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คาร์บอนฟุตพร้ินท์ของกระบวนการแปรรูปเมลด็กาแฟโรบัสต้าในวสิาหกจิชุมชุน 

Carbon Footprint of Robusta Coffee Bean Processing in Community Enterprise  
 

ปฐมา ประสาทเขตการ (Patama Prasatkhetkan)* สิริลกัษณ์ เจียรากร (Siriluk Chiarakorn)**  
 

บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของกระบวนการแปรรูปเมลด็กาแฟโรบสัตา้ในวิสาหกิจชุมชน อา้งอิง

วิธีการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของผลิตภณัฑ์จากองค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก มีขอบเขตการประเมิน
ตั้ งแต่การรับเมล็ดกาแฟสด จนได้เป็นเมล็ดกาแฟคั่วและเมล็ดกาแฟคั่วบด ผลการศึกษาคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของ
ผลิตภณัฑ์กาแฟคัว่ 1 กิโลกรัม และผลิตภณัฑ์กาแฟคัว่บด 1 กิโลกรัม มีค่า 223 และ 245 กรัมคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า ตามลาํดบั กระบวนการคัว่เมล็ดกาแฟเป็นกระบวนการท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีสําคญัจากการใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้าและก๊าซหุงตม้คิดเป็นร้อยละ 45.99 และ 39.86 จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของผลิตภณัฑก์าแฟคัว่และ
ผลิตภณัฑก์าแฟคัว่บด ตามลาํดบั ดงันั้นการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกควรมุ่งเนน้ท่ีการใชพ้ลงังานในกระบวนการผลิต 

 
ABSTRACT 

This study aims to assess carbon footprint of Robusta coffee bean processing in community enterprises 
according to the reference method of carbon footprint of the product provided by TGO. The scope of GHG 
assessment started from coffee cherry bean to roasted coffee bean and ground roasted coffee bean. Results showed 
that the carbon footprints of 1 kg roasted and 1 kg ground roasted coffee products were 223 and 245 gCO2e, 
respectively. The main GHG emission was from the consumption of electricity and liquid petroleum gas (LPG) in 
roasting process, accounted 45.66 and 39.86% of total GHG emissions of roasted and ground roasted coffee products, 
respectively. Thus, the GHG emission reduction should be focused on the consumption of energy during 
manufacturing process. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาํสําคญั: คาร์บอนฟุตพร้ินท ์กาแฟโรบสัตา้ วสิาหกิจชุมชน  
Key Words: Carbon footprint, Robusta coffee, Community enterprise 
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บทนํา 
การบริโภคกาแฟของคนไทยมีแนวโนม้สูงข้ึน       

จากสถิติความต้องการใช้เมล็ดกาแฟของโรงงาน
อุตสาหกรรมเพื่อนําไปแปรรูปมีปริมาณเพ่ิมข้ึน ในปี 
พ .ศ. 2555 มีความต้องการใช้เมล็ดกาแฟ  67,628 ตัน 
เพ่ิ ม ข้ึน   ร้อยละ  9.99 จากปี  พ .ศ . 2554 (สํ านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2557) มูลค่าตลาดกาแฟในประเทศ
ระหว่างปี  พ .ศ. 2550-2554 ขยายตัวร้อยละ 9.7 ต่อปี 
(ศูนยอ์จัฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรม, 2555) โดยมีสัดส่วนการ
ผลิตกาแฟในปี พ.ศ. 2556 เป็นพนัธ์ุโรบสัตา้ร้อยละ 80 
และพนัธ์ุอาราบิกา้  ร้อยละ 20 (กรมการคา้ต่างประเทศ, 
2557) กาแฟพันธ์ุโรบัสต้าผลิตมากในภาคใต้ ได้แก่ 
จังหวดั ชุมพร ระนอง นิยมนําเมล็ดกาแฟมาแปรรูป 
ไดแ้ก่ กาแฟคัว่ กาแฟคัว่บด (พชัรี, 2555)  ผลผลิตกาแฟท่ี
เข้าสู่กระบวนการแปรรูปนั้ นจะต้องใช้ทรัพยากรและ
พลังงานในการผลิตสูงข้ึนตามความต้องการของ
ผูบ้ริโภคและการจาํหน่าย ซ่ึงเป็นสาเหตุให้การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกมากข้ึน 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีสะสมในชั้ น
บรรยากาศเกินสมดุลก่อใหเ้กิดสภาวะโลกร้อนจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีอุณหภูมิสูงข้ึน ในปี 
พ.ศ. 2543 ประเทศไทยมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทั้ งหมด  229.08 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า มีสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาค
พลังงาน ร้อยละ 69.6 ภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 22.6 
ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม ร้อยละ 7.2 ภาคของเสีย 
ร้อยละ 4.10 ภาคการเปล่ียนแปลงการใช้พื้นท่ีและ    
ป่ าไม้  ร้อยละ  -3.4 (สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2553)  จากความ
ตระหนกัถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ทาํให้เกิดการวิจยัเพ่ือ
หาแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การประเมิน
คาร์บอนฟุตพร้ินท์ผลิตภณัฑ์เป็นเคร่ืองมือชนิดหน่ึงท่ี
ใชป้ระเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกวฏัจกัร
ชีวติของผลิตภณัฑ ์

