
   

แนะน ำ 
ศูนย์วจิยันโยบำยด้ำนเศรษฐกจิสีเขียว  

20 มีนาคม 2560  โรงแรมเชียงใหม่ แกรนดว์ลิล ์โฮเทล แอนด ์คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ 
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ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว 
FB: http://www.facebook.com/progreen  

 หรือ Search @progreen 
Website: http://progreenecon.wordpress.com 
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วสัิยทศัน์ของศูนย์ 

ศนูยว์จิยันโยบายดา้นเศรษฐกิจสีเขียว  
(Policy Research Center on Green Economy:  

PRO-Green) 
“คลงัสมองด้านนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวเพ่ือเสริมสร้าง
ความสมดลุในการพัฒนาและส่ิงแวดล้อมบนพืน้ฐานของ
ความเป็นธรรม” 
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ขอบเขตกำรด ำเนินงำนของศูนย์ PRO-Green 

สรา้งองคค์วามรูท้างดา้น Green Economy และดา้น Climate Change 

• ตดิตามความเคลือ่นไหว ความกา้วหน้าดา้นวชิาการ นโยบายและมาตรการ 
• ศกึษาและพฒันา (ก) เครือ่งมอืทางนโยบายและตวัชีว้ดั & (ข) นโยบายและการ

จดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ-- เพือ่สนบัสนุนการพฒันาสูเ่ศรษฐกจิสเีขยีวและ
สงัคมคารบ์อนต ่า บนพืน้ฐานแหง่ความเป็นธรรมและการมสีว่นรว่มของชุมชน 

• ศกึษาการพฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัทีส่อดคลอ้งกบัเศรษฐกจิสเีขยีว
และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื  

• จดัท าคลงัขอ้มลูองคค์วามรู ้เพือ่การแลกเปลีย่นและเผยแพร ่

เป็น “กระจกส่อง” นโยบายใหก้บัรัฐบาลในดา้นเศรษฐกิจสีเขียว  
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ขอบเขตกำรด ำเนินงำนของศูนย์ PRO-Green 

เผยแพรอ่งคค์วามรู ้ผา่นการผลติผลงานวชิาการเพือ่ตพีมิพเ์ผยแพร่ และการจดัอบรมและสมัมนาต่อสาธารณะ 

เปิดการอบรมรว่มกบัหน่วยงานภายนอก เพือ่พฒันาบุคลากรทัง้ภาครฐัและเอกชน เพือ่ใหส้ามารถน าเอาองคค์วามรู้
ดงักลา่วไปประยกุตใ์ชก้บังานทีเ่กีย่วขอ้ง 

ประสานงานการสร้างเครือข่ายนักวิชาการ เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ ในรปูแบบของการประชุม
วิชาการต่างๆ ทัง้ในระดบัประเทศและนานาชาติ 

พฒันากลไกเชือ่มประสาน ภาครฐั เอกชน และองคก์รพฒันาเอกชน และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่รว่มกนั
จดัท าขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย อนัเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศ 

รว่มขบัเคลือ่นนโยบายสูเ่ศรษฐกจิสเีขยีว 

สนบัสนุนการเรยีนการสอนและการผลติบณัฑติดา้นเศรษฐกจิสเีขยีวและการพฒันาใหก้บัสงัคม 
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ขยายเครือข่ายไปสู่ระดบัภมิูภาค โดยผา่นการ
จดัการประชุมวชิาการระหวา่งประเทศ ปีที่ 3 

แผนงำน 3 ปี 
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สนบัสนุนการเรียนการสอนและการผลิตบณัฑิต 
สร้างเครือข่ายวชิาการในประเทศ  
พฒันากลไกเช่ือมประสานภาคส่วนต่างๆ ปีที่ 2 

ปีที่ 1 
Green economy and Climate change Watch 
วจิยัและเผยแพร่องค์ควำมรู้ 



   

สรุปกำรท ำงำนในรอบปีที ่1  
โครงกำรพฒันำศูนย์วจิยันโยบำยด้ำน

เศรษฐกจิสีเขยีว  
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1. ติดตำมควำมเคลือ่นไหว 

