
 

                                                                                                      

 

 

 

 

ทัศนคติของชาวแคนาดากับสินคาเพ่ือความยั่งยืน (Sustainability) เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  ทุกวันนี้ผูบริโภคในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ใหความสําคัญของสินคามากกวาตัวสินคา ท่ีมองไปถึง 
Stakeholder (ผูท่ีเก่ียวของในตัวสินคา) ตั้งแตผูผลิต ความเปนอยูของแรงงานผูผลิต แหลงวัตถุดิบ การลําเลียง
ขนสงท้ังระบบ Supply Chain แมกระท่ังผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของสินคาในองครวม ท่ีถาพูดถึงเรื่องนี้คนสวน
ใหญจะหมายถึงภาชนะบรรจุภัณฑสินคา ท่ีสามารถนํากลับรีไซเคิล (Recycle) รีบนํากลับมาใช (Reuse) อีกครั้ง 
ซ่ึงปจจัยดังกลาวมีความสําคัญเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะคนรุนใหม ในกลุม Millennial ท่ีมีพฤติกรรม คานิยม รวมถึง
พฤติกรรมการเลือกซ้ือจับจายสินคาแตกตางจากคนรุนกอนๆ แตทุกวันนี้ คนรุนไดกาวขามและมองหาความยั่งยืน
ท่ีมากกวา Recycle ท่ีมีชื่อใหมเรียกวา “Upcycle” หมายถึงแนวทางท่ีลดปญหาตอสิ่งแวดลอมท่ีเริ่มจากผูผลิตท่ี
ตนน้ํา ท่ีไมใชแกปญหาท่ีปลายน้ํา ท่ีปจจุบันการรีไซเคิลจะนําภาชนะบรรจุภัณฑท่ีใชแลว ผานขบวนการ Recycle 

อาทิ ภาชนะพลาสติกท่ีใชบรรจุ
อาหารสวนใหญถูกนํามายอยสลาย
ใหกลายเปนพลาสติกคุณภาพต่ําท่ี
ใชผลิตสินคาอ่ืนๆ อาทิ ของเลน 
พรม ถาด กระถางตนไมพลาสติก 
เปนตน ท่ีสุดทายพสาสติกเหลานั้นก็
กลาย เป นขยะหรื อ ไม ส ามารถ
นํากลับใชหรือรีไซเคิลเปน ภาชนะ
บรรจุอาหารใหม ได อีกครั้ ง  แต
แนวคิดของ Upcycle นั้น หมายถึง

แนวคิดหรือวิธีการท่ีสามารถนําของเสียกลับมาใชใหมทดแทนของเดิมไดเกือบท้ังหมด อาทิ ในแคนาดา กระปอง
น้ําอัดนม ท่ีผลิตจากอลูมิเนียมสามารถนํามาหลอมและนํามาผลิตเปนกระปองใหมได โดยใชทรัพยากร (อลูมิเนียม)
เดิมไดเกือบ 90% ซ่ึงเปนการลดการใชทรัพยากรใหมๆ (ลดการถลุงแรอลูมิเนียม ลดการใชพลังงาน ลดปญญา
สิ่งแวดลอม ลดมลภาวะจากเหมือง ลดโลกรอน ฯลฯ) เนื่องจากแนวทางของ Upcycle สามารรถนําของเกา
นํามาใชผลิตใชใหมไดเกือบท้ังหมด ซ่ึงกระดาษหนังสือก็เปนหนึ่งของสินคาท่ีถูกเรียกวาขยะก็สามารถนํากลับมาใช
ใหมไดเกือบท้ังหมด ลดการทําลายปา และลดปญหาสิ่งแวดลอม ท่ีเปนหนึ่งในแนวความคิดใหมของคําวา 
Sustainability ท่ีเปนกาวขาม Recycle     

  อยางไรก็ตาม การพัฒนาความยั่งยืนของสินคานั้น ในปจจุบันไดขยายแนวคิดไปถึงเรื่องของ
คุณภาพสินคาอีกดวย ท่ีคนสวนใหญมองหาสินคาท่ีมีคุณภาพมากข้ึน ยอมจับจายมากข้ึนเพ่ือไดสินคาท่ีดี บริโภค

สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครโทรอนโต 
ขาวเดนประจําสัปดาห 

ระหวางวันท่ี 19-23 พ.ย. 2561 
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สินคาท่ีมีประโยชนตอรางกาย ซ่ึงสินคาท่ีอยูในเทรนดท่ีนาสนใจไดแก กระแสสังคมผูสูงอายุ และความสะดวกของ
สินคา  

