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ค�ร์บอนฟุตพริ้นท์	(Carbon	Footprint)	คืออะไร 

 ปัจจุบันภาวะโลกร้อนทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ซึ่งสาเหตุที่หลักเกิดจากกิจกรรมต่างของ
มนุษย์ ทั้งจากการใช้พลังงาน การทำาลายทรัพยากรธรรมชาติเช่น การตัดไม้ทำาลายป่า การขนส่ง 
และการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม และในปัจจุบันเราจะพบว่าในหลาย ๆ ประเทศได้มีความ
ตื่นตัวในเรื่องเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนกันมากขึ้น และสิ่งหนึ่งที่ให้ความสนใจก็คือ การที่จะร่วมมือกัน
ผลติและบรโิภคผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม โดยมทีัง้การเชญิให้ผู้ผลิตได้เข้าร่วมโครงการเพือ่
ให้ได้รับเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และเชิญชวนให้ผู้บริโภคหันมาซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากแสดง
ข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์อีกด้วย
 สำาหรับประเทศไทย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ได้สนับสนุนให้เกิด
กระบวนการคำานวณ การทวนสอบ และการแสดงค่าฉลากคาร์บอนฟตุพริน้ท์บนผลติภณัฑ์ โดยการ
ดำาเนินงานคาบอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ
อนุมัติให้ใช้เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ แล้วจำานวน 2,404 ผลิตภัณฑ์ จาก 483 
บริษัท
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ค�ร์บอนฟุตพริ้นท์	(Carbon	Footprint)	คืออะไร 
 คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint, CF) คือ การวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases, 
GHGs) จากกระบวนการผลิตสินค้าตลอดวัฏจักรชีวิต (Product Life Cycle) โดยเริ่มตั้งแต่ การ
จัดหาวัตถุดิบนำาไปแปรรูป ผลิต จัดจำาหน่าย การใช้งาน และการจัดการหลังจากผลิตภัณฑ์นั้น ๆ 
หมดสภาพการใช้งานแล้ว คำานวณออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยแสดงข้อมูล
ไว้บนฉลากคาร์บอน (Carbon Labeling) ติดฉลากบนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูล
ให้ผูบ้รโิภคได้ทราบว่า ตลอดวฎัจกัรชวีติของผลติภณัฑ์มกีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกออกมาปรมิาณ
เท่าใด

 คาร์บอนฟุตพริ้นท์นำามาใช้ครั้งแรกในสหราชอาณาจักรราวเดือนมีนาคม 2550 ซึ่งได้รับ
ความสนใจอย่างมากจากผู้ผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภค โดยซูปเปอร์มาร์เก็บรายใหญ่ของอังกฤษ ได้
เริม่ตดิฉลากคาร์บอนฟตุพริน้ท์บนภาชนะบรรจสุนิค้าภายใต้แบรนด์ของตนเอง วางขายทัว่ประเทศ 
และการติดป้ายบอกจำานวนคาร์บอนก็ได้แพร่หลายไปทั่วยุโรปและในเอเชีย รวมถึงในประเทศไทย
โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(อบก.) ซึ่งฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์จะช่วยในการตัดสินใจชื้อของผู้บริโภค และกระตุ้นให้ผู้ประกอบ
การปรบัเปลีย่นเทคโนโลยใีนการผลติให้เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมมากยิง่ขึน้ การใช้คาร์บอนฟตุพริน้ท์
ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกด้วย เนื่องจากขณะนี้ในหลายประเทศเริ่มมี
การนำาคาร์บอนฟุตพริ้นท์มาใช้กันแล้ว ทั้งในอังกฤษ ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ แคนาดา ญี่ปุ่น และ
เกาหลี เป็นต้น
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หลักก�รคำ�นวณค�ร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

 การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products: CFP) 
หมายถึง ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วยตลอดวัฏจักรชีวิตของ
ผลติภณัฑ์ โดยใช้หลกัการประเมนิผลกระทบทีม่ต่ีอสิง่แวดล้อมตลอดช่วงชวีติ (LCA) ตัง้แต่การได้มา
ซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง การประกอบชิ้นส่วน การใช้งาน และการจัดการซากหลังใช้งาน โดยคำานวณ
ออกมาในรปูของคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า พร้อมทัง้มกีารแสดงข้อมลูปรมิาณคาร์บอนฟตุพริน้ท์
ไว้บนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในการวิเคราะห์ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ตามแนวทางการประเมินนั้น
ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

 1)	ก�รกำ�หนดวัตถุประสงค์
 การกำาหนดวตัถปุระสงค์ในการวเิคราะห์คาร์บอนฟตุพริน้ท์ของผลติภัณฑ์ ซ่ึงสามารถแบ่ง
ออกเป็น  2 วัตถุประสงค์หลัก คือ 
     1.1) เพ่ือประเมนิปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของผลิตภณัฑ์โดยตลอดวฏัจกัรชวีติ 
อันนำาไปสู่การจำาแนกแนวทางในการจัดการเพื่อลดปริมาณการปล่อยอย่างมีส่วนร่วม (Corporate 
GHG Reduction) โดยตลอดห่วงโซ่การผลิตและการบริโภค 
     1.2) เพื่อดำาเนินการขอรับรองผลการวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ในการ
ขึ้นทะเบียนติดฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 

 2)	ก�รคัดเลือกผลิตภัณฑ์
 หลงัจากกำาหนดวัตถปุระสงค์แล้วเป็นการคดัเลอืกผลิตภณัฑ์ตัวอย่าง โดยอาจพิจารณาคัด
เลอืกจากผลติภัณฑ์ตวัอย่างทีม่ปีรมิาณการผลติสูงสดุ ซึง่คาดว่ามปีรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
สูง หรือนา่จะมีโอกาสในการปรับปรงุได้งา่ย หรอืนา่จะมีโอกาสในการแข่งขันทางการตลาด ร่วมกับ
ประเดน็ในการพิจารณาอืน่ ๆ  เช่น ความซับซ้อนของผลติภณัฑ์ ปริมาณข้อมลูทีต้่องการรวบรวมเพ่ิม
จากระบบการบันทึกข้อมูลที่มีอยู่เดิม งบประมาณและระยะเวลาในการดำาเนินการ ตลอดจนความ
ร่วมมือจากผู้จำาหน่ายวัตถุดิบ (Suppliers) ในการสนับสนุนข้อมูลที่ต้องการใช้ในการวิเคราะห์ 

