
แนะนํา
ศูนย์วจิยันโยบายด้านเศรษฐกจิสีเขยีว

3 กมุภาพนัธ์ 2560 โรงแรมสุโกศล หอ้งกมลมาศ
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วสัิยทศัน์ของศูนย์

ศูนยว์จิยันโยบายดา้นเศรษฐกิจสีเขียว

(Policy Research Center on Green Economy: 

PRO-Green)

“คลงัสมองด้านนโยบายเศรษฐกิจสีเขยีวเพื=อเสริมสร้าง
ความสมดลุในการพัฒนาและสิ=งแวดล้อมบนพืCนฐานของ
ความเป็นธรรม”
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ขอบเขตการดาํเนินงานของศูนย์ PRO-Green

1. สร้างองคค์วามรู้ทางดา้นเศรษฐกิจสีเขียว โดยการ
สนบัสนุนของของคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. และ สกว.

– ติดตามความเคลืHอนไหว ความกา้วหนา้ดา้นวชิาการ
นโยบายและมาตรการดา้นเศรษฐกิจสีเขียว

– ติดตามความเคลืHอนไหว ดา้น Climate change

– ศึกษาและพฒันาเครืHองมือทางนโยบายและตวัชีMวดั
เพืHอสนบัสนุนการพฒันาสู่เศรษฐกิจสีเขียวและสงัคม
คาร์บอนตํHา บนพืMนฐานแห่งความเป็นธรรม
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ขอบเขตการดาํเนินงานของศูนย์ PRO-Green

1.  สร้างองคค์วามรู้ทางดา้นเศรษฐกิจสีเขียว (ต่อ)

– ศึกษาและพฒันานโยบายและการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติเพืHอเศรษฐกิจสีเขียว บนพืMนฐาน
แห่งความเป็นธรรมและการมีส่วนร่วมของชุมชน
– ศึกษาการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัทีH
สอดคลอ้งกบัเศรษฐกิจสีเขียวและการพฒันาทีHย ัHงยนื
– จดัทาํคลงัขอ้มูลองคค์วามรู้ เพืHอการแลกเปลีHยนและ
เผยแพร่
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ขอบเขตการดาํเนินงานของศูนย์ PRO-Green

2. สนบัสนุนการเรียนการสอนและการผลิตบณัฑิตดา้น
เศรษฐกิจสีเขียวและการพฒันาใหก้บัสงัคม

3. เผยแพร่องคค์วามรู้ ผา่นการผลิตผลงานวชิาการเพืHอ
ตีพิมพเ์ผยแพร่ และการจดัอบรมและสมัมนาต่อ
สาธารณะ

4. เปิดการอบรมร่วมกบัหน่วยงานภายนอก เพืHอพฒันา
บุคลากรทัMงภาครัฐและเอกชน เพืHอใหส้ามารถนาํเอา
องคค์วามรู้ดงักล่าวไปประยกุตใ์ชก้บังานทีHเกีHยวขอ้ง
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ขอบเขตการดาํเนินงานของศูนย์ PRO-Green

5. ประสานงานการสร้างเครือข่ายนกัวชิาการ เพืHอใหเ้กิด
การแลกเปลีHยนองคค์วามรู้ ในรูปแบบของการประชุม
วชิาการต่างๆ ทัMงในระดบัประเทศและนานาชาติ

6. เป็น “กระจกส่อง” นโยบายใหก้บัรัฐบาลในดา้น
เศรษฐกิจสีเขียว

7. พฒันากลไกเชืHอมประสาน ภาครัฐ เอกชน และองคก์ร
พฒันาเอกชน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทีHเกีHยวขอ้ง เพืHอ
ร่วมกนัจดัทาํขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย อนัเป็น
ประโยชนต่์อการพฒันาประเทศ

