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บทคัดย่อ
ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติอันดับหนึ่งของโลก
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 โดยปัจจุบันในการค้าระหว่างประเทศนอกเหนือจากเรื่อง
คุณภาพ มาตรฐานของผลิตภัณฑ์แล้ว ตลาดโลกและผูบ้ ริโภคยังมีความต้องการทราบ
ถึงข้อมูลการดำ�เนินงานทางสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์น้ัน เพื่อให้มีความมั่นใจว่า
ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาตินน้ั มีความปลอดภัย มีกระบวนการผลิตทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคม
และสิง่ แวดล้อม ซึง่ แนวโน้มเหล่านีท้ �ำ ให้ผปู้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติของไทย
ต้องปรับตัวมุง่ สูก่ ารพัฒนาอุตสาหกรรมยางธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน เพือ่ รักษาความเป็น
ผู้นำ�การผลิตผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติต่อไป บทความวิชาการเรื่องนี้นำ�เสนอเรื่อง
การนำ� คาร์บอนฟุตพริ้นท์ และวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ มาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือ
การจัดการสิง่ แวดล้อมสำ�หรับอุตสาหกรรมยางธรรมชาติของไทย โดยคาร์บอนฟุตพริน้ ท์
เป็นการประเมินถึงการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์
ขณะทีว่ อเตอร์ฟตุ พริน้ ท์ เป็นการประเมินถึงปริมาณการใช้นาํ้ ตลอดวัฏจักรชีวติ ของ
ผลิตภัณฑ์ โดยนำ�เสนอหลักการพืน้ ฐานของการประเมินวัฏจักรชีวติ ขอบเขตการศึกษา
และหลักการคำ�นวณคาร์บอนฟุตพริน้ ท์และวอเตอร์ฟตุ พริน้ ท์ อภิปรายการเกิดขึน้ ของ
ก๊าซเรือนกระจกและการใช้นาํ้ ในแต่ละระยะของวัฏจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ
รวมถึงอุปสรรค และโอกาสของการนำ�คาร์บอนฟุตพริ้นท์และวอเตอร์ฟุตพริ้นท์มา
ประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมยางธรรมชาติของไทย
คำ�สำ�คัญ : คาร์บอนฟุตพริ้นท์ วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ การประเมินวัฏจักรชีวิต
ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ
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Abstract

บทนำ�
อุตสาหกรรมยางธรรมชาติของประเทศไทย เป็นอุตสาหกรรมทีม่ บี ทบาทสำ�คัญ
ทั้งในแง่ของของสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ และการจ้างงานของแรงงาน โดยปัจจุบัน
การส่งออกผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติสามารถทำ�รายได้เข้าสู่ประเทศปีละประมาณ
3 แสนล้านบาท ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้ผลิตยางธรรมชาติอันดับหนึ่งของโลก
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 โดยมีตลาดการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติที่สำ�คัญได้แก่
ยุโรป อเมริกา และจีน ซึ่งนอกเหนือจากเรื่องมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์แล้ว
ในปัจจุบันตลาดการค้าโลกและผู้บริโภคยังให้ความสำ�คัญในเรื่องของข้อมูลด้าน
สิ่งแวดล้อมของการผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพ
แวดล้อมอย่างรุนแรงของโลกในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบให้เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม

บทที่ 3

Thailand has been the world’s largest natural rubber (NR) producer since
1994. Since NR products were being exported to the international market, the
requirement of information on sustainable production had been becoming
inevitable. To maintain on leadership position of NR producer, it has been therefore
challenging for Thai rubber entrepreneurs to seek for appropriate measures to
produce environmentally friendly rubber products. This academic paper presented
the application of Carbon Footprint (CF) and Water Footprint (WF) as tools for
improving environmental performance of Thai natural rubber industries. Both
Carbon Footprint and Water Footprint are based on principle of Life Cycle
Assessment (LCA) for quantifying greenhouse gases emissions and water
consumption, respectively. Scopes of the study and calculation principle of these
two footprints are presented. Related studies on greenhouse gases emission and
water consumption associated with natural rubber production were reviewed,
whereas discussions on threats and opportunities of application Carbon Footprint
and Water Footprint on Thai natural rubber industry were also presented.
Key words : Carbon Footprint, Water Footprint, Life Cycle Assessment,
Natural Rubber Product
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มากขึน้ เรือ่ ยๆ ยิง่ เป็นเรือ่ งทีเ่ สริมสร้างและผลักดันให้ตลาดโลกและผูบ้ ริโภคต้องการ
ผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและมีความปลอดภัยกับผูบ้ ริโภค ดังจะเห็นได้จาก
การเริ่มนำ�มาตรการต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องในการผลิตผลิตภัณฑ์ เช่น ข้อกำ�หนด
REACH ของสหภาพยุโรปทีว่ า่ ด้วยเรือ่ งการควบคุมสารเคมีทมี่ ผี ลกระทบต่อสุขภาพ
ของมนุษย์ และสิง่ แวดล้อม ระเบียบ EuP (Energy using Product) ซึง่ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อวางกรอบ ในการออกข้อกำ�หนดการออกแบบ เชิงนิเวศเศรษฐกิจสำ�หรับ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วสหภาพยุโรป โดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและการป้องกันปัญหาสิง่ แวดล้อม รวมถึงมาตรฐาน
ทีอ่ ตุ สาหกรรมนำ�มาใช้ในช่วงระยะเวลาหนึง่ แล้วอย่าง ISO 14001 ซึง่ ถึงแม้ระเบียบ
และมาตรฐานเหล่านีเ้ ป็นการดำ�เนินการโดยความสมัครใจ และไม่ได้มผี ลบังคับทาง
กฎหมายในประเทศไทย แต่ผผู้ ลิตอุตสาหกรรมยางธรรมชาติไม่สามารถนิง่ เฉยและ
ไม่ให้ความสำ�คัญในการศึกษาประเด็นสิง่ แวดล้อมได้อกี ต่อไป เพราะจะเป็นประเด็น
ที่มีผลต่อการค้าระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคต ซึ่งคู่แข่งทางการค้า
สามารถใช้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าได้
ผลงานทางบทความวิชาการเรือ่ งนีน้ �ำ เสนอการนำ� คาร์บอนฟุตพริน้ ท์2 (Carbon
Footprint: CF) และวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ (Water Footprint: WF) มาประยุกต์ใช้เพื่อ
เป็นเครือ่ งมือการจัดการสิง่ แวดล้อมสำ�หรับอุตสาหกรรมยางธรรมชาติของไทย โดย
คาร์บอนฟุตพริน้ ท์ เป็นการประเมินถึงการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวติ
ของผลิตภัณฑ์ ขณะที่วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ เป็นการประเมินถึงปริมาณการใช้นํ้าตลอด
วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ทั้งคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ นับได้ว่า
เป็นเครือ่ งมือการจัดการสิง่ แวดล้อมใหม่ทผี่ ผู้ ลิตอุตสาหกรรมยางธรรมชาติควรให้
ความสนใจ เพื่อนำ�มาใช้เพื่อประเมินประสิทธิภาพการดำ�เนินงานทางสิ่งแวดล้อม
ของผลิตภัณฑ์ในแง่มุมของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการใช้นํ้า ซึ่งหาก
ผู้ประกอบการมีข้อมูลเหล่านี้นอกจากจะสามารถใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการดำ�เนินงานทางสิง่ แวดล้อมแล้ว ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ขี อง
อุตสาหกรรมทีเ่ ป็นผูผ้ ลิตทีใ่ ส่ใจต่อสิง่ แวดล้อม ซึง่ สามารถเพิม่ ขีดความสามารถใน
การแข่งขันทางธุรกิจในตลาดโลกได้อีกทางหนึ่งด้วย
นักวิชาการบางท่านแปลคำ�ว่า “ฟุตพริน้ ท์ (Footprint)” เป็นภาษาไทยว่า “รอยเท้า” หรือ “รอยยํา่ ” แต่ในบทความวิชาการนีจ้ ะใช้
คำ�ว่า “ฟุตพริน้ ท์” เพราะเป็นคำ�ทีใ่ ช้กนั อย่างสากลและเข้าใจทัว่ กัน แม้แต่ในประเทศไทย หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบโดยตรงอย่าง
องค์การจัดการบริหารก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ก็ใช้ทบั ศัพท์ภาษาอังกฤษว่า “คาร์บอนฟุตพริน้ ท์”
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การประเมินวัฏจักรชีวิต และ ฟุตพริ้นท์ทางสิ่งแวดล้อม

