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เส้นทางเศรษฐกิจสีเขียว

1.	 ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจสีเขียว

1.1. แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว

1.1.1 ความเปนมา
คําวา “เศรษฐกิจสีเขียว” ถูกนํามาใชครั้งแรกในป ค.ศ. 1989 

ในรูปของรายงานตอรัฐบาลสหราชอาณาจักร โดยกลุมนักเศรษฐศาสตร
สิ่งแวดลอม รายงานดังกลาวชื่อ พิมพเขียวเศรษฐกิจสีเขียว (Blueprint for a 
Green Economy) ในป ค.ศ. 1991 และ ค.ศ. 1994 ผูเขียนพิมพเขียวดัง
กลาว ไดแก Pearce, Markandya และ Barbier ไดเขียนพิมพเขียวเศรษฐกิจ
สเีขยีวตอเนือ่งออกมา ชือ่วา Blueprint 2: Greening the world economy 
และ Blueprint 3: Measuring Sustainable Development ตามลําดับ 
พิมพเขียวฉบับแรก กลาวถึงเศรษฐกิจวาสามารถชวยนโยบายสิ่งแวดลอมได 
สวนอกีสองฉบบัหลงันัน้เปนการเขยีนถงึปญหาระดบัโลกไมวาจะเปนโลกรอน 
การลดลงของโอโซน การลดลงของปาเขตรอน และทรพัยากรท่ีหายไปของ
ประเทศกาํลงัพฒันา (United Nations, 2012, p. 8)

ตอมาป ค.ศ. 2008 UNEP ไดริเริ่ม Green Economy Initiative
เพื่อใหการสนับสนุนนโยบายการลงทุนในธุรกิจสีเขียว สวนหนึ่งจากการริเริ่ม
คร้ังน้ีไดมีการผลิตรายงานชื่อ Global Green New Deal (GGND) ในป 
ค.ศ. 2009 การเสนอปฏบิติัการทางนโยบายหลายแบบเพือ่ฟนฟูเศรษฐกจิและ
ยกระดับความยั่งยืนของเศรษฐกิจโลก GGND เสนอใหรัฐบาลนานาประเทศ
จัดสรรใหมีกองทุนเพื่อภาคสวนที่เปนสีเขียวและเสนอกรอบแนวคิดโครงการ
เพือ่กระตุนเศรษฐกจิสเีขยีว ปเดียวกนัน้ีไดมกีารประชุม UN Climate Change 

โสภารัตน จารุสมบัติ
นิตยา โพธิ์นอก

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

เศรษฐกิจสีเขียวถูกกลาวถึงเรื่อยมาในวาระระดับโลก จนกระทั่ง
การพัฒนาอยางยั่งยืนที่เปนเปาหมายรวมกันของนานาประเทศตั้งแตการ
ประชุมสหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (UN Conference 
on Environment and Development: UNCED) ในป ค.ศ. 1992
เกิดขึ้น (United Nations, 2012, p. 6) แนวทางเพื่อนําไปสูการพัฒนาที่
ยั่งยืนยังคงไมถูกทําใหเกิดเปนขอตกลงรวมกันระหวางนานาประเทศ จน
กระทั่งในการประชุม Rio+20 ในป ค.ศ. 2012 การประชุมครั้งนี้มีหัวขอการ
ประชุมหลัก 2 เรื่องคือ เศรษฐกิจสีเขียวในบริบทการพัฒนาที่ยั่งยืนและขจัด
ความยากจน กับกรอบเชิงสถาบันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีจุดเนนใหนานา
ประเทศพัฒนายุทธศาสตรประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เศรษฐกิจสีเขียว 
(Green economy) ไดถูกเสนอขึ้นมาเปนวิธีการที่กระตุนใหเกิดการพัฒนา
นโยบายระดบัประเทศและความรวมมอืระหวางประเทศเพือ่นาํไปสูการพฒันา
ที่ยั่งยืนรวมกัน (สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม, 2555, 
น. 125; 229)

แมเศรษฐกจิสเีขยีวจะไดรบัการพดูถงึใหเปนแนวทางนาํไปสูการ
พฒันาทีย่ัง่ยืนนบัตัง้แตการประชุม Rio+20 เปนตนมา แตจากเอกสารขอตกลง
เบือ้งตนทีเ่รียกวา Zero draft ก็ยงัคงมคีวามคลมุเครอื แนวทางท่ีเปนขอตกลง
ก็เปนแบบกวาง ๆ ไมมีผลในทางปฏิบัติมากนัก เชน ประเทศสมาชิกตอง
เชือ่มโยงการจดัการปญหาทีเ่ชือ่มโยงระหวางพลงังาน นํา้ อากาศ และอากาศ
ที่เปลี่ยนแปลงไป แตไมมีมาตรการชัดเจน (สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดลอม, 2555, น. 140) 

จากเอกสารรายงานผลการประชุมสําหรับการประชุม
สหประชาชาตวิาดวยการพฒันาทีย่ัง่ยนื ค.ศ. 2012 (Rio+20) ครัง้ท่ี 1 (พ.ศ. 2553) 
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ไดระบุวาการนําเศรษฐกิจสีเขียวไปใชตองสอดคลองไปในทางเดียวกันกับ
หลกัการของ Rio คือเศรษฐกจิสเีขยีวจะเปนแนวทางไปสูการพฒันาอยางยัง่ยนื
โดยแตละประเทศนําไปใชไดอยางยืดหยุน และในรายงานผลการประชุมครั้ง
ที ่2 (พ.ศ. 2554) ระบวุาเศรษฐกจิสเีขยีวมแีนวทางทีค่วรใหความสําคญัในทาง
ปฏบัิตมิากกวาใหความสนใจกบัความหมาย โดยเศรษฐกจิสเีขยีวเปนกระบวน
การของกิจกรรมพัฒนาทางเศรษฐกิจที่คํานึงถึงการปกปองและคุมครองสิ่ง
แวดลอม อนัจะนําไปสูความยัง่ยนืในอนาคตได ประเทศกาํลังพฒันานัน้มคีวาม
กังวลกับเศรษฐกิจสีเขียวเนื่องจากยังเปนแนวคิดท่ีไมชัดเจนท้ังเรื่องขอบเขต
และกลไกการดําเนินงาน จนมีขอถกเถียงถึงการนําเศรษฐกิจสีเขียวมาใชวา
อาจกลายเปนมาตรการในการกีดกนัทางการคาของประเทศพัฒนาแลวทําให
กระทบความสามารถในการแขงขันของประเทศกําลังพัฒนา หรือประเทศ
กําลังพัฒนาอาจใชเศรษฐกิจสีเขียวเปนเครื่องมือการขอความชวยเหลือจาก
นานาประเทศทั้งดานการเงิน เทคโนโลยี และการพัฒนาความสามารถของ
องคกรก็ได (อัษฎาพร ไกรพานนท, 2554, น. 16-17; สํานักเศรษฐกิจ
การเกษตรระหวางประเทศ, 2556, น. 19-20)

เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2013) ผูนําจากประเทศ
กวา 193 ชาติไดเขารวมการประชุมสมัชชาใหญองคการสหประชาชาติ (UN 
General Assembly) ณ กรงุนวิยอรคเพือ่รบัรองเปาหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื
เพื่อใชเปนเปาหมายพัฒนาในมิติที่เชื่อมโยงระหวางมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอมรวมกันอีก 15 ป เพื่อทดแทนเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ
หรือ MDGs เปาหมายการพัฒนาที่ทดแทน MDGs เรียกวา Sustainable 
Development Goals หรอื SDGs เปนเปาหมายระหวางป ค.ศ. 2016 – 2030 
ประกอบดวย 17 เปาหมาย เปาหมายที่ดูสะทอนใหเห็นถึงแนวทางของ
เศรษฐกจิสเีขยีวมากทีส่ดุคอืเปาหมายที ่12 การผลติและการบรโิภคท่ีรบัผดิชอบ 
(Goal 12 – Responsible Consumption and Production) ซึง่มเีปาหมาย
คอืการสรางหลกัประกนัใหมแีบบแผนการบรโิภคและการผลติท่ียัง่ยนื แนวทาง
ดําเนินการเพ่ือบรรลุตัวชี้วัด เชน ลดของเสียจากอาหารท่ีถูกท้ิงของโลกตอ
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หัวประชากรลงครึ่งหนึ่งและลดการสูญเสียอาหารในกระบวนการผลิตและ
หวงโซอุปทาน ใหไดในป ค.ศ. 2030 สงเสริมการจัดซื้อจัดจางสาธารณะให
สอดคลองกับนโยบายระดับชาติและมีการจัดลําดับความสําคัญ ลดการ
อุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิล มุงจัดการปญหาการบริโภคที่สิ้นเปลืองปรับ
โครงสรางระบบภาษีอากร เปนตน

ที่มาของแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวนับวามีจุดเริ่มตนที่ชัดเจน หาก
แตระหวางทางการพฒันาของแนวคิดไปสูการปฏบิติัน้ันยังคงมคีวามคลมุเครอื 
อาจเปนไปไดในสองประการวา 1) ความตองการของสหประชาชาติท่ีอยาก
ใหเศรษฐกิจสีเขียวเปนไปอยางยืดหยุน เขากันไดกับบริบทความพรอมของ
นานาประเทศ หรือ 2) เปนไปตามความกังวลของประเทศกําลังพัฒนาวา
ประเทศพัฒนาแลวอาจนํามาใชเปนมาตรการกีดกันทางการคา โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในการทําขอตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีระหวางประเทศคูคาที่มี
ความแตกตางกันทั้งองคความรู เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ 

1.1.2 ความหมาย 
แนวคดิเศรษฐกจิสีเขยีว (Green economy) มกีารใหความหมาย

ทีห่ลากหลายโดยหลายหนวยงานและยงัคงไมแนชดั (United Nations, 2012, 
p. 5; สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม, 2555, น. 230; 
สํานักเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ, 2556, น. 12) ยกตัวอยางเชน 

Green Growth Best Practice Initiative 
กลาววาเศรษฐกจิสีเขยีว เปนการเปลีย่นผานกจิกรรม
ทางเศรษฐกจิเพือ่ยกระดบัศกัยภาพและการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติน้ันถือวามีความสําคัญตอ
เสถยีรภาพและความยัง่ยนืของการพฒันาเศรษฐกจิ
ในอนาคต (Green Growth Best Practice 
Initiative: GGBP, 2014, p. 13) 
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UNEP ใหความหมายเศรษฐกิจสีเขียววา เปนแนวคิดท่ีชวยยก
ระดบัความเปนอยูทีดี่ของมนษุยและความเทาเทยีมทางสงัคม ขณะทีล่ดความ
เสีย่งทางสิง่แวดลอมและการคุกคามทางนิเวศ (United Nations, 2012, p. 10) 

ขณะท่ี OECD มองวาเศรษฐกิจสีเขียวเปนแนวทางเพื่อทําให
ระบบเศรษฐกิจปจจุบันเปนไปในแบบที่นําไปสูเศรษฐกิจแบบยั่งยืน โดยเนน
ลดมลพิษการปลอยกาซเรือนกระจก การลดของเสีย ใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และเสริมสรางความมั่นคง
ทางพลังงาน หากแบงใหเขาใจงายแลว ขอบเขตความหมายของ OECD ใน
หมายถึงการบริโภคและกระบวนการผลิตที่เปนไปอยางยั่งยืนนั่นเอง 

The Global Citizens Center ใหความหมายของเศรษฐกิจ
สเีขยีววาหมายถึงความสมัพนัธ 3 สวน ไดแก ความยัง่ยนืของสิง่แวดลอม ระบบ
เศรษฐกิจที่มุ งเนนใหความสําคัญของระบบนิเวศใหปรับการดํารงชีวิตได
สอดคลองกับระบบสังคมทุกคนสามารถเขาถึงไดอยางเหมาะสม 

UNCTAD กลาววา เศรษฐกิจสีเขียวเปนระบบเศรษฐกิจที่ทําให
คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น สรางความเสมอภาคในระยะยาว และลดความ
เสี่ยงกับประชาชนรุนหลังในดานสิ่งแวดลอมและปญหาการเสียสมดุลของ
ระบบนิเวศ

สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ระบุวา
เศรษฐกิจสีเขียว คือการพัฒนาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยาง
ยั่งยืน โดยกิจกรรมการพัฒนามีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ลดการ
กอผลกระทบใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สํานักเศรษฐกิจ
การเกษตรระหวางประเทศ, 2556, น. 4-6)

ความแตกตางของการใหความหมายจากหลายแหง สอดคลอง
กับเอกสารรายงานผลการประชมุสาํหรบัการประชุมสหประชาชาตวิาดวยการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2012 (Rio+20) ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2553) ไดระบุวาการนํา
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เศรษฐกิจสีเขียวไปใชถือเปนแนวทางไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน ทามกลางขอ
กังขาจากนานาประเทศมีถึงนิยามของคําวาเศรษฐกิจสีเขียวท่ียังไมเปนไปใน
ทศิทางเดยีวกนั แมกระทัง่ในองคกรของสหประชาชาติเอง ซ่ึงจะทาํใหเกดิการ
ตีความและนาํไปแปลงเปนนโยบาย กฎหมาย และมาตรการของแตละประเทศ
ที่แตกตางกันดวย และในรายงานผลการประชุมครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2554) ระบุวา
ความหมายที่แตกตางกันของเศรษฐกิจสีเขียวที่ยังไมอาจหาขอตกลงรวมกัน
นั้นยังมีอยู แตไมสําคัญเทากับการปรับกระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ี
คํานึงถึงการปกปองและคุมครองสิ่งแวดลอม (อัษฎาพร ไกรพานนท, 2554, 
น. 17) 

เศรษฐกิจสีเขียวยังเปนแนวคิดที่มีความเกี่ยวพันแตก็มีความ
แตกตางกับแนวคิดอื่นที่มีความใกลเคียงกันอยางการเติบโตสีเขียว (Green 
growth) การพัฒนาคารบอนตํ่า (Low carbon development) การพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable development) เปนตน คําวา “การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
จากหนังสือประกอบการประชุม Bruntland Report ป พ.ศ. 2535 หมายถึง 
การพฒันาทีต่อบสนองความจาํเปนของคนรุนปจจบุนัโดยไมลดทอนขดีความ
สามารถในการตอบสนองความจําเปนของคนรุนตอไป การพัฒนายั่งยืนมีทั้ง
แบบมั่นคงและแบบออนดอย การพัฒนายั่งยืนแบบออนดอย (Weak 
Sustainability) น้ันยงัมองวาคนเปนศนูยกลางของการพฒันา การทีต่องดแูล
ส่ิงแวดลอมกเ็พือ่ทาํใหมนุษยน้ันมกีารทาํกจิกรรมทางเศรษฐกจิไดอยางด ีทาํให
แนวทางที่ไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นเปนไปอยางแกปญหาที่ปลายเหตุ ขณะที่
การพัฒนายั่งยืนแบบมั่นคง (Strong Sustainability) จะเนนการแกไขท่ี
ตนเหตขุองปญหา เนนหลกัการปองกนัไวกอน มติิดานสงัคมและเศรษฐกิจตอง
ไดรับการพฒันาอยูภายใตรมใหญอยางมติสิิง่แวดลอม การพฒันาทีย่ัง่ยนืจะมี
ขอบเขตความหมายที่กวางและเปนเปาหมายปลายทางของการพัฒนา

ขณะที่คําวา การเติบโตสีเขียว (Green growth) นั้น มีความใกล
เคียงกันอยางมากกับคําวา เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) การเติบโต
สีเขียวเปนแนวทางแบบลางขึ้นบน (Bottom-up approach) ของผลิตภัณฑ 
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กระบวนการ บริการ เทคโนโลยี และหวงโซอุปทานของผลิตภัณฑสีเขียว การ
เติบโตสีเขียว เปนกลยุทธที่กําลังไดรับความนิยม เพราะจะสามารถปลดล็อก
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมใหมีผลประโยชนรวมกันและเชื่อมโยงซึ่งกัน
และกัน (GGBP, 2014, p. 13) มีลักษณะเปนกลยุทธเชนเดียวกับเศรษฐกิจ
สีเขียว เพราะเปนไปเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจผานกิจกรรม เชน การ
ลงทุนในพลังงานหมุนเวียน การลงทุนเทคโนโลยีท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
เปลีย่นพฤตกิรรมเพ่ือประหยัดพลงังาน เปนตน (สถาบันธรรมรฐัเพือ่การพัฒนา
สงัคมและสิง่แวดลอม, 2555, น. 257) ขณะทีเ่ศรษฐกจิสเีขียวท่ีจะเปนแนวทาง
แบบบนลงลาง (Top-down approach) คือ เปนกลยุทธ นโยบายเศรษฐกิจ
มหภาค แตตางก็มีจุดรวมกันคือเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งอาจกลาวได
วา แนวทางของเศรษฐกิจสเีขยีวและการเตบิโตสเีขยีวเปนเพยีง “สเีขียวท่ีตางกัน” 
(A spectrum of different shades of green) (United Nations, 2012, 
p. 5; p. 60)

ความแตกตางกนัระหวางสองแนวคิดที ่United Nations ไดกลาว
ไปขางตน อาจแสดงใหเห็นไดดังคําอธิบายของ Kasztelan (2017) วาของ
เศรษฐกิจสีเขียวและการเติบโตสีเขียว เปนการเคลื่อนไหวดวยวิธีการแบบ
บูรณาการและครอบคลุมเพ่ือผสมผสานประเด็นสิ่งแวดลอมทางเศรษฐกิจ 
แนวคิดทั้งสองมุงที่จะกําหนดวิธีในการปรับปรุงผลลัพธและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่มีอยู ผานการใชนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ทรัพยากร และพลังงาน
อยางมปีระสทิธภิาพ ตางมเีปาหมายเดยีวกนัแตในแนวทางท่ีแตกตางกันเลก็นอย 
จึงอาจทําใหเกิดความสับสนระหวางการใชสองคํานี้ เศรษฐกิจสีเขียวมี
แนวทางที่การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจเพ่ือสงเสริมการปรับปรุงสวัสดิการ
สังคมและความยุติธรรม และลดภัยคุกคามทางสิ่งแวดลอมและขอบกพรอง
ทางระบบนิเวศไปในขณะเดียวกนั การเปลีย่นแปลงเชนนีจ้ะเกดิข้ึนไดดวยการ
ลงทุน “สีเขียว” การสรางงาน “สีเขียว” ขณะที่การเติบโตสีเขียว คือ
การเตบิโตทางเศรษฐกจิทีก่อใหเกดิการใชประโยชนจากทนุธรรมชาต ิ(Natural 
capital) อยางมีเหตุผล ปกปอง ลดมลพิษ และสรางโอกาส เพื่อปรับปรุง
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สวัสดิการสังคมโดยรวมผานการสรางเศรษฐกิจสีเขียว ดังนั้น ทั้งแนวคิดของ
การเติบโตสีเขียวและเศรษฐกิจสีเขียวถูกใชเพื่อสงเสริมการฟ นตัวของ
เศรษฐกิจโลกที่มีความบกพรอง โดยมุงที่การลงทุนในตลาดผลิตภัณฑและ
บริการดานสิง่แวดลอมและการพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน Kasztelan สรปุความ
สมัพนัธระหวางการเตบิโตสเีขยีว เศรษฐกจิสเีขยีว และการพฒันาอยางยัง่ยนื
เปน “Green growth - Green economy – Sustainable development” 
(Kasztelan, 2017, p. 491; 497) นั่นคือ การตั้งเปาหมายเพื่อการเติบโต
สีเขียวนั้นทําไดโดยใชเศรษฐกิจสีเขียวเปนวิถีทาง และผลสําเร็จสุดทายก็คือ
การพัฒนาอยางยั่งยืนนั่นเอง 

แนวคิดการเติบโตสีเขียว จากทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
โดย สํานักงานสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติระบุวาการเติบโต
สเีขียว หมายถงึ การพัฒนาทีมุ่งสูการเติบโตทางเศรษฐกิจและสงัคมอยางยัง่ยนื 
เปนมติรตอส่ิงแวดลอม กจิกรรมภายใตการพฒันานีม้กีารใชทรพัยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ กอใหเกิดของเสียและกาซเรือนกระจกในปริมาณที่ไมสงผล
กระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจนเกิดความเสื่อมโทรม 
เสียสมดุลการคํ้าจุนดํารงชีพ และสนับสนุนวิถีชีวิตของประชาชนในทุกสาขา
การผลิตขณะที่เศรษฐกิจสีเขียวเปนวิธีการ การเติบโตสีเขียวจึงเปนเปาหมาย

สรุปไดวา เศรษฐกิจสีเขียวน้ันหมายถึงวิธีทางใน
การพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืนที่คํานึงถึงมิติสิ่งแวดลอม 
ทาํใหลดความเสีย่งตอระบบนิเวศอนัสงผลตอการ
ยกระดับคุณภาพสังคมและความเปนอยู ของ
มนุษยในระยะยาว ขอบเขตความหมายของ
เศรษฐกจิสีเขยีวแบงไดเปนการบรโิภคและการ
ผลิตที่ยั่งยืน การบริโภคที่ยั่งยืนเปนกระบวน
การใหผูบริโภคเปล่ียนพฤติกรรมดวยปจจัย
อย างน อยสามประการ ได แก   การมี
ผลิตภณัฑ โครงสรางทีเ่กือ้หนนุ และระบบ
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บริการที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สวนการผลิตที่ยั่งยืนเปนการ
ปรบัตวัของภาคธรุกจิทีคํ่านึงถงึสิง่แวดลอมในเร่ืองของการใชวตัถุดบิทีเ่ปนมติร
กับสิ่งแวดลอมระบบนิเวศ และการคุมมลพิษ (“Green Growth : Capacity 
Development Programme on Training of Trainers ToolKit” จัดทํา
โดย UNESCAP) อยางไรก็ตาม เน้ือหาในสวนตอนไปโดยเฉพาะอยางยิ่ง
สวนของการนําเศรษฐกิจสีเขียวไปใชของประเทศตาง ๆ อาจมีการใชคําอื่น 
เชน คารบอนตํ่า หรือ การเติบโตสีเขียว อันเนื่องมาจากนโยบายหรือการวาง
ยทุธศาสตรของแตละประเทศเปนเชนนัน้ แตขอใหเขาใจวาแมจะใชคาํตางกัน
แตหากเปนมาตรการหรือแนวทางหรือวิธีการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีมีมิติ
สิ่งแวดลอมในการพัฒนานั้น ถือเปนขอบเขตเดียวกันกับเศรษฐกิจสีเขียว

1.1.3 ความสําคัญ
เปาหมายสําคัญของเศรษฐกิจสีเขียว คือ การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย

เศรษฐกิจสีเขียวมีองคประกอบสําคัญ 4 องคประกอบ ไดแก สรางรายไดและ
ยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม ลดความเสี่ยงปญหา
สิง่แวดลอม และฟนฟรูะบบนเิวศ การทาํงานของเศรษฐกจิสเีขยีวยงัเนนไปถงึ
การพัฒนาการลงทุนและเทคโนโลยีในสาขาการผลิตที่สําคัญ 11 สาขา ไดแก 
การเกษตร การกอสราง เมอืง พลงังาน การประมง การปาไม การอตุสาหกรรม 
การทองเทีย่ว การขนสง การจดัการขยะมลูฝอย และการจดัการทรพัยากรนํา้ 
(สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม, 2555, น. 241-242; 
สํานักเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ, 2556, น. 6)

ความสําคัญของเศรษฐกิจสีเขียวนั้นชวยนําพาสังคมไปสูการ
เติบโตที่เปนสีเขียว ดังที่ OECD ไดเนนถึงความสําคัญของผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากนโยบายการเตบิโตสีเขยีวทีม่คีวามสอดคลองกับเศรษฐกิจสเีขยีว กลาวได
วาเศรษฐกิจสีเขียวไดทําใหเกิดประโยชนทั้งตอเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 
(OECD, 2013, p. 51, สํานักเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ, 2556, น. 
28; Asian Development Bank Institute, 2012, pp. 26-27)
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1. สรางรายไดและยกระดับคณุภาพชวีติ โดยเศรษฐกจิสเีขยีวจะ
ทาํใหเกิดการสรางงาน โอกาสการจางงานทัง้แรงงานฝมือระดบัลาง กลาง และ
สูง เปนการเปดตลาดใหมเพื่อรองรับผลิตภัณฑสีเขียว บริการสีเขียว และ
การจางงานสีเขียว เชน เกษตรอินทรีย การทองเที่ยวเชิงนิเวศ การจัดการปา 
ยกตัวอยางเชนในอินเดียมีโอกาสการจางงานในภาคพลังงานทดแทน (โดย
เฉพาะพลังงานแสงอาทิตย) การขนสงสีเขียวและงานสาธารณะที่เกี่ยวกับนํ้า
และการจัดการปาไม

2. ลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม โดยเศรษฐกิจสีเขียวจะทําใหเกิด
ความดึงดูดผูประกอบการและแรงงานท่ีมีฝมือเขามาประกอบกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในเมือง ทําใหเกิดการพัฒนาในชนบทและสรางความเขมแข็งใหกับ
ชมุชน ตวัอยางเชนการสงเสรมิแหลงพลงังานทีป่ลอยกาซคารบอนไดออกไซด
ตํ่าในชุมชน เชน พลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคาบานหรือ
อาคารในชมุชนได ซึง่ไมจาํเปนตองสรางโครงสรางพืน้ฐานทีใ่ชงบประมาณสูง
ดงัเชนโครงขายไฟฟาประเทศ แตทาํใหคนในชนบท คนยากจน หรอืคนชายขอบ
ไดเขาถึงพลังงานแบบประหยัด มีรายงานวาเกือบ 2 พันลานคนในประเทศ
กําลังพัฒนาหลายแหงในเอเชียใชเชื้อเพลิงชีวมวลแบบดั้งเดิมเปนแหลง
พลังงานหลักเพื่อใชในครัวเรือน เปนพลังงานสะอาดที่ราคาไมแพงดวย 

3. ลดความเสีย่งปญหาสิง่แวดลอม โดยเศรษฐกจิสเีขียวจะทาํให
เกิดการคุกคามตอสภาพแวดลอมนอยลงจากกระบวนการผลิตที่คํานึงถึง
สิ่งแวดลอม เพิ่มอุปสงคและอุปทานในการผลิตสินคาและบริการสีเขียว 
เพื่อลดปจจัยที่ทําใหเกิดผลลัพธตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สงผลใหเกิด
ความมั่นคงดานอาหาร เชน หากมีการผลิตทางการเกษตรอยางยั่งยืน ซึ่งนํา
ไปสูการปกปองและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ลดของเสียและมลพิษ ลด
ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจและลดการใช
พลังงาน 
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4. ฟนฟูระบบนิเวศ โดยเศรษฐกิจสีเขียวชวยลดการคุกคามตอ
ระบบนิเวศดวยเชนกนั ทรพัยากรธรรมชาติไดมโีอกาสฟนตัว ฟนฟูความหลาก
หลายทางชวีภาพ ทําใหมกีารบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตไิดอยางยัง่ยนื

5. พัฒนาเทคโนโลยีใหม ที่ เป นมิตรกับสิ่ งแวดล อม การ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจในแบบท่ีคํานึงถึงสิ่งแวดลอมได
กระตุนใหเกดิการออกแบบใหม ๆ  เพือ่บรรลสุงัคมคารบอนตํา่ (Low Carbon 
Society) นํามาซึ่งความทาทายโอกาสในการสรางนวัตกรรมท่ียั่งยืนและ
ยืดหยุนไดมากขึ้น สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดวยการสรางสรรคสิ่งใหม 

6. ลดความเสี่ยงทางสุขภาพที่เกิดจากปญหาสิ่งแวดลอม เพิ่ม
ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตมนุษย การเติบโตสีเขียวหรือการเติบโตคารบอน
ตํ่าอาจนําไปสูประโยชนตอสุขภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากการปรับปรุง
คณุภาพอากาศในพ้ืนทีแ่ละลดการปลอยฝุนละออง สสารมลพษิกาํมะถันและ
ไนโตรเจน ยกตวัอยางในพ้ืนทีช่นบทของประเทศกาํลงัพฒันามโีครงการใชเตา
ที่มีการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตํ่า ซึ่งสามารถชวยปองกันการเสียชีวิต
ของทารกจากการคลอดกอนกําหนดไดหลายลานคน การปรับปรุงระบบการ
ขนสงโดยลดการใชยานยนตที่ใชนํ้ามันและปรับปรุงระบบขนสงสาธารณะ 

7. สรางความมั่นคงดานพลังงาน แนวทางของเศรษฐกิจสีเขียว
สามารถทําใหเกิดความหลากหลายของแหลงพลังงาน เพิ่มแหลงพลังงาน
หมุนเวียน ลดการพึ่งพาการนําเขาพลังงานจากตางประเทศ ลดการบิดเบือน
ราคาในตลาดพลังงาน และยังทําใหเกิดความรวมมือระดับภูมิภาคดานการ
วจิยัและพฒันาพลงังานทดแทนและการปรบัตวัของเทคโนโลยพีลงังานใหเขา
กันกับบริบทของประเทศ

1.1.4 การตัง้เปาหมายและวดัความสาํเรจ็ของเศรษฐกิจสเีขยีว
การจะทาํใหเศรษฐกจิสเีขยีวเปน “แนวทาง” จาํเปนตองมตีัง้เปา

หมายปลายทางทีเ่ปน “การเติบโตสเีขยีว” เพือ่ติดตามวดัวาแนวทางเศรษฐกจิ
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สีเขียวที่ไดดําเนินไปนั้นจะชวยทําใหการพัฒนาเศรษฐกิจเปนไปอยางยั่งยืน
หรือไม โดยอาจตั้งเปาหมายไดหลากหลาย ยกตัวอยางเชน

 » กระบวนการผลิตที่เปนสีเขียว เชน ตั้งเปาหมายเพื่อลดการ
ประมงทีผ่ดิกฎหมาย (IUU fishing) ลดการตดัไมท่ีผดิกฎหมาย 
(Illegal logging) การมีเปาหมายที่จะเพิ่มอาหารอินทรียให
มากขึ้น การตั้งเปาหมายเพิ่มบริการและผลิตภัณฑที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม

 » การบริโภคสีเขียว เชน การเพิ่มกิจกรรม 3R ใหมากข้ึน 
(Reduction, reuse, recycling) การเพิ่มอัตราการรีไซเคิลให
มากขึ้น หรือการคมนาคมขนสงที่เปนสีเขียว

 » การลดมลพษิ เชน ต้ังเปาหมายระยะยาวทีจ่ะตองไมใหมรีะดบั
มลพิษเพิ่มขึ้นอีก

 » การลดกาซเรอืนกระจก เชน มกีารตัง้เปาหมายระยะยาวใหลด
การปลดปลอยกาซเรือนกระจกเพื่อรักษาระดับอุณหภูมิโลก
ไมใหเพิ่มขึ้นเกิน 1.5 – 2 องศาเซลเซียส

 » การอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติ เชน ทรพัยากรปาไมและความ
หลากหลายทางชีวภาพจะตองอยูในระดับที่คงที่

 » การดึงทรัพยากรธรรมชาติมาใช (Extraction) เพื่อนํา
ทรัพยากรธรรมชาติมาเปนวัตถุดิบในการผลิต เชน การตัดไม
หรือการทําเหมืองที่จะตองลดลงหรือคงที่

 » พื้นที่ปาไม ในอนาคตตองมีพื้นที่ปาไมในระดับคงที่
 » พื้นที่สีเขียวในเขตเมือง ในอนาคตจะตองมีบริเวณพื้นที่สีเขียว
คงที่

1.2. เครื่องมือทางนโยบายในการสงเสริมเศรษฐกิจสีเขียว 

เครื่องมือทางนโยบาย เปนผลผลิตที่ไดจากกระบวนการทางนโยบาย
ซึ่งเปนแนวปฏิบัติชัดเจนมากกวานโยบายหรือยุทธศาสตรที่จะเปนเพียง
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แนวทางกวาง ๆ เครื่องมือทางนโยบายจะชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
พฤติกรรมหรือทําใหเกิดผลลัพธเปนไปตามเปาหมายของนโยบาย สําหรับ
เครือ่งมอืทางนโยบายสิง่แวดลอมโดยทัว่ไปเกดิจากพืน้ฐานหลกัการ 4 ประการ 
ไดแก (1) หลักผูกอมลพษิเปนผูจาย (Polluter Pay Principle: PPP) มเีหตผุล
วาการนาํทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมไปใชควรผนวกรวมเขาไปเปนตน
ทุนของการผลิตหรือการบริโภคดวย เนื่องจากผูที่นําทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมไปใชประโยชนไดกอใหเกิดมลพิษทั้งในระหวางการนําทรัพยากร
มาใช (Extraction) และในระหวางการผลติและการใชผลติภณัฑจากทรพัยากร 
(Production and consumption) จงึมีหนาทีต่องจายใหกับผูทีไ่ดรบัผลกระทบ
จากมลพิษที่เกิดขึ้นนั้น (2) หลักการปองกันลวงหนา (Precautionary 
Principle) ใหเหตผุลวาจาํเปนตองมกีารปรบัเปลีย่นวธิกีารผลติทีเ่ปนมติรกบั
ส่ิงแวดลอมมากขึน้ เพราะผลกระทบตอสิง่แวดลอมทีร่นุแรงมกัเกดิขึน้ในภาย
หลังการผลิตหรือการใชผลิตภัณฑ แมยังไมเห็นผลกระทบทันทีก็จําเปนตอง
ปองกันไวกอนเพื่อไมใหเกิดผลกระทบท่ีรายแรงในอนาคต (3) หลักการ
วิเคราะหตนทุนและผลประโยชน (Cost-Benefit Analysis) คือ การดําเนิน
โครงการใดกต็ามหากมปีระโยชนกบัประชาชนมากกวาตนทนุทีเ่สยีไปถอืวามี
ความคุมคาในการลงทนุ ซึง่ตนทุนทีเ่สยีไปน้ันรวมถงึผลกระทบดานสิง่แวดลอม
ดวย และ (4) แนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social 

Responsibility: CSR) ใหนํา้หนกักบัศลีธรรมและคณุธรรมของผูประกอบ
การที่จะตองคํานึงถึงสิ่งแวดลอมและสังคมในการปรับกระบวนการ

ผลติทีเ่ปนมติรกบัธรรมชาตแิละชุมชน เพือ่
ลดผลกระทบทางสุขภาพของคนใน

สังคมโดยรวม 

หากแบงเครือ่งมอืทาง
นโยบายสาํหรับเศรษฐกจิสเีขยีวจะ
สามารถแบงไดเปน 2 มาตรการ 
ดังนี้
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1.2.1 มาตรการเชิงบังคับ
เปนมาตรการที่มีสภาพบังคับใหตองปฏิบัติตามโดยถูกกําหนด

หรือบังคับใชเปนกฎหมาย ยกตัวอยางเชน (GGBP, 2014, p. 133; สํานัก
เศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ, 2558, น. 30)

 » การกาํหนดมาตรฐานคุณภาพของอากาศหรอืมาตรฐานมลพษิ
ทางนํ้า (Air quality or water pollution standards) แลว
ตรวจสอบติดตามใหเปนไปตามขอกําหนด (Monitoring) 
พรอมทั้งมีการดําเนินการตามบทลงโทษของกฎหมายหากไม
ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือขอกําหนด

 » การจัดซื้อจัดจางสีเขียว (Green public procurement) คือ 
การจัดซ้ือสินคาและจัดจางบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
โดยพิจารณาวาสินคาและบริการนั้นตลอดวงจรชีวิตของ
ผลิตภัณฑหรือบริการว ามีกระบวนการท่ีเป นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอมหรอืไม ต้ังแตการจดัหาวตัถดุบิไปจนถึงการจดัการ
ซากผลิตภัณฑหลังหมดอายุการใชงาน ยกตัวอยางเชน การ
กาํหนดเกณฑในการจดัซือ้ตลบัหมกึสาํหรบัเครือ่งเครือ่งพมิพ
ตองเปนตลับหมึกที่ไมใชสารประกอบโลหะหนักอยางปรอท 
ตะกั่ว ฯลฯ เปนสวนผสมในผลิตภัณฑ การจัดซื้อแฟมเอกสาร
และกระดาษตองทาํจากเยือ่กระดาษหมนุเวยีนทาํใหมไมนอย
กวารอยละ 70 หรือการใชบริการโรงแรม ก็เลือกใชบริการ
โรงแรมทีไ่ดรบัการรบัรองมาตรฐานการจดัการสิง่แวดลอม เชน 
ISO 14001 หรือเปนโรงแรมท่ีมีการจัดการขยะ การใช
ทรัพยากรที่ดี คํานึงถึงชุมชนโดยรวม เปนตน

 » มาตรฐานยานพาหนะ (Vehicle standards) เปนการกําหนด
มาตรฐานยานพาหนะทีใ่ชบนทองถนนใหมมีาตรฐานการปลอย
มลพษิสูสิง่แวดลอม เชน ในออสเตรเลยีมีการออกระเบียบเรยีก
วา The Australian Design Rule (ADRs) ใหยานยนตตองมี
มาตรฐานความปลอดภยั ปองกนัการขโมย และการปลอยมลพษิ 
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 » การประมวลขอบงัคับอาคาร (Building codes) เปนมาตรฐาน
ขั้นตํ่าสําหรับควบคุมออกแบบการกอสราง และใชงานอาคาร 
โดยการกําหนดมาตรฐานอาคารอาจกาํหนดพืน้ฐานข้ันตํา่ท่ีรฐั
ตองการกระตุนใหเกิดขึ้น เชน ใหมีมาตรฐานขั้นตํ่าดานความ
ปลอดภยัทางโครงสราง มาตรฐานความปลอดภยัดานอคัคภียั 
หรือกําหนดมาตรฐานดานการใชพลังงานใหกับอาคารตั้งแต
การเลือกใชวัสดุในการกอสราง การเลือกใชระบบไฟฟาและ
แสงสวางที่ประหยัดพลังงาน เปนตน 

 » การออกระเบียบควบคุมสาธารณูปโภคและระบบขนสง
สาธารณะ (Regulation of utilities, public transport) ออก
กฎหมายเกี่ยวกับใชสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา นํ้าประปา การ
ขนสงสาธารณะ ใหผูประกอบการหรอืผูบรโิภคดาํเนนิการ/ใช
อยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

 » การกําหนดบทลงโทษสําหรับผูผลิตทางการเกษตรท่ีปลอย
มลพิษทางอากาศและมลพิษทางนํ้า เชน มาตรการหามและ
ลงโทษผูที่เผาพื้นที่ทางการเกษตรเพื่อเตรียมการเพาะปลูก

