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โครงการวิจัยเร่ืองเวทีสาธารณะ : จับกระแส Rio+20 สูสังคมไทย มีวัตถุประสงค
เพื่อ (1) ศึกษาและจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายและทาทีของประเทศไทยตอการประชุม
สหประชาชาติวาดวยการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Rio+20) การจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของเพื่อการดําเนินงานดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศไทย และการจัดทําประเด็นหัวขอ
การวิจัยใหมดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนซ่ึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติม และ (2) เพื่อสรางความเขาใจ ความ
ตื่นตัว และการเตรียมความพรอมใหกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคมใน
เร่ืองความรวมมือระหวางประเทศดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน และความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม

จากการติดตามและการศึกษาวิเคราะหประเด็นการเจรจาจากการประชุมในเวที
ตางๆ เพื่อเตรียมการประชุม Rio+20 และการศึกษารางเอกสารผลลัพธการประชุม Rio+20 ท่ีมีช่ือ
วา “อนาคตท่ีเราตองการ” (The Future We Want) ซ่ึงใชเปนเอกสารหลักของการเจรจา รวมท้ังการ
จัดประชุมกลุมเฉพาะ (Focus Group) และเวทีสัมมนาภายใตโครงการวิจัยน้ี คณะผูศึกษาไดจัดทํา
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับจุดยืน ทาทีของประเทศไทยในการเจรจาตอแนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจ
สีเขียว เร่ืองความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาท่ีย่ังยืน  ประเด็นเร่ืองเศรษฐกิจสี
เขียวกับเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง ขอเสนอแนะตอการแกไขปญหาและอุปสรรคของการพัฒนาท่ีย่ังยืน
ขอเสนอเร่ืองการกําหนดเปาหมายเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals,
SDGs) เร่ืองความสัมพันธระหวางเร่ืองการคากับเร่ืองสิ่งแวดลอม และขอเสนอเกี่ยวกับทางเลือกใน
การปฏิรูปกรอบเชิงสถาบันเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Institutional Framework for Sustainable
Development, IFSD)

นอกจากน้ี คณะผูศึกษาไดจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอการดําเนินงานของ
ประเทศไทยภายหลังการประชุม Rio+20 เกี่ยวกับเร่ืองการพัฒนาท่ีย่ังยืนและเศรษฐกิจสีเขียว ท้ังใน
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ประเด็นเร่ืองการกําหนดเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน เร่ืองการเตรียมความพรอมและการดําเนินงาน
ของประเทศไทยเกี่ยวกับเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทการพัฒนาท่ีย่ังยืนและการขจัดความยากจน
เร่ืองกรอบเชิงสถาบันภายในประเทศเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน ขอเสนอเกี่ยวกับประเด็นหัวขอการวิจัย
ใหมเกี่ยวกับการพัฒนาท่ีย่ังยืนและเศรษฐกิจสีเขียว รวมท้ังขอเสนอแนะเพื่อการดําเนินงานอยาง
ตอเน่ืองเร่ืองการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศไทย

คําสําคัญ
การพัฒนาท่ีย่ังยืน เศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจสีเขียวในบริบทการพัฒนาท่ีย่ังยืนและการขจัดความ
ยากจน กรอบเชิงสถาบันเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน
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Implications to Thai Society”
Researchers :  Srethasirote, Buntoon1, Jarusombat, Soparatana2, Kuladejkhuna, Vichitr1,

Nondh Nuchmorn3  Sakulwalai Manaso1

1Good Governance for Social Development and the Environment Institute
2Faculty of Political Science, Thammasat University
3Faculty of Economics, Thammasat University

Email address : gsei_thai@yahoo.com, sbuntoon@thaipeople.org
Project Duration : 1 July 2011 – 31 July 2012

The research and public forum project “Towards ‘Rio+20 Meeitng’: Trends
and Implications to Thai Society” have the main objectives of (1) to study and propose
policy recommendations to Thai representatives for participating the United Nations
Conference on Sustainable Development 2012 (Rio+20), to propose recommendations to
relevant public organizations in implementing sustainable development in Thailand, and to
the research funding organization in listing the emerging research agendas needed
regarding sustainable development and (2) to enhance public understanding and awareness
among the public, academic, private, and civil stakeholders on the dimension of
international cooperation in sustainable development and the multilateral environmental
agreement (MEAs).

According to the researchers’ study and analysis based on the outcomes of
many Rio+20 preparatory meetings and conferences, the draft final outcome document ‘The
Future We Want’, and contributive comments from the focus group discussion in this
project, the researchers propose a set of policy recommendations as results in the various
aspects, i.e. the negotiation strategies and appropriate standing point of Thailand in the
topic of green economy; the interlinkage between the concepts of ‘green economy &
sustainable development’ or ‘green economy & sufficiency economy’; the policy proposals
on resolving the obstacles against sustainable development; the implication of globally-
introduced ‘Sustainable Development Goals’ (SDGs); the relationship between international
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trade and the environments; and the alternatives on reforming Institutional Framework for
Sustainable Development (IFSD).

Furthermore, the researchers have provided the policy recommendations for
the domestic actions relating sustainable development and green economy in Thailand after
Rio+20, for examples; the determination of national sustainable development goals; the
country’s preparation and implementation in adopting the concept of green economy in the
contexts of sustainable development and poverty eradication; the domestic institutional
framework for sustainable development; and also the proposals on the continuation of
administering sustainable development works in Thailand.

Keywords
Sustainable Development, Green Economy, Green Economy in the Context of Sustainable
Development and Poverty Eradication, Institutional Framework for Sustainable Development
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อภิธานศัพท

AEC : ASEAN Economic Community = ประช าคม เศ รษฐกิ จ อ า เ ซี ยน  เป น
เปาหมายการรวมตัวของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ประกอบดวย ไทย, พมา, ลาว,
เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร, อินโดนีเซีย, ฟลิปปนส, กัมพูชา, บรูไน เพื่อเพิ่มอํานาจตอรองกับคู
คา และเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันทางดานเศรษฐกิจระดับโลก รวมถึงมีการยกเวนภาษีสินคา
บางชนิดใหกับประเทศสมาชิก สงเสริมใหภูมิภาคมีความเจริญม่ังคั่งและม่ันคง ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ถือวาเปนหน่ึงเสาหลักท่ีสําคัญในประชาคมอาเซียน ท่ีประเทศสมาชิกลงนามใน
ปฏิญญาใหเปนประชาคมเดียวกันโดยจะมีผลในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558

BCA : Border Carbon Adjustment = มาตรการปรับคารบอนกอนเขาพรมแดน
เปนเคร่ืองมือท่ีประเทศพัฒนาแลวพยายามใชเพื่อลดความไดเปรียบของสินคานําเขาจากประเทศ
กําลังพัฒนาท่ีมีระดับการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดในกระบวนการผลิตสูงกวาการผลิตใน
ประเทศ อาจอยูในรูปแบบของการเก็บภาษีนําเขา หรือ การบังคับใชมาตรฐานการผลิตบางประการ
แกประเทศคูคา

CBD : Convention on Biological Diversity = อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทาง
ชีวภาพท่ีไดรับการรับรองจากการประชุมสุดยอดดานสิ่งแวดลอมโลกท่ีนครริโอ เดอจาเนโร ประเทศ
บราซิล เม่ือป พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงคเพื่ออนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อใชประโยชน
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน และเพื่อแบงปนผลประโยชนท่ีไดจากการใชทรัพยากร
พันธุกรรมอยางเทาเทียมและยุติธรรม

CBDR : Common but Differentiated Responsibilities = หลักการความรับผิดชอบ
รวมในระดับท่ีแตกตาง รัฐท้ังหลายมีหนาท่ีรวมกันท่ีจะตองรับผิดชอบระวังรักษาสิ่งแวดลอมตาม
ความสามารถของตน ซ่ึงจะทําใหแตละรัฐมีความรับผิดชอบแตกตางกันออกไป

CDM : Clean Development Mechanism = กลไกการพัฒนาท่ีสะอาด เปน
กลไกท่ีใหประเทศกลุมภาคผนวกท่ี 1 ลงทุนพัฒนาโครงการเพื่อใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยีและ
สงเสริมการพัฒนาท่ีย่ังยืนในประเทศนอกกลุมภาคผนวกท่ี 1 โดยซ้ือคารบอนเครดิตท่ีไดจาก
โครงการท่ีเรียกวา Certified Emission Reduction (CERs) มีหนวยเปนตันคารบอนไดออกไซด
เทียบเทา
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CSD : Commission on Sustainable Development = คณะกรรมาธิการดาน
การพัฒนาท่ีย่ังยืน ถูกจัดตั้งข้ึนจากผลการประชุมสหประชาชาติวาดวยเร่ืองสิ่งแวดลอมและการ
พัฒนา พ.ศ. 2535 ณ นครริโอ เดอ จาเนโร ประกอบดวยสมาชิกจํานวน 53 ประเทศ มีหนาท่ี
รับผิดชอบเ ร่ืองการพัฒนาท่ี ย่ังยืน และติดตามกําหนดแนวทางในการนําผลการประชุม
สหประชาชาติวาดวยการพัฒนาท่ีย่ังยืน ไปปฏิบัติใหเปนรูปธรรม

ECOSOC : Economic and Social Council = คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม
แหงสหประชาชาติ ประกอบดวยตัวแทนจาก 54 ประเทศ ในแตละป 18 ประเทศ สมาชิกจะไดรับ
การเลือกตั้งโดยสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ โดยมีวาระ 3 ป ทําหนาท่ีในการศึกษาประเด็นท่ี
เกี่ยวกับเศรษฐกิจระหวางประเทศ สังคม มนุษยธรรม วัฒนธรรม การศึกษา และเร่ืองอื่นๆท่ี
เกี่ยวของ ตลอดจนทํางานประสานกับองคการชํานัญพิเศษของสหประชาชาติท่ีมีความเช่ียวชาญใน
ดานเหลาน้ี

E-HIA : Environmental and Health Impact Assessment = การประเมินผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ หมายถึง การประเมินจากโครงการหรือกิจกรรมใดๆท่ีอาจกอใหเกิด
ผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงดานสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โดยตองมี
การศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชุมชนและจัด
ใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็น รวมท้ังไดใหองคการอิสระใหความเห็นประกอบ

EIA : Environmental Impact Assessment = การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม หมายถึง
การประเมินผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่ีจะมีตอสุขภาพหรือความสมบูรณของสิ่งแวดลอมท้ังทางบวกและ
ทางลบ รวมท้ังความเสี่ยงท่ีจะมีผลตอสภาพความสมบูรณของระบบนิเวศและการเปลี่ยนแปลงท่ีจะ
เกิดข้ึนตอธรรมชาติ

FAO : Food and Agriculture Organization of the United Nations = องคการ
อาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ เปนองคการชํานัญพิเศษขององคการสหประชาชาติ จัดตั้ง
เม่ือ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2488 สํานักงานใหญอยูท่ีกรุงโรม ประเทศอิตาลี ปจจุบันมีสมาชิก 188
ประเทศ มีเปาหมายพัฒนามาตรฐานอาหารและสารอาหาร รวบรวมวิเคราะหเผยแพรขอมูลดาน
โภชนาการ อาหาร การเกษตร ปาไมและประมง ใหประเทศตาง ๆ เพื่อใชเปนขอมูลกําหนดนโยบาย
เกษตร

FTA : Free Trade Area = เขตการคาเสรี หรือขอตกลงเขตการคาเสรี (Free
Trade Agreement) เปนความตกลงระหวาง 2 ประเทศข้ึนไป มีวัตถุประสงคเพื่อจะลดอุปสรรคทาง
การคาใหเหลือนอยท่ีสุดเพื่อใหเกิดการคาเสรีระหวางกัน ปจจุบันขยายขอบเขตครอบคลุมการคา



ฏ

ดานบริการและความรวมมือในดานตางๆ เชน การลงทุน การคุมครองทรัพยสินทางปญญา และการ
อํานวยความสะดวกทางการคา ฯลฯ

GHG : Greenhouse Gas = กาซเรือนกระจก เปนกาซท่ีมีคุณสมบัติในการดูด
ซับคลื่นรังสีความรอนไดดี มีความสําคัญตอการรักษาระดับอุณหภูมิโลก แตหากมากเกินไปทําให
อุณหภูมิสูงถึงระดับเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิต กาซเรือนกระจกท่ีสําคัญท่ีถูกควบคุมโดยพิธีสารเกียว
โตมี 7 ชนิด ไดแก กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) กาซมีเทน (CH4) กาซไนตรัสออกไซด (N20)
กาซไฮโดรฟลูออโรคารบอน (HFCs) กาซเพอรฟลูออโรคารบอน (PFCs) กาซซัลเฟอรเฮกซะ
ฟลูออไรด (SF6) และ ไนโตรเจนไตรฟลูออไรด (NF3) ซ่ึงเปนกาซเรือนกระจกชนิดท่ี 7 ท่ีเพิ่มข้ึนมา
ในชวงเร่ิมตนของพันธกรณีท่ีสอง

GMOs : Genetically Modified Organisms = สิ่งมีชีวิตซ่ึงไมวาจะเปนพืช หรือ
สัตว หรือแบคทีเรีย หรือ จุลินทรีย ท่ีถูกดัดแปลงพันธุกรรมจากกระบวนการทางพันธุวิศวกรรม โดย
นําเอายีน (gene) ของสิ่งมีชีวิตชนิดหน่ึง มาใสเขาไปในยีนของสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหน่ึง เพื่อใหมี
คุณลักษณะหรือคุณสมบัติตามท่ีตองการ

GNH : Gross National Happiness = ความสุขมวลรวมประชาชาติ ริเร่ิมโดย
กษัตริยภูฏาน (Jigme Singye Wangchuck) ในป พ.ศ. 2515 เปนแนวคิดท่ีเนนเร่ืองความสุขท่ี
แทจริงของสังคมเปนหลัก คํานึงถึงความเปนองครวมดวยการพิจารณามิติทางเศรษฐกิจควบคูไปกับ
มิติอื่นๆ ไดแก สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และการปกครองท่ีดี

HIA : Health Impact Assessment = การประ เ มินผลกระทบด านสุ ขภาพ
หมายถึง กระบวนการเรียนรูรวมกันของสังคมในการวิเคราะหและคาดการณผลกระทบท้ังทางบวก
และทางลบตอสุขภาพของประชาชนท่ีอาจเกิดข้ึนจากนโยบาย โครงการหรือกิจกรรม โดยใช
เคร่ืองมือท่ีหลากหลายและมีกระบวนการมีสวนรวมอยางเหมาะสม เพื่อสนับสนุนใหเกิดการตัดสินใจ
ท่ีเปนผลดีตอสุขภาพของประชาชนท้ังระยะสั้นและระยะยาว

HLPF : High Level Political Forum = การประชุมผูนําทางการเมืองระดับสูงระหวางรัฐ

IFSD : Institutional Framework for Sustainable Development = กรอบเชิงสถาบัน
เพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยเปนหน่ึงในหัวขอหลักของการประชุมสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน พ.ศ.2555 หรือ Rio+20 โดยมีเปาหมายเพื่อรวมพิจารณาหาแนวทางในการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางหนวยงานดานสิ่งแวดลอมของโลกใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน
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IPCC : Intergovernmental Panel on Climate Change = คณะกรรมการระหวาง
รัฐบาลวาดวยเร่ืองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จัดตั้งข้ึนในป พ.ศ. 2531 มีหนาท่ีในการ
ประเมินผลกระทบในดานตางๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก
รวมถึงนําเสนอแนวทางเพื่อหามาตรการบรรเทา และมาตรการเพื่อการปรับตัวรับกับสถานการณท่ี
จะเกิดข้ึนในอนาคต

JPOI : Johannesburg Plan of Implementation = แผนการดําเนินงานโจฮันเนส
เบอรก ไดรับการรับรองในการประชุมสุดยอดของโลกวาดวยการพัฒนาท่ีย่ังยืน (World Summit on
Sustainable Development; WSSD) เปนกรอบแนวทางการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 21 และขอตกลงอื่นๆ โดยอาศัยหลักการการพัฒนาอยางมีบูรณาการ
ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม และหลักการความรับผิดชอบรวมกัน

MDGs : Millennium Development Goals = เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ คือ
เปาหมายแปดประการท่ีรัฐสมาชิกสหประชาชาติ 189 ประเทศ ตกลงยอมรับกันท่ีจะพยายามบรรลุ
ใหไดภายใน พ.ศ. 2558 ไดแก การขจัดความยากจนและความหิวโหย การพัฒนาการศึกษาข้ัน
ประถม การสงเสริมความเทาเทียมกันทางเพศ การลดอัตราการตายของเด็ก การพัฒนาสุขภาพของ
แม การปองกันโรคเอดส มาลาเรีย และโรคติดตออื่น ๆ การรักษาสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน และการ
สงเสริมความเปนหุนสวนการพัฒนาในโลก

MEAs : Multilateral Environmental Agreements  = ความตกลงพหุภาคีระหวาง
ประเทศดานสิ่งแวดลอม โดยถือกําเนิดจากการประชุม The United Nations Conference on the
Human Environment (Stockholm Conference) ในป พ.ศ. 2515 ปจจุบัน MEAs มีท้ังหมดกวา
200 ฉบับ

OECD : Organisation for Economic Co-operation and Development = องคการเพื่อ
ความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ โออีซีดี เปนองคกรท่ีรวมกลุมเพื่อรวมมือกันฟนฟู
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศยุโรปหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 สมาชิกกลุมแรกประกอบดวยประเทศใน
ยุโรปท่ีพัฒนาทางเศรษฐกิจ ตอมาไดขยายออกรับสมาชิกซ่ึงเปนประเทศท่ีมีเศรษฐกิจดีนอกยุโรป
ในเอเชียมีเพียงสองประเทศ คือ เกาหลีและญี่ปุน ปจจุบันมีสมาชิก 34 ประเทศ

PrepCom : Preparatory Committee Meeting = การประชุมคณะกรรมการเตรียมการ เปน
การประชุมยอยท่ีถูกกําหนดข้ึนเพื่อเปนการเตรียมความพรอมสําหรับการประชุมสหประชาติชาติวา
ดวยการพัฒนาท่ีย่ังยืน พ.ศ.2555



ฑ

SDC : Sustainable Development Council = คณะมนตรีวาดวยการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน เปนขอเสนอทางเลือกหน่ึงในการปฏิรูปกรอบสถาบันดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน ในการประชุม
สหประชาชาติวาดวยการพัฒนาท่ีย่ังยืน พ.ศ.2555

SDGs : Sustainable Development Goals = เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน ถูก
บรรจุในเอกสารผลการประชุม Rio+20 ท่ีมีช่ือวา ‘The Future We Want” โดยเปนกรอบแนว
ทางการพัฒนาสํ าหรับการเปลี่ ยนผานเปาหมายการพัฒนาแห งสหัสวรรษ (Millennium
Development Goals: MDGs) ซ่ึงจะสิ้นสุดลงในป พ.ศ.2558 ไปสูเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดย
ระบุใหเปนวาระการพัฒนาหลังจากป พ.ศ.2558 (Post-2015 Development Agenda)

SEA : Strategic Environmental Assessment = การประเมินสิ่งแวดลอมระดับ
ยุทธศาสตร คือการใชกรอบแนวคิดและกระบวนการ ในการวิเคราะห ประเมินศักยภาพและขอจํากัด
ของสิ่งแวดลอม ตั้งแตการพัฒนานโยบาย แผนงานและโครงการขนาดใหญในรายสาขา (Sectoral
Based) หรือในเชิงพื้นท่ี (Area Based) โดยบูรณาการมิติดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยี และเปรียบเทียบทางเลือกในการตัดสินใจใหมีคุณภาพ รอบคอบ โปรงใส และมีสวนรวม
จากทุกภาคสวน

SIA : Social Impact Assessment = การประเมินผลกระทบทางสังคม เปนการศึกษาท่ี
ตองการคาดการณหรือทํานายผลลัพธท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีจะเกิดข้ึนจากการดําเนิน
กิจกรรมน้ันๆ ในทางสิ่งแวดลอม สังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพ เพื่อหาวิธีการปองกันผลกระทบท่ีจะ
เกิดข้ึนและลดผลกระทบท่ีคาดไมถึง โดยใหประชาชนมีสวนรวมทุกข้ันตอน

TBCSD  : Thailand Business Council on Sustainable Development = องคกรธุรกิจ
เพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน กอตั้งเม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2536 ปจจุบันประกอบดวยสมาชิกผูนํา
ทางธุรกิจจํานวน 33 บริษัท วัตถุประสงคเพอสนับสนุนและเฝาระวังปญหาท่ีเกี่ยวของในภาคสวน
ธุรกิจภายใตแนวคิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน

UNCSD  : United Nations Commission on Sustainable Development  = คณะกรรมาธิการ
วาดวยการพัฒนาท่ีย่ังยืนแหงสหประชาชาติ จัดตั้งเม่ือ พ.ศ.2535 ตามมติการประชุมสหประชาชาติ
วาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร ทําหนาท่ีเปนเวทีในการพิจารณาประเด็น
ท่ีเกี่ยวกับการบูรณาการ 3 เสาหลักของการพัฒนาท่ีย่ังยืน ไดแก การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจดาน
สังคม และสิ่งแวดลอม รวมท้ังติดตามการดําเนินงานตามผลการประชุม
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UNCTAD : United Nations Conference on Trade and Development = การประชุม
สหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา กอตั้งข้ึนในป พ.ศ. 2507 เพื่อเปนองคกรถาวรระหวาง
รัฐบาล ท่ีเปนเคร่ืองมือหลักของสหประชาชาติท่ีจัดการดานการคา การลงทุน และการพัฒนา
ปจจุบันมีประเทศสมาชิก 191 ประเทศ สํานักงานใหญท่ีกรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด

UNDP : United Nations Development Programme = โค ร งก า รพั ฒนาแ ห ง
สหประชาชาติ กอตั้งข้ึนเม่ือ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2508 เปนองคการระหวางประเทศสากลท่ีชวย
ประสานงานความชวยเหลือในดานการพัฒนาดานวิชาการแกประเทศกําลังพัฒนาตามเปาหมายการ
พัฒนาท่ีสําคัญ มีสมาชิก 170 ประเทศ สํานักงานใหญท่ีนิวยอรก สหรัฐอเมริกา

UNEP : United Nations Environment Programme = โครงการสิ่งแวดลอมแหง
สหประชาชาติ กอตั้งเม่ือป พ.ศ. 2515 วัตถุประสงคเพื่อสํารวจและประเมินแนวโนมท่ีมีผลกระทบ
ตอสภาพแวดลอมท้ังระดับชาติ ภูมิภาคและโลก ตลอดจนเสริมสรางการจัดการสิ่งแวดลอม
แลกเปลี่ยนความรูและเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน มีสํานักงานใหญอยูท่ีกรุง
ไนโรบี ประเทศเคนยา

UNFCCC : United Nations Framework Convention on Climate Change = อนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไดรับการรับรองเม่ือป พ.ศ. 2535 ในการ
ประชุมสหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล มี
เปาหมายใหประเทศอุตสาหกรรมในกลุมภาคผนวก 1 ของอนุสัญญาฯลดการปลอยกาซเรือนกระจก
ใหอยูระดับการปลอยในป พ.ศ. 2533 ภายในป พ.ศ. 2543 ปจจุบันมีประเทศภาคี 194 ประเทศ
และมีการประชุมตอเน่ืองทุกป

UNGA : United Nations General Assembly = สมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ เปน
องคกรหลักของสหประชาชาติ ประกอบดวยสมาชิกของสหประชาชาติท้ังหมด โดยแตละรัฐมีสิทธิ
ออกเสียงหน่ึงเสียงเทากัน เปนหนวยงานท่ีมีอํานาจเฉพาะในการจัดทํางบประมาณ ซ่ึงไดรับการ
บริจาคจากรัฐสมาชิก ในเร่ืองอื่นๆ มติของสมัชชาแหงน้ีไมมีสภาพบังคับใดๆ ในทางกฎหมายตอ
ประเทศสมาชิก ผลของมติเปนเพียงการแสดงออกรวมกันของประเทศสมาชิกเทาน้ัน

WBCSD : World Business Council for Sustainable Development = คณะกรรมการ
นักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดลอมโลก เปนการรวมตัวระหวางกลุมบริษัทช้ันนําระหวางประเทศกวา 130
บริษัท จาก 30 ประเทศท่ัวโลก
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WCED : World Commission on Environment and Development = คณะกรรมาธิการ
โลกวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา หรือเปนท่ีรูจักกันโดยท่ัวไปวา Brundtland Commission
ตั้งข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2526 โดยสหประชาชาติ

WHO : World Health Organization = องค การอนามัยโลก เปนหน วยงาน
ระหวางประเทศ ในสังกัดสหประชาชาติ ทําหนาท่ีดูแลประสานงานงานดานสาธารณสุข กอตั้งเม่ือ 7
เมษายน พ.ศ. 2491 สํานักงานใหญตั้งอยูท่ีกรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด

WTO : World Trade Organization = องคการการคาโลกเปนองคการนานาชาติ
สังกัดองคการสหประชาชาติ (UN) ทําหนาท่ีเกี่ยวของกับขอตกลงทางดานการคาระหวางชาติ เปน
เวทีสําหรับการเจรจาตอรองและขจัดขอขัดแยงในเงื่อนไขและกฎเกณฑทางการคาและการบริการ
ระหวางประเทศสมาชิก ปจจุบันมีสมาชิก 159 ประเทศ (ขอมูล ณ วันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ.2556)



ด

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
(Executive Summary)

1. ที่มาและวัตถุประสงคของโครงการ

 “การพัฒนาท่ีย่ังยืน” เปนแนวคิดท่ีเกิดข้ึนจากความตระหนักถึงผลกระทบทางลบท่ีเกิดจาก
การพัฒนาโดยเฉพาะอยางย่ิงผลกระทบจากการพัฒนาดานเศรษฐกิจเสรีนิยมตอสิ่งแวดลอมและ
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ  แนวคิดเร่ืองการพัฒนาท่ีย่ังยืนมีพัฒนาการเร่ิมตนมา
ตั้งแต “การประชุมสหประชาชาติเร่ืองสิ่งแวดลอมของมนุษย” (The United Nations Conference on
Human Environment : UNCHE) ท่ีประเทศสวีเดนในป ค.ศ.1972 ผลจากการประชุมนําไปสูการ
จัดตั้ง “โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ” (United Nations Environmental Programme :
UNEP) ในป ค.ศ.1973 ตอมาแนวคิดเร่ืองการพัฒนาท่ีย่ังยืนไดถูกนําเสนออยางเปนทางการในป
ค.ศ.1987 ในรายงานเร่ือง “Our Common Future” ท่ีจัดทําโดยคณะกรรมาธิการโลกวาดวย
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา (World Commission on Environment and Development : WCED)
ทําใหแนวคิดเร่ืองการพัฒนาท่ีย่ังยืนแพรหลายไปอยางกวางขวาง หลังจากน้ันเม่ือมีการประชุม
สหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนาท่ีย่ังยืน (United Nations Conference on
Environment and Development : UNCED) หรือท่ีเรียกวา “Earth Summit” ท่ีนครริโอเดอจาเนโร
ประเทศบราซิลในป ค.ศ.1992 แนวคิดเร่ืองการพัฒนาท่ีย่ังยืนไดถูกยอมรับในเวทีประชาคมโลก
ผลจากการประชุม Earth Summit ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมากตอการปรับทิศทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจและการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมโลก (Global Environmental Governance)
ในเวลาตอมา หลักการสําคัญในปฏิญญาริโอ (Rio Declaration on Environment and
Development) และแผนปฏิบัติการ 21 (agenda 21) เชน การมีสวนรวมของภาคประชาชน
หลักการระมัดระวังลวงหนา (Precautionary Principle) หลักการเร่ืองผูกอมลพิษเปนผูจาย
(Polluter Pay Principle) ฯลฯ ถูกนํามาใชเปนแนวนโยบายดานการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม
ของรัฐบาล และเปนขอเรียกรองของภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ มีการ
จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามกรอบแนวคิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน ตลอดจนการ
จัดทําแผนงานและโครงการเพื่อรองรับการดําเนินงานตามพันธกรณีในอนุสัญญาดานความ
หลากหลายทางชีวภาพและอนุสัญญาดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีประเทศไทยเปนภาคี
สมาชิก

ในป ค.ศ.2012 ซ่ึงเปนชวงเวลาครบรอบ 20 ปของการจัดประชุม Earth Summit ทาง
องคการสหประชาชาติไดกําหนดใหจัดการประชุม “United Nations Conference on
Sustainable Development: UNCSD” หรือ “Rio+20” โดยมีหัวขอการประชุมหลัก (Theme) 2
เร่ืองไดแก



ต

(1) เศรษฐกิจสี เ ขียวในบริบทการพัฒนาท่ีย่ังยืนและการขจัดความยากจน (Green
Economy in the Context of Sustainable Development and Poverty Eradication)

(2) กรอบเชิงสถาบันระหวางประเทศเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Institutional Framework for
Sustainable Development: IFSD)

และจากการหารือตอมาในการประชุมคณะกรรมการเตรียมการ Rio+20 ไดมีขอตกลงให
กําหนดวัตถุประสงคในการประชุมดังน้ี (1) เพื่อฟนฟูคําม่ันจากฝายการเมืองตอการดําเนินการตาม
ขอตกลงดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน (securing renewed political commitment for sustainable
development)  (2) ประเมินผลความกาวหนาในการดําเนินการตามขอตกลงดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน
จากการประชุมคร้ังสําคัญๆท่ีผานมา (assessing progress to date and the remaining gaps in
the implementation of the outcomes of the major summits on sustainable development) และ
(3) การพิจารณาถึงความทาทายใหมท่ีเกิดข้ึน (addressing new and emerging challenges)

เปนท่ีคาดการณวาผลของการประชุม Rio+20 คร้ังน้ีจะกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงตอแนว
ทางการพัฒนาประเทศและการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมโลกอยางกวางขวางในระดับเดียวกัน
กับผลการประชุม Earth Summit ในป ค.ศ.1992 ดังน้ัน ประเทศไทยจึงควรมีการเตรียมความพรอม
ในการเขารวมประชุมดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียังเปนโอกาสดีท่ีจะไดมีการติดตาม
และทบทวนการดําเนินงานดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนท่ีผานมาของประเทศไทย  อีกท้ังเปนการกระตุน
ใหทุกภาคสวนในสังคมตระหนักถึงประโยชนและความสําคัญของการพัฒนาท่ีย่ังยืนอีกดวย ในการน้ี
สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม จึงไดจัดทําโครงการศึกษาวิจัยโดยการ
สนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รวมกับกระทรวงการตางประเทศ เพื่อ
สรางความตื่นตัวและการเตรียมความพรอมของหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการเขารวมประชุม Rio+20
ไดรับทราบและตระหนักถึงความสําคัญของการประชุม Rio+20 พรอมท้ังสงเสริมใหเกิดงานศึกษา
และวิจัยในเร่ืองน้ีท่ีครอบคลุมและชัดเจน เพื่อใหไดขอมูลท่ีมีคุณภาพ (high-quality inputs) และ
จัดทําขอเสนอแนะตอบทบาท ทาทีการเจรจาในเวทีการประชุม อีกท้ังยังเปนการสนับสนุนบทบาท
ในเชิงรุกของคณะผูเจรจาโดยมุงหวังประสิทธิผล รวมถึงการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการ
ดําเนินงานดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนตอหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ นอกจากน้ี การจัดทําสรุปผลการ
ประชุมเพื่อเผยแพรแกภาคสวนตางๆ จะชวยเสริมสรางความเขาใจและความตื่นตัวในประเด็นดาน
การพัฒนาท่ีย่ังยืน และปลูกฝงองคความรูดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนในสังคมไทย  อีกท้ังการวิเคราะหผล
การประชุมอันจะนําไปสูขอเสนอแนะทางนโยบายดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน ยังเปนประโยชนตอการวาง
แผนการดําเนินงานดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนของไทย ซ่ึงรวมถึงการมีสวนรวมของหนวยงานและภาค
สวนท่ีเกี่ยวของดวย
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2.สาระสําคัญและประเด็นหลักของการประชุม Rio+20

2.1 เศรษฐกิจสีเขียวในบริบทการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความยากจน

ภายใตภาวะวิกฤตท่ีหลากหลายของโลกในปจจุบัน ทําใหเวทีการเจรจาระหวางประเทศ
ไดเร่ิมทบทวนถึงแนวทางการพัฒนาท่ีผานมาถึงสาเหตุรวมกันประการหน่ึงของวิกฤตการณดังกลาว
ซ่ึงพบวา การพัฒนาในปจจุบันนําไปสูรูปแบบการจัดสรรทรัพยากรท่ีไมเหมาะสม ทําใหท่ีผานมา
เกิดภาวะท่ีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนตองแลกกับคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีเสื่อมโทรม
ลง รวมท้ังเกิดปญหาการกีดกันทางสังคมข้ึนจากการท่ีคนจนไมไดรับผลประโยชนจากการพัฒนา
เทาท่ีควร ทําใหมีการตั้งคําถามวาการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางดังกลาว หรือท่ีเรียกกันวา
“เศรษฐกิจสีนํ้าตาล” (Brown Economy) จะสามารถนําพาสังคมโลกไปสูเปาหมายการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนไดหรือไม และนําไปสูการพัฒนาแนวคิดในเร่ือง “เศรษฐกิจสีเขียว” (Green Economy) ท่ี
ไดถูกเสนอข้ึนในฐานะของรูปแบบการพัฒนาทางเลือกท่ีจะชวยขจัดปญหาตางๆ ท้ังทางดาน
สิ่งแวดลอมและดานสังคม อันเปนผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจในปจจุบัน

UNEP (2011) ไดกําหนดความหมายอยางกวางของเศรษฐกิจสีเขียว ไววาหมายถึง
“ระบบเศรษฐกิจท่ีนําไปสูการยกระดับคุณภาพความเปนอยูของมนุษย เพิ่มความเปนธรรมทางสังคม
และในขณะเดียวกันก็สามารถลดความเสี่ยงทางดานสิ่งแวดลอม และปญหาความขาดแคลนของ
ทรัพยากรลงได ”  และอยูบนพื้นฐานยุทธศาสตร 3 ประการหลัก คือ การปลดปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด (CO2) ในระดับท่ีต่ํา การใชทรัพยากรและพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และ
การปองกันและลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการของระบบนิเวศ ท้ังน้ี ใน
เอกสารของ UNEP ไดกลาวยํ้าวา โดยเจตนารมณแลว แนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียวน้ี ไมไดเปน
เปาหมายท่ีแตกตางหรือจะมาแทนท่ีแนวคิดเร่ือง “การพัฒนาท่ีย่ังยืน” (Sustainable Development)
ซ่ึงเปนเปาหมายในแผนปฏิบัติการ 21 แตเปนการมองวาการจะพัฒนาไปสูเปาหมายความย่ังยืนได
จําเปนตองมีการจัดการใหระบบเศรษฐกิจเปนไปในทิศทางท่ีถูกตอง (getting the economy right)
และแนวทางของเศรษฐกิจสีเขียวก็เปนหน่ึงในรูปแบบของการแกปญหาดังกลาว นอกจากน้ี แนวคิด
เศรษฐกิจสีเขียวยังไมควรจะถูกจํากัดเฉพาะเร่ืองของการแกปญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม
เทาน้ัน หากควรครอบคลุมจุดประสงคในดานอื่น เชน ความเปนธรรมระหวางคนในสังคม และการ
ขจัดความยากจนดวย จึงมีการกําหนดหัวขอเศรษฐกิจสีเขียวในการประชุม Rio+20 ใหมีความหมาย
ของเศรษฐกิจสีเขียวท่ีครอบคลุมข้ึนเปน “Green Economy in the Context of Sustainable
Development and Poverty Eradication”

อยางไรก็ตาม เศรษฐกิจสีเขียวยังเปนแนวคิดท่ีมีขอถกเถียงโตแยงอีกมากระหวางนัก
เศรษฐศาสตรและนักสิ่งแวดลอม และยังไมมีขอสรุปเกี่ยวกับความหมายและคุณลักษณะซ่ึงเปนท่ี
ยอมรับในระดับสากล นอกจากน้ี ในการนําแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวไปสูการปฏิบัติ ยังมีขอควร
พิจารณาและความเสี่ยงหลายประการ เชน หลักการของเศรษฐกิจสีเขียวจะตองไมไปลดคุณคาหรือ
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ความสําคัญ หรือเปลี่ยนเสนทางดังกลาว หลักการสําคัญของ UNCED เชนในเร่ือง “หลักการ
ระมัดระวังลวงหนา” “สิทธิในการพัฒนา” (Right to Development) หรือการยึดถือวาประเทศตางๆ
มีบทบาทแตกตางกันในการจัดการแกไขปญหาวิกฤติดานสิ่งแวดลอมตามหลักการ “ความ
รับผิดชอบรวมกันในระดับท่ีแตกตาง” (Common but Differentiated Responsibilities : CBDR)
เศรษฐกิจสีเขียวจะตองไมแยกออกจากกรอบ “การพัฒนาท่ีย่ังยืน” ไมถูกใชในลักษณะรูปแบบ
เดียวกันกับทุกประเทศ (One size fits all) โดยขาดการพิจารณาถึงสถานะและระดับการพัฒนาของ
แตละประเทศ ไมถูกใชเปนเคร่ืองมือเพื่อเปาหมายกีดกันทางการคา โดยเฉพาะอยางย่ิงประเทศท่ี
พัฒนาแลวอาจนําไปใชเปนหลักการหรือแนวคิดเพื่อสรางความชอบธรรมในการกําหนดมาตรการ
ฝายเดียวดานการคาเพื่อกีดกันสินคาจากประเทศกําลังพัฒนา ไมถูกใชเปนเคร่ืองมือเพื่อเปดเสรี
การคาสินคาดานสิ่งแวดลอม และการเปดเสรีบริการดานสิ่งแวดลอมมากข้ึนในประเทศกําลังพัฒนา
หรือถูกใชเปนเหตุผลสนับสนุนการอุดหนุน (Subsidy) ดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดาน
สิ่งแวดลอม หรือเปนเงื่อนไขใหมตอประเทศกําลังพัฒนาสําหรับการใหความชวยเหลือ การกูเงิน
หรือการปรับโครงสราง/ปรับลดหน้ี ซ่ึงจะสงผลกดดันตอประเทศกําลังพัฒนาใหดําเนินนโยบายท่ี
มุงเนนมิติดานสิ่งแวดลอมเปนหลัก มากกวาการใชนโยบายการพัฒนาท่ีย่ังยืนซ่ึงครอบคลุมดานการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความเปนธรรม เปนตน

2.2 กรอบเชิงสถาบันระหวางประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

คําวา “กรอบเชิงสถาบันระหวางประเทศเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน” มีความหมาย
ครอบคลุมกลุมโครงสราง องคกร เครือขาย และรูปแบบการจัดการความสัมพันธตางๆ ท้ังท่ีเปน
ทางการและไมเปนทางการ ซ่ึงเกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาท่ีย่ังยืน
และนํานโยบายเหลาน้ันไปปฏิบัติ ซ่ึงอาจครอบคลุมตั้งแตระดับทองถิ่น ระดับประเทศ ภูมิภาค ไป
จนถึงระดับโลก และรวมถึงภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และภาคธุรกิจท่ีรวมกันในรูปแบบของ
เครือขายท่ีมีบทบาทในการจัดการสิ่งแวดลอมดวย โดยในกรอบสถาบันระดับโลกน้ัน แมวาทิศ
ทางการพัฒนาของกลไกการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมระหวางประเทศท่ีผานมาจะเติบโตและพัฒนา
ไปอยางมาก แตกลับสวนทางกับทิศทางของคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติท่ีเสื่อม
โทรมลงท่ัวโลก ปญหาและความทาทายตางๆในกรอบเชิงสถาบันระหวางประเทศเพื่อการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนของโลกในปจจุบัน เชน การเพิ่มจํานวนข้ึนอยางรวดเร็วของความตกลงพหุภาคีทางดาน
สิ่งแวดลอม (Multilateral Environmental Agreement : MEAs) ซ่ึงมีการประกาศใชเฉพาะท่ีมีการ
รับรองโดยองคการสหประชาชาติจํานวนมากกวา 500 ฉบับ ซ่ึงทําใหเกิดความยุงยากและซับซอน
ทางสถาบันในการสั่งการและตัดสินใจ หรือเกิดความทับซอนและขัดแยงกัน หรือปญหาการขาด
ความรวมมือและประสานงานระหวางองคการระหวางประเทศ แมวา UNEP ในฐานะท่ีเปนเปน
องคกรแรกและเปนองคกรหลักในกรอบสถาบันท่ีมีผลงานในการขับเคลื่อนใหเกิด MEAs สําคัญ
จํานวนมาก กลับประสบความลมเหลวในการเปนผูดําเนินการประสานงานท้ังองคการระหวาง
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ประเทศและตัวกระทําท่ีเกี่ยวของอีกจํานวนมากเขาดวยกัน และมีตนทุนในการประสานงานภายใน
องคกรท่ีสูง ประกอบกับมีขอจํากัดในเชิงอํานาจหนาท่ี เน่ืองจาก UNEP มีสถานะเปนเพียง
“โครงการ” ภายใตสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ (United Nations General Assembly : UNGA)
ทําให UNEP ไมมีอํานาจในการดําเนินงานอยางอิสระ

ทางเลือกในการปฏิรูปกรอบเชิงสถาบันเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน ท่ีมีการเสนอในเอกสาร
สรุปของคณะกรรมการเตรียมการประชุม UNCSD 2012 คร้ังท่ี 2 ในเบ้ืองตน คือ

1) การปรับปรุงยกระดับ UNEP (Enhancing UNEP) มีการเสนอใหมีการขยาย
จํานวนสมาชิกภาพของสภาบริหาร UNEP ใหครอบคลุมทุกประเทศ (จากปจจุบันมีแค 58 สมาชิก
เทาน้ัน) โดยท่ีไมมีการเปลี่ยนแปลงวาระและเงื่อนไขท่ีเกี่ยวของทางการเงิน

2) การจัดตั้งองคกรข้ึนมาใหมดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Establishing a new
umbrella organization for sustainable development) เพื่อใหเกิดการบูรณาการกันอยางสมบูรณ
มากข้ึนระหวางเปาหมาย 3 ประการท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม

3) การตั้งทบวงการชํานัญพิเศษซ่ึงอาจเปนในรูปแบบขององคการสิ่งแวดลอมโลก
(Establishing a specialized agency such as a world environment organization) โดยใชรูปแบบ
ทบวงการชํานัญพิเศษอื่นของสหประชาชาติ ซ่ึงจะทําหนาท่ีในดานการใหคําแนะนําเชิงนโยบายใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมโดยตรงตอสหประชาชาติ และจะทําหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับ MEAs ดวย

4) การปฏิรูปคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม และคณะกรรมาธิการดานการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน (Reforming the Economic and Social Council and the Commission on Sustainable
Development) เชน การตั้งแผนกพิเศษดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนข้ึนมา เพื่อทํางานประสานกับ
คณะกรรมการอื่นท่ีเกี่ยวของ เชนของ UNEP หรือการรวมคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม เขากับ
คณะกรรมาธิการดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน

5) การปฏิรูปสถาบันและโครงสรางอื่น ๆ (Enhancing institutional reforms and
streamlining existing Structures) โดยเปนการประสานงานระหวางหนวยงานบริหารระดับสูง
รวมกับหนวยงานอื่น ๆ เพื่อใหเกิดการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน

3.ทาทีประเทศตางๆในการประชุม Rio+20

ท่ีประชุมสมัชชาใหญสหประชาชาติไดมีขอมติกําหนดกระบวนการเพื่อเตรียมความพรอม
สําหรับการประชุม Rio+20 โดยใหมีการจัดประชุมคณะกรรมการเตรียมการ (Preparatory
Committee Meeting) หรือเรียกยอวา “PrepCom” จํานวน 3 คร้ัง และยังเห็นชอบใหจัดการประชุม
ระหวางกาลท่ีเรียกวา “Intersessional Meeting” ดวยโดยจะมีการประชุม 3 คร้ังเชนกัน พรอมมีการ
จัดประชุมระดับภูมิภาคเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการประชุม Rio+20 โดยเนนยํ้าถึงการ
เตรียมการในระดับทองถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยสนับสนุนใหสมาชิกประเทศตางๆ ดําเนินการรวมกับองคการภายใตสหประชาชาติ
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เพื่อใหเกิดการเตรียมการกอนการประชุม Rio+20 อยางมีคุณภาพ โดยท่ีไมสรางภาระเพิ่มเติมใหแก
ประเทศสมาชิก

สําหรับขอบเขตการศึกษาเร่ืองทาทีของประเทศและกลุมประเทศหลักอื่นๆตามประเด็น
ศึกษา เชน อาเซียน ยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน เกาหลีใต แอฟริกา กลุม G77 และจีน ตอหัวเร่ือง
หลักของการประชุมท้ัง 2 หัวขอ ซ่ึงขอสังเกตท่ีสําคัญตอทาทีของประเทศตางๆ คือ

3.1 ขอขัดแยงหลักระหวางกลุมประเทศพัฒนาแลวและกลุมประเทศกําลังพัฒนา

ตลอดกระบวนการเตรียมการเพื่อการประชุม Rio+20 ในเวทีตางๆ ตลอดจนถึงการ
กระบวนการเจรจา Zero Draft ท่ีผานไปท้ังสองคร้ัง เราไดเห็นถึงจุดยืนหลักท่ีแตกตางระหวางกลุม
ประเทศพัฒนาแลวและกลุมประเทศกําลังพัฒนา (ซ่ึงนําเสนอโดยกลุม G77 และจีน) โดยตลอด โดย
ท่ีกลุมประเทศกําลังพัฒนามักจะแสดงออกอยางบอยคร้ังถึงความผิดหวังตอความบกพรองในการ
ดําเนินการตามคําม่ันสัญญาในอดีตของกลุมประเทศพัฒนาแลวในดานการใหความชวยเหลือดาน
การพัฒนาประเทศตอกลุมประเทศกําลังพัฒนา และเห็นวา Rio+20 เปนโอกาสอันดีท่ีจะยืนยันให
กลุมประเทศพัฒนาแลวรักษาคําม่ันในการดําเนินการตามขอตกลงในอดีต ในขณะเดียวกันกลุม
ประเทศพัฒนาแลวก็พยายามเลี่ยงท่ีจะยอมรับขอเรียกรองโดยตรงในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับเงินสนับสนุน
เพื่อการพัฒนา แตพยายามท่ีจะเรียกรองใหกลุมประเทศกําลังพัฒนามองไปขางหนามากกวาท่ีจะ
พูดถึงเร่ืองในอดีต ในขณะเดียวกัน ทุกคร้ังท่ีกลุมประเทศพัฒนาแลวพยายามท่ีจะผลักดันแนวคิด
เร่ืองเศรษฐกิจสีเขียว ก็มักจะไดรับการตอบรับท่ีคอนขางเพิกเฉยจากกลุมประเทศกําลังพัฒนาซ่ึง
เรียกรองจะใหความสําคัญกับขอเสนอท่ีครอบคลุม (inclusive) และตองการท่ีจะเนนยํ้าในเร่ืองของ
การขจัดความยากจนเปนอันดับแรก

นอกจากน้ีแลว ความคิดเห็นท่ีแตกตางยังครอบคลุมไปถึง การท่ีกลุมประเทศกําลัง
พัฒนาตองการเนนยํ้าถึง Rio Principles โดยเฉพาะ Principle 7 หรือหลักการเร่ืองความรับผิดชอบ
รวมกันในระดับท่ีแตกตางกัน แตก็ไมไดรับการตอบรับมากนักจากกลุมประเทศพัฒนาแลว ใน
ขณะเดียวกัน ประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป (EU) และ กลุมประเทศภายใตองคการเพื่อความ
รวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and
Development: OECD) ก็ตองการสนับสนุน Principle 10 อันเกี่ยวเน่ืองกับการเขาถึงขอมูลและการ
มีสวนรวมของภาคประชาชนซ่ึงขอเสนอน้ีก็ไมไดรับการตอบรับมากนักจากกลุมประเทศกําลังพัฒนา

นอกจากน้ัน ก็ยังมีความแตกตางภายในแตละกลุมประเทศดวยกันเองอีก เชนความ
คิดเห็นท่ีแตกตางกันเกี่ยวกับเร่ืองบทบาทของภาครัฐ หรือการวางกรอบกฎเกณฑในการกํากับดูแล
ทางกฎหมายก็จะมีความคิดเห็นท่ีแตกตางกันระหวางกลุมประเทศ EU สวิตเซอรแลนด นอรเวย
เกาหลีใต และกลุมประเทศ สหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนดและออสเตรเลีย เปนตน หรือใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวของกับกรอบเชิงสถาบันระหวางประเทศเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนก็มีขอคิดเห็นท่ี
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แตกตางอยางเห็นไดชัดระหวางกลุมประเทศ EU ในประเด็นเกี่ยวกับขอเสนอการปฏิรูป UNEP ซ่ึง
สหรัฐอเมริกามีจุดยืนท่ีชัดเจนท่ีไมตองการใหมีจัดตั้งองคกรใหมข้ึน

ในขณะเดียวกัน ในกลุม G77 และจีนเอง ก็มีบางประเด็นท่ีประเทศในกลุมเองมีความ
คิดเห็นท่ีแตกตางกันอยางมากเน่ืองจากพื้นฐานความหลากหลายและความแตกตางอยางมากท้ัง
ทางดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศท้ังหลายในกลุม โดยเฉพาะอยางย่ิงในเร่ืองของ
ขอเสนอเร่ืองกรอบเชิงสถาบันระหวางประเทศเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนท่ีเกี่ยวกับการเสริมสรางความ
เขมแข็งใหกับคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติ (Economic and Social Council :
ECOSOC) สถานะของ UNEP และอนาคตของคณะกรรมาธิการดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน
(Commission on Sustainable Development : CSD) ท่ีกลุม G77 และจีน ยังไมสามารถบรรลุ
ขอตกลงในการนําเสนอขอเสนอท่ีเปนฉันทามติรวมของท้ังกลุมได นอกจากน้ียังมีประเด็นเร่ืองของ
เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ท่ีกลุมประเทศพัฒนา
แลวสนับสนุนใหมีการดําเนินการภายใตการกํากับของ UNGA พรอมท้ังใหกําหนดกระบวนการ
ดําเนินการ (implementation) ภายใตกรอบเวลาท่ีมีการระบุไว และควรจะเปนกระบวนการท่ีตอง
ดําเนินการโดยครอบคลุมท้ังประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา ซ่ึงอาจจะขัดกับหลักการ
CBDR ท่ีเรียกรองโดยกลุมประเทศกําลังพัฒนา

3.2 ทาทีของประเทศตางๆ ตอเน้ือหาของเอกสารฉบับเร่ิมตน (the Zero Draft)

เอกสาร the Zero Draft of the Outcome Document น้ี ใชช่ือหัวเร่ืองวา “The Future
We Want” หรือ “อนาคตท่ีเราตองการ” ไดถูกเผยแพรในวันท่ี 10 มกราคม พ.ศ.2555 โดยเอกสารน้ี
เปนการเรียบเรียงจากขอเสนอแนะจาก 677 สมาชิกประเทศและองคกรตางๆ รวมเปนเอกสารกวา
6,000 หนา ซ่ึงไดถูกเรียบเรียงใหเปนเอกสาร the Zero Draft จํานวน 19 หนา ความเห็นโดยรวม
ของสมาชิกประเทศและองคกรตางๆ มีความเห็นวาเอกสาร the Zero Draft น้ียังขาดความมุงม่ัน
(ambition) และขาดการมุงเนนการปฏิบัติ (action-oriented) แตอยางไรก็ดี ทุกฝายก็ไดใหการ
ยอมรับท่ีจะใชเอกสารน้ีเปนพื้นฐานในการเจรจาตอไป นอกจากน้ี ยังมีผูตั้งขอสังเกตถึงผลลัพธท่ี
คาดวาจะไดรับจากการประชุม Rio+20 วาจะมีความสําเร็จมากนอยเพียงใด ท้ังน้ีเน่ืองจากเน้ือหา
หลักของการประชุมซ่ึงมีความเกี่ยวของกับ การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจจะสงผล
ตอผูมีสวนเกี่ยวของนานาประเทศ ท้ังภาครัฐ เอกชน และภาคสังคม อยางกวางขวาง ในขณะท่ี
ข้ันตอนการเตรียมการประชุม และเวลาท่ีจะใชในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีคอนขางจํากัด
ดังน้ันผลลัพธท่ีจะไดจากการตัดสินใจใดๆ จากการประชุม Rio+20 จึงอาจจะไดผลลัพธท่ีจํากัดใน
การดําเนินงานท่ีแทจริง

ความเห็นท่ีแตกตางกันระหวางกลุมประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนาก็ยัง
เดนชัดอยางมาก โดยเฉพาะประเด็นเร่ืองความลมเหลวของกลุมประเทศพัฒนาแลวในการปฏิบัติ
ตามขอตกลงในอดีตท่ีเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือดานการเงินใหแกประเทศกําลังพัฒนา รวมถึง
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การเนนยํ้าถึงหลักการ CBDR ของกลุมประเทศกําลังพัฒนา ในขณะท่ีประเทศพัฒนาแลวยังเห็นแยง
บอยคร้ังวาไมควรท่ีจะยึดในหลักการใดหลักการหน่ึง

ในสวนหัวขอการประชุมหลักท้ังสองหัวขอ กลุมประเทศพัฒนาแลวมุงเนนไปท่ีการ
สงเสริมเศรษฐกิจสีเขียว โดยการพิจารณาถึงผลกระทบตางๆท่ีเกิดข้ึนและนําไปสูการตัดสินใจดาน
การผลิตและการบริโภค และพยายามท่ีจะมุงเนนท่ีการปรับปรุงกระบวนการวางแผนเพื่อการพัฒนา
ท่ีย่ังยืน และการดําเนินการตามแผน ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพื่อชวยในการตัดสินใจมาก
ข้ึน แลกเปลี่ยนความรูระหวางแตละประเทศ การพัฒนาตัวช้ีวัดนอกเหนือไปจากผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ท่ีจะสะทอนถึงคาใชจายท่ีตองจายออกไปและ
สะทอนกลับเปนผลประโยชนดานความเปนอยูท่ีดีข้ึน (costs and benefits to human well-being)
ในขณะท่ีมุมมองของกลุมประเทศกําลังพัฒนา ยังคงหลีกเลี่ยงท่ีจะกลาวถึงแผนการดําเนินการตาม
เศรษฐกิจสีเขียว (green economy roadmap) เน่ืองจากยังคงมีความกังวลวาจะถูกนํามาเปน
เงื่อนไขดานการคาและการรับความชวยเหลือ กลุมประเทศเหลาน้ีเห็นวา การขจัดความยากจนควร
จะตองเปนเปาหมายหลักของการพัฒนาท่ีย่ังยืนเหนือไปกวาการพยายามนําสีเขียวมาสูระบบ
เศรษฐกิจ การจางงาน หรือเทคโนโลยี

ในหัวขอเร่ืองกรอบเชิงสถาบันเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน ดูจะเปนหัวขอท่ีอาจจะหาขอสรุป
ไดยาก โดยรวมแลวทุกฝายมีความเห็นตรงกันถึงความดอยประสิทธิภาพของ CSD ในปจจุบัน แตก็
ยังไมมีขอเสนอในการปรับปรุงขอเสนอใดท่ีไดรับการสนับสนุนอยางแข็งขันจากสมาชิก โดยแตละ
ขอเสนอก็มีท้ังขอดีและขอดอย เชน ขอเสนอในการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ ECOSOC ดู
เหมือนนาจะทําไดงายท่ีสุด แตก็มีขอดอยคือความรับผิดชอบท่ีกวางขวางของ ECOSOC อาจจะทํา
ใหความสําคัญดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนลดนอยลง หรือขอเสนอการยกระดับ CSD ไปเปนคณะมนตรี
วาดวยการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Council : SDC) ก็กอใหเกิดขอกังวลถึงเร่ือง
งบประมาณท่ีจะตองเพิ่มข้ึนเพื่อสนับสนุนองคกรใหมน้ี ในขณะท่ีกลุมองคกรท่ีไมใชของรัฐ (Non-
Governmental Organization : NGO) เห็นวาขอเสนอ SDC นาจะเปนการเปดโอกาสใหพวกเขามี
สวนรวมไดมากข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับโครงสรางของ ECOSOC แตก็มีสมาชิกบางสวนท่ีตั้งขอสงสัย
ถึงความมีประสิทธิภาพขององคกรใหมวาจะเปนไดมากกวาแคการเปลี่ยนช่ือหรือไม

ผลลัพธอีกประการหน่ึงท่ีคาดวานาจะไดจากการประชุม Rio+20 ก็คือเปาหมายการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขอเสนอน้ีเดิมท่ีถูกนําเสนอโดย
ประเทศโคลัมเบียและกัวเตมาลา ซ่ึงตอมาก็ไดรับเสียงสนับสนุนมากข้ึนท้ังจากกลุมประเทศพัฒนา
แลวและประเทศกําลังพัฒนา โดย SDGs น้ีควรจะเปนเปาหมายท่ีปรับใชกับทุกๆ ประเทศ ซ่ึงตาง
กับเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals : MDGs) ท่ีเนนใชสําหรับ
กลุมประเทศกําลังพัฒนา อีกผลลัพธ คือ “compendium of commitment” หรือ รายการหรือหัวขอ
ของขอสัญญาเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยจะเปนการเปดโอกาสใหสมาชิกจากทุกภาคสวนทําการ
เสนอขอสัญญาโดยสมัครใจเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยวิธีการน้ีนาจะกอใหเกิดการดําเนินการท่ีเปน
รูปธรรมเพื่อมุงสูการพัฒนาท่ีย่ังยืนภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแลว ตอขอเสนอน้ี กลุมประเทศ
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กําลังพัฒนายังมีขอกังวลวา กลุมประเทศพัฒนาแลวจะใชขอสัญญาน้ีในการลดความสําคัญตอการ
ดําเนินการตามขอผูกพันเดิมดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนท่ีไดใหคําม่ันไวเม่ือ 20 ปท่ีแลว

4.การดําเนินงานของประเทศไทยดานการพัฒนาที่ยั่งยืน

การดําเนินของประเทศไทย สามารถจําแนกไดเปนการดําเนินงานดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนท่ี
เกี่ยวของในระดับโลก ในระดับนโยบายของประเทศ และการดําเนินการในระดับปฏิบัติการ ในระดับ
โลกหลังจากการประชุม Rio Summit ในป พ.ศ. 2535 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ทําหนาท่ีเปนคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ประเทศไทย รับผิดชอบใหมีการดําเนินการตามพันธกรณีท่ีไดใหการรับรองแผนปฏิบัติการ 21 มี
การจัดทํา “นโยบายและแผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่อการพัฒนาแบบย่ังยืนสําหรับประเทศไทย”
ตอมาใน พ.ศ. 2545 การประชุม Rio+10 ประเทศไทยยังไดใหการรับรองเอกสารสําคัญ 2 ฉบับ คือ
ปฏิญญาโจฮันเนสเบอรกวาดวยการพัฒนาท่ีย่ังยืน และแผนการดําเนินงานโจฮันเนสเบอรก ซ่ึงผล
จากการรับรองเอกสารสองฉบับน้ีทําใหประเทศไทยมีพันธกรณีท่ีสําคัญท่ีตองปฏิบัติตาม 2 ประการ
คือ การจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (National Council for Sustainable
Development : NCSD) เพื่อกํากับดูแลการอนุวัตรตามผลการประชุมสุดยอดโลกวาดวยการพัฒนา
ท่ีย่ังยืน อยางไรก็ดี เน่ืองจากทายท่ีสุด ประเด็นดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนไดถูกลดความสําคัญลงจาก
ภาคการเมือง ทําใหไมมีการตั้งวาระเพิ่มเติมของคณะกรรมชุดน้ีอยางตอเน่ือง  และทําใหยังมิไดมี
การดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศแตอยาง
ใด คณะกรรมการชุดน้ีจึงไดยุติบทบาทและหมดวาระไปตั้งแตสิ้นสุดสมัยรัฐบาลทักษิณ  และใน
ปจจุบัน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สภาพัฒน) ทําหนาท่ีเปน
หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการวางแผนและประเมินผลการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศ

ในระดับประเทศ กรอบการพัฒนาท่ีย่ังยืนจากแผนปฏิบัติการ 21 ไดมีอิทธิพลตอการ
เปลี่ยนแปลงเชิงสถาบันดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนและสิ่งแวดลอมในประเทศไทยโดยมีการนําประเด็น
ทางการพัฒนาและสิ่งแวดลอมตางๆ ผนวกหรือบูรณาการเขากับกลไกท่ีเปนกรอบแนวทางการ
พัฒนาท่ีมีอยูมากข้ึนผานทางหนวยงานราชการตางๆ และรัฐบาลในทุกยุคทุกสมัย ซ่ึงมีอยู 2 ดานท่ี
สําคัญก็คือ การบูรณาการกับกฎหมาย ไมวาจะเปนรัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ
เชน รัฐธรรมนูญฉบับปพ.ศ.2540 และ พ.ศ.2550 ท่ีมีการรับรองสิทธิของชุมชนอยางชัดเจนเปนคร้ัง
แรก รวมท้ังการกระจายอํานาจแกชุมชนและองคกรปกครองทองถิ่นในการมีสวนรวมตัดสินในการ
ดําเนินแผนงานและโครงการใดๆ ในชุมชนท้ังจากภาครัฐและเอกชน ในกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ
กับการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีมีอยู เชน พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2535 ซ่ึงถือ
เปนกฎหมายแมบทในการจัดการสิ่งแวดลอมของไทย ไดรับเอาหลักการทางเศรษฐศาสตรทางดาน
การจัดการสิ่งแวดลอมตามปฏิญญาริโอและแผนปฏิบัติการ 21 อาทิ หลักผูกอมลพิษเปนผูจาย
หลักการมีสวนรวมของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดลอมมาบัญญัติไว และการบูรณาการกับ
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติซ่ึงถือเปนแผนแมบทในการพัฒนาประเทศไทย ท่ีมีอิทธิพล
ใหแนวคิดการพัฒนาท่ีย่ังยืนในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 เปนตนมา เปลี่ยนจุดเนนในการพัฒนาไปจาก
แผนฯฉบับกอนๆ อยางชัดเจน กลาวคือในอดีตท่ีผานมามิติของกระบวนการพัฒนาสวนใหญไดเนน
เกี่ยวกับเร่ืองการพัฒนาเศรษฐกิจเปนหลัก และเปนการกําหนดแผนพัฒนาฯ จากสวนกลางและ
นําไปสูการปฏิบัติ แตในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 เร่ิมมีจุดเปลี่ยนคือการมุงให “คน” เปนศูนยกลาง
ของการพัฒนา และเนนการสรางความสมดุลแกการพัฒนาในทุกๆ ดาน คือเปลี่ยนจากวิธีการพัฒนา
แบบแยกสวนมาเปนแบบบูรณาการแบบองครวมน่ันเอง เชนเดียวกับแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 ท่ีมีการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนการพัฒนาเชิงพื้นท่ีใหเกิดความสมดุลโดยเฉพาะในการพัฒนาชนบทและ
เมือง โดยไดนอมนําปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” นําทางใหการพัฒนายึดทางสายกลางอยูบน
พื้นฐานของความสมดุลพอดีและความพอประมาณอยางมีเหตุผล แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 เร่ือง
“สังคมท่ีมีความสุขอยางย่ังยืน (Green Society)” โดยใหความสําคัญตอการนําทุนทางสังคม
เศรษฐกิจ และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมาใชประโยชนอยางบูรณาการและเกื้อกูล
กัน กลาวคือเปนไปในทิศทางท่ีสอดคลองกับหลักการพัฒนาท่ีย่ังยืนมากข้ึน

อยางไรก็ดี แมภาครัฐจะไดดําเนินการหลายอยางอันเกี่ยวของกับการพัฒนาท่ีย่ังยืน และ
โดยภาพรวมประเทศไทยก็มีแผนและยุทธศาสตรท่ีดี คอนขางครอบคลุม และเพียงพอในประเด็น
ตางๆ ดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน แตเรายังไมสามารถกลาวไดอยางเต็มท่ีวาประเทศไทยมีจุดยืนท่ี
เขมแข็งในการพิทักษและธํารงเปาหมายดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน ปรากฏการณและสาเหตุตางๆ ท่ี
เปนจุดออนและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนคือ

 เปาหมายทางการพัฒนาท่ีย่ังยืนยังไมสามารถแทรกตัวในแนวนโยบายของรัฐบาล
ชุดตางๆ จนกระท่ังสามารถกลายเปนกรอบการพัฒนากระแสหลักของประเทศไทยได ทุกวันน้ี
นโยบายรัฐบาลสวนใหญยังเนนการแกปญหาดวยการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเนน
การแกปญหาความยากจนดวยนโยบายประชานิยม ซ่ึงเปนการแกปญหาในระยะสั้น และเม่ือเกิด
ความขัดแยงระหวางเปาหมายดานสิ่งแวดลอมหรือสังคม กับเปาหมายทางเศรษฐกิจ ผลลัพธจะอยู
ในรูปของการเลือกเปาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ เชน การสงเสริมการลงทุน การสรางเข่ือนหรือ
โครงการขนาดใหญ การใหสัมปทาน เพื่อตอบโจทยความม่ันคงทางเศรษฐกิจ โดยแลกกับตนทุน
ทางสังคมและระบบนิเวศสวนหน่ึงท่ีตองเสียไป โดยไมมีกลไกการเยียวยาและชดเชยท่ีเหมาะสม

 รัฐบาลในฐานะของผูมีบทบาทหลักในการกําหนดแนวนโยบายการพัฒนาในแตละ
สมัย ขาดความจริงใจมุงม่ันในการแกปญหาดานการพัฒนาอยางย่ังยืน ดวยสาเหตุท่ีการเมืองไทยมี
เสถียรภาพนอยและรัฐบาลหลายชุดมีอายุการทํางานไมครบกําหนด และตองอาศัยการผสาน
ประโยชนระหวางกลุมผลประโยชนและกลุมทุนหลายกลุมในการจัดตั้งรัฐบาล และประชาชนเองก็
ไมไดใหความสําคัญวาผูแทนราษฎรจะตองเขามาพิทักษหรือแกปญหาดานสังคมหรือสิ่งแวดลอม
ประกอบกับธรรมชาติของนโยบายสิ่งแวดลอมท่ีมีแนวโนมวาจะทําใหท้ังผูผลิตในภาคธุรกิจและ
ประชาชนตองรับภาระตนทุนท่ีสูงข้ึน ดังน้ัน นโยบายทางดานสิ่งแวดลอมหรือดานสังคมจึงไมเคย
เปนนโยบายท่ีถูกหยิบยกข้ึนมาเพื่อใชหาเสียงเลือกตั้ง หรือเปนผลงานช้ินหลักของรัฐบาลแตละยุค
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สมัย ทําใหขาดการดําเนินงานในลักษณะท่ีเปนการผลักดันขนาดใหญเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลง
(Big push) ดานสิ่งแวดลอม งบประมาณดานสิ่งแวดลอมหรือสังคมไดรับการจัดสรรนอยเม่ือเทียบ
กับงบประมาณดานอื่นๆ การปฏิบัติงานประจําดานสิ่งแวดลอมหรือสังคมเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนก็ถูก
เบียดบังดวยนโยบายหลักจากภาคการเมืองจนทําใหขาดความตอเน่ืองในการปฏิบัติงาน

 กระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะแบบสั่งการ (Top-Down Policy) ทําใหการมี
สวนรวมของประชาชนยังมีอยูอยางจํากัด สวนใหญยังอยูในระดับ “การรับรูขอมูลและการแสดง
ความคิดเห็น” เพียงเพื่อใหครบถวนตามกฎเกณฑท่ีกฎหมายกําหนดเทาน้ัน ยังไมสามารถกาวขาม
ไปสูระดับท่ีเรียกวา “การมีสวนรวมอยางมีความหมาย” (Meaningful Participation) กลาวคือ มีการ
นําความเห็นหรือขอเสนอแนะจากภาคประชาชนไปใชเปนขอพิจารณาประกอบการตัดสินใจกําหนด
นโยบาย ซ่ึงอาจนําไปสูการไดมาซ่ึงนโยบายหรือโครงการท่ีไมเปนไปตามความตองการของ
ประชาชนในทองท่ี

 การท่ีหนวยงานตางๆ ของรัฐไมสามารถบูรณาการการดําเนินงานเพื่อแกปญหา
หรือเพื่อการพัฒนาใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและสงเสริมซ่ึงกันและกัน ท้ังน้ี เน่ืองจากแตละ
หนวยงานมีคานิยมท่ียึดติดกับความเปนเจาของงาน และดวยโครงสรางของระบบราชการทําใหการ
ประสานความรวมมือระหวางหนวยงานตางๆ เปนไปไดคอนขางยาก เวนแตการใชความสัมพันธ
สวนตัวของผูบริหาร เน่ืองจากเงื่อนไขตางๆ อาทิ เงื่อนไขดานระบบการบังคับบัญชา ระบบ
งบประมาณ การประเมินผลงาน ตลอดจนกฎระเบียบตางๆ เปนตน ซ่ึงลักษณะดังกลาวถือเปน
อุปสรรคสําคัญในการนํานโยบายไปปฏิบัติใหประสบผลสําเร็จ

 กฎหมายและมาตรการตางๆ ดานสิ่งแวดลอม ยังมีปญหาในการบังคับใชกฎหมาย
ของเจาหนาท่ีรัฐท่ีไมมีประสิทธิภาพและไมครอบคลุม อาทิเชน ปญหาการบังคับใชกฎหมายดาน
สิ่งแวดลอมและกฎหมายดานโรงงานอุตสาหกรรม ผังเมืองท่ีกําหนดไวในมีเขตกันชน (Buffer Zone)
ระหวางเขตอุตสาหกรรมกับชุมชน ในพื้นท่ีมาบตาพุด หรือกรณีหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย ซ่ึงได
ถูกบัญญัติอยูในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2535 อยางไรก็ดี พ.ร.บ.
ฉบับน้ียังมิไดนําหลักการผูกอมลพิษเปนผูจายมาใชอยางเต็มท่ี เน่ืองจาก พ.ร.บ. ฉบับน้ีกําหนด
เคร่ืองมือไวเพียงอยางเดียวคือ คาธรรมเนียมบําบัดนํ้าเสีย ซ่ึงในทางปฏิบัติไมสามารถกํากับ
พฤติกรรมของประชาชนและภาคอุตสาหกรรมไดอยางครอบคลุม รวมท้ังยังไมแผขยายไปถึงภาค
เศรษฐกิจอื่นๆ ท่ีไมใชโรงงาน เปนตน นอกจากน้ียังไมสามารถนําไปสูการบังคับใชและปฏิบัติไดใน
ระดับทองถิ่นได เน่ืองจากองคการบริหารสวนทองถิ่น (อปท.) แมจะไดรับการถายโอนภารกิจ
ทางดานสิ่งแวดลอมไปดูแลรับผิดชอบแลว แต อปท. ยังขาดท้ังบุคลากรและทรัพยากรท่ีจะใชในการ
บริหารจัดการสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ กฎหมายบางอยางไมไดรับการปรับปรุงและแกไข
ใหสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ เชนเร่ืองเร่ือง “สิทธิชุมชน” ซ่ึงขัดกับกฎหมายดานปา
ไมหลายฉบับ เปนตน

 ประชาชนยังขาดจิตสํานึกในเร่ืองการอนุรักษ ดวยวัฒนธรรมคานิยมของคนไทยท่ี
ใหความสําคัญกับประโยชนในปจจุบันมากกวาประโยชนในอนาคต และใหความสําคัญกับประโยชน
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ทางตัวเงินท่ีจับตองได มากกวาประโยชนท่ีมองไมเห็นดังเชนประโยชนของระบบนิเวศ หรือ
วัฒนธรรม ทําใหคนไทยยังมองเร่ืองสิ่งแวดลอมวาเปนเร่ืองไกลตัว การรวมตัวของประชาชนในรูป
ของกลุมผูบริโภคสีเขียวยังมีขนาดเล็กมาก และจํากัดอยูกับกลุมผูมีรายไดหรือการศึกษาสูงบางกลุม
ทําใหเกิดขอจํากัดในการพัฒนาตลาดของสินคาและบริการสีเขียวซ่ึงมีแนวโนมวาจะมีราคาสูงกวา
ราคาสินคาท่ัวไป หรือนโยบายการเก็บภาษีสิ่งแวดลอมท่ีมีแนวโนมวาจะทําใหราคาสินคาสูงข้ึนก็
ขาดแรงผลักดันเห็นดวยจากภาคประชาชนท่ีเปนผูบริโภคจริงๆ อยู

ดวยเหตุน้ี ทําใหประเทศไทยเปรียบเสมือนวาขาดจุดยืนท่ีเขมแข็งทางดานสิ่งแวดลอม เร่ือง
สิ่งแวดลอมจะถูกพิจารณาใหความสําคัญข้ึนเปนวาระใหญๆท่ีเกิดผลกระทบในวงกวาง เชน ปญหา
นํ้าทวมคร้ังใหญในป พ.ศ. 2554 หรือปญหาหมอกควันในภาคเหนือ ซ่ึงเกิดเปนกระแสตื่นตัวในวง
กวางเทาน้ัน และเม่ือกระแสความตื่นตัวหมดไปก็ทําใหวาระน้ันไดรับความสําคัญลดลง จุดยืนเหลาน้ี
ไดสะทอนไปในระดับการเจรจาระหวางประเทศเชนกัน อาทิเชน การเจรจาเพื่อลงนามในขอตกลง
พหุภาคีดานสิ่งแวดลอมตางๆท่ีประเทศไทยไดลงนามไวเปนจํานวนมาก เทาท่ียังไมมีภาระผูกพัน
ทางการเงินตอประเทศ สวนขอตกลงทางดานการคาท่ีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม เชน การเปดเสรีสินคา
และบริการดานสิ่งแวดลอม ก็เนนศักยภาพในการสงออกเปนหลักมากกวาจะเกิดมุมมองวาจะทําให
ตลาดสินคาดานสิ่งแวดลอมในประเทศขยายตัวไดอยางไร และยังเกิดภาวะความลักลั่นทางนโยบาย
อาทิเชน การท่ีประเทศไทยไมตองการใหประเทศท่ีพัฒนาแลวใชมาตรการท่ีเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม
มาเปนเคร่ืองมือกีดกันทางการคา อาทิเชน มาตรการปรับคารบอนกอนเขาพรมแดน (Border
Carbon Adjustment : BCA) แตในขณะเดียวกันก็เรียกรองสิทธิในการใชมาตรการการคาดาน
สิ่งแวดลอมดวย ท้ังหมดน้ี ทําใหประเทศไทยยังคงมีชุดความคิดท่ีเปนกลางและไมมีวิสัยทัศนเชิงรุก
ในการเจรจาดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนในระดับโลกแตอยางใด การปรับตัวตางๆ จึงตองอาศัยแรง
กดดันหรือเหน่ียวนําจากภายนอกประเทศเทาน้ัน เชน การออกมาตรการหรือความตองการดาน
สิ่งแวดลอมใหมๆ ของประเทศคูคา หรือพันธกรณีในระดับโลกท่ีทุกประเทศไดรับผลกระทบพรอม
กันเทาน้ัน ดวยเหตุน้ี การเจรจาในเวที Rio+20 ในป พ.ศ. 2555 คร้ังน้ี จึงถือเปนโอกาสท่ีประเทศ
ไทยจะไดเรียนรูและอาจเกิดเงื่อนไขท่ีไปเปนแรงผลักดันใหประเทศไทยตองปรับเปลี่ยนการ
ดําเนินการบางอยางดานสิ่งแวดลอมภายในประเทศได ดังเชนท่ีการประชุม Rio Summit ในป พ.ศ.
2535 เคยไดทํามาแลว

5. บทบาทของกระทรวงการตางประเทศดานการทูตสีเขียว

ในความหมายโดยท่ัวไป “การทูตสีเขียว” หรือ “การทูตสิ่งแวดลอม” หมายถึงความพยายาม
ของนานาชาติ องคการระหวางประเทศ รวมถึงตัวกระทําท่ีไมใชรัฐอื่นๆ ในการเจรจา และการ
เคลื่อนไหวผลักดันใหเกิดการเจรจา ไมวาจะเปนในกรอบทวิภาคี หรือพหุภาคี เพื่อใหไดขอตกลง
เกี่ยวกับหลักการ บรรทัดฐาน กฎเกณฑกติกา ตลอดจนมาตรการท่ีเหมาะสม สําหรับใหรัฐใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติและดําเนินการรวมกันในการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ
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สําหรับบทบาทของกรมองคการระหวางประเทศในดานภารกิจการทูตดานสิ่งแวดลอม
เกี่ยวกับการประชุม Rio+20 นอกเหนือจากการมีบทบาทรวมนําเสนอขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับกับประเด็นการประชุมในฐานะไดเขารวมอยูในคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับ
การประชุมสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาท่ีย่ังยืน ค.ศ. 2012 (Rio+20) และคณะทํางานท้ัง 3 ชุด
แลว ทางกรมองคการระหวางประเทศไดริเร่ิมจัดทํา “โครงการ Green Diplomacy” เพื่อชวย
สนับสนุนการดําเนินภารกิจของกรมองคการระหวางประเทศ โดยมีกิจกรรมหลักคือ การจัดงาน
สัมมนาภายใตหัวขอ “Green Diplomacy Lecture Series” ซ่ึงจัดข้ึนตอเน่ืองในป พ.ศ. 2553-2554
เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นเร่ืองสิ่งแวดลอมในมิติการเมืองระหวางประเทศระหวางภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาควิชาการ เพื่อสามารถติดตามพัฒนาการความกาวหนาของ
ประเด็นระหวางประเทศท่ีมีความสําคัญตอไทยไดอยางใกลชิด

โครงการ Green Diplomacy เปนตัวอยางริเร่ิมท่ีดีของภารกิจการทูตสีเขียว เปนการ
ตอเช่ือมและเปดพื้นท่ีการเรียนรูรวมกันระหวางเจาหนาท่ีภายในกระทรวงการตางประเทศกับภาค
ประชาสังคม (นักวิชาการ องคกรพัฒนาเอกชน และภาคธุรกิจเอกชน) สรางปฏิสัมพันธในรูปแบบ
กิจกรรมท่ีไมเปนทางการระหวางตัวกระทําทางการเมืองภาครัฐกับตัวกระทําท่ีมิใชภาครัฐ เพื่อเปน
พื้นฐานของการสรางความเขาใจรวมกัน ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานรวมกันในภารกิจท่ี
เปนทางการ โดยเฉพาะอยางย่ิงในกระบวนการเจรจาและการกําหนดจุดยืน/ทาทีของประเทศไทย
สําหรับการเขารวมการประชุมพหุภาคีระดับตางๆ ซ่ึงมีประเด็นการเจรจาหลากหลายเร่ือง (Multiple
Issues) มีความยุงยากในการจัดทําทาทีการเจรจาท่ีเปนท่ียอมรับของทุกฝาย

5.1 ขอคิดเห็นตอการดําเนินงานของกระทรวงการตางประเทศดานการทูตสีเขียว:
กรณีการประชุม Rio+20

 บทบาทหนาที่ดานการทูตสีเขียว กรมองคการระหวางประเทศ (รวมถึง
หนวยงานท่ีเกี่ยวของในกระทรวงการตางประเทศ) ควรมีบทบาทดานการทูตสีเขียวในกิจกรรมตางๆ
ไดแก การติดตามขอมูล สถานะ และจุดยืนของประเทศตางๆ การรวมเปนคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ และ/หรือ คณะทํางาน และแสดงความคิดเห็นในสวนท่ีเกี่ยวของ การรวม
จัดเตรียมขอมูล/ทาทีประเทศไทยในการเจรจา/การประชุมท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังจัดเตรียม
statements/interventions และคํากลาวตางๆ แกหัวหนาคณะผูแทนไทยและผูแทนไทยท่ีเขารวม
ประชุม

 ขอคิดเห็นตอการดําเนินงานสําหรับการประชุม Rio+20
ในชวงเตรียมการดานสารัตถะภายในประเทศ บทบาทการดําเนินงานของกระทรวง

การตางประเทศทําไดดีในกรณีการใหขอมูลและคําปรึกษาอยางถองแท โดยเฉพาะผูแทนจากกรม
สนธิสัญญาและกฎหมาย และกรมองคการระหวางประเทศ
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กระทรวงการตางประเทศควรสรุปสาระสําคัญของประเด็นในเอกสารท่ีประเทศ
ตางๆ ใหความสําคัญ และควรประสานเผยแพรมายังหนวยงานผูรับผิดชอบทาทีเจรจาหัวขอตางๆ
อันนําไปสูแนวทางการทํางานเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน

ขอจํากัดในเร่ืองบุคลากร เน่ืองจากบุคลากรคนเดียวตองรับผิดชอบหลายประเด็น
ในบางกรณีหากมีการประชุมในเวลาเดียวกันหลายหอง จึงไมสามารถเขารวมประชุม หรือไม
สามารถใหขอคิดเห็นตอท่ีประชุมได

การประสานงานกับเจาหนาท่ีท่ีประจํา ณ สหประชาชาติ เน่ืองจากเวลาปฏิบัติ
ราชการเปนคนละชวงเวลา จึงทําใหพลาดบางประเด็นเรงดวน หรือขาดการประสานใหขอมูลท่ี
สําคัญกอนการตัดสินใจของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการท่ีเกี่ยวของ

 ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดําเนินงาน
ควรเพิ่มเติมการจัดสรรบุคลากรท่ีรับผิดชอบในแตละประเด็นใหเพียงพอ
ควรปรับปรุงใหมีระบบการประสานงานท่ีทันสถานการณมากข้ึน
เน่ืองจากในปจจุบันมีประเด็นดานสิ่งแวดลอมในเวทีเจรจาระหวางประเทศมากข้ึน

ควรกลไกสําหรับการทํางานระหวางเจาหนาท่ีดานสิ่งแวดลอมกับเจาหนาท่ีจากกระทรวงการ
ตางประเทศมากข้ึน

ควรเพิ่มเติมกลไกการประสานงานดานวิชาการกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ
และสภาพัฒนในประเด็นท่ีเกี่ยวกับพันธกรณีตามความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม เพื่อเปน
ประโยชนตอการกําหนดทาทีการเจรจาท่ีเกี่ยวกับประเด็นความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม

ควรมีการวางแผนและมอบหมายใหเจาหนาท่ีของกระทรวงการตางประเทศท่ีปฏิบัติ
หนาท่ีอยูในประเทศตางๆ เขารวมการประชุมเจรจาเวทียอยๆ ท่ีจัดข้ึนในประเทศน้ัน

ควรมีการติดตามความเคลื่อนไหวดานนโยบาย และมาตรการดานสิ่งแวดลอมของ
ประเทศตางๆ ท่ีสถานทูตฯ/สถานกงสุล ตั้งอยูและจัดทํารายงานสรุปสงมายังกระทรวงการ
ตางประเทศ

 ขอเสนอแนะเพื่อเพิ่มศักยภาพใหแกเจาหนาที่ของกระทรวงการ
ตางประเทศ

- ดานการฝกอบรมเจาหนาท่ีของกระทรวงการตางประเทศ : ควรเพิ่มเติมหลักสูตร
เกี่ยวกับระบอบการบริหารปกครองดานสิ่งแวดลอมโลก (Global Environmental Governance)
ใหกับเจาหนาท่ีของกระทรวงการตางประเทศท้ังในชวงการเร่ิมตนมาปฏิบัติงานในกระทรวงฯ และ
กอนท่ีจะไปปฏิบัติหนาท่ีในตางประเทศ รวมท้ังมีการฝกอบรมทบทวนเปนระยะ

- การพัฒนาเสนทางเติบโตในการปฏิบัติหนาท่ีเพื่อสรางความเช่ียวชาญ: ควรมี
เสนทางความกาวหนา (Career Path) สําหรับเจาหนาท่ีปฏิบัติงานในกรมองคการระหวางประเทศ
และกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีมีบทบาทสําคัญโดยตรงตอภารกิจดานการทูต
สีเขียว เพื่อสรางความชํานาญเฉพาะดานในเชิงลึกใหกับเจาหนาท่ี
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6.ขอเสนอแนะตอการประชุม Rio+20

6.1 จุดยืน ทาทีของประเทศไทยตอแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวและประเด็นอื่นๆ ที่
เก่ียวของ

ประเทศไทยควรมีจุดยืนสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทการพัฒนาท่ีย่ังยืน
และขจัดความยากจน เน่ืองจากแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวมีเปาหมายท่ีจะแกไขปญหา “การพัฒนาท่ี
ไมย่ังยืน” ท่ีทําใหเกิดปญหาความไมสมดุลของ 3 เสาหลักท่ีเปนองคประกอบของการพัฒนาท่ีย่ังยืน
ไดแก ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานสิ่งแวดลอม ซ่ึงมีสาเหตุหลักสําคัญเน่ืองมาจากการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม ท่ีเติบโตขยายแผไปท่ัวโลก และสรางผลกระทบตอ
ดานสิ่งแวดลอมและดานสังคม การเปลี่ยนกระบวนทัศน (Paradigm) ใหมดานการพัฒนาไปสู
แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวจึงเปนสิ่งจําเปนอยางย่ิง และจะมีนัยสําคัญตอการแกไขปญหาการพัฒนาท่ี
ไมย่ังยืน

แมวาแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวกับเศรษฐกิจพอเพียงจะมีเปาหมายหลักคลายคลึงกันใน
เร่ืองการพัฒนาท่ีย่ังยืน แตแนวคิด วิธีการดําเนินงาน และองคประกอบของสองแนวคิดมีความ
แตกตางกัน จึงมีความเปนไปไดคอนขางยากในการยกระดับใหแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเปนวาระ
ระหวางประเทศ/มาตรฐานสากล (norm-setting) ภายใตบริบทเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียว แตสําหรับ
ประเทศไทยน้ัน สามารถนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนฐานหรือกรอบแนวคิด และเช่ือม
ประยุกตใชรวมกับแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวใหเสริมซ่ึงกันและกันได

ควรเสนอใหในเอกสารการประชุมมีการกําหนดความหมายหรือคุณลักษณะรวมกัน
(Common Principles) บางประการสําหรับแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อเปนกรอบแนวคิดใหทุก
ประเทศยึดถือรวมกัน ตัวอยางเชน การกําหนดวาแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวตองเปนกระบวนทัศนใหม
ของการพัฒนา การเปนแนวคิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีกอใหเกิดการบูรณาการ 3 เสาหลัก ฯลฯ

6.2 ปญหา /อุปสรรคของการพัฒนาที่ยั่งยืน

ควรระบุปญหาและอุปสรรคของการพัฒนาท่ีย่ังยืนในชวง 20 ปท่ีผานมา (นับตั้งแตปค.ศ.
1992) และปญหาและอุปสรรคท่ีคาดการณวาจะเปนปญหาในอนาคต และควรพยายามเสนอแนว
ทางการแกไขปญหาเหลาน้ันไวในเอกสารผลลัพธการเจรจาดวย

6.3 ขอเสนอเร่ืองการกําหนดเปาหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ควรสนับสนุนขอเสนอของประเทศโคลัมเบียและกัวเตมาลาในเร่ืองการกําหนดเปาหมายเพื่อ
การพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) ท่ีชวยเสริมหนุนเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (MDGs) เพื่อเปน
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กรอบในการดําเนินงานดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน และจะชวยสรางความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับเร่ือง
เศรษฐกิจสีเขียวไดมากข้ึน การกําหนดเปาหมาย SDGs อาจกําหนดไดเปน 2 ระดับ คือ เปาหมาย
รวมกันในระดับโลกหรือระดับภูมิภาค (กําหนดรวมกันในเวทีการประชุมระหวางประเทศ) และ
เปาหมายของแตละประเทศ (กําหนดโดยกระบวนการท่ีมีสวนรวมภายในประเทศ) ซ่ึงเปาหมายท้ัง
2 ระดับมีความเกี่ยวโยงสัมพันธกัน และมีการกําหนดเปาหมายอื่นเพิ่มเติม เชน การสรางความเปน
ธรรมดานสิ่งแวดลอม (Environmental Justice) เปาหมายตางๆ ในดานมิติทางสังคม เชน การ
เขาถึงทรัพยากรดานท่ีดิน การกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนตน

6.4 ความสัมพันธระหวางเร่ือง “การคา” กับเร่ือง “สิ่งแวดลอม”

ควรมีขอเสนอตอการปองกันแกไขปญหาความขัดแยงเร่ืองการคากับเร่ืองการคุมครอง
สิ่งแวดลอม นอกเหนือจากการระบุในเชิงหลักการหรือยํ้าหลักการเดิมท่ีมีอยูในปฏิญญาริโอ 1992

ขอบัญญัติเกี่ยวกับการใชมาตรการทางการคาเพื่อสิ่งแวดลอมท่ีมีอยูในความตกลง
GATT (Article XX) มีความไมชัดเจน ควรมีขอเสนอตอการปรับปรุงกฎกติกาดานการใชมาตรการ
ทางการคาท่ีใชภาษี เพื่อใหมีกติกาท่ีชัดเจนมากข้ึนในการกําหนดมาตรการทางการคาเพื่อ
สิ่งแวดลอม

6.5 ทางเลือกในการปฏิรูปกรอบเชิงสถาบันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประเทศไทยควรกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจนของการปฏิรูปกรอบเชิงสถาบันเพื่ อการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนในมุมมองของประเทศไทย เชน เพื่อผลักดัน สนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามพันธกรณี
ของความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม และความตกลงพหุภาคีดานสังคม เพื่อปฏิรูปการ
ดําเนินงานขององคการดานเศรษฐกิจและการเงินระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงธนาคารโลก
องคการการคาโลก เพื่อใหรวมกันสงเสริมการปรับไปสูเศรษฐกิจสีเขียว และสรางความสมดุล
ระหวางการพัฒนาดานเศรษฐกิจ กับการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและสังคม และเพื่อบูรณาการการ
ดําเนินงาน 3 เสาหลักของการพัฒนาท่ีย่ังยืน

นอกเหนือจากขอพิจารณาในประเด็นเร่ืองโครงสรางองคกรแลว ควรกําหนดความ
ชัดเจนเกี่ยวกับเร่ืองหนาท่ี (Functions) ขององคกรหรือสถาบันท่ีจะจัดตั้งข้ึนดวย ตัวอยางเชน

- การทําหนาท่ีดานการติดตาม ประเมิน และสนับสนุนการจัดทํารายงานดาน
การพัฒนาท่ีย่ังยืน (เชน ตาม SDGs) ซ่ึงอาจในรูปแบบคลายการทํารายงานดานสิทธิมนุษยชน

- การสรางความเปนเอกภาพและความเขมแข็งของระบบความตกลงพหุภาคี
ดานสิ่งแวดลอมและดานสังคมท่ีมีอยูเปนจํานวนมาก เพื่อใหสามารถกํากับ /ตรวจสอบใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน มีกลไกระงับขอพิพาท (Dispute Settlement Mechanism) และการลงโทษท่ี
ชัดเจน
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- การสามารถทําหนาท่ีเปน Knowledge Sharing Platform ผานรูปแบบตางๆ
เชน Technological Committee หรือ Excellence Center

- ความชัดเจนเร่ืองหนาท่ีขององคกรจะมีสวนชวยในการพิจารณากําหนดทาที
ของประเทศไทยเกี่ยวกับขอเสนอทางเลือกในการปฏิรูปกรอบเชิงสถาบันเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน

7.ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอการดําเนินงานในประเทศไทยเร่ืองการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
เศรษฐกิจสีเขียว

7.1 เร่ืองเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

การศึกษาและกําหนด “เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (SDGs) ท้ังท่ีเปนเปาหมาย
สําหรับประเทศไทย และเพื่อไปรวมเจรจากําหนดเปาหมาย SDGs ในระดับโลก ซ่ึงควรพิจารณา
กําหนดเปาหมายท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพควบคูกัน

ควรผลักดันการริเร่ิมจัดทําเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนในระดับประชาคมอาเซียน เพื่อ
เปนเคร่ืองมือชวยทําใหเกิดความสมดุลของการพัฒนาท้ัง 3 มิติ ท้ังน้ี แมวาประชาคมอาเซียนจะ
ประกอบดวย 3 เสาหลัก คือ เสาดานเศรษฐกิจ เสาดานการเมือง และเสาดานสังคมและวัฒนธรรม
แตเสาหลักดานเศรษฐกิจมีการพัฒนากาวหนาไปมากกวาดานอื่นๆ และอาจสรางปญหาผลกระทบ
ตอเสาหลักอื่น กลายเปนความไมสมดุลและความไมย่ังยืนของการพัฒนาในลักษณะเดียวกันกับ
ปญหาการพัฒนาท่ีไมย่ังยืนในระดับโลก

7.2 เร่ืองเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความยากจน

การกําหนดความหมาย สรางความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับ “นโยบายเศรษฐกิจสีเขียว”
ท่ีเหมาะสมสําหรับสังคมไทย ซ่ึงจะกรอบความเขาใจพื้นฐานรวมกันท่ีนําไปสูการกําหนดแนวทาง
ดําเนินงาน สภาพแวดลอมและเงื่อนไขท่ีจําเปนและเหมาะสม (Enabling Environment)

การกําหนดเลือกหรือจัดลําดับความสําคัญ (Priority) ของสาขาการผลิตท่ีจะนํานโยบาย
เศรษฐกิจสีเขียวไปดําเนินการ

การจัดทําตัวช้ีวัดเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียว (GE Indicators) ท้ังท่ีเปนตัวช้ีวัดภาพรวม และ
ตัวช้ีวัดของแตละสาขาการผลิต

การกําหนดสภาพแวดลอมและเงื่อนไขท่ีจําเปนและเหมาะสม (Enabling Environment)
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียว

การวิเคราะหโอกาสและความเสี่ยง (Opportunity & Risk) จากเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียว ท้ัง
ท่ีเปนโอกาสและความเสี่ยงภายในประเทศและจากภายนอกประเทศ เชน ผลกระทบจากการใช
เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การใชเศรษฐกิจสีเขียวเปน
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มาตรการใหมทางการคาเพื่อสิ่งแวดลอม โอกาสในการสรางความรวมมือและไดรับการสนับสนุนการ
ถายทอดเทคโนโลยี เปนตน

การกําหนดมาตรการปองกัน (Safeguard Measures) ผลกระทบและความเสี่ยงจาก
เร่ืองเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อปองกันหรือลดผลกระทบท่ีไมพึงประสงคท่ีอาจเกิดข้ึน

7.3 ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อนําไปสูการจัดการอยางตอเน่ืองในเร่ืองการพัฒนาที่
ยั่งยืน

ในรูปของการสรางกรอบเชิงสถาบันเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนในประเทศ (Domestic
Institutional Framework for Sustainable Development) ซ่ึงควรมีลักษณะตางๆ อาทิเชน

มีการวางหลักเกณฑทางเศรษฐกิจสีเขียว โดยใหมีกลไกเพื่อประเมินตรวจสอบนโยบาย
ท่ีเปาหมายหรือผลกระทบขัดแยงกัน

การพัฒนาตัวช้ีวัดการพัฒนาท่ีย่ังยืนระดับประเทศ และมีการผลักดันใหเปนหน่ึงใน
ตัวช้ีวัดกระแสหลัก (Mainstreaming) เพื่อศึกษาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนท้ังทางบวกและทางลบ

การผนวกมิติความเหลื่อมล้ําและลดปญหาความยากจนเขากับนโยบายการพัฒนาทุก
ดานรวมท้ังนโยบายเศรษฐกิจดวยเชน ภาษีท่ีดินและมรดก กลไกธรรมาภิบาลเพื่อปองกันการเก็ง
กําไร (Speculation) หรือ การกอหน้ีสาธารณะจนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ เปนตน

การมีกลไก หรือแนวปฏิบัติรวมท่ีจะใหทุกหนวยงานหรือทุกพรรคการเมืองยอมรับและ
มีเจตจํานงรวมกันตอแนวทางการพัฒนาท่ีย่ังยืนเพื่อปองกันความไมตอเน่ืองของนโยบายจาก
เสถียรภาพทางการเมือง หรือนโยบายท่ีไมระมัดระวังโดยนักการเมืองได รวมท้ังมีกลไกการกํากับ
และประเมิน (steering) โครงการของภาครัฐท้ังกอน ระหวาง และหลังโครงการพรอมมีการแถลง
ขอมูลสูสาธารณะ