ภาพที่ 1 การประเมินโดยพิจารณาทั้งวัฏจักรชีวิตของ ถุงมือแพทย์
3

ในทางปฏิบัติการประเมิน LCA นั้นมีการประเมินทั้ง ผลิตภัณฑ์และบริการ (Product and Service)

บทที่ 3

การประเมินวัฏจักรชีวติ การประเมินคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ และ วอเตอร์ฟตุ พริน้ ท์
อยู่บนพื้นฐานของหลักการ “การประเมินวัฏจักรชีวิต” หรือ LCA (Life Cycle
Assessment) ซึง่ ตามคำ�จำ�กัดความในมาตรฐาน ISO 14040 หมายถึง “การประเมิน
ปริมาณการใช้ทรัพยากร มลสารทีเ่ กิดขึน้ และผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ จากทัง้
วัฏจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ ตัง้ แต่ขนั้ ตอนการสกัดวัตถุดบิ แปรรูปวัตถุดบิ
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ การขนส่ง การใช้ การบำ�รุงรักษา จนถึงการกำ�จัดทิง้ หรือ
การนำ�กลับมาใช้ใหม่” (ISO, 2006) หรือ สามารถสรุปสั้นๆ ได้ว่าเป็นการศึกษา
ตั้งแต่การเกิดขึ้น หรือ การได้มาของผลิตภัณฑ์3 จนถึงจุดสิ้นสุดของผลิตภัณฑ์ โดย
มีการเปรียบเทียบให้เห็นภาพของ LCA ว่าเป็นการศึกษาแบบ Cradle to Grave
(Cradle หมายถึง เปลของเด็กอ่อนเปรียบเทียบกับการเกิดขึ้น ส่วน Grave แปลว่า
หลุมฝังศพ เปรียบเทียบได้กบั การตาย หรือสิน้ สุด) ในภาพที่ 1 ได้ยกตัวอย่างการประเมิน
ทัง้ วัฏจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์ถงุ มือแพทย์ โดยการประเมินพิจารณาครอบคลุม ตัง้ แต่
การเตรียมพืน้ ทีป่ ลูกยาง การเพาะต้นกล้ายางพารา การปลูกและดูแลรักษาต้นยางพารา
การกรีดยาง การขนส่งนํ้ายางดิบ การผลิตนํ้ายางข้น การขนส่งนํ้ายางข้น การผลิต
ถุงมือแพทย์ การขนส่งและจำ�หน่ายถุงมือแพทย์ การใช้ถุงมือแพทย์ และสุดท้ายคือ
การกำ�จัดถุงมือแพทย์ (สำ�หรับผลิตภัณฑ์ยางประเภทอื่นๆ เช่น ยางรถยนต์ ที่ยัง
สามารถนำ�มา reuse และ recycle ได้ ก็จะพิจารณาขั้นตอนเหล่านั้นร่วมด้วย)
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การประเมินทั้งวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์จะช่วยให้มองเห็นถึงผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมได้ครอบคลุมหมดตลอดช่วงชีวติ ของผลิตภัณฑ์ ไม่มองข้ามช่วงใดช่วงหนึง่
ซึ่งอาจจะทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนจุดที่เกิดปัญหา (problem shifting) (Finnveden et al.,
2009) เช่น การใช้นา้ํ มันไบโอดีเซลทีผ่ ลิตจากนา้ํ มันปาล์มหากพิจารณาเฉพาะช่วงทีม่ ี
การเผาไหม้ใช้ในรถยนต์ อาจสรุปได้ว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่านํ้ามันดีเซล
ธรรมดาเนือ่ งจากมีปริมาณมลสารน้อยกว่า แต่เมือ่ มองย้อนไปถึงการได้มาซึง่ นาํ้ มัน
ปาล์มทีน่ �ำ มาผลิตไบโอดีเซลนัน้ หากได้มาจาการทำ�ลายพืน้ ทีป่ า่ ฝนเขตร้อนเพือ่ ปลูก
ต้นปาล์มน้ํามัน ก็ไม่อาจกล่าวได้ว่าน้ํามันไบโอดีเซลนี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าง
แท้จริง ในลักษณะเช่นเดียวกัน หากมีการผลิตผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ จากโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ต้นทางการได้มาของ
นํ้ายางสดมาจากสวนยางที่บุกรุกป่าธรรมชาติ ก็คงไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์
ยางธรรมชาติเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง
ฟุตพริ้นท์ หรือ รอยเท้าทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Footprint)
การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมโดยใช้หลักการของ “ฟุตพริน้ ท์” นัน้ เริม่ มีการนำ�
มาใช้เมือ่ ประมาณ 2 ทศวรรษทีผ่ า่ นมา โดยความหมายของ รอยเท้าทางสิง่ แวดล้อม
หรือ ฟุตพริน้ ท์ทางสิง่ แวดล้อม นัน้ หมายถึง “การประเมินเชิงปริมาณของผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติทเี่ กิดจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์” (Cucek
et al., 2012) การที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ค�ำ ว่า ฟุตพริ้นท์ หรือ รอยเท้า นั้นเป็นการ
เปรียบเทียบให้เห็นว่าในทุกขณะที่มนุษย์ก้าวเดินเพื่อทำ�กิจกรรมใดใดนั้น ล้วนมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดย
หากพิจารณาถึงผลิตภัณฑ์ใดใด (อาทิเช่น ยางรถยนต์) ก็จะเป็นการประเมินว่า
กว่าทีจ่ ะได้มาเป็นยางรถยนต์หนึง่ เส้นนัน้ มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อมมากน้อยอย่างไรตลอดเส้นทาง หรือ วัฏจักรชีวติ ของการผลิตยางรถยนต์
ฟุตพริ้นท์ทางสิ่งแวดล้อมชนิดแรกที่เริ่มมาใช้ ได้แก่ รอยเท้าทางนิเวศ หรือ
Ecological Footprint (EF) ซึ่งเป็นการประเมินถึงความต้องการของพื้นที่ (ทั้งบน
บกและในนํ้า) ที่มนุษย์ต้องการเพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในการดำ�รงชีวิตอยู่
และเป็นการประเมินเปรียบเทียบปริมาณการใช้ทรัพยากร และการปลดปล่อยของเสีย

