ฉลากคารบอน (Carbon Label) ทางเลือกใหมเพือ่ ลดภาวะโลกรอนและลดตนทุนการผลิต
ดร.คชินท สายอินทวงศ

ภาววะโลกรอนทีก่ ําลังคุกคามโลกอยูข ณะนี้เกิดจากกาซคารบอนไดออกไซดและกาซเรือนกระจกอื่นๆ
ปริมาณมากมายที่มนุษยเปนผูกอถูกปลอยออกมาสูชั้นบรรยากาศโลกซึ่งกาซเหลานี้เปนตัวการกักเก็บความ
รอนจากแสงอาทิตยไวไมใหคายออกไปสูบรรยากาศ ซึ่งมีตนเหตุจากการเผาไหมเชื้อเพลิงตางๆ การขนสง
ทั้งในดานการขนสงวัตถุดิบเพื่อปอนเขาสูโรงงานหรือการขนสงผลิตภัณฑรวมทั้งการผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรม พรอมๆกับการที่เราตัดไมทําลายปาจํานวนมาก ทําใหกลไกในการดึงเอากาซ
คารบอนไดออกไซดออกไปจากระบบบรรยากาศถูกลดทอนประสิทธิภาพลง และไดหวนกลับมาสูเราใน
ลักษณะของภาวะโลกรอน ซึ่งจะสงผลใหอุณหภูมิของบรรยากาศโลกสูงขึ้นจนถึงระดับอันตราย ผืนน้ําแข็ง
บริเวณขัว้ โลกเหนือและธารน้ําแข็งบนภูเขาทั้งหมดทัว่ โลกคอยๆ ละลายลงเรื่อยๆ และทําใหระดับน้ําทะเล
ทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นจนอาจทวมเมืองสําคัญริมชายฝงหลายแหงโดยเฉพาะกรุงเทพของเรา
โดยปกตินั้นชัน้ บรรยากาศของโลกประกอบไปดวยกาซตางๆเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะกาซเรือน
กระจก เชน คารบอนไดออกไซด มีเทน และไนตรัสออกไซด ซึ่งทําหนาที่เหมือนหลังคากระจกของโลก
ปองกันมิใหความรอนจากดวงอาทิตยที่สองลงมายังพื้นโลกสะทอนกลับออกไปไดหมด และทําใหอุณหภูมิ
เฉลี่ยของโลกคอนขางคงที่ หากปราศจากหลังคากระจกธรรมชาตินี้แลว พื้นผิวโลกจะเย็นกวาปรกติถึง 30
องศาเซลเซียส ซึ่งไมอบอุนพอที่จะทําใหสิ่งมีชีวิตอาศัยอยูแ ละเจริญเติบโตได ในศตวรรษที่ผานมา มนุษย
หันไปพึ่งการเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิล เชน น้ํามัน ถานหิน และกาซธรรมชาติ เพื่อผลิตพลังงาน และใน
กระบวนการการเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิลจะปลอยกาซคารบอนไดออกไซดซึ่งเปนกาซเรือนกระจกตัว
สําคัญที่สุดออกสูชั้นบรรยากาศเปนจํานวนมหาศาล กาซเหลานี้มีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถดูดกลืนและ
คายรังสีคลื่นยาวชวงอินฟราเรดไดดีมาก ดังนั้นเมื่อพื้นผิวโลกคายรังสีอินฟราเรดขึ้นสูชั้นบรรยากาศ กาซ
เหลานี้จะดูดกลืนรังสีอินฟราเรดเอาไว ตอจากนัน้ มันก็จะคายความรอนสะสมอยูบริเวณพื้นผิวโลก และชั้น
บรรยากาศเพิ่มมากขึ้น พื้นผิวโลกจึงมีอุณหภูมิสูงขึ้น เราเรียกกาซที่ทําใหเกิดภาวะแบบนีว้ า "กาซเรือน

