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THAI SCP NETWORK

• Circular Design 
การออกแบบหมนุเวยีน

• การออกแบบผลิตภณัฑใ์หม้คีวามยัง่ยนื

• งาน SCP ในเดอืนกนัยายน 2564

• งาน SCP ในเดอืนตลุาคม 2564

Circular Design 

เพ่ือการผลิตและบริโภคอยา่งยัง่ยนื

ดร.พงษ์วิภา หลอ่สมบูรณ์

เลขาธิการ Thai SCP Network

เดิมระบบการผลิตและการบริโภคของโลกเป็นรูปแบบของ

เศรษฐกิจเส้นตรง (Linear Economy) มีการสกัดเอา (take) 

ทรัพยากรธรรมชาติ / วัตถุดิบ มาผลิต (make) เป็นผลิตภัณฑ์ 

จากนั้น ผู้บริโภคน ามาใช้งาน (use) และเมื่อผลิตภัณฑ์หมดสภาพการ

ใช้งานก็จะถูกทิ้ง (dispose) เป็นขยะมูลฝอย (waste) ในที่สุด

แต่เมื่อประชากรโลกมีแนวโน้มเพ่ิมจ านวนสูงขึ้น ส่งผลให้มีการ

ใช้ทรัพยากรเพ่ิมมากขึ้น ในขณะที่ฐานทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่อย่าง

จ ากัดและลดลงอย่างต่อเนื่อง จนมีความเสี่ยงที่จะหมดลงในอนาคต

อันใกล้ มีการคาดการณ์ว่าในอนาคตประชากรโลกจะเพ่ิมขึ้นเป็น

จ านวนประมาณ 8 พันล้านคน ภายในปี ค.ศ. 2030 และมากกว่า 9 

พันล้านคน ภายในปี ค.ศ. 2050 ท าให้มีความต้องการผลิตภัณฑ์และ

บริการที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งผลที่ตามมาคือการแย่งชิงที่ดิน น ้า และพลังงาน

จะทวีความรุนแรงขึ้น ขณะที่ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศก็จะมีแนวโน้มที่รุนแรงเพ่ิมมากขึ้นด้วย

การผลิตและการบริโภคที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน

มากขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ รวมถึงปัญหาการ

จัดการขยะมูลฝอยตามมา ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานที่ใช้ใน

ปัจจุบันส่วนมากเป็นแบบที่ใช้แล้วหมดไป (Non-renewable) และมี

อยู่อย่างจ ากัด ความพยายามในการแสวงหาแหล่งทรัพยากรทดแทน

ในส่วนที่ใช้หมดไป ยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการ แม้ว่าของเสีย

หรือขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการบริโภคบางส่วนสามารถน ากลับมาใช้

ประโยชน์ใหม่ได้ แต่ส่วนที่ไม่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ยังไม่ได้

รับการก าจัดหรือบ าบัดอย่างถูกวิธี จึงตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมและ

ท าให้ระบบนิเวศเสื่อมโทรมในระยะยาว 

“เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)” คือ แนวคิดเชิง

ระบบในการออกแบบกระบวนการ ผลิตภัณฑ์/บริการ และรูปแบบ

ธุรกิจ ด้วยการจัดการผังการไหลของทรัพยากรให้เกิดการหมุนเวียน

และการลดของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จนน าไปสู่การไม่มี

ของเสีย ตลอดจนผลักดันให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน 1 แนวคิดนี้

นับเป็นทางเลือกใหม่ที่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่ความยั่งยืน เป็นที่

ยอมรับ และมีการขับเคลื่อนทั้งจากภาครัฐและภาคธุรกิจทั่วโลก และ

เป็นไปได้ว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนจะเข้ามาแทนที่ระบบเศรษฐกิจแบบเดิม 

1 ปรับปรงุจากมาตรฐาน มตช. 2-2562 แนวทางการใช้หลกัเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร 
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หลักการส าคัญของเศรษฐกิจหมุนเวียน คือ การใช้ทรัพยากรให้

เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ ด้วย

วิธีการที่เหมาะสม เช่น การใช้ซ ้า การซ่อมแซม การปรับปรุงใหม่ การ

ผลิตใหม่ การแปรใช้ใหม่ การออกแบบกระบวนการ การพัฒนารูปแบบ

ธุรกิจและนวัตกรรม รวมถึงมีการตามติดตามผลเพ่ือจัดการให้

ผลิตภัณฑ์และวัสดุหมุนเวียนอยู่ภายในระบบ 

ดังนั้น แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน จึงตอบสนองต่อเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติในหัวข้อที่ 8 การ
ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน (Decent Work and 
economic growth) หัวข้อที่ 12 การผลิตและการบริโภคที่มีความ
รับผิดชอบ (Responsible consumption and production) 
และหัวข้อที่ 13 การด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือแก้ปัญหาโลกร้อน 
(Climate action)

หนึ่งในหัวใจส าคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนคือ 
การออกแบบที่ค านึงถึงการหมุนเวียน (Circular Design) Ellen 
MacArthur ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Ellen MacArthur กล่าวว่า การออกแบบ
เป็นส่วนประกอบส าคัญในการเปลี่ยนไปสู่การเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียน 
“Design is integral in the shift to the circular economy.”
และ Tim Brow ผู้บริหารของ IDEO กล่าวว่า Circular Design เป็น
เรื่องของการออกแบบผลติภณัฑ์และบรกิารทีว่ฎัจกัรชวีติไม่ได้เริ่มจาก
จุดเริ่มต้น ตรงกลาง และปลายสุดอีกต่อไปแล้ว แต่เป็นการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เ พ่ือให้สามารถผลิตแล้วเอามาผลิตอีกได้ “Circular 
design is about creating products and services that no 
longer have a lifecycle with a beginning, a middle and an 
end. The purpose is to design products that can be made 
to be made again”

ดังนั้น ผู้ออกแบบ Circular Design จึงต้องมองในมุมที่กว้าง

กว่าตัวผลิตภัณฑ์และบริการเท่านั้น  แต่ต้องมองไปถึงการไหลของ

วัสดุ กระบวนการผลิตและสภาวะต่างๆ รวมถึงการใช้งานผลิตภัณฑ์

และการใช้ซ ้า นอกจากนี้ ยังต้องเข้าใจหลักการนิเวศอย่างลึกซึ้งอีก

ด้วย เพ่ือจะท าให้ผลิตภัณฑ์และบริการเกิดคุณค่าและการใช้ประโยชน์

สูงสุด ผ่านการพิจารณาปัจจัยหรือความเสี่ยงที่อาจสร้างผลกระทบ

หรือความสูญเสียต่อระบบผลิตภัณฑ์ การประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจาก

เข้าถึงวัสดุราคาถูกและลดต้นทุนการจัดการขยะ การสร้างรายได้ใหม่

จากการจัดหาผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบ และวัสดุหมุนเวียนเพ่ิมเติม

Source: The four circular design models (retrieved from RSA, 2013).
www.researchgate.net

Design for Longevity

Design for Service

Design for Reuse in Manufacture

Design for Material Recovery

http://www.researchgate.net/
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พิชัย เอื้อมธรุพจน์

ผู้ร่วมก่อตั้ง มาดีอีสาน
CIRCO Trainer (Thailand)
กรรมการเครือข่าย Thai SCP 

ด้านองค์กรเอกชนและภาคประชาสังคม
Email: pichai@smmr.asia

CIRCULAR DESIGN

การออกแบบหมุนเวียน

ทุกองค์กร ทั้งภาครัฐ ทั้งภาคเอกชน พูดถึงเศรษฐกิจหมุนเวยีนกันมากขึ้น 
เห็นข้อด ีเห็นโอกาส เห็นความเป็นไปได ้ของการน าเครื่องมือของเศรษฐกิจหมุนเวยีนมาใช ้

แต่เศรษฐกิจหมุนเวยีนไม่ไดเ้กิดขึ้นเอง หรืออาจไม่เกิดขึ้น เหมือนหลายๆ อย่างที่บ้านเราเคยผ่านมาร่วมกัน

ในช่วงภาวะโควิดที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ ว  องค์กรธุ รกิ จปรับตั ว ได้ รวดเร็ วกว่ าภาครัฐ 
แล้วเศรษฐกิจหมุนเวียนนี้จะเกิดขึ้นในบ้านเราได้อย่างไร อะไรที่
เราทุกคนช่วยกันท าได้ จึงเป็นจุดเร่ิมต้นของโครงการสร้างขีด
ความสามารถด้านการออกแบบหมุนเวียน (Circular Design) 
ในรูปแบบออนไลน์ ที่ ได้รับความร่วมมือระหว่างสมาคม
เครือข่ าย โกลบอลคอมแพ็กแห่งประ เทศไทย (Global 
Compact Network Thailand: GCNT) ร่วมมือกับส านักงาน
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ  (สอวช . )  และ CIRCO ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
เพ่ือเร่ิมต้นสร้างความร่วมมือ 100 องค์กรธุรกิจแรก ใน 10 
อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ เพ่ือร่วมสร้างคานงัดในการ
เปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทย

CIRCO เสนอเครื่องมอืและกระบวนการการออกแบบหมุนเวียนด้วยแนวคิด Creating business through
circular design ที่สนับสนุนให้ธุรกิจเปลี่ยนแปลงการท าธุรกิจในรูปแบบเดิมด้วยกระบวนการออกแบบ ปรับเปลี่ยน
ทรัพยากรท่ีสูญเสียไปให้เกิดคุณค่าและโอกาสทางธุรกิจใหม่ (Circular business propositions) ส าหรับผลิตภัณฑ์
หรือบริการตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดย CIRCO ได้ถูกน าไปใช้กับผู้ประกอบการและองค์กรธุรกิจมากกว่า 1,000 แหง่ ใน
ประเทศเนเธอร์แลนด์ และในอีก 8 ประเทศและกลุ่มประเทศ อาทิ สหภาพยุโรป ตุรกี อินโดนีเซีย เปน็ต้น

SCP TALKS
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100 องค์กรธรุกิจในประเทศไทยที่ได้รับการคัดเลือกจะเข้าร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยน ปรับใช้เครื่องมอื CIRCO
เพ่ือประยุกต์กลยุทธ์การออกแบบ (Design Strategy) รวมถึงรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ผ่านกระบวนการ
ออกแบบหมุนเวียน (CIRCO Circular Design Framework) ร่วมกับทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเนเธอร์แลนด์
และ 12 ผู้น าอบรมจากประเทศไทย โดยกรรมการของเครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืนแห่งประเทศไทย
– ดร.พิชัย เอือ้มธุรพจน์ ได้ร่วมเป็นผู้น าอบรม CIRCO Thai Trainer ในอุตสาหกรรมธุรกิจก่อสร้างและ
อสังหาริมทรัพย์ รวมถึงกลุ่มพัฒนาเมือง โดยกระบวนการแลกเปลี่ยนผ่านทางเครือ่งมือ Mural ซึ่งเป็น Web-based
Application ส าหรับการท างานแลกเปลี่ยนออนไลน์ (digital workspace for visual collaboration) ในรูปแบบ
กระดานเสมือน (virtual canvas) โดยมีเปา้หมายในการร่วมสร้างสรรค์เครอืข่าย “Circular Innovation Hub” อย่าง
เปน็รูปธรรมในประเทศไทย

100 องคก์รธรุกจิทีเ่ขา้รว่มอบรม CIRCO ประเทศไทยจะไดร้ับ

1.  โอกาสทางธรุกิจใหม่ทีไ่มต่อ้งแลกมาด้วยสิง่แวดลอ้ม 

 เปิดโอกาสใหเ้จ้าของธุรกิจ ผู้ขับเคลื่อนแผนงานด้านธรุกิจและพัฒนาผลิตภณัฑ์ในองค์กร ได้ปรับเปลี่ยน
กระบวนการในธรุกิจที่ด าเนินการอยู ่เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งสร้างคุณค่าใหม่ด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวยีนใหก้ับผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงคุณค่าใหม่ต่อกลุ่มเปา้หมาย

 ค้นหาช่องว่างของโอกาสทางธรุกิจ โดยปรบัเปลี่ยนคณุค่าด้านการเงินและทรัพยากรที่สญูเสยีไป มาเป็น
โอกาสทางธรุกิจใหม่ เพ่ือสร้างสรรค์คณุคา่ใหม่ใหก้ับผลิตภัณฑ์

2.  สร้างนวตักรรมอย่างเป็นขัน้ตอน

 มุ่งเน้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ใช้เคร่ืองมือและข้ันตอนที่เป็นรูปธรรมมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมในการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรกิาร และโมเดลธรุกิจใหม่ๆ ที่เป็นไปได้

 เปิดโอกาสใหอ้งค์กรธรุกิจต่างๆ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างกัน และต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการ รวมถึงร่วมมือกันสร้างนวัตกรรมโมเดลธกุิจใหม่ๆ ร่วมกัน

