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หากผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือสินคา้หรือผลิตภณัฑม์าเพื่อการใชส้อย แต่ละคนคงมีเหตุผล
ท่ีแตกต่างกนัไป บางคนเลือกซ้ือสินคา้ดว้ยเหตุผลเร่ืองราคา บางคนพิจารณาจากคุณภาพหรือ
ประโยชน์ใช้สอย แต่เหตุผลในการเลือกซ้ือสินคา้ในปัจจุบนัน้ีมีมากกว่านั้น นั่นคือมีการ
พิจารณาถึงการมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม มีสินคา้หลายชนิดโฆษณาในลกัษณะ
ของการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม ประหยดัพลงังานหรือเหตุผลทางสังคม
เร่ืองอ่ืน เช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้าจะมีฉลากประหยดัไฟก ากบัไว ้ซ่ึงเป็นท่ีคุน้หูคุน้ตากนัอย่างดี 
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มกัจะเลือกซ้ือสินค้าท่ีมีฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5 เพราะสามารถช่วย
ประหยดัไฟไดม้าก และในปัจจุบนัมีฉลากชนิดใหม่เกิดข้ึน นัน่ก็คือ “ฉลากคาร์บอน” หรือ 
“Carbon Label” 

 ฉลากคาร์บอนน้ีได้รับการผลักดันจากองค์การบริหารจัดการแก๊สเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) ร่วมมือกบัสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทยให้เครือข่ายพนัธมิตรจากภาคธุรกิจ      
ผลิตสินคา้และบริการท่ีมีคาร์บอนต ่า ปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกสู่บรรยากาศน้อยและติด
ฉลากคาร์บอนเพื่อแสดงความเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงในประเทศไทยได้เร่ิม
ด าเนินการไปแลว้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551 ท่ีผา่นมา ฉลากคาร์บอนจึงเป็นเคร่ืองหมายท่ีติด
แสดงบนผลิตภณัฑ์สินคา้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผูอุ้ปโภคไดท้ราบว่าในกระบวนการผลิต
เป็นผลิตภณัฑ์ สินค้า ผูผ้ลิตหรือผูป้ระกอบการมีการปลดปล่อยปริมาณแก๊สเรือนกระจก 
(Greenhouse Gases: GHG) ออกสู่บรรยากาศเป็นปริมาณเท่าใดต่อหน่ึงหน่วยผลิตภณัฑ ์
หลงัจากท่ีผูผ้ลิตหรือผูป้ระกอบการไดท้  าการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดปริมาณแก๊ส
เรือนกระจกแลว้   

เหตุผลหลกัในการท าฉลากคาร์บอนคือ  ปริมาณของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์          
ซ่ึงเป็นหน่ึงองคป์ระกอบของแก๊สเรือนกระจก ท่ีภาคอุตสาหกรรม ภาคการขนส่ง ปิโตรเลียม 
การเกษตร การด ารงชีวิตประจ าวนั ฯลฯ  ต่างปลดปล่อยออกมาสู่ชั้นบรรยากาศ จนท าให้



สมดุลของชั้นบรรยากาศโลกเปล่ียนแปลงไป และเกิดเป็นภาวะโลกร้อน จึงควรหาวิธีการเพื่อ
ลดการเกิดของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากน้ียงัเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับ
ผูป้ระกอบการไทย ในการส่งออกสินคา้ไปยงัสหภาพยุโรป ท่ีอนาคตจะมีความเขม้งวดใน
เร่ืองดงักล่าวมากข้ึน ขณะเดียวกนัยงัเป็นการสร้างความตระหนกัแก่ประชาชนไทย ให้หนัมา
ใชสิ้นคา้ท่ีก่อใหเ้กิดแก๊สเรือนกระจกนอ้ย  

ฉลากคาร์บอน (Carbon Label) คืออะไร 

ฉลากคาร์บอน คือ ฉลากท่ีแสดงการลดระดับการปล่อยแก๊สเรือนกระจกออกสู่
บรรยากาศต่อหน่วยสินคา้หรือบริการโดยวิธีการประเมินการปล่อยแก๊สเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึน
จากกระบวนการผลิต อนัเน่ืองมาจากการใช้ไฟฟ้า เช้ือเพลิงฟอสซิลและของเสียในรูปของ
กากของเสีย น ้ าเสีย และมลพิษทางอากาศจากวฏัจกัรชีวิตผลิตภณัฑ์ (Life Cycle Assessment, 
LCA) ผลการประเมินจะถูกเทียบเป็นปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า                
(CO2 equivalent) ต่อหน่วยผลิตภณัฑ ์สินคา้ท่ีไดรั้บฉลากคาร์บอน หมายความวา่ สินคา้นั้นมา
จากกระบวนการผลิตท่ีสามารถลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกไดแ้ละมีความเป็นมิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ หรือสินคา้น้ีอยูใ่นกลุ่มท่ีปล่อยแก๊สเรือนกระจกสู่บรรยากาศนอ้ยท่ีสุดและมีความ
เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศมากท่ีสุด     