ก้าวสูก่ ารพัฒนาอุตสาหกรรมยางธรรมชาติของประเทศไทยอย่างยัง่ ยืน ด้วยคาร์บอนฟุตพริน้ ท์และวอเตอร์ฟตุ พริน้ ท์
Towards Sustainable Natural Rubber Industry in Thailand with Carbon Footprint and Water Footprint

55

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint: CF)
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ หมายถึง “ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจาก
ผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วย ตลอดวัฏจักรชีวิต (Life Cycle) ของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้
มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง การประกอบชิ้นส่วน การใช้งาน และการจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์หลังใช้งาน โดยคำ�นวณออกมาอยูใ่ นรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
(CO2 –equivalent หรือ CO2-eq)” (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, 2555)
โดยเหตุผลที่ใช้หน่วยเทียบเท่ากับ CO2 นั้น เนื่องจากก๊าซเรือนกระจกมีหลายชนิด
และแต่ละชนิดมีคา่ ศักยภาพในการทำ�ให้เกิดโลกร้อน (Global Warming Potential:
GWP) ไม่เท่ากัน จึงใช้ CO2 เป็นก๊าซเรือนกระจกอ้างอิงเมือ่ เทียบกับก๊าซเรือนกระจก
ชนิดอื่นๆ โดยในตารางที่ 1แสดงให้เห็นถึงก๊าซเรือนกระจก 6 ชนิด (ตามที่ควบคุม
ภายใต้พิธีสารเกียวโต) ซึ่งใช้ในการคำ�นวณคาร์บอน ฟุตพริ้นท์ และค่าศักยภาพใน
การทำ�ให้เกิดโลกร้อนที่แตกต่างกัน

บทที่ 3

ของมนุษย์ เปรียบเทียบกับความสามารถของระบบนิเวศของโลกที่จะสามารถฟื้นฟู
ขึ้นมาใหม่ได้ (Wackernagel and Rees, 1997; GFN, 2012) หน่วยของรอยเท้า
นิเวศเป็นหน่วยของพืน้ ที่ (เช่น ไร่, เฮกตาร์) หรือ หน่วยของพืน้ ทีต่ อ่ คน เพือ่ สะท้อน
ให้เห็นว่ากิจกรรมต่างๆของมนุษย์นนั้ เมือ่ เทียบเป็นพืน้ ทีใ่ นโลกแล้ว มนุษย์ใช้พนื้ ที่
ไปมากน้อยเท่าไร อย่างไรก็ตามสำ�หรับการประเมินการดำ�เนินงานทางสิ่งแวดล้อม
ของอุตสาหกรรมนั้น Ecological Footprint อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะสม เนื่องจาก
เป็นดัชนีทพี่ ฒ
ั นาขึน้ มาสำ�หรับประเมินภาพกว้างระดับประเทศ ภูมภิ าค หรือระดับโลก
และการทีพ่ จิ ารณาในหน่วยของพืน้ ที่ ไม่สามารถสะท้อนการดำ�เนินงานทางสิง่ แวดล้อม
ของอุตสาหกรรมได้ชดั เจนเท่าใดนัก นอกเหนือจากคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ และวอเตอร์
ฟุตพริ้นท์ ที่จะกล่าวถึงโดยละเอียดในบทความวิชาการนี้แล้ว ปัจจุบันมีการทยอย
พัฒนาฟุตพริน้ ท์อนื่ ๆทีใ่ ช้เป็นตัวดัชนีชวี้ ดั การดำ�เนินงานทางสิง่ แวดล้อมเพิม่ ขึน้ เช่น
Nitrogen Footprint ที่เน้นประเมินเรื่องไนโตรเจน (N-Footprint, 2012) Energy
Footprint ที่เน้นการประเมินในเรื่องพลังงาน (GFN, 2012) Land Use Footprint
ที่ประเมินการใช้ประโยชน์ของที่ดิน (Cucek et al., 2012)
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บทที่ 3

ตารางที่ 1 ก๊าซเรือนกระจก 6 ชนิดที่ใช้ในการค�ำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และ
ค่าศักยภาพในการท�ำให้เกิดโลกร้อน
ชนิดของก๊าซเรือนกระจก

สูตรเคมี

ค่าศักยภาพในการทำ�ให้เกิดโลกร้อน (GWP) เมื่อ
เทียบกับคาร์บอนไดออกไซด์*

คาร์บอนไดออกไซด์

CO2

1

มีเธน

CH4

25

ไนตรัสออกไซด์

N 2O

298

ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน

HFCs

77-14,800

เพอร์ฟลูออโรคาร์บอน

PFCs

7,390 – 12,200

ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์

SF6

22,800

* อ้างอิงจาก IPCC (2006) ที่ช่วงระยะเวลา 100 ปี

จากตารางที่ 1 สามารถยกตัวอย่างในกรณีของมีเธน อธิบายได้วา่ CH4 1 โมเลกุล
มีศักยภาพในการทำ�ให้เกิดโลกร้อนเทียบเท่ากับ CO2 25 โมเลกุล หรือ การปล่อย
N2O เพียง 1 โมเลกุล มีศกั ยภาพในการทำ�ให้เกิดโลกร้อนเทียบเท่ากับ CO2 ถึง 298
โมเลกุล
การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ หรือการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก แบ่งออก
ได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือ 1) การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง (direct emission)
คือ ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นโดยตรงจากกิจกรรมต่างๆในพื้นที่หรือบริเวณที่มี
กิจกรรมต่างๆนัน้ เกิดขึน้ เช่น การเผาไหม้นาํ้ มันดีเซลในรถขนส่งนํา้ ยางสด หรือ การ
เผาไหม้เชือ้ เพลิงต่างๆเพือ่ ให้เกิดความร้อนในการอบยางแท่ง หรือ ยางแผ่นรมควัน
ซึ่งก๊าซเรือนกระจกจะถูกปลดปล่อยออกมาโดยตรงจากเผาไหม้เชื้อเพลิงเหล่านั้น
และ 2) การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (indirect emission) คือ ก๊าซเรือน
กระจกที่ไม่ได้ถูกปลดปล่อยโดยตรงจากกิจกรรมต่างๆ แต่เกิดขึ้นในพื้นที่หรือ
บริเวณอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมนัน้ ๆ เช่น การใช้ไฟฟ้าในการปัน่ เหวีย่ งเพือ่ ผลิต
นํ้ายางข้น ก๊าซเรือนกระจกไม่ได้ถูกปลดปล่อยออกมาระหว่างที่มีการใช้ไฟฟ้า แต่
ก๊าซเรือนกระจกเกิดขึน้ ทีโ่ รงไฟฟ้าทีม่ กี ารเผาไหม้เชือ้ เพลิงต่างๆเพือ่ ผลิตไฟฟ้า โดย
ทั้งนี้รวมถึงก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตวัตถุดิบต่างๆที่ใช้ใน
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยางด้วย เช่น กระบวนการผลิตแอมโมเนีย
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บทที่ 3

