การส่งเสริ มการใช้คาร์บอนฟุตพริ นท์ (Carbon Footprint) ของ
ผลิตภัณฑ์ การปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์อย่าง
ต่อเนื5อง ไม่วา่ จะเป็ นจากการใช้พลังงาน การเกษตร การพัฒนาและ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม การขนส่ง รวมถึงการตัดไม้ทาํ ลายป่ า
และการทําลายสิ5 งแวดล้อมในรู ปแบบอื5นๆ ล้วนเป็ นสาเหตุสาํ คัญของ
การเกิดภาวะโลกร้อน ซึ5งได้ส่งผลกระทบ ต่อการดํารงชีพของมนุษย์
สิ5 งมีชีวติ และสิ5 งแวดล้อมที5นบั วันจะทวีความรุ นแรงมากขึน ดังนัน การ
ลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกเพื5อลดภาวะโลกร้อน จึงเป็ นหน้าที5ของผู ้
ที5เกี5ยวข้องทุกภาคส่วน ทังภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมใน
ฐานะผูผ้ ลิต ภาคบริ การในฐานะผูข้ บั เคลื5อนกิจกรรม รวมถึงภาค
ประชาชนในฐานะผูบ้ ริ โภค
การเลือกซือสิ นค้าหรื อบริ การที5มีการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกน้อย
จึงเป็ นทางหนึ5ง ที5ผบู ้ ริ โภคจะมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการก๊าซเรื อน
กระจก และยังเป็ นกลไกทางการตลาด ในการกระตุน้ ให้ผผู ้ ลิตพัฒนา
สิ นค้า ที5ลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ด้วย
อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ โภคจําเป็ นต้องมีขอ้ มูลในการตัดสิ นใจเลือกซือ องค์การบริ หารจัดการ ก๊าซเรื อนกระจก (องค์การ
มหาชน) หรื อ อบก. ในฐานะหน่วยงานที5ทาํ หน้าที5ในการส่งเสริ มและพัฒนา ศักยภาพ ตลอดจนให้คาํ แนะนําแก่หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนในการบริ หารจัดการก๊าซเรื อนกระจก จึงได้พฒั นาโครงการส่งเสริ มการใช้คาร์บอนฟุตพริ นท์ (Carbon
Footprint) ของผลิตภัณฑ์ข ึนเพื5อส่งเสริ มให้ผบู ้ ริ โภคมีขอ้ มูลการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก ของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดประกอบการ
ตัดสิ นใจ และเป็ นการเพิ5มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทยในการแข่งขันในตลาดโลก
"คาร์บอนฟุตพริ นท์" หมายถึง ปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกที5ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วย ตลอดวัฎจักรชีวติ ของ
ผลิตภัณฑ์ ตังแต่การได้มาซึ5งวัตถุดิบ การขนส่ง การประกอบชินส่วน การใช้งาน และการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังใช้งาน โดย
คํานวณออกมาในรู ปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
เครื5 องหมายคาร์บอนฟุตพริ นท์ ที5จะติดบนสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ต่างๆ นัน เป็ นการแสดงข้อมูลให้ผบู ้ ริ โภคได้ทราบว่า ตลอดวัฏ
จักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์เหล่านันมีการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกออกมา ปริ มาณเท่าไหร่ ตังแต่กระบวนการหาวัตถุดิบ การผลิต
การขนส่ง การใช้งาน และการกําจัดเมื5อกลายเป็ นของเสี ย ซึ5งจะช่วยในการตัดสิ นใจชือของผูบ้ ริ โภค และกระตุน้ ให้
ผูป้ ระกอบการปรับเปลี5ยนเทคโนโลยีในการผลิตให้เป็ นมิตรกับสิ5 ง แวดล้อมมากยิง5 ขึน การใช้คาร์บอนฟุตพริ นท์ยงั ช่วยเพิ5มขีด
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก ด้วย เนื5องจากขณะนีในหลายประเทศเริ5 มมีการนําคาร์บอนฟุตพริ นท์มาใช้กนั แล้ว ทัง