ควรมีการสรางกรอบเชิงสถาบันในทุกระดับยอยท่ีเช่ือมโยงกัน เชน ระดับจังหวัด เมือง
ตําบล ฯลฯ เชน การมีตัวช้ีวัดและแผนพัฒนาระดับทองถิ่น การกระจายอํานาจและงบประมาณสู
ทองถิ่นเพื่อดําเนินกิจกรรมดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน การสรางกลไกการรับผิด (Accountability) ของ
ผูบริหารและประชาชนในระดับพื้นท่ี ฯลฯ ซ่ึงจะเปนหลักประกันวาจะสามารถแปลงแผนยุทธศาสตร
ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมไดจริงตอไป

การขยายความรวมมือในระดับภูมิภาค ควรมีการแสวงหาประเด็นทางสิ่งแวดลอมท่ี
ภูมิภาคสนใจรวมกัน เชน การจัดการภัยพิบัติ การจัด การนํ้าตลาดคารบอนระดับภูมิภาค การเก็บ
ภาษีคารบอน/ภาษี นักทองเท่ียว เพื่อการพัฒนา พรอมประสานกับแหลงทุน หรือศูนยความเปนเลิศ
(Excellence center) ในระดับโลกตอไป

การจัดทํายุทธศาสตรดานการศึกษาสิ่งแวดลอม เพื่อเนนใหเยาวชนมีความสนใจและ
เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษได มีความพอประมาณในการบริโภค และเขาใจถึงผลเสียท่ีเกิดข้ึนตอ
โลกจากการบริโภคท่ีเกินพอดี
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7.4 บทบาทของหนวยงานและองคกรตางๆของไทยที่เก่ียวของดานการพัฒนาที่
ยั่งยืน

จากการท่ีคณะกรรมการชุดสารัตถะจะยุติบทบาทลงหลังจากการประชุม ควรมีการ
กําหนดหนวยงานเจาภาพในการจัดการดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนภายในประเทศท่ีชัดเจน

ภารกิจในเบ้ืองตนของหนวยงานเจาภาพ คือ

ภารกิจดานการอนุวัตตามแผนปฏิบัติการ 21 และการพัฒนาท่ีย่ังยืนแหงสหประชาชาติ
รวมท้ังเปนกลไกท่ีทําหนาท่ีไปเจรจาและเช่ือมโยงกับ SDGs ท่ีกําลังจะเกิดข้ึนหลัง Rio+20 ดวย

ประสานงานกับภาคีท่ีเกี่ยวของ การดําเนินงานดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนหนวยงานท่ี
รับผิดชอบจะตองมีความสามารถในการประสานงานกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

เช่ือมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดและชุมชน ศึกษาประเด็นการพัฒนาท่ีย่ังยืนในระดับ
ตางๆเพื่อปรับปรุงหรือกําหนดนโยบาย/โครงสรางในระดับประเทศท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังสนับสนุน
ขอมูลเพื่อใหจังหวัดและชุมชนทองถิ่นมีขอมูลประกอบการตัดสินใจและกําหนดกรอบทิศทางในการ
พัฒนาตนเองได

สงเสริมผลักดันและสนับสนุนใหหนวยงานระดับนโยบายดานขอมูลดําเนินการพัฒนา
ระบบขอมูล ฐานขอมูล และระบบบริหารจัดการสถิติเพื่อการวางแผนใหตอบสนองตอการพัฒนา
อยางย่ังยืน โดยสงเสริมการพัฒนาขอมูลการเฝาระวังและบงช้ีทิศทางการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมของประเทศและระดับโลก

การเสริมสรางสมรรถนะแกภาคีทุกภาคสวนท้ัง ภาคเอกชน สถาบันและองคกรตางๆ
เชน สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และชุมชน

หนวยงานที่เปนไปได ซ่ึงอาจเปนทางเลือกตางๆ โดยแตละทางเลือกมีขอดีขอเสีย
แตกตางกัน ดังน้ี

1) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซ่ึงดูแล
ภาพรวมการพัฒนาครบท้ังสามเสาหลัก และมีประสบการณจากการทํารายงานตัวช้ีวัด MDGs สงตอ
UN อยูแลว แตขอจํากัดคือสภาพัฒนฯยังประสบปญหาในการนําแผนการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ
เทาท่ีควร เน่ืองจากยังไมสามารถเช่ือมโยงแผนพัฒนาฯระดับชาติกับแผนยุทธศาสตรของกระทรวง/
กรมตางๆใหไปในทิศทางเดียวกันสอดคลองกันไดอยางแทจริง รวมท้ังยังมีขอจํากัดในการช้ีแนะให
รัฐบาลแตละชุดดําเนินนโยบายตามแผนพัฒนาฯ หรือคัดคานเม่ือรัฐบาลออกนโยบายท่ีขัดกับ
เปาหมายการพัฒนาได ควรเนนการปรับปรุงโครงสรางของสภาพัฒนฯ ใหมีบทบาทและอํานาจใน
การกําหนดนโยบายดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนอยางบูรณาการมากข้ึน และสามารถสนับสนุน ตรวจทาน
คัดคานนโยบายท่ีมาจากภาคการเมืองได
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2) การตั้งคณะกรรมการ/สภาการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับประเทศ (National
Commission on Sustainable Development: NCSD) เพื่อเปนการสรางกลไกใหมีความเปน
permanent มากข้ึน และทําใหผูนําระดับรัฐมนตรีรับทราบเร่ืองโดยตรง คณะผูวิจัยเห็นวาควรมีการ
จัดตั้ง NCSD ข้ึนอีกคร้ัง และควรมีการปรับปรุงโครงสรางใหมีตัวแทนจากหลายภาคสวนใหมากข้ึน
และ/หรือมีการตั้งอนุกรรมการเฉพาะเร่ืองท่ีมีตัวแทนจากทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการกําหนด
แผน นโยบาย กฎหมาย แนวทางการดําเนินงาน กลไก มาตรการ และควบคุมติดตามผล นอกจากน้ี
ยังเห็นวามีความจําเปนท่ีจะตองมีการสรางกรอบเชิงสถาบันในทุกระดับยอยท่ีเช่ือมโยงกัน เชน
ระดับจังหวัด เมือง ตําบล ฯลฯ แตก็มีขอกังวลวาหากรัฐบาลใดไมมี political will ในดานน้ี ก็จะไมมี
การประชุมกรรมการฯและยุติบทบาทลงไปอีกคร้ังดังท่ีเคยเปนมาแลว

3) การตั้งการประชุมคณะรัฐมนตรีดานสังคม ในรูปแบบเดียวกับ ครม.ดาน
เศรษฐกิจ หรืออยูในรูปของ National High Level Ministerial Forum on Sustainable
Development เพื่อตอบโจทยเร่ืองการใหผูบริหารระดับสูงตระหนักถึงความสําคัญในเร่ืองน้ี

8. ขอเสนอเก่ียวกับประเด็นวิจัยที่ควรมีการศึกษา

8.1 ประเด็นวิจัยเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทสังคมไทย

1) การศึกษาเพื่อสรางความเขาใจและความหมายรวมกันระหวางองคกรท่ีเกี่ยวของ
เกี่ยวกับแนวคิดและความหมายของเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนและการขจัดความ
ยากจนท่ีมีความเหมาะสมสําหรับบริบทสังคมไทย

2) การศึกษาเพื่อกําหนดลําดับความสําคัญของสาขาเศรษฐกิจท่ีมีศักยภาพ หรือมีความ
พรอมตอการปรับเปลี่ยนไปสูเศรษฐกิจสีเขียว

3) การศึกษาเพื่อจัดทําตัวช้ีวัดการดําเนินงานตามแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศ
ไทย

4) การศึกษาเพื่อกําหนดสภาพแวดลอมท่ีจําเปนและเหมาะสมตอการสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว

5) การศึกษาโอกาสและความเสี่ยงหรือผลกระทบท่ีเปนทรัพยากรสาธารณะไปเปน
สินคาท่ีมีการซ้ือขายไดจากการดําเนินงานตามแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว

6) การศึกษาเพื่อกําหนดมาตรการปองกันผลกระทบท่ีไมพึงประสงคจากการดําเนินงาน
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว

7) การศึกษาความสัมพันธระหวางแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวกับการดําเนินงานแกไข
ปญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
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8.2 ประเด็นวิจัยเร่ืองเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

1) การศึกษาเกี่ยวกับการกําหนดเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนวาควรมีขอบเขต
ครอบคลุมในมิติใดบาง

2) การศึกษาเกี่ยวกับระดับของเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน ควรมีการกําหนดเปน
เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนในระดับใด

3) การศึกษาความสัมพันธระหวางเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนกับตัวช้ีวัดดานเศรษฐกิจ
สีเขียว

8.3 ประเด็นวิจัยเร่ืองกลไกเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย

1) การศึกษาสาเหตุปญหาและอุปสรรคท่ีผานมาของการดําเนินงานดานการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน

2) การศึกษาพัฒนารูปแบบการสรางความรวมมือระหวางรัฐ-เอกชน-ชุมชนเพื่อการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน



บทที่ 1
บทนํา

1.1 หลักการและเหตุผล

 “การพัฒนาท่ีย่ังยืน” เปนแนวคิดท่ีเกิดข้ึนจากความตระหนักถึงผลกระทบทางลบท่ีเกิดจาก
การพัฒนาโดยเฉพาะอยางย่ิงผลกระทบจากการพัฒนาดานเศรษฐกิจเสรีนิยมตอสิ่งแวดลอมและ
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ  แนวคิดเร่ืองการพัฒนาท่ีย่ัง ยืนมีพัฒนาการเร่ิมตนมา
ตั้งแต “การประชุมสหประชาชาติเร่ืองสิ่งแวดลอมของมนุษย” (The United Nations Conference on
Human Environment : UNCHE) ท่ีประเทศสวีเดนในป ค.ศ.1972 ผลจากการประชุมนําไปสูการ
จัดตั้ง “โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ” (United Nations Environmental Programme :
UNEP) ในป ค.ศ.1973 ตอมาแนวคิดเร่ืองการพัฒนาท่ีย่ังยืนไดถูกนําเสนออยางเปนทางการในป
ค.ศ.1987 ในรายงานเร่ือง “Our Common Future” ท่ีจัดทําโดยคณะกรรมาธิการโลกวาดวย
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา (World Commission on Environment and Development : WCED)
ทําใหแนวคิดเร่ืองการพัฒนาท่ีย่ังยืนแพรหลายไปอยางกวางขวาง หลังจากน้ันเม่ือมีการประชุม
สหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนาท่ีย่ังยืน (United Nations Conference on
Environment and Development : UNCED) หรือท่ีเรียกวา “Earth Summit” ท่ีนครริโอเดอจาเนโร
ประเทศบราซิล ในป ค.ศ.1992 แนวคิดเร่ืองการพัฒนาท่ีย่ังยืนไดถูกยอมรับในเวทีประชาคมโลก ผล
จากการประชุมไดรับรองเอกสาร 3 ฉบับ ไดแก

(1) ปฏิญญาริโอวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (Rio Declaration on Environment and
Development) ซ่ึงเปนหลักการเกี่ยวกับสิทธิและความรับผิดชอบของสหประชาชาติในการ
ดําเนินงานพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน

(2) แผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) เพื่อเปนแผนแมบทของโลกในการดําเนินงานเพื่อการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน ท้ังทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม

(3) แถลงการณเกี่ยวกับหลักการดานปาไม (Statement of Forest Principle)
รวมท้ังอนุสัญญาอีก 2 ฉบับ ไดแก (1) กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change:
UNFCCC) และ (2) อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological
Diversity: CBD) นอกจากน้ี ไดมีมติจัดตั้ง “คณะกรรมาธิการดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน” (Commission
on Sustainable Development: CSD) เพื่อรับผิดชอบและติดตามกําหนดแนวทางในการนําผลการ
ประชุมไปปฏิบัติใหเปนรูปธรรม

ผลจากการประชุม Earth Summit ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมากตอการปรับทิศ
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมโลก (Global Environmental
Governance) ในเวลาตอมา หลักการสําคัญในปฏิญญาริโอและแผนปฏิบัติการ 21 เชน การมีสวน
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รวมของภาคประชาชน หลักการระมัดระวังลวงหนา (Precautionary Principle) หลักการเร่ืองผูกอ
มลพิษเปนผูจาย (Polluter Pay Principle) ฯลฯ ถูกนํามาใชเปนแนวนโยบายดานการบริหารจัดการ
ดานสิ่งแวดลอมของรัฐบาล และเปนขอเรียกรองของภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะ มีการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามกรอบแนวคิดการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน ตลอดจนการจัดทําแผนงานและโครงการเพื่อรองรับการดําเนินงานตามพันธกรณีในอนุสัญญา
ดานความหลากหลายทางชีวภาพและอนุสัญญาดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีประเทศไทย
เปนภาคีสมาชิก

ตอมาสหประชาชาติไดจัดใหมีการประชุม The World Summit on Sustainable
Development (WSSD) หรือการประชุม Rio+10 ณ นครโจฮันเนสเบิรก ประเทศแอฟริกาใต ในป
ค.ศ.2002 เพื่อทบทวนความกาวหนาของการดําเนินงานดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนของแตละประเทศ
ตามแผนปฏิบัติการ 21 ในรอบสิบปท่ีผานมา และมุงเปาหมายไปท่ีเร่ืองการแกไขปญหาความ
ยากจน การรักษาระดับการพัฒนาและการอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยท่ีประชุมไดรับรองปฏิญญา
โจฮันเนสเบอรก (Johannesburg Declaration) และแผนการดําเนินงานโจฮันเนสเบอรก
(Johannesburg Plan of Implication : JPOI) ซ่ึงเปนกรอบแนวทางการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 21 และขอตกลงอื่นๆ โดยอาศัยหลักการการ
พัฒนาอยางมีบูรณาการดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม และหลักการความรับผิดชอบรวมกัน
โดยประเทศไทยไดเขารวมประชุมและดําเนินการ คือ เขาเปนสมาชิกของคณะกรรมาธิการวาดวย
การพัฒนาท่ีย่ังยืน (Commission on Sustainable Development : CSD) และจัดตั้งคณะกรรมการ
ระดับชาติเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน (National Council for Sustainable Development : NCSD) ตาม
แผนการดําเนินงานโจฮันเนสเบอรก โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน

สําหรับบทบาทของหนวยงานวิชาการ ทางสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได
รวมกับสถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ศึกษาวิจัย ดําเนินโครงการเพื่อ
ติดตามประเด็นการประชุมและสรางกระแสความตื่นตัวของสังคมไทย1 มีการจัดทําขอเสนอแนะตอ
การดําเนินงานเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน เชน การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนการพัฒนาท่ีบูรณาการและ
มีความสมดุลในมิติสังคม สิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจ การสรางการมีสวนรวมในการกําหนดกฎเกณฑ
การเจรจาท่ีเนนมิติสิ่งแวดลอมในกรอบกติกาดานการคา การลงทุน การสงเสริมธรรมาภิบาลและ
การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการพัฒนา ฯลฯ

1 สมพร กมลศิริพชิัยพร และคณะ,2546,รายงานโครงการฉบบัสมบูรณโครงการเวทีสาธารณะ: จบักระแส EARTH
SUMMIT 2 สูสังคมไทย สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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ในป ค.ศ.2012 ซ่ึงเปนชวงเวลาครบรอบ 20 ปของการจัดประชุม Earth Summit ทาง
องคการสหประชาชาติไดกําหนดใหจัดการประชุม “United Nations Conference on
Sustainable Development-UNCSD” หรือ “Rio+20” โดยมีหัวขอการประชุมหลัก (Theme)
2 เร่ืองไดแก

(1) เศรษฐกิจสีเขียวในบริบทการพัฒนาท่ีย่ังยืนและการขจัดความยากจน (Green
Economy in the Context of Sustainable Development and Poverty Eradication)

(2) กรอบเชิงสถาบันระหวางประเทศเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Institutional Framework
for Sustainable Development: IFSD)

และจากการหารือตอมาในการประชุมคณะกรรมการเตรียมการ Rio+20 ไดมีขอตกลงให
กําหนดวัตถุประสงคในการประชุมดังน้ี (1) เพื่อฟนฟูคําม่ันจากฝายการเมืองตอการดําเนินการตาม
ขอตกลงดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน (securing renewed political commitment for sustainable
development)  (2) ประเมินผลความกาวหนาในการดําเนินการตามขอตกลงดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน
จากการประชุมคร้ังสําคัญๆท่ีผานมา (assessing progress to date and the remaining gaps in
the implementation of the outcomes of the major summits on sustainable development) และ
(3) การพิจารณาถึงความทาทายใหมท่ีเกิดข้ึน (addressing new and emerging challenges)

เปนท่ีคาดการณวาผลของการประชุม Rio+20 คร้ังน้ีจะกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงตอ
แนวทางการพัฒนาประเทศและการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมโลกอยางกวางขวางในระดับ
เดียวกันกับผลการประชุม Earth Summit ในป ค.ศ.1992 ดังน้ัน ประเทศไทยจึงควรมีการเตรียม
ความพรอมในการเขารวมประชุมดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียังเปนโอกาสดีท่ีจะไดมี
การติดตามและทบทวนการดําเนินงานดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนท่ีผานมาของประเทศไทย  อีกท้ังเปน
การกระตุนใหทุกภาคสวนในสังคมตระหนักถึงประโยชนและความสําคัญของการพัฒนาท่ีย่ังยืนอีก
ดวย ในการน้ีสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม จึงไดจัดทําโครงการศึกษาวิจัย
โดยการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และกระทรวงการตางประเทศ
เพื่อสรางความตื่นตัวและการเตรียมความพรอมของหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการเขารวมประชุม
Rio+20 ไดรับทราบและตระหนักถึงความสําคัญของการประชุม Rio+20 พรอมท้ังสงเสริมใหเกิดงาน
ศึกษาและวิจัยในเร่ืองน้ีท่ีครอบคลุมและชัดเจน เพื่อใหไดขอมูลท่ีมีคุณภาพ (high-quality inputs)
และจัดทําขอเสนอแนะตอบทบาท ทาทีการเจรจาในเวทีการประชุม อีกท้ังยังเปนการสนับสนุน
บทบาทในเชิงรุกของคณะผูเจรจาโดยมุงหวังประสิทธิผล รวมถึงการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
เพื่อการดําเนินงานดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนตอหนวยงานตางๆท่ีเกี่ยวของ

นอกจากน้ี การจัดทําสรุปผลการประชุมเพื่อเผยแพรแกภาคสวนตางๆ จะชวยเสริมสราง
ความเขาใจและความตื่นตัวในประเด็นดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน และปลูกฝงองคความรูดานการพัฒนา
ท่ีย่ังยืนในสังคมไทย  อีกท้ังการวิเคราะหผลการประชุมอันจะนําไปสูขอเสนอแนะทางนโยบายดาน
การพัฒนาท่ีย่ังยืน ยังเปนประโยชนตอการวางแผนการดําเนินงานดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนของไทย ซ่ึง
รวมถึงการมีสวนรวมของหนวยงานและภาคสวนท่ีเกี่ยวของดวย
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1.2 วัตถุประสงค

1.2.1 เพื่อศึกษาและจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายและทาทีของประเทศไทยตอการประชุม
สหประชาชาติวาดวยการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Rio+20) การจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของเพื่อการดําเนินงานดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศไทย และการจัดทําขอเสนอ
ประเด็นหัวขอการวิจัยใหมดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนซ่ึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติม

1.2.2 เพื่อจัดทําขอเสนอตอกระทรวงการตางประเทศเพื่อยกระดับภารกิจการทูตเพื่อการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนและสิ่งแวดลอมระหวางประเทศของกระทรวงการตางประเทศและของไทย

1.2.3 เพื่อสรางความเขาใจ ความตื่นตัว และการเตรียมความพรอมใหกับภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคมในเร่ืองความรวมมือระหวางประเทศดานการพัฒนา
ท่ีย่ังยืน และความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม

1.3 ขอบเขตการศึกษา

1.3.1 ดําเนินการรวบรวมและประมวลเน้ือหาและรายละเอียดของการประชุม UNCSD ซ่ึง
สืบเน่ืองกับผลการประชุมดานการพัฒนาท่ี ย่ังยืนท่ีผานมาในอดีต อาทิ Agenda 21 และ
Johannesburg Plan of Implementation สําหรับประเมินและวิเคราะหผลของการประชุม UNCSD
และเนนประเด็นท่ีเกี่ยวของกับผลประโยชนของไทย เพื่อจัดทําขอเสนอแนะท่ีจะเปนประโยชนตอ
ไทย

1.3.2 การประมวล/ทบทวนแนวทางการดําเนินงานท่ีผานมาของหนวยงานท่ีเกี่ยวของใน
การอนุวัติผลการประชุมและประเด็นศึกษาในขอ 1.3.1 กลไกการปฏิบัติงานท่ีเปนอยูของไทย
รวมถึงความทาทาย อุปสรรค และขอเสนอแนะ เพื่อใหไทยสามารถบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ีตั้ง
ไว

1.3.3 ทาทีของประเทศและกลุมประเทศหลักอื่นๆ ตามประเด็นศึกษา เชน อาเซียน ยุโรป
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน เกาหลีใต แอฟริกา กลุม 77 และจีน ตอหัวเร่ืองหลักของการประชุมท้ัง 2 หัวขอ
เพื่อนํามาใชประกอบการพิจารณาทาทีและสิ่งท่ีคาดหวังจากการประชุม Rio+20 ของประเทศขางตน

1.3.4 การวิเคราะหขอมูลเพื่อเสนอแนะทาทีและแนวคิดของไทยเกี่ยวกับหัวขอหลักในการ
ประชุม พรอมท้ังศึกษาแนวคิด/แนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด (best practice) ของไทย โดยเฉพาะการ
ดําเนินการตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการนําเสนอตัวอยางการใชประโยชน จากแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีประสบความสําเร็จ เพื่อยกระดับใหแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเปนวาระระหวาง
ประเทศ/มาตรฐานสากล (norm-setting)

1.3.5 บทบาทของกระทรวงการตางประเทศและหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังในอดีตและอนาคต
เพื่อพิจารณากําหนดแนวทางประสานงาน ซ่ึงนําไปสูการแสดงบทบาทตอไปในเวทีเจรจา โดยอาจมี
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ขอเสนอแนะแนวทาง การยกระดับภารกิจการทูตเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนและสิ่งแวดลอมระหวาง
ประเทศของกระทรวงการตางประเทศและของไทย

1.3.6 สรุปผลการประชุม UNCSD และวิเคราะหผลการประชุม โดยเฉพาะในประเด็นท่ีไทย
มีพันธกรณี รวมถึงการใหขอเสนอแนะทางนโยบายเพื่อนําไปสูการจัดการท่ีตอเน่ืองตอประเด็นดาน
การพัฒนาท่ีย่ังยืนของไทยตอไป

1.4 วิธีการดําเนินการ

โครงการมีกิจกรรมการศึกษาท้ังจากการรวบรวมขอมูล และจากการจัดเวทีประชุมตางๆ
เพื่อบรรลุวัตถุประสงคและผลลัพธท่ีกําหนดไว (ดูแผนภาพท่ี 1.1) ซ่ึงประกอบดวย

1.4.1 ศึกษารวบรวมประมวลขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิตางๆ ตามประเด็นในขอบเขต
การศึกษา เชน จากเอกสารการประชุม รายงาน หรือคําประกาศตางๆจากการประชุม UNCSD
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ เชน บทความจากวารสาร ขอมูลหรือบทความจากเว็บไซตตางๆ รายงาน
การปฏิบัติงานของภาครัฐ ท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ และจัดทําฐานขอมูลเอกสาร

1.4.2 จัดกิจกรรมประชุม สัมมนา ดังน้ี
1.4.2.1 จัดเวทีสาธารณะจํานวน 5 คร้ัง เพื่อนําเสนอความคืบหนาของการวิจัย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ เพื่อสรางความเขาใจ ความตื่นตัว และการเตรียมความพรอม
ในการเขารวมประชุม Rio+20 และการดําเนินงานภายในประเทศในดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน และ
รวบรวมขอเสนอจากภาคสวนตางๆตอทาทีของประเทศไทยในการประชุม อน่ึง ในการจัดเวที
สาธารณะแตละคร้ัง จะมีการจัดทําเอกสารเชิงวิชาการเปนบทความสังเคราะหนําเสนอประเด็น เพื่อ
เปนประโยชนตอการแลกเปลี่ยนความเห็นและการอภิปราย ซ่ึงจัดทําโดยนักวิชาการ นักคิด ผูมี
ความรูและประสบการณในหัวขอการประชุมท่ีกําหนดข้ึน และเปนเอกสารจากผลการศึกษาทบทวน
ของนักวิจัยตามขอบเขตการศึกษาท่ีกําหนดไวใน โครงการโดยมีผลเปนเอกสารสรุปผลการสัมมนา
พรอมขอเสนอแนะคร้ังละอยางนอย 1 ฉบับ ท้ังน้ีเนนจัดใหสอดคลองคูขนานไปกับการประชุม
ระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของกับการประชุม Rio+20 ซ่ึงจะมีข้ึนอยางตอเน่ืองตลอดป พ.ศ.2554-2555
อาทิ การประชุมเตรียมการ (Intersessional Meeting) สําหรับการประชุม UNCSD

1.4.2.2 การจัดเวทีกลุมเฉพาะ (Focus Group) จํานวน 3 คร้ังเพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นจากกลุมผูเช่ียวชาญในประเด็นเฉพาะตางๆ เกี่ยวกับการเตรียมการเพื่อเขารวมประชุมเจรจา
ระหวางในเวทีระหวางประเทศ และในแงการกําหนดนโยบายและการดําเนินงานภายในประเทศ

1.4.2.3 การจัดประชุมท่ีปรึกษาโครงการ
โครงการไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาโครงการข้ึนเพื่อเปนการ

สรางพันธมิตรรวมดําเนินกิจกรรมในโครงการ ในการรวมใหขอคิดเห็นตอการวางยุทธศาสตรการ
ทํางาน การรวมเปนองคกรรวมจัดเวทีสาธารณะ การรวมเปนจัดทําเอกสารขอเสนอตอการเจรจา
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และการดําเนินงานภายในประเทศ การรวมเปนผูอภิปรายในเวทีสาธารณะ การรวมเผยแพร
ประชาสัมพันธการจัดเวทีสาธารณะและผลของกิจกรรม

1.4.2.4 การจัดประชุมเวทีสื่อมวลชน(Press Briefing) เพื่อสรางความรูความเขาใจ
ใหกับสื่อมวลชนในเร่ืองการประชุม Rio+20 และสนับสนุนการทําหนาท่ีของสื่อมวลชนในการรวม
สังเกตการณ ติดตามและรายงานผลการประชุมคร้ังสําคัญ
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แผนภาพที่ 1.1 รูปแบบการทํางานของโครงการ
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1.5 แผนการดําเนินงาน

โครงการมีระยะเวลาดําเนินการ 13 เดือน (1 กรกฎาคม 2554 – 31 กรกฎาคม 2555) โดยมีกิจกรรมตางๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการวิจัยแตละขอ
ดังน้ี

กิจกรรม ก . ค .
54

ส . ค .
54

ก . ย .
54

ต . ค .
54

พ . ย .
54

ธ . ค .
54

ม . ค .
55

ก . พ .
55

มี . ค .
55

เม.ย.
55

พ.ค.
55

มิ.ย.
55

ก.ค.
55

ประชุมนักวิจัยเพื่อกําหนดแผนการทํางานและติดตามผลการ
ดําเนินงาน
ประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการเพื่อใหความเห็นตอแนว
ทางการทํางานและการจัดทําขอเสนอ
จัดทํารายงานวิจัยเบื้องตน (Inception Report) และประชุม
เสนอแผนการวิจัย
ทบทวนวรรณกรรม:
รวบรวมและประมวลเน้ือหาการประชุมและที่ สืบเน่ืองจาก
การประชุม UNCSD ที่ผานมา
แนวทางการดําเนินงานที่ผานมาของหนวยงานที่เก่ียวของใน
ประเทศไทยเพื่อบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ศึกษาทาทีของประเทศตางๆตอการประชุม Rio+20
จัดเวทีสาธารณะคร้ังที่ 1 พรอมจัดทําเอกสารวิชาการ
ประกอบการจัดเวทีสาธารณะ
จัดเวทีสาธารณะคร้ังที่ 2 พรอมจัดทําเอกสารวิชาการ
ประกอบการจัดเวทีสาธารณะ
จัดเวทีสาธารณะคร้ังที่ 3 พรอมจัดทําเอกสารวิชาการ
ประกอบการจัดเวทีสาธารณะ
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กิจกรรม ก . ค .
54

ส . ค .
54

ก . ย .
54

ต . ค .
54

พ . ย .
54

ธ . ค .
54

ม . ค .
55

ก . พ .
55

มี . ค .
55

เม.ย.
55

พ.ค.
55

มิ.ย.
55

ก.ค.
55

สงรายงานความกาวหนาคร้ังที่ 1 
จัดประชุมกลุมเฉพาะ (Focus Group) คร้ังที่ 1 เพื่อจัดทํา

ขอเสนอแนะตอการเจรจา
จัดเวทีสาธารณะคร้ังที่ 4 พรอมจัดทําเอกสารวิชาการ
ประกอบการจัดเวทีสาธารณะ
จัดประชุมกลุมเฉพาะ (Focus Group) คร้ังที่ 2 เพื่อจัดทํา
ขอเสนอแนะตอการเจรจา
วิเคราะหขอมูลเพื่อเสนอแนะทาทีและแนวคิดของไทยตอการ
ประชุม Rio+20
สงรายงานความกาวหนาคร้ังที่ 2 
จัดเวทีสัมมนาเพื่อสรุปขอเสนอตอการประชุม Rio+20
พรอมจัดทําเอกสารวิชาการประกอบการจัดเวที
จัดเวทีส่ือมวลชน Press Briefing
เขารวมประชุม Prepcom Rio+20 คร้ังที่ 3 วันที่ 13-15
มิถุนายน 2555 ณ นครริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล 

จัดประชุมกลุมเฉพาะ (Focus Group) คร้ังที่ 3 เพื่อสรุป
สาระสําคัญและผลลัพธของการประชุม Rio+20 และจัดทํา
ขอเสนอประเด็นหัวขอการวิจัยดานการพัฒนาที่ยั่งยืน
สรุปสังเคราะหผลการประชุม UNSCD ที่เก่ียวโยงกับการ
ดําเนินงานของไทย
สงรายงานฉบับสมบูรณ 



10

1.6 ผลผลิตที่คาดวาจะไดรับ

1.6.1 รายงานการวิจัย และขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการดําเนินงานดานการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนของประเทศไทย

1.6.2 เอกสารสรุปการจัดเวทีสาธารณะจํานวน 4 ฉบับ และเอกสารสรุปการจัดสัมมนา
จํานวน 1 ฉบับ

1.6.3 เอกสารรายงานสรุปผลการประชุม Rio+20 ป ค.ศ.2012
1.6.4 บทความเผยแพรตอสาธารณะเร่ืองการพัฒนาท่ีย่ังยืนและเศรษฐกิจสีเขียว
1.6.5 ผูเขารวมเวทีสาธารณะและการจัดสัมมนา จํานวนอยางนอย 300 คน จากภาครัฐ

ภาคธุรกิจเอกชน นักวิชาการ และองคกรพัฒนาเอกชน มีสวนรวมในการเตรียมความพรอม และ
จัดทําเสนอแนะตอการเขารวมประชุม Rio+20 รวมท้ังขอเสนอตอการดําเนินงานดานการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนของประเทศไทย

1.7 ผลลัพธที่คาดวาจะเกิดขึ้น

1.7.1 ขอมูลพื้นฐานตอการวางยุทธศาสตรทาทีของประเทศไทยในการประชุม UNCSD เพื่อ
นําไปสูการยกระดับบทบาทในการประชุม/เจรจาของไทยในเวทีระหวางประเทศใหมีบูรณาการและ
เอกภาพ

1.7.2 ขอเสนอแนะทางนโยบายท่ีมีคุณภาพเพื่อเตรียมทาทีของไทยท่ีชัดเจนตอการเขารวม
ประชุม ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อการดําเนินงานดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน
ของประเทศไทย และประเด็นหัวขอการวิจัยใหมดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนซ่ึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติม

1.7.3 ขอเสนอแนะตอกระทรวงตางประเทศ เพื่อยกระดับภารกิจการทูตเพื่อการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนและสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ (Green Diplomacy)

1.7.4 กระตุนใหเกิดความสนใจในประเด็นดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนและสรางความรูความ
เขาใจใหกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม ตอแนวทางความรวมมือระหวาง
ประเทศดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน และการเจรจาพหุภาคี
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1.8 สรุปกิจกรรมและการดําเนินงาน

คณะวิจัยไดเร่ิมดําเนินโครงการตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2554 – 31 กรกฎาคม 2555 โดยมี
กิจกรรมดังน้ี

1.8.1 การศึกษาทบทวนวรรณกรรม และสรุปวิเคราะหเก่ียวกับเร่ืองการพัฒนาที่
ยั่งยืน ระบบเศรษฐกิจสีเขียว และกรอบเชิงสถาบันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังน้ี

รวบรวมและประมวลเน้ือหาและรายละเอียดของการประชุม UNCSD ซ่ึงสืบเน่ืองกับผลการ
ประชุมดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนท่ีผานมาในอดีต อาทิ Agenda 21 และ Johannesburg Plan of
Implementation สําหรับประเมินและวิเคราะหผลของการประชุม UNCSD และเนนประเด็นท่ี
เกี่ยวของกับผลประโยชนของไทย จัดทําขอเสนอแนะท่ีจะเปนประโยชนตอไทย

ทบทวนแนวทางการดําเนินงานท่ีผานมาของหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการอนุวัติผลการ
ประชุม UNCSD กลไกการปฏิบัติงานท่ีเปนอยูของไทย รวมถึงความทาทาย อุปสรรค

ทาทีของประเทศและกลุมประเทศหลักอื่นๆ ตอหัวเร่ืองหลักของการประชุมท้ัง 2 หัวขอ
ไดแก ดานเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทการพัฒนาท่ีย่ังยืนและการขจัดความยากจน และกรอบเชิง
สถาบันระหวางประเทศเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน เพื่อนํามาใชประกอบการพิจารณาทาทีและสิ่งท่ี
คาดหวังจากการประชุม Rio+20 ของประเทศขางตน

การสรุปสาระสําคัญท่ีเปนเน้ือหาหลักของการประชุม Rio+20 ท้ังสองสวน ไดแก ดาน
เศรษฐกิจสีเขียวในบริบทการพัฒนาท่ีย่ังยืนและการขจัดความยากจน และกรอบเชิงสถาบันระหวาง
ประเทศเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยเนนพัฒนาการของแนวคิดดังกลาว ขอบเขต และขอเสนอเชิง
นโยบายท่ีเสนอโดยภาคสวนตางๆ เชน UNEP นักวิชาการ หรือภาคประชาสังคมตางๆ

วิเคราะหขอมูลเพื่อเสนอแนะทาทีและแนวคิดของไทยเกี่ยวกับหัวขอหลักในการประชุมและ
วิเคราะหความเปนไปไดท่ีจะนําแนวคิด/แนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดของไทย เชน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
และการนําเสนอตัวอยางการใชประโยชนจากแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงท่ีประสบความสําเร็จ เพื่อ
ยกระดับใหแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเปนวาระระหวางประเทศ/มาตรฐานสากล (norm-setting)

ขอเสนอแนะบทบาทของกระทรวงการตางประเทศและหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังในอดีตและ
อนาคต เพื่อพิจารณากําหนดแนวทางประสานงาน ซ่ึงนําไปสูการแสดงบทบาทตอไปในเวทีเจรจา
เชน ขอเสนอแนะแนวทางการยกระดับภารกิจการทูตเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนและสิ่งแวดลอมระหวาง
ประเทศของกระทรวงการตางประเทศและของไทย

สรุปผลการประชุม UNCSD และวิเคราะหผลการประชุม โดยเฉพาะในประเด็นท่ีไทยมี
พันธกรณี รวมถึงการใหขอเสนอแนะทางนโยบายเพื่อนําไปสูการจัดการท่ีตอเน่ืองตอประเด็นดาน
การพัฒนาท่ีย่ังยืนของไทย
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1.8.2 กิจกรรมการประชุมกลุมเฉพาะ และการประชุมเวทีสาธารณะ จํานวน 10 คร้ัง
ดังน้ี

1) การประชุมคณะท่ีปรึกษาโครงการฯ ในวันพุธท่ี 24 สิงหาคม 2554 เวลา 13.30-16.30
น. ณ หองประชุม 2 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จํานวนผู เขารวมประชุม 21 คน
รายละเอียดในภาคผนวก 1.1

2) การประชุมเวทีสาธารณะ Rio+20 คร้ังท่ี 1: เสนทางสูการประชุม Rio+20 ในวันจันทร
ท่ี 29 สิงหาคม 2554 เวลา 13.00-16.30 น. ณ หองวิเทศสโมสร กระทรวงการตางประเทศ จํานวน
ผูเขารวมประชุม 94 คน รายละเอียดในภาคผนวก 1.2

3) การประชุมหารือจัดทําขอเสนอแนะตอคณะผูแทนการเจรจาในการประชุม Regional
Preparatory Meeting for Asia Pacific Region ท่ีกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ในวันพฤหัสบดีท่ี 6
ตุลาคม 2554 เวลา 13.00-16.30 น. ณ หองประชุม 1 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จํานวน
ผูเขารวมประชุม 26 คน รายละเอียดในภาคผนวก 1.3

4) การประชุมเวทีสาธารณะ Rio+20 คร้ังท่ี 2: ความม่ันคงดานทรัพยากรนํ้า อาหารและ
พลังงาน: โจทยใหมในเร่ืองการพัฒนาท่ีย่ังยืน วันอังคารท่ี 27 ธันวาคม 2554 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ หองราชดําเนิน โรงแรม Royal Princess หลานหลวง จํานวนผูเขารวมประชุม 80 คน
รายละเอียดในภาคผนวก 1.4

5) การประชุมเวทีสาธารณะ Rio+20 คร้ังท่ี 3: เศรษฐกิจสีเขียวกับการพัฒนาท่ีย่ังยืน: กับ
ดักหรือโอกาส วันจันทรท่ี 23 มกราคม 2555 เวลา 13.00-16.30 น. ณ หองคริสตัล 3-4 โรงแรมเซ็น
จูร่ีพารค ถ.ราชปรารภ จํานวนผูเขารวมประชุม 95 คน รายละเอียดในภาคผนวก 1.5

6) การประชุมเวทีสาธารณะ Rio+20 คร้ังท่ี 4: แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว กับประเด็นทา
ทายเร่ืองการคา-สิ่งแวดลอม และโลกรอน วันอังคารท่ี 28 กุมภาพันธ 2555 เวลา 13.00-16.30น. ณ
หองคริสตัล ช้ัน 3 โรงแรมเซ็นจูร่ีพารค ถ.ราชปรารภ จํานวนผูเขารวมประชุม 97 คน รายละเอียด
ในภาคผนวก 1.6

7) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หารือจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายและทาที
ของประเทศไทยตอการเขารวมประชุม United Nations Conference on Sustainable
Development (UNCSD) หรือการประชุม “Rio+20” วันอังคารท่ี 15 พฤษภาคม 2555 เวลา 9:00 น.
- 16.30 น. ณ หองศุภมิตร ช้ัน 7 โรงแรมรอยัล ปร๊ินเซส หลานหลวง จํานวนผูเขารวมประชุม 30
คน รายละเอียดในภาคผนวก 1.7

8) การสัมมนาโครงการเวทีสาธารณะ: จับกระแส Rio+20 สูสังคมไทย “Rio+20:
เศรษฐกิจสีเขียวเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน” วันศุกรท่ี 1 มิถุนายน 2555 เวลา 8.30-16.30 น. ณ หอง
กมลทิพย ช้ัน 2 โรงแรมสยามซิตี้ จํานวนผูเขารวมประชุม 117 คน รายละเอียดในภาคผนวก 1.8
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9) การประชุมเวทีสื่อมวลชน(Press Briefing): จับกระแส Rio +20 สูสังคมไทย วันพุธท่ี 6
มิถุนายน 2555 เวลา 13.30-16.30 น ณ หองประชุม 1 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จํานวน
ผูเขารวมประชุม 19 คน รายละเอียดในภาคผนวก 1.9

10) การประชุมกลุมเฉพาะ (Focus Group): สรุปสาระสําคัญและผลลัพธของการประชุม
Rio+20 และจัดทําขอเสนอประเด็นหัวขอการวิจัยดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน วันศุกรท่ี 13 กรกฎาคม
พ.ศ. 2555 เวลา 13.00 น.-16.30 น. ณ หองประชุม 1 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จํานวน
ผูเขารวมประชุม 25 คน รายละเอียดในภาคผนวก 1.10

1.8.3 บทความเผยแพรตอสาธารณะเร่ืองการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียว

โครงการไดมีการจัดทําหนังสือท่ีรวบรวมบทความสังเคราะหนําเสนอประเด็นจากวิชาการ
ผูทรงวุฒิท่ีมีความรูและประสบการณในเร่ืองการพัฒนาท่ีย่ังยืน และผลการศึกษาทบทวนของ
นักวิจัยโดยไดรวบรวมเปนหนังสือช่ือ “จับกระแส Rio+20 สูสังคมไทย” (โปรดดูรายละเอียดใน
ภาคผนวก 2) ไดเผยแพรในการสัมมนาคร้ังท่ี 5 “Rio+20: เศรษฐกิจสีเขียวเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน”
เม่ือวันศุกรท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ.2555 และการประชุมเวทีสื่อมวลชน (Press Briefing): จับกระแส
Rio +20 สูสังคมไทยเม่ือวันพุธท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ.2555 นอกจากน้ียังไดนําไปเผยแพรในการเวที
การประชุมท่ีจัดข้ึนโดยหนวยงานอื่นๆ เชน งานมหกรรมวิชาการ สกว. ๙ บันดาลสูงานวิจัย "วิจัย
ตามรอยพระยุคลบาท: สรางสรรคปญญา เพื่อพัฒนาประเทศ" ท่ีจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 20-24 มิถุนายน
2555 ณ เมืองทองธานี การประชุมประจําปสถาบันสิ่งแวดลอมไทย ““RRiioo++2200:: ประเทศไทยมุงสูการประเทศไทยมุงสูการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนพัฒนาท่ีย่ังยืน??”” ซ่ึงจัดข้ึนในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด

1.8.4 การสรางพันธมิตรรวมดําเนินกิจกรรม

โครงการไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาโครงการข้ึน โดยมีตัวแทนจากภาคีสวน
ตางๆ ท้ังสวนราชการ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน โดยมีบทบาทสําคัญในดานการ
รวมใหขอคิดเห็นตอการวางยุทธศาสตรการทํางาน การรวมเปนองคกรรวมจัดเวทีสาธารณะ การ
รวมเปนจัดทําเอกสารขอเสนอตอการเจรจาและการดําเนินงานภายในประเทศ การรวมเปนผู
อภิปรายในเวทีสาธารณะ การรวมเผยแพรประชาสัมพันธการจัดเวทีสาธารณะและผลของกิจกรรม
เปนตน (โปรดดูรายนามของคณะกรรมการท่ีปรึกษาโครงการในภาคผนวก 3)

นอกจากน้ีนักวิจัยของโครงการไดเขารวมเปนคณะทํางานเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับ
การประชุมสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาท่ีย่ังยืน ค.ศ. 2012 (Rio+20) โดย ดร.บัณฑูร
เศรษฐศิโรตม หัวหนาโครงการฯ ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูทรงคุณวุฒิในคณะทํางานดานสารัตถะท่ี
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนฝายเลขานุการ เพื่อทําหนาท่ีให
ความเห็นตอสาระสําคัญของการประชุม Rio+20 และการเตรียมความพรอมของประเทศไทยตอการ
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เขารวมประชุม Rio+20 ตลอดจนการเขารวมเปนองคกรรวมจัดการประชุมท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน การเขารวมเปนวิทยากร ผูอภิปรายในเวทีการประชุมในหนวยงานตางๆ จัดข้ึน

1.8.5 การเขารวมการประชุมคณะกรรมการเตรียมการคร้ังที่ 3 (3rd Preparatory
Committee Meeting UN Conference on Sustainable Development) ระหวางวันที่ 13-15
มิถุนายน พ.ศ.2555 ณ นครริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล

การประชุมคณะกรรมการเตรียมการคร้ังท่ี 3 น้ีเปนการประชุมเตรียมการคร้ังสุดทายกอนท่ี
การประชุม Rio+20 จริงจะเร่ิมข้ึนในวันท่ี 20-22 มิถุนายน พ.ศ.2555 โดยการประชุมคร้ังน้ีมุงเปา
เพื่อท่ีจะบรรลุขอตกลงการเจรจาเอกสาร the Zero Draft of the Outcome Document ท้ังน้ี ดร.
บัณฑูร เศรษฐศิโรตม หัวหนาโครงการไดเขารวมการประชุมดังกลาวเพื่อสังเกตการณและติดตาม
ผลการเจรจาท่ีเกิดข้ึน โดยสรุปสาระสําคัญของผลลัพธการประชุม Rio+20 (โปรดดูรายละเอียดใน
บทท่ี 2)



บทที่ 2
สาระสําคัญ ประเด็นหลักของการประชุม Rio+20 และขอวิเคราะห

เน้ือหาในสวนน้ีเปนการทบทวนเอกสารเกี่ยวกับประเด็นหลักของการประชุม Rio+20 ไดแก
เร่ืองเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทการพัฒนาท่ีย่ังยืนและขจัดความยากจน และเร่ืองกรอบเชิงสถาบัน
เพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน เพื่อเปนขอมูลและความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับประเด็นของการประชุม และ
แงมุมขอพิจารณาเพื่อการศึกษาในข้ันตอไป

2.1 สาระสําคัญเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความยากจน
และเร่ืองกรอบเชิงสถาบันระหวางประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

2.1.1 เศรษฐกิจสีเขียวในบริบทการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความยากจน

2.1.1.1 ความเปนมาและภาพรวมของแนวคิด
ภายใตภาวะวิกฤตท่ีหลากหลายของโลกในปจจุบัน ท้ังในดานการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ ความม่ันคงทางอาหาร ดานนํ้าและพลังงาน ความหลากหลายทางชีวภาพ พิบัติ
ภัยตางๆ หรือแมแตวิกฤตการณทางการเงินในหลายประเทศท่ัวโลก ทําใหเวทีการเจรจาระหวาง
ประเทศไดเร่ิมทบทวนถึงแนวทางการพัฒนาท่ีผานมาถึงสาเหตุรวมกันประการหน่ึงของวิกฤตการณ
ดังกลาว ซ่ึงพบวา การพัฒนาในปจจุบันนําไปสูรูปแบบการจัดสรรทรัพยากรท่ีไมเหมาะสม กลาวคือ
มีการใชทรัพยากรของโลกอยางมากในการสะสมทุนทางกายภาพ (เชน การกอสราง เช้ือเพลิงฟอส
ซิล) และทุนทางการเงินประเภทตางๆ ในขณะท่ีมีการลงทุนในการสรางทุนทางธรรมชาติ (เชน การ
วิจัยดานพลังงานหมุนเวียน การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพ หรือการทําการเกษตรอยางย่ังยืน) เพื่อชดเชยสวนท่ีถูกใชไปใน
สัดสวนท่ีนอยกวามาก ทําใหท่ีผานมาเกิดภาวะท่ีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนตอง
แลกกับคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีเสื่อมโทรมลง รวมท้ังเกิดปญหาการกีดกันทางสังคมข้ึนจากการท่ีคน
จนไมไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาเทาท่ีควร ทําใหมีการตั้งคําถามวาการพัฒนาเศรษฐกิจตาม
แนวทางดังกลาว หรือท่ีเรียกกันวา “เศรษฐกิจสีนํ้าตาล” (Brown Economy) จะสามารถนําพา
สังคมโลกไปสู เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนไดหรือไม และนําไปสูการพัฒนาแนวคิดในเร่ือง
“เศรษฐกิจสีเขียว” (Green Economy)1 ท่ีไดถูกเสนอข้ึนในฐานะของรูปแบบการพัฒนาทางเลือก

1 คําวาเศรษฐกิจสีเขียวไดรับการเผยแพรคร้ังแรกในหนังสือ “Blueprint for a Green Economy” โดย Pearce et al. ในป ค.ศ.
1986 โดยเสนอแนวคิดวา เศรษฐกิจสามารถและควรเปนเคร่ืองมือชวยนโยบายดานส่ิงแวดลอม  และมีศักยภาพ
ในการอนุรักษ  และเปนเคร่ืองมือใหมในการแกไขความเส่ือมโทรมดานส่ิงแวดลอม
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ท่ีจะชวยขจัดปญหาตาง ๆ ท้ังทางดานสิ่งแวดลอมและดานสังคม อันเปนผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในปจจุบัน และไดถูกกําหนดใหเปนหน่ึงในสองหัวขอหลักในการประชุมสหประชาชาติวาดวยการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน ในป ค.ศ. 20122

UNEP(2011)3 ไดกําหนดความหมายอยางกวางของเศรษฐกิจสีเขียว ไววาหมายถึง
“ระบบเศรษฐกิจท่ีนําไปสูการยกระดับคุณภาพความเปนอยูของมนุษย เพิ่มความเปนธรรมทางสังคม
และในขณะเดียวกันสามารถลดความเสี่ยงทางดานสิ่งแวดลอม และปญหาความขาดแคลนของ
ทรัพยากรลงได” 4 และอยูบนพื้นฐานยุทธศาสตร 3 ประการหลัก คือ การปลดปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด (CO2) ในระดับท่ีต่ํา การใชทรัพยากรและพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และ
การปองกันและลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการของระบบนิเวศ ท้ังน้ี ใน
เอกสารของ UNEP ไดกลาวยํ้าวา โดยเจตนารมณแลว แนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียวน้ี ไมไดเปน
เปาหมายท่ีแตกตางหรือจะมาแทนท่ีแนวคิดเร่ือง “การพัฒนาท่ีย่ังยืน” (Sustainable Development)
ซ่ึงเปนเปาหมายในแผนปฏิบัติการ 21 แตเปนการมองวาการจะพัฒนาไปสูเปาหมายความย่ังยืนได
จําเปนตองมีการจัดการใหระบบเศรษฐกิจเปนไปในทิศทางท่ีถูกตอง (getting the economy right)
และแนวทางของเศรษฐกิจสีเขียวไดเปนหน่ึงในรูปแบบของการแกปญหาดังกลาว(UNEP 2011,
p.16)  นอกจากน้ี แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวยังไมควรจะถูกจํากัดเฉพาะเร่ืองของการแกปญหาความ
เสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมเทาน้ัน หากควรครอบคลุมจุดประสงคในดานอื่น เชน ความเปนธรรม
ระหวางคนในสังคม และการขจัดความยากจนดวย จึงมีการกําหนดหัวขอเศรษฐกิจสีเขียวในการ
ประชุม Rio+20 ใหมีความหมายของเศรษฐกิจสีเขียวท่ีครอบคลุมข้ึนเปน “Green Economy in the
Context of Sustainable Development and Poverty Eradication”

ดวยเหตุน้ี เปาหมายของการพัฒนาไปสูเศรษฐกิจสีเขียวในทางปฏิบัติ คือการมุงสู
สังคมท่ีมีระดับคุณภาพชีวิตท่ีสูงและมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมต่ําพรอมๆ กัน (ดูพื้นท่ีดานลางขวา
ของรูปภาพท่ี 2.1) อยางไรก็ดี ประเด็นหน่ึงท่ีจําเปนตองคํานึงถึงในการนําแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว
ไปปฏิบัติ คือ จุดตั้งตนบนเสนทางการพัฒนาท่ีแตกตางของแตละประเทศ ท้ังในแงของระดับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต (วัดจากดัชนีการพัฒนาของมนุษย หรือ Human Development
Index - HDI ของสหประชาชาติ) และระดับของการกอใหเกิดผลกระทบท่ีมีตอสิ่งแวดลอม (วัดโดย
คารอยเทาทางนิเวศ หรือ Ecological Footprint) เชน บางประเทศมีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
ระดับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศท่ีสูง แตก็มีระดับการใชทรัพยากรท่ีกระทบตอระบบนิเวศท่ีสูง

2 มตจิากที่ประชมุสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) สมัยที่ 64 เมื่อวันที่ 24
ธันวาคม 2009 (ขอมติที่ A/RES/64/236)
3 UNEP. 2011. Toward a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty
Development.
4 ภาษาอังกฤษ คือ “green economy as one that results in improved human well-being and social equity,
while significantly reducing environmental risks and ecological  scarcities” (UNEP, 2011, p.16)
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ตามไปดวย (พื้นท่ีดานบนขวาของรูปภาพท่ี 2.1) ในขณะท่ีหลายประเทศมีการรบกวนระบบนิเวศ
นอยและมีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตท่ีต่ํา (พื้นท่ีดานลางซายของรูปภาพท่ี 2.1)
ดังน้ัน การนําแนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียวไปใชในทางปฏิบัติ เพื่อเขาสูทิศทางท่ีมุงสูระดับคุณภาพ
ชีวิตท่ีสูงและมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมต่ําพรอมๆกัน (พื้นท่ีดานลางขวาของรูปภาพท่ี 2.1) จึงควรมี
ความแตกตางกัน กลาวคือ มีความยืดหยุนและเปดโอกาสใหแตละประเทศสามารถประยุกตใช
มาตรการท่ีเหมาะสมภายในประเทศตนเองไดตามบริบทสถานการณ และการจัดลําดับความสําคัญ
ของปญหาในแตละประเทศ

ภาพที่ 2.1 Human Development Index และ Ecological Footprint ป ค.ศ.2007

ที่มา: Global Footprint Network (2010)

2.1.1.2 สองชวงคลื่นเศรษฐกิจสีเขียวทามกลางโลกาภิวัตน 2 ระบอบ
อันท่ีจริงแลวเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียวไมใชแนวคิดใหม จากพัฒนาการของแนวคิด

เศรษฐกิจสีเขียวในอดีตจนถึงปจจุบันอาจแบงไดเปน 2 ชวงคลื่น (Wave)

ชวงที่หน่ึง เร่ิมข้ึนในชวงทศวรรษ 1960 จากการท่ีรัฐบาลหลายประเทศไดเร่ิม
ตระหนักถึงความจําเปนท่ีตองรวมมือกันเพื่อแกไขปญหาสิ่งแวดลอมโลก นําไปสูการจัดประชุมของ
องคการสหประชาชาติเร่ืองสิ่งแวดลอมของมนุษยในป ค.ศ.1972 ท่ีกรุงสต็อกโฮลม ผลจากการ
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ประชุมนําไปสูการจัดตั้ง UNEP และในปเดียวกันน้ัน ทาง “สโมสรแหงกรุงโรม” (Club of Rome)
ไดเผยแพรหนังสือจากงานวิจัยช่ือ “ขีดจํากัดของการเติบโต” ช้ีใหเห็นขอจํากัดของการเติบโตของ
อุตสาหกรรมและจํานวนประชากร ซ่ึงจะนําไปสูปญหาการขาดแคลนอาหารและทรัพยากรธรรมชาติ
ท่ีจําเปน

ในป ค.ศ.1973 มีการตีพิมพหนังสืออันโดงดังของ อี เอฟ ชูมัคเกอร (Ernst Friedrich
Schumacher) เร่ือง “Small is Beautiful” โดยช้ีใหเห็นวาการพัฒนาตามแบบของโลกตะวันตกน้ันเม่ือ
ถึงจุดหน่ึงจะไมสามารถแกปญหาการดําเนินชีวิตและกิจกรรมเศรษฐกิจของมนุษยไดอยางแทจริง
และย่ังยืน และยังสรางปญหาใหมเพิ่มข้ึน ชูมัคเกอรไดเสนอทางเลือกใหมตอการพัฒนาโดยประยุกต
จากปรัชญาโลกตะวันออก โดยสวนหน่ึงคือปรัชญาตามหลักพระพุทธศาสนา ตอมาในป ค.ศ.1987
แนวคิดเร่ือง “การพัฒนาอยางยั่งยืน” ไดถูกนําเสนออยางเปนทางการในรายงานเร่ือง “Our
Common Future” ของคณะกรรมาธิการโลกวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (World
Commission on Environment and Development : WCED) แนวคิดเร่ืองทางเลือกของการพัฒนา
ไดถูกนําเสนออยางตอเน่ือง ในปค.ศ. 1997 คําวา “เศรษฐกิจสีเขียว” ไดปรากฏแพรหลายจากการ
ตีพิมพหนังสือเร่ือง “Blue Print for Green Economy” โดยกลุมนักวิชาการนําโดย เดวิด เพียซ
(David Pearce) ซ่ึงเห็นวาระบบเศรษฐกิจท่ีเปนอยู นําไปสูการทําลายทุนดานทรัพยากรธรรมชาติ
เปนการพัฒนาท่ีไมย่ังยืน และไดเสนอการแกไขโดยใหมีการประเมินมูลคาของสิ่งแวดลอม ใช
นโยบายดานราคาและเปลี่ยนกฎกติกา เพื่อรวมมูลคาของสิ่งแวดลอมใหอยูในกลไกตลาด
ปรับเปลี่ยนการประเมินวัดผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross domestic product : GDP) ใหรวม
ความสูญเสียดานสิ่งแวดลอม และในปค.ศ.1992 เม่ือมีการประชุม Earth Summit ท่ีนครริโอ เดอ
จาเนโร ในป ค.ศ.1992 แนวคิดเร่ืองการพัฒนาท่ีย่ังยืนไดถูกยอมรับในเวทีประชาคมโลกและ
แพรหลายไปอยางกวางขวางท่ัวโลก กลายเปนกระแส “โลกาภิวัตนดานสิ่งแวดลอม”

อยางไรก็ดี หลังจากน้ันอีก 3 ป เม่ือมีการจัดตั้งองคการการคาโลก (World Trade
Organization : WTO) ในปค.ศ.1995 พรอมดวยการจัดทําชุดความตกลง 16 ฉบับภายใต WTO ได
เกิดกระแส “โลกาภิวัตนดานเศรษฐกิจ” (เสรีนิยมใหม) กลายเปนกระแสท่ีเบียดขับโลกาภิวัตน
ดานสิ่งแวดลอม มีกรณีขอพิพาทดานการคาและสิ่งแวดลอมเกิดข้ึนหลายกรณีท้ังในเวที WTO  (เชน
กรณีทูนา-โลมา กรณีกุง-เตา กรณี GMOs) และในระดับความตกลง FTA โดยเฉพาะกรณีเขต
การคาเสรีอเมริกาเหนือ (North American Free Trade Agreement : NAFTA) ผลการตัดสินใจขอ
พิพาทสวนใหญจบลงดวยการจํากัดการใชมาตรการปกปองดานสิ่งแวดลอม จนถึงปจจุบัน ความ
ขัดแยงระหวางความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอมกับความตกลงภายใต WTO ยังคงเปนปญหาขอ
ถกเถียงโตแยงและเปนประเด็นการเจรจาในการเจรจารอบโดฮาท่ียังไมมีขอยุติ

แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวในกระแสคลื่นลูกที่สอง จุดเร่ิมตนกอตัวมาจากการ
ประชุม “Rio+10” ในป ค.ศ.2002 เพื่อประเมินความกาวหนาของการพัฒนาท่ีย่ังยืน ในการประชุม
มีประเด็นขอวิพากยอยางมากเกี่ยวกับผลกระทบจากโลกาภิวัตนดานเศรษฐกิจตอการพัฒนาท่ีย่ังยืน
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ตอมามีปจจัยกระตุนสําคัญหลายดานเกิดข้ึนในชวงปค.ศ.2007-2008  โดยในปค.ศ.2007 เปน
แรงผลักดันจาก “ปญหาโลกรอน” มีการเผยแพรรายงานของนิโคลัส สเติรน (Nicholas Stern) ท่ี
เรียกกันท่ัวไปวา “Stern Review” ประเมินถึงตนทุนมหาศาลของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากปญหาโลก
รอนหากไมมีการแกไขปญหาตั้งแตวันน้ี รวมท้ังรายงานของคณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change : IPCC) ฉบับท่ี
4 ท่ีแสดงขอมูลทางวิทยาศาสตรและความจําเปนท่ีท้ังกลุมประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลั ง
พัฒนาตองรวมกันลดกาซเรือนกระจกอยางมาก เพื่อเปาหมายควบคุมการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิโลก
ไมใหเกิน 2 องศาเซลเซียส

ในป ค.ศ.2007 ยังเกิดวิกฤติการณดานอาหารและดานการเงิน พอเขาสูป ค.ศ.2008
เกิดวิกฤติการณดานพลังงาน ท้ังสามวิกฤติการณดังกลาวนําไปสูการจัดทํารายงานของ UNEP ช่ือ
“Global Green New Deal” ท่ีเผยแพรออกมาในป ค.ศ.2009 ยอมรับถึงปญหาความไมย่ังยืนของ
การพัฒนาท่ีสงผลใหเกิดวิกฤติในดานตางๆ และมีชุดขอเสนอตอรัฐบาลประเทศตางๆ ใหมีการ
ปฏิรูปการลงทุนดานสาธารณะและการใชนโยบายราคาเพื่อเปนจุดเร่ิมตนของการเปลี่ยนผานไปสู
“เศรษฐกิจสีเขียว” พรอมกับการสรางขยายการจางงานใหมและขจัดความยากจน ในรายงาน
ดังกลาวไดระบุในตอนทายวา ทาง UNEP จะรวมกับองคกรตางๆ ภายใตสหประชาชาติ (United
Nation : UN) เพื่อศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับแนวเศรษฐกิจสีเขียวและเจาะลึกไปในรายสาขาการผลิตท่ี
สําคัญ ในปลายป ค.ศ.2009 ท่ีประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ (United Nations General
Assembly : UNGA) ไดมีมติใหจัดการประชุม Rio+20 โดยมีเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียวเปนวาระสําคัญ
ตอจากน้ันในป ค.ศ.2011 ทาง UNEP ไดเผยแพรรายงานฉบับสําคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจสีเขียวในช่ือ
“Toward Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication”
(ความยาว 632 หนา) ช้ีใหเห็นความจําเปนของการปรับเปลี่ยนแนวคิด/รูปแบบการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ เน่ืองจากเปนหน่ึงในสามเสาหลักของการพัฒนาท่ีย่ังยืนท่ีขยายเติบโตไปในแนวทางท่ี
สรางผลกระทบกับอีกสองเสาหลัก คือดานสิ่งแวดลอมและดานสังคม ในรายงานดังกลาวมี
รายละเอียดขอเสนอการนําแนวคิดเศรษฐกิจไปใชใน 11 สาขาเศรษฐกิจ เคร่ืองมือดานเศรษฐศาสตร
บริบทแวดลอมตางๆ ท่ีจําเปนตอการผลักดันสูเศรษฐกิจสีเขียว ซ่ึงตอยอดมาจากแนวคิดท่ีเดวิด
เพียซและคณะ ไดเสนอไว

แนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียวในชวงคลื่นลูกท่ี 1 และ 2 จึงมีความเกี่ยวโยงและมีฐาน
คิดคลายกัน  ในชวงคลื่นท่ี 1 เปนการนํา “สิ่งแวดลอม” มาเช่ือมโยงกับ “การพัฒนา” เกิดเปน
แนวคิด “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ในชวงคลื่นท่ี 2 เม่ือเห็นวาเสาดานเศรษฐกิจเปนสาเหตุของการ
พัฒนาท่ีไมย่ังยืน จึงนํา “สิ่งแวดลอม” และ “ความเปนธรรมทางสังคม” มาเช่ือมโยงกับ
“เศรษฐกิจ” เกิดเปนแนวคิด “เศรษฐกิจสีเขียว”

2.1.1.3 มาตรการและเคร่ืองมือระดับประเทศที่นําไปสูเศรษฐกิจสีเขียว
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ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจเขาสูระบบเศรษฐกิจสีเขียวภายใตบริบทการพัฒนา
ท่ีย่ังยืนและการแกปญหาความยากจนน้ัน ตองอาศัยการเปลี่ยนแปลงท้ังทางโครงสรางของระบบ
เศรษฐกิจ เปาหมายทางการเติบโต รูปแบบเทคโนโลยีท่ีใชในระบบเศรษฐกิจ และวิถีทางการคาของ
ประเทศ ทางคณะกรรมการเตรียมการประชุม Rio+20 ไดสรุปถึงประเด็นขอเสนอแนะท่ีรัฐบาลแตละ
ประเทศควรนําไปดําเนินการ โดยการจัดลําดับความสําคัญของนโยบายและใหการสนับสนุนการ
ศึกษาวิจัยเพื่อวิเคราะหผลกระทบของมาตรการจูงใจตางๆ ซ่ึงอาจสรุปเปนแนวทางท่ีครอบคลุม
ประเด็นสําคัญ 7 แนวทางตอไปน้ี (United Nations, 2011, pp.12-18)5

1) การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)6 เชน การให
แรงจูงใจแกหนวยผลิตเพื่อลดการใชทรัพยากรลงเหลือเพียงระดับท่ีสมเหตุสมผลในการผลิต ซ่ึงอาจ
ทําใหสังคมไดประโยชนจากการท่ีมีทรัพยากรเหลือมากข้ึน เชน ในพื้นท่ีท่ีมีแหลงนํ้าจํากัด และยัง
ชวยลดการปลอยมลพิษของเสียจากกระบวนการผลิตลง โดยอาจใชแรงจูงใจตางๆ ควบคูไปดวย
เชน มาตรการใหสินเช่ือดอกเบ้ียต่ําแกหนวยการผลิตท่ีมีรายจายคาไฟฟาต่ํา เปนตน

2) การจัดสรรรายจายรัฐบาลเพื่อกระตุนภาคเศรษฐกิจเพื่อสิ่งแวดลอม
(Green-Stimulus Package) เน่ืองจากประเทศท่ีประสบภาวะวิกฤตการณทางการเงินหลาย
ประเทศ จําเปนตองอาศัยนโยบายดานรายจายของรัฐบาลเพื่อกระตุนเศรษฐกิจอยูแลว รัฐบาลอาจ
ใชรายจายน้ีสวนหน่ึงจัดสรรใหเกิดประโยชนตอการอนุรักษและกระตุนเศรษฐกิจไปพรอมกัน
ยกตัวอยางเชน กรณีของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีลงทุนในภาคพลังงานหมุนเวียน ซ่ึงสงผลใหธุรกิจ
แผงพลังงานแสงอาทิตยเติบโตข้ึน

3) การสนับสนุนใหเกิดตลาดของผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ
การจัดซ้ือสินคาสีเขียวของภาครัฐ (Greening of Markets and Public Procurement) รัฐบาล
อาจออกมาตรการท่ีระบุเงื่อนไขในการจัดซ้ือสินคาบางประเภท เชน สินคาท่ีมีฉลากเพื่อสิ่งแวดลอม
สินคาเกษตรท่ีมาจากวิถีการผลิตท่ีย่ังยืน หรือผลิตโดยกลุมผูผลิตรายยอยท่ียากจน เพื่อใหสินคา
เหลาน้ีมีตลาดจําหนายและสามารถแขงขันไดตอไปในอนาคต

5 United Nations. 2011. Objective and Themes of the United Nations Conference on Sustainable
Development.2nd Preparation Committee for the United Nations Conference on Sustainable Development.
7-8 March 2011. (CONF.216/PC/7)
6 แนวคิดประสิทธิภาพเชิงนิเวศ (Eco-efficiency) ไดรับการเผยแพรคร้ังแรกโดยสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน (World Business Council for Sustainable Development) ซ่ึงมีนัยในการปฏิบัติทั้งในระดับบริษัท (Firm
level) คือประสิทธิภาพในการผลิตสินคาและบริการที่สามารถตอบสนองความตองการของมนุษย ยกระดับคณุภาพ
ความเปนอยูของมนุษย และสามารถลดระดับผลกระทบทางนิเวศ หรือความเขมขนในการใชทรัพยากรลงได และ
นัยยะในระดับชาติ (National level) อันหมายถึงประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรเพื่อความกาวหนาทางสังคมและ
เศรษฐกิจและลดผลกระทบตอระบบนิเวศและส่ิงแวดลอมทั้งระบบลงได
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4) การลงทุนในโครงสรางพื้นฐานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Investment in
Green Infrastructure) รัฐบาลควรสนับสนุนการลงทุนในนวัตกรรมดานโครงสรางพื้นฐานท่ีเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอมและใหความสําคัญตอผูมีสวนไดสวนเสีย ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ในการประเมินผลไดผลเสียของโครงการดวย ตัวอยางโครงสรางพื้นฐานท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ไดแก เทคโนโลยีดานพลังงานหมุนเวียน การกอสรางอาคารประหยัดพลังงาน การวางผังเมืองแบบ
บูรณาการเพื่อสิ่งแวดลอม ระบบขนสงมวลชนท่ีเนนการอนุรักษพลังงานและคํานึงถึงการกระจาย
การพัฒนาเศรษฐกิจอยางท่ัวถึง

5) การฟนฟูและขยายระดับของทุนทรัพยากรธรรมชาติ (Restoration and
Enhancement of Natural Capital) ผานมาตรการตางๆ เพื่อปรับปรุงกฎเกณฑหรือกลไกเชิง
สถาบันท่ีเพิ่มความสามารถของชุมชนและภาครัฐในการจัดการทรัพยากรท้ังในระดับทองถิ่นและ
ระดับชาติ เปนตน

6) การกําหนดราคาหรือตนทุนที่เหมาะสมของทรัพยากร (Getting Prices
Right) โดยการทําบัญชีทางเศรษฐกิจท่ีคํานึงถึงมูลคาของระบบนิเวศหรือความหลากหลายทาง
ชีวภาพท่ีจะมีตอระบบเศรษฐกิจท้ังในระดับพื้นท่ีและในระดับชาติ หรือมีการหักผลกระทบทางดาน
สิ่งแวดลอมออกจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ัน ยังควรมีระบบการจัดสรรการ
จายเงินเพื่อการบริการทางระบบนิเวศ (Payment for Eco-system Services) ซ่ึงจะสามารถเอื้อ
ประโยชนทางเศรษฐกิจใหกับกลุมคนท่ีมีรายไดนอยและเปนประโยชนในการอนุรักษไดใน
ขณะเดียวกัน นอกจากน้ี ยังครอบคลุมถึงการพัฒนากลไกการจายคาชดเชยท่ีเหมาะสมจากการ
สูญเสียท่ีดินหรือจากความเสียหายทางสิ่งแวดลอมจากโครงการตางๆ ตัวอยางท่ีดี เชน สาธารณรัฐ
เกาหลี ซ่ึงสามารถถึงข้ันกําหนดเปนยุทธศาสตรการเจริญเติบโตสีเขียว (National Green Growth
Strategy) ได

7) การปฏิรูประบบภาษีเพื่อสิ่งแวดลอม (Eco-Tax Reform) ทาง UN ไดอางอิง
วามีงานศึกษาจํานวน 61 ฉบับ (Patuelli et al., 2005) ซ่ึงแสดงใหเห็นวา การเก็บภาษีสิ่งแวดลอม
ไมมีผลกระทบตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีนัยสําคัญ แตสงผลตอปริมาณการปลอย
มลพิษท่ีลดลงอยางเห็นไดชัด ภาษีสิ่งแวดลอมน้ีอาจอยูในรูปของภาษีทางตรงท่ีเก็บจากสินคาและ
บริการ หรือภาษีทางออมท่ีเก็บจากปจจัยการผลิตท่ีมีผลเช่ือมโยงกัน ท้ังน้ี ควรครอบคลุมการ
ยกเลิกการอุดหนุนสินคาท่ีสงผลเสียตอสิ่งแวดลอม (Environmentally Harmful Subsidies) ดวย

2.1.1.4 เศรษฐกิจสีเขียวในมิติการคาและความรวมมือระหวางประเทศ
นอกเหนือจากนโยบายและมาตรการของรัฐบาลภายในประเทศแลว ภาคการคา/

ความรวมมือระหวางประเทศสามารถมีบทบาทเปนท้ังแรงขับเคลื่อนและอุปสรรคตอการพัฒนา
เศรษฐกิจสีเขียวเชนเดียวกัน ประเด็นตาง ๆ ท่ีสําคัญ เชน

 การ ใช ข อ อ า งด า นสิ่ ง แ วด ล อม เพื่ อ ปกป อ งท างก ารค า (Green
Protectionism) เชน การบังคับใชมาตรฐานแบบฝายเดียวกับประเทศผูขายสินคา หรือการตั้ง
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เงื่อนไขปรับราคาสินคานําเขาเพื่อชดเชยความตางของมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม (Border-price
adjustment) ซ่ึงจะทําใหเกิดผลกระทบตอประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะอยางย่ิงตอกลุมผูสงออก
รายยอย การพัฒนาระบบฉลากหรือการรับรองมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมแบบสมัครใจ พรอม
ยุทธศาสตรการเสริมสรางศักยภาพผูผลิตรายยอย จึงนาจะเปนแนวทางท่ีลดผลกระทบได เปนตน

 ความขัดแยงระหวางการคากับการอุดหนุนภาคการผลิตเพื่อสิ่งแวดลอม
(Green Subsidy) กลาวคือ อาจขัดกับหลักการขององคการการคาโลกวาดวยการปองกันการ
อุดหนุนและการทุมตลาดได ซ่ึงประเทศผูสงออกจําเปนตองมีการวิเคราะหอยางถี่ถวนวา การ
อุดหนุนเพื่อสิ่งแวดลอมน้ัน ไมไดทําใหเกิดการบิดเบือนทางการคา หรือสงผลทํารายอุตสาหกรรม
ภายในประเทศท่ีนําเขาอยางชัดเจนได กรณีท่ีเปนปญหาเชน การผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพ ซ่ึงรัฐบาล
ของประเทศผูสงออกมักทําการสนับสนุนโดยการลดภาษีหรือใหสิทธิประโยชนอื่นๆ แกผูผลิต เปน
ตน

 การลดชองวางในการสรางสรรคเทคโนโลยีสีเขียว (Bridging Green
Technology Gap) ประเทศพัฒนาแลวมักจะเปนเจาขององคความรูสวนใหญของเทคโนโลยีท่ีสะอาด
ประเภทตาง ๆ และการท่ีรัฐบาลของประเทศพัฒนาแลวหรือประเทศท่ีเร่ิมลงทุนในอุตสาหกรรม
เหลาน้ีกอน ใหการสนับสนุนหรืออุดหนุนเทคโนโลยีเหลาน้ีมากเพียงใด ย่ิงทําใหประเทศกําลัง
พัฒนาเสียเปรียบทางการแขงขันดานเทคโนโลยีสะอาดมากข้ึนเทาน้ัน การใหความสําคัญกับกลไก
ความรวมมือตาง ๆ ท่ีทําใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยีท่ีสะอาดระหวางประเทศ เชน Climate
Technology Mechanism ซ่ึงเปนผลจากการเจรจาของประเทศสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติดาน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงมีความสําคัญอยางย่ิงท่ีทําใหเกิดกระจายตัวของเทคโนโลยี
ดานสิ่งแวดลอมข้ึนในโลก

2.1.1.5 ขอควรคํานึงในการดําเนินมาตรการเศรษฐกิจสีเขียว
แมจะเปนท่ีตระหนักวาเปาหมายเศรษฐกิจสีเขียวมีความสําคัญเพียงใด แตการ

ดําเนินนโยบายหรือมาตรการตาง ๆ เพื่อมุงสูเศรษฐกิจสีเขียว ก็อาจนํามาซ่ึงขอขัดแยง หรือ
ผลกระทบท่ีไมอาจตั้งใจบางประการ ซ่ึงจําเปนตองมีการศึกษาอยางรอบคอบ เชน

 การขาดความมีประสิทธิผลของนโยบาย เชน กรณีการเก็บภาษีสิ่งแวดลอม
หลายประเทศในสหภาพยุโรปท่ีมีการเก็บในอัตราท่ีต่ําเกินไปจนผูปลอยมลพิษไมรูสึกถึงความ
แตกตางจากการเก็บภาษี หรือการยกเวนภาษีใหกับอุตสาหกรรมท่ีปลอยมลพิษมากบางประเภท
ซ่ึงแมวาในระยะแรก ภาษีจะสงผลใหการปลอยมลพิษลดลง แตพบวาตั้งแตป ค.ศ. 1995 เปนตนมา
ประเทศในสหภาพยุโรป 16 ประเทศมีสัดสวนของรายรับจากภาษีสิ่งแวดลอมจากรายรับภาษี
ท้ังหมดลดลงเร่ือยๆ

 การเกิดผลกระทบสะทอนกลับ (Rebound Effects) ยกตัวอยางเชน
นโยบายดานการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน อาจสงผลใหความตองการใชพลังงานลดลง และ
อาจสงผลใหราคาพลังงานลดลง ซ่ึงในขณะเดียวกัน ราคาท่ีลดลงน้ีอาจสงผลกระทบเชิงพฤติกรรม
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ของผูใชพลังงาน กลาวคือ สามารถประหยัดมากข้ึน และเปรียบเสมือนวามีรายไดเพิ่มข้ึน จึงจาย
เพื่อใชพลังงานเพิ่มข้ึน เปนตน

 คว ามสั มพั น ธ ร ะห ว า ง ก า รผ ลิ ต แ ล ะก ารบ ริ โ ภค ข า มพรมแ ด น
(Interdependence of consumption and production) เน่ืองจากประเทศพัฒนาแลวหลายแหงได
ยายฐานการผลิตท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมสูง เชน การทําเหมืองแร อุตสาหกรรมหนัก ฯลฯ ไปยัง
ประเทศกําลังพัฒนา ดังน้ัน การลดปริมาณการปลอยมลพิษหรือกาซเรือนกระจกในประเทศพัฒนา
แลวจึงไมไดหมายถึงการลดลงของปริมาณมลพิษในโลกอยางแทจริง ดวยเหตุน้ี จึงมีความจําเปนท่ี
จะสรางกลไกความรับผิดชอบรวม หรือการสงผานราคาท่ีแทจริงท่ีรวมตนทุนดานสิ่งแวดลอมจาก
ผูผลิตไปยังผูบริโภคในอีกประเทศดวย

 ความตางระหวางผลของมาตรการกับการบรรลุเปาหมายในการแกไข
ปญหา (Adding-up Problems) เชน กรณีการลดกาซเรือนกระจกแบบสมัครใจของประเทศสมาชิก
บางสวนในอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงลาสุดภายใตบริบท
ของขอตกลงโคเปนเฮเกน (Copenhagen Accord) แมวาแตละประเทศจะยินยอมลดปริมาณการ
ปลอยกาซเรือนกระจกลง แตไมสามารถตอบสนองตอเปาหมายรวมของโลกท่ีตองการรักษาระดับ
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไมใหสูงเกิน 2 องศาเซลเซียสได

 ผลกระทบขางเคียงโดยไมตั้งใจ (Unintended Consequences)
ยกตัวอยางเชน นโยบายสงเสริมการใชพลังงานทดแทนจากไบโอดีเซล จะสงผลใหความตองการตอ
ผลผลิตขาวโพดเพื่อผลิตเอทานอลเพิ่มสูงข้ึน ซ่ึงอาจสงผลใหราคาขาวโพดในตลาดเพิ่มสูงข้ึน และ
กระทบตอความม่ันคงทางอาหารในหลายๆประเทศได หรือความตองการปาลมนํ้ามันท่ีเพิ่มข้ึนใน
ทวีปยุโรป ซ่ึงอาจสงผลใหเกิดการสูญเสียพื้นท่ีปาในเขตรอนเพื่อเพิ่มพื้นท่ีเพาะปลูกปาลมได ทาง
สหภาพยุโรปจึงไดกําหนดเงื่อนไขวาดวยการคาพลังงานชีวภาพอยางย่ังยืนข้ึน แตไดมีเสียงคัดคาน
วาอาจจะทําใหเกิดการกีดกันทางการคาได เปนตน

2.1.2 กรอบเชิงสถาบันระหวางประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

2.1.2.1 ความหมายโดยทั่วไปและความจําเปนในการปฏิรูป
คําวา “กรอบเชิงสถาบันระหวางประเทศเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน” มีความหมาย

ครอบคลุมกลุมโครงสราง องคกร เครือขาย และรูปแบบการจัดการความสัมพันธตาง ๆ ท้ังท่ีเปน
ทางการและไมเปนทางการ ซ่ึงเกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาท่ีย่ังยืน
และนํานโยบายเหลาน้ันไปปฏิบัติ ซ่ึงอาจครอบคลุมตั้งแตระดับทองถิ่น ระดับประเทศ ภูมิภาค ไป
จนถึงระดับโลก และรวมถึงภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และภาคธุรกิจท่ีรวมกันในรูปแบบของ
เครือขายท่ีมีบทบาทในการจัดการสิ่งแวดลอมดวย โดยในกรอบสถาบันระดับระดับโลกน้ัน แมวาทิศ
ทางการพัฒนาของกลไกการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมระหวางประเทศท่ีผานมาจะเติบโตและพัฒนา
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ไปอยางมาก แตกลับสวนทางกับทิศทางของคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติท่ีเสื่อม
โทรมลงท่ัวโลก

ปญหาและความทาทายตางๆในกรอบสถาบันเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนของโลกใน
ปจจุบัน เชน

1) การเพิ่มจํานวนขึ้นอยางรวดเร็วของความตกลงพหุภาคีทางดาน
สิ่งแวดลอม (Multilateral Environmental Agreement: MEAs)

ในปจจุบันมีการประกาศใช MEAs เฉพาะท่ีมีการรับรองโดย UN จํานวนมากกวา
500 ฉบับ7 ซ่ึงเปนสัญญาณท่ีดีท่ีสะทอนถึงการตระหนักในความสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอมมาก
ข้ึนในประชาคมระหวางประเทศ และเปนการเปดพื้นท่ีใหมีการศึกษาสํารวจประเด็นท่ีมีการหยิบ
ยกข้ึนมาเปนความตกลงน้ันมากข้ึน อันนําไปสูความเช่ียวชาญในประเด็นเหลาน้ัน รวมท้ังนําไปสู
ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อแกปญหาเหลาน้ันดวย แตปญหาท่ีตามมาอยางหลีกเลี่ยงไมไดของ
การมี MEAs อยูเปนจํานวนมาก คือ ความยุงยากและซับซอนทางสถาบันในการสั่งการและตัดสินใจ
เน่ืองจากในแตละขอตกลง (โดยเฉพาะความตกลงใหมๆ ท่ีไดจัดทําข้ึนในชวงหลังการประชุมสุด
ยอดดานสิ่งแวดลอมป ค.ศ.1992) จะมีการตั้งสํานักงานเลขาธิการของตนเองซ่ึงแยกอิสระจากกันกับ
ความตกลงอื่นๆ ย่ิงกวาน้ันภายในแตละความตกลง ไดมีการตั้งคณะทํางานยอยหรือคณะทํางาน
เฉพาะกิจท่ีเพิ่มมากข้ึนดวย ซ่ึงสงผลเกิดความยากลําบากในการจัดตารางเวลาในการประชุมเพื่อ
เจรจาหรือตัดสินใจในแตละคร้ัง และสงผลทําใหการปฏิบัติงานจริงๆ มีประสิทธิภาพลดลง

นอกจากน้ี การมี MEAs จํานวนมากยังสงผลใหเกิดความทับซอนและขัดแยงกัน
หลายประการ เชน กรณีอนุสัญญาวาดวยการควบคุมการคาระหวางประเทศซ่ึงชนิดสัตวปาและพืช
ปาท่ีใกลจะสูญพันธุ และอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ แมวาท้ังสองอนุสัญญาจะ
เกี่ยวของกับการอนุรักษเหมือนกัน แตมีการตีความแนวคิดบางประการเชน ในเร่ืองของการสงวน
(preservation) หรือการดํารงชีพอยางย่ังยืน (sustainable living) ตางกัน หรืออีกตัวอยางหน่ึงคือ
กรณีของพิธีสารมอนทรีออล ซ่ึงสนับสนุนใหมีการใชสาร HFCs แทนสาร CFCs เน่ืองจากมี
ผลกระทบตอช้ันบรรยากาศนอยกวา แตในพิธีสารเกียวโต สาร HFCs เองกลับถูกจัดประเภทเปน
หน่ึงในกาซเรือนกระจกซ่ึงตองมีการลดการใชปริมาณลงเชนกัน เปนตน ซ่ึงความขัดแยงใน
รายละเอียดเหลาน้ีอาจสงผลกระทบทางกลับกันตอนโยบายของประเทศท่ีลงนามขอตกลงท้ังสอง
ฉบับได ปญหาอีกประการหน่ึง คือ เร่ืองประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร กลาวคือหากพิจารณา
ผลกระทบในมุมมองของประเทศผูลงนามในสนธิสัญญาหรือขอตกลงตาง ๆ หลายฉบับ โดยเฉพาะ
ประเทศกําลังพัฒนาซ่ึงมีขอจํากัดท้ังทางดานงบประมาณและทรัพยากรบุคคล มีภาระตองทํา
รายงานของประเทศ (National Report) สงใหแกฝายเลขาธิการของความตกลงตาง ๆ ท่ีประเทศตน
ไดเปนภาคีสมาชิก ทําใหตองสิ้นเปลืองทรัพยากรทางการจัดการไปมาก ในขณะท่ีความพยายามท่ี

7 แบงเปนความตกลงที่เก่ียวกับส่ิงแวดลอมทางดานชั้นบรรยากาศ 61 ฉบับ ความหลากหลายทางชีวภาพ 155
ฉบับสารเคมี สารและวัตถุอันตราย 179 ฉบับ ดานที่ดิน 46 ฉบับ และดานทรัพยากรนํ้า 196 ฉบับ
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จะปรับรูปแบบรายงานของประเทศ ของหลายความตกลงใหอยูในรูปแบบเดียวกันไดมีขอจํากัดดาน
การจัดการมากเชนกัน

2) การขาดความรวมมือและประสานงานระหวางองคการระหวางประเทศ
ดวยสภาวการณท่ีปญหาสิ่งแวดลอมทวีความรุนแรงมากข้ึน รวมท้ังมีความตระหนัก

ในวงกวางมากข้ึน ทําใหโลกาภิวัตนดานสิ่งแวดลอมตองเกี่ยวเน่ืองกับตัวกระทํา (Actors) จํานวน
มาก และทําใหการประสานระหวางตัวกระทําตางๆ เปนดวยความยากลําบากมากข้ึนตามลําดับ
ปญหาเร่ิมตนจากการเพิ่มจํานวนข้ึนขององคการระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอม แตเดิมตั้งแต ค.ศ.
1972 มีเพียง UNEP เปนเพียงหนวยงานเดียวท่ีทําหนาท่ีหลักในระบบบริหารจัดการดาน
สิ่งแวดลอมระหวางประเทศ การเปลี่ยนแปลงเชิงสถาบันท่ีมีความสําคัญหน่ึงท่ีมีสวนใหเกิดการ
แยกตัวขององคการดานสิ่งแวดลอมมากข้ึน คือ การกอตั้งกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (Global
Environmental Facility : GEF) ข้ึนในป ค.ศ. 1991 ซ่ึงทําหนาท่ีเปนกลไกหลักทางการเงินระหวาง
ประเทศดานสิ่งแวดลอม ทําใหสํานักงานเลขาธิการของ MEAs จํานวนมากสามารถแยกตัวออกจาก
การทํางานภายใต UNEP ได ทําใหเกิดสภาวะแขงขันและประเด็นการเมืองระหวางองคการมากข้ึน
ตอมาในป ค.ศ. 1992 ไดมีการตั้งคณะกรรมการวาดานพัฒนาท่ียังยืน หรือ CSD ข้ึนเพื่อติดตามผล
การดําเนินงานจากการประชุมสุดยอดริโอ และแผนปฏิบัติการ Agenda 21 ถัดมาในป ค.ศ. 2002
โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nations Development Programme : UNDP) ไดริเร่ิม
เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals : MDGs) ข้ึน ซ่ึงเปาหมาย
ประการหน่ึงคือการลดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม ทําใหสํานักงาน UNDP ในประเทศตาง ๆ
เร่ิมมีโครงการท่ีเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมมากข้ึน และหลังจากน้ันองคกรระหวางประเทศซ่ึงมี
เปาหมายเฉพาะหลาย ๆ แหง ยกตัวอยางเชน องคกรอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological
Organization : WMO) หรือองคการดานอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and
Agriculture Organization : FAO) หรือแมแตสถาบันทางเศรษฐกิจหรือการเงินระหวางประเทศ เชน
ธนาคารโลก (World Bank) หรือ WTO ลวนเร่ิมดําเนินโครงการท่ีเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมดวย
ตนเอง ภายใตการบริหารงานท่ีเปนอิสระและดวยงบประมาณท่ีอาจมากกวางบประมาณของ UNEP

ท้ังหมดขางตนแสดงใหเห็นถึงแนวโนมของกรอบเชิงสถาบันดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน
ท่ีเกี่ยวของกับองคการระหวางประเทศท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน และตนทุนในการเจรจา
ประสานงานท่ีสูงข้ึนตามลําดับ แมวา UNEP ในฐานะท่ีเปนองคกรแรกและเปนองคกรหลักในกรอบ
เชิงสถาบันท่ีมีผลงานในการขับเคลื่อนใหเกิด MEAs สําคัญจํานวนมาก กลับประสบความลมเหลว
ในการเปนผูดําเนินการประสานงานท้ังองคการระหวางประเทศและตัวกระทําท่ีเกี่ยวของอีกจํานวน
มากเขาดวยกัน งานของ Najam et al. (2006)8 ไดวิเคราะหวาสาเหตุหลักประการแรกคือ ความ
ออนแอภายในองคกรของ UNEP เอง โครงสรางภายในของ UNEP ประกอบดวยหนวยงานยอยท่ี

8 Najam, Adil, Mihaela Papa, and Nadaa Taiyab. (2006). Global Environmental Governance: A Reform
Agenda. International Institute for Sustainable Development.
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แยกกระจาย (UNEP มีสํานักงานระดับภูมิภาค 6 แหง, สํานักประสานงาน 7 แหง, สํานักงาน
ช้ันนอก 7 แหง, ศูนยอํานวยการ 6 แหง, กลุมท่ีปรึกษาทางวิชาการ 5 กลุม และคณะเลขานุการ
MEAs อีกเปนจํานวนมาก) และมีตนทุนในการประสานงานภายในองคกรท่ีสูง ประกอบกับมี
ขอจํากัดในเชิงอํานาจหนาท่ี เน่ืองจาก UNEP มีสถานะเปนเพียง “โครงการ” ภายใตสมัชชาใหญ
แหงสหประชาชาติ ทําให UNEP ไมมีอํานาจในการดําเนินงานอยางอิสระ ดังเชนองคการระหวาง
ประเทศอื่น เชน องคการอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) เปนตน นอกจากน้ัน
UNEP ยังมีขอจํากัดทางดานโครงสรางการเงิน เน่ืองจากตองพึ่งพาแหลงทุนท่ีบริจาคใหโดยสมัครใจ
เทาน้ัน ซ่ึงทําใหงบประมาณท่ี UNEP ไดรับมีความไมแนนอนอยูสูง อีกท้ังยังมีขอจํากัดทางดาน
วิชาการ แม UNEP จะผลิตรายงานทางดานสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญ เชน Global Environmental
Outlook หรือโครงการเฝาระวังทางดานสิ่งแวดลอมของโลก (Earthwatch) แตจุดออนของ UNEP
คือการขาดการสังเคราะหงานดังกลาวเพื่อนําองคความรูไปใชในการกําหนดนโยบายโดยตรง และ
ทําให UNEP สูญเสียการเปนผูนําและการเปนท่ียอมรับในเชิงวิชาการ (ตางจากองคการอนามัยโลก
ท่ีไดรับการยอมรับในสาขาของตนในฐานะผูผลิตงานทางวิชาการมากกวา) เงื่อนไขตางๆเหลาน้ีทํา
ใหเปาหมายเร่ิมแรกในการกอตั้ง UNEP ในการเปนหนวยงานหลักเพื่อ “ประสานความรวมมือ
ระหวางประเทศทางดานสิ่งแวดลอม” น้ันเปนไปไดยาก

3) การขาดความเชื่อมโยงระหวางการออก MEAs และการบังคับใช
มาตรการหรือนํานโยบายใน MEAs ไปปฏิบัติ

จุดดอยประการหน่ึงท่ีมักถูกกลาวถึงเกี่ยวกับการมี MEAs จํานวนมาก คือ การไม
สามารถนํานโยบายไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมไดเทาท่ีควร ไมวาจะในมิติของการแกปญหา
คุณภาพสิ่งแวดลอม หรือคุณภาพชีวิตของประชากรท่ีอาศัยอยูในสิ่งแวดลอมน้ันก็ตาม ซ่ึงอาจเกิด
จากสาเหตุท่ีเช่ือมโยงกันใน 3 ระดับ ไดแก

3.1) ระดับการเจรจาเพื่อกําหนดกติกา (Negotiation level) คือ การให
ความสําคัญตอ MEAs ในฐานะเปาหมายและผลสําเร็จของการเจรจามากจนเกินไป ประกอบกับ
เวลาในการเจรจาท่ีจํากัด และกระบวนการเจรจาท่ีตองอาศัยฉันทามติจากผูเขารวมท่ีมีแรงจูงใจดาน
สิ่งแวดลอมตางกัน ทําใหเกิดการลดหยอนผอนปรนของมาตรการตาง ๆ และมักจะไมมีการเจรจากัน
ถึงประเด็นเร่ืองการนําไปปฏิบัติเทาท่ีควร นอกจากน้ัน ในตัวเน้ือหาของ MEAs เอง มักจะมีจุดออน
เชน มีเน้ือความท่ีกวาง กํากวม ยากในทางปฏิบัติ ซ่ึงจะเปนการเปดชองทางใหเกิดผูท่ีไมประสงคจะ
ปฏิบัติตามโดยไมตองรับผลใดๆ (Free riders) ได หรือไมมีการระบุถึงเงื่อนไขเร่ืองท่ีมาของ
งบประมาณท่ีจะทําใหการดําเนินการประสบความสําเร็จ เปนตน ผลท่ีเกิดข้ึนคือ เม่ือมีการ
ประกาศใชและลงนามใน MEAs แลว ความสนใจในการติดตามประเมินผล หรือบังคับใชมาตรการ
ภายใน MEAs กลับลดลง และไมสามารถเกิดประสิทธิผลในการแกปญหาสิ่งแวดลอมได

3.2) การขาดเคร่ืองมือหรือมาตรการบังคับใชในระดับโลก (Global level)
ประเด็นเร่ืองสิ่งแวดลอมระหวางประเทศไดปรากฏเปนภัยคุกคามมากข้ึนเปนลําดับ กติการะหวาง
ประเทศจึงเปนสิ่งจําเปนอยางย่ิง อยางไรก็ดี สถาบันหรือองคกรท่ีจะมีอํานาจเหนือรัฐตาง ๆ และ
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สามารถควบคุมการปฏิบัติหรือลงโทษรัฐท่ีละเมิดน้ันเกิดข้ึนไดยากในทางการเมืองระหวางประเทศ
การใชหลักเกณฑท่ีเนนแรงจูงใจและใหผลตอบแทน (Carrot) จึงเปนแนวทางท่ีเปนไปไดในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางดานสิ่งแวดลอมของรัฐตาง ๆ มากกวาการยึดแนวทางการลงโทษ (Stick)
การคํานึงถึงมิติความแตกตางของประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนาก็เปนสิ่งท่ีสําคัญ เชน
การยึดหลักการ CBDR ในพิธีสารเกียวโต เพื่อใหประเทศกําลังพัฒนามีผลกระทบจากการปฏิบัติ
ตามกติกาการลดกาซเรือนกระจกนอยกวา เปนตน

3.3) การไมสามารถเช่ือมโยงมาตรการไปสูระดับปฏิบัติในประเทศตางๆ
(Domestic level) เน่ืองจากระบบการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมโลกในปจจุบันยังเปนระบบท่ีเนน
การเจรจาเปนหลัก โดยมีขอจํากัดในการท่ีประเทศภาคีจะนํานโยบายไปปฏิบัติอยูมาก และ
มาตรการภายใต MEAs สวนใหญท่ีมีตอประเทศภาคียังเนนเพียงกิจกรรมประเภทการสงรายงาน
(Reporting) ตอฝายสํานักงานเลขาธิการของ MEAs เปนหลักเทาน้ัน การเสริมสรางศักยภาพ
(Capacity Building) ใหกับประเทศกําลังพัฒนาตางๆ ยังมีขอจํากัดท้ังในดานของทรัพยากร และ
การเลือกหัวขอการอบรมท่ีเหมาะสมและตรงกับความตองการของประเทศอยางแทจริง

