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การเจริญเติบโตสีเขียว นอกจากจะเปนทิศทางหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนแลัวยังเปนมาตรการที่จะชวย 

ในการพัฒนา เศรษฐกิจคารบอนตํ่า (Low Carbon Economy) และการเพิ่มขึ้นของทุนทางธรรมชาติ (Natural 

Capital) ของประเทศเวียดนามใหประสบความสําเร็จดวยรวมทั้ง การลดกาซเรือนกระจกและการเพิ่มศักยภาพใน 

การดูดซับกาซเรือนกระจกจะกลายเปนสิ่งที่มีความสําคัญและจําเปนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น เวียด- 

นามจึงแบงกลยุทธการเจริญเติบโตสีเขียวออกเปน 3 ดาน คือ 1) การผลิตสีเขียว 2) การ ผลิตสีเขียว 3) วิถีชีวิตสีเขียว 

เวียดนาม ถือวาเปนประเทศที่มีอัตราความกาวหนาในดานตางๆ มากที่สุดประเทศ 

หนึ่งในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจที่มีอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ 

มวลรวมภายใน ประเทศที่แทจริง (Real GDP) เฉลี่ย 6.03% ตอป ในชวง 10 ปที่ ผานมา 

(คํานวณจากฐานขอมูล ของ IMF) ถึงแมวาจะมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ คอนขางสูง 

แต  เวียดนามก็ ไม  ได ละเลยที่ จะเน นการพัฒนาอย าง ย่ัง ยืนควบคู  กันไปด วย 

โดยเวียดนามมีกลยุทธระดับประเทศดานการเจริญ เติบโตสีเขียว ตั้งแตป ค.ศ. 2012 

ในชื่อวา “กลยุทธการเติบโตสีเขียวของเวียดนาม” (Vietnam Green Growth Strategy: 

VGGS) ภายใตความรับผิดชอบของกระทรวงวางแผน และลงทุน (Ministry of Planning 

and Investment) ซึ่งกลยุทธนี้ไดมีการวางเปาหมายไวในหลายๆดาน และยาวนาน 

จนถึงป ค.ศ. 2050

Source : Partnership for Action on Green Econom, 2013
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การปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจและสถาบันทาง 

เศรษฐกิจตางๆ ในปจจุบันใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวม 

ทั้ง สนับสนุนภาค เศรษฐกิจใหใชพลังงานและทรัพยากร 

ธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ ควบคูกับมูลคาทางเศรษฐ- 

กิจที่เพิ่มสูงขึ้น

1) การเจริญเติบโตคารบอนตํ่า (Low Carbon Growth)

2) การผลิตสีเขียว (Greening Production) 

3) วิถีชีวิตสีเขียว (Greening Lifestyles)

การปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพ, การสรางวิถีชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ผานทางการจางงานในอุตสาห- 

กรรมสีเขียว การเกษตรสีเขียว การบริการสีเขียว การลงทุนในทุนทางธรรมชาติและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

สีเขียว 

การวิจัยและการประยุกตใชเทคโนลียีที่กาวหนาและ 

เหมาะสม เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรธรรมชาติไดอยางมี 

ประสิทธิภาพ, ลดความเขมของกาซเรือนกระจกลง, และมี 

การตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มี 

ประสิทธิภาพ

Source : Low-carbon bus NAMA under development by GIZ Vietnam project, TCC, 2014

Source : In the shadow of China: Vietnam’s ‘green’ industry- Asian Correspondent, 2014
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 VGGS เปนกลยุทธที่มีเปาหมายครอบคลุมในหลายๆ เรื่อง เชน การลดกาซเรือนกระจก การเพิ่มขึ้นของการใช 

เทคโนโลยีสีเขียว การเพิ่มขึ้นของทุนทางธรรมชาติ การรวบรวมและบําบัดของเสียและเมืองสีเขียว เปนตน โดยเปา 

หมายของ VGGS มีราย- ละเอียดดังนี้



ในปจจุบัน เวียดนามไดพัฒนาและดําเนิน “แผนปฎิบัติการการเจริญเติบโตสีเขียว” (Green Growth 

Action Plan) ไปแลว ใน 5 กระทรวง และอีกกวา 30 เมือง โดยแตละภาคสวนไดมีการระบุภาระงานที่สําคัญ 

ที่จะดําเนินการในดานตางๆ เชน การเคลื่อนยายทรัพยากร การปรับปรุงนโยบายและสถาบันการสรางความเขม- 

แข็งเชิงศักยภาพ และการใชเทคโนโลยีใหม เปนตน ซึ่งการดําเนินกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงเหลานี้ จะนํามาซึ่ง 

ผลลัพธที่นาเชื่อถือและบทเรียนอันทรงคุณคา

ติดตอ :

ศูนยวิจัยนโยบายดานเศรษฐกิจสีเขียว

คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ทาพระจันทร)

เลขที่ 2 ถนนพระจันทร แขวงพระบรมมหาราชวัง 

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

โทรศัพท: 02-224-0147-8

โทรสาร: 02-224-0146

อีเมล: contact@progreencenter.org  

ติดตามรายงานฉบับสมบูรณไดที่ www.progreencenter.org

อางอิง

Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment. (2012). Decision 1393/QD-TTg: Vietnam 

 Green Growth Strategy. สืบคนจาก http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/law/decision-1393qd-ttg- 

 vietnam-green-growth-strategy/

International Monetary Fund (IMF). (2017). World Economic Outlook (October 2017). สืบคนจาก https://www.  

          imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD 

Ministry of Planning and Investment. (2012). National Green Growth Strategy for the period 2011- 2020 with a 

          vision to 2050. สิบคนจาก https://www.giz.de/de/downloads/VietNam-GreenGrowth-Strategy.pdf

United Nations Development Programme (UNDP). (2017). Viet Nam makes progress in promoting green growth. 

 สืบคนจากhttp://www.vn.undp.org/content/vietnam/en/home/presscenter/pressreleases/ 2017/01/12/vi

 et-nam-makes-progress-in-promoting-green-growth.html

สถานการณปจจุบัน

โครงการพัฒนาศูนยวิจัยนโยบายดานเศรษฐกิจสีเขียว

ฉบับที่ 7 วันที่ 27 มกราคม 2561

หนา 4   กลยุทธการเติบโตสีเขียวแหงเวียดนาม Vietnam Green Growth Strategy (VGGS)

ผูเขียน

ชื่อ : นาย คมศักดิ์ สวางไสว

ตําแหนง : นักวิชาการประจํา ศูนยวิจัยนโยบายดานเศรษฐกิจสีเขียว

หนวยงาน : คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร


