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จํานวนประชากรของโลกที่เพิ่มขึ้นทําใหปริมาณ ความตองการทรัพยากรนํ้ามี

แนวโนมเพิ่มขึ้นตาม เปนผลใหประชากรกวาครึ่งหนึ่งของโลกอาศัยอยูบนพื้นที่เสี่ยง

ตอภาวะขาดแคลนนํา้ขัน้รนุแรง และยงัสงผลกระทบโดยตรงกบัอาหารและพลงังาน 

อีกทั้งปญหาดานสิ่งแวดลอมและภัยธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนบอยครั้ง จึงทําใหเราควร

ตระหนักถึงความยั่งยืนและการใชทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ ใหคุมคามากที่สุด



3

“Water Footprint” หน่ึงในตัวช้ีวัดการใชน้ําของผูผลิตหรือผูบริโภค ซึ่งหมายถึง

ปริมาณนํ้าที่ใชในกระบวนการผลิตสินคาและบริการท้ังทางตรงและทางออม โดย

คํานวณปริมาณนํ้าจากผลรวมของทุกขั้นตอนตลอดหวงโซของการผลิตสินคาและ

บริการนั้น ๆ

 Water Footprint สําคัญอยางไร
 Water Footprint จะชวยทําใหการบริหารการจัดการนํ้าเปนไปไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจาก Water Footprint ทําใหผูผลิตไดทราบถึงปริมาณ

การใชนํ้าท่ีแทจริงในแตละกระบวนการและสามารถบงชี้ขอบกพรองในการใชนํ้า 

ทําใหสามารถแกไขปญหาการใชน้ําไดอยางตรงจุดและมีการใชนํ้าไดอยาง

มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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 Water Footprint กับประเทศไทย
 แนวคิดเร่ืองการจดัการ Water Footprint เขามามบีทบาทตอประเทศไทย 

เน่ืองจากองคกรตาง ๆ ของโลกเริ่มมีนโยบายและขอความรวมมือในการรักษา

ทรัพยากรนํ้าอยางยั่งยืน รวมถึงในอนาคตอาจมีการกําหนดเปนขอบังคับทางการคา 

 ประเทศไทยเปนประเทศสงออกสนิคาทีส่าํคญัแหงหนึง่ของโลก โดยเฉพาะ

ผลิตภัณฑจากภาคเกษตรกรรม ปศุสัตวและอาหาร ซึ่งมีมูลคาการสงออกเปนรายได

หลักของประเทศ ทําใหในหลายภาคสวนท้ังหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 

ภาคอตุสาหกรรมเร่ิมตืน่ตวัมากขึน้ เพือ่เปนการปองกันขอเสียเปรยีบทางการคา และ

ในปจจุบันองคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน (The International 

Organization for Standardization : ISO) ไดออกมาตรฐาน ISO 14046:2015, 

Environmental management – Water Footprint – Principles, requirements 

and guide lines. เพื่อเปนมาตรฐานการจัดการทรัพยากรนํ้า
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 Water Footprint กบัอตุสาหกรรมอาหาร
อตุสาหกรรมอาหาร เปนอุตสาหกรรมทีม่กีารใชนํา้

คอนขางสูง เนื่องจากตองมีการใชน้ําในการรักษา

ความสะอาดในทุกกระบวนการ เพือ่ความปลอดภัย

ในอาหารที่ผลิตออกมาสูมือของผูบริโภค

การประเมิน Water Footprint จะชวยทําใหผูประกอบการรูถึงปริมาณการใชนํ้าที่

แทจรงิในแตละกระบวนการ ทาํใหสามารถมองเห็นถึงแนวทางในการลดปรมิาณการ

ใชนํา้ไดอยางถกูตองและตรงจุดทีส่ดุ ซึง่จะเปนการชวยบรรเทาปญหาการขาดแคลน

นํ้าไดในอนาคต
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  ประโยชนจากการประเมนิ Water Footprint 

  สําหรับผูบริโภค

  ผู บริโภคใชขอมูลแสดงบนฉลากสินคาใน

การตัดสินใจเลือกซ้ือ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

การบริโภคทําใหผูบริโภคมีแนวโนมจะเลือกสินคาที่มี

คา Water Footprint ตํ่ากวา เนื่องจากผูบริโภคมีการ

ตระหนกัถงึความสาํคญัของการใชนํา้เพ่ือการบรโิภคที่

ยั่งยืนมากขึ้น

  สําหรับผูผลิต

  การผลิตที่มีคา Water Footprint ตํ่า 

หมายถงึ ใชทรัพยากรนํา้นอยจะเปนการชวยลดตนทนุ

การผลิต อีกทั้งยังชวยสรางภาพลักษณท่ีดี และ

สามารถสรางเปนจุดแข็งใหกับผลิตภัณฑได ตลอดจน

ยังเปนขอไดเปรียบทางการคาสําหรับผลิตภัณฑที่มี

การสงออกไปยังประเทศที่มีมาตรการสิ่งแวดลอม
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 ชนิดของ Water Footprint

