
Carbon Footprint (CFP) 

ฉลากคาร์บอนฟุตพรนิต์ 

ท่ีมาและหลกัการประเมินคารบ์อนฟรตุพริ้นท์ของผลติภณัฑ ์
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หัวข้อการบรรยาย 

                 คาร์บอนฟุตพรินต์คืออะไร  

คาร์บอนฟุตพรินต์ในต่างประเทศ  

คาร์บอนฟุตพรินต์ในประเทศไทย 
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      คาร์บอนฟุตพรินต์ก าลังจะเป็นมาตรฐานสากล  
ISO 14067 ภายในปี ค.ศ. 2013  
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คาร์บอนฟุตพรินต์คืออะไร  1 
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คาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์คืออะไร  

 ผลรวมของปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิต 
ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การจัดจ าหน่าย การใช้งาน และการจัดการ
ของเสียหลังจากการใช้งาน โดยใช้หลักการแนวคิดของการประเมินวัฏจักรชีวิต
ผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA)  

 ก๊าซเรือนกระจกที่น ามาพิจารณาได้แก่ CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6 
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คาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์คืออะไร 
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คาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์คืออะไร 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าที่มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ต่ ากว่าสินค้า
ประเภทเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเปรียบเทียบกับสินค้าน าเข้า 

 

เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท 
พร้อมทั้งลดต้นทุนการผลิตจากการพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น 
เช่น การลดการใช้พลังงานฟอสซิล เพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียน เป็นต้น 
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คาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์คืออะไร 

ข้อก าหนดและมาตรฐาน 

 มาตรการที่ไม่ใช้ภาษีศุลกากร : รัฐบาลอังกฤษได้จัดตั้ง carbon trust เพื่อออก

มาตรการทางด้านการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แม้ว่าจะยังไม่ใช่ข้อบังคับ 
แต่แนวโน้มจะเป็นข้ออ้างทางการค้าระหว่างประเทศมากขึ้น 

 ญี่ปุ่นก าลังใช้มาตรการชักจูงผู้ประกอบการภายในประเทศให้สมัครใจลดก๊าซเรือน
กระจกก่อนที่ใช้มาตรการบังคับ โดยกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม
ก าลังจัดท าฉลากคาร์บอน 
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หัวข้อการบรรยาย 

                 คาร์บอนฟุตพรินต์คืออะไร  

คาร์บอนฟุตพรินต์ในต่างประเทศ  

คาร์บอนฟุตพรินต์ในประเทศไทย 
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      คาร์บอนฟุตพรินต์ก าลังจะเป็นมาตรฐานสากล  
ISO 14067 ภายในปี ค.ศ. 2013 

2 คาร์บอนฟุตพรินต์ในต่างประเทศ 2 
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คาร์บอนฟุตพรินต์ในต่างประเทศ 
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U.K. U.S.A Sweden Canada 

Program name 
Carbon 

Reduction label 

Carbon 
conscious 

product label 

Climate 
declaration 

Carbon counted 
Carbon label 

Operating body Carbon Trust 
The Climate 
Conservancy 

Swedish Env. 
Mgt. Council 

Carbon counted 

Initial year 2006 2008 2007 2008 

Label 

Number of certified 
products 

75 products Not published 6 products Not published 

Features 
 

Low carbon 
declaration in the 

future 

Low carbon 
ranking 

Emission 
declaration 

Reduction 
declaration 

คาร์บอนฟุตพรินต์ในต่างประเทศ 



คาร์บอนฟุตพรินต์ในต่างประเทศ : England 
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คาร์บอนฟุตพรินต์ในต่างประเทศ : England 

o Carbon Trust ได้ท าการประเมินคาร์บอนของสินค้ากว่า 5,000 ผลิตภัณฑ์
ครอบคลุม 90 แบรด์ ตั้งแต่ปี 2006 จนถึงปี 2011 

