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บทคัดย่อ
บทความนี้ เป็ นการศึ กษาวิจยั เชิงประยุกต์เพื่อวิเคราะห์การปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิต
ของเสื้ อผ้าบาติก ของร้านสมบูรณ์สิ่งทอ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการกาหนดหน่วยการทางานของระบบคือ เสื้ อคอเชิ้ต
ผ้าบาติกลายดอกกุหลาบ ผลิตจากผ้าทอฝ้ าย ขนาดอก 42 นิ้ ว จานวน 1 ตัว โดยทาการประเมินการปล่อยก๊าซเรื อน
กระจกตั้งแต่กระบวนการผลิตวัตถุดิบ การขนส่ ง การผลิตผลิตภัณฑ์ การใช้งานผลิตภัณฑ์ จนกระทัง่ การกาจัดซาก
ผลิตภัณฑ์และบาบัดน้ าเสี ย ผลการวิจยั พบว่าปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกที่เกิดจากวัฏจักรชี วิตของเสื้ อผ้าบาติก
มีค่าเท่ากับ 3.59 kg CO2-eq กระบวนการที่ปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกมากที่สุด คือกระบวนการผลิตวัตถุดิบ มีการ
ปลดปล่อ ยก๊า ซเรื อนกระจกปริ มาณ 2.69 kg CO2 -eq ซึ่ งคิ ดเป็ นร้ อยละ 74.8 รองลงมาคื อ กระบวนการผลิ ต
กระบวนการใช้งาน กระบวนการกาจัดซากและบาบัดน้ าเสี ย และกระบวนการขนส่ ง ซึ่ งมีปริ มาณการปลดปล่อยก๊าซ
เรื อนกระจกคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 15.35, 8.95, 0.6 และ 0.3 ตามลาดับ การวิจยั ในครั้งนี้ ได้นาเสนอแนวทางการลด
ปริ มาณการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจก โดยการเลือกใช้ผา้ ทอจากเส้นใยฝ้ ายที่ผลิตแบบออร์ แกนิ กส์ และเลือกสี ที่ใช้
ในการย้อมลายผ้าบาติกเป็ นสี จากธรรมชาติ
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Carbon Footprint of Batik Shirt
Nittaya Siriwan1* and Chalita Suwan2

Abstract
This is an applied research to analyze greenhouse gases of a batik shirt’s life cycle from Somboon
Textile Factory in Chiang Mai. The functional unit of the system was set to be a rosette batik shirt with the chest
size of 42 inches which was made from cotton weave. The greenhouse gases assessment started from raw material,
production, transportation, distribution, usage until final disposal. The results showed that the greenhouse gases
released from batik shirt’s life cycle was 3.59 kg CO2-eq The highest gases released process was raw material
process which was 2.69 kg CO2-eq or 74.8 % and production process, followed by usage process, final disposal and
water treatment process and transportation process respectively. The released gases were calculated as 15.35, 8.95,
0.6 and 0.3 % respectively. The suggestion from this applied research in greenhouse gases reduction was to choose
organic cotton weave which has fabric’s factor lower than the original weave by 59.5% and select natural dye to
color the batik cloth.
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1. บทนา

และยังส่ ง ผลให้ สามารถลดการปลดปล่ อยก๊ าซเรื อ น
กระจก [3]
การศึ กษากระบวนการตลอดวัฏจักรของเสื้ อผ้าฝ้ าย
บาติ กใ ช้ รู ปแ บบ การ ปร ะเ มิ น แบ บ Business-toConsumer (B2C) ซึ่งเป็ นการประเมินตั้งแต่กระบวนการ
ได้มาซึ่ งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต กระบวนการใช้งาน
จนกระทัง่ กระบวนการกาจัดซากและบาบัดน้ าเสี ย [4]
ซึ่ งในแต่ละกระบวนการ มีการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
ออกมาในปริ มาณที่แตกต่างกันปริ มาณก๊าซเรื อนกระจก
ที่ปล่อยออกมาดังกล่าวเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้เกิดภาวะ
โลกร้ อ น [5] ด้ ว ยเหตุ น้ ี ทางผู ้วิ จั ย จึ ง ได้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง
ความสาคัญ ของความพยายามลดปริ มาณการปล่อยก๊าซ
เรื อนกระจกในกระบวนการผลิตเสื้ อจากผ้าบาติก โดย
ได้เ ลื อ กใช้เ ครื่ องมื อ ที่ เ รี ย กว่า “คาร์ บ อนฟุต พริ้ น ท์
(Carbon Footprint)” เข้ามาช่วยในการประเมินปริ มาณ
การปล่อยก๊าซเรื อนกระจก ซึ่ งผลที่ได้จากการวิจยั นี้ ทา
ให้ทราบค่าคาร์ บอนฟุตพริ้ นท์ของผลิตภัณฑ์เสื้ อจากผ้า
บาติ ก และค่าคาร์ บอนฟุตพริ้ นท์ที่ได้สามารถนามาใช้
เป็ นข้อ มู ล เพื่ อ พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง ในกระบวนการท า
ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สื้ อจากผ้า บาติ ก ให้ มี ก ารลดลงของการ
ปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกออกสู่ ช้ นั บรรยากาศ โดยที่
ผูว้ ิ จัย เลื อ กด าเนิ น การศึ ก ษาเก็ บ ข้อ มู ล และประเมิ น
ปริ มาณการปลดปล่ อ ยก๊ า ซเรื อนกระจก จากร้ า น
สมบูรณ์สิ่งทอ จังหวัดเชียงใหม่

