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ฉลากคารบอนฟุตพร้ินท
Carbon  footprint

บทคัดยอ
จากการเกดิปรากฏการณเรือนกระจก  อันเปนสาเหตุใหสภาพภูมิอากาศของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง

และเขาสูภาวะโลกรอน  องคกรตางๆจึงไดหาแนวทางในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น  แนวทางหนึ่งคือ  การจัดทํา
โครงการฉลากคารบอนฟุตพร้ินท  ซ่ึงเปนฉลากท่ีแสดงปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกท้ังหมดตลอดวัฏจักร
ชีวิตของผลิตภัณฑนั้นๆ  การที่ผลิตภัณฑมีการติดฉลากคารบอนฟุตพริ้นทเปนการสงเสริมใหผูบริโภคสามารถ
ตัดสินใจและมีสวนรวมในการเลือกซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมได  และยังเปนการกระตุนให
ผูประกอบการไดตระหนักถึงความสําคัญในการผลิตผลิตภัณฑที่มีการปลอยกาซเรือนกระจกออกมาใหนอย
ท่ีสุดหรือลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหนอยลงและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใหมากขึ้นดวย  ปจจุบันผลิตภัณฑ
ที่มีการติดฉลากสิ่งแวดลอมเริ่มมีจํานวนมากขึ้น  โดยมีสาเหตุมาจากการแขงขันของผูประกอบการดวยกันเอง
และตองการเปนที่ยอมรับในระดับโลก  จึงเปนเรื่องงายสําหรับผูบริโภคที่จะชวยกันอุดหนุนผลิตภัณฑที่ติด
ฉลากสิ่งแวดลอมใหมากขึ้นเชนกัน   โลกของเรารอนขึ้นทุกวันหากเราทุกคนรวมมือกันรักษาโลกและเลือกใช
ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมก็ยอมสงผลดีกับโลกของเราไมมากก็นอย

คําสําคัญ c การประเมินวัฏจักรชีวิตd กาซเรือนกระจกd ปรากฏการณเรือนกระจกd ฉลากคารบอนฟุตพริ้นท
Keyword c Life cycle assessmentd greenhouse gasd greenhouse effectd carbon footprint 
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ฉลากคารบอนฟุตพร้ินท
Carbon  footprint

1. บทนํา
ปรากฏการณเรือนกระจก  (Greenhouse Effect)  เปนปรากฏการณที่เกิดจากชั้นบรรยากาศมีปริมาณ

กาซเรือนกระจกมากเกินไป   เม่ือสะทอนกลับมายังผิวโลกก็สงผลใหโลกมีอุณหภูมิสูงข้ึนและเปนสาเหตุใหเกิด
ภาวะโลกรอน   

จากภาวะโลกรอนท่ีกําลังเกิดขึ้น  ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆตามมามากมาย  จึงมีผูเห็น
ความสําคัญและรวมมือกันหาวิธีในการรักษาโลกดวยวิธีการตางๆ  วิธีการหนึ่งที่นาสนใจคือ  การจัดทําฉลาก
สิ่งแวดลอมขึ้น  โดยประเทศแรกที่จัดทําไดแก  ประเทศเยอรมนี  ไดจัดทําฉลากสิ่งแวดลอมที่มีชื่อวา  นางฟาสี
นํ้าเงิน  (Blue Angel)  เพ่ือเปนการรับรองสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  และทําใหผูบริโภคที่รักษ
โลกเกิดการตื่นตัวในการบริโภคผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก  หากผลิตภัณฑใดไมมีฉลาก
นางฟาสีนํ้าเงินติดท่ีผลิตภัณฑก็จะไมซ้ือเด็ดขาด (บริษัท  ปตท. จํากัด (มหาชน), 2553)

ความตื่นตัวนี้ทําใหประเทศตางๆเริ่มเห็นคุณคาของการติดฉลากสิ่งแวดลอมที่ผลิตภัณฑและเริ่มมีการ
ออกฉลากเปนของตนเองและนํามาใชกันอยางแพรหลายในประเทศตางๆ  ไดแก  ประเทศแคนาดา  ญี่ปุน  
ไตหวัน  เกาหลีและสหภาพยุโรป  สําหรับในประเทศไทยเองก็มีความต่ืนตัวไมแพกัน  โดยการนําของสถาบัน
ส่ิงแวดลอมไทยและคณะกรรมการนักธุรกิจเพ่ือส่ิงแวดลอมไทยรวมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม  
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  จัดทํา  “ฉลากเขียว” 
(Green Label)  ขึ้นมาในป 253Z  หลังจากนั้นก็ไดมีการจัดทําฉลากสิ่งแวดลอมอื่นๆตามมาตามวัตถุประสงคที่
ตองการ  ไดแก  ฉลากประหยัดไฟเบอร 5  ฉลากคารบอน (Cabon label) และเมื่อไมนานมานี้ก็ไดมีโครงการ
จัดทําฉลากคารบอนฟุตพริ้นท  (Carbon Footprint) ขึ้น 

ฉลากคารบอนฟุตพริ้นท  (Carbon Footprint)  มีการขึ้นทะเบียนในประเทศไทยครั้งแรก  เมื่อวันที่       
25  ธันวาคม 2552  เปนเคร่ืองหมายท่ีใชบอกปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกทั้งหมดตลอดวัฏจักรชีวิตของ
ผลิตภัณฑและเปนฉลากคารบอนท่ีใชกันมากในระดับสากล  การติดฉลากคารบอนฟุตพริ้นทบนผลิตภัณฑทํา
ใหผูบริโภคไดทราบวา  การบริโภคผลิตภัณฑหนึ่งๆตั้งแตการหาวัตถุดิบจนกระทั่งถึงวิธีการจัดการกับซาก
ผลิตภัณฑนั้นจะมีการปลอยกาซเรือนกระจกออกมามากนอยเพียงใด  ทําใหผูบริโภคสามารถพิจารณาในการ
เลือกซ้ือผลิตภัณฑและเปนการสงเสริมการใชผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมไดดีวิธีหน่ึง