ในอังกฤษ ฝรั5งเศส สวิสเซอร์แลนด์ แคนาดา ญี5ปุ่น และเกาหลี เป็ นต้น และมีการเรี ยกร้องให้สินค้าที5นาํ เข้าจากประเทศไทยต้อง
ติดเครื5 องหมายคาร์บอน ฟุตพริ นท์ดว้ ย นอกจากนัน หากประเทศไทยมีการดําเนินโครงการและเก็บข้อมูลการลดการปล่อยก๊าซ
เรื อนกระจก ที5ชดั เจน จะช่วยให้เรามีอาํ นาจในการต่อรองมากขึนในการประชุมระดับโลกเพื5อกําหนดแนวทาง แก้ไขปั ญหาภาวะ
โลกร้อน

สื บเนื5องจาก พิธีสารเกียวโตที5ประเทศสมาชิกวางเป้ าหมายที5จะลดปริ มาณการ ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรื อ ก๊าซเรื อนกระจก
ที5เป็ นสาเหตุของการเพิ5มขึนของอุณหภูมิโลกลงให้ได้ร้อยละ 5.2 ภายในปี พ.ศ. 2555 จากปริ มาณที5ปล่อยในปี ฐาน พ.ศ. 2533 ทําให้
เกิดการค้าคาร์บอนเครดิตขึน ซึ5งประเทศ/บริ ษทั ที5ไม่สามารถลดปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกได้ตามเป้ าหมาย มีความจําเป็ นต้องซือ
คาร์บอนเครดิตจากประเทศที5มีเครดิตเหลือ ผลของการอนุรักษ์ส5ิ งแวดล้อมจึงเริ5 มกลายเป็ นธุรกิจการซือขายคาร์บอนเครดิต ระหว่าง
ประเทศ และเชื5อว่าจะมีมูลค่ามหาศาลในระยะต่อไป โดยธุรกิจชนิดนีจะแพร่ กระจายเป็ นวงกว้าง ทําให้หลายประเทศสนใจการสร้าง
ความตระหนักต่อปั ญหาการเกิดสภาวะโลกร้อนทังใน หมู่ผผู ้ ลิตและผูบ้ ริ โภค จนมีหลายประเทศให้ ความสนใจในการศึกษาคิด ค้ น
ฉลาก Carbon Footprint ขึน& เพือ) บอกจํานวนก๊ าซเรือนกระจกทีผ) ลิตภัณฑ์ น&นั ๆ ผลิตต่ อหนึง) หน่ วยสินค้ าโดยวิธีการคิด Carbon
Footprint จะเริ)มตั&งแต่การจัดหาวัตถุดบิ แล้ วนําไปแปรรู ปผลิต จนถึงการจัดจําหน่ ายและย่ อยสลาย ทําให้ ผู้บริโภคทราบถึงความใส่
ใจของผู้ผลิตต่ อปัญหาโลกร้ อน อีกทั&งยังสามารถสร้ างความตืน) ตัวในกลุ่มผู้บริโภคให้ เลือกซือ& สินค้ าที) ปล่ อยก๊ าซเรือนกระจก ใน
ขั&นตอนการผลิตน้ อยกว่ าสินค้ าชนิดเดียวกันแต่ต่างตราสินค้ า

ประเทศอังกฤษ
Carbon Footprint และ Carbon label program แนะนําขึนครังแรกในสหราชอาณาจักร ในเดือนมีนาคม 2550 ภายใต้การกํากับ
ดูแลของ Carbon Trust ซึ5งฉลากคาร์บอนนีถูกกําหนดขึนเพื5อเป็ นทางเลือก และข้อมูลให้ผบู ้ ริ โภคตรวจสอบข้อมูลว่าผูผ้ ลิตได้ใส่ใจ
ในภาคการผลิต ต่อการรักษาสิ5 งแวดล้อมมากน้อยแค่ไหน โดย Carbon Trust คาดหวังว่าการดําเนินโครงการฉลากคาร์บอนนี จะเป็ น
หนึ5งในกิจกรรมที5ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก จากภาคอุตสาหกรรมการผลิต การขนส่ง และบรรจุภณ
ั ฑ์และได้รับความสนใจ
อย่างมากจากผูผ้ ลิตสิ นค้าอุปโภค/บริ โภค โดย Tesco Plc. ซุปเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ได้เริ5 มติดสลาก Carbon Footprint บอกจํานวน
คาร์บอนที5ผลิตบนภาชนะบรรจุสินค้าภายใต้ตราสิ นค้า Tesco ของตนเองประมาณ 20 รายการ วางขายใน Tesco ทัว5 ประเทศ ทังนี
บริ ษทั ERM (Emergent Ventures India Pvt. Ltd.) เป็ นผูพ้ ฒั นาโครงการ และเริ5 มติดในผลิตภัณฑ์ จําพวก มันฝรั5งทอดกรอบ ชนิด
Walkers Crisps, แชมพูที5มีส่วนผสมของพืชธรรมชาติ ฯลฯ โดยในปี พ.ศ. 2550 บริ ษทั ERM ได้ทาํ การศึกษาและร่ วมงานกับผูผ้ ลิต
สิ นค้า 9 ชนิด เพื5อคํานวณหา carbon footprint จากผลการศึกษาทําให้ทราบว่าฤดูต่าง ๆ มีผลต่อการคํานวณ carbon footprint ดังกล่าว