8. ร่วมขบัเคลืHอนนโยบายสู่เศรษฐกิจสีเขียว 6



ขยายเครือข่ายไปสู่ระดบัภูมิภาค โดยผา่นการ

จดัการประชุมวชิาการระหวา่งประเทศ ปีที? 3

แผนงาน 3 ปี
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สนบัสนุนการเรียนการสอนและการผลิตบณัฑิต

สร้างเครือข่ายวชิาการในประเทศ

พฒันากลไกเชืHอมประสานภาคส่วนต่างๆ ปีที? 2

ปีที? 1
Green economy and Climate change Watch

วจิยัและเผยแพร่องค์ความรู้



สรุปการทาํงานในรอบปีที? 1 

โครงการพฒันาศูนย์วจิยันโยบายด้าน

เศรษฐกจิสีเขยีว
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1. ตดิตามความเคลื?อนไหว

1.1 การติดตามและวเิคราะห์กระแสเศรษฐกิจสีเขียว

– จดัทาํและเผยแพร่จุลสารจบักระแสเศรษฐกิจสีเขียว

– ฉบบัทีH 1 เดือนธนัวาคม 2558 
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• เผยแพร่ต่อสภา
อุตสาหกรรมจงัหวดั     

สภาหอการคา้จงัหวดั 

มหาวทิยาลยัต่างๆ



1. ตดิตามการเคลื?อนไหวด้านเศรษฐกจิสีเขยีว

10

1.1 การติดตามและวเิคราะห์กระแสเศรษฐกิจสีเขียว
จุลสารฉบบัทีH 2

(1) เรืHองแบบจาํลองการบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก 
โดย อ.ดร.ณฐัพงษ ์พฒันพงษ์

(2) เรืHอง การรับรองเศรษฐกิจสีเขียว โดย คมศกัดิ\  สวา่งไสว

(3) เรืHอง เกษตรสีเขียว โดย อ.ดร.มณเฑียร สติมานนท ์

(4) เรืHอง สินคา้สีเขียว ตอนทีH 2 โดย รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ 

(5) เรืHอง สงัคมคาร์บอนตํHา ตอนคามิคทัสึ เมืองปลอดขยะ
โดย รศ.ดร.ชยนัต ์ตนัติวสัดาการ 

(6) เรืHอง ขยะกาํลงัจะลน้โลก ตอนทีH 2 โดย อ.ดร.อนิณ 
อรุณเรืองสวสัดิ\  



1. ตดิตามการเคลื?อนไหวด้านเศรษฐกจิสีเขยีว
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1.1 การติดตามและวเิคราะห์กระแสเศรษฐกิจสีเขียว
จุลสารฉบบัทีH 3

1) ความสมัพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจสีเขียวและการพฒันาทีHย ัHงยนื 
โดย อ. ชล บุนนาค

2) ถอดความหมาย “ความตกลงปารีส (Paris Agreement)” โดย  
ผศ.ดร. ชโลทร แก่นสนัติสุขมงคล

3) แบบจาํลองกบัการบริหารจดัการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
(ตอนทีH 2) โดย อ.ดร.ณฐัพงษ์ พฒันพงษ์

4) ฉลากเขียวคืออะไร โดย รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ

5) การประเมินวฏัจกัรชีวติ (Life Cycle Assessment: LCA)         
ตอนทีH 1 โดย อ.ดร. มณเฑียร สติมานนท์

6) เจจู: เกาะฟ้าใสไร้คาร์บอน โดย คุณฐิติภทัร ดอกไมเ้ทศ

7) 10 เทรนดธุ์รกิจสีเขียว ปี 2016 โดย คุณคมศกัดิ\  สวา่งไสว



1. ตดิตามความเคลื?อนไหว

1.2 การจดัการประชุมพฒันาโจทยว์จิยัสาํหรับอาจารย์
ภายนอก

• จดัเวทีเสวนาจบักระแสเศรษฐกิจสีเขียว ในหวัขอ้
“Research Gap on Thailand Green Economy” ใน
วนัทีH 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 เพืHอสรุปเป็นโจทยว์จิยั
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1. ตดิตามความเคลื?อนไหว