โครงการฉลากคารบอนฟุตพริ้นทเปนโครงการที่เกิดจากมาตรการสมัครใจของผูประกอบการที่สนใจ
และเห็นความสําคัญตอการรักษาโลก  ในอนาคตมีแนวโนมที่จะมีผูสนใจและใหความสําคัญมากยิ่งขึ้น  ซึ่ง
นับวาเปนจุดขายในระหวางผูประกอบการดวยกันเองที่จะตองแขงขันกันใหผลิตภัณฑของตนเองไดรับการ
ยอมรับในระดับสากล     การติดฉลากคารบอนฟุตพร้ินทบนผลิตภัณฑถือเปนการรับผิดชอบตอสังคมอยางหน่ึง  
ทําใหผูบริโภคไดทราบวาผลิตภัณฑนั้นๆ มีการปลอยกาซเรือนกระจกออกมาเทาใด  ทําใหสามารถพิจารณาใน
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การเลือกซื้อผลิตภัณฑตางๆ ไดดียิ่งขึ้น  ในอนาคตประเทศไทยเองอาจมีผูประกอบการที่สมัครใจเขารวม
โครงการคารบอนฟุตพริ้นทมากขึ้น  ซึ่งเปนผลดีกับทั้งผูประกอบการและผูบริโภคเอง  และดีกับโลกของเรา
ดวย

2. ปรากฏการณเรือนกระจก   (Greenpeace thailand, 2553)
 ในอดีตกาซเรือนกระจกมีความสําคัญมากในการดํารงชีวิตของมนุษย  เนื่องจากจะชวยใหความอบอุน
แกผิวโลก  ทําใหส่ิงมีชีวิตอาศัยอยูบนโลกได  หากไมมีกาซเรือนกระจก  ก็จะทําใหอุณหภูมิของโลกเกิดความ
แปรปรวน  โดยอุณหภูมิเฉลี่ยอาจลดลงเหลือเพียง -20 องศาเซลเซียส  ซึ่งเปนสาเหตุใหสิ่งมีชีวิตบางชนิดตาย
หรือสูญพันธุ  แตในปจจุบันปริมาณกาซเรือนกระจกมีมากเกินไป  เม่ือสะทอนกลับมาท่ีผิวโลกในปริมาณท่ีมาก  
ก็สงผลใหโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น  ทําใหสภาพภูมิอากาศของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง  เกิดเปนปรากฏการณเรือน
กระจกข้ึน  และเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิดภาวะโลกรอนนั่นเอง  

กาซเรือนกระจกที่สําคัญท่ีอยูในพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) มีท้ังหมด Z ชนิดที่เปนสาเหตุใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  เปนกาซที่เกิดจากกิจกรรมและการกระทําของมนุษย  ซึ่งแตละกาซก็มี
ความแตกตางกันออกไป  (Carbon trust, 200[)  ดังตอไปน้ี  

1. กาซคารบอนไดออกไซด  (CO2)  กาซนี้เปนตัวการสําคัญที่ทําใหเกิดปรากฏการณเรือนกระจก  เปน
กาซท่ีเกิดจากการตัดไมทําลายปา  การเผาไหมเช้ือเพลิงฟอสซิล  ไมวาจะเปนถานหิน  นํ้ามันหรือกาซธรรมชาติ  
เปนตน 

2. กาซมีเทน  (CH4)  เปนกาซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  เกิดมาจากมูลของสัตวเลี้ยง  ขยะอินทรียที่
กําลังยอยสลาย   การเผาไหมเช้ือเพลิง  ถานหินและกาซธรรมชาติ

3. กาซไนตรัสออกไซด  (N2O)  เปนกาซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  เปนกาซที่เกิดจากการใชปุย              
ไนโตรเจนในไรนาในเกษตรกรรม  การเผาไหมของเช้ือเพลิงฟอสซิลและวัสดุอินทรียอ่ืนๆ  

4. กาซไฮโดรฟลูออโรคารบอน (HFCS) เปนกาซที่ใชเปนตัวทําความเย็นในเครื่องปรับอากาศและยังใช
เปนสารขยายตัวของโฟม  ตัวทําละลายของสารดับเพลิงและตัวเรงละอองของเหลว     

5. กาซเปอรฟลูออโรคารบอน (PFCS)  เปนผลพลอยไดของการหลอมอะลูมิเนียม  ใชในการผลิตสารก่ึง
ตัวนํา

Z. กาซซัลเฟอรเอกซะฟลูออไรด  (SFZ)  กาซชนิดน้ีถูกนําไปใชในอุตสาหกรรมตางๆ  เชน  ยางรถยนต  
ฉนวนไฟฟา  การผลิตสารกึ่งตัวนําและใชในอุตสาหกรรมแมกนีเซียม

สําหรับกาซคลอโรฟลูออโรคารบอน  (CFCs)  ไมนํามารวมใน
พิธีสารเกียวโต  เน่ืองจากอยูในพิธีสารมอนทรีออลแลว  กาซดังกลาวเปน
กาซที่เกิดจากการใชเครื่องใชไฟฟาบางชนิดและผลิตภัณฑตางๆ  เชน        
ใชเปนตัวทําความเย็นในตูเย็นและเครื่องปรับอากาศ  ใชเปนสารขับดัน
ในกระปองสเปรย  เม่ือมีการนําผลิตภัณฑท่ีมีสารน้ีมาใช  สารก็จะระเหย

รูปท่ี 1 แสดงการเกิดปรากฏการณเรือนกระจก
(ที่มา cwww.sunflowercosmos.org/report/r...ect.html
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ไปสูบรรยากาศและดูดกลืนในชั้นบรรยากาศไดนานกวา 100 ป  ทําใหเปนอันตรายอยางมากและยังทําลายชั้น
โอโซนอีกดวย  

 
ตารางท่ี 1  แสดงโอกาสในการเกิดภาวะโลกรอนของกาซเรือนกระจกในรอบ 100 ป

สปชีส สูตรทางเคมี GWP100

คารบอนไดออกไซด CO2 1
มีเทน CH4 25
ไนตรัสออกไซด N2O 2]\
HFCs - 124-14\00
ซัลเฟอรเฮกซะฟลูออไรด SFZ 22\00
PFCs - [3]0-12200

