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บทคัดยอ
จากปญหาสภาวะโลกรอนในปจจุบันสงผลกระทบถึงส่ิงแวดลอมโดยสาเหตุหลักๆ ท่ีทําใหเกิดสภาวะโลกรอนคือกาซเรือนกระจก โดยการ

ปลอยกาซเรือนกระจกน้ันจะมาจากกิจกรรมตางๆ ของมนุษยอยางตอเน่ืองท้ังการใชพลังงานการเกษตรกรรม การพัฒนาและการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม การขนสง การตัดไมทําลายปา รวมท้ังการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในรูปแบบอื่น ๆ ลวนเปนสาเหตุสําคัญของการ
เกิดภาวะโลกรอน ดังน้ันเราจึงไดทํางานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบทางดานส่ิงแวดลอมตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑและเปรียบเทียบผลท่ี
ไดกับผลิตภัณฑอื่นตามทองตลาด การประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment : LCA) เปนเครื่องมือหน่ึงท่ีถูกนํามาใชในการประเมินผล
กระทบทางดานส่ิงแวดลอมตลอดวัฏจักรชีวิตของไสกรอกปลารมควันโดยไดเก็บขอมูลในกรณีศึกษาของโรงงานแหงหน่ึงท่ีจังหวัดกาฬสินธุ การ
ประเมินผลกระทบดานภาวะโลกรอนท่ีนําเสนอขอมูลในรูปของ CO2-eq ผลของการศึกษาถูกพบวา กระบวนการผลิตไสกรอกปลารมควันสงผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอมเทากับเทากับ 0.57 kg CO2-eq/250 g ของผลิตภัณฑ โดยกระบวนการชําแหละท่ีไดมาซ่ึงเน้ือปลาสงผลกระทบมากท่ีสุดคือ 0.49 kg
CO2-eq สวนกระบวนการสับผสมสงผลกระทบนอยท่ีสุดท่ี 2.2 x10-5 kg CO2-eq การเปรียบเทียบผลกระทบตอส่ิงแวดลอมระหวางไสกรอกปลา
รมควันและไสกรอกไกโมกกี้ท่ีมีขายตามทองตลาดถูกพบวาไสกรอกไกสโมกกี้สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมท่ี 0.63 kg CO2-eq/250 g ซ่ึงมีคามากกวาไส
กรอกปลารมควันกวารอยละ 10

คําสําคัญ: ประเมินวัฏจักชีวิต (LCA), ไสกรอก, ผลกระทบสภาวะโลกรอน

1. บทนํา
จากปญหาสภาวะโลกรอนในปจจุบันสงผลกระทบถึงส่ิงแวดลอม โดยการปลอยกาซเรือนกระจกน้ันมาจากกิจกรรมตางๆ ของมนุษย

อุตสาหกรรมอาหารเปนอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญและมีผลิตภัณฑท่ีหลากหลายรูปแบบและยังสงผลกระทบทางส่ิงแวดลอม คารบอนฟุตพริ้นท
(Carbon Footprint : CF) เปนอีกทางเลือกหน่ึงของการลดการปลอยกาซเรือนกระจก คารบอนฟุตพริ้นท หมายถึง ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีปลอย
ออกมาจากผลิตภัณฑแตละหนวยตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ ต้ังแตการไดมาซ่ึงวัตถุดิบการขนสง การประกอบชิ้นสวน การใชงาน และการจัดการ
ซากผลิตภัณฑหลังการใชงาน โดยคํานวณออกมาในรูปคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ประโยชนของการทํา LCA ถูกนําไปประยุกตใชไดหลายแง อาทิ
สามารถนํา LCA ไปใชในการเปรียบเทียบผลิตภัณฑหรือกระบวนการผลิตวากระบวนการใดบางท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เพ่ือหาแนวทางในการ
ปรับปรุงการบวนการผลผลิตได  สามารถนําขอมูลท่ีไดจากการประเมินไปใชในการออกแบบทํา Eco-design ตลอดจนทําใหทราบถึงผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมของผลิตภัณฑหรือกระบวนการผลิตตลอดวัฏจักรชีวิตไมใชชวงใดชวงหน่ึง ทําใหสามารถปรับปรุงแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นไดครบทุกดาน ดังน้ัน
เราจึงไดทําการศึกษาเกี่ยวกับวัฏจักรการผลิตไสกรอกปลารมควันท่ีหางหุนสวนจํากัดแหงหน่ึงใน จังหวัดกาฬสินธุ เพ่ือประเมินผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
ทางดานภาวะโลกรอนท่ีนําเสนอในรูปของคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (CO2-eq) และนําผลท่ีไดไปเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑตามทองตลาด

2. ทฤษฏีท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย
การประเมินวัฏจักรชีวิต หรือ LCA นับเปนเครื่องมือในการวิเคราะหผลกระทบตอส่ิงแวดลอมเชิงปริมาณอยางเปนระบบตลอดวัฏจักรชีวิตของ

ผลิตภัณฑโดยวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑจะครอบคลุมต้ังแตการไดมาซ่ึงวัตถุดิบการแปรรูปวัตถุดิบกระบวนการผลิตการใชผลิตภัณฑการใชซํ้าการ
บํารุงรักษาหรือการนํากลับมาใชใหมการกําจัดในขั้นตอนสุดทายตลอดจนการขนสงในทุก ๆขั้นตอนตลอดจนบรรจุภัณฑท่ีใชหอหุมผลิตภัณฑ

การประเมินผลกระทบตอส่ิงแวดลอม โดยตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑทําไดโดยการจําแนกชนิด และปริมาณของสารขาเขาและสารขา
ออก ท่ีเกี่ยวของกับระบบของผลิตภัณฑท่ีทําการศึกษา ปริมาณของสารขาเขาและสารขาออก จะถูกนํามาเชื่อมโยงกับผลกระทบตอส่ิงแวดลอมท่ีอาจ
เกิดขึ้นไดตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑโดยทําการคํานวณผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในเชิงปริมาณตอหนวยหนาท่ีการทํางานของผลิตภัณฑน้ัน ๆ
(Functional unit) ซ่ึงพิจารณาผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ท่ีครอบคลุมไปถึงระบบนิเวศน และสุขอนามัย เพ่ือหาวิธีในการปรับปรุงผลิตภัณฑใหเกิดผล
กระทบตอส่ิงแวดลอมนอยท่ีสุด ขั้นตอนการดําเนินงาน LCA ประกอบไปดวย 4 ขั้นตอน ดังรูปท่ี 1
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รูปท่ี 1 กรอบวิธีปฏิบัติและหลักการดําเนินงานการประเมินวัฏจักรชีวิต

3. แนวทางการการศึกษาและประเมิน
3.1 กําหนดเปาหมายและขอบเขต
เปาหมายของการศึกษาในครั้งน้ี เพ่ือคํานวณหาปริมาณของคารบอนไดออกไซดเทียบเทาท่ีถูกปลอยออกมาจากกระบวนการผลิตไสกรอกปลา

รมควัน  โดยกําหนดหนวยของการทํางาน (Functional Unit) คือ ไสกรอกปลากรมควัน 250g/ถุง ขอบเขตของการประเมินผลกระทบทาง
ส่ิงแวดลอมของกระบวนการผลิตไสกรอกปลารมควัน โดยจะทําการศึกษาเฉพาะกระบวนการผลิตถึงบรรจุภัณฑ และจะไมรวมคาผลกระทบอัน
เน่ืองมาจากการไดมาซ่ึงอุปกรณและเครื่องมือตางๆ ในกระบวนการผลิต กระบวนการผลิตไสกรอกปลารมควันถูกแบงออกเปน 10 กระบวนการคือ
ชําแหละ แชเย็น เตรียมเครื่องปรุงสับผสม ผสม ขึ้นรูปไสกรอก รมควัน ตม ลดอณุหภูมิไสกรอก และบรรจุภัณฑดังรูปท่ี 2

3.2 การวิเคราะหบัญชีรายการ
ขอมูลบัญชีรายการดานส่ิงแวดลอม หมายถึง สารขาเขาและสารขาออกของระบบผลิตภัณฑ ซ่ึงไดมีการจําแนกและกําหนดไวแลวในขั้นตอน