1.2.2 มาตรการเชิงสมัครใจ
เปนมาตรการทีอ่าศัยการจูงใจทางเศรษฐกจิเพือ่ใหผูประกอบการ

หรือกลุ มเปาหมายเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคไปในทางที่สนับสนุนตอ
สิ่งแวดลอม ท้ังการใหสิทธิประโยชนทางภาษี การเก็บคาธรรมเนียมหรือ
คาบรกิาร การอุดหนนุ โครงการชวยเหลอืทางการเงนิ เปนตน รวมถึงเปนการ
ใชข อมูลขาวสารและการศึกษาเพ่ือสรางความตระหนักจนประชาชน
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเองดวยความสมัครใจ ยกตัวอยางเชน (GGBP, 
2014, p. 133; สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม, 2555, 
น. 267-268; สํานักเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ, 2556, น. 30)
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 » ภาษสีิง่แวดลอม (Environmental 
taxes) การเก็บภาษีตามปริมาณ
มลพิษที่สถานประกอบการหรือ
ประชาชนไดทําให เกิดขึ้นต อ
สิ่งแวดลอม เช น ภาษีนํ้ามัน
เชื้อเพลิง ภาษียากําจัดศัตรูพืช 
ภาษีผลิตภัณฑที่ไมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

 » คาธรรมเนียม เปนการเรียกเก็บคาบริการในการจัดการ
สิ่งแวดลอม เชน เรียกเก็บคาจราจรในที่รถติดหรือเขตเมือง 
(Congestion charge) การเรียกเก็บคากําจัดของเสียและนํ้า
เสยีจากโรงงาน การจายคาบรกิารสิง่แวดลอมอืน่ ๆ  (Payment 
for environmental services)

 » การอุดหนุน (Subsidies) เชน การยกเวนภาษีสําหรับการ
ลงทนุในพลงังานหมนุเวยีน (Feed-in tariffs) การยกเวนภาษี
สําหรบัสนิคาทีผ่ลติโดยจดัการศตัรพูชืแบบผสมผสาน เกษตร
อินทรีย การใหเงินกูดอกเบี้ยตํ่า (Soft loan) สําหรับผูผลิต
หรือสถานประกอบการในการออกแบบเทคโนโลยีสีเขียว

 » การใหฉลาก (Green label) เพือ่เปนการใหรางวลัและรบัรอง
มาตรฐานของผลติภณัฑหรือการบริการนัน้ ๆ  วามกีระบวนการ
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมหรือกอใหเกิดมลพิษนอย เชน การ
ตดิฉลากเขยีว ฉลากประหยดัพลังงาน ฉลากคารบอน ISO เชน
ในประเทศไทย มีฉลากลดคารบอน รับรองโดยสถาบัน
สิ่งแวดลอมไทย (127 รายการ ณ สิ้นป พ.ศ. 2558) ฉลาก

คารบอนฟุตพริ้นท สนับสนุนโดยองคการบริหารจัดการกาซ

เรือนกระจก (1,009 รายการ) ฉลากประสิทธิภาพอุปกรณ

ไฟฟา สนับสนุนโดยกระทรวงพลังงาน ฉลากสินคาเกษตร
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อินทรีย ACT สนับสนุนโดยสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตร

และอาหารแหงชาติ (6 ราย ณ กุมภาพันธ พ.ศ. 2558) ตรา

สัญลักษณ G Green สนับสนุนโดยกรมสงเสริมคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดลอม (32 รานคา) ฉลากเขียว รับรองโดยสถาบัน
สิ่งแวดลอมไทย (117 รายการ ประจํา เมษายน พ.ศ. 2559) 
ตราสญัลกัษณใบไมเขยีว สนบัสนนุโดย มลูนธิใิบไมเขยีว (204 
สถานที่ พั ก )  ตราสัญลั กษณ   Upcyc le  Ca rbon 
Footprint สนับสนุนโดยกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ตราสัญลักษณอุตสาหกรรมสีเขียว สนับสนุนโดยกระทรวง
อุตสาหกรรม (นิรมล สุธรรมกิจ, 2562)

 » การจัดสรรงบประมาณเพื่อการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน
สีเขียว นวัตกรรมหรือการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
สีเขียว

 » โครงการอบรมทกัษะและใหการศึกษาเกีย่วกบัเศรษฐกจิสเีขียว 
กจิกรรมประชาสมัพนัธ รณรงค และสรางความตระหนกัเกีย่ว
กับเศรษฐกิจสีเขียว

นานาประเทศไดมีการประยุกตใชมาตรการและเครื่องมือทาง
นโยบายเพือ่ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิสเีขยีวในประเทศแตกตางกนัตามนโยบายและ
บริบทความพรอมของแตละประเทศ เชน เยอรมนี เดนมารก มีการสงเสริม
การผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เดนมารกมีการสงเสริม
การทําเกษตรอินทรียและการใชประโยชนจากของเสียรวมถึงเพิ่มอัตราการ
รีไซเคิล แคนาดามีการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติ เนนการ
วางผังเมืองและใชประโยชนที่ดินแบบผสมผสาน เปนตน ดังแสดงในตารางที่ 
1 นอกจากนี้ Asian Development Bank Institute สรุปมาตรการที่บาง
ประเทศนําไปใชจําแนกรายสาขา	ดังแสดงในตารางที่	2



24 ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว

ตารางที่ 1 ตัวอยางการขับเคลื่อนสูเปาหมายเศรษฐกิจสีเขียวในตางประเทศ

นโยบาย/แนวทาง/มาตรการ ตัวอยางประเทศ

สงเสริมการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

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

ลดการใชพลังงาน และเพ่ิมสัดสวนการใช
พลังงานหมุนเวียน 

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

ลดปรมิาณการปลอยกาซเรือนกระจกท้ังในภาค
การผลิต ภาคพลังงาน และระบบขนสง 

เยอรมนี สวีเดน เกาหลีใต 
ฮองกง 

สงเสริมการทําเกษตรอินทรีย เดนมารก 

ใชประโยชนจากของเสีย (Reuse) และเพิ่ม
อัตราการนํากลับมารีไซเคิล 

เดนมารก ญี่ปุน สิงคโปร 

เพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติ สิงคโปร แคนาดา 

สงเสริมการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีสีเขียว เกาหลีใต ญี่ปุน 

สรางความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และ 
ประชาสังคม 

ญี่ปุน 

เนนการวางผังเมือง และการใชประโยชนที่ดิน
แบบผสมผสาน 

แคนาดา 

ที่มา: UNEP (2011) 
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2.	กรณีศึกษาตัวอย่างท่ีดีของนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวใน
ต่างประเทศ	

2.1. กรณีศึกษาประเทศในทวีปยุโรป: สหพันธรัฐเยอรมนี

ภายใตการจัดลําดับ ดัชนีเศรษฐกิจสีเขียวสากล (Global Green 
Economy Index) ซึ่งเปนการวิเคราะหจากขอมูลเชิงประจักษของประเทศ
ตาง ๆ ทั่วโลกเพื่อจัดลําดับการดําเนินการในดานเศรษฐกิจสีเขียว โดยแบง
ออกเปน 2 ขั้นตอน ไดแก (1) ดัชนีผลการดําเนินการ (Performance Index) 
ซ่ึงเปนการวิเคราะหตัวชี้วัดทั้งหมด 32 ตัวชี้วัดภายใตหัวขอหลักสี่ประการ
ไดแก ความเปนผูนาํและการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ความประสทิธภิาพ
ของภาคสวนตาง ๆ  ตลาดและการลงทนุ และ สิง่แวดลอม และ (2) การสาํรวจ
ความตระหนักรู (Perception Survey) ผลการจัดลําดับในป ค.ศ. 2016 พบ
วา เยอรมนีถอืเปนหนึง่ในประเทศทีอ่ยูลาํดับตน ๆ  ของการจดัลาํดบัทัง้ในดาน
ดัชนีผลการดําเนินการ และการสํารวจความตระหนักรู (The Global Green 
Economy Index, 2016) โดยเยอรมนีอยูในอันดับ 1 ในดานการตระหนักรู 
และอันดับ 5 ในดานผลการดําเนินการ (อางแลว, p. 11)

สิง่ทีก่ลาวมาขางตนเปนขอมลูท่ีชีใ้หเหน็ถงึความสาํเร็จของเยอรมนใีน
การพัฒนาดานเศรษฐกิจสีเขียว อยางไรก็ดี สิ่งท่ีนาสนใจมากกวาคือเหตุผล
เบือ้งหลงัความสาํเรจ็ของเยอรมน ีวาเยอรมนีมีปจจยัและแนวทางการพฒันา
อยางไรจึงประสบความสําเร็จได ซึ่งขอมูลดังกลาวอาจเปนประโยชนกับ
ประเทศอื่น ๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวของตนตอไป

ความสาํเร็จของการพัฒนาเศรษฐกจิสเีขียวของเยอรมนเีปนผลลพัธของ
การดาํเนนินโยบายของรฐับาลในทกุระดับของเยอรมนท่ีีใหความสาํคญักบัการ
ปฏิรูปนโยบายและแนวทางในการสงเสริมเศรษฐกิจสีเขียวเปนเวลากวา 4 
ทศวรรษ สงผลใหการรักษาส่ิงแวดลอมเปนสวนสาํคญัในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
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ของเยอรมนีจนเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู ไปกับการแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมอยางเปนรูปธรรม (Buehler et al, 2011) โดยนโยบายที่นาสนใจ
ของเยอรมนีในการผลักดันเศรษฐกิจสีเขียว ไดแก (1) การปฏิรูปภาษีพลังงาน 
(2) การสงเสริมพลังงานทดแทน (3) สาธารณูปโภคสีเขียว และ (4) การ
คมนาคมที่ยั่งยืน 

การปฏิรูปภาษีพลังงาน 

ภายใตเอกสารรปูแบบดานพลงังานฉบบัใหม (New Energy Concept) 
ที่ประกาศเมื่อป ค.ศ. 2010 เยอรมนีไดวางกรอบนโยบายเก่ียวกับพลังงาน
จนถึงป ค.ศ. 2050 โดยไดตั้งเปาที่จะเปลี่ยนเยอรมนีไปสู ประเทศท่ีมี
ประสิทธภิาพดานพลงังานและดานเศรษฐกจิสเีขยีวมากทีส่ดุในโลก และไดตัง้
เปาหมายในการบรโิภคพลงังานใหลดลงรอยละ 20 ภายในป ค.ศ. 2020 (จาก
ระดับของป ค.ศ. 2008) และอยางนอยรอยละ 50 ภายในป ค.ศ. 2050 ใน
ขณะที่ตองการเพิ่มพลังงานทดแทนใหไดรอยละ 18 ของการบริโภคพลังงาน
ทัง้หมด ภายในป ค.ศ. 2020 และอยางนอยรอยละ 80 ของการบรโิภคพลงังาน
ไฟฟาภายในป ค.ศ. 2050 ตลอดจนตองการลดการปลอยกาซเรือนกระจกให
ไดรอยละ 40 ในป ค.ศ. 2020 และอยางนอยรอยละ 80 ในป ค.ศ. 2050 
(เทียบกับป ค.ศ. 1990) (Buehler et al, 2011)

การปฏิรูปภาษีพลังงานของเยอรมนีจึงเปนแนวทางที่สําคัญของ
เยอรมนีในการบรรลเุปาหมายดงักลาว ในป ค.ศ. 1999 เยอรมนอีอกกฎหมาย 
Ecological Tax Reform Act และมีการปรับแกอีกครั้งในป ค.ศ. 2003 สง
ผลใหเกดิการเพิม่ขึน้ของอัตราภาษีนํา้มนัและกาซ (อางแลว, 2011) ซึง่แนนอน
วาไดรับการตอตานจากฝายตรงขามโดยเฉพาะอยางยิง่ในดานราคานํา้มนัทีส่งู
ขึ้นและความกังวลดานการแขงขันทางอุตสาหกรรม อยางไรก็ดีการออกกฎ
ของสหภาพยุโรปและการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลของเยอรมนีป ค.ศ. 2006 ก็ได
สงผลใหเกิดการเปลีย่นแปลงในดานภาษพีลงังานในเยอรมนอียางเปนรปูธรรม
และนําไปสูการออกกฎหมายภาษีพลังงานที่มีความครอบคลุมมากขึ้น (อาง
แลว, 2011)



31ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว

อยางไรกต็าม การปรบัขึน้ภาษีพลังงานของเยอรมนกีม็ขีอยกเวนใหกบั
ภาคสวนทีม่คีวามสาํคญักับการความสามารถในการแขงขนัของเยอรมน ีอาทิ 
เกษตรกรรม การผลิตสินคาอุตสาหกรรม และดานปาไม เปนตน นอกจากนี้
การเพิ่มขึ้นของภาษีพลังงานในเยอรมนี ยังคงถือวาอยูในระดับที่ไมกอใหเกิด
การชะงักงันทางเศรษฐกิจ หรือกลาวไดวามีอัตราท่ีไมไดมากจนเกินไปหาก
เปรียบเทียบกับภาษีที่มีอยูแลว (อางแลว, 2011) โดยในป ค.ศ. 2007 ภาษี
นํา้มนัในเยอรมนีมมีลูคาประมาณ 0.65 ดอลลารสหรฐัตอลติร (Deutschland.
de, 2018) โดยภาษทีีเ่กบ็จากนํา้มนัดงักลาวถกูนาํไปใชชดเชยภาษใีนรปูแบบ
อืน่เพ่ือทาํใหเยอรมนยีงัคงความสามารถในการแขงขนัระหวางประเทศได โดย
ภาษีพลังงานมิไดจํากัดอยูท่ีนํ้ามันเชื้อเพลิงสําหรับพาหนะเทานั้น แตยังรวม
ถึงเชื้อเพลิงฟอสซิลอื่น ๆ ที่ใชสําหรับทําความรอนและการสรางกระแสไฟฟา
อีกดวย 

ผลจากการปฏริปูภาษพีลงังานของเยอรมนกีอใหเกิดการลดลงของการ
ใชพลังงานในประเทศอยางตอเน่ือง โดยจากขอมูลของสํานักงานสถิติของ
เยอรมนี (German Federal Statistical Office) การใชนํ้ามันของเยอรมนี
ลดลงอยางตอเนื่องในทุก ๆ ปนับจากป ค.ศ. 2000 เปนตนมา (Buehler et 
al, 2011) ซึ่งสาเหตุสําคัญของการใชพลังงานที่ลดลงเกิดจากราคาพลังงาน
ที่สูงข้ึนอันเปนผลสืบเนื่องจากการปรับขึ้นภาษี เมื่อราคาพลังงานสูงข้ึน
พฤตกิรรมของผูบรโิภคจงึเปล่ียนแปลงไป กอใหเกดิแรงจงูใจในการใชพลงังาน
อยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการนําเทคโนโลยีพลังงานทดแทนมาใช 
นอกจากนี้ การลดการปลอยกาซเรือนกระจกก็มีหลักฐานวามีการลดลงโดย
เฉลี่ยรอยละ 3 ตอป เทียบเทากับคารบอนไดออกไซดประมาณ 24 ลานตัน 
(อางแลว, 2011)
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รายไดทีม่าจากการจดัเกบ็ภาษพีลงังานไดนําไปใชอยางมปีระสทิธภิาพ
โดยคืนใหกับผูเสียภาษีเกือบทั้งหมด โดยเฉพาะอยางยิ่งในการลดตนทุนดาน
การจางงาน (World Bank Group, 2012) อาท ิมกีารนาํไปใชในการลดตนทนุ
แรงงานที่ไมใชคาจาง (nonwage labor costs) ลดการเก็บเงินสมทบเขา
ประกันสังคม ตลอดจนชวยเหลือดานการจายเบี้ยบํานาญ ซึ่งการใชเงินภาษี
ในรปูแบบตาง ๆ ดงักลาวสงผลใหเกดิการสรางงานและการจางงานจาํนวนมาก 
นอกจากนี้รายไดสวนหนึ่งจากการจัดเก็บภาษีพลังงานยังถูกนําไปใชเปนสวน
หนึ่งในการพัฒนาพลังงานทดแทนและการปรับปรุงอาคารใหทันสมัยอีกดวย 

กลาวไดวา การปฏิรูปภาษีพลังงานเปนการเพิ่มราคาใหกับพลังงานท่ี
สรางผลกระทบตอสิง่แวดลอม โดยเฉพาะ พลงังานฟอสซลิตาง ๆ  สงผลใหการ
ใชพลังงานในรูปแบบดังกลาวลดลง นอกจากนี้รายไดที่ไดมาจากการจัดเก็บ
ภาษีพลังงงานยังถูกนํามาใชในดานตาง ๆ ใหเกิดประโยชน ท้ังในการรักษา
และเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ และการพัฒนา
เทคโนโลยีสําหรับพลังงานทดแทนและการพัฒนาสีเขียว 

การสงเสริมพลังงานทดแทน

ในฐานะหน่ึงในประเทศสมาชิกสหภาพยโุรป นโยบายดานพลงังานของ
เยอรมนีจึงมีความสอดคลองกับนโยบายภาพรวมของสหภาพยุโรป โดย
ประเทศในสหภาพยโุรปตกลงทีจ่ะดําเนนิการดานนโยบายพลงังานภายในของ
ตัวเองโดยใหความสําคัญกับการแขงขันอยางเสรีและการรักษาสิ่งแวดลอม 

เยอรมนีถอืไดวาเปนหนึง่ในประเทศทีป่ระสบความสาํเรจ็อยางมากใน
การยกระดับพลังงานทดแทนภายในประเทศ (ตารางที่ 3) โดยสวนแบงของ
พลงังานทดแทนในการผลติกระแสไฟฟาเพิม่ขึน้จากรอยละ 6 ในป ค.ศ. 2000 
เปนรอยละ 16 ในป ค.ศ. 2009 และเยอรมนีตั้งเปาไววาพลังงานทดแทนจะ
ตองมีสวนแบงในการผลิตกระแสไฟฟากวารอยละ 38 ในป ค.ศ. 2020 
(Buehler et al, 2011) และเดินหนาผลักดันการเปลี่ยนแปลงไปสูการเปน
ระบบพลังงานที่อยูบนพื้นฐานของพลังงานทดแทนอยางสมบูรณในอนาคต
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โดยหลักการสําคัญของเยอรมนีคือการพยายามลดเทคโนโลยีเกาที่มี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และเพ่ิมเทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีสงเสริมการรักษา
สิ่งแวดลอมไปพรอม ๆ กัน โดยหัวใจหลักสําคัญหนึ่งประการคือการลดการ
ผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานนิวเคลียรที่มีการต้ังเปาไววาจะมีการยุติอยาง
สมบูรณภายในป ค.ศ. 2022 (Lilliestam et al, 2019) เชนเดียวกับการผลิต
กระแสไฟฟาดวยพลังงานฟอสซิลที่จะมีการปรับลดลงจนยุติในชวงป 
ค.ศ. 2020 – 2030 โดยเริ่มตนจาก ลิกไนต ตามดวย ถานหิน และแกส (อาง
แลว, 2011) ในขณะที่เพิ่มการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานลม พลังงาน
แสงอาทิตย และอื่น ๆ ดังที่กําหนดไวใน Renewable Energies Act
โดยขอมูลจากปค.ศ. 2010 ชี้ใหเห็นวา เยอรมนีเปนประเทศที่มีศักยภาพใน
การผลิตพลังงานแสงอาทิตยสูงและพลังงานลมเปนอันดับที่หนึ่งและสาม 
ตามลําดับ 

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนา การกระจายอํานาจในการจัดเก็บพลังงาน 
(decentralized battery) ควบคูไปกับการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟา
จากแสงอาทติยขนาดยอม เพือ่เปนการเพิม่ศักยภาพใหประชาชนสามารถผลติ
กระแสไฟฟาและเก็บกระแสไฟฟาจากแสงอาทิตยไวใชไดในยามวิกาล
และเปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขาถงึแหลงพลงังานราคาถูกได ซึง่หวัใจ
ของการพัฒนาดังกลาวอยู ที่การพัฒนาการเก็บกระแสไฟฟาระยะยาว 
(long-term storage) (อางแลว, 2011)

ผลลัพธของการสงเสริมพลังงานทดแทน
ทําใหเกิดผลดีต อเศรษฐกิจของประเทศ อาทิ
เกดิการขยายตัวของการจางงานกวา 3.4 แสนอัตรา
ในป ค.ศ 2010 (Buehler et al, 2011) โดยเฉพาะ
ในภาคสวนที่เก่ียวของกับพลังงานทดแทน เชน 
พลงังานลม และพลังงานแสงอาทติย (ตารางที ่3) 
ในขณะเดียวกันก็เกิดการลดลงของการจาง
งานในภาคสวนที่เกี่ยวของกับพลังงานฟอสซิล 
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นอกจากนี้ยังกอใหเกิดการพัฒนาดานเทคโนโลยีและการคนควาวิจัย ซึ่งจะ
เปนสวนสําคญัในการทาํใหพลงังานทดแทนมตีนทนุทีดึ่งดดูใจตอการผลติและ
การบริโภค (อางแลว, 2011) 

ตารางท่ี 3 ศกัยภาพในการผลติพลงังานลมและพลงังานแสงอาทติยในป ค.ศ.2010

ลําดับ
การผลิตพลังงานลม 

(% ของทั่วโลก)
การผลิตพลังงานแสง

อาทิตย (% ของท่ัวโลก)

1 จีน (23%) เยอรมนี (43%)

2 สหรัฐอเมริกา (20%) สเปน (10%)

3 เยอรมนี (14%) ญี่ปุน (9%)

4 สเปน (10%) อิตาลี่ (9%)

5 อินเดีย (7%) สหรัฐอเมริกา (6%)

ที่มา: World Bank Group (2012)

หัวใจหลักของความสําเร็จของเยอรมนีสวนหนึ่งอยูที่ Renewable 
Energy Sources Act (Buehler et al, 2011) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกรอบ
นโยบายดานพลังงานของเยอรมนีที่สงเสริมพลังงานทดแทนและเทคโนโลยี 
ควบคูไปกับกฎหมายอื่น ๆ อาทิ การปฏิรูปพลังงานดังที่กลาวไวขางตน 

สาธารณูปโภคสีเขียว

เยอรมนีใหความสําคัญกับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสีเขียว
เพ่ือเปนกลไกสําคัญในการรักษาสิง่แวดลอม นวัตกรรมและเทคโนโลยดัีงกลาว 
อาทิ การพัฒนาปรับปรุงอาคาร การพัฒนาดาดฟาสีเขียว การพัฒนาทาง
เดินเทา สิ่งเล็ก ๆ เหลานี้สามารถสรางความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมไดอยาง
นาสนใจ อีกทั้งยังมีสวนชวยใหเกิดความสมดุลระหวางธรรมชาติกับตัวเมือง 
ชวยแกปญหาการบริหารจัดการนํ้าฝนเมื่อเกิดพายุ หรือลดความรอนใน
พื้นที่เมือง 
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สิ่งที่นาสนใจคือเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกลาว ไดรับการสนับสนุน
จากรฐับาลตลอดจนเปนขอบงัคบัของทางรฐัในหลากหลายระดบั ยกตวัอยาง
เชน กฎหมายวาดวยการรักษาสิ่งแวดลอมและการสรางอาคาร ไดกําหนดวา 
“ตองมีการชดเชยใหกับการทําลายธรรมชาติของมนุษยในการพัฒนาพื้นท่ี” 
ดังน้ัน การพัฒนาสาธารณูปโภคสีเขียว จึงเปนส่ิงสําคัญที่เขามาเติมเต็มขอ
กําหนดตาง ๆ  ดังกลาว ซึ่งการพัฒนาสาธารณูปโภคสีเขียวไดสงผลใหเกิดการ
พัฒนาโครงสรางอาคารท้ังเกาและใหมใหมีความสอดคลองกับขอกฎหมาย 
(Buehler et al, 2011) และมีสวนประกอบของอาคารที่มีความเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ยกตัวอยางเชน การพัฒนาระบบทําความรอนในอาคาร ไดมีการ
กําหนดใหมีการใชระบบทําความรอนในอาคารจากพลังงานทดแทนในทุก
อาคาร ดงัน้ันเพือ่สอดรับกบัขอกาํหนดดังกลาว การบังคบัใชจะเริม่จากอาคาร
ที่กําลังจะสรางใหมตามดวยอาคารเกา ซ่ึงจะมีการหามการใชระบบทําความ
รอนจากนํ้ามัน กาซธรรมชาติ และการใชพลังงานไฟฟา หลายครัวเรือนจึง
เลือกที่จะใช เคร่ืองผลิตพลังงานรวม1 (Cogeneration) ขนาดยอมที่ปฏิบัติ
การดวยพลังงานทดแทนและสามารถผลิตพลังงานความรอนและพลังงาน
ไฟฟาควบคูกันไปในขณะเดียวกัน (Lilliestam et al, 2019) อันจะนําไปสู
การลดการใชพลังงานคารบอนอยางมีประสิทธิภาพ

การประเมินคาธรรมเนียมที่ดิน (Individual Parcel Assessment) 
ที่มีการพิจารณาสภาวะความเปนจริงของพื้นที่โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนา
พื้นที่ใหสอดคลองกับการรักษาสิ่งแวดลอม เปนสวนสําคัญในการจูงใจ
ประชาชนใหรวมมือกับทางการนการพัฒนาสาธารณูปโภคสีเขียว (Buehler 
et al, 2011)

1 การผลิตพลังงานรวม (Cogeneration) เปนวิธีการนําความรอนที่ปกติจะตองเสียไปในการผลิตพลังงานไปใชให

เกิดประโยชน รัฐบาลเยอรมนีตั้งเปาหมายไวใน Cogeneration Act 2002 วาเยอรมนีจะตองมีพลังงานที่ผลิตจาก

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

การพัฒนาดานการคมนาคมเปนอีกหนึ่งนโยบายหลักที่เยอรมนีให
ความสําคญัและประสบความสาํเรจ็อยางชดัเจน หวัใจหลักของการพฒันาการ
คมนาคมที่ยั่งยืนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมสอดคลองกับการปฏิรูปภาษี
พลังงานของเยอรมนี โดยแนวทางหลักในการปฏิบัติของเยอรมนีคือการปรับ
เพิ่มภาษีนํ้ามัน รวมทั้งภาษีการขายรถยนต (sales tax) ตลอดจนการออกกฎ
ระเบียบตาง ๆ ที่ทําใหการซื้อและเปนเจาของรถยนตสวนตัวมีตนทุนที่สูงขึ้น 
สงผลใหความตองการใชรถท่ีมผีลกระทบตอสิง่แวดลอมลดลง ในขณะเดยีวกนั
เยอรมนีก็ชดเชยดวยการพัฒนาขยายระบบการขนสงสาธารณะตลอดจน
ใหการสนับสนุนการใชรถไฟฟา (Buehler et al, 2011)

จากขอมลูในป ค.ศ. 2008 พบวา เยอรมนมีภีาษีการขายรถยนตสงูกวา
สหรัฐอเมริกาถึงสามเทาในขณะที่ภาษีนํ้ามันสูงกวาสหรัฐอเมริกาถึง 9 เทา 
(อางแลว, 2011) แตสิ่งที่ตามมากลับไมไดกอใหเกิดคาใชจายในครัวเรือนที่สูง
ขึน้ ในทางกลับกนัประชาชนกลบัเลือกทีจ่ะเปนเจาของรถยนตสวนตัวนอยลง
ตลอดจนมกีารขบัขีท่ีล่ดนอยลง ผลลพัธทีเ่กดิขึน้สวนหนึง่มาจากการทีร่ฐับาล
กลางของเยอรมนีไดใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบคมนาคมสาธารณะ 
และไดมีการจัดหาเงินทุนใหกับรัฐบาลทองถิ่นในการลงทุนพัฒนาระบบ
คมนาคมสาธารณะของทองถิ่นตาง ๆ ซึ่งเงินทุนเหลานี้สามารถนําไปใชไดทั้ง
ในแงของการพัฒนาระบบการขนสงสาธารณะ ทางเดิน หรือทางจักรยานก็ได 
(อางแลว, 2011) 

นอกจากนี ้รฐับาลกลางยงัจัดสรรเงินทนุสาํหรบัการคมนาคมระบบราง
ในระดบัภมูภิาคเพือ่เช่ือมตอภมิูภาคตาง ๆ เขาดวยกัน ในขณะท่ีรฐับาลทองถ่ิน
ก็ตอบรับดวยการตั้งขอกําหนดเก่ียวกับการจอดรถเพื่อจํากัดพื้นที่จอดรถ 
อันเปนการทําใหการมีรถยนตสวนตัวไมสะดวกสบายเทียบเทาการใชบริการ
ขนสงสาธารณะ (อางแลว, 2011) นอกจากนี้รัฐบาลยังใหการสนับสนุนการ
ขยายตวัของรถยนตไฟฟา โดยไดมกีารผานกฎหมาย Elektromobilitätsgesetz 
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(Deutschland.de, 2018) ที่ใหสิทธิประโยชนแกผูใชรถยนตไฟฟา อาทิ ท่ี
จอดรถ เพือ่สนบัสนุนการขยายตัว ตลอดจนขยายสถานชีารจไฟโดยมเีปาหมาย
ในการมีสถานีชารจ 100,000 สถานีภายในป ค.ศ. 2020 (Lilliestam et al, 
2019: 68) เปนตน

ตัวอยางที่นาสนใจสําหรับการพัฒนาการคมนาคมสีเขียวของประเทศ
เยอรมนีคือเมือง ฟรายบูรก (Freiburg) ซึ่งถือเปนหนึ่งกรณีศึกษาที่นาสนใจ
ในดานแนวทางการพัฒนาสีเขียว กอนคริสตทศวรรษ 1960 เมืองฟรายบูรก
ใหความสําคัญกับการพัฒนาการคมนาคมทางบก โดยมีการขยายถนนและท่ี
จอดรถเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูขับขี่รถยนตจํานวนมาก การพัฒนาใน
รูปแบบดังกลาวสงผลใหเกิดการเพิ่มขึ้นของจํานวนรถยนตอยางรวดเร็ว การ
เดินทางรวมกันลดลง กอใหเกิดปญหามลภาวะทางอากาศ การจราจรติดขัด 
และปญหาอื่น ๆ ตามมา ซึ่งผลเสียของการพัฒนาเพื่ออํานวยความสะดวกให
กบัการใชรถยนตดังกลาวกไ็ดกอใหเกดิความคิดเห็นท่ีแตกตางไปของประชากร
ในเมืองและสงผลใหเกิดการพัฒนาในรูปแบบใหม ภายหลัง คริสตทศวรรษ 
1960 เปนตนมา เมือง ฟรายบูรก จึงมีการปรับเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนา
เมอืงใหม โดยมกีารแนวทางในการพฒันาหลากหลายมติ ิอาทิ การบรณูาการ
ระหวางแผนการขนสงมวลชนและการพฒันาพืน้ทีร่อบสถานขีนสงมวลชน
ใหมคีวามสอดคลองกัน การขยายและสรางความเชือ่มโยงของระบบขนสง
มวลชนสาธารณะ การพัฒนาและสงเสริมการใชจักรยาน การจํากัดการใช
รถยนต และการจูงใจใหประชาชนมีสวนรวม (Buehler et al, 2011)

ในอดีตแมวาจะมีการพัฒนาแผนการขนสงมวลชนและพื้นท่ีโดยรอบ
สถานีอยางตอเนือ่ง แตกลบัไมมคีวามเชือ่มโยง และความสอดคลองอยางเปน
ทางการของสองสิ่งนี้ ดังนั้น นับแตแผนคมนาคมในป ค.ศ. 1979 เปนตนมา
จงึมกีารบูรณาการระหวางแผนการขนสงมวลชน และ การพฒันาพืน้ทีร่อบ
สถานีขนสงมวลชนใหเห็นอยางเปนรูปธรรม กอใหเกิดเปนชุมชนโดยรอบ
พื้นที่สถานีรถไฟท่ีมีความสมบูรณ ทั้งพื้นที่อยูอาศัย พื้นที่การคา การศึกษา 
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และพื้ นที่ สํ าหรับพักผ อนหย อนใจ 
กอใหเกดิความสะดวกในการเดนิทางดวย
บรกิารสาธารณะ ในขณะทีก่ารผานเขาออก

ของรถยนตและทีจ่อดรถยนตสวนตวัมอียางจาํกดั ทาํใหการใชรถยนตสวนตวั
ไมสะดวกสบายเทาการใชบริการขนสงมวลชนสาธารณะ (อางแลว, 2011)

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาและขยายเครือขายความเชื่อมโยงของ
ระบบขนสงสาธารณะ โดยเฉพาะระบบราง ที่กอใหเกิดความเชื่อมโยง
จากเมืองฟรายบูรก ไปสูเมืองโดยรอบ และขยายออกไปเปนเครือขายระดับ
ภมูภิาค ถือเปนระบบขนสงมวลชนทีม่ปีระสทิธภิาพดานการเงนิมากทีส่ดุแหง
หนึ่งและไดรับการสนับสนุนดานการเงินจากรัฐเพียงรอยละ 10 เทานั้น 
(อางแลว, 2011)

การพัฒนาดานระบบขนสงสาธารณะดังกลาว สอดคลองไปกับการ
สงเสริมการใชจักรยานและการจํากัดการใชรถยนต โดยการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคและถนนที่เอื้อประโยชนใหกับการขี่จักรยาน ทําใหสามารถใช
จักรยานในการเดินทางไปทุกที่ในเมืองฟรายบูรกไดอยางแทจริง การจํากัด
ความเร็วของรถยนตอยางเขมงวดก็เปนสวนหนึ่งทําใหการข่ีจักรยานมีความ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้เมืองยังกําหนดใหอาคารตาง ๆ ตองมีพื้นที่
สําหรับจอดจักรยาน ซึ่งรวมถึงที่อยูอาศัย สถานศึกษา และพื้นที่ธุรกิจตาง ๆ 
ขอกําหนดที่อํานวยความสะดวกเหลานี้สงผลใหมีการใชจักรยานมากขึ้น 
ในขณะเดียวกัน การกําหนดขอจํากัดเกี่ยวกับการใชรถยนต เชน กําหนดเขต
ปลอดรถยนต นโยบายการจํากัดที่จอดรถ เปนเหตุใหการใชรถยนตมีความ
สะดวกนอยลงละลดความตองการการใชรถยนตลงเชนกัน (อางแลว, 2011)

อยางไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ  จะเกิดขึ้นไดยาก สิ่งสําคัญประการ
หนึง่ทีทํ่าใหฟรายบรูกประสบความสาํเร็จในการพฒันาระบบคมนาคม คือ การ
มีสวนรวมของประชาชน ไมวาจะเปน การพัฒนาชุมชมท่ีปราศจากรถยนต 
หรือนโยบายในการใชพื้นที่ตาง ๆ  ลวนมีสวนรวมจากประชาชนทั้งสิ้น โดยจะ
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มตีวัแทนของประชาชนในพืน้เขาไปรวมทาํงานกบัรฐับาลทองถิน่ สงผลใหเกดิ
การพฒันาทีใ่หความสาํคญักบัสิง่แวดลอมและการพฒันาคมนาคมอยางยัง่ยนื
ไปพรอม ๆ  กันอยางแทจรงิ ตลอดจนทาํใหเกดิเปนแรงสนบัสนนุจากประชาชน
ในพื้นที่ที่ผลักดันใหการพัฒนาเปนไปอยางราบรื่น (อางแลว, 2011)

วิเคราะหปจจัยความสําเร็จของเยอรมนี

1. ความสอดคลองของแผนการพัฒนาตาง ๆ
ประเด็นตาง ๆ ที่กลาวไปขางตนอาจกลาวไดวา เปนการฉายภาพให

เห็นถึงตัวอยางนโยบายที่เยอรมนีใชในการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งมีความ
ครอบคลุม (comprehensive) คอนขางมาก กลาวไดวาการเปลี่ยนแปลงใน
เยอรมนีไมสามารถเกิดขึ้นไดหากไมมีการกําหนดนโยบายท่ีสอดคลองกัน 
แนวคดิและแนวทางในการออกแบบนโยบายของเยอรมนจีงึเปนอกีหนึง่ปจจยั
ที่นาศึกษาเปนอยางยิ่ง 

โดยในกรณีของเยอรมนี เศรษฐกิจสีเขียวเปนผลผลิตจากเปาหมาย
ทางการออกแบบนโยบายและการบังคับใชทีกิ่นเวลาหลายทศวรรษ โดยเฉพาะ
อยางยิง่ในทศวรรษใหหลงั นโยบายท่ีเกีย่วของกบัการปกปองสิง่แวดลอมและ
การรักษาไวซึ่งทรัพยากรเปนหัวใจหลักในทุกรูปแบบของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและถูกอธิบายโดยอดีตรัฐมนตรีวาเปนหัวใจของความสําเร็จของ
เยอรมัน (central to Germany’s recent success) (Buehler et al, 2011) 
ซึ่งนโยบายตาง ๆ  ของเยอรมนีมีความประสานสอดคลองและสนับสนุนซึ่งกัน
และกนัอยางเหน็ไดชดั จากแนวทางในการออกนโยบายของเยอรมนทีีใ่หความ
สาํคญักับรายละเอยีดจากลางขึน้บน (Bottom-up) (Global Climate Forum, 
2012) โดยในการพิจารณารูปแบบการพัฒนาในดานตาง ๆ  เชน การคมนาคม 
พลังงาน การกอสราง หรืออุตสาหกรรม จะพิจารณาใหมีความสอดคลองกัน
กับรูปแบบการพัฒนาเดิมท่ีมีอยูเพ่ือใหเกิดภาพรวมที่สมดุลและเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน (ภาพที่ 1)



40 ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว

ภาพที่ 1 การออกแบบรูปแบบการพัฒนาของเยอรมนี

German Green 
Growth Module

การคมนาคม
(Transport Module)

อุตสาหกรรม
(Industry Module)

การกอสรางอาคาร 
(Building Module)

Model ใหม จะตอง
สอดคลองและสนับสนุน

โมเดลเดิมที่มีอยู

ที่มา: Global Climate Forum (2012)