อุตสาหกรรมสิ่ งทอเป็ นอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญ
ต่อระบบเศรษฐกิจของไทยเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากเป็ น
อุตสาหกรรมที่ มีมูลค่ามวลรวมที่ สูง ประเภทหนึ่ งของ
ประเทศ และยัง เป็ นอุ ต สาหกรรมส่ ง ออก ส าหรั บ
แนวโน้มอุตสาหกรรมสิ่ งทอ การผลิตและการส่ งออกปี
2559 คาดว่า จะขยายตัวดีข้ ึนเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2558
หากภาวะเศรษฐกิจในประเทศและประเทศคู่คา้ ขยายตัว
[1] โดยหนึ่ งในสัดส่ วนทางการตลาด ของการส่ งออก
ผลิตภัณฑ์เครื่ องนุ่งห่ มที่ ทาจากผ้าฝ้ ายคือ ผลิตภัณฑ์ผา้
บาติ ก ซึ่ งหนึ่ งในผลิ ตภัณฑ์ผา้ บาติกที่ มีการส่ งออกไป
นั้น คือ ผลิตภัณฑ์เสื้ อจากผ้าบาติก
คาร์ บอนฟุต พริ้ น ท์ (Carbon Footprint) ของ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ต่ า งๆในปั จ จุ บัน ได้มี ผูใ้ ห้ค วามสนใจเป็ น
จานวนมาก มีการตื่นตัวของการดาเนิ นธุรกิ จในกระแส
การรั ก ษาสิ่ ง แวดล้อ มภายใต้ภ าวะโลกร้ อ นและการ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ ท าให้ผูผ้ ลิ ต รวมไปถึ ง
Suppliers ในห่ วงโซ่ อุปทานจาเป็ นต้อ งเตรี ย มความ
พร้ อ มด้า นข้อ มู ล การผลิ ต ที่ เ ป็ นมิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้อ ม
ให้ แ ก่ ผู ้บ ริ โ ภค เนื่ อ งจากสิ น ค้า ที่ ไ ด้รั บ เครื่ อ งหมาย
มาตรฐานสิ่ งแวดล้อม (Eco Label) นั้นดูเป็ นสิ่ งที่ น่า
ดึงดูดใจในสายตาของผูบ้ ริ โภค และเริ่ มมีการให้ความ
สนใจในเทคโนโลยีสะอาด (CT) เพื่อมาช่วยในจัดการ
น้ าเสี ยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพในการเปลี่ยนแปลงของ
ปริ มาณของเสี ยและมลพิษทางน้ า รวมทั้งใช้ทรัพยากร
น้ า พลัง งานไฟฟ้ า [2] และด้านเศรษฐศาสตร์ ใน
อุตสาหกรรมสิ่ งทอจัดเป็ นอุตสาหกรรมที่ ใช้พลังงาน
ค่อ นข้า งสู ง เพื่อ ลดต้นทุ นการผลิ ต ของอุต สาหกรรม
การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานจึ งเป็ นสิ่ งจาเป็ น

2. วิธีวจิ ัย
การศึ กษานี้ เป็ นการวิจัยเชิ งประยุกต์เพื่อวิเคราะห์
การปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกที่เกิดตลอดวัฏจักรชีวิต
ของเสื้ อผ้าบาติกโดยทาการประเมินการปลดปล่อยก๊าซ
เรื อ นกระจกตั้ง แต่ ก ระบวนการขนส่ ง กระบวนการ
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ได้มาซึ่ งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต กระบวนการใช้งาน
จนกระทัง่ กระบวนการกาจัดซากและบาบัดน้ าเสี ย โดย
ท าการรวบรวมข้อ มู ล จากแหล่ ง ปฐมภู มิ แ ละทุ ติ ย ภู มิ
และท าการวิเ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้อ มทางด้า น
ศัก ยภาพในการก่ อ ให้ เ กิ ด ภาวะโลกร้ อ นโดยวิ ธี ก าร
ค านวณคาร์ บ อนฟุ ต พริ้ น ท์ ในรู ป ของคาร์ บ อนไดออกไซด์เทียบเท่า (kg CO2-eq) [4] ที่เกิดขึ้นทั้งหมดใน
วงจรชีวิตของเสื้ อผ้าบาติก ร้านสมบูรณ์สิ่งทอ จังหวัด
เชียงใหม่

อก 42 นิ้ ว จานวน 1 ตัว ดังรู ปที่ 1 ใช้รู ปแบบการ
ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้ นท์แบบ Business-to-Consumer
(B2C) ท าการศึ กษาภายใต้ ข อบเขตที่ ก าหนดไว้
รายละเอียดดังรู ปที่ 2

2.1 การกาหนดเป้ าหมายและขอบเขตของการศึกษา
การศึ กษานี้ มีเป้ าหมายเพื่อประเมิ นการปลดปล่อย
ก๊าซเรื อ นกระจกของเสื้ อ ผ้าบาติ ก ร้ านสมบู รณ์ สิ่งทอ
จังหวัดเชียงใหม่โดยกาหนดหน่วยการทางานของระบบ
เพื่อเป็ นฐานอ้างอิงคือ เสื้ อคอเชิ้ตบาติกผ้าฝ้ ายทอขนาด

รู ปที่ 1 เสื้ อผ้าบาติกคอเชิ้ตลายกุหลาบ

รู ปที่ 2 ขอบเขตของกระบวนการผลิตเสื้ อผ้าบาติก
86

บทความวิจยั

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี ที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559
The Journal of Industrial Technology, Vol. 12, No. 3 September – December 2016

ผลิตคือ ขี้ผ้ ึง พาราฟิ น สี ยอ้ มผ้า โซเดียมซิ ลิเกต สาหรับ
การปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกเนื่ องจากใช้สารเคมี ให้
คิดเป็ นการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกทางอ้อม โดยคิด
เป็ นการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกเนื่ องจากการผลิ ต
สารเคมี ส่วนการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกในขั้นตอน
การใช้สารเคมี ไ ม่ พบการปลดปล่ อ ยก๊ าซกระจกสู่ ช้ ัน
บรรยากาศ
2.3.2 คาร์บอนฟุตพริ้ นท์ของกระบวนการขนส่ง
การขนส่ งวัตถุ ดิบ ขนส่ งผ้าฝ้ ายบาติ กลายกุหลาบ
เพื่ อ ตัด เย็บ เป็ นเสื้ อ เชิ้ ต และขนส่ ง ช่ ว งการก าจัด ซาก
วิธีการคานวณการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากการ
ขนส่ง สามารถคานวณโดยใช้สมการดังนี้ [8]