กระจก (greenhouse gases)" กาซเรือนกระจกนอกจากจะสงผลกระทบตอการเพิ่มอุณหภูมิของพื้นผิวโลก
โดยตรงแลว มันยังสงผลกระทบโดยทางออมดวย กลาวคือมัน จะไปทําปฏิกิรยิ าเคมีกับกาซอื่น ๆ และเกิด
เปนกาซเรือนกระจกชนิดใหมขึ้นมา หรือกาซเรือนกระจกบางชนิดอาจรวมตัวกับโอโซน ทําใหโอโซนใน
ชั้นบรรยากาศ ลดนอยลงสงผลให รังสีคลื่นสั้นที่สองผานชั้นโอโซนลงมายังพื้นผิวโลกไดมากขึ้นรวมทั้ง
ปลอยใหรังสีที่ทําอันตรายตอมนุษยและสิ่งมีชีวิต สองผานลงมาทําอันตรายกับสิ่งมีชีวิตบนโลกไดดวย
ในอุตสาหกรรมเซรามิกนัน้ ถึงแมไมไดเปนตัวการหลักในการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ออกสู
ชั้นบรรยากาศเทากับอุตสาหกรรมอื่นๆแตก็มกี ารปลอยกาซออกไปไมนอยเนื่องจากอุตสาหกรรมเซรามิกมี
กระบวนการเผา ซึ่งเปนการเผาเอาสารอินทรียที่อยูในดิน แร ใหกลายไปเปนกาซคารบอนไดออกไซด และ
ใชเชื้อเพลิงในการเผาทั้งกาซธรรมชาติ LPG น้ํามันเตา หรือแมกระทั่งถานหิน

ถาประเมินจากวงจรชีวติ ผลิตภัณฑ (Life Cycle Assessment : LCA) ของเซรามิกไมวาจะเปนสวม กระเบื้อง
หลังคา ถวยชาม ลูกถวยไฟฟา ของตกแตง จะพบวาตลอดกระบวนการเรามีการปลดปลอยกาซเรือนกระจก
เหลานี้มากมาย ตั้งแตรถขนสงวัตถุดิบ ถาโรงงานกระเบือ้ งขนาดใหญตั้งอยูที่สระบุรี และใชดนิ จากลําปาง
เราจะตองใชรถพวงใหญขนดินมาเปนระยะทางกวา 500 กิโลเมตร ซึ่งรถเหลานี้ก็จะปลอยควันเสียทั้งขาไป
และขากลับ วัตถุดิบที่งานเซรามิกใชสว นใหญคือดินที่มีสารอินทรียพวกคารบอนอยูมาก ยิ่งถาดินเหนียวก็ยิ่ง
มีคาสูง โดยทั่วไปจะมีคาอยูตั้งแต 3-10% ซึ่งสารอินทรียเหลานี้เมื่อเผาแลวจะกลายไปเปนกาซ
คารบอนไดออกไซดออกไปจากเตาได และเซรามิกบางชนิดยังมีการใชหินปูนและโดโลไมททั้งในเนื้อดิน
และสีเคลือบซึ่งวัตถุดิบพวกนี้จะปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดมากกวา 50% ของตัวมันเอง นอกจากนี้
ในขัน้ ตอนการอบแหงก็จําเปนตองใชพลังงานความรอนดวยเชนกัน เซรามิกบางประเภทเชนสุขภัณฑและ
ลูกถวยไฟฟา ใชพลังงานในการอบแหงเปนสัดสวนเกือบเทากับพลังงานที่ใชในการเผาชิ้นงานทีเดียว ดังนั้น

ถาโรงงานเซรามิกมีแนวทางทีจ่ ะลดปริมาณการปลดปลอยคารบอนไดออกไซดออกสูบรรยากาศไดกจ็ ะเปน
สวนหนึ่งในการชวยกันลดปญหาโลกรอนไปได
ปจจุบันองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจกไดรวมกับสถาบันสิ่งแวดลอมไทย พัฒนาระบบฉลาก
คารบอนกับสินคาอุปโภคบริโภคตางๆ ขึ้นเพื่อสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก จุดประสงค
หลักเพื่อเปนการเตรียมพรอมใหกับผูประกอบการไทย ในการสงออกสินคาไปยังสหภาพยุโรป ที่อนาคตจะ
มีความเขมงวดในเรื่องดังกลาวมากขึ้น ทั้งนี้ ฉลากคารบอนจะทําใหผูบริโภคไดรับทราบวา ในขัน้ ตอนการ
ผลิตสินคานั้นๆ ผูประกอบการไดลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก เปนปริมาณเทาใด หลังจาก
ผูประกอบการไดปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตแลว โดยฉลากคารบอนนั้นจะแสดงระดับการลดการปลอย
กาซเรือนกระจกออกสูบรรยากาศตอหนวยผลิตภัณฑ โดยการประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ (Life Cycle
Assessment : LCA) หรือสินคาตั้งแตการจัดเตรียมวัตถุดิบ การผลิต การใช และการจัดการหลังการใช โดย
LCA ถูกนํามาใชเปนเครื่องมือเพื่อประเมินการปลอยกาซเรือนกระจกของการไดมาซึ่งสินคาหรือบริการ
โดยแสดงผลอยูในรูปของกาซคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (CO2 equivalent)

ฉลากคารบอนแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
ฉลากแบบที่ 1 ซึ่งพิจารณาการประเมินการปลอยกาซเรือนกระจกจากทั้งวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ (Cradle to
Grave) ตั้งแตการไดมาซึ่งวัตถุดิบ การขนสง การผลิต การบรรจุหีบหอ การใชงาน จนกระทั่งการกําจัดของ
เสียที่เกิดขึ้น ซึ่งการดําเนินงานจะใชเวลาคอนขางมากเนื่องจากมีกระบวนการประเมินซับซอน
ฉลากแบบที่ 2 ซึ่งพิจารณาการประเมินการปลอยกาซเรือนกระจก โดยพิจารณาเฉพาะกาซเรือนกระจกที่
เกิดขึน้ จากกระบวนการผลิต (Production stages) เทานั้น ซึ่งวิธีนี้จะใชเวลาในการดําเนินงานนอยกวาแบบ
แรก โดยในชวงแรกของโครงการจะมุงเนนการออกฉลากคารบอนแบบที่ 2 เพื่อใหการดําเนินการออกฉลาก
กระทําไดรวดเร็ว เพื่อรองรับกระแสของผูบริโภคในการมีสวนรวมเพื่อชวยบรรเทาปญหาภาวะโลกรอน

ฉลากคารบอนจะแสดงขอมูลใหผูบริโภคทราบวา สินคาหรือบริการนี้มกี ารปลอยกาซเรือนกระจกใน
ระดับสูง คอนขางสูง ปานกลาง คอนขางต่ํา หรือ ต่ํา โดยแสดงผลเปน 5 ระดับ โดยใชหมายเลข 1 - 5 สินคา
ที่ไดฉลากคารบอนเบอร 5 หมายความวา สินคานั้นอยูใ นกลุมที่ปลอยกาซเรือนกระจกสูบรรยากาศนอยที่สุด
และมีความเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ หรืออีกนัยหนึ่งคือสินคาหรือบริการนั้นมีความเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมและสามารถชวยบรรเทาปญหาภาวะโลกรอนได การพิจารณาขึ้นทะเบียนให "ฉลากคารบอน"
จะเปรียบเทียบปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดระหวางปพ.ศ. 2545 ซึ่งเปนปฐาน กับปริมาณการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดในปลาสุด
สินคาที่จะไดรับฉลากคารบอนจากองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.) จะตองเปนสินคาที่ลด
การปลอยกาซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตอยางนอย 10% ขึ้นไป โดยพิจารณาจากการลดปริมาณการใช
กระแสไฟฟา การลดปริมาณเชื้อเพลิงฟอสซิลในกระบวนการผลิตเชนกาซธรรมชาติ น้ํามันเตา น้ํามันดีเซล
และการลดการใชวตั ถุดิบหรือการเกิดของเสียที่มีศักยภาพกอใหเกิดกาซเรือนกระจก รวมทั้งบางกรณีที่มี
การปรับเปลี่ยนการใชพลังงานเปนพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด ซึ่งเปนพลังงานสะอาด
ขอดีของการมีฉลากคารบอน
ในแงผบู ริโภค จะไดมีทางเลือกใหมในการซื้อสินคาและบริการ เปนตัวกระตุนใหผูผลิตปรับปรุง
กระบวนการผลิต การไดมาซึ่งวัตถุดิบ และผลิตสินคาที่ปลอยกาซเรือนกระจกนอย ซึ่งถือวามีสวนรวมใน
การชวยลดปญหาภาวะโลกรอน
ในแงผผู ลิต จะสามารถลดตนทุนการผลิตจากการพัฒนากระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพดีขนึ้ ลดการใช
พลังงานฟอสซิล เพิ่มการใชพลังงานหมุนเวียน ลดของเสียในกระบวนการผลิต ซื้อวัตถุดิบไดถูกลงจากการ
ปรับเปลี่ยนสูตรในการผลิตและสรางภาพลักษณทดี่ ีใหแกบริษัท