2.1.2.2 ทางเลือกในการปฏิรูปกรอบเชิงสถาบันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เอกสารสรุปของคณะกรรมการเตรียมการประชุม UNCSD 2012 คร้ังท่ี 2 (United

Nations, 2011, pp.12-18)9 ไดสรุป ขอเสนอทางเลือกท่ีเปนไปไดในการปฏิรูปกรอบสถาบันดาน
การพัฒนาท่ีย่ังยืน ในเบ้ืองตนมีดังน้ี

1) การปรับปรุงยกระดับ UNEP (Enhancing UNEP) มีการเสนอใหมีการขยาย
จํานวนสมาชิกภาพของสภาบริหาร UNEP ใหครอบคลุมทุกประเทศ (จากปจจุบันมีแค 58 สมาชิก
เทาน้ัน) โดยท่ีไมมีการเปลี่ยนแปลงวาระและเงื่อนไขท่ีเกี่ยวของทางการเงิน ซ่ึงจะทําใหเกิดความ
ตื่นตัวของนานาประเทศในการมีสวนรวมในการประชุมสภาบริหาร UNEP และในเวทีประชุม
รัฐมนตรีดานสิ่งแวดลอมของโลก

2) การจัดตั้งองคกรขึ้นมาใหมดานการพัฒนาที่ยั่งยืน (Establishing a new
umbrella organization for sustainable development) ซ่ึงสถาบันใหมน้ีจะทําหนาท่ีดานการ
บริหาร โดยใชกลไกระหวางรัฐบาลและสํานักเลขาธิการท่ีมีอยูในปจจุบัน เพื่อใหเกิดการบูรณาการ
กันอยางสมบูรณมากข้ึนระหวางเปาหมาย 3 ประการท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม

3) การตั้ งทบวงการชํานัญพิ เศษซ่ึงอาจเปนในรูปแบบขององคการ
สิ่งแวดลอมโลก (Establishing a specialized agency such as a world environment
organization) โดยใชรูปแบบทบวงการชํานัญพิเศษอื่นของ UN เชน WHO หรือ FAO ซ่ึงจะทํา

9 United Nations. 2011. Objective and Themes of the United Nations Conference on Sustainable
Development. 2nd Preparation Committee for the United Nations Conference on Sustainable
Development. 7-8 March 2011. (CONF.216/PC/7)
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หนาท่ีในดานการใหคําแนะนําเชิงนโยบายในประเด็นท่ีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมโดยตรงตอ UN และจะ
ทําหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับ MEAs ดวย

4) การปฏิรูปคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม และคณะกรรมาธิการดานการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Reforming the Economic and Social Council (ECOSOC) and the
Commission on Sustainable Development (CSD)) เชน การตั้งแผนกพิเศษดานการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนข้ึนมาเพื่อทํางานประสานกับคณะกรรมการอื่นท่ีเกี่ยวของ เชนของ UNEP หรือการรวม
ECOSOC เขากับ CSD และตั้งเปนคณะมนตรีวาดวยการพัฒนาท่ีย่ังยืนแทน

5) การปฏิรูปสถาบันและโครงสรางอื่น ๆ (Enhancing institutional reforms
and streamlining existing Structures) โดยเปนการประสานงานระหวางหนวยงานบริหาร
ระดับสูงรวมกับหนวยงานอื่น ๆ เพื่อใหเกิดการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน

2.1.3 ขอควรพิจารณาและความเสี่ยงเก่ียวกับแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว

แนวคิดเร่ือง “เศรษฐกิจสีเขียว” ถูกนําเสนอจากโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ
(UNEP) เพื่อปรับแกไขใหระบบเศรษฐกิจ (เสรีนิยมใหม) ท่ีเปนอยูใหเปนไปในทิศทางท่ีมุงสู
เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนมากข้ึน อยางไรก็ตาม เศรษฐกิจสีเขียวยังเปนแนวคิดท่ีมีขอถกเถียง
โตแยงอีกมากระหวางนักเศรษฐศาสตรและนักสิ่งแวดลอม และยังไมมีขอสรุปเกี่ยวกับความหมาย
และคุณลักษณะซ่ึงเปนท่ียอมรับในระดับสากล นอกจากน้ี ในการนําแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวไปสูการ
ปฏิบัติ ยังมีขอควรพิจารณาและความเสี่ยงหลายประการ ดังน้ี (Khor, 2011, pp.72-76) 10

2.1.3.1 ขอควรพิจารณา
“เศรษฐกิจสีเขียว” ไดรับเลือกใหเปนหน่ึงในหัวขอหลักของการประชุม Rio+20

ภายใตหัวขอ “เศรษฐกิจสีเขียวในบริบทการพัฒนาท่ีย่ังยืนและการขจัดความยากจน” แนวคิดเร่ือง
เศรษฐกิจสีเขียวจึงไมไดเปนแนวคิดเชิงวิชาการแบบอิสระ แตพัฒนาบนพื้นฐานของวัตถุประสงค
หลักการ และการปฏิบัติตามกรอบของการประชุมสหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน (UNCED, 1992) โดยเฉพาะอยางย่ิง คือ “ปฏิญญาริโอ” (Rio Declaration) และ Agenda 21

กรอบหลักสําคัญของ UNCED และอนุสัญญาท่ีเกี่ยวเน่ือง (อนุสัญญาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ และอนุสัญญาตอตานการ
แปรสภาพเปนทะเลทราย) จัดวางเปาหมายดานสิ่งแวดลอมควบคูไปกับการพัฒนา สรางความเปน
พันธมิตรในระดับโลกเพื่อการแกไขปญหาวิกฤติสิ่งแวดลอมโลก  และสรางความสัมพันธทาง

10 Khor, Martin. (2011). Challenge of the Green Economy Concept and Policies in the Context of
Sustainable Development, Poverty and Equity. Second Preparatory Committee Meeting for United
Nations Conference on Sustainable Development.
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เศรษฐกิจระหวางประเทศท่ีมีความเปนธรรมมากข้ึนซ่ึงเปนพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาท่ีย่ังยืน
นับเปนความสําเร็จท่ีตองรักษาใหคงอยูและทําใหกาวหนามากย่ิงข้ึน โดยจะตองไมไปลดคุณคาหรือ
ความสําคัญ หรือเปลี่ยนเสนทางดังกลาว หลักการสําคัญของ UNCED เชน

 การตระหนักและยอมรับถึงความวิกฤติดานสิ่งแวดลอมโลก และความ
จําเปนท่ีตองปฏิรูป “รูปแบบของการผลิตและการบริโภค”

 การยึดถือ “หลักการระมัดระวังลวงหนา” (Precautionary Principle)
 การยึดถือ “สิทธิในการพัฒนา” (Right to Development) และความจําเปน

ในการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีกําลังพัฒนา ควบคูกับเปาหมายการพัฒนา
ดานสังคม เชน การขจัดความยากจน การศึกษา ฯลฯ

 การปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์ไมสามารถดําเนินการในระดับชาติเทาน้ัน
ประเทศกําลังพัฒนาตองไดรับการสนับสนุนทางนโยบายและการดําเนินการในระดับระหวางประเทศ
ดวย

 ยึดถือวาประเทศตางๆ มีบทบาทแตกตางกันในการจัดการแกไขปญหา
วิกฤติดานสิ่งแวดลอมตามหลักการ “ความรับผิดชอบรวมกันในระดับท่ีแตกตาง” (Common but
Differentiated Responsibilities)

2.1.3.2 ความเสี่ยงจากการใชแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวในทางที่ผิด
ในการประชุมเพื่อเตรียมการประชุม Rio+20 คร้ังท่ี 111 (United Nations, 2010)

ประเทศกําลังพัฒนาไดแสดงความเปนหวงกังวลตอการใชแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวในทางท่ีผิด
(Misuse) หรือใชผิดบริบท โดยมีประเด็นหลายประการท่ีนาสนใจ ตัวอยางเชน

 การใชเศรษฐกิจสีเขียวในมิติเดียว และแยกออกจากกรอบ “การพัฒนาท่ี
ย่ังยืน” มุงเนนเฉพาะมิติดานสิ่งแวดลอมเทาน้ัน โดยขาดการพิจารณาผลกระทบดานลบตอประเทศ
กําลังพัฒนา ซ่ึงจะทําใหเกิดปญหาความไมสมดุลระหวางสามเสาหลักท่ีเปนองคประกอบของการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน

 การใชเศรษฐกิจสีเขียวในลักษณะรูปแบบเดียวกันกับทุกประเทศ (One
size fits all) โดยขาดการพิจารณาถึงสถานะและระดับการพัฒนาของแตละประเทศ ซ่ึงจะนําไปสู
ความลมเหลวดานสิ่งแวดลอม ดานการพัฒนา หรือท้ังสองดาน

 การใชประเด็นดานสิ่งแวดลอมและนัยสําคัญเกี่ยวโยงจากแนวคิดเศรษฐกิจ
สีเขียวเปนเคร่ืองมือเพื่อเปาหมายกีดกันทางการคา โดยเฉพาะอยางย่ิงประเทศท่ีพัฒนาแลวอาจ

11 United Nations. 2010. Progress to date and remaining gaps in the implementation of the outcomes of
the major summits in the area of sustainable development, as well as an analysis of the themes of the
Conference. 1st Preparation Committee for the United Nations Conference on Sustainable Development.
17-19 May 2010. (CONF.216/PC/2)
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นําไปใชเปนหลักการหรือแนวคิดเพื่อสรางความชอบธรรมในการกําหนดมาตรการฝายเดียวดาน
การคาเพื่อกีดกันสินคาจากประเทศกําลังพัฒนา

 การใชประเด็นเร่ืองสิ่งแวดลอมเปนเคร่ืองมือเพื่อเปดเสรีการคาสินคาดาน
สิ่งแวดลอม และการเปดเสรีบริการดานสิ่งแวดลอมมากข้ึนในประเทศกําลังพัฒนา

 การใชเศรษฐกิจสีเขียวเปนเหตุผลสนับสนุนการอุดหนุน (Subsidy) ดาน
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอม ซ่ึงจะทําใหประเทศกําลังพัฒนาเสียเปรียบดานการ
แขงขนตอประเทศพัฒนาแลวเน่ืองจากมีเงินทุนอุดหนุนนอยกวา

 ปญหาจากการยกระดับมาตรฐานสิ่งแวดลอมสําหรับสินคาใหมีความ
เขมงวดหรือมีมาตรฐานสูงข้ึน ซ่ึงจะสงผลกระทบตอการสงออกสินคาของประเทศกําลังพัฒนาท่ีไม
สามารถผลิตสินคาไดตามมาตรฐานใหม

 การใชเศรษฐกิจสีเขียวเปนเงื่อนไขใหมตอประเทศกําลังพัฒนาสําหรับการ
ใหความชวยเหลือ การกูเงิน หรือการปรับโครงสราง/ปรับลดหน้ี ซ่ึงจะสงผลกดดันตอประเทศกําลัง
พัฒนาใหดําเนินนโยบายท่ีมุงเนนมิติดานสิ่งแวดลอมเปนหลัก มากกวาการใชนโยบายการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนซ่ึงครอบคลุมดานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความเปนธรรม

จากการศึกษาทบทวนประเด็นเจรจาและเอกสารท่ีเกี่ยวของในเบ้ืองตน จะเห็นไดวา
หัวขอหลักของการประชุม ท้ังในเร่ืองของแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว และกรอบสถาบันระหวางประเทศ
ดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนน้ี มีประเด็นท่ีมีความเกี่ยวของเช่ือมโยงกับประเทศไทยอยูหลายประเด็น ท้ัง
ประเด็นท่ีเปนโอกาสท่ีจะชวยยกระดับการแกปญหาสิ่งแวดลอมหรือความยากจนในประเทศ และ
ประเด็นท่ีเปนขอทาทายตางๆ เชน ความเสี่ยงตอการเกิดขอพิพาททางการคาจากการสนับสนุน
นโยบายเศรษฐกิจสีเขียว หรือการท่ีเปาหมายดานสิ่งแวดลอมจะไปเปนอุปสรรคตอเปาหมายการ
พัฒนาดานอื่นๆ เชน ดานสังคมหรือเศรษฐกิจ เปนตน จึงเปนสิ่งจําเปนย่ิงท่ีจะตองมีการศึกษาถึง
ประเด็นการเจรจาอยางรอบคอบ เพื่อการกําหนดยุทธศาสตรทาทีของประเทศไทยในการเจรจา
รวมท้ังยุทธศาสตรในการปรับตัวในประเทศเพื่อมุงสูเศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาท่ีย่ังยืน
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2.2 สรุปสาระสําคัญของการประชุมเตรียมการของกลุมประเทศ กลุมภูมิภาคตางๆ ที่
สําคัญ12

เน้ือหาในหัวขอน้ีเปนการนําเสนอกระบวนการเตรียมการประชุม Rio+20 และสรุป
สาระสําคัญของผลการประชุมเตรียมการท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหเห็นพัฒนาการของเน้ือหาการเจรจา
จุดยืนและทาทีของกลุมประเทศตางๆ ขอถกเถียงในประเด็นสําคัญ ซ่ึงจะชวยเพิ่มความเขาใจเชิงลึก
เกี่ยวกับเน้ือหาของผลลัพธการประชุม Rio+20 ไดมากย่ิงข้ึน และในตอนทายของบทน้ีเปนนําเสนอ
สรุปสาระสําคัญของผลลัพธการประชุม Rio+20 พรอมท้ังขอวิเคราะห

ท่ีประชุมสมัชชาใหญสหประชาชาติไดมีขอมติท่ี 64/23613 และ 65/15214 ไดกําหนด
กระบวนการเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการประชุม Rio+20 โดยใหมีการจัดประชุมคณะกรรมการ
เตรียมการ (Preparatory Committee Meeting) หรือเรียกยอวา “PrepCom” จํานวน 3 คร้ัง โดยมี
กําหนดการดังน้ี

1) 1st Preparatory Committee Meeting UN Conference on Sustainable Development
ระหวางวันท่ี 16 – 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ณ นครนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา

2) 2nd Preparatory Committee Meeting UN Conference on Sustainable
Development ระหวางวันท่ี 7 – 8 มีนาคม พ.ศ. 2554 ณ นครนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา

3) 3rd Preparatory Committee Meeting UN Conference on Sustainable Development
ระหวางวันท่ี 13 – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล

นอกจากการประชุม PrepCom ดังกลาวแลว ท่ีประชุมยังเห็นชอบใหจัดการประชุมระหวาง
กาลท่ีเรียกวา “Intersessional Meeting” โดยจะมีการประชุม 3 คร้ังเชนกัน โดยมีกําหนดการดังน้ี

1) 1st Intersessional Meeting of UNCSD, UNCSD Secretariat ระหวางวันท่ี 10 – 11
มกราคม พ.ศ.2554 ณ นครนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา

2) 2nd Intersessional Meeting of UNCSD, UNCSD Secretariat ระหวางวันท่ี 15 – 16
ธันวาคม พ.ศ.2554 ณ นครนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา

3) 3rd Intersessional Meeting of UNCSD, UNCSD Secretariat ระหวางวันท่ี 26 – 27
มีนาคม พ.ศ.2555 ณ นครนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา

12 เอกสารประกอบการประชุมคณะทํางานกํากับการดําเนินงานสําหรับการประชมุสหประชาชาติวาดวยการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ค.ศ.2012 (Rio+20): ดานสารัตถะ คร้ังที่ 1/2554, 20 กันยายน 2554, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม
13 United Nations General Assembly A/RES/64/236, 24 December 2009, United Nations
14 United Nations General Assembly A/RES/65/152, 20 December 2010, United Nations
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นอกจากน้ีแลวท่ีประชุมยังไดเห็นชอบใหมีการจัดประชุมระดับภูมิภาคเพื่อเตรียมความ
พรอมสําหรับการประชุม Rio+20 โดยเนนยํ้าถึงการเตรียมการในระดับทองถิ่น ระดับประเทศ ระดับ
ภูมิภาค และระดับนานาชาติท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนใหสมาชิกประเทศตางๆ
ดําเนินการรวมกับองคการภายใตสหประชาชาติ เพื่อใหเกิดการเตรียมการกอนการประชุม Rio+20
อยางมีคุณภาพ โดยท่ีไมสรางภาระเพิ่มเติมใหแกประเทศสมาชิก

คณะกรรมาธิการระดับภูมิภาคแหงสหประชาชาติประกอบดวย 5 ภูมิภาค ไดแก
1) คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแหงละตินอเมริกาและแคริบเบียน (Economic Commission

for Latin America and the Caribbean: ECLAC)
2) คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแหงเอเชียตะวันตก (Economic and Social

Commission for Western Asia: ESCWA)
3) คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแหงเอเชียและแปซิฟก (Economic and Social

Commission for Asia and the Pacific: ESCAP)
4) คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแหงแอฟริกา (The Economic Commission for Africa:

ECA)
5) คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแหงยุโรป (The United Nations Economic Commission for

Europe: UNECE)

ซ่ึงประสานกับสํานักเลขาธิการของ UNCSD เพื่อเตรียมการจัดการประชุมระดับภูมิภาคท้ัง
5 ภูมิภาค โดยมีกําหนดการประชุมดังน้ี

1) Regional Preparatory Meeting for Latin America and the Caribbean, ECLAC
ระหวางวันท่ี 7 – 9 กันยายน พ.ศ.2554 ณ กรุงซันติอาโก ประเทศชิลี

2) Regional Preparatory Meeting in Arab Region, ESCWA and Partners ระหวางวันท่ี
16 – 17 ตุลาคม พ.ศ.2554 ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต

3) Regional Preparatory Meeting for Asia Pacific Region, ESCAP ระหวางวันท่ี 19 –
20 ตุลาคม พ.ศ.2554 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต

4) Regional Preparatory Meeting for Africa Region, ECA and Partners ระหวางวันท่ี
20 – 25 ตุลาคม พ.ศ.2554 ณ กรุงแอดดิสอาบาบา ประเทศเอธิโอเปย

5) Regional Preparatory Meeting for ECE Region, ECE ระหวางวันท่ี 1 – 2 ธันวาคม
พ.ศ.2554 ณ นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอรแลนด

นอกจากการประชุมเตรียมการตางๆแลว ในการประชุม PrepCom คร้ังท่ี 2 ระหวางวันท่ี
7 - 8 มีนาคม พ.ศ. 2554 ท่ีประชุมไดมีมติเชิญชวนใหประเทศสมาชิก องคกรของสหประชาชาติ
และภาคสวนท่ีเกี่ยวของ จัดสงขอเสนอสําหรับการประชุม Rio+20 ใหกับสํานักเลขาธิการ UNCSD
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ภายในวันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เพื่อท่ีจะนําเสนอขอเสนอเหลาน้ีในการประชุม 2nd

Intersessional Meeting ระหวางวันท่ี 15 – 16 ธันวาคม พ.ศ.2554 โดยขอเสนอเหลาน้ีจะใช
ประกอบเปนฐานในการจัดเตรียมรางเอกสารท่ีจะเปนผลลัพธของการประชุม Rio+20 (Zero draft of
the outcome document) โดยเอกสาร Zero draft น้ีจะถูกนําเสนอใหประเทศสมาชิกภายในเดือน
มกราคม พ.ศ.2555 ซ่ึงหลังจากน้ันแลว สํานักเลขาธิการ UNCSD จะจัดการประชุมเพื่อหารือ
เบ้ืองตน (Initial discussion on zero draft of outcome document) ระหวางวันท่ี 25 – 27 มกราคม
พ.ศ.2555 และจะจัดใหมีการเจรจาอยางไมเปนทางการ (Informal Negotiation) อีกจํานวน 3 คร้ัง
โดยแตละคร้ังจะใชเวลา 1 สัปดาห โดยการเจรจาอยางไมเปนทางการคร้ังแรกถูกกําหนดข้ึนระหวาง
วันท่ี 19 – 23 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ นครนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา สวนการเจรจาคร้ังท่ีสอง
ไดถูกกําหนดข้ึนระหวางวันท่ี 23 เมษายน – 4 พฤษภาคม พ.ศ.2555 สวนกําหนดการเจรจาอยาง
ไมเปนทางการคร้ังสุดทาย ทางสํานักเลขาธิการ UNCSD จะแจงใหทราบตอไป
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ภาพที่ 2.2 เสนทางการประชุมเตรียมการตางๆ สําหรับ Rio+20 ในชวงป ค.ศ.2010-2012

May 2010
1st Preparatory Committee Meeting of Rio+20 (UNHQ)

January 2011
1st Intersessional Meeting of Rio+20 (UNHQ)
5th World Energy Summit (United Arab Emirates)

March 2011
2nd Preparatory Committee Meeting of Rio+20 (UNHQ)

April 2011
Retreat of the Group of 77 on UN Conference on Sustainable
Development (Rio+20) (Group 77)
Green Economy in the Energy Sector in the Context of
Sustainable Development (Montenegro)June 2011

Global Green Growth Summit 2011 (Republic of Korea)
Renewable Energy in the Context of Green Economy and the role
of Private Sector (Denmark and Republic of Korea)
Going Green 2011 (Green Growth, Green Cities, Green Industry)
(Czech Republic)
Workshop on Sustainable Tourism (Honduras)

July 2011
High-Level Dialogue on the Institutional Framework for Sustainable
Development (Indonesia)
International Seminar on Green Economy and Official Statistics
(Republic of Korea)

September 2011
Regional Preparatory Meeting for Latin America and
the Caribbean, ECLAC
High-Level Symposium on the United Nations
Conference on Sustainable Development (China)
Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Retreat for Permanent
Representatives on the UN Conference on Sustainable
Development (Rio+20) (Germany)

October 2011
Regional Preparatory Meeting for Asia Pacific Region, ESCAP
Regional Preparatory Meeting in the Arab Region, ESCWA and
partners
Regional Preparatory Meeting for Africa Region, ECA and
partners
Sharing Green Economy Best Practices Towards Rio+20 (Poland)
Delhi Ministerial Dialogue on “Green Economy and Inclusive
Growth” (India)
Climate Summit for a Living Himalayas (Bangladesh)
Global Green Growth (Denmark)
High-Level Expert Group Meeting on Using Green Agriculture to
Stimulate Economic Growth and Eradicate Poverty (Israel)

Novemberber 2011
Bonn 2011 Conference: The water, Energy and Food Security
Nexus (Germany)
High Level Expert Meeting on the Sustainable Use of Oceans
(Monaco)
I International Forum and the II National Forum of Transformer
Volunteering (Brazil)
10th Asia Pacific Roundtable for Sustainable Consumption and
Production (APRSCP) (Indonesia)
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ที่มา: United Nations Conference on Sustainable Development, www.uncsd2012.org

สําหรับสาระเน้ือหาสรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตางๆ ท่ีเกี่ยวของเพื่อเตรียมการ
สําหรับการประชุม Rio+20 สรุปไดน้ี

Decemberber 2011
2nd Intersessional Meeting of Rio+20 (UNHQ)
Regional Preparatory Meeting for ECE Region, ECE
(Switzerland)
Eye on Earth Summit (United Arab Emirates)

January 2012
Initial discussions on the zero draft of outcome
document (UNHQ)

April 2012
Second round of “informal-informal” negotiations on the zero
draft of outcome document (UNHQ)

March 2012
3rd Intersessional Meeting of Rio+20 (UNHQ)
First round of “informal-informal” negotiations on the zero
draft of outcome document (UNHQ)

June 2012
3rd Preparatory Committee Meeting of Rio+20 (Brazil)

20 – 22 June 2012: Rio de Janeiro, Brazil
Rio+20 United Nations Conferences on Sustainable Development

May 2012
Third round of “informal-informal” negotiations on the zero
draft of outcome document (UNHQ)

ภาพที่ 2.2 แสดงเสนทางการประชุมเตรียมการตางๆ สําหรับ Rio+20 ในชวงป ค.ศ. 2010-2012 (ตอ)
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2.2.1 การประชุมของคณะกรรมการเตรียมการประชุมคร้ังที่1 (1st Preparatory
Committee Meeting UN Conference on Sustainable Development)15(16 – 18 พฤษภาคม
พ.ศ. 2553 ณ นครนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา)

ในการประชุม PrepCom คร้ังแรกน้ี  ท่ีประชุมไดทําการคัดเลือกสมาชิก 10 คนเพื่อรวมเปน
คณะทํางาน the Bureau เพื่อประสานการเตรียมการสําหรับการประชุม Rio+20  ท่ีประชุมยังไดเนน
ยํ้าถึงจุดประสงคของการประชุม Rio+20 คือ (1) เพื่อฟนฟูคําม่ันจากฝายการเมืองตอการดําเนินการ
ตามขอตกลงดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน (securing renewed political commitment for sustainable
development)  (2) ประเมินผลความกาวหนาในการดําเนินการตามขอตกลงดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน
จากการประชุมคร้ังสําคัญๆท่ีผานมา (assessing progress to date and the remaining gaps in
the implementation of the outcomes of the major summits on sustainable development) และ
(3) ถกถึงความทาทายใหมท่ีเกิดข้ึน (addressing new and emerging challenges) นอกจากน้ีท่ี
ประชุมยังไดมีการหารือถึงการเตรียมแผนงานและตารางเวลาสําหรับกระบวนการเตรียมความพรอม
สําหรับ Rio+20

สมาชิกไดอภิปรายถึงเอกสารผลลัพธการประชุม Rio+20 วาควรจะสั้นและกระชับ และควร
จะครอบคลุมถึงเปาหมายท่ีชัดเจนและแนวทางการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุเปาหมาย เชนเดียวกับ
MDGs และมีขอเสนอแนะวาควรจะมีการสงเสริมใหทุกภาคสวนเกิดการตื่นตัวและมีสวนรวมกับการ
ประชุม Rio+20 ใหมากท่ีสุด

นอกจากน้ี ผลการประชุมแบงตามจุดประสงคของการประชุม Rio+20 สามารถสรุปไดดังน้ี

2.2.1.1 ประเมินผลความกาวหนาในการดําเนินการตามขอตกลงดานการ
พัฒนาที่ยั่งยืนจากการประชุมคร้ังสําคัญๆที่ผานมา (assessing progress to date and the
remaining gaps in the implementation of the outcomes of the major summits on
sustainable development)

มีความเห็นจากประเทศสมาชิกวาขอตกลงใดๆท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการประชุม
Rio+20 ไมควรท่ีจะขัดแยงกับการดําเนินการตามแนวทางการพัฒนาท่ีย่ังยืนตามท่ีไดใหคําม่ันมา
ตั้งแตการประชุมในอดีต เชน ท่ีสต็อกโฮลม ป ค.ศ. 1972 และท่ีนครริโอ เดอ จาเนโร ป ค.ศ. 1992
ในท่ีประชุมยังแสดงใหเห็นถึงการขาดความเช่ือใจกันระหวางกลุมประเทศพัฒนาแลวและประเทศ
กําลังพัฒนา เน่ืองจากการท่ีประเทศพัฒนาแลวยังไมไดดําเนินการอยางครบถวนเกี่ยวกับขอตกลง
ในอดีตท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการใหความชวยเหลือประเทศกําลังพัฒนา รวมถึงขอทวงติงจากกลุมประเทศ
กําลังพัฒนาถึงการชวยเหลือทางการเงินท่ีไมเพียงพอ ทําใหการพัฒนาประเทศทําไดอยาง

15 1st Preparatory Committee Meeting for the UN Conference on Sustainable Development, 2012: Co-
Chairs’ Summary, 16 - 18 May 2010, United Nations
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ยากลําบาก  นอกจากน้ียังมีการยํ้าถึงขอตกลงตางๆท่ีไดทําไวท่ัวโลกวาจะตองมีความสอดคลองกัน
เชน การทําขอตกลงในเร่ืองการคาจะตองไมขัดแยงกับขอตกลงดานสิ่งแวดลอม เปนตน มีการพูดถึง
การพัฒนาขอมูลและสถิติท่ีเปนตัวช้ีวัดดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน รวมถึงขอมูลท่ีแสดงถึงความกาวหนา
ในการดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีและการใหความชวยเหลือทางการเงินท่ีเกี่ยวของกับการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน  และมีการพูดถึงความสําคัญของความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน (public-
private partnerships) วามีความสําคัญอยางมากในการบรรลุผลสําเร็จของเปาหมายของการพัฒนา
ท่ีย่ังยืน (sustainable development goals)

2.2.1.2 ความทาทายใหมที่เกิดขึ้น (addressing new and emerging
challenges)

ท่ีประชุมเห็นวาการประชุม Rio+20 ควรใหความสําคัญตอประเด็นท่ีมีผลตอการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนท่ีเกิดข้ึนใหมๆ คือ วิกฤตการเงิน เศรษฐกิจ อาหาร พลังงาน เหตุการณเหลาน้ีท่ี
เกิดข้ึนพรอมๆกันสรางความยากลําบากในการรับมือไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนอุปสรรคสําคัญ
ตอการดําเนินการพัฒนาประเทศ นอกจากน้ียังมีประเด็นทาทายการพัฒนาท่ีย่ังยืนท่ีสําคัญๆ อาทิ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ การแปรสภาพเปนทะเลทราย การ
ขาดแคลนนํ้า การเพิ่มข้ึนของภัยธรรมชาติ ความสามารถในการเตรียมการสําหรับการฟนคืนสู
สภาพปกติจากภัยธรรมชาติ และความม่ันคงทางอาหาร (food security) การลงทุนดานการศึกษา
แกเด็กและผูใหญ

2.2.1.3 เศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความ
ยากจน (Green Economy in the Context of Sustainable Development and Poverty
Eradication)

ท่ีประชุมยังไมสามารถหาขอสรุปถึงคําจํากัดความของเศรษฐกิจสีเขียวได
อยางไรก็ตาม ไดเห็นชอบรวมกันวาเศรษฐกิจสีเขียวจะตองเปนไปในแนวทางเดียวกันกับหลักการ
ของปฏิญญาริโอ โดยการดําเนินงานตองมีความยืดหยุน และไมมีลักษณะท่ีต องดําเนินการ
เหมือนกันในทุกประเทศ มีขอหวงใยวาเศรษฐกิจสีเขียวจะตองไมนําไปสูการเปนขออางการกีดกัน
ทางการคา หรือ green protectionism หรือถูกสรางเปนเงื่อนไขในการรับความชวยเหลือจาก
ประเทศท่ีพัฒนาแลว นอกจากน้ันยังเห็นความเช่ือมโยงกันระหวางการดําเนินงานตามแนวทาง
เศรษฐกิจสีเขียวและการผลิตและการบริโภคอยางย่ังยืน

2.2.1.4 กรอบเชิงสถาบันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Institutional Framework for
Sustainable Development: IFSD)

ท่ีประชุมไดเห็นพองกันถึงความสําคัญของการคงไวซ่ึงความสมดุลของการ
พัฒนาท้ัง 3 เสาหลักของการพัฒนาท่ีย่ังยืน น่ันคือ ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม  ท่ีประชุม
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มีความเห็นรวมกันวา UN ควรเปนหนวยงานท่ีมีศักยภาพสูงในการใหการสนับสนุนการจัดทํา
นโยบายและการดําเนินการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยเห็นวา CSD ควรเปนองคกรกลางระหวางประเทศท่ี
เกี่ยวของโดยตรงกับการพัฒนาท่ีย่ังยืน และเปนเวทีหลักในการพิจารณาประเด็นท่ีเกี่ยวกับการ
เช่ือมโยงกันของ 3 เสาหลักของการพัฒนาท่ีย่ังยืน นอกจากน้ีท่ีประชุมยังเห็นวาควรจะตองมีการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการประสานความรวมมือระหวางองคกรของสหประชาชาติท่ีดําเนินการดานการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนเพื่อหลีกเลี่ยงการทํางานท่ีซํ้าซอนกันระหวางองคกร  รวมถึงปญหาการทํางานท่ีไม
สอดคลองกันของระบบธรรมาภิบาลดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ (international environmental
governance) และความยุงยากท่ีเกิดข้ึนจาก MEAs ท่ีไดเพิ่มจํานวนข้ึนอยางมาก

ตารางที่ 2.1 ทาทีของประเทศสมาชิกท่ีเขารวมประชุมคณะกรรมการเตรียมการประชุมคร้ังท่ี 1โดย
การประเมินของ Stakeholder Forum

ทาที เศรษฐกิจสีเขียว IFSD
เห็นดวย บารเบโดส จีน EU อินโดนีเซีย

นอรเวย เกาหลีใต เซเนกัล สวีเดน
สวิสเซอรแลนด สหรัฐอเมริกา FAO

UNEP UNIDO ‘Workers and Trade’

ออสเตรเลีย โบลิเวีย ควิบา EU อียิปต
อินโดนีเซีย ญี่ปุน เม็กซิโก มอนเตเน

โกร นอรเวย สวิสเซอรแลนด
สหรัฐอเมริกา UNEP

ไมม่ันใจ อารเจนตินา ออสเตรเลีย โคลัมเบีย
เอกวาดอร อียิปต G77และจีน

มอริเชียส เม็กซิโก อุรุกวัย ‘Women’
NGO ‘Local Authority’

จีน ‘Workers and Trade’ ‘Science
and Technology’

กังขา/ไมเห็นดวย โบลิเวีย บราซิล คิวบา ญี่ปุน
‘Indigenous Peoples’

NGO

ที่มา: Matrix Analysis of Country Positions at PrepCom1, May 2010, Stakeholder Forum

2.2.2 การประชุม Intersessional Meeting of UNCSD คร้ังที่ 1 16(10 – 11 มกราคม
พ.ศ. 2554 ณ นครนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา)

การประชุม Intersessional คร้ังท่ี 1 เปนการประชุมเตรียมการสําหรับ Rio+20 ท่ีเปนการ
จัดตอเน่ืองจากการประชุม PrepCom คร้ังท่ี 1 ท่ีจัดข้ึนระหวางวันท่ี 16 – 18 พฤษภาคม พ.ศ.2553
หลังจากการประชุมคร้ังน้ัน สมาชิกสวนใหญยังมีขอสงสัยอีกมากเกี่ยวกับเร่ืองท่ีจะอภิปรายกันใน

16 1st Informal Intersessional Meeting for the United Nations Conference on Sustainable Development:
Co-Chair’s Summary, 10 – 11 January 2011, United Nations
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การประชุม Rio+20 ไมวาจะเปนเ ร่ืองของนิยามและแนวทางการดําเนินงาน การประชุม
Intersession คร้ังน้ีจึงมีจุดประสงคเพื่อเปนเวทีสําหรับสมาชิกท่ีจะสรางความเขาใจและอภิปรายถึง
แนวทางการเตรียมตัวสําหรับการประชุม Rio+20 ตอไป ประธานในท่ีประชุมไดรายงานความ
คืบหนาจากการประชุม PrepCom คร้ังท่ี 1 โดยเฉพาะการนําเสนอรายงาน Synthesis Report on
Best Practices and Lessons Learned on the Objective and Themes of the Conference แต
เน่ืองจากรายงานฉบับน้ียังไมไดรับขอมูลสนับสนุนจากประเทศสมาชิกมากนัก รายงาน Synthesis
Report ฉบับสมบูรณจึงจะถูกนําเสนอในการประชุม PrepCom คร้ังท่ี 2 ตอไป  นอกจากน้ียังไดยํ้า
ถึงความจําเปนท่ีสมาชิกจะตองทําความเขาใจรวมกันถึงประเด็นการประชุมหลายประการ เชน
ขอบกพรองจากการดําเนินการตามขอตกลงในอดีต ประเด็นทาทายใหมๆ ประโยชนของเศรษฐกิจสี
เขียวตอการพัฒนาท่ีย่ังยืนและการขจัดความยากจน ความทาทายในการเปลี่ยนผานไปสูเศรษฐกิจสี
เขียว และบทบาทของความรวมมือระหวางประเทศในการชวยเหลือการเปลี่ยนผานไปสูเศรษฐกิจสี
เขียว

ในการประชุมคร้ังน้ีไดมีการแบงเวลาอยางเทาเทียมสําหรับการอภิปรายใน 2 หัวขอหลัก
ของการประชุม Rio+20 คือ เร่ืองเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาท่ีย่ังยืนและการขจัดความ
ยากจน และ IFSD อยางไรก็ตาม หัวขอเกี่ยวกับเศรษฐกิจสีเขียวดูจะเปนหัวขอท่ีสมาชิกใหความ
สนใจอภิปรายมากเปนพิเศษ ในขณะท่ีในการประชุม PrepCom คร้ังท่ี 1 กลุมประเทศกําลังพัฒนา
หลายประเทศไดมีทาทีท่ีไมเห็นดวยกับหัวขอการประชุมเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียว ในการประชุมคร้ังน้ี
ไดมีทาทีท่ียอมรับมากข้ึน โดยคําถามหลัก 2 คําถามท่ีเกิดข้ึนระหวางการประชุมคือ เศรษฐกิจสี
เขียวเปนหลักการใหมท่ีเพิ่งจะเกิดข้ึนหรือไม และมีความจําเปนหรือไมท่ีจะตองนิยามเศรษฐกิจสี
เขียว ซ่ึงสมาชิกสวนใหญเห็นวาเศรษฐกิจสีเขียวไมใชเร่ืองใหม แตเปนหลักการท่ีหลายๆประเทศได
ดําเนินการภายในประเทศอยูแลว แตสิ่งท่ีใหมคือการยอมรับวาเศรษฐกิจสี เขียวเปนหนทางท่ีจะ
นําไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน ในขณะท่ีสมาชิกบางประเทศเห็นวาการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวไมสามารถ
เกิดข้ึนไดถาไมไดมีการตกลงในเร่ืองของนิยามเสียกอน แตสมาชิกหลายสวนโตแยงวาการ
ดําเนินการเปนอิสระของแตละประเทศท่ีสามารถดําเนินการไดอยางอิสระ สําหรับประเทศกําลัง
พัฒนายังคงแสดงความกังวลเกี่ยวกับการใชเศรษฐกิจสีเขียวเปนเคร่ืองมือในการกีดกันทางการคา
ในขณะท่ีบางประเทศสมาชิกตองการการรับรองวาจะไมมีการใชเศรษฐกิจสีเขียวเปนเคร่ืองมือใน
การกีดกันทางการคาหรือเปนเงื่อนไขในการขอรับความชวยเหลือของประเทศกําลังพัฒนา บาง
ประเทศมีขอกังวลวาเศรษฐกิจสีเขียวจะมีผลตอการจางงานหรืออาจจะเปนอุปสรรคตอการสงออก
หรือไมสําหรับประเทศเล็กๆ ท่ีไมมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะทําการผลิตใหไดตามมาตรฐานใหม
ในขณะท่ีการประชุมดําเนินตอไปคําถามเกี่ยวกับนิยามของเศรษฐกิจสีเขียวไดลดนอยลง แตให
ความสําคัญมากข้ึนกับคําถามเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินการพัฒนาตามกลไกของเศรษฐกิจสีเขียว

ในสวนของการอภิปรายเกี่ยวกับ IFSD สมาชิกสวนใหญเห็นตรงกันถึงความจําเปนท่ีจะตอง
ปรับปรุงโครงสรางขององคกรท่ีทํางานเกี่ยวของกับการพัฒนาท่ีย่ังยืนเน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของ
ขอตกลงพหุภาคีจํานวนมากและความซับซอนท่ีเพิ่มมากข้ึนของเน้ือหาขอตกลง ท่ีประชุมไดมี



40

ขอเสนอในการปรับปรุง IFSD ท่ีแตกตางกันหลายประการ สมาชิกบางสวนเห็นควรใหเสริมสราง
ความเขมแข็งใหกับ UNEP และบางสวนตองการใหยกระดับเปนองคกรเฉพาะดานสิ่งแวดลอม ใน
สวนของธรรมาภิบาลดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน สมาชิกหลายสวนใหการสนับสนุนแนวทางการ
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับองคกรเดิมมากกวาการสรางองคกรใหมข้ึน โดยสมาชิกหลายประเทศ
ใหการสนับสนุนการสรางความเขมแข็งใหกับ CSD บางไดเสนอใหเสริมความเขมแข็งใหกับ
ECOSOC เพื่อท่ีจะใหเปนเวทีสําหรับการเจรจาพหุภาคีท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาท่ีย่ังยืน สมาชิก
สวนใหญยังตอกยํ้าความสําคัญของการบูรณาการท้ัง 3 เสาหลักของการพัฒนาท่ีย่ังยืน และไดมีการ
เนนถึงบทบาทของสถาบันการเงินระหวางประเทศและธนาคารเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศวา
ควรจะเปนสวนหน่ึงของการสนับสนุนการพัฒนาท่ีย่ังยืนดวย สมาชิกยังเรียกรองใหองคกรของ UN
เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานระหวางองคกรตามนโยบาย “One UN”

2.2.3 การประชุมของคณะกรรมการเตรียมการประชุมคร้ังที่ 2 (2nd Preparatory
Committee Meeting UN Conference on Sustainable Development) 17(7 – 8 มีนาคม พ.ศ.
2554 ณ นครนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา)

การประชุม PrepCom คร้ังท่ี 2 เปนการเปดโอกาสใหสมาชิกแตละประเทศนําเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการประชุม Rio+20 ขอมูลการดําเนินงานดานเศรษฐกิจสีเขียว
และแนวทางการกําหนดรูปแบบองคกรท่ีมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน
เพื่อให Bureau นําไปจัดทําเปนรางเอกสารเพื่อใชเปนฐานในการเจรจาตอไป เลขาธิการของการ
ประชุม Rio+20 ยังไดมีการนําเสนอรางขอมติเกี่ยวกับรูปแบบและกําหนดการประชุมเตรียมการ
เพื่อนนําไปสูการประชุม Rio+20 (roadmap) เพื่อใหท่ีประชุมพิจารณา ดังน้ี

- ให Bureau จัดเตรียมรางเอกสารเพื่อใชเปนฐานในการเจรจาตามระยะเวลาท่ี
เหมาะสมและเปนไปตามขอมูลท่ีประเทศสมาชิกไดใหไวภายใตกระบวนการการมีสวนรวมของ
ประเทศสมาชิกอยางโปรงใส

- เชิญใหประเทศสมาชิก องคกรของสหประชาชาติ และภาคสวนท่ีเกี่ยวของ ทําการ
สนับสนุนขอมูลใหกับเลขาธิการของการประชุม Rio+20 ภายในวันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เพื่อ
ใชประกอบเปนฐานในการจัดเตรียมรางเอกสารท่ีจะเปนผลลัพธของการประชุม Rio+20 (Zero draft
of the outcome document)

17 2nd Preparatory Committee Meeting United Nations Conference on Sustainable Development: Co-
Chairs’ Summary, 7 – 8 March 2011, United Nations และ The Earth Negotiations Bulletin: Summary and
analysis of the second session of the Preparatory Committee (Prep-Com II) for the UN Conference on
Sustainable Development (UNCSD 2012), International Institute for Sustainable Development –
Reporting Services Division
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- ให Bureau รวบรวมขอมูลจากประเทศสมาชิก และนําเสนอตอท่ีประชุม The
Second Intersessional Meeting ซ่ึงกําหนดจัดข้ึนในชวงกลางเดือนธันวาคม พ.ศ.2554 เพื่อให
ประเทศสมาชิกพิจารณาใหขอคิดเห็นและแนวทางการดําเนินงานตอไป

- ใหประธานรวมของการประชุมในคร้ังน้ี ในนามของ Bureau นําเสนอ Zero draft
ตอประเทศสมาชิกและภาคสวนท่ีเกี่ยวของภายในตนเดือนมกราคม พ.ศ. 2555

- เสนอแนะให Bureau จัดการประชุมจํานวน 3 วันในชวงเดือนมกราคม พ.ศ.2555
เพื่อการหารือเน้ือหาของ Zero draft ในเบ้ืองตน และใหจัดการประชุมเจรจาคร้ังละ 1 สัปดาห
ตอเน่ืองในชวงเดือนกุมภาพันธ มีนาคม และเมษายน พ.ศ.2555 โดยการประชุมดังกลาวจะมี
ลักษณะเปน informal-informal ภายใตงบประมาณท่ีมีอยู

ซ่ึงกลุมประเทศกําลังพัฒนา (G77 และจีน) ไดแสดงความเห็นวา Zero draft ซ่ึงจะ
เปนฐานในการเจรจามีกําหนดการออกมาคอนขางชา อาจทําใหประเทศกําลังพัฒนามีเวลาเตรียมตัว
ไมเพียงพอ นอกจากน้ีกําหนดการเจรจาอยางตอเน่ืองในเดือนมกราคม กุมภาพันธ มีนาคม และ
เมษายน พ.ศ.2555 ภายใตงบประมาณท่ีมีอยูน้ัน จะทําใหผูแทนจากประเทศกําลังพัฒนาไมสามารถ
เขารวมในกระบวนการเจรจาได ซ่ึงถือเปนขอจํากัด ทําใหกระบวนการเจรจาอาจจะไม โปรงใส และ
ไมอยูบนพื้นฐานของการมีสวนรวม จึงเสนอใหมีการพิจารณาประเด็นเร่ืองงบประมาณเพื่อใหมีการ
สนับสนุนใหประเทศกําลังพัฒนาสามารถมีสวนรวมในกระบวนการเจรจาไดอยางเต็มท่ี ท้ังน้ีประเทศ
คิวบาไมเห็นดวยกับรางขอมติดังกลาว และขอสงวนการรับรองขอมติดังกลาว เน่ืองจากเห็นวาจะ
นําไปสูความไมเปนธรรมในการเขารวมกระบวนการเจรจาของประเทศกําลังพัฒนา อยางไรก็ตาม ท่ี
ประชุมไดใหการรับรองขอมติดังกลาว โดยเลขาธิการของการประชุม Rio+20 รับท่ีจะดําเนินการใน
การสนับสนุนใหประเทศกําลังพัฒนามีสวนรวมในการะบวนการเจรจาอยางเต็มท่ี

การประชุมในคร้ังน้ียังไดแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการจากการประชุมคร้ังแรก ท่ี
ประเทศสมาชิกยังคงมีความสับสนอยูมากเกี่ยวกับความหมายของเศรษฐกิจสีเขียว ในการประชุม
คร้ังน้ีถึงแมผูเขารวมประชุมจะยังคงตั้งคําถามเกี่ยวกับความเขาใจตอเศรษฐกิจสีเขียว  แตเม่ือสิ้นสุด
การประชุมแลว สมาชิกบางสวนรูสึกวาถึงแมการเตรียมการไปสู Rio+20 จะยังลาชาอยูบาง แตได
ยังดําเนินไปตามทิศทางท่ีเหมาะสม และคาดหวังวาในชวงระยะเวลากอนท่ีจะถึง Rio+20 ท่ีจะมีการ
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการข้ึนอีกหลายคร้ัง นาจะชวยสรางความเขาใจของสมาชิกไดดีข้ึน ซ่ึงผล
จากการประชุม PrepCom คร้ังท่ี 2 ทําใหวัตถุประสงคและแนวทางในการจัดประชุม Rio+20 มี
ความชัดเจนย่ิงข้ึน

ผลการประชุมแบงตามหัวขอการประชุมหลักของ Rio+20 สามารถสรุปไดดังน้ี
1) เศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความ

ยากจน ถึงแมวาจะยังมีขอกังวลเกี่ยวกับการใชเศรษฐกิจสีเขียวเปนขอกีดกันทางการคา แตการ
ประชุมไดมีความกาวหนามากข้ึนในแงการพัฒนาและสรางความเขาใจเกี่ยวกับหลักการของ
เศรษฐกิจสีเขียว  สมาชิกหลายสวนเร่ิมมีความเห็นพองกันมากข้ึนวา เศรษฐกิจสีเขียวจะชวยสราง
สมดุลระหวาง 3 เสาหลักของการพัฒนาท่ีย่ังยืนไดดีข้ึน สมาชิกหลายสวนใหความสนใจกับการ
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กําหนดนโยบายท่ีเกี่ยวของกับเศรษฐกิจสีเขียว วาจะตองคํานึงถึงปจจัยใดบาง รวมถึงขอสงสัยถึง
ผลกระทบตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการจางงาน ในขณะเดียวกันสมาชิกบางสวนยังมีขอ
สงสัยวา เศรษฐกิจสีเขียวจะสามารถทําใหเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและ
สังคมไดจริงหรือไม บางยังมีความกังวลและตองการคํารับรองวา เศรษฐกิจสีเขียวจะตองไมถูกใช
เปนเคร่ืองมือในการกีดกันทางการคา แตไดมีขอเสนอวาขอกังวลเหลาน้ีจะสามารถบรรเทาได โดย
ในการทําขอตกลงนานาชาติตางๆ จะตองนําขอกังวลเหลาน้ีเขารวมพิจารณาดวย กลุมประเทศ
พัฒนาแลวสวนใหญจะใหการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวอยางเต็มท่ี เพราะเช่ือวาเศรษฐกิจสี
เขียวไมเพียงแตจะไมชะลอการเติบโตทางเศรษฐกิจเทาน้ัน แตยังจะเปนตัวขับเคลื่อนการเติบโตดวย
ในขณะท่ีประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศยังแสดงความสงสัยตอแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว  ท่ี
ประชุมยังไดอภิปรายถึงเศรษฐกิจสีนํ้าเงิน (blue economy) ซ่ึงเกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายท่ี
เกี่ยวของกับการใชทรัพยากรจากมหาสมุทรและทรัพยากรทางนํ้าและผลกระทบจากความเสื่อม
โทรมท่ีเกิดข้ึน

2) กรอบเชิงสถาบันระหวางประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (IFSD)
ในการประชุมคร้ังน้ีท่ีประชุมไดใหนํ้าหนักกับเสาหลักดานสิ่งแวดลอมของการพัฒนาท่ีย่ังยืนมากเปน
พิเศษ  สวนหน่ึงอาจจะเปนเพราะการเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับเสาหลักดานสิ่งแวดลอมเปน
องคประกอบหน่ึงในการปฏิรูป IFSD ดวย และอีกสวนหน่ึงอาจมีผลจากการท่ีการตัดสินใจเชิง
นโยบายท่ีเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม มักจะสงผลกระทบตอความเปนอยูและรายไดของประชาชนดวย
ดังท่ีสมาชิกหลายสวนไดยํ้าถึงความสําคัญของการเสริมสรางธรรมาภิบาลดานสิ่งแวดลอมเพื่อเปน
เคร่ืองมือในการตอสูกับความยากจน  สมาชิกหลายประเทศไดแสดงความเห็นวา การปฏิรูปควรจะ
อิงกับโครงสรางเดิมท่ีมีอยู แตเนนท่ีการเพิ่มความรวมมือ การเช่ือมโยงกัน และการสงเสริมซ่ึงกัน
และกัน บางตองการใหทบทวนความสัมพันธระหวาง UNEP และ ECOSOC รวมถึงมีการอภิปราย
ถึงการปฏิรูป UNEP และ ECOSOC  ในขณะเดียวกันขอเสนอดานการปฏิรูป UNEP ในบริบทท่ี
กวางข้ึนของการพัฒนาท่ีย่ังยืนมีหลากหลาย สมาชิกบางสวนไดใหความสนใจกับขอเสนอของ
บราซิลสําหรับการจัดตั้งองคกรแบบ “umbrella” ซ่ึงจะอยูบนพื้นฐานของโครงสรางปจจุบันและการ
ดําเนินการตามขอตกลงพหุภาคีท่ีมีอยู แตจะถูกกําหนดนโยบายเพื่อใหมีความเช่ือมโยงกัน และมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยการประสานการทํางานของ ECOSOC UNEP และ CSD ภายใต
โครงสราง “umbrella” น้ี นอกจากน้ียังมีการหารือถึง “best practices” และรูปแบบการจัดทํา
รายงานระดับชาติ อยางไรก็ดี ขอเสนอเหลาน้ียังตองมีการอภิปรายกันอีกมากกอนท่ีจะนําไปสู
ขอสรุปได
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2.2.4 การประชุม Regional Preparatory Meeting for Latin America and the
Caribbean, ECLAC18 (7 – 9 กันยายน พ.ศ.2554 ณ กรุงซันติอาโก ประเทศชิลี)

การประชุมน้ีเปนการประชุมเตรียมการสําหรับ Rio+20 ในระดับภูมิภาคเปนคร้ังแรกกอน
ภูมิภาคอื่นๆ การประชุมคร้ังน้ีไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของกลุมประเทศหลัก (Major
Groups) เปนอยางมากโดยการเปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็น รวมท้ังใหเปนผูกลาว
แถลงการณเปนลําดับแรกในท่ีประชุม ในการสรุปการประชุมท่ีประชุมยังไดเนนถึงความสําคัญของ
การมีสวนรวมของภาคประชาสังคมในการพัฒนาท่ีย่ังยืน

ในสวนของการอภิปรายเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียว แตละประเทศยังมีมุมมองท่ีแตกตางกัน บาง
ประเทศแสดงการคัดคานอยางมากดวยเหตุผลหลายประการรวมถึงความเสี่ยงจากการท่ีเศรษฐกิจสี
เขียวจะถูกใชเปนเคร่ืองมือในการกีดกันและการปองกันทางการคา ในขณะท่ีบางสวนไดสนับสนุน
แนวความคิดน้ีดวยเหตุผลวาเศรษฐกิจสีเขียวเปนแนวทางท่ียืดหยุนในการนําไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน
ซ่ึงสามารถปรับรูปแบบการดําเนินการใหเหมาะสมกับสภาพการณในแตละประเทศได อยางไรก็ตาม
ในบทสรุปรวมอยางเปนทางการของการประชุมน้ีไมไดบันทึกถึงการคัดคานแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว
แตอยางใด

สําหรับในหัวขอของ IFSD บางประเทศไดมีขอเสนอใหสรางความเขมแข็งใหกับ ECOSOC
เพื่อท่ีจะเปนเวทีระดับสูงในการหารือเกี่ยวกับเร่ืองการพัฒนาท่ีย่ังยืน ในขณะท่ีประเทศคิวบาเสนอ
ใหสรางความเขมแข็งใหกับ UNEP และยกเลิก CSD โดยท่ีประชุมไดมีขอสรุปในการท่ีจะยืนยัน
เจตนาในการท่ีจะปฏิรูป IFSD ใหมีประสิทธิภาพและมีความคลองตัวในการดําเนินการอยางบูรณา
การท้ัง 3 เสาหลักของพัฒนาท่ีย่ังยืน

นอกจากน้ีหลายประเทศยังไดใหการสนับสนุนขอเสนอของประเทศโคลัมเบียและกัวเตมาลา
ตอการสรางคําจํากัดความของ SDGs รวมถึงใหการสนับสนุนขอเสนอจากประเทศคิวบาเร่ือง IFSD
และขอเสนอของประเทศโบลิเวียเร่ืองสิทธิของธรรมชาติ (Rights of Nature) ขอเสนอเหลาน้ีไดถูก
รวมไวในขอสรุปของการประชุมเพื่อท่ีประเทศสมาชิกจะไดนําไปพิจารณาสําหรับการประชุมคร้ัง
ตอไป

ขอสรุปของการประชุมน้ีจะถูกสงใหคณะกรรมการเตรียมการ Rio+20 ภายในวันท่ี 1
พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เพื่อนําไปรวบรวมเปนขอมูลสําหรับการจัดทํา Zero draft ตอไป

18 Conclusions of the Latin American and Caribbean Regional Meeting Preparatory to the United Nations
Conference on Sustainable Development, 7 – 9 September 2011, Economic Commission for Latin
America and the Caribbean (ECLAC) และ Earth Negotiations Bulletin: Summary of the UNCSD (Rio+20)
Regional Preparatory Meeting for Latin America and the Caribbean: 7 – 9 September 2011, International
Institute for Sustainable Development – Reporting Services Division



44

2.2.5 การประชุม Regional Preparatory Meeting in the Arab Region, ESCWA and
partners19 (16 – 17 ตุลาคม พ.ศ.2554 ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต)

การประชุมคร้ังน้ีมีจุดประสงคเพื่อสงเสริมการเตรียมความพรอมสําหรับการประชุม Rio+20
โดยเปนการเปดเวทีสําหรับการปรึกษาหารือในหัวขอท่ีจะอภิปรายในการการประชุม Rio+20 และ
เปนการสรางฉันทามติและจัดลําดับความสําคัญของประเด็นในการหารือในบริบทของภูมิภาค
อาหรับ การประชุมคร้ังน้ีถูกจัดข้ึนทามกลางการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วในภูมิภาค
อาหรับในขณะน้ี ซ่ึงทําใหเกิดความคาดหวังตอความกาวหนาในการพัฒนาในอนาคต สมาชิก
บางสวนเห็นวาน่ีคือโอกาสในการสรางโมเมนตัมสําหรับการหารือและการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
ในการพัฒนา  แตในขณะเดียวกันสมาชิกบางสวนไดเห็นวาการเปลี่ยนแปลงท่ีกําลังเกิดข้ึนในรัฐบาล
อาจจะเปนอุปสรรคในการเตรียมการประชุมคร้ังน้ีเน่ืองจากการขาดการประสานงานระหวาง
กระทรวงตางๆ ในหลายประเด็น  ในการประชุมคร้ังน้ีถือไดวา Major Groups ไดเขามามีสวนรวม
อยางมาก

ในการอภิปรายเกี่ยวกับเศรษฐกิจสีเขียว ผูเขารวมประชุมไดอภิปรายถึงการขาดความเขาใจ
รวมถึงนิยามของเศรษฐกิจสีเขียว แตอยางไรก็ตาม ไดมีขอตกลงรวมกันในการยึดถือเศรษฐกิจสี
เขียวเปนเคร่ืองมือในการดําเนินการไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืนมากกวาท่ีจะเปนหลักการใหมท่ีจะมา
แทนท่ีการพัฒนาท่ีย่ังยืน  สมาชิกบางสวนแสดงความกังวลวาเศรษฐกิจสีเขียวอาจจะทําใหเกิด
ขอจํากัดในการพัฒนาหรือทางดานเศรษฐกิจและสังคมของบางประเทศ และท่ีประชุมไดมีขอแนะนํา
ในการนําหลักการเศรษฐกิจสีเขียวมาใชในอนาคต บางก็เนนถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมใน
การเปลี่ยนผานไปสูเศรษฐกิจสีเขียว โดยอางถึงผลประโยชนท่ีจะเกิดข้ึน เชน การสรางเมือง
คารบอนต่ํา (Low Carbon Cities) นอกจากน้ีท่ีประชุมยังไดยํ้าถึงความจําเปนในการรักษาสมดุล
ของท้ัง 3 เสาหลักของการพัฒนาท่ีย่ังยืน ผูเขารวมประชุมหลายสวนไดตั้งขอสังเกตวาบริบทของ
การพัฒนาทางสังคมควรจะไดรับความสนใจมากข้ึน และการประชุม Rio+20 ไมควรท่ีจะเนนยํ้า
เฉพาะบริบททางดานสิ่งแวดลอมเทาน้ัน สมาชิกบางสวนยังไดยกตัวอยางถึงปญหาการวางงานและ
ความยากจนท่ีเปนปญหาเร้ือรังถึงแมในยามท่ีเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตวาเปนการแสดงใหเห็นถึง
ความลมเหลวของโมเดลทางเศรษฐกิจในปจจุบัน

ในสวนของ IFSD สมาชิกหลายสวนไดยกตัวอยางการดําเนินการท่ีเกิดข้ึนในประเทศของ
ตนมาเปนตัวอยาง เชน บางประเทศกําลังอยูในกระบวนการจัดตั้งคณะกรรมการดานการพัฒนาท่ี

19 Outcome of the Arab Regional Preparatory Meeting for the United Nations Conference on Sustainable
Development (Rio+20), 16 – 17 October 2011, Economic and Social Commission for Western Asia
(ESCWA) และ Earth Negotiations Bulletin: Summary of the UNCSD (Rio+20) Arab Regional Preparatory
Meeting: 16 – 17 October 2011, International Institute for Sustainable Development – Reporting Services
Division
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ย่ังยืนแหงชาติ แตบางก็วาพวกเขาไมสามารถท่ีจะอภิปรายถึงทางเลือกในการเปลี่ยนแปลง IFSD
ในขณะน้ีไดจนกวาขอเสนอทางเลือกตางๆ จะมีรายละเอียดทางดานการเงินประกอบการพิจารณา
ดวย

ขอแนะนําท่ีไดจากการประชุมคร้ังน้ีจะถูกสงใหขอสรุปของการประชุมน้ีจะถูกสงให
คณะกรรมการเตรียมการ Rio+20 ภายในวันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เพื่อนําไปรวบรวมเปน
ขอมูลสําหรับการจัดทํา Zero draft ตอไป

2.2.6 การประชุม Regional Preparatory Meeting for Asia Pacific Region, ESCAP20

(19 – 20 ตุลาคม พ.ศ.2554 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี)

สมาชิกผูเขารวมประชุมไดแลกเปลี่ยนทัศนะท่ีเกี่ยวกับหัวขอการประชุมของ Rio+20 คือ
เร่ืองเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาท่ีย่ังยืนและการขจัดความยากจน และเร่ือง IFSD
นอกจากน้ียังไดพิจารณาถึงความกาวหนาและขอบกพรองในการดําเนินการตามขอตกลงดานการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนนับตั้งแตการประชุม Earth Summit ในป ค.ศ.1992

ในหัวขอท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจสีเขียว ผูเขารวมประชุมหลายฝายไดแสดงความสนับสนุน
หลักการน้ี แตบางสวนไมสนับสนุนหรือไดแสดงความกังวลตอหลักการน้ี และตองการคํายืนยันวา
เศรษฐกิจสีเขียวจะไมถูกนําไปใชเปนเคร่ืองมือในการกีดกันทางการคา หรือถูกสรางเปนเงื่อนไข
ตอรองทางการคา สมาชิกหลายสวนไดแสดงความเห็นวานโยบาย one-size-fits-all จะไมประสบ
ความสําเร็จ ท้ังน้ีเน่ืองจากสภาพการณของแตละประเทศมีความแตกตางกันไป

ในสวนของ IFSD ผูเขารวมประชุมมีขอคิดเห็นคอนขางหลากหลาย สวนใหญจะเห็นตรงกัน
ในเร่ืองหลักการในการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ IFSD และระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม
ระหวางประเทศ (international environmental governance : IEG) สมาชิกหลายสวนเห็นดวยกับ
การเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ UNEP แตยังขาดฉันทามติรวมถึงแนวทางในการปฏิบัติ วาจะ
เปนการกระทําโดยคงสถานะและโครงสรางปจจุบันของ UNEP ไว หรือโดยการยกระดับสถานะของ
UNEP ไปเปน UN Environment Organization (UNEO) หรือ World Environment Organization
(WEO)  นอกจากน้ียังมีขอเสนอท่ีสนับสนุนการจัดตั้ง Sustainable Development Council แต
ผูสนับสนุนขอเสนอน้ียังไมกวางขวางนัก อยางไรก็ตาม เอกสารผลลัพธเปนทางการจากการประชุม

20 (1) Report of the Asian and Pacific Regional Preparatory Meeting for the United Nations Conference
on Sustainable Development, 19 – 20 October 2011, Economic and Social Commission for Asia and the
Pacific (ESCAP) (2) TWN Update on Sustainable Development Conference 2012 (Oct11/01): Rio+20
conference should reaffirm principles of Rio 1992, say developing countries, 26 October 2011, Third
World Network และ (3) Earth Negotiations Bulletin: Summary of the UNCSD (Rio+20) Regional
Preparatory Meeting for Asia and the Pacific: 19 – 20 October 2011, International Institute for
Sustainable Development – Reporting Services Division
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น้ีไมไดกลาวถึง UNEP หรือองคกรหน่ึงองคกรใด เชน ECOSOC หรือ Sustainable Development
Council โดยเฉพาะเจาะจง

ในการประชุมน้ียังไดมีการถกกันอยางกวางขวางถึงรูปแบบและเน้ือหาของผลลัพธท่ีจะได
จากการประชุมน้ีวา เอกสารผลลัพธการประชุมควรจะมีรูปแบบเปนแถลงการณ หรือขอสรุปโดย
ประธานการประชุม ซ่ึงทายท่ีสุดแลวสมาชิกไดขอสรุปเปน แถลงการณอยางสั้น “Seoul Outcome”
ในขณะท่ีประธานการประชุมไดจัดทําขอสรุปการประชุมท่ีบรรยายเน้ือหาจากการประชุมอยาง
ละเอียดมากกวา สมาชิกสวนใหญมีความพึงพอใจกับ Seoul Outcome ท่ีจะถูกนําเสนอเปน
ความคิดเห็นรวมกันของกลุม แตในขณะเดียวกันสมาชิกบางสวนรูสึกวาขอความใน Seoul
Outcome น้ันสั้นเกินไป และพูดถึงเพียงหลักการกวางๆ ซ่ึงเปนการแสดงถึงความคิดเห็นรวมกัน
เพียงสวนนอยเทาน้ัน (least common denominator) แตขณะท่ีสมาชิกหลายสวนไดตั้งขอสังเกตวา
เน่ืองจากกลุมประเทศในเอเชียแปซิฟกมีขนาดใหญและมีความหลากหลายอยูมาก จึงเปนการยากท่ี
จะจัดทําขอตกลงรวมโดยละเอียดท่ีสามารถไดรับความเห็นชอบจากสมาชิกสวนใหญได

2.2.7 การประชุม Regional Preparatory Meeting for Africa Region, ECA and
partners21(20 – 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ณ กรุงแอดดิสอาบาบา ประเทศเอธิโอเปย)

การประชุมคร้ังน้ีเปนการเปดใหสมาชิกในกลุมประเทศแอฟริกาไดมีโอกาสในการ
ปรึกษาหารือถึงหัวขอท่ีจะอภิปรายและจุดประสงคในการประชุม Rio+20 เพื่อท่ีจะไดขอตกลงเปน
ฉันทามติของสมาชิกในกลุมน้ี  นอกจากน้ีการประชุม Regional Preparatory Meeting คร้ังน้ียังเปน
การจัดประชุมควบคูไปกับการประชุมของ the Committee on Food Security and Sustainable
Development (CFSSD-7) ในชวงของการประชุม Expert Segment สมาชิกไดถกถึงความคืบหนา
ในการดําเนินการดาน Food Security and Sustainable Development และแผนการดําเนินงาน
สําหรับป 2010/2011 และรับฟงรายงานความคืบหนาในการดําเนินงานตามผลการประชุม the
World Summit on Sustainable Development (WSSD) รวมถึงการพัฒนายุทธศาสตรหวงโซมูลคา
ของสินคาเกษตร (agricultural commodity value chains) และความม่ันคงทางอาหารของภูมิภาค
แอฟริกา

สําหรับสวนท่ีเปนการประชุมเตรียมการสําหรับการประชุม Rio+20 น้ัน ท่ีประชุมได
พิจารณารายงาน the Africa Regional Review Report for Rio+20 รวมถึงรายงานของแอฟริกาท่ี

21 Outcome of the Regional Preparatory Meeting for Africa Region for the United Nations Conference on
Sustainable Development (Rio+20), 20 – 25 October 2011, Economic Commission for Africa (ECA) และ
Earth Negotiations Bulletin: Summary of the UNCSD (Rio+20) Regional Preparatory Meeting for Africa:
20 – 25 October 2011, International Institute for Sustainable Development – Reporting Services Division
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เกี่ยวกับความทาทายใหมท่ีเกิดข้ึน เศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาท่ีย่ังยืนและการขจัด
ความยากจน IFSD ระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ และรูปแบบการดําเนินงาน

ในหัวขอท่ีเกี่ยวกับ IFSD สมาชิกสวนใหญเห็นดวยกับการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ
IFSD ถึงแมจะมีสมาชิกบางสวนไมเห็นดวยกับการเปลี่ยนสถานะของ UNEP ใหเปนองคกรเฉพาะ
แตสมาชิกท้ังหมดก็เห็นดวยกับการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ UNEP

สมาชิกสวนใหญเห็นดวยกับหลักการของเศรษฐกิจสีเขียว แตไดตั้งขอสังเกตวาควรจะตองมี
การนิยามท่ีชัดเจนมากข้ึน และเห็นพองกันวาการเปลี่ยนไปสูเศรษฐกิจสีเขียว จะตองไมทําใหเกิด
การกีดกันทางการคาหรือทําใหเกิดเปนเงื่อนไขการตอรองทางการคา นอกจากน้ียังมีขอเสนอในเร่ือง
การจัดการท่ีดินอยางย่ังยืนควรจะจัดเปนสวนหน่ึงของกรอบเศรษฐกิจสีเขียวดวย

ในสวนของรูปแบบการดําเนินการ สมาชิกไดใหคําม่ันท่ีจะดําเนินการเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงค ซ่ึงรวมถึง การปรับปรุงระบบธรรมาภิบาล ความโปรงใส และความรับผิดชอบ ทางดาน
สิ่งแวดลอม นอกจากน้ีทางกลุมยังไดเรียกรองใหประชาคมนานาชาติดําเนินการตามขอตกลงเดิมท่ีมี
อยู เชน การเพิ่มความชวยเหลือแกกลุมประเทศแอฟริกาเปน 2 เทา

2.2.8 การประชุม Regional Preparatory Meeting for ECE Region, ECE 22(1 – 2
ธันวาคม พ.ศ.2554 ณ นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอรแลนด)

การประชุมไดแบงออกเปนสามสวน คือ (1) การประเมินผลความกาวหนาในการดําเนินการ
ตามขอตกลงดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนจากการประชุมคร้ังสําคัญๆท่ีผานมาและการถกถึงความทาทาย
ใหมท่ีเกิดข้ึน (2) เศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาท่ีย่ังยืนและการขจัดความยากจน และ (3)
IFSD

ในสวนของการดําเนินการตามขอตกลงดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนจากการประชุมในอดีตท่ีผาน
มา ทางกลุมประเทศยุโรป (UNECE) เห็นวาไดมีความกาวหนาในการดําเนินการตามขอตกลงจาก
การประชุม Earth Summit ในป ค.ศ.1992 ซ่ึงรวมถึงการดําเนินตามสัญญาระหวางภูมิภาค
(regional conventions) และการริเร่ิมจัดตั้ง Regional Environmental Centers อยางไรก็ตาม ไดมี
การเรียกรองใหมีการปรับปรุงในบางประเด็น เชน การติดตามและประเมินผลความคืบหนาของการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน การเพิ่มการสอดประสานกันและความรวมมือระหวางภูมิภาค (regional coherence
and cooperation) นอกจากน้ีขอเสนอเร่ืองการจัดทํา SDGs ก็ไดรับการสนับสนุนมากข้ึนในการ
ประชุมคร้ังน้ี

22 Report of the Regional Preparatory Meeting for the United Nations Conference on Sustainable
Development, 1 – 2 December 2011, Economic Commission for Europe (ECE) และ Earth Negotiations
Bulletin: Summary of the UNCSD (Rio+20) Regional Preparatory Meeting for Europe: 1 – 2 December
2011, International Institute for Sustainable Development – Reporting Services Division



48

ดานท่ีเกี่ยวของกับเศรษฐกิจสีเขียว ขอเสนอการจัดทํา roadmap ไดรับการสนับสนุนอยาง
มาก แตในขณะเดียวกันก็ไดรับทราบขอทวงติงถึงความจําเปนท่ีจะตองใหมีความยืดหยุนสําหรับการ
ปรับใชในสภาพการณท่ีแตกตางกันไปของแตละประเทศ การหารือไดเนนถึงวา roadmap จะ
เช่ือมโยงไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืนไดอยางไร และท่ีประชุมยังไดยืนยันวาหลักการเศรษฐกิจสีเขียว
จะตองยืนอยูบนหลักของการขจัดความยากจนอยางแยกจากกันไมได ท่ีประชุมยังไดหารือถึง
ประเด็นอื่นๆ เชน การปกปองทางสังคม (social protection) สําหรับแรงงานท่ีอยูในชวงเปลี่ยนผาน
ไปสูเศรษฐกิจสีเขียว การมีสวนรวมของภาคสังคม การปกปองทางสังคมข้ันต่ํา (social protection
floor) และนัยท่ีเกี่ยวของกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน วิกฤตทางการเงินและสภาพคลอง

ประเด็นท่ีเกี่ยวเน่ืองกับ IFSD ท่ีประชุมมีความเห็นรวมกันถึงขอบกพรองของโครงสราง
ปจจุบัน ซ่ึงรวมถึง การแตกยอยขององคกรตางๆ และขอจํากัดขององคกรท้ังทางดานทรัพยากรและ
อํานาจ ท่ีประชุมยังไดหารือถึงความเห็นท่ีหลากหลายตอแนวทางการปฏิรูป IFSD ท้ังความเห็นตอ
อนาคตของ CSD รูปแบบการเสริมสรางสถานะของ UNEP และขอเสนอในการจัดตั้ง Sustainable
Development Council รวมท้ังมีท้ังความคิดเห็นท่ีเห็นดวยและคัดคานตอขอเสนอการจัดทํา
ขอตกลงนานาชาติใหมท่ีเกี่ยวเน่ืองกับ Rio Principle 10 ท่ีเกี่ยวของกับการเขาถึงขอมูลและการมี
สวนรวมของภาคประชาชน

2.2.9 การประชุม Intersessional Meeting of UNCSD คร้ังที่ 2 23(15 – 16 ธันวาคม
พ.ศ. 2554 ณ นครนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา)

การประชุม Intersessional คร้ังท่ี 2 มีจุดประสงคเพื่ออภิปรายถึงรูปแบบ เน้ือหา และ
โครงสรางของเอกสารท่ีจะเปนผลลัพธของการประชุม Rio+20 และการประชุมคร้ังน้ียังเปนการ
ประชุมคร้ังสุดทายกอนท่ีจะทําการเตรียมเอกสาร Zero draft จากการประชุม PrepCom คร้ังท่ี 2
ระหวางวันท่ี 7 – 8 มีนาคมท่ีไดมีขอเสนอใหประเทศสมาชิกและภาคสวนท่ีเกี่ยวของ ทําการ
สนับสนุนขอมูลใหกับเลขาธิการของการประชุม Rio+20 ภายในวันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เพื่อ
ใชประกอบเปนฐานในการจัดเตรียมเอกสาร Zero draft โดยท่ี Bureau ไดแจงใหท่ีประชุมรับทราบ
วาไดมีการนําเสนอขอมูลในรูปแบบ Compilation document จํานวนท้ังสิ้น 647 ชุด ซ่ึงในจํานวนน้ี
ประกอบดวยขอมูลจากประเทศสมาชิกจํานวน 74 ประเทศ สวนท่ีเหลือเปนขอมูลจาก องคกรของ
สหประชาชาติและภาคสวนตางๆ หลังจากน้ี เอกสาร Zero draft จะถูกนําเสนอไดประมาณชวง
กลางเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ผลของการประชุมพอจะสรุปไดดังตอไปน้ี

23 Summary of 2nd Informal Intersessional Meeting for the United Nations Conference on Sustainable
Development, 15 – 16 December 2011, United Nations และ TWN Update on Sustainable Development
Conference 2012 (Dec11/02): Rio+20 Intersessional discusses proposals for outcome document, 20
December 2011, Third World Network
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2.2.9.1 การอภิปรายเก่ียวกับ Compilation document: ขอเสนอและแนวทาง
สําหรับการจัดทํา Zero draft (Discussion on the compilation document: comments and
guidance for the zero draft outcome document)

ผูเขารวมประชุมหลายฝายยํ้าถึงความสําคัญของการยืนยันในหลักการริโอ (Rio
Principles) หลักการความเทาเทียม (principles of equity) และหลักการ CBDR โดยไมมีการเจรจา
ตอรองใดๆท่ีแตกตางไปจากหลักการเดิม การขจัดความยากจนจะตองเปนจุดหมายสูงสุดของการ
พัฒนา มีการเรียกรองการใสใจในการแกปญหาใหกับกลุมประเทศหมูเกาะกําลังพัฒนาขนาดเล็ก
(small island developing states – SIDS) กลุมประเทศท่ีพัฒนานอยท่ีสุด (least developed
countries – LDCs) และกลุมประเทศแอฟริกา ยังมีการเนนยํ้าวาเศรษฐกิจสีเขียวเปนเคร่ืองมือท่ีจะ
นําไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน แตจะตองไมเปนการทดแทนการพัฒนาท่ีย่ังยืน เอกสารผลลัพธการ
ประชุม Rio+20 ควรจะตองประกอบดวยหลักการดําเนินการตามหลักเศรษฐกิจสีเขียว โดยหลักการ
น้ีจะตองไมกําหนดนโยบายแบบ one-size-fits-all แตจะตองใหแตละประเทศมีความยืดหยุนในการ
กําหนดนโยบายตามความเหมาะสมของตนเอง  หลายประเทศสนับสนุนใหมี green economy
roadmap รวมถึง tool kits และ best practices และควรจะเนนการมีสวนรวมของภาคเอกชน หลาย
ประเทศยังไดสนับสนุนใหมีการพัฒนาตัวช้ีวัดทางเลือกนอกเหนือไปจาก GDP การใช Green
accounting การบริโภคและการผลิตท่ีย่ังยืน เปนตน  นอกจากน้ีประเทศบราซิลยังไดเสนอใหมีการ
จัดใหมีการอภิปรายในหัวขอเกี่ยวกับความทาทายท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยกําหนดไว 8
หัวขอดังน้ี 1) การขจัดความยากจน ความม่ันคงทางอาหารและโภชนาการ 2) พลังงาน 3) นํ้า 4)
มหาสมุทร 5) การพัฒนาเมืองอยางย่ังยืน (sustainable cities) 6) เศรษฐศาสตรของการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน รวมถึงการบริโภคและการผลิตอยางย่ังยืน 7) นวัตกรรมท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาท่ีย่ังยืน และ 8)
การสรางงานท่ีมีคุณภาพและการอพยพยายถิ่น สมาชิกสวนใหญยังสนับสนุนใหมีการจัดทํา SDGs
การพัฒนาท่ีย่ังยืนควรจะใหความสําคัญกับประชาชนเปนศูนยกลางของการพัฒนาและเนนการมี
สวนรวมจากทุกภาคสวนในกระบวนการตัดสินใจ

สมาชิกหลายสวนยํ้าถึงความสําคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงาน
และการทํางานรวมกันขององคกรท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาท่ีย่ังยืน และการเสริมสรางการ
ประสานงานขององคกรของ UN ในระดับประเทศ และการทํางานขององคกรของ UN ท่ีควรจะยึด
หลัก “delivery as one”  มีหลายประเทศท่ีสนับสนุนขอเสนอใหเพิ่มความเขมแข็งของ UNEP โดย
การเพิ่มการสนับสนุนทางการเงินและขอบเขตอํานาจ รวมท้ังขยายจํานวนสมาชิกใหครอบคลุม
ประเทศสมาชิกท้ังหมดของ UN ในขณะท่ีสมาชิกหลายประเทศไดสนับสนุนการเปลี่ยนสถานะของ
UNEP ใหเปนองคกรเฉพาะ แตไดยํ้าวาขอเสนอแนวทางน้ีจะมีการศึกษาและรับฟงความคิดเห็นจาก
ประเทศสมาชิกอยางถี่ถวนเสียกอน ในขณะท่ีมีบางประเทศท่ีคัดคานการจัดตั้ง UNEP ใหเปน
องคกรเฉพาะ ผู เข ารวมประชุมอีกหลายสวนสนับสนุนแนวทางการจัดตั้ ง Sustainable
Development Council (SDC)
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ผูเขารวมประชุมสวนใหญยังไดยํ้าถึงความสําคัญของแนวทางการดําเนินการ
เชน การใหการสนับสนุนทางการเงิน การถายทอดเทคโนโลยี การสรางขีดความสามารถ การสราง
ขอตกลงทางการคาท่ีมีพื้นฐานบนการพัฒนา ทรัพยสินทางปญญา การปลดหน้ี ธรรมาภิบาลโลก
เปนตน ลวนมีสวนสําคัญในการชวยใหประเทศกําลังพัฒนาดําเนินการพัฒนาในแนวทางท่ีย่ังยืน

2.2.9.2 โครงสรางและรูปแบบของ Zero draft (Structure and format of the
zero draft of the outcome document)

ท่ีประชุมสวนใหญมีความเห็นวาเอกสารผลลัพธควรจะสั้น ตรงประเด็น มี
แนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจน และมีวิสัยทัศนในการมองไปขางหนา ท่ีประชุมยังเห็นวาขอตกลงท่ีจะ
เกิดข้ึนจะตองเปนการยืนยันแนวทางการปฏิบัติเดิม ไมเปนการตอรองใหม ตอการปฏิบัติตาม
หลักการ Rio Principles, Agenda 21, JPOI, the Mauritius Strategy, และ the Barbados Plan of
Action ท่ีประชุมสวนใหญยังเห็นชอบตอการจัดทํา SDGs ถึงแมวาจะยังมีความเห็นท่ีแตกตางกันใน
รายละเอียดการจัดทํา ผูเขารวมประชุมหลายสวนตองการใหเอกสารผลลัพธการประชุม Rio+20 มี
การระบุถึงเปาหมาย กําหนดเวลา และความรับผิดชอบของแตละภาคสวนอยางชัดเจน

ในสวนของรูปแบบโครงสรางของเอกสารผลลัพธการประชุม มีขอเสนอหลักท่ี
พอจะแบงไดเปน 3 กลุมคือ

1) ผูเขารวมประชุมสวนใหญเห็นวาเอกสารผลลัพธดังกลาวควรจะเปน
เอกสารชิ้นเดียว โดยมีโครงสรางตามจุดประสงคและเน้ือหาของการประชุม Rio+20
กลาวคือประกอบดวย

1.1) จุดประสงคของการประชุม อันไดแก การฟนฟูคําม่ันจากฝายการเมือง
ตอการดําเนินการตามขอตกลงดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน (securing renewed political commitment
for sustainable development) ประเมินผลความกาวหนาในการดําเนินการตามขอตกลงดานการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนจากการประชุมคร้ังสําคัญๆท่ีผานมา (assessing progress to date and the
remaining gaps in the implementation of the outcomes of the major summits on sustainable
development) และ ความทาทายใหมท่ีเกิดข้ึน (addressing new and emerging challenges)

1.2) เศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาท่ีย่ังยืนและการขจัดความ
ยากจน (green economy in the context of sustainable development and poverty eradication

1.3) กรอบเชิงสถาบันเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน (institutional framework for
sustainable development)

1.4) แนวทางการดําเนินการ (means of implementation)
1.5) กรอบการดําเนินการและกลไกการติดตามผล (framework for action

and follow-up mechanism)
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2) ขอเสนอจากผูรวมประชุมรายหน่ึงที่ไดรับการสนับสนุนจากสมาชิก
บางสวน คือ เอกสารผลลัพธควรจะเปนเอกสารที่สั้น และเปนปฏิญญาทางการเมืองระดับสูง
(high-level political declaration) และประกอบดวย ขอปฏิญญาที่เปนไปโดยสมัครใจจากผู
มีผลประโยชนรวมทั้งหมด (a compendium of voluntary commitments from all
stakeholders)

3) ขณะที่ผูเขารวมประชุมอื่นไดเสนอเอกสารผลลัพธที่เปน ปฏิญญาทาง
การเมืองระดับสูง (high-level political declaration) ที่ประกอบดวยแผนปฏิบัติการ (action
plan) ที่เปนภาคผนวก (annex) แนบทาย

2.2.10 การประชุม Initial Discussion on the Zero Draft of Outcome Document24

(25 – 27 มกราคม พ.ศ.2555 ณ นครนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา)

หลังจากท่ีคณะทํางานเตรียมการประชุม Rio+20 ไดทําการเผยแพรเอกสาร the Zero Draft
of Outcome Document ในวันท่ี 10 มกราคม พ.ศ.2555 จึงไดทําการจัดการประชุม Initial
Discussion on the Zero Draft of Outcome Document คร้ังน้ีข้ึน  เพื่อเปดโอกาสใหประเทศ
สมาชิก รวมถึงตัวแทนจากหนวยงานตางๆ ของสหประชาชาติ และกลุม NGO ไดมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นตอเอกสาร the Zero Draft ดังกลาว  โดยกอนหนาการประชุมคร้ังน้ีประเทศสมาชิก
และกลุมตางๆไดสงเอกสารแสดงความคิดเห็นตอเอกสาร the Zero Draft ในสองสวนแรก คือสวน
the Preamble/Stage Setting และ Renewing Political Commitment มาลวงหนากอนแลว

โดยในการประชุมคร้ังน้ี ท่ีประชุมไดยอมรับท่ีจะใชเอกสาร the Zero Draft เปนพื้นฐานของ
การเจรจา  และไดเร่ิมการเจรจาในสองสวนแรกของเอกสารกอน  โดยสมาชิกในท่ีประชุมไดมีการ
แสดงความคิดเห็นอยางหลากหลาย อยางไรก็ดี ความเห็นสวนใหญมีความเห็นวาเอกสารน้ียังขาด
ความมุงม่ัน (ambition) และขาดการมุงเนนการปฏิบัติ (action-oriented)

ในการกลาวปดการประชุมในวันท่ี 27 มกราคม พ.ศ.2555 เลขาธิการคณะทํางานเตรียมการ
ประชุม Rio+20 ไดสรุปถึงสาระสําคัญท่ีคาดหวังจากการประชุม Rio+20 ท่ีไดสะทอนจากการประชุม
คร้ังน้ี ซ่ึงประกอบดวย (1) SDGs โดยท่ีประชุม Rio+20 อยางนอยท่ีสุดควรท่ีจะเร่ิมตนกระบวนการ
ท่ีจะนิยามเปาหมายเหลาน้ี ภายใตกรอบเวลาท่ีชัดเจน (2) กรอบปฏิบัติการ (framework for action)
ท่ีชัดเจน ซ่ึงประกอบดวย การเคลื่อนยายเงินสนับสนุนจากทุกแหลง (mobilization of financing
from all sources) ความรวมมือและการถายทอดเทคโนโลยี การเสริมสรางศักยภาพ (capacity
building) ความรวมมือจากทุกภาคสวน (stakeholders) ในการดําเนินการสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน (3)
การเสริมสรางความเขมแข็งใหกับกรอบเชิงสถาบัน เพื่อนําไปสูการพัฒนาดาน การบูรณาการ

24 Closing Remarks by Mr. Sha Zukang at Initial Consultations on the Zero Draft of Outcome Document,
27 January 2012, New York, United Nations
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(integration) การดําเนินการ (implementation) และความสอดคลองกัน (coherence) (4) คําม่ัน
สัญญา (commitment) โดยสมาชิกหลายสวนไดแสดงความเห็นท่ีตองการใหแตละประเทศสมาชิกได
มีการนําเสนอแนวทางการดําเนินการของตนเองท่ีจะนําไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน (compendium or
registry of commitment) และ (5) ความรับผิดชอบ (accountability) โดยควรจะตองมีกลไกท่ีจะให
ความม่ันใจวาจะมีการปฏิบัติตามคําม่ันสัญญา

ในทายท่ีสุด เลขาธิการฯ ไดขอใหสมาชิกทุกภาคสวนไดสงขอคิดเห็นเพิ่มเติมตอการแกไข
เอกสาร the Zero Draft ภายในวันท่ี 27 กุมภาพันธ พ.ศ.2555

2.2.11 การประชุม First Round of “Informal-Informal” Negotiations on the Zero
Draft of Outcome Document25 (19 – 23 มีนาคม พ.ศ. 2555 ณ นครนิวยอรก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา)

ในการประชุมคร้ังน้ี เปนการประชุมเพื่อเจรจาเอกสาร the Zero Draft of Outcome
Document ซ่ึงเปนการเจรจาท่ีตอเน่ืองมาจากการประชุม Initial Discussion on the Zero Draft of
the Outcome Document เม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 โดยการประชุมคร้ังน้ีดําเนินการตั้งแต
วันท่ี 19 – 27 มีนาคม พ.ศ. 2555 โดยเปนการผนวกการประชุม Intersessional Meeting of
UNCSD คร้ังท่ี 3 ซ่ึงมีกําหนดการประชุมระหวางวันท่ี 26 – 27 มีนาคม พ.ศ. 2555 เขามาดวยเพื่อ
ใชเปนเวทีเจรจาท่ีตอเน่ืองกัน

หลังจากท่ีในการประชุม Initial Discussion on the Zero Draft of Outcome Document ใน
เดือนมกราคม พ.ศ.2555 ไดมีการทบทวนเอกสาร the Zero Draft ในสวนท่ีหน่ึงและสวนท่ีสอง (the
Preamble/Stage Setting และ Renewing Political Commitment) ในรอบท่ีหน่ึงไปแลว หลังจาก
น้ันประเทศสมาชิกไดสงเอกสารแสดงความคิดเห็นสําหรับสวนท่ีสาม (Green Economy in the
Context of Sustainable Development and Poverty Eradication) สวนท่ีสี่ (IFSD) และสวนท่ีหา
(Framework for Action and Follow-up) โดยคณะทํางานเตรียมงาน Rio+20 ไดทําการรวบรวม
ขอคิดเห็นเหลาน้ีเพื่อใชเอกสารพื้นฐานในการเจรจาในการประชุมคร้ังน้ี

ในการประชุมคร้ังน้ี ประเทศสมาชิกและตัวแทนกลุมตางๆไดทําการทบทวนเอกสาร the
Zero Draft สวนท่ี สาม สี่ และหา เปนรอบท่ีหน่ึงในชวงของการประชุมสัปดาหแรก  หลังจากน้ันใน
การประชุม Intersessional Meeting ในลําดับถัดมา เปนการทบทวนรอบท่ีสอง ตามดวยการ
ทบทวนรอบท่ีสามสําหรับเอกสารสวนท่ีหน่ึงและสอง โดยท่ีสมาชิกผูเขารวมประชุมตางไดเสนอ
แกไข เพิ่มเติม หรือลดตอนจากเอกสารเดิมดวยความเห็นท่ีหลากหลาย

25 Summary of the UNCSD Informal Informal Consultations and Third Intersessional Meeting, 19 – 27
March 2012, International Institute for Sustainable Development – Reporting Services Division
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โดยผลจากการเจรจาในรอบน้ี ทางสํานักเลขาธิการ UNCSD ไดรวบรวมขอเสนอแนะของ
สมาชิกท้ังหมด และจัดทําเปนรางเอกสาร ซ่ึงประกอบดวย โครงสรางหลักของเอกสาร the Zero
Draft เดิม โดยในแตละสวนจะประกอบดวย ขอความเดิมของเอกสาร และตามดวยขอเสนอแกไข
ตางๆของแตละสมาชิกในสวนน้ันๆ  ซ่ึงเม่ือรวบรวมขอเสนอแนะตางๆเขาดวยกันท้ังหมดแลวน้ัน
ทําใหเอกสาร the Zero Draft เดิมท่ีมีจํานวน 19 หนา ไดขยายเพิ่มข้ึนเปน 206 หนา อยางไรก็ตาม
ขอเสนอแนะเหลาน้ีจะถูกใชเปนจุดเร่ิมตนในการเจรจาในรอบถัดไป และในทายท่ีสุดคงจะถูกลดทอน
ลงตามความเหมาะสมเม่ือการเจรจาผานไป

การเจรจา “Informal-Informal” Negotiations on the Zero Draft of the Outcome
Document ในรอบถัดไปไดถูกกําหนดข้ึนระหวางวันท่ี 23 เมษายน – 4 พฤษภาคม พ.ศ.2555

2.2.12 การประชุม Intersessional Meeting of UNCSD คร้ังที่ 3 (26 – 27 มีนาคม พ.ศ.
2555 ณ นครนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา)

การประชุมคร้ังน้ีถูกจัดข้ึนตอเน่ืองจากการประชุม The first round of “informal-informal”
negotiations on the zero draft of outcome document ซ่ึงจัดข้ึนระหวางวันท่ี 19 – 23 มีนาคม
พ.ศ. 2555 ณ นครนิวยอรก ดวยเชนเดียวกัน  ดังน้ันคณะทํางาน the Bureau จึงไดเสนอใหใชการ
ประชุม Intersessional Meeting คร้ังท่ี 3 น้ี เปนเวทีในการเจรจา the zero draft ตอเน่ืองจากการ
ประชุม “informal-informal” negotiations on the zero draft of outcome document ในวันท่ี 19 –
23 มีนาคม ตอไปจนเสร็จสิ้นกําหนดการประชุม Intersessional Meeting ในวันท่ี 27 มีนาคม พ.ศ.
2555

2.2.13 การประชุม Second Round of “Informal-Informal” Negotiations on the
Zero Draft of Outcome Document26 (23 เมษายน – 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ณ นครนิวยอรก
ประเทศสหรัฐอเมริกา)

การประชุมคร้ังน้ีเปนการประชุมเพื่อเจรจาเอกสาร the Zero Draft of the Outcome
Document ตอเน่ืองจากการประชุม First Round of Informal-Informal Negotiations เดิมทีมีความ
คาดหวังวาการเจรจารอบน้ีนาจะเปนรอบสุดทายสําหรับการเจรจาเอกสาร the Zero Draft of the
Outcome น้ีได อยางไรก็ตาม เม่ือการประชุมคร้ังน้ีสิ้นสุดลง ผลปรากฏวาท่ีประชุมสามารถบรรลุ
ขอตกลงรวมกันไดเพียง 21 ยอหนา จากเอกสารท้ังหมดท่ีมีความยาวกวา 420 ยอหนา ซ่ึงสาเหตุ
สําคัญท่ีเปนอุปสรรคตอการบรรลุขอตกลง คือความคิดเห็นท่ีแตกตางกันของแตละประเทศหรือกลุม

26 Summary of the UNCSD Informal Informal Consultations, 23 April – 4 May 2012, International Institute
for Sustainable Development – Reporting Services Division
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ประเทศตอหัวขอหลักในการประชุม อันไดแก เศรษฐกิจสีเขียว และ IFSD ซ่ึงรวมถึงขอเสนอเร่ือง
การปรับเปลี่ยนสถานะของ CSD และ UNEP รวมถึงขอเสนอในการจัดทํา SDGs

รูปแบบการเจรจาในคร้ังน้ีไดแบงคณะทํางาน (working group) ออกเปน 2 กลุม โดยกลุมท่ี
1 จะทําการเจรจาในกรอบของเอกสาร the Zero Draft of the Outcome Document ในสวนท่ีสาม
(Section III – Green Economy) และ หา (Section V – Framework for Action and Follow-up)
สวนในกลุมท่ี 2 จะเจรจาในสวนท่ี หน่ึง (Section I – Preamble) สอง (Section II – Renewing
Political Commitment) และ สี่ (Section IV – IFSD)

โดยการเจรจาในรอบน้ีเปนการเจรจาบนพื้นฐานของเอกสาร Co-Chairs’ suggested text
(CST) ซ่ึงเปนเอกสารท่ีพัฒนามาจากเอกสารท่ีเปนผลลัพธจากการเจรจาในรอบแรกในเดือนมีนาคม
โดยทางประธานรวม (Co-Chairs) ไดรวบรวมและจัดทําเปนเอกสารเสนอแนะเพื่อใชเปนกรอบ
เบ้ืองตนในการเจรจา โดยในสัปดาหแรกของการเจรจา ท่ีประชุมสามารถไดขอตกลงรวมในบางสวน
และสามารถลดความหนาของเอกสารเจรจาไดจาก 278 หนา เหลือ 156 หนา หลังจากน้ันในการ
เจรจาในสัปดาหท่ีสอง ทาง Co-Chairs ยังไดพยายามท่ีจะปรับปรุงเอกสารน้ีตอไปและจัดทําเปน
“new Co-Chairs suggested text” (NCST) เพื่อใชเปนหลักในการเจรจาตอไป จนกระท่ังเม่ือจบการ
เจรจาในรอบน้ี ผลลัพธท่ีไดคือเอกสารท่ีมีความหนาจํานวน 171 หนา มีเน้ือหาท่ีสามารถไดขอสรุป
ตรงกัน 21 จํานวนยอหนา ในขณะท่ียังเหลืออีกกวา 400 หนาท่ียังไมสามารถบรรลุขอตกลงรวมกัน
ได

ดวยเหตุน้ีคณะทํางานเตรียมการประชุม Rio+20 จึงไดกําหนดใหจัดการประชุมเพื่อทําการ
เจรจาในรอบตอไป โดยกําหนดใหจัดการประชุมข้ึนระหวางวันท่ี 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน พ.ศ.
2555

2.2.14 การประชุม Third Round of “Informal-Informal” Negotiations on the Zero
Draft of Outcome Document27 (29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน พ.ศ.2555 ณ นครนิวยอรก
ประเทศสหรัฐอเมริกา)