                         (ที่มา c EPLCA, 200[)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 จากตารางที่ 1  เปนการแสดงโอกาสในการเกิดภาวะโลกรอนของกาซเรือนกระจกในรอบ 100 ป  
แสดงใหเห็นวา  กาซเรือนกระจกแตละชนิดมีศักยภาพในการดูดกลืนความรอนไมเทากัน  โดยกําหนดใหคา
ดูดกลืนความรอนของกาซคารบอนไดออกไซดเปนมาตรฐานในการเปรียบเทียบกับกาซชนิดอื่นๆ  คือมีคา 
GWP เทากับ 1  ตัวอยางเชน  กาซมีเทนและกาซไนตรัสออกไซด  มีคา GWP 25 และ 2]\  หมายความวา  กาซ
มีเทนและกาซไนตรัสออกไซด  1 กิโลกรัม  จะสามารถดูดกลืนพลังงานความรอนไดมากกวากาซ
คารบอนไดออกไซดถึง 25 และ 2]\ เทา  ตามลําดับ  น่ันคือ  การปลดปลอยกาซมีเทนและกาซไนตรัสออกไซด 
1 กิโลกรัม  จึงเทากับการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดถึง  25 และ 2]\ กิโลกรัมนั่นเอง  (มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, 2553)

3. แหลงที่มาของการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (Wiedmann, T., and Mink, J., 200[)
สาเหตุของการปลอยกาซเรือนกระจกมีที่มาจาก 3 ขอหลัก  ไดแก                                                                                                                                               

               1. จากกิจกรรมทางตรง
กิจกรรมทางตรงที่เปนสาเหตุใหเกิดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดมาจากกระบวนการเผาไหม

เชื้อเพลิงเปนสวนใหญและการปลอยกาซเรือนกระจกตัวอื่นๆ มาจากกิจกรรมตางๆ  ตัวอยางเชน  ใน
อุตสาหกรรมการผลิตสารเคมีและการใชปุยในการเกษตรเปนสาเหตุใหเกิดการปลอยกาซเรือนกระจกที่สําคัญ  
ไดแก  กาซมีเทนและกาซไนตรัสออกไซด  ตามลําดับ

2. จากการใชเครื่องใชไฟฟา
เครื่องใชไฟฟาเปนเครื่องอํานวยความสะดวกที่คอนขางจําเปนในการดํารงชีวิตตั้งแตระดับครัวเรือน

จนถึงอุตสาหกรรม  การใชเคร่ืองใชไฟฟาจึงมีการใชกันอยางแพรหลายและกลายเปนสาเหตุสําคัญสาเหตุหน่ึงท่ี
ทําใหมีการปลอยกาซเรือนกระจกออกมา  
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3. จากผลิตภัณฑและบริการ
ผลิตภัณฑและบริการแตละชนิดจะมาจากการปลอยกาซเรือนกระจกออกมามากนอยแตกตางกันไป  แต

ละองคกรจะตองรับผิดชอบในการควบคุมการปลอยกาซเรือนกระจก  โดยการติดฉลากคารบอนฟุตพริ้นทบน
ผลิตภัณฑและบริการ  เพ่ือเปดเผยใหผูบริโภคไดทราบถึงปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกตั้งแตขั้นตอนการ
เตรียมการจนกระทั่งการจัดการกับซากผลิตภัณฑ  เพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑและ
บริการนั้นๆ

4. กิจกรรมสําคัญท่ีทําใหเกิดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด  (Wiedmann, T., and Mink, J., 200[)
  การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดในประเทศอังกฤษมีสาเหตุมาจากกิจกรรมตางๆ กัน  กิจกรรมหนึ่ง

ที่เปนสาเหตุสําคัญในการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด  ไดแก  กิจกรรมภายในครัวเรือน จากการศึกษาพบวา  
ในการตรวจปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกที่เกี ่ยวของกับผลิตภัณฑและบริการใน [3 เชื้อชาติ  และ            
14  ภูมิภาค  โดยการวิเคราะหท้ังหมด \ กลุม  ไดแก  สิ่งปลูกสราง  ที่อยูอาศัย  อาหาร  เสื้อผา  การขนสง  การ
ผลิตผลิตภัณฑ  บริการและสินคา  พบวา  การปลอยกาซเรือนกระจกมีความสัมพันธกับการบริโภคของ
ครัวเรือนมากท่ีสุด  คือ [2%  (Hertwich, EG., and Peters, GP., 2010) ในการคํานวณคาคารบอนฟุตพริ้นทของ
ครัวเรือนในประเทศอังกฤษมีที่มาจากกิจกรรมทั้งทางตรงและทางออม  ผลของการรายงานคาคารบอน        
ฟุตพร้ินทมีคาเฉล่ียเทากับ  20.[ ตันตอป  (ป 2001) แสดงดังแผนภูมิที่ 1  สําหรับกิจกรรมทางตรงที่ทําใหเกิด
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเกิดจากการใชความรอนและรถยนต  สวนกิจกรรมทางออมเกิดจากการใช
เครื่องใชไฟฟาและการผลิตผลิตภัณฑและบริการ  คิดเปน [0%  ของ 21 ตันตอครัวเรือน  การขนสงคิดเปน 
2\% ของการปลอยกาซท้ังหมด  การใชเคร่ืองใชไฟฟาและเชื้อเพลิงภายในบานคิดเปน 1 ใน 3  ของการปลอย
กาซทั้งหมด  และยังพบวา  ผลกระทบจากกิจกรรมทางออมมีความสําคัญมากกวาผลกระทบจากกิจกรรม
ทางตรง  (Hertwich, EG., and Peters, GP., 2010)  โดยกลุมของที่อยูอาศัย (รวมทั้งสิ่งปลูกสราง)  อาหารและ
การขนสง  เปนกลุมของการบริโภคที่สําคัญที่สุด

รถยนตสวนบุคคล   
การใชเชื้อเพลิงภายในบาน
การใชเครื่องใชไฟฟาภายในบาน
การขนสงทางอากาศ
สันทนาการและการทองเที่ยว
อาหาร  เครื่องดื่มและการจัดเลี้ยง
เครื่องใชภายในบาน
เสื้อผาและรองเทา
สุขภาพ  สุขลักษณะและการศึกษา
ผลิตภัณฑอื่นๆ
บริการอื่นๆ

แผนภูมิที่ 1  แผนภูมิแทงแสดงการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดของครัวเรือนในประเทศอังกฤษในป 2001 
                    (1 ตันตอกาซคารบอนไดออกไซดตอ 1 ครอบครัว)  (Wiedmann, T., and Mink, J., 200[)
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5. วัตถุประสงคของการทําฉลากคารบอนฟุตพริ้นท
จากเหตุผลที่วาโลกของเรากําลังรอนขึ้น  โดยมีสาเหตุมาจากปรากฏการณเรือนกระจกและเกิดจากการ