	 3)	ก�รกำ�หนดขอบเขตก�รวิเคร�ะห์ค�ร์บอนฟุตพริ้นท์
การกำาหนดขอบเขตการวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง โดยขึ้นอยู ่กับ
วัตถุประสงค์ของการประยุกต์ใช้ผลการศึกษาและชนิดของผลิตภัณฑ์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบ
คอื แบบที ่1 การวิเคราะห์คาร์บอนฟตุพริน้ท์โดยตลอดวฎัจกัรชวีติของผลิตภณัฑ์ (Cradle-to-Grave) 
โดยวเิคราะห์คาร์บอนฟุตพร้ินท์ของผลติภณัฑ์ทีท่ำาการค้าระหว่างหน่วยธรุกิจกบัผูบ้รโิภค (ผลิตภณัฑ์
ทีว่างขายให้กบัผูบ้รโิภค) ซึง่เรยีกว่า Business-to-Consumer (B2C) แสดงได้ดงัรปูที ่1 และแบบที่ 
2 การวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของกระบวนการผลิต (Cradle-to-Gate) โดยวิเคราะห์คาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ที่ทำาการค้าระหว่างหน่วยงานธุรกิจกับหน่วยงานธุรกิจ (ผลิตภัณฑ์ที่รับจ้าง
ผลิต) ซึ่งเรียกว่า  Business-to-Business (B2B) แสดงได้ดังรูปที่ 2 ขอบเขตการวิเคราะห์คาร์บอน 
ฟุตพริ้นท์ มักเรียกว่า ระบบผลิตภัณฑ์ (Product system) 
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รูปที่ 1  ขอบเขตการวิเคราะห์แบบ Business-to-Consumer (B2C)

รูปที่ 2  ขอบเขตการวิเคราะห์แบบ Business-to-Business (B2B)

 4)	ก�รสร้�งแผนผังก�รไหลของกระบวนก�รผลิต
การสร้างแผนผังการไหลของกระบวนการผลิต (Flowchart of production) ตามขอบเขต 
การวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง โดยแผนผังควรแสดงรายละเอียดกิจกรรม
การผลิตในทุกขั้นตอน ตามระบบผลิตภัณฑ์ที่กำาหนดไว้ในขั้นตอนที่ 3 

 5)	ก�รขอคว�มร่วมมือจ�กผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตลอดห่วงโซ่ก�รผลิต
การขอความร่วมมือจากผู้ท่ีเก่ียวข้องโดยตลอดห่วงโซ่การผลิต เน่ืองจากการดำาเนินการวิเคราะห์
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ต้องการความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยเฉพาะ 
ผูจ้ำาหน่ายวตัถดุบิ ซึง่ต้องอาศยัความสามารถของบรษิทัผูด้ำาเนนิการวเิคราะห์คาร์บอนฟตุพริน้ท์ใน
การสร้างความเข้าใจกับผู้ท่ีเก่ียวข้องโดยตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อขอความร่วมมือในการสนับสนุน
ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยอาจสร้างแรงจูงใจในการจัดการอย่างมีส่วนร่วมในการหาทางจัดการ
เพื่อลดขนาดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ หรือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าระยะยาว

	 6)	ก�รจำ�แนก	รวบรวม	และตรวจสอบคุณภ�พของข้อมูล
การจำาแนกข้อมูลบัญชีรายการด้านสิ่งแวดล้อม (Inventory data) ที่ต้องการใช้ในการวิเคราะห์ 
ค่าคาร์บอนฟุตพร้ินท์ ได้แก่ ปรมิาณสารขาเข้า (Input) คอืปรมิาณวตัถดุบิและพลงังาน และปรมิาณ
สารขาออก (Outputs) คอื ปริมาณผลติภัณฑ์หลกั (Main product) ผลติภณัฑ์ร่วม (Co-product) 
ผลิตภัณฑ์ขั้นกลาง (Intermediate product) ของเสียและมลพิษที่ปล่อยสู่ส่ิงแวดล้อม โดย
ผลติภณัฑ์ร่วมหมายถงึผลติภัณฑ์ทีเ่กดิจากกระบวนการผลติเดยีวกนั ส่วนผลติภณัฑ์ขัน้กลาง หมาย
ถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการผลิตย่อยขั้นหนึ่งที่จะไปใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการย่อยถัดไป 
 โดยระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล อายุของข้อมูลที่นำามาใช้ในการคำานวณให้ใช้ค่าเฉลี่ย
ของทั้งปี  โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ  
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 1.  ข้อมูลแบบสอบถาม 
 2.  ข้อมูลการตรวจวัด 
 3.  ข้อมูลการคำานวณ เช่น สมการสมดุลมวล และสมการสมดุลพลังงาน 
 4.  ข้อมูลจากเอกสารอ้างอิง/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

	 7)	ก�รคำ�นวณค่�ค�ร์บอนฟุตพริ้นท์
การคำานวณค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์อาศัยวิธีการประเมินศักยภาพในการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนโดย
การใช้ค่าศักยภาพในการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนจากการเทียบค่าศักยภาพในการก่อให้เกิดภาวะ
โลกร้อนของก๊าซเรือนกระจก เทียบกับค่าศักยภาพในการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนของสารอ้างอิง 
พืน้ฐาน คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แสดงผลในเชงิปรมิาณ คอื ปรมิาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าในหน่วยกิโลกรัม (kg-CO2 equivalent) ซึ่งการปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีราย
ละเอียดดังนี้
 1)  ข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิต้องถูกแปลงให้อยู่ในรูปปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก 
 2)  แปลงค่าปริมาณก๊าซเรือนกระจกให้อยู่ในรูปก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อ
หน่วย ผลติภณัฑ์ โดยการนำาไปคณูกบัค่าสมัประสทิธิก์ารปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission factor)  
ของก๊าซเรือนกระจกแต่ละชนิด
 3)  ผลลพัธ์ท่ีได้ทัง้หมดต้องอยูใ่นรปูก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อหน่วยผลติภณัฑ์ 
และรวมปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่าต่อหน่วยผลติภัณฑ์ของทกุกระบวนการ จะได้ออก
มาเป็นค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ แสดงวิธีการคำานวณดังสมการ
 ในการคำานวณหาค่าคาร์บอนฟุตพริน้ท์อาศยัวิธกีารประเมนิศกัยภาพในการก่อให้เกดิภาวะ
โลกร้อนโดยการใช้ค่าศักยภาพในการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนของผลิตภัณฑ์

โดยที่ CFP คือ ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์หรือปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ต่อ หน่วยผลิตภัณฑ์)

        Ai คือ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรม i  
(หน่วยต่อหน่วยผลิตภัณฑ์)

