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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อการขอขึ้นทะเบียนฉลากลด
คาร์บอนและเสนอแนวทางในการส่งเสริมการขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนของอุตสาหกรรมในประเทศไทยซึ่งมี
วิธีการศึกษาโดยการใช้แบบสอบถามกับโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยจำนวน400 โรงงานและ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญคือองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนของภาคอุตสาหกรรมหรือผู้ผลิตในประเทศ
ไทยคือขนาดอุตสาหกรรมและรูปแบบการขายสินค้าเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และรูปแบบการขายสินค้าทั้ง
ในประเทศและส่งออกต่างประเทศจะมีแนวโน้มในการขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนมากกว่าขนาดอุตสาหกรรม
และรูปแบบการขายสินค้าอื่นๆซึ่งแนวทางในการส่งเสริมการขอขึ้นทะเบียนมีดังนี้ 1)ควรส่งเสริมและสนับสนุน
งบประมาณในการขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน โดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็ก2)ควรส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าที่
มีฉลากลดคาร์บอนบนผลิตภัณฑ์ เช่นการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว  เป็นต้นและ3)ควรเร่งการประชาสัมพันธ์เรื่องของ
ฉลากลดคาร์บอน

คำสำคัญ:ฉลากลดคาร์บอนการขึ้นทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรม

 

Abstract 
 Theaimsof this researchwere: to study factors affecting the registrationof carbon
reductionlabelamongindustrialsectorsormanufacturersinThailand;andtosuggestapproaches
forpromotingtheregistration. Theresearchwascarriedoutbyquestioning400Thai industries
abouttheregistration. Inaddition,twokeyinformants–ThailandGreenhouseGasManagement
Organization(PublicOrganization)andtheThaiEnvironmental Institute–weregiven interviews.
The research found that sizeof industry and trading styleweremajor factor affecting the
registrationofcarbonreductionlabelamongThaiindustriesandmanufacturers.Big-size-industries
andexport-import industrieshada tendency to register for thecarbon reduction label,while
smaller-size-industriesand industriesstressingondomesticmarketwererathernot interested in
the registration. Approaches forencouraging the registrationwere: theprovisionofbudget for
registration tosmall industries;2) thepromotionandencouragementofproductswithcarbon
reductionlabel, includingthegreenprocurement;and3)theaccelerationofpublicrelationson

thecarbonreductionlabel.

 

Keywords:Carbonreductionlabel,Registration,Industryfactory.
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บทนำ 

 สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปทั่วโลกทำให้

ผู้ คนจำนวนมากหันมาสนใจและตระหนักถึ งการ

เปลี่ยนแปลงนี้มากขึ้นภาวะโลกร้อนเป็นปรากฏการณ์

การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศใกล้พื้นผิวโลก

และน้ำในมหาสมุทรโดยสาเหตุหลักของปัญหานี้มาจาก

ก๊าซเรือนกระจก (GreenhouseGases)ที่เพิ่มขึ้นซึ่ง

เป็นก๊าซที่มีคุณสมบัติในการดูดซับและแผ่รังสีความร้อน

จากผิวโลกชั้นบรรยากาศและกลุ่มเมฆก๊าซเหล่านี้มี

ความจำเป็นต่อการรักษาอุณหภูมิในบรรยากาศของโลก

ให้คงที่ทำให้อุณหภูมิในบรรยากาศโลกไม่เปลี่ยนแปลง

อย่างฉับพลันซึ่งก๊าซเรือนกระจกมีทั้งที่เกิดขึ้นเองตาม

ธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์ ตัวอย่างก๊าซ

เรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ไนตรัส

ออกไซด์ โอโซนไอน้ำสารประกอบฮาโลคาร์บอน(HC)

สารคลอโรฟลูอโรคาร์บอน (CFCs) และก๊าซที่มี

องค์ประกอบของคลอรีนและโบรมีนที่ถูกระบุอยู่ในบัญชี

ชื่อก๊าซของพิธีสารมอนทรีออล (Dow&Downing,

2551,p.15)แต่เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรและ

การพัฒนาอย่างก้าวหน้าในประเทศต่างๆ ทั่วโลกโดย

เฉพาะการพัฒนาทางอุตสาหกรรมทำให้มีการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกมากขึ้นซึ่งการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของ

ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งการผลิตในโรงงาน

อุตสาหกรรม การขนส่งหรือการกระทำใดๆที่ เผา

เชื้อเพลิงฟอสซิล ส่งผลให้ขีดความสามารถของชั้น

บรรยากาศในการดูดซับความร้อนและปล่อยกลับมายัง

ผิวโลกเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วผลที่ตามมาคืออุณหภูมิ

เฉลี่ยของชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นด้วย การเปลี่ยนแปลง

ของภาวะภูมิอากาศนี้ส่งผลให้เกิดอุณหภูมิสูงขึ้น ธาร

น้ำแข็งละลายมหาสมุทรร้อนขึ้น ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น

เกิดไฟป่าบ่อยขึ้นความแปรปรวนของฤดูกาลอย่างเช่น

เกดิชว่งแหง้แลง้ทีย่าวนานฤดหูนาวไมห่นาวจดัฤดใูบไมผ้ลิ

มาถึงเร็วขึ้น ฤดูใบไม้ร่วงมาถึงช้าลง ช่วงเวลาอพยพ

เปลี่ยนแปลง โรคภัยที่เกิดขึ้นใหม่อีกทั้งยังเกิดภัยพิบัติ

ต่างๆ อย่างเช่นเกิดพายุ ภัยจากน้ำท่วมที่สร้างความ

เสียหายให้กับประเทศที่ได้รับผลกระทบนั้นๆ ด้วย

ปัญหาโลกร้อนนี้ทำให้ประเทศต่างๆ เริ่มให้ความสนใจ

และหาแนวทางร่วมกันเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกดังจะเห็นได้จากการลงนามในพิธีสารเกียวโตที่