กระทําของมนุษยเปนสวนใหญ  ทําใหสภาพภูมิอากาศของโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลวรายขึ้น  
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของจึงรวมมือกันจัดทําฉลากสิ่งแวดลอมในรูปของสัญลักษณตางๆ ที่มีวัตถุประสงคที่
คลายคลึงกัน  แตมีหนาที่ที่แตกตางกันออกไป  เพื่อใหผูประกอบการและผูบริโภคตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศที่กําลังจะเกิดขึ ้นในอนาคต  โดยรณรงคใหผูบริโภคบริโภคผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม  การจัดทําฉลากคารบอนฟุตพริ้นทมีวัตถุประสงคที่สําคัญคือ  เพื่อจัดการและลดการปลอยกาซ
เรือนกระจก  และเพ่ือรายงานคาคารบอนฟุตพริ้นทท่ีถูกตองแมนยํา  (Carbon trust, 200[)

จากพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol)  ประเทศสมาชิกไดวางเปาหมายวาจะตองลดปริมาณการปลอย
กาซเรือนกระจกใหไดรอยละ 5.2  ภายในป 2551-2555  โดยใหป 2533  เปนปฐานในการเปรียบเทียบกับ
ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีปลอยออกมา  จึงเปนที่มาในการจัดทําฉลากคารบอนฟุตพร้ินทข้ึนคร้ังแรกในประเทศ
อังกฤษ  ในเดือนมีนาคม 2550  ตอมาฉลากคารบอนฟุตพริ้นทไดกลายเปนฉลากคารบอนที่ไดรับการยอมรับใน
ระดับสากล  (พรพิมล บุญคุม, อธิวัตร จิรจริยาเวช, ฉันธนา ยูวนิยม, 2553)  การใชผลิตภัณฑที่มีเครื่องหมาย
คารบอนฟุตพริ้นททําใหผูบริโภคไดมีสวนรวมในการลดการเกิดปรากฏการณเรือนกระจก  เนื่องจากสามารถ
เปรียบเทียบผลิตภัณฑชนิดเดียวกันและทําใหตัดสินใจเลือกซื้อไดงายขึ้น  นอกจากนี้ยังเปนการกระตุนให
ผูประกอบการตระหนักถึงการผลิตผลิตภัณฑที่ลดการปลอยกาซเรือนกระจกและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมให
มากข้ึนดวย  และยังเปนการแขงขันระดับผูประกอบการดวยกันเองในการผลิตผลิตภัณฑใหเปนท่ียอมรับจากท่ัว
โลก  

R. คารบอนฟุตพริ้นทคืออะไร
คารบอนฟุตพริ้นท (Carbon  Footprint c CF) หรือเรียกอีกช่ือหนึ่งวา ขอมูลรวมกาซ

คารบอนไดออกไซด  (Carbon Profile)  คือฉลากที่บงบอกปริมาณของกาซคารบอนไดออกไซดและกาซเรือน
กระจกทั้งหมด  (ไดแก  กาซมีเทน  กาซไนตรัสออกไซด  กาซไฮโดรฟลูออโรคารบอน  ฯลฯ)  ที่ปลอยออกมา
จากผลิตภัณฑและบริการท้ังกิจกรรมทางตรงและทางออม (Wiedmann, T., and Minx, J., 200[)  ตลอดวัฏจักร
ชีวิต  โดยเริ่มตั้งแตการนําเขาวัตถุดิบ  กระบวนการผลิต  การประกอบชิ้นสวน  การขนสง  การใชงานและการ
จัดการซากหลังการใชงาน  (ดังรูปที่ 2) โดยแสดงในรูปของปริมาณคารบอนไดออกไซดเทียบเทา  (CO2 

equivalent)  ผานทางฉลากที่ติดไวกับผลิตภัณฑบนบรรจุภัณฑ  เอกสารประชาสัมพันธ  หรือเว็บไซตตางๆ ของ
ผลิตภัณฑ  (Rugrungruang, F., 200])
  คารบอนฟุตพริ้นทเปนโครงการที่เกิดจากความสมัครใจของผูประกอบการที่เห็นความสําคัญของ
สิ่งแวดลอมและมุงเนนถึงผลกระทบตอภาวะโลกรอนเปนหลัก  จึงเปนโครงการหนึ่งที่นาสนใจและใหการ
สงเสริม  นอกจากนี้ยังสงผลใหผูบริโภคมีแนวทางในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ไดมากขึ้น
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S. หนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดทําฉลากคารบอนฟุตพร้ินทในประเทศไทย  (สาวิตรี ระงับพิษ, 2553)
การจัดทําฉลากคารบอนฟุตพริ้นทในประเทศไทย  เกิดขึ้นจากความรวมมือกันระหวางศูนยเทคโนโลยี

โลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค / MTEC)  กับองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก. / TGO) (องคการ
มหาชน)  ซ่ึงเปนสององคกรหลักในการดําเนินงานระยะแรก  ต้ังแตป  2552  สําหรับการดําเนินงานในระยะที่ 2  
ต้ังแตเดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2553 เปนตนมา  รูปแบบการดําเนินงานไดเปลี่ยนไปคือ จากเดิมที่มีศูนยรวมอยูที่เอ็ม
เทคและ อบก. ยังมีผูเชี่ยวชาญดานคารบอนฟุตพริ้นทในลักษณะที่ปรึกษา  สามารถคํานวณคารบอนฟุตพริ้นท
ไดอยางอิสระ  และมี  verifier  เขาไปตรวจสอบ  โดยการทํางานจะคลายกับระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ทํา
ใหการขยายขอบเขตการดําเนินงานไดกวางขวางยิ่งขึ้น  อยางไรก็ตาม  ในปจจุบันหนวยงานที่ใหการรับรอง
ฉลากคารบอนฟุตพริ้นทในประเทศไทยยังมีเพียงหนวยงานเดียวเทานั้นคือ  TGO  สวน MTEC เปนหนวยงานท่ี
ใหการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑและประเมินปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกหรือคารบอนฟุตพ
ร้ินทของผลิตภัณฑ (Carbon Footprint of Product c CFP)

