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ภาคผนวก 1.1

เอกสารสรุปผลการประชุมคณะที่ปรึกษา
วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2554 เวลา 13.30-16.30 น.

หองประชุม 2 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย อาคารเอสเอ็มทาวเวอร ชั้น 14
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เอกสารสรุปผลการประชุมคณะที่ปรึกษา
วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2554 เวลา 13.30-16.30 น.

หองประชุม 2 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย อาคารเอสเอ็มทาวเวอร ชั้น 14
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายชื่อผูเขารวมประชุม
1. คุณสุปราณี จงดีไพศาล สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
2. คุณรัชนี เอมะรุจิ รองอธิบดี กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
3. ดร.ศุภวรรณ วงษประยูร กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
4. คุณสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ รองอธิบดี กรมองคการระหวางประเทศ
5. คุณจักรชัย โฉมทองดี โครงการศึกษาและปฏบิัติการงานพัฒนา (Focus)
6 คุณจิตติมา บานสราง ชมรมนักขาวสิ่งแวดลอม
7. ดร.สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง ผูอํานวยการอาวุโส สถาบันสิง่แวดลอมไทย
8. ดร.อัษฎาพร ไกรพานนท ผูอํานวยการสํานักความรวมมอืดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมระหวางประเทศ สาํนักปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

9. คุณประเสริฐ ศิรินภาพร ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน สํานักงานคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ สาํนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

10. ดร.อังคณา เฉลิมพงศ สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ สํานักนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม

11. ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ รองผูอํานวยการสถาบันสิ่งแวดลอมไทย และผูอํานวยการบริหาร
คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดลอมไทย

12. คุณณัฏฐเอก ดุษฎีประเสริฐ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
13. คุณอัชฉราภรณ สงประสพ สํานักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติแลละสิ่งแวดลอม

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
14. คุณณัฏฐา อัคไพบูลย กรมองคการระหวางประเทศ
15. คุณชยาวรรณ คลองศิริถาวร กรมองคการระหวางประเทศ
16. คุณวรวรรณ ชายไพฑูรย สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
17. คุณสุจิตรา เกียรติสุทธากร สํานักความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ระหวางประเทศ สาํนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

18. ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม หัวหนาโครงการ และผูอํานวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดลอม

19. คุณวิจิตร กุลเดชคุณา นักวิจัยอิสระ
20. คุณสกุลวลัย มะนะโส สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
21. คุณนนท นุชหมอน สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
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เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น.

ประเด็นการประชุม
1. การนําเสนอแนวทางการทํางานของโครงการ

หัวหนาโครงการไดกลาวสรุปภาพรวมของแนวทางการดําเนินของโครงการ วาการดําเนินงาน
ของโครงการจะประกอบดวย 3 สวนหลัก (ดูแผนภาพประกอบ) ไดแก

(1) งานวิจัย เพื่อศึกษาทบทวนประเด็นท่ีเปนหัวขอหลักของการประชุม 2 เร่ือง ไดแก
Green Economy in the Context of Sustainable Development and Poverty Eradication และ
Institutional Framework for Sustainable Development และการดําเนินการดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน
ท่ีผานมาของประเทศไทย ท้ังน้ีเพื่อเปนขอมูลในการเตรียมความพรอมในการประชุม และตอการ
ดําเนินการดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนภายในประเทศ

(2) การจัดเวทีสัมมนา จํานวน 6 คร้ัง เปนการเปดประเด็นตอผูมีสวนเกี่ยวของในวงกวาง
เพื่อการสรางความเขาใจและตื่นตัวในประเด็นท่ีเกี่ยวของตอสาธารณะ โดยมีบทความจุดประกาย
เปนตัวเร่ิมนําประเด็น (ขณะน้ีท่ีติดตอไวมีจํานวน 6 บทความ)

(3) การจัด focus group เพื่อหารือกับผูท่ีเกี่ยวของในประเด็นเฉพาะตางๆ เพื่อเปน
ประโยชนในการเตรียมความพรอมในการเจรจา
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ท้ังน้ี โครงการไดมีการตั้งคณะท่ีปรึกษาโครงการ โดยประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภาคสวน
ตางๆ ซ่ึงจะเขามามีบทบาทหลัก 2 ประการ คือ หน่ึง) ใหขอเสนอแนะตอการดําเนินงานของ
โครงการ และ สอง) ใหขอคิดเห็นทางวิชาการตอผลการศึกษาของโครงการ อันจะทําใหผล
การศึกษาโดยเฉพาะในประเด็นการกําหนดทาทีของประเทศไทยและการดําเนินงานดานการพัฒนา
ท่ีย่ังยืน มีความรอบคอบ เหมาะสมและเปนท่ียอมรับของผูมีสวนเกี่ยวของมากท่ีสุด

2. ประเด็นแลกเปลี่ยนและขอเสนอแนะจากที่ประชุม
2.1 การแลกเปลี่ยนขอมูลการดําเนินการขององคกรภาคีที่เก่ียวของกับ Rio+20 และ

แนวทางการประสานความรวมมือระหวางกัน
คณะท่ีปรึกษา ในฐานะตัวแทนขององคกรภาคีตางๆไดใหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการของ

องคกรหรือเครือขายของตนท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการประชุม Rio+20 หรือการพัฒนาท่ีย่ังยืน และแนวทาง
ความรวมมือระหวางองคกรตางๆเพื่อปรับทิศทางการทํางานไปในทางเดียวกันดังน้ี

- สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เปนผูรับผิดชอบดาน
สารัตถะของคณะผูแทนประเทศไทยในการประชุม Rio+20 ขณะน้ีกําลังอยูระหวางการรวบรวม
ขอมูล

- กรมองคการระหวางประเทศ จะเขารวมการประชุมคณะกรรมการเตรียมการเพื่อการประชุม
สหประชาชาติวาดวยการพัฒนาท่ีย่ังยืน (UNCSD Preparatory Meeting) และเวทียอยอื่นๆท่ี
เกี่ยวของกับ Rio+20 ซ่ึงทางกรมฯจะพยายามสงตอขอมูลการประชุมใหกับทางสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตอไป โดยหากเวทีใดท่ีทางกรมองคการฯไมไดเขารวม
ก็จะพยายามประสานกับทางสถานทูตไทยในประเทศท่ีจัดประชุมใหคอยติดตามและสรุปผลและสง
ขอมูลใหดวย

-  กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ไดรับมอบหมายจากทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ในการรวบรวมขอมูลและจัดทําเอกสารเผยแพรเกี่ยวกับการดําเนินงานท่ีผานมาของ
ประเทศไทยดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน ตั้งแต Agenda21 จนถึงปจจุบัน วาการดําเนินการในแตละสาขา
เขาขายการพัฒนาท่ีย่ังยืนมากนอยเพียงใด โดยจะดําเนินการรวมกับสถาบันสิ่งแวดลอมไทย ท้ังน้ี
ทางกรมสงเสริมฯ มีเปาหมายท่ีจะใหรายงานฉบับน้ีเปนรายงานของประเทศไทย ท่ีไดรวบรวมกรณี
ตัวอยางการปฏิบัติท่ีดีของประเทศเอาไว และจะพยายามใหหนวยงานตางๆเขามามีสวนรวมในการ
จัดทํามากท่ีสุด

- ดร.สมฤดี จากสถาบันสิ่งแวดลอมไทย มีโอกาสเขารวมการประชุมตางๆในเดือนกันยายน
ไดแก 1) การประชุม UNEP global Consultation เร่ือง rio+20 ณ กรุงบอนน ประเทศเยอรมนี 2)
การประชุม UN Department of Public Information, Non-Governmental Organizations
Conference (UN DPI/NGOs) ณ กรุงบอนน ประเทศเยอรมนี 3) การประชุม Working Group ของ
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Eyes on Earth Summit ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงจะแจงประเด็นคืบหนาจากการประชุมตางๆให
ท่ีประชุมทราบตอไป

- เครือขายธรรมาภิบาลดานสิ่งแวดลอม พยายามขับเคลื่อนประเด็นเร่ืองการมีสวนรวมของ
ประชาชนดานสิ่งแวดลอม ตาม Principle 10 ของ Rio Declaration โดยเนนประเด็นสําคัญเร่ืองการ
เขาถึงขอมูลขาวสาร การเขาถึงกระบวนการตัดสินใจ และการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของภาค
ประชาชนในกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ดร.สมฤดี ไดใหขอมูลวาขณะน้ีเครือขายไดมีการประชุม
และย่ืนขอเสนอตอทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกระทรวงตางประเทศแลว
และจะนําเสนอตอเครือขายธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมนานาชาติตอไป

- ดร.ขวัญฤดี ในนามคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดลอมไทย มีโครงการตางๆท่ีเนนเร่ือง
การพัฒนาท่ีย่ังยืนท่ีไปไกลกวา CSR ท่ัวไป และเช่ือมโยงการทํางานกับ WBCSD ในหลายเร่ือง
รวมท้ัง Rio+20  นอกจากน้ันในนามของสถาบันสิ่งแวดลอมไทย มีโครงการ เชน การทําฉลาก
คารบอน การพัฒนา MRV ภายในประเทศ ซ่ึงไดรับการสนับสนุนจากประเทศญี่ปุน ยังมีการวิจัย
เร่ือง Green Economy กับ ADBI  หรือกิจกรรมเชนโครงการดาน Co-benefits เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงไดรับการสนับสนุนจาก IGES เปนตน

2.2 ขอคิดเห็นเก่ียวกับแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว และกรอบเชิงสถาบันเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน

ท่ีประชุมรวมทําความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดเบ้ืองตนเกี่ยวกับเศรษฐกิจสีเขียว และกรอบเชิง
สถาบันเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน และมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา

- เน่ืองจาก การจํากัดความเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว และกรอบเชิงสถาบันเพื่อการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน ยังไมไดขอสรุปในเวทีระหวางประเทศ ประเทศไทยจึงยังไมควรไปยึดติดกับคําจัดกัด
ความคําใดคําหน่ึงท่ีมีการเสนอไว แตควรใชโอกาสน้ีในการเปดพื้นท่ีสาธารณะใหมีการพัฒนาคํา
จํากัดความเกี่ยวกับเศรษฐกิจสีเขียวซ่ึงสอดคลองกับบริบทของประเทศไทยข้ึนมา ซ่ึงจากรายช่ือ
บทความจุดประกายสวนหน่ึง ก็เห็นถึงสัญญาณน้ีอยูบาง เชน การใหความสําคัญกับเร่ืองภูมิปญญา
ตะวันออก หรือเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน

- เม่ือกลาวถึงเศรษฐกิจสีเขียว ไมควรจะยึดติดกับการใหความสําคัญกับประเด็นทางดาน
เศรษฐกิจเพียงอยางเดียว แตควรคํานึงถึงท้ังสามเสาหลักของการพัฒนาท่ีย่ังยืน คือดานสังคมและ
สิ่งแวดลอม พรอมๆกันอยางสมดุลดวย เชน ในแงของตัวช้ีวัด ไมควรใช GDP เปนเคร่ืองมือ
ประเมินการพัฒนาเพียงอยางเดียว แตใหความสําคัญกับตัวช้ีวัดอื่นๆซ่ึงรวมปจจัยดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมซ่ึงปจจุบันมีอยูหลายตัวเขาไปดวย

- ทิศทางของเศรษฐกิจสีเขียว แมจะมีการกลาวถึงประเด็นเร่ืองความยากจน แตการดําเนิน
แนวทางการพัฒนาแบบเศรษฐกิจสีเขียวควรจะมุงแกปญหาเชิงโครงสรางในเร่ืองของความไมเปน
ธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เชน สิทธิในการจัดสรรทรัพยากร อันมีตนเหตุจากระบบเศรษฐกิจแบบ
เสรีนิยมดวย ไมใชเปนเพียงการพัฒนาสูเสรีนิยมสีเขียว ซ่ึงแมจะมีเปาหมายทางสิ่งแวดลอม แต
ยังคงเนนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีมีการกระจายรายไดแบบบนลงลางอยูเพียงอยางเดียว
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หรือเปนเพียงการนําประเด็นสิ่งแวดลอม มาใชเปนเคร่ืองมือกีดกันทางการคา หรือกดดันใหประเทศ
ตางๆเปดการคาเสรีดานบริการและสิ่งแวดลอมเทาน้ัน

- ประเด็นกรอบเชิงสถาบันเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน กรอบในระดับตางๆตองมีความเช่ือมโยง
กัน ตั้งแตระดับระหวางเทศ ระดับภูมิภาค ระดับชาติ ไปจนถึงระดับทองถิ่น ซ่ึงนอกจากกรอบ
แนวคิดแลว ควรมีการคํานึงถึงองคกรหรือกลไกบางอยางท่ีจะเขามารองรับนโยบายเหลาน้ันให
สามารถดําเนินไปไดในทุกคร้ังดวย
2.3 ขอคิดเห็นเก่ียวกับการจัดเวทีสาธารณะ

- ท่ีประชุมไดหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดเวทีสาธารณะ ซ่ึงมีทางเลือกอยู 2 แนวทาง คือ
1) การเลือกประเด็นสําคัญซ่ึงเกี่ยวของกับทุกสาขา (Cross-cutting issues) และ
2) การเลือกประเด็นท่ีเจาะจงตามรายสาขา (sector) ท่ีเกี่ยวของ เชน ภาคอุตสาหกรรม ภาค

การเกษตร ฯลฯ โดยเบ้ืองตน อาจใชแนวทางการแบงสาขา 11 สาขาตามรายงานเร่ือง Towards a
Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication ของ
UNEP แตท้ังน้ีไมจําเปนตองจัดเวทีใหครบในทุกสาขา แตลําดับความสําคัญในประเด็นท่ีนาจะมี
ผลกระทบจากการเจรจาสูงท้ังดานบวกและดานลบ พรอมดูชองวางทางการจัดการของประเทศไทย
ในสาขาน้ันดวย โดยเวทีสวนหน่ึงอาจประสานกับทางกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมและสถาบัน
สิ่งแวดลอมไทย ซ่ึงกําลังรวบรวมขอมูล Green Economy ในรายสาขาอยูเชนกัน อยางไรก็ดี การ
กําหนดหัวขอการประชุมท้ัง 6 เวทีในขณะน้ี ยังเปนไปไดยาก เน่ืองจากการประชุมในเวทีระหวาง
ประเทศยังไมไดขอสรุปท่ีแนชัด จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงประเด็นท่ีควรจัดประชุมได เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณและประเด็นการเจรจา

- อาจมีการจัดเวทีสาธารณะในภาคตางๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจในวงกวาง โดยไมกระจุกตัว
เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ โดยประเด็นท่ีหยิบยกข้ึนมาแลกเปลี่ยนในเวทีสาธารณะ ควรมีท้ังในดานท่ี
เปนปญหาซ่ึงมีความขัดแยงเกิดข้ึนจริง ยกตัวอยางเชน กรณีมาบตาพุด แผนการพัฒนาภาคใต
หรือการพัฒนาแผนดานพลังงาน (GPP) ใหเปนแผนสีเขียว (Green GPP) เปนตน ซ่ึงจะทําใหภาค
ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบสามารถจินตนาการไดชัดเจนวาการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว
จะชวยแกปญหาไดอยางไร หรือกลเชิงสถาบันใดในระดับชุมชนท่ียังเปนปญหาอยู รวมท้ังในดาน
ความสําเร็จ จากในมุมมองของผูปฏิบัติในระดับชุมชน หรือปราชญชาวบานทานตางๆ ซ่ึงการทํา
dialogue และถอดบทเรียนความสําเร็จจากเวทีตางๆอาจจะทําใหไดชุดคํานิยามใหมซ่ึงมีมุมมอง
แบบลางข้ึนบนมากกวานิยามในแบบเดิม ท้ังน้ีกรมสงเสริมฯอาจเปนภาคีรวมจัดเวทีในระดับพื้นท่ีได
ซ่ึงจะหารือกันเปนรายกรณีไป

- ประเด็นหน่ึงซ่ึงควรมีการแลกเปลี่ยนกัน คือ แนวทางการพัฒนากรอบเชิงสถาบันเพื่อการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนในระดับภูมิภาคอาเซียน หรือระดับอนุภูมิภาค ซ่ึงขณะน้ียังไมมีการพูดถึงเทาใดนัก
ควรมีเวทีท่ีเปนการแลกเปลี่ยนความรูและแนวการปฏิบัติท่ีดีระหวางประเทศตางๆ ซ่ึงเปาหมายน้ี
สอดคลองกับแนวทางท่ีทางเครือขายธรรมภิบาลดานสิ่งแวดลอมกําลังพยายามขับเคลื่อนอยู อาจมี
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การยกประเด็นเร่ืองการแกปญหาความยากจนซ่ึงเปนความสนใจรวมในระดับภูมิภาคเปนประเด็น
ขับเคลื่อนหน่ึง

- ในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับเศรษฐกิจสีเขียวกับภูมิปญญาตะวันออก อาจมีการนิมนตพระ
พรหมคุณาภรณ(ปอ.ปยุตโต) มาบรรยายเร่ืองการพัฒนาท่ีย่ังยืน หรืออาจไปจัดเวทีสาธารณะท่ีวัด
ทาน ท่ีจังหวัดนครปฐมคร้ังหน่ึง

- มุมมองดานเศรษฐกิจสีเขียวแบบลางข้ึนบนน้ี สามารถถอดและนําเสนอเปนประสบการณ
จากไทยใหตางประเทศเขาใจได ซ่ึงสวนหน่ึงจะเสนอผานทางนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติซ่ึง
สถาบันวิจัยจุฬาภรณจะนําไปจัดในงาน Rio+20 ดวย
2.4 ขอคิดเห็นเก่ียวกับบทความจุดประกาย

- จากบทความเบ้ืองตน 6 บทความ อาจมีการเพิ่มจํานวนบทความอีกได บทความท่ีควรมี
เพิ่มเติม เชน

 เศรษฐกิจสีเขียวท่ีเนนความเปนธรรมทางสังคม (การลดชองวาง/ความยากจน)
 ตัวช้ีวัดท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย
 โอกาสทางธุรกิจจากกระแสเศรษฐกิจสีเขียว/ Green Job ฯลฯ

- ท้ังน้ี อาจมีการขอใหผูเขียนบทความสงแนวคิดเบ้ืองตนหรือเคาโครงใหทางท่ีปรึกษา
พิจารณากอน วาสอดคลองกับหลักความสมดุลในการพัฒนาหรือไม อาจมีชองทางอื่นในการเปดรับ
ขอเสนอบทความดวย เชน ทางเวบไซท เปนตน โดยบทความท้ังหมดทายสุดจะมีการนํามาถอด
สังเคราะหเพื่อสรางแนวทางการปฏิบัติดานเศรษฐกิจสีเขียวในประเทศไทยตอไป
2.5 ขอคิดเห็นเก่ียวกับการสื่อสารสาธารณะ

- โครงการอาจรวมมือกับสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส มีไทยพีบีเอส มีสํานักเครือขายสื่อ
พลเมือง ทางดานเครือขาย ในการจัดเวทีแตละคร้ัง หรืออาจหาชองทางจัดเวทีสาธารณะออกอากาศ
หน่ึงคร้ัง เชน ในรายการของคุณนาตยา แวววีรคุปต เปนตน เพื่อใหสังคมไดรับรูมากข้ึน อีก
ชองทางคือการสื่อสารผานภาคีคือ ชมรมผูสื่อขาวสิ่งแวดลอม ซ่ึงกําลังจะจัดทําสถานีขาวสิ่งแวดลอม
แบบออนไลน ซ่ึงจะเปดตัวในปน้ี ท้ังน้ีเน่ืองจากเร่ือง Rio+20 มีประวัติศาสตรท่ีคอนขางยาว ดังน้ัน
ในการสื่อสารกับนักขาวแตละคร้ังควรมีการยอยขอมูลใหกับนักขาวใหมากท่ีสุดดวย

- โจทยในการสื่อสารกับสังคม ไมควรเนนความเปนวิชาการหรือเร่ิมจากการนิยาม ควรเนนให
เห็นวาจริงๆแลวเศรษฐกิจสีเขียวเปนเร่ืองใกลตัว ซ่ึงใครๆก็สามารถรวมปฏิบัติได และอาจมีการ
จัดทําเปนสกูปสั้นๆ นําตัวอยางการปฏิบัติท่ีดีมาใหเห็น โดยเฉพาะการปฏิบัติท่ีดีในภาคธุรกิจ ซ่ึงยัง
มีตัวอยางอยูคอนขางนอย และอาจประสานกับทางเครือขายนักธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมได
แตท้ังน้ีตองระมัดระวังไมใหการนําเสนอมีภาพลักษณของการสงเสริมทางพาณิชยตอสินคาใดสินคา
หน่ึงได

------------------------------------------------------------------------------- ----------
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ภาคผนวก 1.2

เอกสารสรุปผลการประชุมเวทีสาธารณะ Rio+20 คร้ังที่ 1:
“เสนทางสูการประชุม Rio+20”

วันจันทรที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ หองวิเทศสโมสร กระทรวงการตางประเทศ
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เอกสารสรุปการประชมุเวทีสาธารณะ Rio+20 ครั้งที่ 1:

“เสนทางสูการประชมุ Rio+20”

วันจันทรที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ หองวิเทศสโมสร กระทรวงการตางประเทศ

โครงการ เวทีสาธารณะ: จับกระแส Rio+20 สูสังคมไทย

โดย สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม

สนับสนุนโดย
กรมองคการระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ

และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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รายชื่อผูเขารวมประชุม
วิทยากร

1. คุณวิชาวัฒน อิศรภักดี อธิบดีกรมองคการระหวางประเทศ
กระทรวงการตางประเทศ

2. คุณสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ รองอธิบดีกรมองคการระหวางประเทศ
กระทรวงการตางประเทศ

3. คุณสุปราณี จงดีไพศาล ผูอํานวยการฝายสวัสดภิาพสาธารณะ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ภาครัฐ
4. ดร.อัษฎาพร ไกรพานนท ผูอํานวยการสํานักความรวมมอืดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ
สํานักปลดัฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

5. ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

6. ผศ.ดร.อรองค ชาคร สถาบันวจิัยจฬุาภรณ
7. นายสุรกิจ ดานเจริญ กรมควบคุมมลพิษ
8. นส.ธาริณี วัชรบุญโชติ กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย
9. นายเก้ือศักดิ์ ทาทอง หัวหนากลุมสิ่งแวดลอมโครงการ กรมชลประทาน
10. นส.พีรยา มาคะสิระ นักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสงัคมและสวัสดิการ
11. ดร.ศุภวรรณ วงษประยูร นักวิชาการสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดลอม
12. ดร.ชมัยภรณ ถนอมศรีเดชชัย นักวิเทศสัมพันธชํานาญการกองแผนงาน กรมสงเสริม

การเกษตร
13. นส.โศรยา ธีระวัฒนกิตติ วิศวกร 5 การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย

(รฟม.)
14. น.อ.ปยะ ภูษาแกว ผูจัดการฝายนโยบายและยุทธศาสตร สถาบนัมาตร

วิทยาแหงชาติ
15. นายโสฬส ขันธเครือ ผูอํานวยการสวนความรวมมือและเครือขายนักวิจัย

ดานสิ่งแวดลอม
16. นางนุชนารถ สุพรรณศรี ผูอํานวยการสวนสวนยุทธศาสตรและขอตกลงพหุภาคี

ดานสิ่งแวดลอม สํานักสนธสิญัญาและยุทธศาสตร
17. นายสถาพร ใจอารีย ผูอํานวยการสวนสวนวจิัยและพัฒนาการจัดการดิน

เสื่อมโทรม สํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการท่ีดิน กรม
พัฒนาท่ีดิน
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18. นส.สจุิตรา เกียรติสุทธากร นักวิชาการสิ่งแวดลอม สํานักความรวมมือดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ
สํานักปลดัฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

19. นางศรีสุดา จารยะพันธุ สํานักความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมระหวางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

20. นายณัฐพล ขานหมัด นักวิเทศสัมพันธปฏบิัติการ สาํนักงานการปฏิรูปท่ีดิน
เพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

21. นางอาทิตยา พองพรหม นักวิชาการปฏิรปูท่ีดินชํานาญการ สํานักงานการ
ปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

22. นส.อักษราภัค สําเภาแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.)

23. คุณสุทธิเกตต ทัดพิทักษกุล นักวิชาการสงเสริมการลงทุนชํานาญการพิเศษ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

24. นส.กฤษณา เพ็ชรเจริญ นักวิชาการมาตรฐานชํานาญการสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

25. นายฤทธิ์ ศยามานนท ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการเงินการคลังระหวาง
ประเทศสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

26. นส.สัณหสุชา รัตนดิเรก เศรษฐกรชํานาญการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง

27. ดร.พงษศักดิ์ เลาสวสัดิ์ชัยกุล นวค.ปฏบิัติการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
28. นางดวงใจ ชาญภูมิดล นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการสํานักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
29. นางบุตรี เทียมเทียบรัตน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
30. นส.จงกลณี เขจรานนท นักวิชาการอุตสาหกรรมชํานาญการสํานักพัฒนา

ผูประกอบการ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
31. นางศิริเพ็ญ กุศลานนท นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษสํานัก

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
32. นางอัชฉราภรณ สงประสพ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานัก

วางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

33. นายพงศนคร ยางงาม วิศวกรสํานักสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน
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34. นายทัศนะ นวลจันทร หัวหนางานปฏบิัติการคอมพิวเตอรองคการขนสง
มวลชนกรุงเทพฯ

35. นายศิริธัญญ ไพโรจนบรบิูรณ ผูอํานวยการองคการบริหารจดัการกาซเรือนกระจก
36. นส.อรปภา เหลาพิชิต นักวิชาการปาไมสํานักความรวมมือดานการปาไม

ระหวางประเทศ กรมปาไม
37. นายวิชัย สุทธิเลิศกุล วิทยากรระดับ 10 ฝายกิจการสังคม การไฟฟาฝาย

ผลิตแหงประเทศไทย
38. คุณกุสุมา นวพันธพิมล นักวิเทศสัมพันธชํานาญการสาํนักความสัมพันธ

ตางประเทศ สป.ก. กระทรวงศึกษาธิการ
39. นายลือชัย อารยะรังสฤษฏ นักวิชาการเกษตร กรมการขาว
40. นายพงศสิน เทพเรืองชัย นักการทูตปฏิบัติการ กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ
41. นส.ยุคลธร ธีระธรรม กรมองคการระหวางประเทศ
42. นายอิทธิกร ไกรทศาวิทย นักการทูตปฏิบัติการ กรมองคการระหวางประเทศ
43. นส.สุชญา ตันเจริญผล พนักงานโครงการ กรมองคการระหวางประเทศ
44. นางกตัญชลี ธรรมกุล นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ  สํานักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
45. นางอังคณา เฉลิมพงศ นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ  สํานักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
46. นส.ณัฏฐเอก ดุษฎีกร นักวิชาการชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
47. ดร. วัชรัศมิ์ ลลีะวัฒน รองผูอํานวยการฝายวิชาการ  สถาบันระหวางประเทศ

เพื่อการคาและการพัฒนา (ITD)
48. ดร.อาบดิีน วนัขวัญ นักวิจัย สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการ

พัฒนา (ITD)
49. นส.ญาดา วรรณไพโรจน นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและทรัพยากรพลังงาน
50. ดร.สิทธา สุขกสิ นักวิจัย ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวสัดุแหงชาติ
51. นายติรณะ ภราดรนุวัฒน เจาหนาท่ีสํานักประสานดานการระหวางประเทศ

สํานักงานสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(สสว.)

52. นส.ปรางทิพย คงฤทธิ์ศึกษากร นักการทูตปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงการ
ตางประเทศ

53. นส.อลิษา ชอบอิสระ นักการทูตปฏิบัติการ กรมสนธิสัญญาระหวางประเทศ
54. นายเกริกภูมิ จิตรายุเคราะห นักการทูตปฏิบัติการ กรมยุโรป
55. นส.กฤติยา เหมือนใจ นักวิทยาศาสตรชํานาญการ สาํนักเทคโนโลยีความ

ปลอดภัย กระทรวงอุตสาหกรรม
56. นส.สุขสม ชินวินิจกุล นักวิชาการชํานาญการ กรมสงเสริมการเกษตร
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57. นส.หทัยชนก ศิริวัฒนกุล นักวิเทศสหการชํานาญการ สพร.
58. นส.วินิตตา ออนชะอํา ผูประสานงาน สถาบนัพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
59. นส.สนธิลักษณ สุขะสุคช วิศวกร  สถาบนัพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
60. นายดาม สุรภาวรรณ ผูเชี่ยวชาญ กรมสงเสริมสหกรณ
61. นายเสนห นิยมไทย ผูตรวจราชการกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม
62. นายอนุวัฒน วัฒนวรรณ วิศวกร กระทรวงอุตสาหกรรม
63. ดร.ยุวนนัท สันติทวีฤกษ นักวิจัยศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

แหงชาติ
64. นายธีรวิทย ณรงคธรรมกุล นักการทูตปฏิบัติการ กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ
65. ดร.พรพิมล วราทร นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ กรมสงเสริม

คุณภาพสิ่งแวดลอม
66. ดร.ปรียาพร พรหมพิทักษ นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ กรมสงเสริม

คุณภาพสิ่งแวดลอม
สถาบัน องคกรอิสระ องคกรพัฒนาเอกชน

67. คุณกัญญสร ตัณศุภผล ผูชวยทูตดานการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถาน
เอกอัครราชทูตอังกฤษ

68. นส.อรยุพา สังขะมาน เจาหนาท่ีฝายวิชาการและปฏบิัติการภาคสนาม มูลนธิิ
สืบนาคะเสถียร

69. คุณ ชุณหเดช หรหมเศรณี นักวิชาการอิสระดานการวางแผนภาคเมือง เครือขาย
วางแผนและผังเมืองเพื่อสังคม

70. นส.จฑุามาศ ทรัพยประเสริฐ นักวิจัยผูชวย มูลนธิิบูรณะนิเวศ
71. คุณศุกรศิริ แจมสุข เจาหนาท่ีดานพลังงานและสิ่งแวดลอม องคการพัฒนา

อุตสาหกรรมแหงสหประชาชาติ
72. นส.วรวรรณ ชายไพฑูรย รองนักวิจัย สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
73. นายพัชรพล ลิ้มปยวรรณ รองนักวิจัย สถาบันสิ่งแวดลอมไทย

สถาบันการศึกษา
74. ดร.อัมรินทร คงทวีเลิศ นักวิจัยภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม คณะ

วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภาคเอกชน

75. นายเชวง จาว กรรมการและท่ีปรึกษา บ.ไบเออรไทย จํากัด
76. นางสาวณัฐกานต สมตัว นักวิชาการสิ่งแวดลอมสถาบนัสิ่งแวดลอม

อุตสาหกรรม สถาบันสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม
77. นายธงชัย บุญยโชติมา กรรมการสิ่งแวดลอม หอการคาไทย
78. ดร.ปยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
79. นส.สุกัญญา ใจชื่น สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
80. นส.กิตติรัตน กีรติขจร เจาหนาท่ีวิเคราะหธรุกิจ สถาบันยานยนต
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81. นส.อภินุช บูรณดลิก เจาหนาท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันยานยนต
82. ดร.วิเชียร ฤกษพัฒนกิจ ผูอํานวยการฝายบริหาร สถาบันอาหาร
83. นส.พีรพร พวะพวีวรัย ผูอํานวยการศูนย ศูนยวิเคราะหทดสอบ สถาบนั

พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
84. นส.วินิตตา ออนชอํ่า ศูนยวิเคราะหทดสอบ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม

สิ่งทอ
85. นส.ณัฐกานต สมตัว นักวิชาการ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
86. นส. สายใจดาว พหุบุญพงษ ฝายองคกรระหวางประเทศ สภาอุตสาหกรรมฯ

ทีมวิจัยและคณะทํางาน
87. ดร.บัณฑรู เศรษฐศิโรตม ผูอํานวยการ (หัวหนาโครงการ) สถาบันธรรมรัฐเพื่อ

การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
88. คุณวิจิตร กุลเดชคุณา นักวิจัย
89. นายนนท นุชหมอน ผูชวยวิจัยสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดลอม
90. นางสาวอุษา บุญเลสนิรันตร สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
91. นางสาวสกุลวลัย มะนะโส สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
92. นางสาวธารทิพย กลับเปนสุข สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
93. นางสาวณัฏฐา อัคไพบูลย นักการทูตปฏิบัติการ กรมองคการระหวางประเทศ

กระทรวงการตางประเทศ
94. นางสาวชยาวรรณ คลองสิริถาวร พนักงานโครงการภารกิจการทูตสิ่งแวดลอม กรม

องคการระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ

สรุปประเด็นจากเวทีการประชุม
1. สรุปการกลาวเปด โดย คุณวิชาวัฒน อิศรภักดี
อธิบดีกรมองคการระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ

คุณวิชาวัฒนไดกลาวถึงท่ีมาของการประชุมของสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาท่ีย่ังยืน วา
มีพัฒนาการท่ียาวนาน นับตั้งแตในการประชุมสหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา หรือ
การประชุม Rio คร้ังแรกใน ป ค.ศ. 1992 ซ่ึงทําใหเกิดกรอบความตกลงระหวางประเทศดานการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนท่ีสําคัญจํานวนหน่ึง เชน ปฏิญญาริโอ แผนปฏิบัติการ 21 กรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UN Framework Convention on Climate
Change: UNFCCC) เปนตน รวมท้ังมีการตั้งคณะกรรมาธิการวาดวยการพัฒนาท่ีย่ังยืน
(Commission on Sustainable Development) เพื่ออนุวัตรผลจากการประชุมดวย จากน้ันในอีก 10
ปตอมา คือ ป ค.ศ. 2002 ไดมีการประชุมสุดยอดวาดวยการพัฒนาท่ีย่ังยืน (World Summit on
Sustainable Development: WSSD) หรือ Rio+10 ข้ึน อันเปนท่ีมาของความตกลงเพิ่มเติม คือ
ปฏิญญาและแผนปฏิบัติการโจฮันเนสเบอรก และในปหนา คือ ป ค.ศ. 2012 จะเปนปท่ีการประชุม
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Rio จะครบรอบ 20 ป จะมีการจัดการประชุมสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาท่ีย่ังยืน (United
Nations Conference in Sustainable Development: UNCSD) หรือ Rio+20 ข้ึน อันเปนเวทีท่ี
ประชาคมโลกจะไดทบทวนกระบวนการพัฒนาท่ีย่ังยืนท่ีผานมาวาไดทําสิ่งใดไปแลวบาง และยังมีสิ่ง
ใดท่ีจําเปนตองทําตอไปเพื่อใหเกิดการจัดการสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ และนําไปสูการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน Rio+20 จึงเปนโอกาสท่ีประเทศไทยในฐานะท่ีเปนสวนหน่ึงของประชาคมโลกจะแสดง
เจตนารมณ ท้ังในการผลักดันการพัฒนาท่ีย่ังยืนในบริบทของไทย และมีสวนรวมในการสรางบรรทัด
ฐานการพัฒนาท่ีย่ังยืนผานกรอบสถาบันระหวางประเทศดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนดวย ซ่ึงขอคิดเห็นท่ี
จะไดจากเวทีสาธารณะในคร้ังน้ีจะเปนประโยชนตอการเตรียมความพรอมของภาคสวนตางๆในการ
สรางองคความรู และนําไปสูการวางแผนดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนตอไป

2. สรุปการกลาวชี้แจงวัตถุประสงคของโครงการ โดย คุณสุปราณี จงดีไพศาล
ผูอํานวยการฝายสวัสดิภาพสาธารณะ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

คุณสุปราณีไดกลาวถึงท่ีมาของโครงการวาเร่ิมจากการท่ี สกว. ไดมีบทบาทในการสนับสนุน
โครงการติดตามกระแสการประชุม Earth Summit ในป ค.ศ. 2002 ซ่ึงคร้ังน้ัน สกว.ไดใหการ
สนับสนุนการวิจัยเพื่อสนับสนุนการประชุม ไดสงตัวแทนนักวิจัยเขารวมการประชุม รวมท้ังได
สนับสนุนกิจกรรมการจัดเวทีเพื่อสรางกระแสความเขาใจแกสาธารณะจํานวน 11 เวที เชน เวทีเร่ือง
การพัฒนาท่ีพอเพียงกับ Earth Summit 2002 เวทีเร่ืองสังคมโลก สังคมไทยกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เวทีสิ่งแวดลอมกับการกีดกันทางการคา เวทีความยากจนกับการแกปญหาความ
ยากจนในสังคมไทย เปนตน ซ่ึงหัวขอและบทความตางๆจากเวทีในคร้ังน้ันหลายหัวขอก็ยังคงเปน
ประเด็นท่ีมีความทันสมัยอยู โครงการในคร้ังน้ันไดขอเสนอท่ีสําคัญ 4 ประการ ไดแก 1) สังคมไทย
ตองปรับกระบวนทัศนดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนอยางจริงจัง 2)  ประเทศไทยตองเปดกวางและเขามามี
สวนรวมในสังคมโลก 3) ประเทศไทยตองดําเนินการตามแนวทางการพัฒนาท่ีย่ังยืนอยางเขมขน
และ 4) ประเทศไทยตองเรงสรางสังคมบนฐานความรูเพื่อพัฒนาอยางยืน ซ่ึงขอเสนอเหลาน้ีได
นําไปสูการวิจัยตอยอดเพื่อผลิตความรูท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาท่ีย่ังยืนท่ีสําคัญอีกหลายประเด็น
เชน การวิจัยเร่ือง Green Productivity การจัดซ้ือจัดจางท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การจัดการหวงโซ
อุปทานสีเขียว การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศ การจัดทํา Roadmap ดานการประเมินตลอดวัฏจักร
ผลิตภัณฑ แนวโนมกติกาดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหลังพิธีสารเกียวโต การปรับตัวตอ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฯลฯ ดวยเหตุน้ี โครงการ “เวทีสาธารณะ: จับกระแส Rio+20 สู
สังคมไทย” จึงเกิดข้ึนในลักษณะคลายกันกับโครงการในคร้ังกอนเพื่อจับกระแสการประชุม Rio+20
โดยคร้ังน้ีไดรวมมือกับทางกรมองคการระหวางประเทศ และสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดลอม รวมท้ังมีหนวยงานอื่นๆรวมกันเปนคณะท่ีปรึกษาดวย เพื่อทําการศึกษาวิจัย จัดทํา
บทความจุดประกาย และเปดประเด็นถกเถียงแกสาธารณะวาสังคมไทยมองและเขาใจเศรษฐกิจสี
เขียวอยางไร ซ่ึงความคาดหวังทายท่ีสุดคือการไดโจทยการวิจัยท่ีจะนําไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืนตอไป
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3. สรุปการนําเสนอ “เสนทางสู Rio+20: ประเด็นการประชุมที่สําคัญ”
โดย คุณวิจิตร กุลเดชคุณา  นักวิจัย

คุณวิจิตร ไดกลาวถึงการประชุมสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Rio+20) ท่ีกําลัง
จะจัดข้ึนในป ค.ศ. 2012 วาขณะน้ีอยูในข้ันตอนของการประชุมของคณะกรรมการเพื่อเตรียมการ
(Preparatory Committee) ซ่ึงไดประชุมไปแลว 2 คร้ัง คือในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2010 และเดือน
มีนาคม ค.ศ. 2011 โดยคร้ังตอไปคาดวาจะเปนในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2012 และระหวางน้ีจะมี
การจัดทําเอกสารขอเสนอเบ้ืองตนจากประเทศตางๆตอการประชุม หรือท่ีเรียกวา Zero draft
ในชวงเดือนมกราคม ค.ศ. 2012 และจะมีการประชุมคร้ังยอยเพื่อถกถึงเน้ือหาใน Zero draft ใน
เดือนกุมภาพันธ มีนาคม และเมษายนตอไป สําหรับประเด็นท่ีเปนหัวขอหลักในการประชุมมี 2
หัวขอ ไดแก เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) และ การปฏิรูปเชิงสถาบันระหวางประเทศเพื่อ
การพัฒนาท่ีย่ังยืน (Institutional Framework for Sustainable Development - IFSD)

ประเด็นแรก เศรษฐกิจสีเขียว ตามนิยามท่ีใชอางอิงเบ้ืองตนของ UNEP หมายถึง
“เศรษฐกิจท่ีพัฒนาความเปนอยูของมนุษยและความเปนธรรมทางสังคม รวมท้ังลดการเสื่อมโทรม
ของระบบนิเวศ” แตท้ังน้ีก็ยังไมมีขอสรุปรวมกันวาเศรษฐกิจสีเขียวประกอบดวยอะไรบาง หากแตมี
การเนนในผลลัพธท่ีจะเกิดข้ึนมากกวา โดยหลักการสําคัญท่ีมีการเสนอ เชน เศรษฐกิจสีเขียวจะตอง
สรางสมดุลระหวางเสาหลักของการพัฒนาท่ีย่ังยืน 3 ดาน ไดแก เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
กลาวคือเศรษฐกิจสีเขียวจะตองนําไปสูระบบเศรษฐกิจท่ีแข็งแรง ม่ันคง ชวยสรางการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ แตขณะเดียวกันก็ตองเนนการบริหารจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ การมุง
ขจัดความยากจน การสรางงานท่ีมีคุณภาพ ฯลฯ อยางไรก็ดียังมีขอกังวลเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจสี
เขียวบางประการ เชน เศรษฐกิจสีเขียวไมควรขัดแยงกับการดําเนินงานดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนท่ีได
ดําเนินการอยูแลว ไมควรเนนเฉพาะดานสิ่งแวดลอมแตตองใหความสําคัญกับบริบทการพัฒนาอื่นๆ
ดวย ไมควรมีลักษณะท่ีเรียกวา “One-size-fits-all” กลาวคือ แตละประเทศจะตองมีความเปนอิสระ
หรือยืดหยุนในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวของตนเองได จะตองไมถูกใชเปนเงื่อนไขการกีด
กันทางการคา เปนขออางดานสิ่งแวดลอมเพื่อจุดประสงคในการบีบบังคับใหเปดตลาด หรือเปน
เงื่อนไขในการเสนอความชวยเหลือหรือการสนับสนุนเงินทุนแกประเทศกําลังพัฒนาได ผลลัพธท่ี
คาดหวังจากการประชุมบางประการ เชน การจัดทํา UN Green Economy Roadmap การทํา Best
Practices Guide of Actions ในการเปลี่ยนผานไปสูเศรษฐกิจสีเขียว การจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
ชวยเหลือกลุมประเทศกําลังพัฒนาในการสงเสริมการวิจัย พัฒนา ถายโอน และการปรับใช
เทคโนโลยีสะอาด เปนตน

ประเด็นท่ีสอง การปฏิรูปเชิงสถาบันระหวางประเทศเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน แมจะมีหลาย
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน สํานักงานโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UN Environment
Programme: UNEP) ฯลฯ แตก็ยังตองเผชิญปญหาและความทาทายตางๆเชน การขาดความ
รวมมือและประสานงานระหวางองคกรระหวางประเทศ หรือชองวางในการผลักดันนโยบายจาก
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ความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวด (MEAs) ไปสูการปฏิบัติ ขอเสนอทางเลือกบางสวนในการปฏิรูปเชิง
สถาบันระหวางประเทศ ไดแก หน่ึง) การปรับปรุงเพิ่มบทบาทของ UNEP หรือจัดตั้งเปน United
Nations Environment Organization (UNEO) สอง) การจัดตั้งองคกรเฉพาะเพื่อดูแลทางดาน
สิ่งแวดลอม เชน World Environment Organization สาม) การปฏิรูปคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม
และคณะกรรมาธิการวาดวยการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Commission on Sustainable Development:
CSD) หรือการรวมท้ัง 2 หนวยงาน และยกระดับเปน คณะมนตรีวาดวยการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Council
on Sustainable Development) สี่) การจัดตั้งองคกรใหม เพื่อการบริหารจัดการดาน SD โดยเฉพาะ
จัดตั้งองคกรรูปแบบ umbrella และ หา) การปฏิรูปสถาบันและโครงสรางท่ีเกี่ยวของกับงานดาน
สิ่งแวดลอม เพื่อการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ทาทีของกลุมประเทศตางๆตอทางเลือก
เหลาน้ี เชน ประเทศกลุมสหภาพยุโรป อัลจีเรีย เอกวาดอร กัมพูชา วานูอาตู เซเชล กาบอง และ
บูรุนดี จะสนับสนุนทางเลือกท่ีหน่ึงและสอง คือการจัดตั้งองคกรใหม ในขณะท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา
รัสเซีย อินเดีย และจีน จะคัดคานทางเลือกท่ีหน่ึงและสอง แตสนับสนุนทางเลือกท่ีหา คือ เนนการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม โดยท่ียังคงการทํางานของหนวยงานเฉพาะเดิม
มากกวา

4. สรุปการนําเสนอ “เศรษฐกิจสีเขียว..เปาหมายการประชุม Rio+20: โอกาสและความเสี่ยง”
โดย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม หัวหนาโครงการวิจัยฯ และผูอํานวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

ดร.บัณฑูรไดกลาวถึงปญหาของการพัฒนาท่ีไมย่ังยืนท่ีผานมา วาเกิดจากการท่ีเสาทางดาน
เศรษฐกิจถูกใหความสําคัญมากกวาเสาทางดานสังคมและสิ่งแวดลอมอยางเห็นไดชัด ท้ังน้ีเปนผล
สืบเน่ืองจากกระบวนโลกาภิวัตนทางดานเศรษฐกิจซ่ึงเติบโตข้ึนอยางมากนับตั้งแตการเจรจา GATT
รอบอุรุกวัยประสบความสําเร็จในป ค.ศ. 1994 และนํามาสูการตั้งองคการการคาโลก (WTO) ในป
ค.ศ. 1995 ในขณะท่ีกระบวนการโลกาภิวัตนดานสิ่งแวดลอมก็เร่ิมเกิดข้ึนคูขนานกัน เชน การ
ประชุม Earth Summit (1992) การเกิด MEAs ตางๆมากกวา 500 ฉบับ หรือการจัดทํา Bali Action
Plan ในป ค.ศ. 2007 ซ่ึงเปนจุดเปลี่ยนสําคัญท่ีทําใหเกิดความความตื่นตัวของนานาชาติในการ
เจรจาเพื่อหามาตรการลดการปลอยกาซเรือนกระจกของโลกในชวงหลังป ค.ศ. 2012 เปนตน ซ่ึง
เม่ือเกิดการปะทะขัดแยงกันระหวางโลกาภิวัตนท้ัง 2 ระบอบน้ี มีบอยคร้ังท่ีโลกาภิวัตนดาน
เศรษฐกิจจะมีผลเหนือกวา เชนในคดีขอพิพาทระหวางสิ่งแวดลอมและการคาภายใตองคการการคา
โลก แตก็มีบางกรณีท่ีโลกาภิวัตนดานสิ่งแวดลอมมีผลเหนือกวาดวยเชนกันโดยข้ึนอยูกับความ
เขมแข็งของแตละประเทศ นอกจากน้ัน ปฏิสัมพันธในอีกทิศทางหน่ึงระหวางโลกาภิวัตนดาน
เศรษฐกิจและดานสิ่งแวดลอมท่ีเร่ิมเห็นเดนชัดมากข้ึนก็คือ ท้ัง 2 ระบอบตางหยิบยืมเคร่ืองมือของ
กันละกันมากข้ึน เชน การใชประเด็นดานสิ่งแวดลอมเปนเคร่ืองมือเพื่อตอบสนองเปาหมายทาง
เศรษฐกิจ ดังเชน กรณีการเก็บภาษีคารบอนกอนเขาพรมแดน (BCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา
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หรือ ในทางกลับกันก็มีการใชเศรษฐกิจเปนเคร่ืองมือเพื่อตอบสนองตอเปาหมายดานสิ่งแวดลอม ซ่ึง
การเกิดข้ึนของแนวคิด “เศรษฐกิจสีเขียว” ก็เปนหน่ึงในตัวอยางน้ันดวย

แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวไมใชแนวคิดใหม แตมีการใชมาตั้งแตป ค.ศ. 1989 ในงานของ
Pearce, et al. เร่ือง Blueprint for a Green Economy โดยมีนัยยะถึงเศรษฐกิจท่ีสามารถแกไข
ความเสื่อมโทรมดานสิ่งแวดลอมได ในดานตัวช้ีวัดเพื่อวัดระดับความเปน Green Economy มีการ
เสนอเบ้ืองตนโดย UNCTAD จํานวน 5 ตัวช้ีวัด ไดแก มีสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนสูงใช
คารบอนและนํ้าในการผลิตต่ํา มีประสิทธิภาพการใชพลังงานสูงและอยูภายใตขีดจํากัดทางดานนิเวศ
จากตัวช้ีวัดดังกลาว ยังไมมีประเทศใดสามารถเปนผูนําในเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียวตาม 5 ดัชนีช้ีวัดน้ีได
ครบทุกดาน

อยางไรก็ดี เร่ิมมีความกังวลจากประเทศกําลังพัฒนาตางๆ วาแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวอาจ
ถูกใชเปนเพียงเคร่ืองมือของประเทศท่ีพัฒนาแลวในการจัดระเบียบโลกใหมได จึงไดมีขอเรียกรอง
ตางๆท่ีเปนบริบทเพิ่มเติมของเศรษฐกิจสีเขียว เชน การท่ีเศรษฐกิจสีเขียวตองนําไปสูการลดความ
ยากจน การคํานึงถึงสิทธิในการพัฒนา (Right to development) ของประเทศกําลังพัฒนา การยึด
หลักเร่ือง Precautionary Principle และ Common But Differentiated Responsibility (CBDR)
และใหประเทศท่ีพัฒนาแลวสนับสนุนดานทรัพยากรกับประเทศกําลังพัฒนา เปนตน

สําหรับประเทศไทย โจทยดานเศรษฐกิจสีเขียว สามารถแบงไดเปน 2 ระดับ ไดแก (1)
ระดับในประเทศ ซ่ึงอาจมีการนําตัวช้ีวัดดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนซ่ึงทางสถาบันสิ่งแวดลอมไทยเคย
พัฒนาไวมาประยุกตใช เพื่อใหสามารถทราบไดวาไทยมีระดับเศรษฐกิจสีเขียวเพียงใด และจะ
ปรับตัวอยางไร และ (2) ในระดับโลก โจทยควรเนนไปท่ีจะสามารถปรับแกระบอบการคาระหวาง
ประเทศท่ีเปนอยูใหสามารถตอบสนองเปาหมายดานความยากจนและสิ่งแวดลอม ดังเชนในกรณี
การจัดทําขอตกลงการคาเสรี (FTA) หรือการปรับกติกาของ WTO ใหสามารถเช่ือมโลกาภิวัตนดาน
เศรษฐกิจและดานสิ่งแวดลอมเขาดวยกันหากมีความขัดแยงเกิดข้ึน เชน ระหวางเปาหมายการคา
เสรีท่ีเนนระบบกรรมสิทธในทรัพยสิน และการลดกฎระเบียบท่ีเปนอุปสรรคทางการคา กับเปาหมาย
ทางสิ่งแวดลอมท่ีเนนระบบกรรมสิทธิ์ของชุมชนทองถิ่นและการกํากับดูแลการคาโดยรัฐ เปนตน

5. สรุปการนําเสนอ “ประสบการณ และมุมมองตอการประชุม Rio+20”
โดย คุณสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ  รองอธิบดีกรมองคการระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ

คุณสุพัตราไดนําเสนอมุมมองตอการประชุม Rio+20 อันเกี่ยวเน่ืองกับปญหาการพัฒนาท่ีไม
ย่ังยืนท่ีผานมา ใน 3 ประเด็นสําคัญ ประเด็นแรก เปนการกลาวถึงปญหาการประสานงานในระดับ
สถาบันระหวางประเทศท่ีปจจุบันยังไมมีกรอบสถาบันท่ีทําหนาท่ีเปนจุดเช่ือมโยงระหวางสามเสา
หลักของการพัฒนาท่ีย่ังยืนเขาดวยกัน คือ องคกรท่ีทําหนาท่ีดูแลดานใดเชนดานเศรษฐกิจ ก็จะให
ความสําคัญกับประเด็นดานน้ันเทาน้ัน และอาจละเลยปจจัยในดานอื่นๆ แตในขณะเดียวกันองคกรท่ี
ถูกตั้ ง ข้ึนมาด านการพัฒนา ท่ี ย่ั ง ยืนโดยเฉพาะในเว ทีสหประชาชาติอย าง Sustainable
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Development Commission ก็ถูกวิพากษวิจารณวาไมไดมีผลงานท่ีเห็นชัดเชนกัน ดังน้ันจึงเปนท่ี
ควรพิจารณาวาระหวางทางเลือกการสรางองคกรใหม เชน การตั้ง UNEO หรือ WEO กับการ
ปรับปรุงองคกรท่ีมีอยูแลวอยางเชน UNEP ทางใดจะเปนทางเลือกท่ีดีกวา

ประเด็นท่ีสอง คือเร่ืองของการขาดความมุงม่ันทางการเมืองของผูบริหารประเทศซ่ึงมักจะ
มุงเนนเปาหมายดานการเมืองหรือเศรษฐกิจเปนหลัก แตก็ไมไดพิจารณาวาผลจากการพัฒนาท่ีไม
สมดุลในสามเสาหลัก หรือการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีใชทรัพยากรมากเกินไป มีผลตอสิ่งแวดลอม และได
สรางปญหาสังคม เชน ความไมเทาเทียมกันทางชนช้ัน ปญหาการกระจายรายได อันจะสงผลใหเกิด
ปญหาทางการเมืองซ่ึงเกิดจากปญหาชนช้ันตามมาดังท่ีปรากฏท้ังในประเทศไทยและในหลายๆ
ประเทศในโลกในชวงปจจุบัน

ประเด็นท่ีสาม คือ การขาดความเช่ือมโยงทางการดําเนินการระหวางสถาบันระดับตางๆ
ตั้งแตระดับระหวางประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับทองถิ่น ไปจนถึงชุมชน เชน
บอยคร้ังท่ีการประชุมในเวทีระหวางประเทศไมมีการพูดคุยถึงแนวทางในการดําเนินการตอใน
ประเทศ หรือมีการนํามาดําเนินการแตไมสามารถสื่อสารใหผูดําเนินการในระดับอื่นๆเขาใจได เปน
ตน จึงควรพิจารณาดวยวาแนวทางท่ีสหประชาชาติเสนอซ่ึงมักเกี่ยวของกับการออกกฎเกณฑ และ
กติกาใหมๆ สอดคลองกับระดับการพัฒนาท่ีแตกตางหรือระดับความเขาใจของแตละประเทศหรือไม
หรือในประเทศสามารถปฏิบัติตามไดหรือไม เปนตน

สําหรับแนวทางอื่นๆท่ีควรมีการใหความสําคัญเพิ่มเติม เชน บทบาทของภาคประชาสังคมท่ี
จะมีความสําคัญอยางมาก ในฐานะของผูท่ีสะทอนผูมีสวนไดเสียจริงๆในสังคม เชน ผูผลิตในทองถิ่น
กลุมผูเจ็บปวยจากผลพวงการพัฒนาอุตสาหกรรม กลุมชวยเหลือกันเองในชุมชน เปนตน การให
ความสําคัญกับความรวมมือระดับภูมิภาคหรืออนุภูมิภาค เชน อาเซียน หรืออนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง
ซ่ึงมีความคิดและระดับการพัฒนาท่ีใกลเคียงกัน การใหความสําคัญกับการแลกเปลี่ยนดานการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานสิ่งแวดลอม รวมท้ังมีการกําหนดเปาหมายดานการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน (Sustainable Development Goals) ในลักษณะคลายกับ Millennium Development Goals
โดยมีตัวช้ีวัดท่ีชัดเจนกํากับ เปนตน

6. สรุปการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอเน้ือหาและการเตรียมเขารวมประชุม
Rio+20
ดําเนินรายการโดย รศ.ดร.โสภารัตน   จารุสมบัติ   คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ
นักวิจัย

ท่ีประชุมไดรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นตางๆดังน้ี
 การดําเนินการท่ีผานมาของประเทศไทย หนวยงานภาครัฐและเอกชนจํานวนมากได

ริเ ร่ิมโครงการท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาท่ีย่ังยืนหรือเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อมุงพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมและชีวิตของประชาชน ท้ังยังมีแผนการพัฒนาในระดับประเทศคือแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 ซ่ึงใหความสําคัญกับการมุงสูสังคมท่ีปลดปลอยคารบอนต่ําดวย
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แตปญหาท่ีผานมาคือยังไมมีการมองเปาหมายในการพัฒนาในภาพรวมท่ีชัดเจน เชน
การกําหนด Baseline ดานตางๆท่ีสามารถใช Benchmark ในการกําหนดเปาหมายไดท้ังใน
ระดับประเทศและในระดับภาคเศรษฐกิจ (sector) นอกจากน้ี หนวยงานตางๆยังไมมีเวทีในการเขา
มารวมพูดคุยกันเพื่อวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา หรือ Roadmap อยางเปนระบบ รอบดาน และ
ลงในรายละเอียด ประกอบกับภาคการเมืองท่ียังขาดความมุงม่ันทางการเมือง (Political will)
ทางดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนอยู ทําใหท่ีผานมา ทิศทางของนโยบายตางๆยังขัดแยงกันอยูเปนจํานวน
มาก ยกตัวอยางเชน การออกนโยบายลดภาษีรถยนตคันแรกซ่ึงขัดกับเปาหมายการลดระดับ
คารบอน ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในภาคใตซ่ึงขัดกับความตองการของทองถิ่นท่ีตองการ
พัฒนาบนฐานทรัพยากร หรือกรณีการมีโครงการเพื่อสงเสริมเกษตรกรรมย่ังยืน แตขณะเดียวกันก็มี
การสงเสริมการปลูกพืชเชิงพาณิชยซ่ึงตองใชสารเคมีสูง อีกท้ังยังไมมีนโยบายใดๆเพื่อควบคุมหรือ
ลดการนําเขาสารเคมี ทําใหทายสุดการดําเนินการในพื้นท่ีไมประสบความสําเร็จ เปนตน

 ประเทศไทยควรมีแนวทางการสํารวจประเมินการดําเนินการดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน
ภายในประเทศ โดยอาจมีการจัดทํารายงานในลักษณะ Country Report เพื่อใหทราบสถานการณ
ภายในประเทศวาท่ีผานมามีการดําเนินการอยางไรไปแลวบาง สอดคลองกับการพัฒนาท่ีย่ังยืน
เพียงใด มีการวิเคราะหจุดออนและจุดแข็ง ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อวิเคราะหวาควรจะ
ดําเนินการปรับปรุงดานใดตอไปบาง อาจมีการนําขอเสนอดานเศรษฐกิจสีเขียว 7 ขอท่ีทาง
Preparatory Committee ของ UNCSD เสนอไวเพื่อนํามาใชเปนกรอบเบ้ืองตนในการประเมินวา
การดําเนินการของไทยเขาขายเศรษฐกิจสีเขียวเพียงใด

  เพื่อไมใหแนวคิดเร่ืองการพัฒนาท่ีย่ังยืนและเศรษฐกิจสีเขียว เปนเพียงแนวคิดท่ีเปน
นามธรรม ควรมีการพัฒนาตัวช้ีวัดและเคร่ืองมือข้ึนมารองรับ ในดานตัวช้ีวัด อาจใชตัวช้ีวัดดานการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนของทางสภาพัฒนฯ หรือตัวช้ีวัดดานเศรษฐกิจสีเขียว 5 ตัวท่ีเสนอโดย UNCTAD มา
ใชประเมิน และเพิ่มตัวช้ีวัดท่ีเกี่ยวของกับภาคการเกษตร เชน การใชสารเคมีทางการเกษตร เขามา
ดวย เพื่อใหสอดคลองกับบริบทของประเทศไทย หรือการนําแนวคิดเร่ืองการเติบโตสีเขียว (Green
Growth) มาใชดังเชนประเทศเกาหลี (ซ่ึงทาง ESCAP พรอมจะใหความชวยเหลือในการจัด
workshop กับหนวยงานภาครัฐของไทยหากมีการแสดงความตองการไป) ในดานเคร่ืองมือ อาจมี
การพัฒนาเคร่ืองมือตางๆเพื่อใหเกิดนโยบายท่ีนําไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน ดังเชน กรณีของสหภาพ
ยุโรปท่ีมีการประเมินตลอดชวงวัฏจักรผลิตภัณฑ (Life Cycle Assessment: LCA) ท่ีนํามิติดาน
ตนทุนและดานสังคมเขาไปผนวกดวย หรือการใชเคร่ืองมือประเมินผลกระทบจากคาท่ีมีตอความ
ย่ังยืน (Trade-Sustainability Impact Assessment) เปนตน

 ภาคเอกชนและชุมชนมีการดําเนินการทางดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนหรือเศรษฐกิจสีเขียว
อยูมาก และมีความตื่นตัวและการปรับตัวท่ีรวดเร็วกวาทางภาครัฐ จากท้ังแรงผลักดันทางการคา
และความรวมมือระหวางประเทศ เชน ความตื่นตัวในการใชมาตรฐาน ISO50001 ของภาคเอกชน
หรือกรณีชุมชนตางๆท่ีมีการจัดการตนเองอยางเขมแข็ง ซ่ึงภาครัฐควรมีการรวบรวมและเรียนรูจาก
กรณีท่ีเปนความสําเร็จ (Best practice) ตางๆเหลาน้ี มากกวาการเนนการกําหนดนิยามหรือจัดการ
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แบบรวมศูนยเพียงอยางเดียว อาจมีการถอดบทเรียนท่ีสําเร็จจากตางประเทศในกรณีความรวมมือ
แบบ Public-Private Partnership ในดานสิ่งแวดลอมดวย

 ในดานกรอบเชิงสถาบันเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน ในสวนท่ีเปนกลไกระหวางประเทศ มี
ความเห็นในเบ้ืองตนจากผูรวมแลกเปลี่ยนท่ีสนับสนุนแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพขององคกร
ท่ีมีอยูเดิมมากกวาการตั้งองคกรใหม สวนขอเสนอเพิ่มเติม เชน ควรมีกลไกทางการเงินเพื่อให
ความสําคัญกับการใหความชวยเหลือประเทศกําลังพัฒนา (ODA) อาจโดยการกําหนดงบประมาณ
สวนหน่ึงท่ีชัดเจน (earmark) หรือการใหความชวยเหลือทางเทคโนโลยี เพื่อใหประเทศกําลังพัฒนา
สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดลอมได เปนตน

 มีความเห็นวาประเด็นเชิงสถาบันท่ีมีการเจรจากัน สวนใหญจะเกี่ยวของกับกลไก
ระหวางประเทศ และมักจะขาดการกลาวถึงความเช่ือมโยงตอการปฏิบัติภายในประเทศ ดังน้ัน จึง
ควรมีการใหความสําคัญกับกลไกภายในประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงกลไกในระดับทองถิ่น ในฐานะ
ผูขับเคลื่อนการพัฒนาท่ีย่ังยืนอยางแทจริง สําหรับกลไกในระดับชาติ ควรตองมีการพิจารณาอีกคร้ัง
วาประเทศไทยจําเปนจะตองมีหนวยงานหรือคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเปนเจาภาพหลักในการ
ประสานงานดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนหรือไม ดังเชน การตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน ซ่ึง
เคยถูกตั้งข้ึนหลังการประชุมคร้ังแรก โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และมีตัวแทนสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และกระทรวงตางประเทศเปนเลขานุการ แต
ภายหลังไดยุติบทบาทไปเม่ือมีการเปลี่ยนรัฐบาล ซ่ึงแมอาจจะไมมีการตั้งคณะกรรมการอยางเปน
ทางการอยางชุดดังกลาว แตก็ควรมีการสรางความรวมมือบางอยางระหวางหนวยงานเกิดข้ึนเพื่อ
เปนจุดเร่ิมตนตอไป

 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆตอการประชุม Rio+20 หนวยงานตางๆสามารถจัดสงใหกับ
ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภายในวันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เพื่อ
รวบรวมขอเสนอจัดทําเปน Zero draft และจะเสนอตอเวทีในระดับภูมิภาค ท่ีประเทศเกาหลีระหวาง
วันท่ี 16-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ตอไป ซ่ึงสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณฯจะ
เสด็จเปนองคผูแทนประเทศไทยเขารวมประชุมดวย
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กําหนดการประชุมเวทีสาธารณะ คร้ังที่ 1 :
“เสนทางสูการประชุม Rio+20”

วันจันทรที่ 29 สิงหาคม 2554 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ หองวิเทศสโมสร กระทรวงการตางประเทศ

จัดโดย สถาบนัธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
สนับสนุนโดย กรมองคการระหวางประเทศ และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.00 – 13.15 น. ลงทะเบียน
13.15 – 13.30 น. กลาวเปด

 คุณวิชาวัฒน อิศรภักดี อธิบดีกรมองคการระหวางประเทศ
                                                     กระทรวงการตางประเทศ

กลาวชี้แจงวัตถุประสงคของโครงการ
 คุณสุปราณี  จงดไีพศาล  ผูอํานวยการฝายสวัสดิภาพสาธารณะ

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
13.30 – 14.15 น. นําเสนอประเด็นการประชุมเจรจาและมุมมองตอ Rio+20

 เสนทางสู Rio+20 : ประเด็นการประชุมท่ีสําคัญ
 คุณวิจิตร  กุลเดชคุณา           นักวิจัย

 เศรษฐกิจสีเขียว..เปาหมายการประชุม Rio+20 : โอกาสและความเสี่ยง
 ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม หัวหนาโครงการวิจัยฯ และ
                                                     ผอ.สถาบนัธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคม

และ สิ่งแวดลอม
 ประสบการณ และมุมมองตอการประชุม Rio+20

 คุณสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ    รองอธิบดีกรมองคการระหวางประเทศ
                                                           กระทรวงการตางประเทศ

14.15 – 16.30 น. อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอเน้ือหาและการเตรียมเขารวมประชุม
Rio+20
 รศ.ดร.โสภารัตน   จารุสมบัติ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

และนักวิจัย
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ประมวลภาพการประชุม เวทีสาธารณะคร้ังที่ 1 : เสนทางสูการประชุม Rio+20
วันจันทรที่ 29 สิงหาคม 2554 เวลา 13.00-16.30 น.

ณ หองวิเทศสโมสร กระทรวงการตางประเทศ
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ภาคผนวก 1.3
เอกสารสรุปการประชุมหารือกลุมเฉพาะ (Focus Group) คร้ังที่ 1

เพื่อจัดทําขอเสนอตอคณะผูแทนการเจรจาในการประชุม Regional Preparatory Meeting
for Asia Pacific Region ระหวางวันที่ 19-20 ตุลาคม 2554 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2554 เวลา 13.00-16.30 น. ณ หองประชุม 1
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร
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สรุปการประชุมหารือกลุมเฉพาะ (Focus Group) คร้ังที่ 1
เพื่อจัดทําขอเสนอตอคณะผูแทนการเจรจาในการประชุม Regional Preparatory Meeting
for Asia Pacific Region ระหวางวันที่ 19-20 ตุลาคม 2554 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2554 เวลา 13.00-16.30 น. ณ หองประชุม 1
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายชื่อผูเขารวมประชุม

1. คุณสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ รองอธิบดีกรมองคการระหวางประเทศ
กระทรวงการตางประเทศ

2. คุณปรารถนา ดษิยทัต นักการทูตชํานาญการ กรมองคการระหวางประเทศ
กระทรวงการตางประเทศ

3. ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

4. นายประเสริฐ ศิรินภาพร นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ สํานักงาน
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม

5. คุณรัชนี เอมะรุจิ รองอธิบดีกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
6. นางศุภวรรณ วงษประยรู นักวิชาการสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
7. นางสาวกนกวรรณ ภิบาลสขุ นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ สํานักความรวมมือ

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมระหวางประเทศ
(สรป.) สํานักปลดัฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (สป.ทส.)

8. นางสาวสุจิตรา เกียรติสุทธากร นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ สรป./สป.ทส.
9. นางศรีสุดา จารยะพันธุ ผูเชี่ยวชาญดานอนุสัญญาและพันธกรณี/ความรวมมือ

ตางประเทศ สรป. /สป.ทส.
10. นางอัชฉราภรณ สงประสพ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  สํานักวางแผน

การเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สาํนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

11. คุณณัฎฐเอก ดุษฎีประเสริฐ นักวิเคราะหนโยบายและแผนสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

12. นางสาวภรภัทร พันธงอก นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ

13. คุณจักรชัย โฉมทองดี นักวิจัยและผูประสานงานโครงการศึกษาและปฏบิัติการ
งานพัฒนา (FOCUS) จุฬาฯ
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14. ดร.สรณรัชฎ กาญจนะวณิชย เลขาธิการมลูนิธิโลกสีเขียว
15. ดร.สมฤด ีนิโครวัฒนยิ่งยง ผูอํานวยการอาวุโสมูลนธิิสถาบันสิ่งแวดลอมไทย (สสท.)
16. คุณวรวรรณ ชายไพฑูรย รองนักวิจัยมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทย (สสท.)
17. คุณพัชรพล ลิ้มปยวรรณ รองนักวิจัยมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทย (สสท.)
18. ผศ.ดร.สมพร กมลศิริพิชัยพร ผูอํานวยการศูนยความเลิศแหงชาติดานการจัดการ

สิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย
19. รศ.ดร.อดิศร อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีสํานักพัฒนาการเศรษฐกิจ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
20. รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
21. คุณสุปราณี จงดีไพศาล ผูอํานวยการฝายสวัสดิภาพสาธารณะ

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
22. ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม ผูอํานวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดลอม
23. รศ.ดร.โสภารัตน จารุสมบัติ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
24. คุณวิจิตร กุลเดชคุณา นักวิจัยสถาบนัธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดลอม
25. นายนนท นุชหมอน ผูชวยวิจัยสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดลอม
26. น.ส.สกุลวลัย มะนะโส ผูชวยวิจัยสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดลอม

วัตถุประสงคของการจัดเวทีหารือกลุมเฉพาะ หรือ Focus Group คร้ังท่ี 1 มี 2 ประการ
สําคัญ ไดแก (หน่ึง) เพื่อเปนการเปดโอกาสใหคณะทํางานฯ และผูมีสวนเกี่ยวของไดมีการทําความ
เขาใจรวมกันมากข้ึนตอเน้ือหาท่ีปรากฏในราง Intervention ท่ีจะไปนําเสนอในการประชุม Regional
Preparatory Meeting for Asia Pacific Region ท่ีประเทศเกาหลีในวันท่ี 18-19 ตุลาคม 2554 และ
(สอง) เพื่อเปนการนําเสนอประเด็นเพิ่มเติม จากมุมมองท่ีรอบดานมากข้ึนท้ังจากความเห็นของทีม
วิจัย นักวิชาการ รวมท้ังขอเสนอจากการแลกเปลี่ยนในท่ีประชุมดวย

ทีมวิจัยไดนําเสนอประเด็นความเห็น ขอเสนอเพิ่มเติมท่ีมีตอเอกสารประกอบการประชุม
คณะทํางานกํากับการดําเนินงานสําหรับการประชุม Rio+20 คร้ังท่ี 1/2554 ดานสารัตถะ เม่ือวันท่ี
20 กันยายน 2554 ท่ีผานมา เพื่อหารือรวมกันกับท่ีประชุมดังประเด็นตางๆ ตอไปน้ี
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ประเด็นที่ 1 การทําความเขาใจเก่ียวกับประเด็นตางๆของการประชุม Rio+20
1) เปาหมายของประเทศไทยในการประชุม Rio+20 ทั้งในมิติการเจรจาระหวางประเทศ

และมิติการดําเนินการในประเทศ
 ท่ีประชุมไดรวมทําความเขาใจถึงบทบาทและเปาหมายของประเทศไทยในการเขา

รวมประชุม Rio+20 โดยมีสองมิติสําคัญคือ กลาวคือ
ในมิติการเจรจาระหวางประเทศ การประชุม Rio+20 เปนการรวมกับประเทศตางๆ

เพื่อประเมินวา แนวทางเร่ืองการพัฒนาท่ีย่ังยืนซ่ึงประเทศตางๆ ไดปฏิบัติในชวง 20 ปท่ีผานมา
หลังจากการประชุม Rio คร้ังแรกน้ัน สามารถดําเนินการไปไดตามเปาหมายหรือไม และมีชองวาง
หรืออุปสรรคอะไร ควรมีการกําหนดแนวทาง เปาหมาย หรือกลไกเชิงสถาบันอะไรบางท้ังในระดับ
ระหวางประเทศและในระดับประเทศ เพื่อใหประเทศตางๆ รวมรับรองหรือกําหนดเปนพันธะทาง
การเมือง (Renew political commitment)

สวนมิติการดําเนินการภายในประเทศ คือ การดําเนินงานภายหลังจากการประชุม
Rio+20 โดยแตละประเทศนําแนวทางรวมเหลาน้ันไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนตอไป ซ่ึงหากทุก
ประเทศทําได ก็จะเปนผลดีในระดับโลกดวย

 ดังน้ัน โจทยขณะน้ี คือ การรวมกันคิดวาแนวทางท่ีจะกําหนดรวมกันของโลกตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวควรเปนอยางไร ควรจะเสนอวาระใดในท่ีประชุมจึงจะครอบคลุมท้ังประเด็นท่ี
จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนในประเทศไทย ประเด็นท่ีตองการชักชวนให
ประเทศอื่นๆหันมาใหความสนใจและปฏิบัติตามดวย และประเด็นท่ีเกี่ยวโดยงกับระเบียบหรือความ
ตกลงระหวางประเทศตางๆ ท่ีตองปรับแกไขเพื่อใหเกิดเศรษฐกิจสีเขียว  นอกจากน้ันควรมีการ
เตรียมการศึกษาเพื่อกําหนดจุดยืนของประเทศไทยตอขอเสนอจากประเทศอื่นๆดวย เชน เร่ือง
ตัวช้ีวัดการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) ท่ีเสนอโดยประเทศโคลัมเบีย หรือขอเสนอเร่ืองการทํา Green
GDP เปนตน

 อยางไรก็ดี ขอจํากัดบางประการในการไปเจรจาท่ีประเทศเกาหลีคร้ังน้ี คือ ยังเปน
การเจรจาในระดับภูมิภาคเทาน้ัน ผลสรุปท่ีไดจะตองมีการรวบรวมกับผลจากภูมิภาคอื่นๆเพื่อจัดทํา
เปนรางคําประกาศในระดับโลกซ่ึงจะตองมีการหารือกันเพื่อรับรองตอไป ในเวทีคร้ังแรกน้ีแตละ
ประเทศมีเวลานําเสนอเพียง 4 นาทีเทาน้ัน ท้ังตองดูทาทีจากประเทศอื่นๆและบรรยากาศในการ
ประชุมประกอบกัน ทําใหไมอาจจะครอบคลุมทุกประเด็นท่ีมีการเสนอมาจากภาคสวนตางๆได จึง
ควรมีการระมัดระวังในการจัดทําขอเสนอ เพราะอาจทําใหเกิดความเขาใจผิดหากมีบางประเด็นท่ี
ผูเขารวมประชุมวันน้ีไดเสนอไวแตไมถูกรวบไวใน Intervention ของประเทศ

2) มุมมองและแนวคิดในเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาที่ยั่งยืน
 แมจะยังไมมีนิยามเศรษฐกิจสีเขียวท่ีแนชัดและเปนท่ียอมรับ แตหลักคิดของ

เศรษฐกิจสีเขียวไมไดเปนการใหความสําคัญกับมิติทางดานเศรษฐกิจมากกวาดานอื่นๆ แตยังอยู
ภายใตบริบทของการพัฒนาท่ีย่ังยืนซ่ึงตองใหความสําคัญกับท้ังเสาทางดานสังคมและสิ่งแวดลอม
อยางเทาเทียมควบคูกันดวย ท่ีผานมาเศรษฐกิจถูกใหความสําคัญและเปนตัวเรงใหเกิดปญหา
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ผลกระทบตอดานสังคมและสิ่งแวดลอม จึงตองมีการหยิบยกเร่ืองแนวคิดและรูปแบบการพัฒนา
เศรษฐกิจข้ึนมาเปนวาระประชุมในการประชุม Rio+20 น้ี

 แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวจึงเปนการเปลี่ยนวิธีคิด โดยเนนแกปญหาเสาหลักดาน
เศรษฐกิจซ่ึงเปนองคประกอบของการพัฒนาท่ีย่ังยืน ใหมีความเสริมกันอยางสมดุลระหวางเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดลอม ในลักษณะท่ีเรียกวา Triple-top-lines ซ่ึงจะปรากฏอยูในรูปของแนวคิดหรือ
มาตรการตางๆเชน แนวคิด cradle-to-cradle การปฏิรูประบบการคาหรือการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม
เปนตน ซ่ึงจะเปนเสนทางท่ีนําไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืนตอไป ท้ังน้ี เศรษฐกิจสีเขียวควรมีวิธีการมอง
ใหขามการมองแบบแยกสวนของสามเสาออกจากกัน (Pillar approach) คือไมใชตางเสาตางมีแนว
ทางการปฏิบัติ มีองคกร หรือมีกฎกติกาของตัวเอง แตควรเปลี่ยนเปนวิธีการมองแบบบูรณาการและ
จัดโครงสรางความสัมพันธลําดับช้ัน (hierarchy) ใหระบบเศรษฐกิจหรือการคาน้ันฝงตัวกลายเปน
สวนหน่ึง และรับใชตอเปาหมายของระบบสังคมและระบบนิเวศ

 การกําหนด “ตัวชี้วัด” ท่ีเกี่ยวของกับเศรษฐกิจสีเขียวมีความสําคัญมาก เน่ืองจาก
จะเปนเสมือนภาษากลาง เปนตัวสื่อสารท่ีทําใหทุกฝายมองเห็นภาพของเศรษฐกิจสีเขียวและการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนรวมกันมากข้ึน ไมใชเปนแคกรอบคํานิยามอยางเดียว นอกจากน้ี ตัวช้ีวัดจะเปน
เคร่ืองมือชวยการเช่ือมโยงกับประเด็นอื่นๆ เชนเร่ืองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ
มาตรการเพื่อการผลิตและบริโภคอยางย่ังยืน (SCP) ดวย

 ประเทศไทยควรจะสํารวจวาตัวช้ีวัดตางๆ ดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนท่ีมีอยู มีความ
ชัดเจนเพียงพอหรือไม หรือมีขอจํากัดอยางไร เชน การทํา Green GDP ซ่ึงตองปรับปรุงระบบ
ขอมูล input-output table ท้ังน้ีอาจใชการจัดทําตัวช้ีวัดดาน MDGs ของทางสภาพัฒนฯ ซ่ึงมีการ
จัดทําในจังหวัดนํารองเปนตนแบบก็ได

ประเด็นที่ 2 เศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจพอเพียง
ท่ีประชุมรวมแลกเปลี่ยนถึงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงประเทศไทยมีแนวคิดจะนําเสนอ

ในเวที Rio+20 ในฐานะท่ีเปนแนวคิดหน่ึงท่ีนําไปสูเศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยมา
จากการริเร่ิมของประเทศไทยและมีการดําเนินงานอยูแลวในหลายระดับ ซ่ึงตองอาศัยยุทธศาสตรใน
การสื่อสาร เผยแพรใหประเทศตางๆ เขาใจและจดจําในลักษณะท่ีเปน Branding ของประเทศไทย
ในบางเวทีการเจรจาไดเร่ิมมีการใชคําน้ีแลว เชน จากการประชุม UN DPI/NGOs ท่ีกรุงบอนน
ประเทศเยอรมนี เม่ือเดือนกันยายนท่ีผานมา มีการกลาวถึงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะท่ีเปน
เศรษฐกิจทางเลือก อยางไรก็ดี ท่ีประชุมไดแลกเปลี่ยนถึงขอควรพิจารณาตางๆ ตอการนําเสนอ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีระหวางประเทศ เชน

 สังคมไทยยังมีความเขาใจตอแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” ในหลากหลาย
ความหมายและหลายระดับมาก และยังขาดความเขาใจรวมกันตอความหมายเหลาน้ัน
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 สังคมมีการรับรูและภาพเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงจากสื่อตางๆ โดยเนนในภาค
การเกษตรเปนสวนใหญ ขาดการนําเสนอมิติของเศรษฐกิจพอเพียงจากภาคเศรษฐกิจอื่นๆ เชน
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเงิน ฯลฯ

 โครงการท่ีดําเนินงานภายใตช่ือเศรษฐกิจพอเพียงหลายกิจกรรม มักจะละเลยมิติ
ของการพัฒนามนุษยซ่ึงเปนหัวใจสําคัญไป เชน โครงการโรงเรียนพอเพียง ท่ีเนนการจัดซ้ือถังขยะ
เทาน้ัน โดยไมไดดูบทบาทในการพัฒนาเยาวชน เปนตน

ดังน้ัน ในเบ้ืองตนการผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจึงอาจมีแนวทางดังน้ี
1) ควรมีการแปลงหลักคิดของเศรษฐกิจพอเพียงใหอยูในรูปของ “ตัวช้ีวัด” ท่ีเปน

รูปธรรมและจับตองได และสรางความเช่ือมโยงระหวางเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดสากล เชน
เศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาท่ีย่ังยืน หรือแนวคิดเร่ือง
ความเปนธรรมในสังคมมากข้ึน รวมท้ังสามารถสื่อสารทําความเขาใจกับนานาประเทศไดชัดเจนมาก
ข้ึนดวย

2) การใหความสําคัญกับมิติใน “การพัฒนาคน” ในเศรษฐกิจพอเพียง กลาวคือจุดเนน
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาใหคนมีคานิยมหรือเอกลักษณอยางหน่ึง เชน เร่ืองการดําเนิน
ชีวิตท่ีไมสุดโตงหรือเสี่ยงมากเกินไป ไมมองกรอบสั้นๆ มีความรับผิดชอบและมีคุณธรรม เปนตน
ซ่ึงมิติน้ีควรจะถูกประยุกตเขากับเศรษฐกิจพอเพียงในทุกภาคเศรษฐกิจ ซ่ึงแมขณะน้ีจะยังไมเห็น
ภาพชัดในทุกภาคส วน แตหลายหน วยงานก็ ได ให ความสํ าคัญกับ มิติ น้ีบางแล ว เชน
กระทรวงศึกษาธิการซ่ึงกําลังทําหลักสูตรทดลองดานเศรษฐกิจพอเพียงอยู เปนตน

3) การเนนตัวอยางการประยุกตใช เศรษฐกิจพอเพี ยงในภาคเศรษฐกิจอื่นๆ
นอกเหนือจากภาคเกษตรกรรม เชน กรณีของบริษัทปูนซีเมนตไทย หรือ บริษัท Panda Jewelry
ซ่ึงมีการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงอยางเปนรูปธรรมและมีการพัฒนาตัวบุคคลควบคูไปดวย เปน
ตน

ประเด็นที่ 3 การถายทอดเทคโนโลยี (Technology transfer) ดานเศรษฐกิจสีเขียว
แมประเด็นน้ีจะเปนประเด็นเดิมท่ีเปนขอเรียกรองหลักของกลุมประเทศกําลังพัฒนาท่ีมีมา

ยาวนาน และมีแนวโนมจะประสบความสําเร็จยาก เน่ืองจากมีกฎกติกาชัดเจนกําหนดไวในความตก
ลงดานทรัพยสินทางปญญาภายใตองคการการคาโลกซ่ึงเปนอุปสรรคตอการถายทอดเทคโนโลยี
อยางไรก็ตาม มีความจําเปนตองกําหนดไวเปนประเด็นหน่ึงใน Intervention เพื่อใหสอดคลองกับ
ทาทีของประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคและกลุมประเทศกําลังพัฒนาท่ีใหความสําคัญกับประเด็นน้ี
ประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเร่ืองการถายทอดเทคโนโลยี ไดแก

 ประเภทของเทคโนโลยีท่ีควรใหความสําคัญ เชน ดานพลังงานหมุนเวียน พลังงานชีว
มวล หรือ การดูดซับและกักเก็บคารบอน (Carbon capture and storage) หรือเทคโนโลยีท่ี
สอดคลองกับประเด็นท่ีเปน new and emerging issues เชน เร่ือง infrastructure ท่ีจะรองรับนํ้า
ทวม การสูงข้ึนของระดับนํ้าทะเลหรือภัยพิบัติตางๆ การออกแบบเชิงนิเวศ (Eco-design) เปนตน
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 จากความตองการใหประเทศท่ีพัฒนาแลวถายทอดเทคโนโลยี แตขณะเดียวกันก็มีขอ
เรียกรองใหคํานึงถึงการยอมรับภูมิปญญาทองถิ่น (recognize traditional and local wisdoms,
practices and techniques) จึงควรระมัดระวังไมใหสองเร่ืองน้ีขัดแยงกัน กลาวคือ เทคโนโลยีจะตอง
สอดคลองหรือไมไปลบลางกับวิถีหรือภูมิปญญาของทองถิ่น เชน กรณีการปรับปรุงพันธุพืชของ
ชุมชนทองถิ่น เปนตน

 ควรกําหนดใหระดับการถายทอดเทคโนโลยีหรือการสนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยี
จากประเทศท่ีพัฒนาแลว เปนตัวช้ีวัดหน่ึงของการดําเนินงานดานเศรษฐกิจสีเขียวดวย

 ควรคํานึงถึงกระบวนการเปลี่ยนผาน (transition) จากการถายทอดเทคโนโลยีดวย เชน
ผลกระทบของการใชเทคโนโลยีตอการจางแรงงาน เปนตน

 เน่ืองจากประเทศไทยมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีสูงข้ึน จึงควรกําหนดจุดยืนดาน
การถายทอดเทคโนโลยีในเชิงรุกบาง เพื่อเปนการกาวไปขางหนา (มีพัฒนาการจาก copycat เปน
piggyback และ leapfrog ในท่ีสุด) เชน การพัฒนานวัตกรรมตางๆภายในประเทศ และกําหนด
เปาหมายเพื่อสนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีแกประเทศอื่นดวย อาจในรูปแบบความรวมมือแบบ
South-South cooperation เปนตน

ประเด็นที่ 4  ความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจสีเขียวกับระเบียบการคาระหวางประเทศ
 ความสัมพันธเกี่ยวของระหวางการคาและเศรษฐกิจสีเขียวเปนเร่ืองท่ีสําคัญและ

หลีกเลี่ยงไมไดท่ีจะกลาวถึง มีประเด็นสําคัญท่ีเปนปญหาอยู เชน
o ความขัดแยงระหวางความตกลงทางดานการคา การบริการและการลงทุน

ภายใต WTO กับความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม (MEAs)
o ปญหาความไมชัดเจนในความตกลง GATT เชน หลักเกณฑการใชขอกําหนด

ตาม Article XX ทําใหเกิดปญหาขอขัดแยงหรือขอพิพาทในการใชมาตรการทางการคาเพื่อปกปอง
สิ่งแวดลอม

o ขอตกลงดานทรัพยสินทางปญญา (ความตกลง TRIPs) ทําใหเกิดอุปสรรคตอ
การถายทอดเทคโนโลยี จึงควรมีการปรับปรุงขอตกลง TRIPs ใหมีความยืดหยุนมากข้ึน เชน มี
ระยะเวลาคุมครองสิทธิบัตรท่ีสั้นลงสําหรับเทคโนโลยีท่ีจําเปนตอการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมหรือ
สนับสนุนใหเกิดเศรษฐกิจสีเขียว หรือ ควรสรางความชัดเจนสําหรับการตีความบทบัญญัติในความ
ตกลง TRIPs เพื่อการนําไปปฏิบัติไดอยางชัดเจน เชน กรณีการตีความในประเด็นการเขาถึงยาท่ี
ปรากฏอยูใน Doha Declaration on TRIPs Agreement and Public Health

ประเด็นขางตนน้ีเปนเร่ืองท่ีมีการอภิปรายเจรจาในเวทีของ WTO เชนกัน แตไมมีความ
คืบหนา จึงควรใชการประชุมเวที Rio+20 เปนอีกชองทางหน่ึงท่ีสะทอนประเด็นปญหา และผลักดัน
ใหเกิดความกาวหนาและความเปนไปไดทางการเมืองมากข้ึน

 อยางไรก็ดี มีประเด็นท่ีจะตองระมัดระวัง เชน
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o การท่ีประเทศไทยเรียกรองไมใหมีการใชมาตรการทางการคาแบบ Unilateral
Trade Measure เพื่อการปกปองดานสิ่งแวดลอม มาใชเปนเคร่ืองมือในการกีดกันทางการคา แตใน
อนาคต ประเทศไทยเองก็อาจจะหลีกเลี่ยงไมไดท่ีจะตองใชมาตรการดังกลาวกับประเทศผูนําเขา
อื่นๆ ซ่ึงมีมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมต่ํากวา ขอเรียกรองดังกลาวจึงอาจเปนอุปสรรคตอประเทศไทย
ในภายหลัง

o การเรียกรองใหขอตกลง TRIPs มีความยืดหยุนมากข้ึน อาจขัดแยงกับ
วัตถุประสงคในการสรางความเช่ือม่ันในการลงทุนกับประเทศท่ีพัฒนาแลวของทางกรมทรัพยสินทาง
ปญญาได ซ่ึงอาจตองมีการหารือรวมกัน และควรมีการศึกษาขอมูลวาเทคโนโลยีประเภทใดท่ี
ประเทศไทยมีความตองการจริงๆ และมีชองวาง หรือทางเลือกอยางไรใหประเทศไทยสามารถ
เขาถึงเทคโนโลยีน้ันได เพื่อใชเปนขอมูลอางอิงในการเจรจาการคาระหวางประเทศตอไป

o บางประเด็นอาจมีความเปนไปไดท่ีจะขับเคลื่อนในเวทีการเจรจาอื่นซ่ึงจะมี
ความเฉพาะเจาะจงมากกวา เชน เวที WTO หรือ เร่ือง Climate Change ซ่ึงจะตองพิจารณาความ
เหมาะสมประกอบดวย

 นอกจากน้ัน ประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมทางการคาและสิ่งแวดลอมท่ีนาสนใจ และควรหยิบ
ยกข้ึนมาในเวที Rio+20 เชน

o ความเช่ือมโยงระหวางการคา กับการแกไข ขจัดปญหาความยากจนหรือความ
เหลื่อมล้ําในสังคม

o กรณีคารบอนท่ีแฝงอยูกับการผลิตสินคาเพื่อสงออก และกรณีการลงทุน
โดยตรงจากตางประเทศ (FDI) ท่ีมีผลตอการเพิ่มปริมาณการปลอยกาซเรือน
กระจกของประเทศไทย ซ่ึงมีความเกี่ยวเน่ืองกับการปรับแกไขกฎกติกาการคา
ระหวางประเทศใหมีความเปนธรรมมากข้ึน และนโยบายภายในประเทศท่ี
เกี่ยวของ เชน เงื่อนไขในการรับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ

o การคากับความเช่ือมโยงกับประเด็นเร่ืองนํ้า-อาหาร-พลังงาน ซ่ึงเปนประเด็น
ใหมและประเด็นทาทาย

ประเด็นที่ 5 มาตรการทางการคาแบบ Unilateral Trade Measure ตอความม่ันคงทางอาหาร
(Food Security)

ประเด็นน้ีเปนขอกังวลจากการท่ีบางประเทศเร่ิมกําหนดมาตรการเร่ืองฉลากพลังงานโดย
อาจมีเงื่อนไขท่ีเกี่ยวโยงกับลักษณะของพื้นท่ีการผลิตพืชอาหาร ซ่ึงประเทศไทยในฐานะผูสงออก
สินคาอาหารอาจไดรับผลกระทบ จึงมีการใสประเด็นน้ีไวใน Intervention ในเร่ืองน้ีมีขอควรพิจารณา
เพิ่มเติม ดังน้ี

 ความม่ันคงทางอาหารมีท้ังในมิติของประเทศไทยและมิติของโลก หากเนนความม่ันคง
ทางอาหารในระดับประเทศ ก็จําเปนตองยอมรับสิทธิของประเทศตางๆ ในการใชมาตรการเพื่อ
ปกปองเกษตรกรหรือผูประกอบการในประเทศตนเองเชนกัน ทางเลือกหน่ึงคือ หลีกเลี่ยงคําวา
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Unilateral measure โดยเปลี่ยนเปนคําอื่น เชน Environmental protection เพื่อปองกันไมให
ประเด็นน้ีถูกนําไปใชอยางบิดเบือนได

 เร่ือง Food Security เปนเร่ืองท่ีสําคัญ มีการกลาวถึงในหลายเวทีการเจรจา เปนแนวคิด
ท่ีมีความหลากหลาย ในสังคมไทยยังมีปญหาเกี่ยวกับความเขาใจตอเร่ืองความม่ันคงทางอาหาร
ควรมีการทําความเขาใจรวมกัน และกําหนดใหชัดวาความม่ันคงทางอาหารประกอบดวยเงื่อนไข
หรือมิติใดบาง เชน เร่ืองการเขาถึงและการกระจายอาหารอยางเปนธรรม เร่ืองการมีระบบนิเวศ
การเกษตรท่ีหลากหลายเพื่อความม่ันคงในดานการผลิตและการรับมือตอปญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เร่ืองการมีฐานความหลากหลายทางชีวภาพท่ีเพียงพอเพื่อการปรับปรุงและ
คัดเลือกพันธุ เร่ืองความปลอดภัยของอาหาร เร่ืองสวัสดิการของผูผลิตอาหารภายในประเทศ เปน
ตน ความเขาใจรวมกันตอเร่ืองความม่ันคงทางอาหาร จะทําใหกําหนดประเด็นขอเสนอเร่ืองความ
ม่ันคงทางอาหารท่ีชัดเจนมากข้ึน

ประเด็นที่ 6 กรอบเชิงสถาบันดานการพัฒนาที่ยั่งยืน (Institutional Framework for
Sustainable Development: IFSD)

 ประเด็นเร่ือง IFSD มีท้ังในระดับโลก คือ การปรับปรุงโครงสรางองคกรท่ีมีอยูเดิมหรือ
จัดตั้งองคกรระหวางประเทศข้ึนใหม และระดับภายในประเทศ  คือ การปรับปรุง หรือจัดตั้งองคกร
หรือกลไกภายในประเทศเพื่อดําเนินงานดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน

 ขอควรพิจารณาเพิ่มเติมสําหรับประเด็น IFSD ระดับโลก คือ
- ความสัมพันธเชิงอํานาจและบทบาทหนาท่ีระหวางองคกรดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน (ท่ีอาจ

ตั้งข้ึนใหม) กับองคการการคาโลก
- ความจําเปนของการมีกลไกระงับขอพิพาทกรณีเกิดความขัดแยงระหวาง MEAs และ

ความตกลงภายใต WTO เชน ประเด็นเร่ืองการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากร
ชีวภาพและการถายทอดเทคโนโลยีภายใตอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ กับความตกลง
TRIPs

ประเด็นที่ 7 ประเด็นเพิ่มเติมอื่นๆตอราง Intervention
 เปาหมายเร่ืองสังคมคารบอนต่ํามีอยูในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ภายใตยุทธศาสตรดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แตไมเปนช่ือยุทธศาสตรโดยตรง จึงไมไดมีการกลาวถึงใน
Intervention ซ่ึงควรมีการเพิ่มเติม

  หากมีการกลาวถึงภาษีสิ่งแวดลอมท่ีกําลังมีการรางกฎหมาย ควรมีการกลาวในภาพ
กวางถึงมาตรการทางดานการคลังเพื่อสิ่งแวดลอมอื่นๆ ดวย เน่ืองจากภาษีเปนเพียงมาตรการหน่ึง
เทาน้ัน

 ควรมีการกลาวถึงการสงเสริมเร่ืองจัดการเร่ืองนํ้า ท่ีดิน และปาไม อยางบูรณาการดวย
นอกเหนือจากการกลาวถึงการบังคับใชกฎหมายหรือชองวางทางนโยบาย
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 ควรมีการอางอิงถึงหลักการใน Principle 10 จาก Rio Declaration ซ่ึงกลาวถึงสิทธิของ
ประชาชนในการเขาถึงขอมูลขาวสาร กระบวนการตัดสินใจ และกระบวนการยุติธรรมดาน
สิ่งแวดลอม

 นอกจากการกลาวถึงความยากจน ซ่ึงเปนแนวคิดในเชิงเปรียบเทียบ ควรมีการคํานึงถึง
ประเด็นเร่ืองความเหลื่อมล้ําดวย ซ่ึงไมใชเพียงมิติเร่ืองความเหลื่อมล้ําทางรายไดเทาน้ัน แตควร
ครอบคลุมถึงนัยยะอื่นๆ เชน เร่ืองการศึกษา หรือการเขาถึงทรัพยากรบางอยางดวย

 ประเด็นท่ีเปน New and Emerging Challenges ควรมีประเด็นเพิ่มเติม เชน เร่ืองความ
เช่ือมโยงระหวางปญหาเร่ืองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปญหาการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ เร่ืองของการรับมือกับภัยพิบัติ หรือการสูงข้ึนของระดับนํ้าทะเล โดยเฉพาะ
ผลกระทบท่ีจะเกิดกับผูประกอบการ SMEs  รวมท้ังประเด็นดานสังคมเชน การเขาสูสังคมผูสูงอายุ
เปนตน

การจัดกิจกรรมในขั้นตอไปของโครงการฯ
จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ทําใหทีมวิจัยเห็นภาพการทํางานท่ี

ชัดเจนข้ึน และอาจทําการศึกษาเพิ่มเติม รวมท้ังจัดการประชุมในรูปของเวทีสาธารณะหรือเวทีกลุม
เฉพาะ ใน 4 ประเด็น ตอไปน้ี

1) เร่ืองการกําหนดตัวช้ีวัดสําหรับ “เศรษฐกิจสีเขียว” ท่ีสามารถเช่ือมโยงประเด็นดานการ
พัฒนาตางๆ เชน เศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจพอเพียง ความเปนธรรมในสังคม และการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนเขาดวยกัน ตัวช้ีวัดสําหรับการสรางความสมดุลระหวางความม่ันคงดาน
อาหาร พลังงานและนํ้า เปนตน

2) เร่ืองความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางเร่ืองการคาและสิ่งแวดลอม
3) เร่ืองความม่ันคงทางอาหารท่ีเช่ือมโยงท้ังในมิติระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับโลก
4) เร่ืองความเช่ือมโยงระหวางเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐกิจสีเขียว ท้ังในสวนท่ีเปน

ขอเสนอตอการเจรจาในเวทีระหวางประเทศ และขอเสนอตอการกําหนดความหมายของ
เศรษฐกิจสีเขียวท่ีเหมาะสมตอบริบทของสังคมไทย
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ภาคผนวก 1.4

เอกสารสรุปผลการประชุมเวทีสาธารณะคร้ังที่ 2 :
“ความม่ันคงดานทรัพยากรนํ้า อาหารและพลังงาน: โจทยใหมในเร่ืองการพัฒนาที่ยั่งยืน”

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2554 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ หองราชดําเนิน โรงแรม Royal Princess หลานหลวง
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เอกสารสรุปการประชุมเวทีสาธารณะ Rio+20 คร้ังที่ 2

“ความมั่นคงดานทรัพยากรน้ํา อาหารและพลังงาน:
โจทยใหมในเรื่องการพัฒนาที่ย่ังยืน”

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2554 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ หองราชดําเนิน โรงแรม Royal Princess หลานหลวง

โครงการเวทีสาธารณะ: จับกระแส Rio+20 สูสังคมไทย

โดย สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

สนับสนุนโดย

กรมองคการระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ
และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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รายชื่อผูเขารวมประชุม
วิทยากร
1. คุณสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ รองอธิบดี กรมองคการระหวางประเทศกระทรวงการ

ตางประเทศ
2. ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. คุณสุปราณี จงดีไพศาล ผูอํานวยการฝายสวัสดภิาพสาธารณะ สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวจิัย
4. รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ ภาควิชาวิศวกรรมแหลงน้ํา คณะวิศวกรรมศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
5. นางภารนี สวสัดิรักษ นักวิชาการอิสระดานการวางแผนภาคและเมือง เครือขาย

วางแผนและผังเมืองเพื่อสังคม
6. คุณวิฑูรย เลี่ยนจํารูญ มูลนิธิชีววิถี
ภาครัฐ
7.นางสมทรง รุงเรื่องศิลป ท่ีปรึกษาดานการพัฒนา สํานกังานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ

ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน
กปร.)

8.นายประเสริฐ ศิรินภาพร ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(สผ.)

9.นางกตัญชลี ธรรมกุล นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(สผ.)

