวในประเทศไทย

ในปัจจุบันภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐทั้งในด้านการ
พัฒนาบุคลากรของภาคอุตสาหกรรม หรือด้านการเข้าให้คาปรึกษาในสถานประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อยกระดับและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียวของประเทศไทยในด้านต่างๆ เช่น
 การนาเทคโนโลยีสะอาดมาใช้เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการดาเนินงาน
 การสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานทดแทนที่สะอาด
 การลดปริมาณวัสดุและของเสีย ที่เกิดจากการดาเนินกิจกรรมโลจิสติกส์ หรือกิจกรรมอื่นๆ ของ
สถานประกอบการ เช่น การดาเนินโครงการ 3Rs คือ การลดปริมาณการใช้ (Reduce) การนา
กลับมาใช้ซ้า (Reuse) และการนากลับมาใช้ใหม่ (Recycle)
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การดาเนินงานเพื่อลดผลกระทบของการประกอบการที่มีต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ รู้จักและคุ้นเคย คือ
การให้การรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมโดยหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมการประกอบกิจการที่ลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศ
อีกแนวทางหนึ่งของการพัฒนาไปสู่ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์สีเขียว คือการพัฒนาสู่การเป็น
อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry: GI) ซึ่งริเริ่มโดยกระทรวงอุตสาหกรรมตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 โดยมีแนวคิด
จากการอยู่ ร่ ว มกัน อย่ า งผาสุ ก ระหว่ างการประกอบการอุ ตสาหกรรม ชุม ชน และสิ่ งแวดล้ อ ม เพื่ อสร้า ง
ภาพลักษณ์ที่ดีของการประกอบการอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความมั่นใจให้ชุมชนที่
จะอยู่ร่วมกับอุตสาหกรรม และยังเป็นการพัฒนาไปสู่การเป็นเศรษฐกิจสีเขียวได้อีกด้วย

ระดับการพัฒนา 5 ขัน้ สู่อุตสาหกรรมสีเขียว
เครือข่ายสีเขียว
Green Network
วัฒนธรรมสีเขียว
Green Culture
ระบบสีเขียว
Green System
ปฏิบัติการสีเขียว
Green Activity
ความมุ่งมั่นสีเขียว
Green Commitment

