ธุรกิจและอุตสาหกรรม
เยาวดี คุปตะพันธ
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อุตสาหกรรมอาหารไทยใสใจสิ่งแวดลอม . . .

ดวยฉลากคารบอน
มีคำกลาววา “มนุษยทุกคนลวนมีสวนรวมในฐานะผูกอปญหาภาวะโลกรอน” โดย
ผานการใชทรัพยากรและพลังงานในรูปแบบตางๆ เพื่อดำเนินกิจกรรมประจำวัน

"

ทุกคน

ลวนมีสวนรวม

ในฐานะผูกอปญหา

"

ภาวะโลกรอน

ภาวะโลกรอน เปนปรากฏการณการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศใกล
พื้นผิวโลกและน้ำในมหาสมุทร คณะกรรมการระหวางรัฐบาล วาดวยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติสรุปวา “ผลจากการสังเกตการณการเพิ่มอุณหภูมิ
โดยเฉลีย่ ของโลกทีเ่ กิดขึน้ ตัง้ แตกลางคริสตศตวรรษที่ 20 (ตัง้ แตประมาณปพ.ศ. 2490)
คอนขางแนชดั วา เกิดจากการเพิม่ ความเขมของ กาซเรือนกระจก ทีเ่ กิดขึน้ โดยกิจกรรม
ของมนุษย...” กาซเรือนกระจก มีสภาพคลายฟลมบางๆ ปดกั้นชั้นบรรยากาศ ซึ่งมี
ลักษณะเปนตัวกักเก็บความรอนไมใหสะทอนออกนอกผิวโลก ทำใหอุณหภูมิพื้นผิว
โลกสูงขึ้น ปจจุบันประเทศตางๆ ทั่วโลกตางพากันตื่นตัวกับภาวะโลกรอน ที่เริ่มปรากฏ
ผลชัดเจนมากขึ้นตั้งแตป 2549 เนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้ สงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอยางมากมาย โดยสาเหตุหลักที่ทำใหโลกรอนขึ้น เปน
เพราะทุกวันนี้โลกถูกปกคลุมไปดวยกาซเรือนกระจก ในปริมาณที่เกินดุลธรรมชาติ
จึงเปนที่มาของความพยายามในการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถลดการปลดปลอย
กาซคารบอนไดออกไซต ทางเลือกหนึ่งเพื่อชดเชยสิ่งที่มนุษยทำ คือ การเลือกซื้อสินคา
ที่มีการปลอยกาซเรือนกระจกนอย หรือ สินคาที่มีฉลากคารบอน
หนึ่งในมาตรการดังกลาว คือ การวิเคราะหคารบอนฟุตพริ้นท (Carbon footprint)
ของผลิตภัณฑตลอดกระบวนการผลิต รวมถึงการแสดงขอมูลดังกลาวโดยใชฉลาก
คารบอน (Carbon Reduction Label) เพื่อทำใหผูบริโภคเกิดความตระหนักถึงผล
ของพฤติกรรมการบริโภคตอ ภาวะโลกรอน ซึ่งไดรับการขานรับจากกลุมผูขายปลีกใน
ประเทศกลุมสหภาพยุโรปเปนอยางดี
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ฉลากคารบอน (Carbon Label) คืออะไร
ฉลากคารบอน (Carbon Label) คือ ฉลากที่แสดงระดับการลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกออกสูบรรยากาศตอหนวยผลิตภัณฑ โดยการประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ
(Life Cycle Assessment : LCA) หรือสินคาตั้งแตการจัดเตรียมวัตถุดิบการผลิต
การใชและการจัดการหลังการใช โดย LCA ถูกนำมาใชเปนเครื่องมือเพื่อประเมิน
การปลอยกาซเรือนกระจกของการไดมาซึง่ สินคาหรือบริการ โดยแสดงผลอยูใ นรูปของ
กาซคารบอนไดออกไซตเทียบเทา (CO2 equivalent) ในการออกฉลากคารบอน

