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คํานําคํานิยม

 โลกในคริสตศตวรรษท่ี 21 เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วมากในทุกดาน เกิดมีแนวคิด

และแบบจาํลอง (model) ทางเศรษฐศาสตรใหมๆ  จาํนวนมาก เศรษฐกิจสีเขียวน้ีนาจะเปน

เศรษฐกิจหลักของโลกในศตวรรษท่ี 21 เพราะโลกเรากาํลังเผชิญกับหายนะทางระบบ

นิเวศอยางหนักหนวงแบบท่ีไมเคยเจอมากอน การเติบโตทางเศรษฐกิจไปพรอมกับ

การรักษาสภาวะแวดลอมใหย่ังยืนอาจไมใชแคตัวเลือก แตเปนหน่ึงในทางเลือกสุดทาย

ท่ีมนุษยชาติเหลืออยูก็เปนได  

 หนังสือเศรษฐกิจสีเขียว (green economy) เลมน้ีจัดทาํข้ึน โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือสรางความรู ความเขาใจ และเตรียมเยาวชนและประชาชนชาวไทยใหพรอมสาํหรับ

การขับเคล่ือนประเทศในคริสตศตวรรษท่ี 21 ผานการเรียนรูคาํศัพทและแนวคิดมุมมอง 

โดยเฉพาะดานวิทยาศาสตรท่ีเก่ียวของกับเศรษฐกิจแบบน้ี ซ่ึงใกลตัวคนไทยและจะเปนตัว

ขับเคล่ือนสาํคัญสาํหรับระบบเศรษฐกิจประเทศในอนาคตอันใกล คาํศัพทตางๆ ท่ี

ปรากฏอยูในหนังสือเลมน้ี เชน การเติบโตสีเขียว การพัฒนาอยางย่ังยืน มลพิษบาํบัด 

คารบอนฟุตพรินต  ฯลฯ เร่ิมกลายเปนคาํศัพทท่ีคอยๆ พบเห็นหรือไดยินบอยมากข้ึน 

และจะกลายเปนคาํสามัญในอนาคตอันใกล

 หนังสือเลมน้ีออกแบบใหอานไดท้ังเยาวชนและประชาชนท่ัวไป เนนใหความรู

เบ้ืองตน ภาพรวม และผลกระทบตางๆ ท่ีเกิดจากแนวคิดเชิงเศรษฐศาสตรสาํคัญน้ี 

โดยเฉพาะในแงมุมท่ีเก่ียวของกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมตางๆ ท้ังน้ีมีรูปแบบ

เปนหนังสือใหความรูเร่ืองคาํศัพทประกอบรูป (illustrated wordbook) แบบอินโฟกราฟก 

(infographic) ซ่ึงหวังวาจะสามารถสรางแรงบันดาลใจ ทาํใหเห็นความสาํคัญ และทาํให

เยาวชนไทยเกิดความสนใจในดานสะเต็มศึกษา (STEM) ท่ีจะเปนฐานสาํหรับอาชีพในอนาคต

จาํนวนมาก อันจะเกิดข้ึนจากเศรษฐกิจสีเขียว

สาํนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)

รองศาสตราจารยสรนิต ศิลธรรม

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มีนาคม 2562

 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนปจจัยสาํคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ สังคม

มาอยางตอเน่ือง ซ่ึงประเทศไทยไดใหความสาํคัญในการวิจัยพัฒนา สรางความรูใหม และ

การนาํไปใชประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต  ขณะท่ีการเปล่ียนแปลง

ทางเทคโนโลยีเปนไปอยางกาวกระโดดในชวงสิบปท่ีผานมา การสงเสริมใหประชาชนไดรับรู

และทาํความเขาใจกับเร่ืองราวใหมๆ  ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงเปนสวนสาํคัญท่ีจะ

ทาํใหสังคมพรอมตอการกาวไปขางหนาอยางเทาทันโลก 

 กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ซ่ึงกอต้ังอยางเปนทางการเม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 

พ.ศ. 2522 ไดทาํหนาท่ีเปนกลไกในการขับเคล่ือนประเทศผานหนวยงานวิจัยหลากหลายหนวยงาน 

โดยมีการปรับเปล่ียนไปตามสถานการณตลอดชวงเวลาหลายสิบปท่ีผานมา และจะยังคงพัฒนา

ตอไปเพ่ือเปนองคกรหลักในการนาํประเทศสูเศรษฐกิจฐานความรู และสังคมนวัตกรรม  

ในโอกาสครบรอบ 40 ปของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในป พ.ศ. 2562  

ทาน ดร.สุวิทย เมษินทรีย อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีดาํริให

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดทาํ  หนังสือชุดความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” 

เพ่ือรวบรวมเร่ืองราวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีนาสนใจรวม 19 เร่ืองไวในชุดหนังสือน้ี  

 การจัดทาํหนังสือเศรษฐกิจสีเขียวน้ี มุงหวังใหเยาวชนคนรุนใหมไดเขาถึงองคความรู

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมท้ังยังเปนโอกาสในการสรางแรงบันดาลใจกับเยาวชน

คนรุนใหมใหเขาใจถึงบทบาทและความสัมพันธของวิทยาศาสตรในมิติตางๆ ของการดาํรงชีวิต

 ผมขอขอบคุณผูท่ีเก่ียวของในการจัดทาํหนังสือชุดน้ีทุกทาน และหวังเปนอยางย่ิงวา

หนังสือเลมน้ีและเลมอ่ืนๆ ในชุด จะเปนแหลงขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการเรียนรูและมี

สวนชวยกระตุนใหเยาวชนและประชาชนไทยเกิดความสนใจหาความรูวิทยาศาสตรในดานอ่ืนๆ 

ตอไป
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เศรษฐกิจโลกในชวงหลายทศวรรษที่ผานมามีการเติบโตอยางรวดเร็ว สวนหนึ่งมี

สาเหตุจากปจจัยสำคัญคือ การพัฒนาดานเทคโนโลยีการแพทยอยางรวดเร็ว 

ประกอบกับการขยายตัวเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรโลกอยางไมเคยเปนมากอน 

จากเดิมที่กวาจะเพิ่มจำนวนประชากรโลกได 1 พันลานคน ตองใชเวลานานกวา 

100 ป กลายเปนใชเวลาแคเพียง 12 ปเทานั้น

แมการเพิ่มประชากรจะชะลอตัวลงเล็กนอย แตจำนวนประชากรโลกจะยังคงมี

จำนวนมาก คาดหมายวาจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเปน 8,000 ลานคน ในป ค.ศ. 2024 