Level 5

Level 4

Level 3

Level 2

แนวทางการพัฒนาไปสู
Level ่ก1ารเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว สามารถดาเนินการร่วมกันภายในโซ่อุปทาน และ
สร้างความสมดุลกันระหว่าง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (Triple Bottom Line) บนพื้นฐานของ การ
่ 5-13 ระดัImprovement)
บการพัฒนาไปสู่การเป็
นอุตการพั
สาหกรรมสี
เขียว า งยั่ ง ยื น ( Sustainable
ปรั บ ปรุ ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (ภาพที
Continuous
และ
ฒ นาอย่
Development) แนวทางการพัฒนาไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
 ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment) คือ การแสดงความมุ่งมั่นในรูปแบบของ
นโยบาย เป้าหมายและแผนงานที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีการสื่อสารภายในองค์กรให้
ทราบโดยทั่วกัน
 ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) คือ การดาเนินกิจกรรมตามนโยบาย เป้าหมาย
และแผนงานที่กาหนดเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและสาเร็จตามความมุ่งมั่น
ที่ตั้งไว้
 ระดับที่ 3ระบบสีเขียว (Green System) คือ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการ
ติดตาม ประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หรือการได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อม
อั น เป็ น ที่ ย อมรั บ หรื อ ได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรและ
สิ่งแวดล้อมต่างๆ
 ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) คือ การที่ทุกคนในองค์กรมีจิตสานึกร่วมกันใน
การสงวนและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้ อมที่ดีและให้ความร่วมมือร่ว มใจในทุกด้านของการประกอบ
กิจการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและดาเนินการต่างๆ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
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 ระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network) คือ การขยายขอบเขตของการเป็นอุตสาหกรรมสี
เขียว จากภายในองค์กรออกสู่ภายนอก ตลอดโซ่อุปทาน (Supply Chain) โดยสนับสนุนให้คู่ค้า
และพันธมิตรทางธุรกิจเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว
สถานประกอบการที่มีการดาเนินการพัฒนาไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว สามารถขอรับการรับรอง
การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในแต่ละระดับได้จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา
ตามรายละเอียดที่กระทรวงอุตสาหกรรมกาหนด
นอกจากหน่วยงานภาครัฐแล้ว ปัจจุบันอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศไทย ยังให้ความสนใจในประเด็น
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น
 กลุ่มธุรกิจโคคา–โคล่า ประเทศไทย จากัด ถือเป็นอีกกลุ่มธุรกิจที่มีบทบาทสาคัญในการนาเสนอ
แนวความคิ ดที่เ ป็ น มิตรต่อ สิ่ งแวดล้ อม ภายใต้กรอบแนวความคิ ดที่ ส่ งเสริ มความยั่งยื น (Live
Positively) โดยผสานความยั่ งยื นเข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจ และให้ ความส าคัญกับองค์ประกอบ
หลักการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 7 ประการ ดังนี้
- คุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการของเครื่องดื่ม
- สุขภาพของผู้บริโภค
- บรรจุภัณฑ์ของสินค้า
- ทรัพยากรน้าและแหล่งที่มาของวัตถุดิบ
- สภาพอากาศ
- แหล่งชุมชน
- สิ่งแวดล้อมในสถานที่ทางาน
 บริษัท ไทยน้าทิพย์ จากัด ชูนโยบายที่สอดคล้องกับการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้สโลแกนที่ว่า
“เพื่อเรา เพื่อโลก” โดยได้นาเสนอผลิตภัณฑ์น้าดื่มภายใต้ตราสินค้า น้าทิพย์ ซึ่งมีสโลแกนที่ว่า “น้า
ทิพย์คิดมาเพื่อโลก” บริษัทได้ให้คามั่นกับผู้บริโภคว่าจะเป็นเครื่องดื่มที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไปพร้อมๆกัน โดยเปลี่ยนชนิดของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตและรูปลักษณ์
ของบรรจุ ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ก ลายเป็ น ขวด Eco-Crush ซึ่ ง เป็ น ขวดพลาสติ ก PET ที่ ล ดปริ ม าณการใช้
พลาสติกในการผลิตจากขวดแบบเดิมลง 35% แต่ยังคงคุณภาพและความแข็งแรงตามมาตรฐานที่
กาหนด ทาให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อมไปด้วย และยังช่วยให้การขนส่งเพื่อ
กระจายสินค้าและการกาจัดเป็นไปได้ง่ายกว่าเดิมจากน้าหนักที่น้อยลง นอกจากนี้ ทางยริษัทฯ ยัง
ได้ออกแบบตราสินค้าใหม่เป็นรู ปใบไม้สีเขียวอ่อน สีสวยสะดุดตา ที่สื่อถึงประเด็นของการรักษ์
สิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจน

น้้าทิพย์คิดมาเพื่อโลก
Eco-Crush
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ภาพที่ 5-14 ตัวอย่างการพัฒนาพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์น้าดื่มน้าทิพย์