การคำ�นวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์โดยทั่วไป
จะนิยมคิดเทียบกับหน่วย ของผลิตภัณฑ์ (Functional unit) ทีใ่ ช้ในเชิงพาณิชย์ เช่น
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของนํ้ายางข้น 1 ตัน หรือ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของถุงมือแพทย์
1 กล่อง (มีความเหมาะสมกว่าการคิดต่อถุงมือแพทย์ 1 ชิน้ ) โดยการคำ�นวณใช้หลัก
การตามสมการ ดังนี้
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (kg CO2-eq)
= ข้อมูลกิจกรรมที่ทำ�ให้เกิดก๊าซเรือนกระจก (Activity) x ตัวคูณการปลดปล่อย
มลสาร (Emission factor) (1)
โดยข้อมูลกิจกรรมทีท่ �ำ ให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ กิจกรรมต่างๆทีส่ ง่ ผลให้
เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้ ทางตรง และทางอ้อม เช่น ปริมาณก๊าซ LPG ทีใ่ ช้ใน
การอบยาง หรือ ปริมาณไฟฟ้าทีใ่ ช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยางต่างๆ โดยข้อมูล
กิจกรรมเหล่านีไ้ ด้มาจากการตรวจวัด และเก็บข้อมูลโดยตรง ส่วนตัวคูณการปลดปล่อย
มลสาร หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า Emission factor นั้น เป็นค่าที่แสดงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างกิจกรรมกับการเกิดก๊าซเรือนกระจกชนิดต่างๆ จากกิจกรรมนัน้ เช่น การใช้ไฟฟ้า
มี Emission factor เท่ากับ 0.561 kg CO2-eq/ kWh หมายความว่า หากใช้ฟา้ 1 kWh
จะทำ�ให้เกิดก๊าซเรือนกระจก 0.561 kg CO2-eq ดังนั้น หากทราบปริมาณการใช้
ไฟฟ้าในกระบวนการผลิตต่างๆก็สามารถนำ�มาคำ�นวณปริมาณคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ได้
ซึ่ง Emission factor สามารถหาได้จากการตรวจวัดโดยตรง หรือหาได้จากค่าที่
หน่วยงาน/ องค์กรต่างๆรวบรวมไว้ เช่น องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก4
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)5 ซึง่ ในขณะนีม้ กี ารพัฒนา Emission
factor ทีเ่ ป็นของประเทศไทยเองเพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ แต่ในบางกิจกรรมทีไ่ ม่มี Emission
factor ที่พัฒนาสำ�หรับประเทศไทยโดยเฉพาะ ก็สามารถใช้ Emission factor จาก
องค์กรต่างประเทศที่น่าเชื่อถือได้ เช่น IPCC6
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า หน่วยของปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์คือ CO2-eq ดังนั้น
ในบางกรณีที่ค่าของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ในหน่วยของก๊าซนั้นๆ
ต้องเปลีย่ นหน่วยให้อยูใ่ นรูปของ CO2-eq เสียก่อน โดยนำ�มาคูณกับค่าศักยภาพใน
การทำ�ให้เกิดโลกร้อน (GWP) ของก๊าซนั้นๆ (ตารางที่ 1) ตัวอย่างเช่น กิจกรรม
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บำ�บัดนํ้าเสียในโรงงานยางแห่งหนึ่งทำ�ให้เกิดก๊าซ CH4 เท่ากับ 10 kg CH4 (ค่า
สมมติ) สามารถเปลี่ยนหน่วยจาก kg CH4 เป็น kg CO2-eq ได้ โดยนำ�มาคูณกับค่า
GWP ของ CH4 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 25 ทำ�ให้ได้ค่าออกมาเป็น 250 kg CO2-eq
ขอบเขตของการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์
การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สามารถดำ�เนินการได้ใน 2 ขอบเขตหลักคือ
1) แบบ Business-to-Consumer (B2C) หรือ Cradle to Grave เป็นการ
ประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์ ในกรณีของ
ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติก็จะพิจารณาตั้งแต่ การเพาะต้นกล้ายาง จนถึงการกำ�จัด
ผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ต้องการติดฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต้องประเมินใน
ขอบเขตนี้
2) แบบ Business-to-Business (B2B) หรือ Cradle to Gate/ Gate to Gate
เป็นการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขั้นตอนการได้มาของวัตถุดิบ
จนถึงได้ผลิตภัณฑ์ที่พร้อมส่งออกจากโรงงาน หรือ พิจารณาตั้งแต่ประตูเข้าโรงงาน
จนถึงประตูออกโรงงาน เช่น การพิจารณาการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในโรงงาน
การผลิตนํ้ายางข้น
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ในผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ
ดังทีก่ ล่าวมาแล้วว่าการประเมินคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ของผลิตภัณฑ์ทค่ี รบถ้วนนัน้
ต้องพิจารณาทัง้ วัฏจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์นนั้ โดยในส่วนของผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ
สามารถแบ่งพิจารณาได้เป็น 4 ระยะตามวัฏจักรชีวติ ดังนี้ 1) ระยะการปลูกยางพารา
2) ระยะการผลิตผลิตภัณฑ์ยางขั้นต้น 3) ระยะการผลิตผลิตภัณฑ์ยางขั้นสุดท้าย
และ 4) ระยะการใช้ การกำ�จัด การนำ�มาใช้ใหม่
1) การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะการปลูกยางพารา
ระยะของการปลูกยางพารามีกิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องกับการปลดปล่อย
ก๊ า ซเรื อ นกระจกซึ่ ง ต้ อ งนำ � มาประเมิ น ได้ แ ก่ 1) การใช้ นํ้ า มั น ในรถไถ รถ
แทรกเตอร์ในการเตรียมพื้นที่ในการเพาะปลูก (หากพื้นที่ใดใช้การเผาเศษซากไม้
เพือ่ เตรียมพืน้ ทีก่ ต็ อ้ งนำ�มาประเมินรวมด้วย) การเผาไหม้นาํ้ มันเชือ้ เพลิงทำ�ให้เกิด
ก๊าซเรือนกระจกขึน้ โดยตรง 2) การใช้ปยุ๋ โดยในกรณีของปุย๋ ไนโตรเจนจะทำ�ให้เกิด
การปลดปล่อยก๊าซ N2O ขึ้น (Mosier et al., 1998) ซึ่งก๊าซ N2O ถือว่ามีบทบาทสำ�คัญ
ในการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกยางพารา (Jawjit et al., 2010)
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เช่นเดียวกับที่มีบทบาทสำ�คัญในการปลูกปาล์มนํ้ามัน (Reijnders and Huijbregts,
2008) โดยสามารถอธิบายได้ว่า ถึงแม้ปริมาณการปลดปล่อยในรูปก๊าซ N2O จะมี
ปริมาณไม่มาก แต่เมือ่ คิดเทียบค่าศักยภาพการทำ�ให้เกิดโลกร้อนในหน่วย CO2-eq
จะมีค่าสูงขึ้นกว่าเดิมมาก เนื่องจากค่าศักยภาพในการทำ�ให้เกิดโลกร้อน (GWP)
ของ N2O มีค่าสูงถึง 298 เท่า เมื่อเทียบกับ CO2 (ตารางที่ 1) 3) ขั้นตอนการผลิต