การกําหนดเปาหมาย และขอบเขตของการศึกษา วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตองมีความถูกตอง แมนยํา และเชื่อถือได ในกรณีท่ีระบบผลิตภัณฑมีการ
ผลิตผลิตภัณฑขางเคียง ขั้นตอนน้ีไดจากการเก็บขอมูลภาคสนามและการอางอิงขอมูลท่ีนาเชื่อถือได สารขาเขาซ่ึงประกอบไปดวยทรัพยากร
พลังงาน  สวนสารขาออกตองประกอบไปดวยมลพิษและผลิตภัณฑท่ีไดดังแสดงในรูปท่ี 2 โดยใหเก็บขอมูลทีละขั้นตอนเพ่ือสามารถวิเคราะห
ผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นในแตละขั้นตอนได

3.3 การประเมินผลกระทบ (LCA)
การประเมินผลกระทบโดยตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑมีวัตถุประสงคเพ่ือแปลงขอมูลบัญชีรายการท่ีไดจากการรวบรวมปริมาณสารขาเขา

และสารขาออกของระบบผลิตภัณฑจากขั้นตอนการวิเคราะหบัญชีรายการดานส่ิงแวดลอมใหอยูในรูปของตัวชี้วัดผลกระทบทางส่ิงแวดลอมเพ่ือบงชี้คา
ความสามารถในการกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม(EF) โดยการประเมินถูกนํามาประเมินโดยใชคาการปลดปลอยคารบอนไดออกไซดของ
ผลิตภัณฑท่ีใชงานตอหนวยผลผลิต (Emission Factor: EF) เชน ตลอดวัฎจักรการผลิตไฟฟา 1 kWh คาดวาจะสงผลกระทบตอสภาวะโลกรอนเทากับ
0.6093 kgCO2eqตัวอยางคาคาการปลดปลอยคารบอนไดออกไซดแสดงไดดังตารางท่ี 1

3.4 การแปลผล
การแปลผล ทําใหทราบวาชวงชีวิตใดของผลิตภัณฑท่ีกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมมากท่ีสุด ประเด็นปญหาส่ิงแวดลอมท่ีมีนัยสําคัญ

สูงสุด รวมถึงแหลงท่ีมาของประเด็นปญหาและผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

การกาํหนด

เป้าหมายและ

ขอบเขต
การวเิคราะหบ์ญัชี

รายการ

การประเมนิผล

กระทบ

การแปลผลและ

ประเมนิผลการ

ปรบัปรุง

การประยุกต์ใช้

- ก า ร พัฒ น า แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง

ผลติภณัฑ์

- การวางแผนกลยุทธ์

-

- ปร ะช าสัมพัน ธ์ ด้ า นตล าด

-

ชาํแหละ

ปรุงรส

2.5 มม.

บรรจุ

รมควนั

ตม้

ลดอุณหภมูิ
ทรพัยากร

พลงังาน

ผลกระทบ

ผลติภณัฑ์

รูปท่ี 2 กระบวนการผลิตไสกรอกปลารมควัน

ตารางท่ี 1 คา EF ของวัตถุดิบท่ีใชในการผลิต

รายการ
คาแฟคเตอร

(kgCO2eq/หนวย)
แหลงอางอิง หมายเหตุ

น้ําประปา 0.7043 Thai national database การประปาสวนภูมิภาค
กาซหุงตม 0.4232 Thai national database LPG จากกาซธรรมชาติ

เกลอื 0.0052 Thai national database เกลอืสินเธาวแบบตากลานดิน
ปลา 0.88 Thai national database เลี้ยงในบอดิน

ถุงพลาสติก
Polyethylene

(PE)

1.5200
LDPE Sheet จาก JEMAI Pro ดวยไฟฟาของ
ประเทศไทย

-

ไฟฟา 0.6093 Thai national database Thai Electricity

ชานออย 0.0109 Ecoinvent 2.2, IPCC 2007GWP.100a โรงผลิตน้ําตาล
เครื่องเทศ 1.0800 Substitute;TGO EF Database, June,2012 -

