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บรรณาธิการ - ธารา บัวคำศรี 
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สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://taragraphies.files.wordpress.com/2014/07/citizens-guide_july2014.pdf  

คู่มือประชาชนว่าด้วยการผลิตที่สะอาด



สารบัญ 
!
บทนำ 
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการผลิตที่สะอาด 
 การผลิตที่สะอาดคืออะไร 
  หลักสี่ประการของการผลิตที่สะอาด 
  เกณฑ์ของการผลิตที่สะอาด 
 เหตุผลสิบประการที่ต้องส่งเสริมการผลิตที่สะอาด 
 แนวคิดและการริเร่ิมที่คล้ายคลึงกัน 
  โครงการการผลิตที่สะอาดขึ้นของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ 
  ก้าวย่างแห่งธรรมชาติ 
  สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน – ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ 
  ธุรกิจ – นิเวศวิทยาอุตสาหกรรม 
  วิศวกรรมเชิงนิเวศ – นิเวศเทคโนโลยี 
  การป้องกันมลภาวะขององค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา – การออกแบบเพื่อสิ่ง
แวดล้อม 
  บางประเทศในยุโรป – แฟคเตอร์โฟร์/แฟคเตอร์เทน 
  นักออกแบบบางคน – สิ่งทอสะอาด 
!
บทที่ 2 ยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการผลิตที่สะอาด 
 การวัดและการลดการใช้ทรัพยากร 
  รอยพิมพ์นิเวศ 
  วัตถุดิบต่อหน่วยบริการ 
  สิ่งที่คุณทำได้ 
  การพยากรณ์ย้อนหลัง 
 ใช้สิทธิในการรับรู้ 
  ตามรอยการใช้สารเคมีในผลิตภัณฑ์ 
  ขยายขอบเขตไปให้กว้างกว่าการตรวจสอบสารเคมี – ตรวจสอบวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 
  การประเมินวงจรชีวิต – ตั้งแต่เร่ิมต้นจนสิ้นอายุการใช้งาน 
  สิ่งที่คุณทำได้ – สิ่งที่ควรพิจารณาในการประเมินวงจรชีวิต 
  ความสำเร็จ – ปฏิญญาว่าด้วยผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อม 
  เก่ียวกับฉลากเขียว (Eco-labels) 
  การติดฉลากผลิตภัณฑ์ 
 ความรับผิดชอบของผู้ผลิต 

คู่มือประชาชนว่าด้วยการผลิตที่สะอาด



  การรายงานของบรรษัท 
  ความรับผิดชอบของผู้จัดส่งสินค้า 
  ความรับผิดชอบของผู้ค้าปลีก 
  ความรับผิดชอบทางสังคม 
  ภาระรับผิดทางสังคม (SA 8000) 
  สิ่งที่คุณทำได้ – รายการคำถามถึงผู้ผลิต 
 ความรับผิดชอบของผู้ผลิตที่ขยายเพิ่มขึ้น 
  ขอบเขตของความรับผิดชอบ 
  สิ่งที่คุณทำได้ – คำถามเก่ียวกับการรับคืนผลิตภัณฑ์ 
  ไปให้ไกลกว่ารีไซเคิล 
  ความก้าวหน้าเร่ืองการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต 
  โครงการรับคืนผลิตภัณฑ์ 
  ความรับผิดชอบของผู้ผลิตที่ขยายเพิ่มขึ้นจะช่วยส่งเสริมการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สะอาดได้
อย่างไร 
 การริเร่ิมเร่ืองการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตในสหรัฐอเมริกา 
  ขยะรถยนต์ 
  การรับคืนแบตเตอร่ี 
  การลงมติของเมืองว่าด้วยความรับผิดชอบของผู้ผลิตที่ขยายเพิ่มขึ้น 
  สิ่งที่คุณทำได้ 
 เราจะลดการบริโภคลงได้หรือไม่ 
  การขายบริการ ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ 
 บทสรุป 
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คู่มือประชาชนว่าด้วยการผลิตที่สะอาด



บทนำ 
!

“การผลิตที่สะอาด” เป็นแนวทางใหม่ในการผลิตสินค้าและการบริการ 
ที่จะช่วยปรับเปล่ียนการผลิตแบบล้างผลาญทรัพยากร 

และพฤติกรรมการบริโภคเช่นในปัจจุบัน 
!
  

คู่มือเล่มนี้จะวิเคราะห์แนวคิดและยุทธศาสตร์ที่สำคัญ พร้อมกับเสนอแนวทางให้บุคคลและกลุ่มบุคคลร่วมกัน
ทำให้การผลิตและบริโภคมีความปลอดภัยและยั่งยืนในอนาคต ทั้งนี้ไม่ได้ประสงค์ที่จะให้เป็นคู่มือที่ให้ราย
ละเอียดในการนำไปปฏิบัติ  หากแต่หวังว่าตัวอย่างและแหล่งข้อมูลที่นำเสนอจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้
กับภาคประชาชนและให้สามารถลงมือกระทำได้ 
!
คู่มือนี้เขียนขึ้นเพื่อผู้บริโภค ผู้เสียภาษี ผู้ค้าปลีก เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น องค์กรแรงงาน ผู้ผลิต และนักวางแผน 
หรืออีกนัยหนึ่งก็คือทุกๆ คนที่เก่ียวข้องกับการผลิต 
!
คู่มือพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ความรู้พื้นฐาน เป็นเคร่ืองมือและเคร่ืองสนับสนุนนักสิ่งแวดล้อมและนักกิจกรรมที่
ต้องการหาวิธีการรณรงค์เชิงบวกแบบใหม่ๆ เพื่อนำไปสู่การเปล่ียนแปลงที่ดีขึ้น ในการจัดทำคู่มือได้รับการ
สนับสนุนอย่างดียิ่งจากกลุ่มความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย-ประชาชนเพื่อการผลิตที่สะอาด ซึ่งเป็นโครงการ
ความร่วมมือที่มีระยะเวลา 2 ปี ระหว่างศูนย์รณรงค์เพื่อการผลิตที่สะอาด มหาวิทยาลัยเทนเนสซี่ น็อกซ์วิล 
ศูนย์โลเวลล์เพื่อการผลิตที่สะอาด มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแมสซาชูเซ็ท โลเวลล์ และองค์กรสิ่งแวดล้อม องค์กรผู้
บริโภค และองค์กรแรงงาน ปัจจุบันการร่วมมือนี้ได้พัฒนาขึ้นเป็นเครือข่ายการผลิตที่สะอาด ซึ่งประกอบด้วย
นักกิจกรรมและนักวิจัยตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วอเมริกาเหนือและขยายขอบข่ายไปทั่วโลกในปัจจุบัน 
!
คู่มือประชาชนเพื่อการผลิตที่สะอาดเล่มนี้เป็นการจัดพิมพ์คร้ังแรก คณะผู้จัดพิมพ์ตั้งใจว่าจะทำการปรับปรุง
ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอเม่ือมีข้อมูลใหม่เก่ียวกับกิจกรรมการรณรงค์เพื่อการผลิตที่สะอาดทั้งในสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศอื่นๆ  เราหวังว่าท่านจะส่งข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับยุทธศาสตร์ในการรณรงค์เพื่อการผลิตที่สะอาดของ
ท่าน รวมทั้งรูปแบบและความสำเร็จที่ได้รับ เพื่อจะได้นำมาพิมพ์ลงในคู่มือฉบับพิมพ์คร้ังต่อ ๆ ไป หากท่านมี
ข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพื่อการปรับปรุงแก้ไขคู่มือฉบับนี้  กรุณาติดต่อคุณเบเวอร์ล่ี ธอร์ป  ที่ Clean 
Production Action 

!
!
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!
บทที่ 1 

ความรู้ทั่วไปและความเป็นมาของการผลิตที่สะอาด 

!
 ก    การผลิตที่สะอาดคืออะไร 
!
การผลิตที่สะอาดมิได้มีความหมายแค่เพียงการผลิตโดยใช้วิธีการที่สะอาดขึ้นเท่านั้น  แต่คือการพิจารณาอย่าง
เป็นองค์รวมว่า การออกแบบและการบริโภคสินค้าแบบใดที่ก่อให้เกิดปัญหาทางนิเวศอย่างรุนแรง  การผลิตที่
สะอาดเสนอแนวทางปรับเปล่ียนวิธีการใช้วัตถุดิบและพลังงานอย่างไม่ยั่งยืนเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  การผลิต
ที่สะอาดส่งเสริมการใช้พลังงานและวัตถุดิบที่สามารถเกิดทดแทนใหม่ได้ รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่าง
ยั่งยืนซึ่งหมายถึงกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารพิษ  ที่สำคัญยิ่งกว่าคือ การผลิตที่สะอาดจะช่วย
ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมวิถีทางอันนำไปสู่การผลิตและการ
บริโภคอย่างระมัดระวัง มีมาตรการป้องกัน และเป็นประชาธิปไตย 
!
การผลิตที่สะอาดมีรากฐานอยู่บนแนวคิดเร่ือง วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์  นั่นคือ 
§ ตั้งคำถามกันตั้งแต่ต้นว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นของจำเป็นหรือไม่ 
§ เลือกวัสดุ ระบบการผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยยึดหลักระวังไว้ก่อน 
§ ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ทนทานและนำกลับมาใช้ซ้ำได้ 
§ ใช้พลังงานทดแทน น้ำ และวัตถุดิบให้น้อยที่สุด 
§ ใช้วัตถุดิบที่ปลอดภัยกว่าหรือไม่มีพิษในกระบวนการผลิต 
§ นำวัสดุที่ปลอดภัยทางนิเวศกลับมาหมุนเวียนใช้อีก 
§ ลดการบริโภคในระบบเศรษฐกิจที่มีการใช้วัตถุดิบอย่างเข้มข้นดังเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยยังคงรักษา

ระดับคุณภาพชีวิตและวัตถุดิบเอาไว้ 
§ รับประกันการงานที่ยั่งยืน 
§ ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและสังคม 

!
แท้จริงแล้ว การผลิตที่สะอาดหมายถึงการใช้พลังงานและวัสดุทดแทน การใช้ทรัพยากรในปริมาณน้อย  การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน การผลิตอาหารด้วยวิธีการที่ยั่งยืน และการผลิตของเสียที่ไม่เป็นพิษและสามารถ
นำกลับมาใช้ใหม่ได้ในกระบวนการผลิต 
!
การผลิตที่สะอาดเร่ิมจากการมองภาพรวมการไหลเวียนของวัสดุในสังคม โดยเฉพาะการมองที่ห่วงโซ่
ผลิตภัณฑ์ (product chain) ซึ่งคือ ได้วัตถุดิบมาจากไหน ใช้วิธีการผลิตอย่างไรและผลิตที่ไหน เกิดของเสีย
อะไรบ้างในห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่ทำมาจากวัตถุดิบนี้ และเกิดอะไรขึ้นบ้างกับผลิตภัณฑ์
เหล่านั้นในระหว่างใช้งานและเม่ือสิ้นอายุการใช้งานแล้ว 
คู่มือประชาชนว่าด้วยการผลิตที่สะอาด



!
นอกจากนี้ การผลิตที่สะอาดยังตั้งคำถามถึงความจำเป็นของผลิตภัณฑ์นั้น  บ่อยคร้ังที่เราสามารถทดแทน
ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกิดจากผลิตภัณฑ์นั้นๆ ด้วยสิ่งอื่นหรือวิธีการอื่นที่สะอาดกว่า ปลอดภัยกว่า กับทั้งใช้
วัตถุดิบและพลังงานน้อยกว่า 
!
ตัวอย่างเช่น  กระป๋องเคร่ืองด่ืมอลูมิเนียมแบบใช้คร้ังเดียว ซึ่งแม้จะนำกลับมารีไซเคิลได้ แต่ก็ใช้พลังงาน
มหาศาลและใช้แร่ธาตุจำนวนมากกว่าเม่ือเปรียบเทียบกับขวดแก้วชนิดเติมได้ ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
โดยอาศัยการจัดการเพียงแค่ระดับชุมชนหรือท้องถิ่น  ในทำนองเดียวกันระบบขนส่งมวลชนที่ดีและเชื่อถือได้
จะมีประสิทธิภาพกว่ารถยนต์ส่วนบุคคล เพราะสามารถขนส่งคนได้มากกว่าเม่ือใช้พลังงานและทรัพยากรเท่าๆ 
กัน เราสามารถออกแบบรูปแบบการอยู่อาศัยให้มีประสิทธิภาพ  เราสามารถออกแบบเมืองและชุมชนที่มีทั้ง
ย่านพักอาศัย ย่านธุรกิจ และร้านค้าปลีก เพื่อลดความจำเป็นในการเดินทางระหว่างชานเมืองกับตัวเมือง 
!
รูปที่ 1 : การผลิตทางอุตสาหกรรมแบบด้ังเดิมจะเป็นเส้นตรง 
!
!
!
!
!
!
!
!
การผลิตที่สะอาดก้าวไปไกลกว่า “การป้องกันมลภาวะ” ซึ่งส่งเสริมให้ลดการใช้วัสดุมีพิษในกระบวนการผลิต 
การป้องกันมลภาวะจะมุ่งไปที่การควบคุมมลภาวะที่ปลายท่อและเทคโนโลยีการกำจัดของเสียต่างๆ  เช่น เตา
เผาขยะ  มาตรการควบคุมที่ปลายท่อเหล่านี้ไม่ได้แก้ปัญหาการเกิดของเสีย แต่เป็นเพียงการส่งผ่านอันตราย
จากสิ่งแวดล้อมหนึ่งไปยังอีกสิ่งแวดล้อมหนึ่งเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ในกรณีของการเผา กากของเสียอันตรายและ
ขยะจะถูกรวบรวมจากโรงงานและที่พักอาศัย ของเสียทั้งหมดจะถูกเผาทำลายทำให้เกิดมลภาวะในอากาศและ
น้ำ สารพิษจะสะสมเข้มข้นมากขึ้นในขี้เถ้าซึ่งจะถูกนำไปฝังในหลุมฝังกลบ หรือในบางประเทศ เช่น 
เนเธอร์แลนด์ นำขี้เถ้าจากการเผาขยะไปใช้สร้างถนน แต่นี่ไม่ใช่การแก้ปัญหาอย่างแท้จริงเพราะในที่สุดหลุม
ฝังกลบก็จะร่ัวซึมและพื้นผิวถนนก็จะแตกออก 
!
การป้องกันมลภาวะมุ่งไปสู่กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากและทำให้เกิดสารพิษน้อย การผลิตที่สะอาด
มองการผลิตอย่างเป็นระบบและเป็นองค์รวม ปัจจุบันการผลิตที่สะอาดได้รับการพูดถึงในเวทีนานาชาติหลาย
แห่งด้วยกัน อย่างเช่น สนธิสัญญาออสโล-ปารีส (Oslo-Paris – OSPAR) สนธิสัญญาเพื่อแอตแลนติกตะวัน
ออกเฉียงเหนือ (Convention for the Northeast Atlantic) ปฏิญญาทะเลเหนือ (The North Sea Declaration) 
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และสนธิสัญญาบาร์เซโลนาเพื่อภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียน (The Barcelona Convention for the Mediterranean 
Region) 
!
หลัก 4 ประการของการผลิตที่สะอาด 
จากคำจำกัดความอันหลากหลายของคำว่า การผลิตที่สะอาด ซึ่งพัฒนาขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา  เรา
สามารถสรุปองค์ประกอบหลัก 4 ประการซึ่งถือเป็นแนวคิดรวบยอดของการผลิตที่สะอาดได้ดังต่อไปนี้ 
!
หลักการระวังไว้ก่อน (The Precautionary Principle) 
เม่ือปี พ.ศ. 2541 แถลงการณ์วิงสเปรด (Wingspread Statement) ในเร่ืองหลักการระวังไว้ก่อนได้ให้นิยาม
หลักการนี้ว่า "ในการทำกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพนั้น ควรนำมาตรการ
ระวังไว้ก่อนมาใช้ แม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและผลกระทบอาจยังพิสูจน์ไม่ได้ตามหลักการทาง
วิทยาศาสตร์"  ภายใต้หลักการนี้ความรับผิดชอบจึงตกอยู่กับผู้ประกอบการที่จะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่า วิธี
ประกอบการของตนปลอดภัยที่สุด แทนที่ผู้ได้รับผลกระทบหรืออาจได้รับผลกระทบจะต้องเป็นผู้พิสูจน์ว่าการ
ประกอบกิจกรรมนั้นๆ ก่อให้เกิดอันตรายแก่ตน 
!
หลักการป้องกัน (The Preventive Principle) 
การป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมเป็นวิธีที่ถูกกว่าและมีประสิทธิภาพกว่าความพยายามจัดการ
หรือ “ฟื้นฟู” ความเสียหายนั้น  การป้องกันทำได้ก็โดยการตรวจสอบทั้งวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้
มาของวัตถุดิบไปจนถึงการกำจัดเม่ือเลิกใช้  หลักการป้องกันกระตุ้นให้เกิดการหาทางเลือกที่ปลอดภัยกว่า 
และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดขึ้น ตัวอย่างเช่น การป้องกันต้อง
ประกอบด้วยการเปล่ียนแปลงทั้งตัวผลิตภัณฑ์และกระบวนการการผลิต – โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ปลอด
สารพิษจากวัสดุที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้อย่างปลอดภัย หรือย่อยสลายได้ – เพื่อหลีกเล่ียงการสร้างขยะซึ่งจะ
ถูกทำลายโดยการเผา 
!
หลักการประชาธิปไตย (The Democratic Principle) 
การผลิตที่สะอาดเก่ียวข้องกับทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมทางอุตสาหกรรมซึ่งได้แก่ คนงาน ผู้บริโภค 
และชุมชน การเข้าถึงข้อมูลและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทั้งในส่วนพลังงานและทรัพยากร  แสดงให้เห็นถึง
กระบวนควบคุมที่เป็นประชาธิปไตย การผลิตที่สะอาดจะสำเร็จได้ก็ต่อเม่ือคนงานและผู้บริโภคมีส่วนร่วมใน
สายการผลิตอย่างแท้จริง 
หลักการแบบองค์รวม (The Holistic Principle) 
สังคมต้องยอมรับแนวทางแบบบูรณาการในการใช้ทรัพยากรและการบริโภค เราต้องการการคิดอย่างเป็นระบบ 
เราต้องเข้าถึงข้อมูลเก่ียวกับวัสดุ พลังงาน และผู้คนที่เข้าไปเก่ียวข้องกับการผลิตสินค้าทุกชิ้นที่เราซื้อ การเข้า
ถึงข้อมูลเหล่านี้จะเอื้อให้เกิดการสร้างพันธมิตรเพื่อการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนขึ้นได้ เราต้องใช้แนวคิด
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แบบองค์รวม ดังนั้นเราจะไม่สร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาจากการแก้ปัญหาเก่า (เช่น ลดการใช้ยาฆ่าแมลงด้วยการ
ปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรม) หรือนำความเสี่ยงจากคนกลุ่มหนึ่งไปยังอีกกลุ่มหนึ่ง 
!
ตัวอย่าง : การใช้หลักการระวังไว้ก่อนและหลักการป้องกัน กรณีการห้ามใช้สารปรับความนุ่มผสมในของเล่น
เด็กที่ทำจากพลาสติกไวนิลแบบอ่อน 
!
ความกังวลเก่ียวกับการใช้สารฟทาเลท (Phthalates) ซึ่งเป็นสารเคมีปรับความนุ่มในของเล่นเด็กทารกที่ทำมา
จากไวนิล (โพลีไวนิลคลอไรด์ หรือ พีวีซี) ก่อให้เกิดข้อถกเถียงระดับนานาชาติในหมู่ผู้ผลิต ผู้บริโภคและรัฐบาล 
การรวบรวมหลักฐานและการอภิปรายเก่ียวกับความปลอดภัยหรืออันตรายของสารฟทาเลทซึ่งสามารถซึมเข้าสู่
ปากเด็กทารกได้กำลังดำเนินอยู่ แต่บางประเทศเช่น เดนมาร์ก สวีเดน เนเธอร์แลนด์ กรีซ ออสเตรีย ฝร่ังเศส 
และเยอรมนี ได้เร่ิมใช้หลักการระวังไว้ก่อน โดยสั่งห้ามใช้สารฟทาเลทในของเล่นเด็กทารก ดังที่รัฐมนตรีสิ่ง
แวดล้อมของเดนมาร์กกล่าวโต้ตอบแวดวงอุตสาหกรรมของเล่นเด็กซึ่งมีปฏิกิริยาต่อมาตรการทางกฎหมายใน
กรณีดังกล่าวว่า  "โชคไม่ดีที่การพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์จะเกิดขึ้นก็ต่อเม่ือเกิดความเสียหายขึ้นแล้ว ซึ่งในกรณี
นี้มีเร่ืองที่น่าเชื่อถือซึ่งควรนำมาพิจารณา (จึงควรสั่งห้ามไว้ก่อน – หมายเหตุบรรณาธิการ)" กลุ่มผู้บริโภคตั้ง
ข้อสังเกตว่าการห้ามใช้สารฟทาเลทเพียงอย่างเดียวไม่ได้รับประกันว่าจะไม่มีการพัฒนาสารปรับความนุ่มตัว
อื่นๆซึ่งอาจเป็นอันตรายขึ้นมาอีก พวกเขาจึงเรียกร้องให้งดการใช้ไวนิลในของเด็กเล่น (เก่ียวกับ พีวีซี ดูราย
ละเอียดเพิ่มเติมในการรณรงค์เพื่อการผลิตที่สะอาด) 

!!
เกณฑ์ของการผลิตที่สะอาด 

!
ระบบการผลิตที่สะอาดสำหรับอาหารและผลิตภัณฑ์จะต้อง 
· ปลอดสารพิษ 
· ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
!
ผลิตภัณฑ์นั้น อาจผลิตจาก 
· วัสดุที่ทดแทนใหม่ได้ซึ่งสามารถเกิดขึ้นใหม่ได้เสมอ และการนำวัสดุนั้นมาใช้จะต้องเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขว่า

ระบบนิเวศและชุมชนซึ่งเป็นแหล่งที่มาของวัสดุนั้นจะต้องดำรงสภาพเดิมอยู่ได้ หรือ 
· วัสดุที่ทดแทนใหม่ไม่ได้ที่นำมาใช้แล้วต้องสามารถนำมาผลิตใหม่ได้โดยใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและ

ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ 
!
ผลิตภัณฑ์นั้น ต้อง 
· ทนทานและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 
· ถอดง่าย ซ่อมง่าย และประกอบใหม่ง่าย 
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· บรรจุหีบห่ออย่างเหมาะสมและใช้วัสดุสำหรับทำหีบห่อให้น้อยที่สุด โดยเลือกใช้วัสดุรีไซเคิลหรือวัสดุที่
สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ 

· ย่อยสลายได้เม่ือหมดอายุการใช้งาน 
!
นอกเหนือจากนั้น  ระบบการผลิตที่สะอาดยังต้อง 
· ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 
· รักษาความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 
· เอื้อให้คนรุ่นใหม่สามารถบรรลุในสิ่งที่ตนเองต้องการอย่างแท้จริง 
!
วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์หมายรวมถึง 
· ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยี 
· ขั้นตอนการผลิตและการเลือกวัตถุดิบ 
· ขั้นตอนการผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์ 
· ขั้นตอนการบริโภคผลิตภัณฑ์ 
· ขั้นตอนการจัดการกับผลิตภัณฑ์หลังหมดอายุการใช้งาน 

!
 ข   เหตุผลสิบประการที่ต้องส่งเสริมการผลิตที่สะอาด 
!
ระบบการผลิตของอเมริกาเหนือเป็นระบบการผลิตที่ไร้ประสิทธิภาพ และการบริโภคสินค้าก็เป็นไปอย่างไม่
ยั่งยืน ประชากรในอเมริกาเหนือบริโภคทรัพยากรมากกว่าประชากรในส่วนอื่นๆ ของโลก  คนอเมริกันแต่ละคน
บริโภคสินค้าและการบริการมากกว่าอัตราเฉล่ียของการบริโภคของประชากรในโลกที่สามถึง 23 เท่า  
พฤติกรรมการบริโภคที่มากเกินความจำเป็นของคนอเมริกาต้องพึ่งพาการนำเข้าทรัพยากรธรรมชาติจาก
ประเทศอื่น ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและวัตถุดิบในสหรัฐอเมริกามีไม่เกินร้อยละ 1 หรือ 2    พูดอีกอย่าง
หนึ่งก็คือภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกาใช้วัตถุดิบและพลังงานมากกว่าปริมาณที่ควรจะเป็นถึง 100 เท่า 
ทั้งที่เป็นเช่นนี้ ภาครัฐและภาคธุรกิจก็ยังวัดความก้าวหน้าจากจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้และการบริโภคของ
ประชากร 
!
อันตรายจึงเกิดแก่พวกเราเอง ลูกหลานของเรา และสิ่งแวดล้อมของเรา ยิ่งไปกว่านั้นรัฐบาล กลุ่มธุรกิจ และนัก
โฆษณายังผลักดันให้ผู้คนในส่วนอื่นๆ ของโลกเห็นว่ารูปแบบการผลิตและการบริโภคของชาวอเมริกันใน
ปัจจุบันคือความเจริญก้าวหน้า 
!
สถานการณ์เช่นนี้เป็นเหตุผลสำคัญสำหรับประชาชนและกลุ่มประชาชนที่จะส่งเสริมการผลิตที่สะอาด การผลิต
ที่สะอาดเป็นเคร่ืองมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการรณรงค์ให้เกิดการเปล่ียนแปลงถึงระดับฐานรากในการ
ปกป้องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน 
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!
1.  ทรัพยากรของเราร่อยหรอลงเรื่อยๆ เป็นพิษ และกลายเป็นขยะ 
!
· น้ำ   สหรัฐอเมริกาใช้น้ำในอัตราที่ไม่ยั่งยืน อัตราการใช้น้ำของคนอเมริกันสูงถึงร้อยละ 25 เกินกว่าความ

สามารถที่น้ำใต้ดินหรือแม่น้ำจะไหลเข้ามาทดแทน ในบางแห่งเช่น แหล่งน้ำใต้ดินในเขตมิดเวสท์ โอกัลลาลา 
อัตราการใช้น้ำต่อปีสูงกว่าการไหลของน้ำเข้ามาทดแทนถึงร้อยละ 130-160  ถ้ายังคงเป็นเช่นนี้อยู่แหล่งน้ำ
ใต้ดินแห่งนี้ก็คงเหือดแห้งภายในอีกไม่เกิน 40 ปี 

· การสูญเสียดิน   ราวสองร้อยปีที่แล้ว พื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่ของสหรัฐอเมริกาปกคลุมด้วยหน้าดินหนา
อย่างน้อย 21 นิ้ว ปัจจุบันนี้อเมริกาสูญเสียหน้าดินไปอย่างน้อยหนึ่งในสามของหน้าดินเดิมซึ่งเท่ากับเกือบ 
7 พันล้านตัน การสูญเสียหน้าดินส่วนใหญ่เกิดมาจากการปล่อยให้สัตว์กินหญ้ามากเกินไปและการผลิตพืช
อาหารสัตว์มากเกินไป  ประมาณว่าทุก 1 ปอนด์ของเนื้อสเต็คจากวัวทำให้สูญเสียหน้าดินไปถึง 34 ปอนด์  
กว่าที่ธรรมชาติจะผลิตหน้าดินได้หนา 1 นิ้ว ต้องใช้ระยะเวลานาน 200–1,000 ปี 

· ยาปราบศัตรูพืช   ถึงแม้สหรัฐอเมริกาจะใช้ยาปราบศัตรูพืชมากขึ้น 33 เท่า แต่จำนวนพืชที่เสียหายจาก
ศัตรูพืชก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  แม้การใช้ยาฆ่าแมลงในข้าวโพดจะเพิ่มขึ้นถึง 1,000 เท่าแต่ข้าวโพดที่
เสียหายจากแมลงก็เพิ่มขึ้นถึงเกือบ 4 เท่าด้วยเหมือนกัน  สาเหตุที่ทำให้ปริมาณการใช้ยาปราบศัตรูพืชสูง
ขึ้นก็เพราะการทำเกษตรของสหรัฐเป็นการปลูกพืชเชิงเด่ียวหรือพืชชนิดเดียวซึ่งต้องใช้พลังงานและเงิน
ลงทุนสูงมาก 

· เนื้อสัตว์   รูปแบบการผลิตและการบริโภคเนื้อสัตว์ในปัจจุบันสร้างความเสียหายให้กับสิ่งแวดล้อมอย่างมาก 
ทั้งยังทำให้เกิดแหล่งสารอาหารที่ไม่มีประสิทธิภาพ  กล่าวคือ การผลิตเนื้อสัตว์ต้องใช้พลังงานมากกว่า 
5-10 เท่าของพลังงานที่ใช้ในการผลิตธัญญพืชที่ให้พลังงานเท่ากัน  ธัญญพืชประมาณ 7 ปอนด์ผลิตเนื้อหมู
ได้เพียง 1 ปอนด์  นอกจากนี้ของเสียจากอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสัตว์ยังทำให้เกิดไนเตรทและธาตุอาหาร
ที่ทำให้เกิดมลภาวะในแม่น้ำและน้ำใต้ดิน 
!

คนอเมริกันบริโภคเนื้อสัตว์มากกว่าพลเมืองของประเทศอื่นใดในโลกคือประมาณ 247 ปอนด์ต่อคนต่อปี 
โดยเฉล่ียแล้วคนอเมริกันได้พลังงานจากไขมันสัตว์เกือบร้อยละ 40 และได้โปรตีนมากเป็นสองเท่าของที่
ร่างกายต้องการ หากลดการบริโภคไขมันจากสัตว์จนมีสัดส่วนพลังงานประมาณร้อยละ 15 จะช่วยลดอัตรา
เสี่ยงของโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และโรคมะเร็งบางชนิดได้ 
!