นาํ้ มัน การผลิตปุย๋ การผลิตสารเคมีปราบศัตรูพชื และวัตถุดบิ อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ซึ่งขั้นตอนนี้ก๊าซเรือนกระจกไม่ได้เกิดขึ้นที่พื้นที่การปลูกยางพารา แต่เกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิตวัตถุดิบเหล่านี้ ซึ่งจากการวิจัยของ Jawjit et al. (2010) พบว่า
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีป่ ลดปล่อยออกมาในระยะการปลูกยางพารานัน้ มีทมี่ าจาก
กระบวนการผลิตวัตถุดิบถึงประมาณ 60%
ในระยะของการปลูกยางพารานั้น นอกเหนือจากกิจกรรมที่กล่าวมาแล้วด้านบน
ปัจจัยที่สำ�คัญอย่างยิ่งที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง/ ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ได้แก่การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land use) ในการเลือกพื้นที่ปลูกยางพารา ซึ่งจะมีผล
ทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณการกักเก็บคาร์บอน หรือ Carbon stock ในกรณี
ที่เป็นการปลูกยางพาราซํ้าในพื้นที่เดิม ถือว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง Carbon stock
(IPCC, 2004)แต่ในกรณีที่เป็นการปลูกในพื้นที่ใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้
ทีด่ นิ ไปจากเดิม ต้องมีการพิจารณาว่า Carbon stock ของพืน้ ทีเ่ ดิม มากกว่าหรือน้อยกว่า
เมือ่ ปลูกยางพารา เช่น การมีการเปลีย่ นแปลงป่าธรรมชาติมาปลูกยางพารา จะทำ�ให้
เกิดการสูญเสียปริมาณคาร์บอน เพราะป่าธรรมชาติมี Carbon stock สูงกว่า การปลูก
ยางพารา (Gnanavelrajah et al., 2008; Reijnders and Huijbregts, 2008) แต่หาก
เป็นกรณีที่มีการเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกอ้อย หรือ มันสำ�ปะหลัง มาปลูกยางพารา
ก็จะทำ�ให้มี Carbon stock เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการปลูกอ้อย และมันสำ�ปะหลังมี
Carbon stock ตํ่ากว่ายางพารา (Gnanavelrajah et al., 2008) ดังนั้น การเลือกพื้นที่
ปลูกยางพาราใหม่ จึงต้องควรคำ�นึงถึงปัจจัยเหล่านีด้ ว้ ย โดยเฉพาะโครงการของรัฐบาล
ในการส่งเสริมการปลูกยางพาราในพืน้ ทีป่ ลูกใหม่ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย อย่างไรก็ตามในขณะนีก้ ารปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเปลีย่ นแปลง
การใช้ทดี่ นิ สำ�หรับประเทศไทย ยังไม่ก�ำ หนดให้น�ำ มาคำ�นวณเนือ่ งจากยังไม่มขี อ้ มูล
ที่สมบูรณ์ แต่ในอนาคตจะมีการนำ�ประเด็นนี้มาพิจารณาร่วมด้วย (องค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก, 2552)
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2) การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะการผลิตผลิตภัณฑ์ยางขั้นต้น
กิจกรรมทีท่ �ำ ให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะการผลิตผลิตภัณฑ์
ยางขัน้ ต้น สามารถเริม่ พิจารณาได้จาก 1) การรักษาสภาพ และการแปรรูปนา้ํ ยางสด
โดยในขัน้ ตอนนีจ้ ะเป็นการใช้สารเคมี เช่น แอมโมเนีย ในการรักษาสภาพของนา้ํ ยางสด
หรือในกรณีที่เกษตรกรทำ�ยางแผ่น ก็จะมีการใช้กรดซัลฟิวริกเพื่อจับตัว และมีการ
ใช้ไฟฟ้าสำ�หรับเครือ่ งจักรในการทำ�แผ่นยาง ในขัน้ ตอนเหล่านีก้ า๊ ซเรือนกระจกไม่ได้
เกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีการทำ�กิจกรรม แต่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า และ
กระบวนการผลิตวัตถุดิบต่างๆเช่น แอมโมเนีย กรดซัลฟิวริก และสารเคมีอื่นๆ
2) การขนส่งนาํ้ ยางสด/ ยางแผ่น ในขัน้ ตอนนีก้ า๊ ซเรือนกระจกจะเกิดขึน้ โดยตรง
จากการเผาไหม้นํ้ามันในรถที่บรรทุกนํ้ายางสด/ ยางแผ่น ไปส่งยังพ่อค้าคนกลาง
หรือ โรงงาน 3) กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยางขั้นต้น ผลิตภัณฑ์ยางขั้นต้น
ประกอบไปด้วย 3 ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ นํ้ายางข้น ยางแท่ง และยางแผ่นรมควัน
ซึง่ มีกระบวนการผลิตทีแ่ ตกต่างกันไป ซึง่ กิจกรรมหลักทีต่ อ้ งมีการเก็บข้อมูลไว้เพือ่
การประเมินคาร์บอนฟุตพริน้ ท์นน้ั ได้แก่ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในแต่ละขัน้ ตอนการผลิต
ชนิดและปริมาณเชือ้ เพลิงทีใ่ ช้ ชนิดและปริมาณของสารเคมีทใี่ ช้ ปริมาณและลักษณะ
ของนาํ้ เสียทีเ่ กิดขึน้ รวมถึงระบบบำ�บัดนํา้ เสียทีใ่ ช้ การจัดการขยะและของเสียทีเ่ หลือ
จากการผลิต ซึง่ กิจกรรมเหล่านีม้ ผี ลต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้ สิน้ ซึง่ จากการ
ศึกษาของ Jawjit et al. (2010) พบว่าสำ�หรับการผลิตนํ้ายางข้น แหล่งที่มาสำ�คัญ
ของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกคือ การใช้ไฟฟ้าสำ�หรับเครือ่ งปัน่ เหวีย่ ง ส่วนการ
ผลิตยางแท่งมีแหล่งทีม่ าของก๊าซเรือนกระจกคือ การใช้ไฟฟ้าสำ�หรับเครือ่ งจักรกล
และการเผาไหม้เชื้อเพลิงเพื่อผลิตความร้อน (พงษ์วิภา และ คณะ, 2551) ในขณะ
ที่การเผาไหม้เชื้อเพลิงสำ�หรับการผลิตยางแผ่นรมควันนั้น ประเด็นที่น่าสนใจคือ
หากใช้ชีวมวล เช่น เศษไม้ยางพารา กะลาปาล์ม เป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้เพื่อให้
เกิดความร้อนนั้น ปริมาณ CO2 ที่เกิดขึ้นนั้นจะไม่นับรวมว่าเป็นก๊าซเรือนกระจก
เนือ่ งจากถือว่าชีวมวลเหล่านีค้ รัง้ หนึง่ เคยดูดซับ CO2 เอาไว้ในเนือ้ ไม้ในกระบวนการ
สังเคราะห์แสง (IPCC, 2004)
3) การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะการผลิตผลิตภัณฑ์ยางขั้นสุดท้าย
เนือ่ งจากผลิตภัณฑ์ยางขัน้ สุดท้ายมีมากมายหลากหลายชนิด ดังนัน้ กิจกรรม
ทีท่ �ำ ให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็จะแตกต่างกันไปตามกระบวนการผลิตของ
แต่ละผลิตภัณฑ์ สำ�หรับกิจกรรมหลักทีเ่ กีย่ วข้องกับการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ (Water Footprint: WF)
วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ คือ ปริมาณการใช้นํ้าและปริมาณของนํ้าเสียที่เกิดขึ้นตลอด
วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาทั้งการใช้นํ้าโดยตรง (direct use) และ
การใช้นา้ํ ทางอ้อม (indirect use) โดยหน่วยของวอเตอร์ฟตุ พริน้ ท์คอื ปริมาณนํา้ ทีใ่ ช้
(เช่น ลูกบาศ์กเมตร (m3)) ต่อ หน่วยของเวลา หรือ หน่วยของผลิตภัณฑ์ (functional
unit) (Hoekstra, 2009) นอกจากการใช้วอเตอร์ฟุตพริ้นท์สำ�หรับผลิตภัณฑ์แล้ว
ยังสามารถใช้เพือ่ การประเมินปริมาณนํา้ ทีใ่ ช้สำ�หรับกิจกรรมบริการ หน่วยงาน องค์กร