เนื5องจากขึนอยูก่ บั หลายปัจจัยด้วยกันโดยมีผลมาจากสภาพอากาศที5แตกต่างกัน บริ ษทั ที5เข้าร่ วมโครงการจะต้องมีสญ
ั ญาผูกพัน ว่าจะ
ลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกลงให้ได้เท่ากับ จํานวนที5ได้ตกลงกันในครังแรกเป็ นระยะเวลา 2 ปี หากไม่ทาํ ตามพันธะกรณี ดงั กล่าว
จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตของฉลากคาร์บอนคืน
จากการศึกษาในประเทศอังกฤษพบว่าผูบ้ ริ โภค จํานวนร้อยละ 66 ต้องการทราบจํานวนคาร์บอนฟุ้ ตพริ นท์ที5ปล่อยจากภาคการผลิต
สิ นค้า และปั จจุบนั ได้มีโปรแกรมการคํานวณ carbon footprint วางขายแล้ว ปั จจุบนั มีการจัดตังกลุม่ Student Climate Action Plan
Committee เพื5อรณรงค์การลดปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกในหมูน่ กั เรี ยน/นักศึกษา จากการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ในชีวติ ประจําวัน
เพื5อให้เกิดความตระหนักในหมู่นกั เรี ยน/นักศึกษา ต่อการลดการปล่อยปริ มาณก๊าซเรื อนกระจก

ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศ ญี5ปุ่นซึ5งสนใจการอนุรักษ์สิ5งแวดล้อมเดิมอยูแ่ ล้ว มีประกาศจากรัฐบาลให้ลดปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกลง จากสาเหตุดงั กล่าว
สร้างความตื5นตัวให้ผผู ้ ลิตหันมาศึกษาวิจยั การลดปริ มาณก๊าซเรื อนกระจก พร้อมๆ กับการสร้างความตระหนักและตื5นตัวให้
ผูบ้ ริ โภค จึงมีการจัดทําฉลาก Carbon Footprint ขึน เพื5อบอกปริ มาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Oxide Emission) ที5เกิดขึน
จากกระบวนการผลิตทังหมด ว่าในแต่ละขันตอนการผลิต มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาจํานวนเท่าใด ดังนันจึงได้มี
การจัดประชุมผูเ้ ชี5ยวชาญ จากภาครัฐและเอกชนเพื5อร่ วมกันยกร่ างแนวทางในการนําระบบ Carbon Label มาใช้วา่ จะมีการกําหนด
ขันตอนการใช้อย่างไร โดยคาดว่าจะแล้วเสร็ จและเริ5 มรณรงค์ให้หนั มาใช้อย่างจริ งจังในเดือนเมษายน พ.ศ. 2552 ทังนีมีวตั ถุประสงค์
ให้ผบู ้ ริ โภคทราบ และเข้าใจว่าสิ นค้าทุกชนิด เป็ นที5มาของการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคขบวนการผลิต แต่จะส่งผล
กระทบต่อสิ5 งแวดล้อมมากน้อยเพียงใด ให้ผบู ้ ริ โภคเป็ นผูต้ ดั สิ นใจจากการเลือกซือผลิตภัณฑ์
การแนะนําฉลาก Carbon Footprint มาใช้กบั สิ นค้าถือเป็ นเรื5 องใหม่และท้าทายสําหรับผูผ้ ลิตว่าฉลาก Carbon Footprint จะได้รับ
ความสนใจและส่งผลต่อการเลือกซือสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคมากน้อยเพียงใด บริ ษทั ในประเทศญี5ปุ่นที5ได้เริ5 มปรับสิ นค้าของตนเองแล้ว
คือ บริ ษทั Sapporo Breweries Ltd. ใช้เวลาเตรี ยมการ 4 ปี ในการรวบรวมข้อมูลการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิต
ขณะนีอยูใ่ นระหว่างการเปลี5ยนรู ปสัญลักษณ์ของ Black Label Beer ใหม่โดยมีกาํ หนดวางตลาดในเดือนธันวาคม 2551 ทังนีกระป๋ อง
รู ปโฉมใหม่จะเป็ น eco-friendly เพราะนอกจากจะพิมพ์สลาก Carbon Footprint บนกระป๋ องแล้วอลูมิเนียมที5ใช้ในการผลิตกระป๋ อง
จะมีปริ มาณลดลง เพราะจะสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในขบวนการผลิตลงได้อีก 2 กรัมจากเดิม 161 กรัม (ประมาณการปี
พ.ศ. 2548) โดยกระป๋ องแบบใหม่น ีจะนํามาใช้กบั เบียร์ทุกรุ่ นตังแต่เมษายน 2552 เป็ นต้นไป ส่วนบริ ษทั อื5น ๆ เช่น Ajinomoto Co.