2.  การผลิตของเสียเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
!
เราผลิตของเสียได้เก่งกว่าผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ทุกๆ 100 ปอนด์ที่ผลิตขึ้นในสหรัฐอเมริกาทำให้เกิดของเสีย 
อย่างน้อยที่สุด 3,200 ปอนด์   เพียงร้อยละ 6 ของปริมาณวัตถุดิบที่เรากอบโกยจากธรรมชาติในแต่ละปีเท่านั้น
ที่ถูกผลิตออกมาเป็นสินค้าที่ใช้งานได้ทนนาน อีกร้อยละ 94 กลายเป็นขยะหรือของเสียภายในไม่ก่ีเดือนหลัง
การผลิต 
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!
ในสหรัฐอเมริกา การผลิตขยะมูลฝอยจากครัวเรือนต่อหัวเพิ่มขึ้นจาก 2.7 ปอนด์ต่อวันใน พ.ศ.2508 เป็น 4.0 
ปอนด์ต่อวันใน พ.ศ.2531  สหรัฐอเมริกาและแคนาดามีอัตราการผลิตของเสียต่อคนสูงที่สุดในโลก ของเสีย
เหล่านี้มักลงเอยในหลุมฝังกลบซึ่งก่อให้เกิดอันตรายจากการร่ัวซึม หรือถ้านำไปเผาทำลายก็จะก่อให้เกิดขี้เถ้า
พิษและอากาศพิษ 
!
3.  ไม่มีการควบคุมสารเคมีส่วนใหญ่ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ 
!
คนที่เป็นมะเร็งระบบสืบพันธุ์ในสหรัฐอเมริกามีจำนวนเพิ่มมากขึ้น  ช่วงปี พ.ศ.2503–2512  ผู้หญิง 1 ใน 20 
คนมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านม แต่ปัจจุบันเพิ่มเป็น 1 ใน 8     สารเคมีก่อมะเร็งถูกผลิตและใช้อย่างต่อเนื่องใน
ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม  มีไม่ถึงร้อยละ 2 ของสารเคมีที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ซึ่งมีอยู่ราว 600,000 ชนิด ที่
ได้ผ่านการทดสอบอย่างเพียงพอ  ขณะที่มีการอนุญาตให้ใช้สารเคมีชนิดใหม่ราว 1,000 ชนิดในทุกๆ ปี    จาก
รายงานของหน่วยงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา (US Environmental Protection Agency – EPA) 
และกองทุนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (Environmental Defense Fund) พบว่ามีข้อมูลพอที่จะประเมินอันตรายของสาร
เคมีได้ไม่ถึงร้อยละ 10 ของสารเคมีที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ (ซึ่งมีปริมาณการผลิตต่อปีมากกว่า 1 ล้านปอนด์) สาร
เคมีที่ไม่มีข้อมูลทางพิษวิทยาเลยมีมากกว่าร้อยละ 40  ถึงกระนั้นสารเคมีเหล่านี้ก็ยัง “ได้รับอนุญาต” ให้ใช้ใน
การผลิตสินค้า 
!
4.  ต้องคิดแบบถอนรากถอนโคนกับระบบขนส่ง 
!
คนอเมริกันขับรถรวมกันเป็นระยะทางสองล้านล้านไมล์ต่อปี ซึ่งก่อให้เกิดหมอกควันพิษและฝนกรดตามมา กับ
ทั้งปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศถึง 2.2 พันล้านเมตริกตัน และเร่งความเสี่ยงในการเกิด
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก  ผลข้างเคียงต่อเศรษฐกิจจากระบบการขนส่งที่ใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
เป็นหลักเร่ิมเข้ามาเยือน การขาดดุลการค้าและการใช้จ่ายทางทหารที่เพิ่มขึ้นทำให้สหรัฐอเมริกาต้องนำเข้า
น้ำมันเป็นมูลค่าถึง 6 หม่ืนล้านเหรียญสหรัฐในปี พ.ศ.2533  แต่คาดว่ามูลค่าการนำเข้าน้ำมันจะสูงถึง 2 แสน
ล้านเหรียญสหรัฐในปี พ.ศ. 2553 
!
5.  เรากำลังลอกเลียนแบบการผลิตและการบริโภคที่อันตรายจากประเทศอุตสาหกรรม 
!
การผลิตและการบริโภคตามอย่างอเมริกานั้นไม่เพียงแต่ไม่ฉลาดอย่างยิ่งแล้ว ยังเป็นสิ่งที่ไปไม่ได้อีกต่างหาก 
เม่ือพิจารณาจากทรัพยากรที่เหลือและการเพิ่มขึ้นของประชากร ถ้าทุกคนบนโลกใช้ชีวิตอย่างที่คนอเมริกันเป็น
อยู่ในทุกวันนี้ คงต้องมีดาวเคราะห์โลกอีกอย่างน้อย 2 ดวงจึงจะผลิตทรัพยากรได้พอกับความต้องการ จึงจะ
เพียงพอที่จะดูดซับของเสียทั้งหมด และทำให้ชีวิตบนโลกนี้ดำรงอยู่ได้เช่นเดิม  เราจำต้องลดการใช้วัตถุดิบและ
พลังงานอย่างเร่งด่วนถ้าเรายังต้องการให้ทุกคนดำรงชีวิตอยู่อย่างยั่งยืน นี่เป็นปัญหาเร่ืองความเสมอภาคของ
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สังคมโลกด้วย แม้ว่าคนทุกคนในโลกไม่ได้บริโภคแบบคนในอเมริกาเหนือ แต่การใช้สารพิษและการใช้
ทรัพยากรอย่างล้างผลาญเช่นนั้นมีผลต่อพวกเราทุกคน 
!
6.  ตัวผลิตภัณฑ์เองมักก่อให้เกิดอันตรายจากสารพิษอย่างรุนแรง 
!
ในหลายกรณี สารพิษที่ออกมาจากตัวผลิตภัณฑ์นั้นมีมากกว่าและรุนแรงกว่าสารพิษจากกระบวนการผลิตทาง
อุตสาหกรรม  ตัวอย่างเช่น  ปรอท  ตะก่ัว แคลเซี่ยม โครเมียม และนิกเกิล ซึ่งส่วนใหญ่ตกค้างอยู่ที่ตัว
ผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่ในของเสียที่เกิดจากการผลิต ในปี พ.ศ. 2533 ประมาณร้อยละ 55-99 ของโลหะหนักทั้ง 5 
ชนิดถูกใช้ในกระบวนการผลิต  เม่ือผลิตภัณฑ์พวกนี้ถูกนำมาใช้ใหม่และนำมารีไซเคิล โลหะหนักที่ปนเป้ือนอยู่
ก็จะถูกปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม (เช่นในสีและสารเคลือบ) หรือถูกปล่อยออกมาในหลุมฝังกลบและเตาเผาขยะ (เช่น
ในพลาสติก) ในทำนองเดียวกันสารเคมีตกค้างยาวนานและสะสมได้ในสิ่งมีชีวิตก็ถูกใช้ในการผลิตสินค้าหลาย
ชนิด  สารเคมีเหล่านี้แพร่กระจายไปทั่วโลกโดยไม่มีการควบคุม  ความกังวลว่าสารเคมีอันตรายเหล่านี้จะถูก
ปล่อยจากผลิตภัณฑ์สู่สิ่งแวดล้อมเป็นเหตุให้บางประเทศ เช่น สวีเดน แสดงเจตจำนงว่าจะเลิกใช้สารเคมีดัง
กล่าวในการผลิต 
!
7.  เราทุกคนมีบทบาทในห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ ในฐานะคนงาน ผู้บริโภค และผู้เสียภาษี 
!
เราสามารถรวมพลังเพื่อจัดให้มีระบบการผลิตและการบริโภคที่เป็นธรรมและยั่งยืน การสำรวจทางการตลาด
พบว่าผู้บริโภคชาวอเมริกันจำนวนมากขึ้นเร่ิมเป็นห่วงเร่ืองสุขภาพและคำนึงถึงความปลอดภัยของสินค้าที่วาง
ขายในท้องตลาด ทั้งยังสนใจเร่ืองผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นหากทราบว่าสินค้านั้นอาจก่อให้ปัญหาต่อสิ่ง
แวดล้อม  ประชากรในยุโรปเหนือมีจิตสำนึกทางสิ่งแวดล้อมที่เข้มแข็งมาหลายปีแล้ว คนอเมริกันจำนวนมาก
อาจเร่ิมรู้สึกว่าตัวเองได้รับสารพิษจากผลิตภัณฑ์ที่ซื้อและใช้อยู่เป็นประจำในแต่ละวัน 
!
คนงานจำนวนมากถูกจ้างให้ผลิตและจำหน่ายสินค้าและบริการ การเรียกร้องให้ลดการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลงสามารถเชื่อมโยงเข้ากับการรณรงค์ด้านแรงงานหรือในสถานที่ทำงานเพื่อลด
อันตรายทางกายภาพหรือทางเคมีที่เกิดจากเทคโนโลยีการผลิต  การเปล่ียนแปลงรูปแบบผลิตภัณฑ์ย่อมส่ง
ผลกระทบต่อคนงาน  คนงานชาวแคนาดาในโรงงานประกอบรถยนต์ริเร่ิมแนวคิด “การเปล่ียนแปลงอย่างเป็น
ธรรม (Just Transition)” ขึ้นมาเนื่องจากเกรงว่าการลดการใช้คลอรีนในการผลิตอาจส่งผลกระทบต่อความ
ม่ันคงในตำแหน่งหน้าที่การงานของพวกเขาได้ การขยายการรณรงค์เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมไปสู่กระบวนการ
ผลิตและผลิตภัณฑ์และการล็อบบ้ีให้มีการปฏิรูปทางการเงิน เช่น ปฏิรูประบบภาษีเชิงนิเวศ จะกระตุ้นให้เกิด
ความร่วมมือระหว่างผู้ใช้แรงงานและผู้บริโภคได้ 
!
การเน้นเร่ืองการผลิตและตัวผลิตภัณฑ์อาจประสานนักสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เดิมกับผู้สนับสนุนความเป็นธรรมทาง
สิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันได้ ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบมีพิษมักผลิตในประเทศโลกที่สามซึ่งไม่มีการคุ้มครองสิ่ง
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แวดล้อมและสุขภาพของคนงาน หรือไม่ก็ผลิตโดยชุมชนที่มีรายได้ต่ำและไม่ได้รับความเสมอภาคทางสังคม 
การสร้างพันธมิตรในกลุ่มผู้ที่เก่ียวข้องกับการผลิตและการเรียกร้องให้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์สะอาดจะช่วย
ส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกันทางสังคมทั่วโลก 
!
 8.  เราต้องต้ังข้อเรียกร้องขึ้นมาและผลักดันให้เกิดส่ิงที่เราต้องการ มิใช่เพียงเพื่อยุติส่ิงที่เราไม่
ต้องการ 
!
การเคล่ือนไหวด้านสิ่งแวดล้อมมักถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าขัดขวางการพัฒนา   บางคร้ังกลุ่มเคล่ือนไหวทางสิ่ง
แวดล้อมกลุ่มต่างๆ ก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการต่อสู้เพื่อให้มีการฟื้นฟูแหล่งปนเป้ือนสารพิษอันตรายและแก้
ปัญหานั้นๆ  โดยไม่ได้บอกว่าต้องการให้เกิดอะไรขึ้นแทน  แนวคิดการผลิตที่สะอาดถูกพัฒนาขึ้นโดยนัก
วิทยาศาสตร์ ตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยไม่ได้ให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วม 
อย่างไรก็ตามการผลิตที่สะอาดให้โอกาสแก่ผู้เก่ียวข้องในการริเร่ิมนโยบายใหม่ๆ เพื่อนำไปสู่การเปล่ียนแปลง 
มิใช่เพื่อต่อสู้กับโครงการที่มีแนวโน้มว่าจะก่อให้เกิดอันตรายเท่านั้น  ผู้สนับสนุนการผลิตที่สะอาดจึงต้อง
อธิบายความหมายของการผลิตที่สะอาดให้กับบุคคลที่ยังไม่เข้าใจด้วย 
!
การให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยช่วยให้มีตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ทางเลือกอื่น เช่น อาหารจาก
เกษตรอินทรีย์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่ำ เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ วัตถุดิบชีวภาพ  สิ่ง
นี้จะทำให้เราสามารถแยกแยะระหว่างผู้ผลิตและผู้จำหน่ายทั่วไป ซัพพลายเออร์ ผู้ขายอุปกรณ์ และผู้ผลิตอื่นๆ 
ที่ยึดม่ันในการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นธรรมทางสังคม ความรับผิดชอบของผู้ผลิตและการผลิตที่
สะอาดจะเพิ่มขึ้น ถ้าหากว่าผู้บริโภคเรียกร้อง 
!
9.  การผลิตที่สะอาดสนับสนุนการผลิตระดับท้องถิ่นและภูมิภาค 
!
หลักสำคัญของการผลิตที่สะอาดคือการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและใช้วงจรหมุนเวียนวัสดุแบบปิด ซึ่ง
มักจะทำได้สำเร็จในระดับท้องถิ่น  การผลิตที่สะอาดยังสนับสนุนความหลากหลายทางสังคมและวิธีการต่างๆ ที่
จะนำชุมชนไปสู่การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน การผลิตที่สะอาดมักนำแนวคิดพื้นบ้านมาใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยวิธีการเชิงนิเวศ 
!
ตัวอย่างเช่น อาหารจากเกษตรอินทรีย์เป็นผลิตภัณฑ์ที่สะอาดเพราะไม่ใช้สารพิษ และของเสียที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิตสามารถนำไปทำปุ๋ยได้  นับเป็นการหมุนเวียนวัสดุที่สะอาดและอยู่ในระบบปิด แต่ชนิดของ
อาหารจากเกษตรอินทรีย์และวิธีการผลิตอาหารประเภทนี้แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค  เช่นเดียวกับความ
แตกต่างของวิธีการในการขนส่ง การออกแบบโรงเรือน และวัสดุที่ใช้บรรจุหีบห่อ 
!

คู่มือประชาชนว่าด้วยการผลิตที่สะอาด



10.  การสร้างความสมานฉันท์ในทางสากลจะช่วยเพิ่มความรับผิดชอบทางสังคมและความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ของบรรษัท 
!
การดำเนินงานของกลุ่มบรรษัทจะมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ถ้ามีการร่วมมือกันในระดับนานาชาติ บรรษัทโดย
มากอาจพยายามหลบเล่ียงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาด้านสุขภาพ และสิทธิในสถานที่ทำงานโดยการย้าย
แหล่งผลิตไปยังตลาดการค้าและการลงทุนแห่งอื่น ถึงเช่นนั้นก็ไม่สามารถรอดพ้นจากการเคล่ือนไหวของคนใน
ท้องถิ่นนั้น พลังของคนท้องถิ่นเพิ่มขึ้นจากการสนับสนุนของเครือข่ายนานาชาติ  อินเตอร์เนตเป็นเคร่ืองมือ
สำคัญที่ช่วยให้เกิดความตื่นตัวในระดับนานาชาติและการเคล่ือนไหวของมวลชน นักกิจกรรมชาวอเมริกันไม่
ค่อยได้รับข้อมูลการเจรจาต่อรองกับนานาชาติเก่ียวกับการทำสนธิสัญญาต่างๆ และนโยบายในการต่อรองของ
รัฐบาลสหรัฐอย่างที่ควรจะเป็น  การส่งเสริมการผลิตที่สะอาดในหมู่นักกิจกรรมอเมริกันจะเพิ่มความเข้มแข็งใน
การทำงานเคล่ือนไหวทางสิ่งแวดล้อมในระดับสากลอันมีเป้าประสงค์เดียวกัน 
!
 ค   แนวคิดและความคิดริเริ่มที่คล้ายคลึงกัน 
!
องค์กรที่จะนำเสนอต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่ทำงานด้านการส่งเสริมการผลิตที่สะอาด 
!
โครงการการผลิตที่สะอาดขึ้นของโครงการส่ิงแวดล้อมขององค์การสหประชาชาติ  
(United Nations Environmental Program Cleaner Production Program – UNEP CCP) 
!
โครงการสิ่งแวดล้อมขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Environmental Program – UNEP) มี
โครงการการผลิตที่สะอาดขึ้นซึ่งมีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก โครงการนี้รวบรวมฐานข้อมูลกรณีศึกษาจากนานา
ประเทศ กลุ่มทำงานที่มุ่งเฉพาะอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์บางประเภท การประชุมต่างๆ ที่ดำเนินอยู่ และ
องค์กรบริการให้คำปรึกษา  กลุ่มทำงานด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน (ดูที่ ทำเนียบบุคคลและองค์กรที่
ทำงานด้านการผลิตที่สะอาด) สามารถให้ตัวอย่างต่างๆ ของการออกแบบผลิตภัณฑ์รวมทั้งการออกแบบ
อุตสาหกรรมใหม่ๆ  
!
โครงการสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติใช้คำว่า “สะอาดขึ้น” เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าต้องมีการปรับปรุงการผลิต
อยู่ตลอดเวลา  ต่อไปนี้เป็นคำจำกัดความที่เป็นทางการในระดับนานาชาติของคำว่าการผลิตที่สะอาดขึ้น 
!

การผลิตที่สะอาดขึ้นหมายถึง การใช้ยุทธศาสตร์แบบบูรณาการในการป้องกันสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
ในกระบวนการผลิตและตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อลดความเสี่ยงของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
!
· ในกระบวนการผลิต การผลิตที่สะอาดขึ้นรวมไปถึงการอนุรักษ์วัตถุดิบและพลังงาน  กำจัดวัตถุดิบมี

พิษ และลดการปลดปล่อยของเสียและสิ่งที่เป็นพิษออกสู่สภาพแวดล้อม  
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· ในตัวผลิตภัณฑ์ การผลิตที่สะอาดเร่ิมตั้งแต่การลดผลกระทบต่างๆที่อาจเกิดขึ้นตลอดวงจรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์  ตั้งแต่การสกัดวัตถุดิบมาใช้จนถึงการกำจัดเม่ือหมดอายุการใช้งาน 

!
การผลิตที่สะอาดขึ้นประสบความสำเร็จได้โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ ปรับปรุงเทคโนโลยี และปรับ
เปล่ียนทัศนคติ  แล้วการผลิตที่สะอาดขึ้นแตกต่างกับการผลิตแบบเดิมอย่างไร ปัจจุบันแนวคิดในการ
ป้องกันสิ่งแวดล้อมมักเน้นไปที่การตอบคำถามว่า จะทำอย่างไรกับของเสียที่เกิดขึ้นแล้วและสารพิษที่
เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต หากแต่เป้าหมายของการผลิตที่สะอาดขึ้นก็คือ หลีกเล่ียงการสร้างของเสียที่
จุดกำเนิด กับทั้งใช้วัตถุดิบและพลังงานให้น้อยที่สุด 

!
ก้าวย่างแห่งธรรมชาติ (The Natural Step) 
!
ก้าวย่างแห่งธรรมชาติ เป็นองค์กรที่มีรากฐานอยู่บนชุดของหลักการทางนิเวศที่คิดขึ้นโดยแพทย์รักษาโรค
มะเร็งชาวสวีเดน  องค์กรนี้ส่งแผ่นพับและเทปบันทึกเสียงที่ให้ข้อมูลเก่ียวกับความเชื่อมโยงระหว่างโรคภัยไข้
เจ็บและมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม รวมถึงมุมมองใหม่เก่ียวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมไปยังทุกครัวเรือนทั่วประเทศ
สวีเดน 
!
ก้าวย่างแห่งธรรมชาติ เสนอ “เงื่อนไขของระบบ” (system condition) 4 ข้อที่ต้องบรรลุเพื่อความยั่งยืน หลาย
บริษัททั่วโลกยอมรับหลักการดังกล่าว และถือเป็นความท้าทายของบริษัทที่จะปฏิบัติให้ได้  
!
เงื่อนไขทั้ง 4 ข้อได้แก่ 
!
1. ธรรมชาติไม่สามารถทนได้ต่อการสะสมของสิ่งต่างๆ ที่ถูกสกัดออกมาจากพื้นผิวพื้นโลก (แร่ น้ำมัน ฯลฯ) 
2. ธรรมชาติไม่สามารถทนทานต่อการสะสมของสารประกอบตกค้างยาวนานที่มนุษย์สร้างขึ้น (อาทิ พีซีบี และ

ดีดีที) 
3. ธรรมชาติไม่สามารถสร้างทรัพยากรใหม่ขึ้นมาทดแทนได้ทันกับจำนวนที่ถูกใช้หมดไป เช่นการจับปลามาก

และเร็วกว่าที่พวกมันจะขยายพันธุ์ได้ทัน การเปล่ียนพื้นที่อุดมสมบูรณ์ให้ทะเลทราย 
4. ดังนั้น  ถ้าเราต้องการให้ชีวิตดำรงอยู่ได้ต่อไป  เราต้อง ก)ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และ ข) ส่งเสริม

ความเป็นธรรม การละเลยปัญหาความยากจนจะผลักดันให้คนจนหันมาใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อความอยู่รอด
เฉพาะหน้า ทั้งๆที่ทรัพยากรนั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในระยะยาว (อาทิ ป่าฝน) 
!
ตังอย่างของการปฏิบัติที่เกิดจากอิทธิพลทางความคิดของ ก้าวย่างแห่งธรรมชาติ ต่อเกษตรกร ประชาชน และ
นักธุรกิจต่างๆ เช่น 
· สหพันธ์เกษตรกรแห่งสวีเดนส่งเสริมให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกลดการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง  ปัจจุบัน

เกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ (มีอยู่ราวสองพันคนและเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว) ถูกนับถือว่าเป็นสุดยอด
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ทางด้านเกษตรกรรม  เกษตรกรที่ทำการผลิตแบบด้ังเดิมจะได้รับความช่วยเหลือจากสหพันธ์  ถ้าพวกเขา
ต้องการเปล่ียนมาทำเกษตรอินทรีย์    

· แวดวงการค้าปลีกของสวีเดนเร่ิมให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเม่ือสิบปีที่แล้วเป็นเร่ืองยากที่จะ
คิดว่าจะเกิดสิ่งนี้ขึ้น  ปัจจุบันไม่มีการขายกระดาษที่ฟอกขาวด้วยคลอรีนอีกต่อไป 

· บริษัทอีเลคทรอลักซ์ ซึ่งผลิตตู้เย็นและเคร่ืองใช้ไฟฟ้านานาชนิดตัดสินใจไม่นำสารฟรีออนที่มีความเป็นพิษ
ต่ำมาใช้แทนสารซีเอฟซี–ฟรีออน แม้จะว่าปลดปล่อยสารพิษน้อยกว่า เพราะถือว่าการเปล่ียนแปลงแบบนี้ก็
ยังขัดต่อเงื่อนไขของระบบข้อที่ 2 อยู่ดี  โดยบริษัทเลือกที่จะทำวิจัยเพื่อค้นหาสารที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมี
ชีวิต 
!
สภาธุรกิจโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ย่ังยืน : ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ  
(World Business Council on Sustainable Development (WBCSD): Eco-Efficiency) 
!
สภาธุรกิจโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นองค์กรความร่วมมือของบรรษัทข้ามชาติที่มุ่งให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ประสิทธิภาพเชิงนิเวศจะเกิดขึ้นได้เม่ือสินค้าและบริการที่สามารถแข่งขันด้านราคาได้ตอบสนองความ
ต้องการของมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิต ซึ่งเกิดขึ้นได้ด้วยการลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและลดการใช้
ทรัพยากรตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ อย่างน้อยที่สุดก็ให้อยู่ในระดับที่โลกสามารถรองรับได้ เงื่อนไขที่ทำให้
เกิดประสิทธิภาพเชิงนิเวศประกอบด้วยการใช้วัตถุดิบและพลังงานในการผลิตสินค้าและบริการในปริมาณน้อย
ที่สุดเท่าที่จะทำได้ ลดการแพร่กระจายของสารพิษให้เหลือน้อยที่สุด และเพิ่มความคงทน (อายุใช้งาน) และ
ประโยชน์ใช้สอยของสินค้า 
!
สภาธุรกิจโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนเชื่อว่า ความรับผิดชอบของบรรษัทที่เหมาะสมและตลาดที่ไม่มีการ
แทรกแซงซึ่งส่งเสริมการนำทรัพยากรมาใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ จะสามารถแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้  โมเดล 
“ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ” มีการกล่าวถึงการเลิกใช้สารเคมีอันตรายเพียงเล็กน้อยคือแค่เรียกร้องให้ควบคุมการ
แพร่กระจายของสารพิษเท่านั้น ไม่มีการกล่าวถึงเร่ืองการลดการบริโภค  จึงมีผู้วิจารณ์ว่าวิธีการนี้เป็นเพียงการ
ทำธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น 
!
การบริโภคที่เพิ่มมากขึ้นอาจทำให้เรามองข้ามข้อดีของการลดปริมาณการใช้วัตถุดิบและพลังงานในการผลิต
และการใช้สิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า ตัวอย่างเช่น การใช้โทรศัพท์มือถือซึ่งถือว่าเป็นการใช้สิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า
กว่าการใช้โทรศัพท์แบบที่ใช้กันมาเม่ือ 20 ปีที่แล้ว แต่การที่มีคนนิยมใช้กันมากขึ้นทำให้ปริมาณการใช้วัตถุดิบ
สูงเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย 
!
!
!
!
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ภาคอุตสาหกรรม / สถาบันวิชาการ : นิเวศวิทยาอุตสาหกรรม / การเผาผลาญเชิงอุตสาหกรรม 
(Industrial Ecology/ Industrial Metabolism ) 
!
นิเวศวิทยาอุตสาหกรรมเป็นแนวคิดที่เกิดจากสถาบันวิชาการ/ ภาคอุตสาหกรรมที่ว่า ของเสียที่เกิดจากบริษัท
หนึ่งสามารถเป็นวัตถุดิบของอีกบริษัทหนึ่งได้ถ้าผู้ประกอบการที่เก่ียวเนื่องอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน ซึ่งถือว่า
เป็นการนำแนวคิดเร่ืองประสิทธิภาพเชิงนิเวศมาปฏิบัติโดยใช้พลังงานและวัตถุดิบให้เกิดประโยชน์ที่สุด นัก
วิจารณ์บางคนเห็นว่าวิธีการนี้เป็นเพียงรูปแบบการรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพขึ้นเท่านั้น  แต่ไม่ได้ลดการใช้
วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่มีพิษ  มีตัวอย่างการดำเนินการและบทความในเร่ืองนี้มากมายเช่น 
!
ตัวอย่าง : เมือง Kalundborg ประเทศเดนมาร์ก 
!

เขตอุตสาหกรรมในเมือง Kalundborg ห่างจากกรุงโคเปนเฮเกนไปทางตะวันตก 80 ไมล์ เป็นตัวอย่าง
แรกของ “นิเวศวิทยาอุตสาหกรรม”  เขตอุตสาหกรรมนี้รวมอุตสาหกรรมหลายอย่างเข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ 
โรงกำเนิดไฟฟ้า โรงกล่ันน้ำมัน โรงงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ โรงงานทำแผ่นฝาผนัง ผู้ผลิตกรด
กำมะถัน ผู้ผลิตซีเมนต์ การทำเกษตรกรรมและพืชสวนในท้องถิ่น และระบบทำความร้อนของเมือง  
โดยโรงกำเนิดไฟฟ้าจะจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังโรงงานผลิตยา โรงกล่ันน้ำมัน และระบบทำความร้อนของ
เมือง  Gyproc ซึ่งเป็นผู้ผลิตแผ่นฝาผนังจะซื้อก๊าซส่วนเกินและแร่ยิปซัมซึ่งเป็นผลพลอยได้จาก
กระบวนการขจัดกำมะถันเพื่อทำให้ก๊าซที่ปล่อยออกจากโรงกล่ันน้ำมันสะอาด  นอกจากนั้นขี้เถ้าลอย
จากโรงงานผลิตไฟฟ้าก็ถูกนำมาทำซีเมนต์และสร้างถนน โรงงานผลิตไฟฟ้าใช้ความร้อนส่วนเกินในการ
ทำให้น้ำในบ่อเล้ียงปลาทะเลอุ่น  เกษตรกรแถบนั้นก็จะนำตะกอนดินจากบ่อเล้ียงปลามาทำปุ๋ย 
!

วิศวกรด้านนิเวศ–เทคโนโลยีนิเวศ  
(Ecological Engineers–Ecotechnology) 
!
เทคโนโลยีนิเวศเป็นแนวคิดที่รวมเอาเทคโนโลยีหรือการผลิตเข้าเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรธรรมชาติของนิเวศ
มณฑล  เทคโนโลยีนิเวศคือการย่อยสลายได้โดยชีววิธี และอาจใช้กระบวนการทางชีววิทยาในลักษณะที่
สอดคล้องและไม่ย่ำยีธรรมชาติ โดยความช่วยเหลือของวิศวกรรมที่มีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีเชิงนิเวศ
สอดคล้องกับแบบแผนทางสังคมและวัฒนธรรม และรองรับความต้องการของมนุษย์ 
!
ตัวอย่าง:  แนวคิดขยะเป็นศูนย์ 
!

ขยะเป็นศูนย์หมายถึงการกำจัดขยะหรือของเสียให้หมดไปด้วยการเลียนแบบวงจรธรรมชาติซึ่งของเสีย
เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตอื่นในวงจรนิเวศ  กุนเธอร์ พอลลิ วิศวกรสิ่งแวดล้อมได้นำเอาวิธีการดังกล่าวนี้
ไปใช้ในโรงงานผลิตเบียร์ในประเทศฟิจิ แทนซาเนีย จีน และนามิเบีย  โรงงานผลิตเบียร์ทำให้เกิดของ
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เสียจากข้าวบาร์เลย์ซึ่งเป็นไฟเบอร์และมีโปรตีนปะปนอยู่เช่นเดียวกับของเสียที่เป็นของเหลว  เห็ด
เจริญเติบโตได้ในไฟเบอร์ซึ่งพบอยู่ในของเสีย และสามารถเก็บผลผลิตได้ 5 คร้ังต่อข้าวบาร์เลย์เหลือทิ้ง 
1 กอง รวมถึงสามารถนำไปใช้เพาะเห็ดคุณภาพสูงอย่างเห็ดชิตาเกะได้ด้วย  ผู้ชำนาญการการเพาะเห็ด
ทั่วโลกเองยังนึกไม่ถึงว่าสามารถเพาะเห็ดด้วยของเสียจากเบียร์ได้  ไม่เพียงเท่านั้นเห็ดยังสามารถ
เปล่ียนลิกนินที่อยู่ในของเสียให้เป็นคาร์โบไฮเดรตคุณภาพสูงซึ่งนำไปใช้เล้ียงฝูงปศุสัตว์ได้ 

!
ในของเสียหนึ่งตันจะมีส่วนที่เป็นโปรตีนซึ่งจะผลิตไส้เดือนได้ 287 ปอนด์ ไส้เดือนเหล่านี้ใช้เล้ียงไก่ใน
ฟาร์มไก่ที่สร้างคู่กับโรงงานผลิตเบียร์ ไก่ในฟาร์มก็จะเป็นอาหารของคนในชุมชนนั้น มูลไก่และปศุสัตว์
ที่รวบรวมได้สามารถนำไปหมักเพื่อผลิตก๊าซมีเทน ซึ่งนำไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไอน้ำและกระแส
ไฟฟ้าได้  โรงงานเบียร์ขนาดกำลังผลิต 8 แสนลิตรต่อปีซึ่งเป็นโรงที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศจีนใช้
ไฟฟ้าที่ผลิตจากก๊าซมีเทนที่ได้จากของเสียจากการเล้ียงไก่และปศุสัตว์  จากนั้นของเสียที่เป็นของเหลว
ข้นๆ ซึ่งมีค่าบีโอดีสูงก็จะถูกนำไปทิ้งลงในบ่อเล้ียงปลาที่มีสวนลอยน้ำสำหรับปลูกดอกไม้ต่างๆ ข้าวไรย์ 
และมะเขือเทศ ภายใน 24 ชั่วโมงของเหลวข้นๆนี้จะแตกตัวและช่วยผลิตปลา 7 ชนิด 
!
เม่ือนำกฎของวงจรชีวิตในธรรมชาติมาดัดแปลงใช้ก็ทำให้เกิดผลิตผลที่เป็นประโยชน์อย่างมากมาย  
โรงงานผลิตเบียร์มีผลผลิตเพิ่มจากเดิม 7 เท่า นอกจากนี้ยังผลิตอาหาร เชื้อเพลิง และปุ๋ยได้มากขึ้น 7 
เท่าด้วย น่าสังเกตว่าวิธีการแบบนี้ใช้ได้ดีกับโรงงานผลิตเบียร์ขนาดเล็ก เพราะความจำกัดทางชีวภาพ
ของตัวระบบเอง วงจรการผลิตแบบนี้สร้างงานเพิ่มขึ้นเป็น 4 เท่าของโรงงานผลิตเบียร์ปกติ เพราะต้อง
ใช้แรงงานเพิ่มขึ้นเพื่อดูแลการผลิตอื่นๆ ในระบบที่เก่ียวข้องกัน ข้อดีอีกข้อก็คือ ทรัพยากรเหล่านั้นได้
มาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพราะเป็นของเสียที่ต้องทิ้งอยู่แล้ว  ค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐานถือว่าต่ำเพราะไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่ง เพราะทุกอย่างตั้งอยู่รอบโรงเบียร์  โรงเบียร์จึงมักตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์กลาง
การบริโภค เพื่อนำ เห็ด ไก่ ไข่ไก่ ปลา ที่ผลิดได้ไปขายให้กับชุมชน 
!

หน่วยงานพิทักษ์ส่ิงแวดล้อมแห่งสหรัฐ: การป้องกันมลภาวะ  
(U.S. EPA: Pollution Prevention) 
!
หน่วยงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐ ให้คำจำกัดความของคำว่า การป้องกันมลภาวะ (รัฐบัญญัติป้องกัน
มลภาวะ พ.ศ.2533 (1990 Pollution Prevention Act)) ว่า คือวิธีการที่ลดหรือขจัดปริมาณ และ/หรือ ความเป็น
พิษของมลสารโดยการลดที่ต้นตอ (source reduction) 
!