2.2 การวิเคราะห์ เพือ่ ทาบัญชีรายการสิ่งแวดล้ อม
การเก็ บข้อมู ลปฐมภูมิและทุ ติย ภูมิที่เ กี่ ยวข้องเพื่ อ
จัด ท าบัญ ชี ร ายการสิ่ ง แวดล้อ ม เพื่ อ ให้ ท ราบข้อ มู ล
เบื้องต้นของการผลิต [6] เช่น ปริ มาณสารขาเข้า ปริ มาณ
สารขาออก ของเสี ย การใช้พลังงานและกระบวนการ
ผลิ ตเสื้ อผ้าบาติ กร้านสมบู รณ์ สิ่งทอ จังหวัดเชี ยงใหม่
เพื่อนามาทาบัญชี รายการ (Inventory) [7] โดยจัดทา
บัญ ชี ร ายการแยกตามกระบวนการตลอดวัฏ จักรชี วิต
ของเสื้ อผ้าบาติก
2.3 การประเมินผลกระทบการปล่ อยก๊ าซเรือนกระจก
เมื่ อ ได้ข ้อ มู ล ในขั้น ตอนการท าบัญ ชี ร ายการทั้ง
หมดแล้ว ท าการค านวณปริ ม าณการปลดปล่ อ ยก๊ า ซ
เรื อนกระจกของเสื้ อผ้าบาติก โดยคูณกับค่าสัมประสิ ทธิ์
การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก ให้อ ยู่ใ นรู ป ของหน่ ว ย
เทียบเท่าต่อเสื้ อผ้าบาติกจานวน 1 ตัว ซึ่ งผลลัพธ์ที่ได้จะ
แสดงในหน่ ว ยของกิ โ ลกรั ม คาร์ บ อนไดออกไซด์
เทียบเท่า (kg CO2-eq) ต่อการผลิตเสื้ อผ้าบาติก จานวน 1
ตัว สามารถคานวณโดยใช้สมการคานวนคาร์ บอนฟุตพ
ริ้ นท์ดงั นี้ [8]

บรรทุกเต็มความจุ 100% (เที่ยวไป)
ก๊าซเรื อนกระจก [kg CO2- eq]
(2)
= ภาระการขนส่ง X สัมประสิ ทธิ์การปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจาก
(tkm)
ภาระการขนส่ง (kg CO2-eq/หน่วย)

ปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกจากกิจกรรม (kg CO2-eq) (1)
= ข้อมูลกิจกรรม x ค่าสัมประสิ ทธ์การปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
(หน่วย)
(kg CO2-eq/หน่วย)

วิง่ เปล่า 0% (เที่ยวกลับ)
ก๊าซเรื อนกระจก [kg CO2- eq]
(3)
= ระยะทางการวิง่ รถเปล่า x (ภาระการขนส่ง ÷ น้ าหนักบรรทุก)
(km)
(t)
(t)
x สัมประสิ ทธิ์การปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากภาระการขนส่ง
(kg CO2-eq/หน่วย)

2.3.1 คาร์บอนฟุตพริ้ นท์ของการผลิตวัตถุดิบ
ในการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตเสื้ อผ้าบาติก
จะใช้ในขั้นตอนการทาลวดลายผ้า หรื อทาผ้าบาติก เช่น
การทาความสะอาดผ้าก่อนเขียนลาย ใช้การต้มทาความ
สะอาดด้วยสบู่เที ยม และสารเคมี ที่ใช้ในกระบวนการ

1. การขนส่งวัตถุดิบ
การขนส่ งวัตถุดิบเนื่ องจากวัตถุดิบบางประเภทเป็ น
วัต ถุ ดิบ ที่ แหล่ งผลิ ตไม่ ได้อ ยู่ภายในประเทศ หรื อ ไม่
สามารถเก็ บ ข้ อ มู ล การขนส่ งได้ จึ งต้ อ งอ้ า งอิ ง
สถานการณ์สมมติตามข้อกาหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์
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เครื่ องนุ่ งห่ ม ที่ ทาจากสิ่ งทอ ขั้นการได้มาซึ่ งวัตถุดิบ
ข้อ มู ล การขนส่ ง วัต ถุ ดิ บ [9] โดยใช้ส ถานการณ์ ที่
กาหนดขึ้นคือ
- ระยะทางขนส่ง 700 กิโลเมตร (กรุ งเทพฯ – เชียงใหม่)
- รู ปแบบการขนส่งรถบรรทุกกึ่งพ่วง 22ล้อ ขนาด32 ตัน
- อัตราการขนส่งเที่ยวไป 100 % และเที่ยวกลับ 0 %
2. การขนส่งระหว่างกระบวนการผลิต
การขนส่งในช่วงการผลิตเสื้ อผ้าบาติก ส่ งผ้าผืนที่ทา
เป็ นผ้าบาติ กแล้ว ส่ งไปที่ อาเภอสันกาแพงเพื่อตัดเย็บ
เป็ นเสื้ อเชิ้ต ระยะการเดินทางจากสถานประกอบการไป
ยังอาเภอสันกาแพง 7 กิโลเมตร ด้วยรถกระบะบรรทุก 4
ล้อขนาดเล็ก น้ าหนักบรรทุกสูงสุด 7 ตัน
3. การขนส่งขยะและซากผลิตภัณฑ์ไปกาจัด
การขนส่ งการจั ด การซากผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ้ า งอิ ง
สถานการณ์สมมติ ขั้นการใช้งาน ตามข้อกาหนดเฉพาะ
ของผลิ ตภั ณ ฑ์ เ ครื่ องนุ่ งห่ มที่ ท าจากสิ่ งทอ [9 ]
ตั้งสมมติฐานโดยพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งกาจัดทิ้งเป็ น
มู ล ฝอยชุ ม ชน การก าจัด เป็ นการฝั ง กลบขยะ และ
กาหนดการขนส่งขยะตามสถานการณ์สมมติดงั นี้
- ระยะทางขนส่ง 40 กิโลเมตร
- รู ปแบบการขนส่งรถบรรทุกขยะ 10 ล้อ ขนาด 16 ตัน
- อัตราการขนส่งเที่ยวไป 0 % และเที่ยวกลับ 100%