สํ าห รับงานวิจัยในประเทศพบว่ามีการ
ประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของกาแฟคัว่บดอาราบิก้า 

ข น า ด  200 ก รั ม  ซ่ึ ง มี ค่ า  1.77 กิ โ ล ก รั ม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และพบว่าขั้นตอนการ
บริโภคปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุดร้อยละ 38 
(องค์การบ ริห ารจัดการก๊ าซ เรือนกระจก , 2555) 
นอกจากน้ีมีงานวิจยัท่ีศึกษาผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม
ของกาแฟกระป๋อง  ปริมาตรบรรจุ  180 ลูกบาศก์
เซน ติ เมตร  พบว่าปล่ อยก๊ าซ เรือนกระจก  0.1046 
กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า โดยกระบวนการ
ท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุด คือ กระบวนการผลิต
0.0588 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (วศิญา, 
2552) จากการรวบรวมข้อมูลในปัจจุบันไม่พบการ
ประเมินค่าคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของผลิตภณัฑ์กาแฟโร
บัสต้า ซ่ึงกาแฟโรบัสต้าเป็นพนัธ์ุท่ีปลูกมากท่ีสุดใน
ประเทศไทยและนิยมนําเมล็ดกาแฟมาแปรรูป (พชัรี, 
2555)  

ดงันั้นงานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือประเมินค่า
คาร์บอนฟุตพร้ินท์ของกระบวนการแปรรูปเมล็ดกาแฟ
โรบสัตา้ในวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้ทราบกระบวนการท่ี
ใชพ้ลงังานและก่อใหเ้กิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาก
ท่ีสุด เพ่ือนําไปสู่แนวทางการจัดการใช้พลังงานและ
ทรัพยากรให้คุ ้มค่า ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อย
ท่ีสุด และส่งเสริมการดาํเนินงานของวิสาหกิจชุมชุน ให้
มีการจัดการด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อมอย่างเป็น
ระบบ รองรับการขยายตวัของอุตสาหกรรมแปรรูปกาแฟ
โรบสัตา้   
 
วตัถุประสงค์การวจิัย 

ประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของกระบวนการ
แปรรูปเมล็ดกาแฟโรบสัตา้ ตั้งแต่การรับเมล็ดกาแฟสด
จนถึงกระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์กาแฟคัว่และ
ผลิตภณัฑก์าแฟคัว่บด  
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รูปที่ 1  แผนผงัขอบเขตการศึกษาคาร์บอนฟุตพร้ินทข์องกระบวนการแปรรูปเมลด็กาแฟโรบสัตา้ในวสิาหกิจชุมชน 

 
วธีิการวจิัย 

ขอบเขตการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท ์
พิ จ ารณ าตั้ ง แ ต่  ก าร รั บ เม ล็ ด ก าแฟ ส ด จน ถึ ง
กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วและ
ผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วบด ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟ
บา้นถํ้าสิงห์ จงัหวดัชุมพรโดยวิธีการคาํนวณคาร์บอนฟุตพ
ร้ินท์ในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kg CO2e) 
(องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก, 2554) อา้งอิง
ตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของ
ผลิตภัณฑ์ร่วมกับแนวทางการผลิตของผลิตภัณฑ์
ชุมชนท่ีได้รับฉลากคาร์บอนและฐานข้อมูลวฏัจักร
ชีวิตของผลิตภณัฑ์ในประเทศไทย มีขั้นตอนการวิจยั
ดงัน้ี 