3.  สร้างความเป็นผูน้ าด้านเศรษฐกจิหมุนเวยีน และความน่าเชือ่ถอืใหก้บัองคก์ร

 CIRCO เป็นหลักสตูรที่ได้รับการยอมรบัและด าเนินการมากกว่า 1,000 องค์กรธุรกิจในประเทศเนเธอร์แลนด์ 
และอีกหลากหลายประเทศ

 องค์กรธุรกิจที่ได้รับคดัเลือกเข้าร่วมอบรม นับเป็น 100 องค์กรธุรกิจแรกของประเทศไทย

4.  เข้าถงึเครือขา่ยและการสนับสนุนจากนโยบายเศรษฐกิจหมนุเวยีน

 เข้าร่วมเป็นสว่นหนึ่งของเครอืข่าย CIRCO Thailand Hub เพ่ือแลกเปลี่ยนและเข้าถึงโอกาสในการ
ขับเคลื่อนธรุกิจไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวยีน

 เปิดโอกาสในการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ตามนโยบายสนับสนุน BCG – Bio Circular 
Green Economy

ข้อมูลเพ่ิมเตมิ 

1) สมาคมเครอืข่ายโกลบอลคอมแพ็กแหง่ประเทศไทย 
https://globalcompact-th.com/

2) ส านักงานสภานโยบายการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์
วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 
https://www.nxpo.or.th/

3) องค์กร CIRCO เนเธอรแ์ลนด ์
https://www.circonl.nl
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การออกแบบผลิตภณัฑใ์ห้มีความยัง่ยืน
สามารถท าอย่างไรได้บ้าง มีหลัก 7 ข้อง่ายๆ มาน าเสนอ ดังนี้

1. รูปแบบการใช้งานที่ยั่งยืน เร่ิมจากการออกแบบให้สามารถลดการใช้ทรัพยากรลงได้ใน
กิจกรรมต่างๆ เช่น ช่วยประหยัดน ้า ประหยัดพลังงาน หรือใช้ซ ้าแทนการใช้คร้ังเดียวท้ิง เช่น ปิ่ นโต 

กล่องอาหาร แก้วหรือขวดน ้าพกพา หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ท าหน้าที่ได้หลายๆ อย่างในชิ้น

เดียว ก็นับเปน็การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเช่นกัน

2. วัสดุ ถ้าเลือกได้ควรใช้วัสดุรีไซเคิล เพราะจะช่วยลดการน าทรัพยากรใหม่มาใช้ ตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน และขยะจะถูกน ากลับมารีไซเคิลกันมากขึ้น ถ้าภาคธุรกิจมีความต้องการใช้กัน

มากๆ ท้ังน้ี ต้องค านึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และ สุขอนามัย ความปลอดภัยของผู้ใช้ เช่น 

เรื่องการสัมผัสอาหาร และข้อกฎหมายในแต่ละประเทศที่จะอนุญาตให้ใช้วัสดุรีไซเคิลในแต่ละประเภท

ผลิตภัณฑ์

3. Story การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สามารถสื่อสารเรื่องราว ข้อมูลต่างๆปัญหา

สังคม ส่ิงแวดล้อม หรือแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนไปสูผู่้บริโภคได้ เพ่ือร่วมกันสร้างความรับรู้ไปสู่

การผลิตและบริโภคแบบย่ังยืนไปด้วยกัน

4. การขนส่ง เป็นกระบวนการที่ส่งผลต่อการใช้พลังงานเชื้อเพลิง และการปล่อยมลพิษจาก
ยานพาหนะ อันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน กุญแจส าคัญในการออกแบบ คือ การลดขนาดหรือ

น ้าหนักของผลิตภัณฑ์ ก่อนถึงมือผู้บริโภค สามารถท าได้หลายวิธี เช่น การแยกชิ้นส่วนสินค้า ให้

ลูกค้าไปประกอบเอง (Knockdown)  การซ้อนสินค้าเพ่ือประหยัดพ้ืนที่ (Stacking) นอกจากจะ

ช่วยส่ิงแวดล้อมแล้ว การออกแบบเพ่ือการขนส่งยังสามารถลดต้นทุนทางธุรกิจได้อีกด้วย

5. อายุการใช้งาน การออกแบบให้ชิ้นงานมีความทนทานจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานท่ี