ป ล่ อ ย ก๊ า ซ เ รื อ น ก ร ะ จ ก ซึ่ ง อ ยู่ ใ น รู ป ข อ ง ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์
2.3.4 คาร์บอนฟุตพริ้ นท์ของการใช้งานผลิตภัณฑ์
ในขั้นตอนการใช้งานเสื้ อผ้าบาติกอาจเกิ ดความไม่
สะดวกในการรวบรวมข้อ มู ล ตลอดการใช้ง านของ
ผลิตภัณฑ์หนึ่ ง ๆ จึ งอ้างจานวนครั้งของการใช้งานตาม
ข้อกาหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ เครื่ องนุ่ งห่ มที่ ทาจาก
สิ่ งทอ ซึ่งกาหนดให้ตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์
มี ก ารใส่ แ ล้ว ซัก รี ด จ านวน 50 ครั้ ง [9] โดยตั้ง สมมติ
เหตุการณ์ จานวนการใช้งานตลอดอายุของผลิ ตภัณฑ์
50 ครั้ง
- การซักล้างและทาความสะอาดเครื่ องนุ่งห่ม กาหนดให้
การซักผ้า 1 ครั้งใช้เต็ม ความจุ ของเครื่ องซักผ้าขนาด
7.0 กิโลกรัม และให้แห้งด้วยการตากแดด
- พลังงานที่ใช้ในเครื่ องซักผ้าเต็มขนาดความจุ 0.14
กิโลวัตต์-ชม. ต่อครั้ง
- น้ าประปาปริ มาณ 155 ลิตร ต่อครั้ง
- สารซักฟอก คือผงซักฟอกสูตรธรรมดา ปริ มาณ 50
กรัม ต่อครั้ง
- น้ าเสี ยที่เกิดขึ้น 155 ลิตร ต่อครั้ง
2.3.5 คาร์ บอนฟุตพริ้ นท์ของการกาจัดซากผลิตภัณฑ์
และบาบัดน้ าเสี ย
การจัดการซากผลิตภัณฑ์ใช้วิธีการฝังกลบ น้ าเสี ยที่
เกิดจากกระบวนการผลิตใช้การบาบัด แบบบ่อบาบัดตื้น
แบบไม่เติมอากาศ ความลึกไม่เกิน 2 เมตร และน้ าเสี ยที่
เกิ ด จากการใช้ง านผลิ ต ภัณ ฑ์ ใช้ก ารปรั บ ปรุ ง น้ า เสี ย
ชุมชนของเมืองขนาดใหญ่ [5]

2.3.3 คาร์บอนฟุตพริ้ นท์ของการผลิตผลิตภัณฑ์
ปริ ม าณก๊ า ซเรื อ นกระจกที่ เ กิ ด จาการใช้พ ลัง งาน
ไฟฟ้ า และความร้ อ นภายในสถานประกอบการผลิ ต
เสื้ อผ้าบาติก ไม่ได้เกิดขึ้นโดยตรงที่การใช้ไฟฟ้ าภายใน
สถานประกอบการ แต่ให้ถือเป็ นการปล่อยก๊า ซเรื อ น
กระจกทางอ้อมซึ่งเกิดขึ้นจากการผลิตกระแสไฟฟ้ าจาก
โรงงานไฟฟ้ า โดยสามารถคานวนค่าแฟคเตอร์ ของการ
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2.4 การแปลผล
ท าการวิเ คราะห์ ป ริ ม าณการปลดปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ น
กระจกของแต่ละกระบวนการ เพื่อหากระบวนการที่ มี
ปริ มาณการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกมากที่ สุด และ
จัดทาแนวทางการปรับปรุ งลดการปลดปล่อยก๊าซเรื อน
กระจกในกระบวนการผลิตเสื้ อผ้าบาติก

3. ผลการวิจัย
ปริ มาณการปลดปล่ อ ยก๊ า ซเรื อนกระจกจาก
กระบวนการต่าง ๆ ตลอดวัฏจักรชีวิตของเสื้ อคอเชิ้ตผ้า
บาติก ขนาดอก 42 นิ้ว จานวน 200 ตัว แสดงในตารางที่
1 ถึง ตารางที่ 13
การปลดปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกของการได้ม าซึ่ ง
วัต ถุดิ บประกอบด้วยวัต ถุดิ บที่ ใช้ในการผลิ ต ผลการ
ประเมิ น การปล่ อ ยก๊ าซเรื อ นกระจกของการได้ม าซึ่ ง
วัตถุดิบ ดังตารางที่ 1 และ 2

ตารางที่ 1 ปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกจากกระบวนการผลิตวัตถุดิบ
กิจกรรม
ผ้าทอฝ้ าย
สบู่เทียม (Wetting Agent)
เทียน (Paraffin Wax)
โซเดียมซิ ลิเกต (Sodium Silicate)
น้ ายากันสี ตก (Fixing Agent)
สี รีแอคทีฟ สี ส้ม
สี รีแอคทีฟ สี เขียว1
สี รีแอคทีฟ สี เขียว2
สี รีแอคทีฟ สี แดง
สี รีแอคทีฟ สี เหลือง
กระดุมเสื้ อ (Polyester Resin)
เส้นด้ายพอลิเอสเทอร์ 100%
รวม

