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“มาตรการทางเศรษฐศาสตรเ์พือ่การสง่เสรมิการบรโิภคและการผลติสเีขยีว”

ศนูยว์จิยันโยบายดา้นเศรษฐกจิสเีขยีว 

การพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกท่ีผ่านมา ได้ก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรของโลกเป็น
อย่างมาก ในปี ค.ศ. 2000 ประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลกรวมท้ังประเทศไทยท่ีเข้าร่วมการประชุมองค์การสหประชาชาติท่ีเมืองนิวยอร์ก 
สหรัฐอเมริกา จงงได้ร่วมกันกหาหนดเปหาหมายการพัฒนาท่ีเรียกว่า เปหาหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ หรือ Millennium Development
Goals (MDGs) ท่ีทุกประเทศควรดหาเนินการร่วมกันให้ได้ภายในปี ค.ศ. 2015 ต่อมา เมื่อส้ินสุดระยะเวลา 15 ปีดงักล่าว องค์การ
สหประชาชาติได้ทหาการปรับปรุงเปหาหมายการพัฒนาขง้นใหม่โดยอาศัยกรอบความคิดท่ีมองการพัฒนาเป็นมิติ (Dimensions) ของ
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ให้มีความเช่ือมโยงกัน เรียกว่าเปหาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals) ซง่ง
มักเรียกส้ัน ๆ ว่า SDGs โดยประกอบดว้ยเปหาหมาย 17 ข้อ ซงง่สรุปได้เป็น 5 ด้าน คือ 1) ด้าน People เพื่อขจัดความยากจนและหิวโหย
ส่งเสริมสุขภาพและการศงกษา และประกันความเท่าเทียม 2) ด้าน Prosperity เพื่อประกันความเจริญรุ่งเรืองท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติ 
3) ด้าน Peace เพื่อบ่มเพาะสังคมท่ีสงบสุข ความยุติธรรม และไม่แบ่งแยก 4) ด้าน Partnership ดว้ยการร่วมมือในระดับสากลในการ
ผลักดันให้บรรลุเปหาหมาย และ 5) ด้าน Planet เพื่อคุ้มครองและรักษาความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติและภูมิอากาศโลก

ในปัจจุบันสถานะทางส่ิงแวดล้อมของไทย วัดจากดัชนี Environmental Performance Index ของปี ค.ศ. 2016 อยู่ท่ี 
69.54% ซง่งอยู่ในอันดับท่ี 91 จาก 180 ประเทศ โดยดัชนีด้านท่ีมีค่าต่หาท่ีสุดคือด้านปาาไม้ อยู่ท่ี 43.23% (อันดับท่ี 76) ตามมาด้วยการ
ประมง 43.86% (อันดบัท่ี 82) การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและพลังงาน 55.92% (อันดับท่ี 93) และคุณภาพอากาศ 56.32% (อันดบัท่ี 
167) เป็นต้น ซง่งแม้ว่าดัชนีโดยรวมของไทยจะมีการพัฒนาขง้น 17.68%  ในรอบ 10 ปีท่ีผ่านมา แตก่็ถือว่ายังต้องปรับปรุงอีกมาก และ
จหาเป็นท่ีจะตอ้งมีการปรับเปล่ียนทางนโยบายและมาตรการในการจัดการกับปัญหาดังกล่าว
 ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว (Policy Research Center on Green Economy: PRO-Green) ซง่งจัดตั้งขง้นภายใต้
การสนับสนุนของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสหานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมีวิสัยทัศน์ท่ีจะเป็น 
คลังสมองด้านนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อเสริมสร้างความสมดุลในการพัฒนาและส่ิงแวดล้อมบนพืน้ฐานของความเป็นธรรม ซง่งได้มีการ
ดหาเนนิงานมาแล้วเป็นเวลา 1 ปี โดยได้มีงานวิจัยท่ีเป็นการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับนโยบายทางเศรษฐศาสตร์ท่ีสามารถนหามาใช้เพื่อการ
บรรลุเปหาหมายหลายข้อของ SDGs โดยเฉพาะเปหาหมายท่ี 13 หรือการรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และในปีท่ี 2 นี้ ทางศูนย์
PRO-Green มีเปหาหมายท่ีจะส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ท่ีจะบรรลุเปหาหมายท่ี 12 หรือการบริโภค
และการผลิตท่ีย่ังยืน