1. การกาํหนดเป้าหมายและขอบเขต
การศึกษา 

การประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท ์พิจารณา
ตั้งแต่ การรับเมล็ดกาแฟสดจนถึงกระบวนการแปรรูป 
แสดงดงัรูปท่ี 1 เป็นผลิตภณัฑ์กาแฟคัว่และผลิตภณัฑ์
กาแฟคัว่บด มีหน่วยการทาํงาน (Functional Unit) ท่ี 1 
กิโลกรัมของผลิตภณัฑ์กาแฟคัว่และผลิตภณัฑ์กาแฟ
คัว่บด โดยการศึกษาน้ีไม่รวมการบรรจุสินคา้ ขนส่ง
สินคา้ 

2. การวเิคราะห์บญัชีรายการส่ิงแวดลอ้ม 
ขั้ นตอนการวิ เคราะห์บัญ ชีรายการ

ส่ิงแวดลอ้ม จากการรวบรวมขอ้มูลจากกระบวนการ
ผลิตท่ีวิสาหกิจชุมชน ตามฤดูการผลิต ขอ้มูลหลกัเป็น
ขอ้มูลปฐมภูมิ ไดแ้ก่ ปริมาณการใชท้รัพยากร การใชพ้ลงังาน
และปริมาณ  วัสดุ เหลือท้ิ ง ข้อมู ลทุ ติ ยภู มิ  ได้แก่  ค่ า
สัมประสิทธ์ิการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) 
โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลส่ิงแวดล้อมของวัส ดุ
พื้นฐานและพลงังานของไทย ขอ้มูลบญัชีรายการจาก
งานวิจยัท่ีผา่นการคดักรองแลว้ ฐานขอ้มูลท่ีแพร่ทัว่ไป 
และข้อมูล ท่ี ตีพิ มพ์โดยองค์กรระหว่างประเทศ 
ตามลาํดบั 

3. การวเิคราะห์คาร์บอนฟุตพร้ินท ์
จากบัญชีรายการทางส่ิงแวดล้อมทาํให้

ทราบขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิของกระบวนการแปรรูป
เมล็ดกาแฟโรบสัตา้ เพ่ือแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์กาแฟคัว่
และผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วบด โดยนําข้อมูลเหล่านั้ นมา
วิเคราะห์วิเคราะห์ค่าคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของผลิตภณัฑ์
แปรรูปเมลด็กาแฟโรบสัตา้ โดยใชส้มการในการคาํนวณ
ดงัน้ี (องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก, 2554) 
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4. การแปรผลขอ้มูล 

การวิ เคราะห์ ค่ าคาร์บอนฟุตพร้ินท์ จาก
กระบวนการแปรรูปเมลด็กาแฟโรบสัตา้เป็นผลิตภณัฑก์าแฟคัว่
และผลิตภณัฑ์กาแฟคัว่บด ทาํให้สามารถระบุกระบวนการ
ท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีสําคัญเพ่ือการจัดการหาา
แนวทางลดการใชพ้ลงังานและลดปริมาณวสัดุเหลือท้ิง
จากกระบวนการแปรรูป  นํ าไป สู่ ก ารป รับป รุ ง
กระบวนการผลิตใหเ้ป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 
ผลการวจิัยและอภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลจากบญัชีรายการส่ิงแวดลอ้ม 
พบว่ากระบวนการแปรรูปเมล็ดกาแฟเพ่ือผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วและกาแฟคั่วบด เร่ิมจากนําเมล็ด
กาแฟสดมาลา้งเพ่ือทาํความสะอาดและนาํเมล็ดกาแฟ
สดมาลอยนํ้ า เพ่ือคัดเมล็ดท่ีเสียหรือเมล็ดท่ียงัไม่สุก
ออก ซ่ึงเมลด็ท่ีไม่สุกน้ีมีลกัษณะผลเมลด็กาแฟมีสีเขียว 
หรือลอยนํ้ า ในกระบวนการลา้งและลอยนํ้ าจะพบผล
กาแฟไม่สุกร้อยละ 10.53 ทางวิสาหกิจชุมชนฯไดคื้น
ผลกาแฟไม่สุกให้เกษตร ซ่ึงเกษตรไดน้าํไปทาํปุ๋ยบาํรุง
ตน้กาแฟ ในการแปรรูปจะใชแ้ต่เมลด็เท่านั้น จึงตอ้งนาํ
เมล็ดกาแฟสดเข้าสู่กระบวนการปอกเปลือก เรียกว่า 
การสีเปลือกกาแฟแบบเปียก ในกระบวนการน้ีจะพบ
เปลือกกาแฟสด แสดงดังรูปท่ี  2 ท่ี ถูกสีออกร้อยละ 
32.35 เมลด็กาแฟหลงัจากผา่นการปลอกเปลือกจะเขา้สู่
กระบวนการขัดเมือกและล้าง เปลือกกาแฟสดท่ีติด
เมลด็กาแฟมาบางส่วนออก ในกระบวนการน้ีพบเปลือก
กาแฟสดร้อยละ 1.63 หลงัจากนั้นนาํเมลด็กาแฟไปตาก
แห้งดว้ยพลงังานแสงอาทิตยใ์นโรงอบกาแฟ ประมาณ 
7-10 วนั เมล็ดกาแฟจะมีความช้ืนประมาณร้อยละ 13 
หลังกระบวนการตากแห้งจะได้เมล็ดกาแฟร้อยละ 
95.46 เมล็ดกาแฟหลังจากตากแห้งจะเรียกว่า กาแฟ
กะลา ซ่ึงกะลาหรือเปลือกกาแฟแห้ง แสดงดังรูปท่ี 3  
จะถูกสีออกในกระบวนการสีกะลา กะลาท่ีถูกสีออกมี