ฉลากคาร์บอนมีลกัษณะคลา้ยกบัฉลากประหยดัไฟเบอร์ 1 ถึงเบอร์ 5 เร่ิมตั้งแต่
หมายเลขท่ีลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกไดน้้อยท่ีสุดไปจนถึงมากท่ีสุด คือ ฉลากคาร์บอน
เบอร์ 1 (สีแดง) เป็นสินคา้ท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตท่ีลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกไดน้อ้ยท่ีสุด 
ท่ี 10% ฉลากคาร์บอนเบอร์ 2 (สีส้ม) ลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกได ้20%  ฉลากคาร์บอน
เบอร์ 3 (สีเหลือง) ลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกได ้30%  ฉลากคาร์บอนเบอร์ 4 (สีน ้ าเงิน)      
ลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก ได ้40%  และฉลากคาร์บอนเบอร์ 5 (สีเขียว) เป็นสินคา้ท่ีเกิด
จากกระบวนการผลิตท่ีลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกไดม้ากท่ีสุด คือ 50%  โดยมีลูกศร          
ท่ีแสดงระดบัท่ีลดลงของการปล่อยแก๊สเรือนพร้อมระบุตวัเลขแสดงสัดส่วนการลดการปล่อย
แก๊สเรือนกระจกกระจกต่อหน่วยสินคา้และบริการ และการปล่อยแก๊สเรือนกระจกน้ีจะแสดง
ในรูปของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์  
 



    

รูปที ่1 ลกัษณะของฉลากคาร์บอน  

ทีม่า www.tei.or.th 

ฉลากคาร์บอนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 ฉลากแบบที่ 1 พิจารณาการประเมินการปล่อยแก๊สเรือนกระจกจากทั้งวงจรชีวิตของ
ผลิตภณัฑ์ (Cradle to Grave) ตั้งแต่การไดม้าซ่ึงวตัถุดิบ การขนส่ง การผลิต การบรรจุหีบห่อ 
การใชง้านจนกระทัง่การก าจดัของเสียท่ีเกิดข้ึน 
 ฉลากแบบที่ 2 พิจารณาเฉพาะแก๊สเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิต 
(Production Stages) เท่านั้น (Gate to gate) ซ่ึงวิธีน้ีจะใชเ้วลาในการด าเนินงานนอ้ยกวา่แบบ
แรก โดยในช่วงแรกของโครงการจะมุ่งเน้นการออกฉลากคาร์บอนแบบท่ี 2 เพื่อให้การ
ด าเนินการออกฉลาก กระท าได้รวดเร็ว รองรับกระแสของผูผ้ลิตและผูบ้ริ โภคส่วนการ
ประเมินการปล่อยแก๊สเรือนกระจกแบบทั้งวงจรชีวติเพื่อการออกฉลากคาร์บอนแบบท่ี 1 จะมี
การด าเนินการในล าดบัถดัไป 
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ข้อดีของการมีฉลากคาร์บอน 

ท าให้ผูบ้ริโภคมีทางเลือกใหม่ในการซ้ือสินคา้และบริการ เป็นตวักระตุน้ให้ผูผ้ลิต
ปรับเปล่ียนชนิดวตัถุดิบ ปรับปรุงกระบวนการผลิตและพลงังานท่ีใช ้เพื่อผลิตสินคา้ท่ีปล่อย
แก๊สเรือนกระจกน้อยนอกจากน้ียงัมีส่วนร่วมกบัประชาคมโลกในการลดปัญหาภาวะโลก
ร้อน ในส่วนของผูผ้ลิตนั้นยงัได้ลดต้นทุนการผลิตจากการพฒันากระบวนการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพดีข้ึน ลดการใชพ้ลงังานฟอสซิล เพิ่มการใช้พลงังานหมุนเวียน ลดการเกิดของ
เสีย และแสดงเจตนารมณ์ในการรับผดิชอบต่อสังคม เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหแ้ก่บริษทั 

การขึน้ทะเบียนฉลากคาร์บอน 

- ประเมินการปล่อยแก๊สเรือนกระจกโดยพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างปีฐาน        
(พ.ศ.2548) และปีปัจจุบนั 