ประเทศญี่ปุ่นที่มุ่งเน้นให้ประเทศสมาชิกลดปริมาณการ

ปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกโดยเฉพาะกา๊ชคารบ์อนไดออกไซด์

ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จากสาเหตุดังกล่าวจึงได้มีความ

พยายามในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งหนึ่งใน

วิธีนั้นคือ การวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon

Footprint) โดยการประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life

CycleAssessment:LCA)ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การได้

มาของวัตถุดิบกระบวนการผลิตการแปรรูปการขนส่ง

การใช้งานและการกำจัดขั้นสุดท้าย

ฉลากคาร์บอนเป็นฉลากที่แสดงระดับการลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศต่อหน่วย

ผลิตภัณฑ์ โดยการประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (LCA)

ซึ่งแสดงผลในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

(CO
2
equivalent)แต่ข้อมูลLCAในประเทศไทยยังไม่

สมบูรณ์เพียงพอที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับฉลากคาร์บอน

ได้ดังนั้นในระยะแรกฉลากคาร์บอนจึงเป็นผลจากการ

ประเมินการลดก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต

เท่านั้นซึ่งเรียกว่าฉลากลดคาร์บอนซึ่งเป็นการแสดงให้

ผู้บริโภคทราบปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลง

หลั ง จ ากที่ ผู้ ป ร ะกอบกา ร ไ ด้ มี ก า รป รั บ เ ปลี่ ย น

กระบวนการผลิตแล้ว ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือผลิตภัณฑ์

และบริการที่จำหน่ายในประเทศ เพื่อสร้างความ

ตระหนักและทางเลือกแก่ประชาชนให้ได้มีส่วนร่วมใน

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือบรรเทาภาวะโลก

ร้อนรวมทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนา

ไปสู่การจัดทำฉลากคาร์บอนในระดับสากลที่มีการวัด

ขนาดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) หรือ

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฎจักรชีวิตของ

ผลิตภัณฑ์ เมื่อประเทศไทยมีฐานข้อมูลLCAที่มีความ

สมบูรณ์เพียงพอรวมทั้งเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบ

มาตรฐานไอเอสโอ14067(ISO14067)ที่มีการนำก๊าซ

เรือนกระจกเข้ามาพิจารณาร่วมเป็นครั้งแรกอีกด้วย

(องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก,2552)อีกทั้ง

ยังมีประเด็นของการที่ฉลากลดคาร์บอนยังไม่เป็นที่

ทราบโดยทั่วไปของทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคและ
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การขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนยังมีปัญหาและ

อุปสรรคอยู่

 ดังนั้นผู้วิจัยสนใจศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการขอ
ขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนของภาคอุตสาหกรรมหรือ
ผู้ผลิตในประเทศไทย เพื่อเสนอแนวทางในการส่งเสริม
การขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนให้กับภาครัฐหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงการคาดการณ์การขอขึ้น
ทะเบียนฉลากลดคาร์บอนของภาคอุตสาหกรรมหรือผู้
ผลิตในประเทศไทยในอนาคตด้วย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การขอขึ้นทะเบียน
ฉลากลดคาร์บอนในประเทศไทย
 2. เพือ่ศกึษาปจัจยัทีม่ผีลตอ่การขอขึน้ทะเบยีน
ฉลากลดคาร์บอนของภาคอุตสาหกรรมหรือผู้ผลิตใน
ประเทศไทย
 3. เพื่อเสนอแนวทางในการส่งเสริมการขอขึ้น
ทะเบียนฉลากลดคาร์บอนในประเทศไทย

กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 การศึกษาเรื่องสถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อ
การขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนในประเทศไทยนั้น
ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม
และหน่วยงานที่รับผิดชอบในการขอขึ้นทะเบียนฉลาก
ลดคาร์บอนสำหรับในกลุ่มตัวอย่างโรงงานอุตสาหกรรม
ได้ทำการศึกษาปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลต่อการขอขึ้น
ทะเบียนฉลากลดคาร์บอน ได้แก่ รูปแบบธุรกิจขนาด
อตุสาหกรรมและลกัษณะการลงทนุของภาคอตุสาหกรรม
รวมถึงความรู้ความเข้าใจเรื่องฉลากลดคาร์บอนและ
ความคิดเห็นของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีต่อการขึ้น
ทะเบยีนฉลากลดคารบ์อนสำหรบัหนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ
ในการขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนนั้นได้ศึกษา
สถานการณ์ปัจจุบันในการขอขึ้นทะเบียนฉลากลด
คาร์บอนความพร้อมของหน่วยงานกระบวนการหรือ
ขั้นตอนการดำเนินการในการขอขึ้นทะเบียนฉลากลด
คาร์บอนในฐานะเป็นผู้อนุมัติ รวมทั้งการส่งเสริมและ
การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานนั้นๆ เพื่อวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นและหาข้อเสนอแนะ
เพื่อเสนอแนวทางในการส่งเสริมการขอขึ้นทะเบียน

ฉลากลดคาร์บอนในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์
และสะดวกสำหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการขอขึ้น
ทะเบียนฉลากลดคาร์บอนและโรงงานอุตสาหกรรมที่ยัง
ไม่ได้มีการขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนในผลิตภัณฑ์
ของตน

วิธีการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
และปริมาณควบคู่กัน โดยมีวิธีการศึกษาและการเก็บ
รวบรวมข้อมูลดังนี้
 ประชากรเป้าหมายคือ โรงงานอุตสาหกรรม
การผลิตในประเทศไทยที่ยังไม่ได้ขอขึ้นทะเบียนฉลาก
ลดคาร์บอน โดยเจาะจงเลือกอุตสาหกรรมประเภทD
(การผลิต) จากการแบ่งประเภทอุตสาหกรรมตาม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ในรายชื่ออุตสาหกรรมตาม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจตั้งแต่หมวดที่ 15–37จำนวน
ทั้งสิ้น457,968แห่งข้อมูลณวันที่ 20พฤศจิกายน
2552 (สำนักงานสถิติแห่งชาติ,2550)ทำการหาขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างคำนวณจากเกณฑ์กำหนดตามแนวคิด
ของYamane (1973p.727อ้างถึงในบุญธรรมกิจ
ปรีดาบริสุทธิ์, 2548หน้า115)ที่ความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรับได้ร้อยละ5หรือ0.05 ได้กลุ่มตัวอย่างโรงงาน
อุตสาหกรรมจำนวนทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
หมวดอุตสาหกรรม10หมวดจากหมวดอุตสาหกรรม
ทั้งหมด23หมวดดังนี้หมวดที่15,16,17,18,19,
21,22,24,25และ26 เนื่องจากหมวดอุตสาหกรรม
การผลิตบางประเภทไม่สามารถติดฉลากลดคาร์บอนบน
ผลิตภัณฑ์ได้ดังนั้นประเภทอุตสาหกรรมที่ผู้วิจัยได้เลือก
มานั้นใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทหรืออุตสาหกรรม
ที่ ได้ทำการขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนเป็นที่
เรยีบรอ้ยแลว้และผลติภณัฑข์องบรษิทัหรอือตุสาหกรรม
ที่มาขอขึ้นทะเบียนจัดอยู่ในจำพวกสินค้าอุปโภคบริโภค
และวัสดุก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่  จากนั้นเลือกตัวอย่าง
แบบโควต้าไม่เป็นสัดส่วนอุตสาหกรรม10ประเภท
ประเภทละ40แห่ง
 ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้เจาะจงเลือกเจ้าหน้าที่ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน
โดยตรงหรือเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลักมี
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จำนวน 2 คน (หน่วยงานละ 1 คน) ได้แก่ องค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)และ
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยนี้
ได้แก่ แบบสอบถามสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งมี
ประเด็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของประเภทธุรกิจ
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องฉลากลดคาร์บอน ความ
คิดเห็นของโรงงานอุตสาหกรรมต่อการขอขึ้นทะเบียน
ฉลากลดคาร์บอนและแนวโน้มในการขอขึ้นทะเบียน
ฉลากลดคาร์บอนและแบบสัมภาษณ์สำหรับเจ้าหน้าที่
หรือผู้เชี่ยวชาญ 2 คน ซึ่งมีประเด็นคำถามเกี่ยวกับ
สถานการณ์ปัจจุบันของการขอขึ้นทะเบียนฉลากลด
คาร์บอนกระบวนการ/ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนฉลาก
ลดคาร์บอน และข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการจัดทำและ
ปรับปรุงการพิจารณาขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนซึ่ง
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล เริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์
2553จนถึงเดือนเมษายน2554
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ทำการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณาความซึ่งได้มาจากการเก็บ
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน)และเจ้าหน้าที่
ของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง
อุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งได้วิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ ใช้ ได้แก่ สถิติพรรณนา
(Descriptivestatistics)สำหรับจัดข้อมูลให้เป็นหมวด
หมู่เพื่อบรรยายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ค่า
สถิติร้อยละ (Percentage)ค่าเฉลี่ย (Mean)และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standarddeviation)และใช้สถิติ
เชิงอนุมาน (Inferential statistics) สำหรับทดสอบ
สมมติฐานการวิเคราะห์โดยใช้ไคสแควร์ (Chi-square)
และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (F-test) โดยทดสอบ
ที่ระดับนัยสำคัญ(SignificantLevel- )0.05

ผลการศึกษา 
 1.สถานการณ์ปัจจุบันของการขอขึ้นทะเบียน
ฉลากลดคาร์บอน
 โครงสร้างองค์กรและการกำกับดูแลงานด้าน

การบริหารงานในการขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน
ทางองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน)ทำหนา้ทีเ่ชงินโยบายและทางสถาบนัสิง่แวดลอ้ม
ไทยทำหน้าที่เชิงปฏิบัติการซึ่งทางองค์การฯดูแลงาน
ด้านการบริหารงาน การรับคำขอขึ้นทะเบียนฉลากฯ
หรือการรับสมัครในเบื้องต้น ผลักดันในเรื่องของการ
ประชาสัมพันธ์กับสื่อต่างๆทั้งวิทยุหนังสือพิมพ์ ฯลฯ
แต่ไม่มาก เพราะงบประมาณในการประชาสัมพันธ์มี
น้อยรวมทั้งติดตามและประเมินผลเพื่อแก้ไขข้อกำหนด
กฎเกณฑ์ต่างๆให้เหมาะสมและสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์
ที่มาขอขึ้นทะเบียนฉลากฯ
 ส่วนสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ทำหน้าที่ เชิง
ปฏิบัติการและการประชาสัมพันธ์ โดยประสานงานและ
ดำเนินโครงการเพื่ออนุมัติการขึ้นทะเบียนฉลากลด
คาร์บอนจัดทำร่างเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนฉลากลด
คาร์บอนสำหรับสินค้าและบริการ รับและตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสารที่ใช้ประกอบการขึ้นทะเบียน
ฉลากลดคาร์บอนจากโรงงานอุตสาหกรรมจัดประชุม
คณะทำงานด้านเทคนิค เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการ
ขึ้นทะเบียนฉลากของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เก็บรวบรวมข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับฉลากลดคาร์บอนทั้งข้อมูลของผลิตภัณฑ์
ที่ได้รับฉลากลดคาร์บอนเพื่อจัดทำฐานข้อมูลของสินค้า
ทุกประเภทที่ได้รับรองการขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน
และข้อมูลการปล่อยก๊ าซเรือนกระจกของแต่ละ
ผลิตภัณฑ์เพื่อประมวลเป็นข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการขอขึ้นทะเบียนของ
ฉลากลดคาร์บอน
 ปัจจุบันบริษัทที่ได้รับการขึ้นทะเบียนฉลากลด
คาร์บอนมีจำนวน25บริษัท และมีผลิตภัณฑ์จำนวน
110ชนิด(ข้อมูลณวันที่2กุมภาพันธ์2554)บริษัทที่
ขอขึ้นทะเบียนส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมประเภทผลิต
เพื่อส่งออกและจำหน่ายภายในประเทศครอบคลุมทั้ง
อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคและบริโภคซึ่งบริษัทที่มาขอ
ขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนจำนวนมากที่สุดเป็น
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ ส่วนทางด้าน
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องฉลากลดคาร์บอนของผู้
ประกอบการที่มาขอขึ้นทะเบียนส่วนใหญ่มีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องฉลากลดคาร์บอนอยู่บ้างแต่เทคนิคบาง
เรื่องอย่างเช่น การเก็บข้อมูลในกระบวนการขอขึ้น
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ทะเบียนต้องมีการสอบถามเพิ่มเติมจากทางสถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทยและองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจกเป็นผู้ให้รายละเอียด