และ 9,000 ลานคนในป ค.ศ. 2042

เร่ืองน้ีสงผลใหปจจุบันมีการใชทรัพยากรอยางมหาศาล และเกิดมลพิษมากมาย

ท้ังในดิน นํ้า และอากาศ จนมีหนวยงานระดับนานาชาติหลายหนวยงานเกิดความ

ตระหนักและเห็นความสาํคัญในการวางแผนรับมือกับปญหาดังกลาว แนวคิดหน่ึง

ก็คือ การผลักดันใหเกิดส่ิงท่ีเรียกวา “เศรษฐกิจสีเขียว (green economy)” ข้ึน

นิยาม “เศรษฐกิจสีเขียว” ของโครงการส่ิงแวดลอมแหงสหประชาชาติ (United 

Nations Environment Programme) หรือ UNEP ท่ีอางถึงตอไปน้ี เปนนิยาม

ท่ีมีลักษณะครอบคลุมมากท่ีสุด ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางมากท่ีสุด และ

มักใชในการประชุมระดับนานาชาติ 
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àÈÃÉ°¡Ô¨ÊÕà¢ÕÂÇ (green economy) ¤×Í ÃÐººàÈÃÉ°¡Ô¨·ÕèÊ‹§¼ÅãËŒà¡Ô´¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§
¤ÇÒÁà»š¹ÍÂÙ‹¢Í§Á¹ØÉÂ�áÅÐ¤ÇÒÁà·‹Òà·ÕÂÁ·Ò§ÊÑ§¤Á ¢³Ðà´ÕÂÇ¡Ñ¹¡çÅ´¤ÇÒÁàÊÕèÂ§
·Õè¨Ðà¡Ô´ÍÑ¹µÃÒÂµ‹ÍÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁáÅÐ¤ÇÒÁ¢Ò´á¤Å¹·Ò§ÃÐºº¹ÔàÇÈÍÂ‹Ò§ÁÕ¹ÑÂÊÓ¤ÑÞ 
´ŒÇÂÇÔ¸Õ¡ÒÃ·ÕèãªŒáÅÐ»Å‹ÍÂ¤ÒÃ�ºÍ¹ÍÍ¡¹ŒÍÂ ãªŒ·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÍÂ‹Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ÁÒ¡ 

áÅÐà¡Ô´¨Ò¡¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í¢Í§¤¹ã¹ÊÑ§¤Á
(ท่ีมา : The UNEP-led Green Economy Initiative, 2011)   

เศรษฐกิจสีเขียวคืออะไร?

(ท่ีมา : https://population.us/world) 
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จะเห็นไดวานิยามท่ียกมาท้ัง 4 แบบ มีสวนรวมกันท่ีสาํคัญคือ (1) หวงใยตอ

ส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศโดยรวม และบางแบบก็ยังคํานึงถึงความหลากหลาย

ทางชีวภาพอีกดวย (2) มีเปาหมายเพ่ือปรับปรุงความเปนอยูและยกระดับ

คุณภาพชีวิตมนุษยในสังคม (3) มีบางแบบท่ีเนนเร่ืองประสิทธิภาพการใช

พลังงานและทรัพยากร ซ่ึงจะไปลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในทางออมอีกที  

แตไมวาแบบใดก็ตาม ก็ยังตองการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ รวมไปถึง

การเติบโตทางเศรษฐกิจอีกดวย จึงนาํไปสูคาํศัพทใหมอีกคาํหน่ึงคือ “การเติบโต

สีเขียว (green growth)” ซ่ึงก็มีผูนิยามไวเปนหลายแบบอีกเชนกัน 

นิยามคําว่า เศรษฐกิจสีเขียว 

นอกจากนิยาม “เศรษฐกิจสีเขียว” ของ UNEP แลว ยังมีนิยามของเศรษฐกิจสีเขียว

แบบอ่ืนๆ อีกหลายแบบ โดยแตละแบบมีสวนคลายและสวนตางกันดังน้ี   

àÈÃÉ°¡Ô¨ÊÕà¢ÕÂÇ ¤×Í ÃÐººàÈÃÉ°¡Ô¨·ÕèÂ×´ËÂØ‹¹ «Öè§ª‹ÇÂ»ÃÑº»ÃØ§¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ
ÊÓËÃÑº·Ø¡¤¹ ÀÒÂãµŒ¢ŒÍ¨Ó¡Ñ´´ŒÒ¹¹ÔàÇÈÇÔ·ÂÒ¢Í§âÅ¡ 

àÈÃÉ°¡Ô¨ÊÕà¢ÕÂÇ ¤×Í ÃÐººàÈÃÉ°¡Ô¨·Õè¡ÒÃàµÔºâµ·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ (economic growth) 
áÅÐ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµ‹ÍÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁä»´ŒÇÂ¡Ñ¹ä´Œ Ê‹§àÊÃÔÁ¡Ñ¹ 

¾ÃŒÍÁ¡ÑºÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁ¡ŒÒÇË¹ŒÒã¹àÃ×èÍ§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·Ò§ÊÑ§¤Á 

àÈÃÉ°¡Ô¨ÊÕà¢ÕÂÇ ¤×Í ÃÐººàÈÃÉ°¡Ô¨·Õèà¾ÔèÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¡ÒÃ¨ŒÒ§§Ò¹¢Í§¤¹ 
¼‹Ò¹¡ÒÃÅ§·Ø¹â´ÂÃÑ°áÅÐÊÑ§¤Á à¾×èÍãËŒá¹‹ã¨ä´ŒÇ‹ÒÁÕ¡ÒÃÅ´¡ÒÃ»Å‹ÍÂÁÅ¾ÔÉ

ÍÍ¡ÊÙ‹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ áÅÐ¡ÃÐµØŒ¹»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒÃãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹áÅÐ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã àª‹¹à´ÕÂÇ¡Ñº
¡ÒÃ»¡»‡Í§äÁ‹ãËŒà¡Ô´ÍÑµÃÒÂµ‹Í¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾ (biodiversity) 

áÅÐÃÐºº¹ÔàÇÈ (ecosystem) 
(ท่ีมา : Diyar et al., 2014, https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.04.497.)

(ท่ีมา : คณะกรรมการรวมเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy Coalition), 2010) 

(ท่ีมา : หอการคานานาชาติ (International Chamber of Commerce), 2012)

ÃÐºº¹ÔàÇÈ (ecosystem) ¤×Í ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ·Ñé§ËÁ´ã¹ºÃÔàÇ³ã´ºÃÔàÇ³Ë¹Öè§ 
áÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃ·Õè¾Ç¡ÁÑ¹Ê‹§¼Å¡ÃÐ·ºµ‹Í¡Ñ¹áÅÐµ‹ÍÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 

(ท่ีมา : Cambridge Dictionary Online)  
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ลดผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อม

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทางสังคม

เศรษฐกิจเติบโต
อย่างย่ังยืน

การเติบโตสีเขียวคืออะไร?
มีคนสวนหน่ึงเช่ือวา เศรษฐกิจสีเขียวจาํเปนตองคูขนานไปกับ “การเติบโตสีเขียว 

(green growth)” และเช่ือวาเร่ืองการเติบโตของเศรษฐกิจโดยไมทาํรายส่ิงแวดลอม

เปนเร่ืองท่ีทาํไดจริง เพ่ือความเขาใจท่ีตรงกันในการศึกษาวิจัยและใชงาน จึงมีผูพยายาม

นิยามเร่ืองน้ีไวเปนหลายแบบ (อีกเชนกัน) ดังน้ี  

¡ÒÃàµÔºâµÊÕà¢ÕÂÇ ¤×Í ¡ÒÃàµÔºâµÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹ «Öè§ª‹ÇÂºÃÃà·Ò¼Å¡ÃÐ·º¨Ò¡¡ÒÃ»Å‹ÍÂ¡�Ò«àÃ×Í¹
¡ÃÐ¨¡ áÅÐ»‡Í§¡Ñ¹¤ÇÒÁàÊ×èÍÁâ·ÃÁ¢Í§ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¶×Íà»š¹¡ÃÐºÇ¹·ÑÈ¹� (paradigm) 

ãËÁ‹¢Í§ªÒµÔ à¾×èÍÊÃŒÒ§à¤Ã×èÍ§¨Ñ¡ÃáË‹§¡ÒÃàµÔºâµ (growth engines) áÅÐ§Ò¹áººãËÁ‹æ 
¼‹Ò¹·Ò§à·¤â¹âÅÂÕÊÕà¢ÕÂÇ (green technology) áÅÐ¾ÅÑ§§Ò¹ÊÐÍÒ´ 

¡ÒÃàµÔºâµÊÕà¢ÕÂÇ ¤×Í ¡ÒÃàµÔºâµ·ÕèµÑé§à»‡ÒËÁÒÂã¹¡ÒÃâÍºÍØŒÁ¡ÒÃàµÔºâµáÅÐ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
·Ò§àÈÃÉ°ÈÒÊµÃ� ¢³Ð·ÕèÁÕ¡ÒÃãªŒÊÔ¹·ÃÑ¾Â�µÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔ (natural assets) ÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹ 

áÅÐÂÑ§¤§¨Ñ´ËÒ·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃáÅÐºÃÔ¡ÒÃ´ŒÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ (environmental services) 
«Öè§ª‹ÇÂãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁ¡Ô¹´ÕÍÂÙ‹´Õ 

¡ÒÃàµÔºâµÊÕà¢ÕÂÇ ¤×Í ¡ÒÃàµÔºâµ·ÕèÁÕ¡ÒÃãªŒ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã·Ò§¸ÃÃÁªÒµÔä´ŒÍÂ‹Ò§ÁÕ
»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ ÁÕÅÑ¡É³ÐÊÐÍÒ´ Ê‹§¼Å¡ÃÐ·ºµ‹ÍÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁáÅÐ¡‹ÍÁÅ¾ÔÉ¹ŒÍÂ·ÕèÊØ´ 

áÅÐÁÕ¤ÇÒÁÂ×´ËÂØ‹¹äÁ‹à»š¹¾ÔÉÀÑÂµ‹Í¸ÃÃÁªÒµÔ 

¡ÒÃàµÔºâµÊÕà¢ÕÂÇ ¤×Í ¤ÇÒÁ¡ŒÒÇË¹ŒÒ·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨·Õè´Õµ‹ÍÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹
ÁÕ¡ÒÃ»Å‹ÍÂ¡�Ò«àÃ×Í¹¡ÃÐ¨¡µèÓ áÅÐàÍ×éÍµ‹Í¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ·Ò§ÊÑ§¤Á 

จากนิยามท้ังหมดมีสวนท่ีคลายกันก็คือ (1) ตองเปนการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบย่ังยืน 

(2) มักเนนการลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะลดการกอมลพิษหรือการ

ปลอยกาซเรือนกระจกออกสูบรรยากาศ (3) เอ้ือตอการมีสวนรวมทางสังคม โดยในคาํ

ปราศรัยของประธานาธิบดีเกาหลีใตระบุเพ่ิมเติมถึงลักษณะความเปนกระบวนทัศนใหม

และความเปน “เคร่ืองจักรแหงการเติบโต” ซ่ึงจะทาํไดก็ตองอาศัย “เทคโนโลยีสีเขียว” 

เขามาชวย 

โดยสรุปคือสวนใหญเห็นวา เศรษฐกิจสีเขียวจะเกิดไดก็ตอเม่ือตองมี “การเติบโต 

(ทางเศรษฐกิจแบบ) สีเขียว” ควบคูไปดวย เพ่ือไมใหเกิดการชะลอหรือชะงักในดาน

เศรษฐกิจ อันอาจถือไดวาเปนแนวทางเลือกท่ีย่ังยืน ดีท้ังตอเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอม

ของโลกไปพรอมๆ กัน  

(ท่ีมา : คําปราศรัยของประธานาธิบดี ลี มุง บัก ในโอกาสปท่ี 60 
แหงการสถาปนาสาธารณรัฐเกาหลี วันท่ี 15 สิงหาคม 2008)

(ท่ีมา : OECD, 2011)

(ท่ีมา : ธนาคารโลก, 2012)  

(ท่ีมา : UNESCAP, 2012)

การเติบโตสีเขียว
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เศรษฐกิจสีเขียวกับการพัฒนาอย่างย่ังยืน