ปริมาณร้อยละ 17.86 เมล็ดท่ีสีเปลือกกาแฟแห้งออก
แลว้เรียกว่า กาแฟสาร ต่อจากนั้ นนํากาแฟสารไปคัด
คุณภาพ เน่ืองจากมีบางเมลด็ไม่สมบูรณ์ มีลกัษณะแตก 
หัก ดาํ ซ่ึงพบในปริมาณร้อยละ 3.62 เมลด็กาแฟส่วนท่ี
คัดออกน้ีจะถูกรวบรวมไวเ้พ่ือรอจําหน่ายเพ่ือผูซ้ื้อ
สามารถนาํไปผลิตเป็นโอเล้ียงต่อไป ซ่ึงเป็นผลิตภณัท์
พลอยได้จากการกระบวนการแปรรูปเมล็ดกาแฟโร
บัสต้า กาแฟสารท่ี มีลักษณะสมบูรณ์จะถูกเก็บใส่
กระสอบป่านในอาคารจดัเก็บท่ีมีอากาศถ่ายเทสะดวก 
เพ่ือบ่มใหเ้มลด็กาแฟมีรสชาติท่ีดีไม่เปร้ียว  หลงัจากบ่ม
กาแฟสาร 6-8 เดือน นาํกาแฟสารเขา้ขั้นตอนคัว่กาแฟ
ตามความตอ้งการของลูกคา้ ในกระบวนการคัว่กาแฟ
โดยใชก๊้าซหุงตม้เป็นเช้ือเพลิงคัว่กาแฟและใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้าขบัเคล่ือนเคร่ืองจกัรและควบคุมอุณหภูมิถงัคัว่ท่ี
อุณหภูมิเฉล่ีย 185 องศาเซลเซียส จากนั้นนาํเมลด็กาแฟ
คัว่ไปคดัคุณภาพ เมล็ดกาแฟคัว่ เน่ืองการคัว่กาแฟจะได้
เมล็ดกาแฟบางส่วนท่ีไม่สมบูรณ์ แตกหัก คิดเป็นร้อยละ 5   
ซ่ึงจะถูกรวบรวมเพ่ือผลิตเป็นกาแฟคัว่บดต่อไป ส่วน
เมลด็กาแฟคัว่ท่ีสมบูรณ์จะนาํไปจาํหน่ายเป็นผลิตภณัฑ์
กาแฟคัว่ 

การแปรรูปเมล็ดกาแฟโรบสัตา้เป็นกาแฟบด 
จะนาํเมล็ดกาแฟคัว่ท่ีผ่านขั้นตอนการคัว่กาแฟทั้งเมล็ด
ท่ีสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์เขา้สู่ขั้นตอนการบดกาแฟ 
โดยผลผลิตเป็นกาแฟคัว่บดทั้งหมด แต่มีบางส่วนท่ีติด
ภายในเคร่ืองจกัร ซ่ึงหลงัจากการบดจะนาํกาแฟบดใน
ส่วนน้ีออกมาและบรรจุขายเป็นผลิตภณัฑ์กาแฟคัว่บด
เช่นกนั จากกระบวนการแปรรูปเมล็ดกาแฟโรบสัตา้น้ี
จะพบว่ามีวสัดุเหลือท้ิง ได้แก่ เปลือกกาแฟสด ซ่ึงมี
ปริมาณมากท่ีสุด จากกระบวนการปอกเปลือกและลา้ง
ลอยนํ้ า รองลงมาเป็นเปลือกกาแฟแห้งหรือกะลา 
นอกจากน้ีการใชน้ํ้าในกระบวนการแปรรูปโดยปริมาณ 
นํ้ าเสียท่ีเกิดจากปริมาณนํ้ าใช้คิดเป็นร้อยละ 80 ของ
ปริมาณนํ้าใช ้(สันทดั, 2549)  ดงันั้น 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรม  =  ขอ้มูลกิจกรรม  x  ค่าสัมประสิทธ์ิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
(kg CO2 e)         (หน่วย)    (kg CO2 e/หน่วย)         
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นํ้ าเสียจากผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วและผลิตภัณฑ์กาแฟ      
คั่วบด จึงมีค่าคาร์บอนฟุตพร้ินท์ 95.5 และ90.7 กรัม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ตามลาํดบั ทางวิสาหกิจ
ชุมชนฯมีวธีิจดัการโดยนาํไปรดตน้กาแฟทั้งหมด  