การลดที่ต้นตอถูกนิยามว่าคือ การกระทำใดๆ ก็ตามที่ลดปริมาณสารอันตราย มลสารหรือสารปนเป้ือน 
ที่ระบายสู่ของเสียหรือสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะรีไซเคิล บำบัดหรือกำจัด  และลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับ
สุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการปลดปล่อยวัตถุอันตราย มลสารหรือสิ่งปนเป้ือน
นั้น 
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!
นักวิจารณ์ชี้ว่าหน่วยงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐมุ่งความสนใจไปที่ปัญหาของเสียและสารพิษเท่านั้น ซึ่ง
เป็นปัญหาสำคัญในช่วง 20 ปีที่แล้ว ไม่มีการกล่าวถึงตัวผลิตภัณฑ์และวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการ
ผลิตที่ไม่ยั่งยืน 
!
การออกแบบเพื่อส่ิงแวดล้อม  
Design for the Environment (DfE) 
!
เป็นความพยายามของหน่วยงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐซึ่งเร่ิมในปี พ.ศ.2535 ที่จะเผยแพร่แนวคิดเร่ือง
การป้องกันมลภาวะ การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมคือการประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ทางสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
ในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต การออกแบบสิ่งแวดล้อมต้องการป้องกันไม่ให้เกิดของเสีย การ
ปล่อยสารพิษ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ จุดมุ่งหมายคือช่วยให้ธุรกิจต่างๆ
คำนึงถึงปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในกระบวนการผลิต และจัดการให้การใช้เทคโนโลยี
และการบริหารจัดการของตนก่อให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อม  ปัจจุบันนี้งานส่วนใหญ่ภายใต้แนวคิดนี้มุ่งไปที่การ
ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า เช่น ออกแบบจอคอมพิวเตอร์แบบประหยัดพลังงาน ขณะเดียวกันหน่วยพิทักษ์สิ่ง
แวดล้อมก็เร่ิมโครงการ “เคมีสีเขียว” เพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมพัฒนาสารเคมีและโพลีเมอร์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและทำจากพืชเป็นหลัก 
!
นานาประเทศในทวีปยุโรป:  Factor 4 / Factor 10 
!
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและทางนิเวศอย่างยั่งยืน มีความจำเป็นที่จะต้องลดปริมาณ
การใช้วัสดุต่อหน่วยลง  ในการที่จะลดวัตถุดิบทั่วโลกได้ร้อยละ 50 จะต้องลดการใช้วัตถุดิบ ในการผลิตใน
โรงงาน ผลิตภัณฑ์ และบริการในอนาคตลง 10 เท่า แนวความคิดนี้ถูกนำไปเผยแพร่โดยสถาบันการวิจัยต่างๆ
ในอเมริกาและยุโรป เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
!

ตัวอย่าง: 
!
เม่ือเร็วๆ นี้ประเทศในยุโรปบางประเทศได้สนองนโยบายลดการใช้ทรัพยากรลง  เนเธอร์แลนด์คาดว่า
สามารถลดการใช้ทรัพยากรลงได้ถึง 4 เท่า โดยการใช้ทรัพยากรเพียงคร่ึงหนึ่งแต่สร้างมูลค่าให้มากเป็น
สองเท่า  ออสเตรียคาดว่าสามารถลงได้ถึง 10 ส่วน ภายในสิบปีข้างหน้า และสวีเดนตั้งเป้าว่าจะ
สามารถลดปริมาณการใช้วัสดุและพลังงานได้ถึง 10 เท่า ภายใน 25 ถึง 50 ปีข้างหน้า ส่วนเยอรมนีได้
เร่ิมการลดการใช้วัตถุดิบที่ไม่สามารถสร้างทดแทนใหม่ได้ให้ได้ 2.5 เท่า ภายใน พ.ศ.2563 
!
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นักออกแบบทางสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรม: การออกแบบอย่างชาญฉลาดเชิงนิเวศ 
(Various Product/Architectural Designers: Ecological Intelligent Design) 
!
มหาวิทยาลัย สถาบัน และบริษัทที่ปรึกษาเร่ิมสอนและทำการวิจัยเร่ืองผลิตภัณฑ์สะอาดและการออกแบบ
อาคารเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นไปได้ที่จะไปถึง Factor 4/ Factor 10 ในการใช้พลังงานและวัตถุดิบ 
!
ไมเคิล บรอนการ์ท นักเคมีนิเวศ และวิลเลียม แม็คโดโน สถาปนิกและนักออกแบบ ได้สร้างผลิตภัณฑ์และ
อาคารโดยยึดหลักการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมซึ่งอยู่บนฐานแนวคิดที่ว่าผลิตภัณฑ์มี 3 ชนิด คือ ผลิตภัณฑ์ที่
บริโภคได้ (Consumables) ได้แก่ผลิตภัณฑ์ที่เม่ือกินหรือใช้หรือเม่ือทิ้งไปแล้วกลายเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตได้    
ผลิตภัณฑ์คงทน (Durables) เช่นรถยนต์และโทรทัศน์ ซึ่งให้บริการแก่ผู้บริโภคเช่น อาหาร ความบันเทิง หรือ
การขนส่ง เพื่อเป็นการกำจัดของเสีย ต้องไม่มีการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ แต่ควรเป็นใช้ระบบเช่าซื้อแทน 
และ ผลิตภัณฑ์ที่ขายไม่ได้ (Unsaleables) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นพิษไม่ควรซื้อมาใช้  ในหลายๆ กรณี ผู้
บริโภคไม่รู้ว่าพวกเขากำลังซื้อสารพิษอยู่ บรอนการ์ทและแม็คโดโนต่อสู้ให้มีการยุติการขายสารพิษเหล่านี้ และ
พวกที่ขายไปแล้วก็ให้นำมาเก็บไว้ในโกดังจนกว่าจะสามารถหาวิธีกำจัดได้อย่างปลอดภัย  สารพีซีบี 
(Polychrolinated biphenols – PCB) ที่มักใช้ในหม้อแปลงไฟฟ้าเช่นเดียวกับที่มีการใช้สินค้าทั่วๆ ไป เช่น ลิป
สติคและกระดาษอัดสำเนาแบบไร้คาร์บอน สารเคมีเหล่านี้เป็นสารพิษตกค้างยาวนานซึ่งถูกห้ามใช้ในหลาย
ประเทศตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ.2513–2521 สารเคมีเหล่านี้แพร่กระจายไปทั่วโลกและก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อระบบ
สืบพันธ์และโรคมะเร็งในมนุษย์และสัตว์ สารพีซีบีส่วนใหญ่ถูกนำไปฝังในหลุมฝังกลบหรือไม่ก็ยังคงใช้ใน
หม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อไป สิ่งเร่งด่วนที่ทั่วโลกควรทำคือเก็บรวบรวมสารเหล่านี้และทำลาย
อย่างปลอดภัย 
!
ตัวอย่าง: สิ่งทอสะอาด 
!

แม็คโดโนและเพื่อนร่วมงานได้ออกแบบผ้าสำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ซึ่งทำเป็นปุ๋ยได้เม่ือถอดออกจากเก้าอี้
หรือโซฟา และย่อยสลายโดยไม่ก่อให้เกิดสารพิษใดๆ ผ้าชนิดนี้ทำมาจากต้นแรมมี  ซึ่งเป็นพืชประเภท
เดียวกับที่ใช้ทำลินิน ผ้าแบบใหม่นี้ใช้แทนโพลีเอสเตอร์ได้อย่างยอดเยี่ยม  เม่ือนำมาผสมกับขนสัตว์ก็
จะได้ใยผ้าที่ได้สามารถซึมซับความชื้นได้ดี และทำให้รู้สึกสบายเม่ือต้องนั่งนานๆ 
!
เป็นเร่ืองสำคัญที่สีย้อมผ้าและสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตต้องปลอดจากสารพิษ  แม็คโดโนและ
เพื่อนร่วมงานได้ขอให้บริษัทผลิตสารเคมีหกสิบแห่ง ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ปลอดจากสารที่สร้างการ
เปล่ียนแปลงระดับยีน (mutagen) สารก่อมะเร็ง สารประกอบที่สะสมในสิ่งมีชีวิต สารพิษตกค้างยาวนาน 
โลหะหนัก และสารที่ขัดขวางการทำงานของฮอร์โมน   บริษัทซีบ้า ไกก้ี ยอมผลิตสีย้อมผ้าตามกฎ
เกณฑ์นี้(หลังจากตรวจสอบสารเคมี 8 พันชนิด และได้ตัดออกไปถึง 7,962 ชนิด)  ผ้าดังกล่าวผลิตจาก
สารเคมีเพียง 38 ชนิด  ผู้ตรวจสอบน้ำเสียจากโรงงานผลิตคิดว่าเคร่ืองมือของตนเสียเม่ือผลการตรวจ
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ออกมาว่าน้ำทิ้งที่ปล่อยออกมาสะอาดพอๆ กับน้ำก่อนนำเข้าไปใช้ในการผลิต  แม็คโดโนซึ่งกล่าวว่านี่
เป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังต่อไปเชื่อว่ากฎเกณฑ์ควรได้รับการพิจารณาในฐานะที่เป็นสัญญาณของ
ความล้มเหลว ผ้าชนิดนี้สามารถหาได้ในสายการผลิตของ ดีไซน์ เท็กซ์ (DesignTex) 

!
!
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บทที่ 2 
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการผลิตที่สะอาด 

!
 ก   การวัด และการลดการใช้ทรัพยากรและการลดของเสีย 
!
วิธีการหลายอย่างที่ใช้วัดการใช้ทรัพยากรและวัตถุดิบสามารถนำมาใช้ในการรณรงค์เพื่อการผลิตที่สะอาด  วิธี
การเหล่านั้นทำให้เราเห็นภาพหรือตัวเลขโดยประมาณของวิธีการผลิตที่ไม่ยั่งยืน และช่วยสนับสนุนให้เกิดการ
อภิปรายเพื่อนำไปสู่การเปล่ียนแปลง   
!
รอยพิมพ์ทางนิเวศ (Ecological footprint) เป็นการวัดพื้นที่ที่สนองตอบความต้องการทางด้านวัตถุดิบทั้งหมด
ในรอบหนึ่งปีของเรา รวมถึงพื้นที่ที่ใช้เพื่อรองรับของเสียที่เกิดขึ้นในรอบหนึ่งปีของเราด้วย  ผลที่ได้ถูกนำเสนอ
ในรูปของ “รอยพิมพ์” บนแผนที่  จากการประมาณการในระดับโลกพบว่า มนุษย์บริโภคมากกว่า 1 ใน 3 ของที่
ธรรมชาติสามารถผลิตได้ทัน และตัวเลขจะสูงกว่านี้ในประเทศอุตสาหกรรม  ดังที่กล่าวไปตอนต้นแล้วว่า ถ้า
คนในส่วนอื่นของโลกบริโภคและปล่อยของเสียแบบเดียวกับประชากรในทวีปอเมริกาเหนือ เราต้องมีดาว
เคราะห์โลกอีกสองดวง จึงจะรับมือกับสถานการณ์นี้ได้ 
!
ตัวอย่าง: 
!
· หลังจากคำนวณการใช้ทรัพยากรในย่านโลเวอร์เฟรเซอร์วัลเล่ย์ในบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา นักวิจัย

พบว่า  เพื่อสนองความต้องการบริโภคทางด้านอาหาร ผลิตภัณฑ์จากป่า รวมถึงเชื้อเพลิงฟอสซิลของ
ประชากรในชุมชน ชุมชนแห่งนั้นต้องใช้พื้นที่ที่มีมีขนาดใหญ่กว่าชุมชนของตนถึง 19 เท่า จึงสามารถ
รองรับความต้องการของชุมชนได้ 
!
· นักวิจัยในประเทศเนเธอร์แลนด์พบว่า เนเธอร์แลนด์จะต้องมีพื้นที่ใหญ่กว่าเดิมถึง 14 เท่า จึงจะสามารถ

รองรับความต้องการใช้ทรัพยากร น้ำ และพลังงานของประชากร และรองรับของเสียที่เกิดขึ้นได้   
สถานการณ์เช่นนี้ทำให้รัฐบาลดัทช์ตั้งเป้าหมายไว้ในแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติว่าจะลดการใช้
ทรัพยากรลงให้ได้ถึง 10 เท่า (Factor 10)   การวิเคราะห์รอยพิมพ์ดัทช์ (the Dutch footprint) พบว่าร้อยละ 
50 ของรอยพิมพ์ดัทช์เก่ียวข้องกับการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ทำให้รัฐบาลดัทช์มุ่งดูแลเร่ืองการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  รัฐบาลดัทช์ยังจัดตั้งศูนย์การออกแบบเชิงนิเวศซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดง
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดปริมาณการใช้ทรัพยากรได้ถึง 4 เท่า ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ขนาดเล็กและขนาดกลางได้ศึกษา 
!
เคร่ืองมืออีกชิ้นหนึ่งคือ ทุนทางนิเวศ (Ecological Rucksack) คำนี้ใช้กันในยุโรปเพื่ออธิบายถึงปริมาณของ
ทรัพยากรที่ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ มักรู้จักกันในนาม วัตถุดิบที่ใช้ต่อหน่วยบริการที่ได้ (Material Input per Unit 
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Service – MIPS) ดัชนีนี้ใช้วัดปริมาณพลังงานและของเสีย (ซึ่งไม่ใช่ของเสียเป็นพิษ) ที่ใช้และเกิดขึ้นในการ
บริการ 

!
ตัวอย่าง: 

สถาบันวัปเปอร์ทัลในประเทศเยอรมนีคำนวณผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการผลิตน้ำส้ม 1 
แก้ว โดยพิจารณาผลกระทบทางด้านปริมาณดิน พลังงาน น้ำ และวัตถุดิบอื่นๆ ที่ใช้  ผลการศึกษาพบ
ว่าการผลิตน้ำส้ม 1 กิโลกรัม ต้องใช้วัตถุดิบและพลังงานสูงถึง 25 กิโลกรัม 
!
ผลการศึกษานี้ทำให้กลุ่มผู้บริโภคในประเทศเยอรมนีหันมาโฆษณาถึงประโยชน์ของการด่ืมน้ำแครน
เบอร์ร่ีอันป็นผลไม้ในท้องถิ่นซึ่งอุดมไปด้วยวิตามินซี แต่ใช้ทุนทางนิเวศต่ำกว่า  พูดอีกนัยหนึ่งคือ ผลิต
ภัณฑ์หนึ่งๆ ซึ่งในที่นี้คือวิตามินซีในน้ำผลไม้ สามารถทดแทนได้ด้วยผลิตภัณฑ์อื่นที่สร้างผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศน้อยกว่า 

!
เราทำอะไรได้บ้าง    
!
· ปัจเจกบุคคล ครอบครัว หรือชุมชนสามารถคำนวณรอยพิมพ์ทางนิเวศได้เอง  โดยการจดบันทึกค่าใช้จ่าย

เก่ียวกับการบริโภคทั้งหมด และแบ่งเป็นหมวดหมู่ เช่น หมวดที่อยู่อาศัย หมวดอาหาร หมวดการขนส่ง  
หมวดสินค้า และหมวดบริการ  แจงรายละเอียดเป็นจำนวนเงิน และปริมาณเป็นลิตร แกลลอน หรือหน่วย
วัดอื่นๆ   “กลุ่มรอยพิมพ์ทางนิเวศ”  จะให้ข้อมูลเพื่อช่วยตีความข้อมูลการบริโภคที่เป็นตัวเลขนี้ให้เป็น
ขนาดของพื้นที่  (ติดต่อองค์กรนี้ได้ตามรายละเอียดใน ทำเนียบบุคคลและองค์กรที่ทำงานด้านการผลิตที่
สะอาด) 
!
· ปัจจุบันนี้มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้รอยพิมพ์ทางนิเวศประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากผู้

บริโภคแล้ว  เป้าหมายของโปรแกรม “อีโค-แคล” (Eco-cal) ที่ออกแบบในประเทศอังกฤษคือกระตุ้นให้
บริษัทห้างร้าน หน่วยงานสาธารณะ และปัจเจกบุคคลเข้าใจถึงบทบาทของตนที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
และกระทำในสิ่งที่ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โปรแกรมนี้ยังได้ผลไม่สมบูรณ์นักเพราะไม่ได้ให้ข้อมูล
ทั้งหมดที่เป็นอยู่และไม่สามารถเปล่ียนวิธีการดำเนินชีวิตของคนที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างเต็มที่  
อย่างไรก็ตามเม่ือ 5 ปีก่อน โครงการของกลุ่มผู้บริโภคในเนเธอร์แลนด์ได้ทำการศึกษาและพบว่ากว่าร้อยละ 
50 ของผู้ที่ทำการทดสอบได้เปล่ียนพฤติกรรมของตนเอง  โปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้หาได้จาก Going for 
Green (ดู ทำเนียบบุคคลและองค์กรที่ทำงานด้านการผลิตที่สะอาด) 

  
หลังจากทำรอยพิมพ์ทางนิเวศแล้ว การพยากรณ์ย้อนหลัง (backcasting) สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อหาว่า
จะลดปริมาณการใช้วัตถุดิบและพลังงานได้อย่างไรบ้าง  การพยากรณ์ย้อนหลังหมายถึงการกำหนดเป้าหมาย
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ไว้แล้วเร่ิมทำงานจากหลังไปหน้าเพื่อตัดสินว่าจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ วิธีการนี้ต่างจากวิธีการพยากรณ์สิ่งที่
อาจเกิดขึ้นและตั้งมาตรการขึ้นมาเพื่อหลีกเล่ียงสิ่งนั้น 
!
เม่ือ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีที่ยั่งยืนของดัทช์ (The Dutch Sustainable Technology Development) ใช้วิธี
พยากรณ์ย้อนหลังนี้มาพิจารณาว่าควรจะเปล่ียนการบริโภคทรัพยากรอย่างที่เป็นอยู่อย่างไร  พวกเขาได้ข้อ
สรุปว่า “เทคโนโลยีจะไม่ช่วยเรา (technology will not save us)”  กลุ่มนี้ชี้ว่าต้องเปล่ียนรูปแบบของระบบการ
ขนส่งใหม่ เปล่ียนรูปแบบการใช้ผลิตภัณฑ์ และเปล่ียนรูปแบบการผลิตอาหารโดยสิ้นเชิง  ข้อมูลที่ได้มายิ่ง
ทำให้ต้องเร่งใช้มาตรการต่างๆ เช่น ลดการใช้รถ ใช้เชื้อเพลิงทางเลือก การวางผังเมือง ใช้พลังงานทดแทน  
ออกแบบเชิงนิเวศ ทำอุตสาหกรรมเบ็ดเสร็จคือจัดให้มีทุกอย่างอยู่ในพื้นเดียวกัน  ผลิตอาหารที่มีในท้องถิ่น 
และการผลิตอาหารอินทรีย์ 
!
ตัวอย่าง: กลุ่มเพื่อนโลก (Friends of the Earth) – การพยากรณ์ย้อนหลังเพื่อยุโรปที่ยั่งยืน 

!
สถาบันวัปเปอร์ทัลในเยอรมนีมอบหมายให้กลุ่มเพื่อนโลกในยุโรปศึกษาขนาดของผลกระทบที่เกิดจาก
การบริโภคของชาวยุโรปที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศของตน รวมถึงผลกระทบทางสังคมและสิ่ง
แวดล้อมต่อประเทศกำลังพัฒนา 
!
จากการทำรอยพิมพ์ทางนิเวศ  กลุ่มเพื่อนโลกหาขนาดของการบริโภคต่อหัวของคนในยุโรปแล้วนำไป
เปรียบเทียบกับมาตรฐานสำหรับการบริโภคทั่วโลกอย่างเท่าเทียม  จากผลการศึกษา มีการกำหนดให้
ลดระดับของการบริโภคภายในปี พ.ศ.2553 และปี พ.ศ.2583  มีการเสนอแนะแนวทางเพื่อไปสู่การลด
การบริโภคลง  วิธีพยากรณ์ย้อนหลังช่วยเสริมให้เกิดการอภิปรายว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร  และควรลงมือ
เร็วเพียงใด  การวิจัยนี้ทำขึ้นเพื่อริเร่ิมการแสดงความคิดเห็นทั้งในระดับชาติและทั่วทวีปยุโรป และเพื่อ
เชื่อมโยงปัญหาเร่ืองการบริโภคเข้ากับการรณรงค์เร่ืองสิ่งแวดล้อม 
!
ต่อไปนี้คือบทคัดย่อว่าด้วยข้อเสนอแนะเร่ืองการลดการบริโภคทรัพยากร จากรายงาน ยุโรปที่ยั่งยืนของ
กลุ่มเพื่อนโลก 
!
พลังงาน   ภายในปี พ.ศ.2548 ควรลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงร้อยละ 20-30 ของปริมาณ
ก๊าซที่ปล่อยออกมาในปี พ.ศ.2530  และลดลงเป็นร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ.2563  และลดให้ได้ถึงร้อย
ละ 80 ภายในปี พ.ศ.2593 
ความสำเร็จนี้จะเกิดขึ้นได้โดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใช้พลังงาน  ใช้แหล่งพลังงานทดแทน
ใหม่ได้ให้มากขึ้น  เปล่ียนมาใช้เชื้อเพลิงที่มีคาร์บอนต่ำลง  และควบคุมความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นของ
ภาคบริการที่ใช้พลังงานมหาศาล 
!
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วัตถุดิบที่ทดแทนใหม่ไม่ได้   ในปัจจุบัน ประชากรโลกร้อยละ 20 บริโภคทรัพยากรมากถึงร้อยละ 80  
เม่ือคำนวณการใช้ทรัพยากรโดยยึดหลักความเท่าเทียมกันพบว่า ยุโรปต้องลดปริมาณการใช้ทรัพยากร
ลงในสัดส่วนที่สูงกว่าทวีปอื่น วัสดุที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายว่าควรลดการใช้ลงภายในปี พ.ศ. 
2583  ได้แก่ ซีเมนต์ ควรลดลงร้อยละ 85  เหล็กลดลงร้อยละ 87  ลดการใช้อลูมิเนียมร้อยละ 90  และ
คลอรีนลดลงร้อยละ 100  
!
ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้โดย  1.ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ซ่อมแซมได้ มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น  ใช้ซ้ำ
ได้ และรีไซเคิลได้ทั้งหมด  2.เพิ่มการนำวัสดุมาใช้ซ้ำ  3.ใช้วัสดุปลอดสารพิษแทนวัสดุที่มีสารประกอบ
คลอรีน และ 4.เช่าหรือใช้ผลิตภัณฑ์ร่วมกันให้มากขึ้น 
!
การใช้ที่ดิน   การนำเข้าผลิตภัณฑ์การเกษตรจากประเทศกำลังพัฒนาของยุโรปเป็นการจำกัดพื้นที่ทำ
กินเพื่อเล้ียงปากท้องประชากรในประเทศกำลังพัฒนาเหล่านั้น  การลดการใช้ที่ดินของยุโรปต้องรวมถึง
การลดการใช้ที่ดินในประเทศที่ส่งออกผลิตผลการเกษตรให้กับยุโรปด้วย  ยุโรปควรพึ่งตนเองในการ
ผลิตอาหารให้ได้มากกว่านี้ 
!
การลดปริมาณการบริโภคนั้นเป็นสิ่งจำเป็น การใช้ดินเพื่อปลูกธัญพืชต้องลดลงถึงร้อยละ 58  พื้นที่
เล้ียงสัตว์ต้องลดลงร้อยละ 47 การนำเข้าผลผลิตทางเกษตรกรรมต้องลดลงถึงร้อยละ 100  พื้นที่ป่าที่ไม่
ได้รับการคุ้มครองต้องลดลงร้อยละ 16  และพื้นที่เมืองควรลดลงร้อยละ 3 
!
ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้โดย  วิธีการทำฟาร์มเชิงนิเวศ หยุดนำเข้าหญ้าแห้งสำหรับเล้ียงสัตว์ภายในปี 
พ.ศ.2553 และใช้พืชที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้มากขึ้น 
!

 ไม ้  ควรลดการใช้ไม้ลงร้อยละ 15 ของปริมาณที่ใช้ในปัจจุบันภายในปี 2553 
!

ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้โดย  การบำรุงป่าให้มีการใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย การทำไม้แบบเลือกตัด
และเปิดโอกาสให้มีการทดแทนตามธรรมชาติ   การทำป่าไม้ที่ยั่งยืนเก่ียวข้องกับการเลิกใช้ปุ๋ยเคมี ยา
ฆ่าแมลง และไม้ต่างถิ่นที่โตเร็ว การกระทำเช่นนี้ไม่ได้ลดการผลิตไม้โดยรวมแต่เป็นการเปล่ียนวิธีการ
ใช้ไม้เช่น ใช้ไม้ในการผลิตพลังงานและกระดาษให้น้อยลง ดังนั้นเราจึงต้องใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้น และหันมาใช้เส้นใยทางเลือกในการผลิตกระดาษให้
มากขึ้น 
!
น้ำ   การนำน้ำมาใช้อย่างยั่งยืนขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนที่เกิดขึ้นทดแทนตามธรรมชาติ ซึ่งอัตราการ
ทดแทนต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค  ปริมาณการใช้น้ำที่ควรลดลงของประเทศในยุโรปไม่สามารถคำนวณ
ออกมาเป็นตัวเลขได้  แต่ก็สามารถวางแผนการใช้น้ำได้ เช่น ความเป็นไปได้ในการลดการใช้น้ำที่
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สะอาดด่ืมได้ร้อยละ 50 ในหน่วยงานสาธารณะ เช่น โรงเรียน  สระว่ายน้ำ และสถานอำนวยความ
สะดวกอื่นๆ  ความเป็นไปได้ที่จะลดการใช้น้ำลงร้อยละ 40 ในภาคอุตสาหกรรม 
!
ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้โดย  ใช้น้ำที่ด่ืมไม่ได้ทุกคร้ังที่เป็นไปได้ (เช่น น้ำใช้ในห้องน้ำ น้ำที่ใช้ล้างรถ  
เป็นต้น)  ควรนำน้ำผิวดินควรมาใช้โดยตรง เช่น เพื่อการชลประทานในอุทยานโดยตรง  ควรนำน้ำกลับ
มาใช้ใหม่ในอาคารต่างๆ   ควรแยกติดตั้งท่อน้ำด่ืมน้ำกับท่อน้ำที่ด่ืมไม่ได้ในเขตที่เมืองที่ประชากรหนา
แน่นเพื่อกักเก็บน้ำฝนซึ่งเป็นสิ่งที่เคยปฏิบัติมาก่อนเม่ือ 40 ปีที่แล้ว 

!
 ข   การใช้สิทธิในการรับรู้ 
!
ไม่ว่าเราจะอาศัยอยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมหรือไม่  เราก็ได้รับผลกระทบจากการผลิตทางอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม และการผลิตผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการปล่อยของเสียจากโรงงานเหล่านั้นอยู่ดี  สหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำ
ของโลกในการสร้างกฎหมายเพื่อสิทธิการรับรู้ของประชาชน โดยมีรัฐบัญญัติการวางแผนการฉุกเฉินและสิทธิ
ในการรับรู้ของชุมชน พ.ศ.2529  กฎหมายฉบับนี้ ให้ความรู้แก่ประชาชนว่าโรงงานอุตสาหกรรมบางแห่ง ได้
ปล่อยอะไรออกสู่อากาศ พื้นดิน แหล่งน้ำใต้ดิน และแม่น้ำ  รวมถึงสิ่งที่ปล่อยออกมาจากโรงงานบำบัดน้ำเสีย
สาธารณะ แหล่งกำจัดของเสีย เช่น เตาเผาขยะ และแม้แต่โรงงานรีไซเคิลภายนอก 
!
การตามรอยการใช้สารเคมีในผลิตภัณฑ์ 
!
บัญชีการปล่อยสารพิษ (The Toxic Release Inventory – TRI) เป็นเคร่ืองมือที่สำคัญและทรงพลังของชุมชน
หลายชุมชนใช้วิธีการนี้ในการเจรจาต่อรองกับโรงงานอุตสาหกรรมในละแวกชุมชน และประสบผลสำเร็จในการ
ทำให้โรงงานเหล่านั้นลดปริมาณการปล่อยของเสียลงโดยการกดดันให้โรงงานรับผิดชอบต่อสาธารณะ  วิธีการ
นี้เป็นเคร่ืองมือชั้นเยี่ยมสำหรับการส่งเสริมให้เกิดการป้องกันมลภาวะ ซึ่งในที่นี้หมายถึงการลดปริมาณการ
ปล่อยสารเคมีมีพิษและของเสียจากแหล่งกำเนิดโดยไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริมสำหรับควบคุมมลภาวะ   
!
ใครคือผู้ใช้ข้อมูลเหล่านี้ 
!
· ชุมชน ใช้ข้อมูลจากบัญชีการปล่อยสารพิษในการเจรจาเบ้ืองต้นกับโรงงานในท้องถิ่นและโน้มน้าวให้พวก

โรงงานเหล่านั้นลดปริมาณการปล่อยของเสีย วางแผนป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะ และปรับปรุงมาตรการเพื่อ
ความปลอดภัย 
!
· รัฐบาล ก็ใช้ข้อมูลนี้ด้วย เช่น รัฐบาลของรัฐแมสซาชูเสทหาเงินสนับสนุนโครงการลดการใช้สารพิษ โดยเก็บ

ค่าธรรมเนียมจากบริษัท ตามจำนวนสารเคมีในบัญชีรายชื่อการปล่อยสารพิษของโรงงาน และจำนวนลูกจ้าง 
!
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· โรงงานอุตสาหกรรม ใช้ข้อมูลเพื่อแสวงหาโอกาสในการป้องกันมลภาวะ ตั้งเป้าในการลดการปล่อยของ
เสีย แสดงเจตจำนงว่าจะลดการปล่อยของเสีย และรายงานความก้าวหน้าของการลดการปล่อยของเสีย  
เม่ือสหรัฐอเมริกาเร่ิมโครงการทำบัญชีการปล่อยสารพิษนี้ขึ้นมาใหม่ๆ โรงงานอุตสาหกรรมก็กลัวว่า
ประชาชนจะเข้าใจผิดและนำข้อมูลไปใช้ผิดๆ ซึ่งเป็นปฏิกิริยาปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐและโรงงาน
อุตสาหกรรม  แท้จริงแล้วข้อมูลสาธารณะเหล่านั้นช่วยกระตุ้นให้บริษัทหันมาปรับปรุงวิธีการใช้วัตถุดิบของ
ตน 
!
· ข้อมูลจากบัญชีการปล่อยสารพิษยังถูกนำใช้ในการตัดสินใจทางการเงินมากขึ้น  นักวิเคราะห์การลงทุนใช้

ข้อมูลดังกล่าวในการให้คำแนะนำลูกค้าที่ต้องการลงทุนอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทประกันใช้ข้อมูล
บัญชีการปล่อยสารพิษเพื่อดูหนี้สินทางสิ่งแวดล้อมที่อาจแฝงอยู่ 
!
บัญชีการปล่อยสารพิษเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการจัดทำ ทำเนียบการเคลื่อนย้ายและปลดปล่อยมลสาร 
(Pollutant Release and Transfer Register) ขึ้นในประเทศต่างๆ   อันที่จริงแล้วผลจากการประชุมสุดยอดที่ 
ริโอในปี พ.ศ. 2535 เสนอแนะว่าชุมชนควรได้รับรู้ข้อมูลเก่ียวกับการปล่อยของเสียในประเทศของตน องค์กร
ความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติขึ้นหลายคร้ังเพื่อ
ทำคู่มือแนะนำรัฐบาลว่า จะนำหลักการสิทธิในการรับรู้ข้อมูลการปล่อยของเสียของชุมชนมาใช้ได้อย่างไร 
  
ในสหรัฐอเมริกา บัญชีการปล่อยสารพิษเป็นจุดเร่ิมต้นของการสร้างแนวคิดด้านการป้องกันมลภาวะอีกหลาก
หลายแนวคิด  บัญชีการปล่อยสารพิษผลักดันให้บริษัทหลายแห่งตรวจสอบการใช้วัตถุดิบของตนซึ่งปกติแล้ว
ไม่เคยตรวจสอบ และทำให้บริษัทคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัดที่สุด  อย่างไรก็ตามการ
รายงานเร่ืองการปล่อยของเสียก็เป็นเพียงส่วนประกอบย่อยๆ ส่วนหนึ่งในสายพานการผลิตเท่านั้น บัญชีการ
ปล่อยสารพิษครอบคลุมปริมาณสารเคมีได้เพียงร้อยละ 7 ของสารเคมีที่ใช้อยู่ในอเมริกา  แม้ว่าสิทธิในการรับรู้
ของประชาชนเป็นเคร่ืองมือสำคัญสำหรับบอกเล่าเร่ืองผลกระทบสิ่งแวดล้อมรอบๆ โรงงานและเปรียบเทียบ
ระหว่างโรงงานด้วยกันเองด้วย แต่ก็ยังมีข้อจำกัดเนื่องจากไม่มีข้อมูลของสารเคมีในผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลของ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์นั้นๆ  ตั้งแต่การสกัดวัตถุดิบมาใช้ การผลิต การใช้ ไป
จนถึงการกำจัด  กระนั้นข้อมูลเหล่านี้ก็ยังเป็นเคร่ืองมือที่ทรงพลังอย่างยิ่งสำหรับสร้างความเป็นประชาธิปไตย
และเป็นแนวทางการจัดทำรายงานที่ดีกว่าของบริษัท  รัฐแมสซาชูเสทและรัฐนิวเจอร์ซี่เป็นสองรัฐใน
สหรัฐอเมริกาที่มีการจัดทำข้อมูลลักษณะนี้ 
!
ตัวอย่าง: กฎหมายลดปริมาณการใช้สารพิษของรัฐแมสซาชูเสท 

!
รายงานการปล่อยของเสียได้พัฒนาถึงขั้นให้มีการตรวจสอบวัตถุดิบในบางรัฐ  การตรวจสอบวัตถุดิบจะ
ติดตามว่าเกิดอะไรขึ้นกับสารเคมีต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิต วัตถุดิบหรือสารเคมีจะถูกตรวจสอบ
ตั้งแต่วินาทีแรกที่พ้นเข้ามาในประตูของบริษัทว่า วัตถุดิบหรือสารเคมีนั้นถูกใช้ไปเท่าไรในกระบวนการ

คู่มือประชาชนว่าด้วยการผลิตที่สะอาด



ผลิต มีผลพลอยได้/ของเสียเป็นอะไรบ้าง มีสารอะไรบ้างที่ถูกระบายออกสู่อากาศ น้ำ และพื้นดิน และ
สุดท้ายคือ วัตถุดิบหรือสารเคมีที่กลายเป็นตัวผลิตภัณฑ์นั้นคิดเป็นปริมาณเท่าไร 
!
รัฐแมสซาชูเสทบังคับให้บริษัทต่างๆ ต้องทำแผนการสำรวจวัตถุดิบและลดการใช้สารพิษต่างๆ  แผน
นั้นต้องแสดงรายละเอียดว่าบริษัทจะสามารถลดปริมาณการใช้สารพิษได้อย่างไร  โดยผ่านการเปล่ียน
กระบวนการผลิต การใช้สารอื่นแทน การนำวัสดุมาใช้ใหม่ภายในโรงงาน หรือการปรับสูตรผลิตภัณฑ์ 
แผนนี้ยังตรวจสอบและเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตกรณีใช้สารที่เป็นพิษกับต้นทุนการผลิตกรณีที่ลด
การใช้สารพิษ  ตั้งแต่กฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ก็ไม่มีการสร้างเตาเผาขยะเพิ่มอีกเลย 
!
บริษัทต่างๆ ได้รับความช่วยเหลือด้านการฝึกอบรมและการวิจัยเพื่อให้แผนงานสมบูรณ์  ดังนั้น 
บริษัทต่างๆ จึงยินดีที่จะลดการปล่อยของเสียโดยลดการใช้สารพิษ   
!