1) สังคมผูสูงอายุ – แคนาดาเปนอีกหนึ่งในประเทศท่ีพัฒนาแลว เริ่มเขาสูสังคมผูสูงอายุ ท่ี
ผูผลิตสินคา ไดมีการออกผลิตภัณฑใหมๆ เพ่ือตอบสนองความตองการในเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะมากข้ึน อาทิ 
สินคาอาหารท่ีดีตอ ขอตอ (เขา) บํารุงเสนเอ็นเนื้อเยื่อออน บํารุงสมอง บํารุงสายตา หรือสินคาท่ีชวยระบบยอย
อาหาร (Probiotic Product) ฯลฯ เนื่องจากประชากรในแคนาดาจะมีอายุท่ียืนยาวมากข้ึน โดยไดมีบทวิจัยพบวา 
จํานวนเด็กท่ีเกิดข้ึนในแคนาดาทุกวันนี้ กวาครึ่งจะมีอายุท่ียืนยาวไดถึง 100 ป เนื่องจากแนวทางอาหารท่ี
รับประทาน และไลฟสไตล การใชชีวิตของผูบริโภคคนรุนใหมท่ีเนนสุขภาพแตกตางจากคนรุนกอน จะสงผลให
ผูคนจะมีอายุท่ียาวนานข้ึน รวมถึงคนเหลานี้ มีความรู มีความซับซอน มีความตองการสินคาท่ีตางกัน ถึงแมวา
ขนาดของตลาดของบริโภคอาจเล็กลง (เนื่องจากจํานวนประชากรท่ีลดลง) แตคนเหลานี้ก็มีอายุท่ียืนยาวนานข้ึน 
ท้ังนี้สินคาของสังคมผูสูงอายุไมไดจํากัดแคอาหารแตรวมไปถึงเครื่องสําอางค (Health & Beauty Product) ท่ีเปน
เครื่องมือในการชลอความแกชราภาพ (Anti-Aging) โดยสินคาสวนใหญจะโฆษณาในเชิง Proactive ท่ีปองกันหรือ
ชลอความแกวัยของผูบริโภค ท่ีแนนอนไมมีใคร อยากใหมีภาพลักษณท่ีดูแกชรา ซ่ึงขนาดตลาดและความตองการ
ของสนิคาเหลานี้ไดขยายตัวอยางตอเนื่องในแคนาดา    

              2) ความสะดวกของสินคา – ทุกวันนี้ไลฟสไตลของคนในปจจุบันแตกตางไปจากอดีต ท่ี
ครอบครัวสวนใหญเปน Two Family Income ท่ีแตละครอบครัว แมบานสวนใหญจะไมมีเวลาในการจัดเตรียม
อาหารมากนัก ท่ีตองการความสะดวก ความเรียบงาย (Convenience and Simplicity) ของการเตรียมอาหาร 
แตยังใหความสําคัญเรื่องของคุณภาพอาหาร รสชาติท่ีดี อาทิ ตองการสินคาในรูปแบบ Ready to Eat Format ท่ี
มีรสชาติใกลเคียงรานอาหาร (Restaurant Grade Food) เปนตน ซ่ึงทุกวันนี้สินคาประเภท Meal Kit เริ่มเปนท่ี
นิยมและยอมรับมากข้ึนในแคนาดา (อาหารท่ีขายเปนแพ็จเก็จท่ีรวม อาหารเครื่องปรุงทุกอยางพรอมปรุง ของสด 
ของแหง ในลักษณะ Ready to Cook) ท่ีสินคาเหลาไดถูกจัดกลุมสินคาใหมท่ีเรียกวา Convenient Food ท่ี
แตกตางจากสินคา Fast Food ท่ีเนนคุณภาพสินคา รสชาติและคุณคาทางโภชนาการ ท่ีเขากับคนรุนใหมและ
กระแสสังคมไลฟสไตลท่ีเปลี่ยนไป  
 

           ความเห็น สคต. 
           กระแสสังคมท่ีผูบริโภคทุกวันนี้ใหความสําคัญของสินคามากกวาตัวสินคา ท่ีใหความสําคัญและ
ความยั่งยืนของสินคา ใหความสําคัญถึงผลกระทบของสินคาตอสิ่งแวดลอม ตั้งแตข้ันตอนการผลิต วัตถุดิบสินคา 
แรงงาน (ท่ีนํามาใชผลิตสินคา) หรือแมกระท่ังเม่ือสินคานั้นถูกบริโภคเสร็จแลว (Post Consumption) บรรจุภัณฑ
จะถูกนําไปข้ันตอนการทําลาย ยอยสลายไดอยางไร และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมหรือไม ปจจัยเหลานี้ ไดเริ่มมี
บทบาทและความสําคัญเริ่มมากข้ึน ท่ีผูผลิตไทยควรใหความสําคัญในการพัฒนาสินคา ท่ีไมเฉพาะเนนแต ตัวสินคา 
แตควรใชนวัตกรรม เทคโนโลยีใหมๆ ท่ีทําใหมีการใชหรือลดการสิ้นเปลืองทรัพยากร ซ่ึงทุกวันนี้ Recycle เปน
เรื่องปรกติท่ีคนสวนใหญเขาใจ ยอมรับและนํามาปฎิบัติ แตแนวคิดของ Upcycle Approach นั้นได ขยาย
ครอบคลุมตั้งแต ข้ันตอนการผลิตตนน้ํา ปลายน้ํา ท่ีเม่ือใชเสร็จแลวสามารถแปลงสภาพนํามาใชอีกครั้ง ท่ีลดการ
สิ้นเปลืองทรัพยากร (ทรัพยากร) เปนแนวทางพัฒนาอยางยั่งยืนอยางแทจริง ท่ีผูประกอบการไทยควรนํามา
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ประยกุตใชในเปนกรอบการคิดคนการสรางสรรค นวัตกรรมสินคาใหมๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของบรรจุภัณฑ 
Packaging ท่ีลดการใช การยอยสลายได หรือการนํากลับมาใช ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากข้ึน ซ่ึงปจจัยเหลานี้
จะเปนจุดขายท่ีสําคัญสําหรับตลาดในฝงโลกตะวันตก ท่ีรวมถึงแคนาดา   
                     ติดตามความเคลื่อนไหวในการคาระหวางประเทศผานเว็บไซตกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศท่ี 
www.ditp.go.th และ www.thaitrade.com หรือโทรปรึกษาเรื่องการคาระหวางประเทศท่ีกรมสงเสริมการคาระหวาง
ประเทศ โทร.1169 (หากโทรจากตางประเทศ โปรดติดตอท่ี โทร. +66 2792 6900)  
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