การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

ชื่อผลิตภัณฑ์ “สะเดาไทย 999 สะเดาบดสาเร็จรูป”
บริษทั ผลิตภัณฑ์สะเดาไทย จากัด

โดย
รายชื่อผู้จดั ทา
1.……………………………………… ลายเซ็น
( นายนัฐธวัช จาปาเงิน)

วันที่ 4 กันยายน 2557

เอกสารลงนามรับรองตนเอง
ข้าพเจ้า นายนัฐธวัช จาปาเงิน
ตาแหน่งผูจ้ ดั การ
บริษทั ผลิตภัณฑ์สะเดาไทย จากัด
ทีอ่ ยู่ 126/2 หมู่ 3 ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
เบอร์โทรศัพท์ 035-523019 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086-9773914

ขอรับรองว่าข้อความในเอกสารฉบับนี้ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ขดั ต่อจารีต ประเพณี ศีลธรรม และ เป็ นความจริงทุก
ประการ

โปรดประทับตราบริษทั

(…………………………………………………………………………)
(นายนัฐธวัช จาปาเงิน)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
หน้าที่ 1 / 3

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
ส่วนที่ 1.1 ข้อมูลของผลิ ตภัณฑ์/บริการ
 ชื่อ
o ผลิตภัณฑ์/รุ่น “สะเดาไทย 999 สะเดาบดสาเร็จรูป”
 ประเภทผลิตภัณฑ์ สารกาจัดแมลงศัตรูพชื
 ทีอ่ ยู่ผผู้ ลิต/การบริการ
126/2 หมู่ 3 ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
 ผูจ้ ดั จาหน่ายในประเทศไทย บริษทั ผลิตภัณฑ์สะเดาไทย จากัด
 ยอดขายต่อปี 1,800,000 บาท
 สิทธิบตั ร/รางวัล/ฉลากสิง่ แวดล้อม/มาตรฐานทีเ่ คยได้รบั (โปรดระบุ ปี พ.ศ. ทีไ่ ด้รบั )
1. อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2 (Green Activity) กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2555
 ลักษณะทัวไปของผลิ
่
ตภัณฑ์/บริการ
 รูปภาพ

 ขนาด กว้าง 30 ซม. ยาว 20 ซม. สูง 3 ซม. น้าหนัก 1.1 กิโลกรัม
 คุณสมบัตทิ วไปของผลิ
ั่
ตภัณฑ์ (Specification)/รายละเอียดทัวไปของการบริ
่
การ
สะเดาไทย 999 เป็ นสะเดาบดทีม่ คี ุณภาพดี ผลิตจากผลสะเดาแห้ง ปราศจากเชือ้ ราและสิง่ เจือปนอื่นๆ
บรรจุในถุงกรองอย่างดี เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
 ข้อมูลการรับประกันสินค้าและอายุการใช้งานทีค่ าดหมาย
อายุการใช้งาน 1 ปี 6 เดือน (ยังไม่นาไปแช่น้า)

 ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์
ใช้ฉีดพ่นพืชทีอ่ าจถูกรบกวนด้วยแมลงต่างๆ เช่น หนอนใยผัก หนอนชอนใบ หนอนชอนเปลือก
หนอนกระทูผ้ กั หนอนร่าน หนอนกระทูห้ อม หนอนกัดกินใบพืช หนอนเจาะต่างๆ ไรแดง หนอนม้วนใบ
หนอนแก้วส้ม เพลีย้ ต่างๆ
 อื่นๆ
……………………………………………………………………………………………..………………………

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
หน้าที่ 1 / 3

ส่วนที่ 1.2 ประเด็นด้านสิ่ งแวดล้อมที่ต้องการรับรองตนเอง1
1.2.1 สาหรับผลิ ตภัณฑ์
โปรดเลือกประเด็นด้านสิ่ งแวดล้อมที่สอดคล้องกับผลิ ตภัณฑ์ของท่าน และกรอกข้อมูลเพิ่ มเติ มในส่วนที่ 3
ของรายงานตามหัวข้อที่ท่านเลือก
ตารางที่ 1.2.1 ประเด็นด้านสิ่ งแวดล้อมที่ต้องการรับรองตนเอง
ประเด็นด้านสิ่ งแวดล้อม
1