บทที่ 3

ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน ทั้งการใช้พลังงานไฟฟ้า และการเผาไหม้
เชือ้ เพลิงเพือ่ ผลิตความร้อน อาทิเช่น การใช้พลังงานความร้อนในการอบถุงยางอนามัย
ถุงมือแพทย์ หรือการใช้ไฟฟ้า ไอนํ้า ในการผสมยาง ออกหน้ายาง อบล้อยาง ในการ
ผลิตยางรถยนต์ ดังนัน้ จึงต้องมีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า ชนิดและปริมาณ
เชือ้ เพลิงทีใ่ ช้ ชนิดและปริมาณของสารเคมีทใี่ ช้ รวมถึงการจัดการนํา้ เสีย ระบบบำ�บัด
นํา้ เสีย การจัดการขยะและของเสียทีเ่ หลือจากการผลิต เพือ่ เป็นข้อมูลนำ�มาใช้ในการ
ประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งนอกเหนือจากกิจกรรมการใช้พลังงาน
ในกระบวนการผลิตแล้ว การขนส่งผลิตภัณฑ์ก็นับเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทำ�ให้เกิด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรงจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง
4) การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะการใช้ การกำ�จัด และการนำ�กลับ
มาใช้ใหม่
โดยทัว่ ไปแล้วระยะของการใช้ผลิตภัณฑ์ยางจะไม่กอ่ ให้เกิดการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ยกเว้นบางผลิตภัณฑ์ที่ขณะใช้งานเป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์
หรือกิจกรรมที่ทำ�ให้เกิดมลพิษ เช่นยางรถยนต์ ที่มีส่วนทำ�ให้เกิดก๊าซเรือนกระจก
ขณะที่รถวิ่งก็ต้องมีการนำ�มาประเมินร่วมด้วย (พงษ์วิภา และ คณะ, 2551) และ
เมื่อมีการสิ้นสุดการใช้ผลิตภัณฑ์แล้ว ผลิตภัณฑ์ยางบางประเภทสามารถนำ�มา
รีไซเคิลใช้ใหม่ได้ เช่น ยางรถยนต์ แต่ผลิตภัณฑ์ยางบางประเภทเมือ่ ใช้เสร็จไม่สามารถ
นำ�กลับมาใช้ใหม่ได้ ต้องทิง้ เพือ่ นำ�ไปกำ�จัด เช่น ถุงยางอนามัย ถุงมือแพทย์ ในกรณีของ
การรีไซเคิลนัน้ ปริมาณพลังงานทีใ่ ช้ในการรีไซเคิลต้องนำ�มาพิจารณาในการประเมิน
การปลดปล่อยก๊าซกระจกด้วย ส่วนในกรณีของการกำ�จัดนัน้ ต้องพิจารณาว่าใช้วธิ ใี ด
ในการกำ�จัดผลิตภัณฑ์ยาง (การเผาในเตาเผาขยะ, การเผาในที่โล่ง, การฝังกลบ)
ซึ่งแต่ละวิธีของการกำ�จัดก็จะให้ผลในการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกแตกต่างกัน

บทที่ 3
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รวมถึงการใช้นา้ํ ของเมือง จังหวัด และประเทศ สำ�หรับการศึกษาเรือ่ งวอเตอร์ฟตุ พริน้ ท์
ของประเทศไทยเอง ยังถือว่าอยูใ่ นช่วงเริม่ ต้นเช่นกัน โดยมีรายงานของการประเมิน
วอเตอร์ ฟุ ต พริ้ น ท์ สำ�หรับผลิตภัณฑ์บางประเภท เช่น การผลิตเอทานอลจาก
มันสำ�ปะหลัง (ชินาธิปกรณ์ และ ธำ�รงรัตน์, 2554) การผลิตไบโอเอทานอลจากกาก
นํ้าตาลและมันสำ�ปะหลัง (อาวีวรรณ, 2553) สำ�หรับการศึกษาวอเตอร์ฟุตพริ้นท์
ของผลิตภัณฑ์ยางนั้น ขณะนี้ (พฤศจิกายน 2555) อยู่ในระหว่างการดำ�เนินการใน
โครงการวิจยั “การประเมินวอเตอร์ฟตุ พริน้ ท์ในการปลูกยางพาราในพืน้ ทีแ่ ห่งใหม่
ของภาคใต้” โดยการศึกษาร่วมกันของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1) ประเภทของวอเตอร์ฟตุ พริน้ ท์ วอเตอร์ฟตุ พริน้ ท์แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท
(Chapagain and Hoekstra, 2011) ดังนี้
1.1) วอเตอร์ฟตุ พริน้ ท์สนี าํ้ เงิน (Blue Water Footprint) หมายถึง ปริมาณนํา้
ทีใ่ ช้จากแหล่งนาํ้ ธรรมชาติทงั้ จากนาํ้ ผิวดินและนาํ้ ใต้ดนิ เพือ่ ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์
และบริการ
1.2) วอเตอร์ฟตุ พริน้ ท์สเี ขียว (Green Water Footprint) หมายถึง ปริมาณนํา้
จากนํ้าฝนที่อยู่ในรูปของความชื้นในดินที่ถูกนำ�ไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์และบริการ
ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นปริมาณนํ้าที่ถูกใช้ไปเพื่อการเจริญเติบโตของพืช
1.3) วอเตอร์ฟุตพริ้นท์สีเทา (Gray Water Footprint) คือ ปริมาณนํ้าที่ใช้
เจือจางนาํ้ เสียทีเ่ กิดขึน้ ให้อยูใ่ นเกณฑ์ทสี่ ามารถปล่อยทิง้ สูธ่ รรมชาติได้ ซึง่ อีกนัยหนึง่
เป็นการบอกถึงปริมาณนํ้าเสียที่เกิดขึ้นและปล่อยทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม
2) ขอบเขตของการประเมินวอเตอร์ฟุตพริ้นท์
ขอบเขตของการประเมินวอเตอร์ฟตุ พริน้ ท์อยูบ่ นหลักการของการประเมิน
ทั้งวัฏจักรชีวิตเช่นเดียวกันกับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์
3) การคำ�นวณวอเตอร์ฟุตพริ้นท์
การคำ�นวณวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ในปัจจุบันดำ�เนินการตามคู่มือการประเมิน
Water Footprint ชื่อ “The Water Footprint Assessment Manual” (Hoekstra et al.,
2011) ซึ่งมีรายละเอียดหลากหลายขั้นตอน โดยพอจะสรุปหลักการคำ�นวณพอ
สังเขปดังนี้
3.1) การคำ�นวณวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ช่วงระยะการปลูกยางพารา
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ส่วน Gray WF ประเมินจากอัตราการใช้สารเคมีต่อพื้นที่เพาะปลูก (AR,
กิโลกรัม/ไร่) กับสัดส่วนการชะล้าง (α) หารด้วยผลต่างของค่าสูงสุดที่ยอมรับได้
กับค่าความเข้มข้นทีอ่ ยูเ่ ดิมในธรรมชาติ (cmax, kg / m2 - cnat, kg /m3) และจึงหารด้วย
ผลผลิตต่อพื้นที่เพาะปลูก ดังสมการ
		 Gray WF		 = [(α x AR)/(cMAX – cNAT)] / Y
(5)
โดย
		 α		 = สัดส่วนของการชะล้าง (leaching: run-off fraction)
		 AR		 = อัตราการใช้สารเคมีในพิ้นที่ปลูกยางพารา (กิโลกรัม/ไร่)
		 cMAX = ระดับความเข้มข้นของมลสารสูงสุดที่ยอมรับได้ในแหล่งนํ้า
					 (กิโลกรัม/ m3)
		 cNAT = ระดับความเข้มข้นของมลสารในแหล่งนํ้า (กิโลกรัม/ m3)
3.2) การคำ�นวณวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ในขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง
			 โดยทัว่ ไปในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ จะมีผลิตภัณฑ์หลัก
เพียงชนิดเดียว (One output product) จึงใช้หลักการคิดแบบ The Chain-summation
approach คือ การคิด WF ของแต่ละกระบวนการผลิต (Process) มารวมกัน ดังสมการ
ที่ใช้ในการคำ�นวณ ดังนี้