 Blue Water Footprint (นํ้าสีฟา)

ปรมิาณนํา้จากแหลงนํา้ธรรมชาตริวมทัง้แหลงนํา้ผวิดนิ

และแหลงนํ้าใตดิน ไดแก นํ้าบาดาล นํ้าจากอางเก็บนํ้า 

แมนํ้า นํ้าจากชลประทานที่ถูกดึงไปใช

 Gray Water Footprint (นํ้าสีเทา)

ปริมาณนํ้าจืดที่จําเปนตองใชในการเจือจาง

สารมลพิษท่ีปนเปอนในนํ้ากอนปลอยลงสู

แหลงนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับมาตรฐานคุณภาพนํ้า

โดยรอบ

 Green Water Footprint (นํ้าสีเขียว)

ปริมาณนํ้าฝนและน้ําท่ีอยูในรูปของความช้ืนในดินท่ี

ถูกดึงไปใช
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 หลักการประเมิน Water Footprint ของผลิตภัณฑ
 การประเมิน Water Footprint ของผลิตภัณฑจะอางอิงตามหลักการ

ประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment: LCA) ซึ่งเปนวิธีการประเมินผล

กระทบสิ่งแวดลอมในเชิงปริมาณ โดยพิจารณาถึงการใชทรัพยากร พลังงาน และ

การปลดปลอยของเสียในรูปแบบตาง ๆ  ครอบคลุมทุกขั้นตอนตลอดวัฏจักรชีวิตของ

ผลติภณัฑตัง้แตการไดมาซ่ึงวตัถุดบิ กระบวนการผลติ การขนสง การใชงานผลติภัณฑ 

การแปรรูปใชใหม และการจัดการซากของผลิตภัณฑหลังจากการใชงาน เพื่อหา

วิธีการในการปรับปรุงใหเกิดผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมนอยที่สุด
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 ขั้นตอนการประเมิน Water Footprint

1. การกําหนดเปาหมายและขอบเขตของการศึกษา  
(Goal and Scope Definition)

2. การจัดทําบัญชีรายการ 
(Life Cycle Inventory : LCI)

3. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
(Life Cycle Impact Assessment : LCIA)

4. การแปรผล 
(Interpretation)
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 ขอบเขตของการศึกษาตามหลักการประเมินวัฏจักรชีวิต 
  Gate to gate: พิจารณาสวนใดสวนหนึ่งของกระบวนการผลิต

  Cradle to gate หรือ business-to-business (B2B): พิจารณาตั้งแต

  การไดมาซึ่งวัตถุดิบ การผลิต สิ้นสุดที่ประตูโรงงาน

  Cradle to grave หรือ business-to-consumer (B2C): พิจารณาตั้งแต

  การไดมาซึ่งวัตถุดิบ การผลิต สิ้นสุดที่การใชงาน

  Cradle to cradle: พิจารณาตั้งแตการไดมาซึ่งวัตถุดิบ การผลิต การใชงาน 

  ไปจนถึงการจัดการซาก (ครบวงจรชีวิต)

หมายเหตุ ในขั้นตอนของการกําจัดซากนั้นจะเปนการใชหลัก 3Rs เปนแนวทางในการใช

ทรัพยากรใหคุมคากอนเขาสูกระบวนการกําจัด
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 การกําหนดเปาหมายและขอบเขต

ตัวอยางการกําหนดเปาหมายและขอบเขตการศึกษา

หัวขอ รายละเอียด

ผลิตภัณฑที่ศึกษา

เปาหมาย

ขอบเขตการศึกษา

หนาที่ที่ศึกษา

หนวยการทํางาน

ขาวโพดหวาน บรรจุกระปอง ขนาด 15 ออนซ 

นํ้าหนักสุทธิ 400 กรัม

เพื่อประเมินผลกระทบดาน Water Footprint 

ตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ

Cradle-to-Gate  (B2B)

ตั้งแตการไดมาซึ่งวัตถุดิบ การผลิต สิ้นสุดที่ประตูโรงงาน

บริโภคเพื่อใหพลังงานแกรางกาย

ขาวโพดหวาน บรรจุกระปองขนาด 15 ออนซ
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1. การวิเคราะหบัญชีรายการสิ่งแวดลอม (LCI)
 การทํา LCI คือ การระบุปริมาณวัตถุดิบ ทรัพยากรและวัสดุชวยผลิตที่

ใช ในแตละกระบวนการผลิต รวมถึงผลิตภัณฑร วมและของเสียที่ออกจาก

แตละกระบวนการดวย เพื่อนําไปใชในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมทางดาน 

