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ผลิตภัณฑสีเขียวเพ่ือส่ิงแวดลอม
(Green products)

บทคัดยอ

ผลกระทบจากภาวะโลกรอนทําใหมน8ษยลดการใชทรัพยากรที่เปนภัยตอสิ่งแวดลอมลง วิถีชีวิตของ
มน8ษยจึงเขาส9ย8คของการตลาดสีเขียว (green marketing)  ซ่ึงมีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่อง ท8กคนในสังคมได
ตื่นตัวตอการอน8รักษสิ่งแวดลอม โดยการผลิตสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมขึ้นมาที่เรียกวา “ ผลิตภัณฑสี
เขียว ” (green product) โดยการผลิตมาจากกรรมวิธีธรรมชาติ และไมมีการเจือปนสารเคมี ใชเทคโนโลยีการ
ผลิตที่สะอาด มีมลพิษนอย และสามารถนํากลับมาใชใหมได แนวทางของ green marketing แบงออกเปน 3 
ระดับ คือ green, greener และ greenest  ซ่ึงมีอิทธิพลตอผ9บริโภคและการอน8รักษสิ่งแวดลอมในระดับท่ีตางกัน 
จากระบบการตลาดดั้งเดิม (classical marketing) ท่ีประกอบดวยผลิตภัณฑ (product), ราคา (price), สถานที่จัด
จําหนาย (place), และการสงเสริมการตลาด (promotion) มาเปนระบบการตลาดสมัยใหมท่ีมีชื่อเรียกกันหลาย
ชื่อ เชน การตลาดสมัยใหม (new marketing) การตลาดเชิงนิเวศน (ecological marketing หรือ eco-marketing) 
และการตลาดสีเขียว (green marketing) นั้นถือไดวาเปนแนวคิดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมสอดคลองกับ
การตลาดเพื่อสังคม (societal marketing) โดยมีเปาหมายเพื่อสรางความพึงพอใจใหกับผ9บริโภคและสังคมใน
ระยะยาว ผ9บริโภคสีเขียว (green consumers) ไดปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการซื้อและบริโภคไมใหมีผลกระทบ
ตอสภาพแวดลอม  โดยมีปจจัยที่มีผลทําใหผ9บริโภคยินดีที่จะจายเพิ่มในสวนของผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอม ซ่ึงมีอย9  5 ปจจัย คือ ลักษณะดานประชากรศาสตร (demographics characteristics), ความร9 
(knowledge), ค8ณคาหรือคานิยม (values), ทัศนคติ (attitudes) และพฤติกรรม (behavior) ท้ังน้ีประโยชนที่ไดรับ
จากผลิตภัณฑสีเขียวมี 5 ประการ ดังนี้ (1) ประสิทธิภาพและความค8มคา (efficiency and cost effectiveness)  
(2) ส8ขภาพและความปลอดภัย (health and safety) (3) ค8ณสมบัติของผลิตภัณฑ (performance) (4) สัญลักษณ
และสถานะ (symbolism and status) (5) ความสะดวก (convenience) การจัดการค8ณภาพโดยรวมสําหรับ
สภาพแวดลอม (total quality management: TQM for the environment) เปนแนวทางเชิงระบบของบริษัทที่
ม8งเนนดานค8ณภาพในการจัดการผลิตภัณฑ และกระบวนการผลิตที่ผสมผสานกับการบริหารจัดการดาน
สภาพแวดลอม การลดปริมาณขยะ และการปองกันภาวะมลพิษ (waste reduction and pollution prevention) 
ปจจ8บันร9ปแบบการตลาดไดเปลี่ยนไปโดยมีตลาดในร9ปแบบของการใหบริการ (function market) เขามาแทน
ตลาดในร9ปแบบของการผลิต (manufacturing market) ทําใหเกิดการคาเกี่ยวกับฐานความร9ของผลิตภัณฑ
อัจฉริยะ (intelligence products) และการออกแบบอาคารสีเขียว (eco-building design) ซึ่งเกี่ยวของกับเกณฑ     
4 ดาน คือ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และการออกแบบที่กอใหเกิดด8ลยภาพ เชน การออกแบบผลิตภัณฑยา
ชีวะเภสัช (biomedical product design) ซ่ึงผ9จัดจําหนายผลิตภัณฑยาอาจถ9กเรียกรองไดถาไมคํานึงถึง
สภาพแวดลอม หรือการออกแบบผลิตภัณฑเหล็กสําหรับเครื่องใชไฟฟาภายในที่อย9อาศัย (steel product design 
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for home electric) โดยมีวัตถ8ประสงคเพื่อใหสภาพแวดลอมปลอดภัยและประหยัดพลังงาน ดานอาหารนั้น
ประเทศจีนไดมีการประกันค8ณภาพอาหารไว 3 ประเภท เรียกวา eco-food หรือ  eco-labelled  food ไดแก green 
food (อาหารสีเขียว), hazard-free food (อาหารปราศจากอันตราย) และ organic food (อาหารอินทรีย) สวนการ
ออกแบบผลิตภัณฑที่ใชในบาน (household product design)  ใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมนั้นเริ่มตนมาจากการ
เพิ่มขึ้นของขยะ (waste stream) ที่เปนผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชภายในบานที่มีอาย8การใชงาน
นอยลงอันเนื่องจากความลาสมัย นอกจากนี้ยังมีการออกแบบสายไฟและสายเคเบิลสีเขียว (wire and cable eco-
green design) ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่ประกอบดวยวัสด8ที่สะอาด ไมมีสวนประกอบของสารฮาโลเจนและโลหะ
หนัก การออกแบบอ8ปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสสีเขียว (eco design for electric) การออกแบบโดยการสํานึก
ถึงสภาพแวดลอม (environmental-conscious design) หรือโครงการติดฉลากสีเขียว (eco-labelling) ท่ีเกิดข้ึนจาก
ความตองการของหนวยงานกลางที่ใหขอม9ลที่มีความเปนกลาง ตลอดจนการด9แลและควบค8มค8ณภาพของ
สิ่งแวดลอมใหเปนระบบและโปรงใส  ฉลากเขียว (green label หรือ eco-label) จึงเปนฉลากที่มอบใหแก
ผลิตภัณฑท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอย โดยที่มีค8ณภาพอย9ในระดับมาตรฐานที่กําหนด ผลิตภัณฑเหลานี้ 
อาจหมายรวมถึงสินคาและบริการหลายประเภท  ฉลากเขียวจึงเปนเครื่องมือท่ีชวยปองกันและรักษาธรรมชาติ
โดยผานการผลิตและการบริโภค และเปนขอม9ลใหผ9บริโภคทราบวาผลิตภัณฑนั้นเนนค8ณคาทางสิ่งแวดลอม 
เปนสําคัญ  การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ (life cycle assessment : LCA) คือกระบวนการวิเคราะหและ
ประเมินคาผลกระทบของผลิตภัณฑที่มีตอสิ่งแวดลอมตลอดชวงชีวิตของผลิตภัณฑนั้นตั้งแตการสกัดหรือการ
ไดมาซึ่งวัตถ8ดิบ กระบวนการผลิต การขนสง การแจกจาย การใชงานผลิตภัณฑ การใชใหมและการแปรร9ป 
ตลอดจนการจัดการเศษซากของผลิตภัณฑหลังจากการใชงาน ซึ่งอาจกลาวไดวาเปนการพิจารณาผลิตภัณฑ
ตั้งแตเกิดจนตาย (cradle to grave) โดยมีการระบ8ถึงปริมาณพลังงานและวัตถ8ดิบที่ใช รวมถึงของเสียที่ปลอย
ออกส9ส่ิงแวดลอม เพ่ือท่ีจะหาวิธีการในการปรับปร8งผลิตภัณฑใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยท่ีส8ด

คําสําคัญ : ผลิตภัณฑสีเขียว; การตลาดสีเขียว; ผ9บริโภคสีเขียว; การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ; 
                  การประเมินวัฏจักรชีวิต
Keywords : Green products; Green marketing; Green consumers; Eco- design; Life cycle assessment
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1. บทนํา                                                                                                                                                                                          