สามารถย่อยสลายได้ (Compostable)

2

สามารถแตกสลายได้ (Degradable)

3

ออกแบบเพื่อให้ง่ายต่อการแยกชิน้ ส่วน (Design for disassembly)

4

มีอายุการใช้งานทีย่ าวนาน (Extended life product)

5

พลังงานทีน่ ากลับมาใช้ใหม่ (Recovered energy)

6

สามารถแปรสภาพใช้ใหม่ได้ (Recyclable)

7
8

มีสว่ นประกอบจากวัสดุรไี ซเคิลหรือ waste จากกระบวนการอื่นๆ (Recycled
content)
ลดการใช้พลังงานในช่วงการใช้งาน (Reduced energy consumption)

9

ลดการใช้ทรัพยากร (Reduced resource use)

10

ลดการใช้น้า (Reduced water consumption)

11

สามารถใช้ซ้าและเติมใหม่ได้ (Reusable and refillable)

12

ลดของเสีย (Waste reduction)

13

วัสดุหมุนเวียน (Renewable material)

14

การใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable energy)

ประเด็นด้านสิ่ งแวดล้อมที่
เลือก (โปรดระบุ X ในช่อง
ด้านล่าง)

X

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
หน้าที่ 2 / 3

1.2.2 สาหรับการบริการ
โปรดเลือกประเด็นด้านสิ่ งแวดล้อมที่สอดคล้องกับผลิ ตภัณฑ์ของท่าน และกรอกข้อมูลเพิ่ มเติ มในส่วนที่ 3 ของรายงานตามหัวข้อที่ท่านเลือก
ตารางที่ 1.2.2 ประเด็นด้านสิ่ งแวดล้อมที่ต้องการรับรองตนเอง

ประเด็นด้านสิ่ งแวดล้อม
1

สามารถย่อยสลายได้ (Compostable)

2
3

สามารถแตกสลายได้ (Degradable)
ออกแบบเพื่อให้ง่ายต่อการแยกชิน้ ส่วน (Design for disassembly)

4

มีอายุการใช้งานทีย่ าวนาน (Extended life product)

5

สามารถแปรรูปเป็ นพลังงานได้หลังหมดอายุการใช้งาน (Recovered energy)

6

สามารถแปรสภาพใช้ใหม่ได้ (Recyclable)

7
8

มีสว่ นประกอบจากวัสดุรไี ซเคิลหรือ waste จากกระบวนการอื่นๆ (Recycled content)
ลดการใช้พลังงานในช่วงการใช้งาน (Reduced energy consumption)

9

ลดการใช้ทรัพยากร (Reduced resource use)

10
11

ลดการใช้น้า (Reduced water consumption)
สามารถใช้ซ้าและเติมใหม่ได้ (Reusable and refillable)

12

ลดของเสีย (Waste reduction)

13

วัสดุหมุนเวียน (Renewable material)

14

การใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable energy)

กิ จกรรมที่มีการใช้ผลิ ตภัณฑ์และทรัพยากรที่
จะนามารับรองตนเองด้านสิ่ งแวดล้อมของการ
บริการ (สามารถกรอกได้มากกว่า 1 กิ จกรรม)

พลังงานความร้อนจากแกลบในกระบวนการลด
ความชืน้

ผลิ ตภัณฑ์และทรัพยากรที่จะนามา
รับรองตนเอง
(สามารถกรอกได้มากกว่า 1
ผลิ ตภัณฑ์และทรัพยากร) 2,3

สะเดาไทย 999 / เมล็ดสะเดาบด

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านสิง่ แวดล้อมของผลิตภัณฑ์/บริการ
หน้าที่ 1 / 3