T. ข้ันตอนในการจัดทําฉลากคารบอนฟุตพร้ินท (Carbon Trust, 200[)
ในการคํานวณหาคาคารบอนฟุตพริ้นทของแตละผลิตภัณฑหรือบริการเพื่อใหไดคาที่ถูกตองที่สุดและ

เช่ือถือได  มีท้ังหมด 5 ขั้นตอน  ไดแก
1. การกําหนดวิธีการ
การกําหนดวิธีการกอนการคํานวณคาคารบอนฟุตพริ้นท  เปนการเริ่มตนในการเตรียมการเพื่อจะได

จัดการขอมูลอยางเปนระบบ  วิธีการที่นิยมใชคือ  การศึกษาจากพิธีสารกาซเรือนกระจก (GHG Protocol) ท่ีผลิต

รูปที่ 2  แสดงวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑและบริการ
(ที่มา c httpc//www.proton.rmutphysics.com/australia/index1[.htm)
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โดย World Resources Institute (WRI) และ the World Business Council for Sustainable Development 
(WBCSD) เพื่อใชเปนแนวทางในการรายงานการปลอยกาซเรือนกระจก

2. การกําหนดขอบเขต
ควรมีการกําหนดขอบเขตในการคํานวณสวนของการปลอยกาซเรือนกระจกใหชัดเจน  โดยอาจมีการ

กําหนดชนิดของการปลอย  ตัวอยางเชน  อาจคํานวณเฉพาะกาซคารบอนไดออกไซดอยางเดียวหรือคํานวณกาซ
เรือนกระจกทั้งหมด  คํานวณเฉพาะกิจกรรมทางตรงหรือกิจกรรมทั้งหมด  ฯลฯ

3. การรวบรวมขอมูลการปลอยกาซและการคํานวณคาคารบอนฟุตพริ้นท
การเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ ของคาคารบอนฟุตพริ้นทเพื่อความถูกตองแมนยําของขอมูล เชน  การใช

พลังงานเชื้อเพลิง  การขนสงตางๆ  การปลอยกาซจากปฏิกิริยาทางเคมีในกระบวนการผลิตหรือจากกิจกรรม
ทางการเกษตร  การใชเครื่องใชไฟฟา  เปนตน

4. การยืนยันผล
ผลที่ไดควรมีการยืนยันจากแหลงตางๆ ที่เชื่อถือได  โดยการใหรายละเอียดที่เกี่ยวของกับวิธีการการ

วิเคราะห  เทคนิคการรวบรวมขอมูลและกระบวนการคํานวณคาคารบอนฟุตพริ้นทที่ถูกใชไป
5. การเปดเผยขอมูลคารบอนฟุตพร้ินท
ไมวาคาคารบอนฟุตพริ้นทจะปรากฏในโฆษณา  รายงานดานสังคมและสิ่งแวดลอมหรืออื่นๆ จะตอง

ทําใหแนใจไดวา  ขอมูลเหลาน้ีมีความถูกตอง  โปรงใสและเช่ือถือได
หลายๆ องคกรไดเตรียมการสําหรับการลดปริมาณคารบอนในอนาคต  โดยศึกษาจากพิธีสารเพื่อเปน

แนวทางในการเตรียมการวาควรจัดการกับผลิตภัณฑตางๆ ไดอยางไร  ดังนั้นในความพยายามที่จะลดปริมาณ
คารบอนนั้นจะตองมีขอมูลที่ดีที่สุด  มีแหลงที่มาของการปลอยกาซที่ถูกตองและเปนแหลงที่ใหญที่สุดของการ
ปลอยกาซคารบอนตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ  เพ่ือความมีประสิทธิผลท่ีสุด

9. การวัดปริมาณคารบอนฟุตพร้ินท (EPLCA, 200[)
คารบอนฟุตพร้ินทเปนตัวเลขยอยของขอมูลท่ีครอบคลุมขอมูลท้ังหมดตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ  

การประเมินคาวัฏจักรชีวิต  (Life Cycle Assessment c LCA)  ของผลิตภัณฑจะประเมินตามมาตรฐานสากล 
(ISO 14040, ISO 14044) ของสิ่งแวดลอมและแหลงที่มาของผลิตภัณฑตลอดวัฏจักรชีวิต  ตั้งแตการนําเขา
วัตถุดิบ  การผลิตผลิตภัณฑ  การใชผลิตภัณฑ  การนํากลับมาใชใหม  จนกระทั่งถึงการจัดการกับซากผลิตภัณฑ  
โดยโครงการส่ิงแวดลอมสหประชาชาติ  (The United Nations Environment Programme c UNEP)  ไดอธิบายถึง
ลักษณะสําคัญของการประเมินวัฏจักรชีวิตไวดังนี้  (Carbon Trust, 200Z)

 ตองระบุและแสดงปริมาณของจํานวนสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ พลังงานและวัตถุดิบที่ใช  และ
การปลอยกาซและของเสีย

 มีการกําหนดและประเมินคาของผลกระทบจากส่ิงแวดลอมท่ีสําคัญ
 มีการกําหนดโอกาสที่มีอยูในการนํามาพัฒนาเก่ียวกับส่ิงแวดลอม
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ในการคํานวณปริมาณคารบอนฟุตพริ้นทนั้นจะตองคํานวณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดที่
ครอบคลุมสองสวนหลัก  ไดแก  กิจกรรมทางตรงและกิจกรรมทางออม  (พรพิมล บุญคุม, อธิวัตร จิรจริยาเวช, 
ฉันธนา ยูวนิยม, 2553)  ดังนี้

1. กิจกรรมทางตรง  เปนการคํานวณกาซเรือนกระจกจากการผลิตสินคาโดยตรง  เชน  การใชพลังงาน
ฟอสซิลในกระบวนการผลิตและการขนสงท้ังทางบก  ทางนํ้าและทางอากาศ  

2. กิจกรรมทางออม  เปนการคํานวณกาซเรือนกระจกตลอดการใชสินคา  ตลอดจนการจัดการกับซาก
ผลิตภัณฑหลังการใชงาน

สูตรในการคํานวณคารบอนฟุตพร้ินทเปนดังน้ี  (Rugrungruang, F.,  200])