10.นส.สุจิตรา เกียรติสุทธากร นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

11.นายจิรายุทธ โตะหมาด เจาหนาท่ีวิเคราะหโครงการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

12.นางอัชฉราภรณ สงประสพ นักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

13.นายสาธิต จรรยาสวัสดิ์ ผูชวยนักวิชาการอาวุโส องคการบริหารจดัการกาซเรือน
กระจก(องคการมหาชน)

14.นส.สุนันทา กังวานกุลกิจ ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตรการเจรจาการคา กรมเจรจา
การคาระหวางประเทศ

15.นายพัทธกมล ทัตติพงศ นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ กรมเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ

16.นส.ภรภัทร พันธงอก นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ กรมเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ

17.นส.กฤติยา ศศิภูมินทรฤทธิ์ นักวิชาการ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
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18.นางรัชนี สนกนก รักษาการผูเชี่ยวชาญเศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและ
การเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

19.นส.กัญญารัตน วองวิทยเดชา เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ สาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
20.นส.จีราภา อินธิแสง เศรษฐกรชํานาญการ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
21.นายชัยพร ชุติศิลป นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร
22.นางสุดารัตน เตชะศรีประเสริฐ ผูเชี่ยวชาญ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
23.นายอวยพร เพชรหลายสี เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ สาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
24.นส.ณัฐวณี ยมโชติ เศรษฐกรชํานาญการ  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
25.นางธนพรรณ ไวทยะเสวี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สาํนักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
26.นส.กฤษณา เพ็ชรเจริญ นักวิชาการมาตรฐานชํานาญการ สํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
27.นส.ธราพงษ รักขนาม นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักนโยบายและ

ยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา
28.ดร.จูอะดี พงศมณีรัตน ผูเชี่ยวชาญดานตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑสัตวน้ํา กรม

ประมง
29.นางเตือนใจ นุชดํารง ผูอํานวยการสํานักวิจัยการอนรุักษปาไมและพนัธพืช กรม

อุทยานแหงชาติ สัตวปาและพนัธุพืช
30.นางศิริพร ตันติวณิชย หัวหนากลุมงานควบคุมมลพษิจากยานพาหนะ กองจัดการ

คุณภาพอากาศและเสียง สํานกัสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร
31.นางนภาพร ศรีเพ็ชรพันธุ นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ กองจัดการคุณภาพอากาศ

และเสียง สํานักสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร
32.คุณปรีชาพัฒน จันทรลอยธนา กรมการขาว
33.นายประพันธ ประเสริฐศักดิ์ นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ กรมวิชาการเกษตร
34.นส.วชิรา เพชรใส นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ กรมสงเสริมการเกษตร
35.นายสันติ นารถอุดม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ กรมสงเสริมการเกษตร
36.นายอาณัติ หุนหลา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร
37.นางพุทธมนต รตจีน หัวหนากลุมสงเสริมการขนสงท่ียั่งยืน สํานักงานนโยบายและ

แผนการขนสงและจราจร(สนข)
38.นส.มนัสวี อัจฉริยวงศ เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงาน

นโยบายและแผนการขนสงและจราจร(สนข)
39.นส.วัชริน มีรอด นักวิจัย ศูนยพันธวุิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
40.นส.ธนกร จาตะวงษ เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ กรมชลประทาน
41.ดร.วิมลภัทร บําบัดสรรพโรค เศรษฐกรชํานาญการ กรมชลประทาน
42.นส.สุธดิา ออนสองชั้น นักวิชาการสัตวบาลชาํนาญการ กรมปศุสัตว
43.นางอุษณา สุปนานนท นักประชาสัมพนัธชํานาญการพิเศษ กรมประชาสัมพันธ
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44.นส.ปรารถนา ดษิยทัต นักการทูตชํานาญการ กรมองคการระหวางประเทศ กระทรวง
การตางประเทศ

45.นส. ณัฏฐา อัคคไพบูลย นักการทูตปฏิบัติการ กรมองคการระหวางประเทศ กระทรวง
การตางประเทศ

46.นส.สุชญา ตันเจริญผล เจาหนาท่ีโครงการ กรมองคการระหวางประเทศ กระทรวงการ
ตางประเทศ

47.นส.ชยาวรรณ คลองสิริถาวร เจาหนาท่ีโครงการ กรมองคการระหวางประเทศ กระทรวงการ
ตางประเทศ

สถาบัน องคกรพัฒนาเอกชน
48.ผศ.ดร.อรองค ชาคร รักษาการผูอํานวยการสํานักบริหาร สถาบนัวจิัยจุฬาภรณ
49.คุณกัญญสร ตัณศุภผล ผูชวยทูตดานการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานเอกอัครราชทูต

อังกฤษ
50.คุณ ชุณหเดช หรหมเศรณี นักวิชาการอิสระดานการวางแผนภาคเมือง เครือขายวางแผน

และผังเมืองเพื่อสังคม
51.นส.ปริญญารัตน เลี้ยงเจรญิ นักวิจัยอาวุโส สถาบนัวิจัยเพือ่การพัฒนาประเทศไทย
52.คุณรัชนิดา นิติพัฒนาภริักษ ผูจัดการแผนกวิเคราะหธุรกิจ สถาบันยานยนต
53.นส.วรวรรณ ชายไพฑูรย นักวิชาการ สถาบนัสิ่งแวดลอมไทย
54.คุณศุภฤกษ จันทรประสาท ผูประสานงานดานนโยบาย WWF Greater Mekong

Programme Thailand
55.คุณอภินุช บูรณดิลก เจาหนาท่ีสารสนเทศ สถาบันยานยนต
ภาคเอกชน
56.ดร.ปรียานชุ พิบลูสราวุธ สภาหอการคาไทย
57.นายธงชัย บุญยโชติมา กรรมการสิ่งแวดลอม หอการคาไทย
58.นายมนตรี โยธารักษ รองผูอํานวยการบริหาร หอการคาไทย
59.นส.สุกัญญา ใจชื่น สภาหอการคาไทย
60.คุณสมเจตนา ภาสกานนท สภาหอการคาไทย
61.นายชาตรี ชื่นชมสกุล สํานักงานคณะกรรมการรวมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
62.นายเชวง จาว กรรมการผูจัดการ บ.ไบเออรไทย จํากัด
63.นายสุเมธ เอ้ืองพูลสวัสดิ์ บจก. ซีพีอินเตอรเทรด
สถาบันการศึกษา
64.รศ.ดร.จาํนง สรพิพัฒน ประธานสายวิชาพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงาน

และสิ่งแวดลอม
65.รศ.วารุณี เตีย คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระ

จอมเกลาธนบรุี
66.ผศ.ดร.สิริลักษณ เจียรากร คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระ

จอมเกลาธนบรุี
67.คุณกัญณภัทร ชื่นวงศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
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68.ดร.วิจิตรบุษา มารมย คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร
69.คุณคุณวุฒิ อังครัตนพิชัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
70.ดร.ขนิษฐา แตมบุญเลิศชยั คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
71.ดร.สุจิตรา วาสนาดํารงดี นักวิจัย ศูนยความเปนเลิศแหงชาติดานการจัดการสิ่งแวดลอม

และของเสียอันตราย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
72. คุณนิสา แกวแกมทอง ฝายสวัสดภิาพสาธารณะ สาํนกังานกองทุนสนับสนุนการวจิยั
ทีมวิจัย
73.ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม ผูอํานวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดลอม
74.รศ.ดร.โสภารัตน จารสุมบติั คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
75.คุณวิจิตร กุลเดชคุณา สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
76.นายนนท นุชหมอน สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
77.นางสาวอุษา บุญญเลสนิรนัตร สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
78.นางสาวสกุลวลัย มะนะโส สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
79.นางสาวธารทิพย กลับเปนสุข สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
80. นางสาวรัตนาภรณ อาณาประโยชน สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

สรุปประเด็นจากเวทีการประชุม
1. สรุปการกลาวชี้แจงวัตถุประสงคของโครงการ โดย คุณสุปราณี จงดีไพศาล
ผูอํานวยการฝายสวัสดิภาพสาธารณะ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

คุณสุปราณี ไดกลาวถึงความเปนมาของการประชุม Rio+20 วามีจุดกําเนิดเร่ิมข้ึนจากการ
ประชุมสหประชาชาติดานสิ่งแวดลอมและการพัฒนา หรือ Rio เม่ือ 20 ปท่ีแลว ในป ค.ศ.1992 ซ่ึง
ถือเปนจุดเร่ิมตนของกระแสการพัฒนาท่ีย่ังยืนในเวทีโลก รวมท้ังเปนจุดเร่ิมตนของการดําเนินงาน
ดานสิ่งแวดลอมในหลายเร่ือง สําหรับ การประชุม Rio+20 ในป ค.ศ. 2012 น้ี ทาง สกว. ได
สนับสนุนกิจกรรมการจัดเวทีสาธารณะซ่ึงเปนการนําผูรูผูเช่ียวชาญในภาคสวนตางๆมาระดม
ความเห็น ทําความเขาใจ และติดตามความเคลื่อนไหวในแนวคิดหลักของการประชุมสองเร่ือง คือ
เร่ือง แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) และกรอบเชิงสถาบันเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน
(Institutional Framework for Sustainable Development: IFSD) รวมท้ังมีการหยิบยกประเด็น
ใหมๆข้ึนมาแลกเปลี่ยนดวย ซ่ึงในเวทีคร้ังน้ี จะมีการนําเสนอในสองสวน คือ สวนแรกจะเปนการ
นําเสนอความเคลื่อนไหวจากการเตรียมการประชุม Rio+20 และสวนท่ีสองจะเปนประเด็นเร่ือง
ความม่ันคงทางดานทรัพยากรนํ้า อาหาร และพลังงาน ซ่ึงถือเปนประเด็นท่ีท่ัวโลกกําลังใหความ
สนใจ ดังเชนจากการประชุม World Economic Forum เม่ือตนป ค.ศ. 2011 ท่ีไดมีการกลาวถึงภูมิ
ทัศนความเสี่ยงของโลกในอนาคตวามีอยูสามเร่ืองสําคัญ คือ Macroeconomic imbalance nexus,
Illegal economy nexus, และหน่ึงในน้ันก็คือเร่ือง Water-food-energy nexus และภายหลังไดมีการ
จัดการประชุมเฉพาะท่ีเมือง Bonn ประเทศเยอรมนีเพื่อสํารวจประเด็นน้ีโดยตรงดวย เวทีในคร้ังน้ีจึง
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จะเปนการแลกเปลี่ยนเพื่อหาคําตอบวาประเด็นน้ีมีความเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจสีเขียวอยางไรโดย
เช่ือมโยงกับบริบทของปญหาอุทกภัยของประเทศไทยท่ีผานมา

2. สรุปการนําเสนอ “ความคืบหนาในการเจรจา: เศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาที่
ยั่งยืนและการขจัดความยากจน” โดย ดร.รวีวรรณ ภูริเดช
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการสิ่ งแวดลอมแหงชาติ  สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ดร.รวีวรรณ ไดกลาวนําถึงวัตถุประสงคของการประชุม Rio+20 วามี 3 ประการท่ีสําคัญ
ไดแก หน่ึง) เปนเวทีใหผูแทนระดับสูงของแตละประเทศไดยืนยันยํ้าเจตจํานงทางการเมืองท่ีจะ
พัฒนาประเทศตามแนวทางการพัฒนาท่ีย่ังยืน สอง) เปนการประเมินผลการดําเนินงานดานการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนของโลกท่ีผานมา และสาม) เปนการสํารวจประเด็นทาทายใหมๆทางดานการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน ซ่ึงในกระบวนการเตรียมการกอนการประชุมจะใชเวลาการหารือ 2 ป คือเร่ิมตนตั้งแตป ค.ศ.
2010 การประชุมคร้ังลาสุดท่ีเพิ่งผานไป คือ การประชุมระดับ Intersessional meeting คร้ังท่ีสอง
เม่ือวันท่ี 15-16 ธันวาคม ค.ศ.2011 ซ่ึงเปนการรวมรวมผลจากการประชุมกลุมยอยและระดับ
ภูมิภาคตางๆท่ีเคยจัดข้ึน และใหตัวแทนแตละประเทศไดแสดงเจตนารมณอีกคร้ังหน่ึงโดยใชเวลา 3
นาที ซ่ึงไดผลลัพธออกมาเปนเอกสารท่ีเรียกวา Zero draft ความยาวกวา 6,000 หนา ซ่ึงคาดวาจะ
แลวเสร็จประมาณวันท่ี 9 มกราคม ค.ศ. 2012 ซ่ึงเม่ือรางดังกลาวออกมา ทางสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ซ่ึงเปนคณะกรรมการฝายสารัตถะของประเทศ
จะจัดประชุมเพื่อหารือกันตอไป

สําหรับความเคลื่อนไหวจากการประชุมในเบ้ืองตนน้ัน ประเทศตางๆเห็นพองตองกันวาผล
คาดหวังจากการปะชุม Rio+20 ควรมีรูปแบบท่ีเปน Political declaration และมีการยอยใหเปน
เอกสารเดียว (one single document) เพื่อใหผูบริหารของแตละประเทศสามารถอานได สวนใน
เน้ือหาดานเศรษฐกิจสีเขียว ประเทศตางๆไดแสดงทาทีเชน กลุม G77 และจีน ไดแสดงจุดยืนแข็ง
ขัน ท่ีจะไมใหเศรษฐกิจสีเขียวมีลักษณะท่ีเปน ‘one-size fit all’ และสนับสนุนการจัดตั้ง Green
economy fund เพื่อใหมีงบประมาณชวยเหลือประเทศกําลังพัฒนาดานการถายทอดเทคโนโลยี และ
Capacity building ท่ีชัดเจน มีการเสนอเร่ือง Green Economy Roadmap โดยกลุมประเทศ EU
รวมท้ังการเสนอแผน 10 ปเพื่อการผลิตและบริโภคอยางย่ังยืน (10 years framework on
sustainable consumption and production) มีการเสนอแนวคิดเร่ือง Sustainable Development
Goals (SDGs) โดยกลุมประเทศโคลัมเบีย เพื่อแทน Millennium Development Goals (MDGs) ท่ี
ใกลจะครบวาระ ซ่ึงจุดตาง คือ MDGs จะเปนเปาหมายสําหรับประเทศกําลังพัฒนา สวน SDGs จะ
เนนเปาหมายรวมกันของทุกประเทศในโลก เพื่อใหเกิดการแบงงานหรือสรางความรวมมือระหวาง
ประเทศไดชัดเจนในการบรรลุเปาหมายรวมกัน ซ่ึงโดยเน้ือหาไมไดตางไปจากกรอบของ Agenda21
นัก เพียงแตมีการเพิ่มบางประเด็นท่ีมีความสําคัญมากข้ึน เชน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เปนตน
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ในสวนทาทีของประเทศไทยในขณะน้ี ยังยืนยันในหลักการตางๆรวมกับประเทศในกลุม
G77 เชน หลักการ Common but differentiated responsibility, การผลิตและบริโภคท่ีย่ังยืน, และ
หลัก Principle 10 ท่ีเปดใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมใหมากท่ีสุด เปนตน ซ่ึง ดร.รวีวรรณ มอง
วา ณ ขณะน้ีประเด็นสําหรับการประชุมไมนาเปนหวงเทาใด แตโจทยท่ีประเทศไทยตองทําการบาน
ตอยังมีอีกหลายเร่ือง เชน เร่ือง Output ท่ีจะกําหนดใน SDGs เร่ืองเปาหมายหรือกรอบเวลาท่ีมีใน
Roadmap ตางๆ เร่ืองกลไกทางการเงินหรือการถายทอดเทคโนโลยี เปนตน นอกจากน้ัน ความ
เช่ือมโยงกับการปฏิบัติงานในระดับชาติก็มีความสําคัญ เน่ืองจากการพัฒนาท่ีย่ังยืนไมได เกี่ยวของ
กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯเพียงหนวยงานเดียว แตเกี่ยวกับหนวยงานอื่นๆทางเศรษฐกิจ
และสังคมดวย ปจจุบัน ประเทศไทยไดตระหนักถึงความสําคัญของบางประเด็นเชน การผลิตและ
บริโภคท่ีย่ังยืน โดยการบรรจุในแผนสิ่งแวดลอม 5 ปและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับท่ี 11 แลว โดยมีมาตรการรองรับในภาคเศรษฐกิจท่ีสําคัญตางๆ 5 สาขา เชน การเกษตร
อุตสาหกรรม การทองเท่ียว ฯลฯ ซ่ึงถือวามีความกาวหนาและทันสมัยกวาหลายประเทศในภูมิภาค
เดียวกัน แตอยางไรก็ดีการนําแผนไปปฏิบัติก็ยังไมเปนไปเทาท่ีควร และตองดําเนินการตอไป

3. สรุปการนําเสนอ “ความคืบหนาในการเจรจา: กรอบเชิงสถาบันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
โดย คุณสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ รองอธิบดีกรมองคการระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ

คุณสุพัตรา ไดกลาวถึงความเคลื่อนไหวในประเด็น IFSD วามีการถกเถียงกันถึง 4
ทางเลือกท่ีสําคัญ ไดแก

หน่ึง) การยกระดับ United Nations Environmental Program (UNEP) ข้ึนเปนทบวงชํานัญ
พิเศษ หรือ Specialized agency ภายใตกรอบสหประชาชาติ เชนเดียวกับองคกรอื่นๆ เชน ILO
หรือ FAO ซ่ึงขอดีคือจะทําใหองคกรมีความเปนอิสระในการบริหารจัดการสูง และทําใหเกิดการมี
สวนรวมมากข้ึน เน่ืองจากปจจุบัน สมาชิก Governing council ของ UNEP มีเพียง 58 ประเทศ
เทาน้ัน และการเสนอขอเสนอในสมัชชาสหประชาชาติจะคอนขางชากวาจะไดรับการตัดสินใจในแต
ละเร่ือง แตถาหากเปนองคกรพิเศษภายใตสหประชาชาติแลว ประเทศสมาชิก 153 ประเทศ
สามารถเขารวมไดท้ังหมด และจะทําใหเกิดความคลองตัวมากข้ึน

สอง) การปฏิรูป Commission on Sustainable Development (CSD) ซ่ึงถูกตั้งข้ึนจากการ
ประชุม Rio คร้ังแรก ซ่ึงสถานะของ CSD จะยังไมถึงข้ันเปนกลไก แตเปนเสมือนเวทีใหประเทศ
ตางๆไดมาคุยแลกเปลี่ยนกัน (Talk shop) แตประเด็นท่ีถกเถียงยังเปนเร่ืองท่ีไดรับมอบหมายและมี
ความไมทันสมัยอยูสูง และการท่ีมีเลขาธิการของ UN มาทําหนาท่ีเปนเลขานุการของ Commission
ทําให CSD ยังไมใชเวทีของสมาชิกจริงๆ การปฏิรูป CSD ใหมีลักษณะเปน Sustainable
Development Council (SDC) ไดถูกเสนอข้ึนโดยบุคลากรใน UN เพื่อยกระดับใหการพัฒนาท่ีย่ังยืน
มีความสําคัญระดับเดียวกับ Council อื่นๆ เชน Human Rights Council หรือ Economic and
Social Council (ECOSOC) เปนตน ซ่ึงเงื่อนไขหน่ึงของการเขารวม council คือการทํา Universal
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periodic review ซ่ึงอาจเปนการบานใหประเทศสมาชิกตองทํารายงานติดตามทบทวน และทําให
ประเด็นดานสิ่งแวดลอมไดรับการพิจารณามากข้ึน

สาม) การทํางานอยางบูรณาการในสามเสาดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน เปนความคิดท่ีดีแตทํา
ยาก ท้ังน้ีในการบูรณาการจะตองยึดหลักการท่ีใชระหวางการปฏิรูปโครงสรางของสหประชาชาติท่ี
สําคัญ 2 หลักการ ไดแก “system-wide coherence” คือ การท่ีหนวยงานใดทํางานเร่ืองใดกับใคร
จะตองใหสมาชิกหรือหนวยงานอื่นๆรับทราบ และอีกหลักการ คือ “delivering as one” คือ แตละ
หนวยงานยอยจะตองผลิตผลผลิตใดก็ตามในทิศทางท่ีสอดคลองกัน ไปดวยกันเสมอ

สี่) การปรับ ECOSOC เปนองคกรในระบบ UN โดยใหเพิ่มเสาสิ่งแวดลอมเขาไปดวย แต
อยางไรก็ดี แนวคิดสุดทายน้ีไมมีใครพูดถึงมากนักในชวงหลัง เน่ืองจากการมีโครงสรางท่ีใหญไป จะ
ทําใหผลักดันวาระตางๆไดยาก

ท้ังน้ี คุณสุพัตราไดสรุปวาแมวาหัวขอ IFSD อาจจะไมไดรับการใหความสําคัญมากเทากับ
หัวขอ Green Economy มากในการประชุม แตแนวทางการดําเนินงานของ Green Economy ก็ตอง
อยูภายใตกรอบของ IFSG สุดทาย อาจไมไดหมายความวาเราจะตองเลือกทางเลือกใดทางเลือก
หน่ึง ผลท่ีออกมาอาจผสานรูปแบบจากทุกทางเลือกได เพราะกลไกจะตองตอบสนองตอหนาท่ีใน
การบรรลุผล (Form Follow function) จึงจะสามารถนําพาไปสูการบรรลุผลการพัฒนาท่ีย่ังยืนได

4. สรุปการนําเสนอ “ทาทีการเจรจาของกลุมประเทศตาง” โดย คุณวิจิตร กุลเดชคุณา นักวิจัย
คุณวิจิตร ไดนําเสนอถึงผลลัพธท่ีประเทศตางๆคาดหวังจากการประชุม Rio+20 วาทุก

ประเทศมีความเห็นรวมกันท่ีจะไดถอยแถลงท่ีสั้น หนักแนน และแสดงถึงเจตนารมณทางการเมืองท่ี
มุงม่ันตอแนวทางการพัฒนาท่ีย่ังยืน รวมท้ังมีแนวทางการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม และมีแผนท่ีชัดเจน
โดยมีรายละเอียดปลีกยอย เชน กลุมประเทศ EU คาดหวังผลลัพธในระดับท่ีเปน Roadmap สวน
ประเทศจีนตองการเห็นการใหคําม่ันท่ีชัดเจนในเร่ืองการใหความชวยเหลือทางการเงินกับประเทศ
กําลังพัฒนา ขณะท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาตองการใหเวที Rio+20 เปนเวทีท่ีแตละประเทศไดนําเสนอ
แนวคิดเร่ืองการพัฒนาท่ีย่ังยืนเทาน้ัน ไมไดเสนอถึงแนวทางรวมกันแตอยางใด

สําหรับแนวคิด “เศรษฐกิจสีเขียว” แมวาจากการประชุมท่ีผานมาจะยังไมอาจหานิยาม
รวมกันได แตประเทศสวนใหญก็ยอมรับแนวคิดน้ีในฐานะของแนวทางไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืนท่ี
สมดุลในท้ังสามเสาหลัก และมีความเขาใจรวมกันวามีความหมายครอบคลุมถึงเปาหมาย เชน สังคม
คารบอนต่ํา การเขาถึงพลังงานทดแทน พลังงานสะอาด และมีประสิทธิภาพ การผลิตและบริโภค
อยางย่ังยืน การเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากร ฯลฯ รวมถึงครอบคลุมถึงมิติทางสังคมอยางเชน
ความเทาเทียมทางสังคม หรือเร่ืองการฝกแรงงานใหมและสวัสดิการสังคมท่ีเขมแข็ง สําหรับคนท่ี
วางงานจากการท่ี Brown industry ตองปดตัวไปดวย ในสวนรายละเอียดความแตกตางของทาทีตอ
เศรษฐกิจสีเขียว ประเทศกลุม EU ตกลงท่ีจะเปนผูนําในการเปลี่ยนผานสูเศรษฐกิจสีเขียว และ
พรอมแบงปน Best practice หรือขอตกลงท่ีมีการใชหรือดําเนินการอยูแลวในกลุมสมาชิกมาปรับใช
ในระดับโลก ประเทศสหรัฐอเมริกาเนนยํ้าถึงการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการชวยในการ



256

เปลี่ยนไปสูเศรษฐกิจสีเขียว ภายใตการใชกลไกตลาด กฎเกณฑท่ีโปรงใสท่ีตั้งบนพื้นฐานขอมูลทาง
วิทยาศาสตร และการปกปองทรัพยสินทางปญญา โดยเนนความรวมมือแบบ Partnership ตั้งแต
สองฝายข้ึนไป มากกวาการสนับสนุนทางการเงินหรือการถายทอดเทคโนโลยี สวนประเทศกลุม
G77 และจีนใหความสําคัญกับการขจัดความยากจนเปนอันดับแรก และมองวาประเทศท่ีพัฒนาแลว
ควรเปนผูนําในการเปลี่ยนไปสูรูปแบบการผลิตและบริโภคอยางย่ังยืน ใหรักษาคําม่ันในอดีตในการ
ใหความชวยเหลือตอประเทศกําลังพัฒนา และตองไมถูกใชเปนขออางเพื่อกีดกันทางการคา หรือ
ขออางเพื่อการรับความชวยเหลือทางการเงิน สวนประเทศท่ีแสดงจุดยืนไมเห็นดวยกับเศรษฐกิจสี
เขียว คือ ประเทศโบลิเวีย คิวบา และเวเนซูเอลลา เน่ืองจากมองวายังไมมีนิยามท่ีชัดเจน และไม
ม่ันใจวาจะเปนประโยชนตอประเทศท่ีกําลังพัฒนา และขอตกลงดานสิ่งแวดลอมท่ีมีอยูเดิมยังไมได
รับการปฏิบัติตาม ซ่ึงประเทศโบลิเวีย ยังไมเห็นดวยกับการพยายามประเมินมูลคาของธรรมชาติ ซ่ึง
อาจจะเกิดความเสียหายจากกลไกการตลาดท่ีไมมีการควบคุมดวย

สําหรับหัวขอ “กรอบเชิงสถาบันเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน” (IFSD) ประเทศตางๆมีความเห็น
รวมกันวา IFSD จะตองรักษาสมดุลของท้ัง 3 เสาหลักของการพัฒนาท่ีย่ังยืน และตองมีการประสาน
ความรวมมือของ IFSD ตั้งแตระดับโลก ภูมิภาค ระดับประเทศ จนถึงทองถิ่น เพื่อการบรรลุผลของ
การพัฒนาท่ีย่ังยืน รวมท้ังควรจะตองมีการปรับปรุงการประสานการทํางานขององคกรภายใน UN
เพื่อใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน สวนทาทีตอทางเลือกของ IFSD น้ัน ประเทศในกลุม EU สวนใหญ
และกลุมประเทศแอฟริกาเห็นดวยกับการยกฐานะ UNEP ใหเปนองคการเฉพาะ แตมีประเทศ EU
บางสวน เห็นวาควรจะมีการยกระดับ CSD ข้ึนเปน Sustainable Development Council แทน เพื่อ
เปนการดึงหลักการการพัฒนาท่ีย่ังยืนเขาสูหัวใจของกระบวนการตัดสินใจของ UN สวนประเทศ
เกาหลีใตท่ีเห็นดวยกับการตั้งท้ัง SDC พรอมท้ังยกฐานะ UNEP ใหเปนองคกรเฉพาะในระยะกลาง
และระยะยาว ประเทศท่ีไมเห็นดวยกับการตั้งองคกรใหม คือ สหรัฐอเมริกา โดยสนับสนุนการปฏิรูป
องคกรท่ีมีอยูเดิม เชน ECOSOC CSD รวมท้ัง UNEP ใหเขมแข็งข้ึน โดยแกไขใหทุกประเทศเขา
เปนสมาชิกของ UNEP ได และเพิ่มอํานาจของ UNEP ในการ implementation และสรางความ
เขมแข็งดานวิทยาศาสตร ใหมีนักวิทยาศาสตร/วิศวกรเขาไปทํางานมากข้ึน

5. สรุปการอภิปราย “ความม่ันคงดานทรัพยากรนํ้า อาหาร และพลังงาน: บทเรียนจากมหา
อุทกภัย”
ผูอภิปรายทานที่ 1 รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ ภาควิชาวิศวกรรมแหลงนํ้า คณะวิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ดร.สุจริตกลาววาจากการติดตามปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พบวามีความ
เช่ือมโยงกับประเด็นความม่ันคงทางดานนํ้า อาหาร และพลังงาน รวมท้ังเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจ
โดยรวม และแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาท่ีย่ังยืนดวย ท่ีผานมาการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของไทยดีข้ึนมาก แตขอมูลความเสี่ยงตอดานความม่ันคงของทรัพยากรนํ้า (Water security) และ
ดานความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) กลับยังปรากฏสูงมาก การใชทรัพยากรอยางย่ังยืน
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จึงจําเปนตองตอบโจทยเร่ืองการควบคุมการเจริญเติบโตดวย ซ่ึงประเทศไทยควรจะทบทวนวาเปน
เพราะตัวช้ีวัดท่ีเราใชอยูไมตอบโจทยในเร่ืองการพัฒนาท่ีย่ังยืนตามท่ีเราตองการหรือไม ในดาน
ทรัพยากรนํ้า ท่ีผานมาประเทศไทยตองเผชิญกับปญหานํ้าเสีย นํ้าทวม และนํ้าแลงซ่ึงกระทบความ
ม่ันคงของทรัพยากรนํ้าเปนวัฏจักรสลับกันมาโดยตลอด ดังน้ันในการควบคุม จึงควรมีดัชนีท่ี
สามารถวัดวาประเทศไทยมีนํ้าใหใชไดปริมาณเทาไหร และควรจะมีนํ้าใหใชไดปริมาณเทาไหร ซ่ึง
ตัวช้ีวัดหน่ึง คือ แนวคิดเร่ือง Water security ซ่ึงพัฒนาโดย ADB วาความม่ันคงของทรัพยากรนํ้า
จะเกี่ยวของกับ 5 มิติ ไดแก 1) ความม่ันคงในทรัพยากรนํ้าของครัวเรือน ซ่ึงมองวานํ้าเปน
ทรัพยากรทุกคนมีสิทธิในการเขาถึง และสามารถคํานวณความตองการใชนํ้าตอวันออกมาได 2)
ความม่ันคงในทรัพยากรนํ้าทางเศรษฐกิจ เชน การวิเคราะหวาการท่ีตัวเลข GDP โตข้ึนจะทําให
ความตองการใชนํ้าในแตสาขาการผลิตเพิ่มข้ึนเทาใดในรูปของทํา Water account 3) ความม่ันคงใน
ทรัพยากรนํ้าของเมือง ซ่ึงจะเปนประเด็นสําคัญของโลก เน่ืองจากตอไปประชากรสวนมากจะอาศัย
อยูในเขตเมือง ซ่ึงจะทําใหเมืองเปนท้ังความเจริญและแหลงรองรับของเสียในท่ีเดียวกัน 4) คุณภาพ
ของแมนํ้า และ 5) ความสามารถในการฟนฟูของนํ้า (Water resilience) เชน กรณีเกิดภัยพิบัติ
ตางๆ ซ่ึงจะเห็นวาตัวช้ีวัดเหลาน้ีมีความสอดคลองกับแนวคิดสามเสาหลักของการพัฒนาท่ีย่ังยืน
เชน ความม่ันของดานนํ้าของครัวเรือน หรือปญหานํ้าสกปรกในสลัมก็เกี่ยวของกับเร่ืองสังคม ขอมูล
ความสัมพันธท่ีพบวาความผันผวนของปริมาณนํ้าสงผลทางกลับตอ GDP ก็ถือเปนปจจัยดาน
เศรษฐกิจ เปนตน ซ่ึงหากตัวช้ีวัดเหลาน้ีดีข้ึน เชนเม่ือมีการลงทุนเพื่อเพิ่มอัตราการดูดซับนํ้าของ
ประเทศ ก็จะลดความผันผวนตามธรรมชาติลง และจะทําใหเศรษฐกิจโตข้ึนได

สําหรับกรณีเหตุการณอุทกภัยท่ีประเทศไทยเผชิญ ในป ค.ศ.2011 ซ่ึงเกิดนํ้าทวมสูง
มากกวานํ้าทวมปกติ และสงผลกระทบถวนหนาท้ังคนรวยและคนจนน้ัน มีแนวโนมวาจะเกิดจาก
ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือ เกิดปรากฏการณลานินญาถึง 2 คร้ังในหน่ึงป และ
กระทบตอความผันผวนของ Input นํ้าภายในประเทศ และมีแนวโนมวาความผันผวนน้ีจะสูงข้ึน
เร่ือยๆ ซ่ึงหากเรามองวาการหมุนเวียนของนํ้าในระดับโลกมีความสัมพันธกับในระดับประเทศแลว
เราก็อาจใชกลไกระหวางประเทศในการแกปญหา แตท่ีผานมากลไกอยาง UNFCCC ก็มีแนวโนมท่ี
จะลมเหลว ซ่ึงถาเรามองวากลไกระหวางประเทศควบคุมไมได ก็ตองมาพยายามแกปญหาท่ี
กระบวนการจัดการ (management process) ตอ และถาแกปญหาไมไดก็ตองใชมาตรการรับมือ
(Responsive measure) เชนการหนีนํ้าและถาหากรับมือไมไดอีก ก็จะเกิดผลกระทบทางสังคม
ตามมาโดยเฉพาะคนจนท่ีปรับตัวไมได แผนในระยะสั้นท่ีเสนอหากเกิดนํ้าทวมในอนาคต คือ การ
ผันนํ้าโดยหาพื้นท่ีชุมนํ้าประมาณ 2 ลานไรเพื่อรับนํ้า และมีระบบชดเชยท่ีเหมาะสมไรละ 5,000-
10,000 บาท รวมงบประมาณ 2 หม่ืนลานบาท ซ่ึงถาหากไมทํา ภาคอุตสาหกรรมจะเสียหายกวา
ลานลานบาท นํ้าท่ีจะไหลเขากรุงเทพฯบางสวนก็จะตองมีการทําคลองช่ัวคราว เพื่อปองกันไมใหนํ้า
ไหลทวมหมูบาน ใชงบประมาณท้ังหมดหน่ึงหม่ืนหกพันลานบาท ซ่ึงตรงน้ีถือเปนการแกปญหาแบบ
สังคมเกื้อกูลกัน หรือ soft side คือผลัดกันนํ้าทวมบาง แตถาประชาชนตองการใหแกปญหาแบบ
hard side คือตองไมมีพื้นท่ีใดนํ้าทวมเลย ก็จะตองลงทุนสูงอีกสามแสนลานบาท ซ่ึงงบประมาณก็
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ตองมาจากภาษีของประชาชนน่ันเอง ซ่ึงประชาชนจะตองเปนผูตัดสินใจวาตองการแบบใด สวนใน
ระยะยาว ถาแกปญหาเร่ืองการใชท่ีดินไดดี ก็อาจไมตองมีการผันนํ้า แตก็ตองนําเร่ืองระบบ EIA มา
พูดคุยกัน

 สวนขอเสนอตอการไปสูเศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาท่ีย่ังยืนน้ัน ดร.สุจริต เสนอวา
จะตองแยก Enabling factors ออกเปนระดับการเจรจาระหวางประเทศ และระดับภายในประเทศ
ซ่ึงในระดับเจรจามีแนวโนมคอนขางสูงวาการเจรจาภายใตกรอบ UN จะลมเหลว สวนการเจรจา
เร่ืองเศรษฐกิจสีเขียวก็นาเปนหวงวาจะกลายเปนของเลนใหมหรือไมเน่ืองจากประเทศท่ีพัฒนาแลวก็
ขาดงบประมาณสนับสนุน ประเทศกําลังพัฒนาจึงควรตองจับกลุมกัน และสราง Model ในการดูแล
ตัวเอง และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันมากกวา สวนการดําเนินการภายในประเทศคือการตั้งตัวช้ีวัด
ดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน ซ่ึงถือเปนกลไกเพื่อการคิดระยะยาวและเปนสงสัญญาณบางอยางให
ประชาชนไดรู ปญหาขณะน้ีคือมิติแตละดานของการพัฒนาถูกแยกกันรับผิดชอบโดยแตละ
หนวยงาน ทําใหเกิดการขัดแยงกันในทางปฏิบัติ สําหรับการผนวกตัวช้ีวัดดานความม่ันคงของ
ทรัพยากรนํ้า อาหาร และพลังงานเขากับตัวช้ีวัดดานเศรษฐกิจน้ัน ปจจุบัน สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดทําแบบจําลองเศรษฐกิจระดับมหภาคอยูทุกๆ 5 ป ซ่ึงใน
แบบจําลองมีการกลาวถึงปจจัยทางดานอาหารไวในมิติของสินคาสงออก และปจจัยดานพลังงานใน
มิติของตนทุนจากการนําเขา สวนปจจัยดานนํ้ายังไมถูกกลาวถึง ซ่ึงในความเปนจริงตัวช้ีวัดมิติ
ความม่ันคงท้ังสามดานควรท่ีจะถูกบรรจุในแบบจําลองเพื่อคํานวณผลกระทบจากการเติบโตทาง
เศรษฐกิจดวย เชน ประเมินความตองการใชนํ้าหรือพลังงานท่ีจะเพิ่มข้ึนเม่ือเศรษฐกิจโตข้ึน
โดยเฉพาะเร่ืองนํ้า เน่ืองจากนํ้าตางจากทรัพยากรอื่นตรงท่ีตองมีการลงทุนวางแผนการเตรียมนํ้าใน
ระยะยาวลวงหนาเปนสิบปจึงจะเตรียมไดทัน หรือประเมินผลกระทบจากการท่ีปริมาณนํ้ามีความผัน
ผวนสูงข้ึน ตอการท่ีท้ังปริมาณการผลิตและคุณภาพของขาวลดลง จนสงผลตอการแขงขันและความ
ม่ันคงทางเศรษฐกิจดวย ซ่ึงขอมูลเหลาน้ีควรเปนสัญญาณถึงชาวนาและรัฐในการปรับตัว เชน การ
เนนการปลูกขาวท่ีใชนํ้านอย และเนนตลาดเฉพาะท่ีมีราคาสูงแทน เปนตน นอกจากน้ัน ตัวช้ีวัดท่ีดี
ควรท่ีควรท่ีจะลงลึกไปถึงในระดับชุมชนได เชน การมองการเติบโตท่ีลงไปถึงในระดับจังหวัด หรือ
อําเภอ หรือการมองไปเชิงกระบวนการวาประชาชนแตละกลุมบริโภคทรัพยากรเทาใด เปนตน ซ่ึง
ตัวช้ีวัดเหลาน้ีประชาชนตองรวมกันกําหนดเอง และสะทอนใหรัฐทราบ จึงจะตอบสนองตอการ
พัฒนาท้ังดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมได

ผูอภิปรายทานที่ 2 คุณภารนี สวัสดิรักษ เครือขายวางแผนและผังเมืองเพื่อสังคม
คุณภารนี ไดกลาวถึงบทเรียนจากมหาอุทกภัยท่ีผานมา วาสาเหตุท่ีทําใหเกิดผลกระทบ

อยางรุนแรงและเกิดความไมม่ันคงในดานตางๆน้ัน ไมไดมีท่ีมาจากภัยธรรมชาติเพียงอยางเดียว แต
เกิดจากนโยบายท่ีมีปญหา รวมท้ังชองวางทางกฎหมายดวย เน่ืองจากหากมองในเร่ืองการตั้งถิ่น
ฐาน ในอดีตเขตพื้นท่ีท่ีไดรับผลกระทบน้ีตั้งอยูในพื้นท่ีท่ีนํ้าทวมมาโดยตลอด ซ่ึงคนสมัยกอนก็
สามารถปรับตัวและตั้งถิ่นฐานอยูได แตเม่ือปจจุบันพื้นท่ีเหลาน้ีไดกลายเปนเมืองหมดแลว แมจะมี
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การกําหนดควบคุมการกอสรางในพื้นท่ีท่ีเปนพื้นท่ีรับนํ้าเหลาน้ีไวในผังเมืองแลวก็ตาม แตก็มี
ผูประกอบการท่ีอาศัยชองวางทางกฎหมายสามารถไดใบอนุญาตมาได ทําใหพื้นท่ีเขตสีเขียวในผัง
เมืองกลายเปนสีเหลือง และเม่ือนํ้าทวมจึงเกิดความเสียหายมากข้ึน ปจจัยเหลาน้ีทําใหเกิดความ
ซับซอนของปญหาตามมา คือ ทุกแนวทางการแกปญหานํ้าทวมรูปแบบตางๆไมมีทางเลือกใดเลยท่ี
มีไดแลวไมมีเสียหรือไมมีการคัดคานเกิดข้ึน ซ่ึงในทางผังเมืองตองมีการมาพิจารณารวมกันวา
ท้ังหมดจะสามารถอยูรวมกันไดอยางไร ท่ีผานมาการแกปญหาโดยการตองผันนํ้าไปใหชาวนารับนํ้า
แทน ก็มีการเยียวยาในระดับท่ีตางจากการเยียวยาพื้นท่ีนํ้าทวมในเขตเมืองอยูมาก ซ่ึงตรงน้ีผูท่ีอยู
ในพื้นท่ีนํ้าทวมซ่ึงขัดกับผังเมืองน้ันควรท่ีจะมีสวนรับผิดชอบจายดวย นอกจากน้ันในระยะยาว ควร
มีการวิจัยแสวงหาทางออกในการลดการเจริญเติบโตของเมืองและลดการบริโภคของมนุษยลง
เชนกัน

นอกจากกรณีของอุทกภัยแลว ในประเทศไทยยังมีปญหาความขัดแยงระหวางความม่ันคง
ในดานตางๆเกิดข้ึนอีกหลายกรณี ยกตัวอยางเชน การท่ีพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพทางการเกษตรสูงได
กลายเปนเมืองหรือพื้นท่ีอุตสาหกรรมไปหมด จนกระทบความม่ันคงทางอาหารในเขตอําเภอบาง
ปะกง การตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ีผังเมืองสีเขียวในภาคตะวันออกแลวทําใหเกิดการแยงชิง
ทรัพยากรนํ้ากับภาคการเกษตรและทําใหเกิดมลพิษทางนํ้าในอางเก็บนํ้าของชุมชน การอนุญาตให
ตั้งโรงงานปโตรเคมีข้ันกลางในพื้นท่ีปลูกขาวบริเวณภาคกลางตอนบน ซ่ึงแมการอนุญาตจะอยู
ภายใตเงื่อนไขวาโรงงานสามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกได แตก็กระทบความม่ันคงของ
ทรัพยากรนํ้าและอาหารในพื้นท่ี ซ่ึงผลกระทบตรงน้ีไมสามารถนํามาเปรียบเทียบหักลบกันได การ
ลงทุนในเมืองทวาย ประเทศพมาท่ีจะสงผลกระทบตอการใชนํ้า พลังงาน มลพิษ และการเคลื่อนยาย
แรงงานในภาคตะวันตก การพัฒนาแหลงพลังงานในอาวไทย หรือการกําหนดพื้นท่ีกอสราง
โรงไฟฟานิวเคลียรท่ีอางความม่ันคงดานพลังงานและการลดกาซเรือนกระจก แตจะกระทบอาชีพ
ประมงพื้นบานและความหลากหลายทางชีวภาพ เปนตน ซ่ึงผลกระทบเกิดจากความขัดแยงในเชิง
นโยบายท่ีรัฐตองการสรางความม่ันคงดานหน่ึง แตกลับสงผลกระทบอีกดานหน่ึงในขณะเดียวกัน ซ่ึง
ในการแกผลกระทบเหลาน้ี ควรมีมาตรการเชน การวางแผนรองรับการลงทุนจากเปดการคาเสรีควร
มีการมองในลักษณะของ Zoning เพื่อกําหนดขนาดและพื้นท่ีท่ีเหมาะสม การทํางานรวมกันระหวาง
กระทรวงตางๆ หรือการศึกษาผลกระทบตอทรัพยากรดานตางๆและวิถีชีวิตของชุมชน ซ่ึงขอมูล
ตางๆเหลาน้ีภาคประชาชนมีความพรอมอยางย่ิงท่ีจะสงใหกับทางผูกําหนดนโยบาย ผูเจรจาดาน
ตางๆ รวมถึงสกว.ไดรับทราบและกําหนดเปนโจทยวิจัยตอไป

ผูอภิปรายทานที่ 3 คุณวิฑูรย เลี่ยนจํารูญ มูลนิธิชีววิถี
คุณวิฑูรย กลาวถึงประเด็นเร่ืองความม่ันคงทางอาหาร วาจากนิยามของ FAO ความม่ันคง

ทางอาหาร หมายถึง “หลักประกันท่ีคนทุกคนจะสามารถมีอาหารท่ีเพียงพอ มีคุณภาพท่ีดี มีความ
ปลอดภัย ท้ังในสถานการณปกติ และสถานการณฉุกเฉิน และอาหารท่ีไดตองสอดคลองกับ
วัฒนธรรม” ท่ีผานมา ไทยเคยประสบกับปญหาความม่ันคงทางอาหาร เชน ในชวงปลายป พ.ศ.
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2551 ท่ีราคาขาวปรับตัวสูงข้ึน แตเหตุการณอุทกภัยในป พ.ศ. 2554 น้ีเปนคร้ังท่ีเกิดผลกระทบเปน
ประวัติการณ คือ เกิดความเสียหายตอพื้นท่ีการเกษตร 12.6 ลานไร หรือ 30-40% ของพื้นท่ีปลูก
ขาว มีเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบท้ังสิ้น 1,668,817 คน และกระทบตอการกระจายสินคาอาหารท่ัว
ประเทศ ไมเฉพาะในเขตกรุงเทพฯเทาน้ัน ซ่ึงปญหาน้ีสะทอนใหเห็นประเด็นท่ีสําคัญสองประเด็น

ประเด็นแรก) คือผลกระทบของนํ้าทวมตอทรัพยากรพันธุกรรม ท่ีผานมา เหตุการณนํ้าทวม
ในอดีต เชน ในป พ.ศ. 2485 ไมไดกระทบตอพันธุของไมอยางทุเรียน เน่ืองจากยังมีการขยายพันธุ
โดยใชเมล็ดอยู ทําใหทุเรียนบางสวนไมตายและยังเกิดความหลากหลายของสายพันธุดวย แตนํ้า
ทวมในคร้ังน้ีทุเ รียนซ่ึงขยายพันธุ โดยไมใช เมล็ดหลายสายพันธุ ไดสูญพันธุ ไปตลอดกาล
เชนเดียวกับหมาก และสมโอพันธุเกาๆ ซ่ึงความเสียหายตอการสูญพันธุและระบบการเกษตรแบบ
หลังบาน (Home garden) น้ี ยังไมไดรับการตระหนักและถูกนํามาประเมินเทาท่ีควร

ประเด็นท่ีสอง) การท่ีอาหารซ่ึงมีความสําคัญในระบบเศรษฐกิจชุมชนมาก ดังขอมูลท่ี
สัดสวนคาใชจายดานอาหารของครอบครัวไทยคิดเปนสัดสวน 32% ของคาใชจายของครอบครัว แต
ในปจจุบัน การจัดการสินคาอาหารสวนใหญกลับถูกรวมศูนยอยูในระบบการกระจายสินคาแบบ
การคาสมัยใหม (modern trade) ซ่ึงถูกควบคุมโดยธุรกิจคาปลีกคาสงสมัยใหมขนาดใหญ และมี
มูลคาการคาสูงถึง 5.45 แสนลานบาท ในขณะท่ีระบบธุรกิจคาปลีกแบบดั้งเดิม (traditional trade) มี
มูลคาทางตลาดลดลงเหลือ 2.2 แสนลานบาทเทาน้ัน โดยเปอรเซ็นตของสินคาอาหารใน modern
trade ก็มีอยูสูง (เชน ในราน 7-11 มีสัดสวนอยูประมาณ 75%) ท้ังยังอยูภายใตระบบจัดการ
logistics ท่ีรวมศูนยเพียงไมกี่แหง เชน หางโลตัสท่ีมีศูนยกระจายสินคาเพียง 4 แหง แตสงสินคา
ใหกับราน Hypermart 206 แหง และรานสะดวกซ้ือถึง 548 แหง ดังน้ัน เม่ือเกิดภัยพิบัติข้ึน จึงมี
ความเสี่ยงตอการกระจายสินคาและกระทบความม่ันคงทางอาหารของคนในประเทศคอนขางมาก

สําหรับขอเสนอทางนโยบายในการแกปญหา คุณวิฑูรยไดกลาวถึง 3 แนวทาง คือ
1) การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการทรัพยากรท่ีดินและนํ้าโดยชุมชนและเครือขาย เชน

การจัดทําแผนชุมชนและทองถิ่นเพื่อการจัดการท่ีดินนํ้า ความม่ันคงทางอาหาร รวมท้ังภัยพิบัติ การ
เพิ่มอํานาจและงบประมาณแกองคกรทองถิ่นและชุมชน ซ่ึงนาจะมีประสิทธิภาพตอการพึ่งกลไกใน
ระดับจังหวัด การจัดตั้งเครือขายเกษตรกรและชุมชนในภูมินิเวศรวมในระดับตางๆ และสราง
เครือขายความรวมมือท่ีเกี่ยวกับความม่ันคงทางอาหาร และการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน เน่ืองจาก
ภัยพิบัติจะสงผลกระทบใหญเกินกวาท่ีชุมชนหน่ึงจะพึ่งตนเองได ตัวอยางเครือขายจากกรณีนํ้าทวม
ท่ีผานมา เชน การชวยเหลือกันดานเมล็ดพันธุจากเครือขายโรงเรียนชาวนา การชวยเหลือผาปา
พันธุไมแกชาวจังหวัดนครสวรรคเม่ือนํ้าทวม แตเม่ือกรุงเทพฯนํ้าทวม ชาวนครสวรรคก็สงปลาแหง
ท่ีทําจากปลาท่ีจับไดชวงนํ้าทวมมาชวยบาง หรือการจัดทําแผนรวมกันระหวางชุมชนท่ีอยูริมนํ้าท่ี
นครสวรรคและชุมชนคลองโยง ซ่ึงทําใหไดขอเสนอและมุมมองใหมๆตอการแกปญหา เปนตน

2) ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อปรับตัวตอพื้นท่ีนํ้าทวม เชน การพัฒนา
พันธุขาวข้ึนนํ้า ซ่ึงถูกละเลยไปนานประมาณ 2 ทศวรรษ จากอิทธิพลของสถาบันวิจัยระหวาง
ประเทศ ซ่ึงเราควรจะตองเร่ิมพัฒนากลับมาใหได การสงเสริมพันธุขาวอายุสั้น เชน 90 วัน ในพื้นท่ี
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Flood way โดยใหชุมชนมีสวนรวม แตก็ตองมีการคํานึงถึงเร่ืองคุณภาพดวยเน่ืองจากคุณภาพขาว
มักจะไมดีและระบบประกันราคาไมรองรับ หรือการสงเสริมระบบการเลี้ยงปลาในนาขาว ซ่ึงไม
กระทบผลผลิตของขาวและทําใหไดมูลคาจากการขายปลาเพิ่มข้ึน เปนตน

3) การสงเสริมเกษตรกรรมย่ังยืน ในฐานะของรูปแบบเกษตรกรรมสําหรับอนาคต เน่ืองจาก
เช่ือมโยงกับประเด็นเร่ืองโลกรอน วิกฤตราคานํ้ามันแพง และวิกฤตอาหารดวย แตประเทศไทยก็ยัง
ไมไดสงเสริมอยางจริงจังพอ ซ่ึงเปาหมายการเติบโตของพื้นท่ีเกษตรอินทรียปละ 5% ในแผน
ระดับชาติ ก็ยังดําเนินไปไดไมมาก ซ่ึงการเนนกําหนดเปาหมายพื้นท่ีเพาะปลูกเกษตรอินทรียให
ชัดเจนในระดับจังหวัด หรือตําบลแทน นาจะทําใหการเติบโตเปนไปไดรวดเร็วข้ึน

นอกจากน้ัน การสงเสริมระบบการกระจายอาหารสําเร็จรูปก็ควรมีการแกไข เชน ควรใหมี
บริษัท modern trade ท่ีผูกขาดมีความรับผิดชอบตอการจัดสงสินคาอาหารหรือจัดหาระบบกระจาย
สินคาคูขนานในขณะวิกฤตแมตนทุนจะสูงข้ึน โดยอาจใชกฎหมายการผูกขาดทางการคา หรือ
กฎหมายคาปลีกคาสงในการควบคุมไมใหเกิดการรวมศูนยเกินไปจนเกิดผลกระทบ การเช่ือมโยง
ประเด็นความม่ันคงทางอาหารกับผังเมือง การพัฒนาระบบความปลอดภัยในอาหาร การเพิ่ม
ศักยภาพในการผลิตแบบครบวงจรกับเกษตรกรรายยอย เชน เกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดท่ี
แพรท่ีสามารถชิงสวนแบงทางการตลาดจากบริษัทใหญได การสงเสริมระบบการกระจายอาหารแบบ
อื่น เชน Farmer market เปนตน ซ่ึงภาครัฐควรมีบทบาทในการพัฒนาประเด็นเหลาน้ีท่ีมากกวาน้ี

6. สรุปการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 มีการยืนยันรวมกันวาการคํานึงถึงโจทยตางๆท่ีประเทศไทยตองปฏิบัติภายในประเทศ

หลังจากการประชุม Rio+20 เปนสิ่งท่ีจําเปน เชน ตองมีการคิดถึงการวางกรอบทางสถาบันเพื่อการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนในประเทศ หรือท่ีเรียกวา Domestic Institutional Framework for Sustainable
Development (DFSD) ซ่ึงควรเช่ือมโยงกับกรอบสถาบันในระดับตางๆในลักษณะของ Multi-level
governance ตั้งแตระดับระหวางประเทศ เชน เร่ืองของการถายทอดเทคโนโลยี หรือการจัดการ
ความสัมพันธระบอบการคาและขอตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม และสามารถเช่ือมโยงการปฏิบัติลง
ไปถึงในระดับทองถิ่นได

 การกําหนดตัวช้ีวัด จะทําใหความเขาใจในเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาท่ีย่ังยืน
ชัดเจนข้ึน และลดความขัดแยงจากนโยบายตางๆลง แตก็ไมควรเปนตัวช้ีวัดท่ีรวมจนเกินไปหรือ
คํานวณมาจากหลายๆตัวช้ีวัด เชน ตัวช้ีวัดความสุข เน่ืองจากจะไมทําใหเราเห็นวาปญหาเกิดจาก
อะไร และควรจะแกปญหาตรงจุดใด เปนตน

 สําหรับจุดยืนของประเทศไทยในการเจรจาดาน IFSD มีขอหวงใยวา แนวทางท่ี
ประเทศไทยสนับสนุนไมควรจะเปนแนวทางท่ีทําใหเกิดองคกรใหมขนาดใหญ จนกระท่ังเปน
อุปสรรคใหประเทศไทยซ่ึงมีขอจํากัดดานงบประมาณและหลายๆดาน ไมสามารถย่ืนหรือวางวาระ
ใดๆในเวทีระหวางประเทศได ซ่ึงก็ไดมีการยืนยันจากทางผูแทนกระทรวงการตางประเทศตอการ
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รักษาผลประโยชนดังกลาว ภายใตเงื่อนไขตางๆเชน การยึดหลัก CBDR การคํานึงถึงชองทางใน
การจัดสรรสนับสนุนทางการเงิน เทคโนโลยี และชองทางการไปแลกเปลี่ยนของประเทศ เปนตน

 การตระหนักถึงปจจัยท่ีจะนําไปสูเศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาท่ีย่ังยืน ในดานตางๆ
ไมวาจะเปนการบังคับใชกฎหมาย ผังเมือง และท่ีสําคัญและเปนเงื่อนไขลําดับตนๆก็คือ “การยอมรับ
ทางสังคม” ซ่ึงทุกฝายจะตองมีกระบวนการตกลงรวมกันถึงแนวทางการพัฒนาตางๆท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึง
ครอบคลุมไปถึงการแสวงหาชองทางการทํางานใหมท้ังระหวางภาครัฐ และกับหนวยงานนอกภาครัฐ
ดวย

-----------------------------------------------------------------------------------------
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กําหนดการประชุมเวทีสาธารณะ คร้ังที่ 2 :
“ความม่ันคงดานทรัพยากรนํ้า อาหารและพลังงาน : โจทยใหมในเร่ืองการพัฒนาท่ีย่ังยืน”

วันอังคารท่ี 27 ธันวาคม 2554 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ หองโรงแรม Royal Princess หลานหลวง

จัดโดย สถาบนัธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
สนับสนุนโดย กรมองคการระหวางประเทศ และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

13.00 - 13.30 น. ลงทะเบียน
13.30 - 13.40 น. กลาวแนะนําและชี้แจงวัตถปุระสงค

โดย คุณสุปราณี จงดีไพศาล
ผูอํานวยการฝายสวัสดภิาพสาธารณะ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย

13.40 – 14.10 น.
(คนละ 10 นาที)

ความคืบหนาในประเด็นและทาทีการเจรจาของประเทศตางๆกอนการ
ประชุม Rio+20

- ความคืบหนาประเดน็เศรษฐกิจสีเขียว
                  โดย ผูแทนสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

- ความคืบหนาประเดน็กรอบสถาบันดานการพัฒนาท่ียั่งยืน
              โดย ผูแทนกรมองคการระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ

- ทาทีการเจรจาของกลุมประเทศตางๆ
                  โดย คุณวิจิตร กุลเดชคุณา  นักวิจัย

14.10 – 15.00 น.
(คนละ 15 นาที)

ความม่ันคงดานทรัพยากรนํ้า อาหาร และพลังงาน: บทเรียนจากมหาอุทก
ภัย
โดย

ผศ.ดร.สจุิริต คูณธนกุลวงศ
       คณะวิศวกรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย
คุณภารณี สวัสดิรักษ
       เครือขายวางแผนและผังเมืองเพื่อสังคม
คุณวิฑูรย เลี่ยนจาํรูญ
       มูลนธิิชีววิถี

15.00 – 16.30 น. อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
โดย    ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม หัวหนาโครงการและผูอํานวยการสถาบันธรรมรัฐ

เพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
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ประมวลภาพการประชุมเวทีสาธารณะคร้ังที่ 2 :
“ความม่ันคงดานทรัพยากรนํ้า อาหารและพลังงาน: โจทยใหมในเร่ืองการพัฒนาที่ยั่งยืน”
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ภาคผนวก 1.5
เอกสารสรุปผลการประชุมเวทีสาธารณะคร้ังที่ 3 :

“เศรษฐกิจสีเขียวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน: กับดักหรือโอกาส”

วันจันทรที่ 23 มกราคม 2555 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ หองคริสตัล โรงแรมเซ็นจูร่ีพารค ถ.ราชปรารภ
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เอกสารสรุปการประชุมเวทีสาธารณะ Rio+20 คร้ังที่ 3

“เศรษฐกิจสีเขียวกับการพัฒนาที่ย่ังยืน:
กับดักหรือโอกาส”

วันจันทรที่ 23 มกราคม 2555 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ หองคริสตัล โรงแรมเซ็นจูร่ีพารค ถ.ราชปรารภ

โครงการเวทีสาธารณะ: จับกระแส Rio+20 สูสังคมไทย

โดย มูลนิธสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

สนับสนุนโดย

กรมองคการระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ
และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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รายชื่อผูเขารวมการประชุม
วิทยากร

1. รศ.ดร.อดิศร อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

2. คุณสฤณี อาชวานันทกุล นักวิจัยอิสระ
3. คุณสุปราณี จงดีไพศาล ผูอํานวยการฝายสวัสดิภาพสาธารณะ สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย
ภาครัฐ

4. นางรัชนี เอมะรุจิ รองอธิบดี กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
5. นส.กฤษณา เพ็ชรเจริญ นักวิชาการมาตรฐานชํานาญการสํานักงาน

มาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

6. นางกัลปพฤกษ พชรพงศกฤต นักผังเมืองชํานาญการ สํานักผังเมืองรวมและผัง
เมืองเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมือง

7. นายกิตติโชติ ศุภกําเนิด วิศวกรปฏิบัติการ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
8. คุณขจรศักดิ์ โกศลมนตรี นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญงาน ฝายคุณภาพ

สิ่งแวดลอมและหองปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ
9. นางจงรักษ ฐินะกุล นักวิชาการเผยแพรชํานาญการ กรมสงเสริม

คุณภาพสิ่งแวดลอม
10. คุณอุทัย มวงศรีเมืองดี นักวิเคราะหชํานาญการ สํานักงานนโยบายและ

แผนพลังงาน
11. นส.ชนานัญ บัวเขียว ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผนอนุรักษ

พลังงานและพลังงานทดแทน สํานักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน

12. นางชุลีพร บุณยมาลิก นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ

13. นายเชาว ศรีวิชัย หัวหนากลุมวิจัยและพัฒนาการถายทอด
เทคโนโลยีการประมง กลุมวิจัยและพัฒนาการ
ถายทอดเทคโนโลยีการประมง กรมประมง

14. นายโชติวุฒิ อินนัดดา นักวิชาการอุตสาหกรรม กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
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15. นส.อัชราภรณ สงประสพ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ

16. นส.ชยาวรรณ คลองสิริถาวร เจาหนาท่ีโครงการ กรมองคการระหวางประเทศ
กระทรวงการตางประเทศ

17. นส.ทวินันท จันทนจุลกะ นักวิชาการพาณิชยชํานาญการพิเศษ กรมเจรจา
การคาระหวางประเทศ

18. นายธีระพงษ เหลาพงศพิชญ นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

19. วาท่ีรอยเอกนันทพร บัวเอี่ยม นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

20. นางนัยนา จําปาทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ

21. นส.เบญจมาภรณ คงกระพันธ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

22. นายปราโมท หานวิไล นักวิชาการปาไมชํานาญการ กองแผนงาน กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

23. นางสาวไปรมา สิงหรักษ นักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา

24. นายพรเลิศ สุคนพาทิพย เจาหนาท่ีจัดการองคความรู สํานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องคการมหาชน)

25. นางเพชรธิดา ตรีภพนารถ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักงานสถิติแหงชาติ
26. นส.มาลี จันทรวัฒรังกูล รักษาการผูอํานวยการกลุมพัฒนายุทธศาสตร กลุม

พัฒนายุทธศาสตร สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

27. นายยุทธพันธ ไชยทิพย เลขานุการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.)
28. นายรังสิทธิ์ วงศเบ้ีย นายชางเทคนิคชํานาญงาน กรมสงเสริม

อุตสาหกรรม
29. คุณปวีรณา เกษเดช นักวิชาการสิ่งแวดลอม ศูนยวิจัยและฝกอบรมดาน

สิ่งแวดลอม
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30. นางเรไร เท่ียงธรรม นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ สํานักกิจการ
เยาวชนและลูกเสือ กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม

31. นางศิริลักษณ ทัสนารมย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ

32. นางศุภวรรณ วงษประยูร นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ กรมสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอม

33. ดร.สถาพร ใจอารีย ผูอํานวยการสวนวิจัยและพัฒนาการจัดการดิน
เสื่อมโทรม
กรมพัฒนาท่ีดิน

34. นายสันโดษ เต็มแสวงเลิศ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการ
ฝก กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

35. นายสาธิต จรรยาสวัสดิ์ ผูชวยนักวิชาการอาวุโส องคการบริหารจัดการ
กาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)

36. นายสามัคคี โพธิ์เจริญ นักวิชาการอุตสาหกรรมชํานาญการพิเศษ กรม
สงเสริมอุตสาหกรรม

37. นส.สุกัญญา ถมยา นักวิชาการแรงงานชํานาญการ กลุมพัฒนา
ยุทธศาสตร สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

38. นายศักดิ์อนันต พฤษกิจ ผูเช่ียวชาญดานวิเคราะหเศรษฐกิจ โครงการ
พัฒนาแหลงนํ้า กรมชลประทาน

39. นายสุรเดช ปจฉิมกุล ผูอํานวยการกองแผนงานและวิชาการ กอง
แผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร

40. ดร.เสาวณี จันทะพงษ หัวหนานักวิจัยฝายวิจัยเศรษฐกิจสายนโยบาย
การเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย

41. นางอุษณา ปรียากร ผูอํานวยการสวนวิจัยและพัฒนาสวนวิจัยและ
พัฒนา กรมประชาสัมพันธ

42. นางศรีสุดา อารยะพันธ ผูเช่ียวชาญพิเศษดานอนุสัญญาและพันธกรณี
ความรวมมือตางประเทศ สรป./สป.ทส.

43. นส.เพลินพร ผิวงาม นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ กรม
สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

44. นายฤชา วราทร เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง
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45. นส.สิริมา ปนศิริ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ กรมการขาว
46. นส.ทิพยลดา ทองตะเภา นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ กรมอุทยานแหงชาติ

สัตวปาและพันธุพืช
47. นายวิโรจน แสงบางตา ผูเช่ียวชาญ กรมสงเสริมการเกษตร
48. นายกิตติศักดิ์ กวีกิจมณี สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.)
สถาบันองคกรพัฒนาเอกชน,

49. นส.กุลศยา พงษอารี นักวิชาการสถาบันอาหาร
50. คุณชุณหเดช พรหมเศรณี นักผังเมืองเครือขายวางแผนและผังเมืองเพื่อสังคม
51. คุณนิโลบล ปางลิลาศ ผูชวยวิจัย สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและ

การพัฒนา
52. นางภารนี สวัสดิรักษ นักวิชาการอิสระเครือขายวางแผนและผังเมืองเพื่อ

สังคม
53. นส.วรนาฏ เวนุอาธร เจาหนาท่ีวิจัย สํานักจัดการความรูและประเมินผล

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
54. คุณวรวรรณ ชายไพฑูรย นักวิชาการสถาบันสิ่งแวดลอมไทย
55. นายวศิน มหัตนิรันดร เลขาธิการเครือขายบริการวิศว สมาคมเครือขาย

บริการวิศว
56. ดร.สมฤดี นิโครวัฒนย่ิงยง ผูอํานวยการอาวุโส สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
57. นส.สุดา คงวงศ นักวิชาการท่ีปรึกษาสถาบันอาหาร
58. อาจารยอรยา สูตะบุตร สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
59. ผศ.ดร.อรองค ชาคร รักษาการผูอํานวยการสํานักบริหาร สถาบันวิจัย

จุฬาภรณ
60. คุณอุรศา ศรีบุญลือ วิทยากรท่ีปรึกษา สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ
61. อาจารยมัชฌิมา กุญชร ณ อยุธยา ท่ีปรึกษาสถาบันความรับผิดชอบตอสังคม
62. คุณนิสา แกวแกมทอง ฝายสวัสดิภาพสาธารณะ สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย
63. คุณกรวิกา วีระพันธเทพา มูลนิธิโลกสีเขียว
64. คุณจักรชัย โฉมทองดี โครงการศึกษาและปฏิบัติการงานพัฒนา

(FOCUS)
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

65. สพ.ญ.จุฑามาศ จัตุชัย องคกรพิทักษสัตวแหงโลก (WSPA)
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สถาบันการศึกษา
66. นายคมศักดิ์ สวางไสว ผูชวยวิจัยคณะเศรษฐศาสตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
67. นายชัยวัชร พรหมจิตติพงศ อาจารย คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดลอมและการ

ทองเท่ียวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
68. รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ อาจารยคณะเศรษฐศาสตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
69. ดร. อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ อาจารยคณะเศรษฐศาสตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
70. นส.ยุวลักษณ เศรษฐบุญสราง ผูชวยวิจัยคณะเศรษฐศาสตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
71. นส.วลัยพร ลออศัจรรย พนักงานบริหารโครงการ สํานักวิจัยและพัฒนา

สถาบันพระปกเกลา
72. ผศ.ดร.สิทธิพงษ ดิลกวณิช อาจารยคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร ม.

มหิดล
73. อ.สุภารี บุญมานันท อาจารย คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร ม.

มหิดล
74. ดร.แกมทอง อินทรัตน คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
75. นายชัยนาม เครือนวล มหาวิทยาลัยบูรพา
76. นายธนิต โตอดิเทพย มหาวิทยาลัยบูรพา

ภาคเอกชน
77. นายเชวง จาว กรรมการบ.ไบเออรไทย จํากัด
78. นส.ดวงกมล รัชชะกิตติ เจาหนาท่ีฝายกฎระเบียบและการคาระหวาง

ประเทศ สภาหอการคาฯ
79. คุณปทมา วิญชูริกรณ หัวหนาสวนงานกฎระเบียบและการคาระหวาง

ประเทศ สภาหอการคา
80. นางพรอมจิตต รัฐกิจวิจารณ ณ นคร ผูจัดการสวนพัฒนาสิ่งแวดลอมฝายกิจการเพื่อ

สังคม บริษัท ปตท. จํากัด(มหาชน)
81. นายพิชชพงศ โภคาพันธ พนักงานกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท.จํากัด

(มหาชน)
82. คุณไพรัตน ตังคเศรณี รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
83. คุณสายดวงใจ พหุบุญพงศ เจาหนาท่ีฝายองคการระหวางประเทศ สภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
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84. คุณวันทนีย จองคํา ผูอํานวยการฝายสงเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ

85. คุณศรีสุรางค มาศศิริกุล ผูจัดการสวนฯ สถาบันลูกโลกสีเขียว บริษัทปตท.
จํากัด(มหาชน)

สื่อมวลชน
86. นายศิริชัย สาครรัตนกุล กรรมการนโยบาย องคการกระจายเสียงและแพร

ภาพสาธารณะแหงประเทศไทย
ทีมวิจัย

87. ทานผูหญิง ดร.สุธาวัลย เสถียรไทย ประธานมูลนิธิธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดลอม

88. ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม ผูอํานวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดลอม

89. รศ.ดร.โสภารัตน จารุสมบัติ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
90. คุณวิจิตร กุลเดชคุณา สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดลอม
91. นายนนท นุชหมอน สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดลอม
92. นางสาวอุษา บุญเลสนิรันตร สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดลอม
93. นางสาวสกุลวลัย มะนะโส สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดลอม
94. นางสาวธารทิพย กลับเปนสุข สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดลอม
95. นางสาวรัตนาภรณ อาณาประโยชน สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดลอม

สรุปประเด็นจากเวทีการประชุม
1. สรุปการกลาวชี้แจงวัตถุประสงคของโครงการ โดย คุณสุปราณี จงดีไพศาล
ผูอํานวยการฝายสวัสดิภาพสาธารณะ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย )สกว(.

คุณสุปราณี ไดกลาวถึงท่ีมาของโครงการจับกระแส Rio+20 วาเกิดจากความรวมมือของ
กรมองคการระหวางประเทศ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อติดตามและเตรียมความพรอมของประเทศไทยตอการประชุม
สหประชาชาติวาดวยการพัฒนาท่ีย่ังยืน ท่ีจะจัดข้ึนในป ค.ศ.2012 ซ่ึงเปนการครบรอบ 20 ปจาก
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การประชุมคร้ังแรกในป ค.ศ.1992 ณ กรุงริโอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิล ซ่ึงมีการคาดหมายวาผล
จากการประชุมในคร้ังน้ีจะสงผลตอการเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาและความย่ังยืนดานสิ่งแวดลอม
ของโลก ดังเชนท่ีไดเกิดแผนแมบทของโลกวาดวยการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Agenda 21) ข้ึนเม่ือ 20 ป
กอน โดยเฉพาะภายใตสถานการณกดดันซ่ึงโลกตองเผชิญกับวิกฤตหลายดานในปจจุบัน ซ่ึงทาง
โครงการฯ ก็จะไดวิเคราะหจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายท้ังตอการประชุมและตอการดําเนินงาน
ภายในประเทศตอไป นอกจากน้ัน กิจกรรมอีกสวนของโครงการฯ ก็คือ การจัดเวทีสาธารณะ ซ่ึงใน
คร้ังน้ีจัดในหัวขอ “เศรษฐกิจสีเขียวกับการพัฒนาท่ีย่ังยืน: กับดักหรือโอกาส” ซ่ึงก็จะเปนการสราง
ความเขาใจและความตื่นตัวตอภาคสวนตางๆตอแนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียวและดานการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนตอไป

2. สรุปการนําเสนอหัวขอ “แนวคิดและความเคลื่อนไหวเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียว”
โดย คุณสฤณี อาชวานันทกุล นักวิจัยอิสระ

คุณสฤณี ไดกลาวถึงแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว วาไดมีพัฒนาการทางความคิดท่ียาวนาน
พอสมควร นับตั้งแตหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ซ่ึงเรียกไดวาเปนชวงของมหกรรมบริโภคนิยม

ในป ค.ศ.1962 ไดมีหนังสือท่ีสรางความตื่นตัวมาก คือเร่ือง “Silent Spring” ซ่ึงบันทึกผล
ความเสียหายจากผลิตภัณฑในภาคอุตสาหกรรมตอสิ่งแวดลอม มีการรวมตัวของนักธุรกิจท่ีมีความ
สนใจในเร่ืองสิ่งแวดลอมในช่ือ “Club of Rome” ในป ค.ศ. 1972 และออกหนังสือช่ือ “Limits to
growth” ซ่ึงไดช้ีใหเห็นถึงผลพวงแรงกดดันตอระบบธรรมชาติหากประชากรโลกเติบโตข้ึนเร่ือยๆ
และในปเดียวกันไดมีการประชุมสหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมมนุษย ณ กรุงสต็อกโฮลม ประเทศ
สวีเดน

ในป ค.ศ. 1973 มีการออกรายงาน Brundtland Commission Report: “Our Common
Future” ซ่ึงถือเปนคร้ังแรกๆท่ีแนวคิดเร่ืองการพัฒนาท่ีย่ังยืนไดรับการนิยามข้ึนวาหมายถึง การ
พัฒนาท่ีจะตองไมริดรอนความสามารถของคนรุนหลังในการมีคุณภาพชีวิตท่ีทัดเทียมกับคนรุน
ปจจุบัน ในป ค.ศ. 1989 มีการจัดทําขอตกลง Montreal เพื่อกําจัดสาร CFC ซ่ึงถือเปนความสําเร็จ
คร้ังแรกๆในการแกปญหาสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ ถัดมามีการประชุม Earth Summit ณ กรุงริ
โอ เดอ จาเนโร ในป ค.ศ. 1992 และการจัดทําพิธีสารเกียวโต ในป ค.ศ. 1997 ซ่ึงหลังจากน้ันก็
ไมไดมีขอตกลงระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอมท่ีชัดเจน หรือสงผลผูกพันออกมาอีก ในชวง
หลังจากน้ัน ไดปรากฏภัยธรรมชาติท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึน เชน การเกิดพายุเฮอริเคน Katrina ใน
ป ค.ศ. 2005 ซ่ึงกระตุนใหภาคเอกชนหลายแหงไดใหความสําคัญตอผลกระทบสิ่งแวดลอมมากข้ึน
และในชวง ค.ศ. 2010-2011 มีรายงานตางๆ เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)
หรือการเติบโตสีเขียว (Green Growth) ออกมาคอนขางมาก เชน จาก OECD หรือ UNEP เปนตน

จากความเคลื่อนไหวท่ีผานมา พบวาไดมีการปะทะระหวางโลกทัศนวาดวยระบบเศรษฐกิจ
ท่ีตองดูแลรักษาสิ่งแวดลอม อยู 2 แบบ คือ แบบแรกมองวาสิ่งแวดลอมเปนเร่ือง “หรูหรา” ท่ี
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ประเทศท่ีรํ่ารวยเทาน้ันสนใจ และแบบท่ีมองวาเปนเร่ือง “จําเปน” ท่ีประเทศตางๆจําเปนตองทําหาก
ตองการอยูรอด ซ่ึงทิศทางจะคอนไปทางแนวคิดในแบบหลังมากข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับขอโตแยงตอ
แผนภาพสามเสาหลักของการพัฒนาท่ีย่ังยืน ท่ีมองวาแผนภาพเศรษฐกิจควรจะเปน Subset ของ
สังคม และสังคมเปน Subset ของสิ่งแวดลอม ซ่ึงจะสะทอนความจริงมากกวาการท่ีท้ังสามเสาแยก
ออกจากกัน น่ันคือ เศรษฐกิจจะไมสามารถอยูรอดไดถาหากไมดูแลธรรมชาติ จึงเร่ิมมีการเสนอใน
ระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมซ่ึงมีระบบสายพานหวงโซการผลิตท่ีเปนการบริโภคแบบทางเดียว คือนํา
ทรัพยากรมาใชผลิต แลวทายสุดก็กลายเปนขยะ (From cradle to grave) ใหมีลักษณะอุดมคติท่ี
เลียนแบบธรรมชาติ ท่ีไมมีวัสดุใดๆเหลือและไมมีการใชประโยชนจากการผลิตเลย (From cradle to
cradle) มากข้ึน การท่ีมีขอมูลตัวเลขท่ีแสดงถึงคาสหสัมพันธระหวางการเติบโตของ GDP กับการ
ทําลายสิ่งแวดลอม เชน ความหลากหลายทางชีวภาพ ความรอยหรอของทรัพยากร หรือการปลอย
กาซเรือนกระจกในอัตราเรงใกลเคียงกัน ไดช้ีใหเห็นถึงผลกระทบของทุนนิยมอุตสาหกรรมตอการ
พัฒนาท่ีไมย่ังยืนมากข้ึน และถือเปนความทาทายมหาศาลตอการทะลุขีดจํากัดในการรองรับของ
สิ่งแวดลอม โจทยใหญของเศรษฐกิจสีเขียว คือ จะตองแยก หรือ decoupling ท้ังสองปจจัยออกจาก
กันใหได คือ เศรษฐกิจจะโตไดแตก็ตองหยุดหรือชะลอผลกระทบของสิ่งแวดลอมลงใหได

คุณสฤณี กลาววาประเด็นหน่ึงท่ีนาสนใจ คือ ในพรมแดนทางเศรษฐกิจหรือธุรกิจแลว
ขอเท็จจริงเหลาน้ีมีความหมายอยางไร รายงานความย่ังยืนของบริษัทหลายแหงไดอธิบายความ
เช่ือมโยงผลกระทบจากความไมย่ังยืนตอธุรกิจของตนมากข้ึน เชน บริษัทผลิตยาบางแหงไดรายงาน
วาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เปนภัยคุกคามท่ีจะทําใหตนทุนในการพัฒนายาสูงข้ึน
เน่ืองจากบริษัทตองพึ่งพาความหลากหลายทางชีวภาพในการวิจัยและพัฒนายา หรือหลายบริษัท
มองถึงผลกระทบท่ีจะเกิดจากภัยธรรมชาติซ่ึงสามารถเห็นผลไดชัดเจนท่ีสุด เปนตน ในทาง
เศรษฐศาสตร มีเคร่ืองมือตางๆท่ีใชประเมินตนทุนจากการพัฒนาท่ีไมย่ังยืนเปนตัวเลข ยกตัวอยาง
เชน การศึกษาโดยธนาคารโลกวาปญหาสิ่งแวดลอมทางนํ้าและอากาศในจีน จะกอใหเกิดความ
เสียหายคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 5.8 ของ GDP งานศึกษาของ The Economics of
Ecosystems & Biodiversity (TEEB) ซ่ึงแจกแจงมูลคาของบริการทางนิเวศตางๆ เชน การประเมิน
มูลคาของการอนุรักษปาหรือแนวปะการัง ผลกระทบจากการทําประมงเกินขนาดตอเศรษฐกิจ หรือ
การเปรียบเทียบมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคม ระหวางปาชายเลนและการทําฟารมกุง ซ่ึงอางจาก
งานของทานผูหญิง ดร.สุธาวัลย เสถียรไทย เปนตน ซ่ึงเคร่ืองมือวิธีเหลาน้ี แมจะมีขอถกเถียงเร่ือง
ความเท่ียงตรงหรือถูกตอง แตก็สามารถพัฒนา methodology ท่ียอมรับรวมกันระดับหน่ึงข้ึนมาได
และจะทําใหสามารถเสนอเปนทางเลือกเชิงนโยบาย และเกิดผลเปลี่ยนแปลงทางนโยบายอยาง
ชัดเจนได ในสวนความเช่ือมโยงระหวางเศรษฐกิจสีเขียวและความยากจน รายงานของ TEEB ได
ช้ีใหเห็นวาคนจนท่ัวโลกตางตองพึ่งพาระบบนิเวศในสัดสวนท่ีสูงกวาคนรวย กลาวคือมูลคาของ
นิเวศบริการมีสัดสวนใน GDP ของคนจนท่ีสูงมาก ดังน้ันคนจนจึงเปนผูท่ีไดรับผลกระทบจากการท่ี
ระบบเศรษฐกิจไมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมมากกวาคนรวย และจะกระตุนใหปญหาความเหลื่อมล้ําและ
ความยากจนรุนแรงข้ึน
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ในการเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจน้ัน ความทาทายจึงอยูท่ีการขยาย
พรมแดนทางเศรษฐศาสตรวาความม่ังคั่งไมไดถูกจํากัดอยูเพียงทุนทางการเงินหรือทุนกายภาพ
เทาน้ัน หากแตรวมทุนทางธรรมชาติ ทุนความรู และทุนมนุษยดวย นอกจากน้ันยังควรมีความ
จําเปนของรัฐในการแทรกแซงนโยบายเพื่อ internalized ตนทุนท่ีแทจริงเขาไปในระบบเศรษฐกิจ
รวมท้ัง ใหความสําคัญกับนวัตกรรมใหมๆ ท่ีจะชวยใหการอนุรักษไมจําเปนตองแลกมากับคุณภาพ
ชีวิตท่ีลดลงได รายงานของ OECD ไดสรุปแนวคิดเหลาน้ีเปนนิยามของการเติบโตสีเขียว (Green
growth) วาหมายถึง

“การกระตุนการเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ขณะสรางหลักประกันวาทุนธรรมชาติ
จะสามารถสงมอบทรัพยากรและบริการดานสิ่งแวดลอมซ่ึงความอยูดีมีสุขของเราตองพึ่งพา การทํา
เชนน้ีจําตองจุดชนวนการลงทุนและนวัตกรรมท่ีจะรองรับการเติบโตอยางย่ังยืนและสรางโอกาส
ใหมๆ ทางเศรษฐกิจ”

นอกจากน้ันยังตองมีการสรางชองทางการเติบโต (Channel of growth) อีก 5 ชองทางหลัก
ไดแก การเพิ่มผลิตภาพการผลิต การใชนวัตกรรมใหมๆในการแกปญหา การสรางตลาดใหมเพื่อให
ภาคเอกชนมีแรงจูงใจเขามาเลน การสรางความม่ันใจในการลงทุนจากการมีทิศทางของนโยบายรัฐ
ท่ีแนนอน และการมีเสถียรภาพ โดยลดความผันผวนจากราคาทรัพยากร หรือมีการเก็บภาษีใหมๆท่ี
เช่ือมโยงตอสิ่งแวดลอม เปนตน

สําหรับอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนในการมุงสูเศรษฐกิจสีเขียวน้ัน งานของ Rodrik เร่ือง “Growth
Diagnostic” ของ OECD ไดสรุปวา เกิดจากสาเหตุสองดาน

ดานแรก คือการท่ีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมและนวัตกรรมสีเขียวต่ํา ซ่ึงอาจ
เกิดจากแรงเฉื่อยของอุตสาหกรรมเดิมๆท่ีจะปรับตัวจากระบบเดิมๆ ซ่ึงกลายเปนอุปสรรคกีดกัน
คูแขงรายใหมๆ หรืออาจเปนเพราะผลตอบแทนทางสังคมต่ําจากการท่ีสาธารณูปโภคไมเพียงพอ
ทุนมนุษยและทุนทางสังคมต่ํา คุณภาพสถาบันตางๆ เชน กฎหมาย หรือระบบราชการต่ํา

ดานท่ีสอง เกิดจากการท่ีกิจกรรมมีผลตอบแทนสูง แตคนกลับยังใชประโยชนไมไดเต็มท่ี ซ่ึง
อาจเกิดจากความลมเหลวของตลาด เชน กรณีการแกปญหาการปลอยกาซเรือนกระจก เกิดจาก
ความลมเหลวของรัฐ เชน จากการอุดหนุนอุตสาหกรรมท่ีไมเขียว หรือเกิดผลกระทบภายนอกเชิง
ลบจากขอมูลท่ีไมเพียงพอในการตัดสินใจ เชน ผูบริโภคไมทราบวาสินคาชนิดใดสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม หรือราคาสินคาไมสะทอนตนทุนจากมลพิษ เปนตน ซ่ึงท้ังน้ี เคร่ืองมือนโยบายท่ีจะเอื้อ
ใหเกิดการนําไปสูเศรษฐกิจสีเขียวได เชน ระบบภาษี การทบทวนอุดหนุน การสงเสริมการวิจัยและ
พัฒนา การปฏิรูปการกํากับดูแลเพื่อลดการผูกขาดโดยรัฐ ฯลฯ หรือการมีดัชนีช้ีความกาวหนา ซ่ึง
จะตองกวางขวางและใหญกวา GDP คือ สามารถสะทอนผลิตภาพในการใชทุนทางธรรมชาติ และ
เช่ือมโยงมิติสิ่งแวดลอมเขากับดานคุณภาพชีวิตได

โดยสรุปแลว เปาหมายหลักของเศรษฐกิจสีเขียว ก็คือ ทําอยางไรท่ีจะใหเศรษฐกิจสีเขียว
สามารถเขาไปสูนโยบายกระแสหลักท่ีเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได ซ่ึงหลายประเทศท่ัวโลกก็
ไดใหความสําคัญกับเร่ืองเหลาน้ีมากข้ึน เชน ประเทศจีนไดประกาศเพิ่มสัดสวนการลงทุนใน
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พลังงานสะอาด และมีการลงทุนสูงท่ีสุดในโลก หรือแผนของ International Energy Agency (IEA)
ในการลดการปลอยคารบอนของโลก ก็เนนการเพิ่มประสิทธิภาพในการใชไฟฟาเปนสวนสําคัญ เปน
ตน ในทางนโยบาย ควรมีการแบงบทบาทท่ีชัดเจนระหวางรัฐและเอกชน เพราะการบังคับโดยรัฐ
อาจนํามาซ่ึงตนทุนในการกํากับดูแลท่ีสูงเกินไป เชน กรณีการบังคับใชมาตรฐานเทคโนโลยี เพื่อ
ควบคุมการปลอยสาร NOx ซ่ึงอาจจะทําใหเกิดปญหาผลหักกลบ (crowd out) จนทําใหเทคโนโลยี
ไมมีประสิทธิภาพ ในขณะท่ีการเก็บภาษีจะมีประสิทธิภาพมากกวา เปนตน รัฐควรทําหนาท่ีหลักใน
การสนับสนุนการวิจัย ซ่ึงเม่ือถึงข้ันท่ีงานวิจัยสามารถผลิตไดทางอุตสาหกรรมแลว ก็ควรกระตุนให
ตลาดเงินตลาดทุนเขามามีบทบาทใหเกิดการแขงขัน นอกจากน้ัน เศรษฐกิจสีเขียว ยังตองการความ
รวมมือในระดับภูมิภาคดวย เชน กรณีการทํา Roadmap ของสหภาพยุโรปในการปลอยคารบอนต่ํา
ในป ค.ศ. 2050 ซ่ึงจะตองมีการวางแผนท่ีมาของพลังงานหมุนเวียนของประเทศตางๆในฤดูกาลท่ี
สลับกันรวมกัน เพื่อใหเกิดความม่ันคงทางพลังงานของภูมิภาค เปนตน ทายสุด จะตองเปลี่ยนท่ี
มุมมองของคนใหได ใหมีการคิดถึง space และ time ในระดับท่ีไกลจากตนเองและวันน้ี ใหคิดถึงใน
ระดับโลกและคนรุนตอไปใหมากข้ึน ความย่ังยืนจึงจะเกิดข้ึนได

3. สรุปการนําเสนอหัวขอ “ความเชื่อมโยงระหวางแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจ
พอเพียง” โดย รศ.ดร.อดิศร อิศรางกูร ณ อยุธยา คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร

ดร.อดิศร ไดกลาวถึงแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว วาเปนหน่ึงในรูปแบบของแนวคิดเร่ือง
เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมท่ีมีการพูดถึงมายาวนาน เชน เร่ืองภาษีสิ่งแวดลอม หรือการประเมินมูลคา
สิ่งแวดลอม แตก็ไมเคยบรรลุผลในทางปฏิบัติได คําน้ีเปนศัพทท่ีองคการระหวางประเทศยกข้ึนมา
ใหมอีกคร้ังซ่ึงก็นาจะกระทบตอการดําเนินงานในประเทศไทยไมมากก็นอย ดังเชนแนวคิดเร่ืองการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนท่ีสงผลกระทบตอแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แตอยางไรก็ดี เน่ืองจากแนวคิดน้ี
เปนแนวคิดท่ีมาจากตะวันตก จึงควรมีขอระมัดระวังในการนํามาประยุกตใชดวย เพราะท่ีผานมา
ประเทศไทยสามารถนําแนวทางการพัฒนาตางๆมาใชในสังคมไดในระดับหน่ึงเทาน้ัน แตยังไม
สามารถทะลุทะลวงไปในระดับความคิดของคนไทยได เชน การนําระบบการศึกษาแบบตะวันตกซ่ึง
มีการพูดถึงเสรีภาพทางความคิด แตในความเปนจริง แมแตในระดับมหาวิทยาลัยของไทยก็ยังไม
สามารถคิดตางหรือทาทายอาจารย แนวคิดการกระจายอํานาจก็ยังไมกาวหนาเน่ืองจากติดอยูกับ
ระบบรวมศูนยอยูตรงกลาง ระบบการทํางานแมจะดีสักเพียงใดก็ยังไมสามารถหลุดพนจากระบบ
อุปถัมภไปได หรือแมแตระบอบประชาธิปไตยแบบไทย ท่ียังตองเปนระบอบท่ีคืนทุนดวยตัวมันเอง
โดยนักการเมืองมาโดยตลอด เปนตน การพัฒนาแบบไทยๆตามแนวทางตะวันตก จึงเปรียบไดกับ
“กะปเคลือบช็อคโกแลต” ดังน้ัน การจะนําแนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียวมาใช จึงไมควรจะใหฝน
วัฒนธรรมของคนไทยมากนัก เพราะถาฝนก็จะไมมีประโยชนเชนกัน
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สําหรับการกลาวถึงแนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเปนเร่ืองท่ียาก เน่ืองจากขณะน้ี มีความ
เขาใจตอแนวคิดน้ีท่ีหลากหลาย และไมเหมือนกันเสียทีเดียว เชน ในบริบทของการเกษตร ชนบท
การอนุรักษพลังงาน การพึ่งตนเอง ฯลฯ ซ่ึงถือวาเปนขอดี เน่ืองจากสามารถประยุกตใชกับวิถีชีวิตท่ี
หลากหลายได แตขอเสียคืออาจจะทําใหเปนการแคบหรือจําเพาะเจาะจงกับบางเร่ืองมากจนเกินไป
จึงขออัญเชิญพระราชดํารัสเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีไดนิยามผานทางสภาพัฒนฯ ซ่ึงในพระราช
ดํารัสจะพบคําสําคัญตางๆ เชน ทางสายกลาง วิถีชีวิต การดํารงอยู การปฏิบัติตัวของประชาชนทุก
ระดับ ความพอประมาณ ภูมิคุมกัน การใชความรู หลักคุณธรรม ความรอบคอบ หรือการพัฒนาท่ี
เกี่ยวของกับวิถีจิตใจ แตเราจะไมพบคําวา ประหยัดพลังงาน หรือ การออมเงิน ไมฟุมเฟอย ซ่ึงได
ยินอยูบอยๆทางสื่อมวลชนตางๆ ซ่ึงไมไดใหความสําคัญกับความหมายเทาใด แมการออมจะเปน
แนวทางหน่ึงของเศรษฐกิจพอเพียง แตการสรุปวาเศรษฐกิจพอเพียงคือการออมเงิน อาจจะทําให
เกิดความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อนได เน่ืองจากคนบางกลุมท่ีไมมีเงินพอจนกระท่ังสามารถออมได จะถูก
กีดกันออกไปจากเศรษฐกิจพอเพียง ท้ังๆท่ีเขาสามารถปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอื่นๆ
ไดอีกหลายรูปแบบ จึงอยากใหมีการเทียบเคียงกับนิยามพระราชทานมากกวา

นอกจากประเด็นเร่ืองการนิยามแลว มักการตีความเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะอื่นซ่ึงไม
ปรากฏในนิยามดวย เชน การตีความเศรษฐกิจพอเพียงวาเปนแนวคิดท่ีตรงขามกับบริโภคนิยม
หรือการตีความวาเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงการพึ่งตนเอง ซ่ึงท้ังน้ีไมไดหมายความวาประเทศไทย
จะตองพึ่งตนเอง หากแตควรมีนัยยะวา ประเทศไทยซ่ึงเปนประเทศเล็ก จะตองมี “ภูมิคุมกันท่ีดี”ตอ
ความผันผวนตางๆของเศรษฐกิจโลก เชน ความผันผวนของคาเงิน ราคานํ้ามัน หรือการเกิดโรค
ระบาด ซ่ึงการดําเนินการใดๆ จะตองรอบคอบ พอดีพอควร ใชขอมูลใหดี ยึดหลักคุณธรรม เปนตน
นอกจากน้ัน แผนภาพท่ีอธิบายหลักสามหวงสองเงื่อนไขท่ีเผยแพรกันอยูมาก ก็มีความเขาใจท่ี
แตกตางกันอยู ซ่ึงตองทําความเขาใจกอนวา แผนภาพน้ีไมใชรูปพระราชทาน แตเปนเคร่ืองมือท่ีมี
การสังเคราะหข้ึน โดยรวมคําสําคัญตางๆท่ีเปนประโยชนอยูท้ังหมด แตบางทานก็เห็นวาเปนการ
มองแบบเชิงโครงสรางและแยกสวนมากจนเกินไป ซ่ึงขอดีขอเสียลวนข้ึนอยูกับการนําไปใช
ประโยชนท่ีแตกตางกัน

ในสวนของแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวน้ัน พบวายังไมมีนิยามท่ีหยุดน่ิง หากแตแตละประเทศ
นิยามเศรษฐกิจสีเขียวตามบริบทของประเทศตนเอง แตจากเอกสารของ UNEP พบวาโดยหลักการ
แลว เศรษฐกิจสีเขียวหมายถึง  “ระบบเศรษฐกิจท่ีนําไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิต และลดปญหา
ความเหลื่อมล้ําในระยะยาว โดยไมปลอยใหสังคมตองเผชิญกับความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมและความ
เสื่อมโทรมของระบบนิเวศ” ซ่ึงจากนิยามน้ีจะพบวามีสี่องคประกอบท่ีสําคัญดวยกัน ไดแก การสราง
รายไดและยกระดับคุณภาพชีวิต การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม การลดความเสี่ยงและปญหา
สิ่งแวดลอม และการฟนฟูระบบนิเวศ มีการระบุถึงมาตรการและเคร่ืองมือท่ีกวาง เชน มาตรการ
ภาษี หรือเทคโนโลยีสีเขียว รวมท้ังมีการระบุเฉพาะเจาะจงลงไปในรายสาขา 11 สาขา เชน เกษตร
กอสราง เมือง ประมง ปาไม ขนสง ฯลฯ เพื่อใหเห็นภาพการดําเนินงานท่ีเปนรูปธรรมมากข้ึน ท้ังน้ี
จะเห็นวาขอเสนอของเศรษฐกิจสีเขียวไมใชเร่ืองใหม เชน การใชมาตรการทางการคลัง มีการพูดถึง
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มากวา 60-70 ปแลว แตจุดเนนของเศรษฐกิจสีเขียวท่ีแตกตางจากเดิมนาจะอยูท่ีความสัมพันธ
ระหวางเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมแบบท่ีเปน Win-Win solution คือสามารถเติบโตไปดวยกันได ผาน
แนวทางเชนเทคโนโลยีท่ีประหยัดพลังงาน หรือการเพิ่มผลิตภาพผูประกอบการเพื่อลดตนทุนและ
ลดปญหาสิ่งแวดลอม ซ่ึงตางจากการพัฒนาแบบท่ีการเติบโตของดานหน่ึงตองแลกกับเปาหมายท่ี
ลดลงของอีกดานหน่ึงเชนท่ีผานมา

เม่ือเปรียบเทียบระหวางแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสีเขียว อาจกลาวไดวาไม
เหมือนกันสักเทาใดนัก ในระดับเปาหมาย ดร.อดิศร เห็นวา ท้ังสองแนวคิดมีเปาหมายเดียวกัน คือ
คํานึงถึงการพัฒนาท่ีย่ังยืน มีความอยูรอด ประชาชนมีชีวิตท่ีมีความสุข แตสําหรับแนวคิดในการ
พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงจะเปนปรัชญาเนนเร่ืองการพัฒนาคน คือเนนการเปลี่ยนวิธีคิด/ช้ีแนะ
แนวทางการดําเนินชีวิต ซ่ึงจัดเปนแนวคิดกลุม People-centered development ในทฤษฎี
เศรษฐศาสตรการพัฒนา ซ่ึงตางจากแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวท่ียังคงเปนเศรษฐศาสตรกระแสหลักอยู
เพียงแตมีความละเอียดในเร่ืองผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมากข้ึน

ในดานวิธีการดําเนินงาน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจะเนนความม่ันคงในระยะยาว คือ เนน
แนวทางการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติตนของประชาชนบนหลักทางสายกลาง และเนนสราง
ภูมิคุมกันภายใตการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน พรอมสถาบันในการปฏิบัติ คือ คน ชุมชน และ
สังคม ในขณะท่ีแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว จะเนนการขยายตัวทางเศรษฐกิจกับสิ่งแวดลอมดําเนินไป
อยางควบคูกัน (Win-Win Strategy) การพัฒนาเทคโนโลยี การลงทุนใน 11 สาขา หรือการพัฒนา
กลไก (Institutional Framework) ทางการคลัง ผานสถาบันหลักในการปฏิบัติ เชน ธนาคารโลก IMF
WTO และกลไกตลาด เปนตน

แตท้ังน้ี การเปรียบเทียบขางตนไมไดหมายความวาท้ังสองแนวคิดไปกันไมได แตเปนการ
มองคนละแบบ ซ่ึงอาจจะเปนการมองถึงการทํางานรวมกันของสองแนวคิดในรูปของโครงการดาน
เศรษฐกิจสีเขียวภายใตบริบทของเศรษฐกิจพอเพียง เชน การเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของ
ประชาชนใหตระหนักถึงคุณคาในการใชทรัพยากรดวยการหาขอมูลใหพรอมกอนการตัดสินใจ การ
พัฒนาธุรกิจสีเขียวเพื่อสรางรายไดโดยเนนกลุมธุรกิจชุมชน การผลักดันการใชเคร่ืองมือทางการคลัง
ท่ีเหมาะสม การตั้งกองทุนคาธรรมเนียมพัฒนาคุณภาพชีวิตในโครงการท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
การเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่นในการพัฒนา เชน ปาชุมชน สมุนไพร ธนาคารปู ฯลฯ หรือการ
พัฒนาเครือขายทางสังคมท่ีริเร่ิมใหทองถิ่นเปนผูคิดหรือทํา เปนตน

4. สรุปการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม
หัวหนาโครงการและผูอํานวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

 ท่ีประชุมมีการรวมทําความเขาใจถึงความสัมพันธระหวางแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว และ
แนวคิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน วาแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวเปนเพียงแนวทางหน่ึงซ่ึงนําไปสูการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนเทาน้ัน ท้ังน้ี เศรษฐกิจสีเขียวยังไมไดไปถึงข้ันท่ีจะเปนกระบวนทัศนใหมในการพัฒนา (Post-
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development/ Alternative to development) แตอยางใด เปนทางเลือกหน่ึงในการพัฒนา
(Development alternative) โดยมีการเพิ่มเคร่ืองมือใหมในการกํากับดูแลดานเศรษฐกิจและดาน
สิ่งแวดลอม

 มีขอวิพากษถึงแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว วาจะมีลักษณะเปนเพียงวาทกรรมท่ีองคการ
ระหวางประเทศสรางมา โดยนําเอาเร่ืองสิ่งแวดลอมมาเปนฉลากอันหน่ึง เชนเดียวกับแนวคิดการ
พัฒนาย่ังยืนท่ีผานมา ท่ีทายท่ีสุดทุกประเทศก็ยังคงเนนความเติบโตทางดานเศรษฐกิจเพียงดาน
เดียว หรือเสพติดการเจริญเติบโต (Growth addicted economy) โดยไมใสใจความย่ังยืนดานสังคม
และสิ่งแวดลอมหรือไม

ในประเด็นน้ีเปนความตางในเร่ืองของวิธีคิด ซ่ึงนักเศรษฐศาสตรสวนใหญคุนเคยกับ
การมองการเติบโตเปนท่ีตั้ง และสิ่งแวดลอมเปนความเสี่ยงท่ีทําใหการเติบโตลดลง ในขณะท่ีนัก
เศรษฐศาสตรอีกกลุม เชน Amartya Sen อาจมองเปาหมายเร่ืองการพัฒนามนุษยเปนเปาหมาย
สูงสุดแทนการเติบโต ซ่ึงยากตอการหาขอสรุปเน่ืองจากเปนการถกเถียงบนสมมติฐานคนละแบบ
การมีดัชนีตางๆ เชน Green GDP, Ecological footprint, หรือ Sustainable development goals
จึงเปนสิ่งท่ีสําคัญอยางย่ิงท่ีอยางนอยทําใหทุกฝายไดเห็นภาพรวมกันวาการพัฒนาท่ีผานมาถูกทาง
หรือไม สถานการณดีข้ึนหรือเลวลงกวาเดิมอยางไร ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการถกเถียงกันเร่ือง
เปาหมาย

 มีประเด็นความหวงกังวลวาเศรษฐกิจสีเขียวจะกลายเปนมาตรฐานใหมทางดาน
สิ่งแวดลอมท่ีนํามาใชทางการคา หรือ New trade protectionism เชน การกําหนดเงื่อนไขเร่ืองระดับ
การปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศกําลังพัฒนา เปนตน ซ่ึงทําใหประเทศกําลังพัฒนาจะตอง
ระมัดระวังในเร่ืองของการกําหนดมาตรฐานตางๆ ซ่ึงถาเห็นวาเม่ือใดท่ีมาตรการทางการคามีผล
เช่ือมโยงท่ีกระทบตอเร่ืองความยากจนหรือสิ่งแวดลอม ก็ควรมีกลไกท่ีสามารถแยงประเทศท่ีพัฒนา
แลวไดวาเปนกิจกรรมท่ีขัดกับเปาหมายการแกปญหาความยากจน หรือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

 มีขอกังวลวาแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว ไมไดใหความสําคัญกับประเด็นเร่ืองความเหลื่อม
ล้ําเทาท่ีควร คือใหความสําคัญในลักษณะท่ีเปนผลพลอยไดมากกวาจะเปนเปาหมายท่ีบรรลุในตัว
มันเอง ท้ังท่ีหลายคร้ังกระแสการอนุรักษก็ไดเบียดขับประชากรบางกลุมซ่ึงตองพึ่งพาธรรมชาติสูง
ออกไปเชนกัน จึงควรหาแนวทางใหประเด็นเร่ืองความเหลื่อมล้ําหรือความเปนธรรมทางสังคม หรือ
มิติของโครงสรางอํานาจกลับมาไดรับความสนใจมากข้ึนในเวทีเจรจา เพื่อจะเปนประโยชนตอการ
ดําเนินงานในประเทศไทยดวย นอกจากน้ัน ควรมีเคร่ืองมือการตัดสินใจท่ีคํานึงถึงมิติทางสังคมมาก
ข้ึนดวย เชน การใชผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเปนเกณฑในการลงทุนอาจไมเพียงพอ เน่ืองจากจะมี
การใชคา discount rate ซ่ึงใหคุณคากับการบริโภคของคนรุนปจจุบันมากกวารุนอนาคต จึงควรหา
วิธีการท่ีเหมาะสมในการวัดผลตอบแทนทางสังคมดวยตอไป

 ควรมีการแบงบทบาทการดําเนินงานของรัฐและตลาดใหชัดเจน (เชนในเร่ืองการพัฒนา
ตลาดคารบอน ซ่ึงราคาอาจจะต่ําในชวงแรกและรัฐตองเขามาอุดหนุน) รวมท้ังใหความสําคัญกับ
บทบาทการดําเนินงานโดยชุมชนมากข้ึน ในบทบาทท่ีเทาเทียมกับรัฐและกลไกตลาด เชนมีการ
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วิเคราะหตัวกระทํา (Actor) ของชุมชนท่ีเกี่ยวของกับ/ไดรับผลกระทบจากกระบวนการผลิตตางๆ
หรือวิเคราะหปจจัยท่ีเปนความลมเหลวของชุมชนในการจัดการ เชน เร่ืองระบบกรรมสิทธิ์
เชนเดียวกับความลมเหลวของตลาด หรือของรัฐ เพื่อใหเห็นกรอบขอเสนอเชิงนโยบายท่ีสมดุลมาก
ข้ึน

 ควรมีการใหความสําคัญอยางย่ิงกับแนวทางการเปลี่ยนมุมมอง หรือความคิดของ
บุคคล ใหเกิดแนวคิดท่ีกวางและคิดถึงผูอื่นในระดับจิตใจ โดยอาจอิงภูมิปญญาตะวันออกตางๆ เชน
หลักพุทธศาสนาหรือตามแนวคิดในหนังสือ “Small is beautiful” ของ E. F. Schumacher เน่ืองจาก
เปนการมองวาจิตใจเปนตัวกําหนดความอยาก ดังน้ันการฝกจิตใจและเปลี่ยนวิธีคิด ก็จะสงผล
กระทบตอการบริโภคและใชทรัพยากรอยางย่ังยืนดวย รวมท้ังเปนการสรางตลาดตอสินคาดาน
สิ่งแวดลอมซ่ึงจะสงผลใหผูผลิตเกิดการปรับเปลี่ยนทิศทางการลงทุนดวย ตัวอยางเชนในภาค
พลังงาน ซ่ึงมีการประเมินโดย IEA วาการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานโดยผูบริโภคถือวามี
ความสําคัญสูงท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบทางเลือกอื่นๆเชนการหาแหลงพลังงานใหมซ่ึงมีขอจํากัดมาก
ข้ึนเร่ือยๆ นอกจากน้ันควรมีการกําหนดให “การสรางวัฒนธรรม” ดานสิ่งแวดลอม เชน การแยกขยะ
เปนชองทางหน่ึงท่ีนําไปสูเศรษฐกิจสีเขียวดวย เพื่อเปนการเพิ่มตนทุนทางสังคม พรอมมีดัชนีท่ีใชช้ี
วัดทุนทางสังคมดวย

 มีขอระมัดระวังตอการใชวาทกรรมเร่ือง “ตะวันตก-ตะวันออก” เน่ืองจากพรมแดนน้ีได
เจือจางลงไปในเวทีการเจรจา กลาวคือ ประเทศตะวันออกก็ไมไดอยูบนฐานคิดการพัฒนาเดียวกัน
ท้ังหมด และในประเทศเดียวกันท่ีมีกลุม Stakeholders ท่ีเขารวมตางกันก็มีจุดยืนความเห็นท่ี
ตางกัน เชน บางกลุมตองการเรียกรองในระดับอุดมคติ ในขณะท่ีบางกลุมตองการเรียกรองในเชิง
ยุทธศาสตร ดังน้ันจึงควรเนนการวิเคราะหโดยจําแนกกลุมผูเขาประชุมท่ีมีความเห็นคลายกัน เชน
กลุมภาครัฐ กลุมภาคประชาสังคม มากกวา

 ควรมีการนําเสนอตัวอยางของภาคเอกชนท่ีมีการประกอบการดานสิ่งแวดลอมท่ีโดด
เดน และสามารถพิสูจนไดวาชวยลดตนทุนหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไดจริง เพื่อใหบริษัท
อื่นๆเห็นถึงความเปนไปไดของเศรษฐกิจสีเขียวท่ีนอกเหนือจากนโยบายรัฐ และสามารถปฏิบัติตาม
ได

 ประเทศไทยมีนวัตกรรมดานสิ่งแวดลอมอยูหลายอยาง แตตองอาศัยการผลักดันอยาง
ตอเน่ืองโดยภาครัฐ เชน มีการนําเสนอตัวอยางท่ีประสบความสําเร็จในการผลิตพลาสติกชีวภาพ
โดยใชวัตถุดิบจากอุตสาหกรรมมันสําปะหลังและออย ซ่ึงจะชวยแกปญหาในเร่ืองการจัดการขยะได
ดี คือเปนการใชแนวคิด Cradle-to-cradle ในทางปฏิบัติ และนําไปสูภาวะ zero-waste ได ซ่ึงรัฐควร
สงเสริมใหเกิดตลาดภายในประเทศข้ึนผานการกระตุนการตื่นตัวของผูบริโภค มิใชมีการผลิตสินคา
ดานสิ่งแวดลอมเพื่อการสงออกเพียงอยางเดียว รวมท้ังสงเสริมดานอื่นๆเชนพลังงานชีวมวล ควร
สนับสนุนเร่ืองการทําวัฏจักรวงจรชีวิต และการทํายุทธศาสตรท่ีจะไมไปกระทบตอทรัพยากรอาหาร
เปนตน
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 ควรมีการใหความสําคัญกับการประเมินมูลคาของมิติทางสิ่งแวดลอมและสังคมใหเปน
ตัวเงินมากข้ึน เพื่อเปนมาตรฐานในการกําหนดนโยบาย ดังเชน กรณีงานท่ีเปรียบเทียบมูลคาของ
ปาชายเลนและฟารมกุง เปนตน เน่ืองจากเปนภาพท่ีทุกคนสามารถเขาใจได และจะเปนเคร่ืองมือให
เขตเศรษฐกิจยอยตางๆสามารถประเมินอนาคตของพื้นท่ีตนเองได ซ่ึงเคร่ืองมือตางๆเหลาน้ีมี
คอนขางหลากหลายอยูแลว อยางไรก็ดี การใชเคร่ืองมือเหลาน้ีมีอุปสรรคบางประการ เชน หากผูกอ
ความเสียหายตอสิ่งแวดลอมเปนคนจน เชน กรณีผูปลูกยางพาราบริเวณไหลเขาซ่ึงมีผลกระทบทาง
นิเวศสูง แตไมสามารถไปเก็บคาเสียหายไดเน่ืองจากผูปลูกมีฐานะยากจน หรือกรณีท่ีจะเกิดแรง
ตานทานทางการเมือง เชน การเก็บภาษีคารบอนท่ีอาจทําใหราคานํ้ามันเพิ่มสูงข้ึนมาก เปนตน
โจทยสําคัญในการนําเคร่ืองมือตางๆเหลาน้ีไปใชจึงอยูท่ีรัฐจะทําใหเกิดความชัดเจนไดอยางไร และ
เคร่ืองมือจะเขาไปสูวิธีคิด/กรอบคิดของผูดําเนินนโยบายไดอยางไร

 ความเสี่ยงหน่ึงในการยึดความเติบโตทางเศรษฐกิจเปนหลักตอการเขาสูเศรษฐกิจสี
เขียว คือ การเกิดความขัดแยงของชวงเวลา กลาวคือ หากรัฐยึดหลักเร่ือง Precautionary วาลงทุน
ในนวัตกรรมดานสิ่งแวดลอมเปนการปองกันความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีอาจเกิดข้ึน ก็
ตองยอมรับการเติบโตท่ีลดลงในชวงปแรกๆ และจะไดรับผลประโยชนจากนวัตกรรมท่ีจะชวยให
เศรษฐกิจกลับมาโตข้ึนเม่ือพนชวง takeoff ไปแลว แตหากตองการยึดการเติบโตในระดับปกติ
(Business-as-usual) ก็อาจตองรับผลกระทบเศรษฐกิจท่ีตองลดการเติบโตลงในระยะยาวจาก
ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมตอไป

 ประเด็นการพัฒนานวัตกรรมสีเขียว ควรมีขอระมัดระวัง กลาวคือแมนวัตกรรมอาจจะ
ชวยใหประสิทธิภาพนิเวศดีข้ึน มีการปลอยมลพิษตอหนวยการผลิตลดลง แตในภาพรวมแลวหาก
อุตสาหกรรมมีรายไดเพิ่มข้ึนและผลิตมากข้ึน จะทําใหปริมาณมลพิษท้ังหมดเพิ่มข้ึนหรือไม หรือจะ
ทําใหเกิดการทําลายระบบนิเวศโดยรวมมากข้ึนจนเกินระดับท่ีรองรับไดหรือไม

 ประเด็นเศรษฐกิจพอเพียง ควรมีการยึดหลักการรวมกันท่ีจะสามารถถกเถียงและนําไป
ปฏิบัติไดตอ มากกวาการยึดกับนิยามมากจนเกินไป อาจมีการเช่ือมโยงกับแนวคิดอื่นๆท่ีสอดคลอง
กัน แตมีช่ือเรียกท่ีตางกัน เชน Sustainable business หรือ Sustainable leadership เพื่อใหเห็น
ภาพท่ีเปนรูปธรรมมากข้ึน หรือมีการประยุกตกับภาคสวนท่ีการดําเนินการในระดับท่ีเปลี่ยนวิถีคิด
เชน กรณีธนาคาร Triodos ของประเทศเนเธอรแลนด ซ่ึงถือเปนรูปแบบของ Ethical banking
รวมท้ังมีการประยุกตในระดับมหภาคเพื่อหาจุดสมดุลท่ีเหมาะสมทางเศรษฐกิจ เชน การกําหนด
ภาคการผลิตท่ีจะเปนตัวขับเคลื่อนการเติบโตอยางย่ังยืน ท้ังน้ีเพื่อใชกําหนดยุทธศาสตรท่ีจะ
สามารถเปนภูมิคุมกันลดความเสี่ยงจากความผันผวนจากภายนอกได
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กําหนดการประชุมเวทีสาธารณะ คร้ังที่ 3:
“เศรษฐกิจสีเขียวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน: กับดักหรือโอกาส”

วันจันทรท่ี 23 มกราคม 2555 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ หองคริสตัล โรงแรมเซ็นจูร่ีพารค ถ.ราชปรารภ

จัดโดย สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
สนับสนุนโดย กรมองคการระหวางประเทศ และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

13.00 - 13.30 น. ลงทะเบียน

13.30 - 13.40 น. กลาวแนะนําและช้ีแจงวัตถุประสงค
โดย คุณสุปราณี จงดีไพศาล
ผูอํานวยการฝายสวัสดิภาพสาธารณะ สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย

13.40 – 15.00 น. แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว และการประยุกตใชในบริบทของประเทศ
ไทย
- “แนวคิดและความเคลื่อนไหวเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียว”
โดย คุณสฤณี อาชวานันทกุล นักวิจัยอิสระ
- “ความเช่ือมโยงระหวางแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจ
พอเพียง”
โดย รศ.ดร.อดิศร อิศรางกูร ณ อยุธยา
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

15.00 – 16.30 อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
โดย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม หัวหนาโครงการและ
ผูอํานวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
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ประมวลภาพการประชุมเวทีสาธารณะคร้ังที่ 3 :
 “เศรษฐกิจสีเขียวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน: กับดักหรือโอกาส”
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ภาคผนวก 1.6
เอกสารสรุปผลการประชุมเวทีสาธารณะคร้ังที่ 4:

“แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว กับประเด็นทาทาย เร่ืองการคา-สิ่งแวดลอม และโลกรอน”

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ 2555 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ หองคริสตัล โรงแรมเซ็นจูร่ีพารค ถนนราชปรารภ
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เอกสารสรุปการประชุมเวทีสาธารณะ Rio+20 คร้ังที่ 4

“แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว กับประเด็นทาทาย
เรื่องการคา-ส่ิงแวดลอม และโลกรอน”

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ 2555 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ หองคริสตัล โรงแรมเซ็นจูร่ีพารค ถนนราชปรารภ

โครงการเวทีสาธารณะ: จับกระแส Rio+20 สูสังคมไทย

โดย สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

สนับสนุนโดย

กรมองคการระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ
และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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รายชื่อผูเขารวมประชุม

1. คุณสุปราณี จงดีไพศาล ผูอํานวยการฝายสวัสดภิาพสาธารณะ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

2. รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
3. อ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
4. นส.กณิกนันต คชเดช นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏบิัติการ กรมควบคุมมลพิษ
5. นส.กฤษณา เพ็ชรเจริญ นักวิชาการมาตรฐานชํานาญการ สํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
6. นายกิตติศักดิ์ กวีกิจมณี นักวิจัยนโยบาย สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ
7. นายกิตติศักดิ์ พฤกษกานนท นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.)
8. นส.กูรวรรณ อยูพิพัฒน นักวิชาการสิ่งแวดลอม กรมควบคุมมลพิษ
9. นายจารุพงศ เพ็งเกลี้ยง นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ กลุมงานควบคุมมลพิษจาก

ยานพาหนะ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สํานักสิ่งแวดลอม
กรุงเทพมหานคร

10. คุณจุฑาธิป อาชวะสมิต นักผังเมืองชํานาญการ สวนวางผังท่ี 1 กรมโยธาธิการและผังเมือง
11. นส.ชยาวรรณ คลองสิริถาวร พนักงานสงเสริมการทูตสิ่งแวดลอม กรมองคการระหวางประเทศ

กระทรวงการตางประเทศ
12. นางชุลีพร บุณยมาลิก นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สาํนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
13. นส.เชฐณี โอภาสวัตชัย นักวิชาการพาณิชยชํานาญการพิเศษ กรมสงเสริมการสงออก
14. นายเชาว ศรีวิชัย หัวหนากลุมวิจัยและพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยีการประมง สํานัก

พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการประมง กรมประมง
15. นางณัฎฐนิช อัศวภูษิตกุล นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.)
16. นส.ณัฐพร ศรีภิญโญ นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ สํานักมาตรการทางการคา กรมการคา

ตางประเทศ
17. นางเตือนใจ นุชดํารง ผูอํานวยการ สํานักวิจัยการอนุรักษปาไมและพันธุพืช
18. นางธนพรรณ ไวทยะเสวี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สาํนักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม
19. นาย นาวิน ธาราแสวง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการสํานักนโยบายและ

ยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
20 นส.เกศรินทร กันโท สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลดักระทรวงแรงงาน
21. นส.นิจศรา ธรรมชีวีวงศ นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษกองจัดการคุณภาพอากาศ

และเสียง สํานักสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร
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22.นางประเสริฐสุข จามรมาน รองผูอํานวยการองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก
23. นายปริญญา กมลสินธุ ผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมชลประทานกรมชลประทาน
24. นางพัชรกานต สุทธิวรยานนท นักวิชาการพาณิชยชํานาญการสํานักมาตรการทางการคา

กรมการคาตางประเทศ
25. นส.พัชรี บุญสนิท เจาหนาท่ีสื่อสารองคกรและสือ่สารการตลาด สํานักงานพัฒนา

เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องคการมหาชน)
26. นส.พัชรี อินสวาง นักวิชาการสิ่งแวดลอม กรมควบคุมมลพิษ
27. นส.ภรภัทร พันธงอก นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
28. นส.ภัทรา อัจฉรานิวัฒน นักวิชาการพาณิชยปฏบิัติการ กรมสงเสริมการสงออก
29. นส.วารุณี สังกาพันธ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลดักระทรวงแรงงาน
30. นายยุทธภูมิ จันทรคํา นักวิชาการพาณิชย สาํนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย กระทรวง

พาณิชย
31. นส.เยาวรนิทร นกสุข นักวิชาการพาณิชยปฏบิัติการ กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
32. นางรัชนี เอมะรุจิ รองอธิบดี กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
33. นางสาวรัตนา ลักขณาวรกุล นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษสวนสิ่งแวดลอม สํานักวจิัยการ

อนุรักษปาไมและพันธุพืช
34. นางวรนิภา จินาชาญ นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงานชํานาญการ สาํนักพัฒนาผูฝกและ

เทคโนโลยีการฝก กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
35. นายวรพงศ บิลลี่ นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏบิัติการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

สํานักสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร
36. นายวุฒิชัย เจนการ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานจัดการทรัพยากรทางทะเล กรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝง
37. นางศรีสุดา จารยะพนัธุ ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานอนุสัญญาและพันธกรณี/ความรวมมอื

ตางประเทศสรป./สป.ทส.
38. นส.สุชญา ตันเจริญผล พนักงานสงเสริมการฑูตสิ่งแวดลอมกรมองคการระหวางประเทศ

กระทรวงการตางประเทศ
39. นางสุภาพร วงษวีระขันธ ผูเชี่ยวชาญดานวิเคราะหเศรษฐกิจโครงการพัฒนาแหลงน้ํา

กรมชลประทาน
40. นางสุวรรณา จุงรุงเรือง ผูอํานวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงกองจัดการคุณภาพ

อากาศและเสียง สํานักสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร
41. คุณอนุภิชญ ศุภนิทัศนาภร นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดบัชํานาญการ (นวค. ชก.) สํานัก

วางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  (สทว.)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)

42. นส.อังคณา แยมอุบล นักวิชาการสถิติชํานาญการสาํนักงานสถิติแหงชาติ
43. นายอารักษ ชัยกุล นสพ.ชํานาญการพิเศษกรมปศุสัตว
44.นายลือชัย อารยะรังสฤษฎ ผูเชี่ยวชาญดานการอารักขาขาว กรมการขาว
45.นายสุวิศิษฐ โชติพุทโธ นักวิชาการสหชํานาญการ กรมสงเสริมสหกรณ
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46.นส.วิศรุตา วรีะชัย นักธรณีวิทยา ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ กระทรวง ICT
47.นายศุภกร แกลวกลา เศรษฐกร กรมปาไม
48.นายจุลฬระ สายตระกูล นวล. การทองเท่ียวแหงประเทศไทย
49.นางศุภวรรณ วงษประยูร นวช.สิ่งแวดลอมชํานาญการ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
50.นางสุวิมล ประกอบชาติ นักวิทยาศาสตรชํานาญการพเิศษ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษพลังงาน
51.นายประเสริฐ ศิรนิภาพร ผอ.กลุมนโยบายและแผน สาํนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
52.นส.ณัฎฎเอก ดุษฎีประเสรฐิ นวค.ชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ
53. ดร.กรรณิการ ธรรมพานิชวงศ นักวิชาการ สถาบนัวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
54. คุณชุณหเดช พรหมเศรณี นักผังเมือง เครือขายวางแผนและผังเมืองเพื่อสังคม
55. นส.ปริญญารัตน เลี้ยงเจริญ นักวิจัยอาวุโส สถาบนัวิจัยเพือ่การพัฒนาประเทศไทย
56. นางภารนี สวัสดิรักษ นักวิชาการอิสระ เครือขายวางแผนและผังเมืองเพื่อสังคม (Civil

Society Planning Network)
57. คุณวรวรรณ ชายไพฑูรย เจาหนาท่ีวิชาการและผูประสานงานโครงการ Green Economy

สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
58. นส.วลัยพร ลออัศจรรย พนักงานบริหารโครงการสํานกัวิจัยและพัมนา สถาบันพระปกเกลา
59. นายศุภฤกษ จันทรประสาท policy Coordinator WWF ประเทศไทย
60. คุณสุชาดา จิตรภิรมณยศรี เจาหนาท่ีวิชาการ องคกรธุรกิจเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (TBCSD)

สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
61. คุณอรยา สูตะบุตร นักเขียนอิสระ สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
62. ผศ.ดร.อรองค ชาคร รักษาการผูอํานวยการสํานักบริหาร สถาบนัวจิัยจุฬาภรณ
63. นายอุทัย ประทุมทอง ผูจัดการ สถาบนัอาหาร
64. คุณจุฑาธิป อาชวะสมิต นักผังเมืองชํานาญการ สวนวางผังท่ี 1 กรมโยธาธิการและผังเมือง
65.คุณณภัค กรรณสูต มูลนิธิพลังท่ียั่งยืน
66.คุณอภิษฎา ศศิประภา มูลนิธิพลังท่ียั่งยืน
67.นายจักรชัย โฉมทองดี Focus
68.นส.พรศิริ ศิลปะนาฎ ผูจัดการสถาบันอาหาร
69.นายณฤเบศร  มาแสงธปิ นักวิจัย มูลนธิิชีววิถี
70. นส.กัญญา สุทัศน ผูชวยนักวิจัย
71. นส.กัญณภัทร ชื่นวงศ นักศึกษาป.เอก คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวสัดุ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรุี
72. นส.ถนอกลาภ ราชวัช นักศึกษาป.เอก คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวสัดุ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรุี
73. นส.แนบภู ไชยวิสุทธิกุล อาจารย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
74. นส.ลลีานาฏ พิมพพัฒน นิสิตปริญญาโท จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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75. ผศ.ดร.สมพร กมลศิริพิชัยพร ผูอํานวยการ ศูนยความเปนเลิศแหงชาติดานการจดัการสิ่งแวดลอม
และของเสียอันตราย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

76. ผศ.ดร.สิทธิพงษ ดิลกวณิช อาจารย คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร ม.มหิดล
77. อ.สุภารี บุญมานันท อาจารย คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร ม.มหิดล
78. นส.แสงดาว แหลมทอง ผูชวยนักวิจัย
79. คุณภัทรพร ระดมสุทธิศาล นักศึกษาปริญญาโท
80.ดร.เณศรา สุขพานิช อาจารยคณะเศรษฐศาสตร ม.ธรรมศาสตร
81. นายกฤษดา กาญจนวิสุทธิเดช รองผูจัดการกองวางแผนซอมบํารุงฝูงบินแอรบัสฝายชาง

บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)
82. นายเชวง จาว กรรมการและท่ีปรึกษา บ.ไบเออรไทย จํากัด
83. นายภราดา อเนกบุณย รองผูอํานวยการใหญฝายสนับสนุนงานซอมบํารุงอากาศยาน

บริษัทการบินไทย จํากัด(มหาชน)
84. คุณรัชฎา ปรีชาวุฒิ ผูจัดการแผนกหองสมุดเอกสารเทคนิค บริษัทการบินไทย จํากัด

(มหาชน)
85. คุณสุกัญญา วงศจันทรา ผูจัดการแผนกแรงงานสัมพันธ บรษิัทการบินไทย จํากัด(มหาชน)
86.นายสุเมธ เอ้ืองพูลสวัสดิ์ ท่ีปรึกษา บจก.ซพีีอินเตอรเทรด
87.ดร.ปยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
88.นส.สุกัญญา ใจชื่น สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
89. นางมยุรี ณ รังศิลป รองเลขาธิการกลุมอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
90.นส.สายดวงใจ พหุยุตะพงษ เจาหนาท่ีฝายองคการระหวางประเทศ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ

ไทย
91.นายธงชัย บุณยโชติมา กรรมการสิ่งแวดลอม สภาหอการคาแหงประเทศไทย
92.นายสมโชค สุคนธพันธ ผูสื่อขาว www.thaigoodonline.com
93.ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม ผูอํานวยการ (หัวหนาโครงการ) สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพฒันาสังคม

และสิ่งแวดลอม
94.คุณวิจิตร กุลเดชคุณา นักวิจัย สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
95. นายนนท นุชหมอน ผูชวยวิจัย สถาบันธรรมรัฐเพือ่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
96. นางสาวสกุลวลัย มะนะโส สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
97.นางสาวธารทิพย กลับเปนสุข สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
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สรุปประเด็นจากเวทีประชุม

1. สรุปการกลาวชี้แจงวัตถุประสงคของโครงการ โดย คุณสุปราณี จงดีไพศาล
ผูอํานวยการฝายสวัสดิภาพสาธารณะ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

คุณสุปราณี ไดกลาวถึงกิจกรรมเวทีสาธารณะคร้ังน้ี วาเกิดข้ึนมาจากการรวมมือกันระหวาง
กรมองคการระหวางประเทศ และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยมีสถาบันธรรมรัฐเพื่อการ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมเปนผูวิจัย โดยวัตถุประสงค คือ อยากจะใหเปนเวทีท่ีเปดสําหรับใหทุก
ภาคสวนไดรวมทําความเขาใจเกี่ยวกับประเด็นหลักในการประชุมสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน หรือ Rio+20 ท่ีกรุงริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล ไมวาจะเปนประเด็นดานเศรษฐกิจสีเขียว
กรอบเชิงสถาบันเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน และประเด็นใหมอื่นๆ เชน ความม่ันคงทางทรัพยากร
อาหาร นํ้า และพลังงาน เปนตน โดยในเวทีแตละคร้ังก็จะมีการเชิญนักคิด ผูรู และผูเช่ียวชาญ
มารวมกันวิเคราะห ประเด็น และถกเถียงดวย สําหรับเปาหมายสุดทายของกิจกรรม ทางกรม
องคการระหวางประเทศอาจคาดหวังขอเสนอในเชิงนโยบายสําหรับการเจรจา และการตื่นตัวของทุก
ภาคสวน สวนทาง สกว.เองก็คาดหวังประเด็นวิจัยใหมๆท่ีมองเชิงรุก และสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกมากข้ึน โดยคุณสุปราณีไดยกตัวอยางขอมูลจากของ UNEP ท่ีไดคาดการณ
ประเด็นดานสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญของโลกในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงจะไดแกประเด็นอาทิ เชน ประเด็นดาน
การจัดการความย่ังยืน ซ่ึงถือเปน Cross-cutting issue ซ่ึงถูกจัดอันดับความสําคัญอยูในอันดับหน่ึง
รองลงมาเชน การเสริมสรางศักยภาพของมนุษยเพื่อรองรับตอเศรษฐกิจสีเขียว ปญหาความม่ันคง
และปลอดภัยทางอาหาร การเช่ือมโยงกันระหวางความรูทางดานวิทยาศาสตรกับผูกําหนดนโยบาย
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสิ่งแวดลอม ฯลฯ โดยประเด็นดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศซ่ึงเปนหัวขอการพูดคุยในเวทีน้ีก็ถือเปนหัวขอท่ีสําคัญเชนเดียวกัน โดยอยูในอันดับท่ี 7
จากการจัดอันดับดังกลาว

2. สรุปการนําเสนอหัวขอ “เศรษฐกิจสีเขียวภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”
โดย รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ดร.นิรมล ไดกลาวถึงการพยายามเช่ือมประเด็นเร่ืองการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมภายใต
แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว และเร่ืองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วาเปนโจทยท่ีคอนขางทาทาย
โดยจุดกําเนิดแลว ท้ังแนวคิดเร่ืองการพัฒนาท่ีย่ังยืน และแนวคิดการจัดการสภาพภูมิอากาศภายใต
กรอบ UNFCCC ลวนมีท่ีมาจากเวทีเดียวกัน คือ การประชุม Rio ในป ค.ศ. 1992 แตสิ่งท่ีเปนจุด
ตางระหวางสองแนวทางก็คือ กรอบ UNFCCC จะเนนเร่ืองการจัดการทรัพยากรเปนหลัก โดยยังไม
เนนมิติทางเศรษฐกิจและสังคม ท้ังยังใหความสําคัญกับการแกปญหาโดยเนนการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีเพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจกมากกวา ดังน้ัน หากการพูดคุยใน Rio ไดหยิบยก
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ประเด็นเร่ืองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเขามาพูดคุยดวย ก็จะทําใหท้ังสองประเด็นมีการ
ปรับตัวเขาสูเสนทางเดียวกันมากข้ึน ซ่ึงสาเหตุหน่ึงท่ีทําใหมีการปรับตัวเขาหากันก็คือ การท่ีใน
แนวคิดการพัฒนาท่ีย่ังยืนน้ัน ผูบริโภคจะตองคํานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดจากกิจกรรมการบริโภค
ดวย ซ่ึงนอกเหนือจากปญหามลพิษท่ีจะเกิดข้ึน ก็ยังมีปญหาการปลอยกาซเรือนกระจกซ่ึงเปน
ประเด็นเร่ืองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในขณะท่ีผูผลิต ก็ไดรับแรงกดดันจากภาคสังคมวา
จะตองผลิตสินคาเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอมมากข้ึน จึงเปนท่ีมาวาท้ังสองแนวคิดจะตองไปดวยกัน แต
อยางไรก็ดี จุดตางบางประการ คือแนวคิดการพัฒนาอยางย่ังยืนจะเนนการจัดการในระดับประเทศ
เพื่อผลภายในประเทศกอน แลวผลจึงจะนําไปสูการพัฒนาอยางย่ังยืนของโลก แตเร่ืองการจัดการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน้ัน จะเปนการจัดการในระดับประเทศเพื่อผลของโลกโดยตรง ทํา
ใหบางคร้ังอาจเกิดขอถกเถียงท่ีบางประเทศอางวาตนไมใชผูปลอยกาซเรือนกระจกรายสําคัญ แต
กลับตองรวมดําเนินการเพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจกดวยโดยท่ีไมอาจแนใจไดวาผลประโยชน
จากการดําเนินการจะตกอยูกับประเทศหรือไม ดังน้ัน หากเม่ือทุกฝายมองเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียว แลว
นําเอาประเด็นเร่ืองโลกรอนเขาไปรวมดวย ก็จะทําใหท้ังสองแนวคิดไปดวยกันได เพราะกรอบ
ความคิดเศรษฐกิจสีเขียวจะเปนประโยชนตอท้ังประเทศและสังคมโลก ซ่ึงจะชวยลดขอขัดแยง เชน
ในเร่ืองการแบงประเทศเปน Annex 1 หรือ Non-annex 1 ลงได

ความจําเปนท่ีตองมีการรวมท้ังสองแนวคิดเขาดวยกัน เกิดข้ึนจากความสอดคลองเช่ือมโยง
กันในหลายๆมิติของท้ังสองแนวคิด เชน การลดโลกรอนจะเขาขายการพัฒนาท่ีย่ังยืนท่ีเปน ‘strong
sustainability’ คือ ถาสามารถใหคนคิดถึงการลดการปลอยกาซเรือนกระจก จะนําไปสูความเทา
เทียมกันทางสังคมไดระหวางบุคคล และระหวางคนรุนเการุนใหม การควบคุมระดับกาซเรือนกระจก
ไมใหเกิน 450 ppm ก็สอดคลองกับหลักการกําหนดระดับวิกฤติของทรัพยากรธรรมชาติ (Safety
point หรือ Critical natural capital) ตามแนวคิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศก็อาจเกิดผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ เชน จากระดับนํ้าทะเลท่ีสูงข้ึน ทําใหตอง
คํานึงถึงมิติของโลกรอนในบริบทของเศรษฐกิจสีเขียวดวยเพื่อไมใหเกิดการอางวาการเขาสู
เศรษฐกิจสีเขียวจะทําใหเศรษฐกิจแยลงเพียงเทาน้ัน หรือการท่ีท้ังสองหลักการสามารถตอบสนอง
เปาหมายเดียวกันในเร่ืองของความม่ันคงทางอาหาร ความม่ันคงทางสังคม หรือความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ฯลฯ