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อมของผลิ ตภัณฑ์/บริ การ
ส่วนที่ 2.1 รายละเอียดทัวไปของผลิ
่
ตภัณฑ์ (ส่วนประกอบหลัก บรรจุภณ
ั ฑ์ วัสดุที่ใช้ในการผลิ ต ผลิ ตภัณฑ์)
(สาหรับการบริการที่ไม่สามารถกรอกข้อมูลในตารางที่ 2.1.1 สามารถข้ามไปกรอกในส่วนที่ 2.2 ด้านล่างได้)
ตารางที่ 2.1.1 รายละเอี ย ดทั ว่ ไปของผลิ ต ภัณ ฑ์ (ส่ ว นประกอบหลัก บรรจุ ภ ัณ ฑ์ วัส ดุ ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต
ผลิ ตภัณฑ์)
รายการประเภทของ
วัตถุดิบ

น้าหนัก (kg)/
หน่ วยผลิ ตภัณฑ์

สัดส่วนต่อหน่ วย
ผลิ ตภัณฑ์
ทัง้ หมด (%)

เมล็ดสะเดาบด

เมล็ดสะเดาบดละเอียด

1 Kg.

99%

ถุงกรอง

ถุงกรองบรรจุสะเดาบด

0.05 Kg.

0.5%

ถุงพลาสติก

ถุงพลาสติก

0.05 Kg.

0.5%

(W)

100%

รายการส่วนประกอบ
ทัง้ หมด

รูปประกอบ

รวมน้าหนักทัง้ หมด

น้าหนักรวมของผลิ ตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ …………………1.1 Kg…………………….. Kg
(ข้อมูลส่วนนี้ จะถูกนาไปใช้ในการคานวณในส่วนที่ 3)

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านสิง่ แวดล้อมของผลิตภัณฑ์/บริการ
หน้าที่ 2 / 3

2.2 แผนผังกระบวนการผลิ ต/แผนผังกิ จกรรมของการบริการ
(โปรดระบุกระบวนการผลิตภายในโรงงาน โดยสามารถสร้างจากเอกสารนี้ หรือนาภาพแผนผังการผลิตมาใส่เป็ นรูปประกอบ)

กระบวนการผลิตสารสกัดสะเดาบดสาเร็จรูป

วัตถุดิบ 1
(เมล็ดสะเดา)

เริ่ม

ทาให้แ ห้ง
ตากแดด/อบ

วัตถุดิบ 2
(เมล็ดสะเดา)

เก็บรักษาในห้องควบคุม
อุณหภูม ิ 20-22 C

วัตถุดิบ 2
(เมล็ดสะเดา)

บดละเอียด

วัตถุดิบ 3
(เมล็ดสะเดาบดละเอียด)

บรรจุหบี ห่อ

สะเดาไทย
หมายเลข 999

จบ

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านสิง่ แวดล้อมของผลิตภัณฑ์/บริการ
หน้าที่ 3 / 3

2.3 รายการด้านการใช้ทรัพยากร พลังงานเชื้อเพลิ ง ของการผลิ ตผลิ ตภัณฑ์/บริการ
(โปรดระบุการใช้พลังงานเชื้อเพลิง ทัง้ จาก Fossil Fuel และพลังงานทางเลือกอืน่ ๆ สาหรับช่องพลังงานจากเชื้อเพลิง โดยสามารถเลือกใส่ขอ้ มูลได้มากกว่า 1 ประเภททีใ่ ช้จริง ใน
กระบวนการผลิตหลักของผลิตภัณฑ์เป้ าหมาย)
ตารางที่ 2.1.2 รายการด้านการใช้ทรัพยากร พลังงานเชื้อเพลิ ง ของการผลิ ต ผลิ ตภัณฑ์/บริการ
พลังงานจากเชื้อเพลิ ง
รายการส่วนประกอบ
ทัง้ หมด

น้า

ปริมาณ (KWh)

ปริมาณ (ลูกบาศ์กเมตร)

(ต่อหน่ วยผลิ ตภัณฑ์)

