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หลกัการและเหตผุล

Environmental 
Friendly Inputs

Environmental 
Management 
and Natural 
Resources

Environmental 
Friendly Goods & 
Environmentally 
Preferable Products

Green 
Growth & 
Low Carbon 
Economy 
and Society

ข้อตกลงการคา้ระหว่างประเทศ

ทีเ่น้นขจดัอุปสรรคทางการคา้

ข้อตกลงสิง่แวดล้อมระหว่างประเทศ ทีเ่น้นสงัคมเข้า

สู่การพฒันาอย่างยัง่ยนื ผ่านกลไกเศรษฐกจิสเีขยีว

ความเช่ือมโยงระหว่างสินคา้และบริการดา้นส่ิงแวดลอ้ม

และการคา้ระหว่างประเทศ
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สินคา้และบรกิารส่ิงแวดลอ้ม ภายใตโ้ครงการวิจยัน้ี

Environmental Services 

(ES)

บริการกําจดัวสัดท่ีุไม่

ใช้แล้ว

บริการจดัการวสัดท่ีุ

ไม่ใช้แล้ว นํามาเป็น

วตัถดิุบใหม่

Environmentally 

Preferable Services 

(EPS)

สถานท่ีพกัท่ีดําเนินการ

เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม

โรงแรมท่ีได้มาตรฐานเป็น

มิตรตอ่สิ่งแวดล้อม

Environmental Friendly 

Products  (EFS)

ผลิตภณัฑ์เกษตร

อินทรีย์
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มูลค่าการคา้ระหว่างประเทศของสินคา้สิ่งแวดลอ้มตาม APEC LIST

ของประเทศไทย ในปี 2007-2012 (ลา้นเหรียญฯ)
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สินคา้ส่ิงแวดลอ้มตาม APEC List จะแบ่งออกเป็น 2 กลุม่หลกั คือ กลุม่สินคา้เพื่อใช้

บาํบดั/แกไ้ขมลพิษทางส่ิงแวดลอ้ม (32 รายการ) และกลุม่สินคา้เพื่อใชผ้ลิตพลงังาน

หมุนเวียน (17 รายการ) นอกจากน้ียงัมี 4 รายการสินคา้ท่ีเป็นลกัษณะ Dual 

environmental uses
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สดัสว่นของผูส้ง่ออกสินคา้ส่ิงแวดลอ้มรายหลกัของโลก (APEC EGS)
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ญ่ีปุ่น

สหรัฐอเมริกา

เยอรมนั

ไตห้วนั

จีน

ไทยมีสดัส่วนส่งออกไปตลาดโลกเพียงรอ้ยละ 0.4 ในปี 2555 เท่านั้น

 การเปิดเสรีการคา้ APEC EG ไมน่่าจะชว่ยกระตุน้การส่งออกของไทย เท่าใด

นัก 5



สดัส่วนการนาํเขา้ตอ่มูลค่าการผลิตสินคา้ส่ิงแวดลอ้มของไทย (APEC EGS)
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สดัสว่นของมูลค่าสินคา้ส่ิงแวดลอ้มนาํเขา้ (%)

 การเปิดเสรีนําเขา้ EG ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อผูผ้ลิตภายใน เท่าใดนัก 

เพราะในความเป็นจริง อตัราภาษีนําเขา้ของสินคา้ APEC EG ส่วนใหญ่อยูใ่น

ระดับตํา่กว่ารอ้ยละ 5 และท่ีสําคญั แหล่งนําเขา้สําคญัของไทย ดังเช่น 

ญ่ีปุ่น (รอ้ยละ 37.1) และจีน (รอ้ยละ 13.7) ก็ไม่ไดถู้กเก็บภาษีนําเขา้อีก

แลว้
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ภายใตก้รอบ APEC: ขอ้สรุป

 การส่งออก APEC EG: ประเทศไทยอาจจะไดร้บัประโยชนน์อ้ย เพราะไทยมิใช่ผู ้
ส่งออกรายหลกัของโลก และสินคา้ EGs บางรายการจาํเป็นตอ้งอาศยัเทคโนโลยี
และเงินลงทุนสูง

 การนาํเขา้ APEC EG: ประเทศไทยไม่น่าจะไดร้บัผลกระทบเทา่ใดนกั

 ภายใตก้รอบ APEC EGs ประเทศไทยไดร้บัผลประโยชนท์างเศรษฐกิจนอ้ย

 ดงันั้น ไทยควรพิจารณาเพิ่มรายการ สินคา้สิ่งแวดลอ้ม ในความหมายท่ีกวา้ง
ข้ึน ท่ีประเทศไทยควรจะไดร้ับประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และ สิ่งแวดลอ้มไป
พรอ้มๆ กนั
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ธุรกิจกาํจดัขยะ

(การนาํกลบัมาใชป้ระโยชนใ์หม่ และ

การนาํกลบัคืนมาใหม่)
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ความสาํคญัของธุรกิจกาํจดัขยะ

 ท่ีผ่านมา ไทยเผชิญปัญหาการบริหารจัดการขยะมาโดยตลอด และเริ่มมี
แนวโนม้ทวีความรุนแรงมากข้ึน  ทั้งขยะมูลฝอยจากครวัเรือน และวัสดุหรือ
ของท่ีใชไ้ม่ไดจ้ากภาคอุตสาหกรรม

 ทุกๆ ปีจะมีปริมาณขยะมูลฝอยราว 16 ลา้นตนัตอ่ปี แตเ่ราสามารถกาํจดัได้
อยา่งถูกสุขอนามยัเพียง 6 ลา้นตนัตอ่ปี (กรมควบคมุมลพิษ)

 ธุรกิจกาํจดัขยะเป็นสิ่งท่ีเกิดคู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน และถือเป็น
รูปแบบกาํจดัขยะแบบไม่เป็นทางการ

 ดังนั้น การยกระดับธุรกิจการกาํจัดขยะเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีช่วยใหไ้ทย
สามารถบริหารจัดการขยะไดด้ีข้ึน พรอ้มๆ กับการเกิดผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและการจา้งงานภายในประเทศได้
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แนวโนม้ของธุรกิจกาํจดัขยะในประเทศไทยตัง้แตปี่ 

1995-2010
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มูลค่าธุรกิจกาํจดัขยะรวม

มูลค่ากาํจดัขยะและซากโลหะ

มูลค่ากาํจดัขยะและซากท่ีไม่ใช่โลหะ

ท่ีมา: คาํนวนจากขอ้มลูของสาํนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ

และสงัคมแหง่ชาติ
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ห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจกาํจดัขยะในประเทศไทย

ผู้ประกอบการขนาดเลก็

ผู้ประกอบการขนาดกลาง

ผู้ประกอบการขนาดใหญ่

ผู้จัดเกบ็และรวบรวมขยะ

ผู้คัดแยกขยะ

ผู้รีไซเคิลขยะ

ตลาดต่างประเทศ

แหล่งขยะชุมชน แหล่งขยะโรงงานอุตสาหกรรม

ตลาดภายในประเทศ

การเกบ็ขยะ การคดัแยก การกาํจดัและรีไซเคิล

กระบวนการของธุรกิจกาํจดัขยะ

ผูป้ระกอบการในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจกาํจดัขยะ
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กลุ่มธรุกิจเป้าหมาย 

และ 

ชนิดของเสียท่ีสนใจ

ประเภทโรงงาน (กรมโรงงานอตุสาหกรรม)

ลาํดบัที ่101

การปรบัคุณภาพ

ของเสยีรวม

ลาํดบัที ่105

การคดัแยกหรอื

ฝงักลบของเสยี

ลาํดบัที ่106

การนําผลติภณัฑท์ีไ่มใ่ชแ้ลว้มาเป็นวตัถุดบิหรอื

ผลติภณัฑใ์หม่

จาํนวนผูป้ระกอบการ 147 1,458 663

ธุรกจิกําจดัขยะและขยะ

อนัตราย
√ √

กลุม่ธุรกจิเกบ็รวบรวมขยะรี

ไซเคลิและขยะอเิลก็ทรอนิกส์
√

กลุม่ธุรกจิใหค้าํปรกึษาในการ

บรหิารจดัการขยะ
√ √ √

ชนิดและประเภทของเสยี หมวด 3 (เศษ

กระดาษเพือ่นํา

กลบัมาใชใ้หม)่

หมวด 12 (เศษ

พลาสตกิ เศษ

โลหะ) 

หมวด 3 (เศษกระดาษเพือ่

นํากลบัมาใชใ้หม)่ 

หมวด 12 (เศษพลาสตกิ 

เศษโลหะ) 

หมวด 15 ของเสยีประเภท

บรรจุภณัฑ ์

หมวด 16 ของเสียประเภทยานพาหนะหรือ

ชิ้นส่วนยานพาหนะที่หมดอายุหรือใช้งานแล้ว 

ของเสยีจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์และ 

แบตเตอรีแ่ละตวัสะสมประจุ 

หมวด 19 ของเสยีจากจากการตดัย่อยของเสยีที่

เป็นโลหะ และ ของเสยีจากการบําบดัของเสยีโดย

การคดัแยก การบด การอดั การทาํใหเ้ป็นเมด็

รปูแบบบรกิารในการสง่ออก

(Mode of Services) ทีม่คีวาม

เป็นไปได ้ในอนาคต

Mode 1 

(remote control)

Mode 3 

Mode 4 

Mode 3

Mode 4

Mode 3 (invest in oversea)

Mode 4 (consult in oversea) 12



พฒันาการของธุรกิจกาํจดัขยะในประเทศไทย

 กระแสอนุรกัษส่ิ์งแวดลอ้มท่ีเพ่ิมข้ึนผลกัดนัใหภ้าคครวัเรือน เอกชนและ

ภาครฐัเล็งเห็นความสาํคญัของการรีไซเคิลขยะมากข้ึน 

 ในอดีต  ธุ ร กิจกําจัดขยะเ ป็นแบบไม่ เ ป็นระบบ แต่ ปัจจุบัน  มี

ผู ้ประกอบการรายใหญ่  (วงษ์พาณิชย์)  เข้ามาสร้าง เค รือ ข่าย

ผูป้ระกอบการในธุรกิจมากข้ึน จงึเกิดการยกระดบัธุรกิจกาํจดัขยะใหเ้ป็น

ระบบมากข้ึน และสามารถรวบรวมขยะตา่งๆ ไดดี้ข้ึน

 ผูป้ระกอบการรุน่ใหม่ๆ สนใจทาํธุรกิจกาํจดัขยะเพ่ิมข้ึน  และมีความ

สนใจธุรกิจกาํจดัขยะในตลาดตา่งประเทศ

 ปัจจุบนั ตลาดขยะรีไซเคิลเปิดกวา้งทั้งตลาดภายในประเทศ และตลาด

ต่างประเทศ ซ่ึงผูค้ัดแยกขยะสามารถขายขยะต่างๆ อาทิ พลาสติก

กระดาษ ทองแดง เหล็ก และดีบุก เพราะขยะรีไซเคิลมีราคาสูงเพียงพอ 13



• สินคา้ท่ีใชแ้ลว้

• เศษผลิตภณัฑ์

การนาํเขา้

• การนาํกลบัมาใช้

ประโยชนอี์ก (recycle)

• การนาํกลบัคืนมาใช้

(recovery)

บริการกาํจดัขยะใน

ประเทศไทย
• ผลิตภณัฑใ์หม่

• วตัถุดิบท่ี

สามารถ

นาํไปใชใ้หม่

การส่งออก

• การนาํกลบัคืนมาใหม่ 

(recovery)

• การกาํจดั (disposal)

• การบาํบดั (treatment)

การกาํจดัขยะ

ภายในไทย

• การลงทุนในต่างประเทศ

• วศิวกร/ท่ีปรึกษา เดินทาง

ไปใหบ้ริการใน

ต่างประเทศ

รูปแบบการ

ส่งออก
• มูลค่ากาํไร 

ส่งกลบัไทย

• มูลค่า ค่าจา้ง 

ส่งกลบัไทย

รายไดป้ระชาชาติ

โอกาสทางธุรกิจกาํจดัขยะมีอยู ่2 รูปแบบ

รูปแบบ 1:

รูปแบบ 2:
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การคา้ระหว่างประเทศในขยะท่ีไม่ใช่โลหะของไทย

การส่งออก (US $)

การนําเข้า (US $)
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เศษและของท่ีใชไ้ม่ไดข้องพลาสติก (HS3915)

เศษและของท่ีใชไ้ม่ไดข้องยาง (HS4004)

เศษและของท่ีใชไ้ม่ไดข้องเยือ่กระดาษ (HS4706)

เศษและของท่ีใชไ้ม่ไดข้องกระดาษ (HS4707)

เศษและของท่ีใชไ้ม่ไดข้องแกว้ (HS7001)
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ตลาดนาํเขา้และสง่ออกพลาสตกิหลกัของไทย