ด้านนโยบายและมาตรการของภาครัฐที่
เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนเรื่องสิ่งแวดล้อมปัจจุบันภาครัฐ
เห็นถึงความสำคัญทางสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เนื่องจากทั่ว
โลกกำลังตื่นตัวในเรื่องสิ่งแวดล้อมมีการลงนามในเรื่อง
สิ่งแวดล้อม การทำสนธิสัญญาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ทำให้ประเทศต่างๆ ตระหนักและให้ความร่วมมือกับ
เรื่องนี้แต่สำหรับโครงการฉลากลดคาร์บอนการดำเนิน
โครงการในปัจจุบันเป็นการสมัครใจเข้าร่วมโครงการจาก
ผู้ประกอบการซึ่งยังไม่มีนโยบายและมาตรการของภาค
รัฐที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนที่จะสนับสนุนให้การติดฉลาก
ลดคาร์บอนเป็นข้อบังคับหรือกฎหมายเพราะบริษัทส่วน
ใหญ่ที่มาขอขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่ให้ความ
สำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมีกิจกรรมทางด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมซึ่งทางบริษัทเห็นว่าการมีโครงการนี้
เข้ามาจะเป็นการช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กร
ทางบริษัทก็สมัครใจทำ อย่างไรก็ตามทางรัฐบาลได้
สนับสนุนในเรื่องของบุคลากรส่วนของคณะกรรมการใน
การขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนและงบประมาณ
ส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์
 ส่วนทางด้านกลไกการค้าระหว่างประเทศยัง
ไม่มีผลกระทบต่อการขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน
มากแต่คาดการณ์ว่าจะส่งผลกระทบในอนาคตอันใกล้นี้
เพราะต่างประเทศโดยเฉพาะผู้บริโภคในกลุ่มประเทศ
ยุโรปอเมริกา และสิงคโปร์เห็นความสำคัญและใส่ใจ
เรื่องสิ่งแวดล้อมสินค้าบางประเภทที่วางจำหน่ายในต่าง
ประเทศที่ประเทศไทยเป็นทั้งเจ้าของตราสินค้าหรือ
รับจ้างผลิตต่างประเทศจะมีการร้องขอสินค้าที่มีฉลาก
ลดคาร์บอนมากกว่าสินค้าที่ไม่มีฉลากฯหรือในกรณีที่
เป็นผู้รับจ้างผลิตทางเจ้าของตราสินค้าก็จะมีการร้องขอ
ให้ทำฉลากคาร์บอนด้วย
 สำหรับปัญหาและอุปสรรคในการขอขึ้น
ทะเบียนฉลากลดคาร์บอนที่พบจากการดำเนินงาน
สามารถสรุปได้เป็น2ด้านคือ



1)ด้านข้อมูลประกอบการประเมินผลการขอขึ้นทะเบียน
ฉลากลดคาร์บอน

(1)การเก็บข้อมูลที่ใช้ในการประเมินค่อนข้าง
ยุ่งยากซับซ้อนทำให้ต้องใช้เวลายาวนานรวมถึงการ
บันทึกข้อมูลของบางบริษัทยังไม่มีความสมบูรณ์เพียงพอ
อย่างเช่นบริษัทบางแห่งก็ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลการใช้
ทรัพยากรวัตถุดิบและพลังงานอย่างเป็นระบบทำให้การ
จัดเก็บล่าช้าอีกทั้งข้อมูลบางส่วนที่ต้องการใช้ประกอบ
การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นข้อมูลที่ไม่ได้
ถูกบังคับให้จัดเก็บตามกฎหมาย เช่นปริมาณของเสียที่
ย่อยสลายทางชีวภาพได้ค่าความสกปรกของน้ำเสียก่อน
เข้าระบบบำบัดและประสิทธิภาพการกำจัดสิ่งสกปรกใน
แต่ละบ่อบำบัด รวมถึงข้อมูลในส่วนระบบสนับสนุน
ภายในโรงงานเช่นระบบผลิตไฟฟ้าระบบผลิตไอน้ำที่
ได้มาค่อนข้างลำบากและโรงงานบางแห่งก็ยังไม่ได้มีการ
จัดเก็บข้อมูลแยกของการใช้ทรัพยากรต่างๆไม่ว่าจะเป็น
ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและเชื้อเพลิงแยกตามประเภท
ผลิตภัณฑ์หรือแยกตามขั้นตอนการผลิตซึ่งหากโรงงานมี
การผลิตผลิตภัณฑ์หลายชนิดและมีการใช้ไฟฟ้าและ
เชื้อเพลิงที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนในแต่ละประเภท
ผลิตภัณฑ์ จะทำให้การประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการขึ้นทะเบียนฉลาก
ลดคาร์บอนคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ที่สำคัญ
ลักษณะการจัดเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและเชื้อเพลิงที่
แตกต่างกันในปีฐานและปีปัจจุบัน เช่น โรงงานบางแห่ง
ซึ่งมีการปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลโดยการติดมิเต
อร์หรือมาตรวัดในแต่ละขั้นตอนการผลิตเพิ่มขึ้นหรือ
ทำการคำนวณการไหลของวัสดุ (Material Flow) ใน
แต่ละขั้นตอนการผลิตที่ละเอียดยิ่งขึ้นทำให้ผู้ประเมิน
ต้องพยายามเลือกใช้ปีฐานที่มีการจัดเก็บข้อมูลคล้ายคลึง
กับปีปัจจุบันมากที่สุดจึงจะทำให้ผลการประเมินจาก
ข้อมูลทั้งสองปีสามารถเปรียบเทียบกันได้

