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บทคัดย่อ 
 คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร คือ การประเมินผลรวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดจากกระบวนการ
หรือกิจกรรมทั้งหมดในขอบเขตที่ก าหนดขององค์กรนั้น โดยมีการแบ่งประเภทของขอบเขตการประเมิน (Scope) 
ทั้งหมด 3 ขอบเขต ได้แก่ 1.พิจารณาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรงขององค์กร 2. พิจารณาจากการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม 3. พิจารณาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ ขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับการเผา
ไหม้เช้ือเพลิงโดยตรง คือ ขอบเขตที่ 1 ส่วนขอบเขตที่ 3 เกี่ยวข้องกับการเผาไหม้เช้ือเพลิงโดยอ้อม ขึ้นอยู่กับ
คณะกรรมการประเมินกิจกรรมโลจิสติกส์ย้อนกลับ ขั้นตอนการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ส าหรับการใช้
น้ ามันเช้ือเพลิงในกิจกรรมทางโลจิสติกส์สีเขียว มีทั้งหมด 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1. การก าหนดขอบเขตขององค์กรและ
ขอบเขตการด าเนินการ 2.การระบุแหล่งก าเนิดก๊าซเรือนกระจก การจ าแนกแหล่งปล่อย 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
และการเลือก Emission Factor 4. การค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการรายงานผล 5. การหาแนวทาง
ในการลดและการด าเนินการลดก๊าซเรือนกระจก โดยการรายงานผลค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร จะต้องมีความ
ถูกต้อง สมบูรณ์ ตรงประเด็น และโปร่งใส ตามแนวทางที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกก าหนด 
ค าส าคญั : คาร์บอนฟุตพริ้นท ์/ การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท ์/ โลจสิติกส์สีเขียว / การใช้เชื้อเพลิง 
 

Abstract 
The carbon footprint of an organization is to assess the total amount of greenhouse gas 

emissions from all processes or activities within the scope of the organization. There are 3 types of 
scopes: 1. Consider the direct emissions of the organization. 2. Consider indirect greenhouse gas 
emissions. 3. Consider other indirect greenhouse gas emissions. The extent to which direct fuel 
combustion is bounded is bounded by the boundary. Based on a reverse logistics evaluation 
committee. Carbon Footprint Assessment Process There are five steps for the use of green logistics. 
1. Scope of organization and scope of action 2. Identification of greenhouse gas sources 
Classification of emissions sources 3. Data collection and selection Emission factor 4. Calculation 
of greenhouse gas emissions and reporting 5. Finding ways to reduce and reduce greenhouse gas 
emissions by reporting the carbon footprint of the organization. Must be accurate, relevant and 
transparent according to the guidelines set by the Greenhouse Gas Management Organization. 
Keywords: Carbon footprint / Carbon footprint assessment / Green logistics / Fuel consumption 
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บทน า 
 หลักการและแนวคิดของการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการ 
โลจิสติกส์สีเขียว (Green Logistics) เพราะคาร์บอนฟุตพริ้นท์นับเป็นตัวช้ีวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีแต่
ละการจัดการโลจิสติกส์ปล่อยออกมาระหว่างด าเนินกิจกรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม  
ที่สามารถวิเคราะห์ย้อนกลับไปเพื่อหาความสูญเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรมทางโลจิสติกส์ และวิเคราะห์หาแนว
ทางการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดการสูญเสียทั้งในด้านวัตถุดิบ ทรัพยากร และปัจจัยการผลิต อันจะเป็น
ผลให้เกิดการลดการสูญเสียของทั้งกระบวนการทาง 
โลจิสติกส์ได้ในภาพรวม 
 มลพิษทางอากาศอันเนื่องมาจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เกิดจากการเผาผลาญน้ ามันในการขนส่งสินค้า
จากรถบรรทุกชนิดต่างๆ และการใช้ระบบการขนส่งในรูปแบบต่างๆ เช่น การใช้ศูนย์กระจายสินค้า (Distribution 
Center) สามารถท าให้จ านวนรอบในการขนส่งลดลง น ามาซึ่งต้นทุนขององค์กรที่ลดลง และประการส าคัญ คือ 
มลภาวะที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ในทางตรงกันข้าม หากระบบการขนส่งไม่มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ น ามา
ซึ่งต้นทุนโลจิสติกส์ที่สูง ระยะเวลาการขนส่งที่ เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ และมลภาวะที่ เกิดจากก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ก็สูงข้ึนเป็นเงาตามตัว 
 