เปหาหมายของชดุโครงการ มาตรการเพือ่การสง่เสรมิการบรโิภคและการผลติสเีขยีว
เนื่องจากเปหาหมายการทหางานของศูนย์ PRO-Green ในปีท่ีสองนี้จะมุ่งเน้นท่ี มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการส่งเสริม การ

บริโภคสีเขียว (Green consumption) และการผลิตสีเขียว  (Green production) ท่ีย่ังยืน ซง่งอาจแบ่งกลุ่มของหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องได้ดัง
ต่อไปนี้ 

1) มาตรการสง่เสรมิการบรโิภคสเีขยีว หลักการของมาตรการในกลุ่มนีก้็คือ การใช้เคร่ืองมือด้านราคา (pricing หรือ costing) 
ตลาดแลกเปล่ียน (marketing) และการให้ข้อมูลสารสนเทศ (providing right information) รวมไปถงงการออกแบบนโยบาย (policy 
design) โดยใช้แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม (behavioral economics) เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคหลีกเล่ียงการใช้สินค้าท่ีไม่เป็นมิตร
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กับส่ิงแวดล้อม มีผลทหาลายหรือใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินจหาเป็น หรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิง
แวดล้อมและมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติต่หา เลือกใช้สินค้าและบริการท่ีมีการปล่อยคาร์บอนต่หา 

มาตรการในกลุ่มนี้ ได้แก่ มาตรการภาษีหรือค่าธรรมเนียมสหาหรับลดแรงจูงใจในการบริโภคสินค้าท่ีไม่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
มาตรการเงินอุดหนนุสินค้าท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม มาตรการฉลากและมาตรฐานสินค้าสีเขียวหรือท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม มาตรการ
ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีย่ังยืน  มาตรการส่งเสริมเพื่อสนับสนุนเมืองคาร์บอนต่หา มาตรการรณรงค์ปลูกจิตสหานงกด้าน
ส่ิงแวดล้อมและการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

โดยอาจศงกษาในประเด็นใดประเด็นหนง่งหรือมากกว่า ดังต่อไปนี้ (ก) ผลกระทบ (impact) ของมาตรการดังกล่าว (ข) ความมี
ประสิทธิภาพโดยเปรียบเทียบ (efficiency) ของมาตรการเหล่านี้ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมตามบริบทของปัญหา  (ค) ความมีประสิทธิผล
ของมาตรการโดยการเปรียบเทียบด้วยวิธีการเศรษฐศาสตร์การทดลอง (experimental economics) และ (ง) การสรุปและสังเคราะห์
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสัมฤทธิ์ผลของมาตรการดังกล่าวในต่างประเทศ 

ท้ังนี ้การศงกษาในประเดน็ต่างๆดังกล่าวนัน้ มีเปหาประสงค์เพื่อจัดทหาข้อเสนอเชิงนโยบายหรือส่ิงท่ีจะต้องเตรียมความพร้อม
เพื่อนหามาตรการเหล่านี้ไปใช้ปฏิิบัติจริง เช่น การแก้กฎหมาย การจัดตั้งหน่วยงานรองรับ เป็นต้น และในการศงกษาอาจจะกหาหนดให้มี
กรณีศงกษา (case study) ในระดับจังหวัด ขง้นไป โดยอาจจะเลือกศงกษากลุ่มผู้ได้ประโยชนแ์ละเสียประโยชน์จากมาตรการดังกล่าว (เช่น
ภาคเกษตร ภาคพลังงาน ภาคการท่องเท่ียว ฯลฯ) ไดต้ามบริบทท่ีเหมาะสม อันจะเป็นประโยชน์ในการผลักดันมาตรการด้านเศรษฐกิจสี
เขียว (ท่ีเน้นเร่ืองการบริโภคท่ีย่ังยืน) ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศให้สามารถขับเคล่ือนเข้าสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืนได้

2) มาตรการสง่เสรมิการผลติสเีขยีว หลักการของมาตรการในกลุ่มนี้ก็คือ การใช้เคร่ืองมือด้านราคา (pricing หรือ costing) 
ตลาดแลกเปล่ียน (marketing) และการให้ข้อมูลสารสนเทศ (providing right information) ในการผลักดันให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ
หลีกเล่ียงการใช้วัตถุดบิ ใช้พลังงาน หรือกระบวนการผลิต ท่ีสร้างมลพิษหรือปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สูง หรือใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างไม่รับผิดชอบหรือไม่ย่ังยืน และในทางตรงกันข้ามก็มีแรงจูงใจท่ีจะใช้วัตถุดิบ ใช้พลังงาน หรือกระบวนการผลิต ท่ีมีมลพิษหรือ
ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์น้อย หรือใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรับผิดชอบหรือย่ังยืน กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
(CSR)  รวมท้ังการออกกฎระเบียบของรัฐเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว

มาตรการในกลุ่มนี้ ได้แก่ มาตรการภาษีท่ีเก็บกับวตัถุดิบหรือพลังงานท่ีไม่เป็นมิตรตอ่ส่ิงแวดล้อม มาตรการตลาดใบอนญุาต
มลพิษ มาตรการตลาดคาร์บอน มาตรการสนับสนนุการพัฒนาสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  มาตรการส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรท่ีลด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ลดการใช้น้หาอย่างส้ินเปลือง การประมงท่ีขาดความรับผิดชอบ มาตรการส่งเสริมการผลิตพลังงานทางเลือก
และพลังงานหมุนเวียน มาตรการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกและพลังงานหมุนเวียน หรือเทคโนโลยีการผลิตอ่ืน ๆ ท่ี
ลดมลพิษ  มาตรการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อลดอาหารเหลือท้ิง (food waste) ของภัตตาคาร
และซุปเปอร์มาเก็ต รวมท้ังร้านค้าปลีกสมัยใหม่อ่ืน ๆ  เป็นต้น

โดยอาจศงกษาในประเด็นใดประเด็นหนง่งหรือมากกว่า ดังต่อไปนี้ (ก) ผลกระทบ (impact) ของมาตรการดังกล่าว (ข) ความมี
ประสิทธิภาพโดยเปรียบเทียบ (efficiency) ของมาตรการเหล่านี้ (ค) ประสิทธิภาพของมาตรการท่ีไทยใช้อยู่ในปัจจุบันและแนวทางการ
ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขงน้ และ (ง) การสรุปและการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสัมฤทธิ์ผลของการใช้มาตรการเหล่านี้ 

ท้ังนี ้การศงกษาในประเดน็ต่างๆดังกล่าวนัน้ มีเปหาประสงค์เพื่อจัดทหาข้อเสนอเชิงนโยบายหรือส่ิงท่ีจะต้องเตรียมการเพื่อท่ีจะนหา
มาตรการเหล่านีไ้ปใช้ปฏิิบัติจริง เช่น การแก้ระเบียบกฎเกณฑ ์การจัดตั้งองค์กรหรือการปรับบทบาทของหน่วยงานของรัฐและของ
เอกชนเพื่อมารองรับ เป็นต้น โดยอาจจะมีกรณีศงกษาในระดับจังหวัด โดยอาจจะเลือกศงกษากลุ่มผู้ได้ประโยชนแ์ละเสียประโยชนจ์าก
มาตรการดงักล่าว (เช่น ภาคเกษตร ภาคพลังงาน ภาคการท่องเท่ียว ฯลฯ) ได้ตามบริบทท่ีเหมาะสม  อันจะเป็นประโยชน์ในการผลักดนั
มาตรการดา้นเศรษฐกิจสีเขียว (ท่ีเน้นเร่ืองการผลิตท่ีย่ังยืน) ในระดบัจังหวดั หรือระดับประเทศให้สามารถขับเคล่ือนเข้าสู่การพัฒนาท่ี
ย่ังยืนได้

3) การพฒันาระบบดชันหีรอืตวัชีว้ดัทีส่ะทอ้นถงงประสทิธภิาพการผลติและการบรโิภคทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม หรือ การ
ประเมินการบรรลุเปหาหมายของนโยบายและมาตรการโดยใช้ดัชนหีรือตัวช้ีวัดท่ีมีในปัจจุบัน เช่น ตัวช้ีวัดของ SDGs เปหาหมายท่ี 12 อาทิ 
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การใช้ทรัพยากรภายในท้องถิ่น, การลดขยะเศษอาหาร, การจัดการขยะเคมี, การจัดการ 3R, การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น หรือดัชนีท่ีสร้าง
ขง้นใหม่ โดยขอบเขตพื้นท่ีการศงกษาจะต้องเป็นระดบัจังหวดัขง้นไป 