(2)โรงงานสว่นใหญม่กัจะไมไ่ดม้กีารมอบหมาย
บุคคลที่รับผิดชอบโดยตรงและการประเมินปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต้องอาศัยข้อมูลจากหลายฝ่ายใน
โรงงาน เช่นฝ่ายบัญชีฝ่ายการผลิตฝ่ายพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมทำให้เกิดความยากลำบากและล่าช้าในการ
ประสานขอข้อมูล
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(3)การพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่มีความประสงค์
จะขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนโดยใช้เกณฑ์ข้อที่ 3คือ
กรณีที่ ก ระบวนการผลิ ตมี ก าร ใช้ เทค โน โลยี ที่ มี
ประสิทธิภาพสูงในภาคอุตสาหกรรมประเภทนั้นๆคณะ
ทำงานส่งเสริมการใช้ฉลากลดคาร์บอนจะพิจารณาเป็น
กรณีไป ซึ่งมีความยากและเกิดความล่าช้าในการ
ประเมิน เนื่องจากต้องใช้ข้อมูลสนับสนุนจำนวนมากเพื่อ
ประกอบการประเมินในแต่ละเทคโนโลยีการผลิตและไม่
มีมาตรฐานประเภทเทคโนโลยีที่ควรเลือกใช้ของแต่ละ
ประเภทอุตสาหกรรมในปัจจุบันรวมถึงไม่มีค่ามาตรฐาน
หรือค่ากลางของการใช้พลังงานหรือการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของเทคโนโลยีนั้นๆที่แน่นอนประกอบกับบาง
โรงงานไม่สามารถแสดงผลการใช้พลังงานหรือผลการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากเทคโนโลยีนั้นๆ ได้
เนื่องจากไม่ได้มีการวิเคราะห์การใช้พลังงานหรือการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในส่วนเทคโนโลยีที่มีการเพิ่มเติม/
ปรับปรุงหรือได้ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวตั้งแต่เริ่มการผลิต
แล้ว
2)ด้านการตลาด

(1)ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่ให้ความสนใจเข้า
ร่วมโครงการการขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนเป็น
บริษัทขนาดใหญ่และมีความพร้อมของข้อมูลประกอบ
การประเมินแต่ผู้ประกอบการจากภาคธุรกิจขนาดเล็ก
เช่นSMEsหรือผู้ผลิตสินค้าOTOPมีอุปสรรคในเรื่อง
ระบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน
เนื่องจากฉลากลดคาร์บอนเป็นการประเมินการลดลง
ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉพาะของแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งภาคธุรกิจขนาดเล็กอาจไม่มีการจัดเก็บ
ข้อมูลการใช้ทรัพยากรการจัดการน้ำเสียและของเสีย
อีกทั้งไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลแยกตามผลิตภัณฑ์หรือ
ในแต่ละขั้นตอนการผลิตไว้

(2)ผูป้ระกอบการในฐานะผูผ้ลติและประชาชน
ในฐานะผู้บริโภคบางส่วนยังไม่รู้จักโครงการและยังไม่
ทราบความสำคัญของฉลากลดคาร์บอน
2.ปัจจัยที่มีผลต่อการขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน
 ภาพรวมขนาดของอุตสาหกรรม (ขนาดเล็กมี
พนักงานน้อยกว่า50คนและเงินทุนน้อยกว่า50ล้าน