รูปประกอบ
รายการประเภทของเชื้อเพลิ ง
ปริมาณ

เมล็ดสะเดา

ไฟฟ้ า

ระบุหน่ วย

ไฟฟ้ า
แกลบ

0.0164
0.0625

กิโลกรัม

รวม
MJ
0.9
0.05904
หมายเหตุ: สามารถใช้โปรแกรมช่วยในการแปลงหน่วยพลังงานได้จากเวปไซต์ทวไป
ั ่ เช่น โปรแกรม Unit Converter Pro (http://www.thaiware.com) เป็ นต้น
 พลังงานรวมจากเชื้อเพลิ ง ……………………0.9…………(a)……….. MJ (ข้อมูลส่วนนี้ จะถูกนาไปใช้ในการคานวณในส่วนที่ 3)
 พลังงานรวมจากไฟฟ้ า …………………………0.0164………..(b)………….. KWh (ข้อมูลส่วนนี้ จะถูกนาไปใช้ในการคานวณในส่วนที่ 3)
พลังงานรวมที่ใช้ทงั ้ หมดในโรงงาน [E] ………………0.95904…………… MJ [คานวณโดย = (a) + (b X 3.6)] (ข้อมูลส่วนนี้ จะถูกนาไปใช้ในการคานวณในส่วนที่ 3)

ส่วนที่ 3 รายการข้อมูลเฉพาะของประเด็นด้านสิง่ แวดล้อม
ประเด็น 3.14 การใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable energy)
หน้าที่ 1 / 3

ส่วนที่ 3. รายการข้อมูลเฉพาะของประเด็นด้านสิ่ งแวดล้อม
ประเด็น 3.14 การใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable energy)
: พลังงานทีส่ ร้างจากแหล่งทีใ่ ช้แล้วไม่หมดไปหรือสามารถสร้างทดแทนได้อย่างต่อเนื่องพลังงานทางเลือก ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม ชีวมวล ความร้อนใต้ดนิ ฯลฯ
(สาหรับการบริการทีไ่ ม่สามารถกรอกข้อมูลในส่วนนี้ สามารถข้ามไปกรอกในหัวข้อที ่ 2 ด้านล่าง)
1. รายการข้อมูลเฉพาะของประเด็นด้านสิ่ งแวดล้อม
ตัวชี้วดั

คาชี้แจงหลักฐาน

1) ปริมาณและ
สัดส่วนของ
พลังงานทีม่ าจาก
แหล่งพลังงาน
หมุนเวียนเทียบ
กับพลังงานทีใ่ ช้
ทัง้ หมด

1) ข้อมูลการใช้
พลังงาน
หมุนเวียน และ
เทียบสัดส่วนกับ
การใช้พลังงาน
ทัง้ หมด

ข้อมูลและหลักฐานที่ใช้ยืนยันการรับรองตนเอง

 ข้อมูลการใช้พลังงานหมุนเวียน และเทียบสัดส่วนกับการใช้พลังงานทัง้ หมด
ตารางที่ 3.14.1 ข้อมูลการใช้พลังงานหมุนเวียน และเทียบสัดส่วนกับการใช้พลังงาน
พลังงานจากเชื้อเพลิ ง (ต่อหน่ วยผลิ ตภัณฑ์)
ประเภทพลังงานหมุนเวียน

ชีวมวล

กระบวนการผลิ ต/เทคโนโลยี
รายการประเภทของเชื้อเพลิ ง

ปริมาณ

ระบุหน่ วย

แกลบ

0.0625

กิโลกรัม

0.9

MJ

กระบวนการอบความร้อนเพื่อลด
ความชืน้ จากเมล็ดสะเดา
(a) รวม

พลังงานจากไฟฟ้ า (ต่อหน่ วยผลิ ตภัณฑ์)
ประเภทพลังงานหมุนเวียน

กระบวนการผลิ ต/เทคโนโลยี

รายการประเภทของพลังงาน
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ส่วนที่ 3 รายการข้อมูลเฉพาะของประเด็นด้านสิง่ แวดล้อม
ประเด็น 3.14 การใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable energy)
หน้าที่ 2 / 3