หมายเหตุ  CO2e   คือ  ผลรวมของกาซเรือนกระจกที่อยูในรูปของคารบอนไดออกไซดเทียบเทา  หรือเรียกวา         
          คาคารบอนไดออกไซดเทียบเทา  (Carbondioxide equivalent) เปนหนวยแสดง 
          ความสามารถในการทําใหโลกรอนเม่ือเทียบในรูปปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด

    CO2    คือ  ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด

10. การประเมินคาคารบอนฟุตพร้ินท  (พรพิมล บุญคุม, อธิวัตร จิรจริยาเวช, ฉันธนา ยูวนิยม, 2553)
การประเมินคาคารบอนฟุตพร้ินทแบงออกเปน 3 ระดับดวยกัน  ไดแก
1. ระดับผลิตภัณฑ  การแสดงเครื่องหมายคารบอนฟุตพริ้นทบนผลิตภัณฑตางๆ  เปนการสื่อสาร

โดยตรงระหวางผลิตภัณฑกับผูบริโภค  ทําใหผูบริโภคทราบถึงปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกอยางชัดเจน
2. ระดับการใหบริการ  ตัวอยางเชน  การใหบริการของบางสายการบินที่มีการประกาศคาคารบอน 

ฟุตพริ้นทวาระหวางการเดินทางมีการปลอยกาซเรือนกระจกออกมาเทาใด  ทําใหผูบริโภคสามารถเปรียบเทียบ
ผลกระทบที่เกิดจากการเดินทางกับสายการบินอื่นๆ  ทําใหสามารถตัดสินใจไดวาควรเลือกใชบริการของสาย
การบินใด

3. ระดับองคกร  การท่ีองคกรใดองคกรหนึ่งมีการคํานวณคาคารบอนฟุตพริ้นทแลวจัดพิมพลงใน
รายงานประจําป  จะทําใหองคกรนั้นๆ ทราบถึงปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกและรวมมือกันหาวิธีการ
แกไขตางๆ  เพื ่อใหองคกรมีสวนรวมในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก  นอกจากนี้ยังทําใหองคกรมี
ภาพลักษณที่ดีตอบุคคลภายนอกอีกดวย

CO2e = CO2 + ปริมาณกาซเรือนกระจกอ่ืนๆ
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11. รายช่ือบริษัทและผลิตภัณฑตางๆในประเทศไทยที่ไดรับการอนุมัติใหขึ้นทะเบียนฉลากคารบอนฟุตพริ้นท
(องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน), 2553)

สําหรับรายชื่อบริษัทและผลิตภัณฑที่ไดรับการอนุมัติการขึ้นทะเบียนฉลากคารบอนฟุตพริ้นท  เมื่อ
วันที่ 12 เมษายน 2553  มีท้ังหมด 22 รายการดวยกัน (ขอมูล ณ วันท่ี 3 สิงหาคม 2553) ดังตารางท่ี 2 และรูปท่ี 3

ตารางท่ี 2 แสดงรายช่ือบริษัทและผลิตภัณฑตางๆ ในประเทศไทยท่ีไดรับการอนุมัติการข้ึนทะเบียนคารบอนฟุตพร้ินท

ลําดับ ช่ือบริษัท ผลิตภัณฑ
1
2
3
4
5
Z
[
\
]

10

11

12

13
14

15

1Z
1[

ไทยน้ําทิพย  จํากัด
บางกอกแคน  แมนนูแฟคเจอริ่ง  จํากัด
เซรามิคอุตสาหกรรมไทย  จํากัด
เอเชียไฟเบอร  จํากัด  (มหาชน)
ซีพีเอฟ  ผลิตภัณฑอาหาร  จํากัด
เจริญโภคภัณฑอาหาร  จํากัด  (มหาชน)
เพรสซิเดนทไรซโปรดัก  จํากัด  (มหาชน)
ทิปโกฟูดส  (ประเทศไทย)  จํากัด  มหาชน
บางซ่ือโรงสีไฟเจียเมง  จํากัด

คาร เปทอินเตอรแนช่ันแนลไทยแลนด  
จํากัด  (มหาชน)
ไทยรวมสินอุตสาหกรรม  จํากัด

ยางโอตานิ  จํากัด

อีสเทิรนโพลี  แพค  จํากัด
การบินไทย  จํากัด  (มหาชน)

เอส  ไอ  จี  คอมบิบล็อก  จํากัด

เบทาโกร  จํากัด  (มหาชน
ไทยไฮบริด  จํากัด

เครื่องดื่มโคคา-โคลา  ชนิดบรรจุกระปอง  ขนาด 325 ซีซี
กระปองเคร่ืองด่ืม TULC ขนาด 300 มิลลิลิตร
กระเบ้ืองเซรามิคบุผนัง  คอตโต
เสนดายยืดไนลอน Z
ไกยางเทอริยากิ  ซีพี  ขนาดบรรจุ 110 กรัม
เน้ือไกสด  ซีพี  ขนาดบรรจุ  1000  กรัม
เสนหมีก่ึงสําเร็จรูปนํ้าใส  มามา  ขนาดบรรจุ 55 กรัม
น้ําสับปะรดเขมขน  Z5  Brix  ทิปโกขนาด  200  ลิตร
ขาวหอมมะลิ 100%  (ขาวใหมตนฤดู)  หงสทอง  ขนาด
บรรจุ 5 กิโลกรัม
พรมปูพ้ืน

แกงเขียวหวานทูนา  ตราซีเล็ค  ขนาด 1\5 กรัม  บรรจุ
กระปอง
ยางรถแทรกเตอร  รุ น F-3[ 12.4-24 (RI) ขนาด 40.ZZ 
กิโลกรัม
กลองอาหาร-ฝา  Ezy go ขนาด 34 กรัม
1. แกงมัสม่ันไกกับขาวสวยและผัดผัก
2. แกงเขียวหวานไกกับขาวสวยและผัดผัก
บรรจุภัณฑปลอดเชื้อสําหรับอาหารเหลวและเครื่องดื่ม  
ขนาดบรรจุ 125, 200 และ 250 มิลลิลิตร
อาหารไก  เน้ือ  เบอร 203, 204 และ 205
เม็ดพลาสติกผสมเสนใย  รุน E3 ประมาณ 1 กิโลกรัม
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ลําดับ ช่ือบริษัท ผลิตภัณฑ
1\

1]
20

21
22

ไทยคอนเทนเนอร (ทีซีซี) (ปทุมธานี)

