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เส้นทางเศรษฐกิจสีเขียว

1. ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจสีเขียว

1.1. แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว

1.1.1 ความเปนมา
คำาว่า	 “เศรษฐกิจสีเขียว”	 ถูกนำามาใช้ครั้งแรกในปี	 ค.ศ.	 1989	

ในรูปของรายงานต่อรัฐบาลสหราชอาณาจักร	 โดยกลุ่มนักเศรษฐศาสตร์
สิ่งแวดล้อม	รายงานดังกล่าวชื่อ	พิมพ์เขียวเศรษฐกิจสีเขียว	(Blueprint	for	a	
Green	Economy)	 ในปี	ค.ศ.	1991	และ	ค.ศ.	1994	ผู้เขียนพิมพ์เขียวดัง
กล่าว	ได้แก่	Pearce,	Markandya	และ	Barbier	ได้เขียนพิมพ์เขียวเศรษฐกิจ
สเีขยีวต่อเนือ่งออกมา	ชือ่ว่า	Blueprint	2:	Greening	the	world	economy	
และ	Blueprint	 3:	Measuring	 Sustainable	Development	 ตามลำาดับ	
พิมพ์เขียวฉบับแรก	 กล่าวถึงเศรษฐกิจว่าสามารถช่วยนโยบายสิ่งแวดล้อมได้	
ส่วนอกีสองฉบบัหลงันัน้เป็นการเขยีนถงึปัญหาระดบัโลกไม่ว่าจะเป็นโลกร้อน	
การลดลงของโอโซน	 การลดลงของป่าเขตร้อน	 และทรพัยากรท่ีหายไปของ
ประเทศกำาลงัพฒันา	(United	Nations,	2012,	p.	8)

ต่อมาปี	ค.ศ.	2008	UNEP	ได้ริเริ่ม	Green	Economy	Initiative
เพื่อให้การสนับสนุนนโยบายการลงทุนในธุรกิจสีเขียว	ส่วนหนึ่งจากการริเริ่ม
คร้ังน้ีได้มีการผลิตรายงานชื่อ	 Global	 Green	 New	 Deal	 (GGND)	 ในปี	
ค.ศ.	2009	การเสนอปฏบิติัการทางนโยบายหลายแบบเพือ่ฟนฟูเศรษฐกจิและ
ยกระดับความยั่งยืนของเศรษฐกิจโลก	GGND	 เสนอให้รัฐบาลนานาประเทศ
จัดสรรให้มีกองทุนเพื่อภาคส่วนที่เป็นสีเขียวและเสนอกรอบแนวคิดโครงการ
เพือ่กระตุน้เศรษฐกจิสเีขยีว	ปีเดียวกนัน้ีได้มกีารประชุม	UN	Climate	Change	

โสภารัตน จารุสมบัติ
นิตยา โพธิ์นอก

จารุพล เรืองสุวรรณ
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Conference	ที	่Copenhegen	มีการออก	statement	เพือ่สนบัสนนุเศรษฐกจิ
สีเขียวให้เป็นการเปลี่ยนผ่านเพื่อแก้ปัญหาวิกฤติหลายแบบ	 (Ministry	 of	
Environment	of	Korea,	2009,	p.	2;	United	Nations,	2012,	p.	9)

เศรษฐกิจสีเขียวถูกกล่าวถึงเรื่อยมาในวาระระดับโลก	จนกระทั่ง
การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เป็นเป้าหมายร่วมกันของนานาประเทศตั้งแต่การ
ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	 (UN	 Conference	
on	 Environment	 and	 Development:	 UNCED)	 ในปี	 ค.ศ.	 1992
เกิดขึ้น	 (United	 Nations,	 2012,	 p.	 6)	 แนวทางเพื่อนำาไปสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืนยังคงไม่ถูกทำาให้เกิดเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างนานาประเทศ	 จน
กระทั่งในการประชุม	Rio+20	ในปี	ค.ศ.	2012	การประชุมครั้งนี้มีหัวข้อการ
ประชุมหลัก	2	เรื่องคือ	เศรษฐกิจสีเขียวในบริบทการพัฒนาที่ยั่งยืนและขจัด
ความยากจน	 กับกรอบเชิงสถาบันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	 มีจุดเน้นให้นานา
ประเทศพัฒนายุทธศาสตร์ประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	 เศรษฐกิจสีเขียว	
(Green	 economy)	 ได้ถูกเสนอขึ้นมาเป็นวิธีการที่กระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
นโยบายระดบัประเทศและความร่วมมอืระหว่างประเทศเพือ่นำาไปสูก่ารพฒันา
ที่ยั่งยืนร่วมกัน	(สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม,	2555,	
น.	125;	229)

แม้เศรษฐกจิสเีขยีวจะได้รบัการพดูถงึให้เป็นแนวทางนำาไปสูก่าร
พฒันาทีย่ัง่ยืนนบัตัง้แต่การประชุม	Rio+20	เป็นต้นมา	แต่จากเอกสารข้อตกลง
เบือ้งต้นทีเ่รียกว่า	Zero	draft	ก็ยงัคงมคีวามคลมุเครอื	แนวทางท่ีเป็นข้อตกลง
ก็เป็นแบบกว้าง	 ๆ	 ไม่มีผลในทางปฏิบัติมากนัก	 เช่น	 ประเทศสมาชิกต้อง
เชือ่มโยงการจดัการปัญหาทีเ่ชือ่มโยงระหว่างพลงังาน	นำา้	อากาศ	และอากาศ
ที่เปลี่ยนแปลงไป	 แต่ไม่มีมาตรการชัดเจน	 (สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อม,	2555,	น.	140)	

จากเอกสารรายงานผลการประชุมสำาหรับการประชุม
สหประชาชาตว่ิาด้วยการพฒันาทีย่ัง่ยนื	ค.ศ.	2012	(Rio+20)	ครัง้ท่ี	1	(พ.ศ.	2553)	
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ได้ระบุว่าการนำาเศรษฐกิจสีเขียวไปใช้ต้องสอดคล้องไปในทางเดียวกันกับ
หลกัการของ	Rio	คือเศรษฐกจิสเีขยีวจะเป็นแนวทางไปสูก่ารพฒันาอย่างยัง่ยนื
โดยแต่ละประเทศนำาไปใช้ได้อย่างยืดหยุ่น	 และในรายงานผลการประชุมครั้ง
ที	่2	(พ.ศ.	2554)	ระบวุ่าเศรษฐกจิสเีขยีวมแีนวทางทีค่วรให้ความสำาคญัในทาง
ปฏบัิตมิากกว่าให้ความสนใจกบัความหมาย	โดยเศรษฐกจิสเีขยีวเป็นกระบวน
การของกิจกรรมพัฒนาทางเศรษฐกิจที่คำานึงถึงการปกป้องและคุ้มครองสิ่ง
แวดล้อม	อนัจะนำาไปสูค่วามยัง่ยนืในอนาคตได้	ประเทศกำาลังพฒันานัน้มคีวาม
กังวลกับเศรษฐกิจสีเขียวเนื่องจากยังเป็นแนวคิดท่ีไม่ชัดเจนท้ังเรื่องขอบเขต
และกลไกการดำาเนินงาน	 จนมีข้อถกเถียงถึงการนำาเศรษฐกิจสีเขียวมาใช้ว่า
อาจกลายเป็นมาตรการในการกีดกนัทางการค้าของประเทศพัฒนาแล้วทำาให้
กระทบความสามารถในการแข่งขันของประเทศกำาลังพัฒนา	 หรือประเทศ
กำาลังพัฒนาอาจใช้เศรษฐกิจสีเขียวเป็นเครื่องมือการขอความช่วยเหลือจาก
นานาประเทศทั้งด้านการเงิน	 เทคโนโลยี	 และการพัฒนาความสามารถของ
องค์กรก็ได้	 (อัษฎาพร	 ไกรพานนท์,	 2554,	 น.	 16-17;	 สำานักเศรษฐกิจ
การเกษตรระหว่างประเทศ,	2556,	น.	19-20)

เมื่อวันที่	25	กันยายน	พ.ศ.	2558	(ค.ศ.	2013)	ผู้นำาจากประเทศ
กว่า	193	ชาติได้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ	 (UN	
General	Assembly)	ณ	กรงุนวิยอร์คเพือ่รบัรองเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื
เพื่อใช้เป็นเป้าหมายพัฒนาในมิติที่เชื่อมโยงระหว่างมิติเศรษฐกิจ	สังคม	และ
สิ่งแวดล้อมร่วมกันอีก	15	ปี	เพื่อทดแทนเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
หรือ	MDGs	 เป้าหมายการพัฒนาที่ทดแทน	MDGs	 เรียกว่า	 Sustainable	
Development	Goals	หรอื	SDGs	เป็นเป้าหมายระหว่างปี	ค.ศ.	2016	–	2030	
ประกอบด้วย	 17	 เป้าหมาย	 เป้าหมายที่ดูสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางของ
เศรษฐกจิสเีขยีวมากทีส่ดุคอืเป้าหมายที	่12	การผลติและการบรโิภคท่ีรบัผดิชอบ	
(Goal	12	–	Responsible	Consumption	and	Production)	ซึง่มเีป้าหมาย
คอืการสร้างหลกัประกนัให้มแีบบแผนการบรโิภคและการผลติท่ียัง่ยนื	แนวทาง
ดำาเนินการเพื่อบรรลุตัวชี้วัด	 เช่น	 ลดของเสียจากอาหารท่ีถูกท้ิงของโลกต่อ
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หัวประชากรลงครึ่งหนึ่งและลดการสูญเสียอาหารในกระบวนการผลิตและ
ห่วงโซ่อุปทาน	 ให้ได้ในปี	 ค.ศ.	 2030	 ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะให้
สอดคล้องกับนโยบายระดับชาติและมีการจัดลำาดับความสำาคัญ	 ลดการ
อุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิล	 มุ่งจัดการปัญหาการบริโภคที่สิ้นเปลืองปรับ
โครงสร้างระบบภาษีอากร	เป็นต้น

ที่มาของแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวนับว่ามีจุดเริ่มต้นที่ชัดเจน	หาก
แต่ระหว่างทางการพฒันาของแนวคิดไปสูก่ารปฏบิติัน้ันยงัคงมคีวามคลมุเครอื	
อาจเป็นไปได้ในสองประการว่า	 1)	 ความต้องการของสหประชาชาติท่ีอยาก
ให้เศรษฐกิจสีเขียวเป็นไปอย่างยืดหยุ่น	 เข้ากันได้กับบริบทความพร้อมของ
นานาประเทศ	 หรือ	 2)	 เป็นไปตามความกังวลของประเทศกำาลังพัฒนาว่า
ประเทศพัฒนาแล้วอาจนำามาใช้เป็นมาตรการกีดกันทางการค้า	 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในการทำาข้อตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคีระหว่างประเทศคู่ค้าที่มี
ความแตกต่างกันทั้งองค์ความรู้	เทคโนโลยี	และการบริหารจัดการ	

1.1.2 ความหมาย 
แนวคดิเศรษฐกจิสีเขยีว	(Green	economy)	มกีารให้ความหมาย

ทีห่ลากหลายโดยหลายหน่วยงานและยงัคงไม่แน่ชดั	(United	Nations,	2012,	
p.	5;	สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม,	2555,	น.	230;	
สำานักเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ,	2556,	น.	12)	ยกตัวอย่างเช่น	

Green	Growth	Best	Practice	Initiative	
กล่าวว่าเศรษฐกจิสีเขยีว	เป็นการเปลีย่นผ่านกจิกรรม
ทางเศรษฐกจิเพือ่ยกระดบัศกัยภาพและการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติน้ันถือว่ามีความสำาคัญต่อ
เสถยีรภาพและความยัง่ยนืของการพฒันาเศรษฐกจิ
ในอนาคต	 (Green	 Growth	 Best	 Practice	
Initiative:	GGBP,	2014,	p.	13)	
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UNEP	 ให้ความหมายเศรษฐกิจสีเขียวว่า	 เป็นแนวคิดท่ีช่วยยก
ระดบัความเป็นอยูท่ีดี่ของมนษุย์และความเท่าเทยีมทางสงัคม	ขณะทีล่ดความ
เสีย่งทางสิง่แวดล้อมและการคุกคามทางนิเวศ	(United	Nations,	2012,	p.	10)	

ขณะท่ี	 OECD	 มองว่าเศรษฐกิจสีเขียวเป็นแนวทางเพื่อทำาให้
ระบบเศรษฐกิจปัจจุบันเป็นไปในแบบที่นำาไปสู่เศรษฐกิจแบบยั่งยืน	 โดยเน้น
ลดมลพิษการปล่อยกาซเรือนกระจก	 การลดของเสีย	 ใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ	รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ	และเสริมสร้างความมั่นคง
ทางพลังงาน	 หากแบ่งให้เข้าใจง่ายแล้ว	 ขอบเขตความหมายของ	OECD	 ใน
หมายถึงการบริโภคและกระบวนการผลิตที่เป็นไปอย่างยั่งยืนนั่นเอง	

The	 Global	 Citizens	 Center	 ให้ความหมายของเศรษฐกิจ
สเีขยีวว่าหมายถึงความสมัพนัธ์	3	ส่วน	ได้แก่	ความยัง่ยนืของสิง่แวดล้อม	ระบบ
เศรษฐกิจที่มุ ่งเน้นให้ความสำาคัญของระบบนิเวศให้ปรับการดำารงชีวิตได้
สอดคล้องกับระบบสังคมทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสม	

UNCTAD	กล่าวว่า	 เศรษฐกิจสีเขียวเป็นระบบเศรษฐกิจที่ทำาให้
คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น	 สร้างความเสมอภาคในระยะยาว	 และลดความ
เสี่ยงกับประชาชนรุ่นหลังในด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาการเสียสมดุลของ
ระบบนิเวศ

สำานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ระบุว่า
เศรษฐกิจสีเขียว	 คือการพัฒนาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
ยั่งยืน	โดยกิจกรรมการพัฒนามีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	ลดการ
ก่อผลกระทบให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 (สำานักเศรษฐกิจ
การเกษตรระหว่างประเทศ,	2556,	น.	4-6)

ความแตกต่างของการให้ความหมายจากหลายแห่ง	 สอดคล้อง
กับเอกสารรายงานผลการประชมุสำาหรบัการประชุมสหประชาชาตว่ิาด้วยการ
พัฒนาที่ยั่งยืน	ค.ศ.	2012	(Rio+20)	ครั้งที่	1	(พ.ศ.	2553)	ได้ระบุว่าการนำา
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เศรษฐกิจสีเขียวไปใช้ถือเป็นแนวทางไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน	ท่ามกลางข้อ
กังขาจากนานาประเทศมีถึงนิยามของคำาว่าเศรษฐกิจสีเขียวท่ียังไม่เป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกัน	แม้กระทัง่ในองค์กรของสหประชาชาตเิอง	ซ่ึงจะทำาให้เกดิการ
ตีความและนำาไปแปลงเป็นนโยบาย	กฎหมาย	และมาตรการของแต่ละประเทศ
ที่แตกต่างกันด้วย	และในรายงานผลการประชุมครั้งที่	2	(พ.ศ.	2554)	ระบุว่า
ความหมายที่แตกต่างกันของเศรษฐกิจสีเขียวที่ยังไม่อาจหาข้อตกลงร่วมกัน
นั้นยังมีอยู่	 แต่ไม่สำาคัญเท่ากับการปรับกระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ี
คำานึงถึงการปกป้องและคุ้มครองสิ่งแวดล้อม	 (อัษฎาพร	 ไกรพานนท์,	 2554,	
น.	17)	

เศรษฐกิจสีเขียวยังเป็นแนวคิดที่มีความเกี่ยวพันแต่ก็มีความ
แตกต่างกับแนวคิดอื่นที่มีความใกล้เคียงกันอย่างการเติบโตสีเขียว	 (Green	
growth)	การพัฒนาคาร์บอนตำ่า	(Low	carbon	development)	การพัฒนา
ที่ยั่งยืน	(Sustainable	development)	เป็นต้น	คำาว่า	“การพัฒนาที่ยั่งยืน”	
จากหนังสือประกอบการประชุม	Bruntland	Report	ปี	พ.ศ.	2535	หมายถึง	
การพฒันาทีต่อบสนองความจำาเป็นของคนรุน่ปัจจบุนัโดยไม่ลดทอนขดีความ
สามารถในการตอบสนองความจำาเป็นของคนรุ่นต่อไป	 การพัฒนายั่งยืนมีทั้ง
แบบมั่นคงและแบบอ่อนด้อย	 การพัฒนายั่งยืนแบบอ่อนด้อย	 (Weak	
Sustainability)	น้ันยงัมองว่าคนเป็นศนูย์กลางของการพฒันา	การทีต้่องดแูล
ส่ิงแวดล้อมกเ็พือ่ทำาให้มนุษย์น้ันมกีารทำากจิกรรมทางเศรษฐกจิได้อย่างด	ีทำาให้
แนวทางที่ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นเป็นไปอย่างแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ	ขณะที่
การพัฒนายั่งยืนแบบมั่นคง	 (Strong	 Sustainability)	 จะเน้นการแก้ไขท่ี
ต้นเหตขุองปัญหา	เน้นหลกัการป้องกนัไว้ก่อน	มติิด้านสังคมและเศรษฐกิจต้อง
ได้รบัการพฒันาอยูภ่ายใต้ร่มใหญ่อย่างมติสิิง่แวดล้อม	การพฒันาทีย่ัง่ยนืจะมี
ขอบเขตความหมายที่กว้างและเป็นเป้าหมายปลายทางของการพัฒนา

ขณะที่คำาว่า	การเติบโตสีเขียว	(Green	growth)	นั้น	มีความใกล้
เคียงกันอย่างมากกับคำาว่า	เศรษฐกิจสีเขียว	(Green	Economy)	การเติบโต
สีเขียวเป็นแนวทางแบบล่างขึ้นบน	(Bottom-up	approach)	ของผลิตภัณฑ์	
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กระบวนการ	บริการ	เทคโนโลยี	และห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์สีเขียว	การ
เติบโตสีเขียว	เป็นกลยุทธ์ที่กำาลังได้รับความนิยม	เพราะจะสามารถปลดล็อก
เศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อมให้มีผลประโยชน์ร่วมกันและเชื่อมโยงซึ่งกัน
และกัน	 (GGBP,	2014,	p.	13)	มีลักษณะเป็นกลยุทธ์เช่นเดียวกับเศรษฐกิจ
สีเขียว	เพราะเป็นไปเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจผ่านกิจกรรม	เช่น	การ
ลงทุนในพลังงานหมุนเวียน	 การลงทุนเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	
เปลีย่นพฤตกิรรมเพือ่ประหยัดพลงังาน	เป็นต้น	(สถาบันธรรมรฐัเพือ่การพัฒนา
สงัคมและสิง่แวดล้อม,	2555,	น.	257)	ขณะทีเ่ศรษฐกจิสเีขียวท่ีจะเป็นแนวทาง
แบบบนลงล่าง	(Top-down	approach)	คือ	เป็นกลยุทธ์	นโยบายเศรษฐกิจ
มหภาค	 แต่ต่างก็มีจุดร่วมกันคือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 ซึ่งอาจกล่าวได้
ว่า	แนวทางของเศรษฐกิจสเีขยีวและการเตบิโตสเีขียวเป็นเพยีง	“สเีขียวท่ีต่างกัน”	
(A	spectrum	of	different	shades	of	green)	(United	Nations,	2012,	
p.	5;	p.	60)

ความแตกต่างกนัระหว่างสองแนวคดิที	่United	Nations	ได้กล่าว
ไปข้างต้น	 อาจแสดงให้เห็นได้ดังคำาอธิบายของ	 Kasztelan	 (2017)	 ว่าของ
เศรษฐกิจสีเขียวและการเติบโตสีเขียว	 เป็นการเคลื่อนไหวด้วยวิธีการแบบ
บูรณาการและครอบคลุมเพ่ือผสมผสานประเด็นสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ	
แนวคิดทั้งสองมุ่งที่จะกำาหนดวิธีในการปรับปรุงผลลัพธ์และกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่มีอยู่	ผ่านการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี	ทรัพยากร	และพลังงาน
อย่างมปีระสทิธภิาพ	ต่างมเีป้าหมายเดยีวกนัแต่ในแนวทางท่ีแตกต่างกันเลก็น้อย	
จึงอาจทําใหเกิดความสับสนระหวางการใชสองคํานี้	 เศรษฐกิจสีเขียวมี
แนวทางที่การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจเพ่ือส่งเสริมการปรับปรุงสวัสดิการ
สังคมและความยุติธรรม	 และลดภัยคุกคามทางสิ่งแวดล้อมและข้อบกพร่อง
ทางระบบนิเวศไปในขณะเดียวกนั	การเปลีย่นแปลงเช่นนีจ้ะเกดิข้ึนได้ด้วยการ
ลงทุน	 “สีเขียว”	 การสร้างงาน	 “สีเขียว”	 ขณะที่การเติบโตสีเขียว	 คือ
การเตบิโตทางเศรษฐกจิทีก่่อให้เกดิการใช้ประโยชน์จากทนุธรรมชาต	ิ(Natural	
capital)	 อย่างมีเหตุผล	 ปกป้อง	 ลดมลพิษ	 และสร้างโอกาส	 เพื่อปรับปรุง
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สวัสดิการสังคมโดยรวมผ่านการสร้างเศรษฐกิจสีเขียว	ดังนั้น	ทั้งแนวคิดของ
การเติบโตสีเขียวและเศรษฐกิจสีเขียวถูกใช้เพื่อส่งเสริมการฟ นตัวของ
เศรษฐกิจโลกที่มีความบกพร่อง	 โดยมุ่งที่การลงทุนในตลาดผลิตภัณฑ์และ
บรกิารด้านสิง่แวดล้อมและการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน	Kasztelan	สรปุความ
สมัพนัธ์ระหว่างการเตบิโตสเีขยีว	เศรษฐกจิสเีขยีว	และการพฒันาอย่างยัง่ยนื
เป็น	“Green	growth	-	Green	economy	–	Sustainable	development”	
(Kasztelan,	 2017,	 p.	 491;	 497)	 นั่นคือ	 การตั้งเป้าหมายเพื่อการเติบโต
สีเขียวนั้นทำาได้โดยใช้เศรษฐกิจสีเขียวเป็นวิถีทาง	 และผลสำาเร็จสุดท้ายก็คือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนนั่นเอง	

แนวคิดการเติบโตสีเขียว	 จากทิศทางแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 12	
โดย	 สำานักงานสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระบุว่าการเติบโต
สเีขยีว	หมายถงึ	การพัฒนาทีมุ่ง่สูก่ารเติบโตทางเศรษฐกิจและสงัคมอย่างยัง่ยนื	
เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม	กจิกรรมภายใต้การพฒันานีม้กีารใช้ทรพัยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ	 ก่อให้เกิดของเสียและกาซเรือนกระจกในปริมาณที่ไม่ส่งผล
กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจนเกิดความเสื่อมโทรม	
เสียสมดุลการคำ้าจุนดำารงชีพ	และสนับสนุนวิถีชีวิตของประชาชนในทุกสาขา
การผลิตขณะที่เศรษฐกิจสีเขียวเป็นวิธีการ	การเติบโตสีเขียวจึงเป็นเป้าหมาย

สรุปได้ว่า	 เศรษฐกิจสีเขียวน้ันหมายถึงวิธีทางใน
การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนที่คำานึงถึงมิติสิ่งแวดล้อม	
ทำาให้ลดความเสีย่งต่อระบบนิเวศอนัส่งผลต่อการ
ยกระดับคุณภาพสังคมและความเป็นอยู ่ของ
มนุษย์ในระยะยาว	 ขอบเขตความหมายของ
เศรษฐกจิสีเขยีวแบ่งได้เป็นการบรโิภคและการ
ผลิตที่ยั่งยืน	 การบริโภคที่ยั่งยืนเป็นกระบวน
การให้ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยปัจจัย
อย ่างน ้อยสามประการ	 ได ้แก ่ 	 การมี
ผลิตภณัฑ์	โครงสร้างทีเ่กือ้หนนุ	และระบบ
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บริการที่ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม	 ส่วนการผลิตที่ยั่งยืนเป็นการ
ปรบัตวัของภาคธรุกจิทีค่ำานึงถงึสิง่แวดล้อมในเร่ืองของการใช้วตัถดุบิทีเ่ป็นมติร
กับสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศ	และการคุมมลพิษ	(“Green	Growth	:	Capacity	
Development	Programme	on	Training	of	Trainers	ToolKit”	จัดทำา
โดย	 UNESCAP)	 อย่างไรก็ตาม	 เน้ือหาในส่วนตอนไปโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส่วนของการนำาเศรษฐกิจสีเขียวไปใช้ของประเทศต่าง	 ๆ	 อาจมีการใช้คำาอื่น	
เช่น	คาร์บอนตำ่า	หรือ	การเติบโตสีเขียว	อันเนื่องมาจากนโยบายหรือการวาง
ยทุธศาสตร์ของแต่ละประเทศเป็นเช่นนัน้	แต่ขอให้เข้าใจว่าแม้จะใช้คำาต่างกัน
แต่หากเป็นมาตรการหรือแนวทางหรือวิธีการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีมีมิติ
สิ่งแวดล้อมในการพัฒนานั้น	ถือเป็นขอบเขตเดียวกันกับเศรษฐกิจสีเขียว

1.1.3 ความสําคัญ
เป้าหมายสำาคัญของเศรษฐกิจสีเขียว	คือ	การพัฒนาที่ยั่งยืน	โดย

เศรษฐกิจสีเขียวมีองค์ประกอบสำาคัญ	4	องค์ประกอบ	ได้แก่	สร้างรายได้และ
ยกระดับคุณภาพชีวิต	 ลดความเหลื่อมลำ้าในสังคม	 ลดความเสี่ยงปัญหา
สิง่แวดล้อม	และฟนฟรูะบบนเิวศ	การทำางานของเศรษฐกจิสเีขยีวยงัเน้นไปถงึ
การพัฒนาการลงทุนและเทคโนโลยีในสาขาการผลิตที่สำาคัญ	11	สาขา	ได้แก่	
การเกษตร	การก่อสร้าง	เมอืง	พลงังาน	การประมง	การป่าไม้	การอตุสาหกรรม	
การท่องเทีย่ว	การขนส่ง	การจดัการขยะมลูฝอย	และการจดัการทรพัยากรนำา้	
(สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม,	 2555,	 น.	 241-242;	
สำานักเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ,	2556,	น.	6)

ความสำาคัญของเศรษฐกิจสีเขียวนั้นช่วยนำาพาสังคมไปสู่การ
เติบโตที่เป็นสีเขียว	ดังที่	OECD	ได้เน้นถึงความสำาคัญของผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากนโยบายการเตบิโตสีเขยีวทีม่คีวามสอดคล้องกับเศรษฐกิจสเีขยีว	กล่าวได้
ว่าเศรษฐกิจสีเขียวได้ทำาให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อเศรษฐกิจและสังคม	 ดังนี้	
(OECD,	2013,	p.	51,	สำานักเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ,	2556,	น.	
28;	Asian	Development	Bank	Institute,	2012,	pp.	26-27)
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1.	 สร้างรายได้และยกระดับคณุภาพชวีติ	โดยเศรษฐกจิสเีขยีวจะ
ทำาให้เกิดการสร้างงาน	โอกาสการจ้างงานทัง้แรงงานฝีมอืระดบัล่าง	กลาง	และ
สูง	 เป็นการเปดตลาดใหม่เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์สีเขียว	 บริการสีเขียว	 และ
การจ้างงานสีเขียว	เช่น	เกษตรอินทรีย์	การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	การจัดการป่า	
ยกตัวอย่างเช่นในอินเดียมีโอกาสการจ้างงานในภาคพลังงานทดแทน	 (โดย
เฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์)	 การขนส่งสีเขียวและงานสาธารณะที่เกี่ยวกับนำ้า
และการจัดการป่าไม้

2.	 ลดความเหลื่อมลำ้าในสังคม	โดยเศรษฐกิจสีเขียวจะทำาให้เกิด
ความดึงดูดผู้ประกอบการและแรงงานท่ีมีฝีมือเข้ามาประกอบกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในเมือง	ทำาให้เกิดการพัฒนาในชนบทและสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชมุชน	ตวัอย่างเช่นการส่งเสรมิแหล่งพลงังานทีป่ล่อยกาซคาร์บอนไดออกไซด์
ตำ่าในชุมชน	 เช่น	 พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาบ้านหรือ
อาคารในชมุชนได้	ซึง่ไม่จำาเป็นต้องสร้างโครงสรา้งพืน้ฐานทีใ่ชง้บประมาณสูง
ดงัเช่นโครงข่ายไฟฟ้าประเทศ	แต่ทำาให้คนในชนบท	คนยากจน	หรอืคนชายขอบ
ได้เข้าถึงพลังงานแบบประหยัด	 มีรายงานว่าเกือบ	 2	 พันล้านคนในประเทศ
กำาลังพัฒนาหลายแห่งในเอเชียใช้เชื้อเพลิงชีวมวลแบบดั้งเดิมเป็นแหล่ง
พลังงานหลักเพื่อใช้ในครัวเรือน	เป็นพลังงานสะอาดที่ราคาไม่แพงด้วย	

3.	 ลดความเสีย่งปัญหาสิง่แวดล้อม	โดยเศรษฐกจิสเีขียวจะทำาให้
เกิดการคุกคามต่อสภาพแวดล้อมน้อยลงจากกระบวนการผลิตที่คำานึงถึง
สิ่งแวดล้อม	 เพิ่มอุปสงค์และอุปทานในการผลิตสินค้าและบริการสีเขียว	
เพื่อลดปัจจัยที่ทำาให้เกิดผลลัพธ์ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ส่งผลให้เกิด
ความมั่นคงด้านอาหาร	 เช่น	หากมีการผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน	ซึ่งนำา
ไปสู่การปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	 ลดของเสียและมลพิษ	 ลด
ปริมาณกาซคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจและลดการใช้
พลังงาน	
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4.	 ฟนฟูระบบนิเวศ	 โดยเศรษฐกิจสีเขียวช่วยลดการคุกคามต่อ
ระบบนิเวศด้วยเช่นกนั	ทรพัยากรธรรมชาติได้มโีอกาสฟนตัว	ฟนฟูความหลาก
หลายทางชวีภาพ	ทำาให้มกีารบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตไิด้อย่างยัง่ยนื

5.	พัฒนาเทคโนโลยีใหม ่ที่ เป ็นมิตรกับสิ่ งแวดล ้อม	 การ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจในแบบท่ีคำานึงถึงสิ่งแวดล้อมได้
กระตุน้ให้เกดิการออกแบบใหม่	ๆ 	เพือ่บรรลสุงัคมคาร์บอนตำา่	(Low	Carbon	
Society)	 นำามาซึ่งความท้าทายโอกาสในการสร้างนวัตกรรมท่ียั่งยืนและ
ยืดหยุ่นได้มากขึ้น	ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการสร้างสรรค์สิ่งใหม่	

6.	 ลดความเสี่ยงทางสุขภาพที่เกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อม	 เพิ่ม
ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตมนุษย์	การเติบโตสีเขียวหรือการเติบโตคาร์บอน
ตำ่าอาจนำาไปสู่ประโยชน์ต่อสุขภาพ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการปรับปรุง
คณุภาพอากาศในพ้ืนทีแ่ละลดการปล่อยฝุน่ละออง	สสารมลพษิกำามะถันและ
ไนโตรเจน	ยกตวัอย่างในพ้ืนทีช่นบทของประเทศกำาลงัพฒันามโีครงการใช้เตา
ที่มีการปล่อยกาซคาร์บอนไดออกไซด์ตำ่า	 ซึ่งสามารถช่วยป้องกันการเสียชีวิต
ของทารกจากการคลอดก่อนกำาหนดได้หลายล้านคน	การปรับปรุงระบบการ
ขนส่งโดยลดการใช้ยานยนต์ที่ใช้นำ้ามันและปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะ	

7.	 สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน	 แนวทางของเศรษฐกิจสีเขียว
สามารถทำาให้เกิดความหลากหลายของแหล่งพลังงาน	 เพิ่มแหล่งพลังงาน
หมุนเวียน	ลดการพึ่งพาการนำาเข้าพลังงานจากต่างประเทศ	ลดการบิดเบือน
ราคาในตลาดพลังงาน	 และยังทำาให้เกิดความร่วมมือระดับภูมิภาคด้านการ
วจิยัและพฒันาพลงังานทดแทนและการปรบัตวัของเทคโนโลยพีลงังานให้เข้า
กันกับบริบทของประเทศ

1.1.4 การตัง้เปาหมายและวดัความสาํเรจ็ของเศรษฐกิจสเีขยีว
การจะทำาให้เศรษฐกจิสเีขยีวเป็น	“แนวทาง”	จำาเป็นต้องมตีัง้เป้า

หมายปลายทางทีเ่ป็น	“การเติบโตสเีขยีว”	เพือ่ตดิตามวดัว่าแนวทางเศรษฐกจิ
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สีเขียวที่ได้ดำาเนินไปนั้นจะช่วยทำาให้การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นไปอย่างยั่งยืน
หรือไม่	โดยอาจตั้งเป้าหมายได้หลากหลาย	ยกตัวอย่างเช่น

 » กระบวนการผลิตที่เป็นสีเขียว	 เช่น	 ตั้งเป้าหมายเพื่อลดการ
ประมงทีผ่ดิกฎหมาย	(IUU	fishing)	ลดการตดัไม้ท่ีผดิกฎหมาย	
(Illegal	 logging)	 การมีเป้าหมายที่จะเพิ่มอาหารอินทรีย์ให้
มากขึ้น	การตั้งเป้าหมายเพิ่มบริการและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

 » การบริโภคสีเขียว	 เช่น	 การเพิ่มกิจกรรม	 3R	 ให้มากข้ึน	
(Reduction,	reuse,	recycling)	การเพิ่มอัตราการรีไซเคิลให้
มากขึ้น	หรือการคมนาคมขนส่งที่เป็นสีเขียว

 » การลดมลพษิ	เช่น	ต้ังเป้าหมายระยะยาวทีจ่ะต้องไม่ให้มรีะดบั
มลพิษเพิ่มขึ้นอีก

 » การลดกาซเรอืนกระจก	เช่น	มกีารตัง้เป้าหมายระยะยาวให้ลด
การปลดปล่อยกาซเรือนกระจกเพื่อรักษาระดับอุณหภูมิโลก
ไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน	1.5	–	2	องศาเซลเซียส

 » การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ	เช่น	ทรพัยากรป่าไม้และความ
หลากหลายทางชีวภาพจะต้องอยู่ในระดับที่คงที่

 » การดึงทรัพยากรธรรมชาติมาใช้	 (Extraction)	 เพื่อนำา
ทรัพยากรธรรมชาติมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต	เช่น	การตัดไม้
หรือการทำาเหมืองที่จะต้องลดลงหรือคงที่

 » พื้นที่ป่าไม้	ในอนาคตต้องมีพื้นที่ป่าไม้ในระดับคงที่
 » พื้นที่สีเขียวในเขตเมือง	ในอนาคตจะต้องมีบริเวณพื้นที่สีเขียว
คงที่

1.2. เครื่องมือทางนโยบายในการสงเสริมเศรษฐกิจสีเขียว 

เครื่องมือทางนโยบาย	 เป็นผลผลิตที่ได้จากกระบวนการทางนโยบาย
ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติชัดเจนมากกว่านโยบายหรือยุทธศาสตร์ที่จะเป็นเพียง
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แนวทางกว้าง	 ๆ	 เครื่องมือทางนโยบายจะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
พฤติกรรมหรือทำาให้เกิดผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมายของนโยบาย	 สำาหรับ
เครือ่งมอืทางนโยบายสิง่แวดล้อมโดยทัว่ไปเกดิจากพืน้ฐานหลกัการ	4	ประการ	
ได้แก่	(1)	หลกัผูก่้อมลพษิเป็นผูจ่้าย	(Polluter	Pay	Principle:	PPP)	มเีหตผุล
ว่าการนำาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมไปใช้ควรผนวกรวมเข้าไปเป็นต้น
ทุนของการผลิตหรือการบริโภคด้วย	เนื่องจากผู้ที่นำาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมไปใช้ประโยชน์ได้ก่อให้เกิดมลพิษท้ังในระหว่างการนำาทรัพยากร
มาใช้	(Extraction)	และในระหว่างการผลติและการใช้ผลติภณัฑ์จากทรพัยากร	
(Production	and	consumption)	จงึมีหน้าทีต้่องจ่ายให้กับผูที้ไ่ด้รบัผลกระทบ
จากมลพิษที่เกิดขึ้นนั้น	 (2)	 หลักการป้องกันล่วงหน้า	 (Precautionary	
Principle)	ให้เหตผุลว่าจำาเป็นต้องมกีารปรบัเปลีย่นวธิกีารผลติทีเ่ป็นมติรกบั
สิง่แวดล้อมมากขึน้	เพราะผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมทีร่นุแรงมกัเกดิขึน้ในภาย
หลังการผลิตหรือการใช้ผลิตภัณฑ์	 แม้ยังไม่เห็นผลกระทบทันทีก็จำาเป็นต้อง
ป้องกันไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบท่ีร้ายแรงในอนาคต	 (3)	 หลักการ
วิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์	(Cost-Benefit	Analysis)	คือ	การดำาเนิน
โครงการใดกต็ามหากมปีระโยชน์กบัประชาชนมากกว่าต้นทนุทีเ่สยีไปถอืว่ามี
ความคุม้ค่าในการลงทนุ	ซึง่ต้นทุนทีเ่สยีไปน้ันรวมถงึผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม
ด้วย	 และ	 (4)	 แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม	 (Corporate	 Social	

Responsibility:	CSR)	ให้นำา้หนกักบัศลีธรรมและคณุธรรมของผูป้ระกอบ
การที่จะต้องคำานึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคมในการปรับกระบวนการ

ผลติทีเ่ป็นมติรกบัธรรมชาตแิละชุมชน	เพือ่
ลดผลกระทบทางสุขภาพของคนใน
สังคมโดยรวม	

หากแบ่งเครือ่งมอืทาง
นโยบายสำาหรับเศรษฐกจิสเีขยีวจะ
สามารถแบ่งได้เป็น	 2	 มาตรการ	
ดังนี้
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1.2.1 มาตรการเชิงบังคับ
เป็นมาตรการที่มีสภาพบังคับให้ต้องปฏิบัติตามโดยถูกกำาหนด

หรือบังคับใช้เป็นกฎหมาย	 ยกตัวอย่างเช่น	 (GGBP,	 2014,	 p.	 133;	 สำานัก
เศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ,	2558,	น.	30)

 » การกำาหนดมาตรฐานคุณภาพของอากาศหรอืมาตรฐานมลพษิ
ทางนำ้า	(Air	quality	or	water	pollution	standards)	แล้ว
ตรวจสอบติดตามให้เป็นไปตามข้อกำาหนด	 (Monitoring)	
พร้อมทั้งมีการดำาเนินการตามบทลงโทษของกฎหมายหากไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือข้อกำาหนด

 » การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว	(Green	public	procurement)	คือ	
การจัดซ้ือสินค้าและจัดจ้างบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	
โดยพิจารณาว่าสินค้าและบริการนั้นตลอดวงจรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการว ่ามีกระบวนการท่ีเป ็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมหรอืไม่	ต้ังแต่การจดัหาวตัถุดบิไปจนถึงการจดัการ
ซากผลิตภัณฑ์หลังหมดอายุการใช้งาน	 ยกตัวอย่างเช่น	 การ
กำาหนดเกณฑ์ในการจดัซือ้ตลบัหมกึสำาหรบัเครือ่งเครือ่งพมิพ์
ต้องเป็นตลับหมึกที่ไม่ใช้สารประกอบโลหะหนักอย่างปรอท	
ตะกั่ว	ฯลฯ	เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์	การจัดซื้อแฟ้มเอกสาร
และกระดาษต้องทำาจากเยือ่กระดาษหมนุเวยีนทำาใหม่ไม่น้อย
กว่าร้อยละ	 70	 หรือการใช้บริการโรงแรม	 ก็เลือกใช้บริการ
โรงแรมทีไ่ด้รบัการรบัรองมาตรฐานการจดัการสิง่แวดล้อม	เช่น	
ISO	 14001	 หรือเป็นโรงแรมท่ีมีการจัดการขยะ	 การใช้
ทรัพยากรที่ดี	คำานึงถึงชุมชนโดยรวม	เป็นต้น

 » มาตรฐานยานพาหนะ	(Vehicle	standards)	เป็นการกำาหนด
มาตรฐานยานพาหนะทีใ่ช้บนท้องถนนให้มมีาตรฐานการปล่อย
มลพษิสูส่ิง่แวดล้อม	เช่น	ในออสเตรเลยีมกีารออกระเบียบเรยีก
ว่า	The	Australian	Design	Rule	(ADRs)	ให้ยานยนต์ต้องมี
มาตรฐานความปลอดภยั	ป้องกนัการขโมย	และการปล่อยมลพษิ	
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 » การประมวลข้อบงัคับอาคาร	(Building	codes)	เป็นมาตรฐาน
ขั้นตำ่าสำาหรับควบคุมออกแบบการก่อสร้าง	และใช้งานอาคาร	
โดยการกำาหนดมาตรฐานอาคารอาจกำาหนดพืน้ฐานข้ันตำา่ท่ีรฐั
ต้องการกระตุ้นให้เกิดขึ้น	เช่น	ให้มีมาตรฐานขั้นตำ่าด้านความ
ปลอดภยัทางโครงสร้าง	มาตรฐานความปลอดภยัด้านอคัคภียั	
หรือกำาหนดมาตรฐานด้านการใช้พลังงานให้กับอาคารตั้งแต่
การเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้าง	 การเลือกใช้ระบบไฟฟ้าและ
แสงสว่างที่ประหยัดพลังงาน	เป็นต้น	