1.2 การจดัการประชุมพฒันาโจทยว์จิยัสาํหรับอาจารย์
ภายนอก

• จนัทร์วนัทีH  29 กมุภาพนัธ์ 2559 ณ หอ้งประชุม ศ 429 คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต และประชุมผา่น
ระบบ Video Conference มายงั คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์
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1. สร้างเครือข่ายนักวจิยัรุ่นใหม่

1.3 การพิจารณาร่างขอ้เสนอโครงการวจิยั
– เผยแพร่โจทยว์จิยัทีHไดจ้าก เวทีเสวนาจบักระแสเศรษฐกิจสีเขียว

– เริHมรับร่างขอ้เสนอเดือนกมุภาพนัธ์ 2559 และโดยมีกาํหนดปิด
รับขอ้เสนอรอบทีH 1 สาํหรับ เขตกทม.และปริมณฑล: วนัทีH 30 
เมษายน 2559

– สาํหรับต่างจงัหวดั: วนัทีH 31 พฤษภาคม 2559 เริHมรับร่าง
ขอ้เสนอในเดือนกมุภาพนัธ์ 2559

– ไดรั้บขอ้เสนอ 11 โครงการทีHตรงกบักรอบของศูนยว์จิยั 

– คดักรอง ใหข้อ้เสนอแนะปรับปรุงและส่งใหท้างสกว. พิจารณา
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1. สร้างเครือข่ายนักวจิยัรุ่นใหม่

1.4 การประชุมเครือข่ายกลัยาณมิตรในคณะ
เศรษฐศาสตร์

– จดัประชุมเมืHอ วนัทีH 21 กนัยายน 2558 โดยมีอาจารย์
รุ่นใหม่ทีHสนใจเขา้ร่วม จาํนวน 12 คน

– กาํลงัจะยืHนขอ้เสนอดา้นแรงงาน 1 โครงการ
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2. ศึกษาวจิยัเพื?อสร้างองค์ความรู้

2.1 รวบรวมและสงัเคราะห์มาตรการ ตลาดคาร์บอน
และภาษีคาร์บอนของประเทศต่างๆ เพืHอหาขอ้สรุป
มาตรการทีHเหมาะสมกบัประเทศไทย

– รายงานเบืMองตน้การสงัเคราะห์มาตรการตลาด
คาร์บอนและภาษีคาร์บอนของประเทศต่างๆ

– กาํลงัเขียนสรุปจากงานวจิยั ส่วนทีHเหลือ

16



2. ศึกษาวจิยัเพื?อสร้างองค์ความรู้

2.2 การสนบัสนุนโครงการวจิยัดา้นเศรษฐกิจสีเขียว 3 
โครงการ โดยยืHนขอ้เสนอต่อสกว.

• โครงการศึกษาผลกระทบของมาตรการราคาคาร์บอน
ต่อความสามารถในการแข่งขนัของไทยและอาเซียน

• โครงการ การนิยามและประเมินมูลค่าสินคา้และบริการ
ดา้นทีHเป็นมิตรต่อสิHงแวดลอ้มสาํหรับประเทศไทย

• มาตรฐานทางดา้นสิHงแวดลอ้ม และความสามารถในการ
แข่งขนัในอุตสาหกรรมไทยภายใตเ้ศรษฐกิจสีเขียว
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3. การเผยแพร่องค์ความรู้

3.1 จดัเวทีเสวนาจบักระแสเศรษฐกิจสีเขียว ครัM งทีH 1 (กทม.)
– จดังานแถลงข่าวเปิดตวัศูนยว์จิยัฯ และจดั “Research Gap 

on Thailand Green Economy” 

– วนัทีH 1 ธนัวาคม 2558 ณ หอ้งประชุมชัMน 5 คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
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3. การเผยแพร่องค์ความรู้