การตลาดกับการอน8รักษสิ่งแวดลอมด9เหมือนจะไปดวยกันไมได กลาวคือฝายอน8รักษสิ่งแวดลอม
ตองการใหการบริโภคลดลง แตฝายการตลาดตองการใหมีการจับจายใชสอยเพ่ิมขึ้น โดยฝายอน8รักษ
ส่ิงแวดลอมไดตอตานแนวคิดบริโภคนิยม ซึ่งการตลาดที่ดีควรสามารถชักจ9งผ9บริโภคใหเขามามีสวนรวมใน
การอน8รักษสิ่งแวดลอมไดเร็วและมากขึ้น โดยการผลิตสินคาหรือบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  หรือขาย
สินคา-บริการที่ชวยใหการอน8รักษสิ่งแวดลอมเปนสิ่งที่ทําไดงายและไมย8งยากซับซอนหรือตองลงท8นมาก
เกินไป จากผลกระทบของภาวะโลกรอนกอใหเกิดการอน8รักษ การประหยัดพลังงาน  และกิจกรรมตางๆ เพื่อ
ชวยส่ิงแวดลอมและท8กคนในสังคมตองปรับตัวกัน มีการคาดวาในอนาคต ผลกระทบจากภาวะโลกรอนจะทํา
ใหมน8ษยตองลดการใชทรัพยากรที่เปนภัยตอสิ่งแวดลอมลงถึง Y0-85% และวิถีชีวิตของท8กคนในสังคมจะ
เปล่ียนไปอยางส้ินเชิง การเปล่ียนแปลงน้ีนํามาส9ย8คของการตลาดสีเขียว (green marketing)  ท่ีมีอัตราการเติบโต
อยางตอเนื่อง แมอย9ในภาวะเศรษฐกิจท่ีตกต่ํา เมื่อท8กคนในสังคมตื่นตัวตอการอน8รักษส่ิงแวดลอมจะทําให
การตลาดสีเขียวเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกหลายเทาตัว  เมื ่อผ9คนมีทางเลือกมากขึ้นและการอน8รักษส่ิงแวดลอม
กลายเปนสวนหนึ่งในกิจวัตรประจําวันของท8กคนแลว ตลาดสินคาและบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมก็จะ
เติบโตขึ้น และเขามาแทนท่ีตลาดย8คเกา ท8กวันนี้มีหลายบริษัทไดบ8กเบิกสินคาและบริการส9โลกของตลาดสีเขียว 
แตสวนใหญยังอย9ในระดับเบ้ืองตนคือ เนนการขายผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  โดยแนวทางของตลาด       
สีเขียวแบงออกเปน 3 ระดับ คือ green, greener และ greenest  โดยแตละระดับจะมีอิทธิพลตอผ9บริโภคและการ
อน8รักษส่ิงแวดลอมตางกัน การตลาดแบบ green เปนตลาดของผลิตภัณฑ บริการ หรือ กระบวนการผลิตสินคา
ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  เชน เครื่องใชไฟฟาประหยัดพลังงาน รถยนตที่ใชพลังงานทดแทนน้ํามัน สวนผัก
ปลอดสารพิษ  เครื่องสําอางที่ไมใชสัตวทดลอง  ซ9เปอรมารเก็ตท่ีใชถ8งกระดาษแทนถ8งพลาสติก หรือ
หางสรรพสินคาที่มีโครงสรางอาคารประหยัดพลังงาน เกณฑในการวัดผลทางธ8รกิจของการตลาดแบบ green 
จะด9จากยอดขายสินคา โดยไมไดวัดการเปล่ียนแปลงทางสังคมมากเทาใด (การโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ) 
สวนการตลาดแบบ greener มีจ8ดประสงคมากกวาการทํายอดขาย โดยหวังผลดานการอน8รักษสิ่งแวดลอมจาก
การสงเสริมใหผ9บริโภครวมมือกันเพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑและทรัพยากรใหมากขึ้น  เชน  
การขายรถยนตนอกจากตองประหยัดพลังงานแลว บริษัทยังตองมีแคมเปญรณรงคใหผ9บริโภคใชรถอยางมี
ความรับผิดชอบมากขึ้น  มีการจัดกิจกรรมวันเช็คสภาพรถ การใหความร9และหมั่นตรวจสภาพรถ ซึ่งจะชวย
ประหยัดน้ํามัน และลดปริมาณไอเสียที่ปลอยออกมาส9อากาศได  ดังนั้นการวัดผลของตลาดแบบ greener จึงด9
ไดจากยอดขายและจํานวนคนที่เขารวมกิจกรรม การตลาดแบบ greenest ซ่ึงเปนการตลาดแบบส8ดทายท่ี
กอใหเกิดนวัตกรรมและการเปล่ียนแปลงใหมขึ้นในสังคม เชน การบริการใหคนที่เปนเจาของรถยนตประหยัด
นํ้ามันท่ีตองไปทํางานตางประเทศชวงหน่ึงนั้นไดนํารถมาใหคนอ่ืนเชาขับในชวงนั้น  หรือ อาจบริการจัดคิวให
คนที่อย9ทางเดียวกันไดใชรถรวมกัน 
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2. ผลิตภัณฑสีเขียว (Green products) 

ผ9ผลิตและนักการตลาดมักใชคําสําหรับอวดอางทางการตลาดเพื่อสนับสน8นการขายสินคาโดยใชคําวา 
“ clean and green ” (ปลอดภัยและไมมีผลตอส่ิงแวดลอม) โดยความหมายของคําวา clean และ green  นั้น คําวา 
“ clean ”  หมายความวา ปราศจากการเจือปนทั้งกายภาพ เคมีและจ8ลินทรีย การเจือปนทางกายภาพอาจเกิดขึ้น
จากสิ่งท่ีนําเขามาจากตางถิ่น โดยตั้งใจหรือไมตั้งใจในระหวางการผลิต/การแปรร9ป หรือ การกระจายสินคา 
สวนการเจือปนทางเคมี มีผลจากการใชสารเคมีท่ีไมถ9กตอง (ใชเกินขนาด) เชน ยากําจัดศัตร9พืช ป8ยเคมี สารเรง
การเจริญเติบโต และยาปฏิชีวนะในท่ีเพาะปล9กและสารเคมีท่ีใชระหวางการแปรร9ป การเก็บรักษาและการขนสง
โดยตกคางในผลิตภัณฑ และการเจือปนของจ8ลินทรีย ซึ่งอาจเกิดขึ้นในชวงการแปรร9ปที่ไมเหมาะสมและการ
ผลิตท่ีไมถ9กส8ขอนามัย ทําใหจ8ลินทรียเติบโตไดในผลิตภัณฑ ความหมายของคําวา “ green ” (สีเขียว) จะใช
อธิบายเกี ่ยวกับระบบการผลิตและผลิตภัณฑที่เปนมิตรหรือมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย ดังนั้นคําวา 
“ green ” จึงสอดคลองกับคําวา “ environmentally friendly ” หรือ “ eco-friendly ” ซึ่งยังไมใหความหมายที่
ชัดเจนนักเนื่องจากไมมีขอตกลงที่ชัดเจนวาจะใชกับผลิตภัณฑใดไดบางที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและไมมี
วิธีการตรวจวัดโดยยอมใหไดคาตํ่าส8ดตามที่กําหนดไวในมาตรฐาน ดังนั้นจึงเปนการยากสําหรับผ9บริโภคใน
การตัดสินวาผลิตภัณฑใดที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมมาก หรือ นอย และแตกตางกันอยางไร หนวยงาน FTC: 
US Federation Trade Commission และ ISO: International Standard Organization ไดพิจารณาการอวดอางวายัง
มีความหมายที่คล8มเครือสําหรับผ9บริโภคทําใหผ9บริโภคเขาใจผิดได จึงหามบริษัทรับรองมาตรฐานสินคาเพื่อ
อวดอางทางดานส่ิงแวดลอม (Chang, C., and Kristiansen, P., 2004) 

ผ9บริโภคสวนใหญที่ใชผลิตภัณฑสีเขียวไมเพียงกระทําตามกระแสเทานั้น แตยังปรารถนาสิ่งที่ควร
ไดรับดวย เชน การประหยัดเงิน หรือ ไดใชผลิตภัณฑท่ีมีการปรับปร8งใหดีขึ้นท่ีไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ในทางดานธ8รกิจการคาอธิบายคําวา “ ผลิตภัณฑสีเขียว ” (green products) และ “ ผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม ”
(environmental product) วาเปนผลิตภัณฑท่ีใชสําหรับปกปองหรือสงเสริมสภาพแวดลอมในธรรมชาติดวยการ
อน8รักษพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งลดหรือกําจัดการใชสารพิษ สารที่กอใหเกิดมลพิษ และของเสีย
ที่ไมใชประโยชน จากขอม9ลงานวิจัยพบวา ผลิตภัณฑสีเขียวไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร เนื่องจากตลาด     
สีเขียวมักเนนผลกระทบตอส่ิงแวดลอมของผลิตภัณฑเกินกวาที่ผ9บริโภคคาดหวังไว ความหลากหลายและการ
นํามาใชประโยชนของผลิตภัณฑสีเขียวจึงบงชี้ไดวาผ9บริโภคไมใสใจกับราคาของผลิตภัณฑสีเขียวท่ีกําหนด 
จากผลดีที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอมนี ้จึงทําใหตลาดสินคาอินทรียและเครื่องใชที่มีประสิทธิภาพและค8มคาตอการ
ใชงานนั้นมีการเติบโตได เน่ืองจากสามารถสนองความตองการของผ9บริโภคไดทั้งดานความปลอดภัยและการ
ประหยัดเงิน ผลวิจัยท่ีผานมาทําใหคนพบวา ความประสบความสําเร็จของผลิตภัณฑสีเขียวนั้นเกิดขึ้นไดโดยยึด
หลัก 3 Cs ไดแก consumer value positioning (ผ9บริโภคเปนผ9กําหนดค8ณคาของผลิตภัณฑสีเขียว), calibration of 
consumer knowledge (การสอบเทียบโดยการเรียนร9ของผ9บริโภค), credibility of product claims                
(ความนาเช่ือถือตามท่ีอวดอาง) (Ottman, J., Stafford, ER., and Hartman, CL., 200Y)
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3. การตลาดสีเขียวและผ7บริโภคสีเขียว (Green marketing and green consumer)   
        

3.1 การตลาดสีเขียว (Grundey, D., and Zaharia, RM., 2008) ประชาชนสวนใหญยังมีความเช่ือวาตลาด
สีเขียว หมายถึง การสงเสริม/โฆษณาผลผลิต หรือ ผลิตภัณฑที่มีค8ณสมบัติเกี่ยวของกับสภาพแวดลอม เชน 
ปราศจากฟอสเฟต (phosphate free) นํากลับมาใชใหมได (recyclable) เติมเพ่ือใชใหมได (refillable) เปนมิตรตอ
โอโซน (ozone friendly) และเปนมิตรตอสภาพแวดลอม (environmentally friendly) หรือหมายถึง ผลิตผลเพื่อ
การบริโภค  ผลิตภัณฑจากโรงงานอ8ตสาหกรรม ตลอดจนการบริการ ตัวอยางเชน การโฆษณาเก่ียวกับท่ีพักแรม
ท่ีเริ่มใชคําวา “ การทองเที่ยวเชิงอน8รักษ ” (ecotourist) ซึ่งมีสิ่งอํานวยความสะดวกตามธรรมชาติหรือการลด
ผลกระทบตอสภาพแวดลอม โดย green หรือ environmental marketing ประกอบขึ้นดวยกิจกรรมที่สรางขึ้นเพื่อ
อํานวยความสะดวกและกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนที่ม8งสนองความตองการของมน8ษยใหเกิดความพึงพอใจ    
โดยท่ีกิจกรรมท้ังหมดเหลาน้ันมีผลกระทบเชิงลบตอสภาพแวดลอมนอยท่ีส8ด