จะเห็นไดวา เศรษฐกิจสีเขียวเก่ียวของกับ “การพัฒนาอยางย่ังยืน (sustainable 

development)” อยางใกลชิด เพราะสนับสนุนการอยูรวมกันระหวางมนุษยกับ

ส่ิงแวดลอมในระยะยาว มีระบบนิเวศท่ีดีเหมาะกับการดาํรงชีวิต โดยตองอาศัย

เทคโนโลยีใหมๆ  ท่ีเรียกวา “เทคโนโลยีสีเขียว” รวมกับกระบวนการบริหารจัดการท่ีดี 

และตองทาํความเขาใจใหตรงกันวา “การพัฒนาอยางย่ังยืน” มีความหมายเชนไร

กันแน คาํวาการพัฒนาอยางย่ังยืนมีนิยามหลายแบบ และมีความคลายคลึง แตกตาง 

และซอนเหล่ือม ดังน้ี  

¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹ ¤×Í ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÕèµÍºÊ¹Í§¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃã¹»˜¨¨ØºÑ¹
áµ‹äÁ‹ä»Ê‹§¼Å¡ÃÐ·º¡Ñº¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¢Í§¤¹ã¹ÃØ‹¹Í¹Ò¤µ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃà»š¹¢Í§µÑÇàÍ§

¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹ ¤×Í â»Ãá¡ÃÁºÙÃ³Ò¡ÒÃÍÂ‹Ò§ËÅÒ¡ËÅÒÂ 
(´ŒÒ¹ÈÕÅ¸ÃÃÁ ¹ÔàÇÈÇÔ·ÂÒ ·Ò§à·¤¹Ô¤ àÈÃÉ°ÈÒÊµÃ� ¡®ËÁÒÂ ÊÑ§¤Á áÅÐ¡ÒÃàÁ×Í§) 
à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡Ô¨¡ÃÃÁÁ¹ØÉÂ� ·ÕèÊÐ·ŒÍ¹ãËŒàËç¹¶Ö§¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§Á¹ØÉÂ�µ‹Í¸ÃÃÁªÒµÔ

¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹ ¤×Í ¡ÒÃ¾Ñ²¹Òà¾×èÍµÍºÊ¹Í§¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ¾×é¹°Ò¹¢Í§Á¹ØÉÂ�·Ø¡¤¹ 
ÃÇÁ·Ñé§Í¹ØÃÑ¡É� »¡»‡Í§ áÅÐ¿„œ¹¿Ùã¹´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾áÅÐºÙÃ³ÀÒ¾ (integrity) 

¢Í§ÃÐºº¹ÔàÇÈ¢Í§âÅ¡ â´ÂäÁ‹ä»Ê‹§¼Å¡ÃÐ·º¡Ñº¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¢Í§¤¹ã¹ÃØ‹¹Í¹Ò¤µ
·ÕèÁÕ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃà»š¹¢Í§µÑÇàÍ§ áÅÐµŒÍ§äÁ‹ÁÒ¡à¡Ô¹ä»¡Ç‹Ò¢Õ´¨Ó¡Ñ´¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶

ã¹ÃÐÂÐÂÒÇ¢Í§ÃÐºº¹ÔàÇÈ¢Í§âÅ¡

จะสังเกตไดวาท้ัง 3 นิยาม สะทอนใหเห็นถึงความตระหนักในเร่ือง 

(1) ความรับผิดชอบตอคนรุนหลัง (2) เก่ียวของกับระบบนิเวศของโลก

ท้ังหมด และ (3) กิจกรรมของมนุษยท่ีเก่ียวของมีความครอบคลุมและ

กวางขวาง ท้ังดานเศรษฐศาสตร กฎหมาย สังคม การเมือง ศีลธรรม 

และดานเทคนิค (หรือเทคโนโลยี)

ถึงตรงน้ีคงจะเห็นแลวว า “เศรษฐกิจสีเขียว” มีลักษณะสาํคัญ

โดยรวมคือตองสนับสนุนใหเกิด “การเติบโตสีเขียว” ได เปนการ

สรางระบบเศรษฐกิจแบบใหมๆ ท่ีดีท้ังตอมนุษยและส่ิงแวดลอม 

ซ่ึงแนนอนวาจะไปถึงจุดท่ีเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืนได จาํเปน

จะตองเกิด “เทคโนโลยีสีเขียว” จาํนวนมาก 

 (ท่ีมา : WCED (UN), 1987)

 (ท่ีมา : Pawlowski, 2006)

 (ท่ีมา : Stappen, R.K., 2008)
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ประวัติย่อเทคโนโลยีสีเขียว 
การพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียวมีมาต้ังแตในอดีต มีหลักฐานการใชเรือใบท่ีแลน

ดวยพลังงานลมในแมนํา้ไนลต้ังแตเม่ือ 7,000 ปท่ีแลว สวนนํา้บาดาลในสมัยกอน

ก็อาศัยกังหันลมเปนตัวชักนํา้ข้ึนมาใชประโยชน และการผลิตไฟฟาโดยใชพลังงานนํา้

ก็มีมาอยางยาวนาน ในป ค.ศ. 2015 ปริมาณไฟฟารวมท้ังโลกท่ีผลิตจากพลังงานนํา้

มีถึง 16.6% คิดเปน 70% ของพลังงานหมุนเวียน   

เร่ืองท่ีหลายคนอาจไมเคยทราบคือ รถยนตรุนแรกๆ น้ันใชพลังงานจากไฟฟา 

รถแท็กซ่ีในเมืองแมนฮัตตันชวงทศวรรษ 1900 ลวนแลวแตเปนรถยนตไฟฟา เรียกวา 

อิเล็กโทรแบต (electrobat) ซ่ึงนาจะมาจาก electricity (ไฟฟา) + battery 

(แบตเตอร่ี) รถยนตแบบน้ีว่ิงไดคร้ังละ 80–160 กิโลเมตร  

แมแตเทคโนโลยีท่ีมาหลังสุดอยางโซลารเซลล (solar cell) ก็มีการนาํมาใช

สรางพลังงานความรอนสาํหรับฮีตเตอรในรัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา ต้ังแต

ทศวรรษ 1940 และอันท่ีจริงแลวพลังงานแบบน้ีกลายเปนพลังงานหลักในพ้ืนท่ี

จนกระท่ังทศวรรษ 1970 กอนจะประสบปญหาเร่ืองการขยายขนาดจากความตองการ

ไฟฟาท่ีมากข้ึน จนทาํใหราคาตอหนวยสูงเกินกวาผูคนจะรับไดอีกตอไป  

à«ÅÅ�¾ÅÑ§§Ò¹áÊ§ÍÒ·ÔµÂ� ËÃ×Í â«ÅÒÃ�à«ÅÅ� (solar cell) ¤×Í ÍØ»¡Ã³�ä¿¿‡Ò
·Õè·ÓË¹ŒÒ·Õèà»ÅÕèÂ¹¾ÅÑ§§Ò¹áÊ§ãËŒà»š¹¾ÅÑ§§Ò¹ä¿¿‡Òâ´ÂµÃ§¼‹Ò¹»ÃÒ¡¯¡ÒÃ³�
â¿âµâÇÅµÒÍÔ¡ (photovoltaic effect) «Öè§áÊ§·Õè¶Ù¡à«ÅÅ�´Ñ§¡Å‹ÒÇ´Ù´¡Å×¹äÇŒ 

