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ธุรกิจท่ีไดพิ้จารณาศึกษา

 สินคา้เกษตรอินทรีย ์(organic food) เป็นสินคา้ท่ี

มีกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและยงัเป็น

อนัตรายต่อผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคน้อย 

นโยบายการรบัจาํนําขา้ว ไมเ่อ้ือต่อการจงูใจใหเ้กษตรกรทา

เกษตรอินทรีย ์เพราะเกษตรกรจะใหค้วามสนใจกบัการเพิ่ม

ปริมาณผลผลิตมากกวา่ 

 ธุรกิจกาจดัขยะและขยะอนัตราย 

 ธุรกิจบริการสถานพกัแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม



ผลผลิตขา้วเปลือกในอาเซียนตอ่ปี 
(ขอ้มูลจาก FAO )

ล้านตัน 2006 2007 2008 2009 2010
เวียดนาม 35.8495 35.9427 35.7251 38.8955 39.886
พม่า 30.924 31.451 32.573 32.682 33.2
ไทย 29.6419 32.0994 31.6506 31.4629 31.6
กัมพูชา 6.2641 6.727 7.1755 7.586 8.3

2011
42.33      
32.80      
34.59      

8.78        



ผลการศึกษาของ IPCC ลา่สุด

 เพ่ิมความเช่ือมัน่เป็น 95%วา่มนุษยเ์ป็นตวัการทาํใหเ้กิดสภาวะโลกรอ้น

 ผลผลิตเกษตรสาํหรบัอาหารของโลกจะลดลงรอ้ยละ 2 ทุก 10 ปีในศตวรรษ

ต่อจากน้ี

 ผลผลิตเกษตรในแถบศนูยส์ตูรจะลดลง แต่ในตอนเหนือจะไมเ่พ่ิมข้ึนจาก

สภาวะโลกรอ้น และ กาซคารบ์อนไดออกไซดท่ี์เพ่ิมข้ึนไมท่าํใหผ้ลผลิตเพ่ิมข้ึน

 ปริมาณความตอ้งการอาหารของโลกจะเพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 14 ทุก 10 ปีจากน้ี

 ประชากรโลกจะมีมากถึง 9.6 พนัลา้นคนในปี 2050 จาก 7.2 พนัลา้นคน

ขณะน้ี

 ราคาอาหารจะแพงมาก ทาํใหมี้การพฒันาท่ีดิมเพ่ือการเกษตรมากข้ึน ป่าไม้

จะถกูทาํลาย  ภาวะโลกรอ้นจะยีง่เลวรา้ย



นโยบายการเกษตรของประเทศสมาชิกอาเซียน

 อินโดนีเซียกาํหนดเป้าหมายเป็นศนูยก์ลางอาหารโลกภายในปี 2030 โดย

ส่งเสริมการเกษตรและอุตสาหกรรมท่ีใชว้ตัถุดิบการเกษตรในพ้ืนท่ีชนบท

หา่งไกล

 เวียดนามกาํหนดเป้าหมายเป็นประเทศท่ีมีประสิทธิภาพการผลิตพืชผล

การเกษตรสงูสุดละมีศกัยภาพการแขง่ขนัการผลิตสินคา้เกษตรสงูสุดระหวา่งปี 

2011-2020 โดยมุง่เนน้การปรบัโครงสรา้งหน่าวยงานการเกษตรและการใช้

เทคโนโลยี

 ลาว มีแผนยุทธศาสตรก์ารเกษตร 2011-2020 กาํหนดยุทธศาสตร์

พฒันาการเกษตรสู่เชิงพาณิชย ์จากเดิมเพ่ือดาํรงชีวิต





โอกาสทางธุรกิจและบริการดา้นส่ิงแวดลอ้ม

 การเพิ่มประสิทธิภาพการใชท้รพัยากรและพลงังานในภาคอุตสาหกรรม

(Green Productivity, quality, profitability 
& environment)  

 การจดัการของเสียอุตสาหกรรมเพื่อผลิตพลงังาน (ความรอ้น ขยะ นํ้าเสีย)

 การเพิ่มประสิทธิภาพพลงังานภาคการขนสง่

 การเพิม่ประสิทธิภาพพลงังานในภาคอาคารพาณิชย ์และท่ีพกัอาศยั

 การเปลี่ยนระบบทาํความเยน็จาก R22 ซ่ึงคือ HCFC-22 อนัเป็นสาร
ทาํลายโอโซนและมี GWP = 1,810 เป็น R410 ไม่ทาํลายโอโซน 
แตมี่ GWP = 1,725

 Water-Lithium Bromide Vapor 
Absorption Refrigeration System where 
the temperature required is more than 32* F



