กิน อยู่ รู้ใช้ มีผลอย่างไรกับสิ่งแวดล้อม
โดย นางสาวลัดดา พูลผล
พนักงานธุรการ ส4
สวัสดีท่านผู้อ่าน เดี๋ยวนี้หากใครไม่พูดถึงเรื่องกรีน ๆ (Green) ก็คงจะตกเทรนด์มาก เพราะปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อม คือประเด็นหนึ่งที่สาคัญ มากในปัจจุบัน ที่เราไม่อาจจะมองข้ามได้อีกต่อไป ไม่ว่าจะอยู่ใน
แวดวงใด ดังจะเห็นได้จากกระแสการตื่นตัวในแนวทาง ‘เพื่อสิ่งแวดล้อม’ หรือ Eco-Living ที่หลากหลาย ไม่ว่า
จะด้วยผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม พลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน เชื่อว่าทุกคนคงมีถุงผ้ารักษ์โลกกันคนละ
อย่างน้อยใบ สองใบ ซื้อผักออร์แกรนิค ทานข้าวกล้องเกษตรอินทรีย์ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (eco-tourism)
แยกขยะกันมากขึ้น ใช้กระดาษรีไซเคิล และอีกหลายๆ อย่างที่เขาบอกว่ากรีน (Green)
"กรีนไลฟ์สไตล์" (green lifestyle) หมายถึง การยึดถึงความเชื่อและก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมที่จะลดการบริโภคหรือใช้ทรัพยากรธรรมให้น้อยลง รวมถึงลดการสร้างของเสียมีพิษลงด้วย และ
การพัฒนาสานึ กแห่ งตนจากความเชื่อและการทากิจกรรมเหล่านั้น แต่มีบางคนวิจารณ์ว่าในสังคมยุคใหม่
ประเด็นที่สาคัญของรู ปแบบการดาเนินชีวิต ก็คือ พฤติกรรมการบริโภค ที่ให้โอกาสในการสร้างและพัฒนา
ความเป็นตัวเองจากการบริโภคหรือใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่หลากหลาย ซึ่งผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านั้นเอง
ที่เป็นตัวบ่งบอกถึงรูปแบบการดาเนินชีวิตที่แตกต่างกัน
ทุกคนคงทราบกันดีว่า ทุกอย่างที่มนุษย์เราใช้ นามาจากธรรมชาติไม่ทางตรงก็ทางอ้อม อาหารทุกมื้อ
เสื้อผ้าทุกตัว รถยนต์ที่ขับ สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ นั่นหมายความว่า การที่เราจะได้บริโภคอะไรนั้น เรา
จะต้ อ งเอาอะไรบางอย่ า งมาจากธรรมชาติ เมื่ อ จ านวนประชากรสู ง ขึ้ น บริ โ ภคมากขึ้ น เราก็ ต้ อ งใช้
ทรั พยากรธรรมชาติม ากขึ้ น เช่ น กั น ปั ญหาที่ เ กิด ขึ้ นในปั จ จุบั น ไม่ ว่า จะเป็น ปั ญหาโลกร้ อ น ภั ยธรรมชาติ
ปัญหาขยะ ส่ว นใหญ่เกิดขึ้น เพราะเราใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไป เพราะสิ่ งแวดล้ อมเป็นเรื่องที่เรา
จาเป็นต้องใส่ใจ และหากเราไม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มันก็จะเริ่มแสดงผลให้เห็นถึงผลกระทบต่อมนุษย์ที่รุนแรงขึ้น
เรื่อยๆ เมื่อธรรมชาติเสียสมดุลย์ จึงทาให้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่ชัดเจน ได้รับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงนั้นเร็วขึ้น ธรรมชาติตั้งตัวไม่ทัน แล้วมนุษย์อย่างเราจะตั้งตัวได้อย่างไร
จากสภาพสังคมที่เร่งรีบ ทาให้การใช้ชีวิตของเราเร่งรีบตามไป
ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการกิน การใช้ รวมไปถึงการเดินทาง หลายคนเลือก
ความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา แต่ท่ามกลางความสะดวกสบาย
นั้น อาจแฝงไปด้ว ยผลร้ ายต่อสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้ อม บทความนี้ขอ
แนะนาให้ผู้อ่านรู้จักกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์แบบง่ายๆ ที่สามารถใช้เป็น
ทางเลือกให้ผู้บริโภคได้นามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน อยู่ จับจ่าย
ใช้สอยในแต่ละวัน และเราควรจะต้องใส่ใจและให้ความสาคัญกับเรื่อง
ดังต่อไปนี้