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2   เปลือกกาแฟสด 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3   เปลือกกาแฟแหง้ (กะลา) 

 
จากการจัด เก็บข้อ มูลตามบัญ ชีรายการ

ส่ิงแวดล้อม  พบว่ามีข้อมูลจํานวน  4 ชนิด  ท่ีนํามา
ประเมินค่าคาร์บอนฟุตพร้ินท ์ไดแ้ก่ การใชน้ํ้ า พลงังาน
ไฟฟ้า  ก๊าซหุงตม้ และนํ้ าเสีย แสดงขอ้มูลดงัตารางท่ี 1 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของ
การใช้นํ้ า 0.7043 kg CO2 e/m3 พลังงานไฟฟ้า 0.6093 
kg CO2 e/kWh ก๊าซหุงต้ม 0.4232 kg CO2 e/kg และนํ้ า
เสีย 5.625 kg CO2 e/m3 โดยค่าสัมประสิทธ์ิการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของนํ้าเสีย มาจากการคาํนวณโดยใชค้่า
ปริมาณความตอ้งการออกซิเจนทางเคมีของนํ้าเสียเฉล่ีย 
ประเภทอุตสาหกรรมกาแฟ (9 kg COD/m3) คูณกบัค่า
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก กรณีนํ้ าเสียท่ีไม่ไดรั้บการ
บําบัด  (0.625 kg CO2 e) (องค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก, 2554) 

 
 
 

ตารางที ่1  ขอ้มูลการคาํนวณตามบญัชีรายการส่ิงแวดลอ้ม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่2  คาร์บอนฟุตพร้ินทข์องกระบวนการแปรรูป
เป็นผลิตภณัฑก์าแฟคัว่ 1 กิโลกรัมและ
ผลิตภณัฑก์าแฟคัว่บด 1 กิโลกรัม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เม่ือวิเคราะห์ดา้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
กระบวนการแปรรูปเมล็ดกาแฟโรบัสตา้ พบว่ามีการ
ปล่อยก๊าซ เรือนกระจกจากทางตรงและทางอ้อม 
ทางตรงเกิดจากการเผาไหมอ้ยู่กบัท่ีของเช้ือเพลิงชนิด
ก๊าซหุงตม้ (LPG) ในกระบวนการคัว่กาแฟท่ีอุณหภูมิ
เฉล่ีย 185 องศาเซลเซียส ส่วนทางออ้มเกิดจากการใช้
พ ลัง งาน ไฟ ฟ้ าใน กระบ วน ก ารแป ร รูป  ได้แ ก่ 

กระบวนการ 

คาร์บอนฟุตพร้ินทก์ระบวนการแปรรูป  
(g CO2e) 