คาชี้แจง
หลักฐาน
2) ประเภท
2.1) แสดงข้อมูล
พลังงานหมุนเวียน การผลิตและใช้
และสัดส่วนการใช้ งานพลังงาน
พลังงานหมุนเวียน หมุนเวียน แยก
ต่อพลังงานทีใ่ ช้
ตามประเภทของ
ทัง้ หมด
พลังงาน
หมุนเวียน
2.2) หลักฐาน
การสร้างพลังงาน
หมุนเวียน เช่น
แหล่งพลังงาน
กระบวนการผลิต
เทคโนโลยี กาลัง
การผลิต
ตัวชี้วดั

ข้อมูลและหลักฐานที่ใช้ยืนยันการรับรองตนเอง
 พลังงานรวมที่ใช้ทงั ้ หมดในโรงงาน [E] ……………………0.95904………………………. MJ (รายละเอียดข้อมูลแสดงไว้ในส่วนที่ 2)
 (d) พลังงานรวมจากเชือ้ เพลิง ……………………0.9…………………………….. MJ (รายละเอียดข้อมูลแสดงไว้ในส่วนที่ 2)
 เปอร์เซ็นต์การใช้พลังงานหมุนเวียน (ประเภทเชือ้ เพลิง) ต่อการใช้พลังงานจากเชือ้ เพลิงทัง้ หมด……100… (%) [คานวณโดย

]

 (e) พลังงานรวมจากไฟฟ้ า …………………0.05904…………………………….. MJ (รายละเอียดข้อมูลแสดงไว้ในส่วนที่ 2)
 เปอร์เซ็นต์การใช้พลังงานหมุนเวียน (ประเภทไฟฟ้ า) ต่อการใช้พลังงานไฟฟ้ าทัง้ หมด………0…….. (%) [คานวณโดย
 เปอร์เซ็นต์การใช้พลังงานหมุนเวียน (ทุกประเภท) ต่อพลังงานทีใ่ ช้ทงั ้ หมด……93.84….. (%) [คานวณโดย

]
]

 อธิบายกระบวนการ หรือ แสดงหลักฐานการผลิตพลังงานหมุนเวียน เช่น แหล่งพลังงาน กระบวนการผลิตเทคโนโลยี กาลังการผลิต
นาแกลบ ซึง่ ได้จากกระบวนการสีขา้ ว มาเป็ นเชือ้ เพลิงให้พลังงานความร้อนกับเครื่องอบเมล็ดสะเดา เพื่อช่วยลดปริมาณการใช้น้ามันดีเซล
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ส่วนที่ 4. สรุปผลงาน
(โปรดสรุปประเด็นของผลิตภัณฑ์/บริการ พร้อมให้เหตุผล และตัวอย่างประกอบ)
 ความคิดสร้างสรรค์/นวัตกรรม/ความสวยงาม/ สุนทรียภาพ
สินค้าเพิม่ ความสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้งาน โดยไม่จาเป็ นต้องกรองเอาเนื้อกากสะเดาออกหลังจากนาไปแช่น้า
เนื่องจากผงสะเดาบดบรรจุอยู่ในถุงกรองอย่างดี

 ประโยชน์การใช้สอย/ ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค
ตอบสนองต่อความต้องการลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรของผูบ้ ริโภคได้เป็ นอย่างดี นอกจากนัน้ ผงสะเดาที่
ถูกนาไปแช่น้าเพื่อสกัดสารออกฤทธิออกมาแล้
วนัน้ ยังสามารถนาไปเป็ นปุย ยให้กบั พืชได้อกี ทางหนึ่งด้วย
์

 ความเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมของผลิตภัณฑ์ท่าน
ผลิตจากพืชสมุนไพรธรรมชาติ จึงเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม พลังงานความร้อนทีใ่ ช้สาหรับกระบวนการอบแห้ง
เมล็ดสะเดาได้จากแกลบ ซึง่ เป็ นเชือ้ เพลิงชนิดชีวมวล ได้จากกระบวนการสีขา้ ว จึงทาให้ตน้ ทุนด้านพลังงาน
ลดลง โดยนามาใช้ทดแทนการใช้พลังงานน้ามันดีเซล ซึง่ เป็ นพลังงานทีใ่ ช้แล้วหมดไปไม่สามารถหมุนเวียนได้