และ Kao Corp. ก็ได้หนั มาเน้น Green products มากขึน เชื5อว่าการนําแนวคิด Carbon Footprint มาใช้กบั บริ ษทั ชันนําเหล่านีจะ
นําไปสู่การปรับปรุ งขบวนการผลิต และระบบการจําหน่ายสิ นค้าครังใหญ่ในญี5ปุ่นในระยะต่อไป
ผูผ้ ลิตในประเทศญี5ปุ่นมองว่าในอนาคตอันใกล้ Carbon Footprint อาจกลายเป็ นข้อมูลที5ผซู ้ ือมองหาและจําเป็ นต้องรับรู ้ก่อน
ตัดสิ นใจเลือกซือ สิ นค้า โดยวิธีการลดปริ มาณก๊าซคาร์บอนจากการผลิตสิ นค้าอาจเริ5 มต้นได้หลายแนวทาง เช่น

1. ลดจากบรรจุภณ
ั ฑ์ของสิ นค้าเพราะประเทศญี5ปุ่นได้ชื5อว่าใช้จ่ายเงินจํานวนมาก เพื5อให้หีบห่อดูสวยงาม และจูงใจให้ชวนซือ
ดังนัน ในการจัดงานแสดงสิ นค้า Tokyo International Packaging Exhibition 2008 ในเดือนตุลาคม 2551 ที5ผา่ นมา ผูจ้ ดั งานได้
จัดมุมแสดงสิ นค้าที5ติดสลาก Carbon Footprint เพื5อสร้างความคุน้ เคยและสํารวจความเห็นนักธุรกิจ ซึ5งภายในงานสลาก Carbon
Footprint ได้รับความสนใจอย่างมาก บริ ษทั Rengo Co., บริ ษทั ผลิตกระดาษลูกฟูก ได้นาํ เสนอสิ นค้าของตนพร้อมแจ้งปริ มาณ
ก๊าซคาร์บอนที5ปล่อยในขบวนการผลิต บริ ษทั Dai Nippon Printing Co., ได้นาํ เสนอบรรจุภณ
ั ฑ์กลุ่ม eco friendly ชนิดใหม่ 8
ชนิดพร้อมๆ กัน ที5น่าสนใจคือ ถุงบรรจุอาหารประเภท retort pouch ซึ5งผลิตจากวัสดุชนิดใหม่ที5สามารถลดปริ มาณก๊าซ
คาร์บอนลงได้ถึงร้อยละ 30
2. ลดจากกระบวนการ ผลิตสิ นค้า เช่น Nippon Meat Packer Inc. ได้คาํ นวณปริ มาณก๊าซคาร์บอนที5เกิดจากการผลิตเนือวัวที5ฟาร์ม
ของบริ ษทั ใน ประเทศออสเตรเลีย ยีห5 อ้ Whyalla Feedlot ซึ5งขายภายใต้ Eco-Beef ใช้วธิ ีการคํานวณแบบ Life Cycle
Assessment Method (LCA) พบว่า เนือวัว 1 กิโลกรัม ทําให้เกิดก๊าซคาร์บอน (CO2 Emission) จํานวนมากถึง 16.4 กรัม ใน
จํานวนนีเป็ นก๊าซคาร์บอนที5เกิดขึนในช่วงการเลียงวัว 13 กิโลกรัม คิดเป็ นร้อยละ 79 ดังนันหากปรับเปลี5ยนวิธีการเลียงสัตว์ จะ
สามารถตัดลดปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกลงได้อย่างมาก ขณะนีในประเทศญี5ปุ่นมีองค์กร เรี ยกว่า The Japan

Environmental Management Association for Industry ซึ5งเป็ นหน่วยงานกลางทําหน้าที5ออกเอกสารรับรอง Ecoleaf
Environmental Certificate ให้แก่ บริ ษทั ที5มีความคืบหน้าในการพัฒนาการผลิตสิ นค้าที5ลดผลกระทบต่อสิ5 งแวดล้อม บนฐานการ
คํานวณแบบ Life Cycle Assessment Method (LCA) อย่างชัดเจน