บทที่ 3

ปริมาณวอเตอร์ฟุตพริ้นท์รวม = Blue WF + Green WF + Gray WF (2)
โดย 		
		 Blue WF		 = CWUBLUE / Y
(3)
		 Green WF = CWUGREEN / Y
(4)
โดย
		 CWUGREEN = ปริมาณการใช้นํ้าสีเขียว (Green water) ในการปลูก
							 ยางพารา (m3/ ไร่)
		 CWUBLUE		 = ปริมาณการใช้นํ้าสีนํ้าเงิน (Blue water) ในการปลูก
							 ยางพารา (m3/ ไร่)
		 Y				 = ผลผลิต (yield) ของการปลูกยางพารา (ตัน/ไร่)
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บทที่ 3

		
โดย
		
		
		

WF prod [p] =		

(6)

WF prod [p] = Water Footprint ของผลิตภัณฑ์ยาง p (m3/ton)
WF proc [s] = Water Footprint ของกระบวนการผลิต s (m3/ เวลา)
P [p]				 = ปริมาณการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาง p (ton/ เวลา)

แต่ในกรณีที่มีหลายผลิตภัณฑ์จากกระบวนการผลิตเดียวกัน ต้องใช้หลักการ
คำ�นวณแบบ The Stepwise accumulative approach (ดูรายละเอียดที่ (Hoekstra et
al., 2011))
4) วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ
วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติสามารถแบ่งการพิจารณา
ออกได้เป็น 2 ระยะหลัก คือ 1) ระยะการปลูกยางพารา (ภาคเกษตรกรรม) และ 2)
ระยะการผลิตผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ (ภาคอุตสาหกรรม) (ทั้งการผลิตยางขั้นต้น
และผลิตภัณฑ์ยางขั้นสุดท้าย) ในระยะของการปลูกยางพารานั้น วอเตอร์ฟุตพริ้นท์
ทัง้ 3 ชนิด (สีนา้ํ เงิน, สีเขียว และ สีเทา) มีสว่ นเกีย่ วข้องทัง้ หมด โดยวอเตอร์ฟตุ พริน้ ท์
สีนํ้าเงินประเมินได้จากปริมาณนํ้าผิวดิน นํ้าใต้ดิน รวมถึงระบบนํ้าชลประทานที่ใช้
ในการปลูกยางพารา ส่วนวอเตอร์ฟุตพริ้นท์สีเขียวประเมินได้จากปริมาณนํ้าฝนใน
รูปความชืน้ ในดินทีต่ น้ ยางพาราดูดไปใช้ในการเจริญเติบโต และวอเตอร์ฟตุ พริน้ ท์สเี ทา
ประเมินได้จากปริมาณนํ้าที่ต้องใช้เจือจางนํ้าเสียที่เกิดจากการชะล้างปุ๋ย สารเคมี
ต่างๆ ทีใ่ ช้ในการปลูกยางพารา เนือ่ งจากวอเตอร์ฟตุ พริน้ ท์ทใี่ ช้ในการปลูกยางพารา
นัน้ เกีย่ วข้องกับการเจริญเติบโตของยางพารา ดังนัน้ จึงต้องการข้อมูลจากหลายภาค
ส่วนมาประยุกต์ใช้เข้าด้วยกันเพื่อสามารถคำ�นวณปริมาณความต้องการนํ้าของ
ยางพารา โดยข้ อ มู ล ที่ ต้ อ งใช้ ป ระกอบอาทิ เ ช่ น ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สภาพภู มิ อ ากาศ
ปริมาณนํ้าฝน ชนิดพันธุ์ยางพารา วิธีการปลูกยางพารา ปริมาณผลผลิตในการปลูก
ยางพารา ประเภทของดินในพืน้ ทีป่ ลูกยางพารา แผนทีก่ ารชลประทาน อัตราการใช้
ปุ๋ยและสารเคมีอื่นๆ มาตรฐานคุณภาพนํ้า เป็นต้น (Hoekstra et al., 2011) โดย
ข้อมูลเหล่านี้ส่วนหนึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้โดยตรงจากเกษตรกร (เช่น พันธุ์
ยางพารา วิธีการปลูก อัตราการใช้สารเคมี) ขณะที่ข้อมูลบางส่วนสามารถหาได้จาก
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อุปสรรค และโอกาส ของการนำ�คาร์บอนฟุตพริ้นท์ และวอเตอร์
ฟุตพริ้นท์มาประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ
อุปสรรคและข้อจำ�กัดสำ�คัญของการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์และวอเตอร์
ฟุตพริ้นท์ คือการได้มาซึ่งข้อมูลที่มีคุณภาพเพื่อให้การประเมินถูกต้องและเชื่อถือ
ได้ ซึง่ ปริมาณข้อมูลทีต่ อ้ งการนัน้ มีจ�ำ นวนมาก (โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณีทปี่ ระเมิน
ทั้งวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ยาง) ซึ่งต้องใช้ทั้งทรัพยากรบุคคล เวลา และทุนเป็น
อย่างมากในการจัดเก็บ นอกจากนั้นแล้วยังขาดการจัดการที่ดีในระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลการใช้ทรัพยากร พลังงาน ไม่วา่ จะเป็นในภาคการเกษตร (การปลูกยางพารา)
หรือ ภาคอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ ส่วนในด้านวิชาการนั้น ข้อมูล หรือ
ตัวแปรบางประเภทที่ใช้ในการคำ�นวณ เช่น Emission factor ยังต้องใช้ค่าที่พัฒนา
มาจากต่างประเทศ ซึ่งทำ�ให้การประเมินอาจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติที่สนใจในการประเมิน
คาร์บอนฟุตพริน้ ท์ และวอเตอร์ฟตุ พริน้ ท์สามารถเริม่ ต้นการประเมินโดยใช้ขอบเขต
ในรัว้ สถานประกอบการของตนเอง หรือทีเ่ รียกว่า Business to Business (B2B) หรือ
Gate to Gate ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลและทำ�การประเมินได้ง่ายกว่าการประเมินทั้ง
วัฏจักรชีวติ โดยถึงแม้จะยังไม่สามารถขอติดฉลากคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ได้ในการประเมิน
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาที่ดิน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมวิชาการเกษตร
นอกจากนั้ น ยั ง ต้ อ งใช้ แ หล่ ง ข้ อ มู ล จากต่ า งประเทศ อาทิ เ ช่ น แบบจำ � ลองทาง
คณิตศาสตร์ CROPWAT ซึ่งสามารถบอกถึงข้อมูลของสภาพอากาศเฉลี่ยย้อนหลัง
30 ปี และการคำ�นวณความต้องการการใช้นํ้าของพืช