 » การออกระเบียบควบคุมสาธารณูปโภคและระบบขนส่ง
สาธารณะ	(Regulation	of	utilities,	public	transport)	ออก
กฎหมายเกี่ยวกับใช้สาธารณูปโภค	เช่น	ไฟฟ้า	นำ้าประปา	การ
ขนส่งสาธารณะ	ให้ผูป้ระกอบการหรอืผูบ้รโิภคดำาเนนิการ/ใช้
อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	

 » การกำาหนดบทลงโทษสำาหรับผู้ผลิตทางการเกษตรท่ีปล่อย
มลพิษทางอากาศและมลพิษทางนำ้า	 เช่น	 มาตรการห้ามและ
ลงโทษผู้ที่เผาพื้นที่ทางการเกษตรเพื่อเตรียมการเพาะปลูก

1.2.2 มาตรการเชิงสมัครใจ
เป็นมาตรการทีอ่าศัยการจูงใจทางเศรษฐกจิเพือ่ให้ผูป้ระกอบการ

หรือกลุ ่มเป้าหมายเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคไปในทางที่สนับสนุนต่อ
สิ่งแวดล้อม	 ท้ังการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี	 การเก็บค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าบรกิาร	การอุดหนนุ	โครงการช่วยเหลอืทางการเงนิ	เป็นต้น	รวมถึงเป็นการ
ใช้ข ้อมูลข่าวสารและการศึกษาเพ่ือสร้างความตระหนักจนประชาชน
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเองด้วยความสมัครใจ	 ยกตัวอย่างเช่น	 (GGBP,	
2014,	p.	133;	สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม,	2555,	
น.	267-268;	สำานักเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ,	2556,	น.	30)
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 » ภาษีสิง่แวดล้อม	(Environmental	
taxes)	 การเก็บภาษีตามปริมาณ
มลพิษที่สถานประกอบการหรือ
ประชาชนได้ทำาให ้เกิดขึ้นต ่อ
สิ่งแวดล้อม	 เช ่น	 ภาษีนำ้ามัน
เชื้อเพลิง	 ภาษียากำาจัดศัตรูพืช	
ภาษีผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 » ค่าธรรมเนียม	 เป็นการเรียกเก็บค่าบริการในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม	 เช่น	 เรียกเก็บค่าจราจรในที่รถติดหรือเขตเมือง	
(Congestion	charge)	การเรียกเก็บค่ากำาจัดของเสียและนำ้า
เสยีจากโรงงาน	การจ่ายค่าบรกิารสิง่แวดล้อมอืน่	ๆ 	(Payment	
for	environmental	services)

 » การอุดหนุน	 (Subsidies)	 เช่น	 การยกเว้นภาษีสำาหรับการ
ลงทนุในพลงังานหมนุเวยีน	(Feed-in	tariffs)	การยกเว้นภาษี
สำาหรบัสนิค้าทีผ่ลติโดยจดัการศตัรพูชืแบบผสมผสาน	เกษตร
อินทรีย์	 การให้เงินกู้ดอกเบี้ยตำ่า	 (Soft	 loan)	 สำาหรับผู้ผลิต
หรือสถานประกอบการในการออกแบบเทคโนโลยีสีเขียว

 » การให้ฉลาก	(Green	label)	เพือ่เป็นการให้รางวัลและรบัรอง
มาตรฐานของผลติภณัฑ์หรือการบริการนัน้	ๆ 	ว่ามกีระบวนการ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือก่อให้เกิดมลพิษน้อย	 เช่น	 การ
ตดิฉลากเขยีว	ฉลากประหยดัพลังงาน	ฉลากคาร์บอน	ISO	เช่น
ในประเทศไทย	 มีฉลากลดคาร์บอน	 รับรองโดยสถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย	 (127	รายการ	ณ	สิ้นปี	พ.ศ.	2558)	ฉลาก

คาร์บอนฟุตพริ้นท์	 สนับสนุนโดยองค์การบริหารจัดการกาซ

เรือนกระจก	 (1,009	 รายการ)	 ฉลากประสิทธิภาพอุปกรณ์

ไฟฟ้า	 สนับสนุนโดยกระทรวงพลังงาน	 ฉลากสินค้าเกษตร
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อินทรีย์	 ACT	 สนับสนุนโดยสำานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร

และอาหารแห่งชาติ	(6	ราย	ณ	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2558)	ตรา

สัญลักษณ์	G	Green	สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อม	 (32	ร้านค้า)	ฉลากเขียว	รับรองโดยสถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย	(117	รายการ	ประจำา	เมษายน	พ.ศ.	2559)	
ตราสญัลกัษณ์ใบไม้เขยีว	สนบัสนนุโดย	มลูนธิใิบไม้เขยีว	(204	
สถานที่ พั ก ) 	 ตราสัญลั กษณ ์ 	 Upcyc le 	 Ca rbon	
Footprint	 สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	
ตราสัญลักษณ์อุตสาหกรรมสีเขียว	 สนับสนุนโดยกระทรวง
อุตสาหกรรม	(นิรมล	สุธรรมกิจ,	2562)

 » การจัดสรรงบประมาณเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
สีเขียว	นวัตกรรมหรือการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
สีเขียว

 » โครงการอบรมทกัษะและให้การศึกษาเกีย่วกบัเศรษฐกจิสเีขียว	
กจิกรรมประชาสมัพนัธ์	รณรงค์	และสร้างความตระหนกัเกีย่ว
กับเศรษฐกิจสีเขียว

นานาประเทศได้มีการประยุกต์ใช้มาตรการและเครื่องมือทาง
นโยบายเพือ่ขับเคลือ่นเศรษฐกจิสเีขยีวในประเทศแตกต่างกนัตามนโยบายและ
บริบทความพร้อมของแต่ละประเทศ	 เช่น	 เยอรมนี	 เดนมาร์ก	มีการส่งเสริม
การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 เดนมาร์กมีการส่งเสริม
การทำาเกษตรอินทรีย์และการใช้ประโยชน์จากของเสียรวมถึงเพิ่มอัตราการ
รีไซเคิล	 แคนาดามีการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ	 เน้นการ
วางผังเมืองและใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน	เป็นต้น	ดังแสดงในตารางที่	
1	นอกจากนี้	 Asian	Development	Bank	 Institute	สรุปมาตรการที่บาง
ประเทศนำาไปใช้จำาแนกรายสาขา ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 1	ตัวอย่างการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายเศรษฐกิจสีเขียวในต่างประเทศ

นโยบาย/แนวทาง/มาตรการ ตัวอยางประเทศ

ส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม	

เ ย อ ร ม นี 	 เ ด น ม า ร ์ ก	
เกาหลีใต้	

ลดการใช้พลังงาน	 และเพ่ิมสัดส่วนการใช้
พลังงานหมุนเวียน	

เ ย อ ร ม นี 	 เ ด น ม า ร ์ ก	
สหรัฐอเมริกา	

ลดปรมิาณการปล่อยกาซเรอืนกระจกท้ังในภาค
การผลิต	ภาคพลังงาน	และระบบขนส่ง	

เยอรมนี	 สวีเดน	 เกาหลีใต้	
ฮ่องกง	

ส่งเสริมการทำาเกษตรอินทรีย์	 เดนมาร์ก	

ใช้ประโยชน์จากของเสีย	 (Reuse)	 และเพิ่ม
อัตราการนำากลับมารีไซเคิล	

เดนมาร์ก	ญี่ปุ่น	สิงคโปร์	

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ	 สิงคโปร์	แคนาดา	

ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	เทคโนโลยีสีเขียว	 เกาหลีใต้	ญี่ปุ่น	

สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ	เอกชน	และ	
ประชาสังคม	

ญี่ปุ่น	

เน้นการวางผังเมือง	 และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
แบบผสมผสาน	

แคนาดา	

ที่มา: UNEP (2011) 
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2. กรณีศึกษาตัวอย่างท่ีดีของนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวใน
ต่างประเทศ 

2.1. กรณีศึกษาประเทศในทวีปยุโรป: สหพันธรัฐเยอรมนี

ภายใต้การจัดลำาดับ	 ดัชนีเศรษฐกิจสีเขียวสากล	 (Global	 Green	
Economy	 Index)	 ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จากข้อมูลเชิงประจักษ์ของประเทศ
ต่าง	 ๆ	 ทั่วโลกเพื่อจัดลำาดับการดำาเนินการในด้านเศรษฐกิจสีเขียว	 โดยแบ่ง
ออกเป็น	2	ขั้นตอน	ได้แก่	(1)	ดัชนีผลการดำาเนินการ	(Performance	Index)	
ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ตัวชี้วัดทั้งหมด	 32	 ตัวชี้วัดภายใต้หัวข้อหลักสี่ประการ
ได้แก่	ความเป็นผูน้ำาและการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	ความประสทิธภิาพ
ของภาคส่วนต่าง	ๆ 	ตลาดและการลงทนุ	และ	สิง่แวดล้อม	และ	(2)	การสำารวจ
ความตระหนักรู้	(Perception	Survey)	ผลการจัดลำาดับในปี	ค.ศ.	2016	พบ
ว่า	เยอรมนีถอืเป็นหนึง่ในประเทศทีอ่ยูล่ำาดับต้น	ๆ 	ของการจดัลำาดบัทัง้ในด้าน
ดัชนีผลการดำาเนินการ	และการสำารวจความตระหนักรู้	(The	Global	Green	
Economy	Index,	2016)	โดยเยอรมนีอยู่ในอันดับ	1	ในด้านการตระหนักรู้	
และอันดับ	5	ในด้านผลการดำาเนินการ	(อ้างแล้ว,	p.	11)

สิง่ทีก่ล่าวมาข้างต้นเป็นข้อมลูท่ีชีใ้ห้เหน็ถงึความสำาเร็จของเยอรมนใีน
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสีเขียว	 อย่างไรก็ดี	 สิ่งท่ีน่าสนใจมากกว่าคือเหตุผล
เบือ้งหลงัความสาํเรจ็ของเยอรมน	ีว่าเยอรมนมีีปัจจยัและแนวทางการพฒันา
อย่างไรจึงประสบความสำาเร็จได้	 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นประโยชน์กับ
ประเทศอื่น	ๆ	ในการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวของตนต่อไป

ความสำาเร็จของการพัฒนาเศรษฐกจิสเีขียวของเยอรมนเีป็นผลลพัธ์ของ
การดำาเนนินโยบายของรฐับาลในทกุระดับของเยอรมนท่ีีให้ความสำาคญักบัการ
ปฏิรูปนโยบายและแนวทางในการส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวเป็นเวลากว่า	 4	
ทศวรรษ	ส่งผลให้การรักษาส่ิงแวดล้อมเป็นส่วนสำาคญัในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
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ของเยอรมนีจนเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู ่ไปกับการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม	(Buehler	et	al,	2011)	โดยนโยบายที่น่าสนใจ
ของเยอรมนีในการผลักดันเศรษฐกิจสีเขียว	ได้แก่	(1)	การปฏิรูปภาษีพลังงาน	
(2)	 การส่งเสริมพลังงานทดแทน	 (3)	 สาธารณูปโภคสีเขียว	 และ	 (4)	 การ
คมนาคมที่ยั่งยืน	

การปฏิรูปภาษีพลังงาน 

ภายใต้เอกสารรปูแบบด้านพลงังานฉบบัใหม่	(New	Energy	Concept)	
ที่ประกาศเมื่อปี	 ค.ศ.	 2010	 เยอรมนีได้วางกรอบนโยบายเก่ียวกับพลังงาน
จนถึงปี	 ค.ศ.	 2050	 โดยได้ตั้งเป้าที่จะเปลี่ยนเยอรมนีไปสู ่ประเทศท่ีมี
ประสทิธภิาพด้านพลงังานและด้านเศรษฐกจิสเีขยีวมากทีส่ดุในโลก	และได้ตัง้
เป้าหมายในการบรโิภคพลงังานให้ลดลงร้อยละ	20	ภายในปี	ค.ศ.	2020	(จาก
ระดับของปี	ค.ศ.	2008)	และอย่างน้อยร้อยละ	50	ภายในปี	ค.ศ.	2050	ใน
ขณะที่ต้องการเพิ่มพลังงานทดแทนให้ได้ร้อยละ	18	ของการบริโภคพลังงาน
ทัง้หมด	ภายในปี	ค.ศ.	2020	และอย่างน้อยร้อยละ	80	ของการบรโิภคพลงังาน
ไฟฟ้าภายในปี	ค.ศ.	2050	ตลอดจนต้องการลดการปล่อยกาซเรือนกระจกให้
ได้ร้อยละ	40	 ในปี	 ค.ศ.	 2020	และอย่างน้อยร้อยละ	80	 ในปี	 ค.ศ.	 2050	
(เทียบกับปี	ค.ศ.	1990)	(Buehler	et	al,	2011)

การปฏิรูปภาษีพลังงานของเยอรมนีจึงเป็นแนวทางที่สำาคัญของ
เยอรมนีในการบรรลเุป้าหมายดงักล่าว	ในปี	ค.ศ.	1999	เยอรมนอีอกกฎหมาย	
Ecological	Tax	Reform	Act	และมีการปรับแก้อีกครั้งในปี	ค.ศ.	2003	ส่ง
ผลให้เกดิการเพิม่ขึน้ของอัตราภาษีนำา้มนัและกาซ	(อ้างแล้ว,	2011)	ซึง่แน่นอน
ว่าได้รับการต่อต้านจากฝ่ายตรงข้ามโดยเฉพาะอย่างยิง่ในด้านราคานำา้มนัทีส่งู
ขึ้นและความกังวลด้านการแข่งขันทางอุตสาหกรรม	 อย่างไรก็ดีการออกกฎ
ของสหภาพยุโรปและการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลของเยอรมนีปี	ค.ศ.	2006	ก็ได้
ส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงในด้านภาษพีลงังานในเยอรมนอีย่างเป็นรปูธรรม
และนำาไปสู่การออกกฎหมายภาษีพลังงานที่มีความครอบคลุมมากขึ้น	 (อ้าง
แล้ว,	2011)
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อย่างไรกต็าม	การปรบัขึน้ภาษีพลังงานของเยอรมนกีม็ข้ีอยกเว้นให้กบั
ภาคส่วนทีม่คีวามสำาคญักับการความสามารถในการแข่งขนัของเยอรมน	ีอาทิ	
เกษตรกรรม	การผลิตสินค้าอุตสาหกรรม	และด้านป่าไม้	 เป็นต้น	นอกจากนี้
การเพิ่มขึ้นของภาษีพลังงานในเยอรมนี	ยังคงถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิด
การชะงักงันทางเศรษฐกิจ	 หรือกล่าวได้ว่ามีอัตราท่ีไม่ได้มากจนเกินไปหาก
เปรียบเทียบกับภาษีที่มีอยู่แล้ว	 (อ้างแล้ว,	2011)	โดยในปี	ค.ศ.	2007	ภาษี
นำา้มนัในเยอรมนีมมีลูค่าประมาณ	0.65	ดอลลาร์สหรฐัต่อลติร	(Deutschland.
de,	2018)	โดยภาษทีีเ่กบ็จากนำา้มนัดงักล่าวถกูนำาไปใช้ชดเชยภาษใีนรปูแบบ
อืน่เพ่ือทำาให้เยอรมนยีงัคงความสามารถในการแข่งขนัระหว่างประเทศได้	โดย
ภาษีพลังงานมิได้จำากัดอยู่ท่ีนำ้ามันเชื้อเพลิงสำาหรับพาหนะเท่านั้น	 แต่ยังรวม
ถึงเชื้อเพลิงฟอสซิลอื่น	ๆ	ที่ใช้สำาหรับทำาความร้อนและการสร้างกระแสไฟฟ้า
อีกด้วย	

ผลจากการปฏริปูภาษีพลงังานของเยอรมนก่ีอให้เกิดการลดลงของการ
ใช้พลังงานในประเทศอย่างต่อเน่ือง	 โดยจากข้อมูลของสำานักงานสถิติของ
เยอรมนี	 (German	Federal	Statistical	Office)	การใช้นำ้ามันของเยอรมนี
ลดลงอย่างต่อเนื่องในทุก	ๆ	ปีนับจากปี	ค.ศ.	2000	เป็นต้นมา	(Buehler	et	
al,	 2011)	 ซึ่งสาเหตุสำาคัญของการใช้พลังงานที่ลดลงเกิดจากราคาพลังงาน
ที่สูงข้ึนอันเป็นผลสืบเนื่องจากการปรับขึ้นภาษี	 เมื่อราคาพลังงานสูงข้ึน
พฤตกิรรมของผู้บรโิภคจงึเปล่ียนแปลงไป	ก่อให้เกดิแรงจงูใจในการใช้พลงังาน
อย่างมีประสิทธิภาพ	 ตลอดจนการนำาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนมาใช้	
นอกจากนี้	 การลดการปล่อยกาซเรือนกระจกก็มีหลักฐานว่ามีการลดลงโดย
เฉลี่ยร้อยละ	3	ต่อปี	 เทียบเท่ากับคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ	24	ล้านตัน	
(อ้างแล้ว,	2011)
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รายได้ทีม่าจากการจดัเกบ็ภาษพีลงังานได้นำาไปใช้อย่างมปีระสทิธภิาพ
โดยคืนให้กับผู้เสียภาษีเกือบทั้งหมด	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการลดต้นทุนด้าน
การจ้างงาน	(World	Bank	Group,	2012)	อาท	ิมกีารนำาไปใช้ในการลดต้นทนุ
แรงงานที่ไม่ใช่ค่าจ้าง	 (nonwage	 labor	 costs)	 ลดการเก็บเงินสมทบเข้า
ประกันสังคม	 ตลอดจนช่วยเหลือด้านการจ่ายเบี้ยบำานาญ	 ซึ่งการใช้เงินภาษี
ในรปูแบบต่าง	ๆ	ดงักล่าวส่งผลให้เกดิการสร้างงานและการจ้างงานจำานวนมาก	
นอกจากนี้รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดเก็บภาษีพลังงานยังถูกนำาไปใช้เป็นส่วน
หนึ่งในการพัฒนาพลังงานทดแทนและการปรับปรุงอาคารให้ทันสมัยอีกด้วย	

กล่าวได้ว่า	 การปฏิรูปภาษีพลังงานเป็นการเพิ่มราคาให้กับพลังงานท่ี
สร้างผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม	โดยเฉพาะ	พลงังานฟอสซลิต่าง	ๆ 	ส่งผลให้การ
ใช้พลังงานในรูปแบบดังกล่าวลดลง	 นอกจากนี้รายได้ที่ได้มาจากการจัดเก็บ
ภาษีพลังงงานยังถูกนำามาใช้ในด้านต่าง	 ๆ	 ให้เกิดประโยชน์	 ท้ังในการรักษา
และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	 และการพัฒนา
เทคโนโลยีสำาหรับพลังงานทดแทนและการพัฒนาสีเขียว	

การสงเสริมพลังงานทดแทน

ในฐานะหน่ึงในประเทศสมาชิกสหภาพยโุรป	นโยบายด้านพลงังานของ
เยอรมนีจึงมีความสอดคล้องกับนโยบายภาพรวมของสหภาพยุโรป	 โดย
ประเทศในสหภาพยโุรปตกลงทีจ่ะดำาเนนิการด้านนโยบายพลงังานภายในของ
ตัวเองโดยให้ความสำาคัญกับการแข่งขันอย่างเสรีและการรักษาสิ่งแวดล้อม	

เยอรมนีถอืได้ว่าเป็นหนึง่ในประเทศทีป่ระสบความสำาเรจ็อย่างมากใน
การยกระดับพลังงานทดแทนภายในประเทศ	 (ตารางที่	 3)	 โดยส่วนแบ่งของ
พลงังานทดแทนในการผลติกระแสไฟฟ้าเพิม่ขึน้จากร้อยละ	6	ในปี	ค.ศ.	2000	
เป็นร้อยละ	16	ในปี	ค.ศ.	2009	และเยอรมนีตั้งเป้าไว้ว่าพลังงานทดแทนจะ
ต้องมีส่วนแบ่งในการผลิตกระแสไฟฟ้ากว่าร้อยละ	 38	 ในปี	 ค.ศ.	 2020	
(Buehler	 et	 al,	 2011)	 และเดินหน้าผลักดันการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็น
ระบบพลังงานที่อยู่บนพื้นฐานของพลังงานทดแทนอย่างสมบูรณ์ในอนาคต
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โดยหลักการสำาคัญของเยอรมนีคือการพยายามลดเทคโนโลยีเก่าที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 และเพ่ิมเทคโนโลยีใหม่	 ๆ	 ท่ีส่งเสริมการรักษา
สิ่งแวดล้อมไปพร้อม	 ๆ	 กัน	 โดยหัวใจหลักสำาคัญหนึ่งประการคือการลดการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานนิวเคลียร์ที่มีการตั้งเป้าไว้ว่าจะมีการยุติอย่าง
สมบูรณ์ภายในปี	ค.ศ.	2022	(Lilliestam	et	al,	2019)	เช่นเดียวกับการผลิต
กระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานฟอสซิลที่จะมีการปรับลดลงจนยุติในช่วงปี	
ค.ศ.	2020	–	2030	โดยเริ่มต้นจาก	ลิกไนต์	ตามด้วย	ถ่านหิน	และแกส	(อ้าง
แล้ว,	 2011)	 ในขณะที่เพิ่มการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานลม	พลังงาน
แสงอาทิตย์	 และอื่น	 ๆ	 ดังที่กำาหนดไว้ใน	 Renewable	 Energies	 Act
โดยข้อมูลจากปีค.ศ.	 2010	ชี้ให้เห็นว่า	 เยอรมนีเป็นประเทศที่มีศักยภาพใน
การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์สูงและพลังงานลมเป็นอันดับที่หนึ่งและสาม	
ตามลำาดับ	

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนา	 การกระจายอำานาจในการจัดเก็บพลังงาน	
(decentralized	 battery)	 ควบคู่ไปกับการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า
จากแสงอาทติย์ขนาดย่อม	เพือ่เป็นการเพิม่ศักยภาพให้ประชาชนสามารถผลติ
กระแสไฟฟ้าและเก็บกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ไว้ใช้ได้ในยามวิกาล
และเป็นการเปดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถงึแหล่งพลงังานราคาถูกได้	ซึง่หวัใจ
ของการพัฒนาดังกล่าวอยู ่ที่การพัฒนาการเก็บกระแสไฟฟ้าระยะยาว	
(long-term	storage)	(อ้างแล้ว,	2011)

ผลลัพธ์ของการส่งเสริมพลังงานทดแทน
ทำาให้เกิดผลดีต ่อเศรษฐกิจของประเทศ	 อาทิ
เกดิการขยายตัวของการจ้างงานกว่า	3.4	แสนอัตรา
ในปี	ค.ศ	2010	(Buehler	et	al,	2011)	โดยเฉพาะ
ในภาคส่วนที่เก่ียวข้องกับพลังงานทดแทน	 เช่น	
พลงังานลม	และพลังงานแสงอาทติย์	(ตารางที	่3)	
ในขณะเดียวกันก็เกิดการลดลงของการจ้าง
งานในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับพลังงานฟอสซิล	
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นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการค้นคว้าวิจัย	 ซึ่งจะ
เป็นส่วนสำาคญัในการทำาให้พลงังานทดแทนมต้ีนทนุทีดึ่งดดูใจต่อการผลติและ
การบริโภค	(อ้างแล้ว,	2011)	

ตารางท่ี 3	ศกัยภาพในการผลติพลงังานลมและพลงังานแสงอาทติย์ในปี	ค.ศ.2010

ลําดับ
การผลิตพลังงานลม 

(% ของทั่วโลก)
การผลิตพลังงานแสง

อาทิตย (% ของท่ัวโลก)

1 จีน	(23%) เยอรมนี	(43%)

2 สหรัฐอเมริกา	(20%) สเปน	(10%)

3 เยอรมนี	(14%)	 ญี่ปุ่น	(9%)

4 สเปน	(10%) อิตาลี่	(9%)

5 อินเดีย	(7%) สหรัฐอเมริกา	(6%)

ที่มา: World Bank Group (2012)

หัวใจหลักของความสำาเร็จของเยอรมนีส่วนหนึ่งอยู่ที่	 Renewable	
Energy	Sources	Act	 (Buehler	et	al,	 2011)	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรอบ
นโยบายด้านพลังงานของเยอรมนีที่ส่งเสริมพลังงานทดแทนและเทคโนโลยี	
ควบคู่ไปกับกฎหมายอื่น	ๆ	อาทิ	การปฏิรูปพลังงานดังที่กล่าวไว้ข้างต้น	

สาธารณูปโภคสีเขียว

เยอรมนีให้ความสำาคัญกับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสีเขียว
เพ่ือเป็นกลไกสำาคัญในการรักษาสิง่แวดล้อม	นวัตกรรมและเทคโนโลยดัีงกล่าว	
อาทิ	 การพัฒนาปรับปรุงอาคาร	 การพัฒนาดาดฟ้าสีเขียว	 การพัฒนาทาง
เดินเท้า	 สิ่งเล็ก	ๆ	 เหล่านี้สามารถสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
น่าสนใจ	 อีกทั้งยังมีส่วนช่วยให้เกิดความสมดุลระหว่างธรรมชาติกับตัวเมือง	
ช่วยแก้ปัญหาการบริหารจัดการนำ้าฝนเมื่อเกิดพายุ	 หรือลดความร้อนใน
พื้นที่เมือง	
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สิ่งที่น่าสนใจคือเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าว	ได้รับการสนับสนุน
จากรฐับาลตลอดจนเป็นข้อบงัคบัของทางรฐัในหลากหลายระดบั	ยกตวัอย่าง
เช่น	กฎหมายว่าด้วยการรักษาสิ่งแวดล้อมและการสร้างอาคาร	ได้กำาหนดว่า	
“ต้องมีการชดเชยให้กับการทำาลายธรรมชาติของมนุษย์ในการพัฒนาพื้นท่ี”	
ดังน้ัน	 การพัฒนาสาธารณูปโภคสีเขียว	 จึงเป็นส่ิงสำาคัญที่เข้ามาเติมเต็มข้อ
กำาหนดต่าง	ๆ 	ดังกล่าว	ซึ่งการพัฒนาสาธารณูปโภคสีเขียวได้ส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาโครงสร้างอาคารท้ังเก่าและใหม่ให้มีความสอดคล้องกับข้อกฎหมาย	
(Buehler	et	al,	2011)	และมีส่วนประกอบของอาคารที่มีความเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม	ยกตัวอย่างเช่น	การพัฒนาระบบทำาความร้อนในอาคาร	ได้มีการ
กำาหนดให้มีการใช้ระบบทำาความร้อนในอาคารจากพลังงานทดแทนในทุก
อาคาร	ดงัน้ันเพือ่สอดรับกบัข้อกำาหนดดังกล่าว	การบังคบัใช้จะเริม่จากอาคาร
ที่กำาลังจะสร้างใหม่ตามด้วยอาคารเก่า	 ซ่ึงจะมีการห้ามการใช้ระบบทำาความ
ร้อนจากนำ้ามัน	 กาซธรรมชาติ	 และการใช้พลังงานไฟฟ้า	 หลายครัวเรือนจึง
เลือกที่จะใช้	 เคร่ืองผลิตพลังงานรวม1	 (Cogeneration)	 ขนาดย่อมที่ปฏิบัติ
การด้วยพลังงานทดแทนและสามารถผลิตพลังงานความร้อนและพลังงาน
ไฟฟ้าควบคู่กันไปในขณะเดียวกัน	 (Lilliestam	et	 al,	 2019)	 อันจะนำาไปสู่
การลดการใช้พลังงานคาร์บอนอย่างมีประสิทธิภาพ

การประเมินค่าธรรมเนียมที่ดิน	 (Individual	 Parcel	 Assessment)	
ที่มีการพิจารณาสภาวะความเป็นจริงของพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา
พื้นที่ให้สอดคล้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อม	 เป็นส่วนสำาคัญในการจูงใจ
ประชาชนให้ร่วมมือกับทางการนการพัฒนาสาธารณูปโภคสีเขียว	 (Buehler	
et	al,	2011)

1	 การผลิตพลังงานรวม	 (Cogeneration)	 เป็นวิธีการนำาความร้อนที่ปกติจะต้องเสียไปในการผลิตพลังงานไปใช้ให้

เกิดประโยชน์	รัฐบาลเยอรมนีตั้งเป้าหมายไว้ใน	Cogeneration	Act	2002	ว่าเยอรมนีจะต้องมีพลังงานที่ผลิตจาก

การผลิตพลังงานรวม	25	เปอร์เซ็นต์ของอุปทานพลังงานทั้งประเทศภายในปี	2020	(Deutschland.de,	2018)	
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การคมนาคมที่ยั่งยืน

การพัฒนาด้านการคมนาคมเป็นอีกหนึ่งนโยบายหลักที่เยอรมนีให้
ความสำาคญัและประสบความสำาเรจ็อย่างชดัเจน	หวัใจหลักของการพฒันาการ
คมนาคมที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับการปฏิรูปภาษี
พลังงานของเยอรมนี	โดยแนวทางหลักในการปฏิบัติของเยอรมนีคือการปรับ
เพิ่มภาษีนำ้ามัน	รวมทั้งภาษีการขายรถยนต์	(sales	tax)	ตลอดจนการออกกฎ
ระเบียบต่าง	ๆ	ที่ทำาให้การซื้อและเป็นเจ้าของรถยนต์ส่วนตัวมีต้นทุนที่สูงขึ้น	
ส่งผลให้ความต้องการใช้รถท่ีมผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อมลดลง	ในขณะเดยีวกนั
เยอรมนีก็ชดเชยด้วยการพัฒนาขยายระบบการขนส่งสาธารณะตลอดจน
ให้การสนับสนุนการใช้รถไฟฟ้า	(Buehler	et	al,	2011)

จากข้อมลูในปี	ค.ศ.	2008	พบว่า	เยอรมนมีภีาษกีารขายรถยนต์สงูกว่า
สหรัฐอเมริกาถึงสามเท่าในขณะที่ภาษีนำ้ามันสูงกว่าสหรัฐอเมริกาถึง	 9	 เท่า	
(อ้างแล้ว,	2011)	แต่สิ่งที่ตามมากลับไม่ได้ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่สูง
ขึน้	ในทางกลับกนัประชาชนกลบัเลือกทีจ่ะเป็นเจ้าของรถยนต์ส่วนตัวน้อยลง
ตลอดจนมกีารขบัขีท่ีล่ดน้อยลง	ผลลพัธ์ทีเ่กดิขึน้ส่วนหนึง่มาจากการทีร่ฐับาล
กลางของเยอรมนีได้ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาระบบคมนาคมสาธารณะ	
และได้มีการจัดหาเงินทุนให้กับรัฐบาลท้องถิ่นในการลงทุนพัฒนาระบบ
คมนาคมสาธารณะของท้องถิ่นต่าง	ๆ	ซึ่งเงินทุนเหล่านี้สามารถนำาไปใช้ได้ทั้ง
ในแง่ของการพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะ	ทางเดิน	หรือทางจักรยานก็ได้	
(อ้างแล้ว,	2011)	

นอกจากนี	้รฐับาลกลางยงัจัดสรรเงินทนุสำาหรบัการคมนาคมระบบราง
ในระดบัภมูภิาคเพือ่เช่ือมต่อภมิูภาคต่าง	ๆ	เข้าด้วยกัน	ในขณะท่ีรฐับาลท้องถ่ิน
ก็ตอบรับด้วยการตั้งข้อกำาหนดเก่ียวกับการจอดรถเพื่อจำากัดพื้นที่จอดรถ 
อันเป็นการทำาให้การมีรถยนต์ส่วนตัวไม่สะดวกสบายเทียบเท่าการใช้บริการ
ขนส่งสาธารณะ	 (อ้างแล้ว,	 2011)	 นอกจากนี้รัฐบาลยังให้การสนับสนุนการ
ขยายตวัของรถยนต์ไฟฟ้า	โดยได้มกีารผ่านกฎหมาย	Elektromobilitätsgesetz	
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(Deutschland.de,	 2018)	 ที่ให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า	 อาทิ	 ท่ี
จอดรถ	เพือ่สนบัสนุนการขยายตัว	ตลอดจนขยายสถานชีาร์จไฟโดยมเีป้าหมาย
ในการมีสถานีชาร์จ	100,000	สถานีภายในปี	ค.ศ.	2020	(Lilliestam	et	al,	
2019:	68)	เป็นต้น

ตัวอย่างที่น่าสนใจสำาหรับการพัฒนาการคมนาคมสีเขียวของประเทศ
เยอรมนีคือเมือง	ฟรายบูร์ก	 (Freiburg)	 ซึ่งถือเป็นหนึ่งกรณีศึกษาที่น่าสนใจ
ในด้านแนวทางการพัฒนาสีเขียว	ก่อนคริสต์ทศวรรษ	1960	 เมืองฟรายบูร์ก
ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาการคมนาคมทางบก	 โดยมีการขยายถนนและท่ี
จอดรถเพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ขับขี่รถยนต์จำานวนมาก	การพัฒนาใน
รูปแบบดังกล่าวส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของจำานวนรถยนต์อย่างรวดเร็ว	 การ
เดินทางร่วมกันลดลง	 ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะทางอากาศ	 การจราจรติดขัด	
และปัญหาอื่น	ๆ	ตามมา	ซึ่งผลเสียของการพัฒนาเพื่ออำานวยความสะดวกให้
กบัการใช้รถยนต์ดังกล่าวกไ็ด้ก่อให้เกดิความคิดเห็นท่ีแตกต่างไปของประชากร
ในเมืองและส่งผลให้เกิดการพัฒนาในรูปแบบใหม่	 ภายหลัง	 คริสต์ทศวรรษ	
1960	เป็นต้นมา	เมือง	ฟรายบูร์ก	จึงมีการปรับเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนา
เมอืงใหม่	โดยมกีารแนวทางในการพฒันาหลากหลายมติ	ิอาทิ	การบรณูาการ
ระหวางแผนการขนสงมวลชนและการพฒันาพืน้ทีร่อบสถานขีนสงมวลชน
ใหมคีวามสอดคลองกัน การขยายและสรางความเชือ่มโยงของระบบขนสง
มวลชนสาธารณะ การพัฒนาและสงเสริมการใชจักรยาน การจํากัดการใช
รถยนต และการจูงใจใหประชาชนมีสวนรวม	(Buehler	et	al,	2011)

ในอดีตแม้ว่าจะมีการพัฒนาแผนการขนส่งมวลชนและพื้นท่ีโดยรอบ
สถานีอย่างต่อเนือ่ง	แต่กลบัไม่มคีวามเชือ่มโยง	และความสอดคล้องอย่างเป็น
ทางการของสองสิ่งนี้	ดังนั้น	นับแต่แผนคมนาคมในปี	ค.ศ.	1979	เป็นต้นมา
จงึมกีารบูรณาการระหวางแผนการขนสงมวลชน และ การพฒันาพืน้ทีร่อบ
สถานีขนสงมวลชนให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม	 ก่อให้เกิดเป็นชุมชนโดยรอบ
พื้นที่สถานีรถไฟท่ีมีความสมบูรณ์	 ทั้งพื้นที่อยู่อาศัย	 พื้นที่การค้า	 การศึกษา	
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และพื้ นที่ สำ าหรับพักผ ่อนหย ่อนใจ	
ก่อให้เกดิความสะดวกในการเดนิทางด้วย
บรกิารสาธารณะ	ในขณะทีก่ารผ่านเข้าออก

ของรถยนต์และทีจ่อดรถยนต์ส่วนตวัมอีย่างจำากดั	ทำาให้การใช้รถยนต์ส่วนตวั
ไม่สะดวกสบายเท่าการใช้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะ	(อ้างแล้ว,	2011)

นอกจากนี้	ยังมีการพัฒนาและขยายเครือขายความเชื่อมโยงของ
ระบบขนสงสาธารณะ	 โดยเฉพาะระบบราง	 ที่ก่อให้เกิดความเชื่อมโยง
จากเมืองฟรายบูร์ก	 ไปสู่เมืองโดยรอบ	 และขยายออกไปเป็นเครือข่ายระดับ
ภมูภิาค	ถือเป็นระบบขนส่งมวลชนทีม่ปีระสทิธภิาพด้านการเงนิมากทีส่ดุแห่ง
หน่ึงและได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐเพียงร้อยละ	 10	 เท่านั้น	
(อ้างแล้ว,	2011)

การพัฒนาด้านระบบขนส่งสาธารณะดังกล่าว	 สอดคล้องไปกับการ
สงเสริมการใชจักรยานและการจํากัดการใชรถยนต	 โดยการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคและถนนที่เอื้อประโยชน์ให้กับการขี่จักรยาน	ทำาให้สามารถใช้
จักรยานในการเดินทางไปทุกที่ในเมืองฟรายบูร์กได้อย่างแท้จริง	 การจำากัด
ความเร็วของรถยนต์อย่างเข้มงวดก็เป็นส่วนหนึ่งทำาให้การข่ีจักรยานมีความ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	 นอกจากนี้เมืองยังกำาหนดให้อาคารต่าง	 ๆ	 ต้องมีพื้นที่
สำาหรับจอดจักรยาน	ซึ่งรวมถึงที่อยู่อาศัย	สถานศึกษา	และพื้นที่ธุรกิจต่าง	ๆ	
ข้อกำาหนดที่อำานวยความสะดวกเหล่านี้ส่งผลให้มีการใช้จักรยานมากขึ้น	
ในขณะเดียวกัน	การกำาหนดข้อจำากัดเกี่ยวกับการใช้รถยนต์	เช่น	กำาหนดเขต
ปลอดรถยนต์	 นโยบายการจำากัดที่จอดรถ	 เป็นเหตุให้การใช้รถยนต์มีความ
สะดวกน้อยลงละลดความต้องการการใช้รถยนต์ลงเช่นกัน	(อ้างแล้ว,	2011)

อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงต่าง	ๆ 	จะเกิดขึ้นได้ยาก	สิ่งสำาคัญประการ
หนึง่ทีท่ำาให้ฟรายบร์ูกประสบความสำาเร็จในการพฒันาระบบคมนาคม	คือ	การ
มีส่วนร่วมของประชาชน	 ไม่ว่าจะเป็น	 การพัฒนาชุมชมท่ีปราศจากรถยนต์	
หรือนโยบายในการใช้พื้นที่ต่าง	ๆ 	ล้วนมีส่วนร่วมจากประชาชนทั้งสิ้น	โดยจะ
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มตีวัแทนของประชาชนในพืน้เข้าไปร่วมทำางานกบัรฐับาลท้องถิน่	ส่งผลให้เกดิ
การพฒันาทีใ่ห้ความสำาคญักบัสิง่แวดล้อมและการพฒันาคมนาคมอย่างยัง่ยนื
ไปพร้อม	ๆ 	กันอย่างแท้จรงิ	ตลอดจนทำาให้เกดิเป็นแรงสนบัสนนุจากประชาชน
ในพื้นที่ที่ผลักดันให้การพัฒนาเป็นไปอย่างราบรื่น	(อ้างแล้ว,	2011)

วิเคราะหปจจัยความสําเร็จของเยอรมนี

1. ความสอดคลองของแผนการพัฒนาตาง ๆ
ประเด็นต่าง	 ๆ	ที่กล่าวไปข้างต้นอาจกล่าวได้ว่า	 เป็นการฉายภาพให้

เห็นถึงตัวอย่างนโยบายที่เยอรมนีใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว	 ซึ่งมีความ
ครอบคลุม	(comprehensive)	ค่อนข้างมาก	กล่าวได้ว่าการเปลี่ยนแปลงใน
เยอรมนีไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่มีการกำาหนดนโยบายท่ีสอดคล้องกัน	
แนวคดิและแนวทางในการออกแบบนโยบายของเยอรมนจีงึเป็นอกีหนึง่ปัจจยั
ที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง	

โดยในกรณีของเยอรมนี	 เศรษฐกิจสีเขียวเป็นผลผลิตจากเป้าหมาย
ทางการออกแบบนโยบายและการบังคับใช้ทีกิ่นเวลาหลายทศวรรษ	โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ในทศวรรษให้หลงั	นโยบายท่ีเกีย่วข้องกบัการปกป้องสิง่แวดล้อมและ
การรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรเป็นหัวใจหลักในทุกรูปแบบของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและถูกอธิบายโดยอดีตรัฐมนตรีว่าเป็นหัวใจของความสำาเร็จของ
เยอรมัน	(central	to	Germany’s	recent	success)	(Buehler	et	al,	2011)	
ซึ่งนโยบายต่าง	ๆ 	ของเยอรมนีมีความประสานสอดคล้องและสนับสนุนซึ่งกัน
และกนัอย่างเห็นได้ชดั	จากแนวทางในการออกนโยบายของเยอรมนทีีใ่ห้ความ
สำาคญักับรายละเอยีดจากล่างขึน้บน	(Bottom-up)	(Global	Climate	Forum,	
2012)	โดยในการพิจารณารูปแบบการพัฒนาในด้านต่าง	ๆ 	เช่น	การคมนาคม	
พลังงาน	การก่อสร้าง	หรืออุตสาหกรรม	จะพิจารณาให้มีความสอดคล้องกัน
กับรูปแบบการพัฒนาเดิมท่ีมีอยู่เพ่ือให้เกิดภาพรวมที่สมดุลและเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน	(ภาพที่	1)
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ภาพที่ 1	การออกแบบรูปแบบการพัฒนาของเยอรมนี

German Green 
Growth	Module

การคมนาคม
(Transport	Module)

อุตสาหกรรม
(Industry	Module)

การก่อสร้างอาคาร	
(Building	Module)

Model	ใหม่	จะต้อง
สอดคล้องและสนับสนุน

โมเดลเดิมที่มีอยู่

ที่มา: Global Climate Forum (2012)