ความเช่ือมโยงตางๆเหลาน้ีทําใหสามารถสรุปไดวาการเขาสูสังคมคารบอนต่ําจะทําให
สามารถเขาสูเศรษฐกิจสีเขียวควบคูกันไปได เพราะโลกรอนก็มีหลักดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนอยูแลว
เพียงแตยังไมครบทุกมิติ คือยังไมมีการมองในมิติเร่ืองการจัดการและมิติของความเหลื่อมล้ําทาง
สังคมระหวางประเทศและของคนในอนาคตเทาท่ีควร สาเหตุสวนหน่ึงเปนเพราะปญหาโลกรอน
สามารถวัดและจับตองไดงายกวาจากการสังเกตปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีลดลง ในขณะท่ีประเด็น
เศรษฐกิจสีเขียว ซ่ึงเกี่ยวเน่ืองกับระบบนิเวศ เชน นํ้า ปา จะมีความซับซอนมากกวา นอกจากน้ัน
การจัดการกาซเรือนกระจกยังมีมิติของความเปน “สาธารณะ” คือถาใครทําคนเดียว หรือทําบางคน
ก็ไมสามารถตอบโจทยของสาธารณะได ในขณะท่ีผลกระทบจะเกิดข้ึนกับท้ังสังคมและโลก การ
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ดําเนินการจึงมีความยุงยากและตองมีวิสัยทัศนท่ีกวาง ซ่ึงมาตรการทางเศรษฐกิจสีเขียวมีขอดี คือ
คอยยํ้าเตือนไมใหมีการละเลยมิติทางสังคมหรือเศรษฐกิจในการจัดการโลกรอนได ผลประโยชนจาก
การลดโลกรอนจึงไมตกอยูเพียงแคภายนอก แตในระยะยาวผลกระโยชนจะกลับเขาหาเรา เหมือน
การขวางบูมเมอแรงออกไป ทําใหทุกวันน้ี แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว ไดรับความสนใจจากคนในแวด
วงโลกรอนมากข้ึน

สําหรับแนวทางในการเขาสูเศรษฐกิจสีเขียว โดยมีมิติของโลกรอนอยูดวย สามารถทําได
หลายแนวทาง ดังเชน การเปลี่ยนโครงสรางการใชพลังงาน จากเช้ือเพลิงฟอสซิล โดยไมกอใหเกิด
ความเหลื่อมล้ําทางสังคม ปญหาสิ่งแวดลอมและการใชท่ีดิน, การลงทุนขนานใหญในพลังงาน
หมุนเวียน เชน โซลาเซลล หรือ Wind farm ขนาดใหญ ซ่ึงเปดโอกาสใหคนยากจนไดใชดวย, การ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางการกอสราง ซ่ึงมีการใชไฟฟาท่ีไมเหมาะสม, หรือการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใชไฟฟาของภาคเกษตรกรรม ซ่ึงแนวทางตางๆดังกลาว จะตองอาศัยท้ังมาตรการทางเศรษฐศาสตร
และการเมืองควบคูกัน โดยเฉพาะมาตรการทางเศรษฐศาสตร เพื่อตองการใหสินคาท่ีซ้ือขายกันใน
ทองตลาดมีราคาท่ีสะทอนตนทุนทางสังคม คือตนทุนจากมลพิษท่ีเกิด และตนทุนในการจัดการ
มลพิษน้ันได และหวังใหราคาสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท้ังผูผลิตและผูบริโภคได ซ่ึงทุกวันน้ี
ราคายังไมไดสะทอนตนทุนเหลาน้ี เชน ตนทุนการจัดการกาซเรือนกระจก ความเสียหายท่ีเกิดจาก
การปลอยกาซเรือนกระจก ตนทุนท่ีเกิดจากการใชนํ้า เปนตน ควรมีมาตรการเพื่อสรางอุปสงคหรือ
ความตองการสินคาบริการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากข้ึน เพื่อเปนแรงจูงใจใหผูประกอบการหันมา
ผลิต ตองมีมาตรการสงเสริมความรวมมือรวมกันสามฝาย ระหวางรัฐบาล ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม และทายสุด ควรมีมาตรการปฏิรูประบบภาษีสิ่งแวดลอม ท้ังกระบวนการจัดเก็บ และ
การนําภาษีไปใช

ท้ังน้ี ดร.นิรมล ใหความเห็นวาท่ีผานมา ประเทศไทยไดดําเนินการในดานตางๆมาถูกทาง
และในระดับท่ีมากพอสมควร เชน มีการกลาวถึงการพัฒนาท่ีย่ังยืนในแผนพัฒนาหลายฉบับ และมี
เปาหมายท่ีชัดเจนในเร่ืองโลกรอน แตสวนใหญเปนมาตรการในเชิงสมัครใจ แมจะมีความพยายาม
รางกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการเชิงบังคับ แตก็คงตองใชระยะเวลายาวนาน นอกจากน้ัน ประเทศ
ไทยยังไมมีมาตรการท่ีจูงใจใหประชาชนลดกาซเรือนกระจกแตอยางใด ซ่ึงท้ังหมดตองอาศัย
วิสัยทัศนทางการเมืองของผูบริหารดวยจึงจะสามารถขับเคลื่อนไปอยางรวดเร็วได

สําหรับขอพึงระวังในการดําเนินเศรษฐกิจสีเขียวและโลกรอนน้ัน ควรมีการคํานึงถึงประเด็น
ตางๆเชน ประเด็นเร่ืองความเปนธรรมจากการผลักภาระในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติหรือสิทธิ
ในการปลอยกาซเรือนกระจก วาคนจนไดรับความเปนธรรมหรือมีสิทธิมากนอยเพียงใด ประเด็นการ
สรางแรงจูงใจใหผูลงทุนนําเทคโนโลยีสีเขียวมาใช ซ่ึงรัฐจะตองเขามาชวยเหลือดวย ประเด็นท่ี
มาตรการเศรษฐกิจท่ีแตละประเทศออกแบบ อาจนํามาสูการเปนอุปสรรคทางการคาและการลงทุน
หรือทําใหราคาสินคาแพงข้ึนได หรือการควบคุมกาซเรือนกระจกท่ีอาจขัดแยงกับเปาหมายการ
สงเสริมการคาระหวางประเทศได และสุดทายคือโครงสรางทางสถาบันตางๆของประเทศ ท้ังทาง
เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย รวมท้ังบริบททางสังคมหรือทางนิเวศ เชน หากโจทยคือจะทําให
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จังหวัดตางๆดําเนินเศรษฐกิจสีเขียวท้ังหมดไดอยางไร ทุกๆสถาบันจะตองสามารถดําเนินไป
พรอมๆกันโดยไมขัดแยงกัน โดยเฉพาะสถาบันทางการเมืองซ่ึงตองการวิสัยทัศนและการเอาใจใส
ตอปญหาดังกลาวอยางย่ิง

ความทาทายในการดําเนินการก็คือ เน่ืองจากการดําเนินการท้ังเร่ืองโลกรอนและเศรษฐกิจสี
เขียว ตองอาศัย “โชค” หรือความไมแนนอน ซ่ึงเกิดจากปจจัยเชนการคาดการณทางวิทยาศาสตร
หรือจากความละเอียดออนในองคประกอบของระบบนิเวศ ซ่ึงชุมชนท่ีอยูหางไกลระบบนิเวศทํา
ความเขาใจไดยาก ซ่ึงท้ังหมดน้ี ดร.นิรมลใหความเห็นวา การพัฒนาท่ีผานมาของไทยยังมีลักษณะ
เปนแบบขอไปที หรือ Weak sustainability ซ่ึงเนนการเติบโตของสินคาทุนมากกวา
ทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงเปนความย่ังยืนในระยะสั้นเทาน้ันและไมไดมองมิติเร่ืองความเปนธรรม
ประเทศไทยจึงไมเหมาะท่ีจะใชกลยุทธ Wait and see หรือการรอใหเกิดความแนนอนตางๆแลว
คอยดําเนินการตอไป เพราะความย่ังยืนคือการมองไปในอนาคตขางหนา ถาภาครัฐยังรอคอยอยู ก็
จะไมสามารถบรรลุการพัฒนาอยางย่ังยืนไดเลย การทําใหประชาชนรับทราบขอมูลท่ีถูก เพียงพอ
และเปนองครวมจึงเปนเร่ืองท่ีทาทายอยางมาก เชน การประเมินการใชประโยชนท้ังทางตรงและ
ทางออมซ่ึงวัดไดยาก หรือการนําตัวช้ีวัดดานการจางงาน (มิติทางสังคม) กับคาการปลอยกาซเรือน
กระจกจากภาคเศรษฐกิจตางๆ (มิติเศรษฐกิจ) เขามาบูรณาการในการจัดการโลกรอน ดังเชนท่ี
OECD ทําไว ก็ทําใหสามารถเห็นภาพรวมเชิงนโยบายไดวาหากการควบคุมการปลอยกาซเรือน
กระจกทําใหแรงงานสวนหน่ึงตองออกจากงาน ก็สามารถนําแรงงานเหลาน้ันมาทํางานในภาค
พลังงานหมุนเวียนซ่ึงมีการจางงานสูงกวามาก หรือท่ีเรียกวาเปน Green job ได ซ่ึงดร.นิรมล ไดยํ้า
วาท้ังหมดน้ี ไมสามารถดําเนินการโดยฝายใดฝายหน่ึงได ทุกสาขา ทุกประเทศตองรวมกันทําจึงจะ
สําเร็จ โดยมีปจจัยสําเร็จท่ีตองจับตามองก็คือ วิสัยทัศนของนักการเมืองท้ังในระดับชาติและทองถิ่น
การตระหนักรูของประเทศเพื่อนบานในกลุมอาเซียน และการมีเปาหมายเพื่อชวยเหลือผูมีรายได
นอยไปพรอมๆกัน

3. สรุปการนําเสนอหัวขอ “การคา และ สิ่งแวดลอม ประเด็นทาทายตอเศรษฐกิจสีเขียว”
โดย ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ดร.อนิณ ไดกลาวถึงความสัมพันธระหวางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การคาระหวาง
ประเทศ และสิ่งแวดลอม โดยนําเสนอขอมูล World Development Index ของ World Bank ท่ีแสดง
ใหเห็นวาท่ีผานมาประเทศไทยพึ่งพาการคาระหวางประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจคอนขางมาก
คือมีตัวเลขการคาและเศรษฐกิจโตไปในทิศทางเดียวกัน แตในขณะเดียวกันตัวแปรทางสิ่งแวดลอม
ตางๆกลับแยลงเม่ือเวลาผานไป เชน การปลอยกาซเรือนกระจกท่ีสูงข้ึน พื้นท่ีปาไมท่ีลดลง แหลง
นํ้าจืดท่ีลดลง หรือการใชพลังงานท่ีเพิ่มข้ึน ดวยเหตุน้ี ในกรอบการวิเคราะหผลของการคาตอการ
พัฒนา จึงตองช่ังนํ้าหนักผลท่ีเกิดข้ึนท้ังตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม โดยมอง
จุดเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางท้ังสามสวน
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สวนแรก คือ “การคา” และ “การเติบโตทางเศรษฐกิจ” อาจมีสวนชวยเสริมดานเศรษฐกิจสี
เขียวเร่ืองการลดความยากจนได โดยใชมาตรการทางการคลัง เชน ภาษี เพื่อลดความเหลื่อมล้ํา
ควบคูกัน

สวนท่ีสอง คือเร่ือง “การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ” และ “สิ่งแวดลอม” ซ่ึงมีกรอบแนวคิด
ทางเศรษฐศาสตร เร่ือง Environmental Kuznets curve ซ่ึงอธิบายวาการเจริญเติบโตจะสงผลตอ
สิ่งแวดลอมในสามทาง ไดแก หน่ึง) ผลจากขนาด (Scale effect) คือเม่ือเศรษฐกิจโตข้ึนก็จะเกิดผล
ทางลบคือตองใชทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึนอยางหลีกเลี่ยงไมได สอง) ผลจากสวนประกอบของ
สาขาการผลิต (Composition effect) ซ่ึงมีท้ังผลดีและผลไมดีตอสิ่งแวดลอมข้ึนอยูกับวาประเทศ
น้ันๆไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการผลิตสินคาชนิดใด เชน หากประเทศท่ีดอยพัฒนาซ่ึงไดเปรียบ
หรือสามารถผลิตสินคาสกปรกไดดีกวาเพื่อสงออก เม่ือเศรษฐกิจโตข้ึน ก็จะผลิตสินคาท่ีสกปรกมาก
ข้ึนซ่ึงก็จะทําใหสิ่งแวดลอมแยลง และ สาม) ผลทางเทคนิค (Technique effect) ซ่ึงเปนผลทางบวก
คือ เม่ือเศรษฐกิจดีข้ึน ก็จะทําใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอมท่ีดีข้ึน

สวนท่ีสาม คือ “การคา” และ “สิ่งแวดลอม” จะมีปญหาท่ีเรียกวา Pollution Haven
Hypothesis คือการเปดเสรีทางการคาอาจจะมีผลในเร่ืองของการยายฐานการผลิตไปยังประเทศท่ีมี
ตนทุนทางสิ่งแวดลอมต่ํากวาเพื่อลดตนทุนการผลิต (Home position effect) มีการแขงขันกัน
ระหวางประเทศดอยพัฒนาในการลดมาตรการทางดานสิ่งแวดลอมเพื่อดึงดูดการลงทุนจากตางชาติ
(Race to the bottom) และเกิดปญหาการร่ัวไหลของการคํานวณบัญชีคารบอน (Carbon leakage)
ดวย โดยบางประเทศไดพยายามเสนอมาตรการท่ีเรียกวาการเก็บภาษีคารบอนกอนเขาพรมแดน
(Border Carbon Adjustment) เชนประเทศสหรัฐอเมริกามีการกลาวถึงมาตรการน้ีในรางกําหมาย
สองฉบับ คือ APA และ ACES โดยมีการเลือกเก็บภาษีจากสินคาอุตสาหกรรมในกลุมท่ีมีการใช
พลังงานสูง และ/หรือปลอยกาซเรือนกระจกสูง หรือมีปริมาณการซ้ือขายระหวางประเทศท่ีมาก ซ่ึงก็
จะเก็บจากประเทศผูผลิตท่ีสกปรกมาก แตสหรัฐฯก็ยังเปดโอกาสใหประเทศท่ีดอยพัฒนาหรือ
ประเทศท่ีสงออกนอยสามารถรอดพนจากการถูกเก็บภาษีน้ีได จากงานวิจัยของสถาบันธรรมรัฐฯ
พบวามาตรการดังกลาวของสหรัฐฯมีผลคอนขางนอย คือสามารถลดกาซเรือนกระจกของโลกได
เพียง 0.01% เทาน้ัน และอุตสาหกรรมท่ีคาดวาจะไดรับผลกระทบสูงก็คืออุตสาหกรรมเหล็กกลาและ
โลหะอื่นๆ

นอกจากน้ัน การคาและสิ่งแวดลอมยังมีมิติดานอื่นก็คือ มาตรการภายใตกติการะหวาง
ประเทศตางๆ ไดแก สนธิสัญญาทางดานสิ่งแวดลอม ซ่ึงอาจแบงไดเปนสองกลุม กลุมแรกคือ
มาตรการการจํากัดการคา เชน สนธิสัญญาไซเตส ท่ีหามซ้ือขายสัตวและพืช คุมครอง หรือ
สนธิสัญญามอลทรีออล ซ่ึงเปนเร่ืองการรวมลดกาซ CFC ท่ีอยูในตูเย็นเปนสนธิสัญญาท่ีประสบ
ความสําเร็จมาก ซ่ึงสวนหน่ึงเน่ืองมาจากการสนับสนุนทางการเงินจากประเทศรํ่ารวย โดยในชวงป
ค.ศ. 1991-2005 มีเงินในกองทุนสูงถึง 2.1 พันลานเหรียญสหรัฐ และสามารถนําไปชวยประเทศ
ตางๆในการชวยลดสาร CFC ลงได ซ่ึง model เหลาน้ีนาจะมีความเปนไปไดท่ีจะนําไปใชกับการ
เจรจาเร่ืองการลดกาซเรือนกระจกเชนกัน สวนมาตรการอีกประเภทคือมาตรการท่ีไมไดเปนการ
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จํากัดทางการคา แตเปนการใหความรวมมือโดยสมัครใจ เชน UNFCCC และพิธีสารเกียวโต ซ่ึง
ไทยไมมีพันธกรณีในการลด

อีกกรอบกติการะหวางประเทศท่ีจะตองวิเคราะห ก็คือ เร่ือง GATT/WTO ซ่ึงเปนการ
สงเสริมการคาเสรีระหวางประเทศ โดยมีขอตกลงท่ีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม โดยอนุญาตใหประเทศ
สมาชิกสามารถออกมาตรการ หรือกฎ หรือมาตรฐาน เพื่อปองกันความปลอดภัยและสุขภาพของ
มนุษยอยู 2 ขอ ก็คือ TBT (Technical Barrier to Trade) เชน การกําหนดขนาดของปลาท่ีมีการซ้ือ
ขายได หรือการการกําหนดมาตรฐานการปลอยเสียงของรถยนต และ SPS (Sanitary and
Phytosanitary measures) ซ่ึงเนนเร่ืองความปลอดภัยในอาหาร แตท้ังน้ี มาตรการเหลาน้ีจะดําเนิน
ได ก็ตอเม่ือตองมีขอพิสูจนทางวิทยาศาสตร ท่ีชัดเจนเทาน้ัน อีกประเด็นท่ีสําคัญ ก็คือขอตกลง
article ท่ี 20 (XX) (The General Exceptions) ท่ีอนุญาตใหแตละประเทศสามารถใชมาตรการจํากัด
ทางการคาไดตามกรณี ซ่ึงท่ีเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม คือ ขอ XX(b) เกี่ยวกับความจําเปนตอการ
ปกปองชีวิต หรือสุขภาพของมนุษยและสัตว หรือพืช สวนมาตรา XX(g) เกี่ยวกับความจําเปนตอ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชแลวหมดไป (Exhaustible resources) ซ่ึงก็มีการตีความ
ครอบคลุมไปถึงทรัพยากรท่ีนํากลับมาใชใหมได (Renewable resource) ดวย อยางไรก็ตามการท่ี
จะขอใชมาตรการจํากัดทางการคาโดยอางความจําเปนเหลาน้ีก็จะตองไมใชตามอําเภอใจ (non-
arbitrary) และไมเลือกปฏิบัติอยางไมสามารถอธิบายได (unjustifiable discrimination) หรือใน
ลักษณะท่ีเปนอุปสรรคตอการคาระหวางประเทศอยางแอบแฝง(disguised restriction on
international trade) ตัวอยางสําคัญของขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนก็คือ คดีกุง-เตา ซ่ึงทางประเทศ
สหรัฐอเมริกาออกกฎหมาย The US Endangered Species Act of 1973 เพื่อคุมครองเตาทะเลใน
นานนํ้าของสหรัฐฯ เน่ืองจากมักจะมีเตาเสียชีวิตโดยติดมาจากการจับกุง และมีการหามนําเขากุง
หากมีการจับกุงโดยไมมีเคร่ืองมือแยกเตา (Turtle excluder devices: TEDs) เม่ือประเทศไทย
ฟองรอง คณะผูพิจารณาอุทธรณไดตัดสินใหสหรัฐฯแพ ซ่ึงไมไดแพเน่ืองจากการใชมาตรการทาง
สิ่งแวดลอม แตเน่ืองจากมีการใชแบบไมเปนธรรม คือมีการใหความชวยเหลือประเทศในแถบคารริ
เบียนลวงหนาเพื่อใหใชเคร่ืองมืออยางถูกตอง ทําใหไดเปรียบเหนือประเทศอื่น อีกคดีหน่ึงก็คือ คดีท่ี
ทาง EU หามนําเขาสินคาท่ีมีสวนผสมของ Asbestos หรือแรใยหิน ซ่ึงอาจทําใหเปนมะเร็งไดถาสูด
ดมมากๆ โดยอาง article XX (b) ผลสรุป WTO ตัดสินให EU ชนะ คดีเหลาน้ีเปนตัวอยางท่ี
ช้ีใหเห็นวาบางคร้ัง การท่ีประเทศตองการท่ีจะออกกฎหมายมาเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอมอาจจะไปขัด
กับการคาได

อีกประเด็นหน่ึง คือเร่ืองการคาสินคาและบริการดานสิ่งแวดลอม (Environmental goods
and services: EGS) ซ่ึงในปฏิญญาโดฮา ไดกลาวไววาจะตองมีการเปดเสรี หรือลด/ยกเลิกอุปสรรค
ดานมาตรการทางดานภาษีและไมใชภาษีในสินคาและบริการสิ่งแวดลอม เพื่อเปนการขยายตลาด
กระตุนใหเกิดการแขงขันใหราคาลดลง รวมถึงเกิดการพัฒนาคุณภาพและถายทอดเทคโนโลยีดาน
สิ่งแวดลอมระหวางประเทศดวย ซ่ึงเช่ือวาจะเปนนโยบายท่ีเปนแบบ win-win-win คือเกิดผลดีท้ังตอ
การคา สิ่งแวดลอม และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปดวยกัน  จากงานศึกษาของ World bank
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พบวาหากมีการเปดเสรีทางการคาสิ่งแวดลอม ในกลุมเทคโนโลยี 4 กลุม ไดแก Clean coal
technology, Wind power generation, Solar power generation และ Efficient lighting
technology พบวาหากมีการขจัดเฉพาะดานภาษีอยางเดียว จะทําใหการคาของโลกโตข้ึน 7% และ
กรณีท่ีขจัดท้ังมาตรการภาษีและไมใชภาษีจะทําใหการคาของโลกโตข้ึน 14%

ท้ังน้ีในการเสนอวิธีการในการคัดเลือกวาสินคาและบริการรายการใดบางท่ีควรอยูในรายการ
สินคาและบริการดานสิ่งแวดลอม แนวทางแรก คือ List approach หรือการระบุรายการสินคา
สิ่งแวดลอม โดยจะมีการเจรจาเพื่อจัดทํารายการสินคาและบริการดานสิ่งแวดลอม ดําเนินการโดย
Committee on Trade and Environment (CTE) และการเจรจาลดภาษี ดําเนินการโดย
Negotiating group on Non-Agricultural Market Access; NAMA) ปจจุบันรายการของสินคา
สิ่งแวดลอม จะมี 3 รายการ ไดแก 1) OECD list มี 164 รายการ โดยเลือกรายการจากอุตสาหกรรม
ท่ีมีความเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม 2) APEC list มี 104 รายการ โดยใชวิธีการเลือกรายการท่ี
สามารถแยกแยะไดชัดเจนวาเปนสินคาเพื่อสิ่งแวดลอม เพื่อมุงเปาไปท่ีการลดภาษี 3) WTO list มี
411 รายการ มี 26 รายการหลัก แตใน WTO list พบวาจํานวนรายการสวนใหญเกี่ยวของกับสินคา
ดาน Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances ซ่ึงสวนใหญประเทศท่ี
พัฒนาแลวจะเปนผูไดเปรียบ และเปนประเด็นหน่ึงท่ีประเทศกําลังพัฒนาอาจจะมีขอโตแยง สําหรับ
ประเทศไทย จากงานของนิรมลและอลงกรณ (2554) ช้ีใหเห็นวาในชวงป พ.ศ. 2542-2552 ไทยมี
การขาดดุล หรือนําเขาสินคาดานสิ่งแวดลอม (ตามรายการสินคาท่ีเสนอโดย World bank จํานวน
43 รายการ) มากกวาการสงออกอยูประมาณ 1,000 ลานเหรียญสหรัฐ ประเทศไทยเองก็ไดมีการ
กําหนดรายการสินคาสิ่งแวดลอมเชนกัน โดยกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ไดกําหนดคุณสมบัติตางๆ
เชน จะตองมีวัตถุประสงคเพื่อกําจัดบําบัดของเสียท่ีกอใหเกิดมลภาวะและปองกันมลพิษ ตองไม
กระทบตออุตสาหกรรมของไทย ฯลฯ แตรายการในป พ.ศ. 2551 ยังมีอยูเพียง 4 รายการเทาน้ัน

ปญหาอื่นๆท่ีอาจเกิดข้ึนของแนวทาง List Approach เชน ปญหาสินคาท่ีมีลักษณะ
multiple-use เชน ปมนํ้า ซ่ึงอาจใชเพื่อประโยชนทางสิ่งแวดลอมในการสูบนํ้ามาบําบัดนํ้าเสีย หรือ
ใช ในกิจการอย างอื่น ในอุตสาหกรรมดวยก็ ได  ห รือการพิจารณาผลทางสิ่ งแวดลอม ท่ี
นอกเหนือไปจากการนําสินคาไปใช (end use) แตพิจารณาถึงกระบวนการผลิต (process and
production methods; PPMs) ท่ีรักษาสิ่งแวดลอมดวย เชน กระดาษ ท่ีผลิตจากกระบวนการผลิตท่ี
รักษาสิ่งแวดลอมก็อาจพิจารณาวาตางจากกระดาษท่ีผลิตจากกระบวนการท่ีไมไดรักษาสิ่งแวดลอม
แตท้ังน้ีก็จะมีความขัดแยงกับหลัก WTO ในเร่ืองของ like product ได ซ่ึงเปนปญหาท่ียังเจรจาไมได
นอกจากน้ียังมีปญหาอื่นๆ เชน ระบบ Harmonized system code (HS) ท่ีใชอางอิงรายการสินคา
เพื่อกําหนดลดภาษียังมีความละเอียดไมเพียงพอ การเจรจาผาน NAMA ท่ียังไมไดรวมกลุมสินคา
เกษตรไว การเกิดปญหา lock-in และการท่ีรายการสินคาไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดทันการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เปนตน นอกจากน้ี ยังมีขอเสนอท่ีเปนทางเลือกในการกําหนดการลด
ภาษีจากประเทศอินเดีย และอารเจนตินา คือ ใหใชแนวทาง Project approach คือพิจารณาวา
โครงการใดเปนโครงการเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม แลวลดภาษีสินคาท่ีใชในชวงเวลาดําเนินโครงการ
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แทน เพื่อแกปญหาเร่ืองสินคาท่ีเปน multiple use และเปนการตระหนักถึงหลัก Common and
differentiated ท่ีประเทศตางๆสามารถเลือกโครงการท่ีเหมาะสมกับประเทศของตนได แตแนวทางน้ี
ก็อาจจะมีปญหาในเร่ืองระบบการตรวจสอบไดเชนกัน

โดยสรุป ท่ีผานมาประเทศยังพัฒนาโดยใหนํ้าหนักไปท่ีเร่ืองการคากับการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ แตยังใหนํ้าหนักในเร่ืองสิ่งแวดลอมคอนขางนอย ดังน้ัน เพื่อทําใหมีความสมดุล ดร.อนิณ
กลาวถึงขอเสนอตางๆเพื่อพิจารณา ดังเชน การกําหนดเปาหมายใหการคาระหวางประเทศเปน
เคร่ืองมือหน่ึงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอยางย่ังยืน, การใชมาตรการทางดานสิ่งแวดลอมท้ัง
มาตรการลงโทษและมาตรการสงเสริมโดยตองไมขัดตอขอตกลงทางการคาระหวางประเทศ ซ่ึงมี
ตัวอยางปญหาความขัดแยงเชนกรณีท่ีประเทศจีนท่ีเปนผูสงออกแผงพลังงานแสงอาทิตยกวา 50%
ของโลก อุดหนุนการผลิตแผงพลังงานแสงอาทิตยในประเทศ ทําใหราคาลดลงกวา 40% และทําให
บริษัทผลิตแผงพลังงานแสงอาทิตยของสหรัฐฯบางแหงลมละลาย จึงมีการฟองใหเก็บภาษีตอบโต
การทุมตลาดกวา จากจีนเพื่อปกปองธุรกิจภายในประเทศของสหรัฐฯ, การใชประโยชนจากขอตกลง
ทางการคาหรือสิ่งแวดลอมท่ีมีอยูแลว เชน สงเสริมการติดฉลากลดคารบอน หรือฉลากคารบอน
ฟุตพรินทเพื่อขยายตลาดไปยังประเทศท่ีใหความสําคัญ, การผลักดันใหมีโครงการ CDM เพิ่มข้ึน
และเช่ือมโยงเขากับการเปดเสรี EGS โดยเสนอเปน project approach, การพัฒนาศักยภาพของ
สินคาสิ่งแวดลอมเพื่อรองรับการเปดเสรี, การใหเงินสนับสนุนในการสงเสริมการลงทุนพัฒนาสินคา
สิ่งแวดลอมโดยอาจใชเงินจากภาษีสิ่งแวดลอม หรือนําเขาสินคาเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอม รวมถึง
การใหความชวยเหลือทางการเงิน และการสงเสริมงานสีเขียว (green job) ฯลฯ โดยท้ังน้ี สําหรับขอ
กังวลวา  มาตรการดานสิ่งแวดลอมท่ีเขมงวดข้ึนจะสงผลกระทบในทางลบตอความสามารถในการ
แขงขันทางการคาหรือไมน้ัน ดร.อนิณ ไดกลาวถึงการวิจัยท่ีพบวามาตรการสิ่งแวดลอมท่ีเขมงวดข้ึน
กลับสงผลดีตอการแขงขันการคา และทําใหบริษัทตางแขงขันกันพัฒนาศักยภาพมากข้ึน และหาก
สงผลในทางลบ ก็เปนคําถามวาประเทศจะสามารถใชมาตรการดังเชน BCA ไดหรือไมตอไป

4. สรุปการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม
หัวหนาโครงการและผูอํานวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

 ประเด็นขอเสนอเร่ืองการบริโภคและผลิตอยางย่ังยืน
 นอกเหนือจากสงเสริมสรางความตระหนักตอปญหาสิ่งแวดลอมแลว ภาครัฐควร

มาตรการทางการตลาดควบคูกันดวย เชน ปญหาขยะทางทะเลท่ีทําใหสัตวนํ้าเสียชีวิต ควรมี
มาตรการเชนมาตรการทางภาษี โดยใหบริษัทท่ีผลิตขวดนํ้าพิมพช่ือไวเพื่อตามเก็บเงินจากผูผลิตได
มาตรการการคิดราคาถุงพลาสติกเพื่อใหผูบริโภคตองซ้ือ หรือสงเสริมผลิตภัณฑท่ียอยสลายได หรือ
กรณีตัวอยางจากตางประเทศท่ีมีระบบมัดจําซ้ือคืนกระปองนํ้าเพื่อนําไปรีไซเคิล เปนตน หรืออาจมี
การออกกฎระเบียบท่ีมีความเขมงวดมาก เพื่อใหราคาสามารถสะทอนตนทุนแทจริงดานสิ่งแวดลอม
ไดอยางเปนรูปธรรม แตท้ังน้ีตองมีการคํานึงถึงการผลักภาระไปยังผูบริโภคและความเหลื่อมล้ําดวย
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 ประเด็นเร่ืองความเหลื่อมล้ํา ปจจุบันกลุมคนรวยสุด 20% ของประเทศมีรายไดท้ังหมด
50% ของประเทศไทย ดังน้ันโดยหลักการคนรวยจึงควรเปนกลุมท่ีสามารถรับภาระจากตนทุนดาน
สิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนมากกวา และลดการบริโภคของตนลงมา ซ่ึงมีงานศึกษาของ TDRI ท่ีบอกวาคน
รวยยังสามารถรับภาระภาษีตางๆท่ีจะมีการเก็บได ในขณะท่ีกลุมคนถามองเร่ืองสิทธิในการบริโภค
หรือในการปลอยกาซเรือนกระจกแลว ท่ีคนจนควรจะไดรับสิทธิเหลาน้ีมากข้ึนและไมตองรับภาระ
แตหากมีการเก็บภาษีเทากัน เชน การเก็บภาษีคารบอนทุกคนลิตรละ 1 บาท หรือการเก็บภาษีจาก
รถยนตหรูหรา 2,500 ซีซี กับรถยนตท่ีไมหรู 2,500 ซีซีเทากัน จะทําใหคนรายไดนอยตองรับภาระ
สูงกวาเม่ือเทียบกับรายได ทําใหเกิดความไมเปนธรรม ทางเลือกหน่ึงคืออาจใชมาตรการการจายคืน
ภาษีในชวงปลายป ซ่ึงอาจจะชวยจูงใจใหคนเขาสูระบบภาษีมากข้ึนดวย

 การท่ีราคาสินคาตองแพงข้ึน ควรมีการสื่อสารกับผูบริโภคถึงราคาท่ีผูบริโภคตองจายอยู
แลวจากปญหาสิ่งแวดลอมเชนรายจายดานสุขภาพ ซ่ึงการเสียภาษีสิ่งแวดลอมก็คือการลดรายจาย
ในอนาคตของผูบริโภคลง เพียงแตในมุมมองของผูบริโภค มักจะไมรูสึกถึงรายจายในระยะยาวมาก
นัก ซ่ึงตองใชกระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติใหประชาชนยอมจายตั้งแตวันน้ี ดีกวาเพื่อจะไดไม
ตองจายคารักษาพยาบาลในอนาคต

 สวนทางดานผูผลิต ภาครัฐจําเปนตองใหความสําคัญมากข้ึนและตองมีแผนท่ีชัดเจนกับ
การเสริมสรางศักยภาพของผูผลิตรายยอย/กลุมเกษตรกรหรือสหกรณ เชนในการทําฉลากคารบอน
หรือฉลากสีเขียว เพื่อปองกันไมใหเกิดการกระจุกตัวเกินไปของผูผลิตรายใหญจนไมเกิดความ
หลากหลายของผูเลน และตองคํานึงถึงความสามารถในการตรวจสอบในทางปฏิบัติดวย เชน กรณี
การใชสารฟรีออน ซ่ึงแมจะมีการหาม แตก็ยังพบในเคร่ืองปรับอากาศเกาถึงรอยละ 80 เปนตน

 มีการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการใชระบบตลาดมาใชในการจัดการ
สิ่งแวดลอม เชน ตลาดคารบอน วาอาจมีสวนในการผลักภาระไปยังผูบริโภคนอยกวาเคร่ืองมืออื่นๆ
เชน ภาษีสิ่งแวดลอมได และอาจขยายของเขตไปในเร่ืองอื่นๆได เชน สิทธิการขายคารบอนจากใน
ดินหรือตนไม สิทธิในท่ีดินหรือนํ้า ฯลฯ แตก็ไมไดความวาตลาดและภาษีเปนมาตรการท่ีตองเลือก
แตอาจตองใชควบคูกันเปน package ดวย เชน การใชภาษีนํ้ามันหรือภาษีไฟฟาควบคูกับตลาด
คารบอน ซ่ึงควรมีการใชกระบวนการสื่อสารทําความเขาใจกับท้ังผูประกอบการและผูบริโภคดวยวา
เงินภาษีจะถูกนําไปใชอยางไร ผูประกอบการจึงจะมีความยินดีจาย หรือมีกลไกใหผูบริโภคไดรับ
ประโยชน เชน คูปองสวนลดภาษี พรอมกันไปดวย

 ผลการดําเนินงานจากมาตรการเชิงสมัครใจสวนใหญท่ีใชในประเทศไทย เชน การ
ประหยัดไฟท่ีเกิดจากการใชหลอด LED หรือหลอดตะเกียบ ฯลฯ หากมีการเก็บขอมูลและนําเสนอ
เปนเชิงปริมาณเพื่อเปรียบเทียบขอมูลในจังหวัดตางๆ หรือระหวางพื้นท่ีเมืองและชนบท ก็จะเปน
ประโยชนมากตอการกําหนดนโยบายในแตละพื้นท่ี แตก็มีความยากในการเก็บขอมูล ซ่ึงอาจทําได
ในระดับทองถิ่น แตยากในระดับประเทศ การเรียกรองใหหนวยงาน เชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ซ่ึงสงเสริมเร่ืองประสิทธิภาพในการใชพลังงานรวบรวมขอมูลจากภาคเอกชนก็อาจมีขอจํากัดทาง
งบประมาณหรือทางเทคนิค เชน ขอมูลท่ีเปนความลับทางการคา เปนตน
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 การทําตัวช้ีวัดประเทศอยาง GDP ใหสามารถสะทอนราคาตนทุนจริงดานสิ่งแวดลอมได
ก็เปนสิ่งสําคัญ ซ่ึงขณะน้ีทางสภาพัฒนฯกําลังทําการศึกษาเร่ืองของ Green GDP อยู แตท้ังน้ีควรมี
ขอควรใสใจบางอยาง เชน หากรวมเร่ืองรายจายในการปองกันนํ้าทวมเขาไปในตนทุนดานการ
จัดการนํ้าก็อาจทําให GDP ของไทยโตข้ึนอยางมาก หรือการแยกแยะความแตกตางระหวางแนวคิด
เร่ือง Green economy และ Green growth ออกจากกัน เพราะเร่ืองการเติบโตอาจไมไดนําไปสูการ
ท่ีคนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนเสมอไป

 ท้ังน้ี ทุกนโยบายท่ีมีการพูดคุยกันเปนสิ่งดีและสวนใหญมีความเขาใจตรงกันในวง
วิชาการ แตยังมีความเปนไปไดหรือการยอมรับทางการเมืองท่ีนอย เชน กรณีกฎหมายการเก็บภาษี
สิ่งแวดลอมท่ีขับเคลื่อนมานาน แตก็ยังไมสําเร็จ เน่ืองจากนโยบายรัฐบาลในขณะน้ีเนนเร่ืองประชา
นิยมอยางมาก แตก็ยังหาจุดเช่ือมได หากประชานิยมของรัฐบาลเนนกลุมผูท่ีมีรายไดนอยจริง
เพราะผลจากเศรษฐกิจสีเขียวอาจเกิด spillover effect ท่ีสอดคลองกับเปาหมายการลดความเหลื่อม
ล้ําได แตถาประชานิยมของรัฐบาลเนนท่ีคนรวยดวย การแกปญหาก็จะยากไปอีก ซ่ึงท้ังหมดน้ีตอง
อาศัยการมีวิสัยทัศนทางการเมืองของผูนํา และตองมีการผลักดันอยางตอเน่ืองในรูปของการจัดทํา
ชุดขอเสนอทางนโยบาย (Policy paper) ท่ีชัดเจน

 ประเด็นเร่ืองการคาและเศรษฐกิจสีเขียว
 ท่ีประชุมมีการพูดคุยถึงวาความจําเปนวาประเทศไทยควรตองนํามาตรการทางการคาท่ี

มิใชภาษี (NTM) มาใชบาง เชน การกําหนดมาตรฐานสินคานําเขาวาสินคาใดจะตองผานเกณฑ
หรือตองเสียภาษีอยางไรบางเพื่อใหเกิดประโยชนตอสิ่งแวดลอมของประเทศ ซ่ึงหากมองโดยยึด
ประโยชนดานสิ่งแวดลอมเปนตัวตั้ง เราก็ควรยอมรับมาตรการดานสิ่งแวดลอมของประเทศอื่นๆดวย
เชน การเก็บภาษีคารบอนของสายการบินโดยสหภาพยุโรป ซ่ึงหากมาตรการมีความเปนธรรมและ
ไมเลือกปฏิบัติ ก็ควรท่ีจะจาย แตปญหาของมาตรการขณะน้ี คือกระบวนการยังไมมีความเปนธรรม
เพราะเปนการออกโดยไมคํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย เชน ไมมีการแบงอัตราตามระดับการพัฒนาของ
ประเทศตางๆ ซ่ึงเปนความตางระหวางหลักความเทาเทียม (equity) และความเปนธรรม (fairness)
ซ่ึงตองพิจารณาดวย แตถามองในมุมมองของบริษัทหรือผูบริโภคท่ีไดรับความเดือดรอน ก็ตองถือ
วาผูซ้ือตั๋วเคร่ืองบินมีรายได และควรจายดวย แตหากมีการเก็บจากกิจกรรมท่ีคนจนไดรับผลกระทบ
ก็ไมควรมีการเก็บ

 ประเด็นเร่ืองการคาสินคาและบริการดานสิ่งแวดลอม
 ท่ีประชุมมีการหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑท่ีเหมาะสมในการจัดทํารายการสินคาและบริการ

ดานสิ่งแวดลอมของไทยวาควรมีจุดยืนท่ีเขมงวดหรือยืดหยุนเพียงใด จึงจะทําใหการคาและ
สิ่งแวดลอมสามารถไปดวยกันได หลักเกณฑหน่ึงท่ีมีการเสนอคือ การเลือกสินคาท่ีประเทศไทยมี
ตัวเลขการสงออกสูงมาวางเปนตะแกรงแรก สวนตะแกรงตอไปอาจใชเกณฑท่ีเปน Project based
ซ่ึงอาจไมไดนําไปใชตอในการเจรจาก็ได แตสามารถใชกับการดําเนินงานในประเทศ เชนตาม
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โครงการ CDM ได เปนตน หรืออาจมีการพิจารณาวาหากนิยามวาสินคาท่ีไดรับฉลากเขียวหรือ
ฉลากคารบอน ถือเปนสินคาเพื่อสิ่งแวดลอมท้ังหมด จะเปนไปไดหรือไม สวนประเด็นสินคาท่ีมี
ลักษณะเปน multiple use อาจไมมีปญหา เพราะการเปดเสรีจะทําใหราคาในตลาดถูกลง และจะเปน
ผลดีตอสิ่งแวดลอมดวย หรือถาหากมีการนําสินคาน้ันไปใชในกิจกรรมท่ีเราไมสงเสริมก็อาจเรียก
เก็บเงินเปนรายกรณีได เปนตน

 สินคากลุมเกษตร เชน organic product ซ่ึงประเทศกําลังพัฒนานาจะมีความไดเปรียบ
ในการผลิต ยังไมถูกนํามาพิจารณาเปนสินคาและบริการดานสิ่งแวดลอมในการเจรจาของ NAMA
สวนหน่ึงเน่ืองจากตัวแทนของประเทศกําลังพัฒนาท่ีเสนอรายช่ือสินคา คือ ฟลิปปนส สิงคโปร และ
การตา ไมมีประเทศใดทําการเสนอสินคาเกษตรเลย ใน CTE มีการเสนอ organic product เพิ่มเติม
โดยประเทศเปรู แตยังเปนในเชิงแนวคิด ยังไมไดลงรายละเอียดในรายสินคา ท้ังน้ีประเทศไทยควร
ผลักดันใหมีการพิจารณาตอ เน่ืองจากเกษตรกรนาจะไดรับผลประโยชนจากการเปดเสรี โดยอาจมี
การเปดประเด็นและหาแนวรวมเพื่อล็อบบ้ีตอไป

 ควรมีการมองภาพในอนาคตของตลาดสินคาและบริการดานสิ่งแวดลอม และคาดการณ
ปจจัยกระทบภายใตบริบทตางๆ เชน การท่ีประเทศไทยตองเขาสูการเปนประชาคมอาเซียนใน
ระยะเวลาท่ีใกลมากและอาจตองยกเวนภาษีในสินคาตางๆมากพอสมควร หรือการชะลอตัวทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาค EU ซ่ึงเปนตลาดสีเขียวหลัก เปนตน เพื่อเช่ือมโยงกับประเด็นตางๆในการ
เจรจาและในการดําเนินงานได เชนเร่ือง พิกัดศุลกากร เปนตน

 มีขอมูลเพิ่มเติมจากกรมเจรจาระหวางประเทศ เกี่ยวกับคําวา APEC list ซ่ึงเปนคําท่ีใช
กันท่ัวไป แตในความเปนจริงรายการน้ี ไมไดรับการยอมรับจากสมาชิก APEC ท้ัง 21 ประเทศ แต
เปนขอเสนอของบางประเทศเทาน้ัน

 ประเด็นการปฏิรูปกติกาดานการคาระหวางประเทศ
 มีการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับแนวทางการปรับกติกาภายใต WTO ใหมีความสมดุลระหวาง

การพัฒนาดานเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมมากข้ึน มากกวาการยึดหลักการคาเสรีท่ีมีอิทธิพล
เหนือกวามาตรการดานสิ่งแวดลอมตางๆดังท่ีเปนอยู จนไมมีผูใดกลาออกมาตรการสิ่งแวดลอม
เพราะลังเลท่ีจะขัดกับการคาเสรี ขอเสนอบางสวนเชน การเพิ่มเติม Article XX(b) และ (g) ท่ีอาจ
ตองมีการระบุเงื่อนไขท่ีละเอียดข้ึนเพื่อปองกันขอพิพาท เชน ประเด็นเร่ือง Like product, Scientific
approve, Local content ฯลฯ เชนควรมีการจําแนกสินคาชนิดเดียวกัน แตมีกระบวนการผลิตท่ีเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอมตางกันออกจากกันหรือไม ซ่ึงจําเปนตองมีการตั้ง Panel มาหารือและตีความ
รวมกัน

 มีขอถกเถียงถึงทางเลือกวาควรมีการยาย CTE ไปตั้งเปนหนวยงานภายใตองคกรใหม
ดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนภายใต UN ซ่ึงอาจเกิดจากการรวมหรือยกระดับองคกรอยาง ECOSOC หรือ
UNEP ท่ีจะเกิดข้ึนหลัง Rio+20 หรือไม เพราะปจจุบันงานของ CTE ไมคอยมีความกาวหนา
เน่ืองจากกรอบของ WTO มีการมีวัตถุทางเศรษฐกิจเปนตัวตั้ง การแยก CTE ออกมาพรอมตั้งใหมี
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Dispute settlement ข้ึน จึงอาจทําใหเกิดความสมดุลระหวางประเด็นสิ่งแวดลอมกับประเด็นทาง
เศรษฐกิจเม่ือมีขอพิพาทเกิดข้ึน และเปนการเปดพื้นท่ีใหมีการบูรณาการระหวางเสาหลักตางๆอยาง
แทจริงดวย แตท้ังน้ีขอจํากัดตางๆเชน ขณะน้ี แนวโนมประเทศท่ีสนับสนุนการตั้งองคกรใหมของ
UNEP มีจํานวนลดลง การตั้งโครงสรางใหมอาจมี transaction cost ท่ีสูงข้ึน และอาจไมมีกลไกท่ีทํา
ให CTE สามารถ overrule กฎระเบียบทางการคาได นอกจากน้ัน การประชุมภายใต Rio+20 มีการ
เนน Green economy ท่ีไมเปนการกีดกันทางการคา แต CTE มีการใชมาตรการเพื่อกีดกันทาง
การคา ซ่ึงอาจขัดกันไดและตองพิจารณาใหดี

-------------------------------------------------------------------------------------------
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กําหนดการประชุมเวทีสาธารณะ คร้ังที่ 4 :
“แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว กับประเด็นทาทายเร่ืองการคา-สิ่งแวดลอม และโลกรอน”

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ 2555 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ หองคริสตัล ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูร่ีพารค ถ.ราชปรารภ

13.00 - 13.30 น. ลงทะเบียน
13.30 - 13.40 น. กลาวแนะนําและชี้แจงวัตถปุระสงค

โดย คุณสุปราณี จงดีไพศาล
ผูอํานวยการฝายสวัสดภิาพสาธารณะ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย

13.40 – 15.00 น.
(คนละ 40 นาที)

แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว กับประเด็นทาทายเร่ืองการคา-ส่ิงแวดลอม และ
โลกรอน

- “เศรษฐกิจสีเขียวภายใตบรบิทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”
                    โดย รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ
                                 คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร

- “การคาและสิ่งแวดลอม ประเด็นทาทายตอเศรษฐกิจสีเขียว”
     โดย อ.ดร.อนิณ  อรุณเรืองสวัสดิ์

คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร
15.00 – 16.30 น. อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

โดย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม หัวหนาโครงการและผูอํานวยการสถาบันธรรม
รัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
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ประมวลภาพการประชุมเวทีสาธารณะ คร้ังที่ 4 :
“แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว กับประเด็นทาทายเร่ืองการคา-สิ่งแวดลอม และโลกรอน”
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ภาคผนวก 1.7
เอกสารสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการหารือเพื่อจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายและทาทีของ

ประเทศไทยตอการเขารวมประชุม Rio+20

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2555 เวลา 9.00 – 14.00 น.
ณ หองศุภมิตร ชั้น 7 โรงแรมรอยัล ปร๊ินเซส หลานหลวง
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สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการหารือเพื่อจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายและทาทีของประเทศ
ไทยตอการเขารวมประชุม Rio+20

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2555 เวลา 9.00 – 14.00 น.
ณ หองศุภมิตร ชั้น 7 โรงแรมรอยัล ปร๊ินเซส หลานหลวง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายชื่อผูเขารวมประชุม
1.ทานผูหญิง ดร.สุธาวลัย เสถียรไทย ประธานมูลนธิิธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดลอม
2.คุณสุปราณี จงดีไพศาล ผูอํานวยการฝายสวัสดภิาพสาธารณะ สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวจิัย
3.ดร.รววีรรณ ภูริเดช ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

4. นายประเสริฐ ศิรินภาพร สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

5. นส.ธัญชนิต ตันฑศรีสุโรจน สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

6. นางณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

7. นางกตัญชลี ธรรมกุล สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

8. ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทววีงศ ผูอํานวยการสถาบันสิ่งแวดลอมไทย
9. คุณจักรชัย โฉมทองดี โครงการศึกษาและปฏบิัติการงานพัฒนา(FOCUS)
10.ดร.สรณรัชฎ กาญจนะวณิชย เลขาธิการมลูนิธิโลกสีเขียว
11. คุณจิตติมา บานสราง ชมรมนักขาวสิ่งแวดลอม/สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหง

ประเทศไทย
12. นางศรีสุดา จารยะพนัธุ ผูเชี่ยวชาญดานอนุสัญญาและพันธกรณีความรวมมือ

ตางประเทศ สํานักความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมระหวางประเทศ

13. นส.ชยาวรรณ คลองสิริถาวร กรมองคการระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ
14.คุณพันธสิริ วินจิจะกุล ผูอํานวยการ WWF ประเทศไทย
15.คุณศุภฤกษ จันทรประสาท ผูประสานงานนโยบาย WWF ประเทศไทย
16.ผศ.ดร.สมพร กมลศิริพิชัยพร ผูอํานวยการศูนยความเปนเลศิแหงชาติดานการจัดการ

สิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย จุฬาฯ
17. รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ คณะเศรษฐศาสตร ม.ธรรมศาสตร
18. รศ.ดร.ชยันต ตันติวัสดาการ คณะเศรษฐศาสตร ม.ธรรมศาสตร
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19. ดร.ชโลทร แกนสันติสุขมงคล คณะเศรษฐศาสตร ม.ธรรมศาสตร
20. ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ คณะเศรษฐศาสตร ม.ธรรมศาสตร
21.นส.กัลญานี หุตะจิตต คณะเศรษฐศาสตร ม.ธรรมศาสตร
22. นางชุลีพร บุณยมาลิก สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ
23.นส.ปรียาพร พรหมพันธุ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
24.ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม ผูอํานวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดลอม
25. รศ.ดร.โสภารัตน จารุสมบัติ คณะรัฐศาสตร ม.ธรรมศาสตร
26.คุณวิจิตร กุลเดชคุณา สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
27. นส.นิสา แกวแกมทอง สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
28.นายนนท นุชหมอน สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
29.นส.อุษา บุญญเลสนิรันตร สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
30.นส.สกุลวลัย มะนะโส สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

สรุปประเด็นจากการประชุม

คณะนักวิจัยโดย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม ไดนําเสนอประเด็นถกเถียงสําคัญท่ีพบจากราง
เอกสารผลลัพธการประชุม Rio+20 (Zero Draft) ในช่ือ The Future We Want เพื่อใหท่ีประชุมได
รวมแลกเปลี่ยนในแตละประเด็นดังน้ี

1. การอางอิง Rio Principles (โดยเฉพาะ CBDR) และหลักการ/เอกสารสําคัญอื่นๆที่
เก่ียวของ

 ประเทศกําลังพัฒนา (G77) ตองการใหยึดถือ (Reaffirming) หลักการของ Rio
Principe 1992 (มี 27 ขอ) ซ่ึงเปนกรอบการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยหัวขอท่ีตองการ
ใหเนนยํ้าเปนการเฉพาะ ไดแก หลักการ Right to Development (Principle 3) และหลักการ CBDR
(Principle 7) โดยพยายามสนับสนุนใหมีการกลาวถึงอยางเดนชัดในหลายๆท่ีของเอกสาร โดยกลุม
G77 ใหเหตุผลวาตราบใดท่ีมีการเอยถึงความรับผิดชอบในดานตางๆ ก็ควร refer ถึงหลัก CBDR
ดวย โดยใสคําวา “in line” เขาไปดวย เพราะความรับผิดชอบของแตละประเทศจะตองไมเทากัน
ในขณะท่ีประเทศท่ีพัฒนาแลวมีความเห็นท่ีตางไป คือ เสนอวาควรจะกลาวใหมีการ Reaffirm Rio
principles ทุกขออยางเทาเทียมกันในตอนตนของเอกสารเลย ดังเชนใน para 2 section 2 ใน
renewing political commitment ใน co-chairs text ไมใชกลาวถึง principle ขอใดขอหน่ึงอยาง
CBDR โดยเฉพาะ ซ่ึงอาจจะทําให text มีความยาวจนเกินไป นอกจากน้ัน บางประเทศยังใหเหตุผล
โตแยงวา CBDR ปรากฏอยูในเฉพาะ UNFCCC เทาน้ัน ไมไดอยูใน Rio Convention อีก 2 ฉบับ
คือ CBD และ CCD ดวย
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 ท่ีประชุมไดแลกเปลี่ยนถึงประโยชนของการกลาวถึงหลัก CBDR กํากับไว วาเปน
การเช่ือมโยงกับ “มิติความเปนธรรมดานสิ่งแวดลอม” และ “ความเปนธรรมดานการพัฒนา” ดวย
เชนในเร่ือง Climate change ท่ีผานมา แตละประเทศมีการใชประโยชนจากการปลอยกาซเรือน
กระจกและทําลายช้ันบรรยากาศซ่ึงเปนทรัพยากรรวมของโลกในระดับท่ีแตกตางกัน จึงควรมีความ
จําเปนท่ีจะเอาหลักการเร่ืองของความเปนธรรมดานสิ่งแวดลอมมากํากับ (หรือเปน Offensive
mechanism) เพื่อใหประเทศท่ีไดผลประโยชนมาก ตองแสดงความรับผิดชอบมาก หรือใหการ
สนับสนุนตางๆมากข้ึนดวย จึงจะทําใหกระบวนการพัฒนานําไปสูความย่ังยืนได

 อยางไรก็ดี ขอกังวลบางประการก็คือ หลัก CBDR อาจสามารถถูกใชเปนเคร่ืองมือ
ของกลุม G77 ในการปองกันตัว (Defensive mechanism) หากตองมีการดําเนินการดาน Green
Economy ได เชนหากมีการทํา Roadmap รวมกันของโลก ก็จะมีการเรียกรองวาการดําเนินการ
ของประเทศพัฒนาแลวก็ควรตางจากประเทศกําลังพัฒนา นอกจากน้ันยังมีขอสังเกตวาอาจมีการใช
หลักการ CBDR น้ีไปตอรองในประเด็นเจรจาเร่ืองอื่นๆได

 ประเด็นสําคัญหน่ึงท่ีประเทศกลุม G77 ใชเปน Defensive mechanism ก็คือ การ
คัดคานหลักการ access to information access to justice และ access to public participation
(Principle 10) ในขณะท่ีประเทศท่ีพัฒนาแลวกลับใหการสนับสนุน ท้ังน้ีเน่ืองจากประเทศ G77 บาง
ประเทศกังวลถึงสรอยของขอความท่ีเขียนอยูใน text ฉบับแรกๆ ซ่ึงระบุวาวัตถุประสงคของการ
reaffirm Principle 10 คือเพื่อ “seek to environmental justice” ซ่ึงถามีการตีความขอความน้ีใน
ระดับการดําเนินงานภายในประเทศอาจจะไมมีปญหาอะไร และประเทศไทยก็สนับสนุน เพราะ
ประเทศไทยก็มีกฎหมายท่ีมีการรองรับมากกวาประเทศอื่นๆ แตถามีการตีความในระดับระหวาง
ประเทศอาจมีปญหาท่ีบางประเทศอาจเรียกรองใหประเทศหน่ึงเปดเผยขอมูลบางอยางโดยใชขออาง
เร่ืองความยุติธรรมทางดานสิ่งแวดลอมได ซ่ึงหากมีการฟองรองกันเกิดข้ึน ก็มีโอกาสสูงท่ีประเทศ
G77 จะเปนฝายเสียเปรียบ

 ขณะน้ี แมแตในกลุมประเทศ G77 เอง ก็ยังมีความเห็นท่ีแตกตางกัน และก็มีความ
เขาใจเกี่ยวกับประเด็นเร่ือง Environmental justice ท่ีตางกันดวย ขอเสนอของท่ีประชุมก็คือ
ประเทศไทยจึงควรพยายามทําความเขาใจหลักเร่ืองความยุติธรรมในมุมมองของเรากอนวาจะ
ครอบคลุมเพียงใด เชน มีการการมองความรับผิดชอบท่ียอนไปในอดีตดวยหรือไม และหลัก CBDR
ท่ีจะนําไปสูความยุติธรรมน้ันไดควรครอบคลุมเร่ืองใดบาง แลวจึงคอยถกเถียงวาหลัก CBDR ท่ี
ปรากฏในแตละจุดของรางเอกสารขณะน้ี มีนัยยะของการเปน offensive หรือ defensive
mechanism อยางไร และจําเปนมากนอยเพียงใด

 อีกกลยุทธหน่ึงซ่ึงอาจเสนอไดก็คือ อาจมีการปรับบางขอความท่ีเกี่ยวของให
สามารถสะทอนหลัก CBDR ออกมาผานเน้ือหาได แมจะไมการเขียนหลัก CBDR กํากับไว
ยกตัวอยางเชน เม่ือมีการกลาวถึงเปาหมายของการดําเนินการเร่ือง Green Economy อาจ
กําหนดใหประเทศท่ีพัฒนาแลวตองดําเนินการตามเปาหมายในระยะเวลาท่ีสั้นกวา สวนประเทศ
กําลังพัฒนาสามารถดําเนินการในระยะเวลาท่ีชากวาได เปนตน
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2. ประเด็นเศรษฐกิจสีเขียว
 การท่ีปจจุบัน ตัวรางเอกสารไดเปดชองวางใหแตละประเทศกําหนดขอบเขตการ

ดําเนินงานดานเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของตนเอง ทําใหแตละประเทศมีความเขาใจและทาทีตอ
แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวท่ียังตางกันอยูมาก มีการแบงข้ัวระหวางประเทศท่ีตองการสนับสนุน (เชน
กลุม EU) ประเทศท่ีคัดคาน และประเทศท่ีมีทาทีก้ํากึ่ง (สนับสนุนภายใตเงื่อนไขตางๆ) ซ่ึงในกลุม
G77 ดวยกันก็ยังมีความเขาใจและจุดยืนท่ีแตกตางกัน ซ่ึงนําไปสูคําถามในสองประเด็นคือ

1) การเจรจาดานเศรษฐกิจสีเขียวในลักษณะน้ีจะนําไปสูการแกปญหาการ
พัฒนาที่ไมยั่งยืนของโลกไดหรือไม

 หากพิจารณาแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวในระดับกระบวนทัศน (Paradigm) จะพบวา
ปญหาการพัฒนาท่ีไมย่ังยืนตางๆในปจจุบัน ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตดานพลังงานและอาหาร ฯลฯ น้ัน
เปนผลพวงมาจากการพัฒนากระแสหลักภายใตกระบวนทัศนแบบเศรษฐกิจเสรีนิยม ซ่ึงเติบโตข้ึน
ตั้งแตชวงป ค.ศ. 1995 หลังการเติบโตของ WTO และเปนอุปสรรคสําคัญท่ีทําใหเปาหมายการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนจากการประชุมในเวที Rio คร้ังแรกในป ค.ศ. 1992 ไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร

 บรรยากาศการเจรจาในป ค.ศ.2012 แตกตางไปจากในป ค.ศ.1992 มาก คือขาด
บรรยากาศในการรวมมือและสรางสรรคประเด็นใหมๆเพื่อสรางความเปลี่ยนแปลง การเจรจาใน
ขณะน้ี ยังมีการพูดถึงเศรษฐกิจสีเขียวในระดับของ Model หรือ Tool ทางเลือกหน่ึงของการพัฒนา
เทาน้ัน โดยท่ียังเนนรักษาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และก็ยังไมมีการกําหนดนิยามท่ีชัดเจน คือ
ในเอกสารก็เนนกําหนดเพียงวาเศรษฐกิจสีเขียว “ไมควร” มีลักษณะอยางไรเทาน้ัน (เชน ไมควรถูก
นํามาใชเปน Trade protectionism หรือเปนเงื่อนไขของการเปดสินคาและบริการดานสิ่งแวดลอม
หรือเปนเงื่อนไขในการขอเงินกูหรือความชวยเหลือระหวางประเทศ) เพื่อปองกันไมใหเศรษฐกิจสี
เขียวกลายเปนเคร่ืองมือในการจํากัดสิทธิในการพัฒนาของแตละประเทศ โดยขาดการมองวา
หลักการรวมหรือท่ีควรจะเปนของเศรษฐกิจสีเขียวคืออะไร รวมท้ังยังเปนการยอมรับกระบวนทัศน
ของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีแบบเดิม โดยเติมวาทกรรม “สีเขียว” ลงไปเทาน้ัน หรือเปนการมอง
เศรษฐกิจสีเขียวในแงลบ คือเปนความพยายามสรางระเบียบโลกใหม ของประเทศมหาอํานาจ
เทาน้ัน

 ท่ีประชุมไดรวมแลกเปลี่ยนวาการเจรจา Rio+20 จึงอาจจําเปนตองพิจารณาถึง
เศรษฐกิจสีเขียวในฐานะท่ีเปน “New Paradigm for Development” ซ่ึงเปนคําท่ีผูแทนไทยโดยทาน
ทูตท่ีประจําอยูท่ีนิวยอรกใชนําเสนอในการประชุมคร้ังแรก ซ่ึงกระบวนทัศนใหมอาจเปนไปไดในสอง
ลักษณะ คือ

หน่ึง) การเสนอการเปลี่ยนมุมมองวาระบบเศรษฐกิจควรอยูภายใต หรือเปน subset
ของระบบสังคมและสิ่งแวดลอม ตามแนวคิดของกลุม Deep Ecology แทนท่ีจะมองวาเปนสามเสาท่ี
มีความสําคัญเทากันดังท่ีผานมา เปนตน ซ่ึงจะถือวากิจกรรมของมนุษยท้ังหมดตองอยูภายใตกฎ
ใหญก็คือกฎของธรรมชาติหรือระบบนิเวศ ซ่ึงในกลุมแนวคิดน้ีจะปฏิเสธการตีประเมินมูลคาทาง
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เศรษฐกิจของระบบนิเวศเพื่อนําไปใชเปนสินคาในระบบตลาด (Financialization/Commodification)
ซ่ึงจะเทากับเปนการสรางความเขมแข็งใหกับระบบตลาดเสรีมากข้ึน ซ่ึงหากเกิดปญหาวิกฤตใน
ระบบตลาดข้ึน ก็อาจทําใหเกิดวิกฤตกระทบมาถึงระบบนิเวศไดงายข้ึนดวย เศรษฐกิจสีเขียวจึงควร
จะสะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงในเจตนารมณของมนุษยชาติท่ีจะมีชีวิตท่ีกลมกลืนกับธรรมชาติใน
ระดับท่ีมากกวาน้ี

สอง) การเนนมิติในเร่ืองของการพัฒนาจิตใจในการพัฒนา ตามแนวทางพุทธหรือภูมิ
ปญญาตะวันออก (Oriental wisdom) เน่ืองจากปญหาทุกวันน้ีเกิดจากการบริโภคท่ีเกินพอดี และไม
หยุดแสวงหา ซ่ึงจะทําใหเกิดชองวางในสังคมมากข้ึนเร่ือยๆและทําใหเกิดการใชทรัพยากรในระดับท่ี
เกินขีดการรองรับไดของโลก จึงควรมีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาใหม โดยใชความสุขของคน
เปนศูนยกลาง มากกวาเปาหมายทางเศรษฐกิจ เชน แนวทางการพัฒนาโดยใช GNH เปนตัวช้ีวัด
ของประเทศภูฐาน หรือการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีเนนการพัฒนาคนไปดวยใหคน
มีสติในการตัดสินใจมากข้ึน เปนตน ซ่ึงท่ีผานมาแนวคิดน้ีก็ไดรับการยอมรับจาก UN บางแลว เชน
การกลาวเชิดชูแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในรายงาน UN Human Development Report เปนตน

 ขอจํากัดของการผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับกระบวนทัศน (Paradigm
shift) ก็คือแตละประเทศก็ยังมีมุมมองท่ีไมตรงกันท่ีจะเห็นชอบตอกระบวนทัศนรวมดังกลาวน้ี และผู
เจรจาซ่ึงเปนตัวแทนของภาครัฐก็ยังมีจุดยืนในการรักษาผลประโยชนทางเศรษฐกิจของประเทศเปน
หลัก มากกวาการมองถึงประโยชนรวมกันของโลก รวมท้ังประเทศไทยดวย นอกจากน้ันในบริบท
ของการเจรจา การจะเสนอประเด็นใหมๆในขณะน้ี จําเปนตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐบาล
รวมท้ังผานความเห็นรวมจากกลุม G77 กอน และบางประเด็นยังอาจไปขัดกับกรอบการเจรจา
ระหวางประเทศทางดานการคาดวย อีกท้ังบรรยากาศการประชุมขณะน้ีอยูในระยะท่ีถกเถียงกัน
ยืดเย้ือและท่ีประชุมพยายามจะตัดประเด็นตางๆออกไปใหมากท่ีสุด การหามติรวมกันของโลกใน
เร่ืองน้ีจึงยากมาก และมีพื้นท่ีในการนําเสนอท่ีจํากัด

 กลยุทธท่ีเปนไปได ในการจะผลักดันแนวคิดกระบวนทัศนใหมน้ี เชน 1) การ
นําเสนอผาน Statement ในหองประชุมใหญ หรือการเจรจากับ G77 เพื่อใหเกิดกระแสการพูดถึง
อยางไมเปนทางการ และ 2) การหาแนวรวมประเทศท่ีมีความสนใจลักษณะเดียวกันในกลุมเล็กๆ
กอน เชนในกลุม ASEAN ในรูปแบบของ Compendium commitment/ Voluntary commitment
แลวรวมกันปฏิบัติใหไดจริงเพื่อสามารถจุดเปนประเด็นใหม ซ่ึงก็มีโอกาสท่ีประเทศอื่นๆจะหันมา
สนใจ หากประเด็นน้ันสามารถสรางแรงบันดาลใจไดมากพอ ซ่ึงแมทายสุดจะไมสามารถผลักดัน
สําเร็จในเวที Rio+20 น้ี แตก็สามารถขับเคลื่อนไดตอในเวทีอื่นๆระดับโลก หรือระดับภูมิภาคได
ตอไป อยางไรก็ดี จําเปนท่ีจะตองมีการทําความเขาใจกับทางรัฐบาลและผูแทนเจรจาของประเทศ
ไทยกอน โดยอาจมีการโยงประเด็นเขากับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงรัฐบาลมีนโยบายในการให
การสนับสนุนอยูแลวดวย

 ท้ังหมดน้ี ควรใชแนวทางการอธิบายกระบวนทัศนใหมดวยหลักการหรือตัวช้ีวัด
บางอยางซ่ึงทุกฝายเขาใจรวมกัน เชน เปนระบบเศรษฐกิจท่ีมุงแกปญหาความยากจน ลดความ
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เหลื่อมล้ํา ผานมาตรการท่ีเนนการกระจายความม่ังคั่ง บนฐานการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด
หรือการใชพลังงานหมุนเวียน หรือโยงกับแนวคิดของเศรษฐกิจสีเขียวเร่ืองการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การบริโภคอยางย่ังยืนได เปนตน ซ่ึงจะเห็นภาพในการปฏิบัติมากกวาการกลาวถึงในระดับปรัชญา
และจะสามารถเปนกรอบใหแตละประเทศนําไปกําหนดยุทธศาสตร หรือเคร่ืองมือในการพัฒนาของ
ตนเองได

2) ประเทศไทยจะทําความเขาใจเศรษฐกิจสีเขียวอยางไร
ประเด็นของประเทศไทยท่ีเกี่ยวของกับเศรษฐกิจสีเขียวจําเปนตองมีการแยกแยะใน 2

ระดับ คือ
หน่ึง) การนํากรอบดานการพัฒนาจากการประชุม Rio+20 มาปรับใช หรือกํากับ

ทิศทางของนโยบายภายในประเทศ
 ขณะน้ียังมีขอจํากัดหลายประการท่ีจะทําให เกิดเอกฉันทในการประชุม หลาย

ประเทศตองการใหตัดขอความท่ีตนเองคาดวาจะไดรับผลกระทบออก เชน ประเทศจีนตองการ
หลีกเลี่ยงประเด็นเร่ืองการเพิ่มข้ึนของจํานวนประชากร ประเทศท่ีพัฒนาแลวก็คัดคานประเด็นเร่ือง
การใหความชวยเหลือทางการเงินเน่ืองจากประสบปญหาทางเศรษฐกิจอยู หรือประเทศดอยพัฒนา
ท่ีไมเห็นดวยกับประเด็นดานสาธารณสุขท่ีประเทศไทยเสนอเน่ืองจากมีงบประมาณไมเพียงพอ ฯลฯ
สิ่งท่ีนาจะคาดหวังไดบางสวนจากการประชุมขณะน้ี เชน การกําหนดเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs) ท่ีนาจะมีผลตอการดําเนินงานของไทยชัดเจน

 มีขอเสนอจากท่ีประชุม ใหควรมีการขับเคลื่อนการดําเนินงานเศรษฐกิจสีเขียวใน
ระดับภูมิภาคดวย เชนการหยิบประเด็นเร่ืองการจัดการนํ้าหรือพลังงานนํ้าในลุมนํ้าโขง เพื่อการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน เปนตน

สอง) การดําเนินงานดวยตนเองภายในประเทศ
 ในบริบทของประเทศไทย มี Policy space ตางๆอีกมาก ท่ีผานมา ประเทศไทยได

มีการดําเนินการหลายสวนท่ีสอดคลองกับแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาท่ีย่ังยืนไปบางแลว
เชน ในแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 10 และ 11 ท่ีกลาวถึงแนวคิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน เศรษฐกิจสีเขียว
เศรษฐกิจพอเพียง การแกปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ํา ฯลฯ เชนกัน ซ่ึงเม่ือรัฐบาลไดรับ
รองแผนดังกลาว ก็เทากับวารัฐบาลแสดงเจตจํานงในการปฏิบัติตามเศรษฐกิจสีเขียวไปบางแลว มี
การจัดทําแผนดานการบริโภคและการผลิตท่ีย่ังยืน มีการศึกษาเพื่อจัดทําตัวช้ีวัดดานการอยูเย็นเปน
สุขโดยสภาพัฒนฯ ซ่ึงตองพิจารณาตอวาตัวช้ีวัดเหลาน้ีสอดคลองกับตัวช้ีวัดท่ีเสนอกันในระดับโลก
หรือไม

 ควรมีการขับเคลื่อนเร่ือง Paradigm shift ภายในประเทศใหมีความเขมแข็งกอนท่ี
จะชักชวนใหประเทศอื่นเห็นความสําคัญดวย ผาน Model การพัฒนาของประเทศไทย เชน
เศรษฐกิจชุมชนหรือเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังปรับปรุงการดําเนินงานหลายดานท่ีประเทศไทยก็ยัง
ลาหลังอยูดวย เชน การเก็บภาษีสิ่งแวดลอม การเก็บภาษีมรดก/ภาษีท่ีดิน การใชเคร่ืองมือ
Payment for Ecosystem Service (PES) ฯลฯ
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 ขณะน้ี ประเทศ G77 บางประเทศไดคัดคานแนวคิดในการคิดรวมตนทุนดานสังคม
และสิ่งแวดลอมในการตัดสินใจทางเศรษฐกิจดวย เพราะเกรงจะกอใหเกิดปญหา Commodification
หรือ Financialisation ในทรัพยากรปาไม ซ่ึงขัดแยงกับแนวทางท่ีประเทศไทยก็สนับสนุนใหมีการใช
เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรเชน Payment for Ecosystem Service (PES) หรือการประเมินมูลคา
ทางเศรษฐศาสตร (Economic valuation) ดวย ซ่ึงประเทศไทยก็ควรคํานึงถึงท้ังประโยชนและความ
เสี่ยงจากการนําเคร่ืองมือเหลาน้ีมาใชดวย เชน ประโยชนของการประเมินมูลคาสิ่งแวดลอมก็คือการ
ทําใหตัวเลขตนทุนของทรัพยากรธรรมชาติปรากฏชัดเจนข้ึน แตก็มีขอจํากัดในการวัดมูลคาของ
ทรัพยากรบางอยาง เชน ความหลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงมีความซับซอนอยูมาก ทําใหคาท่ี
ประเมินอาจต่ําเกินจริง การใชแนวทาง Willingness to Pay ซ่ึงมูลคาของทรัพยากรจะข้ึนกับการให
คุณคาจากมนุษยเทาน้ัน หรือความเสี่ยงจากการนําตัวเลขจากการวัดมูลคาไปใชในการฟองรอง
ชาวบานท่ีบุกรุกพื้นท่ีปา ในขณะท่ีไมมีการประเมินมูลคาเหลาน้ีกับนิคมอุตสาหกรรม เปนตน ซ่ึง
ตองพิจารณาใหดีวาทายสุดจะนําไปสูเปาหมายเศรษฐกิจสีเขียวจริงๆหรือไม
3. การบริโภคและการผลิตอยางยั่งยืน (Sustainable Consumption and Production: SCP)

 ประเด็นเร่ือง SCP ถูกกลาวถึงมาตั้งแตการประชุม Rio คร้ังแรก โดยมุงขจัด
รูปแบบการบริโภคท่ีไมย่ังยืน แตท่ีผานมาวิถีการบริโภคดังกลาวยังไมหมดไป และมีรูปแบบท่ี
ซับซอนดวย ยกตัวอยางเชน การท่ีประเทศพัฒนาแลวยายฐานการผลิตมายังประเทศกําลังพัฒนา
แลวอางวาประเทศของตนมีการปลอยกาซเรือนกระจกลดลง หรือท่ีเรียกวาปญหา Off-shoring
greenhouse gas ซ่ึงทําใหประเทศกําลังพัฒนาปลอยกาซเรือนกระจกมากข้ึนแทน โดยประเทศท่ี
พัฒนาแลวก็ไมเกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริโภคแตอยางใด ท้ังท่ีประเทศท่ีพัฒนาแลวควรจะ
รับผิดชอบตอตนทุนท่ีเกิดข้ึนดวยในฐานะท่ีไดบริโภคในระดับท่ีเกินความจําเปน หรือกรณีปญหาท่ี
เกิดจากการนํามาตรฐานดานสิ่งแวดลอมอยางเชน ระบบ ISO14000 มาใช ทําใหโรงงานพยายาม
ปรับระบบการจัดการภายในใหสะอาดมากข้ึน แตก็อาจสงผลใหเกิดการถายโอนข้ันตอนการผลิตท่ี
สกปรกไปใหชุมชนรับผิดชอบแทนได เชน อุตสาหกรรมซีฟูดท่ีตัดตอนข้ันตอนการแกะลางไปให
ชุมชนรอบขางแทน เปนตน แนวคิดเร่ือง SCP จึงควรเปนสิ่งท่ีประเทศไทยใหการสนับสนุน

 แนวทางการดําเนินงานเพื่อแกปญหาดังกลาวท่ีสําคัญก็คือ การสนับสนุนแนว
ทางการผลิตแบบ Cradle-to-cradle ซ่ึงตองใชเคร่ืองมือการวิเคราะหตลอดวงจรการผลิต หรือ Life-
cycle assessment (LCA) เพื่อทําใหทราบขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของสินคาหน่ึงตลอด
กระบวนการผลิตไดครบถวนมากข้ึน แตอยางไรก็ดี ขอควรระวังก็คือ กรณีท่ีไมมีขอมูล จะตองมีการ
นํา emission factor จากตางประเทศมาใช ซ่ึงอาจทําใหประเทศเสียเปรียบได รวมถึงการยอมรับ
มาตรฐานบางอยางของตางประเทศ เชน LEED ในดานอาคารสีเขียว ซ่ึงทําใหไทยตองนําเขากระจก
จากตางชาติท้ังท่ีไมเหมาะกับสภาพของประเทศไทย หรือตองเสียตนทุนมากข้ึนจากการยอมรับ
หรือจากผูตรวจสอบเพื่อใหไดมาตรฐานดังกลาว เปนตน ซ่ึงตองมีความพยายามพัฒนาเคร่ืองมือ
บางอยางในประเทศควบคูไปดวย และขอรับการสนับสนุนทางความรูหรือการเงินจากประเทศพัฒนา
แลวในลักษณะน้ีแทน
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 อยางไรก็ดี สถานะในการเจรจาเร่ือง SCP ในขณะน้ียังไมคืบหนาไปมาก เน่ืองจาก
ประเทศกลุม G77 ก็เรียกรองใหประเทศท่ีพัฒนาแลวเปนผูเร่ิมดําเนินการดาน SCP ในประเทศกอน
ในขณะท่ีประเทศท่ีพัฒนาแลวก็ไมเห็นความจําเปนวาตนตองเปนผูเร่ิมดําเนินการกอนเพียงฝาย
เดียว ทําใหมีการคัดคาน text ในเร่ืองน้ีกันไปมา ซ่ึงอาจมีการตีความเร่ือง SCP ในรูปแบบของ
indicator ภายใตตัวช้ีวัดเศรษฐกิจสีเขียว หรือเขากับสวนหน่ึงของ Sustainable Development
Goals (SDGs) เพื่อใหทุกฝายเห็นตรงกันและรวมเดินหนาตอได
4. ประเด็น Sustainable Development Goals (SDGs)

 SDGs เปนขอเสนอเร่ิมตนจากประเทศโคลัมเบียกับกัวเตมาลา ท่ีตองการใหเกิด
เปาหมายท่ีชัดเจน และลดความกํากวมลงเม่ือมีการพูดถึงการพัฒนาท่ีย่ังยืน และจะเปนเปาหมายท่ี
จะใชตอเน่ืองจาก Millennium Development Goals (MDGs) ซ่ึงจะสิ้นสุดลงในป ค.ศ. 2015 โดยจุด
ตางท่ีสําคัญของ SDGs และ MDGs ก็คือ MDGs จะกลาวถึงโจทยการพัฒนาของประเทศกําลัง
พัฒนาเปนหลัก เชน เร่ืองการขจัดความยากจน การศึกษา สาธารณสุข การเขาถึงแหลงนํ้า ฯลฯ แต
SDGs จะเปนเปาหมายท่ีกวางข้ึน คือจะครอบคลุมประเทศท่ีพัฒนาแลวดวย

 ในขณะน้ีกลุม G77 มีทาทีในการสนับสนุนประเด็นน้ี โดยเสนอวาในรางเอกสาร
ควรจะมีการกลาวถึง SDGs ในระดับหลักการกอน แลวคอยพัฒนาหรือกําหนดรายละเอียดใน
ภายหลัง ซ่ึงประเทศไทยก็มีจุดยืนในการสนับสนุน SDGs ดวยเชนกัน

 ประเด็นท่ีควรทําความเขาใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SDGs อาทิเชน
o SDGs จะมีการนํามาใชแทนท่ี MDGs เลยหรือไม หรือนําท้ังสองเปาหมาย

มาใชเสริมกัน ซ่ึงข้ึนอยูกับการนิยามตัวช้ีวัดใน SDGs วาหากมองเปาหมายวา MDGs
เปน ‘pathway’ สูการพัฒนาท่ีย่ังยืนในชวงป ค.ศ. 2000 ก็นาจะเปน subset หรือพื้นฐาน
ของ SDGs และสามารถนํามาใชแทนกันได

o SDGs ควรมีการกําหนดเปาหมายในระดับโลก หรือในระดับภูมิภาคดวย
หรือไม เพื่อใหเกิดการผนวกเขากับประเด็นดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนกับการเจรจาระดับ
ภูมิภาคท่ียังเนนดานเศรษฐกิจเปนสําคัญ

o SDGs จะมีมาตรการจูงใจหรือลงโทษ (Carrot & stick) ใดๆหรือไม เชน
กรณีท่ีประเทศไทยโดยสภาพัฒนฯทํา MDGs และ MDGs+ ท่ีผานมาก็ไดรับความ
ชวยเหลือทางวิชาการ เปนตน

5. ประเด็นดานการคา สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจสีเขียว
 ปจจุบัน มีกรอบดานการคาระหวางประเทศบางประการท่ียังเปนอุปสรรคตอการ

พัฒนาท่ีย่ังยืนภายในประเทศอยู (Gap of implementation) และนํามาซ่ึงขอพิพาทตางๆ เชน
o กฎระเบียบดานทรัพยสินทางปญญาภายใต WTO ท่ีเปนอุปสรรคตอการ

ถายทอดเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอม
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o มาตรการ SPS ภายใต WTO ท่ีเนน scientific proof ซ่ึงขัดกับหลักทาง
สิ่งแวดลอมเร่ือง Precautionary principle ภายใต Rio Principle และทําใหเกิดขอพิพาท
เชนกรณีของ EU beef hormone

o สินคาและบริการดานสิ่งแวดลอม ในรายช่ือท่ีมีการเปดเสรี ยังเนนกลุม
เคร่ืองมือในการบําบัด มากกวาท่ีจะเปนสินคาและบริการจริงๆ ซ่ึงประเทศกลุม G77 ยัง
ตามประเด็นเร่ืองน้ีไมคอยทัน และยังไมไดประโยชนอยางเต็มเม็ดเต็มหนวยในฐานะ
ผูผลิต/สงออก

o ขอกําหนดท่ีไมใหมีการนําประเด็นเศรษฐกิจสีเขียวมาใชเปนขอกีดกันทาง
การคา ซ่ึงในทางปฏิบัติเปนไปไดยากมาก หรือการอุดหนุนภายในประเทศดานเกษตร/
นํ้า/พลังงานทางเลือก ยังมีขอระมัดระวังในการถูกฟองรองได เชน กรณีท่ีสหรัฐอเมริกา
ฟองรองจีนจากการอุดหนุนพลังงานทางเลือกในประเทศ
จึงควรตองมีการหยิบแตละประเด็นมาพิจารณาอยางละเอียดวาจะมีผลกระทบตอ

ประเทศไทยอยางไรบาง และจะเช่ือมโยงกับการประชุม Rio ไดอยางไร เชน แนวทางของ Rio
บางอยางเชนเร่ือง SCP เพื่อปรับรูปแบบการผลิต ก็จะชวยลดขอพิพาทเหลาน้ีลงไปได

 สาเหตุท่ีสําคัญของปญหาท่ีเกิดข้ึนประการหน่ึง คือการท่ีกรอบการเจรจาภายใตเวที
UN อยางเชน Rio principle และกรอบภายใตเวที WTO เปนคนละกรอบกันอยางชัดเจน และไม
สามารถนําหลักการของเวทีหน่ึงไปอางใชในอีกเวทีหน่ึงได แมวา WTO จะเปนองคการท่ีเพิ่งเกิดข้ึน
ในป ค.ศ. 1995 ภายหลังการประชุม Rio คร้ังแรกในป ค.ศ. 1992 และในสวน Preamble ของ
Marrakesh Agreement เพื่อกอตั้ง WTO จะมีการกลาวถึงเปาหมายของ WTO เพื่อการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนและอนุรักษสิ่งแวดลอมแลว (และมีการกลาวซํ้าอีกคร้ังใน Doha Declaration ในป ค.ศ. 2001)
แตในทางปฏิบัติ หลักการของ WTO มีแนวโนมท่ีจะมี hierarchy หรือศักดิ์ท่ีเหนือกวา Rio principle
ดวยธรรมชาติของ WTO ท่ีแทจริงเกิดข้ึนมาจากความตองการระงับขอพิพาททางการคา ทําให
กติกาตางๆภายใต WTO มีลักษณะเปน ‘rule-based’ ท่ีมีกลไกระงับขอพิพาทและมีบทลงโทษ
ชัดเจน ในขณะท่ีกรอบของ Rio เปนการดําเนินการโดยสมัครใจ ไมมีบทลงโทษ และเนนการมอง
ปญหาระยะยาวของโลก จึงมีโอกาสถูก subordinated โดยกติกาของ WTO เม่ือมีขอพิพาทเกิดข้ึน
ไดสูง

 แนวทางการแกปญหาดังกลาว เปนไปได 2 ชองทางสําคัญ คือ
หน่ึง) การเจรจาเพื่อแกไขมาตรการ GATT ซ่ึงตองมีการขยายความหลายประเด็นให

ชัดเจนเพื่อปองกันไมใหเกิดการนําไปใชอยางบิดเบือน เชน การตีความเร่ือง ‘Like product’ วา
สินคาชนิดเดียวกันท่ีมีกระบวนการผลิตท่ีสงผลตอสิ่งแวดลอมตางกันจะถือเปนสินคาตางกันหรือไม
หรือใน article XX เร่ือง Exhaustible natural resource จะมีการตีความครอบคลุมถึงช้ันบรรยากาศ
ดวยหรือไม หรือการเช่ือมโยงกับหลักการเร่ือง Polluter-pays-principle (PPP) เปนตน แตท้ังน้ี การ
เจรจาในประเด็นเหลาน้ีภายใตเวที WTO ก็ไมคอยไดรับความสําคัญและไมมีความคืบหนามากนัก
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สอง) การปฏิรูปสถาบัน เพื่อรองรับขอพิพาทกรณีการคาและการพัฒนา/สิ่งแวดลอม
โดยเฉพาะ หรือการสรางเวทีท่ีตัวแทนจากท้ังสองกรอบ คือ UN และ WTO ไดมาแลกเปลี่ยนสื่อสาร
หรือเจรจากันดวยศักดิ์ท่ีเทากัน

6. ประเด็น Institutional Framework for Sustainable Development (IFSD)
 ปญหาเร่ือง IFSD ในปจจุบัน คือ แตละเสาดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนลวนมีสถาบันท่ี

กํากับของตนเอง เชน ดานสิ่งแวดลอมก็มี UNEP ดานเศรษฐกิจ มี WTO, World Bank, IMF ดาน
สังคม มี UNCHR, WHO ฯลฯ แตปญหาก็คือท้ังสามเสายังขาดการบูรณาการกันอยางมี
ประสิทธิภาพ และสถาบันภายใตเสาดานสิ่งแวดลอมก็ยังไมมีศักยภาพเพียงพอในการดูแลแกปญหา
ตางๆ

 สถานะในการเจรจา ณ ขณะน้ี คือมีทางเลือกในการปฏิรูป 4 ขอถกเถียงดวยกัน
เชน การตั้งองคการดานสิ่งแวดลอมโลก (WEO), การยกระดับและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ECOSOC เพื่อทําหนาท่ีบูรณาการสามเสาหลัก, การเสริมสรางความเขมแข็งของ UNEP, และการ
ยกระดับ CSD ข้ึนเปน Sustainable Development Council (SDC) อยางไรก็ดีทางเลือกในการตั้ง
WEO ไมคอยไดรับความสนใจมากนักเน่ืองจากมีประเทศผูคัดคานหลัก คือ สหรัฐอเมริกา

 จุดยืนของประเทศไทยตอทางเลือกดังกลาว คือ ไมจํากัดวาสถาบันใหมจะเปน
ทางเลือกใด แตควรจะสามารถปฏิบัติหนาท่ีตางๆเหลาน้ีได คือ 1) การควบคุมการปฏิบัติตาม
พันธกรณีดานสิ่งแวดลอมหรือสังคมของประเทศสมาชิก 2) การแกปญหาความแตกตางเชิงสถาบัน
ระหวางประเด็นทางการคาและสิ่งแวดลอม 3) การประเมินและสนับสนุนดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน เชน
ตามรูปแบบการรายงานดานสิทธิมนุษยชน และ 4) การทําหนาท่ีเปนกลไกระงับขอพิพาท (Dispute
settlement mechanism)

 ท้ังน้ีขอจํากัดบางประการของการปฏิรูปเชิงสถาบัน อาทิเชน โครงสรางองคกร
ตางๆภายใต UN ในปจจุบันมีความแข็งตัวและมีวาระทางการเมืองคอนขางสูง จึงยากตอการ
เปลี่ยนแปลง การประสานหรือ synergy ขอตกลง MEAs ฉบับตางๆก็ทําไดยากเน่ืองจาก MEAs แต
ละฉบับก็เปนอิสระจากกันและก็มี secretariat ภายในของตนเอง ซ่ึงก็เปนอิสระจาก UNEP ดวย
โดยเฉพาะ Secretariat ของ UNFCCC ซ่ึงมีอํานาจอิสระมาก การระงับขอพิพาทภายในหรือขาม
MEAs จึงเปนไปไดยากมาก

--------------------------------------------------------------------------------
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กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
หารือจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายและทาทีของประเทศไทยตอการเขารวมประชุม

United Nations Conference on Sustainable Development (UNCSD) หรือการประชุม “Rio+20”
วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2555 เวลา 9:00 น. - 16.30 น.

ณ หองศุภมิตร ชั้น 7 โรงแรมรอยัล ปร๊ินเซส หลานหลวง

จัดโดย : สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม
สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) และกรมองคการระหวางประเทศ

8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน
ภาคเชา
9.00 - 9.15 น. กลาวแนะนําและชี้แจงวัตถปุระสงคการประชุม

โดย คุณสุปราณี จงดีไพศาล
           ผูอํานวยการฝายสวสัดิภาพสาธารณะ สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย

9.15 – 10.15 น. นําเสนอประเด็นการประชุมเจรจาและขอเสนอแนะตอเอกสารผลลัพธ
การประชุม Rio+20 (The Future We Want)

- จุดยืน ทาทีของประเทศไทยตอแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว
- ปญหา/อุปสรรคของการพัฒนาท่ียั่งยืน (จากชวง 20 ปท่ีผานมาและใน

อนาคต)
- ขอเสนอเรื่องการกําหนดเปาหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน(SDG)

โดย     คณะวิจัย
10.15 – 12.00 น. อภิปรายและระดมความคิดเห็น
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
ภาคบาย
13.00 – 14.00 น. นําเสนอประเด็นการประชุมเจรจาและขอเสนอแนะตอเอกสารผลลัพธ

การประชุม Rio+20 (The Future We Want)
- ความสัมพันธระหวางเรื่อง “การคา” กับเรื่อง “สิ่งแวดลอม”
- กรอบเชิงสถาบันเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน
- ประเด็นอ่ืนๆเพิ่มเติม

โดย     คณะวิจัย
14.00 – 16.00 น. อภิปรายและระดมความคิดเห็น
16.00 – 16.30 น. สรุปผลการประชุม

โดย     ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม (หัวหนาโครงการฯ)
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ประมวลภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการหารือเพื่อจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายและทาทีของ
ประเทศไทยตอการเขารวมประชุม Rio+20
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ภาคผนวก 1.8

เอกสารสรุปการสัมมนาเวทีสาธารณะคร้ังที่ 5
“Rio+20: เศรษฐกิจสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

วันศุกรที่ 1 มิถุนายน 2555 เวลา 8.30-16.30 น.
ณ หองกมลทิพย ชั้น 2 โรงแรมสยามซิตี้
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เอกสารสรุปการสัมมนาเวทีสาธารณะ Rio+20 คร้ังที่ 5

“Rio+20: เศรษฐกิจสีเขียวเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน”

วันศุกรที่ 1 มิถุนายน 2555 เวลา 8.30-16.30 น.
ณ หองกมลทิพย ชั้น 2 โรงแรมสยามซิตี้

โดย สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

สนับสนุนโดย

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
และ กรมองคการระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ
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สรุปการสัมมนาเวทีสาธารณะคร้ังที่ 5
“Rio+20: เศรษฐกิจสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

วันศุกรที่ 1 มิถุนายน 2555 เวลา 8.30-16.30 น. ณ หองกมลทิพย ชั้น 2 โรงแรมสยามซิตี้

รายชื่อผูเขารวมประชุม

1.ศาสตราจารยพิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานกรรมการบริษัทสํานักกฎหมายสากล สยามพรีเมยีร จํากัด
2.ทานผูหญิง ดร.สุธาวัลย เสถียรไทย ประธานมูลนิธธิรรมรัฐเพื่อการพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอม
3.คุณวิชาวัฒน อิศรภักดี อธิบดี กรมองคการระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ
4.คุณสุปราณี จงดีไพศาล ผูอํานวยการฝายสวัสดิภาพสาธารณะ สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย
5.ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผูอํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม
6.Mr.Pablo Solon Executive Director Focus on the Global South
7.คุณจักรชยั โฉมทองดี Focus on the Global South
8.ดร.บัณฑูร เศรษฐศโิรตม ผูอํานวยการ สถาบันธรรมรัฐเพือ่การพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม
9.รศ.ดร.โสภารัตน จารุสมบัติ นักวิจัยคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
10.คุณวจิิตร กุลเดชคุณา นักวิจัย สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม
11.นส.กรรนิกา ดวงสุพรรณ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานสภาที่ปรึกษา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
12.คุณกฤตยาพร ทัพภะทัต ผูอํานวยการฝายวิชาการ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
13.นส.กฤตยิา ศศิภูมินทรฤทธิ์ นักวิชาการ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
14.นางการะเกด โชติชินรัตน นักวิชาการอุตสาหกรรมชํานาญการ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
15.ดร.เกษมณี อัษฎมงคล ที่ปรึกษาผูอํานวยการสถาบัน สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ
16.นส.ขนิษฐา ก่ิงแกว เจาหนาทีว่ิเทศสัมพันธ สํานักอนามัยส่ิงแวดลอม กรมอนามัย
17.รศ.ดร.จันทรจรัส เร่ียวเดชะ ผูอํานวยการฝายเกษตร ฝายเกษตร สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย
18.นส.ชมพูนุท สงขาว เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
19.ดร.ชลธิชาพรินทร นิธิศรุทธบิุตร ผูชวยนักวิชาการอาวุโส องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก

(องคการมหาชน)
20.นายชวลิต หุนแกว ผูเชี่ยวชาญดานสงเสริมและวิชาการการผลิตไมผล ไมยืนตนและ

ยางพารา สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร กรมสงเสริม
การเกษตร

21.นส.ณัฐชินเรศ มาเจริญ นักวิชาการส่ิงแวดลอมปฏิบตัิการ กลุมงานควบคมุมลพิษจาก
ยานพาหนะ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สํานักส่ิงแวดลอม
กรุงเทพมหานคร
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22.นส.ณัฐพร ศรีภิญโญ นักวิชาการพาณิชยชาํนาญการ สํานักมาตรการทางการคา
กรมการคาตางประเทศ

23.นางณีรนุช อาภาจรัส นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักอนามยั
ส่ิงแวดลอม กรมอนามัย

24.นายถนัด เกิดงาม นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชาํนาญการ กองพัฒนาการเกษตร
พื้นที่เฉพาะ กรมสงเสริมการเกษตร

25.นางทัศนียา ตระกูลสัจจาวัตร ผูจัดการสวนวิเทศสัมพันธ สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ
26.นส.ทิพยวรรณ แซมา นักวิชาการประมงชาํนาญการ ฝายประสานงานดานความ

หลากหลายทางชวีภาพและพื้นที่ชุมนํ้า กองแผนงาน กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

27.นางธนพรรณ ไวทยะเสวี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม

28.นางธารทิพย ทองงามขํา ผูอํานวยการสํานัก สํานักพัฒนานโยบายและแผนการ
ประชาสัมพันธ กรมประชาสัมพนัธ

29.นายบรรเลง นราพินิจ นักวิชาการส่ิงแวดลอมชํานาญการ กลุมงานควบคมุมลพิษจาก
ยานพาหนะ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สํานักส่ิงแวดลอม
กรุงเทพมหานคร

30.นายปฏิญญา ลาภเจริญวงศ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

31.นายประเชิญ สรอยทองคํา นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ สํานักวิจยัและพฒันาการปาไม
32.คุณปรางทิพย บุญกลํ่า นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองแผนงาน กรมสงเสริม

การเกษตร
33.นายปราโมทย แยมคล่ี นักวิชาการเกษตรชํานาญการพเิศษ สํานักวิจยัและพฒันาการ

จัดการที่ดิน
34.นายปรีชา องคประเสริฐ ผูอํานวยการสวนอนุสัญญาและพันธกรณีระหวางประเทศ สํานัก

ความรวมมือดานการปาไมระหวางประเทศ
35.นส.ปรียาพร พรหมพิทักษ ผูอํานวยการสํานักงานกิจการเยาวชนและลูกเสือ กรมสงเสริม

คุณภาพส่ิงแวดลอม
36.นายพงษจรูญ ศรีโสวรรณา ผูอํานวยการ ศูนยอนุรักษพลังงานฯ
37.นส.พนิดา ปรารัตน นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ สํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
38.นายไพฑูรย รุงรอด เจาหนาทีบ่ันทึกขอมูล สํานักงานบริหารโครงการเงินกูและเงิน

ชวยเหลือ กรมชลประทาน
39.นส. ภัทรา อัจฉรานิวัฒน นักวิชาการพาณิชย ปฏิบตัิการ กรมสงเสริมการสงออก
40.นายภาณุ สมเกล้ียง นักวิเคราะห สํานักงานพฒันาการวิจัยการเกษตร
41.นส.มนัสวี อัจฉริยวงศ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานนโยบายและ

แผนการขนสงและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม
42.คุณยวุนันท สันติทวีฤกษ นักวิจัย BIOTEC
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43.นส.ระเบียบ ศรีกงพาน นักวิเทศสัมพันธปฏิบตัิการ สํานักความรวมมือดานการปาไม
ระหวางประเทศ

44.นางรัชนี เอมะรุจิ รองอธิบดี กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม
45.นายรัฐ เรืองโชติวิทย นักวิชาการส่ิงแวดลอมชํานาญการพิเศษ ศูนยวิจยัและฝกอบรม

ดานส่ิงแวดลอม
46.นส.รุจิรา ไชยดวง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักอนามัย

ส่ิงแวดลอม กรมอนามัย
47.นส.วชิชา พิชยัณรงค นักวิชาการมาตรฐานชํานาญการ สํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
48.นายวินัย ชมบุตร นักวิชาการเกษตรชํานาญการ สํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการ

ที่ดิน กรมพฒันาที่ดิน
49.นางวิลาวัณย วิเชียรนพรัตน นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ สํานักวิจยัและพฒันาการปาไม
50.นางวิไลลักษณ แสงทักษิณ นักวิทยาศาสตรระดับ 10 ฝายส่ิงแวดลอมโครงการ การไฟฟาฝาย

ผลิตแหงประเทศ
51.นางศิริลักษณ ทัสนารมย ผูอํานวยการกลุมยทุธศาสตรการพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการ

พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
52.นายศิริศักด์ิ เกียรติหนุนทวี ที่ปรึกษา สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน สํานักงานนโยบาย

และแผนพลังงาน
53.นางศุภวรรณ วงษประยูร ผูอํานวยการสวนตางประเทศ กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม
54.นายศุภสิทธ จําปาวงษ ผูจัดการโครงการ โครงการสงเสริมการจัดการทรัพยากรชวีภาพ

ระดับชุมชนและทองถิ่น สนง.พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(องคการมหาชน)

55.นส.สมใจ ออนทอง ผูอํานวยการกลุมติดตามผลประเมินผล สํานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน

56.นายสาธิต จรรยาสวัสด์ิ ผูชวยนักวิชาการอาวุโส องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก
(องคการมหาชน)

57.นส.สิบพัน วนวิสุทธิ์ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
58.นางสุกมล ประกอบชาติ นักวิทยาศาสตร ชํานาญการพิเศษ กรมพฒันาพลังงานทดแทน

และอนุรักษพลังงาน
59.นส.สุกัลยา กาเซ็ม เศรษฐกรชํานาญการ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
60.นายสุเมธ จันศร นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ สํานักวิจยัและพฒันาการปาไม
61.นางสุวรรณา จุงรุงเรือง ผูอํานวยการกอง กองจัดการคณุภาพอากาศและเสียง สํานัก

ส่ิงแวดลอม กรุงเทพมหานคร
62.นส.หทยัชนก ศิริวฒันกุล นักวิเทศสหการชํานาญการ สพร.
63.นางอรอุมา เกิดศรีเหล็ก นักวิชาการส่ิงแวดลอมชํานาญการ กลุมงานควบคมุมลพิษจาก

ยานพาหนะ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สํานักส่ิงแวดลอม
กรุงเทพมหานคร

64.นายอาทร สุทธิกาญจน วิศวกรชํานาญการ สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
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65.นายอาศิร จิระวิทยาบุญ นักวิจัยนโยบายอาวโุส สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวตักรรมแหงชาติ(สวทน.)

66.นางอัญชลี ประเสริฐวิทย ผูเชี่ยวชาญวิทยาการเมลดพันธุ กรมการขาว
67.นส.ชยาวรรณ คลองสิริถาวร เจาหนาทีโ่ครงการ กรมองคการระหวางประเทศ
68.นส.ไปรยา ฉิมพลี นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ กระทรวงการทองเทีย่ว

และกีฬา
69.นส.ฐนิตา สุวรรณกิตติ นักวิชาการสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
70.นส.กนิษฐา อุตรี นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชาํนาญการ กรมทรัพยสินทาง

ปญญา
71.นายสันโดษ เตม็แสวงเลิศ ผูอํานวยการกรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
72.นส.สุวิมล พลโดด นักวิชาการเกษตร กรมพฒันาทีดิ่น
73.คุณพงศพฒัน บุญชูวงศ ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจการประมง กรมประมง
74.คุณชุลีพร บุณยมาลิก นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
75.คุณภาคภูมิ ทิพคุณ อาจารย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
76.คุณสุเมธ เอ้ืองพูลสวัสด์ิ ที่ปรึกษา บจก.ซีพีอินเตอรเทรด
77.คุณกัญญสร ตัณศุภผล ผูชวยทูตดานการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศ สถานเอกอัครราชทตู

อังกฤษ
78.คุณจุฑารัตน ไตรโพธิ์ เจาหนาทีว่ิจยัและจัดการองคความรู มูลนิธพิลังที่ยัง่ยืน
79.นส.นิตยา โพธิ์นอก นักวิชาการ สถาบันพระปกเกลา
80.นส.ปริญญารัตน เล้ียงเจริญ นักวิจัยสถาบันวิจยัเพื่อการพมันาประเทศไทย
81.ศ.ดร.ปยะวัติ บุญ-หลง ผูอํานวยการสถาบันคลังสมองของชาติ สถาบันคลังสมองของชาติ
82.คุณฝายคํา หาญณรงค คณะทํางานเพื่อโลกเย็นที่เปนธรรมมูลนิธิบูรณะนิเวศ
83.นายพันธสิริ วินิจจะกุล ผูอํานวยการ WWF ประเทศไทย
84.นางภารนี สวัสดิรักษ นักวิชาการอิสระ เครือขายวางแผนและผังเมืองเพื่อสังคม (Civil

Society Planning Network)
85.นายศุภฤกษ จันทรประสาท ผูประสานดานนโยบายและการวางแผน WWF ประเทศไทย
86.นส.พิสสม มถีม นักวิจัยอาวุโส สถาบันวจิัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
87.นายณรงค พริชยกิจ MD
88.นายระวี ถาวร Recoftc
89.นส.ดาลิน พูนบําเพ็ญ ผูชวยนักวิจยัคณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร ม.มหิดล
90.รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ อาจารยคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
91.นายประดิพล เครือแกว ผูชวยนักวิจยัคณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร ม.มหิดล
92.ผศ.ดร.สิทธิพงษ ดิลกวณิช อาจารยคณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร ม.มหิดล
93.รศ.สุชาตา ชินะจติร
94.อ.สุภารี บุญมานันท อาจารยคณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร ม.มหิดล
95.นส.เพชรประกาย วงศสอน เจาหนาทีจ่ัดการความรูบริษทั ปตท จํากัด (มหาชน)
96.นายเชวง จาว กรรมการและที่ปรึกษา บ.ไบเออรไทย จํากัด
97.นายณรงค พณิชากิจ MD บริษัทมนตรีทรานสปอรต คอรปอเรชั่น จํากัด(มหาชน)
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98.นายธงชัย บุณยโชตมิา กรรมการส่ิงแวดลอม สภาหอการคาแหงประเทศไทย
99.นายวิเศษ รุจิโรจนจินดากุล พนักงานกิจการเพื่อสังคมบริษทั ปตท จํากัด (มหาชน)
100.คุณสมใจ บุญญพงศ CP
101.คุณบัณฑูร วงศสีลโชติ ประธานคณะกรรมการประเด็นฯ สภาหอการคาไทย
102.คุณสุกัญญา ใจชื่น สภาหอการคาแหงประเทศไทย
103.คุณดวงกมล รัชชะกิตติ สภาหอการคาแหงประเทศไทย
104.Mr.Joseph Kantor executive director Chabad Foundation (Thailand)
105.Ms.Chaya Kantor Personal Assistant
106.คุณดวงดาว บุญยืน ผูส่ือขาว Green Network
107.คุณภูเบศร ตัญมุนี นักประชาสัมพันธ กรมประชาสัมพันธ
108.คุณสุเทพ สายทอง นักขาวสายส่ิงแวดลอม
109.คุณจิตติมา บานสราง Thai PBS
110.คุณนิธิปรียา จันทวงษ เจาหนาที่ส่ือสารสังคม สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
111.คุณนิสา แกวแกมทอง ผูประสานโครงการฝายสวัสดิภาพสาธารณะสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย
112.นายนนท นุชหมอน ผูชวยวิจยัสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม
113.นางสาวอุษา บุญญเลสนิรันตร สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอม
114.นางสาวสกุลวลัย มะนะโส สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอม
115.นางสาวธารทิพย กลับเปนสุข สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอม
116.คุณจันทกานต แกวเพชร สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอม
117.นายธเนศวร อินทโสตถิ สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอม

สรุปประเด็นสัมมนา

ประเด็นในชวงเชา
1. การกลาวสรุปรายงาน โดยคุณสุปราณี จงดีไพศาล ผูอํานวยการฝายสวัสดิภาพสาธารณะ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

คุณสุปราณีไดกลาวถึงการประชุม Rio+20 วาเกิดข้ึนในบริบทท่ีสังคมโลกกําลังหันกลับมา
ทบทวนวิกฤติการพัฒนาท่ีย่ังยืน และมองหาอนาคตท่ีตองการในทามกลางสภาพแวดลอมท่ีสุดโตง
ท้ังจากผลกระทบของภาวะโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และปรากฏการณ ท้ัง
วิกฤติพลังงาน วิกฤติอาหาร และวิกฤติระบบการเงินท่ีเกิดข้ึนในประเทศตางๆท่ัวโลก โดย
วัตถุประสงคหลักของการประชุม คือเพื่อรวมกันใหคําม่ันตอการดําเนินงานดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน
อีกคร้ัง ซ่ึงตามนิยามของการพัฒนาท่ีย่ังยืนท่ีทุกฝายเขาใจกัน คือการพัฒนาท่ีตอบสนองความ
ตองการของคนในรุนปจจุบัน โดยไมสงผลใหตองลดความสามารถในการตอบสนองความตองการ
ของคนในรุนตอๆไป และจะตองมีความสมดุลของการพัฒนาในสามเสาหลัก คือ เสาดานเศรษฐกิจ
เสาดานสังคม และเสาดานสิ่งแวดลอม โดยไมขัดแยงกัน
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นอกจากน้ัน คุณสุปราณีไดกลาวถึงแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว อันเปนหัวขอของเวทีสาธารณะ
และเปนหัวขอการประชุมหลักของการประชุม Rio+20 วาเปนแนวคิดใหมท่ีเสนอข้ึนเพื่อความ
พยายามแกปญหาการพัฒนาท่ีไมย่ังยืน แตก็ยังยังเปนแนวคิดท่ีมีขอถกเถียง ขอโตแยงกันอยาง
มากท้ังในเวทีการเจรจาและในแวดวงวิชาการ ซ่ึงจากเอกสารการประชุมในขณะน้ีมีแนวโนมวาใหแต
ละประเทศกําหนดยุทธศาสตร นโยบายเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียวเองโดยมองวา เศรษฐกิจสีเขียวเปน
valuable tool ท่ีนําไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืนซ่ึงเปนการบานของการประชุม Rio+20 ท่ีประเทศไทย
ตองมากําหนดแนวทางเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศไทย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและ
กรมองคการระหวางประเทศรวมกับสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมซ่ึงสถาบัน
ธรรมรัฐฯ จึงไดรวมกันศึกษาขอมูลและจัดการสัมมนาเร่ือง Rio+20 เศรษฐกิจสีเขียวเพื่อการพัฒนา
ท่ีย่ังยืนข้ึน เพื่อสรางความเขาใจ ความตื่นตัว และการเตรียมความพรอมใหกับภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม ในเร่ืองความรวมมือระหวางประเทศดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน
ตอไป

2. การสรุปการกลาวเปด โดย คุณวิชาวัฒน อิศรภักดี อธิบดีกรมองคการระหวางประเทศ
กระทรวงการตางประเทศ

คุณวิชาวัฒน ไดกลาวถึงพัฒนาการของการเตรียมการสําหรับการประชุม Rio+20 ซ่ึง
ปรากฏมากข้ึน ประการแรก คือความคืบหนาท่ีเวทีสหประชาชาติซ่ึงขณะน้ี คณะผูแทนไทยไดอยู
ระหวางการเจรจาเอกสารผลลัพธท่ีนครนิวยอรค ซ่ึงถือวาเปนการเจรจารอบท่ีสามแลว ประการท่ี
สองเกี่ยวของกับการเตรียมการภายในประเทศของไทยเอง ซ่ึงทางสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดลอมไดจัดทํางานวิจัยอันเปนประโยชนท้ังตอการเขารวมการเจรจาของคณะผูแทน
ไทย และตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการวางแผนการดําเนินงานของไทยภายหลังการประชุม
Rio+20 ซ่ึงเม่ือนับยอนไปตั้งแตป ค.ศ. 1992 การประชุมสหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมและการ
พัฒนา หรือ (United Nations Conference on Environment and Development- UNCED) หรือท่ี
เราเรียกกันโดยยอวา Earth Summit อันเปนจุดเร่ิมตนของแนวคิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน ผานมา 20 ป
ไทยก็ไดใหความรวมมืออยางแข็งขันในฐานะประเทศสมาชิกสหประชาชาติ เพื่อผลักดันใหผลการ
ประชุมท่ีผานมาไดรับการนําไปปฏิบัติเพื่อนําประเทศไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืนอยางเปนรูปธรรม ซ่ึง
การประชุม Rio+20 ท่ีจะมีข้ึนน้ัน มุงท่ีจะชวยตอบสนองความตองการของนานาประเทศในการ
จัดการกับปญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางเปนรูปธรรมและนําไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน
อยางแทจริง ซ่ึงไทยเราเองก็มีความจําเปนท่ีจะตองเตรียมความพรอมในดานเศรษฐกิจท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมรวมถึงการเขารวมและมีบทบาทในกรอบเชิงสถาบันท่ีจะมีข้ึนเพื่อผลักดันเร่ืองการพัฒนา
ท่ีย่ังยืนไดอยางแทจริง

ผลลัพธท่ีคาดหมายของการประชุม Rio+20 ท่ีสําคัญ คือการมีเปาหมายของการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน หรือท่ีเรียกกันวา Sustainable Development Goals (SDGs) ซ่ึงจะนํามาใชภายหลัง
เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ หรือ Millennium Development Goals หรือ MDGs ท่ีมีกําหนด



333

จะสิ้นสุดลงในป 2558 ซ่ึงแมจะยังไมมีการกําหนดแนชัด แตพอจะคาดไดวา SDGs จะมีลักษณะ
คลาย MDGs คือเปดโอกาสใหแตละประเทศดําเนินการเพื่อบรรลุตามเปาหมายตามบริบทการ
พัฒนาของแตละประเทศ โดยจะตองครอบคลุมท้ังสามเสาหลักของการพัฒนาท่ีย่ังยืน ซ่ึงไทยไดให
ความสําคัญและสนับสนุนเปาหมาย SDGs ในฐานะเปน Post 2015 Development Agenda โดย
เห็นวา SDGs จะตองเช่ือมตอการดําเนินการท่ีเปนประโยชนของ MDGs โดยเฉพาะการขจัดความ
ยากจนและการใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา ซ่ึงไทยก็ควรจะตองเตรียมความพรอม และก็
คาดหวังวาจะไดกําหนดเปาหมายท่ีทาทายกวาเชน SDGs Plus ดวยเชนกัน

3. ปาฐกถาพิเศษหัวขอ “กรอบเชิงสถาบันระหวางประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย
ศาสตราจารย ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย

ดร.สุรเกียรติ์ ไดกลาวถึงกรอบเชิงสถาบันระหวางประเทศเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนในสาม
หัวขอ

หัวขอแรก พัฒนาการของการพัฒนาที่ยั่งยืนพอสังเขป
เร่ิมตั้งแตป ค.ศ.1972 หรือ พ.ศ.2515 มีการประชุมสหประชาชาติเร่ืองสิ่งแวดลอมของ

มนุษยท่ีสวีเดน ซ่ึงนําไปสูการตั้งโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (United Nations
Environment Programme: UNEP) ในป ค.ศ.1973 ซ่ึงถือเปนคร้ังแรกๆท่ีมีการพูดถึงเร่ือง
สิ่งแวดลอมและการพัฒนาท่ีย่ังยืน ตอมาในป ค.ศ. 1987 หรือพ.ศ.2530 มีรายงานของอดีต
นายกรัฐมนตรี Gro Harlem Brundtland ของประเทศนอรเวย ท่ีเรียกกันวา World Commission on
Environment and Development (WCED) หรือท่ีเรียกท่ัวไปวา the Brundtland Commission
Report ซ่ึงทําใหแนวคิดการพัฒนาท่ีย่ังยืนแพรหลายไปอยางมาก และไดกระตุกสติวิธีคิดของคนใน
โลก ในรายงานไดกลาวถึงหลักการของการพัฒนาท่ีย่ังยืนไววา คือการพัฒนาท่ีสามารถตอบสนอง
ความตองการของคนในยุคปจจุบันไดอยางครบถวน ในขณะเดียวกันการพัฒนาน้ันจะตองไมสงผล
กระทบตอขีดความสามารถหรือเพิ่มภาระในการพัฒนา หรือความตองการของคนรุนตอไปในอนาคต
ดวย โดยอาศัยกระบวนการท่ีผสมผสานปจจัยทางดานสิ่งแวดลอม ดานสังคม และดานเศรษฐกิจเขา
ดวยกัน  และก็ไดกลาวประเด็นสําคัญอันหน่ึงไววา “วันและเวลาท่ีความขัดแยงระหวางการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมกับการพัฒนาเศรษฐกิจน้ันถือวาเปนอดีตไปแลว”

แตนับจากน้ันเปนตนมาจนถึงปจจุบัน เราก็ไดประสบปญหาดานสิ่งแวดลอมตางๆมากมาย
ซ่ึงสวนใหญก็เปนผลมาจากการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจอยางไมถูกวิธี ฉะน้ันจึงความพยายามให
เกิดกรอบเชิงสถาบัน (Institutional Framework) ในระดับระหวางประเทศข้ึนมา เพื่อจะใหการ
พัฒนาอยางย่ังยืนน้ันสามารถเกิดข้ึนเปนคลายๆ ระบอบทางกฎหมายระหวางประเทศข้ึนมาได  ซ่ึง
สามเหตุการณใหญ เหตุการณแรก คือ Earth Summit ท่ีริโอ เม่ือป ค.ศ.1992 ซ่ึงมีเอกสารท่ี
นาสนใจคือ ปฏิญญาริโอ agenda 21 แถลงการณเกี่ยวกับหลักการดานปาไม และอนุสัญญาอีก 2
ฉบับ คือ อนุสัญญา UNFCCC เร่ืองของ Climate change และอนุสัญญาเร่ืองความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และท่ีสําคัญคือไดมีการตั้งคณะกรรมาธิการวาดวยการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Commission on
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Sustainable Development; CSD) เพื่อท่ีจะ Implement ผลการประชุม Earth Summit ในคร้ังน้ัน
เหตุการณท่ีสอง คือ การประชุม Rio+10 ในป ค.ศ.2002 สิบปหลังจากการประชุม Earth Summit
วาดวย Sustainable Development จัดท่ีนครโจฮันเนสเบิรก ประเทศแอฟริกาใต ซ่ึงก็มีแผนการ
ดําเนินงานโจฮันเนสเบิรก หรือเรียกวา Johannesburg Plan of Implementation และเหตุการณท่ี
สาม ก็คือ Rio+20 ท่ีนครริโอ เดอ จา เนโร ซ่ึงกรอบเชิงสถาบันระหวางประเทศก็เปนหัวขอหลัก
หน่ึงของการประชุมในคร้ังน้ี

หัวขอที่สอง แนวคิดของกรอบเชิงสถาบันระหวางประเทศ
พัฒนาการของการคาระหวางประเทศหลังสงครามโลกคร้ังท่ีสองจบลงในป 1945 ทําให