ภายหลังจากการประชุมเพื่อเจรจาเอกสาร the Zero Draft of the Outcome Document
รอบท่ีแลวซ่ึงยังไมสามารถบรรลุขอตกลงได  คณะทํางานเตรียมการประชุมไดนําเอกสารรางจาก
การเจรจาในรอบท่ีแลวให Co-Chairs ไดพิจารณา ซ่ึงไดแกไขและปรับปรุงจนเอกสารความหนาลง
เหลือจํานวน 80 หนา เพื่อใชเปนเอกสารตั้งตนในการเจรจารอบน้ี ในการเจรจารอบน้ียังมีการแบง
คณะทํางานออกเปน 2 กลุม และยังแบงกลุมยอย(splinter group) ออกเปนกวา 20 กลุมยอยเพื่อ
พิจารณาในหัวขอยอยตางๆ

27 Summary of the UNCSD Informal Informal Consultations and Third Intersessional Meeting, 29 May – 2
June 2012, International Institute for Sustainable Development – Reporting Services Division
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การเจรจาในรอบน้ียังแสดงใหเห็นถึงจุดยืนท่ีแตกตางกันของแตละประเทศและกลุมประเทศ
อยางมากท่ียังไมสามารถหาจุดรวมซ่ึงกันและกันได เชน กลุม G77 และจีน ยังคงยืนยันในความ
ตองการท่ีจะอางถึง หลักการ CBDR ซ่ึงถูกคัดคานโดยกลุมประเทศพัฒนาแลว ในขณะท่ีกลุม
ประเทศยุโรปตองการใหมีการระบุแบบจําเพาะเจาะจงถึงเปาหมายท่ีชัดเจนในหัวขอตางๆ ท่ีทุก
ประเทศควรจะดําเนินการใหลุลวงใหไดภายในป ค.ศ.2030 เชน เปาหมายทางดานความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เปนตน ซ่ึงไดรับการคัดคานจากสหรัฐอเมริกาและกลุมประเทศกําลังพัฒนา หรือบาง
ประเทศพยายามท่ีจะขยายขอบเขตหัวขอการเจรจาใหครอบคลุมประเด็นอื่นเพิ่มเติม เหลาน้ีลวน
เปนอุปสรรคสําคัญตอการท่ีจะบรรลุขอตกลงของเอกสารผลลัพธน้ี

ซ่ึงหลังจากจบการประชุมแลว ท่ีประชุมสามารถบรรลุขอตกลงไดเพียง 70 ยอหนา ซ่ึงยังมี
อีก 259 ยอหนาท่ียังไมสามารถตกลงกันได ซ่ึงเน้ือหาสวนท่ียังตกลงกันไมไดน้ัน บางไดถูกมองวา
เปนประเด็นท่ีจะถูกเก็บไวเพื่อการเจรจาแลกเปลี่ยนกันในนาทีสุดทาย หรือบางไดเปนประเด็น
ออนไหวท่ีไมสามารถตัดสินใจโดยผูแทนการเจรจาในระดับกลาง ซ่ึงจะตองตัดสินอีกคร้ังในการ
ประชุมเตรียมการคร้ังสุดทาย หรืออาจจะตองถูกหยิบยกไปเจรจาในการประชุม Rio+20 เองในท่ีสุด
ตัวอยางของประเด็นสําคัญท่ียังไมสามารถตกลงกันได ไดแก ประเด็น SDGs เชน ความเกี่ยวเน่ือง
ระหวาง SDGs กับ MDGs รายละเอียดวิธีการจัดทํา SDGs เปนตน อีกประเด็นหลักท่ียังเปนขอ
ถกเถียงคือ ขอเสนอการจัดตั้ง high level political forum ท่ีจะมากํากับเร่ืองการพัฒนาท่ีย่ังยืน
ขอเสนอน้ีนับเปนเปลี่ยนแปลงโครงสรางหลักท่ีเกี่ยวเน่ืองกับ IFSD จึงยังมีขอถกเถียงอยูมากและยัง
ไมสามารถบรรลุขอตกลงรวม สวนประเด็นการปรับปรุง UNEP ยังเปนประเด็นท่ียังไมสามารถหา
ขอสรุปไดเชนกัน ซ่ึงในประเด็นน้ีสหรัฐอเมริกา รัสเซีย และอีกหลายประเทศยังคงคัดคานขอเสนอ
การยกระดับ UNEP ข้ีนเปนองกรคเฉพาะ สวนประเด็นเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียว ยังคงตองมีการเจรจา
ในรายละเอียดเพื่อใหไดรับการยอมรับท่ีมากข้ึนจากกลุมประเทศท่ีกําลังพัฒนา

ในทายท่ีสุดเน้ือหาสวนท่ีเหลือท่ียังไมสามารถบรรลุขอตกลงไดจึงจะถูกยกไปเจรจาในการ
ประชุม 3rd Preparatory Committee Meeting UN Conference on Sustainable Development
ระหวางวันท่ี 13 – 15 มิถุนายน พ.ศ.2555 ซ่ึงจะเปนการประชุมเตรียมการคร้ังสุดทายกอนท่ีจะถึง
การประชุมจริง Rio+20 ในวันท่ี 20 – 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555



56

2.2.15 การประชุมของคณะกรรมการเตรียมการประชุมคร้ังที่ 3 (3rd Preparatory
Committee Meeting UN Conference on Sustainable Development) 28(13 – 15 มิถุนายน
พ.ศ. 2555 ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล)

ตามกําหนดการเดิม การประชุมคร้ังน้ีจะเปนการประชุมเตรียมการคร้ังสุดทายกอนท่ีการ
ประชุม Rio+20 จริงจะเร่ิมข้ึน อยางไรก็ตาม เน้ือหาหลักของการประชุมคร้ังน้ีเปนความพยายาม
ตอเน่ืองเพื่อท่ีจะบรรลุขอตกลงการเจรจาเอกสาร the Zero Draft of the Outcome Document โดย
รูปแบบการเจรจายังคงเปนการแบงกลุมยอยเพื่อการเจรจาในแตละหั วขอ เชนเดียวกับท่ีได
ดําเนินการในการประชุมรอบท่ีแลว

อยางไรก็ตาม เม่ือการประชุมจบลงในวันท่ี 15 มิถุนายน ท่ีประชุมยังไมสามารถบรรลุการ
เจรจาในเน้ือหาท้ังหมดของเอกสารรางผลลัพธได ดังน้ันประธานคณะกรรมการเตรียมการประชุมจึง
ไดแจงตอท่ีประชุมวา ในระยะเวลาท่ีเหลือจนกวาจะถึงการประชุม Rio+20 น้ัน ประเทศเจาภาพ คือ
บราซิลจะรับชวงการดําเนินการเตรียมการประชุมตอจากคณะกรรมการเตรียมการ

หลังจากน้ันรัฐมนตรีตางประเทศของบราซิลจึงไดทําหนาท่ีประธานเพื่อประสานการเจรจา
ตอ โดยไดทําการรวบรวมประเด็นการเจรจาและจัดทําเปนรางเอกสารเพื่อใชในการเจรจาตอไป การ
เจรจาไดดําเนินตอเน่ืองไปในระหวางวันท่ี 16 – 18 มิถุนายน จนกระท่ังเชาวันท่ี 19 มิถุนายน
รัฐมนตรีตางประเทศบราซิลจึงไดประกาศตอท่ีประชุมวารางเอกสารผลลัพธการประชุมไดถูกจัดทํา
เสร็จสิ้นแลว และพรอมท่ีจะนําเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาในท่ีประชุม Rio+20 โดยเอกสาร
สุดทายท่ีไดจัดทําเสร็จสิ้นประกอบดวยเน้ือหาจํานวน 53 หนา 283 ยอหนา

2.3 ทาทีของประเทศและกลุมประเทศหลักเก่ียวกับเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทการพัฒนา
ที่ยั่งยืนและการขจัดความยากจน และกรอบเชิงสถาบันระหวางประเทศดานการพัฒนาที่
ยั่งยืน

โครงการไดกําหนดขอบเขตการศึกษาเร่ืองทาทีของประเทศและกลุมประเทศหลักอื่นๆ ตาม
ประเด็นศึกษา เชน อาเซียน ยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน เกาหลีใต แอฟริกา กลุม G77 และจีน ตอหัว
เร่ืองหลักของการประชุมท้ัง 2 หัวขอ เพื่อนํามาใชประกอบการพิจารณาทาทีและสิ่งท่ีคาดหวังจาก
การประชุม Rio+20 ของประเทศขางตน (ดูภาพท่ี 2.3 ประกอบ)

28 Summary of the UNCSD, 13– 22 June 2012, International Institute for Sustainable Development –
Reporting Services Division
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ภาพที่ 2.3 ขอบเขตการศึกษาเร่ืองทาทีของประเทศและกลุมประเทศหลักอื่นๆ

อยางไรก็ตาม จากการติดตามความคืบหนาของการเตรียมการประชุม Rio+20  ไมพบวา
กลุมประเทศอาเซียนไดแสดงทาทีอยางเดนชัดในนามของกลุมแตอยางไรตอการประชุม Rio+20
นอกจากการแสดงความคิดเห็นของแตละประเทศผานตัวแทนท่ีเขารวมการประชุมเตรียมการ
Rio+20 หรือโดยการนําเสนอขอมูลเปนเอกสารตอคณะกรรมการเตรียมการประชุมเทาน้ัน ดังน้ัน
รายงานฉบับน้ีจึงนําเสนอเพียงทาทีของประเทศและกลุมประเทศหลักตามรายช่ือขางตน ยกเวน
อาเซียน นอกจากน้ี ท้ังประเทศจีนและกลุมประเทศแอฟริกาลวนแลวแตเปนสมาชิกของกลุม 77
ดังน้ันทาทีหลักของท้ังจีนและแอฟริกาเองจึงสอดคลองกับทาทีของกลุม 77 ในการวิเคราะหทาทีของ
จีนและแอฟริกาท่ีจะไดกลาวถึงตอไป จึงเปนการนําเสนอในสวนท่ีเปนทาทีเฉพาะของกลุมประเทศ
ท้ังสองเพิ่มเติมจากทาท่ีรวมในนามของกลุม 77

ในสวนของแนวทางการนําเสนอทาทีของแตละประเทศหรือกลุมประเทศน้ัน จะนําเสนอโดย
จําแนกเปน ความคิดเห็นรวมท่ีกลุมประเทศสมาชิกสวนใหญของ UN คอนขางจะเห็นพองกัน ถัด
จากน้ันจึงจะนําเสนอทาทีของแตละประเทศหรือกลุมประเทศท่ีอาจจะเห็นดวยหรือเห็นตางในแตละ
ประเด็น

กลุม 77

สหรัฐอเมริกา

ยุโรป

ญี่ปุน

เกาหลีใต

แอฟริกา

จีน
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2.3.1 เศรษฐกิจสีเขียวในบริบทการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความยากจน

2.3.1.1 ความเห็นรวม
นิยามของเศรษฐกิจสีเขียว ปญหาของการนิยามเศรษฐกิจเร่ิมมีมาตั้งแตการ

ประชุม PrepCom คร้ังท่ี 1 แลว โดยท่ีสมาชิกไมสามารถหาขอสรุปรวมกันไดเน่ืองจากมุมมองท่ี
แตกตางกันไป ปญหาน้ียังคงดําเนินมาจนถึงปจจุบัน แตอยางไรก็ตามสมาชิกสวนใหญเร่ิมท่ีจะ
ยอมรับแลววาการพยายามหานิยามของเศรษฐกิจสีเ ขียวคงจะเปนเร่ืองท่ีเปนไปไดยาก ถึงแม
สมาชิกบางสวนจะยังเห็นวามีความสําคัญท่ีจะตองสรางนิยามใหทุกประเทศมีความเขาใจท่ีตรงกัน
อยางไรก็ดีเสียงสวนใหญไดเห็นพองกันวาเศรษฐกิจสีเขียวเปนแนวทางการดําเนินการไปสูการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน

ความเขาใจรวมตอแนวทางการพัฒนาสูเศรษฐกิจสีเขียว ถึงแมวาจะไม
สามารถใหคํานิยามตอเศรษฐกิจสีเขียวได แตสมาชิกสวนใหญมีความเขาใจรวมกันถึงสภาพ
เศรษฐกิจหรือแนวทางการพัฒนาท่ีนาจะจัดอยูในแนวทางของเศรษฐกิจสีเขียว เชน การเปนสังคม
คารบอนต่ํา การเขาถึงพลังงานทดแทน พลังงานสะอาด และการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
(ยังมีขอถกเถียงอยูวาพลังงานนิวเคลียรจะจัดอยูในกลุมพลังงานสะอาดไดหรือไม)  การผลิตและ
บริโภคอยางย่ังยืน การเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากร การลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การจัดการปาไมอยางย่ังยืน การพัฒนาอยางย่ังยืนของอภิมหานคร (mega cities) การบริหาร
จัดการชายฝงทะเลและมหาสมุทรอยางย่ังยืน การปรับตัวในการรับมือภัยธรรมชาติ การบริหาร
จัดการนํ้าท่ีดี การบริหารจัดการดินอยางย่ังยืน ความเทาเทียมทางสังคม การฝกหรือปรับทักษะ
แรงงานใหมและการสรางสวัสดิการสังคมท่ีเขมแข็งเพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
อุตสาหกรรมอันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนผานสูเศรษฐกิจสีเขียว

การสรางความสมดุลของ 3 เสาหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน  สมาชิกสวน
ใหญใหความสําคัญกับการพัฒนาท่ีย่ังยืนโดยเนนถึงความสําคัญของการพัฒนาท้ัง 3 เสาหลักทาง
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม มีสมาชิกหลายสวนยกตัวอยางถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อยางมากท่ีผานมา แตยังเกิดปญหาท้ังทางสังคมและสิ่งแวดลอมอยางมาก สะทอนถึงการขาดความ
สมดุลของการพัฒนาท่ีย่ังยืน ในขณะเดียวกันสมาชิกบางประเทศไดเนนยํ้าถึงการรักษาสมดุลของ
การพัฒนาท้ัง 3 เสาหลักและมีขอกังวลในการประชุม Rio+20 ตองระมัดระวังท่ีจะไมเนนประเด็น
ทางดานสิ่งแวดลอมมากกวาอีก 2 เสาหลัก

ความยืดหยุนในการกําหนดนโยบายที่เก่ียวของกับเศรษฐกิจสีเขียว
ประเทศสมาชิกสวนใหญตระหนักถึงความสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือขอตกลงใดๆก็ตาม วา
จะตองไมเปนแบบ one-size-fits-all จะตองคํานึงถึงสภาพการณท่ีแตกตางกันไปของแตละประเทศ
ดวย ซ่ึงประเด็นน้ีเปนขอกังวลอันดับตนๆท่ีนําเสนอโดยกลุมประเทศกําลังพัฒนา และดูเหมือนจะ
ไดรับการตอบสนองจากกลุมประเทศพัฒนาแลวดวยเชนกัน
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การสรางตัวชี้วัดดานเศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาที่ยั่งยืน เร่ืองการ
จัดทําตัวช้ีวัดนอกเหนือไปจากตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจปกติเชน GDP เปนประเด็นท่ีไดรับการตอบรับ
จากสมาชิกสวนใหญ ท่ีเห็นวาควรจะตองมีการจัดทําท้ังเปาหมายและตัวช้ีวัดความกาวหนาของการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน บางประเทศไดเสนอใหมีตัวช้ีวัดท่ีครอบคลุมถึงการสนับสนุนทางการเงิน การถาย
โอนเทคโนโลยี การสรางขีดความสามารถ อีกดวย

Green Economy Roadmap สมาชิกสวนใหญเห็นตรงกันวาผลลัพธจากการ
ประชุม Rio+20 ควรจะตองประกอบดวยแนวทางการดําเนินการท่ีชัดเจน ถึงแมในขณะน้ีจะยังไมมี
ขอตกลงรวมถึงรายละเอียดของการดําเนินการดังกลาว แตสมาชิกสวนใหญไดมีความคิดเห็นไปใน
แนวทางท่ีวาจะตองมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินการและแนวทางการดําเนินการท่ีชัดเจน โดย
มีขอเสนอในรูปแบบตางๆ เชน SDGs, Post-MDGs, GE Roadmap เปนตน

2.3.1.2 ทาทีของสหภาพยุโรป29

สนับสนุนและมีความพรอมในการที่จะเปนผูนําในการเปลี่ยนผานสู
เศรษฐกิจสีเขียว ประเทศในกลุมยุโรปจัดเปนกลุมท่ีมีความกระตือรือรนและเปนผูสนับสนุนหลักใน
การผลักดันการเปลี่ยนผานไปสูเศรษฐกิจสีเขียว ไดแสดงถึงความกาวหนาในการดําเนินการดาน
การพัฒนาท่ีย่ังยืนตามขอตกลงตั้งแตการประชุม Earth Summit ป ค.ศ.1992 โดยการดําเนินการ
ตามขอตกลงรวมตางๆของกลุมประเทศสมาชิก รวมถึงการริเร่ิมการจัดการโครงการดานสิ่งแวดลอม
ตางๆ กลุมประเทศยุโรปคิดวาตนมีความพรอมดานประสบการณในการแบงปน best practices เพื่อ
สงเสริมการพัฒนาในประเทศอื่นๆ

ความสําคัญของภาคเอกชน ใหความสําคัญกับภาคเอกชนตอบทบาทท่ีจะ
นําไปสูเศรษฐกิจสีเขียวโดยผานกลไก การคาท่ียุติธรรม (fair trade) การลงทุน ความรวมมือระหวาง
ภาครัฐและเอกชน และการวิจัยและสรางนวัตกรรมใหม ยกตัวอยางถึงเคร่ืองมือท่ีควรจะใชเพื่อใน
การสงเสริมเศรษฐกิจสีเขียว เชน the OECD Guidelines for Multinational Enterprises and the
global framework for social responsibility, the Guiding Principles on Business and Human
Rights, the Global Compact 10 Principles, the ISO 26000 standard on social responsibility,
และ Global Reporting Initiative เปนตน

เศรษฐกิจสีเขียวกับการสรางงาน กลุมประเทศยุโรปเช่ือวาการเปลี่ยนผาน
ไปสูเศรษฐกิจสีเขียวจะเปนผลดีตอการกระตุนการเติบโตทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมสีเขียวใหม
ท่ีจะเกิดข้ึน นอกจากน้ันจะชวยสรางงานใหมข้ึนดวยท้ังจากโอกาสทางอุตสาหกรรมสีเขียวใหมท่ีจะ
เกิดข้ึน และจากการท่ีอุตสาหกรรมสีเขียวนาจะใชแรงงานมากกวาอุตสาหกรรมในรูปแบบเดิม

29 United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20): Contribution by the European
Union and its Member States to the UN Department of Economic and Social Affairs, 1 November 2011,
European Union and its Member States
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Green Economy Roadmap กลุมประเทศยุโรปเห็นวาผลลัพธสําคัญอยาง
หน่ึงจากการประชุม Rio+20 ควรจะมี green economy roadmap ในระดับนานาชาติซ่ึงควรจะมี
สวนประกอบของ เปาหมายท่ีชัดเจน กําหนดการดําเนินการ (deadlines) และแนวทางการ
ดําเนินการ

ขอเสนอ cross-cutting actions กลุมประเทศยุโรปไดมีขอเสนอในประเด็น
ตอไปน้ี (1) การตรวจสอบความกาวหนาในการดําเนินการ – 1.1) ดวยการการจัดทําตัวช้ีวัด
เสริมจาก GDP ท่ีรวมการช้ีวัดท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางสมดุล 1.2) จัดทํา
การประเมินแนวโนมสถานการณโลกท่ีเกี่ยวเน่ืองกับ พลังงาน นํ้า อาหาร และทรัพยากร (2) จัดทํา
10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production
(10YFP) ตามหลักการ Agenda 21, the Rio Declaration, และ JPOI (3) โครงการเพิ่มขีด
ความสามารถ เพื่อใหคําแนะนํา หรือความชวยเหลือในการเขาถึงเงินทุน เพื่อท่ีจะชวยประเทศ
ตางๆ ในการเปลี่ยนผานสูเศรษฐกิจสีเขียว (4) การวิจัยและความรวมมือทางวิทยาศาสตร จัดตั้ง
กลไกความรวมมือนานาชาติดานการวิจัยท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาท่ีย่ังยืน ซ่ึงควรจะเร่ิมดําเนินการได
ภายในป ค.ศ.2013 และภายในปเดียวกันควรพัฒนายุทธศาสตรระยะยาวสําหรับการดําเนิน
โครงการ Global Earth Observation System of Systems (GEOSS) ระยะท่ี 2 (ป 2015-2025) (5)
นวัตกรรมดานการชวยเหลือทางการเงินและเงินอุดหนุน (innovative finance and
subsidies) เนนบทบาทของ Leading Group on Innovative Financing for Development และลด
การใหเงินอุดหนุนตอกิจกรรมท่ีสงผลเสียตอสภาพแวดลอม เชน การอุดหนุนการใชเช้ือเพลิงฟอส
ซิล การอุดหนุนท่ีสงผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพ ตามแผน “The Strategic Plan for
Biodiversity 2011 – 2020”

ขอเสนอดานอื่นๆ
(1) นํ้า เสริมความเขมแข็งในการดําเนินการตามขอตกลงเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการนํ้า และสงเสริมการริเร่ิมท่ีเกี่ยวของกับความม่ันคงทางนํ้า พลังงาน และอาหาร
(2) อาหารและการเกษตร สงเสริมการลงทุนดานความม่ันคงทางอาหาร

สงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวของกับการทําการเกษตรท่ีย่ังยืน  สงเสริมการ
ดําเนินการตาม “The 2004 Voluntary Guidelines to Support the Progressive Realization of
the Right to Adequate Food in the Context of National Food Security” “the planned
Voluntary Guidelines for the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and
Forests in the Context of National Food Security under the FAO Committee on World
Security”

(3) การใชพลังงานอยางยั่งยืน (sustainable energy) ดําเนินการตาม “the
Sustainable Energy for All Initiative (SE4ALL) เชนการเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทนเปน 2
เทาภายในป ค.ศ.2030 เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานเปน 2 เทาภายในป ค.ศ. 2030 สงเสริม
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ความรวมมือในการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีพลังงานท่ีย่ังยืนท้ังระหวางประเทศและระหวางภาครัฐและ
ภาคเอกชน

(4) ปาไม สงเสริมการดําเนินการ REDD+ และ FLEGT สงเสริมมาตรการท่ีจะ
ชวยชะลอหรือลดการทําลายปา พัฒนาระบบการตรวจสอบสถานภาพของปา รวมถึงแผนการจัดการ
ปาอยางย่ังยืน และสนับสนุนการดําเนินการของ FAO และ GEOSS

(5) ดินและการจัดการที่ดินอยางยั่งยืน
(6) สิ่งแวดลอมทางทะเลและมหาสมุทร
(7) การประมง
(8) การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพและการใชประโยชนอยาง

ยั่งยืน การลงทุนในทุนทางธรรมชาติเพื่อเศรษฐกิจสีเขียว
(9) สารเคมี สงเสริมการจัดการการใชสารเคมีอยางมีประสิทธิภาพ
(10) การบริหารจัดการของเสียอยางยั่งยืน
(11) การพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน

2.3.1.3 ทาทีของสหรัฐอเมริกา30

ใหความสําคัญกับการใชวิทยาศาสตรและนวัตกรรมใหมในการ
ขับเคลื่อนสูเศรษฐกิจสีเขียว โดยเนนหลักการใชแรงจูงใจ (incentive systems) การลงทุนใน
การศึกษา แรงงาน การวิจัยพื้นฐาน และการเก็บและวิเคราะหขอมูล และการแบงปนขอมูล

สนับสนุนการใชกลไกตลาด สงเสริมระบบตลาดท่ีเปด มีการแขงขัน
สรางสรรค การปกปองทรัพยสินทางปญญา และอยูภายใตกฏเกณฑท่ีอยูบนพื้นฐานของความ
โปรงใส มีหลักอางอิงทางวิทยาศาสตร และมีมาตรฐาน

การประชุม Rio+20 มีความหมายมากกวาเร่ืองสิ่งแวดลอม31 สหรัฐฯ ยํ้าวา
การประชุม Rio+20 เปนเร่ืองของการพัฒนาท่ีย่ังยืน เปนการประชุมท่ีไมไดมีเพียงแตภาครัฐ แต
เปนการรวมตัวกันของทุกภาคสวน สหรัฐฯไมตองการใหกลุมประเทศกําลังพัฒนามองเร่ืองเศรษฐกิจ
สีเขียวเปนสินคาท่ีจะนํามาตอรองแลกกับเงินชวยเหลือหรือขอตกลงอื่นใด แตตองการใหเห็นเปน
แนวทางการพัฒนาท่ีย่ังยืนท่ีมีความสําคัญตอเศรษฐกิจในอนาคตของทุกประเทศ

สนับสนุนใหแตละประเทศมีแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ตัวเอง (own compendium of commitments) สหรัฐฯไมไดแสดงทาทีคัดคานตอแนวคิด green
economy roadmap แตไดเรียกรองใหแตละสมาชิกประเทศหรือกลุมประเทศมารวมประชุม Rio+20

30 Sustainable Development for the Next Twenty Years: United States Views on Rio+20, 1 November
2011, United States of America
31 BSR Conference 2011: Redefining Leadership, 23 – 26 October 2011, New York
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พรอมกับแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการดวยตนเอง ซ่ึง “compendium of commitments” น้ีควร
จะประกอบดวยรายละเอียดการดําเนินการเพื่อการสรางอนาคตท่ีย่ังยืน

สนับสนุน SDGs เห็นดวยกับการจัดทํา SDGs เพื่อท่ีจะชวยในการประเมิน
ความกาวหนาในการดําเนินการพัฒนาท่ีย่ังยืน กระตุนใหเกิดการลงมือปฏิบัติ และเสริมการบูรณา
การระหวาง 3 เสาหลักของการพัฒนาท่ีย่ังยืน

ใหความสําคัญกับการพัฒนาตาม 3 หัวขอหลักคือ สิ่งแวดลอมที่มนุษย
สรางขึ้น สิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมเชิงสถาบัน (1) สิ่งแวดลอมท่ีมนุษยสราง
ข้ึน (the Built Environment) ประกอบดวย พลังงานสะอาดและการพัฒนาเมือง (urbanization) (2)
สิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ (the Natural Environment) ประกอบดวย การจัดการระบบนิเวศและการ
พัฒนาชนบท (3) สิ่งแวดลอมเชิงสถาบัน (the Institutional Environment) ไดแก การปรับปรุงความ
รวมมือในระดับโลกใหทันสมัย

พลังงานสะอาด สหรัฐฯยํ้าถึงความสําคัญของแหลงพลังงานใหมท่ีจะตองเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอมในขณะเดียวกันตองมีตนทุนท่ีสามารถยอมรับไดและสงเสริมใหคนท่ียากจน
สามารถเขาถึงพลังงานได ประชาคมโลกควรจะเพิ่มการลงทุนในเทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน
และพลังงานทดแทน และแสดงใหเห็นวาเปนการลงทุนท่ีไดผลตอบแทนคุมค าในเชิงพาณิชย
ในขณะท่ีภาครัฐควรจะตองมีนโยบายท่ีสงเสริมการลงทุนของภาคเอกชน และลดการอุดหนุนการใช
เช้ือเพลิงฟอสซิล

การพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน (urbanization and sustainable cities) ใน
อนาคตประชากรสวนใหญจะอาศัยอยูในเมือง และเมืองจะเปนแหลงท่ีใชทรัพยากรเปนอยางมาก
และเปนแหลงการสรางงาน ดังน้ันการพัฒนาเมืองอยางย่ังยืนจึงเปนความทาทายอันดับตนของ
เศรษฐกิจสีเขียว

นอกจากน้ียังยํ้าถึงความสําคัญของ ระบบจัดการนํ้า การผลิตอยางยั่งยืน
และสินคาและบริการดานสิ่งแวดลอม การพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลและงานสี
เขียว (human capacity and green jobs)

ความม่ันคงทางอาหารและการเกษตรที่ยั่งยืน จะตองพัฒนาการเกษตรท่ี
ย่ังยืนเพื่อท่ีจะไดมีขีดความสามารถในการผลิตอาหารไดเพียงพอตอความตองการท่ีเพิ่มข้ึน สงเสริม
การสรางเทคโนโลยีทางการเกษตรและบูรณาการการจัดการผืนดิน นํ้าจืด และระบบนิเวศทางทะเล
สนับสนุนการดําเนินการ REDD+

มหาสมุทร ชายฝง และการประมง สนับสนุนการประมงอยางย่ังยืน เชน โดย
การลดการมีกองเรือประมงท่ีมากเกินไป ลดการอุดหนุนการประมงท่ีทําใหเกิดการทําประมงท่ีมาก
เกินไป ควบคุมปริมาณการจับปลาใหอยูระดับท่ีย่ังยืน ตอตานการประมงท่ีผิดกฎหมาย ปญหาความ
เปนกรดมหาสมุทรอันเน่ืองจากภาวะโลกรอน สงเสริมการจัดเก็บและวิเคราะหขอมูล เชน โครงการ
Process of the Assessment of the Marine Environment, the Global Ocean Observing
System
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ระบบนิเวศและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ความทาทายหลัก 2
ประการในการใชระบบนิเวศอยางย่ังยืน ไดแก การพัฒนาการวางแผนและจัดการบนพื้นฐานความ
เขาใจระบบนิเวศ และการสรางใหระบบตลาด (ภาคเอกชน) และนโยบายของภาครัฐเขาใจถึงคุณคา
ของความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ

2.3.1.4 ทาทีของกลุม G77 และจีน32

ใหความสําคัญกับการขจัดความยากจน ผลลัพธจาก Rio+20 จะตองให
ความสําคัญกับการขจัดความยากจนและชวยเหลือการพัฒนาของกลุมประเทศท่ีกําลังพัฒนา

ยึดม่ันตามขอตกลงเดิม และหลักการ CBDR ผลลัพธจาก Rio+20 จะตอง
ไมนําไปสูการเจรจาใหม (re-negotiate) ของขอตกลงเดิม และขอตกลงใดๆท่ีจะเกิดข้ึนตองตั้งอยูบน
หลักการ CBDR และตามขอตกลงจาก Agenda 21 และ JPOI

ตองไมเปนนโยบายแบบ one-size-fits-all การดําเนินนโยบายเศรษฐกิจสี
เขียวจะตองคํานึงถึงสถานะท่ีแตกตางกันของแตละประเทศ และใหอิสระในการดําเนินนโยบายตาม
ความเหมาะสมและโดยสมัครใจ

ไมเปนการกีดกันทางการคา นโยบายเศรษฐกิจสีเขียวจะตองไมถูกใชเปน
เคร่ืองมือในการกีดกันทางการคา หรือเปนขออางในการใหความชวยเหลือจากประเทศพัฒนาแลว
ตอประเทศกําลังพัฒนา

เรียกรองใหกลุมประเทศพัฒนาแลวดําเนินการตามคําม่ันเดิมตาม
ขอตกลงที่ผานมาอยางครบถวน หน่ึงในขอกังวลของประเทศกําลังพัฒนาตอการประชุม Rio+20
คือความไมม่ันใจตอการรักษาคําม่ันของกลุมประเทศพัฒนาแลวในการชวยเหลือประเทศกําลัง
พัฒนาใหเปลี่ยนผานไปสูเศรษฐกิจสีเขียว และกังวลวาจะมีการสรางขอตกลงใหมโดยท่ีขอตกลงเดิม
ยังไมไดรับการปฏิบัติอยางครบถวน ดังน้ันจึงมีขอเรียกรองใหกลุมประเทศพัฒนาแลวดําเนินการ
ตามคําม่ันเดิมอยางครบถวน เชน UNFCCC, CBD, United Nations Convention to Combat
Desertification : UNCCD), Barbados Programme of Action : BPoA), Mauritius Strategy of
Implementation : MSI) , Istanbul Program of Action for LDCS and the Political Declaration on
Special Need of Africa รวมถึงปฏิบัติตามขอตกลงดานการชวยเหลือเพื่อการพัฒนา (Official
Development Assistance : ODA) อยางครบถวนตามเปาหมายท่ีประเทศพัฒนาแลวสัญญาวาจะให
ความชวยเหลือ ODA เปนจํานวน 0.7% ของ GNP และความชวยเหลือ 0.15 - 0.2% ของ GNP ของ
ประเทศท่ีพัฒนานอยท่ีสุด และเรียกรองใหปฏิบัติตามคําม่ันท่ีจะเพิ่มความชวยเหลือตอแอฟริกาเปน
2 เทาภายในป ค.ศ.2010 ท่ียังไมสามารถปฏิบัติตามอยางครบถวน และการปฏิบัติตาม “2005 Hong
Kong Ministerial Declaration of the WTO in favor of the LDCs”

32 Submission by the Group of 77 and China for the compilation document of the United Nations
Conference on Sustainable Development (Rio+20), 1 November 2011, Group of 77 and China
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ความจําเปนตองไดรับการชวยเหลือจากประเทศพัฒนาแลว ประเทศ
กําลังพัฒนาจําเปนจะตองไดรับความชวยเหลือในการเปลี่ยนผานไปสูเศรษฐกิจสีเขียว ท้ังทางดาน
การถายโอนเทคโนโลยีและการชวยเหลือทางการเงิน

ความทาทายตอการพัฒนาที่ยั่งยืน ไดแก วิกฤตอาหารและพลังงาน การใช
ทรัพยากรอยางไมย่ังยืน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ ภัยแลง
และการกลายสภาพเปนทะเลทราย การเสื่อมสภาพของดิน การยายถิ่นฐานสูเมือง (urbanization)
นํ้าและการสุขาภิบาล ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปญหาสังคมอันสืบเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศอยางรุนแรง สุขภาพ การเปนกรดของทะเลและมหาสมุทร การละลายของธารนํ้าแข็ง นํ้าทวม
และการเสื่อมสภาพของพื้นท่ีภูเขา

การบริโภคและผลิตอยางยั่งยืน ประเทศท่ีพัฒนาแลวควรจะเปนผูนําในการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภคและผลิตไปสูรูปแบบท่ีย่ังยืน เรียกรองใหมีการยอมรับ “10-Year
Framework for Sustainable Consumption and Production”

การปฏิรูประบบการเงินระหวางประเทศ อุปสรรคหน่ึงในการดําเนินการ
พัฒนาคือผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินท่ีมีผลมาจากระบบการเงินระหวางประเทศ การ
ปฏิรูปควรจะนําไปสูการสรางความโปรงใสและมีความเปนประชาธิปไตยมากข้ึน เพิ่มการมีสวนรวม
จากประเทศกําลังพัฒนา และมุงไปสูแนวทางการพัฒนามากข้ึน (development-oriented)
โดยเฉพาะการใหความชวยเหลือแกประเทศกําลังพัฒนา

การอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและมหาสมุทร นอกจากขอเสนอรวมของ
กลุม 77 แลว ยังมีเอกสารแนบซ่ึงเปนขอเสนอจากกลุมประเทศหมูเกาะขนาดเล็กท่ีกําลังพัฒนา
(SIDS) และไดรับการสนับสนุนจากกลุม 77 ท่ีเรียกรองใหท่ัวโลกใหความสนใจกับปญหาท่ีเกี่ยวของ
กับทะเลและมหาสมุทร เชน การอนุรักษพันธุปลาและการประมงอยางย่ังยืน (conservation and
sustainable use of fish stocks) การเพิ่มโอกาสใหประเทศกําลังพัฒนามีสวนรวมในการเจรจาท่ี
เกี่ยวของกับการประมงเน่ืองจากกลุมประเทศ SIDS เปนกลุมท่ีไดรับผลกระทบจากกิจกรรมการ
ประมงมากท่ีสุด การสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถและการถายโอนเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของกับ
การพัฒนาท่ีย่ังยืนและวิทยาศาสตรทางทะเลและมหาสมุทร การใหการสนับสนุนกระบวนการ
ประเมินและรายงานสถานะของสิ่งแวดลอมทางทะเล และการใหความสําคัญตอความทาทายใหม
เชน การเติมปุยใหกับมหาสมุทร(ocean fertilization) ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลใน
พื้นท่ีทะเลนานาชาติ(marine biodiversity of areas beyond national jurisdiction) และขยะในทะเล

2.3.1.5 ทาทีของกลุมประเทศแอฟริกา33

ความทาทายในการดําเนินการสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ความทาทายสําคัญ
ไดแก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การขาดแคลนนํ้าท่ีรุนแรงข้ึน ความสูญเสียดานความ

33 Africa Consensus Statement to Rio+20, 25 October 2011, Economic Commission for America (ECA)
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หลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ การกลายสภาพเปนทะเลทราย ของเสียอันตรายและของเสีย
อิเล็กทรอนิกส ศักยภาพในการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติต่ํา วิกฤตพลังงาน วิกฤตอาหาร การ
เติบโตอยางรวดเร็วของเมืองอยางขาดการวางแผนและปญหาการยายถิ่นฐานสูเมือง โจรสลัด
การคามนุษย การอพยพ และผลกระทบจากวิกฤตการเงินและเศรษฐกิจโลก

เรียกรองใหประชาคมโลกปฏิบัติตามขอตกลงเดิมที่มีอยูแลว ถึงแมกลุม
ประเทศแอฟริกาจะมีอัตราการปลดปลอยกาซเรือนกระจกต่ํา แตเปนกลุมท่ีไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยางสูง ดังน้ันจึงเรียกรองใหกลุมประเทศท่ีอยูใน Annex I ของพิธีสาร
เกียวโตรักษาคําม่ันในการปฏิบัติตามขอตกลง นอกจากน้ันยังขอใหประชาคมโลกใหความสําคัญกับ
การดําเนินการตาม สนธิสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการเกิดการแปรสภาพเปน
ทะเลทราย (United Nations Convention to Combat Desertification) กรอบอนุสัญญา UNFCCC

การสนับสนุนแอฟริกาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ยํ้าถึงความสําคัญของการไดรับ
ความชวยเหลือในการดําเนินการตามแนวทางการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยเฉพาะการสนับสนุนทาง
การเงิน เงินกู การคาและการลงทุน การสรางขีดความสามารถ และการถายทอดเทคโนโลยี
เรียกรองใหประเทศพัฒนาปฏิบัติตามขอสัญญาท่ีจะใหความชวยเหลือ ODA เปนจํานวน 0.7% ของ
GNP และความชวยเหลือ 0.15 - 0.2% ของ GNP ของประเทศท่ีพัฒนานอยท่ีสุด และเรียกรองให
ปฏิบัติตามคําม่ันท่ีจะเพิ่มความชวยเหลือตอแอฟริกาเปน 2 เทาภายในป ค.ศ. 2010 ใหมีการปฏิบัติ
ตามขอตกลง Bali Strategic Plan for Technology Support and Capacity Building และขอตกลงตาม
“Chapter 34 of Agenda 21 and the JPOI Agreements on technology transfer” และสนับสนุนการ
เจรจา WTO Doha Round ใหสําเร็จ สนับสนุนการจัดตั้ง Green Climate Fund

ขอเสนออื่นๆ สนับสนุนขอตกลง “10-Year Framework for Sustainable
Consumption and Production” เห็นดวยกับการจัดตั้ง Green Climate Fund และสนับสนุนการ
เจรจา WTO Doha Round

2.3.1.6 ทาทีของประเทศจีน34

สนับสนุนหลักการ no-one-size-fits-all แตละประเทศควรจะตองมีสิทธิ์ใน
การดําเนินการพัฒนาท่ีย่ังยืนตามแนวทางของตนเอง

รัฐบาลเปนกลไกหลักในการพัฒนา รัฐบาลจะตองเปนผูเลนหลักในการ
ผลักดันนโยบายการพัฒนาท่ีย่ังยืน ในขณะเดียวกันตองอาศัยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนท้ัง
ภาคสังคม เอกชน ธุรกิจ และกลุมตางๆ

ผลลัพธ Rio+20 จะตองอยูบนหลักการความเปนเอกฉันทและเนนการ
ปฏิบัติ ทุกข้ันตอนในการดําเนินการไปสู Rio+20 ตั้งแตการเตรียมการประชุม การประชุม รวมถึง

34 National Submission of the People’s Republic of China on the UN Conference on Sustainable
Development in 2012, 28 October 2011, People’s Republic of China
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การเจรจาตอรองเอกสารผลลัพธการประชุม จะตองอยูบนหลักการของความเปนเอกฉันท และให
ความสําคัญกับขอคิดเห็นของกลุมประเทศกําลังพัฒนา

จุดหมายหลักของเศรษฐกิจสีเขียวคือการขจัดความยากจน การขจัด
ความยากจนควรจะตองถูกใชเปนตัวช้ีวัดมาตรฐานในการกําหนดนโยบายท่ีและการดําเนินการ
เกี่ยวกับเศรษฐกิจสีเขียว

ประเทศกําลังพัฒนาจําเปนจะตองไดรับการชวยเหลือในการเปลี่ยนผาน
ไปสูเศรษฐกิจสีเขียว ประชาคมโลกควรจะตองรวมกันสรางสิ่งแวดลอมท่ีเอื้อตอการดําเนินการ
พัฒนาของกลุมประเทศกําลังพัฒนา เศรษฐกิจสีเขียวจะตองไมถูกใชเปนเคร่ืองมือในการกีดกันทาง
การคาหรือใชเปนเงื่อนไขในการรับความชวยเหลือจากประเทศพัฒนาแลว ประเทศพัฒนาแลว
จะตองเปนผูนําในการเปลี่ยนไปสูการบริโภคและการผลิตท่ีย่ังยืน ในขณะเดียวกันไดมีบทบาทท่ีควร
จะตองชวยประเทศกําลังพัฒนา โดยเปนการชวยเหลือท้ังดานการเงิน การถายทอดเทคโนโลยี การ
สรางขีดความสามารถ และการสรางโอกาสแกประเทศกําลังพัฒนาในการเขาถึงตลาด

2.3.1.7 ทาทีของประเทศญี่ปุน35

เศรษฐกิจสีเขียวเปนเคร่ืองมือสําคัญที่จะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
เศรษฐกิจสีเขียวมีความสําคัญคือ “เปนระบบเศรษฐกิจท่ีสงเสริมการเติบโตอยางย่ังยืน ใน
ขณะเดียวกันไดพัฒนาความเปนอยูของประชาชนโดยการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ควบคูไปกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยการใชและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศอยาง
เหมาะสม”

การมีสวนรวมของทุกภาคสวน (stakeholders) ท้ังน้ีข้ึนกับขีดความสามารถ
และโครงสรางท่ีแตกตางกันของแตละประเทศ ซ่ึงกลุมเศรษฐกิจเกิดใหมและภาคเอกชนควรจะมี
บทบาทสําคัญท่ีสุดในการมีสวนรวมในการพัฒนาท่ีย่ังยืน

แนวทางการพัฒนาใหมตอจาก MDGs (new international development
strategy post-MDGs) เพื่อท่ีจะบรรลุถึงการพัฒนาท่ีย่ังยืน ท่ีประชุม Rio+20 ควรท่ีจะพิจารณาถึง
ยุทธศาสตรการพัฒนาใหมตอเน่ืองจากแผน MDGs ภายหลังจากป ค.ศ.2015 เปนตนไป และเร่ิม
การเจรจาอยางเปนทางการเพื่อท่ีจะหาขอตกลงเปนทางการในการดําเนินการแผนพัฒนา post-
MDGs โดยญี่ปุนเสนอวาแผนการพัฒนา post-MDGs น้ีควรจะอยูบนหลักการสําคัญคือการสราง
ความม่ันคงแกมนุษย (Human Security) โดยถือวาเม่ือบุคคลแตละคนมีความม่ันคงแลว สังคมก็จะ
มีความเขมแข็งดวย

เสนอใหจัดทําตัวชี้วัดความสุขหรือความเปนอยู  (well-being) โดยตัวช้ีวัด
น้ีอาจมีพื้นฐานจาก (1) สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม (2) สุขภาพกายและใจ (3) สัมพันธภาพของ
มนุษยและสังคม เปนตน และตัวช้ีวัดน้ีจะเปนพื้นฐานท่ีจะนําไปกําหนดเปาหมาย post-MDGs

35 Input to the Rio+20 Outcome Document, 31 October 2011, Japan



67

ขอเสนอ 9 ประการที่จะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบดวย (1) การ
บรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยเสนอใหพิจารณาขอตกลงนานาชาติเพื่อท่ีจะมาทดแทน
Hyogo Framework ท่ีไดมีขอตกลงมาตั้งแตป ค.ศ.2005 (2) พลังงาน สงเสริมการใชพลังงานอยาง
มีประสิทธิภาพ พลังงานทดแทน และพลังงานสะอาด เพื่อท่ีจะนําไปสูสังคมคารบอนต่ํา (3) ความ
ม่ันคงทางอาหาร สงเสริมแนวทางท่ีจะนําไปสูการเกษตรท่ีย่ังยืน (4) นํ้า เสนอใหมีการพิจารณา
แนวทางท่ีจะไปสูการจัดการนํ้าแบบบูรณาการเพื่อท่ีจะนําไปแทนท่ีแผน “Hashimoto Action Plan
II” (5) เมืองในอนาคต เปนเมืองท่ีมีการพัฒนาท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยาง
ตอเน่ือง ควบคูกับการแกปญหาผูสูงอายุและอัตราการเกิดต่ํา (6) การใหการศึกษาดานการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (7) Global Earth Observation System of Systems (GEOSS) สรางความ
เขมแข็งย่ิงข้ึนของเครือขาย GEOSS เพื่อท่ีจะเตรียมรับมือกับความทาทายเชน การเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศ และภัยพิบัติทางธรรมชาติขนาดใหญ (8) ใหความสําคัญกับนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสีเขียว และ (9) ความหลากหลายทางชีวภาพ เสนอใหทุกประเทศ
ตอบรับความสําคัญของ the Aichi Biodiversity Targets และรวมกันบรรลุเปาหมายของขอตกลง
ดังกลาว

2.3.1.8 ทาทีของประเทศเกาหลีใต36

ความคาดหวังตอผลลัพธของ Rio+20 (1) เอกสารผลลัพธท่ีกระชับ แตบง
บอกเจตนารมณทางการเมืองท่ีมุงม่ันในการดําเนินการพัฒนาบนพื้นฐานของ 3 เสาหลักของการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน โดยใชหลักการเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อท่ีจะนําไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน (2) ควรจะตอง
ระบุถึงองคประกอบของเศรษฐกิจสีเขียวท่ีเปนเปาหมายของการพัฒนา และมีบทบัญญัติเฉพาะถึง
มาตรการใหความชวยเหลือตอประเทศสมาชิกในการพัฒนาตามองคประกอบของเศรษฐกิจสีเขียว
น้ันๆ (3) ควรจะระบุแผนการปฏิรูป IFSD และรูปแบบการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน พรอมท้ัง
รายละเอียดกําหนดการ ข้ันตอน และเงื่อนไขในการดําเนินการ (4) ควรจะประกอบดวย GE
roadmap พรอมท้ังแผนการดําเนินการท่ีชัดเจน สําหรับการนําไปปฏิบัติท้ังโดยนานาชาติ และโดย
แตละประเทศ

สนับสนุนหลักการ no-one-size-fits-all แตละประเทศจะตองกําหนดแผนการ
ดําเนินการท่ีเหมาะสมสําหรับตนเอง ในขณะเดียวกันตองมุงไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืนของท้ังโลก

มุงเนนที่แผนการดําเนินการสูเศรษฐกิจสีเขียวมากกวาแคแนวคิด ดังน้ัน
เอกสารผลลัพธการประชุมควรจะตองระบุแผนการดําเนินการท่ีชัดเจนท่ีจะลดชองวางระหวางระบบ
เศรษฐกิจปจจุบันและเศรษฐกิจสีเขียว

36 Proposal of the Republic of Korea on the Rio+20 Outcome Document, 4 November 2011, Republic of
Korea
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พลังงานที่ยั่งยืน สนับสนุนการริเร่ิมโครงการ “พลังงานท่ีย่ังยืนเพื่อทุกคน
(Sustainable Energy for All initiative)” โดยเช่ือวาการเขาถึงพลังงานเปนตัวแปรหลักหน่ึงในการ
ขจัดความยากจน โครงการดังกลาวมีจุดหมายคือ ประชาชนทุกคนตองสามารถเขาถึงพลังงานได
และเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานและสัดสวนของการใชพลังงานทดแทนเปน 2 เทา ภายในป
ค.ศ.2030

การอนุรักษสิ่งแวดลอม ควรจะตองเปนหน่ึงในแกนหลักของเศรษฐกิจสีเขียว
สนับสนุนใหดําเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติท้ัง 3 ฉบับวาดวย การเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการตอตานการเปลี่ยนสภาพเปนทะเลทราย

 องคประกอบ 4 ขอของเศรษฐกิจสีเขียว เสนอใหแบงการพัฒนาเศรษฐกิจสี
เขียวเปน 4 หัวขอหลักคือ (1) ตลาดสีเขียว (green market) สงเสริมใหมีกองทุนสีเขียว (green
funds) เพื่อท่ีจะลงทุนในเทคโนโลยีสีเขียว มีกฎหมายท่ีสงเสริมกลไกตลาด มีการจัดซ้ือจัดจางสี
เขียว (green purchase and procurement) และสรางความสมดุลในการกระจายรายไดเพื่อมุงขจัด
ความยากจน (2) ความม่ันคงสีเขียว (green security) มุงเสริมสรางความม่ันคงแกมนุษย โดยมุง
ยกระดับความเปนอยูของท้ังปจเจกบุคคลและชุมชน สงเสริมความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร (3)
ความเทาเทียมสีเขียว (green equity) ใหความสําคัญกับการสรางความยุติธรรมและเทาเทียม
โดยเฉพาะใหความใสใจกับปญหาความไมเทาเทียมดานการเขาถึงทรัพยากรและการลดความ
ยากจน (4) วิถีการดําเนินชีวิตสีเขียว (green lifestyle) สรางความตื่นตัวของสาธารณะเกี่ยวกับ
ประเด็นและความทาทายท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาท่ีย่ังยืน

Green Economy Roadmap นําเสนอ Roadmap ดังน้ี (1) จัดทํา SDGs ท่ี
ผสมผสานการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม (2) กําหนดตัวช้ีวัดสีเขียว (green
indicators) เพื่อท่ีจะใชวัดระดับความกาวหนาสูเศรษฐกิจสีเขียว และเปนพื้นฐานในการเปรียบเทียบ
ประเมินผล และการตอบกลับ (feedback) (3) เตรียมการและย่ืนยุทธศาสตรเศรษฐกิจสีเขียว
แหงชาติ (National Green Economy Strategy) ซ่ึงจัดทําตามความเหมาะสมของสถานภาพของแต
ละประเทศ (4) จัดตั้งกลไกเพื่อประสานความรวมมือนานาชาติ ดวยการจัดตั้ง Knowledge-sharing
Platform และ Green Network for Capacity Building (5) ตารางเวลาการดําเนินการระยะเวลา 10
ป ระหวางป ค.ศ.2012 – 2022

Global Green Growth Partnership (GGGP) เสนอใหจัดตั้ง GGGP เพื่อเปน
สรางความรวมมือระหวางประเทศพัฒนาแลว ประเทศกําลังพัฒนา ภาคเอกชน และภาคสังคม ใน
การพัฒนาสูเศรษฐกิจสีเขียว ในการดําเนินการ GGGP จะมุงเนนไปท่ี 4 ภาคหลักคือ (1) การ
จัดการปา (2) ความม่ันคงทางอาหาร (3) พลังงานท่ีย่ังยืน และ (4) การจัดการนํ้า
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2.3.1.9 ขอเสนอของโคลัมเบียเร่ืองเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals - SDGs)37

ประเทศโคลัมเบียเสนอวาผลลัพธจากการประชุม Rio+20 ควรจะตอง
ประกอบดวยนิยามและขอตกลงเร่ือง SDGs ท้ังน้ีเพื่อใหการหารือเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียวและการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนมีขอสรุปเปนเปาหมายท่ีจับตองและวัดผลได โดยท่ี SDGs จะตั้งอยูบนหลักการของ
Agenda 21 โดยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนบางสวนของ MDGs และปรับใชใหเปน SDGs โดยท้ัง
MDGs และ SDGs ควรจะเปนเปาหมายท่ีเกื้อหนุนกันเพื่อนําไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน นอกจากน้ี มี
ขอแตกตางคือ MDGs เปนเปาหมายการพัฒนาสําหรับประเทศกําลังพัฒนาเทาน้ัน แต SDGs เปน
เปาหมายในการพัฒนาสําหรับทุกประเทศ

โดยหลักการแลว โคลัมเบียเสนอใหมีการตั้งเปาหมายไมเกิน 10 ประการ และ
ในการจัดทําเปาหมาย SDGs น้ัน อาจจะตองมีการจัดหมวดหมูใหมสําหรับบางสวนของ Agenda
21 ท้ังน้ีเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน โดยขอเสนอเบ้ืองตนสําหรับเปาหมาย SDGs มี
ดังน้ี

 บทท่ี 9 เร่ืองเกี่ยวกับบรรยากาศ จะเนนไปท่ี การบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และเพิ่มประเด็นเกี่ยวกับพลังงาน

 เพิ่มบทใหมเกี่ยวกับเร่ือง การปรับตัวสูการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การ
จัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ซ่ึงรวมถึงการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อความ
ทนทานตอสภาพอากาศ (improved climate resilience infrastructure)

 บทท่ี 12 เนนเร่ืองการเสื่อมสภาพของดิน
 บทท่ี 13 เร่ืองสภาพนิเวศของภูเขา จะถูกลบไป เน่ืองจากหัวขอท่ีเกี่ยวกับเร่ือง

ความเสี่ยงภัย (vulnerability) จะอยูภายใตบทใหมเร่ืองการปรับตัว
 บทท่ี 14 เร่ืองการเกษตรอยางย่ังยืน จะรวมเร่ืองความม่ันคงทางอาหาร
 บทท่ี 16 เร่ืองเทคโนโลยีชีวภาพ อาจจะถูกลบออกเน่ืองจากเปนเร่ืองท่ีซับซอนท่ี

นาจะถูกหารือในเวทีอื่น
 บทท่ี 19 – 22 เกี่ยวกับเร่ืองของเสียชนิดตางๆ จะถูกรวมเปนหัวขอเดียว แตอาจจะ

มีการกําหนดเปาหมายท่ีตางกันไปสําหรับของเสียแตละชนิด

37 Rio+20: Sustainable Development Goals: Proposal by the Government of Colombia for Consideration
by the Participating Countries, 22 August 2011, Economic Commission for Latin America and the
Caribbean (ECLAC)
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ตารางที่ 2.2 สรุปทาทีของประเทศและกลุมประเทศตางๆเกี่ยวกับเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียว

ความเห็นรวม  ไมสามารถหาขอตกลงรวมสําหรับคํานิยามของ GE
 แตสวนใหญเห็นตรงกันวาเปนแนวทางในการพัฒนาสู SD
 ตระหนักถึงความสําคัญในการรักษาสมดุลของท้ัง 3 เสาหลักของ SD
 ตองมีความยืดหยุนในการกําหนดนโยบาย ไมเปนแบบ one-size-fits-all
 เห็นพองในการจัดทําตัวช้ีวัด GE และ SD
 GE Roadmap

ยุโรป  สนับสนุน GE และพรอมจะเปนผูนําในการเปลี่ยนผาน
 ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคเอกชน
 GE จะชวยใหเกิดการสรางงานและกระตุนการเติบโตของเศรษฐกิจ
 Cross-cutting actions: การตรวจสอบความกาวหนาในการดําเนินการ 10-

Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and
Production โครงการเพิ่มขีดความสามารถ การวิจัยและความรวมมือทาง
วิทยาศาสตร นวัตกรรมดานการชวยเหลือทางการเงินและเงินอุดหนุน
 นํ้า อาหารและการเกษตร การใชพลังงานอยางย่ังยืน ปาไม ดินและการ

จัดการดินอยางย่ังยืน สิ่งแวดลอมทางทะเลและมหาสมุทร การประมง การ
อนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพและการใชประโยชนอยางย่ังยืน
สารเคมี การบริหารจัดการของเสียอยางย่ังยืน การพัฒนาเมืองอยางย่ังยืน

สหรัฐอเมริกา  ใหความสําคัญกับการใชเทคโนโลยีและกลไกตลาด
 สนับสนุนใหแตละประเทศมีแนวทางการพัฒนาของตัวเอง
 สนับสนุน SDGs
 ใหความสําคัญกับประเด็นการพัฒนา เร่ือง พลังงานสะอาด การพัฒนาเมือง

อยางย่ังยืน การจัดการนํ้า การผลิตอยางย่ังยืนและสินคาและบริการดานสิ่ง
แงดลอม การพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลและงานสีเขียว ความม่ันคง
ทางอาหารและการเกษตรท่ีย่ังยืน มหาสมุทร ชายผั่ง และการประมง ระบบ
นิเวศและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

กลุม G77 และ
จีน

 ใหความสําคัญกับการขจัดความยากจน
 ยึดม่ันตามขอตกลงเดิม และหลักการ CBR, Agenda 21, และ JPOI
 ไมใช GE เปนเคร่ืองมือกีดกันทางการคา
 ไมใชนโยบายแบบ one-size-fits-all
 กลุมประเทศพัฒนาแลวควรปฏิบัติตามขอตกลงเดิมใหครบถวน
 ความจําเปนตองไดรับการชวยเหลือจากประเทศพัฒนาแลว
 ความทาทายตอการพัฒนาท่ีย่ังยืน การบริโภคและผลิตอยางย่ังยืน การ
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ปฏิรูปการเงินระหวางประเทศ การอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและ
มหาสมุทร

กลุมแอฟริกา  ความทาทายในการดําเนินการสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน
 เรียกรองใหประชาคมโลกปฏิบัติตามขอตกลงเดิมท่ีมีอยูแลว
 ความชวยเหลือในการสนับสนุนแอฟริกาสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน

จีน  สนับสนุนหลักการ no-one-sizes-fits-all
 รัฐบาลเปนกลไกหลักในการนําการพัฒนา
 ผลลัพธ Rio+20 จะตองอยูบนหลักการความเปนเอกฉันทและเนนการ

ปฏิบัติ
 จุดหมายหลักของเศรษฐกิจสีเขียวคือการขจัดความยากจน
 ประเทศกําลังพัฒนาจําเปนจะตองไดรับการชวยเหลือในการเปลี่ยนผาน

ไปสูเศรษฐกิจสีเขียว
ญี่ปุน  ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวน

 Post-MDGs development
 จัดทําดัชนีช้ีวัดความสุขหรือความเปนอยู
 ขอเสนอดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน การบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ พลังงาน

ความม่ันคงทางอาหาร นํ้า เมืองในอนาคต การใหการศึกษาดานการพัฒนา
ท่ีย่ังยืน นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมสีเขียว ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

เกาหลีใต  สนับสนุนหลักการ no-one-sizes-fits-all
 มุงเนนท่ีแผนการดําเนินการสูเศรษฐกิจสีเขียวมากกวาแคแนวคิด
 Green Economy Roadmap
 Global Green Growth Partnership
 พลังงานท่ีย่ังยืน การอนุรักษสิ่งแวดลอม องคประกอบของ GE (ตลาดสี

เขียว ความม่ันคงสีเขียว ความเทาเทียมสีเขียว วิถีการดําเนินชีวิตสีเขียว)
โคลัมเบีย  ขอเสนอเร่ือง Sustainable Development Goals
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2.3.2 กรอบเชิงสถาบันระหวางประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (IFSD)

2.3.2.1 ความเห็นรวม
การรักษาสมดุลของทั้ง 3 เสาหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน สมาชิกสวน

ใหญเห็นรวมกันถึงความสําคัญของการปรับปรุง IFSD ท่ีจะตองคํานึงถึงการพัฒนาอยางสมดุลท้ัง
บริบททางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ในขณะท่ีมีสมาชิกบางสวนใหขอคิดวาตองระมัดระวังท่ี
จะไมใหนํ้าหนักดานสิ่งแวดลอมมากเกินไป

สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพและประสานความรวมมือในทุกระดับ
ตั้งแตระดับโลก ภูมิภาค อนุภูมิภาค ระดับชาติ จนถึงระดับทองถิ่น เพื่อผลักดันการพัฒนาท่ีย่ังยืน

ความสําคัญขององคกรของ UN ในการเปนแกนนําดาน IFSD และการ
เพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานรวมกันขององคกรภายใน UN UN จะตองมีหนาท่ีกําหนด
ทิศทางนโยบาย และประสานความรวมมือระหวางองคกรภายใน UN เอง และองคกรนานาชาติ
ภายนอกเพื่อผลักดันไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน

2.3.2.2 ทาทีของสหภาพยุโรป
สมาชิกในกลุมสหภาพยุโรปคอนขางมีความเห็นท่ีหลากหลายตอแนวทางในการ

ปฏิรูป IFSD โดยมีการพิจารณาทางเลือกหลายแนวทาง และเนนยํ้าวาในการพิจารณาดําเนินการ
ตามแตละแนวทางน้ันอาจจะไมไดเปนการเลือกเพียงแนวทางใดแนวทางหน่ึง แตอาจเปนการ
ดําเนินการรวมของหลายๆ แนวทางก็ได

สมัชชาสหประชาชาติ ควรจะท่ีจะจัดใหมีหัวขอการประชุมท่ีเกี่ยวกับการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนอยางสมํ่าเสมอ การไดมีการหารือเกี่ยวกับการพัฒนาท่ีย่ังยืนในระดับของสมัชชา UN
จะทําใหเกิดการกําหนดทิศทางของนโยบายจากองคกรระดับสูงสุดและไดรับการใสใจในการ
ดําเนินการ

ECOSOC มีขอเสนอท้ังการปรับปรุงระบบการประสานงาน หรือ/และ หนวย
ปฏิบัติการ (operational activities segment) ของ ECOSOC ในการผลักดันหัวขอท่ีเกี่ยวกับการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน หรือกระท่ังการเสนอใหมีการปรับบทบาทของ ECOSOC
เอง

CSD สมาชิกสวนใหญเห็นตรงกันวาควรจะตองมีการปรับบทบาทของ CSD
เพื่อเพิ่มประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความคลองตัวในการดําเนินการท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาท่ีย่ังยืน
ขอเสนอในการปรับปรุงประกอบดวย (1) เพิ่มบทบาทและเสริมความเขมแข็งใหมีบทบาทในการ
กําหนดยุทธศาสตรและดําเนินการมากย่ิงข้ึน (2) ปรับบทบาทโดยเนนหนาท่ีดานการสงเสริมความ
รวมมือ และตัดหนาท่ีดานการเจรจาตอรองออกไป (3) เพิ่มบทบาทดานการทบทวนความกาวหนา
ในการดําเนินนโยบายดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน หรือ (4) ยกเลิก CSD และโอนหนาท่ีเดิมไปอยูภายใต
หนวยงานอื่นของ UN จัดตั้งคณะมนตรีวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDC) และข้ึนตรงตอสมัชชา
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สหประชาชาติ SDC จะชวยสรางความตื่นตัวตอประเด็นทางดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนในระดับสูง
อยางไรก็ตามตองระมัดระวังการทําหนาท่ีท่ีทับซอนกับองคกรเดิมท่ีมีอยูแลว

จัดตั้งคณะทํางานพิเศษ (Special Envoy or Representative) มีหนาท่ี
หลักในการประสานและผลักดันประเด็นการพัฒนาท่ีย่ังยืนในระดับสูงกับผูมีอํานาจในการกําหนด
นโยบายในระดับประเทศ และประสานความรวมมือในระดับประเทศกับองคกรของ UN

สนับสนุนการเสริมความเขมแข็งใหกับเสาหลักดานสิ่งแวดลอม กลุม
สหภาพยุโรปเปนผูสนับสนุนสําคัญเน่ืองจากเห็นวาเสาหลักดานสิ่งแวดลอมท่ีเขมแข็งข้ึนถือเปน
ปจจัยสําคัญตอการสรางความเขมแข็งองครวมใหกับธรรมาภิบาลของการพัฒนาท่ีย่ังยืน

ยกระดับสถานะของ UNEP ขึ้นเปนองคกรเฉพาะดานสิ่งแวดลอม
ปรับปรุงและเสริมความเขมแข็งใหกับ UNEP พรอมท้ังใหมีเงินสนับสนุนท่ีสมํ่าเสมอและเพียงพอ
และมีสถานะเทียบเทากับองคกรเฉพาะอื่นใน UN โดย UNEP อาจไดรับการยกระดับสถานะข้ึนเปน
World Environment Organization (WEO) หรือ United Nations Environment Organization
(UNEO) โดยอาจจะอิงตามบทบาทขององคกรเฉพาะขนาดกลางอื่นท่ีมีอยูเดิมใน UN เชน
International Labor Organization (ILO), World Meteorological Organization (WMO), หรือ
World Intellectual Property Organization (WIPO) ถึงแมวาจะมีขอเสนอท่ีหลากหลายในการปฏิรูป
IFSD จากกลุมสหภาพยุโรป แตขอเสนอท่ีมีการสนับสนุนจากสมาชิกเปนวงกวางท่ีสุดคือการ
ยกระดับสถานะของ UNEP

การปรับปรุงประสิทธิภาพระหวางความตกลง MEAs โดยการจัดกลุม
ความตกลงท่ีมีความเกี่ยวของกัน ประสานความรวมมือระหวางกัน หลีกเลี่ยงการทํางานท่ีซํ้าซอน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และใหเกิดประโยชนรวมกัน (synergies)

ใหความสําคัญกับการปฏิรูป IFSD ในทุกระดับ ท้ังระดับโลก ภูมิภาค
ระดับชาติ และระดับทองถิ่น

สนับสนุนการมีสวนรวมอยางกวางขวางจากทุกภาคสวน โดยเฉพาะ
จากภาคสวนท่ีไมใชรัฐบาลจะเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จตอการพัฒนาท่ีย่ังยืน

2.3.2.3 ทาทีของประเทศสหรัฐอเมริกา
การใชเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงรัฐบาล ชุมชน และภาคธุรกิจสูการ

พัฒนาที่ยั่งยืน สหรัฐฯยํ้าถึงความสําคัญของสื่อเพื่อสังคม (social media) และเทคโนโลยีการ
สื่อสารท่ีทันสมัยในการท่ีจะชวยผลักดันไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืนไดอยางรวดเร็วข้ึน ดวยคาใชจายท่ี
นอยลง และกระตุนการมีสวนรวมท่ีมากข้ึนจากทุกภาคสวน เทคโนโลยีน้ีสามารถใชประโยชนไดโดย
ทุกประเทศไมวาจะอยูในสถานะใด เพื่อสื่อสารถึงความทาทายตอการพัฒนาท่ีย่ังยืนในดานตางๆ
เชน การเกษตร สุขภาพ สิ่งแวดลอม หรือการเติบโตทางเศรษฐกิจ รัฐบาลควรท่ีจะเสริมสราง
สิ่งแวดลอมท่ีกระตุนใหเกิดการสรางนวัตกรรมใหม และสงเสริมการลงทุนดานการพัฒนาและ
ประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อท่ีจะชวยแกปญหาของโลก



74

การปรับเปลี่ยนองคกรดั้งเดิม(transforming traditional institutions)
UN ควรท่ีจะกําหนดจุดศูนยรวมท่ีจะนําท้ัง 3 เสาหลักของการพัฒนาท่ีย่ังยืน ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม มารวมไวดวยกันเพื่อการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ ควรท่ีจะใชโอกาสน้ีในการ
ปฏิรูปองคกรท่ีมีอยูเดิม เชน CSD และ ECOSOC ใหทันสมัย ดวยการดึงทุกภาคสวนในองคกรของ
UN ใหเขามามีสวนรวมและประสานกันในการผลักดันการพัฒนาท่ีย่ังยืน พรอมท้ังสงเสริมการมีสวน
รวมของ ภาคสังคม NGOs และภาคเอกชน พรอมท้ังจัดทํากลไกความรวมมือเพื่อติดตามความ
คืบหนาในการดําเนินงานการพัฒนาท่ีย่ังยืน นอกจากน้ียังควรใหความสําคัญการเสริมความเขมแข็ง
ความรวมมือระหวางกลุมความรวมมือตางๆ เชน G20, APEC, ธนาคารเพื่อการพัฒนาตางๆ
(Multilateral Development Banks), สถาบันการเงินนานาชาติตางๆ (International Financial
Institutions) ในการผลักดันการพัฒนาท่ีย่ังยืน

เสริมความเขมแข็งใหแก UNEP โดย UN ควรจะมีองคกรท่ีจะทําหนาท่ี
ผลักดันงานทางดานสิ่งแวดลอม ซ่ึงปจจุบันเปนบทบาทของ UNEP สหรัฐฯคัดคานการท่ีจะจัดตั้ง
องคกรใหม เน่ืองจากเห็นวาจะเปนภาระทางดานเงินทุนและอาจจะสรางปญหาข้ันตอนการทํางาน
(bureaucracy) มากข้ึนไปอีก แตสนับสนุนใหทําการปรับปรุงองคกรเดิมท่ีมีอยูแลวใหมีความ
เขมแข็งข้ึนในการทําหนาท่ีดังกลาว การปฏิรูป UNEP สามารถทําไดโดยการขยายจํานวนสมาชิกให
ครอบคลุมทุกประเทศสมาชิกของ UN เสริมความเปนผูนําของ UNEP ในดานการดําเนินงาน
(implementation) และความสามารถทางวิทยาศาสตร  เสริมศักยภาพในการใหความชวยเหลือแก
ประเทศสมาชิกเพื่อนําไปสูธรรมาภิบาลท่ีดีและชวยการตัดสินใจโดยใชหลักทางวิทยาศาสตร

2.3.2.4 ทาทีของกลุมประเทศแอฟริกา
สนับสนุนใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการดานการพัฒนาที่ยั่งยืน

แหงชาติ เพื่อทําหนาท่ีในการพัฒนายุทธศาสตรการพัฒนาท่ีย่ังยืนแหงชาติ และขอใหประชาคมโลก
ชวยพัฒนา IFSD ในระดับภูมิภาคใหแกแอฟริกา

สนับสนุนการปฏิรูป ECOSOC และ CSD และยํ้าถึงความสําคัญของการ
เพิ่มความรวมมือ การสรางความเช่ือมโยงและประโยชนรวมกันระหวางองคกรภายใน UN และ
ระหวางองคกรของ UN และสถาบันการเงินนานาชาติ เพื่อสนับสนุนการดําเนินการของกลุมประเทศ
กําลังพัฒนาไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน

สนับสนุนการปรับเปลี่ยน UNEP ไปเปนองคกรเฉพาะดาน
สิ่งแวดลอม โดยมีสํานักงานใหญท่ีกรุงไนโรบี ประเทศเคนยา โดยองคกรดังกลาวควรจะมีลักษณะ
ดังน้ี (1) มีอํานาจและสถานะทางการเมืองท่ีเขมแข็งเพียงพอในการดูแลธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม
นานาชาติ เพื่อท่ีจะทํางานรวมกับประเทศและภาคสังคมตางๆในระดับนานาชาติเพื่อผลักดัน
นโยบายท่ีมุงไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน (2) มีทุกประเทศเขารวมเปนสมาชิก และแตละประเทศมีสิทธิ์ใน
การออกเสียงเทากัน และมีการตัดสินใจตามฉันทามติ (3) มีอิสระในการกําหนดนโยบายสิ่งแวดลอม
ระดับโลก และสามารถใหแนวทางการสนับสนุนทางการเงินดานสิ่งแวดลอมได (4) มีเงินสนับสนุนท่ี
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สมํ่าเสมอและเพียงพอ (5) มีอํานาจท่ีจะสรางความรวมมือ ประสานการทํางานระหวาง MEAs ตางๆ
เพื่อกอใหเกิดประโยชนรวมกันสูงสุด (6) มีโครงขายระดับภูมิภาคท่ีเขมแข็งข้ึน และเพิ่มขีด
ความสามารถดานการปฏิบัติงานระดับชาติใหดีข้ึน (7) มีอํานาจท่ีจะเปนผูนําองคกรของ UN ในการ
กําหนดยุทธศาสตรการวางแผนดานสิ่งแวดลอม และประสานขอมูลจากองคกรท่ีมีความเกี่ยวของกับ
เร่ืองสิ่งแวดลอมระดับนานาชาติ (8) สงเสริมนโยบายในการใชความรูทางวิทยาศาสตรท่ีจะจัดการ
ปญหาดานสิ่งแวดลอม และสนับสนุนองคกรทางวิทยาศาสตรและนักวิทยาศาสตรท้ังระดับชาติและ
ภูมิภาค (9) มีความสามารถในการเสริมสรางขีดความสามารถและชวยเหลือดานเทคโนโลยี
โดยเฉพาะใหความชวยเหลือแกแอฟริกาในการติดตามประสิทธิภาพของการดําเนินงาน และ
ชวยเหลือดานการเขาถึงเทคโนโลยีและการถายทอดเทคโนโลยี

2.3.2.5 ทาทีของประเทศจีน
ความสําคัญของบทบาทของ UN ในการเปนศูนยกลางท่ีจะกําหนด

ทิศทางของนโยบาย ท้ังประสานความรวมมือระหวางองคกรภายในและภายนอก UN เพื่อผลักดัน
ไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน

สรางความเขมแข็งใหกับ ECOSOC และ CSD รวมท้ังหนวยงานอื่นของ
UN ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาท่ีย่ังยืน เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับบทบาทของ UN และผลักดัน
แผนการดําเนินงานตาม Agenda 21 และ JPOI

ใชบทบาทของ UNEP ใหเกิดประโยชนสูงสุด ควรจะเพิ่มการสนับสนุน
ทางการเงินและทางเทคนิค สมาชิกควรจะหารือกันโดยละเอียดและมีฉันทามติในการกําหนด
บทบาทหนาท่ีใหมของ UNEP

บทบาทของสถาบันการเงินนานาชาติ WTO และธนาคารเพื่อการ
พัฒนาตางๆ ควรจะตองกําหนดใหการพัฒนาท่ีย่ังยืนเปนสวนหน่ึงของนโยบายในการทํางาน และ
ทํางานรวมกับองคกรของ UN ท่ีเกี่ยวของในการสรางประโยชนรวมกัน และพยายามท่ีจะรักษา
สมดุลระหวางการพัฒนาและสิ่งแวดลอม

2.3.2.6 ทาทีของประเทศญี่ปุน
ไมคัดคานการจัดตั้งองคกรใหม แตควรท่ีจะเขาใจถึงปญหาท่ีมีใหถอง

แทเสียกอน กอนท่ีจะสรุปวาจําเปนจะตองจัดตั้งองคกรใหมข้ึนมา
สนับสนุนการสรางความเขมแข็งใหกับ CSD ดวยมาตรการดังน้ี (1)

เพิ่มบทบาทในการทบทวนการดําเนินงานของประเทศสมาชิก ใหมีการใชระบบ peer reviews และมี
การติดตามความคืบหนาของผลการดําเนินงานตามเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนระดับนานาชาติ (2)
ปรับปรุงการกําหนดนโยบายของ CSD เพื่อท่ีจะไดไมซํ้าซอนกับขอตกลง MEAs ท่ีมีอยูแลว (3)
เพิ่มการประสานการทํางานกับองคกรดานการพัฒนาอื่นๆ

เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานรวมกันระหวาง UNEP และ MEAs
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2.3.2.7 ทาทีของประเทศเกาหลีใต
ระยะสั้น สรางความเขมแข็งใหกับ CSD บทบาทของ CSD มีความ

สมดุลอยูแลวในการดูแลท้ัง 3 เสาหลักของการพัฒนาท่ีย่ังยืน แตขอจํากัดการทํางานคือ CSD ยังมี
ความรับผิดชอบท่ีจํากัด และขาดการบูรณาการและประสานงานกับองคกรอื่นท่ีมีความเกี่ยวของดาน
การพัฒนาท่ีย่ังยืน ดังน้ัน CSD ควรจะไดรับการปรับบทบาทใหมีความรับผิดชอบมากข้ึน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการสนับสนุน สงเสริม และประสานความรวมมือในการดําเนินงานตามการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน CSD ควรจะปรับความรับผิดชอบหลักจากการทําหนาท่ีทบทวนการทํางานท่ีผานมา มาเปน
การกําหนดนโยบาย

ระยะกลางและยาว สนับสนุนการจัดตั้ง SDC และการยกระดับ
สถานะ UNEP ใหเปนองคกรเฉพาะ ท้ังน้ีภายใตเงื่อนไขวา MEAs ท้ังหลายควรจะถูกรวบรวมเขา
ดวยกันและลดความซํ้าซอน (integrated and streamlined) SDC ควรจะมีอํานาจในการดําเนิน
นโยบายการพัฒนาท่ีย่ังยืนอยางมีประสิทธิภาพ และควรจะตองจัดตั้งคณะอนุกรรมการภายใต SDC
เพื่อท่ีจะดําเนินการเร่ืองการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศกําลังพัฒนา

IFSD ระดับภูมิภาค มีความรับผิดชอบเพื่อเปนเวทีในการประสานความ
รวมมือและการดําเนินการระดับภูมิภาค อีกท้ังเปนตัวกลางในการจัดการแลกเปลี่ยนขอมูล ถายทอด
เทคโนโลยี และการชวยเพิ่มขีดความสามารถ ระหวางประเทศตางๆในภูมิภาค

IFSD ระดับประเทศ เพื่อทําหนาท่ีทบทวนนโยบายและการดําเนินงานใน
ระดับชาติและระดับทองถิ่น

ตารางที่ 2.3 สรุปทาทีของประเทศและกลุมประเทศตางๆเกี่ยวกับเร่ือง IFSD

ความเห็นรวม  ความสําคัญของสมดุลของ 3 เสาหลัก
 เพิ่มประสิทธิภาพและประสานความรวมมือในทุกระดับ ตั้งแตระดับโลก

ภูมิภาค อนุภูมิภาค ระดับชาติ จนถึงระดับทองถิ่น
 ความสําคัญขององคกรของ UN ในการเปนแกนนําดาน IFSD และการเพิ่ม

ประสิทธิภาพของการทํางานรวมกันขององคกรภายใน UN
ยุโรป  เพิ่มความสนใจตอหัวขอการพัฒนาท่ีย่ังยืนในระดับสมัชชาสหประชาชาติ

 ปรับปรุง ECOSOC
 ปรับบทบาทของ CSD
 จัดตั้ง Sustainable Development Council (SDC)
 จัดตั้งคณะกรรมการพิเศษ (Special Envoy or Representative)
 ยกระดับ UNEP ข้ึนเปนองคกรเฉพาะดานสิ่งแวดลอม อาจจะเปนรูปแบบ

WEO หรือ UNEO เปนขอเสนอท่ีไดรับการสนับสนุนมากท่ีสุด
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 ปรับปรุงประสิทธิภาพ MEAs
สหรัฐอเมริกา  ใชเทคโนโลยีในการเช่ือมโยงภาคสวนตางๆเพื่อมุงสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน

 การปรับเปลี่ยนองคกรดั้งเดิม (transforming traditional institutions)
ปรับปรุงประสิทธิภาพกรทํางานของท้ัง ECOSOC และ CSD

 เสริมความเขมแข็งใหแก UNEP
 คัดคานการตั้งองคกรใหม

กลุมแอฟริกา  สนับสนุนใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนแหงชาติ
(national council for sustainable development)

 สนับสนุนการปฏิรูป ECOSOC และ CSD
 สนับสนุนการปรับเปลี่ยน UNEP ไปเปนองคกรเฉพาะดานสิ่งแวดลอม

จีน  ใหความสําคัญกับ UN ในการเปนศูนยกลางขับเคลื่อนนโยบาย
 สรางความเขมแข็งใหกับ ECOSOC และ CSD
 ใชบทบาทของ UNEP ใหเกิดประโยชนสูงสุด
 สถาบันการเงินนานาชาติ WTO และธนาคารเพื่อการพัฒนาตางๆ ควร

จะตองมีสวนรวมดวยการกําหนดนโยบายใหสอดคลองกับการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน

ญี่ปุน  ไมคัดคานการจัดตั้งองคกรใหม แตควรท่ีจะเขาใจถึงปญหาท่ีมีใหถองแท
เสียกอน กอนท่ีจะสรุปวาจําเปนจะตองจัดตั้งองคกรใหมข้ึนมา

 สนับสนุนการสรางความเขมแข็งใหกับ CSD
 เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานรวมกันระหวาง UNEP และ MEAs

เกาหลีใต  ระยะสั้น สรางความเขมแข็งใหกับ CSD
 ระยะกลางและยาว สนับสนุนการจัดตั้ง Sustainable Development

Council (SDC) และการยกระดับสถานะ UNEP ใหเปนองคกรเฉพาะ
 จัดตั้ง IFSD ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ

2.3.3 The Zero Draft of Outcome Document

ในการประชุมของคณะกรรมการเตรียมการประชุมคร้ังท่ี 2 (2nd Preparatory
Committee Meeting UN Conference on Sustainable Development) ไดมีการเชิญชวนใหสมาชิก
ประเทศ และองคกรทุกภาคสวน ใหนําเสนอขอคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุม Rio+20 และใหนําสง
ขอคิดเห็นเหลาน้ันใหกับสํานักเลขาธิการจัดการประชุมภายในวันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 โดย
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ความคิดเห็นเหลาน้ีจะถูกนํามาจัดรวมเปนเอกสาร the Zero Draft of the Outcome Document
เพื่อใชเปนพื้นฐานสําหรับการเจรจาเพื่อจะนําไปสูการประชุม Rio+20 โดยเอกสาร the Zero Draft
น้ี ไดถูกนําเสนอตอประเทศสมาชิกในวันท่ี 10 มกราคม พ.ศ.2555 เอกสารน้ีเปนการเรียบเรียงจาก
ขอเสนอแนะจากกลุม G77 และจีน สมาชิกประเทศและองคกรตางๆ รวมเปนเอกสารกวา 6,000
หนา ซ่ึงไดถูกเรียบเรียงใหเปนเอกสาร the Zero Draft จํานวน 19 หนา

โดยเอกสาร the Zero Draft of the Outcome Document น้ี ใชช่ือหัวเร่ืองวา “The
Future We Want” หรือ “อนาคตท่ีเราตองการ” ถูกแบงออกเปน 5 สวน อันประกอบดวย (1)
Preamble/Stage Setting หรือ บทนํา (2) Renewing Political Commitment หรือ การฟนฟูคําม่ัน
จากฝายการเมือง (3) Green Economy in the Context of Sustainable Development and
Poverty Eradication หรือ เศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาท่ีย่ังยืนและการขจัดความ
ยากจน  (4) Institutional Framework for Sustainable Development หรือ กรอบเชิงสถาบัน
ระหวางประเทศเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน และ (5) Framework for Action and Follow-up หรือ กรอบ
เพื่อการปฏิบัติและติดตามผล

2.3.3.1 เน้ือหาโดยสรุปของเอกสาร the Zero Draft38

 1) บทนํา
เน้ือหาในสวนน้ีสื่อถึงวิสัยทัศนรวมของรัฐบาลของแตละสมาชิกประเทศท่ี

เขารวมในการประชุม UNCSD คร้ังน้ี โดยแสดงเจตจํานงของผูเขารวมประชุมท่ีจะทํางานรวมกัน มี
ความ “มุงม่ันท่ีจะปลดปลอยมนุษยชาติจากความหิวและความอยาก” เรงรัดความพยายามเพื่อการ
บรรลุเปาหมายในการพัฒนาซ่ึงเปนขอตกลงรวมระหวางนานาชาติ เสริมสรางความรวมมือและรวม
แกไขปญหาท้ังท่ีกําลังประสบอยูและท่ีเปนปญหาเกิดใหม และกระตุนการปฏิบัติการท่ีเด็ดขาดและ
แนวแนในการท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคของการประชุมในคร้ังน้ี

2) การฟนฟูคําม่ันจากฝายการเมือง
เน้ือหาในสวนน้ีเปนการยอนเตือนถึงคําม่ันสัญญาในอดีตและปูทางถึงสิ่งท่ี

ควรจะตองดําเนินการตอไป เปนการยืนยันถึงหลักการตั้งแตการประชุม Rio คร้ังแรกและการประชุม
คร้ังอื่นๆท่ีเกี่ยวเน่ืองกัน รวมถึงแผนปฏิบัติการตางๆท่ีไดมีการตกลงไว ประเมินความคืบหนาใน
การดําเนินการเปรียบเทียบกับผลลัพธการประชุมอันเกี่ยวเน่ืองกับการพัฒนาท่ีย่ังยืนและเปาหมาย
ท่ีไดกําหนดไว ระบุถึงความทาทายใหมท่ีเกิดข้ึน วางโครงงานสําหรับการกระตุนการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวน และวางกรอบเพื่อการดําเนินงาน

38 The Zero Draft of the Outcome Document: The Future We Want, 10 January 2012, United Nations
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3) เศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัด
ความยากจน

เน้ือหาในสวนน้ีเปนการกําหนดบริบทของเศรษฐกิจสีเขียว กลาวถึงความ
ทาทายและโอกาสท่ีเกี่ยวของกับเศรษฐกิจสีเขียว ยํ้าถึงความจําเปนในการกําหนดนโยบายท่ี
เกี่ยวของ การเลือกใชเคร่ืองมือ และการแบงปนประสบการณ เพื่อชวยประเทศตางๆในการเปลี่ยน
ผานไปสูเศรษฐกิจสีเขียว และกําหนดกรอบในการดําเนินการ มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังน้ี

(A) Framing the Context of the Green Economy, Challenges, and
Opportunities: กลาวถึงความสําคัญของเศรษฐกิจสีเขียวในการชวยใหบรรลุถึงเปาหมายสําคัญๆ
เชน การลดความยากจน ความม่ันคงทางอาหาร การบริหารจัดการนํ้าท่ีดี เปนตน ตอกยํ้าถึง
ความสําคัญเศรษฐกิจสีเขียวท่ีจะตองตั้งอยูบนหลักการ Rio Principles เศรษฐกิจสีเขียวท่ีจะเปน
แนวทางในการบรรลุการพัฒนาท่ีย่ังยืน เศรษฐกิจสีเขียวในการเปนกรอบการตัดสินใจดานนโยบาย
แตไมใชเปนการจัดตั้งกฎท่ีตายตัว การเคารพตอขอจํากัดในการดําเนินนโยบายของแตละประเทศ
การปรับโครงสรางของแตละประเทศเพื่อท่ีจะนําไปสูเศรษฐกิจสีเขียวและความจําเปนท่ีจะตองไดรับ
ความชวยเหลือจากนานาชาติ และการไมใชเศรษฐกิจสีเขียวเปนเคร่ืองมือสรางความไดเปรียบหรือ
เสียเปรียบตอประเทศอื่นๆ

(B) Toolkits and Experience Sharing: ตอกยํ้าถึงความจําเปนในการ
กําหนดนโยบายท่ีเหมาะสมสําหรับแตละประเทศ การสรางเวทีนานาชาติเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู
โดยขอใหเปนหนาท่ีของเลขาธิการสหประชาชาติเปนผูสรางเวทีน้ีข้ึน ขอใหสมาชิกประเทศและทุก
ภาคสวนแลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกันและกัน

(C) Framework for Action: การกําหนดนโยบายท่ีเหมาะสมสําหรับแตละ
ประเทศและแตละภาคอุตสาหกรรม มีความโปรงใสในการกําหนดนโยบายดานเศรษฐกิจสีเขียว
สนับสนุนการใหความชวยเหลือจากองคกรของสหประชาชาติและนานาชาติเพื่อสนับสนุนประเทศ
กําลังพัฒนาในการกําหนดนโยบายดานเศรษฐกิจสีเขียว สนับสนุนใหภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
กําหนดแผนงานท่ีเกี่ยวเน่ืองกับเศรษฐกิจสีเขียว สนับสนุนใหแตละประเทศแสดงคําม่ันสัญญาและ
แนวทางการดําเนินการโดยสมัครใจ กําหนดแนวทางเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผานของประเทศกําลัง
พัฒนา กําหนดแผนงาน (roadmap) เศรษฐกิจสีเขียว โดยมีเปาหมายและกําหนดการในการวัด
ความคืบหนา ท่ีชัดเจน โดยขอให เลขาธิการสหประชาชาติประสานงานกับหนวยงานใน
สหประชาชาติเพื่อทําการศึกษาในรายละเอียดและนําเสนอรายงานการศึกษาในการประชุมสมัชชา
ใหญแหงสหประชาชาติคร้ังท่ี 67

4) กรอบเชิงสถาบันระหวางประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เอกสารสวนน้ีตองการท่ีจะถกถึงวิสัยทัศนของกรอบเชิงสถาบันท่ีเหมาะสม

ในระดับนานาชาติเพื่อกํากับดูแลดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยเฉพาะสถาบันภายในองคการ
สหประชาชาติเอง เน้ือหาสวนน้ีแบงออกเปนสวนยอย ไดแก การสรางความเขมแข็ง/การปฏิรูป/
การบูรณาการ 3 เสาหลักของการพัฒนาท่ีย่ังยืน สมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ (UNGA)
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“ECOSOC” “CSD” “SDC” “UNEP” องคกรการเงินระหวางประเทศ (IFIs) องคกรเฉพาะดาน
สิ่งแวดลอม หนวยงานของสหประชาชาติระดับประเทศ หนวยงานระดับภูมิภาค ระดับชาติ และ
ทองถิ่น โดยมีรายละเอียดในแตละสวนดังน้ี

(A) Strengthening/Reforming/Integrating the Three Pillars: มีขอเสนอ
4 ประการคือ 1) บูรณาการท้ัง 3 เสาหลักของการพัฒนาท่ีย่ังยืน และสงเสริมการดําเนินการตาม
Agenda 21 และผลท่ีเกี่ยวของ 2) รัฐควรกําหนดนโยบายท่ียึดเหน่ียวกับหลักการพัฒนาท่ีย่ังยืนและ
กําหนดแผนการดําเนินการท่ีชัดเจนเพื่อบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 3) ติดตามความกาวหนา
ในการดําเนินการตาม Agenda 21 และผลท่ีเกี่ยวของ 4) สนับสนุนการดําเนินการท่ีสอดประสานกัน
ระหวางหนวยงาน กองทุน และโครงการตางๆในระบบสหประชาชาติ

(B) GA, ECOSOC, CSD, SDC proposal: เรียกรองใหท่ีประชุมสมัชชา
ใหญสหประชาชาติใหความสําคัญกับการบูรณาการหัวขอการพัฒนาท่ีย่ังยืนเขาเปนสวนหน่ึงของ
กรอบการดําเนินงานของสมัชชา ยืนยันในบทบาทเดิมของ ECOSOC แตในขณะเดียวกันได
สนับสนุนใหมีการบูรณาการท้ัง 3 เสาหลักมากย่ิงข้ึน และมีการกลาวถึงทางเลือกในการปฏิรูปกรอบ
เชิงสถาบันตางๆ เชน การปฏิรูป ECOSOC การเปลี่ยนสถานะของ CSD ไปเปน SDC รวมถึงการ
ปฏิรูปการทํางานรวมกันระหวางองคกรตางๆของสหประชาชาติ และองคกรการเงินระหวางประเทศ
(IFIs) การใชกลไกการทบทวนประสิทธิภาพการดําเนินงานดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนของแตละประเทศ
การเนนการดําเนินนโยบายบนพื้นฐานขอมูลทางวิทยาศาสตร

(C) UNEP, Specialized Agency on Environment Proposal, IFIs,
United Nations Operational Activities at Country Level: เอกสารสวนน้ีไดนําเสนอทางเลือกใน
การเสริมสรางความเขมแข็งแก UNEP ไดแกขยายการเปนสมาชิกใหครอบคลุมสมาชิกทุกประเทศ
(universal membership) และเพิ่มงบประมาณอยางมีนัยสําคัญ หรือโดยการแปลงสภาพไปเปน
องคกรเฉพาะ นอกจากน้ียังเนนถึงความจําเปนท่ีตองมีการทบทวนสภาวะ (state) และขีด
ความสามารถในการรองรับได (carrying capacity) ของโลกอยางสมํ่าเสมอ (regular review)
เรียกรองใหใชขอมูลทางวิทยาศาสตรมากข้ึนในการประกอบการตัดสินใจของหนวยงานของ
สหประชาชาติ ตระหนักถึงความสําคัญของการพิจารณานโยบายของสถาบันการเงินระหวาง
ประเทศ ธนาคารเพื่อการพัฒนาในแตละภูมิภาค UNCTAD และ WTO ท่ีควรจะตองสอดคลองกับ
การดําเนินโนบายการพัฒนาท่ีย่ังยืน เรียกรองใหเพิ่มความรวมมือระหวาง MEAs ใหมากข้ึน ยํ้าถึง
ความจําเปนในการสรางความเขมแข็งในการดําเนินการเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน ตกลงท่ีจะพิจารณา
ถึงการจัดตั้ง Ombudsperson หรือ High Commissioner for Future Generations และตกลงท่ีจะ
ดําเนินการตาม Rio Principle 10 ท้ังในระดับโลก ภูมิภาค และระดับชาติใหมีประสิทธิผลมากข้ึน

(D) Regional, National, Local: ยืนยันท่ีจะใหมีการผนวกการดําเนิน
ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีย่ังยืนเขากับแผนพัฒนาของประเทศ เรียกรองใหมีการเสริมสรางความ
เขมแข็งของกลไกดานการพัฒนาระดับภูมิภาคใหมากข้ึน เนนยํ้าถึงความจําเปนในการกําหนด
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นโยบายท่ีผสมผสานกับระบบการตัดสินใจในระดับชาติ และตระหนักถึงความสําคัญในการรวม
นโยบายการพัฒนาเมือง (urban development) เขากับนโยบายการพัฒนาท่ีย่ังยืนระดับชาติ

5) กรอบเพื่อการปฏิบัติและติดตามผล (Framework for Action and
Follow-up)

เอกสารสวนน้ีแบงเปนสวนยอย 3 สวนคือ หัวขอหรือประเด็นตางๆท่ีสําคัญ
ตอการพัฒนาท่ีย่ังยืน การเรงการดําเนินการและการวัดผลความคืบหนา และแนวทางในการ
ดําเนินการใหบรรลุผล โดยมีรายละเอียดในแตละสวนดังน้ี (A) Priority/Key/Thematic/Cross-
Sectoral Issues and Areas: ไดแก ความม่ันคงทางอาหาร นํ้า พลังงาน เมือง การจางงานสีเขียว
มหาสมุทรและทะเล SIDS ภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปาไมและความ
หลากหลายทางชีวภาพ การเสื่อมสภาพของดินและการกลายสภาพเปนทะเลทราย ภูเขา สารเคมี
และของเสีย การบริโภคและผลิตอยางย่ังยืน การศึกษา และความเทาเทียมทางเพศ (B)
Accelerating and Measuring Progress: เปนการพิจารณาถึงความสัมพันธระหวาง SDGs กับ
MDGs การการตั้งเปาการพัฒนาภายหลังป ค.ศ.2015 ความจําเปนในการเสริมสรางศักยภาพ
ใหกับประเทศตางๆเพื่อเก็บและวิเคราะหขอมูลเพื่อการติดตาม SDGs และความจําเปนในการสราง
ตัวช้ีวัดนอกเหนือจาก GDP (C) Means of Implementation: เรียกรองใหมีการดําเนินการตาม
ขอตกลงความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาเดิมใหครบถวน และใหความสําคัญกับการแบงปนทรัพยากร
และเงินชวยเหลือใหแกประเทศกําลังพัฒนา เนนยํ้าถึงความสําคัญของการมีสวนรวมของ
ภาคเอกชนและทุกภาคสวนของสังคม ยืนยันถึงความสําคัญของการใชขอมูลทางวิทยาศาสตรเพื่อ
สงเสริมการพัฒนาท่ีย่ังยืน เนนยํ้าถึงความสําคัญของการชวยเสริมสรางศักยภาพใหกับประเทศ
กําลังพัฒนา เรียกรองใหสมาชิก WTO ใชความพยายามมากข้ึนในการบรรลุขอตกลงการคาท่ี
โปรงใสและเปนธรรมกับทุกฝาย ยํ้าถึงความรวมมือขององคการทางเศรษฐกิจและการเงินท่ีจะ
สนับสนุนใหประเทศกําลังพัฒนาไดรับประโยชนจากการคาระหวางประเทศ และสนับสนุนการ
ยกเลิกกลไกท่ีบิดเบือนตลาดหรือการอุดหนุนทางการเงินท่ีเปนการขัดขวางการพัฒนาท่ีย่ังยืน
สนับสนุนการแสดงพันธะสัญญาโดยสมัครใจในการดําเนินการพัฒนาท่ีย่ังยืนในการประชุม Rio+20

2.3.3.2 บรรยากาศการเจรจา the Zero Draft of the Outcome Document
ความเห็นโดยรวมของสมาชิกประเทศและองคกรตางๆมีความเห็นวา