สยาม  รีคอนดิช่ัน  อินดัสตร้ี  (SRI)
อินเตอรเนช่ันแนล เพ็ท ฟูด

ซี.พี.อินเตอรเทรด
ทองไทย  การทอ  จํากัด

กระดาษลูกฟูกฝาชน (RSC) 3 ชั้น  ประเภทลอน B C หรือ 
E  ปริมาณ 1 กิโลกรัม (น้ําหนักมาตรฐานเฉลี่ย 4[4 กรัมตอ
ตารางเมตร)
เคร่ืองถายเอกสารรุน  IR45[0
เจอรไฮสติ๊ก  ขนมขบเคี้ยวสําหรับสุนัข  ขนาดบรรจุ \0 
กรัม
ขาวหอมมะลิบรรจุถุงตราฉัตร  ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม
เสื้อยืดผาฝาย ขนาด S, M, L, XL สีขาว  เฉดสีออน  เฉดสี
กลาง  เฉดสีเขม

                                          
                                              

จากรายช่ือผลิตภัณฑตางๆท่ีปรากฏดังตารางน้ัน  มีบางรายการท่ีข้ึนทะเบียนเปนผลิตภัณฑแรกของ
ประเทศไทยและของโลกท่ีมีการติดฉลากคารบอนฟุตพร้ินทในกลุมผลิตภัณฑขนมขบเค้ียวสําหรับสุนัข  
ผลิตภัณฑดังกลาว  ไดแก  เจอรไฮสต๊ิก  (สาวิตรี  ระงับพิษ, 2553)

นอกจากฉลากคารบอนฟุตพริ้นทจะมีการติดบนผลิตภัณฑที่กลาวมาขางตนแลว  ยังมีผลิตภัณฑท่ีมีการ
ติดฉลากสิ่งแวดลอมชนิดอื่นๆดวย  อาทิเชน  ฉลากลดคารบอน  ฉลากเขียว  ฉลากประหยัดไฟเบอร 5  ดังรูป   
ท่ี 4

รูปที่ 3  แสดงตัวอยางผลิตภัณฑที่ไดรับการขึ้นทะเบียนฉลากคารบอนฟุตพริ้นท
  ที่มา c (องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน), 2553)
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รูปท่ี 4 แสดงผลิตภัณฑที่ไดรับการติดฉลากสิ่งแวดลอมชนิดตางๆ
(ที่มา c บริษัท  ปตท. จํากัด (มหาชน), 2553)
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12. ประโยชนของฉลากคารบอนฟุตพร้ินท (Rugrungruang, F.,  200])
ฉลากคารบอนฟุตพร้ินทมีประโยชนสําหรับผูประกอบการ  ผูบริโภค  รวมท้ังโลกของเรา  ดังน้ี

1. ใชในการบอกปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดของผลิตภัณฑแตละชนิด
2. เปนการพัฒนาเครื ่องหมายการคาของผูประกอบการใหเปนที่รูจักมากยิ ่งขึ ้นในการผลิตผลิตภัณฑท่ี
     เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม
3. ทําใหมีการเปรียบเทียบระหวางผลิตภัณฑและอุตสาหกรรมของผูประกอบการดวยกันเอง  ทําใหเกิดการ
    แขงขันในการผลิตผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น
4. ชวยใหผูบริโภคตระหนักและรักษส่ิงแวดลอม  รวมท้ังมีสวนรวมในการบริโภคผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับ
    ส่ิงแวดลอม
5. ชวยพัฒนาประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจและลดคาใชจาย
Z. ชวยลดการจายคาภาษีคารบอนและไดกําไรจากคารบอนเครดิต

13. วิธีการลดปริมาณกาซเรือนกระจก (Wikiagreen, 2010)
จากการที่ปริมาณกาซเรือนกระจกมีมากขึ้น  จนเปนสาเหตุใหเกิดปรากฏการณเรือนกระจก  มีสาเหตุ

สําคัญมาจากการกระทําของมนุษย  ดังนั้นมนุษยจะตองเปนผูรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง  วิธีการการลด
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดและกาซเรือนกระจกอ่ืนๆ มีหลากหลายวิธี  นอกจากการบริโภคผลิตภัณฑที่
ติดฉลากส่ิงแวดลอม  ซ่ึงเราทุกคนสามารถปฏิบัติและรวมมือกันได  โดยมีวิธีการดังตอไปนี้
       1. ในสวนและบาน

1.1 ปลูกผักสวนครัวท่ีหาไดงายในทองถิ่นและใชผลิตภัณฑทําความสะอาดที่ยอยสลายไดโดย
ธรรมชาติ

1.2 ใชผูลาจากธรรมชาติในการควบคุมการเจริญเติบโตของพืชแทนการใชยาปราบศัตรูพืช
1.3 เลือกซ้ือเฉพาะเคร่ืองมือ  อุปกรณที่มีความจําเปน  หากมีความจําเปนตองใชอุปกรณจําพวกบันได  

เล่ือยลูกโซ  ควรขอยืมจากเพ่ือนบานใกลเคียงแทนท่ีจะซ้ือมาเก็บไวในบาน
1.4 นําเศษใบไมผสมในกองปุยแทนท่ีจะนําไปเผาหรือนําไปไปท้ิงโดยไมเกิดประโยชนใดๆ
1.5 รองนํ้าฝนใสถังเก็บไวใชสําหรับลางเคร่ืองมือเคร่ืองใชตางๆ  หรือนําไปรดนํ้าตนไมก็ได

       2. สถานท่ีทํางาน
2.1 ลดการถายเอกสารหรือการพิมพเอกสารเมื่อไมจําเปน  นํากระดาษที่ใชแลวเพียงหนาเดียวกลับมา

ใชใหม
2.2 ซองจดหมายหรือซองกระดาษ  เอกสารที่เปนแผนพับและคลิปหนีบกระดาษที่ใชแลวควรนํา

กลับมาใชใหม
2.3 จดบันทึกหรือประกาศตางๆลงในบอรดขนาดใหญแทนการถายเอกสารแจกรายบุคคล
2.4 เลือกใชหมึกพิมพท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม
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2.5 นําขวดน้ําที่ใชแลวกลับมาใชใหม
2.Z ปดสวิตซไฟและเคร่ืองใชไฟฟาในที่ทํางานทุกครั้งเมื่อไมไดใช

