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รำยงำนสถิติ แนวโน้มและทิศทำง             
เกษตรอินทรีย์ ปี ค.ศ. 2015 

เกษตรอินทรีย์ 
ที่มาของข่าว: Biofach 

สหภาพยุโรปถือเป็น 1 ใน 3 ตลาดสินค้าเกษตร
อินทรีย์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ซึ่งเมื่อรวมเอาตลาด
ของสหภาพยุโรปเข้ากับอีก 3 ตลาดใหญ่ คือ 
สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศสและแคนาดาแล้วจะได้
สัดส่วนของตลาดเกษตรอินทรีย์ของโลกถึง          
ร้อยละ 95 เลยทีเดียว 

สถาบั น วิจั ยด้ านการเกษตรอิ นทรีย์  FiBL 
(Forschungsinstitut für biologischen Landbau) 
และสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ IFOAM  
ได้จัดท ารายงานสถิติท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตร
อินทรีย์ประจ าปี  ค.ศ. 2015 โดยได้ท าการ
เปิดตัวรายงานดังกล่าว ณ งานแสดงนิทรรศการ
อาหารและเกษตรอินทรีย์ชั้นน าของโลก ณ เมือง 
เนิอร์นแบร์ก (Nuremburg) ประเทศเยอรมนี 
รายละเอียดที่น่าสนใจมีดังนี้ 

 

 จ านวนประเทศที่มีข้อมูลการปลูกเกษตร
อินทรีย์ 170 ประเทศ (ค.ศ. 2013) 

 พ้ื นที่ เกษตรอินทรีย์ ทั้ งหมด 43 .1 ล้ าน           
เฮกเตอร์ (2013) [11 ล้านเฮกเตอร์ ในปี ค.ศ. 
1999] คิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 1 ของ
พ้ืนที่เกษตรทั้งหมดในโลก มี 11 ประเทศที่มี
พ้ืนที่ เกษตรอินทรีย์มากกว่าร้อยละ 10             
(น าโดย ฝรั่งเศส ร้อยละ 36.3 ลิกเตนสไตน์ 
ร้อยละ 31 และ ออสเตรียร้อยละ 19.5) 

 ประเทศออสเตรเลียมีพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์มาก
ที่สุด (17.2 ล้านเฮกเตอร์ - 2013) รองลงมา
คือ อาเจนติน่า (3.2 ล้านเฮกเตอร์) และ 
สหรัฐอเมริกา (2.2 ล้านเฮกเตอร์ – ข้อมูล          
ปี ค.ศ. 2011) 

 มีเกษตรกรอินทรีย์ 2 ล้านคน (ค.ศ.2013) 
โดยประมาณ 3 ใน 4 อยู่ในประเทศก าลัง
พัฒนา [1.9 ล้านคน ในปีค.ศ. 2012 และ     
1.8 ล้านคน ในปี ค.ศ. 2011] มีเกษตรกร
อินทรีย์ในประเทศอินเดียมากที่สุด (650,000 
คน) ตามด้วย ยูกาดา (189,610 คน) และ
เม็กซิโก 169,703 คน 

 ตลาดเกษตรอินทรีย์ 72 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
(ค.ศ.2013) [15.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 
ค.ศ. 1999] สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดเกษตร
อินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุด (27.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 
รองลงมาคือ  เยอรมนี  (8.6 ล้าน เหรียญ
สหรัฐฯ) และ ฝรั่งเศส (5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

 การซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ ต่อคนต่อปี โดย
เฉลี่ ย 10 เหรียญสหรัฐฯ  (ปี  ค.ศ. 2013)            
โดยล าดั บตามประเทศ สวิส เซอร์แลนด์            
(238 เหรียญสหรัฐฯ) เดนมาร์ก (184 เหรียญ
สหรัฐฯ) และ ฝรั่งเศส (178 เหรียญสหรัฐฯ) 
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พื้นที่เกษตรอินทรีย ์

ในช่วงสิบปี ท่ีผ่านมามีกิจกรรมและ landmark 
event ท่ีเกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะ            
ในสหภาพยุ โรป ซึ่ งทาง EU-Industry Review             
ได้รวบรวมและสรุปเนื้อหาของกิจกรรมเหล่านี้
ดังต่อไปนี้ 