ปริมาณ

หน่ วย

20
0.45
10
20
0.3
1.52
0.6
0.56
0.5
0.58
2
0.104

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

ผ้าทอฝ้ าย
สบู่เทียม (Wetting agent)
เทียน (Paraffin wax)
โซเดียมซิ ลิเกต (Sodium silicate)

คาร์ บอนฟุตพริ้นท์
( kg CO2-eq )
364.8
1.05
7.98
31.84
0.54
47.27
18.66
17.41
15.55
18.03
14.83
0.509

538.5

ตารางที่ 2 ผลการประเมิ น การปลดปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ น
กระจกของการได้มาซึ่งวัตถุดิบ
กระบวนการ

ค่ า EF
( kg CO2-eq/หน่ วย )
18.24
2.3372
0.7982
1.5922
1.82
31.1000
31.1000
31.1000
31.1000
31.1000
7.4185
4.8978

CF
( kg CO2-eq )
364.8
1.05
7.982
31.844

ตารางที่ 2 ผลการประเมิ น การปลดปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ น
กระจกของการได้มาซึ่งวัตถุดิบ (ต่อ)

คิดเป็ น
ร้ อยละ
67.75
0.2
1.48
5.92

กระบวนการ
น้ ายากันสี ตก (Fixing agent)
สี รีแอคทีฟ
กระดุมเสื้ อ (Polyester resin)
เส้นด้ายพอลิเอสเทอร์ 100%
รวม

89

CF
( kg CO2-eq )
0.546
116.92
14.837
0.5
538.5

คิดเป็ น
ร้ อยละ
0.1
18.35
2.75
0.1
100
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ของผ้า มีค่า 116.92 kg CO2-eq คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ
21.7
การปลดปล่ อ ยก๊ า ซเรื อนกระจกของการขนส่ ง
ประกอบการขนส่ งวัตถุดิบ การขนส่ งในช่ วงการผลิ ต
และการขนส่ งช่ ว งการกาจัด ซาก ผลการประเมิ น การ
ปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกของการขนส่ ง ดังตารางที่ 3
ถึง ตารางที่ 6

จากตารางที่ 1 และ 2 พบว่าการปล่อยก๊าซเรื อน
กระจกในขั้นตอนการได้มาซึ่ งวัตถุดิบ มีค่ารวมเท่ากับ
538.5 kg CO2-eq โดยมีการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจาก
ผ้าทอฝ้ ายสูงที่สุดคือ 364.8 kg CO2-eq ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ
67.75 เนื่ องจากผ้าฝ้ ายทอเป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิต
รองลงมาคื อสี รีแ อคที ฟ ที่ ใช้ในการลงสี ตามลวดลาย

ตารางที่ 3 ปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกจากการขนส่งวัตถุดิบมายังแหล่งผลิต
กิจกรรม
ผ้าฝ้ ายม้วน (ขาไป)1 100% Loading
ผ้าฝ้ ายม้วน (ขากลับ)1 0% Loading
สบู่เทียม (ขาไป)2 100% Loading 4504
สบู่เทียม (ขากลับ)2 0% Loading
เทียน (ขาไป)2 100% Loading
เทียน (ขากลับ)2 0% Loading
โซเดียมซิ ลิเกต (ขาไป)2 100% Loading
โซเดียมซิ ลิเกต (ขากลับ)2 0% Loading
น้ ายากันสี ตก (ขาไป)2 100% Loading
น้ ายากันสี ตก (ขากลับ)2 0% Loading
สี รีแอคทีฟ สี ส้ม (ขาไป)2 100% Loading
สี รีแอคทีฟ สี ส้ม (ขากลับ)2 0% Loading
สี รีแอคทีฟ สี เขียว 1 (ขาไป)2 100% Loading
สี รีแอคทีฟ สี เขียว 1 (ขากลับ)2 0% Loading
สี รีแอคทีฟ สี เขียว 2 (ขาไป)2 100% Loading
สี รีแอคทีฟ สี เขียว 2 (ขากลับ)2 0% Loading
สี รีแอคทีฟ สี แดง (ขาไป)2 100% Loading
สี รีแอคทีฟ สี แดง (ขากลับ)2 0% Loading
สี รีแอคทีฟ สี เหลือง (ขาไป)2 100% Loading
สี รีแอคทีฟ สี เหลือง (ขากลับ)2 0% Loading
กระดุมเสื้ อ (Polyester resin)
(ขาไป)2 100% Loading
กระดุมเสื้ อ (Polyester resin) (ขากลับ)2 0%
Loading

ปริมาณ
(t)
0.02
4.5 E-04
0.01
0.02
3 E-04
1.52 E-03
6 E-04
5.6 E-04
5 E-04
5.8 E-04
-

ข้ อมูลการขนส่ ง
ระยะทาง
ประเภทพาหนะ
( km)
25
รถกระบะบรรทุก 4 ล้ อ ขนาดเล็ก
25
น้าหนักบรรทุกสู งสุ ด 7 ตัน
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
รถกระบะบรรทุกพ่วง 22 ล้ อ
700
น้าหนักบรรทุกสู งสุ ด
32 ตัน วิ่งปกติ
700
700
700
700
700
700

ค่ า EF
kg CO2-eq/หน่ วย

CF
( kg CO2-eq )

0.1402
0.3111
0.0457
1.0142
0.0457
1.0142
0.0457
1.0142
0.0457
1.0142
0.0457
1.0142
0.0457
1.0142
0.0457
1.0142
0.0457
1.0142
0.0457
1.0142

0.07
0.022
0.014
0.01
0.319
0.221
0.639
0.443
0.0095
0.006
0.048
0.033
0.019
0.013
0.017
0.012
0.015
0.011
0.018
0.012

0.002

700

0.0457

0.063

-

700

1.0142

0.044
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ตารางที่ 3 ปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกจากการขนส่งวัตถุดิบมายังแหล่งผลิต (ต่อ)
กิจกรรม