3.1 จดัเวทีเสวนาจบักระแสเศรษฐกิจสีเขียว “Research Gap 
on Thailand Economy: Southern Region” 
– เมืHอวนัจนัทร์ทีH 25 เมษายน 2559 ณ หอ้งประชุมใหญ่ ชัMน 6
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขต
หาดใหญ่

19



สัมมนาประจาํปี PRO-Green
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เส้นทางสู่เศรษฐกจิสีเขยีว
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https://www.facebook.

com/progreen/videos/



การเผยแพร่องค์ความรู้
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3.2 การจดัทีมคณาจารยร่์วมสอน วชิา มธ. 103 ชีวติกบัความยั?งยืน

• รับหนา้ทีHในการสอนในโมดูลชืHอ “เศรษฐศาสตร์

และสงัคมเพืHอความยัHงยนื”

• นกัศึกษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ปีทีH 1 ทุกคณะ 
ในภาคการศึกษาทีH 1/2558 จาํนวน 1,653 คน และ 

ภาคการศึกษาทีH 2/2558 จาํนวน 1,648 คน  

• หวัขอ้ของการบรรยายสรุปสรุปได ้ดงันีM  

1) ความยัHงยนืกบัการพฒันาเศรษฐกิจใน

ระดบัโลก 

2) ความยัHงยนืกบัการพฒันาประเทศไทย 

3) แนวทางการแกปั้ญหาเพืHอความยัHงยนื 

4) องคป์ระกอบแห่งความสาํเร็จเพืHอการ

พฒันาทีHย ัHงยนื



การเผยแพร่องค์ความรู้
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3.3 จดัทาํหลกัสูตร และเป็นวทิยากรอบรม “เศรษฐศาสตร์การเปลี?ยนแปลง
สภาพภูมอิากาศสําหรับผู้ประสานงานด้านการเปลี?ยนแปลงสภาพ
ภูมอิากาศ ร่วมกบั ศูนยว์ชิาการนานาชาติดา้นการเปลีHยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (CICT) องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)



กจิกรรมอื?นของศูนย์ PRO-Green

24

มหกรรมเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อการ

เปลีHยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Expo 

2015) ร่วมกบั สาํนกังานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิHงแวดลอ้ม



กจิกรรมอื?นของศูนย์ PRO-Green
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โครงการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการพฒันา

ตลาดคาร์บอนระหวา่งประเทศ และการ

กาํหนดมูลค่าคาร์บอนเพืHอนาํไปสู่มาตรการ

ลดก๊าซเรือนกระจก ร่วมกบั อบก.

Thammasat Economic Focus ครัM งทีH 10 

เรืHอง “มาตรการดา้นสิHงแวดลอ้ม:

อุปสรรคต่อการส่งออกของไทย?” 

ณ หอ้ง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์



ข้อเสนอ สําหรับปีที่ 2

• งานเดิมของปีทีH 1 ทีHควรดาํเนินการต่อไป

– จุลสารจบักระแสเศรษฐกิจสีเขียว 3 ฉบบั x 4 เรืHอง
ผลิตเฉพาะฉบบัอิเลก็ทรอนิกส์

– จดัประชุมพิจารณาร่างโครงการวจิยัผา่นศูนย์

– รายงานประจาํปี

– จดัทาํสรุปผลงานวจิยัของศูนย ์3 ชิMน
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ขอบเขตงานของศูนย์ PRO-Green ปีที? 2

• งานเดิมของปีทีH 1 ทีHจะดาํเนินการต่อไป

– จุลสารจบักระแสเศรษฐกิจสีเขียว 12 บทความ

– โจทยว์จิยัหลกั: มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ และ
เศรษฐศาสตร์การทดลอง เพืHอการสร้างการ
บริโภคสีเขียว