 ส ห ภ า พ ยุ โ ร ป ได้ ท า ก า ร ป รั บ เป ลี่ ย น 
Common Agricultural Policy (CAP) หรือ
นโยบายกสิกรรมของสหภาพยุโรป ให้เปิด
กว้างต่อการยอมรับข้อดีต่างๆ ของเกษตร
อินทรีย์มากขึ้น เช่น ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ที่ต่ า คุณภาพของสินค้าที่สูง 

 ในปี  ค .ศ . 2005 สหภาพยุ โรป ได้ จัดตั้ ง
มาตรการที่ป้องกันสหภาพยุโรปจากพืชพันธุ์ 
GMO โดยการไม่ยอมรับเมล็ดพันธุ์ที่มี trace 
ของ GMO 

 NGO และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ต่อต้าน EU 
ECO-Label ส าหรับอาหารจนท าให้เกิดการ
ยกเลิกการติดฉลากดังกล่าวไปในปี  ค.ศ. 
2012 เพราะระบบการติดตราฉลากดังกล่าว 
มีความซับซ้อนส าหรับผู้บริโภคจนเกินไป 

 มี ก า ร จั ด ตั้ ง ส ถ า บั น วิ จั ย  TP Organics            
ในปีค.ศ. 2007 ซึ่งเป็นพ้ืนที่ในการท าวิจัย
ด้านอินทรีย์ 

 มีการออกข้อบังคับ EU Organic Regulation 
(EC) No. 834/2007 ยอมรับให้มาตรฐาน
ประ เภ ท  private standard ด้ าน เกษ ตร
อินทรี ย์ ส ามารถ ใช้ ต่ อ ไป ได้  และมี ก าร
ด าเนินการทบทวนข้อบังคับดังกล่าว 

 มี ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม  European Organic 
Congress โดยครั้ งล่ าสุ ด  (ครั้ งที่  8 ) ได้ มี            
ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม ที่ ป ร ะ เท ศ  Lithuania            
เมือ่เดือนกันยายน ค.ศ. 2014 

 คณะกรรมาธิการยุ โรปจัดตั้ ง European 
Organic Action Plan และมี ก ารผลั กดั น           
ก า รส ร้ า งวิ สั ย ทั ศ น์  European Organic 
Vision 2030 โดย IFOAM EU 

 รัฐสภายุโรปลงมติที่จะเปิดทางให้พืชจีเอ็ม 
เข้ามาในสหภาพยุโรปได้ 

ในภาพรวมแนวโน้มเกษตรอินทรีย์ค่อนข้างท่ีจะมี
การพัฒนาไปในทิศทางท่ีดี มีการเติบโตของตลาด 
ท่ีมั่นคงและต่อเนื่อง ประเทศไทยซึ่งมีนโยบาย             
ในการเป็ นครั วโลกจึ งน่ าให้ ความสนใจกั บ                
ตลาดอินทรีย์ เพราะแม้จะเป็นตลาดท่ีในปัจจุบันมี
ขนาดท่ี เล็ก แต่มีมูลค่ าเป็นสัดส่วนท่ีสูงและ             
เป็นกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีก าลังซื้อสูง สิ่ งท่ีรัฐบาล             
ต้องค านึงถึงในการผลักดันเกษตรอินทรีย์  คือ           
การสนับสนุนผู้ผลิตรายเล็ก (ระดับ SME) และ            
การออกนโยบายท่ีจ ากัดการใช้และปลูกพืช GMO 
หรือพืชดัดแปลงพันธุกรรม ซึ่งอาจให้ผลผลิต
ปริมาณท่ีสูงแต่มีมูลค่าท่ีต่ าและสวนทางกับ
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หลักการของพืชอินทรีย์อย่างสิ้นเชิง นอกจากนี้ 
ทิศทางการด าเนินนโยบายดังกล่าวอาจขัดต่อ
ผลประโยชน์ของนายห้างและบริษัทขนาดใหญ่ 
การผลักดันเกษตรอินทรีย์จึงไม่ใช่เป็นแค่การช่วย
สนับสนุนอุตสาหกรรมแขนงหนึ่ง แต่เป็นถึงวาระ
แห่งชาติเพราะเกี่ยวข้องกับทิศทางการเกษตรกรรม
ของประเทศในระยะยาว 

