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ดร.ไชยยศ  บญุญากจิ 

สถาบนัสิ่งแวดลอ้มไทย 

31 สิงหาคม 2554 

 สมัมนา จบัตาแนวโนม้กระแสสีขียวสู่ทิศทางการบริหารองคก์รอยา่งย ัง่ยนื ณ โรงแรมเจา้พระยาปาร์ค ถ.รัชดาฯ 

   จบัตาแนวโนม้กระแสสีเขียว  

ส ูทิ่ศทางการบรหิารองคก์ร 

อยา่งยัง่ยืน 
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ประชากรโลกก าลังเพิม่ขึน้ 
  
ค.ศ.2000 (2543) 
มีจ านวน 6 พนัล้านคน  
 
และคาดว่า…. 
 
ค.ศ.2025 (2568) 
มีจ านวน 7.9 พนัล้านคน 
 
ค.ศ.2050 (2593) 
มีจ านวน 9.3 พนัล้านคน 

สถานการณค์วามยัง่ยนืของโลก 
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ท่ีมา : TBCSD,Tomorrow’s Market  2546 

สถานการณค์วามยัง่ยืนของโลก 
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We are consuming more and more,  
faster and faster…what is the outcome? 
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เป็นเครือ่งมือในการวดัและวิเคราะห ์
การบริโภคทรพัยากรธรรมชาติของมนุษย ์

What is Ecological Footprint? 

 เครื่องมือน้ีเป็นเสมือนกล้องถ่ายรปูทางนิเวศ 
ท่ีถ่ายให้เหน็ถึงปริมาณความต้องการ
ทรพัยากรธรรมชาติ 

 เป็นการค านวณขนาดพืน้ท่ีท่ีจ าเป็นเพ่ือการ
ด ารงชีวิต 

 ในหน่วย hectares (ha) 
        1 ha = 10,000 m2 = 6.25 ไร่ 

 
 

 



6 

พ.ศ.2547 มีประชากรโลก 6 พนัล้านคน 
มีพืน้ท่ีเพ่ือรองรบัการบริโภคบนโลกคนละ 1.8 เฮกตาร ์
แต่พืน้ท่ีท่ีใช้ในการบริโภคจริง คนละ 2.2 เฮกตาร ์
                  เกินความสามารถรองรบัถึง 21% 
 

หมายเหต ุ1 เฮกตาร ์= 6.25 ไร่ 
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China  

Japan  Korea, DPC Thailand  

Brazil  India  

United States  United Kingdom  Australia  

Source:  http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/trendalyzer/ 

Ecological Footprint Of Nation 
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Source:  http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/trends/thailand/ 

tracks the per-person resource demand (Ecological Footprint) and 
resource supply (Biocapacity) in Thailand since 1961. Biocapacity varies 
each year with ecosystem management, agricultural practices (such as 
fertilizer use and irrigation), ecosystem degradation, and weather.  
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โดย 
 

 ควบคมุการเพ่ิมขึน้ของประชากร 
 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรพัยากรเพ่ือการผลิตสินค้า และบริการ เช่น 
เทคโนโลยีสะอาด (Cleaner Technology: CT), การออกแบบเพ่ือส่ิงแวดล้อม 
(Eco Design), Life Cycle Assessment (LCA), ISO 14001 

 

 การบริโภคอย่างรบัผิดชอบ เช่น การเลือกใช้สินค้าฉลากเขียว (Green 
Product), เลือกบริโภคท่ีมี Footprint ต า่, ใช้ฉลากลด Carbon 

แนวทางเพ่ือความยัง่ยนื 
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• “. . . the use of services and related 
products which respond to basic needs and 
bring a better quality of life while 
minimizing the use of natural resources and 
toxic materials as well as emissions of 
waste and pollutants over the life cycle of 
the service or product so as not to 
jeopardize the needs of future 
generations....” (Source: Norwegian Ministry of the 

Environment (1994)  

• “การบรโิภคท่ีสามารถตอบสนองความจ าเป็นของคนยคุปัจจบุนัท่ีไม่
สรา้งขอ้จ ากดัหรอืสง่ผลกระทบต่อความจ าเป็นของคนร ุน่อนาคต” 

การบรโิภคแบบยัง่ยนื (Sustainable Consumption) 
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• ประเภทท่ี 1 : เป็นโครงการภาคความสมคัรใจ ประกอบเกณฑก์ าหนด

สมรรถนะดา้นส่ิงแวดลอ้มหลายเกณฑโ์ดยพิจารณาจากวงจรชีวิตผลิตภณัฑ ์

(Life Cycle Consideration) และมีการใหก้ารรบัรองโดยบุคคลท่ี 3  

• ประเภทท่ี 2 : เป็นการแจง้ขอ้มูลทางดา้นส่ิงแวดลอ้มที่เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์