บาท,ขนาดกลางมีพนักงาน50–200คนและเงินทุน
50–200ล้านบาท,ขนาดใหญ่มีพนักงานมากกว่า 200
คน และเงินทุนมากกว่า 200 ล้านบาท) ของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
จำนวน 210 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 52.5 ทั้งนี้ภาค
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่จะมีการตื่นตัวและใส่ใจดูแลใน
เรื่องสิ่งแวดล้อมมากกว่าอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก เนื่องจากมีความพร้อมในด้านงบประมาณ
บุคลากรและการบริหารจัดการมากกว่า ส่วนในด้าน
ลักษณะการลงทุนกลุ่มตัวอย่างผู้ผลิตตอบมากที่สุดเป็น
บริษัทของคนไทย100%จำนวน191บริษัทคิดเป็น
ร้อยละ 47.8 และในด้านรูปแบบของโรงงาน
อุตสาหกรรมกลุ่มตัวอย่างผู้ผลิตมีรูปแบบขายในประเทศ
และส่งออกไปต่างประเทศจำนวน231บริษัทคิดเป็น
ร้อยละ 57.8 จะเห็นได้ว่าบริษัทที่มีรูปแบบขายใน
ประเทศและส่งออกไปต่างประเทศนั้นจะสนใจและใส่ใจ
เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ รวมทั้งมีส่วนในการ
รับผิดชอบต่อสังคม(CSR)อีกด้วยสำหรับในด้านการรับ
รู้/ รู้จักโครงการฉลากลดคาร์บอนกลุ่มตัวอย่างผู้ผลิต
ไม่รู้จักโครงการฉลากลดคาร์บอนจำนวน241บริษัทคิด
เป็นร้อยละ60.2และรู้จักโครงการฉลากลดคาร์บอน
จำนวน159บรษิทัคดิเปน็รอ้ยละ39.8ซึง่จากการทีก่ลุม่
ตวัอยา่งผูผ้ลติสว่นใหญไ่มรู่จ้กัฉลากลดคารบ์อนคอืไมท่ราบ
ว่าฉลากลดคาร์บอนคืออะไรมีประโยชน์อย่างไรทำให้
โรงงานอตุสาหกรรมทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญม่คีวาม
รูค้วามเขา้ใจในเรือ่งฉลากลดคารบ์อนอยูใ่นระดบัปานกลาง
จำนวน267บรษิทัคดิเปน็รอ้ยละ66.8จะเหน็ไดว้า่กลุม่
ตวัอยา่งผูผ้ลติสว่นใหญจ่ะไมรู่แ้ละเขา้ใจในเรือ่งของฉลาก
ลดคาร์บอนอย่างละเอียดและชัดเจน เนื่องจากขาดการ
ประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพรเ่รือ่งของฉลากลดคารบ์อนทัง้ใน
สถานประกอบเองและภายนอกทัว่ไป
 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของโรงงาน
อุตสาหกรรมในการขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนทั้ง 3
ด้านในภาพรวมสรุปได้ว่าความคิดเห็นในมุมมองด้าน
บริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากคือ เห็นด้วยในเรื่องการขึ้นทะเบียนฉลากลด
คาร์บอนเป็นทางเลือกหนึ่งในการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม
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หรือช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของ
ปัญหาโลกร้อนมากที่สุด และในเรื่องการขึ้นทะเบียน
ฉลากลดคาร์บอนช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัท
ในทางตรงกันข้ามเห็นด้วยน้อยที่สุดในเรื่องการขึ้น
ทะเบียนฉลากลดคาร์บอนเป็นการลดต้นทุนการผลิต
จากการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพส่วนด้านผู้บริโภคในมุมมองของโรงงาน
อุตสาหกรรมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางคือ
เห็นด้วยในเรื่องผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเป็นเหตุผลให้
ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
เรื่องฉลากลดคาร์บอนสร้างทางเลือกใหม่ในการซื้อสินค้า
และบริการของผู้บริโภคในทางตรงกันข้ามเห็นด้วยน้อย
ที่สุดในเรื่องฉลากลดคาร์บอนยังเป็นที่รู้จักในวงกว้างของ
ผู้บริโภคทั่วๆไปและสุดท้ายมุมมองด้านกระบวนการขอ
ขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน กลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับน้อยคือ เห็นด้วยในเรื่องผู้ผลิตเต็มใจ
ที่จะยื่นเอกสารใหม่อีกครั้งเมื่ออายุฉลากลดคาร์บอน
ครบกำหนด และในเรื่องการขอขึ้นทะเบียนฉลากลด
คาร์บอนมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากและรวดเร็ว และเห็น
ว่าการเผยแพร่ความรู้หรือประชาสัมพันธ์ในการขึ้น
ทะเบียนฉลากลดคาร์บอนให้กับโรงงานอุตสาหกรรมอยู่
ในระดับน้อย
 สำหรับการคาดการณ์การขอขึ้นทะเบียนฉลาก
ลดคาร์บอน กลุ่มตัวอย่างผู้ผลิตมีความยินดีเข้าร่วม
โครงการฯจำนวน213บริษัท คิดเป็นร้อยละ 53.2
เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญ
ตื่นตัวและใส่ใจในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น
เห็นจากสภาวะแวดล้อมที่กำลังเสื่อมโทรมในปัจจุบัน
ทำให้สถานประกอบการส่วนใหญ่เล็งเห็นถึงปัญหาทาง
สิ่งแวดล้อมมากขึ้นและเห็นว่าฉลากลดคาร์บอนนี้เป็น
โครงการที่มีประโยชน์ เพราะนอกจากจะส่งผลดีต่อภาพ
ลักษณ์ของบริษัทแล้วยังส่งผลดีต่อการพัฒนาระบบการ
ผลิตและช่วยลดการปล่อยมลภาวะสู่สิ่งแวดล้อม เพื่อ
ช่วยผลักดันให้เกิดความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและเป็น
จุดเริ่มต้นของการมีส่วนร่วมให้การอยู่ร่วมกันในสังคม
เป็นไปอย่างยั่งยืนโดยการลดภาวะของมลพิษรองลงมา
คือไม่แน่ใจว่าจะยินดีเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน150
บริษัทคิดเป็นร้อยละ37.5เนื่องจากหลายบริษัทยังไม่มี
ข้อมูลที่ชัดเจนในรายละเอียดผลที่จะได้รับและยังไม่มี

