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หวัข้อกำรเสวนำ

 ควำมส ำคัญและประโยชน์ของนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Efficiency)

 รูปแบบของนิเวศเศรษฐกิจที่เกิดขึน้ได้

 ผลกำรด ำเนินกำรของกรณีศึกษำเทยีบเคยีง
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"The world has enough for everyone's need, 
but not enough for everyone's greed.“

Ghandi

http://www.newheartawaken.com/guru/22
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KEY ELEMENTS OF THE ECO-EFFICIENCY CONCEPT

Eco-efficiency is a management philosophy which encourages
business to search for environmental improvements that yield parallel
economic benefits. It focuses on business opportunities and allows
companies to become more environmentally responsible and more
profitable. It fosters innovation and therefore growth and competitiveness.

Eco efficiency: Create more value with less impact (2000)
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• On 25 September 2015, the 193 countries of the UN 

General Assembly adopted the 2030 Development 

Agenda titled Transforming our world: the 2030 Agenda for 

Sustainable Development. 

• The 17 Sustainable Development Goals and 241 targets (in 

June 2016) which we are announcing today demonstrate 

the scale and ambition of this new universal Agenda. They 

seek to build on the Millennium Development Goals and 

complete what they did not achieve. They seek to realize 

the human rights of all and to achieve gender equality 

and the empowerment of all women and girls. They are 

integrated and indivisible and balance the three 

dimensions of sustainable development: the economic, 

social and environmental.

• The Goals and targets will stimulate action over the next 15 

years in areas of critical importance for humanity and the 

planet.
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SDG 12.2: DMC & MF per Capita (2015)

Ton/Cap

Domestic Material Consumption : DMC  
Material Footprint : MF



SDG 12.2: DMC & MF per GDP (2015)
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Eco-efficiency Indicators:
Measuring Resource-use Efficiency and

the Impact of Economic Activities on the Environment
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Concept of Eco efficiency



รูปแบบของนิเวศเศรษฐกจิ (Eco Efficiency) 
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More with less – How to increase Eco Efficiency ?
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Nestle Sustainable Review (2002)

• Water consumption: Between 1997 and
2000, total water consumption per tonne
of product was reduced and water use
efficiency improved by 24%. Even with
very good growth in our bottled water
business, overall water consumption was
reduced by 2%.

• Waste water generation: Waste water
discharge per tonne of product was
reduced and ecoefficiency (the ability to
manufacture more products with less
waste water) improved by 29%. The
overall waste water volume was reduced
by 9%.



A recognised bank used on average 7,000 tons of paper annually. They decided to buy recycled paper instead of
virgin fibre paper. This resulted in:

• Energy Savings

• Greenhouse gas emissions reduction

• Avoiding the generation of 17 millions of gallons of residual water

• Avoiding the generation of 2 millions of pounds of solid wastes

• Conserving more than 6,800 tons of wood.
Water (Goal 6: Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all); 

Energy (Goal 7: Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all); and 

Climate Change (Goal 13: Take urgent action to combat climate change and its impacts).

Corporate Eco-Efficiency in Financial Institutions
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Examples of Eco Efficiency in Japan
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kg CO2

ยอดขาย (ลา้นเยน)

Alc: 371 241 kg

ใน 20 ปี ลดได ้30%

All: 347 239 kg
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kg CO2

kWh

0.68  0.32 kg

ใน 40 ปี ลดได ้50%
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Net sales

CO2

100  250

ใน 30 ปี เพิม่ 2.5 เทา่

Net sales

waste

100  450

ใน 30 ปี เพิม่ 4.5 เทา่
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80 % ของผลกระทบ
เกดิภายนอกสายการผลติ

20 % เกดิภาย
ในสายการผลติ

เป้าหมายคอืประสทิธภิาพ
2.3 เทา่ ดว้ยเวลา ≈12 ปี

(80%  2.13)
(20%  1.35)

100%  1.97
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กลุม่บรกิารและ
การเงนิ
มคีา่ทีส่งูกวา่

กลุม่การผลติมี
คา่ทีต่ า่กวา่

???

JPY

kg-CO2



ข้อพึงระวัง

• นิเวศเศรษฐกิจให้ความส าคัญกับการเพิ่มมูลค่า เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
และลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

• นิเวศเศรษฐกิจไม่ยาก สิ่งที่พึงระวังคือการพิจารณาตัวเศษและส่วนที่เหมาะสมกับองค์กร
ของตนเอง

• นิเวศเศรษฐกิจไม่ได้สร้างเงื่อนไขทางการค้าใดๆ ต่างจาก ISO 14001 หรือ 9001

• การสร้างค่าพื้นฐาน (base line) ขององค์กรเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญ

• ไม่ควรน าเปรียบเทียบระหว่างองค์กร เนื่องจากโดยมากนั้นขอบเขตการพิจารณาจะไม่
เสมอกัน พึงพิจารณาที่การแข่งขันกับตัวเอง
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The World War II poster (England) 

Thank you for your kind attention 
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