ดว้ยตนเองโดยผูผ้ลิตผลิตภณัฑน์ั้นๆ 

• ประเภทท่ี 3 : เป็นโครงการภาคความสมคัรใจเพ่ือใหข้อ้มูลดา้นสิ่งแวดลอ้ม

เชิงปริมาณของผลิตภณัฑ ์ภายใตเ้ง่ือนไขการวดัผลตามกลุ่มค่าท่ีก าหนด โดย

องคก์รอิสระท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสม โดยเง่ือนไขในการก าหนดเกณฑต์อ้ง

เป็นไปตามหลกัการประเมินวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑ ์ 

ประเภทของฉลากสิ่งแวดลอ้ม 
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ตวัอยา่งฉลากส่ิงแวดลอ้มประเภทท่ี 1 

Germany 
Japan Nordic ROC USA Brazil 

China 

Korea EU 
Singapore 

NZ HKFEP Philippines SSNC Indonesia 

Thai 
Australia 

Ukraine 
TCO Czech HK India 

Canada 
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ตวัอยา่งฉลากสิ่งแวดลอ้มประเภทท่ี 2 

65% 

Recyclable Recycled Content 
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ตวัอยา่งฉลากสิ่งแวดลอ้มประเภทท่ี 3 
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GPP in Taiwan 

• 44 designated product categories (2008) include : 

      - Office equipments and utilities, home electrical appliances, water saving toilets, 
products made from recycled material and cleaning products, etc. 

• Common supply contracts through Bank of Taiwan, 

 -  Lower price 

      -  Less administrative cost 

Article 96 of Government Procurement Act (1999) 

- may purchase Green Mark products or equivalents preferentially 

Plan for Implementing Green Procurement by Government Agencies (2001) 

Mandatory for all levels of government agencies, institutions and state   enterprises 
to report results 
Green Mark labelled products enjoy top priority procurement 
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Action Plan to Implement Government Green Procurement 

•  Starting from July 2001, Promotion Period  
 Scope: Central government agencies, Taipei and  
 Kaoshiung City Government  
 Target: 30% 

•  Starting from January 2002, Implementation Period  
 Scope: Central and first level (city and county) government  
 agencies, government-owned enterprises, public schools,  
 and hospitals, etc. 

Target:50% at first and 85% in 2008 
•  Report back to EPA by February and August each year  
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GPP in Japan 

• All central government ministries, 47 prefectural govenments, 12 
designated cities and 68% of 700 cities practicing green purchasing 

 

• For designated items  95% green products 
 

• Label referenced by government purchasers : Eco-mark 94.4% ; 
Energy Star 37.3% ; GPN Data Base and others 28.4% 

Green Purchasing Law, Japan 
Enacted May 2000, enforces May 2001 
All state institution obligated to purchase designated procurement items 
(200 products in 18 categories) 
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GPP in Korea 

Act on the Promotion of the Purchase of Environment Friendly Products, 
Korea 
- Since July 2005 
- MoE annually sets up Purchasing Guidelines of Eco-Products Public 
agencies shall announce purchasing plans, practice, and report annually 
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GPP in China 

• Since 2003 
 

• “Government Procurement List on Environmental Labeling 
Products” released in January 2007 

 

• 10,239 products within 33 categories under Energy Saving Label 
 

• 2,823 products within 14 categories under Type I Label 
 

• GPP amounted to 3.5 billion US in 2007 
 

Government Procurement Law, China 
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ตลาดในอนาคตตัง้แต่ปี 2593 จะมีแต่สินคา้ท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้มเท่านัน้ 

 

(World Business Council for Sustainable Development) 
 

ท่ีมา : ส านกังานสง่เสรมิการคา้ระหว่างประเทศ ณ กรงุโรม, 18 มกราคม 2554 
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สิ่งแวดลอ้มใน สหภาพยโุรปและภาพรวมปี 2553 

สินคา้ที่เป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้มมเีพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งใน 5 ปีหลงัมานี ้ ซ่ึงไดแ้ก ่สินคา้อาหาร เสื้อผา้ 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในบา้น และยานพาหนะ 

 

ที่มา องคก์รว่าดว้ยส่ิงแวดลอ้มแห่งสหภาพยโุรป (European Environment Agency : EEA) 
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โครงการฉลากเขียวของไทย 