เอกสาร the Zero Draft น้ียังขาดความมุงม่ัน (ambition) และขาดการมุงเนนการปฏิบัติ (action-
oriented) แตอยางไรก็ดี ทุกฝายไดใหการยอมรับท่ีจะใชเอกสารน้ีเปนพื้นฐานในการเจรจาตอไป
นอกจากน้ี ยังมีผูตั้งขอสังเกตถึงผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับจากการประชุม Rio+20 วาจะมีความสําเร็จ
มากนอยเพียงใด ท้ังน้ีเน่ืองจากเน้ือหาหลักของการประชุม ซ่ึงมีความเกี่ยวของกับ การพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ จะสงผลตอผูมีสวนเกี่ยวของนานาประเทศ ท้ังภาครัฐ เอกชน และ
ภาคสังคม อยางกวางขวาง ในขณะท่ีข้ันตอนการเตรียมการประชุม และเวลาท่ีจะใชในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีคอนขางจํากัด ดังน้ันผลลัพธท่ีจะไดจากการตัดสินใจใดๆจากการประชุม
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Rio+20 จึงอาจจะไดผลลัพธท่ีจํากัดในการดําเนินงานท่ีแทจริง เม่ือเปรียบเทียบกับการประชุมอื่นๆ
เชน การประชุมท่ีเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ การประชุมท่ีเกี่ยวของกับการคา
ระหวางประเทศ หรือการประชุมของสถาบันการเงินระหวางประเทศอื่นๆ

นอกจากน้ียังมีความเห็นท่ีแตกตางกันระหวางกลุมประเทศพัฒนาแลว และ
ประเทศกําลังพัฒนา เม่ือมองยอนกลับไปถึงขอตกลงท่ีไดทํามาตั้งแตการประชุมท่ี Rio เม่ือป ค.ศ.
1992 และป ค.ศ.2002 ในมุมมองของประเทศกําลังพัฒนาเห็นวาประเทศพัฒนาแลวประสบความ
ลมเหลวในการปฏิบัติตามขอตกลงท่ีไดตกลงรวมกันมา โดยเฉพาะการใหความชวยเหลือทาง
การเงินเพื่อชวยการพัฒนาตอประเทศกําลังพัฒนา แตในขณะเดียวกัน ประเทศพัฒนาแลวเห็นวา
การเจรจาใน Rio+20 น้ีควรจะมุงเนนไปท่ีบทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนท่ีไดพัฒนามา ในตลอด
ชวง 20 ปท่ีผานมา นอกจากน้ี ประเทศกําลังพัฒนายังไดมุงเนนถึงหลักการ  CBDR ตลอดการ
เจรจาเอกสาร the Zero Draft ในขณะท่ีประเทศพัฒนาแลวไดเห็นแยงบอยคร้ังวาไมควรท่ีจะยึดใน
หลักการใดหลักการหน่ึง และบางเห็นวากลุมประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศ ปจจุบันไดรับการ
พัฒนาข้ึน จนทําใหสถานะในการรับความชวยเหลือในปจจุบันแตกตางกับเงื่อนไขเม่ือ 20 ปท่ีแลว ผู
สังเกตการณบางรายถึงกับตั้งขอสังเกตวาการประชุม Rio+20 อาจจะจบลงโดยไมมีผลลัพธใดๆเปน
รูปธรรมก็เปนได

ในขณะท่ีการเจรจาไดเนนไปท่ีหัวขอการประชุมหลักท้ังสองหัวขอ แตมี
มุมมองท่ีแตกตางกันไป โดยกลุมประเทศพัฒนาแลวมุงเนนไปท่ีการสงเสริมเศรษฐกิจสีเขียว โดย
การพิจารณาถึงผลกระทบตางๆท่ีเกิดข้ึนและนําไปสูการตัดสินใจดานการผลิตและการบริโภค และ
พยายามท่ีจะมุงเนนไปท่ีการปรับปรุงกระบวนการวางแผนเพื่อการพัฒนาทีย่ังยืนและการดําเนินการ
ตามแผน ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพื่อชวยในการตัดสินใจมากข้ึน แลกเปลี่ยนความรู
ระหวางแตละประเทศ การพัฒนาตัวช้ีวัดนอกเหนือไปจาก GDP ท่ีจะสะทอนถึงคาใชจายท่ีตองจาย
ออกไปและสะทอนกลับเปนผลประโยชนดานความเปนอยูท่ีดีข้ึน อยางไรก็ตาม ในมุมมองของกลุม
ประเทศกําลังพัฒนา ยังคงหลีกเลี่ยงท่ีจะกลาวถึงแผนการดําเนินการตามเศรษฐกิจสีเขียว เน่ืองจาก
ยังคงมีความกังวลวาจะถูกนํามาเปนเงื่อนไขดานการคาและการรับความชวยเหลือ กลุมประเทศ
เหลาน้ีเห็นวา การขจัดความยากจนควรจะตองเปนเปาหมายหลักของการพัฒนาท่ีย่ังยืน เหนือไป
กวาการพยายามนําสีเขียวมาสู ระบบเศรษฐกิจ การจางงาน หรือเทคโนโลยี นอกจากน้ีกลุมประเทศ
กําลังพัฒนายังรูสึกวากลุมประเทศพัฒนาแลวใหความสําคัญกับประเด็นทางดานสิ่งแวดลอมเปน
หลัก จนละเลยประเด็นทางดานสังคม ทําใหกลุมประเทศกําลังพัฒนาเรียกรองใหมีการชูประเด็นการ
ขจัดปญหาความยากจนเปนประเด็นนํา

นอกจากหัวขอเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียวแลว หัวขอเร่ือง IFSD ดูจะเปนหัวขอท่ี
อาจจะหาขอสรุปไดยาก โดยรวมแลวทุกฝายมีความเห็นตรงกันถึงความดอยประสิทธิภาพของ CSD
ในปจจุบัน แตยังไมมีขอเสนอในการปรับปรุงขอเสนอใดท่ีไดรับการสนับสนุนอยางแข็งขันจาก
สมาชิกสวนใหญ โดยแตละขอเสนอมีท้ังขอดีและขอดอย เชน ขอเสนอในการเสริมสรางความ
เขมแข็งใหกับ ECOSOC ดูเหมือนนาจะทําไดงายท่ีสุด แตมีขอดอยคือความรับผิดชอบท่ีกวางขวาง
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ของ ECOSOC อาจจะทําใหความสําคัญดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนลดนอยลง หรือขอเสนอการยกระดับ
CSD ไปเปน SDC ไดกอใหเกิดขอกังวลถึงเร่ืองงบประมาณท่ีจะตองเพิ่มข้ึนเพื่อสนับสนุนองคกร
ใหมน้ี ในขณะท่ีกลุม NGO เห็นวาขอเสนอ SDC นาจะเปนการเปดโอกาสใหพวกเขามีสวนรวมได
มากข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับโครงสรางของ ECOSOC แตมีสมาชิกบางสวนท่ีตั้งขอสงสัยถึงความมี
ประสิทธิภาพขององคกรใหมวาจะเปนไดมากกวาแคการเปลี่ยนช่ือหรือไม  นอกจากน้ี ยังมีขอเสนอ
เกี่ยวกับการปรับสถานะของ UNEP ซ่ึงยังไมสามารถหาขอสรุปได มีขอเสนอตั้งแต การเสริมสราง
ความเข็มแข็งของ UNEP การขยายสมาชิกภาพของ UNEP ใหครอบคลุมสมาชิกประเทศทุก
ประเทศ การจัดเพิ่มงบประมาณและอํานาจหนาท่ี การยกระดับฐานะของ UNEP ใหเปน UNEO
(United Nations Environmental Organization) หรือ WEO (World Environmental Organization)
ซ่ึงขอเสนอเร่ืองการยกระดับสถานะของ UNEP น้ีไดรับการผลักดันจากกลุมประเทศยุโรปและ
แอฟริกา แตไดรับการคัดคานอยางมากเชนกันท้ังจากสหรัฐอเมริกาและหลายประเทศในกลุม
ประเทศกําลังพัฒนา นอกจากน้ีเม่ือการเจรจาไดดําเนินไปไดมีขอเสนอเพิ่มเติมเร่ืองการจัดตั้ง High
Level Political Forum ข้ึน เพื่อท่ีจะเปนกลไกท่ีจะกํากับการดําเนินนโยบายดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน
ซ่ึงขอเสนอน้ีไดรับการตอบรับท่ีดีจากหลายฝาย

ผลลัพธอีกประการหน่ึงท่ีคาดวานาจะไดจากการประชุม Rio+20 คือ SDGs
ขอเสนอน้ีเดิมท่ีถูกนําเสนอโดยประเทศโคลัมเบียและกัวเตมาลา ซ่ึงตอมาไดรับเสียงสนับสนุนมาก
ข้ึนท้ังจากกลุมประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา โดย SDGs น้ีควรจะเปนเปาหมายท่ีปรับ
ใชกับทุกๆประเทศ ซ่ึงตางกับ MDGs ท่ีเนนใชสําหรับกลุมประเทศกําลังพัฒนา อยางไรก็ดีความทา
ทายในหัวขอน้ีอยูท่ีข้ันตอนการเจรจาเพื่อใหไดกระบวนการพัฒนาเปาหมาย SDGs ท่ีไดรับการ
ยอมรับจากทุกฝาย

ขอ เสนออีกประการสํ าห รับผลลัพธจากการประชุมค ร้ั ง น้ี  ไดแก
“compendium of commitment” หรือ รายการหรือหัวขอของขอสัญญาเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดย
จะเปนการเปดโอกาสใหสมาชิกจากทุกภาคสวนทําการเสนอขอสัญญาโดยสมัครใจเพื่อการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน โดยวิธีการน้ีนาจะกอใหเกิดการดําเนินการท่ีเปนรูปธรรมเพื่อมุงสูการพัฒนาท่ีย่ังยืนภายหลัง
จากเสร็จสิ้นการประชุมแลว ตอขอเสนอน้ี กลุมประเทศกําลังพัฒนายังมีขอกังวลวา กลุมประเทศ
พัฒนาแลวจะใชขอสัญญาน้ีในการลดความสําคัญตอการดําเนินการตามขอผูกพันเดิมดานการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนท่ีไดใหคําม่ันไวเม่ือ 20 ปท่ีแลว

2.3.3.3 ทาทีของประเทศตางๆตอเน้ือหาของ the Zero Draft39

เน้ือหาของเอกสาร the Zero Draft ประกอบดวย 5 สวนหลัก แตการ
วิเคราะหทาทีของประเทศตางๆ จะเนนวิเคราะหแคใน 3 สวนคือ (III) Green Economy in the

39 Summary of the UNCSD Informal Informal Consultations and Third Intersessional Meeting, 19 – 27
March 2012, International Institute for Sustainable Development – Reporting Services Division
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Context of Sustainable Development and Poverty Eradication (IV) Institutional Framework in
the Context of Sustainable Development (IFSD) และ (V) Framework for Action and Follow-
Up ซ่ึงเหลาน้ีถือเปนประเด็นหลักในการประชุมคร้ังน้ี

1) (III) Green Economy in the Context of Sustainable
Development and Poverty Eradication

A. Framing the context of the green economy, challenges and
opportunities

ยุโรป สหรัฐฯ ญี่ปุน: ตองการใหเน้ือหามีมุมมองท่ีเปนบวกมากกวาท่ี
กลุม G77 และจีนนําเสนอ ไมตองการขอความท่ียํ้าถึงความตกลงในอดีตหรือหลักการหน่ึงๆ (เชน
CBDR) มากนัก ยํ้าถึงความสําคัญของเศรษฐกิจสีเขียวในการเปนแนวทางสําคัญในการนําไปสูการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ เห็นดวยกับการใหแตละประเทศกําหนด
นโยบายดานเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อความเหมาะสมกับเงื่อนไขของตัวเอง

ยุโรป: สนับสนุนการบริโภคและการผลิตท่ีย่ังยืน ใหมีการตระหนักถึงมูลคา
ของตนทุนทางสังคมและทางธรรมชาติอยางเหมาะสม และปรับปรุงวิธีการประเมินการเจริญเติบโต
และความกาวหนาในการดําเนินการ ตองการเห็นแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถ เชน การให
คําแนะนําดานกฏหมาย การเงิน และเคร่ืองมือทางนโยบายตางๆ เพื่อชวยเหลือประเทศตางๆในการ
เขาถึงเงินชวยเหลือ ตองการใหมีระเบียบวิธีในการประเมินความมีประสิทธิภาพของนโยบายตางๆ
กลุมประเทศยุโรปยังเสนอใหผนวกมาตรการท่ีเกี่ยวของกับเศรษฐกิจสีเขียวเขาเปนสวนหน่ึงของ
ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีย่ังยืนระดับชาติ สนับสนุนมาตรการการจัดซ้ือจัดจางอยางย่ังยืนโดยภาครัฐ
(sustainable public procurement) จัดทําและจัดใหมีการเขาถึงชุดตัวช้ีวัดสําหรับการประเมิน
ความกาวหนาดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน ลดและยกเลิกมาตรการอุดหนุนท่ีเปนภัยตอสิ่งแวดลอมและ
เศรษฐกิจ

สหรัฐฯ: สนับสนุนการพัฒนาฐานขอมูลท้ังทางดาน สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ
และสังคม สรางหรือสงเสริมกลไกในการแบงปนประสบการณท้ังระดับนานาชาติ ภูมิภาค ประเทศ
และทองถิ่น ท่ีจะชวยใหทุกภาคสวนท้ังภาครัฐ องคกรทางสังคม เอกชน สามารถแลกเปลี่ยนความรู
ท้ังดานนโยบาย “best practices” รวมถึงตัวช้ีวัดตางๆ อยางไรก็ตาม สหรัฐไมสนับสนุนขอเสนอ
แนวทางและกําหนดเวลาการดําเนินการ (roadmap and indicative goals and timeline) เพื่อการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน

กลุม G77 และจีน: ตองการเนนยํ้าถึงความทาทายในปจจุบัน วาเปน
ปญหาจากวิกฤติหลายประการ โดยเฉพาะทางดานการเงินและเศรษฐกิจ มีสาเหตุจากการขาดระบบ
การควบคุมท่ีดี ควรจะตองมีการปฏิรูประบบการเงินของโลก การเจริญเติบโตโดยอาศัยกลไกทาง
การตลาดเปนหลักไมเพียงพอท่ีจะแกปญหาการพัฒนาได นอกจากน้ียังพยายามตอกยํ้าถึงการไม
สามารถรักษาคําม่ันสัญญาเดิมของกลุมประเทศพัฒนาแลว ตอการใหความชวยเหลือแกกลุม
ประเทศกําลังพัฒนา ตองการเนนถึงหลัก CBDR ตองการยํ้าวาเศรษฐกิจสีเขียวควรจะพัฒนาบน
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พื้นฐานของ “Rio Principles” “Agenda 21” และ “JPOI” นอกจากน้ีกลุม G77 และจีน ยังสนับสนุน
หลักการบริโภคและการผลิตท่ีย่ังยืน แตตองการใหกลุมประเทศพัฒนาแลวเปนผูนําในการ
เปลี่ยนแปลงและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยใหความสําคัญกับ
กลุมประเทศกําลังพัฒนาและยังเนนยํ้าถึงความสําคัญของการใหอิสระแตละประเทศในการพิจารณา
ใชนโยบายท่ีเหมาะสมกับขอจํากัดและความจําเปนของตนเอง ขอใหสมัชชาใหญสหประชาชาติริเร่ิม
กระบวนการปฏิรูประบบการเงินระหวางประเทศ และเปดโอกาสใหกลุมประเทศกําลังพัฒนามีสวน
รวมในกระบวนการมากข้ึน (คัดคานโดย ยุโรป สหรัฐฯ และญี่ปุน)

ญี่ปุน: สนับสนุนการแบงปนตัวอยางแบบจําลองยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ
สีเขียวท่ีประสบความสําเร็จ

เกาหลีใต: สนับสนุนหุนสวนความรวมมือดานเศรษฐกิจสีเขียวในระดับโลก
(global green economy partnership) เพื่อการเปลี่ยนผานไปสูเศรษฐกิจสีเขียว และสงเสริมการ
สรางศักยภาพใหกับประเทศกําลังพัฒนา

2) (IV) Institutional Framework for Sustainable Development
A. Strengthening/Reforming/Integrating the Three Pillars
ยุโรป: เสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เสนอใหมีการทําการ

ตรวจทานโดยสมัครใจโดยสมาชิกในระดับเดียวกัน (voluntary peer reviews)
กลุม G77 และจีน: เรียกรองใหมีการสรางระบบเศรษฐกิจระหวางประเทศ

ใหมท่ีมีความยุติธรรม เทาเทียม และครอบคลุมมากข้ึน เสริมสรางความเขมแข็งการดําเนินการตาม
ขอตกลง the Mauritius Strategy and Barbados Programme of Action for the Sustainable
Development of Small Island Developing States วิเคราะหถึงขอบกพรองตอการดําเนินการตาม
Agenda 21 ดําเนินการตามขอตกลงเดิมท่ีเกี่ยวของกับการใหความชวยเหลือในการพัฒนาแอฟริกา
เสนอใหมีการวิเคราะหถึงการไมประสานงานกัน ความซํ้าซอน การแขงขันหรือขัดแยงระหวาง
องคกรภายในสหประชาชาติ และพิจารณาถึงการจัดสรรงบประมาณใหสมดุลระหวางหนวยงาน

B. GA, ECOSOC, CSD, SDC proposal
ยุโรป: เห็นดวยกับแนวทางการเปลี่ยนสภาพ CSD ไปเปน SCD แตยังไม

มีขอสรุปวาเห็นดวยกับแนวทางใหคง SCD ใหอยูภายใตกรอบของ ECOSOC หรือใหรายงานตรง
ตอสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ เสนอใหมีการแตงตั้ง High Level Representative for
Sustainable Development and Future Generations และขอใหเลขาธิการสหประชาชาติจัดทํา
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิรูปเพื่อเสนอใหท่ีประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติพิจารณา

กลุม G77 และจีน: ยํ้าวาในการพิจารณาทางเลือกในการปฏิรูป ควร
จะตองพิจารณาบนพื้นฐานของภาระกิจงานท่ีจําเปน รวมท้ังใหความสําคัญในมิติของโครงสราง
กฏหมาย และงบประมาณดวย จัดใหมีกลไกการถายทอดเทคโนโลยีในระดับนานาชาติภายใต
สมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ
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ญี่ปุน: ไมคัดคานการเปลี่ยนสภาพ CSD ไปเปน SDC แตเสนอใหมีการ
ดําเนินการแบบคอยเปนคอยไป (step-by-step approach) ในการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับการ
กํากับดูแลดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ

เกาหลีใต: สนับสนุนการเปลี่ยนสภาพ CSD ไปเปน SDC และใหรายงาน
ตรงตอสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ

C. UNEP, specialized agency on environmental proposal, IFIs,
United Nations operational activities at country level

ยุโรป: มีขอเสนอหลายประการ ประกอบดวย การเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหกับ UNEP โดยการขยายการเปนสมาชิกใหครอบคลุมสมาชิกทุกประเทศ (universal
membership) และเพิ่มงบประมาณอยางมีนัยสําคัญ หรือขยายการเปนสมาชิกและยกระดับ UNEP
ใหเปนอํานาจและงบประมาณมากข้ึน หรือพิจารณาจัดตั้งองคกรใหม เชน WEO โดยพิจารณา
ขอบเขตความรับผิดชอบและงบประมาณใหมท้ังหมด

กลุม G77 และจีน: เรียกรองใหมีการพิจารณาการจัดสรรอํานาจในการ
ออกเสียงอยางเปนธรรม (quota realignments and voting power parity) ใน IMF และ World
Bank (คัดคานโดย ยุโรป สหรัฐฯ ญี่ปุน และเกาหลีใต)

ญี่ปุน และเกาหลีใต: สนับสนุนใหมีการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ
องคกรดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ (international environmental
governance) อยางคอยเปนคอยไป (คัดคานโดย ยุโรป และสหรัฐฯ)

D. Regional, national, local
ยุโรป: สนับสนุนการเขาถึงขอมูล การมีสวนรวมของสาธารณะใน

กระบวนการตัดสินใจ และการเขาถึงกระบวนการพิจารณาคดีและการตัดสินใจของภาครัฐท่ี
เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม

สหรัฐฯ: สนับสนุนการจัดลําดับความสําคัญในการติดตามและประมวลผล
ขอมูลเพื่อเปนแนวทางในการสนับสนุนการพัฒนาท่ีย่ังยืน

กลุม G77 และจีน: เสนอใหมีกลไกระหวางประเทศภายใตสมัชชาใหญ
สหประชาชาติ เพื่อสนับสนุนการการดําเนินการและการประเมินความกาวหนาในการดําเนินการเพื่อ
การพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยใหมีงบประมาณสนับสนุนท่ีชัดเจน และมีหนาท่ีหลักในการชวยเหลือในการ
ถายทอดเทคโนโลยีระหวางประเทศท่ีพัฒนาแลวและประเทศท่ีกําลังพัฒนา และชวยเพิ่มศักยภาพ
ของประเทศกําลังพัฒนา (คัดคานโดย ยุโรป สหรัฐฯ และญี่ปุน)

3) (V) Framework for Action and Follow-UP
ยุโรป: เสนอวาการดําเนินการใดๆ ควรจะเนนการริเร่ิมหรือความรวมมือ

โดยเนนผลลัพธเปนสําคัญ (results-driven initiatives and partnerships)
สหรัฐฯ: เนนถึงความสําคัญของสรางเวที (platform) สําหรับการแบงปน

ขอมูล ความรู และคําม่ันสัญญา (commitments)
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A. Priority/key/thematic/cross-sectoral issues and areas

ตารางที่ 2.4 ประเด็นสําคัญท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการพัฒนาท่ีย่ังยืนและทาทีของประเทศตางๆ

ประเด็นสําคัญ ทาทีของประเทศ
การขจัดความยากจน
(Poverty eradication)

กลุม G77 และจีน: เสนอประเด็นน้ีเพิ่มเติม เรียกรองใหรักษา
คําม่ันในการดําเนินการตาม MDGs เพื่อใหบรรลุเปาหมายภายในป
ค.ศ.2015

ความม่ันคงทางอาหาร
(Food security)

ยุโรป: ใหความสําคัญกับกระบวนการผลิตอาหารท่ีย่ังยืน
กลุม G77 และจีน: ยืนยันถึงสิทธิ์ในการพัฒนา และสิทธิ์ในการ
เขาถึงอาหารและการไดรับสารอาหารท่ีครบถวน ยืนยันถึงความ
จําเปนในการยกเลิกขอกีดกันและนโยบายท่ีสงผลตอการบิดเบือน
กลไกในการผลิตและการคาผลิตภัณฑเกษตร

นํ้า (Water) ญี่ปุน: เรียกรองให SG Advisory Board on Water and
Sanitation เร่ิมการพิจารณาถึงเปาหมายใหมท่ีเกี่ยวของกับการ
จัดการทรัพยากรนํ้าภายหลังจากป ค.ศ. 2013

พลังงาน (Energy) ยุโรป: ตระหนักถึงความสําคัญของการเขาถึงพลังงานท่ีย่ังยืนซ่ึง
เปนหน่ึงในเปาหมายในการบรรลุ MDGs และยํ้าถึงความสัมพันธ
ระหวางความม่ันคงทางพลังงาน นํ้า และอาหาร

การทองเที่ยวที่ยั่งยืน
(Sustainable tourism)

กลุม G77 และจีน: เสนอประเด็นน้ีเพิ่มเติม เรียกรองใหทุก
ประเทศปฏิบัติตาม ODA และขอตกลงตางๆตามบริบทของการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนและการขจัดความยากจน และเรียกรองใหปฏิบัติตาม
ขอแนะนําของ “UN World Tourism Organization Global Code
of Ethics” “Global Partnership on Sustainable Tourism” และ
“Guidelines on Biodiversity and Tourism Development under
the Convention on Biological Diversity”

การคมนาคมที่ยั่งยืน
(Sustainable
transportation)

กลุม G77 และจีน: เสนอประเด็นน้ีเพิ่มเติม เสนอใหคํานึงถึง
ประเทศไมมีเขตแดนติดทะเลในการพิจารณาวางแผนระบบขนสง
ตามท่ีระบุไวใน the Almaty Programme of Action

ความกลมกลืนกับ
ธรรมชาติ (Harmony with
nature)

กลุม G77 และจีน: เสนอประเด็นน้ีเพิ่มเติม ตระหนักถึง
ความสําคัญของการขจัดความยากจน แตตองคํานึงถึงการจัดการท่ี
ย่ังยืนระหวางการใชทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ กับการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ
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ประเด็นสําคัญ ทาทีของประเทศ
เมือง (Cities) กลุม G77 และจีน: เรียกรองถึงการประชุมคร้ังท่ี 3 ของ UN วา

ดวยเร่ืองท่ีอยูอาศัยและการพัฒนาเมืองอยางย่ังยืน ท่ีจะจัดข้ึนในป
2016 ใหมีเน้ือหาการประชุมอยูบนพื้นฐานของ the Habitat
Agenda ท่ีเปนผลลัพธจากการประชุมตางๆของ UN
ญี่ปุน: เรียกรองใหมีการสรางพื้นฐานสําหรับการสงเสริมการพัฒนา
เมืองท่ีย่ังยืน (sustainable cities)

ประชากร (Population)
สุขภาพ (Health)

ยุโรป: เสนอเร่ืองประชากร
กลุม G77 และจีน: เสนอเร่ืองสุขภาพ และเสนอใหรวมท้ัง 2 หัวขอ
เขาดวยกัน

การจางงานสีเขียว
(Green jobs-social
inclusion)

ยุโรป: ตระหนักถึงโอกาสในการสรางงานใหมอันสืบเน่ืองจากการ
ลงทุนท่ีเกี่ยวของกับเศรษฐกิจสีเขียว
กลุม G77 และจีน: ยํ้าถึงความสําคัญของการขจัดความยากจน
และสงเสริมความพยายามของประเทศกําลังพัฒนาในการสราง
โอกาสแกคนยากจน

มหาสมุทรและทะเล
(Oceans and Seas)

ยุโรป: มาตรการท่ีจะใชสําหรับเขตแดนท่ีอยูนอกเหนือเขตอํานาจ
ของประเทศใดประเทศหน่ึง ควรจะมีความสอดคลองกับ the UN
Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) ยินดีท่ีจะเปดการ
เจรจาภายใตกรอบของ UNCLOS เพื่อการอนุรักษและการใช
ทรัพยากรทางทะเลอยางย่ังยืน
กลุม G77 และจีน: มีขอเสนอหลายประการเกี่ยวกับการอุดหนุน
การประมง และเรียกรองใหจัดการประชุม SIDS คร้ังถัดไปในป
ค.ศ. 2014 (ยุโรปตองการใหจัดในป 2016)

ประเทศที่พัฒนานอยที่สุด
(Least developed
countries)

กลุม G77 และจีน: เสนอประเด็นน้ีเพิ่มเติม

ประเทศที่กําลังพัฒนาที่ไม
มีพื้นที่ติดทะเล (Land-
locked developing
countries)

กลุม G77 และจีน: เสนอประเด็นน้ีเพิ่มเติม

แอฟริกา (Africa) กลุม G77 และจีน: เสนอประเด็นน้ีเพิ่มเติม
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศ(Climate change)

กลุม G77 และจีน: เรียกรองใหมีการเพิ่มทรัพยากรเพื่อรับมือกับ
การปรับตัว
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ประเด็นสําคัญ ทาทีของประเทศ
การเสื่อมสภาพของดินและ
การเกิดสภาพทะเลทราย
(Land degradation and
desertification)

กลุม G77 และจีน: เสริมความแข็งแกรงของพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตรของ UN Convention to Combat Desertification
(UNCCD)
เกาหลีใต: เรียกรองใหดําเนินการตาม Changwon Initiative
ตั้งเปาหมายดานการใชท่ีดิน โดยมีเปาหมายมุงไปสู zero net land
degradation

สารเคมีและของเสีย
(Chemicals and waste)

กลุม G77 และจีน: เ รียกรองให ยุติการท้ิงของเสียอยางผิด
กฎหมายในประเทศกําลังพัฒนา
ญี่ปุน: เรียกรองใหการเจรจาเร่ืองสารปรอท (mercury agreement
negotiations) สําเร็จภายในป 2013

การบริโภคและผลิตอยาง
ยั่งยืน (Sustainable
consumption and
production)

ยุโรป: การจัดทําฉลากและมาตรฐานผลิตภัณฑ
สหรัฐฯ: เสนอให UNEP เปนผูรางขอความสําหรับ the 10 Year
Framework of Programmes on Sustainable Consumption and
Production (คัดคานโดยกลุม G77 และจีน)
กลุม G77 และจีน: ยํ้าถึงความสําคัญของการบริโภคเกินพอดี
(over-consumption)

การศึกษา (Education) สหรัฐฯ: ยํ้าถึงการใหการศึกษาแคสตรีและเด็กหญิง โดยเฉพาะ
ทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร
กลุม G77 และจีน: ตระหนักถึงสิทธิ์ในการไดรับการศึกษา และ
ความเช่ือมโยงระหวางการศึกษาและความกาวหนาตามแผน
MDGs

ภาคเอกชน (Private
sector)

ยุโรป: เสนอประเด็นน้ีเพิ่มเติม เรียกรองใหมีระบบบัญชีและการ
รายงานท่ีเปนสากลท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาท่ีย่ังยืน (กลุม G77 และจีน
เสนอวาจะสามารถยอมรับเงื่อนไขน้ี ไดก็ตอเ ม่ืออยู ในกรอบ
กฎหมายเดียวกับของประเทศเทาน้ัน)

นวัตกรรมและการลงทุนที่
ยั่งยืน (Sustainable
innovation and
investment)

ยุโรป: เสนอประเด็นน้ีเพิ่มเติม ประกอบดวยนโยบายท่ีจะเปน
แนวทางท่ีจะลดความไมแนนอนสําหรับนักลงทุน โดยเฉพาะ
ประเด็นท่ีเกี่ยวของกับกฎหมายดานสิ่งแวดลอม เกณฑในการ
จัดซ้ือท่ีมีประสิทธิภาพ และมาตรฐานการใชทรัพยากรธรรมชาติ
อยางย่ังยืน และการขยายความรวมมือขอตกลงเร่ืองการลดการ
อุดหนุนการใชเช้ือเพลิงฟอสซิลอยางไมมีประสิทธิภาพ ระหวาง
G20 และกลุม APEC
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B. Accelerating and measuring progress
ยุโรป: ขอใหเลขาธิการสหประชาชาติเร่ิมตนกระบวนการท่ีจะศึกษาและ

เร่ิมดําเนินการตามแนวทาง SDGs ใหไดภายในป ค.ศ. 2015
สหรัฐฯ: สนับสนุนใหแตละประเทศพัฒนาความสามารถในการตรวจสอบ

และประมวลขอมูลทางดานสิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อใหสามารถประเมินมูลคาของ
ตนทุนทางสิ่งแวดลอมและสังคมได (in order to value natural and social capital)

กลุม G77 และจีน: เสนอวาโครงสรางของ SDGs ควรจะประกอบดวย
วิสัยทัศนหรือหลักการท่ีจะช้ีนํา SDGs และกระบวนการในการปฏิบัติ โดยท่ีกระบวนการน้ันควรจะ
เปนการดําเนินการระหวางรัฐบาล มีความครอบคลุม โปรงใส และมีความยืดหยุน (open-ended)
และดําเนินการภายใตสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ

C. Means of implementation
ยุโรป: เนนถึงการมีกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการใหการชวยเหลือกับ

ประเทศกําลังพัฒนา
สหรัฐฯ: เนนถึงการใหคําม่ันดวยความสมัครใจในการประชุม Rio+20 ใน

การดําเนินนโยบายและแผนการดําเนินงานดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนและลดความยากจน
กลุม G77 และจีน: เรียกรองใหกลุมประเทศท่ีพัฒนาแลวดําเนินการตาม

คําม่ันเดิมในดานการใหความชวยเหลือ ODA เพิ่มความชวยเหลือแกแอฟริกา และใหความ
ชวยเหลือทางการเงินตามขอตกลง UNFCCC เรียกรองใหมีการสรางกลไกท่ีเอื้อตอการถายทอด
เทคโนโลยีและการเรียนรูการปรับใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม

ตารางที่ 2.5 สรุปทาทีของประเทศตางๆ ตอเอกสาร the Zero Draft

III. Green Economy in the Context of Sustainable Development and Poverty Eradication
ยุโรป  เห็นดวยกับแนวทางการใหแตละประเทศกําหนดนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวดวย

ตัวเอง
 สนับสนุนการบริโภคและการผลิตท่ีย่ังยืน
 สนับสนุนแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถ (capacity building) ของ

ประเทศท่ีกําลังพัฒนา
 เสนอใหผนวกมาตรการท่ีเกี่ยวของกับเศรษฐกิจสีเขียวเขาเปนสวนหน่ึงของ

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีย่ังยืนระดับชาติ
 สนับสนุนมาตรการการจัดซ้ือจัดจางอยางย่ังยืนโดยภาครัฐ (sustainable public

procurement)
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 สนับสนุนการจัดทําตัวช้ีวัดสําหรับการประเมินความกาวหนาดานการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน

 ลดและยกเลิกมาตรการอุดหนุนท่ีเปนภัยตอสิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจ
สหรัฐอเมริกา ตระหนักความสําคัญของเศรษฐกิจสีเขียวในการเปนแนวทางสําคัญในการ

นําไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน
 เห็นดวยกับการใหแตละประเทศกําหนดนโยบายดานเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อความ

เหมาะสมกับเงื่อนไขของตัวเอง
สนับสนุนการพัฒนาฐานขอมูลท้ังทางดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม
สงเสริมการสรางกลไกในการแบงปนประสบการณท้ังระดับนานาชาติ ภูมิภาค

ประเทศ และทองถิ่น ท่ีจะชวยใหทุกภาคสวนท้ังภาครัฐ องคกรทางสังคม
เอกชน สามารถแลกเปลี่ยนความรูท้ังดานนโยบาย “best practices” รวมถึง
ตัวช้ีวัดตางๆ

 ไมสนับสนุนขอเสนอแนวทางและกําหนดเวลาการดําเนินการ (roadmap and
indicative goals and timeline) เพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน

กลุม G77 และ
จีน

 ยํ้าถึงความทาทายในปจจุบัน วาเปนปญหาจากวิกฤติหลายประการ โดยเฉพาะ
ทางดานการเงินและเศรษฐกิจ มีสาเหตุจากการขาดระบบการควบคุมท่ีดี ควร
จะตองมีการปฏิรูประบบการเงินของโลก การเจริญเติบโตโดยอาศัยกลไกทาง
การตลาดเปนหลักไมเพียงพอท่ีจะแกปญหาการพัฒนาได

 ยํ้าถึงการไมสามารถรักษาคําม่ันสัญญาเดิมของกลุมประเทศท่ีพัฒนาแลว ตอ
การใหความชวยเหลือแกกลุมประเทศท่ีกําลังพัฒนา

 เนนหลัก CBDR ตองการยํ้าวาเศรษฐกิจสีเขียวควรจะพัฒนาบนพื้นฐานของ
“Rio Principles” “Agenda 21” และ “JPOI”

 เสนอใหมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภคและการผลิตท่ีไมย่ังยืนโดยกลุม
ประเทศท่ีพัฒนาแลว

 เสนอใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยใหความสําคัญ
กับกลุมประเทศกําลังพัฒนา

 ยํ้าถึงความสําคัญของการใหอิสระแตละประเทศในการพิจารณาใชนโยบายท่ี
เหมาะสมกับขอจํากัดและความจําเปนของตนเอง

 ขอใหสมัชชาใหญสหประชาชาติริเร่ิมกระบวนการปฏิรูประบบการเงินระหวาง
ประเทศ และเปดโอกาสใหกลุมประเทศท่ีกําลังพัฒนามีสวนรวมในกระบวนการ
มากข้ึน

ญี่ปุน  สนับสนุนการแบงปนตัวอยางแบบจําลองยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจสีเขียวท่ี
ประสบความสําเร็จ
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เกาหลีใต  สนับสนุนหุนสวนความรวมมือดานเศรษฐกิจสีเขียวในระดับโลก (global green
economy partnership) เพื่อการเปลี่ยนผานไปสูเศรษฐกิจสีเขียว

 สงเสริมการสรางศักยภาพใหกับประเทศกําลังพัฒนา
IV. Institutional Framework for Sustainable Development
ยุโรป  เสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน

 เสนอใหมีการทําการตรวจทานโดยสมัครใจโดยสมาชิกในระดับเดียวกัน
(voluntary peer reviews)

 เห็นดวยกับแนวทางการเปลี่ยนสภาพ CSD ไปเปน SCD แตยังไมมีขอสรุปวา
เห็นดวยกับแนวทางใหคง SCD ใหอยูภายใตกรอบของ ECOSOC หรือให
รายงานตรงตอสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ

 เสนอใหมีการแตงตั้ง High Level Representative for Sustainable
Development and Future Generations และขอใหเลขาธิการสหประชาชาติ
จัดทําขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิรูปเพื่อเสนอใหท่ีประชุมสมัชชาใหญแหง
สหประชาชาติพิจารณา

 มีขอเสนอหลายประการ ประกอบดวย การเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ
UNEP โดยการขยายการเปนสมาชิกใหครอบคลุมสมาชิกทุกประเทศ
(universal membership) และเพิ่มงบประมาณอยางมีนัยสําคัญ

 หรือขยายการเปนสมาชิกและยกระดับ UNEP ใหเปนอํานาจและงบประมาณ
มากข้ึน

 หรือพิจารณาจัดตั้งองคกรใหม เชน WEO โดยพิจารณาขอบเขตความ
รับผิดชอบและงบประมาณใหมท้ังหมด

 สนับสนุนการเขาถึงขอมูล การมีสวนรวมของสาธารณะในกระบวนการตัดสินใจ
และการเขาถึงกระบวนการพิจารณาคดีและการตัดสินใจของภาครัฐท่ีเกี่ยวของ
กับสิ่งแวดลอม

สหรัฐอเมริกา  ไมเห็นดวยกับการจัดตั้งองคกรใหม ควรท่ีจะเพิ่มความเขมแข็งและปรับปรุง
ประสิทธิภาพขององคกรเดิม

 สนับสนุนการจัดลําดับความสําคัญในการติดตามและประมวลผลขอมูลเพื่อเปน
แนวทางในการสนับสนุนการพัฒนาท่ีย่ังยืน

กลุม G77 และ
จีน

 เรียกรองใหมีการสรางระบบเศรษฐกิจระหวางประเทศใหมท่ีมีความยุติธรรม
เทาเทียม และครอบคลุมมากข้ึน

 เสริมสรางความเขมแข็งการดําเนินการตามขอตกลง the Mauritius Strategy
and Barbados Programme of Action for the Sustainable Development of
Small Island Developing States
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 วิเคราะหถึงขอบกพรองตอการดําเนินการตาม Agenda 21 ดําเนินการตาม
ขอตกลงเดิมท่ีเกี่ยวของกับการใหความชวยเหลือในการพัฒนาแอฟริกา

 เสนอใหมีการวิเคราะหถึงการไมประสานงานกัน ความซํ้าซอน การแขงขันหรือ
ขัดแยงระหวางองคกรภายในสหประชาชาติ และพิจารณาถึงการจัดสรร
งบประมาณใหสมดุลระหวางหนวยงาน

 ยํ้าวาในการพิจารณาทางเลือกในการปฏิรูป ควรจะตองพิจารณาบนพื้นฐานของ
ภารกิจงานท่ีจําเปน รวมท้ังใหความสําคัญในมิติของโครงสราง กฎหมาย และ
งบประมาณดวย

 จัดใหมีกลไกการถายทอดเทคโนโลยีในระดับนานาชาติภายใตสมัชชาใหญแหง
สหประชาชาติ

 เรียกรองใหมีการพิจารณาการจัดสรรอํานาจในการออกเสียงอยางเปนธรรม
(quota realignments and voting power parity) ใน IMF และ World Bank

 เสนอใหมีกลไกระหวางประเทศภายใตสมัชชาใหญสหประชาชาติ เพื่อ
สนับสนุนการการดําเนินการและการประเมินความกาวหนาในการดําเนินการ
เพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยใหมีงบประมาณสนับสนุนท่ีชัดเจน และมีหนาท่ีหลัก
ในการชวยเหลือในการถายทอดเทคโนโลยีระหวางประเทศท่ีพัฒนาแลวและ
ประเทศท่ีกําลังพัฒนา และชวยเพิ่มศักยภาพของประเทศท่ีกําลังพัฒนา

ญี่ปุน  ไมคัดคานการเปลี่ยนสภาพ CSD ไปเปน SDC แตเสนอใหมีการดําเนินการ
แบบคอยเปนคอยไป (step-by-step approach)

 สนับสนุนใหมีการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับองคกรดานการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมระหวางประเทศอยางคอยเปนคอยไป

เกาหลีใต  สนับสนุนการเปลี่ยนสภาพ CSD ไปเปน SDC และรายงานตรงตอสมัชชาใหญ
แหงสหประชาชาติ

 สนับสนุนใหมีการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับองคกรดานการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมระหวางประเทศอยางคอยเปนคอยไป

V. Framework for Action and Follow-UP
ยุโรป  เสนอวาการดําเนินการใดๆควรจะเนนการริเร่ิมหรือความรวมมือโดยเนน

ผลลัพธเปนสําคัญ (results-driven initiatives and partnerships)
 ขอใหเลขาธิการสหประชาชาติเร่ิมตนกระบวนการท่ีจะศึกษาและเร่ิมดําเนินการ

ตามแนวทาง SDGs ใหไดภายในป ค.ศ. 2015
 เนนถึงการมีกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการใหการชวยเหลือกับประเทศกําลัง

พัฒนา
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สหรัฐอเมริกา  เนนถึงความสําคัญของสรางเวที (platform) สําหรับการแบงปน ขอมูล ความรู
และคําม่ันสัญญา (commitments)

 สนับสนุนใหแตละประเทศพัฒนาความสามารถในการตรวจสอบและประมวล
ขอมูลทางดานสิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อใหสามารถประเมินมูลคา
ของตนทุนทางสิ่งแวดลอมและสังคมได

 เนนถึงการใหคําม่ันดวยความสมัครใจในการประชุม Rio+20 ในการดําเนิน
นโยบายและแผนการดําเนินงานดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนและลดความยากจน

กลุม G77 และ
จีน

 เสนอวาโครงสรางของ SDGs ควรจะประกอบดวย วิสัยทัศนหรือหลักการท่ีจะ
ช้ีนํา SDGs และกระบวนการในการปฏิบัติ โดยท่ีกระบวนการน้ันควรจะเปน
การดําเนินการระหวางรัฐบาล มีความครอบคลุม โปรงใส และมีความยืดหยุน
(open-ended) และดําเนินการภายใตสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ

 เรียกรองใหกลุมประเทศท่ีพัฒนาแลวดําเนินการตามคําม่ันเดิมในดานการให
ความชวยเหลือ ODA เพิ่มความชวยเหลือแกแอฟริกา และใหความชวยเหลือ
ทางการเงินตามขอตกลง UNFCCC

 เรียกรองใหมีการสรางกลไกท่ีเอื้อตอการถายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรูการ
ปรับใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม

2.4 สรุปผลการประชุม Rio+20 และขอวิเคราะห

2.4.1 สรุปเสนทางการเจรจาจัดทําเอกสาร “The Future We Want”

สํานักเลขาธิการจัดการประชุม Rio+20 ไดทําการรวบรวมความคิดเห็นของประเทศ
สมาชิกและองคกรตางๆ นํามาเรียบเรียงเปนเอกสาร the Zero Draft จํานวน 19 หนา และนําเสนอ
ตอประเทศสมาชิกในเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 จากน้ันก็ไดมีการประชุมเพื่อเจรจาตอรองเน้ือหาใน
the Zero Draft ในชวงเดือนมีนาคมจนถึงตนเดือนมิถุนายนกอนการเร่ิมประชุมอยางเปนทางการ
ของ Rio+20 (ภาพท่ี 2.4) เน้ือหาของเอกสาร the Zero Draft ท่ีเร่ิมตนจาก 19 หนา ไดถูกขยาย
เพิ่มไปถึงเกินกวา 200 หนา จนในท่ีสุดก็ไดขอสรุปเปนเอกสาร the Outcome Document ช่ือ “The
Future We Want” ท่ีมีเน้ือหา 53 หนา
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ภาพที่ 2.4 เสนทางการประชุมเพื่อเจรจาตอรองจาก Zero Draft ไปสู Outcome Document

เน้ือหาหลักของเอกสาร The Future We Want สามารถสรุปไดดังน้ี (โปรดดูตาราง
ท่ี 2.6 ประกอบ)

1) วิสัยทัศนรวม (Our Common Vision)
2) การฟนฟูคําม่ันจากฝายการเมือง (Renewing Political Commitment)
3) เศรษฐกิจสี เขียวในบริบทของการพัฒนาท่ีย่ังยืนและการขจัดความยากจน (Green

Economy in the Context of Sustainable Development and Poverty Eradication)
4) กรอบเชิงสถาบันระหวางประเทศเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Institutional Framework for

Sustainable Development)
5) กรอบเพื่อการปฏิบัติและติดตามผล (Framework for Action and Follow-up)
6) แนวทางการปฏิบัติ (Means of Implementation)
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ตารางที่ 2.6 แสดงโครงสรางและสาระสําคัญของเอกสาร The Future We Want

The Future We Want
1) วิสัยทัศนรวม (Our Common Vision)

 แสดงความมุงม่ันท่ีจะดําเนินการตามแนวทางการพัฒนาท่ีย่ังยืนเพื่อการขจัดความ
ยากจน

2) การฟนฟูคําม่ันจากฝายการเมือง (Renewing Political Commitment)
 ยืนยันในหลักการของ Rio Principles และขอตกลงในอดีต รวมถึงหลักการ CBDR

3) เศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความยากจน (Green
Economy in the Context of Sustainable Development and Poverty Eradication)

 เศรษฐกิจสีเขียวเปนหน่ึงในเคร่ืองมือสําคัญท่ีจะนําไปสูความสําเร็จในการพัฒนาท่ีย่ังยืน
 การดําเนินการจะตองเปนไปตามหลักการของ Rio Principles, Agenda 21, JPOI และ

MDGs
 กําหนดหลักการ 16 ขอของเศรษฐกิจสีเขียว ซ่ึงรวมถึงการไมใชเศรษฐกิจสีเขียวเปน

เคร่ืองมือในการกีดกันทางการคา หรือเปนเงื่อนไขในการใหความชวยเหลือเพื่อการ
พัฒนา (ODA)

4) กรอบเชิงสถาบันระหวางประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (IFSD)
 ไดขอตกลงรวมในการท่ีจะจัดตั้ง “High-level Political Forum” เพื่อท่ีจะดําเนินการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาท่ีย่ังยืน และมีเปาหมายระยะยาวท่ีจะทําหนาท่ีแทน CSD ในท่ีสุด
 มีความเห็นรวมกันในการท่ีจะเสริมสรางความเขมแข็งและยกระดับฐานะของ UNEP

5) กรอบเพื่อการปฏิบัติและติดตามผล (Framework for Action and Follow-up)
 กําหนดกรอบ 26 หัวขอเพื่อการดําเนินการและติดตามผลดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน

6) แนวทางการปฏิบัติ (Means of Implementation)
 มีขอตกลงท่ีจะรวมกันกําหนด SDGs
 ประกอบดวยขอปฏิญญาท่ีเปนไปโดยสมัครใจ (Voluntary Commitments)
 มอบหมายใหคณะทํางานของสหประชาชาติไปศึกษาแนวทางท่ีเหมาะสมในการใหการ

สนับสนุนทางการเงินและทางเทคโนโลยีแกประเทศท่ีมีความตองการ

อยางไรก็ตาม โดยภาพรวมเน้ือหาขอความในเอกสารสวนใหญเปนผลจากการ
ประนีประนอม ขาดการระบุถึงความมุงม่ันตอการดําเนินงาน ไมมีขอเสนอท่ีเปนแนวคิดใหม เปน
เพียงการยอนกลับไปยืนยันแนวคิดและหลักการเดิมในปฏิญญาริโอท่ีไดเคยตกลงกันไวเม่ือ 20 ปท่ี
แลวในการประชุม Earth Summit ป ค.ศ.1992 และไมมีการกําหนดคําม่ันสัญญาใดๆ จากประเทศท่ี
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พัฒนาแลวเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท่ีย่ังยืน ท้ังในดานการเงินและการถายทอดเทคโนโลยี ใน
ขณะเดียวกัน ก็ไมมีคําม่ันสัญญาหรือขอผูกมัดใดๆ ตอประเทศประเทศกําลังพัฒนา

2.4.2 สรุปสาระสําคัญของผลลัพธการประชุม Rio+20

ในหัวขอน้ีไดนําเสนอสรุปสาระสําคัญของผลการประชุมเฉพาะ 3 หัวขอหลักของ
การประชุมเทาน้ัน ไดแก (1) เร่ืองเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทการพัฒนาท่ีย่ังยืนและการขจัดความ
ยากจน (2) เร่ืองเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน และ (3) เร่ืองกรอบเชิงสถาบันเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน
(IFSD)

(1) เร่ืองเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความ
ยากจน

กลุมประเทศกําลังพัฒนาและกลุมประเทศพัฒนาแลวมีมุมมองตอเร่ืองเศรษฐกิจสี
เขียวแตกตางกันอยางมาก มีขอถกเถียงโตแยงกันมาตอเน่ืองนับตั้งแตชวงการประชุมเตรียมการ
หลายคร้ังในป ค.ศ.2011 จนกระท่ังถึงการประชุม Rio+20 ในขณะท่ีกลุมประเทศพัฒนาแลว
โดยเฉพาะทางสหภาพยุโรปสนับสนุนแนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียวอยางเต็มท่ี แตประเทศกําลัง
พัฒนาสวนใหญมีทาทีไมสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวเน่ืองจากเหตุผลหลายประการประกอบ
กัน ไดแก

(หน่ึง) แมวาจะเห็นความจําเปนของการปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจท่ีเปนอยู (เสรี
นิยมใหม) ไปสูระบบเศรษฐกิจแบบใหม (เศรษฐกิจสีเขียว) แตความหมายของเศรษฐกิจสีเขียวท่ีทาง
UNEP พยายามผลักดันอยูน้ัน (ซ่ึงเปนความหมายของเศรษฐกิจสีเขียวท่ีใชกันท่ัวไป) ไมไดนําไปสู
การแกไขปญหาการพัฒนาท่ีไมย่ังยืน เปนเพียงการปรับใชเพิ่มเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรใหมๆ
เพื่อแกไขปญหาความลมเหลวของระบบตลาด ทําใหระบบเศรษฐกิจท่ีเปนอยูมีสีเขียวมากข้ึน แต
ไมไดกาวขามไปสูระบบเศรษฐกิจท่ีเปนกระบวนทัศนใหมแตอยางใด จึงไมอาจแกไขปญหาไดจริง

(สอง) บางประเทศเห็นวาการนําแนวคิดเศรษฐกิจเขียวมาปฏิบัติจะนําไปสูปญหา
ผลกระทบทางลบหลายดาน เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรท่ีถูกผลักดันใหนํามาใช เชน การประเมิน
มูลคาทรัพยากรธรรมชาติ การจายคาตอบแทนดานการบริการของระบบนิเวศ (Payment for
Ecosystem Service: PES) เปนตน อาจนําไปสูการสรางปญหาผลกระทบตามมาหลายดาน
โดยเฉพาะปญหาท่ีเรียกวา “การแปลงทรัพยากรสาธารณะไปสูสินคา” (Commodification) ทําใหมี
ตนทุนเพิ่มข้ึน ทรัพยากรมีราคาแพงข้ึน สรางผลกระทบตอการเขาถึงทรัพยากรของคนยากจน

(สาม) บางประเทศเห็นวาแนวคิดเศรษฐกิจท่ีเสนออยูในขณะน้ีเปนเร่ืองท่ีเหมาะสม
และจําเปนเพื่อแกไขปญหาการพัฒนาท่ีไมย่ังยืน อยางไรก็ตาม เปนสิ่งท่ีไมเปนธรรมหากทุก
ประเทศตองปรับไปสูเศรษฐกิจสีเขียวพรอมๆกันท้ังหมด ประเทศท่ีพัฒนาแลวควรเปนผูนําในการ
ดําเนินงานกอน
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(สี่) หลายประเทศมีขอหวงกังวลตอความเสี่ยงจากการใชแนวคิดน้ีในแนวทางท่ีผิด
(Misuse)  เชน การใชประเด็นดานสิ่งแวดลอมและนัยสําคัญจากแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวเปน
เคร่ืองมือเพื่อเปาหมายกีดกันทางการคาของประเทศท่ีพัฒนาแลว การใชเศรษฐกิจสีเขียวเปน
เหตุผลสนับสนุนการอุดหนุนดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอม ซ่ึงจะทําใหประเทศ
กําลังพัฒนาเสียเปรียบดานการแขงขันตอประเทศพัฒนาแลวเน่ืองจากมีเงินทุนอุดหนุนนอยกวา
ปญหาจากการยกระดับมาตรฐานสิ่งแวดลอมสําหรับสินคาใหมีความเขมงวดหรือมีมาตรฐานสูงข้ึน
ซ่ึงจะสงผลกระทบตอการสงออกสินคาของประเทศกําลังพัฒนาท่ีไมสามารถผลิตสินคาไดตาม
มาตรฐานใหม การใชเศรษฐกิจสีเขียวเปนเงื่อนไขใหมตอประเทศกําลังพัฒนาสําหรับการจะใหความ
ชวยเหลือ การกูเงิน หรือการปรับโครงสราง/ปรับลดหน้ี ฯลฯ

ในเวทีการประชุมเจรจา ทางกลุม G77 และจีน เห็นวาเศรษฐกิจสีเขียวเปน
เคร่ืองมือท่ีเปนทางเลือกอันหน่ึงจากเคร่ืองมือท่ีมีอยูเปนจํานวนมาก ข้ึนอยูกับแตละประเทศท่ีจะ
กําหนดตัดสินใจเลือกโดยพิจารณาตนทุนและความเสี่ยงของแตละทางเลือก เพื่อบรรลุเปาหมายการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน และโตแยงแนวคิดของประเทศพัฒนาแลวโดยเฉพาะสหภาพยุโรปท่ีมุงผลักดันเฉพาะ
เศรษฐกิจสีเขียวในฐานะท่ีเปน “เคร่ืองมือที่จําเปน” (Essential Tool) เพื่อบรรลุเปาหมายการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน

ทางสหภาพยุโรปและญี่ปุนมีความเห็นรวมกันวา “ทุกประเทศ” ควรดําเนินการ
ปรับเปลี่ยนไปสูเศรษฐกิจสีเขียว ไมมีความแตกตางกันระหวางประเทศพัฒนาแลวกับประเทศกําลัง
พัฒนา แตทางสหรัฐอเมริกาและแคนาดา มองวาเศรษฐกิจสีเขียวเปน “วิถีทาง” (Mean) เพื่อการ
บรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน ควรใหแตละประเทศกําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรเอง ไมควร
มี “Global Green Economy Roadmap” ตามขอเสนอของสหภาพยุโรป

สรุปสาระสําคัญผลลัพธการประชุม
 มีการเห็นชอบรวมกันวา “นโยบายเศรษฐกิจสีเขียว” (Green Economy

Policy) เปนเคร่ืองมือหน่ึงในการบรรลุการพัฒนาท่ีย่ังยืน แตไมมีการกําหนดความหมาย หรือ
องคประกอบของเศรษฐกิจเขียวไวในเอกสาร เปนเพียงการอธิบายถึงผลลัพธของการดําเนิน
นโยบายเศรษฐกิจสีเขียวท่ีจะนําไปสูการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางย่ังยืน เพิ่มความเปนธรรมทาง
สังคม สวัสดิภาพของมนุษย สรางโอกาสการจางงานท่ีดี และชวยรักษาระบบนิเวศ (para. 56)

 ใหแตละประเทศเลือกกําหนดรูปแบบและแนวทางดําเนินการนโยบาย
เศรษฐกิจสีเขียวของตนเองโดยอิสระ (para.59) แตใหสอดคลองกับหลักการของปฏิญญาริโอ
Agenda 21 และแผนปฏิบัติการ JPOI (para. 57) ท้ังน้ี การดําเนินงานเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียวจะตอง
ไมนําไปสูปญหาการสรางเงื่อนไขใหมสําหรับการชวยเหลือ (ODA) และสนับสนุนทางการเงินตอ
ประเทศกําลังพัฒนา และการสรางมาตรการกีดกันทางการคาท่ีไมเปนธรรม (para. 58 (g) และ (h)
แตสําหรับในดานเคร่ืองมือหรือแนวทางเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนไปสูเศรษฐกิจสีเขียว ไมไดมี
การระบุและกําหนดเกี่ยวกับแหลงการเงินใหมหรือพันธะสัญญาจากประเทศท่ีพัฒนาแลว ในดาน
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การถายทอดเทคโนโลยีก็ใหเปนไปตามการเจรจาตกลงรวมกันระหวางผูใหกับผูรับเทคโนโลยี
(Mutually Agreed) ไมมีขอกําหนดหรือกลไกใหมใดๆ ท่ีจะชวยสนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยี
(para. 73)

(2) เร่ืองเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประเด็นเร่ือง “เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน” (SDGs) เปนขอเสนอท่ีริเร่ิมจาก

ประเทศโคลัมเบียโดยมีวัตถุประสงคเพื่อตองการแปลงแนวคิดเชิงนามธรรมของเศรษฐกิจสีเขียว
ไปสูเปาหมายเชิงรูปธรรมท่ีจับตองได หลีกเลี่ยงการถกเถียงในเชิงแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจสีเขียว
ซ่ึงเร่ิมกลายเปนการถกเถียงในเชิงโวหาร (Rhetoric) และหาขอยุติไดยาก

ผลการประชุม Rio+20 มีมติการเห็นชอบรวมกันใหมีการกําหนด “เปาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน” โดยกระบวนการระหวางรัฐท่ีครอบคลุมและโปรงใส ในรูปแบบการจัดตั้ง
คณะทํางานโดยมีตัวแทนจาก 30 ประเทศท่ีมาจากภูมิภาคตางๆ ซ่ึงระบุใหจัดตั้งข้ึนไมชากวาการ
ประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติคร้ังท่ี 67 (กันยายน ค.ศ.2012) และใหนําเสนอวิธีและแนว
ทางการทํางานตอการประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติคร้ังท่ี 68 (ปค.ศ. 2013) เน้ือหาเหลาน้ี
เปนไปตามขอเสนอของกลุม G77 และจีน โดย SDGs ท่ีจะกําหนดข้ึนจะเปนเปาการพัฒนาท่ีย่ังยืน
หลังป ค.ศ.2015 เปนเปาหมายท่ีเสริมและตอเน่ืองจากเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (MDGs)
ท่ีมีกรอบเวลาดําเนินงานสิ้นสุดในป ค.ศ.2015 นอกจากน้ี SDGs จะตองสอดคลองกับหลักการของ
ปฏิญญาริโอ (มีอยู 27 ขอ เชน สิทธิในการพัฒนา CBDR) รวมท้ัง Agenda 21 และแผนปฏิบัติการ
JPOI (para. 245- 250)

(3) เร่ืองกรอบเชิงสถาบันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
การปฏิรูป “กรอบเชิงสถาบัน” (Institutional Framework) เพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน

เปนวาระสําคัญเร่ืองหน่ึงของการประชุม Rio+20  โจทยสําคัญของเร่ืองน้ีแยกเปน 2 ประเด็นซ่ึงมี
ความเช่ือมโยงตอกัน คือ (หน่ึง) การปรับปรุงกรอบเชิงสถาบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการ
ปกครองสิ่งแวดลอมโลก (Global Environmental Governance) และ (สอง) การปรับปรุงกรอบเชิง
สถาบันท่ีจะนําไปสูการบูรณาการระหวางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานสิ่งแวดลอมซ่ึงเปน 3
เสาหลักของการพัฒนาท่ีย่ังยืน  หากทําประเด็นท่ีหน่ึงไดสําเร็จแตไมสามารถสรางการบูรณาการ
ระหวาง 3 เสาหลัก ก็จะทําใหเกิดปญหาความขัดแยงระหวางการบริหารปกครองดานสิ่งแวดลอม
โลกกับดานเศรษฐกิจโลกมากย่ิงข้ึน

ในชวงการเจรจาท่ีผานมา มีทางเลือกในการสรางเสริมการบูรณาการ 3 เสาหลัก
ของการพัฒนาท่ีย่ังยืนโดยแนวทางหลากหลายรูปแบบ เชน การเพิ่มบทบาทและความเขมแข็งของ
“คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติ” (ECOSOC) เพื่อทําหนาท่ีบูรณาการ 3
เสาหลักของการพัฒนาท่ีย่ังยืนจากเดิมท่ีดูแลเฉพาะดานเศรษฐกิจและสังคม การปรับเปลี่ยน
คณะกรรมาธิการดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน (CSD) ท่ีอยูภายใตโครงสรางของ ECOSOC ซ่ึงจัดตั้ง
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ข้ึนมาตั้งแตภายหลังการประชุม Earth Summit ในป ค.ศ.1992 ไปเปน “คณะมนตรีดานการ
พัฒนาที่ยั่งยืน” (SDC) เปนตน

สําหรับทางเลือกของการปฏิรูประบอบการบริหารปกครองดานสิ่งแวดลอม ไดมี
ขอเสนอในการเพิ่มความเขมแข็งของ UNEP เปน 2 แนวทางเลือก ไดแก

(หน่ึง) การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของ UNEP เชน การใหทุก
ประเทศเขารวมเปนสมาชิกในสภาบริหารของ UNEP การผสานเสริมพลัง (synergy) ความตกลง
พหุภาคีดานสิ่งแวดลอมท่ีมีอยูเปนจํานวนมาก การเพิ่มความม่ันคงดานงบประมาณสนับสนุนการ
ทํางานของ UNEP ฯลฯ

(สอง) การจัดตั้ง “องคการชํานัญพิเศษ (UN specialized agency) ดาน
สิ่งแวดลอม” ซ่ึงจะเปนองคการท่ีมีสถานะคลายคลึงกับองคการอนามัยโลก องคการอาหารและ
เกษตรแหงสหประชาชาติ เปนตน

กอนหนาน้ี มีความพยายามผลักดันทางเลือกในการจัดตั้ง “องคการสิ่งแวดลอม
โลก” (WEO) แตถูกคัดคานอยางมากจากประเทศสหรัฐอเมริกาเน่ืองจากไมตองการองคการท่ีจะมา
ถวงดุลคัดงาง WTO รวมท้ังมีการคัดคานจากประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศท่ีเปนหวงวาจะมี
การนําเอาเร่ืองสิ่งแวดลอมมาเปนขอจํากัดตอการพัฒนาประเทศ

ในประเด็นเกี่ยวกับเร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการปกครองสิ่งแวดลอม
โลก เปนท่ีนาสังเกตอยางย่ิงวา “ระบอบการบริหารปกครองดานเศรษฐกิจโลก” (Global Economic
Governance) มีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพคอนขางมาก แตกตางกันกับระบอบการบริหาร
ปกครองดานสิ่งแวดลอมโลก นอกเหนือจากการมีกลไกเชิงสถาบันระดับระหวางประเทศท่ีเขมแข็ง
ท้ัง WTO ธนาคารโลก และ IMF ยังมีชุดความตกลง 15 ฉบับภายใต WTO ท่ีสอดประสานกัน และมี
กลไกระงับขอพิพาทท่ีมีประสิทธิภาพภายใต WTO เปนกลจักรขับเคลื่อนใหโลกาภิวัตนดาน
เศรษฐกิจรุดหนาตอไป ประเทศตางๆ ยอมรับใหมีการจัดตั้งองคกรระหวางประเทศดานเศรษฐกิจใน
ระดับโลกโดยเฉพาะอยางย่ิงในกรณี WTO โดยไมมีประเด็นวิพากยมากมาย เชน ความหวงกังวล
ตอการแทรกแซงนโยบายของรัฐบาล การลิดรอนอํานาจอธิปไตย ฯลฯ เหมือนดังเชนกรณีการจัดตั้ง
องคกรดานสิ่งแวดลอมโลก

สรุปสาระสําคัญผลลัพธการประชุม
 การเพิ่มบทบาทของ ECOSOC ในดานการบูรณาการมิติของการพัฒนาท่ี

ย่ังยืนท้ัง 3 ดาน (para. 82 -83)
 ใหจัดตั้ง “การประชุมผูนําทางการเมืองระดับสูงระหวางรัฐ” (High

Level Political Forum : HLPF) เพื่อสนับสนุนและติดตามการดําเนินงานดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน
ภายหลังการประชุม Rio+20 ซ่ึงในทายท่ีสุด HLPF จะทําหนาท่ีแทนคณะกรรมาธิการวาดวยการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน ในเอกสารไดมีกําหนดเปาหมายวาใหมีการประชุม HLPF คร้ังแรกภายในป ค.ศ.
2013 (para. 84-86)
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 การเพิ่มประสิทธิภาพและความเขมแข็งของ UNEP โดยใชแนวทางตางๆ
เชน การสรางความม่ันคงและเพียงพอดานงบประมาณ การปรับระบบสมาชิกสภาบริหารของ
UNEP เปนแบบ Universal Membership เปนตน (para.88) 40

2.4.3 ขอวิเคราะหภาพรวมผลลัพธของการประชุม Rio+20

การวิเคราะหผลลัพธของการประชุม Rio+20 ควรทําใน 2 ระดับ คือ ระดับ
“ผลประโยชนแหงชาติ” (National Interest) และระดับ ““ผลประโยชนรวมกันของโลก” (Global
Interest) สําหรับการวิเคราะหระดับผลประโยชนแหงชาติไดเลือกวิเคราะหจาก 3 ประเทศ/กลุม
ประเทศท่ีเปนตัวกระทําทางการเมืองท่ีมีบทบาทสําคัญตอการประชุม คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา
สหภาพยุโรป และกลุม G77 และจีน การวิเคราะหตามแนวทางขางตนแสดงผลดังตารางขางลาง

 ตารางที่ 2.7 การวิเคราะหผลลัพธของการประชุม Rio+20 ระดับผลประโยชนแหงชาติ

National InterestIssues Rio+20 Outcome
EU US G77

และจีน

Global
Interest

1. Sustainable Development
SD Principle &
Implementation

Reaffirm Rio
Principle, Agenda21,
JPOI

+ + + -

SDG  Set up 30-member
working group

- + + + +

2. Green Economy & Means of Implementation
Green
Economy

 No singular model
for SD

- - o + +  , -

Technology
Transfer

Voluntary & Mutually
agreed terms

+ + - -

40 ภายหลังการประชุม ทางสหภาพยุโรปไดประกาศแสดงความมุงมั่นที่จะผลักดันการจัดตั้งองคกรเฉพาะดาน
ส่ิงแวดลอมภายใตองคการสหประชาชาติตอไป
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National InterestIssues Rio+20 Outcome
EU US G77

และจีน

Global
Interest

Trade Measure Comply Rio
Principle 12

- - + -

Financial
Support

Variety of sources + + - -

3. Institutional Framework for SD
3 SD Pillars
Integration

Set up a HLPF on
SD Strengthening
ECOSOC

+ + + +

Global
Environmental
Governance

Strengthening UNEP - + + - -

จากผลการวิเคราะหดังแสดงในตารางขางตน จะเห็นไดวามีหลายประเด็นท่ีผลลัพธการ
ประชุม Rio+20 มีผลทางบวกตอผลประโยชนแหงชาติของกลุมประเทศตางๆ แตมีผลทางลบตอ
ผลประโยชนรวมกันของโลก นอกจากน้ี มีขอควรสังเกตวาประเด็นเจรจาท่ีไมกาวหนา คือ เร่ือง
Means of Implementation ท้ังในเร่ืองการสนับสนุนทางการเงิน และการถายทอดเทคโนโลยี ซ่ึงจะ
กลายเปนปญหาซํ้ารอยเดิม ไมตางจากปญหาอุปสรรคของการพัฒนาท่ีไมย่ังยืนในชวง 20 ปท่ีผาน
มา

การประชุม Rio+20 ในป ค.ศ. 2012 น้ี นอกจากมีเปาหมายเพื่อการฟนพันธะสัญญาทาง
การเมืองแลว (Renewing Political Commitment) แลว ยังมีแรงผลักดันมาจากปญหารูปธรรมของ
การพัฒนาท่ี “ไมย่ังยืน” ท่ีปรากฏเปนรูปธรรมกลายเปนปญหาวิกฤตของโลกในหลายดาน
โดยเฉพาะอยางย่ิงปญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ปญหาการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ฯลฯ  รวมท้ังปญหาวิกฤติซอน (Multiple Crisis) ท่ีเกิดข้ึนตอเน่ืองในชวงป ค.ศ. 2008-
2009 ไดแก ปญหาวิกฤติอาหาร ปญหาวิกฤติพลังงาน และปญหาวิกฤติระบบการเงินโลก แตเน้ือหา
ผลลัพธของการประชุม Rio+20 โดยสวนใหญ คือ การเรียกรองใหดําเนินการตามหลักการและ
แนวทางตางๆ ท่ีเคยประกาศรวมกันไวเม่ือ 20 ปท่ีแลวในการประชุม Earth Summit ป ค.ศ.1992
โดยไมมีแนวทาง (Means of Implementation) หรือแนวคิดใหมๆ เพื่อการแกไขปญหาอุปสรรค
ท้ังน้ีหาก 20 ปท่ีผานมา ประเทศตางๆ ไดยึดถือหลักการ Rio 1992 และดําเนินการอยางจริงจังก็จะ
ไมเกิดปญหาการพัฒนาท่ีไมย่ังยืน ขอเสนอจากการประชุม Rio+20 จึงไมเปนแรงกระตุน หรือสราง
แรงผลักดันในระดับท่ีเพียงพอเม่ือเทียบกับระดับความรุนแรงของปญหาท่ีเปนอยู เร่ืองเศรษฐกิจสี
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เขียวซ่ึงเปนแนวคิดท่ีถูกเสนอข้ึนมาเพื่อหาทางแกไขปญหาการพัฒนาท่ีไมย่ังยืนก็ไมสามารถ
นําเสนอ สรางความเขาใจ และผลักดันใหเปนท่ียอมรับ

สําหรับผลการประชุมท่ีพอจะเปนความกาวหนา เชน การจัดทําเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน
การจัดตั้งการประชุมผูนําทางการเมืองระดับสูงระหวางรัฐ ก็อยูในลักษณะการจัดตั้ง “กระบวนการ
ทํางาน” ซ่ึงตองมีการติดตามตอไปอีกระยะหน่ึงวาจะกอใหเกิดผลลัพธและความเปลี่ยนแปลงไดจริง
หรือไม ผลลัพธของการประชุมจึงนํามาสูความผิดหวังและขอวิจารณผลการประชุมโดยรวมจาก
องคกรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ และองคกรตางๆ จํานวนหน่ึงวาเปนการประชุม “Rio – 20”
มากกวาจะเปน “Rio+20” ตามท่ีคาดหวัง

หลังจากการประชุม Rio+20 ไดจบลง ผลตอบลัพธท่ีไดจากการประชุมประกอบดวยมุมมอง
ท้ังในแงท่ีเปนบวกและลบ ในแงท่ีเปนบวกโดยหลักจะเห็นวาเปนการดําเนินการท่ีกาวหนาตอเน่ือง
จากการประชุมคร้ังกอนๆ ประเทศสมาชิกยังคงยืนยันในพันธะสัญญา เปนการสรางกระแสความ
ตื่นตัวในเร่ืองการพัฒนาท่ีย่ังยืนในสมาคมโลก รวมท้ังเปนการเร่ิมตนของกระบวนการพัฒนาท่ีย่ังยืน
ตอไป เชน การจัดตั้งผูนําทางการเมืองระดับสูงระหวางรัฐ การเร่ิมกระบวนการจัดทํา SDGs เปนตน
นอกจากน้ันแลว สําหรับกลุมประเทศกําลังพัฒนาก็ไดใชการประชุมน้ีเปนเวทีสําคัญเพื่อสื่อสารขอ
เรียกรองหลายเร่ืองไปยังกลุมประเทศพัฒนาแลว

สําหรับขอวิจารณตอการประชุม Rio+20 โดยหลักคือ เห็นวาเปนการประชุมท่ีไมมีขอเสนอ
หรือการดําเนินการใหม ผลลัพธจากการประชุมขาดรูปธรรมท่ีชัดเจน และเน้ือหาท่ีปรากฏอยูใน
เอกสารผลลัพธการประชุม The Future We Want เปนขอความท่ีประนีประนอม มากกวาการแสดง
ความมุงม่ันในการดําเนินการเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน ในสวนของประเด็น “เศรษฐกิจสีเขียว” ซ่ึงเปน
ประเด็นท่ีนําเสนอผลักดันโดย UNEP และไดรับการสนับสนุนจากหลายประเทศในกลุมท่ีพัฒนาแลว
ถูกมองวาไดรับความความสําคัญลดลง จากเดิมทีท่ีถูกกําหนดวาจะเปนแนวทางหลักท่ีจะนําไปสู
การพัฒนาท่ีย่ังยืน ก็ลดลําดับลงเปนเพียงหน่ึงในแนวทางท่ีจะนําไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน

ผลลัพธท่ีเปนรูปธรรมจากการประชุม Rio 1992 จนกระท่ังถึงการประชุม Rio+20 สามารถ
สรุปไดโดยยอในเชิงเปรียบเทียบไดดังตาราง 2.8
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ตาราง 2.8 เปรียบเทียบผลลัพธท่ีเปนรูปธรรมจากการประชุม Rio 1992 ถึงการประชุม Rio+20

Rio 1992 Rio 2002 Rio 2012
Rio Declaration Johannesburg Declaration Outcome Document – The

Future We Want
Agenda 21 Johannesburg Plan of

Implementation
High-level Political Forum
(by 2013)

Statement of Forest
Principle

Strengthening UNEP

UN Framework Convention
on Climate Change

Sustainable Development
Goals (proposal by 2013)

Convention on Biological
Diversity

Voluntary commitments

Commission on Sustainable
Development

ถึงแมการประชุม Rio+20 จะจบลงไดพรอมกับมีขอมติรับรองผลการประชุมและ
หลายฝายมองวาประสบความสําเร็จ อยางไรก็ตาม การประชุมคร้ังน้ีไดแสดงใหเห็นถึงอุปสรรค
สําคัญหลายประการในการดําเนินการไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน อุปสรรคสําคัญท่ีเห็นไดจากการประชุม
คือ ความคิดเห็นท่ีแตกตางกันอยางมากระหวางกลุมประเทศพัฒนาแลวและกลุมประเทศกําลัง
พัฒนา การขาดความเช่ือใจกัน โดยเฉพาะความไมม่ันใจของกลุมประเทศกําลังพัฒนาตอกลุม
ประเทศพัฒนาแลว

ในสวนของกลุมประเทศพัฒนาแลว ซ่ึงเปนกลุมท่ีผลักดันแนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจสี
เขียว และใหความสําคัญกับประเด็นปญหาสิ่งแวดลอม ตองการผลักดันใหเกิดผลลัพธท่ีสามารถ
ปฏิบัติได แตในขณะเดียวกันก็พยายามเลี่ยงท่ีจะใหคําม่ันหรือขอผูกมัดเร่ืองการชวยเหลือดาน
การเงินโดยตรง

สวนในกลุมประเทศกําลังพัฒนาตองการใหกลุมประเทศพัฒนาแลวยืนยันใน
หลักการและดําเนินการตามพันธสัญญาเดิมในดานท่ีเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือดานการพัฒนา
ตอกลุมประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะการใหความชวยเหลือทางการเงินตามคําม่ันสัญญาท่ีเคยให
ไว และเรียกรองใหกลุมประเทศพัฒนาแลวใหความชวยเหลือทางดานเทคโนโลยีเพื่อชวยในการ
เปลี่ยนผานไปสูเศรษฐกิจสีเขียว นอกจากน้ี ยังมีความหวาดระแวงวาจะมีการใชเศรษฐกิจสีเขียว
เปนเคร่ืองมือเพื่อการกีดกันทางการคา หรือใชเปนเงื่อนไขในการขอรับความชวยเหลือจากประเทศ
กลุมประเทศพัฒนาแลว
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นอกจากน้ันแลว ปญหาวิกฤติเศรษฐกิจและการเมืองท่ีหลายๆ ประเทศเผชิญอยูท่ัวโลกใน
ระยะเวลากอนการประชุม นับเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอการตัดสินใจจะใหคําม่ันใดๆ ในการ
ดําเนินการตามขอตกลงท่ีอาจจะมีข้ึน ทําใหสาระของผลลัพธการประชุมสวนใหญคอนขางมีเน้ือหา
ในเชิงประนีประนอม มากกวาท่ีจะแสดงความมุงม่ันในการดําเนินการอยางใดอยางหน่ึง และ
อุปสรรคสําคัญประการสุดทายคือ ความยากลําบากในการสรางฉันทามติระหวาง 191 สมาชิก
ประเทศ หลายประเทศมีความแตกตางกันอยางมากท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
ระดับการพัฒนา



บทที่ 3
การดําเนินงานของประเทศไทยดานการพัฒนาที่ย่ังยืน

การพัฒนาของประเทศตางๆ ท่ัวโลก รวมท้ังประเทศไทยในอดีตท่ีผานมาเปนการพัฒนาท่ี
มุงเนนดานอุตสาหกรรม ท้ังน้ีเพื่อใหไดมาซ่ึงตัวเลขทางเศรษฐกิจท่ีดี ตลอดจนการสรางความ
เจริญรุงเรืองใหแกประเทศตามแนวเศรษฐกิจเสรีนิยม แนวทางดังกลาวนํามาซ่ึงผลกระทบมากมาย
ท้ังทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม อยางไรก็ดี
นับตั้งแตกระแส “โลกาภิวัตนดานสิ่งแวดลอม” ไดเกิดข้ึนท่ัวโลกภายหลังการประชุม Rio Summit
ในป ค.ศ.1992 ประเทศไทยในฐานะหน่ึงในสมาชิกองคการสหประชาชาติท่ีรวมลงนามในปฏิญญาริ
โอและแผนปฏิบัติการ 21 รวมท้ังไดใหสัตยาบันในอนุสัญญาดานความหลากหลายทางชีวภาพและ
อนุสัญญาดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนใหการรับรองปฏิญญาโจฮันเนสเบอรก
และแผนการดําเนินงานโจฮันเนสเบอรกในป ค.ศ.2002 ตลอดเวลาท่ีผานมานับเปนเวลาเกือบ 20 ป
ท่ีประเทศไทยไดนําเอากรอบแนวคิด “การพัฒนาอยางย่ังยืน” (Sustainable Development : SD)
มาเปนแนวนโยบายในการบริหารจัดการประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม
ขณะเดียวกันตลอดชวงเวลาท่ีผานมาดังกลาวประเทศไทยก็เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญท้ังใน
ระดับโลกและภายในประเทศ ท่ีสงผลตอการบรรลุสูเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน

ในบทน้ีจึงเปนการนําเสนอการดําเนินงานดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศไทยเพื่อ
ทบทวนและวิเคราะหผลการดําเนินงานดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนท่ีผานมา โดยแบงการนําเสนอเปน 4
สวน คือ สวนที่หน่ึง สถานการณและความเปนมาของการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศไทยเพื่อเสนอ
ภาพรวมของสภาพการพัฒนา กรอบแนวคิด สวนที่สอง การดําเนินงานดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนใน
ชวงเวลาท่ีผานมา โดยพิจารณาในสวนของการดําเนินงานในระดับตางๆ และการดําเนินงานจําแนก
ตามดานตางๆ ของเสาหลักของการพัฒนาท่ีย่ังยืน คือ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม สวนที่สาม
บทบาทของภาคสวนตางๆ ในสังคมท่ีนอกเหนือจากภาครัฐ ในการดําเนินงานดานการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน สวนที่สี่ วิเคราะหเสนทางการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศไทย ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงจุดยืนเร่ือง
การพัฒนาท่ีย่ังยืนของไทย บทบาทของภาคสวนตางๆในสังคม ปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน จุดแข็งและจุดออนของการดําเนินงาน ตลอดจนปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาท่ีไมย่ังยืนของ
ประเทศไทย

3.1 สถานการณและความเปนมาของการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย

กระแสโลกาภิวัตนท่ีไดกอตัวข้ึนจากการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศตางๆ
นับตั้งแตชวงหลังสงครามโลกคร้ังท่ีสองเปนตนมา ไดกลายเปนแนวทางการพัฒนากระแสหลักท่ีมี
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อิทธิพลอยางย่ิงตอการกําหนดแนวนโยบายการพัฒนาของประเทศตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิง
ประเทศกําลังพัฒนา ซ่ึงยังมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่ีตามหลังกลุมประเทศ
พัฒนาแลวอยูมาก เปาหมายการพัฒนาในชวงกวาคร่ึงศตวรรษท่ีผานมา จึงเปนการมุงเนนการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายใตแนวคิดเศรษฐกิจเสรีนิยมเปนสําคัญ อันเช่ือวาตัวเลขทางเศรษฐกิจ
ท่ีดีจะเปนตัวขับเคลื่อนการสะสมทุนของประเทศ และนํามาซ่ึงรายไดของประชากรท่ีเพิ่มข้ึน และ
เกิดความรุงเรืองของประเทศตามมาได อยางไรก็ดี แมแนวทางการพัฒนาดังกลาวจะทําใหสังคม
ประเทศตางๆมีความเจริญข้ึนตามลําดับ และประชากรสวนมากของโลกก็มีระดับความเปนอยูท่ีดีข้ึน
ตามลําดับ แตท้ังน้ี ผลท่ีตามมาอยางหลีกเลี่ยงไมไดก็คือ การท่ีเกิดผลกระทบตอการใชทรัพยากร
และปญหาสิ่งแวดลอมอยางหนัก ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีสูงมากข้ึน ปญหาสังคม
และอาชญากรรมท่ีเพิ่มสูงข้ึน และผลกระทบทางดานการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอื่นๆ

สําหรับประเทศไทย ถือวาไดเผชิญกับสถานการณผลกระทบจากการพัฒนาท่ีไมย่ังยืน
เชนเดียวกัน นับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับแรก (พ.ศ.2504-2509) เปนตน
มา จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 7 (พ.ศ.2535-2539) หากพิจารณาในแง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ตลอดระยะเวลากวา 30 ป สังคมไทยถือไดวาประสบความสําเร็จ
เปนอยางดีในการพัฒนาเศรษฐกิจ ดังจะเห็นไดจากอัตราการขยายตัวอยูในระดับสูงโดยเฉลี่ยถึงรอย
ละ 7.8 ตอป รายไดตอหัวของคนไทยเพิ่มข้ึนจาก 2,100 บาท ในป พ.ศ.2504 เปน 68,000 บาท ใน
ป 2538 หรือเพิ่มข้ึน 32 เทาตัว (สศช., 2540) ในสวนของภาคการสงออกมีการขยายตัวอยาง
ตอเน่ือง คนไทยมีอัตราการวางงานท่ีต่ําลง รายไดเฉลี่ยของประชากรเพิ่มสูงข้ึน ในดานสังคมคน
ไทยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สัดสวนความยากจนไดลดลงจากรอยละ 9.6 ในป พ.ศ.2549 เหลือรอยละ
7.8 ในป พ.ศ.2553 การมีระบบเสริมสรางสุขภาพอนามัยทําใหคนไทยรอยละ 99.4 มีหลักประกัน
สุขภาพ ระดับการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยมีแนวโนมสูงข้ึนโดยเฉลี่ยอยูท่ี 8.2 ป (สศช.,2554) เปน
ตน

อยางไรก็ดี การพัฒนาตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปท่ีผานมาน้ัน เปนไปอยางไมสมดุลใน
หลายๆ ดาน ทางดานเศรษฐกิจ พบวาแมการเติบโตจะเพิ่มสูงข้ึน แตประเทศไทยกลับมี
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจลดลง โครงสรางและการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย
ยังตองพึ่งพิงอุปสงคจากตางประเทศ ทําใหสัดสวนอุปสงคในประเทศตอภาคเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศลดลงเปนรอยละ 67.5 ในป พ.ศ.2553 จากรอยละ 74.8 ในป พ.ศ.2552 รวมท้ังปญหาหน้ี
สาธารณะท่ีมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนอาจเปนตัวบ่ันทอนเสถียรภาพของเศรษฐกิจในอนาคต (สศช.,
2554) โครงสรางการพัฒนาประเทศและความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจมีลักษณะกระจุกตัวอยูในภาคมหา
นครและปริมณฑลเปนสวนใหญเทาน้ัน ทําใหเกิดปญหาความเหลื่อมล้ําทางรายได โดยสัดสวน
รายไดระหวางกลุมคนรวยรอยละ 10 ของประชากร กับกลุมคนจนรอยละ 10 ของประชากร มีความ
แตกตางกันถึง 22.8 เทา ในป พ.ศ.2552 สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนซ่ึง
จะเปนขอจํากัดตอการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตตอไป
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 ในดานสิ่งแวดลอม ผลจากการเรงพัฒนาอุตสาหกรรมไดนํามาซ่ึงความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อาทิเชน การบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม ซ่ึงสถิติจากกรมปา
ไมช้ีใหเห็นวา ประเทศไทยกําลังสูญเสียพื้นท่ีปาไมอยางตอเน่ือง ปญหาคุณภาพนํ้าเสื่อมโทรม การ
ขาดแคลนนํ้า การลดลงอยางรวดเร็วของความอุดมสมบูรณของทรัพยากรประมงของประเทศไทย
ปญหาการกัดเซาะชายฝง ตลอดจนปญหาขยะและของเสียอันตรายมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง
และทายท่ีสุด ในดานสังคม แมวาประชาชนจะไดรับการคุมครองทางสังคมเพิ่มข้ึน และมีการจัด
สวัสดิการทางสังคมในหลายรูปแบบ แตกลุมผูดอยโอกาสยังไมสามารถเขาถึงบริการทางสุขภาพได
อยางท่ัวถึง ปญหาทางเศรษฐกิจเชนความยากจนและคาครองชีพท่ีสูงข้ึน ไดทําใหเกิดปญหาสังคม
อื่นๆตามมาอาทิเชน ปญหาชุมชนแออัด การเพิ่มข้ึนของการเกิดอาชญากรรม ปญหายาเสพติดโดย
รวมไปถึงปญหาความเสื่อมโทรมทางดานจิตใจและศีลธรรมของคนในสังคมก็ไดทวีความรุนแรงเพิ่ม
มากข้ึน สังคมมีพฤติกรรมการใชความรุนแรงในการแกไขปญหาเพิ่มมากข้ึน

ปรากฏการณท่ีใชใหเห็นถึงความไมสมดุลและไมย่ังยืนจากการพัฒนากระแสหลักน้ีได
ปรากฏในหลายประเทศท่ัวโลก ท้ังในประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา ซ่ึงท่ัวโลกตางก็ได
ใหความตระหนักถึงปญหาเหลาน้ีรวมกันมากข้ึน และพยายามจะหาแนวทางซ่ึงเปนการเปลี่ยน
กระบวนทัศนการพัฒนารวมกันในระดับโลก เหตุการณท่ีเปนจุดเร่ิมตนและจุดเปลี่ยนคร้ังสําคัญของ
โลกก็คือ การประชุม Earth Summit ณ นครริโอเดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ในป พ.ศ.2535 ซ่ึงทํา
ใหเกิดผลผลิตท่ีสําคัญก็คือขอเสนอตอการกําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาของประเทศตางๆ น่ันก็
คือ แนวคิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน ผานกรอบความรวมมือระหวางประเทศตางๆ อาทิเชน ปฏิญญาริโอ
แผนปฏิบัติการ 21 อนุสัญญา CBD และอนุสัญญา UNFCCC เปนตน ซ่ึงถือเปนการปลุกกระแส
แนวทางท่ีเรียกวา “โลกาภิวัตนทางดานสิ่งแวดลอม” ข้ึนมาท่ัวโลก และนํามาสูการประชุมระดับโลก
ดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนคร้ังตอมาในอีก 10 ปใหหลัง น่ันก็คือ World Summit on Sustainable
Development (WSSD) ณ นครโจฮันเนสเบิรก สาธารณรัฐแอฟริกาใต ในป พ.ศ.2545 (ค.ศ.2002)
ซ่ึงมีการออกปฏิญญาโจฮันเนสเบิรกในเร่ืองการพัฒนาอยางย่ังยืน ซ่ึงเปนเอกสารประกาศ
เจตนารมณทางการเมืองของประเทศตางๆ ท่ีจะรวมกันปฏิบัติตามพันธกรณีจากการประชุม Rio
Summit และแผนดําเนินงานโจฮันเนสเบอรก ซ่ึงเปนกรอบใหประเทศตางๆ สามารถอนุวัตร
แผนปฏิบัติการ 21 ไดอยางตอเน่ืองและเปนรูปธรรมมากข้ึน

เพื่อตระหนักและหาทางแกไขตอปญหาเหลาน้ี ประเทศไทยก็ไดมีบทบาทในการรวมลงนาม
และใหสัตยาบันในปฏิญญาและอนุสัญญาดังกลาวท้ังในป พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2545 ดวย และการ
ปฏิบัติตามกรอบดังกลาวก็ไดนํามาซ่ึง ก็ไดทําใหเกิดการเปลี่ยนแนวนโยบาย สถาบัน องคกร และ
กิจกรรมตางๆซ่ึงถือเปนการวางรากฐานการพัฒนาท่ีย่ังยืนในประเทศไทยอยางมากมาย ซ่ึงสามารถ
จําแนกไดเปนการดําเนินงานดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนท่ีเกี่ยวของในระดับโลก ในระดับนโยบายของ
ประเทศ และการดําเนินการในระดับปฏิบัติการ ดังจะวิเคราะหในสวนถัดไป
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3.2 การดําเนินงานดานการพัฒนาที่ยั่งยืนในชวงเวลาที่ผานมา

สําหรับการดําเนินการในประเทศไทยดานการพัฒนา สามารถสรุปได ออกเปน 3 ระดับ
ใหญๆ ไดแก การดําเนินงานในระดับเวทีโลก ระดับนโยบายของประเทศ และระดับปฏิบัติการ

3.2.1 การดําเนินงานในระดับเวทีโลก

3.2.1.1 บทบาทของประเทศไทยในเวที Rio Earth Summit
ประเทศไทยมีสวนรวมในการพัฒนาท่ีย่ังยืนในเวทีระดับโลกนับตั้งแตการประชุม

Rio Earth Summit พ.ศ. 2535 ซ่ึงในการประชุมคร้ังน้ัน ไดมีผลลัพธท่ีสําคัญจากการประชุม ก็คือ
การรับรองเอกสาร 3 ฉบับ ไดแก

1) ปฏิญญาริโอวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา ซ่ึงเปนหลักการเกี่ยวกับสิทธิ
และความรับผิดชอบของสหประชาชาติในการดําเนินงานพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

2) แผนปฏิบัติการ 21 เพื่อเปนแผนแมบทของโลกในการดําเนินงานเพื่อการ
พัฒนายั่งยืน ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม

ซ่ึงจากการท่ีประเทศไทยในฐานะสมาชิกขององคการสหประชาชาติ ไดใหการ
รับรองแผนปฏิบัติการ 21 เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2535 ณ นครริโอ เดอ จาเนโร ประเทศ
บราซิล ซ่ึงแมวาจะไมมีผลผูกมัดในเชิงกฎหมาย แตก็เปนพันธกรณีทางการเมืองระหวางประเทศใน
ระดับสูง ซ่ึงประเทศท่ีใหการรับรองพันธกรณีจะตองดําเนินการพัฒนาประเทศมุงไปสูการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนตามแนวทางของแผนปฏิบัติการ 21

3) แถลงการณและอนุสัญญาอื่นๆ อันไดแก
3.1) แถลงการณเกี่ยวกับหลักการดานปาไม ซ่ึงเปนแนวทางสําหรับการจัดการ

ทรัพยากรปาไมอยางย่ังยืน
3.2) กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

(UNFCCC)
ซ่ึงประเทศไทยไดลงนามเม่ือ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2535 และใหสัตยาบันเม่ือวันท่ี 28

ธันวาคม 2537 โดยมีผลบังคับใชเม่ือครบ 90 วัน คือวันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2538 โดยสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม มีบทบาทเปน Focal point ของสองภารกิจ คือ การปฏิสัมพันธกับองคกรระหวาง
ประเทศท้ังในดานวิชาการ เชน คณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ หรือ IPCC และดานนโยบาย เชน COP (The Conference of the Parties) ซ่ึงเปน
องคกรสูงสุด (supreme body) ของ UNFCCC
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3.3) อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD)
เปนอนุสัญญาท่ีการกําหนดวัตถุประสงคหลักไว 3 ประการ คือ เพื่ออนุรักษความ

หลากหลายทางชีวภาพ เพื่อใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน และเพื่อแบงปน
ผลประโยชนท่ีไดจากการใชทรัพยากรพันธุกรรมอยางเทาเทียมและยุติธรรม สําหรับประเทศไทยลง
นามในอนุสัญญาเม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ. 2535 (ภายหลังใหสัตยาบันเขาเปนภาคีเม่ือวันท่ี 31
ตุลาคม พ.ศ. 2546 และมีผลบังคับใชเม่ือ 29 มกราคม พ.ศ. 2547) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก โดยมีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเปนหนวยประสานงานหลัก (National Focal Point)

นอกจากน้ี ผลจากการประชุมริโอ ยังไดมีมติใหจัดตั้ง “คณะกรรมาธิการดานการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน” หรือ CSD เพื่อรับผิดชอบและติดตามกําหนดแนวทางในการนําผลการประชุมไป
ปฏิบัติใหเปนรูปธรรม อันจะทําหนาท่ีเปนกรรมการดําเนินงานใหกับคณะกรรมาธิการทางดาน
เศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติ หรือ ECOSOC ซ่ึงทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมประสานกับกระทรวงการตางประเทศ จะทําหนาท่ีเปนผูแทนของรัฐบาลไทยเขาเปน
สมาชิกของคณะกรรมาธิการ CSD และหนวยงานน้ีจะมีบทบาทในการจัดตั้งคณะกรรมการดานการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศไทยในชวงป พ.ศ. 2545 ตอไป

3.2.1.2 บทบาทของประเทศไทยในเวที The World Summit on Sustainable
Development (WSSD) หรือการประชุม Rio+10

ตอมาใน พ.ศ. 2545 การประชุม Rio+10 ประเทศไทยยังไดใหการรับรองเอกสาร
สําคัญ 2 ฉบับ คือ ปฏิญญาโจฮันเนสเบอรกวาดวยการพัฒนาท่ีย่ังยืน และแผนการดําเนินงานโจ
ฮันเนสเบอรกซ่ึงผลจากการรับรองเอกสารสองฉบับน้ีทําใหประเทศไทยมีพันธกรณีท่ีสําคัญท่ีตอง
ปฏิบัติตาม 2 ประการ คือ

1) การจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (National Council for
Sustainable Development) เพื่อกํากับดูแลการอนุวัตรตามผลการประชุม Earth Summit ซ่ึง
ประเทศไทยก็ไดดําเนินการตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนแลว ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือ
วันท่ี 10 กันยายน พ.ศ. 2545 โดยมีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(สภาพัฒน) เปนฝายเลขานุการและเปน focal point ของการดําเนินงานดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนของ
ประเทศ

2) การจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาที่ยั่งยืน (National Sustainable
Development Strategy) โดยใชแผนการดําเนินงานโจฮันเนสเบอรกมาเปนกรอบในการจัดทํา
ยุทธศาสตรของประเทศ (ซ่ึงการดําเนินงานในท้ังสองขอน้ี จะกลาวในรายละเอียดในสวนตอไป)
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3.2.1.3 บทบาทของประเทศไทยในการประชุม United Nations Conference
on Sustainable Development หรือ Rio+20

สําหรับการประชุมสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาท่ีย่ังยืน ค.ศ.2012 (Rio+20)
ระหวางวันท่ี 20-22 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ประเทศไทยโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในฐานะหนวยงานกลางประสานการดําเนินงานภายใตคณะกรรมาธิการวาดวยการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนแหงสหประชาชาติ (UNCSD) ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพรอม
สําหรับการประชุม ณ วันท่ี 5 พฤษภาคม 2554 เพื่อใหการเตรียมการและการเขารวมประชุม
สหประชาชาติค ร้ัง น้ีเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิ ทธิภาพ โดยคณะกรรมการฯ
ประกอบดวย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนประธานกรรมการ ผูแทน
หนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ เปนกรรมการ ทําหนาท่ี ดังตอไปน้ี

1) การอํานวยการ มอบหมาย เรงรัด ติดตามการดําเนินงานเพื่อเตรียมความพรอม
สําหรับการประชุม

2) พิจารณา กําหนด แนวทาง ในการจัดเตรียมสารัตถะและทาทีไทย รวมถึง
เอกสารเผยแพรสําหรับการประชุม และพิจารณาถอยแถลงใหกับหัวหนาคณะผูแทนไทยในการ
ประชุม

3) พิจารณาองคประกอบคณะผูแทนไทยสําหรับเขารวมการประชุม
4) แตงตั้งคณะทํางาน อาทิ คณะทํางานดานสารัตถะ คณะทํางานดานพิธีการ เพื่อ

ปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 คณะกรรมการเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับ

การประชุมสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาท่ีย่ังยืน ค.ศ. 2012 ไดแตงตั้งคณะทํางาน 3 คณะ ไดแก
(1) คณะทํางานดานสารัตถะ มีเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กรมองคการระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ และสํานักความรวมมือดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ ผูทรงคุณวุฒิ รวมท้ังหนวยงานท่ีเกี่ยวของเปน
กรรมการ โดยทําหนาท่ีหลักในการดําเนินการจัดเตรียมสารัตถะ ขอเสนอแนะทาทีไทยและจัดทําราง
ถอยแถลงใหกับองคหัวหนาคณะผูแทนไทยและผูแทนไทยในการเขารวมเจรจาภายใตการประชุม
RIO+20 เพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพรอมฯ (2) คณะทํางานดานงบประมาณ พิธี
การ การบริหารจัดการ และประชาสัมพันธ ทําหนาท่ีหลักในการดําเนินการจัดเตรียมความพรอม
ดานกายภาพและพิธีการตางๆ ในการเขารวมประชุม และ (3) คณะทํางานเพื่อกํากับการดําเนินการ
จัดทําเอกสารเผยแพร Thailand Green Economy และนิทรรศการ
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3.2.2 การดําเนินงานในระดับนโยบายของประเทศ

        ประกอบดวย 3 สวนไดแก การตั้งกลไกเฉพาะระดับประเทศดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน
การผนวกประเด็นเร่ืองการพัฒนาท่ีย่ังยืนในกลไกภายในประเทศท่ีมีอยู และ การพัฒนาตัวช้ีวัดการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน โดยมีรายละเอียดการดําเนินงานดังตอไปน้ี

3.2.2.1 การตั้งกลไกเฉพาะระดับประเทศดานการพัฒนาที่ยั่งยืน
นับตั้งแตป พ.ศ. 2535 เปนตนมา ประเทศไทยไดมีตั้งกลไกเฉพาะเพื่อการ

ดําเนินการดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนข้ึน เพื่อใหเปนไปตามพันธกรณีท่ีตอเน่ืองจากปฏิญญาริโอวาดวย
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา แผนปฏิบัติการ 21 ตลอดจนปฏิญญาโจฮันเนสเบอรกวาดวยการพัฒนา
ท่ีย่ังยืนและแผนการดําเนินงานโจฮันเนสเบอรก ประมวลไดดังตอไปน้ี

1) การตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ทําหนาที่เปนคณะกรรมการ
แหงชาติวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน

หลังจากการประชุม Rio Summit ในป พ.ศ. 2535 คณะรัฐมนตรีไดมีมติให
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ทําหนาท่ีเปนคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการพัฒนาท่ีย่ังยืน
ของประเทศไทย รับผิดชอบใหมีการดําเนินการตามพันธกรณีท่ีไดใหการรับรองแผนปฏิบัติการ 21
มีการจัดทํา “นโยบายและแผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่อการพัฒนาแบบย่ังยืนสําหรับประเทศไทย”
ภายใตโครงการการดําเนินการเพื่อการอนุวัตรตามแผนปฏิบัติการ 21 การจัดทําแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติเพื่อการพัฒนาแบบย่ังยืน โดยความรวมมือระหวาง สํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม
และคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (พ.ศ.2540) ซ่ึงเปนการจัดทํากรอบแนวทางและ
แผนปฏิบัติการของประเทศไทยในดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จํานวน 14 ขอ ท่ีสอดคลองและอนุวัตรตามแผนปฏิบัติการ 21

2) การตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (National Council for
Sustainable Development, NCSD)

การท่ีประเทศไทยไดใหการรับรองเอกสารสําคัญ 2 ฉบับในการประชุมดังกลาว ซ่ึง
ทําใหประเทศไทยมีพันธกรณีท่ีสําคัญภายใตปฏิญญาโจฮันเนสเบอรกวาดวยการพัฒนาท่ีย่ังยืน และ
แผนการดําเนินงานโจฮันเนสเบอรก ทําใหตองปฏิบัติตาม 2 ประการ คือ การกอตั้งคณะกรรมการ
เพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน (NCSD) และจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาท่ีย่ังยืน (National Sustainable
Development Strategy) ซ่ึงแมการจัดตั้ง NCSD เปนเร่ืองตามความสมัครใจของประเทศสมาชิก
และข้ึนอยูกับกลไกการพัฒนาท่ีย่ังยืนของแตละประเทศ ท่ีมีวิธีการบริหารจัดการตางกัน แตประเทศ
ไทยก็ไดผลักดันใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการข้ึน โดยตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 10 กันยายน
พ.ศ.2545 ไดจัดตั้ง NCSD เพื่อเปนกลไกการบริหารจัดการระดับนโยบาย ทําหนาท่ีหลักในการ
กําหนดแนวนโยบาย มาตรการการพัฒนาและประสานการพัฒนาในมิติตางๆ และกํากับดูแลการอนุ
วัตรตามผลการประชุมสุดยอดวาดวยการพัฒนาท่ีย่ังยืน
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สําหรับขอบเขตพันธกิจและอํานาจหนาที่ของ NCSD มีดังตอไปน้ี
1. กําหนดแนวนโยบาย กรอบทิศทาง และยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีย่ังยืนของ

ประเทศใหครอบคลุมมิติท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศอยางบูรณาการ
2. ผลักดันใหมีการนํากรอบทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศ

ผานกระบวนการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นท่ี และการ
บูรณาการแผนงานของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

3. อนุมัติแผนงาน/โครงการและวงเงินลงทุน เพื่อดําเนินกิจกรรมภายใตแผนปฏิบัติ
การการพัฒนาท่ีย่ังยืน

4. กํากับ ดูแล และจัดใหมีระบบติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การการพัฒนาท่ีย่ังยืน

5. มีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการฯ หรือคณะทํางาน เพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศ
ตามความเหมาะสม

6. มีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามน้ี
7. ปฏิบัติงานอื่นใดท่ีจําเปน หรือท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เพื่อใหการพัฒนาท่ี

ย่ังยืนของประเทศบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
โดยมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เปนประธาน และมีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนเลขานุการฯ สวนคณะกรรมการประกอบดวยผูแทนระดับรัฐมนตรี
จากกระทรวงตางๆ ท่ีเกี่ยวของและผูทรงคุณวุฒิ นอกจากน้ี ยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการยอยรองรับ
ภารกิจท่ีตองดําเนินการอยูหลายเร่ืองรวมดวย ไดแก คณะกรรมการเพื่ออนุวัตรตามแผนปฏิบัติการ
21 และการพัฒนาท่ีย่ังยืนแหงสหประชาชาติ ซ่ึงจัดตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ.2546 โดยทํา
หนาท่ีเสนอแนะแนวทางและมาตรการดําเนินงานตามพันธกรณีของประเทศไทยภายใตแผนปฏิบัติ
การ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อเสนอผลตอคณะกรรมการเพื่อการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนตามผลการประชุมสุดยอดวาดวยการพัฒนาท่ีย่ังยืน

การดําเ นินงาน ได มีการ จัดทํา ยุทธศาสตรการพัฒนา ท่ี ย่ั ง ยืน (National
Sustainable Development Strategy) ในป พ.ศ.2546 โดยใชแผนการดําเนินงานโจฮันเนสเบอรก
มาเปนกรอบในการจัดทํายุทธศาสตรของประเทศ นอกจากน้ัน คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให “การ
พัฒนาอยางย่ังยืน” เปนวาระแหงชาติ

ตอมาในป พ.ศ.2547 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยสํานักความ
รวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระหวางประเทศไดจัดทํา “โครงการอนุวัตรตาม
แผนปฏิบัติการ 21 และการพัฒนาท่ีย่ังยืน” ข้ึน ซ่ึงเปนการศึกษาเอกสารโจฮันเนสเบอรกและ
ทบทวนแผนการดําเนินงานโจฮันเนสเบอรก เพื่อจัดทํากรอบแผนปฏิบัติการของประเทศไทยและ
กําหนดหนวยงานรับผิดชอบหลักในการดําเนินงานแตละหัวขอ โดยใชกระบวนการระดมความ
คิดเห็นและการมีสวนรวมของหนวยงานและภาคีตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ไดมีการแตงตั้งกลไกการ



114

ดําเนินงานหลัก คือ "คณะกรรมการเพื่ออนุวัตรตามแผนปฏิบัติการ 21 และการพัฒนาท่ีย่ังยืนแหง
สหประชาชาติ" เม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 โดยหนวยงานหลักท่ีมีมีบทบาทสําคัญในเร่ืองน้ี
คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คณะกรรมการชุดน้ีมีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนประธานกรรมการ และรองปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหัวหนากลุมภารกิจอํานวยการ เปนกรรมการและเลขานุการ
นอกจากน้ี ยังประกอบดวยกรรมการท่ีเปนผูแทนจากกระทรวงตางๆ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
กลุมประชาสังคม องคกรพัฒนาเอกชน และสื่อมวลชน เพื่อทําหนาท่ีเสนอแนะแนวทางและ
มาตรการดําเนินงานตามพันธกรณีของประเทศไทยภายใตแผนปฏิบัติการ กํากับ ติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการดําเนินงานเพื่อเสนอตอคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน ประสานงานกับ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนจัดเตรียมขอมูลสําหรับการประชุมคณะกรรมาธิการวาดวยการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนของสหประชาชาติ

ภาพที่ 3.1 โครงสรางคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, โครงการส่ิงแวดลอมแหงสหประชาชาติ
(UNEP), และสถาบันส่ิงแวดลอมไทย (2551). คูมือยทุธศาสตรการพัฒนาที่ยัง่ยืนสําหรับประเทศไทย.

