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THAI SCP NETWORK

สาระจดหมายข่าว
▪ MOU โครงการพัฒนาแนว

ทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

หมุนเวียน

▪ ศัพท์ SCP น่ารู้

▪ ถอดรหัสการบริโภคสีเขียว...

สู้วิกฤติปญัหาส่ิงแวดล้อม

ศัพท์ SCP น่ารู้

“-ABC of SCP Clarifying Concepts on 
Sustainable Consumption and Production-

Sustainable Consumption and Production

The use of services and related 

products, which respond to basic needs

and bring a better quality of life while 

minimising the use of natural resources 

and toxic materials as well as the 

emissions of waste and pollutants over 

the life cycle of the service or product 

so as not to jeopardise the needs of 

future generations.
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วั น จั น ท ร์ ที่  29 มี น า ค ม  พ . ศ .  2564 

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา นายกสมาคมส่งเสริมการ

ผลิตและการบริโภคที่ ย่ังยืน (ประเทศไทย) และ 

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อ านวยการส านักงาน

สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้ลงนามบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาแนว

ทางการขับเคล่ือนเศรษฐกิจหมุนเวียน เพ่ือ

แสดงเจตนารมณ์ร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

หมุนเวียนให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างเปน็รูปธรรม 

โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันด าเนินโครงการฯ 

เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดทิศทางการพัฒนา

และขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เหมาะสมกับ

ประเทศ ออกแบบกลไก และจัดท าเป็นข้อเสนอแนะ

เชิงนโยบายที่ส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบ

MOU โครงการพัฒนาแนวทางการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน

เศรษฐกิจหมุนเวียน และ สมาคมฯ ซึ่งมีองค์

ความรู้ ทางวิชาการด้านการผลิตและการบริโภคที่

ย่ังยืนจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือ แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

องค์กรภาครัฐ ภาคการศึกษาวิจัย ภาคเอกชน 

และภาคประชาสังคม ทั้งภายในประเทศและ

ต่างประเทศเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อน

งานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อไป

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนีม้ีระยะเวลา 5 ป ี

โดยโครงการแรกที่จะด าเนินการ คือ โครงการ 

Feasibility Study of the Management 

Framework Regarding “Thailand Circular 

Economy Hub”
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“ถอดรหัสการบริโภคสีเขียว...

สู้วิกฤติปัญหาสิ่งแวดล้อม”

หากมองย้อนไปถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และ

ก าลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง ต่อเนื่องล้วนเกิดจากการกระท าของมนุษย์ ทั้งการพัฒนา

ประเทศที่ให้ความส าคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยไม่ค านึงถึงขีดความสามารถในการ

รองรับของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่มีอยู่อย่างจ ากัด รวมถึงการตอบสนอง

ความต้องการตามกระแสการบริโภคนิยม ส่งผลให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหา

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ความมั่นคงทางด้านอาหาร 

รวมถึงโรคระบาดร้ายแรงที่ทั่วโลกก าลังเผชิญอยู่ ส่ิงเหล่านี้เปน็จุดเปลี่ยนของการตระหนัก

รู้ถึงปัญหาส่ิงแวดล้อม ซึ่งจากเดิมปัญหาส่ิงแวดล้อมเป็นเร่ืองไกลตัวและเป็นหน้าที่ของ

ภาครัฐที่ต้องแก้ไข แต่ปัจจุบันทุกคนรับรู้และยอมรับว่าปัญหาส่ิงแวดล้อมไม่สามารถแก้ไข

ได้เพียงคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่แท้จริงแล้วทุกฝ่ายจะต้อง

ร่วมมือกันยับย้ังหรือแก้ปัญหาที่เกิดจากผลกระทบส่ิงแวดล้อม ด้วยเหตุนี้ องค์การ

สหประชาชาติและประชาคมโลกจึงร่วมกันก าหนดและวางเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

(SDGs) เป็นกรอบการพัฒนาในทุกมิติในระยะเวลา 15 ปี (ค.ศ. 2015-2030)  โดยหนึ่งใน

เป้าหมายส าคัญ คือ เป้าหมายที่ 12 การสร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่

ย่ังยืน ซึ่งทุกภาคส่วนมีส่วนเก่ียวข้องและร่วมรับผิดชอบต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงาน

ให้บรรลุเปา้หมาย ดังนั้น ประเด็นค าถามว่า

SCP TALKS

“ใคร???...ควรมีบทบาทส าคัญ และมีส่วนต้องรับผิดชอบต่อปญัหาส่ิงแวดล้อมอันเกิดจาก

พฤติกรรมการบริโภคเกินความจ าเป็น” ควรได้รับการหยิบยกขึ้นแลกเปลี่ยน และกระตุ้นให้

เกิดการต่อยอดความคิด เพ่ือน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวความคิด (Mind set) และมีส่วน

ร่วมในการต่อสู้กับวิกฤติปญัหาส่ิงแวดล้อมอย่างแท้จริง
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“ถอดรหัสการบริโภคสีเขียว...สู้วกิฤติปญัหาสิ่งแวดล้อม”

SCP TALKS:

บทบาทภาครัฐกับความคาดหวังการเปน็ผู้น าสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน

ประเด็น “การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม”ได้บรรจุไว้ใน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ มีนโยบายและแผนแม่บทระดับต่าง ๆ รองรับเพ่ือเป็นกรอบการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนที่ เ ก่ียวข้อง โดยเน้นการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งให้ความส าคัญกับการสร้างความ

สมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจที่ย่ังยืน การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ควบคู่กับการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

การขับเคลื่อนประเทศไทยพัฒนาสู่สังคมการบริโภคอย่างย่ังยืนนั้น หน่วยงานรัฐ

ต้องท าให้ประชาชนเกิดความตระหนัก มีจิตส านึกด้านส่ิงแวดล้อม และพร้อมน าเอาปัจจัยด้าน

ส่ิงแวดล้อมมาประกอบการตัดสินใจซื้อ/บริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยมีกลยุทธ์

ในการด าเนินงานคือ 

สร้างความตระหนัก และสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อการเป็นผู้บริโภคท่ีรับผิดชอบเพ่ือน าไปสู่การปรับเปล่ียน

พฤติกรรมการบริโภคสีเขียว โดยให้การศึกษาและสร้างสังคมฐานความรู้ รวมถึงภาครัฐท าหน้าท่ีเป็นผู้อ านวยความ

สะดวกให้เกิดบรรยากาศท่ีจะส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคสีเขียวจนเป็นวิถีชีวิตประจ าวัน เช่น การสร้างทางเลือก

ให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ง่าย สะดวก และราคาไม่แพง เป็นต้น

ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ด้านสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

และด าเนินการยกระดับงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีทันสมัย สามารถเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพ่ือรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนท่ัวไป

เห็นความส าคัญของวิถีการบริโภคอย่างยั่งยืน 

ส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเสริมศักยภาพผู้ผลิตและผู้

ให้บริการ เช่น สถานประกอบการขนาดเล็ก, วิสาหกิจชุมชน, โรงแรม, ร้านอาหาร, อุทยานแห่งชาติ, ส านักงาน เป็นต้น 

ให้เห็นความส าคัญและเห็นคุณค่าการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ การประหยัดพลังงาน และค านึงถึง

ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้กลไกการตรวจ

ประเมินรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ เช่น ฉลากเขียว, ตราสัญลักษณ์ 

“G-Green”, ตะกร้าเขียว, ใบไม้เขียว, ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5, ฉลากคาร์บอน Cool Mode, และฉลากรีไซเคิล เป็นต้น

สร้างมาตรการจูงใจด้านภาษีและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่ภาคธุรกิจท่ีผลิตสินค้าและให้บริการท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม เพ่ือขยายฐานผู้ผลิตและบริการท่ีใส่ใจสิ่งแวดล้อมให้เพ่ิมมากข้ึนซ่ึงจะตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภค และเป็นการส่งเสริมกลไกการตลาดของสินค้าและผลิตภัณฑ์สีเขียว
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“ถอดรหัสการบริโภคสีเขียว...สู้วกิฤติปญัหาสิ่งแวดล้อม”

SCP TALKS:

ท าไมภาคธุรกิจ/เอกชนจึงต้องสนใจเรื่องความยั่งยืน

พลังของภาคประชาชนในฐานะผู้บริโภค

อาจกล่าวได้ว่าภาคธุรกิจมีบทบาทส าคัญในเร่ืองการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม เพราะมีบทบาทในการผลิตสินค้าและบริการเพ่ือสนองตอบความต้องการของ

ตลาดและลูกค้า ขณะเดียวกันมีสถานะเป็นผู้ใช้หรือบริโภคทรัพยากรส าหรับกระบวนการผลิต

ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม นอกจากนี้ กระแสการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและการบริโภค

สีเขียวที่เติบโตมากขึ้น รวมถึงกฎระเบียบส่ิงแวดล้อมที่เป็นมาตรการทางการค้าระหว่าง

ประเทศ ส่งผลให้ภาคธุรกิจต้องมีการปรับตัวเพ่ิมมากขึ้น ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน

ส่ิงแวดล้อมด้านต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

ให้ความส าคัญกับทุกขั้นตอนการผลิตและบริการที่ครอบคุลมซัพพลายเชน (supply chain) 

ทั้งระบบ การด าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนไม่เพียงแต่เป็นการ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้าน

ส่ิงแวดล้อมขององค์กรและแบรนด์สินค้าเท่านั้นยังได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค รวมถึงการ

มีส่วนร่วมส่งเสริมตลาดสินค้าที่เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม 

ปัจจุบันเกิดกระแสผู้บริโภคสายพันธุ์ใหม่หัวใจสีเขียว (Green Consumer) ที่ให้

ความส าคัญต่อการเลือกซื้อ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการโดยค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิด

ขึ้นกับส่ิงแวดล้อมน้อยที่สุด ถึงแม้ว่าในภาพรวมราคาของผลิตภัณฑ์สีเขียวจะแพงกว่า

ผลิตภัณฑ์ธรรมดา แต่ผู้บริโภคก็ยินดีและเต็มใจที่จะจ่ายเงินเพ่ือซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม ทั้งนี้ จากผลการส ารวจและเก็บข้อมูลภาคสนามโครงการศึกษาพฤติกรรม

ผู้บริโภคในการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ของกรม

ส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมช้ีให้เห็นว่า แนวโน้มการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมมี

เพ่ิมมากขึ้น และกลุ่มตัวอย่างของผู้มีพฤติกรรมบริโภคสีเขียว 4 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มคน

รุ่นใหม่ กลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้ปานกลางขึ้นไป กลุ่มผู้บริโภคที่เน้นเร่ืองสุขภาพ และกลุ่ม

ผู้บริโภคที่เน้นการสร้างจิตส านึกเพ่ือส่ิงแวดล้อม

ดังนั้น การตระหนักรู้ของผู้บริโภคว่ามีส่วนในการสร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และ

มีส่วนในการก าหนดทิศทางของตลาดสินค้าที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมจึงเป็นจุดส าคัญในการ

สร้างการเปลี่ยนแปลง หากผู้บริโภคทราบถึงความเช่ือมโยงของการผลิตสินค้าตลอดห่วงโซ่

อุปทานก็คงปฏิเสธความรับผิดชอบของผลกระทบจากการใช้สินค้าต่าง ๆ ไม่ได้ และต้องมี

ส่วนสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบเพ่ือวิถีชีวิตที่ย่ังยืน
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“ถอดรหัสการบริโภคสีเขียว...สู้วกิฤติปญัหาสิ่งแวดล้อม”

SCP TALKS:

Showcase: Ecotopia - เมืองแห่งคนรักษ์โลก 

บ ริ ษั ท ส ย า ม พิ ว ร ร ธ น์  จ า กั ด  ไ ด้ เ น ร มิ ต 

“Ecotopia” บริเวณช้ัน 3 ของสยามดิสคัพเวอร่ี ให้เป็น 

พ้ืนที่ต้นแบบการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจค้าปลีกที่

ย่ังยืน โดยมีแนวคิดให้ Ecotopia เป็นแหล่งรวม

สิน ค้ าแล ะผลิต ภัณฑ์ที่ เ ป็นมิตร กับ ส่ิงแวดล้อม 

ในขณะเดียวกันได้พัฒนาให้เป็นพ้ืนที่การเรียนรู้ส าหรับ

เยาวชน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่ให้ความส าคัญ

กับเร่ืองส่ิงแวดล้อม

โดยร่วมมือกับนักสร้างสรรค์นวัตกรรมแนวรักษ์โลกและกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความเช่ือและมี

แนวคิด “อีโค่เปน็เร่ืองใกล้ตัวและเข้าถึงง่าย” น าสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

มากกว่า 300 แบรนด์ มาวางจ าหน่าย แบ่งเป็นโซนสินค้าประเภทต่าง ๆ ทั้งสินค้าที่ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีโซน Zero Waste ที่สามารถ 

น าบรรจุภัณฑ์มารีฟวิเพ่ือช่วยลดปริมาณ ขยะ และโซน Up-Cycled รวมผลิตภัณฑ์ที่น ามา

รีไซเคิลใหม่ให้ทันสมัย เช่น กระเป๋ายางพารา เส้ือโปโลผลิตจากผ้ารีไซเคิลโพลีเอสเตอร์ 100%  