ประเทศตางๆ รูสึกถึงความจําเปนท่ีจะตองฟนฟูเศรษฐกิจ และตองใหการคาการขายเปนเสรีข้ึน จึง
ผลักดันใหมีการยกเลิกการเลือกปฏิบัติตางๆซ่ึงเปนอุปสรรคทางดานการคา หรือการขยายตัวทาง
การคา มีการพยายามจะตั้งองคกรข้ึนมาเปน Institutional Framework ท่ีเรียกวา องคการการคา
ระหวางประเทศ หรือ ITO (International Trade Organization) แตเน่ืองจากสภา Congress ของ
สหรัฐอเมริกาไมยอมท่ีจะใหมีการใหสัตยาบันในนามของสหรัฐอเมริกา จึงมีการจัดทําขอตกลง
ช่ัวคราวข้ึนมาใชพลางกอนในป ป 1947 อันเปนท่ีมาของ แกตต หรือเรียกวา General Agreement
on Tariffs and Trade (GATT) เปนขอตกลงท่ัวไปวาดวยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการคา มีการ
วางหลักเร่ืองการตางตอบแทน การไมเลือกปฏิบัติ หลักปฏิบัติแหงชาติ แตก็ยังมีรายละเอียดนอย
มาก แตเม่ือเวลาผานไป ก็มีความตกลงซ่ึงมีความเปนกฎหมายหรือมีความผูกพันข้ึน เชนในเร่ือง
Anti-Dumping หรือการตอบโตการทุมตลาด ในเร่ืองการตอบโตการชวยอุดหนุนการสงออกท่ีไมเปน
ธรรม ซ่ึงจะคลายๆ Site Agreement ท่ีเกิดข้ึนมาจากการเจรจารอบตางๆ ตอมา ประเทศกําลัง
พัฒนาก็เร่ิมโตแยงวากฎเกณฑตางๆใน GATT เปนหลักการในลักษณะของ Richman's Club ท่ี
ประเทศท่ีกําลังพัฒนาไมสามารถตางตอบแทน (reciprocate) ได หลักการไมเลือกปฏิบัติไม
เอื้ออํานวยตอระดับการพัฒนาของประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะอยางย่ิง ประเทศท่ีเพิ่งเกิดใหม
เชน แอฟริกา ในป 1964 จึงมีการผลักดัน UNCTAD ซ่ึงแมจะไมไดมีเข้ียวมีเล็บอะไร แตก็สามารถ
ผลักดันจนสามารถแก GATT ใสสวนท่ี 4 หรือ chapter ท่ีเรียกวา Trade and Environment ซ่ึงเปน
การเอาหลักไมตางตอบแทน หรือ non-reciprocity เขาไปใสไวในน้ัน

ในดานการเงินระหวางประเทศ ประเด็นเร่ืองธรรมาภิบาลการเงินระหวางประเทศ หรือ
Global Financial Governance เปนประเด็นสําคัญ แตยังไมมีองคกรกํากับดูแล วิกฤติตมยํากุงในป
1997 เปนคร้ังแรกท่ีมีการตั้งคําถามกับ IMF หรือกองทุนการเงินระหวางประเทศ จนพอมาถึงการ
เกิดวิกฤติสินเช่ือซับไพรม (subprime mortgage crisis) หรือวิกฤติซับไพรม ป 2008 ก็มาตั้งคําถาม
ใหมตอ Global Financial Governance วาเม่ือตอนวิกฤติตมยํากุงในป 2540 (1997) มีการยึดหลัก
Washington Consensus คือตองใช invisible hand (มือท่ีมองไมเห็น) คือใหตลาดเปนผูจัดการ
ท้ังหมด โดยหามรัฐเขามาแทรกแซง เชน ไมใหใชเงินภาษีประชาชนไปซ้ือหน้ีสินออกมา แตพอมา
ในป 2007 – 2008 กลับเปลี่ยนหลักการเปน Post Washington Consensus โดยบอกวารัฐตองเขา
ไปรวมเอกชนเพื่อซ้ือหน้ีสินออกมา อุมธนาคาร อุมสถาบันประกันภัย ใชเงินภาษีไปซ้ือหน้ีตางๆ
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ฯลฯ Eurozone crisis ก็คือนํ้าลดตอผุดจากวิกฤติสหรัฐฯน่ันเอง จึงมีแนวคิดวาเราควรจะมีองคกร
การเงินโลก หรือ WFO (World Financial Organization) ท่ีดูแลเร่ืองการเงินของโลกไมใหกระทบ
และกอใหเกิดผลเสียกับคนยากคนจน คือเปน Regulator เปน World Financial Authority สามารถ
ลงโทษได เชน มีคําสั่งปดธนาคารได หรือมีคําสั่งใหธนาคารหยุดกิจกรรมท่ีอาจเปนอันตรายตอ
ระบบเศรษฐกิจ แตก็จะกระทบอธิปไตยของแตละประเทศ หรืออาจจะเปนแบบ GATT ท่ีกําหนดไว
แตหลักการกวางๆเปน GAFG (General Agreement on Financial Governance) แลวก็ใหภูมิภาค
แตละประเทศนําไปบัญญัติเปนกฎหมาย หรือเปนกรอบพหุภาคีในระดับภูมิภาค เชน Chiang Mai
Initiative ซ่ึงใหทุกประเทศในอาเซียนก็มีทวิภาคกับ +3 (จีน เกาหลี ญี่ปุน) เปนแบงคชาติใหกันและ
กัน ใหเครดิตซ่ึงกันและกัน ใครเดือนรอนก็ยืมเงินกันได และ CMIM (Chiang Mai Initiative
Multilateralization) ซ่ึงก็คลายๆกับกองทุนการเงินระหวางประเทศในเอเชีย หรือแนวคิดการพัฒนา
ตลาดพันธบัตรในเอเชียหรือ Asia Bond ซ่ึงอาจจะกลายเปน Regional Institutional Framework
หรือกรอบเชิงสถาบันภูมิภาค ซ่ึงหากแตละภูมิภาคมีกรอบเชิงสถาบันแบบน้ี จะ link กันอยางไร
จะตองมีองคกรโลกข้ึนมาประสานงานหรือไม ซ่ึงเปนสิ่งชวนคิดสําหรับในเร่ืองของ Sustainable
Development เชนกัน

สําหรับกรอบสถาบันในดาน Sustainable Development ดร.สุรเกียรติ์ไดจัดกลุมขอคิดเห็น
8 ขอ ดังน้ี

ขอที่ 1 แนวคิดของการมีองคกรท่ีกํากับดูแลการพัฒนาอยางย่ังยืน เชนการจะตั้ง
Sustainable Development Council หรือคณะมนตรีการพัฒนาท่ีย่ังยืนข้ึนมาแทนท่ีกรรมาธิการการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน หรือ Commission on Sustainable Development; CSD ซ่ึงนาจะมีการศึกษา
เปรียบเทียบดูกับกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนท่ีเจนีวา ท่ีเรียกวา Convention on Human Rights ซ่ึง
มีการเปลี่ยนเปน Human Right Council หรือคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน เพราะ CHR ถูกวิจารณวา
ไมมีเข้ียวเล็บ แต Human Right Council จะทํางานท้ังป มี Periodic Review มีการใหทุกประเทศ
ตองทํารายงานของตัวเองเสนอ มีการพิจารณารายงานเหลาน้ัน มีการประกาศ ซ่ึงไมใชเปน vertical
enforcement แตเปน horizontal enforcement คือเปนการเพิ่มพลังจากสาธารณะ เพราะวามี
จุดอางอิงจาก Human Right Council วาใครทําถูก ใครทําผิด เปนการระดมแรงกดดันตางๆท่ีทุก
ประเทศจําเปนท่ีจะตองรักษาช่ือเสียงของประเทศ แตประเทศพัฒนาแลวชอบใชองคกรเหลาน้ี
เพื่อท่ีจะกดดันในเร่ืองของสิทธิมนุษยชน เชน การตัด GSP ประเทศไหนท่ีลมเหลวในการดูแลสิทธิ
มนุษยชน แตในเร่ืองการพัฒนาท่ีย่ังยืนมักจะกลับกัน คือประเทศกําลังพัฒนาจะชอบใชกลไกอยาง
CSD หรือท่ีเสนอเร่ือง Sustainable Development Council น้ี ในขณะท่ีประเทศท่ีพัฒนาแลวไม
อยาก เพราะจะมองวาเปนอุปสรรคตอ Industrialization นอกจากน้ัน มีแนวคิดของการจัดตั้ง High
Level Political Forum for Sustainable Development โดยอาจจะใหอยูในสมัชชาใหญ
สหประชาชาติหรืออยูกับกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมในสหประชาชาติ หรือท่ีเรียกวา ECOSOC
การท่ีจะใหมีองคกรกํากับดูแลการพัฒนาอยางย่ังยืนซ่ึงก็มีขอแข็งขอออน ซ่ึงนาจะเทียบเคียงกับสิ่งท่ี
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ไดลองผิดลองถูกกันมาพอสมควร จึงควรเลือกมาเฉพาะ success story ไมตองไปทําสิ่งท่ีไดทํา
ลมเหลวมาแลว

ขอที่ 2 ปรับปรุงองคกรท่ีมีอยู คือ
1) การปรับปรุง UNGA หรือสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ ใหกําหนดการพัฒนาท่ีย่ังยืน

เปนหัวใจของกิจกรรมทุกอยางของ UN แตขอจํากัดคือเน่ืองจากสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติใช
หลัก one country one vote หน่ึงประเทศหน่ึงเสียงซ่ึงดีกับประเทศกําลังพัฒนา แตมติของ
สหประชาชาติน้ันใชคําตาม UN Charter (กฎบัตรสหประชาชาติ) วาเปน recommendation เปน
ขอเสนอแนะเทาน้ัน ไมมี legal biding effect คือไมมีความผูกพันทางกฎหมาย แตอาจจะคลายๆกับ
Human Right Council คือจะมีแรงจูงใจมีแรงกดดันในการชักชวนวาน่ีคือสิ่งท่ีถูก ทิศทางท่ีถูก ท่ีไม
ปฏิบัติตามก็ตองอับอาย กระอักกระอวนในเวทีระหวางประเทศทํานองน้ี

2) การปรับปรุงและเพิ่มความเขมแข็งของ ECOSOC ใหเปนกรรมาธิการเศรษฐกิจและ
สังคม บูรณาการสามเสาหลักของการพัฒนาท้ังเศรษฐกิจ สังคม และการคุมครองสิ่งแวดลอม ให
สามารถประสานงานกับองคกรตางๆ ท่ีจะ implement ในเร่ืองของ agenda 21 เปนตน ซ่ึงขณะน้ี
ECOSOC สนใจแตรายละเอียดปลีกยอย ทําใหไมสามารถทํางานเชิงนโยบายท่ีมีนํ้าหนักไดแทจริง
นอกจากน้ีความรวมมือของ ECOSOC ท่ีไดรับจากคนอื่นมีนอย โดยเฉพาะอยางย่ิงจาก
Bretton Wood Institutions ซ่ึงหมายถึงธนาคารโลก World Bank และกองทุนเงินระหวางประเทศ
IMF ซ่ึงดวยวิธีการทํางานหรือการปฏิบัติเราจะไปคาดหวัง ECOSOC ใหมีบทบาทหลักในดานการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนมากนักคาดจะไมไดนัก

3) การปรับปรุงบทบาทของคณะกรรมาธิการการพัฒนาท่ีย่ังยืน ซ่ึงก็เปน Mandate ท่ีอยูใน
agenda 21 ซ่ึงไดรับการรับรองโดยขอมติของสมัชชาแหงสหประชาชาติอีก จึงเปนเพียงแค
ขอเสนอแนะซ่ึงไมมีผลผูกพัน เพราะฉะน้ันการท่ีจะเพิ่มบทบาทใหกับ CSD ได คงมาจากคุณคา
ในทางชักจูง ในทางโนมนาวมากกวาท่ีจะมาจากฐานทางกฎหมาย

4) การปรับปรุง บทบาทฐานะของ UNEP หรือโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติวา
ควรจะใหเปนทบวงการชํานัญพิเศษหรือไม ควรจะขยายภารกิจหรือไม

ขอที่ 3 การประสานงานระหวางทบวงการชํานัญพิเศษท้ังหลาย เชน ให UNEP UNDP
และ UNCTAD ทํางานรวมกันและเนนการพัฒนาท่ีย่ังยืน แตปญหาคือองคกรเหลาน้ีไมมีใครมี
อํานาจแลวก็ไมมีใครมีงบประมาณเทียบเทากับ WTO

ขอที่ 4 การปรับปรุงความเช่ือมโยงระหวางสถาบันการเงินระหวางประเทศกับการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน ซ่ึงตอน Rio1992 World Bank, Asian Development Bank หรือ ADB หรือ ธนาคารเพื่อการ
พัฒนาเอเชีย และ African Development Bank หรือธนาคารพัฒนาแอฟริกา ก็ไดตั้ง Global
Environment Facility หรือ กองทุนสิ่งแวดลอมโลก ภาคเอกชนเองก็เคยเสนอ Global Sustainable
Development Facility ในป 1999 แตจะทําอยางไรท่ีเร่ืองการพัฒนาท่ีย่ังยืนจะเปนสิ่งท่ีสถาบัน
การเงินระหวางประเทศเหลาน้ียอมรับ เน่ืองจาก Bretton Wood institutions ยังไมคอยสนใจระบบ
UN ระบบ Vote ของเขาเปนระบบท่ีเราเรียกกันวา Weighted Voting คือ Vote ตามนํ้าหนักของการ
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ใหเงินสนับสนุน เพราะฉะน้ันการท่ีจะปรับปรุงองคกรท่ีใชเช่ือมโยงกับเร่ืองการพัฒนาท่ีย่ังยืนน้ันเรา
อาจจะตองทําจากทางอื่นไมใชจากทาง UN

ขอที่ 5 คือการปรับปรุงความเช่ือมโยงขององคกรสวนภูมิภาคกับการพัฒนาท่ีย่ังยืน คําถาม
ท่ีสําคัญ เชน การพัฒนาท่ีย่ังยืนจะไปอยูท่ีตรงไหนของประชาคมอาเซียนในป 2015 จะเช่ือมโยงกับ
Regional Commission ใน ESCAP อยางไร จะเช่ือมโยง EU กับกลุมประเทศ African Union หรือ
กลุมประเทศ Pacific Islands Forum ของประเทศในแปซิฟก หรือกลุมประเทศ CARICOM 15
ประเทศในแคริเบียน องคกรเหลาน้ีจะทําอยางไรใหเขาใช Sustainable Development เปนหลักใน
การกําหนดนโยบาย โดยไมตองไปพูดถึงกฎหมาย

ขอที่ 6 ยกระดับ Rio+20 หรือ Rio+10 ข้ึนเปนองคกร เชนสมมุติช่ือเปน World
Sustainable Development Organization หรือ WSDO มีอํานาจมีบทบาทในการระงับขอพิพาทใน
การไกลเกลี่ยขอพิพาทในการลงโทษ

ขอที่ 7 การออกแบบองคกรกวางๆ แบบ GATT เอาหลักเกณฑ ใหญมาเขียนเอาไว อาจจะ
เปน General Agreement on Sustainable Development (GASD) เอาหลักเร่ืองเสาหลักของการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน เร่ืองการสมดุลระหวางการพัฒนา เร่ืองความสําคัญของเศรษฐกิจสีเขียว อาจจะมี
แนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง หรือเร่ือง Green Growth เอาแนวคิดเร่ือง Good Governance หรือ
rule of law compliance หรือเร่ือง Right to Development อาจเปนหลักกวางๆ ใหองคกรใน
ภูมิภาค เชน อาเซียน European Investment Fund (EIF), Caribbean Community(CARICOM)
นําหลักการเหลาน้ันและไปกําหนดกันเองในภูมิภาคเดียวกัน อนุภูมิภาคเดียวกัน หรือจะทําจากแม
โขงกอนก็ได

ขอ 8 การสรางระบอบกฎหมายระหวางประเทศ หรือกรอบเชิงสถาบันของภูมิภาค โดย
เลียนแบบสถาบันทางการเงินทางเอเชีย (Asian Financial Architecture) คือ ดูเปนเร่ืองๆ ไป
เชนเดียวกันเร่ือง Sustainable Development มีเร่ืองไหนท่ีภูมิภาคอาเซียนสนใจรวมกันเร่ืองหน่ึง
แลวสรางกรอบเชิงสถาบันระหวางประเทศในภูมิภาคในอาเซียนข้ึนมาเฉพาะเร่ืองน้ันและจากน้ัน
คอยๆ กระจายไปเร่ืองอื่นๆ แทนท่ีจะมีทุกเร่ืองรวมอยูดวยกัน

คําถามตอไป คือวา การเช่ือมโยงระหวาง Global arrangement และ Rio ซ่ึงถือวา Rio+10
หรือ Rio+20 เปน Moral Authority เปนผูมีอํานาจเชิงจริยธรรม เชิงจิตใจ ซ่ึงก็เปนอีกแนวคิดหน่ึงวา
เร่ืองการสรางกรอบเชิงสถาบันเร่ือง Sustainable Development มีลักษณะท่ีเรียกวา soft law คือมี
ท้ังท่ีเปนสนธิสัญญา มีท้ังเปนปฏิญญา บางเร่ืองไมกลายเปนกฎหมายแตกลายเปนนโยบายของ
ประเทศและองคกรตางๆได ผานการรณรงคหรือผานการเสวนา ซ่ึงตองผสมผสานกับแนวทางใน
การปฏิรูปกรอบสถาบันไปพรอมๆกัน

หัวขอท่ีสาม กรอบของกฎหมายระหวางประเทศ หรือกรอบเชิงสถาบันระหวางประเทศ และ
กรอบในเชิงจิตใจจากภูมิปญญาตะวันออก
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สิ่งท่ีกฎหมายทําไดอยางมากคือทําใหคนท่ีไมดีทําไมดียากข้ึน แตในโลกของเศรษฐกิจ
การเมือง หรือ political economy แลว ผลประโยชนทางเศรษฐกิจจะเปนตัวกําหนดกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ผลประโยชนทางเศรษฐกิจของเอกชนกลายเปนผลประโยชนทางเศรษฐกิจของรัฐ ซ่ึง
นําไปสูการไมยอมรับกติการะหวางประเทศ หรือหาทางหลีกเลี่ยงกติกา เพราะฉะน้ันระบอบ
กฎหมายระหวางประเทศ หรือกรอบเชิงสถาบันท่ีเราเห็นกันอยู ไมวาจะเปน hard law หรือ soft
law ถือเปนปจจัยนอกจิตใจท่ีดูแลเร่ืองพฤติกรรมมนุษย แตวาในวัฒนธรรมตะวันออกแลว ปจจัย
ภายในจิตใจน้ันก็มีความสําคัญในการดูแลพฤติกรรมมนุษยเชนกัน ซ่ึงชาวเอเชียมีความรูหน่ึงท่ีถูก
ขนานนามวาเปนภูมิปญญาแหงตะวันออก หรือ oriental wisdom ซ่ึงสามารถพบไดในหลายๆชน
ชาติ หลายๆศาสนาในเอเชียตะวันออก น่ันคือการท่ีเรารูจักฝกฝนอบรมจิตใจของเราเองใหมีสติอยู
ทุกขณะ ซ่ึงจะทําใหเราสามารถบังคับตัวบังคับใจไดไมใหหลงทําในสิ่งท่ีผิดท่ีจะเกิดผลเสียตอตัวเรา
เอง เกิดผลเสียตอสังคมในอนาคต ถาเปรียบเทียบกับพุทธศาสนาก็ไดกลาวถึงคําวาทางสายกลาง
เอาไว หรือ มรรค 8 ซ่ึงเปนหลักของชาวพุทธเพื่อใชในการดํารงชีวิตเพื่อจะพาไปหาความสุข สันติ
และหลุดพนในท่ีสุด ทางสายกลางไมไดหามไมใหเกิดการพัฒนาหรือแสวงหากําไร แตพยายามจะ
สอนใหเราเขาใจถึงแนวทางในการพัฒนาอยางย่ังยืนวาทําอยางไรท่ีจะไมเบียดเบียนธรรมชาติจน
เกินขอบเขตจนสงผลเสียตอลูกหลานในอนาคต คือเปนความพอดี ถาในเชิงเศรษฐศาสตรทุนนิยมก็
ตองบอกวาไม over invest และไม under invest แลวก็ไม over spend และไม under spend ซ่ึง
สอดคลองกับท้ังสิ่งท่ี Brundtland พูดถึง และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวท่ีเนนวาในการทําอะไรน้ันตองพอประมาณ ตองสมเหตุสมผล และตองมีภูมิคุมกัน ซ่ึง
ท้ังหมดน้ีปฏิเสธไมไดวาภูมิปญญาตะวันออกสอดคลองกับการพัฒนาท่ีย่ังยืนและไมขัดกับระบบทุน
นิยม สอดคลองท้ังทางแนวทางและเปาหมาย และจะเปนกรอบท่ีสําคัญท่ีทําใหกระบวนการและ
เปาหมายของการพัฒนาท่ีย่ังยืนเปนจริงได

ทายสุด ดร.สุรเกียรติ์ ไดท้ิงทายคําถามไว 3 ประการ คือ
ประการแรก ทางเลือกกรอบภายนอกของกรอบเชิงสถาบันระหวางประเทศควรเปนอยางไร

จะผสมกันอยางไร จะยกระดับองคกรอยางท่ีพูดกันมา จะมีองคกรใหญเปน umbrella หรือจะเปน
ความตกลงคราวๆ หรือจะเปนองคกรของโลกในเร่ืองของ Sustainable Development หรือจะ
ปรับปรุงทบวงการชํานัญพิเศษ หรือโครงการตางๆของ UN หรือจะปลอยใหกระบวนการตางๆเดิน
อยางท่ีเปนอยูโดยลักษณะเปน soft law แลวคอยๆวิวัฒน คอยๆ involve ไปเร่ือยๆ แลวก็ไป
ผลักดันในแตละประเทศ มี network กันผาน NGO ผานภาคประชาสังคมวาโลกไปทิศทางน้ี โดยไม
ตองไปกังวลมากวากรอบเชิงสถาบันระหวางประเทศจะเปนอยางไร และจะเช่ือมกับ hard law
อยางไร

ประการท่ีสอง กรอบภายในควรจะเปนอยางไร กรอบในดานจิตใจ กรอบในดานการสราง
วินัยใหกับตนเองใหมีความพอเพียง เราจะรณรงคกันอยางไร บทบาทของ NGO บทบาทของภาค
ประชาสังคม หรือจะอยูในแบบเรียนในการสรางวินัยใหตนเอง หรือจะมีการฝกอบรมในระดับพื้นท่ี
ในระดับรากหญา หนวยงานตางๆจะชวยกันอยางไรบาง เพราะถาทุกภาคสวนรวมกันแลว รณรงค
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จากคนก็ไปตอ ไปสูชุมชน จากชุมชนไปสูองคกร องคกรไปสูประเทศ ประเทศไปสูอนุภูมิภาค อนุ
ภูมิภาคก็ไปสูภูมิภาคและสูระหวางประเทศได

ประการท่ีสาม กรอบภายในจิตใจ และกรอบภายนอกจิตใจ ควรจะเดินคูขนานกัน คือ
ทางดานกรอบเชิงสถาบันระหวางประเทศก็เดินไป กรอบภายในจิตใจก็ลองคุยดูวาจะทําอยางไร
คูขนานกันไป หรือควรท่ีจะบูรณาการกัน

3. สรุปการนําเสนอผลการศึกษาเร่ือง “เศรษฐกิจสีเขียวและกรอบเชิงสถาบันเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน” โดย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม หัวหนาโครงการและผูอํานวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

ดร.บัณฑูร ไดวานับตั้งแตชวงหลังการประชุมริโอในป ค.ศ. 1992 เปนตนมา โลกตอง
ประสบกับวิกฤตตางๆมากมายโดยเฉพาะดานสิ่งแวดลอม เชน การสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ climate change และ multiple crisis ท้ังดานพลังงาน-อาหาร-การเงิน ซ่ึงตางอยางสิ้นเชิง
จากสิ่งท่ีคาดหวังในป ค.ศ. 1992 ซ่ึงสาเหตุหลักสองอยาง คือ ความไมบูรณาการระหวางสามเสา
หลักดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน และจุดออนของเสาหลักดานสิ่งแวดลอม ซ่ึงเช่ือมโยงกับวาระการ
ประชุม Rio+20 ท้ังสองหัวขอ

กลาวคือในสาเหตุแรก ความไมบูรณาการเกิดข้ึนจากเม่ือการประชุมริโอในป ค.ศ.1992 ได
ผานไป ไดมีการตั้ง WTO ข้ึนในป ค.ศ. 1995 เกิดความตกลงภายใต WTO 15 ฉบับ เชน TRIPs
ดานทรัพยสินทางปญญา ดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ดานเกษตร ฯลฯ ซ่ึงทําใหเกิดขยายตัว
ของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม มีการเจรจาขอตกลงการคาเสรีหรือ FTA จํานวนมาก และทํา
ใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางโลกาภิวัตนสองระบอบคือดานเศรษฐกิจและดานสิ่งแวดลอม โดยมีจุดท่ี
เปนจุดปะทะกันในหลายลักษณะ เชน โลกาภิวัตนดานเศรษฐกิจ ท่ีเนนแนวทางการพัฒนาแบบ
Washington Consensus โดยใหความสําคัญกับเสรีภาพของปจเจก ลดบทบาทของรัฐ มีการให
ความสําคัญกับระบบกรรมสิทธิ์ของปจเจก แตโลกาภิวัตนดานสิ่งแวดลอม ตองการใหรัฐมีบทบาทใน
การรักษาสิ่งแวดลอม มีกฎเกณฑการกํากับดูแลการคาการลงทุน ตัวอยางความขัดแยง เชน
ระหวางขอตกลง TRIPs และ CBD ในเร่ืองการแบงปนผลประโยชนจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ หรือกรณีท่ีมาตรการ SPS ซ่ึงตองการหลักฐานทางวิทยาศาสตร ซ่ึงขัดกับ Precautionary
Principle ของ Rio Principle หรือรูปธรรมของความขัดแยงอื่นๆ เชน กรณีกุง-เตา กรณี EU Beef
Hormone ท่ี EU หามการนําเขาสินคาท่ีใชฮอรโมนเรงการเติบโตของสัตว แม WTO precautionary
ได แตก็ตองไมลบลางขอมูลทางวิทยาศาสตรภายใต SPS กรณีขอพิพาทของบริษัท Metaclad และ
S.D.Myers ใน NAFTA เปนตน ซ่ึงเหลาน้ี สะทอนถึงการไมบูรณาการระหวางสองเสาท่ีตางมีองคกร
มีกฎกติกาของตนเอง

ดวยเหตุน้ี ขอเสนอในเร่ือง “เศรษฐกิจสีเขียว” จึงเกิดข้ึน เพื่อใหมีการปรับเปลี่ยนแนวคิด
การดําเนินงานในเสาดานเศรษฐกิจ ไมใหเกิดการดําเนินงานอยางย่ีสิบปท่ีผานมา โดยนําเอามิติดาน
สิ่งแวดลอม และความเปนธรรมในสังคมมาผนวกเขากับเสาเศรษฐกิจดวย แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวน้ี
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ไมใชแนวคิดใหม แตมีพัฒนาการฐานความคิดมาอยางตอเน่ือง นับตั้งแตป ค.ศ.1989 คําวา Green
Economy ปรากฏเปนทางการคร้ังแรกในงานเขียนของ David Barbiers และ Pearce ซ่ึงมองวา
เคร่ืองมือทางเศรษฐกิจควรถูกนํามาใชเช่ือมโยงกับการแกปญหาสิ่งแวดลอมดวย ความสนใจเร่ือง
สิ่งแวดลอมกลับมาอีกคร้ังใน ป ค.ศ. 2007 โดยมีรายงานของ IPCC เร่ือง Climate change และ
STERN review เร่ืองตนทุนของการไมแกไขปญหาเร่ือง climate change ซ่ึงเปน momentum
นําไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืนอีกคร้ัง หลังจากน้ัน ป ค.ศ. 2009 UNEP ไดออกรายงาน Global Green
New Deal และเอกสาร Towards Green Economy ในปลายป 2010 และในปค.ศ. 2012 น้ี
Barbiers จะออกหนังสือเร่ือง A New Blueprint for Green Economy อีกคร้ัง

จากความหมายโดยกวางของเศรษฐกิจสีเขียวท่ีทาง UNEP เสนอมา กลาววาเปนระบบ
เศรษฐกิจท่ี “improved human well-being and social equity, while significantly reducing
environmental risks and ecological scarcities” และนําไปใชไดกับทุกภาคสาขาเศรษฐกิจ เชน
เกษตร ประมง นํ้า ปา ฯลฯ และมีการเสนอตัวช้ีวัดบางประการ โดย UNCTAD อาทิเชน High
share of renewable energy in the energy matrix, Low carbon-intensity of the economy ฯลฯ
แตท้ังน้ี UNEP พยายามบอกวา ท้ังการพัฒนาท่ีย่ังยืนและการเติบโตทางเศรษฐกิจ สามารถทําไป
ดวยกันได ไมตอง trade-off โดยใชเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรนานาประการเขามา ซ่ึงมีขอเสนออยู
7 tracks เชน Eco-tax reform กลไกทางดานราคา green infrastructure ฯลฯ ซ่ึงมาตรการเหลาน้ีก็
ยังอยูภายใตกระบวนทัศนการพัฒนาแบบ Neo-liberalism ดังท่ีเปนอยู แตในขณะเดียวกัน ก็มีอีก
สํานักคิดหน่ึง มองเศรษฐกิจสีเขียวนาจะเปน new paradigm ของการพัฒนา โดยตองมีการมองวา
เศรษฐกิจควรเปน subset กิจกรรมหน่ึงทางสังคม และท้ังหมดตองอยูภายใตขีดจํากัดทางดาน
สิ่งแวดลอม แตอยางไร ในเอกสารการเจรจาในช่ือ The Future we want ขณะน้ีก็ยังไมไดนิยาม
ความหมายของเศรษฐกิจสีเขียวแนชัด หากมองวา เปนเพียง “valuable tool” ตัวหน่ึงจากหลายๆ
approach ท่ีนําไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืนได คือ ทําใหมี human welfare เพิ่มข้ึน มีการจางงาน และ
รักษาระบบนิเวศของโลกไวได

สําหรับทาทีของกลุม G77 และจีน ตอหัวขอการประชุมในประเด็นเศรษฐกิจสีเขียวในเวที
Rio+20 น้ัน ประเทศกลุม G77 ยังไมยอมรับวาแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวจะสามารถแกปญหาได แต
ตองการใหมีการยืนยัน Rio Principles เพื่อนําไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืนมากกวา และยังมีขอเปนหวง
วาแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวอาจสรางผลกระทบตามมา เชน Commodification หรือคือการแปลง
ทรัพยากรทุกอยางเปนสินคาเทาน้ัน หรือขอกังวลท่ีไดรับอิทธิพลจาก paper ของ Martin Khor ท่ีทํา
ให UNCTAD วาอาจเกิดความเสี่ยงจากการใชแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวแบบบิดเบือนเพื่อสรางความ
ไดเปรียบดานการแขงขันดานการคา หรือท่ีเรียกวาเปน New Trade Protectionism เปนตน
นอกจากน้ัน ประเทศ G77 ยังตระหนักวาปญหาสิ่งแวดลอมเกิดจากการใชทรัพยากรมากเกินของ
ประเทศท่ีพัฒนาแลว ดังน้ันจึงควรเนนประเด็นเร่ืองสิทธิในการพัฒนา และความเปนธรรมดาน
สิ่งแวดลอม โดยยึดถือหลัก CBDR (Rio Principle 7) และ Right to Development (Rio Principle
3) ดวย ซ่ึงนอกจากจุดยืนรวมกับกลุมประเทศ G77 ไทยก็อาจนําเสนอขอเสนอเพิ่มเติมบางประเด็น
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ได เชน การเพิ่มมาตรการปองกันผลกระทบจากการใชแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวแบบบิดเบือน เชน
การเปดเสรีการคาและบริการดานสิ่งแวดลอม ใหตางชาติเขามา หรือการเสนอใหเศรษฐกิจสีเขียว
ตองกาวพนไปจากแนวทางของเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม เปนตน

อีกสาเหตุหน่ึงของความไมย่ังยืนท่ีเกิดข้ึน ก็คือ จุดออนของเสาหลักดานสิ่งแวดลอม ซ่ึงมี
ปญหาตางๆ อาทิเชน ภายหลังจากป ค.ศ. 1992 เปนตน จํานวนขอตกลงดานสิ่งแวดลอมระหวาง
ประเทศ หรือ MEAs มีเพิ่มข้ึนถึงกวา 330% แตกลับขาดกลไกการลงโทษ หรือการระงับขอพิพาท
สวนองคกรระหวางประเทศ เชน UNEP หรือ GEF ก็ไมไดมีความเขมแข็งนัก ซ่ึงทางเลือกในการ
เจรจาในเวที Rio+20 ลาสุด ในหัวขอ Institutional Framework for Sustainable Development
(IFSD) ไดมีพยายามใหเกิดการบูรณาการระหวางสามเสาหลักมากข้ึน ผานทางเลือกตางๆเชน การ
เพิ่มบทบาทความเขมแข็งของ ECOSOC การตั้ง forum ใหมท่ีเรียกวา high level political forum
การปรับเปลี่ยน CSD ไปสู council หรือการพยายามประสานการทํางานของ UN กับ International
Financial Institutions ตางๆ รวมท้ังการแกปญหาเร่ือง universal membership และระบบ
งบประมาณของ UNEP และการ synergy MEAs ฉบับตางๆดวย ซ่ึงประเทศไทยอาจนําเสนอ
ประเด็นเพิ่มเติมท่ียังไมมีใน text ได อาทิเชน การตั้งกลไกระงับขอพิพาทระหวางสามเสาหลักดาน
การพัฒนาท่ีย่ังยืน การสรางกลไกบังคับและลงโทษของ MEAs หรือการแกไขขอตกลง GATT
Article XX เปนตน

4. สรุปการนําเสนอผลการศึกษาเร่ือง “ทาทีของประเทศตางๆ ตอหัวขอหลักของการ
ประชุม Rio+20” โดย คุณวิจิตร กุลเดชคุณา นักวิจัยในโครงการฯ

คุณวิจิตรไดกลาวถึงกระบวนการเตรียมการสูการประชุม Rio+20 วาประกอบดวยการ
ประชุมหลายคร้ัง หลักๆคือ การประชุม preparatory committee 3 คร้ัง intercessional 3 คร้ัง และ
การประชุมในระดับภูมิภาค 3 คร้ัง และไดมีการจัดทําเอกสาร zero-draft for outcome document
ซ่ึงผานการเจรจาท่ีเปน informal negotiation ไปแลว 2 คร้ังและจะไดรางขอสรุปของเอกสารท้ังหมด
สําหรับโครงสรางของเอกสาร ประกอบดวย 5 สวน สวนแรกเรียกวา Our Common Vision ซ่ึงเปน
การแสดงวิสัยทัศนรวมกัน สวนท่ีสอง คือ Renewing political commitment เปนการใหคําม่ันกับ
หลักการในอดีต และปูทางสูอนาคต สวนท่ีสามและสี่มาจากหัวขอหลักของการประชุมคือ Green
Economy in the Context of Sustainable Development and Poverty Eradication และ
Institutional Framework for Sustainable Development และสวนสุดทาย คือ Framework for
Action and Follow-Up รวมถึงแนวทางในการจัดทํา Sustainable Development Goals (SDGs)
ความยาวจากเอกสารตนรางมีอยู 19 หนา 128 ยอหนา แตหลังจากการประชุม 1st round
negotiation เอกสารไดเพิ่มข้ึนมาเปน 206 หนา โดยเม่ือแตละประเทศให comment เอกสารจึง
ขยายข้ึนมามาก กอนเร่ิมประชุมรอบท่ี 2 ความยาวอยูเอกสาร 278 หนา จบรอบท่ีสองเหลือ 171
หนา โดยตกลงกันไดเพียง 21 ยอหนา และเหลืออีก 400 กวายอหนา ลาสุดขณะน้ีเหลือเอกสาร
ลาสุดเหลืออยู 80 หนา
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สําหรับทาทีของประเทศตางๆตอประเด็นเร่ืองของเศรษฐกิจสีเขียว (GE) สวนใหญมี
ความเห็นตรงกันวาเศรษฐกิจสีเขียวจะนําไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืนได และสนับสนุนแนวทางการใหแต
ละประเทศกําหนดนโยบาย GE ดวยตนเอง คือจะตองไมเปนแบบ one size fits all และใหผนวก
มาตรการดาน GE เขาเปนสวนหน่ึงของยุทธศาสตรดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนแหงชาติ และสนับสนุน
capacity building สําหรับประเทศท่ีกําลังพัฒนา ในสวนมุมมองของกลุมประเทศท่ีพัฒนาแลวจะ
ตองการผลักดันแนวทาง GE เปนสวนใหญ เชน กลุมสหภาพยุโรป โดยตองการสนับสนุนแนว
ทางการบริโภคและผลิตท่ีย่ังยืน และสนับสนุนการจัดทํา SD indicator นอกเหนือจาก GDP สวน
สหรัฐอเมริกาจะเนนการสนับสนุนการพัฒนาฐานขอมูลท้ังทางดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม
เนนการตัดสินใจบนฐานขอมูลวิทยาศาสตร และสนับสนุนกลไกในการแลกเปลี่ยนความรู
ประสบการณ และ best practices ในขณะท่ีประเทศกําลังพัฒนาภายใตกลุม G77 และจีนจะมอง
เศรษฐกิจสีเขียวดวยทาทางท่ีคอนขางหวาดระแวง ไมคอยเช่ือใจ และมองวา GE ไมใชเปาหมายท่ี
แทจริงของการพัฒนา แตเปนหน่ึงในแนวทางท่ีจะนําไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืนเทาน้ัน รวมท้ังยังยํ้าถึง
หลักการตางๆ เชน การไมรักษาคําม่ันสัญญาเดิมของกลุมประเทศท่ีพัฒนาแลวในการใหความ
ชวยเหลือแกประเทศกําลังพัฒนา หรือการยํ้าหลักการ CBDR และ Right to Development ยํ้าวา
ประเทศท่ีพัฒนาแลวควรจะเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภคและการผลิตท่ีไมย่ังยืน
และขอให UNGA พิจารณาการปฏิรูประบบการเงินระหวางประเทศ และใหประเทศกําลังพัฒนามี
สวนรวมในกระบวนการมากข้ึน เชน vote มากข้ึนในองคกรเชน World bank หรือ IMF หากแต
ขอเสนอเหลาน้ีก็ไมไดรับความเห็นดวยจากประเทศพัฒนาแลวเทาใดนัก

ในสวนประเด็น IFSD ประเทศตางๆสวนใหญจะเห็นดวยกับการบูรณาการสามเสาหลัก
เสริมสรางความเขมแข็งของ ECOSOC และ UNEP โดยกลุมประเทศยุโรปเสนอใหมีระบบ
voluntary peer review (แต G77 คอนขางจะคาน) ใหขยาย universal membership ใน UNEP
และสนับสนุนใหมีการจัดตั้งองคกรใหม เชน WEO สวนสหรัฐอเมริกาไมเห็นดวยกับการจัดตั้ง
องคกรใหม แตเสนอวาควรท่ีจะปรับปรุงประสิทธิภาพขององคกรเดิม และสนับสนุนการจัดลําดับ
ความสําคัญ (prioritizing) ในการติดตามและประมวลผลขอมูลเพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจใน
แนวทางท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาท่ีย่ังยืน ในขณะท่ีประเทศกลุม G77 และจีนเองก็ขาดเสียงท่ีเปน
เอกภาพในเร่ืองน้ี โดยสมาชิกบางประเทศเสนอให จัดตั้ง High level political forum โดยมีสมาชิก
จากประเทศตางๆ โดยทํางานรวมกับหนวยงานปจจุบันรวมถึง CSD และสนับสนุนใหเสริมสราง
ความเขมแข็งใหกับ UNEP กลุมประเทศแอฟริกาเสนอใหมีการยกระดับ UNEP ใหเปนองคกร
เฉพาะดานสิ่งแวดลอม แตจุดยืนรวมสําหรับการพิจารณาทางเลือกในการปฏิรูป ก็คือตองอยูบน
พื้นฐานของ Function ท่ีจําเปน และใหความสําคัญกับมิติดานกฎหมาย และงบประมาณควบคูกัน

ในสวนของประเด็นเร่ือง Framework for Action and Follow-up สหภาพยุโรปไดสนับสนุน
การดําเนินการแบบ “results-driven initiatives and partnerships” และขอใหเลขาธิการ UN เร่ิมตน
กระบวนการศึกษาในการท่ีจะดําเนินการตามแนวทาง SDGs ใหไดภายในป 2015 สวนทาง
สหรัฐอเมริกาเนนถึงความสําคัญของการสราง platform สําหรับการแบงปน ขอมูล ความรู และ
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commitments โดยเสนอ compendium of commitments และใหมีการใหคําม่ันโดยสมัครใจ และ
register คําม่ันน้ีไวเปนสวนหน่ึงของเอกสารการประชุมดวย สวนประเทศกลุม G77 และจีนเห็นดวย
กับการพิจารณา SDG แตยํ้าวาจะตองไมขัดกับ MDGs และจะตองอยูบนพื้นฐานของ 3 เสาหลัก
และตองมีกําหนดเวลาท่ีชัดเจน มีการเรียกรองใหกลุมประเทศท่ีพัฒนาแลวดําเนินการตามคําม่ันเดิม
ในการใหความชวยเหลือ ODA เพิ่มความชวยเหลือแกแอฟริกา และใหความชวยเหลือทางการเงิน
ตามขอตกลง UNFCCC และเรียกรองใหมีการสรางกลไกท่ีเอื้อตอการถายทอดเทคโนโลยีและการ
เรียนรูการปรับใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมในการเปลี่ยนผานไปสูเศรษฐกิจสีเขียวดวย

5. สรุปการนําเสนอผลการศึกษาเร่ือง “การดําเนินงานในประเทศไทยดานการพัฒนาที่
ยั่งยืน” โดย รศ.ดร. โสภารัตน จารุสมบัติ

ดร.โสภารัตน ไดนําเสนอวาเพื่อใหการเจรจา Rio+20 เกิดประโยชนกับประเทศไทย จําเปน
จะตอง “รูเขา” และ “รูเรา” คือรูขอมูลดวยวาท่ีผานมาประเทศไทยไดดําเนินการอะไรดานการพัฒนา
ท่ีย่ังยืนไปบาง โดยจุดเร่ิมตนของการพัฒนาท่ีย่ังยืนของไทย เร่ิมเดนชัดตั้งแต พ.ศ. 2535 มีแรก
ผลักจากท้ังสองสวน คือในประเทศ และภายนอกประเทศ ในประเทศคือผลจากการพัฒนาไมได
นําไปสูความย่ังยืนมากนัก มีพัฒนาการของการเมืองภาคประชาชนท่ีตองการมีสวนรวมทางการ
เมืองมากข้ึน ซ่ึงแมภาพรวมการพัฒนาท่ีผานมาหลายดานจะเปนภาพบวก คือ ไทยมีเศรษฐกิจท่ีดี
ข้ึน มีอัตราการสงออกท่ีขยายตัวข้ึน รายไดเฉลี่ยสูงข้ึน คุณภาพชีวิตโดยรวมดีข้ึน แตในสามเสาหลัก
ก็ยังพบปญหาการพัฒนาท่ีไมย่ังยืนอยูมากมาย  สวนปจจัยภายนอก ก็คือการเขารวมการประชุม
UNCSD ท่ีทําใหประเทศไดเห็นความสําคัญของประเด็นเหลาน้ี ซ่ึงในสวนการดําเนินงานในระดับ
โลก ไทยถือวาเปนนักเรียนท่ีดี คือมีการตั้งคณะกรรมการตางๆ และนําเสนอรายงาน ทําขอเสนอ
ตางๆหลังการประชุมแตละคร้ังเสมอ เชน หลังการประชุม Rio+10 พ.ศ.2545 ไทยมีการจัดตั้ง
“คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน” (National Council for Sustainable Development) มีการ
จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาท่ีย่ังยืน (National Sustainable Development Strategy) มีการ
กําหนดให “การพัฒนาอยางย่ังยืน” เปนวาระแหงชาติ และในการประชุม Rio+20 เราก็มีการเตรียม
ความพรอมเชนกัน คือมีการตั้งคณะกรรมการเตรียมการ และทํางานอยางเปนระบบ แตก็ควรมีการ
กลาวถึงกลไกการทํางานหลังการประชุมไวดวย

ในสวนการดําเนินการในระดับประเทศ ไดมีการผนวกหลักการบางอยางของการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนไวในกลไกหรือกรอบสถาบันตางๆ เชน รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 และพ.ศ. 2550 ท่ีไดมี
การกลาวถึงเร่ืองการมีสวนรวมของประชาชน และสิทธิชุมชน โดยเฉพาะดานสิ่งแวดลอม การมี
กฎหมายสิ่งแวดลอม ฉบับตางๆ โดยเฉพาะพ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535
การมีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ และยุทธศาสตรอื่นๆเชน แผนดานการผลิตและการบริโภค
อยางย่ังยืน และมีการพัฒนาตัวช้ีวัดการพัฒนาท่ีย่ังยืน เปนตน

สําหรับการดําเนินงานในสามเสาหลักของการพัฒนาท่ีย่ังยืนในแตละดาน ไทยไดดําเนินการ
ไปหลายดานมาก แตก็ยังมีจุดออนบางประการอยู เชนดานเศรษฐกิจ ในเร่ืองการแกปญหาความ
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ยากจนท่ียังมีปญหาการขาดความตอเน่ืองของนโยบายและโครงการตางๆ เม่ือเปลี่ยนรัฐบาล และ
การขาดการมองเพื่อแกปญหาในระดับโครงสราง ดานการผลิตและการบริโภคอยางย่ังยืน มาตรการ
สวนใหญเปนเชิงสมัครใจ ยังขาดการนํามาตรการแรงจูงใจทางเศรษฐศาสตรเพื่อสนับสนุนผูผลิต /
ผูบริโภคมาใชอยางจริงจัง ในขณะท่ีภาคเอกชนดําเนินการไดกาวหนาไปกวาแลว ดานการคา ยัง
ขาดกลไกการประเมินผลกระทบทางดานสังคมและสิ่งแวดลอมจากการเจรจาทางการคาท่ีชัดเจน
เปนตน ดานสิ่งแวดลอม ชองวางของการดําเนินการ เชน การขาดความเช่ือมโยงประสานงานท่ีดี
ระหวางหนวยงานตางๆ ขาดการบูรณาการมิติสิ่งแวดลอมกับมิติอื่นๆ ยังไมมีตัวช้ีวัดท่ีสะทอนถึง
ตนทุนธรรมชาติ ท่ีเกิดจากการพัฒนา มีชองวางในการบังคับใชกฎหมาย บทลงโทษคอนขางเบา
ฯลฯ ในดานสังคม ชองวางเชนการท่ีรัฐบาลขาดเจตนารมณท่ีชัดเจนตอการแกปญหาสังคมตางๆ
และการขาดการผนวกมิติทางสังคมในการดําเนินหรือประเมินนโยบายดานตางๆ เปนตน

ขอวิเคราะหตอมา คือ ในสวนของบทบาทของภาคสวนตางๆของสังคมตอการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนของไทยน้ัน อาทิเชน ภาคเอกชนไดมีการรวมตัวของภาคธุรกิจเพื่อกอตั้งเปน คณะกรรมการ
นักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดลอมไทยข้ึน และมีการดําเนินงานโดยสมัครใจ แตก็ยังขาดกลไกการทํางานใน
รูปแบบของ Public-Private-(People) Partnership ภาคประชาสังคม ก็มีบทบาทอยางมากท้ังใน
รูปแบบของการเรียกรองและ/หรือรวมมือกับภาครัฐ แตก็ยังมีพลังในการรวมตัวกันคอนขางนอย ใน
สวนภาควิชาการ มีการศึกษาวิจัยโดยสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัยตางๆจํานวนมาก รวมถึง
หนวยงานสนับสนุนการวิจัย แตก็ยังขาดความเช่ือมโยงในการนําไปสูการปฏิบัติ โดยเฉพาะเร่ือง
นโยบายและเชิงพื้นท่ี และสุดทายคือ สถาบันระหวางประเทศ เชน IMF ADB World bank ซ่ึงมี
บทบาทผานการวิจัย/ใหเงินกู แตก็ยังมีขอจํากัดเร่ืองของเงื่อนไขทางการเมืองท่ีแฝงมากับโครงการ
พัฒนาในบางคร้ัง

ดร.โสภารัตนไดสรุปวาโดยภาพรวม ประเทศไทยมีจุดแข็งคือมีแผนและยุทธศาสตรท่ีดี
คอนขางครอบคลุม และครบถวนในประเด็นตางๆดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน แตมีจุดออนในทางปฏิบัติ
ท่ียังไมสามารถทําใหการพัฒนาท่ีย่ังยืนยังไมสามารถกลายเปนแนวทางการพัฒนากระแสหลักของ
ประเทศได นโยบายรัฐบาลขาดความตอเน่ือง เนนการแกปญหาระยะสั้น เชน คณะกรรมการดาน
การพัฒนาท่ีย่ังยืนท่ีเคยตั้งตอนน้ีก็ไมมีแลว ขาดการประสานงานและบูรณาการระหวางหนวยงาน
และประชาชนเองก็มีคานิยมท่ีมองสิ่งแวดลอมเปนเร่ืองไกลตัว ซ่ึงทําใหประเทศไทยยังมีจุดยืนดาน
การพัฒนาท่ีย่ังยืนท่ีออนแอ คือใหความสําคัญกับปญหาสิ่งแวดลอม ตราบเทาท่ีเปนปญหาเฉพาะ
หนา หรือถูกกดดันจากกระแสสังคมหรือประเทศคูคาเทาน้ัน ไมมีการวางแผนระยะยาวเพื่อรับมือตอ
ความเปลี่ยนแปลงของโลกและทําใหไมมีขอเสนอเชิงรุกในเวทีระดับโลก

ท้ังน้ีเพื่อแกปญหาดังกลาว และเพื่อรับมือกับประเด็นท่ีอาจสืบเน่ืองกับการเจรจา Rio+20
เชน เร่ือง SDGs หรือ 10-years of Program on Sustainable Consumption and Production
ประเทศไทยควรคํานึงถึงกรอบเชิงสถาบันเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนภายในประเทศไทย (Domestic
IFSD) ในประเด็นตางๆอาทิเชน ควรจะมีเจาภาพหลักดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนในรูปแบบของ
คณะกรรมการข้ึนมาอีกหรือไม หรือควรเนนบทบาทขององคกรเดิมอยางสภาพัฒน หรือ สผ.? จะมี
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ยุทธศาสตรท่ีจะทําใหเร่ืองการพัฒนาท่ีย่ังยืนเปนกระแสหลักในสังคมไดอยางไร เชน การมีตัวช้ีวัด
ดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนระดับประเทศ การประเมินผนวกมิติความเหลื่อมล้ําและลดปญหาความ
ยากจนเขากับนโยบายการพัฒนาทุกดาน การมีกลไกใหทุกหนวยงาน/ทุกพรรคการเมืองยอมรับ
การสรางกรอบเชิงสถาบันในทุกระดับยอยท่ีเช่ือมโยงกัน เชน ระดับจังหวัด เมือง  ตําบล ฯลฯ และ
การขยายความรวมมือในระดับภูมิภาค เปนตน

ประเด็นในชวงบาย
1. สรุปการบรรยายพิเศษ หัวขอ “การพัฒนาที่ยั่งยืนแนวพุทธ กับเศรษฐกิจสีเขียว”
โดยทานผูหญิง ดร.สุธาวัลย เสถียรไทย ประธานมูลนิธิธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

ทานผูหญิง ดร.สุธาวัลย ไดกลาววาในแตละชวงเวลาก็จะมีแนวคิดใหมๆข้ึนมาเปนหนทาง
หรือจะเปนทางการเพื่อจะนําไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน และลาสุดก็มีเร่ืองของ green economy ข้ึนมา
ซ่ึงนิยามก็ยังไมไดมีการกําหนดชัดเจน และก็ถูกตั้งคําถามไวเยอะเชนประเทศกําลังพัฒนาก็มีขอ
กังวลวาเศรษฐกิจสีเขียวอาจจะไปเปนอุปสรรคท่ีทําใหประเทศกําลังพัฒนารํ่ารวยข้ึนมาแบบประเทศ
พัฒนาแลวไดยากข้ึน ก็เร่ืองของสิทธิของการพัฒนา หรือ right to development เทาเทียมกันจริง
หรือไม หรือการใชเศรษฐกิจสีเ ขียวไปชวยในเร่ืองของการกีดกันทางการคา ชวยเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศท่ีพัฒนาแลว โดยเฉพาะถามีการสนับสนุนใหใช green
technology เพราะวาประเทศกําลังพัฒนาอยางพวกเรา ซ่ึงประเทศกําลังพัฒนาจะเปนฝาย
เสียเปรียบ เปนตน

อยางไรก็ตาม เม่ือเรามาดูเร่ืองของการพัฒนาท่ีย่ังยืนท่ีผานมา ก็จะพบวายังไมบรรลุ
เปาหมาย สรุปไดเปนสามประเด็น คือ

หน่ึง ปญหาของความเสื่อมโทรมนาตอเน่ืองของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน
การสูญเสียของพื้นท่ีปาไม ความหลากหลายทางชีวภาพ หรือปญหาของ climate change ปญหา
มลพิษของการพัฒนาอุตสาหกรรม เชน การเกิดอุบัติภัยทางสารเคมีระเบิดท่ีมาบตาพุด ปญหา
เหลาน้ีในเชิงเศรษฐศาสตรมองวามาจากคุณสมบัติของตัวทรัพยากรเองดวยสวนหน่ึง ท่ีเรียกวา
common pool resources หรือวาเปนทรัพยากรรวมท่ีใชรวมกัน คือยากท่ีจะกีดกัน ทําใหเกิดสภาวะ
ของการท่ีใครมือยางสาวไดสาวเอา และจะนําไปสูสิ่งท่ีเรียกวา Tragedy of the Common หรือวา
โศกนาฏกรรมของการใชทรัพยากรรวมกัน ซ่ึงในทางทฤษฎีเกมส ก็เขาขายท่ีเรียกวา prisoner
dilemma game คือทุกคนคิดเอาประโยชนตัวเองเปนหลัก แตเม่ือมารวมผลประโยชนสวนรวมแลว
ตัวเองก็จะเสียหายเองดวย

สอง การขาดความเปนธรรม ในการเขาถึงหรือใชทรัพยากร ท้ังระหวางประเทศกําลังพัฒนา
กับประเทศพัฒนาแลว แมแตระหวางประเทศกําลังพัฒนาดวยกัน และในประเทศกําลังพัฒนาดวย
กันเอง ก็มีคนรวย คนยากจนท่ีมีความเหลื่อมล้ําและการเขาถึงการใชทรัพยากรท่ีตางกันอยูมาก
กรณีของ climate change ซ่ึงเปนตัวอยางท่ีดี การศึกษาพบวามองในเชิงของการปลอย GHG
สะสม (historical emission) ประเทศพัฒนาแลวใชบรรยากาศโลกไปถึง 3 ใน 4 ของพื้นท่ีท้ังหมดไป
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แลว แมจะมีขอท่ีเขียนในพิธีสารเกียวโตท่ีกําหนดใหมีการลด GHG ของประเทศพัฒนาแลวท่ีใช
บรรยากาศของโลกไปกอน แตก็ยังเกิดปญหาวาในการลดจริงๆ ก็อาจจะมีบางสวนท่ีลดลงไป แตก็
เปนการลดท่ีเกิดข้ึนจากการยายฐาน คือเคลื่อนยายท่ีเรียกวา offshore  ของ GHG ผานการคาการ
ลงทุน หรือ outsource พวกสินคาอุตสาหกรรมตางๆใหกับประเทศกําลังพัฒนาผลิตแทนตัวเอง ซ่ึง
คําถามคือวามันถูกตองหรือไม

สาม คือเร่ือง overconsumption หรือการบริโภคทรัพยากรท่ีเกินความสามารถท่ีธรรมชาติ
จะรองรับได มีการศึกษาของกลุม Global Footprint Network ซ่ึงแสดงใหเห็นแลววาในป 2007 โลก
เราถูกใชไปแลวเกิน 1 ใบ เทากับ 1.5 ใบ ซ่ึงวิถีชีวิตท่ีฟุมเฟอยของคนรํ่ารวยก็ยังสรางปญหาอยาง
มากมาย ระบบเศรษฐกิจตอนน้ีเนนการพัฒนาภายใตระบบท่ีเ รียกวาบริโภคนิยม หรือ
consumerism ซ่ึงเปนตัวขับเคลื่อนท่ีสําคัญมาก และตองการท่ีจะทําใหเปนเชนน้ันดวยเพื่อท่ีจะได
ขยายการผลิตเกิดการซ้ือขายสินคา economic growth จะไดโตข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงมีงานวิจัยทางดาน
สมองท่ีพบวาระบบบริโภคนิยมมีการใชการโฆษณาซ่ึงสามารถไปเปลี่ยนสมองคนได ซ่ึงสอดคลอง
กับคําของทานมหาตมะคานธีท่ีวา “the World has Enough for everyone need but not enough
for everyone greed” และพุทธพจนท่ีวา นัตถิ ตัณหา สมา นัทธี หรือแมนํ้าเสมอดวยตัณหาไมมี

ท้ังสามประเด็นน้ี รากเหงาของปญหาจริงๆคือปญหาของจิตใจคน ซ่ึงทางตะวันตกจะยังไม
มองแนวคิดแบบน้ี เชน Neoclassical economics สอนวาความโลภเปนสิ่งท่ีแกไมได ตองหาวิธีอื่น
จัดการ ใชกฎหมาย กฎระเบียบ economic instrument เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร หรือท่ีเรียกวา
กรอบภายนอกท่ีมากํากับพฤติกรรมแตวาขางในคือจิตใจไมเคยไดนํามาพิจารณาเลย ซ่ึงไมไดมอง
วาไมดี แตอาจจะไมเพียงพอท่ีจะแกปญหาได ถาเราไมหันไปดูรากเหงาของปญหาจริงๆท่ีเกิดจาก
ความโลภ ความไมพอของมนุษย ซ่ึงในแนวทางภูมิปญญาตะวันออก หรือ แนวพุทธ มองวาเรา
สามารถจะแกมนุษยได โดยท่ีพัฒนาจิตใจของคน ซ่ึงพระพรหมคุณาภรณไดแยกออกเปน 3
ข้ันตอนคือการพัฒนาตัวคน ตองพัฒนาท้ังระดับของพฤติกรรม จิตใจ และปญญา และจากการท่ีคน
ไดรับการพัฒนาแลว คนเปน actor ถึงจะไปสรางการพัฒนาในระบบท่ีเกิดความสมดุลได ในระดับ
แรกซ่ึงก็สอดคลองกับแนวทางท่ีเราพูดถึง เชนในเร่ืองธรรมาภิบาล การพัฒนาพฤติกรรมจะทํา
อยางไร เชน การสรางกรอบกฎหมายท่ีจะใหพฤติกรรมอยูในขอบเขตท่ีไมเกินเลย ในระดับท่ีสองท่ี
ขาดหายไปในระบบของทางตะวันตก ก็คือการพัฒนาจิตใจและปญญาซ่ึงเปนการพัฒนามนุษยอีก
ข้ัน

ท่ีนาสนใจก็คือ การจะเกิดพฤติกรรมท่ีดีงามได ถาเราพัฒนาจิตใจ สามารถท่ีจะทําใหเกิด
ความสุขในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางท่ีดีได ตัวอยางหน่ึงท่ีนาสนใจของภูมิปญญา
ตะวันออก ท่ีพูดเร่ืองน้ีคือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซ่ึงถาเราไป
คุยกับคนท่ีทําเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง จะพบวาเขาทําดวยความสุข อันน้ีนาสนใจ เพราะเขาไมไดทํา
เพราะถูกบังคับ กรณีของความเสื่อมโทรมของทรัพยากร Prof.Eilinor Ostrom นักเศรษฐศาสตร
รางวัลโนเบลไดอธิบายวิธีการท่ีทําใหเกิดการรวมมือกันในการจัดการทรัพยากรในลักษณะของ self
organizing group หรือเปนวิวัฒนาการของการจัดการโดยกลุม ซ่ึงไมไดมีปจจัยภายนอก หรือ
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รัฐบาล มาชวยเลย แตชุมชนดูแลรักษาปาชุมชนไดดวยตัวเอง เกิดจากปจจัย 2 ประการหลักๆ คือ
ความไววางใจ Trust และการตางตอบแทนซ่ึงกันและกัน reciprocity ซ่ึงมองวาความไววางใจเกิด
จากการท่ีมี trust หรือการท่ีมีตางตอบแทน ก็คือความหมายวาพอชุมชนอยูดวยกันนานๆ เร่ิมมี
ความรูสึกวา เห็นวาถาตางคนตางคิดแตประโยชนของตัวเอง สุดทายปาก็พังหมด ทรัพยากรท่ีใช
รวมกันก็พัง ทําไมเราไมมารวมมือกันสรางกติการวมกันในการดูแลจัดการและการท่ีสามารถจะตาง
ตอบแทนกันได ซ่ึงในไทยมีตัวอยางเชนกรณีของชุมชนบานเปร็ดใน จังหวัดตราด ท่ีมีการรวมมือกัน
อนุรักษปาชายเลน มีการตั้งกติกากันเอง ซ่ึงสวนหน่ึงมาจากการมีพระสุบิน ปณีโต เปนผูนําทาง
ปญญา ทานใชธรรมะสงเสริมในเร่ืองสัจจะออมทรัพย และสามารถออมจนสามารถนําทุนมาใช
อนุรักษปาชายเลนได

ถาเรามองหลักธรรมท่ีจะมาชวยแกปญหาในสามประเด็นท่ีไดกลาวในตอนตน หลักธรรม
งายๆ ท่ีก็คือ ศีล 5 ซ่ึง คือ ศีลขอหน่ึง การหามฆาสัตว ก็คือหลักสิทธิมนุษยชนรวมถึงสิทธิสัตวดวย
ศีลขอ 2 หามลักทรัพยก็เปนหลักประกันของการไมเกิดทุจริต คอรัปช่ัน รวมท้ังเร่ืองการเปนการ
กระจายการเขาถึงทรัพยากรท่ีเปนธรรม ไมอยากเอาเปรียบคนอื่นดวย ศีลขอ 3 เปนเร่ือง
หลักประกันความม่ันคงของสถาบันครอบครัว ศีลขอท่ี 4 เปนหลักประกันใหเกิดเสรีภาพทางสื่อและ
ขาวสารขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริง และศีลขอ 5 เปนหลักประกันของการบริโภคท่ีไมเกินเลย รวมไปถึง
เร่ืองของการบริโภคพวกอัตลักษณ คานิยม เชน สินคาแบรนดเนมตางๆ แมกระท่ังหรือการเสพติด
ในเร่ืองอํานาจ ยศ และทรัพยสินดวย นอกจากน้ียังมีเร่ืองอริยมรรคองค 8 โดยเฉพาะเร่ืองของ
สัมมาสติ และสัมมนาทิฐิ เพราะ อยางเร่ืองของการบริโภคเกิน ก็มีหลักของสติ คือ โยนิโสมนสิการ
ในการบริโภค ทานปยุตโต ทานพูดวาการบริโภคมีสองแบบ คือบริโภคดวยตัณหา หรือบริโภคดวย
ปญญา ถาบริโภคดวยตัณหาก็เอาความอยาก ความตองการเปนหลัก และบริโภคหรือเสพติดในสิ่งท่ี
เปนคุณคาเทียม เชน แบรนดเนม แตถาเปนคุณคาแท เราจะตองมาดูวาเม่ือเสพแลวเหมาะสม
ถูกตองหรือไม เกินความจําเปนของเราหรือไม กระแสบริโภคนิยมกระตุนใหเราคิดวาย่ิงมีสินคามาก
ไดบริโภคมากย่ิงมีความสุขมาก แตในทางพุทธเรามองวาความสุขมีสามระดับ คือ ประการแรก กาม
สุข คือ สุขอยางท่ีเราสุขกันอยู คือสุขจากประสาทสัมผัส ตา หู จมูก ลิ้น กาย ซ่ึงเปนสิ่งท่ีแมแตสัตว
เองก็มีความสุขในระดับน้ี แตสิ่งท่ีเรายังขาดการมอง หรือ ขาดการพัฒนาไปอีกข้ันหน่ึงคือ สุขท่ีเกิด
จากความสงบ ใชคําวาสมาธิสุข คือเปนสุขท่ีกระดับจิตใจอยางเดียวโดยไมตองอาศัยปจจัยภายนอก
ซ่ึงก็มีการพิสูจนไดทางวิทยาศาสตรดวย และจะชวยลดความตองการซ้ือหา ความอยากได อยากมี
ตางๆ และจะทําใหปญหา overconsumption ท่ีเราใชทรัพยากรจนเกินโลกไปแลว

เพราะฉะน้ัน จริงๆแลวการเปลี่ยนในระดับภายในก็คือ paradigm shift น่ันเอง เศรษฐกิจสี
เขียวกับแนวพุทธจึงไมถึงกับขัดแยงกัน และจะตองเอาเศรษฐกิจสีเขียวท่ีมีธรรมาภิบาลมาบูรณาการ
เขากับการพัฒนาใจดวย ทานว วชิรเมธี ไดใหประเด็นท่ีนาสนใจเร่ืองของหัวใจการขับเคลื่อนการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนแนวพุทธ อยู 4 ประการ

ประการแรก) เร่ืองการศึกษา ท่ีผานมาเราเนนการศึกษาท่ีไมไดทําใหคนมองเห็นทุกอยาง
เปนองครวม หรือเกิดความสมดุลได เพราะฉะน้ันเรามีแนวโนมท่ีจะผลิตคนท่ีมีคุณวุฒิ หรืออาจจะ
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มองดานเดียว แตวานอกเหนือไปจากน้ันก็เลยขาดเร่ืองคุณธรรม ไมมีปญญาหย่ังรู ซ่ึงอยูในภูมิ
ปญญาตะวันออกแทๆ สอง) หัวใจของการพัฒนาท่ีผานมาเราเอามนุษยเปนศูนยกลาง แตวาถาจะ
ทําเชนน้ันจริง มนุษยตองพัฒนาตัวเองกอน พัฒนาจิตใจกอน เม่ือพัฒนาตัวเราแลว เราจะเปน actor
ในการท่ีจะไปพัฒนาสังคม หรือ ระบบท่ีมนุษยสรางข้ึนได สาม) เร่ืองการ บริโภค เราจะตองพัฒนา
สติใหมากๆ มีโยนิโสมนสิการในการบริโภค ซ่ึงอันน้ีเปนเร่ืองท่ีจะตองมีการฝกฝนอยูตลอด และ
ชวยกันพัฒนาใหแนวคิดแบบน้ีมันตานการโฆษณากระตุนใหคนอยากซ้ือ อยากมี อยากไดอยู
ตลอดเวลา สี่) เร่ืองความสุข ความสุขในสามระดับ เราเอาแคสองระดับแรก คือ กามสุขใหอยูใน
กรอบของความถูกตอง และสมาธิสุข เราฝกเพื่อลดความตองการภายนอกซ่ึงอาจจะเกินความ
จําเปน แคน้ีโลกก็คงจะสบายข้ึนเยอะ และอันน้ีคือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

ขอสังเกต คือ การศึกษา ไมใชแคเร่ืองของการทองจํา อานหนังสือตามตํารา แตเราจะตองมี
การฝกสติ ฝกสมาธิ เราจะทําไดอยางไร จะสรางบุคลากรทีมีคุณภาพดานน้ีข้ึนมาไดหรือไม หรือวา
เร่ืองของสื่อตางๆ ท่ีจะใหทานกับสื่อท่ีกระตุนใหเราเกิดความอยากตลอดเวลา จะมีการประยุกตใช
สื่อใหเอาดานพุทธศาสนา หรือดานของภูมิปญญาตะวันออกเขามาใชใหคนมีปญญามากข้ึนในสังคม
ได หรือสถาบันองคกรท่ีจะทําไมใชแควัด แตทํามหาวิทยาลัย ทําองคกรวิจัยท่ีเปนลักษณะเอาแนวน้ี
เขามา Integrate จะเปนไปไดหรือไม อันสุดทายก็คือการศึกษาวิจัย เชน ภูฎาน ก็มีเร่ือง GNH เรา
จะมีตัวช้ีวัดอะไรท่ีวัดการพัฒนาประเทศท่ีเปนลักษณะตางออกไปจากเร่ืองของ GDP แตวาไมใชแค
ความสุขอยางเดียวแตอาจจะตองวัดการพัฒนายกระดับจิตใจดวย

2. สรุปการนําเสนอหัวขอ “เศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัด
ความยากจน”
โดย ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ดร.รวีวรรณ ไดกลาวนําถึงความเปนมาของการประชุมริโอ ในปพ.ศ. 2535 ซ่ึงถือเปนป
milestone ทางดานสิ่งแวดลอมซ่ึงคราวน้ันก็ไดมีการรับรองเอกสาร 3 ฉบับ และอนุสัญญา 2 ฉบับ
เอกสาร 3 ฉบับคือ Rio Declaration on Environment and Development, Agenda 21 และ
Statement of Forest Principles สนธิสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และอนุสัญญาวา
ดวยความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากน้ันในปเดียวกันประเทศไทยยังมี พ.ร.บ.สงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 ดวย ซ่ึงพอมาถึง Rio+20 ประเทศไทยก็จะทํา พ.ร.บ.
สิ่งแวดลอม plus 20 ปเหมือนกัน การประชุมในคร้ังน้ีวัตถุประสงคของการประชุม คือ 1) Renew
political commitment เพราะวาคร้ังน้ีเปนการประชุมระดับผูนําประเทศ 2) เพื่อท่ีจะทบทวน 20 ป
ของการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน ปญหา อุปสรรคท่ีจะรวมกันทํางานตอไปใหเกิดการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน และ 3) เพิ่มเติมเร่ืองกรณีใหมๆ และจะคุยในสองหัวขอหลักคือ GEและ IFSD

สําหรับกระบวนการเตรียมการไดเร่ิมมายาวนานท้ังภายนอก และภายในประเทศ สําหรับ
ประเทศไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรับเปนเจาภาพในการเจรจารวมกับ
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กระทรวงการตางประเทศ มีคณะทํางาน 3 ชุด ชุดแรก คือชุดสารัตถะ โดย สผ. ดูเน้ือหาหลักๆ ของ
การประชุม ชุดท่ีสอง คือ กระทรวงทรัพยฯ จะดูเร่ืองงบประมาณ การเดินทาง และชุดท่ี 3
คณะทํางานเร่ืองทําเอกสารเผยแพรเร่ือง Thailand Green Economy โดยกรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ในสวนของสารัตถะ มีการแบงงานกัน คือ สผ.รับผิดชอบในสวนของ GE และกระทรวง
การตางประเทศเปนเจาภาพในเร่ือง IFSD ซ่ึงในการเจรจา ประเทศไทยตองเจรจาภายใตกลุม G77
และจีน และตองหาขอตกลงในกลุมรวมกันกอน ไมสามารถออกเสียงในท่ีประชุมใหญในนามของ
ตนเองได

ในสวนทาทีของประเทศไทยในเร่ือง GE ณ ขณะน้ี ก็คือ GE จะตองไมกําหนดเปนรูปแบบ
ใดรูปแบบหน่ึงสําหรับทุกประเทศ และควรมีลักษณะท่ียืดหยุนท่ีประเทศสามารถดําเนินตามสิทธิ
อํานาจของประเทศเองได แนวทางตองสงเสริมความสมดุลระหวางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
และเร่ืองใหญท่ีไทยตองการใหตอกยํ้าก็คือเร่ืองของ Common But Differentiate Responsibility
หรือ CBDR ใน Rio Principle ก็คือเร่ืองของหลักการความรับผิดชอบรวมกันในระดับท่ีแตกตาง คือ
ตองสะทอนความแตกตางระหวางประเทศพัฒนาแลวกับประเทศกําลังพัฒนา เพราะเปนไปไมไดท่ี
ประเทศพัฒนาแลวกับประเทศกําลังพัฒนาจะมี Goal and Target เดียวกัน ใน time frame เดียวกัน
จึงควรตกลงในเร่ืองของหลักการของความรับผิดชอบในระดับท่ีแตกตางกันใหไดกอนแลวคอยคุยใน
เร่ืองของ Goal and Target แตประเทศท่ีพัฒนาแลวไมตองการเขียนยํ้าในเอกสารอีก อีกทาทีหน่ึง
ท่ีประเทศไทยยํ้าคือเร่ืองทฤษฎีของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซ่ึง
ไทยก็ยินดีแบงปนประสบการณน้ีใหแกประเทศตางๆ และสามารถใสเปน voluntary commitment
ในเร่ืองน้ีได นอกจากน้ัน ยังมีจุดยืนในเร่ืองของการท่ี GE จะตองไมถูกใชเปนเงื่อนไขในการกีดกัน
ทางการคาท่ีเปนธรรม และสนับสนุนโอกาสในตลาดการคาของประเทศกําลังพัฒนา และสนับสนุน
การลดการอุดหนุนในประเทศพัฒนาแลว เพราะจะเกี่ยวของกับประเด็นการคาเร่ือง Environmental
Good and Service ในกรอบตางๆเชนเร่ืองของ FTA เร่ืองของ APEC- FTA เร่ืองของ Bilateral
ตางๆดวย

ดร.รวีวรรณ กลาวเนนวาทางภาครัฐ ไมไดมองวาการประชุม Rio+20 ถือเปนจุดสิ้นสุด และ
ก็กังวลเร่ืองของการทํางานภายในประเทศมากกวากับเร่ืองของการเจรจาดวย แตในขณะน้ี ประเด็น
GE ถือเปนวาระแหงชาติของประเทศไทยอยูแลว เปนนโยบายของรัฐบาลไทยอยูแลว โดยบรรจุอยู
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในกรอบ
ระยะ 5 ปดวย ประเด็นตางๆเชน

 ตัวช้ีวัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีนอกเหนือจาก GDP: ทางสภาพัฒนไดมี
การศึกษามาบางในเร่ืองของ Green GDP แตตองใชเวลาในการดําเนินการ ท้ังในเร่ืองของการเก็บ
ขอมูลบัญชี ตนทุนของไทยซ่ึงเก็บขอมูลในลักษณะ input-output table ซ่ึงตองมีตัวเลขสถิติท่ี
สามารถจับคูเขากันไดในการคํานวณ GDP ซ่ึงพบปญหาในเร่ืองของการประเมินมูลคาของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีตองคิดเปนตัวเลข ในหลายประเด็นในเร่ืองสิ่งแวดลอม ท้ังเร่ือง
ประมง นํ้า ขยะ นํ้าเสียซ่ึงคอนขางยาก เชน ปาไม ท่ีดิน ท่ีพบปญหาเร่ืองการคิดมูลคาท่ีดินท่ีเอามา
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ใช สวนใหญใชราคาประเมินท่ีดินนํามาคํานวณ ในสวนเร่ืองสิ่งแวดลอม ไมไดมีราคาประเมินในทุก
พื้นท่ี โดยเฉพาะพนท่ีท่ีมีคุณคาทางสิ่งแวดลอมสูงในอุทยาน เราหามซ้ือขาย ดังน้ันจึงไมมีราคา
ประเมิน เพราะฉะน้ัน การคํานวณปาท่ีสูญเสียไปไมมีการคิดราคา ท้ังๆท่ีพื้นท่ีตรงน้ันราคาประเมิน
ตองสูงสุดเพราะถือวาเปนหัวใจสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ มีมูลคามากท่ีสุด แตใน
ความจริงไมสามารถคํานวณไดเน่ืองจากไมมีราคาประเมินในทางเศรษฐศาสตร เพราะซ้ือขายไมได
เปนตน หรือเกิดปญหากรณีท่ีกิจกรรมท่ีเปนการลงทุนของรัฐ เชน ระบบบําบัดนํ้าเสีย ระบบการ
จัดการขยะ ไดนํามาคิดรวมใน IO Table ถือวาเปนการสรางงาน สรางอาชีพ ทําใหเกิด GDP แต
จริงๆแลวคาตองเปนลบ เพราะวาการพัฒนาท่ีทําใหเกิดนํ้าเสีย และการลงทุนเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม
ในคงเดิม ควรจะเอาไปหักลบมากกวา ไมใชเอาไปบวก ในเร่ืองของการสรางงาน สรางอาชีพ เปน
ตน จึงเปนสาเหตุให Green GDP ไมสามารถเกิดข้ึนได เพราะวามีหลายปจจัย และทางสภาพัฒนก็
ยังศึกษาตอไป

 การปฏิรูปภาษีเร่ืองสิ่งแวดลอม และการพัฒนาเคร่ืองมือเศรษฐศาสตร ซ่ึงพ.ร.บ. ฉบับ
ใหมในเร่ืองภาษีสิ่งแวดลอม ก็มีพัฒนาการเปนระยะๆ ซ่ึงตองหารือกับกระทรวงท่ีจะมีอํานาจหนาท่ี
ออก พ.ร.บ.ฉบับน้ีได เจาภาพหลัก คือ กระทรวงการคลัง เพราะหนวยงานท่ีมีอํานาจจัดเก็บภาษี
คือ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร วาใครจะเปนผูมีอํานาจในการบริหาร จะนําไปใช
ในเร่ืองท่ัวไปหรือ earmark เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดลอมกลับคืน ซ่ึงสาเหตุท่ี พ.ร.บ.ไดหยุดการ
พิจารณา เน่ืองจาก พ.ร.บ.ฉบับน้ี คือ ไดเสนอเปนกลไกใหม เปนการใชเคร่ืองมือเศรษฐศาสตร
ภายใตการกํากับงานของกระทรวงการคลัง ซ่ึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงสาธารณสุขเห็นวาจะทําใหเกิดความสับสน ถามี พ.ร.บ.อันใหม
และ พ.ร.บ.สิ่งแวดลอม ก็ยังมีอยู ซ่ึงนาจะบูรณาการกลับเขามาใน พ.ร.บ.สิ่งแวดลอม และเปดหมวด
เร่ืองน้ี เพื่อใหการทํางานน้ันเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพราะวาการใชเคร่ืองมือเศรษฐศาสตรถือวา
เปนเคร่ืองมือหน่ึงในการบริหารจัดการเทาน้ัน ไมใชเคร่ืองมือท่ีเปนเอกเทศ ซ่ึงในการทํางาน จะตอง
มี หน่ึงเคร่ืองมือกํากับดูแลทางกฎหมาย สอง เคร่ืองมือกลไกผลักดันทางสังคม สาม คือเคร่ืองมือ
เศรษฐศาสตร ซ่ึงควรจะอยูในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงกลไกหลักของ พ.ร.บ.สิ่งแวดลอม คือ สํานักงาน
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ท่ีมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานอยูแลว เพราะฉะน้ันจะทําให
เคร่ืองมือน้ีสามารถบูรณาการไดมากข้ึน ยกตัวอยางเชนกรณี มาบตาพุด จะมีเคร่ืองมือท่ีเรียกวา
Cap and Trade Emission ซ่ึงกระทรวงไดนํามาใช นโยบายการปลอย 80:20 หมายถึง ถาจะตั้ง
โรงงานใหมจะตองลด 100% ใช emission การปลอยของเสียไดแค 80% โดยมีการซ้ือขายสัดสวนท่ี
จะปลอยมลพิษได ซ่ึงกรณี พรบ.เคร่ืองมือเศรษฐศาสตร ท่ีมีการพูดถึงเร่ือง Cap and Trade เร่ือง
Emission Trading เร่ืองอัตราคาธรรมเนียมตางๆ เกรงวารายละเอียดจะไมสอดคลองกับ
แนวนโยบายกลไกท่ีไดออกไว เปนตน

 เร่ือง sustainable development goals หรือ SDGs: ในหลักการหลายประเทศยอมรับ
ตอจาก MDGs เพราะวาจะหมดป 2015 ซ่ึงจากน้ีไปจะมี Goal อะไรบาง แตรายละเอียด เชน วัดท่ี
ไหน เทาไหร หรือในเร่ืองหลัก CBDR น้ันตองเจรจาใหไดกอน ถึงจะไปดูรายละเอียดวาจะเอา
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อะไรบาง ตัวช้ีวัดท่ีมีแนๆ คือ เร่ืองพลังงานสะอาด เปนตน ซ่ึงไทยคงตองหลังจากกลับมา รัฐบาล
ควรมอบหมายเจาภาพหลัก ซ่ึงอาจจะเปน สภาพัฒนฯ เพราะเร่ืองการเติบโตทางเศรษฐกิจ และมี
บทบาทหลักในการกลั่นกรองพิจารณาเร่ืองตางๆท่ีรัฐบาลจะลงทุนขนาดใหญ เปนตน

 เร่ืองการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืน หรือ Sustainable Consumption and Production
ในสวนของการปรับฐานสูการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม อยูในแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมป 55-59 เปนชวงระยะเวลาเดียวกันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับท่ี 11 ซ่ึงมีทิศทางสอดคลองกัน ยุทธศาสตรประกอบดวยเร่ืองการปรับฐานภาคเกษตร ปรับ
ฐานการผลิตในภาคอุตสาหกรรมใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การจัดการเร่ืองการทองเท่ียวอยางย่ังยืน
การพัฒนามาตรฐานสาธารณูปโภคพื้นฐานดานสิ่งแวดลอม การจัดการพลังงานหมุนเวียน เปนตน

นอกจากน้ียังมียุทธศาสตรเร่ืองการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืนใน
เร่ืองของการจัดการปาไม ดิน นํ้า สามเร่ืองการสรางเสริมธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม เร่ืองการกระจาย
อํานาจ เร่ืองการเขาถึงขอมูล การมีสวนรวมในการตัดสินใจ ความเขมแข็งของชุมชน ยุทธศาสตรท่ี
4 การสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีใหกับประชาชน รวมเร่ืองจัดการนํ้าเสีย การจัดการขยะ และของ
เสียอันตรายซ่ึงเปนภารกิจถายโอนใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และตองมีการเสริมสราง
ศักยภาพอีกมาก ตามหลักการกระจายอํานาจ เร่ืองท่ีหา การเตรียมรับมือในเร่ืองการเตรียมความ
พรอมในการรับมือในเร่ืองความเสี่ยงในเร่ืองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ เร่ืองท่ี
หก เร่ืองจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอสังคม

โดยสรุปจะเห็นไดวาเราสามารถจะตองทํางานในประเทศอีกมาก ดังน้ัน การเจรจาสิ่งท่ีเรา
ตองการใหปรากฏใน Zero draft หรือไม ก็ไมเปนประเด็นสําคัญ เพราะเราก็ตองดําเนินการอยูแลว
ประเด็นหน่ึงท่ีอยากใหความสําคัญ คือ เร่ืองไทยเพื่อไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน มีเร่ืองหลักท่ีตอง
รวมกันแกไข คือ หน่ึง เร่ืองคอรัปช่ันท่ีตองแกใหได และ สอง เร่ืองการเขาถึงการศึกษา ซ่ึงคุณภาพ
การศึกษายังนาเปนหวงอยูมาก

3. สรุปการนําเสนอหัวขอ “มุมมองดานการเจรจา ผลกระทบและแนวโนมในอนาคตจาก
การประชุม Rio+20” โดย Mr.Pablo Solon, Executive Director, Focus on the Global South

คุณ Pablo ไดตั้งประเด็นไววา คําถามแรกท่ีตองถามคือ ทําไมเราจึงตองยอมรับ Rio+20
อยางเปนเอกฉันท และทําไมเราตองสนใจรายงาน Green economy ของ UNEP เพื่อดูคุณคาของ
แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวดวย ซ่ึงโดยอุดมคติท่ีทาง UNEP คิดไว จะมองวาธรรมชาติจะมีลักษณะเปน
ทุนประเภทหน่ึง (nature as the capital) เราจึงตองผนวกรวมเอาธรรมชาติเขาไวเปนสวนหน่ึงของ
ระบบเศรษฐกิจดวย ซ่ึงถือเปนแนวคิดหลักของ GE ดวยเหตุน้ีตนไมจึงถูกมองในมุมมองทาง
เศรษฐกิจในฐานะของสินคาท่ีมีราคาเทาน้ัน แตหนาท่ีอื่นๆของตนไม เชน การใหบริการทางนิเวศ
จะถูกระบุหรือวัดในเชิงปริมาณ และผนวกเขากับกลไกราคาและระบบตลาดไดอยางไร
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ตัวอยางหน่ึงของ GE ในกรณีน้ีก็คือ REDD (Reduction of Deforestation in Developing
Countries) ซ่ึงเปนตลาดรูปแบบใหมของบริการทางนิเวศของปา ซ่ึงเช่ือมกับ CO2 โดยเนนการวัด
ศักยภาพของตนไมในการดูดซับคารบอน แตวาในความจริงหนาท่ีของตนไม ไมไดมีเพียงแคการดูด
ซับคารบอนเทาน้ัน แตยังรวมถึงดานความหลากหลายทางชีวภาพ การธํารงดิน หนาท่ีในการ
อนุรักษปาชายเลน ความสัมพันธกับนํ้า ฯลฯ ดวย แตก็จะมีเพียงแค function เดียวของปาเทาน้ัน ท่ี
จะถูกวัดและประเมินราคา เพื่อขายในระบบตลาดซ่ึงตลาดในท่ีน้ี ไมใชแคตลาดในระดับประเทศ
เทาน้ัน แตเปนตลาดในระดับโลกดวย เชนปาในบราซิล อาจถูกขายคารบอน เครดิตในนอรเวย
ยุโรป หรือญี่ปุนก็เปนได

ขอกังวลของเราก็คือการท่ีบริษัทหรือประเทศท่ีซ้ือคารบอนเครดิต จะเปรียบเสมือนกับการ
ซ้ือใบอนุญาตท่ีจะไมลดการปลอยกาซเรือนกระจก ซ่ึงสวนใหญเปนประเทศท่ีรํ่ารวยอยูแลว ก็จะยัง
จะจายเงินซ้ือเครดิตและคงปลอยมลพิษตอไป แตในความเปนจริง ประเทศท่ีพัฒนาแลวท่ีประกาศวา
จะลดการปลอยกาซเรือนกระจกลง 20% จึงไมจริงเสมอไปวาจะมีการลดการปลอยภายในประเทศ
ลงอยางแทจริงเพราะสัดสวนการลดท่ีเกิดข้ึนสวนหน่ึงถูกดําเนินการโดยประเทศกําลังพัฒนา สาเหตุ
ท่ี REDD ถึงยังไมสามารถเร่ิมตนไดอยางเต็มท่ีก็เพราะวาในการเจรจาเร่ือง Climate change ท่ี
Durban ผลลัพธสุดทายคือประเทศท่ีพัฒนาแลวก็ประกาศจะลดเทาท่ีพวกเขาตองการลด ซ่ึงนอย
กวาท่ีพวกเขาลดในชวงระยะเวลาแรกของพิธีสารเกียวโตเสียอีก ยุโรปบอกวาจะลด 20% ในป ค.ศ.
2020 ซ่ึงฟงดูดี แตในชวงแรกพวกเขาตกลงท่ีจะลด 8% ภายในป ค.ศ.2012 ใน 5 ป และอีก 12%
ในชวงท่ีสอง ในอีกแปดปท่ีเหลือคารบอนเครดิตท่ีจะมีความตองการสูงข้ึน ก็จะกลายเปนตลาดท่ีมี
การเก็งกําไรมากข้ึน การผูกบริการทางนิเวศกับตลาดเหลาน้ีในระดับโลก จะทําใหเกิดปญหามากข้ึน
ซ่ึงตรงน้ีเปนอีกขอกังวลหน่ึงของเศรษฐกิจสีเขียวท่ีเราอยากใหเพิ่มเขาไป นอกจากน้ันตัวช้ีวัดและ
เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนก็อาจเปนเหตุผลหน่ึงท่ีรองรับตลาดดวย เชน การกําหนดวาการเขาถึง
เปาหมาย ก็คือการซ้ือคารบอนเครดิตเปนตน การท่ีเราตองแปลง “ธรรมชาติ” ใหมาอยูใตกลไกน้ี
การท่ีมีผูท่ีทําลายหรือทําใหเกิดผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพก็สามารถซ้ือเครดิตเพื่อ
ชดเชยความหลากหลายทางชีวภาพได

นอกจากน้ัน อีกขอกังวลก็คือเน่ืองจาก REDD ท่ีตองการลดการตัดไมทําลายปา แลวขาย
คารบอนเครดิต แตถาไมมีการตัดไมทําลายปาเลยก็ไมสามารถลดเพื่อจะตัดไมทําลายปาได การจะ
เขาสูตลาดคารบอนเครดิตได จึงตองมีระดับการทําลายปาสูงระดับหน่ึงกอน มีกรณีท่ีกําลังเกิดข้ึนใน
ประเทศบราซิลก็คือ บราซิลกําลังเตรียมการเพื่อใชกลไก REDD ในระดับโลก แตกลับทําใหมีการ
ทําลายปาท่ีสูงข้ึน เพราะคิดวาถามีการทําลายปา 100,000 เฮคตารตอป ก็จะสามารถสรางคารบอน
เครดิตไดมากกวาท่ีระดับการทําลายปาท่ีปละ 20,000 เฮคตาร

ซ่ึงท้ังหมดน้ีสะทอนวาเม่ือใดก็ตามท่ีมีการเร่ิมนําตรรกะของระบบตลาด หรือกําไร มาใช
กับธรรมชาติ ยอมอาจจะกระทบตอสมดุลธรรมชาติของโลกเรา และกลไกน้ีทําใหสถานการณเลวราย
ลงไปอีกได ดังน้ัน จากแนวคิดของเศรษฐกิจสีเขียวท่ีตองการใหมีการนําเคร่ืองมือทางตลาดมาใชกับ
เพื่อคืนสมดุลของธรรมชาติน้ัน แทนท่ีเราจะมีแนวความคิดลักษณะน้ี เราควรจะคิดวาระบบ
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เศรษฐกิจมีสิ่งมีชีวิต และสิ่งมีชีวิตเหลาน้ีก็ทําลายวัฏจักรของธรรมชาติ เชน ปญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศก็เกิดจากการทําลายสมดุลของวัฏจักรคารบอน ซ่ึงน่ีก็เปนประเด็นของเร่ือง
เศรษฐกิจสีเขียวเชนกัน แตยังไมถูกยกมาพูดคุยมากนัก เราเนน Harmony with nature
เชนเดียวกับทางพุทธ คือมนุษยก็เปนสวนหน่ึงของธรรมชาติ มนุษยมีสิทธิ์และธรรมชาติก็มีสิทธิ์
เชนกันซ่ึง ไมควรมีการละเมิดสิทธิ์ซ่ึงกันและกัน เพราะถาไมมีธรรมชาติ เชน ถาไมมีนํ้า ก็ไมมีอะไร
ท่ีจะเปนหลักประกันสิทธิของมนุษยในการเขาถึงนํ้าเชนกัน แตในอนาคตเราอาจจะพบวาธรรมจะถูก
แปรรูปเปนสินคาและถูกครอบครองโดยเอกชนเกือบหมด ซ่ึงเราตองตระหนักถึงความสําคัญตรงน้ี
ดวย เศรษฐกิจมีขอจํากัด ซ่ึงเราตองคํานึงถึงวัฏจักรของธรรมชาติดวย การเติบโตยอมมีขีดจํากัด
แตแนวคิดเร่ือง decoupling growth และ environmental deterioration ทําใหเช่ือวาเศรษฐกิจ
สามารถโตข้ึนไดอีกเร่ือยๆ โดยท่ีไมทําลายสิ่งแวดลอม ซ่ึงในระดับชุมชนอาจทําได แตในระดับโลก
อาจจะไมสามารถทําได การเกิด Paradigm shift ท่ีสําคัญในศตวรรษน้ี จึงควรคํานึงเร่ืองการบริโภค
ของเรา ท่ีแลกมาดวยการเสียสละของโลก ซ่ึง Rio+20 ควรมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนตรงน้ี
ดวย เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีแทจริง การคาจะเปดประตูใหกลไกตลาดเหลาน้ีถูกพัฒนา
ภายนอก UN อยูแลว เราไมตองการให UN มาชวยกระตุนเพิ่ม

4. สรุปประเด็นอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 มีขอคิดเห็นวาประเด็นเศรษฐกิจสีเขียว เปนเร่ืองการชวงชิงวาทกรรม/ discourse

practice แบบหน่ึงระหวางประเทศจากกลุมประเทศท่ีพัฒนาแลวกับกลุมประเทศกําลังพัฒนา โดย
วาทกรรมหลักมาจาก UN บนฐาน neo-liberalism แลวเอาเร่ือง eco-system service/ market
mechanism ใสเขาไป แตก็มีเร่ืองความเสี่ยง/ misuse/ negative impact ตางๆอยู ซ่ึงเปนคําถามท่ี
ทาง G77 ควรคิดตอวาควรจะไปนิยามความหมายของ GE ใหมหรือไม และจัดทําขอเสนอท่ีเปนเชิง
รุกมากข้ึน ไมใชยอมรับสิ่งท่ีประเทศพัฒนาแลวนําเสนอมาเทาน้ัน

 บรรยากาศของการประชุมริโอในป ค.ศ.1992 และในป ค.ศ. 2012 ตางกันมาก ตอนน้ัน
เราขานรับเร่ืองการพัฒนาท่ีย่ังยืนและมีความหวัง แตในขณะน้ีมีแตขอโตแยงถกเถียง

 แมจะเห็นรวมกันวาการดําเนินงานในประเทศจะมี policy space ทําไดอีกมากภายหลัง
Rio+20 แตก็ยังมีประเด็นท่ีสามารถคาดหวังไดจากการประชุมริโอตอการดําเนินงานในประเทศ เชน
การไดกรอบเพื่อนําไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน และมีการนํากรอบไปใชกํากับประเทศพัฒนาแลว เพื่อ
แกปญหาท่ีไมสามารถแกเองภายในประเทศได เชน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท่ีตองอาศัย
การเปลี่ยน pattern of production and consumption ของประเทศพัฒนาแลวดวย หรือกรณีท่ีแผน
ของรัฐบาลและแผนของสภาพัฒนฯไมไดไปดวยกัน เปนตน

 GE ตองอาศัยความชัดเจน แมจะไมมีการบังคับ แตก็ควรมีการนํามาแลกเปลี่ยนทํา
ความเขาใจกัน เพื่อใหทราบวาสิ่งท่ีกําลังจะทําคืออะไร และจะไดสามารถประเมินแงบวกและลบได
ไมวาจะเปนการนําประเด็นเจรจาตางๆในระดับโลกมาทําความเขาใจในระดับทองถิ่น หรือการทํา
ความเขาใจในหมูนักเศรษฐศาสตรเร่ือง GE
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 แมกลไกภายใต GE จะไมสมบูรณแบบ บางตัวจะมีขอจํากัดและมีความเสี่ยง เชน การใช
เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรประเภทตางๆ แตถาไมมี mechanism อะไรเลย ก็นาเปนหวงวา
สถานการณจะแยกวาเดิมจึงควรพิจารณาเลือกหยิบเฉพาะกลไกบางตัวท่ีเราคิดวามีประโยชน และ
เปนขอควรระวังในการ negotiate กับชาติอื่น

 กลไกท่ีดีก็มี CDM ท่ีขายคารบอนเครดิต เชน ผลิตไฟฟาจากชีวมวล จากภาคเกษตร ซ่ึง
ชวยประเทศกําลังพัฒนาเชนเดียวกัน ในเร่ือง Capacity building แตอยางไรก็ตาม อาจเกิดปญหา
เชนกรณีของโครงการ CDM ของสารชนิดหน่ึงก็คือ HFC23 ซ่ึงมีจํานวนมาก คือ 50% ของโครงการ
ท้ังหมด เพราะวากาซน้ีเปนกาซท่ีอุตสาหกรรมผลิตมากข้ึนแลวไดเครดิตมากในราคาท่ีถูก
นอกจากน้ัน ควรมีการพิจารณาถึงประโยชนท่ีประเทศจะไดรับอยางแทจริงดวย เพราะโดยปกติ
ผลประโยชนจะตกอยูกับ Broker ประมาณ 75% และตกอยูกับเจาของโครงการประมาณ 25% อีก
ท้ังกลไกตลาดก็มีความไมแนนอนในแตละปเร่ืองรายได ทําใหไมเกิดความย่ังยืน

 มีขอเสนอวาควรเนนกลไกทางดานกองทุนแทนเพื่อใหประเทศกําลังพัฒนาสามารถรวม
ลงทุนดวย เชน หากมีการกําหนดสัดสวนการอุดหนุนอยูท่ี 0.005% ก็จะไดปริมาณเงินท่ีมากกวาเงิน
ท่ีผานกลไกท่ีมีอยูมาก และไมถือวาเปนการอนุญาตใหปลอยมลพิษไดดวย

 ควรเนนกลไกท่ีจะชวยลดความเหลื่อมล้ําลงดวย เพราะในขณะน้ี ประชากร 1% เปน
เจาของทรัพยากรถึง 50% ของโลก มาตรการ redistribution เชนภาษี จึงเปนสิ่งจําเปน

 ประเด็น IFSD ตองพิจารณาดีๆ เพราะบางกลไกทางเลือกใชวิธีการโหวต และตองไดรับ
ความเห็นชอบจากกรรมการเทาน้ัน อาจเกิดปญหาดังเชนกรณีของมรดกโลก ท่ีไทยไมมีมิตร
ประเทศท่ีสามารถ lobby ได ขอเรียกรองเร่ือง universal membership และสิทธิท่ีเทาเทียมกัน
ระหวางสมาชิกจึงเปนสิ่งจําเปน

--------------------------------------------------------------------------------------------
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กําหนดการสัมมนาโครงการเวทีสาธารณะ : จับกระแส Rio+20 สูสังคมไทย
“Rio+20: เศรษฐกิจสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน”

วันศุกรที่ 1 มิถุนายน 2555 เวลา 8.30-16.30 น. ณ หองกมลทิพย ชั้น 2 โรงแรมสยามซิต้ี

8.30 - 9.00 น. ลงทะเบียน

9.00 - 9.10 น. กลาวรายงาน
 คุณสุปราณี  จงดีไพศาล ผูอํานวยการฝายสวัสดิภาพสาธารณะ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย
9.10- 9.20 น. กลาวเปด

 คุณวิชาวัฒน อิศรภักดี อธบิดีกรมองคการระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ
9.20 - 10.10 น. ปาฐกถาพิเศษ หัวขอ “กรอบเชิงสถาบันระหวางประเทศเพือ่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

 ศาสตราจารยพิเศษ ดร.สุรเกียรต์ิ เสถียรไทย
10.10 - 11.00 น. นําเสนอผลการศึกษา

 เศรษฐกิจสีเขียวและกรอบเชงิสถาบันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  โดย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม

 ทาทีของประเทศตางๆ ตอหัวขอหลักของการประชุม Rio+20
 โดย คุณวิจิตร กุลเดชคุณา

 การดําเนินงานในประเทศไทยดานการพัฒนาที่ยัง่ยืน
 โดย รศ.ดร. โสภารัตน จารุสมบัติ

11.00 - 12.00 น. อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ดําเนินรายการ โดย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม
                           หัวหนาโครงการและผูอํานวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น. เปดตัวหนังสือ “จับกระแส Rio+20 สูสังคมไทย”

บรรยายพิเศษ หัวขอ “การพฒันาที่ยั่งยืนแนวพุทธ กับเศรษฐกิจสีเขยีว”
 ทานผูหญิง ดร.สุธาวัลย เสถียรไทย ประธานมูลนิธิธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม

14.00 - 15.15 น.
(คนละ 25 นาที)

อภิปราย “การประชุม Rio+20 : ความหวัง (อีกคร้ัง) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
1. ขอเสนอแนะทาทีของประเทศไทยตอการรวมประชุม Rio+20

 คณะผูศึกษา
 2. เศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาทีย่ั่งยืนและการขจัดความยากจน

 ดร.รวีวรรณ ภูริเดช
      ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

3. มุมมองดานการเจรจา ผลกระทบและแนวโนมในอนาคตจากการประชุม Rio+20
 Mr.Pablo Solon Executive Director, Focus on the Global South

15.15 - 16.30 น. อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ดําเนินรายการ โดย คุณจักรชัย โฉมทองดี Focus on the Global South
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ประมวลภาพการสัมมนาโครงการเวทีสาธารณะ : จับกระแส Rio+20 สูสังคมไทย
“Rio+20: เศรษฐกิจสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน”
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ภาคผนวก 1.9
เอกสารสรุปการประชุมเวทีสื่อมวลชน : จับกระแส Rio +20 สูสังคมไทย

วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2555 เวลา 13.30-16.30 น
ณ หองประชุม 1 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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สรุปการประชุมเวทีสื่อมวลชน : จับกระแส Rio +20 สูสังคมไทย
วันที่ 6 มิถุนายน 2555 เวลา 13.30-16.30 น

ณ หองประชุม 1 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายชื่อผูเขารวมประชุม
1.คุณกฤษฎา ศุภวรรธนะกุล ผูสื่อขาว ศูนยขอมูล&ขาวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (TCIJ)
2.คุณจิตติมา บานสราง Thai PBS/ชมรมนักขาวสิ่งแวดลอม
3.คุณปยะภรณ วงศเรือง ผูสื่อขาว หนังสือพิมพบางกอกโพสต
4.คุณนิธิปรียา จันทวงษ เจาหนาท่ีงานสื่อสารสังคม สกว.
5.คุณเกื้อเมธา ฤกษพรพิพัฒน โลกสีเขียว
6.คุณปองพล สารสมิตร The Nation
7.คุณอภิญญา วิภาตะโยธิน บางกอกโพสต
8. คุณกมลเนตร มีชัย Greennews TV
9. คุณจันทรจิรา พงษชัย กรุงเทพธุรกิจ
10.คุณรัฐ เรืองโชติวิทย Green Research
11. คุณปรัชญา ขางบง มติชน
12. คุณนิชา อภิรักขวนานนท เดลินิวส
13.คุณรัตนาวิดี เศรษฐจิตร เจาหนาท่ีงานสื่อสารสังคม สกว.
14.คุณสุปราณี จงดีไพศาล ผูอํานวยการฝายสวัสดิภาพสาธารณะ

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
15.ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม ผูอํานวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
16.คุณวิจิตร กุลเดชคุณา นักวิจัยสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
17.นายนนท นุชหมอน นักวิจัยสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
18.นส.อุษา บุญเลสนิรันตร สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
19.นส.สกุลวลัย มะนะโส สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

วัตถุประสงคของการจัดประชุมเวทีสื่อมวลชน มีจุดประสงค 2 ประการสําคัญ ไดแก หน่ึง)
เปนการสรางความรูความเขาใจใหกับสื่อมวลชนในเร่ืองการประชุม Rio+20 ท่ีจะจัดข้ึนวันท่ี 20-22
มิถุนายน 2555 ณ กรุงริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล ท้ังในแงมุมประเด็น ขอถกเถียง ขอสรุป
ตางๆท่ีเกิดข้ึนระหวางเวทีการเจรจาเพื่อเตรียมการสูการประชุม Rio+20 ในรอบปท่ีผานมา รวมถึง
ผลลัพธท่ีคาดหวังจากการประชุม Rio+20 สอง) เพื่อสนับสนุนการทําหนาท่ีของสื่อมวลชนในการ
รวมสังเกตการณ ติดตามและรายงานผลการประชุมคร้ังสําคัญ ซ่ึงจะมีผลในการชวยสรางความ
ตื่นตัวของภาคประชาสังคมเกี่ยวกับเร่ืองการพัฒนาท่ีย่ังยืน
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ทีมวิจัยโดย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม หัวหนาโครงการฯ ไดนําเสนอความเปนมา และ
ประเด็นตางๆของการประชุม Rio+20 ดังน้ี

ประเด็นที่ 1 การทําความเขาใจเกี่ยวกับความเปนมา ความสําคัญ และเปาหมายการ
ประชุม Rio+20

พัฒนาการของการประชุมดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนในชวง 40 ปท่ีผานมา ตั้งแตป 1972-2012
เร่ิมตั้งแตการประชุมสหประชาชาติเร่ืองสิ่งแวดลอมของในป ค.ศ. 1972 ณ กรุงสตอกโฮลม ประเทศ
สวีเดน ผลของการประชุมนําไปสูการจัดตั้ง “โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ” (UNEP) ในป
ค.ศ. 1973 ตอมามีการประชุมสหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา หรือ “Earth
Summit” ในป ค.ศ. 1992 ณ นครริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ผลจากการประชุมไดรับรอง
เอกสาร 3 ฉบับ ไดแก Rio Declaration on Environment and Development (มีหลักการ 21 ขอ)
Agenda 21 (เน้ือหา 40 บท ) Statement of Forest Principles และอนุสัญญาอีก 2 ฉบับ ไดแก
United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC และ Convention on
Biological Diversity: CBD รวมท้ังไดมีการจัดตั้ง “คณะกรรมาธิการวาดวยการพัฒนาท่ีย่ังยืน”
(Commission on Sustainable Development: CSD) 10 ปตอมา ไดมีการประชุมสุดยอดของโลกวา
ดวยการพัฒนาท่ีย่ังยืนในป ค.ศ. 2002 ณ นครโจฮันเนสเบอรก สาธารณรัฐแอฟริกาใต เพื่อทบทวน
ความกาวหนาการดําเนินงานดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนของแตละประเทศตาม Agenda 21 ในรอบ 10
ปท่ีผานมา ผลจากการประชุมไดใหการรับรองพันธกรณี 2 ฉบับ ไดแก Johannesburg Declaration
on Sustainable Development และJohannesburg Plan of Implementation (JPOI) เปนกรอบ
แนวทางการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินการตาม Agenda 21 และขอตกลงอื่นๆ

ในป 2012 น้ีไดจัดการประชุมสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาท่ีย่ังยืน ค.ศ.2012 หรือ Rio+
20 ระหวางวันท่ี 20-22 มิถุนายน พ.ศ.2555 ณ นครริโอ เดอ จาเนโร สหพันธสาธารณรัฐบราซิล
เปนการประชุมเน่ืองในโอกาสครบรอบ 20 ปของการประชุมสุดยอดสิ่งแวดลอมโลก (Earth
Summit) ท่ีจัดข้ึนเม่ือป ค.ศ.1992 วัตถุประสงคของการประชุม Rio+20 ในคร้ังน้ีคือเปนการสรางพื้น
พันธะทางการเมืองตอเร่ืองการพัฒนาท่ีย่ังยืน ประเมินความกาวหนาและปญหาอุปสรรคตอการ
ดําเนินงานเร่ืองการพัฒนาท่ีย่ังยืน และการรับมือกับปญหาใหมและความทาทาย โดยมีหัวขอหลัก
ของการประชุม 2 หัวขอ ไดแก หน่ึง) เศรษฐกิจสีเขียวในบริบทการพัฒนาท่ีย่ังยืนและขจัดความ
ยากจน (Green Economy within the context of sustainable development and poverty
eradication) หรือท่ีเรียกยอๆวา GE และสอง) กรอบเชิงสถาบันเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน
(Institutional Framework for Sustainable Development : IFSD)

ผลของการประชุมดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนนับตั้งแตการประชุม Rio เม่ือป 1992 ทําให
แนวคิดเร่ือง “การพัฒนาท่ีย่ังยืน” (Sustainable Development) เปนท่ียอมรับในเวทีประชาคมโลก
และไดแพรขยายออกไปเกิดเปน “โลกาภิวัตนดานสิ่งแวดลอม” สงผลตอการปรับเปลี่ยนทิศทางและ
แนวคิดการพัฒนาของประเทศตางๆ รวมท้ังประเทศไทย
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ประเด็นที่ 2 เอกสารผลลัพธการประชุม Rio+20 และหัวขอหลักของการประชุม Rio+20 2
หัวขอ

รางเอกสารผลลัพธการประชุมใชช่ือวา “อนาคตท่ีเราตองการ” (The Future We Want)
เอกสารฉบับลาสุด ณ วันท่ี 22 พ.ค. 2555 มีความยาว 80 หนา โครงสรางของเอกสารประกอบดวย
5 หัวขอ ไดแก I.Our Common Vision II.Renewing Political Commitment III.Green Economy in
the Context of Sustainable Development and Poverty Eradication IV.Institutional Framework
for Sustainable Development V.Framework for Action and Follow-Up

หัวขอหลักของการประชุม 2 หัวขอ
หน่ึง) เศรษฐกิจสีเขียวในบริบทการพัฒนาท่ีย่ังยืนและขจัดความยากจน หรือ GE
ผานมา 20 ป นับตั้งแตการประชุม Earth Summit 1992 ในปจจุบันทางองคกรตางๆ

ภายใตองคการสหประชาชาติไดตระหนักถึงปญหาของการพัฒนาท่ีไมย่ังยืน และยอมรับวาการ
พัฒนาท่ีผานมามุงเนนการเติบโตของเสาหลักดานเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภายหลังการจัดตั้งองคการ
การคาโลกเปนผลสําเร็จในป ค.ศ. 1995 กระแสหลักของการพัฒนาไดมุงสูทิศทางเปาหมายการคา
เสรีบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม กลายเปน “โลกาภิวัตนดานเศรษฐกิจ” แนวคิดเร่ืองการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนจึงถูกบดบัง กดทับโดยเปาหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจ การขยายตัวของการคา
และการลงทุนระหวางประเทศ และสรางปญหาผลกระทบตอเสาหลักดานสังคมและสิ่งแวดลอมอยาง
มาก เกิดปญหาวิกฤติดานสิ่งแวดลอมหลายดาน โดยเฉพาะอยางย่ิงปญหาเร่ืองการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ปญหาเร่ืองการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ รวมท้ังปญหาวิกฤติดาน
การเงินในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปนรูปธรรมของปญหาของแนวคิดการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจโดยตรง สาเหตุหลักสองอยาง คือ ความไมบูรณาการระหวางสามเสาหลักดานการพัฒนา
ท่ีย่ังยืน และจุดออนของเสาหลักดานสิ่งแวดลอม ซ่ึงเช่ือมโยงกับวาระการประชุม Rio+20 ท้ังสอง
หัวขอ

ปญหาของความไมบูรณาการระหวางสามเสาหลักดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน และจุดออนของ
เสาหลักดานสิ่งแวดลอม หลังจากกิดกระแสโลกาภิวัตนดานสิ่งแวดลอมป ค.ศ.1992 ขณะเดียวกันก็
ไดมีการตั้ง WTO ข้ึนในป ค.ศ. 1995 เกิดความตกลงภายใต WTO 15 ฉบับ เชน TRIPs ดาน
ทรัพยสินทางปญญา ดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ดานเกษตร ฯลฯ ซ่ึงทําใหเกิดขยายตัวของ
ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม มีการเจรจาขอตกลงการคาเสรีหรือ FTA จํานวนมาก และทําให
เกิดปฏิสัมพันธระหวางโลกาภิวัตนสองระบอบคือดานเศรษฐกิจและดานสิ่งแวดลอม โดยมีจุดท่ีเปน
ขอขัดแยงกันอยางมาก ตัวอยางความขัดแยง เชน ระหวางขอตกลง TRIPs และ CBD ในเร่ืองการ
แบงปนผลประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ หรือกรณีท่ีมาตรการ SPS ซ่ึงตองการ
หลักฐานทางวิทยาศาสตร ซ่ึงขัดกับ Precautionary Principle ของ Rio Principle หรือรูปธรรมของ
ความขัดแยงอื่นๆ เชน กรณีกุง-เตา กรณี EU Beef Hormone ท่ี EU หามการนําเขาสินคาท่ีใช
ฮอรโมนเรงการเติบโตของสัตว แม WTO precautionary ได แตก็ตองไมลบลางขอมูลทาง
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วิทยาศาสตรภายใต SPS กรณีขอพิพาทของบริษัท Metaclad และ S.D.Myers ใน NAFTA เปนตน
ซ่ึงเหลาน้ี สะทอนถึงการไมบูรณาการระหวางสองเสาท่ีตางมีองคกรมีกฎกติกาของตนเอง

ดวยเหตุน้ี ขอเสนอเร่ือง “เศรษฐกิจสีเขียว” จึงเกิดข้ึนโดยองคกรใน UN ท้ัง UNEP UNDP
UNTAD UNESCO ท่ีเปนไปในแนวเดียวกัน คือ ตองเปลี่ยนระบอบเศรษฐกิจท่ีพัฒนาแลวสราง
ผลกระทบเสาสังคมและสิ่งแวดลอม ไปสูสิ่งท่ีเรียกวาเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อท่ีจะแกไขปญหาการ
พัฒนาท่ีไมย่ังยืนเพื่อใหมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดการดําเนินงานในเสาดานเศรษฐกิจ ไมใหเกิดการ
ดําเนินงานอยางย่ีสิบปท่ีผานมา โดยนําเอามิติดานสิ่งแวดลอม และความเปนธรรมในสังคมมาผนวก
เขากับเสาเศรษฐกิจดวย แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวน้ีไมใชแนวคิดใหม มีขอสังเกตวาเศรษฐกิจสีเขียว
ไมใชแนวคิดใหม มีกระแสความหวงใยตอปญหาสิ่งแวดลอมซ่ึงตั้งแตป 1972 ท่ีเร่ิมเห็นปญหา
สิ่งแวดลอมจากการพัฒนา หนังสือท่ีโดงดังเร่ือง silent spring ท่ีกลาวถึงการใชสารเคมีใน
อุตสาหกรรมท่ีกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมสงผลตอการประชุมในป 1972 หนังสือเร่ืองขีดจํากัดของ
การเติบโตทางเศรษฐกิจโดย club of Rome หนังสือเร่ือง small is beautiful โดย เอ อีฟ ชูมากเกอร
ซ่ึงมีแนวคิดทางพุทธศาสนามานําเสนอทางเลือกในการแกปญหาความเสื่อมโทรมดานสิ่งแวดลอม
จนกลายเปนความคิดตอยอดท่ีไปสูแนวคิดการพัฒนาท่ีย่ังยืนภายใตรายงานกรรมาธิการโลกวาดวย
เร่ืองสิ่งแวดลอมและการพัฒนา

คําวา Green Economy ปรากฏเปนทางการคร้ังแรกในงานเขียนของ David Barbiers และ
Pearce ในหนังสือ Blue Print of Green Economy (พิมพเขียวสําหรับเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียว) เสนอ
วาเศรษฐกิจสามารถชวยเสริมนโยบายดานสิ่งแวดลอม เปนเคร่ืองมือท่ีมีพลังตอการแกไขความ
เสื่อมโทรมดานสิ่งแวดลอม หลังจากน้ัน ป ค.ศ. 2009 UNEP ไดออกรายงาน Global Green New
Deal และเอกสาร Towards Green Economy ในปลายป 2010 และในปค.ศ. 2012 น้ี Barbiers จะ
ออกหนังสือเร่ือง A New Blueprint for Green Economy อีกคร้ัง เปนการนําแนวคิดเดิมมาทบทวน
ใหเขากับบริบทปจจุบัน

ทางองคการสหประชาชาติโดย “โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ” (UNEP)  จึง
พยายามหาทางปรับเปลี่ยนแนวทางและรูปแบบการพัฒนาดานเศรษฐกิจ โดยเสนอแนวคิดเร่ือง
“เศรษฐกิจสีเขียว” ออกมา

ความหมายของเศรษฐกิจสีเขียวท่ีเสนอโดย UNEP หมายถึง “เศรษฐกิจท่ีนําไปสูการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต และความเปนธรรมทางสังคม ในขณะท่ีลดความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมและ
ความขาดแคลนเชิงนิเวศ”

จะเห็นไดวาเปนการใหความหมายแนวคิดดานเศรษฐกิจท่ีรวมเอาเร่ืองสังคมและสิ่งแวดลอม
ไวดวย โดยในรางเอกสารผลลัพธการประชุม Rio+20 ไดระบุวา เศรษฐกิจสีเขียวเปน “เคร่ืองมือ”
(Tool) อันหน่ึงท่ีจะนําไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน ซ่ึง GE ตามแนวคิดของ UNEP คือ สามารถใชกับ
สาขาการผลิตไดทุกสาขาไมจํากัด ท้ังเกษตร ประมง นํ้า ปา พลังงานทางเลือก อุตสาหกรรม ขยะ
อาคาร การขนสง ทองเท่ียว เมือง
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ขอถกเถียงกันเกี่ยวกับเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียว
กลุมประเทศท่ีสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียว ไดแก สหภาพยุโรปมีจุดยืนชัดเจนมาตั้งแตตนท่ี

สนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว แตมีจุดมุงเนนใหความสําคัญตอเร่ืองการเติบโตทางเศรษฐกิจ จึง
เสนอแนวคิดภายใตช่ือ “การเติบโตสีเขียว” (Green Growth) นอกจากน้ี ทาง EU ไดเสนอใหมีการ
กําหนดเปน “Global Green Economy Roadmap”

สําหรับกลุมประเทศกําลังพัฒนา โดยกลุม G77+จีน รวมถึงไทย สวนหน่ึงเห็นความจําเปน
และความสําคัญตอการปรับเปลี่ยนแนวคิดไปสูเศรษฐกิจสีเขียว แตอีกสวนหน่ึงยังมีทาทีระแวงสงสัย
หวาดเกรงวาทางกลุมประเทศท่ีพัฒนาแลวจะใชเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียวมาเปนเคร่ืองมือกีดกันทาง
การคารูปแบบใหม และตองการจํากัดการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนาซ่ึงเห็นวาไม
เปนธรรม และมีขอเรียกรองใหกลุมประเทศท่ีพัฒนาแลวเปนผูนําในการปรับการพัฒนาไปสู
เศรษฐกิจสีเขียวกอน โดยเหตุผลน้ีหลายประเทศในกลุม G77 เชน โบลิเวีย มีทาทีไมเห็นดวยชัดเจน
โดยเสนอใหกลับไปยึดตามหลักการ Rio Principle เพียงพอท่ีจะนําไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน ขณะท่ี
บางประเทศ เห็นวาแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวไมไดกาวพนไปจากกระบวนทัศนในการพัฒนาในแบบ
เศรษฐกิจเสรีนิยมใหมท่ีเปนตัวปญหาใหญ สิ่งท่ี UNEP นําเสนอ 7 มาตรการเปนเพียงการเติม
เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรเขาไปในระบบเศรษฐกิจแบบเดิม ซ่ึงอาจจะกอใหเกิดผลกระทบดานอื่น
ตามมา เชน การเปลี่ยนทรัพยากรทุกชนิดใหกลายเปนสินคา เน่ืองจากเอากลไกราคามาประเมิน
เปนมูลคาจนทําใหทรัพยากรกลายเปนมีมูลคาสามารถซ้ือขายได

