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    ภาววะโลกรอนท่ีกําลังคุกคามโลกอยูขณะนี้เกิดจากกาซคารบอนไดออกไซดและกาซเรือนกระจกอ่ืนๆ 

ปริมาณมากมายท่ีมนุษยเปนผูกอถูกปลอยออกมาสูช้ันบรรยากาศโลกซ่ึงกาซเหลานี้เปนตัวการกกัเก็บความ

รอนจากแสงอาทิตยไวไมใหคายออกไปสูบรรยากาศ ซ่ึงมีตนเหตุจากการเผาไหมเช้ือเพลิงตางๆ การขนสง

ท้ังในดานการขนสงวตัถุดิบเพ่ือปอนเขาสูโรงงานหรือการขนสงผลิตภัณฑรวมท้ังการผลิตในโรงงาน

อุตสาหกรรม พรอมๆกับการท่ีเราตัดไมทําลายปาจํานวนมาก ทําใหกลไกในการดึงเอากาซ

คารบอนไดออกไซดออกไปจากระบบบรรยากาศถูกลดทอนประสิทธิภาพลง และไดหวนกลับมาสูเราใน

ลักษณะของภาวะโลกรอน ซ่ึงจะสงผลใหอุณหภูมิของบรรยากาศโลกสูงขึ้นจนถึงระดับอันตราย ผืนน้ําแข็ง

บริเวณขัว้โลกเหนือและธารน้ําแข็งบนภูเขาท้ังหมดท่ัวโลกคอยๆ ละลายลงเรื่อยๆ และทําใหระดับน้ําทะเล

ท่ัวโลกเพ่ิมสูงขึ้นจนอาจทวมเมืองสําคัญริมชายฝงหลายแหงโดยเฉพาะกรุงเทพของเรา  

       โดยปกตินั้นช้ันบรรยากาศของโลกประกอบไปดวยกาซตางๆเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะกาซเรือน

กระจก เชน คารบอนไดออกไซด มีเทน และไนตรัสออกไซด ซ่ึงทําหนาท่ีเหมือนหลังคากระจกของโลก 

ปองกันมิใหความรอนจากดวงอาทิตยท่ีสองลงมายังพ้ืนโลกสะทอนกลับออกไปไดหมด และทําใหอุณหภูมิ

เฉล่ียของโลกคอนขางคงท่ี หากปราศจากหลังคากระจกธรรมชาตินี้แลว พ้ืนผิวโลกจะเยน็กวาปรกติถึง 30 

องศาเซลเซียส ซ่ึงไมอบอุนพอท่ีจะทําใหส่ิงมีชีวิตอาศัยอยูและเจริญเติบโตได ในศตวรรษท่ีผานมา มนุษย

หันไปพ่ึงการเผาผลาญเช้ือเพลิงฟอสซิล เชน น้ํามัน ถานหิน และกาซธรรมชาติ เพ่ือผลิตพลังงาน และใน

กระบวนการการเผาผลาญเช้ือเพลิงฟอสซิลจะปลอยกาซคารบอนไดออกไซดซ่ึงเปนกาซเรือนกระจกตวั

สําคัญท่ีสุดออกสูช้ันบรรยากาศเปนจํานวนมหาศาล กาซเหลานี้มีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถดูดกลืนและ

คายรังสีคล่ืนยาวชวงอินฟราเรดไดดีมาก ดังนั้นเม่ือพ้ืนผิวโลกคายรังสีอินฟราเรดขึ้นสูช้ันบรรยากาศ กาซ

เหลานี้จะดูดกลืนรังสีอินฟราเรดเอาไว ตอจากนัน้มันก็จะคายความรอนสะสมอยูบริเวณพ้ืนผิวโลก และช้ัน

บรรยากาศเพ่ิมมากขึ้น พ้ืนผิวโลกจึงมีอุณหภูมิสูงขึ้น เราเรยีกกาซท่ีทําใหเกิดภาวะแบบนีว้า "กาซเรือน



กระจก (greenhouse gases)" กาซเรือนกระจกนอกจากจะสงผลกระทบตอการเพ่ิมอุณหภูมิของพ้ืนผิวโลก

โดยตรงแลว มันยังสงผลกระทบโดยทางออมดวย กลาวคือมัน จะไปทําปฏิกิรยิาเคมีกับกาซอ่ืน ๆ และเกิด

เปนกาซเรือนกระจกชนิดใหมขึ้นมา หรือกาซเรือนกระจกบางชนิดอาจรวมตัวกับโอโซน ทําใหโอโซนใน

ช้ันบรรยากาศ ลดนอยลงสงผลให รังสีคล่ืนส้ันท่ีสองผานช้ันโอโซนลงมายังพ้ืนผิวโลกไดมากขึ้นรวมท้ัง