ไสคลอลาเจน 2.7297 Highest จากกลุมบรรจุภัณฑคือถุง
PET/LLDPE

-

พริกไทยปน 0.0682 Ecoinvent 2.2, IPCC 2007GWP.100a -
น้ําตาลทรายแดง 1.0800 Ecoinvent 2.2, IPCC 2007GWP.100a การประเมนิวัฏจักรชีวิตของกระบวนการ

ผลิตน้ําตาลทรายแดง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ฟอสเฟต 6.0400 Sodiumtripolyphosphate; TGO EF
Database, June,2012

-

ไขมันปาลม 1.06100 Thai national database -

น้ําแข็ง 0.0421
รัตนาวรรณ มั่งค่ัง และคณะ 2011,หนังสือ
คารบอนฟุตพริ้นท ผลติภัณฑเกษตรและ
อาหาร

-

น้ําเสีย 0.625 องคการบริหารจัดการกาซเรอืนกระจก
(องคการมหาชน)

-

4. ผลการศึกษา
จากการประเมินผลกระทบตลอดวัฏจักรชีวิตของไสกรอกปลารมควันท้ัง 10 กระบวนการ คือ กระบวนการชําแหละ กระบวนการแชเย็น

กระบวนการเครื่องปรุง กระบวนการสับผสม กระบวนการผสม กระบวนการขึ้นรูปไสกรอก กระบวนการรมควัน กระบวนการตม กระบวนการลด
อุณหภูมิไสกรอกปลา และกระบวนการบรรจุภัณฑ การประเมินคาการปลดปลอยคารบอนไดออกไซด โดยยึดหลักการตามแนวทางการประเมินผล
กระทบตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ (LCA) ประกอบไปดวย 4 ขั้นตอนหลัก การประมวลผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอันเน่ืองมาจากกระบวนการผลิต
ไสกรอกปลารมควัน โดยคิดคาการปลอย CO2-eq ตอไสกรอกปลา 250 g พรอมบรรจุภัณฑ พบวาไสกรอกปลา 250 g จะปลดปลอย CO2-eq ออกมา
0.57 kgCO2-eq/250 g

กระบวนการท่ีปลดปลอย CO2-eq มากท่ีสุด คือ กระบวนการชําแหละ เพราะมีการใชวัตถุดิบเปนปริมาณมากในการผลิตปลอย CO2-eq คิดเปน
0.49 kgCO2-eq/250 g รองลงมาคือ กระบวนการเครื่องปรุง ปลดปลอย CO2-eq คิดเปน 0.03 kgCO2-eq/250 g กระบวนการท่ีปลอย CO2-eq นอย
ท่ีสุด คือ กระบวนการสับผสม เพราะไมมีการใชทรัพยากรเลย และมีการใชวัตถุดิบนอยมาก ปลดปลอย CO2-eq คิดเปน 2.2×10-5 kgCO2-eq/250 g
รองลงมา คือ กระบวนการรมควันปลดปลอย CO2-eq คิดเปน 3.3×10-3 kgCO2-eq/250 g แตเม่ือพิจารณาสารขาเขา ซ่ึงประกอบไปดวย วัตถุดิบ
ทรัพยากร พลังงาน และสารขาออก คือ ของเสีย พบวากระบวนการท่ีใชวัตถุดิบมากท่ีสุด คือ กระบวนการชําแหละปลดปลอย CO2-eq คิดเปน 0.49
kgCO2-eq/250 g กระบวนการท่ีใชวัตถุดิบนอยท่ีสุด คือ กระบวนการสับผสมปลอย CO2-eq คิดเปน 2.2×10-5 kgCO2-eq/250 g รวมกระบวนการน้ี
ปลอย CO2-eq คิดเปน 0.54 kgCO2-eq/250 g
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รูปท่ี 2 กระบวนการผลิตไสกรอกปลารมควัน

ตารางท่ี 1 คา EF ของวัตถุดิบท่ีใชในการผลิต

รายการ
คาแฟคเตอร

(kgCO2eq/หนวย)
แหลงอางอิง หมายเหตุ

น้ําประปา 0.7043 Thai national database การประปาสวนภูมิภาค
กาซหุงตม 0.4232 Thai national database LPG จากกาซธรรมชาติ

เกลอื 0.0052 Thai national database เกลอืสินเธาวแบบตากลานดิน
ปลา 0.88 Thai national database เลี้ยงในบอดิน

ถุงพลาสติก
Polyethylene

(PE)

1.5200
LDPE Sheet จาก JEMAI Pro ดวยไฟฟาของ
ประเทศไทย

-

ไฟฟา 0.6093 Thai national database Thai Electricity

ชานออย 0.0109 Ecoinvent 2.2, IPCC 2007GWP.100a โรงผลิตน้ําตาล
เครื่องเทศ 1.0800 Substitute;TGO EF Database, June,2012 -

ไสคลอลาเจน 2.7297 Highest จากกลุมบรรจุภัณฑคือถุง
PET/LLDPE

-

พริกไทยปน 0.0682 Ecoinvent 2.2, IPCC 2007GWP.100a -
น้ําตาลทรายแดง 1.0800 Ecoinvent 2.2, IPCC 2007GWP.100a การประเมนิวัฏจักรชีวิตของกระบวนการ

ผลิตน้ําตาลทรายแดง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ฟอสเฟต 6.0400 Sodiumtripolyphosphate; TGO EF
Database, June,2012

-

ไขมันปาลม 1.06100 Thai national database -

น้ําแข็ง 0.0421
รัตนาวรรณ มั่งค่ัง และคณะ 2011,หนังสือ
คารบอนฟุตพริ้นท ผลติภัณฑเกษตรและ
อาหาร

-

น้ําเสีย 0.625 องคการบริหารจัดการกาซเรอืนกระจก
(องคการมหาชน)

-

4. ผลการศึกษา
จากการประเมินผลกระทบตลอดวัฏจักรชีวิตของไสกรอกปลารมควันท้ัง 10 กระบวนการ คือ กระบวนการชําแหละ กระบวนการแชเย็น

กระบวนการเครื่องปรุง กระบวนการสับผสม กระบวนการผสม กระบวนการขึ้นรูปไสกรอก กระบวนการรมควัน กระบวนการตม กระบวนการลด
อุณหภูมิไสกรอกปลา และกระบวนการบรรจุภัณฑ การประเมินคาการปลดปลอยคารบอนไดออกไซด โดยยึดหลักการตามแนวทางการประเมินผล
กระทบตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ (LCA) ประกอบไปดวย 4 ขั้นตอนหลัก การประมวลผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอันเน่ืองมาจากกระบวนการผลิต
ไสกรอกปลารมควัน โดยคิดคาการปลอย CO2-eq ตอไสกรอกปลา 250 g พรอมบรรจุภัณฑ พบวาไสกรอกปลา 250 g จะปลดปลอย CO2-eq ออกมา
0.57 kgCO2-eq/250 g

กระบวนการท่ีปลดปลอย CO2-eq มากท่ีสุด คือ กระบวนการชําแหละ เพราะมีการใชวัตถุดิบเปนปริมาณมากในการผลิตปลอย CO2-eq คิดเปน
0.49 kgCO2-eq/250 g รองลงมาคือ กระบวนการเครื่องปรุง ปลดปลอย CO2-eq คิดเปน 0.03 kgCO2-eq/250 g กระบวนการท่ีปลอย CO2-eq นอย
ท่ีสุด คือ กระบวนการสับผสม เพราะไมมีการใชทรัพยากรเลย และมีการใชวัตถุดิบนอยมาก ปลดปลอย CO2-eq คิดเปน 2.2×10-5 kgCO2-eq/250 g
รองลงมา คือ กระบวนการรมควันปลดปลอย CO2-eq คิดเปน 3.3×10-3 kgCO2-eq/250 g แตเม่ือพิจารณาสารขาเขา ซ่ึงประกอบไปดวย วัตถุดิบ
ทรัพยากร พลังงาน และสารขาออก คือ ของเสีย พบวากระบวนการท่ีใชวัตถุดิบมากท่ีสุด คือ กระบวนการชําแหละปลดปลอย CO2-eq คิดเปน 0.49
kgCO2-eq/250 g กระบวนการท่ีใชวัตถุดิบนอยท่ีสุด คือ กระบวนการสับผสมปลอย CO2-eq คิดเปน 2.2×10-5 kgCO2-eq/250 g รวมกระบวนการน้ี
ปลอย CO2-eq คิดเปน 0.54 kgCO2-eq/250 g
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กระบวนการท่ีใชทรัพยากรมากท่ีสุด คือ กระบวนการบรรจุภัณฑปลดปลอย CO2-eq คิดเปน 8.5×10-3 kgCO2-eq/250 g กระบวนการท่ีใช
ทรัพยากรนอยท่ีสุด กระบวนการรมควันปลดปลอย CO2-eq คิดเปน 1×10-5 kgCO2-eq/250g รวมกระบวนการน้ีปลดปลอย CO2-eq คิดเปน 0.02
kgCO2-eq/250 g กระบวนการท่ีใชพลังงานไฟฟามากท่ีสุด คือ กระบวนการแชเย็นปลดปลอย CO2-eq คิดเปน 4.6×10-3kgCO2-eq/250 g
กระบวนการท่ีใชพลังงานไฟฟานอยท่ีสุด คือ กระบวนการสับผสมปลดปลอย CO2-eq คิดเปน 4.3×10-9 kgCO2-eq/250g รวมกระบวนการน้ีปลดปลอย
CO2-eq คิดเปน 0.01 kgCO2-eq/250 g

กระบวนการท่ีปลอยของเสียมากท่ีสุด คือ  กระบวนการลดอุณหภูมิปลดปลอย CO2-eq คิดเปน 1.7×10-3kgCO2-eq/250 g กระบวนการท่ี
ปลอยของเสียนอยท่ีสุด คือ กระบวนการชําแหละปลดปลอย CO2-eq คิดเปน 4×10-5 kgCO2-eq/250 g รวมกระบวนการน้ีปลดปลอย CO2-eq คิดเปน
3.1×10-4 kgCO2-eq/250 g ดังตารางท่ี 2 หากจะพิจารณาเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงผลิตภัณฑ ผลกระทบตอการเกิดภาวะโลกรอนสวนมากอัน
เน่ืองมาจากการใชวัตถุดิบ และพลังงาน ดังน้ัน ควรเลือกใชวัตถุดิบท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  สวนพลังงานควรเพ่ิมสัดสวนการใชพลังงานจากพลังงาน
ทดแทนใหสูงขึ้นเพ่ือลดการใชเชื้อเพลิงจากฟอสซิลท่ีสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมมากกวา หากเปรียบเทียบกันแลว

งานวิจัยน้ีไดพิจารณาขอมูลของบริษัท ผลิตภัณฑอาหารเพ่ือสุขภาพ จํากัด ท่ีไดทําการขึ้นทะเบียนคารบอนฟุต พริ้นของผลิตภัณฑ ไสกรอก
ไกสโมกกี้ 250g ปลดปลอยคา CO2-eq คิดเปน 0.63 kg CO2-eq /250 g มาเปรียบเทียบกับผลกระทบตอส่ิงแวดลอมท่ีไดจากงานวิจัยน้ี ถูกพบวา การ
ผลิตไสกรอกไกสโมกกี้สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 0.57 kgCO2-eq/250g ในขณะท่ีไสกรอกปลารมควันปลดปลอยคารบอนไดออกไซดออกมาเพียง
0.63 kgCO2-eq/250 g ซ่ึงตางกัน 10% แสดงวาไสกรอกไก สโมกกี้สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมมากกวาไสกรอกปลา

5. สรุป
ประเมินผลกระทบทางดานส่ิงแวดลอมตลอดวัฏจักรชีวิตของไสกรอกปลารมควันโดยไดเก็บขอมูลในกรณีศึกษาของโรงงานแหงหน่ึงท่ีจังหวัด

กาฬสินธุ กระบวนการผลิตไสกรอกปลารมควันสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมเทากับเทากับ 0.57 kg CO2-eq/250 g ของผลิตภัณฑ โดยกระบวนการ
ชําแหละท่ีไดมาซ่ึงเน้ือปลาสงผลกระทบมากท่ีสุดคือ 0.49 kg CO2-eq สวนกระบวนการสับผสมสงผลกระทบนอยท่ีสุดท่ี 2.2 x10-5 kg CO2-eq การ
เปรียบเทียบผลกระทบตอส่ิงแวดลอมระหวางไสกรอกปลารมควันและไสกรอกไกโมกกี้ท่ีมีขายตามทองตลาดถูกพบวาไสกรอกไกสโมกกี้สงผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอมท่ี 0.63 kg CO2-eq/250 g ซ่ึงมีคามากกวาไสกรอกปลารมควันกวารอยละ 10

ตารางท่ี 2 ปริมาณการปลดปลอย CO2-eq ตอ ไสกรอกปลา 250 g พรอมบรรจุภัณฑ

ลําดับ
กระบวนการ

kgCO2-eq/250g
kgCO2-eq/250g

วัตถุดิบ ทรัพยากร พลังงาน ของเสีย

1 ชําแหละปลา 0.49 1.1×10-3 - 4×10-5 0.49

2 แชเย็น - - 4.6×10-3 - 4.6×10-3

3 เครื่องปรุง 0.03 - - - 0.03

4 สับผสม 2.2×10-5 - 4.3×10-9 - 2.2×10-5

5 ผสม 3.7×10-3 1.2×10-3 1.2×10-7 - 5×10-3

6 ขึ้นรูปไสกรอก 0.01 - 1.2×10-7 - 0.01

7 รมควัน - 1×10-5 3.3×10-3 - 3.3×10-3

8 ตม - 2.1×10-3 3.3×10-3 1.4×10-3 6.8×10-3

9 ลดอุณหภูมิ - 7.5×10-3 - 1.7×10-3 9.2×10-3

10 บรรจุภัณฑ - 8.5×10-3 1.2×10-7 - 8.5×10-3

รวม 0.54 0.02 0.01 3.1×10-3 0.57

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณภาควิชาฟสิกส และหนวยวิจัยพลังงาน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และโรงงานไสกรอกปลารมควัน ท่ีจังหวัดกาฬสินธุ

เอกสารอางอิง
[1] ฉลากคารบอนและคารบอนฟุตพริ้นทขององคกร. [ออนไลน]. 20 มิถุนายน 2557 สืบคนจากhttp://thaicarbonlabel.

tgo.or.th/carbonfootprint/products.php?id=1212
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กระบวนการท่ีใชทรัพยากรมากท่ีสุด คือ กระบวนการบรรจุภัณฑปลดปลอย CO2-eq คิดเปน 8.5×10-3 kgCO2-eq/250 g กระบวนการท่ีใช
ทรัพยากรนอยท่ีสุด กระบวนการรมควันปลดปลอย CO2-eq คิดเปน 1×10-5 kgCO2-eq/250g รวมกระบวนการน้ีปลดปลอย CO2-eq คิดเปน 0.02
kgCO2-eq/250 g กระบวนการท่ีใชพลังงานไฟฟามากท่ีสุด คือ กระบวนการแชเย็นปลดปลอย CO2-eq คิดเปน 4.6×10-3kgCO2-eq/250 g
กระบวนการท่ีใชพลังงานไฟฟานอยท่ีสุด คือ กระบวนการสับผสมปลดปลอย CO2-eq คิดเปน 4.3×10-9 kgCO2-eq/250g รวมกระบวนการน้ีปลดปลอย
CO2-eq คิดเปน 0.01 kgCO2-eq/250 g

กระบวนการท่ีปลอยของเสียมากท่ีสุด คือ  กระบวนการลดอุณหภูมิปลดปลอย CO2-eq คิดเปน 1.7×10-3kgCO2-eq/250 g กระบวนการท่ี
ปลอยของเสียนอยท่ีสุด คือ กระบวนการชําแหละปลดปลอย CO2-eq คิดเปน 4×10-5 kgCO2-eq/250 g รวมกระบวนการน้ีปลดปลอย CO2-eq คิดเปน
3.1×10-4 kgCO2-eq/250 g ดังตารางท่ี 2 หากจะพิจารณาเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงผลิตภัณฑ ผลกระทบตอการเกิดภาวะโลกรอนสวนมากอัน
เน่ืองมาจากการใชวัตถุดิบ และพลังงาน ดังน้ัน ควรเลือกใชวัตถุดิบท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  สวนพลังงานควรเพ่ิมสัดสวนการใชพลังงานจากพลังงาน
ทดแทนใหสูงขึ้นเพ่ือลดการใชเชื้อเพลิงจากฟอสซิลท่ีสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมมากกวา หากเปรียบเทียบกันแลว

งานวิจัยน้ีไดพิจารณาขอมูลของบริษัท ผลิตภัณฑอาหารเพ่ือสุขภาพ จํากัด ท่ีไดทําการขึ้นทะเบียนคารบอนฟุต พริ้นของผลิตภัณฑ ไสกรอก
ไกสโมกกี้ 250g ปลดปลอยคา CO2-eq คิดเปน 0.63 kg CO2-eq /250 g มาเปรียบเทียบกับผลกระทบตอส่ิงแวดลอมท่ีไดจากงานวิจัยน้ี ถูกพบวา การ
ผลิตไสกรอกไกสโมกกี้สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 0.57 kgCO2-eq/250g ในขณะท่ีไสกรอกปลารมควันปลดปลอยคารบอนไดออกไซดออกมาเพียง
0.63 kgCO2-eq/250 g ซ่ึงตางกัน 10% แสดงวาไสกรอกไก สโมกกี้สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมมากกวาไสกรอกปลา

5. สรุป
ประเมินผลกระทบทางดานส่ิงแวดลอมตลอดวัฏจักรชีวิตของไสกรอกปลารมควันโดยไดเก็บขอมูลในกรณีศึกษาของโรงงานแหงหน่ึงท่ีจังหวัด

กาฬสินธุ กระบวนการผลิตไสกรอกปลารมควันสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมเทากับเทากับ 0.57 kg CO2-eq/250 g ของผลิตภัณฑ โดยกระบวนการ
ชําแหละท่ีไดมาซ่ึงเน้ือปลาสงผลกระทบมากท่ีสุดคือ 0.49 kg CO2-eq สวนกระบวนการสับผสมสงผลกระทบนอยท่ีสุดท่ี 2.2 x10-5 kg CO2-eq การ
เปรียบเทียบผลกระทบตอส่ิงแวดลอมระหวางไสกรอกปลารมควันและไสกรอกไกโมกกี้ท่ีมีขายตามทองตลาดถูกพบวาไสกรอกไกสโมกกี้สงผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอมท่ี 0.63 kg CO2-eq/250 g ซ่ึงมีคามากกวาไสกรอกปลารมควันกวารอยละ 10

ตารางท่ี 2 ปริมาณการปลดปลอย CO2-eq ตอ ไสกรอกปลา 250 g พรอมบรรจุภัณฑ

ลําดับ
กระบวนการ

kgCO2-eq/250g
kgCO2-eq/250g

วัตถุดิบ ทรัพยากร พลังงาน ของเสีย

1 ชําแหละปลา 0.49 1.1×10-3 - 4×10-5 0.49

2 แชเย็น - - 4.6×10-3 - 4.6×10-3

3 เครื่องปรุง 0.03 - - - 0.03

4 สับผสม 2.2×10-5 - 4.3×10-9 - 2.2×10-5

5 ผสม 3.7×10-3 1.2×10-3 1.2×10-7 - 5×10-3

6 ขึ้นรูปไสกรอก 0.01 - 1.2×10-7 - 0.01

7 รมควัน - 1×10-5 3.3×10-3 - 3.3×10-3

8 ตม - 2.1×10-3 3.3×10-3 1.4×10-3 6.8×10-3

9 ลดอุณหภูมิ - 7.5×10-3 - 1.7×10-3 9.2×10-3

10 บรรจุภัณฑ - 8.5×10-3 1.2×10-7 - 8.5×10-3

รวม 0.54 0.02 0.01 3.1×10-3 0.57

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณภาควิชาฟสิกส และหนวยวิจัยพลังงาน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และโรงงานไสกรอกปลารมควัน ท่ีจังหวัดกาฬสินธุ
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