        EFi คือ ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission factor) 
ในแต่ละกิจกรรม i (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อหน่วย)
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 8	ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล
 ขั้นตอนนี้ถือเป็นหัวใจสำารัญของการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ความยาก ความง่าย 
เร็วหรือช้าในการดำาเนินงานขึ้นอยู่กับการเก็บรวบรวมข้อมูล หากบริษัทมีการจัดเก็บข้อมูลที่ดี นั้น
หมายความว่าบริษัทมีฐานข้อมูลท่ีดี ซ่ึงฐานข้อมูลน้ีนอกจากใช้ในการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์
แล้วยังสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในทางอื่น ๆ ได้อาทิเช่น การคำานวณต้นทุนเพื่อหาแนวทางการ
ลดต้นทุน การปรับปรุงกระบวนการผลิต และการจัดทำาฉลากทางสิ่งแวดล้อม ๆ เป็นต้น
 ในการจดัเกบ็ข้อมลูจะครอบคลมุตามขอบเขตการประเมนิ จากหนงัสอืเล่มแรกกล่าวไว้ว่า
ว่าการเก็บข้อมูลเร่ิมต้นที่ขั้นตอนการผลิต โดยจะเก็บข้อมูลในกระบวนการผลิตของโรงงาน การได้
มาซึง่วตัถดุบิ การกระจายสนิค้าการใช้งาน และการจดัการเศษซาก ตามลำาดบั ซึง่ข้อมลูทีจ่ดัเก็บจะ
มีทั้งข้อมูลปฐมภูมิ คือ ข้อมูลที่เกิดจากการใช้จริง และข้อมูลทุติยภูมิ คือ ข้อมูลที่ได้จากการอ้างอิง
กับแหล่งที่น่าเชื่อถือได้
 สำาหรับโรงงานผลิตการเก็บข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ข้อมูลกระบวนการผลิต ข้อมูล
การขนส่งและข้อมลูระบบสนบัสนนุการผลติ เช่น การผลตินำา้อ่อน การผลติไอนำา้ และการบำาบดันำา้
เสีย เป็นต้น ซึ่งในแต่ละส่วนแบ่งเป็นข้อมูลกิจกรรมการผลิต โดยเก็บข้อมูลย้อนหลัง 12 เดือน ทั้งนี้
มีบางผลิตภัณฑ์ที่อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงช่วงระยะเวลาของการเก็บข้อมูลซึ่งเป็นไปตามข้อ
กำาหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์นั้น และค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emissin Factor 
: EF) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 8.1	ข้อมูลกิจกรรมก�รผลิต
 ข้อมูลกิจกรรมการผลิต ได้แก่ ปริมาณสารขาเข้า แบ่งเป็นวัตถุดิบ และทรัพยากรช่วยใน
การผลิต ส่วนสารขาออก เป็นผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ร่วม และของเสีย รวมไปถึงสมมติฐานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ซ่ึงในหนังสือเล่มแรกได้มีการอธิบายวิธีการเก็บข้อมูลพร้อมยกตัวอย่างประกอบไว้อย่าง
ละเอียดแล้วเช่นกัน
 สำาหรับวัตุดิบหลักส่วนใหญ่จะต้องมีการเก็บข้อมูลการได้มาซึ่งวัตถุดิบเพื่อนำามาหาค่า
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกยกตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์นำ้าตาลทรายซึ่งวัตถุดิบหลัก คือ อ้อย จะต้อง
มีการเก็บข้อมูลกระบวนการเพาะปลูกอ้อยหรือผลิตภัณฑ์นมจะต้องมีการเก็บข้อมูลกระบวนการ
เลี้ยงโคนม เป็นต้น หนังสือเล่มนี้ในแต่ละกรณีศึกษาจะมีวัตถุดิบหลักเป็นผลผลิตทางการเกษตรซึ่ง
ต้องเก็บข้อมูลกระบวนการเพาะปลูฏ โดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอาจแตกต่างจากการเก็บข้อมูล
ในกระบวนการผลิต ซึ่งรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ก�รเก็บข้อมูลกระบวนก�รเพ�ะปลูกผลผลิตท�งก�รเกษตร

 กจิกรรมทีก่่อให้เกดิการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในกระบวนการเพาะปลกู อาทเิช่น การเผา
ไหม้ของเชื้อเพลิงในเครื่องจักร ก๊าซมีเทนจากการใช้มูลสัตว์ หรือก๊าซไนตรัสออกไซต์จากการใช้ปุ๋ย 
เป็นต้น ซึ่งคำาถามยอดนิยมในขั้นตอนนี้ คือ “กระบวนการเพาะปลูกเก็บข้อมูลอะไรบ้าง”

 สำาหรับข้อตอนการเพาะปลูกโดยหลัก ๆ มี 4 ขั้นตอนดังนี้ การเตรียดิน การปลูก  
การบำารุงรักษา และการเก็บเก่ียว ซึง่ข้อมลูทีใ่ช้ในการประเมนิคาร์บอนฟตุพริน้ท์ประกอบด้วยข้อมลู
ทุก ๆ กิจกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการเพาะปลูก ได้แก่ พลังงาน นำ้า สารเคมี ปุ๋ยทุกชนิด ไม่ว่าจะ
เป็น ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก สารป้องกันและกำาจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช การกำาจัดวัชพืช เป็นต้น 
โดยแผนผังกระบวนการเพาะปลูกแสดงรายละเอียดได้ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 แผนผังแสดงปริมาณสารขาเข้าและสารขาออกของกระบวนการเพาะปลูก

	-	ปุ๋ย
	-	นำ้�มันเชื่อเพลิง
	-	ส�รเคมี

	-	พันธุ์
	-	ส�รเคมี
	-	นำ้�มันเชื้อเพลิง
 - น�้ำ

	-	ปุ๋ย
	-	ส�รกำ�จัดวัชพืช
	-	ส�รกำ�จัดศัตรูพืช
 - น�้ำ
	-	นำ้�มันเชื้อเพลิง

	-	นำ้�มันเชื้อเพลิง ก�รเก็บเกี่ยว 	-	ผลผลิต
	-	เศษซ�ก

ก�รบำ�รุงรักษ�

ก�รปลูก

ก�รเตรียมดิน

ส�รข�เข้� ส�รข�ออก
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ประเภทของ	Carbon	Footprint	

สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

 1.	ค�ร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์	(Carbon	Footprint	of	Products) เป็นการ
คำานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วยตลอด วัฏจักรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง การประกอบชิ้นส่วน การใช้งาน จนถึงการจัดการ
ซากผลติภณัฑ์หลงัใช้งาน โดยคำานวณออกมาในรปูของนำา้หนกั คาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า (CO2 eq)
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 2.	ค�ร์ฟุตพริ้นท์ขององค์กร	(Carbon	Footprint	of	Organizations) เป็นปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาล 
โรงเรยีน เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยโดยตรงจากกจิกรรมขององค์กร หรอื การปล่อยทางอ้อม เช่น  
การใช้ไฟฟ้าในองค์กร การปล่อยจากกระบวนการในสายซัพพลายเชน เป็นต้น โดยจะมีการนำา
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยท้ังหมดมาคำานวณเพื่อให้ได้ Carbon Footprint ขององค์กร  
ในรูปของนำ้าหนักคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2 eq)
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 3.	 ค�ร์บอนฟุตพริ้นท์ของบุคคล	 เป็นการแสดงปริมาณก๊าชเรือนกระจกที่เกี่ยวกับ 
กิจกรรมในชีวิตประจำาวัน ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง การใช้ชีวิตที่บ้านและที่ทำางาน แม้กระทั่ง  
การรบัประทานอาหาร ทัง้นีก้จิกรรมต่างๆมผีลต่อการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทัง้ส้ิน โดยค่าเฉลีย่ของ
ประเทศไทยในปัจจุบันมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ที่ 5.3-5.5 ตันคาร์บอนไดออกไซด์/คน/ปี
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ตัวอย่�ง	ฉล�กแสดงข้อมูลค�ร์บอนฟุตพรินท์	ประเทศต่�ง	ๆ

 
	 สหร�ชอ�ณ�จักร

สหร�ชอ�ณ�จักร:	ผู้นำ�ก�รติดฉล�กค�ร์บอน
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	 ส�ธ�รณรัฐฝรั่งเศส

ฉล�กค�ร์บอนประเทศฝรั่งเศส

	 ส�ธ�รณรัฐฝรั่งเศส

ฉล�กค�ร์บอน	“Climatop	Carbon	Label”	ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
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	 ประเทศสวีเดน

โครงก�ร	The	Swedish	Climate	Label	ประเทศสวีเดน

	 ประเทศญี่ปุ่น	

ฉล�กค�ร์บอนประเทศญี่ปุ่น

	 ประเทศเก�หลีใต้
 สำาหรับในประเทศเกาหลีใต้ได้มีฉลากคาร์บอน 2 ประเภทคือ
 1) ฉลาก carbon footprint label certificate ซึ่งจะแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ติดฉลาก
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 2) ฉลาก Low carbon certification จะแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก “เดิม” ของ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ โดยฉลาก Low Carbon จะแตกต่างจากประเภท carbon footprint 
label ตรงที่มีลูกศรสีขาวชี้ลง ซึ่งแสดงถึงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง

 บริษัทนำาร่องในการติดฉลากคาร์บอนของประเทศเกาหลีใต้ 10 แห่ง ได้แก่ สายการบิน 
Asiana Airlines เครื่องทำาความร้อนของบริษัท Kyungdong เครื่องซักผ้า LG แชมพู ตรา Amore 
Pacific Corporation นำ้าอัดลมโค้ก TFT-LCD Glass substrates ยี่ห้อซัมซุง เครื่องกรองนำ้า ตรา 
Woongjin Coway ตู้เสื้อผ้า ตรา Llivart เต้าหู้ ตรา Pulmuone ข้าวหุงสำาเร็จรูป ตรา CJ Cheil 
Jedang และ ข้าวหุงสำาเร็จรูป ตรา CJ Cheil Jedang

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์นำาร่องของประเทศเกาหลีใต้
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ฉล�กค�ร์บอนในประเทศไทย
 ประเทศไทยเริ่มพัฒนาเกณฑ์การข้ึนทะเบียนฉลากคาร์บอน โดยองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 โดยอาศัย
การประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยเทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต ปัจจุบัน ฉลาก
คาร์บอนในประเทศไทย แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
 1.  ฉลากลดคาร์บอน คือ ฉลากที่แสดงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย
สินค้าหรือบริการ เพื่อเป็นข้อมูลอย่างง่ายสำาหรับผู้บริโภคประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
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 2. ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint Label)
 ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ คือ ฉลากที่แสดงข้อมูลให้ผู้บริโภคได้ทราบปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจชื้อของผู้บริโภค และ
กระตุ้นให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ประเทศไทย
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เครื่องหม�ยรับรองค�ร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

สีขน�ด	และวิธีก�รใช้ง�น

COLORS
Pantone 485C
 C  :  0
 M  :  93
 Y  :  94
 K  :  0

Pantone 639C
 C  :  100
 M  :  15
 Y  :  15
 K  :  0

 C  :  30
 M  : 0
 Y  :  0
 K  :  0

Pantone 297C
 C  :  50
 M  :  0
 Y  :  5
 K  :  0

 C  :  50
 M  :  0
 Y  :  5
 K  :  0

Pantone 142C
 C  :  0
 M  :  30
 Y  :  72
 K  :  0

สำ�หรับก�รใช้บนพื้นหลังสีข�ว
หรือพื้นหลังที่สีอ่อนเท่�นั้น
โดย	Logo	ยังต้องเห็นชัดอยู่

สำ�หรับก�รพิมพ์สีเดียว
บนพื้นหลังสีอ่อนเท่�นั้น
โดยส�ม�รถเปลี่ยนสี	Logo	ได้
ต�ม	Pantone	ที่กำ�หนด
ให้ด้�นบนเท่�นั้น

สำ�หรับก�รพิมพ์สีเดียว
บนพื้นหลังสีเข้มเท่�นั้น
โดยส�ม�รถเปลี่ยนสี	Logo	
และสีรองพื้นได้
ต�ม	Pantone	ที่กำ�หนด
ให้ด้�นบนเท่�นั้น

ในกรณีที่ไม่ส�ม�รถไล่สี	Gradient	ได้
ให้ใช้สี	Solid	ต�ม	Pantone	ที่กำ�หนดให้
ด้�นบนเท่�นั้น

สำ�หรับก�รใช้บนพื้นหลังสีเข้ม
ให้ว�ง	Logo	รองพื้นข�วได้
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ตัวอย่�งก�รระบุข้อมูลค�ร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
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 3. ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์   (Carbon Footprint Reduction Label)

ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ประเทศไทย

 ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ หรือ ฉลากลดโลกร้อน (The carbon footprint reduction 
or global warming reduction Label) คอื ฉลากทีแ่สดงว่าผลติภัณฑ์ได้ผ่านการประเมนิคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ได้ตามเกณฑ์ที่
กำาหนด ซึ่งเป็นการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ โดยเปรียบ
เทียบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ในปีปัจจุบันกับปีฐาน