– การเปิดรับร่างโครงการวจิยัและการพฒันาโจทย์
วจิยัจากนกัวจิยัภายนอก

– รายงานประจาํปี
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ข้อเสนอ สําหรับปีที่ 2

• งานใหม่ทีHจะดาํเนินการเพิHมเติม

– จดัประชุมเครือข่ายนกัวจิยัในต่างจงัหวดั:

• Green economy issues ของทอ้งถิHน ภาคเหนือ

– วจิารณ์และคดักรองโดยนกัวจิยัของศูนย ์แลว้จดัการ
ประชุมเพืHอวจิารณ์ร่างโครงการวจิยัร่วมกบั สกว. 

– สนบัสนุนการเสนอโครงการทีHใหทุ้นการทาํชุด
วทิยานิพนธ์ระดบัโทหรือเอก

– โครงการวจิยัของศูนยเ์พิHมอีก 3 โครงการ
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ข้อเสนอ สําหรับปีที่ 2 (ต่อ)

• งานใหม่ทีHจะดาํเนินการเพิHมเติม (ต่อ)

– จดัทาํ Green policy brief  จากงานวจิยั

– จดัทาํ Infor Graphic จากจุลสารและงานวจิยั

– จดัทาํหลกัสูตร Cost-benefit Analysis ร่วมกบั UNDP

– จดัอบรมครูมธัยม ร่วมกบั ERTC เรืHองเศรษฐกิจสีเขียว 
Climate change และ SDGs

– จดัเตรียม International Conference
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ความเชื?อมโยงของ Green economy 
กบั SDGs
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เศรษฐกจิสีเขยีว (Green economy)

• Pearce, Markandya and Barbier (1989) “ระบบ
เศรษฐกิจทีHมีการเติบโตโดยทีHมีเป้าหมายในการลด
ความเสีHยงทางสิHงแวดลอ้มและความไม่ย ัHงยนืของการ
ใชท้รัพยากร”

•  UNDP (2011) เศรษฐกิจสีเขียว “ตอ้งไม่ใช่เพียงมี
ประสิทธิภาพ แต่ตอ้งมีความเป็นธรรมดว้ย”

• PRO-Green เศรษฐกิจทีHมีลกัษณะของ “ความสมดุล
ในการพฒันาและสิ5งแวดล้อมบนพื;นฐานของความ
เป็นธรรม”

31



UN’s Sustainable Development Goals

• 7 เป้าหมาย เกีHยวขอ้งกบัสิHงแวดลอ้ม และทรัพยากรธรรมชาติ

• 2 เป้าหมาย เกีHยวกบัการเจริญเติบโต และการแข่งขนั
32



ความร่วมมือของประเทศกาํลงัพฒันาในการมี

ส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกบน

พืTนฐานการดาํเนินการโดยสมคัรใจ

2020 onward;
Implementation of 
Paris Agreement
INDC ประเทศไทย
จะลดการปล่อยก๊าซฯ 
ที? 20-25% จาก BAU 
ปี 2030

2015: Adoption 
of Paris 

Agreement
(2016-20XX 

preparation for 
Implementation)

ทุกประเทศมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือควบคุมการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิโลก

โดยเฉล่ียให้ต่ำกว่า 2 องศาเซลเซียส (well below 2 °C) และมุ่งมั่นที่จะ

การจำกัดการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิโลกโดยเฉล่ียให้อยู่ที่ 1.5 องศา
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1988 จดัตัTง 

IPCC

19951990 2000 2005 2007 20302020 2025201320112008
1994 บังคบัใช้ UNFCCC

2015

1992 รับรอง UNFCCC 
1997 รับรอง Kyoto Protocol

2005 

บังคับใช้ KP

Ø พนัธกรณใีนการลดก๊าซเรือน
กระจกของประเทศพฒันาแล้ว

Ø ประเทศกาํลงัพฒันาไม่มี
พนัธกรณใีนการลดก๊าซเรือน
กระจก

2007 Bali Action Plan 

COP17 จดัตัTง ADP 

Adoption of Paris 
Agreement2008 เริ?มพนัธกรณทีี? 1 

2013 เริ?ม

พนัธกรณทีี? 