2. ความสมดุลระหวางกฎระเบียบขอบังคับและการเอ้ือประโยชนให
เกิดการพัฒนา

จดุเด่นทีเ่หน็ได้ชดัเจนและสามารถกล่าวได้ว่าเป็นปัจจยัหนึง่ของความ
สำาเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวของเยอรมนี	 คือการสร้างความสมดุล
ระหว่างกฎระเบียบข้อบังคับต่าง	 ๆ	 อันเป็นผลมาจากแนวทางในการพัฒนา
และนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวในด้านต่าง	ๆ	กับสิ่งที่รัฐชดเชยให้
เพื่อเป็นการดึงดูดให้ประชาชนมีส่วนร่วมและปฏิบัติตามแนวทางและ
เป้าหมายของรัฐอย่างเป็นทศิทางเดียวกัน	ดังตวัอย่างทีก่ล่าวไปข้างต้นในกรณี
ของการปฏิรูปภาษีพลังงาน	 การยุติการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงาน
นวิเคลยีร์	มาตรการสำาหรบัการก่อสร้างอาคาร	และการพฒันาคมนาคมสเีขียว	
เป็นต้น	
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จะเห็นได้ว่า	 เมื่อมีการออกมาตรการใด	 ๆ	 มาตรการเหล่านั้นจะมี
เป้าหมายท่ีชัดเจนและเป็นไปแนวทางเดียวกัน	 ซึ่งในกรณีของเยอรมนีอาจ
กล่าวได้ว่า	คอืการลดการใช้พลงังานฟอสซลิ	ดงันัน้ในส่วนของการปฏริปูภาษี
พลังงาน	 รัฐบาลจึงได้กำาหนดมาตรการทางภาษีท่ีทำาให้การใช้รถยนต์ท่ีใช้
พลังงานนำา้มนัมรีาคาสงูขึน้	แต่ในขณะเดยีวกนัรฐับาลกไ็ด้นำาภาษเีหล่านัน้มา
ใช้ให้เกดิประโยชน์กบัการจ้างงาน	ซ่ึงถอืเป็นการชดเชยต้นทนุในการผลติและ
เป็นการป้องกันการเสียเปรียบทางการแข่งขัน	 ก่อให้เกิดสมดุลระหว่าง
มาตรการที่ต้องการให้เกิดผลบวกแก่สิ่งแวดล้อมและสภาพเศรษฐกิจไป
พร้อม	ๆ 	กัน	ผลที่ตามมาคือเยอรมนีประสบความสำาเร็จในการทำาให้ต้นทุนใน
การใช้รถยนต์สูงขึ้น	 นำามาซึ่งการลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวโดยไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบในด้านลบต่อเศรษฐกิจในภาพรวม	นอกจากนี้	ประเด็นดังกล่าวยัง
สอดคล้องกบัการพฒันาคมนาคมสเีขยีว	โดยรฐับาลได้ออกมาตรการและมกีาร
พฒันาโครงสร้างทางคมนาคมเพือ่ชดเชยการใช้รถยนต์ส่วนตวั	อาทิ	การพฒันา
โครงสร้างระบบรางให้มคีวามสอดคล้องกัน	มกีารพฒันาโครงข่ายการคมนาคม
ที่สอดคล้องไปกับการพัฒนาพื้นที่เพื่อให้พื้นท่ีโดยรอบสถานีขนส่งมีความ
สมดลุและสะดวกแก่ประชาชน	มกีารสร้างทางจกัรยาน	ตลอดจนมาตรการใน
การสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้า	เป็นต้น	

ในด้านการยุติการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานนิวเคลียร์	 รัฐบาลก็ได้มี
นโยบายในการค้นคว้าวจิยัเทคโนโลย	ีตลอดจนการผลกัดนัให้มกีารใช้พลงังาน
ทดแทนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดบทบาทของไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์	
อาทิ	 พลังงานลม	 และพลังงานแสงอาทิตย์	 ตลอดจนการสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีใหม่	 ๆ	 ในการสร้างอาคารเพื่อเป็นการสอดรับกับมาตรการที่ถูก
ตั้งขึ้นเพื่อลดการใช้พลังงานจากแหล่งต่าง	ๆ 	ที่ปล่อยกาซคาร์บอนไดออกไซด์
และกาซเรือนกระจกอื่น	(Lilliestam	et	al,	2019)
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จะเห็นได้ว่า	แนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวของเยอรมนีมีการ
ใช้หลกัการของการชดเชยสิง่ทีเ่สยีไปจากการออกมาตรการต่าง	ๆ	เพือ่ดึงดดูใจ
ผู้บริโภคไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่า	โดยมีการทำาให้สิ่งที่เป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อมเป็น
สิ่งที่มีต้นทุนสูง	 ตลอดจนมีความไม่สะดวกสบายในการบริโภค	 แต่ในขณะ
เดียวกันก็เพิ่มความสะดวกสบาย	เพิ่มสิทธิประโยชน์	ตลอดจนสร้างแรงจูงใจ
ทางด้านราคา	ก่อให้เกดิการปรบัตัวไปใช้เทคโนโลยแีละแหล่งพลงังานทดแทน
ต่าง	 ๆ	 ซึ่งเมื่อผู ้บริโภคมีการคำานวณต้นทุนและกำาไรจะเห็นได้ว ่าการ
เปล่ียนแปลงจะนำามาซ่ึงประโยชน์	ถอืว่าเป็นการดำาเนนิการอยูบ่นพืน้ฐานของ
หลกัการ	Win	–	Win	ทีน่ำาไปสูก่ารเปลีย่นแปลงได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	(Saikku	
et	al,	2015)

3. การมีสวนรวมของประชาชน 
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นอีกหนึ่งในปัจจัยความสำาเร็จของการ

พฒันาเศรษฐกจิสีเขยีวของเยอรมน	ีโดยประชาชนและภาคส่วนต่าง	ๆ 	ทีม่ส่ีวน
ได้ส่วนเสยีจะมส่ีวนร่วมในการบรูณาการความคิดเหน็ตลอดจนองค์ความรูข้อง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านกิจกรรมต่าง	ๆ	เช่น	การสัมมนา	การประชุมเชิงปฏิบัติ
การ	เพ่ือแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างผูเ้ชีย่วชาญในสาขาต่าง	ๆ 	ตลอดจนผูใ้ช้งาน
รูปแบบในการพัฒนานั้น	 ๆ	 การแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวจะเป็นการสร้าง
ความมัน่ใจได้ว่ารปูแบบการพฒันาทีก่ำาลงัจะเกดิขึน้ใหม่มีความสอดคล้องกบั
รูปแบบเดมิทีก่ระทำาอยู	่และสามารถบรูณาการเข้าเป็นส่วนหนึง่ของการพัฒนา
ในภาพรวมได้อย่างราบรื่น	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างสมดุลระหว่างการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและการรักษาสิ่งแวดล้อม	(ภาพที่	2)	

ความประสานสอดคล้องกนัของแผนการปฏบิตัใินการพฒันาเศรษฐกจิ
สเีขียว	(กล่าวไปแล้วข้างต้น)	และการมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีดงักล่าว
ถือได้ว่าเป็นหน่ึงในปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้แผนการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวของ
เยอรมนีมีทิศทางที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันระหว่างแผนเก่า
และแผนที่เกิดขึ้นใหม่	 ส่งผลให้มีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและนำาไปสู่
ความสำาเรจ็	ตวัอย่างทีเ่หน็ได้ชดัเจนคือตัวอย่างของเมอืงฟรายบร์ูก	ทีม่ตีวัแทน
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ของประชาชนทำางานร่วมกับภาคบริหารของท้องถิ่นในการออกแบบแนวทาง
ในการพัฒนาคมนาคม	ส่งผลให้เกดิแรงสนบัสนนุจากประชาชนในพืน้ทีใ่นการ
พัฒนาการคมนาคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อม	ๆ	กัน		

ภาพที่ 2	การบูรณาการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการออกแบบรูปแบบการพัฒนา

โมเดลต่างๆ

German Green
Growth	Model

นักวิทยาศาสตร์

NGOs

Economic 
models

New economic 
thinking

Econometric 
models

เกษตรกรรม

พลังงาน

ก่อสร้างอาคาร

คมนาคม

ผู้ออกนโยบาย

ภาคธุรกิจ

ที่มา: Global Climate Forum (2012)

4. การตระหนักรูถึงปญหาสิ่งแวดลอมของประชาชน
ชาวเยอรมนัมีความตระหนกัรูแ้ละให้ความสำาคญักบัปัญหาสิง่แวดล้อม

มากขึน้	โดยพรรคสิง่แวดล้อม	(Die	Grüne)	ได้รบัการเลอืกตัง้น้อยกว่าร้อยละ	
2	ในการลงเลือกตัง้ครัง้แรกในครสิต์ทศวรรษ	1980	แต่ได้มผีูส้นบัสนนุมากขึน้
เรื่อย	 ๆ	 และมีสมาชิกพรรคถึงกว่า	 58,000	 คน	 และมีที่นั่งในสภากว่า	 68	
ที่นั่งในปี	 ค.ศ.	 2012	 (World	Bank	Group,	 2012)	พรรคสิ่งแวดล้อมเป็น
พรรคที่ก่อตัวขึ้นจากกลุ่มผู้ต่อต้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์และต่อมาได้ให้
ความสำาคญักบัปัญหาสิง่แวดล้อมอืน่	ๆ 	อาท	ิมลภาวะจากอตุสาหกรรม	เป็นต้น	
(Lilliestam	et	al,	2019)

ความตระหนักรู้ดังกล่าวเอื้อให้กระบวนการทางการเมืองมีทิศทางท่ี
มุ่งหน้าสู่การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น	 จนก่อให้เกิดนโยบายสำาคัญ	 ๆ	
ต่าง	 ๆ	 ตามมา	 นอกจากนี้ในด้านการบริโภค	 ความตระหนักรู้ต่อปัญหา
ส่ิงแวดล้อมยังทำาให้เกิดการพัฒนาการผลิตสินค้าและบริการต่าง	 ๆ	 ท่ีมี	
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ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาก
ขึ้น	ทั้งนี้เนื่องจากภาคธุรกิจจำาเป็น
ต ้องผลิตสินค ้ าและบริการให ้
สอดคล้องกับความต้องการของ

ผูบ้ริโภค	 ส่งผลให้ภาคธรุกจิต่าง	 ๆ	 ต้องให้ความสำาคัญกับการนำาเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและยังส่งผลต่อเนื่องถึง
การเพ่ิมแรงผลกัดนัจากภาคธรุกจิในการตัง้เป้าหมายและนโยบายทีเ่กีย่วข้อง
กับการรักษาสิ่งแวดล้อม	(World	Bank	Group,	2012)	

กล่าวโดยสรุปได้ว่า	 เศรษฐกิจสีเขียวของเยอรมนีเป็นผลผลิตจาก
เป้าหมายทางการออกแบบนโยบายและการบงัคบัใช้ทีก่นิเวลาหลายทศวรรษ	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทศวรรษให้หลัง	 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้อง
สิ่งแวดล้อมและการรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรเป็นหัวใจหลักในทุกรูปแบบของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ	 นอกจากน้ี	 เยอรมนียังเป็นผู้นำาส่วนแบ่งทางตลาด
ในด้านเทคโนโลยีสีเขียวตลอดจนแรงงานจำานวนมากท่ีอยู่ในภาคส่วนของ
ส่ิงแวดล้อม	ในขณะเดยีวกนัการปล่อยกาซเรอืนกระจกได้ลดลงอย่างมากจาก
แนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวของเยอรมนี	

ผลลพัธ์อนัน่าประทบัใจของเยอรมนีแสดงให้เห็นถงึความสอดคล้องกนั
ของการกำาหนดนโยบายที่ครอบคลุมสอดคล้อง	 การนำานโยบายไปปฏิบัติท่ีมี
การคนึงถงึการสร้างแรงจงูใจในการเปลีย่นแปลง	ตลอดจนการมส่ีวนร่วมและ
การตระหนักถึงความสำาคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมของประชาชน	นอกจากนี้	
ตัวอย่างของเยอรมนีในการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวยังเป็นหลักฐานสำาคัญ
สำาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวในประเทศอื่น	ๆ	ว่า	นโยบายในการรักษา
สิ่งแวดล้อมเป็นหน่ึงในแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการเติบโต
ทางเศรษฐกจิ	 ไม่ใช่การสร้างต้นทนุทีช่ะลอการเติบโตทางเศรษฐกจิแต่อย่างใด	
กล่าวได้ว่า	 การพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม	 หรือ
เศรษฐกิจสีเขียวสามารถดำาเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้จริง
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2.2. กรณีศึกษาประเทศในทวีปเอเชีย 

2.2.1 ญี่ปุน
อุตสาหกรรมการผลิตของญี่ปุ่นมีขนาดใหญ่กว่าประเทศอื่น	 ๆ	

ในกลุ่ม	OECD	ก่อนที่เศรษฐกิจโลกจะถดถอย	การผลิตภาคอุตสาหกรรมโดย
รวมเติบโตอย่างมากระหว่างปี	ค.ศ.	2000	ถึงปี	ค.ศ.	2008	แม้ว่าจะหดตัวลง
อย่างมากในปี	 ค.ศ.	 2009	 แต่ญี่ปุ่นถือเป็นหน่ึงในผู้ส่งออกอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีขั้นสูง	 เช่น	 อุปกรณ์การขนส่ง	 อิเล็กทรอนิกส์	 และเคมีภัณฑ์	
โดยรวมแล้วญ่ีปุ่นมีทรัพยากรธรรมชาติค่อนข้างตำ่าและมีการนำาเข้าแร่ธาตุ
หลากหลายชนิด	 แต่ญี่ปุ่นมีโครงข่ายการขนส่งท่ีพัฒนาอย่างดี	 มีการรวมตัว
เชิงพาณิชย์ที่เพิ่มขึ้นกับภูมิภาคเอเชียตะวันออก	 มีการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดี
และประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพที่ดีด้วยเช่นกัน	(Capozza,	2011,	p.	6)

นโยบายและยุทธศาสตร

ญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจช่วงปี	 ค.ศ.	
2008 - 2009	 จึงได้มีมาตรการทางเศรษฐกิจ	 และแนวทางของ	 “สีเขียว”	
กเ็ป็นหนึง่ในมาตรการเพือ่มุง่เน้นไปทีก่ารลงทนุโดยตรงและแรงจงูใจทางการ
คลังเพือ่ส่งเสรมิประสทิธภิาพการใช้พลงังานแหล่งพลงังานหมนุเวยีนและการ
วิจัยพัฒนาที่เกี่ยวข้อง	 รัฐบาลยังได้ให้การสนับสนุนการจัดหาเทคโนโลยีด้าน
สิ่งแวดล้อมโดยการจัดหาเงินทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาท่ีเก่ียวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมมากข้ึนถึงแม้ว่า	 การวิจัยและพัฒนาส่วนใหญ่จะได้รับเงินทุน
และดำาเนินการโดยภาคธุรกิจ	 การดำาเนินนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและ
นวัตกรรมเชิงนิเวศของญ่ีปุ่นน้ันมีความโดดเด่นด้วยการเน้นมาตรฐานการ
ปฏบิตังิานและข้อตกลงกับอตุสาหกรรม	วธิกีารเหล่านีช่้วยให้ญีปุ่่นเป็นผูน้ำาใน
เทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้องกบัสภาพแวดล้อมและสภาพภมูอิากาศและเพือ่ปรบัปรงุ
ประสทิธภิาพด้านส่ิงแวดล้อมของกระบวนการผลติและผลติภณัฑ์	(Capozza,	
2011,	p.	39)
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ตัวอย่างที่ชัดเจนของการแสดงจุดยืนว่าญี่ปุ่นยึดแนวทางการเติบโต
แบบสีเขียว	ได้แก่	

 » ประกาศเป้าหมายการพัฒนาแบบสีเขียวโดยผู้นำาประเทศ	
โดยมีการประกาศเป้าหมายระยะกลางของนายกรัฐมนตรี	
Taro	 Aso	 ที่ประกาศบรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อย
กาซคาร์บอนไดออกไซด์ลงร้อยละ	 50	 ภายในปี	 ค.ศ.	 2050	
(พ.ศ.	2593)	(Japan	External	Trade	Organization:	JETRO,	
2009,	p.	5)

 » ประกาศจุดยืนในเวทีโลก	การที่ผู้แทนเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นกล่าวใน
การประชุมร่วมระหว่างสหภาพยุโรปกับศูนย์ความร่วมมือ
อุตสาหกรรมญี่ปุ่น	(European	Union	–	Japan	Centre	for	
Industrial	Cooperation)	ว่าต้องการเหน็การดำาเนนิการจาก
ทกุประเทศภายใต้การนำาของประเทศพฒันาแล้ว	และประเทศ
กำาลังพัฒนาจะต้องปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศเพื่อ
ดำาเนินการบรรเทาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	

 » เสนอความร่วมมือด้านเทคโนโลยีกับกลุ่ม	 Advisory	 Group	
ของสหประชาชาติ	เพือ่เรยีกร้องให้ประเทศท่ีพฒันาแล้วลงทุน
ในการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเติมและสร้างกลไกความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม	

 » เสนอการช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศกำาลังพัฒนา	ญี่ปุ่น
เสนอการประเมินที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการ
เงนิในแต่ละประเทศ	ประเทศกำาลงัวางแผนทีจ่ะเปดตวัสนิเชือ่	
5	 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยประเทศกำาลังพัฒนาในการ
ปรับปรุงนำ้า	 พลังงานแสงอาทิตย์	 และโครงการสีเขียวอื่น	 ๆ	
ความคิดริเริ่มน้ีในระหว่างการประชุมกลุ่มรัฐมนตรีการเงิน
และการคลงัและธนาคารกลางในเดือนมนีาคม	ค.ศ.	2012	เงนิ
เหล่านี้จะให้ในอีกสองปีข้างหน้าผ่านธนาคารญี่ปุ่นเพื่อความ
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ร่วมมอืระหว่างประเทศสำาหรบัโครงการภาคเอกชนขนาดใหญ่	
ญ่ีปุน่ยงัวางแผนทีจ่ะจัดหาเงินกูร่้วมกับธนาคารเพือ่การพฒันา
แห่งเอเชียและสถาบันการเงินระหว่างประเทศ	 (Asian	
Development	Bank,	2012)

 » ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียวใน	 4	 ประเด็นสำาคัญ	
ได้แก่	สีเขียว	(Green)	ชีวิต	(Life)	การเกษตร	(Agriculture)	
และการประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อม	 (SMEs)	
ภายใต้ปรัชญาที่ว่าเพื่อสร้างเศรษฐกิจสังคมท่ีปรับตัวได้	 และ
แสดงให้ทั่วโลกเห็นถึงตัวแบบการแก้ไขปัญหาด้านพลังงาน
และสังคมสูงวัย	 สร้างแรงผลักดันท่ีมาจากชุมชนท้องถ่ิน
และการสนับสนุนผู้ประกอบการด้วยการเกษตรของท้องถิ่น	
เพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการเติบโตในแบบใหม่	(GGBP,	
2014,	p.	18)

ความเป็นจริงแล้ว	 นโยบายและมาตรการของญี่ปุ ่นที่คำานึงถึง
ส่ิงแวดล้อมได้มกีารเคลือ่นไหวมาต้ังแต่ช่วงเวลาทีม่พีมิพ์เขยีวเศรษฐกจิเกดิขึน้
ในวาระระดับโลก	ญี่ปุ่นมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวซ่ึงมีจุดเคลื่อนไหว
เริม่จากปี	ค.ศ.	1989	ซึง่เป็นการดำาเนินการก่อนทีจ่ะมีการแนะนำา“Improving	
the	Environmental	Performance	of	Public	Procurement”	ของ	OECD	
ในปี	ค.ศ.	2003	โดยมโีครงการ	Eco	Mark	Program	รเิริม่เป็นโครงการประเภท
หนึ่งเกี่ยวกับการให้ฉลากสิ่งแวดล้อม	และในปี	ค.ศ.	1994	รัฐบาลท้องถิ่นก็ได้
มีการจ้างงานสีเขียว	มีการตั้งเครือข่าย	Green	Purchasing	Network	ตั้งใน
ปี	ค.ศ.	1996	เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวทั่วประเทศ	จาก
นั้นได้มีการออกกฎหมายในปี	ค.ศ.	2001	และ	ค.ศ.	2007	เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จดัจ้างสเีขยีว	โดยกระทรวงสิง่แวดล้อมจดัสมัมนาให้กบัเจ้าหน้าทีจ่ดัซือ้จดัจ้าง	
จดัทำาคูม่อืเพือ่สนบัสนนุการจดัซ้ือจดัจ้างสเีขยีว	มข้ีอมลูถามและคำาตอบเกีย่ว
กับการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนเว็บไซต์	 มีความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลกลางรัฐบาลท้องถิ่นและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริม
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การซื้อสีเขียว	(The	Ministry	of	the	Environment	of	Japan,	2016)	และ
ในปี	 ค.ศ.	 2008	 ได้มีนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างสีเขียวเรียกว่า	 “The	 2008	
Basic	Policy	 for	 the	Promotion	of	Procurement	of	Eco-Friendly	
Goods	and	Services”	ที่นำาเสนอกรอบการจัดซื้อจัดจ้างในระดับประเทศ

อย่างไรก็ตาม	Institute	for	Global	Environment	Strategies	ระบุ
ว่านโยบายของญ่ีปุ่นในช่วงปี	ค.ศ.2000–2010	ยงัมคีวามคำานงึถงึสิง่แวดล้อม
มากกว่านโยบายการพัฒนาในภายหลังปี	 ค.ศ.	 2012	 ที่เรียกว่า	 Japan	
Revitalization	Strategy	เน้นไปที่สิ่งแวดล้อมน้อยลง	หันไปให้ความสำาคัญ
กับเศรษฐกิจมหภาค	การเติบโตทางเศรษฐกิจ	เน้นประเด็นสังคมอย่างสังคม
สูงวัย	บทบาทผู้หญิง	วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	ในภาคพลังงานเน้น
การส่งเสริมเทคโนโลยีนิวเคลียร์	 การใช้พลังงานฟอสซิลอย่างมีประสิทธิภาพ	
หากเทียบการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้ว	ญี่ปุ่นในช่วงหลังปี	ค.ศ.	2012	ถือว่าให้
ความสำาคัญกับเศรษฐกิจและสังคมมากกว่าสิ่งแวดล้อม	

Japan	Revitalization	Strategy	ในส่วนที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
สีเขียวของญี่ปุ่น	เช่น	การลดกาซเรือนกระจก	การปฏิรูปพลังงาน
เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและลดการปล่อยกาซเรอืนกระจก	การปรบัปรงุ

ประสิทธิภาพการใช้ถ่านหิน	ปฏิรูปภาษี	การอนุรักษ์พลังงาน
ด้วยการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตเข้ามาจัดการ	 การเสนอ
กฎหมายใหม่ในการกำาหนดมาตรฐานการก่อสร้างขนาดใหญ่	
สนับสนุนกฎหมายการใช้ไฮโดรเจนเพื่อลดการปล่อย
กาซเรือนกระจก	ฯลฯ	

หน่วยงานทีร่บัผดิชอบเกีย่วข้องกบัความยัง่ยนืและเศรษฐกจิสเีขยีวใน
ญี่ปุ่นภายใต้กรอบ	Japan	Revitalization	Strategy	ประกอบด้วยกระทรวง
สิ่งแวดล้อม	 (Ministry	 of	 Environment)	 กระทรวงการค้าเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม	 (Ministry	 of	 Economy	 Trade	 and	 Industry)	 กระทรวง
โครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม	 (Ministry	 of	 Land	 Infrastructure	 and	
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Transport)	ทัง้สามกระทรวงร่วมมอืกนัโดยอาจมหีน่วยงานอืน่เข้ามาร่วมบ้าง	
ขณะที่กระทรวงสิ่งแวดล้อมควรจะเป็นหลักมากท่ีสุดในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียว	 แต่ปัญหาคือการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
เศรษฐกิจสีเขียวหลายเรื่องกลับไม่ได้อยู ่ในอำานาจหน้าท่ีของกระทรวง
สิ่งแวดล้อม	 ขาดบุคลากรทางการเงินและผู้ที่คุ ้นเคยกับมิติทางเศรษฐกิจ	
และโดยทั่วไปการร่วมมือระหว่างหน่วยงานค่อนข้างเป็นไปได้ยาก	(Institute	
for	Global	Environment	Strategies,	2015)

กฎหมายที่เกี่ยวของ

ญีปุ่น่มีกฎหมายหลายฉบบัทีเ่กีย่วข้องกบัเศรษฐกิจสเีขียวและการคำานงึ
ถึงสิ่งแวดล้อมของภาคธุรกิจ	ยกตัวอย่างเช่น	

 » พระราชบัญญัติเก่ียวกับการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยรัฐและหน่วยงานอื่น	 ๆ	 (Act	 on	
Promoting	Green	Purchasing)	มผีลบังคบัใช้ในปี	ค.ศ.	2001	
เพื่อขยายตลาดสำาหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	

 » กฎหมายเกีย่วกับการส่งเสริมสญัญาการพจิารณาลดการปล่อย
กาซเรอืนกระจกจากรฐัและหน่วยงานอืน่	ๆ 	(Green	Contract	
Law)	 มีผลบังคับใช้ในปี	 ค.ศ.	 2007	 กฎหมายระบุให้มีข้อ
กำาหนดในสัญญาที่เป็นสีเขียวระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
สถาบันของรัฐเกี่ยวกับการจัดซ้ือพลังงานไฟฟ้า	 รถยนต์	
โครงการบริการด้านพลังงาน	 ฯลฯ	 (The	Ministry	 of	 the	
Environment	of	Japan,	2016)

 » กฎหมายเกี่ยวกับการชดเชยความเสียหายต่อสุขภาพท่ี
เกีย่วข้องกบัมลพิษ	ค.ศ.	1973	(The	1973	Law	Concerning	
Compensation	for	Pollution-Related	Health	Damage)	
วัตถุประสงค์เพื่อจัดหาเงินทุนสำาหรับการชดเชยผู้ประสบภัย
จากมลพิษทางอากาศที่ได้รับการรับรองในปี	ค.ศ.	1987	มีข้อ
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กำาหนดทางการเงินสำาหรบัการชดเชยความเสยีหายต่อสขุภาพ	
เป็นเครื่องมือในการบังคับใช้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
มากกว่าแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ	(Capozza,	2011,	p.	21)

นอกจากกฎหมายดังกล่าวแล้ว	 จากการนำาเสนอของ	 Institute	 for	
Global	Environment	Strategies	ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่
ผู้ประกอบการต้องดำาเนินการ	 ได้แก่	 กฎหมายสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน	 (Basic	
Environment	Law),	กฎหมายโลกร้อน	(Global	Warming	Law),	กฎหมาย
พ้ืนฐานนโยบายพลังงาน	 (Energy	 Policy	 Basic	 Law),	 กฎหมายอนุรักษ์
พลงังาน	(Energy	Conservation	Law),	กฎหมายมาตรฐานพลงังานหมนุเวยีน	
(Renewable	 Portfolio	 Standard	 Law),	 กฎหมายรีไซเคิลที่ดี	 (Sound	
Material	Cycle	Society	Law),	กฎหมายบำาบัดของเสยี	(Waste	Treatment	
Law),	 กฎหมายการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	 (Resource	
Efficiency	Utilization	Law),	กฎหมายการรีไซเคิลหีบห่อสินค้า	(Package	
Recycling	 Law),	 กฎหมายการรีไซเคิลจากการก่อสร้าง	 (Construction	
Recycling	Law),	กฎหมายรไีซเคลิอาหาร	(Food	Recycling	Law),	กฎหมาย
ความหลากหลายทางชีวภาพ	(Biodiversity	Law),	กฎหมายฟนฟูธรรมชาติ	
(Nature	 Revitalization	 Law),	 กฎหมายส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ	
(Ecotourism	 Promotion	 Law)	 (Institute	 for	 Global	 Environment	
Strategies,	2015)

การสนับสนุนและการใชเศรษฐกิจสีเขียวในสาขาการพัฒนาตาง ๆ 

ญี่ปุ่นมีการให้การสนับสนุนและพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวในสาขาการ
พัฒนาที่หลากหลายทั้งการส่งเสริมด้านการเงินเพื่อการลงทุนให้กับโครงการ
สีเขยีว	การส่งเสริมมาตรการทางพลงังาน	การวจิยัและพฒันา	ยกตวัอย่างดงันี้

 » ด้านการเงิน	ในเดือนสงิหาคม	ค.ศ.	2013	ได้มกีารปรกึษาหารอื
กันระหว่างกลุ่มนักลงทุนในญี่ปุ่นทำาให้ได้หลักการเพื่อแสดง
ความรับผิดชอบของนักลงทุนที่เรียกว่า	 “Principles	 for	
Responsible	 Institutional	 Investors	 Japan’s	
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Stewardship	Code”	เพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของ
ผูผ้ลติในญ่ีปุน่	มกีารตัง้กองทุนเพือ่ให้เงนิสนบัสนนุกบัโครงการ
คาร์บอนตำ่าที่ระดับท้องถิ่น	 เพื่อให้กับสนับสนุนนักลงทุนใน
ท้องถิ่นที่มีแนวคิดเพื่อสิ่งแวดล้อม	 (Ministry	 of	 the	
Environment	 of	 Japan,	 2014)	 ญี่ปุ่นมีการลงทุนเพื่อ
คาร์บอนตำ่าโดยปี	 ค.ศ.	 2012	 คณะกรรมการกลางด้าน
สิ่งแวดล้อม	(Central	Environment	Council)	ได้ประมาณ
การลงทุนเพื่อยกระดับพลังงานหมุนเวียนถึง	 135	 –	 163	
พันล้านเยน	 มีการวางแผนลงทุนคาร์บอนตำ่าท้ังในญี่ปุ่นและ
เอเชีย	(IGES,	2015)

 » ด้านพลังงาน	 เงินอุดหนุนด้านการใช้พลังงานหมุนเวียน
เม่ือญีปุ่น่ตัดการอดุหนนุให้มกีารลดการใช้พลงังานแสงอาทิตย์
ในปี	 ค.ศ.	 2006	 ทำาให้ยอดขายในประเทศลดลง	 แต่ก็มีการ
จูงใจอีกครั้งโดยกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม
ของญี่ปุ่น	(Ministry	of	Economy,	Trade	and	Industry:	
METI)	 ที่งบประมาณรัฐบาลกว่า	 300	 ล้านดอลลาร์สหรัฐจะ
ถกูนำามาเป็นเงนิอดุหนนุให้มกีารใช้พลงังานแสงอาทิตย์ในช่วง
ครึ่งแรกของปี	ค.ศ.	2009	ญี่ปุ่นตั้งเป้าหมายที่จะใช้มาตรการ
รับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน	 “Feed-in	 tariff”	 เพ่ือรับ
ประกันราคาไฟฟ้าส่วนเกินจากการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์
เป็นเวลาประมาณ	10	ปี	แรงจูงใจเหล่านีจ้ะกระตุน้ให้ครวัเรอืน
ดูดพลังงานส่วนเกินกลับเข้าสู่ระบบสายส่งไฟฟ้า	 ราคารับ
ประกนัจะเริม่ต้นทีป่ระมาณสองเท่า	(ประมาณ	24	-	25	cent)	
ต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง	และญี่ปุ่นทุ่มงบประมาณกว่า	850	ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐในพลังงานหมุนเวียน	 และมีการจูงใจเพื่อให้มี
การใช้รถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	พลังงานลม	เครื่องใช้
ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ	 และมีการขยายตัวของรถไฟความเร็ว
สงู	(Japan	External	Trade	Organization:	JETRO,	2009,	p.	5)
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 » ด้านการวจิยัและพฒันา	องค์กรพฒันาพลังงานและเทคโนโลยี
อตุสาหกรรมใหม่	(New	Energy	and	Industrial	Technology	
Development	Organization:	 NEDO)	 มีการส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาโดยการสนับสนุนกิจกรรมและความร่วมมือ
ระหว่างอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยและองค์กรสาธารณะ	ในปี	
ค.ศ.	2009	NEDO	วางแผนที่จะใช้จ่าย	73.7	พันล้านเยนใน
เซลล์เชื้อเพลิงและเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์แบบใช้
ไฮโดรเจน	 พลังงานชีวมวลและการอนุรักษ์พลังงาน	 (Japan	
External	Trade	Organization:	JETRO,	2009,	p.	10)

บทบาทของภาคสวนอื่น

ดังที่กล่าวไปแล้วว่าญี่ปุ่นมีความโดดเด่นในเร่ืองมาตรฐานการปฏิบัติ
งาน	 ความโดดเด่นนั้นมีการนำาไปปฏิบัติในภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นและ
ทำาให้ภาคเอกชนของญี่ปุ ่นถือว่ามีบทบาทสำาคัญมากต่อการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจสีเขียวของญี่ปุ่น	ดังนี้

1)	 ภาคเอกชน	 องค์กรเอกชนในญ่ีปุ่นถือว่ามีบทบาทกว้างขวางใน
เศรษฐกจิสีเขยีว	ในด้านองค์กรเอกชน	มกีารผลติเซลล์แสงอาทติย์เป็นสดัส่วน
มากกว่าร้อยละ	25	ของทั่วโลกในญี่ปุ่น	เอกชนที่มีการก่อตั้งมายาวนานตั้งแต่
ปี	ค.ศ.	1975	อย่างบริษัท	Kyocera	ปัจจุบันเป็นหนึ่งในผู้ผลิตแผงเซลล์แสง
อาทิตย์ชั้นนำาของโลก	จำาหน่ายทั่วโลกและกำาลังวางแผนโรงงานผลิตเพิ่มเติม
ในญี่ปุ่นรวมถึงการขยายโรงงานในเม็กซิโกด้วย	

ยกตวัอย่างบรษัิท	Sanyo	ซึง่เป็นผูน้ำาในด้านโซลาร์เซลล์ได้เปดโรงงาน
ใหม่มูลค่า	80	ล้านดอลลาร์สหรัฐในเมือง	Salem	รัฐ	Oregon	เพราะ	Sanyo	
มองตลาดอเมริกาเหนอืโดยส่วนใหญ่ยงัไม่ได้รบัการพฒันาและคาดว่าจะมกีาร
เติบโตเครดิตภาษีที่อยู่อาศัยและสินเช่ือเพื่อการพาณิชย์ของสหรัฐท่ีเพิ่งผ่าน
มาตรการไป	นอกจากนี้	ญี่ปุ่นยังมีผู้ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์รายสำาคัญอื่น	ๆ	
ได้แก่	Kaneka	Panasonic	และ	Shoa	Shell	Sekiyu	
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ญี่ปุ ่นยังมีบทบาทเป็นผู ้นำาในฐานผู้จัดเก็บพลังงานและแบตเตอรี่	
ตัวอย่างเช่นโตโยต้าซึ่งเป็นพันธมิตรกับพานาโซนิคจะลงทุนเกือบ	 700	 ล้าน
เหรยีญเพ่ือผลิตแบตเตอร่ีลเิธยีมไอออนข้ันสงู	นิสสนัและ	บริษทั	อเิลก็ทรอนกิส์
ยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นวางแผนที่จะลงทุน	115	ล้านดอลลาร์ในอีกสามปีข้างหน้า	
ในส่วนที่เกี่ยวกับนิวเคลียร์	 Japan	Steel	Works	 เป็นผู้จัดจำาหน่ายเครื่องตี
ขึ้นรูปขนาดใหญ่พิเศษที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซ่ึงจำาเป็นสำาหรับเครื่อง
ปฏิกรณ์เชิงพาณิชย์โดยทั่วไป	บริษัท	Mitsubishi	Heavy	Industries	ยังเป็น
ผู้นำาในการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์	นอกจากนี้	Westinghouse	บริษัท	ใน
เครือของโตชิบาคอร์ปอเรชั่นเป็นผู้นำาในการจัดหาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์	

Hitashi	เป็นอกีหน่ึงบริษัททีมุ่ง่มัน่ต่อเศรษฐกจิสเีขยีว	โดยมปีณธิานโดย	
Shinichi	Yamamoto	ผูจั้ดการอาวโุสของ	Hitachi	Global	Storage	Systems	
กล่าวว่า	“…เรามุง่มัน่ทีจ่ะลดการปล่อยกาซเรือนกระจกผ่าน….	การใช้พลงังาน
อยา่งมีประสทิธิภาพในการดำาเนินธรุกจิและ	...	ผลติภัณฑ์ทีป่ระหยดัพลงังาน	
...	การประหยดัต้นทนุด้านพลงังานไม่ใช่เหตผุลขบัเคลือ่นสำาหรบัการตดัสนิใจ
ของ	Hitachi	GST	ทีจ่ะเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม	แต่เรามุ่งมัน่ท่ีจะผลิตผลติภณัฑ์
ประหยัดพลังงานสำาหรับผู้บริโภคและเป้าหมายคือการลดผลกระทบท่ีไม่
พึงประสงค์ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ต่อสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการสีเขียว”	

บรษิทัในญ่ีปุน่ถอืว่าให้ความสำาคญักบัประเดน็สเีขยีวไว้ในกลยทุธ์และ
สายการผลิต	และยงัขยายไปถงึการตัง้	“พนัธมติรธรุกจิญีปุ่น่เพือ่พลงังานสมาร์ท
ทั่วโลก	(Japanese	Business	Alliance	for	Smart	Energy	Worldwide)”	
ในเดือนตุลาคม	 ค.ศ.	 2008	 ด้วยการสนับสนุน
จาก	METI	 หนึ่งในความพยายามครั้งแรก
ของพวกเขาคอืการตพีมิพ์	“ผลติภัณฑ์และ
เทคโนโลยีพลังงานอัจฉริยะลำ้าสมัยของ
ญ่ีปุน่”	ซ่ึงรวบรวม	162	ผลติภัณฑ์ใหม่ล่าสดุ
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ทีม่ปีระสทิธภิาพด้านพลงังานเทคโนโลยแีละวธิกีารของญีปุ่่นจากบรษัิทสมาชิก	
70	แห่ง	ส่ิงพิมพ์น้ีจัดประเภทของผลติภัณฑ์และเทคโนโลยเีหล่านีเ้ป็น	7	สาขา	
ได้แก่	ที่อยู่อาศัย	การพาณิชย์	อุตสาหกรรม	การก่อสร้างและคมนาคม	การ
ไฟฟ้า	 เหล็ก	 ปโตรเคมี	 (Japan	 External	 Trade	Organization:	 JETRO,	
2009,	pp.	9-12)

2)	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ในญี่ปุ่น	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ถือว่ามีบทบาทสำาคัญเช่นกันในการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองสีเขียวและ
มีตัวอย่างที่ดีหลายเมือง	 ดังเช่นตัวอย่างการจัดการเมืองสีเขียวในเมือง	
Kitakyushu	 ซึ่งเป็นแนวคิดเพื่อพัฒนาเมืองไปสู ่การพัฒนาท่ียั่งยืนด้วย
แนวทางการเติบโตสีเขียว	เพราะเมืองนี้ประสบปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องการ
จัดการเมือง	 เช่น	 ประชากรผู้สูงอายุมาก	 ขาดแรงจูงใจเพื่อให้ประชากรและ
แรงงานมีฝ ีมือมาอาศัย	 ฯลฯ	 ในมิติที่ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยตรงนั้น	
Kitakyushu	ในช่วงต้นศตวรรษที่	20	(เริ่มเป็นเมืองอุตสาหกรรมตั้งแต่ปี	ค.ศ.	
1971)	 เมืองนี้ เป ็นแหล ่งอุตสาหกรรมหนักและยังคงเป ็นที่ตั้ งของ
ภาคอุตสาหกรรมที่สำาคัญของญี่ปุ ่นในปัจจุบันนี้	 ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมี	
เช่น	ระดับกาซเรือนกระจกต่อหัวประชากรที่มีสูงมาก	คุณภาพนำ้ายำ่าแย่	ฯลฯ	
Kitakyushu	 จึงมีความพยายามนำานโยบายพลังงานหมุนเวียนมาใช้	 และใช้
ความร่วมแรงร่วมใจของทกุภาคส่วนในการไปถงึเป้าหมายสิง่แวดล้อมร่วมกนั	

ปี	ค.ศ.	1997	Kitakyushu	ถูกวางให้เป็น	Eco-town	โดยมีการพัฒนา	
Recycling	cluster	ทีน่ี	่ต่อมาได้เริม่วางแผนและยทุธ์ศาสตร์เพ่ือให้เศรษฐกจิ
เติบโตในแบบสีเขียวในปี	ค.ศ.	2004	ที่เรียกว่า	“The	grand	design	for	a	
World	Capital	Sustainable	Development”	ยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วย
สองแนวคิดหลักเพื่อไปสู่ปฏิบัติการ	 ได้แก่	 “Energetic	 Start	 Kitakyushu	
Plan”	และ	“Environmental	Basic	Plan”	แต่ละแผนมีมาตรการทีเ่น้นการ
พัฒนาทุนมนุษย์	 อุตสาหกรรม	 ชีวิตคนเมือง	 รีไซเคิล	 และการอนุรักษ์
สิง่แวดล้อม	ต่อมาปี	ค.ศ.	2009	เมอืงนีไ้ด้ถกูออกแบบให้เป็นเมอืงอโีคต้นแบบ	
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(Eco-model	city)	มีการสร้างหลากหลายแนวทางเพื่อเป็นสังคมคาร์บอนตำ่า	
ปี	ค.ศ.	2010	มีโครงการ	Smart	Community	Project	เรื่อยมาจนกระทั่งปี	
ค.ศ.	2011	มีโครงการ	“Green	Asia	Comprehensive	Special	Zone”	ที่
ค่อนข้างมีรูปธรรมชัดเจนของมาตรการสีเขียว	 มีการปฏิรูปความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นและรัฐบาลประเทศ	 สร้างแรงจูงใจทางภาษี	 การช่วย
เหลือทางการเงิน	เป็นต้น	(OECD,	2013,	pp.	10;	13;	53)

มาตรการในเชิงเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อเป็นเมืองสีเขียวของ	Kitakyushu	
มีหลายมาตรการ	ยกตัวอย่างเช่น	(OECD,	2013,	pp.	53;	65)

 » การประกาศเขตคาร์บอนเป็นศูนย์	ท่ีเขต	Jono	มแีผนแล้วเสรจ็
ในปี	 ค.ศ.	 2016	 เพ่ือผนวกการวางแผนการใช้ท่ีดีและการ
คมนาคม	การสร้างอาคารบ้านเรือนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 » การสร้างโอกาสการพัฒนา	 โดยพัฒนาแถบชายฝังเพื่อเป็น
แหล่งดึงดูดความสนใจ	 นำาไปสู่รายได้ทางการท่องเท่ียวและ
เป็นแหล่งนันทนาการ

 » การสร้างระบบคมนาคมสาธารณะและทางจักรยาน	 เลน
จักรยานงบประมาณจากรัฐบาลกลาง	และปี	ค.ศ.	2010	ได้มี
การสร้างระบบเช่าจักรยานโดยชุมชนร่วมทำาขึ้น

 » ศูนย์ครบวงจรรไีซเคิลของเสยีเพือ่เมอืงอโีค	มลูค่าการลงทุนถึง
เดือนมีนาคม	ค.ศ.	2012	อยู่ที่	66.8	ล้านเย็น	จากภาคเอกชน
ร้อยละ	72	รัฐบาลแห่งชาติร้อยละ	15	ท้องถิ่นและภาคส่วน
อื่นร้อยละ	10

 » ด้านพลังงาน	 มีการสร้าง	 smart	 community	 ดังเช่นท่ีเขต	
Higashida	ถกูเลอืกในปี	ค.ศ.	2005	ให้เป็นพืน้ท่ีสาธติโครงการ	
Smart	City	หัวใจสำาคัญคือการเป็น	Smart	Grid	ที่จัดตั้งขึ้น
ในปี	ค.ศ.	2010	นอกจากเมอืงน้ีแล้วยงัมอีืน่ทีถ่กูทำาเป็น	Smart	
Grid	ที่เมืองนี้กว่า	210	บริษัทและองค์กร	900	ครัวเรือนที่อยู่
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ในเมืองได้ร่วมกันทำาโครงการขึ้นมา	โดยมีการจ่ายค่าพลังงาน
จากหลายแหล่งท้ังพลังงานแสงอาทิตย์	 พลังงานไฮโดรเจน	
ลดลง	ฯลฯ	ทัง้ยงัมกีารกำาหนดรหัสอาคาร	สร้างระบบทำาความ
ร้อนและความเย็นของเขต	

3)	 ภาคประชาสังคม	 ญี่ปุ ่นมีสถาบันยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก	
(Institute	 for	 Global	 Environmental	 Strategies:	 IGES)	 ซึ่งจัดตั้งโดย
รัฐบาลญี่ปุ ่น	 มีบทบาทในการวิจัยเชิงนโยบายและร่วมมือกับกระทรวง
สิง่แวดล้อมในการทำาระบบรบัรองการจดัการสิง่แวดล้อมให้กบัสถานประกอบ
การขนาดกลางและขนาดย่อม	ซึง่เป็นโครงการเริม่ปี	ค.ศ.	1996	IGES	เข้าไปรเิริม่
ระบบให้ในปี	ค.ศ.	2004	และมกีารปรบัปรงุคูม่อืในปี	ค.ศ.	2009	เป็นโครงการ
ที่เจาะกลุ่มเป้าหมาย	 เน้นการเปดเผยข้อมูล	 ค่าธรรมเนียมในการรับรอง
สมเหตุสมผล	มีสถานประกอบการเข้าร่วม	7,554	แห่งในปี	ค.ศ.	2014	และ
ร้อยละ	90	เป็นสถานประกอบการขนาดเลก็ทีม่ผีูป้ฏบิตังิานน้อยกว่า	100	คน

2.2.2 กาหลีใต
สาธารณรัฐเกาหลใีต้ถือเป็นหนึง่ในประเทศทีมี่การพฒันาอย่างรวดเรว็

ในช่วง	 60	 ปีที่ผ่านมา	 โดยพัฒนาจากหนึ่งในประเทศยากจนมาสู่ความเป็น
ประเทศอุตสาหกรรมชั้นแนวหน้าอย่างรวดเร็ว	 อันเป็นผลพวงมาจาก	
“ปาฏิหาริย์แม่นำ้าฮาน”	ที่ก่อให้เกิดการเติบโตอย่างรวดเร็วของเกาหลีใต้	ทั้ง
ในด้านอุตสาหกรรม	 เทคโนโลยี	 และคุณภาพชีวิตของประชากร	 อย่างไรก็ดี	
ผลจากการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของเกาหลีใต้ได้ก่อให้เกิด
ผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจนเช่นกัน	 กล่าวคือ	 สาธารณรัฐ
เกาหลใีต้มอีตัราการปล่อยกาซเรอืนกระจก	ทีเ่พิม่มากขึน้เกอืบสองเท่าระหว่าง
ปี	 ค.ศ.	 1990	 และ	 ค.ศ.	 2005	 โดยในปี	 ค.ศ.	 2008	 สาธารณรัฐเกาหลีใต้
อยู่ในอันดับสิบของประเทศที่ใช้พลังงาน	(energy	consumer)	และผู้ปล่อย
กาซคาร์บอนไดออกไซด์	(CO2)	มากที่สุดในโลก	(Zelenovskaya,	2012)

ต่อมาประเทศต่าง	 ๆ	 ทั่วโลกเริ่มมีการตระหนักถึงผลกระทบของการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึน	 และได้มีการลงนามร่วมกันของ
กลุม่ประเทศ	OECD	กว่า	30	ประเทศในปี	ค.ศ.	2009	ประเทศต่าง	ๆ	เหล่านี้
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ได้ตกลงร่วมกันในการสนับสนุนเศรษฐกิจ
สีเขียว	 ให้เป็นส่วนสำาคัญในการพัฒนา
ประเทศ	 โดยมุ่งเป้าไปที่การส่งเสริมการ
เติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อม	 ๆ	 กับการ
ส่งเสริมการรกัษาสิง่แวดล้อม	ในการนีห้น่วยงาน
ระหว่างประเทศหลายองค์การกใ็ห้การสนบัสนนุ
เช่นกัน	อาทิ	UNEP,	World	Bank	รวมถึงกลุ่มประเทศ	G8	และ	G20	อย่างไร
กด็หีลายประเทศในโลกกลบัยงัไม่ได้มกีารกำาหนดให้เศรษฐกจิสเีขยีวเป็นหนึง่
ในยุทธศาสตร์หรือนโยบายระดับชาติอย่างจริงจัง	 (ในขณะนั้น)	 สาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในประเทศแรก	 ๆ	 ที่มีการผลักดันเศรษฐกิจสีเขียว
อย่างจริงจังในนโยบายระดับประเทศ	 (อ้างแล้ว,	 2012)	 โดยผู้นำาเกาหลีใต้
มีนโยบายที่เข้มแข็งและวางเป้าหมายระยะยาวไว้ถึง	 60	 ปี	 ด้วยยุทธศาสตร์
การเติบโตสีเขียวปี	ค.ศ.	2009	-	2050

นโยบายและยุทธศาสตร

วันที่	15	สิงหาคม	ค.ศ.	2008	รัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศในระหว่างการ
เฉลมิฉลองครบรอบ	60	ปีของการก่อต้ังสาธารณรฐัเกาหลใีห้การเติบโตสเีขียว
คาร์บอนตำา่	(Low-carbon	Green	Growth)	เป็นวสิยัทศัน์ของประเทศไปอกี	
60	 ปีข้างหน้า	 โดยเกาหลีใต้ได้ริเร่ิมยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว
ระหว่างปี	ค.ศ.	2009	-	2050	(Jacob,	2013,	p.	5)	ยุทธศาสตร์ชาติ	60	ปี	
หรอืยทุธศาสตร์การเติบโตแบบสเีขยีวของเกาหลใีต้มวีตัถปุระสงค์สามประการ	
ได้แก่	1)	เพื่อเตรียมมาตรการในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
และทำาให้เกิดความมั่นคงทางพลังงาน	 สร้างวงจรเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพื่อ
สร้างตัวจักรขับเคลื่อนการเติบโตแบบใหม่	 2)	 เพื่อสร้างการขับเคลื่อนการ
เติบโตแบบใหม่	 ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการสร้างพื้นที่สิ่งแวดล้อมท่ีดีและ
ส่งเสริมการบริโภคสีเขียว	 และ	 3)	 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและยกระดับ
ประเทศในสายตาเวทโีลก	ยกระดับการสนบัสนนุนานาชาตเิพือ่การมีส่วนร่วม
ต่อประเด็นภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงของโลก	(Shin,	2009,	p.	4;	Chung	et	
al.,	2012,	p.	12)	



58 ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว

กลไกสำาคัญของการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในเกาหลีใต้	
ได้แก่	 (1)	การก่อตั้งคณะกรรมการ	Presidential	Committee	on	Green	
Growth	(PCGG)	(2)	การกำาหนดแผนบรูณาการระดับชาตเิพือ่เศรษฐกจิสเีขยีว	
และ	 (3)	 ประกาศเป ้าหมายระดับชาติในการลดก าซเรือนกระจก	
(Zelenovskaya,	2012;	Global	Green	Growth	Institute,	2015)	นอกจาก
นี้	 เกาหลีใต้ยังได้มีการออกกฎหมาย	 Framework	 Act	 on	 Low	Carbon	
Green	Growth	ทีเ่ป็นกฎหมายกลางบงัคบัใช้ทัว่ประเทศซึง่จะกล่าวถงึในส่วน
ของกฎหมาย	

1) การกอตัง้คณะกรรมการ Presidential Committee on Green 
Growth (PCGG) 

แนวคิดการเติบโตแบบสีเขียว	 เสนอโดยคณะกรรมการประธานาธิบดี
ว่าด้วยการเติบโตสีเขียว	 (Presidential	Committee	on	Green	Growth:	
PCGG)	 ที่เป็นเหมือนคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับประเทศ	
ก่อต้ังในเดอืนมกราคม	ค.ศ.	2009	(Shin,	2009,	p.	3;	Chung	et	al.,	2012,	p.	12)

PCGG	เป็นหน่วยงาน	(คณะกรรมการ)2	ทีบ่รูณาการระหว่างกระทรวง
ต่าง	ๆ	 (Inter-ministerial	 body)	ทำาหน้าที่เป็นส่วนกำาหนดนโยบาย	สร้าง
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ	 ตลอดจนให้แนวทางในภาพรวมแก่
กิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสีเขียว	โดยเป็นการกำากับดูแลการนำา
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสีเขียวแห่งชาติและยุทธศาสตร์ห้าปีไปปฏิบัติ	 และอยู่
ภายใต้ข้อบัญญัติของ	Framework	Act	on	Low	Carbon	Green	Growth

PCGG	ใช้ระบบประธานร่วม	โดยมปีระธานจากภาครฐัและภาคเอกชน	
ในส่วนของภาครัฐมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน	 ในขณะที่สมาชิกมาจาก
ตัวแทนภาคส่วนต่าง	ๆ 	เช่น	มาจากรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้อง	

2	 PCGG	 เกิดจากการสมานรวมกันของสามหน่วยงาน	 ได้แก่	 Presidential	 Committee	 for	 Sustainable	

Development,	Presidential	Energy	Committee	และ	Special	Task	Force	for	Climate	Change
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รวมถึงหัวหน้าสถาบันวิจัยแห่งชาติ	 นอกจากนี้	 ยังมีประธานร่วมจากภาค
เอกชนซึ่งมาจากหนึ่งในสมาชิกของคณะกรรมการ	ที่อาจเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันวิจัย	มหาวิทยาลัย	และหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐต่าง	ๆ

ภายหลังจากปี	 ค.ศ.	 2013	 มีคณะอนุกรรมการรวมสี่คณะ	 ซ่ึงแต่ละ
คณะจะมีความรับผิดชอบแตกต่างกันออกไป	(ดูภาพที่	3)	ได้แก่

•	คณะอนุกรรมการด้าน	Green	Growth	Strategy
•	 คณะอนกุรรมการด้าน	Climate	Change	Countermeasure	
•	คณะอนุกรรมการด้าน	Energy
•	 คณะอนุกรรมการด้าน	Green	Technology	and	Industry
•	และยังมีคณะเลขาธิการที่ทำาหน้าท่ีด้านการบริหารจัดการ
และเป็นฝ่ายสนับสนุนงานของ	 PCGG	 แบ่งออกเป็นสาม
กลุ่มงาน	ได้แก่	

•	การวางแผนนโยบายและการประสานงาน	 (Policy	
Planning	and	Coordination)

•	นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 (Climate	
Change	Policy)

•	 เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมสีเขียว	(Green	Technology	
and	Industry)	

ผู้นำาเกาหลีใต้	ถือว่ามีบทบาทสำาคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว	
โดยทั้งสำานักงานประธานาธิบดี	 (President’s	 Office)	 และตัวแทนระดับ
กระทรวงในนามของคณะกรรมการประธานาธิบดีเพื่อการเติบโตสีเขียว	
(Presidential	Committee	for	Green	Growth)	ได้ส่งสารถึงหน่วยงานของ
รฐับาลว่าการวางแผนและการปฏบิติัทีเ่ป็นไปตามยทุธศาสตร์การเตบิโตสเีขียว
ถือว่าเป็นภารกิจสำาคัญลำาดับต้น	ๆ	(GGBP,	2014,	p.	18)
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ภาพที่ 3	โครงสร้างการจัดคณะกรรมการ	PCGG

Green Technology 
Industry

Presidential	Committee	on	Green	
Growth	(PCGG)

คณะเลขาธิการ

EnergyClimate	Change	
Countermeasure

Green Growth 
Strategy

-	วางแผนเกี่ยวกับ
การเติบโตสีเขียว

-	การประสานงาน
ระหว่างกระทรวง
ต่างๆ

-	การลดการปล่อย
กาซเรือนกระจก

-	การปรับตัวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

-	การควบคุมความ
ต้องการพลังงาน

-	ขยายพลังงาน
รูปแบบใหม่และ
พลังงานหมุนเวียน

-	การวิจัยและ
ออกแบบเทคโนโลยี
สีเขียว

-	ผลักดัน
อุตสาหกรรมสีเขียว

ที่มา: Global Green Growth Institute, 2015: 13.

2) การกําหนดแผนบูรณาการระดับชาติเพื่อเศรษฐกิจสีเขียว 

หลงัจากประกาศวสิยัทศัน์ไป	ในเดอืนกรกฎาคม	ปี	ค.ศ.	2009	รฐับาล
ได้เสนอยทุธศาสตร์ชาตด้ิานการเตบิโตสเีขยีวและแผน	5	ปี	เพือ่สนบัสนนุการ
เติบโตสีเขียว	แบ่งเป็นสองรูปแบบหลัก	ได้แก่	แผนภาพรวมและแผนของภาค
ส่วนต่าง	ๆ	รายละเอียด	(ภาพที่	4)	ดังนี้

คณะอนุกรรมการ
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ภาพที่ 4	ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และแผนต่างๆ

แผนส่วนกลาง แผนส่วนกลาง แผนส่วนกลาง

แผ
นส

ำาห
รับ

ภา
คส

่วน
ต่า

งๆ
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสีเขียว

(2009	–	2050)

ยุทธศาสตร์ห้าปี	

แผนอื่นๆ	โดยรัฐบาลกลาง	หรือรัฐบาล
ท้องถิ่นและกระทรวงต่างๆ

แผนส่วนกลาง

แผ
นภ

าพ
รว

ม

แผนส่วนภูมิภาค

ที่มา: Global Green Growth Institute, 2015: 15

แผนภาพรวม (Comprehensive Plans)	เป็นแผนทีม่ลีกัษณะบรูณาการ
ทำางานระหว่างรฐับาลกลางกบัรฐับาลท้องถิน่และระหว่างกระทรวงต่าง	ๆ 	และเป็น
แนวทางให้กับแผนส่วนกลาง	(Central-level	plans)	และแผนส่วนภู	มิภาค	
(Regional-level	plans)	อื่น	ๆ	โดยมียุทธศาสตร์หลักได้แก่	

แผนระยะยาว:	 “ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสีเขียวแห่งชาติ	 (National	
Strategy	for	Green	Growth)”	สำาหรับปี	ค.ศ.	2009	-	2050	
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1.	ประกาศใช้ในเดือนกรกฎาคมปี	ค.ศ.	2009	เพื่อเป็นเค้าโครง
สำาหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของการ
ใช้พลังงานหมุนเวียน	 (Renewable	 Energy)	 และการพัฒนาเศรษฐกิจที่
เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	 (International	 Energy	
Agency,	2016a).	

2.	 โดยประกอบด้วย	3	 เป้าหมาย	3	ยุทธศาสตร์ย่อย	และ	10	
แนวทางนโยบาย	มีเป้าหมายในการเป็นประเทศอันดับที่	7	ในด้านเศรษฐกิจ
สีเขียว	(Largest	Green	Economic	Power)	ในปี	ค.ศ.	2020	และอันดับที่	
5	ในปี	ค.ศ.	2050	(Jones	and	Yoo,	2011,	p.	6)	ดังแสดงในตารางที่	4

3.	กำาหนดเป็นแผนระยะยาวเวลา	4	ทศวรรษเพื่อความต่อเนื่อง
ในการพัฒนา	 และกำาหนดให้เป็นความรับผิดชอบของทุก	 ๆ	 รัฐบาลในการ
พัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวเพ่ือความต่อเนื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว	
(Global	Green	Growth	Institute,	2015,	p.	15)

เกาหลีใต้วางแผนที่จะประยุกต์ใช้ยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียวใน	 5	
แนวทาง	ได้แก่	

1)	การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาล	รัฐบาลเกาหลีได้มีการ
ประกาศว่าจะมีการลงทุน	 83,600,000,000	 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำาหรับห้าปี
ข้างหน้าในภาคส่วนที่เป็นสีเขียว	 ยกตัวอย่าง	 โครงการลงทุนขนาดใหญ่เพื่อ
ฟนฟูแม่นำ้า	4	สาย	ได้แก่	Han,	Nakdong,	Geum	และ	Yeongsan	ลงทุน	
17,4000	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	ภายใต้ยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียวนี้ทำาให้เกิด
การสร้างงานในระยะสั้น	 เป้าหมายการลงทุนของภาครัฐนั้นเพื่อรักษาความ
ยั่งยืนแหล่งนำ้า	 ป้องกันนำ้าท่วมนำ้าแล้ง	 ยกระดับคุณภาพนำ้า	 และพัฒนาพื้นที่
พักผ่อนผ่านการพัฒนาแหล่งนำ้า	(Shin,	2009,	p.	7)	หรือการที่รัฐบาลลงทุน
ในนวัตกรรม	 มีโครงการด้านเทคโนโลยี	 และวางเป้าหมายที่จะเป็นประเทศ
เศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับท่ี	 7	 ของโลกในปี	 ค.ศ.	 2020	 เน้นเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ภายใต้วิสัยทัศน์การเติบโตสีเขียว	(GGBP,	2014,	p.	14)	เป็นต้น	
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2)	 การบังคับใช้กฎหมายที่มีมาตรการทางการตลาดด้วย	 เช่น	 การใช้
มาตรฐานพลังงานหมนุเวยีน	การบงัคบัการปล่อยกาซเรือนกระจก	เกาหลวีาง
เป้าหมายที่ท้าทายที่จะลดกาซเรือนกระจกให้ได้ที่ร้อยละ	 30	 จากปกติ	
(Business-as-usual:	BAU)	ในปี	ค.ศ.	2020	(Shin,	2009,	p.	2)

3)	 การใช้มาตรการจูงใจทางเศรษฐศาสตร์	 เพื่อให้เกิดการสร้าง
เทคโนโลยีใหม่	ๆ	เช่น	การปฏิรูปภาษี	

4)	 การรวมค่าต้นทุนที่มองไม่ให้เข้าไปในสินค้าและบริการ	 เช่น	 ภาษี
สิ่งแวดล้อม	การอุดหนุน	ระบบซื้อขายการปล่อยมลพิษ	และเพื่อลดกาซที่ก่อ
ให้เกิดภาวะเรือนกระจก	 เกาหลีมีความตั้งใจที่จะใช้ระบบซื้อขายการซื้อขาย
การปลดปล่อยมลพิษ	(Emission	trading	system)	โครงการชื่อ	The	Korea	
Emissions	Trading	Scheme	(K-ETS)	เกิดขึ้นในเดือนมกราคม	ค.ศ.	2015	
แม้ว่าจะมีการคัดค้านจากภาคอุตสาหกรรมในเกาหลีก็ตามว่าโครงการนี้อาจ
จะกระทบต่อศกัยภาพในการแข่งขนัในเวทรีะหว่างประเทศ	แต่โครงการนีก้ย็งั
จะดำาเนินการต่อไป	(Global	Green	Growth	Institute,	2015,	p.	2)

5)	การส่งเสรมิจรยิธรรม	เช่น	การให้การศกึษาแก่สาธารณะ	สร้างความ
ตระหนัก	(Korea	Environmental	institute,	2012,	p.	17)

แผนระยะกลาง:	“ยุทธศาสตร์ห้าปี	(Five-Year	Plan)”3   

1.	เป็นยทุธศาสตร์ย่อยทีส่นบัสนนุการปฏบิติัของยทุธศาสตร์เศรษฐกจิ
สีเขียวแห่งชาติมีหน้าที่เป็นกรอบการปฏิบัติให้กิจกรรมต่าง	ๆ 	ดำาเนินไปอย่าง
เป็นระบบภายใต้งบประมาณ	 (Jones	 and	 Yoo,	 2011,	 17	 Shin,	 2009,	
p.	3;	Chung	et	al.,	2012,	p.	12)	

2.	ดำาเนนิการผ่านการลงทนุ	การจดัการโครงการ	และการปฏริปูนโยบาย
ในด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ	พลงังาน	การคมนาคม	และเทคโนโลยี
สีเขียว	 โดยให้ความสำาคัญกับทั้งการสร้างอุตสาหกรรมสีเขียวใหม่และการ
พฒันาอตุสาหกรรมสเีขยีวเดิม	(Global	Green	Growth	Institute,	2015:	16)

3	เป็นแผนยุทธศาสตร์สำาหรับระยะเวลาห้าปี	แผนแรกโดยประธานาธิบดี	Lee	Myung-bak	สำาหรับปี	ค.ศ.	2009	

–	2013	แผนที่สองโดย	Park	Geun-Hye	สำาหรับปี	ค.ศ.	2014	-	2018
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3.	ในแผนยุทธศาสตร์ห้าปีแรก	(ค.ศ.	2009	-	2013)	ประกอบไปด้วย
โครงการกว่า	 600	 โครงการ	ภายใต้ขอบเขตของ	พลังงานหมุนเวียน	การใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	 การบริหารจัดการของเสีย	 การปกป้อง
ส่ิงแวดล้อม	 และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	 (International	 Energy	
Agency,	2016b)	

a.	โดยมกีารคาดการณ์งบประมาณในการพฒันารวมกว่า	1	แสน
ล้านดอลลาร์สหรัฐ	เทียบเท่ากับประมาณร้อยละ	2	ของ	GDP	
ต่อปีในช่วงปี	ค.ศ.	2009	-	2013	(ภายใต้แผนบริหารจัดการ
เงินแห่งชาติ	National	Fiscal	Management	Plan	2009-
2013)	 ซ่ึงถือว่ามากกว่าเป็นสองเท่าของคำาแนะนำาของ
สห-ประชาชาติสำาหรบัการลงทนุในเศรษฐกจิสเีขียว	และถือว่า
เป็นตัวอย่างสำาคัญของการให้ความสำาคญักบัการพฒันาสเีขียว
โดยเฉพาะการนำาประเด็นดังกล่าวเข้าไปอยูใ่นแผนงบประมาณ
ประจำาปี	 ทำาให้มีงบประมาณสนับสนุนมากพอที่จะผลักดัน
วาระการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวแห่งชาติ	(Jones	and	Yoo,	
2011,	p.	17;	Global	Green	Growth	Institute,	2015,	p.	11;	16)

b.	โดยแผนยุทธศาสตร์ห้าปีมีแนวทางในการดำาเนินการหลักๆ	4	
ประการเพื่อดึงดูดภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วม	ได้แก่
i.	 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานใหม่และ

สร้างผลกำาไรจากเทคโนโลยดีงักล่าว	โดยรฐับาลจะลงทนุ
ในการวจิยัและพฒันาเพือ่วาง-รากฐานสำาหรบัการเตบิโต
อย่างยัง่ยนื	ในทีน่ีก้ารลงทนุในด้านดงักล่าวได้รบัการคาด
หวงัว่าจะเป็นตัวจดุประกายการลงทนุในภาคเอกชน	และ
จะเป็นการอำานวยความสะดวกให้แก่	การสร้างตลาดและ
กระตุ้นอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับพลังงานใหม่	 โดย
เทคโนโลยีที่ได้รับความสำาคัญได้แก่	1)	เทคโนโลยีโซลาร์
เซลล์ทีม่ปีระสทิธภิาพสงู	(high-efficiency	photovoltaic	
(PV)	 cells)	 2)	 พลังงานนิวเคลียร์ช้ันสูง	 (advanced	
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nuclear	power)	3)	รถยนต์สเีขยีว	(green	cars)	4)	สาย
ไฟฟ้าชาญฉลาด	 (smart	 grid)	 5)	 เทคโนโลยีการดักจับ
และเกบ็คาร์บอนชัน้สงู	(advanced	carbon	capture	and	
storage)	 6)	 การบำาบัดนำ้า	 (water	 treatment)	 7)	
แบตเตอรีช่าร์จไฟได้	(rechargeable	batteries)	8)	เซลล์
กำาเนิดไฟฟ้า	 (fuel	 cells)	 9)	 เทคโนโลยี	 LED	 10)	
เทคโนโลยีสารสนเทศสีเขียว	 (green	 IT)	 และอื่น	 ๆ	
(Zelenovskaya,	2012,	pp.	4-5)

ii.	 การสร้างตลาดและกระตุ้นอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ
พลังงานใหม่	 เป็นการผลักดันให้ภาคเอกชนลงทุนในการ
ขยายตลาดและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานใหม่	
โดยเฉพาะในเทคโนโลยด้ีานต่าง	ๆ 	ดงัทีไ่ด้กล่าวไว้ข้างต้น	
(อ้างแล้ว,	2012)

iii.	การอำานวยความสะดวกให้การส่งออกเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานใหม่	โดยเกาหลีใต้ตั้ง
เป้าเพื่อเป็นผู้นำาในการส่งออกเทคโนโลยีพลังงานใหม่ดัง
ที่ได้กล่าวไปสู่ประเทศต่าง	 ๆ	 ทั่วโลก	 โดยรัฐมีบทบาท
สำาคัญในการสนับสนุน	(อ้างแล้ว,	2012)

iv.	สร้างความแข็งแกร่งให้กับการเติบโตโดยให้ความสะดวก
แก่ภาคเอกชนที่เข้าร่วมในลงทุนและพัฒนาพลังงานใหม่	
เพื่อให้เกิดการขยายตัวของภาคเอกชนที่มีส่วนร่วมกับ
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสีเขียวแห่งชาติ	 รัฐบาลจะให้การ
สนบัสนนุด้านงบประมาณ	สร้างแรงจงูใจด้านภาษ	ีตลอด
จนลดขัน้ตอนด้านกฎระเบยีบสำาหรบัภาคเอกชนทีม่ส่ีวน
ร่วมในเศรษฐกิจสีเขียว (อางแลว, 2012)

4.	 สำาหรับแผนยุทธศาสตร์ห้าปี	 ระยะที่สอง	 (ค.ศ.	 2014	 –	 2018)	
รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีใต้ได้ประการเป้าหมายทางนโยบายสามประการ	
(International	Energy	Agency,	2016b)	ได้แก่	



66 ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว

a.	การสร้างระบบสังคมและเศรษฐกิจคาร์บอนตำ่า	 (low-carbon 
socioeconomic	system)	

b.	บรรลุผลในการสร ้างเศรษฐกิจสร ้างสรรค์	 (creative	
economy)	 จากการบูรณาการระหว่างเทคโนโลยีสีเขียว	
(Green	Technology)	และเทคโนโลยสีารสนเทศ	(ICT)	และ	

c.	สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยจากผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ	

แผนห้าปีในช่วงที่สอง	 (ค.ศ.	 2014	 -	 2018)	 เสร็จสิ้นเมื่อวันท่ี	 21	
พฤษภาคม	ค.ศ.	2014	จดัทำาขึน้เพือ่รองรบัการบรหิารของรฐับาลชดุใหม่ทีไ่ด้
ริเริ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์	หรือ	Creative	Economy	และการเติบโตสีเขียวก็
ยังจะเป็นแนวนโยบายที่อยู่ในยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ	 เป็นแผน	 5	 ปี
ช่วงที่	 2	 แผนนี้จะยังคงดำาเนินตามยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียวแต่จะเฉพาะ
เจาะจงมากขึ้นในเรื่องของการสร้างโอกาสทางธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมและการ
จ้างงาน	 อาจกล่าวได้ว่าแผนห้าปีช่วงแรกถูกออกแบบเพื่อจะวางกรอบเชิง
สถาบันเพื่อที่จะทำาให้เริ่มนโยบายการเติบโตสีเขียวได้อย่างยั่งยืนในอนาคต	
จากการดำาเนินงานตามแผนแรก	แผนช่วงที่	2	จึงมีเป้าหมายที่จะเน้นไปที่	3	
ประเด็น	 ได้แก่	 1.	 การสร้างโครงสร้างทางสังคมเศรษฐกิจที่เป็นคาร์บอนตำ่า	
2.การไปให้ถึงซึ่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยการใช้การสื่อสารและเทคโนโลยี
สีเขียว	 และ	 3.การสร้างสภาพความเป็นอยู่ที่ปลอดภัยจากการคุกคามของ
สภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป

ตารางที่ 4	 ภาพรวมของยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสีเขียวแห่งชาติ	 (National	
  Strategy for Green Growth)

วัตถุประสงค 3 ประการ

1.	สนับสนุนการ
บูรณาการระหว่างการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ
และการรักษาสิ่ง
แวดล้อม

2.	พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและ
สนับสนุนการปฏิวัติวิถี
ชีวิตสีเขียว	(green	
lifestyle)

3.	มีบทบาทในความ
พยายามระหว่าง
ประเทศในการต่อสู้กับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศและภัยคกุคาม
ต่อสภาพแวดล้อม
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ตารางที่ 4 ภาพรวมของยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสีเขียวแห่งชาติ	 (National	
  Strategy	for	Green	Growth)	(ต่อ)

ยุทธศาสตร 3 ประการและแนวทางนโยบาย

1.	บรรเทาการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศและ
สนับสนุนการพึ่งพา
ตนเองด้านพลังงาน

2.	สร้างแรงขับเคลื่อน
ใหม่ทางเศรษฐกิจ

3.	พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชานและจุดยืน
ระหว่างประเทศ

แนวทางนโยบาย (policy direction)

1.	ลดการปล่อยกาซ
เรือนกระจกอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.	ลดการพึ่งพา
พลังงานฟอสซิล	ขยาย
แหล่งพลังงาน	และ
พัฒนาการพึ่งพาตนเอง
และความมั่นคงทาง
พลังงาน
3.	เสริมความแข็งแกร่ง
ด้านศักยภาพในการ
ปรับตัวกับผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

4.	พัฒนาเทคโนโลยี
สีเขียวในฐานะแรงขับ
เคลื่อนทางเศรษฐกิจ
สำาหรับอนาคต
5.	พัฒนาอุตสาหกรรม
สีเขียวที่มีอยู่เดิมและ
สนับสนุนอุตสาหกรรม
สีเขียวในอนาคต
6.	พัฒนาโครงสร้าง
อุตสาหกรรมให้ลำ้าสมัย
7.	วางแผนโครงสร้าง
สำาหรับเศรษฐกิจสีเขียว

8.	พัฒนาพื้นที่	แหล่งนำ้า	
และเมืองสีเขียว	สร้าง
โครงสร้างคมนาคม
สีเขียว
9.	นำาการเปลี่ยนแปลง
สีเขียวเข้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิตประจำาวันของ
ประชาชน	สร้างวิถีชีวิต
สีเขียว
10.	เป็นต้นแบบของ
นานาชาติในฐานผู้นำา
การเติบโตสีเขียว	

ที่มา: Jones and Yoo (2011, p. 6)
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แผนภาคสวนตาง ๆ  (Sectorial Plans) นอกเหนอืจากแผนภาพรวม	
ซึ่งเป็นแผนที่มีลักษณะบูรณาการทำางานระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาล
ท้องถิน่และระหว่างกระทรวงต่าง	ๆ	ยงัมแีผนระดับภาคส่วนต่าง	ๆ	ด้วยเช่นกนั	
โดย	กระทรวงต่าง	ๆ 	มคีวามรบัผดิชอบทีจ่ะต้องออกแผนให้มคีวามสอดคล้อง
กับแผนภาพรวม	โดยแบ่งออกเป็น	สามรูปแบบ	(อ้างแล้ว,	2012)	ได้แก่	

1.	Key	Plans:	เป็นแผนทีมี่ความสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์เศรษฐกจิสีเขียว
มากที่สุด	โดยมากมีระยะเวลายาวและต้องได้รับการพิจารณาจาก	PCGG	ก่อนที่
จะได้รับการอนุมตัจิากสภา	เช่น	แผนพลงังานพ้ืนฐานแห่งชาต	ิหรอื	แผนพืน้ฐาน
สำาหรับการพฒันาทีย่ัง่ยนื	(Global	Green	Growth	Institute,	2015,	p.	15).	

2.	Related	Plans:	เป็นแผนทีอ่อกภายใต้กระบวนการนติบิญัญตั	ิและ
มีความสอดคล้องทางอ้อมกับยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสีเขียว	 เช่น	 แผน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(ibid.)

3.	Associated	Plans:	เป็นแผนการบริหารจัดการ	(administrative	
plan)	ภายใต้การริเริ่มของกระทรวงต่าง	ๆ	

3) การประกาศเปาหมายระดับชาติในการลดกาซเรือนกระจก

•	 ในเดือนพฤศจิกายน	 ค.ศ.	 2009	 เกาหลีใต้ได้ประกาศ
เป้าหมายในการลดการปล่อยกาซเรือนกระจกลงให้ได้
ร้อยละ	 30	 จากระดับการปล่อยกาซเรือนกระจกปกติ	
(business	as	usual:	BAU)	ภายในปี	ค.ศ.	2020	(Global	
Green	Growth	Institute,	2015,	p.	11)

•	 เป้าหมายนีซ้ึง่ถอืได้ว่าเป็นเป้าหมายทีท้่าทายเป็นอย่างมาก	
และเป็นเป้าหมายที่สูงที่สุดของคำาแนะนำาสำาหรับประเทศ
ในกลุ่ม	 Non-Annex	 14	 ภายใต้พิธีสารเกียวโต	 (Kyoto	
Protocol)	(อ้างแล้ว,	2015)

4		ประเทศในกลุม่	Non-Annex	1	คอืกลุม่ประเทศกำาลงัพฒันา	ไม่มข้ีอกำาหนดทางกฎหมายในการกำาหนดเป้าหมาย

การลดกาซเรือนกระจกสำาหรับปี	ค.ศ.	2008	–	2012	(Jones	and	Yoo,	2011,	p.	9)
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•	การกำาหนดเป้าหมายทะเยอทะยานและชัดเจนดังกล่าว	
มส่ีวนสำาคัญเป็นอย่างยิง่ในการกำาหนดทิศทางท่ีชัดเจนของ
สาธารณรัฐเกาหลีใต้ในการสร้างสังคมที่ลดการใช้พลังงาน
คาร์บอน	(อางแลว, 2015)

สรุปได้ว่าจากจุดเริ่มต้นในปี	 ค.ศ.	 2008	 การประกาศจุดยืนของ
ประธานาธิบดี	Lee	Myung	Bak	การเติบโตสีเขียวคาร์บอนตำ่า	เกาหลีใต้ได้
นำานโยบายนั้นไปปฏิบัติเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ	 รัฐบาลพยายาม
อย่างมากในเชงิสถาบนัในการสร้างเศรษฐกจิสเีขยีวซึง่เป็นการสร้างการเตบิโต
ทางเศรษฐกิจโดยยงัคงสถานะทีดี่ทางสิง่แวดล้อม	หลายเดอืนต่อมานบัแต่การ
ประกาศครัง้น้ัน	ได้มกีารต้ังคณะกรรมการประธานาธบิดด้ีานการเตบิโตสเีขยีว
ในฐานะเป็นกรรมการแห่งชาตด้ิานสภาวะโลกร้อนและพลงังาน	มกีารแต่งตัง้
คณะทำางานทีท่ำางานควบคู่กันไปกบัคณะกรรมการในช่วงปี	ค.ศ.	2009	จากน้ัน
มกีารออกกฎหมายกรอบการเตบิโตสเีขยีวคาร์บอนตำา่ปลายปี	ค.ศ.	2009	เพือ่วาง
รากฐานกฎหมายแนวนโยบายการเตบิโตสเีขยีวของประเทศ	จากนัน้มกีารจดัทำา
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการเติบโตสีเขียว	 แผนชาติห้าปี	 และแผนท้องถิ่นเพื่อ
รองรับความเป็นไปได้ของการเติบโตสเีขียวในเกาหลี	(Chung	et	al.,	2009,	p.	14)

กฎหมายที่เกี่ยวของ

เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์	“Low-carbon	green	growth”	ที่ประกาศ
เม่ือปี	 ค.ศ.	 2008	 และเป็นข้อกำาหนดทางกฎหมายท่ีผลักดันเศรษฐกิจ
สีเขียวไปสู ่การเป็นวาระแห่งชาติ	 เกาหลีใต้มีการ
ออกกฎหมายเพื่อให้เกิดการเติบโตแบบสีเขียวได้	
เพื่อให้เป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติ	 (Shin,	 2009)	
ได้แก่	 กฎหมายกรอบการเติบโตสีเขียวคาร์บอน
ตำ่าที่มีการเสนอต่อรัฐสภาในเดือนกุมภาพันธ์ปี	
ค.ศ.	2009	(The	Framework	Act	of	Low	Carbon	
Green	Growth)	 ออกเมื่อ	 1	 มกราคม	ค.ศ.	 2010	
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โดยเกิดจากการถกเถียงกันของทุกภาคส่วน	 ในวงกว้าง	 มีการตั้งคณะ
กรรมการร่วม	 และรับฟังความคิดเห็นก่อนที่จะออกมาเป็นกฎหมายฉบับนี้	
กฎหมายนีว้างพืน้ฐานในการนำายทุธศาสตร์ชาติด้านการเตบิโตสเีขยีวไปปฏบิตัิ	
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกาหลีนั้นมีความมุ ่งมั่นเพียงใดต่อการขับเคล่ือนการ
เติบโตแบบสีเขียว

กฎหมายกรอบการเติบโตสีเขียวคาร์บอนตำ่าที่ได้บังคับใช้ในปี	 ค.ศ.	
2010	นั้น	ประกอบด้วย	7	ส่วนและ	64	มาตรา	เป็นกฎหมายพื้นฐานในการ
วางเง่ือนไขกติกาเพื่อสร้างยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียวคาร์บอนตำ่าและเป็น
กรอบเชิงสถาบันและเป็นวิธีการบังคับใช้ทางกฎหมาย	 วัตถุประสงค์ของการ
บังคับใช้กฎหมายนี้มี	3	ประการสำาคัญ	ได้แก่	เพื่อประยุกต์ใช้มาตรการในการ
แก้ไขปัญหาสภาวะอากาศทีเ่ปลีย่นแปลงและประเด็นพลงังานพร้อมท้ังส่งเสรมิ
การพฒันาทีย่ัง่ยนื	ประการต่อมาเพือ่สร้างระบบการนำานโยบายไปปฏบิติัเพือ่
การเตบิโตสีเขยีว	อย่างเช่นการจดัตัง้	PCGG	และประการสดุท้ายคอื	เพือ่สร้าง
ระบบเชิงสถาบันที่หลากหลายในการส่งเสริมการเติบโตสีเขียวคาร์บอนตำ่าใน
ภูมิภาค	 สาระสำาคัญของกฎหมายก็คล้ายกับกฎหมายโดยทั่วไปคือมี
วัตถุประสงค์หรือหลักการของกฎหมาย	คำานิยามศัพท์เฉพาะ	บทบาทหน้าที่
รับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง	ๆ 	ทั้งยังกำาหนดเงื่อนไขหรือการนำาแผน
ไปปฏบิติัเพือ่การเตบิโตสเีขยีวทัง้ในระดบัประเทศและระดบัรฐับาลท้องถิน่	มี
การกำาหนดหรือมีแนวทางเกี่ยวกับองค์ประกอบ	 การดำาเนินงาน	 การปฏิบัติ
หน้าทีข่องหน่วยงานเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง	เช่น	PCGG	(International	Energy	
Agency,	2016c;	Global	Green	Growth	Institute,	2015,	17)

The	Framework	Act	on	Low	Carbon	Green	Growth	ถือเป็น
กฎหมายที่มีศักดิ์สูงกว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น	ๆ	เช่น	กฎหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน	 กฎหมายฟนฟูการใช้พลังงาน	 นอกจากนี้ยังมีการออกกฎหมายเพื่อ
สนับสนุนการดำาเนินงานในระดับโครงการสำาหรับยุทธศาสตร์การเติบโตแบบ
สีเขียวนี้	 ยกตัวอย่างเช่น	 พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดสรรการซ้ือขายใบ
อนุญาตการปล่อยกาซเรือนกระจก	(The	Act	on	Allocation	and	Trading	
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of	GHG	Emission	Permits	2012)	เพือ่ใช้ในการทำาโครงการซือ้ขายการปล่อย
กาซเรือนกระจกในปี	ค.ศ.	2015	หรือ	กฎหมายพัฒนาการขนส่งการคมนาคม
อย่างยั่งยืน	(The	Sustainable	Transportation	Logistics	Development	
Act	2009)	กฎหมายส่งเสริมการใช้ประโยชน์และการก่อสร้างโครงข่ายไฟฟ้า
แบบสมาร์ท	(The	Smart	Grid	Construction	and	Utilization	Promotion	
Act	2011)	กฎหมายส่งเสริมการพัฒนาอาคารสีเขียว	(The	Green	Building	
Development	 Support	 Act	 2012)	 และ	 กฎหมายส่งเสริมการจัดซื้อ
ผลิตภัณฑ์สีเขียว	 (The	 Act	 on	 Promotion	 of	 Purchase	 of	 Green	
Products	2013)

การสนับสนุนและการใชเศรษฐกิจสีเขียวในสาขาการพัฒนาตาง ๆ

เกาหลใีต้มกีารนำาแนวทางเศรษฐกจิสเีขยีวไปใช้ภายใต้ยทุธศาสตร์การ
เติบโตสีเขียวคาร์บอนตำ่าในหลายด้านเช่นกัน	 ทั้งด้านพลังงาน	 การวิจัยและ
พัฒนา	การศึกษา	แรงงาน	ฯลฯ	ตัวอย่างดังต่อไปนี้

 » ด้านพลังงาน	เศรษฐกิจของเกาหลีในภาคพลังงานนั้นถือได้ว่า
พึ่งพาจากภายนอกประเทศถึงร้อยละ	 90	 ของความต้องการ
พลังงานที่ใช้ทั้งหมด	 เป้าหมายสำาคัญของการเติบโตสีเขียว
คาร์บอนตำา่ของเกาหลใีต้จึงเป็นการลดการใช้เช้ือเพลงิฟอสซลิ
และการนำาเข้าพลงังาน	เป้าหมายจงึเป็นภาคธรุกจิท่ีจะต้องลด
การใช้พลังงานฟอสซิลและยกระดับการใช้พลังงานหมุนเวียน	
เช่น	 จากของเสียและพลังชีวมวล	 (Biomass)	 ในระยะสั้น
รัฐบาลส่งเสริมการนำาขยะไปเป็นพลังงาน	 โดยกระทรวง
สิ่งแวดล้อมเกาหลีใต้ได้จัดทำาแผนการนำาของเสียสู่การเป็น
พลังงานและแผนการส่งเสริมพลังงานชีวมวล	 (Waste	 to	
Energy	and	Biomass	Energy	Plan)	คาดว่าโครงการภาย
ใต้การส่งเสริมนี้จะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจประมาณ	
2,250,000,000	ดอลลาร์สหรัฐ	และลดกาซคาร์บอนไดออกไซด์
ถึง	 9.16	 ล้านตัน	 เพื่อสร้างตลาดรองรับพลังงานชีวมวล	
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เกาหลีใต้ได้วางแผนที่จะพัฒนายานยนต์ยืดหยุ่นทางพลังงาน	
(Flex-Fuel	 Vehicles	 -	 FFVs)	 เป้าหมายของเกาหลีใต้	
คาดการณ์ว่าการใช้นำา้มนัจะลดลงได้ที	่15	ล้านบาเรลในปี	ค.ศ.	
2015	และลดได้เพิม่มากขึน้ที	่42	ล้านบาเรลในปี	2020	(Shin,	
2009,	p.	9)	

 » ด้านอุตสาหกรรม	ภายในปี	ค.ศ.	2013	 เกาหลีใต้มีแผนที่จะ
สร้างศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียว	(Green	Industry	Complex)	
ที่จะเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานสะอาด	 พลังงานจากขยะ	
ชีวมวล	 และพลังงานหมุนเวียน	 จากผลการประเมินพบว่า
บริษัทลงทุนเขียวในปี	ค.ศ.	2010	เพิ่มขึ้นถึง	787	แห่งคิดเป็น
ร้อยละ	 41.7	 จากปี	 ค.ศ.	 2009	 เพราะรัฐบาลสนับสนุน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการเป็นบริษัทสีเขียว	
โดยเกาหลใีต้เน้นให้เกดิการเตบิโตสีเขยีวใน	6	ภาคส่วนสำาคญั	
ได้แก่	 บริการสุขภาพ	 การศึกษา	 การเงินและธนาคาร	
อุตสาหกรรมข้อมูล	 (Content	 industry)	 ซอฟแวร์	 และ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	(Chung	et	al.,	2012,	p.	33)

 » ด้านการคมนาคมขนส่ง	 เพื่อลดภาวะเรือนกระจกและพัฒนา
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	 เกาหลีใต้ได้พยายามยกระดับ
มาตรฐานการปล่อยมลพิษของรถยนต์ให้มีมาตรฐานสูงกว่า
มาตรฐานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา	จากปี	ค.ศ.	2012	-	2015	
รถยนต์ควรถูกออกแบบให้สามารถวิ่งและใช้นำ้ามันได้ที่	 17	
กิโลเมตรต่อลิตร	 หรือสามารถลดการปล่อยกาซเรือนกระจก
ตำ่ากว่า	 140	กรัมต่อกิโลเมตร	มีการวางแผนเพื่อเพิ่มสัดส่วน
การตลาดของรถยนต์แบบไฮบริดจากร้อยละ	 0.2	 ในปี	 ค.ศ.	
2008	 ไปถึงร้อยละ	 3.9	 ในปี	 ค.ศ.	 2013	 และรถยนต์ดีเซล
สะอาดจากไม่มีเลยในปี	ค.ศ.	2008	ให้ขึ้นไปถึงร้อยละ	5.1	ใน
ปี	 ค.ศ.	 2013	 ด้วยเหตุกดดันประการหนึ่งที่เกาหลีใต้เป็น
ประเทศผู้ผลิตยานยนต์ขนาดใหญ่อันดับห้าของโลก	ตลาดคือ
แถบยุโรปและอเมริกา	จึงทำาให้เกาหลีใต้ได้รับผลกระทบจาก
ข้อกำาหนดทางกฎหมายพอสมควร	
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เพื่อลดการปล่อยกาซเรือนกระจก	ภายในปี	ค.ศ.	2013	 เกาหลีใต้ได้
วางแผนที่จะลดโดยผ่านภาคขนส่ง	เพิ่มสัดส่วนรางรถไฟจากร้อยละ	18	ไปถึง
ร้อยละ	22	เพ่ิมสดัส่วนบรกิารขนส่งสาธารณะในเมอืงหนาแน่นจากร้อยละ	50	
เป็นร้อยละ	55	วางเป้าหมายให้มีการใช้จักรยานจากร้อยละ	1.5	เป็นร้อยละ	
5	โดยเป็นทางจกัรยานทีเ่ชือ่มโยงคมนาคมประเภทอืน่เพือ่เป็นการเพิม่การใช้
จักรยาน	 มีการเพิ่มเส้นทางจักรยาน	 มีการสร้างเครือข่ายทางจักรยานที่
เชื่อมโยงกันแบบในยุโรป	(Shin,	2009,	p.	9)

 » ด้านการวิจัยและพัฒนา	 รัฐบาลเกาหลีใต้วางแผนท่ีจะสร้าง
และลงทุนในเทคโนโลยีสีเขียว	 จึงทุ่มเทให้กับการวิจัยและ
พฒันาเทคโนโลยเีป็นอย่างมาก	เพราะเหน็ว่าจะเป็นตวัจักรขับ
เคลื่อนคนรุ่นต่อไปได้	 ในปี	 ค.ศ.	 2012	 เกาหลีใต้ได้ลงทุนใน
การวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีสีเขียวเพิ่มข้ึนเป็นสองเท่า
จากปี	ค.ศ.	2008	คดิเป็นงบประมาณการ	2,000	ล้านดอลลาร์
สหรัฐ	(Shin,	2009,	p.	6)

ในเดือนมิถุนายน	 ค.ศ.	 2010	 เกาหลีใต้ได้ต้ังหน่วยงานวิจัยด้านกาซ
เรือนกระจกขึ้น	 (Greenhouse	Gas	 Inventory	&	Research	Center	of	
Korea:	GIR)	เพือ่เป็นหน่วยงานทีจั่ดทำารายงานการปล่อยกาซเรอืนกระจกและ
เป็นหน่วยวจิยัด้านการลดการปล่อยกาซเรอืนกระจก	ทำาหน้าท่ีในการสนบัสนนุ
หน่วยงานระดับประเทศและภาคส่วนต่าง	ๆ	(Chung	et	al.,	2012,	p.	28)

 » ด้านแรงงาน	เกาหลีใต้มีการใช้มาตรการที่เรียกว่าการจ้างงาน
สีเขียว	 โดยมีการลงทุนด้านนโยบายการศึกษาที่เป็นสีเขียว	
สำาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายในการ
พัฒนาทักษะและการศึกษาในเรื่องเศรษฐกิจสีเขียว	รัฐบาลได้
สนบัสนนุการฝกอบรมสายอาชพีให้กบัอตุสาหกรรมและสร้าง
ความตระหนักของประชาชน	เกาหลีใต้ขาดโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านข้อมูลของประเทศในเรื่องความต้องการทักษะและงาน
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สีเขียว	 ด้วยเทคโนโลยีสีเขียวที่มีมากข้ึนและนวัตกรรมของ
ประเทศที่ยังอยู่ในระยะเริ่มแรก	 ทำาให้เกาหลีใต้ขาดแคลน
ผู้เชี่ยวชาญและครูอาชีวะ	ซึ่ง	ILO	ได้แนะนำาให้เกาหลีใต้สร้าง
ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในการศึกษาและ
สิ่งอำานวยความสะดวกต่าง	 ๆ	 กับภาคอุตสาหกรรม	 (GGBP,	
2014,	p.	139)

บทบาทของภาคสวนอื่น 

จากการประกาศนโยบายของรัฐบาล	 ภาคส่วนที่สำาคัญคือหน่วยงาน
ภาครัฐทั้งหลาย	 ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมก็ต้องปรับตัวตามไปด้วย	 จาก
ข้อมูลที่พบการนำาไปปฏิบัติของภาคส่วนที่เก่ียวข้องอย่างชัดเจน	 คือ	 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอยู่ภายใต้	The	
Framework	 Act	 of	 Low	 Carbon	 Green	 Growth	 โดยมีข้อกำาหนดท่ี
เกีย่วข้องกบัเมอืงหรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	กฎหมายว่าด้วยการเติบโต
สีเขียวคาร์บอนตำ่ากำาหนดบทบาทรัฐบาลท้องถ่ินให้ต้องแปลงนโยบายระดับ
ชาตไิปสู่การปฏบัิตด้ิวย	มาตรา	5	ของกฎหมายนีใ้ห้ท้องถ่ินมหีน้าทีเ่มือ่ทำาและ
บริหารแผนเพ่ือการเติบโตสเีขยีว	จะต้องสอดรบักบับรบิทพืน้ท่ีและผลกระทบ
ของแผนต่อการเตบิโตสเีขยีว	สร้างความเข้มแขง็ทางการศกึษา	กระตุน้แนวคดิ
นี้ในภาคธุรกิจ	ประชาชน	องค์กรต่าง	ๆ 	โดยให้การสนับสนุนทั้งข้อมูลข่าวสาร
และการเงิน	และมาตรา	11	ท้องถิ่นเมืองใหญ่	เช่น	กรุงโซล	และ	อีก	6	เมือง	
กับอีก	9	จังหวัด	ต้องเสนอแผนการเติบโตสีเขียวที่เป็นไปตามยุทธศาสตร์การ
เติบโตสีเขียว	 ต้องตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนแผนดังกล่าว	 (Chung	 et	
al.,	2012,	p.	18)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เมืองกวางจู	 (Gwangju	Metropolitan	
City)	การริเริ่มที่สำาคัญของเศรษฐกิจสีเขียวในเมืองกวางจูของเกาหลีใต้	เมือง
กวางจูได้มีการประกาศเจตจำานงทางสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี	ค.ศ.	1996	เพื่อที่จะ
แสดงถงึจดุยนืทางการเมืองว่าให้ความใส่ใจต่อสิง่แวดล้อมหลงัจากนัน้ท้องถิน่
กไ็ด้ทำาแผนท้องถิน่	5	ปีสำาหรบัการเตบิโตสเีขยีว	ตามกรอบของประเทศ	เมอืง
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กวางจูได้ออกแบบแผน	5	ปีของตนเองในปี	ค.ศ.	2008	โดยมี	176	โครงการ	
ทั้งเรื่องการจัดการอาคาร	 เมือง	พื้นที่สีเขียว	การจัดการนำ้าเสีย	มลพิษ	ฯลฯ	
ยกตัวอย่างเช่นโครงการที่เก่ียวกับเมืองคาร์บอนตำ่าก็จะมีการเน้นไปที่การลด
กาซเรอืนกระจกทีต่ัง้เป้าหมายว่าจะลดจากเดมิให้ได้ร้อยละ	30	ภายในปี	ค.ศ.	
2020	มีการส่งเสริมการรีไซเคิล	การทำาโครงการอพาร์ทเม้นท์คาร์บอนตำ่าเพื่อ
ให้แต่ละครัวเรือนแข็งขันกันในการลดกาซเรือนกระจก	 การแข่งขันออกแบบ
อาคารสีเขยีว	โครงการที่ทำาขึ้นในเมืองกวางจไูด้ถกูขยายไปยังเมอืงอืน่	ๆ 	ด้วย
เช่น	เมืองปูซานและชางวอน	นอกจากนี้	ท้องถิ่นกวางจูยังได้ทำาโครงการอื่น	ๆ 	
ในการลดกาซเรือนกระจกในกลุ่มเป้าหมายอื่น	เช่น	Green	Campus	Group	
ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยและโครงการ	 Green	 Start	
Model	School	ที่มีเป้าหมายในโรงเรียนประถมศึกษา	

การสร้างพ้ืนท่ีสีเขียวก็เป็นความพยายามอย่างหนึ่งของเมืองกวางจู	
กวางจูได้มีการเริ่มโครงการปลูกต้นไม้มาต้ังแต่ปี	 ค.ศ.	 2002	 เพื่อเพิ่มพื้นที่
สีเขียวและยกระดับความพึงพอใจของชุมชนในการท่ีจะใช้พื้นท่ีสีเขียวเป็น
แหล่งท่องเที่ยว	โดยโครงการทางเดินสีเขียวหรือ	The	Green	Way	Project	
ถอืเป็นโครงการท่ีประสบความสำาเรจ็และเป็นทีรู้่จกัดขีองเมอืงกวางจใูนการสร้าง
เมอืงสเีขยีว	เพราะเป็นโครงการทีม่คีวามสอดคล้องกบัธรรมาภบิาลสิง่แวดล้อม
โดยทีรั่ฐบาลและท้องถิน่ทำางานร่วมกันในการสร้างสวนแบบอีโค่	(Eco	-park)	

นอกจากนี้	 ในฐานะที่เป็นเมืองใหญ่	 เมืองกวางจูยังได้มีการกำาหนด
เป้าหมายและแนวทางในด้านอืน่อกี	ยกตัวอย่างเช่น	ในด้านการคมนาคมขนส่ง	
เมอืงกวางจก็ูมเีป้าหมายท่ีจะลดมลพษิจากการขนส่งลงร้อยละ	50	จากปี	ค.ศ.	
2005	 ถึงปี	 ค.ศ.	 2012	 เริ่มจากการเปลี่ยนรถโดยสารสาธารณะไปใช้กาซ
ธรรมชาติจนในปี	ค.ศ.	2011	รถโดยสารสาธารณะทั้งหมดในเมืองกวางจู	993	
คันก็ได้เปลี่ยนไปใช้พลังงานกาซธรรมชาติ	ในด้านการก่อสร้าง	เมืองกวางจูได้
มีการนำารหัสอาคารหรือ	Building	Code	มาใช้เพื่อให้การก่อสร้างอาคารใช้
วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและโครงการนี้ก็ได้ถูกต้องแบบมาตั้งแต่ปี	 ค.ศ.	
2009	 อาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถูกสร้างเพื่อลดการบริโภคพลังงาน	
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อาคารสาธารณะทั้งหมดเป็นอาคารแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและอาคารที่
เป็นของเอกชนก็ถูกกระตุ้นให้ใช้หรือให้เป็นอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	
และเมืองกวางจูถือเป็นเมืองหน่ึงที่มีความสำาคัญในด้านอุตสาหกรรมเช่นกัน	
และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานกคื็ออุปกรณ์ให้แสงสว่างแอลอดี	ี(LED	lighting)	และ
โซล่าเซลล์	อุตสาหกรรมนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยของประเทศ	
บริษัท	และมหาวิทยาลัย	(Chung	et	al.,	2012)

ประเด็นต่าง	ๆ	ที่กล่าวมาข้างต้น	ล้วนมีบทบาทในฐานะปจจัยความ
สําเร็จของการสงเสริมเศรษฐกิจสีเขียวในเกาหลีใตท้ังสิ้น	 โดยปัจจัยท้ังสี่
หัวข้อที่กล่าวไปข้างต้น	 กล่าวคือ	 การก่อต้ังคณะกรรมการ	 Presidential	
Committee	on	Green	Growth	(PCGG),	การกำาหนดแผนบูรณาการระดับ
ชาตเิพ่ือเศรษฐกจิสเีขยีว,	การประกาศเป้าหมายระดบัชาตใินการลดกาซเรอืน
กระจก	และ	การออกกฎหมาย	Framework	Act	on	Low	Carbon	Green	
Growth	 ล้วนมีความเชื่อมโยงและส่งเสริมซึ่งกันและกัน	 และส่งผลให้เกิด
ผลลัพธ์เป็นการพัฒนาอย่างรวดเร็ว	 ถือได้ว่าเป็นความสำาเร็จของรัฐบาล
สาธารณรัฐเกาหลีใต้ที่สามารถออกแบบระบบได้ประสานสอดคล้องกันเป็น
อย่างดี	

หัวใจสำาคัญของการประสบความสำาเร็จในครั้งนี้อยู่ที่การทำาเศรษฐกิจ
สีเขียวให้เป็นสถาบัน	 (Institutionalization	 of	 the	 Green	 Growth)	 ซึ่ง
ผลลัพธ์ทีต่ามมาคอืการก่อให้เกดิหน่วยงานทัง้ในระดบัประเทศ	ระดบัภมูภิาค	
ตลอดจนระดบัท้องถิน่	ทัง้หน่วยงานด้านนโยบายและแผนและหน่วยงานด้าน
การปฏิบัติ	 ก่อให้เกิดแผนและยุทธศาสตร์ทั้งในระดับประเทศและระดับต่าง	
ๆ	ก่อให้เกิดกฎหมายรองรับทั้งหน่วยงานและแผนการปฏิบัติต่าง	ๆ 	ก่อให้เกิด
การบรูณาการการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่าง	ๆ	อย่างเป็นรูปธรรม	

อย่างไรกด็	ีปัจจยัสำาคญัทีส่ดุประการหนึง่ทีส่ามารถเห็นได้อย่างชดัเจน
จากกรณตีวัอย่างน้ี	คอืการทีร่ฐับาลประกาศวสิยัทศัน์ทีท้่าทาย	และทุม่เทเพือ่
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้	 การผลักดันเศรษฐกิจสีเขียวของเกาหลีใต้จึงได้เห็น
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ภาพทีร่ฐับาลแสดงบทบาทความเป็นผูน้ำาอย่างชดัเจน	ในนยัหนึง่อาจกล่าวได้
ว่าความกระตือรือร้นดังกล่าวนำามาซ่ึงนโยบายและการปฏิบัติในลักษณะ 
Top-down ทีก่่อให้เกดิการปฏบิติัทีร่วดเรว็และเป็นแนวทางเดยีวกนั	ซึง่หาก
รัฐบาลเกาหลีใต้มิได้ใช้แนวทางในลักษณะ	Top-down	ดังกล่าว	อาจะทำาให้
การพัฒนาล่าช้ากว่าที่เป็นมา	

นอกจากนี้	ความรวมมือเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของภาคการเมือง
กม็ส่ีวนสำาคญัในการผลกัดันการปฏบิติัของชาติในภาพรวม	สงัเกตได้จากกการ
ที่ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลต่างร่วมกันผ่านข้อกฎหมายต่าง	 ๆ	 ท่ีเก่ียวข้อง
กับการผลักดันเศรษฐกิจสีเขียวโดยไม่มีการคัดค้าน	แสดงให้เห็นถึงความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันของภาคการเมืองที่ส่งผลให้เห็นเป็นการพัฒนาอย่างเป็น
รูปธรรม	

อีกหนึ่งปัจจัยความสำาเร็จท่ีไม่ควรมองข้าม	 คือการดึงดูดภาคเอกชน
เขามารวมในการพฒันา	การพฒันาเศรษฐกจิสเีขียวจะไม่สามารถทำาให้สำาเรจ็
ได้หากปราศจากความร่วมมอืจากภาคเอกชน	เพราะภาคธรุกจิต่าง	ๆ 	โดยเฉพาะ
ในภาคการผลิตมักมีความเชื่อมโยงกับการปล่อยกาซคาร์บอนไดออกไซด์	
และการสร้างผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 ดังนั้น	
การผลักดัน	 และดึงดูด	 ภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วม	 จึงถือได้ว่าเป็น
ปัจจัยสำาคัญและเป็นแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว	
ซึ่งสาธารณรัฐเกาหลีใต้สามารถทำาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยมีการ
ออกมาตรการจูงใจในหลากหลายมิติเพื่อดึงดูด
ภาคเอกชน	 อาทิ	 การลงทุนในด้านการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานใหม่	 เพื่อเป็นรากฐาน
สำาหรับการเติบโตอย่างยั่งยืน	 การสร้างตลาดและ
กระตุ้นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานใหม่	
เพื่อเป็นการขยายตลาดและอุตสาหกรรมใหม่
ให้สอดคล้องกนั	ตลอดจนการสนบัสนนุภาคเอกชน
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ในการส่งออกเทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้องกบัพลงังานใหม่	โดยมเีป้าหมายในการเป็น
ผู้นำาในด้านดังกล่าวในระดับนานาชาติ	นอกจากนี้ยังมีการให้ความสะดวกแก่
ภาคเอกชนเพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุนในด้านการพัฒนาพลังงานใหม่	 ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสีเขียวแห่งชาติอีกด้วย	อาทิ	การสนับสนุน
ด้านภาษ	ีด้านระเบยีบขัน้ตอนต่าง	ๆ 	ตลอดจนด้านงบประมาณและนวตักรรม	

จะเห็นได้ว่า	 สาธารณรัฐเกาหลีใต้	 สามารถพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวได้
อย่างค่อนข้างครบวงจร	 ผ่านการทำาให้เป็นสถาบัน	 (institutionalization)	
ประกอบกบัความทุ่มเทและบทบาทนำาของรัฐและความร่วมมอืของภาคเอกชน	
ที่รัฐใช้มาตรการในการดึงดูดได้อย่างเหมาะสม	 รวมถึงการให้ความสำาคัญกับ
เป้าหมายโดยรวมของชาติของภาคการเมือง	 ส่งผลให้เกิดการสร้างแผนและ
รูปแบบการปฏิบัติที่มีความชัดเจน	 คล่องตัว	 และนำาไปสู่ความสำาเร็จในการ
พัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวในที่สุด

3. การด�าเนินนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวในประเทศไทย 

การพัฒนาที่ผ่านมาของประเทศไทยนับแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับ
แรก	ๆ 	กล่าวได้ว่ามแีนวทางการพฒันาเศรษฐกจิเป็นหลกัโดยเน้นการใช้ปัจจยั
การผลติจากทรพัยากรธรรมชาติ	ใช้แรงงาน	เน้นเพิม่ปรมิาณและประสทิธภิาพ
การผลติ	จนกระทัง่ช่วง	พ.ศ.	2540	รปูแบบของการพฒันาเศรษฐกจิได้เปลีย่น
เป็นแบบการใช้ฐานความรูแ้ละความคิดสร้างสรรค์มากข้ึน	เน้นการสร้างมลูค่า
เพิ่ม	เชื่อมโยงโลกและท้องถิ่น	และพัฒนาโดยยึดพื้นที่เป็นหลัก	จนกระทั่งใน
ช่วง	 พ.ศ.	 2558	 กระแสการนำาเศรษฐกิจสีเขียวมาเป็นแนวทางการพัฒนา
ประเทศทำาให้ประเทศไทยได้ปรับรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจอีกครั้ง	ให้เป็น
สังคมคาร์บอนตำ่า	 ใช้วัสดุหมุนเวียนและจัดการแบบไร้ของเสีย	 การมีสินค้า
สีเขียว	ควบคูไ่ปกบัการมส่ีวนร่วมของประชาชน	แนวทางเศรษฐกจิสเีขยีวนีจ้ะ
นำาพาประเทศไปสู่การเติบโตสีเขียวและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ี
ยัง่ยนื	(SDGs)	ทีว่่าเศรษฐกจิเติบโตอย่างมเีสถยีรภาพและไม่ทำาลายสิง่แวดล้อม	
สังคมไม่มีความยากจนและเหลื่อมลำ้า	 สิ่งแวดล้อมได้รับการฟนฟูและอนุรักษ์
จัดการอย่างยั่งยืน	ทั้งนี้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกด้าน
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3.1 นโยบายและยุทธศาสตร

จุดเริ่มต้นของการนำาเศรษฐกิจสีเขียวในประเทศไทยมีผู้กล่าวถึงไว้
แตกต่างกัน	บ้างว่าเริ่มต้นตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่	 6	 (พ.ศ.	 2530	 -	 2534)	 บ้างว่ามีการกำาหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	7	(พ.ศ.	2535	-	
2539)	เป็นต้นมา	แต่ประเดน็ด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	รวมถงึ
มาตรการเศรษฐกจิสเีขยีวยงัเป็นมาตรการแบบสมคัรใจมากกว่ามาตรการแบบ
บังคับ	(สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม,	2555,	น.	272)	
บ้างว่าเศรษฐกิจสีเขียวได้รับการกล่าวถึงอย่างชัดเจนควบคู่ไปกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	11	พ.ศ.	2555	-	2559	

แผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่ 	 11	 มีประเด็นยุทธศาสตร ์การจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนืทีม่กีารใช้หลกัปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงและนำาไปสู่สังคมเศรษฐกิจสีเขียวได้	มุ่งเน้นปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ	
“เศรษฐกิจสีเขียว”	เช่น	สร้างความมั่นคงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
การมีกระบวนการผลิตแบบคาร์บอนตำ่าของภาคอุตสาหกรรม	 สนับสนุนการ
ใช้พลังงานทดแทน	มีการส่งเสริมการการเกษตรแบบนิเวศ	 สร้างตลาดให้กับ
สินค้าและบริการทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม	ปรบัพฤติกรรมผูบ้รโิภคให้เป็นมติร
กับส่ิงแวดล้อม	 ปรับนโยบายพลังงานและขนส่งเป็นแบบใช้พลังงานสะอาด	
(สำานักเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ,	 2556,	 น.	 33)	 จึงเป็นไปได้ว่า
แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวได้แทรกซึมเข้าสู่วาระทางนโยบายของไทยมาตั้งแต่
ก่อนแผนพัฒนาฯ	ฉบบัที	่11	ในรปูของการดำาเนนิกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีต้่อง
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม	 แต่อาจได้รับการกล่าวถึงอย่างชัดเจนมากขึ้นในช่วง
แผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	11	เพราะเป็นช่วงเดียวกับวาระระดับโลกในการประชุม	
Rio+20	ปี	ค.ศ.	2012	ที่มีการเสนอให้เศรษฐกิจสีเขียวเป็นแนวทางขับเคลื่อน
มนุษยชาติไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	ซึ่งตรงกับช่วงแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	11	พ.ศ.	
2555	-	2559	ของประเทศไทยพอดี	
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อาจกล่าวได้ว่าจุดเร่ิมต้นของเศรษฐกิจสีเขียวในประเทศไทยน้ันแม้
แตกต่างกนัไปกบัการตคีวามของแต่ละท่าน	ไม่ว่าจะอย่างไรยทุธศาสตร์ทีก่ำาหนด
ในแผนพัฒนาฯ	 แต่ละฉบับสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยได้มีการดำาเนิน
นโยบายเกีย่วกับเศรษฐกิจสเีขยีวในหลายภาคส่วน	ยกตวัอยา่งภาคการศึกษา
มีการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงาน
หมนุเวียน	เช่น	การสนบัสนนุให้มหาวทิยาลยัและองค์กรวจิยัมกีารศกึษาเกีย่ว
กับการยกระดับเทคโนโลยี	 การมีกองทุนให้กู้ยืมดอกเบี้ยตำ่า	 ภาคการเกษตร	
เช่น	 บริการสินเชื่อและการขอขยายที่ดินเพื่อการเพาะปลูกเพื่อส่งเสริมการ
ปฏิบัติที่ยั่งยืน	 การยกระดับการแปรรูปและส่งออกสินค้าเกษตร	 โดยภาค
การเกษตรมกีารพฒันาการใช้เครือ่งจกัรและเทคโนโลยเีพือ่เพิม่ผลผลติ	ทำาให้
เกิดคุณค่าของการพัฒนาการเกษตรแบบบูรณาการ	 ทำาให้แรงงานในภาค
เกษตรได้รับค่าแรงที่สูงขึ้นจากภาคเกษตรกรรมจากนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
นี้เอง	เป็นต้น	(GGBP,	2014,	pp.	144-145)	

ปัจจุบัน	 ประเทศไทยมีแผนยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี	 ภายใต้วิสัยทัศน์	
“ประเทศมีความมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน	เป็นประเทศพัฒนาแล้้ว	ด้วยการพัฒนา
ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง”	ซึง่เศรษฐกจิสเีขยีวกไ็ด้ถกูนำามาใช้เป็นแนวทาง
เพือ่บรรลุยทุธศาสตร์ชาติ	อยูใ่นด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชวีติทีเ่ป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม	(ราชกิจจานุเบกษา,	2561)	ตัวชี้วัดประกอบด้วย	1)	พื้นที่
สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	2)	สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่
เสื่อมโทรมได้รับการฟนฟู	 3)	 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 และ	 4)	
ปริมาณกาซเรอืนกระจก	มลูค่าเศรษฐกจิฐานชวีภาพ	โดยประเดน็ยทุธศาสตร์
ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	
ประกอบด้วย	6	ประเด็น	ได้แก่

1.	 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว	 ด้วยการ	 1)	
เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกจิฐานชวีภาพให้สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนั	2)	อนรุกัษ์และฟนฟคูวามหลากหลายทางชีวภาพ
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ทั้งภายในและนอกถ่ินกำาเนิด	 3)	 อนุรักษ์และฟนฟูแหล่งนำ้าทางธรรมชาติท่ัว
ประเทศ	4)	รักษาและเพ่ิมพ้ืนทีส่เีขยีวทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดล้อม	และ	5)	ส่งเสริม
การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

2.	สร้างการเตบิโตแบบยัง่ยนืบนสงัคมเศรษฐกจิภาคทะเล	ด้วยการ	1)	
เพิม่มลูค่าของเศรษฐกจิฐานชวีภาพทางทะเล	2)	ปรบัปรงุ	ฟนฟู	และสร้างใหม่
ทรพัยากรทางทะเลและชายฝังทัง้ระบบ	3)	ฟนฟชูายหาดท่ีเป็นแหล่งท่องเทีย่ว	
ชายฝังทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขท้ังระบบ	 และมีนโยบายการจัดการ
ชายฝังแบบบรูณาการ	และ	4)	พฒันาและเพิม่สดัส่วนกิจกรรมทางทะเลทีเ่ป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3.	 สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ	
ด้วยการ	 1)	 ลดการปล่อยกาซเรือนกระจก	 2)	 มีการปรับตัวเพื่อลดความ
สูญเสียจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ	 3)	 มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชน	และ	4)	พัฒนาและสร้างระบบ
รบัมือปรับตวัต่อโรคอบุตัใิหม่และโรคอบุตัซิำา้อนัเนือ่งมาจากการเปลีย่นแปลง
ภูมิอากาศ

4.	พฒันาพืน้ทีเ่มอืง	ชนบท	เกษตรกรรมและอตุสาหกรรมเชงินเิวศ	เน้น
ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง	ด้วยการ	1)	 จัดทำาแผนผังภูมินิเวศเพื่อ
การพฒันาเมือง	ชนบท	พ้ืนทีเ่กษตรกรรมและอตุสาหกรรม	รวมถึงพ้ืนท่ีอนรุกัษ์
ตามศักยภาพ	และความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ	2)	พัฒนา
พื้นที่เมือง	 ชนบท	 เกษตรกรรม	 และ	 อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	 ท่ีมีการบริหาร
จัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน	 3)	 จัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อม	และสารเคมใีนภาคเกษตรทัง้ระบบ	ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	
4)	 สงวนรักษา	 อนุรักษ์	 ฟนฟู	 และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ	 มรดกทาง
สถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม	 อัต-ลักษณ์	 และวิถีชีวิตพื้นถ่ินบนฐาน
ธรรมชาติ	 และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน	 5)	 พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนา



82 ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว

เมืองและชุมชน	รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร	ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น	 และ	 6)	 เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม
และยกระดับความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซำ้า

5.	 พัฒนาความมั่นคงทางนำ้า	 พลังงานและการเกษตรที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม	ด้วยการ	1)	พัฒนาการจัดการนำ้าเชิงลุ่มนำ้าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความ
มั่นคงด้านนำ้าของประเทศ	 2)	 เพ่ิมผลิตภาพของนำ้าทั้งระบบในการใช้อย่าง
ประหยดั	รู้คณุค่า	และสร้างมลูค่าเพิม่	ให้เทยีบเท่าสากล	3)	พฒันาความมัน่คง
พลังงานของประเทศ	และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	4)	
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	โดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน	และ	
5)	พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตร	และอาหารของประเทศและชุมชน	 ใน
มิติปริมาณ	คุณภาพ	ราคาและการเข้าถึงอาหาร

6.	ยกระดบักระบวนทศัน์เพือ่กำาหนดอนาคตประเทศ	ด้วยการ	1)	ส่งเสริม
คุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
ที่ดีของคนไทย	 2)	 พัฒนาเครื่องมือ	 กลไกและระบบยุติธรรม	 และระบบ
ประชาธปิไตย	ส่ิงแวดล้อม	3)	จดัโครงสร้างเชิงสถาบนัเพือ่จดัการประเดน็ร่วม	
ด้านการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม	และ	4)	พฒันาและ
ดำาเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์	 เพื่อร่วมกันกำาหนดอนาคตประเทศ
ท้ังด้านทรพัยากรธรรมชาต	ิสิง่แวดล้อมและวฒันธรรม	บนหลกัของการมส่ีวน
ร่วมและธรรมาภิบาล

ยกตัวอย่างเช่น	การมีแนวทางทีจ่ะปรับปรงุโครงสร้างภาษเีพือ่ส่งเสรมิ
การประหยัดพลังงาน	การใช้พลังงานทางเลือก	พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมหนา
แน่นให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมนิเวศต้นแบบ	เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นแหล่งดูด
ซับกาซคาร์บอนไดออกไซด์	เป็นต้น	หากพิจารณาแล้วก็มีความคล้ายคลึงกัน
กับแนวทางในแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 12	 อาจต้องมีการติดตามต่อไปว่ามีการ
ดำาเนินการใดที่จะนำาไปสู่การบรรลุแผนฯ	และยุทธศาสตร์ชาติได้บ้าง
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ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	12	(พ.ศ.	2560	
-	2564)	ประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจสีเขียวถูกบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ที่	3	การ
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	 และยุทธศาสตร์ท่ี	
4	 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 ในส่วน
ยุทธศาสตร์ที่	 3	 น้ันเน้นเร่ืองการพัฒนาเศรษฐกิจโดยมีแนวทางขับเคลื่อน
ประเทศบางประเด็นของยุทธศาสตร์นี้ท่ีสอดคล้องกับแนวทางของเศรษฐกิจ
สีเขยีว	ได้แก่	ประเดน็การบรหิารจดัการเศรษฐกจิส่วนรวม	เช่น	เร่งรดัการเกบ็
ค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบที่ก่อให้เกิดมลพิษ	 เก็บภาษีหรือค่า
ธรรมเนียมจากการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรทางธรรมชาต	ิประเดน็การเสรมิ
สร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ	
เช่น	 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศซึ่งได้มีการจัดทำาแผนแม่บทการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศรายจังหวัด	 15	 จังหวัด	 การควบคุมจำานวน
นักท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้เป็นไปตามขีดความสามารถใน
การรองรับของระบบนิเวศ	(Carrying	capacity)	เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่	 4	 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยัง่ยนื	มบีางประเด็นของยทุธศาสตร์ทีเ่กีย่วข้องกบัเศรษฐกจิสเีขยีว	ได้แก่	
ประเด็นการแก้ไขวิกฤติสิ่งแวดล้อม	 เช่น	 จัดทำาผังเมืองท่ีคำานึงถึงการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล	ปรับปรุงเทศบัญญัติท้องถิ่นรวม
ทั้งการปรับปรุงกฎหมายควบคุมอาคารเพื่อให้มีเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตาม
มาตรฐานการใช้พลังงานในอาคารและมีการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม	ขยายผลการพฒันาเมอืงสเีขยีว	เมอืงอตุสาหกรรมนเิวศ	เมอืงเกษตร
สีเขยีว	เป็นต้น	ประเดน็ส่งเสรมิการผลติและการบรโิภคท่ีเป็นมติรกับสิง่แวดล้อม	
เช่น	สนับสนุนการออกฉลากคาร์บอนฟุตพรินท์	(Carbon	footprint	label)	
กำาหนดมาตรฐานฟตุพรนิท์สิง่แวดล้อม	(Ecological	footprint)	สร้างแรงจูงใจ
ในการปรบัรปูแบบการการเกษตรให้เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม	พฒันาระบบการ
รับรองมาตรฐานและการตรวจสอบคณุภาพสนิค้าเกษตรอนิทรย์ี	พฒันาระบบ
การจัดการส่ิงแวดล้อมในแหล่งท่องเทีย่ว	เป็นต้น	(สำานกันายกรฐัมนตร,ี	2559)
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กล่าวได้ว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี	 12	 มี
เป ้าหมายหน่ึงคือการเติบโตที่ เป ็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
ที่ย่ังยืน	 โดยให้ความสำาคัญกับการอนุรักษ์ฟนฟูสร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการ
ใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยนืและเป็นธรรม	บรหิารจดัการนำา้ให้มปีระสทิธภิาพ	ภาย
ใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนำ้า	 แก้ไขปัญหาวิกฤตส่ิงแวดล้อม
โดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจดัการขยะ	ลดการปล่อยกาซเรอืนกระจกลงร้อยละ	
20	 ตามเป้าหมายระยะยาว	 พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ	 ลดการใช้
พลงังาน	เพือ่ปรบัตวัไปสูร่ปูแบบของการผลติและการบรโิภคคาร์บอนตำา่และ
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมมากขึ้น	 ยกระดับความสามารถในการป้องกัน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ	 ทั้งนี้
ในแต่ละมิติที่แผนฯ	ให้ความสำาคัญมีแนวทางดังต่อไปนี้	

 » การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว	 โดยมีการ
ปกป้องฟนฟพูืน้ทีป่่าไม้และสตัว์ป่า	เพิม่พืน้ท่ีป่าต้นนำา้	อนรุกัษ์
และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ	 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดิน	 คุ ้มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ง	 วางแผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรแร่	 และมีกระบวนการบูรณาแผนงานและงบ
ประมาณระหว่างหน่วยงาน

 » การบริหารจัดการนำ้าเพื่อให้เกิดความยั่งยืน	 โดยมีการบูรณา
การระหว่างหน่วยงาน	 สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรนำ้า	 จัดตั้ง
องค์กรบริหารจัดการนำ้าในระดับพื้นที่	เพิ่มแหล่งกักเก็บนำ้า	มี
แผนบริหารจัดการนำ้าในระดับภูมิภาคของภาคการเกษตร

 » การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 โดยส่งเสริม
การผลิตและจำาหน่ายสินค้าดังกล่าว	การผลักดันให้เกิดสังคม
ไร้ของเสีย	 (Zero	Waste	 Society)	 สร้างองค์ความรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อม	 และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเพื่อการบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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 » การส่งเสริมการผลิต	การลงทุน	และการสร้างงานสีเขียว	โดย
ยกระดับประเทศที่มุ ่งสู ่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม	 และส่งเสริมการทำาเกษตรเชิงพัฒนาแบบสีเขียว
อย่างเหมาะสม

 » การให้ความสำาคัญกับการแก้ไขปัญหาวิกฤต	 โดยเร่งรัดการ
ควบคุมมลพษิทัง้ทางอากาศ	ขยะ	นำา้เสยี	และของเสยีอนัตราย	
ส่งเสริมการนำาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้	 สร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชนเพื่อลดความขัดแย้งในพื้นที่

 » การเพิ่มขีดความสามารถปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศ	โดยเพิม่ศักยภาพการลดการปล่อยกาซเรอืน
กระจกให้กับทุกภาคส่วน	 ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และนวัตกรรม	 มีมาตรการส่งเสริม
และช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง

 » การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ	 โดยนำาการ
ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเข้าสู่กระบวนการวางแผนท้ังระดับ
ชาติและระดับชุมชนท้องถิ่น	พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติ
ในภาวะฉกุเฉนิให้มคีวามแม่นยำา	น่าเช่ือถือ	และมีประสทิธภิาพ

 » การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ	
โดยผลักดันการจัดทำาแผนแม ่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน	 แสวงหา
แนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มนำ้าโขงใน
การแก้ปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดน	

นอกเหนือจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งขาติ	 ประเทศไทยยังมีแผนอื่น	 ๆ	 ที่ระบุถึงแนวทางจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่าง
ยั่งยืน	ได้แก่	แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ปัจจุบันคือแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม	 พ.ศ.	 2560	 –	 2564	 ซึ่งถือเป็นแผนฉบับท่ี	 5	 ประกอบด้วย	 4	
ยทุธศาสตร์	ได้แก่	1)	การจดัการทรพัยากรธรรมชาตอิย่างสมดลุและเป็นธรรม	
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2)	การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี	ได้รับการป้องกัน	บำาบัด	และฟนฟู	3)	
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน	 และ	 4)	 การสร้าง
ศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ	

แผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืน	 พ.ศ.	 2560	 -	 2579	
(Sustainable	Consumption	and	Production	Roadmap	2017-2036:	
SCP	 Roadmap)	 เป้าหมาย	 คือ	 ประเทศไทยเป็นผู้นำาของอาเซียนด้านการ
ผลติและการบรโิภคทีย่ัง่ยนื	ภายใต้ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	ประกอบด้วย	3	
พันธกิจ	ได้แก่	1)	ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตของทุกภาคส่วนในทุกพื้นที่ไป
สู่การผลิตที่ยั่งยืน	2)	ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนและหน่วยงานภาค
รัฐในทุกระดับให้มีรูปแบบการบริโภคที่ยั่งยืน	 และ	 3)	 ขับเคลื่อนสังคมฐาน
ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน	 โดยภาค
การผลิต	 ได้แก่	 1)	 ภาคอุตสาหกรรม	 เน้นลดมลพิษและกากของเสีย	 2)	
ภาคเกษตร/อาหาร	เน้นลดมลพษิและกาซเรอืนกระจก	3)	ภาคบรกิารและการ
ท่องเที่ยว	เน้นขีดความสามารถในการรองรับของสังคมและสิ่งแวดล้อม	ขณะ
ที่ภาคการบริโภค	 ได้แก่	 1)	 การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมของภาครฐัและฉลากสิง่แวดล้อม	2)	ภาคเมอืงและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่	มกีารใช้ทรพัยากรท้องถิน่อย่างมปีระสทิธภิาพ	อยูบ่นความสมดุล
ระหว่างสิ่งแวดล้อมและความเป็นสุขของชุมชน	และ	3)	ภาคการสร้างความ
ตระหนักและการศึกษา

นอกจากนี้	ประเทศไทยยังมียุทธศาสตร์ฯ	หรือแผนฯ	อีกหลายฉบับที่
มีจัดทำาขึ้นโดยแต่ละหน่วยงานที่มีแนวทางสอดคล้องกับการพัฒนาแบบ
เศรษฐกิจสเีขยีวเพือ่การเตบิโตสเีขยีวและการพัฒนาอย่างยัง่ยนื	เช่น	นโยบาย
และแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 พ.ศ.	 2560	 –	 2569	
ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระยะ	 20	 ปี	 (พ.ศ.	
2560	-	2579)	แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
พ.ศ.	2559	–	2564	แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	พ.ศ.	
2558	–	2593	แผนอนุรักษ์พลังงาน	พ.ศ.	2558	–	2579	และ	แผนพัฒนา
พลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก	พ.ศ.	2558	–	2579	เป็นต้น	(สำานกังาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,	2561,	น.	44-46)
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อย่างไรกดี็	ภายใต้การดำาเนินงานเพือ่บรรลุเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยนื
หรือ	SDGs	โดยมีเป้าหมายที่	12	เรื่องเกี่ยวกับการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนซึ่ง
สอดคล้องกับเศรษฐกิจสีเขียว	 ประเทศไทยมีกลไกการขับเคลื่อนได้แก่	 คณะ
กรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (กพย.)	 ซ่ึงประกอบด้วยอนุกรรมการขับ
เคล่ือนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 อนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและ
ประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 และ
อนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืน	
หน้าทีข่องคณะกรรมการชดุน้ีได้แก่	กำาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพฒันา
ทีย่ัง่ยนืของประเทศให้ครอบคลมุมติเิศรษฐกจิ	สงัคม	และสิง่แวดล้อม	ส่งเสรมิ
และสนับสนุนการดำาเนินงานของภาคส่วนต่าง	 ๆ	 กำากับการดำาเนินงานของ
หน่วยงานรัฐ	เสนอแนะการแก้ไขปรบัปรงุมาตรการ	กำาหนดท่าทกีารเจรจาใน
การประชมุระหว่างประเทศ	ตดิตามและประเมนิผลการดำาเนนิงานของหน่วย
งานทั้งภาครัฐเอกชนตานโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน	(ลดาวัลย์	
คำาภา,	2559)	

3.2 กฎหมายที่เกี่ยวของ

ประเทศไทยมีกฎหมายหลายฉบับสำาหรับบังคับใช้และเป็นมาตรการ
กับภาคธุรกิจเพ่ือให้มีการดำาเนินการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 ยกตัวอย่าง	
พระราชบญัญตัโิรงงาน	พ.ศ.	2535	กำาหนดให้โรงงานอตุสาหกรรมต้องจดัการของ
เสียภายในโรงงาน	 หากกิจการใดมีการฝ่าฝนจะมีบทลงโทษตามระดับความ
รุนแรงของความผิด	 โดยมีโทษรุนแรงถึงขั้นถูกระงับการประกอบกิจการ
ชั่วคราวเพื่อปรับปรุงแก้ไขโรงงานให้ถูกต้องหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตได้ใน
ทีส่ดุ	หรอืพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาต	ิพ.ศ.	
2535	 กำาหนดให้มีกองทุนสิ่งแวดล้อมซึ่งสามารถให้เงินกู้แก่ผู้ท่ีมีหน้าท่ีต้อง
บำาบัดหรือกำาจัดของเสียตามกฎหมายฉบับนี้	เป็นต้น

อย่างไรก็ดี	 กฎหมายที่พบว่ามีความสอดคล้องกับมาตรการเศรษฐกิจ
สเีขยีว	ได้แก่	กฎกระทรวงว่าด้วยกำาหนดประเภทอาคารหรอืขนาดของอาคาร	
และมาตรฐานหลักเกณฑ์	 และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์
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พลังงาน	ปี	พ.ศ.	2552	ตามมาตรา	19	แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการ
อนรุกัษ์พลงังาน	พ.ศ.	2535	(แก้ไขเพิม่เตมิ	พ.ศ.	2550)	เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
การใช้พลงังานอาคารทัง้การออกแบบและเลอืกใช้วัสดท่ีุมปีระสทิธภิาพ	เรยีก
ว่าเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน	 (Building	
Energy	Code:	BEC)	โดยประเมิน	5	ระบบ	ได้แก่	ระบบกรอบอาคารเพื่อลด
ความร้อนเข้าสู่ทางหลังคาและผนัง	 ระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อให้ใช้หลอด
ประหยดัพลงังาน	ระบบปรบัอากาศเพือ่ให้ใช้เครือ่งปรับอากาศเบอร์	5	ระบบ
ผลิตนำ้าร้อนและมีการกำาหนดเกณฑ์การใช้พลังงานรวม

พระราชบญัญติัรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง	 (ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2560	ที่เป็นแนวทางเศรษฐกิจสีเขียวในภาคการ
บริโภค	 ตามกฎหมายได้กำาหนดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมไม่เกิน	 150	 บาท/
เดอืน/หลังคาเรือน	และเกบ็ค่ากำาจดัขยะ	ไม่เกนิ	200	บาท/เดอืน/หลงัคาเรอืน	
หรือ	รวมไม่เกิน	350	บาท/เดือน/หลังคาเรือน	

นอกจากนี้	ประเทศไทยได้มีการผลักดันกฎหมายที่เป็นมาตรการแบบ
สมัครใจ	ได้แก่	ร่าง	พ.ร.บ.	มาตรการการคลงัเพือ่สิง่แวดล้อม	พ.ศ....	เสนอโดย
สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง	 กระทรวงการคลัง	 เมื่อวันท่ี	 12	 ตุลาคม	 พ.ศ.	
2553	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการเพื่อกำาหนดมาตรการทางภาษี	 ค่า
ธรรมเนยีม	และมาตรการอืน่	ๆ 	เพือ่ให้ผูป้ระกอบการดำาเนินการตามมาตรการ
ป้องกันมลพิษจากการประกอบการที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน	

มาตรการเหล่านั้นคือ	 (1)	 ภาษีสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สถานประกอบการ
ยืน่คำาขอจดทะเบยีนและเสยีภาษีการปล่อยมลพษิ	อตัราภาษกีารปล่อยมลพษิ
เป็นไปตามปริมาณและความเป็นอนัตรายของมลพษิ	(2)	ค่าธรรมเนยีมจดัการ
มลพิษ	 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความรับ
ผดิชอบจดัให้มรีะบบจดัการของเสยี	หรอืนำา้เสยีรวมมอีำานาจในการจัดเกบ็ค่า
ธรรมเนียมจากผู้ก่อมลพิษหรือเจ้าของ	 (3)	 ภาษีผลิตภัณฑ์และค่าธรรมเนียม
ผลิตภัณฑ์		คือการให้ผู้ผลิต	นำาเข้า	และบริโภคมีหน้าที่เสียภาษีผลิตภัณฑ์	อีก
ทั้งหากผู้ผลิต	 นำาเข้า	 หรือผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดผลต่อกระทบต่อ
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สิ่งแวดล้อม	 มีหน้าท่ีชำาระค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์5	 เพื่อนำาไปเป็นค่าใช้จ่าย
จัดการรวบรวมหรือจัดการผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว	 (4)	การวางประกันความเสี่ยง
ต่อสิง่แวดล้อม	ให้ผูป้ระกอบกจิการ	เช่น	แร่	การกำาจดัสิง่ปฏิกลู	การขุดดนิและ
ถมดิน	หรอืกิจการอืน่	ๆ 	ทีก่ระทบต่อสิง่แวดล้อม	ชวีติหรอืสขุภาพของมนษุย์	ต้อง
วางเงินประกันความเสี่ยงอันตรายที่เกิดจากการดำาเนินการ	เพื่อประกันว่าจะ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการและต้องรับผิดชดใช้ค่าเสีย
หายต่อชีวิต	ร่างกาย	ทรัพย์สินของรัฐหรือบุคคลอื่น	(5)	ให้กระทรวงการคลัง
รับผิดชอบในการใช้ระบบซื้อขายสิทธิการปล่อยมลพิษ	(6)	ให้การจูงใจกับผู้ที่
ปฏบิตัไิด้ดต่ีอสิง่แวดล้อม	ให้เงนิอดุหนนุหรอืเงนิกูด้อกเบีย้ตำา่	เช่น	ลดภาษกีาร
ปล่อยมลพษิให้แก่ผูท้ีบ่ำาบดัมลพษิจนได้มาตรฐานสงูกว่ากฎหมาย	ให้เงนิช่วย
เหลอืแก่เกษตรกรในเกษตรกรรมเชงินเิวศหรอืเกษตรอนิทรย์ี	(สำานกัเศรษฐกจิ
การเกษตรระหว่างประเทศ,	2556,	น.	28)	

ร่าง	 พ.ร.บ.	 ดังกล่าวเมื่อติดตามผลแล้วยังไม่เห็นว่าได้มีการบังคับใช้
เป็นกฎหมายเนื่องจากอาจกระทบต่อภาคธุรกิจที่จะทำาให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้น	จน
กระทัง่ปี	พ.ศ.	2558	มีการจดัทำาร่างรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พ.ศ....	
คณะกรรมาธกิารยกร่าง	ฯ	ได้บญัญตัภิาษีสิง่แวดล้อมในมาตรา	289(2)	(อนชุา	
ดีสวัสดิ์,	2558)

นอกจากนี้	 ประเทศไทยโดยองค์การบริหารจัดการกาซเรือนกระจก	
(องค์การมหาชน)	กำาลงัผลกัดนัให้มีการจดัทำาร่างพระราชบญัญตัเิกีย่วกบัการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาร่างกฎหมาย	อาจจะมี
มาตรการทางเศรษฐศาสตร์และหน่วยงานที่รับผิดชอบในกฎหมายนี้	 ซ่ึงต้อง
ใช้ระยะเวลาในการศึกษา	(การเสวนาจับกระแสเศรษฐกจิสเีขียว	ปีท่ี	3	ครัง้ท่ี	3)

5	“ภาษผีลติภัณฑ์”	หมายความว่า	เงนิทีเ่รยีกเกบ็จากผูผ้ลติ	ผูน้ำาเข้า	หรอืผูบ้รโิภคผลติภณัฑ์หรอืชิน้ส่วนของผลติภณัฑ์

ท่ีจะก่อให้เกิดของเสียอันตรายหรือของเสียอื่น	 ๆ	 ที่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมทั้งที่เกิดระหว่างใช้งานหรือใช้งาน

แล้วหรือเมื่อเป็นของเสีย	 ส่วน	 “ค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์”	 หมายความว่า	 เงินที่เรียกเก็บจากผู้ผลิต	 ผู้นำาเข้า	 หรือ

ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ที่จะก่อให้เกิดของเสียอันตรายหรือของเสียอื่น	 ๆ	 ที่ส่งผลกระทบต่อ

สิง่แวดล้อมทัง้ทีเ่กดิระหว่างใช้งานหรอืใช้งานแล้วหรอืเมือ่เป็นของเสยี	เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจดัการหรอืจดัระบบ

รวบรวมหรือรับคืนผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว
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3.3 มาตรการทางนโยบายในประเทศไทย

ประเทศไทยได้มีการใช้มาตรการทั้งเชิงบังคับและสมัครใจเพ่ือนำาไปสู่
การเตบิโตสเีขยีว	ในส่วนของมาตรการเชงิบงัคับนัน้	ได้แก่	การควบคมุจำานวน
นักท่องเที่ยวในสถานที่ธรรมชาติบางแห่ง	เช่น	อุทยานแห่งชาติภูกระดึง	การ
ควบคมุไม่ให้นำาถงุพลาสติกเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาต	ิการเก็บค่าธรรมเนยีม
การจัดเก็บขยะ	การเก็บค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะเสม็ด	(ระยอง)	คนละ	20	บาท	
สำาหรับชาวไทย	สำาหรับมาตรการแบบสมัครใจ	 เช่น	ภาษีสรรพสามิตสำาหรับ
รถยนต์	คำานวณจากการปลดปล่อยกาซคาร์บอนไดออกไซด์	ต่อกิโลเมตรที่วิ่ง	
(จากตำ่า–สูง)	แบ่งเป็นกลุ่มรถยนต์นั่ง	รถกระบะ	และ	รถยนต์พลังไฟฟ้าภาษี
นำา้มนัเชือ้เพลงิ	ท่ีควรแตกต่างกนัระหว่าง	ดีเซล	กับ	เบนซนิ	(เนือ่งจาก	Carbon	
Content	แตกต่างกัน)	มาตรการสมัครใจของหน่วยงานรัฐ	อาทิ

1)	กระทรวงอตุสาหกรรม	ได้มกีารกำาหนดยทุธศาสตร์พฒันาอตุสาหกรรม
เพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม	 โดยริเร่ิมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว	 (Green	
Industry)	ขึ้นวันที่	4	พฤษภาคม	พ.ศ.	2554	อุตสาหกรรมสีเขียว	เป็นธุรกิจ
อุตสาหกรรมที่ยึดมั่นการดำาเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เน้นการพัฒนา
และปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง	 ประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมท้ัง
ภายในและภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมายคือสถานประกอบการ	 โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม	(SMEs)	โดยใช้เครื่องหมายสีเขียว	Green	Industry	Mark	(GI	
Mark)	เป็นสัญลักษณ์รับรองใน	5	ระดับ	ได้แก่	ระดับที่	1	มีความมุ่งมั่นสีเขียว	
(Green	Commitment)	ที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	และมีการสื่อสาร
ภายในองค์กร	ระดับที่	2	มีปฏิบัติการสีเขียว	(Green	Activity)	คือมีกิจกรรม
ที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามความมุ่งมั่น	 ระดับท่ี	 3	 มีระบบสีเขียว	
(Green	System)	คอืการบรหิารจดัการด้านสิง่แวดล้อมอย่างเป็นระบบ	มกีาร
การติดตาม	 ประเมินผล	 และทบทวนเพื่อพัฒนาเนื่อง	 ได้รับรางวัลและ
การรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับ	ระดับที่	4	มีวัฒนธรรมสีเขียว	
(Green	Culture)	ทกุคนในองค์กรร่วมแรงร่วมใจดำาเนินการอย่างเป็นมติรกบั
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สิง่แวดล้อม	จนเป็นวฒันธรรมองค์กร	ระดบัที	่5	มเีครือข่ายสเีขียว	(Green	Network) 
มกีารขยายเครอืข่ายในห่วงโซ่อปุทาน	สนบัสนนุพนัธมติรให้เข้าสูอ่ตุสาหกรรม
สีเขียวด้วย	(สำานักเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ,	2558,	น.	34)	

สถานประกอบการทีเ่ข้าร่วมโครงการอตุสาหกรรมสเีขยีวดงักล่าวจะมี
สทิธิประโยชน์ทีไ่ด้รบั	ได้แก่	อตุสาหกรรมสเีขยีวท่ีได้รบัการรบัรองต้ังแต่ระดบั
ที่สองเป็นต้นไปสามารถนำาตราสัญลักษณ์ไปติดบนสินค้าได้	 สามารถแสดง
สินค้าในงานของกระทรวงอุตสาหกรรม	 เผยแพร่และโฆษณาสินค้าในจุลสาร
อุตสาหกรรมสีเขียว	กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยตำ่าได้	

จากข้อมลูปี	พ.ศ.	2554	–	2557	มสีถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ
นี้แล้วจำานวน	1,050	3,560	10,602	17,668	ราย	ตามลำาดับ	โดยข้อมูลล่าสุด
ในปี	 พ.ศ.	 2559	 มีสถานประกอบการเข้าร่วมและได้รับการรับรองเป็น
อุตสาหกรรมสีเขียว	 20,215	 ราย	 (วางเป้าหมายไว้	 30,000	 ราย)	 แบ่งเป็น
ระดับที่	1	–	5	จำานวน	13,415	3,954	2,740	92	และ	13	ราย	ตามลำาดับ	
ขณะที่ได้มีการวางเป้าหมายไว้ว่าในปี	พ.ศ.	2561	จะมีสถานประกอบการเข้า
ร่วมและได้รับการรบัรอง	30,000	ราย	(สำานกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม,	
2558) 

นอกจากนี้	 กระทรวงอุตสาหกรรมยังมีหน่วยงานภายในท่ีมีโครงการ
อืน่ทีพั่ฒนาอตุสาหกรรมเทยีบเท่ากบัอตุสาหกรรมสเีขียวในแต่ละระดบั	ได้แก่	
กรมโรงงานอตุสาหกรรม	(เช่น	โครงการพฒันาโรงงานให้มคีวามรบัผดิชอบต่อ
สังคม	 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด)	 กรมอุตสาหกรรมพื้น
ฐานและการเหมืองแร่	 (เช่น	 โครงการเหมืองแร่สีเขียว)	 กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม	(เช่น	โครงการเทคโนโลยีอาสาด้านการบำาบัดนำ้าเสีย)	สำานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(เช่น	 โครงการฝกอบรมและจัดทำาระบบ
จัดการพลังงาน	 ISO50001	 ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว)	 สถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ	(เช่น	โครงการลดการปล่อยกาซเรือนกระจก)	การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย	(โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำากับ
โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมหรือธงดาวเขียว)	 สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย	 (โครงการโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศหรือ	 Eco	 Factory)	
เป็นต้น	(กรมโรงงานอุตสาหกรรม,	2560,	น.	19;	น.	65-66)
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2)	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 มีการจัดทำาแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	2560	-	2564	แบ่งเป็น	4	ยุทธศาสตร์	ได้แก่	
1)	 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม	 2)	 การจัดการ
คณุภาพสิง่แวดล้อมทีดี่	ได้รบัการป้องกนั	บำาบดัและฟนฟ	ู3)	เพิม่ประสทิธภิาพ
การใช้ทรัพยากร-ธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างคุ้มค่าและยัง่ยนื	และ	4)	สร้าง
ศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ	 และ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ	 โดยมีหลักการในการจัดทำาแผนที่
เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสีเขียว	ได้แก่	การพัฒนาที่ยั่งยืน	การขยายความรับผิด
ชอบของผู้ผลิตให้มีการผลิตที่ส่งผลเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 เช่น	 การกำาหนด
ตัวชี้วัดการบริโภคพื้นฐานต่อการใช้ทรัพยากรต่อคน	จำานวนโรงงานที่เข้าร่วม
อุตสาหกรรมสีเขียว	 พ้ืนที่ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	
พื้นที่เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น	ฯลฯ

หน่วยงานในกระทรวงฯ	 อย่างกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม6	 ได้
ดำาเนนิโครงการสำานกังานสเีขยีว	แบ่งระดับสำานักงานสเีขยีวเป็น	3	ระดบั	ได้แก่	
ระดับทอง	 ระดับเงิน	และระดับทองแดง	 ในปี	พ.ศ.	 2556	มีองค์กรเข้าร่วม
โครงการสีเขียวจำานวน	10	แห่ง	และเพิ่มจำานวนเป็น	45	แห่ง	ในปี	พ.ศ.	2556	
(ศิราณี	 ศรีใส,	 2557)	 หน่วยงานยังทำาหน้าท่ีรับรองมาตรฐานสีเขียวให้กับ
ผู้ประกอบการ	 ผู้ผลิตสินค้าโอทอป	 มีการเผยแพร่เรื่องการบริโภคท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจสีเขียว	 ส่งเสริม
ประชาชนเรื่องการใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 ส่งเสริมเครือข่ายอาสา
สมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยขับเคลื่อนเรื่องสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น	

หน่วยงานอื่นในกระทรวงฯ	 เช ่น	 สำานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ	และสิง่แวดล้อม	(สผ.)7	มบีทบาทจัดทำานโยบายขบัเคลือ่น
เศรษฐกิจสีเขียว	 โดยส่วนใหญ่รับผิดชอบงานแผนพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	
และงานเลขานุการของกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนโยบายไปสู่การ
ปฏบิตัไิด้ชดัเจน	เช่น	แผนสิง่แวดล้อมระยะยาว	20	ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2560	-	2579	

6	https://www.deqp.go.th/new

7	http://www.onep.go.th/
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แผนด้านการรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	แผนแม่บทเกีย่วกบัการ
เปลีย่นแปลงความหลากหลายทางชวีภาพ	แผนสิง่แวดล้อมเขตพฒันาเศรษฐกจิ
พิเศษหรือ	EEC	เป็นต้น	งานของหน่วยงานจะทำาให้มีกลไกขับเคลือ่น	โดยท่ัวไป
คอืคณะกรรมการระดับชาติ	ขึน้อยูก่บัว่าเกีย่วข้องกบัคณะกรรมการระดบัชาติ
ในเรื่องใด	โดยมีเครื่องมือ	เช่น	การประเมินสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่า	EIA	มีการทำา
แอปพลิเคชัน	การจัดทำาสารสนเทศเรื่องการปล่อยกาซเรือนกระจก	ทะเบียน
พืน้ทีชุ่ม่นำา้	ฐานข้อมูลแหล่งศลิปกรรมอนรัุกษ์ทัว่ประเทศ	ใช้งบประมาณหลกั
ทีร่่วมดำาเนินการคอืกองทุนสิง่แวดล้อม	(การเสวนาจบักระแสเศรษฐกจิสเีขยีว	
ปีที่	3	ครั้งที่	3)

3)	กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีมกีารจดัทำานโยบายและแผน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ	ฉบับที่	1	(พ.ศ.	2555	-	2564)	
มุ่งสู่	“นวัตกรรมเขียว	เพื่อสังคมดีมีคุณภาพและเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ”	ซึ่ง
มีแนวทางการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจสีเขียวไว้ในยุทธศาสตร์ท่ี	 2	 เป็นการ
เพิ่มขีดความสามารถ	 ความยืดหยุ่น	 และนวัตกรรมในภาคเกษตร	 ผลิตและ
บริการด้วยวทิยาศาสตร์	เทคโนโลย	ีและนวตักรรม)	กลุม่เป้าหมายหลกัในการ
เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจสีเขียวไว้	 3	 กลุ่มหลัก	 ได้แก่	 กลุ่มสาขาเกษตรกรรม	 กลุ่ม
อุตสาหกรรมการผลิต	 และกลุ่มธุรกิจบริการ	 (สำานักเศรษฐกิจการเกษตร
ระหว่างประเทศ,	2558,	น.	35-36)

หน่วยงานภายในอย่างเช่น	 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ	(สวทช.)8	มโีครงการสิง่แวดล้อมท่ียัง่ยนื	มงีานท่ีทำาประเมนิ
ตามตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ	SDGs	goal	ในตัวชี้วัดที่	8	9	12	13	และ
เน้นตัวที่	 12	 ประเมินความยั่งยืนด้านการบริโภคสาขาเกษตร	 ท่องเท่ียว	
อุตสาหกรรมและการดำาเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งมีงานวิจัย
ทำาสนับสนุนเรื่องเศรษฐกิจสีเขียว	(การเสวนาจับกระแสเศรษฐกิจสีเขียว	ปีที่	
3	ครั้งที่	3)

8	https://www.nstda.or.th/th/
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4)	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ในปี	 พ.ศ.	 2554	 ได้ดำาเนินการที่
สอดคล้องกับเศรษฐกิจสีเขียว	 ได้แก่	 การพัฒนาการผลิตตามแนวทางเกษตร
ทฤษฎีใหม่	(New	Theory	Agriculture)	ผ่านศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
จำานวน	 13,541	 ราย	 การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์	 (Organic	 Farming)	 ได้
ส่งเสริมเกษตรกรปรบัเปล่ียนเป็นเกษตรลดการใช้สารเคมโีดยจดัตัง้กลุม่	9,001	
กลุ่ม	และมีการอบรมแก่เกษตรกรจำานวน	451,120	ราย	ส่งเสริมการพัฒนา
สนิค้าเกษตรให้เป็นพลงังานทดแทน	ผ่านโครงการผลติปาล์มนำา้มนัเพือ่รองรับ
กระบวนการผลิตไบโอดีเซล	โดยพฒันาศูนย์ต้นแบบการบรหิารวตัถุดบิ	รองรบั
โรงงานต้นแบบการผลิตไบโอดีเซลรวม	64,799	ตัน	เป็นพืน้ท่ีปลกูปาล์ม	3,000	
ไร่	การกำาหนดมาตรฐานสนิค้าเกษตร	การปฏบิติัทางการเกษตรท่ีด	ี(GAP)	การ
ปฏิบัติที่ดี	 (GMP)	 และเกษตรอินทรีย์	 (สำานักเศรษฐกิจการเกษตรระหว่าง
ประเทศ,	2554,	น.	40-41)

หน่วยงานภายใน	เช่น	สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร9	มีบทบาทงาน
วิชาการด้านเศรษฐกิจการเกษตรภายใต้แผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	12	แนวทางทำา
เกษตรยั่งยืน	 เช่น	 เกษตรผสมผสาน	 เกษตรอินทรีย์	 วนเกษตร	 เกษตรผสม
ผสาน	เกษตรทฤษฎีใหม่	โดยเรื่องเกษตรอินทรีย์ค่อนข้างมีการขับเคลื่อนมาก	
(การเสวนาจับกระแสเศรษฐกิจสีเขียว	ปีที่	3	ครั้งที่	3)

5)	 กระทรวงการคลัง	 มีกองทุนสิ่ งแวดล ้อมซ่ึงจัดตั้ ง ข้ึนตาม
พระราชบญัญตัส่ิงเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาต	ิพ.ศ.	2535	เพือ่
เป็นกลไกทางการเงินให้กับหน่วยงาน	 เช่น	 ส่วนราชการรัฐ	 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	เอกชน	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม	ฯลฯ	ในการดำาเนิน
งานรักษาคณุภาพสิง่แวดล้อม	โดยมกีารสนบัสนนุทัง้เงนิกูด้อกเบีย้ตำา่	และเงนิ
อุดหนุนแบบให้เปล่า	เช่น	โครงการก่อสร้างระบบบำาบัดนำ้าเสียและกำาจัดของ
เสีย	โครงการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น	

9	http://www.oae.go.th/view/1/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%

B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81/TH-TH
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6)	 กระทรวงพลังงาน10	 มีแผนบูรณาการด้านพลังงาน	 แผนกำาหนด
หน่วยงานรับผิดชอบในกระทรวงรับผิดชอบที่ต่างกันไป	 หน่วยงานยังมีแผน
พัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก	แผนนำ้ามัน	แผนกาซธรรมชาติ	
หน่วยงานภายในมีการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลเพื่อเป็นพลังงาน
ทดแทนและช่วยเรือ่งกำาจดัของเสยี	สร้างความร่วมมอืกบัทางองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ทีมี่ความพร้อมในการผลติไฟฟ้าจากขยะโดยช่วยรบัซือ้	อาจมีกลไก
รับซื้อในราคาพิเศษเพราะต้นทุนยังอาจมีราคาสูงเพื่อช่วยเชิงกลไกทางตลาด	
ล่าสดุมแีนวคดิทีจ่ะให้ประชาชนมส่ีวนร่วมเป็นผูผ้ลติ	เป็นการซ้ือพลงังานไฟฟ้า
จากแสงอาทิตย์จากประชาชนที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านเรือน	

นอกจากนี	้ยงัมหีน่วยงานอืน่อกีทีม่บีทบาทส่งเสรมิและขบัเคลือ่นเกีย่ว
กับเศรษฐกิจสีเขียว	 เช่น	 องค์การบริหารจัดการกาซเรือนกระจก	 (องค์การ
มหาชน)11	มกีารดำาเนนิงานหลายโครงการเพือ่ส่งเสริมการลดกาซเรือนกระจก	
เช่น	ส่งเสรมิภาคเอกชนให้มกีารชดเชยการปล่อยกาซเรอืนกระจกท้ังรายบุคคล
และเอกชน	 ส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิต	 โครงการเชิดชูองค์กรใน
ประเทศไทยที่สามารถลดกาซเรือนกระจกได้ดี	

สำานักงานสภาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ12	หรอืสภาพฒัน์	
มกีารขบัเคลือ่นเร่ืองเศรษฐกจิชวีภาพหรอื	Bio	Economy	เป็นการสร้างความ
ร่วมมอืและเผยแพร่ความรูค้วามเข้าใจให้เกดิการรบัรูแ้ละเหน็ความสำาคญั	และ
มีการขับเคลื่อนเรื่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์หรือ	SEA	ที่อยู่
ระหว่างพฒันาคู่มอืและทำาโครงการนำาร่องในระดบัพืน้ท่ี	(การเสวนาจบักระแส
เศรษฐกิจสีเขียว	ปีที่	3	ครั้งที่	3)

3.4 บทบาทของภาคสวนอื่น

1)	ภาคเอกชน/รัฐวสิาหกจิ	 ยกตัวอย่างเช่น	 กลุม่บรษิทัในเครอื	 SCG13

มีนโยบายมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนให้ได้ภายในปี	พ.ศ.	2558	และมีแนวปฏิบัติ
ในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน	 10	 ประการ	 มีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับ

10	https://energy.go.th/2015/

11	http://www.tgo.or.th/2015/thai/index.php

12	https://www.nesdb.go.th/main.php?filename=index

13	https://www.scg.com/landing/
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เศรษฐกิจสีเขียว	ได้แก่	ด้านพลังงานและภาวะโลกร้อน	มีการลงทุนปรับปรุง
ระบบพลังงานใช้งบประมาณ	17,000	ล้านบาท	ด้านการจัดการของเสียจาก
โรงงานที่มีการใช้หลักลดการใช้/นำากลับมาใช้ใหม่/และทำาให้กลับสู่สภาพเดิม	
ด้านการจดัซือ้จดัจ้างท่ีเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมโดยกำาหนดเป็นนโยบายท่ีผกูพนั
กบัคูค้่า	ด้านอาคารสเีขยีวทีใ่ช้โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารแบบเป็นมติร
กับสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน	ด้านสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ที่ให้สินค้า
ของ	SCG	สัดส่วน	1	 ใน	3	ต้องได้รับตรา	SCG	Eco	Value	 (งานที่ปรึกษา
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำาหรับผู้บริหารระดับสูง,	
2557,	 น.	 15-17)	 โครงการ	 Green	 and	 Clean	 Airport	 ของบริษัท	 ท่า
อากาศยานไทย	 จำากัด	 (มหาชน)	 โครงการ	 Aspire	 Flight	 ของบริษัท	
การบินไทย	จำากัด	(มหาชน)	(อัษฎาพร	ไกรพานนท์,	2554,	น.	25)

ตัวอย่างหนึ่งคือภาคการเกษตรและปศุสัตว์ของไทย	 ถือเป็นภาคการ
ผลิตที่มีขนาดใหญ่	 โดยมีแรงงานภาคการเกษตรทั้งหมด	 17	 ล้านคน	 และ
แรงงานภาคปศุสัตว์	 1.3	 ล้านคน	 หากพิจารณาตามห่วงโซ่อุปทานอาหาร
เกษตรกรเป็นผูผ้ลิตสินค้าทางการเกษตรป้อนเข้ากบัโรงงานอาหารสตัว์	(มลูค่า
อาหารสัตว์	300,000	ล้านบาท	640	โรงงาน)	จากโรงงานอาหารสัตว์ก็นำาไป
สู่ฟาร์มเลี้ยง	(เช่น	ข้าวโพด	ผลิตภัณฑ์ข้าว	มันสำาปะหลัง	ถั่วเหลืองและกากถั่ว
เหลือง	ปลาป่น	โดยมูลค่าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์	และประมง	600,000	ล้านบาท)	
สัตว์ท่ีถูกเลี้ยงก็ถูกนำาเข้าสู่โรงงานแปรรูปอาหาร	 แล้วส่งต่อยังผู้ค้า	 ผู้บริโภค	
หรอืส่งออกเป็นลำาดบัต่อไป	(มลูค่าบรโิภคภายในประเทศและส่งออก	750,000	
ล้านบาท)	

ภาคการเกษตรและปศุสัตว์ได้พบปัญหาที่ทำาให้ต้องมีการปรับตัวเพื่อ
แสดงให้เห็นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น	 องค์กรพัฒนาเอกชนใน
ประเทศได้กล่าวหาว่าธรุกจิส่งออกกุ้งของไทย	มกีารใช้วตัถดุบิปลาป่นทีไ่ด้จาก
การทำาประมงที่ผิดกฎหมาย	 และองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศเองก็โจมตี
ว่ามีการทำาลายแหล่งอาหารโปรตีนทางธรรมชาติและสัตว์นำ้าวัยอ่อน	 จึงได้มี
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยร่วมกับหลาย
องค์กร	ได้แก่	สมาคมผู้ประกอบการปลาป่น	สมาคมชาวประมง	กรมประมง	
กรมปศุสัตว์	 จัดทำาระบบรับรองการใช้วัตถุดิบสำาหรับผลิตอาหารสัตว์	 พร้อม
ทัง้มกีารแก้ไขปัญหาระยะยาว	ให้ทกุภาคส่วนร่วมกันออกแบบมาตรฐานระบบ
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การผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงของไทยให้ได้รับการยอมรับและอิง
มาตรฐานสากล	 โดยมีผู้เช่ียวชาญร่วมให้คำาปรึกษาและแนะนำาจากองค์กร
ระหว่างประเทศ	เช่น	FAO	IFFO	SFP	WWF	SEAFDEC	และจัดตั้งเป็น	คณะ
กรรมการจดัทำาแนวทางเพือ่พฒันาระบบการผลติสนิค้าและผลติภณัฑ์ประมง
ของไทย	(Thai	Sustainable	Fisheries	Roundtable)	โดยมอีธบิดกีรมประมง
เป็นประธาน	

ทั้งนี้	มีการจัดทำา	FIP	(Fisheries	Improvement	Project)	โดยความ
ร่วมมือกับองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล	 (World	Wildlife	 Fund	 หรือ	
WWF)	 และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการประมงที่ยั่งยืน	
(Sustainable	Fisheries	Partnership	หรือ	 SFP)	 เพื่อร่างแผนการทำางาน
แก้ไขปัญหาอตุสาหกรรมประมงและอตุสาหกรรมต่อเนือ่ง	มุง่เป้าสูก่ารประมง
อย่างยัง่ยืนภายใน	5	ปีข้างหน้า	และสมาคมฯ	ยงัร่วมมอืกบั	สำานกังานโครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ	 (UNDP)	 จัดทำาโครงการ	 Sustainable	Maize	
Production	โดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่จัดทำามาตรฐานการผลติข้าวโพดเลีย้งสตัว์
ทีย่ัง่ยนืตลอดห่วงโซ่อปุทาน	และพฒันาคุณภาพชีวติความเป็นอยูข่องเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวโพด	โดยมีหน่วยงานความร่วมมือสนับสนุนโครงการ	ได้แก่	

 » สถาบันส่งเสริมคุณภาพเกษตรไทย-ThaiGAP
 » สำานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ-มกอช.
 » สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 » สำานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 » มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตกำาแพงแสน	

มีพื้นที่เป้าหมายนำาร่องทดลอง	 ได้แก่	 ภาคเหนือ	 (น่าน)	 ภาคกลาง	
(เพชรบูรณ์)	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 (นครราชสีมา)	 โดยใช้ระบบจูงใจ
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	ผ่านการรับซื้อราคา	Premium	และการถ่ายทอด
เทคโนโลยีใหม่	 ขณะนี้	 โครงการอยู่ในขั้นตอนนำาร่างมาตรฐานไปใช้ในพื้นท่ี
นำาร่อง	(บุญธรรม	อร่ามศิริวัฒน์,	2558)

2)	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 มีการศึกษาการปรับตัวสู่เศรษฐกิจ
สีเขียวของเทศบาลตำาบลเมืองแกลง	 อำาเภอเมืองแกลง	 จังหวัดระยอง	 โดย
เมทินา	อิศริยานนท์	(2559)	จุดเริ่มต้นของการปรับตัวนั้นมาจากวิกฤติการณ์
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ด้านสิง่แวดล้อมของเทศบาล	มกีารขยายตัวของชมุชนเมอืงอย่างรวดเรว็	วถิชีวีติ
ทีพ่ึง่พาเทคโนโลยทีีม่ากขึน้	การใช้ทรพัยากรและพลงังานมากขึน้	ทำาให้มขียะ
และของเสียจำานวนมาก	พืน้ทีส่เีขยีวกล็ดลง	ชมุชนเมอืงในเทศบาลตำาบลเมอืง
แกลงจงึเป็นเหมอืนโรงงานผลติของเสยีสูส่ิง่แวดล้อม	วกิฤตดิงักล่าวผลกัดนัให้
เทศบาลตำาบลแกลงปรบัแนวนโยบายสูก่ารพฒันาทีเ่น้นเศรษฐกจิสเีขยีว	และ
กลายเป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการจัดการเมืองและ
สิง่แวดล้อมประจำาภาคตะวนัออก	ด้วยการสนบัสนนุของหลายหน่วยงาน	เช่น	
สถาบันส่ิงแวดล้อมไทย	 องค์การบริหารจัดการกาซเรือนกระจก	 สมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	 องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของ
เยอรมนี	เป็นต้น	

การนำานโยบายไปปฏบิตัเิพือ่พฒันาเมอืงของเทศบาลตำาบลเมอืงแกลง
ภายใต้แนวคิด	“เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน”	และ	“เมืองคาร์บอนตำ่า”	อันดับแรก	
เริ่มด้วยการกำาหนดยุทธศาสตร์เพื่อเป็นแนวนโยบายและการปฏิบัติงาน	
เทศบาลตำาบลเมืองแกลงเข้าร่วมโครงการมาตรการรณรงค์สภาพภูมิอากาศ
เพื่อเมืองที่น่าอยู่ของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย	และได้กำาหนดยุทธศาสตร์	 เพื่อ
เป็นแนวทางพัฒนาองค์กร	มีกรอบภายใต้ยุทธศาสตร์	4	ด้าน	ได้แก่	เมืองแห่ง
ต้นไม้	 เมืองไร้มลพิษ	 เมืองพิชิตพลังงาน	 และเมืองที่มีการบริโภคอย่างยั่งยืน	
พร้อมทั้งมีแนวทางบริหารของนายกเทศมนตรีที่สอดคล้องกับการเป็นเมือง
คาร์บอนตำ่า	ได้แก่	การจัดการพื้นที่สีเขียวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	มีมาตรการ	
เช่น	สร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษา	ฟนฟูและอนุรักษ์แม่นำ้า
ประแสร์	จัดซื้อจัดจ้างสีเขียวภายในสำานักงานเทศบาลตำาบลเมืองแกลง	ฯลฯ	
การจัดการด้านพลังงานและการคมนาคม	 เช่น	 สร้างถนนเดินทางแบบ

ไร้เครือ่งยนต์	(Non	-	Motorized	Transportation)	
ตรวจรักษายานพาหนะทุกชนิดและทุกคัน
ของเทศบาล	พฒันาระบบขนส่งเมืองแกลง	ฯลฯ	
ด้านการจัดการของเสีย	 เช่น	 การส่งเสริม
การรีไซเคิล	 แยกขยะ	 และการนำากลับมา
ใช้ประโยชน์	 การออกเทศบัญญัติจับปรับคนท่ี