ค�ร์บอนฟุตพริ้นท์	มีประโยชน์อย่�งไร?	ทำ�แล้วจะได้อะไร?
 คาร์บอนฟุตพร้ินท์เป็นข้อมลูทีน่ำามาใช้กับการสือ่สารข้อมลูด้านส่ิงแวดล้อมระหว่างองค์กร
ทางธรุกจิ หรอืเป็นการสือ่สารไปยงัผูบ้รโิภค โดยมกีารแสดงปรมิาณคาร์บอนฟตุพริน้ท์ ลงบนฉลาก
ของผลิตภัณฑ์ของตน ข้อมูลน้ีจึงถือว่าจำาเป็นอย่างย่ิงต่อการขายสินค้าแก่กลุ่มผู้ซื้อที่มีจิตสำานึกสูง
ต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค ตรวจสอบข้อมูลว่าผู้ผลิตได้ใส่ใจในภาคการผลิตต่อ
การรกัษาสิง่แวดล้อมหรอืต่อปัญหาโลกร้อนมากน้อยเพยีงใด ซึง่เป็นส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจก และยงัช่วยลดต้นทนุการผลติด้านพลงังาน นอกจากนีห้ากภาคธรุกจิทีม่กีารแสดงข้อมลูของ
คาร์บอนฟตุพริน้ท์กจ็ะส่งผลดต่ีอภาพลกัษณ์ขององค์กร ช่วยสร้างความโดดเด่นให้กบัแบรนด์สินค้า
ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนทำาให้ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายมากขึ้น

ขั้นตอนก�รขึ้นทะเบียนและก�รต่อสัญญ�
 หน่วยงานที่รับผิดชอบการอนุมัติฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของประเทศไทยคือ องค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี มีหน้าที่ให้คำาปรึกษา รวม
ถงึตดิตามผลและส่งเสรมิการพฒันาโครงการเพือ่เพิม่ศกัยภาพผูป้ระกอบการในการลดปริมาณการ
ปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก รวมถงึการจดัทำาฐานข้อมลูและให้ข้อมลูเก่ียวกบัการบรหิารจดัการก๊าซ
เรอืนกระจกของประเทศ ผูส้นใจขอรบัฉลากสามารถตดิต่อสอบถามรายละเอยีดเพือ่การขึน้ทะเบยีน
และชำาระธรรมเนยีมและค่าดำาเนนิการตามที ่อบก. กำาหนด ทัง้นีก้ารขอรบัฉลากคาร์บอนฟตุพริน้ท์
มีขั้นตอนการดำาเนินงานดังแสดงในแผนภาพ
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 โดยเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ได้รับรับอนุมัติมีอายุสัญญาการใช้งาน 2 ปี และเมื่อ
พ้นกำาหนดดงักล่าวแล้ว ผู้ขอรบัการรบัรองจะต้องทำาการต่ออาย ุเพือ่ให้สามารถใช้ฉลากดงักล่าวต่อ
ไปได้อีก หรืออาจทำาการประเมินและขอรับการรับรองใหม่ก็ได้

ขั้นตอนก�รพิจ�รณ�ค�ร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์	ในระยะหลังวันที่	1	ต.ค.	2554

ภาพประกอบจาก : http://www.tgo.or.th

บริษัทต้องก�รจัดทำ�ค�ร์บอนฟุตพริ้นของผลิตภัณฑ์

บริษัทดำ�เนินก�รประเมินค�ร์บอน

ฟุตพริ้นท์ด้วยตนเอง

ผู้ทวนสอบทำ�ก�รทวนสอบข้อมูลผลก�รคำ�นวณค�ร์บอนฟุตพริ้นท์

บริษัท	หรือที่ปรึกษ�รวบรวมข้อมูลแล้วร�ยง�นข้อมูลทั้งหมด	3	ส่วน
1.	ข้อกำ�หนดเฉพ�ะของผลิตภัณฑ์		2.	Verification	Sheet		3.	รูปแบบนำ�เสนอข้อมูล

บริษัท	หรือที่ปรึกษ�เลือก	ผู้ทวนสอบ	1	คน/	1	องค์กร	ที่ขึ้นทะเบียนกับอบถ.
(ดูร�ยชื่อผู้ทวนสอบได้จ�กเว็บไซต์	อบก.)	และจัดส่งข้อมูล	3	ส่วนให้ผู้ทวนสอบ

บริษัทติดต่อที	่ปรึกษ�	เพื่อให้ทำ�ก�ร

ประเมินค�ร์บอนฟุตพริ้นท์

บริษัทด�วน์โหลด	ใบสมัคร	จ�กเว็บไซต์ของอบก.

ผู้ทวนสอบลงน�มรับรองผลก�รทวนสอบ
พร้อมแจ้งผลก�รทวนสอบและจัดส่งเอกส�ร

ผู้ทวนสอบส่งเอกส�รก�รทวนสอบและ

ใบรับรองผลก�รทวนสอบม�ที่	อบก.

บริษัทส่งใบสมัคร	และเอกส�รรับรองค่�ค�ร์บอนฟุตพริ้นท์
ของผลิตภัณฑ์ที่ผ่�นก�รทวนสอบม�กี่	อบก.

พร้อมชำ�ระค่�ธรรมเนียม	8,500	บ�ท

ฝ่�ยเลข�นุก�รโครงก�รฯ	ดำ�เนินก�รพิจ�รณ�ตรวจสอบ
และรวบรวมเอกส�รทั้งหมด	ส่งให้กับคณะทำ�ง�นส่งเสริม

ก�รใช้ค�ร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

คณะทำ�ง�นส่งเสริมก�รใช้ค�ร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
ผลิตภัณฑ์	พิจ�รณ�เอกส�ร

อบก.	แจ้งผลไปยังบริษัท	และบริษัทส�ม�รถใช้เครื่องหม�ย
ค�ร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์	โดยฉล�กมีอ�ยุ	2	ปี

ไม่ผ่�น

ไม่ผ่�น

ผ่�น

ผ่�น

ใบรับรองผล
ก�รทวนสอบ

ใบรับรองผล
ก�รทวนสอบ
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บทสรุป

 คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ แม้ว่าจะเป็นมาตรการสมัครใจ แต่ก็มีแนวโน้มจะกลาย
เป็นมาตรฐานใหม่ที่ส่งผลต่อการค้าอย่างแน่นอน การแข่งขันในตลาดจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปแบบของ
สินค้า การบริการ ราคา และคุณภาพ เพียงเท่าน้ัน สินค้าหรือบริการใดที่มีความเป็นมิตรต่อส่ิง
แวดล้อมมากขึ้น จะเป็นการช่วยสร้างจุดขายที่เหนือกว่าคู่แข่งขันอีกด้วย 