ข้อมูลในปี 2540 แสดงผลสำเร็จของการลดปริมาณการใช้สารเคมีมีพิษในรัฐแมสซาชูเสท  ในช่วงเวลา 8 ปีก
ว่าที่ผ่านมา 
· บริษัทต่างๆ ผลิตของเสียพิษลดลงถึงร้อยละ 41 
· บริษัทต่างๆ ลดการใช้สารเคมีพิษได้ถึงร้อยละ 24 
· บริษัทต่างๆ ลดการปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อมได้สูงถึงร้อยละ 80 
· บริษัทกว่าร้อยละ 80  ดำเนินโครงการป้องกันมลภาวะ 
· ภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 15 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงประโยชน์

นานัปการทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชน 
!
การขยายขอบเขตไปให้กว้างกว่าการตรวจสอบสารเคมี: การตรวจสอบวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 
(Expanding Beyond Chemicals: Examining the Product Life Cycle) 
!
การตรวจสอบวัตถุดิบเป็นการเร่ิมต้นที่ดี  แต่ ไม่ได้ ให้ข้อมูลที่เพียงพอเก่ียวกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ  เนื่องจาก
เหตุผลหลัก 2 ประการ ดังนี้คือ 
!
· การตรวจสอบมักมุ่งเฉพาะรายชื่อสารเคมี  โดยไม่ได้ระบุปริมาณน้ำ พลังงาน หรือวัตถุดิบอื่นๆ ที่ใช้ใน

กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ หรือในการสกัดวัตถุดิบมาใช้ 
· การตรวจสอบไม่ได้ตรวจหาแหล่งที่มาของสารเคมีเหล่านั้นหรือผลกระทบจากการสกัดมาใช้  หรือสิ่งที่จะ

เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ เม่ือวงจรชีวิตสิ้นสุดลง  ไม่มีข้อมูลว่าวัตถุดิบนั้นถูกนำกลับมาใช้หรือฝังกลบหรือ
เผาทำลาย  ไม่มีข้อมูลว่าของเสียและมลสารที่ถูกปล่อยออกคืออะไรบ้าง 
!
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ชุมชนและกลุ่มผู้ใช้แรงงานจะสามารถหาข้อมูลเก่ียวกับการใช้วัตถุดิบและพลังงานในการผลิตทั้งระบบได้
อย่างไร   เราจะม่ันใจได้อย่างไรว่าผู้ผลิตจะรับผิดชอบต่อตัวผลิตภัณฑ์ตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์นั้น และ
ร่วมผลักดันให้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์สะอาด ทำอย่างไรจึงจะทำให้ผู้บริโภคมีจิตสำนีกมากขึ้นในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
!
ชีวิตของผลิตภัณฑ์หนึ่งๆ ประกอบด้วยหลายขั้นตอน ในแต่ละขั้นนั้นต้องใช้พลังงาน ทำให้เกิดของเสีย และ
ปล่อยสารพิษออกมา  แนวคิดเร่ืองการผลิตที่สะอาดต้องการให้เราพิจารณาผลกระทบเหล่านี้ เพื่อคิดหา
แนวทางปฏิบัติในการหาทางเลือกของผลิตภัณฑ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์และการปรับปรุงกระบวนการผลิต 
!
การประเมินวงจรชีวิต (Life Cycle Assessments (LCAs) : ต้ังแต่เกิดจนส้ินอายุใช้งาน 
!
การประเมินวงจรชีวิตเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ประเมินมีผลกระทบของผลิตภัณฑ์ต่อสิ่งแวดล้อมตลอดชั่วอายุของ
ผลิตภัณฑ์นั้น หรือ “ตั้งแต่เกิดจนสิ้นอายุการใช้งาน”  (คือตั้งแต่การนำวัตถุดิบมาใช้ในการผลิตจนถึงการเลิกใช้
ผลิตภัณฑ์นั้น)  ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยในการตัดสินใจซื้อ การคิดค้นกระบวนการผลิตใหม่ๆ หรือการรับรอง
ผลิตภัณฑ์ การประเมินวงจรชีวิตจะประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมทุกกิจกรรม ตั้งแต่เร่ิมนำ
วัตถุดิบมาจากธรรมชาติจนถึงเวลาที่ของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นกลับคืนสู่ธรรมชาติ  การประเมินวงจรชีวิต
ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ การวิเคราะห์บัญชีวัสดุ การวิเคราะห์ผลกระทบ  และการวิเคราะห์วิธีการแก้ไข
ปรับปรุง  การประเมินวงจรชีวิตได้รับการออกแบบให้เป็นเคร่ืองมือเชิงเปรียบเทียบ และถูกนำไปสัมพันธ์กับ
การปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ 
!
ในปัจจุบันมีคู่มือ โปรแกรมซอฟต์แวร์ต่างๆ และที่ปรึกษา สำหรับช่วยบริษัทต่างๆ ในการประเมินวงจรชีวิต ผู้
ที่เก่ียวข้องกับการประเมินวงจรชีวิตได้แก่ นักออกแบบ วิศวกร ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ทั้งหมดในแผนกบัญชี  
การตลาด ฝ่ายกระจายสินค้า  ฝ่ายวางแผน ฝ่ายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฝ่ายกฎหมาย 
ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายบริการ  
!
การประเมินวงจรชีวิตมีประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างไร 
!
· รัฐบาลนำการประเมินวงจรชีวิตและข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ ไปใช้เพื่อการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มี

ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
!
· ตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 เป็นต้นมา บริษัทต่างๆ ใช้การประเมินวงจรชีวิตเพื่อโฆษณาว่าผลิตภัณฑ์ของตนเอง

เหนือกว่าผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน คำถามที่เกิดขึ้นตามมาคือ การประเมินวงจรชีวิตมีความน่าเชื่อถือเพียง
ใด เนื่องจากผลการประเมินที่ได้มักเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทที่สนับสนุนการวิจัย  หากไม่มีการเปิดเผยวงจร 
ชีวิตของผลิตภัณฑ์ต่อสาธารณชน ผลสรุปที่บริษัทดึงออกมาใช้ก็แทบจะไร้ความหมาย อันที่จริงผลิตภัณฑ์ 
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เดียวกันอาจมีผลการประเมินวงจรชีวิตแตกต่างกันได้  เช่นเดียวกับที่การประเมินความเสี่ยงในกรณีหนึ่ง
โดยผู้ประเมินที่ต่างกัน 2 กลุ่ม ก็สามารถให้ผลการประเมินได้สองแบบที่ต่างกัน 

!
· ไม่ใช่ผู้ผลิตทุกคนที่ใช้การประเมินวงจรชีวิตในการผลิต  แม้แต่พวกที่ใช้ก็มักเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับและ

ให้ประชาชนรู้แต่เพียงบทสรุปของงานวิจัย โดยไม่ได้แจงรายละเอียดว่ามีวิธีการวิจัยอย่างไร 
!
· การประเมินวงจรชีวิตให้ข้อมูลที่ถูกต้องได้ในขอบเขตของข้อมูลที่นำมาใช้  เป็นการยากที่จะออกแบบการ

ประเมินวงจรชีวิตให้สมบรูณ์ได้เพราะงานวิจัยแบบนี้ต้องจำกัดขอบเขตข้อมูล นักวิจัยต้องตัดสินใจว่าต้อง
ศึกษาไปลึกถึงระดับไหน ผลกระทบอะไรบ้างที่ผลิตภัณฑ์มีต่อสุขอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม และ
จะใช้วิธีการอะไรในการประเมินค่าและจัดอันดับความสำคัญของข้อมูลทั้งหมด 
!
บ่อยคร้ังที่วัตถุที่มีพิษถูกจัดไว้ในกลุ่มเดียวกับวัตถุดิบอื่นๆ และถูกลดความสำคัญลง บางคร้ังข้อด้อยของ
การประเมินวงจรชีวิตก็เฉกเช่นเดียวกับการพยายามที่จะให้การประเมินสารเคมีให้ถูกต้องตามหลัก
วิทยาศาสตร์ ซึ่งขึ้นอยู่กับสมมติฐานที่ใช้และข้อมูลที่มีอยู่ในมือ 

!
· การประเมินวงจรชีวิตไม่ได้ให้ความสนใจกับประเด็นทางสังคม เช่น ใครบ้างที่รับผลกระทบ วัตถุดิบที่ใช้นำ

มาจากที่ไหน หรือมีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไหน  ประเด็นต่างๆ เหล่านี้นับเป็นข้อมูลที่คำนวณออกมาในเชิง
ปริมาณได้ยากกว่าข้อมูล้ัจำเป็นอื่นๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์การใช้วัตถุดิบและพลังงาน  สุขภาพของคนงาน
และผู้บริโภคก็ถูกรวมอยู่ในบางระดับของการประเมินสิ่งแวดล้อม 
!
ตัวอย่าง: ท่อพีวีซีและท่อคอนกรีต 
!

ผู้ผลิตโพลีไวนิลคลอไรด์ (พีวีซี) ได้ทำการประเมินวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์พลาสติกพีวีซีพบว่ามีหลัก
ฐานทางวิทยาศาสตร์น้อยมากที่ระบุว่าพีวีซีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสารอื่นๆ  ขณะที่
อุตสาหกรรมดินเหนียวที่ได้ประเมินวงจรชีวิตก็พบว่าท่อที่ทำจากดินเหนียวดีกว่าท่อพีวีซี ส่วนผู้ผลิต
คอนกรีตก็พบว่าคอนกรีตใช้ได้ดีกว่าพีวีซีเช่นกัน 
!
การวิจัยล่าสุดของเนเธอร์แลนด์ได้เปรียบเทียบการทำท่อด้วยคอนกรีตกับพีวีซีรวมทั้งกระบวนการ
ขนส่งไปยังสถานที่ก่อสร้างและจากที่ก่อสร้างไปยังที่กำจัดของเสีย การวิจัยพบว่าท่อคอนกรีตนั้นได้
คะแนนดีกว่าท่อพีวีซีในทุกๆ ด้านอันเนื่องมาจากการใช้พลังงาน  กล่าวคือท่อคอนกรีตใช้พลังงานส่วน
ใหญ่ในการผลิตก้อนซีเมนต์และการบด  ส่วนท่อพีวีซีใช้พลังงานส่วนใหญ่ไปกับการผลิตเม็ดพีวีซี
บริสุทธิ์ 
!
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การวิจัยแสดงให้เห็นถึงปัญหาในการตัดสินใจว่า อะไรบ้างที่ควรตรวจวัดในการประเมินวงจรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ควรคำนึงถึงคุณสมบัติความเป็นพิษของวัตถุดิบ และความสามารถในการนำกลับ
มาใช้ใหม่เม่ือหมดอายุการใช้งาน ซึ่งในข้อนี้พีวีซีได้คะแนนต่ำมาก 
!

ทำไมเราจึงต้องการการประเมินค่าวงจรชีวิต 
!
· การกระจายความรู้และข้อมูลเร่ืองนี้สู่ประชาชนจะช่วยกระตุ้นให้ผู้ผลิตเกิดความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขกระบวนการผลิต ตัวผลิตภัณฑ์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อมมากขึ้น 
!
· ผู้บริโภคและประชาชนผู้สนใจจะได้สามารถตรวจสอบคำกล่าวอ้างที่ว่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของผู้ผลิตได้อย่าง

อิสระ เพื่อให้ม่ันใจว่าผู้ผลิตมิได้ทำไปเพียงเพื่อสร้างภาพพจน์ทางสิ่งแวดล้อมให้กับตนเอง 
!
· เปิดโอกาสให้ผู้สนับสนุนเร่ืองนี้ได้สร้างแนวร่วมใหม่กับผู้ที่ได้รับผลกระทบตลอดสายการผลิต เช่น สหภาพ

การค้าและกลุ่มผู้บริโภค อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้สนับสนุน ผู้ผลิต และหน่วยงานของรัฐสามารถจำแนก 
“จุดเสี่ยงภัย (hot spot)” ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อประชาชนหรือระบบนิเวศที่เก่ียวข้องได้ในระหว่างวงจรชีวิต
ของผลิตภัณฑ์ 
!
ตัวอย่าง: การรณรงค์ของกรีนพีซเพื่อต่อต้านพีวีซี 

!
การรณรงค์ของกรีนพีซเพื่อต่อต้านพีวีซีหรือพลาสติกไวนิลได้ใช้ “จุดเสี่ยงภัย” ที่เกิดขึ้นตลอดสายการ
ผลิตเพื่อกดดันให้ทั่วโลกเลิกใช้พีวีซี  จุดเร่ิมต้นของการรณรงค์เร่ืองนี้มาจากการรณรงค์เพื่อปกป้องสิ่ง
แวดล้อมในทะเลจากการเผาทำลายพีวีซีในมหาสมุทรและของเสียที่เป็นตัวทำละลายช่วงปี พ.ศ.
2523-2533  ชาวประมงท้องถิ่นสนับสนุนให้กำจัดเรือเผาขยะที่ลอยอยู่ในมหาสมุทรออกไปให้หมด  
หลังจากการรณรงค์เป็นผลสำเร็จ ของเสียที่เป็นพีวีซีจึงถูกนำมากำจัดในเตาเผาที่อยู่บนแผ่นดินแทน  
ชุมชนที่ได้รับผลกระทบและเกษตรกรจึงรวมตัวกันต่อต้านการขนย้ายสารพิษและการเผาทำลาย เร่ืองนี้
ทำให้เห็นชัดขึ้นว่า ผลิตภัณฑ์พีวีซีก่อให้เกิดปัญหาขึ้นตลอดวงจรชีวิต วิธีแก้ไขวิธีเดียวคือการเลิกผลิต
พีวีซี 

  
การรณรงค์ดังกล่าวช่วยกระจายข่าวเร่ืองปัญหาของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์สู่กลุ่มสถาปนิก องค์กร
ปกครองท้องถิ่น กลุ่มบรรจุภัณฑ์ กลุ่มผู้บริโภค และพนักงานดับเพลิง  การรณรงค์ในปัจจุบันมุ่งไปที่
ปัญหาของพีวีซีที่ผลิตในรัฐหลุยเซียนา ประเด็นสำคัญไม่ใช่เพียงแค่การที่คนงานและชุมชนต้องได้รับ
สารพิษ แต่ยังรวมถึงปัญหาเร่ืองความเป็นธรรมทางสิ่งแวดล้อม เพราะโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิด
มลภาวะมักตั้งอยู่ในย่านชุมชนผิวสีที่มีรายได้ต่ำ 
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!
การรณรงค์ทำให้ รองเท้าไนก้ี  ผลิตภัณฑ์ของ IKEA และผลิตภัณฑ์ที่ใส่ไปในหลอดเลือดดำของศูนย์สุข
ภาพแบกซ์เตอร์ เลิกใช้พีวีซีในผลิตภัณฑ์ของตน  อย่างไรก็ตาม ผลิตพีวีซีในเอเชียกลับเพิ่มขึ้น 
!
มีความจำเป็นที่การเจรจาระหว่างประเทศเพื่อกำจัดมลสารตกค้างยาวนาน (Persistant Organic 
Pollutants – POPs) เช่น ไดออกซิน ต้องยอมรับนโยบายควบคุมวัตถุดิบในการผลิตมากกว่าที่จะ
ยอมรับการใช้เทคโนโลยีในการควบคุมมลภาวะอย่างเช่น เตาเผาขยะ  นโยบายควบคุมวัตถุดิบจะบังคับ
ให้มีการใช้วัตถุดิบอื่นที่ปลอดภัยกว่าแทนการใช้พีวีซี 

!
· ความต้องการข้อมูลการประเมินวงจรชีวิตที่เพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทต่างๆ เกิดแรงกระตุ้นทางเศรษฐกิจในอันที่

จะลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ และ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย 
!
· หน่วยงานของรัฐและกลุ่มที่ทำงานเพื่อสาธารณะจะได้เพ่งเล็งผลิตภัณฑ์เฉพาะอย่างเพื่อหาสิ่งอื่นมาทดแทน 

นับเป็นการสร้างกลุ่มพันธมิตรใหม่ อันเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มที่ทำงานด้านสุขภาพ กลุ่มผู้ใช้แรงงาน  
และกลุ่มผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์สะอาด 
!
ตัวอย่าง: การเกิดกลุ่มพันธมิตรใหม่ – จากยาสูบถึงกัญชา 

!
ชาวไร่ยาสูบทางตอนใต้ของออนทาริโอ ประเทศแคนาดา เร่ิมห่วงใยผลกระทบต่อสุขภาพและความ
ยั่งยืนทางเศรษฐกิจในระยะยาวของผลิตภัณฑ์ของตน หลังจากมีการรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหร่ี  พวก
เขาเรียนรู้ว่าการทำอุตสาหกรรมใบกัญชาแทนยาสูบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในระหว่างการผลิตและ
การใช้  พวกเขาจึงร่วมกับนักชีววิทยาในมหาวิทยาลัย และผลักดันให้ลดการควบคุมการปลูกกัญชาใน
แคนาดา  สมาคมผู้ผลิตใยกัญชาเพื่อการอุตสาหกรรมโดยความช่วยเหลือจากธนาคารใหญ่หลายแห่งใน
แคนาดาได้ขยายตลาดไปสู่นักออกแบบแฟชั่นชื่อดัง รวมถึงร้านบอด้ีช็อปซึ่งขายเคร่ืองสำอางธรรมชาติ  
ผู้ผลิตกระดาษที่ไม่ได้ทำจากต้นไม้ และกลุ่มผู้ขายผลิตภัณฑ์อาหารสูตรใหม่ๆ เช่น เบอร์เกอร์และเนย
แข็งใยกัญชา 
!
เกษตรกรในรัฐเคนตั๊กก้ีให้การสนับสนุนแนวคิดนี้ของแคนาดา  ในเดือนเมษายน ปี พ.ศ.2542 รัฐดาโก
ต้าเหนือเป็นรัฐแรกในสหรัฐอเมริกาที่อุตสาหกรรมใยกัญชาเป็นสิ่งถูกกฎหมาย และกำลังพัฒนาข้อ
กำหนดดังกล่าวให้เป็นกฎหมาย 
!
!
!
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ตัวอย่าง: เฮลท์แคร์วิทเอ้าฮาร์ม (Health Care Without Harm – HCWH) – การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยขึ้น 
!
การรณรงค์ขององค์กรเฮลท์แคร์วิทเอ้าฮาร์มนี้เป็นการทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ กว่า 180 แห่ง เพื่อ
หาทางแก้ไขมลภาวะจากกิจกรรมที่เก่ียวกับการดูแลสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการป้องกัน
มลภาวะในโรงพยาบาล สนับสนุนการใช้วัตถุดิบและเทคโนโลยีที่ปลอดภัยขึ้น และให้ความรู้แก่ฝ่าย
จัดหา คนงาน และผู้บริโภค เลิกใช้เตาเผาขยะติดเชื้อในโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น สนับสนุนวิธีการ
จัดการอื่นที่ปลอดภัยกว่า เช่น เลิกใช้พีวีซี สารเคมีพิษตกค้างยาวนาน และปรอท นอกจากนี้ยัง
สนับสนุนสิทธิในการรับรู้ของประชาชนเก่ียวกับการใช้สารเคมีในอุตสาหกรรมที่เก่ียวกับการดูแล
สุขภาพ พัฒนาคู่มือการจัดการของเสียที่ให้ข้อมูลเก่ียวกับการขนย้ายและสถานที่ในการจัดการของเสีย
ที่เป็นธรรมต่อสังคม และพัฒนาโครงสร้างการสื่อสารภายในกลุ่มพันธมิตรให้มีประสิทธิภาพ 
!
เม่ือไม่นานมานี้  ผู้ถือหุ้นที่เป็นกลุ่มโรมันคาทอลิคสองกลุ่มและสหภาพการค้าได้ล็อบบ้ีบริษัทแบกซ์
เตอร์ อินเตอร์เนชันแนล ซึ่งเป็นผู้ผลิตเคร่ืองมือทางการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกให้หันมาใช้
ทางเลือกอื่นแทนการใช้พีวีซีในผลิตภัณฑ์ เช่น ถุงเลือด กลุ่มประเทศในยุโรปส่วนใหญ่ให้ความสนใจ
และตอบรับการรณรงค์  บริษัท Bieffe ซึ่งเป็นสาขาของบริษัทแบกซ์เตอร์ในสวิสเซอร์แลนด์ได้เปิด
ตลาดการขายถุงเลือดที่ไม่ใช้พีวีซี  องค์กรในยุโรปและกลุ่มกรีนพีซสากลซึ่งรณรงค์ให้เลิกใช้พีวีซีได้ให้
ข้อมูลแก่องค์กรเฮลท์แคร์วิทเอ้าฮาร์มในสหรัฐอเมริกาซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการทำงาน
ระดับสากลในการรณรงค์ที่มุ่งไปที่ตัวผลิตภัณฑ์ 

!
ขยายผลจากบัญชีการปล่อยสารพิษ: ทำอย่างไรจึงจะเข้าถึงและเข้าใจข้อมูลวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 
!
แม้การประเมินวงจรชีวิตจะมีข้อจำกัดอยู่บ้าง แต่ก็ยังเป็นเคร่ืองมือที่เอื้อให้ผู้บริโภคได้ใช้สิทธิในการรับรู้ข้อมูล 
กระนั้นก็ตามทั้งฝ่ายสนับสนุนและผู้บริโภคเองก็ไม่เคยร้องขอข้อมูลเก่ียวกับวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์  จึงทำให้
ข้อมูลการประเมินวงจรชีวิตมีจำกัดหรืออาจไม่มีเลย  ข้ออ้างของโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่ต้องการศึกษาและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ก็คือ ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมากในการศึกษา ต้องใช้ข้อมูลทีเป็นความลับของ
โรงงาน และซับซ้อนเกินกว่าที่ประชาชนจะนำไปใช้ได้ 
!
การโต้เถียงในเร่ืองนี้เกิดขึ้นคล้ายกับเม่ือคร้ังที่มีการเผยแพร่ข้อมูลบัญชีการปล่อยสารพิษต่อสาธารณะ ซึ่งมี
เพียง 2 องค์กรเท่านั้นที่เข้าถึงข้อมูลและช่วยตีความข้อมูลเหล่านั้นเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ ดังนั้นข้อมูลวงจร
ชีวิตควรต้องถูกนำมาใช้ให้มากขึ้น 
!
ตัวอย่าง: ความยุ่งยากในการหาข้อมูลของผลิตภัณฑ์ 
!
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ศูนย์นิเวศวิทยาแห่ง แอน อาร์บอร์ ได้ริเร่ิมความพยายามในการหาข้อมูลเก่ียวกับวงจรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์รถยนต์ร่วมกับกองทุนปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อทำวงจรชีวิตของรถยนต์
ให้สะอาด  ทั้งสององค์กรนี้สามารถหาข้อมูลของสถานที่ประกอบรถยนต์ รู้ข้อมูลในบัญชีการปล่อยสาร
พิษ  รู้ข้อมูลเก่ียวกับสารอินทรีย์ที่ระเหยได้ง่าย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนั้นได้มาจากหน่วยงานพิทักษ์สิ่ง
แวดล้อมแห่งสหรัฐและโครงการด้านอากาศของรัฐ รวมทั้งจากฐานข้อมูลเก่ียวกับของเสียอันตรายที่จัด
ทำขึ้นตามรัฐบัญญัติอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรของหน่วยงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐ   และใน
ส่วนข้อมูลของตัวผลิตภัณฑ์ซึ่งคือรถยนต์เองที่สามารถหาได้นั้นคือ ข้อมูลเก่ียวกับก๊าซที่รถยนต์ปลด
ปล่อยออกมาและระยะทางการใช้งาน เพราะบางรัฐต้องการข้อมูลเหล่านี้ประกอบการการขายรถยนต์ 
!
ข้อมูลที่หาไม่ได้คือข้อมูลเก่ียวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตรถยนต์
และชิ้นส่วนต่างๆ  ข้อมูลเก่ียวกับชิ้นส่วนรถยนต์บางชิ้นส่วนเป็นความลับ และข้อมูลที่หาได้ยากอย่าง
ยิ่งคือข้อมูลการปลดปล่อยมลภาวะและพลังงานที่สูญเสียไปในการทำลายซากรถยนต์เม่ือสิ้นอายุใช้งาน
แล้ว  
!
สถานการณ์เช่นนี้แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลวงจรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์ได้อย่างสะดวกขึ้น 

  
!
!
อย่างน้อยที่สุด รายงานวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ควรมีข้อมูลดังต่อไปนี้ 
!
· การปล่อยของเสีย  การปล่อยของเสียออกสู่อากาศ ดิน และน้ำ จากการสกัดวัตถุดิบ การผลิตชิ้นส่วนต่างๆ

ของผลิตภัณฑ์ และจากการประกอบเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป รวมทั้งการกำจัดของเสีย 
· การผลิตของเสีย  ที่เกิดในระหว่างการสกัดวัตถุดิบ การผลิตชิ้นส่วน ประกอบชิ้นส่วน และเม่ือหมดอายุใช้

งาน 
· การใช้พลังงาน  พลังงานที่ใช้ในการสกัดวัตถุดิบ การผลิตชิ้นส่วน และประกอบชิ้นส่วน รวมทั้งพลังงานที่

ต้องการในระหว่างการใช้งานผลิตภัณฑ์ 
· ข้อมูลด้านพิษวิทยา  ของก๊าซที่ถูกปล่อยออกมา สารเคมีที่ใช้ในการผลิต และสารเคมีในผลิตภัณฑ์เอง 
· การขนส่ง  ข้อมูลเก่ียวกับสถานที่สกัดวัตถุดิบ  ผลิตชิ้นส่วน และการจัดจำหน่ายและการขาย 
· บรรจุภัณฑ์  ชนิดและปริมาณบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ 
· การกำจัดของเสีย  ความเป็นไปได้ในการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ หรือสัดส่วนชิ้นส่วนที่สามารถใช้ซ้ำหรือ 
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ส่ิงที่เราทำได้: ส่ิงที่ควรมองหาในการประเมินวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์



รีไซเคิล 
· การปรับปรุง  บริษัทดำเนินการอย่างไรเพื่อนำไปสู่นโยบายการส่งกลับวัตถุดิบและของเสียที่เกิดขึ้นจาก

กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์สู่ธรรมชาติอย่างปลอดภัย บริษัทมีแผนลดปริมาณการใช้ทรัพยากรอย่างไร 
บริษัทมีแผนลดหรือเลิกใช้วัตถุอันตรายอย่างไร 
!
ความก้าวหน้าครั้งสำคัญ : การแจ้งข้อมูลส่ิงแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ (Environmental Product 
Declarations – EPD) 
!
หน่วยงานปกป้องสิ่งแวดล้อมของสวีเดนได้ริเร่ิมโครงการแจ้งข้อมูลสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ โดยมีแนวคิด
ว่าการแจ้งข้อมูลสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์จะทำในส่วนใดส่วนหนึ่งของสายพานการผลิตก็ได้ แต่ต้องแจ้งข้อมูล
ทั่วไปและข้อมูลวงจรชีวิตโดยละเอียดด้วยรวมทั้งคู่มือการใช้และซ่อมผลิตภัณฑ์ จุดประสงค์สำคัญในการริเร่ิมนี้
ก็เพื่อกระตุ้นผู้ผลิตให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการปรับปรุงคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ของตน การแจ้งข้อมูลสิ่งแวดล้อม
ของผลิตภัณฑ์ควรเตรียมไว้ให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานสาธารณะ อย่างไรก็ดีข้อมูลนี้ควรง่ายต่อการนำไป
ใช้เป็นชุดให้ความรู้ของสาธารณชนกลุ่มต่างๆที่สนใจ   
!
ตัวอย่าง: การแจ้งข้อมูลสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์ตู้เย็นและตู้แช่แข็งของบริษัทอีเล็คทรอลักซ์ 
!