• ริเริ่มโดยคณะกรรมการนักธุรกิจเพ่ือสิ่งแวดลอ้มไทย (TBCSD) ในปี 

2536 และเริ่มโครงการในเดือนสิงหาคม ปี 2537 โดยส านักงาน

มาตรฐานผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบัน

สิ่งแวดลอ้มไทย 

• เ ป็นฉลาก ท่ี ให้กับผลิตภัณฑ์ ท่ี มีคุณภาพและมีผลกระทบต่อ

สิ่งแวดลอ้มนอ้ยกว่าผลิตภณัฑอ่ื์นท่ีท าหนา้ท่ีอยา่งเดียวกนั 

• ให้กับผลิตภัณฑ์และบริการทุกประเภท ยกเว้น อาหาร ยา และ

เครื่องดื่ม 

• เป็นโครงการโดยสมัครใจ เปิดรับสมัครทั้งผูผ้ลิตผูจ้ัดจ  าหน่ายใน

ประเทศและผูน้  าเขา้ 
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จ  านวนรวมของผลิตภณัฑท่ี์ไดร้บัสิทธ์ิใหใ้ชเ้ครื่องหมาย

ฉลากเขียว (31 สิงหาคม 2554) 

รวมทั้งส้ิน 527 รุน่ 25 กลุม่ผลิตภณัฑ ์และ 76 บรษิทั/ผูผ้ลิต 

กลุ่มที ่ ผลิตภณัฑ/์บรกิาร รุน่/แบบ กลุ่มที่ ผลิตภณัฑ/์บรกิาร รุน่/แบบ 

1 ผลิตภณัฑพ์ลาสติกแปรใชใ้หม่ 7 14 บลัลาสตอิ์เล็กทรอนิกส ์ 4 

2 หลอดฟลอูอเรสเซนซ ์ 29 15 สบู่ 1 

3 สี 121 16 ท าความสะอาดพ้ืนผิว 10 

4 เคร่ืองสุขภณัฑ ์ 27 17 ผลิตภณัฑล์บค าผิด 5 

5 กระดาษ 98 18 เคร่ืองถ่ายเอกสาร 82 

6 ผลิตภณัฑซ์กัผา้ 9 19 สถานนีบริการน ้ามนัเชิงเพลิง 6 

7 กอ๊กน ้าและอุปกรณป์ระหยดัน ้า  18 20 เคร่ืองเขียน 23 

8 ฉนวนกนัความรอ้น 25 21 รถยนตนั์ง่ 26 

9 ฉนวนยางกนัความรอ้น 1 22 กระเบ้ืองซีเมนตมุ์งหลงัคา  2 

10 ผลิตภณัฑจ์ากผา้ 3 23 กระเบ้ืองคอนกรีตมุงหลงัคา  1 

11 ผลิตภณัฑท์ าความสะอาดถว้ยชาม 5 
24 

ผลิตภณัฑแ์ผ่นอดัส าหรบังานอาคาร ตกแต่ง 

และอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือน  
2 

12 เคร่ืองเรือนเหล็ก 5 

13 ผลิตภณัฑท่ี์ท าจากไมย้างพารา 3 25 ผลิตภณัฑเ์คร่ืองดบัเพลิง 3 

จ  านวนรุน่รวมทั้งหมด 527 
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พิธีลงนามสญัญาการใชเ้ครื่องหมายฉลากเขียว 
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Green Label Products Exhibition 

รวมพลงัคนรกัษ์โลกกบัผลิตภณัฑฉ์ลากเขียว “Green Label For Smart Eco Trend “ 
8 October 2010 ,Siam Discovery (Grand Hall 1) 
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ความรว่มมือระหว่างประเทศ 

• เ ข้าร่ วมเ ป็นสมาชิกเครือ ข่ายฉลาก ส่ิงแวดล้อมโลก (Global 
Ecolabelling Network : GEN) 

• การท า Common Core Criteria ร่วมกบั 3 ประเทศในพืน้ภาคเอเชีย 
ได้แก่ เกาหลี ญ่ีปุ่ นและไต้หวนั 

• การท า Mutual Recognition Agreement ยอมรบัผลทดสอบตาม
ข้อก าหนดจากห้องปฏิบติัการในการทดสอบตามมาตรฐานร่วมกนักบั 
5 โครงการฉลากส่ิงแวดล้อมของต่างประเทศ ได้แก่ ไต้หวนั  เกาหลีใต้ 
ญ่ีปุ่ น นิวซีแลนด ์และออสเตรเลีย  

• มีการ On-Site Assessment ภายใต้การท า MRA กบั 2 ประเทศ ได้แก่ 
ออสเตรเลีย และไต้หวนั  

•  ได้รบัการรบัรองระบบ GENICES จากเครือข่ายฉลากส่ิงแวดล้อมโลก 
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ดร. ไชยยศ  บญุญากิจ   

รองผ ูอ้ านวยการ 

สถาบนัสิ่งแวดลอ้มไทย 

16/151 เมอืงทองธาน ี ถนนแจง้วฒันะ 

ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 

โทรศัพท ์(662) 503-3333 

โทรสาร (662) 504-4826-8 

Website : www.tei.or.th 
E-mail : chaiyod@tei.or.th 

http://www.tei.or.th/
mailto:chaiyod@tei.or.th