ปริมาณ
(t)
1.04 E-04

เส้นด้ายพอลิเอสเทอร์ 100%
(ขาไป)2 100% Loading
เส้นด้ายพอลิเอสเทอร์ 100% (ขากลับ)2 0% Loading
รวม

-

ข้ อมูลการขนส่ ง
ระยะทาง
ประเภทพาหนะ
( km)
700
รถกระบะบรรทุกพ่วง 22 ล้ อ
น้าหนักบรรทุกสู งสุ ด
700
32 ตัน วิ่งปกติ

ค่ า EF
kg CO2-eq/
หน่ วย

CF
( kg CO2-eq )

0.0457

0.0033

1.0142

0.0023
2.07

ตารางที่ 4 ปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกจากการขนส่งระหว่างกระบวนการผลิต
กิจกรรม

ปริมาณ
(t)
0.02
0.03

ผ้าฝ้ ายผืน (ขาไป)3 100% Loading
ผ้าฝ้ ายผืน (ขากลับ)3 0% Loading
เสื้ อผ้าบาติก (ขาไป)3* 0% Loading
เสื้ อผ้าบาติก (ขากลับ)3*100% Loading
รวม

ข้ อมูลการขนส่ ง
ระยะทาง
ประเภทพาหนะ
( km)
7
7
รถกระบะบรรทุก 4 ล้ อ ขนาดเล็ก
7
น้าหนักบรรทุกสู งสุ ด 7 ตัน
7

ค่ า EF
kg CO2-eq/หน่ วย

CF
( kg CO2-eq )

0.1402
0.3111
0.3111
0.1402

0.019
6.222E-03
9.333E-03
0.029
0.06

*น้ าหนักเสื้ อผ้าบาติกสาเร็ จต่อตัวคือ 150 กรัม

ตารางที่ 5 ปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกจากการขนส่งซากผลิตภัณฑ์ไปยังสถานที่กาจัด
กิจกรรม
เสื้ อผ้าบาติก (ขาไป) 100% Loading
เสื้ อผ้าบาติก (ขากลับ) 0% Loading
รวม

ปริมาณ
(t)
0.031
-

ข้ อมูลการขนส่ ง
ระยะทาง
ประเภทพาหนะ
( km)
40
รถบรรทุกขยะ 10 ล้ อ
40
น้าหนักบรรทุกสู งสุ ด 16 ตัน

ค่ า EF
kg CO2-eq/หน่ วย

CF
( kg CO2-eq )

0.0472
0.4892

0.058
0.037
0.09

*เศษผ้า 5% = 1 kg. เสื้ อผ้าบาติกหนัก (150 g/ตัว*200) = 30 kg

จากตารางที่ 6 พบว่าการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกใน
ขั้นตอนการขนส่ ง มีค่ารวมเท่ากับ 2.23 kg CO2-eq โดย
มีการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจก จากการขนส่ งวัตถุดิบ
คือ 2.07 kg CO2-eq ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 92.8
การปลดปล่อ ยก๊ าซเรื อ นกระจกของกระบวนการ
ผลิต ในขั้นตอนการผลิตเสื้ อผ้าบาติก มีการใช้น้ าประปา
พลังงาน และความร้อนเป็ นปั จจัยหลัก ดังตารางที่ 7
และ 8

ตารางที่ 6 ผลการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรื อน
กระจกของการขนส่ง
รายการ
การขนส่ งวัตถุดิบ
การขนส่ งในช่ วงการผลิต
การขนส่ งช่วงการกาจัดซาก
รวม

CF
( kg CO2-eq )
2.07
0.06
0.09
2.23

คิดเป็ น
ร้ อยละ
92.8
2.88
4.32
100
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ตารางที่ 7 ปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกจากการผลิตผลิตภัณฑ์
กิจกรรม
น้ าประปา (ทาความสะอาดผ้าฝ้ ายผืน)
น้ าประปา (ทาความสะอาดสี /เทียน)
น้ าประปา (ใช้ผสมน้ ายากันสี ตก)
ก๊าซหุ งต้ม (ทาความสะอาดผ้าฝ้ ายผืน)
ก๊าซหุ งต้ม (ลงเทียนลายผ้า)
ก๊าซหุ งต้ม (ทาความสะอาดสี /เทียน)
ไฟฟ้ าเครื่ องซักผ้า (ขนาดบรรจุถงั 6.5 kg)
ไฟฟ้ าจักรเย็บผ้า (มอเตอร์ขนาด 250W)
ไฟฟ้ าเตารี ด (เตารี ดไอน้ า 700W)
การใช้พลังงานก๊าซหุ งต้ม
การใช้พลังงานไฟฟ้ า
บาบัด (น้ าเสี ยจากกระบวนการผลิต)
รวม

ปริมาณ

หน่ วย

0.25
0.8
0.2
7.2
4
13.6
0.0182
16.667
2.33
24.8
19.01
1.25

m3
m3
m3
kg
kg
kg
kWh
kWh
kWh
kg
kWh
m3

น้ าประปา (ทาความสะอาดผ้าฝ้ ายผืน)
น้ าประปา (ทาความสะอาดสี /เทียน)

CF

คิดเป็ น

( kg CO2-eq )

ร้ อยละ

0.176

0.15

0.5634

0.5

น้ าประปา (ใช้ผสมน้ ายากันสี ตก)
ก๊าซหุ งต้ม (ทาความสะอาดผ้าฝ้ ายผืน)

0.14

0.13

2.967

2.68

ก๊าซหุ งต้ม (ลงเทียนลายผ้า)

1.64

1.5

ก๊าซหุ งต้ม (ทาความสะอาดสี /เทียน)

5.6

5.08

ไฟฟ้ าเครื่ องซักผ้า

0.011

0.01

ไฟฟ้ าจักรเย็บผ้า

10.1552

9.2

ไฟฟ้ าเตารี ด

1.4196

1.3

การใช้พลังงานก๊าซหุ งต้ม

77.12

69.8

การใช้พลังงานไฟฟ้ า

10.66

9.65

บาบัด (น้ าเสี ยจากกระบวนการผลิต)

