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 ชีวิตประวัน  

 

องค์กร 

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ คอื ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยออก 

ผลิตภัณฑ์   

 House
hold Travel 

Food Working 

 

ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการก าหนดเป้าหมายและ
การจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 



คาร์บอนฟุตพริ้นท์ในชีวิตประจ าวัน 
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คาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กร 

Source: WBCSD(2006) 
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Management 
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ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมขององค์กร 



คาร์บอนฟุตพร้ินท์ของผลิตภัณฑ ์

• ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วยตลอด     
วัฎจักรชีวิต แสดงข้อมูลในรูปคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

 

  

 



สัดส่วนการเกิด GHG จากภาคครัวเรือนของ EU 

26 % 
passenger transport 

15 % 
heating    

     

7% hot water, electricity 

52% PRODUCTS  

Source: Ademe-BioIS, 2003 



ประโยชน์ของการวิเคราะห์ CFP 

• ภาคธุรกิจ 
– สามารถประเมินปรมิาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาตลอดวัฏชีวิตของ

ผลิตภัณฑ์ 

– สามารถจ าแนกสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีนัยส าคัญและหา
แนวทางเพื่อลดขนาดของ CF 

• ภาคผู้บริโภค 
– เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสนิใจในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ 

• ภาครัฐ 
– ใช้เป็นกลไกการตลาดในการขับเคลื่อนให้เกิดการบริหารจัดการลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีส่วนร่วมตลอดห่วงโซ่การผลติ 



มาตรฐานการประเมิน CFP  

• PAS 2050: 2008 (Specification for the assessment of the 
life cycle greenhouse gas emissions of goods and services 
(U.K., 2008) 

• Technical Specification: General principles for the 
assessment and labelling of Carbon Footprint of Products 
(Japan, 2009) 

• Korea Guidelines (Korea, 2009) 

• ISO/FDIS 14067:  Greenhouse Gas Management in the 
Value or Supply Chain: Carbon Footprint of Products  
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การค านวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 

(1) การได้มาซึ่งวัตถุดิบ (2)  การผลิต (3) การขนส่ง (4) การใช้งาน/บริโภค (5) การจัดการซาก 

2. แบบตลอดวัฎจักรชีวติ :  ผลิตภณัฑ์ Business to Consumer (B2C) 

   1. แบบบางช่วง: 
ผลิตภัณฑ์ Business to Business (B2B) 



รูปแบบการค านวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ ์

Business-to-Consumer 

ค านวณครบแล้ว/ติดเครื่องหมายได้ 

 

 

Business-to-Business 
ได้ค่าตัวเลข/ติดเครื่องหมายไม่ได้ 



โครงการส่งเสริมการใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ 

• องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน)  

• ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและ
วัสดุแห่งชาต ิ

• ด าเนินงานในปี 2552   
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การใช้เครื่องหมาย CFP 



ผลิตภัณฑ์ 753 / 188 บริษัท (22/02/56) 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.idream2u.com/Redemption/jerhigh_AW_SIICK copy.jpg&imgrefurl=http://www.idream2u.com/Redemption/Redemption.htm&usg=__NMUpGXhriS8zCDAaNC4CbKcRC2U=&h=587&w=354&sz=227&hl=th&start=14&um=1&tbnid=W8khpNRN2B93PM:&tbnh=135&tbnw=81&prev=/images?q=Jerhigh&hl=th&um=1
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://static.sanook.com/classified/category/2009/04/06/1/b/4925391_3.jpg&imgrefurl=http://classified.sanook.com/item/4925391&usg=__QuO8w7eCx_s3fdlW2vqJVoniYjQ=&h=336&w=367&sz=40&hl=th&start=5&um=1&tbnid=5VmTqXXtYXljZM:&tbnh=112&tbnw=122&prev=/images?q=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%81&hl=th&sa=N&um=1
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ตัวอย่างผู้ประกอบการไทยที่ท า CF  

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.precamp.com/images/Thai_Airways_New_Logo.jpg&imgrefurl=http://www.precamp.com/&usg=__ip0Sb5W6kytn0NsynuFWrSeMSJs=&h=280&w=299&sz=22&hl=th&start=1&um=1&tbnid=2gK_UgShTdQtJM:&tbnh=109&tbnw=116&prev=/images?q=Thai+Airway+Logo&hl=th&um=1
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.edfthai.org/news/images/160x122/2008121717x160.jpg&imgrefurl=http://www.edfthai.org/news/index.asp&usg=__4xKMS2ePFZxC928gBuLXi5pZiF4=&h=122&w=160&sz=6&hl=th&start=21&um=1&tbnid=zxJdN-mtNHJO-M:&tbnh=75&tbnw=98&prev=/images?q=%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A3+%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94+%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99&hl=th&um=1