1.1  การติดตามและวเิคราะห์กระแสเศรษฐกิจสีเขียว 
– จดัท าและเผยแพร่จุลสารจบักระแสเศรษฐกิจสีเขียว 
– ฉบบัท่ี 1 เดือนธนัวาคม 2558  
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เผยแพร่ต่อ 
• สภาอุตสาหกรรมจงัหวดั  
• สภาหอการคา้จงัหวดั  
• มหาวทิยาลยัต่างๆ 



   

1. ติดตำมกำรเคลือ่นไหวด้ำนเศรษฐกจิสีเขียว 
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1.1 การติดตามและวเิคราะห์กระแสเศรษฐกิจสีเขียว 
จุลสารฉบบัท่ี 2 
(1) เร่ืองแบบจ าลองการบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก                

โดย อ.ดร.ณฐัพงษ ์พฒันพงษ ์
(2) เร่ือง การรับรองเศรษฐกิจสีเขียว โดย คมศกัด์ิ สวา่งไสว 
(3) เร่ือง เกษตรสีเขียว โดย อ.ดร.มณเฑียร สติมานนท ์ 
(4) เร่ือง สินคา้สีเขียว ตอนท่ี 2 โดย รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ  
(5) เร่ือง สงัคมคาร์บอนต ่า ตอนคามิคทัสึ เมืองปลอดขยะ            

โดย รศ.ดร.ชยนัต ์ตนัติวสัดาการ  
(6) เร่ือง ขยะก าลงัจะลน้โลก ตอนท่ี 2 โดย อ.ดร.อนิณ                

อรุณเรืองสวสัด์ิ  



   

1. ติดตำมกำรเคลือ่นไหวด้ำนเศรษฐกจิสีเขียว 
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1.1 การติดตามและวเิคราะห์กระแสเศรษฐกิจสีเขียว 
จุลสารฉบบัท่ี 3 
1) ความสมัพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจสีเขียวและการพฒันาท่ีย ัง่ยนื   

โดย อ. ชล บุนนาค 
2) ถอดความหมาย “ความตกลงปารีส (Paris Agreement)” โดย     

ผศ.ดร. ชโลทร แก่นสนัติสุขมงคล 
3) แบบจ าลองกบัการบริหารจดัการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก   

(ตอนท่ี 2) โดย อ.ดร.ณฐัพงษ ์พฒันพงษ ์
4) ฉลากเขียวคืออะไร โดย รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ 
5) การประเมินวฏัจกัรชีวติ (Life Cycle Assessment: LCA)         

ตอนท่ี 1 โดย อ.ดร. มณเฑียร สติมานนท ์
6) เจจู: เกาะฟ้าใสไร้คาร์บอน โดย คุณฐิติภทัร ดอกไมเ้ทศ 
7) 10 เทรนดธุ์รกิจสีเขียว ปี 2016 โดย คุณคมศกัด์ิ สวา่งไสว 



   

1. ติดตำมควำมเคลือ่นไหว 

1.2 การจดัการประชุมพฒันาโจทยว์ิจยั 
• จดัเวทีเสวนาจบักระแสเศรษฐกิจสีเขียว ในหวัขอ้ 
“Research Gap on Thailand Green Economy” ใน
วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 เพื่อสรุปเป็นโจทยว์ิจยั 
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1. ติดตำมควำมเคลือ่นไหว 

1.2 การจดัการประชุมพฒันาโจทยว์ิจยัส าหรับอาจารย์
ภายนอกคณะ (ภายใน มธ) 

• จนัทร์วนัท่ี  29 กมุภาพนัธ์ 2559 ณ หอ้งประชุม ศ 429 คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูยรั์งสิต และประชุมผา่น
ระบบ Video Conference มายงั คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์  
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1. สร้ำงเครือข่ำยนักวจิยัรุ่นใหม่ 

