
   บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เลขท่ี 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ์ อาคาร บี ช้ัน 6 ถนนวิ
ภาวดีรัง

สิต แข
วงจตุ

จักร 
เขตจ

ตุจัก
ร ก

รุงเ
ทพ

ฯ 1
09

00

                                                     โทรศัพท์: 66(0)2649-7000, 66(0)2649-7
777  โท

รสาร:
 66(

0)26
49-7

001

IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED 555/2, Energy Complex, Building B, 6th Floor, Vibhavadi Ran
gsit Roa

d, Cha
tucha

k, Ba
ngko

k 10
900

 Th
aila

nd

              Tel: 66(0)2649-7000, 66(0)2649-7777       Fax: 66(0)2649-7001

ฉลากลดคาร์บอนส่ืออะไร
Carbon reduction label communication 

: CO2  แสดงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรูป
 ของคาร์บอนไดออกไซด์
 Representing the GHG in term of CO2 
 equivalent
: ลูกศร  แสดงระดับท่ีลดของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 Arrow points down symbolizing the GHG 
 emission reduction.

ฉลากลดคาร์บอน
 เป็นเครื ่องหมายที่ติดกับสินค้าให้ผู ้บริโภคทราบว่า 

สินค้านั้นมาจาก กระบวนการผลิตที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ในปริมาณต่ำ เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสินค้าที่จะช่วยลดโลกร้อน

สินค้าฉลากลดคาร์บอน  จะต้องเป็นสินค้าที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน 
กระบวนการผลิตอย่างน้อย "ร้อยละ 10" ข้ึนไป โดยพิจารณาจากการลดปริมาณ 

การใช้กระแสไฟฟ้า  การลดปริมาณเชื้อเพลิงฟอสซิลใน 
กระบวนการผลิต  และการลดการใช้วัตถุดิบ หรือ 

การเกิดของเสียที่มีศักยภาพก่อให้เกิด ก๊าซเรือน 
กระจก รวมท้ังมีการปรับเปล่ียนการใช้ พลังงาน 
เป็น พลังงานหมุนเวียน หรือใช้พลังงานสะอาด 
ในการผลิต

The Carbon Reduction Label is a certified 
label to inform the customers about the 
greenhouse gases emission was reduced of 
product in production process and provide 
alternatives to consumers that include carbon 
emission in decision making and chances to 
participate in global warming alleviation.

Greenhouse gas emissions resulting from the 
manufacturing process should be reduced by least 10 

per cent which has been measured from power consumption, fossil fuel 
consumption, and waste management.  Also product should be 

manufactured from less carbon intensive technology 
compared to others in the same industry.

www.irpc.co.th



ฉลากลดคาร์บอน มาตรฐานใหม่เพ่ือส่ิงแวดล้อม
จากปรากฎการณ์ภาวะโลกร้อนทำให้ผู้คนทั่วโลกหัน มาให้ 

ความสนใจกับส่ิงแวดล้อมมากข้ึน โดยสาเหตุหลักประการหน่ึงของ 
ภาวะโลกร้อนเกิดข้ึนจาก การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ช้ันบรรยากาศ 
ประเทศต่างๆท่ัวโลก จึงร่วมมือกันหาแนวทางเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือน 
กระจก รวมถึงประเทศไทยที่มีการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนัก 
ถึงปัญหาดังกล่าว  จึงได้มีโครงการสำคัญต่างๆ เกิดข้ึนมากมายหน่ึงในน้ัน 
คือ “โครงการจัดทำการข้ึนทะเบียน ฉลากลดคาร์บอน” ดำเนินการ 
ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่างองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน) และสถาบันส่ิงแวดล้อมไทย   ซ่ึงมีการส่งเสริมและ 
สนับสนุน ให้ภาคอุตสาหกรรมใส่ใจในกระบวนการผลิตท่ีช่วยลดการ 
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ท้ังน้ี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย 
เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง(HDPE) พอลิโพรพิลีน (PP) 
พอลิสไตรีน (PS) และพอลิสไตรีนท่ีขยายตัวได้ (EPS) รายแรกใน 
ประเทศไทย ท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน แสดงให้เห็นถึง 
เจตนารมณ์ท่ีมุ่งม่ันของไออาร์พีซีในฐานะตัวแทน ของภาคอุตสาหกรรม 
ท่ีให้ความร่วมมือลดปัญหาภาวะโลกร้อน และแสดงความรับผิดชอบต่อ 
สังคม รวมท้ังเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาไปสู่มาตรฐาน 
ระดับสากล ตัวอย่างเช่น มาตรฐานด้านการประเมินวัฏจักรชีวิต (Life 
Cycle Assessment: LCA) หรือ ISO 14067 มาตรฐานการประเมินผล 
คาร์บอนฟุตพร้ินท์ของผลิตภัณฑ์(Carbon footprint of Product :CFP)