ระบบการตลาดดั้งเดิม (classical marketing) ประกอบดวยสวนการตลาด (Marketing mix: 4 Ps) ที่มี
ปจจัยทางการตลาดที่ควบค8มได เพื่อสนองความตองการของตลาดเปาหมาย สวนประกอบของ 4 Ps นี้มีความ
เกี่ยวพันและมีความสําคัญเทาเทียมกัน ประกอบดวย (1) ผลิตภัณฑ (product) เปนสิ่งที่มีค8ณคา (value) ใน
สายตาของล9กคาทําใหเกิดพฤติกรรมการซื้อ (2) ราคา (price) ราคาตองสามารถเพิ่มม9ลคาใหคนยอมรับได       
(3) สถานที่จัดจําหนาย (place) ชองทางจัดจําหนายจะตองอํานวยความสะดวกใหแกล9กคา (4) การสงเสริม
การตลาด (promotion) เปนวิธีการชักชวนใหล9กคาเขาใจถึงค8ณคาและลักษณะของผลิตภัณฑที่ออกวางจําหนาย
ในตลาด 

สําหรับระบบการตลาดสมัยใหม จําเปนตองเกี่ยวเนื่องกับสภาพแวดลอมและเปนสวนหนึ่งของระบบ
การจัดการสภาพแวดลอม การตลาดสมัยใหมมีชื่อเรียกหลายชื่อ เชน การตลาดสมัยใหม (new marketing) 
การตลาดเชิงนิเวศน (ecological marketing, eco-marketing) และ การตลาดสีเขียว (green marketing) แนวคิด
ของการตลาดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมสอดคลองกับขอกําหนดของร9ปแบบการตลาดเพื่อสังคม (societal 
marketing) ซึ่งแนวคิดนี้ยึดหลักวา งานขององคการก็คือ การพิจารณาความจําเปน  ความตองการและความ
สนใจของตลาดเปาหมาย และการสรางความพึงพอใจใหเกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเหนือ
ค9แขง โดยยังคงรักษาความอย9ดีกินดีของผ9บริโภคและสังคมไว  เชน ไมคากําไรเกินควร ไมผลิตสินคาที่เปน
อันตรายตอประชาชน ไมสรางปญหาสิ่งแวดลอมอันเปนพิษ ทั้งนี้บริษัทจึงมีเปาหมายคือ การสรางความพึง
พอใจของผ9บริโภคและสังคมในระยะยาว ทั้งนี้โมเดลหรือร9ปแบบสวนประสมของการตลาดสีเขียว (green 
marketing mix) นั้นตองประกอบดวยสวนประกอบ 4 ตัว (4 Ps) ดังนี้ คือ 

(1) ผ9ผลิตควรผลิตผลิตภัณฑเชิงนิเวศนที ่นอกจากจะไมไปทําลายสภาพแวดลอมแลวยังตอง
ปองกันหรือท8เลาความเสียหายของสภาพแวดลอม 

(2) ราคาของผลิตภัณฑเชิงนิเวศนอาจจะส9งข้ึนเล็กนอย 
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(3) การกระจายผลิตภัณฑออกส9ตลาด (distribution logistics) มีความสําคัญมากโดยเฉพาะอยางย่ิง
เนนบรรจ8ภัณฑเชิงนิเวศน 

(4) การส่ือสารทางการตลาดเนนเร่ืองเก่ียวกับสภาพแวดลอม เชน 
a) ตองมีใบรับรองผลิตภัณฑสะอาด (P certificate) หรือการรับรอง ISO 14000 เพ่ือเสริม

ภาพลักษณขององคกร 
b) ใหความจริงดานคาใชจายในการปกปองสภาพแวดลอม 
c) สนับสน8นกิจกรรมดานสภาพแวดลอมธรรมชาติ 
d) ผลิตภัณฑเชิงนิเวศนควรไดรับการสงเสริมการขายเปนพิเศษ

3.2 ผ7บริโภคสีเขียว (Laroche, M., Bergeron, J., and Barbaro-Forleo, Guido, 2001) ในชวงเวลาที่ผาน
มาผ9บริโภคสวนใหญเริ่มร9สึกวาพฤติกรรมการซื้อสินคาของตังเองนั้นมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมโดยตรง
หลายดาน ดังนั้นผ9บริโภคจึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อและบริโภคโดยไมใหมีผลกระทบตอสภาพแวดลอม 
เชน ซื้อผลิตภัณฑที่บรรจ8ภัณฑทําจากวัสด8ที่นํากลับมาใชใหม (recycled material) ซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม เชน สีที่ยอยสลายไดโดยวิธีชีวภาพ (biodegradable paint) สเปรยผมที่ไมผสมสาร CFC หรือ       
ตัวกรองกาแฟที่ไมฟอกสี โดยปจจัยที่มีผลทําใหผ9บริโภคยินดีที่จะจายเพิ่มใหกับผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอม มีอย9 5 ปจจัยประกอบกันเปนโครงรางของผ9บริโภคสีเขียว (profiles of green consumers) 
(Laroche, M., Bergeron, J., and Barbaro-Forleo, Guido, 2001) ดังนี้คือ

(1) ลักษณะดานประชากรศาสตร (demographics)
(2) ความร9 (knowledge)
(3) ค8ณคาหรือคานิยม (values)

 (4) ทัศนคติ (attitudes)
(5) พฤติกรรม (behavior)

1. ลักษณะทางดานประชากรศาสตรของผ9บริโภค (demographics characteristics) วิธีวิเคราะหลักษณะ
ผ9บริโภคที่ดีที่ส8ดคือ การศึกษาทางดานประชากรศาสตรที่จําแนกประชากรออกตามอาย8 เพศ รายได การศึกษา 
ลักษณะการทํางาน ที่อย9อาศัย สถานภาพการสมรส และขนาดของครอบครัว เปนตน ผลการศึกษาวิเคราะหเดิม 
พบวา ผ9หญิงมีความร9สึกรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมมากกวาผ9ชาย แตตอมากลับพบวาผ9ชายยินดีที่จะจายเพิ่มขึ้น
เพื่อควบค8มสภาวะมลพิษทางอากาศมากกวาผ9หญิง สําหรับการวิเคราะหทางดานรายไดและการศึกษาของ
ประชากรสร8ปไดวา ท้ังรายไดและการศึกษาไมใชตัวดัชนีท่ีดีนักในการบงชี้ความรับผิดชอบทางดาน
สภาพแวดลอมหรือพฤติกรรมการเลือกซ้ือของผ9บริโภค งานวิจัยในอดีตพบวา คนที่มีอาย8นอยกวาคาเฉลี่ยจาก
การศึกษาทางดานประชากรศาสตรที่จําแนกประชากรออกตามอาย8เปนผ9บริโภคสีเขียว แตผลการวิจัยภายหลัง
กลับพบวา ผ9บริโภคสีเขียวจะเปนผ9มีอาย8มากกวาคาเฉลี่ย นักวิจัยสวนใหญมีความเห็นวาลักษณะทางดาน



Z

ประชากรศาสตรมีความสําคัญนอยกวาตัวชี ้วัดทางดานความร9 คานิยม และ/หรือทัศนคติในการอธิบาย
พฤติกรรมของผ9บริโภคสีเขยีว

2. ความร9ของผ9บริโภค (knowledge or eco-literacy) เปนที่ยอมรับกันแลววาความร9มีอิทธิพลตอ
กระบวนการตัดสินใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งความร9จะมีความสําคัญในการจัดโครงสรางของขอม9ลที่ผ9บริโภค
รวบรวมและจัดการเปนขาวสารและการใชขาวสารใหเปนประโยชนในการตัดสินใจ ตลอดจนการประเมิน
ค8ณคาของผลผลิตและการบริการ รายงานการวิจัยดานความร9ของผ9บริโภคตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑและใช
บริการที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอมมีความขัดแยงกันอย9 บางรายงานไดรายงานวาความร9ของผ9บริโภคไมเชื่อมโยง
กับพฤติกรรมการบริโภคเชิงนิเวศน แตบางรายงานบอกวาความร9ทางนิเวศวิทยาของผ9บริโภคเปนดัชนีชี้วัดการ
บริโภคเชิงอน8รักษของผ9บริโภคและยังพบวาผ9ที่มีความร9ทางดานสภาพแวดลอมส9งพอใจที่จะจายมากขึ้น
สําหรับผลิตภัณฑสีเขียว

3. คานิยมของผ9บริโภค (values) เปนความพึงพอใจเกี่ยวกับความเชื่อถืออยางลึกซึ้งและหลักปรัชญา 
(philosophical subjects) หรือเปนความเชื่อซึ่งชี้นําการกระทําและการใชด8ลยพินิจที่มีตอสถานการณตาง ๆ
คานิยมท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมผ9บริโภคแบงออกเปน 2 อยาง คือ 

1) ความเปนปจเจกชน (individualism) คือ สภาพซึ่งบ8คคลมองตัวเองครั้งแรกเปนสวนตัว
และเช่ือวาความสนใจสวนตัวและคานิยมมีความสําคัญเปนอันดับแรก

2) ความเปนกล8ม (collectivism) ความร9สึกท่ีวาส่ิงท่ีดีงามของกล8มหรือสังคมจะตองมากอน
จากรายงานผลการวิจัยปรากฏวา ผ9บริโภคท่ีมีคานิยมความเปนกล8ม (collectivism) มีแนวโนมที่จะเปน