นอกจากน้ี ความหวงกังวลในเร่ืองการใชเศรษฐกิจสีเขียวแบบบิดเบือน อาจจะกลายเปน
ระเบียบโลกใหมท่ีกลุมประเทศพัฒนาแลวสรางข้ึนเพื่อสรางความไดเปรียบเร่ืองการแขงขันทาง
การคา มีเอกสารโดย กลุม Third World Network ระบุขอสังเกตวา เร่ืองเศรษฐกิจสีเขียวอาจจะถูก
ใชเพียงมิติดานเศรษฐกิจดานเดียว ไมรวมสังคมและสิ่งแวดลอม ปญหา one size fit all คือเอา
ระบบเศรษฐกิจท่ีออกแบบตายตัวท่ีใช 7 มาตรการมาบังคับกับทุกประเทศ เศรษฐกิจสีเขียวถูก
นํามาใชเปนเคร่ืองมือกีดกันทางการคาแบบใหม เปนเงื่อนไขใหมสําหรับประเทศกําลังพัฒนาในการ
ไดรับความชวยเหลือทางการเงินจากประเทศพัฒนาแลว

นอกจากน้ียังมีปญหาเร่ืองความเปนธรรม ท่ีประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนาควร
จะดําเนินการตามแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวโดยยึดหลักความรับผิดชอบรวมกันในระดับท่ีแตกตาง
หรือ หลัก CBDR ตามหลักการ Rio Principle

สําหรับทาทีของประเทศไทยในเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียว ไดมีการกําหนดทาทีของประเทศไทย
(เสนอขอความเห็นชอบจาก ครม.) ดังน้ี
 แนวทางการดําเนินงานเร่ือง GE ตองไมกําหนดเปนรูปแบบใดรูปแบบเดียวสําหรับทุกประเทศ

(no one size fits all) และควรมีลักษณะยืดหยุนท่ีประเทศสามารถกําหนดนโยบายตามสิทธิ
อํานาจของประเทศเองได (policy space)
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 แนวทางตองสงเสริมใหเกิดความสมดุลระหวาง 3 เสาหลักของการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยพิจารณา
วา GE เปนรูปแบบหรือเคร่ืองมือหน่ึงท่ีจะนําไปสูเปาหมายของการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยเฉพาะ
การขจัดปญหาความยากจน
 ในการกําหนดแนวทางของเศรษฐกิจสีเขียว ตองเปนไปตาม Rio Principle โดยเฉพาะหลักการ

ความรับผิดชอบรวมกันในระดับท่ีแตกตาง (Common but Differentiated Responsibilities:
CBDR) โดยจะตองสะทอนความแตกตางระหวางประเทศพัฒนาแลวและกําลังพัฒนา ท้ังความ
พรอมในการดําเนินการและการจัดเตรียมทรัพยากร (resources) ตางๆไมใชเปนเงื่อนไขใน
การกีดกันทางการคาท่ีเปนธรรม

สอง) กรอบเชิงสถาบันเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน (IFSD)
สาระสําคัญสําหรับเร่ือง IFSD เปนการออกแบบโครงสรางและอํานาจหนาท่ีขององคกรเพื่อ

สนับสนุนการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยมีโจทยประเด็น 2 เร่ือง คือ (หน่ึง) การบูรณาการ 3 เสาหลักท่ีเปน
องคประกอบของการพัฒนาท่ีย่ังยืน และ (สอง) การเพิ่มประสิทธิภาพของระบอบดานสิ่งแวดลอม
โลก

1. การบูรณาการ 3 เสาหลักท่ีเปนองคประกอบของการพัฒนาท่ีย่ังยืน ในรางเอกสาร
ผลลัพธการประชุม ไดมีขอเสนอดังน้ี

A. การเพิ่มบทบาทและความเขมแข็งของ “คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแหง
สหประชาชาติ” (Economic and Social Council) เพื่อทําหนาท่ีบูรณาการ 3 เสาหลักของการพัฒนา
ท่ีย่ังยืนอยางมีประสิทธิภาพ

B. การจัดตั้ง “High Level Political Forum” ซ่ึงมีสถานะเปนองคกรระหวางรัฐ
C. การปรับเปลี่ยน “คณะกรรมาธิการดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน” (CSD) ไปเปน  “ คณะ

มนตรีวาดวยการพัฒนาท่ีย่ังยืน” (Sustainable Development Council : SDC)
2. การเพิ่มประสิทธิภาพของระบอบดานสิ่งแวดลอมโลก (Global Environmental

Governance) ในรางเอกสารผลลัพธการประชุม ไดมีขอเสนอในการเพิ่มความเขมแข็งของ UNEP
ดังน้ี

ทางเลือกท่ี 1: การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของ UNEP เชน การใหทุกประเทศ
เขารวมเปนสมาชิกในสภาบริหารของ UNEP, การผสานเสริมพลัง (synergy) ความตกลงพหุภาคี
ดานสิ่งแวดลอมท่ีมีอยูเปนจํานวนมาก, การเพิ่มงบประมาณสนับสนุน ฯลฯ

ทางเลือกท่ี 2: การจัดตั้ง “องคการชํานัญพิเศษดานสิ่งแวดลอม “(UN specialized agency
for the environment)

ประเด็นที่ 3. การเตรียมความพรอมของประเทศไทยในการเขารวมประชุม Rio+20
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อเตรียมความ

พรอมสําหรับการประชุมสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาท่ีย่ังยืน ค.ศ. 2012 (Rio+20) โดยมี
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ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เปนประธาน คณะกรรมการเตรียมความพรอมฯ ไดแตงตั้ง
คณะทํางาน 3 คณะ ไดแก

(1) คณะทํางาน ดานสารัตถะ (เลขาธิการ สผ. เปนประธาน)
(2) คณะทํางาน ดานงบประมาณ พิธีการ การบริหารจัดการ และประชาสัมพันธ
(3) คณะทํางาน เพื่อกํากับการดําเนินการจัดทําเอกสารเผยแพร Thailand Green

Economy และนิทรรศการ

ประเด็นที่ 4. โจทยการบานของไทย หลังการประชุม Rio+20
หากการประชุม Rio+20 สามารถหาขอยุติจัดทําเอกสารผลลัพธการเจรจาออกมาไดเปน

ผลสําเร็จ ทําใหแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวเปนท่ียอมรับในเวทีระหวางประเทศ มีโจทยการบานของ
ไทยหลายประการท่ีตองเตรียมดําเนินการ ตัวอยางเชน
 การทบทวนแนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศ วาอยูบนเสนทางการพัฒนาท่ีย่ังยืน

หรือไม มีจุดออน ขอควรแกไขในเร่ืองใด
 การสรางความเขาใจ การกําหนด “ความหมาย” ของแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวท่ีสอดคลองกับ

บริบทของสังคมไทย
 การกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร เพื่อสงเสริม สนับสนุน

การดําเนินงานตามแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทสังคมไทย
 แนวทางการสงเสริมการผลิตและการบริโภคอยางย่ังยืน การสรางความตื่นตัวของผูบริโภค
 การปรับปรุงโครงสรางองคกรและกลไกการทํางาน เพื่อผลักดันและประสานการดําเนินงาน

ดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน ฯลฯ

ประเด็นแลกเปลี่ยนในที่ประชุม
1.ประเด็นเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียว
- มีการตั้งขอสังเกตวาการประชุมน้ีคอนขางไดรับความสนใจนอยกวาเม่ือ 20 ปท่ีแลว และ

บรรยากาศการเจรจาแตกตางจากการประชุม Rio เม่ือป 1992 และ Rio+10 เม่ือป 2002 มาก โดย
เห็นความขัดแยงระหวางกลุมประเทศพัฒนาแลวกับกลุมประเทศกําลังพัฒนาโดยเฉพาะในประเด็น
หลักการรับผิดชอบรวมในระดับท่ีแตกตางและสิทธิในการพัฒนา ในขณะท่ีบรรยากาศตอนการ
ประชุม Rio 19992 ไมเห็นบรรยากาศความขัดแยงทุกฝายตางเห็นดวยกับการท่ีจะตองรวมแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอมและการพัฒนา ดังน้ัน ผลของการประชุมในคร้ังน้ีอาจลมเหลว และเร่ือง GE
อาจจะกลายมาเปนภาระเพิ่มข้ึนใหกับเปาหมายของการพัฒนาท่ีย่ังยืนหรือไม

- ความคาดหวังจากการประชุม Rio+20 มีขอสังเกตวาจากป 1992 ใชคําวา optimism
คอนขางเปนบวก ผูท่ีเขารวมมีความรูสึกกระตือรือรนในการเขารวม และตองการใหมีขอสรุปรวม
แตคร้ังน้ีใชคําวา pessimism คอนขางเปนลบ ผูท่ีเขารวมไมไดมีความกระตือรือรนมากนัก สาเหตุ
เพราะประเด็นท่ีเห็นตางและความไมไววางใจของประเทศกําลังพัฒนาท่ีมีตอประเทศพัฒนาแลว



367

เชน  คําสัญญาในเร่ืองท่ีประเทศพัฒนาแลวจะใหความชวยเหลือทางการเงิน และการถายทอด
เทคโนโลยีใหกับประเทศกําลังพัฒนาท่ีไมไดรับความชวยเหลืออยางเต็มท่ีอยางท่ีเคยสัญญาไว
สงผลใหประเทศกําลังพัฒนามีความระมัดระวังวาสิ่งท่ีตกลงจะไดประโยชนมากนอยเพียงใด ในขณะ
ท่ีประเทศพัฒนาแลวอยากจะผลักดันเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียวท่ีจะชวยใหนําไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน ชวย
การเติบโตทางเศรษฐกิจ มี green growth green job creation ตางๆ ดังน้ัน ผลลัพธหรือความ
คาดหวังคงจะไมเห็นขอผูกพันอยางท่ีเห็นในการประชุมเม่ือป 1992 แตอยางนอยก็คาดหวังวานาจะ
มีขอตกลงเร่ือง SDGs ท่ีจะมาแทน MDGs ซ่ึงในการประชุมไดเห็นกระบวนการเร่ิมจัดทํา SDGs
นอกจากน้ีเร่ืองการปรับปรุงกรอบเชิงสถาบันเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน อาจจะเห็นการปรับปรุงองคกร
เดิมท่ีมีใหดีข้ึนแตคงจะไมเห็นการเปลี่ยนแปลงหลักๆ มากนัก

-ท่ีประชุมไดพิจารณาเร่ืองทาทีของประเทศตางๆ และทาทีของประเทศไทย โดยขอเสนอ
ของไทยจะเปนทาทีรวมกับกลุม G77 คือ GE ตองไมเปน one size fit all มีความยืดหยุน สราง
ความสมดุลระหวางสามเสาหลัก ตองเปนไปตามหลักการ Rio Principle โดยเฉพาะหลักการเร่ือง
CBDR และตองไมถูกนํามาใชเปนเคร่ืองมือกีดกันทางการคา สําหรับทาทีสหรัฐตอเร่ือง GE เนนวา
ควรจะตองมีการจัดทําฐานขอมูลท่ีเกี่ยวกับเร่ืองสิ่งแวดลอม สังคม เศรษฐกิจ และควรอยูบนพื้นฐาน
การตัดสินใจทางวิทยาศาสตร มีการจัดทํารายงาน ฐานขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจมากข้ึน  และ
ในประเด็นเร่ือง IFSD สหรัฐฯ มีจุดยืนหลักคือไมสนับสนุนการจัดตั้งองคกรใหมใดๆใหเกิดข้ึน

- จากความคาดการณวาในเวทีการเจรจาแบบพหุภาคีอาจจะไมเกิดผลใดๆ มีบางประเทศท่ี
เร่ิมหันมาทําความรวมมือในระดับทวีภาคี เชน อียูท่ีเขามาหารือกับประเทศไทยเร่ืองการทําความ
รวมมือกับในเร่ือง GE เปนตน

- ในเวทีการเจรจาควรจะมีการนําเสนอมุมมองของเร่ือง GE ท่ีเปนความหวังใหมในการ
รักษาสิ่งแวดลอม และสรางสมดุลในการพัฒนา เชน เปนขอตกลงแบบรณรงคมากกวาจะนําเสนอให
เปนประเด็นความขัดแยงและเปนภาระใหกับประเทศตางๆ เชน การนําเสนอในแง GE เปนการลด
ตนทุนการผลิต

- ควรมีการศึกษาท่ีช้ีใหเห็นวาผลจากการท่ีไมมีการตกลงเร่ืองนิยามของ GE ท่ีชัดเจน เปน
เพียงความหมายอยางหลวมๆ และใหแตละประเทศไปปรับใชในบริบทของแตละประเทศเองจะทําให
โลกไปสูเปาหมายของการพัฒนาท่ีย่ังยืนไดเปนผลสําเร็จหรือไม และมีตัวช้ีวัดผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจาก
มาตรการสมัครใจดังกลาว เพื่อท่ีจะประเมินความสําเร็จจากมาตรการ

2. เร่ืองกรอบเชิงสถาบันเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
- มีการพิจารณาสาเหตุของปญหาการบูรณาการ 3 เสาหลักของการพัฒนาท่ีย่ังยืน วาเปน

เพราะสถาบันองคกรท่ีทําหนาท่ีดูแลรับผิดชอบเร่ืองดังกลาวน้ันแยกสวนกันดําเนินการ เชน มิติดาน
สังคมรับผิดชอบโย ILO มิติทางเศรษฐกิจรับผิดชอบโดย WTO และมิติดานสิ่งแวดลอมรับผิดชอบ
โดยUNEP โดยเฉพาะปญหาการดําเนินการในเสาสิ่งแวดลอมท่ี UNEP มีสถานะเปนเพียงโครงการ
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ทําใหไมมีอํานาจในการบริหารจัดการท่ีเบ็ดเสร็จทําใหการประชุมคร้ังน้ีมุงแกปญหาการดําเนินการ
ของเสาสิ่งแวดลอมใหเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเร่ืองสิ่งแวดลอม

- จุดออนของความตกลงเร่ืองสิ่งแวดลอมเร่ือง MEAs คือประการแรก MEAs ขาดกลไก
บังคับลงโทษ ขณะท่ีถาเปนกติกาภายใต WTO กลไกจะมีประสิทธิภาพมากกวา  ประการท่ีสอง
ความตกลงดานสิ่งแวดลอม กลไกขอพิพาทไมมีประสิทธิภาพ ไมระบุกลไกระงับขอพิพาท ในขณะ
WTO มีกลไกชัดเจน มีคณะท่ีเรียกวา panel และมีการอุทธรณได ตัดสินออกมาและตองปฏิบัติการ
น้ัน มิเชนน้ันจะถูกปรับหรือมีบทลงโทษ ตัวอยางปญหาดานสิ่งแวดลอม เชน พิธีสารเกียวโตท่ีมี
ขอบังคับใหบางประเทศตองลดการปลอยกาซเรือนกระจก แตกลับไมมีบทลงโทษกับหลายประเทศ
ไมสามารถดําเนินการได ปญหาอีกประการคือ ความตกลงสิ่งแวดลอมท่ีกระจัดกระจายและมีจํานวน
หลายฉบับ ขณะท่ี WTO จะรวมกันแค 15 ความตกลง ซ่ึงมีความพยายามปรับปรุงความตกลง
สิ่งแวดลอมใหเปนชุดความตกลงในหัวขอเดียวกัน เชน เร่ืองสารเคมีท่ีมีอยูหลายฉบับก็มีการ
ประสานกันมากข้ึน นอกจากน้ียังมีปญหาความขัดแยงระหวางความตกลงดานสิ่งแวดลอมกับความ
ตกลงภายใต WTO ซ่ึงในความตกลงภายใต WTO การจํากัดมาตรการเร่ืองคุมครองสิ่งแวดลอม
จะตองมีขอพิสูจนตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร ขณะท่ีความตกลงเร่ืองสิ่งแวดลอมน้ันใชหลัก
ระมัดระวังลวงหนา Precautionary measure ซ่ึงเปนจุดออนของระบอบสิ่งแวดลอม

- มีขอเสนอการบูรณาการสามเสาหลัก ให ECOSOC ท่ีมีพันธกิจสังคม เศรษฐกิจ จะบูรณา
การเร่ืองสิ่งแวดลอมเขาไป โดยปรับปรุงคณะกรรมาธิการดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนท่ีตั้งอยูภายใต
ECOSOC ตั้ง high level political forum หรือยกระดับคณะกรรมาธิการดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนใหมี
ฐานะเทา ECOSOC ท่ีเรียกวา คณะมนตรีวาดวยการพัฒนาท่ีย่ังยืน หรือ sustainable
development council สําหรับขอเสนอเร่ืองระบอบดานสิ่งแวดลอมโลกใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน
โดยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของ UNEP ใหมีความชัดเจนท้ังในเร่ืองงบประมาณ หรือเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ UNEP ในเร่ืองการประสานงานระหวางความตกลง MEAs ท่ีมีอยู หรือตั้ง UNEP
ใหเปน UN specialize agency ดานสิ่งแวดลอมหรือ องคการชํานัญพิเศษ สถานะเหมือนกับ FAO
หรือ WHO หรือใหองคกรภายใน UN ประสานกันภายในและภายนอกเชน IMF WTO World Bank
ใหมีประสิทธิภาพ

-ท่ีประชุมมีขอสังเกตวาการจะแกปญหาใหไดเกิดผลจริงควรใหเร่ืองการคาและสิ่งแวดลอม
แยกออกจากกัน และขอพิพาทการคาและสิ่งแวดลอมและสังคมไมควรพิจารณาภายใต WTO ควรจะ
ไปอยูภายใตองคกรใหมท่ีจะเกิดข้ึนเพื่อใหสามารถแกไขระงับขอพิพาทเร่ืองสิ่งแวดลอมไดมี
ประสิทธิผลจริง และนอกจากน้ีในมุมมองของสื่อมวลชนมองวาสื่อมวลชนควรติดตามการเจรจาใน
เร่ือง GE และประเด็นการรวมกันทํางานมากกวาเร่ืองการจัดตั้งองคกร

3.โจทยการการบานของประเทศไทยหลังการประชุม Rio+20
-ท่ีประชุมตั้งสังเกตวาความคาดหวังหลังผลการประชุมจะเกิดกระแสการตื่นตัว บรรยากาศท่ี

เปนโอกาสในการทบทวนแนวคิดทิศทางการพัฒนาของประเทศตามการพัฒนาท่ีย่ังยืน สําหรับใน
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ประเด็นเร่ือง GE นาจะเปนการใหแตละประเทศกําหนดเองในการดําเนินการ ดังน้ัน โจทยการบาน
สําหรับประเทศไทยท่ีควรพิจารณา เชน

 ควรมีการพิจารณาเร่ืองความหมายของ GE ในบริบทท่ีสอดคลองกับบริบทของไทย
 ประเด็นท่ีจะใสในเอกสารการดําเนินการเร่ือง GE แบบสมัครใจท่ีจะตองสงใหกับ UNCSD
 แนวคิดเร่ืองการนําเคร่ืองมือเศรษฐศาสตรมาใชกับเร่ือง GE เชนระบบ payment for eco-

system เร่ืองภาษีสิ่งแวดลอม ภาษีคารบอน เปนตน
 แนวคิดเร่ืองการสงเสริมใหเกิดการผลิตและบริโภคอยางย่ังยืน การสรางความตื่นตัวใหกับ

ผูบริโภคเปนตัวขับดันท่ีสําคัญท่ีจะนําไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน เชน แนวคิด 4G ของมูลนิธิ
สถาบันราชพฤกษซ่ึงเปนแนวคิดเร่ืองใหภาคเอกชน และภาคประชาชนรวมมือกันสงเสริม
การปลูกปา

 การปรับปรุงโครงสรางองคกรการดําเนินงานเร่ืองการพัฒนาท่ีย่ังยืนภายในประเทศท่ี
สามารถบูรณการการทํางานระหวางกระทรวงตางๆ ในเร่ืองการพัฒนาท่ีย่ังยืน

 การผลักดันรูปแบบความรวมมือระหวางรัฐ เอกชน ประชาชน (Public Private People
Partnership, PPPP) ใหเกิดเพิ่มมากข้ึนเพื่อใหเกิดความตื่นตัวเร่ืองการพัฒนาท่ีย่ังยืน
-มีประเด็นขอสังเกตวาหากประเทศไทยดําเนินการตาม GE ท่ีกําหนดข้ึนเองแลวจะ

กอใหเกิดผลกระทบการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือไม โดยมีขอเสนอวามีความเปนไปได 2 แบบ คือ
แบบแรกตามขอเสนอของ UNEP เศรษฐกิจสามารถยังเติบโตได แต GDP อาจจะลดลงบางแตไม
มากนักเน่ืองจากจะมีเร่ืองการลงทุนสีเขียวซ่ึงยังคงรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจไวได หรือแบบท่ี
สองเปนการเปลี่ยนกระบวนทัศนใหมเร่ืองการพัฒนาไมใหเนนเร่ืองการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซ่ึง
แนวทางแบบท่ีสองน้ีอาจจะตองลดการเติบโตทางเศรษฐกิจลงเปนอยางมาก ซ่ึงข้ึนอยูกับวาจะ
กําหนดความหมายขอ GE สําหรับไทยไปในแนวทางท่ี 1 หรือ 2

-นอกจากน้ียังมีประเด็นเพื่อใหพิจารณาวาหลังจากการประชุมน้ีแลว หากไมมีมาตรการ
บังคับสําหรับทุกประเทศโดยใหแตละประเทศไปกําหนดเองแลว จะมีประเทศใดกําหนดมาตรการเอง
และมาตรฐานจะเทากันทุกประเทศหรือไม และอาจจะสงผลใหเกิดความสุมเสี่ยงของทิศทางการ
พัฒนาเร่ือง GE ของประเทศไทยและภาพรวมของโลกหรือไม

-มีขอเสนอวาการพัฒนาในประเทศไทยควรเปนไปในลักษณะ bottom up ท่ีจะสามารถ
ดําเนินการไปไดเลยโดยไมตองคอยภาครัฐ สามารถทําไดทันทีในหลายภาคสวนพรอมกันไปได
เน่ืองจากในสวนภาครัฐในอดีตท่ีมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนแหงชาติแตก็ไมมี
ประสิทธิผลเน่ืองจากหลังจากการประชุม Rio+10 แลวหลังจากน้ันก็ไมมีการดําเนินงานตอเน่ือง และ
ไมมีการเรียกประชุม ดังน้ัน ความพรอมของภาครัฐคงจะมีอุปสรรคท่ีอาจจะทําใหเกิดผลเปน
รูปธรรมไดชา ซ่ึงการแกไขควรท่ีจะตองมีการดําเนินการอยางจริงจังในหลายฝายท่ีจะชวยกัน
ผลักดันใหเกิดข้ึน
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- มีขอเสนอใหนําประเด็นการคํานวณคาการเติบโตของประเทศ หรือ GDP ใหนําคาของ
ความสูญเสียของทรัพยากรสิ่งแวดลอมนํามาคํานวณรวมดวย ซ่ึงประเด็นน้ีหากประเทศไทยให
ความสําคัญท่ีจะดําเนินการเพื่อไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืนก็ควรจะนําประเด็นน้ีไปพิจารณาและหารือใน
แวดวงนัดเศรษฐศาสตร เพื่อชวยกันคิดวิธีการคํานวณตนทุนของเร่ืองสิ่งแวดลอม ซ่ึงอาจจะสงผลให
นําไปสูการเกิดความคิดการเปลี่ยนกระบวนทัศนในการพัฒนาได ท้ังน้ีมีประเด็นแลกเปลี่ยนวา
สภาพัฒนเคยศึกษาเร่ือง Green GDP ท่ีนําเร่ืองสิ่งแวดลอมมาคํานวณรวมในการจัดทํา GDP แต
อยางไรก็ดีขอเสนอน้ีไมไดมีการนํามาใช เน่ืองจากติดปญหาเร่ืองฐานขอมูลท่ีนํามาใชในการคํานวณ
ซ่ึงประเด็นเร่ืองฐานขอมูลน้ันพบวามีปญหาในหลายๆผลการศึกษา ดังน้ัน ประเทศไทยควรให
ความสําคัญในเร่ืองการจัดทําฐานขอมูลท่ีเปนระบบและสามารถนํามาใชประโยชนไดจริง นอกจากน้ี
ในเวทีการเจรจายังมีประเด็นถกเถียงในเร่ืองน้ีเชนกัน โดยในวงประชุมของการประชุมเตรียมการ
Rio+20 สหภาพยุโรปพยายามเสนอใหหาตัวช้ีวัดอื่นข้ึนมาแทนท่ี GDP แตประเทศโลลีเวียคัดคาน
ขอเสนอน้ีโดยกลัววาการพยายามจะตีมูลคาของสิ่งแวดลอมใหมีมูลคาทางเศรษฐศาสตรจะทําใหเกิด
ความเสี่ยงท่ีทําใหเม่ือนําไปสูกลไกทางตลาดสิ่งแวดลอมถูกทําใหมีราคาและถูกบิดเบือนได ซ่ึงเปน
ประเด็นท่ีวงวิชาการควรศึกษาหรือเสวนากันเพื่อหาวาสุดทายแลวอะไรเปนตัวช้ีวัดท่ีดีท่ีสุดท่ีจะมา
แทน GDP ไดอยางเหมาะสม หรืออาจใชตัวอยางของ GNH ของประเทศภูฎานท่ีกําหนดทิศทางการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนของการพัฒนาในประเทศ เปนตน และทายท่ีสุดท่ีประชุมไดฝากใหสื่อมวลชนชวยทํา
ความเขาใจกับสาธารณชนใหรับทราบและเห็นความสําคัญของการประชุม และสรางกระแสความ
ตื่นตัวใหกับทุกภาคสวนในเร่ืองการพัฒนาท่ีย่ังยืน
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กําหนดการ Press Briefing: เวทีสื่อมวลชน “จับกระแส Rio+20 สูสังคมไทย”
วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2555 เวลา 13.30-16.00 น.

ณ หองประชุม 1 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

13.30-13.45 น. ลงทะเบียน พรอมรับหนังสือ “จับกระแส Rio+20 สูสังคมไทย”
13.45-14.00 น. แนะนําโครงการ

โดย คุณสุปราณี จงดีไพศาล
ผูอํานวยการฝายสวัสดิภาพสาธารณะ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

14.00-15.00 น. ขมวดความคิด “จับกระแส Rio+20 สูสังคมไทย”
โดย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม
หัวหนาโครงการและผูอํานวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดลอม และคณะวิจัย

15.00-16.00 น. คลายปม ตอบขอสงสัย
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ประมวลภาพการประชุม Press Briefing: เวทีสื่อมวลชน “จับกระแส Rio+20 สูสังคมไทย”
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ภาคผนวก 1.10
เอกสารสรุปการประชุมกลุมเฉพาะ (focus group) คร้ังที่ 2

“สรุปสาระสําคัญและผลลัพธของการประชุม Rio+20
และจัดทําขอเสนอประเด็นหัวขอการวิจัยดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน”

วันศุกรที่ 13 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.
ณ หองประชุม 1 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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รายชื่อผูเขารวมประชุม

1.คุณจักรชัย โฉมทองดี นักวิจัยและผูประสานงานโครงการ โครงการศึกษาและ
ปฏิบัติการงานพัฒนา (FOCUS)

2.นางสาวชยาวรรณ คลองสิรถิาวร พนักงานโครงการภารกิจการทูตสิ่งแวดลอม  กรมองคการ
ระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ

3.นายชินวุฒิ เศรษฐวัฒน พนักงานสงเสริมภารกิจการทูตสิ่งแวดลอม กรมองคการ
ระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ

4.นางสาวณัฏฐา อัคไพบูลย นักการทูตปฏิบัติการ กรมองคการระหวางประเทศ
กระทรวงการตางประเทศ

5.นายธวัชชัย สมนาม ผูชวยนักวิชาการอาวุโส องคการบริหารจดัการกาซเรือน
กระจก

6.รศ.ดร.นริมล สุธรรมกิจ อาจารยคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
7.นายประเสริฐ ศิรินภาพร ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน สํานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม
8.ดร.รววีรรณ ภูริเดช ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

9.คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ รองประธานสถาบันวิจัยจฬุาภรณ ฝายบริหาร
10.นางศิริลักษณ ทัสนารมย ผูอํานวยการกลุม กลุมยุทธศาสตรการพัฒนา สํานักงาน

คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการฯ(กปร.)
11.นางสาวสภาภรณ อานภุาพศรีธาดา เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนสํานักงาน กปร.
12.ดร.สมฤดี นโิครวัฒนยิ่งยง ผูอํานวยการอาวุโสสถาบันสิ่งแวดลอมไทย (สสท.)
13.นางสาวสุจิตรา เกียรติสุทธากร นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ สํานักงาน

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สรป./
สป.ทส.)

14. นส.สุภาภรณ กิตติวโรดม นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ สํานักสิ่งแวดลอม กทม.
15.นส.สุภัชญา เตชะชูเชิด นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
16.นส.นันทิยา เหมียงหมัย นักวิชาการสุขาภบิาล สาํนักสิง่แวดลอม กทม.
17.คุณชุลีพร บุณยมาลิก สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ
18.คุณกตัญชลี ธรรมกุล นักวิชาการชํานาญการ สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
19.คุณสุปราณี จงดีไพศาล ผูอํานวยการฝายสวัสดภิาพสาธารณะสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวจิัย
20.ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม ผูอํานวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดลอม



377

21.รศ.ดร.โสภารัตน จารสุมบติั นักวิจัยคณะรัฐศาสตร ม.ธรรมศาสตร
22.คุณวิจิตร กุลเดชคุณา นักวิจัยสถาบนัธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดลอม
23.นางสาวนิสา แกวแกมทอง ผูประสานโครงการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
24.นายนนท นุชหมอน นักวิจัยสถาบนัธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดลอม
25.นางสาวอุษา บุญญเลสนิรนัตร สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
26.นางสาวสกุลวลัย มะนะโส สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

สรุปประเด็นแลกเปลี่ยน
1) บริบทและบรรยากาศของการประชุม Rio+20

 ท่ีประชุมเห็นรวมกันวาการประชุม Rio+20 ในคร้ังน้ี มีบริบทท่ีแตกตางไปจากการประชุม
Rio เม่ือย่ีสิบปกอน ท้ังน้ีเน่ืองจาก Rio คร้ังแรกในป ค.ศ. 1992 เกิดข้ึนในชวงยุคหลังสงครามเย็น
ซ่ึงท่ัวโลกแสวงหาความรวมมือรวมกัน แตหลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกในป ค.ศ.1997 เปนตน
มา โลกมีลักษณะท่ีเปน Muliti-polar world มากข้ึน และดวยการเติบโตข้ึนของประเทศจีน ทําให
ประเทศท่ีพัฒนาแลวมองวาจีนไมสมควรไดรับการชวยเหลือแลว ประเด็นท่ีกลุมประเทศ G77 เสนอ
เชน หลักการ CBDR หรือ Technology transfer จึงถูกคัดคานเพื่อเปนการสงสัญญาณวาจีนสมควร
รวมรับผิดชอบตอการดําเนินงานดานเศรษฐกิจสีเขียวมากข้ึน ในขณะท่ีประเทศกําลังพัฒนาก็กลัววา
ประเทศพัฒนาแลวจะสอดแทรกบางประเด็นเขามาในการประชุม เชน สิทธิมนุษยชน ซ่ึงจะเปน
เคร่ืองมือใหประเทศอื่นหรือ NGO เขามาตรวจสอบหรือติเตียนการทํางานในประเทศ หรือมีการใช
เร่ืองสิ่งแวดลอมเขามาเปนเคร่ืองมือทางการคา เชน การทําฉลากตางๆ ซ่ึงจะทําใหประเทศกําลัง
พัฒนาตองแบกรับตนทุนสูงข้ึน

 ดวยเหตุน้ี บรรยากาศการประชุมในคร้ังน้ีจึงเต็มไปดวยความหวาดระแวงและขาดความ
ไววางใจซ่ึงกันและกัน การหาความเห็นท่ีเปน the best optimum solution สําหรับทุกประเทศในแต
ละหัวขอจึงใชเวลานานมากและไมคืบหนาเทาท่ีควร ประกอบกับสถานการณวิกฤตเศรษฐกิจท่ี
เกิดข้ึนในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาในขณะน้ี ทําใหผูนําหลายประเทศไมมาเขารวมการประชุม
จึงเกิดบรรยากาศท่ีซบเซา
2) ความเห็นตอผลลัพธการประชุม Rio+20

โดยภาพรวม มีท้ังมุมมองท้ังดานบวกและดานลบตอผลลัพธของการประชุม Rio+20 ท่ีผานมา
2.1) ความเห็นดานบวกตอผลลัพธการประชุม Rio+20

 มีความเห็นวาเน่ืองจาก เปาหมายของการประชุมในคร้ังน้ีเปนเพียงการทบทวนและติดตาม
ขอตกลงท่ีมีการทําไวเทาน้ัน และก็ตรงกับผลลัพธท่ีเกิดข้ึนแลว การประชุมในคร้ังน้ีจึงนาพอใจและ
ไมอาจเรียกไดวาไมกาวหนา



378

 แมเอกสารจะไมมีลักษณะท่ีเปน legal-binding แตก็ถือเปนการบังคับโดยปริยายอยูแลว
เน่ืองจากถาจะมีการประชุมลักษณะน้ีอีกสิบปขางหนา ทุกประเทศก็ตองการดําเนินการใหทันอยูแลว
เพราะไมมีประเทศใดอยากลาหลัง และการท่ี UN ไดใหการรับรองแนวคิด Green economy ก็สราง
กระแสความตื่นตัว และจะทําใหตอไปไมสามารถมีประเทศใดอางไดวาไมรูจักแนวคิดน้ี

 การท่ีไมมีการตกลงกันถึงกรอบเวลา และตกลงกันในหลักการกวางๆ ก็ถือวาเปนการเปด
ชองทางตอการดําเนินงานในประเทศท่ีไมตึงเครียดเกินไป

 โดยรวมประเทศไทยไดผลลัพธตามท่ีคาดหวังประมาณ 80% ดานท่ีสําเร็จอาทิเชน
o หลักการเร่ือง CBDR ถูกบรรจุอยูในหัวขอ Climate Change และแมจะไมไดถูก

บรรจุใน part ของ SDGs ดวยโดยตรงแตก็ยังมีคําพูดท่ีไดครอบคลุมถึงหลักการของ CBDR
อยู

o เร่ือง Benefit-sharing ซ่ึงแมจะเปนประเด็นท่ี sensitive issue ของหัวขอ
biodiversity และบางประเทศพยายามจะ block เพราะกลัวขัดแยงกับผลประโยชนในเร่ืองยา
แตก็ยังถูกบรรจุอยูในเอกสารหัวขอปาไมได

o SDGs ถือเปนผลลัพธสําคัญท่ีเปน action-oriented outcome ซ่ึงตองติดตาม
กระบวนการตอไป ซ่ึงทาทีขณะน้ี EU กับสหรัฐอยากใหเปน scientific forum มากกวา
intergovernmental process เพราะกลัววาหากรอตัวแทนภาครัฐ การเจรจาจะไมขับเคลื่อน
ไปไหน และไม based on scientific information แตประเทศกําลังพัฒนา G77 กลับมองวา
การมี full commitment จากภาครัฐเปนสิ่งจําเปน ซ่ึง scientist ไมสามารถทําหนาท่ีผลักดัน
ในระดับประเทศได ประกอบกับเกรงวาการตั้ง scientific committee จะถูก lobby โดย
เครือขายผูแทนของประเทศพัฒนาแลว ซ่ึงทําใหประเทศกําลังพัฒนาคัดคานไดยาก หากไม
เห็นดวยกับผลลัพธท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงข้ันตอนตอไป จะมีการเลือกผูแทนของแตละประเทศจํานวน
30 ประเทศ กระจายตามภูมิภาคตางๆเพื่อตั้งข้ึนเปนคณะทํางานตอ

o ประเด็นเรียกรองอื่นๆ เชน เร่ือง 10-year framework for sustainable
consumption and production (SCP) รวมท้ังหลักการ Principal 10 ยังคงอยูในเอกสาร

o ดาน IFSD มีการยอมรับขอเสนอการตั้ง High level political forum ท่ีเสนอโดย
G77 เพื่อแกไขขอบกพรองของ CSD ท่ีมีการกําหนดหัวขอตายตัวไวแลวโดยอิงจาก
Agenda21 และในทางปฏิบัติจะมีแตรัฐมนตรีดานสิ่งแวดลอมมาประชุม ทําใหมีแต Thematic
issues ดานสิ่งแวดลอมมากกวาประเด็นอื่นๆของการพัฒนาท่ีย่ังยืน รวมท้ังขาดการ update
ประเด็นใหม เชน ภัยพิบัติ การแกงแยงระหวางนํ้า-อาหาร-พลังงาน ดวย ซ่ึงขอเสนอของ
Forum ใหม จะเนนใหมีการกําหนด Agenda ท่ีมีลักษณะ focused, dynamic, และ action-
oriented และครอบคลุมประเด็นดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนอยางรอบดาน รวมท้ังขอเสนอท่ีวา
ควรจะมี leadership ท่ีมาจากผูแทนทางการเมืองเพื่อสราง political engagement ดวย

o ประเด็นการเพิ่มศักยภาพของ UNEP มีการพูดคุยกันวาปญหาไมเกิดจากการท่ี
UNEP มีฐานะเปน programme เน่ืองจาก UNDP ก็อยูในสถานะเดียวกันแตก็ดําเนินการไดดี
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แตปญหาอยูท่ีการท่ี UNEP อาจไม concern เร่ือง timing ในการย่ืนประเด็นตางๆเขาสู
ECOSOC ทําใหถาเร่ืองถูกย่ืนหลังการประชุมของ ECOSOC วาระของ UNEP ก็จะไมถูก
บรรจุเขาไป หรือบางคร้ังประเด็นก็ถูกกระจายไปกับประเด็นอื่นๆ เน่ืองจากผูแทนท่ีมาประชุม
มาจาก 50 กวาประเทศเทาน้ัน และทาง ECOSOC เองก็ไมไดมี mission ตอประเด็นดาน
development/ environment โดยตรง ทางแกท่ีเกิดข้ึนในเอกสารจึงอยูในรูปของการ เพิ่ม
universal membership ของ UNEP ซ่ึงจะทําใหประเด็นยากท่ีจะถูก ignore รวมท้ังการเพิ่ม
งบประมาณใหแก UNEP การปรับปรุงการบูรณาการหรือประสานกับกลไกอื่นๆของ UNEP
รวมท้ังการปรับปรุง ECOSOC ใหครอบคลุมมิติการพัฒนาท่ีย่ังยืนรอบดานข้ึนดวย

o ขอเรียกรองดาน Engagement ของ Civil Society ใน IFSD ยังคงอยู
2.2) ความเห็นดานลบตอผลลัพธการประชุม Rio+20
 มีขอวิจารณจากสื่อและ NGO หลายสวนวาผลลัพธจากการประชุมไม ambitious และไมมี

ความกาวหนามากเพียงพอ เม่ือเทียบกับปรากฏการณการใชทรัพยากรอยางไมย่ังยืนท่ีทวีความ
รุนแรงข้ึนจากเม่ือย่ีสิบปท่ีแลวมาก แตผลลัพธกลับทําไดแคการ reaffirm หลักการจากการประชุม
เม่ือย่ีสิบปกอน ทําใหคลายวาเปน Rio-20 แทนท่ีจะเปน Rio+20 ซ่ึงแมตัวแทนแตละประเทศจะ
พอใจกับผลลัพธจากการประชุม แตในภาพรวมไมอาจนําพาโลกไปสูภาวะของการพัฒนาท่ีย่ังยืนได

 ประเด็นเร่ือง Mean of Implementation แทบจะไมมีอะไรเพิ่มเติมข้ึนมา แมกอนการประชุม
จะมีการยกปญหาในเร่ือง Gap of implementation ก็ตาม

 จุดยืนของประเทศกําลังพัฒนา ในกลุม G77 เองท่ีมีความหวาดระแวงจนเกินไป ท้ังท่ีหลาย
ประเด็นก็เปนประโยชนตอดานสิ่งแวดลอมจริงๆ ทําใหละเลยผลประโยชนทางสังคมไป นอกจากน้ัน
ยังเรียกรองแตขอเรียกรองเดิมๆ เชน การขอเงินสนับสนุน ODA ท้ังท่ีรูขอจํากัดวาเปนไปไดยาก
มากในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกในขณะน้ี ซ่ึง G77 ควรคิดถึง Means of Implementation รูปแบบ
ใหมๆดวย

 NGO จํานวนมากวิจารณวา ขณะน้ี UN มองเร่ืองสิทธิในการมีสวนรวมในการประชุมของ
NGO วามีลักษณะเปน privilege ไมใช right ท้ังท่ีในการประชุม Rio คร้ังแรก NGO ถือไดวาเปน
Major group ซ่ึงสะทอนในเหตุการณหลายอยาง เชน การท่ีทาง UN ทําการ accredit รายช่ือ NGO
ท่ีสามารถเขารวมประชุมไดมาชามาก ทําใหเม่ือมีการรับรอง ก็ไมสามารถจะจองตั๋วเคร่ืองบินและ ท่ี
พักไดทันแลว จํานวน NGO จากท่ี request ไป 700 จึงเหลือท่ีมารวมประชุมไดเพียง 300 องคกร
เทาน้ัน หรือการท่ีองคกรอยาง WBCSD สะทอนปญหาท่ีไดรับเชิญใหความเห็น ในชวงเร่ิมตนของ
กระบวนการประชุม แตกลับถูกไลออกตอนประชุม Rio+20 เปนตน
3) โอกาสของผลลัพธการประชุม Rio+20 ตอการดําเนินงานในประเทศไทย

 ท่ีประชุมแสดงความเห็นวาประเทศไทยไดดําเนินการในหลายๆดานท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนกาวหนาไปมากแลว อาทิเชน การทําแผนเร่ือง SCP ไทยไดเร่ิมทํามาแลวตั้งแตชวง
แผนพัฒนาฯฉบับท่ี 10 ในป 2550 ซ่ึงทําใหเกิดยุทธศาสตร SCP ในหลายสาขา เชน การจัดซ้ือจัด
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จางสีเขียว เกษตรอินทรีย ตลาดท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม หรือเร่ืองการทําตัวช้ีวัดตาม MDGs ซ่ึง
ไทยไดกาวหนาถึงการทํา MDGs+ ซ่ึงเกินเปาหมายไปแลว

 ประเด็นท่ีประเทศไทยสามารถดึงมาดําเนินการเพิ่มเติมได เชน
o SDGs ซ่ึงแมจะยังไมมีการกําหนดแนชัด หรือถูกแบงตาม thematic แตก็อาจดึง

หลักการจาก thematic issues ตางๆในตอนทายของเอกสารมาทํางานในประเทศ
ตอได นอกจากน้ัน ยังสามารถใชเปน reference เพื่อขอทุนกับ Donor ตางๆได วา
เราตองการทําโครงการท่ีเกี่ยวของกับ goal ดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนตาม SDG ได
ดวย

o ประเด็นเร่ือง Principal 10 ซ่ึงเครือขาย The ACCESS initiatives ท่ีไทยรวมเปน
สมาชิกอยูดวยจะผลักดัน action ในระดับ regional ตอไป รวมถึงใน ASEAN ดวย

o High level political forum ควรมีการศึกษาวาเราจะ contribute อยางไร
4) ประเด็นภายในประเทศที่ไทยควรดําเนินการเองเพิ่มเติม

 ควรมีการวิเคราะห และจัดทํายุทธศาสตร หรือแผนปฏิบัติการในประเด็นตางๆท่ีเกี่ยวของ
กับการพัฒนาท่ีย่ังยืนท่ีชัดเจน ประเด็นใดมีศักยภาพพอท่ีจะกําหนดเปนวาระแหงชาติไดก็ควรทํา
และก็ตองเปนวาระท่ีลงไปทุกระดับ เชน ในระดับจังหวัดดวย

 การท่ีคณะกรรมการชุดสารัตถะจะยุติบทบาทลง ทําใหควรมีการหาเจาภาพในรับผิดชอบใน
การติดตามประเด็นดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนตอ และเปนกลไกท่ีทําหนาท่ีเช่ือมโยงกับ SDGs ท่ีกําลัง
จะเกิดข้ึนดวย ซ่ึงอาจเปนทางเลือกตางๆ ดังเชน

1) สภาพัฒนฯ: ซ่ึงดูแลภาพรวมการพัฒนาครบท้ังสามเสาหลัก และมี
ประสบการณจากการทํารายงานตัวช้ีวัด MDGs สงตอ UN อยูแลว รวมท้ังมีสํานักงาน
สถิติแหงชาติเปน arm อยูดวย

2) การตั้งคณะกรรมการ/สภาการพัฒนาท่ีย่ังยืนในระดับประเทศ: เปนการสราง
กลไกใหมีความเปน permanent มากข้ึน และทําใหผูนําระดับรัฐมนตรีรับทราบเร่ือง
โดยตรง ไมตองลงสงเร่ืองจากสํานักปลัดฯไลข้ึนไปเร่ือยๆซ่ึงอาจทําใหเร่ืองถูกกลืนหายไป
และไมไดรับการแกไข แตก็มีขอกังวลวาหากรัฐบาลใดไมมี political will ในดานน้ี ก็จะไมมี
การประชุมกรรมการฯและยุติบทบาทลงไปอีกคร้ังดังท่ีเคยเปนมาแลว

3) การตั้งการประชุมคณะรัฐมนตรีดานสังคม ในรูปแบบเดียวกับ ครม.ดาน
เศรษฐกิจ

 การทําใหภาคสวนตางๆและภาคเอกชนไดรูถึงแนวโนมและกระแสดานเศรษฐกิจสีเขียวท่ี
เกิดข้ึนในโลก และแนวทางการปรับตัวท่ีควรดําเนินการ

 มีการสงเสริมและอุดหนุนการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจสีเขียว โดยหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
เชน กระทรวงอุตสาหกรรม หรือกระทรวงพาณิชย ในดานตางๆ เชน การศึกษาเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมสําหรับกลุมธุรกิจ SME การสงเสริมสิทธิในทรัพยสินทางปญญา ฯลฯ
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ไทยควรเรงพัฒนาตัวเองและกาวเปนผูนําดานสิ่งแวดลอมในระดับ ASEAN รวมท้ังพยายามผลักดัน
ใหประเด็นดานสิ่งแวดลอมไดรับความสําคัญใน AEC ในฐานะหลังคาของเสาท้ังสามเสาดวย

2. การจัดทําขอเสนอประเด็นหัวขอการวิจัยดานการพัฒนาที่ยั่งยืน
หัวหนาโครงการฯไดนําเสนอประเด็นหัวขอการวิจัยดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนดังน้ี

โจทยวิจยั
1) ความหมายความเขาใจของ GE ที่ยังมีความเห็นตางกันอยู โดยดูความเขาใจตอ
GE ในตางประเทศดวย
2) Priority sector ของการทํา GE
3) ความเชื่อมโยงระหวาง Climate change และ GE วาจะ synergy กับยุทธศาสตร
ดาน low carbon emission ไดอยางไร
4) การกําหนด GE indicator
5) Enabling condition ของ GE ทั้งในเร่ืององคกร กฎระเบียบ เคร่ืองมือ ทั้งที่เปน
market และ non-market เชน เร่ืองราง พ.ร.บ การคลังเพื่อส่ิงแวดลอม หรือจะมี
เคร่ืองมืออ่ืนอีกหรือไม
6) โอกาสและความเส่ียงจาก GE

ดานเศรษฐกิจสีเขยีว

7) Safeguard measure
ดาน SDGs 8) SDG ควรมคีวามสัมพันธในระดับตางๆ คือ global/ regional/ national หรือไม

อยางไร
9) สาเหตุปญหาของอุปสรรคของการพัฒนาทีย่ั่งยืนของหนวยงานภาครัฐดาน Domestic IFSD

10) รูปแบบการสรางความรวมมือ new partnership (PPPP)

สรุปประเด็นแลกเปลี่ยน
1) ประเด็นความเขาใจที่แตกตางตอ GE

การทําความเขาใจ GE กอนภายในแวดวงเปนสิ่งจําเปน และนาจะมากอนงานวิจัยอื่นๆ โดย
ควรทําความเขาใจประเด็นตางๆ เชน

 ความสัมพันธระหวาง GE กับเปาหมายการพัฒนาอื่นๆท่ีเปนท่ีไดรับความสนใจอยูในสังคม
เชน การพัฒนาท่ีย่ังยืน เศรษฐกิจพอเพียง low-carbon society เปนตน ควรมีการนิยาม
เปาหมายการพัฒนาท้ังหมดเปนช่ือเดียวหรือรมเดียวหรือไม เพื่อใหทุกฝายทุกรัฐบาลเห็น
ตรงกันและไมเกิดความสับสน

 GE เปนการพูดคุยในระดับปรัชญา-เคร่ืองมือ-หรือกลไก
 GE หรือการพัฒนาท่ีย่ังยืนในไทยควรจะอยูในบริบทของความเปนธรรมดวยหรือไม

อยางไรก็ดี มีความเห็นท่ีเปนขอพึงระวังวาไมควรใชเวลากับการถกเถียงเร่ืองนิยามมาก
เกินไปจนละเลยการหาแนวทางขับเคลื่อนไปขางหนา ดังเชนเวทีท่ีถกเถียงกันในประเด็นเศรษฐกิจ
พอเพียง
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2) ประเด็นเร่ือง GE Indicator
 มีขอกังวลวา GE Indicator จะไปสิ่งท่ีซํ้าซอนกับ SDGs หรือไม ซ่ึงอาจทําความเขาใจได

สองแนวทาง คือ
1) หากยึดตามขอเสนอตั้งตนของประเทศโคลัมเบียเร่ือง SDGs กลาววา “SDG would

translate GE debates into the tangible goal” น่ันคือใน SDGs ก็นาจะมี
indicator ดาน GE ของตัวมันเองอยู

2) หากดูตามความเขาใจของประเทศตางๆ เชน GE Indicator ท่ีไดจาก survey ของ
UNCTAD ก็อาจเปนตัวช้ีวัดอีกชุดหน่ึงท่ีแยกออกมา

 ขอพึงระวังของการใช Indicators ใดๆก็คือ ไมควรยึดติดกับการ achieve ในเชิงตัวเลขแลว
สรุปเปนความสําเร็จ เชน กรณีของตัวช้ีวัดดานการศึกษาท่ีแสดงวามี access to school
99% แตไมไดดูมิติของ quality ซ่ึงสําคัญมากกวา ทําใหเกิดภาพท่ี unrealistic และละเลย
substance ไป

3) ประเด็น Enabling conditions เชน การใชเคร่ืองมือ/มาตรการตางๆ
 เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร เชน การประเมินมูลคาทางนิเวศ (PES) ตลาดคารบอน ภาษี

คารบอน มักถูกเขาใจผิด หรือบิดเบือนโดยอางวาเปนประโยชนของคนกลุมใดกลุมหน่ึง ซ่ึงควร
รวมกันทําความเขาใจดวย เชน การสนับสนุนหลักการเร่ือง right to development แตตอตานการ
ประเมิน PES ซ่ึงจริงๆก็ตองมีการประเมินกอนนําปามาใชประโยชนเหมือนกัน การประเมินจึง
หลีกเลี่ยงไมไดเพียงแตเปนการตัดสินวาจะประเมินแลวเก็บไว หรือประเมินแลวนํามาใชพัฒนา

 เคร่ืองมือใดๆก็ตามไมวาจะเปนเคร่ืองมือเศรษฐศาสตร เชน ตามพ.ร.บ.การคลังเพื่อ
สิ่งแวดลอม Command-and-control หรือแผนปฏิบัติการใดๆตองใชกระบวนการทําความเขาใจ
รวมกัน โดยเฉพาะกับผูบริโภค และชุมชนท่ีจะไดรับผลกระทบดวย เน่ืองจากเปนธรรมชาติของการ
ใชทรัพยากรธรรมชาติวาตองมีคนไดประโยชนและเสียประโยชน

 จําเปนตองมีการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ critical level หรือ minimum requirement ของ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตางๆ เชน ระดับนํ้าในแมนํ้า ปริมาณพลังงานหมุนเวียน ฯลฯ เพื่อจะได
วางแผนไดถูกวาจะตองเพิ่มหรือลดอะไร เทาไหร และตองใชเคร่ืองมือทางนโยบายประเภทใดถึงจะ
เหมาะสม

4) หัวขอประเด็นวิจัยเพิ่มเติมอื่นๆ
 การศึกษาเพื่อเช่ือมโยงมิติความย่ังยืนในระดับจังหวัด เชน กรณีการผันนํ้าระหวางจังหวัด

หรือการจัดการผืนปาท่ีครอบคลุมหลายจังหวัด ซ่ึงตองอาศัยการขยายเครือขาย
 การพัฒนาบทบาทของเยาวชนผานการศึกษา และบทบาทของกระทรวงศึกษาธิการ
 ความเช่ือมโยงกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเร่ืองของการมีสติในการใชทรัพยากร
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กําหนดการประชุมกลุมเฉพาะ (focus group)
“สรุปสาระสําคัญและผลลัพธของการประชุม Rio+20

และจัดทําขอเสนอประเด็นหัวขอการวิจัยดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน”

วันศุกรที่ 13 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.
ณ หองประชุม 1 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

กําหนดการ

13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน

13.30 – 13.40 น. ชี้แจงวัตถุประสงคการประชุม
โดย คุณสุปราณี จงดีไพศาล
            ผูอํานวยการฝายสวัสดิภาพสาธารณะ สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย

13.40 – 14.00 น. นําเสนอประเด็นสาระสําคัญและผลลัพธของการประชุม “Rio+20”
โดย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม  หัวหนาโครงการวิจัยฯ และ
             ผูอํานวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

14.00 – 15.00 น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพิ่มเติมมุมมอง ขอวิเคราะหเก่ียวกับผล
การประชุม Rio+20 และนัยสําคัญตอประเทศไทย
โดย ผูเขารวมประชุม

15.00 – 15.15 น. นําเสนอรางประเด็นหัวขอการวิจัยที่สําคัญตอประเทศไทย
โดย ทีมวิจัย

15.15 - 16.30 น. ระดมสมอง อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
โดย ผูเขารวมประชุม

สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม : http://www.gsei.or.th,
www.measwatch.orgโทร. 02-280-1812 โทรสาร 02-282-8877 E-mail:
gsei_thai@yahoo.com และ measwatch@gmail.com
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ประมวลภาพการประชุมกลุมเฉพาะ (focus group)
“สรุปสาระสําคัญและผลลัพธของการประชุม Rio+20

และจัดทําขอเสนอประเด็นหัวขอการวิจัยดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน”
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ภาคผนวก 2
บทความสังเคราะห “จับกระแส Rio+20 สูสังคมไทย”
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ชื่อบทความและผูเขียน

1. โลกแหงความสุดโตง (The Age of Extremity)
ดร.สุวิทย เมษินทรีย
Sasin Institute for Global Affairs

2. จาก Rio 1992 ถึง Rio+20: 20 ปแหงความเปลี่ยนแปลง
- การประชุม Rio+20: ความหวัง (อีกคร้ัง) เพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน

ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม
สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

- เหลียวหลังแลหนา: 20 ป หลังริโอกับเสนทางการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศไทย
รศ.ดร.โสภารัตน จารุสมบัติ
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
นนท นุชหมอน
สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

- ถนนทุกสายมุงสู Rio+20
วิจิตร กุลเดชคุณา
สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

3. เศรษฐกิจสีเขียว: แนวคิดและมุมมองหลายมิติ
- แนวคิดและความเคลื่อนไหวเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียว

สฤณี อาชวานันทกุล
นักวิจัยอิสระ

- การพัฒนาท่ีย่ังยืนแนวพุทธกับเศรษฐกิจสีเขียว
ทานผูหญิง ดร.สุธาวัลย เสถียรไทย
มูลนิธิธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

- เศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐกิจสีเขียว
รศ.ดร.อดิศร อิศรางกูร ณ อยุธยา
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

- เศรษฐกิจสีเขียวภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

- การคาและสิ่งแวดลอม ประเด็นทาทายตอเศรษฐกิจสีเขียว
ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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1.โลกแหงความสุดโตง (The Age of Extremity)

โลกแหงความสุดโตง (The Age of Extremity)

ดร.สุวิทย เมษินทรีย
Sasin Institute for Global Affairs

หากยอนกลับดู ภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีรุนแรงท่ีสุดในประวัติศาสตร คือเหตุการณนํ้าทวมท่ี
แมนํ้าฮวงโหเม่ือป ค.ศ.1931 ซ่ึงไดคราชีวิตผูคนกวา 3.7 ลานคน ตามมาดวย นํ้าทวมใหญใน
ประเทศจีน เม่ือป ค.ศ.1959 ซ่ึงมีผูเสียชีวิตกวา 2 ลานคน และแผนดินไหวคร้ังใหญใน Upper
Egypt และซีเรีย ในป ค.ศ.1201 ซ่ึงคราชีวิตผูคนกวา 1.1 ลานคน

หากพวกเรายังจําไดเหตุการณสึนามิ เม่ือเดือนธันวาคม ป ค.ศ.2004 ไดคราชีวิตผูคนกวา
235,000 คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต (รวมถึงพังงา กระบ่ี และภูเก็ต) ตามมาดวยพายุเฮอริเคน
Katrina โหมกระหนํ่ารัฐลุยเซียนา และ มิสซิสซิปป ในสหรัฐอเมริกา เม่ือปลายเดือนสิงหาคม ค.ศ.
2005 ซ่ึงคราชีวิตผูคนกวา 1,300 คน และผูคนกวา 1.5 ลานคนตองไรท่ีอยูอาศัย มีการประเมิน
ความเสียหายทางเศรษฐกิจ คิดเปนมูลคาไมนอยกวาหน่ึงแสนหาหม่ืนลานเหรียญสหรัฐฯ หลังจาก
น้ันไมนานในเดือนพฤษภาคม 2008 พายุไซโคลน Nargis ไดถาโถมแผนดินพมา และคราชีวิตผูคน
กวา 140,000 คน และเม่ือเร็วๆน้ีท่ีเกิดแผนดินไหวขนาด 7.9 ริกเตอร ท่ีมณฑลเสฉวน ประเทศจีน
คราผูคนกวา 70,000 คน และทําใหผูคนไรท่ีอยูอาศัยอีกกวา 5 ลานครอบครัว

เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม ค.ศ.2011 เกิดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกแผนใหญกลางมหาสมุทร
แปซิฟก ตามแนว Ring of Fire โดยหางจากชายฝงทะเลของเกาะฮอนชู ประมาณ 200 กิโลเมตร
กอเกิดคลื่นยักษสึนามิความสูงกวาสิบเมตร ถาโถมวิ่งเขาหาชายฝงดานตะวันออกเฉียงเหนือของ
เกาะ ดวยความเร็วกวา 800 กิโลเมตรตอช่ัวโมง แลวภาพแหงความพินาศก็ปรากฏข้ึนอยางตอเน่ือง
การถาโถมของคลื่นยักษสงผลใหโรงไฟฟาพลังนิวเคลียรท่ีเมืองฟุกุชิมะ ซ่ึงหางจากกรุงโตเกียว
ออกไป 250 กิโลเมตร มีการร่ัวไหลของกัมมันตภาพรังสี และเกิดการระเบิดในเวลาตอมา  สงผลให
มีผูเสียชีวิตมากกวา 9,000 คน มีผูคนท่ีสูญหายมากกวา 13,000 คน  ชนชาติญี่ปุน ซ่ึงมี
สัญชาตญาณแหงการระแวงภัยธรรมชาติในสายเลือด เก็บเกี่ยวประสบการณท่ีสั่งสมตกทอดมาจาก
บรรพบุรุษ กอปรกับการเปนหน่ึงในไมกี่ประเทศท่ีมีเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อรับมือกับแผนดินไหว
และสึนามิ  ญี่ปุนจึงนาจะเปนประเทศท่ีมีความพรอมมากท่ีสุดในการรับมือกับภัยธรรมชาติดังกลาว
แตในความเปนจริง กลับหาเปนเชนน้ันไม



390

และลาสุด ในชวงปลายป ค.ศ.2011 ประเทศไทยไดเผชิญกับอุทกภัยคร้ังใหญ ท่ีผิดจาก
อุทกภัยคร้ังอื่นๆ  หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ ไดสํารวจความเสียหายของมหาอุทกภัยคร้ังน้ี พบวา
มีพื้นท่ีท่ีประสบอุทกภัยท้ังหมด 17 จังหวัด มีประชาชนท่ีเดือดรอน 5,078,477 คน 1,899,329
ครัวเรือน เสียชีวิต 728 ราย สูญหาย 2 ราย เครียดสะสม 6,514 ราย วัดเสียหาย 2,202 แหง
พระสงฆได รับผลกระทบ 23,413 รูป รวมถึงโบราณสถาน 250แหง โรงเรียน 2,652 แหง
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 2,198 แหง อาชีวศึกษา 56 แหง อุดมศึกษา 7 แหง โรงพยาบาลและ
สถานพยาบาล 660 แหง

ผลกระทบภาคเกษตร เกษตรกรไดรับผลกระทบ 1,467,882 ราย พื้นท่ีการเกษตร 11.2
ลานไร ขาว 9.17 ลานไร พืชไร 1.51 ลานไร พืชสวน 0.51 ลานไร ประมง 122,745 ราย ปศุสัตว
214,028 ราย
ผลกระทบดานคมนาคม สนามบิน 1 แหง ทางหลวง 708 เสนทาง ทางหลวงชนบท 549 เสนทาง
(สะพาน 19 แหง) ทางรถไฟ 192 กิโลเมตร

บานพักอาศัยใน กทม. และปริมณฑลท่ีไดรับผลกระทบ 1,000,000 ครัวเรือน  โครงการ
จัดสรร 540,000 หนวย บานเดี่ยว 460,000 หนวย คอนโด 88,000 หนวย บานเรือนท่ัวไป 460,000
หนวย

ผลกระทบดานแรงงาน 15 จังหวัด โรงงาน 26,000 โรงงาน ลูกจาง 827,374 คน นิคมท่ี
ไดรับผลกระทบ 7 แหง โรงงาน 838 โรงงาน สงผลกระทบตอ Global Supply Chain ในหลาย
อุตสาหกรรม

ผลกระทบตออุตสาหกรรมยานยนต ผลิตลดลง 300,000 คัน สงออกลดลง 125,000 คัน
ยอดขายในประเทศลด 50,000 คัน รถยนตจมนํ้า 25,000 คัน

ผลกระทบดานการเงิน ธนาคารพาณิชยปดทําการ 451 สาขา ปดใหบริการเคร่ือง ATM
4,942 แหง ประกันภัยเสียหาย 2.4 - 2.5 แสนลานบาท หางและดิสเคาทสโตรปดทําการ 548 แหง

มหาอุทกภัยคร้ังน้ี จึงสงผลกระทบท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ท่ีตองรอการ
ฟนฟูเยียวยาอีกไมนอยกวาหลายป
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ภาวะโลกรอน

ภาวะโลกรอน ซ่ึงเปนประเด็นท่ีถูกตั้งขอสงสัยมากท่ีสุดประเด็นหน่ึงในทศวรรษท่ีผานมา
ทศวรรษจากน้ีไป ภาวะโลกรอนจะเร่ิมสงผลกระทบตอความม่ันคงของมนุษยอยางเปนรูปธรรม ใน
หลายมิติและในระดับความรุนแรงท่ีเพิ่มมากข้ึน ไมวาจะเปนการเกิดคลื่นความรอน ในความถี่และ
ชวงเวลาท่ียาวนานข้ึน การเกิดภัยแลงท่ีมากข้ึน การไหลบาทวมชายฝงอันเน่ืองมาจาก
ระดับนํ้าทะเลท่ีสูงข้ึน ผลผลิตทางการเกษตรตกลงอันเน่ืองมาจากปริมาณนํ้าฝนท่ีลดลง การแพร
ระบาดของโรคจากบริเวณเสนศูนยสูตรไปสูทางเหนือและทางใต การแพรระบาดของโรคติดตอทาง
นํ้าในบริเวณท่ีมีนํ้าทวม ปริมาณสัตวนํ้าในมหาสมุทรลดนอยถอยลงอันเน่ืองมาจากความเปนกรด
ของนํ้าทะเล โอกาสท่ีจะเกิดไฟไหมปาจะมีมากข้ึน พายุลมท่ีรุนแรงจะมีมากข้ึน

ภาวะโลกรอนมีความสัมพันธกับปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจก ในป ค.ศ.1990 จีน
และอินเดียสองประเทศรวมกันปลดปลอยออกมาคิดเปน 13 เปอรเซ็นต ซ่ึงมีแนวโนมท่ีเพิ่มข้ึนจาก
การขยายการเติบโตทางดานเศรษฐกิจ ในป ค.ศ.2008 เปนคร้ังแรกท่ี Primary Energy
Consumption ของกลุม Non-OECD มีมากกวาการบริโภคของ OECD และการเติบโตท่ีระดับ 34
เปอรเซ็นตจะตอเน่ืองไปจนถึงป ค.ศ.2030 ซ่ึง ณ ขณะน้ัน จีนจะกินสวนแบงของการปลดปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดกวา 29 เปอรเซ็นต ประมาณการวาภายในป ค.ศ.2020 กาซ
คารบอนไดออกไซดจะถูกปลดปลอยออกมากวาปละ 5,000 ลานตัน และเพิ่มข้ึนเปนสองเทาภายใน
ป ค.ศ.2030 ซ่ึงจะสงผลกระทบอยางมากมายตอภาวะโลกรอน

ตอจากน้ีไป จะไมมีประเทศใดในโลกน้ี ตอใหเปนสหรัฐอเมริกา ท่ีจะสามารถบริหารจัดการ
“สภาพแวดลอมที่สุดโตง” (Extreme Environment) ท่ีเกิดจากผลกระทบของภาวะโลกรอนได
โดยลําพัง เพราะ Extreme Environment บอยคร้ังท่ีไมใชแคประเด็นความลมเหลวของตลาด หรือ
ความลมเหลวของภาครัฐ แตเปนความลมเหลวของท้ังระบบท่ีจะตองอาศัยพลังความรวมมือรวมใจ
(Collective Action) ของทุกประเทศ ผาน Global Governance, Global Coordination และ Global
Collaboration

การปรับเปลี่ยนสู Low Carbon Society

หลายประเทศเร่ิมมีการตื่นตัวในการปรับเปลี่ยนตัวเองไปสู Low Carbon Society โดย
พยายามผลักดันให “Green Growth” เปน New Economic Growth Engine มีการเร่ิมใชกฎอยาง
เขมเพื่อกีดกันสินคานําเขาท่ี Less Green หลายประเทศใชวิกฤตเปนโอกาส อยางเกาหลีใตมุงม่ันท่ี
จะเปนหน่ึงในเจ็ด Green Power ของโลกในป ค.ศ.2010 และก็ทําสําเร็จแลว ณ ขณะน้ี เกาหลีใตได
ขยับเปาหมายใหเปนหน่ึงในหาของ Green Power ของโลกภายในป ค.ศ.2050 ญี่ปุนก็เชนเดียวกัน
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ไดผลักดันแคมเปญ Carbon Minimization ใหเกิดข้ึนในทุกภาคสวนอุตสาหกรรม พยายามใหคน
ญี่ปุนใชชีวิตท่ีเรียบงาย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตใหสอดคลองกับธรรมชาติท่ีเปลี่ยนแปลงไป

ในทํานองเดียวกัน องคกรเอกชนหลายแหงเร่ิมปรับตัวเพื่อรับมือกับภาวะโลกรอน โดยการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการใชพลังงานเพื่อลดตนทุนการผลิต มีการลดการปลดปลอยกาซเรือน
กระจกอยางสมัครใจ เพื่อใหไดมาซ่ึงภาพพจนของความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมขององคกรอยางใน
อุตสาหกรรมรถยนต Toyota ไดพัฒนารถยนต Prius ซ่ึงเปน Hybrid Car ภายใตสโลแกน “Mean
but Green” ภายใตแนวคิด “The Power of a Good Idea” ในอุตสาหกรรมพลังงาน British
Petroleum หรือ BP ได Rebrand ตัวเองเปน “Beyond Petroleum” ในอุตสาหกรรมเคมี DuPont
ไดลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกต่ํากวาระดับ 65% ของชวงทศวรรษท่ีผานมา หรือในธุรกิจสาย
การบิน ซ่ึงเปนอุตสาหกรรมท่ีไดรับผลกระทบจากกฎระเบียบวาดวย Carbon Emission มากท่ีสุด
อุตสาหกรรมหน่ึง เม่ือป ค.ศ.2009 บริษัท British Airlines หรือ BA ไดประกาศวาจะลดการ
ปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากพลังงานท่ีใชลง 30% ภายในป ค.ศ.2020 เม่ือเทียบกับชวง
ป ค.ศ.1990s

การพัฒนา Crisis Responding Capabilities

หลายทานอาจกลาววา สภาพแวดลอมท่ีสุดโตงในบางกรณี เปน Surprise ท่ีแมจะสงผล
กระทบท่ีรุนแรง แตโอกาสความนาจะเปนมีอยูต่ํามาก  เหตุการณการระเบิดของโรงไฟฟาพลัง
นิวเคลียรท่ีญี่ปุนเปนตัวอยางท่ีดีในกรณีดังกลาว ความนาจะเปนท่ีคลื่นยักษสึนามิจะสูงกวา 8 เมตร
น้ัน น้ันมีคามากกวาศูนย เพียงแตวาเปนเหตุการณท่ีเปน Low Probability แต High Impact
หมายความวา โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณดังกลาวมีอยูต่ํามาก แตหากเหตุการณน้ันเกิดข้ึนแลว จะ
สงผลกระทบอยางรุนแรงในวงกวาง ดังท่ีญี่ปุนกําลังเผชิญอยูในปจจุบัน บทเรียนจากญี่ปุนจึงนาจะ
เปนอุทาหรณเพื่อใหผูบริหารตระหนักอยูเสมอวา “A Low Risk Is Not No Risks”

Precautionary Risk Evaluation Principle  Extreme Environment ท่ีเกิดข้ึน สงผลทํา
ใหหลักการประเมินความเสี่ยง (Risk Evaluation Principles) เปลี่ยนแปลงไปอยางสิ้นเชิง จากเดิมท่ี
ตั้งอยูบนฐานคิดของ Laissez-faire Risk Evaluation Principle โดยมีความเช่ือวา Something is
safe until it has been proven dangerous หรือ “When in doubt, opt for doubt” ภายใตโลกแหง
ความสุดโตง ฐานคิดดังกลาวถูกทาทาย ในโลกแหงความสุดโตง ผูคนเร่ิมหันมาใช Precautionary
Risk Evaluation Principle ภายใตความเช่ือท่ีวา Nothing is safe until it has been proven
harmless หรือ “When in doubt, opt against doubt”
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อยางไรก็ดี มีนักวิชาการหลายทานท่ีไมเห็นดวยกับการใช Precautionary Risk
Evaluation Principle โดยเสนอ The Percentage Principle แทน โดยเช่ือวาในการประเมิน
ความเสี่ยง ไมวาจะเปนความเสี่ยงในระดับใดก็ตาม จะมีบางรูปแบบของ Cost-Benefit Analysis ท่ี
สามารถประเมินความเสี่ยงภัยและโอกาสใหแปลงออกมาเปนตนทุนและประโยชนท่ีจะไดรับ
แนนอนทีเดียว ความเสี่ยงท่ีเกิดจากผลกระทบของภาวะโลกรอนมีความไมแนนอน (Uncertainty)
เขามาเกี่ยวของ ทําใหตัวเลขบางตัวถึงแมจะไดมาจากการ Guesstimate ก็ตาม ก็นาจะสามารถ
ยอมรับได

Predictable Surprises พวกเราทราบหรือไมวา Surprise ท่ีเกิดข้ึนอยางมากมายในโลก
ของความสุดโตงน้ัน มีเพียง 10-20 % เทาน้ันท่ีเปน Unavoidable Surprise ในขณะท่ี 80-90% ท่ี
เหลือลวนแลวแตเปน Predictable Surprise พูดงายๆ เราคาดเดาไดอยูแลววา Surprise น้ันจะ
เกิดข้ึน แตวาเราไมไดไปทําอะไรกับมันจนกระท่ังมันเกิดข้ึนจริง คําถามคือ แลวทําไมเราถึงไมทําใน
สิ่งท่ีเรารูวาจะตองเกิด ทําไมเราถึงยังเพิกเฉยละเลยแลวก็มาแกไขปญหาเฉพาะหนาอยูตลอดเวลา

หลังเกิดเหตุการณ 911 มีคนทําการศึกษาวิจัยกันมากมาย พบวาเหตุการณ 911 น้ันเปน
Predictable Surprise เขาบอกวาเปนเพราะเรามี Positive Illusion ในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับอนาคต หลัก
งายๆ ก็คือ การ Delay ของ Lost จะมีความรูสึกเหมือนเรา Gain ในทํานองกลับกัน ถา Gain ท่ีถูก
Delay คนจะรูสึกวาเหมือน Lost การท่ีเหตุการณเลวรายท่ีคาดวาจะเกิด ถูกเลื่อนออกไปเร่ือยๆ
คนเราในท่ีสุดจะคลายความกังวล เกิด Positive Illusion ข้ึน

ในหนังสือ Predictable Surprise,  Professor Bazerman อธิบายวาคนเราบางทีมองใน
เชิง Ego Centric Manner โดยการตีความเหตุการณในเชิงท่ีเขาขางตัวเอง อยางเร่ืองของภัยพิบัติ
ตามธรรมชาติ หรือมลภาวะท่ีเกิดข้ึน ตางคนตางโทษกันไปมา เลยไมมีเจาภาพในการบริหารจัดการ
ประเทศตะวันตกเองก็กลาวโทษประเทศกําลังพัฒนาวามีการทําลาย เผา Rain Forrest หรือเปน
เพราะไมสามารถควบคุมภาวะ Over-Population ในประเทศของตนได ประเทศกําลังพัฒนาก็
กลาวโทษประเทศตะวันตกในเร่ือง Industrialization ในเร่ือง Over-Consumption มีการใช
ทรัพยากรไปมากและสงผลใหเกิดการทําลายสภาพแวดลอมตางๆ มากมาย เม่ือตางคนตาง
กลาวโทษกัน ประเด็นปญหาท่ีเกิดข้ึนจึงไมเคยไดรับการแกไขอยางจริงจัง จนกลายเปนวิกฤตข้ึน

ไมเพียงแคน้ี ตามสัญชาตญาณของคน มีความพยายามจะ Maintain Status Quo อะไร
บางอยางท่ีตองทําเดี๋ยวน้ีเพื่อใหเกิดผลลัพธท่ีดีข้ึนในวันขางหนา มักเปนสิ่งท่ีคนไมอยากทํา
กลาวคือถาใหเลือกระหวาง Short Term Lost, Long Term Gain กับ Short Term Gain, Long
Term Lost คนมักจะชอบทางเลือกหลังมากกวาทางเลือกแรก หลายตอหลายคร้ังท่ีผูนําตระหนักรูวา
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อะไรจะเกิดข้ึนกับเมืองไทย อะไรจะเกิดข้ึนกับโลก แตหลายๆ คร้ังเราไมไดดําเนินการในสิ่งท่ีเรา
ตระหนักรู

เพราะฉะน้ัน Professor Bazerman จึงพัฒนา Recognition Priority Mobilization
Model ข้ึนมาเพื่อดูวาในอนาคตเราสามารถท่ีจะดักจับ Threat หรือ Emerging Issue ตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนจากพลวัตการไดอยางไร โดยถามตัวเองอยางนอย 3 คําถามดวยกัน

คําถามแรก คือเราตระหนัก (Recognize) วา Threat หรือ Emerging Issue ตางๆ เกิดข้ึน
จริงหรือเปลา

คําถามที่สอง คือเม่ือตระหนักแลว เราจะจัดลําดับความสําคัญ (Prioritize) ไดหรือไม ใน
หลายๆ เร่ือง เราก็รับรูการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางสังคม แตเราไมมีการ
จัดลําดับความสําคัญวาประเด็นไหนสําคัญกวา

คําถามที่สาม ก็คือเม่ือตระหนักและไดจัดลําดับความสําคัญแลว เรามีความพยายามท่ีจะ
ขจัดภัยคุกคามตางๆ เหลาน้ีใหออกไปไดหรือไม (Mobilize) ถามีก็คือ Preventive Respond ท่ีมี
ประสิทธิภาพ แตถาไมมีก็ตองแยกแยะวาสวนไหนเปน Predictable Surprise เพื่อคนหาแนวทางวา
เราควรจะตองทําอะไรตอ แนนอนทีเดียว ไมไดมีทุกเร่ืองในโลกน้ีท่ีเปน Predictable Surprise หลาย
เร่ืองเปน Unavoidable Surprise คือ เกิดข้ึนโดยท่ีเราไมสามารถหลีกเลี่ยงได เพราะพนปริมณฑล
ของ Rationality เรา พนปริมณฑลของการรับรูเรา ก็ตองยอมรับความจริงในสิ่งน้ัน

เราพูดถึงระบบ Warning Signal พูดถึง Crisis Management แตเทาท่ีดู เราก็ไดแตพูด ถึง
เวลาท่ีตองใชความเปนผูนําในการเหน่ียวนําไปสูการปฏิบัติท่ีเกิดผลสัมฤทธิ์ ดวยการพัฒนาใหมีขีด
ความสามารถในการรับมือกับ Extreme Environment ไดอยางแทจริง
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2.จาก Rio 1992 ถึง Rio+20: 20 ปแหงความเปลี่ยนแปลง

การประชุม Rio+20: ความหวัง (อีกคร้ัง) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม
สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอม

ในป ค.ศ.2012 เปนชวงเวลาครบรอบ 20 ปของการจัดประชุมสหประชาชาติวาดวย
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา (United Nations Conference on Environment and Development -
UNCED) หรือท่ีเรียกวากันท่ัวไปวา “การประชุมสุดยอดสิ่งแวดลอมโลก (Earth Summit)”  ซ่ึงไดจัด
ข้ึนในป ค.ศ.1992 ท่ีนครริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ทางองคการสหประชาชาติไดกําหนดให
จัดการประชุม “United Nations Conference on Sustainable Development-UNCSD” หรือ
“การประชุม Rio+20”1 ข้ึนในชวงระหวางวันท่ี 20-22 มิถุนายน ค.ศ.2012 ท่ีนครริโอฯ โดยมีหัวขอ
การประชุมหลัก (Theme) 2 เร่ืองไดแก

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

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

จากการหารือตอมาในการประชุมของคณะกรรมการเตรียมการประชุม Rio+20 ไดมี
ขอตกลงใหกําหนดวัตถุประสงคในการประชุมคร้ังน้ีไว 3 ประการ คือ (1) เพื่อฟนฟูคําม่ันจากฝาย
การเมืองตอการดําเนินการตามขอตกลงดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน (2) ประเมินผลความกาวหนาในการ
ดําเนินการตามขอตกลงดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนจากการประชุมคร้ังสําคัญๆท่ีผานมา และ (3) การ
พิจารณาถึงความทาทายใหมท่ีเกิดข้ึน

เปนท่ีคาดการณวาผลของการประชุม Rio+20 คร้ังน้ีจะกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงตอแนว
ทางการพัฒนาประเทศและการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมโลกอยางกวางขวางในระดับเดียวกัน
กับผลการประชุม Earth Summit ในป ค.ศ.1992 ท่ีทําใหเกิดความตื่นตัวและกระแสแนวคิดเร่ือง
“การพัฒนาท่ีย่ังยืน”

1มตจิากที่ประชุมสมชัชาใหญแหงสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) สมัยที่ 64 เมื่อวันที่ 24
ธันวาคม ค.ศ.2009 (ขอมตทิี่ A/RES/64/236)
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1. เศรษฐกิจสีเขียวในบริบทการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความยากจน

หลังจากท่ีองคการสหประชาชาติมีมติในปลายป ค.ศ.2009 ใหจัดการประชุม Rio+20 โดยมี
ประเด็นเร่ือง “เศรษฐกิจสีเขียว” เปนหัวขอหน่ึงในการประชุม องคกรตางๆ ขององคการ
สหประชาชาติ เชน  UNEP, UNCTAD, UNESCO ไดรวมกันจัดทําเอกสารเผยแพรแนวคิด
“เศรษฐกิจสีเขียว” ออกมาเปนจํานวนมาก มีการจัดกิจกรรมรณรงคเผยแพรแนวคิดหลากหลาย
รูปแบบ ทําใหเกิดกระแสตื่นตัวของประเทศตางๆ และภาคธุรกิจเอกชนเกี่ยวกับเร่ืองเศรษฐกิจสี
เขียวในชวง 2-3 ปท่ีผานมา  อันท่ีจริงแลวเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียวไมใชแนวคิดใหม พัฒนาการของ
แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวในอดีตจนถึงปจจุบัน ผูเขียนเห็นวาอาจแบงไดเปน 2 ชวงคลื่น (Wave)

แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวในกระแสคลื่นลูกที่หน่ึง เร่ิมข้ึนในชวงทศวรรษ 1960 จากการ
ท่ีรัฐบาลหลายประเทศไดเร่ิมตระหนักถึงความจําเปนท่ีตองรวมมือกันเพื่อแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
โลก นําไปสูการจัด “การประชุมสหประชาชาติเร่ืองสิ่งแวดลอมของมนุษย” (The United
Nations Conference on Human Environment - UNCHE) ท่ีประเทศสวีเดนในป ค.ศ.1972 ผล
จากการประชุมนําไปสูการจัดตั้ง “โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ” (United Nations
Environmental Programme - UNEP) ในป ค.ศ.1973

และในปเดียวกันน้ัน “สโมสรแหงกรุงโรม” (Club of Rome) ไดเผยแพรหนังสือจาก
งานวิจัยช่ือ “ขีดจํากัดของการเติบโต” ช้ีใหเห็นขอจํากัดของการเติบโตของอุตสาหกรรมและ
จํานวนประชากร ซ่ึงจะนําไปสูปญหาการขาดแคลนอาหารและทรัพยากรธรรมชาติท่ีจําเปน

ในป ค.ศ.1973 มีการตีพิมพหนังสืออันโดงดังของชูมัคเกอร (Shumacher) เร่ือง “Small is
Beautiful” โดยช้ีใหเห็นวาการพัฒนาตามแบบของโลกตะวันตกน้ันเม่ือถึงจุดหน่ึงจะไมสามารถ
แกปญหาการดําเนินชีวิตและกิจกรรมเศรษฐกิจของมนุษยไดอยางแทจริงและย่ังยืน และยังสราง
ปญหาใหมเพิ่มข้ึน ชูมัคเกอรไดเสนอทางเลือกใหมตอการพัฒนาโดยประยุกตจากปรัชญาโลก
ตะวันออก โดยสวนหน่ึงคือปรัชญาตามหลักพระพุทธศาสนา ตอมาในป ค.ศ.1987 แนวคิดเร่ือง
“การพัฒนาอยางยั่งยืน”  ไดถูกนําเสนออยางเปนทางการในรายงานเร่ือง “Our Common
Future” ของคณะกรรมาธิการโลกวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (World Commission on
Environment and Development - WCED) ในรายงานดังกลาว ระบุวา "การพัฒนาอยางย่ังยืน
หมายถึงวิถีการพัฒนาท่ีสามารถตอบสนองความตองการของปจจุบัน โดยไมลิดรอนความสามารถ
ของคนรุนหลัง ในการตอบสนองความตองการของพวกเขา" เปนการพัฒนาท่ีตองสรางความสมดุล
ระหวาง 3 เสาหลัก คือ ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
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แนวคิดเร่ืองทางเลือกของการพัฒนาไดถูกนําเสนออยางตอเน่ือง ในป ค.ศ.1997 คําวา
“เศรษฐกิจสีเขียว” ไดปรากฏแพรหลายจากการตีพิมพหนังสือเร่ือง “Blue Print for Green
Economy” โดยกลุมนักวิชาการนําโดย เดวิด เพียซ (David Pearce) ซ่ึงเห็นวาระบบเศรษฐกิจท่ี
เปนอยูนําไปสูการทําลายทุนดานทรัพยากรธรรมชาติ เปนการพัฒนาท่ีไมย่ังยืน และไดเสนอการ
แกไขโดยใหมีการประเมินมูลคาของสิ่งแวดลอม ใชนโยบายดานราคาและเปลี่ยนกฎกติกา เพื่อรวม
มูลคาของสิ่งแวดลอมใหอยูในกลไกตลาด ปรับเปลี่ยนการประเมินวัด GDP ใหรวมความสูญเสียดาน
สิ่งแวดลอม

ในป ค.ศ.1992 เม่ือมีการประชุมสหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา แนวคิด
เร่ืองการพัฒนาท่ีย่ังยืนไดถูกยอมรับในเวทีประชาคมโลกและแพรหลายไปอยางกวางขวางท่ัวโลก
กลายเปนกระแส “โลกาภิวัตนดานสิ่งแวดลอม” (Environmental Globalization)

อยางไรก็ดี หลังจากน้ันอีก 3 ป เม่ือมีการจัดตั้งองคการการคาโลกในป ค.ศ.1995 พรอม
ดวยการจัดทําชุดความตกลง 16 ฉบับภายใต WTO ไดเกิดกระแส “โลกาภิวัตนดานเศรษฐกิจเสรี
นิยมใหม” (Economic Globalization) กลายเปนกระแสท่ีเบียดขับโลกาภิวัตนดานสิ่งแวดลอม มี
กรณีขอพิพาทดานการคาและสิ่งแวดลอมเกิดข้ึนหลายกรณีท้ังในเวที WTO  (เชน กรณีทูนา-โลมา
กรณีกุง-เตา กรณี GMOs) และในระดับความตกลง FTA โดยเฉพาะกรณีเขตการคาเสรีอเมริกา
เหนือ NAFTA ผลการตัดสินใจขอพิพาทสวนใหญจบลงดวยการจํากัดการใชมาตรการปกปองดาน
สิ่งแวดลอม จนถึงปจจุบัน ความขัดแยงระหวางความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอมกับความตกลง
ภายใต WTO ยังคงเปนปญหาขอถกเถียงโตแยงและเปนประเด็นการเจรจาในการเจรจาการคาเสรี
พหุภาคีรอบโดฮาท่ียังไมมีขอยุติ

แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวในกระแสคลื่นลูกที่สอง ผูเขียนเห็นวาจุดเร่ิมตนกอตัวมาจาก
การประชุม “Rio+10” ในป ค.ศ.2002 เพื่อประเมินความกาวหนาของการพัฒนาท่ีย่ังยืน ในการ
ประชุมมีประเด็นขอวิพากยอยางมากเกี่ยวกับผลกระทบจากโลกาภิวัตนดานเศรษฐกิจตอการพัฒนา
ท่ีย่ังยืน รวมท้ังขอวิพากยวาแนวคิดเร่ืองการพัฒนาท่ีย่ังยืนถูกแปรเปลี่ยนเปน “ความย่ังยืนของการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ” เทาน้ัน รูปธรรมของการพัฒนาท่ีไมย่ังยืนท่ีชัดเจนมากท่ีสุด คือ ปญหาเร่ือง
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีกําลังเปนวิกฤติดานสิ่งแวดลอมโลกในปจจุบัน ท้ังท่ีในป  ค.ศ.
1992 น้ัน ผลจากการประชุม Earth Summit ไดมีการจัดทําความตกลงดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ มีการกําหนดเปาหมายการลดกาซเรือนกระจก (โดยไมไดมีพันธกรณีบังคับ)

ในชวงป ค.ศ.2007-2008  มีปจจัยกระตุนสําคัญหลายดานเกิดข้ึน ในป ค.ศ.2007 เปน
แรงผลักดันจาก “ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” มีการเผยแพรรายงานเร่ือง “The
Stern Review on the Economics of Climate Change”  ของนิโคลัส สเติรน (Nicolas Stern) ท่ี
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เรียกกันท่ัวไปวา “Stern Review” ในรายงานไดประเมินถึงตนทุนมหาศาลของผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
จากปญหาโลกรอนหากไมมีการแกไขปญหา รวมท้ังมีการเผยแพรรายงานการประเมินผลกระทบ
ของ IPPC ฉบับท่ี 4 (Assessment Report No.4) ท่ีแสดงขอมูลทางวิทยาศาสตรและความจําเปนท่ี
ท้ังกลุมประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนาตองรวมกันลดกาซเรือนกระจกอยางมาก เพื่อ
เปาหมายควบคุมการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิโลกไมใหเกิน 2 องศาเซลเซียส

ในป ค.ศ. 2007 ยังเกิดวิกฤติการณดานอาหารและดานการเงิน พอเขาสูป ค.ศ.2008 เกิด
วิกฤติการณดานพลังงาน ท้ังสามวิกฤติการณดังกลาวนําไปสูการจัดทํารายงานของ UNEP ช่ือ
“Global Green New Deal” ท่ีเผยแพรออกมาในป ค.ศ.2009 เน้ือหาในรายงานยอมรับถึงปญหา
ความไมย่ังยืนของการพัฒนาท่ีสงผลใหเกิดวิกฤติในดานตางๆ และมีชุดขอเสนอตอรัฐบาลประเทศ
ตางๆ ใหมีการปฏิรูปการลงทุนดานสาธารณะและการใชนโยบายราคาเพื่อเปนจุดเร่ิมตนของการ
เปลี่ยนผานไปสู “เศรษฐกิจสีเขียว” พรอมกับการสรางขยายการจางงานใหมและขจัดความยากจน
ในรายงานดังกลาวไดระบุในตอนทายวา ทาง UNEP จะรวมกับองคกรตางๆ ภายใต UN เพื่อศึกษา
เชิงลึกเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวและเจาะลึกไปในรายสาขาการผลิตท่ีสําคัญ

ในปลายป ค.ศ.2009 ท่ีประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติไดมีมติใหจัดการประชุม
Rio+20 โดยมีเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียวเปนวาระสําคัญ ตอจากน้ันในป ค.ศ.2011 UNEP ไดเผยแพร
รายงานฉบับสําคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจสีเขียวในช่ือ “Toward Green Economy: Pathways to
Sustainable Development and Poverty Eradication” (ความยาว 632 หนา) ช้ีใหเห็นความ
จําเปนของการปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบการพัฒนาดานเศรษฐกิจ เน่ืองจากเปนหน่ึงในสามเสา
หลักของการพัฒนาท่ีย่ังยืนท่ีขยายเติบโตไปในแนวทางท่ีสรางผลกระทบกับอีกสองเสาหลัก คือดาน
สิ่งแวดลอมและดานสังคม

ในรายงานของ UNEP (2011) ไดกําหนดความหมายอยางกวางของเศรษฐกิจสีเขียวไววา
หมายถึง “ระบบเศรษฐกิจท่ีนําไปสูการยกระดับคุณภาพความเปนอยูของมนุษย เพิ่มความเปนธรรม
ทางสังคม และในขณะเดียวกันก็สามารถลดความเสี่ยงทางดานสิ่งแวดลอม และปญหาความขาด
แคลนของทรัพยากรลงได”2 1 และอยูบนพื้นฐานยุทธศาสตร 3 ประการหลัก คือ การปลดปลอย
คารบอนในระดับท่ีต่ํา การใชทรัพยากรและพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และการปองกันและลดการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการของระบบนิเวศ ท้ังน้ี ในเอกสารของ UNEP ได
กลาวยํ้าวา โดยเจตนารมณแลว แนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียวน้ี ไมไดเปนเปาหมายท่ีแตกตางหรือจะ
มาแทนท่ีแนวคิดเร่ือง “การพัฒนาท่ีย่ังยืน” (Sustainable Development) ซ่ึงเปนเปาหมายใน

2ภาษาอังกฤษ 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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แผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) แตเปนการมองวาการจะพัฒนาไปสูเปาหมายความย่ังยืนได
จําเปนตองมีการจัดการใหระบบเศรษฐกิจเปนไปในทิศทางท่ีถูกตอง (getting the economy right)
และแนวทางของเศรษฐกิจสีเขียวก็เปนหน่ึงในรูปแบบของการแกปญหาดังกลาว (UNEP 2011,
p.16)  นอกจากน้ี แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวยังไมควรจะถูกจํากัดเฉพาะเร่ืองของการแกปญหาความ
เสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมเทาน้ัน หากควรครอบคลุมจุดประสงคในดานอื่น เชน ความเปนธรรม
ระหวางคนในสังคม และการขจัดความยากจนดวย ดังน้ันจะเห็นไดวาหัวขอวาระการประชุมเร่ือง
เศรษฐกิจสีเขียวในการประชุม Rio+20 จึงใชช่ือ “Green Economy in the Context of Sustainable
Development and Poverty Eradication” ในรายงานดังกลาวมีรายละเอียดขอเสนอการนําแนวคิด
เศรษฐกิจสีเขียวไปใชใน 11 สาขาเศรษฐกิจ เคร่ืองมือดานเศรษฐศาสตร บริบทแวดลอมตางๆ ท่ี
จําเปนตอการผลักดันสูเศรษฐกิจสีเขียว ซ่ึงตอยอดมาจากแนวคิดท่ีเดวิด เพียซและคณะ ไดเสนอไว

แนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียวในชวงคลื่นลูกท่ี 1 และ 2 จึงมีความเกี่ยวโยงและมีฐานคิด
คลายกัน อาจสรุปใหเห็นภาพเพื่อความเขาใจไดวา  ในชวงคลื่นท่ี 1 เปนการนํา “สิ่งแวดลอม” มา
เช่ือมโยงกับ “การพัฒนา” เกิดเปนแนวคิด “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ในชวงคลื่นท่ี 2 เม่ือเห็นวาเสา
ดานเศรษฐกิจเปนสาเหตุของการพัฒนาท่ีไมย่ังยืน จึงนํา “สิ่งแวดลอม” และ “ความเปนธรรม
ทางสังคม” มาเช่ือมโยงกับ “เศรษฐกิจ” เกิดเปนแนวคิด “เศรษฐกิจสีเขียว”

ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจเขาสูระบบเศรษฐกิจสีเขียวภายใตบริบทการพัฒนาท่ีย่ังยืน
และการแกปญหาความยากจนน้ัน ตองอาศัยการเปลี่ยนแปลงท้ังทางโครงสรางของระบบเศรษฐกิจ
เปาหมายการเติบโต รูปแบบเทคโนโลยีท่ีใช และวิถีทางการคาของประเทศ ทางคณะกรรมการ
เตรียมการประชุม Rio+20 ไดจัดทําขอเสนอแนะท่ีรัฐบาลแตละประเทศควรนําไปดําเนินการรวม 7
แนวทาง ไดแก การจัดสรรรายจายรัฐบาลเพื่อกระตุนภาคเศรษฐกิจเพื่อสิ่งแวดลอม การสนับสนุนให
เกิดตลาดของผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและการจัดซ้ือสินคาสีเขียวของภาครัฐ การลงทุน
ในโครงสรางพื้นฐานท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การกําหนดราคาหรือตนทุนท่ีเหมาะสมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ การฟนฟูและขยายระดับของทุนทรัพยากรธรรมชาติ และการเพิ่มประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)

ในป ค.ศ.2010 UNCTAD ไดทําการสํารวจความเห็นจากประเทศตางๆ เกี่ยวกับตัวช้ีวัดท่ี
ควรใชวัดการปรับเปลี่ยนสูระบบเศรษฐกิจสีเขียว ปรากฏวามีตัวช้ีวัด 5 ประการท่ีประเทศตางๆ มี
ความเห็นรวมกันวาควรนํามาใช ไดแก สัดสวนการใชพลังงานทางเลือก การใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ ความเขมขนการปลอยคารบอนเทียบกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเขมขนการใช
ทรัพยากรนํ้าในระบบเศรษฐกิจ และการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายใตขีดจํากัดทางชีวภาพ
(Biocapacity Limits) เม่ือ UNCTAD นําตัวช้ีวัดดังกลาวไปวิเคราะหขอมูลของประเทศตางๆ พบวา
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ยังไมมีประเทศใดท่ีไดคะแนนคาตัวช้ีวัดในระดับสูงครบท้ัง 5 ประการ เชน สหภาพยุโรปมีคาการ
ปลอยคารบอนตอ GDP ต่ํา แตประสิทธิภาพการใชพลังงานอยูในระดับปานกลาง

สําหรับประเทศไทย ตั้งแตปลายป พ.ศ.2554 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติไดจัดทําเอกสารเร่ือง “นโยบายการเติบโตสีเขียว เคร่ืองมือเพื่อการพัฒนาแบบ
คารบอนต่ําในประเทศไทย” ออกมาเผยแพรสรางความเขาใจและจุดประกายความคิด ภาคธุรกิจ
หลากหลายกลุมก็ไดนําเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียวมาเปนยุทธศาสตรการดําเนินธุรกิจและยุทธศาสตร
การตลาด ทางกลุมสหภาพยุโรปไดผลักดันแนวคิดเร่ือง “การเติบโตสีเขียว” (Green Growth) อยาง
เต็มท่ี จัดทําเอกสารนโยบาย จัดกิจกรรมประชุมหลายคร้ัง และผลักดันแนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียว
อยางเต็มท่ีในเวทีการประชุมระหวางประเทศ ตามแนวคิดของสหภาพยุโรป การเติบโตสีเขียวไมได
เปนการแทนท่ี “การพัฒนาอยางย่ังยืน” แตมองวาการเติบโตสีเขียวอยูภายใตการพัฒนาท่ีย่ังยืน ทํา
ใหขอบเขตการดําเนินงานเร่ืองการพัฒนาท่ีย่ังยืนแคบลง ชัดเจน และวัดผลไดเปนรูปธรรมมากข้ึน

ในอีกดานหน่ึง กลุมประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศยังมีขอหวงกังวลตอการผลักดันเร่ือง
เศรษฐกิจสีเขียว ความเสี่ยงจากการใชแนวคิดน้ีในแนวทางท่ีผิด เชน การใชประเด็นดานสิ่งแวดลอม
และนัยสําคัญจากแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวเปนเคร่ืองมือเพื่อเปาหมายกีดกันทางการคาของประเทศ
ท่ีพัฒนาแลว การใชเศรษฐกิจสีเขียวเปนเหตุผลสนับสนุนการอุดหนุนดานการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอม ซ่ึงจะทําใหประเทศกําลังพัฒนาเสียเปรียบดานการแขงขนตอประเทศท่ี
พัฒนาแลวเน่ืองจากมีเงินทุนอุดหนุนนอยกวา ปญหาจากการยกระดับมาตรฐานสิ่งแวดลอมสําหรับ
สินคาใหมีความเขมงวดหรือมีมาตรฐานสูงข้ึน ซ่ึงจะสงผลกระทบตอการสงออกสินคาของประเทศ
กําลังพัฒนาท่ีไมสามารถผลิตสินคาไดตามมาตรฐานใหม การใชเศรษฐกิจสีเขียวเปนเงื่อนไขใหมตอ
ประเทศกําลังพัฒนาสําหรับการจะใหความชวยเหลือ การกูเงิน หรือการปรับโครงสราง/ปรับลดหน้ี
ฯลฯ

เศรษฐกิจสีเขียวจึงอาจเปนไดท้ังโอกาสและกับดักในเวลาเดียวกัน ข้ึนอยูกับการเตรียม
ความพรอม การปรับตัว ความเขาใจและความเทาทันของแตละประเทศในการกําหนดทิศทาง
นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในทามกลางวิกฤติการณท้ังดานสิ่งแวดลอมและดาน
เศรษฐกิจท่ีกําลังเกิดข้ึนในขณะน้ี และมีแนวโนมท่ีจะรุนแรงข้ึนในอนาคตโดยเฉพาะอยางย่ิงปญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

ในเอกสารฉบับเร่ิมตน (Zero Draft) ท่ีทาง UN จัดทําและเผยแพรออกมาเม่ือวันท่ี 10
มกราคม ค.ศ.2012 สําหรับเปนเอกสารการประชุมเจรจาในเวที Rio+20 ภายใตช่ือเรียกวา
“อนาคตที่เราตองการ” (the Future We Want) มีความยาวรวม 19 หนา เปนการประมวล
ความเห็นท่ีประเทศตางๆ สงเขามาเปนจํานวนมาก (มีจํานวนรวมกันกวา 6,000 หนา) เน้ือหา
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เอกสารแบงเปน 5 สวนหลัก คือ บทนํา การสรางพันธะทางการเมืองใหม เร่ืองเศรษฐกิจสีเขียวใน
บริบทการพัฒนาท่ีย่ังยืนและการขจัดความยากจน เร่ืองกรอบเชิงสถาบันเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน และ
กรอบการดําเนินงานและการติดตาม

ในเอกสารดังกลาวไดระบุแตเพียงวาเศรษฐกิจสีเขียวเปนเคร่ืองมือท่ีนําไปสูการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน ใหแตละประเทศไปกําหนดแนวทางดําเนินการของตนเอง และเปนการดําเนินงานโดยความ
สมัครใจ ไมไดมีความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการขจัดปญหาอุปสรรคตางๆ ท่ีเปนสาเหตุของการ
พัฒนาท่ีไมย่ังยืน ปญหาความขัดแยงระหวางโลกาภิวัตนดานสิ่งแวดลอมและดานเศรษฐกิจ และยัง
ไมตอบโจทยปญหาเกี่ยวกับวิกฤตการณหลายดานท่ีเกิดรวมกันในป ค.ศ.2007-2008 ซ่ึงเปนท่ีมา
ของการผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวในชวงคลื่นลูกท่ีสอง เน้ือหาในเอกสาร Zero Draft สะทอน
ถึงการประนีประนอมระหวางจุดยืนของกลุมประเทศตางๆ ท่ียังไมสามารถหาแนวคิดรวมกันท่ี
ชัดเจนเกี่ยวกับเศรษฐกิจสีเขียว หากผลลัพธของเอกสารการประชุม Rio+20 ในเดือนมิถุนายน ค.ศ.
2012 ยังคงมีเน้ือหาในลักษณะดังท่ีปรากฏอยูใน Zero Draft ก็คงไมสามารถคาดหวังอะไรไดมาก
จากผลการประชุมคร้ังน้ี เสนทาง “การพัฒนาท่ีย่ังยืน” ก็จะไมแตกตางไปจากเม่ือ 20 ปท่ีผานมา

จากการประชุมเจรจาคร้ังลาสุด คือ การประชุม Second Informal Informal Consultations
ซ่ึงจัดข้ึนระหวางชวงวันท่ี 23 เมษายน - 4 พฤษภาคม ค.ศ.2012 ท่ีสํานักงานใหญองคการ
สหประชาชาติ กลุมประเทศท่ีพัฒนาแลว (นําโดย EU, นอรเวย, สวิตเซอรแลนด, ญี่ปุน, US,
แคนาดา, ออสเตรเลีย) กับกลุมประเทศกําลังพัฒนา (นําโดยกลุม G77+จีน) ยังคงมีความเห็นและ
จุดยืนท่ีแตกตางกันมากเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว (โปรดดูรายละเอียดในกรอบท่ี 1)

กรอบที่ 1 : จุดยืนที่แตกตางกันเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียว

จุดยืนและขอเสนอของกลุม G77 + จีน
 เห็นวา เศรษฐกิจสีเขียวเปนเคร่ืองมือที่เปนทางเลือกอันหน่ึงจากเคร่ืองมือที่มีอยูเปนจํานวนมาก ขึ้นอยู
กับแตละประเทศที่จะกําหนดตัดสินใจเลือกโดยพิจารณาตนทุนและความเส่ียงของแตละทางเลือก เพื่อบรรลุ
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และโตแยงแนวคิดของประเทศที่พัฒนาแลวโดยเฉพาะ EU ที่มุงผลักดันเฉพาะ
เศรษฐกิจสีเขียวในฐานะที่เปน “เคร่ืองมือที่จําเปน”(Essential Tool) เพื่อบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ทางกลุม G77 ตองการใชคําวา “เคร่ืองมือที่เปนประโยชน” (Useful Tool)
 กลุม G77 ยืนยันใหนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวมีความสอดคลองกับ Rio Principles โดยเฉพาะอยางยิ่ง
หลักการเร่ืองความรับผิดชอบรวมกันในระดับที่แตกตาง (Common but Differentiated Responsibility- CBDR)
แตถูกคัดคานโดยกลุมประเทศที่พัฒนาแลว (สวิตเซอรแลนด, นอรเวย, นิวซีแลนด, ญี่ปุน, แคนาดา)  โดยให
เหตุผลวา ไมควรเลือกหยิบเฉพาะ Rio Principle ที่คิดวาเปนประโยชนไปใช
 G77 อางวา ประเทศตางๆ มีความเห็นรวมในแนวทางวา GE เปนเพียง “Tool” อันหน่ึง ดังน้ันจึงไม
จําเปนตองมีการจัดทํา Roadmap (ตามขอเสนอของ EU)
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 เนนย้ําวา ยุทธศาสตรการเติบโตบนฐานระบบตลาด (market-based growth strategies) ไมเพียงพอ
ตองใหความสําคัญตอกรอบนโยบายระดับชาติดานนโยบายทางสังคม

จุดยืนและขอเสนอของ EU และประเทศอื่นๆ ที่สําคัญ
 EU และ ญี่ปุน เห็นรวมกันวา “ทุกประเทศ” ควรดําเนินการปรับเปล่ียนไปสูเศรษฐกิจสีเขียว
 EU เสนอวาการประชุม Rio+20 ควรนําไปสูการเรงเปล่ียนผานสูเศรษฐกิจสีเขียว และมีผลลัพธเปน
รูปธรรม โดยเสนอใหกําหนด Roadmap , Specific Goal, Target and Action at International Level ,
Timetables  ไมตองการผลสรุปเปนคําประกาศกวางๆ  ทั้งน้ี Goals and Targets จะตองไมมีความแตกตางกัน
ระหวางประเทศที่พัฒนาแลวกับประเทศกําลังพัฒนา
 EU เสนอ 5 Key Areas of Green Economy ไดแก (1) Water  (2) Ocean and Marine Environment
(3) Sustainable Land Management and Ecosystem (including Forest) (4) Sustainable Energy (5)
Resource Efficiency in particular waste โดยระบุอยูใน Section V.A. (Framework for Action)
 ทาง US และ Canada มองวา GE เปน “Means” เพื่อการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ควรใหแตละ
ประเทศกําหนดเอง ไมควรมี “Global GE Roadmap”

กลุม G77 เห็นวาเปนขอเสนอสรางสรรค แตมีความเห็นที่แตกตางในเร่ือง Goals และ Targets โดยเห็น
วาควรพิจารณาอยางรอบคอบ ไมตองการใหจํากัดเฉพาะบางประเด็นหรือบางหัวขอเทาน้ัน และเสนอใหพิจารณา
เร่ืองงบประมาณในการปฏิบัติ โดยเสนอใหฝายเลขาฯ ประเมินตนทุนในการปรับเปล่ียนไปสูเศรษฐกิจสีเขียว
ประเมินวาสามารถบรรลุเปาหมายไดเทาใดจากงบประมาณที่มีอยู
 เกาหลีใต (ไดรับการสนับสนุนจากนอรเวย และ EU) เสนอวา มี Approach , Vision, Model ที่
หลากหลายเพื่อการขจัดความยากจนและนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน แตเห็นวาเศรษฐกิจสีเขียวเปน “Important
Tool” ตอการพัฒนาที่ยั่งยืน

ที่มา : Earth Negotiation Bulletin, Vol. 7, No.25 -32 และเอกสารรายงานของ Third World Network

2. กรอบเชิงสถาบันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

คําวา “กรอบเชิงสถาบันเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน” (Institutional Framework for Sustainable
Development - IFSD) มีความหมายครอบคลุมกลุมโครงสราง องคกร เครือขาย และรูปแบบการ
จัดการความสัมพันธตางๆ ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ ซ่ึงเกี่ยวของกับการกําหนดนโยบาย
ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาท่ีย่ังยืนและการนํานโยบายเหลาน้ันไปปฏิบัติ ซ่ึงอาจครอบคลุมตั้งแตระดับ
ทองถิ่น ระดับประเทศ ภูมิภาค ไปจนถึงระดับโลก และรวมถึงภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และ
ภาคธุรกิจท่ีรวมกันในรูปแบบของเครือขายท่ีมีบทบาทในการจัดการสิ่งแวดลอมดวย สําหรับใน
กรอบสถาบันระดับระดับโลกน้ัน แมวาทิศทางการพัฒนาของกลไกการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
ระหวางประเทศท่ีผานมาจะเติบโตและพัฒนาไปอยางมาก แตกลับสวนทางกับทิศทางของคุณภาพ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติท่ีเสื่อมโทรมลงท่ัวโลก
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ในเอกสารสรุปของคณะกรรมการเตรียมการประชุม UNCSD 2012 คร้ังท่ี 2 (United
Nations, 2011, pp.12-18)31 ไดสรุปขอเสนอทางเลือกท่ีเปนไปไดในการปฏิรูปกรอบสถาบันดาน
การพัฒนาท่ีย่ังยืน ในเบ้ืองตนมีดังน้ี

1) การปรับปรุงยกระดับ UNEP (Enhancing UNEP) มีการเสนอใหมีการขยาย
จํานวนสมาชิกภาพของสภาบริหาร UNEP ใหครอบคลุมทุกประเทศ (จากปจจุบันมีสมาชิกแค 58
ประเทศเทาน้ัน) โดยท่ีไมมีการเปลี่ยนแปลงวาระและเงื่อนไขท่ีเกี่ยวของทางการเงิน ซ่ึงจะทําใหเกิด
ความตื่นตัวของนานาประเทศในการมีสวนรวมในการประชุมสภาบริหาร UNEP และในเวทีประชุม
รัฐมนตรีดานสิ่งแวดลอมของโลก

2) การจัดตั้งองคกรขึ้นมาใหมดานการพัฒนาที่ยั่งยืน (Establishing a new
umbrella organization for sustainable development) องคกรใหมน้ีจะทําหนาท่ีดานการบริหาร
โดยใชกลไกระหวางรัฐบาลและสํานักเลขาธิการท่ีมีอยูในปจจุบัน เพื่อใหเกิดการบูรณาการกันอยาง
สมบูรณมากข้ึนระหวางเปาหมาย 3 ประการของการพัฒนาท่ีย่ังยืนท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม

3) การตั้ งทบวงการชํานัญพิ เศษซ่ึงอาจเปนในรูปแบบขององคการ
สิ่งแวดลอมโลก (Establishing a specialized agency such as a World Environment
Organization) โดยใชรูปแบบทบวงการชํานัญพิเศษอื่นของสหประชาชาติ เชน องคการอนามัยโลก
(WHO) หรือองคการดานอาหารและเกษตร (FAO) ซ่ึงจะทําหนาท่ีในดานการใหคําแนะนําเชิง
นโยบายในประเด็นท่ีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมโดยตรงตอสหประชาชาติ และจะทําหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับ
MEAs ดวย

4) การปฏิรูปคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม (ECOSOC) และ
คณะกรรมาธิการดานการพัฒนาที่ยั่งยืน (Reforming the Economic and Social Council and
the Commission on Sustainable Development) เชน การตั้งแผนกพิเศษดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน
ข้ึนมา เพื่อทํางานประสานกับคณะกรรมการอื่นท่ีเกี่ยวของ เชนของ UNEP หรือการรวมคณะมนตรี
เศรษฐกิจและสังคม เขากับคณะกรรมาธิการดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน และตั้งเปนคณะมนตรีวาดวย
การพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Council) แทน

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

จากการประชุมคร้ังลาสุด (การประชุม Second Informal Informal Consultations วันท่ี 23
เมษายน - 4 พฤษภาคม ค.ศ.2012) ประเทศตางๆ มีจุดยืนและความเห็นท่ีแตกตางหลากหลายมาก
ยังหาขอสรุปยุติไดยาก (โปรดดูรายละเอียดในกรอบท่ี 2)

3United 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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กรอบที่ 2 : ทางเลือกของการปฏิรูปกรอบเชิงสถาบันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทางเลือกที่ 1 : การจัดตั้งองคกร หรือ Forum ใหมดานการพัฒนาที่ยั่งยืน รูปแบบที่มีการนําเสนอคือ

(1) Sustainable Development Council (SDC)

 ขอเสนอการจัดตั้ง SD Council เปนขอเสนอเร่ิมตนจาก Rio+20 Secretariat และ Co-chairs ของการ
เตรียมการประชุม โดย SDC  จะเปนองคกรระดับสูง มีสิทธิอํานาจในการพิจารณาเร่ืองการบูรณาการ 3 เสาหลัก
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน

ขอเสนอน้ีไดรับการสนับสนุนจาก EU, สวิตเซอรแลนด, นอรเวย, เกาหลีใต, คาซัคสถาน และประเทศ
กําลังพัฒนาจํานวนหน่ึง

(2) New High-level Political forum on Sustainable Development โดยจัดตั้งขึ้นภายใต UN ซ่ึงอาจอยู
ภายใตกํากับของสมัชชาใหญ หรือภายใต ECOSOC

 ขอเสนอการจัดตั้ง “New High-level Political Forum on Sustainable Development” (HPFSD) เปน
ขอเสนอจากกลุม G77+จีน
 HPFSD ประกอบดวยสมาชิกของ UN ทุกประเทศ ทําหนาที่ติดตามการดําเนินงานตามขอผูกพันเร่ือง
การพัฒนาที่ยั่งยืน การประสานงานกับองคกรตางๆ ของ UN และความตกลงพหุภาคีดานส่ิงแวดลอม
 กลุม G77 +จีน ไดถอนขอเสนอการจัดตั้ง HPFSD ออก แตประเทศกําลังพัฒนาจํานวนหน่ึง ไดแก เปรู
จีน อินเดีย บราซิล มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไดยื่นขอเสนอกลับเขาไปในนามของแตละประเทศ

ทางเลือกที่ 2  : การเพิ่มความเขมแข็งตอบทบาทของ ECOSOC ในดานการบูรณาการ 3 เสาหลักของการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

 มีหลายประเทศ ( เชน US, แคนาดา) ที่เห็นวาไมจําเปนตองสราง New Council การปฏิรูป ECOSOC ก็
เพียงพอ

ทางเลือกที่ 3 : การเพิ่มความเขมแข็งของคณะกรรมาธิการวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน (Commission on
Sustainable Development - CSD) ประเทศที่สนับสนุนทางเลือกน้ีไดแก ญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา

ทางเลือกที่ 4 : บทบาทและสถานะของ UNEP ในอนาคต มีความเห็นที่แตกตางกันระหวาง 2 ทางเลือก

(1) การยกระดับ UNEP เปนองคกรชํานัญพิเศษ  ประเทศที่สนับสนุนทางเลือกน้ีอยางมาก ไดแก EU
และกลุมประเทศแอฟริกา

(2) การขยายภารกิจและขีดความสามารถของ UNEP โดยยังคงสถานะเดิม
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 ในชวงแรก กลุม G77 +จีน ไดเสนอใหมีการเพิ่มความเข็มแข็งของ UNEP โดยไมไดกลาวถึงการ
ยกระดับเปนองคกรชํานัญพิเศษ  และมีขอเสนอใหทุกประเทศเขารวมเปนสภาบริหาร (Governing Council) เพิ่ม
งบประมาณ ขยายภารกิจหนาที่ ขีดความสามารถ และบทบาทดานการประสานงานเร่ืองส่ิงแวดลอมภายใตระบบ
UN
 ภายหลังทางกลุม G77 +จีน ไดถอนขอเสนอเก่ียวกับเร่ือง UNEP มีหลายประเทศไดยื่นขอเสนอกลับ
เขาไปใหมในนามของแตละประเทศ ไดแก เปรู จีน อินเดีย มาเลเซีย บราซิล อินโดนีเซีย
 เหตุผลที่ทางกลุม G77 ถอนขอเสนอ เน่ืองจากกลุมแอฟริกาไดตัดสินใจผลักดันขอเสนอของตนเองใน
การยกระดับ UNEP เปนองคกรชํานัญพิเศษ ในขณะที่ประเทศกําลังพัฒนาอ่ืนๆ ไมสามารถยอมรับขอเสนอ
ดังกลาวได (อยางไรก็ตาม จีน เอธิโอเปย เคนยา โมรอคโค แสดงการสนับสนุนขอเสนอของกลุมแอฟริกาใต –
รายงาน ENB Summary)
 EU ใหการสนับสนุนการจัดตั้งองคกรชํานัญพิเศษอยางมาก แตทางสหรัฐอเมริกา รัสเซีย แคนาดา และ
ประเทศกําลังพัฒนาจํานวนหน่ึงมีจุดยืนคัดคานการจัดตั้งองคกรใหม

ที่มา : Earth Negotiation Bulletin, Vol. 7, No.25 -32 และเอกสารรายงานของ Third World Network

3. บทสงทาย

ปญหาวิกฤติดานสิ่งแวดลอมโลก รวมท้ังวิกฤติดานการเงินในประเทศมหาอํานาจ ทําให
แนวคิดเร่ืองการพัฒนาท่ีย่ังยืนกลับมาไดรับความสนใจและกลายเปนวาระของโลกอีกคร้ัง โจทย
สําคัญในวันน้ี คือ ทําอยางไรท่ีจะไมใหแนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียวกลายเปนเพียงวาทกรรมใหมท่ี
ถูกประดิษฐข้ึนเพื่อรักษาการเติบโตของเศรษฐกิจตอไป แตยังสรางปญหาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
และดานสังคม ไมตางกับวาทกรรมเร่ืองการพัฒนาท่ีย่ังยืนท่ีเกิดข้ึนเหมือนในชวง 20 ปท่ีผานมา ใน
ขณะเดียวกันตองปองกันมิใหแนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียวถูกใชเปนเคร่ืองมืออันใหมของประเทศ
อุตสาหกรรมโดยมีเปาหมายแอบแฝง เชน ใชเปนเคร่ืองมือกีดกันทางการคา สรางมาตรฐาน
สิ่งแวดลอมรูปแบบใหม ใชเปนขออางเพื่อการเปดตลาดเสรีดานการลงทุนและบริการดาน
สิ่งแวดลอมในประเทศกําลังพัฒนา ฯลฯ