 

คำดกำรสถำนกำรณ์พลังงำนทดแทนโลก 
ปี ค.ศ. 2015 
พลังงาน 
ที่มาของข่าว: about.bnef.com 

ส านักข่าว Bloomberg ท าการตีพิมพ์บทความ
คาดการสถานการณ์พลังงานทดแทนโลกของ          
ปี ค.ศ. 2015 ทาง EU-Industry Review ได้สรุป
หัวข้อส าคัญท้ังหมด 10 หัวข้อดังต่อไปนี้ 

1. รำคำน้ ำมันโลกยังคงรำคำต่ ำ 

ราคาน้ ามันดิบน่ าจะยังคงราคาท่ีต่ ากว่า 60 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาเรลจนถึงสิ้นปี และในระยะ
ยาวระดับราคาน้ ามันดิบอาจจะเพ่ิมขึ้นถึง 90 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาเรล ราคาน้ ามันท่ีต่ าจะ

ส่งผลต่อแผนการขุดเจาะน้ ามันและอุตสาหกรรม
พลังงานในสหรัฐอเมริกา ผลก าไรของบริษัทขุด
เจาะน้ ามันและก๊าซจะลดลงและอาจท าให้บริษัท
บางส่วนต้องปิดตัวไป ในเอเชียและยุโรปราคา
น้ ามันและก๊าซยังจะคงตัวท่ีระดับต่ าเช่นกัน  
อัตราการบริโภคพลังงานในเอเชียมีแนวโน้ม          
ท่ีจะเพิ่มขึ้น จากอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ
เกาหลี ใต้ และการหลีกเลี่ ยงการใช้พลั งงาน
นิวเคลียร์ของญี่ปุ่น 

2. กำรลงทุนด้ำนพลังงำนทดแทนจะน้อยกว่ำ          
ปี ค.ศ. 2014 

นักวิ เคราะห์ มองว่าปี  ค.ศ. 2014 เป็ นปี ท่ี มี           
การลงทุนด้านพลังงานทดแทนท่ีสูง ในปีท่ีผ่านมา
มีการลงทุนกว่า 310 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่ง
มากกว่าปี ค.ศ. 2013 ถึงร้อยละ 16 และน้อยกว่า
การลงทุนท่ีสูงท่ีสุดในประวัติการณ์ (ปี ค.ศ. 2011 
–318 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ) เพียงเล็กน้อย              
มี การลงทุน offshore wind financeings ท่ี สู ง 
(19.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) และการเพิ่มขึ้น
ของ public equity ของบริษัทพลังงานทดแทน           
ท่ีสูง (18.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ – สูงสุดในรอบ 
7 ปี ) จึงค่อนข้างเป็นไปได้สูงท่ีการลงทุนในปี           
ค.ศ.2015 จะน้อยกว่าปี ท่ีผ่านมา นอกจากนี้           
ค่าเงินดอลล่าห์ ท่ีอ่อนตัวก็ยังส่งผลกระทบต่อ           
การลงทุนในปีนี้อีกด้วย 
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3. รำคำพลังงำนทดแทนจะลดลง 

การแข่งขันทางตลาดจะท าให้ราคาพลังงาน
ทดแทนต่ าลง เห็นได้จากการประมูลโครงการ
พลังงานแสดงอาทิตย์ท่ีผ่านมาในประเทศดูไบ 
(ราคาต่ าสุดอยู่ท่ี 5.4 - 5.84 เซ็นต์ (USD) ต่อ 
kWh) แม้ว่าราคาดังกล่าวอาจจะถูกบิดเบือน            
แต่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัทต่างๆ ใน
การลดราคาการด าเนินการของตนได้ 

4. กำรประชุม Paris COP21 

มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงท่ีผลการประชุม 
Paris COP21 (ด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
ภูมิอากาศ) จะไม่มีผลกระทบต่อการผลักดัน
พลังงานทดแทนท่ีเป็นรูปธรรมมากนัก เพราะ
ข้อบังคับต่างๆ ท่ีจะได้รับการอนุมัติในท่ีประชุม
น่าจะไม่มีความชัดเจนมากนัก 