ประเภทของฉลากคารบอน
1. Carbon Footprint เปนฉลากที่จัดทำขึ้น เพื่อบงชี้ขอมูลของการปลดปลอยกาซเรือนกระจกของผลิตภัณฑระหวางกระบวนการผลิต Carbon
Footprint แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ Carbon Footprint แบบทางตรง จะเปนการวัดปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจก จากการเผาไหมเชื้อเพลิง
และพลังงานในกิจกรรมตางๆ และ Carbon Footprint แบบทางออม จะเปนการวัดปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลอยออกมาระหวางกระบวนการผลิต
โดยทางออม ซึ่งอาจจะอาศัยหลักการของการประเมินวัฏจักรของผลิตภัณฑ
2. Carbon Reduction เปนฉลากคารบอนที่จัดขึ้น เพื่อบงชี้ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดลง ผูประกอบการจะแสดงความจำนง วาจะลดปริมาณ
การปลอยกาซเรือนกระจก ในกิจกรรมการผลิตลงใหมคี า ต่ำกวาทีเ่ คยปลอยออกมา โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือใชเทคโนโลยีการผลิตทีเ่ หมาะสม
สำหรับประเทศไทยนั้น องคการบริหารกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) ไดประกาศโครงการฉลากคารบอน ในระยะแรกของโครงการมีแนวคิดการ
จัดระดับฉลากคารบอนออกเปน 5 ระดับ โดยอาศัยวิธีการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ (Life Cycle Assessment : LCA) และเปรียบเทียบปริมาณ
กาซคารบอนไดออกไซตเทียบเทา ฉลากคารบอนแตละระดับมีสีแตกตางกัน พรอมทั้งระบุปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกไวอยางชัดเจน อยางไรก็ตาม
องคการฯไดทำการปรับเปลีย่ นฉลากคารบอนใหอยูใ นรูปแบบทีเ่ รียบงายมากขึน้ โดยมีการระบุรายละเอียดลงไปดวย เชน ประเภทของอุตสาหกรรม อักษรยอ
ชื่อบริษัทผูผลิต ประเภทของฉลากที่ไดรับ ปค.ศ. ที่ไดรับการอนุมัติ ปริมาณกาซเรือนกระจกที่สามารถลดได สำหรับสินคาที่จะไดรับการอนุมัติใหนำฉลาก
คารบอนไปติดแสดงที่ตัวสินคา จะตองมีคุณสมบัติผานเกณฑประเมิน ตามที่กำหนดไว "ฉลากคารบอนนับเปนเครื่องมือที่สำคัญอีกอยางหนึ่ง
ที่ชวยกระตุน ใหผูบริโภคไดมีสวนรวมรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมที่ทุกคนอาศัยอยูรวมกัน" ทั้งยังเปนเรื่องที่ผูประกอบการดานการผลิตสินคาของ
ไทย จำเปนตองติดตามความกาวหนาของโครงการอยางตอเนื่อง เพราะปจจุบันการตระหนักถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม กำลังมีบทบาทสำคัญในเวที
การคาโลกมากยิ่งขึ้น
ฉลากคารบอน แบงออกเปน 5 ระดับและมีสีพื้นแตกตางกันคือ
ฉลากเบอร 1 สีแดง
แสดงถึงการลดการปลอยกาซคารบอนจากปฐานลง 10%
ฉลากเบอร 2 สีสม
แสดงถึงการลดการปลอยกาซคารบอนจากปฐานลง 20%
ฉลากเบอร 3 สีเหลือง
แสดงถึงการลดการปลอยกาซคารบอนจากปฐานลง 30%
ฉลากเบอร 4 สีน้ำเงิน
แสดงถึงการลดการปลอยกาซคารบอนจากปฐานลง 40% สวน
ฉลากเบอร 5 สีเขียว
แสดงถึงการลดการปลอยกาซคารบอนจากปฐานลง 50%
ในระยะแรกฉลากคารบอนในประเทศไทย จะเปนเพียงผลจากการประเมินการลดกาซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตเทานั้น

42

Food: Vol.40 No.1 January - March 2010

ขอดีของการมีฉลากคารบอน
ผูบริโภคไดอะไร
-

-

ผูบริโภคไดทางเลือกใหมในการซื้อสินคา
และบริการ และสามารถใชเปนตัวกระตุน
ใหผผู ลิตปรับปรุงกระบวนการผลิต การได
มาซึ่งวัตถุดิบ และผลิตสินคาที่ปลอยกาซ
เรือนกระจกนอยลง
ผูบ ริโภคไดมสี ว นรวมในการชวยลดปญหา
ภาวะโลกรอน

