สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย ๑

โครงการวิ จยั และพัฒนาการส่งเสริ ม การผลิ ตและการบริ โภคสิ นค้าที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
๑.

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากปญั หาสถานการณ์สงิ่ แวดล้อมและภาวะโลกร้อนทีม่ แี นวโน้มสูงขึน้ ซึง่ ปจั จัยสาคัญ
ของการเปลีย่ นแปลงคุณภาพสิง่ แวดล้อมดังกล่าว เกิดขึน้ จากการขยายจานวนประชากรควบคู่กบั การ
ขยายตัวของการบริโภคและการผลิตที่ขาดการคานึงผลกระทบต่อระบบนิเวศ ประกอบกับรัฐบาลได้
ก าหนดยุท ธศาสตร์ป ระเทศที่ส าคัญ ประการหนึ่ ง คือ การเติบ โตที่เ ป็ น มิต รกับ สิ่ง แวดล้อ ม ( Green
Growth) โดยมีแนวทางการดาเนินงาน ได้แก่ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases)
ในทุกภาคส่วนและตลอดห่วงโซ่ของการผลิต การประหยัดพลังงาน การรณรงค์และการสร้างจิตสานึก
ของประชาชน ซึง่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม คือ เมืองสวย น้ าใส ไร้
มลพิษ เพียงกินอยูร่ คู้ ดิ เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
กรมส่ ง เสริม คุ ณ ภาพสิ่ง แวดล้อ ม เป็ น หน่ ว ยงานที่มีบ ทบาทหน้ า ที่ใ นการส่ ง เสริม ให้ภ าค
ประชาชนภาคธุรกิจเอกชนและภาคีเครือข่ายต่างๆ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมในท้องถิน่ รวมทัง้ ให้การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและการจัดการสิง่ แวดล้อมทีเ่ หมาะสม
จากปญั หาสถานการณสิง่ แวดล้อมดังกล่าว กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อมได้ให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาส่งเสริมการผลิตและบริโภคสินค้าที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม โดยดาเนินโครงการส่งเสริมการใช้
ฉลากคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ ในปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔ เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็ นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม ด้วยการสนับสนุ นให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รบั การรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ ซึ่งพบว่ามี
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานสูง แต่มผี ปู้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชน ยังต้องการรับการ
สนับสนุ นให้ได้รบั ฉลากสิง่ แวดล้อมทีแ่ สดงข้อมูลทีถ่ ูกต้อง เชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ จากเหตุผล
ข้างต้นจึงได้มกี ารจัดทาโครงการส่งเสริมการใช้ระบบฉลากสิง่ แวดล้อมแบบรับรองตนเองประเภทที่ ๒
ตามมาตรฐานสากลส าหรับ ผลิต ภัณ ฑ์ชุ ม ชน ในปี ๒๕๕๕ เพื่อ ผลัก ดัน ให้ก ลุ่ ม ผู้ป ระกอบการการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนขนาดเล็กซึง่ ยังขาดความพร้อมในด้านระบบข้อมูลกระบวนการผลิตและมีขอ้ จากัดเรื่อง
ค่าใช้จ่าย สมควรได้รบั การส่งเสริมและสนับสนุ น ได้รบั องค์ความรูด้ า้ นการจัดการสิง่ แวดล้อมทีด่ ี แสดง
เจตนารมณ์ในการรับผิดชอบต่อสังคมมีจติ สานึกในเรื่องรักษ์สงิ่ แวดล้อมและสร้างภาพลักษณ์ทด่ี ใี ห้แก่
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดการกีดกันทางการค้าเป็ นการยกระดับมาตรฐานการผลิตเพื่อการส่งออก และเพิม่
ขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกให้เข้าร่วมโครงการ โดยโครงการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายในการ
ขอการรับรองตนเองน้อย และผูป้ ระกอบการสามารถดาเนินการเปิ ดเผยข้อมูลการผลิตที่เป็ นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อมและขอการรับรองได้ดว้ ยตนเอง โดยมีประเด็นรับรองตนเองด้านสิง่ แวดล้อม ๑๔ ประเด็น
ตามมาตรฐาน ISO ๑๔๐๒๑
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ดังนัน้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อมจึงได้จดั ทาโครงการวิจยั และพัฒนาการส่งเสริมการผลิต
และการบริโภคสินค้าทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม โดยพัฒนาเกณฑ์ฉลากสิง่ แวดล้อมประเภทที่ ๒ เพื่อให้
เป็ นไปตามมาตรฐานสากล ISO ๑๔๐๒๑ ซึง่ ปรับปรุงใหม่ เพื่อส่งเสริมการผลิต และการบริโภคสินค้าที่
เป็ น มิต รต่ อ สิ่ง แวดล้อ ม เป็ น ข้อ มูล ประกอบการตัด สิน ใจในการเลือ กบริโ ภคสิน ค้า และบริก ารของ
ประชาชน บนพื้นฐานองค์ความรู้ เกิดจิตสานึกและมีส่วนร่วมในการรักษาสิง่ แวดล้อม ผลที่ได้จะเป็ น
แบบอย่างให้ผลิต ภัณฑ์ชุมชนอื่นๆ ได้ดาเนิ นการตาม เป็ นการขยายผลแก่ผู้ประกอบการรายอื่นๆ
กระตุน้ จิตสานึกและการมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อม รองรับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
และเตรียมความพร้อมทางด้านการส่งออกในอันทีจ่ ะลดการกีดกันทางการค้า เป็ นทางเลือกแก่ผบู้ ริโภค