- ร้อยละท่ีลดลงของแก๊สเรือนกระจกจะถูกน าเขา้สู่กระบวนการออกฉลากโดย
เปรียบเทียบกบัขอ้ก าหนดกลางท่ีสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทยและองคก์ารบริหารการจดัการแก๊ส
เรือนกระจกก าหนดเพื่อท าการแบ่งระดบัของฉลากต่อไป 

- ค่าด าเนินการในการออกฉลาก 100,000 บาทต่อผลิตภณัฑ ์

- ฉลากมีอาย ุ3 ปี  

 

 



 

รูปที ่2 ขั้นตอนการข้ึนทะเบียนฉลากคาร์บอน 

             ทีม่า www.tei.or.th  

หากพิจารณาถึงขั้นตอนการข้ึนทะเบียนฉลากคาร์บอนนั้นมีค่าด าเนินการในการออก
ฉลากดว้ยแต่สินคา้ท่ีติดฉลากคาร์บอนจะยงัคงมีราคาเท่าเดิม ไม่มีการตั้งราคาให้สูงกวา่สินคา้
ปกติ โดยฝ่ายผูป้ระกอบการจะไดภ้าพลกัษณ์ท่ีดีข้ึนและกระบวนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ
มากกว่าเดิม ท าให้ลดตน้ทุนการผลิตลงโดยอตัโนมติั ในต่างประเทศนั้นมีภาคเอกชนใน
สหภาพยโุรปไดมี้มาตรการในเร่ืองน้ี เช่น หา้งเทสโก (Tesco) ขององักฤษไดอ้อกมาตรการให้
ผูผ้ลิตสินคา้บางรายการ เช่น ผงซกัฟอก น ้ าส้ม มะเขือเทศ มนัฝร่ัง และหลอดไฟฟ้า ตอ้งติด
ป้ายหรือฉลากคาร์บอน ห้าง Casino ของฝร่ังเศส ก็ด าเนินการในลกัษณะเดียวกนัน้ีแล้ว          
ในส่วนของห้าง Wal-Mart ของสหรัฐอเมริกา แมจ้ะยงัไม่มีมาตรการแบบน้ี แต่ก็เน้นเร่ือง
บรรจุภณัฑ์ โดยมีมาตรวดัวา่บรรจุภณัฑ์ท่ีย ัง่ยืนหรือไม่อยูห่ลายประการ เช่น การปล่อยแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตบรรจุภณัฑ์ ปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากการ
ขนส่งบรรจุภณัฑ์ และปริมาณพลงังานทดแทนท่ีใช้ผลิตบรรจุภณัฑ์  ซ่ึงทั้งหมดน้ีล้วน
เก่ียวขอ้งกบัเป้าหมายของลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด ์ในส่วนของประเทศไทยขณะน้ีมี
บริษทัเอกชน 6 ราย ท่ีไดน้ าร่องโครงการไปแลว้ ไดแ้ก่ บริษทัเอสซีจี เปเปอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของบริษทั ปูนซีเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน), บริษทั เต็ดตรา แพค้ แมนู
แฟคเจอร่ิง (ไทย) จ ากดั ผูผ้ลิตกล่องบรรจุภณัฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืมกลุ่มบริษทั แอ๊ดวานซ์       
อะโกร จ ากดั (มหาชน) ผูผ้ลิตกระดาษดบัเบิลเอ, บริษทั อาหารสากล จ ากดั (มหาชน) ผูผ้ลิต
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น ้ ามนัพืชหยก, บริษทั เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) ผูผ้ลิตรถยนตย์ี่ห้อเชฟโรเลต, และ
บริษทั วิริยะประกนัภยั จ  ากดั และมีการตั้งเป้าวา่ภายในปี 2552 สินคา้ท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั
และอาหารส าเร็จรูปท่ีจ าหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้ นน าควรเร่ิมติดฉลากคาร์บอนด้วย 
นอกจากน้ีมีธุรกิจสปา การท่องเท่ียว และโรงแรม เขา้ศึกษาหาช่องทางใชฉ้ลากคาร์บอนดว้ย 

 การมีฉลากคาร์บอนติดแสดงบนสินคา้หรือผลิตภณัฑน์บัเป็นเร่ืองท่ีดีเพราะเราทุกคน
มีส่วนในฐานะผูก่้อปัญหาภาวะโลกร้อนจึงควรไดมี้ส่วนร่วมเล็กๆในการลดปัญหาภาวะโลก
ร้อน ทางเลือกหน่ึงคือการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีมีการปล่อยแก๊สเรือนกระจกน้อย หรือสินคา้ท่ีติด
ฉลากคาร์บอน 
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