ลาํดบัขั้นของการประหยดัพลงังาน



โอกาสทางธุรกิจและบริการดา้นส่ิงแวดลอ้ม

 กระทรวงพลงังาน : ลดความเขม้การใชพ้ลงังาน 
(พลงังานทีใ่ชต้อ่ GDP) ลงรอ้ยละ 25 ในปี 
2573 เมือ่เทยีบกบัปี 2553

 หรอืคดิเป็นการลดใชพ้ลงังาน 38,200 พนัตนั
เทยีบเทา่นํา้มนัดบิ ในปี 2573

 การผลิตไฟฟ้าจากลม แสงอาทิตย ์ชีวมวล ขยะ

 การผลิตจากปาลม์น้ํามนั สบู่ดาํเป็น biodiesel และจากแป้งมนั

สาํปะหลงั และ น้ําตาลเป็น ethanol



ตวัอยา่งบางโครงการของกระทรวงพลงังาน

 โครงการสถานีผลิตพลงังานสีเขียว (Distributed-Green-
Generation: DGG) มีเป้าหมายดาํเนินการใหไ้ด ้10,000 เม
กะวตัต ์ภายในระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ.2556-2565) ดาํเนินการนําร่องใน
พ้ืนท่ี 3 ลกัษณะ ไดแ้ก ่พ้ืนท่ีแลง้น้ํา พ้ืนท่ีชุม่น้ํา และพ้ืนท่ีปลกูขา้วไดผ้ลผลิต
ไมไ่ดม้าตรฐาน

 โครงการส่งเสริมเทคโนโลยกีา๊ซชีวภาพสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

(2551-53) เชน่ อุตสาหกรรมแป้งมนั น้ํามนั ปาลม์และเอทานอล 
◦ ลดปริมาณกา๊ซเรือนกระจกท่ีปล่อยสู่ส่ิงแวดลอ้มไดก้วา่ 3,621 ลา้นตนั

คารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเท่าต่อปี 

◦ รวมทั้งช่วยลดปัญหาน้ําเสียและกล่ินเหม็นจากกระบวนการผลิตของโรงงานท่ีกระทบต่อ
ชุมชน

◦ มีผลกระตุน้ใหเ้กิดการลงทุนระบบการผลิตกา๊ซชีวภาพรวม 9,428 ลา้นบาท



ศกัยถาพในการสง่ออกเทคโนโลยกีาซชีวภาพ





World export of wastes: value and 
percentage of world export of goods

Source: ESCAP











Agenda 21 Chapter 34

 Transfer Of Environmentally Sound 
Technology, Cooperation And Capacity-
building
◦ There is a need for favourable access to and 

transfer of environmentally sound technologies, in 
particular to developing countries, through 
supportive measures that promote technology 
cooperation and that should enable transfer of 
necessary technological know-how as well as 
building up of economic, technical, and managerial 
capabilities for the efficient use and further 
development of transferred technology.



1985 Vienna Convention for the 
Protection of the Ozone Layer, Art. 4.2

 The Parties shall co-operate, consistent with their 
national laws, regulations and practices and taking 
into account in particular the needs of the developing 
countries, in promoting, directly or through competent 
international bodies, the development and transfer of 
technology and knowledge. Such co-operation shall be 
carried out particularly through: 
◦ Art.4.2.a Facilitation of the acquisition of alternative 

technologies by other Parties; 
◦ Art.4.2.b Provision of information on alternative 

technologies and equipment, and supply of special manuals 
or guides to them; 

◦ Art.4.2.c The supply of necessary equipment and facilities 
for research and systematic observations; 

◦ Art.4.2.d Appropriate training of scientific and technical 
personnel.



UNFCCC Article 4.5

 The developed country Parties and other developed 
Parties included in Annex II shall take all practicable 
steps to promote, facilitate and finance, as 
appropriate, the transfer of, or access to, 
environmentally sound technologies and know-how to 
other Parties, particularly developing country Parties, 
to enable them to implement the provisions of the 
Convention. In this process, the developed country 
Parties shall support the development and 
enhancement of endogenous capacities and 
technologies of developing country Parties. Other 
Parties and organizations in a position to do so may 
also assist in facilitating the transfer of such 
technologies.





ประเด็นการเจรจาการคา้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม

ไทยทาํเอฟทีเอกบัญ่ีปุ่น อีย ูและหากเขา้ร่วม TPP
ภาษีทุกอยา่งเป็นศนูย์

ในขอ้บทการลงทุนของเอฟทีเอระหวา่งอียแูละสิงคโปร ์

กาํหนดใหล้งทุนไดไ้มมี่ขอ้จาํกดัเร่ืองสดัส่วนผูถื้อหุน้  

เคร่ืองจกัรอุปกรณ ์การออกใบอนุญาต ฯลฯ

การเปิดเสรีเป็นเร่ืองท่ีหลีกเล่ียงไมไ่ดอ้ยูแ่ลว้
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