ทิศทางการพัฒนาโลจิสติกส์สีเขียวในประเทศไทย
การพัฒนากรีนโลจิสติกส์จะเกิดขึ้นได้และประสบความสาเร็จประกอบด้วยปัจจัยที่สาคัญในหลาย ๆ
มิติ กล่าวคือ ความร่วมมือกันทั้งในระดับมหภาค (Macro Level) และระดับจุลภาค (Micro Level) รวมทั้งการ
เชื่อมโยงและมุ่งเน้นไปยังเป้าหมายเดียวกันตลอดโซ่อุปทาน
การพัฒนาโลจิสติกส์สีเขียวในระดับนโยบาย
การพัฒนาโลจิสติกส์ สีเขียวในระดับนโยบายในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา รวมทั้ง
ญี่ปุ่ น มีค วามพยายามในการสนั บ สนุ น ผู้ ป ระกอบการในการลดผลกระทบของกิจ กรรมโลจิส ติก ส์ ที่ มีต่ อ
สิ่งแวดล้อม ทั้งในรูปแบบของการกาหนดมาตรฐานและการะเบียบที่สาคัญ และการให้การสนับสนุนในรูปแบบ
ขององค์ค วามรู้ ร วมทั้ ง สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ นด้ า นต่ าง ๆ ที่ จะท าให้ ผู้ ป ระกอบการเห็ น ความส าคั ญ และหั น มา
ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมโลจิสติกส์ที่ดาเนินการอยู่ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น
ผลของการด าเนิ น นโยบายและก าหนดเป้ า หมายการลดผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มนี้ ท าให้ ผู้ ใ ห้
ผู้ประกอบการหันมาให้ความสาคัญในเรื่องนี้อย่างจริงจัง ต่อเนื่องไปยังผู้ใช้บริการที่ให้ความร่วมมือกับมาตรการ
และนโยบายด้วยเห็นความความจาเป็นที่เร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
สาหรับในประเทศไทย นโยบายสิ่งแวดล้อมยังคงเป็นนโยบายที่จาเป็นต้องได้รับการกาหนดอย่างจริงจัง
โดยเน้นย้าความสาคัญของสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ ระดับ เพื่อให้หน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าใจและตระหนัก
ถึงปัญหา และร่วมกันลดผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจาเป็นต้องอาศัยการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการกาหนดมาตรฐานมาตรการ และบทลงโทษที่ชัดเจน เนื่องจากผลการศึกษาและส ารวจหลายแหล่ ง
(Sarkis, J. and Dou Y., 2017; สานักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ , 2558; เตชะ บุญชัย,
2553) ระบุว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงเห็นว่าประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินธุรกิจ
ทิศทางการพัฒนากรีนโลจิสติกส์ของประเทศไทยในระดับนโยบายจึงประกอบด้วย 2 ส่วนด้วยกัน คือ
การกาหนดและบังคับใช้กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ควบคู่กับการสนับสนุนการพัฒนาและเผยแพร่
องค์ความรู้ ด้านสิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์สีเขียวให้กับผู้ประกอบการเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมและร่วมมือกันอย่างจริงจังด้วยแรงกดดันจากการเปิดเสรีการค้าและบริการในภูมิภาค ที่ส่งผลให้
กิจกรรมโลจิสติกส์มีเพิ่มมากขึ้น ประเทศไทยจาเป็นต้องปกป้องประเทศจากมลภาวะและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ทั้งนี้ การปรับปรุงยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศในครั้งต่อไป ควรระบุการพัฒนา
และส่งเสริมโลจิสติกส์สีเขียวในประเด็นและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีส่วนร่วมในการวางแผน
และดาเนินการ ทั้งด้านการกาหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแผนงานโครงการ ในอันที่จะส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาโลจิสติกส์สีเขียวในประเทศไทยอย่างจริงจัง
การพัฒนาโลจิสติกส์สีเขียวในระดับธุรกิจ
ปัจจุบันผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกได้รับข้อกาหนดและความ
ต้องการจากผู้ ซื้อในการผลิ ตสิ น ค้าให้ ได้มาตรฐานด้านสิ่ งแวดล้ อมที่กาหนด ตามมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์ด้าน