การแจ้งข้อมูลสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์โดยบริษัทอีเล็คทรอลักซ์ จัดทำในรูปบทสรุปของข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อ
ผู้บริโภคขนาดหนึ่งหน้ากระดาษ ซึ่งมีข้อมูลดังนี้ 
!

· วัตถุดิบ  ปริมาณและชนิดของวัตถุดิบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์พร้อมคำอธิบายถึงการปรับปรุงการเลือกใช้วัตถุดิบ
ของบริษัท เช่นพลาสติกที่ใช้จะไม่มีแคดเมียม ตะก่ัว ปรอทหรือสารประกอบของปรอท หรือสารที่ทำให้
ติดไฟยากซึ่งมีคลอรีนหรือโบรมีนเป็นองค์ประกอบ โลหะต้องไม่เคลือบด้วยแคดเมียม โครเมียม หรือนิกเกิล  
ใช้สีที่ไม่มีเม็ดสีและสารเติมแต่งที่มีโลหะหนักเป็นส่วนผสม 

· พลังงานและประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์  ปริมาณพลังงานที่ต้องการต่อวันและต่อปี รวมทั้งระดับเสียงที่เกิดขึ้น 
· การผลิต  สถานที่ผลิตและกระบวนการผลิตที่สำคัญตัวอย่างเช่น ในการทาสีประตูต้องใช้สารละลายที่ไม่

ผสมคลอรีน  ไม่ใช้โลหะหนักในกระบวนการผลิต เป็นต้น 
· การบรรจุและจัดจำหน่าย  พลาสติกโพลีเอทลีนและโพลีสไตรีนในบรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้จะมีเคร่ืองหมาย

บอกไว้  ผลิตภัณฑ์ในยุโรปขนส่งโดยทางรถไฟมากถึงร้อยละ 75 
· การรีไซเคิลและการกำจัด  ผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบให้ถอดประกอบ แยกส่วน และตัดเป็นเศษเล็กเศษ

น้อยได้ง่าย หลีกเล่ียงการใช้วัตถุอันตราย  ร้อยละ 80 ของเหล็กกล้าที่ใช้มาจากการรีไซเคิล ชิ้นส่วน
พลาสติกกว่า 20 กรัมถูกทำเคร่ืองหมายว่านำไปรีไซเคิลได้  สารทำความเย็นสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
ง่าย  ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสามารถไปรีไซเคิลได้ถึงร้อยละ 80 โดยน้ำหนักของผลิตภัณฑ์นั้น 
!
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ฉลากเขียว (Eco label) 
!
ฉลากเขียวเป็นสิ่งที่แสดงแง่มุมทางสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์อย่างง่ายและรวดเร็วและประสบความสำเร็จใน
การให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภคซึ่งทั่วไปมักให้ข้อมูลได้หนึ่งหรือสองข้อมูล เช่นความสามารถในการย่อย
สลาย ความสามารถในการรีไซเคิล หรือส่วนประกอบที่มาจากการรีไซเคิล   บางคร้ังบอกชื่อวัตถุมีพิษที่ไม่มีอยู่
ในผลิตภัณฑ์ เช่นพลาสติกห่อหุ้มอาหารปลอดพีวีซี หรือกระดาษที่ไม่ได้ฟอกขาวด้วยคลอรีน  ในสหรัฐอเมริกา
องค์กรกรีนซีล และไซเอ็นทิฟิก เซอร์ทิฟิเคชัน ซิสเต็มส์ เป็นผู้จัดการเร่ืองฉลากเขียว  องค์กรทั้งสองนำเสนอ
ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ต่างๆ และติดฉลากให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานขององค์กร กลุ่มธุรกิจและ
หน่วยงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐคัดค้านการติดฉลากนี้แม้ว่าจะมีการติดฉลากอย่างจริงจังในกลุ่มประเทศ
ยุโรป ซึ่งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์  โครงการติดฉลากเขียวที่ทำกันทั่วโลก
เป็นการทำด้วยความสมัครใจทั้งสิ้น 
!
การติดฉลากเขียวไม่ครอบคลุมข้อมูลเท่ากับการแจ้งข้อมูลสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ แต่ถ้าผู้ให้การรับรองใช้
วิธีประเมินและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมแล้ว ฉลากเขียวก็จะช่วยลดภาระผู้บริโภคในการที่ต้อง
พิจารณาข้อมูลมากมายเพื่อตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
!
การติดฉลากสินค้า 
!
จำนวนข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนหีบห่อของผลิตภัณฑ์ถูกจำกัดโดยปัจจัย 2 ประการคือ ความเห็นของผู้ผลิตที่ว่า
ข้อมูลอะไรสำคัญ และพื้นที่ว่างที่มีอยู่  การติดฉลากอาหารปฏิบัติกันทั่วไปในทวีปอเมริกาเหนือแต่ไม่มีการติด
ฉลากแสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีส่วนผสมที่มาจากดัดแปลงพันธุกรรม (จริงๆ แล้วมีความพยายามที่จะไม่ให้บริษัท
ติดฉลากว่า ผลิตภัณฑ์ของตนปลอดส่วนผสมดัดแปลงพันธุกรรม) ในยุโรปการติดฉลากผลิตภัณฑ์ดัดแปลง
พันธุกรรมกลายเป็นหัวใจในการรณรงค์ระดับนานาชาติในเร่ืองสิทธิการรับรู้ข้อมูลของผู้บริโภค 
!
ตัวอย่าง: อาหารดัดแปลงพันธุกรรม 
!

การใช้พืชหรือสัตว์ดัดแปลงพันธุกรรมในปัจจุบันเป็นภัยคุกคามต่อชีวมณฑล เพราะพืชหรือสัตว์เหล่านี้
ไม่ได้เกิดขึ้นตามวิถีทางธรรมชาติ  พืชถูกดัดแปลงให้ผลิตได้มากขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการค้า ตัวอย่าง
เช่น มีการนำสารพันธุกรรมของปลาไปใส่ในมะเขือเทศเพื่อให้มะเขือเทศทนต่อความเย็นได้ดีขึ้น หรือใส่
สารพันธุกรรมของแมงป่องลงในข้าวโพดเพื่อให้ต้านทานศัตรูพืชได้  สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมส่วน
ใหญ่ถูกปรับเพื่อให้ทนต่อยากำจัดวัชพืชที่ใช้ฆ่าวัชพืชที่มีอยู่รอบๆ  ตัวอย่างเช่น ถั่วเหลืองดัดแปลง
พันธุกรรมที่ผลิตโดยบริษัทมอนซานโต้ซึ่งริเร่ิมในสหรัฐอเมริกาถูกทำให้ทนต่อยาฆ่าวัชพืชที่ชื่อราวด์อัพ
ซึ่งผลิตโดยบริษัทมอนซานโต้เช่นกัน  ถั่วเหลืองนี้ติดป้ายว่า “ทนราวด์อัพ”  ในปี พ.ศ.2534 มีถั่วเหลือง
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ที่ดัดแปลงพันธุกรรมเพียงร้อยละ 2 ในสหรัฐอเมริกา ขณะที่ในปัจจุบันนี้เพิ่มขึ้นเป็นกว่าร้อยละ 50  และ
ร้อยละ 60 ของอาหารที่ซื้อขายและบริโภคในสหรัฐอเมริกามีส่วนผสมที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรม 
!
มีสิ่งที่ต้องระวังเก่ียวกับชนิดพันธุ์ที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมคือ 1) ชนิดพันธุ์ตามธรรมชาติจะถูกทำลาย
และยีนแปลกปลอมจะแพร่กระจายไปทั่วสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงที่ไม่อาจคาดเดาและ
หยุดยั้งได้  2) ประเด็นเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาและการพัฒนา “เมล็ดพันธุ์พิฆาต” ซึ่งคือเมล็ดพันธุ์
ที่ถูกทำให้เป็นหมันในฤดูกาลถัดไป ต้นพืชที่เกิดจากเมล็ดพันธุ์เหล่านี้จะไม่สามารถสืบพันธุ์ต่อได้ นั่น
คือเกษตรกรต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ใหม่ทุกปีจากบริษัทเจ้าของเมล็ดพันธุ์และเกษตรกรไม่ได้รับอนุญาตให้
เก็บเมล็ดไว้ปลูกในฤดูกาลถัดไป  3) ความห่วงใยเร่ืองความเสี่ยงจากการบริโภคอาหารดัดแปลง
พันธุกรรมมีเพิ่มขึ้น เม่ือผลการวิจัยพบว่าหนูทดลองที่เล้ียงด้วยมันฝร่ังดัดแปลงพันธุกรรมต้องทน
ทรมานจากการที่อวัยวะสำคัญถูกทำลาย และระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ 
!
ข้อห่วงใยต่างๆ เหล่านี้ส่งผลให้ผู้บริโภคจำนวนมากในยุโรปวิตกกังวล และมีการห้ามนำเข้าอาหาร
ดัดแปลงพันธุกรรมในหลายประเทศ  ภัตตาคารและร้านค้าปลีกทั่วไปโฆษณาสินค้าของตนว่า “ปลอด
จากการดัดแปลงพันธุกรรม”  เซนเบอร์ร่ีซึ่งเป็นบริษัทขายของชำรายใหญ่มากในอังกฤษประกาศว่า
บริษัทของตนจะสั่งห้ามขายอาหารดัดแปลงพันธุกรรมถ้าได้รับโทรศัพท์จากผู้บริโภคที่ห่วงใยในเร่ืองนี้ 
600 รายต่อวัน  ระดับความกังวลของสาธารณชนทำให้ตลาดของถั่วเหลืองที่ปลอดการดัดแปลง
พันธุกรรมในทวีปยุโรปของอเมริกาขยายตัว ขณะที่สูญเสียส่วนแบ่งตลาดในอเมริกาเหนือ 
!
ไม่มีการติดฉลากอาหารดัดแปลงพันธุกรรมในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา  อันที่จริงแล้วองค์การอาหาร
และยาของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศว่าการติดฉลากเป็นสิ่งผิดกฎหมาย  นอกจากนี้ยังไม่มีการปรึกษา
หารือกับประชาชนในเร่ืองอาหารดัดแปลงพันธุกรรมอย่างเพียงพอ นี่จึงถือเป็นการทดสอบคร้ังสำคัญใน
เร่ืองสิทธิการรับรู้ข้อมูลของประชาชนในอเมริกาและแคนาดา 

!
 ค   การให้ผู้ผลิตรับผิดชอบ 
!
ส่วนนี้จะพูดถึงชุดเคร่ืองมือส่งเสริมผู้ผลิตให้รับผิดชอบต่อการปกป้องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย ในการ
ผลิต 
!
รายงานของบรรษัท: พันธมิตรเพื่อเศรษฐศาสตร์ที่รับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม (The Coalition for 
Environmentally Responsible Economies – CERES) 
  
บรรษัทข้ามชาติเร่ิมตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องทำรายงานของบรรษัทให้ประชาชนได้รับรู้  ปัญหาสำคัญ
ที่สุดก็คือประชาชนต้องการรู้อะไรบ้างและบริษัทจะจัดส่งข้อมูลนี้ไปให้ได้อย่างไร 
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!
รายงานของบรรษัทที่เขียนไว้สวยหรูนี้พิสูจน์ได้ยากว่าเป็นความจริงหรือไม่  อีกสิ่งหนึ่งที่ยากพอๆ กันก็คือเรา
ไม่รู้ว่าบรรษัทที่มีความสัมพันธ์กับทางการเมืองกำลังทำอะไรอยู่หลังฉาก  วิธีการที่จะรู้ได้ก็คือตรวจสอบเงินที่
บรรษัทบริจาคให้แก่พรรคการเมือง 
!
การริเร่ิมรายงานระดับโลก (Global Reporting Initiative – GRI) คือการริเร่ิมที่จะทำรายงานให้มีมาตรฐาน ซึ่ง
คิดขึ้นโดยพันธมิตรเพื่อเศรษฐศาสตร์ที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบรายงาน
ความยั่งยืน (ปัจจุบันยังไม่มี) ขึ้นมาใช้ในกลุ่มบริษัทที่เป็นสมาชิก 
!
พันธมิตรเพื่อเศรษฐศาสตร์ที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นการรวมตัวโดยไม่หวังผลกำไรของกลุ่มบรรษัท นัก
ลงทุน กองทุนเงินบำเหน็จบำนาญ มูลนิธิ สหภาพแรงงาน กลุ่มสิ่งแวดล้อม กลุ่มศาสนา และกลุ่มผลประโยชน์
สาธารณ  กลุ่มต่างๆ เหล่านี้ร่วมกันทำงานเพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิตมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม   พันธมิตร
เพื่อเศรษฐศาสตร์ที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมคิดหลักการต่างๆ ขึ้นมาและบริษัทสมาชิกต้องลงนามรับรองและ
ใช้เป็นมาตรฐานในการตรวจสอบความก้าวหน้าของตน บริษัทสมาชิกมีตั้งแต่ บอด้ีช็อป บรรษัท Ben & Jerry’s 
Homemade  บรรษัท แบ็กซ์เตอร์ อินเตอร์เนชันแนล  โคคา-โคลา  เจนเนอรัล มอเตอร์  โพลารอยด์ และซูโน
โค  ผู้ให้การรับรองหลักการของพันธมิตรเพื่อเศรษฐศาสตร์ที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอ้างว่าตนทำงานเพื่อเปิด
เผยข้อมูลการดำเนินการเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ของประชาชน เพื่อการเจรจาต่อรองและหาจุดเพื่อ
การปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ 
!
หลักการของพันธมิตรเพื่อเศรษฐศาสตร์ที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมรู้จักกันดีในนามของหลักการของวัลเดซ 
(Valdez Principle)  ประกอบด้วยมาตรฐาน 10 ประการเพื่อให้บรรษัทสมาชิกยึดปฏิบัติอันได้แก่ 1) ปกป้องชีว
มณฑลของเรา  2) ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  3) ลดและกำจัดของเสีย  4) ใช้พลังงานอย่างฉลาด   
5) ลดความเสี่ยง  6) จำหน่ายสินค้าและบริการที่ปลอดภัย  7) รับผิดชอบค่าเสียหายเม่ือเกิดความเสียหายขึ้น  
8) เปิดเผย  9) มีผู้อำนวยการและผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม  10) ประเมินค่าและตรวจสอบทุกปี  มาตรฐานที่
บริษัทสมาชิกต่างเห็นพ้องต้องกันนี้ยังรวมไปถึงการปกป้องชุมชนจากการผลิตของตน เปิดเผยอันตรายที่เกิด
จากการผลิตต่อชุมชนรอบโรงงาน ลดความเสี่ยงของคนงาน และปกป้องผู้บริโภคผ่านการให้ข้อมูลผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์หรือบริการของตน 
!
ไอเอสโอ 14000 (ISO 14000) 
!
องค์กรสากลว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน (The International Organization on Standardization – ISO) ได้
พัฒนาโปรแกรมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System) ไอเอสโอ 14000 ขึ้นมา 
โปรแกรมนี้กำหนดให้บริษัทต้องพัฒนาระบบขึ้นมาจัดการกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมของตนเอง ต้องมีการตรวจ
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สอบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของตน วิเคราะห์แจกแจงผลกระทบของผลิตภัณฑ์และเปิดเผยนโยบายสิ่ง
แวดล้อมนี้ต่อสาธารณชน  แต่ไม่ได้กำหนดให้ผู้ผลิตต้องปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด 
!
ความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์ (Supplier Responsibility) 
  
บริษัทบางแห่งเห็นความจำเป็นที่จะต้องควบคุมในขั้นตอนแรกๆ ของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์เพื่อให้แน่ใจว่า
ผลิตภัณฑ์ของตนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บางบริษัทกำหนดให้ซัพพลายเออร์ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
การจัดการคุณภาพรวมไอเอสโอ 9000 ตัวอย่างเช่น บริษัทเพนตาโกเนียซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตชุดกีฬาติดต่อกับ
ซัพพลายเออร์ตลอดเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้รับวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดและมีผลกระทบ
น้อยที่สุด  
!
ตัวอย่าง: บริษัทฮิวเล็ทท์ แพ็กการ์ด และเส้นทางการจัดหาวัตถุดิบ 

!
บริษัทฮิวเล็ทท์ แพ็กการ์ด (เฮชพี) ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ นำ
โปรแกรมดูแลผลิตภัณฑ์มาใช้ในปี พ.ศ.2535 เพื่อวิเคราะห์การดำเนินงานทางสิ่งแวดล้อมของซัพพลาย
เออร์ของบริษัท  ซัพพลายเออร์ของเฮชพีทั่วโลกต้องมีนโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
และมีแผนการดำเนินการ  นโยบายปรับปรุงสิ่งแวดล้อมครอบคลุมกระบวนการผลิตที่สะอาด ข้อมูลและ
การติดฉลาก การรีไซเคิลและใช้ซ้ำ การลดการใช้พลังงานไฟฟ้า การบรรจุหีบห่อ และการกำจัดที่
ปลอดภัย 
!
บริษัทฮิวเล็ทท์ แพ็กการ์ด  ต้องการพลาสติกเรซินที่ปลอดภัยขึ้นจากซัพพลายเออร์โดยใช้แนวทาง
ดำเนินการข้างล่างนี้  ซัพพลายเออร์ที่มีศักยภาพจะถูกจัดลำดับโดยระบบการให้คะแนนแบบง่ายๆ และ 
บริษัทเลือกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด  คำถามที่ใช้ถามซัพพลายเออร์ได้แก่ 

!
การรีไซเคิล 
1. มีโปรแกรมรับคืนพลาสติกจาก เฮชพี หลังการใช้ เพื่อนำไปทำเรซินรีไซเคิลหรือไม่ 
2. ซัพพลายเออร์สามารถส่งพลาสติกเรซินที่มีเรซินรีไซเคิลผสมอยู่อย่างน้อยร้อยละ 25 ให้กับบริษัทได้

หรือไม่ 
3. ซัพพลายเออร์สามารถส่งพลาสติกเรซินที่ผ่านการรีไซเคิลได้ในราคาเท่ากันหรือต่ำกว่าชนิดที่ไม่ 

รีไซเคิลได้หรือไม่ 
  

ความตื่นตัวทางสิ่งแวดล้อม 
1. ซัพพลายเออร์รู้และปฏิบัติตามข้อกำหนดของประเทศนั้นๆ หรือไม่ เช่นสวีเดนห้ามการใช้วัตถุต้าน

การติดไฟที่มีส่วนประกอบของโพลีโบรมีน 
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2. ซัพพลายเออร์สามารถแจ้งเก่ียวกับการห้ามใช้สารผสมในพลาสติกและหาทางเลือกอื่นๆให้กับบริษัท
ได้หรือไม่ 

  
การลดปริมาณของเสีย 
1. ซัพพลายเออร์มีโปรแกรมที่ช่วยให้บริษัทลดปริมาณการใช้วัตถุดิบในทุกๆขั้นตอนหรือไม่ 
2. ซัพพลายเออร์มีกระบวนการลดและกำจัดของเสียที่เกิดจากการผลิตและของเสียที่ไม่สามารถนำมา

รีไซเคิลอย่างเหมาะสมหรือไม่ 
3. ซัพพลายเออร์ใช้วัตถุดิบในบรรจุภัณฑ์น้อยที่สุด ใช้ซ้ำ หรือรีไซเคิลวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์หรือไม่ 

  
ความรับผิดชอบของผู้ค้าปลีก 
  
ผู้ค้าปลีกบางรายตอบสนองแรงกดดันของผู้บริโภคที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน 
!
ตัวอย่างเช่น  บีแอนด์คิวซึ่งเป็นบริษัทผลิตอุปกรณ์เคร่ืองใช้ในบ้านแบบประกอบเองได้และผลิตอุปกรณ์กีฬาใน
อังกฤษยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ไม้ของบริษัททั้งหมดมาจากแหล่งที่ได้รับการรับรองเป็นป่าไม้ที่ยั่งยืน เม่ือผู้บริโภค
ถามบีแอนด์คิวว่าใช้ไม้จากป่าอะเมซอนหรือจากป่าที่มีการตัดหมด บริษัทจึงตระหนักว่าการตอบว่า “ไม่รู้” นั้น
หมายถึงการ “ไม่ใส่ใจ”  บริษัทจึงพยายามหาข้อมูลในส่วนนี้ให้ได้   IKEA ซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกของสวีเดนก็มี
ความรู้สึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแบบเดียวกัน จึงไม่อนุญาตให้ขายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไม้จากการทำป่าไม้แบบไม่
ยั่งยืนหรือใช้พลาสติกที่ทำจากพีวีซี ร้านเคร่ืองสำอางบอด้ีช็อปมีนโยบายทำนองเดียวกันสำหรับสินค้าที่ยั่งยืน
ทางสิ่งแวดล้อม 
!
ตัวอย่าง: ผู้ค้าปลีกส่วนใหญ่แสวงหาความโปร่งใสในเส้นทางการจัดหาสินค้า 
!

ในปี พ.ศ.2535  บีแอนด์คิวเร่ิมใช้โปรแกรมตรวจสอบผลการดำเนินการทางสิ่งแวดล้อมของผู้จัดส่ง
สินค้า ในปี พ.ศ.2537 จำนวนผู้จัดส่งสินค้าซึ่งสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่วางไว้ได้เพิ่มจากไม่ถึงร้อย
ละ 10 เป็นร้อยละ 95   ในปี พ.ศ. 2542 บริษัทเร่ิมใช้โปรแกรมที่รู้จักกันในชื่อว่า QUEST (คุณภาพ 
คุณธรรม และความปลอดภัย – Quality, Ethics, and Safety) สำหรับร้านค้าทั้งหมดของบริษัท และใน
เดือนพฤษภาคมปีเดียวกัน บริษัทตั้งใจสร้าง “วิสัยทัศน์ของผู้ค้าปลีกในสังคมที่ยั่งยืน” ผู้จัดส่งสินค้าให้บี
แอนด์คิวต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงผลกระทบที่สำคัญของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ของตนและต้องมี
โปรแกรมที่เป็นระบบเพื่อขจัดผลกระทบนั้นภายในสิ้นปี พ.ศ.2542  นโยบายนี้ต้องมีแผนปฏิบัติการที่มี
เป้าหมายที่ชัดเจนและกำหนดเวลาที่แน่นอน  บริษัทจะไม่ทำการค้ากับผู้จัดส่งสินค้าที่ไม่รู้ว่าผลิตภัณฑ์
ของตนมาจากที่ใด  
!
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เป้าหมายในปี พ.ศ.2543 คือ “ชดเชยคาร์บอน” ซึ่งเป็นโครงการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่
ปล่อยออกมาขณะจัดส่งสินค้า รวมทั้งที่ปล่อยออกมาจากการทำความร้อนและแสงสว่างของร้านค้าและ
สำนักงาน โดยการสนับสนุนโครงการปลูกต้นไม้ทั่วโลก ผู้จัดส่งพรมต้องร่วมกันสร้างพรมรีไซเคิลได้ขึ้น
มา ผู้จัดส่งสุขภัณฑ์ที่มีพีวีซีเจือปนต้องหาทางเลือกอื่น 

!
ความรับผิดชอบต่อสังคมในสายการผลิต 
!
ขณะนี้ยังไม่มีมาตรฐานร่วมกันของการผลิตที่สะอาดกับความยุติธรรมในสังคมหรือความม่ันคงในอาชีพ การ
ประเมินวงจรชีวิต การแจ้งข้อมูลสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ และฉลากเขียวต่างมุ่งเน้นเฉพาะที่ผลกระทบของ
ผลิตภัณฑ์ต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น 
  
การหาข้อมูลเร่ืองสภาพการทำงานของคนงานตลอดสายการผลิตนั้นเป็นเร่ืองยากมาก เพราะว่าฉลากที่ติดอยู่
กับผลิตภัณฑ์มักไม่บอกข้อมูลเหล่านี้ นานๆ คร้ังจึงจะพบฉลากรับรองจากสหภาพบนสินค้า  ในปัจจุบันยังไม่มี
มาตรฐานการตรวจสอบทางสังคมที่คล้ายกับมาตรฐานการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่มีมานานแล้ว อย่างไร
ก็ตามแนวคิดเร่ืองที่ผู้ผลิตต้องมีความรับผิดชอบตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ถูกนำมาใช้ร่วมกับความรับผิด
ชอบทางสังคมมากขึ้น 
!
การรณรงค์ให้คนงานมีสิทธิในการรับรู้และมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิต รวมถึงในส่วนการรีไซเคิลและการ
กำจัดในแต่ละขั้นตอนการผลิตเป็นความจำเป็นเร่งด่วน ประเทศอุตสาหกรรมอาจได้ประโยชน์จากการร่วมมือ
กับกลุ่มแรงงานและกลุ่มประชาชนในอเมริกาซึ่งมีประสบการณ์ในการรณรงค์เร่ืองสิทธิในการรับรู้ข้อมูลของคน
งานและสามารถถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิอันนี้ 
!
การรณรงค์ที่เก่ียวกับผู้บริโภคเช่น กลุ่มการค้าที่ยุติธรรม (Fair Trade) ซึ่งรับชา กาแฟ และผลิตภัณฑ์อินทรีย์ 
(ปลอดสารเคมี) อื่นๆ ที่ผลิตโดยกลุ่มสหกรณ์ในท้องถิ่นของประเทศกำลังพัฒนามาขายในกลุ่มประเทศซีกโลก
เหนือ ได้ตั้งมาตรการการผลิตที่สะอาดและความเป็นธรรมทางสังคม การรณรงค์ที่เก่ียวข้องกับบริษัทเช่น การ
รณรงค์ต่อต้านบริษัทไนก้ี ที่ให้ค่าแรงต่ำแต่ชั่วโมงทำงานสูงและต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การ
รณรงค์ประสบความสำเร็จพอควรแม้ว่าผู้ใช้สินค้าของไนก้ีส่วนใหญ่ไม่ล่วงรู้ถึงปัญหาเหล่านี้เลยก็ตาม อย่างไรก็
ดีการสร้างแนวร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การรณรงค์ประสบผลสำเร็จและการรณรงค์ที่เพิ่มมากขึ้นจะช่วยสร้าง
มาตรฐานในภาคการผลิตต่างๆ 
!
ตัวอย่าง: การรณรงค์เสื้อผ้าสะอาด – การร่วมกันระหว่างแรงงานและสิ่งแวดล้อม 
!

การรณรงค์เสื้อผ้าสะอาด (Clean Clothes Campaign) เป็นการรณรงค์ในระดับสากลที่มีฐานปฏิบัติการ
อยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์  มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงสภาพการทำงานในโรงงานรับเหมาผลิตทุกโรงใน
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เครือข่ายอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มทั่วโลก โดยพุ่งประเด็นไปที่ความปลอดภัยของวัตถุดิบและแรงงานที่
เก่ียวข้องในการผลิตสิ่งทอ พันธมิตรที่ร่วมรณรงค์ได้แก่ กลุ่มผู้บริโภค ผู้ค้าปลีก ศูนย์เพื่อการวิจัย
บรรษัทข้ามชาติ และกลุ่มทำงานหลายกลุ่มในประเทศอินเดีย ฟิลิปปินส์ และบังคลาเทศ  และกำลัง
ขยายความร่วมมือไปยังสมาชิกกลุ่มอื่นอีกจำนวนมาก เช่น สหภาพแรงงาน องค์กรสตรี และกลุ่ม
ทำงานทางศาสนา 

!
การรณรงค์มุ่งให้ผู้ค้าปลีกและบริษัทผู้ผลิตเสื้อผ้ารับผิดชอบต่อสภาพการทำงานที่เลวร้ายในโรงงานสิ่ง
ทอและอันตรายจากการใช้ยาฆ่าแมลงกับต้นฝ้าย  มีหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าบริษัทในซีกโลกตะวันตก
ตักตวงผลประโยชน์จากมาตรฐานแรงงานที่แตกต่างกันของประเทศอื่น เช่น จ่ายค่าแรงต่ำ ไล่คนงาน
ออกถ้าเข้าร่วมสหภาพแรงงาน จำนวนวันทำงานต่อสัปดาห์มากเกินไป กดดันคนงานด้วยวิธีต่างๆ ไม่
จ่ายค่าล่วงเวลา และไม่สนใจผลกระทบต่อสุขภาพของคนงาน ในการรณรงค์ได้ต่อรองให้มีกฎเกณฑ์
สำหรับผู้ซื้อและผู้ขายที่เรียกว่า กฎบัตรการค้าที่ยุติธรรมเพื่อสิ่งทอ (Fair Trade Charter for 
Garments) การรณรงค์ประสบผลสำเร็จในแง่ที่ทำให้ผู้ค้าปลีกรับแต่ฝ้ายปลอดสารเคมี และจัดการให้มี
การใช้แรงงานอย่างยุติธรรม 

  
ความรับผิดชอบทางสังคม 80000 – เอสเอ 8000 (Social Accountability 8000 – SA 8000) 
!
เอสเอ 8000 ถูกพัฒนาขึ้นโดยกลุ่มความร่วมมือซึ่งนำโดย Council on Economic Priorities และ Council on 
Economic Priorities Accreditation Agency  เอสเอ 8000 ใช้แนวทางในอนุสัญญาต่างๆ ขององค์การแรงงาน
สากล (International Labor Organization) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (The Universal Declaration 
of Human Rights) และอนุสัญญาขององค์การสหประชาชาติในเร่ืองของสิทธิเด็ก 
!
เอสเอ 8000 ครอบคลุมปัญหาต่างๆ เช่น แรงงานเด็ก การกดขี่แรงงาน สุขภาพและความปลอดภัย เสรีภาพใน
การจัดตั้งสมาคม และสิทธิในการต่อรอง การแบ่งชนชั้น การควบคุมความประพฤติ ชั่วโมงการทำงาน ค่า
ตอบแทน และระบบการจัดการ เป็นต้น มาตรฐานของเร่ืองเหล่านี้จะนำมาใช้กับบริษัทและซัพพลายเออร์ของ
บริษัท ส่วนการตรวจสอบจะกระทำโดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง  คนงานและองค์กรพัฒนาเอกชนมีสิทธิ
อุทธรณ์ต่อหน่วยงานที่ให้การรับรองได้ถ้าไม่เห็นด้วยกับการรับรองซัพพลายเออร์ ต้องการขอเพิกถอนการ
รับรองหรือมีหลักฐานว่ามีการฝ่าฝืนกฎสำคัญ ปัจจุบันมีบริษัท 3 แห่งที่ประกาศใช้มาตรฐานเอสเอ 8000 ได้แก่ 
บริษัท Toys ‘R Us ที่ต้องการให้ซัพพลายเออร์ 5,000 รายของตนปฏิบัติตามมาตรฐานนี้ บริษัทเอวอนก็นำเอา
มาตรฐานนี้มาใช้ในโรงงาน 19 โรงของบริษัท และบริษัท OttoVersand ซึ่งเป็นบริษัทขายสินค้าทางไปรษณีย์
ในเยอรมนีจะใช้มาตรฐานเอสเอ 8000 กับผู้จัดส่งสินค้ารายสำคัญๆของตน 
!
!
!
!
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!
  