มิตรตอสภาพแวดลอม ในขณะที่ผ9บริโภคที่มีคานิยมเปนปจเจกชน (individualism) มีแนวโนมที่ไมเปนมิตรกับ
สภาพแวดลอมมากกวา นอกจากนี้ยังพบวา พวกที่มีคานิยมสน8กสนานและรื่นเริง (fun/enjoyment) มีความ 
สัมพันธเชิงบวกกับทัศนคติและเห็นความสําคัญของการนําผลิตภัณฑมาแปรร9ปใชใหม (recycling) ซึ่งนําไปส9
พฤติกรรมการใชของแปรร9ปใชใหม

4. ทัศนคติของผ9บริโภค (attitudes) ทัศนคติ  (attitudes) คือ ความร9สึกนึกคิดของผ9บริโภคที่มีตอสิ่งใด
ส่ิงหนึ่ง ซ่ึงผ9บริโภคเรียนร9 จากประสบการณในอดีตโดยใชเปนตัวเชื ่อมระหวางความคิดและพฤติกรรม    
นักการตลาดนิยมใชในเครื่องมือการโฆษณาเพื่อสรางทัศนคติที่มีตอผลิตภัณฑและตราสินคา เสริมแรงและ
(หรือ) เปลี่ยนทัศนคติของผ9บริโภค ซ่ึงองคประกอบของทัศนคติ มี 3 สวน คือ 

(1) สวนของความเขาใจ (cognitive component) หมายถึง สวนที่เกี่ยวของกับความร9 ความ
เขาใจ    และความเชื่อเกี่ยวกับตราสินคาโดยปราศจากอารมณหรือความร9สึก 

(2) สวนของความร9สึก (affective component) หมายถึง สวนที่เกี่ยวของกับอารมณหรือ
ความร9สึกท่ีมีตอผลิตภัณฑและตราสินคา เชน เกิดความร9สึกชอบ หรือ ไมชอบ พอใจ หรือ ไมพอใจ                 
มีประโยชน หรือ ไมมีประโยชน 
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(3) สวนของพฤติกรรม (behavior component) หมายถึง พฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการซื้อ 
หรือ การใชผลิตภัณฑ หรือ แนวโนมการเกิดพฤติกรรม เชน การแจกของตัวอยาง มีวัตถ8ประสงคให
กล8มเปาหมายเกิดพฤติกรรมการทดลองใช 

ผลการวิจัยเกี่ยวกับทัศนคติของผ9บริโภคเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคที่เปนมิตรตอสภาพแวดลอม
ไดแก 1) ความสําคัญ (importance) และ 2) ความไมสะดวก (inconvenience) ของพฤติกรรมการบริโภคที่มีตอ
สภาพแวดลอม ยกตัวอยาง เชน ผ9บริโภคจะร9สึกวาการนําผลิตภัณฑกลับมาแปรสภาพใชใหม (Recycling)        
มีความสําคัญตอสังคมและสภาพแวดลอมในระยะยาว แตผ9บริโภคก็จะมีความร9สึกถึงความไมสะดวกสบาย
สวนตัวในการกระทําเชนนั้น ในกรณีที่คลายกันก็คือ ถึงแมวาผ9บริโภคจะร9วาการซื้อ นําผลไมหรือ ขนมที่ใสใน
บรรจ8ภัณฑที่ใชครั้งเดียวแลวทิ้งจะเปนผลรายตอสภาพแวดลอมก็ตาม แตก็ยังซื้ออย9เพราะวาสามารถซื้อและ
ใชไดอยางสะดวก นอกจากนี้ยังวิจัยพบวา ความไมสะดวกสบาย (inconvenience) มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การนํากลับมาใชใหม (recycling) โดยความเปนปจเจกชน (individualism) ส9งจะเช่ือวาการนําผลิตภัณฑกลับมา
ใชใหมนั้นไมสะดวกสบาย ในทางตรงกันขามกันพบวา ความสําคัญไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภค
เม่ือมีการนํากลับมาใชใหม

5. พฤติกรรมของผ9บริโภค (consumers’ behaviors) เปนพฤติกรรมที่ผ9บริโภคตองนําการคนหา การซื้อ 
การใช การประเมินผลการใชสอยผลิตภัณฑและบริการ ท่ีสนองความตองการในการบริโภค โดยมีกระบวนการ
ตัดสิน ใจและการกระทําของบ8คคลที่เกี่ยวของกับการซื้อและการใชสินคา กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อและ
ใชสินคาของผ9บริโภคนั้นมีขั้นตอนซับซอนยากแกการเขาใจ มีร9ปแบบและทฤษฎีมากมายที่พยายามอธิบาย
พฤติกรรมผ9บริโภค ซึ่งสวนใหญจะเปนทฤษฎีทางจิตวิทยา สังคมวิทยา และมาน8ษยวิทยา โดยนํามาประย8กตใช
กับทฤษฎีทางการตลาดเพื่อใหเขาใจพื้นฐานของพฤติกรรมผ9บริโภคมากขึ้น

3.3 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของผ7บริโภค  (Tanner, C., and Kast, SW., 2003)             
การศึกษาวิจัยทางดานจิตวิทยาสภาพแวดลอมในอดีตจะเนนบทบาทของปจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับปจเจกชน เชน 
ความร9 (knowledge) ความใสใจ (concern) กับสภาพแวดลอม ทัศนคติ (attitude) บรรทัดฐาน (norms) และ
คานิยม (values) ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภค ทัศนคติและแรงจ9งใจ (motives) ของผ9บริโภค นอกจากนั้นยังมีการ
คนควาดานโครงรางของผ9บริโภคสีเขียว (profile of green consumer) ทั้งนี่ตัวแปรจําเพาะที่พบวามีผลกระทบ
ตอพฤติกรรมดานสภาพแวดลอมสามารถจําแนกออกไดเปน 4 ประเภท คือ 

1) การวัดทัศนคติจําเพาะ (measures of specific attitudes) เชน ผลของการสํารวจผ9บริโภคท่ี
สนับสน8นขอเสนอท่ีวาความเชื่อเฉพาะตัวของผ9บริโภคเปนตัวทํานายพฤติกรรมการบริโภคที่เปนมิตรตอ
สภาพแวดลอมไดแนนอนกวาความใสใจทั่ว ๆ 

2) พฤติกรรมหรืออ8ปสรรคในการรับร9 (perceived barriers) มีผลการศึกษาวิจัยแสดงใหเห็นวา
การควบค8มการรับร9 (perceived control) หรืออ8ปสรรคในการรับร9ของผ9บริโภคเปนตัวทํานายพฤติกรรมทาง
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สภาพแวดลอม ในการกระต8นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ผ9บริโภคตองมั่นใจวาพฤติกรรมของผ9บริโภคนั้นมี
ผลกระทบตอสภาพแวดลอมหรือมีผลทําใหสภาพแวดลอมท่ีเส่ือมโทรมดีขึ้น 

3) ความร9 (knowledge) โดยสวนใหญแลวความร9ทางดานสภาพแวดลอมจะมีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมทางสภาพแวดลอมของผ9บริโภค แตก็มีรายงานที่ขัดแยงอย9บาง ความร9แบงออกเปน
ความร9ทางดานทฤษฎี (knowledge about facts) และความร9ทางการปฏิบัติ (knowledge about actions) ความร9
ทางการปฏิบัติจะมีผลตอพฤติกรรมของผ9บริโภคมากกวาความร9ทางดานทฤษฎี 

4) บรรทัดฐานสวนบ8คคล (personal norm) ความร9สึกผ9กมัดทางจริยธรรม (feeling of moral 
obligation) เปนตัวกระต8นสําคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมทางดานสภาพแวดลอมของผ9บริโภค กลาวโดยสร8ปแลว
ปจจัยสวนบ8คคลท่ีมีความสําคัญตอการบริโภคสีเขียว ไดแก ทัศนคติดานบวกกับสภาพแวดลอม (pro-
environmental attitude) ทัศนคติเชิงบวกกับการคาที่ย8ติธรรม (fair trade) ผลผลิตทองถิ่น (local products) โดย
ผ9บริโภคตองมีความร9ที่สามารถแยกความแตกตางระหวางสภาพการเปนมิตรและอันตรายตอสภาพแวดลอม
ของผลิตภัณฑได การซื้อของผ9บริโภคสีเขียวจะลดลงเมื่อผ9บริโภคตระหนักถึงการที่จะตองประหยัดเวลาเมื่อ
ตองไปซ้ือของในตลาดซ9เปอรมารเก็ต สวนปจจัยทางดานอาหาร GMO รสชาติของอาหาร ส8ขภาพ ความร9ทาง
ทฤษฎี ความเชื่อในตลาดสีเขียว บรรทัดฐานสวนบ8คคล และอ8ปสรรคทางดานการเงินนั้นไมมีผลในการเปนตัว
ดัชนีชี้วัด

3.4 การกําหนดค6ณคาของผ7บริโภค (Consumer value positioning) (Ottman, J., Stafford, ER., and 
Hartman, CL., 200Y) ซึ่งเกี่ยวของกับผลประโยชนท่ีไดรับจากผลิตภัณฑสีเขียวมี 5 ประการ ดังนี้

1) ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพและความค8มคา (efficiency and cost effectiveness) 
2) ส8ขภาพและความปลอดภัย (health and safety)
3) การทํางานของผลิตภัณฑ (performance)
4) สัญลักษณและสถานะ (symbolism and status) 
5) ความสะดวก (convenience)

1. ประสิทธิภาพและความค8มคา (efficiency and cost effectiveness) เปนตัวชี้วัดที่แสดงคาใชจายตอ
หนวยของผลผลิตและผลลัพธ ตามลําดับ เชน เคร่ืองซักผาฝาหนาจะมีราคาแพงกวาเครื่องซักผาฝาบนประมาณ 
2 เทา แตสามารถประหยัดนํ้าไดมากถึง 12,000 แกลลอนตอป และประหยัดคาไฟฟาได 110 เหรียญตอป 