ท้ังน้ี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดจัดประชุมเพื่อติดตามผลการ
ประชุม CSD เม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ.2546 และไดมีการมอบหมายหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบ
ในแตละกลุมหัวขอหลักไดดําเนินการจัดตั้งคณะอนุกรรมการสาขาภายใตคณะกรรมการตาม
แผนปฏิบัติการ 21 เพื่อรับผิดชอบในการจัดทําแผนอนุวัตตามแผนปฏิบัติการโจฮันเนสเบอรก และ
รายงานความกาวหนา หนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบสําหรับการดําเนินงานในกลุมหัวขอหลัก
(Thematic Cluster) สามารถแสดงไดดังตารางท่ี 3.1

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (NCSD)

ประธานคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน
(นายกรัฐมนตร)ี

o ผูแทนรัฐมนตรีจากกระทรวงตางๆ (กรรมการ)
o ผูทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)

คณะกรรมการเพ่ืออนุวัตตามแผนปฏิบัติการ 21 และการพัฒนาที่ย่ังยืนแหง
สหประชาชาติ

o ผูแทนและองคกรที่เกี่ยวของทั้งจากภาครัฐสวนกลางและสวนทองถิ่น องคกร
พัฒนาเอกชน องคกรธุรกิจ และองคกรดานสื่อสารมวลชน รวม 28 องคกร

ฝายเลขานุการ

o สภาพัฒน
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ตารางที่ 3.1 หนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินงานในกลุมหัวขอหลัก (Thematic Cluster) ระหวาง
พ.ศ. 2547-2560

ป กลุมหัวขอหลัก หนวยงานที่รับผิดชอบ
น้ํา (Water) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม*

กระทรวงเกษตรและสหกรณ
สุขอนามัย (Sanitation) กระทรวงสาธารณสขุ *

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

พ.ศ. 2547-2548

การต้ังถ่ินฐานมนุษย
(Human Settlements)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย *
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงการคลัง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

พลังงานเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน
(Energy for Sustainable
Development)

กระทรวงพลังงาน *

การพัฒนาอุตสาหกรรม
(Industrial Development)

กระทรวงอุตสาหกรรม *

มลพิษทางอากาศ/บรรยากาศ
(Air Pollution / Atmosphere)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม *
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2549-2550

การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate Change)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม *
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

การเกษตรกรรม(Agriculture) กระทรวงเกษตรและสหกรณ *

การพัฒนาชนบท
(Rural Development)

กระทรวงมหาดไทย *
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมฯ

พ.ศ. 2551-2552

ท่ีดิน (Land) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม *
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงมหาดไทย
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ป กลุมหัวขอหลัก หนวยงานที่รับผิดชอบ
การขาดแคลนน้าํ (Drought) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม *

กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ความแหงแลง (Desertification) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม*

กระทรวงเกษตรและสหกรณ
การคมนาคม (Transport) กระทรวงคมนาคม*

เคม ี(Chemicals) กระทรวงสาธารณสขุ*
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กระทรวงคมนาคม

การจัดการของเสีย
(Waste Management)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม*
กระทรวงอุตสาหกรรม

เหมืองแร (mining) กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม*

พ.ศ.2553-2554

กรอบ 10 ป สาหรับการผลิต
และการบริโภคท่ียั่งยืน (A Ten
Year Framework of Program
on Sustainable Consumption
and Production Patterns)

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ*
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสขุ
กระทรวงพาณิชย
กระทรวงตางประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม*

ปาไม (Forest) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม*
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

ความหลากหลายทางชีวภาพ
(Biodiversity)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม*
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เทคโนโลยีชีวภาพ
(Biotechnology)

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี*
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

การทองเท่ียว (Tourism) กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา*
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

พ.ศ.2555-2556

ภูเขา/ท่ีสูง (Mountains) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม*
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ป กลุมหัวขอหลัก หนวยงานที่รับผิดชอบ
มหาสมุทรและทะเล (Oceans
and Seas)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม*
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงกลาโหม

ทรัพยากรทางทะเล (Marine
Resources)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม*
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

พ.ศ. 2557-2558

การจัดการและการเตือนภัยทาง
ธรรมชาติ
(Disaster Management and
Vulnerability)

กระทรวงมหาดไทย*

พ.ศ. 2559-2560 การประเมินผลโดยรวมตามการ
อนุวัตแผนปฏิบัติการ 21 และ
JPOI

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ*
ทุกหนวยงาน

หมายเหตุ: *หนวยงานหลัก
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2552), เอกสารวิจัยโครงการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตรการผลิตที่ยัง่ยืน

การสิ้นสุดการดําเนินงาน อยางไรก็ดี เน่ืองจากทายท่ีสุดประเด็นดานการพัฒนา
ท่ีย่ังยืนไดถูกลดความสําคัญลงจากภาคการเมือง ทําใหไมมีการตั้งวาระเพิ่มเติมของคณะกรรมชุดน้ี
อยางตอเน่ือง  และทําใหยังมิไดมีการดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและทิศทางการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศแตอยางใด คณะกรรมการชุดน้ีจึงไดยุติบทบาทและหมดวาระไปตั้งแต
สิ้นสุดสมัยรัฐบาลทักษิณ และในปจจุบัน สภาพัฒนทําหนาท่ีเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการ
วางแผนและประเมินผลการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศ

3.2.2.2 การผนวกเร่ืองการพัฒนาที่ยั่งยืนในกลไกภายในประเทศที่มีอยู
นอกเหนือจากการตั้งกลไกเฉพาะและเฉพาะกิจดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนข้ึนมาแลว

กรอบการพัฒนาท่ีย่ังยืนจากแผนปฏิบัติการ 21 ไดมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงเชิงสถาบันดานการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนและสิ่งแวดลอมในประเทศไทยโดยมีการนําประเด็นทางการพัฒนาและสิ่งแวดลอม
ตางๆ ผนวกหรือบูรณาการเขากับกลไกท่ีเปนกรอบแนวทางการพัฒนาท่ีมีอยูมากข้ึนผานทาง
หนวยงานราชการตางๆ และรัฐบาลในทุกยุคทุกสมัย ซ่ึงมีอยู 2 ดานท่ีสําคัญก็คือ การบูรณาการกับ
กฎหมายรัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ กฎหมายอื่นๆท่ีเกี่ยวของกับการจัดการ
สิ่งแวดลอมท่ีมีอยู และการบูรณาการกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติซ่ึงถือเปนแผน
แมบทในการพัฒนาประเทศไทย
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1) การผนวกประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืนในกฎหมาย
มิติดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนท่ีปรากฏข้ึนในกฎหมายฉบับท่ีสําคัญของประเทศไทย มี

ดังน้ี
1.1) กฎหมายรัฐธรรมนูญ

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ถือเปนกรอบนโยบาย

แหงรัฐท่ีสําคัญอันจะนําไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน รัฐธรรมนูญฉบับน้ีเกิดข้ึนจากกระบวนการราง
รัฐธรรมนูญท่ีประชาชนไดมีสวนรวมอยางกวางขวาง จนไดช่ือวาเปน “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน”
รัฐธรรมนูญฉบับน้ีมีความแตกตางจากรัฐธรรมนูญฉบับอื่นๆ ท่ีผานมา โดยไดใหความสําคัญกับการ
มีสวนรวมทางการเมืองของภาคประชาชน รวมท้ังการใหความสําคัญกับสิทธิ เสรีภาพของประชาชน
ในดานตางๆ มากข้ึน สงผลใหเกิดการปฏิรูปโครงสรางทางการเมือง การปกครอง เพื่อใหสอดคลอง
กับการพัฒนาท่ีย่ังยืน มีรับรองสิทธิของชุมชนอยางชัดเจนเปนคร้ังแรก รวมท้ังการกระจายอํานาจ
แกชุมชนและองคกรปกครองทองถิ่น ในการมีสวนรวมตัดสินในการดําเนินแผนงานและโครงการใดๆ
ในชุมชนท้ังจากภาครัฐและเอกชน รวมท้ังตอนโยบายและแผนงานสาธารณะของภาครัฐ โดยใน
หมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐก็ไดกําหนดเร่ืองการมีสวนรวมของประชาชนท่ีเกี่ยวของกับการ
พัฒนา เพื่อใหเกิดการพัฒนาท่ีเคารพตอสิทธิของประชาชนและมีความเปนธรรมไวในหลายมาตรา
อาทิ มาตรา 76 มาตรา 79 เปนตน

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ซ่ึงมีตนแบบมาจาก

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 โดยในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ในสวนท่ี
เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดเพิ่มรายละเอียดและข้ันตอนการ
คุมครองทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม สุขภาพ และสิทธิชุมชนใหมีความชัดเจนข้ึน อาทิ

การรับรองสิทธิอยางเปนทางการและสงเสริมใหชุมชนมีสิทธิและ
บทบาทเปนอยางมากในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามมาตรา 66 และมาตรา
67

“มาตรา 66 บุคคลซ่ึงรวมกันเปนชุมชน ชุมชนทองถิ่น หรือชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม ยอมมีสิทธิ
อนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติ และ
มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
รวมท้ังความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและย่ังยืน”

“มาตรา 67 สิทธิของบุคคลท่ีจะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ บํารุงรักษา และการ
ไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุมครอง สงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเน่ืองในสิ่งแวดลอมท่ีจะไม
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กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิการ หรือคุณภาพชีวิตของตน ยอมไดรับความคุมครอง
ตามความเหมาะสม

การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดาน
คุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ จะกระทํามิได เวนแตจะไดศึกษาและ
ประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดใหมี
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอน รวมท้ังไดใหองคการอิสระซ่ึง
ประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาท่ี
จัดการการศึกษาดานสิ่งแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพ ใหความเห็นประกอบ
กอนมีการดําเนินการดังกลาว

สิทธิของชุมชนท่ีจะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือ
องคกรอื่นของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล เพื่อใหปฏิบัติหนาท่ีตามบทบัญญัติน้ี ยอมไดรับการคุมครอง”

แนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน ในมาตรา 87 และแนวนโยบายดาน
ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในมาตรา 85 เปนตน

“มาตรา 85 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม ดังตอไปน้ี

(1) กําหนดหลักเกณฑการใชท่ีดินใหครอบคลุมท่ัวประเทศ โดยใหคํานึงถึงความสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ท้ังผืนดิน ผืนนํ้า วิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่นและการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ และกําหนดมาตรฐานการใชท่ีดินอยางย่ังยืน โดยตองให
ประชาชนในพื้นท่ีท่ีไดรับผลกระทบจากหลักเกณฑการใชท่ีดินน้ันมีสวนรวมในการตัดสินใจดวย

(2) ก ระจายการถื อค รอง ท่ีดินอ ย าง เปนธ รรมแ ละดํ า เ นิ นการให เก ษต รก ร
มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในท่ีดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอยางท่ัวถึงโดยการปฏิรูปท่ีดินหรือ
วิธีอื่น รวมท้ังจัดหาแหลงนํ้าเพื่อใหเกษตรกรมีนํ้าใชอยางพอเพียงและเหมาะสมแกการเกษตร

(3) จัดใหมีการวางผังเมือง พัฒนา และดําเนินการตามผังเมืองอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพื่อประโยชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน

(4) จัดใหมีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและทรัพยากรธรรมชาติอื่นอยางเปนระบบและ
เกิดประโยชนตอสวนรวม ท้ังตองใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวน บํารุงรักษา และใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล

(5) สงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการพัฒนาท่ีย่ังยืน ตลอดจน
ควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษท่ีมีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
โดยประชาชน ชุมชนทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองมีสวนรวมในการกําหนดแนว
ทางการดําเนินงาน
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“มาตรา 87 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน ดังตอไปน้ี
(1) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมท้ังในระดับชาติและระดับทองถิ่น
(2) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง การวาง

แผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมท้ังการจัดทําบริการสาธารณะ
(3) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุก

ระดับ ในรูปแบบองคกรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพท่ีหลากหลายหรือรูปแบบอื่น
(4) สงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็งในทางการเมือง และจัดใหมีกฎหมายจัดตั้งกองทุน

พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพื่อชวยเหลือการดําเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมท้ังสนับสนุน
การดําเนินการของกลุมประชาชนท่ีรวมตัวกันในลักษณะเครือขายทุกรูปแบบใหสามารถแสดงความ
คิดเห็นและเสนอความตองการของชุมชนในพื้นท่ี

(5) สงเสริมและใหการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมท้ังสงเสริมใหประชาชนไดใชสิทธิเลือกตั้ง
โดยสุจริตและเท่ียงธรรม

การมีสวนรวมของประชาชนตามมาตราน้ีตองคํานึงถึงสัดสวนของหญิงและชายท่ีใกลเคียงกัน”
1.2) กฎหมายและมาตรการที่เก่ียวของกับการจัดการสิ่งแวดลอม
ในสวนของกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการจัดการสิ่งแวดลอมในประเทศไทย

แมวาประเทศไทยจะมีกฎหมายเพื่อคุมครองสิ่งแวดลอมมามากกวา 30 ป อยางไรก็ดี จากกระแส
“โลกาภิวัตนดานสิ่งแวดลอม” จากการประชุม Rio Summit ในป พ.ศ.2535 ทําใหประเทศไทยมีการ
ปรับปรุงกฎหมายสิ่งแวดลอมในดานตางๆ คร้ังใหญ โดยไดออกพระราชบัญญัติตางๆ มาแทน
กฎหมายท่ีใชอยูเดิม พระราชบัญญัติท่ีสําคัญมีอยางนอย 5 ฉบับ ไดแก

(1) พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2535
(2) พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535
(3) พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535
(4) พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535
(5) พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535

ในสวนของ พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2535 ซ่ึงถือเปน
กฎหมายแมบทในการจัดการสิ่งแวดลอมของไทย ไดรับเอาหลักการทางเศรษฐศาสตรทางดานการ
จัดการสิ่งแวดลอมตามปฏิญญาริโอและแผนปฏิบัติการ 21 อาทิ หลักผูกอมลพิษตองจาย (Polluter
Pays Principle) และการมีสวนรวมของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดลอมมาบัญญัติไว นอกจากน้ี
ลักษณะเดนท่ีสําคัญประการหน่ึงของ พ.ร.บ. ฉบับน้ีคือ การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
การจัดการสิ่งแวดลอมมากข้ึน มาตรา 6 บัญญัติใหบุคคลอาจมีสิทธิในการท่ีจะไดรับทราบขอมูล
ขาวสารจากทางราชการในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการสงเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การไดรับการชดใช



121

คาเสียหายหรือคาทดแทนจากรัฐ ในกรณีท่ีไดรับความเสียหายท่ีเกิดจากมลพิษท่ีมีสาเหตุมาจาก
กิจกรรมหรือโครงการของรัฐ

2) การผนวกประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืนในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
สามารถแบงแผนยุทธศาสตรไดใน 2 ระดับ คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ซ่ึงเปนแผนยุทธศาสตรของประเทศ และแผนยุทธศาสตรดานอื่นๆ
2.1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
หนวยงานท่ีทําหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

ประเทศ ก็คือ สภาพัฒน ซ่ึงมีภารกิจหลักในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อ
ใชเปนกรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศในแตละชวงระยะเวลา 5 ป ทําหนาท่ีเสนอแนะและ
ใหความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตอคณะรัฐมนตรี ซ่ึงนับตั้งแตป
พ.ศ.2535 เปนตนมา กระแส “โลกาภิวัตนดานสิ่งแวดลอม” สงผลใหประเทศไทยนํากรอบแนวคิด
เร่ืองการพัฒนาท่ีย่ังยืนมาใชเปนหลักในการพัฒนาประเทศ โดยปรากฏอยูในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8
เปนตนมา ดังน้ี

2.1.1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-
2544)

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 ถือเปนจุดเปลี่ยนท่ีสําคัญของการวางแผนพัฒนา
ประเทศ และถือไดวาเปนการปฏิรูปความคิดและคานิยมของสังคมไทย ท่ีไดใหความสําคัญกับการมี
สวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม โดยมุงให “คน” เปนศูนยกลางของการพัฒนา และใชเศรษฐกิจ
เปนเคร่ืองมือชวยพัฒนาใหคนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน พรอมท้ังการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การพัฒนาท่ีมุงเนนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามแบบแผนพัฒนาฯ ท่ีผานมา ไปสูการสราง
ความสมดุลแกการพัฒนาในทุกๆ ดาน และเปลี่ยนจากวิธีการพัฒนาแบบแยกสวนมาเปนแบบบูรณา
การแบบองครวม นอกจากน้ี แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 ยังเปนแผนแรกท่ีไดกําหนดแนวทางการแปลง
แผนไปสูการปฏิบัติท่ียึดหลักการ พื้นท่ี ภารกิจและการมีสวนรวม (Area Function-Participation:
AFP) เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม

2.1.2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-
2549)

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 ไดนอมนําปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” นําทางให
การพัฒนายึดทางสายกลางอยูบนพื้นฐานของความสมดุลพอดีและความพอประมาณอยางมีเหตุผล
นําไปสูสังคมท่ีมีคุณภาพท้ังทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง สามารถพึ่งตนเอง มีภูมิคุมกันและ
รูเทาทันโลก เพื่อมุงสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน และมาตรฐานการดํารงชีวิตท่ีดีข้ึนของประชาชนชาวไทย
แผนพัฒนาฯ ฉบับน้ีมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนการพัฒนาเชิงพื้นท่ีใหเกิดความสมดุล เพื่อสราง
ความเช่ือมโยงของการพัฒนาชนบทและเมืองใหมีบทบาทสงเสริมและสนับสนุนกันและกัน นําไปสู
การพัฒนาท่ีสมดุลและย่ังยืน โดยใหชนบทยังคงบทบาทเปนฐานการผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญ
ของประเทศ ขณะท่ีเมืองชวยสนับสนุนในการเปนแหลงตลาดและการบริโภค รวมท้ังแหลงจางงานท่ี
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สงทอดความเจริญสูพื้นท่ีชนบท ขณะเดียวกันมีความเขมแข็งของชุมชนและการมีสวนรวมของทุก
ภาคสวนเปนทุนทางสังคมท่ีสําคัญ ชวยสรางโอกาสท่ีจะเกื้อหนุนพลังการพัฒนาเพื่อฟนฟูและ
เสริมสรางความแข็งแกรงใหเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซ่ึงจะนําไปสูเปาหมายระยะยาวในการ
กระจายโอกาสการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนใหเทาเทียมกันตามศักยภาพในทุกพื้นท่ี

2.1.3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-
2554)

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 ยังคงยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
พัฒนาประเทศ มีเปาหมายในการพัฒนาสังคมไทยสู “สังคมที่มีความสุขอยางยั่งยืน (Green
Society)” โดยใหความสําคัญตอการนําทุนทางสังคม เศรษฐกิจ และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมมาใชประโยชนอยางบูรณาการและเกื้อกูลกัน มุงสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนและ
สังคมเพื่อใหเปนรากฐานในการพัฒนาประเทศท่ีม่ันคงตอไป โดยกรอบแนวคิดการพัฒนาทุนในดาน
ตางๆ กลาวโดยสรุป คือ

“ทุนทางเศรษฐกิจ” การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจะตองเปนการ
เติบโตท่ีไมทําลายสิ่งแวดลอม มีการกระจายการพัฒนาอยางท่ัวถึงและอํานวยประโยชนตอคนสวน
ใหญของประเทศ โดยกระบวนการผลิตของประเทศและความตองการของตลาด รวมถึงมีแบบ
แผนการผลิตและบริโภคท่ีเหมาะสมไมทําลายสิ่งแวดลอม อยูบนพื้นฐานของการอนุรักษ ฟนฟูและ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

“ทุนทางสังคม” ซ่ึงมีองคประกอบหลัก คือ คน สถาบัน วัฒนธรรม และ
องคความรู  ทุนทางสังคมมีความเ ช่ือมโยงอยางมากกับท้ังทุนทางเศรษฐกิจและทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สามารถเอื้อประโยชนตอกัน ดังน้ัน การพัฒนาคุณภาพคนท้ัง
ความรูคูคุณธรรมจะสรางความเขมแข็งและชวยเสริมประสิทธิภาพใหแกท้ังภาคธุรกิจ และการจัด
ประสิทธิภาพใหแกท้ังภาคธุรกิจและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ท้ังน้ี ในสวนของ
การพัฒนาคุณภาพ “คน” จําเปนตองพัฒนาในทุกมิติ ท้ังดานจิตใจและรางกาย กลาวคือ การมีสุข
ภาวะและอนามัยท่ีดี การมีภูมิคุมกันทางจิตใจ การมีศีลธรรมและคุณธรรม การมีปญญารอบรู เปน
ตน

“ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ” มุง เนนไปท่ีการ
ปรับเปลี่ยนแบบแผนการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีใชการตลาดเปนตัวช้ีนํา มาสูการเติบโตทาง
เศรษฐกิจท่ีสอดคลองกับศักยภาพและความเปนไปไดของระบบนิเวศ สงเสริมการสรางเศรษฐกิจบน
พื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Based Economy) เพื่อใหเกิดความตระหนักถึง
ศักยภาพของทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในทองถิ่น สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
เพื่อรักษาท้ังทรัพยากร และภูมิปญญาใหสืบทอดตอไปอยางย่ังยืน รวมท้ังการยกระดับภูมิปญญา
ทองถิ่นและนวัตกรรม เพื่อสรางมูลคาเพิ่มแกสินคาและบริการใหเ ช่ือมโยงกับเศรษฐกิจ
ระดับประเทศและตลาดโลกในระยะยาว
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ท้ังน้ี จากแผนพัฒนาฯ หลักท่ีไดกลาวไปแลวขางตน แผนดังกลาวจะไดรับ
การนําไปขยายผลในรูปแบบท่ีแตกตางกันตามบทบาทหนาท่ีของแตละหนวยงาน อาทิ
กระทรวงมหาดไทยซ่ึงทําหนาท่ีดูแลงานดานการปกครองสวนทองถิ่น ท่ีผานมาก็ไดดําเนินการปรับ
เขาสูยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ีย่ังยืน หรือท่ีเรียกวาแผนพัฒนาจังหวัด 20 ป มุงเนนการ
วางแผนจากฐานทรัพยากรทองถิ่น และการมีสวนรวมของประชาชน หรือกระทรวงเกษตรและ
สหกรณซ่ึงทําหนาท่ีดูแลงานดานการเกษตรกรรม การจัดหาแหลงนํ้าและพัฒนาระบบชลประทาน
สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ซ่ึงท่ีผานมาไดดําเนินการปรับแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 เขาสู
แผนพัฒนาการเกษตร มุงเนนการสงเสริมใหเกษตรกรมีการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกครัวเรือน การผลิตสินคาเกษตรและอาหารมีมูลคาเพิ่มข้ึน สอดคลองกับความตองการ
ของตลาด มีมาตรฐานปลอดภัยตอผูบริโภคท้ังภายในและตางประเทศ วิจัย พัฒนา และถายทอด
เทคโนโลยีดานการเกษตร เนนใหเกิดการใชทรัพยากรการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ ย่ังยืนและไม
สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เปนตน

2.1.4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-
2559)

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ซ่ึงคณะรัฐมนตรีประกาศใชตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม
พ.ศ.2554 กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ยังคงมีแนวคิดท่ี
ตอเน่ืองจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8-10 โดยยังคงยึดหลักการปฏิบัติตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” และขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติท่ีชัดเจนย่ิงข้ึนในทุกภาคสวน ทุกระดับ ยึด
แนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมท่ีมี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มีการเช่ือมโยงทุก
มิติของการพัฒนาอยางบูรณาการ ท้ังมิติสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และการเมือง มุงเนนการสราง
ความสมดุลของการพัฒนา โดยใหมีการบริหารจัดการทุนอยางสมดุล ประกอบดวย ทุนธรรมชาติ
ทุนกายภาพ ทุนสังคม ทุนมนุษย ทุนวัฒนธรรม และทุนการเงิน และใหความสําคัญตอการสงเสริม
ความเปนธรรมในสังคม การสรางภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงจากปจจัยภายนอก
และภายในประเทศ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางมีคุณภาพ

จากขางตน จะเห็นไดวานับตั้งแตประเทศไทยไดมีการจัดทําแผนพัฒนาฯ
ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2504-2509) จนถึงแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2554-2559) มีพัฒนาการมา
ตอเน่ือง (ดูภาพท่ี 3.2 และ 3.3 ประกอบ) โดยในอดีตท่ีผานมามิติของกระบวนการพัฒนาสวนใหญ
ไดเนนเกี่ยวกับเร่ืองการพัฒนาเศรษฐกิจเปนหลัก และเปนการกําหนดแผนพัฒนาฯจากสวนกลาง
และนําไปสูการปฏิบัติ ดังจะเห็นไดจาก ในชวง แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 1-4 มุงเนนการเติบโตทาง
เศรษฐกิจดวยการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 5 เนนการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู
กับการพัฒนาสังคม แผนพัฒนาฯฉบับท่ี 6 และ 7 เนนเสถียรภาพเศรษฐกิจ มุงการพัฒนาภูมิภาค
และชนบท จุดเปลี่ยนท่ีสําคัญคือ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2540-2544) โดยใหความสําคัญกับ
การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม และมุงใหคนเปนศูนยกลาง พรอมท้ังปรับเปลี่ยนวิธีการ
พัฒนาเปนบูรณาการแบบองครวมเพื่อใหเกิดการพัฒนาท่ีสมดุล ท้ังน้ีสวนหน่ึงอาจไดรับอิทธิพลจาก
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กระแสความตื่นตัวของสังคมโลกนับตั้งแตการประชุม Rio ป พ.ศ. 2535 และการเผชิญกับปญหา
วิกฤตเศรษฐกิจในปพ.ศ. 2540  ตอมาแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ.2545-2549) ไดนําแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงมีเปนแนวทางในการพัฒนาควบคูไปกับกระบวนทัศนการพัฒนาแบบบูรณาการท่ี
เปนองครวมท่ีมีคนเปนศูนยกลางการพัฒนา ตอเน่ืองจนถึงแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550-
2554) ท่ีใหความสําคัญกับการพัฒนาท่ีมีดุลยภาพ ท้ังดานสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม การ
พัฒนาท้ัง 3 มิติจะตองเกื้อกูลและไมเกิดความขัดแยงซ่ึงกันและกัน โดยการพัฒนาเศรษฐกิจให
ขยายตัวอยางมีคุณภาพและแขงขันได จะตองคํานึงถึงขีดจํากัดของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมท่ีสามารถสงวนรักษาไวใชประโยชนไดอยางยาวนาน ใชทรัพยากรทุกชนิดอยาง
ประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไมสงผลเสียตอความตองการของคนท้ังในปจจุบันและใน
อนาคต ท้ังน้ี เพื่อคงความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
คุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อใหเปนฐานการผลิตของระบบเศรษฐกิจและการดํารงชีวิตของมนุษยได
อยางตอเน่ืองตลอดไป และตองดําเนินการควบคูไปกับการพัฒนาศักยภาพคนและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนใหดีข้ึน

ปจจุบันแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) และวิสัยทัศนประเทศไทยสูป พ.ศ.2570
มีเน้ือหาสาระสําคัญโดยสรุปท่ีสวนใหญกลาวถึงเศรษฐกิจรวมท้ังแนวโนมทางดานเศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรมเปนใหญ แตก็มีสาระท่ีทําใหเห็นมิติของกระบวนการพัฒนาชุมชนทองถิ่นและการมี
สวนรวมของประชาชนในหลายประเด็น ท่ีสําคัญคือในสวนของสถาปตยกรรมทางสังคม ไดมีเน้ือหา
ท่ีสื่อถึงมิติในงานพัฒนาชุมชนทองถิ่น ซ่ึงเนนใหความสําคัญกับชุมชนเปนหลักและเปนผูมีบทบาท
สําคัญในกระบวนการพัฒนา
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ภาพที่ 3.2 แนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของไทยตั้งแตฉบับท่ี 1- 10

ที่มา: สศช. (2554)
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ภาพที่ 3.3 ความเช่ือมโยงของพัฒนาการแนวคิดการพัฒนาท่ีย่ังยืนในบริบทโลกกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของไทย

UNCED (Rio)
(พ.ศ. 2535)
Agenda 21 WSSD  (Rio+10)

(พ.ศ. 2545)

MDGs

UN Millennium Summit
(พ.ศ. 2543)

Johannesburg Plan
of Implementation

???
UNCSD (Rio+20)

(พ.ศ. 2555) 5

ที่มา: สศช. (2554)

2.2) แผนยุทธศาสตรการพัฒนาอื่นๆ
นอกเหนือจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแลว ยังมีแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาอื่นๆท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาท่ีย่ังยืนท้ังภายใตและนอกเหนือการดําเนินงาน
ของสภาพัฒนฯ อาทิเชน

2.2.1) การจัดทํายุทธศาสตรระยะยาวดานการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ประเทศไทย

ในป พ.ศ.2549 สภาพัฒนฯ ดําเนินโครงการยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีย่ังยืน
สําหรับประเทศไทย ซ่ึงเปนโครงการท่ีจัดทํารวมกับ UNEP และ Asian Development Bank โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนายุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใหมุงสูความย่ังยืน ซ่ึงเปนแผนระยะยาว 30
ป (พ.ศ.2550-2579) จัดทําข้ึนโดยใชแผนการดําเนินงานโจฮันเนสเบอรกเปนกรอบในการจัดทํากล
ยุทธของประเทศ ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตรหลัก ไดแก
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ยุทธศาสตรท่ี 1 : การขจัดความยากจนโดยการสรางความเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยางย่ังยืนและเสมอภาค

ยุทธศาสตรท่ี 2 : การสงเสริมความม่ันคงและความปลอดภัยดาน
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การเสริมสรางสังคมฐานความรูและสังคมอุดมจริยธรรม
ยุทธศาสตรท่ี 4 : การเสริมสรางธรรมาภิบาล
2.2.2) การอนุวัตรแผนปฏิบัติการ 21 ในระดับทองถ่ิน
ในป พ.ศ.2542 ไดมีการดําเนินการแปลงแผนปฏิบัติการ 21 ระดับทองถิ่น

สูการปฏิบัติ แผนปฏิบัติการ 21 ระดับทองถิ่น คือ แผนปฏิบัติการท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จัดทําข้ึนโดยการมีสวนรวมของภาคประชาชน ซ่ึงเปนแผนระยะยาวมีลักษณะเปนกรอบหรือ
แนวทางปฏิบัติท่ีมีสวนทําใหประชาชนในทองถิ่นมีแนวคิด และการกระทําสอดคลองกับแนวคิดการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนท้ังมิติดานสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม โดยเร่ิมนําแผนปฏิบัติการ 21 ระดับ
ทองถิ่น (Local Agenda 21) ทดลองปฏิบัติท่ีเทศบาลนครตรัง และเทศบาลนครราชสีมา เปนคร้ัง
แรกเม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2542 ภายใตบริบทของแผนปฏิบัติการ 21 โดยใหความสําคัญกับบท
ท่ี 28 ท่ีกลาวถึงบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดทําแผนปฏิบัติการ 21 ระดับ
ทองถิ่นอยางมีสวนรวมของประชาชนในพื้นท่ี ท้ังน้ี เพื่อเพิ่มสมรรถนะผูบริหารทองถิ่นใหมีความรู
ความเขาใจ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาอยางย่ังยืน และสามารถกําหนดทิศทางการพัฒนาทองถิ่น
ไปสูความย่ังยืนเพื่ออนุชนรุนหลังได

2.2.3) การจัดทํายุทธศาสตรดานการผลิตและบริโภคอยางยั่งยืน
ในป พ.ศ. 2550 สภาพัฒนฯ ไดจัดทําโครงการจัดทํายุทธศาสตรการบริโภค

ท่ีย่ังยืน เพื่อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนโดยการสรางความรูความเขาใจแกสาธารณชน เพื่อนําไปสู
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมใหมุงสูความย่ังยืนมากข้ึน ตลอดจนสราง
คานิยมใหมเร่ืองการบริโภคอยางพอเพียง โดยมีกรอบแนวคิดการบริโภคท่ีย่ังยืนมีหลักการ 3
ประการ คือ

1) การปรับพฤติกรรมการบริโภคใหเปนการบริโภคอยางพอดี พอประมาณ
2) การสงเสริมใหเกิดการตลาดท่ีรับผิดชอบตอสังคม
3) การสงเสริมการผลิตใหมีประสิทธิภาพและเกิดการหมุนเวียนทรัพยากร

กลับมาใชใหม
โดยในการศึกษายุทธศาสตรเพื่อสงเสริมการบริโภคท่ีย่ังยืน ไดมีการเสนอแผนเพื่อ

ปฏิบัติการในระยะเวลา 5 ป เร่ิมตัง้แตป พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2554
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2.2.4) แผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
สผ.1 มีหนาท่ีจัดทํานโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ ระยะ 20 ป จาก พ.ศ.2540-2559 ซ่ึงเปนไปตามพระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่ งแวดลอมแห งชาติ  พ .ศ .2535 โดยมี จุดมุ งหมายท่ีจะให มีการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติใหควบคูไปกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อันจะสงผลใหการพัฒนาประเทศเปนการพัฒนาท่ีย่ังยืนและเสริมสราง
คุณภาพแหงชีวิตของประชาชน นอกจากน้ี สผ. ยังมีหนาท่ีจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
ของประเทศ ระยะ 5 ป ท้ังน้ี แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระยะ 5 ป จะถูกถายทอดไปอยูใน
แผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดระยะ 1 ป เพื่อนํานโยบายไปสู
การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมตอไป

3.2.2.3 การพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ผลการพัฒนาประเทศไทยท่ีผานมาช้ีใหเห็นวาความเจริญทางเศรษฐกิจไม

อาจนํามาซ่ึงความอยูดีมีสุขของประชาชนไทยอยางย่ังยืนได หากไมมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน
การพัฒนาใหเหมาะสม ในปงบประมาณ พ.ศ.2547 ท่ีผานมา สภาพัฒนฯ จึงไดกําหนดใหมีการ
ดําเนินงานโครงการ “การพัฒนาดัชนีช้ีวัดการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศไทย” ซ่ึงผลลัพธท่ีไดคือ
ดัชนีและตัวช้ีวัดการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศไทย ชุดท่ีหน่ึง สําหรับใชเปนเคร่ืองมือในการวัด
สภาพความสําเร็จและระดับการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศ ผลจากการจัดสัมมนาเพื่อรายงาน
สถานภาพการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศโดยใชดัชนีและตัวช้ีวัดการพัฒนาท่ีย่ังยืน ชุดท่ีหน่ึง ตอ
สาธารณชน สรุปไดวา ชุดตัวช้ีวัดดังกลาวสามารถนําไปใชในการติดตามผลการพัฒนาประเทศได
อยางไรก็ตาม ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาตัวช้ีวัดในระยะตอไปเพื่อเพิ่มความสมบูรณใหแกการ
ติดตามสถานการณการพัฒนาย่ิงข้ึน  และควรจัดทําตัวช้ีวัดการพัฒนาท่ีย่ังยืนในระดับภาคเพื่อให
สามารถสะทอนสภาพปญหาในพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายแตกตางกัน โดยในปงบประมาณ พ.ศ.
2548 สภาพัฒนฯไดดําเนินงานโครงการ “การพัฒนาดัชนีช้ีวัดการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศไทย
ระยะท่ีสอง” เพื่อใหเปนการดําเนินงานอยางตอเน่ืองและปรับปรุงดัชนีและตัวช้ีวัด ชุดท่ีหน่ึงใหมี
ความสมบูรณครอบคลุมปจจัยท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการพัฒนาท่ีย่ังยืนไดครอบคลุมย่ิงข้ึน รวมไปถึงการ
พัฒนากรอบแนวคิดและจัดทําตัวช้ีวัดระดับภาคเพื่อสะทอนปญหาและความตองการระดับพื้นท่ี เพื่อ
เปนกลไกผลักดันใหประเทศมีการพัฒนามุงไปสูความย่ังยืนในทุกระดับ และในป พ .ศ.2549
สภาพัฒนฯ ได จัดทําโครงการพัฒนาดัชนีช้ีวัดการพัฒนาท่ีย่ังยืนตอเน่ืองเปนป ท่ี 3 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อทบทวนและปรับปรุงตัวช้ีวัดและดัชนีช้ีวัดการพัฒนาท่ีย่ังยืนระดับภาคและระดับลุม

1 ชื่อเดิมคือ สํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม (สผ.) สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม
โดยหลังจากนโยบายปฏิรูประบบราชการในป พ.ศ.2545 จึงเปล่ียนชื่อเปน สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สผ.) สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (ทส.) ตั้งแตวันที่ 8
ตุลาคม พ.ศ.2545 เปนตนมา
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นํ้า รวมท้ังจัดทํารายงานสถานภาพการพัฒนาท่ีย่ังยืนระดับภาคและระดับลุมนํ้า เพื่อนําไปใชในการ
ประเมินผลการพัฒนาและใชพิจารณาประกอบการกําหนดนโยบายการพัฒนาในระดับพื้นท่ีตอไป
ท้ังน้ีโครงการไดดําเนินการเสร็จสิ้นเม่ือเดือนสิงหาคม พ.ศ.2550

ตัวช้ีวัดการพัฒนาท่ีย่ังยืนระดับภาค ตัวช้ีวัดระดับภาคท่ีไดพัฒนาข้ึน
ประกอบดวยตัวช้ีวัด 3 ประเภท ไดแก 1) ตัวช้ีวัดระดับประเทศท่ีสามารถสะทอนการพัฒนาในระดับ
ภาคไดดวย เชน อายุขัย การศึกษา สุขภาพ 2) ตัวช้ีวัดท่ัวไปของทุกภาค เน่ืองจากเปนตัวช้ีวัดท่ีทุก
ภาคเห็นตรงกันวามีความสําคัญตอการพัฒนาท่ีย่ังยืนของภาค และ 3) ตัวช้ีวัดท่ีแสดงเอกลักษณ
ของแตละภาค เชน ฐานทรัพยากร วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เพื่อสะทอนใหเห็นถึง
ลักษณะเฉพาะของแตละภาคท่ีมีความแตกตางกันตามทุนเดิมของแตละภาคเพื่อใหสามารถสะทอน
การพัฒนาท่ีย่ังยืนของภาคไดอยางชัดเจน

3.2.3 การดําเนินงานในระดับปฏิบัติการ

นอกเหนือจากการดําเนินงานดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนในลักษณะท่ีเกี่ยวของกับการ
พัฒนาในทุกๆดาน (Cross-cutting) ดังท่ีไดกลาวมาแลว ประเทศไทยยังไดมีการดําเนินการดานการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนในรายสาขาการพัฒนาตางๆอันสอดคลองกับกรอบแผนปฏิบัติการ 21 ดวย ท้ังน้ี หาก
พิจารณาตามแผนปฏิบัติการ 21 ท่ีประกอบดวย 4 มิติหลัก คือ มิติทางดานสังคมและเศรษฐกิจ
(Social and Economic Dimensions) มิติดานการอนุรักษและการจัดการทรัพยากร (Conservation
and Management of Resources) มิติดานการสงเสริมบทบาทของกลุมตางๆ ท่ีสําคัญ
(Strengthening the Role of Major Groups) และมิติในดานวิธีการในการดําเนินงาน (Means of
Implementation) รวมท้ังสิ้น 40 บท (chapter) ซ่ึงตลอดระยะเวลาท่ีผานมาประเทศไทยไดมีการ
ดําเนินงานในดานตางๆ ซ่ึงหนวยงานภาครัฐตางๆก็ไดนําไปขยายผลสูการปฏิบัติในรูปแบบตางๆ
ตามบทบาทหนาท่ีของแตละหนวยงาน ซ่ึงอาจจัดกลุมวิเคราะหใหมตามแนวคิดสามเสาหลักของการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน อันไดแก ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานสิ่งแวดลอม ไดดังน้ี

3.2.3.1 ดานเศรษฐกิจ
จากการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาอยางย่ังยืนของประเทศไทยท่ีกลาวมาขางตน

การดําเนินการของประเทศไทยเพื่อสรางความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อกระตุนการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน (หมวดท่ี 1 บทท่ี 2) โดยประเทศไดมีการกําหนดนโยบายตางๆ เพื่อนําไปสูการเจรจาทาง
การคา การสงเสริมการลงทุน การสนับสนุนการดําเนินงานการคาแบบตลาดเสรี ตลอดจนนโยบาย
การสงเสริมการสงออก โดยมีหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบไดแก กระทรวงการตางประเทศ กระทรวง
พาณิชยและกระทรวงการคลัง เปนตน

ในสวนของการดําเนินการแกไขปญหาความยากจน (หมวดท่ี 1 บทท่ี 3) ประเทศ
ไทยไดมีการกําหนดนโยบายพื้นฐานแหงรัฐและโครงการตางๆ เพื่อแกไขปญหาความยากจนมา
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อยางตอเน่ือง โดยเล็งเห็นวาประชากรของประเทศโดยเฉพาะในชนบท ประกอบอาชีพในภาค
การเกษตรซ่ึงประสบกับปญหาความยากจน ดังน้ัน ภาครัฐจึงเขาไปชวยเหลือและหาแนวทางในการ
แกไขปญหา อันจะเห็นไดจากนโยบายแทรกแซงราคาสินคาเกษตรตางๆ การดําเนินงานของสถาบัน
การเงินเพื่อใหสินเช่ือแกเกษตรกร เปนตน นอกจากน้ียังไดกําหนดวาระแหงชาติเพื่อแกไขปญหา
ความยากจน โดยในภายหลังเห็นไดอยางชัดเจนจากนโยบายประชานิยมของพรรคการเมืองตางๆ
ท่ีโดยสวนใหญจะเปนการนําเสนอนโยบายท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการแกไขปญหาความยากจน

ในสวนของการดําเนินงานเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภค (หมวดท่ี 1 บท
ท่ี 4) ภาครัฐไดดําเนินการในการสงเสริมองคความรูใหกับประชาชนเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการบริโภคเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน โดยสรางความตระหนักถึงผลกระทบของการ
บริโภคและพฤติกรรมในชีวิตประจําวันท่ีเปนผลเสียตอสภาพแวดลอม นอกจากน้ียังมีการกําหนด
นโยบายเพื่อสนับสนุนใหประชาชนเลือกบริโภคและใชผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมใหมากข้ึน
ท้ังน้ี ในการดําเนินตางๆ น้ันจะเร่ิมตนจากการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐเพื่อเปนตนแบบ
ใหกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของภาคประชาชน ดังจะเห็นไดจาการประกาศใชแผนการสงเสริม
การจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของภาครัฐ พ.ศ.2550-2554 รับผิดชอบ
โดยกระทรวงพาณิชย กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตน การ
ดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการผลิตท่ีย่ังยืน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรใน
ภาคการผลิตและภาคบริการ ดําเนินงานโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ

3.2.3.2 ดานสังคม
การดําเนินการเพื่อสรางความรวมมือกับองคกรเอกชน (หมวด 3 บทท่ี 27) องคกร

เอกชนมีบทบาทสําคัญในการกําหนดและดําเนินงานเร่ืองการเขามามีสวนรวมของภาคประชาชน ซ่ึง
ในประเทศไทยเองไดมีกลุม NGOs หลายกลุมท่ีเขามาดําเนินการรวมกับภาครัฐ เพื่อกอใหเกิดการ
พัฒนาอยางย่ังยืนในมิติตางๆ ท้ังในดานการพัฒนาและสงเสริมสิทธิสตรีและเด็ก การคุมครอง
สิ่งแวดลอม เปนตน ในสวนของการสงเสริมบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ 21 (หมวด 3 บทท่ี 28) ในการดําเนินงานของประเทศไทยไดกําหนดใหกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนหนวยงานหลักในการจัดทําแผนปฏิบัติเพื่อการพัฒนาอยาง
ย่ังยืนตามแผนปฏิบัติการ 21 ซ่ึงในการดําเนินการท่ีผานมา กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมได
รวมมือกับองคกรความรวมมือระหวางประเทศแหงประเทศสวีเดน (SIDA) ในการดําเนินการสงเสริม
ใหทองถิ่นจัดทําแผนปฏิบัติการ 21 ระดับทองถิ่น ซ่ึงมีพื้นท่ีนํารอง 2 แหงคือ เทศบาลนครตรัง และ
เทศบาลนครราชสีมา ตลอดจนการสงเสริมใหชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามา
ดําเนินการและตอยอดไปสูการดําเนินการโครงการพัฒนาเมืองอยางย่ังยืนตามแผนปฏิบัติการ 21
ระดับทองถิ่น โดยกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมรวมกับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น และ
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
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การดําเนินการสงเสริมวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน (หมวด 4 บทท่ี 35)
ประเทศไทยมีการดําเนินการในการสงเสริมและพัฒนางานดานวิทยาศาสตร เพื่อสรางสรรค
นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมๆ และลดการนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ ซ่ึงการดําเนินงานน้ัน
ตั้งอยูบนพื้นฐานการพัฒนาอยางย่ังยืน คือการใชทรัพยากรภายในประเทศใหเกิดประโยชนสูงสุด
ท้ังน้ีมีหนวยงานหลักในการดําเนินงานคือ กระทรวงวิทยาศาสตร และสถาบันการศึกษาตางๆ
ปจจุบันประเทศไทยอยูระหวางการประกาศใชนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยแหงชาติ ฉบับท่ี 8
(พ.ศ.2555-2559) เพื่อใชเปนแผนแมบทในการสงเสริมการวิจัยของชาติ ท้ังน้ี ในแผนแมบทดังไดนํา
แนวคิดเร่ืองการพัฒนาอยางย่ังยืนมากําหนดเปนวิสัยทัศนของการวิจัยของชาติ คือ ประเทศไทยมี
และใชงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาท่ีสมดุลและย่ังยืน ท้ังน้ี ผลการดําเนินงานพัฒนาดาน
วิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืนในประเทศไทยท่ีผานมา ยกตัวอยางเชน การสงเสริมและ
สนับสนุนใหเยาวชนมีการพัฒนาความรูทางวิทยาศาสตรบนพื้นฐานแหงความย่ังยืน เปนการ
ดําเนินการโดยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) รวมกับสํานักงาน
นวัตกรรมแหงชาติ ในการจัดประกวดนวัตกรรมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และมีการใชทรัพยากรท่ี
กอใหเกิดประโยชนอยางย่ังยืน เพื่อนําผลงานดังกลาวไปใชตอยอดในระบบอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ และพัฒนาเทคโนโลยีข้ันสูงตอไป เปนตน

3.2.3.3 ดานสิ่งแวดลอม
ในสวนของการคุมครองช้ันบรรยากาศโลก (หมวดท่ี 2 บทท่ี 9) ดําเนินงานโดย

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ และกระทรวงพลังงาน มีการสงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีการดําเนินโครงการเพื่อสงเสริมการใชพลังงานทดแทน เชน พลังงานลม
พลังงานแสงอาทิตย เพื่อลดการเกิดมลพิษท่ีเปนผลเสียตอช้ันบรรยากาศโลก มีการกําหนด
มาตรฐาน ควบคุมและติดตามตรวจสอบ การปลอยกาซตางๆ จากโรงงานอุตสาหกรรม ดําเนินงาน
การโดยกรมควบคุมมลพิษและกรมโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากน้ียังไดกําหนดเปนมาตรฐานไวใน
รายงานผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม (EIA) เอาไวดวย การดําเนินงานของภาครัฐเพื่อแกไขปญหา
การลดลงของพื้นท่ีปาไม (หมวด 2 บทท่ี 11) ประเทศไทยไดใหความสําคัญตอปญหาการลดลงของ
พื้นท่ีปาจากการบุกรุกทําลายและเขาใชประโยชนในพื้นท่ีอยางผิดกฎหมาย โดยกรมปาไม กรม
อุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ดําเนินการรวมกับ
หนวยงานทหารและองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการบังคับใชกฎหมายปาไมหลายฉบับ ซ่ึงใน
ปจจุบันไดมีการปรับเปลี่ยนนโยบายและแนวทางการดําเนินงานโดยเนนการสรางการมีสวนรวมของ
ประชาชนใหเขามารวมกันดูแลรักษาพื้นท่ีปารวมกับเจาหนาท่ีรัฐมากข้ึน เห็นไดจากการดําเนิน
กิจกรรมสงเสริมการจัดการปาชุมชน ซ่ึงตอยอดมาจากการดําเนินโครงการในระยะท่ีผานมา เชน
โครงการหมูบานปาไมแผนใหม โครงการสงเสริมหมูบานเพื่อการอนุรักษปาไมตามแนวพระราชดําริ

การดําเนินการเพื่อการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ (หมวดท่ี 2 บทท่ี 15)
ประเทศไทยลงนามในอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพเม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ.
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2535 ใหสัตยาบันเขาเปนภาคีสมาชิกเม่ือป พ.ศ.2546 และมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 29 มกราคม พ.ศ.
2547 โดยในปจจุบันประเทศไทยไดดําเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ
ตามนโยบาย มาตรการและแผนการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยาง
ย่ังยืน พ.ศ.2551-2555 ท้ังในสวนของการดําเนินงานของกรมอุทยานแหงชาติฯ กรมประมง ในการ
รักษาสภาพพื้นท่ีอนุรักษ ท่ีอยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตเพื่อคงไวซ่ึงความหลากหลายทางชีวภาพ การ
จัดเก็บรวบรวมฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดทําบัญชีรายช่ือสิ่งมีชีวิตในประเทศ
เพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัยและการอนุรักษ โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติฯ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง มีการจัดการ
ประชุมรวมกับระหวางสถาบันการศึกษาและหนวยงานภาครัฐเพื่อเสริมสรางองคความรูดานความ
หลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยอยางตอเน่ือง ตลอดจนมีการจัดตั้งหนวยงานใหมๆ เพื่อ
รองรับการดําเนินงานดานความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ คือ สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน)

การดําเนินการเพื่อการคุมครองและการจัดการทรัพยากรนํ้า (หมวด 2 บทท่ี 18)
ประเทศไทยมีดําเนินการในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าโดยแบงพื้นท่ีออกเปน 25 พื้นท่ีลุมนํ้า
หลักของประเทศ และมีหนวยงานหลักในการดําเนินงาน ไดแก กรมชลประทาน กรมทรัพยากรนํ้า
กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าแหงชาติ รวมไปถึงการ
ประกาศใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารทรัพยากรนํ้าแหงชาติ พ.ศ.2550 โดย
ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา ภาครัฐไดมีการกําหนดนโยบายและโครงการตางๆ เพื่อใชในการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้าอยางย่ังยืน ท้ังในสวนของการใชนํ้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคอยางเพียงพอ
เชน โครงการจัดหานํ้าดื่มสะอาดใหกับโรงเรียนท่ัวประเทศ และโครงการจัดหานํ้าสะอาดใหกับ
หมูบานประสบภัยแลงของกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล การใชนํ้าในภาคการเกษตร การแกไขปญหาภัย
แลงและปญหาอุทกภัย การปรับปรุงพื้นท่ีแหลงนํ้าตามธรรมชาติ เชน โครงการอนุรักษและฟนฟู
แหลงนํ้าขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยกรมทรัพยากรนํ้า อีกท้ังยังมีการดําเนินการ
สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเขามาบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในพื้นท่ี เพื่อเปนไป
ตามแผนการกระจายอํานาจฯ ไปยังทองถิ่นและแผนปฏิบัติการระดับทองถิ่น 21 ดวย

การจัดการของเสียอันตราย (หมวด 2 บทท่ี 20) ประเทศไทยไดใหความสําคัญตอ
การดําเนินการเพื่อบริหารจัดการของเสียท่ีเปนอันตราย โดยไดใหสัตยาบันเปนภาคีสมาชิกใน
อนุสัญญาบาเซลวาดวยการควบคุมการเคลื่อนยายขามแดนของเสียอันตรายและการกําจัด เม่ือวันท่ี
24 พฤศจิกายน พ.ศ.2540 และมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ พ.ศ.2541 และจากการเปน
ภาคีสมาชิกดังกลาว รัฐบาลไทยไดมีการดําเนินการโดยใหกรมควบคุมมลพิษเปน focal point กรม
โรงงานอุตสาหกรรมเปน Competent Authority และดําเนินการในการบริหารจัดการของเสีย
อันตรายรวมกับ กรมศุลกากร กรมเจาทา กรมการประกันภัย กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เปนตน
และนอกจากการอนุสัญญาฉบับดังกลาวแลวน้ันในประเทศไทยไดมีการประกาศใชกฎหมายตางๆ
เพื่อควบคุมและบริหารจัดการของเสียอันตราย เชน พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535
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พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ เปนตน ท้ังน้ี ในการดําเนินการ
ดังกลาวไดเปนไปตามแผนปฏิบัติการ 21 ในการดําเนินการปองกันสิ่งแวดลอมจากการปนเปอนของ
เสียอันตราย ตลอดจนดําเนินการในการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมในการใชเทคโนโลยีสะอาด ลด
การปลอยของเสียอันตรายเพื่อสนองตอบตอการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมไปโดยควบคู
กัน

จากการดําเนินงานดานตางๆขางตน สามารถสรุปในรูปของตารางเพื่อวิเคราะห
รายละเอียดการดําเนินงานดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนเพิ่มเติมในแตละเสาหลัก หนวยงานท่ีเกี่ยวของ
พรอมบทวิเคราะหถึงชองวาง ปญหา และอุปสรรคในการดําเนินการไดดังตารางท่ี 3.2
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ตารางที่ 3.2 สรุปการดําเนินงานดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศในรายสาขา

ประเด็น

สาระสําคัญตาม
กรอบ Agenda

21 และ
Johannesburg

Plan of
Implementation

(JPI)

กรอบเชิงสถาบันที่
สําคัญ (หนวยงานที่

รับผิดชอบ/ แผน
ยุทธศาสตร/ กฎหมาย

แมบท/ ฯลฯ)

กิจกรรมที่สําคัญ ขอวิเคราะห

1. ดานเศรษฐกิจ
1.1 การขจัดความ
ยากจนและความ
หิวโหย

 Chapter 3
ของ Agenda 21
- ความจําเปนท่ี
แตละประเทศ
ตองมีแผนงาน
ของตนเองท่ีจะ
ขจัดสาเหตุของ
ความยากจน
เชน ความหิว
โหย การไมรู
หนังสือ การขาด
แคลนบริการทาง
การแพทยและ

 สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ - ได
กําหนดวาระในเรื่องการ
แกปญหาความยากจนไว
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติในฉบบั
ตางๆ นับต้ังแตแผนใน
ชวงแรกๆ เชน ในแผนฯ
ฉบับท่ี 1 ท่ีมีการมุง
ยกระดับมาตรฐานการ
ครองชีพของประชาชน

 มีความแตกตางกันไปตาม
นโยบายของแตละรัฐบาล เชน
 การเนนการแกปญหาความ
ยากจนผานการสราง
โครงสรางพื้นฐานตางๆ เชน
ถนน ไฟฟา  ระบบ
ชลประทาน
 รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชิน
วัตร การกําหนดใหการขจดั
ความยากจนเปน “วาระ
แหงชาติ”, การต้ัง
คณะกรรมการแกปญหาความ
ยากจน การจดทะเบียนคนจน

 ยังขาดการคํานึงถึงความเชื่อมโยงระหวางปญหาความยากจนและ
ความเลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ การเขาถึงทรัพยากร โอกาสทางการ
ศึกษา ฯลฯ อันเนื่องมาจากการกระจายรายไดท่ีไมเทาเทียมกันสูง
 การแกปญหาความยากจนยังมีลักษณะท่ีอิงกับกิจกรรม (project-
based) ของหนวยงานตางๆมากกวาอิงกับพื้นท่ี (area-based) ทํา
ใหการแกปญหาเปนไปอยางขาดการบูรณาการ
 เปาหมายทางความยากจน หรือผลกระทบทางดานสังคมยังไมได
ถูกนํามาประเมินในนโยบายหลักทางดานเศรษฐกิจ หรือการพัฒนา
โครงการขนาดใหญ ผานกระบวนการมีสวนรวมมากเทาท่ีควร
 การขาดความตอเนื่องระหวางนโยบายของแตละรัฐบาล
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การดูแลเด็ก การ
วางงาน และ
ความกดดัน
ทางดาน
ประชากร ท้ังนี้
เพื่อใหประชาชน
สามารถมีรายได
เพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง และให
คนยากจน
สามารถพึ่งพา
ตนเองไดมากขึ้น
 Chapter 2
ของ JPI - ย้ําถึง
ความสําคัญของ
ปญหา และระบุ

ทางดานรายได
 หนวยงานท่ี
หลากหลายท่ีมีเปาหมาย
เก่ียวเนื่องกับการ
แกปญหาความยากจน
เชน กระทรวงเกษตรฯ
สํานักงานคณะกรรมการ
ปฏิรูปท่ีดิน กระทรวง
สาธารณสุข สาํนักงาน
หลักประกันสุขภาพถวน
หนา กรมการพัฒนา
ชุมชน กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของ
มนุษย สถาบันพัฒนา
องคกรชุมชน ฯลฯ
 ภาคประชาสังคมท่ี

การอัดฉีดงบประมาณลงสูใน
ระดับหมูบาน การขบัเคลื่อน
วิสาหกิจรายยอย
 รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เนน
การขับเคลื่อนในรปูของ
เครือขายสมัชชา เพื่อ
แกปญหาในระดบัชุมชนและ
ภูมิภาค ใหความสาํคัญกับ
ปญหาความมั่นคงในท่ีดิน
และยังคงนโยบายดานจดัสรร
งบประมาณในระดับหมูบาน
อยู มีการใชงบประมาณ
พัฒนาโครงสรางตางๆในชื่อ
ของโครงการ “ไทยเขมแข็ง”
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ไปถึงเปาหมาย
ของโลกในการ
ลดสดัสวน
ประชากรท่ี
ยากจน หรือมี
รายไดตํ่ากวา 1
ดอลลารตอวันลง
ครึ่งหนึ่งภายในป
ค.ศ. 2015 การ
ใหประชาชนได
เขาถึงบริการ
สาธารณูปโภค
ตางๆ การดําเนิน
แผนงานดานการ
พัฒนาทองถ่ิน
และชุมชน การ

ขับเคลื่อน เชน สมัชชาคน
จน เครือขายสลัมสี่ภาค
ฯลฯ
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สงความเทา
เทียมระหวาง
สตรีและบุรษุใน
การเขาถึง
ทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจ เชน
ท่ีดิน แหลงน้ํา
การจางงาน หรือ
การศึกษา เปน
ตน รวมท้ังอีก
หลายนโยบายท่ี
เก่ียวของ

1.2 การสงเสริมการ
ผลิตและการบริโภค
อยางยั่งยืน

 Chapter 4
และ 5 ของ
Agenda 21 –
ความจําเปนท่ีแต

 แผนแมบทแหงชาติวา
ดวยการผลิตท่ีสะอาดตาม
กรอบของแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.

 มีการริเริ่มพัฒนามาตรฐาน
และฉลากสิ่งแวดลอมประเภท
ตางๆ เชน ฉลากเขียว
ISO14000 มาตรฐานมงกุฎ

 ขอจํากัดในการพัฒนาขอมลูสาํหรับการวิเคราะหการใชทรัพยากร/
ของเสียตลอดวัฏจักรผลิตภัณฑ(Life-cycle assessment)
 มาตรฐานตางๆเปนเง่ือนไขเชิงสมัครใจ ยังมีการเติบโตไปสูผูผลิต
สวนมากคอนขางชา ขาดการนําเครื่องมือเศรษฐศาสตร เชน
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ละประเทศตองใส
ใจตอการ
ปรับเปลี่ยน
รูปแบบการผลิต
และการบริโภคท่ี
“ไมยั่งยืน”
ภายในประเทศ
โดยเฉพาะภาค
สวนท่ีเก่ียวของ
กับพลังงาน การ
ขนสง และการ
กําจัดของเสีย
และเพิ่ม
ประสิทธภิาพ
ทางนิเวศใน
กระบวนการการ

2545-2549
 สํานักมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
 กรมควบคุมมลพิษ
 องคการบริหารจดัการ
กาซเรือนกระจก (อบก.)
 กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน (พพ.)
 การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย
 สํานักงานมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย (มกท.)
 สํานักงานมาตรฐาน
สินคาเกษตรและอาหาร

ไทยเพื่อรองรับ
สําหรับโครงการกลไกการ
พัฒนาท่ีสะอาด (CDM
Project) ฉลากคารบอน
ฉลาก Cool Mode สําหรับ
ผลิตภัณฑสิ่งทอ มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย ฉลากพลังงาน
ประสิทธภิาพสูง ฉลาก
ประหยัดไฟ ฉลากอาคาร
อนุรักษพลังงาน มาตรฐาน
ใบไมเขียวสําหรบัธุรกิจ
โรงแรมและการทองเท่ียว
มาตรฐาน Good Agricultural
Practice (GAP) ฯลฯ
 มีแผนการสงเสริมการ
จัดซื้อจดัจางสินคาและบริการ

หลักการผูกอมลพิษเปนผูจายมาใชอยางเปนรูปธรรม
 ผูบริโภคยังขาดความต่ืนตัว และถือปจจัยดานสิ่งแวดลอมเปน
เง่ือนไขสําคัญในการเลือกซื้อสินคา
 ยังตองมีการพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศคอนขางสูง
 การขาดแรงจูงใจ/การสนับสนนุทางดานเทคนิคและงบประมาณ
โดยเฉพาะแกผูผลิตรายยอย
 มาตรฐานสวนใหญ ยังขาดกระบวนการติดตามผลท่ีมี
ประสิทธภิาพ
 การประสานงานระหวางหนวยงานตางๆท่ีเก่ียวของยังเปนไป
อยางจํากัด
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ผลิต โดยมีการ
สงเสริมผาน
เครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร
ประเภทตางๆ
หรือผานการ
ถายทอด
เทคโนโลยี

แหงชาติ (มกอช.)
 ศูนยเทคโนโลยีโลหะ
และวสัดุแหงชาติ (MTEC)
 กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
 สํานักงานนโยบายและ
แผนพลังงานแหงชาติ
 คณะกรรมการนักธุรกิจ
เพื่อสิ่งแวดลอมไทย
(Thailand Business
Council for Sustainable
Development, TBCSD)
 สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
 สมาคมการคาเกษตร
อินทรียไทย เครือขาย
ตลาดสีเขียว

ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของ
ภาครัฐ พ.ศ.2550-2554
รับผิดชอบโดยกระทรวง
พาณิชย กระทรวงการคลัง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เพื่อผลักดัน
ใหมีการสรางตลาดสินคาและ
บริการท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ภายใต
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10
(พ.ศ.2550-2554) และ
แผนการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ.2550-2554
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 มูลนิธิใบไมเขียว
1.3 การคาระหวาง
ประเทศเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน

 Chapter 2
ของ Agenda 21
– การดําเนินการ
คาแบบพหุภาคี
ระหวางประเทศ
ภายใตหลักการ
คาท่ีเปนธรรม
และไมกีดกัน มี
นโยบาย
เศรษฐกิจมหภาค
ท่ีเหมาะสม
รองรับ นําไปสู
เปาหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืน
เกิดผลเชิงบวก

 กรมเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ
 กรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศ
 สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน(บีโอไอ)
 สถาบันระหวาง
ประเทศเพื่อการคาและ
การพัฒนา
 กลุมภาคประชาสังคม
FTA Watch

 ประเทศไทยไดลงนามใน
ขอตกลงการคาเสรีระดับ
ทวิภาคและพหุภาคีหลาย
ฉบับ ทําใหปริมาณมูลคาการ
สงออกและการนําเขาเติบโต
สูงขึ้น
 มีการสงเสริมการลงทุนใน
โครงการลงทุนหลายโครงการ
ในระยะหลังมีการให
ความสําคัญกับนโยบายการ
สงเสริมการลงทุนเพื่อความ
ยั่งยืนมากขึ้น เชน ในกลุม
กิจการประหยัดพลังงานและ
พลังงานทดแทน กลุมกิจการ
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมหรือ

 ประเทศไทยยังตองเผชิญอุปสรรคทางการคาท่ีมิใชภาษี (Non-
tariff Barrier) อยูมาก เชน ประเด็นเรื่องกฎแหลงกําเนิดของสินคาท่ี
ไมเอ้ือตอการนําเขาสินคาสูตลาดของประเทศภาคี หรือมาตรการ
เอกภาคี (Unilateral measure) ท่ีประเทศตนสังกัดกําหนด เชน
ดานอาชีวอนามัยหรือความปลอดภัยของอาหาร เปนตน
 ในการเจรจาการคาเสร ียอมมีสาขาทางเศรษฐกิจท่ีไดประโยชน
และเสียประโยชนจากการคาเสรี ในหลายขอตกลงท่ีภาคสินคา
เกษตร ซึ่งเก่ียวของกับวิถีชีวิตของเกษตรกรจํานวนมากเปนฝาย
ไดรับผลกระทบ จากโครงสรางทางการคาและการผลิตท่ี
เปลี่ยนแปลงไป โดยขาดมาตรการเยียวยาหรือรองรับท่ีชัดเจน
 การมีสวนรวมของภาคสวนตางๆในการเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ ยังจํากัดอยูเพียงสมาคมธุรกิจขนาดใหญ มากกวาภาค
ประชาสังคม ท้ังยังขาดขั้นตอนในการประเมินถึงผลกระทบทางดาน
สิ่งแวดลอม สุขภาพ และสังคมจากการคาท่ีคอนขางชัดเจน
 ประเดน็ดานสิ่งแวดลอมท่ีประเทศไทยไดลงนามไวในขอตกลง
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ตอภาคีการคา
ทุกสวนและ
สิ่งแวดลอม

ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อการ
ประหยัดพลังงาน กลุมกิจการ
ท่ีใชเทคโนโลยีขั้นสูง เปนตน

พหุภาคีดานสิ่งแวดลอม (Multilateral Environmental Agreements:
MEAs) หรือท่ีประเทศกําหนด ไมไดรับความสําคัญเมื่อมีขอพิพาท
ระหวางประเด็นดานการคาและสิ่งแวดลอมเกิดขึ้น
 ขอจํากัดมาตรฐานดานทรัพยสินทางปญญา อาจสงผลกระทบ
บางประการ เชน ทําใหไมเกิดการถายทอดเทคโนโลยีทางดาน
สิ่งแวดลอมเทาท่ีควร หรืออาจทําใหราคายาแพงขึ้น และสงผล
กระทบตอการเขาถึงยาของประชาชน
 นโยบายสงเสริมการลงทุนของไทยเนนเรื่องการกระตุนเศรษฐกิจ
การจางงานและการสงออก อันเปนผลมาจากการลงทุน มากกวา
มองผลประโยชนในระยะยาว เชน การพัฒนาเทคโนโลยี บคุลากร
การสรางความเชื่อมโยง การกระจายรายได ฯลฯ ควรมีการ
ตรวจสอบติดตามผลกระทบทางสิ่งแวดลอมท้ังกอนและหลังการ
ลงทุน และสามารถเพิกถอนสิทธิไดหากกิจการนั้นมีปญหามลพิษ

2. ดานส่ิงแวดลอม
2.1 การแกปญหา
มลพิษ

 Chapter 6
ของ Agenda 21

 กรมควบคุมมลพิษ
 กรมโรงงาน

 มีแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ลาสดุคือ แผนใน

 สถานการณมลพิษยังมีแนวโนมสูงขึ้น เชน มลพิษทางอากาศ น้ํา
และขยะ มีปริมาณสูงมากขึ้น สัดสวนมูลฝอยชุมชนท่ีถูกกําจัดอยาง
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ไดเนนถึง
ความสําคัญของ
ประเทศตางๆใน
การแกปญหา
มลภาวะซึ่งมี
ท่ีมาจากกิจกรรม
ตางๆ เชน จาก
การบริโภค จาก
การผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรม
การใชพลังงาน
การขนสง ฯลฯ
และระบุเฉพาะ
ถึงปญหาขยะใน
Chapter 21 เพื่อ
คุมครองไมให

อุตสาหกรรม
 การนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย
 สํานักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
 กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
 องคกรพัฒนา
ภาคเอกชนดาน
สิ่งแวดลอม และ
สถาบันการศึกษาตางๆ

ป พ.ศ. 2550– 2554
 การกําหนดคามาตรฐาน
มลพิษ ณ แหลงกําเนิด
สําหรับมลพิษทางน้ํา อากาศ
และเสียง
 มีมาตรการและการ
ดําเนินงานปองกันปญหา
มลพิษจากเครื่องยนต
สารประกอบอินทรียระเหย
งาย และมลพิษจาก
อุตสาหกรรม
 มีการลงนามในขอตกลง
พหุภาคีดานสิ่งแวดลอม
(Multilateral Environmental
Agreements: MEAs) ดาน
มลพิษทางอากาศ เชน

ถูกตองเพียง 47% สัดสวนขยะท่ีถูกนํากลับมาใชใหมเพิ่มขึน้แตยัง
จํากัดอยูเพียง 26%
 ยุทธศาสตรของหนวยงานท่ีเก่ียวของไมสอดคลองกับกรอบแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ขาดเครื่องมือและกลไกในการแปลง
กรอบแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมไปสูการปฏิบัติ
 หนวยงานในสวนภูมิภาคและทองถ่ินขาดความพรอมและมไีม
เพียงพอในการดําเนินการ
 มาตรการจัดการแหลงมลพิษท่ีไมทราบแหลงท่ีมา (Non Point
Source) ยังไมมีประสิทธิภาพ การรวบรวมฐานขอมูลแหลงกําเนิด
มลพิษยังไมเปนระบบ
 ขาดการนํามาตรการทางเศรษฐศาสตรมาใชเพื่อแกปญหามลพิษ
ตามหลักผูกอมลพิษเปนผูจาย (Polluter Pay Principle) อยางมี
ประสิทธภิาพ การชดเชยคาเสียหายผูท่ีไดรับผลกระทบลาชา
 มาตรฐาน/ เทคโนโลย/ี และองคความรูดานการจดัการมลพษิท่ีมี
ยังไมถูกนําไปใชในทางปฏิบัติเทาท่ีควร
 การบังคับใชกฎหมายดานสิ่งแวดลอมยังขาดประสิทธิภาพ เชน
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สภาพแวดลอมมี
ความเสื่อมโทรม
ลง หรือเปนสิ่งท่ี
ตองแลกกับ
ความ
เจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ รวมท้ัง
เพื่อปองกันมีให
เกิดผลกระทบตอ
ภาวะสุขภาพของ
ประชาชนดวย
โดยรัฐบาล
สามารถ
ดําเนินการตางๆ
เชนการลงทุนใน
โครงสราง

ขอตกลงอาเซียนดานมลพิษ
จากหมอกควันขามแดน
(ASEAN Agreement on
Transboundary Haze
Pollution)

การเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้าํเสีย ตาม พ.ร.บ.สงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2535 ยังไมสามารถกํากับไดอยาง
ครอบคลุมและยังไมแผขยายไปถึงภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ ท่ีไมใช
โรงงาน เชน อาคารพาณิชยขนาดใหญ ศูนยการคา โรงแรม หรือ
อาคารชุด
 นโยบายรณรงคการลด การเกิดขยะยังมีนอย เนนการจดัการท่ี
ปลายทางมากกวาท่ีตนทาง
 การประเมินผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม (Environmental
Impact Assessment: EIA) ยังขาดประสิทธิภาพ คือเปนเพยีง
ขั้นตอนหนึ่งในการขออนุญาตดําเนินโครงการเทานั้น ยังไมสามารถ
จูงใจใหมีการศึกษาหรือสะทอนขอมูลผลกระทบท่ีแทจริงได ในขณะ
ท่ีหนวยงานดานสิ่งแวดลอมท่ีกํากับก็ไมไดมีอํานาจในการควบคุมท่ี
แทจริง
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พื้นฐาน
ระดับประเทศ
เทคโนโลยี การ
พัฒนาฐานขอมูล
การประเมินผล
กระทบ หรือการ
ศึกษาวิจัยเพื่อ
กําจัดมลพษิ เปน
ตน

2.2 การคุมครองชั้น
บรรยากาศโลก

 Chapter 9
ของ Agenda 21
ไดระบุวารัฐบาล
ควรท่ีจะตระหนัก
ถึงความสําคัญ
ของปญหาการ
เปลี่ยนแปลง

 คณะกรรมการนโยบาย
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแหงชาติ
 องคการบริหารจดัการ
กาซเรือนกระจก (อบก.)
 สํานักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ

 ประเทศไทยไดใหสัตยาบัน
ตอพิธีสารเกียวโตเมื่อ 28
สิงหาคม พ.ศ. 2545 มีการ
จัดทํารายงาน National
Communication วาดวย
ปริมาณการปลดปลอยและ
การกักเก็บกาซเรือนกระจก

 ประเทศไทยยังไมมีการกําหนดเปาหมายการลดกาซเรือนกระจก
ท่ีชัดเจน ยังไมมีการนําเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรเพื่อลดการปลอย
คารบอนมาใช เชน ภาษีคารบอน หรือการพัฒนาตลาดคารบอนภาค
บังคับ เปนตน
 ยังขาดความเชื่อมโยงระหวางกิจกรรมประเภทตางๆ เชน การลด
กาซเรือนกระจก (mitigation) ระหวางในภาคการผลิตท่ัวไป และใน
ภาคปาไมหรือการใชท่ีดิน และในดานการปรบัตัว (adaptation)
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สภาพภูมิอากาศ
ประเมินผล
กระทบของ
ปญหาดังกลาว
ท่ีจะเกิดตอสังคม
เศรษฐกิจ และ
ระบบนิเวศ
พรอมดําเนินการ
ตางๆเพื่อลด
ผลกระทบของ
ปญหาดังกลาว
ผานการลดการ
ปลอยกาซเรือน
กระจก

สิ่งแวดลอม
 กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน (พพ.)

ของประเทศ
 การจัดทํายุทธศาสตร
แหงชาติวาดวยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
พ.ศ. 2550-2554 และแผน
แมบทแหงชาติเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 มีการสงเสริมพัฒนา
โครงการจํานวนมากภายใต
กลไกการพัฒนาท่ีสะอาด
(Clean Development
Mechanism: CDM)
 มีการดําเนินโครงการเพื่อ
สงเสริมการใชพลังงาน
ทดแทน เชน พลังงานลม
พลังงานแสงอาทิตย เพื่อลด

หลายกิจกรรมยังไมมีหนวยงานท่ีเปนเจาภาพรับผิดชอบโดยตรง
 การพัฒนาโครงการ CDM ยังมีตนทุนสูงและมีขั้นตอนท่ียุงยาก
 การจัดเก็บขอมูลยังไมมีประสทิธิภาพเพียงพอ โดยเฉพาะในภาค
ปาไมเพื่อคํานวณการลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากการสูญเสีย
พื้นท่ีปา (Reduction of Emission from Deforestation and Forest
Degradation: REDD) ในระดบัประเทศ
 นโยบายของรัฐบาลบางนโยบายยังมีลักษณะท่ีสวนทางกับ
เปาหมายการลดการปลอยกาซเรือนกระจก เชน การสนับสนุนให
คนซื้อรถโดยสารเพิ่มขึ้น การสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเหล็ก
ตนน้ําในประเทศ เปนตน
 การบูรณาการประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับ
แผนพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ัวไป เชน การขนสง ผังเมือง
ฯลฯ ยังมีไมมาก หนวยงานสวนภูมิภาคและทองถ่ินยังขาดความ
เขาใจในผลกระทบและความจาํเปนของปญหา
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การเกิดมลพิษท่ีเปนผลเสีย
ตอชั้นบรรยากาศโลก มีการ
จัดทําแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทน 15 ป
 มีการจัดทําแผนการ
บรรเทาสภาวะโลกรอนดาน
การเกษตร พ.ศ. 2550-2554
โดยกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ

2.3 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อยางยั่งยืน

ใน Agenda 21
ไดกลาวถึง
ความสําคัญของ
การอนุรักษ
ทรัพยากรอยาง
ยั่งยืนใน
หลากหลาย

 กรมท่ีดิน
 กรมพัฒนาท่ีดิน
 กรมทรัพยากรธรณี
 สํานักงานปฏิรปูท่ีดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 กรมชลประทาน
 กรมทรัพยากรน้ํา

 แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554
 มีหนวยงานราชการประจาํ
ท่ีทําหนาท่ีอนุรักษ ฟนฟู
สงเสริมและสรางความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
แตละประเภทท่ีคอนขาง

 โดยภาพรวมแลว สถานการณทรัพยากรธรรมชาติยังไมดีขึ้น
เชน การถือครองท่ีดินและการใชประโยชนท่ีดินยังมีความขดัแยง
และไมเหมาะสม เชน การใชประโยชนในพื้นท่ีอนุรักษ การ
เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดินจากพื้นท่ีเกษตรกรรม เปนพื้นท่ี
อุตสาหกรรม พื้นท่ีเมือง ฯลฯ การขาดแคลนน้าํในฤดแูลง และน้ํา
ทวมในฤดูฝนท่ียังคงเปนปญหาซ้ําซาก พื้นท่ีปาไมยังคงลดลงอยาง
ตอเนื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง และมีความเสีย่งตอการ
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ประเภท อัน
ไดแก ทรัพยากร
ท่ีดิน (Chapter
10) ทรัพยากรน้ํา
(Chapter 18)
ทรัพยากรปาไม
(Chapter 11)
ทรัพยากรทาง
ทะเล (Chapter
17) ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ (Chapter
15)

 กรมทรัพยากรน้ํา
บาดาล
 กรมปาไม
 กรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช
 สํานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
 องคการอุตสาหกรรม
ปาไม
 กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง
 กรมประมง
 องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน
 องคกรพัฒนา
ภาคเอกชนดาน

ชัดเจน สูญพันธุเพิ่มมากขึ้น จากการทําลายถ่ินท่ีอยูอาศัยของทรัพยากร
ชีวภาพ เกิดปญหาการกัดเซาะชายฝงและปญหาปะการังฟอกขาว
ยังเกิดขึ้น การใชทรัพยากรแรสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สุขภาพ
อนามัย และตอคุณภาพดนิ
 นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติยังไมไดรับความสําคัญ
เทาท่ีควรจากรัฐบาล เมื่อเปรยีบเทียบกับนโยบายดานอ่ืนๆ ประเด็น
ดานผลกระทบตอฐานทรัพยากรจากนโยบายตางๆจึงมักจะ
กลายเปนประเด็นรอง
 นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติของแตละรัฐบาลยังขาดความ
ตอเนื่อง ขาดความเชื่อมโยงประสานงานท่ีดรีะหวางหนวยงานตางๆ
ท่ีเก่ียวของ การกําหนดเครื่องมือและกลไกตางๆเปนไปแบบแยก
สวน การจัดการทรัพยากรแบบบูรณาการยังจาํกัดอยูภายใน
หนวยงาน
 มาตรการภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-
2554 ท่ียังไมมี การนําไปดําเนินการ เชน การสรางความสมดุลของ
การใชประโยชนและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชพื้นท่ี
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ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

รวมกัน การสรางทางเลือกใหราษฎรและชุมชนในการประกอบอาชีพ
บนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ การเพิ่มศักยภาพของชุมชน
และวสิาหกิจชุมชนในดานการผลิตและบริการ การคนหาและพัฒนา
ภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการสิ่งแวดลอมเมืองและชุมชน และตอ
ยอดใหเปนองคความรูในระดบัสากล
 ระบบกฎหมายดานทรัพยากรธรรมชาติขาดประสิทธิภาพและธรร
มาภิบาล มีชองวางในการบังคับใชกฎหมายในการใชทรัพยากรใน
พื้นท่ีอนุรักษหรือการลักลอบใชในระดับท่ีสูงเกินกฎหมาย มีชองทาง
ในการทุจริตคอรัปชั่น
 รัฐใชกฎหมายเปนเครื่องมือหลักในการปราบปรามและลงโทษ ผู
ลักลอบตัดไมทําลายปา แตกฎหมายท่ีใชยังขาดความชัดเจนทับ
ซอนกับกฎหมายดานอ่ืนๆ และบทลงโทษคอนขางเบา  ใหอํานาจ
แกผูมีอํานาจสูงสุด (อธิบดี) เปนผูพิจารณา การฟนฟูและปลูกปา
ทดแทนยังทําไดนอยมาก เมื่อเทียบกับจํานวนปาท่ีถูกทําลายในแต
ละปสาเหตุเนื่องมาจากขอจํากัดดานงบประมาณและบุคลากร
 แนวทางการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน ซึ่งไดรบัการรับรองตาม
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รัฐธรรมนูญยังไมไดรับการยอมรับและสงเสริมจากทางหนวยงาน
ภาครัฐเทาท่ีควร ควรมีการศึกษาแนวทางเชนเรื่องสิทธิชุมชน หรือ
การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร เชน Payment for
Environmental Services (PES) เพื่อใหผลตอบแทนแกชุมชนท่ีทํา
การอนุรักษมากขึ้น
 แนวทางการกระจายอํานาจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู
ระดับทองถ่ินยังไมชัดเจน และยังคงประสบปญหา เชน ขาดองค
ความรู ขาดบุคลากรท่ีมีศักยภาพ และขาดความตระหนักและเห็น
ความสําคัญ เปนตน
 การปฏิบัติตามมาตรการการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมท่ีกําหนดไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment: EIA) ยังไมมี
ประสิทธภิาพเทาท่ีควร
 ประเทศไทยยังไมมีบัญชีประชาชาติท่ีสะทอนถึงตนทุนทางดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีเกิดจากการพัฒนา
 ฐานขอมูลและระบบการจดัการขอมูลเพื่อสนับสนุนตอการจดัการ
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยังไมเปนมาตรฐาน ไม
ครอบคลุม และไมบรูณาการกับขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม เชน
ไมมีแนวเขตท่ีชัดเจนในพื้นท่ีอนุรักษและพื้นท่ีปาสงวนแหงชาติท่ีติด
ชายแดน ขอมลูเพื่อกําหนดขอบเขตการใชประโยชน และการจัดการ
(Zoning) ท่ีดินอยางเปนรูปธรรม และมีการบังคับใชอยางเปน
รูปธรรม เปนตน
 การดําเนินงานภายใตกรอบความรวมมือระหวางประเทศยังขาด
ทิศทางท่ีชัดเจน ทาใหการกําหนดทาทีในกรอบความรวมมอืตางๆ
ไมชัดเจน และไมเปนรปูธรรม โดยจะเปนลักษณะเฉพาะกิจ (Ad
Hoc) จึงไมมีความตอเนื่อง หรือเชื่อมโยงท่ีจะชวยเสริมการ
ดําเนินงานในเรื่องดังกลาวภายในประเทศอยางแทจริง

2.4 การจัดการ
ความปลอดภัยและ
เสี่ยงทางดาน
สิ่งแวดลอม

ใน Agenda 21
ไดกลาวถึง
ความสําคัญของ
ประเดน็ท่ี
เก่ียวของกับ

 กรมควบคุมมลพิษ
 กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
 การนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย

 ประเทศไทยไดใหสัตยาบัน
ตออนุสัญญาท่ีเก่ียวของ อาทิ
เชน อนุสัญญารอตเตอรดัมวา
ดวยกระบวนการแจงขอมูล
สารเคมีลวงหนาสาํหรับ

 ยังไมมีกฎหมายโดยตรงเก่ียวกับการจัดการของเสียอันตรายท่ี
เกิดจากการบริโภคหรือใชโดยชุมชน พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไมมีบทบัญญัติใหคัดแยกขยะอันตรายออก
จากขยะท่ัวไป
 การคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชนยังไมถูกตอง ยกเวนใน
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ความเสี่ยง
ทางดาน
สิ่งแวดลอมไว
เชน การจัดการ
สารเคมีพิษ และ
วัตถุอันตราย
(Chapter 19)
การจัดการของ
เสียอันตราย
(Chapter 20)
และการจัดการ
ของเสียปรมาณู
(Chapter 22)

 กรมวิชาการเกษตร
 กรมควบคุมโรค
 กรมอนามัย
 สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
 กรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
 สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียรแหงชาติ
 สํานักงานปรมาณูเพื่อ
สันติ

สารเคมีอันตราย และสารเคมี
ปองกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตวบางชนดิในการคา
ระหวางประเทศ อนุสัญญา
สต็อกโฮลมวาดวยสารมลพิษ
ท่ีตกคางยาวนาน และ
อนุสัญญาบาเซลวาดวยการ
ควบคุมการเคลื่อนยายขาม
แดนของของเสียอันตรายและ
การกําจัด
 มีการจัดทําฐานขอมูลสาร
อันตราย ตาม พ.ร.บ.วัตถุ
อันตราย 2535 มีการ
กําหนดใหโลหะหนักเปนของ
เสียประเภทหนึ่งท่ีตองมีการ
ควบคุม

เทศบาลขนาดใหญท่ีมีการคัดแยก ขาดการจดัการท่ีเปนระบบและ
ตอเนื่อง ไมมีสถานท่ีกําจัดท่ีถูกตอง มีจํานวนโรงงานนอยไมกระจาย
ท่ัวถึง และคาใชจายสูง
 แมจะมีกลไกการดําเนินงานจดัการสารอันตราย/ ของเสีย
อันตรายจากอุตสาหกรรม แตหนวยงานท่ีเก่ียวของยังปฏิบติัหนาท่ี
ตามกฎหมายไมเต็มท่ี มีกรณีการลักลอบท้ิงของเสียอันตรายจาก
ภาคอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง
 ผูประกอบการคาสารเคมีเกษตรบางสวนยังมีชองทางในการ
จําหนายสารเคมีท่ีจัดวาเปน “วัตถุอันตราย” ได ยังไมมีการควบคุม
การสงเสริมการขายหรือการโฆษณาสารเคมีเกษตรท่ีเกินจรงิตามท่ี
กฎหมายกําหนด
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 มีการสงเสริมการคัดแยก
ของเสียอันตรายจากขยะ
ชุมชน และมีการต้ังศูนยกําจัด
ของเสียอันตรายจากชุมชน
 ในภาค อุตสาหกรรมและ
การเกษตร มีการพัฒนาระบบ
การขึ้นทะเบียน และขอ
อนุญาตนําเขา/สงออก/ผลิต
สารเคมี/วัตถุอันตราย มีแผน
ยุทธศาสตรการจัดการ
สารเคมี โดยกระทรวงเกษตร
ฯ
 มีกลไกการกํากับดูแล
ความปลอดภัยทางรังสี วสัดุ
กัมมันตรังสี และทาง
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นิวเคลียร
3. ดานสังคม
3.1 การสงเสริม
สุขภาพอนามัย

 ใน Chapter 6
ของ Agenda 21
ไดกลาวถึง
ความสําคัญของ
การสงเสริม
สุขภาพอนามัย
ของประชาชน
เชน มีการ
จัดบริการ
สาธารณสุขขั้น
พื้นฐานท่ี
เพียงพอตอความ
ตองการของ
ประชาชน

 หนวยงานตางๆภายใต
กระทรวงสาธารณสขุ
 สถานพยาบาลอ่ืนๆ
นอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข
 สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ
 สํานักงานประกันสังคม
 สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.)
 สํานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ (สช.)