5. กำรเติบโตของยำนพำหนะที่ใช้ไฟฟ้ำ           
จะชะลอตัว 

ราคาน้ ามันท่ีต่ าลงจะส่งผลกระทบต่อการลงทุน
และการด าเนินการต่างๆ ของพลังงานทางเลือก 
และกระทบต่อยานพาหนะท่ีใช้พลังงานทางเลือก
ด้ วย  โดย เฉพ าะรถ ไฮบริด  อย่ างไรก็ ต าม
นักวิเคราะห์เห็นว่า น่าจะมีการเจริญเติบโตของ
ยานพาหนะท่ีใช้ไฟฟ้าอยู่บ้าง เพราะมองว่า
ผู้บริโภคท่ีเลือกซื้อพาหนะไฟฟ้า ไม่ได้ซื้อเพราะ
ปั จจัยด้ าน ราคาเชื้ อ เพลิ ง ท่ีต่ ากว่ าอยู่ แล้ ว 

นอกจากนี้แล้วพาหนะไฟฟ้าก็มีข้อดีในด้าน
ควันพิษท่ีต่ า จึงน่าจะได้รับการผลักดัน 

6. มีกำรเติบโตของพลังงำนแสดงอำทิตย์
เพ่ิมขึ้น 

นักวิเคราะห์คาดว่าในปีนี้จะมีการเติบโตของ
พลังงานแสงอาทิตย์ถึง 55 - 60 GW โดยการ
เติบโตดังกล่าวจะมาจากการแข่งขันทางตลาด 
และการกระจายตัวของตลาดไปสู่ทวีปแอฟริกา
และประเทศอินเดีย และคาดว่าจะมีการจัดเก็บ
ภาษีแผง PV บนหลังคา ดังเช่น ประเทศออสเตรีย
และเยอรมันได้ด าเนินการไปแล้วในปีท่ีผ่านมา 

7. กำรเติบโตของพลังงำนลม 

ในปีนี้นักวิเคราะห์คาดว่าจะมีการเติบโตของ
พลังงานลมถึง 60 GW ซึ่งมากกว่าปีท่ีแล้ว (51 
GW) อย่างไรก็ตามขนาดการลงทุนในปีนี้น่าจะต่ า
กว่าปีท่ีแล้ว (ปี ค.ศ. 2014 - 99.5 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ) เป็นเพราะความล่าช้าในการตัดสินใจ   
ด้านการลงทุนจากรัฐบาล โดยเฉพาะรัฐบาล
เยอรมัน สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ 

8. ควำมก้ำวหน้ำด้ำนกำรเช่ือมโยงระหว่ำง
อุปกรณ์ต่ำงๆ ในบ้ำนจะเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่
เห็นผลที่ได้รับอย่ำงชัดเจนนัก 

ในปี ค.ศ. 2015 คาดว่าจะมีความก้าวหน้าด้าน
นวัตกรรมต่างๆ ท่ี เกี่ยวกับบ้านและการใช้
พลังงาน อาทิเช่น Smart Thermostats และ 
connected home เพิ่มสูงขึ้น รวมท้ังด้านการ
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จัดเก็บพลังงาน ราคาและค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้อง
กับการด าเนินการจะลดลง แต่ตลาดท่ีมารองรับ
และระบบไฟฟ้าท่ีสนับสนุนการผลิตกระแสไฟใน
ครัวเรือนยังไม่ได้รับการพัฒนามากนัก 

9. มีกำรใช้ถ่ำนหินที่ลดลง 

คาดว่าในปีนี้จะมีปริมาณการใช้ถ่านหินต่ าลง 
เพ ราะ อุ ป ท าน ท่ี เพิ่ ม สู งขึ้ น ข อ งพ ลั ง งาน
แ ส งอ า ทิ ต ย์ แ ล ะ ราค าน้ า มั น ดิ บ ท่ี ต่ า ล ง           
การบริโภคถ่านหินท่ีต่ าลงน่าจะส่งผลให้มีการปิด
ตั วขอ งเหมื อ งและ โรงงานถ่ านหิ น ในปี นี้              
อย่างไรก็ตาม ยังจะมีการใช้ถ่านหินเป็นแหล่ง
พลั งงานอยู่  (ปั จจุบั นถ่ านหิ น ให้ พ ลั งงาน
ประมาณ 2TW) เพราะราคาถ่านหินยังลดลง
อย่างต่อเนื่อง (จาก 130 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน 
ในปี ค.ศ. 2011 เป็น 60 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน 
ในปัจจุบัน) 