       3. การขนสง
3.1 ลดการใชรถยนตสวนตัว  โดยการหันมาปนจักรยาน  เดินเทาหรือการนั่งรถประจําทางแทนการใช

รถยนต  เพราะนอกจากจะเปนการประหยัดคาน้ํามันแลวยังเปนการลดมลพิษทางอากาศไดเปนอยางดีและยัง
เปนการออกกําลังกายไปในตัวดวย  (Rendell, EG., 200])

3.2 เลือกซ้ือรถยนตท่ีประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพเพียงพอ
3.3 เลือกซ้ือยางเรเดียล (Radial tires) แทนการใชยางผาใบธรรมดา  เพราะมีประสิทธิภาพและอายุการ

ใชงานที่นานกวา
3.4 รถยนตควรมีการเติมลมยางที่เหมาะสมและหมั่นตรวจเช็คลมยางอยูเสมอจะชวยใหลดการปลอย

กาซคารบอนไดออกไซดไดอีกวิธีหน่ึง  (Rendell, EG., 200])
3.5 อุนเคร่ืองยนตใหพรอมทุกคร้ังกอนออกเดินทาง  เพ่ือชวยประหยัดนํ้ามัน
3.Z หลีกเลี่ยงการขับรถในชั่วโมงเรงดวน  หากเราขับรถอยูในสถานที่ที่มีการจราจรคับคั่งก็จะทําให

ส้ินเปลืองนํ้ามันโดยไมจําเปน
นอกจากวิธีการที่ควรปฏบิัติในกรณีตางๆ ดังกลาวแลว  ยังมีวิธีการอ่ืนๆที่แนะนําและควรนําไปปฏิบัติ  

เพ่ือเปนการลดการปลอยกาซเรือนกระจกอีกหลายวิธี  (Rendell, EG., 200])  ไดแก
1. ปดเครื่องใชไฟฟาทุกครั้ง  เมื่อไมไดใช
เม่ือไมไดใชเคร่ืองใชไฟฟา  ควรปดหรือถอดปล๊ักออก  จะสามารถลดการปลอยกาซคารบอนไดออก-

ไซตไดประมาณ 454 กิโลกรัมตอป
2. เลือกซ้ือผลิตภัณฑท่ีปราศจากบรรจุภัณฑ  
หากซื้อผลิตภัณฑที่ปราศจากบรรจุภัณฑจะชวยลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดไดประมาณ 544 

กิโลกรัม  และลดขยะไดถึง 10%
 3. การใชหลอดฟลูออเรสเซนต

การเปล่ียนจากการใชหลอดไฟแบบด้ังเดิมมาใชหลอดฟลูออเรสเซนตจะชวยทําใหประหยัดพลังงานได
ถึง ZZ% และทําใหลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดไดประมาณ Z\ กิโลกรัมตอป

4. การนําของใชแลวกลับมาใชใหม
หากนําของภายในบานที่ใชแลวกลับมาใชใหมจะสามารถลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดได

ประมาณ 1,0\] กิโลกรัมตอป    เม่ือจะซ้ือสินคาทุกคร้ังใหคํานึงถึงผลิตภัณฑท่ีจะนํากลับมาใชใหมไดหรือเลือก
ซ้ือผลิตภัณฑท่ีสามารถใชไดมากกวา 1 ครั้ง
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5. ชวยกันปลูกตนไม
เราควรชวยกันปลูกตนไมใหมากขึ้น  เพราะในหนึ่งชวงชีวิตของตนไมจะสามารถดูดซึมกาซ

คารบอนไดออกไซดไดมากกวา 1 ตันหรือ 1000 กิโลกรัม  นอกจากนี้รมเงาของตนไมยังชวยลดการใช
เคร่ืองปรับอากาศได  10 -15%

14. บทสรุป
ในสภาวะท่ีโลกตองเผชิญกับปญหาที่มนุษยเปนผูกอขึ้น  เปนสาเหตุใหสภาพภูมิอากาศเกิดการ

เปลี่ยนแปลงจนเขาสูภาวะโลกรอนนั้น  หนวยงานตางๆจึงรวมมือกันแกไขปญหาโดยมีวิธีการตางๆ  วิธีการ
หน่ึงคือ  การจัดทําฉลากส่ิงแวดลอมข้ึน  และที่กําลังไดรับความสนใจในขณะนี้ไดแก  ฉลากคารบอนฟุตพริ้นท  

ฉลากคารบอนฟุตพริ้นทเปนฉลากที่บงบอกปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ  การติดฉลากคารบอนฟุตพริ้นทบนผลิตภัณฑถือไดวาผูประกอบการไดมีความรับผิดชอบตอสังคม
ในการเปดเผยขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจกของผลิตภัณฑนั้นๆ  ทําใหผูบริโภคไดรับทราบขอมูลและ
สามารถตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑตางๆไดงายข้ึน  การติดฉลากคารบอนฟุตพริ้นทเปนโครงการที่เกิดขึ้นจาก
ความสมัครใจของผูประกอบการในการเขามามีสวนรวมในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก  ถึงแมวาฉลาก
คารบอนฟุตพริ้นทจะเปนเพียงฉลากที่บอกปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ
หน่ึงๆ เทาน้ัน  แตจะเปนแนวทางตอไปสําหรับผูประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑที่ลดการปลอยกาซเรือน
กระจกใหนอยที่สุด  แมแตตัวผูบริโภคเองหากนําผลิตภัณฑชนิดเดียวกันที่ติดฉลากคารบอนฟุตพริ้นทมา
เปรียบเทียบปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกแลวตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑท่ีมีคาคารบอนฟุตพร้ินทนอยกวา  

 (ท่ีมา c www.live-the-solution.com/)
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ก็นับวาเปนการบริโภคผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางหน่ึง  นอกจากการเลือกซ้ือผลิตภัณฑท่ีมีการติด
ฉลากคารบอนฟุตพริ้นทแลวนั้น  เรายังสามารถชวยกันลดการปลอยกาซเรือนกระจกดวยวิธีการตางๆ  โดยไม
ตองเสียคาใชจาย  โดยการปฏิบัติตามคําแนะนําตามหัวขอการลดการปลอยกาซเรือนกระจก  เพียงเทาน้ีเราก็จะมี
สวนรวมในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดอีกทางหนึ่งและเปนการรักษาโลกของเราไปในตัวดวย
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