1.3 การพิจารณาร่างขอ้เสนอโครงการวจิยั 
– เผยแพร่โจทยว์จิยัท่ีไดจ้าก เวทีเสวนาจบักระแสเศรษฐกิจสีเขียว  
– เร่ิมรับร่างขอ้เสนอ (เดือน ก.พ. – พ.ค. 2559)  
– ไดรั้บขอ้เสนอ 11 โครงการท่ีตรงกบักรอบของศูนยว์จิยั  
– คดักรอง ใหข้อ้เสนอแนะปรับปรุงและส่งใหท้างสกว. พิจารณา 
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1. สร้ำงเครือข่ำยนักวจิยัรุ่นใหม่ 
1.4 การประชุมเครือข่ายกลัยาณมิตรในคณะเศรษฐศาสตร์ 

– จดัประชุมเม่ือ วนัท่ี 21 กนัยายน 2558 โดยมีอาจารยรุ่์นใหม่
ท่ีสนใจเขา้ร่วม จ านวน 12 คน  
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2. ศึกษำวจิยัเพือ่สร้ำงองค์ควำมรู้ 

2.1 รวบรวมและสังเคราะห์มาตรการ ตลาดคาร์บอน
และภาษีคาร์บอนของประเทศต่างๆ เพื่อหาขอ้สรุป
มาตรการท่ีเหมาะสมกบัประเทศไทย 
– รายงานเบ้ืองตน้การสงัเคราะห์มาตรการตลาด
คาร์บอนและภาษีคาร์บอนของประเทศต่างๆ 

– ก าลงัเขียนสรุปจากงานวจิยั ส่วนท่ีเหลือ 
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2. ศึกษำวจิยัเพือ่สร้ำงองค์ควำมรู้ 

2.2 การสนบัสนุนโครงการวจิยัดา้นเศรษฐกิจสีเขียว 3 
โครงการ โดยยืน่ขอ้เสนอต่อสกว. 

• ผลกระทบของมาตรการราคาคาร์บอนต่อความสามารถในการแข่งขนั
ของไทยและอาเซียน (ก.พ.60 – รายงานความกา้วหนา้) 

• มาตรฐานทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม และความสามารถในการแข่งขนัใน
อุตสาหกรรมไทยภายใตเ้ศรษฐกิจสีเขียว (ก.พ.60 – รายงาน
ความกา้วหนา้) 

• การค านวณมูลค่ามูลค่าสินคา้และบริการสีเขียวของประเทศไทยท่ีมี
นยัยะต่อการเติบโตเศรษฐกิจสีเขียว (อยูร่ะหวา่งปรับปรุงขอ้เสนอฯ) 
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3. กำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ 
3.1 จดัเวทีเสวนาจบักระแสเศรษฐกิจสีเขียว คร้ังท่ี 1 (กทม.) 

– จดังานแถลงข่าวเปิดตวัศูนยว์จิยัฯ และจดั “Research Gap 
on Thailand Green Economy”  

– วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2558 ณ หอ้งประชุมชั้น 5 คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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3. กำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ 
3.1 จดัเวทีเสวนาจบักระแสเศรษฐกิจสีเขียว “Research Gap 

on Thailand Economy: Southern Region”   
– เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 25 เมษายน 2559 ณ หอ้งประชุมใหญ่ ชั้น 6 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่  
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สัมมนำประจ ำปี  PRO-Green 
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เส้นทำงสู่เศรษฐกจิสีเขยีว 
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https://www.facebook.
com/progreen/videos/ 



   

กำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ 
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3.2 การจดัทีมคณาจารยร่์วมสอน วชิำ มธ. 103 ชีวติกบัควำมยัง่ยนื 
 
 
 

• รับหนา้ท่ีในการสอนในโมดูลช่ือ “เศรษฐศาสตร์
และสงัคมเพื่อความยัง่ยนื” 

• นกัศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ปีท่ี 1 ทุกคณะ 
ในภาคการศึกษาท่ี 1/2558 จ านวน 1,653 คน และ 
ภาคการศึกษาท่ี 2/2558 จ านวน 1,648 คน   

• หวัขอ้ของการบรรยายสรุปสรุปได ้ดงัน้ี  
1) ความยัง่ยนืกบัการพฒันาเศรษฐกิจใน

ระดบัโลก  
2) ความยัง่ยนืกบัการพฒันาประเทศไทย  
3) แนวทางการแกปั้ญหาเพื่อความยัง่ยนื  
4) องคป์ระกอบแห่งความส าเร็จเพื่อการ