ผูผลิตไดอะไร
-

-

ผูผ ลิตไดลดตนทุนการผลิตจากการพัฒนา
กระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น
ลดการใช พ ลั ง งานฟอสซิ ล เพิ่ ม การใช
พลังงานหมุนเวียน
ผู ผ ลิ ต ได แ สดงเจตนารมณ ใ นการรั บ
ผิดชอบตอสังคมและสรางภาพลักษณที่
ดีใหแกบริษัทหรือองคกร

เกณฑทใ่ี ชประเมินการผลิตสินคาเพือ่ ขึน้ ทะเบียนฉลากคารบอน
คณะกรรมการขึ้นทะเบียนฉลากคารบอนจะพิจารณาจากกระบวนการ
ดังตอไปนี้คือ
1. กระบวนการผลิตมีการปลอยกาซเรือนกระจกลดลง เฉลี่ยตั้งแตรอยละ 10
ขึ้นไป ระหวางป พ.ศ. 2545 ถึงปลาสุดที่ครบ 12 เดือน หรือ
2. กระบวนการผลิตมีระบบกำเนิดไฟฟาจากวัสดุชีวมวล หรือจากของเสีย
เพื่อใชภายในโรงงาน โดยอาจซื้อไฟฟาจากผูผลิตภายนอกได แตตองไม
เกินรอยละ 5 ของปริมาณไฟฟาทั้งหมดที่ใชในการผลิตสินคา ทั้งนี้จะไมมี
การใชเชือ้ เพลิงฟอสซิล ในกระบวนการผลิต (ยกเวนเพือ่ การเริม่ ตนเดินระบบ
กำเนิดไฟฟาและเพื่อการเคลื่อนยายสิ่งของภายในพื้นที่สถานประกอบ
การเทานั้น) และไมมีการปลอยกาซเรือนกระจกจากของเสีย (น้ำเสียหรือ
กากของเสีย/ขยะมูลฝอย) หรือ
3. กรณีที่กระบวนการผลิตมีการใชเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง ในภาค
อุตสาหกรรมประเภทนั้นๆ คณะทำงานสงเสริมการใชฉลากคารบอนจะ
พิจารณาเปนกรณีไป

เกณฑการขึ้นทะเบียนฉลากคารบอน
คณะกรรมการขึ้นทะเบียนฉลากคารบอนจะเปรียบเทียบปริมาณกาซคาร
บอนไดออกไซตเทียบเทาทีเ่ กิดขึน้ ตอหนวยผลิตภัณฑระหวางปฐาน (พ.ศ. 2545)
กับปปจจุบัน เพื่อประเมินวาการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซตลดลงมาก
กวาหรือเทากับรอยละ 10 โดยพิจารณาจาก 3 ปจจัยหลัก คือ การลดปริมาณ
การใชไฟฟา การลดปริมาณเชือ้ เพลิงในกระบวนการผลิต และการลดลงของกาซ
เรือนกระจกจากของเสีย

อายุของฉลากและคาดำเนินการ
-

ฉลากคารบอนมีอายุ 3 ป ผูผลิตตองยื่นเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียนฉลาก
ใหมภายหลัง 3 ป
คาดำเนินการในการขึ้นทะเบียนฉลาก 100,000 บาทตอผลิตภัณฑ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
ผูสนใจสามารถขอขอมูลเพิ่มเติม ไดที่องคการบริหารจัดการกาซเรือน
กระจกและสถาบันสิ่งแวดลอมไทย โดยทั้ง 2 หนวยงานมีบทบาทหนาที่ ดังนี้
เจาหนาทีจ่ ากองคการฯ และสถาบันฯ ทำหนาทีเ่ ปนเลขานุการคณะกรรมการขึน้
ทะเบียนฉลากคารบอนรวมกัน ในการประสานงานและดำเนินโครงการการขึ้น
ทะเบียนฯ คณะกรรมการฯ แตงตั้งโดยคณะกรรมการองคการบริหารจัดการ
กาซเรือนกระจก มีหนาที่กำกับการดำเนินงานและอนุมัติการขึ้นทะเบียนฯ