Water Footprint ตอไป

สารขาเขา สารขาออก

กระบวนการผลิต

ตัวอยางแผนภาพกระบวนการผลิต

เปลือกขาวโพด,

ซังขาวโพด,

ใบมีด,นํ้าเสีย

กระปองเสีย

ไอระเหย

ขาวโพดฝก ,ไฟฟา

นํ้า,เชื้อเพลิงขนสง

กระปองเปลา,

ฝากระปอง,นํ้าตาล, 

เกลือ, นํ้าออน, ไฟฟา

ไอนํ้า, ไฟฟา

เชื้อเพลิง (LPG)

ไฟฟา

รับวัตถุดิบ

การบรรจุกระปองและปดฝา

การฆาเชื้อ

การจัดเก็บเพื่อรอจําหนาย

ขาวโพด

ขาวโพดรวมซุป

ขาวโพดกระปอง
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ตัวอยางการวิเคราะหบัญชีรายการสิ่งแวดลอม

วัตถุดิบ

ขาวโพดฝก

วัสดุเสริมและทรัพยากร

ไฟฟาเครื่องจักรรวมสองสวาง

นํ้าประปา

ใบมีด

ปริมาณ

100

ปริมาณ

200

20

2

หนวย

กิโลกรัม

หนวย

kWh

m3

กิโลกรัม

ผลิตภัณฑรวม

เปลือกขาวโพด

ซังขาวโพด

ของเสีย

นํ้าเสีย

ใบมีด

ปริมาณ

30

30

ปริมาณ

20

2

หนวย

กิโลกรัม

กิโลกรัม

หนวย

m3

กิโลกรัม

วัสดุเสริมและทรัพยากร

ไอนํ้า

ไฟฟาเครื่องจักรรวมสองสวาง

ปริมาณ

40

300

หนวย

กิโลกรัม

kWh

ผลิตภัณฑระหวางทาง 

ขาวโพดรวมซุป 

(นน.รวมบรรจุภัณฑ) 

ปริมาณ

70

178.5

หนวย

กิโลกรัม

กิโลกรัม

ผลิตภัณฑระหวางทาง 

ขาวโพดรวมซุป 

(นน.รวมบรรจุภัณฑ) 

ปริมาณ

70

178.5

หนวย

กิโลกรัม

กิโลกรัม

ของเสีย

ไอระเหย

ปริมาณ

40

หนวย

กิโลกรัม

ของเสีย

กระปองเสีย

ปริมาณ

2

หนวย

กิโลกรัม

ผลิตภัณฑระหวางทาง 

ขาวโพด 

ปริมาณ

40

หนวย

กิโลกรัม

ผลิตภัณฑระหวางทาง 

ขาวโพดรวมซุป 

(นน.รวมบรรจุภัณฑ) 

 

ปริมาณ

70

178.5

175

หนวย

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กระปอง

วัสดุเสริมและทรัพยากร

LPG (โฟลคลิฟต)

ไฟฟาสองสวาง

ปริมาณ

10

20

หนวย

กิโลกรัม

kWh

วัตถุดิบ

กระปอง

ฝากระปอง

นํ้าตาล

เกลือ

นํ้าออน (สวนผสม)

วัสดุเสริมและทรัพยากร

ไฟฟา

ปริมาณ

80.0

30

10

10

10

ปริมาณ

12

หนวย

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

m3

หนวย

kWh

เต
รีย

มว
ัตถ

ุดิบ
กา

รบ
รร

จุแ
ละ

ปด
ฝา

กา
รฆ

าเ
ชื้อ

กา
รจ

ัดเ
ก็บ
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3. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางดาน Water Footprint 

(LCIA : Water Footprint)