พฒันาท่ีย ัง่ยนื 
 



   

กำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ 
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3.3 จดัท าหลกัสูตร และเป็นวิทยากรอบรม “เศรษฐศำสตร์กำรเปลีย่นแปลง
สภำพภูมอิำกำศส ำหรับผู้ประสำนงำนด้ำนกำรเปลีย่นแปลงสภำพ
ภูมอิำกำศ ร่วมกบั ศนูยว์ชิาการนานาชาติดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (CICT) องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) 

 
 
 



   

กจิกรรมอืน่ของศูนย์ PRO-Green 
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มหกรรมเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Expo 
2015) ร่วมกบั ส านกังานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 



   

กจิกรรมอืน่ของศูนย์ PRO-Green 
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โครงการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการพฒันา
ตลาดคาร์บอนระหวา่งประเทศ และการ
ก าหนดมูลค่าคาร์บอนเพ่ือน าไปสู่มาตรการ
ลดก๊าซเรือนกระจก  ร่วมกบั อบก. 

Thammasat Economic Focus คร้ังท่ี 10 
เร่ือง “มาตรการดา้นส่ิงแวดลอ้ม:
อุปสรรคต่อการส่งออกของไทย?”  
ณ หอ้ง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 



   

ส ำหรับปีที่ 2 

• งานเดิมของปีท่ี 1 ท่ีด าเนินการต่อ 
– จุลสารจบักระแสเศรษฐกิจสีเขียว 3 ฉบบั x 4 เร่ือง 
ผลิตเฉพาะฉบบัอิเลก็ทรอนิกส์ 

– จดัประชุมพิจารณาร่างโครงการวจิยัผา่นศนูย ์
– รายงานประจ าปี 
– จดัท าสรุปผลงานวิจยัของศูนย ์3 ช้ิน 
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ขอบเขตงำนของศูนย์ PRO-Green ปีที ่2 
• งานเดิมของปีท่ี 1 ท่ีด าเนินการต่อไป 

– จุลสารจบักระแสเศรษฐกิจสีเขียว 12 บทความ 
– โจทย์วจิัยหลกั: มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ และ
เศรษฐศาสตร์การทดลอง เพือ่กำรสร้ำงกำรผลติ
และกำรบริโภคสีเขียว (SCP) 

– การเปิดรับร่างโครงการวจิยัและการพฒันาโจทย์
วิจยัจากนกัวิจยัภายนอก 

– รายงานประจ าปี 

26 



   

กจิกรรม ในปีที่ 2 
• งานใหม่ท่ีด าเนินการเพ่ิม 

– จดัประชุมเครือข่ายนกัวจิยัในต่างจงัหวดั: 
• Green economy issues ของทอ้งถ่ิน ภาคเหนือ 

– วิจารณ์และคดักรองโดยนกัวจิยัของศูนย ์แลว้จดัการ
ประชุมเพ่ือวจิารณ์ร่างโครงการวจิยัร่วมกบั สกว.  

– สนบัสนุนการเสนอโครงการท่ีใหทุ้นการท าชุด
วิทยานิพนธ์ระดบัโทหรือเอก 

– โครงการวจิยัของศูนยเ์พ่ิมอีก 3 โครงการ 
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กจิกรรม ในปีที ่2 (ต่อ) 
• งานใหม่ท่ีด าเนินการ (ต่อ) 

– จดัท า Green policy brief  จากงานวิจยั 
– จดัท า Infor Graphic จากจุลสารและงานวิจยั 
– จดัท าหลกัสูตร Cost-benefit Analysis ร่วมกบั UNDP 
– จดัอบรมครูมธัยม ร่วมกบั ERTC เร่ืองเศรษฐกิจสีเขียว 

Climate change และ SDGs 
– จดัเตรียม International Conference 
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ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว 
FB: http://www.facebook.com/progreen  

 หรือ Search @progreen 
Website: http://progreenecon.wordpress.com 
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