ยาวนานขึ้น เพ่ือไม่ให้ใช้ต้นทุนสูงเกินความจ าเป็น ให้ลองพิจารณาเสริมความแข็งแรงเฉพาะ

บริเวณที่เปน็จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ที่พบว่าเกิดการเสียหายง่ายและบ่อย หรือออกแบบให้สามารถ

เปลี่ยนบางชิ้นส่วนท่ีหมดอายุการใช้งานก่อนได้ ส าหรับผลิตภัณฑ์บางอย่างมีอายุการใช้งานส้ัน

มาก เรียกว่าหมดหน้าที่ในขณะที่สภาพยังดีอยู่ เช่น บรรจุภัณฑ์ อาจมีการออกแบบให้สามารถน า

กลับมาใช้เปน็ส่ิงอื่นได้ ก่อนหมดสภาพ

6. การรีไซเคิล เมื่อวันที่ผลิตภัณฑ์หมดอายุการใช้งาน จะต้องเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลหรือ

ก าจัดได้ง่าย การออกแบบจะมีผลต่อการเลือกใช้วัสดุที่จะน าไปรีไซเคิลต่อได้หรือจะย่อยสลายไปใน

ธรรมชาติ การแยกชิ้นส่วนท่ีมีวัสดุต่างกันควรท าได้ง่าย หรือใช้วัสดุประเภทเดียวกันท้ังทุกชิ้นส่วน

เพ่ือไม่ต้องแยกชิ้น และควรพิจารณาเลือกใช้วัสดุหรือสีท่ีมีอัตราการน ากลับมารีไซเคิลสูงไว้ก่อน 

7. การสร้างเครือข่ายพันธมิตร โดยเฉพาะเป้าหมายเร่ืองสังคม ส่ิงแวดล้อม เป็นเร่ืองใหญ่
เกินกว่าจะท าส าเร็จได้ด้วยองค์กรเดียว เราต้องการความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ท้ังภาครัฐ 

ภาคการศึกษา ภาคเอกชน NGO และภาคสังคม การเข้าใจปัญหาและความต้องการที่แท้จริง มี

ความส าคัญอย่างมากต่อการออกแบบเพ่ือความย่ังยืน ผู้ออกแบบจึงต้องรับฟงัข้อมูลจากหลายๆ

ด้านก่อนตัดสินใจว่าจะเร่ิมออกแบบอย่างไร

ธีรชยั ศุภเมธกีลูวฒัน์

ดีไซน์ไดเร็กเตอร์ เจ้าของแบรนด์ QUALY
Teesuppa@gmail.com

0897917882
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กระถางต้นไม้ Self-watering 
ที่สามารถเก็บน า้ไว้ในกระถาง ท า
ให้ต้นไมดู้ดน า้ทีเ่ติมได้ทั้งหมด 

อย่างมีประสทิธภิาพ 
เมื่อเติมน า้ 1 คร้ัง 
จะอยู่ได้ 1-2 สัปดาห์ 

ผลิตภัณฑท์ี่รีไซเคลิ
จากขยะพลาสติก
ประเภทต่างๆ 
เช่น ถุงพลาสติก 
ขวดน า้พลาสติก 
และ ซากแหอวน 

บรรจภุณัฑ์ทีส่ือ่สารเรือ่งราว 
ปัญหาสิง่แวดล้อม ที่เกิดจาก
การบริโภคของมนุษย ์สามารถ
มองเห็นได้ง่ายจากช้ันวาง
สินค้า เพ่ือกระตุ้นให้เกิด

การบริโภคอยา่งรบัผดิชอบ 

Save Turtle Coaster 
จานรองแก้วรูปเต่า 

ผลิตจากซากแหอวนใน
โครงการ Net Free Sea 
โดย EJF สะท้อนผลกระทบ
จากปัญหาแหอวนหลุดรอด

ลงในทะเล 

Polar Bear Iceberg 
Tissue Holder กล่องใส่
กระดาษทิชชู่รูปหมีบนก้อน
น า้แข็ง เมื่อดึงกระดาษ
ออกมาใช้ ก้อนน า้แข็งจะ