 ไทยส่งออกเศษพลาสติกไปยังประเทศจีนเป็นหลัก ในขณะท่ีนาํเขา้เศษ

พลาสติกมาจากประเทศพฒันาแลว้ (อาทิ ออสเตรเลีย สหรฐัอเมริกา และ

เยอรมัน) ซ่ึงอนุมานไดว่้าปัจจุบัน ผู ้ประกอบการบางรายนําเข้าเศษ

พลาสตกิจากตา่งประเทศเพ่ือเขา้มาสู่กระบวนการรีไซเคิลในประเทศไทย

ตลาดนําเข้า (ร้อยละ) 2012

Mexico 14.3

Australia 13.0

China 12.9

United States 11.1

Germany 9.5

ตลาดส่งออก (ร้อยละ) 2012

China 86.6

Hong Kong 7.4

Vietnam 1.6

Laos 1.3

Malaysia 0.7



SWOT: ธุรกิจกาํจดัขยะของไทย

จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค

1. มีมานาน และมีความ

เช่ียวชาญ

2. มีการพฒันารูปแบบการ

บริหารจดัการจากระบบ

ครอบครัว เป็นระบบบริษทั 

ท่ีมีความเป็นสากลมากข้ึน

3. มีระบบ “ซาเลง้” เป็น

กลไกท่ีช่วยรวบรวมสินคา้

ไดง่้ายข้ึน

1. ธุรกิจ SME มีขาดเงินทุน

2. สถานท่ีตั้งโรงงานอยู่

กระจดักระจาย ทาํให้

ตน้ทุนในการรวบรวมขยะ

สูง

3. ระบบ “เจา้ถ่ิน” จึงทาํให้

ขอ้มูลการจดัการขยะท่ี

ไดรั้บรายงาน จึงไม่

ครบถว้น

4. ท่ีตั้งของโรงงาน อาจจะ

ก่อใหเ้กิดความกงัวลของ

ชุมชนรอบขา้ง

1. การเปิดประชาคมอาเซียน

เป็นโอกาสใหเ้ขา้ไป

ลงทุนหรือ การสร้าง

เครือข่าย

2. การเปิดประชาคมอาเซียน

อาจทาํใหมี้การ

เคล่ือนยา้ยวสัดุเหลือใชท่ี้

ไม่เป็นอนัตรายมากข้ึน

3. การเปิดประชาคมอาเซียน

เป็นช่องทางให ้สามารถ

ส่งออกบริการประเภท 

“การใหค้าํปรึกษา”

1. ส่วนใหญ่ยงัดาํเนินการใน

รูปของธุรกิจครอบครัว

2. ส่วนใหญ่เป็น SME ทาํ

ใหย้ากแก่การขยายธุรกิจ

3. การดาํเนินการรวบรวม

ขยะ มีตน้ทุนการขนส่ง

ค่อนขา้งสูง อาจจะเป็น

อุปสรรคในการตดัสินใจท่ี

จะใหบ้ริการ Recycle & 

Recovery
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แนวทางการพฒันาและยกระดบัธุรกิจกาํจดัขยะของไทย

ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ประกอบการ

1.พฒันาอบรมผู้รวบรวมขยะ “ซาเล้ง” ให้มคุีณภาพมากขึน้

2. พฒันาผลติภัณฑ์ทีใ่ช้วสัดุเหลอืใช้ทีไ่ม่เป็นอนัตราย ให้มคีวามหลากหลายมากขึน้

3. สร้างปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมต่อชุมชนข้างเคียงให้น้อยทีสุ่ด

ข้อเสนอแนะแนวทางการพฒันาต่อภาครัฐทีเ่กีย่วข้อง

1. ส่งเสริม กระบวนการผลติทีส่่งผลต่อชุมชนให้น้อยทีสุ่ด

2. รัฐบาลควรมกีารจัดทาํจุดรวบรวมของเสียหรือวสัดุทีไ่ม่ใช้แล้ว ในชุมชน

3. ควรส่งเสริมการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการในกลุ่มอาเซียน
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สถานพกัแรมท่ีเป็นมิตรตอ่ส่ิงแวดลอ้ม
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อะไรคือ ECOTOURISM

 การท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (ecotourism) อาจถือเป็น

รปูแบบหน่ึงของการท่องเท่ียวอยา่งรบัผิดชอบ (responsible tourism) 

หรือเป็นส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื (sustainable tourism)

ในลกัษณะท่ีกอ่ใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มน้อยท่ีสุด

[Leksakuldilok, 2004; Sangpikul 2010]

 ยงัมีการถกเถียงกนัอยา่งกวา้งขวางในประเด็นเก่ียวกบันิยามและ

ลกัษณะของการการท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (ecotourism)
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ประเด็นศึกษา

อปุสงค์จากชาวตา่งชาติตอ่สถานพกัแรมท่ีเป็น

มิตรกบัสิง่แวดล้อม (Foreign Demand)

กลยทุธ์ตา่งๆ และการบริหารกิจการของสถานพกั

แรมท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม (Firm strategy)

ความร่วมมือในไทยและในภมิูภาคเร่ืองสถานพกั

แรมท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม (Collaboration)

จุดแขง็ จุดอ่อน 

โอกาสและ

อุปสรรค การ

ส่งออกบริการ

ด้านสถานพักแรม

ที่เป็นมติรกับ

สิ่งแวดล้อม

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของสถานพกัแรมท่ีเป็น

มิตรกบัสิง่แวดล้อม (Business environment)
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ความรว่มมือดา้นสถานพกัแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มใน

ประเทศไทย และในภูมิภาค (COLLABORATION)

o มาตรฐานเกียรติบตัรใบไมเ้ขียว (The Green Leaf Certificate) โดย 

มลูนิธิใบไมเ้ขียว (Green Leaf Foundation)

o มาตรฐานสถานประกอบการท่ีพกัสีเขียว (Green Accommodations) โดย 

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม

o มาตรฐานโฮมสเตยไ์ทย (Homestay Standard) โดยกรมการท่องเท่ียว

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

o มาตรฐาน ASEAN Green Hotel
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สญัลกัษณ ์GREEN HOTEL ตา่งๆ และมาตรฐานโฮมสเตย์
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สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจของสถานพกัแรมท่ีเป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดลอ้ม (Business Environment) ปี 2553

ACCOMMODATION   

ESTABLISHMENTS

ทั้ง

ประเทศ
กทม

ภาค

กลาง

ภาค

อีสาน

ภาค

ตะวนัออก

ภาค

ตะวนัตก

ภาค

ใต้

ภาค

เหนือ

จาํนวนหอ้งพกั 452,377 86,687 19,956 43,929 87,091 29,573 113,329 71,812

อตัราเขา้พกั

Occupancy  Rate ( % )
34.96 49.91 32.2 41.03 28.88 38.95 38.91 28.18

จาํนวนผูเ้ขา้พกั

66,985 15,031 2,920 8,723 12,629 4,696 13,114 9,757Number of Guest 

Arrivals (พนัคน)

