
   

การพฒันาโจทย์วจิยัเชิงนโยบายด้าน
เศรษฐกจิสีเขยีว 

20 มีนาคม 2560  โรงแรมเชียงใหม่ แกรนดว์ลิล ์โฮเทล แอนด ์คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ 
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ความเช่ือมโยงของ Green economy  
กบั SDGs 
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เศรษฐกจิสีเขยีว (Green economy)  

• Pearce, Markandya and Barbier (1989) “ระบบ
เศรษฐกิจท่ีมีการเติบโตโดยท่ีมีเป้าหมายในการลด
ความเส่ียงทางส่ิงแวดลอ้มและความไม่ย ัง่ยนืของการ
ใชท้รัพยากร” 

•  UNDP (2011) เศรษฐกิจสีเขียว “ตอ้งไม่ใช่เพียงมี
ประสิทธิภาพ แต่ตอ้งมีความเป็นธรรมดว้ย” 

• PRO-Green  เศรษฐกิจท่ีมีลกัษณะของ “ความสมดุล
ในการพฒันาและส่ิงแวดล้อมบนพืน้ฐานของความ
เป็นธรรม” 
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UN’s Sustainable Development Goals 

• 7 เป้าหมาย เก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม และทรัพยากรธรรมชาติ 

• 2 เป้าหมาย เก่ียวกบัการเจริญเติบโต และการแข่งขนั 
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ความร่วมมอืของประเทศกาํลงัพฒันาในการมี

ส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกบน

พืน้ฐานการดาํเนินการโดยสมคัรใจ 

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) 

 

ทุกประเทศมีสว่นรว่มในการแกปั้ญหาดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ โดยมีเป้าหมายหลกัเพ่ือควบคมุการเพ่ิมข้ึนของอณุหภูมิโลก

โดยเฉล่ียใหต้ ํา่กว่า 2 องศาเซลเซียส (well below 2 °C) และมุ่งมัน่ท่ีจะ

การจาํกดัการเพ่ิมข้ึนของอณุหภูมิโลกโดยเฉล่ียใหอ้ยูท่ี่ 1.5 องศา
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1988 จัดตั้ง 

IPCC 

1995 1990 2000 2005 2007 2030 2020 2025 2013 2011 2008 

1994 บังคบัใช้ UNFCCC 

2015 

1992 รับรอง UNFCCC  
1997 รับรอง Kyoto Protocol 

2005 

บงัคบัใช ้KP 

 พันธกรณีในการลดก๊าซเรือน
กระจกของประเทศพฒันาแล้ว 

 ประเทศกาํลงัพฒันาไม่มี
พนัธกรณใีนการลดก๊าซเรือน
กระจก 

2007 Bali Action Plan  

COP17 จัดตั้ง  ADP  

Adoption of Paris 
Agreement 2008 เร่ิมพนัธกรณทีี ่1  

2013 เร่ิม

พนัธกรณทีี ่ 

Post-2020 

2010 

Pre-2020 

KP 2nd  commitment Period 

ประเทศพฒันาแล้วต้อง

ร่วมกนัลดก๊าซเรือนกระจก

อย่างน้อยร้อยละ 18 จากปี 

1990 

ประเทศกาํลงัพฒันามีส่วนร่วมโดยการทาํโครงการ 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 

 มาตรการเพือ่การส่งเสริม 
การบริโภคและการผลติสีเขยีว  

 ศูนย์วจิยันโยบายด้านเศรษฐกจิสีเขยีว  

20 มีนาคม 2560 
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ความเป็นมาของโจทย์วจิยั 

• สถานะการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  SDG Performance Index
ประเมินโดย SDSN ใน ปี ค.ศ. 2015 

• ไทยได ้62.2 คะแนน อนัดบั 62 จาก 149 ประเทศ  

• เทียบกบั 84.5 คะแนนของสวเีดนท่ีเป็นอนัดบั 1 

• 74.6 คะแนนของสิงคโ์ปร์ท่ีเป็นลาํดบั 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. มาตรการเพือ่การส่งเสริมการบริโภคสีเขยีว 