¨Ðä»·ÓãËŒÍÔàÅç¡µÃÍ¹ËÃ×ÍµÑÇà¤Å×èÍ¹ÂŒÒÂ»ÃÐ¨ØÍ×è¹æ à»ÅÕèÂ¹ÊÀÒÇÐ¾ÅÑ§§Ò¹ä»à»š¹
áºº¶Ù¡¡ÃÐµØŒ¹ (excited state) áÅÐà¡Ô´¡ÒÃà¤Å×èÍ¹·Õè¨¹à¡Ô´à»š¹¡ÃÐáÊä¿¿‡Ò
ã¹·ÕèÊØ´ â«ÅÒÃ�à«ÅÅ�¨Ö§ÁÕÍÕ¡ª×èÍË¹Öè§Ç‹Ò â¿âµâÇÅµÒÍÔ¡à«ÅÅ� (photovoltaic cell)

มีการใชกังหันลม
สูบน้ําบาดาล

กันอยางแพรหลาย
ในสหรัฐอเมริกา

เร่ิมมีการ
ผลิตไฟฟาโดย
ใชพลังงานน้ํา

ในฝร่ังเศส
Electrobat 
แท็กซ่ีในเมือง
แมนฮัตตัน

ใชพลังงานไฟฟา
เปนแหลงพลังงาน

เร่ิมมีการใช
โซลารเซลล

สรางพลังงานไฟฟา

ชาวอียิปตโบราณ
แลนเรือใบดวย

พลังงานลม
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20
ศตวรรษ

มีการคนพบ
แหลงพลังงานฟอสซิล
หลายแหลงในแถบ

ตะวันออกกลาง

20
ศตวรรษ

รถยนตฟอรด รุน โมเดลที
เปล่ียนมาใชระบบผลิต
แบบสายพาน ทําให

ราคาถูกลง คนอเมริกัน
หันมาใชรถยนตเพ่ิมข้ึน

การเส่ือมความนิยมในวงกวางของพลังงานหมุนเวียนเปนเร่ืองของประวัติศาสตรท่ี

เกิดความประจวบเหมาะกันหลายประการ เชน การผลิตรถยนตฟอรด (ท่ีใชนํา้มัน) 

รุน โมเดลที (Model T) ท่ีวางตลาดในชวงป ค.ศ. 1908–1927 เปล่ียนมาใชระบบ

ผลิตแบบสายพาน ทาํใหบริษัทผูผลิตรถยนตคูแขงไมอาจสูราคาได จากเดิมท่ี

รถยนตเคยเปนของหรูสาํหรับเศรษฐีเทาน้ัน ก็เปล่ียนมาเปนของท่ีคนช้ันกลาง

สามารถหาซ้ือได และกลายเปนปจจัยท่ี 5 ของคนอเมริกัน เพราะชวยอาํนวยความ

สะดวกในการเดินทางในประเทศท่ีมีขนาดใหญโต ประกอบกับทางรถไฟก็ยังไมได

ขยายตัวครอบคลุมท่ัวประเทศ

ปจจัยรวมอีกประการหน่ึงก็คือ การคนพบแหลงพลังงานฟอสซิลเพ่ิมข้ึนอยางมากมาย

ในเวลารวดเร็ว ไมวาจะเปนหลุมกาซธรรมชาติขนาดใหญหรือหลุมขุดนํา้มันดิบขนาด

ยักษ โดยเฉพาะในแถบตะวันออกกลาง จนทาํใหมีการพัฒนาเทคโนโลยีการคนหา

และขุดเจาะกันขนานใหญ และทาํใหราคานํ้ามันดิบโลกมีราคาถูก จนเปนปจจัย

สงเสริมใหคนตองการมีรถยนตสวนตัว เม่ือผนวกเขากับการรวมตัวกันของประเทศ

ผูสงออกนํา้มันหรือ OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) 

จึงนาํไปสูการเพ่ิมราคานํ้ามันข้ึนเร่ือยๆ จนเกิดวิกฤตราคานํ้ามันในชวงทศวรรษ 

1970 ในท่ีสุด   
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อุตสาหกรรม

co-generation

เตาถลุงแบบ shaft furnace,
เตาถลุงแบบ outokumpu 
flash smelting

gas turbine,
natural gas-fired

การผลิตทองแดง
การคมนาคม

ขนส่ง

การขนสงสินคา

การขนสงผูโดยสาร

การก่อสร้างอาคาร

CITY BUS

BUS STOP

การ
สองสวาง
หลอดไฟ
ฟลูออเรสเซนต,
หลอดไฟ LED ฯลฯ 

การสรางฉนวนกันความ
รอนและดูดซับเสียง
ซิลิกาแอโรเจล,
กลาสวูล ฯลฯ   

การจัดการพลังงาน
ตามอุปสงค
ระบบจัดการพลังงาน
ในอาคาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ICT)
คอมพิวเตอร, สมารตโฟน,
พลาสมาทีวี ฯลฯ 

เทคโนโลยีสีเขียวในปัจจุบัน 

เทคโนโลยีสีเขียวในปจจุบันน้ีเปนคาํเรียกรวมเทคโนโลยีหลายรูปแบบท่ีชวยลดผลกระทบ

ตอส่ิงแวดลอม และทาํใหเกิดแนวทางใหมๆ  ท่ีจะชวยใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืนข้ึนได  

มีการแบงเทคโนโลยีสีเขียวออกเปนหลายแบบตามแตแงมุมท่ีใชในการพิจารณา เชน 

เอกสารของ UNEP ช่ือ Green Technology Choices จัดแบงเทคโนโลยีตามอุปสงค

ออกเปน 3 ดานใหญๆ  โดยมีเทคโนโลยีหลักและเทคโนโลยียอยดังน้ี 

รถบรรทุกขนาดใหญและกลาง, 
รถไฟดีเซลราง, เรือบรรทุกน้ำมันดิบ 

แตก็มีการแบงเทคโนโลยีสีเขียวแบบอ่ืนๆ อีกหลายแบบ เชน แบงออกเปน 

(1) เทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับการผลิต และ (2) เทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับการบริโภค 