ชาวไทย (ร้อยละ) 62 37 84 97 55 87 45 80

ชาวต่างชาติ (ร้อยละ) 38 63 16 3 45 13 55 20

ท่ีมา: กรมการทอ่งเท่ียว 24



การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มของโรงแรมกลุม่ตวัอยา่ง (FIRM STRATEGY)

o นโยบายการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มของโรงแรมหรือรีสอรท์ในภาพรวม 

o การออกแบบสิ่งปลกูสรา้ง การก่อสรา้ง และวสัดท่ีุใชใ้นการก่อสรา้ง 

o การจดัการขยะและของเสีย 

o การจดัการเร่ืองน้ําเสียและน้ําใช ้

o การจดัการดา้นอาหารและน้ําด่ืม 

o การจดัการดา้นพลงังาน 

o การจดัการดา้นของใชท่ี้ใชใ้นโรงแรมหรือรีสอรท์

o การจดัการเร่ืองเสียงและอากาศ 

o การมีสว่นรว่มของพนกังานในการจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

o การมีสว่นรว่มของแขกท่ีมาพกัในการดแูลสิง่แวดลอ้ม 

o ความสมัพนัธข์องโรงแรมหรือรีสอรท์กบัชุมชน 
25



ลกัษณะอาคารทําให้ในหน้าร้อน

อณุหภมิูต่ํากวา่ปกติ 1-2 องศา “ช่วย

ประหยดัพลงังานเก่ียวกบัการใช้

เคร่ืองปรับอากาศ”

ท่ีพกัโปร่ง ผู้ เข้าพกัมีทางเลือกในการ

เปิดประต ูหน้าตา่ง แทนการเปิด

เคร่ืองปรับอากาศห้องอาหารเปิดโลง่ ไมต้่องใช้

เคร่ืองปรับอากาศ
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การดาํเนินการของโฮมสเตย์ (FIRM STRATEGY)

o การริเร่ิม: ส่วนใหญ่เร่ิมจากการรบัคนท่ีมาดงูาน หรือมาศึกษาชุมชน

o รางวลัหรือการรบัรองมาตรฐาน: ไดร้บัหรือเคยไดร้บัมาตรฐานโฮมสเตย์

ไทย บางแหง่ไดร้บัรางวลัระดบันานาชาติ

o การบริหารจดัการกลุ่ม: การรบันักท่องเท่ียวเขา้พกั การกระจายการเขา้พกั

ของนักท่องเท่ียว การหกัคา่ใชจ้า่ยเขา้กลุ่ม ฯลฯ

o กิจกรรมสาํหรบันกัท่องเท่ียว: ศึกษาวิถีชีวิตชุมชน ท่องเท่ียวในแหล่ง

ท่องเท่ียวชุมชน

o การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มของโฮมสเตย:์ ยงัมีไมม่าก (ยกเวน้บางแหง่) 

หรือไมร่อบดา้น อาจมีเร่ืองการจดัการขยะ ป่าชุมชน เป็นตน้
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กิจกรรม homestay
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การดแูลส่ิงแวดล้อมชุมชน

มดัจําขยะก่อนเข้านํา้ตก

ป่าชมุชน ธน ธนาคารต้นไม้ 29



การเขา้พกัสถานพกัแรมของชาวตา่งชาต ิ(FOREIGN DEMAND)

o ฤดกูาลท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวแต่ละชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวแต่ละภาคของไทย
จะแตกต่างกนั

o ชาวยุโรปเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวหลกัท่ีสนใจเขา้พกั green accommodation ท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง

o การเขา้พกัโฮมสเตย์

 มีทั้งท่ีมาเองและมาเป็นกลุ่มผ่านบริษัททวัร ์(โดยเฉพาะกลุ่มยุโรป)

 มีกลุ่มนักท่องเท่ียวจากประเทศเพื่อนบา้น (เชน่ ลาว พมา่ กมัพชูา เวยีดนาม) มา
ศึกษาดงูาน

 มีนักศึกษา นักวจิยั มาเขา้พกัระยะยาวกวา่นักท่องเท่ียวปกติ

 สนใจรว่มทาํกิจกรรมกบัชาวบา้น และชอบพกัในหอ้งท่ีมิดชิด

o รางวลัดา้นส่ิงแวดลอ้มไมม่ีผลต่อการตดัสินใจเขา้พกัมากนัก (ตามความเห็นของ
ผูป้ระกอบการ) แต่มีผลต่อการสรา้งภาพลกัษณข์องโรงแรม

o รางวลัเก่ียวกบัมาตรฐานโฮมสเตยแ์ละส่ือประชาสมัพนัธ ์(เชน่ ออกรายการโทรทศัน์) 
มีผลต่อการตดัสินใจเขา้พกัของนักท่องเท่ียว
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จุดแข็ง GREEN HOTEL/HOMESTAY

o ผูบ้ริหารโรงแรมใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม/ผูนํ้าชุมชนเขม้แข็ง

o โรงแรม/โฮมสเตย์ ท่ีเร่ิมดาํเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มแลว้การ

ดาํเนินการขั้นถดัไปเป็นไปไดส้งู

o โรงแรมรายใหญ่มีทุนมาก ดาํเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มไดเ้ร็ว

o โฮมสเตยไ์ทยส่วนใหญ่มีจุดแข็งดา้นวฒันธรรม

o โฮมสเตยบ์างแห่งไดร้บัความช่วยเหลือดา้นต่างๆ จากองคก์ร

ระดบัชาติและระดบันานาชาติ
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จุดอ่อน GREEN HOTEL/HOMESTAY

o สถานพกัแรมท่ีไดร้างวลัดา้นส่ิงแวดลอ้มระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ ยงั
ไม่สามารถใชค้วามไดเ้ปรียบน้ีดึงดดูนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ

o โรงแรมขนาดเล็กมีขอ้จาํกดัดา้นเงินทุนในการจดัการดา้นกบัส่ิงแวดลอ้ม

o Green hotel มีการเช่ือมโยงกบัชุมชนเพียงหลวมๆ และบางแห่งไดร้บั
ผลกระทบจากการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มของชุมชน

o โฮมสเตยส่์วนใหญ่มีจุดอ่อนดา้นการตลาด การประชาสมัพนัธ์

o โฮมสเตยบ์างแห่งยงัไม่ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน

o โฮมสเตยบ์างแห่งไม่มีจุดเด่นในการดึงดดูนักท่องเท่ียว

o โฮมสเตยบ์างแห่งมีขาดแคลนสาธารณูปโภคท่ีจาํเป็นในบางช่วงเวลา (เช่น 
การขาดแคลนน้ําใช ้หรือน้ําใชเ้ป็นสีขุ่นในภาคอิสาน)
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โอกาส GREEN ACCOMMODATION ในไทย

o มีแหล่งท่องเท่ียวดึงดดูนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ และมีการพฒันา