• ใชเ้คร่ืองมือราคา (pricing หรือ costing) ตลาด (marketing) และขอ้มูล

สารสนเทศ (information) การออกแบบนโยบาย ทางเศรษฐศาสตร์

พฤติกรรม (policy design) 

• เพื่อใหผู้บ้ริโภคหลีกเล่ียงการใชสิ้นคา้ท่ีไม่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

ทาํลายหรือใชท้รัพยากรธรรมชาติเกินจาํเป็น   

• ส่งเสริมใหผู้บ้ริโภคเลือกซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการท่ีเป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดลอ้มและมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติตํ่า เลือกใชสิ้นคา้และ

บริการท่ีมีการปล่อยคาร์บอนตํ่า 
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เป้าหมายของชุดโครงการ 

1. มาตรการเพือ่การส่งเสริมการบริโภคสีเขยีว  (ต่อ) : ตวัอย่างมาตรการ 

• มาตรการลดแรงจูงใจในการบริโภคสินคา้ท่ีไม่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

เช่น ภาษีหรือค่าธรรมเนียม 

• มาตรการเงินอุดหนุนสินคา้ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม มาตรการฉลากและ

มาตรฐานสินคา้สีเขียวหรือท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

• มาตรการเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื 

• มาตรการส่งเสริมเพื่อสนบัสนุนเมืองคาร์บอนตํ่า 

• มาตรการรณรงคป์ลกูจิตสาํนึกดา้นส่ิงแวดลอ้มและการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์

เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
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เป้าหมายของชุดโครงการ 

1. มาตรการเพือ่การส่งเสริมการบริโภคสีเขยีว (ต่อ) : ประเดน็ศึกษา 

• ผลกระทบ ของมาตรการ (impact) 

• ประสิทธิภาพของมาตรการ (efficiency) 

• การเปรียบเทียบดว้ยวธีิการเศรษฐศาสตร์การทดลอง 

(experimental economics) 

• การสรุปและสงัเคราะห์ปัจจยัความสมัฤทธ์ิผลของมาตรการ 

• การเตรียมการเพื่อนาํมาตรการเหล่าน้ีไปใชป้ฏิบติัจริง เช่น การ

แกก้ฎหมาย การจดัตั้งหน่วยงานมารองรับ 
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เป้าหมายของชุดโครงการ 

2. มาตรการเพือ่การส่งเสริมการผลติสีเขยีว 

• ใชเ้คร่ืองมือราคา (pricing หรือ costing) ตลาด (marketing) และ

ขอ้มูลสารสนเทศ (providing right information) – เพื่อใหผู้ผ้ลิต 

• หลีกเล่ียงวตัถุดิบ พลงังาน หรือกระบวนการผลิต ท่ีสร้างมลพิษสูง 

• หลีกเล่ียงการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งไม่ย ัง่ยนื 

• มีแรงจูงใจจะใชว้ตัถุดิบ พลงังาน หรือกระบวนการผลิต สีเขียว 

• มีแรงจูงใจในกิจกรรม CSR  และ การจดัซ้ือจดัจา้งสีเขียว 
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เป้าหมายของชุดโครงการ 

2. มาตรการเพือ่การส่งเสริมการผลติสีเขยีว (ต่อ) : ตวัอย่างมาตรการ 

• มาตรการภาษกีบัวตัถุดบิทีไ่มเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

• มาตรการตลาดใบอนุญาตมลพษิ มาตรการตลาดคารบ์อน  

• มาตรการสนบัสนุนการพฒันาสูอุ่ตสาหกรรมเชงินิเวศ 

• มาตรการสง่เสรมิการผลติทางการเกษตรทีล่ดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม ลดการใชน้ํ้าอยา่ง
สิน้เปลอืง  

• มาตรการจดัการกบัประมงทีข่าดความรบัผดิชอบ  

• มาตรการสง่เสรมิการผลติพลงังานทางเลอืกและพลงังานหมนุเวยีน  

• มาตรการสง่เสรมิการพฒันาเทคโนโลยสีเีขยีว 

• มาตรการสง่เสรมิการจดัซือ้จดัจา้งสเีขยีว  

• มาตรการลดอาหารเหลอืทิง้ (food waste) ของภตัตาคาร/ซุปเปอรม์าเกต็/รา้นคา้ปลกีสมยัใหม ่
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เป้าหมายของชุดโครงการ 