2. ความสมดุลระหวางกฎระเบียบขอบังคับและการเอ้ือประโยชนให
เกิดการพัฒนา

จดุเดนทีเ่หน็ไดชดัเจนและสามารถกลาวไดวาเปนปจจยัหนึง่ของความ
สําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวของเยอรมนี คือการสรางความสมดุล
ระหวางกฎระเบียบขอบังคับตาง ๆ อันเปนผลมาจากแนวทางในการพัฒนา
และนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวในดานตาง ๆ กับสิ่งที่รัฐชดเชยให
เพ่ือเปนการดึงดูดใหประชาชนมีสวนรวมและปฏิบัติตามแนวทางและ
เปาหมายของรัฐอยางเปนทศิทางเดียวกัน ดังตวัอยางทีก่ลาวไปขางตนในกรณี
ของการปฏิรูปภาษีพลังงาน การยุติการผลิตพลังงานไฟฟาดวยพลังงาน
นวิเคลียร มาตรการสาํหรบัการกอสรางอาคาร และการพฒันาคมนาคมสเีขียว 
เปนตน 
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จะเห็นไดวา เมื่อมีการออกมาตรการใด ๆ มาตรการเหลานั้นจะมี
เปาหมายท่ีชัดเจนและเปนไปแนวทางเดียวกัน ซึ่งในกรณีของเยอรมนีอาจ
กลาวไดวา คอืการลดการใชพลงังานฟอสซลิ ดงันัน้ในสวนของการปฏริปูภาษี
พลังงาน รัฐบาลจึงไดกําหนดมาตรการทางภาษีท่ีทําใหการใชรถยนตท่ีใช
พลังงานนํา้มนัมรีาคาสงูขึน้ แตในขณะเดยีวกนัรฐับาลกไ็ดนาํภาษเีหลานัน้มา
ใชใหเกดิประโยชนกบัการจางงาน ซ่ึงถอืเปนการชดเชยตนทนุในการผลติและ
เปนการปองกันการเสียเปรียบทางการแขงขัน กอใหเกิดสมดุลระหวาง
มาตรการที่ตองการใหเกิดผลบวกแกสิ่งแวดลอมและสภาพเศรษฐกิจไป
พรอม ๆ  กัน ผลที่ตามมาคือเยอรมนีประสบความสําเร็จในการทําใหตนทุนใน
การใชรถยนตสูงขึ้น นํามาซึ่งการลดการใชรถยนตสวนตัวโดยไมกอใหเกิด
ผลกระทบในดานลบตอเศรษฐกิจในภาพรวม นอกจากนี้ ประเด็นดังกลาวยัง
สอดคลองกบัการพฒันาคมนาคมสเีขยีว โดยรฐับาลไดออกมาตรการและมกีาร
พฒันาโครงสรางทางคมนาคมเพือ่ชดเชยการใชรถยนตสวนตวั อาทิ การพฒันา
โครงสรางระบบรางใหมคีวามสอดคลองกัน มกีารพฒันาโครงขายการคมนาคม
ที่สอดคลองไปกับการพัฒนาพื้นที่เพื่อใหพื้นที่โดยรอบสถานีขนสงมีความ
สมดลุและสะดวกแกประชาชน มกีารสรางทางจกัรยาน ตลอดจนมาตรการใน
การสนับสนุนการใชรถยนตไฟฟา เปนตน 

ในดานการยุติการผลิตไฟฟาดวยพลังงานนิวเคลียร รัฐบาลก็ไดมี
นโยบายในการคนควาวจัิยเทคโนโลย ีตลอดจนการผลกัดนัใหมกีารใชพลงังาน
ทดแทนเพื่อใหสอดคลองกับการลดบทบาทของไฟฟาจากพลังงานนิวเคลียร 
อาทิ พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย ตลอดจนการสนับสนุนการใช
เทคโนโลยีใหม ๆ ในการสรางอาคารเพื่อเปนการสอดรับกับมาตรการที่ถูก
ตั้งขึ้นเพื่อลดการใชพลังงานจากแหลงตาง ๆ  ที่ปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
และกาซเรือนกระจกอื่น (Lilliestam et al, 2019)
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จะเห็นไดวา แนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวของเยอรมนีมีการ
ใชหลกัการของการชดเชยสิง่ทีเ่สยีไปจากการออกมาตรการตาง ๆ เพือ่ดึงดดูใจ
ผูบริโภคไปสูสิ่งใหมที่ดีกวา โดยมีการทําใหสิ่งที่เปนปญหากับสิ่งแวดลอมเปน
สิ่งที่มีตนทุนสูง ตลอดจนมีความไมสะดวกสบายในการบริโภค แตในขณะ
เดียวกันก็เพิ่มความสะดวกสบาย เพิ่มสิทธิประโยชน ตลอดจนสรางแรงจูงใจ
ทางดานราคา กอใหเกดิการปรบัตัวไปใชเทคโนโลยแีละแหลงพลงังานทดแทน
ตาง ๆ ซึ่งเมื่อผู บริโภคมีการคํานวณตนทุนและกําไรจะเห็นไดว าการ
เปลีย่นแปลงจะนํามาซ่ึงประโยชน ถอืวาเปนการดําเนนิการอยูบนพืน้ฐานของ
หลักการ Win – Win ท่ีนําไปสูการเปลีย่นแปลงไดอยางมปีระสทิธภิาพ (Saikku 
et al, 2015)

3. การมีสวนรวมของประชาชน 
การมีสวนรวมของประชาชนเปนอีกหนึ่งในปจจัยความสําเร็จของการ

พฒันาเศรษฐกจิสีเขยีวของเยอรมน ีโดยประชาชนและภาคสวนตาง ๆ  ทีม่สีวน
ไดสวนเสยีจะมสีวนรวมในการบรูณาการความคิดเหน็ตลอดจนองคความรูของ
ผูมีสวนไดสวนเสียผานกิจกรรมตาง ๆ เชน การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติ
การ เพ่ือแลกเปล่ียนขอมูลระหวางผูเชีย่วชาญในสาขาตาง ๆ  ตลอดจนผูใชงาน
รูปแบบในการพัฒนานั้น ๆ การแลกเปลี่ยนขอมูลดังกลาวจะเปนการสราง
ความมัน่ใจไดวารปูแบบการพฒันาทีก่าํลงัจะเกดิขึน้ใหมมีความสอดคลองกบั
รูปแบบเดมิทีก่ระทาํอยู และสามารถบรูณาการเขาเปนสวนหนึง่ของการพัฒนา
ในภาพรวมไดอยางราบรื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งในการสรางสมดุลระหวางการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและการรักษาสิ่งแวดลอม (ภาพที่ 2) 

ความประสานสอดคลองกนัของแผนการปฏบิติัในการพฒันาเศรษฐกจิ
สเีขียว (กลาวไปแลวขางตน) และการมสีวนรวมของผูมสีวนไดสวนเสยีดงักลาว
ถือไดวาเปนหน่ึงในปจจัยสําคัญที่ทําใหแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวของ
เยอรมนีมีทิศทางที่ชัดเจนและมีความสอดคลองเชื่อมโยงกันระหวางแผนเกา
และแผนที่เกิดขึ้นใหม สงผลใหมีการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพและนําไปสู
ความสาํเรจ็ ตวัอยางท่ีเหน็ไดชดัเจนคือตัวอยางของเมอืงฟรายบรูก ทีม่ตีวัแทน
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ของประชาชนทํางานรวมกับภาคบริหารของทองถิ่นในการออกแบบแนวทาง
ในการพัฒนาคมนาคม สงผลใหเกดิแรงสนบัสนนุจากประชาชนในพืน้ทีใ่นการ
พัฒนาการคมนาคมและการรักษาสิ่งแวดลอมไปพรอม ๆ กัน  

ภาพที่ 2 การบูรณาการผูมีสวนไดสวนเสียในการออกแบบรูปแบบการพัฒนา

โมเดลตางๆ

German Green
Growth Model

นักวิทยาศาสตร

NGOs

Economic 
models

New economic 
thinking

Econometric 
models

เกษตรกรรม

พลังงาน

กอสรางอาคาร

คมนาคม

ผูออกนโยบาย

ภาคธุรกิจ

ที่มา: Global Climate Forum (2012)

4. การตระหนักรูถึงปญหาสิ่งแวดลอมของประชาชน
ชาวเยอรมนัมีความตระหนกัรูและใหความสาํคญักบัปญหาสิง่แวดลอม

มากขึน้ โดยพรรคสิง่แวดลอม (Die Grüne) ไดรบัการเลอืกตัง้นอยกวารอยละ 
2 ในการลงเลือกตัง้ครัง้แรกในครสิตทศวรรษ 1980 แตไดมผีูสนบัสนนุมากขึน้
เรื่อย ๆ และมีสมาชิกพรรคถึงกวา 58,000 คน และมีที่นั่งในสภากวา 68 
ที่นั่งในป ค.ศ. 2012 (World Bank Group, 2012) พรรคสิ่งแวดลอมเปน
พรรคที่กอตัวขึ้นจากกลุมผูตอตานการใชพลังงานนิวเคลียรและตอมาไดให
ความสาํคญักบัปญหาสิง่แวดลอมอืน่ ๆ  อาท ิมลภาวะจากอตุสาหกรรม เปนตน 
(Lilliestam et al, 2019)

ความตระหนักรูดังกลาวเอื้อใหกระบวนการทางการเมืองมีทิศทางท่ี
มุงหนาสูการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมมากขึ้น จนกอใหเกิดนโยบายสําคัญ ๆ 
ตาง ๆ ตามมา นอกจากนี้ในดานการบริโภค ความตระหนักรูตอปญหา
ส่ิงแวดลอมยังทําใหเกิดการพัฒนาการผลิตสินคาและบริการตาง ๆ ท่ีมี 
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ความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมาก
ขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากภาคธุรกิจจําเปน
ต องผลิตสินค  าและบริการให 
สอดคลองกับความตองการของ

ผูบรโิภค สงผลใหภาคธรุกจิตาง ๆ ตองใหความสําคัญกับการนําเทคโนโลยี
สมัยใหมที่มีความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้นและยังสงผลตอเนื่องถึง
การเพ่ิมแรงผลกัดนัจากภาคธรุกจิในการตัง้เปาหมายและนโยบายทีเ่กีย่วของ
กับการรักษาสิ่งแวดลอม (World Bank Group, 2012) 

กลาวโดยสรุปไดวา เศรษฐกิจสีเขียวของเยอรมนีเปนผลผลิตจาก
เปาหมายทางการออกแบบนโยบายและการบงัคบัใชทีก่นิเวลาหลายทศวรรษ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในทศวรรษใหหลัง นโยบายที่เกี่ยวของกับการปกปอง
สิ่งแวดลอมและการรักษาไวซึ่งทรัพยากรเปนหัวใจหลักในทุกรูปแบบของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ี เยอรมนียังเปนผูนําสวนแบงทางตลาด
ในดานเทคโนโลยีสีเขียวตลอดจนแรงงานจํานวนมากท่ีอยูในภาคสวนของ
ส่ิงแวดลอม ในขณะเดยีวกนัการปลอยกาซเรอืนกระจกไดลดลงอยางมากจาก
แนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวของเยอรมนี 

ผลลพัธอนันาประทบัใจของเยอรมนีแสดงใหเห็นถงึความสอดคลองกนั
ของการกําหนดนโยบายที่ครอบคลุมสอดคลอง การนํานโยบายไปปฏิบัติท่ีมี
การคนึงถงึการสรางแรงจงูใจในการเปลีย่นแปลง ตลอดจนการมสีวนรวมและ
การตระหนักถึงความสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอมของประชาชน นอกจากนี้ 
ตัวอยางของเยอรมนีในการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวยังเปนหลักฐานสําคัญ
สําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวในประเทศอื่น ๆ วา นโยบายในการรักษา
สิ่งแวดลอมเปนหน่ึงในแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการเติบโต
ทางเศรษฐกจิ ไมใชการสรางตนทนุทีช่ะลอการเติบโตทางเศรษฐกจิแตอยางใด 
กลาวไดวา การพัฒนาเศรษฐกิจควบคูไปกับการรักษาสิ่งแวดลอม หรือ
เศรษฐกิจสีเขียวสามารถดําเนินการใหเกิดผลเปนรูปธรรมไดจริง
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2.2. กรณีศึกษาประเทศในทวีปเอเชีย 

2.2.1 ญี่ปุน
อุตสาหกรรมการผลิตของญี่ปุนมีขนาดใหญกวาประเทศอื่น ๆ 

ในกลุม OECD กอนที่เศรษฐกิจโลกจะถดถอย การผลิตภาคอุตสาหกรรมโดย
รวมเติบโตอยางมากระหวางป ค.ศ. 2000 ถึงป ค.ศ. 2008 แมวาจะหดตัวลง
อยางมากในป ค.ศ. 2009 แตญี่ปุนถือเปนหนึ่งในผูสงออกอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีขั้นสูง เชน อุปกรณการขนสง อิเล็กทรอนิกส และเคมีภัณฑ 
โดยรวมแลวญ่ีปุนมีทรัพยากรธรรมชาติคอนขางตํ่าและมีการนําเขาแรธาตุ
หลากหลายชนิด แตญี่ปุนมีโครงขายการขนสงที่พัฒนาอยางดี มีการรวมตัว
เชิงพาณิชยที่เพิ่มขึ้นกับภูมิภาคเอเชียตะวันออก มีการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีดี
และประชาชนสวนใหญมีสุขภาพที่ดีดวยเชนกัน (Capozza, 2011, p. 6)

นโยบายและยุทธศาสตร

ญี่ปุนเปนประเทศหนึ่งที่ประสบปญหาวิกฤติเศรษฐกิจชวงป ค.ศ. 
2008 - 2009 จึงไดมีมาตรการทางเศรษฐกิจ และแนวทางของ “สีเขียว” 
กเ็ปนหนึง่ในมาตรการเพือ่มุงเนนไปทีก่ารลงทนุโดยตรงและแรงจงูใจทางการ
คลังเพือ่สงเสรมิประสทิธภิาพการใชพลงังานแหลงพลงังานหมนุเวยีนและการ
วิจัยพัฒนาที่เกี่ยวของ รัฐบาลยังไดใหการสนับสนุนการจัดหาเทคโนโลยีดาน
สิ่งแวดลอมโดยการจัดหาเงินทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาท่ีเก่ียวของกับ
สิ่งแวดลอมมากข้ึนถึงแมวา การวิจัยและพัฒนาสวนใหญจะไดรับเงินทุน
และดําเนินการโดยภาคธุรกิจ การดําเนินนโยบายดานสิ่งแวดลอมและ
นวัตกรรมเชิงนิเวศของญ่ีปุนน้ันมีความโดดเดนดวยการเนนมาตรฐานการ
ปฏบิตังิานและขอตกลงกับอตุสาหกรรม วธิกีารเหลานีช้วยใหญีปุ่นเปนผูนาํใน
เทคโนโลยทีีเ่ก่ียวของกบัสภาพแวดลอมและสภาพภมูอิากาศและเพือ่ปรบัปรงุ
ประสทิธภิาพดานส่ิงแวดลอมของกระบวนการผลติและผลติภณัฑ (Capozza, 
2011, p. 39)
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ตัวอยางที่ชัดเจนของการแสดงจุดยืนวาญี่ปุนยึดแนวทางการเติบโต
แบบสีเขียว ไดแก 

 » ประกาศเปาหมายการพัฒนาแบบสีเขียวโดยผูนําประเทศ 
โดยมีการประกาศเปาหมายระยะกลางของนายกรัฐมนตรี 
Taro Aso ที่ประกาศบรรลุเปาหมายในการลดการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดลงรอยละ 50 ภายในป ค.ศ. 2050 
(พ.ศ. 2593) (Japan External Trade Organization: JETRO, 
2009, p. 5)

 » ประกาศจุดยืนในเวทีโลก การที่ผูแทนเจาหนาที่ญี่ปุนกลาวใน
การประชุมรวมระหวางสหภาพยุโรปกับศูนยความรวมมือ
อุตสาหกรรมญี่ปุน (European Union – Japan Centre for 
Industrial Cooperation) วาตองการเห็นการดาํเนนิการจาก
ทกุประเทศภายใตการนําของประเทศพฒันาแลว และประเทศ
กําลังพัฒนาจะตองปฏิบัติตามพันธกรณีระหวางประเทศเพื่อ
ดําเนินการบรรเทาผลกระทบทางสิ่งแวดลอม 

 » เสนอความรวมมือดานเทคโนโลยีกับกลุม Advisory Group 
ของสหประชาชาติ เพือ่เรยีกรองใหประเทศท่ีพฒันาแลวลงทุน
ในการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเติมและสรางกลไกความรวมมือ
ระหวางประเทศเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีที่เปนนวัตกรรม 

 » เสนอการชวยเหลือทางการเงินแกประเทศกําลังพัฒนา ญี่ปุน
เสนอการประเมินที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการ
เงนิในแตละประเทศ ประเทศกาํลงัวางแผนทีจ่ะเปดตวัสนิเชือ่ 
5 พันลานดอลลารสหรัฐเพื่อชวยประเทศกําลังพัฒนาในการ
ปรับปรุงนํ้า พลังงานแสงอาทิตย และโครงการสีเขียวอื่น ๆ 
ความคิดริเริ่มน้ีในระหวางการประชุมกลุมรัฐมนตรีการเงิน
และการคลงัและธนาคารกลางในเดือนมนีาคม ค.ศ. 2012 เงนิ
เหลานี้จะใหในอีกสองปขางหนาผานธนาคารญี่ปุนเพื่อความ
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รวมมอืระหวางประเทศสาํหรบัโครงการภาคเอกชนขนาดใหญ 
ญ่ีปุนยงัวางแผนทีจ่ะจัดหาเงินกูรวมกับธนาคารเพือ่การพฒันา
แหงเอเชียและสถาบันการเงินระหวางประเทศ (Asian 
Development Bank, 2012)

 » ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการเติบโตสีเขียวใน 4 ประเด็นสําคัญ 
ไดแก สีเขียว (Green) ชีวิต (Life) การเกษตร (Agriculture) 
และการประกอบการขนาดเล็กและขนาดยอม (SMEs) 
ภายใตปรัชญาที่วาเพื่อสรางเศรษฐกิจสังคมท่ีปรับตัวได และ
แสดงใหทั่วโลกเห็นถึงตัวแบบการแกไขปญหาดานพลังงาน
และสังคมสูงวัย สรางแรงผลักดันท่ีมาจากชุมชนทองถ่ิน
และการสนับสนุนผูประกอบการดวยการเกษตรของทองถิ่น 
เพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชนจากการเติบโตในแบบใหม (GGBP, 
2014, p. 18)

ความเปนจริงแลว นโยบายและมาตรการของญี่ปุ นที่คํานึงถึง
ส่ิงแวดลอมไดมกีารเคลือ่นไหวมาต้ังแตชวงเวลาทีม่พีมิพเขยีวเศรษฐกจิเกดิขึน้
ในวาระระดับโลก ญี่ปุนมีนโยบายการจัดซื้อจัดจางสีเขียวซ่ึงมีจุดเคลื่อนไหว
เริม่จากป ค.ศ. 1989 ซึง่เปนการดําเนินการกอนทีจ่ะมีการแนะนาํ“Improving 
the Environmental Performance of Public Procurement” ของ OECD 
ในป ค.ศ. 2003 โดยมโีครงการ Eco Mark Program รเิริม่เปนโครงการประเภท
หนึ่งเกี่ยวกับการใหฉลากสิ่งแวดลอม และในป ค.ศ. 1994 รัฐบาลทองถิ่นก็ได
มีการจางงานสีเขียว มีการตั้งเครือขาย Green Purchasing Network ตั้งใน
ป ค.ศ. 1996 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการจัดซื้อจัดจางสีเขียวทั่วประเทศ จาก
นั้นไดมีการออกกฎหมายในป ค.ศ. 2001 และ ค.ศ. 2007 เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จดัจางสเีขยีว โดยกระทรวงสิง่แวดลอมจัดสมัมนาใหกบัเจาหนาทีจ่ดัซือ้จดัจาง 
จดัทาํคูมอืเพือ่สนบัสนนุการจดัซ้ือจดัจางสเีขยีว มขีอมลูถามและคาํตอบเกีย่ว
กับการจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมบนเว็บไซต มีความรวมมือ
ระหวางรัฐบาลกลางรัฐบาลทองถิ่นและภาคสวนที่เกี่ยวของเพื่อสงเสริม
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การซื้อสีเขียว (The Ministry of the Environment of Japan, 2016) และ
ในป ค.ศ. 2008 ไดมีนโยบายการจัดซ้ือจัดจางสีเขียวเรียกวา “The 2008 
Basic Policy for the Promotion of Procurement of Eco-Friendly 
Goods and Services” ที่นําเสนอกรอบการจัดซื้อจัดจางในระดับประเทศ

อยางไรก็ตาม Institute for Global Environment Strategies ระบุ
วานโยบายของญ่ีปุนในชวงป ค.ศ.2000–2010 ยงัมคีวามคาํนงึถงึสิง่แวดลอม
มากกวานโยบายการพัฒนาในภายหลังป ค.ศ. 2012 ที่เรียกวา Japan 
Revitalization Strategy เนนไปที่สิ่งแวดลอมนอยลง หันไปใหความสําคัญ
กับเศรษฐกิจมหภาค การเติบโตทางเศรษฐกิจ เนนประเด็นสังคมอยางสังคม
สูงวัย บทบาทผูหญิง วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในภาคพลังงานเนน
การสงเสริมเทคโนโลยีนิวเคลียร การใชพลังงานฟอสซิลอยางมีประสิทธิภาพ 
หากเทียบการพัฒนาอยางยั่งยืนแลว ญี่ปุนในชวงหลังป ค.ศ. 2012 ถือวาให
ความสําคัญกับเศรษฐกิจและสังคมมากกวาสิ่งแวดลอม 

Japan Revitalization Strategy ในสวนที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
สีเขียวของญี่ปุน เชน การลดกาซเรือนกระจก การปฏิรูปพลังงาน
เพ่ือลดคาใชจายและลดการปลอยกาซเรอืนกระจก การปรบัปรงุ

ประสิทธิภาพการใชถานหิน ปฏิรูปภาษี การอนุรักษพลังงาน
ดวยการใชระบบอินเตอรเน็ตเขามาจัดการ การเสนอ
กฎหมายใหมในการกาํหนดมาตรฐานการกอสรางขนาดใหญ 
สนับสนุนกฎหมายการใชไฮโดรเจนเพื่อลดการปลอย
กาซเรือนกระจก ฯลฯ 

หนวยงานทีรั่บผดิชอบเกีย่วของกบัความยัง่ยนืและเศรษฐกจิสเีขยีวใน
ญี่ปุนภายใตกรอบ Japan Revitalization Strategy ประกอบดวยกระทรวง
สิ่งแวดลอม (Ministry of Environment) กระทรวงการคาเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม (Ministry of Economy Trade and Industry) กระทรวง
โครงสรางพื้นฐานและคมนาคม (Ministry of Land Infrastructure and 
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Transport) ทัง้สามกระทรวงรวมมอืกนัโดยอาจมหีนวยงานอืน่เขามารวมบาง 
ขณะที่กระทรวงสิ่งแวดลอมควรจะเปนหลักมากท่ีสุดในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียว แตปญหาคือการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
เศรษฐกิจสีเขียวหลายเรื่องกลับไมไดอยู ในอํานาจหนาท่ีของกระทรวง
ส่ิงแวดลอม ขาดบุคลากรทางการเงินและผูที่คุ นเคยกับมิติทางเศรษฐกิจ 
และโดยทั่วไปการรวมมือระหวางหนวยงานคอนขางเปนไปไดยาก (Institute 
for Global Environment Strategies, 2015)

กฎหมายที่เกี่ยวของ

ญีปุ่นมกีฎหมายหลายฉบบัทีเ่กีย่วของกบัเศรษฐกิจสเีขียวและการคํานงึ
ถึงสิ่งแวดลอมของภาคธุรกิจ ยกตัวอยางเชน 

 » พระราชบัญญัติเก่ียวกับการสงเสริมการจัดซื้อจัดจางที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมโดยรัฐและหนวยงานอื่น ๆ (Act on 
Promoting Green Purchasing) มผีลบังคบัใชในป ค.ศ. 2001 
เพื่อขยายตลาดสําหรับผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 » กฎหมายเกีย่วกับการสงเสริมสญัญาการพจิารณาลดการปลอย
กาซเรอืนกระจกจากรฐัและหนวยงานอืน่ ๆ  (Green Contract 
Law) มีผลบังคับใชในป ค.ศ. 2007 กฎหมายระบุใหมีขอ
กําหนดในสัญญาที่เปนสีเขียวระหวางหนวยงานภาครัฐและ
สถาบันของรัฐเกี่ยวกับการจัดซ้ือพลังงานไฟฟา รถยนต 
โครงการบริการดานพลังงาน ฯลฯ (The Ministry of the 
Environment of Japan, 2016)

 » กฎหมายเกี่ยวกับการชดเชยความเสียหายตอสุขภาพท่ี
เกีย่วของกบัมลพิษ ค.ศ. 1973 (The 1973 Law Concerning 
Compensation for Pollution-Related Health Damage) 
วัตถุประสงคเพื่อจัดหาเงินทุนสําหรับการชดเชยผูประสบภัย
จากมลพิษทางอากาศที่ไดรับการรับรองในป ค.ศ. 1987 มีขอ



50 ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว

กําหนดทางการเงินสาํหรบัการชดเชยความเสยีหายตอสขุภาพ 
เปนเครื่องมือในการบังคับใชความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
มากกวาแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ (Capozza, 2011, p. 21)

นอกจากกฎหมายดังกลาวแลว จากการนําเสนอของ Institute for 
Global Environment Strategies ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมที่
ผูประกอบการตองดําเนินการ ไดแก กฎหมายสิ่งแวดลอมพื้นฐาน (Basic 
Environment Law), กฎหมายโลกรอน (Global Warming Law), กฎหมาย
พ้ืนฐานนโยบายพลังงาน (Energy Policy Basic Law), กฎหมายอนุรักษ
พลงังาน (Energy Conservation Law), กฎหมายมาตรฐานพลงังานหมนุเวยีน 
(Renewable Portfolio Standard Law), กฎหมายรีไซเคิลที่ดี (Sound 
Material Cycle Society Law), กฎหมายบาํบัดของเสยี (Waste Treatment 
Law), กฎหมายการใชประโยชนทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ (Resource 
Efficiency Utilization Law), กฎหมายการรีไซเคิลหีบหอสินคา (Package 
Recycling Law), กฎหมายการรีไซเคิลจากการกอสราง (Construction 
Recycling Law), กฎหมายรไีซเคลิอาหาร (Food Recycling Law), กฎหมาย
ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Law), กฎหมายฟนฟูธรรมชาติ 
(Nature Revitalization Law), กฎหมายสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
(Ecotourism Promotion Law) (Institute for Global Environment 
Strategies, 2015)

การสนับสนุนและการใชเศรษฐกิจสีเขียวในสาขาการพัฒนาตาง ๆ 

ญี่ปุนมีการใหการสนับสนุนและพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวในสาขาการ
พัฒนาที่หลากหลายทั้งการสงเสริมดานการเงินเพื่อการลงทุนใหกับโครงการ
สีเขยีว การสงเสริมมาตรการทางพลงังาน การวจิยัและพฒันา ยกตวัอยางดงันี้

 » ดานการเงิน ในเดือนสงิหาคม ค.ศ. 2013 ไดมกีารปรกึษาหารอื
กันระหวางกลุมนักลงทุนในญี่ปุนทําใหไดหลักการเพื่อแสดง
ความรับผิดชอบของนักลงทุนที่เรียกวา “Principles for 
Responsible Institutional Investors Japan’s 
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Stewardship Code” เพื่อสงเสริมการเติบโตอยางยั่งยืนของ
ผูผลติในญ่ีปุน มกีารตัง้กองทนุเพือ่ใหเงนิสนบัสนนุกบัโครงการ
คารบอนต่ําที่ระดับทองถิ่น เพื่อใหกับสนับสนุนนักลงทุนใน
ทองถิ่นที่มีแนวคิดเพื่อสิ่งแวดลอม (Ministry of the 
Environment of Japan, 2014) ญี่ปุนมีการลงทุนเพื่อ
คารบอนตํ่าโดยป ค.ศ. 2012 คณะกรรมการกลางดาน
สิ่งแวดลอม (Central Environment Council) ไดประมาณ
การลงทุนเพื่อยกระดับพลังงานหมุนเวียนถึง 135 – 163 
พันลานเยน มีการวางแผนลงทุนคารบอนตํ่าท้ังในญี่ปุนและ
เอเชีย (IGES, 2015)

 » ดานพลังงาน เงินอุดหนุนดานการใชพลังงานหมุนเวียน
เม่ือญีปุ่นตัดการอดุหนนุใหมกีารลดการใชพลงังานแสงอาทิตย
ในป ค.ศ. 2006 ทําใหยอดขายในประเทศลดลง แตก็มีการ
จูงใจอีกครั้งโดยกระทรวงเศรษฐกิจการคาและอุตสาหกรรม
ของญี่ปุน (Ministry of Economy, Trade and Industry: 
METI) ที่งบประมาณรัฐบาลกวา 300 ลานดอลลารสหรัฐจะ
ถกูนาํมาเปนเงนิอดุหนนุใหมกีารใชพลงังานแสงอาทิตยในชวง
ครึ่งแรกของป ค.ศ. 2009 ญี่ปุนตั้งเปาหมายที่จะใชมาตรการ
รับซื้อไฟฟาพลังงานหมุนเวียน “Feed-in tariff” เพื่อรับ
ประกันราคาไฟฟาสวนเกินจากการผลิตพลังงานแสงอาทิตย
เปนเวลาประมาณ 10 ป แรงจูงใจเหลานีจ้ะกระตุนใหครวัเรอืน
ดูดพลังงานสวนเกินกลับเขาสูระบบสายสงไฟฟา ราคารับ
ประกนัจะเริม่ตนทีป่ระมาณสองเทา (ประมาณ 24 - 25 cent) 
ตอกิโลวัตตตอชั่วโมง และญี่ปุนทุมงบประมาณกวา 850 ลาน
ดอลลารสหรัฐในพลังงานหมุนเวียน และมีการจูงใจเพื่อใหมี
การใชรถยนตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พลังงานลม เครื่องใช
ไฟฟาที่มีประสิทธิภาพ และมีการขยายตัวของรถไฟความเร็ว
สงู (Japan External Trade Organization: JETRO, 2009, p. 5)
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 » ดานการวจิยัและพฒันา องคกรพฒันาพลังงานและเทคโนโลยี
อตุสาหกรรมใหม (New Energy and Industrial Technology 
Development Organization: NEDO) มีการสงเสริมการ
วิจัยและพัฒนาโดยการสนับสนุนกิจกรรมและความรวมมือ
ระหวางอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยและองคกรสาธารณะ ในป 
ค.ศ. 2009 NEDO วางแผนที่จะใชจาย 73.7 พันลานเยนใน
เซลลเชื้อเพลิงและเทคโนโลยีเซลลแสงอาทิตยแบบใช
ไฮโดรเจน พลังงานชีวมวลและการอนุรักษพลังงาน (Japan 
External Trade Organization: JETRO, 2009, p. 10)

บทบาทของภาคสวนอื่น

ดังที่กลาวไปแลววาญี่ปุนมีความโดดเดนในเร่ืองมาตรฐานการปฏิบัติ
งาน ความโดดเดนนั้นมีการนําไปปฏิบัติในภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุนและ
ทําใหภาคเอกชนของญี่ปุ นถือวามีบทบาทสําคัญมากตอการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจสีเขียวของญี่ปุน ดังนี้

1) ภาคเอกชน องคกรเอกชนในญ่ีปุนถือวามีบทบาทกวางขวางใน
เศรษฐกจิสีเขยีว ในดานองคกรเอกชน มกีารผลติเซลลแสงอาทติยเปนสดัสวน
มากกวารอยละ 25 ของทั่วโลกในญี่ปุน เอกชนที่มีการกอตั้งมายาวนานตั้งแต
ป ค.ศ. 1975 อยางบริษัท Kyocera ปจจุบันเปนหนึ่งในผูผลิตแผงเซลลแสง
อาทิตยชั้นนําของโลก จําหนายทั่วโลกและกําลังวางแผนโรงงานผลิตเพิ่มเติม
ในญี่ปุนรวมถึงการขยายโรงงานในเม็กซิโกดวย 

ยกตวัอยางบรษิทั Sanyo ซึง่เปนผูนาํในดานโซลารเซลลไดเปดโรงงาน
ใหมมูลคา 80 ลานดอลลารสหรัฐในเมือง Salem รัฐ Oregon เพราะ Sanyo 
มองตลาดอเมริกาเหนอืโดยสวนใหญยงัไมไดรบัการพฒันาและคาดวาจะมกีาร
เติบโตเครดิตภาษีที่อยูอาศัยและสินเช่ือเพื่อการพาณิชยของสหรัฐท่ีเพิ่งผาน
มาตรการไป นอกจากนี้ ญี่ปุนยังมีผูผลิตพลังงานแสงอาทิตยรายสําคัญอื่น ๆ 
ไดแก Kaneka Panasonic และ Shoa Shell Sekiyu 
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ญี่ปุ นยังมีบทบาทเปนผู นําในฐานผูจัดเก็บพลังงานและแบตเตอรี่ 
ตัวอยางเชนโตโยตาซึ่งเปนพันธมิตรกับพานาโซนิคจะลงทุนเกือบ 700 ลาน
เหรยีญเพ่ือผลติแบตเตอร่ีลเิธยีมไอออนข้ันสงู นิสสนัและ บริษทั อเิลก็ทรอนกิส
ยักษใหญของญี่ปุนวางแผนที่จะลงทุน 115 ลานดอลลารในอีกสามปขางหนา 
ในสวนที่เกี่ยวกับนิวเคลียร Japan Steel Works เปนผูจัดจําหนายเครื่องตี
ขึ้นรูปขนาดใหญพิเศษที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกซ่ึงจําเปนสําหรับเครื่อง
ปฏิกรณเชิงพาณิชยโดยทั่วไป บริษัท Mitsubishi Heavy Industries ยังเปน
ผูนําในการกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียร นอกจากนี้ Westinghouse บริษัท ใน
เครือของโตชิบาคอรปอเรชั่นเปนผูนําในการจัดหาผลิตภัณฑและเทคโนโลยี
โรงไฟฟานิวเคลียร 

Hitashi เปนอกีหน่ึงบริษทัทีมุ่งมัน่ตอเศรษฐกจิสเีขียว โดยมปีณธิานโดย 
Shinichi Yamamoto ผูจัดการอาวโุสของ Hitachi Global Storage Systems 
กลาววา “…เรามุงมัน่ทีจ่ะลดการปลอยกาซเรือนกระจกผาน…. การใชพลงังาน
อยางมีประสทิธิภาพในการดาํเนินธรุกจิและ ... ผลติภัณฑทีป่ระหยดัพลงังาน 
... การประหยดัตนทนุดานพลงังานไมใชเหตผุลขบัเคลือ่นสาํหรบัการตดัสนิใจ
ของ Hitachi GST ทีจ่ะเปนมติรกบัสิง่แวดลอม แตเรามุงมัน่ท่ีจะผลิตผลติภณัฑ
ประหยัดพลังงานสําหรับผูบริโภคและเปาหมายคือการลดผลกระทบท่ีไม
พึงประสงคของผลิตภัณฑเหลานี้ตอสิ่งแวดลอมผานโครงการสีเขียว” 

บรษิทัในญ่ีปุนถอืวาใหความสาํคญักบัประเดน็สเีขยีวไวในกลยทุธและ
สายการผลิต และยงัขยายไปถงึการตัง้ “พนัธมติรธรุกจิญีปุ่นเพือ่พลงังานสมารท
ทั่วโลก (Japanese Business Alliance for Smart Energy Worldwide)” 
ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2008 ดวยการสนับสนุน
จาก METI หนึ่งในความพยายามครั้งแรก
ของพวกเขาคอืการตพีมิพ “ผลติภัณฑและ
เทคโนโลยีพลังงานอัจฉริยะล้ําสมัยของ
ญ่ีปุน” ซ่ึงรวบรวม 162 ผลติภัณฑใหมลาสดุ
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ทีม่ปีระสทิธภิาพดานพลงังานเทคโนโลยแีละวธิกีารของญีปุ่นจากบรษัิทสมาชิก 
70 แหง สิง่พิมพน้ีจัดประเภทของผลติภัณฑและเทคโนโลยเีหลานีเ้ปน 7 สาขา 
ไดแก ที่อยูอาศัย การพาณิชย อุตสาหกรรม การกอสรางและคมนาคม การ
ไฟฟา เหล็ก ปโตรเคมี (Japan External Trade Organization: JETRO, 
2009, pp. 9-12)

2) องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในญี่ปุน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ถือวามีบทบาทสําคัญเชนกันในการพัฒนาเมืองใหเปนเมืองสีเขียวและ
มีตัวอยางที่ดีหลายเมือง ดังเชนตัวอยางการจัดการเมืองสีเขียวในเมือง 
Kitakyushu ซึ่งเปนแนวคิดเพื่อพัฒนาเมืองไปสู การพัฒนาท่ียั่งยืนดวย
แนวทางการเติบโตสีเขียว เพราะเมืองนี้ประสบปญหาทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องการ
จัดการเมือง เชน ประชากรผูสูงอายุมาก ขาดแรงจูงใจเพื่อใหประชากรและ
แรงงานมีฝ มือมาอาศัย ฯลฯ ในมิติที่ เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมโดยตรงนั้น 
Kitakyushu ในชวงตนศตวรรษที่ 20 (เริ่มเปนเมืองอุตสาหกรรมตั้งแตป ค.ศ. 
1971) เมืองนี้ เป นแหล งอุตสาหกรรมหนักและยังคงเป นที่ตั้ งของ
ภาคอุตสาหกรรมที่สําคัญของญี่ปุ นในปจจุบันนี้ ปญหาสิ่งแวดลอมท่ีมี 
เชน ระดับกาซเรือนกระจกตอหัวประชากรที่มีสูงมาก คุณภาพนํ้ายํ่าแย ฯลฯ 
Kitakyushu จึงมีความพยายามนํานโยบายพลังงานหมุนเวียนมาใช และใช
ความรวมแรงรวมใจของทกุภาคสวนในการไปถงึเปาหมายสิง่แวดลอมรวมกนั 

ป ค.ศ. 1997 Kitakyushu ถูกวางใหเปน Eco-town โดยมีการพัฒนา 
Recycling cluster ทีน่ี ่ตอมาไดเริม่วางแผนและยทุธศาสตรเพือ่ใหเศรษฐกจิ
เติบโตในแบบสีเขียวในป ค.ศ. 2004 ที่เรียกวา “The grand design for a 
World Capital Sustainable Development” ยุทธศาสตรนี้ประกอบดวย
สองแนวคิดหลักเพื่อไปสูปฏิบัติการ ไดแก “Energetic Start Kitakyushu 
Plan” และ “Environmental Basic Plan” แตละแผนมมีาตรการทีเ่นนการ
พัฒนาทุนมนุษย อุตสาหกรรม ชีวิตคนเมือง รีไซเคิล และการอนุรักษ
สิง่แวดลอม ตอมาป ค.ศ. 2009 เมอืงนีไ้ดถกูออกแบบใหเปนเมอืงอโีคตนแบบ 
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(Eco-model city) มีการสรางหลากหลายแนวทางเพื่อเปนสังคมคารบอนตํ่า 
ป ค.ศ. 2010 มีโครงการ Smart Community Project เรื่อยมาจนกระทั่งป 
ค.ศ. 2011 มีโครงการ “Green Asia Comprehensive Special Zone” ที่
คอนขางมีรูปธรรมชัดเจนของมาตรการสีเขียว มีการปฏิรูปความรวมมือ
ระหวางรัฐบาลทองถิ่นและรัฐบาลประเทศ สรางแรงจูงใจทางภาษี การชวย
เหลือทางการเงิน เปนตน (OECD, 2013, pp. 10; 13; 53)

มาตรการในเชิงเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อเปนเมืองสีเขียวของ Kitakyushu 
มีหลายมาตรการ ยกตัวอยางเชน (OECD, 2013, pp. 53; 65)

 » การประกาศเขตคารบอนเปนศูนย ท่ีเขต Jono มแีผนแลวเสรจ็
ในป ค.ศ. 2016 เพ่ือผนวกการวางแผนการใชท่ีดีและการ
คมนาคม การสรางอาคารบานเรือนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

 » การสรางโอกาสการพัฒนา โดยพัฒนาแถบชายฝงเพื่อเปน
แหลงดึงดูดความสนใจ นําไปสูรายไดทางการทองเท่ียวและ
เปนแหลงนันทนาการ

 » การสรางระบบคมนาคมสาธารณะและทางจักรยาน เลน
จักรยานงบประมาณจากรัฐบาลกลาง และป ค.ศ. 2010 ไดมี
การสรางระบบเชาจักรยานโดยชุมชนรวมทําขึ้น

 » ศูนยครบวงจรรไีซเคิลของเสยีเพือ่เมอืงอโีค มลูคาการลงทุนถึง
เดือนมีนาคม ค.ศ. 2012 อยูที่ 66.8 ลานเย็น จากภาคเอกชน
รอยละ 72 รัฐบาลแหงชาติรอยละ 15 ทองถิ่นและภาคสวน
อื่นรอยละ 10

 » ดานพลังงาน มีการสราง smart community ดังเชนท่ีเขต 
Higashida ถกูเลอืกในป ค.ศ. 2005 ใหเปนพืน้ท่ีสาธติโครงการ 
Smart City หัวใจสําคัญคือการเปน Smart Grid ที่จัดตั้งขึ้น
ในป ค.ศ. 2010 นอกจากเมอืงนีแ้ลวยงัมอีืน่ทีถ่กูทาํเปน Smart 
Grid ที่เมืองนี้กวา 210 บริษัทและองคกร 900 ครัวเรือนที่อยู
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ในเมืองไดรวมกันทําโครงการขึ้นมา โดยมีการจายคาพลังงาน
จากหลายแหลงท้ังพลังงานแสงอาทิตย พลังงานไฮโดรเจน 
ลดลง ฯลฯ ทัง้ยงัมกีารกาํหนดรหัสอาคาร สรางระบบทาํความ
รอนและความเย็นของเขต 

3) ภาคประชาสังคม ญี่ปุ นมีสถาบันยุทธศาสตรสิ่งแวดลอมโลก 
(Institute for Global Environmental Strategies: IGES) ซึ่งจัดตั้งโดย
รัฐบาลญี่ปุ น มีบทบาทในการวิจัยเชิงนโยบายและรวมมือกับกระทรวง
สิง่แวดลอมในการทาํระบบรบัรองการจดัการสิง่แวดลอมใหกบัสถานประกอบ
การขนาดกลางและขนาดยอม ซึง่เปนโครงการเริม่ป ค.ศ. 1996 IGES เขาไปรเิริม่
ระบบใหในป ค.ศ. 2004 และมกีารปรบัปรงุคูมอืในป ค.ศ. 2009 เปนโครงการ
ที่เจาะกลุมเปาหมาย เนนการเปดเผยขอมูล คาธรรมเนียมในการรับรอง
สมเหตุสมผล มีสถานประกอบการเขารวม 7,554 แหงในป ค.ศ. 2014 และ
รอยละ 90 เปนสถานประกอบการขนาดเลก็ทีม่ผีูปฏบิตังิานนอยกวา 100 คน

2.2.2 กาหลีใต
สาธารณรัฐเกาหลใีตถือเปนหนึง่ในประเทศทีมี่การพฒันาอยางรวดเรว็

ในชวง 60 ปที่ผานมา โดยพัฒนาจากหนึ่งในประเทศยากจนมาสูความเปน
ประเทศอุตสาหกรรมชั้นแนวหนาอยางรวดเร็ว อันเปนผลพวงมาจาก 
“ปาฏิหาริยแมนํ้าฮาน” ที่กอใหเกิดการเติบโตอยางรวดเร็วของเกาหลีใต ทั้ง
ในดานอุตสาหกรรม เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตของประชากร อยางไรก็ดี 
ผลจากการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วของเกาหลีใตไดกอใหเกิด
ผลกระทบดานลบตอสิ่งแวดลอมอยางชัดเจนเชนกัน กลาวคือ สาธารณรัฐ
เกาหลใีตมอีตัราการปลอยกาซเรอืนกระจก ทีเ่พิม่มากขึน้เกอืบสองเทาระหวาง
ป ค.ศ. 1990 และ ค.ศ. 2005 โดยในป ค.ศ. 2008 สาธารณรัฐเกาหลีใต
อยูในอันดับสิบของประเทศที่ใชพลังงาน (energy consumer) และผูปลอย
กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) มากที่สุดในโลก (Zelenovskaya, 2012)

ตอมาประเทศตาง ๆ ทั่วโลกเริ่มมีการตระหนักถึงผลกระทบของการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจตอสิ่งแวดลอมมากข้ึน และไดมีการลงนามรวมกันของ
กลุมประเทศ OECD กวา 30 ประเทศในป ค.ศ. 2009 ประเทศตาง ๆ เหลานี้
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ไดตกลงรวมกันในการสนับสนุนเศรษฐกิจ
สีเขียว ใหเปนสวนสําคัญในการพัฒนา
ประเทศ โดยมุงเปาไปที่การสงเสริมการ
เติบโตทางเศรษฐกิจไปพรอม ๆ กับการ
สงเสรมิการรกัษาสิง่แวดลอม ในการนีห้นวยงาน
ระหวางประเทศหลายองคการกใ็หการสนบัสนนุ
เชนกัน อาทิ UNEP, World Bank รวมถึงกลุมประเทศ G8 และ G20 อยางไร
กด็หีลายประเทศในโลกกลบัยงัไมไดมกีารกาํหนดใหเศรษฐกจิสเีขยีวเปนหนึง่
ในยุทธศาสตรหรือนโยบายระดับชาติอยางจริงจัง (ในขณะนั้น) สาธารณรัฐ
เกาหลีใตถือไดวาเปนหนึ่งในประเทศแรก ๆ ที่มีการผลักดันเศรษฐกิจสีเขียว
อยางจริงจังในนโยบายระดับประเทศ (อางแลว, 2012) โดยผูนําเกาหลีใต
มีนโยบายที่เขมแข็งและวางเปาหมายระยะยาวไวถึง 60 ป ดวยยุทธศาสตร
การเติบโตสีเขียวป ค.ศ. 2009 - 2050

นโยบายและยุทธศาสตร

วันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 2008 รัฐบาลเกาหลีใตประกาศในระหวางการ
เฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปของการกอต้ังสาธารณรฐัเกาหลใีหการเติบโตสเีขียว
คารบอนตํา่ (Low-carbon Green Growth) เปนวสิยัทศันของประเทศไปอกี 
60 ปขางหนา โดยเกาหลีใตไดริเร่ิมยุทธศาสตรชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว
ระหวางป ค.ศ. 2009 - 2050 (Jacob, 2013, p. 5) ยุทธศาสตรชาติ 60 ป 
หรอืยทุธศาสตรการเติบโตแบบสเีขยีวของเกาหลใีตมวีตัถปุระสงคสามประการ 
ไดแก 1) เพื่อเตรียมมาตรการในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
และทําใหเกิดความมั่นคงทางพลังงาน สรางวงจรเศรษฐกิจสิ่งแวดลอมเพื่อ
สรางตัวจักรขับเคลื่อนการเติบโตแบบใหม 2) เพื่อสรางการขับเคลื่อนการ
เติบโตแบบใหม ยกระดับคุณภาพชีวิตดวยการสรางพื้นที่สิ่งแวดลอมท่ีดีและ
สงเสริมการบริโภคสีเขียว และ 3) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและยกระดับ
ประเทศในสายตาเวทโีลก ยกระดับการสนบัสนนุนานาชาตเิพือ่การมีสวนรวม
ตอประเด็นภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงของโลก (Shin, 2009, p. 4; Chung et 
al., 2012, p. 12) 
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กลไกสําคัญของการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรในเกาหลีใต 
ไดแก (1) การกอตั้งคณะกรรมการ Presidential Committee on Green 
Growth (PCGG) (2) การกาํหนดแผนบรูณาการระดับชาตเิพือ่เศรษฐกจิสเีขยีว 
และ (3) ประกาศเป าหมายระดับชาติในการลดก าซเรือนกระจก 
(Zelenovskaya, 2012; Global Green Growth Institute, 2015) นอกจาก
นี้ เกาหลีใตยังไดมีการออกกฎหมาย Framework Act on Low Carbon 
Green Growth ทีเ่ปนกฎหมายกลางบงัคบัใชทัว่ประเทศซึง่จะกลาวถงึในสวน
ของกฎหมาย 

1) การกอตัง้คณะกรรมการ Presidential Committee on Green 
Growth (PCGG) 

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

PCGG เปนหนวยงาน (คณะกรรมการ)2 ทีบ่รูณาการระหวางกระทรวง
ตาง ๆ (Inter-ministerial body) ทําหนาที่เปนสวนกําหนดนโยบาย สราง
ความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ ตลอดจนใหแนวทางในภาพรวมแก
กิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจสีเขียว โดยเปนการกํากับดูแลการนํา
ยุทธศาสตรเศรษฐกิจสีเขียวแหงชาติและยุทธศาสตรหาปไปปฏิบัติ และอยู
ภายใตขอบัญญัติของ Framework Act on Low Carbon Green Growth

PCGG ใชระบบประธานรวม โดยมปีระธานจากภาครฐัและภาคเอกชน 
ในสวนของภาครัฐมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ในขณะที่สมาชิกมาจาก
ตัวแทนภาคสวนตาง ๆ  เชน มาจากรฐัมนตรวีาการกระทรวงตาง ๆ  ทีเ่กีย่วของ 

2 PCGG เกิดจากการสมานรวมกันของสามหนวยงาน ไดแก Presidential Committee for Sustainable 

Development, Presidential Energy Committee และ Special Task Force for Climate Change
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รวมถึงหัวหนาสถาบันวิจัยแหงชาติ นอกจากน้ี ยังมีประธานรวมจากภาค
เอกชนซึ่งมาจากหนึ่งในสมาชิกของคณะกรรมการ ที่อาจเปนผูเชี่ยวชาญหรือ
ผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย และหนวยงานที่ไมใชรัฐตาง ๆ

ภายหลังจากป ค.ศ. 2013 มีคณะอนุกรรมการรวมสี่คณะ ซ่ึงแตละ
คณะจะมีความรับผิดชอบแตกตางกันออกไป (ดูภาพที่ 3) ไดแก

• คณะอนุกรรมการดาน Green Growth Strategy
• คณะอนกุรรมการดาน Climate Change Countermeasure 
• คณะอนุกรรมการดาน Energy
• คณะอนุกรรมการดาน Green Technology and Industry
• และยังมีคณะเลขาธิการที่ทําหนาท่ีดานการบริหารจัดการ

และเปนฝายสนับสนุนงานของ PCGG แบงออกเปนสาม
กลุมงาน ไดแก 

• การวางแผนนโยบายและการประสานงาน (Policy 
Planning and Coordination)

• นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change Policy)

• เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Technology 
and Industry) 

ผูนําเกาหลีใต ถือวามีบทบาทสําคัญตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว 
โดยทั้งสํานักงานประธานาธิบดี (President’s Office) และตัวแทนระดับ
กระทรวงในนามของคณะกรรมการประธานาธิบดีเพื่อการเติบโตสีเขียว 
(Presidential Committee for Green Growth) ไดสงสารถึงหนวยงานของ
รฐับาลวาการวางแผนและการปฏบิติัทีเ่ปนไปตามยทุธศาสตรการเตบิโตสเีขียว
ถือวาเปนภารกิจสําคัญลําดับตน ๆ (GGBP, 2014, p. 18)
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ภาพที่ 3 โครงสรางการจัดคณะกรรมการ PCGG

Green Technology 
Industry

Presidential Committee on Green 
Growth (PCGG)

คณะเลขาธิการ

EnergyClimate Change 
Countermeasure

Green Growth 
Strategy

- วางแผนเกี่ยวกับ
การเติบโตสีเขียว

- การประสานงาน
ระหวางกระทรวง
ตางๆ

- การลดการปลอย
กาซเรือนกระจก

- การปรับตัวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

- การควบคุมความ
ตองการพลังงาน

- ขยายพลังงาน
รูปแบบใหมและ
พลังงานหมุนเวียน

- การวิจัยและ
ออกแบบเทคโนโลยี
สีเขียว

- ผลักดัน
อุตสาหกรรมสีเขียว

ที่มา: Global Green Growth Institute, 2015: 13.

2) การกําหนดแผนบูรณาการระดับชาติเพื่อเศรษฐกิจสีเขียว 

หลงัจากประกาศวสิยัทศันไป ในเดอืนกรกฎาคม ป ค.ศ. 2009 รฐับาล
ไดเสนอยทุธศาสตรชาตดิานการเตบิโตสเีขยีวและแผน 5 ป เพือ่สนบัสนนุการ
เติบโตสีเขียว แบงเปนสองรูปแบบหลัก ไดแก แผนภาพรวมและแผนของภาค
สวนตาง ๆ รายละเอียด (ภาพที่ 4) ดังนี้

คณะอนุกรรมการ
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ภาพที่ 4 ความสัมพันธระหวางยุทธศาสตรและแผนตางๆ

แผนสวนกลาง แผนสวนกลาง แผนสวนกลาง

แผ
นส

ําห
รับ

ภา
คส

วน
ตา

งๆ
ยุทธศาสตรเศรษฐกิจสีเขียว

(2009 – 2050)

ยุทธศาสตรหาป 

แผนอื่นๆ โดยรัฐบาลกลาง หรือรัฐบาล
ทองถิ่นและกระทรวงตางๆ

แผนสวนกลาง

แผ
นภ

าพ
รว

ม

แผนสวนภูมิภาค

ที่มา: Global Green Growth Institute, 2015: 15

แผนภาพรวม (Comprehensive Plans) เปนแผนทีม่ลีกัษณะบรูณาการ
ทาํงานระหวางรฐับาลกลางกบัรฐับาลทองถิน่และระหวางกระทรวงตาง ๆ  และเปน
แนวทางใหกับแผนสวนกลาง (Central-level plans) และแผนสวนภู มิภาค 
(Regional-level plans) อื่น ๆ โดยมียุทธศาสตรหลักไดแก 

แผนระยะยาว: “ยุทธศาสตรเศรษฐกิจสีเขียวแหงชาติ (National 
Strategy for Green Growth)” สําหรับป ค.ศ. 2009 - 2050 
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1. ประกาศใชในเดือนกรกฎาคมป ค.ศ. 2009 เพื่อเปนเคาโครง
สําหรับการพัฒนาอยางยั่งยืนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมบนพื้นฐานของการ
ใชพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) และการพัฒนาเศรษฐกิจที่
เกี่ยวของกับการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ (International Energy 
Agency, 2016a). 

2. โดยประกอบดวย 3 เปาหมาย 3 ยุทธศาสตรยอย และ 10 
แนวทางนโยบาย มีเปาหมายในการเปนประเทศอันดับที่ 7 ในดานเศรษฐกิจ
สีเขียว (Largest Green Economic Power) ในป ค.ศ. 2020 และอันดับที่ 
5 ในป ค.ศ. 2050 (Jones and Yoo, 2011, p. 6) ดังแสดงในตารางที่ 4

3. กําหนดเปนแผนระยะยาวเวลา 4 ทศวรรษเพื่อความตอเนื่อง
ในการพัฒนา และกําหนดใหเปนความรับผิดชอบของทุก ๆ รัฐบาลในการ
พัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวเพ่ือความตอเนื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว 
(Global Green Growth Institute, 2015, p. 15)

เกาหลีใตวางแผนที่จะประยุกตใชยุทธศาสตรการเติบโตสีเขียวใน 5 
แนวทาง ไดแก 

1) การลงทุนในโครงการขนาดใหญของรัฐบาล รัฐบาลเกาหลีไดมีการ
ประกาศวาจะมีการลงทุน 83,600,000,000 ลานดอลลารสหรัฐสําหรับหาป
ขางหนาในภาคสวนที่เปนสีเขียว ยกตัวอยาง โครงการลงทุนขนาดใหญเพื่อ
ฟนฟูแมนํ้า 4 สาย ไดแก Han, Nakdong, Geum และ Yeongsan ลงทุน 
17,4000 ลานดอลลารสหรัฐ ภายใตยุทธศาสตรการเติบโตสีเขียวนี้ทําใหเกิด
การสรางงานในระยะสั้น เปาหมายการลงทุนของภาครัฐนั้นเพื่อรักษาความ
ยั่งยืนแหลงนํ้า ปองกันนํ้าทวมนํ้าแลง ยกระดับคุณภาพนํ้า และพัฒนาพื้นที่
พักผอนผานการพัฒนาแหลงนํ้า (Shin, 2009, p. 7) หรือการที่รัฐบาลลงทุน
ในนวัตกรรม มีโครงการดานเทคโนโลยี และวางเปาหมายที่จะเปนประเทศ
เศรษฐกิจขนาดใหญอันดับท่ี 7 ของโลกในป ค.ศ. 2020 เนนเศรษฐกิจ
สรางสรรคภายใตวิสัยทัศนการเติบโตสีเขียว (GGBP, 2014, p. 14) เปนตน 
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2) การบังคับใชกฎหมายที่มีมาตรการทางการตลาดดวย เชน การใช
มาตรฐานพลังงานหมนุเวยีน การบงัคบัการปลอยกาซเรือนกระจก เกาหลวีาง
เปาหมายที่ทาทายที่จะลดกาซเรือนกระจกใหไดที่รอยละ 30 จากปกติ 
(Business-as-usual: BAU) ในป ค.ศ. 2020 (Shin, 2009, p. 2)

3) การใชมาตรการจูงใจทางเศรษฐศาสตร เพื่อใหเกิดการสราง
เทคโนโลยีใหม ๆ เชน การปฏิรูปภาษี 

4) การรวมคาตนทุนที่มองไมใหเขาไปในสินคาและบริการ เชน ภาษี
สิ่งแวดลอม การอุดหนุน ระบบซื้อขายการปลอยมลพิษ และเพื่อลดกาซที่กอ
ใหเกิดภาวะเรือนกระจก เกาหลีมีความตั้งใจที่จะใชระบบซื้อขายการซื้อขาย
การปลดปลอยมลพิษ (Emission trading system) โครงการชื่อ The Korea 
Emissions Trading Scheme (K-ETS) เกิดขึ้นในเดือนมกราคม ค.ศ. 2015 
แมวาจะมีการคัดคานจากภาคอุตสาหกรรมในเกาหลีก็ตามวาโครงการนี้อาจ
จะกระทบตอศกัยภาพในการแขงขนัในเวทรีะหวางประเทศ แตโครงการนีก้ย็งั
จะดําเนินการตอไป (Global Green Growth Institute, 2015, p. 2)

5) การสงเสรมิจรยิธรรม เชน การใหการศึกษาแกสาธารณะ สรางความ
ตระหนัก (Korea Environmental institute, 2012, p. 17)

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

1. เปนยทุธศาสตรยอยทีส่นบัสนนุการปฏบิติัของยทุธศาสตรเศรษฐกจิ
สีเขียวแหงชาติมีหนาที่เปนกรอบการปฏิบัติใหกิจกรรมตาง ๆ  ดําเนินไปอยาง
เปนระบบภายใตงบประมาณ (Jones and Yoo, 2011, 17 Shin, 2009, 
p. 3; Chung et al., 2012, p. 12) 

2. ดาํเนินการผานการลงทนุ การจดัการโครงการ และการปฏริปูนโยบาย
ในดานการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ พลงังาน การคมนาคม และเทคโนโลยี
สีเขียว โดยใหความสําคัญกับทั้งการสรางอุตสาหกรรมสีเขียวใหมและการ
พฒันาอตุสาหกรรมสเีขยีวเดิม (Global Green Growth Institute, 2015: 16)

3 เปนแผนยุทธศาสตรสําหรับระยะเวลาหาป แผนแรกโดยประธานาธิบดี Lee Myung-bak สําหรับป ค.ศ. 2009 

– 2013 แผนที่สองโดย Park Geun-Hye สําหรับป ค.ศ. 2014 - 2018
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3. ในแผนยุทธศาสตรหาปแรก (ค.ศ. 2009 - 2013) ประกอบไปดวย
โครงการกวา 600 โครงการ ภายใตขอบเขตของ พลังงานหมุนเวียน การใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการของเสีย การปกปอง
ส่ิงแวดลอม และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (International Energy 
Agency, 2016b) 

a. โดยมกีารคาดการณงบประมาณในการพฒันารวมกวา 1 แสน
ลานดอลลารสหรัฐ เทียบเทากับประมาณรอยละ 2 ของ GDP 
ตอปในชวงป ค.ศ. 2009 - 2013 (ภายใตแผนบริหารจัดการ
เงินแหงชาติ National Fiscal Management Plan 2009-
2013) ซ่ึงถือวามากกวาเปนสองเทาของคําแนะนําของ
สห-ประชาชาติสาํหรบัการลงทนุในเศรษฐกจิสเีขียว และถือวา
เปนตัวอยางสําคัญของการใหความสาํคัญกบัการพฒันาสเีขียว
โดยเฉพาะการนําประเด็นดังกลาวเขาไปอยูในแผนงบประมาณ
ประจําป ทําใหมีงบประมาณสนับสนุนมากพอที่จะผลักดัน
วาระการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวแหงชาติ (Jones and Yoo, 
2011, p. 17; Global Green Growth Institute, 2015, p. 11; 16)

b. โดยแผนยุทธศาสตรหาปมีแนวทางในการดําเนินการหลักๆ 4 
ประการเพื่อดึงดูดภาคเอกชนใหเขามามีสวนรวม ไดแก
i. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานใหมและ

สรางผลกาํไรจากเทคโนโลยดีงักลาว โดยรฐับาลจะลงทนุ
ในการวจิยัและพฒันาเพือ่วาง-รากฐานสาํหรบัการเตบิโต
อยางยัง่ยนื ในทีน่ีก้ารลงทนุในดานดงักลาวไดรบัการคาด
หวงัวาจะเปนตัวจดุประกายการลงทนุในภาคเอกชน และ
จะเปนการอาํนวยความสะดวกใหแก การสรางตลาดและ
กระตุนอุตสาหกรรมที่เก่ียวของกับพลังงานใหม โดย
เทคโนโลยีที่ไดรับความสําคัญไดแก 1) เทคโนโลยีโซลาร
เซลลทีม่ปีระสทิธภิาพสงู (high-efficiency photovoltaic 
(PV) cells) 2) พลังงานนิวเคลียรช้ันสูง (advanced 
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nuclear power) 3) รถยนตสเีขยีว (green cars) 4) สาย
ไฟฟาชาญฉลาด (smart grid) 5) เทคโนโลยีการดักจับ
และเกบ็คารบอนชัน้สงู (advanced carbon capture and 
storage) 6) การบําบัดนํ้า (water treatment) 7) 
แบตเตอรีช่ารจไฟได (rechargeable batteries) 8) เซลล
กําเนิดไฟฟา (fuel cells) 9) เทคโนโลยี LED 10) 
เทคโนโลยีสารสนเทศสีเขียว (green IT) และอื่น ๆ 
(Zelenovskaya, 2012, pp. 4-5)

ii. การสรางตลาดและกระตุนอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของกับ
พลังงานใหม เปนการผลักดันใหภาคเอกชนลงทุนในการ
ขยายตลาดและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับพลังงานใหม 
โดยเฉพาะในเทคโนโลยดีานตาง ๆ  ดงัทีไ่ดกลาวไวขางตน 
(อางแลว, 2012)

iii. การอํานวยความสะดวกใหการสงออกเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับพลังงานใหม โดยเกาหลีใตตั้ง
เปาเพื่อเปนผูนําในการสงออกเทคโนโลยีพลังงานใหมดัง
ที่ไดกลาวไปสูประเทศตาง ๆ ทั่วโลก โดยรัฐมีบทบาท
สําคัญในการสนับสนุน (อางแลว, 2012)

iv. สรางความแข็งแกรงใหกับการเติบโตโดยใหความสะดวก
แกภาคเอกชนที่เขารวมในลงทุนและพัฒนาพลังงานใหม 
เพื่อใหเกิดการขยายตัวของภาคเอกชนที่มีสวนรวมกับ
ยุทธศาสตรเศรษฐกิจสีเขียวแหงชาติ รัฐบาลจะใหการ
สนบัสนนุดานงบประมาณ สรางแรงจงูใจดานภาษ ีตลอด
จนลดขัน้ตอนดานกฎระเบยีบสาํหรบัภาคเอกชนทีม่สีวน
รวมในเศรษฐกิจสีเขียว	(อ้างแล้ว,	2012)

4. สําหรับแผนยุทธศาสตรหาป ระยะที่สอง (ค.ศ. 2014 – 2018) 
รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีใตไดประการเปาหมายทางนโยบายสามประการ 
(International Energy Agency, 2016b) ไดแก 
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a. การสรางระบบสังคมและเศรษฐกิจคารบอนตํ่า (low-carbon 
socioeconomic system) 

b. บรรลุผลในการสร างเศรษฐกิจสร างสรรค (creative 
economy) จากการบูรณาการระหวางเทคโนโลยีสีเขียว 
(Green Technology) และเทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT) และ 

c. สรางสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยจากผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

แผนหาปในชวงที่สอง (ค.ศ. 2014 - 2018) เสร็จสิ้นเมื่อวันท่ี 21 
พฤษภาคม ค.ศ. 2014 จดัทาํขึน้เพือ่รองรบัการบรหิารของรฐับาลชดุใหมทีไ่ด
ริเริ่มเศรษฐกิจสรางสรรค หรือ Creative Economy และการเติบโตสีเขียวก็
ยังจะเปนแนวนโยบายที่อยูในยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ เปนแผน 5 ป
ชวงที่ 2 แผนนี้จะยังคงดําเนินตามยุทธศาสตรการเติบโตสีเขียวแตจะเฉพาะ
เจาะจงมากขึ้นในเรื่องของการสรางโอกาสทางธุรกิจที่เปนนวัตกรรมและการ
จางงาน อาจกลาวไดวาแผนหาปชวงแรกถูกออกแบบเพื่อจะวางกรอบเชิง
สถาบันเพื่อที่จะทําใหเริ่มนโยบายการเติบโตสีเขียวไดอยางยั่งยืนในอนาคต 
จากการดําเนินงานตามแผนแรก แผนชวงที่ 2 จึงมีเปาหมายที่จะเนนไปที่ 3 
ประเด็น ไดแก 1. การสรางโครงสรางทางสังคมเศรษฐกิจที่เปนคารบอนต่ํา 
2.การไปใหถึงซึ่งเศรษฐกิจสรางสรรคดวยการใชการสื่อสารและเทคโนโลยี
สีเขียว และ 3.การสรางสภาพความเปนอยูที่ปลอดภัยจากการคุกคามของ
สภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป

ตารางที่ 4 ภาพรวมของยุทธศาสตรเศรษฐกิจสีเขียวแหงชาติ (National 
  Strategy for Green Growth)

วัตถุประสงค 3 ประการ

1. สนับสนุนการ
บูรณาการระหวางการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ
และการรักษาสิ่ง
แวดลอม

2. พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและ
สนับสนุนการปฏิวัติวิถี
ชีวิตสีเขียว (green 
lifestyle)

3. มีบทบาทในความ
พยายามระหวาง
ประเทศในการตอสูกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศและภัยคกุคาม
ตอสภาพแวดลอม
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ตารางที่ 4 ภาพรวมของยุทธศาสตรเศรษฐกิจสีเขียวแหงชาติ (National 
  Strategy for Green Growth) (ตอ)

ยุทธศาสตร 3 ประการและแนวทางนโยบาย

1. บรรเทาการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศและ
สนับสนุนการพึ่งพา
ตนเองดานพลังงาน

2. สรางแรงขับเคลื่อน
ใหมทางเศรษฐกิจ

3. พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชานและจุดยืน
ระหวางประเทศ

แนวทางนโยบาย (policy direction)

1. ลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. ลดการพึ่งพา
พลังงานฟอสซิล ขยาย
แหลงพลังงาน และ
พัฒนาการพึ่งพาตนเอง
และความมั่นคงทาง
พลังงาน
3. เสริมความแข็งแกรง
ดานศักยภาพในการ
ปรับตัวกับผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

4. พัฒนาเทคโนโลยี
สีเขียวในฐานะแรงขับ
เคลื่อนทางเศรษฐกิจ
สําหรับอนาคต
5. พัฒนาอุตสาหกรรม
สีเขียวที่มีอยูเดิมและ
สนับสนุนอุตสาหกรรม
สีเขียวในอนาคต
6. พัฒนาโครงสราง
อุตสาหกรรมใหลํ้าสมัย
7. วางแผนโครงสราง
สําหรับเศรษฐกิจสีเขียว

8. พัฒนาพื้นที่ แหลงนํ้า 
และเมืองสีเขียว สราง
โครงสรางคมนาคม
สีเขียว
9. นําการเปลี่ยนแปลง
สีเขียวเขาเปนสวนหนึ่ง
ของชีวิตประจําวันของ
ประชาชน สรางวิถีชีวิต
สีเขียว
10. เปนตนแบบของ
นานาชาติในฐานผูนํา
การเติบโตสีเขียว 

ที่มา: Jones and Yoo (2011, p. 6)
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แผนภาคสวนตาง ๆ  (Sectorial Plans) นอกเหนอืจากแผนภาพรวม 
ซึ่งเปนแผนที่มีลักษณะบูรณาการทํางานระหวางรัฐบาลกลางกับรัฐบาล
ทองถิน่และระหวางกระทรวงตาง ๆ ยงัมแีผนระดับภาคสวนตาง ๆ ดวยเชนกนั 
โดย กระทรวงตาง ๆ  มีความรบัผดิชอบทีจ่ะตองออกแผนใหมคีวามสอดคลอง
กับแผนภาพรวม โดยแบงออกเปน สามรูปแบบ (อางแลว, 2012) ไดแก 

1. Key Plans: เปนแผนทีมี่ความสอดคลองกบัยทุธศาสตรเศรษฐกจิสีเขียว
มากที่สุด โดยมากมีระยะเวลายาวและตองไดรับการพิจารณาจาก PCGG กอนที่
จะไดรับการอนุมตัจิากสภา เชน แผนพลงังานพ้ืนฐานแหงชาต ิหรือ แผนพืน้ฐาน
สาํหรับการพฒันาทีย่ัง่ยนื (Global Green Growth Institute, 2015, p. 15). 

2. Related Plans: เปนแผนทีอ่อกภายใตกระบวนการนติบิญัญตั ิและ
มีความสอดคลองทางออมกับยุทธศาสตรเศรษฐกิจสีเขียว เชน แผน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (ibid.)

3. Associated Plans: เปนแผนการบริหารจัดการ (administrative 
plan) ภายใตการริเริ่มของกระทรวงตาง ๆ 

3) การประกาศเปาหมายระดับชาติในการลดกาซเรือนกระจก

• ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2009 เกาหลีใตไดประกาศ
เปาหมายในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกลงใหได
รอยละ 30 จากระดับการปลอยกาซเรือนกระจกปกติ 
(business as usual: BAU) ภายในป ค.ศ. 2020 (Global 
Green Growth Institute, 2015, p. 11)

• เปาหมายนีซ้ึง่ถอืไดวาเปนเปาหมายทีท่าทายเปนอยางมาก 
และเปนเปาหมายที่สูงที่สุดของคําแนะนําสําหรับประเทศ
ในกลุม Non-Annex 14 ภายใตพิธีสารเกียวโต (Kyoto 
Protocol) (อางแลว, 2015)

4  ประเทศในกลุม Non-Annex 1 คอืกลุมประเทศกาํลงัพฒันา ไมมขีอกาํหนดทางกฎหมายในการกาํหนดเปาหมาย

การลดกาซเรือนกระจกสําหรับป ค.ศ. 2008 – 2012 (Jones and Yoo, 2011, p. 9)
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• การกําหนดเปาหมายทะเยอทะยานและชัดเจนดังกลาว 
มสีวนสาํคัญเปนอยางยิง่ในการกาํหนดทิศทางท่ีชัดเจนของ
สาธารณรัฐเกาหลีใตในการสรางสังคมที่ลดการใชพลังงาน
คารบอน (อ้างแล้ว,	2015)

สรุปไดวาจากจุดเริ่มตนในป ค.ศ. 2008 การประกาศจุดยืนของ
ประธานาธิบดี Lee Myung Bak การเติบโตสีเขียวคารบอนตํ่า เกาหลีใตได
นํานโยบายนั้นไปปฏิบัติเปนแนวทางแกไขปญหาเศรษฐกิจ รัฐบาลพยายาม
อยางมากในเชงิสถาบนัในการสรางเศรษฐกจิสเีขยีวซึง่เปนการสรางการเตบิโต
ทางเศรษฐกิจโดยยงัคงสถานะทีดี่ทางสิง่แวดลอม หลายเดอืนตอมานบัแตการ
ประกาศครัง้นัน้ ไดมกีารต้ังคณะกรรมการประธานาธบิดดีานการเตบิโตสเีขยีว
ในฐานะเปนกรรมการแหงชาตดิานสภาวะโลกรอนและพลงังาน มกีารแตงตัง้
คณะทาํงานทีทํ่างานควบคูกันไปกบัคณะกรรมการในชวงป ค.ศ. 2009 จากน้ัน
มกีารออกกฎหมายกรอบการเตบิโตสเีขยีวคารบอนตํา่ปลายป ค.ศ. 2009 เพือ่วาง
รากฐานกฎหมายแนวนโยบายการเตบิโตสเีขยีวของประเทศ จากนัน้มกีารจดัทํา
ยุทธศาสตรชาติดานการเติบโตสีเขียว แผนชาติหาป และแผนทองถิ่นเพื่อ
รองรับความเปนไปไดของการเติบโตสเีขียวในเกาหลี (Chung et al., 2009, p. 14)

กฎหมายที่เกี่ยวของ

เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน “Low-carbon green growth” ที่ประกาศ
เม่ือป ค.ศ. 2008 และเปนขอกําหนดทางกฎหมายท่ีผลักดันเศรษฐกิจ
สีเขียวไปสู การเปนวาระแหงชาติ เกาหลีใตมีการ
ออกกฎหมายเพื่อใหเกิดการเติบโตแบบสีเขียวได 
เพื่อใหเปนไปไดจริงในทางปฏิบัติ (Shin, 2009) 
ไดแก กฎหมายกรอบการเติบโตสีเขียวคารบอน
ตํ่าที่มีการเสนอตอรัฐสภาในเดือนกุมภาพันธป 
ค.ศ. 2009 (The Framework Act of Low Carbon 
Green Growth) ออกเมื่อ 1 มกราคม ค.ศ. 2010 
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โดยเกิดจากการถกเถียงกันของทุกภาคสวน ในวงกวาง มีการตั้งคณะ
กรรมการรวม และรับฟงความคิดเห็นกอนที่จะออกมาเปนกฎหมายฉบับนี้ 
กฎหมายนีว้างพืน้ฐานในการนํายทุธศาสตรชาติดานการเตบิโตสเีขยีวไปปฏบิตัิ 
ซึ่งแสดงใหเห็นวาเกาหลีนั้นมีความมุ งมั่นเพียงใดตอการขับเคลื่อนการ
เติบโตแบบสีเขียว

กฎหมายกรอบการเติบโตสีเขียวคารบอนต่ําที่ไดบังคับใชในป ค.ศ. 
2010 นั้น ประกอบดวย 7 สวนและ 64 มาตรา เปนกฎหมายพื้นฐานในการ
วางเงื่อนไขกติกาเพ่ือสรางยุทธศาสตรการเติบโตสีเขียวคารบอนตํ่าและเปน
กรอบเชิงสถาบันและเปนวิธีการบังคับใชทางกฎหมาย วัตถุประสงคของการ
บังคับใชกฎหมายนี้มี 3 ประการสําคัญ ไดแก เพื่อประยุกตใชมาตรการในการ
แกไขปญหาสภาวะอากาศทีเ่ปลีย่นแปลงและประเด็นพลงังานพรอมท้ังสงเสรมิ
การพฒันาทีย่ัง่ยนื ประการตอมาเพือ่สรางระบบการนาํนโยบายไปปฏบิติัเพือ่
การเตบิโตสีเขยีว อยางเชนการจดัตัง้ PCGG และประการสดุทายคอื เพือ่สราง
ระบบเชิงสถาบันที่หลากหลายในการสงเสริมการเติบโตสีเขียวคารบอนต่ําใน
ภูมิภาค สาระสําคัญของกฎหมายก็คลายกับกฎหมายโดยทั่วไปคือมี
วัตถุประสงคหรือหลักการของกฎหมาย คํานิยามศัพทเฉพาะ บทบาทหนาที่
รับผิดชอบของผูมีสวนไดสวนเสียตาง ๆ  ทั้งยังกําหนดเงื่อนไขหรือการนําแผน
ไปปฏบิติัเพือ่การเตบิโตสเีขยีวทัง้ในระดบัประเทศและระดบัรฐับาลทองถิน่ มี
การกําหนดหรือมีแนวทางเกี่ยวกับองคประกอบ การดําเนินงาน การปฏิบัติ
หนาทีข่องหนวยงานเจาหนาทีท่ีเ่กีย่วของ เชน PCGG (International Energy 
Agency, 2016c; Global Green Growth Institute, 2015, 17)

The Framework Act on Low Carbon Green Growth ถือเปน
กฎหมายที่มีศักดิ์สูงกวากฎหมายที่เกี่ยวของอื่น ๆ เชน กฎหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน กฎหมายฟนฟูการใชพลังงาน นอกจากนี้ยังมีการออกกฎหมายเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานในระดับโครงการสําหรับยุทธศาสตรการเติบโตแบบ
สีเขียวนี้ ยกตัวอยางเชน พระราชบัญญัติวาดวยการจัดสรรการซ้ือขายใบ
อนุญาตการปลอยกาซเรือนกระจก (The Act on Allocation and Trading 
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of GHG Emission Permits 2012) เพือ่ใชในการทาํโครงการซือ้ขายการปลอย
กาซเรือนกระจกในป ค.ศ. 2015 หรือ กฎหมายพัฒนาการขนสงการคมนาคม
อยางยั่งยืน (The Sustainable Transportation Logistics Development 
Act 2009) กฎหมายสงเสริมการใชประโยชนและการกอสรางโครงขายไฟฟา
แบบสมารท (The Smart Grid Construction and Utilization Promotion 
Act 2011) กฎหมายสงเสริมการพัฒนาอาคารสีเขียว (The Green Building 
Development Support Act 2012) และ กฎหมายสงเสริมการจัดซื้อ
ผลิตภัณฑสีเขียว (The Act on Promotion of Purchase of Green 
Products 2013)