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)
ทำหนาที่เชิงนโยบาย ประกอบดวย
-

การกำกับและดูแลงานดานการบริหารคุณภาพการขึ้นทะเบียน
ฉลากคารบอน
การรับคำขอขึ้นทะเบียนฉลากคารบอนและรวมตรวจสอบขอมูล
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-

การประชาสัมพันธและสงเสริมการนำฉลากคารบอนไป
ใชในเชิงปฏิบัติ

สถาบันสิ่งแวดลอมไทยทำหนาที่เชิงปฏิบัติ
ประกอบดวย
-

การประสานงานและดำเนินโครงการเพื่ออนุมัติการขึ้น
ทะเบียนและการใชฉลากคารบอน
การจั ด ทำและปรั บ ปรุ ง ข อ กำหนดในการพิ จ ารณาขึ้ น
ทะเบียนฉลากคารบอน
การรับคำขอขึ้นทะเบียนและตรวจสอบความถูกตองของ
เอกสารที่ใชประกอบการขึ้นทะเบียนจากภาคธุรกิจ
การเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับฉลากคารบอน
การจั ด ทำแผนประชาสั ม พั น ธ ก ารขึ้ น ทะเบี ย นฉลาก
คารบอน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคของการจัดทำฉลากคาร
บอน ความหมายและการอ า นฉลากคาร บ อนให ภ าค
ประชาชนไดรับทราบ

กรอบระยะเวลาการดำเนินงานเพื่อออกฉลาก
คารบอน
โครงการฉลากคาร บ อนเริ่ ม การดำเนิ น งานตั้ ง แต เ ดื อ น
สิงหาคม พ.ศ.2551 โดยในระยะเริ่มตนโครงการ ทางสถาบันฯ
มุ ง เน น ไปที่ ก ารออกฉลากคาร บ อนแบบที่ 2 ที่ ป ระเมิ น การ
ปลอยกาซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตเทานั้น โดยมีระยะ
เวลาที่ใชในการออกฉลากประมาณ 2 เดือนหลังจากที่สถาบันฯ
ไดรับขอมูลที่ถูกตองและครบถวนจากบริษัทผูผลิต