10. มกีำร Merge และ Acquisition (M&A) 
ของบริษัทด้ำนพลังงำน 

นักวิเคราะคาดว่าจะมีการ M&A ในภาคส่วน
อุตสาหกรรมพลังงานท่ีสูงในปีนี้  โดยเฉพาะใน
ภาค Shale และน้ ามันของสหรัฐอเมริกาท่ีได้รับ
ผลกระทบจากราคาน้ ามันท่ีต่ าลง 

 

Chemical Leasing                   
แนวทำงธุรกิจเคมีสเีขียว 
Chemical leasing 

ท่ีมาของข่าว: greenbiz.com  

หากลองจินตนาการดูว่า ถ้าการเลือกซื้อผักผลไม้ 
เนื้อสัตว์ และของกินของใช้ต่างๆ ของครอบครัว
ในแต่ละอาทิตย์  ท่ีบ้างครั้งก็ขาดไม่พอใช้ หรือ
บางครั้งก็เยอะเกิน ไม่ได้ใช้จนบูดเน่าเสียต้อง
โยนท้ิง จะถูกทดแทนโดยการให้บริการท่ีช่วย
วิเคราะห์การใช้เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ อย่าง
แม่นย า จัดส่งให้ตรงตามเวลา และเก็บค่าใช้จ่าย
ตามจ านวนมื้ออาหารและจ านวนครั้งบริโภค
แทนปริมาณผักผลไม้และเนื้อสัตว์ท่ีถูกบริโภค 
ระบบดังกล่าวน่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน 
การใช้ทรัพยากรและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ 

แนวคิดนี้ อยู่ เบื้องหลังการให้บริการจัดการ
สารเคมีแบบ Chemical Leasing ท่ีมุ่งลดความ
สิ้นเปลือง เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการ และ
ลดภาระด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ในการซื้ อและจัดการสารเคมี  โดยเฉพาะ            
ในบริษัทขนาดใหญ่ท่ีใช้สารเคมีจ านวนมาก 
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ในกรอบการด าเนินการแบบเดิม ผู้ผลิตและผู้จัด
จ าหน่ายสารเคมีมีแรงจูงใจในการขายปริมาณ
สินค้าให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ เพื่อเพิ่มผล
ก าไรของตน ซึ่ งการด าเนินการในรูปแบบ
ดังกล่าวได้เพิ่มผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ แต่ในรูปแบบการให้บริการแบบ 
Chemical Leasing จะเน้นการให้บริการมากกว่า
การครอบครองสารเคมี  กล่ าวคื อลู กค้ าซื้ อ           
การให้บริการแทนการซื้อสารเคมี เช่น จ่ายตาม
จ านวนเครื่องจักรท่ีได้รับการท าความสะอาด หรือ
จ านวนผลิตภัณฑ์ ท่ีได้รับการทาสี การเปลี่ยน
รูปแบบการให้บริการดังกล่าวมีประโยชน์ต่อ
สิ่งแวดล้อมในเชิงบวก เพราะลดปริมาณสารเคมี           
ท่ีใช้ลง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรม
ดังกล่าวจึงลดลงไปด้วย นอกจากนั้น ยังลดต้นทุน
ด้านจัดเก็บสารเคมี การขนย้าย และด้านความ
ความเส่ียงความปลอดภัยต่างๆ จึงกล่าวได้ว่า
กระบวนการให้บริการแบบ Chemical Leasing 
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีได้รับของ
ผู้ประกอบการ ในปัจจุบันผู้ประกอบการและ  
ธุรกิจจ านวนมากท่ัวโลกเริ่มเปลี่ยนการด าเนินการ
จากการซื้ อ สารเคมี ไป เป็ น ก ารใช้ บ ริ ก าร 
Chemical Leasing แทน 