 ท่ีผานมาการดําเนินงาน
ดานสาธารณสุขของประเทศ
ไทย ถือไดวามีความกาวหนา
ในการพัฒนาสขุภาพของ
ประชาชนในหลายดาน อาทิ
เชนในเรื่องการพัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุข การสราง
หลักประกันสุขภาพถวนหนา
การวางแผนครอบครัว การ
รณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่
การปองกันและแกไขปญหา
เอดส เปนตน

 ยังเกิดความเหลื่อมล้ําระหวางประชากรในเขตเมืองและเขต
ชนบท ในดานของจํานวนแพทย และทรัพยากรทางสาธารณสุขอ่ืนๆ
 มีความเหลื่อมล้ําระหวางผูถือสิทธิรักษาสุขภาพในระบบตางๆอยู
มาก บางระบบ เชน ระบบประกันสังคม ลูกจางตองจายสมทบดวย
 ประเดน็เรื่องสุขภาพยังไมถูกนําไปพิจารณากับนโยบายทางดาน
อ่ืนๆ เทาท่ีควร ขาดการประเมินผลกระทบทางดานสุขภาพในระดับ
นโยบายตางๆหรือระดบัยุทธศาสตร เชน การสงเสริมนโยบาย
Medical hub ท่ีอาจสงผลใหเกิดการขาดแคลนบุคลากรทาง
การแพทยในประเทศไทย หรือการทําขอตกลงการคาเสรีกับกลุม
สหภาพยุโรปท่ีอาจทําใหมีการนําเขาสนิคาสุรา-บุหรี่มากขึ้น
 การกระจายอํานาจดานสาธารณสุข โดยการถายโอนสถานี
อนามัยไปใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยังประสบปญหาหลาย
ประการ เชน การขาดความรูและความชาํนาญดานสาธารณสุขของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน การขาดความพรอมและเปนอิสระ
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รวมท้ังมีการ
ควบคุม
โรคติดตออยางมี
ประสิทธภิาพ

ทางดานงบประมาณ เปนตน

3.2 ความมั่นคงใน
ท่ีอยูอาศัย

 ใน Chapter 7
ของ Agenda 21
ไดกลาวถึงความ
จําเปนของ
ภาครัฐในการ
สนับสนุนให
ประชาชนมีท่ีพัก
อาศัยอยาง
เพียงพอ มี
โครงสราง
พื้นฐานท่ี
เหมาะสม

 การเคหะแหงชาติ
 ธนาคารอาคาร
สงเคราะห
 สถาบันพัฒนาองคกร
ชุมชน (พอช.)
 กรมโยธาธิการและผัง
เมือง
 กรมท่ีดิน
 สํานักงานปฏิรปูท่ีดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 กระทรวงคมนาคม
 องคกรปกครองสวน

 รัฐบาล โดยการเคหะ
แหงชาติมีโครงการ เชน เคหะ
ชุมชน และบานเอ้ืออาทร เพื่อ
จัดหาท่ีอยูอาศัยแกประชาชน
มีสินเชื่อสําหรับประชาชนผู
ประสงคจะมีเคหะของตนเอง
 สําหรับประชาชนท่ีมี
ปญหาความมั่นคงและ
ปลอดภัยดานท่ีอยูอาศัย เชน
ผูไรบาน หรือผูอาศัยในชุมชน
แออัด มีโครงการบานมั่นคง
โดย พอช. เพื่อสรางความ

 การถือครองท่ีดินในภาพรวมของประเทศยังมีความเหลื่อมล้ําสูง
มีการกระจุกตัวในการถือครองท่ีดินสูง ยังไมมีการเก็บภาษท่ีีดิน
สําหรับท่ีดินวางเปลาท่ีถูกเก็บไวเพื่อเก็งกําไร
 ปญหาท่ีอยูอาศัย และหลายกรณีท่ียังไมไดรับการแกไข เชน
กรณีท่ีชุมชนเขาอยูอาศัยในท่ีดินของรัฐ ความขัดแยงในสิทธิของ
ท่ีดินของชาวบานในพื้นท่ีอนุรักษ รวมถึงโครงการพัฒนาของรัฐบาล
ท่ีสงกระทบกับชุมชนท่ีอาศัย มีกรณีการออกเอกสารท่ีดินโดยมิ
ชอบ ผิดกฎหมาย หลายกรณีท้ังในท่ีดินเอกชน ท่ีดินท่ีชุมชนใช
ประโยชนอยู แนวคิดในเรื่องโฉนดชุมชนยังเปนท่ีถกเถียงและตอง
ขับเคลื่อนตอไป
 ขาดการวางแผนการใชท่ีดินในระดบัยุทธศาสตร เชน การพัฒนา
ทองเท่ียวและคมนาคมทําใหเกิดการขยายตัวของเมือง เปนตน
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ทองถ่ิน
 เครือขายปฏิรูปท่ีดิน
แหงประเทศไทย
 เครือขายสลัมสี่ภาค

มั่นคงในท่ีดินอยางมีสวนรวม
มีการต้ังคณะกรรมการ
โครงการบานมั่นคงระดับ
เมือง คณะกรรมการพัฒนา
ชุมชนในทองถ่ิน ทํางานใน
รูปแบบเครือขายรวมกับ
ขบวนการองคกรชุมชน

3.3 การสงเสริม
บทบาทและการมี
สวนรวมของ
ประชาชนกลุม
ตางๆเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน

 Agenda 21
ไดกลาวถึง
ความสําคัญของ
เสริมบทบาท
พลังอํานาจใหกับ
ประชาชนกลุม
ตางๆในสังคม
อาทิเชน เด็กและ
เยาวชน

 สํานักงานสงเสริม
สวัสดภิาพและพิทักษเด็ก
เยาวชน ผูดอยโอกาส และ
ผูสูงอายุ
 คณะกรรมการสงเสริม
การพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแหงชาติ
 สํานักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว

 ประเทศไทยไดรวมลงนาม
รับรองปฏิญญาโลกและ
อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก
และมีแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแหงชาติ (ฉบับตอไป
ป 2555-2559) ซึ่งผนวกรวม
นโยบายและแผนยุทธศาสตร
ระดับชาติดานการพัฒนาเด็ก
ตามแนวทาง“โลกท่ีเหมาะสม

 ประเทศไทยยังปรากฏสถานการณปญหาดานเด็กและเยาวชน
หลายประการ เชน มีแรงงานเด็กและเด็กเรรอนจํานวนมากท่ียัง
ไมไดรับความชวยเหลือ หญิงวัยรุนมีสถิติต้ังครรภเพิ่มขึ้น ฯลฯ
 รัฐบาลตางๆขาดเจตนารมณทางการเมืองท่ีชัดเจนดานเด็ก ขาด
ความมุงมั่นท่ีจะทํางานเพื่อเด็กอยางจริงจังตอเนื่อง องคกรตาง ๆ
สวนใหญของรัฐยังเห็นวาเรื่องการพัฒนาเด็กเปนงานฝากมากกวา
งานท่ีตองใหความสําคัญ ขาดการลงทุนในกิจกรรมและการ
ศึกษาวิจัยดานเด็กและเยาวชนอยางจริงจัง
 ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องการบูรณาการสิ่งแวดลอมศึกษาเขาใน
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ยุทธศาสตร/ กฎหมาย

แมบท/ ฯลฯ)

กิจกรรมที่สําคัญ ขอวิเคราะห

(Chapter 25)
สตรี (Chapter
24) ชนพื้นเมือง
(Chapter 26)
ภาคประชาสังคม
(Chapter 27)
เกษตรกร
(Chapter 32)
แรงงานและ
สหภาพแรงงาน
(Chapter 29)

 กรมสงเสริมการเกษตร
 กรมการพัฒนาชุมชน
 สถาบันพัฒนาองคกร
ชุมชน (พอช.)
 กรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน

สําหรับเด็ก” พ.ศ. 2550-2559
กับยุทธศาสตรจังหวัดนาอยู
สําหรับเด็กและเยาวชน
 ประเทศไทยไดลงนามใน
ปฏิญญาและแผนปฏบิัติการ
ปกก่ิงเพื่อความกาวหนาของ
สตรีในป พ.ศ. 2538 ทําให
แนวโนมความเทาเทียมกัน
ดานหญิงชายสูงมากขึ้นในมิติ
ตางๆ เชน มีการกําหนด
สัดสวนของสตรีใน
คณะกรรมการตางๆเพื่อใหมี
มุมมองหญิงชายมากขึ้น

หลักสูตร สถานศึกษาและกลุมสาระการเรียนรูอยางเปนระบบท่ี
ตอเนื่องยังเกิดขึ้นนอยมาก
 ขอมูลสําหรับการทําความเขาใจปญหาความไมเทาเทียมกันของ
หญิงชาย หรือขอมูลเก่ียวกับการคามนุษย หรือการใชความรุนแรง
ตอสตรียังมีจํากัด การดําเนินภารกิจของบางหนวยงานยังไมได
บูรณาการมิติหญิงชายและครอบครัวเขาไป เชน ดานแรงงานตาง
ดาวท่ีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย เปนตน
 มีแผนหลายฉบับท่ีมีคุณภาพแตขาดการนําไปปฏิบัติหรือนาํไป
ปฏิบัติแตก็ขาดความตอเนื่องและขาดการติดตามงานอยางจริงจัง
รวมท้ังขาดระบบการประสาน
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3.3 บทบาทของภาคสวนตางๆนอกภาครัฐ ในการดําเนินการดานการพัฒนาที่ยั่งยืน

3.3.1 บทบาทของภาคเอกชนในการดําเนินงานดานการพัฒนาที่ยั่งยืน

ท่ีผานมา ภาคเอกชนมักจะถูกมองวาเปนตนเหตุหลักของความไมย่ังยืนเสียมาก คือ เปนตัว
กระทําในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมท่ีมีการใชทรัพยากรมากในกระบวนการผลิต มีการปลอยมลพิษ
หรือกาซเรือนกระจกสูสิ่งแวดลอมสูง รวมท้ังกระตุนใหเกิดการบริโภคท่ีเกินความจําเปน
(overconsumption) จากการใชเคร่ืองมือและกระบวนการทางการตลาดตางๆ และบางบริษัทอาจถึง
ข้ันมีบทบาทท้ังทางตรงในการแทรกแซงหรือมีอิทธิพลทางออมตอกระบวนการกําหนดนโยบาย
สาธารณะได คือสามารถกดดันใหรัฐบาลออกนโยบายเพื่อคุมครองหรือเอื้อประโยชนแกภาคธุรกิจ
หรือนักลงทุน แมนโยบายหรือมาตรการน้ันจะสงผลกระทบตอเปาหมายทางการพัฒนาดานอื่นๆ
เชน ดานสิ่งแวดลอมหรือดานสังคม เปนตน อันเปนท่ีมาของความไมสมดุลระหวางสามเสาหลักใน
การพัฒนา และทําใหเกิดแนวคิด “เศรษฐกิจสีเขียว” เพื่อตองการปฏิรูปเสาเศรษฐกิจ ซ่ึงมี
ภาคเอกชนเปนตัวขับเคลื่อนหลัก ใหมีการคํานึงถึงมิติทางดานสังคมและดานสิ่งแวดลอมมากข้ึนใน
ขณะน้ี

 แตอยางไรก็ดี ยังมีภาคเอกชนบางสวนท่ีไดเร่ิมตระหนักถึงบทบาทของตนเองท่ีมีตอสังคม
และสิ่งแวดลอมและพยายามสรางการเปลี่ยนแปลงผานกิจกรรมหรือมาตรการตางๆทางธุรกิจ
เพื่อใหการดําเนินงานของธุรกิจมีลักษณะท่ีเอื้อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอมมากข้ึน ดังเชนใน
ตางประเทศธุรกิจขนาดใหญในโลกโดยเฉพาะในประเทศท่ีพัฒนาแลวไดรวมกันผลักดันเร่ืองดังกลาว
มาตั้งแตชวงการประชุม Rio Summit คร้ังแรกในป พ.ศ. 2535 โดยมีการรวมตัวของผูบริหาร
ระดับสูงของบริษัทช้ันนําท่ัวโลก 50 องคกรใหญ ตั้งเปน “สภาธุรกิจเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน”
(Business Council for Sustainable Development: BCSD) ข้ึนเพื่อนําเสนอมุมมองภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมในการสงเสริมการพัฒนาท่ีย่ังยืนในการประชุม Rio Summit คร้ังน้ัน และไดประกาศ
เจตนารมณรวมกันเรียกวา "Declaration of the Business Council for Sustainable Development"
ซ่ึงตอมา BCSD ไดเปลี่ยนช่ือเปน “สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน” (World Business
Council for Sustainable Development : WBCSD) และมีบริษัทสมาชิกเพิ่มข้ึนเปน 150 แหงท่ัว
โลก2 สําหรับประเทศไทยก็ไดมีการรวมตัวของภาคเอกชนท่ีสนใจปญหาเร่ืองการพัฒนาท่ีย่ังยืนใน
รูปแบบเดียวกับ WBCSD เชนเดียวกัน โดยในป พ.ศ. 2536 หลังการประชุม Rio Summit ไดมีการ
รวมตัวของภาคธุรกิจจํานวน 27 องคกรเพื่อกอตั้งเปน “คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดลอมไทย”
(Thailand Business Council for sustainable Development: TBCSD) มีคุณอานันท ปนยารชุน
เปนประธานคณะกรรมการฯ คนแรก และมีสถาบันสิ่งแวดลอมไทยทําหนาท่ีเปนสํานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการฯ เปาหมายการดําเนินงาน คือเพื่อใหสมาชิกภาคธุรกิจไดแลกเปลี่ยนและ

2 ไชยยศ บญุญากิจ (2549) บทบาทของภาคเอกชนในการดูแลส่ิงแวดลอม.
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สรางสรรคกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจใหควบคูกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
ปจจุบันมีสมาชิก ซ่ึงเปนกลุมนักธุรกิจช้ันนําและองคกรตางๆ รวมท้ังสิ้น 38 องคกรครอบคลุมธุรกิจ
ของไทย อาทิ กลุมพลังงาน, กลุมผลิตอาหาร, กลุมปูนซีเมนต, กลุมกระดาษ, กลุมธนาคารและ
ประกันภัย, กลุมผลิตนํ้าตาล, กลุมยานยนตร, ธุรกิจขายตรง รวมท้ังสภาสิ่งแวดลอมไทย และสํานัก
ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย เปนตน

นอกจากน้ัน ยังมีการดําเนินการในรูปของกลุมอื่นๆ อาทิเชน
 เครือขายการดําเนินงานดานนิเวศเศรษฐกิจและการผลิตท่ีสะอาด

(Thailand Network of Eco-efficiency and Cleaner Production : TNEC) จัดตั้งข้ึนในเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2542 ไดรับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม
(ในขณะน้ัน) และหนวยงานตางๆโดยมีสถาบันสิ่งแวดลอมไทยทําหนาท่ีเปนผูประสานงานเครือขาย
รวมกับกรมควบคุมมลพิษ เกิดจากการรวมตัวโดยสมัครใจของกลุมตางๆ ของประเทศไทย ท่ี
ตองการกระตุน ผลักดัน สนับสนุน และดําเนินกิจกรรมดานการปองกันมลพิษและเทคโนโลยีสะอาด
ในประเทศไทย

 กลุมดูแลดวยความรับผิดชอบ (Responsible Care) ในประเทศไทยเกิด
จากการท่ีกลุมอุตสาหกรรมเคมีของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดรับหลักการResponsible
Care ของ International Council of Chemical Associations : ICCA เขามาใชในบริษัทเม่ือป พ.ศ.
2539 เพื่อใหสมาชิกไดใหความสําคัญตอสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอมในการดําเนินธุรกิจ
และตอสังคมสวนรวม และไดจัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกิจกรรม Responsible Careข้ึน ตอมา
ไดเปลี่ยนเปนคณะกรรมการบริหาร Responsible Care

 The Greening of Industry Network – Asia (GIN-Asia) เปนเครือขายท่ีได
จัดตั้งข้ึนในป พ.ศ.2541 โดยมีสถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนผู
ประสานงาน GIN-Asia เปนสํานักงานสาขาเอเชียของ GIN ซ่ึงเปนเครือขายนานาชาติของนักวิจัย
นักการศึกษา ธุรกิจ สมาคม องคกร และหนวยงานภาครัฐ ท่ีกอตั้งในป ค.ศ.1990 โดยมี
วัตถุประสงคในการพัฒนาความรูและแปลผลไปสูการปฏิบัติเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งแวดลอม และ
สังคม ไปสูอนาคตท่ีย่ังยืน

 กลุมความรวมมือระหวางองคกรพัฒนาเอกชนและกลุมอุตสาหกรรมไทย
เพื่อสิ่งแวดลอม หรือกลุม IN (Industries and Non-government Organization : IN Group) ซ่ึง
ประกอบดวยสมาชิกจากท้ังภาคอุตสาหกรรมและองคกรพัฒนาเอกชน กอตั้งข้ึนวันท่ี 16 กุมภาพันธ
พ.ศ.2541 โดยมีเจตนารมณรวมกันในการนําเทคโนโลยีสะอาด (Cleaner Technology)ไป
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับองคกรของสมาชิก และสนับสนุนซ่ึงกันและกันเปนเครือขายความรวมมือ
ในการสงเสริมและปฏิบัติตามแนวทางและยุทธวิธีเทคโนโลยีสะอาด

 เครือขายการจัดซ้ือท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย (Thailand
Green Purchasing Network : TGPN) เกิดจากการรวมตัวของหนวยงานภาครัฐ กลุมผูผลิตสินคาท่ี
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สมาคมธุรกิจ องคกรเอกชนดานสิ่งแวดลอมท่ีมีความสนใจรวมกันในการ
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เผยแพรแนวคิดเร่ืองการจัดซ้ือจัดจางท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยเร่ิมกอตั้งในป 2547 มีสมาชิกท่ี
เปนองคกรรวมกอตั้งจํานวน 5องคกร ไดแก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สมาคมบริหารงาน
จัดซ้ือและซัพพลายเชนแหงประเทศไทย เครือขายการดําเนินงานดานนิเวศเศรษฐกิจและการผลิตท่ี
สะอาด สถาบันสิ่งแวดลอมไทย และสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหขอมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับสินคาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมท้ังสินคาฉลากเขียว และ
เกณฑดานสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑแตละชนิด

 เครือขายการประชุมโตะกลมเพื่อการผลิตและการบริโภคอยางย่ังยืนของ
ประเทศในกลุม เอเชีย-แปซิฟก) (Asia pacific roundtable for Sustainable consumption and
production : APRSCP) เปนการรวมมือของภาคธุรกิจระดับภูมิภาคเพื่อสงเสริมแนวทางการผลิต
และการบริโภคอยางย่ังยืนในระดับภูมิภาค

โดยภาพรวม กิจกรรมการดําเนินงานของภาคเอกชนเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน
ตั้งแตชวง พ.ศ. 2535 เปนตนมา อาจสามารถแบงไดเปนระดับดังน้ี

(1) ระดับบังคับ
คือ การดําเนินงานตามเงื่อนไขต่ําท่ีสุดท่ีทุกบริษัทจําเปนตองทํา ไดแก การ

ปฏิบัติตามกฎหมายตางๆ อาทิเชน พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโรงงานฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ. 2535 ฯลฯ

(2) ระดับสมัครใจภายใตกรอบการสนับสนุนของภาครัฐ
รัฐบาลไดสงเสริมใหเอกชนไดปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตภายใตกรอบการ

สนับสนุนตางๆ ซ่ึงมิไดเปนการบังคับ โดยภาคเอกชนท่ีเขารวมก็อาจไดสิทธิประโยชนตางๆท้ังท่ี
เปนตัวเงิน หรือมิใชตัวเงิน แตอาจเปนประโยชนตอบริษัทในเร่ืองของการลดตนทุน หรือสราง
ช่ือเสียงใหกับบริษัทในฐานะองคกรหรือผลิตภัณฑท่ีรักษาสิ่งแวดลอมได ตัวอยางเชน โครงการ
กลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism) ภายใตพิธีสารเกียวโต โดยการ
สนับสนุนขององคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก ซ่ึงปจจุบันมีภาคเอกชนท่ีมีโครงการท่ีไดรับ
หนังสือใหคํารับรองโครงการ (Letter of Approval: LoA) จากประเทศไทยแลว จํานวน 168
โครงการ คิดเปนปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีลดได 10,119,718 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา
ตอป หรือกิจกรรมอื่นๆเชน โครงการฉลากเขียว โดยกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อรับรองสินคาและ
บริการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โครงการฉลากประหยัดพลังงาน อาคารสีเขียว โรงแรมใบไมเขียว
โครงการจัดซ้ือจัดจางท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ฯลฯ รวมไปถึงการขอการรับรองมาตรฐาน
อุตสาหกรรม เชน ISO14001 ดวย

(3) ระดับสมัครใจที่ริเร่ิมโดยภาคเอกชน
คือการดําเนินงานดานอื่นๆท่ีนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงอาจ

สามารถแบงออกเปน 2 กลุมกิจกรรมก็คือ
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(3.1) การปรับกระบวนการผลิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เชน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม (Environmental

management system) การลงทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด (Cleaner technology)
การสรางเครือขายหวงโซอุปทานสีเขียว (Greening the Supply Chains) การออกแบบอาคารสี
เขียว การออกแบบบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การขายคารบอนเครดิตกับ
ตลาดซ้ือขายคารบอนในตางประเทศจากกิจกรรมการลดกาซเรือนกระจก การออกรายงานการ
ประเมินตนเองดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Global Reporting Initiatives) ซ่ึงหลายกิจกรรมเปนกิจกรรม
ท่ีภาคเอกชนไดดําเนินการเชิงรุกนําหนาภาครัฐไปแลว เชน บางบริษัทมีการดําเนินการออกฉลาก
สิ่งแวดลอมภายใตการดําเนินงานของตนเองเน่ืองจากภาครัฐยังมีขอจํากัดในการออกฉลากเขียวท่ี
ลาชา เปนตน

(3.2) กิจกรรมดานการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ไมเก่ียวของโดยตรงกับ
กระบวนการผลิต

ไดแก กิจกรรมในลักษณะท่ีเปนความรับผิดชอบขององคกรเอกชนตอสังคม
(Corporate Social Responsibility: CSR) ตางๆ ท่ีอาจไมเกี่ยวของกับกระบวนการผลิตโดยตรง
อาทิการจัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอชุมชนหรือตอสิ่งแวดลอม เชน การสรางโรงเรียน การปลูกปา
ชายเลน การสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาหรือสําหรับเยาวชน การชวยเหลือผูประสบภัย ฯลฯ ซ่ึง
หลายบริษัทกําลังใหความสนใจในการขอการรับรองมาตรฐานการทํากิจกรรมเพื่อสังคม หรือ
ISO26000 วาดวยเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคมเร็วๆน้ี

3.3.2 บทบาทภาคประชาสังคมในการดําเนินงานดานการพัฒนาที่ยั่งยืน

ภาคประชาสังคม ถือเปนภาคสวนท่ีมิใชรัฐท่ีมีความสําคัญอยางย่ิงตอการผลักดันและ
ขับเคลื่อนแนวนโยบายดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศ เน่ืองจากจะสามารถเป นกลุม
ผลประโยชนท่ีเรียกรองปกปองผลประโยชนของประชาชนผูไดรับผลกระทบจากการพัฒนาท่ีย่ังยืน
ในมิติตางๆ และคานนํ้าหนักใหกับนโยบายสาธารณะดานเสาหลักดานสังคมและสิ่งแวดลอมกับเสา
เศรษฐกิจซ่ึงถูกใหความสําคัญนอยกวาท่ีควรจะเปนได นอกจากน้ันยังมีศักยภาพท่ีสูงกวาภาครัฐใน
การเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับความตองการของประชาชนในพื้นท่ีและสภาพทางนิเวศสังคมของ
ประชาชนในพื้นท่ีแตละพื้นท่ีน้ัน และสามารถสะทอนและรวมตรวจสอบกระบวนการพัฒนาตางๆ
ของภาครัฐในเปนไปอยางมีธรรมาภิบาลได  ในระดับนานาชาติ ภาคประชาสังคมไดทวีบทบาท
ความสําคัญมากข้ึนในชวงปลายศตวรรษท่ี 20 โดยจํานวนองคกรประชาสังคมแบบขามชาติเพิ่มข้ึน
มากกวาสิบเทาโดยมีประมาณ 17,000 องคกร และมีความเคลื่อนไหวในประเด็นสําคัญตางๆเชน
การพัฒนา ระบบนิเวศ สันติภาพ และสิทธิมนุษยชน
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ในประเทศไทย ภาคประชาสังคมไดเติบโตและมีความเขมแข็งมากข้ึนภายหลังป พ.ศ. 2535
โดยมีจุดเร่ิมตนจากการเคลื่อนไหวทางการเมืองคือ มีการเกิดข้ึนของคณะกรรมการพัฒนา
ประชาธิปไตย (คพป.) และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ซ่ึงมีบทบัญญัติชัดเจน
เกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน รวมท้ังมีภาคประชาสังคมหรือกลุมองคกรเอกชน
ท่ีไดทํางานคลุกคลีกับคนยากจนมากอนหนาดวย ซ่ึงสวนใหญเปนกลุมท่ีเกิดจากผูไดรับผลกระทบ
จากปญหาจากการกระทําจากฝายรัฐและทุนจนออกมาเคลื่อนไหวหรือกลายเปนแกนนําของการ
เคลื่อนไหวในการเมืองภาคประชาชนไปโดยปริยาย ดังกรณี เข่ือนปากมูน สมัชชาคนจน สหพันธ
เกษตรกรภาคเหนือ เปนตน และตอมาก็ไดมีการเติบโตข้ึนอยางมากของภาคประชาสังคม มี
องคการพัฒนาเอกชนเกิดข้ึนหลายแหง รวมท้ังมีการรวมตัวในรูปแบบเครือขาย สมัชชา แนวรวม
หรือพันธมิตรเฉพาะกิจอีกมากมายในประเด็นตาง ซ่ึงการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมเหลาน้ี
สามารถแบงเปน 4 ทิศทาง3 คือ

1) การเคลื่อนไหวรองทุกข ใหรัฐเขามาแกไขปญหาตางๆท่ีไมไดรับการเหลียวแล
ซ่ึงเปนการเคลื่อนไหวท่ีเกิดกรณีมากท่ีสุด เชน สมัชชาคนจน เครือขายสลัมสี่ภาค เครือขาย
เกษตรกรภายใตระบบพันธะสัญญา ฯลฯ

2) การเคลื่อนไหวท่ีมุงตรวจสอบกระบวนการใชอํานาจรัฐ ซ่ึงมักเปนทิศทางการ
เคลื่อนไหวของปญญาชน และองคกรประชาชนในเมืองมากกวาระดับรากหญา ไมใชเจาของปญหา
โดยตรงแตหวงใยผลประโยชนสวนรวมและเร่ืองถูกผิดในบานเมือง การเคลื่อนไหวท่ีโดดเดน เชน
การตอตานพฤติกรรมทุจริตในการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ การตอตานคอรัปช่ัน เปนตน

3) การประทวงอํานาจรัฐและเรียกรองการถายโอนอํานาจท่ีรัฐเคยมีมาเปนของ
ประชาชนซ่ึงมักเกิดจากการตัดสินใจของรัฐท่ีสงผลถึงประชาชน โดยเฉพาะคนในทองถิ่นใน
โครงการตางๆ จนเกิดการยืนยันวาควรใหชุมชนเปนผูตัดสินใจหรือมีสวนรวมเห็นชอบดวย เชน
กรณีทอกาซโรงไฟฟาหินกรูด-บอนอก พ.ร.บ. ปาชุมชน หรือการเรียกรองในระดับประเทศเชน การ
เรียกรองใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการรับฟงความคิดเห็นตอการเจรจาการคาเสรี เปน
ตน

4) การรวมมือเชิงวิพากษกับรัฐ (critical cooperation) ซ่ึงมีลักษณะท่ีก้ํากึ่งระหวาง
การถวงดุลกับการรวมมือ คือเปนการเคลื่อนไหวท่ีพยายามหาทางถายโอนอํานาจบางดานของรัฐมา
สูประชาชน เชน คณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) และเอ็นจีโอท่ีอยูใน
เครือขายของสถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา การรวมมือกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) เปนตน

บทบาทของภาคประชาสังคมท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน
ซ่ึงมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม คือ การจัดทําตัวช้ีวัดการพัฒนาท่ีย่ังยืน ของสถาบัน
สิ่งแวดลอมไทยรวมกับสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม (2551) โดยเปนการ

3 เสกสรรค ประเสริฐกุล (2548) การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธปิไตยไทย.
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ดําเนินงานในลักษณะของงานวิชาการและนําเสนอสูนโยบายเพื่อนําไปปฏิบัติ นอกจากน้ีสถาบัน
สิ่งแวดลอมไทยไดรวมกับภาคีเครือขายสิ่งแวดลอมไทยหลายองคกร ดําเนินงานดานการติดตาม
ประเมินผลดานธรรมาภิบาลอุตสาหกรรม โดยเลือกพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเปนพื้นท่ี
ศึกษา (2550) ท้ังน้ีผลจากการดําเนินงานทําใหมีการตื่นตัวและมีความสนใจตอการจัดการปญหา
มลพิษจากอุตสาหกรรมมากข้ึน นอกจากน้ียังมีการดําเนินงานของภาคประชาสังคมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ
กับการพัฒนาท่ีย่ังยืน ดังตัวอยางตอไปน้ี

 กรณีตัวอยาง การขับเคลื่อนของภาคประชาสังคมใหเกิดรางพระราชบัญญัติ
องคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ4

ขอกําหนดเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม (EIA) ภายใต
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 โดยเฉพาะกรณีของการดําเนิน
โครงการขนาดใหญ ไดถูกวิพากษวิจารณอยางมากวาไม ไดนําไปสูการทบทวนโครงการท่ีมี
ผลกระทบอยางแทจริง ไมไดชวยใหเกิดการวางแนวทาง วิธีการปองกัน บรรเทาปญหาสิ่งแวดลอม
และสุขภาพอยางรอบดาน และท่ีสําคัญคือ ขาดการมีสวนรวมประชาชนในการรวมศึกษาและ
ตรวจสอบผลการศึกษา ผลการศึกษาท่ีมาจากผูประกอบ (รัฐและเอกชน) ท่ีวาจางบริษัทท่ีปรึกษา
เทาน้ัน มีโอกาสในการเกิดอคติท่ีเอื้อในทางอํานวยความสะดวกใหกับโครงการไดสูง ในขณะท่ีคณะ
ผูชํานาญการท่ีมีท่ีมาจากนักวิชาการก็มีโอกาสรับรูขอมูลอยางจํากัดและไมมีชองทางสื่อสารกับ
ขอมูลผลกระทบจากภาคประชาชนซ่ึงอาจตางไปจากรายงาน EIA ไดเทาท่ีควร ซ่ึงแมวาภายใต
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มาตรา 56 วรรค 2 จะกําหนดวา

 “การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอ
คุณภาพสิ่งแวดลอม จะกระทํามิได เวนแตจะไดศึกษาและประเมินผลกระทบตอสุขภาพสิ่งแวดลอม
รวมท้ัง ไดใหองคการอิสระ ซ่ึงประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอม และผูแทน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอม ใหความเห็นประกอบกอนมีการดาเนินการ
ดังกลาว ท้ังน้ี ตามที่กฎหมายบัญญัติ”

จึงทําใหเกิดกระแสขับเคลื่อนข้ึนมาในการออกกฎหมายเพื่อรองรับขอกําหนดใน
รัฐธรรมนูญน้ี ในรูปของรางพระราชบัญญัติองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ พ.ศ. ... ข้ึน
เพื่อกําหนดขอบเขตหนาท่ี และรายละเอียดและขอบเขตกระบวนการในการใหความเห็น
ประกอบการพิจารณาโครงการขนาดใหญ ซ่ึงในป พ.ศ.2545 กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมได
วาจางใหคณะสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยมหิดล นําโดยอาจารยสัญชัย สูติพันธวิหาร ศึกษาและยก
รางกฎหมายองคกรอิสระสิ่งแวดลอม รางดังกลาวกําหนดความเปนองคกรอิสระไวเปน เปนนิติ

4 สรุปเน้ือหาบางสวนจาก กฤษฎา บุญชัย (2555). พัฒนาการขับเคล่ือนรางพรบ.องคกรอิสระดานส่ิงแวดลอมและ
สุขภาพ. เอกสารประกอบการเสวนา “สังคมไทยจาเปนหรือไม? ที่ตองมีองคการอิสระดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ
“. 19 กุมภาพันธ 2555.
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บุคคลองคกรเดียว ทําหนาท่ีเพื่อใหความเห็นตอรายงาน EIA ใน 4 ลักษณะ คือ 1) ใหความคิดเห็น
2) สรางกระบวนการมีสวนรวม 3) สรางเครือขาย และ 4) วิจัยสรางองคความรูตอการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอม นอกจากน้ัน ทางสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(สผ.) ยังไดมอบหมายใหคณะเดียวกันศึกษาเพื่อกําหนดประเภทโครงการท่ีมีผลกระทบรุนแรงดาน
สิ่งแวดลอมและสุขภาพท่ีตองทํา EIA ไวและไดขอสรุปท้ังสิ้น 12 ประเภท

ตอมาเม่ือมีการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2550 ไดมีการเปลี่ยนแปลงในมาตรา
67 วรรค 2 ท่ีสําคัญสองประการ คือ มีการผนวกเร่ืองการประเมินผลกระทบทางดานสุขภาพไวดวย
และมีการตัดถอยคําวา “ท้ังน้ีตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” ออกไป ทําใหสถานะของการมีสวนรวมของ
ประชาชนตอการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพเปนเงื่อนไขท่ีจําเปนตองเกิดข้ึนทันที
และภายใตรัฐธรรมนูญมาตรา 303 ไดกําหนดใหคณะรัฐมนตรีจัดทําหรือปรับปรุงกฎหมายตางๆ ท่ี
รัฐธรรมนูญกําหนดไวใหแลวเสร็จภายในหน่ึงปหลังจากแถลงนโยบายตอรัฐสภา กรมสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอม จึงไดตั้งคณะอนุกรรมการยกรางกฎหมายองคกรอิสระสิ่งแวดลอมดังกลาวข้ึน
โดยนํารางเดิมท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลศึกษาไวมาเปนตนราง และไดไปจัดรับฟงความคิดเห็นจาก
ประชาชน ในอีกทางหน่ึงการเคลื่อนไหวของขบวนการสุขภาพไดผลักดันใหเกิดพระราชบัญญัติ
สุขภาพแหงชาติป พ.ศ. 2550 ซ่ึงกําหนดใหมีการประเมินผลกระทบสุขภาพ (HIA)

ในป พ.ศ. 2552 คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทาง
เศรษฐกิจ (กรอ.) ไดแตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับองคการอิสระภายใตรัฐธรรมนูญ
มาตรา 67 โดยไดมอบหมายใหกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อหาขอยุติในแนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับมาตรา 67 น้ี โดยขอสรุปของท้ัง 4 กระทรวง มีผลออกมาวาในมาตรา 67 ไมไดระบุวาตอง
ออกกฎหมายเปนการเฉพาะ แตควรมีการแกไข พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.
2535 แทนเพื่อเพิ่มเติมเร่ืององคกรอิสระน้ีเขาไป โดยใหองคกรท่ีเปนนิติบุคคลหรือไมใชนิติบุคคลท่ี
มีอยูแลว มาข้ึนทะเบียนกับกระทรวงทรัพยากรฯ เพื่อเปนองคกรอิสระดานสิ่งแวดลอมไดในทันที มี
หนาท่ีใหความเห็นแกภาครัฐ โดยใหทําหลังจากท่ีการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม (EIA) ของ
โครงการตางๆ ผานความเห็นชอบจากคณะผูชํานาญการแลว โดยให สผ.เปนผูใชดุลยพินิจวาจะสง
EIA ใหองคการอิสระฯ แหงใดพิจารณา และเม่ือสงความเห็นขององคการอิสระฯ กลับมาแลว การ
ตัดสินใจในการใหแกไขเพิ่มเติม EIA อยูท่ีผูชํานาญการเชนเดิม และหากองคกรอิสระดาน
สิ่งแวดลอมท่ีจัดตั้งข้ึนใหความเห็นไมเปนกลาง ไมเหมาะสม รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสามารถถอนทะเบียนองคกรดังกลาวไดทันที

ตอมา ในป พ.ศ. 2552 เกิดกรณีท่ีเครือขายสิ่งแวดลอมตะวันออกซ่ึงเปนกลุม
ชาวบานท่ีเดือดรอนจากมลพิษของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดไดย่ืนฟองตอศาลปกครองใหระงับ
โครงการ 76 โครงการ ท่ีบริษัทตางๆ ขออนุญาตกอสรางและขยายโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบ
ตาพุด จังหวัดระยอง ซ่ึงศาลปกครองมีคําสั่งระงับการดําเนินการไวช่ัวคราว เน่ืองจากยังไมมีการทํา
E-HIA และการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน ยกเวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีไดรับใบอนุญาต
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กอนวันประกาศใชบังคับรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ซ่ึงคําสั่งศาลปกครองดังกลาว ไดสรางแรงกดดัน
จากภาคเอกชนตอรัฐใหเรงพัฒนาระบบการประเมิน E-HIA การกําหนดประเภทโครงการรุนแรง
และการผลักดันองคกรอิสระสิ่งแวดลอม ทาใหรัฐบาลตองตั้งคณะกรรมการสี่ฝายเพื่อพิจารณาแนว
ทางการดําเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา 67 วรรค 2 ท้ังหมดอีกคร้ัง ทายสุดมีการออกระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประสานงานการใหความเห็นขององคการอิสระในโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง พ.ศ 2553 อยางไรก็ดี การเกิดองคกรอิสระ
ดานสิ่งแวดลอมเฉพาะกาล รวมท้ังการประเมิน EIA ของโครงการตางๆในมาบตาพุดเปนไปอยาง
เรงดวน และเปนการเพิ่มการประเมินเฉพาะในสวนสุขภาพ ไมไดมีการทบทวนรางรายงานใหม
ท้ังหมด ทําใหประชาชนสวนมากไมไดรับรูขอมูลขาวสารและเขาไปมีสวนรวมกระบวนการอยาง
ท่ัวถึง จึงถูกวิจารณตอวายังไมไดมีความแตกตางไปจากกระบวนการ EIA แบบเดิมเทาใดนัก เม่ือ
โครงการตางๆท่ีถูกระงับในพื้นท่ีอุตสาหกรรมมาบตาพุดเร่ิมถูกปลดล็อค ทําใหแรงบีบจาก
ภาคเอกชนตอเร่ืององคกรอิสระสิ่งแวดลอมก็ออนลงไปดวย องคการอิสระดานสิ่งแวดลอมเฉพาะ
กาลก็มีบทบาทท่ีจํากัดดวยการท่ีไมใชนิติบุคคล ไมมีอํานาจตั้งงบประมาณและบุคลากรของตนเอง
รวมท้ังไมมีกรอบการทํางานท่ีชัดเจน ความเห็นของกรรมการองคกรฯไมไดสรางแรงกระเพื่อมให
ประชาชนรวมตรวจสอบรายงานและโครงการเทาใดนัก

ในวันท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ.2554 สภาผูแทนราษฎรไดใหความเห็นชอบ ราง
พระราชบัญญัติองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ พ.ศ. ...ตามท่ี
คณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผูแทนราษฎรแกไข และวุฒิสภาไดลงมติรับหลักการรางกฎหมาย
ดังกลาว เม่ือมีการยุบสภาและเปลี่ยนรัฐบาล รัฐบาล น.ส.ย่ิงลักษณ ซ่ึงเขามาบริหารประเทศในป
พ.ศ.2554 ก็ไดประกาศชัดเจนวาจะมีการผลักดันกฎหมายองคกรอิสระสิ่งแวดลอมตอไป แตตอมา
คณะรัฐมนตรีมีมติจากการประชุมเม่ือวันท่ี 20 กันยายน พ.ศ.2554 ไมยืนยันรางพระราชบัญญัติฯ
และมอบหมายใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทําการยกรางกฎหมายข้ึนใหม การ
ตกไปของรางกฎหมายดังกลาว ทําใหภาคประชาชนเครือขายประชาชนดานทรัพยากร สิ่งแวดลอม
และสุขภาพท่ีเสนอกฎหมายฉบับน้ีเตรียมระดมรายช่ือ 10,000 ช่ือ เสนอกฎหมายดวยตนเองตอ
รัฐสภาในชวงตนป พ.ศ.2555 ซ่ึงถือเปนการขับเคลื่อนโดยภาคเอกชนท่ีจะทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการประเมินผลกระทบฯ ใหเกิดธรรมาภิบาลมากข้ึน แตอยางไรก็ดี การท่ีฝาย
การเมืองและหนวยงานราชการมีมุมมองท่ีตางออกไปทําใหเปนอุปสรรคอยางย่ิงตอการขับเคลื่อน
ซ่ึงตองอาศัยกระบวนการสรางความรูความเขาใจระหวางหนวยงานและระหวางประชาชนเพื่อสราง
แรงผลักดันจากสาธารณะตอไป

3.3.3 บทบาทของภาควิชาการในการดําเนินการดานการพัฒนาที่ยั่งยืน

นับตั้งแตป พ.ศ. 2535 เปนตนมา ความสนใจในการทําวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมของประเทศไทยเปนไปอยางกวางขวาง จากการทําวิจัยรวบรวมความรูจากนักวิชาการ
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ในภาคสวนตางๆ เชน คณะท่ีทําการสอนดานท่ีเกี่ยวของและสามารถประยุกตไดกับสิ่งแวดลอม
(เชน คณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร เศรษฐศาสตร
รัฐศาสตร นิติศาสตร เกษตรศาสตร ประมง การจัดการ ฯลฯ) ในมหาวิทยาลัยตางๆ และหนวยงาน
ท่ีเปนภาคประชาสังคมทางดานวิชาการ อาทิเชน สถาบันสิ่งแวดลอมไทย สถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย (TDRI) สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม ฯลฯ

จากงานวิจัยสํารวจพรมแดนความรูการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรไทย โดย
รศ.ดร. อนุชาติ พวงสําลี (2545) ซ่ึงช้ีใหเห็นวางานวิจัยดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมของไทย
สามารถแบงออกไดเปน 3 หัวขอหลัก คือ การจัดการมลพิษ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สังคม และสิ่งแวดลอม แตผลการวิเคราะหองคความรูกลับพบวางานวิจัยท่ีผานมาสามารถตอบสนอง
พลวัตรท่ีเปลี่ยนแปลงไดในระดับหน่ึงเทาน้ัน ยังคงมีชองวางขององคความรูอีกหลายดาน โดยเสนอ
วางานศึกษาวิจัยดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมควรไปในทิศทางท่ีเนนการสร างจิตสํานึกแก
ประชาชน การใชประโยชนจากทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ การแกปญหาสิ่งแวดลอมท่ีตนเหตุ
การจัดรูปแบบองคกร ตลอดจนแนวทางในการปรับแกกฎหมายท่ีเกี่ยวของ สรางระบบฐานขอมูล
สิ่งแวดลอมและทรัพยากร และศึกษาวิจัยอยางเปนระบบโดยคํานึงถึงความเกี่ยวเน่ืองของปญหา

จากป พ.ศ. 2545 ถึงปจจุบันป พ.ศ.2555 งานวิจัยดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมยังคง
เปนท่ีไดรับความสนใจและมีความหลากหลายมากข้ึน ขอมูลฐานการวิจัยดานสิ่งแวดลอมของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดแบงกลุมงานวิจัยไว 2 กลุม คือดานทรัพยากรและ
ดานสิ่งแวดลอม สวนใหญจะเปนเร่ืองแนวทางการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาองคความรู การสราง
ระบบเครือขาย และการจัดทําฐานขอมูลความรูในเร่ืองการจัดการทรัพยากร ระบบความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย มลพิษทางอากาศ นํ้า พลังงาน และสารเคมี-วัตถุอันตราย สรุปไดดังน้ี
- งานวิจัยดานทรัพยากรมีจํานวน 124 เร่ือง  ประกอบดวย การจัดการปา 9 เร่ือง การจัดการ

นํ้า 43 เร่ือง การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 19 เร่ือง และงานวิจัยเร่ืองอื่นๆ เชน
การใชประโยชนท่ีดิน ผลประโยชนชาติทางทะเล การทองเท่ียว ฯลฯ 53 เร่ือง

- งานวิจัยดานสิ่งแวดลอมมีจํานวน 134 เร่ือง ประกอบดวย มาตรการสิ่งแวดลอม 38 เร่ือง
คุณภาพอากาศ 22 เร่ือง เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 12 เร่ือง ธรรมาภิบาลกับการจัดการ
สิ่งแวดลอม 34 เร่ือง อนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน 15 เร่ือง และเร่ืองอื่นๆ 51 เร่ือง
นอกเหนือจากการจัดกลุมงานวิจัยในขางตนซ่ึงชวยใหเห็นทิศทางของความสนใจในการวิจัย

ประเด็นตางๆเน่ืองจากปจจุบันปญหาสิ่งแวดลอมมีความซับซอนและกวางขวางมากข้ึน จึงสามารถ
จัดกลุมงานวิจัยดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมของไทยไดในอีกลักษณะหน่ึงโดยจําแนกไดเปน
งานวิจัย 3 กลุม คือ (1) งานวิจัยท่ีเปนประเด็นศึกษา (issue base) คือ งานวิจัยท่ีศึกษาประเด็น
ดานสิ่งแวดลอมในดานตางๆ เชน ทรัพยากรนํ้า มลพิษทางอากาศ พลังงาน (2) งานวิจัยในเชิงพื้นท่ี
(area base) คือ งานวิจัยท่ีศึกษาการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในระดับตางๆ ท้ังในระดับพื้นท่ี /
ชุมชน และ (3) งานวิจัยท่ีศึกษาภารกิจหนวยงาน (functional base) คือ งานวิจัยท่ีศึกษากลไกการ
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บริหารจัดการสิ่งแวดลอม เชน เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร การกระจายอํานาจ การมีสวนรวมของ
ประชาชน เปนตน

หากพิจารณาในสวนท่ีเปนสาระสําคัญของเร่ืองท่ีไดมีการนําเสนอเปนขอเสนอเชิงนโยบาย
ของงานวิจัยดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมของไทยในชวงท่ีผานมา สามารถจําแนกเร่ืองท่ี
งานวิจัยสวนใหญใหความสําคัญและนําเสนอเปนประเด็นเชิงนโยบายท่ีตองมีการดําเนินการเปน
ประเด็นหลักๆ ไดคือ การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลอม การกระจายอํานาจแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการสิ่งแวดลอม การใชเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรในการ
จัดการสิ่งแวดลอม การปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเกี่ยวของ การปรับปรุงกระบวนการ EIA การจัดตั้ง
องคกรอิสระดานสิ่งแวดลอม การปรับโครงสรางองคกรดานการจัดการทรัพยากรนํ้า การพัฒนา
ระบบยุติธรรมดานสิ่งแวดลอม การดําเนินนโยบายระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอม

3.3.4 บทบาทขององคการระหวางประเทศกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย

ภายใตเงื่อนไขของระบบเศรษฐกิจท่ัวโลกท่ีมีความเช่ือมโยงมากข้ึนท้ังในมิติของการคาและ
การลงทุน ประเทศตางๆ จึงจําเปนตองเตรียมพรอมในการจัดระเบียบและวางแผนทางเศรษฐกิจและ
สังคมใหพรอมรับกับความเปลี่ยนแปลงอยางเขมแข็ง5 เพื่อใหการพัฒนาประเทศเปนไปในทิศทางท่ี
เหมาะสม ผานกลไกกระบวนการวางแผนพัฒนาและการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจและสังคมยาง
ย่ังยืน

พลังขับเคลื่อนท่ีสําคัญท่ีมีบทบาทตอการพัฒนาในประเทศตางๆ ภายใตกระแสโลกาภิวัตน
น้ัน คือ ระบบทุนนิยมโลก โดยท่ีมีกลุมทุนขามชาติและกลุมประเทศตะวันตกเปนตัวแสดง (Actor)
สําคัญ ย่ิงไปกวาน้ันโลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน ยังไมไดเกี่ยวของกับเฉพาะประเด็นท่ีเรา
คุนเคย เชน การลงทุน เทคโนโลยี แรงงานและการเลื่อนไหลของเงินเทาน้ัน แตยังหมายถึงการ
ขยายตัวของสถาบันขามชาติท่ีคอยกําหนดกฎเกณฑตางๆ โดยท่ีสถาบันขามชาติเหลาน้ีอาจเปน
องคความรวมมือระหวางรัฐบาล หรือเปนองคกรท่ีรัฐบาลตางๆ รับรอง แตเม่ือเวลาผานไปองคกร
เหลาน้ีตางก็มีอํานาจอิสระปลอดจากการควบคุมของรัฐบาลมากย่ิงข้ึน เชน WTO และกองทุน IMF
เปนตน อิทธิพลของระบบโลกาภิวัตนยังไดแทรกซึมและสงผลกระทบตอรัฐไทยอยางหลีกเลี่ยงไมได
โดยเฉพาะภายหลังเหตุการณวิกฤตการณทางเศรษฐกิจปพ.ศ. 2540 ผลกระทบท่ีสําคัญคือ อิทธิพล
ของกฎเกณฑตางๆ ของสถาบันระหวางประเทศแทรกตัวเขามาอยูภายในโครงสรางอํานาจและ
ความสัมพันธทางอํานาจในสังคมเศรษฐกิจไทย6

5 เกษียร เตชะพีระ. ทางแพรงและพงหนาม : ทางผานสูประชาธปิไตยไทย, (กรุงเทพฯ: มตชิน, 2551)
6 เสกสรรค ประเสริฐกุล. การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไทย, (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพอมรินทร,
2548) หนา 44
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บทบาทของสถาบันระหวางประเทศเหลาน้ีท่ีเขามามีบทบาทตอการกําหนดแนวทางการ
พัฒนาอยางย่ังยืน โดยมากมักอยูในรูปแบบของการใหทุนสนับสนุนชวยเหลือ เงินกู และความ
ชวยเหลือทางวิชาการสอดแทรกมาพรอมกับแนวทาง กรอบความคิด แตกระน้ันก็ตาม ผลกระทบท่ี
สําคัญของการเขามีอิทธิพลของสถาบันและองคกรระหวางประเทศเหลาน้ี คือ การทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงดานโครงสรางอํานาจการบริหารจัดการ ท้ังในเชิงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ รวมถึง
โครงการสรางดานการจัดการทรัพยากรอันจะมีผลตอวิถีชีวิตและความเปนอยูของประชาชน

เม่ือพิจารณากระบวนการพัฒนาท่ีผานมาของประเทศไทยนับตั้งแตป พ.ศ. 2504 ภายหลัง
การประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรก อาจถือไดวาเปนยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีไมสมดุล
(Unbalanced Growth) จนในท่ีสุดจึงไดมีการนําเอาแนวความคิดวาดวยการพัฒนาท่ีย่ังยืนมาปรับใช
ในการพัฒนาประเทศนับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 7 เปนตนมา จนใน
ปจจุบันแนวทางการพัฒนาท่ีย่ังยืน ถูกสอดแทรกเขาอยูในแทบทุกกิจกรรมการพัฒนา การอางถึง
กิจกรรมตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับความย่ังยืน (sustainability)และย่ังยืน (sustainable) ถูกนํามาใชใน
หลากหลายมิติ สถาบันหรือองคกรระหวางประเทศท่ีเขามามีบทบาทในการดําเนินกิจกรรมและ
ผลักดันแนวทางการพัฒนาท่ีเห็นจะมีบทบาทสําคัญ ไดแก ธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย (The
Asian Development Bank: ADB) ซ่ึงกอตั้งข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2509 การดําเนินงานท่ีผานมาของ ADB
หลายโครงการกอใหเกิดการพัฒนาในทางเศรษฐกิจ ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ขณะท่ีในอีกมิติหน่ึง มีเสียงวิพากษวิจารณวาโครงการพัฒนาของ ADB น้ัน บางโครงการขาดการ
ประเมินวิเคราะหคํานึงถึงความเสียหายดานสังคมและสภาพแวดลอมอยางไมเพียงพอ เนนเฉพาะ
โครงการพัฒนาท่ีเปนตัวเงินหรือการเอื้อใหประโยชนตอกลุมคนจํานวนหน่ึงหรือประเทศใดประเทศ
หน่ึงเทาน้ัน และเห็นวา นโยบายการใหเงินกู (loan aid) ของ ADB เปนรูปแบบหน่ึงของกลุมทุน
ตางชาติท่ีคืบคลานเขามายึดกุมเศรษฐกิจและทรัพยากร โดยมีเปาหมายสูงสุดในการการสรางความ
ม่ังคั่งและผลกําไรใหกับประเทศของตนเอง เสียงวิพากษวิจารณสวนใหญท่ีเกิดข้ึนมองวา ADB เปน
ชองทางสําคัญสําหรับอิทธิพลทางธุรกิจของประเทศญี่ปุนท่ีมีตอภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก เห็นได
จากนับตั้งแตการกอตั้ง ADB มาจนถึงปจจุบัน ผูบริหารระดับสูงของ ADB จะเปนชาวญี่ปุน คลาย
กับกรณีของสหรัฐอเมริกาท่ีครองตําแหนงผูบริหารระดับสูงในธนาคารโลก7

ADB มีสํานักงานใหญ ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟลิปปนส มีเปาหมายในการลดความยากจน
ในภูมิภาคเอเชีย ผานการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบองครวม การเจริญเติบโตแบบย่ังยืนท่ี
คํานึงถึงสิ่งแวดลอม และการบูรณาการทางภูมิภาค ปจจุบันมีสมาชิก 67 ประเทศ โดย 48 ประเทศ
มาจากประเทศในภูมิภาคเอเชีย ขอมูลในป พ.ศ.2553 ระบุวา ADB ไดอนุมัติเงินชวยเหลือ รวมท้ัง
เงินกูรวม รวมเปนมูลคา 17.51 พันลานดอลลารสหรัฐ นอกจากน้ี โครงการสินเช่ือเพื่อการคาของ
ADB ไดใหการสนับสนุนดานการคาเปนมูลคา 2.8 พันลานดอลลารสหรัฐ8

7 รังสรรค ธนะพรพันธุ. ฉันทมตวิอชิงตัน, (กรุงเทพ: คบไฟ, 2548)
8 http://www.adb.org/news/new-thai-power-plant-help-meet-growing-demand-electricity-th
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หนาท่ีและพันธกิจหลักของ ADB คือ การใหเงินกู (loan aid) การชวยเหลือเงินใหเปลา
(grant aid) และการใหความรวมมือทางวิชาการ (technical assistance) โดยเปนสถาบันทาง
การเงินท่ีมุงเนนการพัฒนาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ใหการสนับสนุนตั้งแตแตข้ันตอนการ
เตรียมการและการดําเนินโครงการพัฒนาตางๆ จนเสร็จสิ้น และยังทําหนาท่ีเปนตัวกระตุนสงเสริม
ใหเกิดการลงทุนจากท้ังภาคเอกชนและภาคสาธารณะเพื่อการพัฒนา ประเทศไทยไดรับความ
ชวยเหลือจาก ADB มาตั้งแตป พ.ศ. 2516 ในยุคท่ีลัทธิคอมมิวนิสตแพรขยายในพื้นท่ีประเทศไทย
สหรัฐอเมริกาเห็นสมควรท่ีจะสนับสนุนประเทศไทย โดยในชวงแรกๆ การใหเงินกูของ ADB เปน
เร่ืองของโครงสรางพื้นฐาน เชน การกอสรางถนนและสาธารณูปโภคพื้นฐาน จนกระท่ังเกิดภาวะ
วิกฤติเศรษฐกิจในประเทศไทยระหวางป พ.ศ. 2540-2541 ภายหลังจากท่ีประเทศไทยไดกูเงินจาก
กองทุน IMF ไปแลว ประเทศไทยก็ตองกูเงินจาก ADB อีกระลอกหน่ึง

ในป พ.ศ.2541 ADB ไดอนุมัติเงินกูใหประเทศไทยในดานการปรับโครงสรางภาคการเงิน
การปรับโครงสรางภาคสังคม แตกระน้ันก็ตามเงินกูของ ADB มีอัตราดอกเบ้ียสูงถึงรอยละ 8 ซ่ึงถือ
วาสูงท่ีสุดในบรรดาเงินกูท่ีประเทศไทยเคยกูมา การใหความชวยเหลือของ ADB ตอประเทศไทยจึง
เปนความชวยเหลือท่ีมาพรอมกับเงื่อนไขท่ีประเทศไทยตองปฏิบัติตามอยางหลีกเลี่ยงไมได

รูปธรรมของความพยายามของ ADB เห็นไดชัดเจนจากเงื่อนไขเงินกูเพื่อปรับโครงสราง
ภาคเกษตรกรรมจํานวน 300 ลานเหรียญท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติเม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2542 มี
เงื่อนไขผูกพันใหรัฐบาลไทยดําเนินการเพื่อปฏิรูปโครงสรางภาคเกษตรกรรมของไทยท้ังระบบ
มาตรการปฏิรูปในดานตาง ๆ ตามกรอบนโยบายปรับโครงสรางท่ีเกี่ยวของกับทรัพยากรท่ีสําคัญ
คือ นโยบายปรับโครงสรางการเกษตร ดวยเปาหมายหลัก 2 ประการ ไดแก

1) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ดวยการบัญญัติกฎหมายพื้นฐานเกี่ยวกับ
ทรัพยากรนํ้า ดวยการจัดใหมี พระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้าแหงชาติ นโยบายทรัพยากรนํ้าแหงชาติ
และคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ โดยกําหนดกรอบทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิการใชนํ้า การ
จัดสรรนํ้า การบังคับใช บทลงโทษสําหรับผูฝาฝนขอปฏิบัติในการใชนํ้า รวมท้ังการปองกันและ
บรรเทาภาวะนํ้าทวม มีการใหโอนงานบางสวนใหเอกชนจัดการระบบชลประทาน และริเร่ิม
กระบวนการคิดเงินคืนทุนของการกอสรางระบบชลประทาน

นอกจากน้ียังรวมถึงการคุมครองพื้นท่ีตนนํ้าและการอนุรักษดิน การยับย้ังการ
ทําลายทรัพยากรชายฝง และสงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า การทองเท่ียวชายฝง

2) การเพิ่มขีดความสามารถดานการสงออกของภาคการเกษตร ดวยเพิ่มขีด
ความสามารถดานงานวิจัยและเทคโนโลยี ใหมีการจัดตั้งสภาวิจัยการเกษตรแหงชาติ จัดตั้งสถาบัน
มาตรฐานสินคาเกษตรแหงชาติ และสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ

มาตรการสําคัญท่ีคาดวาจะสรางผลกระทบตอแนวทางการพัฒนาท่ี ย่ังยืนและ
โครงสรางการจัดการทรัพยากรของประเทศท่ีสําคัญ ภายหลังเกิดวิกฤติการณทางเศรษฐกิจในป
พ.ศ. 2540 ทําใหประเทศไทยตองอาศัยเงินชวยเหลือจากตางประเทศจํานวนมหาศาล เพื่อนํามาใช
ในการพยุงฐานะทางการเงินและฐานะทางเศรษฐกิจการคลังของประเทศไมใหถดถอย ซ่ึงมาพรอม
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กับเงื่อนไขการปรับโครงสรางทางกฎหมายและนโยบายภายในประเทศ เงื่อนไขหน่ึงของเงินท่ีได
การอุดหนุนจากธนาคารโลกและ ADB คือ รัฐบาลไทยจําเปนตองสรางกลไกของภาครัฐในการ
ควบคุมการใชนํ้าของเกษตรกร ในท่ีน้ีรวมถึงการออกพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า เพื่อเปน
เคร่ืองมือของรัฐในการจัดสรรนํ้าและเก็บคานํ้าจากเกษตรกร ดวยอาศัยวิธีการในการปรับโครงสราง
ทางกฎหมายและความพยายามท่ีจะเก็บคานํ้าจากเกษตรกร เพราะเห็นวาวิธีใชนํ้าของเกษตรกรไม
เกิดผลกําไรและสิ้นเปลืองโดยเปลาประโยชน จึงจะแบงประเภทการใชนํ้าเปน 3 ประเภท กําหนด
คาธรรมเนียมใบอนุญาตใชนํ้า และติดตั้งเคร่ืองมือวัดปริมาณนํ้าในไรนาของเกษตรกรใหเกิดการเก็บ
เงินคานํ้าตามท่ีเกษตรกรใชไปกับพืชผลทางการเกษตรในแตละฤดูกาล

เหตุผลของเกษตรกรท่ีคัดคานรางพระราชบัญญัติดังกลาวตามเงื่อนไขดังกลาวจน
เกิดการเคลื่อนไหวคัดคานของเกษตรกรและกลุมองคกรเอกชน เร่ิมจากในชวงป พ.ศ. 2550 มีการ
เรียกรองใหชะลอการพิจารณารางพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า9 คัดคานการออกพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรนํ้าของกลุมเกษตรกรท่ัวประเทศอยางกวางขวาง การคัดคานท่ีเขมขนมากท่ีสุด คือ เม่ือ
คร้ังท่ีมีการประชุมประจําปสภาผูวาการ ADB เม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2542 ณ จังหวัดเชียงใหม

แนวทางการจัดการทรัพยากรนํ้าดังกลาวอาศัยแนวทางเดียวกันกับการจัดการปา
และท่ีดิน ซ่ึงใหอํานาจรัฐควบคุมทรัพยากรอยางเบ็ดเสร็จ และสนับสนุนสิทธิปจเจกในการจัดการ
โดยยกระดับใหนํ้ามีสถานะเปนสินคามากข้ึน จนทําใหนํ้ากลายเปน "ทรัพยากร" หรือปจจัยการผลิต
เชิงการคาและอุตสาหกรรม ซ่ึงอาจเปนการขัดแยงกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในสังคมไทยท่ีถือวานํ้า
อยูคูกับวิถีชีวิตและเปนสินคาสาธารณะ เปนทรัพยากรรวมกันของชุมชน เสียงทวงติงท้ังหลายจึง
มองวากลุมกฎหมายเหลาน้ีจะถูกใชเปนเคร่ืองมือในการเพิ่มอํานาจรัฐ ขณะท่ีภาคธุรกิจก็อาศัยการ
สนับสนุนจากรัฐในฐานะผูจายคานํ้าเขาแยงชิงเบียดบังทรัพยากรนํ้าจากชุมชนไดมากย่ิงข้ึน
ขณะเดียวกันเกษตรกรรายยอยท่ีตองแบกรับภาระตนทุนการผลิตท่ีสูงอยูแลว ก็ตองประสบภาวะ
ยากลําบากหนักข้ึนไปอีกจากตนทุนคานํ้าท่ีเพิ่มเขามา ตัวอยางของปญหาท่ีจะเกิดข้ึนภายหลังการมี
พระราชบัญญัติดังกลาวคือ ระบบการใชทรัพยากรนํ้าในภาคเหนือ เชน ระบบเหมืองฝาย ซ่ึงเห็นวา
เปนการลบลางสิทธิและการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าตามจารีต
ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่นลงท้ังหมด และสรางระบบสิทธิการใชนํ้าข้ึนมาใหม โดยไมคํานึงถึง
ประวัติศาสตรและภูมิปญญาของชุมชน ในการจัดการนํ้าระบบเหมืองฝายของภาคเหนือ องคกร
เหมืองฝายมีสิทธิในการพิจารณาการใชนํ้าของผูใชนํ้ารายใหม วาจะสงผลกระทบตอการบริหาร
จัดการนํ้าของระบบเหมืองฝายดั้งเดิมหรือไม ท้ังน้ีหมายรวมถึงการใชนํ้าจากแหลงนํ้าสาธารณะ
หากองคกรเหมืองฝายเห็นวาการใชนํ้าของผูใชนํ้ารายใหมจะสงผลกระทบตอการใชนํ้าท่ีเปนอยูเดิม
ก็สามารถยับย้ังได กฎหมายทรัพยากรนํ้าตามนัยของรางกฎหมายท้ังสองฉบับอาจสงผลใหสิทธิและ
การมีสวนรวมในการบริหารจัดการขององคกรชุมชนทองถิ่นท่ีมีอยูแตเดิมดังกลาวหมดสิ้นไป ถึงแม

9 ภายหลังจากการประชุมสภานิติบัญญตัิแหงชาติ คร้ังที่ 60/ 2550 เมื่อวันพธุที่ 24 ตุลาคม 2550 ไดผานการ
พิจารณารางพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า ในวาระที่ ๑
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ในรางกฎหมายท่ีเสนอโดยรัฐบาลจะมีโครงสรางของคณะกรรมการลุมนํ้าและใหเขามามีอํานาจการ
จัดสรรนํ้าแทน แตก็ถือวาเปนการสรางโครงสรางการบริหารจัดการใหมท่ีซอนทับโครงสรางการ
บริหารจัดการนํ้าของชุมชนทองถิ่น10

ความเคลื่อนไหวในป พ.ศ. 2550 ภาคเกษตรกรรมเห็นวาหากพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรนํ้าเกิดข้ึนจริงจะเปนการเพิ่มภาระทางการเงิน ใหกับเกษตรกรอยางหลีกเลี่ยงไมได และ
จะทําลายการใชนํ้าในรูปแบบจารีตประเพณีทองถิ่น และท่ีสําคัญจะเปลี่ยนสถานะของนํ้าจากเดิม
เปนสมบัติสาธารณะใหกลายเปนของรัฐโดยสมบูรณ คณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนา
เอกชนภาคเหนือ พรอมดวยองคกรพัฒนาเอกชนและเครือขายองคกรชุมชน มีความเห็นวา หาก
สภานิติบัญญัติแหงชาติผานรางพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า อาจกอใหเกิดความขัดแยงท้ังในทาง
สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมติดตามมา เพราะกฎหมายฉบับน้ีจะไมสงเสริมใหประชาชนมีสวน
รวมในการจัดการทรัพยากรนํ้า ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 66, 67
และมาตรา 87 ในทางตรงกันขาม กฎหมายฉบับน้ีจะทําใหหนวยงานภาครัฐมีอํานาจควบคุมการ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเพิ่มมากข้ึน

ความเคลื่อนไหวตอมาคือ ในป พ.ศ. 2551 ตัวแทนชาวบานสมัชชาเหมืองฝายลุม
นํ้าภาคเหนือไดออกมาเคลื่อนไหวเรียกรองดวยการทําหนังสือไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม11 (นางอนงควรรณ เทพสุทิน) โดยมีขอเรียกรองหลักคือ ให
ยกเลิกพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า การดําเนินการโครงการพัฒนาใดๆ จะตองใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในกระบวนการการพัฒนา บนทิศทางความย่ังยืนของทรัพยากรและความม่ันคงในวิถีชีวิต
ของประชาชน รวมถึงใหรัฐบาลสนับสนุนและสงเสริมใหมีการจัดการนํ้าในภาคประชาชน และให
รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการจัดการนํ้าของชาวบานตามจารีตประเพณีของแตละภูมิภาค การ
เคลื่อนไหวในพื้นท่ีภาคเหนือ โดยเฉพาะในกรณีของชุมชนท่ีอาศัยอยูในเขตพื้นท่ีปาเปนจํานวนมาก
เพราะท่ีผานมาชุมชนทองถิ่นเหลาน้ีตางก็ตองสูกับแนวความคิดในการจัดการปาของกรมปาไม โดย
กรมปาไมประกาศเขตปาอนุรักษทับท่ีอยูอาศัยและท่ีทํากินของชุมชนทองถิ่น จึงไมแตกตางจาก
แนวทางของ ADB ซ่ึงในท่ีสุดอาจกลายเปนตัวเรงใหเกิดความเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีในเขตตนนํ้ามาก
ย่ิงข้ึนดวย

ความชวยเหลือของ ADB ท่ีมีตอประเทศไทยภายหลังเกิดเหตุการณอุทกภัยคร้ัง
ใหญ เม่ือปลายป พ.ศ. 2554 ธนาคารโลกและ ADB เสนอใหความชวยเหลือในสถานการณการ
เผชิญกับอุทกภัยคร้ังใหญ เสนอใหเงินกูกรณีพิเศษ สําหรับนําไปใชลงทุนในโครงการปองกันนํ้าทวม
ในระยะยาว รวมถึงการปลอยเงินกูดอกเบ้ียต่ํา

10 http://www.nidambe11.net/ekonomiz/2003q4/article2003nov28p4.htm
11  หนังสือรองเรียนของศูนยประสานงานสมัชชาเหมืองฝายลุมนํ้าภาคเหนือ เร่ือง ขอใหยกเลิกพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรนํ้า ตอ นางอนงควรรณ เทพสุทิน  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ลงวันที่
30 เมษายน พ.ศ. 2551
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เม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ADB จะใหเงินกูสําหรับโครงการกอสรางโรงงานผลิต
กระแสไฟฟาจากกาซธรรมชาติในประเทศไทยซ่ึงจะชวยสนับสนุนการจัดหาพลังงานสะอาดในราคา
ท่ีผูใชสามารถจายไดเพื่อตอบสนองความตองการพลังงานไฟฟาท่ีเพิ่มข้ึนของประเทศไทย โดยจะ
เปนโครงการน้ีท่ีสนับสนุนผูผลิตไฟฟาอิสระ (independent power producer-IPP) ขนาดใหญ
โครงการแรกในประเทศไทยนับตั้งแตวิกฤตเศรษฐกิจ ซ่ึงมีประสิทธิภาพมากกวาระบบการผลิต
พลังงานไฟฟาโดยใชถานหินเปนเช้ือเพลิงซ่ึงเปนทางเลือกเดียวท่ีผูผลิตไฟฟาอิสสระใชกันอยูใน
ปจจุบัน ภายใตความรวมมือของรัฐและเอกชน (public-private partnership) ซ่ึงจะชวยตอบสนอง
ความตองการดานพลังงานของประเทศไทยโดยคาดวาโรงงาน ฯ แหงน้ีจะชวยลดปริมาณการ
ปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากการผลิตกระแสไฟฟาโดยใชถานหินเปนเช้ือเพลิงไดถึง 5
ลานตันตอป โดยมีบริษัท J-Power ซ่ึงเปนบริษัทผูผลิตกระแสไฟฟารายใหญท่ีสุดของประเทศญี่ปุน
จะเปนผูพัฒนาAและดาเนินโครงการ ฯ โดยมีความตกลงจาหนายกระแสไฟฟาใหการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทยเปนระยะเวลา 25 ป โดยบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) จะเปนผูจัดสงกาซ
ธรรมชาติเพื่อใชในการผลิตกระแสไฟฟา และบริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี (Mitsubishi Heavy
Industries) เปนผูกอสรางโครงการและสิ่งอานวยความสะดวกตางๆ

ขณะเดียวกัน ไดใหการสนับสนุนดานการเงินตอโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตยของเอกชนในประเทศไทย จํานวน 2 โครงการ ซ่ึงรวมถึงโครงการผลิตไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตยโดยใชแผนฟลมชนิดบาง (photovoltaic) ขนาดใหญท่ีสุดในโลกซ่ึงตั้งอยูท่ี จ.
ลพบุรี ท้ังน้ี พรอมกับการลงทุนของบริษัท บริษัท J-Power และเงินกู 23 ปของ ADB ธนาคารเพื่อ
ความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน (Japan Bank for International Cooperation) และธนาคาร
เพื่อความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน (Japan Bank for International Cooperation) และ
ธนาคารพาณิชยอีกหลายแหง ประกอบดวย Mizuho Corporate Bank ธนาคารกสิกรไทย จํากัด
(มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ไดใหเงินกูแกโรงงานผลิตกระแสไฟฟาหนอง
แสง เปนจานวนรวมมากกวา 1 พันลานดอลลารสหรัฐ โดยโรงงาน ฯ มีกําหนดเร่ิมดําเนินการเชิง
พาณิชยในป พ.ศ. 2557

และความเคลื่อนไหวลาสุด ADB ไดเสนอตัวเขามาชวยเหลือ โดยกระทรวงการคลัง
ไดลงนามความชวยเหลือทางวิชาการ TA 7998-THA การพัฒนาการเขาถึงบริการทางการเงินของ
ประเทศไทยระหวางกระทรวงการคลังกับ ADB ในการศึกษาและวางระบบพื้นฐานสําหรับการเขาถึง
บริการทางการเงินอยางท่ัวถึง โดยไดรับเงินชวยเหลือแบบใหเปลาจากรัฐบาลญี่ปุนสําหรับ
ดําเนินการใหความชวยเหลือทางวิชาการเปนระยะเวลา 3 ป โดยมีสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
(สศค.) เปนหนวยงานกํากับดูแล โดยใหเหตุผลวาการใหความชวยเหลือทางวิชาการดังกลาวจะชวย
พัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนใหมีความเขมแข็งและประชาชนสามารถเขาถึงบริการทาง
การเงินไดอยางท่ัวถึง ย่ังยืน และมีวินัย โดยการทํางานระหวางกระทรวงการคลังและ ADBจะเปนใน
ลักษณะหุนสวน (Partnership) ท่ีมีความตอเน่ืองเพื่อใหการพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนมี
ความย่ังยืน
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เงินกู ความชวยเหลือแบบใหเปลาและความชวยเหลือทางวิชาการท่ีประเทศไทย
ไดมาน้ัน ในดานหน่ึงไดกอใหคุณูปการตอการพัฒนาอยางปฏิเสธไมได แตขณะเดียวกันปญหา
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากโครงการพัฒนาเหลาน้ันหลายปญหาก็ขัดกับแนวทางการพัฒนาท่ีย่ังยืน
เพราะความชวยเหลือดังกลาวในดานหน่ึงอาจสรางผลกระทบระยะยาวตอสังคมไทย ประเทศกําลัง
พัฒนาหลายประเทศกําลังรูสึกวาผูท่ีผลักดันอยางมากในเร่ืองการกําหนดมาตรฐาน/ เปาหมายของ
การพัฒนาและมาตรฐานสิ่งแวดลอม มักมาจากทิศทางของประเทศท่ีพัฒนาแลว จึงกลายเปนแรง
กดดันใหประเทศกําลังพัฒนาท้ังหลายจําเปนตองปรับปรุงกฎเกณฑ นโยบายภายในประเทศของตน
เสียใหมเพื่อใหสอดรับกับแนวทางและเปาหมายน้ัน และสะทอนออกมาในรูปของโครงการพัฒนา
ท้ังหลาย หลายคร้ังการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายภายในตางตอบสนองตอประเทศผูใหการ
สนับสนุนและองคระหวางประเทศ (Outsider) มากกวาประเทศของตน หลายคร้ังประเทศกําลัง
พัฒนาเห็นวาการดําเนินการเหลาน้ีอาจมีลักษณะคลายการลาอาณานิคมดวยสิ่งแวดลอม
(ecoimperialism) แนวทางท่ีเรียกรองกันคือ กฎเกณฑและนโยบายดานการพัฒนาท่ีผานการ
ปรับปรุงแกไขแลว ตองไมเปนการสรางผลเสียตอเปาหมายของการพัฒนาอยางย่ังยืน ไมขัดตอการ
เจริญเติบโตและการจัดการดานทรัพยากรของประเทศตน สอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม

3.4 วิเคราะหเสนทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย

3.4.1 จุดแข็งและจุดออนของประเทศไทยดานการพัฒนาที่ยั่งยืน

การท่ีประเทศไทย โดยภาครัฐจะไดดําเนินการหลายอยางอันเกี่ยวของกับการพัฒนาท่ีย่ังยืน
ท้ังในเชิงกฎหมาย แผนยุทธศาสตร และการออกมาตรการตางๆท่ีเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม อันเปน
เปนผลจากการอนุวัตรโดยตรงและโดยออมจากการประชุม Rio Summit ในระดับโลกในป พ.ศ.
2535 รวมท้ังการดําเนินงานของหนวยงานหลักท่ีเกี่ยวของ อาทิ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย ฯลฯ ซ่ึงปรากฏอยูในรูปของโครงการ กิจกรรม แผนงานตางๆ
มากมาย ซ่ึงก็มีตัวช้ีวัดความกาวหนาหลายๆประการท่ีนาพึงพอใจ และเม่ือเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานการดําเนินงานของประเทศท่ีกําลังพัฒนาสวนใหญ รวมท้ังประเทศในภูมิภาคเดียวกัน
ผลงานของไทยก็อยูในเกณฑท่ีสูงกวาคาเฉลี่ยดวย ท้ังหมดไดแสดงถึงการตระหนักและให
ความสําคัญกับปญหาการพัฒนาท่ีไม ย่ั งยืน และความตองการท่ีจะแกไขปญหาดังกลาว
ภายในประเทศไดเปนอยางดี

อยางไรก็ตามเรายังไมสามารถกลาวไดอยางเต็มท่ีวาประเทศไทยมีจุดยืนท่ีเขมแข็งในการ
พิทักษและธํารงเปาหมายดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน สภาพปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนบงช้ีวา การพัฒนา
ประเทศตามแนวทางการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศไทยน้ันยังไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร
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โดยเฉพาะในดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและดานสังคม จุดออนท่ีสําคัญมาจากการ
ดําเนินงานของภาครัฐท่ียังประสบปญหาหลายประการ ท้ังในดานองคกร ดานกระบวนการและดาน
กฎหมาย ปญหาดังกลาวนํามาซ่ึงระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีไมมีประสิทธิภาพ และทําใหการ
นํานโยบายไปปฏิบัติไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร ท้ังน้ี สามารถประมวลปญหาและอุปสรรคท่ีทํา
ใหการนําแนวทางการพัฒนาท่ีย่ังยืนไปปฏิบัติไมประสบความสําเร็จ และทําใหมาตรการ/ยุทธศาสตร
ตางๆ เปนเพียงแผนท่ีปรากฏในกระดาษไมสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง ไดแก

3.4.1.1 ความเปน “กระแสรอง” ของประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน
เปาหมายทางการพัฒนาท่ีย่ังยืนยังไมสามารถแทรกตัวในแนวนโยบายของรัฐบาลชุด

ตางๆ จนกระท่ังสามารถกลายเปนกรอบการพัฒนากระแสหลักของประเทศไทยได ผลการพัฒนา
ตลอดชวงระยะเวลาท่ีผานมาสะทอนภาพ “การพัฒนาท่ีไมสมดุล” เห็นไดจากนโยบายของภาครัฐ
สวนใหญยังคงมุงเนนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนหลัก ทุกวันน้ีนโยบายรัฐบาลสวนใหญยัง
เนนการแกปญหาดวยการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเนนการแกปญหาความยากจน
ดวยนโยบายประชานิยม ซ่ึง เปนการแกปญหาในระยะสั้น สวนประเด็นดานสังคมและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความสําคัญรองลงไป และเม่ือเกิดความขัดแยงระหวาง
เปาหมายดานสิ่งแวดลอมหรือสังคม กับเปาหมายทางเศรษฐกิจ ผลลัพธจะอยูในรูปของการเลือก
เปาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ เชน การสงเสริมการลงทุน การสรางเข่ือนหรือโครงการขนาดใหญ
การใหสัมปทาน เพื่อตอบโจทยความม่ันคงทางเศรษฐกิจ โดยแลกกับตนทุนทางสังคมและระบบ
นิเวศสวนหน่ึงท่ีตองเสียไป โดยไมมีกลไกการเยียวยาและชดเชยท่ีเหมาะสม ตัวอยางเชนกรณี
ปญหาสิ่งแวดลอมและมลพิษในพื้นท่ีมาบตาพุด กลาวคือ จากปญหาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพท่ีสะสมมานานของชาวบานในพื้นท่ีจนนําไปสูการตอสูเรียกรองใหรัฐประกาศพื้นท่ีดังกลาว
เปนเขตควบคุมมลพิษ แตรัฐบาลในยุคน้ันกลับใหความสําคัญกับดานเศรษฐกิจ โดยเปนหวง
ผลกระทบท่ีจะมีตอการลงทุนจึงไมประกาศเขตควบคุมมลพิษ โดยไดพยายามแกไขปญหาดวยการ
จัดทํา “แผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพื้นท่ีจังหวัดระยอง พ.ศ.2550-2554” ข้ึนมาแทน จน
ชาวบานตองนําเร่ืองฟองศาลปกครอง และวันท่ี 3 มีนาคม พ.ศ.2552 ศาลปกครองพิพากษาให
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ประกาศทองท่ีมาบตาพุด และพื้นท่ีใกลเคียงเปนเขตควบคุม
มลพิษภายใน 60 วัน เปนตน กรณีดังกลาวนอกจากจะสะทอนภาพความลมเหลวในการบังคับใช
กฎหมายดานสิ่งแวดลอมของเจาหนาท่ีรัฐแลว ยังทําใหเห็นภาพการพัฒนาประเทศของภาครัฐท่ีเห็น
ความสําคัญของภาคอุตสาหกรรมมาเปนอันดับหน่ึง สวนสภาพความเปนอยูของประชาชนและ
สิ่งแวดลอมน้ันกลายเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญรองลงไป

3.4.1.2 รัฐบาลขาดความจริงใจมุงม่ัน (Political will)
ภาครัฐเปนผูมีบทบาทสําคัญอยางย่ิงในการบริหารประเทศตามแนวทางการพัฒนาท่ี

ย่ังยืน ท้ังในสวนของการบัญญัติกฎหมาย การออกมาตรการตางๆ เพื่อเอื้อใหเกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน
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การเบิกจายงบประมาณ การนํานโยบายไปปฏิบัติ ตลอดจนการติดตามประเมินผล แตท่ีผานมา
รัฐบาลในฐานะของผูมีบทบาทหลักในการกําหนดแนวนโยบายการพัฒนาในแตละสมัย ขาดความ
จริงใจมุงม่ันในการแกปญหาดานการพัฒนาอยางย่ังยืน ดวยสาเหตุท่ีการเมืองไทยมีเสถียรภาพนอย
และรัฐบาลหลายชุดมีอายุการทํางานไมครบกําหนด และตองอาศัยการผสานประโยชนระหวางกลุม
ผลประโยชนและกลุมทุนหลายกลุมในการจัดตั้งรัฐบาล และประชาชนเองก็ไมไดใหความสําคัญวา
ผูแทนราษฎรจะตองเขามาพิทักษหรือแกปญหาดานสังคมหรือสิ่งแวดลอม ประกอบกับธรรมชาติ
ของนโยบายสิ่งแวดลอมท่ีมีแนวโนมวาจะทําใหท้ังผูผลิตในภาคธุรกิจและประชาชนตองรับภาระ
ตนทุนท่ีสูงข้ึน ดังน้ัน นโยบายทางดานสิ่งแวดลอมหรือดานสังคมจึงไมเคยเปนนโยบายท่ีถูกหยิบ
ยกข้ึนมาเพื่อใชหาเสียงเลือกตั้ง หรือเปนผลงานช้ินหลักของรัฐบาลแตละยุคสมัย ทําใหขาดการ
ดําเนินงานในลักษณะท่ีเปนการผลักดันขนาดใหญเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลง (Big push) ดาน
สิ่งแวดลอม งบประมาณดานสิ่งแวดลอมหรือสังคมไดรับการจัดสรรนอยเม่ือเทียบกับงบประมาณ
ดานอื่นๆ การปฏิบัติงานประจําดานสิ่งแวดลอมหรือสังคมเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนก็ถูกเบียดบังดวย
นโยบายหลักจากภาคการเมืองจนทําใหขาดความตอเน่ืองในการปฏิบัติงาน

3.4.1.3 การมีสวนรวมของประชาชนและภาคสวนตางๆยังมีอยูอยางจํากัด
ในปจจุบันภาคสวนตางๆ ในสังคมท้ังภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ซ่ึงไดแก องคกร

พัฒนาสังคม ชุมชนและประชาชน ภาคีนอกภาครัฐเหลาน้ีมีบทบาทสําคัญอยางย่ิงในการพัฒนา
ประเทศตามแนวทางการพัฒนาอยางย่ังยืน กลาวคือ ภาคเอกชนถือเปนภาคสวนท่ีมีความสําคัญ
อยางย่ิงตอการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใตแนวคิดการพัฒนาอยางย่ังยืน เน่ืองจากภาคเอกชนซ่ึง
เปนผูดําเนินกิจกรรมตางๆ ท่ีสงผลท้ังทางตรงและทางออมตอสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยรวม เชนเดียวกับภาคประชาสังคมท่ีนอกจากจะเปนผูใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นแลว ยังมีบทบาทเปนผูดูแลรักษาอนุรักษทรัพยากร
ดังกลาวอีกดวย อยางไรก็ดี ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันการดําเนินงานดานการพัฒนาอยางย่ังยืนของ
ไทยยังขาดการสรางความรวมมืออยางเปนรูปธรรมกับภาคีเหลาน้ี แมจะมีความพยายามระบุไวใน
แผน/มาตรการตางๆ สงผลใหการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาอยางย่ังยืนมิไดผลเทาท่ีควร

ท่ีผานมา การดําเนินงานของภาครัฐในปจจุบันยังคงมีลักษณะการรวมศูนยอํานาจใน
การตัดสินใจ มีลักษณะกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะแบบสั่งการ (Top-Down Policy) และ
การมีสวนรวมของประชาชนสวนใหญยังอยูในระดับ “การรับรูขอมูลและการแสดงความคิดเห็น”
เทาน้ัน ซ่ึงการมีสวนรวมดังกลาวมักเปนไปอยางจํากัด ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลไดเทาท่ี
ภาครัฐใหเทาน้ัน ซ่ึงยังไมเพียงพอและมีความเสี่ยงอยางย่ิงท่ีจะถูกกํากับและแทรกแซงจากฝาย
การเมือง ลักษณะดังกลาวทําใหการมีสวนรวมของประชาชนยังไมสามารถกาวขามไปสูระดับท่ี
เรียกวา “การมีสวนรวมอยางมีความหมาย” (Meaningful Participation) กลาวคือ มีการนํา
ความเห็นหรือขอเสนอแนะจากภาคประชาชนไปใชเปนขอพิจารณาประกอบการตัดสินใจกําหนด
นโยบาย ซ่ึงสวนใหญแลวการจัดกิจกรรมรับฟงความคิดเห็นของภาครัฐน้ัน เปนไปเพียงเพื่อให
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ครบถวนตามกฎเกณฑท่ีกฎหมายกําหนดเทาน้ัน อันนําไปสูการไดมาซ่ึงนโยบายหรือโครงการท่ีไม
เปนไปตามความตองการของประชาชนในทองท่ี อาทิ โครงการบอบําบัดนํ้าเสียคลองดาน โครงการ
ทอกาซไทย-มาเลเซีย เปนตน

หากภาครัฐตระหนักถึงความสําคัญของภาคีเหลาน้ี รับฟงความตองการ เรียนรู และดึง
เอาภาคีเหลาน้ีมารวมในการพัฒนาประเทศอยางเปนรูปธรรม มีการออกแบบกระบวนสงเสริม/
สนับสนุนรองรับใหเหมาะสมแลว ภาครัฐจะสามารถสรางแนวรวมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการ
พัฒนาประเทศอยางย่ังยืนกับภาคีนอกภาครัฐเหลาน้ีไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน

3.4.1.4 การขาดบูรณาการระหวางหนวยงาน
แนวทางการพัฒนาอยางย่ังยืนของประเทศตามท่ีระบุไวในแผนพัฒนาฯ ฉบับตางๆ

ตลอดจนยุทธศาสตรการพัฒนาอยางย่ังยืนของประเทศไทยท่ีถูกกําหนดมาน้ัน สวนใหญมีหนวยงาน
ภาครัฐท่ีรับผิดชอบเปนเจาภาพหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย อยางไรก็ดี ดวยลักษณะปญหา
ตลอดจนแนวทางการดําเนินงานดานสังคมและสิ่งแวดลอมน้ัน จําเปนตองมีหนวยงานตางๆ เขามา
เกี่ยวของหลายหนวยงาน อาทิ ยุทธศาสตรการขจัดความยากจนโดยการสรางความเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยางย่ังยืนและเสมอภาค แนวทางการดําเนินงานตามยุทธศาสตรดังกลาว ไมวาจะเปน
การเพิ่มการกระจายรายไดเพื่อใหเกิดความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ โดยการสรางงานสรางรายไดใน
ชนบทและชุมชนเมืองอยางตอเน่ือง จําเปนตองอาศัยเคร่ืองมือทางกฎหมายและมาตรการตางๆ ใน
การขับเคลื่อน รวมไปถึงตองเกี่ยวของกับหนวยงานภาครัฐหลายหนวยงาน

หากแตปญหาสําคัญประการหน่ึงของระบบราชการไทยท่ีเปนมาตั้งแตอดีตและยาก
ท่ีจะแกไข คือ การท่ีหนวยงานตางๆ ของรัฐไมสามารถบูรณาการการดําเนินงานเพื่อแกปญหา
หรือเพื่อการพัฒนาใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและสงเสริมซ่ึงกันและกัน ท้ังน้ี เน่ืองจากแตละ
หนวยงานมีคานิยมท่ียึดติดกับหนวยงานของตนเอง การยึดติดกับความเปนเจาของงาน และดวย
โครงสรางของระบบราชการทําใหการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานตางๆ เปนไปได
คอนขางยาก เวนแตการใชความสัมพันธสวนตัวของผูบริหาร เน่ืองจากเงื่อนไขตางๆ อาทิ เงื่อนไข
ดานระบบการบังคับบัญชา ระบบงบประมาณ การประเมินผลงาน ตลอดจนกฎระเบียบตางๆ เปน
ตน ซ่ึงลักษณะดังกลาวถือเปนอุปสรรคสําคัญในการนํานโยบายไปปฏิบัติใหประสบผลสําเร็จ
ตัวอยางปญหาของการขาดบูรณาการระหวางหนวยงาน เชน โครงการตัดตนไมเพื่อขยายถนนข้ึน
เขาใหญ ซ่ึงกรมทางหลวงตองการท่ีจะขยายชองทางการจราจรเพื่อรองรับปริมาณรถยนตของ
นักทองเท่ียวท่ีเพิ่มมากข้ึน ทําใหกรมทางหลวงตองตัดตนไมในพื้นท่ีของกรมปาไมกวา 120 ตน
กรณีน้ีกลายเปนปญหาระหวางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกับกระทรวงคมนาคม
ความขัดแยงดังกลาวสะทอนลักษณะการทํางานของระบบราชการไทยท่ีมีลักษณะตางคนตางทํา
และตางยึดตามอํานาจหนาท่ีและผลประโยชนของตนเอง ละเลยการมองปญหาในภาพรวม จน
นํามาซ่ึงความขัดแยงระหวางกัน เปนตน
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อีกปญหาหน่ึงท่ีพบ คือ ระบบฐานขอมูลท่ียังขาดการบูรณาการระหวางหนวยงาน
แมวาในปจจุบันหนวยงานภาครัฐ ไมวาจะเปน กระทรวง ทบวง กรมตางๆ จะพัฒนาระบบขอมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศของตนเองใหมีลักษณะท่ีทันสมัย และประชาชนสามารถเขาถึงไดงายมากข้ึน
แตขอมูลตางๆ ยังเปนไปในลักษณะตางคนตางทําไมมีการเช่ือมโยง โดยเฉพาะขอมูลดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซ่ึงทําใหท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ไม
สามารถนําขอมูลดังกลาวไปใชใหเกิดประโยชนในบริบทตางๆ ไดมากเทาท่ีควร นอกจากน้ี
หนวยงานตางๆ ของรัฐยังขาดการนําองคความรูท่ีคนพบในงานวิจัยท่ีมีอยูอยางมากมาประยุกตใช
ในการกําหนดนโยบายตลอดจนการดําเนินโครงการตางๆ ไดอยางแทจริง ท้ังน้ี เน่ืองจากภาครัฐยัง
ขาดกลไกระบบขอมูลขาวสารท่ีพัฒนามาจากฐานการจัดการความรูเพื่อพัฒนานโยบายและ
ยุทธศาสตรท่ีมีประสิทธิภาพ

นอกจากน้ีหนวยงานหลักท่ีทําหนาท่ีในการวางแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนของประเทศ ไดแก สภาพัฒนและ สผ.ซ่ึงการดําเนินงานท่ีผานมาน้ันพบวามีความเหลื่อมล้ํา
ไมปะติดปะตอ และขาดการบูรณาการในดานความรับผิดชอบและการจัดการ สงผลใหแผนพัฒนาฯ
ไมไดบูรณาการประเด็นดานสิ่งแวดลอมเขาไวเทาท่ีควร ขณะท่ีนโยบายและแผนฯ สิ่งแวดลอมก็
ขาดการบูรณาการมิติทางดานเศรษฐกิจและสังคม ท้ังน้ี เน่ืองจากหนวยงานดังกลาวมิไดถูกจัดตั้ง
ข้ึนมาเพื่อดูแลในเร่ืองของการพัฒนาท่ีย่ังยืนโดยตรง เพราะสภาพัฒนตั้งข้ึนดวยภารกิจความ
รับผิดชอบดานเศรษฐกิจ โดยเพิ่มภารกิจทางดานสังคมเขามาภายหลัง และ สผ. ก็เปนหนวยงานท่ี
มีภารกิจดานสิ่งแวดลอมเทาน้ัน (สศช., 2544)

3.4.1.5 ปญหาเชิงกฎหมาย
แมวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ตลอดจนนโยบาย/แผนตางๆ ไดกําหนดกรอบการดําเนินงานในการพัฒนาท่ีย่ังยืน ดังท่ีไดกลาวไป
แลวในสวนแรก หากแตภาครัฐยังขาดความพรอมและความสามารถในการนํานโยบายไปปฏิบัติได
อยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางย่ิงในสวนของกฎหมายและมาตรการตางๆ ท่ีบังคับใชอยูใน
ปจจุบันยังไมไดรับการปรับปรุงและแกไขใหสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ซ่ึงประเด็น
ดังกลาวถือเปนอุปสรรคสําคัญท่ีขัดขวางมิใหการพัฒนาท่ีย่ังยืนประสบความสําเร็จ นอกจากน้ี
ปญหาการบังคับใชกฎหมายของเจาหนาท่ีรัฐท่ีไมมีประสิทธิภาพและไมครอบคลุม ซ่ึงไมเพียงแตทํา
ใหกฎหมายขาดความศักดิ์สิทธิ์ แตยังกอใหเกิดความไมเช่ือถือในภาครัฐ และสงผลเช่ือมตอใหเกิด
ความไมไววางใจในนโยบายหรือมาตรการของภาครัฐท่ีจะแกไขปญหาอีกดวย อาทิเชน ปญหาการ
บังคับใชกฎหมายดานสิ่งแวดลอมและกฎหมายดานโรงงานอุตสาหกรรม ผังเมืองท่ีกําหนดไวในมี
เขตกันชน (Buffer Zone) ระหวางเขตอุตสาหกรรมกับชุมชน ในพื้นท่ีมาบตาพุด เปนตน

ตัวอยางกฎหมายและมาตรการตางๆ ท่ีบังคับใชอยูในปจจุบันท่ียังไมไดรับการ
ปรับปรุงและแกไขใหสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญและแนวคิดการพัฒนาอยางย่ังยืน
เชน
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1) พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2535
แมวาสังคมไทยจะยอมรับหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย (Polluter Pays Principle)

มาเปนระยะเวลานาน และแนวคิดดังกลาวไดถูกบัญญัติอยูในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2535 อยางไรก็ดี พ.ร.บ. ฉบับน้ียังมิไดนําหลักการผูกอมลพิษเปนผูจายมา
ใชอยางเต็มท่ี เน่ืองจาก พ.ร.บ. ฉบับน้ีกําหนดเคร่ืองมือไวเพียงอยางเดียวคือ คาธรรมเนียมบําบัด
นํ้าเสีย ซ่ึงในทางปฏิบัติไมสามารถกํากับพฤติกรรมของประชาชนและภาคอุตสาหกรรมไดอยาง
ครอบคลุม รวมท้ังยังไมแผขยายไปถึงภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ท่ีไมใชโรงงาน ไมวาจะเปนอาคาร
พาณิชยขนาดใหญ ศูนยการคา โรงแรม อาคารชุด ท่ีปลอยนํ้าเสียหรือมลพิษสูสิ่งแวดลอม เปนตน