เอกสารการเจรจาลาสุดสําหรับการประชุม Rio+20 ตอนน้ีมีความยาวรวม 171 หนา (จาก
จุดเร่ิมตน 19 หนา) เน้ือหาเอกสารเต็มไปดวยประเด็นขอถกเถียงมากมายท่ียังไมมีขอยุติ แมวาทาง
UN จะพยายามรางเอกสารข้ึนโดยมีเน้ือหาแบบประนีประนอมจุดยืนของทุกฝาย แตขอเสนอ
เรียกรองเพิ่มเติมของประเทศตางๆ สวนใหญเปนไปในลักษณะพยายามรักษาผลประโยชนของ
ตนเองและโยนภาระไปใหผูอื่น นอกจากน้ี ยังไมมีขอเสนอท่ีกาวพนไปจากกระบวนทัศนเกาของการ
พัฒนา รวมท้ังไมมีขอเสนอเกี่ยวกับแนวทางท่ีจะนําไปสูการแกไขปญหาความขัดแยงของระบอบ
โลกดานการคาเสรีกับระบอบโลกดานสิ่งแวดลอมดังท่ีกลาวถึงขางตน
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การคิดในระดับโลก (Think Globally) และทําในระดับทองถิ่น (Act Locally) ซ่ึงเปนแนวคิด
ท่ีแพรหลายมาตั้งแตตนทศวรรษ 1990 เปนสิ่งท่ีดูจะมีความหวังมากกวาและจําเปนมากข้ึนภายใต
สถานการณโลกท่ีมีความขัดแยงระหวางโลกาภิวัตนดานสิ่งแวดลอมกับโลกาภิวัตนดานเศรษฐกิจเสรี
นิยมใหมมากข้ึน จนไมสามารถสรางความตกลงท่ีเปนกติกาโลกรวมกันได

โจทยเร่ืองการพัฒนาท่ีย่ังยืนในชวงเวลาน้ี จึงเปนโจทยเกาภายใตสถานการณปญหาและ
บริบทใหมท่ีมีความซับซอนและยุงยากมากกวาเม่ือ 20 ปท่ีผานมา
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เหลียวหลังแลหนา: 20 ป หลังริโอ กับเสนทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย

รศ.ดร.โสภารัตน จารุสมบัติ
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

นนท นุชหมอน
สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอม

1. สถานการณของการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย

กระแสโลกาภิวัตนท่ีไดกอตัวข้ึนจากการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศตางๆ
นับตั้งแตชวงหลังสงครามโลกคร้ังท่ีสองเปนตนมา ไดกลายเปนแนวทางการพัฒนากระแสหลักท่ีมี
อิทธิพลอยางย่ิงตอการกําหนดแนวนโยบายการพัฒนาของประเทศตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิง
ประเทศกําลังพัฒนาซ่ึงยังมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่ีตามหลังประเทศกลุมท่ี
พัฒนาแลวอยูมาก เปาหมายการพัฒนาของหลายประเทศในชวงกวาคร่ึงศตวรรษท่ีผานมา จึงเปน
การมุงเนนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายใตแนวคิดเศรษฐกิจเสรีนิยมเปนสําคัญ โดยเช่ือวา
ตัวเลขทางเศรษฐกิจท่ีดีจะเปนตัวขับเคลื่อนการสะสมทุนของประเทศ อันนํามาซ่ึงรายไดของ
ประชากรท่ีเพิ่มข้ึน และเกิดความรุงเรืองของประเทศตามมาได ประเทศไทยก็เปนหน่ึงในประเทศ
กําลังพัฒนาท่ีมุงพัฒนาตามแนวทางดังกลาวผานยุทธศาสตรและนโยบายการพัฒนาท่ีเนนดาน
โครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาอุตสาหกรรม และการสงเสริมการสงออก ซ่ึงหากพิจารณาผลจากการ
พัฒนาในแงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตลอดระยะเวลากวา 20 ป สังคมไทยถือไดวาประสบ
ความสําเร็จเปนอยางดีในการพัฒนาเศรษฐกิจ จากขอมูลพบวาในชวงป พ.ศ. 2532 ประเทศไทยมี
ตัวเลขผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติตอประชากรเฉลี่ยอยูท่ีประมาณ 48,311.3 บาทตอคนตอป แต
ในป พ.ศ. 2553 หรือประมาณ 20 ปตอมา ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติตอประชากรไดเพิ่มสูงข้ึน
เปน 150,314.8 บาทตอคนตอป หรือสูงข้ึนประมาณ 3.11 เทา ซ่ึงสงผลใหคนไทยมีระดับคุณภาพ
ชีวิตโดยเฉลี่ยท่ีดีข้ึน 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 การพัฒนาท่ีผานมาตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ป ก็ไดสะทอนผลกระทบท่ีไม
สมดุลในมิติหลายๆ ดานเชนเดียวกัน อาทิเชน

ดานเศรษฐกิจ พบวาแมการเติบโตจะเพิ่มสูงข้ึน แตประเทศไทยกลับมีความสามารถใน
การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจลดลง โครงสรางและการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยยังตองพึ่งพิง
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อุปสงคจากตางประเทศ ทําใหสัดสวนอุปสงคในประเทศตอภาคเศรษฐกิจระหวางประเทศลดลงเปน
รอยละ 67.5 ในป พ.ศ.2553 จากรอยละ 74.8 ในป พ.ศ.2552 รวมท้ังปญหาหน้ีสาธารณะท่ีมี
แนวโนมเพิ่มสูงข้ึนอาจเปนตัวบ่ันทอนเสถียรภาพของเศรษฐกิจในอนาคต (สศช., 2554) ปญหา
โครงสรางการพัฒนาประเทศและความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจมีลักษณะกระจุกตัวอยูในภาคมหานคร
และปริมณฑลเปนสวนใหญเทาน้ัน ทําใหเกิดปญหาความเหลื่อมล้ําทางรายได โดยสัดสวนรายได
ระหวางกลุมคนรวยรอยละ 10 ของประชากร กับกลุมคนจนรอยละ 10 ของประชากร มีความ
แตกตางกันถึง 22.8 เทา ในป พ.ศ.2552 สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนซ่ึง
จะเปนขอจํากัดตอการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตตอไป

ดานสิ่งแวดลอม ผลจากการเรงพัฒนาอุตสาหกรรมไดนํามาซ่ึงความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อาทิเชน การบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม ซ่ึงสถิติจากกรมปา
ไมช้ีใหเห็นวา ประเทศไทยกําลังสูญเสียพื้นท่ีปาไมอยางตอเน่ือง ปญหาคุณภาพนํ้าเสื่อมโทรม การ
ขาดแคลนนํ้า การลดลงอยางรวดเร็วของความอุดมสมบูรณของทรัพยากรประมงของประเทศไทย
ปญหาการกัดเซาะชายฝง ตลอดจนปญหาขยะและของเสียอันตรายมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง

ดานสังคม แมวาประชาชนจะไดรับการคุมครองทางสังคมเพิ่มข้ึน และมีการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมในหลายรูปแบบ แตกลุมผูดอยโอกาสยังไมสามารถเขาถึงบริการทางสุขภาพไดอยาง
ท่ัวถึง ปญหาทางเศรษฐกิจ เชน ความยากจนและคาครองชีพท่ีสูงข้ึนไดทําใหเกิดปญหาสังคมอื่นๆ
ตามมา อาทิเชน ปญหาชุมชนแออัด การเพิ่มข้ึนของการเกิดอาชญากรรม ปญหายาเสพติด รวมไป
ถึงปญหาความเสื่อมโทรมทางดานจิตใจและศีลธรรมของคนในสังคมก็ไดทวีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึน
สังคมมีพฤติกรรมการใชความรุนแรงในการแกไขปญหาเพิ่มมากข้ึน

ปรากฏการณท่ีใชใหเห็นถึงความไมสมดุลและไมย่ังยืนจากการพัฒนากระแสหลักน้ีได
ปรากฏในหลายประเทศท่ัวโลก ท้ังในประเทศท่ีพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา ซ่ึงท่ัวโลกตางได
ใหความตระหนักถึงปญหาเหลาน้ีรวมกันมากข้ึน และพยายามจะหาแนวทางเปลี่ยนกระบวนทัศน
การพัฒนารวมกันในระดับโลก เหตุการณท่ีเปนจุดเร่ิมตนและจุดเปลี่ยนคร้ังสําคัญของโลกคือ การ
ประชุมสหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา หรือ Rio Summit (Earth Summit) ณ กรุงริ
โอเดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ในปพ.ศ.2535 (ค.ศ.1992) ซ่ึงทําใหเกิดขอเสนอตอการกําหนด
กรอบแนวทางการพัฒนาของประเทศตางๆ น่ันก็คือ แนวคิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable
Development) ผานกรอบความรวมมือระหวางประเทศตางๆ ซ่ึงถือเปนการปลุกกระแสแนวทางท่ี
เรียกวา “โลกาภิวัตนทางดานสิ่งแวดลอม” ข้ึนมาท่ัวโลก และนํามาสูการประชุมระดับโลกดานการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนคร้ังตอมาในอีก 10 ปใหหลัง น่ันก็คือ World Summit on Sustainable Development
– WSSD) ณ นครโจฮันเนสเบิรก สาธารณรัฐแอฟริกาใต ในป พ.ศ.2545 (ค.ศ.2002) ประเทศไทย
ไดมีบทบาทในการรวมลงนามและใหสัตยาบันในปฏิญญาและอนุสัญญาดังกลาวท้ังในป พ.ศ. 2535
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และ พ.ศ. 2545 ดวย และการปฏิบัติตามกรอบดังกลาวไดทําใหเกิดการเปลี่ยนแนวนโยบาย สถาบัน
องคกร และกิจกรรมตางๆซ่ึงถือเปนการวางรากฐานการพัฒนาท่ีย่ังยืนในประเทศไทยอยางมากมาย
ดังจะวิเคราะหในสวนถัดไป

2. ทบทวนการดําเนินงานของประเทศไทยดานการพัฒนาที่ยั่งยืน

การดําเนินของประเทศไทย สามารถจําแนกไดเปนการดําเนินงานดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนท่ี
เกี่ยวของในระดับโลก ในระดับนโยบายของประเทศ และการดําเนินการในระดับปฏิบัติการ ดังน้ี

2.1 การดําเนินการที่เก่ียวของกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลก
2.1.1 ประเทศไทยกับการประชุม Rio Earth Summit
ประเทศไทยมีสวนรวมในการพัฒนาท่ีย่ังยืนในเวทีระดับโลกนับตั้งแตการประชุมสุดยอดโลก

พ.ศ. 2535 (Rio Earth Summit) ซ่ึงในการประชุมคร้ังน้ันไดมีผลลัพธท่ีสําคัญจากการประชุมคือ
การรับรองเอกสาร 3 ฉบับ ไดแก

(1) ปฏิญญาริโอวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (Rio Declaration on
Environment and Development) ซ่ึงเปนหลักการเกี่ยวกับสิทธิและความรับผิดชอบของ
สหประชาชาติในการดําเนินงานพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน

(2) แผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) เพื่อเปนแผนแมบทของโลกในการ
ดําเนินงานเพื่อการพัฒนายั่งยืน ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม ซ่ึงประเทศไทยไดให
การรับแผนปฏิบัติการ 21 เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2535 ซ่ึงแมวาจะไมมีผลผูกมัดในเชิง
กฎหมาย แตก็เปนพันธกรณีทางการเมืองระหวางประเทศในระดับสูง ประเทศท่ีใหการรับรอง
พันธกรณีจะตองดําเนินการพัฒนาประเทศมุงไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืนตามแนวทางของแผนปฏิบัติ
การ 21

(3) แถลงการณและอนุสัญญาอื่นๆ ไดแก แถลงการณเกี่ยวกับหลักการดานปา
ไม (Statement of Forest Principle) กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change-UNFCCC) อนุสัญญา
ความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity-CBD)

นอกจากน้ี ผลจากการประชุมริโอ ยังไดมีมติใหจัดตั้ง “คณะกรรมาธิการวาดวยการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนแหงสหประชาชาติ” (Commission on Sustainable Development: CSD) เพื่อรับผิดชอบและ
ติดตามกําหนดแนวทางในการนําผลการประชุมไปปฏิบัติใหเปนรูปธรรม อันจะทําหนาท่ีเปน
กรรมการดําเนินงานใหกับคณะกรรมาธิการทางดานเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติ
(Economic and Social Council หรือ ECOSOC) ซ่ึงทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมประสานกับกระทรวงการตางประเทศทําหนาท่ีเปนผูแทนของรัฐบาลไทยเขาเปนสมาชิก
ของคณะกรรมาธิการ CSD ดวย
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หลังจากการประชุม Rio Summit ในป พ.ศ. 2535 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ทําหนาท่ีเปนคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ประเทศไทยรับผิดชอบใหมีการดําเนินการตามพันธกรณีท่ีไดใหการรับรองแผนปฏิบัติการ 21 มี
การจัดทํา “นโยบายและแผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่อการพัฒนาแบบย่ังยืนสําหรับประเทศไทย”
ภายใตโครงการการดําเนินการเพื่อการอนุวัตรตามแผนปฏิบัติการ 21 การจัดทําแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติเพื่อการพัฒนาแบบย่ังยืน โดยความรวมมือระหวางสํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม
และคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (พ.ศ.2540) ซ่ึงเปนการจัดทํากรอบแนวทางและ
แผนปฏิบัติการของประเทศไทยในดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จํานวน 14 ขอ ท่ีสอดคลองและอนุวัตรตามแผนปฏิบัติการ 21

2.1.2 ประเทศไทยกับการประชุม The World Summit on Sustainable Development
(WSSD) หรือการประชุม Rio+10

ตอมาใน พ.ศ. 2545 การประชุม Rio+10 ประเทศไทยไดใหการรับรองเอกสาร
สําคัญ 2 ฉบับ คือ ปฏิญญาโจฮันเนสเบอรกวาดวยการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Johannesburg Declaration
on Sustainable Development) และแผนการดําเนินงานโจฮันเนสเบอรก (Johannesburg Plan of
Implementation) ซ่ึงผลจากการรับรองเอกสารสองฉบับน้ีทําใหประเทศไทยมีพันธกรณีท่ีสําคัญท่ี
ตองปฏิบัติตาม 2 ประการ คือ

(1) การจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (National Council for
Sustainable Development: NCSD) เพื่อกํากับดูแลการอนุวัตรตามผลการประชุมสุดยอดโลกวา
ดวยการพัฒนาท่ีย่ังยืน ซ่ึงแมการจัดตั้ง NCSD จะเปนเร่ืองตามความสมัครใจของประเทศสมาชิก
และข้ึนอยูกับกลไกการพัฒนาท่ีย่ังยืนของแตละประเทศท่ีมีวิธีการบริหารจัดการตางกัน แตประเทศ
ไทยก็ไดผลักดันใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 10 กันยายน พ.ศ.
2545 เพื่อเปนกลไกการบริหารจัดการระดับนโยบาย ทําหนาท่ีหลักในการกําหนดแนวนโยบาย
มาตรการการพัฒนาและประสานการพัฒนาในมิติตางๆ และกํากับดูแลการอนุวัตรตามผลการ
ประชุมสุดยอดวาดวยการพัฒนาท่ี ย่ังยืน โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน มีสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เปนฝายเลขานุการและเปน focal
point ของการดําเนินงานดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศ คณะกรรมการประกอบดวยผูแทน
ระดับรัฐมนตรีจากกระทรวงตางๆ ท่ีเกี่ยวของและผูทรงคุณวุฒิ นอกจากน้ี ยังมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการยอยรองรับภารกิจท่ีตองดําเนินการอยูหลายเร่ืองรวมดวย ไดแก คณะกรรมการเพื่อ
อนุวัตรตามแผนปฏิบัติการ 21 และการพัฒนาที่ยั่งยืนแหงสหประชาชาติ ซ่ึงจัดตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี
31 กรกฎาคม พ.ศ.2546 โดยทําหนาท่ีเสนอแนะแนวทางและมาตรการดําเนินงานตามพันธกรณี
ของประเทศไทยภายใตแผนปฏิบัติการ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อ
เสนอผลตอคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน
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(2) การจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาที่ยั่งยืน (National Sustainable
Development Strategy) โดยใชแผนการดําเนินงานโจฮันเนสเบอรกมาเปนกรอบในการจัดทํา
ยุทธศาสตรของประเทศในป พ.ศ.2546 โดยใชแผนการดําเนินงานโจฮันเนสเบอรกมาเปนกรอบใน
การจัดทํายุทธศาสตรของประเทศ และไดมีการผลักดันใหคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให “การพัฒนา
อยางย่ังยืน” เปนวาระแหงชาติสําเร็จ

ตอมาในป พ.ศ.2547 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยสํานักความ
รวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระหวางประเทศไดจัดทํา “โครงการอนุวัตรตาม
แผนปฏิบัติการ 21 และการพัฒนาท่ีย่ังยืน” ข้ึน เปนการศึกษาเอกสารโจฮันเนสเบอรกและทบทวน
แผนการดําเนินงานโจฮันเนสเบอรก เพื่อจัดทํากรอบแผนปฏิบัติการของประเทศไทยและกําหนด
หนวยงานรับผิดชอบหลักในการดําเนินงานแตละหัวขอ (Thematic Cluster) โดยใชกระบวนการ
ระดมความคิดเห็นและการมีสวนรวมของหนวยงานและภาคีตางๆ ท่ีเกี่ยวของ

อยางไรก็ดี เน่ืองจากทายท่ีสุดประเด็นดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนไดถูกลดความสําคัญ
ลงจากภาคการเมือง ทําใหไมมีการตั้งวาระเพิ่มเติมของคณะกรรมชุดน้ีอยางตอเน่ือง  และทําใหยัง
มิไดมีการดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศแต
อยางใด คณะกรรมการชุดน้ีจึงไดยุติบทบาทและหมดวาระไปตั้งแตสิ้นสุดสมัยรัฐบาลทักษิณ และใน
ปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ทําหนาท่ีเปนหนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบในการวางแผนและประเมินผลการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศ

2.2 การดําเนินการที่เก่ียวของกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับประเทศ
กรอบการพัฒนาท่ีย่ังยืนจากแผนปฏิบัติการ 21 ไดมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงเชิงสถาบัน

ดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนและสิ่งแวดลอมในประเทศไทยโดยมีการนําประเด็นทางการพัฒนาและ
สิ่งแวดลอมตางๆ ผนวกหรือบูรณาการเขากับกลไกท่ีเปนกรอบแนวทางการพัฒนาท่ีมีอยูมากข้ึน
ผานทางหนวยงานราชการตางๆ และรัฐบาลในทุกยุคทุกสมัย ซ่ึงมีอยู 2 ดานท่ีสําคัญคือ การบูรณา
การกับกฎหมายสูงสุดของประเทศ หรือกฎหมายอื่นๆท่ีเกี่ยวของกับการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีมีอยู
และการบูรณาการกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติซ่ึงถือเปนแผนแมบทในการพัฒนา
ประเทศไทย

2.2.1 การผนวกประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืนในกฎหมาย
มิติดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนท่ีปรากฏข้ึนในกฎหมายฉบับท่ีสําคัญของประเทศไทย มีดังน้ี
1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
ไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมทางการเมืองของภาคประชาชน รวมท้ังการให

ความสําคัญกับสิทธิ เสรีภาพของประชาชนในดานตางๆ มากข้ึน สงผลใหเกิดการปฏิรูปโครงสราง
ทางการเมืองการปกครองเพื่อใหสอดคลองกับการพัฒนาท่ีย่ังยืน มีรับรองสิทธิของชุมชนอยาง
ชัดเจนเปนคร้ังแรก รวมท้ังการกระจายอํานาจแกชุมชนและองคกรปกครองทองถิ่นในการมีสวนรวม
ตัดสินในการดําเนินแผนงานและโครงการใดๆ ในชุมชนท้ังจากภาครัฐและเอกชน รวมท้ังตอ
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นโยบายและแผนงานสาธารณะของภาครัฐ โดยในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐไดกําหนดเร่ือง
การมีสวนรวมของประชาชนท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาเพื่อใหเกิดการพัฒนาท่ีเคารพตอสิทธิของ
ประชาชนและมีความเปนธรรมไวในหลายมาตรา อาทิ มาตรา 76 มาตรา 79 เปนตน

2) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
ซ่ึงมีตนแบบมาจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 โดยในรัฐธรรมนูญ

พ.ศ.2550 ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดเพิ่มรายละเอียด
และข้ันตอนการคุมครองทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม สุขภาพ และสิทธิชุมชนใหมีความชัดเจน
ข้ึน อาทิ การรับรองสิทธิอยางเปนทางการและสงเสริมใหชุมชนมีสิทธิและบทบาทเปนอยางมากใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามมาตรา 66 และมาตรา 67

3) กฎหมายและมาตรการที่เก่ียวของกับการจัดการสิ่งแวดลอม
แมวาประเทศไทยจะมีกฎหมายเพื่อคุมครองสิ่งแวดลอมมามากกวา 30 ป อยางไรก็ดี

กระแส “โลกาภิวัตนดานสิ่งแวดลอม” จากการประชุม Rio Summit ในป พ.ศ.2535 ทําใหประเทศ
ไทยมีการปรับปรุงกฎหมายสิ่งแวดลอมในดานตางๆ คร้ังใหญ โดยไดออกพระราชบัญญัติตางๆ มา
แทนกฎหมายท่ีใชอยูเดิม พระราชบัญญัติท่ีสําคัญมีอยางนอย 5 ฉบับ ไดแก (1) พ.ร.บ.สงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 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 และ (5) พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535

ในสวนของ พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2535 ซ่ึงถือเปนกฎหมาย
แมบทในการจัดการสิ่งแวดลอมของไทย ไดรับเอาหลักการทางเศรษฐศาสตรทางดานการจัดการ
สิ่งแวดลอมตามปฏิญญาริโอและแผนปฏิบัติการ 21 อาทิ หลักผูกอมลพิษตองจาย (Polluter Pays
Principle) และการมีสวนรวมของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดลอมมาบัญญัติไว นอกจากน้ีลักษณะ
เดนท่ีสําคัญประการหน่ึงของ พ.ร.บ. ฉบับน้ีคือ การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการ
สิ่งแวดลอมมากข้ึน มาตรา 6 บัญญัติใหบุคคลอาจมีสิทธิในการท่ีจะไดรับทราบขอมูลขาวสารจาก
ทางราชการในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการสงเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การไดรับการชดใชคาเสียหาย
หรือคาทดแทนจากรัฐในกรณีท่ีไดรับความเสียหายท่ีเกิดจากมลพิษท่ีมีสาเหตุมาจากกิจกรรมหรือ
โครงการของรัฐ

2.2.2 การผนวกประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืนในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
สามารถแบงแผนยุทธศาสตรไดใน 2 ระดับ คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซ่ึง

เปนแผนยุทธศาสตรของประเทศ และแผนยุทธศาสตรดานอื่นๆ
(1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ประเทศไทยไดเร่ิมนํากรอบแนวคิดเร่ืองการพัฒนาท่ีย่ังยืนมาใชเปนหลักในการพัฒนา

ประเทศ นับตั้งแตป พ.ศ.2535 เปนตนมา ท้ังน้ีสวนหน่ึงอาจไดรับอิทธิพลจากกระแสความตื่นตัว
ของสังคมโลกหรือ “โลกาภิวัตนดานสิ่งแวดลอม” จากการประชุม Rio ป พ.ศ.2535 และการเผชิญ
กับปญหาวิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 แนวคิดการพัฒนาท่ีย่ังยืนในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 เปน
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ตนมา จึงเปลี่ยนจุดเนนในการพัฒนาไปจากแผนฯฉบับกอนๆ อยางชัดเจน กลาวคือในอดีตท่ีผาน
มามิติของกระบวนการพัฒนาสวนใหญไดเนนเกี่ยวกับเร่ืองการพัฒนาเศรษฐกิจเปนหลัก และเปน
การกําหนดแผนพัฒนาฯจากสวนกลางและนําไปสูการปฏิบัติ ดังจะเห็นไดจาก ในชวงแผนพัฒนาฯ
ฉบับท่ี 1-4 ท่ีมุงเนนการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี
5 เนนการพัฒนาเศรษฐกิจควบคูกับการพัฒนาสังคม แผนพัฒนาฯฉบับท่ี 6 และ 7 เนนเสถียรภาพ
เศรษฐกิจ มุงการพัฒนาภูมิภาคและชนบท แตในแผนพัฒนาฯฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) เร่ิมมีจุด
เปลี่ยนคือการมุงให “คน” เปนศูนยกลางของการพัฒนาและเนนการสรางความสมดุลแกการพัฒนา
ในทุกๆ ดาน คือเปลี่ยนจากวิธีการพัฒนาแบบแยกสวนมาเปนแบบบูรณาการแบบองครวม
เชนเดียวกับแผนพัฒนาฯฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ท่ีมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนการพัฒนา
เชิงพื้นท่ีใหเกิดความสมดุลโดยเฉพาะในการพัฒนาชนบทและเมือง โดยไดนอมนําปรัชญา
“เศรษฐกิจพอเพียง” นําทางใหการพัฒนายึดทางสายกลางอยูบนพื้นฐานของความสมดุลพอดีและ
ความพอประมาณอยางมีเหตุผล แผนพัฒนาฯฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ท่ีมีเปาหมายในการ
พัฒนาสังคมไทยสู “สังคมที่มีความสุขอยางยั่งยืน” โดยใหความสําคัญตอการนําทุนทางสังคม
เศรษฐกิจ และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมาใชประโยชนอยางบูรณาการและเกื้อกูล
กัน (ดูแผนภาพท่ี 1)

แผนภาพที่ 1 ความเช่ือมโยงของพัฒนาการแนวคิดการพัฒนาท่ีย่ังยืนในบริบทโลกกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของไทย
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ท้ังน้ี จากแผนพัฒนาฯ ดังกลาวจะไดรับการนําไปขยายผลในรูปแบบท่ีแตกตางกันตาม
บทบาทหนาท่ีของแตละหนวยงาน อาทิ กระทรวงมหาดไทยซ่ึงทําหนาท่ีดูแลงานดานการปกครอง
สวนทองถิ่น ท่ีผานมาไดดําเนินการปรับเขาสูยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ีย่ังยืน หรือท่ีเรียกวา
แผนพัฒนาจังหวัด 20 ป มุงเนนการวางแผนจากฐานทรัพยากรทองถิ่นและการมีสวนรวมของ
ประชาชน หรือกระทรวงเกษตรและสหกรณซ่ึงทําหนาท่ีดูแลงานดานการเกษตรกรรม การจัดหา
แหลงนํ้าและพัฒนาระบบชลประทาน สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ซ่ึงท่ีผานมาไดดําเนินการปรับ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 เขาสูแผนพัฒนาการเกษตร มุงเนนการสงเสริมใหเกษตรกรมีการ
ประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกครัวเรือน การผลิตสินคาเกษตรและอาหารมีมูลคาเพิ่ม
ข้ึนสอดคลองกับความตองการของตลาด มีมาตรฐานปลอดภัยตอผูบริโภคท้ังภายในและตางประเทศ
วิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีดานการเกษตร เนนใหเกิดการใชทรัพยากรการเกษตรอยางมี
ประสิทธิภาพ ย่ังยืนและไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เปนตน

ปจจุบันแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 (2555-2559) และวิสัยทัศนประเทศไทยสูป พ.ศ.2570 มี
เน้ือหาสาระสําคัญโดยสรุปกลาวถึงเศรษฐกิจรวมท้ังแนวโนมทางดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แตก็มี
สาระท่ีมิติของกระบวนการพัฒนาชุมชนทองถิ่นและการมีสวนรวมของประชาชนในหลายประเด็น ท่ี
สําคัญคือในสวนของสถาปตยกรรมทางสังคมมีเน้ือหาท่ีสื่อถึงมิติในงานพัฒนาชุมชนทองถิ่นซ่ึงเนน
ใหความสําคัญกับชุมชนเปนหลักและเปนผูมีบทบาทสําคัญในกระบวนการพัฒนา

(2) แผนยุทธศาสตรการพัฒนาอื่นๆ
นอกเหนือจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแลว ยังมีแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

อื่นๆท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาท่ีย่ังยืนท้ังภายใตและนอกเหนือการดําเนินงานของ สศช. อาทิเชน
1) การจัดทํายุทธศาสตรระยะยาวดานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย
ในป พ.ศ.2549 สศช. ดําเนินโครงการยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีย่ังยืนสําหรับประเทศไทย ซ่ึง

เปนโครงการท่ีจัดทํารวมกับ UNEP และ Asian Development Bank โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใหมุงสูความย่ังยืน ซ่ึงเปนแผนระยะยาว 30 ป (พ.ศ.2550-2579)
จัดทําข้ึนโดยใชแผนการดําเนินงานโจฮันเนสเบอรกเปนกรอบในการจัดทํากลยุทธของประเทศ
ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตรหลัก ไดแก การขจัดความยากจนโดยการสรางความเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยางย่ังยืนและเสมอภาค การสงเสริมความม่ันคงและความปลอดภัยดานสิ่งแวดลอม การ
เสริมสรางสังคมฐานความรูและสังคมอุดมจริยธรรม การเสริมสรางธรรมาภิบาล

2) การอนุวัตรแผนปฏิบัติการ 21 ในระดับทองถ่ิน
ในป พ.ศ.2542 ไดมีการดําเนินการแปลงแผนปฏิบัติการ 21 ระดับทองถิ่นสูการปฏิบัติ

แผนปฏิบัติการ 21 ระดับทองถิ่น คือ แผนปฏิบัติการท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําข้ึนโดยการ
มีสวนรวมของภาคประชาชน ซ่ึงเปนแผนระยะยาวมีลักษณะเปนกรอบหรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีสวน
ทําใหประชาชนในทองถิ่นมีแนวคิดและการกระทําสอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาท่ีย่ังยืนท้ังมิติดาน
สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม โดยเร่ิมนําแผนปฏิบัติการ 21 ระดับทองถิ่น (Local Agenda 21)
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ทดลองปฏิบัติท่ีเทศบาลนครตรังและเทศบาลนครราชสีมาเปนคร้ังแรกเม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2542 ภายใตบริบทของแผนปฏิบัติการ 21 โดยใหความสําคัญกับบทท่ี 28 ท่ีกลาวถึงบทบาทของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดทําแผนปฏิบัติการ 21 ระดับทองถิ่นอยางมีสวนรวมของ
ประชาชนในพื้นท่ี เพื่อเพิ่มสมรรถนะผูบริหารทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาอยางย่ังยืน และสามารถกําหนดทิศทางการพัฒนาทองถิ่นไปสูความย่ังยืนเพื่ออนุชนรุนหลัง
ได

3) การจัดทํายุทธศาสตรดานการผลิตและบริโภคอยางยั่งยืน
ในป พ.ศ. 2550 สศช. ไดจัดทําโครงการจัดทํายุทธศาสตรการบริโภคท่ีย่ังยืน เพื่อเสนอแนว

ทางการขับเคลื่อนโดยการสรางความรูความเขาใจแกสาธารณชน เพื่อนําไปสูการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมใหมุงสูความย่ังยืนมากข้ึน ตลอดจนสรางคานิยมใหมเร่ืองการ
บริโภคอยางพอเพียง โดยมีกรอบแนวคิดการบริโภคท่ีย่ังยืนมีหลักการ 3 ประการ คือ การปรับ
พฤติกรรมการบริโภคใหเปนการบริโภคอยางพอดี พอประมาณ การสงเสริมใหเกิดการตลาดท่ี
รับผิดชอบตอสังคมและการสงเสริมการผลิตใหมีประสิทธิภาพและเกิดการหมุนเวียนทรัพยากร
กลับมาใชใหม โดยในการศึกษายุทธศาสตรเพื่อสงเสริมการบริโภคท่ีย่ังยืนไดมีการเสนอแผนเพื่อ
ปฏิบัติการในระยะเวลา 5 ป เร่ิมตั้งแตป พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2554

4) แผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
สํานักงานนโยบายและแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.)1 กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมของประเทศระยะ 5 ป
ท้ังน้ี แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระยะ 5 ป จะถูกถายทอดไปอยูในแผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดระยะ 1 ป เพื่อนํานโยบายไปสูการปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรมตอไป

(3) การพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในปพ.ศ. 2547 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ได

กําหนดใหมีการดําเนินงานโครงการ “การพัฒนาดัชนีช้ีวัดการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศไทย” ซ่ึง
ผลลัพธท่ีไดคือดัชนีและตัวช้ีวัดการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศไทย ซ่ึงตอมาไดมีการพัฒนาตอเน่ือง
ในระยะท่ีสองและสาม เพื่อใหตัวช้ีวัดมีความสมบูรณครอบคลุมปจจัยท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนไดครอบคลุมย่ิงข้ึน รวมไปถึงการพัฒนากรอบแนวคิดและจัดทําตัวช้ีวัดระดับภาคเพื่อสะทอน
ปญหาและความตองการระดับพื้นท่ี เพื่อเปนกลไกผลักดันใหประเทศมีการพัฒนามุงไปสูความย่ังยืน

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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ในทุกระดับท้ังในระดับภาคและระดับลุมนํ้า รวมท้ังจัดทํารายงานสถานภาพการพัฒนาท่ีย่ังยืนระดับ
ภาคและระดับลุมนํ้า เพื่อนําไปใชในการประเมินผลการพัฒนาและใชพิจารณาประกอบการกําหนด
นโยบายการพัฒนาในระดับพื้นท่ีตอไป โครงการไดดําเนินการเสร็จสิ้นเม่ือเดือนสิงหาคม พ.ศ.2550

ตัวช้ีวัดการพัฒนาท่ีย่ังยืนระดับภาค ตัวช้ีวัดระดับภาคท่ีไดพัฒนาข้ึนประกอบดวยตัวช้ีวัด 3
ประเภท ไดแก 1) ตัวช้ีวัดระดับประเทศท่ีสามารถสะทอนการพัฒนาในระดับภาคไดดวย เชน
อายุขัย การศึกษา สุขภาพ 2) ตัวช้ีวัดท่ัวไปของทุกภาค เน่ืองจากเปนตัวช้ีวัดท่ีทุกภาคเห็นตรงกัน
วามีความสําคัญตอการพัฒนาท่ีย่ังยืนของภาค และ 3) ตัวช้ีวัดท่ีแสดงเอกลักษณของแตละภาค เชน
ฐานทรัพยากร วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เพื่อสะทอนใหเห็นถึงลักษณะเฉพาะของแตละ
ภาคท่ีมีความแตกตางกันตามทุนเดิมของแตละภาคเพื่อใหสามารถสะทอนการพัฒนาท่ีย่ังยืนของ
ภาคไดอยางชัดเจน

2.3 การดําเนินการที่เก่ียวของกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับปฏิบัติการ
นอกเหนือจากการดําเนินงานดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนในลักษณะท่ีเกี่ยวของกับการ

พัฒนาในทุกๆดาน (Cross-cutting) ดังท่ีไดกลาวมาแลว ประเทศไทยยังไดมีการดําเนินการดานการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนในรายสาขาการพัฒนาตางๆ อันสอดคลองกับกรอบแผนปฏิบัติการ 21 ดวย ท้ังน้ี
หากพิจารณาตามแผนปฏิบัติการ 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 chapter ซ่ึงตลอดระยะเวลาท่ีผานมาประเทศไทยไดมีการ
ดําเนินงานในดานตางๆ ซ่ึงหนวยงานภาครัฐตางๆ ไดนําไปขยายผลสูการปฏิบัติในรูปแบบตางๆ
ตามบทบาทหนาท่ีของแตละหนวยงาน ซ่ึงอาจจัดกลุมวิเคราะหใหมตามแนวคิดสามเสาหลักของการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน อันไดแก ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานสิ่งแวดลอม ไดดังตารางท่ี 1
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ตารางที่ 1 สรุปการดําเนินงานดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศ ในรายสาขา
ประเด็น การดําเนินงานที่สําคัญ ชองวางในการดําเนินงานที่สําคัญ

1.ดานเศรษฐกิจ
1.1 การขจัดความยากจนและ
ความหิวโหย [Chapter 3 ของ
Agenda 21 และ Chapter 2
ของ JPI]

- การตั้งคณะกรรมการแกปญหาความยากจน และ
กําหนดเปนวาระแหงชาติชวงป พ.ศ. 2544
- มีนโยบายและกิจกรรมการขจัดความยากจนท่ีดําเนิน
โดยหนวยงานตางๆของรัฐหลายแหงในทุกๆรัฐบาล

- นโยบายและโครงการตางๆขาดความตอเน่ืองเม่ือเปลี่ยนรัฐบาล
- ขาดการเช่ือมโยงมิติความยากจน เขากับปญหาความเหลื่อมล้ํา
ซ่ึงตองแกไขในระดับโครงสราง มิใชในระดับโครงการเพียงอยาง
เดียว
- ขาดการบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงานตางๆเพื่อ
แกปญหารวมกันในระดับพื้นท่ี

1.2 การสงเสริมการผลิตและ
การบริโภคอยางย่ังยืน
[Chapter 4 และ 5 ของ
Agenda 21]

- มีแผนแมบทแหงชาติวาดวยการผลิตท่ีสะอาด หรือ
แผนการสงเสริมการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการท่ีเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอมของภาครัฐ ตามกรอบของแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม 5 ป
- มีการริเร่ิมพัฒนามาตรฐานและฉลากสิ่งแวดลอม
ประเภทตางๆ เชน ฉลากเขียว ISO14000 มาตรฐาน
มงกุฎไทยเพื่อรองรับสําหรับโครงการกลไกการพัฒนาท่ี
สะอาด (CDM Project) ฉลากคารบอน ฉลาก Cool Mode
สําหรับผลิตภัณฑสิ่งทอ มาตรฐานเกษตรอินทรีย ฉลาก
พลังงานประสิทธิภาพสูง ฉลากประหยัดไฟ ฉลากอาคาร
อนุรักษพลังงาน มาตรฐานใบไมเขียวสําหรับธุรกิจโรงแรม
และการทองเท่ียว มาตรฐาน Good Agricultural Practice
(GAP) ฯลฯ

- มาตรฐานตางๆเปนเงื่อนไขเชิงสมัครใจ ยังมีการเติบโตไปสูผูผลิต
สวนมากคอนขางชา ขาดการนําเคร่ืองมือเศรษฐศาสตร เชน
หลักการผูกอมลพิษเปนผูจายมาใชอยางเปนรูปธรรม
- ขอจํากัดในการพัฒนาขอมูลสําหรับการวิเคราะหการใชทรัพยากร/
ของเสียตลอดวัฏจักรผลิตภัณฑ(Life-cycle assessment)
- ผูบริโภคยังขาดความตื่นตัว และถือปจจัยดานสิ่งแวดลอมเปน
เงื่อนไขสําคัญในการเลือกซ้ือสินคา
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ประเด็น การดําเนินงานที่สําคัญ ชองวางในการดําเนินงานที่สําคัญ
- มีแผนการสงเสริมการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการท่ี
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของภาครัฐ พ.ศ.2550-2554

1.3 การคาระหวางประเทศเพื่อ
การพัฒนาท่ีย่ังยืน [Chapter 2
ของ Agenda 21]

- ประเทศไทยไดลงนามในขอตกลงการคาเสรีระดับ
ทวิภาคและพหุภาคีหลายฉบับ ทําใหปริมาณมูลคาการ
สงออกและการนําเขาเติบโตสูงข้ึน
- การตั้งสถาบันการคาระหวางประเทศและการพัฒนา
- มีการสงเสริมการลงทุนในโครงการลงทุนหลายโครงการ
ในระยะหลังมีการใหความสําคัญกับนโยบายการสงเสริม
การลงทุนเพื่อความย่ังยืนมากข้ึน เชน ในกลุมกิจการ
ประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทน กลุมกิจการท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมหรือปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักรเพื่อการ
ประหยัดพลังงาน กลุมกิจการท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูง เปน
ตน

- ยังขาดแนวทางการศึกษาและมาตรการเยียวยาหรือรองรับท่ี
ชัดเจนตอสาขาเศรษฐกิจท่ีไดรับผลกระทบหรือเสียประโยชนจาก
การเจรจาการคาเสรี ยอมมีสาขาทางเศรษฐกิจท่ีไดประโยชน และ
เสียประโยชนจากการคาเสรี เชน ขอตกลงภาคสินคาเกษตร ซ่ึง
เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของเกษตรกรจํานวนมาก
- การมีสวนรวมของภาคสวนตางๆในการเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ ยังจํากัดอยูเพียงสมาคมธุรกิจขนาดใหญ มากกวาภาค
ประชาสังคม ท้ังยังขาดข้ันตอนในการประเมินถึงผลกระทบ
ทางดานสิ่งแวดลอม สุขภาพ และสังคมจากการคาท่ีคอนขาง
ชัดเจน
- อาจเกิดขอพิพาทระหวางมาตรการทางการคากับขอตกลงพหุ
ภาคีดานสิ่งแวดลอม (Multilateral Environmental Agreements:
MEAs) ข้ึนได โดยประเด็นดานสิ่งแวดลอมมักจะเสียเปรียบ
- ผลจากขอจํากัดมาตรการดานทรัพยสินทางปญญา อาจทําใหไม
เกิดการถายทอดเทคโนโลยีทางดานสิ่งแวดลอมเทาท่ีควร หรือ
สงผลกระทบตอการเขาถึงยาของประชาชน
- นโยบายสงเสริมการลงทุนของไทย ควรมีการตรวจสอบติดตาม
ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมท้ังกอนและหลังการลงทุน และสามารถ
เพิกถอนสิทธิไดหากกิจการน้ันมีปญหามลพิษ
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ประเด็น การดําเนินงานที่สําคัญ ชองวางในการดําเนินงานที่สําคัญ
2.ดานสิ่งแวดลอม
- การแกปญหามลพิษเมือง
(Chapter 6)
- การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน
อาทิเชน ทรัพยากรท่ีดิน
(Chapter 10) ทรัพยากรนํ้า
(Chapter 18) ทรัพยากรปาไม
(Chapter 11) ทรัพยากรทาง
ทะเล (Chapter 17) ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
(Chapter 15)
- การคุมครองช้ันบรรยากาศ
โลก (Chapter 9)
- การจัดการความเสี่ยงดาน
สิ่งแวดลอม เชน การจัดการ
สารเคมีพิษ และวัตถุอันตราย
(Chapter 19) การจัดการของ
เสียอันตราย (Chapter 20)
และการจัดการของเสียปรมาณู
(Chapter 22)

- มีกฎหมายแมบทดานสิ่งแวดลอม คือ พ.ร.บ.สงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535
- มีแผนยุทธศาสตรดานสิ่งแวดลอมในระดับตางๆ ไดแก
1) นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2540-2559)
2) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระยะ 5 ป ลาสุดคือ
แผนในป พ.ศ. 2550– 2554
3) แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใน
ระดับจังหวัดระยะ 1 ป
- มีการลงนามในขอตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม
(Multilateral Environmental Agreements: MEAs) ท่ี
สําคัญหลายฉบับ
- มีการจัดทํายุทธศาสตรแหงชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2550-2554 และแผนแมบท
แหงชาติเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ฯลฯ

- สถานการณมลพิษและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
ยังมีแนวโนมสูงข้ึน
- ขาดการนํามาตรการทางเศรษฐศาสตรมาใชเพื่อแกปญหามลพิษ
ตามหลักผูกอมลพิษเปนผูจาย (Polluter Pay Principle)
- การประเมินผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม (Environmental
Impact Assessment: EIA) ยังขาดประสิทธิภาพ
- นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติยังไมไดรับความสําคัญเทาท่ีควร
จากรัฐบาล เม่ือเปรียบเทียบกับนโยบายดานอื่นๆท่ีอาจสวนทางกับ
เปาหมายดานสิ่งแวดลอม
- ขาดความเช่ือมโยงประสานงานท่ีดีระหวางหนวยงานตางๆท่ี
เกี่ยวของ การดําเนินโครงการเปนไปแบบแยกสวน
- ขาดการบูรณาการมิติสิ่งแวดลอมกับแผนพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจท่ัวไป เชน เกษตร การขนสง ผังเมือง ฯลฯ
- ยังไมมีตัวช้ีวัด/บัญชีประชาชาติท่ีสะทอนถึงตนทุนธรรมชาติ ท่ีเกิด
จากการพัฒนา
- กฎหมายสิ่งแวดลอมมีชองวางในการบังคับใชกฎหมาย บทลงโทษ
คอนขางเบา
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ประเด็น การดําเนินงานที่สําคัญ ชองวางในการดําเนินงานที่สําคัญ
3.ดานสังคม
ประเด็นดานสังคมใน Agenda
21 ท่ีสําคัญเชน การสงเสริม
สุขภาพอนามัย (Chapter 6)
ความม่ันคงในท่ีอยูอาศัย
(Chapter 7)
การเสริมพลังอํานาจแกคนใน
สังคมกลุมตางๆ เชน เด็กและ
เยาวชน (Chapter 25) สตรี
(Chapter 24) ชนพื้นเมือง
(Chapter 26) ภาคประชา
สังคม (Chapter 27) เกษตรกร
(Chapter 32) แรงงานและ
สหภาพแรงงาน (Chapter 29)
ใน 2 มิติใหญ คือ การสงเสริม
ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี การมีสวน
รวมในกระบวนการตัดสินใจ ท่ี
นําไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน

- การดําเนินงานดานสาธารณสุขมีความกาวหนาในหลาย
ดาน อาทิเชนในเร่ืองการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
การสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา การวางแผน
ครอบครัว การรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี การปองกันและ
แกไขปญหาเอดส
-รัฐบาล โดยการเคหะแหงชาติมีโครงการ เชน เคหะ
ชุมชน และบานเอื้ออาทร เพื่อจัดหาท่ีอยูอาศัยแก
ประชาชน มีสินเช่ือสําหรับประชาชนผูประสงคจะมีเคหะ
ของตนเอง
-แนวโนมความเทาเทียมกันดานหญิงชายสูงมากข้ึนในมิติ
ตางๆ เชน มีการกําหนดสัดสวนของสตรีในคณะกรรมการ
ตางๆเพื่อใหมีมุมมองหญิงชายมากข้ึน
- มีแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ (ฉบับตอไปป
2555-2559) ตามแนวทาง“โลกท่ีเหมาะสมสําหรับเด็ก”
พ.ศ. 2550-2559 กับยุทธศาสตรจังหวัดนาอยูสําหรับเด็ก
และเยาวชน
ฯลฯ

- ความเหลื่อมล้ําในทรัพยากรสาธารณสุขระหวางเมือง-ชนบทยังสูง
- ความไมม่ันคงในท่ีอยูอาศัยสวนใหญเกิดจากความไมม่ันคงใน
ท่ีดิน การถือครองท่ีดินกระจุกตัว เกิดขอพิพาทหลายกรณีระหวาง
รัฐกับชุมชนท่ีอาศัยในท่ีรัฐ/พื้นท่ีอนุรักษ
- รัฐบาลขาดเจตนารมณท่ีชัดเจนตอการแกปญหาสังคมตางๆ เชน
แรงงานเด็กและเด็กเรรอน วัยรุนตั้งทอง การใชความรุนแรงตอ
ผูหญิง ยาเสพยติด แรงงานขามชาติ สิทธิในการรวมตัวของสหภาพ
แรงงานและการเยียวการเลิกจาง ฯลฯ
- ขาดการผนวกมิติทางสังคมในการดําเนินหรือประเมินนโยบาย
ทางดานเศรษฐกิจตางๆ
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3. บทบาทของภาคสวนตางๆ นอกภาครัฐในการดําเนินการดานการพัฒนาที่ยั่งยืน
นอกเหนือจากภาครัฐแลวยังมีภาคสวนอื่นๆในสังคมท่ีไดดําเนินงานและมีสวนในการ

ขับเคลื่อนไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืนไมวาจะในรูปแบบของการดําเ นินงานรวมกับภาครัฐ หรือ
ดําเนินงานเพื่อทดแทนเติมเต็มขอบกพรองตางๆท่ีเปนชองวางของภาครัฐ ซ่ึงบทความในสวนน้ีจะ
เปนการกลาวถึงภาคสวนตางๆเหลาน้ี อันไดแก ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาควิชาการ และ
หนวยงานระหวางประเทศ

3.1 บทบาทของภาคประชาสังคมในการดําเนินงานดานการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในประเทศไทย ภาคประชาสังคมไดเติบโตและมีความเขมแข็งมากข้ึนภายหลังป พ.ศ.2535

โดยมีจุดเร่ิมตนจากการเคลื่อนไหวทางการเมืองคือ มีการเกิดข้ึนของคณะกรรมการพัฒนา
ประชาธิปไตย (คพป.) และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ซ่ึงมีบทบัญญัติชัดเจน
เกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน รวมท้ังมีภาคประชาสังคมหรือกลุมองคกรเอกชน
ท่ีไดทํางานคลุกคลีกับคนยากจนมากอนหนาดวย ซ่ึงสวนใหญเปนกลุมท่ีเกิดจากผูไดรับผลกระทบ
จากปญหาการกระทําจากฝายรัฐและทุนจนออกมาเคลื่อนไหวหรือกลายเปนแกนนําของการ
เคลื่อนไหวในการเมืองภาคประชาชนไปโดยปริยาย ดังกรณี เข่ือนปากมูน สมัชชาคนจน สหพันธ
เกษตรกรภาคเหนือ เปนตน และตอมาก็ไดมีการเติบโตข้ึนอยางมากของภาคประชาสังคม มี
องคการพัฒนาเอกชนเกิดข้ึนหลายแหง รวมท้ังมีการรวมตัวในรูปแบบเครือขาย สมัชชา แนวรวม
หรือพันธมิตรเฉพาะกิจอีกมากมายในประเด็นตาง ซ่ึงการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมเหลาน้ี
สามารถแบงเปน 4 ทิศทาง12 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

2เสกสรรค ประเสริฐกุล (2548) การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธปิไตย.
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4) การรวมมือเชิงวิพากษกับรัฐ (critical cooperation) ซ่ึงมีลักษณะท่ีก้ํากึ่งระหวาง
การถวงดุลกับการรวมมือ คือเปนการเคลื่อนไหวท่ีพยายามหาทางถายโอนอํานาจบางดานของรัฐมา
สูประชาชน เชน คณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) และเอ็นจีโอท่ีอยูใน
เครือขายของสถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา การรวมมือกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) เปนตน

จุดแข็งท่ีสําคัญของภาคประชาสังคม คือ การมีศักยภาพในการผลักดันและ
ขับเคลื่อนแนวนโยบายดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศ เน่ืองจากจะสามารถเปนกลุม
ผลประโยชนท่ีเรียกรองปกปองผลประโยชนของประชาชนผูไดรับผลกระทบจากการพัฒนาท่ีย่ังยืน
ในมิติตางๆ และคานนํ้าหนักใหกับนโยบายสาธารณะดานเสาหลักดานสังคมและสิ่งแวดลอมกับเสา
เศรษฐกิจซ่ึงถูกใหความสําคัญนอยกวาท่ีควรจะเปน นอกจากน้ันยังมีศักยภาพท่ีสูงกวาภาครัฐใน
การเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับความตองการของประชาชนในพื้นท่ีและสภาพทางนิเวศสังคมของ
ประชาชนในพื้นท่ีแตละพื้นท่ีน้ัน และสามารถสะทอนและรวมตรวจสอบกระบวนการพัฒนาตางๆ
ของภาครัฐใหเปนไปอยางมีธรรมาภิบาลได ตางจากภาครัฐท่ีเนนการดําเนินงานในรูปแบบของ
โครงการเปนตัวตั้ง เนนการตั้งคณะกรรมการและวางยุทธศาสตร แตไมมีการวางแนวทางปฏิบัติท่ี
เปนรูปธรรมและไมมีการติดตามแผนการดําเนินงานท่ีเขียนไววาทําไดหรือไม ทําใหหลายโครงการ
คณะกรรมการและแผนยุทธศาสตรฯจากภาครัฐไมเกิดความตอเน่ืองย่ังยืน หรือไมสอดคลองกับ
ความตองการหรือสภาพแวดลอมในพื้นท่ี ในขณะท่ีภาคประชาสังคมจะมีศักยภาพในการขับเคลื่อน
เชิงปฏิบัติการมากกวา โดยเฉพาะในประเด็นการพัฒนาท่ีย่ังยืนท่ีสําคัญ เชน ดานสิ่งแวดลอม หรือ
ดานเกษตรกรรม

3.2 บทบาทของภาคเอกชนในการดําเนินงานดานการพัฒนาที่ยั่งยืน
ท่ีผานมา ภาคเอกชนมักจะถูกมองวาเปนตนเหตุหลักของความไมย่ังยืน คือ เปนตัวกระทํา

ในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมท่ีมีการใชทรัพยากรมากในกระบวนการผลิต มีการปลอยมลพิษหรือกาซ
เ รือนกระจกสูสิ่ งแวดลอมสูง รวมท้ังกระตุนให เกิดการบริโภคท่ีเกินความจําเปน (over
consumption) จากการใชเคร่ืองมือและกระบวนการทางการตลาดตางๆ และบางบริษัทอาจถึงข้ันมี
บทบาทท้ังทางตรงในการแทรกแซงหรือมีอิทธิพลทางออมตอกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะ
ได แตอยางไรก็ดี ยังมีภาคเอกชนบางสวนท่ีไดเร่ิมตระหนักถึงบทบาทของตนเองท่ีมีตอสังคมและ
สิ่งแวดลอมและพยายามสรางการเปลี่ยนแปลงผานกิจกรรมหรือมาตรการตางๆทางธุรกิจ เพื่อให
การดําเนินงานของธุรกิจมีลักษณะท่ีเอื้อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอมมากข้ึน สําหรับประเทศ
ไทยก็ไดมีการรวมตัวของภาคเอกชนท่ีสนใจปญหาเร่ืองการพัฒนาท่ีย่ังยืนในรูปแบบเดียวกับ
WBCSD โดยในป พ.ศ. 2536 หลังการประชุม Rio Summit ไดมีการรวมตัวของภาคธุรกิจจํานวน
27 องคกรเพื่อกอตั้งเปน “คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดลอมไทย” (Thailand Business
Council for sustainable Development: TBCSD) เพื่อใหสอดคลองกับการตั้ง “สภาธุรกิจโลกเพื่อ
การพัฒนาอยางย่ังยืน” (World Business Council for Sustainable Development : WBCSD) ใน



423

ระดับโลก นอกจากน้ัน ยังมีการดําเนินการในรูปของกลุมอื่นๆ อาทิเชน เครือขายการดําเนินงาน
ดานนิเวศเศรษฐกิจและการผลิตท่ีสะอาด (Thailand Network of Eco-efficiency and Cleaner
Production: TNEC) กลุมความรวมมือระหวางองคกรพัฒนาเอกชนและกลุมอุตสาหกรรมไทยเพื่อ
สิ่งแวดลอม หรือกลุม IN (Industries and Non-government Organization : IN Group) ฯลฯ และมี
การขยายความรวมมือในระดับภูมิภาคในรูปของการจัดประชุม อาทิเชน การประชุมโตะกลมเพื่อ
การผลิตและการบริโภคอยางย่ังยืนของประเทศในกลุมเอเชีย-แปซิฟก) (Asia pacific roundtable
for Sustainable consumption and production : APRSCP) ดวย

โดยภาพรวม กิจกรรมการดําเนินงานของภาคเอกชนเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน ตั้งแตชวง พ.ศ.
2535 เปนตนมา อาจสามารถแบงไดเปนระดับดังน้ี

(1) ระดับบังคับ คือ การดําเนินงานตามเงื่อนไขต่ําท่ีสุดท่ีทุกบริษัทจําเปนตองทํา
ไดแก การปฏิบัติตามกฎหมายตางๆ อาทิเชน พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโรงงานฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 ฯลฯ

(2) ระดับสมัครใจภายใตกรอบการสนับสนุนของภาครัฐ โดยภาคเอกชนท่ีเขารวม
ก็อาจไดสิทธิประโยชนตางๆท้ังท่ีเปนตัวเงิน หรือมิใชตัวเงิน แตอาจเปนประโยชนตอบริษัทในเร่ือง
ของการลดตนทุน หรือสรางช่ือเสียงใหกับบริษัทในฐานะองคกรหรือผลิตภัณฑท่ีรักษาสิ่งแวดลอมได
ตัวอยางเชน โครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism) ภายใตพิธีสาร
เกียวโต โดยการสนับสนุนขององคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก ซ่ึงปจจุบันมีภาคเอกชนท่ีมี
โครงการท่ีไดรับหนังสือใหคํารับรองโครงการ (Letter of Approval: LoA) จากประเทศไทยแลว
จํานวน 168 โครงการ คิดเปนปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีลดได 10,119,718 ตัน
คารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป หรือกิจกรรมอื่นๆเชน โครงการฉลากเขียวโดยกระทรวง
อุตสาหกรรมเพื่อรับรองสินคาและบริการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โครงการฉลากประหยัดพลังงาน
อาคารสีเขียว โรงแรมใบไมเขียว โครงการจัดซ้ือจัดจางท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ฯลฯ รวมไปถึงการ
ขอการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม เชน ISO14001

(3) ระดับสมัครใจที่ ริเร่ิมโดยภาคเอกชน คือการดําเนินงานดานอื่นๆท่ี
นอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงอาจสามารถแบงออกเปน 2 กลุมกิจกรรมคือ

(3.1) การปรับกระบวนการผลิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เชน การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม (Environmental management system) การลงทุนเพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด (Cleaner technology) การสรางเครือขายหวงโซอุปทานสีเขียว
(Greening the Supply Chains) การออกแบบอาคารสีเขียว การออกแบบบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑ
ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การขายคารบอนเครดิตกับตลาดซ้ือขายคารบอนในตางประเทศจาก
กิจกรรมการลดกาซเรือนกระจก การออกรายงานการประเมินตนเองดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Global
Reporting Initiatives) ซ่ึงหลายกิจกรรมเปนกิจกรรมท่ีภาคเอกชนไดดําเนินการเชิงรุกนําหนา
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ภาครัฐไปแลว เชน บางบริษัทมีการดําเนินการออกฉลากสิ่งแวดลอมภายใตการดําเนินงานของ
ตนเองเน่ืองจากภาครัฐยังมีขอจํากัดในการออกฉลากเขียวท่ีลาชา เปนตน

(3.2) กิจกรรมดานการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ไมเก่ียวของโดยตรงกับกระบวนการ
ผลิต ไดแก กิจกรรมในลักษณะท่ีเปนความรับผิดชอบขององคกรเอกชนตอสังคม (Corporate
Social Responsibility: CSR) ตางๆ อาทิการจัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอชุมชนหรือตอ
สิ่งแวดลอม เชน การสรางโรงเรียน การปลูกปาชายเลน การสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาสําหรับ
เยาวชน การชวยเหลือผูประสบภัย ฯลฯ ซ่ึงหลายบริษัทกําลังใหความสนใจในการขอการรับรอง
มาตรฐานการทํากิจกรรมเพื่อสังคม หรือ ISO26000 วาดวยเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคมมากข้ึน

4. วิเคราะหจุดยืน จุดแข็ง และจุดออนของประเทศไทยดานการพัฒนาที่ยั่งยืน

การท่ีประเทศไทย โดยภาครัฐจะไดดําเนินการหลายอยางอันเกี่ยวของกับการพัฒนาท่ีย่ังยืน
ท้ังในเชิงกฎหมาย แผนยุทธศาสตร และการออกมาตรการตางๆท่ีเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม อันเปน
เปนผลจากการอนุวัตรโดยตรงและโดยออมจากการประชุม Rio Summit ในระดับโลกในป พ.ศ.
2535 รวมท้ังการดําเนินงานของหนวยงานหลักท่ีเกี่ยวของ อาทิ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย ฯลฯ ท้ังหมดไดแสดงถึงการตระหนักและใหความสําคัญกับปญหา
การพัฒนาท่ีไมย่ังยืน และความตองการท่ีจะแกไขปญหาดังกลาวภายในประเทศไดเปนอยางดี และ
โดยภาพรวม ประเทศไทยก็มีแผนและยุทธศาสตรท่ีดีคอนขางครอบคลุมและเพียงพอในประเด็น
ตางๆ ดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน อยางไรก็ตามยังไมสามารถกลาวไดอยางเต็มท่ีวาประเทศไทยมีจุดยืน
ท่ีเขมแข็งในการพิทักษและธํารงเปาหมายดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน ปรากฏการณและสาเหตุตางๆท่ี
เปนจุดออนและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนคือ

 เปาหมายทางการพัฒนาท่ีย่ังยืนยังไมสามารถแทรกตัวในแนวนโยบายของรัฐบาล
ชุดตางๆ จนกระท่ังสามารถกลายเปนกรอบการพัฒนากระแสหลักของประเทศไทยได ทุกวันน้ี
นโยบายรัฐบาลสวนใหญยังเนนการแกปญหาดวยการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเนน
การแกปญหาความยากจนดวยนโยบายประชานิยม ซ่ึงเปนการแกปญหาในระยะสั้น และเม่ือเกิด
ความขัดแยงระหวางเปาหมายดานสิ่งแวดลอมหรือสังคมกับเปาหมายทางเศรษฐกิจ ผลลัพธจะอยูใน
รูปของการเลือกเปาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ เชน การสงเสริมการลงทุน การสรางเข่ือนหรือ
โครงการขนาดใหญ การใหสัมปทาน เพื่อตอบโจทยความม่ันคงทางเศรษฐกิจ โดยแลกกับตนทุน
ทางสังคมและระบบนิเวศสวนหน่ึงท่ีตองเสียไปโดยไมมีกลไกการเยียวยาและชดเชยท่ีเหมาะสม
ตัวอยางเชนกรณีปญหาสิ่งแวดลอมและมลพิษในพื้นท่ีมาบตาพุด ซ่ึงรัฐบาลในยุคน้ันใหความสําคัญ
กับดานเศรษฐกิจ โดยเปนหวงผลกระทบท่ีจะมีตอการลงทุนจึงไมประกาศเขตควบคุมมลพิษ โดยได
พยายามแกไขปญหาดวยการจัดทํา “แผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพื้นท่ีจังหวัดระยอง พ.ศ.
2550-2554” ข้ึนมาแทน จนชาวบานตองนําเร่ืองฟองศาลปกครอง จนในป พ.ศ.2552 ศาลปกครอง
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พิพากษาใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติประกาศทองท่ีมาบตาพุดและพื้นท่ีใกลเคียงเปนเขต
ควบคุมมลพิษ เปนตน

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

 กระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะแบบสั่งการ (Top-Down Policy) ทําใหการมี
สวนรวมของประชาชนยังมีอยูอยางจํากัด สวนใหญยังอยูในระดับ “การรับรูขอมูลและการแสดง
ความคิดเห็น” เพียงเพื่อใหครบถวนตามกฎเกณฑท่ีกฎหมายกําหนดเทาน้ัน ยังไมสามารถกาวขาม
ไปสูระดับท่ีเรียกวา “การมีสวนรวมอยางมีความหมาย” (Meaning Participation) กลาวคือ มีการนํา
ความเห็นหรือขอเสนอแนะจากภาคประชาชนไปใชเปนขอพิจารณาประกอบการตัดสินใจกําหนด
นโยบาย ซ่ึงอาจนําไปสูการไดมาซ่ึงนโยบายหรือโครงการท่ีไมเปนไปตามความตองการของ
ประชาชนในทองท่ี อาทิ โครงการบอบําบัดนํ้าเสียคลองดาน โครงการทอกาซไทย-มาเลเซีย เปนตน

 การท่ีหนวยงานตางๆ ของรัฐไมสามารถบูรณาการการดําเนินงานเพื่อแกปญหา
หรือเพื่อการพัฒนาใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและสงเสริมซ่ึงกันและกัน ท้ังน้ี เน่ืองจากแตละ
หนวยงานมีคานิยมท่ียึดติดกับความเปนเจาของงาน และดวยโครงสรางของระบบราชการทําใหการ
ประสานความรวมมือระหวางหนวยงานตางๆ เปนไปไดคอนขางยาก เวนแตการใชความสัมพันธ
สวนตัวของผูบริหาร เน่ืองจากเงื่อนไขตางๆ อาทิ เงื่อนไขดานระบบการบังคับบัญชา ระบบ
งบประมาณ การประเมินผลงาน ตลอดจนกฎระเบียบตางๆ เปนตน ซ่ึงลักษณะดังกลาวถือเปน
อุปสรรคสําคัญในการนํานโยบายไปปฏิบัติใหประสบผลสําเร็จ ตัวอยางปญหาของการขาดบูรณาการ
ระหวางหนวยงาน เชน โครงการตัดตนไมเพื่อขยายถนนข้ึนเขาใหญ ซ่ึงกรมทางหลวงตองการท่ีจะ
ขยายชองทางการจราจรเพื่อรองรับปริมาณรถยนตของนักทองเท่ียวท่ีเพิ่มมากข้ึน ทําใหกรมทาง
หลวงตองตัดตนไมในพื้นท่ีของกรมปาไมกวา 120 ตน กรณีน้ีกลายเปนปญหาขัดแยงระหวาง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกับกระทรวงคมนาคม เปนตน หรือกรณีการขาด
การบูรณาการระหวางหนวยงานหลักท่ีทําหนาท่ีในการวางแผนยุทธศาสตร ไดแก สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) และสํานักงานนโยบายและแผน
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ซ่ึงสงผลใหแผนพัฒนาฯ ไมไดบูรณาการประเด็นดาน
สิ่งแวดลอมเขาไวเทาท่ีควร ขณะท่ีนโยบายและแผนฯ สิ่งแวดลอมก็ขาดการบูรณาการมิติทางดาน
เศรษฐกิจและสังคม เปนตน

 กฎหมายและมาตรการตางๆดานสิ่งแวดลอม ยังมีปญหาในการบังคับใชกฎหมาย
ของเจาหนาท่ีรัฐท่ีไมมีประสิทธิภาพและไมครอบคลุม อาทิเชน ปญหาการบังคับใชกฎหมายดาน
สิ่งแวดลอมและกฎหมายดานโรงงานอุตสาหกรรม ผังเมืองท่ีกําหนดไวในมีเขตกันชน (Buffer Zone)
ระหวางเขตอุตสาหกรรมกับชุมชนในพื้นท่ีมาบตาพุด หรือกรณีหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย
(Polluter Pays Principle) ซ่ึงไดถูกบัญญัติอยูในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ.2535 อยางไรก็ดี กฎหมายฉบับน้ียังมิไดนําหลักการผูกอมลพิษเปนผูจายมาใช
อยางเต็มท่ี เน่ืองจากกําหนดเคร่ืองมือไวเพียงอยางเดียวคือ คาธรรมเนียมบําบัดนํ้าเสีย ซ่ึงในทาง
ปฏิบัติไมสามารถกํากับพฤติกรรมของประชาชนและภาคอุตสาหกรรมไดอยางครอบคลุม รวมท้ังยัง
ไมแผขยายไปถึงภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ท่ีไมใชโรงงาน ไมวาจะเปนอาคารพาณิชยขนาดใหญ
ศูนยการคา โรงแรม อาคารชุดท่ีปลอยนํ้าเสียหรือมลพิษสูสิ่งแวดลอม เปนตน นอกจากน้ียังไม
สามารถนําไปสูการบังคับใชและปฏิบัติไดในระดับทองถิ่น เน่ืองจากองคการบริหารสวนทองถิ่น
(อปท.) แมจะไดรับการถายโอนภารกิจทางดานสิ่งแวดลอมไปดูแลรับผิดชอบแลว แต อปท. ยังขาด
ท้ังบุคลากรและทรัพยากรท่ีจะใชในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ กฎหมาย
บางอยางไมไดรับการปรับปรุงและแกไขใหสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ เชนเร่ือง “สิทธิ
ชุมชน” ซ่ึง ขัดกับกฎหมายดานปาไมหลายฉบับ เชน พระราชบัญญัติป าไม  พ .ศ .2484
พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ.2504 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 ความ
ขัดแยงดังกลาวนําไปสูขอพิพาทเชนกรณีการประกาศเขตอุทยานแหงชาติดอยภูคาทับซอนพื้นท่ีปา
ชุมชนท่ีจัดการโดยคณะกรรมการปาชุมชนตําบลศิลาแลง อําเภอปว จังหวัดนาน เปนตน ซ่ึงประเด็น
ดังกลาวถือเปนอุปสรรคสําคัญท่ีขัดขวางมิใหการพัฒนาท่ีย่ังยืนประสบความสําเร็จ

 ประชาชนยังขาดจิตสํานึกในเร่ืองการอนุรักษ ดวยวัฒนธรรมคานิยมของคนไทยท่ี
ใหความสําคัญกับประโยชนในปจจุบันมากกวาประโยชนในอนาคต และใหความสําคัญกับประโยชน
ทางตัวเงินท่ีจับตองไดมากกวาประโยชนท่ีมองไมเห็นดังเชนประโยชนของระบบนิเวศ หรือ
วัฒนธรรมท่ีทําใหคนไทยยังมองเร่ืองสิ่งแวดลอมวาเปนเร่ืองไกลตัว การรวมตัวของประชาชนในรูป
ของกลุมผูบริโภคสีเขียว หรือกลุมผูลงคะแนนสีเขียวยังมีขนาดเล็กมาก และจํากัดอยูกับกลุมผูมี
รายไดหรือการศึกษาสูงบางกลุม ทําใหเกิดขอจํากัดในการพัฒนาตลาดของสินคาและบริการสีเขียว
ซ่ึงมีแนวโนมวาจะมีราคาสูงกวาราคาสินคาท่ัวไป หรือนโยบายการเก็บภาษีสิ่งแวดลอมท่ีมีแนวโนม
วาจะทําใหราคาสินคาสูงข้ึนก็ขาดแรงผลักดันเห็นดวยจากภาคประชาชนท่ีเปนผูบริโภค

ดวยเหตุน้ี ทําใหประเทศไทยเปรียบเสมือนวาขาดจุดยืนท่ีเขมแข็งทางดานสิ่งแวดลอม
จุดยืนในการพัฒนาของประเทศไทยในปจจุบัน คือการพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความทันสมัยโดยยังเนน
การเติบโตจากการขับเคลื่อนจากภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนจากตางประเทศโดยใชความ
เขมแข็งดานแรงงานท่ีมีราคาถูก การดําเนินการเร่ืองสิ่งแวดลอมเปนเร่ืองท่ีดีถาสามารถทําได ตราบ
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ใดท่ีไมทําใหเปาหมายทางเศรษฐกิจไดรับผลกระทบหรือทําใหตนทุนการผลิตสูงข้ึน และการพัฒนา
ท่ีตองแลกดวยผลกระทบทางสิ่งแวดลอมเปนเร่ืองท่ีตองสละและหลีกเลี่ยงไมได เร่ืองสิ่งแวดลอมจะ
ถูกพิจารณาใหความสําคัญเม่ือเปนวาระใหญๆท่ีเกิดผลกระทบในวงกวาง เชน ปญหานํ้าทวมคร้ัง
ใหญในป พ.ศ. 2554 หรือปญหาหมอกควันในภาคเหนือ ซ่ึงเกิดเปนกระแสตื่นตัวในวงกวางเทาน้ัน
และเม่ือกระแสความตื่นตัวหมดไปก็ทําใหวาระน้ันไดรับความสําคัญลดลง การริเร่ิมโครงการดาน
สิ่งแวดลอม สังคม ความยากจน ฯลฯ มีลักษณะของความเปนโครงการคอนขางสูง ซ่ึงมีผูรับผิดชอบ
ตางหนวยงานกันไป ทําใหขาดการมองในลักษณะยุทธศาสตรหรือการมองในเชิงพื้นท่ี รวมท้ังไมได
มีการใหความสําคัญกับสาเหตุของปญหาในระดับโครงสรางอาทิเชน เร่ืองความเหลื่อมล้ําทางสังคม
ซ่ึงแฝงอยูในกฎหมายและนโยบายตางๆดวย ทําใหการแกปญหาไมไดผลหรือบรรลุเปาหมายชามาก
นอกจากน้ันยังขาดตัวช้ีวัดในภาพรวมท่ีสะทอนดวยวาปจจุบันประเทศไทยไดเขาใกลหรืออกหาง
จากการพัฒนาท่ีย่ังยืนไปเพียงใดแลว

จุดยืนเหลาน้ีไดสะทอนไปในระดับการเจรจาระหวางประเทศเชนกัน อาทิเชน การเจรจาเพื่อ
ลงนามในขอตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอมตางๆท่ีประเทศไทยไดรวมเปนภาคีเปนจํานวนมาก เทาท่ี
ยังไมมีภาระผูกพันทางการเงินตอประเทศ สวนขอตกลงทางดานการคาท่ีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม เชน
การเปดเสรีสินคาและบริการดานสิ่งแวดลอม ก็เนนศักยภาพในการสงออกเปนหลักมากกวาจะเกิด
มุมมองวาจะทําใหตลาดสินคาดานสิ่งแวดลอมในประเทศขยายตัวไดอยางไร และยังเกิดภาวะความ
ลักลั่นทางนโยบายอาทิเชน การท่ีประเทศไทยไมตองการใหประเทศท่ีพัฒนาแลวใชมาตรการท่ี
เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมมาเปนเคร่ืองมือกีดกันทางการคา อาทิเชน การเก็บภาษีคารบอนกอนเขา
พรมแดน แตในขณะเดียวกันก็เรียกรองสิทธิในการใชมาตรการการคาดานสิ่งแวดลอมดวย โดยอาง
สถานะในการเปนประเทศกําลังพัฒนาเพื่อใหมีสิทธิบางประการท่ีสูงกวาประเทศท่ีพัฒนาแลวตาม
หลัก Common but Differentiated Responsibilities (CBDR) ท้ังหมดน้ี ทําใหประเทศไทยยังคงมี
ชุดความคิดท่ีเปนกลางและไมมีวิสัยทัศนเชิงรุกในการเจรจาดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนในระดับโลก

ปจจัยตางๆท้ังหมดน้ีทําใหเปรียบเสมือนวาประเทศไทยมีความเฉื่อยชาและไมเต็มใจท่ีจะ
ออกแรงหรืองบประมาณตอการแกปญหาเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนอยางจริงจัง การปรับตัวตางๆจึง
ตองอาศัยแรงกดดันหรือเหน่ียวนําจากภายนอกประเทศเทาน้ัน เชน การออกมาตรการหรือความ
ตองการดานสิ่งแวดลอมใหมๆของประเทศคูคา หรือพันธกรณีในระดับโลกท่ีทุกประเทศไดรับ
ผลกระทบพรอมกันเทาน้ัน ดวยเหตุน้ี การเจรจาในเวที Rio+20 ในป พ.ศ. 2555 คร้ังน้ี จึงถือเปน
โอกาสท่ีประเทศไทยจะได เรียนรูและอาจเกิดเงื่อนไขท่ีเปนแรงผลักดันใหประเทศไทยตอง
ปรับเปลี่ยนการดําเนินการบางอยางดานสิ่งแวดลอมภายในประเทศได ดังเชนท่ีการประชุม Rio
Summit ในป พ.ศ. 2535 เคยไดทํามาแลว
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5. การสรางกรอบเชิงสถาบันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เพื่อใหประเทศไทยสามารถไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืนได แนวทางการดําเนินงานการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนของประเทศไทยในอนาคตจะตองมีความชัดเจนและรอบดานมากข้ึน ในสวนน้ีจึงนําเสนอ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอการดําเนินงานในประเทศไทยดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนในรูปของการสราง
กรอบเชิงสถาบันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศ (Domestic Institutional Framework for
Sustainable Development) ซ่ึงควรมีลักษณะตางๆ อาทิเชน

- มีการกําหนดหนวยงานเจาภาพในการจัดการดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนภายในประเทศท่ี
ชัดเจน แตมีประเด็นท่ีตองพิจารณาคือ ความจําเปนในการจัดตั้งคณะกรรมการ/หนวยงานกลางดาน
การพัฒนาท่ีย่ังยืนเพื่อใหมีหนวยงานรับผิดชอบอยางตอเน่ืองวาควรจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
เพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน (NCSD) ข้ึนอีกคร้ังหลังจากยุติบทบาทไปนานแลวหรือไม หรือควรเนนการ
ปรับปรุงโครงสรางหนวยงานท่ีมีอยู อาทิเชน สภาพัฒนฯ ใหมีบทบาทและอํานาจในการกําหนด
นโยบายดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนอยางบูรณาการมากข้ึน และสามารถสนับสนุน ตรวจทาน คัดคาน
นโยบายท่ีมาจากภาคการเมืองได

- มีการวางหลักเกณฑในเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียว โดยใหมีกลไกเพื่อประเมินตรวจสอบนโยบาย
ท่ีเปาหมายหรือผลกระทบขัดแยงกัน เชน นโยบายดานการคา การสงเสริมการลงทุน การใชท่ีดิน
การทําโครงการขนาดใหญ ฯลฯ วาจะกระทบตอเปาหมายดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนในสามเสาหลัก
อยางไร ซ่ึงอาจมีลักษณะของการประเมินความย่ังยืนเชิงยุทธศาสตร (Strategic Sustainability
Assessment) ซ่ึงเช่ือมโยงเคร่ืองมือตางๆอาทิ EIA HIA SIA SEA ไวในกระบวนการกําหนด
นโยบายดวยก็เปนได

- ควรมีการศึกษาเพื่อผนวกประเด็นตางๆ ซ่ึงอาจเปนประเด็นใหม (Emerging issues) จาก
การประชุม Rio+20 เขากับกลไกภายในประเทศท่ีมีอยู อาทิเชน ความม่ันคงทางดานทรัพยากรนํ้า
อาหาร และพลังงาน การจัดการภัยพิบัติ วิกฤตการเงินระหวางประเทศ การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ความเหลื่อมล้ําและการแกปญหาความยากจน การใชเคร่ืองมือเศรษฐศาสตรเพื่อ
สิ่งแวดลอม การกําหนดตัวช้ีวัดเชน Sustainable Development Goals การกําหนดแผน เชน
Green Growth Roadmap, 10-years of Program on Sustainable Consumption and Production
การกําหนดเปาหมายการจางงานท่ีเปน Green Jobs  การจัดทํารายงานดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน
ระดับประเทศ ฯลฯ

- การพัฒนาตัวช้ีวัดการพัฒนาท่ีย่ังยืนระดับประเทศ และมีการผลักดันใหเปนหน่ึงในตัวช้ีวัด
กระแสหลัก (Mainstreaming) เพื่อศึกษาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนท้ังทางบวกและทางลบ บงช้ี
ความกาวหนาของการดําเนินงานดานตางๆ ซ่ึงควรเปนดัชนีท่ีแสดงพลวัตของสถานการณ คือ
แสดงปจจัยกดดัน สถานภาพปจจุบันและการตอบสนองเพื่อการแกไขปญหา ดัชนีช้ีวัดการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนจะเปนเคร่ืองมือสําคัญในการเสนอแนวทางเพื่อการตัดสินใจ เปนสัญญาณเตือนภัยในกรณีท่ี
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อาจเกิดความเสียหายตอระบบเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม และประเมินความกาวหนาในการมุง
สูการพัฒนาท่ีย่ังยืน

- การผนวกมิติความเหลื่อมล้ําและลดปญหาความยากจนเขากับนโยบายการพัฒนาทุกดาน
รวมท้ังนโยบายเศรษฐกิจดวย เชน ภาษีท่ีดินและมรดก กลไกธรรมาภิบาลเพื่อปองกันการเก็งกําไร
(Speculation) หรือการกอหน้ีสาธารณะจนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ เปนตน

- การมีกลไก หรือแนวปฏิบัติรวมท่ีจะใหทุกหนวยงานหรือทุกพรรคการเมืองยอมรับและมี
เจตจํานงรวมกันตอแนวทางการพัฒนาท่ีย่ังยืน เพื่อปองกันความไมตอเน่ืองของนโยบายจาก
เสถียรภาพทางการเมือง หรือนโยบายท่ีไมระมัดระวังโดยนักการเมือง รวมท้ังมีกลไกการกํากับและ
ประเมิน (steering) โครงการของภาครัฐท้ังกอน ระหวาง และหลังโครงการพรอมมีการแถลงขอมูล
สูสาธารณะ ยกตัวอยางอาจคลายในกรณีของประเทศภูฐานท่ีมีการตั้งคณะกรรมการ 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 ไดไปสรางการ
ยอมรับ (commitment) กับพรรคการเมืองทุกพรรควาจะยอมรับหลักการ GNH ซ่ึงทุกพรรคก็ใหการ
ยอมรับ ซ่ึงเปนตัวอยางของการสรางเจตจํานงทางการเมือง (political will) ของฝายการเมืองตอการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนไดอยางดี

- 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
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ถนนทุกสายมุงสู Rio+20

วิจิตร กุลเดชคุณา
สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอม

1. กระบวนการเตรียมการการประชุม Rio+20

ท่ีประชุมสมัชชาใหญสหประชาชาติไดมีขอมติท่ี 64/2361 และ 65/1522 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” ดวย โดยจะมีการประชุม 3 คร้ัง รวมท้ังการจัดประชุม
ระดับภูมิภาคเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการประชุม Rio+20 โดยเนนยํ้าถึงการเตรียมการใน
ระดับทองถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยสนับสนุนใหสมาชิกประเทศตางๆดําเนินการรวมกับองคการภายใตสหประชาชาติ เพื่อใหเกิด
การเตรียมการกอนการประชุม Rio+20 อยางมีคุณภาพ โดยท่ีไมสรางภาระเพิ่มเติมใหแกประเทศ
สมาชิก

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)

1United Nations General Assembly A/RES/64/236, 24 December 2009, United Nations
2United Nations General Assembly A/RES/65/152, 20 December 2010, United Nations
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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)

นอกจากการประชุมเตรียมการตางๆแลว ในการประชุม PrepCom คร้ังท่ี 2 ระหวางวันท่ี 7
– 8 มีนาคม พ.ศ.2554 ท่ีประชุมไดมีมติเชิญชวนใหประเทศสมาชิก องคกรของสหประชาชาติ และ
ภาคสวนท่ีเกี่ยวของ จัดสงขอเสนอสําหรับการประชุม Rio+20 ใหกับสํานักเลขาธิการ UNCSD
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 Draft31 น้ีไดถูกนําเสนอตอประเทศสมาชิกในวันท่ี 10 มกราคม พ.ศ.
2555 ซ่ึงหลังจากน้ันแลว สํานักเลขาธิการ UNCSD จะจัดการประชุมเพื่อหารือเบ้ืองตน (Initial
discussion on zero draft of outcome document) และจะจัดใหมีการเจรจาอยางไมเปนทางการ
(Informal Negotiation) อีกจํานวน 3 คร้ัง โดยแตละคร้ังจะใชเวลา 1 สัปดาห เพื่อท่ีจะไดรางเอกสาร
ท่ีจะใชเปนหลักใหกับสมาชิกประเทศในการเจรจาในการประชุม Rio+20 โดยไดจัดใหมีการประชุม
ดังตอไปน้ีข้ึน

1) Initial Discussion on the Zero Draft of Outcome Document ระหวางวันท่ี 25 – 27
มกราคม พ.ศ.2555 ณ นครนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา

2) First Round of “Informal-Informal” Negotiations on the Zero Draft of Outcome
Document ระหวางวันท่ี 19 – 23 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ นครนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา

3) Second Round of “Informal-Informal” Negotiations on the Zero Draft of Outcome
Document ระหวางวันท่ี 23 – 4 พฤษภาคม พ.ศ.2555 ณ นครนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา

4) Third Round of “Informal-Informal” Negotiations on the Zero Draft of Outcome
Document ระหวางวันท่ี 29 – 2 มิถุนายน พ.ศ.2555 ณ นครนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา

ท้ังน้ีหลังการประชุม Second Round ไดมีมติใหจัดการประชุมเพิ่มอีกหน่ึงคร้ังในชวงวันท่ี
29 พฤษภาคม- 2 มิถุนายน พ.ศ.2555 ณ นครนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา เน่ืองจากมีประเทศ
เจรจาอีกเปนจํานวนมากท่ียังไมสามารถหาขอยุติได

3 ดูเน้ือหาเอกสาร Zero Draft ไดในบทความ “แนวคิดและความเคล่ือนไหวเร่ืองเศรษฐกิจสีเขยีว” โดย สฤณี อา
ชวานันทกุล ในหนังสือเลมน้ี
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ภาพที่ 1 แสดงเสนทางการประชุมเตรียมการตางๆ 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

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)

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

June 2012
3rd Preparatory Committee Meeting of Rio+20

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

ภาพที่ 1 แสดงเสนทางการประชุมเตรียมการตางๆ สําหรับ Rio+20 ในชวงป ค.ศ.2010-2012 (ตอ)



435

2. ทาทีของประเทศและกลุมประเทศหลักเก่ียวกับเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทการพัฒนา
ที่ยั่งยืนและการขจัดความยากจน และกรอบเชิงสถาบันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

2.1 ขอขัดแยงหลักระหวางกลุมประเทศที่พัฒนาแลวและกลุมประเทศกําลังพัฒนา

ตลอดกระบวนการเตรียมการเพื่อการประชุม Rio+20 ในเวทีตางๆ ตลอดจนถึงการ
กระบวนการเจรจา Zero Draft ท่ีผานไปท้ังสองคร้ัง ไดเห็นถึงจุดยืนหลักท่ีแตกตางระหวางกลุม
ประเทศท่ีพัฒนาแลวและกลุมประเทศกําลังพัฒนา (ซ่ึงนําเสนอโดยกลุม 77 และจีน) โดยตลอด โดย
ท่ีกลุมประเทศกําลังพัฒนามักจะแสดงออกอยางบอยคร้ังถึงความผิดหวังตอความบกพรองในการ
ดําเนินการตามคําม่ันสัญญาในอดีตของกลุมประเทศท่ีพัฒนาแลวในดานการใหความชวยเหลือดาน
การพัฒนาประเทศตอกลุมประเทศกําลังพัฒนา และเห็นวา Rio+20 เปนโอกาสอันดีท่ีจะยืนยันให
กลุมประเทศพัฒนาแลวรักษาคําม่ันในการดําเนินการตามขอตกลงในอดีต  ในขณะเดียวกันกลุม
ประเทศท่ีพัฒนาแลวก็พยายามเลี่ยงท่ีจะยอมรับขอเรียกรองโดยตรงในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับเงินสนับสนุน
เพื่อการพัฒนา แตพยายามท่ีจะเรียกรองใหกลุมประเทศกําลังพัฒนามองไปขางหนามากกวาท่ีจะ
พูดถึงเร่ืองในอดีต ในขณะเดียวกัน ทุกคร้ังท่ีกลุมประเทศท่ีพัฒนาแลวพยายามท่ีจะผลักดันแนวคิด
เร่ืองเศรษฐกิจสีเขียว ก็มักจะไดรับการตอบรับท่ีคอนขางเพิกเฉยจากกลุมประเทศกําลังพัฒนาซ่ึง
เรียกรองจะใหความสําคัญกับขอเสนอท่ีครอบคลุม (inclusive) และตองการท่ีจะเนนยํ้าในเร่ืองของ
การขจัดความยากจนเปนความสําคัญอันดับแรก

นอกจากน้ีแลว ความคิดเห็นท่ีแตกตางยังครอบคลุมไปถึง การท่ีกลุมประเทศกําลังพัฒนา
ตองการเนนยํ้าถึง Rio Principles โดยเฉพาะ Principle 7 หรือหลักการเร่ืองความรับผิดชอบรวมกัน
ในระดับท่ีแตกตางกัน (Common but Differentiated Responsibility – CBDR) แตก็ไมไดรับการ
ตอบรับมากนักจากกลุมประเทศท่ีพัฒนาแลว ในขณะเดียวกัน กลุมประเทศสหรัฐอเมริกา EU และ
OECD ก็ตองการสนับสนุน Principle 10 ซ่ึงเกี่ยวเน่ืองกับการเขาถึงขอมูลและการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชน แตขอเสนอน้ีก็ไมไดรับการตอบรับมากนักจากกลุมประเทศกําลังพัฒนา

นอกจากความคิดเห็นท่ีแตกตางระหวางกลุมประเทศท่ีพัฒนาแลวและกลุมประเทศกําลัง
พัฒนา ก็ยังมีความแตกตางภายในแตละกลุมประเทศดวยกันเองอีก เชนความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน
เกี่ยวกับเร่ืองบทบาทของภาครัฐ หรือการวางกรอบกฎเกณฑในการกํากับดูแลทางกฎหมาย มีความ
คิดเห็นท่ีแตกตางกันระหวางกลุมประเทศ EU สวิตเซอรแลนด นอรเวย เกาหลีใต และกลุมประเทศ
สหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด และออสเตรเลีย เปนตน หรือในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับ IFSD ก็มี
ขอคิดเห็นท่ีแตกตางอยางเห็นไดชัดระหวางกลุมประเทศ EU ในประเด็นเกี่ยวกับขอเสนอการปฏิรูป
UNEP ซ่ึงสหรัฐอเมริกามีจุดยืนท่ีชัดเจนท่ีไมตองการใหมีจัดตั้งองคกรใหมข้ึน
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ในขณะเดียวกัน ในกลุม 77 และจีน มีบางประเด็นท่ีประเทศในกลุมมีความคิดเห็นท่ี
แตกตางกันอยางมากเน่ืองจากพื้นฐานความหลากหลายและความแตกตางอยางมากท้ังดานสังคม
เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศท้ังหลายในกลุม โดยเฉพาะอยางย่ิงในเร่ืองของขอเสนอดาน
กรอบเชิงสถาบันเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน (IFSD) ท่ีเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ
ECOSOC สถานะของ UNEP และอนาคตของ CSD ท่ีกลุม 77 และจีน ยังไมสามารถบรรลุขอตกลง
ในการนําเสนอขอเสนอท่ีเปนฉันทามติรวมของท้ังกลุมได

นอกจากน้ียังมีประเด็นเร่ืองของ Sustainable Development Goals (SDGs) ท่ีกลุมประเทศ
ท่ีพัฒนาแลวสนับสนุนใหมีการดําเนินการภายใตการกํากับของสมัชชาใหญสหประชาชาติ พรอมท้ัง
ใหกําหนดกระบวนการดําเนินการ (implementation) ภายใตกรอบเวลาท่ีมีการระบุไว และควรจะ
เปนกระบวนการท่ีตองดําเนินการโดยครอบคลุมท้ังประเทศท่ีพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา ซ่ึง
ก็มีผูตั้งขอสังเกตวาขอเสนอน้ีจะไดรับการยอมรับหรือไม เพราะอาจจะขัดกับหลักการ CBDR ท่ี
เรียกรองโดยกลุมประเทศกําลังพัฒนา

ในลําดับถัดไป เปนการสรุปใหเห็นถึงทาทีของแตละกลุมประเทศตอหัวขอหลักของการ
ประชุม Rio+20 โดยเปนการสรุปขอมูลจากการประชุมเตรียมการตางๆ และขอมูลจากเอกสาร
Compilation document ท่ีแตละประเทศไดจัดทําขอเสนอสงใหสํานักเลขาธิการ UNCSD เพื่อ
ประกอบการจัดทําเอกสาร the Zero Draft of Outcome Document

2.2 เศรษฐกิจสีเขียวในบริบทการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความยากจน

ประเทศและกลุมประเทศตางๆ มีความเห็นรวมและมีความเห็นท่ีแตกตางกันเกี่ยวกับ
แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว ดังตารางท่ี 1

ตารางที่ 1 สรุปทาทีของประเทศและกลุมประเทศตางๆเก่ียวกับเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียว

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
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 ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคเอกชน
 GE จะชวยใหเกิดการสรางงานและกระตุนการเติบโตของเศรษฐกิจ
 Cross-cutting actions: การตรวจสอบความกาวหนาในการดําเนินการ
10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption
and Production โครงการเพิ่มขีดความสามารถ การวิจัยและความรวมมือ
ทางวิทยาศาสตร นวัตกรรมดานการชวยเหลือทางการเงินและเงินอุดหนุน
 นํ้า อาหารและการเกษตร การใชพลังงานอยางย่ังยืน ปาไม ดินและการ
จัดการดินอยางย่ังยืน สิ่งแวดลอมทางทะเลและมหาสมุทร การประมง การ
อนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพและการใชประโยชนอยางย่ังยืน
สารเคมี การบริหารจัดการของเสียอยางย่ังยืน การพัฒนาเมืองอยางย่ังยืน

สหรัฐอเมริกา  ใหความสําคัญกับการใชเทคโนโลยีและกลไกตลาด
 สนับสนุนใหแตละประเทศมีแนวทางการพัฒนาของตัวเอง
 สนับสนุน SDGs
 ใหความสําคัญกับประเด็นการพัฒนา เร่ือง พลังงานสะอาด การพัฒนา
เมืองอยางย่ังยืน การจัดการนํ้า การผลิตอยางย่ังยืนและสินคาและบริการ
ดานสิ่งแวดลอม การพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลและงานสีเขียว
ความม่ันคงทางอาหารและการเกษตรท่ีย่ังยืน มหาสมุทร ชายฝง และการ
ประมง ระบบนิเวศและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

กลุม 77 และจีน  ใหความสําคัญกับการขจัดความยากจน
 ยึดม่ันตามขอตกลงเดิม และหลักการ CBR, Agenda 21, และ JPOI
 ไมใช GE เปนเคร่ืองมือกีดกันทางการคา
 ไมใชนโยบายแบบ one-size-fits-all
 กลุมประเทศพัฒนาแลวควรปฏิบัติตามขอตกลงเดิมใหครบถวน
 ความจําเปนตองไดรับการชวยเหลือจากประเทศพัฒนาแลว
 ความทาทายตอการพัฒนาท่ีย่ังยืน การบริโภคและผลิตอยางย่ังยืน การ
ปฏิรูปการเงินระหวางประเทศ การอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและ
มหาสมุทร

กลุมแอฟริกา  ความทาทายในการดําเนินการสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน
 เรียกรองใหประชาคมโลกปฏิบัติตามขอตกลงเดิมท่ีมีอยูแลว
 ความชวยเหลือในการสนับสนุนแอฟริกาสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน

จีน  สนับสนุนหลักการ no-one-sizes-fits-all
 รัฐบาลเปนกลไกหลักในการนําการพัฒนา
 ผลลัพธ Rio+20 จะตองอยูบนหลักการความเปนเอกฉันทและเนนการ
ปฏิบัติ
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 จุดหมายหลักของเศรษฐกิจสีเขียวคือการขจัดความยากจน
 ประเทศกําลังพัฒนาจําเปนจะตองไดรับการชวยเหลือในการเปลี่ยนผาน
ไปสูเศรษฐกิจสีเขียว

ญี่ปุน  ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
 Post-MDGs development
 จัดทําดัชนีช้ีวัดความสุขหรือความเปนอยู
 ขอเสนอดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน การบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ
พลังงาน ความม่ันคงทางอาหาร นํ้า เมืองในอนาคต การใหการศึกษาดาน
การพัฒนาท่ีย่ังยืน นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมสีเขียว ความ
หลากหลายทางชีวภาพ

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
ที่มา: เอกสารจากการประชุมตางๆในการเตรียมประชุม Rio+20, Compilation document ที่จัดทําโดยแตละ
ประเทศสมาชิก ที่ไดยื่นตอสํานักเลขาธิการ UNCSD

2.3 กรอบเชิงสถาบันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (IFSD)

ประเทศและกลุมประเทศตางๆ มีความเห็นรวมและมีความเห็นท่ีแตกตางกันเกี่ยวกับ IFSD
ดังตารางท่ี 2

ตารางที่ 2 สรุปทาทีของประเทศและกลุมประเทศตางๆเก่ียวกับเร่ือง IFSD

ความเห็นรวม  ยํ้าความสําคัญของสมดุลของ 3 เสาหลัก
 เพิ่มประสิทธิภาพและประสานความรวมมือในทุกระดับ ตั้งแตระดับโลก
ภูมิภาค อนุภูมิภาค ระดับชาติ จนถึงระดับทองถิ่น
 ความสําคัญขององคกรของ UN ในการเปนแกนนําดาน IFSD และการ
เพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานรวมกันขององคกรภายใน UN

ยุโรป  เพิ่มความสําคัญตอประเด็นการพัฒนาท่ีย่ังยืนในระดับสมัชชา
สหประชาชาติ
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 ปรับปรุง ECOSOC
 ปรับบทบาทของ CSD/จัดตั้ง Sustainable Development Council (SDC)
 จัดตั้งคณะกรรมการพิเศษ (Special Envoy or Representative)
 ยกระดับ UNEP ข้ึนเปนองคกรเฉพาะดานสิ่งแวดลอม อาจจะเปน
รูปแบบ WEO หรือ UNEO เปนขอเสนอท่ีไดรับการสนับสนุนมากท่ีสุด
 ปรับปรุงประสิทธิภาพ MEAs

สหรัฐอเมริกา  ใชเทคโนโลยีในการเช่ือมโยงภาคสวนตางๆเพื่อมุงสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน
 การปรับเปลี่ยนองคกรดั้งเดิม (transforming traditional institutions)
ปรับปรุงประสิทธิภาพกรทํางานของท้ัง ECOSOC และ CSD
 เสริมความเขมแข็งใหแก UNEP
 คัดคานการจัดตั้งองคกรใหม

กลุมแอฟริกา  สนับสนุนใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนแหงชาติ
(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 แตควรท่ีจะศึกษาถึงปญหาท่ีมีใหถอง
แทเสียกอน กอนท่ีจะสรุปวาจําเปนจะตองจัดตั้งองคกรใหมข้ึนมา
 สนับสนุนการสรางความเขมแข็งใหกับ CSD
 เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานรวมกันระหวาง UNEP และ MEAs

เกาหลีใต  ระยะสั้น สรางความเขมแข็งใหกับ CSD
 ระยะกลางและยาว สนับสนุนการจัดตั้ง Sustainable Development
Council (SDC) และการยกระดับสถานะ UNEP ใหเปนองคกรเฉพาะ
 จัดตั้ง IFSD ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ

ที่มา: เอกสารจากการประชุมตางๆในการเตรียมประชุม Rio+20, Compilation document ที่จัดทําโดยแตละ
ประเทศสมาชิกที่ไดยื่นตอสํานักเลขาธิการ UNCSD
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3. The Zero Draft of Outcome Document

เอกสาร the Zero Draft of Outcome Document ไดถูกเผยแพรในวันท่ี 10 มกราคม 2555
โดยเอกสารน้ีเปนการเรียบเรียงจากขอเสนอแนะจาก 677 สมาชิกประเทศและองคกรตางๆ รวมเปน
เอกสารกวา 6,000 หนา ซ่ึงไดถูกเรียบเรียงใหเปนเอกสาร the Zero Draft จํานวน 19 หนา

เอกสาร the Zero Draft of the Outcome Document น้ี ใชช่ือหัวเร่ืองวา “The Future We
Want” หรือ “อนาคตท่ีเราตองการ” ถูกแบงออกเปน 5 สวนอันประกอบดวย (1) Preamble/Stage
Setting หรือ บทนํา (2) Renewing Political Commitment หรือ การฟนฟูคําม่ันจากฝายการเมือง
(3) Green Economy in the Context of Sustainable Development and Poverty Eradication
หรือ เศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาท่ีย่ังยืนและการขจัดความยากจน  (4) Institutional
Framework for Sustainable Development หรือ กรอบเชิงสถาบันเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน และ (5)
Framework for Action and Follow-up หรือ กรอบเพื่อการปฏิบัติและติดตามผล

3.1 เน้ือหาโดยสรุปของเอกสาร the Zero Draft41

3.1.1 Preamble/Stage Setting: บทนํา
เน้ือหาในสวนน้ีสื่อถึงวิสัยทัศนรวมของรัฐบาลของแตละสมาชิกประเทศท่ีเขารวม

ในการประชุม UNCSD คร้ังน้ี โดยแสดงเจตจํานงของผูเขารวมประชุมท่ีจะทํางานรวมกัน มีความ
“มุงม่ันท่ีจะปลดปลอยมนุษยชาติจากความหิวและความอยาก” (“to free humanity from hunger
and want”) เรงรัดความพยายามเพื่อการบรรลุเปาหมายในการพัฒนาซ่ึงเปนขอตกลงรวมระหวาง
นานาชาติ เสริมสรางความรวมมือและรวมแกไขปญหาท้ังท่ีกําลังประสบอยูและท่ีเปนปญหาเกิดใหม
และกระตุนการปฏิบัติการท่ีเด็ดขาดและแนวแนในการท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคของการประชุมในคร้ัง
น้ี

3.1.2 Renewing Political Commitment: การฟนฟูคําม่ันจากฝายการเมือง
เน้ือหาในสวนน้ีเปนการยอนเตือนถึงคําม่ันสัญญาในอดีตและปูทางถึงสิ่งท่ีควร

จะตองดําเนินการตอไป เปนการยืนยันถึงหลักการตั้งแตการประชุม Rio คร้ังแรกและการประชุมคร้ัง
อื่นๆท่ีเกี่ยวเน่ืองกัน รวมถึงแผนปฏิบัติการตางๆท่ีไดมีการตกลงไว ประเมินความคืบหนาในการ
ดําเนินการเปรียบเทียบกับผลลัพธการประชุมอันเกี่ยวเน่ืองกับการพัฒนาท่ีย่ังยืนและเปาหมายท่ีได
กําหนดไว ระบุถึงความทาทายใหมท่ีเกิดข้ึน (new and emerging challenges) วางโครงงานสําหรับ
การกระตุนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน (major groups) และวางกรอบเพื่อการดําเนินงาน

3.1.3 Green Economy in the Context of Sustainable Development and
Poverty Eradication: เศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความ
ยากจน

4The Zero Draft of the Outcome Document: The Future We Want, 10 January 2012, United Nations
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เน้ือหาในสวนน้ีเปนการกําหนดบริบทของเศรษฐกิจสีเขียว กลาวถึงความทาทาย
และโอกาสท่ีเกี่ยวของกับเศรษฐกิจสีเขียว ยํ้าถึงความจําเปนในการกําหนดนโยบายท่ีเกี่ยวของ การ
เลือกใชเคร่ืองมือ และการแบงปนประสบการณ เพื่อชวยประเทศตางๆในการเปลี่ยนผานไปสู
เศรษฐกิจสีเขียว และกําหนดกรอบในการดําเนินการ มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังน้ี

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

(B) Toolkits and Experience Sharing: ตอกยํ้าถึงความจําเปนในการกําหนด
นโยบายท่ีเหมาะสมสําหรับแตละประเทศ การสรางเวทีนานาชาติเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู โดย
ขอใหเปนหนาท่ีของเลขาธิการสหประชาชาติเปนผูสรางเวทีน้ีข้ึน ขอใหสมาชิกประเทศและทุกภาค
สวนแลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกันและกัน

(C) Framework for Action: การกําหนดนโยบายท่ีเหมาะสมสําหรับแตละประเทศ
และแตละภาคอุตสาหกรรม มีความโปรงใสในการกําหนดนโยบายดานเศรษฐกิจสีเขียว สนับสนุน
การใหความชวยเหลือจากองคกรของสหประชาชาติและนานาชาติเพื่อสนับสนุนประเทศกําลังพัฒนา
ในการกําหนดนโยบายดานเศรษฐกิจสีเขียว สนับสนุนใหภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมกําหนด
แผนงานท่ีเกี่ยวเน่ืองกับเศรษฐกิจสีเขียว สนับสนุนใหแตละประเทศแสดงคําม่ันสัญญาและแนว
ทางการดําเนินการโดยสมัครใจ กําหนดแนวทางเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผานของประเทศกําลัง
พัฒนา กําหนดแผนงาน (roadmap) เศรษฐกิจสีเขียว โดยมีเปาหมายและกําหนดการในการวัด
ความคืบหนา ท่ีชัดเจน โดยขอให เลขาธิการสหประชาชาติประสานงานกับหนวยงานใน
สหประชาชาติเพื่อทําการศึกษาในรายละเอียดและนําเสนอรายงานการศึกษาในการประชุมสมัชชา
ใหญแหงสหประชาชาติคร้ังท่ี 67

3.1.4 Institutional Framework for Sustainable Development: กรอบเชิง
สถาบันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เอกสารสวนน้ีตองการท่ีจะถกถึงวิสัยทัศนของกรอบเชิงสถาบันท่ีเหมาะสมในระดับ
นานาชาติเพื่อกํากับดูแลดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยเฉพาะสถาบันภายในองคการสหประชาชาติเอง
เน้ือหาสวนน้ีแบงออกเปนสวนยอย ไดแก การสรางความเขมแข็ง/การปฏิรูป/การบูรณาการ 3 เสา
หลักของการพัฒนาท่ีย่ังยืน สมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ (UNGA), ECOSOC, Commission on
Sustainable Development (CSD), ขอเสนอ Sustainable Development Council (SDC), UNEP,
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องคกรเฉพาะดานสิ่งแวดลอม องคกรการเงินระหวางประเทศ (IFIs) หนวยงานของสหประชาชาติ
ระดับประเทศ หนวยงานระดับภูมิภาค ระดับชาติ และทองถิ่น 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: เรียกรองใหท่ีประชุมสมัชชาใหญ
สหประชาชาติใหความสําคัญกับการบูรณาการหัวขอการพัฒนาท่ีย่ังยืนเขาเปนสวนหน่ึงของกรอบ
การดําเนินงานของสมัชชา ยืนยันในบทบาทเดิมของ ECOSOC แตในขณะเดียวกันก็สนับสนุนใหมี
การบูรณาการท้ัง 3 เสาหลักมากย่ิงข้ึน และมีการกลาวถึงทางเลือกในการปฏิรูปกรอบเชิงสถาบัน
ตางๆ เชน การปฏิรูป ECOSOC การเปลี่ยนสถานะของ CSD ไปเปน SDC รวมถึงการปฏิรูปการ
ทํางานรวมกันระหวางองคกรตางๆของสหประชาชาติ และองคกรการเงินระหวางประเทศ (IFIs)
การใชกลไกการทบทวนประสิทธิภาพการดําเนินงานดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนของแตละประเทศ การ
เนนการดําเนินนโยบายบนพื้นฐานขอมูลทางวิทยาศาสตร

(C) UNEP, Specialized Agency on Environment Proposal, IFIs, United
Nations Operational Activities at Country Level: เอกสารสวนน้ีไดนําเสนอทางเลือกในการ
เสริมสรางความเขมแข็งแก UNEP ไดแก ขยายการเปนสมาชิกใหครอบคลุมสมาชิกทุกประเทศ
(universal membership) และเพิ่มงบประมาณอยางมีนัยสําคัญ หรือโดยการแปลงสภาพไปเปน
องคกรเฉพาะ นอกจากน้ียังเนนถึงความจําเปนท่ีตองมีการทบทวนสภาวะ (state) และขีด
ความสามารถในการรองรับได (carrying capacity) ของโลกอยางสมํ่าเสมอ (regular review)
เรียกรองใหใชขอมูลทางวิทยาศาสตรมากข้ึนในการประกอบการตัดสินใจของหนวยงานของ
สหประชาชาติ ตระหนักถึงความสําคัญของการพิจารณานโยบายของสถาบันการเงินระหวาง
ประเทศ ธนาคารเพื่อการพัฒนาในแตละภูมิภาค UNCTAD และ WTO ท่ีควรจะตองสอดคลองกับ
การดําเนินนโยบายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 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: ยืนยันท่ีจะใหมีการผนวกการดําเนินยุทธศาสตร
การพัฒนาท่ีย่ังยืนเขากับแผนพัฒนาของประเทศ เรียกรองใหมีการเสริมสรางความเขมแข็งของ
กลไกดานการพัฒนาระดับภูมิภาคใหมากข้ึน เนนยํ้าถึงความจําเปนในการกําหนดนโยบายท่ี
ผสมผสานกับระบบการตัดสินใจในระดับชาติ และตระหนักถึงความสําคัญในการรวมนโยบายการ
พัฒนาเมือง (urban development) เขากับนโยบายการพัฒนาท่ีย่ังยืนระดับชาติ
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3.1.5 Framework for Action and Follow-up: กรอบเพื่อการปฏิบัติและ
ติดตามผล

เอกสารสวนน้ีแบงเปนสวนยอย 3 สวนคือ หัวขอหรือประเด็นตางๆท่ีสําคัญตอการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน การเรงการดําเนินการและการวัดผลความคืบหนา และแนวทางในการดําเนินการให
บรรลุผล โดยมีรายละเอียดในแตละสวนดังน้ี

(A) Priority/Key/Thematic/Cross-Sectoral Issues and Areas: เอกสารในสวนน้ี
กลาวถึงประเด็นตางๆท่ีจัดวาเปนความทาทายในการดําเนินการสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยในเอกสาร
Zero Draft น้ัน เดิมทีไดมีประเด็นนําเสนอ 15 ประเด็น แตภายหลังจากการเจรจา “informal-
informal” ไดผานไป 2 รอบแลวน้ัน ไดมีการเสนอประเด็นตางๆ เพิ่มเติมข้ึนเปน 31 ประเด็น
ดังตอไปน้ี (ดูตารางท่ี 3)

ตารางที่ 3 Priority/key/thematic-sectoral issues and areas

ประเด็นเบ้ืองตนที่นําเสนอในเอกสาร Zero Draft
(Sustainable agriculture and)
Food security

Water (and sanitation) Energy

(Sustainable) Cities Green jobs-social inclusion Oceans and Seas
Natural disasters Climate change Forests
Land degradation and
desertification

Mountains Chemical and waste

Sustainable Consumption and
Production

Education Gender equality (and
empowerment of women)

ประเด็นนําเสนอเพิ่มเติม
Eradication of poverty Sustainable tourism Sustainable transportation
Harmony with nature Health Small Islands Developing

States (SIDS)
Least developed countries Land-locked developing

countries
Africa

Other groups and regions with
sustainable development
challenges

Biodiversity and ecosystem
services

Atmosphere

Mining Family Private sector
Sustainable innovation and
investment
ที่มา: Summary of the UNCSD Informal Informal Consultations and Third Intersessional Meeting, 23 April
– 4 May 2012, International Institute for Sustainable Development – Reporting Services Division
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(B) Accelerating and Measuring Progress: เปนการพิจารณาถึงความสัมพันธ
ระหวาง SDGs กับ MDGs การการตั้งเปาการพัฒนาภายหลังป ค.ศ.2015 ความจําเปนในการ
เสริมสรางศักยภาพ (capacity building) ใหกับประเทศตางๆเพื่อเก็บและวิเคราะหขอมูลเพื่อการ
ติดตาม SDGs และความจําเปนในการสรางตัวช้ีวัดนอกเหนือจาก GDP

(C) Means of Implementation: เรียกรองใหมีการดําเนินการตามขอตกลงความ
ชวยเหลือเพื่อการพัฒนาเดิมใหครบถวน และใหความสําคัญกับการแบงปนทรัพยากรและเงิน
ชวยเหลือใหแกประเทศกําลังพัฒนา เนนยํ้าถึงความสําคัญของการมีสวนรวมของภาคเอกชนและทุก
ภาคสวนของสังคม ยืนยันถึงความสําคัญของการใชขอมูลทางวิทยาศาสตรเพื่อสงเสริมการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน เนนยํ้าถึงความสําคัญของการชวยเสริมสรางศักยภาพใหกับประเทศกําลังพัฒนา เรียกรองให
สมาชิก WTO ใชความพยายามมากข้ึนในการบรรลุขอตกลงการคาท่ีโปรงใสและเปนธรรมกับทุก
ฝาย ยํ้าถึงความรวมมือขององคการทางเศรษฐกิจและการเงินท่ีจะสนับสนุนใหประเทศกําลังพัฒนา
ไดรับประโยชนจากการคาระหวางประเทศ และสนับสนุนการยกเลิกกลไกท่ีบิดเบือนตลาดหรือการ
อุดหนุนทางการเงินท่ีเปนการขัดขวางการพัฒนาท่ีย่ังยืน สนับสนุนการแสดงพันธะสัญญาโดยสมัคร
ใจในการดําเนินการพัฒนาท่ีย่ังยืนในการประชุม Rio+20

3.2 ทาทีของประเทศตางๆตอเน้ือหาของ the Zero Draft
ความเห็นโดยรวมของสมาชิกประเทศและองคกรตางๆมีความเห็นวาเอกสาร the Zero

Draft น้ียังขาดความมุงม่ัน (ambition) และขาดการมุงเนนการปฏิบัติ (action-oriented) แตอยางไร
ก็ดี ทุกฝายก็ไดใหการยอมรับท่ีจะใชเอกสารน้ีเปนพื้นฐานในการเจรจาตอไป นอกจากน้ี ยังมีผูตั้ง
ขอสังเกตถึงผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับจากการประชุม Rio+20 วาจะมีความสําเร็จมากนอยเพียงใด
ท้ังน้ีเน่ืองจากเน้ือหาหลักของการประชุมซ่ึงมีความเกี่ยวของกับการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม สังคม
และเศรษฐกิจจะสงผลตอผูมีสวนเกี่ยวของนานาประเทศ ท้ังภาครัฐ เอกชน และภาคสังคม อยาง
กวางขวาง ในขณะท่ีข้ันตอนการเตรียมการประชุมและเวลาท่ีจะใชในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมี
คอนขางจํากัด ดังน้ันผลลัพธท่ีจะไดจากการตัดสินใจใดๆจากการประชุม Rio+20 จึงอาจจะได
ผลลัพธท่ีจํากัดในการดําเนินงานท่ีแทจริง

ตามท่ีไดกลาวถึงขางตนในบทความน้ีแลว ความเห็นท่ีแตกตางกันระหวางกลุมประเทศท่ี
พัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนายังเดนชัดอยางมาก โดยเฉพาะประเด็นเร่ืองความลมเหลวของ
กลุมประเทศท่ีพัฒนาแลวในการปฏิบัติตามขอตกลงในอดีตท่ีเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือดาน
การเงินใหแกประเทศกําลังพัฒนา รวมถึงการเนนยํ้าถึงหลักการ CBDR ของกลุมประเทศกําลัง
พัฒนา ในขณะท่ีประเทศท่ีพัฒนาแลวก็เห็นแยงบอยคร้ังวาไมควรท่ีจะยึดในหลักการใดหลักการหน่ึง
ผูสังเกตการณบางรายถึงกับตั้งขอสังเกตวาการประชุม Rio+20 อาจจะจบลงโดยไมมีผลลัพธใดๆ
เปนรูปธรรมก็เปนได
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ในขณะท่ีการเจรจาไดเนนไปท่ีหัวขอการประชุมหลักท้ังสองหัวขอ แตก็มีมุมมองท่ีแตกตาง
กันไป โดยกลุมประเทศท่ีพัฒนาแลวมุงเนนไปท่ีการสงเสริมเศรษฐกิจสีเขียว โดยการพิจารณาถึง
ผลกระทบตางๆท่ีเกิดข้ึนและนําไปสูการตัดสินใจดานการผลิตและการบริโภค และพยายามท่ีจะ
มุงเนนไปท่ีการปรับปรุงกระบวนการวางแผนเพื่อการพัฒนาทีย่ังยืนและการดําเนินการตามแผน ใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตรเพื่อชวยในการตัดสินใจมากข้ึน แลกเปลี่ยนความรูระหวางแตละ
ประเทศ การพัฒนาตัวช้ีวัดนอกเหนือไปจาก GDP ท่ีจะสะทอนถึงคาใชจายท่ีตองจายออกไปและ
สะทอนกลับเปนผลประโยชนดานความเปนอยูท่ีดีข้ึน (costs and benefits to human well-being)
อยางไรก็ตาม ในมุมมองของกลุมประเทศกําลังพัฒนาก็ยังคงหลีกเลี่ยงท่ีจะกลาวถึงแผนการ
ดําเนินการตามเศรษฐกิจสีเขียว (green economy roadmap) เน่ืองจากยังคงมีความกังวลวาจะถูก
นํามาเปนเงื่อนไขดานการคาและการรับความชวยเหลือ กลุมประเทศเหลาน้ีเห็นวาการขจัดความ
ยากจนควรจะตองเปนเปาหมายหลักของการพัฒนาท่ีย่ังยืนเหนือไปกวาการพยายามนําสีเขียวมาสู
ระบบเศรษฐกิจ การจางงาน หรือเทคโนโลยี

นอกจากหัวขอเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียวแลว หัวขอเร่ืองกรอบเชิงสถาบันเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน
(Institutional Framework for Sustainable Development – IFSD) ดูจะเปนหัวขอท่ีอาจจะหา
ขอสรุปไดยาก โดยรวมแลวทุกฝายมีความเห็นตรงกันถึงความดอยประสิทธิภาพของ the
Commission on Sustainable Development (CSD) ในปจจุบัน แตก็ยังไมมีขอเสนอในการปรับปรุง
ขอเสนอใดท่ีไดรับการสนับสนุนอยางแข็งขันจากสมาชิกสวนใหญ โดยแตละขอเสนอก็มีท้ังขอดีและ
ขอดอย เชน ขอเสนอในการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ ECOSOC ดูเหมือนนาจะทําไดงายท่ีสุด
แตก็มีขอดอยคือความรับผิดชอบท่ีกวางขวางของ ECOSOC อาจจะทําใหความสําคัญดานการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนลดนอยลง หรือขอเสนอการยกระดับ Commission on Sustainable Development
(CSD) ไปเปน Sustainable Development Council (SDC) ก็กอใหเกิดขอกังวลถึงเร่ืองงบประมาณ
ท่ีจะตองเพิ่มข้ึนเพื่อสนับสนุนองคกรใหมน้ี ในขณะท่ีกลุม NGO ก็เห็นวาขอเสนอ SDC นาจะเปน
การเปดโอกาสใหพวกเขามีสวนรวมไดมากข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับโครงสรางของ ECOSOC แตก็มี
สมาชิกบางสวนท่ีตั้งขอสงสัยถึงความมีประสิทธิภาพขององคกรใหมวาจะเปนไดมากกวาแคการ
เปลี่ยนช่ือหรือไม