ในสหรัฐอเมริกาบริษัท GM (อุตสาหกรรมรถยนต์) 
Lockheed Martin (อุ ตสาหกรรมเทคโนโลยี )
Harley Davidson (อุตสาหกรรมรถจักยานยนต์) 
และ Seagate (บริษัทอิเล็กโทรนิกส์) เป็นหนึ่งใน
กลุ่ ม บ ริ ษั ท ท่ี ใช้ บ ริ ก าร Chemical Leasing           

ส่วนในสหภาพยุ โรป Coca-cola ได้ ว่าจ้ างให้
บริษัท Ecolab ดูแลด้านน้ า ความสะอาด พลังงาน
และท าความสะอาดอุปกรณ์บรรจุขวด 

บริษัท SAFECHEM บริษัทลูกของ Dow Chemical 
Company สาขาสหภาพยุ โรป ได้ ให้ บริ การ             
ด้ าน ก ารท าค วาม ส ะ อ าด พื้ น ผิ ว ส าห รั บ
อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ อุตสาหกรรม    
ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ 
การให้บริการ Chemical Leasing ช่วยยืดอายุ
การใช้งานของตัวท าละลายและลดปริมาณสารเคมี
ท่ีใช้ให้น้อยลง และท่ีส าคัญบริษัท SAFECHEM 
เปลี่ ยนแนวทางการด าเนิ นของตนจากการ            
คิดค่าบริการตามน้ าหนักกิโลกรัมของสารเคมี   
เป็นพื้นท่ีท่ีได้รับการท าความสะอาดแทน 

UNIDO (องค์ การพั ฒ นาอุ ตสาหกรรมแห่ ง
สหประชาชาติ ) ได้ท าการโปรโมต Chemical 
Leasing มาตั้ งแต่ปี  ค.ศ. 1990 โดยการสร้าง
โครงการน าร่องในภาคอุตสาหกรรมโรงแรม           
ธุรกิจฟาร์มมันฝรั่ ง อุตสาหกรรมผลิตลูกอม 
อุตสาหกรรมย้อมสี และอุตสาหกรรมบรรจุขวด 
ในประเทศต่างๆ เช่น อียิปต์ เคนยา โคลัมเบีย 
เม็กซิโก อินเดีย ศรีลังกา และ รัสเซีย แนวคิด
ดังกล่าวเริ่มท่ีจะเป็น mainstream และได้รับ          
การยอมรับมากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ยังมีความท้าทายในการน าแนวคิด 
Chemical Leasing มาประยุกต์ใช้ เพราะต้องมี
การค านึงถึ งห่วงโซ่ ในการใช้สารเคมีและการ
พิจารณาผลท่ี ได้ รับในระยะยาว และการน า
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แนวคิดดังกล่าวมาใช้อาจจะช่วยลดปริมานการใช้
สารเคมี แต่อาจจะไม่ลดผลกระทบของสารเคมีต่อ
สิ่งแวดล้อมลง หากผู้ประกอบการเปลี่ยนไปใช้
สารเคมีประเภทอื่นท่ีมีพิษและผลกระทบท่ีสูงกว่า 
เพียงเผื่ อลดปริมาณสารเคมี ท่ี ใช้  นอกจากนี้          
แรงต่อต้านและความระแวงของผู้ประกอบการ          
ต่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนการด าเนินการของ
บริษัทก็เป็นอุปสรรคท่ีต้องข้ามผ่านอยู่ 

ส าหรับประเทศไทย แนวคิด Chemical Leasing 
ยังคงเป็นสิ่งท่ีใหม่อยู่ การผลักดันและโปรโมต
แน วคิ ดดั งก ล่ าวน่ าจะ เป็ นป ระ โยชน์ ต่ อ
ภาคอุตสาหกรรมเคมีไทยในด้านท่ีได้กล่าวถึง          
ไปแล้ว จึงเป็นโจทย์ท่ีน่าสนใจส าหรับภาครัฐท่ี
เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการและบริษัทสารเคมีต่าง ๆ 
อย่ างไรก็ ตาม  การน าแนวคิ ดดั งกล่ าวมา
ประยุกต์ ใช้  ควรจะต้ องค านึ งถึ งบริบทของ 
ประเทศไทย และพิ จารณาถึ งข้อบั งคับด้ าน
กฏหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