นอกจากน้ียังไมสามารถนําไปสูการบังคับใชและปฏิบัติไดในระดับทองถิ่นได
เน่ืองจากองคการบริหารสวนทองถิ่น (อปท.) แมจะไดรับการถายโอนภารกิจทางดานสิ่งแวดลอมไป
ดูแลรับผิดชอบแลว แต อปท. ยังขาดท้ังบุคลากรและทรัพยากรท่ีจะใชในการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ดี เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ.2553 คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบ (ราง) พ.ร.บ.มาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม ซ่ึง (ราง) พ.ร.บ. ฉบับน้ีบัญญัติถึงการใช
เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมหลายประการ อาทิ ภาษีสิ่งแวดลอม
คาธรรมเนียมการจัดการ การวางเงินประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายตอสิ่งแวดลอม เปนตน ซ่ึง
เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรเหลาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูผลิตและผูบริโภค
ในการลดการกอมลพิษ เชน ลดการกอใหเกิดขยะหรือของเสีย ลดการใชพลังงาน และเลือกใช
ผลิตภัณฑท่ีไมกอใหเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอม รวมท้ังสรางแรงจูงใจใหลดการกอมลพิษใหแก
ภาคเอกชน

2) สิทธิชุมชน
แมวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 3 สวนท่ี 12

สิทธิชุมชน มาตรา 66 และมาตรา 67 ไดใหการรับรองสิทธิของชุมชนเอาไว แตในทางปฏิบัติหลัก
สิทธิชุมชนไมสามารถนําไปใชไดอยางเปนรูปธรรม เน่ืองจากขาดความไมสอดคลองกันระหวาง
บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญเ ร่ือง “สิทธิ ชุมชน” กับกฎหมายด านปาไมหลายฉบับ เชน
พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.2484 พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ.2504 พระราชบัญญัติปา
สงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 ซ่ึงกฎหมายดังกลาวมีลักษณะของการปดกั้นสิทธิของบุคคลซ่ึงรวมกัน
เปนชุมชนในการอนุรักษ ฟนฟูและใชประโยชนจากปา ความขัดแยงดังกลาวนําไปสูขอพิพาท
มากมาย ซ่ึงตัวอยางท่ีเปนรูปธรรมของความขัดแยงดังกลาว อาทิ การเสนอเร่ืองตอศาลรัฐธรรมนูญ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน กรณีการประกาศเขตอุทยานแหงชาติดอยภูคาทับซอนพื้นท่ีปา
ชุมชนท่ีจัดการโดยคณะกรรมการปาชุมชนตําบลศิลาแลง อําเภอปว จังหวัดนาน เปนตน
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3.4.1.6 ประชาชนยังขาดจิตสํานึกในเร่ืองการอนุรักษ
ดวยวัฒนธรรมคานิยมของคนไทยท่ีใหความสําคัญกับประโยชนในปจจุบันมากกวา

ประโยชนในอนาคต และใหความสําคัญกับประโยชนทางตัวเงินท่ีจับตองได มากกวาประโยชนท่ีมอง
ไมเห็นดังเชนประโยชนของระบบนิเวศ หรือวัฒนธรรม ทําใหคนไทยยังมองเร่ืองสิ่งแวดลอมวาเปน
เร่ืองไกลตัว การรวมตัวของประชาชนในรูปของกลุมผูบริโภคสีเขียวยังมีขนาดเล็กมาก และจํากัดอยู
กับกลุมผูมีรายไดหรือการศึกษาสูงบางกลุม ทําใหเกิดขอจํากัดในการพัฒนาตลาดของสินคาและ
บริการสีเขียวซ่ึงมีแนวโนมวาจะมีราคาสูงกวาราคาสินคาท่ัวไป หรือนโยบายการเก็บภาษี
สิ่งแวดลอมท่ีมีแนวโนมวาจะทําใหราคาสินคาสูงข้ึนก็ขาดแรงผลักดันเห็นดวยจากภาคประชาชนท่ี
เปนผูบริโภคจริงๆอยู

3.4.2 วิเคราะหจุดยืนของประเทศไทยดานการพัฒนาที่ยั่งยืน

จากสถานการณปญหาขางตน ดวยเหตุน้ี ทําใหประเทศไทยเปรียบเสมือนวาขาดจุดยืน
ท่ีเขมแข็งทางดานสิ่งแวดลอม จุดยืนในการพัฒนาของประเทศไทยในปจจุบัน คือการพัฒนา
เศรษฐกิจใหมีความทันสมัยโดยยังเนนการเติบโตจากการขับเคลื่อนจากภาคอุตสาหกรรมและการ
ลงทุนจากตางประเทศโดยใชความเขมแข็งดานแรงงานท่ีมีราคาถูก การดําเนินการเร่ืองสิ่งแวดลอม
เปนเร่ืองท่ีดีถาสามารถทําได ตราบใดท่ีไมทําใหเปาหมายทางเศรษฐกิจไดรับผลกระทบหรือทําให
ตนทุนการผลิตสูงข้ึน และการพัฒนาท่ีตองแลกดวยผลกระทบทางสิ่งแวดลอมเปนเร่ืองท่ีตองสละ
และหลีกเลี่ยงไมได เร่ืองสิ่งแวดลอมจะถูกพิจารณาใหความสําคัญข้ึนเปนวาระใหญๆท่ีเกิดผล
กระทบในวงกวาง เชน ปญหานํ้าทวมคร้ังใหญในป พ.ศ. 2554 หรือปญหาหมอกควันในภาคเหนือ
ซ่ึงเกิดเปนกระแสตื่นตัวในวงกวางเทาน้ัน และเม่ือกระแสความตื่นตัวหมดไปก็ทําใหวาระน้ันไดรับ
ความสําคัญลดลง การริเร่ิมโครงการดานสิ่งแวดลอม สังคม ความยากจน ฯลฯ มีลักษณะของความ
เปนโครงการคอนขางสูง ซ่ึงมีผูรับผิดชอบตางหนวยงานกันไป ทําใหขาดการมองในลักษณะ
ยุทธศาสตรหรือการมองในเชิงพื้นท่ี รวมท้ังไมไดมีการใหความสําคัญกับสาเหตุของปญหาในระดับ
โครงสรางอาทิเชน เร่ืองความเหลื่อมล้ําทางสังคม ซ่ึงแฝงอยูในกฎหมายและนโยบายตางๆดวย ทํา
ใหการแกปญหาไมไดผลหรือบรรลุเปาหมายชามาก นอกจากน้ันยังขาดตัวช้ีวัดในภาพรวมท่ีสะทอน
ดวยวาปจจุบันประเทศไทยไดเขาใกลหรืออกหางจากการพัฒนาท่ีย่ังยืนไปเพียงใดแลว

จุดยืนเหลาน้ีไดสะทอนไปในระดับการเจรจาระหวางประเทศเชนกัน อาทิเชน การเจรจา
เพื่อลงนามในขอตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอมตางๆท่ีประเทศไทยไดลงนามไวเปนจํานวนมาก
เทาท่ียังไมมีภาระผูกพันทางการเงินตอประเทศ สวนขอตกลงทางดานการคาท่ีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
เชน การเปดเสรีสินคาและบริการดานสิ่งแวดลอม ก็เนนศักยภาพในการสงออกเปนหลักมากกวาจะ
เกิดมุมมองวาจะทําใหตลาดสินคาดานสิ่งแวดลอมในประเทศขยายตัวไดอยางไร และยังเกิดภาวะ
ความลักลั่นทางนโยบายอาทิเชน การท่ีประเทศไทยไมตองการใหประเทศท่ีพัฒนาแลวใชมาตรการ
ท่ีเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมมาเปนเคร่ืองมือกีดกันทางการคา อาทิเชน มาตรการปรับคารบอนกอน



179

เขาพรมแดน แตในขณะเดียวกันก็เรียกรองสิทธิในการใชมาตรการการคาดานสิ่งแวดลอมดวย โดย
อางสถานะในการเปนประเทศกําลังพัฒนาอันมีสิทธิบางประการท่ีสูงกวาประเทศพัฒนาแลวตาม
หลักการ CBDR ท้ังหมดน้ี ทําใหประเทศไทยยังคงมีชุดความคิดท่ีเปนกลางและไมมีวิสัยทัศนเชิงรุก
ในการเจรจาดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนในระดับโลกแตอยางใด

ปจจัยตางๆท้ังหมดน้ีทําใหเปรียบเสมือนวาประเทศไทยมีความเฉื่อยชาและไมเต็มใจท่ี
จะออกแรงหรืองบประมาณตอการแกปญหาเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนอยางจริงจัง การปรับตัวตางๆจึง
ตองอาศัยแรงกดดันหรือเหน่ียวนําจากภายนอกประเทศเทาน้ัน เชน การออกมาตรการหรือความ
ตองการดานสิ่งแวดลอมใหมๆของประเทศคูคา หรือพันธกรณีในระดับโลกท่ีทุกประเทศไดรับ
ผลกระทบพรอมกันเทาน้ัน ดวยเหตุน้ี การเจรจาในเวที Rio+20 ในป พ.ศ. 2555 คร้ังน้ี จึงถือเปน
โอกาสท่ีประเทศไทยจะไดเรียนรูและอาจเกิดเงื่อนไขท่ีไปเปนแรงผลักดันใหประเทศไทยตอง
ปรับเปลี่ยนการดําเนินการบางอยางดานสิ่งแวดลอมภายในประเทศได ดังเชนท่ีการประชุม Rio
Summit ในป พ.ศ. 2535 เคยไดทํามาแลว

3.4.3 สรุปปจจัยสําคัญที่มีผลตอการพัฒนาที่ไมยั่งยืนของประเทศไทย

จากสถานการณและแนวทางการดําเนินงานดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศไทยใน
ชวงเวลาท่ีผานมาดังขางตน สะทอนใหเห็นปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาของประเทศไทยท่ียังไม
สามารถไปสูเปาหมายของการพัฒนาท่ีย่ังยืนไดอยางเต็มท่ีวามีท้ังปจจัยภายในประเทศและปจจัย
ภายนอกประเทศ ซ่ึงสามารถสรุปปจจัยสําคัญตางๆท่ีมีผลตอการพัฒนาท่ีไมย่ังยืนของประเทศไทย
ไดดังน้ี

3.4.3.1 ปจจัยภายในประเทศ
ประกอบดวยปจจัยหลัก 4 ประการ ไดแก ปจจัยดานการเมือง ปจจัยดานการ

บริหารงานของระบบราชการ ปจจัยดานเทคโนโลยี และปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม โดย
จัดลําดับความสําคัญไดดังน้ี

1) ปจจัยดานการเมือง การพัฒนาท่ีไมย่ังยืนของประเทศไทยท่ีผานมาข้ึนอยูกับ
การเมืองมากกวาแนวทางและวิธีการ เน่ืองจากการเมืองไทยมีเงื่อนไขบางประการท่ีเปนอุปสรรค จึง
สงผลใหการพัฒนาท่ีย่ังยืนไมกาวหนาหรือประสบความสําเร็จเทาท่ีควร อาทิ การเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองท่ีเกิดข้ึนบอยคร้ัง ทําใหการดําเนินนโยบายการพัฒนาท่ีย่ังยืนไมตอเน่ือง นอกจากน้ียังมี
เงื่อนไขของความไมสอดคลองของเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนกับเปาหมายทางการเมือง เน่ืองจาก
เปาหมายของนักการเมืองหลายคน คือ ตองการคะแนนนิยม จึงมีนักการเมืองจํานวนไมนอยท่ีไม
ดําเนินนโยบายท่ีใหผลในระยะยาว เน่ืองจากเสี่ยงท่ีจะทําใหตนเองไมเปนท่ีนิยมทางการเมืองซ่ึง
หมายรวมถึงนโยบายการพัฒนาท่ีย่ังยืน ดังน้ันจึงเลือกดําเนินนโยบายท่ีเห็นผลในระยะสั้นเพื่อทําให
ตนเองไดรับเลือกตั้งอันเปนอุปสรรคย่ิงตอการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศ
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2) ปจจัยดานระบบราชการ การดําเนินงานดานพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศไทยใน
ชวงเวลาท่ีผานมาเปนไปอยางยากลําบากเน่ืองดวยระบบราชการเปนอุปสรรค ซ่ึง เกิดจากความ
ลาชาและปญหาการประสานงาน เน่ืองจากการทํางานของระบบราชการไทยมักทํางานแบบแบบตาง
คนตางทําไมไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากน้ียังมีลักษณะของการรวมศูนยท่ีสวนกลางมากเกินไป
การทํางานแบบราชการท่ียึดกฎระเบียบตายตัว ขาดความยืดหยุน

3) ปจจัยดานเทคโนโลยี ความกาวหนาทางเทคโนโลยีมีผลตอการกําหนดคุณสมบัติ
และคุณภาพของคนในอนาคต ท้ังเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการผลิต
ฯลฯ ซ่ึงประเทศไทยยังไมไดมีการพัฒนาอยางจริงจังและตอเน่ือง

4) ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม สังคมไทยมีเงื่อนไขวัฒนธรรมหลายประการท่ี
เปนอุปสรรคตอการพัฒนาท่ีไมย่ังยืน โดยเฉพาะอยางย่ิงการมีวัฒนธรรมการมีสวนรวมซ่ึงจะเปน
พื้นฐานสําคัญตอการดําเนินงานดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน

3.4.3.2 ปจจัยภายนอกประเทศ
ปจจัยภายนอกประเทศไดแก ทิศทางการคาและการลงทุนระหวางประเทศ

เน่ืองจากภายใตโครงสรางทางเศรษฐกิจแบบเปดของโลกในปจจุบันซ่ึงมีลักษณะท่ีภาวะการคาและ
การลงทุนแบบเสรีท่ีสามารถเช่ือมโยงรวมกันไดจึงสงผลกระทบในวงกวาง จากการศึกษาของ
United Nations (1999) พบวาการคาเสรีกอใหเกิดปญหาดานมลพิษและปญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมโดยเฉพาะอยางย่ิงในประเทศกําลังพัฒนา เชน การทํานากุงในบังคลา
เทศ ทําใหดินเสื่อมโทรม ปาโกงกางถูกทําลายและสุขภาพประชาชนแยลง ถือเปนตนทุนทางสังคม
คิดเปนรอยละ 21-30 ของรายไดท่ีไดจากการสงออกกุงแปรรูป จึงจะเห็นไดวาการเพิ่มปริมาณ
การคาระหวางประเทศ ยอมนํามาซ่ึงการลดมาตรฐานสิ่งแวดลอม คือ การคาเสรียอมกอใหเกิด
ผลกระทบดานการผลิต คือเม่ือมีการผลิตสินคาและบริการมาก มลพิษก็ยอมมากไปดวย ซ่ึงประเทศ
ไทยเองก็เผชิญกับสภาวการณเชนน้ี ดังจะเห็นตัวอยางจากงานศึกษาท่ีไดแสดงในขางตน เชน กรณี
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เปนตน

ปจจัยท่ีกลาวมาท้ังหมดขางตน ลวนเปนปจจัยหลักท่ีหนวยงานกําหนดการพัฒนาจะตอง
ใหความสําคัญ และนําไปใชในการวิเคราะหวางแผน กําหนดทิศทางและนโยบาย โดยเฉพาะปจจัย
ทางการเมืองซ่ึงมีอิทธิพลตอการพัฒนาประเทศ เพราะหากแมวาจะมีการพัฒนาปจจัยอื่นมาก
เพียงใด แตหากปจจัยทางการเมืองไมถูกพัฒนาใหเอื้อตอการพัฒนาท่ีย่ังยืน ยอมสงผลใหการ
พัฒนาปจจัยอื่นๆ ยอมทําไดยากและอาจไมนํามาสูความสําเร็จได ท้ังน้ีขอเสนอแนวทางท่ีเหมาะสม
ในการดําเนินงานดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศไทย จะไดนําเสนอในบทตอไป



บทที่ 4
บทบาทของกระทรวงการตางประเทศดานการทูตสีเขียว

4.1 การทูตสีเขียว (Green Diplomacy)

ในความหมายโดยท่ัวไป “การทูตสีเขียว” หรือ “การทูตสิ่งแวดลอม” หมายถึงความพยายาม
ของนานาชาติ องคการระหวางประเทศ รวมถึงตัวกระทําท่ีไมใชรัฐอื่นๆ  ในการเจรจา และการ
เคลื่อนไหวผลักดันใหเกิดการเจรจา ไมวาจะเปนในกรอบทวิภาคี หรือพหุภาคี เพื่อใหไดขอตกลง
เกี่ยวกับหลักการ บรรทัดฐาน กฎเกณฑกติกา ตลอดจนมาตรการท่ีเหมาะสม สําหรับใหรัฐใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติและดําเนินการรวมกัน ในการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ

การบรรลุผลสําเร็จของภารกิจการทูตสิ่งแวดลอมตามท่ีกลาวขางตนนับเปนความทาทาย
อยางย่ิง เน่ืองจากความยุงยากในกระบวนการเจรจาระหวางนานาชาติเพื่อสรางระบอบและกลไก
กํากับดูแล จัดการและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ ซ่ึงมีลักษณะสําคัญ 6 ดาน ไดแก
(Sjostedt, Spector and Zartman, 1994, p.6-10)

(1) เปนการเจรจาหลายฝาย (Multiparty) ซ่ึงมีผลประโยชนแตกตางกัน และภายในแตละ
ฝายอาจประกอบดวยผลประโยชนท่ีแตกตางกันอีกจํานวนมากท่ีตองหาทางรอมชอมเพื่อกําหนดข้ึน
เปนทาที ประเด็นและแนวทางในการเจรจา

(2) เปนการเจรจาท่ีครอบคลุมประเด็นการเจรจาหลากหลายเร่ือง (Multiple Issues) ท้ังใน
แงวิธีการ (Modality) และเน้ือหา (Content) ของการเจรจา

(3) มีการเกาะกลุมรวมตัวกันของประเทศผูเจรจาเปนกลุมๆ (Coalition) ตามความใกลเคียง
สอดคลองกันในทาทีการเจรจา ผลประโยชน และนํ้าหนักความสําคัญท่ีแตละประเทศใหแกเร่ือง
ตางๆ ท่ีเปนประเด็นการเจรจา

(4) การหาขอตกลงใชหลักการหาฉันทมติ (Consensus) หากมีรัฐภาคีประเทศใดคัดคาน
อาจทําใหไมสามารถหาขอสรุปยุติได

(5) ประเทศหรือกลุมประเทศจะเลนบทบาทตางๆ กันในการเจรจา (Multirole)
(6) การเจรจาของการทูตสิ่งแวดลอมจุดประสงคใหญเปนการเจรจาเพื่อสรางหลักการ

บรรทัดฐาน กฎเกณฑกติกา และมาตรการข้ึนมาเพื่อกํากับดูแล จัดการและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
(rule-making) มากกวาจะเปนการเจรจาเพื่อแบงปนผลประโยชนท่ีเปนรูปธรรมเปนดานหลัก

สหภาพยุโรปเปนตัวอยางเดนชัดของการดําเนินงานดานการทูตสิ่งแวดลอม รัฐสภายุโรปได
ริเร่ิมการดําเนินงานท่ีเรียกวา “การทูตสีเขียว” ข้ึน เพื่อบูรณาการนโยบายดานสิ่งแวดลอมเขาสู
นโยบายดานความสัมพันธระหวางประเทศของสหภาพยุโรปในภาพรวม การดําเนินงานในข้ันตน มี
การจัดตั้งเครือขายอยางไมเปนทางการของผูเช่ียวชาญดานสิ่งแวดลอมในกระทรวงการตางประเทศ
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และมีมติใหเพิ่มขีดความสามารถและการมีอิทธิพลของสหภาพยุโรปดานนโยบายสิ่งแวดลอมในเวที
ระดับโลก1

ในชวงป พ.ศ.2546 รัฐสภายุโรปไดจัดตั้ง “เครือขายการทูตสีเขียว” (Green Diplomacy
Network) ประกอบดวยเจาหนาท่ีซ่ึงรับผิดชอบงานดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศและการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนท่ีทํางานอยูในกระทรวงการตางประเทศจํานวน 25 คน จากประเทศสมาชิก และตัวแทนจาก
กรรมาธิการยุโรปท่ีจะทําหนาท่ีเปนจุดประสาน (Focal Point) ของเครือขาย เครือขายการทูตสีเขียว
ใหความสําคัญตอประเด็นดานสิ่งแวดลอมท่ีจะมีนัยสําคัญตอภารกิจดานความสัมพันธระหวาง
ประเทศของสหภาพยุโรป เชน เร่ืองการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพ
เร่ืองปญหาการแปรสภาพเปนทะเลทราย และเร่ืองพลังงานทดแทน

เน่ืองจากมิติดานระหวางประเทศท่ีเกี่ยวเน่ืองกับนโยบายดานสิ่งแวดลอมของสหภาพยุโรป
เปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญมากข้ึนอยางย่ิงในเร่ืองความสัมพันธระหวางประเทศ เครือขายการทูตสี
เขียวจะมีบทบาทสําคัญในการดําเนินภารกิจดานสิ่งแวดลอมของสหภาพยุโรปในประเด็นการเพิ่ม
ความสอดคลอง (coherence) ความคงท่ีตอ เ น่ือง (consistency) และความมีประสิทธิภาพ
(effectiveness)

เครือขายการทูตสีเขียวมีการประชุมคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ.2546 มีการจัดทํา
รางแผนปฏิบัติการและแผนการทํางาน ตอมาในการประชุมคร้ังท่ีสองเม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ.
2546 มีการกําหนดบทบาทท่ีเปนรูปธรรมเดนชัดมากข้ึน และมีมติรับรองแนวทางปฏิบัติของ
เครือขายการทูตสีเขียว (Working Guidelines for the Network) การทํางานของเครือขายมี
ความสัมพันธเกี่ยวโยงกับกรรมาธิการของสหภาพยุโรป

ภารกิจหลักของเครือขาย คือ (หน่ึง) สนับสนุนการใชทรัพยากรทางการทูตของสหภาพ
ยุโรป( ภารกิจดานการทูต,เจาหนาดานพัฒนาความรวมมือ) เพื่อสนับสนุนเปาหมายดานสิ่งแวดลอม
อยางเปนระบบและสอดคลองกัน (สอง) สนับสนุนการบูรณาการเร่ืองสิ่งแวดลอมเขาสูงานดาน
ความสัมพันธระหวางประเทศโดยสอดคลองกับภารกิจของรัฐสภายุโรป โดยเครือขายการทูตสีเขียว
จะใหขอเสนอแนะตอรัฐมนตรีตางประเทศเพื่อบูรณาการประเด็นดานสิ่งแวดลอมกับกระบวนการ
ทํางาน

4.2 บทบาทของกระทรวงการตางประเทศในการเตรียมความพรอมสําหรับการประชุม
Rio+20

ในการเตรียมความพรอมของประเทศไทยสําหรับการประชุม Rio+20 ทางกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดมีคําสั่งท่ี 298/2554 ลงวันท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ.2554 แตงตั้ง
“คณะกรรมการเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการประชุมสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาที่

1 ดูรายละเอียดเพิ่มเตมิจาก http://ec.europa.eu/environment/international_issues/green_diplomacy_en.htm
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ยั่งยืน ค.ศ. 2012 (Rio+20)” โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนประธาน
กรรมการ ผูอํานวยการสํานักความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ
เปนกรรมการและเลขานุการ และเจาหนาท่ีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และเจาหนาท่ีสํานักความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระหวาง
ประเทศ เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการประชุมสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน ค.ศ. 2012 (Rio+20) ไดมีมติในการประชุมคร้ังท่ี 1/2554 เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
เห็นชอบใหแตงตั้งคณะทํางาน 3 คณะ ไดแก คณะทํางานดานสารัตถะ คณะทํางานดานพิธีการ การ
บริหารจัดการและประชาสัมพันธ และคณะทํางานการจัดทําเอกสารเผยแพร ตอมาทางกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดดําเนินการตามมติคณะกรรมการเตรียมความพรอมฯ โดยได
มีคําสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ี 298/2554 ลงวันท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ.2554
เร่ือง แตงตั้งคณะทํางานกํากับการดําเนินงานสําหรับการประชุมสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน ค.ศ. 2012 (Rio+20) แตงตั้งคณะทํางาน 3 คณะ ไดแก (1) คณะทํางานดานสารัตถะ (2)
คณะทํางานดานงบประมาณ พิธีการ การบริหารจัดการ และประชาสัมพันธ และ (3) คณะทํางาน
เพื่อกํากับการดําเนินการจัดทําเอกสารเผยแพร Thailand Green Economy และนิทรรศการ

หนวยงานตางๆ ในกระทรวงการตางประเทศท่ีเกี่ยวของกับการประชุม Rio+20 ไดเขาไปมี
บทบาทสําคัญตอการจัดเตรียมความพรอมของประเทศไทยสําหรับการเขารวมประชุมใน
คณะกรรมการและคณะทํางานท้ัง 3 ชุดท่ีแตงตั้งข้ึน มีผูแทนจากหนวยงานในกระทรวงการ
ตางประเทศเขารวมอยูดวยในทุกชุด โดยมีรายละเอียดดังน้ี

1. คณะกรรมการเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการประชุมสหประชาชาติวาดวยการพัฒนา
ท่ีย่ังยืน ค.ศ. 2012 (Rio+20) ผูแทนจากกระทรวงการตางประเทศท่ีไดรับแตงตั้งอยูในคณะ
กรรมการฯ น้ี ไดแก

 อธิบดีหรือผูแทนกรมองคการระหวางประเทศ
 อธิบดีหรือผูแทนกรมพิธีการทูต
 อธิบดีหรือผูแทนกรมอเมริกาและแปซิฟกใต
 อธิบดีหรือผูแทนกรมสารนิเทศ

2. คณะทํางานกํากับการดําเนินงานสําหรับการประชุมสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน ค.ศ. 2012 (Rio+20): ดานสารัตถะ

คณะทํางานฯ ดานสารัตถะมีอํานาจหนาท่ีในการดําเนินการจัดเตรียมสารัตถะ ขอเสนอแนะ
ทาทีไทยและจัดทํารางถอยแถลงใหกับองคหัวหนาคณะผูแทนไทยและผูแทนไทยในการเขารวม
เจรจาภายใตการประชุม Rio+20 เพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการ
ประชุมสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาท่ีย่ังยืน ค.ศ. 2012 (Rio+20) พิจารณา ผูแทนจากกระทรวง
การตางประเทศท่ีไดรับแตงตั้งอยูในคณะทํางานฯ น้ี ไดแก
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 ผูแทนกรมองคการระหวางประเทศ
 ผูแทนกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

คณะทํางานกํากับการดําเนินงานสําหรับการประชุมสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาท่ีย่ังยืน
ค.ศ. 2012 (Rio+20): ดานสารัตถะ ไดมีการประชุมคร้ังแรก (คร้ังท่ี 1/2554) เม่ือวันท่ี 20 กันยายน
พ.ศ. 2554 และมีการประชุมคร้ังสุดทาย (คร้ังท่ี 4/2555) เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ.2555

3. คณะทํางานกํากับการดําเนินงานสําหรับการประชุมสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน ค.ศ. 2012 (Rio+20): ดานงบประมาณ พิธีการ การบริหารจัดการและการประชาสัมพันธ
ผูแทนจากกระทรวงการตางประเทศท่ีไดรับแตงตั้งอยูในคณะทํางานฯ น้ี ไดแก

 ผูแทนกรมองคการระหวางประเทศ
 ผูแทนกรมพิธีการทูต
 ผูแทนกรมอเมริกาและแปซิฟกใต
 ผูแทนกรมสารนิเทศ

4. คณะทํางานกํากับการดําเนินงานสําหรับการประชุมสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน ค.ศ. 2012 (Rio+20): ดานการดําเนินงานจัดทําเอกสารเผยแพร Thailand Green Economy
และนิทรรศการ ผูแทนจากกระทรวงการตางประเทศท่ีไดรับแตงตั้งอยูในคณะทํางานฯ น้ี ไดแก

 ผูแทนกรมองคการระหวางประเทศ

4.3 บทบาทและภารกิจดานการทูตสีเขียวของกรมองคการระหวางประเทศ

4.3.1 โครงสรางและภารกิจของกรมองคการระหวางประเทศ

กรมองคการระหวางประเทศเปนหนวยงานหลักสําคัญของกระทรวงการตางประเทศท่ีมี
บทบาทหนาท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการประชุม Rio+20 ตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนด กรมองคการ
ระหวางประเทศมีภารกิจเกี่ยวกับการดําเนินการใหความรวมมือกับประชาคมระหวางประเทศในการ
ปองกันและแกไขปญหาท่ีจะมีผลกระทบตอเสถียรภาพความม่ันคงในภูมิภาคและสังคมโลก โดยการ
มีบทบาทอยางแข็งขันในเวทีระหวางประเทศ รักษาพันธกรณีของไทยภายใตกฎบัตรสหประชาชาติ
และสนธิสัญญาตางๆ ท่ีไทยเปนภาคี เพื่อปกปองผลประโยชนของไทยในเวทีระหวางประเทศ และ
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หาแนวทางในการใชประโยชนจาการเปนภาคีสนธิสัญญาและอนุสัญญาใหเกิด ประโยชนสูงสุด โดย
ใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 2

(1) ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและทาทีของประ เทศไทยตอองคการ
สหประชาชาติ และองคการระหวางประเทศ ท่ีมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของกรมใดกรมหน่ึง
โดยเฉพาะ

(2) ประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา
วิทยาศาสตร สิ่งแวดลอม และการพัฒนาขององคการสหประชาชาติและองคการระหวางประเทศท่ี
มิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของกรมใดกรมหน่ึงโดยเฉพาะ

(3) กํากับและดูแลการดําเนินการเกี่ยวกับความสัมพันธกับองคการสหประชาชาติและ
องคการระหวางประเทศอื่นๆ ท่ีมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของกรมใดกรมหน่ึงโดยเฉพาะและองคกร
เอกชนตางประเทศใหเปนไปโดยถูกตองตามพันธกรณีแหงกฎบัตรสหประชาชาติ กฎหมายระหวาง
ประเทศ และความตกลงตางๆ ท่ีเกี่ยวของและใหสอดคลองกับนโยบายและผลประโยชนของ
ประเทศไทย

(4) ปฏิบัติการอื่นใดท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรมหรือตามท่ีกระทรวง
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ในการแบงสวนราชการภายในของกรมองคการระหวางประเทศ ไดมีจัดโครงสรางองคกร
เปน 5 ฝาย มีจํานวนบุคลากรรวมประมาณ 40 คน ไดแก

   (1) สํานักงานเลขานุการกรม มีบุคลากรประมาณ 7-8 คน
(2) กองงานบริหารองคการระหวางประเทศ มีบุคลากร 5 คน
(3) กองการสังคม มีบุคลากรประมาณ 11-12 คน
(4) กองกิจการเพื่อการพัฒนา มีบุคลากรประมาณ 8-9 คน
(5) กองสันติภาพ ความม่ันคงและการลดอาวุธ มีบุคลากรประมาณ 8-9 คน

หนวยงานภายในของกรมองคการระหวางประเทศท่ีมีภารกิจเกี่ยวของกับการพัฒนาท่ีย่ังยืน
และประเด็นการประชุม Rio+20 ไดแก กองการสังคม การบริหารองคการระหวางประเทศ และกอง
กิจการเพื่อการพัฒนา โดยมีรายละเอียดดานอํานาจหนาท่ีและภารกิจของแตละฝายดังน้ี

กองการสังคม มีอํานาจหนาท่ี (ก) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานคณะกรรมการ
3 ของสหประชาชาติ (ท่ีเกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชนและการโยกยายถิ่นฐาน) (ข) ดําเนินการและ
ประสานงานเกี่ยวกับดานสิทธิมนุษยชนในกรอบองคการสหประชาชาติ และในเวทีระหวางประเทศ
ตลอดจนประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของและสาธารณชนในประเทศเพื่อกําหนดทาทีไทยและ
เพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ (ค) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับ
ความรวมมือภายใตเครือขายความม่ันคงของมนุษย (Human Security Network) (ง) ดําเนินการ
และประสานงานเกี่ยวกับประเด็นปญหาขามชาติท่ีจะสงผลกระทบตอประเทศไทย (จ) ดําเนิน
การศึกษา ติดตาม วิเคราะหสถานการณดานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศเพื่อดําเนินทาทีของ

2 ที่มา http://www.mfa.go.th/main/th/organize/107/15334-กรมองคการระหวางประเทศ
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ประเทศไทย (ฉ) ดําเนินการและประสานงานดานมนุษยชนในกรอบของคณะกรรมการกาชาด
ระหวางประเทศ สหพันธกาชาดเสี้ยววงเดือนแดง ความชวยเหลือดานมนุษยธรรมระหวางประเทศ

กองกิจการเพื่อการพัฒนา มีอํานาจหนาท่ี (ก) ดําเนินการและประสานงานกับหนวยงานท่ี
เกี่ยวของกับงานของคณะกรรมการ 2 ของสหประชาชาติ (เศรษฐกิจและสังคม) คณะกรรมาธิการ
เศรษฐกิจและสังคมสําหรับเอเชียและแปซิฟก ติดตามดูแลผลประโยชนของประเทศไทยและติดตาม
ผลท่ีไดรับความชวยเหลือจากคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสําหรับเอเชียและแปซิฟก (ข)
ประสานงานกับองคการสหประชาชาติและองคการระหวางประเทศอื่นๆท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
ดานสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาท่ีย่ังยืน การพัฒนาท่ัวไป การโทรคมนาคมและ
อุตุนิยมวิทยา การขนสง การอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พลังงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ความ
รวมมือดานอวกาศและการลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ค) เสนอขอคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
เกี่ยวกับสถานการณสิ่งแวดลอมและแนวทางการพัฒนาท่ีย่ังยืนของโลก

กองงานบริหารองคการระหวางประเทศ มีอํานาจหนาท่ี (ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการ
ประชุมคณะกรรมการดานการบริหารและงบประมาณของสมัชชาสหประชาชาติ และประสานงานกับ
หนวยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับการประชุมสหประชาชาติ และการปฏิรูปสหประชาชาติ (ข)
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณ และชําระเงินคาบํารุงใหแกองคการสหประชาชาติและ
องคการระหวางประเทศอื่นๆท่ีรัฐบาลไทยมีพันธกรณี ชําระเงินคาบํารุงใหแกการปฏิบัติการเพื่อ
สันติภาพขององคการสหประชาชาติและเงินบริจาคโดยสมัครใจใหแกกองทุนตางๆ ของ
สหประชาชาติ

จากอํานาจหนาท่ี ภารกิจ และโครงสรางของกรมองคการระหวางประเทศท่ีถูกกําหนดไว
กรมองคกรระหวางประเทศนับเปนหนวยงานท่ีมีบทบาทสําคัญโดยตรงเกี่ยวกับภารกิจดานการทูตสี
เขียว ในแงจํานวนบุคลากรท่ีมีอยูใน 3 ฝายท่ีมีภารกิจเกี่ยวโยงกับการทูตสีเขียว ไดแก กองงาน
บริหารองคการระหวางประเทศ กองการสังคม และกองกิจการเพื่อการพัฒนา ซ่ึงมีจํานวนรวมกัน
ประมาณ 25 คน นับเปนจํานวนท่ีไมนอย โดยเฉพาะอยางย่ิงหากมีการปรับปรุงกระบวนการทํางาน
ใหเกิดการบูรณาการภายในองคกร การประสานความรวมมือกับองคกรภายนอก รวมท้ังเพิ่ม
ศักยภาพ/ ขีดความสามารถของเจาหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน (โปรดดูรายละเอียดขอเสนอ
ในหัวขอถัดไป)

4.3.2 โครงการ Green Diplomacy: กิจกรรมการทูตสีเขียวและการเชื่อมโยงกับภาค
ประชาสังคม

กรณีการเจรจาจัดทํา Post-2012 Climate Change Regime และการประชุมสหประชาชาติ
วาดวยการพัฒนาท่ีย่ังยืน ค.ศ. 2012 (Rio+20) นับเปนภารกิจการทูตสิ่งแวดลอมท่ีมีความทาทาย
เปนอยางย่ิง เน่ืองจากมีประเด็นการเจรจาท่ียุงยากและซับซอน มีตัวกระทําทางการเมืองท้ังท่ีเปนรัฐ
และมิใชรัฐเขารวมในกระบวนการเจรจาเปนจํานวนมาก กระบวนการเจรจามีลักษณะสําคัญ
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สอดคลองตามท่ี Sjostedt, Spector and Zartman (1994) กลาวถึงขางตน นอกจากน้ี มีขอวิเคราะห
วา “การบริหารปกครองดานภูมิอากาศโลก” (Global Climate Governance) ภายหลังความลมเหลว
ของการเจรจาจัดทําระบอบระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหลังป ค.ศ. 2012
ในการประชุมท่ีกรุงโคเปนเฮเกนในป ค.ศ.2009 เปนประเด็นท่ีจะทดสอบภารกิจการทูตสิ่งแวดลอม
ของสหภาพยุโรปภายใตสภาวะโลกท่ีมีหลายข้ัวอํานาจ เพื่อการจัดตั้งระบอบพหุภาคีดาน
สิ่งแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพ3

สําหรับบทบาทของกรมองคการระหวางประเทศในดานภารกิจการทูตดานสิ่งแวดลอม
เกี่ยวกับการประชุม Rio+20 นอกเหนือจากการมีบทบาทรวมนําเสนอขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับกับประเด็นการประชุมในฐานะไดเขารวมอยูในคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับ
การประชุมสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาท่ีย่ังยืน ค.ศ. 2012 (Rio+20) และคณะทํางานท้ัง 3 ชุด
แลว ทางกรมองคการระหวางประเทศไดริเร่ิมจัดทํา “โครงการ Green Diplomacy” เพื่อชวย
สนับสนุนการดําเนินภารกิจของกรมองคการระหวางประเทศ โดยมีกิจกรรมหลักคือ การจัดงาน
สัมมนาภายใตหัวขอ “Green Diplomacy Lecture Series” ซ่ึงจัดข้ึนตอเน่ืองในป พ.ศ. 2553-2554
เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นเร่ืองสิ่งแวดลอมในมิติการเมืองระหวางประเทศระหวางภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาควิชาการ เพื่อสามารถติดตามพัฒนาการความกาวหนาของ
ประเด็นระหวางประเทศท่ีมีความสําคัญตอไทยไดอยางใกลชิด

งานสัมมนาคร้ังแรกจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 23 กันยายน พ.ศ.2553 ณ กระทรวงการตางประเทศ
เปนการสัมมนาในหัวขอเร่ือง “ประเทศมหาอํานาจกับการเมืองเร่ืองโลกรอน” เพื่อสรางความเขาใจ
ในประเด็นดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ รวมถึงความเช่ือมโยงกับประเด็นอื่นๆ ทางการเมือง
ระหวางประเทศซ่ึงมีความทาทายตอไทยมากข้ึนตามลําดับ ใหแกขาราชการ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ
และนิสิตนักศึกษา

โครงการ Green Diplomacy เปนตัวอยางริเร่ิมท่ีดีของภารกิจการทูตสีเขียว เปนการ
ตอเช่ือมและเปดพื้นท่ีการเรียนรูรวมกันระหวางเจาหนาท่ีภายในกระทรวงการตางประเทศกับภาค
ประชาสังคม (นักวิชาการ องคกรพัฒนาเอกชน และภาคธุรกิจเอกชน) สรางปฏิสัมพันธในรูปแบบ
กิจกรรมท่ีไมเปนทางการระหวางตัวกระทําทางการเมืองภาครัฐกับตัวกระทําท่ีมิใชภาครัฐ เพื่อเปน
พื้นฐานของการสรางความเขาใจรวมกัน ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานรวมกันในภารกิจท่ี
เปนทางการ โดยเฉพาะอยางย่ิงในกระบวนการเจรจาและการกําหนดจุดยืน/ทาทีของประเทศไทย
สําหรับการเขารวมการประชุมพหุภาคีระดับตางๆ ซ่ึงมีประเด็นการเจรจาหลากหลายเร่ือง (Multiple
Issues) มีความยุงยากในการจัดทําทาทีการเจรจาท่ีเปนท่ียอมรับของทุกฝาย

3 ดูรายละเอียดเร่ืองน้ีไดจาก http://www.spiegel.de/international/europe/europe-s-green-diplomacy-global-
climate-governance-emerges-as-test-case-for-eu-a-681931.html
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4.3.3 ขอคิดเห็นตอการดําเนินงานของกระทรวงการตางประเทศดานการทูตสีเขียว :
กรณีการประชุม Rio+20

จากกรณีการเตรียมความพรอมและการเขารวมประชุม Rio+20 ซ่ึงทางกรมองคการระหวาง
ประเทศไดมีบทบาทสําคัญในหลายดาน ทางทีมวิจัยไดสอบถามความคิดเห็นจากเจาหนาท่ีใน
หนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของ (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม) เกี่ยวกับบทบาท การดําเนินงานของกรมองคการระหวางประเทศ
และหนวยงานท่ีเกี่ยวของในกระทรวงการตางประเทศ และขอเสนอแนะตอการปรับปรุงการ
ดําเนินงานดานการทูตสีเขียว สรุปสาระสําคัญไดดังน้ี

4.3.3.1 บทบาทหนาที่ดานการทูตสีเขียว
กรมองคการระหวางประเทศ (รวมถึงหนวยงานท่ีเกี่ยวของในกระทรวงการ

ตางประเทศ) ควรมีบทบาทดานการทูตสีเขียวในกิจกรรมตางๆ ไดแก
- การติดตามขอมูล สถานะ และจุดยืนของประเทศตางๆ
- การรวมเปนคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ/หรือ คณะทํางาน และแสดง

ความคิดเห็นในสวนท่ีเกี่ยวของ
- การรวมจัดเตรียมขอมูล/ทาทีประเทศไทยในการเจรจา/การประชุมท่ีเกี่ยวของ

รวมท้ังจัดเตรียม statements/interventions และคํากลาวตางๆ แกหัวหนาคณะผูแทนไทยและ
ผูแทนไทยท่ีเขารวมประชุม

4.3.3.2 ขอคิดเห็นตอการดําเนินงานสําหรับการประชุม Rio+20
- ในชวงเตรียมการดานสารัตถะภายในประเทศ บทบาทการดําเนินงานของ

กระทรวงการตางประเทศทําไดดีในกรณีการใหขอมูลและคําปรึกษาอยางถองแท โดยเฉพาะผูแทน
จากกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย และกรมองคการระหวางประเทศ

- กระทรวงการตางประเทศควรมีการสรุป (Briefing) สาระสําคัญของประเด็นใน
Text ท่ีประเทศตางๆ ใหความสําคัญ และมี feedback กลับมายังผูรับผิดชอบทาทีเจรจาหัวขอตางๆ
ไมควรเปนในลักษณะท่ีใหผูรับผิดชอบประเด็นตางๆ เสนอไปทางนิวยอรกฝายเดียว ควรทํางานเปน
ทีม Thailand มากข้ึน

4.3.3.3 จุดออน / ขอจํากัดในการดําเนินงาน
- ขอจํากัดในเร่ืองบุคลากร เน่ืองจากบุคลากรคนเดียวตองรับผิดชอบหลายประเด็น

ในบางกรณีหากมีการประชุมในเวลาเดียวกันหลายหอง จึงไมสามารถเขารวมประชุม หรือไม
สามารถใหขอคิดเห็นตอท่ีประชุมได
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- การประสานงานกับเจาหนาท่ีท่ีประจํา ณ สหประชาชาติ เน่ืองจากเวลาปฏิบัติ
ราชการเปนคนละชวงเวลา จึงทําใหพลาดบางประเด็นเรงดวน หรือขาดการประสานใหขอมูลท่ี
สําคัญกอนการตัดสินใจของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการท่ีเกี่ยวของ

4.3.3.4 ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดําเนินงาน
- ควรเพิ่มเติมการจัดสรรบุคลากรท่ีรับผิดชอบในแตละประเด็นใหเพียงพอ
- ควรปรับปรุงใหมีระบบการประสานงานท่ีทันสถานการณมากข้ึน
- เน่ืองจากในปจจุบันมีประเด็นดานสิ่งแวดลอมในเวทีเจรจาระหวางประเทศมากข้ึน

ควรกลไกสําหรับการทํางานระหวางเจาหนาท่ีดานสิ่งแวดลอมกับเจาหนาท่ีจากกระทรวงการ
ตางประเทศมากข้ึน

- ควรเพิ่มเติมกลไกการประสานงานดานวิชาการกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในประเด็นท่ีเกี่ยวกับพันธกรณี
ตามความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม เพื่อเปนประโยชนตอการกําหนดทาทีการเจรจาท่ีเกี่ยวกับ
ประเด็นความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม

- ควรมีการวางแผนและมอบหมายใหเจาหนาท่ีของกระทรวงการตางประเทศท่ี
ปฏิบัติหนาท่ีอยูในประเทศตางๆ เขารวมการประชุมเจรจาเวทียอยๆ ท่ีจัดข้ึนในประเทศน้ัน เพื่อการ
ติดตามความกาวหนาของการเจรจาอยางใกลชิด นําขอมูลและผลสรุปการประชุมมาใชประโยชนตอ
การกําหนดทาทีการเจรจา และเพื่อชวยแกไขปญหาในกรณีท่ีไมมีผูแทนจากกระทรวงอื่นๆ เขารวม
การประชุมได

- ควรมีการติดตามความเคลื่อนไหวดานนโยบาย และมาตรการดานสิ่งแวดลอมของ
ประเทศตางๆ ท่ีสถานทูตฯ/สถานกงสุล ตั้งอยูและจัดทํารายงานสรุปสงมายังกระทรวงการ
ตางประเทศ

4.3.3.5 ขอเสนอแนะเพื่อเพิ่มศักยภาพใหแกเจาหนาที่ของกระทรวงการ
ตางประเทศ4

- ดานการฝกอบรมเจาหนาท่ีของกระทรวงการตางประเทศ : ควรเพิ่มเติมหลักสูตร
เกี่ยวกับระบอบการบริหารปกครองดานสิ่งแวดลอมโลก (Global Environmental Governance) ท้ัง
ในสวนความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม ดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน และโครงสรางองคกรท่ีเกี่ยวของ
ใหกับเจาหนาท่ีของกระทรวงการตางประเทศท้ังในชวงการเร่ิมตนมาปฏิบัติงานในกระทรวงฯ และ

4 ขอเสนอในหัวน้ีมาจากการหารือกับ นายวิทย รายานนท เมื่อวนัที่ 25 มกราคม 2555 (นายวิทย รายานนท
เคยดํารงตําแหนงกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส ,เอกอัคราชทูต ณ กรุงเบิรน และกรุงลอนดอน , อธิบดีกรมพิธี
การทูต และเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน )
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กอนท่ีจะไปปฏิบัติหนาท่ีในตางประเทศ รวมท้ังมีการฝกอบรมทบทวนเปนระยะ เพื่อใหเทาทันกับ
สถานการณ ความเปลี่ยนแปลง มีขอมูลท่ีทันสมัยอยางตอเน่ือง

- การพัฒนาเสนทางเติบโตในการปฏิบัติหนาท่ีเพื่อสรางความเช่ียวชาญ: ควรมี
เสนทางความกาวหนา (Career Path) สําหรับเจาหนาท่ีปฏิบัติงานในกรมองคการระหวางประเทศ
และกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีมีบทบาทสําคัญโดยตรงตอภารกิจดานการทูต
สีเขียว เพื่อสรางความชํานาญเฉพาะดานในเชิงลึกใหกับเจาหนาท่ี สามารถทําหนาท่ีเปน
ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานเกี่ยวกับความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม ความตกลงดานการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน และสามารถใหคําปรึกษา ขอแนะนํา และขอเสนอแนะดานสารัตถะ เพื่อการจัดทําจุดยืน ทาที
การเจรจาใหแกหนวยงานภาครัฐอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน



บทที่ 5
ขอเสนอแนะตอการประชุม Rio+20 และขอเสนอเชิงนโยบายดานการ

พัฒนาที่ย่ังยืนของไทย

เน้ือหาในบทน้ีเปนขอเสนอแนะตอการกําหนดจุดยืนและแนวทางการเจรจาของประเทศไทย
ตอการประชุม Rio+20 ขอเสนอเชิงนโยบายดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศไทย รวมท้ังขอเสนอ
เกี่ยวกับประเด็นวิจัยท่ีควรมีการศึกษาตอภายหลังการประชุม Rio+20 โดยคณะวิจัยไดใชขอมูล และ
ขอวิเคราะหการติดตามศึกษาประเด็นและความกาวหนาของการประชุมเตรียมการในระดับตางๆ
ผลการศึกษาทบทวนการดําเนินงานดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศไทย (โปรดดูรายละเอียดใน
บทท่ี 3) การจัดประชุมเวทีสาธารณะรวม 5 คร้ัง และการจัดประชุมคณะท่ีปรึกษาโครงการ (โปรดดู
รายละเอียดในภาคผนวก) ตลอดจนขอมูลจากการเขารวมสังเกตการณประชุม Rio+20 ท่ีประเทศ
บราซิล

5.1 ขอเสนอแนะตอการประชุม Rio+20

คณะวิจัยมีขอวิเคราะหและขอเสนอแนะตอการกําหนดทาทีการเจรจาของประเทศไทย
เกี่ยวกับประเด็นสําคัญในรางเอกสารผลลัพธของการประชุม Rio+20 ดังน้ี

ประเด็นที่ 1: จุดยืน ทาทีของประเทศไทยตอแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวและประเด็นอื่นๆ ที่
เก่ียวของ

1.1 ประเด็นจุดยืน ทาทีของประเทศไทยตอแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว
ควรกําหนดจุดยืนท่ีชัดเจนในเบ้ืองตนเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว วาประเทศไทย

สนับสนุนหรือเห็นดวยกับแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวหรือไม จุดยืนท่ีชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นดังกลาวจะ
ทําใหสามารถกําหนดจุดยืนและขอเสนอตอการเจรจาในประเด็นอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของไดชัดเจนมาก
ย่ิงข้ึน เชน เร่ืองการกําหนดกรอบเวลาและเปาหมายการปรับสูเศรษฐกิจสีเขียว เร่ืองตัวช้ีวัดสําหรับ
เศรษฐกิจสีเขียว เร่ืองเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) เร่ืองการกําหนดระบบ Registry/
Compendium เปนตน

คณะวิจัยมีขอเสนอวา ประเทศไทยควรมีจุดยืนสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวในบริบท
การพัฒนาท่ีย่ังยืนและขจัดความยากจน เน่ืองจากแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวมีเปาหมายท่ีจะแกไข
ปญหา “การพัฒนาท่ีไมย่ังยืน” ท่ีทําใหเกิดปญหาความไมสมดุลของ 3 เสาหลักท่ีเปนองคประกอบ
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ของการพัฒนาท่ีย่ังยืน ไดแก ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานสิ่งแวดลอม ซ่ึงมีสาเหตุหลักสําคัญ
เน่ืองมาจากการพัฒนาดานเศรษฐกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม ท่ีเติบโตขยายแผครอบไป
ท่ัวโลก และสรางผลกระทบตอดานสิ่งแวดลอมและดานสังคม การเปลี่ยนกระบวนทัศน (Paradigm)
ใหมดานการพัฒนาไปสูแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวจึงเปนสิ่งจําเปนอยางย่ิง และจะมีนัยสําคัญตอการ
แกไขปญหาการพัฒนาท่ีไมย่ังยืน

1.2 ประเด็นเร่ืองอื่นๆ ที่สําคัญและเก่ียวโยงกับเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียว
1.2.1 ความสัมพันธระหวางเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาที่ยั่งยืน : จาก

พัฒนาการของแนวคิด “เศรษฐกิจสีเขียว” (ตามเน้ือหาในรายงานบทท่ี 2) สามารถพิจารณาไดวา
แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวเปนวิถีทาง (Means) ท่ีนําไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน

อยางไรก็ดี ขอพิจารณาในประเด็นน้ีอาจแบงไดเปน 2 ลักษณะ กลาวคือ
(1) การพิจารณาวาแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวเปนการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจกระแสหลักตามแนวเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม (Neo-Liberalism) ไปสูกระบวน
ทัศนใหม ในแงน้ี เศรษฐกิจสีเขียวจึงเปนกระบวนทัศนใหมของการพัฒนา (New paradigm for
development)

(2)  การพิจารณาวาแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวเปนตัวแบบ (Model) ทางเลือกอันหน่ึงของ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีจะนําไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน ดังน้ัน จึงมีตัวแบบทางเลือกอีกหลายรูปแบบ
ท่ีจะนําไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืนเชนกัน เชน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการเติบโตสีเขียว
(Green Growth) เปนตน

1.2.2 ประเด็นเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียวกับเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง : แมวาแนวคิด
เศรษฐกิจสีเขียวกับเศรษฐกิจพอเพียงจะมีเปาหมายหลักคลายคลึงกันในเร่ืองการพัฒนาท่ีย่ังยืน แต
แนวคิด วิธีการดําเนินงาน และองคประกอบของสองแนวคิดมีความแตกตางกัน จากบทวิเคราะห
ของ อดิศร อิศรางกูร ณ อยุธยา (โปรดดูบทความสังเคราะหในภาคผนวก 2) ท่ีไดแสดงการ
วิเคราะหเปรียบเทียบระหวางแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียววามี
ความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไรใน 5 มิติดวยกัน ไดแก 1) มิติดานเปาหมายสูงสุด 2) มิติดาน
แนวคิดการพัฒนา 3) มิติดานวิธีการดําเนินงาน 4) มิติดานองคประกอบ และ 5) มิติดานสถาบัน
(โปรดดูรายละเอียดในเอกสารภาคผนวกท่ี 2) ผลการวิเคราะหสรุปไดวาแมปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเศรษฐกิจสีเขียวจะมีเปาหมายหลักคลายคลึงกันในเร่ืองของการพัฒนาท่ีย่ังยืน แต
แนวคิด วิธีการดําเนินงาน หรือองคประกอบของสองแนวทางน้ีมีความแตกตางกัน อาจพอกลาวได
วาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางท่ีสะทอนพื้นฐานการดําเนินชีวิตของสังคมตะวันออกท่ี
ยึดหลักทางสายกลางและการเปนสังคมขนาดเล็กท่ีตองการสรางภูมิคุมกันเพื่อใหสามารถดํารงอยู
ภายใตกระแสโลกาภิวัตนไดอยางย่ังยืน ในขณะท่ีเศรษฐกิจสีเขียวเปรียบเสมือนแนวทางท่ีสะทอนวิธี
คิดของสังคมตะวันตกท่ีเนนการสรางรายไดจากการคาขายกับนานาประเทศ แตในขณะเดียวกันก็
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พยายามสรางกลไกท่ีจะชวยทําใหเกิดการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดเพื่อนําไปสูการเปนสังคม
คารบอนต่ํา

สําหรับในมิติดานแนวคิดการพัฒนาพบวาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสี
เขียวมีความแตกตางกันอยางสิ้นเชิง โดยท่ีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวคิดท่ีเนนเร่ืองการ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือแนวทางการดําเนินชีวิตของประชาชนท่ีเนน “ทางสายกลาง” แตเศรษฐกิจสี
เขียวเปนแนวคิดท่ีเนนการสรางรายไดควบคูกับการรักษาระบบนิเวศของโลก ดังน้ัน หากทําการจัด
ประเภทของแนวคิดท้ังสองน้ีอาจกลาวไดวาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวคิดการพัฒนาท่ี
เนนการพัฒนาคน (People Centered Development) ในขณะท่ีเศรษฐกิจสีเขียวเปนแนวคิดกระแส
หลักท่ีเนนการสรางรายไดดวยกลไกการคาเสรีตามแนวคิดกระแสหลัก

จากการท่ีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวมีแตกตางกันดังแสดง
ในหลายมิติ แตเน่ืองจากแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวเนนการดําเนินงานดานการคาการลงทุนและการ
สรางเทคโนโลยี ในขณะท่ีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนการเปลี่ยนแนวทางการดําเนินชีวิตของ
คน ดังน้ันในการดําเนินงานของประเทศไทยจึงสามารถนําแนวทางท้ังสองมาประยุกตใชใหเสริมซ่ึง
กันและกันไดในหลายดาน  ไดแก ดานการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ดานการพัฒนาธุรกิจสีเขียวเพื่อสรางรายได ดานการใชเคร่ืองมือทางการคลังท่ีเหมาะสมกับบริบท
ของสังคมไทย ดานการพัฒนาเทคโนโลยีดวยภูมิปญญาทองถิ่นในการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน และดานการสรางเครือขายทางสังคม ทุนทางสังคมเพื่อใหเกิดการ
พัฒนาอยางมีสวนรวม

ดังน้ัน จึงมีความเปนไปไดคอนขางยากในการยกระดับใหแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเปน
วาระระหวางประเทศ/มาตรฐานสากล (norm-setting) ภายใตบริบทเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียว อยางไรก็ดี
เน่ืองจากผลลัพธการประชุม Rio+20 ไดระบุชัดเจนวา (เอกสารยอหนาท่ี 59) ใหแตละประเทศมี
อิสระในการเลือกกําหนดแนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร และลําดับ
ความสําคัญเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนของตนเอง ดังน้ัน แนวทาง/วิถีการพัฒนาท่ีนําไปสูเปาหมายการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนจึงมีความหลากหลาย สําหรับประเทศไทยน้ัน สามารถนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชเปนฐานหรือกรอบแนวคิด และเช่ือมประยุกตใชรวมกับแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวใหเสริมซ่ึงกัน
และกันไดดังตัวอยางขางตน

1.3 สาระเน้ือหาเก่ียวกับแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวที่ควรกําหนดไวในเอกสารผลลัพธ
การประชุม Rio+20

แมวาโดยหลักการแลว ควรใหแตละประเทศมีความยืดหยุนในการกําหนดความหมาย
องคประกอบ และยุทธศาสตรเศรษฐกิจสีเขียวท่ีสอดคลองตามบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอมของแตละประเทศ อยางไรก็ตาม ควรมีการกําหนดความหมายหรือคุณลักษณะรวมกัน
(Common Principles) บางประการสําหรับแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อเปนกรอบแนวคิดใหทุก
ประเทศยึดถือรวมกัน ตัวอยางเชน
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- การกําหนดวาแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวตองเปนกระบวนทัศนใหมของการพัฒนา
ซ่ึงมีฐานคิดหลัก คือ เปนการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีอยูภายใตขีดจํากัดของระบบนิเวศเปนการ
พัฒนาท่ียึดถือความสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมเปนศูนยกลาง (Eco-centric)

- การเปนแนวคิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีกอใหเกิดการบูรณาการ 3 เสาหลักของ
การพัฒนาท่ีย่ังยืน ฯลฯ

นอกจากน้ี ควรมีการกําหนดเงื่อนไขหรือบริบทแวดลอมท้ังระดับภายในประเทศและระดับ
ระหวางประเทศท่ีเอื้อตอการปฏิบัติ (Enabling Environment) ตามแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว สําหรับ
เงื่อนไขหรือบริบทสิ่งแวดลอมในระดับระหวางประเทศท่ีควรกําหนดไวในเอกสารผลลัพธการเจรจา
ตัวอยางเชน

- การปรับปรุงโครงสรางระบบเศรษฐกิจระหวางประเทศ
- การแกไขปญหาความขัดแยงระหวางระบอบระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอม

(ความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม ) กับระบอบระหวางประเทศดานการคาเสรี (ความตกลงภายใต
องคการการคาโลก)

- การสนับสนุนขององคกรระหวางประเทศตางๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางย่ิง
ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหวางประเทศ องคการการคาโลก และองคกรทรัพยสินทางปญญา
โลก (WIPO) เพื่อปรับเปลี่ยนไปสูเศรษฐกิจสีเขียว

ขอควรระมัดระวังเกี่ยวกับเร่ืองแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว : เพื่อปองกันมิใหมีการนําเร่ือง
เศรษฐกิจสีเขียวไปใชเปนเคร่ืองมือสรางความไดเปรียบทางการแขงขันดานการคาระหวางประเทศ
หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ควรกําหนดใหชัดเจนวาเศรษฐกิจสีเขียวตองไมนําไปสูปญหา
ผลกระทบดานใดบาง ประเด็นเพิ่มเติมนอกเหนือท่ีไดระบุไวในเอกสาร Zero Draft ตัวอยางเชน

- การใชเปนขออางในการเรียกรองประเทศกําลังพัฒนาใหเปดเสรีดานการคาสินคา
และการบริการดานสิ่งแวดลอม

- การใชเปนเงื่อนไขเพิ่มเติมสําหรับการใหเงินกูหรือเงินชวยเหลือตอประเทศกําลัง
พัฒนา

ประเด็นที่ 2: ปญหา /อุปสรรคของการพัฒนาที่ยั่งยืน

ควรระบุปญหาและอุปสรรคของการพัฒนาท่ีย่ังยืนในชวง 20 ปท่ีผานมา (นับตั้งแตปค.ศ.
1992) และปญหาและอุปสรรคท่ีคาดการณวาจะเปนปญหาในอนาคต และควรพยายามเสนอแนว
ทางการแกไขปญหาเหลาน้ันไวในเอกสารผลลัพธการเจรจาดวย ตัวอยางเชน

 เร่ืองการถายทอดเทคโนโลยีกับประเด็นเร่ืองการคุมครองทรัพยสินทางปญญา ทํา
ใหไมเกิดการถายทอดเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมตามท่ีกําหนดไวในความ
ตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอมหลายฉบับ เชน กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ ฯลฯ
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 เร่ืองการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นและสิทธิชุมชนตามท่ีกําหนดไวในความตกลง
พหุภาคีดานสิ่งแวดลอม กับเร่ืองระบบการคุมครองทรัพยสินทางปญญาภายใตองคการการคาโลกท่ี
มุงเนนการคุมครองทรัพยสินทางปญญาของปจเจกบุคคลหรือบริษัทเอกชน เปนปญหาความขัดแยง
ของระบอบระหวางประเทศ

 เร่ืองขอกําหนดและพันธกรณีจากความตกลงดานการคา การบริการ และการลงทุน
ภายใตองคการการคาโลกและความตกลงเขตการคาเสรี ท่ีมีผลกระทบตอการคุมครองดูแลดาน
สิ่งแวดลอมและดานสังคม

 เร่ืองการไมดําเนินการตามพันธกรณีและขอผูกพันของประเทศท่ีพัฒนาแลวภายใต
ความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอมและความตกลงระหวางประเทศตางๆ ท่ีเกี่ยวของในการแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอมโลก

ประเด็นที่ 3: ขอเสนอเร่ืองการกําหนดเปาหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

 ควรสนับสนุนขอเสนอของประเทศโคลัมเบียและกัวเตมาลาในเร่ืองการกําหนด
เปาหมายเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) ท่ีชวยเสริมหนุนเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ
(MDGs) เพื่อเปนกรอบในการดําเนินงานดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน และจะชวยสรางความเขาใจรวมกัน
เกี่ยวกับเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียวไดมากข้ึน

 การกําหนดเปาหมาย SDGs อาจกําหนดไดเปน 2 ระดับ คือ เปาหมายรวมกันใน
ระดับโลกหรือระดับภูมิภาค (กําหนดรวมกันในเวทีการประชุมระหวางประเทศ) และเปาหมายของ
แตละประเทศ (กําหนดโดยกระบวนการท่ีมีสวนรวมภายในประเทศ) ซ่ึงเปาหมายท้ัง 2 ระดับมีความ
เกี่ยวโยงสัมพันธกัน

 นอกเหนือจากเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนตามเอกสารขอเสนอของประเทศ
โคลัมเบียและกัวเตมาลาแลว ตัวอยางเปาหมายเกี่ยวกับ SDGs ท่ีควรกําหนดเพิ่มเติม เชน

- การสรางความเปนธรรมดานสิ่งแวดลอม (Environmental Justice)
- เปาหมายตางๆ ในดานมิติทางสังคม เชน การเขาถึงทรัพยากรดานท่ีดิน การ

กระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนตน

ประเด็นที่ 4: ความสัมพันธระหวางเร่ือง “การคา” กับเร่ือง “สิ่งแวดลอม”

 ควรมีขอเสนอตอการปองกันแกไขปญหาความขัดแยงเร่ืองการคากับเร่ืองการ
คุมครองสิ่งแวดลอม นอกเหนือจากการระบุในเชิงหลักการหรือยํ้าหลักการเดิมท่ีมีอยูในปฏิญญาริโอ
1992

 ขอบัญญัติเกี่ยวกับการใชมาตรการทางการคาเพื่อสิ่งแวดลอมท่ีมีอยูในความตกลง
GATT (Article XX)  มีความไมชัดเจน กอใหเกิดปญหาการตีความ และนําไปสูขอพิพาททางดาน
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การคาและสิ่งแวดลอมในหลายกรณี ควรมีขอเสนอตอการปรับปรุงกฎกติกาดานการใชมาตรการ
ทางการคาท่ีใชภาษี เพื่อใหมีกติกาท่ีชัดเจนมากข้ึนในการกําหนดมาตรการทางการคาเพื่อ
สิ่งแวดลอม เพื่อเปนการปองกันปญหาขอพิพาทดานการคาและสิ่งแวดลอม และเพื่อปองกันมิใหมี
การใชมาตรการทางการคาเพื่อสิ่งแวดลอมอยางไมเปนธรรมและบิดเบือน

ประเด็นที่ 5: ทางเลือกในการปฏิรูปกรอบเชิงสถาบันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 ประเทศไทยควรกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจนของการปฏิรูปกรอบเชิงสถาบันเพื่อการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนในมุมมองของประเทศไทย เปาหมายในเร่ืองดังกลาวจะชวยทําใหการพิจารณา
ทางเลือกในการปฏิรูปเชิงสถาบันและการพิจารณาประเด็นตางๆ ท่ีเกี่ยวของมีความชัดเจนมากข้ึน
ตัวอยางเปาหมายของการปฏิรูปกรอบเชิงสถาบันเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน เชน

- เพื่อผลักดัน สนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามพันธกรณีของความตกลงพหุภาคีดาน
สิ่งแวดลอม และความตกลงพหุภาคีดานสังคม

- เพื่อปฏิรูปการดําเนินงานขององคการดานเศรษฐกิจและการเงินระหวางประเทศ
โดยเฉพาะอยางย่ิงธนาคารโลก องคการการคาโลก เพื่อใหรวมกันสงเสริมการปรับไปสูเศรษฐกิจสี
เขียว และสรางความสมดุลระหวางการพัฒนาดานเศรษฐกิจ กับการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและ
สังคม

- เพื่อบูรณาการการดําเนินงาน 3 เสาหลักของการพัฒนาท่ีย่ังยืน
 นอกเหนือจากขอพิจารณาในประเด็นเร่ืองโครงสรางองคกรแลว ควรกําหนดความ

ชัดเจนเกี่ยวกับเร่ืองหนาท่ี (Functions) ขององคกรหรือสถาบันท่ีจะจัดตั้งข้ึนดวย ตัวอยางเชน
- การทําหนาท่ีดานการติดตาม ประเมิน และสนับสนุนการจัดทํารายงานดานการ

พัฒนาท่ีย่ังยืน (เชน ตาม SDGs) ซ่ึงอาจในรูปแบบคลายการทํารายงานดานสิทธิมนุษยชน
- การสรางความเปนเอกภาพและความเขมแข็งของระบบความตกลงพหุภาคีดาน

สิ่งแวดลอมและดานสังคมท่ีมีอยูเปนจํานวนมาก เพื่อใหสามารถกํากับ/ตรวจสอบใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน มีกลไกระงับขอพิพาท (Dispute Settlement Mechanism) และการลงโทษท่ีชัดเจน

- การสามารถทําหนาท่ีเปน Knowledge Sharing Platform ผานรูปแบบตางๆ เชน
Technological Committee หรือ Excellence Center

- ความชัดเจนเร่ืองหนาท่ีขององคกรจะมีสวนชวยในการพิจารณากําหนดทาทีของ
ประเทศไทยเกี่ยวกับขอเสนอทางเลือกในการปฏิรูปกรอบเชิงสถาบันเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน
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5.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอการดําเนินงานในประเทศไทยเร่ืองการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
เศรษฐกิจสีเขียว

5.2.1 ขอเสนอตอการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยหลังการประชุม
Rio+20

จากผลการประชุม Rio+20 และกระบวนการท่ีจะเกิดข้ึนภายหลังการประชุมตามท่ีระบุไวใน
เอกสารผลลัพธการประชุม (The Future We Want) คณะวิจัยมีขอเสนอแนะตอการดําเนินงานใน
หลายดานเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศไทย ดังน้ี

5.2.1.1 เร่ืองเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
1) การศึกษาและกําหนด “เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (SDGs) ท้ังท่ีเปน

เปาหมายสําหรับประเทศไทย และเพื่อไปรวมเจรจากําหนดเปาหมาย SDGs ในระดับโลก ซ่ึงควร
พิจารณากําหนดเปาหมายท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพควบคูกัน

2) ควรผลักดันการริเร่ิมจัดทําเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนในระดับประชาคม
อาเซียน เพื่อเปนเคร่ืองมือชวยทําใหเกิดความสมดุลของการพัฒนาท้ัง 3 มิติ ท้ังน้ี แมวาประชาคม
อาเซียนจะประกอบดวย 3 เสาหลัก คือ เสาดานเศรษฐกิจ เสาดานการเมือง และเสาดานสังคมและ
วัฒนธรรม แตเสาหลักดานเศรษฐกิจมีการพัฒนากาวหนาไปมากกวาดานอื่นๆ และอาจสรางปญหา
ผลกระทบตอเสาหลักอื่น กลายเปนความไมสมดุลและความไมย่ังยืนของการพัฒนาในลักษณะ
เดียวกันกับปญหาการพัฒนาท่ีไมย่ังยืนในระดับโลก

5.2.1.2 เร่ืองเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความ
ยากจน

จากผลลัพธการประชุม Rio+20 ท่ีใหแตละประเทศกําหนด “นโยบายเศรษฐกิจสี
เขียว” ของแตละประเทศเอง ประเทศไทยจึงควรดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองนโยบายเศรษฐกิจสีเขียว
ในหลายดาน ดังน้ี

1) การกําหนดความหมาย สรางความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับ “นโยบายเศรษฐกิจสี
เขียว” ท่ีเหมาะสมสําหรับสังคมไทย ซ่ึงจะกรอบความเขาใจพื้นฐานรวมกันท่ีนําไปสูการกําหนด
แนวทางดําเนินงาน สภาพแวดลอมและเงื่อนไขท่ีจําเปนและเหมาะสม (Enabling Environment)
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียว ตัวช้ีวัดเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียว ความเสี่ยงและขอ
ควรระวัง ฯลฯ

2) การกําหนดเลือกหรือจัดลําดับความสําคัญ (Priority) ของสาขาการผลิตท่ีจะนํา
นโยบายเศรษฐกิจสีเขียวไปดําเนินการ เน่ืองจากแตละสาขาการผลิตมีความพรอมหรือขอจํากัดใน
การดําเนินการเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียวแตกตางกัน
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3) การจัดทําตัวช้ีวัดเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียว(GE Indicators) ท้ังท่ีเปนตัวช้ีวัดภาพรวม
และตัวช้ีวัดของแตละสาขาการผลิต เพื่อเปนเคร่ืองมือท่ีชวยสรางความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับเร่ือง
เศรษฐกิจสีเขียว และเปนเคร่ืองมือชวยติดตามและประเมินความกาวหนาของการดําเนินงาน

4) การกําหนดสภาพแวดลอมและเงื่อนไขท่ีจําเปนและเหมาะสม (Enabling
Environment) เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียว เชน ดานองคกร ดานกฎระเบียบ
ดานเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรท่ีเหมาะสม (Market & Non-market Mechanisms) เคร่ืองมือเพื่อ
การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม (เชน การประเมินสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร: SEA) เปนตน

5) การวิเคราะหโอกาสและความเสี่ยง (Opportunity & Risk) จากเร่ืองเศรษฐกิจสี
เขียว ท้ังท่ีเปนโอกาสและความเสี่ยงภายในประเทศและจากภายนอกประเทศ เชน ผลกระทบจาก
การใชเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การใชเศรษฐกิจสีเขียว
เปนมาตรการใหมทางการคาเพื่อสิ่งแวดลอม โอกาสในการสรางความรวมมือและไดรับการสนับสนุน
การถายทอดเทคโนโลยี เปนตน

6) การกําหนดมาตรการปองกัน (Safeguard Measures) ผลกระทบและความเสี่ยง
จากเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อปองกันหรือลดผลกระทบท่ีไมพึงประสงคท่ีอาจเกิดข้ึน

5.2.1.3 เร่ืองกรอบเชิงสถาบันภายในประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
1) การทบทวนและปรับปรุงรูปแบบและโครงสรางกรอบเชิงสถาบันภายในประเทศ

เพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน เพื่อการแกไขปญหาอุปสรรคและจุดออนของการดําเนินงานดานการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนของประเทศไทย ท้ังน้ี ไมควรมุงเนนเฉพาะรูปแบบและโครงสรางในสวนหนวยงานภาครัฐ
เทาน้ัน ควรใหความสําคัญตอการสนับสนุน สรางรูปแบบกิจกรรม ความรวมมือท่ีเรียกวา “การเปน
หุนสวนพันธมิตรระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน ” (Public-Private-People
Partnership) ท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศ ซ่ึงเปนแนวคิดหน่ึงท่ีระบุอยูในเอกสารผลลัพธ
การประชุม Rio+20 (para. 46 และ 71)

2) การสรางเสริมธรรมาภิบาล (Good Governance) ในกระบวนการกําหนด
นโยบายสาธารณะ ซ่ึงเปนปจจัยและเงื่อนไขสําคัญท่ีจะนําไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยนําหลักการ
ตางๆ ท่ีกําหนดไวในปฏิญญาริโอ (1992) วาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนามาใช โดยเฉพาะอยาง
ย่ิงหลักการขอท่ี 10 เกี่ยวกับการเขาถึงขอมูลสาธารณะ การเขาถึงกระบวนการตัดสินใจทาง
นโยบาย และการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมดานสิ่งแวดลอม ท้ังน้ี การยืนยันและยึดม่ันหลักการ
ของปฏิญญาริโอ 1992 เปนขอเรียกรองสําคัญของกลุมประเทศกําลังพัฒนารวมท้ังประเทศไทย ซ่ึง
ปรากฏอยูในเน้ือหาเอกสารผลลัพธการประชุม Rio+20 หลายสวน เชน  para.15  para.16  เปนตน
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5.2.2 ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อนําไปสูการจัดการอยางตอเน่ืองในเร่ืองการพัฒนาที่
ยั่งยืน

เพื่อใหประเทศไทยสามารถไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืนได แนวทางการดําเนินงานการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนของประเทศไทยในอนาคตจะตองมีความชัดเจนและรอบดานมากข้ึน ในสวนน้ีจึงนําเสนอ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอการดําเนินงานในประเทศไทยดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน ในรูปของการ
สรางกรอบเชิงสถาบันเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนในประเทศ (Domestic Institutional Framework for
Sustainable Development) ซ่ึงควรมีลักษณะตางๆ อาทิเชน

-มีการกําหนดหนวยงานเจาภาพในการจัดการดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนภายในประเทศท่ี
ชัดเจน นับตั้งแตมี ประเด็นท่ีตองพิจารณา คือ ความจําเปนในการจัดตั้งคณะกรรมการ/หนวยงาน
กลางดานการพัฒนาท่ียังยืนเพื่อใหมีหนวยงานรับผิดชอบอยางตอเน่ืองวาควรจะมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน (NCSD) ข้ึนอีกคร้ังหลังจากยุติบทบาทไปนานแลวหรือไม
หรือควรเนนการปรับปรุงของสรางของหนวยงานท่ีมีอยู อาทิเชน สภาพัฒนฯ ใหมีบทบาทและ
อํานาจในการกําหนดนโยบายดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนอยางบูรณาการมากข้ึน และสามารถสนับสนุน
ตรวจทานคัดคานนโยบายท่ีมาจากภาคการเมืองได

-มีการวางหลักเกณฑทางเศรษฐกิจสีเขียว โดยใหมีกลไกเพื่อประเมินตรวจสอบนโยบายท่ี
เปาหมายหรือผลกระทบขัดแยงกัน เชน นโยบายดานการคา การสงเสริมการลงทุน การใชท่ีดิน การ
ทําโครงการขนาดใหญ ฯลฯ วาจะกระทบตอเปาหมายดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนในสามเสาหลักอยางไร
ซ่ึงอาจมีลักษณะของการประเมินความย่ังยืนเชิงยุทธศาสตร(Strategic Sustainability Assessment)
ซ่ึงเช่ือมโยงเคร่ืองมือ ตางๆ อาทิ EIA HIA SIA SEA ไวในกระบวนการกําหนดนโยบายดวยก็
เปนได

- ควรมีการศึกษาเพื่อผนวกประเด็นตางๆซ่ึงอาจเปนประเด็นใหม (Emerging issues) จาก
การประชุม Rio+20 เขากับกลไกภายในประเทศท่ีมีอยู อาทิเชน ความม่ันคงทางดานทรัพยากรนํ้า
อาหาร และพลังงาน การจัดการภัยพิบัติ วิกฤตการเงินระหวางประเทศ การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ความเหลื่อมล้ํา และการแกปญหาความยากจน การใชเคร่ืองมือเศรษฐศาสตรเพื่อ
สิ่งแวดลอมอยางจริงจัง การตั้งตัวช้ีวัด เชน SDGs แผนการดําเนินงานตางๆ เชน Green Growth
Roadmap, 10-years of Program on Sustainable Consumption and Production การกําหนด
เปาหมายการจางงานสีเขียว (Green Jobs) การจัดทํารายงานดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนระดับ ประเทศ
ฯลฯ

-การพัฒนาตัวช้ีวัดการพัฒนาท่ีย่ังยืนระดับประเทศ และมีการผลักดันใหเปนหน่ึงในตัวช้ีวัด
กระแสหลัก (Mainstreaming) เพื่อศึกษาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนท้ังทางบวกและทางลบ บงช้ี
ความกาวหนาของการดําเนินงานดานตางๆ ซ่ึงควรเปนดัชนีท่ีแสดงพลวัตของสถานการณ คือแสดง
ปจจัยกดดัน สถานภาพปจจุบัน และการตอบสนองเพื่อการแกไขปญหาดัชนีช้ีวัดการพัฒนาท่ีย่ังยืน
จะเปนเคร่ืองมือสําคัญในการเสนอแนวทางเพื่อการตัดสินใจ เปนสัญญาณเตือนภัยในกรณีท่ีอาจเกิด
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ความเสียหายตอระบบเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม และประเมินความกาวหนาในการมุงสูการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน

-การผนวกมิติความเหลื่อมล้ําและลดปญหาความยากจนเขากับนโยบายการพัฒนาทุกดาน
รวมท้ังนโยบายเศรษฐกิจดวยเชน ภาษีท่ีดินและมรดก กลไกธรรมาภิบาลเพื่อปองกันการเก็งกําไร
(Speculation) หรือ การกอหน้ีสาธารณะจนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ เปนตน

-การมีกลไก หรือแนวปฏิบัติรวมท่ีจะใหทุกหนวยงานหรือทุกพรรคการเมืองยอมรับและมี
เจตจํานงรวมกันตอแนวทางการพัฒนาท่ีย่ังยืนเพื่อปองกันความไมตอเน่ืองของนโยบายจาก
เสถียรภาพทางการเมือง หรือนโยบายท่ีไมระมัดระวังโดยนักการเมืองได รวมท้ังมีกลไกการกํากับ
และประเมิน (steering) โครงการของภาครัฐท้ังกอน ระหวาง และหลังโครงการพรอมมีการแถลง
ขอมูลสูสาธารณะ ยกตัวอยางอาจคลายในกรณีของประเทศภูฏาน ท่ีมีการตั้งคณะกรรมการ Gross
National Happiness (GNH) ซ่ึงทําหนาท่ีทบทวนใชกลไกการกลั่นกรองนโยบาย (policy screening
tool) และโครงการ (project screening tool) จากภาครัฐ ซ่ึงจะเช่ือมโยงกับการจัดสรรงบประมาณ
แผนดินดวย กลาวคือ หากนโยบายหรือโครงการใดของรัฐท่ีไมสอดคลองกับหลัก GNH ก็จะไมผาน
การประเมินกลั่นกรองโดยคณะกรรมการ GNH และนักการเมืองจะไมสามารถนํานโยบายน้ันไป
ใชได ซ่ึงกอนมีการเปลี่ยนการปกครองเปนประชาธิปไตย คณะกรรมการ GNH ไดมีการไปสรางการ
ยอมรับ (commitment) กับพรรคการเมืองทุกพรรควาจะยอมรับหลักการ GNH ซ่ึงทุกพรรคก็ใหการ
ยอมรับ ซ่ึงเปนตัวอยางของการสรางเจตจํานงทาง การเมือง (political will) ของฝายการเมืองตอ
การพัฒนาท่ีย่ังยืนไดอยางดี

-ควรมีการสรางกรอบเชิงสถาบันในทุกระดับยอยท่ีเช่ือมโยงกัน เชน ระดับจังหวัด เมือง
ตําบล ฯลฯ เชน การมีตัวช้ีวัดและแผนพัฒนาระดับทองถิ่น การกระจายอํานาจและงบประมาณสู
ทองถิ่นเพื่อดําเนินกิจกรรมดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน การสรางกลไกการรับผิด (Accountability) ของ
ผูบริหารและประชาชนในระดับพื้นท่ี ฯลฯ ซ่ึงจะเปนหลักประกันวาจะสามารถแปลงแผนยุทธศาสตร
ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมไดจริงตอไป

-การขยายความรวมมือในระดับภูมิภาค ควรมีการแสวงหาประเด็นทางสิ่งแวดลอมท่ี
ภูมิภาคสนใจรวมกัน เชน การจัดการภัยพิบัติ การจัดการนํ้า ตลาดคารบอนระดับภูมิภาค การเก็บ
ภาษีคารบอน/ภาษีนักทองเท่ียวเพื่อการพัฒนา พรอมประสานกับแหลงทุนหรือศูนยความเปนเลิศ
(Excellence center) ในระดับโลกตอไป

- การจัดทํายุทธศาสตรดานการศึกษาสิ่งแวดลอม เพื่อเนนใหเยาวชนมีความสนใจและเกิด
จิตสํานึกในการอนุรักษได มีความพอประมาณในการบริโภค และเขาใจถึงผลเสียท่ีเกิดข้ึนตอโลก
จากการบริโภคท่ีเกินพอดี
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5.2.3 บทบาทของหนวยงานและองคกรตางๆ ของไทยที่เก่ียวของดานการพัฒนาที่
ยั่งยืน

จากการท่ีคณะกรรมการชุดสารัตถะจะยุติบทบาทลงหลังจากการประชุม คณะผูวิจัยเห็นวา
ควรมีการกําหนดหนวยงานท่ีทําหนาท่ีในการรับผิดชอบในการติดตามประเด็นดานการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนตอ เพื่อใหเกิดความตอเน่ืองและสามารถนําขอมูลตางๆจากการติดตามความเคลื่อนไหวมาใช
ประโยชนตอการดําเนินงานในประเทศตอไป ดังน้ี

ภารกิจในเบ้ืองตนของหนวยงานเจาภาพ คือ
-ภารกิจดานการอนุวัตตามแผนปฏิบัติการ 21 และการพัฒนาท่ีย่ังยืนแหงสหประชาชาติ

รวมท้ังเปนกลไกท่ีทําหนาท่ีไปเจรจาและเช่ือมโยงกับ SDGs ท่ีกําลังจะเกิดข้ึนหลัง Rio+20 ดวย
-ประสานงานกับภาคีท่ีเกี่ยวของ การดําเนินงานดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนหนวยงานท่ี

รับผิดชอบจะตองมีความสามารถในการประสานงานกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
- เช่ือมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดและชุมชน ศึกษาประเด็นการพัฒนาท่ีย่ังยืนในระดับตางๆ

เพื่อปรับปรุงหรือกําหนดนโยบาย/โครงสรางในระดับประเทศท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังสนับสนุนขอมูล
เพื่อใหจังหวัดและชุมชนทองถิ่นมีขอมูลประกอบการตัดสินใจและกําหนดกรอบทิศทางในการพัฒนา
ตนเองไดอยางเทาทันและเกิดภูมิคุมกันท่ีดี

-สงเสริมผลักดันและสนับสนุนใหหนวยงานระดับนโยบายดานขอมูลดําเนินการพัฒนาระบบ
ขอมูล ฐานขอมูล และระบบบริหารจัดการสถิติเพื่อการวางแผนใหตอบสนองตอการพัฒนาอยาง
ย่ังยืน โดยสงเสริมการพัฒนาขอมูลการเฝาระวังและบงช้ีทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมของประเทศและระดับโลก

- การเสริมสรางสมรรถนะแกภาคีทุกภาคสวนท้ัง ภาคเอกชน สถาบันและองคกรตางๆ เชน
สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และชุมชน เพื่อใหสามารถนําแผนและนโยบายการพัฒนาท่ีย่ังยืนไป
ปฏิบัติรวมกันใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม โดยใหมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในทองถิ่น
ทําการศึกษาวิจัย รวบรวมจัดทําฐานขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ขอมูลเกี่ยวกับ
ระบบเศรษฐกิจชุมชน ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อใชเปนเคร่ืองมือ
ในการสังเคราะหและกําหนดนโยบาย รวมท้ังทําหนาท่ีเปนศูนยกลางในการแลกเปลี่ยนถายทอดองค
ความรูเร่ืองการพัฒนาท่ีย่ังยืนแกสาธารณะอยางตอเน่ือง

หนวยงานที่เปนไปได
ซ่ึงอาจเปนทางเลือกตางๆ โดยแตละทางเลือกมีขอดีขอเสียแตกตางกัน ดังน้ี

1) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(สภาพัฒน) : ซ่ึงดูแลภาพรวมการพัฒนาครบท้ังสามเสาหลัก และมีประสบการณจากการทํา
รายงานตัวช้ีวัด MDGs เสนอตอ UN รวมท้ังมีสํานักงานสถิติแหงชาติเปนหนวยปฏิบัติการ แต
ขอจํากัดคือสภาพัฒนฯ ยังประสบปญหาในการนําแผนการพัฒนาไปสูการปฏิบัติเทาท่ีควร เน่ืองจาก
ยังไมสามารถเช่ือมโยงแผนพัฒนาฯ ระดับชาติกับแผนยุทธศาสตรของกระทรวง/กรมตางๆใหไปใน
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ทิศทางเดียวกันสอดคลองกันไดอยางแทจริง รวมท้ังยังมีขอจํากัดในการช้ีแนะใหรัฐบาลแตละชุด
ดําเนินนโยบายตามแผนพัฒนาฯ หรือคัดคานเม่ือรัฐบาลออกนโยบายท่ีขัดกับเปาหมายการพัฒนา
ได

2) การตั้งคณะกรรมการ/สภาการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับประเทศ (National
Commission on Sustainable Development: NCSD): เพื่อเปนการสรางกลไกการทํางานอยาง
ถาวรมากข้ึน และทําใหผูนําระดับรัฐมนตรีรับทราบเร่ืองโดยตรง แตก็มีขอกังวลวาหากรัฐบาลใดไมมี
นโยบายทางการเมืองในดานน้ี ก็จะไมมีการประชุมกรรมการฯและยุติบทบาทลงไปอีกคร้ังดังท่ีเคย
เปนมาแลว

คณะผูวิ จัยเห็นวาควรมีการจัดตั้ง NCSD ข้ึนอีกคร้ัง และควรมีการปรับปรุง
โครงสรางของ NCSD โดยเฉพาะในสวนขององคประกอบท่ีควรมีตัวแทนจากหลายภาคสวนใหมาก
ข้ึน และ/หรือมีการตั้งอนุกรรมการเฉพาะเร่ืองท่ีมีตัวแทนจากทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการ
กําหนดแผน นโยบาย กฎหมาย แนวทางการดําเนินงาน กลไก มาตรการ และควบคุมติดตามผล
นอกจากน้ียังเห็นวามีความจําเปนท่ีจะตองมีการสรางกรอบเชิงสถาบันในทุกระดับยอยท่ีเช่ือมโยง
กัน เชน ระดับจังหวัด เมือง ตําบล ฯลฯ ซ่ึงจะเปนหลักประกันวาจะสามารถแปลงแผนยุทธศาสตร
ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมไดจริงตอไป

3) การตั้ งการประชุมคณะรัฐมนตรีดานสังคม ในรูปแบบเดียวกับ
คณะรัฐมนตรีดานเศรษฐกิจ หรืออยูในรูปของ National High Level Ministerial Forum on
Sustainable Development เพื่อตอบโจทยเร่ืองการใหผูบริหารระดับสูงตระหนักถึงความสําคัญใน
เร่ืองน้ีเชนเดียวกัน และทําใหเกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันระหวางกระทรวงเพื่อแกปญหาอยาง
บูรณาการ รวมท้ัง เม่ือมีการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสังคมสัญจรก็จะมีการรับรูประเด็นปญหาในแต
ละพื้นท่ีดวย อยางไรก็ดี ขอจํากัด คือ ตองอาศัยตัวแทนจากภาคการเมืองท่ีมีแนวนโยบายในเร่ืองน้ี
อยางจริงใจและเขมแข็งดวยเปนผูผลักดัน เน่ืองจากประเด็นทางสังคมมิไดมีผลประโยชนเกี่ยวของ
กับภาคการเมืองเทียบเทากับประเด็นทางดานเศรษฐกิจ จึงอาจขาดแรงจูงใจในการเรียกประชุมได

5.3 ขอเสนอเก่ียวกับประเด็นวิจัยที่ควรมีการศึกษา

ขอเสนอเกี่ยวกับประเด็นวิจัยท่ีควรมีการศึกษาในสวนน้ี จะมีความสอดคลองกับขอเสนอแนะ
เชิงนโยบายตอการดําเนินงานของประเทศไทยเร่ืองการพัฒนาท่ีย่ังยืนและเศรษฐกิจสีเขียวตาม
หัวขอ 5.2 โดยมีรายละเอียดดังน้ี
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5.3.1 ประเด็นวิจัยเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทสังคมไทย

5.3.1.1 การศึกษาเพื่อสรางความเขาใจและความหมายรวมกันระหวาง
องคกรที่เก่ียวของ (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคองคกรพัฒนาเอกชน ภาค
ประชาชน) เกี่ยวกับแนวคิดและความหมายของเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนและการขจัด
ความยากจนท่ีมีความเหมาะสมสําหรับบริบทสังคมไทย เน่ืองจากตามเอกสารผลลัพธการประชุม
Rio+20 ไดระบุใหแตละประเทศกําหนดยุทธศาสตรเศรษฐกิจสีเขียวของตนเอง และในขณะน้ีหลาย
องคกรท่ีเกี่ยวของมีความเขาใจและกําหนดแนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจสีเขียวท่ี
แตกตางกัน

5.3.1.2 การศึกษาเพื่อกําหนดลําดับความสําคัญของสาขาเศรษฐกิจที่มี
ศักยภาพ หรือมีความพรอมตอการปรับเปลี่ยนไปสูเศรษฐกิจสีเขียว ซ่ึงจะเปนประโยชนตอ
การกําหนดยุทธศาสตร และแผนการดําเนินงานเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศไทย

5.3.1.3 การศึกษาเพื่อจัดทําตัวชี้วัดการดําเนินงานตามแนวคิดเศรษฐกิจสี
เขียวของประเทศไทย ท้ังท่ีเปนตัวช้ีวัดภาพรวมและตัวช้ีวัดของแตละสาขาการผลิต เพื่อเปน
เคร่ืองมือท่ีชวยเสริมสรางความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับเศรษฐกิจสีเขียว และเปนเคร่ืองมือในการ
ประเมินและติดตามผลการดําเนินงานปรับเปลี่ยนไปสูเศรษฐกิจสีเขียว1

5.3.1.4 การศึกษาเพื่อกําหนดสภาพแวดลอมที่จําเปนและเหมาะสม
(Enabling Conditions) ตอการสนับสนุนการดําเนินงานตามแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว ท้ังในดาน
องคกร ดานกฎระเบียบ ดานเคร่ืองมือสงเสริม (ท้ังท่ีเปนกลไกตลาด และไมใชกลไกตลาด)

5.3.1.5 การศึกษาโอกาส (เชน เพิ่มโอกาสในการไดรับการสนับสนุนดาน
งบประมาณ ดานการวิจัยและพัฒนา ดานความรวมมือจากตางประเทศ) และความเสี่ยง
หรือผลกระทบ (เชน การเปลี่ยนทรัพยากรธรรมชาติที่เปนทรัพยากรสาธารณะ) ไปเปนสินคา
ท่ีมีการซ้ือขายได จากการดําเนินงานตามแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว

1 ตัวอยางสําหรับตัวชี้วัดเศรษฐกิจสีเขียวซ่ึงเปนผลจากการสํารวจของ UNCTAD (2010) พบวา ตัวชี้วัดสําหรับ
เศรษฐกิจสีเขียวที่ประเทศตางๆ ใหความเห็นสอดคลองกันเชน สัดสวนการใชพลังงานทางเลือก คาประสิทธิภาพ
การใชพลังงาน การปลอยคารบอนตอหนวยการผลิต การใชทรัพยากรนํ้าในกระบวนการผลิต (Water Footprint)
เปนตน
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5.3.1.6 การศึกษาเพื่อกําหนดมาตรการปองกันผลกระทบที่ไมพึงประสงค
(Safeguard Measures) จากการดําเนินงานตามแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว เปนการปองกันและลด
ผลกระทบในดานตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปรับเปลี่ยนไปสูเศรษฐกิจสีเขียว

5.3.1.7 การศึกษาความสัมพันธระหวางแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวกับการ
ดําเนินงานแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เพื่อการกําหนดยุทธศาสตร มาตรการ แนว
ทางการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและดานเศรษฐกิจสีเขียวท่ีสงผลเสริมตอกัน ท้ังน้ี
ท้ังสองประเด็นน้ีเปนเร่ืองท่ีประเทศไทยไดใหความสําคัญในระดับนโยบาย และเปนเร่ืองท่ีมีความ
เกี่ยวโยงสัมพันธกันโดยพื้นฐาน กลาวคือ ปญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและความจําเปนท่ีตอง
ลดการปลอยกาซเรือนกระจกเปนแรงกดดันสําคัญประการหน่ึงตอการปรับเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจไปสูเศรษฐกิจสีเขียว

5.3.2 ประเด็นวิจัยเร่ืองเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

5.3.2.1 การศึกษาเ ก่ียวกับการกําหนดเป าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs) วาควรมีขอบเขตครอบคลุมในมิติใดบาง (เชน ดาน
สิ่งแวดลอม ดานความยากจน ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ฯลฯ) ควรกําหนดเปาหมายและตัวช้ีวัดใน
แตละมิติอยางไร เพื่อการรวมกําหนดเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนภายใตกระบวนการทํางานของ
องคการสหประชาชาติ

5.3.2.2 การศึกษาเก่ียวกับระดับของเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ควรมีการ
กําหนดเปนเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนในระดับใดบาง เชน เปาหมายระดับโลก ระดับภูมิภาค (เชน
ระดับประชาคมอาเซียนเพื่อใหการดําเนินงานของประชาคมอาเซียนมุงสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน) และ
ระดับประเทศ เปาหมายแตละระดับควรเปนอยางไร มีความสัมพันธกันอยางไร

5.3.2.3 การศึกษาความสัมพันธระหวางเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับ
ตัวชี้วัดดานเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อสรางความเขาใจท่ีชัดเจนในการดําเนินงานปรับเปลี่ยนไปสู
เศรษฐกิจสีเขียวและตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน



205

5.3.3 ประเด็นวิจัยเร่ืองกลไกเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย

5.3.3.1 การศึกษาสาเหตุปญหาและอุปสรรคที่ผานมาของการดําเนินงาน
ดานการพัฒนาที่ยั่งยืนของหนวยงานภาครัฐ เน่ืองจากยังขาดการศึกษาอยางเปนระบบ และเพื่อ
นําผลการศึกษามาจัดทําขอเสนอแนะเพื่อการแกไขปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสมสอดคลอง
กับสภาพความเปนจริงของปญหาท่ีเกิดข้ึน

5.3.3.2 การศึกษาพัฒนารูปแบบการสรางความรวมมือระหวางรัฐ-เอกชน-
ชุมชน (Public-Private-People Partnership: PPPP) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อสราง
นวัตกรรมทางสังคม และเปนกลไกเสริมจุดออนของการดําเนินงานดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนในสวน
ของภาครัฐ