ปลอยใหรังสีท่ีทําอันตรายตอมนษุยและส่ิงมีชีวิต สองผานลงมาทําอันตรายกับส่ิงมีชีวิตบนโลกไดดวย  

        ในอุตสาหกรรมเซรามิกนัน้ถึงแมไมไดเปนตัวการหลักในการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ออกสู

ช้ันบรรยากาศเทากับอุตสาหกรรมอ่ืนๆแตก็มีการปลอยกาซออกไปไมนอยเนื่องจากอุตสาหกรรมเซรามิกมี 

กระบวนการเผา ซ่ึงเปนการเผาเอาสารอินทรียท่ีอยูในดิน แร ใหกลายไปเปนกาซคารบอนไดออกไซด และ

ใชเช้ือเพลิงในการเผาท้ังกาซธรรมชาติ LPG น้ํามันเตา หรอืแมกระท่ังถานหิน 

 

ถาประเมินจากวงจรชีวติผลิตภัณฑ (Life Cycle Assessment : LCA) ของเซรามิกไมวาจะเปนสวม กระเบ้ือง 

หลังคา ถวยชาม ลูกถวยไฟฟา ของตกแตง จะพบวาตลอดกระบวนการเรามีการปลดปลอยกาซเรือนกระจก

เหลานี้มากมาย ตั้งแตรถขนสงวตัถุดิบ ถาโรงงานกระเบ้ืองขนาดใหญตั้งอยูท่ีสระบุรี และใชดนิจากลําปาง

เราจะตองใชรถพวงใหญขนดนิมาเปนระยะทางกวา 500 กิโลเมตร ซ่ึงรถเหลานี้ก็จะปลอยควนัเสียท้ังขาไป

และขากลับ วัตถุดิบท่ีงานเซรามิกใชสวนใหญคือดินท่ีมีสารอินทรียพวกคารบอนอยูมาก ยิ่งถาดินเหนยีวก็ยิ่ง

มีคาสูง โดยท่ัวไปจะมีคาอยูตั้งแต 3-10% ซ่ึงสารอินทรียเหลานี้เม่ือเผาแลวจะกลายไปเปนกาซ

คารบอนไดออกไซดออกไปจากเตาได และเซรามิกบางชนิดยังมีการใชหินปูนและโดโลไมทท้ังในเนื้อดนิ

และสีเคลือบซ่ึงวัตถุดิบพวกนี้จะปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดมากกวา 50% ของตัวมันเอง นอกจากนี้

ในขัน้ตอนการอบแหงก็จําเปนตองใชพลังงานความรอนดวยเชนกนั เซรามิกบางประเภทเชนสุขภัณฑและ

ลูกถวยไฟฟา ใชพลังงานในการอบแหงเปนสัดสวนเกือบเทากับพลังงานท่ีใชในการเผาช้ินงานทีเดียว ดังนั้น



ถาโรงงานเซรามิกมีแนวทางท่ีจะลดปริมาณการปลดปลอยคารบอนไดออกไซดออกสูบรรยากาศไดกจ็ะเปน

สวนหนึ่งในการชวยกันลดปญหาโลกรอนไปได 

ปจจุบันองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจกไดรวมกับสถาบันส่ิงแวดลอมไทย พัฒนาระบบฉลาก

คารบอนกับสินคาอุปโภคบริโภคตางๆ ขึ้นเพ่ือสอดรับกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก จุดประสงค

หลักเพ่ือเปนการเตรียมพรอมใหกับผูประกอบการไทย ในการสงออกสินคาไปยังสหภาพยโุรป ท่ีอนาคตจะ

มีความเขมงวดในเรื่องดังกลาวมากขึ้น ท้ังนี้ ฉลากคารบอนจะทําใหผูบรโิภคไดรับทราบวา ในขัน้ตอนการ

ผลิตสินคานั้นๆ ผูประกอบการไดลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก เปนปริมาณเทาใด หลังจาก

ผูประกอบการไดปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตแลว โดยฉลากคารบอนนั้นจะแสดงระดับการลดการปลอย

กาซเรือนกระจกออกสูบรรยากาศตอหนวยผลิตภณัฑ โดยการประเมินวงจรชีวิตผลิตภณัฑ (Life Cycle 

Assessment : LCA) หรือสินคาตั้งแตการจดัเตรียมวตัถุดิบ การผลิต การใช และการจัดการหลังการใช โดย 

LCA ถูกนํามาใชเปนเครื่องมือเพ่ือประเมินการปลอยกาซเรือนกระจกของการไดมาซ่ึงสินคาหรือบริการ 

โดยแสดงผลอยูในรูปของกาซคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (CO2 equivalent) 

 

 
 

ฉลากคารบอนแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

ฉลากแบบท่ี 1 ซ่ึงพิจารณาการประเมินการปลอยกาซเรือนกระจกจากท้ังวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ (Cradle to 