0.0006

100

รวม

CF
( kg CO2-eq )
0.176
0.5634
0.14
2.967
1.648
5.605
0.011
10.1552
1.4196
77.12
10.66
0.0006
110.46

จากตารางที่ 7 และ 8 พบว่าการปลดปล่อยก๊าซเรื อน
กระจกในขั้น ตอนกระบวนการผลิ ต มี ค่ า รวมเท่ า กับ
110.46 kg CO2-eq โดยมีการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
จากขั้น ตอนการใช้ พ ลัง งานก๊ า ซหุ ง ต้ม สู ง ที่ สุ ด คื อ
77.12 kg CO2-eq ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 69.8 รองลงมาคือ
การใช้พลังงานไฟฟ้ า มีค่า 10.66 kg CO2-eq คิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 9.65
การปลดปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกของการใช้ง าน
ผลิตภัณฑ์เสื้ อผ้าบาติก ดังตารางที่ 9 และ 10
จากตารางที่ 9 และ 10 พบว่าการปลดปล่อยก๊าซ
เรื อนกระจกในขั้นตอนการใช้งานผลิตภัณฑ์เสื้ อผ้าบาติก จานวน 200 ตัว มีค่ารวมเท่ากับ 64.32 kg CO2-eq
โดยมี การปลด ปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกจากการใช้
น้ าประปามากที่สุดคือ 23.41 kg CO2-eq ซึ่ งคิดเป็ นร้อย
ละ 36.4 โดยปริ มาณการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจก ใน
ขั้นตอนการใช้งานผลิตภัณฑ์เสื้ อผ้าบาติก จานวน 1 ตัว
จะมีค่าเท่ากับ 0.32 kg CO2-eq

ตารางที่ 8 ผลการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรื อน
กระจก ของกระบวนการผลิต
รายการ

ค่ า EF
( kg CO2-eq/หน่ วย )
0.7043
0.7043
0.7043
0.4122
0.4122
0.4122
0.6093
0.6093
0.6093
3.11
0.5610
0.0004

110.46
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ตารางที่ 9 ปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกจากการใช้งานผลิตภัณฑ์
กิจกรรม
น้ าประปา 155ลิตร/ครั้ง
ไฟฟ้ าเครื่ องซักผ้า 0.14 kWh/ครั้ง
ผงซักฝอก 50 กรัม/ครั้ง
รวม

ปริมาณ

หน่ วย

ค่ า EF
( kg CO2-eq/หน่ วย )

33.24
30.03
10.72

m3
kWh
kg

0.7043
0.6039
2.11

ตารางที่ 10 ผลการประเมิ นการปลดปล่อยก๊าซเรื อน
กระจกของการใช้งานผลิตภัณฑ์เสื้ อผ้าบาติก
รายการ
น้ าประปา
ไฟฟ้ าเครื่ องซักผ้า
ผงซักฝอก
รวม

CF
( kg CO2-eq )
23.41
18.297
22.62
64.32

CF
( kg CO2-eq )
23.41
18.29
22.62
64.32

ตารางที่ 11 ปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกจากการกาจัดซาก
ผลิตภัณฑ์และบาบัดน้ าเสี ย

คิดเป็ น
ร้ อยละ
36.4
28.44
35.16
100

การวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบการปลดปล่อยก๊าซเรื อน
กระจก กั บ งานวิ จั ย ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เกี่ ยวข้ อ ง เลื อ ก
เปรี ยบเทียบอ้างอิงกับเสื้ อเฉดอ่อน [10] การปลดปล่อย
ก๊าซเรื อนกระจกในขั้นตอนการใช้งานผลิตภัณฑ์ มีค่า
เท่ากับ 0.99 kg CO2-eq
พบว่า เสื้ อผ้า เฉดอ่ อ นมี ก ารปลดปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ น
กระจกในขั้นตอนการใช้งานผลิตภัณฑ์มากกว่า เสื้ อผ้า
บาติก เนื่องจากจานวนครั้งการใช้งานผลิตภัณฑ์ของเสื้ อ
เฉดอ่อนกาหนดกรณี ศึกษาที่จานวน 100 ครั้ง ในขณะที่
จ านวนครั้ งการใช้ ง านผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องเสื้ อผ้า บาติ ก
กาหนดกรณี ศึกษาที่จานวน 50 ครั้ง
การปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกของการกาจัดซาก
และบาบัดน้ าเสี ย ดังตารางที่ 11

กิจกรรม

ปริมาณ

หน่ วย

กาจัดซาก (ผ้า)
บาบัด (น้ าเสี ย
จากการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์)
รวม

0.031
33,247

t
L

ค่ า EF
( kg CO2-eq/
หน่ วย )
2
1.312 E-04

CF
( kg CO2-eq )
0.062
4.36

4.42

ตารางที่ 12 ผลการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรื อน
กระจกของการกาจัดซาก
รายการ
กาจัดซาก (ผ้า)
บาบัด (น้ าเสี ยจากการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์)
รวม

CF
( kg CO2-eq )
0.06
4.36

คิดเป็ น
ร้ อยละ
1.4
98.6

4.42

100

จากตารางที่ 11 และ 12 พบว่าการปลดปล่อยก๊าซ
เรื อ นกระจกในขั้น ตอนการก าจัด ซากผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละ
บาบัดน้ าเสี ย มีค่ารวมเท่ากับ 4.42 kg CO2-eq โดยมีการ
ปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากการบาบัดน้ าเสี ย (จาก
การใช้ง านผลิ ต ภัณฑ์ ) สู ง ที่ สุด คื อ 4.36 kg CO2 -eq
ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 98.6 รองลงมาคือกาจัดซาก (ผ้า) มีค่า
0.06 kg CO2-eq คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 1.4
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ผลรวมการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
ของผลิตภัณฑ์เสื้ อผ้าบาติก ปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกของ
เสื้ อผ้าบาติกขนาดอก 42 นิ้ว จานวน 200 ตัว ดังตาราง
ที่ 13