 

o             ตั้งเป้าว่าจะติดฉลากคาร์บอนในสินค้าของบริษัทจ านวนกว่า 
70,000 ผลิตภัณฑ์โดยเน้นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอาหาร ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2010 
มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากแล้ว 500 ผลิตภัณฑ์ และอีก 1,000 ผลิตภัณฑ์ที่ผ่าน
การประเมิน 

o ปัจจุบันได้มีโปรแกรมการค านวณ Carbon Footprint วางขาย 
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      ตัวอย่างการประเมิน :     

Ref. : Carbon trust 

Life cycle  innocent smoothie & carbon footprint 

12 



ตัวอย่างการประเมิน : Walkers crips  

Life cycle  innocent smoothie & carbon footprint 

Ref. : Carbon trust 13 
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ตัวอย่างการประเมิน : Croissant 

Ref. : PAS 2050 



คาร์บอนฟุตพรินต์ในต่างประเทศ : France 

o ปลายปี 2007 ได้มีข้อตกลงร่วมกับภาคธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ Casino Gropue 
ส าหรับกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค 
 

o ปี 2011 เริ่มโครงการทดลองโดยสมัครใจการติดฉลากบนผลิตภัณฑ์ที่วางจ าหน่ายใน
ฝรั่งเศษเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี มีทั้งบริษัทผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายเข้าร่วมถึง 168 บริษัท 
ครอบคลุมกว่า 1,000 ผลิตภัณฑ ์
 

o ประเทศฝรั่งเศสก าลังจะออกกฎหมายเก็บภาษีคาร์บอน (17 ยูโรต่อตัน CO2) โดย
พยายามจะเริ่มใช้ในปี 2011 
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ตัวอย่างสนิค้าและบริษัทในฝรัง่เศส 

 

 

 

 

 

 

Ref. : http://www.thailca.net/wp-content/uploads/2010/07/Athiwat.pdf 16 



คาร์บอนฟุตพรินต์ในต่างประเทศ : Germany 

o ปี 2009 ภาคธุรกิจชั้นน า 10 แห่ง เข้าร่วมโครงการน าร่อง Product Carbon 
Footprint (PCF) เช่น Tetra Pak, BASF เปน็ต้น  

 

o ปี 2010 ได้มีการจัดประชุมนานาชาติเรื่อง ฉลากคาร์บอนของผลิตภัณฑ์ ขึ้นครั้ง
แรก ณ กรุงเบอร์ลิน เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิด เรื่องการค านวณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อก าหนดเป็นมาตรฐานโลก 
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คาร์บอนฟุตพรินต์ในต่างประเทศ : Sweden 

o ปี 2007 เริ่มโครงการ The Swedish Climate Label โดยการวิเคราะห์ด้วย
การประเมินวัฏจักรชีวิตร่วมกับวิธีที่พัฒนาโดย the Swedish food consumer 
organization (KRAV) และ Swedish Seal 
 

o มาตรฐาน Climate Labeling for Food 2009: 1 ออกกฎเพื่อลดการ
ปลดปล่อยคาร์บอนฟุตพรินต์ในการผลิตอาหารตั้งแต่ฟาร์มจนถึงร้านค้า 
 

o แสดงตัวเลขเป็นร้อยละการปล่อยก๊าซ GHG ที่น้อยกว่าสินค้าประเภทเดียวกัน 
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คาร์บอนฟุตพรินต์ในต่างประเทศ : U.S.A 

o Carbon Fund เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร และเป็นผู้ก าหนดเกณฑ์
ส าหรับผู้ผลิตที่ต้องการได้ฉลากคาร์บอนในสหรัฐอเมริกา 
 

o ข้อแตกต่างกับประเทศอังกฤษ: มีการแสดงผลการลดคาร์บอนของผลิตภัณฑ์ 
หากลดการปล่อยก๊าซ GHG ลงจากเดิม 10% จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม
ในปีถัดไป 
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คาร์บอนฟุตพรินต์ในต่างประเทศ : U.S.A 