ทิ้งขยะลงแม่นำ้า	 และเทศบัญญัติการติดตั้งถัง
ดักไขมันกับบ้านที่ขอบ้านเลขที่ใหม่	ฯลฯ	
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นอกจากการกำาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางท่ีสอดคล้องกับสังคม
คาร์บอนตำ่าแล้ว	 เทศบาลตำาบลเมืองแกลงยังได้สมัครโครงการส่งเสริมการใช้
ระบบการจัดการเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม	 หรือ	 ระบบ	 ISO	
14001	 กับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย	 ในปี	 พ.ศ.	 2544	 ทำาให้เทศบาลมีการ
วางแผนใช้ทรัพยากรและพลังงานที่น้อยลง	 ลดค่าใช้จ่ายในการบำาบัดนำ้าเสีย	
เกดิภาพลกัษณ์ท่ีดแีละมผีูม้าศึกษาดงูานอนัเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ให้กบั
ผู้อื่นด้วย	 นายกเทศบาลได้มีการแบ่งคณะทำางานเป็นด้านต่าง	 ๆ	 เก่ียวกับ
กิจกรรมด้านพลังงานและลดภาวะโลกร้อนซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ
โดยตรงของกองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม	ตลอดจนมกีารสร้างจติสำานกึและ
ความเข้าใจกับชุมชนในโครงการพลังงาน	การจัดการขยะ	ทำาให้ขยะในชุมชน
ลดลงและคนในพื้นที่มีวัฒนธรรมที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมด้วย

3)	ภาคประชาสังคม	ยกตัวอย่างเช่น	สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย	ได้มีการ
จัดทำาโครงการฉลากเขียวที่มอบให้กับผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยกว่าประเภทเดียวกัน	 ข้อกำาหนดได้แก่	 การจัดการทรัพยากร	 การลด
มลภาวะทางสิ่งแวดล้อมผ่านการผลิต	 ขนส่ง	 บริโภค	 และกำาจัดอย่างมี
ประสิทธิภาพ	การนำาขยะและของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์อย่างอื่น	

การเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวท่ีจัดโดย	 University	 of	
Indonesia	เกณฑ์ประเมิน	6	ด้าน	คือ	Setting	and	Infrastructure,	Energy	
and	Climate	Change,	Wastes,	Water,	Transportation,	และ	Education	
โดยมหาวทิยาลยัของไทยหลายแห่งได้เข้าร่วม	ในปี	พ.ศ.	2557	มมีหาวทิยาลยั
ของประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ	 13	 แห่ง	 ได้แก่	 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	
มหาวิทยาลัยบูรพา	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	
มหาวิทยาลัยมหิดล	 มหาวิทยาลัย	 เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	
มหาวิทยาลยัแม่โจ้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	มหาวิทยาลยันเรศวร	มหาวิทยาลัย
สุรนารี	และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เครือข่าย	 SDGs	 เป็นเครือข่ายหนึ่งที่เพิ่งก่อตั้งโดยเป็นการรวมตัวกัน
ขององค์กรจาก	 11	 ภาคส่วน	 ทั้ง	 ตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรม	 ภาคการ
ท่องเที่ยว	ภาคราชการ	ภาคประชาสังคม	ตลาดทุน	ฯลฯ	เพื่อขับเคลื่อนแผน	
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SDGs	ของประเทศไทย	ทุกภาคส่วนอยู่ในองคาพยพเพื่อขับเคลื่อน	SDG	งาน
ของเครือข่ายที่ผ่านมาเป็นเจ้าภาพจัดประชุม	 SDGs	 ในภาคส่วนการพัฒนา
ต่าง	ๆ	และทำาเรื่องของทบทวนสถานการณ์เป็นรายงาน	เป็นข้อมูลที่รวบรวม
ข้อมูลจากทุกภาคส่วน	(การเสวนาจับกระแสเศรษฐกิจสีเขียว	ปีที่	3	ครั้งที่	3)

4)	ชมุชน	ตวัอย่างการใช้แนวทางเศรษฐกจิสเีขยีวในภาคชุมชนจากการ
ศึกษาของปรีชา	เปียมพงศ์สานต์	และคณะ	(2556)	ชุมชนตำาบลบางสระเก้า	
อำาเภอแหลมสิงห์	จังหวัดจันทบุรี	และชุมชนบ้านนาอิสาน	ตำาบลท่ากระดาน	
อำาเภอสนามชยัเขต	จงัหวดัฉะเชงิเทรา	แสดงให้เหน็ตวัอย่างชมุชนในการปรบั
ตัวทางสงัคมและเศรษฐกจิทีส่อดคล้องกบัแนวทางของเศรษฐกิจสเีขียว	อนัเนือ่ง
มาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอย่างฝนท่ีไม่ตกต้องตามฤดูกาล	
ภมูอิากาศเปลีย่น	และการเลง็เหน็ว่าหากยงัมีการดำารงชวีติท่ีคกุคามกบัส่ิงแวดล้อม 
เช่น	จบัปลาในทกุฤดกูาล	กจ็ะส่งผลให้ความมัน่คงทางอาหารลดลงไปด้วย	อีกทัง้
ส่งผลต่อการประกอบอาชพีทีส่่วนใหญ่ชมุชนเป็นการเกษตร	(นาข้าวและประมง)	

ชุมชนดังกล่าวได้มีการปรับตัวในทางเศรษฐกิจหลายประการ	 ได้แก่	
ชุมชนบางสระเก้า	 มีการลดการใช้สารเคมีในการเลี้ยงกุ้ง	 ลดยาฆ่าแมลงและ
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดการศัตรูพืช	 การทำาโครงการบ้านปลาธนาคารปูเพื่อ
สร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศน์	การทำาโครงการปลูกป่าในนากุ้ง	การสร้างและ
ขยายเขตป่าอนุรักษ์ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน	 ตั้งองค์กรชุมชนเพื่อขับเคลื่อน
ประเด็นอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 สำาหรับชุมชนบ้านนา
อิสาน	มีการพยายามยกระดับปรับตัวที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจสีเขียวโดยการ
ขยายและปรับใช้แนวคิดแบบวนเกษตร	 กระทั่งมีการจัดตั้ง	 “กลุ่มวนเกษตร
บ้านนาอิสาน”	ขึ้นในปี	พ.ศ.	2540	วนเกษตรเป็นการปรับวิธีการเกษตรไม่ใช้
การปลูกพืชเชิงเดี่ยวแต่ปลูกพืชหลายชนิดซึ่งช่วยให้เกิดการฟนฟูระบบนิเวศ
ด้วย	 การหันไปปลูกข้าวอินทรีย์	 การจัดต้ังธนาคารปลาโดยสมาชิกเครือข่าย
วนเกษตรกรช่วยกันสร้างแนวเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาในคลองสาธารณะท่ีมีการ
ห้ามจับปลาในเขตอนุรักษ์ช่วงฤดูกาลวางไข่หากฝ่าฝนจะมีการตักเตือนและ
เสียค่าปรับ	 การตั้งคณะกรรมการป่าชุมชนโดยมีข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
ชาวบ้านที่ห้ามตัดต้นไม้ในป่าชุมชนบ้านนาอิสานเด็ดขาด	 และมีการกำาหนด
กฎเกณฑ์การใช้ประโยชน์จากป่าร่วมกนัเช่น	การหาอาหาร	เมลด็	พนัธ์ุพชื	เศษ
กิง่ไม้แห้ง	ฯลฯ	(ปรชีา	เปียมพงศ์สานต์	และคณะ,	2556,	น.	147-149;	น.	180-183)
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นอกจากสองชุมชนดังกล่าว	ชุมชนในประเทศไทยอีกหลายชุมชนก็ได้
มกีารปรบัตวัทางเศรษฐกิจและความเป็นอยูท่ีเ่ป็นไปในแนวทางสอดคล้องกบั
เศรษฐกิจสีเขียว	 เช่น	 เครือข่ายชุมชนเทศบาลตำาลบปริก	 มีโครงการจัดการ
ด้านสิง่แวดล้อมของตำาบลปรกิ	อ.สะเดา	จ.สงขลา	ทีเ่ริม่ขึน้ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2544	
ทีก่่อนหน้านีช้มุชนมปัีญหาขยะจนยากเกนิกำาจัด	จงึมกีารประสานมหาวทิยาลยั
ในพืน้ทีอ่ย่างมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์เข้ามาทำาวจิยัและพบว่าปรมิาณขยะ
ในเขตเทศบาลมมีากถงึ	8	ตันต่อวนั	ชมุชนจึงตระหนกัว่าเทศบาลคงไม่สามารถ
จัดการปัญหานี้ได้เพียงลำาพังแต่ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจจากชุมชนด้วย	
เริ่มด้วยการนำาขยะไปแปรรูปจนสามาระลดขยะได้เหลือเพียงวันละ	 3.5	 ตัน
และขยายเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพนำ้า	 สร้างกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง	
เป็นต้น	หรอืชมุชนบ้านบวั	จ.ลำาพนู	มกีารเปลีย่นรปูแบบการผลติจากการเกษตร
ทีใ่ช้สารเคมีเป็นแบบเกษตรอนิทรีย์	(สถาบันลกูโลกสเีขียว,	2559,	น.	3;	5)

ประเทศไทยยังมีมาตรการใหม่	ๆ	อย่างอื่นที่รอการปรับปรุง	เช่น	การ
ยกเลิกการอุดหนุนเชื้อเพลิงท่ีมีคาร์บอนสูง	 การเรียกเก็บค่าไฟฟ้าท่ีต่างกัน
ระหว่างไฟฟ้าจากพลงังานฟอสซลิกบัพลงังานหมนุเวยีน	การเกบ็ภาษนัีกท่อง
เที่ยว	(เก็บ	ณ	โรงแรมที่พัก)	เพื่อสะท้อนต้นทุนในการจัดการขยะและนำ้าเสีย	
จากนักท่องเที่ยว	การเก็บภาษีมลพิษทางนำ้าและมลพิษทางอากาศเพื่อให้เกิด
เป็นต้นทนุทางสิง่แวดล้อมแก่ผูป้ระกอบการหรอืผูบ้รโิภคให้สงูขึน้	ซึง่จะทำาให้
ผู้ประกอบการหันไปผลิตและผู้บริโภคซื้อสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมท่ีจะ
มีราคาถูกกว่าเนื่องจากไม่ต้องเสียภาษีมลพิษ	 การใช้ภาษีคาร์บอน	 การเก็บ
ภาษถีงุพลาสตกิ	หรอืค่าธรรมเนยีมการจดัการถุงพลาสตกิเพือ่ปรบัพฤตกิรรม
การใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วที่ไม่จำาเป็น	

จากการศึกษาเกีย่วกบัเศรษฐกจิสเีขยีวในต่างประเทศและประเทศไทย
สามารถสรปุการเปรยีบเทยีบนโยบายและมาตรการระดบัประเทศ	และปัจจยั
แห่งความสำาเร็จในการดำาเนินงานด้านนโยบายเศรษฐกิจสีเขียว	ได้ดังตารางที่	
5	และตารางที่	6	ต่อไปนี้
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นโยบาย/
มาตรการ

ไทย ญี่ปุน
นโยบาย/
มาตรการ

เกาหลีใต เยอรมนี

เป้าหมาย
ของ	Green	
Growth 
ในภาพรวม

-	ยุทธศาสตร์ชาติ	
20	ปี:	การเติบโตบนคณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติร
กับสิ่งแวดล้อม	เป้าหมายได้แก่	อนุรักษ์	
รักษา	ฟนฟู	ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้อยู่ในระดับสมดุลทางนิเวศ	และ
ยกระดับกระบวนทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อม	
-	แผนพฒันาเศรษฐกจิฯ	ฉบบัที	่12:	การ
เตบิโตทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมฯ	มีเป้าหมาย	
ได้แก่	รกัษาและฟนฟฐูานทรพัยากรธรรมชาติ	
ความมัน่คงด้านทรพัยากรนำา้	คณุภาพสิง่
แวดล้อมทีด่กีารลดกาซเรือนกระจกและขีด
ความสามารถในการปรบัตัวต่อการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ	การลดความ
เสีย่งภยัพบิตัิ

-	เป้าหมายระยะกลางสมัยนายก	
Taro	Aso	ลดการปลดปล่อยกาซ
คาร์บอนไดออกไซด์ลงร้อยละ	50	
ภายในปี	ค.ศ.	2050

-	ตั้งแต่ปี	ค.ศ.	2012	เป็นต้นมา
ญีปุ่น่ม	ีJapan	Revitalization	
Strategy	ซึ่งมีเป้าหมายที่เกี่ยว
กับเศรษฐกิจสีเขียวเรื่องธรรมา
ภิบาลบริษัท	(เปดเผยข้อมูลด้าน
สิ่งแวดล้อม)	นวัตกรรม	(เน้น
ด้านไอทีและพลังงาน)	การลด
การบริโภคพลังงาน	การสร้างหุ้น
ส่วน	(การบังคับใช้กฎหมายและ
ข้อตกลงแต่ไม่ได้เน้นด้านสิ่ง
แวดล้อมโดยตรง)

เป้าหมาย
ของ	Green	
Growth 
ในภาพรวม

ประกาศให้การเติบโตสีเขียวคาร์บอน
ตำ่า	(Low-carbon	Green	Growth)	
เป็นวิสัยทัศน์ของประเทศโดยเริ่ม
ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว
ระหว่างปี	ค.ศ.	2009	-	2050	
เป้าหมายเพื่อรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	
สร้างการขับเคลื่อนเพื่อการเติบโต
ทางเศรษฐกิจแบบใหม่	ยกระดับ
คุณภาพชีวิตและยกระดับประเทศ

เยอรมนีวางกรอบนโยบายเกี่ยวกับ
พลังงานจนถึงปี	ค.ศ.	2050	
ในเอกสารรูปแบบด้านพลังงาน
ฉบบัใหม่	(New	Energy	Concept) 
เมื่อปี	ค.ศ.	2010	โดยมีเป้าหมาย
เปลี่ยนเยอรมนีไปสู่ประเทศที่มี
ประสิทธิภาพด้านพลังงานและ
ด้านเศรษฐกิจสีเขียวมากที่สุด
ในโลก	ตั้งเป้าหมายในการบริโภค
พลังงานให้ลดลงร้อยละ	20	
ภายในปี	ค.ศ.	2020	และอย่าง
น้อยร้อยละ	50	ภายในปี	2050

Baseline พ.ศ.	2557	(จากแผนฯ	12)
-	ขยะมูลฝอยเฉลี่ย	1.11	กก./คน/วัน
-	ขยะตกค้าง	30.8	ล้านต้น
-	ขยะอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น
ร้อยละ	10	ต่อปี
-	จัดการของเสียอันรายได้เพียง
ร้อยละ	70
-	มลพิษทางอากาศเกินมาตรฐาน	

ยังไม่ชัดเจน Baseline จากปี	ค.ศ.	2008	–	2013	เช่น	
เพิ่มสัดส่วนการตลาดของรถยนต์
แบบไฮบริดจาก	0.25%	ไปที่	3.9%	
รถยนต์ดีเซลสะอาดจากไม่มีเลย	
ให้ไปที่	5.1%	เพิ่มสัดส่วนรางรถไฟ
จาก	18%	ไปที่	22%	เพิ่มสัดส่วน
บริการขนส่งสาธารณะในเมือง
หนาแน่นจาก	50%	เป็น	55%	
การใช้จักรยานจาก	1.5%	เป็น	
5%	เป็นต้น

-	จากระดับของปี	ค.ศ.	2008	
เยอรมนีจะบริโภคพลังงานให้ลดลง	
20%	ในปีค.ศ.	2020	และอย่าง
น้อย	50%	ในปีค.ศ.	2050	
-	จากปี	ค.ศ.	1990	จะเพิ่ม
พลังงานทดแทนให้ได้	18%	ของ
การบริโภคพลังงานทั้งหมด	ใน
ปีค.ศ.	2020	และอย่างน้อย	80%	
ในปีค.ศ.	2050	และลดกาซเรือน
กระจกให้ได้	40%	ในปีค.ศ.	2020	
และอย่างน้อย	80%	ในปีค.ศ.	2050

ตารางท่ี 5	เปรียบเทยีบนโยบายและมาตรการเศรษฐกจิสเีขียวของไทย
และต่างประเทศ	
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นโยบาย/
มาตรการ

ไทย ญี่ปุน
นโยบาย/
มาตรการ

เกาหลีใต เยอรมนี

เป้าหมาย
ของ	Green	
Growth 
ในภาพรวม

-	ยุทธศาสตร์ชาติ	
20	ปี:	การเติบโตบนคณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติร
กับสิ่งแวดล้อม	เป้าหมายได้แก่	อนุรักษ์	
รักษา	ฟนฟู	ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้อยู่ในระดับสมดุลทางนิเวศ	และ
ยกระดับกระบวนทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อม	
-	แผนพฒันาเศรษฐกจิฯ	ฉบบัที	่12:	การ
เตบิโตทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมฯ	มีเป้าหมาย	
ได้แก่	รกัษาและฟนฟฐูานทรพัยากรธรรมชาติ	
ความมัน่คงด้านทรพัยากรนำา้	คณุภาพสิง่
แวดล้อมทีด่กีารลดกาซเรือนกระจกและขีด
ความสามารถในการปรบัตัวต่อการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	การลดความ
เสีย่งภยัพบิตัิ

-	เป้าหมายระยะกลางสมัยนายก	
Taro	Aso	ลดการปลดปล่อยกาซ
คาร์บอนไดออกไซด์ลงร้อยละ	50	
ภายในปี	ค.ศ.	2050

-	ตั้งแต่ปี	ค.ศ.	2012	เป็นต้นมา
ญีปุ่น่มี	Japan	Revitalization	
Strategy	ซึ่งมีเป้าหมายที่เกี่ยว
กับเศรษฐกิจสีเขียวเรื่องธรรมา
ภิบาลบริษัท	(เปดเผยข้อมูลด้าน
สิ่งแวดล้อม)	นวัตกรรม	(เน้น
ด้านไอทีและพลังงาน)	การลด
การบริโภคพลังงาน	การสร้างหุ้น
ส่วน	(การบังคับใช้กฎหมายและ
ข้อตกลงแต่ไม่ได้เน้นด้านสิ่ง
แวดล้อมโดยตรง)

เป้าหมาย
ของ	Green	
Growth 
ในภาพรวม

ประกาศให้การเติบโตสีเขียวคาร์บอน
ตำ่า	(Low-carbon	Green	Growth)	
เป็นวิสัยทัศน์ของประเทศโดยเริ่ม
ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว
ระหว่างปี	ค.ศ.	2009	-	2050	
เป้าหมายเพื่อรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	
สร้างการขับเคลื่อนเพื่อการเติบโต
ทางเศรษฐกิจแบบใหม่	ยกระดับ
คุณภาพชีวิตและยกระดับประเทศ

เยอรมนีวางกรอบนโยบายเกี่ยวกับ
พลังงานจนถึงปี	ค.ศ.	2050	
ในเอกสารรูปแบบด้านพลังงาน
ฉบบัใหม่	(New	Energy	Concept) 
เมื่อปี	ค.ศ.	2010	โดยมีเป้าหมาย
เปลี่ยนเยอรมนีไปสู่ประเทศที่มี
ประสิทธิภาพด้านพลังงานและ
ด้านเศรษฐกิจสีเขียวมากที่สุด
ในโลก	ตั้งเป้าหมายในการบริโภค
พลังงานให้ลดลงร้อยละ	20	
ภายในปี	ค.ศ.	2020	และอย่าง
น้อยร้อยละ	50	ภายในปี	2050

Baseline พ.ศ.	2557	(จากแผนฯ	12)
-	ขยะมูลฝอยเฉลี่ย	1.11	กก./คน/วัน
-	ขยะตกค้าง	30.8	ล้านต้น
-	ขยะอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น
ร้อยละ	10	ต่อปี
-	จัดการของเสียอันรายได้เพียง
ร้อยละ	70
-	มลพิษทางอากาศเกินมาตรฐาน	

ยังไม่ชัดเจน Baseline จากปี	ค.ศ.	2008	–	2013	เช่น	
เพิ่มสัดส่วนการตลาดของรถยนต์
แบบไฮบริดจาก	0.25%	ไปที่	3.9%	
รถยนต์ดีเซลสะอาดจากไม่มีเลย	
ให้ไปที่	5.1%	เพิ่มสัดส่วนรางรถไฟ
จาก	18%	ไปที่	22%	เพิ่มสัดส่วน
บริการขนส่งสาธารณะในเมือง
หนาแน่นจาก	50%	เป็น	55%	
การใช้จักรยานจาก	1.5%	เป็น	
5%	เป็นต้น

-	จากระดับของปี	ค.ศ.	2008	
เยอรมนีจะบริโภคพลังงานให้ลดลง	
20%	ในปีค.ศ.	2020	และอย่าง
น้อย	50%	ในปีค.ศ.	2050	
-	จากปี	ค.ศ.	1990	จะเพิ่ม
พลังงานทดแทนให้ได้	18%	ของ
การบริโภคพลังงานทั้งหมด	ใน
ปีค.ศ.	2020	และอย่างน้อย	80%	
ในปีค.ศ.	2050	และลดกาซเรือน
กระจกให้ได้	40%	ในปีค.ศ.	2020	
และอย่างน้อย	80%	ในปีค.ศ.	2050

ตารางท่ี 5	เปรียบเทยีบนโยบายและมาตรการเศรษฐกจิสเีขียวของไทย
และต่างประเทศ	(ต่อ)
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นโยบาย/
มาตรการ

ไทย ญี่ปุน
นโยบาย/
มาตรการ

เกาหลีใต เยอรมนี

Green 
Growth 
ในระดับสาขา

อุตสาหกรรม	/	เมือง	/	ประมง	/	เกษตร อุตสาหกรรม	/	เมือง	/	
ประมง	/	เกษตร	
อุตสาหกรรม	/	เมือง	/	
พลังงาน	

Green 
Growth 
ในระดับสาขา

พลังงาน	/	อุตสาหกรรม	/	คมนาคม	
/	เมือง

พลังงาน	/	สาธารณูปโภค	/	การ
คมนาคม

มาตรการ
สมัครใจ

การประกวด	เช่น	อุตสาหกรรมสีเขียว	
สำานักงานสีเขียว

ระบบ	Adder	ในการรับซื้อไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนของ	กฟผ.

กองทุนสิ่งแวดล้อม

ฉลากเขียว

ฉลากสิ่งแวดล้อม

การเงินเพื่อการลงทุน
โครงการคาร์บอนตำ่าใน
ท้องถิ่น

การจัดเก็บภาษีคาร์บอน

การส่งเสริมระบบบริหาร
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ให้กับสถานประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

มาตรการ
สมัครใจ

การประกวด	เช่น	แข่งขันออกแบบ
อาคารสีเขียว

การอุดหนุน/ส่งเสริมการลงทุนให้
ภาคเอกชน

การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
ให้เกิดการปรับพฤติกรรมการ
บริโภค	เช่น	การสร้างทางจักรยาน
เพิ่ม	การสร้างศูนย์อุตสาหกรรม
สีเขียวครบวงจร

การซื้อขายใบอนุญาตการปลด
ปล่อยมลพิษ

ภาษีพลังงาน	/	ภาษีนำ้ามัน	/	
ภาษีการขายรถยนต์

การกระจายอำานาจในการจัด
เก็บพลังงานให้กับประชาชน

การผ่านกฎหมาย	
Elektromobilitätsgesetz	ที่
ให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ใช้รถยนต์
ไฟฟ้า

การประเมินค่าธรรมเนียมที่ดิน	
(Individual	Parcel	
Assessment)	ที่สอดคล้องกับ
การรักษาสิ่งแวดล้อม

มาตรการ
บังคับ

กฎหมายควบคุมการปลดปล่อยของเสีย
สู่สิ่งแวดล้อม	เช่น	พ.ร.บ.อุตสาหกรรม

การเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมจัดการมลพิษ

การจัดซือ้จัดจ้างสเีขียว	โดยสำาหรบัภาค
รฐัจะเป็นการขอความร่วมมอืภายใน
หน่วยงานของภาครัฐ	สำาหรับธรุกิจ
เอกชนบางรายจะเป็นมาตรการเชงิบังคบั

กฎหมายที่ให้ผู้ประกอบ
การดำาเนินการ	เช่น	
กม.โลกร้อน	กม.อนุรักษ์
พลังงาน	กม.รีไซเคิล	ฯลฯ
การกำาหนดรหัสอาคาร
การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว

มาตรการ
บังคับ

กฎหมายกลางชื่อว่ากรอบการ
เติบโตสีเขียวคาร์บอนตำ่า	ทำาให้
เกิดการบังคับใช้การทำาหน้าที่ของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	เช่น	ต้องมี
แผนปฏิบัติการของหน่วยงานทั้ง
ระดับประเทศและท้องถิ่น

การกำาหนดรหัสอาคาร

การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว

ลดใช้พลังงานในการคมนาคม	
เช่น	การตั้งข้อกำาหนดเกี่ยวกับ
การจอดรถเพื่อจำากัดพื้นที่จอด
รถ	กำาหนดให้มีพื้นที่จอด
จักรยาน	กำาหนดเขตปลอด
รถยนต์

กฎหมายว่าด้วยการรักษา
สิง่แวดล้อมและการสร้างอาคาร

ตารางท่ี 5	เปรียบเทยีบนโยบายและมาตรการเศรษฐกจิสเีขียวของไทย
และต่างประเทศ	(ต่อ)
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นโยบาย/
มาตรการ

ไทย ญี่ปุน
นโยบาย/
มาตรการ

เกาหลีใต เยอรมนี

Green 
Growth 
ในระดับสาขา

อุตสาหกรรม	/	เมือง	/	ประมง	/	เกษตร อุตสาหกรรม	/	เมือง	/	
ประมง	/	เกษตร	
อุตสาหกรรม	/	เมือง	/	
พลังงาน	

Green 
Growth 
ในระดับสาขา

พลังงาน	/	อุตสาหกรรม	/	คมนาคม	
/	เมือง

พลังงาน	/	สาธารณูปโภค	/	การ
คมนาคม

มาตรการ
สมัครใจ

การประกวด	เช่น	อุตสาหกรรมสีเขียว	
สำานักงานสีเขียว

ระบบ	Adder	ในการรับซื้อไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนของ	กฟผ.

กองทุนสิ่งแวดล้อม

ฉลากเขียว

ฉลากสิ่งแวดล้อม

การเงินเพื่อการลงทุน
โครงการคาร์บอนตำ่าใน
ท้องถิ่น

การจัดเก็บภาษีคาร์บอน

การส่งเสริมระบบบริหาร
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ให้กับสถานประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

มาตรการ
สมัครใจ

การประกวด	เช่น	แข่งขันออกแบบ
อาคารสีเขียว

การอุดหนุน/ส่งเสริมการลงทุนให้
ภาคเอกชน

การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
ให้เกิดการปรับพฤติกรรมการ
บริโภค	เช่น	การสร้างทางจักรยาน
เพิ่ม	การสร้างศูนย์อุตสาหกรรม
สีเขียวครบวงจร

การซื้อขายใบอนุญาตการปลด
ปล่อยมลพิษ

ภาษีพลังงาน	/	ภาษีนำ้ามัน	/	
ภาษีการขายรถยนต์

การกระจายอำานาจในการจัด
เก็บพลังงานให้กับประชาชน

การผ่านกฎหมาย	
Elektromobilitätsgesetz	ที่
ให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ใช้รถยนต์
ไฟฟ้า

การประเมินค่าธรรมเนียมที่ดิน	
(Individual	Parcel	
Assessment)	ที่สอดคล้องกับ
การรักษาสิ่งแวดล้อม

มาตรการ
บังคับ

กฎหมายควบคุมการปลดปล่อยของเสีย
สู่สิ่งแวดล้อม	เช่น	พ.ร.บ.อุตสาหกรรม

การเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมจัดการมลพิษ

การจัดซ้ือจดัจ้างสเีขียว	โดยสำาหรับภาค
รฐัจะเป็นการขอความร่วมมอืภายใน
หน่วยงานของภาครัฐ	สำาหรับธรุกิจ
เอกชนบางรายจะเป็นมาตรการเชงิบังคบั

กฎหมายที่ให้ผู้ประกอบ
การดำาเนินการ	เช่น	
กม.โลกร้อน	กม.อนุรักษ์
พลังงาน	กม.รีไซเคิล	ฯลฯ
การกำาหนดรหัสอาคาร
การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว

มาตรการ
บังคับ

กฎหมายกลางชื่อว่ากรอบการ
เติบโตสีเขียวคาร์บอนตำ่า	ทำาให้
เกิดการบังคับใช้การทำาหน้าที่ของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	เช่น	ต้องมี
แผนปฏิบัติการของหน่วยงานทั้ง
ระดับประเทศและท้องถิ่น

การกำาหนดรหัสอาคาร

การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว

ลดใช้พลังงานในการคมนาคม	
เช่น	การตั้งข้อกำาหนดเกี่ยวกับ
การจอดรถเพื่อจำากัดพื้นที่จอด
รถ	กำาหนดให้มีพื้นที่จอด
จักรยาน	กำาหนดเขตปลอด
รถยนต์

กฎหมายว่าด้วยการรักษา
สิง่แวดล้อมและการสร้างอาคาร

ตารางท่ี 5	เปรียบเทยีบนโยบายและมาตรการเศรษฐกจิสเีขียวของไทย
และต่างประเทศ	(ต่อ)
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นโยบาย/
มาตรการ

ไทย ญี่ปุน
นโยบาย/
มาตรการ

เกาหลีใต เยอรมนี

บทบาทของ
ภาคเอกชน

มีบทบาทปรับตัวมากขึ้นตามกฎหมายหรือ
มาตรการที่รัฐออกมา	และยังได้รับแรง
กดดันจากข้อตกลงระหว่างประเทศ	เช่น	
IUU	fishing

มีบทบาทมากในเชิงการริเริ่ม
เทคโนโลยีใหม่	ๆ	มีความ
มุ่งมั่น

บทบาทของ
ภาคเอกชน

มีบทบาทลงทุนในอุตสาหกรรม/
ธุรกิจสีเขียว	เพราะมีการสนับสนุน	
SMEs	จากภาครัฐ

ยังไม่ชัดเจน

บทบาทของ
ภาคชุมชน

มีบทบาทร่วมกับภาพส่วนอื่น	เช่น	ร่วม
จัดการขยะในชุมชน

ยังไม่ชัดเจน บทบาทของ
ภาคชุมชน

ยังไม่ชัดเจน -	ผลิตและเก็บกระแสไฟฟ้าไว้
ใช้ได้เองยามวิกาล

-	ร่วมกับภาครัฐ	หรืออปท.	ใน
การประชุม	สัมมนาเพื่อสร้าง
สมดุลทางการพัฒนา	ออกแบบ
การพัฒนาคมนาคม	เป็นต้น

บทบาทของ	
อปท.

อปท.บางแห่ง	เช่น	ทต.แกลง	จ.ระยองมี
การปรับตัวไปสู่การเป็นเมืองคาร์บอนตำ่า

มีบทบาทมากในการบริหาร
จัดการเมืองอย่างครบวงจร
ครอบคลุมเศรษฐกิจสีเขียว
เกือบทุกสาขา	ได้แก่	การ
ก่อสร้าง	เมือง	พลังงาน	
อุตสาหกรรม	ท่องเที่ยว	
ขนส่ง	ขยะมูลฝอย

บทบาทของ	
อปท.

มีบทบาทมากในการเดินตามกรอบ
กฎหมายกลางของรัฐบาล	ทำาให้มี
การวางแผนปฏิบัติการเป็นการ
เติบโตสีเขียว	เช่น	การจัดการอาคาร	
เมือง	พื้นที่สีเขียว	นำ้าเสีย	มลพิษ

จัดให้มีการออกแบบและพัฒนา
ระบบขนส่งสาธารณะโดยได้รับ
งบประมาณจากรัฐบาลกลาง

บทบาท
ประชาสังคม

หน่วยงานเช่น	สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย	มี
บทบาทช่วยผลักดันใน	อปท.และชุมชน	
ซึ่งมาตรการของรัฐยังเข้าไม่ถึง

มีหน่วยวิจัย	IGES	จัดตั้งโดย
รัฐบาล	ร่วมริเริ่มและจัดทำา
คู่มือระบบรับรองการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมให้กับ
สถานประกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อม

บทบาท
ประชาสังคม

ยังไม่ชัดเจน ยังไม่ชัดเจน

ตารางท่ี 5	เปรียบเทยีบนโยบายและมาตรการเศรษฐกจิสเีขียวของไทย
และต่างประเทศ	(ต่อ)



107ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว

นโยบาย/
มาตรการ

ไทย ญี่ปุน
นโยบาย/
มาตรการ

เกาหลีใต เยอรมนี

บทบาทของ
ภาคเอกชน

มีบทบาทปรับตัวมากขึ้นตามกฎหมายหรือ
มาตรการที่รัฐออกมา	และยังได้รับแรง
กดดันจากข้อตกลงระหว่างประเทศ	เช่น	
IUU	fishing

มีบทบาทมากในเชิงการริเริ่ม
เทคโนโลยีใหม่	ๆ	มีความ
มุ่งมั่น

บทบาทของ
ภาคเอกชน

มีบทบาทลงทุนในอุตสาหกรรม/
ธุรกิจสีเขียว	เพราะมีการสนับสนุน	
SMEs	จากภาครัฐ

ยังไม่ชัดเจน

บทบาทของ
ภาคชุมชน

มีบทบาทร่วมกับภาพส่วนอื่น	เช่น	ร่วม
จัดการขยะในชุมชน

ยังไม่ชัดเจน บทบาทของ
ภาคชุมชน

ยังไม่ชัดเจน -	ผลิตและเก็บกระแสไฟฟ้าไว้
ใช้ได้เองยามวิกาล

-	ร่วมกับภาครัฐ	หรืออปท.	ใน
การประชุม	สัมมนาเพื่อสร้าง
สมดุลทางการพัฒนา	ออกแบบ
การพัฒนาคมนาคม	เป็นต้น

บทบาทของ	
อปท.

อปท.บางแห่ง	เช่น	ทต.แกลง	จ.ระยองมี
การปรับตัวไปสู่การเป็นเมืองคาร์บอนตำ่า

มีบทบาทมากในการบริหาร
จัดการเมืองอย่างครบวงจร
ครอบคลุมเศรษฐกิจสีเขียว
เกือบทุกสาขา	ได้แก่	การ
ก่อสร้าง	เมือง	พลังงาน	
อุตสาหกรรม	ท่องเที่ยว	
ขนส่ง	ขยะมูลฝอย

บทบาทของ	
อปท.

มีบทบาทมากในการเดินตามกรอบ
กฎหมายกลางของรัฐบาล	ทำาให้มี
การวางแผนปฏิบัติการเป็นการ
เติบโตสีเขียว	เช่น	การจัดการอาคาร	
เมือง	พื้นที่สีเขียว	นำ้าเสีย	มลพิษ

จัดให้มีการออกแบบและพัฒนา
ระบบขนส่งสาธารณะโดยได้รับ
งบประมาณจากรัฐบาลกลาง

บทบาท
ประชาสังคม

หน่วยงานเช่น	สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย	มี
บทบาทช่วยผลักดันใน	อปท.และชุมชน	
ซึ่งมาตรการของรัฐยังเข้าไม่ถึง

มีหน่วยวิจัย	IGES	จัดตั้งโดย
รัฐบาล	ร่วมริเริ่มและจัดทำา
คู่มือระบบรับรองการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมให้กับ
สถานประกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อม

บทบาท
ประชาสังคม

ยังไม่ชัดเจน ยังไม่ชัดเจน

ตารางท่ี 5	เปรียบเทยีบนโยบายและมาตรการเศรษฐกจิสเีขียวของไทย
และต่างประเทศ	(ต่อ)
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ปจจัยแหง
ความสําเร็จ

ไทย ญี่ปุน
ปจจัยแหง
ความสําเร็จ

เกาหลีใต เยอรมนี

ความร่วมมือ
ระหว่างรัฐ
และเอกชน	
(Public-private	
cooperation)

เป็นการร่วมมือแบบ	Top-down	รัฐ
กำาหนดมาตรการแล้วเอกชนทำาตาม

เป็นการร่วมมือแบบหุ้นส่วน	
เอกชนเข้มแข็งพัฒนา
เทคโนโลยีและความร่วมมือ
ได้เอง	มีการจัดทำามาตรฐาน
ที่เข้มแข็งและการทำาข้อ
ตกลงในภาคอุตสาหกรรม

ความร่วมมือ
ระหว่างรัฐ
และเอกชน	
(Public-private	
cooperation)

เป็นการร่วมมือแบบ	Top-down	
โดยกำาหนดกรอบการเติบโตสีเขียว
จากรัฐบาล	แต่มีการกระตุ้นให้เกิด
การพัฒนาเทคโนโลยีและรัฐบาล
สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในการเป็นบริษัทสีเขียว	
เช่น	บริการสุขภาพ	การศึกษา	การ
เงินและธนาคาร	ฯลฯ

ให้ความสำาคัญกับรายละเอียด
จากล่างขึ้นบน	(Bottom-up)	
โดยเมื่ออกกมาตรการใดมาแล้ว	
รัฐจะออกมาตรการอื่นมารองรับ
เพื่อชดเชยให้กับภาคประชาชน
และเอกชน	และเป็นการจูงใจ
ด้วย	ยึดหลัก	Win-Win

การติดตาม
ความก้าวหน้า	
(Monitoring)

มีคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน	(กพย.)	ทำาหน้าที่ขับเคลื่อน	
กำากับ	ติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

มีการตั้งตัวชี้วัดความ
สำาเร็จสำาหรับยุทธศาสตร์
การพัฒนาในเรื่องนโยบาย
การเงินแบบก้าวหน้า	
นโยบายการเงินแบบ
ยืดหยุ่น	และการฟนฟู
ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ	
ประเด็นเศรษฐกิจสีเขียว	
เช่น	สร้างสมดุลความ
ต้องการพลังงานสะอาด
และการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ	ถูกกล่าวถึง
ในแผนย่อย

การติดตาม
ความก้าวหน้า	
(Monitoring)

มีคณะกรรมการฯว่าด้วยการ
เติบโตสีเขียว	(The	
Presidential	Committee	on	
Green	Growth:	PCGG)	ทำา
หน้าที่ติดตามการดำาเนินงานให้
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ประเทศ

ยังไม่ชัดเจน

ตารางท่ี 6	เปรียบเทยีบปัจจัยแห่งความสำาเร็จในการดำาเนินงานด้าน
นโยบายเศรษฐกิจสเีขยีว
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ปจจัยแหง
ความสําเร็จ

ไทย ญี่ปุน
ปจจัยแหง
ความสําเร็จ

เกาหลีใต เยอรมนี

ความร่วมมือ
ระหว่างรัฐ
และเอกชน	
(Public-private	
cooperation)

เป็นการร่วมมือแบบ	Top-down	รัฐ
กำาหนดมาตรการแล้วเอกชนทำาตาม

เป็นการร่วมมือแบบหุ้นส่วน	
เอกชนเข้มแข็งพัฒนา
เทคโนโลยีและความร่วมมือ
ได้เอง	มีการจัดทำามาตรฐาน
ที่เข้มแข็งและการทำาข้อ
ตกลงในภาคอุตสาหกรรม

ความร่วมมือ
ระหว่างรัฐ
และเอกชน	
(Public-private	
cooperation)

เป็นการร่วมมือแบบ	Top-down	
โดยกำาหนดกรอบการเติบโตสีเขียว
จากรัฐบาล	แต่มีการกระตุ้นให้เกิด
การพัฒนาเทคโนโลยีและรัฐบาล
สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในการเป็นบริษัทสีเขียว	
เช่น	บริการสุขภาพ	การศึกษา	การ
เงินและธนาคาร	ฯลฯ

ให้ความสำาคัญกับรายละเอียด
จากล่างขึ้นบน	(Bottom-up)	
โดยเมื่ออกกมาตรการใดมาแล้ว	
รัฐจะออกมาตรการอื่นมารองรับ
เพื่อชดเชยให้กับภาคประชาชน
และเอกชน	และเป็นการจูงใจ
ด้วย	ยึดหลัก	Win-Win

การติดตาม
ความก้าวหน้า	
(Monitoring)

มีคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน	(กพย.)	ทำาหน้าที่ขับเคลื่อน	
กำากับ	ติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

มีการตั้งตัวชี้วัดความ
สำาเร็จสำาหรับยุทธศาสตร์
การพัฒนาในเรื่องนโยบาย
การเงินแบบก้าวหน้า	
นโยบายการเงินแบบ
ยืดหยุ่น	และการฟนฟู
ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ	
ประเด็นเศรษฐกิจสีเขียว	
เช่น	สร้างสมดุลความ
ต้องการพลังงานสะอาด
และการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ	ถูกกล่าวถึง
ในแผนย่อย

การติดตาม
ความก้าวหน้า	
(Monitoring)

มีคณะกรรมการฯว่าด้วยการ
เติบโตสีเขียว	(The	
Presidential	Committee	on	
Green	Growth:	PCGG)	ทำา
หน้าที่ติดตามการดำาเนินงานให้
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ประเทศ

ยังไม่ชัดเจน

ตารางท่ี 6	เปรยีบเทยีบปัจจัยแห่งความสำาเร็จในการดำาเนนิงานด้าน
นโยบายเศรษฐกิจสเีขยีว	(ต่อ)
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ปจจัยแหง
ความสําเร็จ

ไทย ญี่ปุน
ปจจัยแหง
ความสําเร็จ

เกาหลีใต เยอรมนี

การเงิน	
(Financial)

มีกองทุนสิ่งแวดล้อม	ที่สนับสนุนทั้งเงิน
กู้ดอกเบี้ยตำ่า	และเงินอุดหนุนแบบให้
เปล่าเพื่อเป็นกลไกทางการเงินให้กับ
หน่วยงาน	เช่น	ส่วนราชการรัฐ	อปท.	
รัฐวิสาหกิจ	เอกชน	NGOs	คณะ
กรรมการหมู่บ้าน	เครือข่ายอาสาสมัคร	
ฯลฯ	ในการดำาเนินงานหรือโครงการ
ด้านสิ่งแวดล้อม	