เนื้อหา  
 ความส าคัญของโลจสิติกสส์ีเขียว 
  ปัจจุบัน ผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมถือเป็นประเด็นส าคัญที่ทุกฝ่ายในโลจิสติกส์ ไม่ว่าจะเป็น
ผู้ผลิต ผู้บริโค ผู้จัดหาวัตถุดิบ หรือหน่วยงานภาครัฐต้องเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นจากภาวะการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ฝุ่น 
รังสีความร้อน สิ่งปฏิกูล และของเสียที่ปล่อยมาจากโรงงานอุตสาหกรรม หลายฝ่ายอาจมองว่าเป็นเพียงผลกระทบ
ระยะสั้น แต่แท้จริงแล้ว ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อโลกเป็นอย่างมาก 
  แนวคิดการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นเร่งด่วน เพื่อร่วมแก้ปัญหา
ผลกระทบของการประกอบการอุตสาหกรรมที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเห็นได้ชัดเจนคงหนีไม่พ้นปัญหา
ของภาวะโลกร้อน (Global Warming) ดังจะเห็นได้จากอุณหภูมิของโลกท่ีสูงขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบัน 
(ส านักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, 2558) 
  ภาพที่ 1 แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก หรือ สภาวะโลก
ร้อน (Global Warming) ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ าแข็งบริเวณขั้วโลกเหนือที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่
อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นจากสภาวะโลกร้อน ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหน่ึงมาจากการด าเนินธุรกิจหรืออุตสาหกรรมโดยไม่ค านึงถึง
ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 
 

 
ภาพที่ 1 ปริมาณน้ าแข็งที่ข้ัวโลกเหนือ 

(ที่มา: ส านักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร,่ 2558) 
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  ในระบบโลจิสติกส์ การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เกิดจากการเผาผลาญน ้ามันในการขนส่ง
สินค้าจากรถบรรทุกชนิดต่างๆ การใช้ระบบการขนส่งในรูปแบบต่างๆ เช่น การใช้ศูนย์กระจายสินค้าสามารถท าให้
จ านวนรอบในการขนส่งลดลง น ามาซึ่งต้นทุนขององค์กรที่ลดลง และประการส าคัญ คือ มลภาวะที่ลดลงอย่างเห็น
ได้ชัดการท า Repackaging และ Re-Used Packaging ในศูนย์กระจายสินค้าก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการล าเลียงสินค้าบนพาหนะได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผลกระทบจากการขนส่งอย่างไม่มีระบบที่
ด ีน ามาซึ่งต้นทุนท่ีสูง ระยะเวลาการขนส่งท่ีเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ (สวุรรณี อัศวกุลชัย, 2551) 
  โลจิสติกส์สีเขียว ได้เริ่มมีบทบาทต่อกระบวนการค้า การขนส่ง และการส่งมอบสินค้า เป็นแนวโน้ม
ของโลกในการให้ความส าคัญต่อการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เกิดจากการเผาผลาญพลังงานในรูปแบบต่างๆใน
ภาคการขนส่ง รวมถึงการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไปท าลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองและไม่คุ้มประโยชน์ กระแส
ของโลจิสติกส์เป็นการให้ความส าคัญต่อมิติการบริหารจัดการ  โลจิสติกส์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่จะมี
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะโลกร้อน รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับโลจิสติกส์ (ธนิต โสรัตน์, 2552) 
  ดังนั้น โลจิสติกส์สีเขียว จะต้องให้ความส าคัญในด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญอย่าง
หนึ่งในการจัดการกิจกรรมโลจิสติกส์ทุกกิจกรรม แทนที่จะให้ความส าคัญกับประสิทธิภาพของกระบวนการเพียง
อย่างเดียวและการพัฒนาโลจิสติกส์สีเขียวให้เกิดขึ้นภายในองค์กร จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อผู้ประกอบการมี
การพัฒนาการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาร่วมกันตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้สินค้าและบริการมีคุณภาพและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นต้องปฏิบัติมากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน หากธุรกิจสามารถปรับแนวคิดและ
กระบวนการได้ จะท าให้ผลประกอบการในระยะยาว สามารถลดต้นทุนทางธุรกิจและต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม 
  ส่วนสาเหตุที่ธุรกิจต่างๆ หันมาสนใจในเรื่องของการท าโลจิสติกส์สีเขียวมีดังนี้ (ศูนย์การลดต้นทุน, 
ม.ป.ป.) 
  1. รัฐบาลได้มีการท าข้อตกลงทางการค้าเสรี (FTA) กับหลายประเทศในหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งผลของ
การลงนามนั้นได้ก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างกว้างขวาง ท าให้บริษัทอุตสาหกรรมต่างๆ ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับ
กติกาการค้าใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ISO 26000 ซึ่งเป็นมาตรฐานว่าด้วยการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่ง
จะมีการเริ่มต้นใช้ในปี พ.ศ. 2553 
  2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ  ในเรื่องของข้อจ ากัด
ของน ้าหนักสินค้า ที่สามารถบรรทุกหรือบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์  รวมทั้งให้ความส าคัญต่ออุบัติภัยที่เกิดขึ้นที่มี
ผลกระทบต่อสังคมและการท างานของบุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบโลจิสติกส์ 
  3. จากผลการประชุมสุดยอดระดับโลกด้านสิ่งแวดล้อม ที่เรียกร้องให้ธุรกิจทั่วโลกแสดงความเป็น
พลเมืองที่ดีในการด าเนินธุรกิจที่จะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  ภาวะโลกร้อน ปฏิกิริยา
ภาวะเรือนกระจก รวมทั้งมลพิษทางอากาศอันเนื่องมาจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
  4. องค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนาของกลุ่มประเทศ  OECD (Organization for 
Economic Co-operation and Development) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ได้ออกแนวปฏิบัติส าหรับ
บริษัทข้ามชาติ (OECD Guideline for Multinational Enterprise) ที่เสนอให้กลุ่ม ประเทศสมาชิกต้องมีการท า 
CSR (Corporate social responsibility: ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร) และติดต่อค้าขาย
เฉพาะผู้ที่ท า CSR เท่านั้น 
  
 ความหมายของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว 
 การจัดการโซ่อุปทานสีเขียว (Green Supply Chain Management) หมายถึง การน าการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมมารวมกับการบริหารห่วงโซ่อุปทาน เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของกระบวนการห่วงโซ่อุปทาน
ขององค์กรหนึ่งๆ (LMI Government Consulting, 2005)  
 การจัดการโลจิสติกส์สีเขียว (Green Logistics Management) หมายถึง กระบวนการในการวางแผน 
ควบคุม และการดาเนินงานเพื่อให้วัตถุดิบและปัจจัยการผลิต รวมถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไหลผ่านโซ่อุปทานได้อย่าง
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มีประสิทธิภาพ และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ได้แก่ การจัดการระบบสารสนเทศภายในและภายนอก
องค์กร กระบวนการรับค าสั่งซื้อ กระบวนการสั่งซื้อ การจัดการคลังสินค้า การจัดการขนย้าย และขนส่ง ที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ส านักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, 2558) 
 เมื่อน าทั้งสองค ามารวมกัน จะเกิดค าใหม่คือ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว (Green 
Supply Chain Management: G-SCLM) คือ การบริหารจัดการโลจิสติกส์ในมิติที่เกี่ยวกับการลดผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดาเนินกิจกรรมโลจิสติกส์ตลอดโซ่อุปทาน ตั้งแต่แหล่งที่มาและกระบวนการจัดหาวัตถุดิบ 
การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ กระบวนการผลิต การบริการ กระบวนการขนส่งทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
การบริโภค รวมถึงการจัดการตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์และปัจจัยการผลิตอื่นๆ และยังต้องบรรลุวัตถุประสงค์
สาคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของกิจกรรมโลจิสติกส์ตลอดโซ่อุปทาน การลดต้นทุนโลจิสติกส์และความสามารถใน
การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทันเวลา มีคุณภาพและเช่ือถือได้  
 ดังนั้น จึงนับได้ว่าการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวเป็นกลุ่มของกิจกรรมส าคัญส่วนหนึ่งในการจัดการโซ่
อุปทานที่มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาก
ยิ่งข้ึน 
 
 กรอบแนวคิดการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว 
 จากความหมายของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว  สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดการ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียวได้ดังแสดงในภาพที่ 2 
 

 
ภาพที่ 2 แนวคิดของการบริหารจดัการโลจสิติกส์และโซ่อุปทางสีเขยีว 

(ที่มา: ส านักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร,่ 2558) 
 
 รายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบของกิจกรรมด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว  มีดังนี้ (ส านัก 
โลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, 2556) 
  การออกแบบสีเขียว (Green Design) หมายถึง การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่คานึงถึงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ  การผลิต การเลือกใช้พลังงานและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง การใช้งาน และการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังหมดอายุการใช้งาน  
  การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว (Green Supply) หมายถึง หมายถึง การจัดซื้อสินค้าและการจัดจ้าง 
บริการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าและบริการปกติทั่วไปที่ทาหน้าท่ีอย่างเดียวกัน  
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  การผลิตสีเขียว (Green Manufacturing) หมายถึง การผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยคานึงถึงความรับผิดชอบต่อโลก สิ่งแวดล้อมและสังคมมากขึ้น การผลิตสีเขียวสามารถประยุกต์
เทคโนโลยีเพื่อการผลิตสีเขียว ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตหรือผลิตภัณฑ์เพื่อให้การ
ใช้วัตถุดิบ พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้เกิดของเสียน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย 
การผลิตสีเขียวประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกัน 3 องค์ประกอบ ได้แก่  
     - โรงงานสีเขยีว (Green Factory) หมายถึง การบริหารจัดการ วางแผนระบบ และดูแล
รักษาการผลิตของโรงงาน ตั้งแต่การจัดซื้อจดัหา การเก็บสินคา้คงคลัง การผลิต การจ าหน่าย และการดูแลพนักงาน 
ด้วยความมสี่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม  
  - ผลิตภณัฑส์ีเขียว (Green Product/Service) หมายถึง ผลิตภัณฑแ์ละกระบวนการผลติ 
สินค้าท่ีเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่กระบวนการผลิต จนกระทั่งเปน็สินค้าสาเร็จรูป  

- บรรจุภณัฑส์ีเขียว (Green Packaging) หมายถึง การออกแบบและสร้างสรรค์บรรจ ุ
ภัณฑส์าหรับสินค้าท่ีทามาจากวัตถุดิบท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วัตถุดิบรีไซเคลิ หรือวัตถุดิบจากธรรมชาต ิ
การตลาดสีเขียว (Green Marketing) หมายถึง การรณรงคส์ร้างการตลาด และกลยุทธ์การตลาดเพื่อสิง่แวดล้อม ซึ่ง
ช่วยในการพัฒนาองค์กร ผู้บริโภค และโอกาสทางการค้าระหว่างคู่แข่ง  

การบริโภคสีเขียว (Green Consumption) หมายถึง การพิจารณาเลือกซื้อ การบริโภคผลิตภัณฑ์ 
สินค้าและบริการ โดยคานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด หรือไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เลย  

การขนส่งสีเขียว (Green Transportation/Distribution) หมายถึง การพัฒนาการขนส่งเพื่อลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้น้อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งระหว่างสถานประกอบการ หรือการขนย้ายภายใน
สถานประกอบการ รวมถึงลดการใช้พลังงานและเวลาที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้  

การสื่อสารสีเขียว (Green Communication) หมายถึง ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างแต่ละ
ส่วนที่เกี่ยวข้องในโซ่อุปทาน โดยส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เช่น การสื่อสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
แทนการใช้เอกสาร  

โลจสิติกส์ย้อนกลับสีเขียว (Green Reverse Logistics) หมายถึง การดาเนินการโลจิสติกส์จาก
ลูกค้า ในการรับสินค้าเสียหาย สินค้าไมไ่ด้มาตรฐาน สินค้าหมดอาย ุกลับมาผ่านกระบวนการเพื่อให้สามารถน า
กลับมาใช้ใหม ่ด้วยวิธีการดังนี ้(ส านักโลจสิติกส์ กรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร,่ 2558) 

1. ลดปริมาณการใช้วัตถุดิบ (Reduce) คือ การลดปริมาณการใช้วัตถุดิบที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า 
เพื่อลดปริมาณทรัพยากรที่จะต้องใช้ หรือสามารถลดของเสียที่เกิดจากการใช้ปริมาณวัตถุดิบเกินความพอดี  

2. การน ากลับมาใช้ซ้า (Reuse) คือการนาวัตถุดิบท่ียังใช้งานได้มาใช้งานซ้าอีกครั้งหนึ่ง เพื่อ
ลดการน าของใหม่มาใช้  

3. การน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) คือการนาวัตถุดิบ หรือวัสดุมาแปรรูปด้วยกรรมวิธี เพื่อ
ผลิตเป็นสินค้าชิ้นใหม่  

4. การซ่อมและแก้ไข (Repair) คือการซ่อม หรือแก้ไขในวัตถุดิบ หรือวัสดุที่ผิดพลาด เพื่อ
น ากลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง  

5. การคิดใหม่ (Rethink) คือการคิดใหม่ เปลี่ยนแนวคิดจากเดิมที่ก่อปัญหา หรือของเสีย 
อย่างสร้างสรรค์  

6. การหลีกเลี่ยง (Refuse) คือการหลีกเลี่ยง และปฏิเสธท่ีจะไม่ใช้วัตถุดิบที่ก่อให้เกิดผลเสีย
ต่อสิ่งแวดล้อม ในด้านการผลติ การขนส่ง การแพ็คเก็จ และการรไีซเคิล  
  

คาร์บอนฟุตพร้ินท์กับการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว 
หลักการและแนวคิดของการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์สามารถนามาประยุกต์ใช้กับการจัดการ  

โลจิสติกส์สีเขียว เพราะคาร์บอนฟุตพริ้นท์นับเป็นตัวช้ีวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่แต่ละโซ่อุปทานปล่อย
ออกมาระหว่างการดาเนินกิจกรรม กล่าวได้ว่าสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ที่สามารถวิเคราะห์
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ย้อนกลับไปเพื่อหาความสูญเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละหน่วยในโซ่อุปทาน และวิเคราะห์หาแนวทางการลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และลดการสูญเสียทั้งในด้านวัตถุดิบ ทรัพยากร และปัจจัยการผลิต อันจะเป็นผลให้เกิดการลดการ
สูญเสียของทั้งโซ่อุปทานได้ในภาพรวม 
 
 แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กร ส าหรับการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงในกิจกรรม 
โลจิสติกส์สีเขียว 
   การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่มีการประเมิน และให้การรับรองในประเทศไทยมี 2 ชนิด
ด้วยกัน คือ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) และคาร์บอนฟุต 
พริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product: CFP) ซึ่งการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์แต่ละชนิด มี
ขอบเขตและกระบวนการประเมินที่แตกต่างกัน แต่ในท่ีนี้เราจะพูดถึงเฉพาะคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ซึ่งมีการ
ประเมินการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกจากการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ในแต่ละกิจกรรมทางโลจิสติกส์ 
  คาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO)   
   คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร คือ การประเมินผลรวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดจาก
กระบวนการหรือกิจกรรมทั้งหมดในขอบเขตที่ก าหนดขององค์กรนั้น โดยมีการแบ่งประเภทของขอบเขตการ
ประเมิน (Scope) ทั้งหมด 3 ขอบเขต ได้แก่ (ส านักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, 2558) 
   ขอบเขตที่ 1 คือ การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรโดยพิจารณาจากการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกโดยตรงขององค์กร ประกอบด้วย 
   - การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงในยานพาหนะที่มีการเคลื่อนที่  
   - การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงในกิจกรรมหรือเครื่องจักรที่เผาไหม้อยู่กับท่ี 
   - การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการรั่วไหลอื่นๆ (Fugitive Emission) 
   ขอบเขตที่ 2 คือ การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรโดยพิจารณาจากการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกทางอ้อม คือ จากการใช้พลังงานภายนอกองค์กร ประกอบด้วย  
   - พลังงานไฟฟ้า 
   - พลังงานความร้อน 
   - น้ าที่ซื้อมาจากผู้ผลิต 
   ขอบเขตที่ 3 คือ การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรโดยพิจารณาจากการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ เช่น 
   - การใช้วัสดุส านักงาน 
   - การจัดการของเสียภายนอกองค์กร 
   - การขนส่งของเสียไปจ ากัด 
   - การเดินทางของพนักงาน 
   - การผลิตวัตถุดิบหรือทรัพยากรต่างๆที่น ามาใช้ในโรงงาน 
   - การขนส่งวัตถุดิบหรือทรัพยากรมาใช้ในโรงงาน 
 ขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับการเผาไหม้เช้ือเพลิงโดยตรง คือ ขอบเขตที่ 1 ขอบเขตที่ 2 ไม่มีความเกี่ยวข้อง
กับการเผาไหม้เช้ือเพลิงแต่อย่างใด จึงไม่น ามาพิจารณา ส่วนขอบเขตที่ 3 เกี่ยวข้องกับการเผาไหม้เช้ือเพลิงโดยอ้อม 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการประเมินว่าจะให้ขอบเขตที่ 3 มีกิจกรรมของโลจิสติกส์ย้อนกลับกี่กิจกรรม กิจกรรม
อะไรบ้าง กิจกรรมใดที่มีผลกระทบต่อองค์กรสูงสุด 
  ขั้นตอนการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กร ส าหรับการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงในกิจกรรม
ทางโลจิสติกส์สีเขียว 
  การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ส าหรับการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงในกิจกรรมทาง 
โลจิสติกส์สีเขียว ประกอบด้วย 5 ข้ันตอน ดังต่อไปนี้ (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, 2554) 
  1. การก าหนดขอบเขตขององค์กรและขอบเขตการด าเนินการ การก าหนดขอบเขตขององค์กรใน
การรวบรวมแหล่งปล่อยและแหล่งดูดกลับก๊าซเรือนกระจก สามารถท าได้โดยวิธีการแบบใดแบบหนึ่ง ดังนี้ 
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   1.1 แบบควบคุม (Control Approach)  
     1.1.1 ควบคุมการด าเนินงาน (Operational Control) องค์กรท าการประเมิน
และรวบรวมปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดขึ้นของหน่วยธุรกิจ หรือโรงงานภายใต้อ านาจการ
ควบคุมการด าเนินงานขององค์กร ไม่นับรวมปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดขึ้นจากหน่วยธุรกิจ 
หรือโรงงานท่ีองค์กรมีส่วนเป็นเจ้าของ แต่ไม่มีอ านาจควบคุมการด าเนินงาน 
     1.1.2 ควบคุมทางการเงิน (Financial Control) องค์กรท าการประเมินและ
รวบรวมปริมาณการปล่อยและการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นของหน่วยธุรกิจ หรือโรงงานภายใต้อ านาจการ
ควบคุมทางการเงิน ซึ่งยึดตามสัดส่วนทางการเงินท่ีเกิดขึ้นจริงและมีการระบุไว้ในรายงานทางการเงินขององค์กรเป็น
หลัก 
   1.2 แบบปันส่วนตามกรรมสิทธิ์ (Equity Share) 
     องค์กรต้องรวบรวมข้อมูลรายการสัดส่วนการปล่อยและการดูดกลับก๊าซเรือน
กระจก จากหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดขอบเขตการรวบรวมผลการค านวณปริมาณการปล่อยและดูดกลับ
ก๊าซเรือนกระจกขององค์กรโดยปันตามสัดส่วนของลักษณะการร่วมทุน หรือลงทุนในอุปกรณ์ หรือหน่วยผลิตนั้น 
  2. การระบุแหล่งก าเนิดก๊าซเรือนกระจก การจ าแนกแหล่งปล่อย 
   องค์กรต้องก าหนดขอบเขตการด าเนินการและมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร โดยการ
ก าหนดขอบเขตการด าเนินงาน ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ 
   2.1 ระบุแหล่งการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของการ
ด าเนินงานขององค์กร 
   2.2 การจ าแนกแหล่งการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกออกเป็น 2 ขอบเขตที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้พลังงานเชื้อเพลิง ได้แก่ ขอบเขตที่ 1 และ 3 
  ตัวอย่างการก าหนดขอบเขตการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กร 
   โรงงานปลากระป๋องตราปุ้มปุ้ย ผลิตผลิตภัณฑ์ปลาซาร์ดีนในกระป๋อง โดยมีพื้นที่อาคาร
ส านักงานและโรงอาหารอยู่ภายในบริเวณโรงงาน โรงงานต้องการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร จึงก าหนด
ขอบเขตการประเมินให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ ามันเช้ือเพลิงในอาคารส านักงาน โรงงานปลา
กระป๋อง และโรงอาหาร ดังแสดงในภาพท่ี 1 ส่วนขอบเขตในการเก็บข้อมูลส าหรับแหล่งปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือน
กระจกขอบเขตที่ 1 และ 3 ดังแสดงในภาพที่ 3 และ 4 