แรงกดดันจากผู้บริโภคต่อร้านค้าปลีกและผู้ผลิตคือวิธีการที่มีประสิทธิภาพกว่าและรวดเร็วกว่าการออกข้อ
บังคับเพื่อขยายตลาดผลิตภัณฑ์สะอาด  ความพยายามเลิกใช้วัตถุดิบอันตรายกำลังจะประสบความสำเร็จ จาก
ข้อกำหนดและการท้าทายของการค้าเสรี การกระตุ้นให้ตลาดต้องการผลิตภัณฑ์สะอาดโดยเรียกร้องให้ผู้ผลิต 
รับผิดชอบโดยตรงอาจเป็นวิธีการที่ได้ผลที่สุดของประชาชน 
!
ท่านสามารถติดต่อกับผู้ผลิตโดยตรงทางไปรษณีย์ ส่งโทรสาร โทรศัพท์ หรือเข้าไปเยี่ยมชมเวบไซต์ของบริษัท  
คำถามต่อไปนี้อาจใช้ถามผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกเก่ียวกับเร่ืองต่างๆ เช่นนโยบายเก่ียวกับอาหารดัดแปลง
พันธุกรรม  กลุ่มประชาชนสามารถเชื่อมต่อกับกลุ่มอื่นๆ เพื่อตรวจสอบสายการผลิตเดียวกันนี้ในส่วนอื่นๆ 
!
ตัวอย่างคำถามที่ใช้ถามผู้ผลิต 

1. บริษัททำการประเมินวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์หรือยัง การประเมินนี้มีลักษณะเป็น
สากลหรือไม่ 

2. ท่านเปิดเผยผลการประเมินข้างต้นแก่ผู้บริโภคหรือไม่ อย่างไร 
3. ท่านใช้สารก่อมะเร็ง สารที่ทำให้ยีนเปล่ียนแปลง หรือสารเคมียับยั้งฮอร์โมนเอ็นโดครินในผลิตภัณฑ์

หรือไม่ และใช้สารเคมีตกค้างยาวนานหรือสารเคมีที่สะสมในสิ่งมีชีวิตหรือไม่ 
4. ท่านเห็นด้วยกับการที่ให้ผู้ผลิตรับผิดชอบเร่ืองการจัดการผลิตภัณฑ์หมดอายุใช้งานหรือไม่ ท่านรับ

คืนผลิตภัณฑ์ของท่านเพื่อนำไปซ้ำ ซ่อมแซม หรือรีไซเคิลหรือไม่ 
5. เกณฑ์ทางสังคม: ท่านมีนโยบายเร่ืองการใช้แรงงานอย่างไร และนำนโยบายดังกล่าวไปใช้กับ 

ซัพพลายเออร์ของท่านด้วยหรือไม่ ท่านตรวจสอบการใช้แรงงานในประเทศกำลังพัฒนาอย่างไร ได้
รับการรับรองจากหน่วยงานอิสระหรือไม่  

6. ท่านนำผลของการประเมินค่าวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ของท่านมาอภิปรายกับคนงานของท่านหรือ
ไม่ 

7. ท่านใช้ผลประเมินค่าวงจรชีวิตมาใช้ในการประเมินซัพพลายเออร์ของท่านหรือไม่ 
8. เกิดอะไรขึ้นกับผลิตภัณฑ์หมดอายุใช้งานแล้วของท่าน 
9. ท่านมีแผนปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของท่านหรือไม่ อย่างไร ตัวอย่างเช่น ท่านมีแผนการสำหรับบริษัท

ท่านเองและผู้จัดส่งวัตถุดิบของท่านที่จะทำในสิ่งต่อไปนี้หรือไม่ 
· ยืดอายุใช้งานของผลิตภัณฑ์ 
· ทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถซ่อมแซมได้ 
· ลดการใช้วัตถุดิบและพลังงาน 
· เลิกใช้สารมีพิษ 
· ลดบรรจุภัณฑ์ 
· ลดขั้นตอนการขนส่ง  

คู่มือประชาชนว่าด้วยการผลิตที่สะอาด

ส่ิงที่เราทำได้: กระตุ้นตลาดผลิตภัณฑ์สะอาด



!
ตัวอย่างคำถามที่ใช้ถามผู้ผลิตอาหาร 

1. บริษัทของท่านมีการประเมินค่าวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ของท่านหรือไม่ การประเมินมีลักษณะเป็น
สากลหรือไม่ 

2. ท่านเปิดเผยผลการประเมินข้างต้นแก่ผู้บริโภคหรือไม่ อย่างไร 
3. ท่านนำผลของการประเมินค่าวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ของท่านมาอภิปรายกับคนงานของท่านหรือ

ไม่ 
4. ท่านใช้ผลประเมินค่าวงจรชีวิตมาใช้ในการประเมินซัพพลายเออร์ของท่านหรือไม่ 
5. ท่านใช้หรือมีแผนที่จะใช้พืชดัดแปลงพันธุกรรมหรือไม่ 
6. ท่านจะติดฉลากอาหารของท่านว่า อาหารดัดแปลงพันธุกรรมหรืออาหารปลอดการดัดแปลง

พันธุกรรมหรือไม่ 
7. ท่านทำอย่างไรกับบรรจุภัณฑ์ที่สิ้นสุดการใช้งานแล้ว 
8. เกณฑ์ทางสังคม: ท่านมีนโยบายเร่ืองการใช้แรงงานอย่างไร และนำนโยบายดังกล่าวไปใช้กับ 

ซัพพลายเออร์ของท่านด้วยหรือไม่ ท่านตรวจสอบการใช้แรงงานในประเทศกำลังพัฒนาอย่างไร ได้
รับการรับรองจากหน่วยงานอิสระหรือไม่ 

9. ท่านมีแผนปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของท่านหรือไม่ อย่างไร ตัวอย่างเช่น ท่านมีแผนการสำหรับบริษัท
ท่านเองและผู้จัดส่งวัตถุดิบของท่านที่จะทำในสิ่งต่อไปนี้หรือไม่ 
· ลดการใช้สารเคมีและพลังงานในพืช 
· ใช้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
· ลดบรรจุภัณฑ์ 
· ลดขั้นตอนการขนส่ง 

!
ตัวอย่างคำถามที่ใช้ถามผู้ค้าปลีก 

1. บริษัทของท่านรับซื้อสินค้าจากกลุ่มธุรกิจที่ยั่งยืนหรือไม่ 
2. ไม้และกระดาษของท่านมาจากแหล่งใด ท่านขายพลาสติกประเภทไหน ท่านมีนโยบายเลิกใช้พีวีซี

หรือไม่ ท่านมีนโยบายเร่ืองอาหารดัดแปลงพันธุกรรมอย่างไร 
3. เกณฑ์ทางสังคม: ท่านมีนโยบายเร่ืองการใช้แรงงานอย่างไร และนำนโยบายดังกล่าวไปใช้กับ 

ซัพพลายเออร์ของท่านด้วยหรือไม่ ท่านตรวจสอบการใช้แรงงานในประเทศกำลังพัฒนาอย่างไร ได้
รับการรับรองจากหน่วยงานอิสระหรือไม่ 

!
ตัวอย่างคำถามที่ใช้ถามผู้จัดการโรงอาหารของโรงเรียน หรือภัตตาคาร 
 1.  ท่านใช้อาหารอินทรีย์หรือไม่ 
 2.  ท่านมีอาหารมังสวิรัตหรือไม่ 
 3.  ท่านมีอาหารดัดแปลงพันธุกรรมหรือไม่ 
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4. ท่านจำกัดการใช้สารเคมีทำความสะอาดที่อาจมีพิษอย่างไร 
!

ถ้า ผู้ผลิต ซัพพลายเออร์ และผู้ค้าปลีกไม่มีนโยบายการผลิตหรือจัดหาผลิตภัณฑ์และอาหารที่สะอาด  จงบอก
พวกเขาว่าในฐานะที่ท่านเป็นปัจเจกบุคคล หุ้นส่วนและแนวร่วม ท่านจะไม่ซื้อสินค้าจากพวกเขาอีกต่อไป  เป็น
สิ่งสำคัญมากที่ผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกต้องได้รู้ความต้องการของผู้บริโภคอย่างชัดเจน ความสำเร็จของการรณรงค์
ต่อต้านการใช้อาหารดัดแปลงพันธุกรรมในยุโรปสะท้อนให้เห็นถึงพลังในการต่อรองของผู้บริโภค 
!
พร้อมกันนั้นแนวทางการบริโภคสินค้าทางเลือกสามารถเกิดขึ้น  ตัวอย่างหนึ่งของแนวคิดริเร่ิมนี้ได้แก่ 
โครงการเกษตรกรรมเพื่อชุมชน (Community Supported Agriculture Projects) ซึ่งกำลังได้รับความนิยม 
ประชาชนจ่ายเงินให้เกษตรกรล่วงหน้าในฤดูใบไม้ผลิเพื่อให้ปลูกพืชอินทรีย์และส่งอาหารตามฤดูกาลภายใต้
การจัดส่งภายในท้องถิ่น กลุ่มศาสนาและสมาคมต่างๆ ของชุมชนเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเพิ่มความนิยมให้มีการ
ติดต่อกันโดยตรงระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค 
!
 ง   ขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต: เครื่องมือเพื่อการออกแบบการผลิตที่สะอาดขึ้น 
!
ความรับผิดชอบของผู้ผลิตครอบคลุมไปถึงการจัดการกับของเสียที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ด้วย เคร่ืองมือที่ใช้ผลัก
ดันเร่ืองนี้คือ ขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility – EPR) ผู้ผลิตต้องรับผิด
ชอบทางการเงินและทางกายภาพในการรับคืนผลิตภัณฑ์ของตนเม่ือผลิตภัณฑ์นั้นหมดอายุการใช้งานแล้ว 
กิจกรรมที่ดำเนินไปภายใต้แนวความคิดนี้ก็เช่น การที่ผู้ผลิตรับผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุใช้งานของตนกลับคืนจาก
ผู้บริโภค (นั่นคือเม่ือทิ้งแล้ว) ซึ่งอาจดำเนินการโดยผู้ผลิตเองหรือบุคคลอื่นก็ได้ ศัพท์อื่นที่ใช้ในกิจกรรมนี้ได้แก่  
“รับคืน (take-back)” “พันธะผลิตภัณฑ์ (product liability” หรือ “การรับผิดชอบผลิตภัณฑ์ (product 
responsibility)” 
!
ขอบเขตความรับผิดชอบ 
  
โดยหลักการแล้ว  วิธีที่ดีที่สุดในการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตคือการเช่าซื้อ  ด้วยวิธีนี้ ผู้ผลิตยังคงเป็น
เจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นอยู่ ดังนั้นความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์จึงยังไม่หมดไป บริษัทหลายแห่ง เช่น ซีร็อกซ์  
ใช้การเช่าซื้อกับผลิตภัณฑ์ของตน เพราะการเช่าซื้อทำให้บริษัทสามารถควบคุมวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ได้
ทั้งหมด สามารถซ่อมแซมและใช้ซ้ำชิ้นส่วนต่างๆ ได้ อย่างไรก็ตามการกระทำเช่นนี้ ไม่สามารถใช้ได้กับ
ผลิตภัณฑ์อีกหลายประเภท  จึงต้องใช้วิธีการอื่นแทน  เช่น 
· ความรับผิดชอบทางกายภาพ  โดยผู้ผลิตมีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว หรือผลกระทบจากผลิตภัณฑ์โดยการพัฒนาทางเทคโนโลยีหรือปรับปรุงการบริการ 
· ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ  คือผู้ผลิตรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดการของเสียเม่ือหมดอายุการใช้งาน 

(อันได้แก่การจัดเก็บ ผ่านกระบวนการ บำบัดหรือกำจัด)   

คู่มือประชาชนว่าด้วยการผลิตที่สะอาด



· ความรับผิดชอบต่อความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากผลิตภัณฑ์  ทั้งในระหว่างการผลิต การใช้งาน
และการกำจัดทำลาย เป็นของผู้ผลิต 

· ความรับผิดชอบเร่ืองข้อมูล โดยผู้ผลิตต้องให้ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และผลที่เกิดจากผลิตภัณฑ์  ในทุก
ขั้นตอนตลอดวงจรชีวิตของมัน 

  
!
!
· ทำอย่างไรกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว หรือของเสียที่ส่งกลับคืน 
· การขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต ช่วยให้การบริโภคทรัพยากรต่อบุคคลลดลงหรือไม่ 
· การขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต ช่วยกระตุ้นให้ใช้วัตถุอันตรายน้อยลง และสามารถนำมารีไซเคิลอย่

ปลอดภัยหรือไม่ 
· การขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต ช่วยให้มีการนำวัสดุกลับมาใช้ซ้ำมากขึ้น ใช้วัสดุน้อยลง หรือมีการ

รีไซเคิลมากขึ้น หรือไม่ 
· การขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต จะเปล่ียนแนวความคิดจากการซื้อขาดผลิตภัณฑ์มาเป็นการเช่าซื้อ

หรือไม่ 
!
ไปให้ไกลกว่าการรีไซเคิล 
  
เราควรรีไซเคิล แต่ก็ไม่ใช่สิ่งแรกที่ควรทำ มันเป็นสิ่งสุดท้ายต่างหาก สิ่งแรกที่ควรทำคือออกแบบผลิตภัณฑ์
ใหม่ แล้วจึงลดการใช้ ใช้ซ้ำ สุดท้ายจึงนำไปรีไซเคิลถ้าไม่มีทางอื่นที่ดีกว่านี้ (วิลเลียม แม็คโดโน – William 
McDonough) 
!
การใช้ผลิตภัณฑ์เพียงคร้ังเดียวแล้วทิ้งทำให้เกิด “รอยพิมพ์ทางนิเวศ” ขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งรวมตั้งแต่วัตถุดิบและ
พลังงานที่ใช้ตลอดสายงานการผลิต ครอบคลุมถึงการขนส่ง การผลิต การบรรจุภัณฑ์ การจัดจำหน่าย  
ผลิตภัณฑ์นั้นอาจนำมาใช้งานไม่ถึง 10 นาที แล้วก็ทิ้ง วัสดุเช่นส้อมพลาสติกที่ใช้เพียงเดียว  แม้สามารถนำมา 
รีไซเคิลได้ แต่ก็ต้องมีกระบวนการการจัดเก็บ ขนส่ง และใช้พลังงานในการรีไซเคิลพลาสติกให้เป็นผลิตภัณฑ์
ใหม่ที่มีคุณภาพด้อยลง (ผลิตภัณฑ์ดาวน์ไซเคิล – downcycled product) 
  
“ดาวน์ไซคลิง (downcycling)” คือการผลิตวัตถุเกรดสองซึ่งคุณภาพด้อยกว่าวัตถุดิบที่ยังไม่เคยถูกใช้งาน วัตถุ
ที่นำมาผลิตใหม่อีกคร้ังมักมีคุณภาพต่ำจนกลายเป็นขยะ ถ้าวัตถุนั้นทำจากสารพิษ จะทำให้เกิดปัญหาในการ
จัดการของเสียที่เป็นพิษ  นอกจากนี้ยังรวมถึงของเสียมีพิษที่จะเกิดจากการเผา หรือร่ัวซึมออกจากจากหลุมฝัง
กลบของเสียอันตราย ถ้านำไปเผาทำลายในเตาปูนซีเมนต์ สารพิษก็จะปนเป้ือนในปูนซีเมนต์นั้น 
!
วัตถุประสงค์ของการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต คือ การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สะอาดและดีขึ้นเช่น
ประหยัดพลังงานและลดการใช้วัตถุมีพิษ ดังนั้นการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตจึงไปไกลกว่าการรีไซเคิล 
คู่มือประชาชนว่าด้วยการผลิตที่สะอาด

เราทำอะไรได้บ้าง: คำถามสำคัญสำหรับถามโครงการรับคืนสินค้า



!
เนื่องจากการเปล่ียนแปลงรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์นั้นต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง  การขยายความรับผิดชอบให้กับผู้
ผลิตจะป้องกันไม่ให้มีการผลิตและขายผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานสั้น หรือผลิตภัณฑ์ใช้แล้วทิ้งที่ออกแบบให้
ล้าสมัยง่าย  การขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตตั้งคำถามในเร่ืองความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ในการนำ
วัตถุดิบมีพิษในผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการผลิตใหม่ เร่ืองการใช้วัตถุดิบที่มีองค์ประกอบหลายชนิด
รวมทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่ใช้ซ้ำหรือรีไซเคิลไม่ได้ 
!
การขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตจะเป็นหนทางที่จะทำให้ต้นทุนการจัดการของเสียที่เคยเป็นภาระของภาค
ประชาชนกลับไปเป็นภาระของภาคเอกชน ทุกวันนี้ความรับผิดชอบในการกำจัดผลิตภัณฑ์ใช้งานแล้วเป็นภาระ
ของหน่วยงานปกครองของท้องถิ่นและประชาชนผู้เสียภาษีอากร ไม่ใช่ผู้ผลิต เนื่องจากปัญหาเร่ืองขยะมูลฝอย
รุนแรงมากขึ้นและกฎระเบียบในการกำจัดของเสียก็เข้มงวดยิ่งขึ้น ทำให้การจัดการของเสียมีค่าใช้จ่ายสูง งบ
ประมาณของหน่วยงานปกครองท้องถิ่นไม่เพียงพอ จึงต้องเรียกเก็บภาษีเพิ่มขึ้น สถานที่ตั้งโรงกำจัดขยะ
มูลฝอยกลายเป็นสนามรบทางการเมือง  หน่วยงานปกครองท้องถิ่นต้องรับภาระความรับผิดชอบต่อปัญหานี้
ด้วยความจำยอมทั้งที่ไม่ใช่ปัญหาที่ตนสร้างขึ้นมาและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ 
!
ผู้บริโภคเองก็มีส่วนในการรับผิดชอบด้วยเช่นกัน แต่ผู้ผลิตเป็นผู้เลือกใช้วัตถุดิบและการออกแบบผลิตภัณฑ์  ผู้
บริโภคส่วนใหญ่มักพอใจกับผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ใหม่ได้อีกและสามารถซ่อมแซมได้ แต่ผลิตภัณฑ์ลักษณะนี้มี
น้อยลง 
!
การขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต – ความคืบหน้าล่าสุด 
  
นับตั้งแต่มีกฎหมายหลีกเล่ียงขยะจากบรรจุภัณฑ์ในเยอรมนีเม่ือปี พ.ศ. 2534 หลักการคืนกลับผลิตภัณฑ์ และ
แนวทางการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตในรูปแบบต่างๆ ได้แพร่หลายไปตามประเทศอุตสาหกรรม ภาค
อุตสาหกรรม กลุ่มผลิตภัณฑ์และกลุ่มการจัดการของเสีย  ถึงแม้ว่าวิธีการบางอย่างของการขยายความรับผิด
ชอบของผู้ผลิตยังใหม่อยู่แต่แนวความคิดนี้ไม่ได้ใหม่เลย  ระบบการเรียกเงินมัดจำขวดแก้วชนิดเติมก็เป็นรูป
แบบแรกๆ ของการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต 
!
ในหลายประเทศเช่น ออสเตรีย เยอรมัน เบลเยี่ยม ฝร่ังเศส เนเธอร์แลนด์ สวีเดน ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลี  
อังกฤษ และแคนาดา รวมถึงหน่วยราชการในระดับภาคท้องถิ่นและภูมิภาค ได้ออกกฎหมายเก่ียวกับการขยาย
ความรับผิดชอบของผู้ผลิตตลอดวงจรชีวิตหรือไม่ก็กำลังพิจารณาในเร่ืองนี้อย่างจริงจัง ผลิตภัณฑ์และสายธาร
ของเสียที่เป็นเป้าหมายของการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตได้แก่ บรรจุภัณฑ์ สินค้าที่ทำด้วยกระดาษ 
เคร่ืองมืออิเล็คทรอนิกส์ เคร่ืองจักรในสำนักงาน รถยนต์  ยางรถยนต์  เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง  
ปรอท แบตเตอร่ี และของเสียที่มีพิษตามบ้านเรือน ศูนย์กลางการเคล่ือนไหวเพื่อให้ผู้ผลิตรับผิดชอบต่อสิ่ง
แวดล้อมที่เกิดยังคงอยู่ที่ยุโรปตอนเหนือ 

คู่มือประชาชนว่าด้วยการผลิตที่สะอาด



!
ภาคอุตสาหกรรมหลายแห่งต่างตื่นกลัวมาตรการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต และพยายามผลักดันให้มี
การลดความรับผิดชอบของตนต่อผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว  ผู้ผลิตเหล่านี้พอใจกับนโยบาย  “การขยายความรับผิด
ชอบไปยังผู้ที่เก่ียวข้อง (Extended Stakeholder Responsibility)” มากกว่า  ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะโยนความ
รับผิดชอบส่วนใหญ่ซึ่งเป็นของผู้ผลิตไปให้เป็นภาระผู้บริโภค  อย่างไรก็ตาม ถ้าจุดประสงค์คือการลดการใช้
ทรัพยากรโดยการเลือกใช้วัตถุดิบที่เหมาะสมกว่า การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่า กลุ่มเป้าหมายที่จะต้องรับผิด
ชอบต่อผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วก็ควรเป็นผู้ผลิต เพราะผู้ผลิตเป็นผู้มีอิทธิพลสูงสุดในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของเรา
ให้ดีขึ้น 
!
การขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตยังอยู่ในระยะเร่ิมต้น เวลาจะเป็นเคร่ืองพิสูจน์ว่ากฎหมายจะสามารถส่ง
เสริมให้มีการเลิกใช้สิ่งที่ไม่จำเป็น ใช้วัสดุให้ยาวนานขึ้น และนำมาใช้ซ้ำ ซึ่งจะลดการบริโภคทรัพยากรลง หรือ
ว่ากฎหมายจะทำให้อุตสาหกรรมรีไซเคิลขยายตัว ซึ่งนั่นก็ยังคงทำให้มีการใช้ทรัพยากรมาก และมีการผลิตที่
เป็นอันตรายเพื่อสนองตอบการขยายตัวของตลาด 
!
โครงการรับคืนผลิตภัณฑ์ 
!
โครงการรับคืนผลิตภัณฑ์ประกาศใช้กับผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้คือ บรรจุภัณฑ์  แบตเตอร่ี (โดยเฉพาะแบตเตอร่ีที่
ใช้งานโดยผู้บริโภครายย่อย) เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์  และยานพาหนะที่หมดอายุการใช้งาน 
!
กฎหมายบรรจุภัณฑ์ของประเทศเยอรมนี 
!
เม่ือเดือนธันวาคม พ.ศ.2534  มีการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยหลีกเล่ียงขยะจากบรรจุภัณฑ์ในเยอรมนี หลังจาก
นั้น ประเทศออสเตรีย ฝร่ังเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก สเปน และโปรตุเกส ก็นำมาประยุกต์ใช้บ้าง  อย่างไร
ก็ตาม ในขณะที่ทั้งผู้บริโภค ภาครัฐ และผู้ผลิตในประเทศอื่นๆ ต้องร่วมกันรับภาระค่าใช้จ่าย เยอรมนีกลับ
บังคับให้ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์ที่ตนใช้ทั้งหมด แนวคิดของ
กฎหมายดังกล่าวต้องการให้ภาคอุตสาหกรรมเป็นผู้จ่ายค่าจัดการของเสียที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์ของสินค้าตน 
โดยรับคืนบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ใช้แล้วกลับมาและนำเอามาใช้ซ้ำหรือรีไซเคิล  จุดประสงค์คือเพื่อลดปริมาณของเสีย
จากบรรจุภัณฑ์ซึ่งต้องการการกำจัด และเพื่อพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ 
!
ในการบังคับใช้กฎหมาย รัฐบาลตั้งเป้าหมายว่าจะควบคุมการรีไซเคิลและการใช้ภาชนะบรรจุเคร่ืองด่ืมซ้ำ และ
อนุญาตให้อุตสาหกรรมเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับบรรจุภัณฑ์ โดยกฎหมายบังคับให้ต้องนำขวดอย่างน้อยร้อย
ละ 72 มาใช้บรรจุเคร่ืองด่ืมเพื่อขายอีกคร้ังหนึ่ง โดยเฉล่ียแล้ว จากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2542 ปริมาณของ
วัตถุ(วัดตามน้ำหนัก) ที่ต้องนำมารีไซเคิลโดยได้แก่ แก้ว ร้อยละ 75  แผ่นดีบุก ร้อยละ 70  อลูมิเนียม ร้อยละ 
60  กระดาษและกระดาษแข็ง ร้อยละ 60 และชิ้นส่วนอื่นๆ อีกร้อยละ 60  นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2542  
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บรรจุภัณฑ์พลาสติกร้อยละ 60 ต้องถูกนำมาปรับสภาพให้ใช้งานใหม่ได้อีกคร้ังหนึ่ง  ปัจจุบันนี้ขยะพลาสติกถูก
นำมารีไซเคิลด้วยวิธีกลร้อยละ 33 ส่วนใหญ่เป็นพลาสติกจำพวกโพลีเอททีลีนและโพลีโพรไพลีน ส่วนที่เหลือ
นำไปผ่านกระบวนการทางเคมีเพื่อแยกองค์ประกอบต่างๆ ออกมา กระบวนการนี้สามารถลดขยะพลาสติกได้
ถึงร้อยละ 58  การรีไซเคิลพลาสติกด้วยวิธีการทางเคมีซึ่งสิ้นเปลืองพลังงานมากจะได้ก๊าซและน้ำมันซึ่ง
สามารถนำมาใช้แทนน้ำมันเตาที่ใช้ในเตาเผาเหล็กที่ยังไม่ได้หลอม หรือหลอมละลายสารโพลีเมอร์ในการ 
รีไซเคิลพลาสติกชนิดอื่นๆ   ในปี พ.ศ.2540  ร้อยละ 9 ของขยะพลาสติกถูกส่งไปประเทศอื่นเพื่อการรีไซเคิล  
  
กฎหมายนี้ห้ามการเผาทำลายของเสียตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 แต่อนุญาตให้มีการเผาเพื่อการรีไซเคิลพลังงานได้
ภายใต้เงื่อนไขที่เข้มงวด  ได้แก่ ต้องนำของเสียมาเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงเท่านั้น และไม่ใช่เผาเพื่อการกำจัดของ
เสีย ของเสียที่นำมาเผาต้องให้ค่าความร้อนสูง การเผาต้องมีประสิทธิภาพสูง และของเสียในเกิดขึ้นในระหว่าง
การเผาต้องนำกลับมาใช้ใหม่ได้ หรือสามารถกำจัดได้เลยโดยไม่ต้องบำบัดอีก  เตาเผาทั้งหมด 57 แห่งที่
ดำเนินการอยู่ในเยอรมนีทุกวันนี้ มีเพียง 2 หรือ 3 แห่งเท่านั้นที่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวได้ 
!
พีวีซีร้อยละ 2.5 ยังถูกใช้ในบรรจุภัณฑ์  แม้จะเป็นปริมาณน้อยแต่ปัญหาก็คือพีวีซีจะปนกับพลาสติกอื่นๆ ใน
ระหว่างการรีไซเคิลด้วยวิธีกล และก่อให้เกิดปัญหาการกำจัดของเสียในการรีไซเคิลแบบแยกสารประกอบเคมี 
ดังนั้นขยะบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพีวีซีจึงมักถูกส่งไปยังหลุมฝังกลบ 
!
กฎหมายยังบังคับให้ผู้ค้ารายปลีกจัดเตรียมถังไว้ให้ผู้บริโภคทิ้งบรรจุภัณฑ์ชั้นนอกไว้ที่ร้านค้า ภายใต้แรงกดดัน
จากเหล่าผู้ค้าปลีก  Duales System Deutschland (DSD) ซึ่งเป็นสมาคมของบริษัท 600 แห่งจึงเกิดขึ้นใน
เดือนมกราคม ปี พ.ศ.2536  สมาคมนี้กำหนดระบบการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่ได้รับอนุญาตจาก DSD ซึ่ง
จะมีจุดสีเขียว (green dot) ปรากฏอยู่ที่บรรจุภัณฑ์โดยสมาคมเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย  มากกว่าร้อยละ 75 
ของบรรจุภัณฑ์ที่วางขายอยู่ตามร้านค้าในเยอรมนีมีจุดสีเขียวอยู่ที่บรรจุภํณฑ์  ค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคขึ้นอยู่กับ
วัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์นั้นๆ ด้วย  ดังนั้น ผู้ผลิตจึงเกิดแรงจูงใจที่จะ
ลดราคาสินค้าลงโดยใช้วัสดุที่เสียค่าใช้จ่ายในการกำจัดต่ำกว่าหรือลดปริมาณบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ลง 
!
ผลกระทบของกฎหมายบรรจุภัณฑ์  กฎหมายทำให้เกิดขยะที่รีไซเคิลได้กองเป็นภูเขา ขยะนี้ส่วนใหญ่ถูกส่ง
ออกไปกำจัดประเทศอื่นในช่วงแรกๆ  อย่างไรก็ตาม กฎหมายนี้ก็สามารถลดปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ต่อหัว
ได้ในเวลาต่อมา  ตามข้อมูลที่ได้จาก DSD การใช้บรรจุภัณฑ์ต่อหัวลดลงจาก 94.7 กิโลกรัม ในปี พ.ศ.2535 
เป็น 82.3 กิโลกรัม ในปี พ.ศ.2540  ขณะที่ในเยอรมนีลดปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ลงได้ร้อยละ 13  แต่ใน
อเมริกากลับเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ในช่วงเวลาเดียวกัน   สัดส่วนของเคร่ืองด่ืมที่ใช้บรรจุภัณฑ์ซึ่งสามารถนำกลับ
มาใช้ใหม่ได้เพิ่มสูงขึ้น  การบรรจุหีบห่อในภาคการขนส่งมีสัดส่วนการใช้บรรจุภัณฑ์ลดลงมากที่สุด เนื่องจากมี
การพัฒนาให้สามารถนำตู้คอนเทนเนอร์กลับมาใช้ซ้ำได้  ยิ่งกว่านั้นกฎหมายยังกระตุ้นให้ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์เห็น
ความจำเป็นของการไตร่ตรองให้ดีว่าควรใช้วัสดุประเภทใดก่อนเลือกวัสดุที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นในเร่ือง
ของประเภท หรือจำนวนวัสดุ 
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!
ระบบการรับคืนบรรจุภัณฑ์ทำให้ปริมาณการใช้ทรัพยากรลดลงอย่างแท้จริง  นักวิจารณ์ชี้ว่าการห้ามใช้วัสดุ
ควรทำควบคู่ไปกับเป้าหมายในการรับคืน  ตัวอย่างเช่น อะลูมิเนียม ทำให้เกิดรอยพิมพ์นิเวศกว้างใหญ่มาก
ตลอดวงจรชีวิตของมัน ตั้งแต่การทำเหมืองแร่บอกไซท์ในประเทศเขตร้อน จนถึงการที่ต้องใช้ไฟฟ้าปริมาณ
มากในกระบวนการผลิต การใช้อะลูมิเนียมของบริษัทเต็ดตร้าแพ็กส์ในกล่องบรรจุเคร่ืองด่ืมที่ใช้แล้วทิ้งจึงไม่สม
เหตุสมผล เช่นเดียวกันการห้ามใช้สารพีวีซีหรือวัสดุอื่นที่ประกอบด้วยสารพวกฮาโลเจน จะช่วยบรรเทาปัญหา
เร่ืองการปล่อยสารพิษในกระบวนการผลิต การใช้งานและการกำจัดลงได้  สำหรับโลหะหนัก กฎหมายที่แก้ไข
ใหม่กำหนดให้ลดปริมาณโดยรวมของการใช้ตะก่ัว ปรอท แคดเมียม และโครเมียมในบรรจุภัณฑ์จาก 600 ส่วน
ในล้านส่วนในปี พ.ศ.2541 ให้เหลือ 100 ส่วนในล้านส่วนในปี พ.ศ.2544 แต่จะให้ได้ผลควรห้ามใช้โดยสิ้นเชิง  
การห้ามใช้ภาชนะบรรจุเคร่ืองด่ืมที่ใช้ได้คร้ังเดียวรวมทั้งการกระตุ้นให้มีการรีไซเคิลในระดับภูมิภาคจะทำให้ลด
การใช้ทรัพยากรได้ต่อไป สถาบัน Oko ของเยอรมนีได้แนะให้มีการติดสติกเกอร์สีแดงเพื่อเตือนผู้บริโภคว่าผลิต
ภัณฑ์นั้นๆ ใช้วัสดุที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้  เราจะเห็นได้ชัดว่าการเผาไม่ใช่วิธีการกำจัดที่ได้รับการยอมรับ 
!
การรับคืนขยะเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ 
  