การสนับสนุนและการใชเศรษฐกิจสีเขียวในสาขาการพัฒนาตาง ๆ

เกาหลใีตมกีารนาํแนวทางเศรษฐกจิสเีขยีวไปใชภายใตยทุธศาสตรการ
เติบโตสีเขียวคารบอนตํ่าในหลายดานเชนกัน ทั้งดานพลังงาน การวิจัยและ
พัฒนา การศึกษา แรงงาน ฯลฯ ตัวอยางดังตอไปนี้

 » ดานพลังงาน เศรษฐกิจของเกาหลีในภาคพลังงานนั้นถือไดวา
พึ่งพาจากภายนอกประเทศถึงรอยละ 90 ของความตองการ
พลังงานที่ใชทั้งหมด เปาหมายสําคัญของการเติบโตสีเขียว
คารบอนต่ําของเกาหลใีตจงึเปนการลดการใชเช้ือเพลงิฟอสซลิ
และการนาํเขาพลงังาน เปาหมายจงึเปนภาคธรุกจิท่ีจะตองลด
การใชพลังงานฟอสซิลและยกระดับการใชพลังงานหมุนเวียน 
เชน จากของเสียและพลังชีวมวล (Biomass) ในระยะสั้น
รัฐบาลสงเสริมการนําขยะไปเปนพลังงาน โดยกระทรวง
สิ่งแวดลอมเกาหลีใตไดจัดทําแผนการนําของเสียสูการเปน
พลังงานและแผนการสงเสริมพลังงานชีวมวล (Waste to 
Energy and Biomass Energy Plan) คาดวาโครงการภาย
ใตการสงเสริมนี้จะสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจประมาณ 
2,250,000,000 ดอลลารสหรัฐ และลดกาซคารบอนไดออกไซด
ถึง 9.16 ลานตัน เพื่อสรางตลาดรองรับพลังงานชีวมวล 
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เกาหลีใตไดวางแผนที่จะพัฒนายานยนตยืดหยุนทางพลังงาน 
(Flex-Fuel Vehicles - FFVs) เปาหมายของเกาหลีใต 
คาดการณวาการใชนํา้มนัจะลดลงไดที ่15 ลานบาเรลในป ค.ศ. 
2015 และลดไดเพิม่มากขึน้ที ่42 ลานบาเรลในป 2020 (Shin, 
2009, p. 9) 

 » ดานอุตสาหกรรม ภายในป ค.ศ. 2013 เกาหลีใตมีแผนที่จะ
สรางศูนยอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry Complex) 
ที่จะเปนอุตสาหกรรมที่ใชพลังงานสะอาด พลังงานจากขยะ 
ชีวมวล และพลังงานหมุนเวียน จากผลการประเมินพบวา
บริษัทลงทุนเขียวในป ค.ศ. 2010 เพิ่มขึ้นถึง 787 แหงคิดเปน
รอยละ 41.7 จากป ค.ศ. 2009 เพราะรัฐบาลสนับสนุน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในการเปนบริษัทสีเขียว 
โดยเกาหลใีตเนนใหเกดิการเตบิโตสีเขยีวใน 6 ภาคสวนสาํคญั 
ไดแก บริการสุขภาพ การศึกษา การเงินและธนาคาร 
อุตสาหกรรมขอมูล (Content industry) ซอฟแวร และ
อุตสาหกรรมทองเที่ยว (Chung et al., 2012, p. 33)

 » ดานการคมนาคมขนสง เพื่อลดภาวะเรือนกระจกและพัฒนา
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน เกาหลีใตไดพยายามยกระดับ
มาตรฐานการปลอยมลพิษของรถยนตใหมีมาตรฐานสูงกวา
มาตรฐานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา จากป ค.ศ. 2012 - 2015 
รถยนตควรถูกออกแบบใหสามารถวิ่งและใชน้ํามันไดที่ 17 
กิโลเมตรตอลิตร หรือสามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจก
ตํ่ากวา 140 กรัมตอกิโลเมตร มีการวางแผนเพื่อเพิ่มสัดสวน
การตลาดของรถยนตแบบไฮบริดจากรอยละ 0.2 ในป ค.ศ. 
2008 ไปถึงรอยละ 3.9 ในป ค.ศ. 2013 และรถยนตดีเซล
สะอาดจากไมมีเลยในป ค.ศ. 2008 ใหขึ้นไปถึงรอยละ 5.1 ใน
ป ค.ศ. 2013 ดวยเหตุกดดันประการหนึ่งที่เกาหลีใตเปน
ประเทศผูผลิตยานยนตขนาดใหญอันดับหาของโลก ตลาดคือ
แถบยุโรปและอเมริกา จึงทําใหเกาหลีใตไดรับผลกระทบจาก
ขอกําหนดทางกฎหมายพอสมควร 
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เพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจก ภายในป ค.ศ. 2013 เกาหลีใตได
วางแผนที่จะลดโดยผานภาคขนสง เพิ่มสัดสวนรางรถไฟจากรอยละ 18 ไปถึง
รอยละ 22 เพ่ิมสดัสวนบรกิารขนสงสาธารณะในเมอืงหนาแนนจากรอยละ 50 
เปนรอยละ 55 วางเปาหมายใหมีการใชจักรยานจากรอยละ 1.5 เปนรอยละ 
5 โดยเปนทางจกัรยานทีเ่ชือ่มโยงคมนาคมประเภทอืน่เพือ่เปนการเพิม่การใช
จักรยาน มีการเพิ่มเสนทางจักรยาน มีการสรางเครือขายทางจักรยานที่
เชื่อมโยงกันแบบในยุโรป (Shin, 2009, p. 9)

 » ดานการวิจัยและพัฒนา รัฐบาลเกาหลีใตวางแผนท่ีจะสราง
และลงทุนในเทคโนโลยีสีเขียว จึงทุมเทใหกับการวิจัยและ
พฒันาเทคโนโลยเีปนอยางมาก เพราะเหน็วาจะเปนตวัจักรขับ
เคลื่อนคนรุนตอไปได ในป ค.ศ. 2012 เกาหลีใตไดลงทุนใน
การวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีสีเขียวเพิ่มข้ึนเปนสองเทา
จากป ค.ศ. 2008 คดิเปนงบประมาณการ 2,000 ลานดอลลาร
สหรัฐ (Shin, 2009, p. 6)

ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2010 เกาหลีใตไดต้ังหนวยงานวิจัยดานกาซ
เรือนกระจกขึ้น (Greenhouse Gas Inventory & Research Center of 
Korea: GIR) เพือ่เปนหนวยงานทีจั่ดทาํรายงานการปลอยกาซเรอืนกระจกและ
เปนหนวยวจิยัดานการลดการปลอยกาซเรอืนกระจก ทําหนาท่ีในการสนบัสนนุ
หนวยงานระดับประเทศและภาคสวนตาง ๆ (Chung et al., 2012, p. 28)

 » ดานแรงงาน เกาหลีใตมีการใชมาตรการที่เรียกวาการจางงาน
สีเขียว โดยมีการลงทุนดานนโยบายการศึกษาที่เปนสีเขียว 
สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยซึ่งถือเปนกลุมเปาหมายในการ
พัฒนาทักษะและการศึกษาในเรื่องเศรษฐกิจสีเขียว รัฐบาลได
สนบัสนนุการฝกอบรมสายอาชพีใหกบัอตุสาหกรรมและสราง
ความตระหนักของประชาชน เกาหลีใตขาดโครงสรางพื้นฐาน
ดานขอมูลของประเทศในเรื่องความตองการทักษะและงาน
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สีเขียว ดวยเทคโนโลยีสีเขียวที่มีมากข้ึนและนวัตกรรมของ
ประเทศที่ยังอยูในระยะเริ่มแรก ทําใหเกาหลีใตขาดแคลน
ผูเชี่ยวชาญและครูอาชีวะ ซึ่ง ILO ไดแนะนําใหเกาหลีใตสราง
ความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาในการศึกษาและ
สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ กับภาคอุตสาหกรรม (GGBP, 
2014, p. 139)

บทบาทของภาคสวนอื่น 

จากการประกาศนโยบายของรัฐบาล ภาคสวนที่สําคัญคือหนวยงาน
ภาครัฐทั้งหลาย ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมก็ตองปรับตัวตามไปดวย จาก
ขอมูลที่พบการนําไปปฏิบัติของภาคสวนที่เก่ียวของอยางชัดเจน คือ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในอยูภายใต The 
Framework Act of Low Carbon Green Growth โดยมีขอกําหนดท่ี
เกีย่วของกบัเมอืงหรอืองคกรปกครองสวนทองถิน่ กฎหมายวาดวยการเติบโต
สีเขียวคารบอนตํ่ากําหนดบทบาทรัฐบาลทองถ่ินใหตองแปลงนโยบายระดับ
ชาตไิปสูการปฏบัิตดิวย มาตรา 5 ของกฎหมายนีใ้หทองถ่ินมหีนาทีเ่มือ่ทาํและ
บรหิารแผนเพ่ือการเติบโตสเีขยีว จะตองสอดรบักบับรบิทพืน้ทีแ่ละผลกระทบ
ของแผนตอการเตบิโตสเีขยีว สรางความเขมแขง็ทางการศกึษา กระตุนแนวคดิ
นี้ในภาคธุรกิจ ประชาชน องคกรตาง ๆ  โดยใหการสนับสนุนทั้งขอมูลขาวสาร
และการเงิน และมาตรา 11 ทองถิ่นเมืองใหญ เชน กรุงโซล และ อีก 6 เมือง 
กับอีก 9 จังหวัด ตองเสนอแผนการเติบโตสีเขียวที่เปนไปตามยุทธศาสตรการ
เติบโตสีเขียว ตองตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนแผนดังกลาว (Chung et 
al., 2012, p. 18)

องคกรปกครองสวนทองถิ่น เมืองกวางจู (Gwangju Metropolitan 
City) การริเริ่มที่สําคัญของเศรษฐกิจสีเขียวในเมืองกวางจูของเกาหลีใต เมือง
กวางจูไดมีการประกาศเจตจํานงทางสิ่งแวดลอมตั้งแตป ค.ศ. 1996 เพื่อที่จะ
แสดงถงึจดุยนืทางการเมืองวาใหความใสใจตอสิง่แวดลอมหลงัจากนัน้ทองถิน่
กไ็ดทาํแผนทองถิน่ 5 ปสาํหรบัการเตบิโตสเีขยีว ตามกรอบของประเทศ เมอืง
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กวางจูไดออกแบบแผน 5 ปของตนเองในป ค.ศ. 2008 โดยมี 176 โครงการ 
ทั้งเรื่องการจัดการอาคาร เมือง พื้นที่สีเขียว การจัดการนํ้าเสีย มลพิษ ฯลฯ 
ยกตัวอยางเชนโครงการที่เก่ียวกับเมืองคารบอนตํ่าก็จะมีการเนนไปที่การลด
กาซเรอืนกระจกทีต่ัง้เปาหมายวาจะลดจากเดมิใหไดรอยละ 30 ภายในป ค.ศ. 
2020 มีการสงเสริมการรีไซเคิล การทําโครงการอพารทเมนทคารบอนตํ่าเพื่อ
ใหแตละครัวเรือนแข็งขันกันในการลดกาซเรือนกระจก การแขงขันออกแบบ
อาคารสีเขยีว โครงการที่ทาํขึ้นในเมืองกวางจไูดถกูขยายไปยังเมอืงอืน่ ๆ  ดวย
เชน เมืองปูซานและชางวอน นอกจากนี้ ทองถิ่นกวางจูยังไดทําโครงการอื่น ๆ  
ในการลดกาซเรือนกระจกในกลุมเปาหมายอื่น เชน Green Campus Group 
ที่มีกลุมเปาหมายเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยและโครงการ Green Start 
Model School ที่มีเปาหมายในโรงเรียนประถมศึกษา 

การสรางพ้ืนท่ีสีเขียวก็เปนความพยายามอยางหนึ่งของเมืองกวางจู 
กวางจูไดมีการเริ่มโครงการปลูกตนไมมาต้ังแตป ค.ศ. 2002 เพื่อเพิ่มพื้นที่
สีเขียวและยกระดับความพึงพอใจของชุมชนในการท่ีจะใชพื้นท่ีสีเขียวเปน
แหลงทองเที่ยว โดยโครงการทางเดินสีเขียวหรือ The Green Way Project 
ถอืเปนโครงการท่ีประสบความสาํเรจ็และเปนทีรู่จกัดขีองเมอืงกวางจใูนการสราง
เมอืงสเีขยีว เพราะเปนโครงการทีม่คีวามสอดคลองกบัธรรมาภบิาลสิง่แวดลอม
โดยทีรั่ฐบาลและทองถิน่ทาํงานรวมกันในการสรางสวนแบบอีโค (Eco -park) 

นอกจากนี้ ในฐานะที่เปนเมืองใหญ เมืองกวางจูยังไดมีการกําหนด
เปาหมายและแนวทางในดานอืน่อกี ยกตัวอยางเชน ในดานการคมนาคมขนสง 
เมอืงกวางจก็ูมเีปาหมายทีจ่ะลดมลพษิจากการขนสงลงรอยละ 50 จากป ค.ศ. 
2005 ถึงป ค.ศ. 2012 เริ่มจากการเปลี่ยนรถโดยสารสาธารณะไปใชกาซ
ธรรมชาติจนในป ค.ศ. 2011 รถโดยสารสาธารณะทั้งหมดในเมืองกวางจู 993 
คันก็ไดเปลี่ยนไปใชพลังงานกาซธรรมชาติ ในดานการกอสราง เมืองกวางจูได
มีการนํารหัสอาคารหรือ Building Code มาใชเพื่อใหการกอสรางอาคารใช
วัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและโครงการนี้ก็ไดถูกตองแบบมาตั้งแตป ค.ศ. 
2009 อาคารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมถูกสรางเพื่อลดการบริโภคพลังงาน 
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อาคารสาธารณะทั้งหมดเปนอาคารแบบเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและอาคารที่
เปนของเอกชนก็ถูกกระตุนใหใชหรือใหเปนอาคารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
และเมืองกวางจูถือเปนเมืองหน่ึงที่มีความสําคัญในดานอุตสาหกรรมเชนกัน 
และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานกคื็ออุปกรณใหแสงสวางแอลอดี ี(LED lighting) และ
โซลาเซลล อุตสาหกรรมนี้เกิดจากความรวมมือระหวางศูนยวิจัยของประเทศ 
บริษัท และมหาวิทยาลัย (Chung et al., 2012)

ประเด็นตาง ๆ ที่กลาวมาขางตน ลวนมีบทบาทในฐานะปจจัยความ
สําเร็จของการสงเสริมเศรษฐกิจสีเขียวในเกาหลีใตท้ังสิ้น โดยปจจัยท้ังสี่
หัวขอที่กลาวไปขางตน กลาวคือ การกอต้ังคณะกรรมการ Presidential 
Committee on Green Growth (PCGG), การกําหนดแผนบูรณาการระดับ
ชาตเิพ่ือเศรษฐกจิสเีขยีว, การประกาศเปาหมายระดบัชาตใินการลดกาซเรอืน
กระจก และ การออกกฎหมาย Framework Act on Low Carbon Green 
Growth ลวนมีความเชื่อมโยงและสงเสริมซึ่งกันและกัน และสงผลใหเกิด
ผลลัพธเปนการพัฒนาอยางรวดเร็ว ถือไดวาเปนความสําเร็จของรัฐบาล
สาธารณรัฐเกาหลีใตที่สามารถออกแบบระบบไดประสานสอดคลองกันเปน
อยางดี 

หัวใจสําคัญของการประสบความสําเร็จในครั้งนี้อยูที่การทําเศรษฐกิจ
สีเขียวใหเปนสถาบัน (Institutionalization of the Green Growth) ซึ่ง
ผลลัพธทีต่ามมาคอืการกอใหเกดิหนวยงานทัง้ในระดบัประเทศ ระดบัภมูภิาค 
ตลอดจนระดบัทองถิน่ ทัง้หนวยงานดานนโยบายและแผนและหนวยงานดาน
การปฏิบัติ กอใหเกิดแผนและยุทธศาสตรทั้งในระดับประเทศและระดับตาง 
ๆ กอใหเกิดกฎหมายรองรับทั้งหนวยงานและแผนการปฏิบัติตาง ๆ  กอใหเกิด
การบรูณาการการปฏิบัติระหวางหนวยงานตาง ๆ อยางเปนรูปธรรม 

อยางไรกด็ ีปจจยัสาํคญัท่ีสดุประการหนึง่ทีส่ามารถเห็นไดอยางชดัเจน
จากกรณตีวัอยางน้ี คอืการทีร่ฐับาลประกาศวสิยัทศันทีท่าทาย และทุมเทเพือ่
บรรลุเปาหมายที่วางไว การผลักดันเศรษฐกิจสีเขียวของเกาหลีใตจึงไดเห็น
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ภาพทีร่ฐับาลแสดงบทบาทความเปนผูนาํอยางชดัเจน ในนยัหนึง่อาจกลาวได
วาความกระตือรือรนดังกลาวนํามาซ่ึงนโยบายและการปฏิบัติในลักษณะ 
Top-down ทีก่อใหเกดิการปฏบิติัทีร่วดเรว็และเปนแนวทางเดยีวกนั ซึง่หาก
รัฐบาลเกาหลีใตมิไดใชแนวทางในลักษณะ Top-down ดังกลาว อาจะทําให
การพัฒนาลาชากวาที่เปนมา 

นอกจากนี้ ความรวมมือเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของภาคการเมือง
กม็สีวนสาํคญัในการผลกัดันการปฏบิติัของชาติในภาพรวม สงัเกตไดจากกการ
ที่ทั้งฝายคานและฝายรัฐบาลตางรวมกันผานขอกฎหมายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ
กับการผลักดันเศรษฐกิจสีเขียวโดยไมมีการคัดคาน แสดงใหเห็นถึงความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันของภาคการเมืองที่สงผลใหเห็นเปนการพัฒนาอยางเปน
รูปธรรม 

อีกหนึ่งปจจัยความสําเร็จท่ีไมควรมองขาม คือการดึงดูดภาคเอกชน
เขามารวมในการพฒันา การพฒันาเศรษฐกจิสเีขยีวจะไมสามารถทาํใหสาํเรจ็
ไดหากปราศจากความรวมมอืจากภาคเอกชน เพราะภาคธรุกจิตาง ๆ  โดยเฉพาะ
ในภาคการผลิตมักมีความเชื่อมโยงกับการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 
และการสรางผลกระทบดานลบตอสิ่งแวดลอมอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้น 
การผลักดัน และดึงดูด ภาคเอกชนใหเขามามีสวนรวม จึงถือไดวาเปน
ปจจัยสําคัญและเปนแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว 
ซึ่งสาธารณรัฐเกาหลีใตสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการ
ออกมาตรการจูงใจในหลากหลายมิติเพื่อดึงดูด
ภาคเอกชน อาทิ การลงทุนในดานการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานใหม เพื่อเปนรากฐาน
สําหรับการเติบโตอยางยั่งยืน การสรางตลาดและ
กระตุนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับพลังงานใหม 
เพื่อเปนการขยายตลาดและอุตสาหกรรมใหม
ใหสอดคลองกนั ตลอดจนการสนบัสนนุภาคเอกชน
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ในการสงออกเทคโนโลยทีีเ่กีย่วของกบัพลงังานใหม โดยมเีปาหมายในการเปน
ผูนําในดานดังกลาวในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีการใหความสะดวกแก
ภาคเอกชนเพื่อจูงใจใหเกิดการลงทุนในดานการพัฒนาพลังงานใหม ให
สอดคลองกับยุทธศาสตรเศรษฐกิจสีเขียวแหงชาติอีกดวย อาทิ การสนับสนุน
ดานภาษ ีดานระเบยีบขัน้ตอนตาง ๆ  ตลอดจนดานงบประมาณและนวตักรรม 

จะเห็นไดวา สาธารณรัฐเกาหลีใต สามารถพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวได
อยางคอนขางครบวงจร ผานการทําใหเปนสถาบัน (institutionalization) 
ประกอบกบัความทุมเทและบทบาทนําของรัฐและความรวมมอืของภาคเอกชน 
ที่รัฐใชมาตรการในการดึงดูดไดอยางเหมาะสม รวมถึงการใหความสําคัญกับ
เปาหมายโดยรวมของชาติของภาคการเมือง สงผลใหเกิดการสรางแผนและ
รูปแบบการปฏิบัติที่มีความชัดเจน คลองตัว และนําไปสูความสําเร็จในการ
พัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวในที่สุด

3.	การด�าเนินนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวในประเทศไทย	

การพัฒนาที่ผานมาของประเทศไทยนับแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับ
แรก ๆ  กลาวไดวามแีนวทางการพฒันาเศรษฐกจิเปนหลกัโดยเนนการใชปจจยั
การผลติจากทรพัยากรธรรมชาติ ใชแรงงาน เนนเพิม่ปรมิาณและประสทิธภิาพ
การผลติ จนกระทัง่ชวง พ.ศ. 2540 รปูแบบของการพฒันาเศรษฐกจิไดเปลีย่น
เปนแบบการใชฐานความรูและความคิดสรางสรรคมากขึน้ เนนการสรางมลูคา
เพิ่ม เชื่อมโยงโลกและทองถิ่น และพัฒนาโดยยึดพื้นที่เปนหลัก จนกระทั่งใน
ชวง พ.ศ. 2558 กระแสการนําเศรษฐกิจสีเขียวมาเปนแนวทางการพัฒนา
ประเทศทําใหประเทศไทยไดปรับรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจอีกครั้ง ใหเปน
สังคมคารบอนตํ่า ใชวัสดุหมุนเวียนและจัดการแบบไรของเสีย การมีสินคา
สีเขียว ควบคูไปกบัการมสีวนรวมของประชาชน แนวทางเศรษฐกจิสเีขยีวนีจ้ะ
นําพาประเทศไปสูการเติบโตสีเขียวและสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ี
ยัง่ยนื (SDGs) ทีว่าเศรษฐกจิเติบโตอยางมเีสถยีรภาพและไมทําลายสิง่แวดลอม 
สังคมไมมีความยากจนและเหลื่อมลํ้า สิ่งแวดลอมไดรับการฟนฟูและอนุรักษ
จัดการอยางยั่งยืน ทั้งนี้ประชาชนไดเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาทุกดาน
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3.1 นโยบายและยุทธศาสตร

จุดเริ่มตนของการนําเศรษฐกิจสีเขียวในประเทศไทยมีผูกลาวถึงไว
แตกตางกัน บางวาเริ่มตนตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ
ที่ 6 (พ.ศ. 2530 - 2534) บางวามีการกําหนดยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 - 
2539) เปนตนมา แตประเดน็ดานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม รวมถงึ
มาตรการเศรษฐกจิสเีขยีวยงัเปนมาตรการแบบสมคัรใจมากกวามาตรการแบบ
บังคับ (สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม, 2555, น. 272) 
บางวาเศรษฐกิจสีเขียวไดรับการกลาวถึงอยางชัดเจนควบคูไปกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  11 มีประเด็นยุทธศาสตร การจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมอยางยัง่ยนืทีม่กีารใชหลกัปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงและนําไปสูสังคมเศรษฐกิจสีเขียวได มุงเนนปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 
“เศรษฐกิจสีเขียว” เชน สรางความมั่นคงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
การมีกระบวนการผลิตแบบคารบอนตํ่าของภาคอุตสาหกรรม สนับสนุนการ
ใชพลังงานทดแทน มีการสงเสริมการการเกษตรแบบนิเวศ สรางตลาดใหกับ
สินคาและบริการทีเ่ปนมติรกบัสิง่แวดลอม ปรบัพฤติกรรมผูบรโิภคใหเปนมติร
กับส่ิงแวดลอม ปรับนโยบายพลังงานและขนสงเปนแบบใชพลังงานสะอาด 
(สํานักเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ, 2556, น. 33) จึงเปนไปไดวา
แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวไดแทรกซึมเขาสูวาระทางนโยบายของไทยมาตั้งแต
กอนแผนพัฒนาฯ ฉบบัที ่11 ในรปูของการดําเนนิกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีต่อง
เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม แตอาจไดรับการกลาวถึงอยางชัดเจนมากขึ้นในชวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เพราะเปนชวงเดียวกับวาระระดับโลกในการประชุม 
Rio+20 ป ค.ศ. 2012 ที่มีการเสนอใหเศรษฐกิจสีเขียวเปนแนวทางขับเคลื่อน
มนุษยชาติไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งตรงกับชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 
2555 - 2559 ของประเทศไทยพอดี 
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อาจกลาวไดวาจุดเร่ิมตนของเศรษฐกิจสีเขียวในประเทศไทยน้ันแม
แตกตางกนัไปกบัการตคีวามของแตละทาน ไมวาจะอยางไรยทุธศาสตรทีก่าํหนด
ในแผนพัฒนาฯ แตละฉบับสะทอนใหเห็นวาประเทศไทยไดมีการดําเนิน
นโยบายเกีย่วกับเศรษฐกิจสเีขยีวในหลายภาคสวน ยกตวัอยางภาคการศึกษา
มีการสนับสนุนการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและการใชพลังงาน
หมนุเวียน เชน การสนบัสนนุใหมหาวทิยาลยัและองคกรวจิยัมกีารศกึษาเกีย่ว
กับการยกระดับเทคโนโลยี การมีกองทุนใหกูยืมดอกเบี้ยตํ่า ภาคการเกษตร 
เชน บริการสินเชื่อและการขอขยายที่ดินเพื่อการเพาะปลูกเพื่อสงเสริมการ
ปฏิบัติที่ยั่งยืน การยกระดับการแปรรูปและสงออกสินคาเกษตร โดยภาค
การเกษตรมกีารพฒันาการใชเครือ่งจกัรและเทคโนโลยเีพือ่เพิม่ผลผลติ ทาํให
เกิดคุณคาของการพัฒนาการเกษตรแบบบูรณาการ ทําใหแรงงานในภาค
เกษตรไดรับคาแรงที่สูงขึ้นจากภาคเกษตรกรรมจากนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
นี้เอง เปนตน (GGBP, 2014, pp. 144-145) 

ปจจุบัน ประเทศไทยมีแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ภายใตวิสัยทัศน 
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา
ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง” ซึง่เศรษฐกจิสเีขยีวกไ็ดถกูนาํมาใชเปนแนวทาง
เพือ่บรรลุยทุธศาสตรชาติ อยูในดานการสรางการเติบโตบนคณุภาพชวีติทีเ่ปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม (ราชกิจจานุเบกษา, 2561) ตัวชี้วัดประกอบดวย 1) พื้นที่
สีเขียวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 2) สภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติที่
เสื่อมโทรมไดรับการฟนฟู 3) การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ 4) 
ปริมาณกาซเรอืนกระจก มลูคาเศรษฐกจิฐานชวีภาพ โดยประเดน็ยทุธศาสตร
ชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
ประกอบดวย 6 ประเด็น ไดแก

1. สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว ดวยการ 1) 
เพ่ิมมูลคาของเศรษฐกจิฐานชวีภาพใหสอดคลองกับยทุธศาสตรดานการสราง
ความสามารถในการแขงขนั 2) อนรุกัษและฟนฟคูวามหลากหลายทางชีวภาพ
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ทั้งภายในและนอกถ่ินกําเนิด 3) อนุรักษและฟนฟูแหลงนํ้าทางธรรมชาติท่ัว
ประเทศ 4) รักษาและเพ่ิมพ้ืนทีส่เีขยีวทีเ่ปนมติรกับสิง่แวดลอม และ 5) สงเสริม
การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

2. สรางการเตบิโตแบบยัง่ยนืบนสงัคมเศรษฐกจิภาคทะเล ดวยการ 1) 
เพ่ิมมลูคาของเศรษฐกจิฐานชวีภาพทางทะเล 2) ปรบัปรงุ ฟนฟ ูและสรางใหม
ทรพัยากรทางทะเลและชายฝงทัง้ระบบ 3) ฟนฟชูายหาดท่ีเปนแหลงทองเทีย่ว 
ชายฝงทะเลไดรับการปองกันและแกไขท้ังระบบ และมีนโยบายการจัดการ
ชายฝงแบบบรูณาการ และ 4) พฒันาและเพิม่สดัสวนกิจกรรมทางทะเลทีเ่ปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม

3. สรางการเติบโตอยางย่ังยืนบนสังคมท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ 
ดวยการ 1) ลดการปลอยกาซเรือนกระจก 2) มีการปรับตัวเพื่อลดความ
สูญเสียจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 3) มุงเปาสูการลงทุนที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศในการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชน และ 4) พัฒนาและสรางระบบ
รบัมือปรับตวัตอโรคอบุตัใิหมและโรคอบุตัซ้ํิาอนัเนือ่งมาจากการเปลีย่นแปลง
ภูมิอากาศ

4. พฒันาพืน้ทีเ่มอืง ชนบท เกษตรกรรมและอตุสาหกรรมเชงินเิวศ เนน
ความเปนเมืองที่เติบโตอยางตอเนื่อง ดวยการ 1) จัดทําแผนผังภูมินิเวศเพื่อ
การพฒันาเมือง ชนบท พืน้ทีเ่กษตรกรรมและอตุสาหกรรม รวมถึงพ้ืนท่ีอนรุกัษ
ตามศักยภาพ และความเหมาะสมทางภูมินิเวศอยางเปนเอกภาพ 2) พัฒนา
พื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ท่ีมีการบริหาร
จัดการตามแผนผังภูมินิเวศอยางยั่งยืน 3) จัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม และสารเคมใีนภาคเกษตรทัง้ระบบ ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 
4) สงวนรักษา อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทาง
สถาปตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัต-ลักษณ และวิถีชีวิตพื้นถ่ินบนฐาน
ธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอยางยั่งยืน 5) พัฒนาเครือขายองคกรพัฒนา
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เมืองและชุมชน รวมทั้งกลุมอาสาสมัคร ดวยกลไกการมีสวนรวมของทุกภาค
สวนในทองถิ่น และ 6) เสริมสรางระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดลอม
และยกระดับความสามารถในการปองกันโรคอุบัติใหมและอุบัติซํ้า

5. พัฒนาความมั่นคงทางนํ้า พลังงานและการเกษตรที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม ดวยการ 1) พัฒนาการจัดการนํ้าเชิงลุมนํ้าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความ
มั่นคงดานน้ําของประเทศ 2) เพ่ิมผลิตภาพของนํ้าทั้งระบบในการใชอยาง
ประหยดั รูคณุคา และสรางมลูคาเพิม่ ใหเทยีบเทาสากล 3) พฒันาความมัน่คง
พลังงานของประเทศ และสงเสริมการใชพลังงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 4) 
เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน โดยลดความเขมขนของการใชพลังงาน และ 
5) พัฒนาความมั่นคงดานการเกษตร และอาหารของประเทศและชุมชน ใน
มิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเขาถึงอาหาร

6. ยกระดบักระบวนทศันเพือ่กาํหนดอนาคตประเทศ ดวยการ 1) สงเสริม
คุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิต
ที่ดีของคนไทย 2) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบ
ประชาธปิไตย สิง่แวดลอม 3) จดัโครงสรางเชิงสถาบนัเพือ่จดัการประเดน็รวม 
ดานการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม และ 4) พฒันาและ
ดําเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน เพื่อรวมกันกําหนดอนาคตประเทศ
ทัง้ดานทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอมและวฒันธรรม บนหลกัของการมสีวน
รวมและธรรมาภิบาล

ยกตัวอยางเชน การมีแนวทางทีจ่ะปรับปรงุโครงสรางภาษเีพือ่สงเสรมิ
การประหยัดพลังงาน การใชพลังงานทางเลือก พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมหนา
แนนใหเปนเมืองอุตสาหกรรมนิเวศตนแบบ เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อเปนแหลงดูด
ซับกาซคารบอนไดออกไซด เปนตน หากพิจารณาแลวก็มีความคลายคลึงกัน
กับแนวทางในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 อาจตองมีการติดตามตอไปวามีการ
ดําเนินการใดที่จะนําไปสูการบรรลุแผนฯ และยุทธศาสตรชาติไดบาง
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ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 
- 2564) ประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจสีเขียวถูกบรรจุไวในยุทธศาสตรที่ 3 การ
สรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน และยุทธศาสตรท่ี 
4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ในสวน
ยุทธศาสตรที่ 3 น้ันเนนเร่ืองการพัฒนาเศรษฐกิจโดยมีแนวทางขับเคลื่อน
ประเทศบางประเด็นของยุทธศาสตรนี้ท่ีสอดคลองกับแนวทางของเศรษฐกิจ
สีเขยีว ไดแก ประเดน็การบรหิารจดัการเศรษฐกจิสวนรวม เชน เรงรดัการเกบ็
คาธรรมเนียมผลิตภัณฑหรือวัตถุดิบที่กอใหเกิดมลพิษ เก็บภาษีหรือคา
ธรรมเนียมจากการใชประโยชนจากทรพัยากรทางธรรมชาต ิประเดน็การเสรมิ
สรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ 
เชน การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศซึ่งไดมีการจัดทําแผนแมบทการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศรายจังหวัด 15 จังหวัด การควบคุมจํานวน
นักทองเที่ยวในพื้นที่ทองเที่ยวเชิงอนุรักษใหเปนไปตามขีดความสามารถใน
การรองรับของระบบนิเวศ (Carrying capacity) เปนตน

ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนา
อยางยัง่ยนื มบีางประเด็นของยทุธศาสตรทีเ่กีย่วของกบัเศรษฐกจิสเีขยีว ไดแก 
ประเด็นการแกไขวิกฤติสิ่งแวดลอม เชน จัดทําผังเมืองท่ีคํานึงถึงการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมอยางสมดุล ปรับปรุงเทศบัญญัติทองถิ่นรวม
ทั้งการปรับปรุงกฎหมายควบคุมอาคารเพื่อใหมีเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตาม
มาตรฐานการใชพลังงานในอาคารและมีการใชวัสดุทดแทนที่เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม ขยายผลการพฒันาเมอืงสเีขยีว เมอืงอตุสาหกรรมนเิวศ เมอืงเกษตร
สีเขยีว เปนตน ประเดน็สงเสรมิการผลติและการบรโิภคท่ีเปนมติรกับสิง่แวดลอม 
เชน สนับสนุนการออกฉลากคารบอนฟุตพรินท (Carbon footprint label) 
กําหนดมาตรฐานฟตุพรนิทสิง่แวดลอม (Ecological footprint) สรางแรงจูงใจ
ในการปรบัรปูแบบการการเกษตรใหเปนมติรกบัสิง่แวดลอม พฒันาระบบการ
รับรองมาตรฐานและการตรวจสอบคณุภาพสนิคาเกษตรอนิทรยี พฒันาระบบ
การจัดการส่ิงแวดลอมในแหลงทองเทีย่ว เปนตน (สาํนกันายกรฐัมนตร,ี 2559)
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กลาวไดวาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 มี
เป าหมายหน่ึงคือการเติบโตที่ เป นมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับการอนุรักษฟนฟูสรางความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการ
ใชประโยชนอยางยัง่ยนืและเปนธรรม บรหิารจัดการนํา้ใหมปีระสทิธภิาพ ภาย
ใตยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า แกไขปญหาวิกฤตส่ิงแวดลอม
โดยเรงรัดแกไขปญหาการจดัการขยะ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกลงรอยละ 
20 ตามเปาหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตใหมีประสิทธิภาพ ลดการใช
พลงังาน เพือ่ปรบัตวัไปสูรปูแบบของการผลติและการบรโิภคคารบอนตํา่และ
เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมมากขึ้น ยกระดับความสามารถในการปองกัน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ทั้งนี้
ในแตละมิติที่แผนฯ ใหความสําคัญมีแนวทางดังตอไปนี้ 

 » การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว โดยมีการ
ปกปองฟนฟพูืน้ทีป่าไมและสตัวปา เพิม่พืน้ท่ีปาตนนํา้ อนรุกัษ
และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดินและแกไขการบุกรุกที่ดิน คุ มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ ง วางแผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรแร และมีกระบวนการบูรณาแผนงานและงบ
ประมาณระหวางหนวยงาน

 » การบริหารจัดการนํ้าเพื่อใหเกิดความยั่งยืน โดยมีการบูรณา
การระหวางหนวยงาน สรางศูนยขอมูลทรัพยากรนํ้า จัดตั้ง
องคกรบริหารจัดการนํ้าในระดับพื้นที่ เพิ่มแหลงกักเก็บนํ้า มี
แผนบริหารจัดการนํ้าในระดับภูมิภาคของภาคการเกษตร

 » การสงเสริมการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยสงเสริม
การผลิตและจําหนายสินคาดังกลาว การผลักดันใหเกิดสังคม
ไรของเสีย (Zero Waste Society) สรางองคความรูดาน
สิ่งแวดลอม และสงเสริมการสรางเครือขายเพื่อการบริโภค
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
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 » การสงเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางงานสีเขียว โดย
ยกระดับประเทศที่มุ งสูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และสงเสริมการทําเกษตรเชิงพัฒนาแบบสีเขียว
อยางเหมาะสม

 » การใหความสําคัญกับการแกไขปญหาวิกฤต โดยเรงรัดการ
ควบคุมมลพษิทัง้ทางอากาศ ขยะ นํา้เสยี และของเสยีอนัตราย 
สงเสริมการนําเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรมาใช สรางการมี
สวนรวมของประชาชนเพื่อลดความขัดแยงในพื้นที่

 » การเพิ่มขีดความสามารถปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศ โดยเพิม่ศักยภาพการลดการปลอยกาซเรอืน
กระจกใหกับทุกภาคสวน สงเสริมงานวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีมาตรการสงเสริม
และชวยเหลือประชาชนกลุมเปราะบาง

 » การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ โดยนําการ
ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเขาสูกระบวนการวางแผนท้ังระดับ
ชาติและระดับชุมชนทองถิ่น พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติ
ในภาวะฉกุเฉนิใหมคีวามแมนยาํ นาเช่ือถือ และมีประสทิธภิาพ

 » การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 
โดยผลักดันการจัดทําแผนแม บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของอาเซียน แสวงหา
แนวทางความรวมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงใน
การแกปญหาหมอกควันขามพรมแดน 

นอกเหนือจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงขาติ ประเทศไทยยังมีแผนอื่น ๆ ที่ระบุถึงแนวทางจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจไดอยาง
ยั่งยืน ไดแก แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ปจจุบันคือแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งถือเปนแผนฉบับท่ี 5 ประกอบดวย 4 
ยทุธศาสตร ไดแก 1) การจดัการทรัพยากรธรรมชาตอิยางสมดลุและเปนธรรม 
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2) การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ไดรับการปองกัน บําบัด และฟนฟู 3) 
เพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากรอยางคุมคาและยั่งยืน และ 4) การสราง
ศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 

แผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืน พ.ศ. 2560 - 2579 
(Sustainable Consumption and Production Roadmap 2017-2036: 
SCP Roadmap) เปาหมาย คือ ประเทศไทยเปนผูนําของอาเซียนดานการ
ผลติและการบรโิภคทีย่ัง่ยนื ภายใตปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ประกอบดวย 3 
พันธกิจ ไดแก 1) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตของทุกภาคสวนในทุกพื้นที่ไป
สูการผลิตที่ยั่งยืน 2) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนและหนวยงานภาค
รัฐในทุกระดับใหมีรูปแบบการบริโภคที่ยั่งยืน และ 3) ขับเคลื่อนสังคมฐาน
ความรูและนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน โดยภาค
การผลิต ไดแก 1) ภาคอุตสาหกรรม เนนลดมลพิษและกากของเสีย 2) 
ภาคเกษตร/อาหาร เนนลดมลพษิและกาซเรอืนกระจก 3) ภาคบรกิารและการ
ทองเที่ยว เนนขีดความสามารถในการรองรับของสังคมและสิ่งแวดลอม ขณะ
ที่ภาคการบริโภค ไดแก 1) การจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอมของภาครฐัและฉลากสิง่แวดลอม 2) ภาคเมอืงและองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ มกีารใชทรพัยากรทองถิน่อยางมปีระสทิธภิาพ อยูบนความสมดุล
ระหวางสิ่งแวดลอมและความเปนสุขของชุมชน และ 3) ภาคการสรางความ
ตระหนักและการศึกษา

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมียุทธศาสตรฯ หรือแผนฯ อีกหลายฉบับที่
มีจัดทําขึ้นโดยแตละหนวยงานที่มีแนวทางสอดคลองกับการพัฒนาแบบ
เศรษฐกิจสเีขยีวเพือ่การเตบิโตสเีขยีวและการพัฒนาอยางยัง่ยนื เชน นโยบาย
และแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2569 
ยุทธศาสตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระยะ 20 ป (พ.ศ. 
2560 - 2579) แผนยุทธศาสตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
พ.ศ. 2559 – 2564 แผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 
2558 – 2593 แผนอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2558 – 2579 และ แผนพัฒนา
พลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก พ.ศ. 2558 – 2579 เปนตน (สาํนกังาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2561, น. 44-46)
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อยางไรกดี็ ภายใตการดําเนินงานเพือ่บรรลุเปาหมายการพฒันาท่ียัง่ยนื
หรือ SDGs โดยมีเปาหมายที่ 12 เรื่องเกี่ยวกับการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนซึ่ง
สอดคลองกับเศรษฐกิจสีเขียว ประเทศไทยมีกลไกการขับเคลื่อนไดแก คณะ
กรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ซ่ึงประกอบดวยอนุกรรมการขับ
เคล่ือนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน อนุกรรมการสงเสริมความเขาใจและ
ประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
อนุกรรมการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืน 
หนาทีข่องคณะกรรมการชดุน้ีไดแก กาํหนดนโยบายและยุทธศาสตรการพฒันา
ทีย่ัง่ยนืของประเทศใหครอบคลมุมติเิศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอม สงเสรมิ
และสนับสนุนการดําเนินงานของภาคสวนตาง ๆ กํากับการดําเนินงานของ
หนวยงานรัฐ เสนอแนะการแกไขปรบัปรงุมาตรการ กาํหนดทาทกีารเจรจาใน
การประชมุระหวางประเทศ ตดิตามและประเมนิผลการดําเนนิงานของหนวย
งานทั้งภาครัฐเอกชนตานโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาที่ยั่งยืน (ลดาวัลย 
คําภา, 2559) 

3.2 กฎหมายที่เกี่ยวของ

ประเทศไทยมีกฎหมายหลายฉบับสําหรับบังคับใชและเปนมาตรการ
กับภาคธุรกิจเพ่ือใหมีการดําเนินการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ยกตัวอยาง 
พระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ. 2535 กาํหนดใหโรงงานอตุสาหกรรมตองจดัการของ
เสียภายในโรงงาน หากกิจการใดมีการฝาฝนจะมีบทลงโทษตามระดับความ
รุนแรงของความผิด โดยมีโทษรุนแรงถึงขั้นถูกระงับการประกอบกิจการ
ชั่วคราวเพื่อปรับปรุงแกไขโรงงานใหถูกตองหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตไดใน
ทีสุ่ด หรอืพระราชบญัญตัสิงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอมแหงชาต ิพ.ศ. 
2535 กําหนดใหมีกองทุนสิ่งแวดลอมซึ่งสามารถใหเงินกูแกผูท่ีมีหนาท่ีตอง
บําบัดหรือกําจัดของเสียตามกฎหมายฉบับนี้ เปนตน

อยางไรก็ดี กฎหมายที่พบวามีความสอดคลองกับมาตรการเศรษฐกิจ
สีเขยีว ไดแก กฎกระทรวงวาดวยกาํหนดประเภทอาคารหรอืขนาดของอาคาร 
และมาตรฐานหลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ
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พลังงาน ป พ.ศ. 2552 ตามมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการ
อนรุกัษพลังงาน พ.ศ. 2535 (แกไขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2550) เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
การใชพลงังานอาคารทัง้การออกแบบและเลอืกใชวัสดทีุม่ปีระสทิธภิาพ เรยีก
วาเกณฑมาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน (Building 
Energy Code: BEC) โดยประเมิน 5 ระบบ ไดแก ระบบกรอบอาคารเพื่อลด
ความรอนเขาสูทางหลังคาและผนัง ระบบไฟฟาแสงสวางเพื่อใหใชหลอด
ประหยดัพลงังาน ระบบปรบัอากาศเพือ่ใหใชเครือ่งปรับอากาศเบอร 5 ระบบ
ผลิตนํ้ารอนและมีการกําหนดเกณฑการใชพลังงานรวม

พระราชบญัญติัรกัษาความสะอาดและความเปนระเบยีบเรียบรอยของ
บานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ที่เปนแนวทางเศรษฐกิจสีเขียวในภาคการ
บริโภค ตามกฎหมายไดกําหนดการจัดเก็บคาธรรมเนียมไมเกิน 150 บาท/
เดอืน/หลังคาเรือน และเกบ็คากําจดัขยะ ไมเกนิ 200 บาท/เดอืน/หลงัคาเรอืน 
หรือ รวมไมเกิน 350 บาท/เดือน/หลังคาเรือน 

นอกจากนี้ ประเทศไทยไดมีการผลักดันกฎหมายที่เปนมาตรการแบบ
สมคัรใจ ไดแก ราง พ.ร.บ. มาตรการการคลงัเพือ่สิง่แวดลอม พ.ศ.... เสนอโดย
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 
2553 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการเพื่อกําหนดมาตรการทางภาษี คา
ธรรมเนยีม และมาตรการอืน่ ๆ  เพือ่ใหผูประกอบการดําเนินการตามมาตรการ
ปองกันมลพิษจากการประกอบการที่อยูในความรับผิดชอบของตน 

มาตรการเหลานั้นคือ (1) ภาษีสิ่งแวดลอมเพื่อใหสถานประกอบการ
ยืน่คําขอจดทะเบยีนและเสยีภาษกีารปลอยมลพษิ อตัราภาษกีารปลอยมลพษิ
เปนไปตามปริมาณและความเปนอนัตรายของมลพษิ (2) คาธรรมเนยีมจดัการ
มลพิษ โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน/หนวยงานที่เกี่ยวของที่มีความรับ
ผดิชอบจดัใหมรีะบบจดัการของเสยี หรอืนํา้เสยีรวมมอีาํนาจในการจดัเกบ็คา
ธรรมเนียมจากผูกอมลพิษหรือเจาของ (3) ภาษีผลิตภัณฑและคาธรรมเนียม
ผลิตภัณฑ  คือการใหผูผลิต นําเขา และบริโภคมีหนาที่เสียภาษีผลิตภัณฑ อีก
ทั้งหากผูผลิต นําเขา หรือผูบริโภคผลิตภัณฑที่กอใหเกิดผลตอกระทบตอ
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ส่ิงแวดลอม มีหนาท่ีชําระคาธรรมเนียมผลิตภัณฑ5 เพื่อนําไปเปนคาใชจาย
จัดการรวบรวมหรือจัดการผลิตภัณฑที่ใชแลว (4) การวางประกันความเสี่ยง
ตอสิง่แวดลอม ใหผูประกอบกจิการ เชน แร การกาํจดัสิง่ปฏิกลู การขุดดนิและ
ถมดิน หรอืกิจการอืน่ ๆ  ทีก่ระทบตอสิง่แวดลอม ชวีติหรอืสขุภาพของมนษุย ตอง
วางเงินประกันความเสี่ยงอันตรายที่เกิดจากการดําเนินการ เพื่อประกันวาจะ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตใหประกอบกิจการและตองรับผิดชดใชคาเสีย
หายตอชีวิต รางกาย ทรัพยสินของรัฐหรือบุคคลอื่น (5) ใหกระทรวงการคลัง
รับผิดชอบในการใชระบบซื้อขายสิทธิการปลอยมลพิษ (6) ใหการจูงใจกับผูที่
ปฏบิตัไิดดตีอส่ิงแวดลอม ใหเงนิอดุหนนุหรอืเงนิกูดอกเบีย้ตํา่ เชน ลดภาษกีาร
ปลอยมลพษิใหแกผูทีบ่าํบดัมลพษิจนไดมาตรฐานสงูกวากฎหมาย ใหเงนิชวย
เหลือแกเกษตรกรในเกษตรกรรมเชงินเิวศหรอืเกษตรอนิทรยี (สาํนกัเศรษฐกจิ
การเกษตรระหวางประเทศ, 2556, น. 28) 

ราง พ.ร.บ. ดังกลาวเมื่อติดตามผลแลวยังไมเห็นวาไดมีการบังคับใช
เปนกฎหมายเนื่องจากอาจกระทบตอภาคธุรกิจที่จะทําใหมีตนทุนเพิ่มขึ้น จน
กระทัง่ป พ.ศ. 2558 มีการจดัทาํรางรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.... 
คณะกรรมาธกิารยกราง ฯ ไดบญัญตัภิาษสีิง่แวดลอมในมาตรา 289(2) (อนชุา 
ดีสวัสดิ์, 2558)

นอกจากนี้ ประเทศไทยโดยองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 
(องคการมหาชน) กําลงัผลกัดนัใหมีการจดัทาํรางพระราชบญัญตัเิกีย่วกบัการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งอยูระหวางการศึกษารางกฎหมาย อาจจะมี
มาตรการทางเศรษฐศาสตรและหนวยงานที่รับผิดชอบในกฎหมายนี้ ซ่ึงตอง
ใชระยะเวลาในการศึกษา (การเสวนาจับกระแสเศรษฐกจิสเีขียว ปท่ี 3 ครัง้ท่ี 3)

5 “ภาษผีลติภัณฑ” หมายความวา เงนิทีเ่รยีกเกบ็จากผูผลติ ผูนาํเขา หรอืผูบรโิภคผลติภณัฑหรอืชิน้สวนของผลติภณัฑ

ที่จะกอใหเกิดของเสียอันตรายหรือของเสียอื่น ๆ ที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทั้งที่เกิดระหวางใชงานหรือใชงาน

แลวหรือเมื่อเปนของเสีย สวน “คาธรรมเนียมผลิตภัณฑ” หมายความวา เงินที่เรียกเก็บจากผูผลิต ผูนําเขา หรือ

ผูบริโภคผลิตภัณฑหรือชิ้นสวนของผลิตภัณฑที่จะกอใหเกิดของเสียอันตรายหรือของเสียอื่น ๆ ที่สงผลกระทบตอ

สิง่แวดลอมทัง้ทีเ่กดิระหวางใชงานหรอืใชงานแลวหรอืเมือ่เปนของเสยี เพือ่เปนคาใชจายในการจดัการหรอืจดัระบบ

รวบรวมหรือรับคืนผลิตภัณฑที่ใชแลว
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3.3 มาตรการทางนโยบายในประเทศไทย

ประเทศไทยไดมีการใชมาตรการทั้งเชิงบังคับและสมัครใจเพ่ือนําไปสู
การเตบิโตสเีขยีว ในสวนของมาตรการเชงิบงัคับนัน้ ไดแก การควบคมุจาํนวน
นักทองเที่ยวในสถานที่ธรรมชาติบางแหง เชน อุทยานแหงชาติภูกระดึง การ
ควบคมุไมใหนาํถงุพลาสติกเขาไปในเขตอุทยานแหงชาต ิการเก็บคาธรรมเนยีม
การจัดเก็บขยะ การเก็บคาธรรมเนียมขึ้นเกาะเสม็ด (ระยอง) คนละ 20 บาท 
สําหรับชาวไทย สําหรับมาตรการแบบสมัครใจ เชน ภาษีสรรพสามิตสําหรับ
รถยนต คํานวณจากการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ตอกิโลเมตรที่วิ่ง 
(จากตํ่า–สูง) แบงเปนกลุมรถยนตนั่ง รถกระบะ และ รถยนตพลังไฟฟาภาษี
นํา้มนัเชือ้เพลงิ ท่ีควรแตกตางกนัระหวาง ดีเซล กับ เบนซนิ (เนือ่งจาก Carbon 
Content แตกตางกัน) มาตรการสมัครใจของหนวยงานรัฐ อาทิ

1) กระทรวงอตุสาหกรรม ไดมกีารกาํหนดยทุธศาสตรพฒันาอตุสาหกรรม
เพื่อสิ่งแวดลอมและสังคม โดยริเร่ิมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green 
Industry) ขึ้นวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 อุตสาหกรรมสีเขียว เปนธุรกิจ
อุตสาหกรรมที่ยึดมั่นการดําเนินงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เนนการพัฒนา
และปรับปรุงอยางตอเน่ือง ประกอบกิจการดวยความรับผิดชอบตอสังคมท้ัง
ภายในและภายนอกองคกรตลอดหวงโซอุปทานเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

กลุมเปาหมายคือสถานประกอบการ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs) โดยใชเครื่องหมายสีเขียว Green Industry Mark (GI 
Mark) เปนสัญลักษณรับรองใน 5 ระดับ ไดแก ระดับที่ 1 มีความมุงมั่นสีเขียว 
(Green Commitment) ที่จะลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และมีการสื่อสาร
ภายในองคกร ระดับที่ 2 มีปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) คือมีกิจกรรม
ที่จะลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตามความมุงมั่น ระดับท่ี 3 มีระบบสีเขียว 
(Green System) คอืการบรหิารจดัการดานสิง่แวดลอมอยางเปนระบบ มกีาร
การติดตาม ประเมินผล และทบทวนเพื่อพัฒนาเนื่อง ไดรับรางวัลและ
การรับรองมาตรฐานสิ่งแวดลอมที่เปนที่ยอมรับ ระดับที่ 4 มีวัฒนธรรมสีเขียว 
(Green Culture) ทกุคนในองคกรรวมแรงรวมใจดาํเนินการอยางเปนมติรกบั
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สิง่แวดลอม จนเปนวฒันธรรมองคกร ระดบัที ่5 มเีครอืขายสเีขียว (Green Network) 
มกีารขยายเครือขายในหวงโซอปุทาน สนบัสนนุพนัธมติรใหเขาสูอตุสาหกรรม
สีเขียวดวย (สํานักเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ, 2558, น. 34) 

สถานประกอบการทีเ่ขารวมโครงการอตุสาหกรรมสเีขยีวดงักลาวจะมี
สทิธิประโยชนทีไ่ดรบั ไดแก อตุสาหกรรมสเีขยีวท่ีไดรบัการรบัรองต้ังแตระดบั
ที่สองเปนตนไปสามารถนําตราสัญลักษณไปติดบนสินคาได สามารถแสดง
สินคาในงานของกระทรวงอุตสาหกรรม เผยแพรและโฆษณาสินคาในจุลสาร
อุตสาหกรรมสีเขียว กูเงินในอัตราดอกเบี้ยตํ่าได 

จากขอมลูป พ.ศ. 2554 – 2557 มสีถานประกอบการเขารวมโครงการ
นี้แลวจํานวน 1,050 3,560 10,602 17,668 ราย ตามลําดับ โดยขอมูลลาสุด
ในป พ.ศ. 2559 มีสถานประกอบการเขารวมและไดรับการรับรองเปน
อุตสาหกรรมสีเขียว 20,215 ราย (วางเปาหมายไว 30,000 ราย) แบงเปน
ระดับที่ 1 – 5 จํานวน 13,415 3,954 2,740 92 และ 13 ราย ตามลําดับ 
ขณะที่ไดมีการวางเปาหมายไววาในป พ.ศ. 2561 จะมีสถานประกอบการเขา
รวมและไดรับการรบัรอง 30,000 ราย (สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม, 
2558) 

นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมยังมีหนวยงานภายในท่ีมีโครงการ
อืน่ทีพั่ฒนาอตุสาหกรรมเทยีบเทากบัอตุสาหกรรมสเีขียวในแตละระดบั ไดแก 
กรมโรงงานอตุสาหกรรม (เชน โครงการพฒันาโรงงานใหมคีวามรบัผดิชอบตอ
สังคม โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด) กรมอุตสาหกรรมพื้น
ฐานและการเหมืองแร (เชน โครงการเหมืองแรสีเขียว) กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม (เชน โครงการเทคโนโลยีอาสาดานการบําบัดนํ้าเสีย) สํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม(เชน โครงการฝกอบรมและจัดทําระบบ
จัดการพลังงาน ISO50001 ผลิตภัณฑฉลากเขียว) สถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ (เชน โครงการลดการปลอยกาซเรือนกระจก) การนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย (โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับ
โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมหรือธงดาวเขียว) สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย (โครงการโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศหรือ Eco Factory) 
เปนตน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2560, น. 19; น. 65-66)
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2) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีการจัดทําแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2564 แบงเปน 4 ยุทธศาสตร ไดแก 
1) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม 2) การจัดการ
คณุภาพสิง่แวดลอมทีดี่ ไดรบัการปองกนั บําบดัและฟนฟ ู3) เพิม่ประสทิธภิาพ
การใชทรัพยากร-ธรรมชาติและสิง่แวดลอมอยางคุมคาและยัง่ยนื และ 4) สราง
ศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และ
สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ โดยมีหลักการในการจัดทําแผนที่
เกี่ยวของกับเศรษฐกิจสีเขียว ไดแก การพัฒนาที่ยั่งยืน การขยายความรับผิด
ชอบของผูผลิตใหมีการผลิตที่สงผลเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เชน การกําหนด
ตัวชี้วัดการบริโภคพื้นฐานตอการใชทรัพยากรตอคน จํานวนโรงงานที่เขารวม
อุตสาหกรรมสีเขียว พ้ืนที่ที่ไดรับการพัฒนาเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
พื้นที่เกษตรอินทรียเพิ่มขึ้น ฯลฯ

หนวยงานในกระทรวงฯ อยางกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม6 ได
ดาํเนนิโครงการสาํนกังานสเีขยีว แบงระดับสาํนักงานสเีขยีวเปน 3 ระดบั ไดแก 
ระดับทอง ระดับเงิน และระดับทองแดง ในป พ.ศ. 2556 มีองคกรเขารวม
โครงการสีเขียวจํานวน 10 แหง และเพิ่มจํานวนเปน 45 แหง ในป พ.ศ. 2556 
(ศิราณี ศรีใส, 2557) หนวยงานยังทําหนาท่ีรับรองมาตรฐานสีเขียวใหกับ
ผูประกอบการ ผูผลิตสินคาโอทอป มีการเผยแพรเรื่องการบริโภคท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมและอบรมใหความรูเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจสีเขียว สงเสริม
ประชาชนเรื่องการใชสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สงเสริมเครือขายอาสา
สมัครพิทักษสิ่งแวดลอมเพื่อชวยขับเคลื่อนเรื่องสิ่งแวดลอมในทองถิ่น 

หนวยงานอื่นในกระทรวงฯ เช น สํานักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอม (สผ.)7 มบีทบาทจัดทาํนโยบายขบัเคลือ่น
เศรษฐกิจสีเขียว โดยสวนใหญรับผิดชอบงานแผนพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 
และงานเลขานุการของกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนโยบายไปสูการ
ปฏบิตัไิดชดัเจน เชน แผนสิง่แวดลอมระยะยาว 20 ตัง้แตป พ.ศ. 2560 - 2579 

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

7 http://www.onep.go.th/
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แผนดานการรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ แผนแมบทเกีย่วกบัการ
เปลีย่นแปลงความหลากหลายทางชวีภาพ แผนสิง่แวดลอมเขตพฒันาเศรษฐกจิ
พิเศษหรือ EEC เปนตน งานของหนวยงานจะทําใหมีกลไกขับเคลือ่น โดยท่ัวไป
คอืคณะกรรมการระดับชาติ ขึน้อยูกบัวาเกีย่วของกบัคณะกรรมการระดบัชาติ
ในเรื่องใด โดยมีเครื่องมือ เชน การประเมินสิ่งแวดลอมที่เรียกวา EIA มีการทํา
แอปพลิเคชัน การจัดทําสารสนเทศเรื่องการปลอยกาซเรือนกระจก ทะเบียน
พืน้ทีชุ่มน้ํา ฐานขอมูลแหลงศลิปกรรมอนรัุกษทัว่ประเทศ ใชงบประมาณหลกั
ทีร่วมดาํเนินการคอืกองทุนสิง่แวดลอม (การเสวนาจบักระแสเศรษฐกจิสเีขยีว 
ปที่ 3 ครั้งที่ 3)

3) กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมกีารจดัทาํนโยบายและแผน
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 2564) 
มุงสู “นวัตกรรมเขียว เพื่อสังคมดีมีคุณภาพและเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ” ซึ่ง
มีแนวทางการดําเนินงานดานเศรษฐกิจสีเขียวไวในยุทธศาสตรท่ี 2 เปนการ
เพิ่มขีดความสามารถ ความยืดหยุน และนวัตกรรมในภาคเกษตร ผลิตและ
บริการดวยวทิยาศาสตร เทคโนโลย ีและนวตักรรม) กลุมเปาหมายหลกัในการ
เขาสูยุคเศรษฐกิจสีเขียวไว 3 กลุมหลัก ไดแก กลุมสาขาเกษตรกรรม กลุม
อุตสาหกรรมการผลิต และกลุมธุรกิจบริการ (สํานักเศรษฐกิจการเกษตร
ระหวางประเทศ, 2558, น. 35-36)

หนวยงานภายในอยางเชน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยแีหงชาติ (สวทช.)8 มโีครงการสิง่แวดลอมท่ียัง่ยนื มงีานท่ีทําประเมนิ
ตามตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs goal ในตัวชี้วัดที่ 8 9 12 13 และ
เนนตัวที่ 12 ประเมินความยั่งยืนดานการบริโภคสาขาเกษตร ทองเท่ียว 
อุตสาหกรรมและการดําเนินชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมทั้งมีงานวิจัย
ทําสนับสนุนเรื่องเศรษฐกิจสีเขียว (การเสวนาจับกระแสเศรษฐกิจสีเขียว ปที่ 
3 ครั้งที่ 3)

8 https://www.nstda.or.th/th/
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4) กระทรวงเกษตรและสหกรณ ในป พ.ศ. 2554 ไดดําเนินการที่
สอดคลองกับเศรษฐกิจสีเขียว ไดแก การพัฒนาการผลิตตามแนวทางเกษตร
ทฤษฎีใหม (New Theory Agriculture) ผานศูนยเครือขายปราชญชาวบาน
จํานวน 13,541 ราย การสงเสริมเกษตรอินทรีย (Organic Farming) ได
สงเสริมเกษตรกรปรบัเปล่ียนเปนเกษตรลดการใชสารเคมโีดยจดัตัง้กลุม 9,001 
กลุม และมีการอบรมแกเกษตรกรจํานวน 451,120 ราย สงเสริมการพัฒนา
สนิคาเกษตรใหเปนพลงังานทดแทน ผานโครงการผลติปาลมนํา้มนัเพือ่รองรับ
กระบวนการผลิตไบโอดีเซล โดยพฒันาศูนยตนแบบการบรหิารวตัถุดบิ รองรบั
โรงงานตนแบบการผลิตไบโอดีเซลรวม 64,799 ตัน เปนพืน้ท่ีปลกูปาลม 3,000 
ไร การกําหนดมาตรฐานสนิคาเกษตร การปฏบิติัทางการเกษตรท่ีด ี(GAP) การ
ปฏิบัติที่ดี (GMP) และเกษตรอินทรีย (สํานักเศรษฐกิจการเกษตรระหวาง
ประเทศ, 2554, น. 40-41)

หนวยงานภายใน เชน สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร9 มีบทบาทงาน
วิชาการดานเศรษฐกิจการเกษตรภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 แนวทางทํา
เกษตรยั่งยืน เชน เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย วนเกษตร เกษตรผสม
ผสาน เกษตรทฤษฎีใหม โดยเรื่องเกษตรอินทรียคอนขางมีการขับเคลื่อนมาก 
(การเสวนาจับกระแสเศรษฐกิจสีเขียว ปที่ 3 ครั้งที่ 3)

5) กระทรวงการคลัง มีกองทุนสิ่ งแวดล อมซ่ึงจัดตั้ ง ข้ึนตาม
พระราชบญัญตัสิงเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอมแหงชาต ิพ.ศ. 2535 เพือ่
เปนกลไกทางการเงินใหกับหนวยงาน เชน สวนราชการรัฐ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เอกชน องคกรพัฒนาเอกชนดานสิ่งแวดลอม ฯลฯ ในการดําเนิน
งานรักษาคณุภาพสิง่แวดลอม โดยมกีารสนบัสนนุทัง้เงนิกูดอกเบีย้ตํา่ และเงนิ
อุดหนุนแบบใหเปลา เชน โครงการกอสรางระบบบําบัดนํ้าเสียและกําจัดของ
เสีย โครงการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เปนตน 

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 มีแผนบูรณาการดานพลังงาน แผนกําหนด
หนวยงานรับผิดชอบในกระทรวงรับผิดชอบที่ตางกันไป หนวยงานยังมีแผน
พัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก แผนนํ้ามัน แผนกาซธรรมชาติ 
หนวยงานภายในมีการสงเสริมการผลิตไฟฟาจากชีวมวลเพื่อเปนพลังงาน
ทดแทนและชวยเรือ่งกาํจดัของเสยี สรางความรวมมอืกบัทางองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ทีม่คีวามพรอมในการผลติไฟฟาจากขยะโดยชวยรบัซือ้ อาจมีกลไก
รับซื้อในราคาพิเศษเพราะตนทุนยังอาจมีราคาสูงเพื่อชวยเชิงกลไกทางตลาด 
ลาสดุมแีนวคดิท่ีจะใหประชาชนมสีวนรวมเปนผูผลติ เปนการซ้ือพลงังานไฟฟา
จากแสงอาทิตยจากประชาชนที่ติดตั้งแผงโซลารเซลลบนหลังคาบานเรือน 

นอกจากนี ้ยงัมหีนวยงานอืน่อกีทีม่บีทบาทสงเสรมิและขบัเคลือ่นเกีย่ว
กับเศรษฐกิจสีเขียว เชน องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการ
มหาชน)11 มกีารดําเนนิงานหลายโครงการเพือ่สงเสริมการลดกาซเรือนกระจก 
เชน สงเสรมิภาคเอกชนใหมกีารชดเชยการปลอยกาซเรอืนกระจกท้ังรายบุคคล
และเอกชน สงเสริมการซื้อขายคารบอนเครดิต โครงการเชิดชูองคกรใน
ประเทศไทยที่สามารถลดกาซเรือนกระจกไดดี 

สํานักงานสภาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ12 หรอืสภาพฒัน 
มกีารขบัเคลือ่นเร่ืองเศรษฐกจิชวีภาพหรอื Bio Economy เปนการสรางความ
รวมมอืและเผยแพรความรูความเขาใจใหเกดิการรบัรูและเหน็ความสาํคญั และ
มีการขับเคลื่อนเรื่องการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรหรือ SEA ที่อยู
ระหวางพฒันาคูมอืและทาํโครงการนํารองในระดับพืน้ท่ี (การเสวนาจบักระแส
เศรษฐกิจสีเขียว ปที่ 3 ครั้งที่ 3)

3.4 บทบาทของภาคสวนอื่น

1) ภาคเอกชน/รัฐวสิาหกจิ ยกตัวอยางเชน กลุมบรษิทัในเครอื SCG13

มีนโยบายมุงสูการพัฒนาที่ยั่งยืนใหไดภายในป พ.ศ. 2558 และมีแนวปฏิบัติ
ในการพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน 10 ประการ มีแนวปฏิบัติที่สอดคลองกับ

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 ไดแก ดานพลังงานและภาวะโลกรอน มีการลงทุนปรับปรุง
ระบบพลังงานใชงบประมาณ 17,000 ลานบาท ดานการจัดการของเสียจาก
โรงงานที่มีการใชหลักลดการใช/นํากลับมาใชใหม/และทําใหกลับสูสภาพเดิม 
ดานการจดัซือ้จดัจางท่ีเปนมติรกบัสิง่แวดลอมโดยกาํหนดเปนนโยบายท่ีผกูพนั
กบัคูคา ดานอาคารสีเขยีวทีใ่ชโครงสรางและสวนประกอบอาคารแบบเปนมติร
กับสิ่งแวดลอมที่ไดมาตรฐาน ดานสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ที่ใหสินคา
ของ SCG สัดสวน 1 ใน 3 ตองไดรับตรา SCG Eco Value (งานที่ปรึกษา
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสําหรับผูบริหารระดับสูง, 
2557, น. 15-17) โครงการ Green and Clean Airport ของบริษัท ทา
อากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) โครงการ Aspire Flight ของบริษัท 
การบินไทย จํากัด (มหาชน) (อัษฎาพร ไกรพานนท, 2554, น. 25)

ตัวอยางหนึ่งคือภาคการเกษตรและปศุสัตวของไทย ถือเปนภาคการ
ผลิตที่มีขนาดใหญ โดยมีแรงงานภาคการเกษตรทั้งหมด 17 ลานคน และ
แรงงานภาคปศุสัตว 1.3 ลานคน หากพิจารณาตามหวงโซอุปทานอาหาร
เกษตรกรเปนผูผลิตสินคาทางการเกษตรปอนเขากบัโรงงานอาหารสตัว (มลูคา
อาหารสัตว 300,000 ลานบาท 640 โรงงาน) จากโรงงานอาหารสัตวก็นําไป
สูฟารมเลี้ยง (เชน ขาวโพด ผลิตภัณฑขาว มันสําปะหลัง ถั่วเหลืองและกากถั่ว
เหลือง ปลาปน โดยมูลคาผลิตภัณฑปศุสัตว และประมง 600,000 ลานบาท) 
สัตวท่ีถูกเลี้ยงก็ถูกนําเขาสูโรงงานแปรรูปอาหาร แลวสงตอยังผูคา ผูบริโภค 
หรอืสงออกเปนลาํดบัตอไป (มลูคาบรโิภคภายในประเทศและสงออก 750,000 
ลานบาท) 

ภาคการเกษตรและปศุสัตวไดพบปญหาที่ทําใหตองมีการปรับตัวเพื่อ
แสดงใหเห็นความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น องคกรพัฒนาเอกชนใน
ประเทศไดกลาวหาวาธรุกจิสงออกกุงของไทย มกีารใชวตัถดุบิปลาปนทีไ่ดจาก
การทําประมงที่ผิดกฎหมาย และองคกรพัฒนาเอกชนในประเทศเองก็โจมตี
วามีการทําลายแหลงอาหารโปรตีนทางธรรมชาติและสัตวนํ้าวัยออน จึงไดมี
การแกไขปญหาเฉพาะหนาโดยสมาคมผูผลิตอาหารสัตวไทยรวมกับหลาย
องคกร ไดแก สมาคมผูประกอบการปลาปน สมาคมชาวประมง กรมประมง 
กรมปศุสัตว จัดทําระบบรับรองการใชวัตถุดิบสําหรับผลิตอาหารสัตว พรอม
ทัง้มกีารแกไขปญหาระยะยาว ใหทกุภาคสวนรวมกันออกแบบมาตรฐานระบบ
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การผลิตสินคาและผลิตภัณฑประมงของไทยใหไดรับการยอมรับและอิง
มาตรฐานสากล โดยมีผูเช่ียวชาญรวมใหคําปรึกษาและแนะนําจากองคกร
ระหวางประเทศ เชน FAO IFFO SFP WWF SEAFDEC และจัดตั้งเปน คณะ
กรรมการจดัทาํแนวทางเพือ่พฒันาระบบการผลติสนิคาและผลติภณัฑประมง
ของไทย (Thai Sustainable Fisheries Roundtable) โดยมอีธบิดกีรมประมง
เปนประธาน 

ทั้งนี้ มีการจัดทํา FIP (Fisheries Improvement Project) โดยความ
รวมมือกับองคการกองทุนสัตวปาโลกสากล (World Wildlife Fund หรือ 
WWF) และองคกรความรวมมือระหวางประเทศดานการประมงที่ยั่งยืน 
(Sustainable Fisheries Partnership หรือ SFP) เพื่อรางแผนการทํางาน
แกไขปญหาอตุสาหกรรมประมงและอตุสาหกรรมตอเนือ่ง มุงเปาสูการประมง
อยางยัง่ยืนภายใน 5 ปขางหนา และสมาคมฯ ยงัรวมมอืกบั สาํนกังานโครงการ
พัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) จัดทําโครงการ Sustainable Maize 
Production โดยมวัีตถปุระสงคเพือ่จัดทาํมาตรฐานการผลติขาวโพดเลีย้งสตัว
ทีย่ัง่ยนืตลอดหวงโซอปุทาน และพฒันาคุณภาพชีวติความเปนอยูของเกษตรกร
ผูปลูกขาวโพด โดยมีหนวยงานความรวมมือสนับสนุนโครงการ ไดแก 

 » สถาบันสงเสริมคุณภาพเกษตรไทย-ThaiGAP
 » สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ-มกอช.
 » สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 » สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 » มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

มีพื้นที่เปาหมายนํารองทดลอง ไดแก ภาคเหนือ (นาน) ภาคกลาง 
(เพชรบูรณ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) โดยใชระบบจูงใจ
เกษตรกรเขารวมโครงการ ผานการรับซื้อราคา Premium และการถายทอด
เทคโนโลยีใหม ขณะนี้ โครงการอยูในขั้นตอนนํารางมาตรฐานไปใชในพื้นท่ี
นํารอง (บุญธรรม อรามศิริวัฒน, 2558)

2) องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการศึกษาการปรับตัวสูเศรษฐกิจ
สีเขียวของเทศบาลตําบลเมืองแกลง อําเภอเมืองแกลง จังหวัดระยอง โดย
เมทินา อิศริยานนท (2559) จุดเริ่มตนของการปรับตัวนั้นมาจากวิกฤติการณ
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ดานสิง่แวดลอมของเทศบาล มกีารขยายตัวของชมุชนเมอืงอยางรวดเรว็ วถิชีวีติ
ทีพ่ึ่งพาเทคโนโลยทีีม่ากขึน้ การใชทรพัยากรและพลงังานมากขึน้ ทาํใหมขียะ
และของเสียจํานวนมาก พืน้ทีส่เีขยีวกล็ดลง ชมุชนเมอืงในเทศบาลตาํบลเมอืง
แกลงจงึเปนเหมอืนโรงงานผลติของเสยีสูสิง่แวดลอม วกิฤตดิงักลาวผลกัดนัให
เทศบาลตาํบลแกลงปรบัแนวนโยบายสูการพฒันาทีเ่นนเศรษฐกจิสเีขยีว และ
กลายเปนศูนยประสานงานเครือขายการเรียนรูดานการจัดการเมืองและ
สิง่แวดลอมประจาํภาคตะวนัออก ดวยการสนบัสนนุของหลายหนวยงาน เชน 
สถาบันส่ิงแวดลอมไทย องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก สมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย องคกรความรวมมือระหวางประเทศของ
เยอรมนี เปนตน 

การนํานโยบายไปปฏบิตัเิพือ่พฒันาเมอืงของเทศบาลตาํบลเมอืงแกลง
ภายใตแนวคิด “เมืองนาอยูอยางยั่งยืน” และ “เมืองคารบอนตํ่า” อันดับแรก 
เริ่มดวยการกําหนดยุทธศาสตรเพื่อเปนแนวนโยบายและการปฏิบัติงาน 
เทศบาลตําบลเมืองแกลงเขารวมโครงการมาตรการรณรงคสภาพภูมิอากาศ
เพื่อเมืองที่นาอยูของสถาบันสิ่งแวดลอมไทย และไดกําหนดยุทธศาสตร เพื่อ
เปนแนวทางพัฒนาองคกร มีกรอบภายใตยุทธศาสตร 4 ดาน ไดแก เมืองแหง
ตนไม เมืองไรมลพิษ เมืองพิชิตพลังงาน และเมืองที่มีการบริโภคอยางยั่งยืน 
พรอมทั้งมีแนวทางบริหารของนายกเทศมนตรีที่สอดคลองกับการเปนเมือง
คารบอนตํ่า ไดแก การจัดการพื้นที่สีเขียวและอนุรักษสิ่งแวดลอม มีมาตรการ 
เชน สรางสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฟนฟูและอนุรักษแมนํ้า
ประแสร จัดซื้อจัดจางสีเขียวภายในสํานักงานเทศบาลตําบลเมืองแกลง ฯลฯ 
การจัดการดานพลังงานและการคมนาคม เชน สรางถนนเดินทางแบบ

ไรเครือ่งยนต (Non - Motorized Transportation) 
ตรวจรักษายานพาหนะทุกชนิดและทุกคัน
ของเทศบาล พฒันาระบบขนสงเมืองแกลง ฯลฯ 
ดานการจัดการของเสีย เชน การสงเสริม
การรีไซเคิล แยกขยะ และการนํากลับมา

ใชประโยชน การออกเทศบัญญัติจับปรับคนท่ี
ทิ้งขยะลงแมนํ้า และเทศบัญญัติการติดตั้งถัง