2. ส8ขภาพและความปลอดภัย (health and safety) จากความใสใจดานสารเคมีที่เปนพิษ ฮอรโมน หรือ
พิษของยาที่ใชอย9ประจําวันทําใหผ9บริโภคเริ่มตระหนักถึงส8ขภาพและความปลอดภัย โดยเฉพาะอยางยิ่งผ9ที่มี
ความเสี่ยง เชน สตรีมีครรภ เด็กและผ9ส9งอาย8 เนื่องจากผลิตภัณฑที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพแวดลอมมีการออกแบบ
และผลิตมาโดยการลดการใชสารอันตรายและกระบวนการผลิตที่ปราศจากการปนเปอนจึงไดรับการตอบรับ
จากผ9บริโภคที่ใสใจในส8ขภาพมากขึ้น

3. การทํางานของผลิตภัณฑ (performance) ปจจ8บันนี้ผลิตภัณฑสีเขียวไดถ9กออกแบบและผลิตให
สามารถทํางานไดดีกวาผลิตภัณฑธรรมดา จึงสามารถกําหนดราคาใหส9งกวาได เชน เครื่องซักผาฝาหนา 
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นอกจากจะใชพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพกวาแลว ยังสามารถทําความสะอาดเสื้อผาไดน8มนวลกวาเมื่อ
เปรียบเทียบกับเคร่ืองซักผาฝาบนเพราะวาเคร่ืองซักผาฝาหนาสามารถปนผาไดเชนเดียวกับเครื่องอบผาและใช
กําลังเหวี่ยงจากศ9นยกลางดึงความสกปรกและน้ําออกจากเสื้อผาได ในทางตรงขามเครื่องซักผาฝาบนจะใชตัว
ปนเส้ือผาใหหม8นไปรอบถังซัก ซ่ึงจะทําความสะอาดไดลดลงและทําใหเส้ือผาเกาและฉีกขาดไดเร็วข้ึน

4. สัญลักษณและสถานะ (symbolism and status) ในตลาดอ8ปกรณเครื่องใชสํานักงาน เชน บริษัทท่ี
ผลิตเกาอ้ีและอ8ปกรณเครื่องใชสํานักงาน จะมีการออกแบบอ8ปกรณเครื่องใชสํานักงานใหเหมาะสมกับการใช
งานของพนักงานและสามารถนํากลับมาใชใหมไดโดยปราศจากสวนประกอบหรือกระบวนการที่เปนอันตราย 
เชน สวนประกอบท่ีเปนไม สามารถนํามาแปรร9ปใชใหมได โดยปราศจากสาร carcinogens ที่กอใหเกิดมะเร็ง 
เกาอ้ีท่ีสามารถถอดออกเปนสวน ๆ ได และมีปายรับรองวาสามารถนํามาแปรร9ปใชใหมได 

5. ความสะดวก (convenience) ความสะดวกสบายในการใชผลิตภัณฑสีเขียว หรือ ผลิตภัณฑที่เปน
มิตรตอสภาพแวดลอม เชน การใชหลอดไฟที่ใหแสงสวางภายนอกอาคารที่ใชพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งจะบรรจ8
พลังงานจากแสงอาทิตยในเวลากลางวันและใหแสงสวางในเวลากลางคืน โดยไมตองตอสายเขามาในอาคาร ซ่ึง
มีความประหยัดและสะดวกสบายมากในการใชงาน นอกจากนี้ยังมีเครื่องใชสอยประจําตัว เครื่องคิดเลข หรือ
นาฬิกาขอมือท่ีใชพลังงานแสงอาทิตยชารจไฟเขาอ8ปกรณ โดยไมตองกังวลเร่ืองการเปล่ียนถานท่ีหมดอาย8เลย

3.5 กลย6ทธการจัดการผลิตภัณฑสีเขียวในตลาดสีเขียว (product management and green 
strategies) (Grundey, D., and Zaharia, RM., 2008) การจัดการตลาดสีเขียวในการผลิตผลิตภัณฑสีเขียวได
สนับสน8นใหมีการบ9รณาการปจจัยสภาพแวดลอมเพื่อใหเขากับกิจกรรมการผลิตของบริษัท โดยเริ่มตั้งแตกล
ย8ทธการกําหนด การวางแผน การดําเนินการ จนถึงการผลิตและความเกี่ยวเนื่องกับผ9บริโภค มีการเสนอขอ
ปฏิบัติวา บริษัทจะตองหาทางและหาคําตอบที่ดําเนินการอย9ที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมได โดยผานกลย8ทธ
ทางการตลาด ผลผลิตและบริการเพ่ือท่ีจะคงความเหนือกวาค9แขง ซ่ึงประกอบดวย 

1. การหาเทคนิคใหมสําหรับการจัดการขยะ ของโสโครกและความเปนพิษของนํ้าและอากาศ
2. การจัดทํามาตรฐานผลิตภัณฑเพ่ือใหแนใจวาผลิตภัณฑปลอดภัยตอสภาพแวดลอม
3. การผลิตผลิตภัณฑท่ีเปนธรรมชาติจริง ๆ 
4. การผลิตผลิตภัณฑท่ีเปนประโยชนตอส8ขภาพมากข้ึนโดยวิธีการอน8รักษทรัพยากรธรรมชาติ

คําตอบหรือทางออกเหลานี้ ทําใหบริษัทแนใจไดวาบริษัทสามารถมีบทบาทในการสนับสน8นความ
ตองการของสังคมและเปนโอกาสท่ีบริษัทจะไดรับคําสรรเสริญได โดยชวงอาย8ของผลิตภัณฑสีเขียว  ความเขียว
ของชวงอาย8ผลิตภัณฑ (the greening of product life stage) วงจรชีวิตของผลิตภัณฑประกอบดวย 4 ขั้นตอน  คือ 
การแนะนํา การเจริญเติบโต การเจริญเติบโตเต็มท่ี และการเจริญเติบโตท่ีตกต่ํา การบริหารจัดการชวงอาย8ของ
ผลิตภัณฑสีเขียวในร9ปแบบที่เปนมิตรตอสภาพแวดลอมและมีประสิทธิภาพเชิงนิเวศน (eco-efficiency) นั้น
สามารถทําไดโดยกําหนดชวงเวลาท่ีเหมาะสมในการใชหรือบริโภคทรัพยากรธรรมชาติโดยที่ธรรมชาติสามารถ
มีโอกาสฟนฟ9ตัวเองได
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การออกแบบเพื่อสิ่งแวดลอม (DFE: design for the environment) เกิดขึ ้นจากปรัชญาของการ
ผสมผสานการตัดสินใจดานสภาพแวดลอมลงในกระบวนการออกแบบทั้งผลิตภัณฑและบรรจ8ภัณฑ มีหลักอย9 
2 ขอ คือ 

1) องคกรที่รับจางทํางานหรือผ9กมัดกับการออกแบบเพื่อสิ่งแวดลอมตองอย9ในวงการที่มีความไววางใจ
กับสภาพแวดลอมและขอจํากัดกับสภาพแวดลอม

2) องคกรตองประเมินประเด็นสภาพแวดลอมอยางเปนระบบรวมกับปจจัยการผลิตที่เกี่ยวของทาง
เศรษฐกิจ กฎขอบังคับ สังคมและการเมือง ขอพิจารณาเพิ่มเติมในเนื้อหาของการออกแบบเพื่อสิ่งแวดลอม   
ดานการออกแบบผลิตภัณฑและบรรจ8ภัณฑคือ การออกแบบสําหรับการกําจัดผลิตภัณฑและการออกแบบ
สําหรับผลิตภัณฑที่ไมกําจัดทิ้ง (นํากลับมาใชใหมได) การออกแบบเพื่อการปองกันภาวะมลพิษและการ
ออกแบบเพ่ืออน8รักษทรัพยากร การออกแบบเพื่อสิ่งแวดลอมนี้ จะสนับสน8นการพัฒนาความคิดที่สามารถลด
ปริมาณของเสีย ขยะเขาในกระบวนการผลิต การแปรร9ปนําผลิตภัณฑหรือบรรจ8ภัณฑกลับมาใชใหม ซึ่งจะทํา
ใหผลิตภัณฑหมักเปนป8ยได หรือการชวยสนับสน8นใหมีการเปล่ียนกระบวนการออกแบบโดยเพ่ิมผลประโยชน
กําไรมากกวาตนท8นใหกับองคกร

การจัดการค8ณภาพโดยรวมสําหรับสภาพแวดลอม (total quality management:TQM for the 
environment) เปนแนวทางเชิงระบบของบริษัทในระดับกวางที่ม8งในดานค8ณภาพในดานการผลิตสีเขียว และ
นิยมใชกันอยางแพรหลายเกี่ยวกับการจัดการทัง้ทางดานผลิตภัณฑและดานกระบวนการผลิตที่นํามาผสมผสาน
กับการบริหารจัดการทางสภาพแวดลอม ขอผ9กมัดทางดานค8ณภาพในการผลิตสีเขียวนอกจากแนวคิดการผลิต
ตามปกติแลวยังรวมค8ณภาพทางดานสภาพแวดลอมเขาไปดวย 

การแปรร9ปนํากลับมาใชใหม (recycling) กฎขอบังคับจะเปนความกดดันใหเกิดความคิดสรางสรรคเขา
มาส9ตลาด ยกตัวอยาง เชน ถานไฟฉายท8กประเภทจะมีสวนประกอบของโลหะหนักที่เปนอันตราย เชน เงิน 
ปรอท นิกเกิล แคดเมียม และตะกั่ว ซึ่งเปนพิษตอค8ณภาพน้ําใตดิน ขอบังคับที่ร8นแรงขึ้นประกอบดวยการให
บริษัทปรับปร8งขบวนการผลิตผลิตภัณฑหรือใหมีโครงการเก็บรวบรวมผลิตภัณฑที่หมดอาย8การใชงาน    
บริษัทผลิตถานไฟฉาย Eveready เปลี่ยนส9ตรการผลิตถานไฟฉายโดยลดปริมาณปรอทใหสอดคลองกับ
ขอบังคับมาตรฐาน 2 ป กอนการประกาศขอบังคับ ซึ่งทําใหเฉือนค9แขงในการโฆษณาประชาสัมพันธการคา 