Simplified Product Life Cycle
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์แบบง่าย
 กระบวนการผลิต
การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- กระบวนการผลิตสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ใช้ทรัพยากรทางเลือกหรือทรัพยากรที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้
- กระบวนการผลิตใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
- ในกระบวนการผลิตไม่มีการปล่อยของเสียเช่น น้าเสียหรือควันพิษเข้าสู่สิ่งแวดล้อม
- กระบวนการผลิตไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนทางาน
 ตัวสินค้า
สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ตัวสินค้าใช้วัสดุที่นากลับมาใช้ซ้าหรือนากลับมาผลิตใหม่ได้
- ใช้บรรจุภัณฑ์อย่างพอดี
- ไม่มีสารพิษหรือสารเคมีอันตรายปนเปื้อนในสินค้า
- ไม่เป็นอันตรายกับสุขภาพหรือสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมในขณะที่ใช้
- สิ้นเปลืองพลังงานเป็นจานวนมากขณะบริโภคหรือไม่ (เช่น ต้องเปิดเครื่องปรับอากาศ, ต้องขับรถยนต์
ไปซื้อหา ฯลฯ )
- สินค้ามีอายุการใช้งานยาวนานหรือไม่
 การขนส่งสินค้าจากแหล่งผลิตถึงผู้บริโภค
เทรนด์การบริโภค locally
- ใช้ทรัพยากร (น้ามัน) ในการนาสินค้าจากแหล่งผลิตมาสู่มือผู้บริโภคน้อย
- ใช้ทรัพยากรในการขนส่งอย่างคุ้มค่า
- ใช้ทรัพยากรธรรมชาติทางเลือกในการขนส่ง
 เธอกับฉัน เราเลือกได้
บริโภคอย่างยั่งยืน
- เลือกที่จะบริโภคแต่พอดี
- เลือกที่จะบริโภคตามฤดูกาล
- เลือกที่จะศึกษาที่มาที่ไปของสินค้า เพื่อให้มั่นใจว่าเราซื้อสินค้าที่ไม่ได้เบียดเบียนธรรมชาติมากนัก
- เมื่อเป็นไปได้ เลือกที่จะบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เลือกที่จะซื้อสินค้าหรือบริการ จากบริษัทที่ให้ความสาคัญเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมตั้งแต่วัตถุดิบ
การผลิต การขนส่ง หรือถ้าให้ดี จนถึงบริการนาสินค้าที่ไม่ใช้แล้วมา recycle ให้เราอีกด้วย
- เลือกที่จะไม่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมการใช้แล้วทิ้ง (throw away society) ของที่เราซื้อมาควรจะ
ใช้ได้นาน เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องซื้อของใหม่อยู่เรื่อยๆ

 กระบวนการทิ้งและการกาจัด
Reduce, Reuse, Recycle เราทาได้
- ของที่เราไม่ใช้แล้ว ก่อนจะทิ้ง คิดก่อนว่าคน
อื่นจะสามารถใช้ประโยชน์จากของนั้นได้อีกไหม
ถ้าได้บริจาคให้กับคนรอบตัว
- ถ้าใช้ไม่ได้แล้ว ให้มาดูว่าเราสามารถนาส่วน
ใดๆ ของสินค้านั้นมาใช้ซ้าหรือ recycle ได้หรือไม่
- ในกระบวนการย่อยสลายของสินค้าที่ไม่ใช้
แล้วไม่ปล่อยสารพิษเข้าสู่สิ่งแวดล้อม
- กระบวนการย่อยสลายใช้เวลาไม่นานที่จะทา
ให้สินค้านั้นกลับคืนสู่ธรรมชาติ
จากรูป เราจะเห็นได้ว่าในขั้นตอนสุดท้าย กว่าที่
ขยะจะสลายตัวกับไปสู่ ธรรมชาติ บางอย่างใช้เวลา
เป็นหลายสิบปี หรือหลายร้อยปี ในขณะที่การเอามา
จากธรรมชาตินั้นใช้เวลาเพียงแค่นิดเดียว

ขยะ

ธรรมชาติ
กระบวนการผลิต
Product Life Cycle
วงจรชีวติ สินค้า
สินค้า

ผู้บริโภค
ร้านค้า

การขนส่ง

เราได้ประโยชน์อะไรจากการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ในปั จ จุ บั น หน่ ว ยงานและองค์ ก รต่ า งๆ สามารถมี ส่ ว นร่ ว มในการเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม (สินค้าที่ได้รับฉลากสีเขียว) และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งประโยชน์ในการเลือกซื้อสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีมากมายเลยค่ะ
 ประโยชน์ต่อผู้ผลิต เมื่อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้รับความนิยม
มากขึ้น ก็จะส่งผลให้ปริมาณการจาหน่ายสูงขึ้นด้วย อีกทั้งในกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมนั้น ยังเน้ นให้ผู้ผ ลิตใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีอย่างคุ้มค่าและปลอดภัยต่อ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในระยะยาว ทั้งในการ
ประหยัดต้นทุนการผลิตและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อผลิตภัณฑ์
ประโยชน์ต่ อผู้บริโ ภค ผู้บริโภคจะได้ใช้สินค้าที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ใน
กระบวนการผลิต เป็นการลดการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองและสารที่เป็นพิษต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม ทาให้มีผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโดยรวมรวมทั้งช่วยปลูกฝังค่านิยมให้สังคม
ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปด้วย
 ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อผู้ผลิตและผู้บริโภคต่างร่วมมือร่วมใจกันผลิตและ
บริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแล้ว ก็จะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม
โดยรวม คื อ ช่ ว ยลดผลกระทบต่ า ง ๆ ในการผลิ ต ที่ อ าจเกิ ด อั น ตรายต่ อ มนุ ษ ย์ แ ละ
สิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งช่วยลดการปล่อยมลพิษที่เป็นสาเหตุให้เกิด
ภาวะโลกร้อนอีกด้วย