ดักไขมันกับบานที่ขอบานเลขที่ใหม ฯลฯ 
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นอกจากการกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางท่ีสอดคลองกับสังคม
คารบอนตํ่าแลว เทศบาลตําบลเมืองแกลงยังไดสมัครโครงการสงเสริมการใช
ระบบการจัดการเพื่อการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม หรือ ระบบ ISO 
14001 กับสถาบันสิ่งแวดลอมไทย ในป พ.ศ. 2544 ทําใหเทศบาลมีการ
วางแผนใชทรัพยากรและพลังงานที่นอยลง ลดคาใชจายในการบําบัดนํ้าเสีย 
เกดิภาพลกัษณท่ีดแีละมผีูมาศึกษาดงูานอนัเปนประโยชนตอการเรยีนรูใหกบั
ผูอื่นดวย นายกเทศบาลไดมีการแบงคณะทํางานเปนดานตาง ๆ เก่ียวกับ
กิจกรรมดานพลังงานและลดภาวะโลกรอนซึ่งอยูภายใตความรับผิดชอบ
โดยตรงของกองสาธารณสขุและสิง่แวดลอม ตลอดจนมกีารสรางจติสาํนกึและ
ความเขาใจกับชุมชนในโครงการพลังงาน การจัดการขยะ ทําใหขยะในชุมชน
ลดลงและคนในพื้นที่มีวัฒนธรรมที่ดีดานสิ่งแวดลอมดวย

3) ภาคประชาสังคม ยกตัวอยางเชน สถาบันสิ่งแวดลอมไทย ไดมีการ
จัดทําโครงการฉลากเขียวที่มอบใหกับผลิตภัณฑที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
นอยกวาประเภทเดียวกัน ขอกําหนดไดแก การจัดการทรัพยากร การลด
มลภาวะทางสิ่งแวดลอมผานการผลิต ขนสง บริโภค และกําจัดอยางมี
ประสิทธิภาพ การนําขยะและของเสียอันตรายกลับมาใชประโยชนอยางอื่น 

การเขารวมโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวท่ีจัดโดย University of 
Indonesia เกณฑประเมิน 6 ดาน คือ Setting and Infrastructure, Energy 
and Climate Change, Wastes, Water, Transportation, และ Education 
โดยมหาวทิยาลยัของไทยหลายแหงไดเขารวม ในป พ.ศ. 2557 มมีหาวทิยาลยั
ของประเทศไทยเขารวมโครงการ 13 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
มหาวิทยาลัยบูรพา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
มหาวิทยาลยัแมโจมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลยันเรศวร มหาวิทยาลัย
สุรนารี และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

เครือขาย SDGs เปนเครือขายหนึ่งที่เพิ่งกอตั้งโดยเปนการรวมตัวกัน
ขององคกรจาก 11 ภาคสวน ทั้ง ตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรม ภาคการ
ทองเที่ยว ภาคราชการ ภาคประชาสังคม ตลาดทุน ฯลฯ เพื่อขับเคลื่อนแผน 
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SDGs ของประเทศไทย ทุกภาคสวนอยูในองคาพยพเพื่อขับเคลื่อน SDG งาน
ของเครือขายที่ผานมาเปนเจาภาพจัดประชุม SDGs ในภาคสวนการพัฒนา
ตาง ๆ และทําเรื่องของทบทวนสถานการณเปนรายงาน เปนขอมูลที่รวบรวม
ขอมูลจากทุกภาคสวน (การเสวนาจับกระแสเศรษฐกิจสีเขียว ปที่ 3 ครั้งที่ 3)

4) ชมุชน ตวัอยางการใชแนวทางเศรษฐกจิสเีขยีวในภาคชุมชนจากการ
ศึกษาของปรีชา เปยมพงศสานต และคณะ (2556) ชุมชนตําบลบางสระเกา 
อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี และชุมชนบานนาอิสาน ตําบลทากระดาน 
อาํเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา แสดงใหเหน็ตวัอยางชมุชนในการปรบั
ตัวทางสงัคมและเศรษฐกจิทีส่อดคลองกบัแนวทางของเศรษฐกิจสเีขียว อนัเนือ่ง
มาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมอยางฝนท่ีไมตกตองตามฤดูกาล 
ภมูอิากาศเปลีย่น และการเลง็เหน็วาหากยงัมีการดาํรงชวีติท่ีคกุคามกบัส่ิงแวดลอม 
เชน จบัปลาในทกุฤดกูาล กจ็ะสงผลใหความมัน่คงทางอาหารลดลงไปดวย อีกทัง้
สงผลตอการประกอบอาชพีทีส่วนใหญชมุชนเปนการเกษตร (นาขาวและประมง) 

ชุมชนดังกลาวไดมีการปรับตัวในทางเศรษฐกิจหลายประการ ไดแก 
ชุมชนบางสระเกา มีการลดการใชสารเคมีในการเลี้ยงกุง ลดยาฆาแมลงและ
ใชภูมิปญญาทองถิ่นจัดการศัตรูพืช การทําโครงการบานปลาธนาคารปูเพื่อ
สรางสมดุลใหกับระบบนิเวศน การทําโครงการปลูกปาในนากุง การสรางและ
ขยายเขตปาอนุรักษชุมชนในพื้นที่ปาชายเลน ตั้งองคกรชุมชนเพื่อขับเคลื่อน
ประเด็นอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สําหรับชุมชนบานนา
อิสาน มีการพยายามยกระดับปรับตัวที่สอดคลองกับเศรษฐกิจสีเขียวโดยการ
ขยายและปรับใชแนวคิดแบบวนเกษตร กระทั่งมีการจัดตั้ง “กลุมวนเกษตร
บานนาอิสาน” ขึ้นในป พ.ศ. 2540 วนเกษตรเปนการปรับวิธีการเกษตรไมใช
การปลูกพืชเชิงเดี่ยวแตปลูกพืชหลายชนิดซึ่งชวยใหเกิดการฟนฟูระบบนิเวศ
ดวย การหันไปปลูกขาวอินทรีย การจัดต้ังธนาคารปลาโดยสมาชิกเครือขาย
วนเกษตรกรชวยกันสรางแนวเขตอนุรักษพันธุปลาในคลองสาธารณะท่ีมีการ
หามจับปลาในเขตอนุรักษชวงฤดูกาลวางไขหากฝาฝนจะมีการตักเตือนและ
เสียคาปรับ การตั้งคณะกรรมการปาชุมชนโดยมีขอตกลงรวมกันระหวาง
ชาวบานที่หามตัดตนไมในปาชุมชนบานนาอิสานเด็ดขาด และมีการกําหนด
กฎเกณฑการใชประโยชนจากปารวมกนัเชน การหาอาหาร เมลด็ พนัธุพชื เศษ
กิง่ไมแหง ฯลฯ (ปรชีา เปยมพงศสานต และคณะ, 2556, น. 147-149; น. 180-183)
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นอกจากสองชุมชนดังกลาว ชุมชนในประเทศไทยอีกหลายชุมชนก็ได
มกีารปรบัตวัทางเศรษฐกิจและความเปนอยูทีเ่ปนไปในแนวทางสอดคลองกบั
เศรษฐกิจสีเขียว เชน เครือขายชุมชนเทศบาลตําลบปริก มีโครงการจัดการ
ดานสิง่แวดลอมของตาํบลปรกิ อ.สะเดา จ.สงขลา ทีเ่ริม่ขึน้ตัง้แตป พ.ศ. 2544 
ทีก่อนหนานีช้มุชนมปีญหาขยะจนยากเกนิกําจัด จงึมกีารประสานมหาวทิยาลยั
ในพืน้ทีอ่ยางมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทรเขามาทาํวจิยัและพบวาปรมิาณขยะ
ในเขตเทศบาลมีมากถงึ 8 ตันตอวนั ชมุชนจึงตระหนกัวาเทศบาลคงไมสามารถ
จัดการปญหานี้ไดเพียงลําพังแตตองอาศัยความรวมแรงรวมใจจากชุมชนดวย 
เริ่มดวยการนําขยะไปแปรรูปจนสามาระลดขยะไดเหลือเพียงวันละ 3.5 ตัน
และขยายเปนเครือขายเฝาระวังคุณภาพน้ํา สรางกลุมเลี้ยงปลาในกระชัง 
เปนตน หรอืชมุชนบานบวั จ.ลาํพนู มกีารเปลีย่นรปูแบบการผลติจากการเกษตร
ทีใ่ชสารเคมีเปนแบบเกษตรอนิทรีย (สถาบันลกูโลกสเีขียว, 2559, น. 3; 5)

ประเทศไทยยังมีมาตรการใหม ๆ อยางอื่นที่รอการปรับปรุง เชน การ
ยกเลิกการอุดหนุนเชื้อเพลิงท่ีมีคารบอนสูง การเรียกเก็บคาไฟฟาท่ีตางกัน
ระหวางไฟฟาจากพลงังานฟอสซลิกบัพลงังานหมนุเวยีน การเกบ็ภาษนัีกทอง
เที่ยว (เก็บ ณ โรงแรมที่พัก) เพื่อสะทอนตนทุนในการจัดการขยะและนํ้าเสีย 
จากนักทองเที่ยว การเก็บภาษีมลพิษทางนํ้าและมลพิษทางอากาศเพื่อใหเกิด
เปนตนทนุทางสิง่แวดลอมแกผูประกอบการหรอืผูบรโิภคใหสงูขึน้ ซึง่จะทาํให
ผูประกอบการหันไปผลิตและผูบริโภคซื้อสินคาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมท่ีจะ
มีราคาถูกกวาเนื่องจากไมตองเสียภาษีมลพิษ การใชภาษีคารบอน การเก็บ
ภาษถีงุพลาสตกิ หรอืคาธรรมเนยีมการจดัการถุงพลาสตกิเพือ่ปรบัพฤตกิรรม
การใชถุงพลาสติกหูหิ้วที่ไมจําเปน 

จากการศึกษาเกีย่วกบัเศรษฐกจิสเีขยีวในตางประเทศและประเทศไทย
สามารถสรปุการเปรยีบเทยีบนโยบายและมาตรการระดบัประเทศ และปจจยั
แหงความสําเร็จในการดําเนินงานดานนโยบายเศรษฐกิจสีเขียว ไดดังตารางที่ 
5 และตารางที่ 6 ตอไปนี้
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นโยบาย/
มาตรการ

ไทย ญี่ปุน
นโยบาย/
มาตรการ

เกาหลีใต เยอรมนี

เปาหมาย
ของ Green 
Growth 
ในภาพรวม

- ยุทธศาสตรชาติ 
20 ป: การเติบโตบนคณุภาพชวีติทีเ่ปนมติร
กับสิ่งแวดลอม เปาหมายไดแก อนุรักษ 
รักษา ฟนฟู ใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ
ใหอยูในระดับสมดุลทางนิเวศ และ
ยกระดับกระบวนทัศนดานสิ่งแวดลอม 
- แผนพัฒนาเศรษฐกจิฯ ฉบบัที ่12: การ
เตบิโตทีเ่ปนมิตรกบัสิง่แวดลอมฯ มีเปาหมาย 
ไดแก รักษาและฟนฟฐูานทรพัยากรธรรมชาติ 
ความมัน่คงดานทรพัยากรน้ํา คณุภาพสิง่
แวดลอมทีด่กีารลดกาซเรือนกระจกและขีด
ความสามารถในการปรบัตัวตอการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ การลดความ
เสีย่งภยัพิบตัิ

- เปาหมายระยะกลางสมัยนายก 
Taro Aso ลดการปลดปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดลงรอยละ 50 
ภายในป ค.ศ. 2050

- ตั้งแตป ค.ศ. 2012 เปนตนมา
ญีปุ่นม ีJapan Revitalization 
Strategy ซึ่งมีเปาหมายที่เกี่ยว
กับเศรษฐกิจสีเขียวเรื่องธรรมา
ภิบาลบริษัท (เปดเผยขอมูลดาน
สิ่งแวดลอม) นวัตกรรม (เนน
ดานไอทีและพลังงาน) การลด
การบริโภคพลังงาน การสรางหุน
สวน (การบังคับใชกฎหมายและ
ขอตกลงแตไมไดเนนดานสิ่ง
แวดลอมโดยตรง)

เปาหมาย
ของ Green 
Growth 
ในภาพรวม

ประกาศใหการเติบโตสีเขียวคารบอน
ตํ่า (Low-carbon Green Growth) 
เปนวิสัยทัศนของประเทศโดยเริ่ม
ยุทธศาสตรชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว
ระหวางป ค.ศ. 2009 - 2050 
เปาหมายเพื่อรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สรางการขับเคลื่อนเพื่อการเติบโต
ทางเศรษฐกิจแบบใหม ยกระดับ
คุณภาพชีวิตและยกระดับประเทศ

เยอรมนีวางกรอบนโยบายเกี่ยวกับ
พลังงานจนถึงป ค.ศ. 2050 
ในเอกสารรูปแบบดานพลังงาน
ฉบบัใหม (New Energy Concept) 
เมื่อป ค.ศ. 2010 โดยมีเปาหมาย
เปลี่ยนเยอรมนีไปสูประเทศที่มี
ประสิทธิภาพดานพลังงานและ
ดานเศรษฐกิจสีเขียวมากที่สุด
ในโลก ตั้งเปาหมายในการบริโภค
พลังงานใหลดลงรอยละ 20 
ภายในป ค.ศ. 2020 และอยาง
นอยรอยละ 50 ภายในป 2050

Baseline พ.ศ. 2557 (จากแผนฯ 12)
- ขยะมูลฝอยเฉลี่ย 1.11 กก./คน/วัน
- ขยะตกคาง 30.8 ลานตน
- ขยะอิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้น
รอยละ 10 ตอป
- จัดการของเสียอันรายไดเพียง
รอยละ 70
- มลพิษทางอากาศเกินมาตรฐาน 

ยังไมชัดเจน Baseline จากป ค.ศ. 2008 – 2013 เชน 
เพิ่มสัดสวนการตลาดของรถยนต
แบบไฮบริดจาก 0.25% ไปที่ 3.9% 
รถยนตดีเซลสะอาดจากไมมีเลย 
ใหไปที่ 5.1% เพิ่มสัดสวนรางรถไฟ
จาก 18% ไปที่ 22% เพิ่มสัดสวน
บริการขนสงสาธารณะในเมือง
หนาแนนจาก 50% เปน 55% 
การใชจักรยานจาก 1.5% เปน 
5% เปนตน

- จากระดับของป ค.ศ. 2008 
เยอรมนีจะบริโภคพลังงานใหลดลง 
20% ในปค.ศ. 2020 และอยาง
นอย 50% ในปค.ศ. 2050 
- จากป ค.ศ. 1990 จะเพิ่ม
พลังงานทดแทนใหได 18% ของ
การบริโภคพลังงานทั้งหมด ใน
ปค.ศ. 2020 และอยางนอย 80% 
ในปค.ศ. 2050 และลดกาซเรือน
กระจกใหได 40% ในปค.ศ. 2020 
และอยางนอย 80% ในปค.ศ. 2050

ตารางท่ี 5 เปรียบเทยีบนโยบายและมาตรการเศรษฐกจิสเีขยีวของไทย
และตางประเทศ 
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นโยบาย/
มาตรการ

ไทย ญี่ปุน
นโยบาย/
มาตรการ

เกาหลีใต เยอรมนี

เปาหมาย
ของ Green 
Growth 
ในภาพรวม

- ยุทธศาสตรชาติ 
20 ป: การเติบโตบนคณุภาพชวีติทีเ่ปนมติร
กับสิ่งแวดลอม เปาหมายไดแก อนุรักษ 
รักษา ฟนฟู ใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ
ใหอยูในระดับสมดุลทางนิเวศ และ
ยกระดับกระบวนทัศนดานสิ่งแวดลอม 
- แผนพฒันาเศรษฐกจิฯ ฉบบัที ่12: การ
เตบิโตทีเ่ปนมิตรกบัสิง่แวดลอมฯ มีเปาหมาย 
ไดแก รกัษาและฟนฟฐูานทรพัยากรธรรมชาติ 
ความมัน่คงดานทรพัยากรน้ํา คณุภาพสิง่
แวดลอมทีด่กีารลดกาซเรือนกระจกและขีด
ความสามารถในการปรบัตัวตอการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ การลดความ
เสีย่งภยัพบิตัิ

- เปาหมายระยะกลางสมัยนายก 
Taro Aso ลดการปลดปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดลงรอยละ 50 
ภายในป ค.ศ. 2050

- ตั้งแตป ค.ศ. 2012 เปนตนมา
ญีปุ่นม ีJapan Revitalization 
Strategy ซึ่งมีเปาหมายที่เกี่ยว
กับเศรษฐกิจสีเขียวเรื่องธรรมา
ภิบาลบริษัท (เปดเผยขอมูลดาน
สิ่งแวดลอม) นวัตกรรม (เนน
ดานไอทีและพลังงาน) การลด
การบริโภคพลังงาน การสรางหุน
สวน (การบังคับใชกฎหมายและ
ขอตกลงแตไมไดเนนดานสิ่ง
แวดลอมโดยตรง)

เปาหมาย
ของ Green 
Growth 
ในภาพรวม

ประกาศใหการเติบโตสีเขียวคารบอน
ตํ่า (Low-carbon Green Growth) 
เปนวิสัยทัศนของประเทศโดยเริ่ม
ยุทธศาสตรชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว
ระหวางป ค.ศ. 2009 - 2050 
เปาหมายเพื่อรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สรางการขับเคลื่อนเพื่อการเติบโต
ทางเศรษฐกิจแบบใหม ยกระดับ
คุณภาพชีวิตและยกระดับประเทศ

เยอรมนีวางกรอบนโยบายเกี่ยวกับ
พลังงานจนถึงป ค.ศ. 2050 
ในเอกสารรูปแบบดานพลังงาน
ฉบบัใหม (New Energy Concept) 
เมื่อป ค.ศ. 2010 โดยมีเปาหมาย
เปลี่ยนเยอรมนีไปสูประเทศที่มี
ประสิทธิภาพดานพลังงานและ
ดานเศรษฐกิจสีเขียวมากที่สุด
ในโลก ตั้งเปาหมายในการบริโภค
พลังงานใหลดลงรอยละ 20 
ภายในป ค.ศ. 2020 และอยาง
นอยรอยละ 50 ภายในป 2050

Baseline พ.ศ. 2557 (จากแผนฯ 12)
- ขยะมูลฝอยเฉลี่ย 1.11 กก./คน/วัน
- ขยะตกคาง 30.8 ลานตน
- ขยะอิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้น
รอยละ 10 ตอป
- จัดการของเสียอันรายไดเพียง
รอยละ 70
- มลพิษทางอากาศเกินมาตรฐาน 

ยังไมชัดเจน Baseline จากป ค.ศ. 2008 – 2013 เชน 
เพิ่มสัดสวนการตลาดของรถยนต
แบบไฮบริดจาก 0.25% ไปที่ 3.9% 
รถยนตดีเซลสะอาดจากไมมีเลย 
ใหไปที่ 5.1% เพิ่มสัดสวนรางรถไฟ
จาก 18% ไปที่ 22% เพิ่มสัดสวน
บริการขนสงสาธารณะในเมือง
หนาแนนจาก 50% เปน 55% 
การใชจักรยานจาก 1.5% เปน 
5% เปนตน

- จากระดับของป ค.ศ. 2008 
เยอรมนีจะบริโภคพลังงานใหลดลง 
20% ในปค.ศ. 2020 และอยาง
นอย 50% ในปค.ศ. 2050 
- จากป ค.ศ. 1990 จะเพิ่ม
พลังงานทดแทนใหได 18% ของ
การบริโภคพลังงานทั้งหมด ใน
ปค.ศ. 2020 และอยางนอย 80% 
ในปค.ศ. 2050 และลดกาซเรือน
กระจกใหได 40% ในปค.ศ. 2020 
และอยางนอย 80% ในปค.ศ. 2050

ตารางท่ี 5 เปรียบเทยีบนโยบายและมาตรการเศรษฐกจิสเีขียวของไทย
และตางประเทศ (ตอ)
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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 เชน อุตสาหกรรมสีเขียว 
สํานักงานสีเขียว

ระบบ Adder ในการรับซื้อไฟฟาพลังงาน
หมุนเวียนของ กฟผ.

กองทุนสิ่งแวดลอม

ฉลากเขียว

ฉลากสิ่งแวดลอม

การเงินเพื่อการลงทุน
โครงการคารบอนตํ่าใน
ทองถิ่น

การจัดเก็บภาษีคารบอน

การสงเสริมระบบบริหาร
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
ใหกับสถานประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดยอม

มาตรการ
สมัครใจ

การประกวด เชน แขงขันออกแบบ
อาคารสีเขียว

การอุดหนุน/สงเสริมการลงทุนให
ภาคเอกชน

การลงทุนในโครงสรางพื้นฐานเพื่อ
ใหเกิดการปรับพฤติกรรมการ
บริโภค เชน การสรางทางจักรยาน
เพิ่ม การสรางศูนยอุตสาหกรรม
สีเขียวครบวงจร

การซื้อขายใบอนุญาตการปลด
ปลอยมลพิษ

ภาษีพลังงาน / ภาษีนํ้ามัน / 
ภาษีการขายรถยนต

การกระจายอํานาจในการจัด
เก็บพลังงานใหกับประชาชน

การผานกฎหมาย 
Elektromobilitätsgesetz ที่
ใหสิทธิประโยชนแกผูใชรถยนต
ไฟฟา

การประเมินคาธรรมเนียมที่ดิน 
(Individual Parcel 
Assessment) ที่สอดคลองกับ
การรักษาสิ่งแวดลอม

มาตรการ
บังคับ

กฎหมายควบคุมการปลดปลอยของเสีย
สูสิ่งแวดลอม เชน พ.ร.บ.อุตสาหกรรม

การเรยีกเกบ็คาธรรมเนียมจัดการมลพิษ

การจัดซือ้จัดจางสเีขียว โดยสาํหรับภาค
รฐัจะเปนการขอความรวมมอืภายใน
หนวยงานของภาครัฐ สาํหรับธรุกิจ
เอกชนบางรายจะเปนมาตรการเชงิบังคบั

กฎหมายที่ใหผูประกอบ
การดําเนินการ เชน 
กม.โลกรอน กม.อนุรักษ
พลังงาน กม.รีไซเคิล ฯลฯ
การกําหนดรหัสอาคาร
การจัดซื้อจัดจางสีเขียว

มาตรการ
บังคับ

กฎหมายกลางชื่อวากรอบการ
เติบโตสีเขียวคารบอนตํ่า ทําให
เกิดการบังคับใชการทําหนาที่ของ
ภาคสวนที่เกี่ยวของ เชน ตองมี
แผนปฏิบัติการของหนวยงานทั้ง
ระดับประเทศและทองถิ่น

การกําหนดรหัสอาคาร

การจัดซื้อจัดจางสีเขียว

ลดใชพลังงานในการคมนาคม 
เชน การตั้งขอกําหนดเกี่ยวกับ
การจอดรถเพื่อจํากัดพื้นที่จอด
รถ กําหนดใหมีพื้นที่จอด
จักรยาน กําหนดเขตปลอด
รถยนต

กฎหมายวาดวยการรักษา
สิง่แวดลอมและการสรางอาคาร

ตารางท่ี 5 เปรียบเทยีบนโยบายและมาตรการเศรษฐกจิสเีขยีวของไทย
และตางประเทศ (ตอ)
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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 เชน อุตสาหกรรมสีเขียว 
สํานักงานสีเขียว

ระบบ Adder ในการรับซื้อไฟฟาพลังงาน
หมุนเวียนของ กฟผ.

กองทุนสิ่งแวดลอม

ฉลากเขียว

ฉลากสิ่งแวดลอม

การเงินเพื่อการลงทุน
โครงการคารบอนตํ่าใน
ทองถิ่น

การจัดเก็บภาษีคารบอน

การสงเสริมระบบบริหาร
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
ใหกับสถานประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดยอม

มาตรการ
สมัครใจ

การประกวด เชน แขงขันออกแบบ
อาคารสีเขียว

การอุดหนุน/สงเสริมการลงทุนให
ภาคเอกชน

การลงทุนในโครงสรางพื้นฐานเพื่อ
ใหเกิดการปรับพฤติกรรมการ
บริโภค เชน การสรางทางจักรยาน
เพิ่ม การสรางศูนยอุตสาหกรรม
สีเขียวครบวงจร

การซื้อขายใบอนุญาตการปลด
ปลอยมลพิษ

ภาษีพลังงาน / ภาษีนํ้ามัน / 
ภาษีการขายรถยนต

การกระจายอํานาจในการจัด
เก็บพลังงานใหกับประชาชน

การผานกฎหมาย 
Elektromobilitätsgesetz ที่
ใหสิทธิประโยชนแกผูใชรถยนต
ไฟฟา

การประเมินคาธรรมเนียมที่ดิน 
(Individual Parcel 
Assessment) ที่สอดคลองกับ
การรักษาสิ่งแวดลอม

มาตรการ
บังคับ

กฎหมายควบคุมการปลดปลอยของเสีย
สูสิ่งแวดลอม เชน พ.ร.บ.อุตสาหกรรม

การเรยีกเกบ็คาธรรมเนียมจัดการมลพิษ

การจัดซ้ือจดัจางสเีขียว โดยสาํหรบัภาค
รฐัจะเปนการขอความรวมมอืภายใน
หนวยงานของภาครัฐ สาํหรับธรุกิจ
เอกชนบางรายจะเปนมาตรการเชงิบังคบั

กฎหมายที่ใหผูประกอบ
การดําเนินการ เชน 
กม.โลกรอน กม.อนุรักษ
พลังงาน กม.รีไซเคิล ฯลฯ
การกําหนดรหัสอาคาร
การจัดซื้อจัดจางสีเขียว

มาตรการ
บังคับ

กฎหมายกลางชื่อวากรอบการ
เติบโตสีเขียวคารบอนตํ่า ทําให
เกิดการบังคับใชการทําหนาที่ของ
ภาคสวนที่เกี่ยวของ เชน ตองมี
แผนปฏิบัติการของหนวยงานทั้ง
ระดับประเทศและทองถิ่น

การกําหนดรหัสอาคาร

การจัดซื้อจัดจางสีเขียว

ลดใชพลังงานในการคมนาคม 
เชน การตั้งขอกําหนดเกี่ยวกับ
การจอดรถเพื่อจํากัดพื้นที่จอด
รถ กําหนดใหมีพื้นที่จอด
จักรยาน กําหนดเขตปลอด
รถยนต

กฎหมายวาดวยการรักษา
สิง่แวดลอมและการสรางอาคาร

ตารางท่ี 5 เปรยีบเทยีบนโยบายและมาตรการเศรษฐกจิสเีขียวของไทย
และตางประเทศ (ตอ)
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นโยบาย/
มาตรการ

ไทย ญี่ปุน
นโยบาย/
มาตรการ

เกาหลีใต เยอรมนี

บทบาทของ
ภาคเอกชน

มีบทบาทปรับตัวมากขึ้นตามกฎหมายหรือ
มาตรการที่รัฐออกมา และยังไดรับแรง
กดดันจากขอตกลงระหวางประเทศ เชน 
IUU fishing

มีบทบาทมากในเชิงการริเริ่ม
เทคโนโลยีใหม ๆ มีความ
มุงมั่น

บทบาทของ
ภาคเอกชน

มีบทบาทลงทุนในอุตสาหกรรม/
ธุรกิจสีเขียว เพราะมีการสนับสนุน 
SMEs จากภาครัฐ

ยังไมชัดเจน

บทบาทของ
ภาคชุมชน

มีบทบาทรวมกับภาพสวนอื่น เชน รวม
จัดการขยะในชุมชน

ยังไมชัดเจน บทบาทของ
ภาคชุมชน

ยังไมชัดเจน - ผลิตและเก็บกระแสไฟฟาไว
ใชไดเองยามวิกาล

- รวมกับภาครัฐ หรืออปท. ใน
การประชุม สัมมนาเพื่อสราง
สมดุลทางการพัฒนา ออกแบบ
การพัฒนาคมนาคม เปนตน

บทบาทของ 
อปท.

อปท.บางแหง เชน ทต.แกลง จ.ระยองมี
การปรับตัวไปสูการเปนเมืองคารบอนตํ่า

มีบทบาทมากในการบริหาร
จัดการเมืองอยางครบวงจร
ครอบคลุมเศรษฐกิจสีเขียว
เกือบทุกสาขา ไดแก การ
กอสราง เมือง พลังงาน 
อุตสาหกรรม ทองเที่ยว 
ขนสง ขยะมูลฝอย

บทบาทของ 
อปท.

มีบทบาทมากในการเดินตามกรอบ
กฎหมายกลางของรัฐบาล ทําใหมี
การวางแผนปฏิบัติการเปนการ
เติบโตสีเขียว เชน การจัดการอาคาร 
เมือง พื้นที่สีเขียว นํ้าเสีย มลพิษ

จัดใหมีการออกแบบและพัฒนา
ระบบขนสงสาธารณะโดยไดรับ
งบประมาณจากรัฐบาลกลาง

บทบาท
ประชาสังคม

หนวยงานเชน สถาบันสิ่งแวดลอมไทย มี
บทบาทชวยผลักดันใน อปท.และชุมชน 
ซึ่งมาตรการของรัฐยังเขาไมถึง

มีหนวยวิจัย IGES จัดตั้งโดย
รัฐบาล รวมริเริ่มและจัดทํา
คูมือระบบรับรองการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมใหกับ
สถานประกอบการขนาด
กลางและขนาดยอม

บทบาท
ประชาสังคม

ยังไมชัดเจน ยังไมชัดเจน

ตารางท่ี 5 เปรียบเทยีบนโยบายและมาตรการเศรษฐกจิสเีขยีวของไทย
และตางประเทศ (ตอ)
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นโยบาย/
มาตรการ

ไทย ญี่ปุน
นโยบาย/
มาตรการ

เกาหลีใต เยอรมนี

บทบาทของ
ภาคเอกชน

มีบทบาทปรับตัวมากขึ้นตามกฎหมายหรือ
มาตรการที่รัฐออกมา และยังไดรับแรง
กดดันจากขอตกลงระหวางประเทศ เชน 
IUU fishing

มีบทบาทมากในเชิงการริเริ่ม
เทคโนโลยีใหม ๆ มีความ
มุงมั่น

บทบาทของ
ภาคเอกชน

มีบทบาทลงทุนในอุตสาหกรรม/
ธุรกิจสีเขียว เพราะมีการสนับสนุน 
SMEs จากภาครัฐ

ยังไมชัดเจน

บทบาทของ
ภาคชุมชน

มีบทบาทรวมกับภาพสวนอื่น เชน รวม
จัดการขยะในชุมชน

ยังไมชัดเจน บทบาทของ
ภาคชุมชน

ยังไมชัดเจน - ผลิตและเก็บกระแสไฟฟาไว
ใชไดเองยามวิกาล

- รวมกับภาครัฐ หรืออปท. ใน
การประชุม สัมมนาเพื่อสราง
สมดุลทางการพัฒนา ออกแบบ
การพัฒนาคมนาคม เปนตน

บทบาทของ 
อปท.

อปท.บางแหง เชน ทต.แกลง จ.ระยองมี
การปรับตัวไปสูการเปนเมืองคารบอนตํ่า

มีบทบาทมากในการบริหาร
จัดการเมืองอยางครบวงจร
ครอบคลุมเศรษฐกิจสีเขียว
เกือบทุกสาขา ไดแก การ
กอสราง เมือง พลังงาน 
อุตสาหกรรม ทองเที่ยว 
ขนสง ขยะมูลฝอย

บทบาทของ 
อปท.

มีบทบาทมากในการเดินตามกรอบ
กฎหมายกลางของรัฐบาล ทําใหมี
การวางแผนปฏิบัติการเปนการ
เติบโตสีเขียว เชน การจัดการอาคาร 
เมือง พื้นที่สีเขียว นํ้าเสีย มลพิษ

จัดใหมีการออกแบบและพัฒนา
ระบบขนสงสาธารณะโดยไดรับ
งบประมาณจากรัฐบาลกลาง

บทบาท
ประชาสังคม

หนวยงานเชน สถาบันสิ่งแวดลอมไทย มี
บทบาทชวยผลักดันใน อปท.และชุมชน 
ซึ่งมาตรการของรัฐยังเขาไมถึง

มีหนวยวิจัย IGES จัดตั้งโดย
รัฐบาล รวมริเริ่มและจัดทํา
คูมือระบบรับรองการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมใหกับ
สถานประกอบการขนาด
กลางและขนาดยอม

บทบาท
ประชาสังคม

ยังไมชัดเจน ยังไมชัดเจน

ตารางท่ี 5 เปรียบเทยีบนโยบายและมาตรการเศรษฐกจิสเีขียวของไทย
และตางประเทศ (ตอ)
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ปจจัยแหง
ความสําเร็จ

ไทย ญี่ปุน
ปจจัยแหง
ความสําเร็จ

เกาหลีใต เยอรมนี

ความรวมมือ
ระหวางรัฐ
และเอกชน 
(Public-private 
cooperation)

เปนการรวมมือแบบ Top-down รัฐ
กําหนดมาตรการแลวเอกชนทําตาม

เปนการรวมมือแบบหุนสวน 
เอกชนเขมแข็งพัฒนา
เทคโนโลยีและความรวมมือ
ไดเอง มีการจัดทํามาตรฐาน
ที่เขมแข็งและการทําขอ
ตกลงในภาคอุตสาหกรรม

ความรวมมือ
ระหวางรัฐ
และเอกชน 
(Public-private 
cooperation)

เปนการรวมมือแบบ Top-down 
โดยกําหนดกรอบการเติบโตสีเขียว
จากรัฐบาล แตมีการกระตุนใหเกิด
การพัฒนาเทคโนโลยีและรัฐบาล
สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมในการเปนบริษัทสีเขียว 
เชน บริการสุขภาพ การศึกษา การ
เงินและธนาคาร ฯลฯ

ใหความสําคัญกับรายละเอียด
จากลางขึ้นบน (Bottom-up) 
โดยเมื่ออกกมาตรการใดมาแลว 
รัฐจะออกมาตรการอื่นมารองรับ
เพื่อชดเชยใหกับภาคประชาชน
และเอกชน และเปนการจูงใจ
ดวย ยึดหลัก Win-Win

การติดตาม
ความกาวหนา 
(Monitoring)

มีคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน (กพย.) ทําหนาที่ขับเคลื่อน 
กํากับ ติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

มีการตั้งตัวชี้วัดความ
สําเร็จสําหรับยุทธศาสตร
การพัฒนาในเรื่องนโยบาย
การเงินแบบกาวหนา 
นโยบายการเงินแบบ
ยืดหยุน และการฟนฟู
ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ 
ประเด็นเศรษฐกิจสีเขียว 
เชน สรางสมดุลความ
ตองการพลังงานสะอาด
และการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ ถูกกลาวถึง
ในแผนยอย

การติดตาม
ความกาวหนา 
(Monitoring)

มีคณะกรรมการฯวาดวยการ
เติบโตสีเขียว (The 
Presidential Committee on 
Green Growth: PCGG) ทํา
หนาที่ติดตามการดําเนินงานให
เปนไปตามยุทธศาสตรประเทศ

ยังไมชัดเจน

ตารางท่ี 6 เปรียบเทยีบปจจัยแหงความสาํเร็จในการดําเนินงานดาน
นโยบายเศรษฐกิจสเีขยีว
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ปจจัยแหง
ความสําเร็จ

ไทย ญี่ปุน
ปจจัยแหง
ความสําเร็จ

เกาหลีใต เยอรมนี

ความรวมมือ
ระหวางรัฐ
และเอกชน 
(Public-private 
cooperation)

เปนการรวมมือแบบ Top-down รัฐ
กําหนดมาตรการแลวเอกชนทําตาม

เปนการรวมมือแบบหุนสวน 
เอกชนเขมแข็งพัฒนา
เทคโนโลยีและความรวมมือ
ไดเอง มีการจัดทํามาตรฐาน
ที่เขมแข็งและการทําขอ
ตกลงในภาคอุตสาหกรรม

ความรวมมือ
ระหวางรัฐ
และเอกชน 
(Public-private 
cooperation)

เปนการรวมมือแบบ Top-down 
โดยกําหนดกรอบการเติบโตสีเขียว
จากรัฐบาล แตมีการกระตุนใหเกิด
การพัฒนาเทคโนโลยีและรัฐบาล
สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมในการเปนบริษัทสีเขียว 
เชน บริการสุขภาพ การศึกษา การ
เงินและธนาคาร ฯลฯ

ใหความสําคัญกับรายละเอียด
จากลางขึ้นบน (Bottom-up) 
โดยเมื่ออกกมาตรการใดมาแลว 
รัฐจะออกมาตรการอื่นมารองรับ
เพื่อชดเชยใหกับภาคประชาชน
และเอกชน และเปนการจูงใจ
ดวย ยึดหลัก Win-Win

การติดตาม
ความกาวหนา 
(Monitoring)

มีคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน (กพย.) ทําหนาที่ขับเคลื่อน 
กํากับ ติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

มีการตั้งตัวชี้วัดความ
สําเร็จสําหรับยุทธศาสตร
การพัฒนาในเรื่องนโยบาย
การเงินแบบกาวหนา 
นโยบายการเงินแบบ
ยืดหยุน และการฟนฟู
ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ 
ประเด็นเศรษฐกิจสีเขียว 
เชน สรางสมดุลความ
ตองการพลังงานสะอาด
และการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ ถูกกลาวถึง
ในแผนยอย

การติดตาม
ความกาวหนา 
(Monitoring)

มีคณะกรรมการฯวาดวยการ
เติบโตสีเขียว (The 
Presidential Committee on 
Green Growth: PCGG) ทํา
หนาที่ติดตามการดําเนินงานให
เปนไปตามยุทธศาสตรประเทศ

ยังไมชัดเจน

ตารางท่ี 6 เปรียบเทยีบปจจัยแหงความสาํเร็จในการดําเนนิงานดาน
นโยบายเศรษฐกิจสเีขยีว (ตอ)
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ปจจัยแหง
ความสําเร็จ

ไทย ญี่ปุน
ปจจัยแหง
ความสําเร็จ

เกาหลีใต เยอรมนี

การเงิน 
(Financial)

มีกองทุนสิ่งแวดลอม ที่สนับสนุนทั้งเงิน
กูดอกเบี้ยตํ่า และเงินอุดหนุนแบบให
เปลาเพื่อเปนกลไกทางการเงินใหกับ
หนวยงาน เชน สวนราชการรัฐ อปท. 
รัฐวิสาหกิจ เอกชน NGOs คณะ
กรรมการหมูบาน เครือขายอาสาสมัคร 
ฯลฯ ในการดําเนินงานหรือโครงการ
ดานสิ่งแวดลอม 

- มีการลงทุนดานนวัตกรรม
และเทคโนโลยี ภาคเอกชน
มีบทบาท เชน ลงทุนดาน
โซลารเซลล ผลิตแบตเตอรี่
ลิเธียมไอออนขั้นสูง

- รัฐบาลใหการชวยเหลือ
ทางการเงินกับประเทศกําลัง
พัฒนาในการปรับปรุงดาน
พลังงาน หรือจัดทําโครงการ
สีเขียว