2. มาตรการเพือ่การส่งเสริมการผลติสีเขยีว (ต่อ) : ประเดน็ศึกษา 

• ผลกระทบของมาตรการ (impact) 

• ประสิทธิภาพมาตรการ (efficiency) โดยเปรียบเทียบกบัมาตรการท่ีมีอยู่

และแนวทางการปรับปรุง หรือ เปรียบเทียบกบัมาตรการใหม่ 

• การเปรียบเทียบดว้ยวธีิการเศรษฐศาสตร์การทดลอง (experimental 

economics) 

• การสรุปและการสงัเคราะห์ปัจจยักาํหนดความสมัฤทธ์ของมาตรการ  

• การเตรียมการเพ่ือนาํเพ่ือนาํมาตรการไปใชไ้ดจ้ริงในทางปฏิบติั 
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เป้าหมายของชุดโครงการ 

3. การพฒันาระบบดชันีหรือตวัช้ีวดั (indicators) ท่ีสะท้อนถึง

ประสิทธิภาพการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม  

• เพือ่ประเมนิการบรรลุเป้าหมาย SCP เชน่ การใชท้รพัยากรภายในทอ้งถิน่, การลด
ขยะเศษอาหาร, การจดัการขยะเคม,ี การจดัการ 3R, การจดัซือ้จดัจา้ง เป็นตน้ หรอื
ดชันีทีส่รา้งขึน้ใหม ่

• โดยขอบเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจะตอ้งเป็นระดบัจงัหวดัขึน้ไป (เพือ่มใิหซ้ํ้าซอ้นกบั
ขอบเขตงานของหน่วยงานอื่นๆ ของ สกว.)  

• อา้งองิ เป้าประสงค ์และ ตวัชีว้ดั SDG 

• สนบัสนุนการประเมนิแผนการพฒันาทีย่ ัง่ยนืของไทย และ แผนพฒันาระดบัจงัหวดั 
หรอื ระดบัประเทศ 
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เป้าหมายของชุดโครงการ 

3. การพฒันาระบบดชันีหรือตวัช้ีวดัท่ีสะท้อนถึงประสิทธิภาพการ

ผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม (ต่อ) : ประเดน็ศึกษา  

• การทบทวนจุดอ่อนและจุดแขง็ของตวัชีว้ดัเดมิทีม่อียูใ่นปจัจุบนั 

• การพฒันาตวัชีว้ดัของ SDGs สาํหรบัระดบัจงัหวดัหรอืระดบัประเทศ ซึง่อาจจะมกีาร
จดัเกบ็ขอ้มลูประกอบการวเิคราะห ์

• การวเิคราหศ์กัยภาพขององคก์รในระดบัจงัหวดั ในการจดัเกบ็ขอ้มลู 

• อาจจะศกึษาเป็นรายสาขาการผลติ (เชน่ ภาคเกษตร ภาคพลงังาน ภาคการทอ่งเทีย่ว 
ภาคการจดัการของเสยี ฯลฯ) ทีม่ศีกัยภาพในการพฒันาระบบดชันีหรอืตวัชีว้ดัดงักล่าวได ้ 

• การสรปุและการวเิคราะหป์จัจยัทีม่ผีลต่อความสมัฤทธิผ์ลของการใชร้ะบบดชันีหรอืตวัชีว้ดั
เหล่านี้  
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เป้าหมายของชุดโครงการวจิยั  (ปีที ่2) : สรุป 
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มาตรการส่งเสริมการ