และในสวนท่ีเก่ียวของกับส่ิงแวดลอมโดยตรงอาจแบงออกเปนเทคโนโลยีสาํหรับ 

(1) การตรวจติดตามและประเมินผล (2) การปองกันและควบคุมมลพิษ และ 

(3) การบาํบัดมลพิษและฟนฟู (remediation and restoration) 

GREEN
TECHNOLOGIESรถยนตใชน้ำมันเบนซิน

และดีเซล, รถยนตไฟฟา,
รถไฟไฟฟา, เครื่องบิน ฯลฯ

ÁÅ¾ÔÉºíÒºÑ´ (remediation) ¤×Í ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÂŒÒÂàÍÒÊÒÃ¾ÔÉËÃ×ÍÊÔè§·Õèà»š¹
ÍÑ¹µÃÒÂÍÍ¡¨Ò¡ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ËÃ×Í¡ÒÃ¨íÒ¡Ñ´¼Å¡ÃÐ·º·ÕèÊÔè§àËÅ‹Ò¹Ñé¹ÁÕµ‹ÍÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 

(ท่ีมา : Cambridge Dictionary Online)
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226.85USDรวม

ระบบความจํา
(flash memory & RAM)

20.85USD 4.50USD

แบตเตอร่ี

44.00USD

จอ
(display & touchscreen)

8.50USD

power management 

17.50USD

หนวยประมวลผล
33.00USD

สวนกลไก

6.50USD

เซนเซอร
7.00USD

หีบหอ

18.00USD

กลอง

8.00USD

การผลิต

34.00USD
cellular radio

20.00USD

คาใบอนุญาต
(Licensing fee)

5.00USD

wireless radio

Sunday, Nov 7

12:45 AM

เพ่ือใหเห็นความซับซอนของปญหามลพิษและโอกาสท่ีจะนาํเอาเทคโนโลยีสีเขียวแบบ

ตางๆ มาใช จะขอยกกรณีศึกษาเก่ียวกับ “ขยะอิเล็กทรอนิกส” ข้ึนมาพิจารณาเปนตัวอยาง 

หากดูขอมูลประมาณการตนทุนของโทรศัพทมือถือไอโฟน 5 ของบริษัทแอปเปลแลว 

จากตนทุนการผลิตรวมท้ังหมดราว 226 เหรียญสหรัฐน้ัน กลับมีคาใชจายการในกระบวน

การผลิต (production) เพียงแค 8 เหรียญสหรัฐเทาน้ัน ท้ังน้ีบริษัทเพกะทรอน 

(Pegatron) โรงงานท่ีรับผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสใหกับบริษัทแอปเปลในจีน ถูก

กลาวหาวา มีการบังคับใหคนงานทาํงานเกินเวลาอันควร เชน 12 ช่ัวโมงตอวันติดกัน 

18 วันรวด และหากงวงเหงาหาวนอนก็จะถูกบังคับใหทาํงานนอกเวลา หากไมมา

ทาํงานก็จะถูกไลออก รวมท้ังบังคับใหมีการทดสอบการต้ังครรภในลูกจางหญิง 

(ท่ีมีอยูราว 85–90%) เพ่ือปองกันการลาหยุดจากการต้ังครรภ ท้ังหมดท่ีกลาวมาน้ี

แสดงใหเห็นวา การจัดการเทคโนโลยีมีความสาํคัญไมแพกับตัวเทคโนโลยีเอง 

ประมาณค่าใช้จ่ายท่ีเป็นต้นทุนการผลิตของเคร่ืองไอโฟน 5

ความซับซ้อนของปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์

ปญหาท่ีใหญไมแพกัน หรืออาจจะใหญกวาปญหาในเชิงสังคมก็คือ ปญหาขยะ

อิเล็กทรอนิกส (e-waste) แมในประเทศพัฒนาแลวจะมีวิธีการกาํจัดขยะ

อิเล็กทรอนิกสอยางมีประสิทธิภาพ แตองคกรไมแสวงผลกาํไร Silicon Valley 

Toxics CoalItIon ในแคลิฟอรเนีย ประเมินวา มีขยะประเภทน้ีมากถึง 80% 

ถูกสงไปยังประเทศกาํลังพัฒนา ซ่ึงไมมีกระบวนการจัดการท่ีดีเทา หรือมี แต

เปนเทคโนโลยีแบบท่ี “เกากวา” การกาํจัดจึงมักจบลงท่ีการเก็บเอาเฉพาะวัสดุ

มีคาท่ีเห็นไดชัดในช้ินสวนตางๆ เชน ทองแดง ไปเทาน้ัน 

ในขณะท่ีโลหะหนักในขยะอิเล็กทรอนิกสซ่ึงมีปริมาณมากและมีพิษสูง เชน ตะก่ัว 

ถือเปนปญหาใหญท่ีจะสงผลในระยะยาวตอสุขภาพของคน โดยจะเปนพิษตอระบบ

ประสาท ทาํใหปวดขอตอในผูใหญ ตะก่ัวปริมาณมากอาจจะทาํลายสมองและทาํให

เกิดโรคโลหิตจางในเด็ก

(ท่ีมา : https://tha.my-mobile-apps.com/spendy-but-indispensable-
breaking-down-full-650-cost-of-iphone-5-30966)
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58.0สวิตเซอรแลนด

สวิตเซอรแลนด

62.4นอรเวย

นอรเวย

57.3ไอซแลนด

ไอซแลนด

52.9เดนมารก

51.4เนเธอรแลนด

51.8สหราชอาณาจักร

49.2สวีเดน

48.9ฝร่ังเศส

48.6ออสเตรีย

48.7สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกา

(ท่ีมา : United Nations University)

(ปอนดตอคน)แผนท่ีการเดินทางของขยะอิเล็กทรอนิกสแสดงใหเห็นวา ขยะจาํพวกน้ีมาจาก

ท่ัวโลก แตสวนใหญมักออกมาจากประเทศพัฒนาแลวในทวีปยุโรปและทวีป

อเมริกาเหนือ โดยสามประเทศแรกท่ีผลิตขยะอิเล็กทรอนิกสมากท่ีสุดเม่ือ

เทียบกับรายไดตอหัวประชากร ในป ค.ศ. 2014 คือ นอรเวย สวิตเซอรแลนด 

และไอซแลนด ตามลาํดับ มีประเทศจีนและอินเดียเปนประเทศผูรับหลัก  

ดังน้ันการพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียวท่ีจะชวยตรวจติดตามและตรวจสอบ