 

 
ภาพที่ 3 ตัวอย่างการก าหนดขอบเขตการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 

(ที่มา: ดัดแปลงจาก สถาบันอาหาร, 2559) 
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ภาพที่ 4 ขอบเขตการเก็บข้อมูลส าหรับแหล่งปล่อยและดดูกลืนก๊าซเรือนกระจกส าหรับการประเมิน 

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ทั้งองค์กร 
(ที่มา: ดัดแปลงจาก ส านักโลจิสตกิส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, 2558) 

  3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการเลือก Emission Factor 
   การเก็บข้อมูลกิจกรรมการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกเพื่อใช้ในการค านวณลักษณะ
ของข้อมูลที่ต้องเก็บและหลักฐานอ้างอิงที่ใช้ประกอบการเก็บข้อมูล ส าหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงในขอบเขตที่ 1 แสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ตัวอย่างการเก็บข้อมูลกิจกรรมการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกแบบทางตรง หรือขอบเขต  ที่ 1 
(Direct Emission) 

ข้อมูลที่เก็บ แหล่งข้อมลู 
1. ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตพลังงานไอน้ า ไฟฟ้า ความ
ร้อนท่ีใช้ในโรงงาน เช่น น้ ามันเตา ก๊าซ LPG ชีวมวล 

- ใบเสร็จค่าเชื้อเพลิง 
- บันทึกการวัดจากมิเตอร์ 
- ใบรับประกันการสอบเทียบมิเตอร์ 2. ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ส าหรับเครื่องจักรในองค์กร 

3. ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ส าหรับยานพาหนะขององค์กร 
 
 ส่วนในขอบเขตที่ 3 ตั้งแต่กิจกรรมต้นน้ าจนถึงปลายน้ า ไม่ ได้บังคับกิจกรรมใดเป็นพิเศษ ขึ้นอยู่กับผู้
ประเมินจะน าประเด็นใดมาพิจารณา ทั้งนี้ ควรเลือกกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงที่สุด เพราะ
จะท าให้ทราบถึงสาเหตุของการสูญเสียและน าผลการประเมินที่ได้ไปวางแผนการบริหารจัดการเพื่อลดการสูญเสีย
ต่อไป 
  4. การค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการรายงานผล 
   สามารถค านวณได้จากการน าข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เช้ือเพลิง
ทั้งหมด มาคูณกับค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของน้ ามันเช้ือเพลิง (Emission Factor) ในแต่ละ
กิจกรรมดังสมการ 
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   ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG Emission) = ข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) X 
                 สัมประสิทธ์ิการปล่อยการก๊าซเรือนกระจก 
                 ของเชื้อเพลิง (Emission Factor) 
 
   สัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก คือ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยของ
กิจกรรม โดยแสดงออกมาในรูปของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (Carbon dioxide Equivalent) 
  
ตารางที่ 2 ตัวอย่างการค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 

ตัวอย่างข้อมูลกจิกรรม ค่า EF (KgCO2e/ลิตร) ปริมาณต่อปี ค่า CFO (kgCO2e) 
ปริมาณการใช้น้ ามันดีเซล แบบเผาไหม้อยู่กับท่ี 2.7080* 

แบบท่ีมีการเคลื่อนที ่2.7446* 
100 
100 

270.80 
274.46 

ปริมาณการใช้น้ ามันเตา แบบเผาไหม้อยู่กับท่ี 3.0883* 100 308.83 
ปริมาณการใช้ก๊าซ LPG แบบเผาไหม้อยู่กับท่ี 1.8812* 