o มลรัฐแคลิฟอร์เนีย มีการออกฉลากคาร์บอน 3 ประเภท 

1. ฉลาก Low-Carbon Seal: ฉลากไม่มีจ านวนการปล่อยคาร์บอนฟุตพรินต์ติด 

2. ฉลาก Carbon Score: ฉลากมีจ านวนการปล่อยคาร์บอนฟุตพรินต์ติดบน
ผลิตภัณฑ ์

3. ฉลาก Carbon Rating: ใช้สัญลักษณ์เป็นรูปดาว จาก 1 ดาวจนถึง 5 ดาว หาก
สินค้าใดๆได้จ านวนดาวมาก หมายถึง สินค้านั้นๆลดการปล่อยก๊าซ GHG ได้
มากกว่าสินค้าที่ได้ดาวน้อยกว่า 
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คาร์บอนฟุตพรินต์ในต่างประเทศ : Japan 

 Sapporo Breweries Ltd., ค านวนการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของ

ผลิตภัณฑ์ Black Label Beer วางตลาดปลายปี 2009 
 

  Ajinomoto Co. และ Kao Corp. หันมาเน้นเรื่อง Green products และมีความเชื่อ

ว่าแนวคิดคาร์บอนฟุตพริ้นต์จะน าไปสู่การปรับปรุงขบวนการผลิตและระบบ
การจ าหน่ายสินค้าครั้งใหญใ่นญี่ปุ่น 

 

21 



คาร์บอนฟุตพรินต์ในต่างประเทศ : Japan 

 ปี 2009 มีการจัดงาน CFP-exhibition มีจ านวนสินค้าที่ได้รับฉลากและอยู่

ระหว่างการขอฉลากจ านวนทั้งสิ้น 62 ผลิตภัณฑ์จากทั้งหมด 27 บริษัท 
 

ญี่ปุ่นมีแผนผลักดันเรื่องคาร์บอนฟุตพรินต์ โดยได้มีการทุ่มงบประมาณถึง  
1 หมื่นล้านเยนตั้งแต่ปี 2009-2011 โดย 9 พันล้านเยนจะช่วยเอสเอ็มอีใน
ประเทศญี่ปุ่น และอีก 1 พันล้านเยน จะให้ความช่วยเหลือประเทศในแถบ
เอเชีย 
 

ปัจจุบัน (2012) มีสินค้าของปะเทศญี่ปุ่นจ านวน 252 รายการที่ได้รับฉลาก
คาร์บอนฟุตพรินต์ โดยราคาสินค้าส่วนใหญ่มีการรวมภาษีสิ่งแวดล้อมเข้า
ไปด้วย 
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ตัวอย่างสนิค้าและบริษัทในญี่ปุ่น 

 

 

 

 

 

 

Ref. : http://www.thailca.net/wp-content/uploads/2010/07/Athiwat.pdf 23 



คาร์บอนฟุตพรินต์ในต่างประเทศ : Japan 

25 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน (ข้อมูล ก.พ.2010) 
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คาร์บอนฟุตพรินต์ในต่างประเทศ : Japan 

Q:ล าดับความส าคัญในการเลือกซื้อสินค้าที่มีการปล่อยคาร์บอนต่ า 
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คาร์บอนฟุตพรินต์ในต่างประเทศ : Japan 
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24 กค 2008 รัฐบาลได้ตัดสินใจเลือกสินค้า 10 รายการ เพื่อจัดท าฉลาก
คาร์บอน 

ฉลากคาร์บอนที่ติดบนสินค้า เรียกว่า “Cool (CO2 Low) Label” แบ่งเป็น          
2 รูปแบบ 

 

 

      
 

 

ปัจจุบัน (2012) มีสินค้าในประเทศเกาหลีใต้ที่ได้รับรองการขึ้นทะเบียบฉลาก
คาร์บอนมากกว่า 400 รายการ 

คาร์บอนฟุตพรินต์ในต่างประเทศ : South Korea 
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คาร์บอนฟุตพรินต์ในต่างประเทศ : South Korea 
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ตัวอย่างสนิค้าในเกาหลีใต ้