ยอนกลับแหลงท่ีมาของขยะอิเล็กทรอนิกส รวมท้ังแจงเตือนประเทศตางๆ ท่ีอาจ

เปนเปาหมายจึงมีความสาํคัญ แต ณ ปจจุบันก็ยังไมมีการพัฒนาเทคโนโลยี

ดังกลาวอยางจริงจัง   

ประเทศท่ีผลิตขยะอิเล็กทรอนิกส์มากท่ีสุด 
เม่ือเทียบกับรายได้ต่อหัวประชากร ในปี ค.ศ. 2014
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40% 

11% 

10% 10% 

3.32
ล้านตัน

3.14
ล้านตัน

19.6% 40.40%

อัตราการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ในระหว่างปี ค.ศ. 2010–2013

(ท่ีมา : United Nations University)

ค.ศ. 2010 ค.ศ. 2013

ปริมาณขยะ

อิเล็กทรอนิกส

การรีไซเคิลขยะ

อิเล็กทรอนิกส

อีกปญหาหน่ึงของปญหาขยะอิเล็กทรอนิกสคือมีเปอรเซ็นตการรีไซเคิลตํ่า แมวา

จะมีการปรับปรุงจนดีข้ึนบางแลวก็ตาม ดังจะเห็นไดจากขอมูลในระหวางป ค.ศ. 

2010–2013 ท่ีมีเปอรเซ็นตการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกสจาก 19.6% เปน 40.40% 

และมีปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกสรวมท้ังโลกลดลงจาก 3.32 ลานตัน เปน 3.14 ลานตัน 

ในชวงเดียวกัน   

เม่ือพิจารณาลงในรายละเอียดเก่ียวกับชนิดของขยะอิเล็กทรอนิกสและความสามารถ

ในการรีไซเคิลพบวามีความแตกตางกันอยางเห็นไดชัด  เชน คอมพิวเตอรมีสวนประกอบ

ท่ีนาํไปรีไซเคิลไดมากท่ีสุดถึง 40% ขณะท่ีโทรศัพทมือถือกลับรีไซเคิลไดเพียง 11% 

ใกลเคียงกับคียบอรดและเมาสซ่ึงมีช้ินสวนรีไซเคิลไดเพียง 10% 

ในขณะท่ีการพัฒนาเทคโนโลยีในการแยก คัดเลือก และเก็บสวนท่ียังนาํมาใช

ประโยชนไดจากขยะอิเล็กทรอนิกสโดยไมตองอาศัยแรงงานมนุษยยังจาํกัด 

การเลือกชนิดวัสดุและสวนประกอบของเคร่ืองเพ่ือนาํมาใชสรางส่ิงตางๆ ถือเปนอีก

แนวทางหน่ึงสาํหรับเทคโนโลยีสีเขียวท่ีจะชวยโลกได
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แบตเตอร่ีรถยนต

0.1%

6.8%

64.2%

72.5%

96.2%

เฟอรนิเจอร

เคร่ืองใชไฟฟาขนาดเล็ก

เคร่ืองใชไฟฟา

กระดาษประเภทตางๆ

ผาฝาย
2-5 เดือน

แกนแอปเปล
2 เดือน

ถุงเทาขนสัตว
1-5 ป

แกวโฟม
50 ป

ทุนโฟม
50 ป

กลองเคร่ืองด่ืม
3 เดือน

ถุงพลาสติก
10-20 ป

หนังสือพิมพ
6 สัปดาห

สายเบ็ดตกปลา
600 ป

ขวดพลาสติก
450 ป

กระปองดีบุก
50 ป สายพลาสติก

แพ็กกระปอง
400 ป

สายพลาสติกแพ็กกระปอง
แบบยอยสลายได

6 เดือน

กลองกระดาษลูกฟูก 
2 เดือน

ไมอัด
1-3 ป

ขวดแกว
ประเมินไมได

ผาออมสําเร็จรูป
450 ป กระดาษทิชชู

2-4 สัปดาห

กนบุหร่ี
1-5 ป

กระปองอลูมิเนียม
200 ป

หากเทียบกับเคร่ืองใชไมสอยท่ีพบไดบอยในชีวิตประจาํวันจะพบวา เคร่ืองใชไฟฟา

ขนาดเล็กและเฟอรนิเจอรติดอยูในกลุมส่ิงท่ีมีการรีไซเคิลกันนอยท่ีสุด (อยูท่ี 6.8% 

กับ 0.1% ตามลาํดับ) ขณะท่ีเคร่ืองใชไฟฟาสาํคัญๆ กระดาษประเภทตางๆ และแบตเตอร่ี

รถยนตอยูกลุมขาวของท่ีรีไซเคิลสูงสุด (ท่ี 64.2%, 72.5% และ 96.2% ตามลาํดับ)  

แตยังนาสงสัยวา เปอรเซ็นตการรีไซเคิลแบตเตอร่ีรถยนตท่ีสูงน้ันอาจเปนเพราะ

ผูใชงานสามารถกาํจัดแบตเตอร่ีท่ีใชงานแลวผานรานซอมรถยนตไดเลย ซ่ึงในหลาย

ประเทศก็มีกฎหมายควบคุมอยางเขมงวด ดังน้ันส่ิงท่ีควรทาํคูขนานไปกับเทคโนโลยี

สีเขียวคือ การบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเหมาะสม 

เม่ือเร็วๆ น้ี ปญหาเร่ือง “เกาะขยะพลาสติก” ในทะเลกลายเปนประเด็นสาํคัญท่ี

พูดถึงกันท่ัวโลก การพัฒนาวัสดุท่ียอยสลายงายแตยังมีประสิทธิภาพเหมาะสม

กับการนาํมาใชงานทดแทนพลาสติกสังเคราะหก็เปนอีกหมวดของเทคโนโลยี

สีเขียวท่ีสาํคัญมาก 

อัตราการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในชีวิตประจําวันในสหรัฐอเมริกา ต้องใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าท่ีขยะในทะเลเหล่าน้ีจะย่อยสลาย

(ท่ีมา : United States Environmental Protection Agency) (ท่ีมา : National Oceanic and Atmospheric Administration)28 29



เศรษฐกิจชีวภาพ
(bioeconomy) 

ใช้เทคโนโลยีสหสาขา
สร้างมูลค่าแก่ทรัพยากร 
เพ่ือการใช้อย่างย่ังยืน

เศรษฐกิจสีเขียว
(green economy) 

แก้ปัญหาโดยคํานึงถึงส่ิงแวดล้อม
และการอนุรักษ์ธรรมชาติ  

 

เศรษฐกิจหมุนเวียน
(circular economy) 