ความคิดริเร่ิมที่สำคัญของสหภาพยุโรป (European Union – EU) คือการร่างกฎหมายเพื่อรับมือกับของเสีย
จากสินค้าประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ (waste from electrical and electronics equipment – 
WEEE) ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันนี้คาดว่ามีประมาณ 6 ล้านตัน  วงจรชีวิตของสินค้าจำพวกอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์บางประเภท เช่น คอมพิวเตอร์ นั้นสั้นลงมากเนื่องจากมีคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆ ออกมาตลอด
เวลา การย่อขนาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้เล็กลงช่วยลดปริมาณของเสีย แต่ทำให้การเก็บรวบรวม ซ่อมแซม 
และการรีไซเคิลยุ่งยากขึ้น นอกจากนี้ค่าซ่อมและค่าซื้อเคร่ืองใหม่ได้เปล่ียนไป ทำให้สินค้าที่มีราคาแพงและมี
ขนาดใหญ่เท่านั้นที่จะคุ้มค่าซ่อม  ปัญหาของ WEEE นั้นใช่เร่ืองของปริมาณ เท่านั้นแต่ยังเป็นเร่ืองของ
อันตรายที่เกิดจากการกำจัดขั้นสุดท้าย WEEE มักประกอบไปด้วยโลหะหนัก สารหนู สารที่มีฮาโลเจนเป็นองค์
ประกอบ เช่น สารทำให้ติดไฟยากที่ทำจากโบรเมียม และพลาสติกมีพิษ เช่นพีวีซี ที่สร้างปัญหาเม่ือนำไปฝัง
ดินและเผา 
  
ร่างกฎหมายของสหภาพยุโรปเก่ียวกับ WEEE นั้น ต้องการให้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าทั้งหลายออกแบบให้ซ่อมแซมได้ 
เพิ่มประสิทธิภาพของที่มีอยู่แล้วได้ ใช้ซ้ำได้ แยกส่วนประกอบได้ และรีไซเคิลได้อย่างปลอดภัย  (เม่ือไม่นานนี้
กฎหมายทำนองเดียวกันนี้ถูกเสนอขึ้นมาใช้กับรถยนต์)  ร่างกฎหมาย ฉบับล่าสุดเสนอในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2541 เน้นความรับผิดชอบของผู้ผลิตมากขึ้นและกวดขันการนำสินค้ากลับมาใช้ใหม่  กลุ่มสิ่งแวดล้อมให้การ
สนับสนุนประเด็นในร่างกฎหมายฉบับนี้ 
· ผู้ผลิตรับผิดชอบเป็นผู้ทางการเงินในการจัดเก็บ การบำบัด การปรับสภาพให้นำกลับมาใช้ใหม่ และการ

กำจัด 
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· ตั้งเป้าให้มีการใช้ซ้ำและรีไซเคิลทั้งหมด ร้อยละ 90 (โดยน้ำหนัก) ของเคร่ืองใช้ในบ้านขนาดใหญ่ และร้อย
ละ 70 ของผลิตภัณฑ์จำพวกอื่นๆ ต้องถูกนำมาปรับสภาพเพื่อนำกลับมาใช้งานได้ใหม่อีกคร้ัง ภายในเดือน
มกราคม พ.ศ.2547 

· ภาพรวมของเป้าหมายในนำวัตถุดิบรีไซเคิลมาใช้  เช่น สัดส่วนของพลาสติกรีไซเคิลในอุปกรณ์ใหม่ควร
เท่ากับร้อยละ 5  ของพลาสติกทั้งหมดภายในปี พ.ศ.2547 

· เลิกใช้สารอันตราย ได้แก่ ตะก่ัว ปรอท แคดเมียม เฮกซาวาเลนซ์โครเมียม สารชะลอการติดไฟที่เป็นฮาโล
เจน ภายในปี พ.ศ.2547 

· แยกการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ออกจากการบรรลุเป้าหมายของรีไซเคิล 
!
สมาชิกสหภาพยุโรปบางประเทศ เช่น สวีเดน สนับสนุนมาตรการดังกล่าวอย่างเต็มที่ โดยเน้นไปที่ความรับผิด
ชอบของผู้ผลิตและการเลิกใช้วัตถุดิบมีพิษ ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์รุ่นใหม่จำนวนไม่มากที่สามารถทำตาม
กฎที่วางไว้ได้ให้การสนับสนุนกฎหมายนี้เพื่อหลีกเล่ียงพวกชุบมือเปิบ  ร่างกฎหมายนี้เป็นความพยายามที่ดี
เพื่อมุ่งไปสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สะอาด แต่จำต้องเน้นเร่ืองการใช้ซ้ำและการเพิ่มประสิทธิภาพมากกว่าการ
รีไซเคิล  นอกจากนี้ควรจะเน้นให้เลิกใช้พีวีซี แต่สหภาพยุโรปกลับอ่อนข้อให้เม่ือกลุ่มอุตสาหกรรมคัดค้าน
ความพยายามที่จะออกกฎหมายให้มีการรับคืนรถยนต์  และแม้ว่าสหภาพยุโรปกำลังพยายามจัดการกับวัสดุพี
วีซีโดยแยกศึกษาปัญหาที่เกิดจากของเสียพีวีซีจากผลิตภัณฑ์ทั้งหมดออกมาต่างหาก แต่ในความเป็นจริงแล้ว
นี่เป็นกลยุทธ์ที่ได้ผลของกลุ่มอุตสาหกรรมพีวีซีที่ต้องการยืดเวลาการห้ามใช้พีวีซีออกไป 
!
การขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตจะส่งเสริมการออกแบบผลิตภัณฑ์อีเล็กทรอนิกส์สะอาดอย่างไร 
  
ในปัจจุบันนี้ ผลิตภัณฑ์อีเล็กทรอนิกส์กำลังกลายเป็นของเสียเนื่องจากไม่ได้ออกแบบให้ใช้ซ้ำหรือรีไซเคิลได้  
การออกแบบให้คงทนและเพิ่มสมรรถนะได้ง่ายไม่ได้เป็นส่วนสำคัญในการผลิตภาคอีเล็คทรอนิกส์ซึ่งมีความ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์  การที่ผู้ผลิตขาดความรู้เร่ืององค์ประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบหลากชนิด และส่วนประกอบที่เป็นพิษ ล้วนเป็นอุปสรรคต่อการรีไซเคิล  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พลาสติก  การใช้ซ้ำและรีไซเคิลอย่างคุ้มค่าในอนาคตต้องอาศัยการเปล่ียนแปลงการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่เพิ่ม
ส่วนประกอบที่สามารถนำมาใช้ซ้ำและรีไซเคิลได้ ลดเวลาที่ใช้ในการประกอบชิ้นส่วน และทำให้ผลิตภัณฑ์เพิ่ม
สมรรถนะได้ง่าย เพื่อป้องกันการเกิดขยะ 
!
ตัวอย่าง: แนวคิดริเร่ิมของผู้ผลิตบางราย 

บริษัทโซนี่ในยุโรปออกแบบโทรทัศน์รุ่นใหม่ที่สามารถประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และใช้
น็อตน้อยลง  นอกจากนี้ยังใช้วัสดุน้อยประเภทเพื่อลดเวลาในการแยกส่วนประกอบเม่ือนำมารีไซเคิล 
รวมถึงเลิกใช้พีวีซีด้วย 
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ระบบสื่อสารในสำนักงานของนอร์เทลที่เกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ.2513 - 2522 เป็นระบบ “การเข้ากันได้
แบบย้อนหลัง (backwards compatible)” คือแม้ในปี พ.ศ.2533-2542 ลูกค้าก็ยังสามารถนำเอาสินค้าที่
ซื้อไปเม่ือหลายปีที่แล้วแล้วมาเพิ่มสมรรถนะได้โดยไม่ต้องซื้อใหม่ทั้งระบบ  ปัจจุบันโทรศัพท์รุ่นใหม่ของ
บริษัทสามารถเพิ่มสมรรถนะเคร่ืองได้โดยไม่ต้องกำจัดเคร่ืองที่มีอยู่  เคร่ืองรุ่นใหม่นี้ออกแบบให้มีสอง
ส่วน  คือ ส่วนพื้นฐานที่ประกอบด้วยลักษณะทั่วไปของโทรศัพท์ และส่วนโมดุลที่เสียบเข้าไปและ
สามารถเพิ่มสมรรถนะได้ เช่น บริการแสดงเลขหมายเรียกเข้า บริการสายเรียกซ้อน จอที่ใหญ่ขึ้น หรือ
แสดงกราฟิกได้ดีขึ้น เป็นต้น  เราสามารถเปล่ียนโมดุลให้ใช้บริการแบบล่าสุดได้โดยจ่ายเงินเพียงคร่ึง
เดียวของการซื้อเคร่ืองใหม่ ทั้งยังลดปริมาณผลิตภัณฑ์ที่จะต้องนำไปรีไซเคิลหรือกำจัด 
!

ประเทศที่ปฏิบัติตามหลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตอย่างกระตือรือร้นคือ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 
สวีเดน ญี่ปุ่น ไต้หวัน ออสเตรีย อังกฤษ สวิตเซอร์แลนด์และฝร่ังเศส สาเหตุหนึ่งที่หลักการอีพีอาร์เข้าไปมี
บทบาทในทวีปอเมริกาเหนือช้าก็เพราะยังมีพื้นที่สำหรับทำหลุมฝังกลบอยู่มาก ขณะที่ประเทศอื่นๆ นั้นประสบ
กับปัญหาพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัด จึงต้องออกกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ออกมาเร็วกว่า 
  
ตัวอย่าง: การสำรวจวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ -การรณรงค์คอมพิวเตอร์สะอาด (The Clean Computer 
Campagin) 
!

การรณรงค์คอมพิวเตอร์สะอาดจะทำบัตรรายงานให้กับผู้ผลิตแต่ละราย  ผลที่ได้จะถูกนำมาเผยแพร่ต่อ 
สาธารณชน  ในขณะเดียวกันกลุ่มต่างๆ ในซิลิกอนวัลเลย์ (Silicon Valley) ร่วมกับคนงานของบริษัทซิลิ
กอน เกล็น (Silicon Glen) ในสก็อตแลนด์ เผยแพร่ข้อมูลเร่ืองอันตรายที่เกิดกับระบบสืบพันธุ์ซึ่งมีความ
เก่ียวข้องกับการผลิตอุปกรณ์ไฮเทค เร่ืองสถานการณ์การฟ้องร้องบริษัทคอมพิวเตอร์ใหญ่ๆ ที่เป็นต้น
เหตุของมะเร็ง และกฎหมายสิทธิในการรับรู้ของคนงานอเมริกัน การรณรงค์นี้ร่วมมือกับนัก 
รณรงค์เร่ืองของเสียและนักรีไซเคิลทั้งในอเมริกาเหนือและยุโรปที่วิตกกังวลเก่ียวกับขยะคอมพิวเตอร์ที่
เพิ่มปริมาณมากขึ้น กลยุทธ์ที่ใช้กดดันให้ผู้ผลิตออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบไร้สารพิษและทรัพยากร
ที่น้อยลงคือการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตโดยการรับคืนคอมพิวเตอร์ 
!
ผู้แทนองค์กรการค้าของสหรัฐอเมริกาและสมาคมอิเล็กทรอนิกส์อเมริกันได้คัดค้านการเสนอกฎหมายใน
ยุโรปที่ให้เลิกใช้สารอันตรายบางชนิดในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ผลิตรับคืนผลิตภัณฑ์เก่า ห้ามไม่ให้
จำแนกการเผาทำลายว่าเป็นการรีไซเคิล และกำหนดปริมาณที่แน่นอนของพลาสติกที่ผ่านการ 
รีไซเคิลที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ใหม่  ทั้งสองกลุ่มอ้างว่ามาตรการเหล่านี้สวนทางกับการค้าเสรี 

!
แนวร่วมของนักกิจกรรมด้านของเสียและกลุ่มประชาชนเน้นให้เห็นว่า รัฐบาลสหรัฐอเมริกาขัดขวางการ
เสนอกฎหมายนี้ พวกเขาเชื่อว่ากฎหมายที่มีประสิทธิภาพในยุโรปจะบังคับให้ผู้ส่งออกอเมริกันยอมทำ
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ตามและกระตุ้นให้มีการออกกฎหมายตามหลักอีพีอาร์และให้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สะอาดขึ้นใน
อุตสาหกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

!
 จ   มีการริเริ่มแนวคิดการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตในสหรัฐอเมริกาหรือไม่ 
  
แนวคิดเร่ืองการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตในยุโรปพัฒนาไปไกลกว่าในสหรัฐอเมริกาซึ่งก็มีการริเร่ิม
แนวคิดเร่ืองการขยายความรับผิดชอบอยู่เหมือนกันแต่ยังอยู่ในระยะเร่ิมต้น ในขณะที่โครงการที่เป็นที่รู้จักกัน
มากกว่า เช่น โครงการรับคืนแบตเตอร่ีก็ยังไปไม่ถึงไหน 
  
ความพยายามในระยะแรกเพื่อแก้ปัญหาขยะจากรถยนต์ 
  
ในปี พ.ศ.2534 สภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาเสนอร่างกฎหมายให้ผู้ผลิตรับคืนรถยนต์ที่หมดอายุการใช้
งานแล้ว กฎหมายนี้ชื่อว่า รัฐบัญญัติศึกษาการรีไซเคิลรถยนต์ พ.ศ.2534  และผู้นำเสนอคือ นายทอร์ริเชลลี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากรัฐนิวเจอร์ซี่  แต่ร่างรัฐบัญญัติก็ไม่ผ่านการพิจารณา และไม่ได้ถูกเสนอใหม่ในการ
ประชุมสภาคองเกสคร้ังถัดมา  ข้อความต่อไปนี้บรรจุอยู่ในหลักการของร่างรัฐบัญญัติ 

!
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ทั้งหลายต้องทำงานเป็นทีมกับผู้ผลิตวัตถุดิบให้กับโรงงาน ซัพพลายเออร์ โรงงาน
หลอมเศษรถยนต์ วิศวกรผลิตสารเคมี และอุตสาหกรรมรีไซเคิล เพื่อพัฒนารถยนต์ที่สามารถรีไซเคิล 
ได้ 

  
ร่างรัฐบัญญัติฉบับนี้ควรรวมถึง “วิธีการรวมความสามารถในการรีไซเคิลลงไปในการวางแผน การออกแบบ
จนถึงการผลิตรถยนต์คันใหม่” และความเป็นไปได้ที่จะสร้างมาตรฐานการออกแบบรถยนต์ให้ค่อยๆ ลดการใช้
สารพิษ และวัตถุที่ไม่สามารถนำมารีไซเคิลให้หมดไป 
   
ทุกๆ ปี ยานพาหนะประมาณ 10–12 ล้านคันกลายเป็นขยะ  ยานพาหนะร้อยละ 25 ที่ไม่ได้นำมารีไซเคิลเป็น
ปัญหาขยะเทศบาลที่ใหญ่หลวง  ของเสียนี้ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยพลาสติกและไฟเบอร์ เรียกว่า เศษซากชิ้น
ส่วนรถยนต์หรือ เศษขยะ  ขยะเหล่านี้ประมาณ 3 ล้านตันถูกนำมาทิ้งไว้ในหลุมฝังกลบทุกปี  ในแคลิฟอร์เนีย
และทวีปยุโรป เศษชิ้นส่วนที่เป็นขยะเหล่านี้ถูกจำแนกว่าเป็นของเสียมีพิษเพราะว่ามีโลหะหนักเจือปนและอาจ
เกิดการร่ัวไหลของสารเคมีได้ 
!
การรณรงค์รถยนต์สะอาด (The Clean Car Campaign) 
  
ศูนย์นิเวศวิทยาแห่ง แอน อาร์บอร์ และกองทุนป้องกันสิ่งแวดล้อมได้พัฒนาแนวคิดใหม่ในการเพิ่มความคุ้มค่า
ของเชื้อเพลิง เลิกใช้สารพิษ เช่น พลาสติก พีวีซี และโลหะหนัก รวมทั้งรณรงค์ให้ใช้หลักการขยายความรับผิด
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ชอบของผู้ผลิต การรณรงค์นี้สร้างแนวร่วมตลอดสายการผลิตเพื่อบังคับให้ผู้ผลิตใช้วัตถุดิบและการออกแบบที่
สะอาดขึ้น  ประเด็นในการรณรงค์ได้แก่ 
!
· ภาพของวงจรชีวิตเร่ืองผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของยานยนต์และวิธีลดผลกระทบนั้น 
· คำอธิบายกระบวนการผลิต ของเสียที่เกิดขึ้น และโอกาสในการป้องกันมลภาวะในแต่ละขั้นตอนของวงจร

ชีวิต 
· ข้อมูลเฉพาะเก่ียวกับมลภาวะ การยินยอมของชุมชน และการศึกษาด้านประชากรในชุมชน 
· การจัดอันดับการป้องกันมลภาวะ และข้อมูลของวิธีการที่ใช้ในแต่ละโรงงาน 
· แบบฟอร์มรับประกันผู้บริโภคเก่ียวกับรถยนต์สีเขียว เพื่อท้าทายให้บริษัทผลิตยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่ง

แวดล้อมมากขึ้น 
!
การรับคืนแบตเตอรี่ในสหรัฐอเมริกา 
  
หลักการเร่ืองการขยายความรับผิดชอบมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการรับคืนแบตเตอร่ี  ในปี พ.ศ. 2539 
รัฐสภาได้ผ่านรัฐบัญญัติการจัดการกับแบตเตอร่ีที่มีสารปรอทและนำมาอัดกระแสไฟฟ้าใหม่ได้  รัฐบัญญัตินี้
ขจัดอุปสรรคในการรับคืนซึ่งมีสาเหตุมาจากกฎหมายของเสียที่มีพิษ  รัฐบัญญัติฉบับนี้บังคับให้มีการติดฉลาก
ที่แบตเตอร่ีมีพิษที่อัดกระแสไฟใหม่ได้เช่น แบตเตอร่ีนิกเกิล-แคดเมียม และแบตเตอร่ีน้ำกรด-ตะก่ัว กฎหมายนี้
ยังกำหนดว่าส่วนไหนที่อัดกระแสไฟได้และให้เข้มงวดการขายแบตเตอร่ีที่มีปรอท  อย่างไรก็ดี กฎหมายดัง
กล่าวไม่ครอบคลุมถึงแบตเตอร่ีอัลคาไลน์ที่อัดกระแสไฟใหม่ได้เนื่องจากถือว่าไม่มีพิษ ดังนั้นจึงสามารถกำจัด
ทิ้งรวมกับขยะทั่วไปได้ 
  
กฎหมายเก่ียวกับแบตเตอร่ีที่อัดกระแสไฟใหม่ได้ เคยบังคับใช้มาก่อนในรัฐมินเนสโซตาเม่ือปี พ.ศ.2533  และ
ในรัฐนิวเจอร์ซี่เม่ือปี พ.ศ.2535  ทั้งสองรัฐบังคับต้องสามารถถอดแบตเตอร่ีที่อัดกระแสไฟใหม่ได้ออกจากตัว
ผลิตภัณฑ์ได้ง่าย มีป้ายแสดงส่วนประกอบและวิธีกำจัดที่เหมาะสม และห้ามทิ้งปะปนกับขยะเทศบาล  ทั้งยังให้
ผู้ผลิตเป็นผู้รับผิดชอบทางการเงินในการรีไซเคิลหรือกำจัด  รัฐนิวเจอร์ซี่ต้องออกกฎหมายการรับคืนแบตเตอร่ี
เนื่องจากรัฐใช้วิธีการเผาทำลายในการกำจัดของเสีย จึงต้องการหลีกเล่ียงโลหะหนักที่ปะปนมากับของเสียด้วย
เหตุผลทั้งทางด้านการเงินและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของรัฐนิวเจอร์ซี่ประมาณว่าค่าใช้จ่าย
ในการควบคุมสารแคดเม่ียม ตะก่ัว และปรอท ในเตาเผาขยะของเทศบาลนั้นสูงถึง 17 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี 
!
แม้สหรัฐอเมริกามีเทคโนโลยีในการรีไซเคิลแบตเตอร่ีนิกเกิล-แคดเมียมมาก่อนที่กฎหมายนี้จะออกใช้ในรัฐมิ
นเนสโซตาและรัฐนิวเจอร์ซี่ก็ตาม แต่ก็ยังมีการรีไซเคิลน้อยมาก  กฎหมายของรัฐกระตุ้นการพัฒนาโครงสร้าง
ของการรีไซเคิล กฎหมายต้องบังคับให้ถอดนิเกิล-แคดเมียมออกได้เนื่องจากนิเกล-แคดเมียมต้องถูกนำออก
จากผลิตภัณฑ์ก่อนการรีไซเคิล   ร้อยละ 80 ของสารนิกเกิล-แคดเมียมปะปนอยู่ในเคร่ืองมือและอุปกรณ์ไร้สาย 
ก่อนกฎหมายฉบับนี้ออกมาไม่มีใครเข้าถึงสารนี้ได้  หลังจากออกกฎหมายระดับชาติผู้ค้าปลีกทั่วประเทศต้อง
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เข้าร่วมโครงการนี้ และเร่ิมถามหาถังเก็บขยะประเภทนี้  หน่วยงานสาธารณะและผู้ประสานงานรีไซเคิลก็ได้รับ
การติดต่อเช่นกัน 
!
การรับคืนแบตเตอร่ีนิกเกิล-แคดเมียม เป็นอุปสรรคต่อการผลิตที่สะอาด 
!
· แม้ว่าแบตเตอร่ีส่วนใหญ่ไม่ถูกฝังกลบหรือเผา แต่การเก็บรวบรวมทำได้น้อย การรีไซเคิลอาจสนับสนุนการ

ผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์มีพิษ (แคดเมียมเป็นสารที่มีความเป็นพิษสูง) 
· แบตเตอร่ีที่อัดกระแสไฟใหม่ได้ได้รับเคร่ืองหมายเป็นผลิตภัณฑ์สีเขียว เพียงเพราะว่าสามารถนำมาใช้ซ้ำได้

ทันที  โดยไม่ได้พิจารณาถึงความเป็นพิษที่เกิดขึ้นเลย 
· การผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบอื่น เช่น ด้วยมือ หรือการผลิตกระแสไฟแบบหมุนมือ หรือพลังงานไฟฟ้าที่

ทดแทนใหม่ได้ไม่ได้รับการส่งเสริมเท่าใด ตัวอย่างเช่น  บริษัท BayGen ได้คิดวิทยุและไฟฉายแบบมือหมุน 
(แต่เดิมทำเพื่อใช้ในแอฟริกา แต่ปัจจุบันวางขายในร้านค้าหรูหราในยุโรป) 

· จากการวิจัยอย่างจริงจังเก่ียวกับเทคโนโลยีในการใช้แบตเตอรีและเซลเชื้อเพลิงในยานพาหนะไฟฟ้า  สาร
นิกเกิล-แคดเมียมอาจจะถูกจัดเข้าเป็นทางเลือกสีเขียว เพราะว่ามีระบบการจัดเก็บอยู่แล้ว 
!
การลงมติของเมืองต่างๆในสหรัฐอเมริกาเรื่องการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต 
  
ในเดือนกันยายนปี พ.ศ.2541 เมืองคาร์โบโรในรัฐแคโรไลน่าเหนือลงมติเรียกร้องให้สมัชชาใหญ่ของรัฐและ
สภาคองเกรสของสหรัฐอเมริการับรองกฎหมายที่ย้ายภาระการจัดการกับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ทิ้งแล้ว 
จากรัฐบาลท้องถิ่นให้เป็นของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆ  ขณะนี้พวกเขากำลังขอให้สมาชิกรัฐสภาซึ่งเป็นผู้แทนของ
เขาสนับสนุนการออกกฎหมายนี้  
!
การลงมตินี้เกิดขึ้นทันทีเนื่องจากจากความจริงที่ว่า ในปีดังกล่าว (พ.ศ.2541) ของเสียถึง 7,500ตัน จะถูกฝัง
กลบในเมืองนี้ โดยมีค่าใช้จ่ายสูงถึง 773,000 เหรียญสหรัฐ ซึ่งค่าใช้จ่ายนี้มาจากภาษีอากรของราษฎร  
เนื่องจากร้อยละ 70 ของของเสียเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นในโรงงาน ชาวเมืองจึงเชื่อว่า การป้องกันของเสีย การ
ใช้ซ้ำ การรีไซเคิล และการทำเป็นปุ๋ย จะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเม่ือผู้ผลิตเป็นผู้รับผิดชอบในการลดปริมาณ
ของเสียและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่นำกลับมาใช้ใหม่ 

!
กฎหมายการรับคืนสารปรอท 
  
สารปรอทเป็นโลหะมีพิษที่พบได้ทั่วไปในผลิตภัณฑ์จำพวก ของเล่น สวิตช์ไฟ  เคร่ืองมือแพทย์  หลอดไฟ  
เคร่ืองแต่งกาย และวัคซีน  เม่ือผลิตภัณฑ์เหล่านี้กลายเป็นขยะก็จะปล่อยสารปรอทออกมาประมาณ 1ใน 3 
ของสารปรอทที่ถูกปล่อยออกมาในแต่ละปี  ในสหรัฐอเมริกา หลังจากได้รับการสนับสนุนจากการรณรงค์ของ
ประชาชน ห้ารัฐจากหกรัฐในเขตนิวอิงแลนด์เสนอกฎหมายติดฉลากผลิตภัณฑ์ที่มีสารปรอทผสม  การติด
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ฉลากและการรับคืนสินค้าเป็นข้อบังคับที่ปรากฎในแผนการรณรงค์เร่ืองสารปรอทที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้
ว่าการรัฐต่างๆ ในนิวอิงแลนด์และผู้นำทางภาคตะวันออกแคนาดา  แผนการนี้เร่ิมใช้เม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ.
2541 โดยเรียกร้องให้ขจัดการปล่อยสารปรอทจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น และตั้งเป้าว่าจะลดปรอทลงได้ถึงร้อยละ 
50 ภายใน 5 ปี 
  
รัฐเวอร์มอนต์และรัฐมินเนสโซตาได้ผ่านกฎหมายติดฉลากสารปรอทเจือปน และห้ามการฝังกลบสารปรอทแล้ว 
กฎหมายใหม่ของรัฐเวอร์มอนต์ครอบคลุมกว้างขวางกว่าของรัฐมินเนสโซตา คือให้ติดฉลากหลอดไฟที่มีสาร
ปรอทและรถยนต์ที่ใช้สวิทช์จากสารปรอท นอกจากนั้นรัฐมินเนสโซตายังกำหนดให้มีการรับคืนผลิตภัณฑ์บาง
ชนิดที่มีสารปรอทเจือปน  แพทริค เลฮีย์ สมาชิกวุฒิสภาจากรัฐเวอร์มอนต์ซึ่งสังกัดพรรคเดโมแครต เสนอต่อ
สภาคองเกรสให้มีกฎหมายบังคับให้ผู้ผลิตตั้งโครงการรับคืนผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถใช้วัสดุอื่นมาทดแทนสาร
ปรอทได้ 
!

ส่ิงที่เราทำได้ 

  
· ถ้าคุณมีบทบาทในการรณรงค์ต่อต้านการเผาและการผลิตของเสีย ให้ตัดสินใจว่าผลิตภัณฑ์ใดก่อปัญหา

หลักๆ และเข้าพบผู้ผลิตสินค้านั้นๆ เพื่อถามความเห็นเร่ืองการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (ดัง
ตัวอย่างคำถามข้างต้น)   ถามว่าเขากำจัดผลิตภัณฑ์ของพวกเขาอย่างไร ใช้วิธีเผาหรือฝังหรือไม่  ถามว่ามี
ความตั้งใจจะออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างไรให้รีไซเคิลและใช้ซ้ำได้อย่างปลอดภัย 

· ออกกฎหมายท้องถิ่นให้ผู้ผลิตรับผิดชอบในการรับผลิตภัณฑ์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ติดต่อเครือ
ข่ายรีไซเคิลภาคประชาชน  (ดูที่อยู่ในภาคผนวก) 

· นโยบายการจัดหาสีเขียวเพื่อสนับสนุนให้มีการออกแบบที่สะอาดขึ้น โดยให้รางวัลกับบริษัทที่ ใช้วัตถุดิบ
หมุนเวียนในวงจรการผลิต 

· ร่วมรณรงค์เพื่อสนับสนุนกลุ่มการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตของยุโรป เนื่องจากจะทำให้มีการนำการ
ขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตมาใช้การรณรงค์คอมพิวเตอร์ที่สะอาดในสหรัฐอเมริกาในอนาคต  

· ร่วมรณรงค์รถยนต์สะอาด  
· หันมารณรงค์ให้ผู้ผลิตขยายความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์ของตนแทนการรณรงค์เร่ืองรีไซเคิล  ถามตัวเอง

ว่าโครงการรีไซเคิลของท่านทำให้การบริโภคทรัพยากรต่อหัวลดลงหรือไม่ และช่วยกระตุ้นให้ลดการใช้วัตถุ
มีพิษหรือไม่  และถามว่าโครงการรีไซเคิลของท่านทำให้ลดการใช้ลงและใช้ซ้ำมากขึ้น หรือเพียงแค่ทำให้มี
การรีไซเคิลมากขึ้น 
!
!
!
!
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 ฉ   ความย่ังยืนทางการเงิน (Financing Sustainability) – การปฏิรูปภาษีเชิงนิเวศ (Ecological Tax 
Reform – ETR) 
!
การขยายความรับผิดชอบผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตเป็นวิธีการเดียวที่จะนำไปสู่การผลิตที่สะอาด วิธีการขยายความ
รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตจะต้องได้รับการสนับสนุนด้วยการปฏิรูปภาษีเชิงนิเวศ  รูปแบบทางเศรษฐกิจที่
ยืนอยู่ได้ด้วยระบบเงินอุดหนุนและภาษีอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้น ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรและ
พลังงานมากกว่าประชาชน การปฏิรูปการเก็บภาษีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของขยายความรับผิดชอบ
ผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตได้โดยทำให้ทรัพยากรแพงขึ้นแต่แรงงานถูก   
!
การลดต้นทุนแรงงานและการสร้างงานโดยเก็บค่าธรรมเนียมมลภาวะเพิ่มขึ้น 
!
การปฏิรูปภาษีเชิงนิเวศนี้จะลดภาระการจ่ายภาษี “กิจกรรมเพิ่มมูลค่า” เช่น แรงงาน  แต่ไปเพิ่มภาษี “กิจกรรม
ลดมูลค่า” เช่น ทำให้ทรัพยากรลดลง  โครงการปฏิรูปภาษีเชิงนิเวศส่วนใหญ่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าในที่สุดแล้วจะ
สามารถเก็บภาษีได้เท่าเดิม นั่นคือนายจ้างที่ประหยัดจะได้กำไรจากการจ่ายเงินสวัสดิการลูกจ้างน้อยลง เช่น 
ประกันสังคม จะถูกทำให้สมดุลด้วยภาษีพลังงานที่เพิ่มขึ้น การปฏิรูปภาษีเชิงนิเวศจึงจูงใจให้มีการประหยัด
เงินโดยทำกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในที่นี้ได้แก่การใช้มาตรใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
!
แรงผลักดันที่ทำให้เกิดการปฏิรูปภาษีสิ่งแวดล้อมมาจากประเทศในยุโรปมีอัตราภาษีรายได้สูงที่สุดและมีคนว่าง
งานสูงมากเช่นกัน 

!
ตัวอย่าง:  การสนับสนุนของสหภาพแรงงานให้มีการปฏิรูปภาษีเชิงนิเวศในเยอรมนี 

ในปี พ.ศ.2537 กรีนพีซมอบหมายให้สถาบันวิจัยเศรษฐกิจของเยอรมนีทำวิจัยชิ้นหนึ่ง ผลการศึกษาพบ
ว่าการดำเนินโครงการปฏิรูปภาษีเชิงนิเวศด้านเดียวซึ่งเพิ่มภาษีพลังงานร้อยละ 7 ต่อปี เป็นเวลา 15 ปี 
และนำภาษีนั้นๆ ส่งคืนให้กับภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนนั้น ไม่ได้กระทบกระเทือนการแข่งขัน
ทางการค้าแต่อย่างใด ภาษีทั้งหมดที่เก็บจากผู้ที่ใช้สาธารณูปโภคทั้งหมดจะถูกส่งกลับไปยังแต่ละครัว
เรือนทั่วประเทศเพื่อเป็น “โบนัสสิ่งแวดล้อม” ครอบครัวที่ยากจนกว่าซึ่งใช้พลังงานต่ำกว่าค่าเฉล่ีย (แม้
จะดูมากเม่ือเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์กับรายได้ของตน) จะได้ประโยชน์จากระบบนี้ ส่วนครอบครัวที่รวยกว่า
จะเสียประโยชน์แต่ก็น้อยมากเม่ือเทียบกับรายได้ของพวกเขา 
!
เช่นเดียวกัน ภาคอุตสาหกรรมจะได้เงินคืนในรูปของการลดภาษีเงินเดือนทั่วประเทศ ซึ่งจะกระตุ้นให้
เกิดการจ้างงาน ปริมาณการใช้พลังงานรวมในปี พ.ศ.2553 จะลดลงต่ำกว่าปริมาณที่คาดว่าจะใช้ใน
กรณีที่ไม่มีการปฏิรูปการจัดเก็บภาษีถึงร้อยละ 14  นอกจากนี้ยังจะสร้างงานเพิ่มอีก 600,000 ตำแหน่ง
ภายใน 10 ปี 
!
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อุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานมากที่สุดและใช้แรงงานน้อยที่สุดเช่น โรงงานเคมีภัณฑ์ โรงงานเหล็ก และ
บริษัทถ่านหิน (ซึ่งในปี พ.ศ.2531 อุตสาหกรรมกลุ่มนี้สร้างมูลค่าเพิ่มร้อยละ 46 ของภาคอุตสาหกรรม
แต่มีการจ้างงานเพียงร้อยละ 42) จะมีต้นทุนการผลิตของตนสูงขึ้น ในขณะที่อุตสาหกรรมที่สะอาดกว่า
และใช้แรงงานคนเป็นหลัก นับตั้งแต่วงการการศึกษา การสื่อสารโทรคมนาคม ไปจนถึงการค้าปลีก (มี
สัดส่วนการผลิตร้อยละ 50 และมีการจ้างแรงงานถึงร้อยละ 54) อุตสาหกรรมเหล่านี้ประหยัดค่าใช้จ่าย
และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้น ส่วนอุตสาหกรรมรถยนต์ ที่มีการผลิตและการจ้างงานร้อยละ 4  จะ
มีผลดำเนินการเท่าทุน 

!
ข้อเสนอนี้ได้รับความนิยมทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มแรงงาน แม้แต่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทบี
เอ็มดับบลิวยังรับรองแนวความคิดนี้เพราะเขาเชื่อว่าภาษีพลังงานจะกระตุ้นให้ผู้บริโภคยอมจ่ายแพงขึ้น
อีกเล็กน้อยเพื่อซื้อรถยนต์ประหยัดพลังงาน  สหภาพแรงงานโลหะเยอรมันที่ชื่อว่า ไอจี เมทอลล์ (IG 
Metall) ซึ่งเป็นสหภาพแรงงานที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปก็สนับสนุนวิธีการนี้อย่างแข็งขัน การจ้างงานในภาค
อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าของเยอรมนีกำลังลดลงเร่ือยๆ  สถานการณ์เช่นนี้ทำให้สมาชิก 
สหภาพแรงงานเสี่ยงต่อการถูกเลิกจ้าง สำหรับภาคอุตสาหกรรมนี้การลดภาษีเงินเดือนและเปล่ียนมาให้
เป็นอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน อุตสาหกรรมรีไซเคิลเหล็กที่ใช้แรงงานสูงขึ้นจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้น เพิ่ม
การจ้างงานและระยะจ้างงานยาวนานขึ้น 
!