 

 

 

 
เศรษฐกิจสีเขียว ระบบเศรษฐกิจทำงเลือก

ของสหภำพยุโรป 

การเกษตร 
ที่มาของข่าว: EC 

วิกฤตเศรษฐกิจและผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม           
ท่ีเพิ่มขึ้นในสหภาพยุโรป ส่งผลให้มีความสนใจ
ต่อหลักการเศรษฐกิจสีเขียวในสหภาพยุโรป
เพิ่มขึ้น เพราะมองว่าน่าจะเป็นเศรษฐกิจแนว
ทางเลือก ท่ีการเติบโตของเศรษฐกิจไม่ขึ้นอยู่กับ
การบริโภคทรัพยากรท่ีต้องเพิ่มสูงขึ้น เหมือน
เศรษฐกิจแบบดั้งเดิม 

เศรษฐกิจสีเขียว วิสัยทัศน์กำรพัฒนำแนวใหม่ 

เศ รษ ฐกิ จ แ บ บ ดั้ ง เดิ ม ให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ
สิ่งแวดล้อมในฐานะแหล่งทรัพยากร และแหล่ง
ก าจัดขยะ (source and sink) ในปัจจุบันพบว่า
แนวคิดดังกล่าวส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม
และการใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพ  
การเปลี่ ยนแปลงแนวคิดและรูปแบบความ
เช่ือมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของ
สังคมดังกล่าว จ าเป็นท่ีจะต้องได้รับความร่วมมือ
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จากทุกภาคส่วน เศรษฐกิจสีเขียวเป็นแนวคิดท่ี
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม 
รวมท้ังนวัตกรรมใหม่ๆ ช่วยให้สังคมสามารถ           
ใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้ น 
ยกระดับความเป็นอยู่อย่างมีส่วนร่วม รวมท้ัง
รักษาระบบสิ่งแวดล้อม 

โดยหลักแล้ว สิ่งท่ีท้าทายการน าเศรษฐกิจสีเขียว
มาเป็นหลักด าเนินการมี  3 ข้อด้ วยกัน  คือ       
1) การหาช่องทางเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจโดย       
ไม่ต้องเพิ่มการใช้ทรัพยากรและผลกระทบจาก
สิ่งแวดล้อม กล่าวคือ เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการใช้ทรัพยากร แม้ว่าประสิทธิภาพในการใช้
ท รัพ ยากรเพี ย งอย่ าง เดี ย วจะ ไม่ สามารถ
รับประกันว่า จะน ามาซึ่งการลดการใช้ทรัพยากร
ลง แต่ก็ เป็นการลดผลกระทบของกิจกรรม          
ทางเศรษฐกิจให้น้อยลง 2) การมุ่ งเพิ่มความ
เข้มแข็ง (resilience) ของระบบนิเวศ ซึ่ งเป็น
ตัวก าหนดสถานะ ทิศทาง และขีดจ ากัดของ         
การใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม และ 3) คุณภาพ
ชีวิต ท่ีแสดงให้เห็นถึงคุณประโยชน์ท่ีมนุษย์ได้รับ
จากสิ่งแวดล้อมและผลกระทบด้านลบท่ีเราได้รับ
จากสภาพสิ่งแวดล้อมท่ีเสื่อมโทรมลง ซึ่งโดยปกติ
จะไม่ได้รับการแสดงไว้ในมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

 
แผนภูมิ Green Economy 

วิสัยทัศน์สู่แนวปฎิบัติ 

จะเห็นได้ว่าแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวท่ีได้กล่าวถึง
ไม่ได้ก าหนดแนวปฎิบัติที่ชัดเจน นักวางแผนและ
นโยบายจึงจะต้องเข้าใจถึงหลักการดังกล่าว 
อย่างถ่องแท้  และด าเนินการตามหลักการ 
'Bellagio principles on assessing sustainable 
development' (IISD, 1997) ใน ก า ร น า เอ า
วิสัยทัศน์เชิงนโยบายมาปรับให้เป็นเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด และแนวทางปฎิบัติที่ชัดเจนมากขึ้น 