 ข้อมลูคาร์บอนฟตุพริน้ท์ของผลติภณัฑ์ จึงเป็นข้อมลูทีม่ส่ีวนสำาคญัทีเ่ราควรให้ความสนใจ
เพิม่มากขึน้ หากจะเลอืกซือ้สนิค้าในครัง้ต่อไปกอ็ย่าพจิารณาเพยีงแค่ คณุภาพและราคาเท่าน้ัน เรา
ควรพจิารณาว่าสนิค้านัน้มฉีลากคาร์บอนฟุตพริน้ท์แสดงอยูห่รอืไม่ การเลอืกซือ้สนิค้าหรอืบรกิารที่
มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อย จึงถือได้ว่าพวกเราทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความใส่ใจใน
การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน
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ก�รประเมินค�ร์บอนฟุตพริ้นท์ของนำ้�มันถั่วด�วอินค�

•  ผลิตภัณฑ์: นำ้ามันถั่วดาวอินคา ตรา อินชา ขนาด 200 มิลลิตร
•  ผู้ผลิต: บริษัท เชียงรายเกษตรกรรมก้าวหน้า จำากัด
•  บุคคลที่ติดต่อ: คุณมารียา วิศิษฐฎากุล
•  ที่อยู่: 42 หมู่ 7 ตำาบล นางแล อำาเภอ เมือง จังหวัด เชียงราย 57100
•  โทรศัพท์: 0861851392
•  อีเมล์: mareya192500@gmail.com
•  อุตสาหกรรม: อาหาร และเครื่องดื่ม
•  หน่วยการทำางาน: 200 มิลลิตร
•  ขอบเขต: B2C
•  ปริมาณ CF: 378 g

นำ้ามันถั่วดาวอินคา ตรา อินชา ขนาด 200 มิลลิตร
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ใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์นำ้ามันถั่วดาวอินคา 
ตรา อินชา ขนาด 200 มิลลิตร
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แผนผังวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์นำ้ามันถั่วดาวอินคา Business-to-Consumer (B2C)

การเก็บข้อมูลบัญชีรายการของผลิตภัณฑ์นำ้ามันถั่วดาวอินคา

แผนผังแสดงขั้นตอนก�รเก็บข้อมูลสำ�หรับก�รประเมินค�ร์บอนฟุตพริ้นท์

 การเก็บขอ้มูลเริ่มจากการสร้างแผนผังกระบวนการผลิตนำ้ามันถั่วดาวอินคา โดยระบุ
สารขาเข้าและสารขาออกให้ครบถ้วน จากนั้นสร้างแบบฟอร์ม การเก็บข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี  
ซึ่งแผนผังกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นำ้ามันถั่วดาวอินคา สามารถแสดงได้ดังนี้

สร้�งแผนผังกระบวนก�รผลิต

ระบุส�รข�เข้�และส�รข�ออก

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

แผนผังกระบวนก�รผลิตต่อปี
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1) การเพราะปลูกถั่วดาวอินคา

เตรียมกล้าพันธุ์ถั่วดาวอินคา

การเพาะปลูกถั่วดาวอินคา
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เมล็ดถั่วดาวอินคา

เมล็ดถั่วดาวอินคาแห้ง
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การขนส่งเมล็ดถั่วดาวอินคา

2) กระบวนการผลิตนำ้ามันถั่วดาวอินคา

การตรวจรับวัตถุดิบ
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การกระเทาะเปลือก และการสีเมล็ด

การคัดเมล็ดเพื่อเตรียมหีบนำ้ามัน
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การหีบสกัดนำ้ามัน

การกรองนำ้ามัน
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การบรรจุนำ้ามันถั่วดาวอินคา

ตารางสรุปผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ

ผลิตภัณฑ์นำ้ามันถั่วดาวอินคา ตรา อินชา ขนาด 200 มิลลิตร

แสดงค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์นำ้ามันถั่วดาวอินคา ตรา อินชา ขนาด 200 มิลลิตร
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ก�รกระจ�ยสินค้�ก�รได้ม�ของวัตถุดิบ ก�รใช้ง�น ก�รจัดก�รซ�ก ก�รเปลี่ยนแปลงก�รใช้ที่ดินก�รผลิต
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				ก�รประเมินค�ร์บอนฟุตพริ้นท์ของอุตส�หกรรมก�แฟ
				Carbon	Footprint	of	the	Coffee	Industry

 การแฟเป็นพชืเศรษฐกจิอกีชนดิหนึง่ทีมี่ความสำาคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย อกี
ทัง้เป็นสนิค้าทีม่กีารส่งออกและการบรโิภคในประเทศเป็นไปในทศิทางทีเ่พิม่ขึน้ ซึง่จะพบว่า ตลอด
วัฏจักรชีวิตของกาแฟมีความเกี่ยวข้องในหลายภาคส่วน อาทิเช่น ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
การผลิต ภาคการขนส่ง เป็นต้น ดังนั้นในตลอดวัฏจักรชีวิตของกาแฟมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในทุก ๆ ขั้นตอน และเมื่อกาแฟยังเป็นสินค้าที่มีการควบคุมเรื่องการนำาเข้าและส่งออก อาจหนีไม่
พ้นทีต้่องเจอกบัมาตรการทางการค้าทีไ่ม่ใช่ภาษอีย่างฉลากคาร์บอนฟตุพริน้ท์ของผลติภณัฑ์ ซึง่เป็น
เครื่องมือในการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ อีกทั้งเพื่อให้ผู้
ผลติกาแฟไทย ได้นำาผลจากการประเมนิคาร์บอนฟตุพริน้ท์ไปหาแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจก อนัจะนำาไปสูแ่นวทางการลดต้นทนุ และปรบัปรงุกระบวนการผลิตให้มปีระสิทธภิาพมากยิง่
ขึน้ในบทนี ้จงึเป็นการยกตวัอย่างการประเมนิคาร์บอนฟตุพริน้ของผลิตภัณฑ์กาแฟ ซ่ึงมรีายละเอยีด
ดังต่อไปนี้

5.1	ข้อมูลทั่วไป
 โดยทั่วไปอุตสาหกรรมการแปรรูปกาแฟที่มีแบ่งตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ได้แก่ กาแฟ
คั่ว กาแฟผงสำาเร็จรูป กาแฟเมล็ด และผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกาแฟ เป็นต้น โดยอุตสาหกรรมกาแฟ
ของประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นอตุสาหกรรมแปรรปูขัน้ต้นทีน่ำาเอากาแฟสดมาแปรรปูให้อยูใ่นสภาพ
ที่เหมาะสม และสะดวกในการนำาไปใช้งานเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์กาแฟต่อไป สำาหรับใน
บทนี้จะทำาการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์กาแฟดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางที่ 5.1 ข้อตกลงเบื้องต้นในการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ชื่อบริษัท
วัตถุประสงค์
ผลิตภัณฑ์
หน่วยการทำางาน
ขอบเขตการประเมิน
ช่วงเวลาเก็บข้อมูล