อุตสาหกรรมอาหารกับฉลากคารบอน
ปจจุบันวงการอุตสาหกรรมอาหารเริ่มมีการตื่นตัวในเรื่อง
ของฉลากคาร บ อน เช น ผลิ ต ภั ณ ฑ ส ตรอเบอรี่ อ บแห ง ตรา
ดอยคำ ซึ่งผลิตโดยบริษัทดอยคำผลิตภัณฑอาหาร จำกัด ไดรับ
การอนุมัติฉลากคารบอนจากคณะทำงานสงเสริมการใชฉลาก
คารบอน เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2552 และยังมีบริษัทสงออก
อาหารบางแหงซึง่ อยูใ นระหวางดำเนินการจัดทำฉลากคารบอน
การติดฉลากคารบอนนัน้ ไมไดเปนขอบังคับ แตมผี ลมาจาก
ความตองการสินคาที่มีฉลากคารบอน ที่เพิ่มขึ้นในกลุมคาปลีก
ในสหภาพยุโรป และการมีฉลากคารบอนรับรองสินคา จะชวย
ใหสินคาไทยเปนที่ตองการของผูบริโภคชาวยุโรปที่ใสใจสิ่ง
แวดลอมมากขึ้น
กลุมตัวแทนผูผลิตอาหารและเครื่องดื่มยุโรป รวมตัวกัน
ในนาม “European Food SCP Roundtable” ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อ
ปลายเดือนกุมภาพันธ 2009 ตามแนวทางนโยบาย Sustainable
Consumption and Production หรือ SCP ของอียู เพื่อตอบรับ
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นโยบายสิ่งแวดลอมและการผลิตอยางยั่งยืนของอียู ซึ่งมุง
ยกระดับมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม ของสินคาและการผลิตใน
ยุโรปใหสูงขึ้น ประกอบดวยสมาคมผูแทนจากทุกภาคสวนของ
อุตสาหกรรมอาหาร ตัง้ แต เกษตรกรผูผ ลิตอาหารและเครือ่ งดืม่
ผูผลิตบรรจุภัณฑ ซัพพลายเออร และผูคาสินคาเกษตร ตลอด
จนภาคสังคมของยุโรป
นโยบายเรงดวนที่ทางกลุมฯ ประกาศจะดำเนินเปนอยาง
แรกคือ การประกาศหาแนวรวมในการวัดการปลอยกาซคาร
บอนใหไดภายในป 2011 เพื่อสนับสนุนใหบรรลุขอตกลงรวม
เกีย่ วกับแนวทางการวัดผลกระทบทีม่ ตี อ สิง่ แวดลอม ใหเปนแนว
ทางเดียวกันและเชื่อถือไดทางวิทยาศาสตร เนื่องจากปจจุบัน
มีฉลากตรา หรือคำประกาศ ที่ประกาศสรรพคุณตางๆ ดานสิ่ง
แวดลอมของผลิตภัณฑที่มากมายหลายประเภท อาทิ เรื่อง
Carbon Footprint แนวทางปฏิบตั ทิ างการเกษตร (agricultural
practices) ระยะทางในการขนสงสินคา หรือบรรจุภัณฑธรรม
ชาติที่ยอยสลายได (bio-degradable packaging) ซึ่งไมเพียง
แตทำใหผูบริโภคเกิดความสับสน แตอาจทำใหไดรับขอมูลที่
ผิดพลาดได เนื่องจากแตละโครงการก็มีวิธีคิดคำนวณวัดผล
ที่แตกตางกัน อาจนำไปสูขอกังขาในหมูผูบริโภค ลดความนา
เชื่ อ ถื อ ในสิ น ค า ที่ เ ป น มิ ต รต อ สิ่ ง แวดล อ มโดยรวมได ล า สุ ด
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2009 ทางกลุม European Food SCP
Roundtable จึงไดประกาศวา จะสามารถหามาตรฐานในการ
วัดการปลอยกาซคารบอนสำหรับผลิตภัณฑอาหารและเครื่อง
ดื่มได ภายในป 2011 รวมทั้งการดำเนินการของโครงการดาน
สิ่งแวดลอมที่มีอยู เชน Carbon Footprint, GlobalGAP และ
Food Miles
นอกจากนี้ทางคณะกรรมาธิการยุโรปยังพยายามหาทางที่
เพื่อออกแนวทางในการวัด lifecycle assessments ในทุกๆ
สาขา ไมเพียงแตสาขาอุตสาหกรรมอาหาร โดยใหสถาบันวิจัย
Joint Research Centre (JRC) เปนผูด ำเนินการดังกลาว พรอม
ใหมกี ารพัฒนาฐานขอมูลรวมในระดับยุโรปขึน้ มา อนึง่ จากการ
ที่นโยบาย SCP ของอียู สนับสนุนใหมีการรวมกลุมของภาค
สวนตางๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินนโยบายดังกลาว นอกจาก
กลุม European Food SCP Roundtable แลว เมือ่ เดือนมีนาคม
2009 รานคาปลีกชั้นนำและสมาคมการคายุโรปไดรวมตัวกัน
ในนามเวที Retail Forum และสามารถออกแผน Matrix of
Environmental Action Points (MAP) เพื่อแสดงแนวทาง
ปฏิบัติ เพื่อชวยรักษาสิ่งแวดลอมของกลุมหางรานในยุโรป
จากขอมูลที่วา สหภาพยุโรปเปนผูนำเขาอาหารรายใหญ
ที่สุดในโลก และประเทศไทยสงออกอาหารไปยังสหภาพยุโรป
มากเปนอันดับสองรองจากการสงออกไปอาเซียน ขอมูลของใน
ป 2550 พบวาสหภาพยุโรปไดนำเขาสินคาอาหาร คิดเปนมูลคา

30,000 ลานยูโร โดยนำเขาจากประเทศไทยทั้งสิ้น 1,380 ลาน
ยูโร ดังนั้น มาตรการตางๆ ที่สหภาพยุโรปจัดทำขึ้น ประเทศไทย
จึงมิอาจนิ่งนอนใจได หากไมตองการสูญเสียลูกคารายสำคัญ
ไป ไมเพียงแตอียูเทานั้น ขณะนี้หลายประเทศหันมาตื่นตัวเรื่อง
ฉลากคารบอนมากขึ้น ทั้งในเอเชีย เชน ประเทศญี่ปุน ประเทศ
เกาหลีใต หรือ รัฐแคลิฟอรีเนียของประเทศสหรัฐอเมริกา ก็กำลัง
จะมีการพิจารณาออกกฎหมายบังคับใชเรื่องนี้ นักวิชาการจีน
เริ่มสนใจศึกษาคารบอนฟุตพรินทในผลิตภัณฑสงออกหลัก
กับประเทศคูคาสำคัญๆ ดังนั้นประเทศไทยจึงตองเตรียมความ
พรอมของอุตสาหกรรมไทยในการวิเคราะห และดำเนินการจัด
การคาร บ อนฟุ ต พริ น ท โดยอาจเริ่ ม จากอุ ต สาหกรรมและ
ผลิตภัณฑที่สงออกไปอียูกอน แลวคอยขยายไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ ตอไป เพื่อเตรียมความพรอมในการตอบสนองตอ
ความตองการของตลาด และรักษาขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศไทย ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยไดมีการกำหนด
มาตรการสงเสริมใหไทยเขาสูเศรษฐกิจแบบคารบอนต่ำ (Low
Carbon Economy) โดยมุงเนนใหภาคอุตสาหกรรมและการ
ขนส ง มี ก ารใช พ ลั ง งานอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเลื อ กใช
พลังงานทดแทน (Renewable Energy) เชน พลังงานลม
พลังงานแสงอาทิตย ขณะทีภ่ าคธุรกิจชัน้ นำของโลก ไดพยายาม
ปรับตัวตอวิกฤตโลกรอน โดยการติดฉลากคารบอน (Carbon
Lable) ควบคูกับฉลากคุณคาทางโภชนาการ (Nutrition Facts)
ซึ่งเปนเครื่องหมายที่จะติดกับสินคา เพื่อใหประชาชน หรือ
ผูบริโภค ทราบวาสินคานั้นมาจากการผลิตที่ชวยลดกาซเรือน
กระจก ที่เปนสาเหตุของภาวะโลกรอนไดมากนอยอยางไร และ
เปนทางเลือกซื้อสินคาที่จะชวยลดโลกรอน โดยประเทศไทยถือ
เปนชาติแรกในกลุมอาเซียนที่ทำเรื่องนี้

ปญหาเรื่องฉลากคารบอน
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ปญหาสำคัญคือ ความเขาใจในเรื่องฉลากคารบอน ของ
คนไทยและวิสัยทัศนของผูประกอบการ โดยผูประกอบการ
มักมองทีค่ วามคุม คาเปนหลัก และมีจำนวนไมนอ ยยังขาดความ
เขาใจเรื่องฉลากคารบอน ทำอยางไรจึงจะใหเรื่องเหลานี้เปนที่
รับรูแ ละเขาใจในหมูป ระชาคมชาวไทยวา สิง่ ทีผ่ บู ริโภคจะไดรบั
จากการจัดทำฉลากคารบอน คือ ทางเลือกใหมของการซือ้ สินคา
ซึง่ จะทำใหผซู อื้ มีสว นรวมในการชวยลดการปลอยกาซคารบอน
ไดออกไซตสูบรรยากาศได และยังเปนการชวยกระตุนใหผูผลิต
หันมาใสใจตอสิ่งแวดลอม โดยการปรับปรุงทั้งวัตถุดิบที่ใช
กระบวนการผลิต และการขนสง เพื่อใหเกิดการปลอยกาซเรือน
กระจกในปริมาณที่ลดลงกวาเดิม สวนผูผลิตก็จะไดแสดงออก
ถึงความรับผิดชอบตอสังคม สรางภาพลักษณที่ดีใหกับบริษัท
และเปนผูที่มีสวนรวมในการลดโลกรอนอีกดวย
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