Grave) ตั้งแตการไดมาซ่ึงวัตถุดิบ การขนสง การผลิต การบรรจุหีบหอ การใชงาน จนกระท่ังการกําจดัของ

เสียท่ีเกิดขึ้น ซ่ึงการดําเนนิงานจะใชเวลาคอนขางมากเนื่องจากมีกระบวนการประเมินซับซอน  

ฉลากแบบท่ี 2 ซ่ึงพิจารณาการประเมินการปลอยกาซเรือนกระจก โดยพิจารณาเฉพาะกาซเรือนกระจกท่ี

เกิดขึน้จากกระบวนการผลิต (Production stages) เทานั้น ซ่ึงวิธีนี้จะใชเวลาในการดําเนินงานนอยกวาแบบ

แรก โดยในชวงแรกของโครงการจะมุงเนนการออกฉลากคารบอนแบบท่ี 2 เพ่ือใหการดําเนินการออกฉลาก

กระทําไดรวดเรว็ เพ่ือรองรับกระแสของผูบริโภคในการมีสวนรวมเพ่ือชวยบรรเทาปญหาภาวะโลกรอน  



ฉลากคารบอนจะแสดงขอมูลใหผูบรโิภคทราบวา สินคาหรือบริการนี้มีการปลอยกาซเรือนกระจกใน

ระดับสูง คอนขางสูง ปานกลาง คอนขางต่ํา หรือ ต่ํา โดยแสดงผลเปน 5 ระดับ โดยใชหมายเลข 1 - 5 สินคา

ท่ีไดฉลากคารบอนเบอร 5 หมายความวา สินคานั้นอยูในกลุมท่ีปลอยกาซเรือนกระจกสูบรรยากาศนอยท่ีสุด

และมีความเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ หรืออีกนัยหนึ่งคือสินคาหรือบริการนั้นมีความเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอมและสามารถชวยบรรเทาปญหาภาวะโลกรอนได การพิจารณาขึ้นทะเบียนให "ฉลากคารบอน" 

จะเปรียบเทียบปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดระหวางปพ.ศ. 2545 ซ่ึงเปนปฐาน กับปริมาณการ

ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดในปลาสุด  

      สินคาท่ีจะไดรับฉลากคารบอนจากองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.) จะตองเปนสินคาท่ีลด

การปลอยกาซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตอยางนอย 10% ขึ้นไป โดยพิจารณาจากการลดปริมาณการใช

กระแสไฟฟา การลดปริมาณเช้ือเพลิงฟอสซิลในกระบวนการผลิตเชนกาซธรรมชาติ น้ํามันเตา น้ํามันดีเซล 

และการลดการใชวตัถุดิบหรือการเกิดของเสียท่ีมีศักยภาพกอใหเกดิกาซเรือนกระจก รวมท้ังบางกรณีท่ีมี

การปรับเปล่ียนการใชพลังงานเปนพลังงานหมุนเวียนท้ังหมด ซ่ึงเปนพลังงานสะอาด   

ขอดขีองการมีฉลากคารบอน 

ในแงผูบริโภค จะไดมีทางเลือกใหมในการซ้ือสินคาและบริการ เปนตวักระตุนใหผูผลิตปรับปรุง

กระบวนการผลิต การไดมาซ่ึงวัตถุดิบ และผลิตสินคาท่ีปลอยกาซเรือนกระจกนอย ซ่ึงถือวามีสวนรวมใน

การชวยลดปญหาภาวะโลกรอน  

ในแงผูผลิต จะสามารถลดตนทุนการผลิตจากการพัฒนากระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพดีขึน้ ลดการใช

พลังงานฟอสซิล เพ่ิมการใชพลังงานหมุนเวียน ลดของเสียในกระบวนการผลิต ซ้ือวัตถุดิบไดถูกลงจากการ

ปรับเปล่ียนสูตรในการผลิตและสรางภาพลักษณท่ีดีใหแกบริษัท  

 

 

 

 

 

 



แนวทางการขึ้นทะเบียนฉลากคารบอน  

 

เกณฑการประเมินการผลิตสินคาเพ่ือขึน้ทะเบียนฉลากคารบอน 

1. กระบวนการผลิตมีการปลอยกาซเรือนกระจกลดลงเฉล่ียตัง้แตรอยละ 10 ขึ้นไป ระหวางป พ.ศ.