ปั จจุบนั บริ ษทั ในญี5ปุ่นประมาณ 30 บริ ษทั ได้รวมตัวกันดําเนินโครงการฉลากคาร์บอนเพื5อลดก๊าซเรื อนกระจก ทังนี คาดว่า
ประชาชนจะสามารถเริ5 มซือผลิตภัณฑ์ที5ติดฉลากคาร์บอนได้ในเดือนเมษายน 2552 โดยบริ ษทั ต่างๆ จับมือกันลดการปล่อยก๊าซเรื อน
ั ฑ์ในประเทศญี5ปุ่นสวยงานและมีหลายชัน)
กระจกลงจากภาคการบรรจุภณ
ั ฑ์ใช้ในการบรรจุอาหาร (ตามที5ทราบกันดีวา่ บรรจุภณ

ประเทศเกาหลี
การติดป้ าย บอกจํานวนคาร์บอนไดออกไซด์ ที5ปล่อยออกมาจากภาคการผลิตได้แพร่ หลายไปทัว5 ยุโรป ทําให้ประเทศเกาหลีสนใจ
และคาดว่าเริ5 มใช้ฉลากคาร์บอนในเดือนมกราคม 2552 โดยรัฐบาลเกาหลีจะเริ5 มวางขายผลิตภัณฑ์ที5มีเครื5 องหมาย ฉลากคาร์บอนติด
อยูบ่ นตัวสิ นค้า และจะแนะนํา 2 ฉลากพร้อมๆ กัน คือ
1. ฉลาก carbon footprint label certificate
2. ฉลาก Low carbon certification
ขณะนีมี 10 บริ ษทั สนใจนําผลิตภัณฑ์เข้าร่ วมโครงการ ดังนี สายการบิน Asiana Airlines, Gas boiler, เครื5 องซักผ้า LG, แชมพู ตรา
Amore Pacific Corporation, นําอัดลมโค้ก, TFT-LCD Glass substrates ยีห5 อ้ ซัมซุง, เครื5 องกรองนํา ตรา Woongjin Coway, ตูเ้ สื อผ้า
ตรา Llivart, เต้าหู ้ ตรา Pulmuone, ข้าวหุงสําเร็จรู ป ตรา CJ Cheil Jedang, ข้าวหุงสําเร็ จรู ป ตรา CJ Cheil Jedang
ทังนีข นั ตอนการดําเนินโครงการฉลากคาร์บอนของประเทศเกาหลีจะเริ5 มจากการ แบ่งประเภทอุตสาหกรรมเป็ นกลุ่มๆ ก่อนหาวิธี
คํานวณ carbon footprint ของแต่ชนิดสิ นค้า เมื5อได้ฉลากคาร์บอนแล้วจะมีการจัดฝึ กอบรมให้เจ้าของผลิตภัณฑ์รับทราบ โดยจะมี
การจัดเก็บฐานข้อมูล LCI ของประเทศเป็ นระยะๆ โดยในขณะนีสามารถจัดเก็บฐานข้อมูล LCI (Life Cycle Inventory) ได้แล้ว
จํานวน 400 ชนิด

ประเทศสหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริ กาโดยมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้ทาํ การออกฉลากคาร์บอน จํานวน 3 ประเภท ดังนี
1. ฉลาก Low-Carbon Seal ซึ5งเป็ นฉลากคาร์บอนประเภทที5ไม่มีจาํ นวนการปล่อย carbon footprint ติด ดังนันผูบ้ ริ โภคจะไม่

สามารถทราบได้ถึงจํานวน ก๊าซเรื อนกระจกที5ถูกปล่อยในภาคการผลิตสิ นค้า
2. ฉลาก Carbon Score เป็ นฉลากคาร์บอนประเภทที5มีจาํ นวน carbon footprint ติดไว้บนตัวผลิตภัณฑ์ ดังนันผูบ้ ริ โภคจะสามารถ
เปรี ยบเทียบข้อมูลการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก จากภาคการผลิตสิ นค้าของระหว่างสิ นค้าแต่ละชนิดหรื อชนิดเดียวกัน แต่ต่างตรา