การลดปริมาณขยะและการปองกันภาวะมลพิษ (waste reduction, pollution prevention) นอกเหนือจาก
แนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศน (eco-efficiency) ที่กลาวมาแลวขางตน การผลิตเพื่อการแยกสวนได 
(manufacturing for disassembly) กําลังไดรับความสนใจเพิ่มขึ้น เพราะชวยใหเกิดการนํามาแปรร9ปใชใหมได
มากยิ่งขึ ้นและเปนการอน8รักษทรัพยากรซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่ไดรับความชื่นชมเพิ่มขึ้น 
บริษัทผ9ผลิตทราบถึงการเกิดภาวะมลพิษเปนสัญญาณของการไมมีประสิทธิภาพของการผลิต เปนการเพิ่ม
ตนท8น ขยะที่เกิดขึ้นนั้นแสดงถึงปริมาณวัตถ8ดิบที่ไมไดขายออกเปนผลิตภัณฑขั้นส8ดทาย การออกแบบ
ผลิตภัณฑและบรรจ8ภัณฑแบบใหม ซึ่งชวยทําใหการถอดชิ้นสวนของผลิตภัณฑและบรรจ8ภัณฑงายขึ้น ทําให
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การนําชิ้นสวนกลับมาแปรร9ปใชใหมไดมากขึ้น ลดหรือกําจัดชิ้นสวนที่ไมสามารถนํามาแปรร9ปใชใหมให
นอยลง

กลย8ทธเกี่ยวกับธ8รกิจสมัยใหม (strategic implications for modern business) การนําปรัชญาดานการ
พัฒนาอยางย่ังยืน มาใชปฏิบัติทางการตลาดตองการธ8รกิจที่ใหความสําคัญกับการใชทรัพยากรทั้งหมดอยางมี
ประสิทธิภาพตลอดชวงเวลาระยะยาว การส9ญเสียทรัพยากรธรรมชาติจะมีผลกระทบระบบการผลิตของบริษัท 
และกระบวนการผลิตโดยรวมของบริษัท การเปลี่ยนทิศทางจากระยะสั้นถึงระยะยาวของบริษัทจะเปนการ
เปล่ียนโครงสรางท่ีตองการเปล่ียนวัฒนธรรมองคกร เปล่ียนระบบการส่ือสารภาพลักษณและระบบขาวสารของ
บริษัท ขอแนะนําคือ การมองเห็นวาขยะเปนตนท8นขององคกร ดังนั้นการลดปริมาณขยะ การนําวัสด8กลับมา  
ใชซ้ําและการแปรร9ปขยะนํากลับมาใชใหมเปนการประหยัดตนท8นที่สําคัญในระยะยาว บริษัทที่มีความ
รับผิดชอบตอสภาพแวดลอมเร่ิมประสบความสําเร็จและผลกําไรจากการใชแนวทางการคาเชิงนิเวศน  กิจกรรม
ที่ปฏิบัติกันไดแก 1) สรางความตองการของผ9บริโภคในผลิตภัณฑสีเขียว 2) เพิ่มคาใชจายในการใหความร9แก
ผ9บริโภค เชน การแจกเอกสาร “The Good Environment Guide” หรือ “ค9มือสภาพแวดลอมที่ดี” 3) สรางหรือ
จัดหาสถานที่สําหรับใหสะดวกแกการแปรร9ปนํากลับมาใชใหมและปองกันภาวะแวดลอมเปนพิษและการปรับ
ภาพลักษณใหเปนบริษัทสีเขียวนํามาซึ่งความสําเร็จของบริษัท ภาพลักษณสีเขียวทําใหบริษัทเปนที่ยอมรับ 
สงผลใหเพ่ิมการขาย เพ่ิมม9ลคาห8น และสามารถเขาส9ตลาดหลักทรัพยได

4. การออกแบบผลิตภัณฑสีเขียวเพื่อสิ่งแวดลอม (Eco-design) 

ปจจ8บันนี้ร9ปแบบการตลาดไดเปลี่ยนไปโดยตลาดของการบริการ (function market) ไดเขามาแทน
ตลาดของการผลิต (manufacturing market) ทําใหเกิดการคาทางฐานความร9ของผลิตภัณฑอัจฉริยะ (intelligence 
products) การออกแบบเชิงนิเวศนเศรษฐกิจ (eco-design) เปนกระบวนการที่ผนวกแนวคิดดานเศรษฐศาสตร
และดานส่ิงแวดลอมเขาไปในข้ันตอนของการออกแบบผลิตภัณฑ โดยพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ 
(product life cycle) ตั้งแตขั้นตอนการวางแผนการผลิต ชวงการออกแบบ ชวงการผลิต ชวงการนําไปใช และ
ชวงการกําจัดหลังการใชงานหรือการนํากลับมาใชใหม ซึ่งจะชวยลดตนท8นในแตละขั้นตอนของการพัฒนา
ผลิตภัณฑและลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมไปพรอมกัน โดยสงผลดีตอธ8รกิจ ช8มชน และสิ่งแวดลอม ซึ่งเปน
แนวทางนําไปส9การพัฒนาอยางย่ังยืน (sustainable development) (Michelini, RC., and Razzoli, RP., 2004)

หลักการพื้นฐานของการทํา eco-design คือ การประย8กตหลักการของ 4R ในท8กชวงของวัฏจักรชีวิต
ผลิตภัณฑ ไดแก การลดการใชทรัพยากรและพลังงาน (reduce) การใชซํ้า (reuse) การนํากลับมาใชใหม 
(recycle) และการซอมบําร8ง (repair) ซ่ึงมีความสัมพันธกัน ท้ังน้ีการนํา co-design มาประย8กตใชจะตองคํานึงถึง
กลไก Z ดานหลักคือ

1. ลดการใชวัสด8ท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม (reduction of low impact material) 
2. ลดปริมาณและชนิดของวัสด8ท่ีใช (reduction of material used) 
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3. ปรับปร8งกระบวนการผลิต (optimization of production techniques)
4. ปรับปร8งระบบการขนสงผลิตภัณฑ (optimization of distribution system)
5. ปรับปร8งขั้นตอนการใชผลิตภัณฑ (optimization of impact during use)
Y. ปรับปร8งอาย8ผลิตภัณฑ (optimization of initial lifetime)
Z. ปรับปร8งข้ันตอนการท้ิงและทําลายผลิตภัณฑ (optimization of end-of-life)

นอกจากนี้ยังมีขอแนะนําในการออกแบบเชิงนิเวศนเศรษฐกิจ (eco-design hints) (Michelini, RC., and Razzoli, 
RP., 2004) ดังนี้ คือ

1. ใชประโยชนจากวัสด8ที่นํากลับมาใชใหม (recycled) ใชพลังงานใหนอยลง ใชวัสด8หรือวัตถ8ดิบที่
สามารถสรางข้ึนใหมได (renewable)

2. เลือกสมรรถนะการผลิตท่ีส9ง (high throughput) ประหยัดวัสด8และนําพลังงานกลับมาใชใหมได
3. ใชบรรจ8ภัณฑที่ใชซ้ําได (reuse packaging) ปรับปร8งระบบการขนสง การสงกําลังบําร8ง (logistics) 

อ8ปกรณแวดลอมท่ีปรับตัวเองได (self-turned settings)
4. ออกแบบเพ่ือใหไดประสิทธิผลส9งส8ด เชน อาคารท่ีบําร8งรักษางาย ส่ิงกอสราง
5. ออกแบบเพ่ือใหมีอาย8การใชงานยาวนาน การบําร8งรักษานอย ใชพลังงานนอย
Y. ออกแบบเพ่ือรักษาค8ณภาพ ถอดออกเปนช้ินสวนไดงาย สามารถนําวัสด8กลับมาใชซํ้าได
4.1 การออกแบบอาคารสีเขียว (eco-building design) (Vakili-Ardebili, A., and Boussabaine, AH., 

200Y) สถาปตยกรรมเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงโดยเปลี่ยนปจจัยนําเขา (in-puts) มาเปนอาคารสิ่งกอสราง
หรือผลิตภัณฑ (out-puts) กระบวนการกอสรางอาคารจะเกี ่ยวของกับเกณฑ 4 ดาน คือ สังคม เศรษฐกิจ  
สิ่งแวดลอม และการออกแบบที่เกี่ยวของ ในกระบวนการสถาปตยกรรมนี้ประกอบขึ้นดวย เทคโนโลยีและ
กรอบความคิดเปนสองแกนของปจจัยที่ทําใหเกิดสมด8ลของแนวคิดเพื่อความตองการการออกแบบที่เกิดด8ลย
ภาพ