อุตสาหกรรมดา้นการท่องเท่ียวมานาน นักท่องเท่ียวต่างชาติเดินทาง

มาไดส้ะดวก

o มีกลุ่มท่ีนักท่องเท่ียวท่ีค่อนขา้งใส่ใจประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม เช่น 

นักท่องเท่ียวกลุ่มสแกนดิเนเวยีนและยุโรปอ่ืนๆ เป็นตน้ 

o นักท่องเท่ียวเอเชียเดินทางมามากข้ึน (ภาพยนตรจ์ีนเร่ือง Lost in 

Thailand)

o ในภาพรวมประเทศไทยโดดเด่นเร่ืองวถีิชีวติชุมชนและวฒันธรรม
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อุปสรรค GREEN ACCOMMODATION ในไทย

ปัญหาภายในประเทศ

o ความไมส่งบทางการเมืองในบางช่วงเวลาและภยัธรรมชาติท่ีเคย

เกิดข้ึน

o ปัญหาทางสงัคมบางประการในแหล่งท่องเท่ียวบางแห่ง เช่น ยาเสพ

ติด ลกัขโมย

o หลายพ้ืนท่ีในประเทศไทยยงัมีปัญหาในการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม

ปัญหาจากตา่งประเทศ

o ปัญหาทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศท่ีมาเท่ียวประเทศไทย
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ขอ้เสนอแนะ GREEN HOTEL

o โรงแรมท่ีไดร้บัรางวลัดา้นส่ิงแวดลอ้มควรนําจุดเด่นน้ีมาดึงดดูนักท่องเท่ียว

o ดาํเนินการในการจดัการเร่ืองส่ิงแวดลอ้มเพ่ิมเติมท่ีจะเพ่ิมรายไดแ้ละลดรายจา่ย

o สรา้งแรงจงูใจท่ีเป็นรปูธรรมในการมีส่วนร่วมของผูเ้ขา้พกัในการดแูลส่ิงแวดลอ้ม 

เชน่

ในกรณีท่ีผูเ้ขา้พกัเขา้พกัมากกว่า 1 คืน อาจลดค่าเขา้พกัใหก้บัลกูคา้

ท่ียนิดีจะใชผ้า้เช็ดตวัและเคร่ืองนอน  (ปลอกหมอน ผา้ปูท่ีนอน ผา้

ห่ม) เดิม หรือไม่ตอ้งใหแ้ม่บา้นมาทาํความสะอาดทุกวนั เป็นตน้

o หากผูป้ระกอบการร่วมมือกนัอาจจะทาํใหเ้กิดการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็น

ประโยชน์รว่มกนัได ้ในขณะท่ีการดาํเนินการแหง่เดียวอาจเป็นไปไดย้ากหรือมี

ตน้ทุนสงูเกินไป 
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ขอ้เสนอแนะกลุ่มโฮมสเตย์

o ประเมิน จุดแข็ง จุดออ่น โอกาสและปัญหาในการดาํเนินงานของแต่ละกลุ่ม

o ควรมีการดาํเนินการเพ่ือใหไ้ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน

o กลุ่มท่ีอยูไ่กลแหล่งท่องเท่ียวหลกัของ ควรสรา้งจุดเด่นของกลุ่มเพ่ือดึงดดู

นักท่องเท่ียว

o ควรมีความร่วมมือกบัภาคส่วนต่างๆ ในการพฒันาเร่ืองต่างๆ โดยเฉพาะเร่ือง 

การประชาสมัพนัธ์ และ การเพ่ิมช่องทางในการรบันกัท่องเท่ียวตา่งชาติเขา้

พกัในกลุ่มโฮมสเตย์ (หากทางกลุ่มมีความพรอ้ม และมีความตอ้งการ

ตอ้นรบันกัท่องเท่ียวตา่งชาต)ิ 

 การเปิดรบักลุ่มประเทศเพ่ือนบา้นเขา้มาศึกษาดงูาน

 การเปิดรบักลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตอ้งการสมัผสัวิถีชีวิตธรรมชาติ หรือมา

คน้ควา้วิจยั
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ขอ้เสนอแนะภาครฐั (1)
o ส่งเสริมการประชาสมัพนัธ ์green accommodation

o การสรา้งแรงจงูใจใหนั้กท่องเท่ียวต่างชาติเขา้พกัในสถานพกัแรมท่ีเป็นมิตร

กบัส่ิงแวดลอ้ม เชน่ 

 การคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมใหน้กัท่องเท่ียวตา่งชาตใินดา้นท่ีพกั อาจมี

การเพ่ิมเงิน (top up) ใหใ้นกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวตา่งชาตพิกัในสถาน

พกัแรมท่ีไดร้บัการรบัรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม

o การสรา้งแรงจงูใจใหส้ถานพกัแรมดาํเนินการในลกัษณะท่ีเป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดลอ้ม เชน่

 สามารถนาํค่าใชจ้า่ยบางส่วนท่ีใชจ้า่ยไปเพ่ือการจดัการท่ีเป็นมิตร

กบัส่ิงแวดลอ้มชดัเจนมาใชใ้นการลดหยอ่นภาษีเพ่ิมได ้

 ในการศึกษาดงูานของหน่วยงานราชการหรือการจดัอบรมสมัมนา 

ส่งเสริมใหใ้ชส้ถานพกัแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม
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o การส่งเสริมการพฒันาผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพ่ือใชใ้นสถานพกั

แรมในราคาท่ีผูป้ระกอบการสามารถซ้ือได ้

o ภาครฐัอาจร่วมมือกบัภาคเอกชน ชุมชน หรือองคก์รต่างๆ ในการจดัการเร่ือง

ส่ิงแวดลอ้ม เชน่ ขยะ และ น้ําเสีย

o ภาครฐัอาจร่วมมือกบัภาคเอกชน ชุมชน หรือองคก์รต่างๆ ในดา้น

 การพฒันากลุ่มโฮมสเตยใ์นดา้นต่างๆ

 การส่งเสริมการท่องเท่ียวในรปูแบบต่างๆ  (เชน่ การพฒันาแหล่ง

ท่องเท่ียว) ถือเป็นการส่งเสริมสถานพกัแรมทางหน่ึง (จากลกัษณะอุปสงค์

สืบเน่ืองของสถานพกัแรม)