บริษัท กาแฟรสดี จำากัด
ขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของประเทศไทย
เมล็ดกาแฟคั่วอราบิก้า 100% บรรจะถุงพลาสติก LLDPE ขนาด 1 กิโลกรัม
1 กิโลกรัม
Business to Customer (B2C)
1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2556
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5.1	ข้อมูลทั่วไป
 เมื่อสร้างวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์แล้ว ขั้นตอนต่อมา คือ การสร้างแผนผังกระบวนการ
ผลติในโรงงานโดย ระบสุารขาเข้าและสารขาออกในแต่ละกระบวนการผลติย่อย เริม่ตัง้แต่การตรวจ
รับกาแฟสาร ซึ่งขั้นตอนนี้จะมี การคัดเลือกส่ิงเจือปนออกจากเมล็ดกาแฟสาร เช่น เศษหญ้า เมล็ด
กาแฟทีไ่ม่ได้ขนาด เป็นต้น โดยของเสยีเหล่านี ้จะมเีกษตรกรมารบัไปทำาปุย๋ต่อไป สำาหรบัเมล็ดกาแฟ
สารที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว จะถูกส่งต่อไปยังขั้นตอนการคั่ว กาแฟโดยใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิงใน
เครื่องคั่วกาแฟ โดยเมล็ดกาแฟคั่วท่ีออกจากเครื่องค่ัวจะนำามาจัดเก็บไว้ ในอุณหภูมิห้อง จากนั้น
เข้าสู่กระบวนการบรรจุสำาหรับจัดจำาหน่ายให้กับลูกค้าต่อไป  แผนผังกระบวนการผลิต แสดงราย
ละเอียดดังรูปที่ 5.2

 การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งหลักการเก็บรวบรวม
ข้อมูลแต่ละรายการ คล้ายกับการเก็บข้อมูลในกระบวนการผลิตนำ้าตาลทรายขาวและแป้งมัน
สำาปะหลัง ซึ่งข้อมูลแต่ละรายการมาจาก แหล่งอ้างอิงต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ส�รข�เข้�:
 - วัตถุดิบเมล็ดกาแฟ ได้จากข้อมูลรายงานการเบิกสำาหรับเข้าสู่กระบวนการผลิต ไม่รวม
ปริมาณที่รับซื้อ เข้ามาที่ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการผลิต ณ ช่วงเวลาที่พิจารณา
 - ปริมาณก๊าซ LPG เป็นปริมาณท่ีเบิกใช้ ซึ่งข้อควรระวัง คือ ถ้าการเก็บข้อมูลเป็นจำานวน
ถัง ให้นำาปริมาณ ของก๊าซแต่ละถังคูณกับจำานวนถังเป็นหน่วยกิโลกรัม สำาหรับนำามาใช้ประเมิน
คาร์บอนฟุตพริ้นท์
 - บรรจุภัณฑ์ท่ีใช้ในการผลิตเป็นปริมาณการเบิกใช้ ในกรณีที่มีบรรจุภัณฑ์มีปริมาณ 
การเสียในกระบวนการ ผลิตจะต้องคิดเป็นสารขาออก และเก็บข้อมูลการจัดการบรรจุภัณฑ ์
ทีเ่สยีด้วย ซึง่ในกรณศีกึษานี ้บรรจภุณัฑ์ทีเ่สยีมกีารส่งกลบัไปเปลีย่นกบั Supplier ซึง่สามารถแสดง
ปริมาณไว้ในสารขาออก หรือไม่แสดงก็ได้ เนื่องจากไม่ถูกนำามาประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์
 - ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า การเก็บข้อมูลแบ่งเป็น 2 กรณี คือ
  - กรณีบริษัทมีมิเตอร ์ไฟฟ้าแยกเฉพาะส่วนการผลิต นำาข ้อมูลไฟฟ้า 
     มาปันส่วนให้กับกระบวนการผลิต แต่ละกระบวนการย่อย
  - กรณีบริษัทมีมิเตอร์ไฟฟ้ารวมกันทุกส่วน จะต้องปันส่วนข้อมูลไฟฟ้าโดยรวม 
     ออกเป็นส่วนการผลติ และส่วนสำานกังาน โดยไฟฟ้าในส่วนสำานกังานจะไม่ถูก 
   นำามาพิจารณา สำาหรับไฟฟ้าส่วนการผลิต นำามาปันส่วนให้กับกระบวนการ 
    ผลิตย่อย



40

ส�รข�เข้�:
 - สิ่งเจือปน บางบริษัทอาจมีการชั่งนำ้าหนักไว้ แต่ในกรณีที่บริษัทไม่มีสามารถหาได้จาก
การทำาสมดุล มวลสารได้
 - ไอระเหยในขัน้ตอนการคัว่กาแฟ บางบรษิทัอาจมีการเกบ็ข้อมลูเมลด็กาแฟก่อนคัว่และ
หลงัคัว่ ปรมิาณ ไอระเหยได้จากสารขาเข้าลบสารขาออก แต่ในกรณทีีบ่รษิทัไม่ได้เกบ็ข้อมลูปรมิาณ
กาแฟระหว่างขั้นตอน แต่มีการเก็บข้อมูลปริมาณเมล็ดกาแฟค่ัวในขั้นตอนที่บรรจุก็สามารถสมดุล
มวลสารย้อนจากด้านล่าง ข้ึนด้านบน และสามารถหาปริมาณเมล็ดกาแฟค่ัวในแต่ละขั้นตอนและ
ไอระเหยได้

ขั้นตอนการเพาะปลูก การเพาะต้นกล้า การเตรียมดิน การปลูก การบำารุงรักษา การเก็บเกี่ยว

เครื่องมือ/เครื่องจักรที่ใช้ รถแทรกเตอร์ เครื่องสูบนำ้า

พลังงานที่ใช้ นำ้ามันดีเซล นำ้ามันเบนซิน และพลังงานไฟฟ้า

สารเคมีที่เกี่ยวข้อง ป๋ยุชนิดต่าง ๆ สารป้องกันและกำาจัดโรค สารป้องกันและกำาจัดศัตรูพืช  
และสารกำาจัดวัชพืช 

ช่วงเวลาเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลตลอดช่วงอายุของต้นกาแฟทั้งสิ้น 25 ปี 

การสุ่มตัวอย่าง วิธีปฏิบัติทางการเกษตรในแต่ละฟาร์มเหมือนกัน ดังนั้นโดยใช ้
กฎรากที่สองในการสุ่มตัวอย่างจำานวนฟาร์มสำาหรับเก็บข้อมูล

ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม ข้อมูลปฐมภูมิ:

1. ปริมาณการใช้นำ้ามันเชื้อเพลิง

2. ปริมาณการใช้ปุ๋ย (ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์)

3. ปริมาณการใช้สารเคมี เช่น สารกำาจัดวัชพืช เป็นต้น

4. ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

5. ปริมาณของผลผลิตและเศษซาก

6. การขนส่งผลิตภัณฑ์

ข้อมูลทุติยภูมิ:

1. ค่า EF ของการผลิตและการเผาไหม้นำ้ามันเชื้อเพลิง

2. ค่า EF ของการผลิตปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย

3. ค่า EF ของการผลิตสารเคมีที่เกี่ยวข้อง

4. ค่า EF ของการผลิตและการใช้ไฟฟ้า

5. ค่า EF การขนส่ง
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รูปที่ 5.6 ผลการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์เมล็ดกาแฟคั่วอราบิก้า 100% 
บรรจุถุงพลาสติก LLDPE ขนาด 1 กิโลกรัม 

(หม�ยเหตุ:	ข้อมูลสำ�หรับประกอบก�รอธิบ�ยเท่�นั้นห้�มนำ�ไปใช้ในก�รอ้�งอิง)

 ผลการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์เมล็ดกาแฟคั่วอราบิก้า 100% 
บรรจุถุงพลาสติก LLDPE ขนาด 1 กิโลกรัม มีค่าเท่ากับ 628 กรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
โดยขั้นตอนการได้มาซึ่งวัตถุดิบมี การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดเท่ากับ 315 กรัมคาร์บอน 
ไดออกไซด์เทียบเท่า หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของ ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด รองลงมา 
คือ การใช้งาน การผลิต การจัดการซาก และการกระจายสินค้า ตามลำาดับ

ช่วงวัฏจักรชีิวิต

ก�รปล่อย	GHG	ของม�
ได้ม�และก�รใช้ประโยชน์

วัตถุดิบ	พลังง�นและ
ทรัพย�กร	(Kg	CO2eq)

ก�รปล่อย	GHG	ของก�ร
ขนส่งวัตถุดิบ	พลังง�น
และทรัพย�กร	(Kg	

CO2eq.)

ผลรวม	(Kg	
CO2eq.)

สัดส่วน

ก�รได้ม�ของวัตถุดิบ 0.3009 0.0141 0.3149 50.12

ก�รผลิต 0.0506 0.0000 0.0506 8.05

ก�รกระจ�ยสินค้� -- 0.0003 0.0003 0.05

ก�รใช้ง�น 0.2126 -- 0.02126 33.84

ก�รจัดก�รซ�ก 0.0468 0.0032 0.0500 7.95

รวม 0.61 0.02 0.63 100.00

(Kg CO2eq.)

0.35
0.3149

0.0506

0.0003

0.2126

0.0500

ก�รได้ม�ของวัตถุดิบ ก�รผลิต ก�รกระจ�ยสินค้� ก�รใช้ง�น ก�รจัดก�รซ�ก

0.30

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05
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 สำาหรับตัวอย่างผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการรับรองการข้ึนทะเบียนฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท ์
จากการเข้าร่วมโครงการ ยกระดับการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหารไทยด้วยการลดต้นทุนและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แสดงได้ดังรูปที่ 5.7 ถึง 5.11 ต่อไปนี้ 

รูปที่	5.7 กาแฟคั่วเมล็ด เอสเปรสโซ่ บรรจุถุงอะลูมิเนียมฟรอยด์ ขนาด 250 กรัม  
(บริษัท กาแฟวารี จำากัด) 

ที่อยู่	
183 /2 หมู่ 6 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงราย 50000
ผลิตภัณฑ์	: กาแฟคั่วเมล็ด เอสเปรสโซ่ บรรจุถุง
อะลูมิเนียมฟรอยด์ ขนาด 250 กรัม
Functional	Unit	: 250 กรัม
ขอบเขต	: B2C
ปริม�ณ	: 4.72 KgCo2eq.
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รูปที่	5.8  ผลิตภัณฑ์กาแฟเน็กซ์ ขนาด 500 กรัม (บริษัท เคทู จำากัด)

รูปที่	5.9  ผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วชนิดเอสเพรสโซ่ ตราโมเดิร์นคอฟฟี นำ้าหนัก 250 กรัม  
(บริษัท โมเดิร์นคอฟฟีคอร์ปอเรชั่น จำากัด)

Manufactuere	:	บริษัท เคทู จำากัด

Indestry	: อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

Functional	Unit	: 500 กรัม

Boundary	: B2C

Date	of	approval	: 11/11/2556

Expire	Date	: 11/11/2558

Code	: TGO CF 13-437

Manufactuere	:	บริษัท โมเดิร์นคอฟฟีคอร์ปเรชั่น จำากัด

Indestry	: อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

Functional	Unit	: 250 กรัม

Boundary	: B2C

Date	of	approval	: 16/09/2556

Expire	Date	: 16/09/2558

Code	: TGO CF 13-359

การได้มาซึ่งวัตถุดิบ

การผลิตั

การกระจายสินค้า

การใช้งาน

การจัดการซาก

การได้มาซึ่งวัตถุดิบ

การผลิตั

การกระจายสินค้า

การใช้งาน

การจัดการซาก

ก�แฟเน๊กซ์	ขน�ด	500	กรัม

ก�แฟคั่วชนิดเอซเพรสโซ่	ตร�โมเดิร์นคอฟฟี่	นำ้�หนัก	500	กรัม

%	สัดส่วนค�ร์บอนฟุตพริ้นท์

%	สัดส่วนค�ร์บอนฟุตพริ้นท์
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รูปที่	5.10	ผลิตภัณฑ์อิตาเลียน เอสเปรสโซ่ : ฮิลล์คอฟฟ ขนาด 500 กรัม (ร้านชาวไทยภูเขา)

Manufactuere	:	ร้านชาวไทยภูเขา

Indestry	: อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

Functional	Unit	: 500 กรัม

Boundary	: B2C

Date	of	approval	: 16/09/2556

Expire	Date	: 16/09/2558

Code	: TGO CF 13-358

การได้มาซึ่งวัตถุดิบ
การผลิตั

การกระจายสินค้า
การใช้งาน

การจัดการซาก

อิต�เลียน	เอสเปรสโซ่	:	ฮิลล์คอฟฟ์	ขน�ด	500	กรัม

%	สัดส่วนค�ร์บอนฟุตพริ้นท์
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