4. สรุ ปผล
ปริ มาณการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจก ที่ เกิ ดจาก
วัฏ จักรชี วิตของเสื้ อผ้าบาติ ก ขนาดอก 42 นิ้ ว โดย
กาหนดให้หน่ วยการทางานเป็ นเสื้ อ 1 ตัว มีค่าเท่ากับ
3. 59 kg CO2-eq กระบวนการที่ ปลดปล่อยก๊าซเรื อน
กระจกมากที่ สุ ด คื อ กระบวนการผลิ ต วัต ถุ ดิ บ มี ก าร
ปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกปริ มาณ 2.69 kg CO2-eq
ซึ่ งคิดเป็ นร้ อยละ 74.8 รองลงมาคื อกระบวนการผลิ ต
กระบวนการใช้งาน กระบวนการกาจัดซากและบาบัด
น้ าเสี ย และกระบวนการขนส่ งซึ่ งมี ป ริ มาณการ
ปลดปล่ อ ยก๊ า ซเรื อนกระจกคิ ด เป็ นสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ
15.35, 8.95, 0.6 และ 0.3 ตามลาดับ
จากปริ ม าณการปลดปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกที่ สู ง
ที่สุดคือกระบวนการได้มาซึ่ งวัตถุดิบ เนื่ องจากวัตถุดิบ
หลั ก ในการผลิ ต เสื้ อผ้ า บาติ ก และมี ป ริ มาณการ
ปลดปล่ อ ยก๊ า ซเรื อนกระจกมากที่ สุ ด คื อ ผ้า ทอฝ้ าย
ดังนั้นเพื่อเป็ นการลดการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
ของเสื้ อผ้าบาติ ก จึ งควรเลื อกใช้ผา้ ทอฝ้ ายที่ ผลิ ตแบบ
ออร์แกนิกส์ ซึ่ งค่าสัมประสิ ทธิ์ การปลดปล่อยก๊าซเรื อน
กระจกของเส้นใยฝ้ ายจากการผลิ ตแบบ ออร์ แกนิ กส์
เท่ากับ 2.45 kg CO2-eq/kg ขณะที่ ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของ
เส้ น ใยฝ้ ายจากจากการผลิ ต แบบดั้ง เดิ ม มี ค่ า เท่ า กับ
6.05 kg CO2-eq/kg [9] ซึ่งหากนาเส้นใยฝ้ ายจากการผลิต
แบบออร์แกนิกส์มาทอเป็ นผ้าฝ้ ายและตัดเย็บเป็ นตัวเสื้ อ
จะมีผลให้มีปริ มาณการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจาก
วัตถุดิบลดลงร้อยละ 59.7 และปริ มาณการปลดปล่อย
ก๊าซเรื อ นกระจกรวมตลอดวัฏจัก รเสื้ อผ้าบาติ กลดลง
ร้อยละ 65.67 เมื่อเทียบกับปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกของ
การใช้เ ส้ น ใยฝ้ ายจากการผลิ ต แบบดั้ง เดิ ม และควร
เลือกใช้สีที่ใช้ในการย้อมลายผ้าบาติกเป็ นสี ธรรมชาติ

ตารางที่ 13 ปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกของเสื้ อผ้าบาติก
กระบวนการ
กระบวนการผลิตวัตถุดิบ
กระบวนการขนส่ ง
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
กระบวนการใช้งานผลิตภัณฑ์
กระบวนการกาจัดซากผลิตภัณฑ์
และบาบัดน้ าเสี ย
รวม

CF
( kg CO2-eq )
538.5
2.23
110.46
64.32
4.42
719.93

คิดเป็ น
ร้ อยละ
74.8
0.3
15.35
8.95
0.6
100

จากตารางที่ 13 พบว่าเสื้ อผ้าบาติกคอเชิ้ตขนาดอก
42 นิ้ว จานวน 200 ตัว มีการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
ทั้ง สิ้ น 719.93 kg CO2 -eq ขั้น ตอนที่ ป ลดปล่ อ ย
ก๊ า ซเรื อ นกระจกมากที่ สุ ด คื อ กระบวนการได้ม าซึ่ ง
วัต ถุ ดิ บ มี ก ารปลดปล่ อ ยก๊ า ซเรื อนกระจกเท่ า กั บ
538.5 kg CO2-eq ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 74.8 รองลงมาคือ
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ มีการปลดปล่อยก๊าซเรื อน
กระจก 110.46 kg CO2-eq คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 15.35
ถัดมาคือกระบวนการใช้งานผลิ ตภัณฑ์เสื้ อผ้าบาติ ก มี
การปลดปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก 64.32 kg CO2 -eq
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 8.95 ลาดับต่อมาคือกระบวนการ
กาจัดซากผลิ ตภัณฑ์และบาบัดน้ าเสี ยมีการปลดปล่อย
ก๊าซเรื อนกระจก 4.42 kg CO2-eq คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ
0.6 สุ ดท้ายคือกระบวนการขนส่ งมีการปลดปล่อยก๊าซ
เรื อนกระจก 2.23 kg CO2-eq คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 0.3
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เช่น สี แดง ได้จาก แก่นฝาง สี คราม ได้จาก รากและใบ
ของต้นคราม สี เหลื อง ได้จาก แก่ น ขนุ น สี ดา ได้จาก
ผลมะเกลื อ เป็ นต้น จะช่ วยลดปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซ
เรื อนกระจกได้ในหลายขั้นตอน เนื่ องจากสี ธรรมชาติ
อาจผลิ ต ได้เ องภายในท้อ งถิ่ น ท าให้ ล ดปริ ม าณการ
ปล่อยก๊าซเรื อนกระจกได้ในกระบวนการขนส่ ง และ
การได้มาซึ่งวัตถุดิบ
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