ความเข้าใจในเรื่องฉลากลดคาร์บอน อีกทั้งยังต้อง
พิจารณาศักยภาพของบริษัทในขณะนั้นด้วยว่าสมควร
เข้าร่วมโครงการหรือไม่พิจารณาแนวโน้มของการตลาด
และการเติบโตของบริษัทอีกทางหนึ่งต้องมีการศึกษา
ข้อมูลหลายๆ ด้าน ผลกระทบต่อลูกค้า/ สิ่งทดแทน
วัตถุดิบและปัจจัยอื่นๆทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ
ของเจ้าของกิจการด้วยและมีผู้ตอบแบบสอบถามที่จะ
ไม่เข้าร่วมโครงการฯจำนวน37บริษัทคิดเป็นร้อยละ
9.2เนื่องจากยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องฉลากลดคาร์บอน
เพราะไม่ทราบรายละเอียดและประโยชน์ที่มีผลโดยตรง
กับทางบริษัทและผู้บริหารส่วนหนึ่งมีความคิดว่าปัญหา
เหล่านี้เป็นเรื่องไกลตัวและเห็นว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัท
ไม่มี ส่ วนในการสร้ างมลภาวะและผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมรวมทั้งการขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน
ยังมีค่าใช้จ่ายสูงในการจัดทำรวมถึงความไม่พร้อมทั้ง
บุคลากรภายในโรงงานและทางโรงงานยังไม่ได้รับการ
ร้องขอจากลูกค้าอีกด้วย
 การทดสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการขอขึ้น
ทะเบยีนฉลากลดคารบ์อนทางดา้นขนาดของอตุสาหกรรม
รูปแบบการขายสินค้า ลักษณะของการลงทุน ความ
รู้ความเข้าใจเรื่องฉลากลดคาร์บอน และความคิดเห็น
ของโรงงานอุตสาหกรรมพบว่าปัจจัยที่มีผลคือขนาดของ
อุตสาหกรรมและรูปแบบการขายสินค้ามีความสัมพันธ์
กับการขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน อย่างมีนัย
สำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05และพบว่าลักษณะของการ
ลงทุนไม่มีความสัมพันธ์กับการขอขึ้นทะเบียนฉลากลด
คาร์บอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05
3. แนวทางในการส่งเสริมการขอขึ้นทะเบียนฉลากลด
คาร์บอน
 1. ในการขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนควรมี
มาตรการการส่งเสริมและการประชาสัมพันธ์  ให้เกิด
ความเข้าใจในจุดประสงค์และประโยชน์ของฉลากลด
คาร์บอนมากยิ่งขึ้นทั้งในส่วนผู้ผลิตและผู้บริโภค เพื่อ
ผลักดันให้ผู้ประกอบการเล็งเห็นประโยชน์ของการ
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นผ่านกลไกทางการตลาดและให้ผู้
บริโภคสนใจซื้อสินค้าที่ได้รับฉลากลดคาร์บอนมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะทางภาครัฐฯควรผลักดันให้ฉลากลดคาร์บอน
เป็นมาตรการเชิงบังคับมากยิ่งขึ้น เช่น ผลักดันให้
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ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากลดคาร์บอนเป็นสินค้าที่อยู่ใน
รายการการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว อีกทั้งควรจะมีการ
พัฒนาบุคลากรและการสนับสนุนเรื่องงบประมาณจาก
ทางภาครัฐเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็ก เพื่อ
ส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้
ปัญหาโลกร้อน อีกทั้งถ้าผู้ผลิตเป็นผู้ เสนอเองเรื่อง
เผยแพร่ข้อมูลว่าบริษัทตนมีผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมก็จะทำให้ผู้บริโภคสนใจมากขึ้น และเป็น
แรงผลักดันให้กับบริษัทอื่นๆที่ยังไม่มีฉลากลดคาร์บอน
อีกด้วย
 2. สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศหรือ
มาตรฐาน ISO 14067 (Carbon Footprint คือ
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฎจักรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์)จะเป็นตัวบีบบังคับให้บริษัทเริ่มทำฉลากลด
คาร์บอน ถึงแม้ยังไม่ได้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon
Footprint)ซึ่งการทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์บริษัทต้องมี
ความพร้อมของข้อมูลมากบางบริษัทยังไม่พร้อมที่จะ
เก็บข้อมูลทั้งระบบก็เริ่มที่การทำฉลากลดคาร์บอนก่อน
เนื่องจากฉลากลดคาร์บอนเป็นการประเมินการลดก๊าซ
เรือนกระจกในกระบวนการผลิตเท่านั้น ซึ่งจะมีระยะ
เวลาสั้นและขั้นตอนที่ง่ายกว่าทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์และ
เป็นการเตรียมความพร้อมในการทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์
อีกทางหนึ่งด้วย ที่สำคัญสินค้าส่งออก กรณีที่ยังไม่
สามารถทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ควรทำที่ฉลากลด
คาร์บอนก่อนแล้วใช้ข้อมูลนี้เป็นฐานในการทำคาร์บอน

ฟุตพริ้นท์ซึ่งการทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์นั้นจะต้องมีการ
คิดคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจาก
ผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วยตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
โดยคำนวณออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า ซึ่งมากกว่าการพิจารณาการทำฉลากลด
คาร์บอน(CarbonReductionLabel)

สรุปและอภิปรายผล 
 การขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนในประเทศ
ไทยจากการสัมภาษณ์และวิเคราะห์แบบสอบถามพบ
ว่าประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และภาคธุรกิจที่
มีการขายสินค้าทั้งในและต่างประเทศจะตื่นตัวและให้
ความสนใจในเรื่องของฉลากลดคาร์บอนมากกว่า
ประเภทอื่นๆ แต่ก็ยังถือว่าไม่มากพอเมื่อเทียบกับ
สัดส่วนของอุตสาหกรรมทั่วประเทศซึ่งจากการดำเนิน
การในเรื่องนี้พบว่าขาดการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์
ในเรื่องนี้ให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคโดยทั่วไปทราบ
จากการสำรวจความรู้ความเข้าใจในภาพรวมของโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ได้ตอบแบบสอบถามพบว่าอยู่ในระดับ
ปานกลางซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของชนาทปิออ่นหวาน
(2553,หน้า31)ที่ทำการศึกษาเรื่องความรู้ความเข้าใจ
และทัศนคติที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่มี
ฉลากคาร์บอนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบ
ว่าคนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจสินค้าฉลากคาร์บอน
ในระดับปานกลาง

 
 
ตาราง	1		
สรุปภาพรวมของผลการทดสอบสมมติฐาน 


ตัวแปร ผลการทดสอบ

ปัจจัยทั่วไป

 ขนาดของอุตสาหกรรม 
 รูปแบบการขายสินค้า 
 ลักษณะของการลงทุน 

ปัจจัยสนับสนุน

 ความรู้ความเข้าใจในเรื่องฉลากฯ 
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 ความคิดเห็นในการขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