โดยที่ สารขาเขา คือ วัตถุดิบ ทรัพยากร และวัสดุชวยผลิตที่มีการใชในขั้นตอน

  การผลิต

  Emission factor (EF) คือ คาสัมประสิทธิ์ปริมาณการใชนํ้า โดย EF ของ

  แตละสารขาเขาจะจําแนกเปน EFblue, EFgreen, และ EFgrey

สารขาเขา × EFBlue

สารขาเขา × EFgrey

สารขาเขา × EFgreen

WATER 

FOOT

PRINT
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ดังนั้น

  มี นํ้าสีเขียว = 0.15 × 0.78*   = 0.12 ลูกบาศกเมตรนํ้า

  มี นํ้าสีฟา   = 0.15 × 0.12*   = 0.02 ลูกบาศกเมตรนํ้า

  มี นํ้าสีเทา = 0.15 × 0.05*   = 0.01 ลูกบาศกเมตรนํ้า

ดังนั้น การไดมาซึ่งขาวโพดฝก เพื่อใช 0.15 กิโลกรัมตอหนึ่งหนวยผลิตภัณฑ มีคา 

Water Footprint

0.12 + 0.02 + 0.01 = 0.15  ลูกบาศกเมตรนํ้า

ตัวอยางเชน 

การไดมาซึ่งขาวโพดฝกเพื่อใช 0.15 กิโลกรัมตอหนึ่งหนวยผลิตภัณฑ โดย Emission 

factor (EF) ของขาวโพดมีรายละเอียด ดังนี้

รายการ หนวย m3H
2
O/หนวย

EFgreen

0.78

EFblue

0.12

EFgrey

0.05ขาวโพด kg

ปริมาณสารขาเขา EFgreen

ปริมาณสารขาเขา EFBlue

ปริมาณสารขาเขา EFgrey

หมายเหต ุ *Emission factor (EF) ในทีน่ีเ้ปนการสมมติคาขึน้มา โดยสามารถสบืคนขอมลู

ไดจากงานวิจยัตาง ๆ  หรือฐานขอมลู เชน โปรแกรม SigmaPro หรือการเกบ็ขอมูลจริงจาก

แหลงที่มาของวัตถุดิบ
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4. การแปรผลการศึกษา (Interpretation)
 นําผลจากการวิเคราะหรายการบัญชีสิ่งแวดลอมและการประเมินผล

กระทบมาหาขอสรุปและขอเสนอแนะตามเปาหมายและขอบเขตของการศึกษาที่ได

กาํหนดไว ซึง่จะทาํใหทราบวาในกระบวนการใดทีท่าํใหเกดิผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

มากที่สุด

 

ไดคา Water 
Footprint

ลงมือปรับปรุงแกไข

หาแนวทาง
ปรับปรุงแกไข

สิ่งแวดลอมยั่งยืน

เพิ่มภาพลักษณใหองคกร

สรางโอกาสทางการแขงขัน

ประหยัดคาใชจาย

คา Water 
Footprint
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ตัวอยางการแปรผลการศึกษา

ขาวโพดหวานบรรจุกระปอง 1 กระปอง

คา Water Footprint เทากับ 0.2600 m3H
2
O  (260 LH

2
0)  ตอกระปอง

แนวทางการปรับปรุงแกไข 

1. เปลี่ยนอุปกรณในการดําเนินการในขั้นตอนการรอนเปลือกและรอนไหม

2. ควบคุมอัตราการไหลของนํ้าที่กระบวนการลางใหเหมาะสม

3. ปรับกระบวนการลาง

จุดออน

1. กระบวนการผลิตขาวโพดมีการ

 ใชนํ้าตลอดกระบวนการเพื่อให

 ขาวโพดไหลไปตามสายการผลิต 

 ทําให บางจุดใช นํ้าเกินความ

 จําเปนและมีปริมาณนํ้าที่ร่ัวไหล 

 ไมสามารถรวบรวมได

2. ในขั้นตอนการรอนเปลือกและ

 รอนไหม มกีารใชนํา้ปรมิาณมาก

1. การลางไลนการผลิตมีการใชนํ้า

 ในปริมาณทีเ่หมาะสม มีการใชไม

 ดนันํา้และเครือ่งฉดีนํา้แรงดนัสูง

2. มมีเิตอรในการวดัปริมาณการใช

 นํ้าแยก  แตละกระบวนการผลิต

จุดแข็ง
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ตัวอยางคา Water Footprint  ของอาหารชนิดตาง ๆ

ผลิตภัณฑ

เบียร 1 แกว (250 มล.)                                                                        

นม 1 แกว (200 มล.)                                                                          

กาแฟ 1 ถวย (125 มล.)                                                                      

ชา 1 ถวย (250 มล.)                                                                        

ขนมปง 1 แผน (30 กรัม)                                                                  

ขนมปง 1 แผน (30 กรัม)                                                                  

และชีส (10 กรัม)                                                                             

มันฝร่ัง (100 กรัม)                                                                           

แอปเปล 1 ผล (100 กรัม)                                                                  

ไวน 1 แกว (125 มล.)                                                                      

นํ้าแอปเปล 1 แกว (200 มล.)                                                               

นํ้าสม 1 แกว (200 มล.)                                                                  

มันฝรั่งทอดกรอบ 1 ถุง (200 กรัม)                                                          

ไข 1 ฟอง (40 กรัม)                                                                         

แฮมเบอรเกอร 1 ชิ้น (150 กรัม)                                                        

มะเขือเทศ 1 ลูก (70 กรัม)                                                                  

สม 1 ผล (100 กรัม)

75

200

140

35

40

90

25

70

120

190

170

185

135

2400

13

50

ปริมาณ Water Footprint (ลิตร)

ที่มา : www.waterfootprint.org
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