4.2 การออกแบบผลิตภัณฑยาชีวะเภสัช (biomedical product design) (Messelbeck, J., and 
Sutherland, L., 2000) ความตองการท่ีจะปรับปร8งผลของสภาพแวดลอมของระบบจัดสงผลิตภัณฑรักษาส8ขภาพ 
ไดรับความสนใจจากท้ังระดับทองถ่ินและระดับประเทศ การประสานงานรวมมือของหนวยงานท่ีรับผิดชอบทํา
ใหสามารถลดปริมาณขยะ ของแข็ง และปริมาณปรอทจากโรงพยาบาลและสถานพยาบาล เครือขายลงไดมาก                 
เพื่อสนับสน8นความรวมมือนี้ผ9จัดจําหนายผลิตภัณฑยาเหลานี้ ถ9กเรียกรองใหจําหนายยาโดยคํานึงถึงภาวะ
สภาพแวดลอมดวย บริษัทผ9ผลิตยาจําเปนตองพิจารณาทางดานสภาพแวดลอมในกระบวนการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑรวมถึงขบวนการผลิตผลิตภัณฑดวย โรงพยาบาลตองเสียคาใชจายในการกําจัดของเสียเพิ่มขึ้นเปน
อยางมาก โรงพยาบาลสามารถประหยัดเงินจากการลดปริมาณขยะและทําโครงการดานสภาพแวดลอมเพื่อลด
และหรือจํากัดการใชสารปรอท การใชวิธีนํากลับมาใชใหม การแยกขยะติดเช้ือออกตางหาก เพ่ือลดปริมาณขยะ
โดยรวม
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4.3 การออกแบบผลิตภัณฑเหล็กสําหรับเครื่องใชไฟฟาภายในที่อย7อาศัย (Steel product design for 
home electric) (Shigeki, Y., et al., 2004) เหล็กและเหล็กกลาเปนสวนประกอบที่สําคัญในอ8ปกรณไฟฟาที่ใช
ภายในบานและในระบบอ8ตสาหกรรมพลังงานเพื่อที่จะใหสภาพแวดลอมเปนมิตรตอช8มชน ไดมีการเสนอให
ผ9ผลิตอ8ตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลาดําเนินการโดยมีวัตถ8ประสงคใหสภาพแวดลอมปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน ยกตัวอยาง เชน การผลิตเหล็กกลาปราศจากสารอันตราย เชน ตะกั่ว โครเมียม และ เหล็กกลาที่ใชใน
อ8ตสาหกรรมไฟฟาเพ่ือประหยัดพลังงาน สหภาพย8โรปออกกฎเกี่ยวกับขยะไฟฟาและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส 
WEEE (waste electric and electronic equipment) ทําใหผ9ผลิตทั้งหลายตองดําเนินการออกแบบและผลิต
ผลิตภัณฑใหงายตอการถอดช้ินสวน (disassembly) สามารถนํากลับมาใชใหมและออกขอจํากัดในการใชวัสด8
อันตรายในการผลิตอ8ปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส หามการใชวัสด8ซึ่งประกอบดวยตะกั่ว โครเมียม แคดเมียม  

4.4  อาหารสีเขียว (Green foods) (Paull, J., 2008) ในประเทศจีนมีอาหารที่ไดรับการประกันค8ณภาพ
อย9   3 ประเภท ซ่ึงเรียกวา eco-food หรือ  eco-labelled food ไดแก green food (อาหารสีเขียว), hazard-free food 
(อาหารปราศจากอันตราย) และ organic food (อาหารอินทรีย) โดยอาหารสีเขียวเปนที่ยอมรับของผ9บริโภคและ
มีขายอย9ทั่วไปในตลาด และการที่จะไดรับใบรับรองอาหารสีเขียวจะตองกระทําดังนี้

1. ทองท่ีจะตองเพาะปล9กในสภาพอากาศไดมาตรฐานส9งส8ดของประเทศจีน
2. จะตองควบค8มโลหะหนักท่ีตกคางในดินและนํ้าชลประทาน (โดยการตรวจสอบสารปรอท แคดเมียม 

สารหน9 ตะก่ัว โครเมียม และอ่ืน ๆ)
3. นํ้าท่ีใชในกระบวนการผลิตตองไดมาตรฐานนํ้าด่ืมของประเทศ
4. การใชสารเคมีตองอย9ในการควบค8มด9แลสารกําจัดโรคแมลงท่ีเปนพิษร8นแรง 
4.5 การออกแบบผลิตภัณฑที่ใชในบาน (Household product design)  (Glisovic, S., Miloradov, MV., 

and Jankovic, Z., 2005) โลกกําลังประสบกับปญหาการเพิ่มขึ้นของกระแสขยะ (waste stream) จากเครื่องใช
ภายในบาน ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสและผลิตภัณฑอ่ืนๆ ท่ีบริโภคกันมากมายอันเนื่องมาจากมีผลิตภัณฑใหมๆ 
เกิดข้ึน ทําใหอาย8ใชงานนอยลงเพราะความลาสมัยลงกลย8ทธในการจัดการผลิตภัณฑท่ีหมดอาย8ใชงานซ่ึงจะตอง
ใหเกิดสมด8ลท้ังทางบวกและทางลบใน 3 ดาน ดังนี้คือ

1. ลดการฝงกลบขยะ
2. ทําใหสามารถนํากลับมาใชใหมไดส9งส8ด 
3. ควบค8มวัสด8ท่ีเปนพิษ
4.6  การออกแบบสายไฟและสายเคเบิลสีเขียว (Wire and cable eco-green design) (Nakayama, A.,   

et al, 1999) ผลิตภัณฑสายไฟและสายเคเบิลสีเขียว (eco-green) เปนผลิตภัณฑที่ประกอบดวยวัสด8ที่สะอาดไมมี
สวนประกอบของสารฮาโลเจนและโลหะหนัก แนวคิดของการผลิตสายไฟและสายเคเบิลสีเขียวประกอบดวย

1. ปราศจากสารฮาโลเจน (halogen free) ไดแก คลอรีน (Cl) โบรมีน (Br) ฟล9ออรีน (F) และไอโอดีน
(I)  การปลอดจากสารเหลาน้ีกอใหเกิดความปลอดภัยเม่ือวัสด8มีการติดไฟ (safety in fire) โดยไมทําใหเกิดแกส
พิษ แกสที่เกิดการกัดกรอน หรือ เปนสนิมและเกิดควันนอย
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2. ปราศจากโลหะหนัก (heavy metal free) ซึ่งไดแก ตะกั่ว (Pb) พลวง หรือ แอนติโมนี (Sb) โครเมียม 
(Cr) แคดเมียม (Cd) ซ่ึงทําใหกระบวนการกําจัดทําลาย (safety at wasting treatment) ปลอดภัย เนื่องจากไมเกิด
สารไดออกซิน (dioxin) และไมมีการระเหยออกมาของไอสารโลหะหนัก

3. ใหความชัดเจนที่เกี่ยวของกับวัสด8 (clarification of material)  และการรวบรวมวัสด8 (consolidation 
of material) ซ่ึงทําใหสามารถนําวัสด8กลับมาใชใหมได เพราะวางายตอการจําแนกแยกแยะ การนําขยะกลับมา
ใชใหมแบงออกเปน 2 วิธี คือ การนํามาใชทําเชื้อเพลิง (thermal recycling)  หรือ การแยกสวนออกเปนวัสด8 
หรือสวนประกอบอ่ืนๆ เชน รวบรวมเปลือกห8มและแผนฉนวนทําเปนสารโพลิโอลิฟนส (polyolefins) สําหรับ
การนํากลับมาใชใหมตอไป ซ่ึงผลิตภัณฑสายไฟและสายเคเบิลสีเขียวประกอบดวย

1. สายไฟท่ีใชในอ8ปกรณอิเล็กทรอนิกส
2. สายไฟที่ใชในรถยนต
3. สายเคเบิลที่ใชในระบบโทรคมนาคม (LAN cables)
4.7 การออกแบบอ6ปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสสีเขียว (Eco design for electric) (Gurauskiene, I., 

and Varzinskas, V., 200Y) อ8ตสาหกรรมอ8ปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส EEE (electric and electronic 
equipment) เปนอ8ตสาหกรรมขนาดใหญและโตเร็วท่ีส8ดในอ8ตสาหกรรมการผลิต และสงผลกระทบตอ
สภาพแวดลอมมากมาย ต้ังแตการสกัดและใชวัตถ8ดิบ การใชพลังงานและทรัพยากรอ่ืนๆ ในการผลิต การใชงาน
ผลิตภัณฑ จนถึงการหมดอาย8ใชงานและกลายเปนขยะในท่ีส8ด การออกแบบสีเขียว (eco-design) ซ่ึงอาจเรียกช่ือ
อ่ืนๆ เชน การออกแบบวงจรผลิตภัณฑ (life cycle design) การออกแบบโดยสํานึกถึงสภาพแวดลอม 
(environmental-conscious design) เปนกระบวนการที่เปนระบบโดยผสมผสานปจจัยทางดานสภาพแวดลอมลง
ในกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ แรงผลักดันหลักในการออกแบบอ8ปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสสีเขียว
ประกอบดวย

1. ความตองการควบค8มทางดานกฎหมายและมาตรฐานการผลิต เชน คําสั่ง WEEE (Waste electrical 
and electronic equipment) คําสั่ง RoHS (restric of use of certain hazardous substances in electrical and 
electronic equipment)   คําสั่ง EuP (estrablishing a framework for the setting of eco-design requirements for 
energy using products)

2. ความตองการดานตลาดและผ9บริโภคสีเขียว (market / green consumer)
3. ความรับผิดชอบขององคกร (corporate responsibility)
4. หวงโซอ8ปทาน (supply chain)
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5. การติดฉลากสีเขียว (Eco-labelling) (Atilgan, T., 200Z)

โครงการฉลากเขียวเกิดขึ้นเพราะตองการเปนหนวยงานกลางที่ใหขอม9ลที่มีความเปนกลาง ตลอดจน
ด9แลควบค8มค8ณภาพทางส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบและโปรงใส เน่ืองจากสินคาสีเขียวที่มีจําหนายในทองตลาด
ในปจจ8บันเกิดจากการประชาสัมพันธของผ9ผลิตและผ9จัดจําหนายโดยอิสระเทานั้น ฉลากเขียว (green  label 
หรือ eco-label) คือ ฉลากที่มอบใหแกผลิตภัณฑที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวา เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับ
ผลิตภัณฑท่ีทําหนาท่ีอยางเดียวกันโดยที่ค8ณภาพยังอย9ในระดับมาตรฐานที่กําหนด ผลิตภัณฑเหลานี้ หมายถึง 
สินคาและบริการหลายประเภท ยกเวนยา เครื่องดื่มและอาหาร เนื่องจากทั้งสามประเภทที่กลาวจะเกี่ยวของกับ
ส8ขภาพความปลอดภัยในการบริโภคมากกวาดานสิ่งแวดลอม การติดฉลากเขียวจะสรางความสับสนใหแก
ผ9บริโภคได