ฉลากลดคาร์บอน คืออะไร
ฉลากท่ีแสดงระดับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณต่ำต่อหน่วยสินค้าหรือบริการเพ่ือเป็น 
ข้อมูลอย่างง่าย สำหรับผู้บริโภคประกอบการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า 
ผลการประเมินจะถูกเทียบเป็น ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
(CO2 equivalent) ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ สินค้าท่ีได้รับฉลากลดคาร์บอน 
หมายความว่า สินค้าน้ันมาจากกระบวนการผลิต ท่ีสามารถลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก และมีความเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ นับว่าเป็น 
มาตรฐานใหม่ในการส่งเสริมให้ผู้ผลิตปรับปรุงกระบวนการผลิต การได้ 
มาซ่ึงวัตถุดิบ และผลิตสินค้าท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้น้อยลง

ฉลากลดคาร์บอนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
ฉลากแบบท่ี 1 พิจารณาการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

จากท้ังวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Cradle to Grave) ต้ังแต่การได้มาซ่ึง 
วัตถุดิบ การขนส่ง การผลิต การบรรจุหีบห่อ การใช้งาน จนกระท่ังการ 
กำจัดของเสียท่ีเกิดข้ึน

ฉลากแบบท่ี 2 พิจารณาเฉพาะก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนจาก 
กระบวนการผลิต (Production Stages) เท่าน้ัน โดยในช่วงแรกของ 
โครงการจัดทำการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน  มุ่งเน้นการออกฉลาก 
ลดคาร์บอน แบบท่ี 2 เพ่ือให้การดำเนินการออกฉลาก กระทำได้รวดเร็ว 
รองรับกระแสของผู้ผลิตและผู้บริโภค 

Carbon reduction label, New standards for the environment.
The global rise in greenhouse gas emissions results from a wide source of factors, most of which are human-induced, including 
industry and agriculture, to name only a few.  Consumers can take action to prevent global warming by purchasing carbon label 
products, thus encouraging manufacturers to obtain a carbon reduction label.   
In Thailand, Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization: TGO) is working in cooperation with Thailand 
Environment Institute (TEI) to establish the “Carbon Reduction Label” scheme. These products are certified as having lowered their 
carbon emissions during the production process. With the Carbon Reduction Label, TGO foresees the opportunity to motivate producers 
to emit less greenhouse gas emissions by using more efficient processes which will be the consumers’ choice.
In addition to IRPC Public Company Limited, the first High Density Polyethylene (HDPE), Polypropylene (PP), Polystyrene (PS) and 
Expandable Polystyrene (EPS) manufacturer in Thailand, received a “Carbon Reduction Label” certificate.  The certificate confirms 
that IRPC’s plastic resins are produced according to an eco-friendly production process that reduces greenhouse gas emissions and 
global warming. The company’s success moves Thailand’s petrochemical and plastic industries to another stage of development and
international standards.such as Life Cycle Assessment: LCA or ISO 14067 Carbon footprint of Product : CFP.

What is Carbon Reduction Label ? 
A carbon reduction label provides a measure, expressed as “carbon dioxide equivalent,” of how much a product contributes to 
the reduction of greenhouse gas emissions across its life cycle. Most carbon labeling efforts have focused on process life-cycle 
assessments (LCAs). At the initial stage, carbon dioxide emission is measured in the production process so that consumers are 
aware of greenhouse gas emissions during production process of such product.
There are two types of carbon label; 
 1.Carbon Foot Print takes into account the quantity of greenhouse gas emissions from each production unit for the 
whole life cycle (cradle to grave) of a particular product. Carbon footprint thus calculates the carbon dioxide equivalent of the 
emissions issuing from the extraction of raw materials, transportation and parts for assembly all the way to waste management 
for end of product life.
 2.Carbon Reduction Label is certified for a product that has lowered its carbon dioxide equivalent emissions during the 
production process.  The “Carbon Reduction Label” scheme in Thailand has focused on this type in the first step.

                                                              

ผลิตภัณฑ์
Products

High Density Polyethylene (HDPE) : K1 Process

High Density Polyethylen (HDPE) : K2 Process

Polypropylene (PP); Homo Polymer

Polypropylene (PP); Random Copolymer

Polypropylene (PP); Block Copolymer

High Impact Polystyrene (HIPS)

General Purpose Polystyrene (GPPS)

Expandable Polystyrene (EPS); Standard &
Self Extinguishing Type 

เลขท่ีเกียรติบัตร
Certification Number

PE.IRPC.I-2010.I.15.94

PE.IRPC.II-2010.I.15.82

PE.IRPC.III-2010.I.22.16

PE.IRPC.IV-2010.I.20.91

PE.IRPC.V-2010.I.16.56

PE.TABS.I-2010.I.17.77

PE.TABS.II-2010.I.17.45

PE.TABS.I-2010.I.17.87

ผลการลดคาร์บอน
Result

15.94%

15.82%

22.16%

20.91%

16.56%

17.77%

17.45%

17.87%

IRPC, 
Thailand’s First 

HDPE, PP, PS and EPS 
manufacturer, Granted 

Carbon Reduction 
Label

ผลิตภัณฑ์ของ ไออาร์พีซี ท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน
IRPC’s products are certified “Carbon Reduction Label” as following;

ข้อมูลอ้างอิง: องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

Reference:  Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization: TGO)

   and Thailand Environment Institute (TEI)