ในการเลือกซือ้ สินค้าทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม โดยมีผลิตภัณฑ์เข้าร่วมโครงการทีผ่ า่ นการรับรองตนเอง
ด้านสิง่ แวดล้อม ประกาศการรับรองตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.thaiecoproducts.com
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ
๒.๑ พัฒนาเกณฑ์ฉลากสิง่ แวดล้อมประเภทที่ ๒ ตามบริบทสากล ทีอ่ า้ งอิงตามมาตรฐาน ISO
๑๔๐๒๑
ในการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิง่ แวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ ซึ่งต้อง
สอดคล้องเป็ นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ รวมถึงข้อกาหนดด้านคุณภาพ
ความปลอดภัย สิง่ แวดล้อมต่างๆ และเชื่อมโยงกับสินค้าและบริการทีม่ กี ารผลิตและจาหน่ าย
และเพือ่ การส่งออก
๒.๒ ผลิตภัณฑ์ทเ่ี ข้าร่วมโครงการผ่านการรับรองตนเองตามเกณฑ์ฉลากสิง่ แวดล้อมประเภทที่ ๒
ด้านสิง่ แวดล้อมจานวน ๑๐ ผลิตภัณฑ์
๒.๓ เพิ่มศักยภาพในการขับเคลื่อนทางการตลาดเพื่อกระตุ้ นให้เกิดการปรับปรุ งด้านคุ ณภาพ
สิง่ แวดล้อมในการผลิต เพื่อการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิง่ แวดล้อมเพื่อรับรับรองตนเองทีถ่ ูกต้อง และ
ตรวจสอบได้
๓. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
๓.๑ เกณฑ์ฉลากสิง่ แวดล้อมประเภทที่ ๒ ทีส่ อดคล้องกับมาตรฐาน ISO ๑๔๐๒๑ เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการ
ใช้เป็ นแนวทางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
๓.๒ พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
กระตุน้ จิตสานึกและการมีสว่ นร่วมในการรักษา และเตรียมความพร้อมทางด้านการส่งออกในอัน
ทีจ่ ะลดการกีดกันทางการค้า
๓.๓ เป็ นทางเลือกให้ผบู้ ริโภคสามารถตัดสินเลือกซือ้ สินค้าทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
๓.๔ ผลิตภัณฑ์ทผ่ี า่ นการรับรองตนเองด้านสิง่ แวดล้อมจานวน ๑๐ ผลิตภัณฑ์
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๔. กลุ่มเป้ าหมาย
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุ มชนหรือ โรงงานหรือวิสาหกิจชุ มชนประเภทอาหาร ประเภทเครื่องดื่ม
ประเภทผ้า และเครื่องแต่ งกาย ประเภทเครื่องใช้ เครื่องประดับตกแต่ งประเภทศิลปะประดิษฐ์
และของทีร่ ะลึก ประเภทสมุนไพรทีไ่ ม่ใช่อาหาร
๕. วิ ธีการดาเนิ นโครงการโดยสังเขป
๕.๑ จัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและเผยแพร่แนวทางการจัดทาฉลากสิง่ แวดล้อมแต่ละ
ประเภท พร้อมรับสมัครผูป้ ระกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าร่วมโครงการให้กบั กลุ่มเป้าหมาย
๕.๒ จัดทาเกณฑ์ฉลากสิง่ แวดล้อมประเภทที่ ๒ ตามบริบทสากล ทีอ่ า้ งอิงตามมาตรฐาน ISO ๑๔๐๒๑
ในการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิง่ แวดล้อมทีเ่ กี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ ซึ่งต้องสอดคล้องเป็ นไป
ตามกฎระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ รวมถึงข้อกาหนดด้านคุณภาพ ความปลอดภัย
สิง่ แวดล้อมต่างๆ และเชื่อมโยงกับสินค้าและบริการทีม่ กี ารผลิตและจาหน่ายและเพื่อการส่งออก
พร้อมเก็บรวบรวมข้อมูลกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ท่เี ข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๑๐
ผลิตภัณฑ์
๕.๓ เสริมสร้างองค์ความรูแ้ ละเผยแพร่เกณฑ์ฉลากสิง่ แวดล้อมประเภทที่ ๒ กับผลิตภัณฑ์นาร่อง
จานวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ผลิตภัณฑ์
๕.๔ ดาเนินการจัดทาข้อมูลหลังจากดาเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อประกาศรับรองตนเอง
ใน ๑๔ ประเด็นด้านสิง่ แวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO ๑๔๐๒๑ จานวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ผลิตภัณฑ์
๕.๕ จัดสัมมนาเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ทด่ี าเนินการตามแนวทางเกณฑ์ฉลากสิง่ แวดล้อมประเภทที่ ๒
สาหรับการผลิตทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กบั กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน
เพื่อเพิม่ ศักยภาพในการขับเคลื่อนทางการตลาดเพื่อกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงด้านคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมในการผลิต เพื่อการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิง่ แวดล้อมเพื่อรับรองตนเองทีถ่ ูกต้อง และ
ตรวจสอบได้ พร้อมนาเสนอในเว็บไซต์ www.thaiecoproduct.com
๕.๖ จัดทาแนวทางการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชนในการขอรับรองฉลากสิง่ แวดล้อมสาหรับการผลิต
ทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมของผลิตภัณฑ์ชุมชน
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