ค่อยๆ ยุบลง สะท้อนปัญหา
โลกร้อนจากการบริโภคของ
มนุษย์ ผลิตจากขวดน า้

พลาสติกรีไซเคิล 

Moby Whale ท่ีเก็บถุงช็อป
ป้ิงพลาสติกท่ีใช้แล้ว ไว้ใช้ซ ้า 
แรงบันดาลใจในการออกแบบ 
มาจากการพบซากวาฬเกยตื้นท่ี
มีถุงพลาสติกปริมาณมาก
ในท้อง จึงออกแบบให้เก็บ
ถุงพลาสติกไว้ในท้องวาฬ 

และเมื่อดึงถุงออกมาทางปาก
เพ่ือใช้ซ ้า ก็จะเหมือนการช่วย
เอาพลาสติกออกจากท้องวาฬ 
ผลิตจากถุงพลาสติกใช้แล้ว 
ท่ีรับบริจาคผ่านโครงการวน 

ผลิตภณัฑ์นีถ้กูออกแบบ
ให้แยกชิ้นสว่นได ้

เพ่ือลดขนาดบรรจุภัณฑ์
และลดการใช้พ้ืนที่ในการ

ขนส่งลงถึง 50% 

กล่องใบนีถ้กูออกแบบ
ให้สามารถนากลบัมาใช้
เป็นถงัขยะไดอ้กีครัง้ 
หลังจากจบหน้าที่

บรรจุภัณฑ์ 

อย่างไรก็ดี การออกแบบผลิตภัณฑ์เองก็เปน็เหมือนดาบ 2 คม หากเรายังมุ่งเน้นการออกแบบเพ่ือให้ขายสินค้าได้

ในปริมาณมากๆ ด้วยการสร้างความอยากได้ อยากมี อยากเปน็ เร่งให้เกิดการบริโภคแบบไม่จ าเปน็อยู่ตลอดเวลา 

คงเปน็เร่ืองยากท่ีจะบรรลุเปา้หมายด้านความย่ังยืน

5

ตัวอย่างการออกแบบผลติภณัฑ์ให้มีความยัง่ยนื
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วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.30 น. |

Webinar หัวขอ้ “SCP for the Net Zero Emission” 

จัดโดย   APRSCP กับ Thai SCP Netwotk

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564  เวลา 12.00 -13.00 น. (BKK time)   |   ผ่านช่องทางออนไลน์

ขอแกไ้ขข้อความใน Thai SCP Network Newsletter V1 Issue 9 September 2021 หน้า 4 

ประเดน็ที่ 1

3. แก้ไข (Food Loos & Food Waste) 

เป็น (Food Loss & Food Waste)

ประเดน็ที ่2

c. การศึกษาวธิีการประเมนิปรมิาณขยะอาหารในระดบัครวัเรอืนทีเ่หมาะสมกบับรบิทของชมุชนเมอืง: 

กรณีศึกษาเทศบาลนครรงัสติ จังหวดัปทมุธานี

โดยแกไ้ขจาก แหลง่ทนุ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ.)

ร่วมด าเนนิงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เป็น แหลง่ทนุ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ร่วมด าเนนิงาน เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทมุธานี

ผู้บรหิารสมาคมสง่เสรมิการผลติและการบรโิภคยัง่ยืน (ประเทศไทย)

ดร. วิจารย์ สิมาฉายา         นายกสมาคมฯ

รศ.ดร. ธ ารงรตน์ มุ่งเจริญ       ที่ปรึกษาสมาคมฯ

ดร. ไชยยศ บุญญากิจ         อุปนายกคนที่ 1

นายโกศล ใจรังษี            อุปนายกคนที่ 2

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล อุปนายกคนที่ 3 

ดร. พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ กรรมการและเลขาธกิาร

ทีมงานจดหมายขา่ว 

รศ.ดร. ธ ารงรตน์ มุ่งเจริญ       ที่ปรึกษา

ดร. พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์        บรรณาธกิาร

ดร. เหมือนจิต แจ่มศิลป์ ผู้ช่วยบรรณาธกิาร 
และจัดรูปเล่ม

Download ใบสมัคร
สมาชิกสมาคม

ส่งเสริมการผลิตและ
การบริโภคที่ยั่งยืน 
(ประเทศไทย)
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การประชุม Focus Group
ประเด็นทา้ทาย : พัฒนาดชันี SDG 12 และ SDG 13 ของประเทศ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพการจดัการขยะ และลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก มุ่งสู่นโยบาย BCG

รูปแบบออนไลน์ VDO Conference ด้วยระบบ Zoom