แนวทางการขึ้นทะเบียนฉลากคารบอน

เกณฑการประเมินการผลิตสินคาเพื่อขึน้ ทะเบียนฉลากคารบอน
1. กระบวนการผลิตมีการปลอยกาซเรือนกระจกลดลงเฉลี่ยตัง้ แตรอยละ 10 ขึ้นไป ระหวางป พ.ศ.
2545 ถึงปลาสุดที่ครบ 12 เดือน หรือ
2. กระบวนการผลิตมีระบบกําเนิดไฟฟาจากวัสดุชวี มวล หรือจากของเสียเพื่อใชภายในโรงงาน
โดยอาจซื้อไฟฟาจากผูผลิตภายนอกไดแตตองไมเกินรอยละ 5 ของปริมาณไฟฟาทั้งหมดทีใ่ ช
ในการผลิตสินคา ทั้งนี้ จะไมมกี ารใชเชิ้อเพลิงฟอสซิล ในกระบวนการผลิต (ยกเวนเพื่อการ
เริ่มตนเดินระบบกําเนิดไฟฟาและเพื่อการเคลื่อนยายสิ่งของภายในพื้นที่สถานประกอบการ
เทานั้น) และไมมีการปลอยกาซเรือนกระจกจากของเสีย (น้ําเสีย หรือกากของเสีย/ขยะมูลฝอย)
หรือ
3. กรณีทกี่ ระบวนการผลิตมีการใชเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงในภาคอุตสาหกรรมประเภท
นั้นๆ คณะทํางานสงเสริมการใชฉลากคารบอนจะพิจารณาเปนกรณีไป
ปจจุบันอุตสาหกรรมเซรามิกบานเราเริ่มตื่นตัวกับเรื่องฉลากคารบอนมากขึ้นโดยมีผูไดรับการรับรอง
ฉลากคารบอนฟุตพริ้นทแลวคือผลิตภัณฑกระเบื้องบุผนังขนาด 10x16 นิ้ว ของบริษัทเซรามิคอุตสาหกรรม
ไทย จํากัดหรือกระเบื้องคอตโต สวนฉลากคารบอนนั้นก็มที ั้งกระเบื้องคัมพานา คอตโต และโสสุโก (ของ
บริษัทเดอะสยามเซรามิคกรุปอินดัสทรี้จํากัด) สําหรับผลิตภัณฑบนโตะอาหารนั้นมีเพียงบริษัทอิมพิเรียล
พอตเตอรี จํากัด ที่ลําปาง เจาของแบรนดลีลา บราลี ที่เปนผูผลิตถวยชามเจาแรกที่ไดการรับรองฉลาก
คารบอน ซึ่งที่บริษัทบริษัทอิมพิเรียลพอตเตอรี จํากัดนีไ้ ดมีโครงการมากมายในการอนุรักษพลังงาน การลด
ของเสียในกระบวนการโดยการนําเอาระบบ TQM เขามาใชใหพนักงานมีสวนรวมในการปรับปรุง

กระบวนการและลดของเสีย และมีการลด Gas consumption ของเตาเผาอยางตอเนื่อง สําหรับผูผลิต
กระเบื้องรายถัดไปทีก่ ําลังดําเนินการขอคือบริษัทสหโมเสคอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ที่มกี ารปรับปรุง
กระบวนการผลิตมาอยางตอเนื่องจนในปจจุบันสามารถลดคา Gas consumption ในการเผาลงมากกวา 20%
ลดปริมาณสารอินทรียใ นเนื้อดินทีจ่ ะทําใหเกิดเปน CO2 ภายหลังการเผาไหม ลงกวา 20% ลดระยะทางใน
การขนสงแรและวัตถุดิบลงกวา 200 กิโลเมตร จนนาจะเปนผูผลิตกระเบื้องเจาเดียวทีใ่ ชระยะทางเฉลี่ยของ
วัตถุดิบโดยถวงน้ําหนักจากเปอรเซนตในสูตรเนื้อดินทั้งหมด ต่ํากวา 150 กิโลเมตรสําหรับกระเบื้องปูพื้น
และต่ํากวา 100 กิโลเมตรสําหรับกระเบื้องบุผนังโดยไมมกี ารใชแรและดินจากทางลําปางอีกเลยนัน่ หมายถึง
คาขนสงวัตถุดิบจะลดลงอยางมากซึ่งจะชวยใหตนทุนในการผลิตโดยรวมลดลงและยังชวยลดการ
ปลดปลอยคารบอนไดออกไซดจากรถบรรทุกขนาดใหญทตี่ องวิ่งสงวัตถุดิบทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับอีก
ดวย นอกจากนี้ยังลดของเสียในกระบวนการผลิตลงทั้งหมด รวมทั้งการปลดปลอยความรอนจากปลองเตา
โดยการปรับเปลี่ยนกระบวนการเผาใหมใหมีอุณหภูมขิ องลมรอนที่ปลดปลอยออกไปสูบรรยากาศลดลงกวา
40%
จะเห็นวานีค่ ือขอดีของการไดมาซึ่งฉลากคารบอน ซึ่งเหมือนเครื่องยืนยันวาองคกรนั้นไดมีการบริหารจัด
การพลังงานและทรัพยากรใหใชอยางประหยัดและยั่งยืนซึ่งจะมีผลดีกับทั้งตัวองคกรเองและกับโลกที่ยุง
เหยิงของเรา