ในสหภาพยุโรปมีการน าเอาแนวทางดังกล่าว          
มาประยุกต์ใช้ในการวางนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
และเศรษฐกิจประเภทต่างๆ ซึ่งในบางประเภท
สหภาพยุ โรปได้ วางเป้ าหมายเชิ งน โยบาย         
ไปจนถึงป ีค.ศ. 2050  

https://thaiindustrialoffice.files.wordpress.com/2015/01/clipboard013.jpg


EU INDUSTRY REVIEW | ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 – กุมภาพันธ์ 2558  10 
 

http://thaiindustrialoffice.wordpress.com 

 
Green Infrastructure             
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนสีเขยีว 
โครงสร้างพื้นฐาน 
ที่มาของข่าว EC 

โครงสร้างพื้นฐานสีเขียว (Green Infrastructure 
or GI) คือ โครงข่ายพื้นท่ีธรรมชาติหรือพื้นท่ี          
กึ่งธรรมชาติคุณภาพสูง ท่ีได้รับการออกแบบ          
และจัดการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ด้านนิเวศ
บริการ (ecosystem services) และการปกป้อง
ระบบนิเวศ  ท้ังในพื้นท่ีตัวเมืองและพื้นท่ีชนบท 
กล่าวคือ GI เป็นเสมือนโครงสร้างเชิงพื้นท่ี ท่ี
น าเอาประโยชน์จากธรรมชาติมาสู่ประชาชน 
ตัวอย่างของผลประโยชน์ท่ีจะได้รับคือ 

 การยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  โดย
การสร้างสิ่งแวดล้อม สถานท่ีอยู่อาศัย
และสถานท่ีท างานท่ีมีคุณภาพสูง 

 ปรับปรุงความหลากหลายทางชีวภาพ 
โดยการเชื่อมโยงพื้นท่ีธรรมชาติให้มีความ
บูรณาการ ช่วยให้สัตว์ป่าสามารถย้ายถิ่น
ไปสู่พื้นท่ีต่างๆ ได้ง่ายขึ้น 

 ปกป้ องผลกระทบ ท่ี จะมาจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและ         
ภั ยพิ บั ติ ท างธรรมชาติ  ต่ างๆ  เช่ น          
การป้องกันน้ าท่วม การจัดเก็บคาร์บอน 
หรือการป้องกันการพังทลายของหน้าดิน 

 สนับสนุนวิธีการพัฒนาอย่างชาญฉลาด
และมีความบูรณาการมากขึ้น เพื่อการใช้
พื้นท่ีท่ีมีจ ากัดอย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับพื้นท่ีโดยรอบให้มากท่ีสุด 

 
โครงสร้ำงพื้นฐำนสีเขียว 

นอกจากนี้ อีกหนึ่งในข้อดีท่ีน่าสนใจของ GI คือ
ความสามารถในการให้ประโยชน์ในหลายด้าน 
หรือ มัลติฟังก์ชั่น ยกตัวอย่าง เช่น การสร้าง          
สวนลอยฟ้าและสวนแนวตั้ง นอกจากจะช่วยเพิ่ม
ความสวยงามของสถานท่ีต่างๆ ยังช่วยด้านการ
ลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ท่ีตกกระทบอาคาร 
และลดการใช้พลังงานภายในอาคาร การให้
ป ร ะ โ ย ช น์ ห ล า ย ด้ า น นี้ แ ต ก ต่ า ง จ า ก             
โครงสร้างพื้นฐาน 'สีเทา' (grey infrastructure - 
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โครงสร้างพื้นฐานสามัญ) ซึ่ งปกติสามารถให้
ประโยชน์ได้เพียงด้านเดียว ความสามารถของ GI 
ในด้ านนี้ สามารถส่งเสริมมาตรการ win-win  
หรือ small loss-big gain ท่ีจะให้ประโยชน์ ท่ี
หลากหลายต่อผู้ ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆและ
ประชาชน 

  

 Green wall 

 
กำรให้ควำมรู้ถึงควำมส ำคัญของ Green โครงสร้ำง

พื้นฐำนสีเขียว 

 