ผลการวิจัยเร่ืองการปฏิรูปภาษีสิ่งแวดล้อมของเยอรมนีสอดคล้องกับผลการวิจัยที่ทำขึ้นในประเทศ
เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ออสเตรีย และฝร่ังเศส   ซึ่งได้รับทุนวิจัยจากคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป ผลการ
วิจัยเหล่านั้นแสดงให้เห็นว่า ถ้าไม่รวมนโยบายเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันผ่านทางการปฏิรูปภาษีเชิง
นิเวศแล้ว จะต้องเกิดความเสียหายไม่ต่อเศรษฐกิจก็ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างใดอย่างหนึ่ง 
  
การลดจำนวนก๊าซเรือนกระจกน่าจะก่อให้เกิดการจ้างงาน  ประมาณกันว่าจะเกิดการจ้างงานถึง 
500,000ตำแหน่ง ทันทีที่ยุโรปนำเอาการปฏิรูปภาษีเชิงนิเวศมาใช้ กรรมาธิการสหภาพยุโรปด้านสิ่งแวดล้อม
เห็นว่านี่เป็นเพียงวิธีเดียวที่จะสามารถทำตามพิธีสารเกียวโตที่กำหนดให้ยุโรปลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง
ร้อยละ 8 ภายในปี พ.ศ.2553 ซึ่งจะเก่ียวข้องกับการเก็บภาษีผลิตภัณฑ์ด้านพลังงานและการเชื่อมโยงผล
ประโยชน์เข้ากับการสร้างงาน 
  
ในทางตรงข้ามเม่ืออดีตประธานาธิบดีคลินตันของสหรัฐอเมริกาเสนอมาตรการเก็บภาษีพลังงานในปี พ.ศ.2536 
ประเด็นที่ว่าใครคือผู้เสียภาษีนั้นชัดเจน แต่ที่ว่าประเด็นใครคือผู้ได้ประโยชน์ยังไม่ชัดเจน  ดังนั้นมาตรการดัง
กล่าวจึงไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเมืองเท่าที่ควร  ผู้ผลิตรายใหญ่และผู้ที่ใช้พลังงานทุ่มเงินหลายล้าน
เหรียญสหรัฐเพื่อล็อบบ้ีไม่ให้มีกฎหมายการเก็บภาษีพลังงานและทำสำเร็จ นับเป็นความพยายามที่จะยับยั้ง
กฎหมายคร้ังยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกัน 
!
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การยกเลิกการลดหย่อนภาษีให้กับอุตสาหกรรมที่สร้างมลภาวะ 
  
รัฐต่างๆ ได้ลดหย่อนภาษีให้กับอุตสาหกรรมเพื่อให้มีการจ้างงานมากขึ้น แต่จากการวิเคราะห์โดยกลุ่มต่างๆ
เช่น กลุ่มความร่วมมือหลุยเซียนาเพื่อความยุติธรรมทางภาษี พบว่าการลดหย่อนภาษีไม่ได้สร้างประโยชน์ให้
แก่ชุมชนเลย 
  
ในช่วงปี พ.ศ.2533 - 2542  รัฐหลุยเซียน่าได้ยกเลิกการเก็บภาษีทรัพย์สินจำนวน 3,100 ล้านเหรียญสหรัฐ  ใน
ช่วง 10 ปีที่ผ่านมารัฐหลุยเซียน่ายังได้ยกเลิก 
!
· ภาษีทรัพย์สินอุตสาหกรรม 213 ล้านเหรียญสหรัฐของบริษัทแอกซอน (Exxon) ในฐานะที่บริษัทสร้างงาน 

305 ตำแหน่ง 
· ภาษี 140 ล้านเหรียญสหรัฐของบริษัทในเครือเชลล์ ในฐานะที่สร้างงาน 167 ตำแหน่ง 
· ภาษี 103 ล้านเหรียญสหรัฐของบริษัทอินเตอร์เนชันแนล เปเปอร์ ที่สร้างงาน 172 ตำแหน่ง 
· ภาษี 96 ล้านเหรียญสหรัฐของบริษัทดาว เคมีคัลส์ ที่สร้างงาน 9 ตำแหน่ง 
  
ผลที่ได้รับคือ หลุยเซียน่าเป็นรัฐที่มีการปล่อยสารพิษสูงที่สุดในสหรัฐอเมริกา และเป็นรัฐหนึ่งที่รายได้ระหว่าง
คนจนและคนรวยแตกต่างกันมากที่สุด ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมของรัฐหลุยเซียน่าเสียค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
ต่ำสุดในประเทศ ในขณะที่ผู้บริโภคต้องเสียค่าไฟแพงที่สุดรัฐหนึ่ง  การยกเลิกการลดหย่อนภาษีนี้จะทำให้รัฐมี
งบประมาณสนับสนุนโรงเรียนและลงทุนสร้างเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่น พลังงานแสงอาทิตย์ 
เป็นต้น 
!
การยกเลิกเงินอุดหนุนแก่อุตสาหกรรมที่สร้างมลภาวะ 
  
สหรัฐอเมริกากำลังใช้เงินสนับสนุนความไม่ยั่งยืน ไม่เพียงแต่รัฐบาลต้องใช้เงินสนับสนุนการทำลายสิ่งแวดล้อม
เท่านั้นแต่ประชาชนทั่วๆ ไปเองก็ต้องร่วมรับภาระนั้นด้วย โดยต้องจ่ายภาษีที่สูงขึ้นหรือเพื่อให้สมดุลกับเงินที่
รัฐต้องนำไปค้ำจุนกิจกรรมเหล่านั้น หรือแบกภาระรับใช้หนี้สินของประเทศที่เพิ่มขึ้น ทุกๆ ปีเงินภาษีอากรของ
ประชาชนจะสูญไปกับเงินช่วยเหลือกิจกรรมสร้างมลภาวะคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 4 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี 
!
ตัวอย่างเช่น ในแต่ละปีเงินหลายพันล้านเหรียญสหรัฐหมดไปกับการช่วยเหลืออุตสาหกรรมเหมืองแร่ผ่านค่า
เสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคานี้มาจากแนวคิดที่ว่าเม่ือสกัดแร่ออกไปมูลค่าของเหมืองก็จะลดลง บริษัททำเหมือง
สามารถหักค่าใช้จ่ายส่วนนี้ออกจากรายได้ทั้งหมดของบริษัทได้ถึงร้อยละ 22  เงินช่วยเหลือนี้จึงส่งเสริมการทำ
เหมืองแบบไม่ใส่ใจคุณค่าทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของทรัพยากร 
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สิ่งที่น่าตกใจก็คือ ยิ่งแร่ธาตุนั้นมีพิษมากเท่าใดเงินช่วยเหลือก็มากขึ้นเท่านั้น สารปรอท สังกะสี  ยูเรเนียม 
แคดเมียม และแร่ใยหิน เป็นแร่ธาตุในกลุ่มที่ได้รับยกเว้นค่าเสื่อมราคาเป็นเปอร์เซ็นต์สูงที่สุด ขณะที่สารที่มีพิษ
น้อยกว่ากลับได้รับเงินช่วยน้อยกว่า ในหลายกรณีการลดหย่อนภาษีสร้างความขัดแย้งที่ไม่เข้าท่าในนโยบาย
ของรัฐ  เด็กก่อนวัยเรียนเกือบร้อยละ 9 หรือประมาณ 2.7 ล้านคนได้รับพิษจากสารตะก่ัว หน่วยงานของ
รัฐบาลกลางใช้เงินภาษีประชาชนไปเกือบ 200 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีในการป้องกันพิษตะก่ัว และวิจัยเพื่อหา
ทางแก้ปัญหา  ในขณะเดียวกันการทำเหมืองตะก่ัวก็ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐผ่านค่าเสื่อมราคาถึงร้อยละ 22  
จากข้อมูลของคณะกรรมการร่วมเพื่อการเก็บภาษีแห่งรัฐสภา หากยกเลิกการจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ทำเหมือง 
รัฐจะประหยัดเงินได้สูงถึง 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ ใน 5 ปี   
!
ถ้าจะมีการลดหย่อนภาษีวัตถุดิบก็ควรลดหย่อนให้แก่วัตถุดิบรีไซเคิลและวัตถุดิบชีวภาพ ไม่ใช้การสกัดวัสดุหา
ยาก 
!
ทำไมการเปลี่ยนแปลงยังไม่เกิดขึ้น 
!
การกลับไปกลับมาในหลักการดูแลทรัพยากรที่ล้าสมัยของสหรัฐอเมริกานั้นมาจากนโยบายที่ไม่ดี ในช่วง
ระหว่างปี พ.ศ.2536 ถึงปี 2539 บริษัทน้ำมันและก๊าซจ่ายเงิน 10.3 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อปกป้องไม่ให้เลิกการ
ลดหย่อนภาษีซึ่งมีมูลค่าราว 4 พันล้านเหรียญสหรัฐในช่วงเวลานั้น บริษัทค้าไม้ทุ่มเงินจำนวน 2.3 ล้านเหรียญ
สหรัฐเพื่อให้รัฐยังคงจ่ายเงินอุดหนุนกิจกรรมของตน บริษัททำเหมืองให้เงินสมาชิกสภาคองเกรส 2.9 ล้าน
เหรียญสหรัฐเพื่อไม่ต้องเสียค่าภาคหลวงในการใช้แร่ธาตุ(ที่เป็นของสาธารณะ) ที่ทำมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2415  ไร่
ปศุสัตว์ให้เงินรัฐบาลเพื่อให้ค่าธรรมเนียมในการใช้ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ต่ำอย่างที่เคยเป็นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2449 
 
!
  

!
สืบดูว่าเงินภาษีของท่านไปไหน   
!
การยกเลิกการลดหย่อนภาษีและเงินอุดหนุนแก่อุตสาหกรรมที่ทำให้เกิดมลภาวะจะทำให้การผลิตและการ
บริโภคของเราเป็นไปอย่างยั่งยืน  ประชาชนสามารถสืบหาว่าเงินภาษีของตนถูกใช้ไปทางไหนบ้างโดยใช้วิธี
การต่างๆ 
  
กลุ่มประชาชนสามารถเรียกร้องให้เปิดเผยรายละเอียดภาษีส่วนที่ไม่ได้เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลจ่าย 
โดยตรง รวมทั้งโครงการสาธารณประโยชน์ต่างๆ  บางรัฐได้ผ่านกฎหมายที่บังคับให้มีการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้
และเก็บบันทึกการให้เงินช่วยเหลือที่หน่วยงานรัฐเป็นผู้มอบให้   มีอยู่เพียงไม่ก่ีรัฐที่จัดทำรายงาน “งบการจ่าย
ภาษี” ซึ่งบันทึกจำนวนภาษีทั้งหมดที่ใช้ไป  รัฐอื่นๆ และท้องถิ่นต่างๆ ยังไม่มีการเคล่ือนไหวเร่ืองนี้เท่าไร  
บางทีวิธีการที่ดีที่สุดในการเร่ิมต้นคือ ต้องเรียกร้องให้รัฐตรวจสอบการกระตุ้นภาคธุรกิจอย่างจริงจัง 
คู่มือประชาชนว่าด้วยการผลิตที่สะอาด

ส่ิงที่เราทำได้



!
รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นบังคับให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลในขอบเขตที่ไม่เท่ากัน  เนื่องจากมีกฎหมายเร่ือง
สิทธิการรับรู้ออกมาบังคับใช้แล้วประชาชนจึงตรวจสอบการปล่อยสารพิษได้  ในพื้นที่ที่คำนึงถึงนโยบายเงิน
ช่วยเหลือจากรัฐบางแห่งมีการออกกฎหมายขยายขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายสิทธิการรับรู้ข้อมูลให้
ครอบคลุมไปถึงข้อมูลประเภทอื่นๆรวมทั้งการสร้างงาน  อย่างไรก็ดีเรายังต้องใช้สิ่งอื่นอีกมากในการเปิดเผย
ข้อมูลของบริษัท แบบอย่างจริงๆ ของการใช้ระบบสิทธิในการรับรู้ข้อมูลการอุดหนุนของรัฐนั้นยังไม่มีในรัฐหรือ
ท้องถิ่นใด 
!
มีเมืองไม่ก่ีเมืองและไม่ก่ีรัฐเท่านั้นที่รู้ต้นทุนที่แท้จริงของสิ่งที่ตนกำลังให้ไปและสิ่งที่ตนจะได้กลับมา  สมาคม
เพื่อการพัฒนารัฐแห่งชาติพบว่ามีเพียงไม่ก่ีรัฐที่ทำการประเมินแรงจูงใจอย่างจริงจัง  เช่นเดียวกับการสำรวจที่
ทำโดยมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เมืองชิคาโก ซึ่งพบว่าไม่มีเมืองใดเลยที่ใช้การวิเคราะห์แบบนี้ เพื่อตัดสินว่าจะ
ให้ความช่วยเหลือเท่าใด 
!
ประเมินว่าได้อะไรจากภาษีที่จ่ายไปบ้าง 
!
ประชาชนต้องคำนวณให้ได้ว่าภาษีของเราถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนหรือไม่ ชุมชนสามารถเรียกร้องให้
มีการวิเคราะห์ได้ การประเมินการนำภาษีไปใช้ทำให้เกิดผลได้ที่คุ้มค่ากว่าการให้บริษัทที่ได้รับเงินอุดหนุนเป็น
ฝ่ายแสดงตัวเลขว่าพวกเขาจะสร้างงานได้มากแค่ไหน ประชาชนสามารถตรวจสอบปริมาณงานและค่าแรงที่แท้
จริงจากงานนั้น ตรวจสอบผลกระทบต่อรายได้ของรัฐ ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่รองลงมา และผลกระทบต่อ
การให้บริการของรัฐและของท้องถิ่น  การวิเคราะห์ทำนองนี้สามารถตรวจสอบรอยพิมพ์ทางนิเวศของ
อุตสาหกรรม ผลกระทบที่เกิดจากวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ และความพยายามที่จะทำให้อุตสาหกรรมหรือ
บริษัทยั่งยืน 
!
บางรัฐได้ตั้งเป้าหมายว่าบริษัทที่จะได้รับเงินอุดหนุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
!
· รัฐมินเนสโซต้าเป็นผู้นำในการสร้างมาตรฐานในการประเมินความก้าวหน้าของการก้าวไปสู่ “การทำให้เมือง

เล็ก ชนบท และเขตเมืองเติบโตทางเศรษฐกิจได้” 
· ในรัฐคอนเนคติกัท นักกิจกรรมเพื่อสันติภาพ สหภาพแรงงานและนักกฎหมายท้องถิ่นช่วยกันผลักดันให้มี

การผ่านกฎหมายของรัฐ ที่ตั้งเงื่อนไขว่าบริษัทที่ต้องการรับเงินช่วยเหลือจากรัฐต้องปกป้องความหลาก
หลาย กฎหมายนี้บังคับให้ทุกบริษัทในคอนเนคติกัทที่รับความช่วยเหลือจากรัฐเป็นเงินมากกว่า 1 ล้าน
เหรียญสหรัฐต่อปี จะต้องตั้งคณะกรรมการทางเลือกเพื่อหาผลิตภัณฑ์ทางการค้าชนิดใหม่และพิจารณาด้าน
การฝึกอบรม 
!
!
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เรียกร้องให้มีกลยุทธ์เพื่อการผลิตที่สะอาดที่โยงเข้ากับเงินอุดหนุน 
  
สิ่งสำคัญควรรวมกฎเกณฑ์เก่ียวกับกลวิธีในการผลิตที่สะอาดเข้ากับเป้าหมายของรัฐ การยกเลิกการลดหย่อน
ภาษีและเงินอุดหนุนจะทำให้รัฐมีเงินมาสนับสนุนโครงการนำร่องใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อกระตุ้นตลาดและ
ทำให้ราคาเซลล์แสงอาทิตย์ถูกลง และยังสามารถช่วยให้เกษตรกรเปล่ียนจากการทำเกษตรกรรมแบบเข้มข้น
มาเป็นเกษตรอินทรีย์แทน  อีกทั้งยังสามารถให้เงินอุดหนุนการขนส่งมวลชน เพิ่มบริการรถเมล์ รถไฟ ในพื้นที่
ห่างไกลหรือไม่ค่อยมีรถไปถึงให้มากขึ้น 
!
ตัวอย่าง:  การใช้เงินช่วยเหลือที่ก่อประโยชน์ 

เนเธอร์แลนด์มีการพัฒนาสิ่งจูงใจการผลิตที่สะอาดอย่างเต็มที่ รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ลดหย่อนภาษีให้กับ
การซื้อเทคโนโลยีประมาณ 400 ชนิดที่มีจัดว่าเป็นเทคโนโลยีล้ำยุค มีตั้งแต่อุปกรณ์รีไซเคิลคอนกรีตไป
จนถึงเคร่ืองจักรผลิตโอโซนเพื่อใช้เป็นสารฟอกเยื่อกระดาษแบบปลอดสารคลอรีน  เม่ือเทคโนโลยีทัน
สมัยเหล่านี้กลายเป็นของธรรมดาก็จะถูกลบออกจากรายการลดหย่อนภาษีและแทนที่ด้วยเทคโนโลยีที่
ใหม่กว่า นับว่าเป็นการจูงใจอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นให้อุตสาหกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สะอาด ก้าวต่อ
ไปของรัฐบาลดัทช์คือให้ยกเว้นภาษีทั้งหมดแก่กองทุนเพื่อการลงทุนในโครงการสีเขียว เช่น ฟาร์มพลัง
ลม และการวิจัยและพัฒนาเพื่อป้องกันมลภาวะ 

!
เรียกร้องให้รัฐจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่สะอาดขึ้น 
  
ผู้ซื้อคือผู้ที่จะกระตุ้นตลาดผลิตภัณฑ์สะอาดได้ดีที่สุด ตัวอย่างเช่น ประธานาธิบดีคลินตันเซ็นคำสั่งหัวหน้าฝ่าย
บริหารในปี พ.ศ.2536 บังคับให้หน่วยงานของรัฐซื้อแต่เคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน “ดาว
พลังงาน” เท่านั้น 
  
แบร์ร่ี คอมมอนเนอร์ กล่าวว่าเรากำลังสูญเสียโอกาสสำคัญถ้าไม่กดดันให้รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น
ดำเนินการต่อสิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ยานพาหนะที่ใช้พลังงานไฟฟ้า การจัดเล้ียงอาหารที่มาจาก
เกษตรอินทรีย์ และพลังงานทดแทน เป็นต้น อันที่จริงการเติบโตของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ไฮเทคถูก
กระตุ้นจากการสั่งซื้อของภาครัฐ นั่นคือในช่วงปี พ.ศ.2493-2503 กองทัพสหรัฐเร่งการพัฒนาแผงวงจรรวม
คอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมไว้ใช้ในการตอบโต้โดยนิวเคลียร์อย่างรวดเร็วในช่วงสงคราม เนื่องจากสหรัฐไม่มี
โรงงานขนาดใหญ่ที่จะผลิตชิปคอมพิวเตอร์ กระทรวงกลาโหมสหรัฐจึงเสนอสัญญาสำคัญให้ภาคเอกชนเพื่อ
จูงใจให้ตั้งโรงงานผลิตขึ้นมา ภายในไม่ก่ีปีชิปคอมพิวเตอร์ที่แต่เดิมราคา 50 เหรียญสหรัฐลดลงเหลือเพียง 
2.50 เหรียญสหรัฐเท่านั้น 
  
25 ปีหลังจากนั้น ในสมัยของประธานาธิบดีคาร์เตอร์ กลยุทธ์แบบนี้ถูกนำกลับมาใช้อีกคร้ังกับการผลิตแผ่น
เซลล์แสงอาทิตย์โดยคาดว่าถ้าทำให้ความต้องการเพิ่มขึ้นโดยเข้ามาซื้ออุปกรณ์นี้ ราคาของเซลล์ซิลิคอนจะลด
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ลงจาก 20 เหรียญสหรัฐต่อวัตต์ เป็น 2 ถึง 3 เหรียญสหรัฐภายในหนึ่งปี และลดเหลือ 1 เหรียญสหรัฐ ภายใน 3 
ปี และเหลือเพียง 50 เซนต์ภายใน 5 ปี ด้วยราคาเพียงเท่านี้เซลล์นี้สามารถแข่งขันกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆได้ใน
หลายแห่งทั่วประเทศ ร่างรัฐบัญญัติที่ให้มีการซื้อเซลล์แสงอาทิตย์จำนวนเกือบ 500 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับ
ใช้ในหน่วยงานของรัฐผ่านออกมาแล้ว แต่ไม่เคยเป็นที่รับรู้เนื่องจากถูกประธานาธิบดีคาร์เตอร์ยับยั้ง  
!
 ช   การลดการบริโภค --การขายบริการ ไม่ใช้ตัวผลิตภัณฑ์ 
!
ผู้สนับสนุนต้องกระตุ้นให้ผู้บริโภคเปล่ียนทัศนคติในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ถ้าต้องการสนับสนุนการผลิตที่
สะอาด คำถามแรกๆ ที่ควรถามตัวเองเวลาซื้อสินค้าคือ เราจะเอาสิ่งนี้ไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างและมีความ
จำเป็นเพียงใด 
  
บางบริษัทรู้ว่าตนสามารถสนองความต้องการของลูกค้าโดยไม่ต้องใช้วัตถุดิบและพลังงานมากนัก แต่มุ่งไปที่
การให้บริการแทน แนวคิดนี้เป็นแรงผลักดันให้เกิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งรีไซเคิล
ได้ง่ายขึ้น หลักการก็คือผู้บริโภคอาจไม่ต้องการเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เองถ้าได้ประโยชน์จากการบริการของ
บริษัท 
!
ตัวอย่าง:  บริษัทอินเตอร์เฟส  (Interface, Inc.)  - บริการปูพรมแต่ไม่ขายพรม 

ในปี พ.ศ.2537 บริษัทอินเตอร์เฟส ซึ่งเป็นบริษัทผลิตพรมและเคร่ืองตกแต่งภายในชั้นนำของประเทศ
ได้เปล่ียนภาพของบริษัทมูลค่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ให้เป็น “บริษัทนิเวศอุตสาหกรรมและการค้าราย
แรกของโลก” แทนที่จะขายพรมชิ้นทั้งห้องบริษัทได้คิดออกแบบพรมที่เป็นแผ่นๆ มาประกอบกันและ
สามารถเปล่ียนที่ละชิ้นได้เม่ือชำรุด บริษัททำสัญญากับผู้ซื้อว่าให้บริการพรมคุณภาพสูงและรับเปล่ียน
พรมที่ชำรุดให้ บริษัทยังคงเป็นเจ้าของพรมเหล่านี้และเป็นผู้รับผิดชอบดูแลรักษาซ่อมแซมและ 
รีไซเคิลในที่สุด การที่บริษัทรับผิดชอบสินค้าตลอดทั้งวงจรชีวิตจึงกล้ายืนยันเร่ืองการรีไซเคิล และนำ
เอาวัตถุดิบมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งหลีกเล่ียงการฝังกลบ 

!
ปัจจุบันบริษัทได้คิดค้นพรมที่เป็นปุ๋ยได้ พรมนี้ทำจากเส้นใยธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ ซึ่งบริษัทหวังว่าจะ
ทำขยายการผลิตให้มากขึ้น  ปัจจุบันบริษัทสามารถประหยัดได้กว่า 20 ล้านจากนโยบายการเช่าซื้อและ
การใช้เทคโนโลยีที่สะอาดขึ้นในโรงงาน 

!
หลักการเดียวกันนี้สามารถใช้ได้กับการบำรุงรักษาสนามหญ้าและสวน แทนที่จะขายปุ๋ยวิทยาศาสตร์และสาร
เคมีกำจัดแมลง บริษัทสามารถขาย “สนามหญ้าที่สมบูรณ์” ซึ่งใช้วิธีจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานโดยใช้การ
ผลิตที่สะอาด  
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โครงการใช้จักรยานร่วมกันในอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ถูกร้ือขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหารถจักรยานถูก
ขโมย ปัจจุบันประชาชนสามารถซื้อบัตร “สมาร์ทการ์ด” ราคา 50 เซ็นต์ เม่ือจะนำจักรยานไปใช้ผู้ใช้ต้องเสียบ
บัตรเข้าไปในมิเตอร์ที่ล็อคจักรยานไว้  บัตรจะบันทึกที่อยู่และเลขประกันสังคมของผู้ใช้เอาไว้ เม่ือคืนจักรยาน 
ณ จุดส่งรถใดก็ตามข้อมูลนี้จะถูกลบออกไป 
  
โครงการใช้รถยนต์ร่วมกันที่ใช้อยู่ในหลายเมือง จากอัมสเตอร์ดัมถึงเมืองพอร์ตแลนด์ จากรัฐโอเรกอนของ 
สหรัฐถึงเมืองมอนทรีออลในแคนาดา ก็ใช้หลักการคล้ายกัน  สมาชิกของชมรมสามารถลงทะเบียนและยื่นคำขอ
ใช้รถไว้ล่วงหน้า 24 ชั่วโมงและไปรับกุญแจได้จากกล่องที่ล็อคไว้ในที่จอดรถและส่งคืน โดยจ่ายค่าธรรมเนียมที่
น้อยกว่าการเช่ารถแบบปกติมาก ประโยชน์ของชมรมใช้รถร่วมกันคือ รถที่ใหม่กว่าและประหยัดน้ำมันกว่าจะ
ถูกใช้อย่างกว้างขวางและสมาชิกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถ  นอกจากนี้สมาชิกสามารถเลือกประเภท
ของรถให้เหมาะกับจุดประสงค์ในการใช้งาน เช่น เลือกใช้รถตู้ในการขนย้ายข้าวของในบ้าน เป็นต้น 
  
โครงการใช้สิ่งของร่วมกันจะเป็นไปได้เพียงไรขึ้นอยู่กับว่าบริษัทจะทำการตลาดว่าบริการนี้ดีกว่าการมีรถเป็น
ของตัวเอง  อย่างไรก็ตามความสุขที่ได้ครอบครองวัตถุถือเป็นความสุขอย่างหนึ่ง วัยรุ่นจากครอบครัวที่ยากจน
ซื้อรองเท้าของนักออกแบบชื่อดังเพื่ออวดว่าตนก็ซื้อได้ คนในเมืองนิยมซื้อรถขับเคล่ือนสี่ล้อกันมากขึ้นแม้จะสิ้น
เปลืองน้ำมันมาก 
  
จากการสำรวจความคิดเห็นของคนอเมริกันเก่ียวกับเทศกาลวันหยุดโดย Center for a New American Dream 
เม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2541 พบว่าคนส่วนใหญ่เครียดจากแรงโฆษณาที่เติมความอยากได้ของเล่นราคา
แพงของเด็กๆ และจากการบริโภคปกติทั่วไปและจากการจับจ่ายในช่วงเทศกาล ส่วนใหญ่อ้างว่าตนใช้จ่ายเงิน
มากกว่าที่หามาได้เพื่อซื้อของขวัญมอบให้แก่กันและกันตามเทศกาล และไม่มีเวลาพักผ่อนและสนุกกับวันหยุด
เหล่านั้นอย่างเพียงพอ 
!
แม้เราจะรู้ความต้องการซึ่งนักโฆษณาใช้บรรลุเป้าหมายอย่างเชี่ยวชาญ เราจะสามารถเข้าใจการทำตลาดสินค้า
ที่ใช้วัตถุดิบน้อยและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนเพื่อทุกคนได้จริงหรือ  
!
 ซ   สรุป 
  
สิ่งนี้ท้าทายเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภค นักกิจกรรมสิ่งแวดล้อม รัฐบาล ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม หรือผู้
ใช้แรงงาน ต้องร่วมกันคิดว่าเราจะอยู่อย่างมีความรับผิดชอบบนโลกนี้อย่างไร คู่มือนี้เสนอวิธีการที่จะทำให้เรา
อยู่ได้อย่างยั่งยืนหรือมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้แม้สิ่งนี้จะต้องการความคิดสร้างสรรค์ พลังงาน และการรวมพลัง 
แต่ก็คุ้มค่า การนำการผลิตที่สะอาดมาใช้คือการเดินทางที่ทรงพลังและสร้างสรรค์  คู่มือนี้เป็นเพียงการเร่ิมต้น
เท่านั้น

คู่มือประชาชนว่าด้วยการผลิตที่สะอาด