บริโภคสีเขียว 

ราคา, ตลาด, ขอ้มลู 

ผลกระทบ, 
ประสทิธภิาพ, 
ประสทิธผิล 

ปจัจยัทีม่ผีลต่อความ
สมัฤทธิผ์ล 

มาตรการส่งเสริมการ

ผลิต   สีเขียว 

ราคา, ตลาด, ขอ้มลู 

ผลกระทบ, 
ประสทิธภิาพ, 
ประสทิธผิล 

ปจัจยัทีม่ผีลต่อความ
สมัฤทธิผ์ล 

การพฒันาระบบดชันี/

ตวัช้ีวดั ท่ีสะท้อน SCP 

จุดอ่อนจุดแขง็ของ
ดชันี/ตวัชีว้ดัเดมิ 

ศกัยภาพขององคก์ร
ระดบัจงัหวดั 

ปจัจยัทีม่ผีลต่อความ
สมัฤทธผ์ล 



   

เป้าหมายของชุดโครงการวจิยั (ปีที ่2) : Goal 

• เป้าประสงคข์อง การศึกษาในประเดน็ต่างๆ ดงักล่าว คือ การจดัทาํ
ข้อเสนอเชิงนโยบาย หรือ ส่ิงทีจ่ะต้องเตรียมการเพ่ือท่ีจะนาํระบบ
ดชันีหรือตวัช้ีวดัเหล่าน้ีไปใชป้ฏิบติัจริง  
– เช่น การจดัตั้งองคก์รหรือการปรับบทบาทของหน่วยงานของรัฐและของ

เอกชนเพื่อมารองรับการจดัเกบ็ขอ้มูลและการประเมินความสาํเร็จของ
การพฒันาท่ีย ัง่ยนืในมิติของ SDGs เป้าหมายท่ี 12 เป็นตน้  

– อนัจะเป็นประโยชน์ในการผลกัดนัมาตรการดา้นเศรษฐกิจสีเขียว ใน
ระดบัจงัหวดั หรือระดบัประเทศใหส้ามารถขบัเคล่ือนเขา้สู่การพฒันาท่ี
ย ัง่ยนืได ้

– ควรระบุ Users ท่ีชดัเจน และเป็นขอ้เสนอเชิงนโยบาย ท่ีสามารถนาํไป
ปฏิบติัไดจ้ริง 
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การเสนอข้อเสนอเชิงหลกัการโครงการวจิยั 

• ข้อเสนอเชิงหลกัการโครงการวิจยั (concept paper) ความยาวประมาณ 2-3 
หน้า โดยประกอบดว้ยเน้ือหาดงัตอ่ไปน้ี 

• หวัขอ้งานวจิยั 

• วตัถุประสงคแ์ละความเป็นมา 
– อธบิายความเป็นมาและความสาํคญัของเครือ่งมอืหรอืมาตรการ/ดชันีหรอืตวัชีว้ดัทีจ่ะ

ศกึษาทัง้เชงิทฤษฎแีละตวัอยา่งในทางปฏบิตั ิ(ถา้ม)ี  

– กาํหนดกรอบของการวเิคราะหว์า่มาตรการ/ดชันีหรอืตวัชีว้ดัดงักล่าวจะมุง่เน้นการสง่เสรมิ
การบรโิภคสเีขยีวหรอืการผลติสเีขยีวในประเดน็ใดใหช้ดัเจน รวมทัง้ระบุขอบเขต
การศกึษาวา่ครอบคลุมมติดิา้นพืน้ที ่ดา้นภาคการผลติ และดา้นระยะเวลา 

– กาํหนดวตัถุประสงคข์องการวจิยั (objectives) ใหช้ดัเจน รวมทัง้ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 
(expected output) และ กลุม่ผูท้ีจ่ะไดร้บัประโยชน์จากการศกึษาในประเดน็ต่าง ๆ 
(potential users) 

• Review literature เบือ้งตน้ 

• แนวทางและระเบยีบวธิวีจิยัมาพอสงัเขป  
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การตดิต่อ 
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Website: http://progreenecon.wordpress.com  

e-mail: progreenecon@gmail.com 

 

กาํหนดส่งรอบที ่1 ภายในวนัที ่30 เมษายน 2560  

กาํหนดส่งรอบที ่2 ภายในวนัที ่31 พฤษภาคม 2560 

 

ทัง้น้ี ข้อเสนอเชิงหลกัการโครงการวิจยัจะถกูคดักรองและพฒันาเป็น

ข้อเสนอโครงการวิจยัต่อไป 
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