ผลิตจากขวดน ้าดื่ม เป็นต้น โดย Ecotopia ได้สร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่นักช้อปปิ้ งใน

รูปแบบอีโค่อินโนเวทีฟ (Eco-Innovative) ไม่ว่าจะเป็นการเล่าเร่ืองราวความเป็นมาตั้งแต่ต้น

น ้าจนถึงปลายน ้าของผลิตภัณฑ์รักษ์โลกผ่านเคร่ืองมือส่ือสารและแสกน QR Code รวมถึง 

พัฒนา Application เพ่ือเป็นแพลตฟอร์มให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าและบริการ และร่วมกิจกรรม

ต่าง ๆ เช่น การสะสมแต้ม และการบริจาคแต้มเพ่ือช่วยเหลือองค์กรการกุศล เปน็ต้น 

5

ในมิติของการด าเนินงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานรัฐและภาคเอกชน กรมส่งเสริม

คุณภาพส่ิงแวดล้อม และบริษัทสยามพิวรรธน์จึงสร้างความร่วมมือส่งเสริมการผลิตและการ

บริโภคที่เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยมีแผนการด าเนินงานน าผลิตภัณฑ์จากโครงการ Green 

Production ของกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมร่วมจัดแสดง ณ Ecotopia พร้อมจัด

นิทรรศการและเวทีย่อยให้ความรู้เร่ืองการผลิตและการบริโภคอย่างย่ังยืนให้แก่ประชาชนทั่วไป

ที่เข้าใช้บริการใน Ecotopia โดยมีก าหนดจัดงานในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564
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“ถอดรหัสการบริโภคสีเขียว...สู้วกิฤติปญัหาสิ่งแวดล้อม”

SCP TALKS:

สุดท้ายนี้ การขับเคลื่อนสังคมสู่การบริโภคสีเขียวเก่ียวข้องกับ

ทุกภาคส่วน ซึ่งหลายหน่วยงานมีการด าเนินงานโดยแปลงนโยบาย

ลงสู่การปฏิบัติเพ่ือให้เห็นผลเป็นรูปธรรม แต่อย่างไรก็ตามการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคสีเขียวให้เกิดขึ้นในสังคมและมี

ผลกระทบในวงกว้าง จ าเป็นต้องค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นตัว

แปรส าคัญ เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา รวมถึงค่านิยมของ

ผู้บริโภค ดังนั้น การให้ข้อมูลข่าวสารรอบด้านเพ่ือสร้างความ

ตระหนักแก่ผู้บริโภคควรด าเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนภาครัฐ

และภาคธุรกิจ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตที่เป็น

มิตรกับส่ิงแวดล้อม รวมถึงการสร้างต้นแบบ (Role model) ส่งเสริม

การบริโภคสีเขียว หรือการส่งเสริมและเผยแพร่แบบอย่างที่ดีให้เป็น

ที่รู้จักอย่างกว้างขวาง จะสร้างแรงกระตุ้นให้สังคมมุ่งสู่วิถีชีวิตที่

เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อมต่อไป

ปฏิทินที่เกี่ยวข้องกับงาน SCP เดือน เมษายน 2564

ท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวที่ส าคัญของ Thai SCP Network ได้ที่ http://thaiscp.net
ติดต่อฝ่ายเลขานุการ 086 805 2487 อีเมล์ thaiscpnet@gmail.com

ทีมจดหมายข่าว
ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ เลขาธิการ Thai SCP Network
น.ส.พีรพร พละพลีวัลย์ รองเลขาธิการ Thai SCP Network
นางเรไร เที่ยงธรรม เลขานุการเครือข่าย
น.ส.วิภาวรรณ์ คลังเงิน เลขานุการเครือข่าย
นางสิริพร น้อยโสภา เลขานุการเครือข่าย

Download ใบสมัคร
สมาชิกสมาคมส่งเสรมิการผลิตและการบรโิภคที่ยัง่ยนื 

(ประเทศไทย) 6

15th Asia Pacific Roundtable for Sustainable Consumption and Production

❑ Webisode 1 วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.00 – 14.30 น. “Green Recovery 

and Beyond in Asia Pacific through SCP”

❑ Webisode 2 วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.00 – 14.30 น. 

ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ทาง website http://www.aprscp.net/2021-aprscp.html 
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