- มีการสงเสริมการวิจัยและ
พัฒนาใน เทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมใหม

การเงิน 
(Financial)

มีการลงทุนในโครงการขนาดใหญ 
เชน ฟนฟูแมนํ้า ลงทุนใน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี มี
แผนการสรางศูนยอุตสาหกรรม
สีเขียว เพิ่มการลงทุนในการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีโดยตั้งหนวย
วิจัยดานกาซเรือนกระจก

มีรายไดจากภาษีพลังงานและนํา
ไปบริหารจัดการคืนใหกับผูเสีย
ภาษีทั้งหมด เชน นําไปใชในการ
ลดตนทุนแรงงานที่ไมใชคาจาง 
ลดการเก็บเงินสมทบเขาประกัน
สังคม ชวยจายเบี้ยบํานาญ 
พัฒนาพลังงานทดแทนและการ
ปรับปรุงอาคารใหทันสมัย

การลําดับ
ความสําคัญ 
(Prioritization)

ใหความสําคัญกับเศรษฐกิจเปนหลัก 
เห็นไดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ตั้งแตฉบับที่ 1 เปนตนมา แมแผนฯ 
ฉบับหลังจะระบุความสําคัญของ
สิ่งแวดลอมและสังคม แตเศรษฐกิจยัง
เปนกระแสหลักของการพัฒนาเสมอ

แมมีมาตรการแบบสีเขียว 
เชน กฎหมายหลายฉบับที่
กําหนดใหผูประกอบการ
ตองดําเนินการเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอม การลงทุนใน
พลังงานหมุนเวียน แตนับ
ตั้งแตป ค.ศ.2012 มีแนว
โนมใหความสําคัญกับ
ประเด็นเศรษฐกิจและสังคม 
มากกวาสิ่งแวดลอม 
เนื่องจากกอนหนานี้ ญี่ปุนมี
ภาวะเศรษฐกิจซบเซาและ
ปญหาสังคมผูสูงอายุใน
ญี่ปุนกําลังวิกฤติมากขึ้น

การลําดับ
ความสําคัญ 
(Prioritization)

ใหความสําคัญกับเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดลอมควบคูกัน เห็นไดจาก
การประกาศเปนสังคมคารบอนตํ่า
และการกําหนดกรอบการเติบโต
สีเขียวที่มีกฎหมายยอยอีกหลาย
ฉบับในการบังคับใชหนวยงานให
ปฏิบัติตาม

นโยบายตาง ๆ ของเยอรมนีมี
ความประสานสอดคลองและ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน เชน การ
คมนาคม พลังงาน การกอสราง 
หรืออุตสาหกรรม จะมีการ
พัฒนาจากเดิมที่มีอยูใหสมดุล
และเปนไปในแนวทางเดียวกัน

ตารางท่ี 6 เปรียบเทยีบปจจัยแหงความสาํเร็จในการดําเนินงานดาน
นโยบายเศรษฐกิจสเีขยีว (ตอ)
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ปจจัยแหง
ความสําเร็จ

ไทย ญี่ปุน
ปจจัยแหง
ความสําเร็จ

เกาหลีใต เยอรมนี

การเงิน 
(Financial)

มีกองทุนสิ่งแวดลอม ที่สนับสนุนทั้งเงิน
กูดอกเบี้ยตํ่า และเงินอุดหนุนแบบให
เปลาเพื่อเปนกลไกทางการเงินใหกับ
หนวยงาน เชน สวนราชการรัฐ อปท. 
รัฐวิสาหกิจ เอกชน NGOs คณะ
กรรมการหมูบาน เครือขายอาสาสมัคร 
ฯลฯ ในการดําเนินงานหรือโครงการ
ดานสิ่งแวดลอม 

- มีการลงทุนดานนวัตกรรม
และเทคโนโลยี ภาคเอกชน
มีบทบาท เชน ลงทุนดาน
โซลารเซลล ผลิตแบตเตอรี่
ลิเธียมไอออนขั้นสูง

- รัฐบาลใหการชวยเหลือ
ทางการเงินกับประเทศกําลัง
พัฒนาในการปรับปรุงดาน
พลังงาน หรือจัดทําโครงการ
สีเขียว

- มีการสงเสริมการวิจัยและ
พัฒนาใน เทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมใหม

การเงิน 
(Financial)

มีการลงทุนในโครงการขนาดใหญ 
เชน ฟนฟูแมนํ้า ลงทุนใน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี มี
แผนการสรางศูนยอุตสาหกรรม
สีเขียว เพิ่มการลงทุนในการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีโดยตั้งหนวย
วิจัยดานกาซเรือนกระจก

มีรายไดจากภาษีพลังงานและนํา
ไปบริหารจัดการคืนใหกับผูเสีย
ภาษีทั้งหมด เชน นําไปใชในการ
ลดตนทุนแรงงานที่ไมใชคาจาง 
ลดการเก็บเงินสมทบเขาประกัน
สังคม ชวยจายเบี้ยบํานาญ 
พัฒนาพลังงานทดแทนและการ
ปรับปรุงอาคารใหทันสมัย

การลําดับ
ความสําคัญ 
(Prioritization)

ใหความสําคัญกับเศรษฐกิจเปนหลัก 
เห็นไดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ตั้งแตฉบับที่ 1 เปนตนมา แมแผนฯ 
ฉบับหลังจะระบุความสําคัญของ
สิ่งแวดลอมและสังคม แตเศรษฐกิจยัง
เปนกระแสหลักของการพัฒนาเสมอ

แมมีมาตรการแบบสีเขียว 
เชน กฎหมายหลายฉบับที่
กําหนดใหผูประกอบการ
ตองดําเนินการเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอม การลงทุนใน
พลังงานหมุนเวียน แตนับ
ตั้งแตป ค.ศ.2012 มีแนว
โนมใหความสําคัญกับ
ประเด็นเศรษฐกิจและสังคม 
มากกวาสิ่งแวดลอม 
เนื่องจากกอนหนานี้ ญี่ปุนมี
ภาวะเศรษฐกิจซบเซาและ
ปญหาสังคมผูสูงอายุใน
ญี่ปุนกําลังวิกฤติมากขึ้น

การลําดับ
ความสําคัญ 
(Prioritization)

ใหความสําคัญกับเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดลอมควบคูกัน เห็นไดจาก
การประกาศเปนสังคมคารบอนตํ่า
และการกําหนดกรอบการเติบโต
สีเขียวที่มีกฎหมายยอยอีกหลาย
ฉบับในการบังคับใชหนวยงานให
ปฏิบัติตาม

นโยบายตาง ๆ ของเยอรมนีมี
ความประสานสอดคลองและ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน เชน การ
คมนาคม พลังงาน การกอสราง 
หรืออุตสาหกรรม จะมีการ
พัฒนาจากเดิมที่มีอยูใหสมดุล
และเปนไปในแนวทางเดียวกัน

ตารางท่ี 6 เปรียบเทยีบปจจัยแหงความสาํเร็จในการดําเนนิงานดาน
นโยบายเศรษฐกิจสเีขยีว (ตอ)
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4.	บทวิเคราะห์ช่องว่างทางนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวของ
ประเทศไทย

ชองวางเชิงนโยบายและยุทธศาสตร

1. การแยกสวนการพัฒนาระหวางประเด็นสิง่แวดลอมกบัประเดน็ดาน
เศรษฐกิจและสังคม ทําใหนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวหรือการเติบโตสีเขียวไม
ชัดเจน ยุทธศาสตรและเปาหมายการพัฒนา แมวาจะมีเปาหมายของทั้ง
ยุทธศาสตร และแผนปฏิรูปประเทศ เรื่อง การเติบโตตองเปนมิตรกับ
สิง่แวดลอม แตการดําเนนิมาตรการยังเปนการแยกสวนระหวางประเดน็เศรษฐกจิ
และสิง่แวดลอม ดงัเหน็ไดจากแผนปฏิรปูประเทศดานเศรษฐกิจ ทีร่ะบวุาตอง
เปนเศรษฐกิจทีเ่ติบโตอยางแขงขนั เชน รายไดตอหวัประชากรตองเตบิโตอยาง
ตอเนื่อง มีการสรางนวัตกรรม และมีรายไดตอหัวสูงเพื่อกาวขามกับดักรายได
ปานกลาง รวมทั้งตองมีการกระจายรายไดและผลประโยชนอยางท่ัวถึงเปน
ธรรม และการเตบิโตตองเปนมติรกบัสิง่แวดลอม เหน็ไดวามีการแยกสวนดาน
เศรษฐกิจ โดยที่ขาดการคํานึงถึง “สิ่งแวดลอม” หรือ “ความเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม” หรือ คํานึงถึงศักยภาพดานทรัพยากรนํ้าและที่ดิน รวมถึง
ทรพัยากรชายฝงและทะเลในระดับทองถิน่ ขณะท่ีดานทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอมกลับไมมีการกลาวถึง “การใชทรัพยากรใหคุมคาและเปนธรรม” 
หรือ “การประหยัดทรัพยากร” เชน การจัดสรรนํ้า การจัดหาพลังงาน
หมุนเวียน การลดพลังงานฟอสซิล ฯลฯ 

2. ความไมชัดเจนของเปาหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว 
จากกรณีศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลีใต และสหพันธรัฐเยอรมนี พบวา 
ปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวของทั้งสองประเทศ 
คือความชัดเจนในเปาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว ซ่ึงนอกจากการมี
เปาหมายที่ชัดเจนแลวทั้งสองประเทศยังมีการประกาศเปาหมายดังกลาวให
รับรูโดยทั่วกันอยางชัดเจนทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยตัวอยางของ
ประเทศเกาหลีใตจะเห็นไดชัดเจนวามีการประกาศเปนวิสัยทัศนแหงชาติโดย
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ประธานาธิบดี การประกาศวิสัยทัศนและเปาหมายที่ชัดเจนดังกลาว ทําให
ประชาชนทุกภาคสวน ไมวาจะเปน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาชน 
รับรูและยึดถือเปาหมายอันเดียวกัน 

กรณีดังกลาวมีความแตกตางจากประเทศไทยพอสมควร โดยในกรณี
ของประเทศไทย เปาหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวยังไมมีความชัดเจน
เทาที่ควร โดยเฉพาะอยางยิ่งการประกาศใหประชาชนรับรูโดยทั่วกันวา
ประเทศไทยมีวิสัยทัศน เปาหมาย ตลอดจนมีแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ
สีเขียวอยางไร 

นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงหลักฐานของประเทศไทย ที่ระบุประเด็น
การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวไวในยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 จะพบ
วามีความแตกตางจากของตางประเทศอยูพอสมควร อาทิ มุมมองและความ
เขาใจตอเศรษฐกิจสีเขียว ตลอดจนแนวทางในการพัฒนา

โดยใน “ประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพ
ชวิีตทีเ่ปนมติรตอสิง่แวดลอม” ไดระบไุวในหวัขอ “สรางการเตบิโตอยางยัง่ยนื
บนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว” วา “มุงเนนการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจใหเติบโต
และมคีวามเปนธรรมบนความสมดุลของฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละคณุภาพ
สิง่แวดลอมทีด่ดีวยเศรษฐกจิฐานชวีภาพ นําไปสูการยกระดับคณุภาพชีวติ เพิม่
ความเปนธรรมทางสงัคม สามารถลดความเสีย่งของผลกระทบดานสิง่แวดลอม
และลดปญหาความขาดแคลนของทรัพยากรลงได โดยมีเปาหมายสูสังคมที่มี
ระดับคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นแตมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตํ่าลง ผานแนวทาง
และมาตรการตาง ๆ เชน การบริโภคและการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
เพิ่มพื้นที่สีเขียวและปาไม รักษาฐานทรัพยากรสัตวปาและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ สงเสริมใหสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบตอ
สังคม มีความเอื้ออาทร และเสียสละเพื่อผลประโยชนสวนรวมของชาติ” 
(ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561-2580, 2562: 46) 
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จะใหไดวา แนวทางในการสรางการเติบโตบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียวที่
ระบุไวในยุทธศาสตรชาติของไทย ใหความสําคัญไปที่บริบทของการอนุรักษ
และสงเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มากกวาที่จะใหความสําคัญ
กับการพฒันารปูแบบเศรษฐกจิทีส่ามารถสรางความเติบโตทางเศรษฐกจิควบคู
ไปกบัการรกัษาสิง่แวดลอม ดังเชนในกรณตีวัอยางของสองประเทศทีใ่หความ
สําคัญกับการสรางและปฏิรูป ทั้งในดานเทคโนโลยี โครงสรางทางภาษี กฎ
ระเบียบขอบังคับ อาทิ การปฏิรูปการใชพลังงานในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
เปนตน

นอกจากนี้ ในหัวขอยอยตาง ๆ ของยุทธศาสตรชาติดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ไดใหความสําคัญไปกับ
ประเดน็ดาน “พฤตกิรรม” ของคนในสงัคมคอนขางมาก อาท ิการสงเสริมการ
บรโิภคและการผลติท่ียัง่ยนื ทีเ่นนเรือ่งการสรางจติสาํนกึในการผลติใหมคีวาม
รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม การจัดการขยะแบบยั่งยืน เปนตน 

ในขณะทีห่วัขอทีม่คีวามใกลเคียงกบัแนวทางของตางประเทศมากทีส่ดุ 
คอืหัวขอ “4.3.3 มุงเปาสูการลงทนุท่ีเปนมติรตอสภาพภูมอิากาศในการพฒันา
โครงสรางพ้ืนฐานของภาครฐัและภาคเอกชน” ภายใตหวัขอ “สรางการเตบิโต
อยางยั่งยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ” ที่กลาวถึงการบูรณาการ
นโยบายและแผนการพัฒนาประเทศ การสรางโครงสรางพืน้ฐาน สงเสรมิสินคา
และบริการคารบอนตํ่า และพัฒนาเครื่องมือทางทางเศรษฐศาสตรเพื่อสราง
แรงจูงใจ เปนตน แตอยางไรก็ดี แนวทางดังกลาวยังไมไดมีความชัดเจนมาก
นักในบริบทของการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว 

3. การขาดสถาบันที่ชัดเจนเพื่อเปนองคกรนโยบายดานเศรษฐกิจ
สีเขียว เมื่อพิจารณาถึงกรณีตัวอยางของประเทศเกาหลีใตจะเห็นไดวา การ
ประสบความสําเร็จในการพฒันาเศรษฐกจิสเีขยีวของเกาหลใีตมสีวนเกีย่วของ
กบัการทาํใหเปนสถาบันอยางเหน็ไดชัด โดยมกีารจดัต้ังทัง้ตวัสถาบันทีมี่ความ
ชัดเจนดานบทบาทหนาที่และผูรับผิดชอบ ตลอดจนมีขอกฎหมายที่รองรับ
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และใหอาํนาจในการปฏบิติัอยางชดัเจน แนวทางดงักลาวทาํใหเกาหลใีตมผีูรบั
ผิดชอบในการพัฒนาอยางชัดเจนทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัต ิ
นอกจากน้ีการจดัตัง้สถาบนัสาํหรบัพฒันาเศรษฐกจิสเีขยีวโดยเฉพาะโดยเปน
หนวยงานตรงภายใตการกํากับของประธานาธิบดีเปนสวนหนึ่งท่ีทําให
เกาหลีใตใชแนวทางการพัฒนาจากบนลงลาง (top-down) ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และทําใหทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน มี
เอกภาพในการปฏิบัติ 

ประเด็นนี้มีความแตกตางจากประเทศไทยอยู บ าง กล าวคือ 
ประเทศไทยยงัไมมีการทาํใหเปนสถาบนัของการพฒันาเศรษฐกจิสเีขยีวอยาง
ชัดเจน ทั้งในบริบทของตัวสถาบัน และบริบททางกฎหมาย ซ่ึงกลาวไดวามี
ความสอดคลองกบัประเดน็ความชดัเจนดานเปาหมายและการใหความสาํคญั
กบัเศรษฐกจิสเีขียวทีก่ลาวไปแลวขางตน การพฒันาเปนสถาบนัของการพัฒนา
เศรษฐกิจสีเขียวในเกาหลีใต จึงอาจเปนผลลัพธจากการใหความสําคัญกับ
เศรษฐกิจสีเขียวเปนเปาหมายระดับชาติ

กลาวโดยสรุปชองวางเชิงนโยบายและยุทธศาสตรไดวา ประเทศไทย
ยังมีความแตกตางจากตางประเทศในดานการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย 
ตลอดจนวธิกีารในการพฒันาเศรษฐกจิสเีขยีว อกีทัง้ยงัไมไดใหความสาํคญักบั
เศรษฐกจิสเีขยีวในระดบัเดยีวกบัตางประเทศทีป่ระกาศตอสาธารณชนวาเปน
วสิยัทศันแหงชาติ นอกจากนี ้หากพิจารณาเปรยีบเทยีบกรณขีองตางประเทศ
และประเทศไทย จะพบวา ในกรณีตัวอยางของตางประเทศ เศรษฐกิจสีเขียว 
ถกูชขูึน้เปนเปาหมายหลกัของประเทศ โดยภาคสวนตาง ๆ  ทัง้ภาครฐัและภาค
เอกชน (อุตสาหกรรมและธุรกิจตาง ๆ) ตางพัฒนากิจการในสวนของตนเพื่อ
ใหสอดคลองกับเปาหมายเศรษฐกิจสีเขียว ในขณะท่ีประเทศไทย เศรษฐกิจ
สีเขียว มีลักษณะเหมือนสิ่งที่ “เพิ่มเติม” (add on) เขาไปในกิจกรรมของ
ภาครัฐและเอกชน มากกวาการเปนเปาหมายหลักในการพัฒนาประเทศ
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ชองวางในการนํานโยบายไปปฏิบัติ

1. การขาดเคร่ืองมอืทางนโยบาย มาตรการทางนโยบายเพือ่ขับเคลือ่น
ตามแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว เมื่อเทียบกับการขับเคลื่อนนโยบายในตาง
ประเทศแลว ไทยยงัมีชองวางทางนโยบายทัง้ในสวนของการบรโิภคอยางยัง่ยนื
และการผลิตอยางยั่งยืน ที่สามารถนําไปสูการออกแบบทางนโยบายได โดย
การบริโภคที่ยั่งยืนยังมีชองวางในเรื่องของการเก็บคาธรรมเนียมถุงพลาสติก 
การยกเลิกการอุดหนุนเบนซิน Mandatory Carbon Footprint/
Environmentally-friendly Labels การทองเที่ยวสีเขียว การผลิตที่ยั่งยืน
ยังมีชองวางในเร่ืองคาธรรมเนียมการจัดการของเสียและนํ้าเสีย การจัดโซน
ท่ีพักอาศัย การลดการเผาในภาคการเกษตรเปนศนูย การตัง้เปาหมายและลด
การใชพลังงานฟอสซิลเพ่ือสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียน การแบนการ
ประมงที่ผิดกฎหมาย 

2. ประเทศไทยมีการจัดทํายุทธศาสตร แผน และมาตรการออกมา
หลายฉบับโดยหลายหนวยงาน แตยังขาดมาตรการเชิงปฏิบัติท่ีชัดเจนและ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน เชน มีการจัดทํายุทธศาสตรและแผนแตไมได
ระบวุธิปีฏบิตัถิงึระดบัทองถิน่หรอืในระดบัพืน้ทีไ่ด ซ่ึงเปนไปไดวายงัขาดแผน
เชงิปฏบิติัการทีช่ดัเจน การถายทอดไปสูแผนปฏบิติัการอาจมคีวามซบัซอนไป 
หรือหนวยงานรับผิดชอบไมชัดเจน แตเมื่อระบุหนวยงานรับผิดชอบไปทําให
บางหนวยงานเขามารวมมอืไมได และเปนผลไปถงึการตดิตามขอมลูเพือ่วัดผล
กทํ็าไดยากเชนกนั หรอืการประกาศนโยบายจัดซือ้จัดจางสเีขยีวใหแตละหนวย
งานนาํไปปฏบิตั ิแตราคาสนิคาสเีขยีวสวนใหญราคาสงูกวาราคาตลาดเลก็นอย 
หนวยงานที่ดําเนินงานตามนโยบายจัดซื้อจัดจางสีเขียวจึงตองชี้แจงกับหนวย
งานผูอนุมตังิบประมาณ หรอืในพืน้ทีห่างไกลกไ็มไดมสีนิคาสเีขยีวใหกบัหนวย
งานของรฐั (การเสวนาจับกระแสเศรษฐกจิสเีขยีว ปที ่3 ครัง้ท่ี 3) หากพจิารณา
การขบัเคล่ือนเศรษฐกจิสเีขยีวของเกาหลใีตเปนตัวอยาง จะเหน็ไดวาเกาหลใีต
มีกรอบกฎหมายกลางที่วาดวยการเติบโตสีเขียว โดยกฎหมายฉบับอื่นที่
เกี่ยวของมีสถานะอยูภายใตกรอบกฎหมายนี้ และกรอบกฎหมายกลางของ
เกาหลน้ีีเองทีไ่ดมผีลใหเกดิแผนปฏบิติัการเพือ่การเติบโตสเีขยีวไปจนถึงระดบั
ทองถิ่น 
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3. ในเชงิการเมอืงยงัขาดการสงเสรมิและสนบัสนนุใหมกีารนาํเศรษฐกิจ
สเีขยีวไปใชในวงกวาง การเติบโตแบบสเีขยีวไมอาจกลายเปนการพฒันากระแส
หลักแทนที่การพัฒนาเศรษฐกิจ เศรษฐกิจสีเขียวในประเทศไทยอาจมีการนํา
ใชบางในบางระดับหรือบางสาขาการพัฒนา แตยังขาดการขยายผลเมื่อเกิด
การปฏบัิตทิีดี่ เชน มกีารพฒันาองคกรปกครองทองถิน่ตามแนวทางเศรษฐกจิ
สีเขียวในพื้นที่หนึ่งแลวจบไปภายในวาระการเมืองของผูบริหารชุดเดิม ไมได
ถูกสานตอในผูบริหารทองถิ่นชุดถัดไป หรือไมไดถูกนําไปเผยแพรในวงกวาง
ใหทองถิ่นพื้นที่อื่นมองเห็นแลวเกิดความคิดอยากที่จะปฏิบัติตาม ทําใหเม่ือ
เกดิการปฏบิตัทิีใ่ดแลวก็จบลงไมไดถกูทําใหขยายผลหรอืทาํใหเกดิผลกระทบ
ไปยังระดับอื่นหรือสาขาอื่นที่กวางขึ้น

4. ประเทศไทยยังขาดมาตรการหรือหนวยงานขับเคลื่อนในมุมของ
การบรโิภคสเีขยีว สวนใหญเนนการผลติแบบสเีขยีวมากกวา ทาํใหประชาชน
ทั่วไปอาจยังขาดมุมมองหรือจิตสํานึกการบริโภคที่คํานึงถึงผลกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การรวมตัวเพื่อการบริโภคสีเขียวยังมีไม
มากนักทําใหการตลาดและสินคาแบบสีเขียวมีจํากัดและราคาแพง สงผลให
แนวคิดการเติบโตแบบสีเขียวยังไมสามารถแทรกซึมเขาไปอยูในมุมมองของ
ภาคประชาชนและเกิดพลังพอที่จะเปลี่ยนแปลงได

5. การมสีวนรวมของประชาชนและภาคเอกชน เนือ่งจากความรูความ
เขาใจเรื่องส่ิงแวดลอมของภาคเอกชนและประชาชนยังมีไมเทากัน รวมท้ัง
ศกัยภาพในการพฒันาผลิตภณัฑสเีขยีวของภาคเอกชนเองกย็งัมไีมเทากนัดวย 
ยกตัวอยาง สินคาชุมชนที่จะขอรับฉลากเขียว มีทุนไมมากทําใหปรับตัวได
ลําบากในการผลิตสินคาสีเขียว (การเสวนาจับกระแสเศรษฐกิจสีเขียว ปที่ 3 
ครั้งที่ 3) เปนความจริงวา กรณีตัวอยางของทั้งสามประเทศมีความแตกตาง
กนัในดานการมสีวนรวมของประชาชนอยูบาง โดยเฉพาะอยางยิง่ในบริบทของ
การออกแบบนโยบาย ในกรณีของเกาหลีใต การดําเนินการเปนไปในลักษณะ
บนลงลาง (top-down approach) โดยสวนกลางมบีทบาทหลกัในการกาํหนด
นโยบายโดยทีร่ะดบัความมสีวนรวมของประชาชนไมมหีลกัฐานชีใ้หเหน็อยาง
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ชัดเจน ในขณะที่เยอรมนีใชวิธีการจากลางขึ้นบน (bottom-up approach) 
โดยผูที่มีสวนไดสวนเสีย ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีสวนรวมในการ
ออกแบบนโยบายในการปฏิบัติเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว ญี่ปุน ภาคเอกชน
และองคกรปกครองสวนทองถิน่ถอืวามบีทบาทสาํคญัในการเคลือ่นเศรษฐกจิ
สเีขยีวไดเอง อยางไรกต็าม ทัง้สามประเทศกลับมรีะดบัของการมสีวนรวมของ
ประชาชนคอนขางสูงในบริบทของการปฏิบัติ โดยจะเห็นไดวา ในการพัฒนา
เทคโนโลย ีการปรบัเปลีย่นแนวทางในการปฏิบติัของอตุสาหกรรมตาง ๆ  ตลอด
จนการตอบรับกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับใหมๆ ไดรับความรวม
มือเปนอยางดีจากประชาชน 

ในประเด็นนี้ สิ่งที่เห็นไดชัดจากกรณีตัวอยางทั้งสามประเทศคือ 
การสรางแรงจงูใจ ทีเ่ปนผลลพัธมาจากนโยบายหรอืแนวทางในการชดเชยให
ภาคสวนตาง ๆ เล็งเห็นถึงประโยชนที่จะไดรับจากการเปลี่ยนแปลงหรือการ
พัฒนาในแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจน อาทิ ในกรณีของ
เยอรมนี ทีม่กีารปรับขึน้ภาษรีถยนต ภาษีพลงังาน การออกกฎระเบยีบสาํหรบั
การสรางอาคารและอื่น ๆ ควบคูไปกับการพัฒนาระบบคมนาคมสาธารณะที่
มีประสิทธิภาพ การพัฒนาการผลิตพลังงานทางเลือก ตลอดจนการใหสิทธิ
พิเศษกับการใชรถยนตไฟฟา เปนตน 

เชนเดียวกับในเกาหลีใต ที่มีการลงทุนดานการพัฒนาเทคโนโลยี
พลังงานใหมอยางจริงจัง ตลอดจนมีการขยายตลาดและอุตสาหกรรมท่ี
เกี่ยวของกับพลังงานรูปแบบใหม ๆ การอํานวยความสะดวกดานภาษีและ
ระเบียบขั้นตอนตาง ๆ  ในการพัฒนาพลังงานและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับ
พลังงานใหม เปนตน หรือในญี่ปุนไดมีมาตรการทางกฎหมายหลายฉบับที่
บังคับใชดานสิ่งแวดลอมกับอุตสาหกรรม มีการสนับสนุนและลดภาษีใหกับ
พลังงานทางเลือก เปนตน สิ่งเหลานี้อาจเปนปจจัยสําคัญที่ดึงดูดภาคเอกชน
ใหเขามามีสวนรวมกันในการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวและนําไปสูความสําเร็จ
ของเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศตัวอยาง
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ประเด็นดังกลาวอาจยังไมมีการพัฒนา
มากเทาที่ควรในบริบทของประเทศไทย ความมี

สวนรวมของประชาชนตลอดจนแรงจูงใจตอการ
พฒันาทัง้ในดานการใชชวีติและการพฒันาเศรษฐกจิ
ในรูปแบบที่ควบคูไปกับเศรษฐกิจสีเขียวยังคอนขาง

นอย หากเทียบกับประเทศทั้งสามในกรณีตัวอยาง

5.	ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวใน
ประเทศไทย	

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตร

1. รัฐบาลควรทบทวนยุทธศาสตรและแผนท่ีเปนภาพรวมการพัฒนา
ประเทศใหเปนแบบบูรณาการไมแยกสวนกันแบบเด็ดขาด แลวกําหนด
เปาหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเกี่ยวกับเศรษฐกิจสีเขียวหรือการเติบโตสีเขียว
ในยทุธศาสตรชาต ิ20 ป อาท ิญีปุ่นมกีารประกาศเปาหมายลดการปลดปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดใหไดรอยละ 50 ภายในป ค.ศ. 2050 เปนตน โดยใน
ชวงระหวางยทุธศาสตร 20 ป มกีารกาํหนดเปาหมายและตวัชีว้ดัในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ เป นแบบขั้นบันได เช น หากตั้ ง เป าหมายจะลดก าซ
คารบอนไดออกไซดใหไดเมื่อสิ้นสุดยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2580) จาก
ปพ.ศ. 2561 ลงที่รอยละ 30 ก็ควรตั้งเปาหมายและตัวชี้วัด เมื่อสิ้นสุดแผนฯ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2564) ที่รอยละ 10 ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2569) ที่รอยละ 20 
และฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2574) ที่รอยละ 25-30 เปนตน เพื่อใหมีการดําเนินงาน
ในทางปฏบิติัอยางตอเนือ่งและมกีารติดตามความคืบหนาของยทุธศาสตรและ
แผนฯ เปนแสดงใหเห็นทิศทางและความตั้งใจจริงท่ีจะไปสูการเติบโตแบบ
สีเขียว 

2. รฐับาลควรลงทนุในโครงการขนาดใหญในแบบการเตบิโตสเีขียวเพือ่
ปรับพฤตกิรรมในภาคการผลติและภาคการบรโิภค ยกตวัอยางเกาหลใีตมกีาร
เพ่ิมเสนทางจกัรยานทีเ่ชือ่มตอกบัเสนทางคมนาคมสาธารณะเพือ่ใหคนหนัมา
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ใชจักรยานและบริการขนสงสาธารณะมากขึ้น การเปนตนแบบกอสราง
สถานที่หรืออาคารของราชการท่ีเปนอาคารสีเขียวหรือสอดคลองกับ
รหัสอาคารในระดับที่สูงกวามาตรฐาน เปนตน ซึ่งจะเปนผลใหภาคการผลิต
มกีารปรับตวัใชวัตถดุบิและกระบวนการทีใ่สใจและรวมตนทนุทางสิง่แวดลอม
เขาไปดวย ขณะที่ภาคการบริโภคก็มีทางเลือกในแบบสีเขียวมากขึ้น

นอกจากนีร้ฐับาลควรดาํเนนิการและจดัการปญหาดานกฎระเบยีบให
ระบบการจัดซื้อจัดจางสีเขียวเกิดขึ้นไดจริงกับทุกหนวยงานของรัฐ จะทําให
หนวยงานของรัฐเปนผูซื้อรายใหญใหกับสินคาสีเขียว ทําใหเกิดความตองการ
สินคาสีเขียวในปริมาณมาก ภาคเอกชนก็จะปรับตัวโดยเปลี่ยนกระบวนการ
การผลิตและเทคโนโลยีใหตรงกับความตองการ สวนภาคประชาชนเองก็จะมี
ตนแบบที่ดีและมีทางเลือกของผลิตภัณฑสีเขียวมากขึ้น และเกิดเทคโนโลยีที่
สงผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืนในปลายทางไดในที่สุด ดังเชน ประเทศญี่ปุนที่
รับซ้ือสินคาและผลิตภัณฑที่เปนสีเขียว เมื่อภาครัฐเปนผูนําจึงทําใหเกิดเปน
เทคโนโลยีพัฒนาตามมาแลวสามารถรีไซเคิลไดจนเปนขยะกลายเปนสาร
ต้ังตนไดเรียกวาเปนการ Recovery หากภาครัฐเปนตัวกลาง ภาคเอกชนก็
พรอมที่จะปรับตัวตาม

3. รัฐบาลควรแสวงหาความรวมมือกับนานาประเทศและภาคเอกชน 
สรรหาแหลงทุนจากองคกรระหวางประเทศ ลงทุนในวิจัยและการพัฒนา
เทคโนโลยเีพ่ือการเตบิโตแบบสเีขยีว เชน เทคโนโลยเีพือ่การประหยดัพลงังาน 
เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและลดของเสียในหวงโซอุปทาน 
เทคโนโลยใีนการจดัการของเสยีและมลพษิ เทคโนโลยกีารรไีซเคลิ ฯลฯ เพราะ
ประเด็นเทคโนโลยีเปนขอจํากัดที่สําคัญอยางหนึ่งของประเทศไทยที่เปน
กับดักการพัฒนาไปสูการเติบโตสีเขียว

ขอเสนอแนะในเชิงการนํานโยบายไปปฏิบัติ

1. ควรมีการวิเคราะหปญหาการพัฒนารายสาขาแลวใชแนวทาง
เศรษฐกจิสีเขยีวเปนมาตรการใหสอดรบักบัปญหานัน้ เชน ประเดน็ปญหาดาน
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ภาคเกษตรกรรม อาจมปีญหาความสามารถทางการผลติตํา่ การนาํเทคโนโลยี
เขามาใชเพิม่ประสทิธภิาพยงัมนีอย ผลผลติการเกษตรตองขึน้อยูกบัสภาพดนิ
ฟาอากาศ การแกปญหาภาคเกษตรทีผ่านมามกัดําเนนิการดวยมาตรการระยะ
ส้ันและบิดเบือนกลไกตลาด ขณะที่ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภมูอิากาศทีผั่นผวนรนุแรงขึน้และยงัขาดระบบการบรหิารจดัการนํา้ทีเ่หมาะสม 
ถือเปนความเสี่ยงในเรื่องความมั่นคงดานอาหารภายในประเทศ การตลาด
ภายในประเทศ และการรักษาฐานการเปนผูสงออกอาหารท่ีสําคัญของโลก 
หรือประเด็นปญหาทางดานการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม อาจมีปญหา
การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติเกินศักยภาพของระบบนิเวศท่ีจะ
รองรับ ระบบการบริหารจัดการเพื่อการบังคับ ควบคุม การใหสิ่งจูงใจยังไม
สามารถที่จะทําใหเกิดการใชทรัพยากรอยางคุมคา ความเสียหายจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ เชน อุทกภัยหรือภัยแลง
ยังคงมีความรุนแรงขึ้น การใชสารสนเทศ อยาง Green Economy Index 
หรือ Sustainability Index มาใชเพื่อการบริหารจัดการ ยังขาดประสิทธิภาพ
และเปนธรรมขอตกลงการคาและการลงทนุระหวางประเทศทีม่คีวามซบัซอน
และเขมขนมากขึน้ ปญหาเหลานีอ้าจวเิคราะหตามกรอบเศรษฐกจิสเีขยีวหรอื
การเติบโตสีเขียวแลวกําหนดเปนมาตรการออกมาได

2. ควรมีการถายทอดยุทธศาสตรและแผนลงสูการจัดทําแผนปฏิบัติ
การไปทีอ่งคกรปกครองสวนทองถ่ิน เนือ่งจากเปนหนวยปฏบัิตงิานจริง ดงัเชน 
การนําไปปฏิบัติของเทศบาลตําบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง หรือเมืองคิตะ
คิวชูในประเทศญี่ปุน หรือการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติของเมืองกวางจูใน
ประเทศเกาหลีใต และเปดโอกาสใหสามารถสรางสรรคแผนปฏิบัติการท่ีมี
ความเฉพาะแตสอดคลองกับแผนระดับประเทศ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะสามารถดําเนินการไดหลากหลายและเห็นผลจริงมากกวา เชน สามารถ
ประกาศใหพื้นที่รับผิดชอบเปนเขตคารบอนเปนศูนย การประกาศขอกําหนด
รหัสอาคาร การสรางระบบคมนาคมสาธารณะและทางจักรยาน การรณรงค
เพื่อจัดการขยะในเขตพื้นที่ของตนเอง เปนตน
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3. ควรสรางระบบสนับสนุนใหเกิดเศรษฐกิจสีเขียวในภาคเอกชนและ
ประชาชนอยางเปนระบบและเชือ่มโยงกนัระหวางหนวยงานตาง ๆ  เปาหมาย
เพือ่สรางเครอืขายใหเกดิพลงัขบัเคลือ่น และสรางความรูความเขาใจในวงกวาง 
เริม่ตนจากหนวยงานของรฐัทกุสวนดาํเนนิการใหเปนตวัอยางโดยมีหนวยงาน
ที่ประเมินชองวางและความตองการของภาคเอกชนและประชาชนกอน 
จากนัน้จงึประสานหนวยงานทีเ่กีย่วของใหดําเนินการสนบัสนนุ ยกตวัอยางเชน 
มกีลุมคนรุนใหมขบัเคลือ่นเรือ่งการทองเทีย่วเชงิอนุรกัษ มศีกัยภาพการสือ่สาร
แตตองการการวิจัยและวิทยาศาสตรเทคโนโลยีมาชวย อยางการคํานวณ
คารบอนฟุตพริ้นท ซึ่งทําใหเกิดการสรางมูลคาและความเขาใจใหกับผูบริโภค
ดวยวาการสนับสนุนสินคาและบริการที่เปนสีเขียวทําใหเกิดคุณคาอะไรบาง 
สวนการระบบสนับสนุนใหเกิดเครือขาย ภาครัฐอาจสรางพื้นที่ใหผูประกอบ
การรายใหญรายยอยไดแลกเปลี่ยนองคความรูกัน จะทําใหสรางความเขาใจ
กับผูประกอบการรายยอยวาการผลิตสีเขียวไมไดเพิ่มตนทุน ในระยะสั้นอาจ
เหน็วากระบวนการผลติแบบสเีขยีวมรีาคาแพง แตในระยะยาวแลวตนทนุเทา
เดิมและยังสรางโอกาสทางการแขงขันที่ในอนาคตมีแนวโนมเปนไปในแบบ
สีเขียวมากขึ้น

ขอเสนอแนะในการวิจัยเชิงนโยบาย

ควรมีการวิจัยเชิงนโยบายในอนาคต ไดแก การศึกษาแนวทางการ
ขับเคลื่อนสู Zero Waste Societyการศึกษามาตรการทางการคลังเพื่อ
ส่ิงแวดลอมทัง้ระดบัประเทศและระดับทองถิน่ การศึกษาแนวทางความรวมมอื
ระหวางประเทศเพื่อแกไขปญหาหมอกควันหรือขยะขามพรมแดน การศึกษา
ความเชื่อมโยงของมาตรการเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูกอ
มลพษิ เชน ภาษมีลพษิจะสามารถทาํใหเกดิการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมไดจรงิ
หรือไมอยางไร มาตรการใหม ๆ หากจะนํามาใช จะมีความเปนไปไดมากนอย
เพียงใด หรือควรปรับปรุงแบบใดใหสอดรับกับบริบททองถิ่น
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