-	มีการลงทุนด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยี	ภาคเอกชน
มีบทบาท	เช่น	ลงทุนด้าน
โซลาร์เซลล์	ผลิตแบตเตอรี่
ลิเธียมไอออนขั้นสูง

-	รัฐบาลให้การช่วยเหลือ
ทางการเงินกับประเทศกำาลัง
พัฒนาในการปรับปรุงด้าน
พลังงาน	หรือจัดทำาโครงการ
สีเขียว

-	มีการส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาใน	เทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมใหม่

การเงิน	
(Financial)

มีการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่	
เช่น	ฟนฟูแม่นำ้า	ลงทุนใน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี	มี
แผนการสร้างศูนย์อุตสาหกรรม
สีเขียว	เพิ่มการลงทุนในการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีโดยตั้งหน่วย
วิจัยด้านกาซเรือนกระจก

มีรายได้จากภาษีพลังงานและนำา
ไปบริหารจัดการคืนให้กับผู้เสีย
ภาษีทั้งหมด	เช่น	นำาไปใช้ในการ
ลดต้นทุนแรงงานที่ไม่ใช่ค่าจ้าง	
ลดการเก็บเงินสมทบเข้าประกัน
สังคม	ช่วยจ่ายเบี้ยบำานาญ	
พัฒนาพลังงานทดแทนและการ
ปรับปรุงอาคารให้ทันสมัย

การลำาดับ
ความสำาคัญ	
(Prioritization)

ให้ความสำาคัญกับเศรษฐกิจเป็นหลัก	
เห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ	
ตั้งแต่ฉบับที่	1	เป็นต้นมา	แม้แผนฯ	
ฉบับหลังจะระบุความสำาคัญของ
สิ่งแวดล้อมและสังคม	แต่เศรษฐกิจยัง
เป็นกระแสหลักของการพัฒนาเสมอ

แม้มีมาตรการแบบสีเขียว	
เช่น	กฎหมายหลายฉบับที่
กำาหนดให้ผู้ประกอบการ
ต้องดำาเนินการเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม	การลงทุนใน
พลังงานหมุนเวียน	แต่นับ
ตั้งแต่ปี	ค.ศ.2012	มีแนว
โน้มให้ความสำาคัญกับ
ประเด็นเศรษฐกิจและสังคม	
มากกว่าสิ่งแวดล้อม	
เนื่องจากก่อนหน้านี้	ญี่ปุ่นมี
ภาวะเศรษฐกิจซบเซาและ
ปัญหาสังคมผู้สูงอายุใน
ญี่ปุ่นกำาลังวิกฤติมากขึ้น

การลำาดับ
ความสำาคัญ	
(Prioritization)

ให้ความสำาคัญกับเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อมควบคู่กัน	เห็นได้จาก
การประกาศเป็นสังคมคาร์บอนตำ่า
และการกำาหนดกรอบการเติบโต
สีเขียวที่มีกฎหมายย่อยอีกหลาย
ฉบับในการบังคับใช้หน่วยงานให้
ปฏิบัติตาม

นโยบายต่าง	ๆ	ของเยอรมนีมี
ความประสานสอดคล้องและ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน	เช่น	การ
คมนาคม	พลังงาน	การก่อสร้าง	
หรืออุตสาหกรรม	จะมีการ
พัฒนาจากเดิมที่มีอยู่ให้สมดุล
และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ตารางท่ี 6	เปรียบเทยีบปัจจัยแห่งความสำาเร็จในการดำาเนินงานด้าน
นโยบายเศรษฐกิจสเีขยีว	(ต่อ)
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ปจจัยแหง
ความสําเร็จ

ไทย ญี่ปุน
ปจจัยแหง
ความสําเร็จ

เกาหลีใต เยอรมนี

การเงิน	
(Financial)

มีกองทุนสิ่งแวดล้อม	ที่สนับสนุนทั้งเงิน
กู้ดอกเบี้ยตำ่า	และเงินอุดหนุนแบบให้
เปล่าเพื่อเป็นกลไกทางการเงินให้กับ
หน่วยงาน	เช่น	ส่วนราชการรัฐ	อปท.	
รัฐวิสาหกิจ	เอกชน	NGOs	คณะ
กรรมการหมู่บ้าน	เครือข่ายอาสาสมัคร	
ฯลฯ	ในการดำาเนินงานหรือโครงการ
ด้านสิ่งแวดล้อม	

-	มีการลงทุนด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยี	ภาคเอกชน
มีบทบาท	เช่น	ลงทุนด้าน
โซลาร์เซลล์	ผลิตแบตเตอรี่
ลิเธียมไอออนขั้นสูง

-	รัฐบาลให้การช่วยเหลือ
ทางการเงินกับประเทศกำาลัง
พัฒนาในการปรับปรุงด้าน
พลังงาน	หรือจัดทำาโครงการ
สีเขียว

-	มีการส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาใน	เทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมใหม่

การเงิน	
(Financial)

มีการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่	
เช่น	ฟนฟูแม่นำ้า	ลงทุนใน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี	มี
แผนการสร้างศูนย์อุตสาหกรรม
สีเขียว	เพิ่มการลงทุนในการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีโดยตั้งหน่วย
วิจัยด้านกาซเรือนกระจก

มีรายได้จากภาษีพลังงานและนำา
ไปบริหารจัดการคืนให้กับผู้เสีย
ภาษีทั้งหมด	เช่น	นำาไปใช้ในการ
ลดต้นทุนแรงงานที่ไม่ใช่ค่าจ้าง	
ลดการเก็บเงินสมทบเข้าประกัน
สังคม	ช่วยจ่ายเบี้ยบำานาญ	
พัฒนาพลังงานทดแทนและการ
ปรับปรุงอาคารให้ทันสมัย

การลำาดับ
ความสำาคัญ	
(Prioritization)

ให้ความสำาคัญกับเศรษฐกิจเป็นหลัก	
เห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ	
ตั้งแต่ฉบับที่	1	เป็นต้นมา	แม้แผนฯ	
ฉบับหลังจะระบุความสำาคัญของ
สิ่งแวดล้อมและสังคม	แต่เศรษฐกิจยัง
เป็นกระแสหลักของการพัฒนาเสมอ

แม้มีมาตรการแบบสีเขียว	
เช่น	กฎหมายหลายฉบับที่
กำาหนดให้ผู้ประกอบการ
ต้องดำาเนินการเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม	การลงทุนใน
พลังงานหมุนเวียน	แต่นับ
ตั้งแต่ปี	ค.ศ.2012	มีแนว
โน้มให้ความสำาคัญกับ
ประเด็นเศรษฐกิจและสังคม	
มากกว่าสิ่งแวดล้อม	
เนื่องจากก่อนหน้านี้	ญี่ปุ่นมี
ภาวะเศรษฐกิจซบเซาและ
ปัญหาสังคมผู้สูงอายุใน
ญี่ปุ่นกำาลังวิกฤติมากขึ้น

การลำาดับ
ความสำาคัญ	
(Prioritization)

ให้ความสำาคัญกับเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อมควบคู่กัน	เห็นได้จาก
การประกาศเป็นสังคมคาร์บอนตำ่า
และการกำาหนดกรอบการเติบโต
สีเขียวที่มีกฎหมายย่อยอีกหลาย
ฉบับในการบังคับใช้หน่วยงานให้
ปฏิบัติตาม

นโยบายต่าง	ๆ	ของเยอรมนีมี
ความประสานสอดคล้องและ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน	เช่น	การ
คมนาคม	พลังงาน	การก่อสร้าง	
หรืออุตสาหกรรม	จะมีการ
พัฒนาจากเดิมที่มีอยู่ให้สมดุล
และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ตารางท่ี 6	เปรียบเทยีบปัจจัยแห่งความสำาเร็จในการดำาเนนิงานด้าน
นโยบายเศรษฐกิจสเีขยีว	(ต่อ)
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4. บทวิเคราะห์ช่องว่างทางนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวของ
ประเทศไทย

ชองวางเชิงนโยบายและยุทธศาสตร

1.	การแยกส่วนการพัฒนาระหว่างประเด็นสิง่แวดล้อมกบัประเดน็ด้าน
เศรษฐกิจและสังคม	 ทำาให้นโยบายเศรษฐกิจสีเขียวหรือการเติบโตสีเขียวไม่
ชัดเจน	 ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนา	 แม้ว่าจะมีเป้าหมายของทั้ง
ยุทธศาสตร์	 และแผนปฏิรูปประเทศ	 เรื่อง	 การเติบโตต้องเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม	แต่การดำาเนนิมาตรการยังเป็นการแยกส่วนระหว่างประเดน็เศรษฐกจิ
และสิง่แวดล้อม	ดงัเหน็ได้จากแผนปฏิรปูประเทศด้านเศรษฐกิจ	ทีร่ะบวุ่าต้อง
เป็นเศรษฐกิจทีเ่ติบโตอย่างแข่งขนั	เช่น	รายได้ต่อหวัประชากรต้องเตบิโตอย่าง
ต่อเนื่อง	มีการสร้างนวัตกรรม	และมีรายได้ต่อหัวสูงเพื่อก้าวข้ามกับดักรายได้
ปานกลาง	 รวมทั้งต้องมีการกระจายรายได้และผลประโยชน์อย่างท่ัวถึงเป็น
ธรรม	และการเตบิโตต้องเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม	เหน็ได้ว่ามีการแยกส่วนด้าน
เศรษฐกิจ	 โดยที่ขาดการคำานึงถึง	 “สิ่งแวดล้อม”	 หรือ	 “ความเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม”	 หรือ	 คำานึงถึงศักยภาพด้านทรัพยากรนำ้าและที่ดิน	 รวมถึง
ทรพัยากรชายฝังและทะเลในระดับท้องถิน่	ขณะท่ีด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมกลับไม่มีการกล่าวถึง	 “การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเป็นธรรม”	
หรือ	 “การประหยัดทรัพยากร”	 เช่น	 การจัดสรรนำ้า	 การจัดหาพลังงาน
หมุนเวียน	การลดพลังงานฟอสซิล	ฯลฯ	

2.	 ความไม่ชัดเจนของเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว	
จากกรณีศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลีใต้	 และสหพันธรัฐเยอรมนี	 พบว่า	
ปัจจัยสำาคัญปัจจัยหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวของทั้งสองประเทศ	
คือความชัดเจนในเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว	 ซ่ึงนอกจากการมี
เป้าหมายที่ชัดเจนแล้วทั้งสองประเทศยังมีการประกาศเป้าหมายดังกล่าวให้
รับรู้โดยทั่วกันอย่างชัดเจนทั้งภายในและภายนอกประเทศ	 โดยตัวอย่างของ
ประเทศเกาหลีใต้จะเห็นได้ชัดเจนว่ามีการประกาศเป็นวิสัยทัศน์แห่งชาติโดย
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ประธานาธิบดี	 การประกาศวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ชัดเจนดังกล่าว	 ทำาให้
ประชาชนทุกภาคส่วน	ไม่ว่าจะเป็น	ภาครัฐ	ภาคเอกชน	หรือภาคประชาชน	
รับรู้และยึดถือเป้าหมายอันเดียวกัน	

กรณีดังกล่าวมีความแตกต่างจากประเทศไทยพอสมควร	 โดยในกรณี
ของประเทศไทย	 เป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวยังไม่มีความชัดเจน
เท่าที่ควร	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกาศให้ประชาชนรับรู้โดยทั่วกันว่า
ประเทศไทยมีวิสัยทัศน์	เป้าหมาย	ตลอดจนมีแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ
สีเขียวอย่างไร	

นอกจากนี้	 หากพิจารณาถึงหลักฐานของประเทศไทย	ที่ระบุประเด็น
การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ	พ.ศ.	2561	–	2580	จะพบ
ว่ามีความแตกต่างจากของต่างประเทศอยู่พอสมควร	อาทิ	มุมมองและความ
เข้าใจต่อเศรษฐกิจสีเขียว	ตลอดจนแนวทางในการพัฒนา

โดยใน	“ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชวิีตทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม”	ได้ระบไุว้ในหวัข้อ	“สร้างการเตบิโตอย่างยัง่ยนื
บนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว”	 ว่า	 “มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจให้เติบโต
และมคีวามเป็นธรรมบนความสมดุลของฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละคณุภาพ
สิง่แวดล้อมทีด่ด้ีวยเศรษฐกจิฐานชวีภาพ	นำาไปสูก่ารยกระดับคณุภาพชีวติ	เพิม่
ความเป็นธรรมทางสงัคม	สามารถลดความเสีย่งของผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม
และลดปัญหาความขาดแคลนของทรัพยากรลงได้	โดยมีเป้าหมายสู่สังคมที่มี
ระดับคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นแต่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตำ่าลง	 ผ่านแนวทาง
และมาตรการต่าง	 ๆ	 เช่น	 การบริโภคและการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	
เพิ่มพื้นที่สีเขียวและป่าไม้	 รักษาฐานทรัพยากรสัตว์ป่าและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ	 ส่งเสริมให้สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น	 คนมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม	 มีความเอื้ออาทร	 และเสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ”	
(ยุทธศาสตร์ชาติ	พ.ศ.	2561-2580,	2562:	46)	
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จะให้ได้ว่า	แนวทางในการสร้างการเติบโตบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียวที่
ระบุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติของไทย	 ให้ความสำาคัญไปที่บริบทของการอนุรักษ์
และส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	มากกว่าที่จะให้ความสำาคัญ
กับการพฒันารปูแบบเศรษฐกจิทีส่ามารถสร้างความเติบโตทางเศรษฐกจิควบคู่
ไปกบัการรกัษาสิง่แวดล้อม	ดังเช่นในกรณตีวัอย่างของสองประเทศทีใ่ห้ความ
สำาคัญกับการสร้างและปฏิรูป	 ทั้งในด้านเทคโนโลยี	 โครงสร้างทางภาษี	 กฎ
ระเบียบข้อบังคับ	 อาทิ	 การปฏิรูปการใช้พลังงานในการพัฒนาเศรษฐกิจ	
เป็นต้น

นอกจากนี้	ในหัวข้อย่อยต่าง	ๆ	ของยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 ได้ให้ความสำาคัญไปกับ
ประเดน็ด้าน	“พฤตกิรรม”	ของคนในสงัคมค่อนข้างมาก	อาท	ิการส่งเสริมการ
บริโภคและการผลติทีย่ัง่ยนื	ทีเ่น้นเรือ่งการสร้างจิตสำานกึในการผลติให้มคีวาม
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม	การจัดการขยะแบบยั่งยืน	เป็นต้น	

ในขณะทีห่วัข้อทีม่คีวามใกล้เคียงกบัแนวทางของต่างประเทศมากทีส่ดุ	
คอืหัวข้อ	“4.3.3	มุง่เป้าสูก่ารลงทนุท่ีเป็นมติรต่อสภาพภูมอิากาศในการพฒันา
โครงสร้างพ้ืนฐานของภาครฐัและภาคเอกชน”	ภายใต้หวัข้อ	“สร้างการเตบิโต
อย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ”	ที่กล่าวถึงการบูรณาการ
นโยบายและแผนการพัฒนาประเทศ	การสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน	ส่งเสรมิสินค้า
และบริการคาร์บอนตำ่า	 และพัฒนาเครื่องมือทางทางเศรษฐศาสตร์เพื่อสร้าง
แรงจูงใจ	 เป็นต้น	 แต่อย่างไรก็ดี	 แนวทางดังกล่าวยังไม่ได้มีความชัดเจนมาก
นักในบริบทของการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว	

3.	 การขาดสถาบันที่ชัดเจนเพื่อเป็นองค์กรนโยบายด้านเศรษฐกิจ
สีเขียว	 เมื่อพิจารณาถึงกรณีตัวอย่างของประเทศเกาหลีใต้จะเห็นได้ว่า	 การ
ประสบความสำาเร็จในการพฒันาเศรษฐกจิสเีขยีวของเกาหลใีต้มส่ีวนเกีย่วข้อง
กบัการทำาให้เป็นสถาบันอย่างเหน็ได้ชัด	โดยมกีารจดัตัง้ทัง้ตวัสถาบันทีมี่ความ
ชัดเจนด้านบทบาทหน้าที่และผู้รับผิดชอบ	 ตลอดจนมีข้อกฎหมายที่รองรับ
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และให้อำานาจในการปฏบิติัอย่างชดัเจน	แนวทางดงักล่าวทำาให้เกาหลใีต้มผีูร้บั
ผิดชอบในการพัฒนาอย่างชัดเจนทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัต	ิ
นอกจากน้ีการจดัตัง้สถาบนัสำาหรบัพฒันาเศรษฐกจิสเีขยีวโดยเฉพาะโดยเป็น
หน่วยงานตรงภายใต้การกำากับของประธานาธิบดีเป็นส่วนหนึ่งท่ีทำาให้
เกาหลีใต้ใช้แนวทางการพัฒนาจากบนลงล่าง	 (top-down)	 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	 และทำาให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ	 เอกชน	 และประชาชน	 มี
เอกภาพในการปฏิบัติ	

ประเด็นนี้มีความแตกต่างจากประเทศไทยอยู ่บ ้าง	 กล ่าวคือ	
ประเทศไทยยงัไม่มีการทำาให้เป็นสถาบนัของการพฒันาเศรษฐกจิสเีขยีวอย่าง
ชัดเจน	 ทั้งในบริบทของตัวสถาบัน	 และบริบททางกฎหมาย	 ซ่ึงกล่าวได้ว่ามี
ความสอดคล้องกบัประเดน็ความชดัเจนด้านเป้าหมายและการให้ความสำาคญั
กบัเศรษฐกจิสเีขยีวทีก่ล่าวไปแล้วข้างต้น	การพฒันาเป็นสถาบนัของการพัฒนา
เศรษฐกิจสีเขียวในเกาหลีใต้	 จึงอาจเป็นผลลัพธ์จากการให้ความสำาคัญกับ
เศรษฐกิจสีเขียวเป็นเป้าหมายระดับชาติ

กล่าวโดยสรุปช่องว่างเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ได้ว่า	 ประเทศไทย
ยังมีความแตกต่างจากต่างประเทศในด้านการกำาหนดวิสัยทัศน์	 เป้าหมาย	
ตลอดจนวธิกีารในการพฒันาเศรษฐกจิสเีขยีว	อกีทัง้ยงัไม่ได้ให้ความสำาคญักบั
เศรษฐกจิสเีขยีวในระดบัเดยีวกบัต่างประเทศทีป่ระกาศต่อสาธารณชนว่าเป็น
วสัิยทศัน์แห่งชาติ	นอกจากนี	้หากพิจารณาเปรยีบเทยีบกรณขีองต่างประเทศ
และประเทศไทย	จะพบว่า	ในกรณีตัวอย่างของต่างประเทศ	เศรษฐกิจสีเขียว	
ถกูชขูึน้เป็นเป้าหมายหลกัของประเทศ	โดยภาคส่วนต่าง	ๆ 	ทัง้ภาครฐัและภาค
เอกชน	(อุตสาหกรรมและธุรกิจต่าง	ๆ)	ต่างพัฒนากิจการในส่วนของตนเพื่อ
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายเศรษฐกิจสีเขียว	 ในขณะท่ีประเทศไทย	 เศรษฐกิจ
สีเขียว	 มีลักษณะเหมือนสิ่งที่	 “เพิ่มเติม”	 (add	 on)	 เข้าไปในกิจกรรมของ
ภาครัฐและเอกชน	มากกว่าการเป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ
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ชองวางในการนํานโยบายไปปฏิบัติ

1.	การขาดเคร่ืองมอืทางนโยบาย	มาตรการทางนโยบายเพือ่ขับเคลือ่น
ตามแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว	 เมื่อเทียบกับการขับเคลื่อนนโยบายในต่าง
ประเทศแล้ว	ไทยยงัมช่ีองว่างทางนโยบายทัง้ในส่วนของการบรโิภคอย่างยัง่ยนื
และการผลิตอย่างยั่งยืน	 ที่สามารถนำาไปสู่การออกแบบทางนโยบายได้	 โดย
การบริโภคที่ยั่งยืนยังมีช่องว่างในเรื่องของการเก็บค่าธรรมเนียมถุงพลาสติก	
การยกเลิกการอุดหนุนเบนซิน	 Mandatory	 Carbon	 Footprint/
Environmentally-friendly	Labels	การท่องเที่ยวสีเขียว	การผลิตที่ยั่งยืน
ยังมีช่องว่างในเร่ืองค่าธรรมเนียมการจัดการของเสียและนำ้าเสีย	 การจัดโซน
ท่ีพักอาศัย	การลดการเผาในภาคการเกษตรเป็นศนูย์	การตัง้เป้าหมายและลด
การใช้พลังงานฟอสซิลเพ่ือส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน	 การแบนการ
ประมงที่ผิดกฎหมาย	

2.	 ประเทศไทยมีการจัดทำายุทธศาสตร์	 แผน	 และมาตรการออกมา
หลายฉบับโดยหลายหน่วยงาน	 แต่ยังขาดมาตรการเชิงปฏิบัติท่ีชัดเจนและ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน	 เช่น	 มีการจัดทำายุทธศาสตร์และแผนแต่ไม่ได้
ระบวุธิปีฏบิตัถิงึระดบัท้องถิน่หรอืในระดบัพืน้ทีไ่ด้	ซ่ึงเป็นไปได้ว่ายงัขาดแผน
เชงิปฏบิติัการทีช่ดัเจน	การถ่ายทอดไปสูแ่ผนปฏบิติัการอาจมคีวามซบัซ้อนไป	
หรือหน่วยงานรับผิดชอบไม่ชัดเจน	 แต่เมื่อระบุหน่วยงานรับผิดชอบไปทำาให้
บางหน่วยงานเข้ามาร่วมมอืไม่ได้	และเป็นผลไปถงึการตดิตามข้อมลูเพือ่วัดผล
กท็ำาได้ยากเช่นกนั	หรอืการประกาศนโยบายจัดซือ้จัดจ้างสเีขยีวให้แต่ละหน่วย
งานนำาไปปฏบิตั	ิแต่ราคาสนิค้าสเีขยีวส่วนใหญ่ราคาสงูกว่าราคาตลาดเลก็น้อย	
หน่วยงานที่ดำาเนินงานตามนโยบายจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวจึงต้องชี้แจงกับหน่วย
งานผู้อนุมตังิบประมาณ	หรอืในพืน้ทีห่่างไกลกไ็ม่ได้มสีนิค้าสเีขยีวให้กบัหน่วย
งานของรฐั	(การเสวนาจับกระแสเศรษฐกจิสเีขยีว	ปีที	่3	ครัง้ท่ี	3)	หากพจิารณา
การขบัเคลือ่นเศรษฐกจิสเีขยีวของเกาหลใีต้เป็นตัวอย่าง	จะเหน็ได้ว่าเกาหลใีต้
มีกรอบกฎหมายกลางที่ว่าด้วยการเติบโตสีเขียว	 โดยกฎหมายฉบับอื่นที่
เกี่ยวข้องมีสถานะอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายนี้	 และกรอบกฎหมายกลางของ
เกาหลน้ีีเองทีไ่ด้มผีลให้เกดิแผนปฏบิติัการเพือ่การเติบโตสเีขยีวไปจนถึงระดบั
ท้องถิ่น	
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3.	ในเชงิการเมอืงยงัขาดการสงเสรมิและสนบัสนนุให้มกีารนำาเศรษฐกิจ
สเีขยีวไปใช้ในวงกว้าง	การเติบโตแบบสีเขยีวไม่อาจกลายเป็นการพฒันากระแส
หลักแทนที่การพัฒนาเศรษฐกิจ	เศรษฐกิจสีเขียวในประเทศไทยอาจมีการนำา
ใช้บ้างในบางระดับหรือบางสาขาการพัฒนา	 แต่ยังขาดการขยายผลเมื่อเกิด
การปฏบัิตทิีดี่	เช่น	มกีารพฒันาองค์กรปกครองท้องถิน่ตามแนวทางเศรษฐกจิ
สีเขียวในพื้นที่หนึ่งแล้วจบไปภายในวาระการเมืองของผู้บริหารชุดเดิม	 ไม่ได้
ถูกสานต่อในผู้บริหารท้องถิ่นชุดถัดไป	 หรือไม่ได้ถูกนำาไปเผยแพร่ในวงกว้าง
ให้ท้องถิ่นพื้นที่อื่นมองเห็นแล้วเกิดความคิดอยากที่จะปฏิบัติตาม	 ทำาให้เมื่อ
เกดิการปฏบิตัทิีใ่ดแล้วกจ็บลงไม่ได้ถกูทำาให้ขยายผลหรอืทำาให้เกิดผลกระทบ
ไปยังระดับอื่นหรือสาขาอื่นที่กว้างขึ้น

4.	ประเทศไทยยังขาดมาตรการหรือหนวยงานขับเคลื่อนในมุมของ
การบรโิภคสเีขยีว	ส่วนใหญ่เน้นการผลติแบบสเีขยีวมากกว่า	ทำาให้ประชาชน
ทั่วไปอาจยังขาดมุมมองหรือจิตสำานึกการบริโภคที่คำานึงถึงผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 การรวมตัวเพื่อการบริโภคสีเขียวยังมีไม่
มากนักทำาให้การตลาดและสินค้าแบบสีเขียวมีจำากัดและราคาแพง	 ส่งผลให้
แนวคิดการเติบโตแบบสีเขียวยังไม่สามารถแทรกซึมเข้าไปอยู่ในมุมมองของ
ภาคประชาชนและเกิดพลังพอที่จะเปลี่ยนแปลงได้

5.	การมส่ีวนร่วมของประชาชนและภาคเอกชน	เนือ่งจากความรูค้วาม
เข้าใจเรื่องส่ิงแวดล้อมของภาคเอกชนและประชาชนยังมีไม่เท่ากัน	 รวมท้ัง
ศกัยภาพในการพฒันาผลติภณัฑ์สเีขยีวของภาคเอกชนเองกย็งัมไีม่เท่ากนัด้วย	
ยกตัวอย่าง	 สินค้าชุมชนที่จะขอรับฉลากเขียว	 มีทุนไม่มากทำาให้ปรับตัวได้
ลำาบากในการผลิตสินค้าสีเขียว	(การเสวนาจับกระแสเศรษฐกิจสีเขียว	ปีที่	3	
ครั้งที่	 3)	 เป็นความจริงว่า	 กรณีตัวอย่างของทั้งสามประเทศมีความแตกต่าง
กนัในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนอยูบ้่าง	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในบริบทของ
การออกแบบนโยบาย	ในกรณีของเกาหลีใต้	การดำาเนินการเป็นไปในลักษณะ
บนลงล่าง	(top-down	approach)	โดยส่วนกลางมบีทบาทหลกัในการกำาหนด
นโยบายโดยทีร่ะดบัความมส่ีวนร่วมของประชาชนไม่มหีลกัฐานชีใ้ห้เหน็อย่าง
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ชัดเจน	ในขณะที่เยอรมนีใช้วิธีการจากล่างขึ้นบน	(bottom-up	approach)	
โดยผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย	ทั้งภาครัฐ	เอกชน	และประชาชน	มีส่วนร่วมในการ
ออกแบบนโยบายในการปฏิบัติเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว	ญี่ปุ่น	ภาคเอกชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ถอืว่ามบีทบาทสำาคญัในการเคลือ่นเศรษฐกจิ
สีเขยีวได้เอง	อย่างไรกต็าม	ทัง้สามประเทศกลับมรีะดบัของการมส่ีวนร่วมของ
ประชาชนค่อนข้างสูงในบริบทของการปฏิบัติ	โดยจะเห็นได้ว่า	ในการพัฒนา
เทคโนโลย	ีการปรบัเปลีย่นแนวทางในการปฏิบติัของอตุสาหกรรมต่าง	ๆ 	ตลอด
จนการตอบรับกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับใหม่ๆ	 ได้รับความร่วม
มือเป็นอย่างดีจากประชาชน	

ในประเด็นนี้	 สิ่งที่เห็นได้ชัดจากกรณีตัวอย่างทั้งสามประเทศคือ	
การสรางแรงจงูใจ	ทีเ่ป็นผลลพัธ์มาจากนโยบายหรอืแนวทางในการชดเชยให้
ภาคส่วนต่าง	ๆ	 เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงหรือการ
พัฒนาในแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว	ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน	อาทิ	ในกรณีของ
เยอรมนี	ทีม่กีารปรับขึน้ภาษีรถยนต์	ภาษพีลงังาน	การออกกฎระเบยีบสำาหรบั
การสร้างอาคารและอื่น	ๆ	ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบคมนาคมสาธารณะที่
มีประสิทธิภาพ	 การพัฒนาการผลิตพลังงานทางเลือก	 ตลอดจนการให้สิทธิ
พิเศษกับการใช้รถยนต์ไฟฟ้า	เป็นต้น	

เช่นเดียวกับในเกาหลีใต้	 ที่มีการลงทุนด้านการพัฒนาเทคโนโลยี
พลังงานใหม่อย่างจริงจัง	 ตลอดจนมีการขยายตลาดและอุตสาหกรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับพลังงานรูปแบบใหม่	 ๆ	 การอำานวยความสะดวกด้านภาษีและ
ระเบียบขั้นตอนต่าง	ๆ 	ในการพัฒนาพลังงานและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
พลังงานใหม่	 เป็นต้น	 หรือในญี่ปุ่นได้มีมาตรการทางกฎหมายหลายฉบับที่
บังคับใช้ด้านส่ิงแวดล้อมกับอุตสาหกรรม	 มีการสนับสนุนและลดภาษีให้กับ
พลังงานทางเลือก	เป็นต้น	สิ่งเหล่านี้อาจเป็นปัจจัยสำาคัญที่ดึงดูดภาคเอกชน
ให้เข้ามามีส่วนร่วมกันในการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวและนำาไปสู่ความสำาเร็จ
ของเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศตัวอย่าง
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ประเด็นดังกล่าวอาจยังไม่มีการพัฒนา
มากเท่าที่ควรในบริบทของประเทศไทย	ความมี

ส่วนร่วมของประชาชนตลอดจนแรงจูงใจต่อการ
พฒันาทัง้ในด้านการใช้ชีวติและการพฒันาเศรษฐกจิ
ในรูปแบบที่ควบคู่ไปกับเศรษฐกิจสีเขียวยังค่อนข้าง

น้อย	หากเทียบกับประเทศทั้งสามในกรณีตัวอย่าง

5. ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวใน
ประเทศไทย 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตร

1.	รัฐบาลควรทบทวนยุทธศาสตร์และแผนท่ีเป็นภาพรวมการพัฒนา
ประเทศให้เป็นแบบบูรณาการไม่แยกส่วนกันแบบเด็ดขาด	 แล้วกำาหนด
เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเกี่ยวกับเศรษฐกิจสีเขียวหรือการเติบโตสีเขียว
ในยทุธศาสตร์ชาต	ิ20	ปี	อาท	ิญีปุ่น่มกีารประกาศเป้าหมายลดการปลดปล่อย
กาซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้ร้อยละ	50	ภายในปี	ค.ศ.	2050	เป็นต้น	โดยใน
ช่วงระหว่างยทุธศาสตร์	20	ปี	มกีารกำาหนดเป้าหมายและตวัชีว้ดัในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ	 เป ็นแบบขั้นบันได	 เช ่น	 หากตั้ ง เป ้าหมายจะลดก าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้เมื่อสิ้นสุดยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	(พ.ศ.	2580)	จาก
ปีพ.ศ.	2561	ลงที่ร้อยละ	30	ก็ควรตั้งเป้าหมายและตัวชี้วัด	เมื่อสิ้นสุดแผนฯ	
ฉบับที่	12	(พ.ศ.	2564)	ที่ร้อยละ	10	ฉบับที่	13	(พ.ศ.	2569)	ที่ร้อยละ	20	
และฉบับที่	14	(พ.ศ.	2574)	ที่ร้อยละ	25-30	เป็นต้น	เพื่อให้มีการดำาเนินงาน
ในทางปฏบิติัอย่างต่อเนือ่งและมกีารติดตามความคืบหน้าของยทุธศาสตร์และ
แผนฯ	 เป็นแสดงให้เห็นทิศทางและความตั้งใจจริงท่ีจะไปสู่การเติบโตแบบ
สีเขียว	

2.	รฐับาลควรลงทนุในโครงการขนาดใหญ่ในแบบการเตบิโตสเีขียวเพือ่
ปรับพฤตกิรรมในภาคการผลติและภาคการบรโิภค	ยกตวัอย่างเกาหลใีต้มกีาร
เพ่ิมเส้นทางจกัรยานทีเ่ชือ่มต่อกบัเส้นทางคมนาคมสาธารณะเพือ่ให้คนหนัมา
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ใช้จักรยานและบริการขนส่งสาธารณะมากขึ้น	 การเป็นต้นแบบก่อสร้าง
สถานที่หรืออาคารของราชการท่ีเป็นอาคารสีเขียวหรือสอดคล้องกับ
รหัสอาคารในระดับที่สูงกว่ามาตรฐาน	 เป็นต้น	 ซึ่งจะเป็นผลให้ภาคการผลิต
มกีารปรับตวัใช้วัตถุดิบและกระบวนการทีใ่ส่ใจและรวมต้นทนุทางสิง่แวดล้อม
เข้าไปด้วย	ขณะที่ภาคการบริโภคก็มีทางเลือกในแบบสีเขียวมากขึ้น

นอกจากนีร้ฐับาลควรดำาเนนิการและจดัการปัญหาด้านกฎระเบยีบให้
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวเกิดขึ้นได้จริงกับทุกหน่วยงานของรัฐ	 จะทำาให้
หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ให้กับสินค้าสีเขียว	ทำาให้เกิดความต้องการ
สินค้าสีเขียวในปริมาณมาก	 ภาคเอกชนก็จะปรับตัวโดยเปลี่ยนกระบวนการ
การผลิตและเทคโนโลยีให้ตรงกับความต้องการ	ส่วนภาคประชาชนเองก็จะมี
ต้นแบบที่ดีและมีทางเลือกของผลิตภัณฑ์สีเขียวมากขึ้น	และเกิดเทคโนโลยีที่
ส่งผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปลายทางได้ในที่สุด	ดังเช่น	ประเทศญี่ปุ่นที่
รับซ้ือสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นสีเขียว	 เมื่อภาครัฐเป็นผู้นำาจึงทำาให้เกิดเป็น
เทคโนโลยีพัฒนาตามมาแล้วสามารถรีไซเคิลได้จนเป็นขยะกลายเป็นสาร
ต้ังต้นได้เรียกว่าเป็นการ	 Recovery	 หากภาครัฐเป็นตัวกลาง	 ภาคเอกชนก็
พร้อมที่จะปรับตัวตาม

3.	รัฐบาลควรแสวงหาความร่วมมือกับนานาประเทศและภาคเอกชน	
สรรหาแหล่งทุนจากองค์กรระหว่างประเทศ	 ลงทุนในวิจัยและการพัฒนา
เทคโนโลยเีพ่ือการเตบิโตแบบสเีขยีว	เช่น	เทคโนโลยเีพือ่การประหยดัพลงังาน	
เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและลดของเสียในห่วงโซ่อุปทาน	
เทคโนโลยใีนการจดัการของเสยีและมลพษิ	เทคโนโลยกีารรไีซเคลิ	ฯลฯ	เพราะ
ประเด็นเทคโนโลยีเป็นข้อจำากัดที่สำาคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทยที่เป็น
กับดักการพัฒนาไปสู่การเติบโตสีเขียว

ขอเสนอแนะในเชิงการนํานโยบายไปปฏิบัติ

1.	ควรมีการวิเคราะห์ปัญหาการพัฒนารายสาขาแล้วใช้แนวทาง
เศรษฐกจิสีเขยีวเป็นมาตรการให้สอดรบักบัปัญหานัน้	เช่น	ประเดน็ปัญหาด้าน
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ภาคเกษตรกรรม	อาจมปัีญหาความสามารถทางการผลติตำา่	การนำาเทคโนโลยี
เข้ามาใช้เพิม่ประสทิธภิาพยงัมน้ีอย	ผลผลติการเกษตรต้องขึน้อยูก่บัสภาพดนิ
ฟ้าอากาศ	การแก้ปัญหาภาคเกษตรทีผ่่านมามกัดำาเนนิการด้วยมาตรการระยะ
สั้นและบิดเบือนกลไกตลาด	 ขณะที่ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภมูอิากาศทีผั่นผวนรนุแรงขึน้และยงัขาดระบบการบรหิารจดัการนำา้ทีเ่หมาะสม	
ถือเป็นความเสี่ยงในเรื่องความมั่นคงด้านอาหารภายในประเทศ	 การตลาด
ภายในประเทศ	 และการรักษาฐานการเป็นผู้ส่งออกอาหารท่ีสำาคัญของโลก	
หรือประเด็นปัญหาทางด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	อาจมีปัญหา
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเกินศักยภาพของระบบนิเวศท่ีจะ
รองรับ	 ระบบการบริหารจัดการเพื่อการบังคับ	 ควบคุม	 การให้สิ่งจูงใจยังไม่
สามารถที่จะทำาให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	 ความเสียหายจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ	เช่น	อุทกภัยหรือภัยแล้ง
ยังคงมีความรุนแรงขึ้น	 การใช้สารสนเทศ	 อย่าง	 Green	 Economy	 Index	
หรือ	Sustainability	Index	มาใช้เพื่อการบริหารจัดการ	ยังขาดประสิทธิภาพ
และเป็นธรรมข้อตกลงการค้าและการลงทนุระหว่างประเทศทีม่คีวามซบัซ้อน
และเข้มข้นมากขึน้	ปัญหาเหล่านีอ้าจวเิคราะห์ตามกรอบเศรษฐกจิสเีขยีวหรอื
การเติบโตสีเขียวแล้วกำาหนดเป็นมาตรการออกมาได้

2.	ควรมีการถ่ายทอดยุทธศาสตร์และแผนลงสู่การจัดทำาแผนปฏิบัติ
การไปทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	เนือ่งจากเป็นหน่วยปฏบัิตงิานจริง	ดงัเช่น	
การนำาไปปฏิบัติของเทศบาลตำาบลเมืองแกลง	 จังหวัดระยอง	 หรือเมืองคิตะ
คิวชูในประเทศญี่ปุ่น	 หรือการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติของเมืองกวางจูใน
ประเทศเกาหลีใต้	 และเปดโอกาสให้สามารถสร้างสรรค์แผนปฏิบัติการท่ีมี
ความเฉพาะแต่สอดคล้องกับแผนระดับประเทศ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะสามารถดำาเนินการได้หลากหลายและเห็นผลจริงมากกว่า	 เช่น	 สามารถ
ประกาศให้พื้นที่รับผิดชอบเป็นเขตคาร์บอนเป็นศูนย์	การประกาศข้อกำาหนด
รหัสอาคาร	การสร้างระบบคมนาคมสาธารณะและทางจักรยาน	การรณรงค์
เพื่อจัดการขยะในเขตพื้นที่ของตนเอง	เป็นต้น
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3.	ควรสร้างระบบสนับสนุนให้เกิดเศรษฐกิจสีเขียวในภาคเอกชนและ
ประชาชนอย่างเป็นระบบและเชือ่มโยงกนัระหว่างหน่วยงานต่าง	ๆ 	เป้าหมาย
เพือ่สร้างเครอืข่ายให้เกดิพลงัขบัเคลือ่น	และสร้างความรูค้วามเข้าใจในวงกว้าง	
เริม่ต้นจากหน่วยงานของรฐัทกุส่วนดำาเนนิการให้เป็นตวัอย่างโดยมีหน่วยงาน
ที่ประเมินช่องว่างและความต้องการของภาคเอกชนและประชาชนก่อน	
จากนัน้จงึประสานหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องให้ดำาเนินการสนบัสนนุ	ยกตวัอย่างเช่น	
มกีลุม่คนรุน่ใหม่ขบัเคลือ่นเรือ่งการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์	มศีกัยภาพการสือ่สาร
แต่ต้องการการวิจัยและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาช่วย	 อย่างการคำานวณ
คาร์บอนฟุตพริ้นท์	ซึ่งทำาให้เกิดการสร้างมูลค่าและความเข้าใจให้กับผู้บริโภค
ด้วยว่าการสนับสนุนสินค้าและบริการที่เป็นสีเขียวทำาให้เกิดคุณค่าอะไรบ้าง	
ส่วนการระบบสนับสนุนให้เกิดเครือข่าย	 ภาครัฐอาจสร้างพื้นที่ให้ผู้ประกอบ
การรายใหญ่รายย่อยได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กัน	 จะทำาให้สร้างความเข้าใจ
กับผู้ประกอบการรายย่อยว่าการผลิตสีเขียวไม่ได้เพิ่มต้นทุน	 ในระยะสั้นอาจ
เหน็ว่ากระบวนการผลติแบบสเีขยีวมรีาคาแพง	แต่ในระยะยาวแล้วต้นทนุเท่า
เดิมและยังสร้างโอกาสทางการแข่งขันที่ในอนาคตมีแนวโน้มเป็นไปในแบบ
สีเขียวมากขึ้น

ขอเสนอแนะในการวิจัยเชิงนโยบาย

ควรมีการวิจัยเชิงนโยบายในอนาคต	 ได้แก่	 การศึกษาแนวทางการ
ขับเคลื่อนสู่	 Zero	Waste	 Societyการศึกษามาตรการทางการคลังเพื่อ
ส่ิงแวดล้อมทัง้ระดบัประเทศและระดับท้องถิน่	การศึกษาแนวทางความร่วมมอื
ระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันหรือขยะข้ามพรมแดน	การศึกษา
ความเชื่อมโยงของมาตรการเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ก่อ
มลพษิ	เช่น	ภาษมีลพษิจะสามารถทำาให้เกดิการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมได้จรงิ
หรือไม่อย่างไร	มาตรการใหม่	ๆ	หากจะนำามาใช้	จะมีความเป็นไปได้มากน้อย
เพียงใด	หรือควรปรับปรุงแบบใดให้สอดรับกับบริบทท้องถิ่น
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