 ผลการศึกษาจากการทดสอบปัจจัยต่างๆที่มี
ต่อการขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนพบว่าปัจจัย
ทั่วไปที่มีผลคือขนาดของอุตสาหกรรมและรูปแบบการ
ขายสินค้า ซึ่งขนาดอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่และรูป
แบบการขายสินค้าทั้งในประเทศและส่งออกไปต่าง
ประเทศจะมีแนวโน้มในการขอขึ้นทะเบียนฉลากลด
คาร์บอนมากกว่าขนาดอุตสาหกรรมและรูปแบบการขาย
สินค้าอื่นๆส่วนปัจจัยทั่วไปด้านลักษณะของการลงทุน
และปัจจัยสนับสนุนด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ฉลากฯและความคิดเห็นในการขอขึ้นทะเบียนฉลากลด
คาร์บอนไม่มีผลต่อการขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน
สามารถอภิปรายผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้
 1)ขนาดของอุตสาหกรรมมีความสัมพันธ์กับ
การขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งหมายความว่า ขนาด
อุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่จะมีแนวโน้มการขอขึ้น
ทะเบียนมากในทางตรงกันข้ามขนาดของอุตสาหกรรมที่
มีขนาดเล็กก็จะมีแนวโน้มของการขอขึ้นทะเบียนน้อย
จากข้อค้นพบดังกล่าวผู้วิจัยเห็นว่าอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่มี เงินทุน มีความพร้อมในด้านของข้อมูลและ
บุคลากรรวมทั้งมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่มากกว่าฯลฯ
จึงทำให้มีความพร้อมในการขอขึ้นทะเบียนฉลากลด
คาร์บอนมากกว่าอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิสาขา ภู่จินดา (2554)
ที่ทำการศึกษาเรื่องรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการ
สิ่ งแวดล้อมอุตสาหกรรมโดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงพบว่าขนาดของโรงงานหรือกิจกรรม
ตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545 มีความ
สัมพันธ์กับความสนใจนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ที่ระดับนัยสำคัญ0.05
 2) รูปแบบการขายสินค้ามีความสัมพันธ์กับ
การขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ0.05และพบว่ารูปแบบการขายสินค้า
ทั้งในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศจะมีแนวโน้มใน
การขอขึ้นทะเบียนมาก ในทางตรงกันข้ามรูปแบบการ
ขายสินค้าในประเทศอย่างเดียวเท่านั้นจะมีแนวโน้มใน

การขอขึ้นทะเบียนน้อยจากข้อค้นพบดังกล่าวผู้วิจัย
เห็นว่าภาคธุรกิจที่มีรูปแบบการขายในประเทศและส่ง
ออกไปต่างประเทศนั้นอาจจะมีข้อตกลงของทางต่าง
ประเทศที่เป็นบริษัทแม่หรือลูกค้าที่ต้องมีการทำฉลาก
หรือมาตรฐานในเรื่องของสิ่งแวดล้อม อีกทั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมในรูปแบบนี้ยังมีความพร้อมมากกว่าโรงงาน
อุตสาหกรรมในรูปแบบอื่นๆ ด้วย เพราะได้รับการ
สนับสนุนจากต่างประเทศและมีเงินทุนที่สูงกว่า
 ผลการศึกษาทำให้ทราบแนวทางในการ
ส่งเสริมการขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนคือควรที่
จะมีมาตรการที่สนับสนุนการขอขึ้นทะเบียนฉลากลด
คาร์บอนสำหรับอุตสาหกรรมขนาดอื่นๆ และให้การ
สนับสนุนและส่งเสริมการเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
การดูแลสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการขอขึ้นทะเบียนฉลาก
ลดคาร์บอนให้กับรูปแบบธุรกิจอื่นๆอีกทั้งยังเป็นการ
รับผิดชอบต่อสังคมอีกทางหนึ่งและเพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมสำหรับการทำฉลากคาร์บอนประเภทอื่นๆ
กรณีที่บริษัทนั้นต้องการที่จะส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ
และติดข้อพันธสัญญาในการติดฉลากสิ่งแวดล้อมเพื่อที่
จะขยายผลหรือจำนวนบริษัทในการขอขึ้นทะเบียนให้
มากขึ้นอีกทั้งต้องสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณใน
การการดำเนินการขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนให้
กับภาคธุรกิจอื่นๆ โดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็กและภาค
รัฐควรสนับสนุนสินค้าที่มีฉลากลดคาร์บอนบนผลิตภัณฑ์
ในหน่วยงานของตน เช่นการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวและที่
สำคัญควรเร่งการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของฉลากลด
คาร์บอนทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคทราบเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจและสนใจในฉลากลดคาร์บอนมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ 

1.ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้
1)ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ภาครัฐควรส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องของ

งบประมาณในการขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนโดย
เฉพาะบรษิทัขนาดเลก็เชน่SMEsหรอืผูผ้ลติสนิคา้OTOP

ภาครัฐควรส่งเสริมและสนับสนุนในสินค้าที่มี
ฉลากลดคาร์บอนบนผลิตภัณฑ์ เช่น ผลักดันให้
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ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากลดคาร์บอนเป็นสินค้าที่อยู่ใน
รายการการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวหรือมีมาตรการทางภาษี
ให้กับฉลากสิ่งแวดล้อมและควรขยายความร่วมมือไป
ยังต่างประเทศ

2)ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
ทั้งภาครัฐและหน่วยงานที่ทำการขึ้นทะเบียน

ควรส่งเสริมและเร่งการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของฉลาก
ลดคาร์บอนทั้งในส่วนผู้ผลิตเพื่อให้ทราบถึงขั้นตอน/
กระบวนการในการขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนและ
เข้าร่วมโครงการฯมากขึ้นรวมถึงในส่วนผู้บริโภคเพื่อจะ
ได้รับรู้ในเรื่องฉลากลดคาร์บอนในวงกว้างและมีความ

สนใจมากขึ้น
ทางหน่วยงานที่ทำการขึ้นทะเบียนฉลากลด

คาร์บอนควรปรับปรุงกระบวนการ/กฎเกณฑ์ในการขอ
ขึ้นทะเบียนให้เหมาะสมกับลักษณะของเทคโนโลยีและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ทางหน่วยงานที่ทำการขึ้นทะเบียนฉลากลด
คาร์บอนควรมีการเก็บเงินตามกระบวนหรือขั้นตอนของ
การขอขึ้นทะเบียนในแต่ละขั้น เพื่อลดปัญหาการสิ้น
เปลืองงบประมาณในกรณีที่บริษัทที่มาขอขึ้นทะเบียนขอ
ยกเลิกกลางคันในระหว่างการขอขึ้นทะเบียน
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