ขอ้เสนอแนะภาครฐั (2)
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กรณสิีนค้าเกษตรอนิทรีย์ 
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ความสาํคญั

ปี 2555 ประเทศไทยมเีศรษฐกิจภาคการเกษตรเพียง 
8.4% แต่มีการจา้งงานในภาคเกษตรมาถึง 45% ของ
แรงงานทั้งประเทศ

สดัส่วนมลูค่าการส่งออกสินคา้เกษตร คิดเป็น 20% 
ของการส่งออกทั้งหมด

มลูค่าการนําเขา้ปุ๋ยเคมี และ สารเคมี ในปี 2555 
เท่ากบั 8 หมื่นลา้น  และ 1.9 หมื่นลา้น ตามลาํดบั 

ราคาปุ๋ยเคมีแนวโน้มสงูขึ้ นอยูท่ี่ประมาณ 16,000 บาท
ต่อตนั 40
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ปัญหา

 ราคาปุ๋ยเคมีแนวโนม้สงูข้ึนอยูท่ี่ประมาณ 16,000 บาทต่อตนั

 หน้ีส้ินเกษตรกรเพ่ิมข้ึน

 สารเคมีปราวชัพืชเป็นอนัดบัท่ี 5 ของสาเหตุของการป่วยจากการประกอบอาชีพ 

152 สาเหตุ

 ดินเส่ือมคุณภาพ ผลผลิตลดลงในระยะยาว

 ผูบ้ริโภคอาจไดร้บัผลกระทบจากสารพิษตกคา้ง
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ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรยี ์

เปรียบเทียบปัจจยัการผลิตของสินคา้เกษตรท่ีปลอดภยัจากสารเคมี 

ปัจจัยการผลติ สินค้าเกษตรปลอดสารพษิ สินค้าเกษตรไร้สารพษิ สินค้าเกษตรอนิทรีย์ 

ปุ๋ยเคมี ใชไ้ด ้ หา้มใช ้ หา้มใช ้

ยาฆ่าแมลง ใชไ้ด ้ หา้มใช ้ หา้มใช ้

สารเคมีกาํจดัศตัรูพืช ใชไ้ด ้ หา้มใช ้ หา้มใช ้

ฮอร์โมน ใชไ้ด ้ หา้มใช ้ หา้มใช ้

เมล็ดพนัธ์ุจีเอม็โอ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ หา้มใช ้
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พ้ืนท่ีการผลิตเกษตรอินทรยีข์องไทย
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มูลค่าการสง่ออกเกษตรอินทรียข์องไทย
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การรบัรองมาตรฐานเกษตรอินทรยีข์องไทย

 สาํนักงานมาตรฐานเกษตรและอาหารแหง่ชาติ (มกอช.) ทาํหน้าท่ีเป็น 

Accreditation body (AB) เป็นหน่วยงานท่ีสามารถเขา้ตรวจประเมิน

เพ่ือใหก้ารรบัรองระบบงานของหน่วยรบัรอง Certification Body (CB) 

 มกอช. ใหบ้ริการรบัรองระบบงาน GMP HACCP GAP และ มาตรฐาน

สินคา้เกษตรอินทรียข์องไทย 

 หน่วยงานรบัรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์(CB) ไดแ้ก ่สถาบนัพืช

อินทรีย ์กรมวิชาการเกษตร สาํนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์(มกท.)

 มาตรฐานเกษตรอินทรียไ์ทย เป็นไปตาม พรบ. มาตรฐานสินคา้เกษตร

2551

 มกท. ยงัสามารถรบัรองมาตรฐานเกษตรอินทรียข์อง IFOAM, IOAS, 

COR, เกษตรอินทรียยุ์โรปy
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ตราเกษตรอินทรยีข์องประเทศตา่งๆ 
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มาตรฐานเกษตรอินทรียข์องประเทศตา่งๆ 
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จดุแข็ง (1)

 ไทยมีองคค์วามรูด้า้นเกษตรอินทรียม์านาน การผลิตสินคา้เกษตร

อินทรีย ์ลดการพ่ึงพาปุ๋ย และ สารเคมี ชว่ยลดตน้ทุนการผลิต เพ่ิม

ศกัยภาพการส่งออก

 ขา้วอินทรียส์ามารถขายไดใ้นราคาท่ีสงูกวา่ ประเทศไทยเป็นท่ีรูจ้กัใน

ฐานผูส้่งออกขา้วรายใหญ่ของโลกมาเป็นเวลานาน

 ขา้ว เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญั ของไทย จึงมีองคก์รต่างๆ เขา้มาดแูล 

เชน่ กก นโยบายขา้วแหง่ชาติ กรมการขา้ว กรมวิชการเกษตร กระทรวง
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การพฒันาการผลิตขา้วคณุภาพดี

ให้ลดต้นทุนปลูกข้าว

ข้าว จเีอพ ี(GAP)

ปลูกในระบบอาหารปลอดภยั

· ละเว้น...การใช้ปุ๋ยเคมี หรือใช้เท่าที่จาํเป็น

· เพิม่การใช้ปุ๋ยอนิทรีย์

· มีการตรวจรับรองระบบการผลติที่ดี

· ลดอตัราเมลด็พนัธ์ุข้าว

· ใส่ปุ๋ยให้ถูกวธีิ..เวลาที่ข้าวต้องการ

· ลดการใช้สารเคมีที่ไม่จาํเป็น

ข้าวอนิทรีย์ 

(Organic rice)

· เลกิการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีทุกชนิด

· ใช้ปุ๋ยอนิทรีย์ และสารอนิทรีย์ในระบบ

· มีการตรวจรับรองระบบข้าวอนิทรีย์

ข้าวทีใ่ช้ปุ๋ยเคมแีละสารเคมอีย่างไม่ถูกต้อง

(Fully Chemical)
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จดุแข็ง (2)

กระทรวงพาณิชยเ์ตรียมแผนส่งเสริมการคา้เกษตรอินทรีย์

 พฒันาผูป้ระกอบการ

 จดังานแสดงสินคา้ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือขยายตลาด

 พฒันารปูแบบผลิตภณัฑ์

 อาํนวยความสะดวกทางการคา้ และ เช่ือมโยงเครือข่าย

ผูผ้ลิต

ประเทศไทยมีหน่วยงานท่ีสามารถรบัรองมาตรฐานเกษตร

อินทรียไ์ด ้โดยมี มกอช. เป็น AB และ มกท. เป็น CB
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จดุอ่อน