ในขณะทีก่ ารประเมินวอเตอร์ฟตุ พริน้ ท์ภาคอุตสาหกรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์
ยางธรรมชาตินั้น จะมีความซับซ้อนน้อยกว่า และมีเพียงวอเตอร์ฟุตพริ้นท์สีนํ้าเงิน
และสีเทาเท่านั้นที่เกี่ยวข้อง โดยวอเตอร์ฟุตพริ้นท์สีน้าํ เงินประเมินได้จากการใช้น้าํ
ในการผลิตแต่ละขั้นตอน รวมถึงปริมาณนํ้าที่เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ยางด้วย
ส่วนการประเมินวอเตอร์ฟตุ พริน้ ท์สเี ทา ต้องมีการเก็บข้อมูลของปริมาณนํา้ เสีย และ
ลักษณะสมบัติของนํ้าเสียที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะสามารถคำ�นวณปริมาณนํ้าที่ต้องใช้ใน
การเจือจางนํ้าเสียนั้นให้เป็นนํ้าดีตามมาตรฐานคุณภาพนํ้า
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ขอบเขตนี้ แต่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพื่อการประเมินแบบเต็มรูปแบบต่อไปใน
อนาคต รวมถึงเป็นการแสดงให้สังคมเห็นถึงความตั้งใจจริงในการดำ�เนินงานทาง
สิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการ ซึ่งในปัจจุบันนี้ผู้ประกอบการสามารถขอคำ�แนะนำ�
ทางวิชาการ ขั้นตอนในการดำ�เนินการจากหน่วยงานหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ จาก องค์การบริหารการจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ซึง่ มีหน้าที่
หลักในการดูแลเรือ่ งการประเมินคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ นอกจากนัน้ ขณะนีย้ งั มีการพัฒนา
Emission factor และข้อมูลอื่นๆ ที่ใช้ในการคำ�นวณที่อยู่บนพื้นฐานของการจัดการ
และเทคโนโลยีทใี่ ช้ในประเทศไทย (Thailand-based data) เพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ ทำ�ให้
การคำ � นวณมี ค วามถู ก ต้ อ งมากยิ่ ง ขึ้ น ผนวกกั บ งานวิ จั ย จากมหาวิ ท ยาลั ย และ
สถาบันวิจยั ต่างๆทำ�ให้สามารถศึกษาเปรียบเทียบจากกรณีศกึ ษาคาร์บอนฟุตพริน้ ท์
ของผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้ ส่วนในกรณีของการประเมินวอเตอร์ฟุตพริ้นท์นั้น แม้จะยัง
ถือเป็นเรื่องใหม่อยู่มากในประเทศไทย แต่ก็เริ่มมีการทยอยศึกษาเพิ่มมากขึ้น
สำ�หรับหลายๆ ผลิตภัณฑ์ โดยในส่วนของการศึกษาวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของการปลูก
ยางพาราและผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย คาดว่าจะมีผลการศึกษาทยอยออกมาสู่
สาธารณะตั้งแต่กลางปี 2556 เป็นต้นไป
ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วว่าทัง้ คาร์บอนฟุตพริน้ ท์ และวอเตอร์ฟตุ พริน้ ท์ เป็นเครือ่ งมือ
การจัดการสิง่ แวดล้อมทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ฐานความสมัครใจของผูป้ ระกอบการทีจ่ ะดำ�เนินการ
และถึงแม้วา่ จะยังไม่มกี ฏระเบียบใดใดทัง้ ในระดับชาติ และนานาชาติมาควบคุมใน
เรือ่ งนี้ แต่ผปู้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติกไ็ ม่สามารถนิง่ เฉยต่อการเปลีย่ นแปลง
ของการค้าโลกที่ให้ความสนใจ และตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่อยๆ
ไม่ว่าจะเป็นระดับภูมิภาค (เช่น เขตเศรษฐกิจอาเซียน) หรือ ระดับโลก นอกจากนั้น
ในระดับนโยบายของประเทศไทยก็มแี นวทางทีช่ ดั เจนทีจ่ ะสนับสนุน “อุตสาหกรรม
สีเขียว” ซึง่ เห็นได้จากการจัดตัง้ หน่วยงานเฉพาะทางต่างๆ เช่น องค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก องค์การจัดการนํา้ เสีย เป็นต้น และการมีนโยบายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
อย่างชัดเจน เช่น แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 ทีม่ งุ่ เน้น
อุตสาหกรรมที่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (Green growth industry) พระราชบัญญัติ
เครือ่ งมือทางเศรษฐศาสตร์เพือ่ การจัดการสิง่ แวดล้อม ซึง่ ใช้เครือ่ งมือทางเศรษฐศาสตร์
ที่มีอยู่ทั้ง ด้านภาษี ค่าธรรมเนียม และการคืนภาษีหากทำ�ดีเพื่อจัดการปัญหา

ก้าวสูก่ ารพัฒนาอุตสาหกรรมยางธรรมชาติของประเทศไทยอย่างยัง่ ยืน ด้วยคาร์บอนฟุตพริน้ ท์และวอเตอร์ฟตุ พริน้ ท์
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สิง่ แวดล้อม และในขณะเดียวกันก็เป็นการบังคับใช้เพือ่ ลงโทษผูส้ ร้างความเสียหาย
ต่อสิง่ แวดล้อม และ แผนจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อม พ.ศ. 2555-2559 ทีร่ ะบุอย่าง
ชัดเจนถึงการสนับสนุนให้มกี ารดำ�เนินการในเรือ่ ง การประเมินวัฏจักรชีวติ คาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ และวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ จึงเป็นโอกาสอันดีสำ�หรับผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมยางธรรมชาติทจี่ ะได้เริม่ นำ�เครือ่ งมือสำ�หรับจัดการสิง่ แวดล้อมเหล่านี้
มาประยุกต์ใช้เพื่อการก้าวสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวที่มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์
ยางธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไป
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