คํานึงถึงประสิทธิภาพและ
การหมุนเวียนทรัพยากร

ในระบบการผลิต  

B C

G

ประเทศไทยในฐานะประเทศกาํลังพัฒนาท่ีพยายามถีบตัวข้ึนเหนือ “กับดักรายได

ปานกลาง” คงจะตองหาจุดสมดุลระหวางการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการพัฒนา

อยางย่ังยืนท่ีเนนคุณภาพชีวิตของผูคนและสภาพส่ิงแวดลอมท่ีดี การจะเปนเชนน้ัน

ไดจาํเปนตองมีเทคโนโลยีสีเขียวรูปแบบตางๆ มารองรับ 

เศรษฐกิจสีเขียวจึงนาจะเหมาะกับประเทศไทยท่ีมีรากฐานการพัฒนาด้ังเดิมเปนแบบ

เกษตรกรรม การเพาะปลูกโดยพ่ึงพาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ลดการใชสารเคมี

มากเกินความจาํเปน มุงใชความรูเชิงลึกเก่ียวกับพืชและสัตวผานการศึกษาพันธุกรรม

อยางเหมาะสม นาจะชวยใหประเทศไทยสามารถพ่ึงพาตนเอง มีผลผลิตมากเพียงพอ

เล้ียงปากทองคนในชาติและเหลือสงออกไดอีกดวย

เศรษฐกิจสีเขียวยังสอดคลองและสนับสนุนเศรษฐกิจชีวภาพ (bioeconomy) ท่ี

อาศัยความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพท่ีเปนจุดแข็งของประเทศ และเศรษฐกิจ

หมุนเวียน (circular economy) ท่ีเนนการนาํทรัพยากรมาใชอยางเต็มประสิทธิภาพ

ท้ังหมดน้ีจะนาํไปสูการลดคารบอนฟุตพรินต (carbon footprint) หรือลดการ

ปลอยกาซท่ีมีคารบอนเปนสวนประกอบออกสูบรรยากาศ ซ่ีงจะชวยลดผลกระทบ

การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกเปนอยางมาก 

ประเทศไทยกับเศรษฐกิจสีเขียว
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¤ÒÃ�ºÍ¹¿Øµ¾ÃÔ¹µ� (carbon footprint) ¤×Í »ÃÔÁÒ³¡�Ò«àÃ×Í¹¡ÃÐ¨¡·Õè»Å‹ÍÂÍÍ¡ÁÒ
¨Ò¡¼ÅÔµÀÑ³±�áµ‹ÅÐË¹‹ÇÂµÅÍ´ÇÑ¯¨Ñ¡ÃªÕÇÔµ¢Í§¼ÅÔµÀÑ³±� àÃÔèÁµŒ¹µÑé§áµ‹¡ÒÃä´ŒÁÒ«Öè§ÇÑµ¶Ø´Ôº 

¡ÒÃ¢¹Ê‹§ ¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºªÔé¹Ê‹Ç¹ ¡ÒÃãªŒ§Ò¹ ¨¹¡ÃÐ·Ñè§¶Ö§¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ«Ò¡¼ÅÔµÀÑ³±�
ËÅÑ§¡ÒÃãªŒ§Ò¹ â´Â·Ó¡ÒÃ¤Ó¹Ç³ÍÍ¡ÁÒã¹ÃÙ»¢Í§¤ÒÃ�ºÍ¹ä´ÍÍ¡ä«´�à·ÕÂºà·‹Ò 

(equivalent carbon dioxide ËÃ×Í CO2e ËÃ×Í CO2eq) µ‹ÍË¹‹ÇÂ¼ÅÔµÀÑ³±�

นอกจากน้ี หากนาํระบบปญญาประดิษฐและหุนยนตอันเปนสวนหน่ึงของเศรษฐกิจ

อัจฉริยะ (intelligent economy) มาสนับสนุนก็เหมาะเปนอยางย่ิงกับประเทศไทย

ท่ีกาํลังกาวเขาสูการเปนประเทศผูสูงวัย ซ่ึงนาํไปสูระบบเศรษฐกิจแบบใหมท่ีเรียกวา 

เศรษฐกิจผูสูงวัย (silver economy) ท่ีพ่ึงพาการใชจายและการทาํงานของผูสูงอายุ

ท่ีมีสัดสวนมากกวากลุมอายุอ่ืน   

เทคโนโลยีท่ีกลาวมาท้ังหมดขางตนไมเพียงแตเหมาะสมกับประเทศไทยเทาน้ัน 

ยังเหมาะสมกับโลกในทุกวันน้ีท่ีประสบปญหาส่ิงแวดลอมรุนแรงจากการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศและการเกิดมลพิษตางๆ อีกดวย 
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เศรษฐกิจสีเขียวเกิดจากความตระหนักในอิทธิพลของกิจกรรมต่างๆ 
ท่ีมนุษย์ทํา ซ่ึงส่งผลต่อธรรมชาติรอบตัว

แต่ยังเช่ือว่าความรู้ของมนุษย์ในปัจจุบันจะสามารถหาทางออก
ท่ีทําให้เศรษฐกิจยังคงเติบโตต่อไปได้

โดยส่งผลกระทบด้านลบกับระบบนิเวศรอบตัวน้อยลง หรือ
แม้แต่จะทําให้ส่ิงแวดล้อมดีข้ึนด้วยซ้ําไป

หากทําได้ดังน้ีก็จะทําให้การพัฒนาเป็นแบบย่ังยืนได้ 
แม้ว่ามีประวัติศาสตร์ของพัฒนาการในด้านน้ี

อาจนับย้อนกลับไปได้เป็นหลายร้อยหรือหลายพันปี แต่ด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่ก็ทําให้ประสิทธิภาพดีข้ึนมาก

ปัญหาอุปนิสัยการใช้แล้วท้ิง ไม่เน้นซ่อมแซม โดยเฉพาะอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์อย่างโทรศัพท์ติดตามตัวและแท็บเล็ต

เป็นตัวอย่างของปัญหาท่ีชัดเจนท่ีสุดแบบหน่ึง และต้องการ
ท้ังการเปล่ียนแนวคิด ค่านิยม อุปนิสัย และกฎหมาย

สําหรับประเทศไทย เศรษฐกิจสีเขียวเก้ือหนุนและไปด้วยกันได้
กับเศรษฐกิจชีวภาพและเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นอย่างดี

โดยเศรษฐกิจอัจฉริยะจะเป็นตัวช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบโดยรวม

อนาคตอันใกล้กับเศรษฐกิจสีเขียว
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