สิ่ ง แวดล้ อ มของประเทศที่ น าเข้ า ท าให้ ผู้ ป ระกอบการหั น มาให้ ค วามส าคั ญ และผลิ ต สิ น ค้ า ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสในการจาหน่ายสินค้าในตลาดโลก
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาผลิต ภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจาเป็นต้องมีการพัฒนากระบวนการโลจิ
สติกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป ผู้ประกอบการต้องมุ่งเน้นการออกแบบและพัฒนาผลิต ภัณฑ์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์สีเขียวภายในองค์กร ต่อเนื่องไปยังคู่ค้าและลูกค้า ซึ่ง
จะประสบความสาเร็จได้ด้วยความร่วมมือของทุกหน่วยงานภายในองค์กร รวมทั้งตลอดโซ่อุปทาน หน่วยงานที่
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ออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องคานึงถึงกระบวนการการเคลื่อนย้ายสินค้ าที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและเป็น มิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมากที่สุดทั้งด้านการจัดเก็บ การขนส่ง จนถึงการจัดการกับสินค้าเมื่อมีการใช้แล้วหรือหมดอายุ
นับเป็นความท้าทายของทุกหน่อยงานที่จะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนใน
อนาคต
การพัฒ นาโลจิ ส ติก ส์ สี เขีย วภายในองค์ การจะเกิด ประสิ ท ธิภ าพ และมี ความยั่ งยืน มากยิ่ง ขึ้น เมื่ อ
ผู้ ป ระกอบการมีก ารพั ฒ นาต่ อเนื่ องไปสู่ โ ซ่ อุป ทานสี เ ขีย ว หรือ การบริ ห ารจัด การโซ่อุป ทานที่ เป็น มิต รกั บ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและการกาหนดวัตถุประสงค์รวมทั้งเป้าหมายการพัฒนาร่วมกัน
ตลอดโซ่ อุ ป ทานเพื่ อ ให้ สิ น ค้ า และกระบวนการเกิ ด ขึ้ น เป็ น สิ น ค้ า และบริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพและเป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม กระบวนการและองค์ประกอบของโซ่อุปทานสีเขียว
หลักการของการจัดการโซ่อุปทานสีเขียวเป็นการเชื่อมโยงความร่วมมือและการวางแผนร่วมกันระหว่าง
ผู้ที่อยู่ร่วมกันในโซ่อุปทาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบ และปัจจัยการผลิต ผู้ผลิต ผู้ขนส่งสินค้า และผู้กระจาย
สินค้า โดยประเด็นสาคัญในการกาหนดแผนและเป้าหมายร่วมกันคือการยึดหลักการออกแบบกระบวนการที่
เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มร่ ว มกั น (Concept Design) โดยค านึ ง ถึ ง ผลกระทบที่ เ กิ ด กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มตลอด
กระบวนการผลิตและเพิ่มมูล ค่า สิน ค้า ซึ่งการร่ว มมือกันวางแผนและปฏิบัติทาให้ สินค้าที่เริ่มผลิตจนถึงมือ
ผู้บริโภคเป็นสินค้าสีเขียวอย่างแท้จริง
ประเด็นที่ควรให้ความสาคัญในขณะนี้คือผู้ประกอบการไทยควรต้องตระหนักถึงความสาคัญ ของการ
จัดการโลจิ ส ติกส์ และโซ่อุป ทานสี เขีย วอย่ างจริงจัง เพื่อเริ่มต้นการพัฒ นากระบวนการโลจิส ติกส์ ในสถาน
ประกอบการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น มากกว่าการเห็นว่าเป็นการคุกคามหรือข้อกาหนดจากผู้ซื้อ
หรือผู้กาหนดนโยบาย ซึ่งเป็นการยกระดับการพัฒนาธุรกิจ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง เนื่องจาก
ประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอาจไม่ใช่สิ่งที่มองด้วยตา หรือได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นทันทีทันใด แต่เป็นการ
พัฒนาเพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาว เพื่อความคุ้มค่าทั้งทางด้านต้นทุน ประสิทธิภาพ รวมทั้งความคุ้มค่าใน
ด้านชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้ทุกคนสามารถดารงอยู่ในโลกที่สะอาดและปลอดภัยตลอดไป
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