 การทาํการเกษตรอินทรีย ์เป็นแบบรวมกลุ่มในรปูสหรกรณ ์หรือ กลุ่ม

แมบ่า้น 

 เกษตรกรไมต่ระหนักถึงผลประโยชน์ของการเกษตรอินทรีย ์การเขา้ร่วม

กลุ่มจึงเกิดจากความสมคัรใจ เป็นอุปสรรคในการของใบรบัรองฯ หากพ้ืนท่ี

รอบขา้งไมท่าํการเกษตรอินทรีย ์

 ไมส่ามารถควบคุมปริมาณการผลิตได ้อยา่งแน่นอน ปริมาณการผลิตยงัมี

น้อย

 ขาดชอ่งทางการจดัจาํหน่าย ส่วนใหญ่เป็นการขายในตลาดภายในประเทศ 

เน่ืองจากกลุ่มเกษตรกรณข์าดทกัษะดา้นภาษา และ การเขา้ถึงกลุ่มลกูคา้

ในต่างประเทศ 

 ขาดการจดัเก็บขอ้มลูดา้นการเกษตรอินทรย ์
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โอกาส

 ความตอ้งการสินคา้เพ่ือสุขภาพมีเพ่ิมสงูข้ึน ทั้งในและต่างประเทศ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน อเมริกา และ สหภาพยุโรป โดยประเทศท่ีมีการ

บริโภคสินคา้อินทรียต่์อหวัมากท่ีสุด ไดแ้ก ่เดนมารก์ สวิสเซอแลนต ์

และ ลกัแซมเบิรก์

 IFOAM พยายามผลกัดนัใหเ้กิดมาตรฐานสินคา้อินทรียท่ี์เป็นมาตรฐาน 

และ เป็นท่ียอมรบัระหวา่งประเทศ การท่ีไทยเตรียมความพรอ้มดา้น

เกษตรอินทรียไ์วล่้วงหน้า ก็จะไดเ้ปรียบ เน่ืองจากการปรบัเปล่ียนไปสู่

ระบบการเกษตรอินทรียต์อ้งใชเ้วลานาน
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อุปสรรค
 การปรบัเปล่ียนเขา้สู่ระบบเกษตรแบบอินทรียต์อ้งใชเ้วลา ผลผลิตลดลงใน

ชว่งแรก ทาํใหเ้กษตรกรไมเ่ห็นประโยชน์ในระยะยาวจากการทาํการเกษตร

อินทรีย์

 การทาํนา ในปัจจุบนัใชก้ารจา้งแรงงานต่างดา้ว มาทาํหน้าท่ีฉีดยาฆา่แมลง 

ผลกระทบดา้นสุขภาพจึงไมต่กอยูก่บัผูท่ี้ตดัสินใจเลือกการทาํการเกษตรแบบ

อินทรีย์

 ตน้ทุนคา่ใชจ้า่ยในการขอรบัรองคอ่นขา้งสงูสาํหรบัเกษตรกร  และ ตอ้งขอ

ใบรบัรองสาํหรบัแต่ละประเทศผูนํ้าเขา้ 

 ความไมส่อดคลอ้งกนัของนโยบายรฐัท่ีขดัขวางการพฒันาเกษตรอินทรีย์ เชน่ 

นโยบายจาํนําขา้ว

 ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการจาํหน่ายปุ๋ยอินทรีย ์ท่ีตอ้งระบุไวบ้นถุงวา่ควรใชคู้ก่บั

ปุ๋ยเคมี
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ขอ้เสนอแนะ

นโยบายการส่งเสริมเกษตรอินทรียอ์ยา่งชดัเจน

 เป้าหมายตอ้งชดัเจน สรา้งความรูค้วามเขา้ใจ ถ่ายทอดองคค์วามรู ้

 ความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตั้งแต่ การผลิต ถึง การจาํหน่าย

 มาตรการชว่ยเหลือ และ สรา้งแรงจงูใจ ในการทาํการเกษตรอินทรีย์

เงินสนับสนุน เชน่ เงินกูด้อกเบ้ียพิเศษสาํหรบัการเกษตรอินทรีย ์คา่

รบัรองมาตรฐาน

ภาษีปุ๋ยเคมี

การอบรมองคค์วามรู ้ 58



ขอ้เสนอแนะ

 ขา้ว น่าจะเป็นเป้าหมายหลกั เน่ืองจากเป็นอาหารหลกัของคนไทย มีการ

เพาะปลกูมาก และ มีตลาดเป็นฐานอยูแ่ลว้

 ส่งเสริมใหเ้กิดการรวมกลุ่มกนัของเกษตรกรในการทาํการเกษตรอินทรีย ์เพ่ือ

ลดตน้ทุนคา่ใชจ้า่ย 

 ส่งเสริมการบริโภคสินคา้เกษตรอินทรียค์วบคูไ่ปดว้ย

 อาเซียน ครวัโลก?
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แนวทางการพฒันาศกัยภาพการ

ผลิตและการสง่ออก

60



แนวทางการพฒันาศกัยภาพการผลิตและการส่งออก (1)
บริการจัดการขยะและ

การรีไซเคลิ

สถานทีพ่กัแรมทีเ่ป็นมติร

ต่อส่ิงแวดล้อม

สินค้าเกษตรอนิทรีย์ 

ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ประกอบการ

1.พฒันาอบรมผูร้วบรวม

ขยะใหมี้ “การดาํเนินงาน

อยา่งมีคุณภาพ” มากข้ึน

1. ควรนาํจุดเด่นเร่ืองรางวลัดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม มาประชาสมัพนัธ์

เพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหม้ากข้ึน

1.ควรมีการพฒันาและ

เช่ือมโยงกลุ่มเกษตรกร

อินทรียใ์นพื้นท่ีเดียวกนั

2. พฒันาผลิตภณัฑท่ี์ใชว้สัดุ

เหลือใชท่ี้ไม่เป็นอนัตราย 

ใหมี้ความหลากหลายมาก

ข้ึน เพื่อพฒันาสู่การส่งออก

2. ควรมีการพฒันาเทคนิคหรือ

กิจกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

และท่ีช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายไป

พร้อมกนั

2. การพฒันาพนัธุ์พืชท่ี

เหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี โดย

ลดการใชส้ารเคมี และหนัมา

ใชส้ารอินทรียม์ากข้ึน

3. สร้างปัญหาต่อชุมชน

ขา้งเคียงใหน้อ้ยท่ีสุด เพื่อให้

เกิดขอ้ขดัแยง้นอ้ยท่ีสุด

3. การร่วมมือกนัจดัการขยะและ

นํ้าเสีย ระหวา่งธุรกิจ/ชุมชนดวัย

กนั เพื่อภาพลกัษณ์ท่ีดีทั้งชุมชน

3. การจดัแบ่งกลุ่มสินคา้เกษตร

อินทรียใ์หมี้ความหลากหลาย 

เพื่อค่อยๆสร้างตลาดภายใน
61



แนวทางการพฒันาศกัยภาพการผลิตและการส่งออก (2)
บริการจัดการขยะและ

การรีไซเคลิ

สถานทีพ่กัแรมทีเ่ป็นมติร

ต่อส่ิงแวดล้อม

สินค้าเกษตรอนิทรีย์ 

ข้อเสนอแนะแนวทางการพฒันาต่อภาครัฐทีเ่กีย่วข้อง

1. ส่งเสริม กระบวนการผลิต

ท่ีส่งผลเสียต่อชุมชนใหน้อ้ย

ท่ีสุด

1. ส่งเสริมการประชาสมัพนัธ์

ผา่นส่ือต่างๆ เพื่อใหข้อ้มูลแก่

นกัท่องเท่ียว

1. ส่งเสริมการออกใบรับรองท่ี

หลากหลาย เพื่อกระตุน้ใหห้นั

มาผลิตอยา่งค่อยเป็นค่อยไป

2. รัฐบาลควรมีการจดัทาํจุด

รวบรวมของเสียหรือวสัดุท่ีไม่

ใชแ้ลว้ ในชุมชน ใหม้ากข้ึน 

(สร้างความตระหนกั)

2. สนบัสนุนการจดัการขยะ

และนํ้าเสียในระดบัชุมชน

2. ส่งเสริมประชาสมัพนัธ์ และ

การตลาดส่งออก และ 

เช่ือมโยง Supply Chain ใน

ประเทศเพื่อนบา้น

3. ควรส่งเสริมการสร้าง

เครือข่ายผูป้ระกอบการในกลุ่ม

อาเซียน เพื่อประโยชน์ทาง

การคา้/จดัการภายในอาเซียน

3. ควรส่งเสริมการสร้าง

เครือข่ายผูป้ระกอบการ 

ร่วมกบัธุรกิจท่องเท่ียว ใน

ประเทศและอาเซียน

3. ควรส่งเสริมการสร้าง

เครือข่ายเกษตรกรอินทรียท์ั้ง

ภายในและอาเซียน 62



แนวทางการพฒันาศกัยภาพการผลิตและการส่งออก (3)

โดยสรุป (ภาพรวม)

การพฒันาผูป้ระกอบการ SME ใหมี้ประสิทธิภาพในการจดัการท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

การสนับสนุนทางการเงินหรือเงินลงทุนในการจดัการธุรกิจและ
ผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม

การสรา้งเครือข่ายผูป้ระกอบการ ภายในประเทศและอาเซียน เพ่ือ
สรา้งพนัธมิตรทางธุรกิจและการแลกเปล่ียนขอ้มลู

การกาํหนดมาตรฐานการประกอบการ/การผลิต ใหเ้ป็นท่ียอมรบั
ภายในประเทศและต่างประเทศ

การใชก้ลยุทธท์างการจดัการธุรกิจท่ีเช่ือมโยงกบัชุมชน เพ่ือช่วย
สรา้งภาพลกัษณข์องชุมชน ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม

นโยบายของรฐัดา้นการส่งเสริมการส่งออกและการคุม้ครอง
ส่ิงแวดลอ้มภายในประเทศจะตอ้งสอดคลอ้งกนั
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ขอ้เสนอในเรือ่งทา่ทีของประเทศไทย

ในการเจรจาระหว่างประเทศ

เพื่อสง่เสรมิการสง่ออก
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ทา่ทีในการเจรจาระหว่างประเทศเพ่ือสง่เสริมการสง่ออก (1)

 แมว้า่รายการ APEC EG  มีจาํนวนมาก

 แมว้า่การเปิดเสรีบริการดา้นส่ิงแวดลอ้มภายใตก้รอบ WTO (การเปิดรบั

การลงทุนจากต่างประเทศ) มีมาก (กมัพชูา ลาว เวียดนาม ไทย)

 แต่การเจรจาภายใตก้รอบ ASEAN ยงัไมมี่การเปิดเสรีบริการดา้ส่ิงแวดลอ้ม

จนกวา่ ค.ศ. 2015 

 ไทยในฐานะ “ผูนํ้าเขา้บริการดา้นส่ิงแวดลอ้ม” ไดเ้ปิดเสรีเฉพาะการ

ใหบ้ริการคาํปรึกษา (ยงัไมเ่ปิดเสรีการกาํจดัน้ําเสีย/ขยะขา้มพรมแดน –

Mode 1) แต่เปิดเสรีการลงทุนของต่างชาติในไทย (Mode 3)

 แต่รายการ APEC EG และ บริการดา้นส่ิงแวดลอ้ม (กรอบ WTO) ยงัไมร่วม

สินคา้ท่ีประเทศไทยมีความไดเ้ปรียบ เชน่ ธุรกิจท่ีพกัแรม เกษตรอินทรีย ์

และ การจดัการขยะ/รีไซเคิล 65



ทา่ทีในการเจรจาระหว่างประเทศเพ่ือสง่เสริมการสง่ออก (2)

 ท่าทีของไทยในฐานะ “ประเทศไทย”

 เป็นผูนํ้าในการเจรจารายการ “สินคา้ส่ิงแวดลอ้ม” ในความหมายกวา้ง 
เน้น PPM โดยใชร้ะบบรบัรอง/ฉลากส่ิงแวดลอ้ม  ไมข่ดักบั WTO

 ท่าทีของไทยในฐานะ “สมาชิกของอาเซียน”

 เป็นผูนํ้าในการผลกัดนัใหมี้การกาํหนดรายการสินคา้ประเภท
Environmental Friendly Products และ Environmentally Preferable 
Products ภายในอาเซียน  ภายใตก้รอบกรพฒันาอยา่งยัง่ยนืของ
อาเซียน (ASCCC) และ การสรา้งอาเซียนเป็นครวัโลก

 ท่าทีของไทยในฐานะ “สมาชิกของ WTO/MEAs” (ระดบัโลก)

 สนับสนุน/ผลกัดนั นิยามและขอบเขต EGS ท่ีแตกต่างไปจากเดิม และ
เป็นรายการท่ีเช่ือมโยงกบั MEAs  สอดคลอ้งกบัเจตนารมยข์อง 
WTO 66



จบการนาํเสนอ

Q & A
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