เราจะสังเกตได้อย่างไรว่าสินค้าหรือบริการใดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องได้รับการตรวจสอบประเมินผลกระทบที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตตลอดทั้งวัฏจักรผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดจากผู้เชี่ยวชาญการด้านสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์หรือ
ข้อกาหนดของสินค้าผลิตภัณฑ์หรือบริการแต่ละประเภท จึงจะได้รับ "ฉลาก" หรือ "ตราสัญลักษณ์" ซึ่งฉลากที่มี
ออกโดยหน่วยงานในประเทศไทย แสดงว่าสินค้าหรือบริการนั้น ๆ จัดอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สีเขี ยว เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ผู้ผลิตสามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้ว่ากว่าที่จะได้มาซึ่งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ต้องคานึงถึง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง เพื่อช่ว ยให้ผู้บริโภคได้เลื อกซื้อใช้สินค้าที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดหากเปรียบเทียบกับสินค้าตามท้องตลาดในประเภทเดียวกัน
สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคสามารถ
สังเกตสัญลักษณ์บนกล่อง หีบห่อ บรรจุภัณฑ์หรือบนตัวสินค้านั้น ๆ ได้แก่
1. สัญลักษณ์ฉลากเขียว
2. สัญลักษณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5
3. สัญลักษณ์ผลิตมาจากวัสดุแปรใช้ใหม่
4. สัญลักษณ์ที่ผลิตมาจากป่าที่ปลูก
5. สัญลักษณ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์คุณภาพ
สินค้าจาพวกอาหารทั้งสด และแห้ง ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นสินค้าที่ผลิตมาจาก
กระบวนการผลิตปลอดสารเคมีหรือไม่โดยสังเกตสัญลักษณ์ ได้แก่ สัญลักษณ์
ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
บริการต่าง ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น โรงแรม โรงพยาบาล ร้านซักแห้ง หรือสถานีบริการ
น้ามัน ฯลฯ ผู้บริโภคเพียงมองหาสัญลักษณ์การรับรอง ได้แก่ สัญลักษณ์รูปใบไม้เขียว สาหรับบริการโรงแรม
ดังนั้นทุกครั้งที่ต้องการซื้อของหรือใช้บริการต่าง ๆ ต้องทาให้เป็นนิสัย หมั่นมองหาตราสัญลักษณ์
ดังกล่าวที่กล่าวมาข้างต้นก็จะทาให้ผู้บริโภคทราบได้ว่าสินค้าหรือบริการใดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อจะได้
เลือกใช้ตามความต้องการ และมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการเปลี่ยนแปลง life style ของเราเอง
นิดหน่อย ด้วยการเป็น ผู้บริโภคที่เลือกได้
เริ่มลงมือทาจากเรื่องเล็กๆ ที่ทาได้ไปสู่เรื่องที่ยากและใหญ่ขึ้น บางครั้งเราอาจมองว่าการใช้
ชีวิตเพื่อสิ่งแวดล้อมดูเป็นเรื่องที่ทาได้อยาก นั่นเป็นเพราะเรายังติดกับความเคยชินแบบเดิมๆ อยู่ การที่เราจะ
ใช้ชีวิตแบบ กิน อยู่ รู้ คิด คือการเปลี่ ย นความคุ้นเคย มองข้ามความสะดวกสบายแล้ ว หั นมามองถึงความ
ปลอดภัย รู้ จั กคิ ดตัดสิ น ใจก่อนเลื อกซื้ อ สิ่ งเหล่ านี้ล้ ว นเป็ นสิ่ งที่ ส ามารถปฏิบัติ ได้ ในชีวิต ประจาวัน เช่ น
การปฏิเสธถุงพลาสติกซื้อเมื่อซื้อของ 1-3 ชิ้น เอาชนะความขี้เกียจของตัวเองเพื่อไปปิดไฟเมื่อไม่ได้ใช้ หรือลอง
หันมาปลูกผักกินเองที่บ้าน เป็นต้น เริ่มที่ตัวเราจากการเรียนรู้ เข้าใจ
และตระหนักจนกลายเป็นการลงมือทา ทาแบบซ้าๆจนกลายเป็นทักษะ
ด้านสิ่งแวดล้อม จากนั้นเราเองจะกลายเป็ นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆ
ที่ อ ยากลงมื อ ท าอะไรดี ๆ ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มเช่ น กั น และสิ่ ง ส าคั ญ ของ
การ “กิน อยู่ รู้ใช้ ” ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็คือ “การเปลี่ยนวิถี
ชีวิต” ใช้ชีวิตอย่างรู้คุณค่าเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้คงอยู่นั่นเอง
ที่มา
Green Life Style
http://community.akanek.com/th/green/akanek-guide-to-green
http://www.thailandindustry.com/onlinemag/view2.php?id=63&section=30&issues=3