 

 

 

 

 

 

Ref. : http://www.thailca.net/wp-content/uploads/2010/07/Athiwat.pdf 29 



คาร์บอนฟุตพรินต์ในต่างประเทศ : Others 

30 

 มาเลเซีย ประกาศ National Green Technology Policy เริ่มใน
วันที่ 24 กรกฎาคม 2010 นี้และมีการตั้งกระทรวงใหม่คือ Ministry of Energy 
Green Technology and Water เพื่อประสานทุกหน่วยงาน (มีแผนท า 
Nation CFP ปี 2011-2015) 

 
  The China Energy Conservation Investment Corporation 
(CECIC) ประเทศจีนได้ลงนามกับ Carbon Trust เพื่อแนะน าและส่งเสริมการใช้
ฉลากคาร์บอนกับสินค้าที่ผลิตในจีน แสดงตัวเลขเป็นร้อยละการปล่อยก๊าซ GHG 
ที่น้อยกว่าสินค้าประเภทเดียวกัน 



หัวข้อการบรรยาย 

                 คาร์บอนฟุตพรินต์คืออะไร  

คาร์บอนฟุตพรินต์ในต่างประเทศ  

คาร์บอนฟุตพรินต์ในประเทศไทย 

1 

3 

      คาร์บอนฟุตพรินต์ก าลังจะเป็นมาตรฐานสากล  
ISO 14067 ภายในปี ค.ศ. 2013  

2 

คาร์บอนฟุตพรินต์ในประเทศไทย 3 
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คาร์บอนฟุตพรินต์ในประเทศไทย 
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 ฉลากคาร์บอนในประเทศไทยมี 2 ประเทศ 
 

      (1) ฉลากคาร์บอน        (2) ฉลากคาร์บอนฟุตพรินต์  
    (Carbon Reduction Label)         (Carbon Footprint Label) 
 
 
 
 



ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ได ้Carbon reduction Label 

• จากข้อมูลวันที่ 13 กรกฎาคม 2553   มีจ านวนทั้งสิน้ 16 บริษัท 72 ผลิตภัณฑ์ 

Ref.: TGO 33 

http://www.tgo.or.th/images/stories/carbonlabel/product/big/Doikham_DehydratedStrawberry.jpg
http://www.tgo.or.th/images/stories/carbonlabel/product/big/SGI.jpg
http://www.tgo.or.th/images/stories/carbonlabel/product/big/TPI.jpg
http://www.tgo.or.th/images/stories/carbonlabel/product/big/OneTouch.jpg
http://www.tgo.or.th/images/stories/carbonlabel/product/big/Lamsoon.jpg
http://www.tgo.or.th/images/stories/carbonlabel/product/big/Imperial.jpg


Carbon footprint label 

 

 

 

 

 

 

        ฉลากแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ี
ปลดปล่อยจากผลิตภัณฑ์ 

34 



คาร์บอนฟุตพรินต์ในประเทศไทย 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) TGO เป็นองค์กรที่
รับผิดชอบทางด้านการใหฉ้ลากคาร์บอนฟุตพรินต์ส าหรับประเทศไทย 

 

ปี 2009 มีโรงงานจ านวน 25 โรงงาน (25 ผลิตภัณฑ์) เป็นโรงงานน าร่อง 

 

35 

ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพรินต์แล้ว 
632 ผลิตภัณฑ์ จาก 143 บริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2012) 



ล ำดบัที ่ รำยชือ่ ผลติภณัฑ ์

1 บรษัิท ทองไทยการทอ จ ากัด เสือ้ยดื 100% cotton ใชส้วมใสท่ั่วไป 

2 บรษัิท ไทยน ้าทพิย ์จ ากัด เครือ่งดืม่โคคา-โคลาชนดิบรรจุกระป๋องบรรจุ 325 cc 

3 บรษัิท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริง่ จ ากัด กระป๋องเครือ่งดืม่ทีผ่ลติจาก Line TULC 