ฉลากเขียว ถือเปนกลย8ทธหนึ่งในนโยบายดานสิ่งแวดลอมที่ใชการตลาดเปนเครื่องมือ เนื่องจากมี
สินคาและบริการวางจําหนายในตลาดเปนจํานวนมาก ฉลากเขียวที่ติดอย9กับผลิตภัณฑจะเปนขอม9ลใหผ9บริโภค
ทราบวาผลิตภัณฑน้ันเนนค8ณคาทางส่ิงแวดลอม ทําใหผ9บริโภคสามารถเลือกซ้ือไดถ9กตองตามวัตถ8ประสงค ใน
สวนผ9ผลิตหรือผ9จัดจําหนายจะไดรับผลประโยชนในแงกําไร เนื่องจากมีการบริโภคผลิตภัณฑเหลานั้นมากขึ้น 
ผลักดันใหผ9ผลิตรายอ่ืนๆ ตองแขงขันกันปรับปร8งค8ณภาพของสินคาหรือบริการของตน โดยคํานึงถึงผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอมเปนสําคัญ ฉลากเขียวจึงเปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่ชวยปองกันรักษาธรรมชาติผานทางการผลิต
และการบริโภคของผ9ผลิตและผ9บริโภคท8กคนเปนการแสดงความมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการ
สิ่งแวดลอม ฉลากเขียวที่ติดอย9กับผลิตภัณฑจะเปนขอม9ลใหผ9บริโภคทราบวาผลิตภัณฑนั้นเนนค8ณคาทาง
ส่ิงแวดลอมเปนสําคัญ

6. การประเมินวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ (Life Cycle Assessment : LCA) (Herrchen, M., and Klein, W., 2000)

LCA (life cycle assessment ) คือ กระบวนการวิเคราะหและประเมินคาผลกระทบของผลิตภัณฑที่มีตอ
ส่ิงแวดลอมตลอดชวงชีวิตของผลิตภัณฑ ตั้งแตการสกัดหรือการไดมาซึ่งวัตถ8ดิบ กระบวนการผลิต การขนสง 
การแจกจาย การใชงานผลิตภัณฑ และการใชใหม / การแปรร9ป ตลอดจนการจัดการเศษซากของผลิตภัณฑ
หลังจากการใชงาน ซึ่งอาจกลาวไดวาพิจารณาผลิตภัณฑตั้งแตเกิดจนตาย (cradle to grave) โดยมีการระบ8ถึง
ปริมาณพลังงานและวัตถ8ดิบที่ใช รวมถึงของเสียที่ปลอยออกส9สิ่งแวดลอม เพื่อที่จะหาวิธีการในการปรับปร8ง
ผลิตภัณฑใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยท่ีส8ด โดยขั้นตอนการทํา LCA มีข้ันตอนหลักๆ 4  ขัน้ตอน ไดแก

1. การกําหนดเปาหมายและขอบเขต (goal and scope definition) เปนข้ันตอนแรกในการทํา LCA และ
เปนข้ันตอนท่ีมีความสําคัญ เน่ืองจากมีอิทธิพลโดยตรงตอทิศทางและความละเอียดในการศึกษา
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2. การวิเคราะหบัญชีรายการดานสิ่งแวดลอม (inventory analysis) เปนการเก็บรวมรวมและคํานวณ
ขอม9ลที่ไดจากกระบวนการตางๆ ตามที่กําหนด โดยพิจารณาถึงทรัพยากรและพลังงานที่ใช หรือการปลอยของ
เสียออกส9 อากาศ นํ้า และดิน

3. การประเมินผลกระทบตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ (life cycle impact assessment : LCIA)     
เปนการประเมินผลกระทบดานส่ิงแวดลอมของระบบผลิตภัณฑจากขอม9ลในข้ันตอนการวิเคราะหบัญชีรายการ
ดานส่ิงแวดลอม

4. การแปลผล (interpretation) เปนการวิเคราะหผลลัพธ สร8ปผล อธิบายขอจํากัด การจัดเตรียม
ขอเสนอแนะที่มาจากผลลัพธของการทํา LCA หรือ LCIA และทําผลรายงานสร8ปการแปลผลการศึกษาให
สามารถเขาใจไดงาย สมบ9รณครบถวนและมีความสอดคลองกับเปาหมายและขอบเขตของการศึกษา 

7. บทสร6ป

ผลิตภัณฑเขียว (green product) คือ สิ่งที่ผลิตขึ้นโดยกรรมวิธีธรรมชาติ ไมมีสารเคมีเจือปนและไมมี
สารพิษใดๆ เปนเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด โดยการปรับปร8งกระบวนการผลิตเพื่อใหการใชวัตถ8ดิบ พลังงาน 
และทรัพยากรธรรมชาติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้รวมถึงการเปลี่ยนวัตถ8ดิบ การใชซ้ํา และการนํา
กลับมาใชใหม ซึ่งจะชวยอน8รักษสิ่งแวดลอมและลดตนท8น โดยคํานึงถึงวิธีที่จะเพิ่มผลิตผล ใหมีของเสียหรือ
การปลอยมลพิษนอยลง การใชเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด รวมถึงการปองกันมลพิษ (pollution prevention) 
การผลิตท่ีสะอาด (cleaner production) และการลดของเสีย (waste minimisation) 

การบริโภคควรคํานึงถึงความตองการของล9กคาเปนสําคัญ ซ่ึงมีอิทธิพลตอผ9ผลิต หากผ9บริโภคเรียกรอง
ใหผ9ผลิตปรับปร8งค8ณภาพของสินคาและบริการในเรื่องสิ่งแวดลอมมากขึ้น ผ9ผลิตก็จะใหความสําคัญกับการ
ด9แลรักษาส่ิงแวดลอมตามความตองการของล9กคา การบริโภคที่ยั่งยืนไดนําการตลาดสีเขียว (green marketing) 
มาใชทําใหเริ่มมีสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมหรือสินคาสีเขียว (green products) วางขายในตลาดเพิ่มขึ้น 
ในชวงเวลาท่ีผานมาผ9บริโภคสวนใหญเร่ิมร9สึกวาพฤติกรรมการซ้ือสินคาของเขามีผลกระทบตอสภาพแวดลอม
โดยตรงหลายดาน ดังนั้นผ9บริโภคจึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อและบริโภคเพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอ
สภาพแวดลอม ปจจัยที่มีผลทําใหผ9บริโภคยินดีที่จะจายเพิ่มใหกับผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มีอย9 5 
ปจจัย คือ (1) ลักษณะดานประชากรศาสตร (demographics) (2) ความร9 (knowledge) (3) ค8ณคาหรือคานิยม 
(values)    (4) ทัศนคติ (attitudes) (5) พฤติกรรม (behavior) และปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของ
ผ9บริโภคและใชสินคานั้นไดรับอิทธิพลจากปจจัยตาง ๆ ดังนี้ 1) ปจจัยทางวัฒนธรรม (culture) 2) 
สภาพแวดลอมทางสังคม (social environment) 3) อิทธิพลสวนบ8คคล (personal influence) 4) ปจจัยทางจิตวิทยา 
(psychological factor) 

การออกแบบผลิตภัณฑสีเขียวเพ่ือส่ิงแวดลอม (eco-design) ในปจจ8บันน้ีร9ปแบบการตลาดไดเปล่ียนไป
โดยตลาดของการบริการไดเขามาแทนตลาดการผลิตจึงผนวกแนวคิดดานเศรษฐศาสตรและดานสิ่งแวดลอมเขา
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ไปในข้ันตอนการออกแบบผลิตภัณฑ ซ่ึงเปนแนวทางนําไปส9การพัฒนาอยางย่ังยืน ดวยการลดการใชทรัพยากร
และพลังงาน (reduce) การใชซ้ํา (reuse) การนํากลับมาใชใหม (recycle) และการซอมบําร8ง (repair) ซึ่งมี
ความสัมพันธกัน เชน การออกแบบอาคารสีเขียว (eco-building design) การออกแบบผลิตภัณฑยาชีวะเภสัช 
(biomedical product design) การออกแบบผลิตภัณฑเหล็กสําหรับเครื่องใชไฟฟาภายในที่อย9อาศัย (steel 
product design for home electric) อาหารสีเขียว (green foods) การออกแบบผลิตภัณฑที่ใชในบาน (household 
product design)  การออกแบบสายไฟและสายเคเบิลสีเขียว (wire and cable eco-green design) การออกแบบ
อ8ปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสสีเขียว (eco design for electric) 

ฉลากเขียว (green label หรือ eco-label) คือ ฉลากที่มอบใหแกผลิตภัณฑที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
นอยโดยที่ค8ณภาพยังอย9ในระดับมาตรฐานที่กําหนด ฉลากเขียวที่ติดอย9กับผลิตภัณฑจะเปนขอม9ลใหผ9บริโภค
ทราบวาผลิตภัณฑน้ันเนนค8ณคาทางส่ิงแวดลอม ฉลากเขียวจึงเปนเครื่องมือที่ชวยปองกันรักษาธรรมชาติผาน
ทางการผลิตและการบริโภคของผ9ผลิต 

LCA (life cycle assessment ) คือ กระบวนการวิเคราะหและประเมินคาผลกระทบของผลิตภัณฑที่มีตอ
สิ่งแวดลอมตลอดชวงชีวิตของผลิตภัณฑ โดยระบ8ถึงปริมาณพลังงานและวัตถ8ดิบที่ใช รวมถึงของเสียที่ปลอย
ออกส9ส่ิงแวดลอม เพ่ือท่ีจะหาวิธีการในการปรับปร8งผลิตภัณฑใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยท่ีส8ด
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