2545 ถึงปลาสุดท่ีครบ 12 เดือน หรือ 

2. กระบวนการผลิตมีระบบกําเนิดไฟฟาจากวัสดุชีวมวล หรือจากของเสียเพ่ือใชภายในโรงงาน 

โดยอาจซ้ือไฟฟาจากผูผลิตภายนอกไดแตตองไมเกนิรอยละ 5 ของปริมาณไฟฟาท้ังหมดท่ีใช

ในการผลิตสินคา ท้ังนี้ จะไมมีการใชเช้ิอเพลิงฟอสซิล ในกระบวนการผลิต (ยกเวนเพ่ือการ

เริ่มตนเดินระบบกําเนดิไฟฟาและเพ่ือการเคล่ือนยายส่ิงของภายในพ้ืนท่ีสถานประกอบการ

เทานั้น) และไมมีการปลอยกาซเรือนกระจกจากของเสีย (น้ําเสีย หรือกากของเสีย/ขยะมูลฝอย) 

หรือ 

3. กรณีท่ีกระบวนการผลิตมีการใชเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพสูงในภาคอุตสาหกรรมประเภท

นั้นๆ คณะทํางานสงเสริมการใชฉลากคารบอนจะพิจารณาเปนกรณีไป 

 

    ปจจุบันอุตสาหกรรมเซรามิกบานเราเริ่มตื่นตวักับเรื่องฉลากคารบอนมากขึ้นโดยมีผูไดรับการรับรอง

ฉลากคารบอนฟุตพริ้นทแลวคือผลิตภัณฑกระเบ้ืองบุผนังขนาด 10x16 นิ้ว ของบรษิัทเซรามิคอุตสาหกรรม

ไทย จํากดัหรือกระเบ้ืองคอตโต สวนฉลากคารบอนนั้นก็มีท้ังกระเบ้ืองคัมพานา คอตโต และโสสุโก (ของ

บริษัทเดอะสยามเซรามิคกรุปอินดัสทรี้จํากัด) สําหรับผลิตภัณฑบนโตะอาหารนั้นมีเพียงบริษัทอิมพิเรียล

พอตเตอรี จํากัด ท่ีลําปาง เจาของแบรนดลีลา บราลี ท่ีเปนผูผลิตถวยชามเจาแรกท่ีไดการรับรองฉลาก

คารบอน ซ่ึงท่ีบริษัทบรษิัทอิมพิเรียลพอตเตอรี จํากัดนีไ้ดมีโครงการมากมายในการอนรุักษพลังงาน การลด

ของเสียในกระบวนการโดยการนําเอาระบบ TQM เขามาใชใหพนักงานมีสวนรวมในการปรับปรุง



กระบวนการและลดของเสีย และมีการลด Gas consumption ของเตาเผาอยางตอเนื่อง สําหรับผูผลิต

กระเบ้ืองรายถัดไปท่ีกําลังดําเนินการขอคือบริษัทสหโมเสคอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ท่ีมีการปรับปรุง

กระบวนการผลิตมาอยางตอเนื่องจนในปจจุบันสามารถลดคา Gas consumption ในการเผาลงมากกวา 20% 

ลดปริมาณสารอินทรียในเนื้อดินท่ีจะทําใหเกิดเปน CO2 ภายหลังการเผาไหม ลงกวา 20% ลดระยะทางใน

การขนสงแรและวัตถุดิบลงกวา 200 กิโลเมตร จนนาจะเปนผูผลิตกระเบ้ืองเจาเดียวท่ีใชระยะทางเฉล่ียของ

วัตถุดิบโดยถวงน้ําหนกัจากเปอรเซนตในสูตรเนื้อดินท้ังหมด ต่ํากวา 150 กิโลเมตรสําหรับกระเบ้ืองปูพ้ืน

และต่ํากวา 100 กิโลเมตรสําหรับกระเบ้ืองบุผนังโดยไมมีการใชแรและดินจากทางลําปางอีกเลยนัน่หมายถึง

คาขนสงวตัถุดิบจะลดลงอยางมากซ่ึงจะชวยใหตนทุนในการผลิตโดยรวมลดลงและยังชวยลดการ

ปลดปลอยคารบอนไดออกไซดจากรถบรรทุกขนาดใหญท่ีตองวิ่งสงวัตถุดิบท้ังเท่ียวไปและเท่ียวกลับอีก

ดวย นอกจากนี้ยังลดของเสียในกระบวนการผลิตลงท้ังหมด รวมท้ังการปลดปลอยความรอนจากปลองเตา 

โดยการปรับเปล่ียนกระบวนการเผาใหมใหมีอุณหภูมิของลมรอนท่ีปลดปลอยออกไปสูบรรยากาศลดลงกวา 

40% 

จะเห็นวานีค่ือขอดีของการไดมาซ่ึงฉลากคารบอน ซ่ึงเหมือนเครื่องยืนยันวาองคกรนั้นไดมีการบริหารจดั

การพลังงานและทรัพยากรใหใชอยางประหยัดและยั่งยนืซ่ึงจะมีผลดีกับท้ังตวัองคกรเองและกับโลกท่ียุง

เหยิงของเรา 

 