4 บรษัิท เซรามคิอตุสาหกรรมไทย จ ากัด กระเบือ้งเซรามคิ (Ceramic Tiles)  

5 บรษัิท ซ ีพ ีอนิเตอรเ์ทรด จ ากัด ขา้วหอมมะล ิ100% (Brand RU) 

6 บรษัิท เอเชยีไฟเบอร ์จ ากัด (มหาชน)  เสน้ดา้ยยดืไนลอ่น 

7 บรษัิท ซพีเีอฟ ผลติภัณฑอ์าหาร จ ากัด ไกย่่างเทอรยิาก ิ

8 บรษัิท เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร จ ากัด (มหาชน) เนือ้ไกส่ด 

9 บรษัิท อนิเตอรเ์นชัน่แนลเพ็ดฟู้ดส ์จ ากัด มทีสติ๊ก (Meat Stick) 

10 บรษัิท เพรสซเิดนทไ์รซโ์ปรดัก จ ากัด (มหาชน) มามา่เสน้หมีก่ ึง่ส าเร็จรปูน ้าใส 

11 บรษัิท ทปิโกฟ้ดูส ์(ประเทศไทย) จ ากัด มหาชน น ้าสับปะรดเขม้ขน้ 

12 บรษัิท บางซือ่โรงสไีฟเจยีเมง้ จ ากัด ขา้วหอมมะล ิ100 % ใหมต่น้ฤด ู

13 บรษัิท คารเ์ปทอนิเตอรแ์นชัน่แนลไทยแลนด ์จ ากัด (มหาชน) พรมปพูืน้ (Axminster Carpet) 

14 บรษัิท ไทยรวมสนิพัฒนาอตุสาหกรรม จ ากัด แกงเขยีวหวานทนูาบรรจุกระป๋อง 

15 บรษัิท กลุม่สยามบรรจุภัณฑ ์จ ากัด บรรจุภัณฑก์ระดาษลกูฟกูท าจากกระดาษ recycle 

16 บรษัิท แอ็ดวานซ ์อะโกร จ ากัด (มหาชน) กระดาษ A4 

17 บรษัิท สยาม รคีอนดชิัน่ อนิดัสตรี ้จ ากัด เครือ่งถา่ยเอกสาร 

18 บรษัิท ไทยไฮบรดิ จ ากัด เม็ดพลาสตกิผสมเสน้ใย 

19 บรษัิท โรงเสน้หมี ่ชอเฮง จ ากัด แป้งขา้วเจา้ แป้งขา้วเหนยีว 

20 บรษัิท ยางโอตาน ิจ ากัด ยางรถยนต ์

21 บรษัิท บทีไวส ์(ประเทศไทย) จ ากัด เครือ่งปรับอากาศ 

22 บรษัิท อสีเทริน์โพล ีแพค จ ากัด Cup 16 02 PP 

23 บรษัิท การบนิไทยมหาชน จ ากัด อาหารบรกิารลกูคา้สายการบนิ 

24 บรษัิท เอส ไอ จ ีคอมบบิล็อค จ ากัด บรรจุภัณฑป์ลอดเชือ้ส าหรับอาหารเหลวและเครือ่งดืม่ 

25 บรษัิท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) อาหารไกเ่นือ้ 

คาร์บอนฟุตพรินต์ในประเทศไทย : 25 โรงงาน (25 ผลิตภัณฑ์) โรงงานน าร่อง 
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คาร์บอนฟุตพรินต์ในประเทศไทย 
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คาร์บอนฟุตพรินต์ในประเทศไทย 
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หลักการของคาร์บอนฟุตพรินต์ 
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หลักการของคาร์บอนฟุตพรินต์ 
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หลักการของคาร์บอนฟุตพรินต์ 
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หลักการของคาร์บอนฟุตพรินต์ 

Economic Allocation 
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Thank You! 
Excellence Center of Eco-Energy (ECEE) 

Email: pharnpon@engr.tu.ac.th 
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