โดยอาจศงกษาในประเด็นใดประเด็นหนง่งหรือมากกว่า ดังต่อไปนี้ (ก) การทบทวนจุดอ่อนและจุดแข็งของตัวช้ีวัดเดิมท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบัน และตัวช้ีวัดของ SDGs สหาหรับระดบัจังหวดัหรือระดับประเทศ ซง่งอาจจะมีการจัดเก็บข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ข) ศักยภาพ
ขององค์กรในระดบัจังหวดั ท่ีจะมีบทบาทในการพฒันาระบบดัชนหีรือตัวช้ีวัดการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยอาจ
จะศงกษาเป็นรายสาขาการผลิต (เช่น ภาคเกษตร ภาคพลังงาน ภาคการท่องเท่ียว ภาคการจัดการของเสีย ฯลฯ) ท่ีมีศักยภาพในการ
พัฒนาระบบดัชนีหรือตัวช้ีวัดดงักล่าวได้ และ (ค) การสรุปและการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสัมฤทธิ์ผลของการใช้ระบบดชันีหรือตัว
ช้ีวัดเหล่านี้ 

ท้ังนี ้การศงกษาในประเดน็ต่างๆดังกล่าวนัน้ มีเปหาประสงค์เพื่อจัดทหาข้อเสนอเชิงนโยบายหรือส่ิงท่ีจะต้องเตรียมการเพื่อท่ีจะนหา
ระบบดัชนีหรือตัวช้ีวดัเหล่านี้ไปใช้ปฏิิบัติจริง เช่น การจัดตั้งองค์กรหรือการปรับบทบาทของหน่วยงานของรัฐและของเอกชนเพื่อมารอง
รับการจัดเก็บข้อมูลและการประเมินความสหาเร็จของการพัฒนาท่ีย่ังยืนในมิติของ SDGs เปหาหมายท่ี 12 เป็นต้น อันจะเป็นประโยชน์ใน
การผลักดันมาตรการด้านเศรษฐกิจสีเขียว ในระดับจังหวัด หรือระดับประเทศให้สามารถขับเคล่ือนเข้าสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืนได้

การเสนอขอ้เสนอเชงิหลกัการโครงการวจิยั
นักวิจัยท่ีสนใจสามารถพัฒนาแนวคิดโครงการวิจัยภายใต้กรอบงานวิจัยดังท่ีได้กหาหนดไว้ และจัดทหาเอกสารข้อเสนอเชิงหลัก

การโครงการวิจัยความยาวประมาณ 2-3 หนา้ (concept paper) โดยประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้

 หัวข้องานวิจัย
 วัตถุประสงค์และความเป็นมา

o อธิบายความเป็นมาและความสหาคัญของเคร่ืองมือหรือมาตรการ/ดัชนหีรือตัวช้ีวัดท่ีจะศงกษาท้ังเชิงทฤษฎีและ
ตัวอย่างในทางปฏิิบัต ิ(ถ้ามี) 

o กหาหนดกรอบของการวิเคราะห์ว่ามาตรการ/ดัชนหีรือตัวช้ีวัดดังกล่าวจะมุ่งเน้นการส่งเสริมการบริโภคสีเขียว
หรือการผลิตสีเขียวในประเด็นใดให้ชัดเจน รวมท้ังระบุขอบเขตการศงกษาว่าครอบคลุมมิติด้านพื้นท่ี ด้านภาค
การผลิต และด้านระยะเวลา

o กหาหนดวัตถปุระสงค์ของการวิจัย (objectives) ให้ชัดเจน รวมท้ังผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ (expected 
output) และ กลุ่มผู้ท่ีจะได้รับประโยชน์จากการศงกษาในประเดน็ต่าง ๆ (potential users and 
beneficiaries from the study)

 Review literature เบื้องต้น
 แนวทางและระเบียบวิธีวิจัยมาพอสังเขป 

ท่านท่ีสนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศรับขอ้เสนอเชิงหลักการโครงการวิจัยฯ และแบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการโครงการวิจัย
(concept paper) ได้ท่ี https://progreenecon.wordpress.com/download/ และส่งข้อเสนอเชิงหลักการโครงการวิจัยได้ท่ี

ศนูยว์จิยันโยบายเศรษฐกจิสเีขยีว คณะเศรษฐศาสตร ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
Website: http://progreenecon.wordpress.com

e-mail: progreenecon@gmail.com
กหาหนดสง่รอบที่ 1 ภายในวนัที ่30 เมษายน 2560

กหาหนดสง่รอบที ่2 ภายในวนัที ่31 พฤษภาคม 2560
ท้ังนี ้ข้อเสนอเชิงหลักการโครงการวิจัยจะถูกคดักรองและพฒันาเป็นข้อเสนอโครงการวิจัยต่อไป
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