ผลลัพธอีกประการหน่ึงท่ีคาดวานาจะไดจากการประชุม Rio+20 ก็คือ Sustainable
Development Goals (SDGs) ขอเสนอน้ีเดิมท่ีถูกนําเสนอโดยประเทศโคลัมเบียและกัวเตมาลา ซ่ึง
ตอมาก็ไดรับเสียงสนับสนุนมากข้ึนท้ังจากกลุมประเทศท่ีพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา โดย
SDGs น้ีควรจะเปนเปาหมายท่ีปรับใชกับทุกๆประเทศ ซ่ึงตางกับ MDGs ท่ีเนนใชสําหรับกลุม
ประเทศกําลังพัฒนา อยางไรก็ดีความทาทายในหัวขอน้ีก็อยู ท่ี ข้ันตอนการเจรจาเพื่อใหได
กระบวนการพัฒนาเปาหมาย SDGs ท่ีไดรับการยอมรับจากทุกฝาย
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ขอเสนออีกประการสําหรับผลลัพธจากการประชุมคร้ังน้ี ไดแก “compendium of
commitment” หรือ รายการหรือหัวขอของขอสัญญาเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยจะเปนการเปด
โอกาสใหสมาชิกจากทุกภาคสวนทําการเสนอขอสัญญาโดยสมัครใจเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดย
วิธีการน้ีนาจะกอใหเกิดการดําเนินการท่ีเปนรูปธรรมเพื่อมุงสูการพัฒนาท่ีย่ังยืนภายหลังจากเสร็จ
สิ้นการประชุมแลว ตอขอเสนอน้ี กลุมประเทศกําลังพัฒนาก็ยังมีขอกังวลวา กลุมประเทศท่ีพัฒนา
แลวจะใชขอสัญญาน้ีในการลดความสําคัญตอการดําเนินการตามขอผูกพันเดิมดานการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนท่ีไดใหคําม่ันไวเม่ือ 20 ปท่ีแลว

เน้ือหาในตารางท่ี 4 เปนการสรุปทาทีของประเทศตางๆ ตอเอกสาร Zero Draft โดยจะเนน
วิเคราะหใน 3 สวนคือ III) Green Economy in the Context of Sustainable Development and
Poverty Eradication IV) Institutional Framework in the Context of Sustainable Development
และ V) Framework for Action and Follow-Up ซ่ึงเหลาน้ีถือเปนประเด็นหลักในการประชุมคร้ังน้ี

ตารางที่ 4 สรุปทาทีของประเทศตางๆตอเอกสาร Zero Draft

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

ตัวเอง
 สนับสนุนการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืน
 สนับสนุนแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถ (capacity building) ของ
ประเทศท่ีกําลังพัฒนา
 เสนอใหผนวกมาตรการท่ีเก่ียวของกับเศรษฐกิจสีเขียวเขาเปนสวนหนึ่งของ
ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ียั่งยืนระดับชาติ
 สนับสนุนมาตรการการจัดซื้อจัดจางอยางยั่งยืนโดยภาครัฐ (sustainable
public procurement)
 สนับสนุนการจดัทําตัวชี้วัดสําหรับการประเมนิความกาวหนาดานการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน
 ลดและยกเลิกมาตรการอุดหนนุท่ีเปนภัยตอสิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจ

สหรัฐอเมริกา  ตระหนักความสําคัญของเศรษฐกิจสีเขียวในการเปนแนวทางสําคัญในการ
นําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน
 เห็นดวยกับการใหแตละประเทศกําหนดนโยบายดานเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อ
ความเหมาะสมกับเง่ือนไขของตัวเอง
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 สนับสนุนการพัฒนาฐานขอมูลท้ังทางดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม
 สงเสริมการสรางกลไกในการแบงปนประสบการณท้ังระดับนานาชาติ ภูมิภาค
ประเทศ และทองถ่ิน ท่ีจะชวยใหทุกภาคสวนท้ังภาครัฐ องคกรทางสังคม เอกชน
สามารถแลกเปลี่ยนความรูท้ังดานนโยบาย “best practices” รวมถึงตัวชี้วัดตางๆ

กลุม 77และจีน  ย้ําถึงความทาทายในปจจบุัน วาเปนปญหาจากวิกฤติหลายประการ
โดยเฉพาะทางดานการเงินและเศรษฐกิจ มีสาเหตุจากการขาดระบบการควบคุมท่ีดี
ควรจะตองมีการปฏิรูประบบการเงินของโลก การเจริญเติบโตโดยอาศัยกลไกทาง
การตลาดเปนหลักไมเพียงพอท่ีจะแกปญหาการพัฒนาได
 ย้ําถึงการไมสามารถรักษาคํามั่นสัญญาเดิมของกลุมประเทศท่ีพัฒนาแลว ตอ
การใหความชวยเหลือแกกลุมประเทศท่ีกําลังพัฒนา
 เนนหลัก CBDR ตองการย้ําวาเศรษฐกิจสีเขียวควรจะพัฒนาบนพื้นฐานของ
“Rio Principles” “Agenda 21” และ “JPOI”
 เสนอใหมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภคและการผลิตท่ีไมยั่งยืนโดยกลุม
ประเทศท่ีพัฒนาแลว
 เสนอใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยใหความสําคัญ
(priorities) กับกลุมประเทศท่ีกําลังพัฒนา
 ย้ําถึงความสําคัญของการใหอิสระแตละประเทศในการพิจารณาใชนโยบายท่ี
เหมาะสมกับขอจํากัดและความจําเปนของตนเอง
 GE เปนเพียงหนึ่งในวิธีการท่ีจะบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน
 ขอใหสมัชชาใหญสหประชาชาติริเริ่มกระบวนการปฏริูประบบการเงินระหวาง
ประเทศ และเปดโอกาสใหกลุมประเทศท่ีกําลังพัฒนามีสวนรวมในกระบวนการมาก
ขึ้น

ญ่ีปุน  สนับสนุนการแบงปนตัวอยางแบบจําลองยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจสีเขียวท่ี
ประสบความสาํเร็จ

เกาหลีใต  สนับสนุนหุนสวนความรวมมือดานเศรษฐกิจสีเขียวในระดบัโลก (global green
economy partnership) เพื่อการเปลี่ยนผานไปสูเศรษฐกิจสีเขียว
 สงเสริมการสรางศักยภาพ (capacity building) ใหกับประเทศท่ีกําลังพัฒนา

IV. Institutional Framework for Sustainable Development
ยุโรป  เสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน (all stakeholders)

 เสนอใหมีการทําการตรวจทานโดยสมัครใจโดยสมาชิกในระดับเดียวกัน
(voluntary peer reviews)
 เห็นดวยกับแนวทางการเปลี่ยนสภาพ CSD ไปเปน SCD แตยังไมมีขอสรุปวา
เห็นดวยกับแนวทางใหคง SCD ใหอยูภายใตกรอบของ ECOSOC หรือใหรายงาน
ตรงตอสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ
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 เสนอใหมีการแตงต้ัง High Level Representative for Sustainable
Development and Future Generations และขอใหเลขาธิการสหประชาชาติจัดทํา
ขอเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิรปูเพื่อเสนอใหท่ีประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ
พิจารณา
 มีขอเสนอหลายประการ ประกอบดวย การเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ
UNEP โดยการขยายการเปนสมาชิกใหครอบคลุมสมาชิกทุกประเทศ (universal
membership) และเพิ่มงบประมาณอยางมีนัยสําคัญ
 หรือขยายการเปนสมาชิกและยกระดับ UNEP ใหเปนอํานาจและงบประมาณ
มากขึ้น
 หรือพิจารณาจดัต้ังองคกรใหม เชน World Environmental Organization
(WEO) โดยพิจารณาขอบเขตความรับผิดชอบและงบประมาณใหมท้ังหมด
 สนับสนุนการเขาถึงขอมูล การมีสวนรวมของสาธารณะในกระบวนการ
ตัดสินใจ และการเขาถึงกระบวนการพิจารณาคดีและการตัดสินใจของภาครัฐท่ี
เก่ียวของกับสิ่งแวดลอม

สหรัฐอเมริกา  ไมเห็นดวยกับการจัดต้ังองคกรใหม ควรท่ีจะเพิ่มความเขมแข็งและปรบัปรุง
ประสิทธภิาพขององคกรเดิม
 สนับสนุนการจดัลําดับความสาํคัญในการติดตามและประมวลผลขอมูลเพื่อเปน
แนวทางในการสนบัสนนุการพัฒนาท่ียั่งยืน

กลุม 77และจีน  เรียกรองใหมีการสรางระบบเศรษฐกิจระหวางประเทศใหมท่ีมีความยุติธรรม
เทาเทียม และครอบคลุมมากขึ้น
 เสริมสรางความเขมแข็งการดาํเนินการตามขอตกลง the Mauritius Strategy
and Barbados Programme of Action for the Sustainable Development of
Small Island Developing States
 วิเคราะหถึงขอบกพรองตอการดําเนินการตาม Agenda 21 ดําเนินการตาม
ขอตกลงเดิมท่ีเก่ียวของกับการใหความชวยเหลือในการพัฒนาแอฟริกา
 เสนอใหมีการวิเคราะหถึงการไมประสานงานกัน ความซ้ําซอน การแขงขัน
หรือขัดแยงระหวางองคกรภายในสหประชาชาติ และพิจารณาถึงการจัดสรร
งบประมาณใหสมดุลระหวางหนวยงาน
 ย้ําวาในการพจิารณาทางเลือกในการปฏิรูป ควรจะตองพิจารณาบนพืน้ฐาน
ของภารกิจงาน (function) ท่ีจําเปน รวมท้ังใหความสําคัญในมิติของโครงสราง
กฎหมาย และงบประมาณดวย
 จัดใหมีกลไกการถายทอดเทคโนโลยีในระดับนานาชาติภายใตสมัชชาใหญแหง
สหประชาชาติ
 เรียกรองใหมีการพิจารณาการจัดสรรอํานาจในการออกเสียงอยางเปนธรรม
(quota realignments and voting power parity) ใน IMF และ World Bank



449

 เสนอใหมีกลไกระหวางประเทศภายใตสมัชชาใหญสหประชาชาติ เพื่อ
สนับสนุนการการดําเนินการและการประเมินความกาวหนาในการดําเนินการเพื่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืน โดยใหมีงบประมาณสนบัสนุนท่ีชัดเจน และมีหนาท่ีหลักในการ
ชวยเหลือในการถายทอดเทคโนโลยีระหวางประเทศท่ีพัฒนาแลวและประเทศท่ีกําลัง
พัฒนา และชวยเพิ่มศักยภาพของประเทศท่ีกําลังพัฒนา
 ในชวงแรก ทางกลุมไดเสนอใหมีการเพิ่มความเข็มแข็งของ UNEP โดยไมได
กลาวถึงการยกระดับเปนองคกรชํานัญพิเศษ  และมีขอเสนอใหทุกประเทศเขารวม
เปนสภาบริหาร (Governing Council) เพิ่มงบประมาณ ขยายภารกิจหนาท่ี ขีด
ความสามารถ และบทบาทดานการประสานงานเรื่องสิ่งแวดลอมภายใตระบบ UN
แตภายหลังไดถอนขอเสนอดังกลาวออกไปเนื่องจากมีความเห็นท่ีแตกตางจากกลุม
ประเทศแอฟริกา ซึ่งในภายหลังก็ไดมีการยื่นขอเสนอกลับเขาไปใหมในนามของแต
ละประเทศ ไดแก เปรู จนี อินเดีย มาเลเซีย บราซิล อินโดนเีซีย
 ในขณะท่ีกลุมแอฟริกาไดตัดสนิใจผลักดันขอเสนอของตนเองในการยกระดับ
UNEP เปนองคกรชํานัญพิเศษ ในขณะท่ีประเทศกําลังพัฒนาอ่ืนๆ ไมสามารถ
ยอมรับขอเสนอดังกลาวได (อยางไรก็ตาม จีน เอธิโอเปย เคนยา โมรอคโค แสดง
การสนับสนุนขอเสนอของกลุมแอฟริกาใต)

ญ่ีปุน  ไมคัดคานการเปลี่ยนสภาพ CSD ไปเปน SDC แตเสนอใหมีการดําเนินการ
แบบคอยเปนคอยไป (step-by-step approach)
 สนับสนุนใหมีการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับองคกรดานการบริหารจดัการ
สิ่งแวดลอมระหวางประเทศ (international environmental governance) อยางคอย
เปนคอยไป (step-by-step)

เกาหลีใต  สนับสนุนการเปลี่ยนสภาพ CSD ไปเปน SDC และรายงานตรงตอสมัชชา
ใหญแหงสหประชาชาติ
 สนับสนุนใหมีการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับองคกรดานการบริหารจดัการ
สิ่งแวดลอมระหวางประเทศ (international environmental governance) อยางคอย
เปนคอยไป (step-by-step)

V. Framework for Action and Follow-UP
ยุโรป  เสนอวาการดําเนินการใดๆควรจะเนนการริเริ่มหรือความรวมมือโดยเนน

ผลลัพธเปนสําคัญ (results-driven initiatives and partnerships)
 ขอใหเลขาธิการสหประชาชาติเริ่มตนกระบวนการท่ีจะศึกษาและเริ่ม
ดําเนินการตามแนวทาง SDGs ใหไดภายในป ค.ศ. 2015
 เนนถึงการมีกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการใหการชวยเหลือกับประเทศกําลัง
พัฒนา

สหรัฐอเมริกา  เนนถึงความสําคัญของสรางเวที (platform) สําหรับการแบงปน ขอมูล ความรู
และคํามั่นสัญญา (commitments)
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 สนับสนุนใหแตละประเทศพัฒนาความสามารถในการตรวจสอบและประมวล
ขอมูลทางดานสิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อใหสามารถประเมินมลูคาของ
ตนทุนทางสิ่งแวดลอมและสังคมได (in order to value natural and social capital)
 เนนถึงการใหคํามั่นดวยความสมัครใจในการประชุม Rio+20 ในการดําเนิน
นโยบายและแผนการดําเนินงานดานการพัฒนาท่ียั่งยืนและลดความยากจน

กลุม 77และจีน  เสนอวาโครงสรางของ SDGs ควรจะประกอบดวย วิสัยทัศนหรือหลักการท่ีจะ
ชี้นํา SDGs และกระบวนการในการปฏิบัติ โดยท่ีกระบวนการนั้นควรจะเปนการ
ดําเนินการระหวางรัฐบาล มีความครอบคลุม โปรงใส และมคีวามยืดหยุน (open-
ended) และดาํเนินการภายใตสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ
 เรียกรองใหกลุมประเทศท่ีพัฒนาแลวดําเนนิการตามคํามั่นเดิมในดานการให
ความชวยเหลือ ODA เพิ่มความชวยเหลือแกแอฟริกา และใหความชวยเหลือทาง
การเงินตามขอตกลง UNFCCC
 เรียกรองใหมีการสรางกลไกท่ีเอ้ือตอการถายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู
การปรับใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม

ที่มา: 1) Summary of the UNCSD Informal Informal Consultations and Third Intersessional Meeting, 19 –
27 March 2012, International Institute for Sustainable Development – Reporting Services Division.  2)
Summary of the UNCSD Informal Informal Consultations, 23 April – 4 May 2012, International Institute
for Sustainable Development – Reporting Services Division
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3.เศรษฐกิจสีเขียว : แนวคิดและมมุมองหลายมิติ

แนวคิดและความเคลื่อนไหวเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียว

สฤณี อาชวานันทกุล

ในป ค.ศ.1992 การประชุม Earth Summit จัดโดยองคการสหประชาชาติ ชวยจุดประกาย
คําวา “การพัฒนาท่ีย่ังยืน” (sustainable development) ใหแพรหลายไปท่ัวโลก และสรางความหวัง
วาประเทศตางๆ จะชักจูงระบบเศรษฐกิจออกจากวิถีการพัฒนาเดิมๆ ท่ีไมย่ังยืน เขาสูระบอบการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนไดทันเวลากอนท่ีปญหาสิ่งแวดลอมจะถึงจุดท่ีวิกฤติเกินเยียวยา

ทวาตอมาไมนาน คําคําน้ีก็ถูกกระแสโลกาภิวัตนดานการคาและการเงินท่ีมาแรงกวาบดบัง
จนตกเวทีโลก

ย่ีสิบปตอมา คําวา “ภาวะโลกรอน” (global warming) และ “การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ” (climate change) ฮติติดปากคนอยางแพรหลาย ขณะท่ีโลกถูกซํ้าเติมดวยวิกฤตระลอก
แลวระลอกเลา ตั้งแตภัยธรรมชาติขนาดใหญ วิกฤตพลังงาน วิกฤตอาหาร และวิกฤตระบบการเงิน
ปญหาเหลาน้ีกดดันใหภาคประชาชน ภาคเอกชน และรัฐบาลท้ังระดับทองถิ่นและรัฐบาลกลางหลาย
ประเทศตื่นตัวอยางไมเคยปรากฏมากอน

ปญหาเหลาน้ีนอกจากจะตอกยํ้าความไมย่ังยืนของระบอบเศรษฐกิจท่ีเปนอยูและความ
เช่ือมโยงระหวางสิ่งแวดลอมกับเศรษฐกิจและสังคม ยังสะทอนวาวิธีแกปญหาสวนหน่ึงตองอาศัย
ความรวมมือระดับโลก ใหประเทศตางๆ ตกลงเปลี่ยนเสนทางการพัฒนาไปในทิศทางท่ีสอดคลอง
กัน ถึงแมหนาตาจะแตกตางกันไปตามบริบททองถิ่น

แตจนถึงปจจุบันประชาคมโลกก็ยังไมมีขอตกลงระหวางประเทศท่ีชัดเจนเกี่ยวกับ “วิถี” การ
พัฒนาท่ีย่ังยืน และพิธีสารเกียวโตซ่ึงเปนขอตกลงหน่ึงเดียวเกี่ยวกับภาวะโลกรอนก็กําลังจะ
หมดอายุลงในป ค.ศ.2012 โดยปราศจากความแนนอนวาจะมีอะไรมาแทนท่ี

ในภาวะเชนน้ี ผูนําประเทศตางๆ จะมารวมตัวกันท่ีกรุง ริโอ เดอ จาเนโร อีกคร้ังในเดือน
มิถุนายน ป ค.ศ.2012 ในการประชุม “Rio+20” องคการสหประชาชาติคาดหวังวาจะเปนการประชุม
คร้ังประวัติศาสตรท่ีมีผูนําระดับประเทศเดินทางมารวมประชุมมากท่ีสุด
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เปาหมายใหญของการประชุม Rio+20 คือการรวมกันกําหนดหนาตาของ “อนาคตท่ีเรา
ตองการ” (“The Future We Want”)  ทามกลางความวิตกกังวลของผูสังเกตการณหลายฝายวา
แนวคิด “เศรษฐกิจสีเขียว” ท่ีถูกหยิบยกข้ึนมาเปน “ประเด็นชูโรง” ของการประชุมคร้ังน้ีจะฉุด
ประเทศตางๆ ออกจากวิถีการพัฒนาท่ีไมย่ังยืนเขาสูรูปธรรมของการพัฒนาท่ีย่ังยืนไดจริงหรือไม
หรือจะเปนแคการเหยาะสีเขียวลงไปในวิถีการพัฒนาท่ีไมย่ังยืนอีกเล็กนอยเทาน้ัน

สาระสําคัญของเอกสารเบ้ืองตน (Zero Draft) สําหรับการประชุม Rio+20

1. บทนํา

“ในการประชุมท่ีริโอ เดอ จาเนโร ท่ีจะมาถึงในวันท่ี 20-22 มิถุนายน ค.ศ.2012 นี้ สมาชิกสหประชาชาติตก
ลงทํางานรวมกันเพื่ออนาคตท่ีมั่นคงและยั่งยืนของประชาคมโลก โดยยืนยันความต้ังใจในการปลดปลอย
มนุษยชาติจากความหิวกระหายและความขาดแคลน โดยการกําจัดความยากจนขนแคนทุกรูปแบบเพื่อ
สรางสังคมท่ียุติธรรมและไรซึ่งการแบงแยก เพื่อความมั่นคงและการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีจะเปนประโยชน
ตอทุกฝาย เราจะทําทุกวิถีทางในการเรงดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งเปาหมายการพัฒนาท่ีตกลงกันในระดับ
นานาชาติ รวมถึงเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals) ในป ค.ศ.2015
ท้ังหมดเพื่อเพิ่มความแข็งแกรงใหกับขอบขายทางสถาบันและองคกรตางๆ เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน และ
การบูรณาการท่ีสมบูรณกวาเดิมระหวางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม”

2. การทําสัญญาขอตกลงรวมทางการเมืองใหม

ยืนยันท่ีจะดําเนินการตอภายใตเปาประสงคและขอตกลงตามกฎบัตรสหประชาชาติ และตามแผนปฏิบัติ
การ 21 (Agenda 21) ซึ่งเปนแผนแมบทของประชาคมโลกในการพัฒนาท่ียั่งยืนท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม และแผนจากการประชุมสุดยอดโลกวาดวยการพัฒนาท่ียั่งยืน (World Summit on
Sustainable Development: WSSD) ท่ีโจฮันเนสเบอรก ประเมินพัฒนาการและการนําผลท่ีไดจากการ
ประชุมสูงสุดวาดวยการพัฒนาท่ียั่งยืนมาปฏิบัติใหเกิดผล รวมท้ังจัดการกับปญหาใหมๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น ไม
วาจะเปนเรื่องของการบูรณาการ การดําเนินงาน และความเชื่อมโยงกัน

“แมตลอด 20 ปท่ีผานมานับจากการประชุม Earth Summit ในป ค.ศ.1992 ความเปลี่ยนแปลงตางๆในแง
บวกเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งเปนผลมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีถูกพัฒนา อยางไรก็ตาม ปญหาใหญอีกมาก
ก็ไดเกิดขึ้นพรอมกัน ท้ังวิกฤติการเงิน ราคาพลังงานผันผวน และราคาอาหาร ไมวาจะเปนความไมมั่นคง
ทางอาหาร การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ลวนสงผล
เสียตอการพัฒนาการโดยรวม ท้ังหมดเปนปญหาใหมท่ีกําลังเกิดขึ้น ทําใหเราตองรีบจัดการกับปญหาท่ีเคย
มีมาเกากอนอยางเรงดวนขึ้น เพราะคนอีกกวา 1.4 พันลานคนยังคงใชชีวิตอยางอดอยากถึงขีดสุด และหนึ่ง
ในหกของประชากรท้ังหมดบนโลกยังคงประสบปญหาเรื่องการขาดสารอาหารและโรคระบาด การพัฒนาท่ี
ไมยั่งยืนมีแตจะเพิ่มสภาวะตึงเครียดแกแหลงทรัพยากรธรรมชาติของโลกซึ่งมีจํากัด”
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หลักพื้นฐานท่ีสําคัญตอการพัฒนาท่ียั่งยืนคือการมีสวนรวมของสาธารณชนในวงกวางในการตัดสินใจ โดย
ตองอาศัยกลุมหลักท่ีสําคัญนอกจากภาครัฐ อันไดแก ผูหญิง เด็กและเยาวชน กลุมคนพื้นเมือง องคกร
พัฒนาเอกชน หนวยงานทองถ่ิน สหภาพแรงงานและการคา กลุมธุรกิจและอุตสาหกรรม หนวยงานทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และเกษตรกร เพื่อใหคนทุกกลุมไดรวมออกความเห็นโดยใชความรูเฉพาะทาง
ของตนในการสรางนโยบายระดับทองถ่ินและระดับชาติ

3. เศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาที่ย่ังยืนและการขจัดความยากจน

ยึดนโยบาย “เศรษฐกิจสีเขียว” ในฐานะ “วิธีปฏิบัติ” ใหไดมาซึ่ง “การพัฒนาท่ียั่งยืน” ดังนั้น เศรษฐกิจสี
เขียวจึงควรใหความสําคัญเปนอันดับตนๆ กับประเด็นเรื่องการขจัดความยากจน ความมั่นคงดานอาหาร
การบริหารจัดการน้ํา การเขาถึงบริการดานพลังงานท่ีทันสมัย การจัดการมหาสมุทรและเตรียมความพรอม
ในการรับมือกับภัยพิบัติ รวมถึงบริการสาธารณสุข และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

“หลักเศรษฐกิจสีเขียวไมใชชุดกฎตายตัว แตเปนกรอบการตัดสินใจ โดยมีจุดศูนยกลางพื้นฐานอยูท่ี
ประชาชน และผลลัพธตองเปนการเปดโอกาสและสรางประโยชนใหแกประชาชนทุกคนในทุกประเทศอยาง
เหมาะสม ไมวาแตละประเทศนั้นจะมีระดับขั้นของการพัฒนาหรือโครงสรางเศรษฐกิจแบบใดก็ตา ม ซึ่ง
สําหรับประเทศท่ีพัฒนาแลว การขจัดความยากจนและรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นจําเปนตองอาศัย
การปรับเปลี่ยนทางโครงสราง”

“ประเด็นท่ีสําคัญสําหรับทุกประเทศในการสรางระบบเศรษฐกิจสีเขียว คือ วิธีการของแตละประเทศนั้น
จะตองไมเปนการสรางอุปสรรคใหมๆ ทางการคาหรือสรางขอกําหนดเง่ือนไขใหมในการชวยเหลือและดาน
การเงิน และไมเพิ่มชองวางทางเทคโนโลยีหรือทําใหประเทศกําลังพัฒนาตองพึ่งพาอาศัยประเทศพัฒนา
แลวดานเทคโนโลยีมากไปกวาเดิม”

“การสรางนโยบายผสมผสานท่ีเหมาะสมกับความตองการและความยินยอมของแตละประเทศเปนสิ่งจําเปน
ทางเลือกในนโยบายเหลานี้ไดแก การกํากับดูแลเศรษฐกิจและการคลัง การลงทุนในโครงสรางพื้นฐานสี
เขียว แรงจูงใจทางการเงิน การปฏิรูปเงินชวยเหลือ ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐท่ียั่งยืน การเปดเผย
ขอมูล และการใหความรวมมือโดยสมัครใจ”

ในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจสีเขียว สิ่งท่ีจําเปนคือการลงทุนใหมๆ การสรางทักษะใหมๆ และการพัฒนา
เทคโนโลยีใหมๆ  ในการนี้ สมาชิกผูเขารวมจึงยินยอมท่ีจะมอบแหลงเงินทุนใหแกประเทศกําลังพัฒนาและ
ใหความชวยเหลือในดานตางๆ ไมวาจะเปนการสนับสนุนเครื่องมือทางการเงิน ลดเงินชวยเหลือท่ีสราง
ผลเสียตอสภาพแวดลอมและไมสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืน สนับสนุนการวิจัยรวมกันระหวาง
ประเทศเก่ียวกับเทคโนโลยีสีเขียวท่ีเก่ียวของกับประเทศกําลังพัฒนา เพื่อใหสามารถเขาถึงเทคโนโลยีได
ในราคาท่ีเหมาะสม และสนับสนุนองคกรทางวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรของประเทศกําลังพัฒนา
เพื่อใหนักวิทยาศาสตรและวิศวกรทองถ่ินไดพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียวแบบทองถ่ิน
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เลขาธิการองคการสหประชาชาติจะจัดทํารายงานสําหรับสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติครั้งท่ี 67 ในเดือน
กันยายน ค.ศ.2012 โดยจะจัดทําตัวชี้วัดและมาตรวัดการประเมินกลไกปฏิบัติท้ังหมด ต้ังแตกลไกถายโอน
เทคโนโลยี การแบงปนกลวิธีและความรู และการเพิ่มขีดความสามารถภายในป ค.ศ. 2015

เปาประสงคที่สําคัญของการประชุม Rio+20 คือการกําหนดเปาหมายที่เหมาะสมในดานตางๆ
ดังน้ี

1. ความม่ันคงทางอาหาร

เรียกรองใหทุกประเทศหันมาใหความสําคัญกับปริมาณการผลิตอาหารท่ียั่งยืนโดยเพิ่มการลงทุนใหกับ
ผลิตภัณฑอาหารทองถ่ิน ขยายตลาดอาหารท่ีไดจากการเกษตร และลดของเสียในหวงโซอุปทาน โดยให
ความสนใจเปนพิเศษกับผูหญิง เกษตรกรรายยอย เยาวชน เกษตรกรพื้นเมือง  สรางความมั่นใจใน
โภชนาการท่ีเหมาะสม ผานกระบวนการคาขายท่ีโปรงใสและเปดกวางมากขึ้น พรอมแนวทางท่ีจะนําไปสู
ความมีเสถียรภาพมากขึ้นของราคาอาหารและตลาดในประเทศ นอกจากนี้ยังสนับสนุนการริเริ่มในทุกๆ
ระดับท่ีเก่ียวกับการพัฒนาการเขาถึงขอมูล เพิ่มปฏิสัมพันธระหวางเกษตรกรและผูเชี่ยวชาญผานบริการ
การศึกษาและการใชเทคโนโลยี

2. นํ้า

เนนความสําคัญของการมีน้ําดื่มท่ีสะอาดและปลอดภัยเพื่อสุขอนามัยในฐานะหนึ่งในสิทธิมนุษยชนท่ีจําเปน
สําหรับการมีชีวิตท่ีดี จําเปนตองวางเปาหมายใหกับการจัดการน้ําเสีย รวมไปถึงการลดปริมาณน้ําเสียจาก
ครัวเรือน โรงงานอุตสาหกรรมและแหลงกสิกรรม และสนับสนุนใหมีการบําบัดน้ําเสียโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
เขตชานเมือง

3. พลังงาน

จะริเริ่มสรางแหลงพลังงานท่ียั่งยืนสําหรับทุกคน โดยมีเปาหมายในการนําเสนอการเขาถึงบริการพลังงาน
พื้นฐานในระดับขั้นตํ่าสําหรับท้ังผูผลิตและผูบริโภคในป  ค.ศ.2030 ดังนั้นจึงตองขอใหมีการจัดหา
ทรัพยากรทางการเงินท่ีเพียงพอและมีคุณภาพสําหรับประเทศกําลังพัฒนา เพื่อทําใหการใชแหลงพลังงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและกวางขวางขึ้น และแตละประเทศควรหันมาพัฒนานวัตกรรมคารบอนตํ่า
มากขึ้น
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4. เมือง

สงเสริมแนวทางบูรณาการและแบบองครวมเพื่อการวางแผนและการสรางเมืองอยางยั่งยืนดวยการใหการ
สนับสนุนแกฝายปกครองทองถ่ิน เครือขายการสื่อสารและคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพ ระบบการสงมอบ
บริการท่ีดีขึ้น อากาศและคุณภาพน้ําท่ีดีขึ้น ลดปริมาณของเสีย ขยายการเฝาระวังภัยธรรมชาติและ
ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงในสภาพอากาศท่ีแปรปรวน

5. งานสีเขียวและการใหทุกคนในสังคมมีสวนรวม

การพัฒนาขีดความสามารถของมนุษยเปนสิ่งจําเปนในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมีฐานกวาง อันจะ
ชวยสรางชุมชนท่ีแข็งแกรงและยั่งยืน และพัฒนาสภาพแวดลอม คนงานจึงตองมีทักษะและไดรับการ
คุมครองท่ีจําเปนเพื่อท่ีพวกเขาจะไดมีสวนรวมและไดประโยชนจากระบบเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งมีศักยภาพใน
การสรางตําแหนงงานดีๆ อีกมาก โดยเฉพาะกับเยาวชน ดังนั้นภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมจึงควรสนับสนุน
การสรางงานสีเขียว เชนการลงทุนในงานสาธารณะเพื่อการฟนฟูและขยายทุนธรรมชาติ มีปฏิบัติการ
จัดการน้ําและท่ีดิน การเพาะปลูกในครัวเรือน การเพาะปลูกตามระบบนิเวศ การจัดการผืนปา การใชความ
หลากหลายทางชีวภาพดวยเหตุผลทางเศรษฐกิจ ฯลฯ จําเปนตองขยายการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืนและใหความรูเก่ียวกับงานสีเขียว รวมท้ังเพิ่มความคุมครองทางสั งคมแก
สมาชิกทุกคนในสังคม รวมถึงแรงงานนอกระบบดวย

6. มหาสมุทรและทะเล

ใหความสําคัญกับการรักษาและจัดการแหลงมหาสมุทรและทะเลอันเปนสวนสําคัญในการรักษาระบบนิเวศ
ของโลก และรวมดูแลแนวปะการังไปจนถึงหมูเกาะและรัฐชายฝงทะเล สนับสนุนการรวมมือกันตาม
แนวทางของ Coral Triangle Initiative (CTI) และ the International Coral Reef Initiative (ICRI) สําหรับ
ประเทศกําลังพัฒนาท่ีเปนเกาะขนาดเล็ก (SIDS) ยังคงจัดเปนกรณีท่ีตองไดรับการดูแลเปนพิเศษเนื่องจาก
ไดรับผลกระทบสูงมาก ไมวาจะเปนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ

7. ภัยธรรมชาติ

แนวทางการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติจะยังคงความสําคัญในบริบทของการพัฒนาท่ียั่งยืน
และถูกรวมอยูในวาระการพัฒนาหลังป  ค.ศ.2015 แตประเทศสมาชิกตองเรงประสานงานระดับชาติ
ภูมิภาคและระดับสากล เพื่อพัฒนาการพยากรณอากาศและระบบการเตือนภัยลวงหนาใหดีขึ้น
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8. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเทศท่ีพัฒนาแลวยังคงมีชองโหวเรื่องการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกําลังเผชิญ
ผลเชิงลบมากขึ้นเรื่อยๆ อันจะเปนบอนทําลายความมั่นคงทางอาหารและความพยายามในการขจัดความ
ยากจน อีกท้ังคุกคามการดํารงอยูของประเทศหมูเกาะเล็กๆ ท่ีประชุม Rio+20 จะสงเสริมใหประเทศตางๆ
รวมมือกันจัดการกับปญหาท่ีเชื่อมโยงกันระหวางน้ํา พลังงาน อาหาร และการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

9. ปาและความหลากหลายทางชีวภาพ

สนับสนุนการชะลอและยับยั้งการทําลายผืนปา และสงเสริมใหมีการจัดการผืนปาในแงของการรักษาและ
ฟนฟู ปฏิบัติการเรงดวนนี้เรียกวา “Non-Legally Binding Instrument on all Types of Forests (NLBI)”
ผานพิธีสารนาโงยา ซึ่งจะถูกนํามาใชในการประชุมภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพครั้ง
ท่ี 10 ท้ังยังตองกระตุนใหเกิดการลงทุนในทุนธรรมชาติ ผานเครื่องมือกระตุนและนโยบายท่ีเหมาะสม

10. ความเส่ือมโทรมของดิน และการกลายเปนทะเลทราย

เนื่องจากผืนดินเปนปจจัยสําคัญในการสรางความเจริญเติบโต ความมั่นคงทางอาหาร และการขจัดความ
ยากจน การท่ีพื้นท่ีเพาะปลูกในแอฟริกากลายเปนทะเลทรายนั้นเปนปญหารายแรงสําหรับการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนในพื้นท่ีแถบนั้น ดังนั้นประชาคมโลกจึงตองมีสวนรวมมากขึ้นในการดําเนินงานตามอนุสัญญา
สหประชาชาติเพื่อรับมือกับการกลายเปนทะเลทราย (United Nations Convention to Combat
Desertification: UNCCD) และสนับสนุนการรวมมือกันและการริเริ่มโครงการพิทักษรักษาทรัพยากรดิน
เชน โครงการแนวรวมดินโลก (Global Soil Partnership: GSP) ตลอดจนสงเสริมใหเกิดการศึกษาทาง
วิทยาศาสตรท่ีพุงเปาไปท่ีการทําใหคนตระหนักถึงประโยชนทางเศรษฐกิจจากนโยบายจัดการท่ีดินอยาง
ยั่งยืน

11. ภูเขา

ภูเขามีความเสี่ยงสูงท่ีจะประสบปญหาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ อีกท้ังยังเปนท่ีพํานักพัก
พิงของชนเผาทองถ่ินจํานวนมากท่ีใชทรัพยากรอยางพอเพียง แตถูกมองขาม และยังมีปญหาความยากจน
และเสี่ยงตอภัยธรรมชาติและภาวะขาดแคลนอาหาร ดังนั้นเราจึงตองทําการสํารวจกลไกระดับโลก ระดับ
ภูมิภาค ระดับชาติ และระดับทองถ่ินใหมากขึ้นเพื่อเปนการชดเชยและตอบแทนชุมชนท่ีอาศัยในภูเขา
สําหรับสิ่งท่ีพวกเขาทํามาตลอดเพื่อปกปองระบบนิเวศ
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12. สารเคมีและของเสีย

โครงการกลยุทธการจัดการสารเคมีระดับประเทศ (SAICM) ตองริเริ่มหาวิธีการจัดการกับสารเคมีและของ
เสียตลอดวงจรชีวิตของมันใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นในระดับสากล การใหทุนสํารองท่ียั่งยืนและเพียงพอ
นั้นสําคัญตอการชวยพัฒนาประเทศท่ีมีการจัดการสารเคมีและของเสียท่ีปลอดภัย ดังนั้นการปฏิบัติงาน
ภายใตอนุสัญญาท่ีเก่ียวของ ไดแก Basel Convention, Rotterdam Convention และ Stockholm
Convention จึงควรประสานงานกันมากขึ้นเพื่อจัดการกับมลพิษอินทรีย และมีการรวมมือกันระหวางท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชนโดยมุงเปาไปท่ีการเพิ่มศักยภาพและเทคโนโลยีของการจัดการของเสียใน
สิ่งแวดลอม รวมท้ังปญหาของเสียอิเล็กทรอนิกสและพลาสติกในแหลงน้ํา

13. การผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืน

จัดทําแผนงานระยะ 10 ปวาดวยการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืน ในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งของขอตกลงระดับ
โลกเก่ียวกับการพัฒนาท่ียั่งยืน

14. การศึกษา

ทุกคนตองสามารถเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ซึ่งจะทําไดโดยการเพิ่มการเตรียมความพรอมของครู และ
ใหมหาวิทยาลัยตางๆ เปนแบบอยางในการปฏิบัติ รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนดาน
การศึกษาระดับสากล อาทิ ใหทุนการศึกษาในระดับนานาชาติเพื่อเผยแพรแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืนให
เปนท่ีรูจักมากขึ้น โดยใหนักเรียนรูจักคุณคา หลักการสําคัญ และแนวทางท่ีหลากหลายอันจําเปนตอวิถีการ
พัฒนานี้

15. ความเทาเทียมทางเพศ

ความไมเสมอภาคในสังคมและเศรษฐกิจท่ีมีอยูมายาวนานนั้นสงผลตอผูหญิงและเด็กซึ่งเปนคนกลุมหลัก
ในบรรดาคนจนท้ังหมดในโลก ดังนั้นเราตองทําใหผูหญิงมีสวนรวมอยางเต็มท่ีกับเศรษฐกิจ เสริมศักยภาพ
ของผูหญิงในฐานะผูขับเคลื่อนการพัฒนาท่ียั่งยืน เราตองใหความสําคัญกับความเทาเทียมทางเพศในทุก
มิติของสังคม อันรวมไปถึงการศึกษา การจางงาน การเปนเจาของทรัพยากร การเขาถึงกระบวนการ
ยุติธรรม-การเมือง การมีสวนรวมในการตัดสินใจระดับองคกร ฯลฯ
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16. การเรงและการวัดความคืบหนา

เปาประสงค กลุมเปาหมาย และหลักการประเมินมีความสําคัญอยางยิ่งตอการวัดและการเรงความคืบหนา
ในกระบวนการนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน ดังนั้นจึงตองมีการออกกฎหรือแนวทางในการประเมินผล ท่ี
สะทอนใหเห็นการจัดการกับประเด็นเสาหลักท้ังสาม (เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม) ไดอยางสมดุลและ
สอดคลองกับหลักการของ Agenda 21 ท้ังยังมีความเปนสากลและสามารถนําไปประยุกตไดกับทุกประเทศ
แตยังเปดกวางสําหรับความแตกตางในแนวทางแกปญหาในแตละประเทศ โดยคาดการณวาเปาประสงค
เหลานี้จะบรรลุผลไดภายในป ค.ศ.2030 นอกจากนี้ยังตองพัฒนาการจัดทําตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจท่ีรวมมิติ
ทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอมในลักษณะท่ีสมดุล และขอใหเลขาธิการเปนผูริเริ่มขั้นตอนท้ังหมดจาก
การปรึกษาหารือกับสมาชิกสหประชาชาติและองคกรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ

วิธีการดําเนินงาน

1. การเงิน

เรียกรองใหปฏิบัติตามภาระขอตกลงใหความชวยเหลือดานการพัฒนาท้ังหมด รวมถึงขอตกลงจากประเทศ
พัฒนาแลวเพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีจะใหความชวยเหลือดานการพัฒนาตอกลุมประเทศกําลังพัฒนา 0.7
เปอรเซ็นตของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ ภายในป ค.ศ.2015 เชนเดียวกับเปาหมายเงินชวยเหลือ
0.15-0.20 เปอรเซ็นตของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติสําหรับกลุมประเทศดอยพัฒนา อีกท้ังยังตองมี
การจัดลําดับความสําคัญ จัดสรรทรัพยากรใหสอดคลองกับลําดับความสําคัญและความตองการของ
ประเทศกําลังพัฒนา และเพิ่มความชวยเหลือเพื่อใหมั่นใจวาประเทศเหลานั้นจะสามารถเขาถึงแหลงเงินทุน
ไดอยางเพียงพอและมั่นคง

2. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ยืนยันตามขอตกลงเก่ียวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีระบุไวในปฏิญญาริโอวาดวยสิ่งแวดลอมและการ
พัฒนา (Rio Declaration on Environment and Development), Agenda 21 และผลท่ีไดจากการประชุม
สําคัญอ่ืนๆ ของสหประชาชาติ

3. การสรางศักยภาพ

ตองใหการสนับสนุนโครงสรางและกลไกระดับภูมิภาคและระดับอนุภูมิภาคในการพัฒนาประเทศและ
สงเสริมการทํางานของท้ังสองกลุมโดยมีเปาหมายเพื่อทําใหความรวมมือกันและการแลกเปลี่ยนขอมูล ไป
จนถึงการสรางศักยภาพและการแลกเปลี่ยนประสบการณเปนไปอยางงายดายขึ้นตามแผนกลยุทธบาหลี
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3. การคา

สมาชิกของ WTO ตองเพิ่มความพยายามมากขึ้นเปนสองเทาในการสรางระบบการคาท่ีเปนสากล เปดเผย
เปนพหุภาคีท่ียุติธรรม ตามขอตกลงชวยเหลือประเทศดอยพัฒนา ป ค.ศ.2005 ท่ีฮองกง สถาบันเศรษฐกิจ
และการเงินระดับสากลจําเปนตองทํางานรวมกันอยางเรงดวนเพื่อใหมั่นใจไดวาประเทศท่ีกําลังพัฒนา
โดยเฉพาะประเทศท่ีมีการพัฒนานอยท่ีสุด จะไดประโยชนจากประโยชนของระบบการคาพหุภาคี

ขอตกลงโลกเร่ือง “เศรษฐกิจสีเขียว” : ฤาแค “ราคาคุย”?

แมจะถูกคาดหวังวาใหใชเปน “พิมพเขียว” ของ “เศรษฐกิจสีเขียว” ได เอกสารขอตกลง
เบ้ืองตน (Zero Draft) ของการประชุม Rio+20 ดังท่ีสรุปความขางตนน้ันก็ยังมีความไมชัดเจนแทบ
ทุกประเด็น ความชัดเจนมีเพียงประเด็นเดียว คือ เปาหมายเงินชวยเหลือท่ีประเทศพัฒนาแลวจะ
มอบใหแกประเทศกําลังพัฒนาและประเทศดอยพัฒนา

การท่ีเอกสารขอตกลงเบ้ืองตน “ออกตัว” วาเปนเพียง “กรอบการตัดสินใจ” มิใช “ชุดกฎ
กติกาตายตัว” น้ัน สะทอนถึงการประนีประนอมระหวางประเทศตางๆ ท่ีมองตางกันอยางชัดเจน
ประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศท่ีพึ่งพาการสงออกเปนหวงวาเศรษฐกิจสีเขียวจะถูกประเทศ
พัฒนาแลวใชเปนขออางการกีดกันทางการคาหรือไม สวนประเทศพัฒนาแลวก็ยังไมยอมใหคําม่ัน
สัญญาใดๆ ท่ีมีผลผูกพัน โดยเฉพาะมาตรการ “ลด” ขนาดของการผลิตและการบริโภคท่ีไมย่ังยืน
อันเปนหัวใจสําคัญของการเปลี่ยนผานไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน

ยกตัวอยางเชน เอกสารระบุเพียงกวางๆ วา ประเทศสมาชิกจะตองหาทาง “จัดการกับ
ปญหาท่ีเช่ือมโยงกันระหวางนํ้า พลังงาน อาหาร และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” โดยมิได
ระบุมาตรการท่ีชัดเจน สวนในดานพลังงาน ก็ระบุหลวมๆ วา “จะริเร่ิมสรางแหลงพลังงานท่ีย่ังยืน
สําหรับทุกคน โดยมีเปาหมายในการนําเสนอการเขาถึงบริการพลังงานพื้นฐานในระดับข้ันต่ําสําหรับ
ท้ังผูผลิตและผูบริโภคในป ค.ศ.2030 และแตละประเทศควรหันมาพัฒนานวัตกรรมคารบอนต่ํามาก
ข้ึน” ท้ังท่ีปจจุบันมีขอมูลหลักฐานเพียงพอท่ีจะช้ีชัดลงไปวา ไมมีทางท่ีเศรษฐกิจสีเขียวจะเกิดได
อย า ง ย่ั ง ยืนและ เปนระบบถ าหากไมป ฏิ รูประบบพลั ง ง าน ท้ั งหมด เชน  แผนลดก าซ
คารบอนไดออกไซดภายในป ค.ศ.2050 (ภาพท่ี 1) ในรายงาน “มุมมองเทคโนโลยีพลังงาน”
(Energy Technology Perspectives) ของสํานักงานพลังงานสากล (International Energy Agency)
ป ค.ศ.2010 เสนอวา 38 เปอรเซ็นตของการลดสามารถทําไดโดยเพิ่มประสิทธิภาพการใชไฟฟาและ
เช้ือเพลิงของผูใชปลายทาง 15 เปอรเซ็นตมาจากการเปลี่ยนชนิดเช้ือเพลิงของผูใชปลายทาง และ
17 เปอรเซ็นตจากการใชพลังงานหมุนเวียน
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ภาพที่ 1 แผนลดกาซคารบอนไดออกไซดภายในป ค.ศ.2050

ฉะน้ันวิธี “ริเร่ิมสรางแหลงพลังงานท่ีย่ังยืน” วิธีหน่ึงท่ีทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศพัฒนา
แลวควรทําอยางเรงดวน คือการทยอยกําจัดมาตรการอุดหนุนการใชเช้ือเพลิงฟอสซิลท่ีสรางความ
เสียหายตอสิ่งแวดลอมและซํ้าเติมภาวะโลกรอน นําเงินอุดหนุนท่ีประหยัดไดมาอุดหนุนพลังงาน
หมุนเวียนแทน แตเอกสาร Zero Draft มิไดพูดถึงแนวทางดังกลาวแตอยางใด

ชุดรายงาน Towards Green Growth ขององคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนา (โออีซีดี) ตีพิมพเดือนพฤษภาคม ค.ศ.20111 ใหรายละเอียดบางประการท่ีนาสนใจ โดยให
นิยาม “การเติบโตสีเขียว” (green growth) ไววา

“การเติบโตสีเขียว” หมายถึงการกระตุนการเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ขณะสราง
หลักประกันวาทุนธรรมชาติจะสามารถสงมอบทรัพยากรและบริการดานสิ่งแวดลอมซ่ึงความอยูดีมี
สุขของเราตองพึ่งพา การทําเชนน้ีจําตองจุดชนวนการลงทุนและนวัตกรรมท่ีจะรองรับการเติบโต
อยางย่ังยืนและสรางโอกาสใหมๆ ทางเศรษฐกิจ”

1 http://www.oecd.org/document/10/0,3746,en_2649_37465_47983690_1_1_1_37465,00.html
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จะเห็นวาโออีซีดีเนนคําวา “การเติบโต” (growth) และเม่ือเนนการเติบโต จึงตองเนนเร่ือง
“นวัตกรรม” ในธุรกิจสีเขียวเปนพิเศษ เน่ืองจากถาไมเนนนวัตกรรม เศรษฐกิจอาจเติบโตไมได
เพราะ “การลงทุน” ในทุนธรรมชาติยอมมีตนทุน ถาไมมีนวัตกรรมเราก็ตอง “ลด” กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจลงเพื่อดูแลสิ่งแวดลอม พูดอีกอยางคือ ถาไมมีนวัตกรรม เราก็ตองยอมแลกไดแลกเสีย คือ
เสียสละการบริโภคหรือความสะดวกสบายบางอยางในชีวิต ยกตัวอยางเชน ถาไมมีนวัตกรรม
แบตเตอร่ีหรือเช้ือเพลิงสะอาดท่ีดีพอมาทดแทนนํ้ามัน คนก็ตองยอมใชรถยนตนอยลงเพื่อลดปญหา
มลพิษ

โออีซีดีมองวารัฐมีบทบาทท่ีขาดไมไดในการเปลี่ยนผานไปสูเศรษฐกิจสีเขียว เน่ืองจาก
เศรษฐกิจสีเขียวตองมีการลงทุนในทุนธรรมชาติ และการลงทุนดานน้ีจําเปนตองอาศัยการแทรกแซง
เชิงนโยบายของรัฐ เน่ืองจากแรงจูงใจของตลาดออนแอหรือไมมีเลย เชน ตลาดยัง “ไมใหราคา” ท่ี
ถูกตองกับมูลคาท้ังหมดของการอนุรักษปาตนนํ้า และพื้นท่ีชุมนํ้า

เศรษฐกิจสีเขียวในโลกทัศนของโออีซีดีสามารถสรางชองทางใหมๆ ในการเติบโต 5
ชองทาง ไดแก

1. ผลิตภาพ: จากประสิทธิภาพในการใชทุนธรรมชาติ ลดของเสียและการใชพลังงาน
2. นวัตกรรม: สรางโอกาสใหมๆ ในการแกปญหา และจําเปนตอการไมตองตกอยูในภาวะ

ไดอยางเสียอยางระหวางการบริโภค กับการดูแลสิ่งแวดลอมและการลงทุนในทุนธรรมชาติ
3. ตลาดใหม: เทคโนโลยีสีเขียว สินคาและบริการสีเขียว
4. ความม่ันใจ: นโยบายรัฐท่ีมีเสถียรภาพและคาดเดาไดวาจะแกปญหาสิ่งแวดลอมอยางไร

จะชวยสรางความม่ันใจใหกับนักลงทุน (ความชัดเจน โปรงใส และตอเน่ืองของนโยบายรัฐดาน
สิ่งแวดลอมจึงสําคัญอยางย่ิง)

5. เสถียรภาพ: เศรษฐกิจสีเขียวจะสรางสมดุลระดับมหภาคท่ีดีกวาเดิม ราคาทรัพยากรผัน
ผวนนอยลง และรัฐมีรายไดใหมๆ จากมาตรการทางการคลัง (เชน ภาษีมลพิษ ภาษีคารบอน)

เบนเข็มจากโออีซีดีมาดูดานสิ่งแวดลอมชั่วคราว

รายงานของแผนงานสหประชาชาติเพื่อพัฒนาสิ่งแวดลอม (UNEP) สรุปวา ความทาทาย
หลักของเศรษฐกิจสีเขียวคือ จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษยควบคูไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
อยางไร ในทางท่ีไมใชทรัพยากรเกินขีดความสามารถทางชีวภาพ (biocapacity) ของโลก (ดูภาพท่ี
2)
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ประเทศพัฒนาแลวตองหาวิธีลดรอยเทานิเวศโดยไมลิดรอนคุณภาพชีวิตของประชากร สวน
ประเทศกําลังพัฒนาตองหาวิธีเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชากรโดยไมเจริญรอยตามแนวทางของ
ประเทศพัฒนาแลว

ภาพที่ 2 “ความทาทายคูขนาน” ของเศรษฐกิจสีเขียว

ประเด็นอยูท่ีวา ถาเราเห็นพองตองกันวา “การพัฒนา” เทากับ “การปรับปรุงคุณภาพชีวิต”
และ “การดูแลสิ่งแวดลอม” การพัฒนาน้ันจําเปนจะตองมี “การเติบโตทางเศรษฐกิจ” ดวยหรือไม

แนวคิด “การเติบโตสีเขียว” ของโออีซีดีตั้งอยูบนสมมุติฐานวา ถึงอยางไรเศรษฐกิจก็ตอง
เติบโต (อาจมองวาถาไมโต แนวคิด “เศรษฐกิจสีเขียว” อาจไมมีใครซ้ือ) ขณะท่ีนักรณรงค “การ
พัฒนาท่ีย่ังยืน” มองวาเศรษฐกิจไมไดมากอน สังคมและสิ่งแวดลอมตางหากท่ีตองมากอน การฟนฟู
ดูแลสิ่งแวดลอมและสรางความยุติธรรมทางสังคมน้ันเปนสิ่งท่ีถึงอยางไรก็ตองทํา ไมวาเศรษฐกิจ
โดยรวมจะตองโตชาลง ยํ่าอยูกับท่ี หรือแมแตถดถอยระยะหน่ึงกอน

ถาเศรษฐกิจเปนรถยนต แนวคิด “การเติบโตสีเขียว” มองวารถยนตถึงอยางไรก็ตองแลนไป
ขางหนา เพียงแตเราตองคอยๆ ปรับจูนเคร่ืองยนตใสเกียรใหมใหมันปลอยไอเสียนอยลง ในขณะท่ี
แนวคิด “การพัฒนาท่ีย่ังยืน” มองวาทําแบบน้ันสุมเสี่ยงวาจะไมทันการณกอนเกิดหายนะใหญ เรา
ตองตั้งใจยกเคร่ืองท้ังคัน จะตองถึงขนาดเขาเกียรถอยหลังช่ัวคราวก็ตองทํา
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ในแงหน่ึง เอกสาร Zero Draft และรายงานเศรษฐกิจสีเขียวจํานวนมากลวนบงช้ีทิศทางท่ี
นายินดีวา วิวาทะวาดวยการพัฒนาท่ีย่ังยืนสุดทายก็สามารถคืบคลานออกจากการปะทะทาง
ความคิดสมัยปลายศตวรรษท่ี 20 ระหวางการมองวาการดูแลสิ่งแวดลอมเปน “เร่ืองหรูหรา” ท่ีไม
จําเปนสําหรับประเทศกําลังพัฒนา กับการมองวามันเปน “เร่ืองจําเปน” ท่ีตองทําไมวาการพัฒนา
ของประเทศจะอยูในระดับใด หลังจากท่ีปญหาสิ่งแวดลอมจํานวนมากเผยใหเห็นความเช่ือมโยงท่ี
แยกออกจากกันไมไดระหวางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม

แตอยางไรก็ตาม การถกเถียงเร่ืองหนาตาของ “เศรษฐกิจสีเขียว” ยังคงดําเนินตอไป โดย
ตั้งอยูบนความแตกตางของมุมมองวา เราควรให “นํ้าหนัก” กับอะไรมากกวากัน ระหวางการพัฒนา
สังคมและอนุรักษสิ่งแวดลอม (“การพัฒนาท่ีย่ังยืน”) กับการเติบโตทางเศรษฐกิจ (“การเติบโตสี
เขียว”)

ภาพที่ 3 เศรษฐกิจตอง “สมดุล” หรือ “อยูใน” สังคมและสิ่งแวดลอม?

ไมวา “ เศรษฐกิจสี เ ขียว” ควรมีหนาตาอยางไร ประเด็นท่ีนักสิ่งแวดลอมและนัก
เศรษฐศาสตรจํานวนไมนอยเห็นตรงกันมากข้ึนเร่ือยๆ คือ เศรษฐกิจสีเขียวในอุดมคติควรเลียนแบบ
ธรรมชาติ เปนระบบปด “จากอูสูอู” (cradle to cradle) ท่ีไรของเสีย (zero waste) และใชคารบอน
สมดุล (carbon neutral) แทนท่ีระบบ “จากอูสูสุสาน” (cradle to grave) ของระบบทุนนิยม
อุตสาหกรรมซ่ึงดําเนินสืบมานับตั้งแตสงครามโลกคร้ังท่ีสองสิ้นสุดลง เน่ืองจากระบบจากอูสูสุสาน
เปนระบบท่ีไม ย่ั ง ยืน  กอ ให เกิดความเสียหายตอสิ่ ง แวดลอม ท้ังตนทาง (การตักตวง
ทรัพยากรธรรมชาติ) และปลายทาง (ขยะและการปลอยของเสีย)
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ภาพที่ 4 ระบบ “จากอูสูอู” ในธรรมชาติและเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจสีเขียวกับความเหลื่อมล้ํา

ประเด็นท่ีนาสนใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจสีเขียว คือความเช่ือมโยงระหวางเศรษฐกิจสีเขียวกับ
การแกปญหาความเหลื่อมล้ําและความยากจน จุดเช่ือมท่ีสําคัญคือขอเท็จจริงท่ีวา คนจนท่ัวโลก
พึ่งพาบริการระบบนิเวศมากกวาผูมีฐานะ รายงานของ The Economics of Ecosystems and
Biodiversity (TEEB) ในป ค.ศ.2010 ช้ีวา ถาดูเฉพาะองคประกอบของผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ (gross domestic product: จีดีพี) จะพบวามูลคาตลาดของภาคเศรษฐกิจท่ีคนจนยังชีพอยู
มากท่ีสุด (“จีดีพีของคนจน”) อันไดแก เกษตรกรรม ปาไม และการประมง ท้ังหมดคิดเปนสัดสวน
คอนขางต่ําของจีดีพีท้ังประเทศ แตมูลคาของนิเวศบริการมีสัดสวนสูงมากในจีดีพีของคนจน
ขอเท็จจริงน้ีบงช้ีวา คนจนจะเดือดรอนจากความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม (นิเวศบริการถดถอย)
มากกวาคนรวย ดังน้ันหากปญหาสิ่งแวดลอมเลวรายลง ปญหาความยากจนก็จะรุนแรงกวาเดิม
ซํ้าเติมความเหลื่อมล้ําในสังคมใหถางกวางกวาเดิม
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ภาพที่ 5 “จีดีพีของคนจน” ประเมินจากการพึ่งพาระบบนิเวศ

ความทาทายเชิงปฏิบัติของ “การเติบโตสีเขียว”

นอกจากการเปลี่ยนผานไปสูการเติบโตสีเขียวจะเต็มไปดวยความทาทายตั้งแตระดับมุมมอง
หรือแนวคิด การปฏิบัติจริงใหเกิดผลก็มีความทาทายมากมายไมแพกัน รายงานของโออีซีดีนํา
แนวคิด “วิธีวินิจฉัยการเติบโต” (growth diagnostic) ของ ดานี โรดริก (Dani Rodrik) นัก
เศรษฐศาสตรการเมืองผูทรงอิทธิพล มาประยุกตใชในบริบทของเศรษฐกิจสีเขียวดังตอไปน้ี
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ภาพที่ 6 ความทาทายของเศรษฐกิจสีเขียว ในกรอบ “วิธีวินิจฉัยการเติบโต”

ความทาทายประการสําคัญของการเติบโตสีเขียวในมุมมองของโออีซีดี คือ ผลตอบแทนจาก
กิจกรรม การลงทุนตางๆ ท่ีเปนสีเขียวยังต่ําอยู หรือยังไมสูงพอท่ีจะจูงใจใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
วงกวาง เม่ือมองยอยลงมา พบวาปญหาน้ีมีสองชนิดหลัก คือ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจต่ํา และคน
ไมสามารถใชประโยชนจากการเติบโตสีเขียวไดอยางเต็มท่ี กรณีหลังน้ีหมายความวาการลงทุนสี
เขียวอาจใหผลตอบแทนสูง แตผลตอบแทนน้ันตกมาถึงมือประชาชนนอยเกินควร

ภาวะผลตอบแทนต่ํามีสองสาเหตุหลักดวยกัน สาเหตุแรกใชคําวา “แรงเฉื่อย” ในท่ีน้ี
หมายถึงภาวะท่ีเศรษฐกิจเดิม อุตสาหกรรมเดิมๆ มักไมชอบปรับตัวเปลี่ยนแปลง และการไมปรับตัว
ก็มีสาเหตุยอยหลายสาเหตุ อาทิ คานิยมและความคุนเคยเดิมๆ นอกจากน้ีโครงสรางพื้นฐานตางๆ
ก็ถือกําเนิดข้ึนมารองรับธุรกิจดั้งเดิม ยกตัวอยางเชนสาธารณูปโภคท้ังหมดท่ีแวดลอมการผลิต
นํ้ามันทําใหอุตสาหกรรมนํ้ามันไดเปรียบ และสงผลใหผลตอบแทนของการใชพลังงานหมุนเวียนสูง
กวาโดยเปรียบเทียบ เกิดเปนแรงเฉื่อยท่ีสําคัญมาก

สาเหตุประการท่ีสองของการท่ีผลตอบแทนดานเศรษฐกิจของการลงทุนสีเขียวยังอยูใน
ระดับต่ํา คือการท่ีผลตอบแทนดานสังคมของการลงทุนสีเขียวก็ยังอยูในระดับต่ํา อันเปนผลจากการ
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มีสาธารณูปโภคไมเพียงพอ ทุนมนุษยต่ํา หรือคุณภาพของสถาบันตางๆ ตกต่ํา สถาบันตางๆ ใน
ท่ีน้ีรวมถึงกลไกทางกฎหมาย และกลไกของระบบราชการ ท้ังหมดน้ีเปนสาเหตุหรือเปนสวนหน่ึง
ของปญหาท่ีทําใหเกิดภาวะผลตอบแทนดานสังคมต่ํา

สําหรับประเด็นคนยังไมสามารถใชประโยชนไดเต็มท่ีจากการลงทุนสีเขียว มีสองสาเหตุ
หลักไดแก ความลมเหลวของตลาด และความลมเหลวของรัฐ ซ่ึงหลายกรณีมีความเช่ือมโยงกัน
ยกตัวอยางเชน ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสวนหน่ึงเกิดจากความลมเหลวของตลาดท่ี
ผูผลิตไมรับผิดชอบตนทุนท่ีแทจริงของธุรกิจ โดยเฉพาะผลกระทบภายนอกเชิงลบ (negative
externalities) อาทิ มลพิษ และกาซเรือนกระจกเกินขนาด อีกท้ังผูบริโภคและนักลงทุนก็ยังมีขอมูล
ไมเพียงพอในการตัดสินใจ (ไมรูวาบริษัทใด “เขียวจริง”)

ในขณะเดียวกัน การท่ีตลาดไมคํานึงถึงตนทุนท่ีแทจริงก็เกิดจากความลมเหลวของรัฐ
เชนกัน คือรัฐยังไมมีกลไกใดๆ ท่ีจะเขามาแกปญหาความลมเหลวของตลาด เชน ยังไมใชภาษี
สิ่งแวดลอมและถอนเงินอุดหนุนอุตสาหกรรมสกปรก นํารายรับไปอุดหนุนอุตสาหกรรมสะอาด เพื่อ
ปรับเปลี่ยนแรงจูงใจในระบบเศรษฐกิจใหสอดคลองกับตนทุนท่ีแทจริงมากข้ึน

นอกจากความลมเหลวของรัฐจะเกิดจากการบิดเบือนเงินอุดหนุนไปในทางท่ีสนับสนุนการ
พัฒนาท่ีไมย่ังยืน โออีซีดียังมองวาความลมเหลวของรัฐบางสวนเกิดจากความไมแนนอนของการ
กํากับดูแล และทิศทางนโยบายท่ีคาดเดาไมได สงผลใหนักลงทุนไมกลาลงทุนในเศรษฐกิจสีเขียว
เทาท่ีควร

โออีซีดีเสนอวารัฐควรใชเคร่ืองมือเชิงนโยบายหลายประเภทในการรับมือกับความทาทาย
ดังกลาวขางตน อาทิ การใชระบบภาษีสิ่งแวดลอม การทบทวนเงินอุดหนุนในธุรกิจท่ีไมย่ังยืน การ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาธุรกิจสีเขียว การลดการผูกขาดโดยรัฐ และการปฏิรูประบบกํากับดูแล
นอกจากน้ียังตองพัฒนาชุดตัวช้ีวัดท่ีชัดเจนและเพิ่มเขาไปในตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performance
Indicators: KPI) ของผูดําเนินนโยบาย เพื่อติดตามความคืบหนาของเศรษฐกิจสีเขียวอยางชัดเจน
ชุดตัวช้ีวัดดังกลาวจะตองสะทอนผลิตภาพในการใชทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ และสะทอน
ระดับความอุดมสมบูรณของทุนธรรมชาติท้ังท่ีมีวันหมดและท่ีไมมีวันหมด นอกจากน้ันยังตอง
เช่ือมโยงประเด็นสิ่งแวดลอมเขากับคุณภาพชีวิตของประชาชน เชน ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมท่ี
กระทบตอสุขภาพ

โออีซีดีเสนอวา ประเด็นท่ีพึงระวังในการใชเคร่ืองมือเชิงนโยบายคือ จะตองมีการประเมิน
ขอดีและขอเสียของทางเลือกตางๆ อยางรอบคอบ โดยเฉพาะมาตรการเชิงบังคับซ่ึงอาจมีตนทุนสูง
จนไมคุมคา หรือกอใหเกิดโทษมากกวาประโยชน ยกตัวอยางเชน การเก็บภาษีกาซออกไซดของ
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ไนโตรเจน (NOX) ในสวีเดน เปนมาตรการท่ีดีกวาการบังคับใชมาตรฐานดานเทคโนโลยี เน่ืองจาก
ภาคเอกชนตองคิดรวมภาษีสิ่งแวดลอมตัวน้ีเขาเปนตนทุนในการประกอบธุรกิจ แตในขณะเดียวกัน
ก็มีอิสรภาพในการคิดคนและจัดหาเทคโนโลยีใหมๆ มาใชลดตนทุน วิธีน้ีจึงดีกวากรณีท่ีรัฐบังคับใช
เทคโนโลยีสีเขียวตัวใดตัวหน่ึงเปนการเฉพาะ ซ่ึงอาจไรประสิทธิภาพในบ้ันปลายและลดแรงจูงใจ
ของเอกชนท่ีจะลงทุนวิจัยและพัฒนา

กลาวโดยสรุป แนวคิด “การเติบโตสีเขียว” เนนหนักไปท่ีการสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจ
แตยอมรับวาเราอยูในยุคท่ีตองดูแลสิ่งแวดลอมและสังคมไปพรอมกันดวย แนวคิดน้ีใหความสําคัญ
กับนวัตกรรมและกลไกตลาดเปนหลัก แตก็เสนอใหรัฐมีบทบาทมากข้ึนเพื่อแกปญหาความลมเหลว
ของตลาด เพื่อปรับเปลี่ยนแรงจูงใจของภาคเอกชนและประชาชนใหมุงสูเศรษฐกิจสีเขียว ขณะท่ี
แนวคิด “การพัฒนาท่ีย่ังยืน” เนนหนักไปท่ีการดูแลสิ่งแวดลอมและสังคม มองวาการแกปญหา
สิ่งแวดลอมเปนหัวใจสําคัญของการแกปญหาความยากจนและการสรางความยุติธรรมทางสังคม
ดังน้ันการรักษาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจจึงเปนประเด็นรอง แนวคิดน้ีใหความสําคัญกับการมี
สวนรวมของประชาชนโดยเฉพาะผูดอยโอกาสในกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบาย

สุดทาย แนวคิด “เศรษฐกิจสีเขียว” ท่ีองคการสหประชาชาติมุงผลักดัน จะไดรับอิทธิพลจาก
โลกทัศนแบบใดมากกวากัน ระหวางคาย “การเติบโตสีเขียว” แบบโออีซีดี กับคาย “การพัฒนาท่ี
ย่ังยืน” อีกไมนานภาพคงจะชัดข้ึน เม่ือการประชุม Rio+20 เปดมานในเดือนมิถุนายน ค.ศ.2012
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กรณีศึกษาเศรษฐกิจสีเขียว (1): จีน21

ตนป ค.ศ.2012 ชัดเจนแลววาอีกไมนานจีนจะข้ึนแทนเปนเศรษฐกิจท่ีใหญท่ีสุดในโลก
เหมือนกับท่ีสหรัฐอเมริกาเคยข้ึนแทนแทนอังกฤษหลังจบสงครามโลกคร้ังท่ีสอง กวาคอนศตวรรษ
กอนหนา

แตสิ่งท่ีตางไปคือ อเมริกาผงาดแซงอังกฤษดวยแบบแผนการพัฒนาไมตางกัน คือเติบโต
จากทุนอุตสาหกรรม และความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมก็ยังไมเลวรายเทากับในวันน้ี

มหาอํานาจใหมแหงศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงมีประชากรมากกวาอเมริกาและอังกฤษรวมกัน 3 เทา
กําลังคนพบวาไมอาจเจริญรอยตามแบบแผนการพัฒนาของโลกตะวันตกไดอีกตอไป เน่ืองจากกําลัง
รอแรอยูบนปากเหวแหงหายนะระบบนิเวศ

ปจจุบันจีนปลอยกาซเรือนกระจกมากท่ีสุดในโลก รายงานของธนาคารโลกระบุวา ในจํานวน
20 เมืองท่ีมีมลพิษแยท่ีสุด ในโลก 16 เมืองอยูในประเทศจีน ชาวจีนท้ังประเทศกวา 560 ลานคน
อาศัยอยูในเมือง แตมีเพียงรอยละ 1 ท่ีหายใจอากาศระดับ “ปลอดภัย” ตามมาตรฐานของสหภาพ
ยุโรป คุณภาพอากาศหลายเมืองแยกวาลอสแองเจลิสในอเมริกา (เมืองท่ีอากาศเลวรายมาก) 2-3
เทา ทุกปชาวจีนกวาคร่ึงลานคนลมตายจากมลพิษทางอากาศ

มีเพียงการสูบบุหร่ีเทาน้ันท่ีทําใหคนจีนตายมากกวาน้ี

คุณภาพนํ้าในจีนกําลังยํ่าแยไมแพกัน กระทรวงสิ่งแวดลอมจีนเผยในป ค.ศ.2010 วาแมนํ้า
รอยละ 40 ในประเทศเนาเหม็นจนอุปโภคบริโภคไมได สองในสามของแมนํ้าและทะเลสาบมีมลพิษ
เกินขีดอันตราย (คนท่ีอาศัยอยูชายฝงแมนํ้าปวยเปนมะเร็งมากกวาบริเวณอื่นๆ หลายเทา) แมนํ้า
แยงซีไรซ่ึงสิ่งมีชีวิตใดๆ ยาวติดกันหลายตารางกิโลเมตร และชาวจีนกวา 340 ลานคนเขาไมถึงนํ้า
ดื่มสะอาด

2เผยแพรคร้ังแรกบนเว็บไซตมูลนิธิโลกสีเขียว, มีนาคม พ.ศ.2555 ในคอลัมน “เศรษฐศาสตรกูโลก”
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ทิวทัศนหลายแหงหมองหมนราวกับหลุดออกมาจากภาพยนตรหลังสงครามโลก (post-
apocalypse) ชาวเมืองอุตสาหกรรมหลายเมืองแทบไมเคยมองเห็นดวงอาทิตย เด็กๆ ลมปวยและ
ตายจากพิษตะกั่วเปนกิจวัตร และชายฝงก็เต็มไปดวยข้ีปลาวาฬ (ปรากฏการณนํ้าทะเลเปลี่ยนสีจาก
การขยายตัวของแพลงตอน) จนทะเลหลายบริเวณไมอาจรองรับชีวิตใดๆ อีกตอไป

ปญหามลพิษวาแยแลว แตท่ีอันตรายไมแพกันคือปญหาการขาดแคลนนํ้า การแผขยายของ
พื้นท่ีทะเลทรายอยางรวดเร็ว กลืนกินพื้นท่ีขนาดเทาจังหวัดนครราชสีมาทุก 5 ป การสูญเสียหนา
ดิน และฝนกรดซ่ึงกระทบกวาหน่ึงในสามของท่ีดินเพื่อการเพาะปลูก
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ชัดเจนวาจีนกําลังสําลักความสําเร็จของตัวเอง ย่ิงเศรษฐกิจเติบโตเร็วเพียงใด ประชาชนย่ิง
เดือดรอนเพียงน้ันจากแบบแผนการพัฒนาท่ีเนนอุตสาหกรรมหนักและการขยายตัวของเมือง ท้ัง
สองอยางน้ีตองใชพลังงานปริมาณมหาศาล ซ่ึงท่ีผานมาไดจากถานหิน – แหลงพลังงานสกปรกท่ีจีน
มีอยูอยางเหลือเฟอท่ีสุด

ปญหาสิ่งแวดลอมหลายดานของจีนซ่ึงวิกฤตข้ึนทุกขณะน้ันไมเพียงแตคุกคามความเจริญ
ทางเศรษฐกิจในอนาคต (ธนาคารโลกประเมินวา “ราคา” ของวิกฤตสิ่งแวดลอมในจีนคือรอยละ 6
ของจีดีพีตอป) แตยังบ่ันทอนเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศ เน่ืองจากประชาชนไมยอมทนทุกข
ทรมานอยางไมมีปากเสียงอีกตอไป งานวิจัยโดยมหาวิทยาลัยหนานไกระบุวา ชาวบานลุกฮือข้ึน
ประทวงเกือบ 90,000 คร้ังในป ค.ศ.2009 ในจํานวนน้ีหลายพันคร้ังประทวงเร่ืองสิ่งแวดลอม และ
ตัวเลขน้ีก็นับเฉพาะการประทวงท่ีมีผูชุมนุมมากกวา 100 คน

ท้ังหมดน้ีแปลวา “เศรษฐกิจสีเขียว” ไมใชอุดมคติสําหรับจีน หากเปน “ความจําเปนเรงดวน”
ท่ีจะตองทําใหไดกอนท่ีวิกฤตสิ่งแวดลอมจะนําไปสูหายนะทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

ในเม่ือวิกฤตสิ่งแวดลอมของจีนมีรากมาจากการใชถานหินเปนพลังงานและการขยายตัวของ
เมือง หนาตาของ “เศรษฐกิจสีเขียว” แบบจีน จึงตองมี “เมืองสีเขียว” กับ “พลังงานสะอาด” เปน
องคประกอบสําคัญ

โชคดีท่ีเมืองสวนใหญในจีนยังไมแออัดยัดทะนานไปดวยรถยนต จีนยังเปนประเทศท่ีคน
สวนใหญข่ีจักรยาน เดินถนน โดยสารรถเมลและรถไฟ นอกจากจะสนับสนุนรถเมลท่ีเดินดวย
พลังงานไฟฟา รัฐบาลยังสนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนตไฟฟาอยางตอเน่ือง ปจจุบันรถยนตไฟฟา
ย่ีหอ BYD31 ของจีนเองไดเปดใหประชาชนซ้ือ และกําลังวางระบบชารจแบตเตอร่ีท่ัวประเทศ

ดานอาคาร รัฐบาลจีนประกาศใชมาตรฐาน “อาคารสีเขียว” เรียกวา “ระบบสามดาว” ซ่ึง
เทียบเคียงไดคอนขางดีกับมาตรฐานอาคารสีเขียวในประเทศพัฒนาแลว นอกจากน้ี อุตสาหกรรม
ปรับปรุงอาคาร (retrofit) และมาตรการสนับสนุนตางๆ ของรัฐก็กําลังเติบโต โดยมีจุดหมายท่ีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานของอาคารดั้งเดิม

รัฐบาลจีนใชไมออนและไมแข็งอยางจริงจังกับอุตสาหกรรมสกปรก น่ันคือ อุตสาหกรรมท่ี
อัพเกรดใหเขียวกวาเดิมจะไดรับเงินอุดหนุน สวนอุตสาหกรรมท่ีไมทําจะตองเสียคาปรับ

3http://www.byd.com/
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ในภาพใหญ รัฐบาลจีนกําลังทุมลงทุนมากกวา 100,000 ลานเหรียญสหรัฐไปกับการสราง
ระบบจายไฟฟาท่ีมีประสิทธิภาพ และเช่ือมตอเมืองตางๆ ดวยรถไฟความเร็วสูง ซ่ึงปลอยกาซเรือน
กระจกนอยกวาอุตสาหกรรมการบิน อีกท้ังยังลงทุนพัฒนา “เมืองสีเขียว” ใหมถอดดาม อาทิ
โครงการพัฒนาเมืองเทียนจิน41 รวมกับรัฐบาลสิงคโปร ใหเปนเมืองสีเขียวภายในกลางทศวรรษ
ค.ศ.2020

ดานพลังงานสะอาด จีนลงทุนดานน้ีอยางตอเน่ือง ในป ค.ศ.2009 ข้ึนแทนเปนผูนําโลก แซง
หนาสหรัฐอเมริกาซ่ึงมาอันดับสอง ในปเดียวกันน้ันสถาบัน Worldwatch รายงานวา จีนมีศักยภาพ
ผลิตพลังงานลมเปนอันดับสี่ของโลก และกําลังลงทุนเพิ่มใหไดอีก 100 กิกะวัตตภายในป ค.ศ.2020
ท้ังน้ีเน่ืองจากพลังงานลมคุมคาการลงทุนมาก วารสาร Science รายงานผลการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยฮารวารดและซิงหัววา ดวยเม็ดเงินลงทุนไมถึง 1,000 เหรียญสหรัฐตอประชากร 1 คน
จีนสามารถรองรับความตองการพลังงานของท้ังประเทศดวยพลังงานลมอยางเดียวภายในป ค.ศ.
2030

นอกจากจะลงทุนมหาศาลในพลังงานลม จีนยังลงทุนมหาศาลในพลังงานแสงอาทิตย
ปจจุบันเปนผูนําโลกดานการผลิตโซลารเซลล หน่ึงในสี่ของโซลารเซลลท่ัวโลกผลิตในจีน นอกจาก
จะสงออกโซลารเซลลแลว จีนยังลงทุนในโครงการในประเทศอยางตอเน่ือง รวมท้ังโครงการพลังงาน
แสงอาทิตยขนาด 2,000 เมกะวัตตในทะเลทรายมองโกเลีย ซ่ึงเม่ือการกอสรางแลวเสร็จในป ค.ศ.
2019 จะเปนฟารมโซลารเซลลท่ีใหญท่ีสุดในโลก

อยางไรก็ดี มีผูประเมินวาการลงทุนในพลังงานสะอาดแมจะโตเร็วมากแตก็ยังไมเร็วพอ ใน
อัตราปจจุบันจีนจะยังใชพลังงานกวาสองในสามจากถานหินในป ค.ศ.2020 ถึงแมวารัฐบาลจะบังคับ
ใหอุตสาหกรรมปดโรงงานไฟฟาถานหินโรงเกา 1 โรงตอทุกหน่ึงโรงใหมท่ีสรางก็ตาม ผู

4http://en.wikipedia.org/wiki/Sino-Singapore_Tianjin_Eco-city
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สังเกตการณจํานวนมากก็มองวา รัฐบาลจีนจะตองลงทุนในพลังงานสะอาดมากกวาน้ีและเลิก
กอสรางโรงไฟฟาถานหินอยางจริงจัง ถาจะลดกาซเรือนกระจกลงใหไดอยางมีนัยสําคัญ

ชัดเจนแลววามังกรกําลังเปลี่ยนสีจากแดงเปนเขียว คําถามเพียงสองขอท่ีอาจยังไมมีใคร
กลาตอบคือ มังกรจะเปลี่ยนเปนสีเขียวโดยไมอาศัยระบอบประชาธิปไตยไดนานเพียงใด และจะ
เปลี่ยนไดทันทวงทีกอนหลนลงสูเหวแหงหายนะระบบนิเวศไดหรือไม?
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กรณีศึกษาเศรษฐกิจสีเขียว (2): อินเดีย51

ไมวา “เศรษฐกิจสีเขียว” จะเกิดข้ึนในวงกวางไดหรือไม หนาตาของมันในแตละประเทศยอม
ไมเหมือนกัน เพราะความทาทายท่ีแตละประเทศเผชิญหนาน้ันแตกตางกัน หรือตอใหความทาทาย
เหมือนกัน ระดับความรุนแรงและรากสําคัญของปญหาก็มักจะแตกตางกันมาก

ยกตัวอยางเชน ตนเหตุใหญท่ีสุดท่ีทําใหกรุงเทพฯ รอนข้ึน ไมใชภาวะโลกรอน แตเปนการ
ตัดตนไมในเมืองจนกรุงเทพฯ กลายเปนเมืองใหญท่ีมีตนไมนอยท่ีสุดในเอเชีย และนอยกวาสิงคโปร
ถึง 5 เทา

การแกปญหาของกรุงเทพฯ จึงตองแกใหตรงจุด คือปลูกตนไม อนุรักษตนไมใหญในเมือง
ควบคุมการกอสรางตึกใหม และปรับปรุงมาตรฐานตึกเกาอยางจริงจัง

ขณะท่ีวิกฤตสิ่งแวดลอมในจีนกําลังเปนชนวนเรงการเปลี่ยนผานสูเศรษฐกิจสีเขียว ชนวน
เรงสูเปาหมายเดียวกันของอินเดียก็คือ การเติบโตอยางพลุงพลานไรระเบียบของเมืองและประชากร
โดยเฉพาะในยุคท่ีอินเดียปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 5% ของโลก และเศรษฐกิจยังเติบโตอยาง
รอนแรง

ตัวอยางเชน ปจจุบันมหานครมุมไบ เมืองใหญอันดับสี่ของโลก ท่ีอยูของชาวอินเดียกวา 12
ลานคน กําจัดขยะไดเพียงรอยละ 30-40 ของขยะท้ังหมดในเมือง รถติดวินาศสันตะโรเฉลี่ย 5
ช่ัวโมงตอวัน พื้นท่ีสลัมในเมืองแผขยายอยางไมหยุดย้ัง ดวยอัตราการเพิ่มข้ึนของประชากรปจจุบัน
อินเดียจะมีเมืองใหญท่ีมีประชากรมากกวา 1 ลานคน เพิ่มอีก 26 เมืองภายในป ค.ศ.2030
นอกเหนือจากเมืองใหญ 42 เมืองท่ีมีอยูเดิม ตัวเลขประชากรท่ีอาศัยอยูในเมืองจะกระโดดจาก 340
ลานคนในป ค.ศ.2008 เปน 590 ลานคนภายในป ค.ศ.2030

ความจําเปนท่ีอินเดียจะตองจัดการกับปญหาท่ีอยูอาศัยและบริการสุขภาพในเมือง ยังไม
ตองพูดถึงการปรับปรุงการออกแบบเมือง ธรรมาภิบาล และการจัดการคารบอน เปนความเสี่ยงไม
เฉพาะกับเศรษฐกิจและสังคมของอินเดียอยางเดียว แตยังเปนความเสี่ยงตอเสถียรภาพของ
เศรษฐกิจโลกดวยเพราะประชากรอินเดียในป ค.ศ.2030 มีแนวโนมวาจะแซงหนาประชากรจีน ทําให
อินเดียข้ึนแทนประเทศท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในโลก

5เผยแพรคร้ังแรกบนเว็บไซตมูลนิธิโลกสีเขียว, เมษายน พ.ศ.2555 ในคอลัมน “เศรษฐศาสตรกูโลก”
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รายงานป ค.ศ.2010 ช่ือ “การตื่นตัวของชาวเมืองอินเดีย” (India’s Urban Awakening) โดย
สถาบันแม็คคินซีย วิเคราะหความทาทายของเมืองใหญในอินเดีย และนําเสนอวาระการแกปญหา61

แมรายงานฉบับน้ีจะตั้งตนจากปญหาและวิธีแกปญหามากกวาขอเสนอใหอินเดียเปลี่ยนผานไปสู
เศรษฐกิจสีเขียว บทสรุปของรายงานก็สื่อนัยถึงความจําเปนของเศรษฐกิจสีเขียว

แม็คคินซียช้ีวา การเติบโตของเมืองอินเดียเปนปญหามากกวาจีนมาก เพราะเมืองจีนสวน
ใหญเติบโตอยางมีแผนผังและแบบแผน ภายใตการควบคุมของรัฐตามแผนยุทธศาสตรท่ีวางอยาง
รัดกุม ขณะท่ีเมืองอินเดียเติบโตอยางรวดเร็วไรระเบียบโดยธรรมชาติ  ทําใหขาดแคลน
สาธารณูปโภคพื้นฐานท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต

การรองรับคนเมืองมหาศาลในป ค.ศ.2030 แปลวา
 รัฐบาลจะตองเพิ่มแหลงนํ้าสะอาดกวา 3.5 เทาจากระดับปจจุบัน
 เพิ่มการบําบัดนํ้าเสีย 2 เทา
 กําจัดขยะไดมากกวาเดิม 6 เทา
 เพิ่มศักยภาพการรองรับผูโดยสารของรถไฟใตดินและรถโดยสารประจําทาง 20 เทา
 เพิ่มท่ีอยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย 10 เทา และ
 ปรับปรุงชีวิตความเปนอยูของชาวสลัม ซ่ึงมีสัดสวนสูงถึงหน่ึงในสี่ของคนเมืองท้ังหมด

ในอินเดีย

ถึงแมปญหาจะดูหนักหนาสาหัส แม็คคินซียก็ประเมินวาอินเดียมีเวลาและทรัพยากร
(รวมถึงบริษัทขามชาติ สถาบันการเงิน และองคกรดานมนุษยธรรมท่ียินดีจะจับมือเปนพันธมิตรกับ
รัฐบาล) เพียงพอ โดยจะสามารถเพิ่มการลงทุนในเมืองจาก 0.5% ของจีดีพี เปน 2% ได เน่ืองจาก
เศรษฐกิจยังแข็งแกรง ปจจุบันรัฐบาลอินเดียใชเงินลงทุนในเมืองตอหัวประชากรเพียง 14% ของ
ระดับท่ีจีนใช และ 4% ของระดับท่ีอังกฤษใช

รายงานแม็คคินซียเสนอ 5 กลยุทธหลักท่ีอินเดียควรใชเพื่อแกปญหา ไดแก 1. แปลงท่ีดิน
เปนทุนเพื่อหนุนการใชท่ีดินอยางมีประโยชน 2. ข้ึนภาษีท่ีดินและภาษีการใชท่ีดิน 3. วางระบบการ
ใหเงินอุดหนุนตามสูตรจากรัฐบาลกลางและรัฐบาลแควน 4. ใชรูปแบบท่ีเหมาะสมในการทํางาน
รวมกันระหวางรัฐกับเอกชน (เชน การเปนพันธมิตร: public-private partnership) และ 5.จัดตั้ง
กองทุนพัฒนาเมืองเพื่อใชเงินจากแหลงรายไดตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ

6http://www.mckinsey.com/Insights/MGI/Research/Urbanization/Urban_awakening_in_India
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นอกจากประเด็นเร่ืองการหาเงินและใชเงิน แม็คคินซียยังเสนอวาอินเดียตองคํานึงถึงมิติ
อื่นๆ อีก 4 มิติ นอกเหนือจากการเงิน ไดแก 1. จุดท่ีควรสรางเมืองใหม 2. ธรรมาภิบาลของเมือง
(ปจจุบันอินเดียเปนประเทศกลุม G20 เพียงประเทศเดียวท่ีไมมีฝายบริหารเมืองอยางเปน
กิจจะลักษณะ หนาท่ีการบริหารเมืองเปนของรัฐบาลระดับแควนซ่ึงมักจะอยูหางไกล ความสําเร็จ
ของโมเดลนายกเทศมนตรีแตงตั้งของเมืองกัลกัตตาอาจใชเปนโมเดลระดับชาติได) 3.นโยบายราย
สาขา รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ ความย่ังยืนและการจัดการท่ีอยูอาศัย และ 4.การออกแบบผัง
เมืองอยางสมํ่าเสมอ เชน วางผัง 20 ปท่ีกําหนดโซนน่ิงชัดเจน สรางบริการสาธารณะ โดยใช
กระบวนการท่ีใหประชาชนมีสวนรวมอยางโปรงใส (รายงานแม็คคินซียยก สิงคโปร ลอนดอน และ
นิวยอรกเปนเมืองตนแบบในแงน้ี)

แมจะมีขอมูลและขอเสนอท่ีชัดเจน รายงานของแม็คคินซียก็ไมไดพูดถึงเศรษฐกิจสีเขียวใน
แงกลยุทธท่ีจําเปนตอการปรับปรุงเมืองอินเดีย ยกตัวอยางเชน รายงานน้ีไมไดแจกแจงสวนผสม
ของพลังงานท่ีจะตอบสนองตอความตองการของเมืองใหญโตเร็วนับรอยแหง(ปจจุบันพื้นท่ีกวา 40
เปอรเซ็นตของอินเดียไมมีไฟฟาใช) เพื่อบรรเทาความเสี่ยงจากความผันผวนของอุปทานและราคา
พลังงานโลก และไมไดอธิบายวารัฐบาลจะรองรับรถยนตสวนบุคคลปริมาณมหาศาลท่ีเพิ่มข้ึนอยาง
รวดเร็ว และมลพิษท่ีตามมาไดอยางไร

ในป ค.ศ.2010 รัฐบาลอินเดียแตงตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาข้ึนมาทําแผนการเติบโต
คารบอนต่ําสําหรับอินเดีย สมาชิกของคณะกรรมการชุดน้ีมาจากผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ตั้งแตภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชน อยางไรก็ตาม หลังจากท่ีคณะกรรมการน้ีออกรายงาน
ระหวางกาลมาในป ค.ศ.2011 ลาชากวากําหนด 8 เดือน ก็ถูกวิพากษวิจารณอยางกวางขวางวา ไม
มีอะไรใหม เปนแค “ธุรกิจเดิมๆ” (business as usual) เทาน้ัน

เน่ืองจากรายงานฉบับน้ีเพียงแตยืนยันวาอินเดียนาจะสามารถบรรลุเปาท่ีประกาศในท่ี
ประชุมโลกรอนท่ีโคเปนเฮเกน ป ค.ศ.2009 วา จะลดความเขมของคารบอน (carbon intensity) ลง
ใหได 20-25% ภายในป ค.ศ.2020 ซ่ึงเปาน้ีตั้งแตตอนประกาศก็ถูกวิพากษวิจารณวาต่ํากวาเปาท่ี
จีนประกาศถึงสองเทา นักวิจัยหลายคนมองวาเปนเปาท่ีอินเดียทําไดงาย โดยไมตองใชนโยบาย
บังคับใหทุกภาคสวนลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดอยางจริงจัง

รายงานระหวางกาลระบุวาถานหินจะยังคงเปนแหลงพลังงานหลักของอินเดียในป ค.ศ.
2020 ซ่ึงหมายความวาจะตองใชเพิ่มอีก 2.5 เทา ในเม่ือความตองการพลังงานพุงสูงตอเน่ืองตาม
การเติบโตของเศรษฐกิจ โดยไมใหความสําคัญกับพลังงานหมุนเวียน สวนในดานการขนสง
คณะกรรมการก็แสดงความตระหนักวารัฐจะตองบูรณาการนโยบายดานขนสงและท่ีอยูอาศัยในเมือง
เขาดวยกัน แตกลับไมพูดถึงมาตรการท่ีจะลดจํานวนรถยนตบนทองถนนลง และไมไดเสนอใหรัฐ
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เปลี่ยนกระบวนทัศนในการออกแบบนโยบายใหม จากปจจุบันท่ีใหความสําคัญกับรถยนต ผูใชรถ
โดยสารสาธารณะ คนข่ีจักรยาน รถลากและคนเดินถนนเปนพลเมืองช้ันสอง

ตัวอยางเหลาน้ีสะทอนวา ผูกําหนดนโยบายดูจะยังเอาระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ี
รอนแรงเปนตัวตั้งตีความ “เศรษฐกิจสีเขียว” ในกรอบแคบวาหมายถึงการทําตามพันธะของอินเดียท่ี
จะลดความเขมของคารบอน แทนท่ีจะมองเห็นวาเศรษฐกิจสีเขียวตามแนวทาง “การพัฒนาท่ีย่ังยืน”
น้ันแยกไมออกจากความยุติธรรมทางสังคม ซ่ึงตองใชการปรับเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาประเทศ
แบบ 180 องศา หรืออยางนอยก็ตองมากกวาท่ีทําอยูมาก

อยางไรก็ตาม ถึงแมอินเดียจะเผชิญกับความทาทายมากมาย โดยเฉพาะจากการเติบโต
อยางไรการวางแผนของเมือง และถึงแมวารัฐดูจะยัง “ดีแตปาก” ในเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียว หลายสิ่งท่ี
กําลังเกิดข้ึนในอินเดียก็สอเคาวาเศรษฐกิจสีเขียวใชวาจะอยูไกลเกินเอื้อม

เพียงแตหัวหอกนําขบวนขับเคลื่อนสูเศรษฐกิจสีเขียวในอินเดียอาจเปนภาคเอกชน และการ
ทํางานรวมกันระหวางภาคเอกชนกับภาคประชาชน และระหวางเอกชนกับรัฐ ไมใชการสั่งการของ
รัฐบาลกลางอยางกรณีของจีน

ยกตัวอยางเชน ปจจุบันอินเดียเปนสวรรคของการรีไซเคิล การผลิตแทบทุกชนิดไมมีการท้ิง
ขวาง บริษัทตางพยายามลดบรรจุภัณฑลงใหไดมากท่ีสุดเพื่อประหยัดตนทุน ใชวัสดุรีไซเคิลและ
วัสดุใชแลวทุกคร้ังท่ีทําได

เม่ือมองจากมุมกวาง ความประหยัดมัธยัสถยังเปนสวนสําคัญของวัฒนธรรมอินเดีย
ประเทศท่ีความยากจนบีบบังคับใหคนประหยัด และคนจนมีจํานวนลนหลามเกินศักยภาพการ
รองรับของเมือง ผูมีฐานะดีกวาถูกยํ้าเตือนใหเห็นความเหลื่อมล้ําอยูทุกเม่ือในชีวิตประจําวัน ตั้งแต
“หมูบานกลอง” ริมทางเทาท่ีแบงช้ันวรรณะกันอยางนาเศราดวยชนิดกระดาษของกลองท่ีอาศัยหลับ
นอน จนถึงเมืองสลัมท่ีแผขยายราวกับจะโอบลอมบรรดาโรงแรมหาดาวเขามาทุกเม่ือ

นอกจากคนอินเดียโดยรวมยังประหยัด ขอเท็จจริงท่ีวาอินเดียเปนตลาดท่ีใหญมากดวย
ประชากรหลายรอยลานคน ก็แปลวาบริษัทอินเดียท่ีอยากเปนผูนําธุรกิจในประเทศจะตองหาทาง
ผลิตสินคาและบริการท่ีคนสวนใหญมีกําลังซ้ือ ในประเทศท่ีสาธารณูปโภคพื้นฐานและทรัพยากรยัง
ขาดแคลนคอนขางมาก และราคาพลังงานดั้งเดิมท่ีไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอยางนํ้ามันก็ถีบตัว
สูงข้ึนมาก
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น่ันหมายถึงการคิดคนนวัตกรรมอยางไมหยุดย้ัง ตั้งแตเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการใช
พลังงาน กระบวนการผลิตแบบใหมท่ีใชวัสดุรีไซเคิล การออกแบบอุปกรณการแพทยท่ีใชแบตเตอร่ี
แบบใหมท่ีไมใชลิเธียม (ชวยลดตนทุนและมลพิษ) การเช่ือมตอโทรศัพทมือถือเขากับโทรทัศน
เพื่อใหชาวอินเดียในชนบทเขาถึงอินเทอรเน็ต และนวัตกรรมอื่นๆ อีกมากมายท่ีทําใหอินเดียเปน
ประเทศแหงการใชทรัพยากรอยางคุมคา

ถึงแมจะไมมีวันเปนเศรษฐกิจสีเขียวไฮเทคตนแบบของโลกเหมือนกลุมประเทศแถบ
สแกนดิเนเวีย เศรษฐกิจสีเขียวแบบบานๆ ท่ีตรงกับความตองการของพญาคชสารช่ืออินเดีย ก็กําลัง
กอตัวอยางนาสนใจ ไมวารัฐจะทําอะไรหรือไมก็ตาม
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การพัฒนาที่ยั่งยืนแนวพุทธกับเศรษฐกิจสีเขียว

ทานผูหญงิ ดร.สุธาวัลย  เสถียรไทย
ประธานมูลนิธธิรรมรัฐเพื่อการพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอม

1.บทนํา

ปญหาสิ่งแวดลอมและความเสื่อมโทรมของทรัพยากร เปนประเด็นสําคัญท่ีเปนท่ีประจักษ
ใหเห็นในท่ัวทุกมุมโลก สืบเน่ืองตั้งแตอดีตในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมจนกระท่ังปจจุบันท่ีการพัฒนามี
การใชประโยชนจากทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดมาเพื่อสนองตอบความตองการท่ีไมจํากัดของ
มนุษยผานกิจกรรมทางอุตสาหกรรมท่ีกอใหเกิดมลพิษ หรือการทําลายปาเพื่อใชท่ีดิน เปนตน โดย
สวนหน่ึงของกิจกรรมเหลาน้ีนอกจากจะทําลายสิ่งแวดลอมแลวยังกอใหเกิดประเด็นของความไมเปน
ธรรมในสิทธิการเขาถึงทรัพยากร  ความไมเปนธรรมทางดานเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังการ
กอใหเกิดความเสี่ยงจากปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีกําลังคุกคามมนุษยชาติอยูขณะน้ี

ท้ังน้ีปญหาดังกลาวไดมีความพยายามแกไขในหลายภาคสวนมาเปนระยะเวลาเน่ินนาน
แลว อาทิ การสนใจในเร่ืองปญหาสิ่งแวดลอมของกลุมนักวิชาการท่ีมารวมตัวกันในช่ือ Club of
Rome ในปค.ศ.1972 และออกหนังสือ limit to growth แสดงใหเห็นถึงสภาวะการขาดแคลน
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีจะเกิดข้ึน สงผลตอการถดถอยทางเศรษฐกิจและการกินดีอยูดีของประชากร
ในป ค.ศ.1973 ไดเกิดรายงาน Brundtland Commission Report ในช่ือ Our Common Future ซ่ึง
เปนท่ีมาของแนวคิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยมีการนิยามข้ึนวา หมายถึง รูปแบบของการพัฒนาท่ี
ตอบสนองตอความตองการของคนในรุนปจจุบัน โดยไมทําใหคนรุนตอไปในอนาคตตอง
ประนีประนอมยอมลดทอนความสามารถในการท่ีจะตอบสนองความตองการของตนเอง จนกระท่ังมี
การประชุม Earth Summit ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิลในป ค.ศ.1992 ซ่ึงเปนคร้ังแรกท่ี
แนวคิดเร่ืองการพัฒนาท่ีย่ังยืนไดถูกยอมรับในเวทีประชาคมโลก

ผลจากการประชุม Earth Summit คร้ังน้ันไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมากตอการปรับ
ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมโลก (Global Environmental
Governance) ในเวลาตอมาหลักการสําคัญในปฏิญญาริโอและแผนปฏิบัติการ 21 เชน การมีสวน
รวมของภาคประชาชน หลักการระมัดระวังลวงหนา (Precautionary Principle) หลักการเร่ืองผูกอ
มลพิษเปนผูจาย ฯลฯ ถูกนํามาใชเปนแนวนโยบายดานการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมของ
รัฐบาลตางๆ และเปนขอเรียกรองของภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ มีการ
จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามกรอบแนวคิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน
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อยางไรก็ดี ในปค.ศ.2012 ซ่ึงเปนการครบรอบ 20 ปจากการประชุมคร้ังแรกในปค.ศ.1992
การพัฒนาท่ีย่ังยืนก็ยังไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร ปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยังปรากฏอยูอยางชัดเจนในหลายประเทศท่ัวโลก ภาวะเสี่ยงหลายประการ
ทางสิ่งแวดลอมท่ีเขาข้ันวิกฤตหากยังไมมีการดําเนินการแกไขใดๆ เชน ความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ วิกฤตดานพลังงานจากเช้ือเพลิงฟอส
ซิลท่ีกําลังจะหมดไป ความม่ันคงทางดานนํ้าและอาหาร รวมถึงภัยพิบัติตางๆท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลก

แนวคิด “เศรษฐกิจสีเขียว” (Green Economy) ไดรับความสําคัญและบรรจุเปนหัวขอหน่ึงใน
การประชุม Rio+20 แมจะยังไมมีนิยามท่ีกําหนดออกมาอยางแนชัด แตโดยหลักการ เศรษฐกิจสี
เขียว คือการมุงเนนใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถดําเนินไปไดโดยไมไปกระทบตอความย่ังยืน
ทางสิ่งแวดลอม รวมถึงนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษยและการแกปญหาความยากจนได

อยางไรก็ดี ถาพิจารณาแนวทางการพัฒนาท่ีมีมุมมองตามหลักพุทธท่ีอยูบนพื้นฐานความ
เปนจริงและความเปนไปตามธรรมชาติดังท่ีเปนจุดเนนของบทความน้ี ปญหาดังกลาวไดเร่ิมมาจาก
มนุษย ซ่ึงสรางกระแสการบริโภคนิยมท่ีมุงตอบสนองความตองการท่ีไมสิ้นสุดของตนเอง เปรียบดัง
พุทธพจนท่ีวา “นัตถิ ตัณหาสมา นที” แมนํ้าเสมอดวยตัณหาไมมี ซ่ึงการท่ีมนุษยมีความโลภเกิด
ความตองการ ท่ีเกินขอบเขต โดยท่ีถามนุษยยังดําเนินเชนน้ีแนวทางใดก็คงไมอาจแกปญหาได ท้ังน้ี
หากสามารถพัฒนาใหมนุษยไดเกิดความตระหนักรูถึงเหตุและผลของการกระทํา และเกิดจิตสํานึก
ความรับผิดชอบจากการกระทํา ดังท่ีพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต) ไดกลาวไววาหากไดมีการ
พัฒนามนุษย ท่ีประกอบดวยการพัฒนาทางพฤติกรรม จิตใจ และปญญา  จะทําใหเกิดการแกไข
ปญหา (ป.อ.ปยุตโต,2544) ท้ังน้ีแนวพุทธสามารถนํามาประยุกตพิจารณาปฏิบัติใชรวมกับแนว
ทางการพัฒนากระแสหลัก เพื่อใหเกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืนไดในท่ีสุด

บทความท่ีนําเสนอในคร้ังน้ี เปนการสังเคราะหและวิเคราะหโดยอาศัยการบรรยายธรรมจาก
ทานพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต) แพทยหญิงอมรา มลิลาและพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิร
เมธี) ซ่ึงผูเขียนไดนํามาใชประยุกตรวมกับประสบการณดานสิ่งแวดลอมท่ีใชแนวทางการพัฒนา
กระแสหลักมาจัดการกับปญหา โดยตั้งขอสังเกตวาการพัฒนากระแสหลักดังกลาวแมจะเปนแนวทาง
ท่ีจําเปนและเปนท่ียอมรับในสังคม แตอาจยังไมเพียงพอท่ีหากจะนําไปสูทิศทางการพัฒนาอยาง
ย่ังยืนท่ีแทจริงได จําเปนตองมีการพิจารณามิติทางจิตใจ ซ่ึงแนวพุทธจะเปนทางออกของการแกไข
ปญหาดังกลาวได
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2.ทบทวนวรรณกรรมของแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในแนวพุทธและเศรษฐกิจสีเขียว

“การพัฒนาท่ีย่ังยืน” เปนแนวคิดท่ีเกิดข้ึนจากความตระหนักถึงผลกระทบทางลบท่ีเกิดจาก
การพัฒนาท่ีมีผลกระทบตอสภาพสังคม เศรษฐกิจ และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม   โดยการพัฒนาท่ีย่ังยืนไดมีแนวคิดในหลายกระแสท่ีพยายามอางอิงการพัฒนาใน
รูปแบบตางๆ ซ่ึงแนวทางท่ีไดรับความสนใจและกลาวถึง คือจากสมัชชาโลกวาดวยสิ่งแวดลอมหรือ
World Commission on Environment  ซ่ึงมีนิยามเปนท่ียอมรับวาการพัฒนาท่ีย่ังยืน คือรูปแบบ
ของการพัฒนาท่ีตอบสนองตอความตองการของคนในรุนปจจุบัน โดยไมทําใหคนรุนตอไปในอนาคต
ตองประนีประนอมยอมลดทอนความสามารถในการท่ีจะตอบสนองความตองการของตนเอง ซ่ึงการ
ประชุม Institutional Framework for Sustainable Development(IFSD) ระบุวาการพัฒนาท่ีย่ังยืน
จะตองมีความสมดุลของกระบวนการพัฒนาหรือท่ีเรียกวาเสาท้ังสามเสา คือ เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม ท่ีจะตองพัฒนาพรอมกันท้ังสามดาน และไมขัดแยงกัน(Hoffmann, 2011)

นอกจากน้ีการพัฒนาท่ีย่ังยืน ยังไดถูกนํามาใชรวมกับธรรมาภิบาล โดยการพัฒนาท่ีย่ังยืน
สามารถแทรกเขาไปในทุกภาคสวนของสังคมโลกเม่ือเร่ิมตนทศวรรษท่ี 1980 องคการ
สหประชาชาติ เสนอใหประเทศกําลังพัฒนาเรงปฏิรูประบบเศรษฐกิจควบคูไปกับการปฏิรูปการเมือง
การบริหาร การศึกษา การขจัดและลดความยากจน การสงเสริมใหมีการบูรณาการทางการผลิต ทาง
การเกษตร การสรางงานท่ีพอเพียงกับการเติบโตของประชากร การพิทักษสิ่งแวดลอม และการลด
อัตราการขยายตัวของประชากร ฯลฯ โดยนําระบบการจัดการท่ีดีมาใชเปนยุทธศาสตรการพัฒนา
วิธีการดังกลาวน้ันเรียกวา ธรรมาภิบาล ธรรมรัฐ หรือการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและ
สังคมท่ีดี (Good Governance) (สุธาวัลย เสถียรไทยและคณะ,2546)ท้ังน้ีประเด็นรวมสําคัญภายใต
การพัฒนาท่ีย่ังยืนในหลากหลายแนวคิด ความยุติธรรมและความเทาเทียม เปนประเด็นท่ีมีกลาวถึง
อยางกวางขวาง

แมจะมีความเพียรพยายามเพียงไร การพัฒนาท่ีย่ังยืนก็ยังไมสามารถบรรลุเปาหมายท่ี
แทจริงได สาเหตุเน่ืองดวยผลของการใชแนวทางการพัฒนากระแสหลักท่ีผานมามีแนวโนมท่ีเนนแต
มิติดานเศรษฐกิจ โดยละเลยมิติดานสังคมและสิ่งแวดลอม กอปรกับประเทศท่ีมีนโยบายดานการ
พัฒนาท่ีมีลักษณะแบบแยกสวนระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจกับการจัดการและดูแลดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสงผลใหเกิดความเสื่อมโทรมและการใชเกินความสามารถท่ี
ธรรมชาติจะรองรับไวได ตอมาไดเกิดแนวคิดท่ีมองวาสิ่งแวดลอมเปนความจําเปนในการอยูรอดของ
มนุษย และควรมีการปรับเปลี่ยนใหไปไดดวยกันกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ

แนวคิดท่ีมีความสําคัญไดรับการกลาวขานและบรรจุไวเปนหัวขอหลักในการประชุมสุดยอด
สิ่งแวดลอมโลก หรือเวทีการประชุม Rio+20 น้ี คือ แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวซ่ึงเปนแนวคิดกระแส
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หลักท่ีนํามาใชเปนเคร่ืองมือสําหรับแกไขปญหาเพื่อเติมเต็มใหผลของการพัฒนาท่ีย่ังยืนสามารถ
นําไปสูเปาหมายไดในท่ีสุด ท้ังน้ีโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติไดนิยาม เศรษฐกิจสีเขียว
หมายถึง “ระบบเศรษฐกิจท่ีนําไปสูการยกระดับคุณภาพความเปนอยูของมนุษย เพิ่มความเปนธรรม
ทางสังคม ในขณะเดียวกัน สามารถลดความเสี่ยงทางดานสิ่งแวดลอมและปญหาความขาดแคลน
ของทรัพยากรลงได การท่ีจะทําใหแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวไดผลเชิงปฏิบัติท่ีมีเปาหมายคือการมุงสู
สังคมท่ีมีระดับคุณภาพชีวิตท่ีสูงและมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมต่ําพรอมๆกัน”

ความหมายของเศรษฐกิจสีเขียวตามท่ีระบุในเอกสารการประชุม Rio+20 (Zero Draft) (ขอ
26) คือ เศรษฐกิจสีเขียวเปนเคร่ืองมือเพื่อบรรลุการพัฒนาท่ีย่ังยืน ชวยปกปองและเพิ่มพูน
ทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มประสิทธิภาพดานทรัพยากรสงเสริมรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืน
และขับเคลื่อนโลกไปสูการพัฒนาแบบคารบอนต่ํา ท้ังน้ีเศรษฐกิจสีเขียวไมไดมีลักษณะเปนชุดของ
กติกาท่ีแข็งตัวแตเปนกรอบของการตัดสินใจท้ังของภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อใหเกิดการบูรณาการ
เสาสามเสาหลักของการพัฒนาท่ีย่ังยืนคือเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม (บัณฑูร เศรษฐศิโรตม,
2555)

 อยางไรก็ดี Third World Network (2012) ใหความเห็นวาแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวเปน
ความพยายามท่ีจะเสนอกรอบใหมข้ึนมาแทนท่ีการพัฒนาท่ีย่ังยืน ท้ังท่ีเปนแนวคิด (concept)ท่ีหา
คํานิยามท่ีชัดเจนไมได และมีขอกังวลเร่ืองการใชแนวคิดน้ีเปนระบอบปกปองทางการคา (trade
protectionism) อีกประเด็นคือความพยายามของประเทศท่ีพัฒนาแลวท่ีจะสรางเงื่อนไขใหมตอการ
ใหความชวยเหลือทางการพัฒนาระหวางประเทศ ซ่ึงควรท่ีจะมาเนนเร่ืองการยืนยัน(reaffirm) ตอ
หลัก Rio เดิม และกรอบเร่ืองการพัฒนาท่ีย่ังยืนซ่ึงจะบูรณาการสามเสาหลักไดดีกวา

นอกจากน้ียังมีประเด็นขอกังวล ซ่ึงมาจากผลจากการประชุมอยางไมเปนทางการคร้ังท่ี 1
ในการพิจารณาเอกสาร Zero draft ของการประชุมสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาท่ีย่ังยืน หรือ
Rio+20 ไดเกิดการแบงข้ัวความเห็นท่ีชัดเจนระหวางประเทศท่ีพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา
ในหลายประเด็น ดังกรณีขอเสนอจากประเทศกําลังพัฒนาท่ีประเทศท่ีพัฒนาแลวไดคัดคานโดยถูก
นําใสไวในวงเล็บหรือถูกลบไปจากเอกสาร ดังประเด็นตอไปน้ี

1) การพัฒนาท่ีไมย่ังยืนในเร่ืองยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเนนระบบตลาด (Market-based
growth strategies) ซ่ึงประเทศกําลังพัฒนาพิจารณาวาไมเพียงพอตอการสรางการเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยางเทาเทียม หรือตอการแกปญหาความยากจน เพราะมีปญหาหลายประการ เชน ขาด
กฎระเบียบและการควบคุมท่ีเหมาะสม ขาดความโปรงใสและมีความเสี่ยงท่ีสูงเกินจริง

2) “สิทธิในการพัฒนา” (Right to development) ซ่ึงนัยยะถึงการกําหนดใหการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม หรือคุณภาพชีวิต ไมไดเปนเพียงแคโอกาสเทาน้ัน แตควรเปนสิทธิท่ีมนุษยทุกคน
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ในทุกประเทศควรไดรับ รวมถึงขอเสนอท่ีกลาวถึงหลักการ “Common but Differentiated
Responsibility (CBDR)” ซ่ึงเนนใหแตละประเทศมีระดับความรับผิดชอบในการดําเนินการท่ี
แตกตางกันตามระดับการพัฒนาของแตละประเทศ

3)  ประเด็นเร่ืองการใหความชวยเหลือทางการเงิน การถายทอดเทคโนโลยี การสนับสนุน
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมแกประเทศกําลังพัฒนา และการคุมครอง
สิทธิบัตรและทรัพยสินทางปญญาท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอม เปนตน

4) ประเด็นเร่ืองการคา ประเทศ G77 ไดเสนอใหมีการระบุถึงความจําเปนในการระงับการ
ใชมาตรการหรือขอหามทางการคาท่ีจะกระทบประเทศกําลังพัฒนาในประเด็นท่ีเกี่ยวกับยา ยา
สามัญพิเศษ และอุปกรณทางการแพทย   ในทางกลับกันขอเสนอจากประเทศท่ีพัฒนาแลวบาง
ประการเชน ขอเสนอจากประเทศสวิสเซอรแลนด ท่ีเสนอใหกฎระเบียบภายใต WTO และภายใต
ขอตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม (MEAs) มีศักดิ์ทางกฎหมายในระดับท่ีเทากัน หรือการเรียกรองให
WTO จําแนกสินคาท่ีเหมือนกัน (like product) แตมีการประสิทธิภาพทางสิ่งแวดลอมใน
กระบวนการผลิตตางกันออกจากกัน ก็ไดรับการทักทวงจากประเทศกําลังพัฒนา หรือแมแตประเทศ
ท่ีพัฒนาแลวดวยกันบางประเทศ

อดิศร อิศรางกูร ณ อยุธยา(2555) ยังไดกลาวถึงแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียววาเปนรูปแบบของ
เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมท่ีมีการพูดถึงยาวนาน เชน ภาษีสิ่งแวดลอม หรือการประเมินมูลคา
สิ่งแวดลอม แตก็ไมเคยบรรลุผลในทางปฏิบัติ นอกจากน้ีการนําแนวคิดซ่ึงเปนแนวคิดทางตะวันตก
จําเปนตองมีขอระมัดระวังในการนํามาประยุกตเขากับบริบทของประเทศไทย

แมวาแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวจะมีลักษณะท่ีไดประโยชนท้ังเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมไป
ดวยกันหรือ win-win solution ท่ียอมรับได แตในรายละเอียดของเศรษฐกิจสีเขียวยังเปนแนวคิดท่ีมี
ขอถกเถียงโตแยงอีกมากไมใชเฉพาะระหวางนักเศรษฐศาสตรหรือนักพัฒนาเศรษฐกิจกับนัก
สิ่งแวดลอมเทาน้ัน แตยังรวมถึงระหวางนักพัฒนาดวยกันเอง ซ่ึงทําใหยังไมมีขอสรุปเกี่ยวกับ
ความหมายและคุณลักษณะชัดเจนซ่ึงเปนท่ียอมรับในระดับสากล ท้ังน้ีหลายประเทศท่ัวโลกเห็นพอง
กันวา เศรษฐกิจสีเขียวเปนแนวทางท่ีจําเปน แตขณะเดียวกันประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศมี
ขอกังวลวาอาจเปนอุปสรรคใหประเทศกําลังพัฒนาไมสามารถรํ่ารวยข้ึนแบบเดียวกับประเทศท่ี
พัฒนาแลวน้ัน โดยยังขาดมิติของการมีสิทธิในการพัฒนาอยางเทาเทียมกัน นอกจากน้ีนโยบาย
สิ่งแวดลอมและการสงเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจสีเขียวอาจจะถูกนําไปใชเปนเคร่ืองมือกีดกัน
ทางการคา  หรือเพื่อชวยรักษาและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหกับประเทศท่ีพัฒนาแลว
โดยอาศัยการพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียวท่ีประเทศกําลังพัฒนายังขาดศักยภาพในดานน้ี

นอกจากน้ียังไดมีแนวคิดท่ีสอดคลองและคลายคลึงกันคือ แนวคิด “การเติบโตสีเขียว”
(Green Growth) ไดรับความสนใจจากนักเศรษฐศาสตรและผูกําหนดนโยบายจํานวนมากในฐานะ
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ของกระบวนทัศนการพัฒนาใหม ท่ีใหความสําคัญกับการกระตุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจผาน
“การเพิ่มประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสรางรูปแบบการใชพลังงาน
และเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของ” อยางไรก็ดีการจํากัดเพียงแคการรักษาอัตราการใชทรัพยากรใหต่ํากวา
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (relative decoupling) ไมอาจแกปญหาไดตองเปนการลดระดับการใช
ทรัพยากรท่ีเปนอยูลงไปในขณะท่ีการเติบโตทางเศรษฐกิจยังสามารถเติบโตได (absolute
decoupling) ซ่ึงในทางปฏิบัติเปนเร่ืองท่ีแทบเปนไปไมได (Hoffmann, 2011)

อยางไรก็ตามแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวและการเติบโตสีเขียว ยังคงไดรับการตอบรับอยาง
กวางขวางจากหลายประเทศ อาทิ ประเทศเกาหลีใต ประเทศจีน และสหภาพยุโรป ซ่ึงไดนํามาบรรจุ
ใชในแผนการพัฒนาของประเทศ

 ในขณะเดียวกันเปนท่ีประจักษในระดับหน่ึงวาแมวิถีการพัฒนาตามแนวกระแสหลัก ท่ีใช
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมถึงกลไกเชิงสถาบันตางๆ มาสรรคสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และความสะดวกสบายในการใชชีวิตของผูคน แตถาขาดการพิจารณามิติดานจิตใจจะนํามาซ่ึงสงผล
เสียหายท้ังทางดานสังคมและสิ่งแวดลอมเปนไปตามท่ี อีเอฟ ชูมาเกอร (2549) ช้ีใหเห็นวาสาเหตุ
ของการกาวสูการพัฒนาท่ีย่ังยืนท่ีไมอาจไปสูเปาหมายได คือ การไมสมดุลของเสาท้ังสาม  ไดแก
ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ซ่ึงเสาหลักท้ังสามตองเสริมและพึ่งพาซ่ึงกันและกัน โดยท่ีการ
พัฒนาท่ีผานมาใหความสําคัญเปนพิเศษตอดานเศรษฐกิจ ท่ีมุงเนนการสรางรายได การรักษาระดับ
การจางงานเปนหลัก มีการประเมินความกาวหนาของสังคมทุนนิยมดวยรายไดประชาชาติ หรือจีดี
พี โดยไมไดตั้งขอสงสัยวาความม่ังคั่งท่ีไดนํามาซ่ึงความสุข ความพอใจกับสภาพการดํารงชีวิตจริง
หรือไม อีกท้ังวูลฟกัง แซคส (Wolfgang Sachs)  ยังระบุแนวทางการพัฒนากระแสหลักวา จะเกิด
ปญหาการแยงชิงทรัพยากร และความไมเทาเทียมกันทางสังคม ซ่ึงแนวคิดในหลายกระแสเร่ิมช้ีวา
การพัฒนาท่ีย่ังยืนจําเปนตองมีการนํามิติทางดานจิตใจเขามาบูรณาการรวมกับแนวทางการพัฒนา
กระแสหลักท่ีใชเศรษฐกิจเปนศูนยกลาง (Shmelev, Stanislav and Irina Shmeleva. (Edited)
(2012))