Post-2020

2010

Pre-2020

KP 2nd  commitment Period

ประเทศพฒันาแล้วต้อง

ร่วมกนัลดก๊าซเรือนกระจก

อย่างน้อยร้อยละ 18 จากปี 

1990

ประเทศกาํลงัพฒันามส่ีวนร่วมโดยการทาํโครงการ CDM

ประเทศกาํลงัพฒันาส่ง Nationally 

Appropriate Mitigation Actions (NAMA)

ประเทศไทยส่งแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที? 

7-20% จาก BAU ณ ปี 2020 ในภาคพลงังาน

KP 1st  commitment Period 

ประเทศพฒันาแล้วต้องลดก๊าซ
เรือนกระจก 5% จากระดบัการ
ปล่อยปี ณ 1990 

Quantified economy-wide emission limitation or reduction targets 

UNFCCC and Climate Change



ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลกัการโครงการวจิยั
 มาตรการเพื?อการส่งเสริม
การบริโภคและการผลติสีเขยีว

 ศูนย์วจิยันโยบายด้านเศรษฐกจิสีเขยีว

3 กมุภาพนัธ์ 2560
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ความเป็นมาของโจทย์วจิยั

• สถานะการพฒันาทีHย ัHงยนื  SDG Performance Index
ประเมินโดย SDSN ใน ปี ค.ศ. 2015

• ไทยได ้62.2 คะแนน อนัดบั 62 จาก 149 ประเทศ 

• เทียบกบั 84.5 คะแนนของสวเีดนทีHเป็นอนัดบั 1

• 74.6 คะแนนของสิงคโ์ปร◌์ทีHเป็นลาํดบั 19

• แต่ดีกวา่ มาเลเซีย (61.7) จีน (59.1) และเวยีดนาม (57.6 )
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Thailand’s SDG performance
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เป้าหมายของชุดโครงการ

1. มาตรการเพื?อการส่งเสริมการบริโภคสีเขยีว

• ใชเ้ครืHองมือราคา ตลาด และขอ้มูลสารสนเทศ การ
ออกแบบนโยบายทางเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม 

• เพืHอใหผู้บ้ริโภคหลีกเลีHยงการใชสิ้นคา้ทีHไม่เป็นมิตรกบั
สิHงแวดลอ้ม ทาํลายหรือใชท้รัพยากรธรรมชาติเกิน
จาํเป็น หรือ

• ส่งเสริมใหผู้บ้ริโภคเลือกซืMอสินคา้หรือใชบ้ริการทีHเป็น
มิตรกบัสิHงแวดลอ้มและมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติตํHา เลือกใชสิ้นคา้และบริการทีHมี
การปล่อยคาร์บอนตํHา 37



เป้าหมายของชุดโครงการ

1. มาตรการเพื?อการส่งเสริมการบริโภคสีเขยีว (ต่อ)

• ไดแ้ก่ มาตรการลดแรงจูงใจในการบริโภคสินคา้ทีHไม่
เป็นมิตรกบัสิHงแวดลอ้ม เช่น ภาษีหรือค่าธรรมเนียม

• มาตรการเงินอุดหนุนสินคา้ทีHเป็นมิตรกบัสิHงแวดลอ้ม 
มาตรการฉลากและมาตรฐานสินคา้สีเขียวหรือทีHเป็น
มิตรกบัสิHงแวดลอ้ม 

• มาตรการเพืHอส่งเสริมการท่องเทีHยวทีHย ัHงยนื  มาตรการ
ส่งเสริมเพืHอสนบัสนุนเมืองคาร์บอนตํHา 