แบบท่ีมีการเคลื่อนที ่1.5382* 
100 
100 

188.12 
153.82 

*ค่า EF จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
  การรายงานผลค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร จะต้องมีความถูกต้อง สมบูรณ์ ตรงประเด็น และ
โปร่งใส องค์กรจะต้องจัดท ารายงานก๊าซเรือนกระจกที่ประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง มีโครงสร้างรายงาน มีวิธีการ
เผยแพร่รายงานที่เป็นไปตามความต้องการขององค์กรและกลุ่มเป้าหมายตามมาตรฐานและแนวทางที่องค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกก าหนด 
   5. การหาแนวทางในการลดและการด าเนินการลดก๊าซเรือนกระจก 
   หลังจากค านวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร สามารถน าผลการค านวณที่ได้มาวิเคราะห์
พิจารณาถึงสาเหตุที่ท าให้เกิดก๊าซเรือนกระจก เพื่อเป็นการวางแผนและหาแนวทางแก้ไขภายในองค์กรต่อไป 
   แนวทางการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ส าหรับกิจกรรมโลจิสติกส์มีดังต่อไปนี้ (ส านักโล
จิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, 2558) 
   การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบอย่างเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม (Green Supply) 
   - ใช้วัตถุดิบจากผู้ขายที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่ า มีสารอันตราย/
มลพิษต่ า 
   - ใช้วัตถุดิบจากแหล่งที่อยู่ใกล้กับโรงงานหรือแหล่งวัตถุดิบจากแหล่งที่อยู่ใกล้กับโรงงานหรือ
แหล่งวัตถุดิบที่มีในประเทศ เพื่อประหยัดพลังงานในการขนส่ง 
   - ส่งเสริมให้เครือข่ายผู้ผลิตวัตถุดิบได้รับมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000  
   กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Manufacturing) 
    - ออกแบบระบบการผลิตใหม่ เช่น การเพิ่มระบบอัตโนมัติช่วยในการผลิต โดยเน้นการลด
การเกิดของเสียในกระบวนการผลิต 
    - ปรับปรุงวิธีการผลิตเดิมโดยใช้เทคนิคการลด การรวม และการท าขั้นตอนการผลิตให้ง่ายขึ้น 
รวดเร็วข้ึน โดยเน้นการลดการเกิดของเสียในกระบวนการผลิต 
    - ใช้วัสดุหมุนเวียน โดยการน าวัตถุดิบที่เป็นของเสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์ น ากลับมาใช้ใน
กระบวนการผลิตเดิมหรืออ่ืนๆ 
    การขนส่งและการกระจายสินค้าอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   (Green Transportation/ 
Green Distribution) 
   - การเลือกสถานที่ตั้งของโรงงานและการจัดการคลังสินค้า เพื่อให้เกิดความสะดวกในการ
เข้าถึงและลดระยะทางการขนส่ง 
   - ลดขนาดบรรจุภัณฑ์ให้มีน้ าหนักน้อยลงหรือมีขนาดเล็กลง ทนแรงกระแทกมากขึ้น ช่วย
ประหยัดพลังงานการบรรทุก และลดความต้องการวัสดุพิเศษในการขนย้าย 
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   - เลือกรูปแบบของการขนส่งท่ีใช้พลังงานน้อยที่สุด เช่น การใช้รถเที่ยวกลับ (Backhauling) 
   - วางแผนการขนส่งในแต่ละเที่ยว โดยใช้เส้นทางการขนส่งท่ีสั้นท่ีสุด 
   - วางแผนการขนส่ง โดยไม่ให้เกิดการวิ่งเที่ยวเปล่า หรือลดจ านวนรอบการขนส่งลง 
   - ป้องกันไม่ให้มีการส่งกลับคืน หรือเกิดน้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ 
   - ใช้พลังงานทางเลือกที่ประหยัดและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น ไบโอดีเซล 
CNG, LPG 
   - ตรวจสภาพเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
   - งดการใช้เชื่อเพลิงในยานพาหนะจากน้ ามัน เป็นระบบไฟฟ้า หรือ ระบบไฮบริด 
  
บทสรุป 
 จะเห็นได้ว่าหลักการและแนวคิดการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการ
จัดการโลจิสติกส์สีเขียวได้ โดยเฉพาะการใช้เช้ือเพลิง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดผลกระทบอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อม 
ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ทุกรายจะเล็งเห็นถึงความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม เพราะผลก าไร
เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อีกต่อไป เราอาจกล่าวอีกได้อย่างหนึ่งว่า การ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นความสูญเสียที่เกิดขิ้นในระบบโลจิสติกส์ ดังนั้น เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางธุรกิจ การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ถือเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างยิ่งส าหรับโลจิสติกส์สีเขียว 
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