ผลิตภณัฑก์าแฟคัว่ ผลิตภณัฑก์าแฟคัว่บด 

ลา้ง-ลอยนํ้า-คดัเมลด็ 57.8 55.0 

ปอกเปลือก 22.9 21.8 

ขดัเมือก-ลา้ง 35.1 33.3 

สีกะลา 4.90 4.66 

คัว่กาแฟ 103 97.6 

บดกาแฟ - 32.6 

รวม 223 245 

ขอ้มูล 
บญัชีรายการ 

ปริมาณการใชท้รัพยากร  

ผลิตภณัฑ์
กาแฟคัว่ 

ผลิตภณัฑ ์
กาแฟคัว่บด 

หน่วย 

นํ้า 0.0212 0.0202 m3 

พลงังานไฟฟ้า 0.1368 0.1835 kWh 

ก๊าซหุงตม้ 0.0702 0.0667 kg 

นํ้าเสีย 0.0170 0.0161 m3 

331



PMP8-6 
 

กระบวนการปอกเปลือก สีกะลา คัว่เมลด็กาแฟและบด
กาแฟ ค่าคาร์บอนฟุตพร้ินท์ในแต่ละกระบวนการแปร
รูปของผลิตภณัฑ์กาแฟคัว่และผลิตภณัฑ์กาแฟคัว่บด 
แสดงดงัตารางท่ี 2 และสัดส่วนคาร์บอนฟุตพร้ินท์ใน
แต่ละกระบวนการผลิตของการแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์
คัว่ 1 กิโลกรัม และผลิตภณัฑ์คัว่บด 1 กิโลกรัม แสดง
ดงัรูปท่ี 4 และ 5 ทาํให้ทราบว่ากระบวนการคัว่กาแฟ
เป็นกระบวนการท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุด จาก
การใชพ้ลงังานไฟฟ้าในการควบคุมอุณหภูมิถงัคัว่กาแฟ
รวมทั้งขบัเคล่ือนเคร่ืองจกัร และใชเ้ช้ือเพลิงก๊าซหุงตม้ 
(LPG) ในการคั่วกาแฟ  ซ่ึ งคาร์บอนฟุตพร้ินท์จาก
กระบวนการคั่วกาแฟของผลิตภัณฑ์ กาแฟคั่ว  1 
กิโลกรัม และกาแฟคั่วบด 1 กิโลกรัม มีค่า 103 และ 
97.6 กรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 
45.99  และ 39.86 ตามลาํดบั  

 
รูปที่ 4  คาร์บอนฟุตพร้ินทก์ระบวนการแปรรูปผลิตภณัฑ ์ 

กาแฟคัว่ 1 กิโลกรัม 

 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 5  คาร์บอนฟุตพร้ินทก์ระบวนการแปรรูปผลิตภณัฑ ์ 

กาแฟคัว่บด 1 กิโลกรัม 

สรุปผลการวจิัย 
จากการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทข์องกระบวนการแปร

รูปเมลด็กาแฟโรบสัตา้ในวิสาหกิจชุมชน พบวา่ค่าคาร์บอน
ฟุตพร้ินท์ของผลิตภณัฑ์กาแฟคัว่ 1 กิโลกรัม มีค่า 223 
กรัมคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า และผลิตภณัฑก์าแฟ
คัว่บด 1 กิโลกรัม  มีค่า 245 กรัมคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า โดยกระบวนการคัว่กาแฟเป็นกระบวนการท่ี
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุด จากการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าในการควบคุมอุณหภูมิถังคั่วกาแฟรวมทั้ ง
ขบัเคล่ือนเคร่ืองจกัร และใชเ้ช้ือเพลิงก๊าซหุงตม้ (LPG) 
ในการคั่วกาแฟ  วัสดุเหลือท้ิงท่ีพบมากท่ีสุดได้แก่ 
เปลือกกาแฟสด เปลือกกาแฟแห้ง(กะลา) ตามลาํดับ 
การลดการใชพ้ลงังานในกระบวนการคัว่กาแฟไดจ้าก
การเพ่ิมประสิทธิภาพเตาก๊าซหุงตม้  

 
กติติกรรมประกาศ 

ผู ้เขียนขอขอบคุณ  คุณนิคม  ศิลปศร  และ
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบา้นถํ้ าสิงห์ จงัหวดั
ชุมพร ผูใ้ห้ความอนุเคราะห์สถานท่ีในการเก็บขอ้มูล 
รวมทั้งความรู้ในการแปรรูปเมลด็กาแฟ และสํานกังาน
เกษตรจงัหวดัชุมพร ซ่ึงแนะนาํสถานท่ีเก็บขอ้มูลและ
ใหค้าํแนะนาํในการเกบ็ขอ้มูล 
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องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก, แนวทางการ
ประเมินคาร์บอนฟุตพ ร้ินของผลิตภัณฑ ์
ภายใต้โครงการการส่งเสริมการใช้คาร์บอน
ฟุตพร้ินของผลิตภัณฑ์. คร้ังท่ี 3 กรุงเทพฯ,: 
พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง; 2554. 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก. การเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตรด้วย
คาร์บอนฟุตพร้ินท์. รายงานผลการเขา้ร่วมฟัง
สัมมนา; 9 พฤศจิกายน 2555; กรุงเทพฯ. 
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