• มาตรการรณรงคป์ลูกจิตสาํนึกดา้นสิHงแวดลอ้มและ
การใชผ้ลิตภณัฑที์Hเป็นมิตรกบัสิHงแวดลอ้ม 38



เป้าหมายของชุดโครงการ

1. มาตรการเพื?อการส่งเสริมการบริโภคสีเขยีว (ต่อ)

• ประเดน็การศึกษา ไดแ้ก่ 

• ผลกระทบ 

• ประสิทธิภาพของมาตรการ

• การเปรียบเทียบดว้ยวธีิการเศรษฐศาสตร์การทดลอง

• การสรุปและสงัเคราะห์ปัจจยัความสมัฤทธิ\ ผลของ
มาตรการ

• การเตรียมการเพืHอนาํมาตรการเหล่านีMไปใชป้ฏิบติัจริง 
เช่น การแกก้ฎหมาย การจดัตัMงหน่วยงานมารองรับ
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เป้าหมายของชุดโครงการ

2. มาตรการเพื?อการส่งเสริมการผลติสีเขยีว

• การใชเ้ครืHองมือดา้นราคา ตลาด และขอ้มูลสารสนเทศ 
ผลกัดนัหรือจูงใจใหผู้ผ้ลิต

• หลีกเลีHยงวตัถุดิบ พลงังาน หรือกระบวนการผลิต ทีHสร้าง
มลพิษสูง ใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งไม่ย ัHงยนื 

• มีแรงจูงใจจะใชว้ตัถุดิบ พลงังาน หรือกระบวนการผลิต 
สีเขียว ใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัHงยนื 

• รวมถึงกิจกรรม CSR การจดัซืMอจดัจา้งสีเขียว
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เป้าหมายของชุดโครงการ

2. มาตรการเพื?อการส่งเสริมการผลติสีเขยีว (ต่อ)

• มาตรการทีHเกีHยวขอ้ง ไดแ้ก่

• มาตรการภาษีกบัวตัถุดิบทีHไม่เป็นมิตรต่อสิHงแวดลอ้ม

• มาตรการตลาดใบอนุญาตมลพิษ มาตรการตลาด
คาร์บอน 

• มาตรการสนบัสนุนการพฒันาสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

• มาตรการส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรทีHลดผลกระทบ
ต่อสิHงแวดลอ้ม ลดการใชน้ํM าอยา่งสิMนเปลือง 

41



เป้าหมายของชุดโครงการ

2. มาตรการเพื?อการส่งเสริมการผลติสีเขยีว (ต่อ)

• มาตรการ (ต่อ)

• มาตรการจดัการกบัประมงทีHขาดความรับผดิชอบ 

• มาตรการส่งเสริมการผลิตพลงังานทางเลือกและพลงังาน
หมุนเวยีน 

• มาตรการส่งเสริมการพฒันาเทคโนโลยสีีเขียว

• มาตรการส่งเสริมการจดัซืMอจดัจา้งสีเขียว 

• มาตรการลดอาหารเหลือทิMง (food waste) ของภตัตาคาร
และซุปเปอร์มาเกต็ รวมทัMงร้านคา้ปลีกสมยัใหม่
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เป้าหมายของชุดโครงการ

2. มาตรการเพื?อการส่งเสริมการผลติสีเขยีว (ต่อ)

• ประเดน็การวจิยั ไดแ้ก่

• ผลกระทบและความมีประสิทธิภาพโดยเปรียบเทียบของ
มาตรการทีHใชอ้ยู ่และแนวทางการปรับปรุง

• ผลกระทบและความมีประสิทธิภาพโดยเปรียบเทียบของ
มาตรการใหม่

• การสรุปและการวเิคราะห์ปัจจยัทีHมีผลต่อความสมัฤทธิ\
ผลของการใชม้าตรการเหล่านีM

• สิHงทีHจะตอ้งเตรียมการเพืHอทีHจะนาํมาตรการเหล่านีMไปใช้
ปฏิบติัจริง 43