สัญลักษณ์กนั ได้ เพื5อเปิ ดโอกาสให้ผบู ้ ริ โภคใช้เป็ นข้อมูลในการเลือกซือสิ นค้า ที5ปล่อยก๊าซเรื อนกระจกในภาคการผลิตปริ มาณ
น้อยที5สุด
3. ฉลาก Carbon Rating ฉลากคาร์บอนประเภทนีจะมีลกั ษณะคล้ายกับ energy label ในสหภาพยุโรป โดยฉลากคาร์บอนประเภทนี
จะแบ่งกลุ่มโดยใช้สญ
ั ลักษณ์เป็ นรู ปดาว จาก 1 จนถึง 5 ดาว หากสิ นค้าใดได้จาํ นวนดาวมากหมายถึงสิ นค้าชนิดนัน ๆ ลดการ
ปล่อยก๊าซเรื อนกระจกลงได้ในปริ มาณมากกว่าสิ นค้าที5ได้ดาวน้อยดวง

ประเทศจีน
ได้แนะนําโรงแรม URBN ภายใต้สโลแกน China's 1st Carbon Neutral Hotel ที5ปรับปรุ งสภาพมาจากโรงงานเก่า มีท งั หมด 26 ห้อง
ภายใต้แนวคิด Green Concept โดยใช้วสั ดุ recycle และวัสดุพนื เมืองในการตกแต่งภายใน เช่น ก้อนอิฐของเซี5ยงไฮ้

ประเทศนิวซีแลนด์
ขณะนีมีการแนะ นําการคํานวณปริ มาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเลือกซือวัสดุ สร้างบ้าน (carbon calculator for houses) โดย
เชื5อว่าวิธีน ีจะสามารถลดปริ มาณก๊าซคาร์บอนลงได้ถึงประมาณ 50 กรัม ซึ5งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จาํ นวน 50 ตัน นีเองมีค่า
เทียบเท่ากับก๊าซคาร์บอนที5ปล่อยจากท่อไอเสี ยรถยนต์ตลอดวงจร ชีวติ ที5รถยนต์คนั หนึ5งสามารถใช้งานได้ หรื อมีค่าเทียบเท่ากับการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการบินซึ5งเทียบระยะทางการบิน ได้เป็ นระยะประมาณ 500,000 ไมล์
ทังนีเปิ ดเผยโดยผูจ้ ดั การระบบโปรแกรมการคิดคํานวณ Mr. Geoff Henly ว่าการคํานวณมีข นั ตอนธรรมดาแต่สามารถแสดงให้เห็น
ได้วา่ จากการเลือกวัสดุแต่ ละชนิด จะมีผลต่อสิ5 งแวดล้อมโดยตรงเนื5องจากงานก่อสร้างมีหลายแบบ โดยวิธีการคํานวณจะแสดงให้
เห็นถึงวัสดุที5เลือกใช้แต่ละชนิดว่าจะมีค่าการ ปล่อยก๊าซคาร์บอนมากน้อยเพียงใด เช่น วัสดุจาํ พวกไม้ ชนิด Pinus radiate สามารถ
ดูดซึมก๊าซคาร์บอนได้ถึง 1.7 ตัน ในกรณี ที5ในบ้านใช้แต่วสั ดุจาํ พวกไม้ Pinus radiate ส่วนวัสดุจาํ พวกอลูมิเนียมจะก่อให้เกิดก๊าซ
คาร์บอนประมาณ 9 ตัน ต่อหนึ5งผลิตภัณฑ์ Mr. Geoff Henly เสริ มว่าโปรแกรมการออกแบบนีเองเหมาะสําหรับคํานวณบ้านแบบชัน
เดียว ดังนันจะเห็นได้วา่ หากผูบ้ ริ โภคเลือกใช้วสั ดุจาํ พวกไม้แทนอลูมิเนียมจะ สามารถลดก๊าซคาร์บอนได้สูงถึงประมาณ 20-25 ตัน
จากอากาศ โปรแกรมนีจึงเป็ นทางเลือกหนึ5งของผูบ้ ริ โภคที5สามารถเลือกซือสิ นค้าที5 เป็ นมิตรต่อสิ5 งแวดล้อม