สารให้ความหวาน@ชลบุรี ผู้ผลิตหมากฝรั่ง@USA 

ตัวอย่างซัพพลายเชนท์ที่ได้รับประโยชน์ : 
บ.เอ็มซีโทวาอินเตอร์เนชั่นแนลสวีทเทนเนอร์ส จ ากัด 



แป้งมันส าปะหลัง  ผู้ผลิตอาหารในสหภาพยุโรป 

บริษัท เนชั่นแนล สตาร์ช แอนด์ เคมิคอล (ไทยแลนด)์ 



ขั้นตอนการสมัครขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ 
(ใช้เวลา 4-8 เดือน) 

บริษัทคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อจัดท า CFP 

บริษัทค านวณด้วยตนเอง หรือจ้างที่ปรึกษา (12,000 บาท*10-12วัน)  

บริษัท/ที่ปรึกษา รวบรวมข้อมูล/ค านวณ 

ทวนสอบข้อมูลโดยผู้ทวนสอบที่ขึ้นทะเบียนกับ อบก. (ดูรายชื่อบนเว็บไซต์ อบก.) 
(12,000 บาท*3 วัน)  

 
ผู้ทวนสอบจัดส่งข้อมูลให้ อบก. 

  

การพิจารณาอนุมัติขึ้นทะเบียน CFP   

ขึ้นทะเบียน CFP 
ฉลากมีอายุ 2 ปี  ค่าใช้จ่าย 8,500 บาท/ผลิตภัณฑ์  

คณะท างานส่งเสรมิการ
จัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท ์

ผ่าน 
ไม่ผ่าน 

บริษัทจัดส่งเอกสาร 1-3 ให้ผู้ทวนสอบ 

ผ่าน ไม่ผ่าน /ขอข้อมูลเพิ่ม 



http:thaicarbonlabel.tgo.or.th 



บุคลากรด้าน CFP 

• ที่ปรึกษาด้านการค านวณ CFP 
– บุคคล   47 คน 
– นิติบุคคล 4 หน่วยงาน 

• ผู้ทวนสอบข้อมูล CFP 
– บุคคล   19 คน 
– นิติบุคคล 1 หน่วยงาน 

 



จะตอ้งแสดงปริมาณ
คาร์บอนฟุตพริ้นท์บน
เว็บไซต ์



ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียน CFP 

• ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนและการขอใช้เครื่องหมาย 8,500 
บาท/ผลิตภัณฑ์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

• กรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวและมีความคล้ายคลึงกัน (Similar 
product) สมัครขอขึ้นทะเบียนพร้อมกัน อัตราค่าธรรมเนียมการ
ขึ้นทะเบียนจะพิจารณาเป็น 2 ลักษณะตามต้นทุนฐานข้อมูลทีใ่ช้
ค านวณ ดังนี้  
– ผลิตภัณฑ์ต่างสี ต่างขนาด แต่ค านวณด้วยข้อมูลเดียวกัน ใหน้ับเป็น

ผลิตภัณฑ์เดียว  และคิดค่าธรรมเนียมตามข้อ 1 คือ 8,500 บาท/
ผลิตภัณฑ์    

– ผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ฐานข้อมูลอื่นเพิ่มเติม เช่น ต่างส่วนผสมในด้าน
รสชาด ต่างบรรจุภัณฑ์ ให้คิดค่าธรรมเนียมเพิ่ม 3,000 บาท 

 

 



• ข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ >> ลดก๊าซเรือนกระจก/ลดต้นทุน 

• การสนับสนุนจาก อบก. และหน่วยงานภาครัฐ  

– ให้ข้อมูล CF กับ Converter/Brand owner >> เพ่ิมโอกาสทาง
การค้า 

– ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชน >> ภาพลักษณ์องค์กร 

• การค้าระหว่างประเทศ 

– เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งออก 

– ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนในงาน Fair ด้านสิ่งแวดล้อม
ทั่วโลก 

 

ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับ   



ขอบคุณค่ะ  
 

Thailand Greenhouse Gas Management 
Organization (Public Organization) 

 

Government Complex Building B, 9th Floor, 210 Chaengwattana 
Road, Bangkok 10210  

Tel.  02 141 9829, Fax 02 143 8403 www.tgo.or.th 

phakamon@tgo.or.th 

 

 

24 

http://www.tgo.or.th/
mailto:phakamon@tgo.or.th