การพัฒนาแนวพุทธไดถูกนํามาใชเพื่อเปนทางเลือกของพัฒนาท่ีนําไปสูความย่ังยืน เพราะ
มีหลักปฏิบัติท่ีชวยใหเกิดการพัฒนาจิตใจ ซ่ึงจะจัดการกับความโลภซ่ึงเปนตนเหตุหลักท่ีไมสามารถ
กาวไปถึงการพัฒนาท่ีย่ังยืนได โดยมีขอคิดเห็นของนักคิดนักวิชาการ ดังเชน

 อภิชัย พันธเสน (2547) ระบุวาเศรษฐศาสตรกระแสหลักไดใหความเขาใจเร่ืองของมนุษย
อยางไมครบถวนรอบดาน เพราะเปนการนําเอาความจริงบางสวนของมนุษยมาเนนหรือขยายเกิน
ความเปนจริง  โดยศาสตราจารยอภิชัยไดประยุกตทฤษฎีเศรษฐศาสตรใหมีสาระสอดคลองกับหลัก
ของพุทธธรรม  ท่ีเนนทางสายกลางโดยไดสรุปทฤษฎีการผลิตของพุทธเศรษฐศาสตรไวสามประเด็น
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สําคัญ (หน่ึง) อธิบายความสัมพันธของการผลิต ใหสอดคลองกับสภาพความจริงตามธรรมชาติของ
สิ่งเหลาน้ันใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได โดยพิจารณาท้ังปจจัยการนําเขา กระบวนการผลิต และปจจัย
ท่ีไดออกมา (สอง) เนนใหปญญาเปนปจจัยการผลิตหลักหรือเปนวิถีการผลิต (Mode of Production)
เปนระบบท่ีเรียกวา ปญญานิยม (Wisdomism) แทนทุนนิยม (Capitalism) (สาม) เนนจุดยืนเพื่อ
สรางความสุขใหมากท่ีสุด โดยการเบียดเบียนตนเอง และผูอื่นใหนอยท่ีสุด และหากจะนําพุทธ
เศรษฐศาสตรมาพิจารณาการพัฒนาท่ีย่ังยืน จะตองมีความหมายรวมไปถึงการพัฒนาปญญาของ
มนุษยท่ีจะยกขีดความสามารถในการเขาใจธรรมชาติแหงความเปนจริงในทุกๆดานเพื่อใชชีวิตให
สอดคลองกับธรรมชาติ ซ่ึงจะทําใหเกิดความสุขสงบในชีวิต

ตีรณ พงศมฆพัฒน (2552) ช้ีวาเศรษฐศาสตรคลาสสิค-นีโอคลาสสิคมีขอสมมุติฐานวาการ
ทํางานเปนสิ่งท่ีไมนาพึงพอใจ หรือเปนตนทุน ขณะท่ีสังคมชาวพุทธ กลับมิไดมองเชนน้ัน ชาวพุทธ
เห็นการทํางานเปนการเพิ่มคุณคาของมนุษย เนนเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ความเปนมิตรกับธรรมชาติ
และความย่ังยืนของสิ่งแวดลอม มิใชการบริโภคท่ีเช่ือวาย่ิงมากย่ิงดี โดยการบริโภคท่ีไมมีเหตุผลน้ัน
จําเปนตองไดรับการแกไขซ่ึงเปนไปตามแนวทางกระแสหลักท่ีมุงเนนการไดรับสินคาบริการเพื่อ
สนองตอบความตองการอันไมมีท่ีสิ้นสุด ทําใหความไมรูจักพอกลับกลายเปนปญหาใหญของสังคม
ทุนนิยมปจจุบัน ซ่ึงปญหาสวนหน่ึงมาจากความสัมพันธระหวางผลประโยชนกับจิตใจ อันเปน
ประเด็นท่ีนักเศรษฐศาสตรยังเขาไปไมถึง การทํางานของจิตท่ีไมบริสุทธิ์และโครงสรางผลประโยชน
ภายใตระบบท่ีขาดการบริหารจัดการอยางถูกตองมีผลสืบเน่ืองตอกัน ทําใหความไมรูจักพอเปน
ปญหาใหญท่ีทํารายผลประโยชนของผูอื่นและสังคมสวนรวม นอกจากน้ีไดอธิบายแนวคิดของการ
พัฒนาอยางย่ังยืนวา ควรมุงสูความเปลี่ยนแปลงอยางมีสมดุล ท้ังการพัฒนาทางวัตถุท่ีชวยยกระดับ
มาตรฐานการครองชีพ และการพัฒนาทางจิตใจซ่ึงเปนความสุขทางจิตวิญญาณ โดยใชหลักธรรม
ทางพุทธศาสนา (ตีรณ พงศมฆพัฒน, 2553)

ศาสตราจารย อมาตยา เซน นักเศรษฐศาสตร ชาวอินเดียผูไดรับรางวัลโนเบลคนแรกของ
อินเดีย  แสดงความเห็นวาพุทธศาสนามีแนวทางในระดับสังคมท่ีมีวิธีการมองวาการท่ีจะพัฒนาได
ตองเนนคนเปนศูนยกลาง คนตองไดรับการพัฒนากอน การพัฒนาตองครอบคลุมท่ัวถึงกลาวคือไม
สามารถกีดกันใครออกจากวิถีการพัฒนา ไมวาจะยาก ดี มี จน และลักษณะท่ีเรียกวาพันธะสัญญา
ทางสังคมท่ีสอดคลองกับหลักพุทธ วาคนตองมีความรับผิดชอบในอํานาจท่ีตนมี เชน การเกิดเปน
มนุษยมีอํานาจเหนือสัตวอื่นแตควรใชอํานาจในการรับผิดชอบตอสัตว หากเปรียบการพัฒนาคือคน
ท่ีมีรายไดมากก็ตองมีความรับผิดชอบตอปญหาความเหลื่อมล้ําทางสังคม (Amartya Sen, 2009)

การพัฒนาท่ีย่ังยืนแนวพุทธน้ัน พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต,2541) ไดอธิบายการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนวา “การพัฒนาท่ีย่ังยืนมีลักษณะท่ีเปนบูรณาการ คือ ทําใหเกิดองครวม (Holistic)
หมายความวาองคประกอบท้ังหลายท่ีเกี่ยวของจะตองมาประสานกันครบองค และมีลักษณะอีก
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อยางหน่ึงคือ การมีดุลยภาพ (Balance) หรืออีกนัยหน่ึงคือการทําใหกิจกรรมของมนุษยสอดคลอง
กับธรรมชาติ

ระบบการพัฒนาท่ีย่ังยืน ประกอบไปดวย 4 องคประกอบ ท่ีตองบูรณาการใหเปนระบบ
สัมพันธหน่ึงเดียว โดยใหคนเปนแกนกลางทําหนาท่ีเปนปจจัยตัวกระทํา

1) มนุษย: ระบบการพัฒนามนุษยมีสามดานท่ีสอดคลองกัน คือ หน่ึง) พฤติกรรม
(ศีล) คือการมีวินัยตอพฤติกรรมการใชชีวิต เชน วิธีเสพบริโภค การประกอบอาชีพโดยตองพัฒนา
ใหมีทักษะสามารถเลี้ยงชีพได การรูจักแบงปน เอื้อเฟอเผื่อแผ รูจักการให และ การอยูรวมกับ
สิ่งแวดลอมอยางสมดุล โดยไมเบียดเบียน สอง) ดานจิตใจ ซ่ึงประกอบดวยการมีสติและสมาธิ
เพื่อท่ีจะสามารถพัฒนาสภาพจิตใจท่ีดีงาม โดยใชคุณธรรม และแนวทางปฏิบัติเม่ือทําแลวจะเกิด
ความสุข ความสดช่ืนเบิกบาน  และสาม) ปญญา ซ่ึงเปนความรู ความเขาใจตางๆ รวมท้ังแนวคิด
ทัศนคติ และคานิยม

2) สังคม: โดยระบบในสังคมตองประสานสอดคลองเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน มีการ
สรางบรรยากาศไมเบียดเบียน ชวยเหลือเกื้อกูล ลดความเห็นแกตัว รวมกันวางมาตรการไมใหเอา
รัดเอาเปรียบกันรวมกันวางมาตรการพิทักษการเบียดเบียนธรรมชาติ และสนับสนุนการกระทํา หรือ
กิจการท่ีเกื้อกูลกับธรรมชาติ

3) ธรรมชาติ: โดยเรียนรูและเขาถึงความเปนจริงตามธรรมชาติ มองตนเองเปน
เพียงสวนหน่ึงของธรรมชาติ มีชีวิตอยูอยางสมดุลกับธรรมชาติ ไมเบียดเบียนธรรมชาติ และ
บํารุงรักษาธรรมชาติ

4) เทคโนโลยี: ท้ังน้ีในการพัฒนา มักจะใชเทคโนโลยีเปนเคร่ืองมือในการสราง
ความเจริญซ่ึงทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงของการใชชีวิต ดังน้ัน เทคโนโลยีควรใชเปนเคร่ืองมือ
สําหรับแกปญหาสิ่งแวดลอมและอนุรักษธรรมชาติ โดยสงเสริมเร่ืองการใชเทคโนโลยีดวยปญญา
ไมใชดวยตัณหา และเปนเคร่ืองมือท่ีชวยเสริมสรางปญญา

โดยกระบวนการการพัฒนาท่ีย่ังยืน จําแนกไดเปน 2 ข้ันตอนคือ 1) การพัฒนาคนโดย
พัฒนาตัวคนท่ีเปนปจจัยตัวกระทํา ใหเปนศูนยกลางของการพัฒนา ดวยการพัฒนาตัวคนเต็มท้ัง
ระบบ คือ ครบท้ังพฤติกรรม จิตใจ และปญญา และ 2) การพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยเอาคนท่ีพัฒนาเต็ม
ระบบน้ันเปนตัวกลาง หรือเปนแกนกลาง ดวยการเปนปจจัยตัวกระทําท่ีไปประสานปรับเปลี่ยน
บูรณาการในระบบสัมพันธองครวมใหญ ใหเปนระบบแหงการดํารงอยูดวยดีอยางตอเน่ือง
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3. การพัฒนาที่ยั่งยืนแนวพุทธ

ผลกระทบของการพัฒนาท่ีไมย่ังยืน ไดกอใหเกิดการสูญเสียท้ังตอสภาพสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดลอม โดยมีตัวอยางท่ีเปนรูปธรรมดังกรณีของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซ่ึงเปนท่ี
ทราบกันดีวาเปนผลมาจากการพัฒนาท่ีไมย่ังยืน มีรายงานศึกษาท่ีเกี่ยวของกับผลกระทบการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดย Asian Development Bank:
ADB (2009) ช้ีใหเห็นวาปรากฏการณโลกรอนไดทวีความรุนแรง และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจะเปน
ลักษณะหวงโซโยงใยท่ีเกี่ยวของกัน โดยมีขอมูลท่ีนาสนใจดังน้ี

ผลกระทบจากปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
พบวาป ค.ศ. 1951-2000 อุณหภูมิเพิ่มข้ึน 0.1-0.3 องศาเซลเซียสอยางมีนัยสําคัญ และในชวง
ทศวรรษระหวางป ค.ศ.1960-2000 ปริมาณนํ้าฝนมีแนวโนมลดนอยลง ระดับนํ้าทะเลเพิ่มข้ึนสูง
เฉลี่ย 1-3 มิลลิเมตรตอป ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เชน การเกิดคลื่นความรอน ความแหงแลง อุทกภัย
พายุโซนรอน มีโอกาสเกิดถี่ข้ึน บอยคร้ังและจะทําลายชีวิตและทรัพยสิน บานเรือนของผูคน และมี
แนวโนมท่ีจะประสบปญหาภัยพิบัติท่ีเปนผลกระทบจากภาวะโลกรอน คือ ความแหงแลง อุทกภัย
พายุโซนรอนและไฟปาโดยเฉพาะผูท่ีอาศัยอยูบริเวณแนวชายฝงทะเลประมาณ 563 พันลานคน
พบวามีความเปราะบางท่ีจะไดรับผลกระทบจากระดับนํ้าทะเลเพิ่มสูง ซ่ึงคนยากจนมีโอกาสท่ีจะ
ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากกวาคนรํ่ารวย  เน่ืองดวยสาเหตุของความ
ไมเปนธรรมทางดานเศรษฐกิจ สังคม โดยกรณีของเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีประชากรประมาณ 93
ลานคน หรือรอยละ 18.8 ยังคงมีฐานะอยูใตเสนความยากจน   มีรายไดเฉลี่ยต่ํากวา 1.25 เหรียญ
ตอวัน ซ่ึงจะไดรับผลจากภัยพิบัติและการท่ี ทรัพยากรปาไมท่ีเปนแหลงอาชีพ แหลงอาหาร ถูก
ทําลาย

ดานการคาดการณในอนาคต  ADB  โดยการจัดทําแบบจําลองเพื่อพยากรณผลกระทบจาก
ปญหาโลกรอนในสี่ประเทศคือ อินโดนีเซีย ฟลิปปนส ไทย และเวียดนาม  พบวามีแนวโนมไดรับ
ผลกระทบจากสภาพภัยแลงมากกวาเดิมในอีก 2-3 ทศวรรษหนา  และปริมาณผลผลิตขาวในป ค.ศ.
2100 จะลดลงเฉลี่ยถึงรอยละ 50 เม่ือเทียบกับป ค.ศ. 1990 โดยผลของการทําแบบจําลองในดาน
เศรษฐกิจ พบวาปญหาโลกรอนสงผลใหศักยภาพของตนทุนทางเศรษฐศาสตรจะอยูในระดับชะลอ
ตัว หากโลกยังคงดําเนินธุรกิจตามปกติ (business as usual) และพบวาผลกระทบท่ีเกิดจากการ
เพิ่มข้ึนของอุณหภูมิ ทําใหท้ังสี่ประเทศน้ีจะมีตนทุนความสูญเสียแตละปเทากับ 6.7% ของ GDP
รวมของท้ังสี่ประเทศในป ค.ศ.2100 แบบจําลองดังกลาวยังช้ีใหเห็นวาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตเปนภูมิภาคท่ีจําเปนตองปรับตัวอยางมากสุด เกี่ยวกับการลดวิกฤติจากปญหาการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ
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 การเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก จะมีผลทําใหความหลากหลายของพันธุพืชและสัตว
มีโอกาสเสี่ยงสูงท่ีจะสูญพันธุประมาณ 20-30% หากระดับอุณหภูมิของโลกสูงข้ึนเกินกวาคาปกติ
1.5-2.5 องศาเซลเซียส นอกจากน้ี IPCC ยังไดประเมินผลกระทบของปญหาโลกรอนในระดับ
ภูมิภาคโดยแสดงใหเห็นวาภาวะโลกรอนจะทําใหระดับนํ้าทะเลเพิ่มข้ึนสูง และโอกาสท่ีจะเกิดภัย
พิบัติทางธรรมชาติเพิ่มสูงและถี่ข้ึน เชน พายุเฮอริเคน ในหลายประเทศมีโอกาสเสี่ยงท่ีจะไดรับ
ผลกระทบจากระดับนํ้าทะเลเพิ่มข้ึนสูง 1 เมตร และประเทศฟลิปปนส บราซิล เวเนซูเอลา เซเนกัล
และฟจิท่ีจะไดรับผลกระทบความเสี่ยงสูงจากปญหานํ้าทะเลท่ีเพิ่มสูงข้ึนถึง 5 เมตร  และจะประสบ
กับภาวะอุทกภัยท่ีครอบคลุมพื้นท่ีในบริเวณกวาง  ในอินโดนีเซียซ่ึงเปนประเทศท่ีมีหมูเกาะขนาด
เล็ก พบวา หมูเกาะอยางนอย 8 แหง จาก 92 แหง มีความเสี่ยงท่ีหมูเกาะจะจมหายไปดวย

นอกจากน้ียังมีตัวอยางของผลกระทบท่ีเปนผลพวงของการพัฒนาท่ีขาดสมดุลโดยมุงเนนแต
การเติบโตทางเศรษฐกิจโดยไมคํานึงถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ดังกรณีของ
ผลกระทบจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จากงานศึกษาเพื่อประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดลอม
และสุขภาพในพื้นท่ี ของกรมควบคุมมลพิษ พ.ศ.2548 พบวา มีสารอินทรียระเหยงายกวา 40 ชนิด
ท่ีกระจายท่ัวไปในบรรยากาศและเปนสารกอมะเร็ง 20 ชนิด  และผลการตรวจสอบในป พ.ศ. 2550
พบวาคุณภาพนํ้าบาดาลและบอนํ้าใตดินระดับตื้น บางแหงตรวจพบสารอินทรียระเหยงายซ่ึงมีคา
เกินกวาเกณฑมาตรฐาน  นอกจากน้ีคุณภาพนํ้าคลองสาธารณะโดยรวมอยูในระดับเสื่อมโทรม  และ
ยังพบการปนเปอนโลหะหนัก ไดแก สารหนู แมงกานีส และตะกั่ว นอกจากน้ีสถาบันมะเร็งแหงชาติ
ไดพบอุบัติการณของโรคมะเร็งปอดและตับของคนท่ีอยูในมาบตาพุด สูงกวาท่ีอื่นในประเทศโดยรวม
อีกท้ังยังมีรายงานการศึกษา ผลกระทบของอุตสาหกรรมท่ีมีผลตอการตั้งครรภ โดยคณะสาธารณสุข
ศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาการอาศัยอยูในบริเวณรอบพื้นท่ีอุตสาหกรรมมาบตาพุดมี
ผลกระทบตอการตั้งครรภ ทําใหทารกคลอดกอนกําหนด มีนํ้าหนักตัวแรกคลอดต่ํากวาเกณฑ
รวมถึงมีนํ้าหนักตัวต่ํากวาอายุครรภ และพบการมีผลกระทบตอระบบประสาทและระบบทางเดิน
หายใจ (นันทวรรณ วิจิตรวาทการและคณะ, 2552) อีกท้ังพื้นท่ีมาบตาพุด ยังเกิดอุบัติภัยสารเคมี
บอยคร้ังท่ีกอใหเกิดผูปวยและเสียชีวิต กรณีลาสุด เชน เหตุระเบิดและเพลิงไหมถังบรรจุสารโทลูอีน
ภายในโรงงานบีเอสที อิลาสโตเมอรสของบริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส จํากัด เม่ือวันท่ี 5 พฤษภาคม
2555 ทําใหมีคนงานเสียชีวิตไป 8 คนและบาดเจ็บ 96 คน และเม่ือวันท่ี 6 พฤษภาคม 2555 บริษัท
อดิตยา เบอรลา เคมิคัลส (ประเทศไทย จํากัด) ภายในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก เกิดการ
ร่ัวไหลของสารโซเดียมไฮโปคลอไรดฟุงกระจายอยูในอากาศ โดยมีจํานวนผูปวยท้ังสิ้น 138 คน ซ่ึง
ไมใชคร้ังแรกเพราะท่ีมาบตาพุดไดเคยเกิดเหตุลักษณะน้ีซํ้าแลวในหลายคร้ัง (มติชนรายวัน,8
พฤษภาคม 2555, ASTV ผูจัดการออนไลน, 6พฤษภาคม 2555)

อันท่ีจริงแลว ปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สวนหน่ึงสืบ
เน่ืองมาจากคุณลักษณะท่ีเปนทรัพยากรสวนรวมหรือทรัพยากรท่ีใชรวมกัน (Common-Pooled
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Resources หรือ CPR) โดยท่ีทรัพยากรสวนรวมหรือ CPR ดังกลาวมีลักษณะเฉพาะท่ีสําคัญ 2
ประการคือ 1) คุณสมบัติท่ียากตอการกีดกันการใชประโยชน (nonexcludability) และ 2) เปน
ทรัพยากรท่ีมีการใชแลวหมดไป (subtractability) สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตกเปน
ทรัพยากรเปดท่ีงายตอการท่ีผูคนตางสามารถตักตวงผลประโยชนจากทรัพยากรแบบมือใครยาวสาวได
สาวเอาโดยขาดการคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรดังกลาวไว (free riders) ซ่ึงในทางเศรษฐศาสตรเปน
การผลักภาระตนทุนใหกับสังคม (externalities) และนําไปสูการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติใน
ท่ีสุด (สุธาวัลย เสถียรไทย,2554) ดังท่ีมีคําจํากัดความของปญหาดังกลาวท่ีโดงดังของ Garette
Hardin (1968) วา “โศกนาฏกรรมของทรัพยากรท่ีใชรวมกัน” หรือ “Tragedy of the Commons”
ซ่ึงในทางทฤษฎีเกมส (game theory) เขาขายเปน Prisoner Dilemma Game (PD)ซ่ึงหมายความ
วาเม่ือทุกคนตางคิดแตจะปกปองผลประโยชนของตัวเอง กลับกลายวาผลลัพธสุดทายเปนผลเสีย
สะทอนกลับมาถึงตนเองในท่ีสุด (Sandler,1992)

 กรณีของปญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเปนตัวอยางท่ีดีของความลมเหลวของการใช
และการจัดการบรรยากาศโลกซ่ึงมีคุณลักษณะเปนทรัพยากรท่ีใชรวมกัน ซ่ึงมีท้ังปญหาของมือใคร
ยาวสาวไดสาวเอา และความไมเปนธรรมในการจัดสรรใชบรรยากาศโลก ท่ีผานมาประเทศรํ่ารวย
ท้ังหลายพัฒนามาจากการทําอุตสาหกรรมเปนหลักเทากับเปนการใชบรรยากาศโลกไปกอนใน
ลักษณะของการปลอยกาซเรือนกระจกออกมาเพื่อผลประโยชนทางเศรษฐกิจของตน กลาวคือ
ประเทศพัฒนาแลว เปนผูท่ีปลอยกาซเรือนกระจกในอดีต (historical emission) เทากับ 3 ใน 4 ของ
ปริมาณกาซเรือนกระจกสะสมท้ังหมด โดยขอมูลการสะสมของกาซเรือนกระจกในอดีตของประเทศ
ท่ีพัฒนาแลว โดยเฉพาะชวงหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม ป ค.ศ. 1850 พบวาการปลอย CO2 สะสม
ท้ังโลกรอบป ค.ศ. 1850-2002 จาก World Resource Institute (2005) สหรัฐอเมริกา (USA) ปลอย
CO2 สะสมท้ังโลกเปนอันดับท่ี 1 เทากับรอยละ 29.3 ของปริมาณการปลอย CO2 สะสมท้ังหมด
ขณะท่ี สหภาพยุโรป (EU) ปลอย CO2 สะสมท้ังโลกเปนอันดับท่ี 2 เทากับรอยละ 26.5   ซ่ึงแม
ปญหาจะเปนท่ีประจักษแลวแตหลายๆ ประเทศยังพยายามดําเนินนโยบายเพื่อปกปองผลประโยชน
ของตนมากกวาจะรวมมือแกไขปญหาอยางจริงจัง ซ่ึงในทางทฤษฏีเกมสอธิบายไววาเม่ือทุกคนตาง
คิดแตจะปกปองผลประโยชนของตนเองกลับกลายวาผลลัพธสุดทายเปนผลเสียสะทอนกลับมาท่ี
ตนเองในท่ีสุด หรือเขาขาย prisoner dilemma game ดังท่ีกลาวแลว

นอกจากน้ีแลว แมจะมีขอตกลงระหวางประเทศท่ีจะใหประเทศท่ีพัฒนาแลวบรรลุผลตาม
เปาหมายการลดกาซเรือนกระจก แตอยางไรก็ตาม ในสภาพความเปนจริงกาซเรือนกระจกดังกลาว
ไดถูกลดลงโดยการเคลื่อนยาย (offshoring of GHG) ผานการคาการลงทุนโดยเฉพาะ outsource
การผลิตสินคาท่ีบริโภคโดยประเทศรํ่ารวยมาใหประเทศกําลังพัฒนาเปนผูผลิตแทน  ดังตัวอยาง
ขอมูลของ Department for Environment, Food and Rural Affairs : DEFRA ประเทศอังกฤษ
ในชวงระหวางป 1990-2008 กาซเรือนกระจกจากภาคการผลิตลดลงรอยละ 14 ในขณะท่ีกาซเรือน
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กระจกท่ีมาจากการบริโภคเพิ่มสูงรอยละ 20 กลาวไดวาการปลอยกาซเรือนกระจกสวนหน่ึงมาจาก
การบริโภคท่ีสูงของประเทศรํ่ารวย นอกจากน้ียังมีการผลักใหเปนภาระของประเทศกําลังพัฒนาอีก
ดวย

ย่ิงไปกวาน้ันผลของการบริโภคท่ีเกินความจําเปนน้ีไดเปนปญหาท่ีตองไดรับการแกไขอยาง
เรงดวนโดยจากรายงาน Living Planet Report (2010) ของ WWF กลาวถึงการศึกษารอยเทานิเวศ
(Ecological footprint) ซ่ึงทางกลุม Global Footprint Network ศึกษาวาในชวงป ค.ศ. 1961-2007
ประชากรท่ัวโลกใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเกินความสามารถท่ีโลกจะรองรับไดเทากับใช
โลกไปแลว 1.5 ใบในป ค.ศ. 2007 รวมถึงปญหาการบริโภคและวิถีชีวิตฟุมเฟอยของคนรํ่ารวยก็ยัง
มีสวนสรางปญหาอยางมาก

สาเหตุสําคัญอีกประการหน่ึง คือ ปญหาความไมสมดุลในการพัฒนา โดยเฉพาะการพัฒนา
ภายใตระบบทุนแบบบริโภคนิยม (consumerism) ท่ีกําลังเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญท่ีกระตุนใหมนุษย
เกิดการบริโภคอยางไมมีท่ีสิ้นสุด รวมท้ังการใชสื่อโฆษณาถือเปนปจจัยหลักท่ีสงผลตอวิถีการ
บริโภค  ซ่ึง หนังสือ The Price of Civilization ศาสตราจารยเจฟรีย แซคส (Jeffrey Sach) จาก
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา ไดระบุถึงผลงานวิจัยดานสมอง (Neuroplasticity) ท่ีช้ีใหเห็น
วาสมองสามารถเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะจากการท่ีมีประสบการณซํ้ากันหลายคร้ังได โดยช้ีใหเห็น
วาการโฆษณาและสื่อภายใตระบบบริโภคนิยมท่ีเนนความเปนธุรกิจมากๆ สามารถกระตุนใหสมอง
ของคนมีความตองการวัตถุตางๆไดไมมีท่ีสิ้นสุด ซ่ึงมีผลกระทบตอทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในท่ีสุด
(Sachs, D. Jeffrey, 2011)

ปญหาสวนหน่ึงจึงเปนผลมาจากความตองการท่ีเกินความจําเปนดังท่ีมหาตมะ คานธี กลาว
ไววา โลกใบน้ีมีเพียงพอสําหรับความจําเปนของทุกคน แตไมเพียงพอตอความโลภอยางไมมีท่ี
สิ้นสุดในใจคน (“The World has enough for everyone’s need but not enough for everyone’s
greed”)

แมกระน้ันแนวคิดเศรษฐศาสตรกระแสหลักมองวาความโลภเปนสิ่งท่ีแกไมได ละไวในฐานท่ี
เขาใจวาความโลภตองมี แต จําเปนตองกํากับโดยใชกฎหมาย กฎระเบียบ เคร่ืองมือทาง
เศรษฐศาสตร การสรางแรงจูงใจทางดานราคามาจัดการและใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มาแกไข
ปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซ่ึงแนวทางดังกลาวเปนเงื่อนไขท่ีจําเปน(necessary
condition)ก็จริง แตยังไมเพียงพอ (sufficient condition) เม่ือธรรมชาติถูกทําลายและเกิดผลกระทบ
คนก็เร่ิมเห็นปญหา แตก็ยังเปนการแกปญหาท่ีปลายเหตุโดยอาศัยวิทยาศาสตรเทคโนโลยีเขาไป
แกไขจัดการ หรือพยายามเปลี่ยนพฤติกรรมโดยอาศัยเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรเชนการคํานวณ
ราคาทรัพยากรเพื่อสะทอนตนทุนทรัพยากรท่ีแทจริงใหสูงข้ึน แตไมมีใครท่ีมองปญหาใหลึกซ้ึงลงไป
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วา แทจริงแลวรากเหงาของปญหามาจากความไมรูจักพอโดยเฉพาะเม่ือมนุษยขาดการพัฒนา ทาง
ศีลธรรมและปญญา  จึงพยายามกระทําสิ่งตางๆเพื่อตอบสนองความตองการ  โดยไมคํานึงถึง
ผลกระทบตอสังคมและสุดทายกลับมากระทบท่ีตนเอง ดังน้ันเม่ือมนุษยขาดปญญาและมีความโลภ
อยางไมมีท่ีสิ้นสุด ทรัพยากรธรรมชาติเทาไหรคงไมเพียงพอท่ีจะสนองตอความตองการ ดังน้ัน
แนวทางกระแสหลักท่ีไมนําเร่ืองการพัฒนาจิตใจมาพิจารณาดวยก็ยังไมเพียงพอตอการแกปญหา

การใชแนวพุทธ  สามารถแกไขปญหาดานพฤติกรรมการบริโภค หรือปญหาตางๆได เพราะ
ตนเหตุมาจากมนุษย ซ่ึงมีจิตใจเปนตัวนําทาง ดังน้ันการนําแนวพุทธมาชวยในการฝกฝนจิตใจ จะ
ชวยลดทอนหรือแกไขปญหาไดในท่ีสุด ดังท่ีแพทยหญิงอมรา มลิลา(2555) ไดช้ีใหเห็นวาถาเรา
สามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหดีไดโดยนําแนวพุทธมาพัฒนา เปนแนวทางปฏิบัติเพื่อฝกฝน
จิตใจ  เพื่อท่ีจะไมเบียดเบียนตัวเองและผูอื่นตลอดจนไมทํารายสิ่งแวดลอม  มีเมตตาตอตัวเอง
เมตตาตอผูอื่นและสิ่งรอบขาง  ทําใจใหอยูในศีลธรรม  และการมีไตรสิกขา คือ ทาน ศีล ภาวนา มี
ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ก็จะมีสวนชวยใหเกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืนได เพราะจะทําให
มนุษยเกิดปญญา มีคุณธรรมท่ีจะมองสรรพสิ่งบนโลกแบบองครวมและมีดุลยภาพ สามารถปรับวิถี
การดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพและมีเหตุผลตามสภาพปจจัยจํากัดของทรัพยากร และดําเนินชีวิต
รวมกับสังคมรอบขางดวยความเมตตาและความเปนธรรม

 รายงานฉบับน้ีจึงขอเสนอกรอบความคิด (conceptual framework) โดยวิถีพุทธ ซ่ึง
ประยุกตมาจากหนังสือการพัฒนาท่ีย่ังยืน ของทานพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต,2546)
ประกอบการอธิบาย (ดังภาพท่ี 1 และ 2) เพื่อใหเห็นปญหาท่ีเช่ือมโยงกับการบริโภคเกินและความ
ตองการท่ีไมมีท่ีสิ้นสุดท่ีเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิดการพัฒนาท่ีไมย่ังยืนตลอดจนแนวทางแกไขท่ี
อิงอาศัยพุทธธรรมคําสอนของพระพุทธเจา
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ภาพที่ 1

ภาพที่ 2
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ภาพท่ี 1 ในทางพุทธศาสนา ระบบธรรมชาติ เปนไปตามหลักอิทัปปจจยตา คือไมมีอะไร
เปนศูนยกลางของอะไร เชน มนุษยไมไดเปนศูนยกลางของธรรมชาติ ทุกสรรพสิ่งมีความเกี่ยวเน่ือง
กันและเปนปจจัยอาศัยซ่ึงกันและกัน   แตมนุษยซ่ึงยังเปนปุถุชนจะยังมองไมเห็นความจริงขอน้ัน
กลับคิดวาตนเองเปนศูนยกลางของท้ังระบบ โดยมีธรรมชาติทรัพยากรเปนเพียงปจจัยเพื่อ
สนองตอบความตองการของตน โดยท่ีมนุษยจะเปนผูควบคุมผานการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มาเปนเคร่ืองมือสําหรับผลิตสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสนองความตองการของตน  และมีการคิดคน
ระบบการทํามาหากินรวมท้ังกรอบระเบียบของการอยูรวมกันภายในสังคมผานกลไกทางเศรษฐกิจ
และกลไกเชิงสถาบัน  เชน การมีกฎหมายและองคกร เพื่อควบคุมดูแลมนุษยดวยกันเอง โดย
ท้ังหมดท้ังปวงท่ีมนุษยทําน้ีลวนตอบสนองความตองการของตน

ภาพท่ี 2 แสดงใหเห็นถึงผลกระทบท่ีตามมาจากการท่ีมนุษยมองตนเองเปนศูนยกลางของ
ระบบ ถึงแมจะมีเศรษฐกิจ สังคม กลไกเชิงสถาบัน รวมไปถึงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีไดคิดคน
มาเปนเคร่ืองมือในการตอสูเอาชนะกับธรรมชาติ แตอยางไรก็ดี สิ่งตางๆท่ีมนุษยลวนสรรสราง มิ
อาจชวยใหเกิดสันติสุขได หากมิไดเร่ิมท่ีใจ โดยสอดคลองไดกับแนวคิดเชิงพุทธ ท่ีช้ีใหเห็นวาใน
ความเปนจริงแลว ระบบของมนุษยเปนสวนหน่ึงของระบบธรรมชาติ แตมนุษยมีอัตตามองตนเอง
เปนศูนยกลาง และใชธรรมชาติเปนปจจัยการผลิต ในการสรางสรรคสังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มาตอบสนองความตองการ และเม่ือมนุษยขาดปญญาและมีความโลภอยางไมมีท่ี
สิ้นสุด ทรัพยากรธรรมชาติเทาไหรจึงไมเพียงพอท่ีจะสนองความตองการ ซ่ึงแมวาการพัฒนากระแส
หลักจะพยายามใชกฎกติกา ตลอดจนแรงจูงใจตางๆเพื่อควบคุมและเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม
ของคน  ซ่ึงแมจะเปนเงื่อนไขท่ีจําเปนแตก็ยังไมเพียงพอตอการแกปญหา สิ่งท่ีขาดหายไปคือ การ
พัฒนาจิตใจซ่ึงภูมิปญญาตะวันออก โดยเฉพาะแนวพุทธ มองวามนุษยแกไขได สามารถพัฒนาได
ทําใหความโลภสามารถลดลงได ดังท่ีทานพระพรหมคุณาภรณ ท่ีไดอธิบาย ถึงการพัฒนาท่ีย่ังยืน
แนวพุทธวาจะตองแกท่ีมนุษย โดยจําแนกไดเปน 2 ข้ันตอนคือ 1) การพัฒนาคนโดยพัฒนาตัวคนท่ี
เปนปจจัยตัวกระทํา ซ่ึงเปนศูนยกลางของการพัฒนา ดวยการพัฒนาตัวคนเต็มท้ังระบบ คือ ครบท้ัง
พฤติกรรม จิตใจ และปญญา และ 2) การพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยเอาคนท่ีพัฒนาเต็มระบบน้ันเปน
ตัวกลาง หรือเปนแกนกลาง ดวยการเปนปจจัยตัวกระทําท่ีไปประสานปรับเปลี่ยน บูรณาการใน
ระบบสัมพันธองครวมใหญ ใหเปนระบบแหงการดํารงอยูท่ีสมดุลและย่ังยืน

 บทความน้ีตองการจะเนนกรอบแนวคิด (conceptual framework) ท่ีไมปฏิเสธแนวคิด
กระแสหลักคือการใชกลไกเชิงสถาบัน (นโยบายและกฎหมาย) หลักธรรมาภิบาล เคร่ืองมือทาง
เศรษฐศาสตร และเทคโนโลยี แตนํามาบูรณาการรวมกับการพัฒนาจิตใจ หรือการพัฒนามนุษยให
ควบคูไปดวย โดยมองวาหากเราไมพัฒนาท่ีตนเหตุคือมนุษย คงยากท่ีจะนําเคร่ืองมือกลไกตางๆมา
ใชแกไข ซ่ึงเคร่ืองมือเหลาน้ันจะกลับกลายมาใชเพื่อตอบสนองความโลภย่ิงข้ึนไปอีกและไมสามารถ
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แกไขปญหาท่ีแทจริงได ดังน้ันการพัฒนามนุษยจะเปนเคร่ืองมือสําคัญท่ีชวยแกไข โดยอาศัยการ
ประยุกตแนวทางของพระพรหมคุณาภรณในการพัฒนามนุษยประกอบดวย

ประการแรก การพัฒนาพฤติกรรม ซ่ึงสอดคลองกับแนวทางสากลคือหลักธรรมาภิบาลท่ี
การศึกษาของสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม(2546)ไดช้ีเงื่อนไขของธรรมาภิ
บาลดานสิ่งแวดลอมวาตองมีระบบควบคุมและถวงดุลอํานาจ การสรางแรงจูงใจท่ีเหมาะสม การ
สรางความโปรงใสจากการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ การสรางองคความรู เทคโนโลยีและ
กระบวนการเรียนรู การปองกันการทุจริตคอรัปช่ัน การทําใหระบบมีประสิทธิภาพดวยการลดตนทุน
ท่ีสูญเปลา และการสงเสริมดานคุณธรรม เขามาชวยจัดการระบบตางๆ เชน สิ่งแวดลอมท่ีขาด
ประสิทธิภาพ  พรอมกับการสรางจริยธรรมเพื่อปรับปรุงพฤติกรรม

ประการท่ีสอง การพัฒนาจิตใจ และปญญา จะเปนการพัฒนามนุษยในอีกข้ันหน่ึง ซ่ึง
ตัวอยางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนหน่ึงในภูมิปญญา
ตะวันออก น้ันไดถายทอดเงื่อนไขท่ีเปนคุณลักษณะสําคัญของการประสบความสําเร็จในกิจกรรม
ตางๆ คือ ความมีเหตุผล ความพอเพียง และการมีคุณธรรมบวกปญญา โดยคุณลักษณะน้ีจะเกิดได
ตอเม่ือมีการพัฒนาจิตใจ ท่ีถือเปนพื้นฐานสําคัญ

 หากกลับมาพิจารณาปญหาการจัดการทรัพยากรรวมกันหรือcommon-pooled resources
(CPR)ท่ีนําไปสูความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เม่ือผูเกี่ยวของมีพฤติกรรม
แบบมือใครยาวสาวไดสาวเอาดังท่ีกลาวแลวในเบ้ืองตน ศาสตราจารยอีลินอร ออสตรอม (Elinor
Ostrom) สตรีคนแรกท่ีไดรับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร ไดพัฒนาแนวคิดท่ีสามารถอธิบาย
ความรวมมือกันเพื่อจัดการทรัพยากรท่ีใชรวมกันไดโดยไมถูกทําลายและไมตองอาศัยปจจัย
ภายนอก เชน รัฐเขามาแทรกแซง แตเปนวิวัฒนาการของการจัดการท่ีประสบความสําเร็จโดยกลุมท่ี
เกิดข้ึนมาเอง (self-organizing group) จากการศึกษาในหลายๆประเทศท้ังกรณีปาชุมชน และกรณี
ชลประทานราษฎรในประเทศอินเดีย เนปาล ไทย ฟลิปปนส เปนตน โดยช้ีใหเห็นวาปจจัยสําคัญท่ี
ทําใหเกิดการรวมมือกันดูแลจัดการทรัพยากรท่ีใชรวมกัน  คือ “ความไววางใจ” (trust) และ “การ
ตางตอบแทนซ่ึงกันและกัน”(reciprocity) ซ่ึงเม่ืออยูในชุมชนเดียวกันรูจักกัน มีปฏิสัมพันธตอกันก็
สามารถสรางใหเกิดความไวเน้ือเช่ือใจกัน ทําใหรวมมือกันไดงายข้ึน ขณะเดียวกัน การตอบตาง
แทนกันก็ทําไดงาย คือท้ังในทางบวกคือ ตางก็ทําดีมีการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน หรือถาอีกฝายทํา
ไมดีก็สามารถตอบโตหรือ sanction กันได โดยถาอยูในชุมชนเดียวกันก็จะตองพยายามรักษา
ช่ือเสียงหรือหนาตา (reputation) ของตนเองไวทําใหมีสวนชวยใหไมกลาท่ีจะทําในสิ่งท่ีสังคมจะ
ตําหนิได(สุธาวัลย เสถียรไทย,2554) ท้ังน้ีการวิเคราะหดังกลาวจะเปนท่ีระดับพฤติกรรมอยางเดียว
โดยจะยังไมไดใหความสําคัญกับมิติดานจิตใจ ซ่ึงก็พบวาแมแตทางชีววิทยาก็มองวา คุณสมบัติของ
ความปรารถนาดีตอกัน หรือ altruism เปนสิ่งท่ีจําเปนสําหรับการอยูรอดของมนุษยและสัตว การจะ



495

เอาชนะแขงขันกันและคิดแตประโยชนของตัวเอง หรือเอาตัวรอดอยางเดียว กลับจะมีผลใหมีชีวิตอยู
รอดบนโลกน้ีไดยาก

อยางไรก็ดีเม่ือพิจารณาในระดับท่ีลึกลงไปอีกคือระดับจิตใจจะพบวาการมีคุณธรรมและ
ปญญาน้ัน จะย่ิงทําใหคนสามารถรวมมือกันไดงายข้ึนในการรักษาทรัพยากร เพราะทําใหเกิดความ
ไวเน้ือเช่ือใจ จากการมีเร่ืองคุณธรรมดานสัจจะและความซ่ือสัตยสุจริต และอีกเงื่อนไขของออสตรอม
คือในเร่ืองของการตางตอบแทนซ่ึงในท่ีน้ีรวมถึงการตรวจสอบหรือตอบโตโดยสังคม  ซ่ึงในทางพุทธ
เองก็จะมีการเตือนสติในทางธรรมท่ีเปนการลงโทษทางสังคม โดยการรวมมือกันงดเวนการพูดคุย
ติดตอคบหาสมาคม  เสมือนการคว่ําบาตรซ่ึงในสมัยพุทธกาลเม่ือมีคนทําผิดพระสามารถไมรับ
บิณฑบาตกับผู น้ันได  นอกจากน้ีลักษณะของการมีคุณธรรมของความเมตตากรุณา การ
เอื้อเฟอเผื่อแผ เอื้ออาทรซ่ึงกันและกัน สิ่งเหลาน้ีพบไดงายในชุมชนท่ีมีภูมิปญญาตะวันออก ซ่ึงจะมี
ลักษณะคลายคลึงกัน ไมเฉพาะแตพุทธ

ท้ังน้ีขอยกตัวอยางกรณีการจัดการทรัพยากรของชุมชนท่ีอาศัยหลักคุณธรรมท่ีทําใหเกิด
ความสําเร็จในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติระดับชุมชน ซ่ึงจะขออางอิงจากงานวิจัยของสถาบัน
ธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม(GSEI) ท่ีไดทําการศึกษาการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในบริบทการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการแกปญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ของชุมชน เชน ชุมชนบานละหอกกระสัง จ.บุรีรัมย และบาน
เปร็ดใน จ.ตราด เพื่อสนับสนุนสมมติฐานท่ีวาภูมิปญญาตะวันออกท่ีใชแนวพุทธอยูเบ้ืองหลัง
ความสําเร็จ

หน่ึง)กรณีชุมชนบานละหอกกระสัง ท่ีอดีตเคยประสบปญหาปาไมท่ีเปนแหลงชีวิตของ
ชุมชน ถูกสัมปทาน มีผูลักลอบเขามาตัดไมทําลายปา ซ่ึงไดเคยรองขอหนวยงานภาครัฐใหเขามา
ชวยเหลือ แตไดรับการแนะนําจากเจาหนาท่ีปาไมใหชาวบานเฝาดูแลปากันเอง  เหตุการณน้ีไดเปน
จุดเปลี่ยนสําคัญท่ีชุมชนตระหนักรูวาการจัดการแกไขปญหาควรเร่ิมท่ีตนเองและพึ่งตนเองกอนซ่ึง
เทากับเปนการระเบิดจากขางในตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  และตอมา
ไดรวมกลุมเพื่อปองกันพิทักษปา และจัดตั้งกลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบานละ
หอกกระสัง อีกท้ังชาวบานยังไดรวมกันตั้งกติกาการดูแลปาใหทําตามเปาหมายท่ีวางไว โดยสราง
แรงจูงใจคือผลประโยชน ในรูปของทรัพยากรปาไมท่ีตองใชประโยชนรวมกัน ควบคูกับการใชหลัก
คุณธรรมและปญญา รวมท้ังนวัตกรรมทางสังคมมาจัดการใหเกิดการผสมกลมกลืนไดอยางลงตัว
เชน การบวชปา ทําใหคนเกิดความรูสึกเคารพธรรมชาติและไมทําลายปา สงเสริมใหเกิดการ
ชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางคนในชุมชน การมีจริยธรรม การเคารพผูเฒาท่ีมีปญญาและถายทอด
ประสบการณทางความคิดใหลูกหลาน ทําใหสังคมมีความอบอุน
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ผลสัมฤทธิ์ท่ีเห็นไดอยางชัดเจนของการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาของชุมชนบานละ
หอกกระสังท่ีเปนรูปธรรม คือ พื้นท่ีปาเพิ่มข้ึนและความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรไดฟน
คืนกลับมา การเพิ่มข้ึนของสัตวปาและพันธุพืชตางๆ ซ่ึงปรากฏการณน้ีสอดคลองกับกลไกการ
ปรับตัว (adaptation) และเพื่อบรรเทา (mitigation) ปญหาโลกรอน เพราะความหลากหลายทาง
ชีวภาพทําใหลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดผลเสียทางการเกษตรและความม่ันคงทางอาหาร เปนตน โดย
เขากับคุณลักษณะท่ีเปนกิจกรรมตางๆท่ีชุมชนไดทําข้ึนซ่ึงมาจากผลของการเรียนรูตอความเสี่ยงท่ี
เกิดข้ึน และหาแนวทางตอบสนองจนกระท่ังสามารถขับเคลื่อนการดูแลรักษาทรัพยากรตางๆได

สอง) กรณีชุมชนบานเปร็ดใน จ.ตราด ท่ีมีช่ือเสียงดานการอนุรักษปาชายเลน โดยใช
กระบวนการเรียนรูท่ีอาศัยหลักธรรมะและคุณธรรม เขามาสอดแทรกในการทํางาน ผลสําเร็จท่ี
เกิดข้ึนสวนหน่ึงมาจากพระสุบิน ปณีโต ซ่ึงเปนผูนําทางปญญา ไดนําหลักคุณธรรมเขามาใชในการ
แกไขปญหาความยากจนเน่ืองจากทรัพยากรปาชายเลนถูกทําลายจากการลักลอบตัดไมและการ
สัมปทานปา และสงเสริมใหชุมชน คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน หลักคิดดังกลาวชาวบานไดนํามา
ปฏิบัติ และไดสรางเงื่อนไขท่ีอาศัยกลไกเชิงสถาบัน เชน แรงจูงใจทางเศรษฐศาสตรโดยแฝงเงื่อนไข
ของการมีคุณธรรมไดอยางแยบยล เชน การสรางกติกาดูแลปา กติกา ”หยุดจับรอย คอยจับลาน”
เพื่ออนุรักษพันธุปู โดยชาวชุมชนตองมีวินัยและความซ่ือสัตยท่ีจะไมละเมิดกติกาท่ีรวมกันตั้งไว
นอกจากน้ีชุมชนยังมีฐานคิดเร่ืองความม่ันคงดานอาหารและพลังงานและการปองกันความเสี่ยงตอ
ภัยธรรมชาติโดยการใชเทคโนโลยีพื้นบาน เชน เตายาง ซ่ึงถือเปนการสรางภูมิคุมกันตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเสาะแสวงหาความรูภายนอกเพื่อนํามาปรับใชภายในชุมชน เชน
การศึกษาดูงาน แลวนํามาประยุกตใหเขากับบริบทของชุมชน

กอนหนาน้ีพระสุบินไดจัดตั้งกลุมสัจจะสะสมทรัพย ซ่ึงประสบผลสําเร็จในการจัดตั้งระบบ
การเงินในระดับรากหญาท่ีสอนใหสมาชิกรูจักเก็บหาเงินเสมือนผึ้งท่ีรูจักเก็บนํ้าผึ้งและรักษาไวทีละ
นิดซ่ึงตอมาก็จะมีปริมาณการสะสมท่ีเพิ่มข้ึน และการใชคุณธรรม คือ สัจจะ ความซ่ือสัตย  เปน
หลักการสําคัญ นอกเหนือจากผลประโยชนท่ีสมาชิกไดในรูปการเงินเพื่อใชดานสวัสดิการชีวิตแลว
ยังไดใชหลักคุณธรรมการเอื้อเฟอเผื่อแผมาชวยหนุนเสริมโดยทุนท่ีไดนอกเหนือจากการหาเลี้ยงชีพ
จะตองแบงปนเพื่อสาธารณประโยชน ปจจุบันกลุมสัจจะสะสมทรัพยมีสมาชิกครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัด
ตราด และมีกองทุนหมุนเวียนกวา 1,400 ลานบาท ซ่ึงประกอบดวยเงินหุนและสวัสดิการท่ีกระจาย
ในแตละชุมชน

 มีขอมูลเชิงประจักษจากผลของการดําเนินกิจกรรมเพื่อรักษาและฟนฟูปาชายเลนของ
ชุมชนบานเปร็ดในซ่ึงสอดคลองกับการปรับตัว (adaptation) และเพื่อบรรเทา (mitigation) ปญหา
โลกรอน จากรายงานการศึกษาของสถาบันธรรมรัฐฯ ท่ีทําการศึกษาแบบอยางของการจัดการพื้นท่ี
ปาโดยภูมิปญญาทองถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีชวยลดปญหาภาวะโลกรอน พบวา
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ชุมชนบานเปร็ดในสามารถชวยรักษาปา และดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดได 1,200 ตันตอป และ
หากคํานวณจากจํานวนประชากรท้ังหมดของบานเปร็ดใน พบวาชาวเปร็ดในสามารถชวยดูดซับ
กาซคารบอนไดออกไซด กลับไดถึง 1.85 ตันตอคนตอป ซ่ึงสูงกวาคาเฉลี่ยในการดูดกลับกาซเรือน
กระจกของภาคการใชประโยชนท่ีดินและปาไมท่ีมีคาเทากับ 0.91 ตันคารบอนไดออกไซดตอคนตอ
ปถึง 2 เทา ไมเพียงเทาน้ันชุมชนบานเปร็ดในยังไดรวบรวมเงินเพื่อซ้ือท่ีนากุงรางเพื่อเพิ่มพื้นท่ีปา
ชายเลนอีก 40 ไร เปนจุดเร่ิมตนของการเพิ่มพื้นท่ีปาชายเลนชุมชน เน่ืองจากเล็งเห็นคุณคาของ
ทรัพยากรปาชายเลน

ตัวอยางท่ีไดนําเสนอขางตน แสดงใหเห็นเงื่อนไขของการมองผลประโยชนระยะยาวท่ี
นําไปสูความรวมมือกันในการจัดการทรัพยากรเน่ืองจากชุมชนมีความไวเน้ือเช่ือใจกันและสามารถ
ตางตอบแทนกันไดตามท่ีศาสตราจารยออสตรอมตั้งขอสังเกตไววาเปนปจจัยสําคัญ เพราะชุมชนมี
ปฏิสัมพันธในระยะยาวและเกิดการเรียนรูและไววางใจซ่ึงกันและกันได สามารถเห็นประโยชนระยะ
ยาว แทนท่ีจะเห็นเฉพาะประโยชนสั้นๆ เฉพาะหนานําไปสูความรวมมือกันและไมจําเปนตองใช
ทรัพยากรในลักษณะมือใครยาวสาวไดสาวเอาอีกตอไป แตสามารถเกิดกติกาของกลุมในการใชและ
รักษาทรัพยากรในลักษณะท่ีย่ังยืนข้ึนมา

 อยางไรก็ดี การศึกษาของศาสตราจารยออสตรอมและนักวิชาการทางตะวันตกจะเนนท่ี
ระดับพฤติกรรมเปนหลักโดยอยางมากก็ตั้งขอสังเกตวาการมีวัฒนธรรมประเพณีบางอยางอาจชวย
ใหเกิดพฤติกรรมในการรวมมือกันไดงายข้ึน แตหากพิจารณาจากกรณีของชุมชนบานละหอกกระสัง
และบานเปร็ดในน้ัน นอกเหนือจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกน้ันไดมีสิ่งท่ีอยูเบ้ืองหลังของพฤติกรรม
ดังกลาวท่ีมากกวาสิ่งท่ีเห็นเพียงภายนอก คือการมีภูมิปญญาและระดับการพัฒนาจิตใจท่ีมาชวย
หนุนเสริมใหพฤติกรรมของความรวมมือกันดูแลรักษาธรรมชาติน้ันเกิดไดงายข้ึน   โดยในสองกรณี
น้ีเหตุผลท่ีอยูเบ้ืองหลังคือชุมชนมีผูนําท่ีมีคุณธรรมและเนนการพัฒนาจิตใจ ซ่ึงเปนวิถีคิดแบบพุทธ
แมกรณีตางๆท่ีศาสตราจารยออสตรอม ศึกษาสวนใหญเปนชุมชนท่ีไมใชชาวพุทธ แตก็เปนชุมชนท่ี
มีภูมิปญญาตะวันออกท่ีใหความสําคัญกับดานจิตใจและมีการเคารพธรรมชาติ อีกท้ังมีการชวยเหลือ
เกื้อกูล ซ่ึงทําใหเกิดความไวเน้ือเช่ือใจท่ีเปนเงื่อนไขไปสูความสําเร็จในการรวมมือกันจัดสรร
ทรัพยากรไดงายตามขอสังเกตของศาสตราจารยออสตรอม

อยางไรก็ดี หลักปฏิบัติดังท่ีไดกลาวขางตนน้ัน ไมจําเปนท่ีจะใชไดเฉพาะกับสังคมชนบท
เทาน้ัน แตกลับย่ิงเปนประโยชนในการนํามาประยุกตใชกับสังคมเมืองท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคนิยม
อยางสุดโตง ในแนวพุทธมีหลักท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการบริโภค โดยพระพรหมคุณาภรณได
กลาวไววาการเสพบริโภคสิ่งตางๆ มี 2 ประเภท คือเสพบริโภคดวยตัณหากับเสพบริโภคดวย
ปญญา ถาเสพบริโภคดวยตัณหา เชนการรับประทานอาหารมากเกินไปก็จะมีผลรายตอรางกายได
แตการเสพบริโภคดวยปญญา จะเปนการเสพเชิงคุณภาพ  โดยใชหลักโยนิโสมนสิการมาพิจารณา
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ดวยปญญาวาเราตองการบริโภคเพื่ออะไร ทําใหรูถึงคุณคาและประโยชนท่ีแท ทําใหเกิดความพอดี
พองามในการบริโภค ไมใชการเสพท่ีติดกับรสชาดอยางเดียว ท่ีเรียกวา โภชเนมัตตัญุตา  ท้ังน้ี
การดํารงชีวิตของมนุษยและสังคมไดอยางมีความสงบสุขโดยไมยึดติดกับวัตถุจนเกินไปน้ัน มนุษย
จําเปนตองไดรับการฝกฝนพัฒนาจิตใจ เพื่อกํากับความโลภใหลดลง และใหหลุดพนจากการบริโภค
อยางไมบันยะบันยังท่ีไมใชความตองการท่ีแทจริง แตเปนความตองการเทียมท่ีใชทรัพยากรจริง
เพื่อใหอัตตาไดรับการตอบสนอง โดยอาจไมไดใชโดยตรง ท่ีเรียกวาคุณคาเทียม ซ่ึงมีตัณหา เปน
ความอยาก ทําใหเกิดแรงจูงใจในการบริโภค เพื่อสนองความตองการใหเกิดความอยากท่ีไมมี
คุณภาพ เชนการใชสินคาฟุมเฟอยเน่ืองจากสัญชาตญาณและกิเลสเปนตัวนําในการบริโภค ทําให
ตองดิ้นรนแสวงหา เบียดเบียนตนเองและผูอื่นโดยเม่ือไดบริโภคในสิ่งท่ีตองการแลวกลับเปน
ความสุขท่ีมีความทุกขแฝงมา

ในขณะท่ีคุณคาแท เปนการบริโภคอยางมีสติ เปนความอยากท่ีมีรากฐานมาจากปญญา ท่ี
เรียกวาฉันทะ คือใฝดี  ใฝสรางสรรค เปนความอยากท่ีมีคุณภาพ เพราะเปนความอยากท่ี
ประกอบดวยธรรมะ ไมตองแสวงหา หรือเบียดเบียนผูอื่น ซ่ึงเม่ือทําแลวเกิดความภูมิใจ เกิด
ความสุขท่ีหลอเลี้ยงจิตใจใหเบิกบาน

 การบริโภคปจจัยสี่น้ัน จําเปนตองบริโภคอยางมีสติ ท่ีเรียกวา “ปจจัยสันนิสสิตศีล” คือศีลท่ี
เกิดจากการบริโภคปจจัยสี่อยางมีสติ มีปญญา เปนการบริโภคโดยใชเหตุผล เพื่อใหเกิดการใช
ประโยชนทรัพยากรไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ตัวอยางการบริโภคท่ีขาดปญญาและทําใหเกิดการ
เสพติดในคุณคาเทียมท่ีนํามาซ่ึงความสูญเปลา เชน การบริโภคตราสินคาหรือของแบรนดเนมจาก
สินคาและการบริโภคท่ีมาจากสื่อโฆษณาใหคนหลงเช่ือและมีศรัทธาวาจะทําใหเปนผูนําสมัย เปนชน
ช้ันท่ีมีรสนิยม แตกลับตองเสียทรัพยหรือหาทางไดมาดวยวิธีการท่ีผิด ซ่ึงทําให เกิดความทุกข
ตามมา

นอกจากน้ี กระแสปจจุบันของบริโภคนิยม ไดทําใหคนจํานวนมากหลงยึดติดอยูในโลกทัศน
ท่ีวา “การบริโภคสินคาและบริการเปนเงื่อนไขใหเกิดความสุข ย่ิงบริโภคมาก ย่ิงสุขมาก” แตในแนว
พุทธ ความสุขอาจไมจําเปนตองมาจากการ “มีอะไร” แตแทจริงเราสามารถมีความสุขไดโดย “ไมมี
อะไร” ไดเหมือนกัน ซ่ึงเปนความสุขท่ีไมยึดติดกับการบริโภค การถือครอง หรือยึดครองเสมอไป

พุทธศาสนา เสนอวา ความสุขมีในสามระดับ คือ หน่ึง) กามสุข สุขจากการสนองความ
ตองการทางประสาทสัมผัส ตา หู จมูก ลิ้น ซ่ึงเปนความสุขพื้นฐานของปุถุชนมีรากฐานอยูบนความ
ตองการตามธรรมชาติของสรรพสัตว สอง) สมาธิสุข สุขสงบจากจิตใจ ท่ีไดจากการฝกจิตใหมีสมาธิ
มีความม่ันคงไมหลงตามสิ่งเรา สิ่งกระตุน เปนความสุขท่ีมีคุณภาพดีกวากามสุข โดยสมาธิสุขน้ี
สามารถแสวงหาไดโดยการฝกสมาธิ ซ่ึงเม่ือทําไดแลวจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิต
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พฤติกรรมและสติปญญา และสาม) นิพพานสุข สุขท่ีเหนือสมมติแลวเปนความหลุดพนเปนอิสระจาก
การถูกครอบงําของกิเลสอยางสิ้นเชิง ชีวิตมีแตอิสรภาพทางจิตและปญญา ซ่ึงเม่ือจิตพบอิสรภาพ
ชีวิตจะมีความสุขแทท่ีถาวร (พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, 2555) อยางไรก็ดีสําหรับปุถุชนท่ัวไป
สามารถหาความสุขไดมากกวากามสุขคือสามารถหาสมาธิสุขไดเม่ือมีการฝกพัฒนาจิตใจ

ดังน้ันสังคมเมืองท่ีถูกกระตุนรุมเราดวยวัตถุตางๆ หากมีการฝกจิตทําสมาธิจะชวยลดความ
ตองการท่ีมากเกินจําเปนเขาสูวิถีการบริโภคอยางมีสติและพอประมาณได ดังท่ีไดกลาวแลวใน
ตอนตนวาการโฆษณาประชาสัมพันธท่ีกระตุนใหคนอยากบริโภคไมมีท่ีสิ้นสุด แตในทางตรงกันขาม
ถาฝกจิตและยกระดับจิตใจจะเปนหนทางออกได ดังงานวิจัยท่ีช้ีใหเห็นวา การฝกจิตสามารถพิสูจน
ไดโดยทางวิทยาศาสตร การวิจัยเกี่ยวกับสมอง (Neuroplasticity) โดยศาสตราจารยเดวิดสัน
(Davidson) จากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน (Wisconsin) ในประเทศสหรัฐฯ ไดทดลองกับพระลามะ
ชาวฝร่ังเศส ช่ือ แมธธิว ริกา (Matthieu Ricard) ซ่ึงเคยเปนนักวิทยาศาสตรในสถาบันปาสเตอร ท่ีมี
ประสบการณในการทําสมาธิฝกจิตมากกวา 10,000 ช่ัวโมง โดยผลการสแกน(scan)สมองแสดงถึง
ความสงบ และสมดุลดานอารมณมากกวาคนท่ัวไป กลาวคือพบคาของสมองในระดับอารมณเปนไป
ในทางบวกซ่ึงเปนสมองท่ีสงผลตอความสุข โดยผลการทดลองสรุปไดวา สมองสามารถปรับเปลี่ยน
ไดตามประสบการณท่ีฝกจิตหรือการทําสมาธิ (mind training) โดยสมองท่ีผานการฝกสมาธิจะมี
ความสุขสงบ ความสุขใจน้ีสามารถสรางไดโดยไมตองใชวัตถุภายนอก เขาขายของการมีนิรามิสสุข
คือ สุขท่ีไมตองอิงอาศัยวัตถุปจจัยภายนอก

 ในทางพระพุทธศาสนาธรรมะหลักคําสอนเปนเร่ืองกฎของธรรมชาติทําใหยอมรับและเขา
ใจความเปนไปของธรรมชาติ คือความเปลี่ยนแปลงไมแนนอนและไมอาจยึดถือได อยางไรก็ดีใน
ระดับการใชชีวิตประจําวันเราก็สามารถประยุกตใชธรรมะมาชวยใหเกิดแนวทางการดําเนินชีวิตดวย
สติท่ีรูเทาทันความเปนไปของโลก ดํารงชีวิตอยูดวยปญญา มีภูมิคุมกันในการดําเนินชีวิต ซ่ึงใน
กรณีของการพัฒนาอยางย่ังยืนน้ัน พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ระบุวาหากนอมนําศีลหาหรือเบญจศีล
ท่ีเปนเบ้ืองตนของหลักคําสอนมาพึงปฏิบัติน้ันสามารถชวยกอใหเกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืนไดดัง
รายละเอียดดังน้ี คือ

ศีลขอท่ีหน่ึง หามฆาสัตว หามเบียดเบียนสัตว เปนศีลท่ีวาดวยหลักประกันดานสิทธิ
มนุษยชน เพื่อปกปองชีวิตของมนุษยชน รวมไปถึงสัตว สิ่งแวดลอม และการไมใชความรุนแรงทุก
รูปแบบ

ศีลขอท่ีสอง หามลักทรัพย  เปนศีลวาดวยหลักประกันเร่ืองของการไมทุจริต ไมคอรัปช่ัน
เปนขอธรรมท่ีจะชวยใหสังคมเกิดการใชและการกระจายทรัพยากรท่ีเปนธรรม

ศีลขอท่ีสาม หามประพฤติผิดในกาม เปนหลักประกันเร่ืองความม่ันคงของสถาบันครอบครัว
รวมท้ังการคุมครองเด็ก สตรี เยาวชน ใหคนทุกคนไดรับการปฏิบัติในฐานะท่ีเปนมนุษยดวยกัน
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ไมใชในฐานะท่ีเปนแคปจจัยการผลิต นอกจากน้ีสถาบันครอบครัวเปนหนวยเล็กท่ีสําคัญท่ีสุดของ
สังคมในการสรางมนุษยใหสมบูรณข้ึนมา

 ศีลขอท่ีสี่ ละเวนจากการกลาวเท็จปราศจากความจริง เปนหลักประกันเสรีภาพทางสื่อและ
ขาวสาร คือจะตองไมใชขอมูลเท็จมากลาวหาใหรายซ่ึงกันและกัน ถือวาเปนปญหาของท้ังโลก เน่ือง
ดวยโลกท่ีเต็มไปดวยเสรีภาพแตยังขาดจรรยาบรรณในการใชเสรีภาพ

ศีลขอท่ีหา ละเวนจากการดื่มสุรา ของมึนเมา สิ่งเสพติดใหโทษ เปนหลักประกันสุขภาพ
และการบริโภค ท้ังน้ีไมไดหมายความเฉพาะการบริโภคสุรา ยาเสพติด แตรวมถึงการบริโภคใน
ลักษณะมึนเมาทุกรูปแบบ เชน  บริโภคอาหาร ปจจัยสี่  การบริโภคยศทรัพยอํานาจ รวมถึงการ
บริโภคอัตลักษณ คานิยม ของมีย่ีหอตราสินคา(brand) โดยทางพุทธไดพูดเร่ืองการบริโภความนุษย
ตองมีการบริโภคอยางมีสติ ซ่ึงศีลขอน้ีจะชวยโลกไมใหมีการบริโภคดวยอัตราเรงท่ีเร็วเกินไป และจะ
ไดชะลอความเสื่อมของทรัพยากรสิ่งแวดลอมใหชาลงได

ดังจะเห็นไดวาศีลหาน้ันสามารถนํามาประยุกตเพื่อชวยเปนหลักประกันใหเกิดแนวทางการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน รวมท้ังการสรางความเปนธรรมและสิทธิมนุษยชนใหเกิดข้ึนในสังคมโลก ตลอดจน
การกํากับพฤติกรรมของมนุษยในการเลือกบริโภคสิ่งตางๆ ดวยความมีเหตุผลท่ีจะไมกอใหเกิด
ผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอมท้ังในปจจุบันและอนาคต

นอกจากน้ีหลักธรรมะในพุทธศาสนาท่ีสําคัญท่ีสามารถนํามาประยุกตเพื่อชวยในการใหเกิด
การพัฒนาท่ีย่ังยืนไดคือ มรรคมีองคแปด ในอริยสัจสี่ ท่ีเปนหลักปฏิบัติใหถึงซ่ึงความดับทุกข หาก
นอมนํามาปฏิบัติน้ันจะนํามาซ่ึงความสุขสงบท้ังทางรางกายและจิตใจได ในท่ีน้ีขอหยิบยกหลัก
ปฏิบัติของมรรคบางขอท่ีครอบคลุมและเกี่ยวของกับลักษณะแนวทางการพัฒนาในปจจุบัน อาทิ

สัมมาอาชีวะ คือ การเลี้ยงชีพชอบ เปนการประกอบกิจกรรมตางๆโดยไมเบียดเบียนตนเอง
และผูอื่นตลอดจนสิ่งแวดลอมและสังคม มีแนวทางประพฤติปฏิบัติในทางการทํามาหากินท่ีมี
จริยธรรมอันดีงาม(พระธรรมปฎก,2544)

สัมมากัมมันตะ คือ การกระทําชอบ โดยการประพฤติดีงามทางกาย หรือกิจกรรมทางกาย
ท้ังปวงซ่ึงเม่ือนําไปใชปฏิบัติแลวจะงดเวนซ่ึงการกระทําท่ีไมถูกตอง ไมเบียดเบียนและทํารายผูอื่น
รวมท้ังสิ่งมีชีวิตท้ังปวง

สัมมาสติ คือ การมีสติรูตัวอยูตลอด ระลึกสภาพความจริงในปจจุบันในสิ่งท่ีเกื้อหนุนแก
ปญญา ซ่ึงหลักสัมมาสติน้ีสามารถนํามาใชไดตามสภาพการณตามเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ท่ี
จะทําใหนักพัฒนารับทราบถึงขอเท็จจริง เพื่อท่ีจะนํามาปรับใชนโยบายการพัฒนาดานตางๆ

สัมมาทิฏฐิ คือ การมีปญญาเห็นชอบ หมายถึงการปฏิบัติอยางเหมาะสมตามความเปนจริง
ดวยปญญา ซ่ึงหลักสัมมาทิฏฐิถือเปนกําเนิดแหงแนวคิดท่ีถูกตองและเปนตนทางของความดีงามท้ัง
ปวง สามารถนําไปใชในกิจกรรมท่ัวไปทุกประเภทท้ังทางโลกและทางธรรม
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เม่ือพิจารณาลักษณะท่ีสอดคลองหลักไตรสิกขาอันไดแก ศีล สมาธิ และปญญาซ่ึงเปน
องคประกอบของการดําเนินชีวิตตามแนวพุทธสามารถเทียบเคียงไดวาหลักสัมมากัมมันตะและ
สัมมาอาชีวะเทียบไดกับศีล สวนสัมมาสติ คือสมาธิ และสัมมาทิฎฐิ คือ ปญญาน่ันเอง

นอกจากน้ียังมีหลักคําสอนซ่ึงคุนชินในชีวิตประจําวันท่ีหากยึดเปนแนวทางการดําเนินชีวิต
จะสงผลใหเกิดการดําเนินชีวิตในหนทางท่ีพอเหมาะพองาม เชน ความซ่ือสัตยสุจริต ซ่ือตรงใน
หนาท่ีการงาน  ซ่ือตรงตอตนเอง บุคคลอื่น และสังคมสวนรวม  ความไมโลภ ความพอประมาณ
การแสวงหาความพอดี การลดพฤติกรรมการบริโภค การมี ปฏิสังขาโย  คือ ใหพิจารณาแลวจึง
เสพปจจัยโดยมองใหเห็นคุณคาท่ีแทของสิ่งน้ันวาเราเสพหรือบริโภคเพื่ออะไร ซ่ึงนอกจากทําใหมี
ประโยชนตอชีวิตตนเองแลว ก็ทําใหลดการเบียดเบียนกันในสังคม และเอื้อประโยชนตอสิ่งแวดลอม
ไปในตัวดวยดังท่ีกลาวแลว และหลักเมตตากรุณา การสงเคราะหชวยเหลือ การใหดวยการไมหวัง
ผลตอบแทนใดๆ มีความสุขทางใจจากการให การเสียสละ เอื้อเฟอเจือจุนตอผูอื่น หลักคําสอนตางๆ
เหลาน้ี จะมีสวนทําใหลดการเบียดเบียนกันในสังคม เพราะเม่ือทรัพยากรมีอยูจํากัด เม่ือผูใชไมโลภ
แตใชดวยความพอดีพองาม ก็ทําใหผูอื่นสามารถมาใชรวมกันไดอยางสันติสุข ซ่ึงถาย่ิงมีคุณธรรม
ซ่ึงเม่ือนํามากํากับรวมกับหลักของธรรมาภิบาลแลว จะทําใหทุกฝายลดละซ่ึงความเห็นแกตัว ไมเอา
ผลประโยชนจากทรัพยากรจนเกินความพอดีพองาม ตางฝายตางมุงสงเคราะหชวยเหลือกัน ดังขอ
อางอิงของพระพรหมคุณาภรณ วา“....จิตใจท่ีคิดจะไดจะเอา ทําใหเกิดทาทีความรูสึกแบบ
หวาดระแวงเปนปฏิปกษ โดยมองเพื่อนมนุษยเปนคูแขง ตลอดจนมองเขาเปนเหย่ือ โดยเฉพาะ
สภาพแวดลอมของสังคมปจจุบันท่ีอยูภายใตระบบแขงขันหาผลประโยชน จะหลอหลอมสภาพจิตใจ
เชนน้ีมาก จึงตองถวงดุลจิตท่ีคิดจะไดจะเอา ดวยการตั้งจิตคิดจะให ซ่ึงจะเปนตัวนําจิตใหเกิดความ
สนใจตอสุขทุกขของผูอื่น เกิดความเขาใจเห็นใจเพื่อนมนุษย พัฒนาเมตตากรุณามุทิตาข้ึนมาโดยวิธี
ธรรมชาติและดวยการพัฒนาพฤติกรรมในการให เขามาควบคูก็ทําใหการใหกลายเปนความสุข...”
และหลักของการมีสติ หรือการระลึกได โดยหากคนมีสติจะทําใหมีปญญาสามารถหมุนปญหา หรือ
กิจการตางๆใหไดประโยชน ดังท่ีแพทยหญิงอมรา มลิลา(2555) ไดกลาวไววา “เราคอยเอาสติทําให
เราน่ิงได และเราก็มีเหตุผล และถาเผื่อเกิดความผิดพลาดอะไร เราก็ไมเตน เพราะเราถือวาเราเปน
มนุษยมาจากอวิชชา เราก็ตองเรียนรูมาจากความผิดของเรา ถาเราวางใจไดอยางน้ี อะไรอะไร ก็จะดี
ท้ังน้ันเลย บางคร้ังของท่ีเรานึกวาเราผิดพลาดอยางมากมาย แตกลับมาเปนคุณกับเราอยางมาก
เพราะเราเอาสิ่งน้ันมาปรับใหเกิดประโยชนได และทําใหเราคนพบวิธีใหมท่ีทําใหเราหลุดออกไปจาก
ความยึดม่ัน สําคัญผิดของเรา ซ่ึงแตกอนเรานึกวาเรารูท้ังน้ัน”

 สรุปไดโดยสังเขป การพัฒนาท่ีย่ังยืน ท่ีใชแนวทางกระแสหลัก  อาทิ  กลไกทางตลาด
กลไกทางสถาบัน รวมท้ังการนําเทคโนโลยีมาชวยแกไขปญหาน้ัน เปนสิ่งท่ีจําเปนแตอาจยังไม
เพียงพอ ท้ังน้ีการพัฒนาท่ีย่ังยืนแนวพุทธ จะเนนไปท่ีการพัฒนาดานจิตใจควบคูไปดวย เพื่อท่ีจะ
นําไปสูการแกไขปญหาไดอยางบรรลุผลตามเปาหมายท่ีวางไวได
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แสดงไดจากภาพขางลางระบบของมนุษยสามารถพัฒนาไดอยางสมดุล โดยใชแนวทางการ
พัฒนาจิตใจ ควบคูไปกับแนวทางกระแสหลักท่ีเนนกลไกการจัดการเชิงสถาบัน และเทคโนโลยี มา
จัดการทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเปนธรรมและย่ังยืนจะชวยแกปญหาเร่ือง
นโยบายท่ีกอใหเกิดความไมเปนธรรม และแกปญหาความไมย่ังยืนในการใชทรัพยากรลงได เพราะ
สามารถลดปญหาความอยากไดท่ีไมสิ้นสุดและความไมซ่ือสัตยสุจริตคิดคดโกงเอาเปรียบธรรมชาติ
และคนอื่นอยางท่ีเปนอยู (ดูภาพท่ี 3)

4.เปรียบเทียบเศรษฐกิจสีเขียว กับการพัฒนาที่ยั่งยืนแนวพุทธ

จากการท่ีเศรษฐกิจสีเขียวเปนรูปแบบหน่ึงของแนวทางการพัฒนากระแสหลัก ท่ีสวนหน่ึงมี
การใชเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมมาเปนเคร่ืองมือเพื่อทําใหเกิดแนวทางการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยหัวใจ
ของเศรษฐกิจสีเขียว คือ การพัฒนาเศรษฐกิจควบคูกับการรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมใหไป
ดวยกันไดโดยอาศัยกลไกตลาดตามแนวคิดเศรษฐศาสตรกระแสหลัก ท่ีใหความสําคัญกับการคาการ
ลงทุนและการบริการเพื่อสิ่งแวดลอมมากข้ึน ในขณะท่ีหัวใจของการพัฒนาแนวพุทธ คือการให
ความสําคัญกับการพัฒนาจิตใจ ซ่ึงหากนํามาประพฤติปฏิบัติควบคูไปกับแนวทางท่ีดําเนินอยูก็จะ
สงผลใหเกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืนไดงายข้ึน
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 ดังท่ีทราบกันดีวาแนวทางกระแสหลักท่ีผานมาไดนําหลักธรรมาภิบาลมากํากับ กลไกเชิง
สถาบัน เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร กฎหมาย การสรางแรงจูงใจ รวมท้ังการใชวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีมาเปนเคร่ืองมือจัดการปญหาเพื่อใหเปนไปตามทิศทางการพัฒนาท่ีตองการ แตในทาง
ปฏิบัติผลของการพัฒนาหางไกลจากความย่ังยืน เน่ืองดวยขอเท็จจริงท่ีวาดวยเร่ืองการคาและการ
ลงทุนน้ันยังเต็มไปดวยการแขงขันแบบแยงชิง รวมถึงการยึดพื้นท่ีสื่อสารประชาสัมพันธเพื่อชิง
ความไดเปรียบในเชิงการคา เพื่อชักจูงใหผูบริโภคเกิดความตองการในสินคาของตน ดังน้ันการใช
แนวทางกระแสหลักซ่ึงเปนกลไกเชิงสถาบันและเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรจึงเปนเงื่อนไขท่ีจําเปน
แตยังไมเพียงพอ เพราะปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนลวนมาจากพฤติกรรมการแกงแยงกันของมนุษยเพื่อ
สนองอัตตาตัวตนและความตองการอยางไมมีท่ีสิ้นสุด (อภิชัย พันธเสน,2549) แตหากไดมีการนํา
หลักพุทธ ท่ีมีแนวทางของวิถีปฏิบัติของการพัฒนามนุษยท่ีสามารถมีอิสระจากความโลภ หรือความ
ตองการท่ีเกินเลยโดยมาบูรณาการรวมกับแนวทางกระแสหลักจะนําไปสูทิศทางของการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนได

การวิเคราะหเศรษฐกิจสีเขียว มีในหลากหลายมุมมอง ถึงอุปสรรคและความทาทายตางๆ
นอกจากความหวงใยท่ีวาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะสามารถกระทําไดโดยไมกระทบ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(decoupling) ไดจริงหรือไมดังท่ีกลาวไวแลวในตอนตน นิรมล สุ
ธรรมกิจ (2555) ยังระบุถึงขอพึงระวังหรือควรพิจารณาในการปรับระบบเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจ
สีเขียว ซ่ึงมีขอสรุปในประเด็นดานความเปนธรรมของการจัดสรรทรัพยากร และการจัดการดาน
สิ่งแวดลอมโดยภาครัฐ ท่ียังไมสามารถทําใหผูกอมลพิษรับผิดชอบไดเต็มรูปแบบ โดยมีความทา
ทายวาควรจะดําเนินการอยางไรเพื่อใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของภาคธุรกิจและภาค
ประชาชนไดอยางท่ัวถึง โดยครอบคลุมทุกภาคสวน หรือทุกสาขาการผลิต รวมท้ังหนวยงานของ
ภาครัฐ

ตัวอยางของปญหาท่ีวาดวยเร่ืองความเปนธรรมในระดับโลก เชนกรณีการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  จากความไมเปนธรรมในการจัดการทรัพยากรรวมกัน และปญหาการเคลื่อนยาย
กาซเรือนกระจกจากประเทศท่ีพัฒนาแลวมายังประเทศกําลังพัฒนา หรือท่ีเรียกวา Off-shoring of
Greenhouse Gas โดยผานการลงทุนและการนําเขาสินคาจากประเทศกําลังพัฒนาเพื่อผลักภาระ
ความรับผิดชอบกาซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนจากการบริโภคของคนในประเทศท่ีพัฒนาแลวน้ัน รวมท้ัง
การผลักภาระการจัดการมลพิษและกากของเสียอุตสาหกรรมของประเทศท่ีพัฒนาแลวมายังประเทศ
กําลังพัฒนา ไดสงผลเปนลูกโซใหเกิดปญหาระดับประเทศและระดับชุมชน จากการยายฐานการ
ผลิต ดังกรณีปญหานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ท่ีสามารถฉายภาพปญหาของอุตสาหกรรมท่ีสงผล
กระทบจากการพัฒนา อธิบายไดวาเปนผลพวงของนโยบายการพัฒนาประเทศท่ีกําหนดข้ึนมาโดย
คํานึงถึงดานเศรษฐกิจเปนหลัก โดยมิติสังคม สิ่งแวดลอม และสุขภาพถูกใหความสําคัญรองลงมา
รวมถึงการขาดธรรมาภิบาลในการจัดการสิ่งแวดลอม ซ่ึงประกอบดวยเงื่อนไขสําคัญกลาวคือการมี
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ระบบตรวจสอบและถวงดุลอํานาจ(check and balance) การมีแรงจูงใจท่ีเหมาะสม รวมถึงการ
สงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีท่ีสะอาดและการสามารถเอาผิด การชดเชยผูเสียหายไดอยางมี
ประสิทธิผลและยุติธรรม การเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนและการมีขอมูลท่ีสามารถตรวจสอบและ
เช่ือถือได การสรางองคความรู ท้ังภูมิปญญาทองถิ่นและเทคโนโลยี มีกระบวนการเรียนรูและคนหา
ขอมูล โดยการมีสวนรวมของประชาชน การปองกันการทุจริตคอรรัปช่ัน การทําใหระบบมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนดวยการลดตนทุนท่ีสูญเปลา (transaction costs)ในการดําเนินนโยบายและ
ดําเนินการจัดการตางๆและการนําเคร่ืองมือดานเศรษฐศาสตร (economic instruments) และการ
จัดการมาชวย และสุดทายคือการสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึก อีกท้ังการสราง
หลักประกันใหเกิดความม่ันใจในการกระทําท่ีเหมาะสมวาผูกอมลพิษจะตองรับผิดชอบจริง

เศรษฐกิจสีเขียววางอยูบนเงื่อนไขของการท่ีเศรษฐกิจสามารถพัฒนาควบคูไปกับการดูแล
รักษาสิ่งแวดลอม ตลอดจนการแกปญหาความยากจนและปญหาสังคมไปดวยในตัว จึงจําเปนตองมี
เร่ืองของธรรมาภิบาลเขากํากับดวย ซ่ึงท้ังน้ีเงื่อนไขตางๆของธรรมาภิบาลดังกลาวแลว หากนํามา
ใชไดอยางครบถวนสมบูรณคาดวาจะนําไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืนได แตสภาพการณของสังคมท่ีมีพล
วัตรของการแขงขันและการคํานึงถึงผลประโยชนสวนบุคคลสูง ยังผลใหหลักธรรมาภิบาลน้ันยังคง
เปนเงื่อนไขในเชิงอัตลักษณท่ียากในการจะทําใหเกิดไดจริง  เน่ืองดวยอิทธิพลดานวัตถุนิยมท่ี
ครอบคลุมจิตใจท้ังของผูทําหนาท่ีกํากับนโยบาย นักลงทุนและเจาหนาท่ีรัฐ   ทําใหละเลยหนาท่ีท่ีพึง
ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมยังผลใหเกิดปญหาตางๆตามมา ดังน้ันการจะทําใหธรรมาภิบาลดาน
สิ่งแวดลอมดังกลาวเกิดข้ึนไดจริงในทางปฏิบัติจําเปนตองมีการพัฒนามนุษยท่ีเปนผูกระทํา โดยการ
ยกระดับจิตใจซ่ึงแนวพุทธใหความสําคัญ

ท้ังน้ีองคประกอบท่ีเปนหัวใจของการขับเคลื่อนการพัฒนาท่ีย่ังยืนแนวพุทธประกอบดวย
การศึกษา การพัฒนา การบริโภค และการมีความสุขตามลําดับ (พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, 2555)
หากนํามาใชเสริมกับหลักธรรมาภิบาลจะสามารถสรางความสมดุลในการพัฒนา  ซ่ึงมีขอวิเคราะห
องคประกอบของการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพุทธ คือ หน่ึง)การศึกษา ท่ีผานมาการศึกษามุง
สรางคนใหมีเคร่ืองมือทํามาหากินเปนหลัก โดยสอนใหคนมีความรูเฉพาะทาง แตขาดปญญาในการ
มององครวม และขาดการเนนดานคุณธรรม  ผลท่ีไดคือคนมุงแตการใชความรูเพื่อผลประโยชน
ตนเอง เกิดความเห็นแกตัว เกิดความโลภ  นอกจากน้ีการศึกษายังเนนแตสรางคนใหเปนปจจัยการ
ผลิตจึงเกิดคนท่ีมีแตความชํานาญเฉพาะดาน แตขาดมิติทางสังคม และไมอาจเขาใจผลกระทบท่ีมี
ตอสิ่งแวดลอมหรือเร่ืองของความเปนธรรมได โดย หลักพุทธมองวาการศึกษาท่ีดีตองมีสมดุล คือ
สมดุลท้ังกายและใจ เกิดสมดุลท้ังทางโลก และทางธรรม ซ่ึงตองพัฒนาควบคูกันเปนคนท่ีพรอมท้ัง
คุณวุฒิและคุณธรรม
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ท้ังน้ี การศึกษาของมนุษยในปจจุบันเนนแตความรูความคิดในระดับของสมอง ในขณะท่ี
พุทธศาสนา การศึกษาน้ันสามารถทําใหเกิดการใชศักยภาพของมนุษยไดสูงสุดถึงข้ันการมีปญญา
หย่ังรู ในการออกจากทุกขได แตแมไมถึงข้ันน้ันก็สรางคนใหมีปญญาคือความฉลาดควบคูกับ
คุณธรรมทางจิตใจ

 สอง) การพัฒนา หัวใจของการพัฒนาท่ีผานมายึดมนุษยเปนศูนยกลางการพัฒนา โดยมี
ความพยายามดําเนินการทุกอยางเพื่อตอบสนองความตองการของมนุษย จนเกิดผลกระทบตางๆ
มากมาย ดังกรณีปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงเปนผลท่ีเกิดจากพฤติกรรมการบริโภค
ของมนุษยท่ีปลอยกาซเรือนกระจกจากการใชพลังงานเกินความพอดียังผลรายกลับมาทําลายมนุษย
และสรรพสิ่งตางๆดวยกันเองในท่ีสุด ทางพุทธ มองวาระบบธรรมชาติเปนไปตามหลักอิทัปปจยตา
คือไมมีอะไรเปนศูนยกลางของอะไรแตมนุษยรวมท้ังสรรพสิ่งลวนอิงอาศัยซ่ึงกันและกัน ดังน้ันการ
พัฒนาท่ีแทจริงตองพัฒนามนุษยใหมีความพรอมท้ังพฤติกรรม จิตใจและสติปญญา ดังน้ันคนท่ี
สมบูรณจึงสามารถสรางการพัฒนาท่ีมีความสมดุลโดยใหความสําคัญในเร่ืองตางๆ ตามความเปน
จริงและเหมาะสม เชน บางเร่ืองใหคนเปนใหญ บางเร่ืองใหสิ่งแวดลอมเปนใหญ ท้ังน้ีการพัฒนาตอง
เปนการพัฒนาแบบองครวม มองความเช่ือมโยงกันของมนุษยและธรรมชาติ

สาม) การบริโภค ซ่ึงเปนอุปสรรคสําคัญท่ีทําใหไมสามารถไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืนอยาง
แทจริงได เน่ืองดวยระบบบริโภคนิยมในปจจุบันท่ีใชความอยาก หรือตัณหาของมนุษยมาเปน
เคร่ืองมือทางธุรกิจเพื่อใหมนุษยเกิดความตองการบริโภคคุณคาเทียมมากกวาคุณคาท่ีแทจริง ทําให
สงผลกระทบถึงความสิ้นเปลืองทรัพยากรท่ีตองนํามาใชเพื่อตอบสนองความตองการคุณคาเทียม
ดังกลาว ในขณะท่ีแนวพุทธมีหลักของการบริโภคท่ีรูวาจุดออนของมนุษยคือตัณหาแลวช้ีแนวทางให
มนุษยสามารถท่ีจะหลุดพนจากตัณหาหรือความอยากน้ีได โดยการพัฒนาสติหรือการมีโยนิโส
มนสิการในการบริโภคตางๆ ซ่ึงการท่ีคนมีสติในการบริโภคไมไดหมายความวาจะทําใหเกิดการคา
ขายหยุดชะงัก แตสินคาและบริการตางๆยังดําเนินไปไดโดยเนนสินคาท่ีมีคุณภาพและจําเปน
สําหรับคนจํานวนมากแทนท่ีจะเนนผลิตสินคาฟุมเฟอยใหคนรวยจํานวนนอยบริโภคคุณคาเทียมเชน
แบรนดเนม

อยางไรก็ดี การบริโภคอยางฟุมเฟอยเกินความจําเปนจนเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
มากมายสวนหน่ึงมาจากการตองการความสุขจากการบริโภค ซ่ึงการมีความสุขจากการบริโภคถาอยู
ในศีลในธรรมและพอดีพองามก็ไมผิดอะไร แตถาตองการชะลอความเสื่อมโทรมของทรัพยากรอาจ
จําเปนตองลดความตองการท่ีไมจําเปนลงท้ังน้ีคงตองพิจารณาการมีความสุขท่ีไมตองอิงอาศัยวัตถุ
มากนักดวย
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สี่) ความสุข ซ่ึงเปนเปาหมายหลักของการกระทําท้ังหมดของมนุษย ในทางเศรษฐศาสตร
กระแสหลักถือวา ความสุขของมนุษยมาจากการมีเงินและมีความม่ังคั่งทางวัตถุเปนหลัก ซ่ึงในความ
เปนจริงคนรํ่ารวยก็ไมใชวาจะมีความสุขเสมอไป ในทางพุทธศาสนา ความสุขแบงเปน 3 ระดับ
ประกอบดวย กามสุข คือสุขจากการสนองโสตประสาทสัมผัสท้ัง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น และกาย
สัมผัส มนุษยสวนมากติดอยูในกามสุข  โดยสินคาและบริการท้ังหมดตามกระแสทุนนิยมท่ีผลิตมา
เพื่อปอนความสุขระดับกามสุขเปนหลัก เพราะมนุษยถือวาไดครอบครองสินคาและบริการ ยศ
ทรัพย อํานาจ ก็ถือวาประสบความสําเร็จ ในทางพุทธศาสนาถือวาไมใชความสุขท่ีแทจริงเปน ”
อามิสสุข” แปลวาความสุขท่ีข้ึนตอเงื่อนไขภายนอก    และเปนสุขจากการสนองกิเลส  สุขชนิดน้ีย่ิง
บริโภคย่ิงมีความอยากเสพยมากข้ึนและอาจตกเปนทาสของสิ่งท่ีบริโภค เปนสุขจริงแตไมปลอดภัย
สุขระดับสองคือสมาธิสุข สุขจากการท่ีจิตไดรับการยกระดับข้ึนมา แบงเปนสามคุณลักษณะของจิต
หน่ึง คุณภาพ คือ การท่ีจิตมีคุณธรรม สอง สมรรถภาพ คือการท่ีสามารถใชสติปญญาไดอยาง
คลองแคลว เฉียบแหลม ลุมลึก สาม ศักยภาพ คือการท่ีจิตสามารถบรรลุศักยภาพของความเปน
มนุษยท่ีเอาชนะกิเลสตัณหาไดแมในระดับหน่ึงก็ยังดี สุขประเภทน้ีเขาขายนิรามิสสุข คือสุขท่ีไมตอง
อาศัยวัตถุหรือปจจัยภายนอก สวนระดับสูงสุดคือ นิพพานสุข เปนสุขท่ีเกิดจากจิตท่ีเปนอิสระจาก
กิเลสท้ังปวง เปนปลายทางของการพัฒนามนุษยในทางพุทธศาสนา ถือเปนการถึงซ่ึงศักยภาพ
สูงสุดของการเปนมนุษย อยางไรก็ดีสุขในระดับน้ีตองการการปฏิบัติอยางจริงจัง เชน นักบวช

อยางไรก็ดีระดับปุถุชนในสังคม หากมีศีลหากํากับการแสวงหาความสุขในระดับกามสุขและ
พัฒนาจิตใจไดใหความสุขระดับสมาธิสุขก็จะชวยทําใหระบบเศรษฐกิจและสังคมเขาสูการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนได

ดังน้ันอาจสรุปไดวาการพัฒนาโดยใชเศรษฐกิจสีเขียว เปนการพัฒนาทางวัตถุท่ีพยายาม
สรางสมดุลระหวางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมไปดวยกัน ขณะท่ีการพัฒนาแนวพุทธเปนการพัฒนาท่ีเนนทางจิตใจ โดยมองวาตอง
พัฒนาคนใหมีความพรอมท้ังดานความประพฤติ ดานจิตใจและปญญาเพื่อเปนตัวกระทําในการสราง
ระบบสังคมและเศรษฐกิจ รวมท้ังการใชวิทยาศาสตรเทคโนโลยีท่ีจะนําไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืนเพื่อ
สันติสุขของ
โลกไดจริง

5. ขอสังเกตและเสนอแนะบางประการ

จากการท่ีเศรษฐกิจสีเขียว ซ่ึงเปนแนวคิดกระแสหลักท่ีไดรับการตอบรับท่ีดีจากท่ัวทุกมุม
โลก เน่ืองจากเปนแนวคิดท่ีมีเปาหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจควบคูกับการรักษาสิ่งแวดลอม แต
อาจมีความยากในทางปฏิบัติท่ีจะไปสูเปาหมายของการพัฒนาอยางย่ังยืนท่ีแทจริงไดถามนุษยเอง
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ยังไมมีการพัฒนาดานคุณธรรมและจิตใจ ซ่ึงแมวาแนวทางการพัฒนากระแสหลักจะพยายามนําหลัก
ธรรมาภิบาลเขามาชวยซ่ึงถือวาเปนเงื่อนไขท่ีจําเปนแตยังไมเพียงพอ หากจิตใจของผูกระทํายัง
ไมไดรับการพัฒนา ในขณะท่ี แนวพุทธเปนการพัฒนาจิตใจโดยตรง ซ่ึงหากนํามาบูรณาการรวมกัน
อาจชวยใหเกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืนไดอยางแทจริง อยางไรก็ตามมีขอสังเกตและเสนอแนะในการ
บูรณาการดังตอไปน้ี

1.ในดานการศึกษาควรมีการพัฒนาหลักสูตรท่ีนําแนวคําสอนของพุทธศาสนาท่ีถูกตอง
โดยเฉพาะในสวนท่ีเปนแกนธรรมะมาถายทอดอธิบายใหเกิดความเขาใจไดงายนอกเหนือไปจาก
การนําหัวใจของหลักธรรมะมาใสเขาไปในหลักสูตรการเรียนการสอนปกติแลว ตองยอมรับวาดาน
การพัฒนาจิตใจจําเปนตองมีการเนนการปฏิบัติมากกวาจะเปนการอานตํารับตําราเพียงอยางเดียว
เชน มีการฝกสติ ฝกสมาธิดวย จําเปนตองมีผูรู ผูมีปญญามาชวยในสวนน้ี จึงจําเปนตองมีการ
พัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพในสวนน้ี

2.ควรมีการใชสื่อตางๆเพื่อทําใหเกิดการประยุกตพุทธศาสนาเขามาใชในชีวิตประจําวันใน
ทุกภาคสวนท้ังเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สถาบันการศึกษา นอกเหนือจากการใชพุทธศาสนาเพียง
เพื่อประกอบพิธีกรรม เน่ืองดวยพระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงปญญา แตปญหาสําคัญคือหลักคํา
สอนไมไดถูกนํามาถายทอดใหเห็นวาสามารถประยุกตเขากับวิถีชีวิตได ทําใหภาพลักษณของ
พระพุทธศาสนามีเพียงนํามาไวเพื่อบูชาไมมีการนํามาปฏิบัติอยางแทจริง

3.การมีสถาบันหรือองคกร นอกเหนือไปจากวัดท่ีพยายามบูรณาการองคความรูท้ังทางโลก
และทางธรรมไปดวยกัน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคนท่ีพรอมท้ังคุณวุฒิและคุณธรรม เชน ตัวอยางการ
จัดตั้งสถาบันวิมุตตยาลัย ของทาน ว.วชิรเมธี เปนตน

4.การศึกษาวิจัยในลักษณะท่ีมีการนําแนวพุทธมาประยุกตรวมกับแนวทางการกําหนด
นโยบายสาธารณะตางๆ รวมท้ังการกําหนดแนวทางและเปาหมายของการพัฒนาท่ีมีการพิจารณา
มิติดานจิตใจเขาไปดวย ดังเชน กรณีการคิดความสุขมวลรวมหรือ GNH ของประเทศภูฏาน ท่ีมีการ
นําความสุขมาเปนดัชนีวัดการพัฒนาของประเทศ อยางไรก็ดีกรณีน้ียังไมไดมีการรวมการพัฒนา
ยกระดับจิตใจเขาไปดวย
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เศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐกิจสีเขียว

รศ.ดร.อดิศร อิศรางกูร ณ อยุธยา
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบนับัณฑิตพฒันบริหารศาสตร

1. ความนํา

กระแสการอนุรักษสิ่งแวดลอมในระดับสากลไดเร่ิมข้ึนตั้งแตมีการกอตั้ง UNEP ในป พ.ศ.
2516 และไดเพิ่มความเขมขนมากข้ึนภายหลังการประชุม Earth Summit ท่ีเมือง Rio de Janeiro
ในป พ.ศ. 2535 เหตุการณเหลาน้ีแสดงใหเห็นถึงเจตนารมณของนานาประเทศในการผลักดัน
รูปแบบการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development) และมีอิทธิพลในการกําหนดทิศทางการ
พัฒนาของประเทศไทยดังสามารถสังเกตไดจากทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีสะทอน
แนวทางการพัฒนาท่ีย่ังยืนท่ีเร่ิมปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 6 เปนตน
มา การเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกลาวเปนรูปแบบการตอสูกับปญหาสิ่งแวดลอมตามแนวคิด
ตะวันตก ซ่ึงประเทศไทยเองไดรับหลักการตางๆ มาประยุกตใชไมวาจะเปนหลักการระมัดระวัง
ลวงหนา (Precautionary Principle) หรือหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย (Polluter Pays Principle)
ในเชิงกฎหมายความตื่นตัวดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนในระดับนานาชาติได มีผลกระทบตอแวดวง
ขาราชการและนักวิชาการในประเทศไทยจนนํามาสูการประกาศพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมในป พ.ศ. 2535 ซ่ึงนํามาสูการกอตั้งหนวยงานราชการท่ีสําคัญในประเทศไทย
เชน สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมมลพิษ และกรม
สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

ตลอดชวง 30 ปท่ีผานมาท่ีประเทศไทยไดตื่นตัวดานปญหาสิ่งแวดลอม ท้ังท่ีเปนปญหาท่ี
พบเห็นในประเทศไทยเอง เชน ปญหามลพิษท่ีมาบตาพุด และท่ีเปนผลมาจากแรงกดดันของ
นานาชาติ เชน ปญหาโลกรอน พบวาในปจจุบัน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ
ไทยมีสภาพเสื่อมโทรม และฐานทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดก็ยังไมมีทีทาวาจะมีแนวโนมดีข้ึน
ตัวอยางความกังวลท่ีเห็นไดชัด ไดแก การบุกรุกพื้นท่ีปาไมเพื่อลักลอบตัดไมหรือจับสัตวปาสงขาย
ยังตางประเทศ การทําสวนยางหรือการทําไรขาวโพดเลี้ยงสัตวในพื้นท่ีปาสงวนอยางกวางขวาง
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรประมง ปญหาการกัดเซาะชายฝง ปญหานํ้าทวมนํ้าแลง หรือปญหา
มลพิษในพื้นท่ีอุตสาหกรรม เปนตน ปญหาเหลาน้ีกําลังสรางความรุนแรงมากย่ิงข้ึนทุกขณะและทํา
ใหประเทศไทยจําเปนตองหาแนวทางในการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติกลับคืนมา

สําหรับประเทศไทย ทามกลางกระแสความตื่นตัวดานสิ่งแวดลอมในระดับสากล กอปรกับ
ปญหาเศรษฐกิจเอเชียท่ีตองหยุดชะงักเพราะปญหาวิกฤติการณการเงิน ตามดวยวิกฤติการณทาง
เศรษฐกิจในป พ.ศ. 2539 ไดทําใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาเนนยํ้าแนวคิด
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแกปวงชนชาวไทยเพื่อเปนแนวทางการดําเนินชีวิตใหประเทศไทย
รอดพนจากความเปลี่ยนแปลงจากท้ังภายในและภายนอก ไมวาจะเปนเร่ืองเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรมหรือสิ่งแวดลอม ตลอดชวงเวลากวา 15 ปท่ีผานมา สังคมไทยไดตระหนักถึงความสําคัญ
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนอยางมาก โดยไดอัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปน
แนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 8 ฉบับท่ี 9 และฉบับท่ี 10
นอกจากน้ัน แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยังปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2550 อีกดวย

สําหรับการเคลื่อนไหวในระดับสากลพบวาในป พ.ศ. 2555 น้ีจะครบรอบ 20 ปหลังการ
ประชุม Earth Summit คร้ังแรกท่ี Rio de Janeiro เม่ือ พ.ศ. 2535 โดยจะมีการจัดประชุม Rio+20
ท่ีประเทศบราซิลเพื่อหารือประเด็นสําคัญดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนโดยจะมีประเด็นสําคัญโดย
กําหนดใหมีหัวขอการประชุมหลัก 2 เร่ืองไดแก (1) เศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาท่ีย่ังยืน
และการขจัดความยากจน (Green Economy in the Context of Sustainable Development and
Poverty Eradication) และ (2) กรอบเชิงสถาบันเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Institutional Framework
for Sustainable Development) ซ่ึงการหารือในการประชุมดังกลาวจะมีผลกระทบตอรูปแบบการ
พัฒนาของนานาประเทศตอไปดังเชนท่ีไดเกิดข้ึนกับประเทศไทยมาแลว ดังน้ัน ภายใตกระแสการ
เปลี่ยนแปลงท่ีกําลังจะเกิดข้ึนจึงเปนสิ่งจําเปนท่ีประเทศไทยควรเตรียมการหารือถึงสาระสําคัญของ
การประชุม Rio +20 โดยบทความน้ีจะเนนเฉพาะแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียววาจะมีผลตอแนวทางการ
พัฒนาประเทศไทยในอนาคตอยางไร รวมถึงมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบระหวาง
แนวเศรษฐกิจสีเขียวและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสนอรูปแบบเศรษฐกิจสีเขียวท่ี
เหมาะสมสําหรับบริบทสังคมไทยและเพื่อเปนขอมูลในการกําหนดทาทีของประเทศไทยในการหารือ
เศรษฐกิจสีเขียวในเวทีการประชุมระหวางประเทศ Rio+20

2. แนวคิดการพัฒนาประเทศ

แนวคิดการพัฒนาประเทศไดมีการปรับเปลี่ยนมาโดยตลอดแตมีลักษณะสําคัญสองประการ
ท่ีเปนตัวกําหนดรูปแบบการพัฒนาของประเทศไทย ไดแก (หน่ึง) การพัฒนาประเทศใหมีความ
ทันสมัยตามรูปแบบและกระบวนการของประเทศตะวันตก และ (สอง) การพัฒนาตามรูปแบบวิถีของ
สังคมไทยเอง

การพัฒนาประเทศไทยใหมีความทันสมัยตามรูปแบบและกระบวนการของประเทศตะวันตก
เปนแนวคิดท่ีประเทศไทยนํามาใชในการพัฒนาประเทศเปนเวลาชานาน ตั้งแตการพัฒนาระบบ
การศึกษา ระบบการขนสงหรือระบบการทหารเพื่อความม่ันคงก็ลวนเปนไปในรูปแบบของความ
เจริญของประเทศตะวันตกท่ีมีอิทธิพลตอรูปแบบการพัฒนาประเทศไทยมาเปนเวลากวา 100 ป
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แมแตระบบการปกครองเอง ประเทศไทยก็ไดนําระบบประชาธิปไตยของชาวตะวันตกมาประยุกตใช
ตั้งแต พ.ศ. 2475 ในชวง 60 ปท่ีผานมา แนวคิดการพัฒนาแบบตะวันตกก็ยังปรากฏใหเห็นใน
รูปแบบตางๆ ไมวาจะเปนการใชแนวคิดของธนาคารโลก (The World Bank)ในการกําหนดแผนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตั้งแตฉบับท่ี 1 เปนตนมา แนวคิดการพัฒนาประเทศท่ีเนนการ
สงออก (Export Led Growth) ของชาวตะวันตก การดําเนินมาตรการทางการเงินตามแนวทางของ
International Monetary Fund (IMF) รวมไปถึงการเปดเสรีทางการเงินตามแนวคิดสากล แนวคิด
เศรษฐศาสตรกระแสหลัก (Mainstream Economics) และการกระจายอํานาจท่ีนํามาสูการจัดตั้ง
รัฐบาลทองถิ่น ตอมาภายหลัง ประเทศไทยยังไดนําหลักการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable
Development) ขององคการสหประชาชาติมาใชเปนกรอบการพัฒนาประเทศไทยดวยดังน้ันเม่ือ
นานาประเทศจะมีการหารือในเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียวในป พ.ศ.2555 น้ีจึงสามารถคาดการณไดวา
แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวจะถูกนําเขามาใชเปนสวนหน่ึงของการพัฒนาประเทศไทยในลักษณะใด
ลักษณะหน่ึงอยางหลีกเลี่ยงไมได

แตทามกลางการนํารูปแบบและวิธีคิดการพัฒนาของตะวันตกมาใชในการพัฒนาประเทศ
ไทย ก็ยังพิสูจนใหเห็นจนเปนท่ีประจักษวาแนวคิดการพัฒนาในรูปแบบวิถีอยางไทยๆ ก็ยังไมสูญ
หายไปจากแผนดินน้ีและยังปรากฏใหเห็นในสวนตางๆ มาโดยตลอด เชน การพัฒนาท่ีรวมศูนย
อํานาจการตัดสินใจไวท่ีสวนกลาง (ขาราชการและกลุมทุน) การใหความสําคัญกับการดําเนินงาน
ของภาครัฐโดยละเลยบทบาทของภาคประชาชน การใชระบบอุปถัมภท้ังในภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือแมแตในภาคเอกชน การพัฒนาท่ีเนนการดําเนินงานตามตัวอักษรท่ีปรากฏในตัวบทกฎหมาย
หรือท่ีมีบางทานเรียกวา “นิติอักษรศาสตร” มากกวาการใชตรรกะความสมเหตุสมผลตามเจตนาของ
กฎหมายตามหลัก“นิติธรรม” การพัฒนาประเทศท่ีเนนการแบงแยกภาระงานตามเขตอํานาจหนาท่ี
ของหนวยงาน กรม จังหวัดและพื้นท่ีตางๆ โดยละเลยการทํางานเพื่อใหเกิดการพัฒนาแบบองครวม
(Holistic Approach) การพัฒนาท่ีใหความสําคัญกับกลุมชนช้ันตางๆ อยางไมเทาเทียมกัน เชน การ
พัฒนาท่ีแบงแยกระหวางกรุงเทพฯ กับตางจังหวัด การแบงแยกระหวางฐานะทางรายได หรือภาค
เมืองและภาคชนบท เปนตน

สิ่งตางๆเหลาน้ีบงบอกวาถึงแมรูปแบบการพัฒนาแบบตะวันตกไดถูกนํามาใชในประเทศ
ไทยมาเปนเวลาชานาน แตรูปแบบดังกลาวก็มีผลกระทบแตเพียงภายนอกของการพัฒนาประเทศ
ไทยเทาน้ัน และไมสามารถเปลี่ยนวิธีคิดของคนไทยได ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบการพัฒนาประเทศ
ไทยไดเสมือนเปน“กะปเคลือบช็อกโกแลต” ในสวนของเศรษฐกิจสีเขียวก็คงจะไมตางอะไรกับ
วิวัฒนาการดังกลาว หมายความวา แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวคงจะถูกนําเขามาในประเทศไทยอยาง
หลีกเลี่ยงไมได แตการนําหลักการดังกลาวมาประยุกตใชอยางจริงจังคงจะตองเผชิญกับขอจํากัด
ตางๆ ของสังคมไทยท่ีไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอด 100 ปของการพัฒนาท่ีผานมา
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3. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: การพัฒนาที่เนนทางสายกลาง

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวคิดขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวซ่ึงไดทรง
พระราชทานใหกับประชาชนคนไทยมาตั้งแตพระองคทานเร่ิมทรงงานดานการพัฒนาประเทศตั้งแต
ประมาณ พ.ศ.2500 เปนตนมา ตลอดเวลาของการทรงงาน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง
พระราชทานแนวคิดการพัฒนาประเทศใหแกขาราชการและผูติดตามอยูเสมอ และแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงก็ปรากฏใหเปนท่ีรูจักของพสกนิกรตั้งแตประมาณ 50 ปมาแลว เพียงแตวา
เม่ือ พ.ศ.2539-2540 ท่ีประเทศไทยไดเผชิญกับวิกฤติการณทางการเงินตามดวยวิกฤติการณทาง
เศรษฐกิจ ทําใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงเนนยํ้าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงน้ีแกปวงชน
ชาวไทยอีกวาระหน่ึง และท่ีสําคัญคือในป พ.ศ.2542 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทาน
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแดปวงชนชาวไทย ทําให
ประชาชนสามารถเขาใจในความหมายท่ีแทจริงของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไป
ประยุกตใชไดอยางถูกตอง (ดูกรอบท่ี 1 ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง)

สืบเน่ืองจากแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนท่ีสนใจของประชาชนเปนอยางมาก
จึงไดมีความพยายามในการเผยแพรแนวคิดของพระองคทานไปยังประชาชนสวนตางๆมาโดยตลอด
ท้ังท่ีเปนในรูปของความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือตัวอยางการดําเนินโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง เปนตน นอกจากน้ัน จากนิยามความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตามท่ีไดนําเสนอในกรอบท่ี 1 ไดมีกลุมนักวิชาการไดทําการสรุปยอความหมายของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนสามารถจําและเขาใจงายย่ิงข้ึน โดยไดให
ความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวามีองคประกอบสําคัญอะไรบาง หรือท่ีเรียกวา “สามหวง
สองเงื่อนไข” ตามท่ีแสดงในกรอบท่ี 2
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กรอบที่ 1 ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ที่มา : สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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กรอบที่ 2 กรอบความคิดสามหวง สองเงื่อนไข

ปร ัชญาของเศรษฐก ิจพอเพ ียง

สมด ุล/ย ั งย ืน/พร อมร ับต อการเปล ี ยนแปลง

เศรษฐก ิจ/ส ังคม/ส ิ งแวดล อม/ว ัฒนธรรม/ศาสนา

น ําไปส ู 

ม ีเหต ุผล ม ีภ ูม ิค ุ มก ัน
ในต ัวท ี ด ี

ทางสายกลาง

พอประมาณ

ความร ู 
ม ีสต ิป ัญญา รอบร ู  รอบคอบ

ระม ัดระว ัง

ค ุณธรรม
ซ ื อส ัตย  ส ุจร ิต ขย ัน อดทน สาม ัคค ี แบ งป ัน

การนําเสนอปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกรอบท่ี 2 แสดงใหเห็นวาประชาชนสามารถ
เขาใจในแกนสารของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการยึดหลักการสําคัญสําคัญ 3 ประการ
ไดแก ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี โดยหลักการสําคัญท้ัง 3 น้ี
ตองเปนไปตาม 2 เงื่อนไข ไดแก เงื่อนไขความรอบรูและ เงื่อนไขคุณธรรม การเขาใจปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงตามกรอบสามหวง สองเงื่อนไข มีขอดีขอเสียท่ีควรพึงระวัง กลาวคือ ขอดี คือ
ประชาชนสามารถเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางงายๆ วามีสาระสําคัญอะไรบางโดย
ไมตองทองจํานิยามความหมาย ดังแสดงในกรอบท่ี 1 แตในขณะเดียวกัน ขอเสีย คือ ประชาชนอาจ
เขาใจวาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี 5 องคประกอบท่ีแยกกันและไมสามารถเขาใจถึง
ความสัมพันธและความเช่ือมโยงกันของท้ัง 5 สวนน้ีได

การทําความเขาใจกับความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้ันมีความหลากหลาย
ประชาชนท่ีนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชมักจะมีความเขาใจท่ีแตกตางกันท้ังในระดับความ
ลึกซ้ึงและรูปแบบการประยุกตใช ดังน้ันจึงไมเปนเร่ืองแปลกท่ีความรู ความเขาใจ รวมท้ังการ
ประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระหวางบุคคลตางๆ จะมีความแตกตางกันออกไปบาง
มากบาง นอยบางแลวแตกรณีไป ประชาชนบางคนจะเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวาเปน
เร่ืองท่ีเกี่ยวกับภาคการเกษตรหรือการใชชีวิตในภาคชนบทเปนสวนใหญ ประชาชนบางคนเขาใจ
ความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวาเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษระบบนิเวศและ
สิ่งแวดลอม หรือการประหยัดพลังงาน ประชาชนบางคนเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
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มุมมองของชาวพุทธท่ีเนนการดําเนินชีวิตตามทางสายกลาง ในขณะท่ีประชาชนบางคนไดตระหนัก
วาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําไปประยุกตใชในภาคธุรกิจ ภาคการเงิน หรือการ
กําหนดนโยบายสาธารณะก็ได

หากอิงตามความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามความหมายพระราชทานใน
กรอบท่ี 1 แลวคงจะสามารถสรุปความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทของการ
พัฒนาประเทศไทยตามความเขาใจของผูเขียนเองเปนใจความสําคัญได 3 ประการ ดังตอไปน้ี

(หน่ึง) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางการดําเนินชีวิตของประชาชนในประเทศ
เล็กๆ ท่ีตองเผชิญกับภาวะความผันผวนจากกระแสโลกาภิวัตน ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ไมใชแนวทางท่ีเนนความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจหรือเพื่อสรางความรํ่ารวย
แตเพื่อใหประชาชนและชุมชนสามารถดํารงชีวิตไดอยางม่ันคง ย่ังยืนในระยะยาว

(สอง) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักการท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิต การดํารง
อยูและการปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ หมายความวา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนการ
พัฒนาคน หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยน้ันเอง เพื่อใหประชาชนมีวิธีการดําเนินชีวิตท่ีม่ันคง
ย่ังยืน

(สาม) หลักการสําคัญเพื่อใหประชาชนมีชีวิตท่ีม่ันคงภายใตกระแสโลกาภิวัตนคือการ
ดําเนินชีวิตตามหลัก “ทางสายกลาง” ท่ีใหความสําคัญกับการตัดสินใจอยางมีเหตุผล การดําเนินชีวิต
แบบพอดีพอควร และการสรางภูมิคุมกันตัวเองจากปจจัยเสี่ยงตางๆ โดยตองใชความรอบรู ความ
เพียร และยึดม่ันในหลักคุณธรรม

จากความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเนนการพัฒนาคนเปนหลักและเปน
ปรัชญาท่ีเนนการดําเนินชีวิตท่ีเนนความม่ันคง ย่ังยืน โดยอาศัย “ทางสายกลาง” เปนหลักคิด จึง
อาจเช่ือมโยงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับแนวคิดตะวันตกไดวาเปนแนวทางการพัฒนาประเทศท่ี
เนนคนเปนศูนยกลาง หรือท่ีเรียกวา People Centered Development หรือ Human Development
โดยแนวคิดการพัฒนาท่ีใหความสําคัญกับคนเปนศูนยกลางน้ีมีเปาหมายวา ประชาชนตองเปนกลไก
สําคัญของการพัฒนาประเทศ เม่ือประชาชนไดรับการพัฒนาแลวประเทศก็จะมีศักยภาพท่ีจะ
กาวหนาไดและทายสุดประชาชนก็จะเปนผูไดรับประโยชนจากการพัฒนาประเทศในประเด็นน้ี
องคการสหประชาชาติเพื่อการพัฒนา (United Nations Development Programme: UNDP) ได
สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว 6 ประการโดยสาระสําคัญประการหน่ึงคือ “การปลูกฝง
จิตสํานึกพอเพียง จําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนคานิยมและความคิดของคนเพื่อใหเอื้อตอการพัฒนา
คน”
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4. เศรษฐกิจสีเขียว: Rio+20 & Green Economy

เน่ืองในโอกาสการครบรอบ 20 ปตั้งแตมีการประชุม Earth Summit ท่ีเมือง Rio de Janeiro
ในป พ.ศ. 2535 นานาประเทศจึงไดมีการจัดการประชุมในระดับนานาชาติอีกคร้ังใน พ.ศ. 2555
เพื่อยืนยันเจตนารมณของนานาชาติในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมโลกโดยการประชุม Rio +20 ใน
พ.ศ. 2555 น้ี UNEP ไดมีการเตรียมการนําเสนอแนวคิดการพัฒนาท่ีย่ังยืนรูปแบบใหมในช่ือวา
Green Economy หรือ “เศรษฐกิจสีเขียว” เพื่อใหนานาประเทศพิจารณาและนําไปประยุกตใชกับ
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมท้ังในระดับสากลและในประเทศของตน สําหรับประเทศไทยท่ีมีรูปแบบ
การพัฒนาประเทศตามแนวทางตะวันตกมาตลอดน้ัน ซ่ึงจะเขารวมในการประชุมดังกลาวดวย คง
จะตองนําหลักการเศรษฐกิจสีเขียวมาใชเปนแนวทางการพัฒนาประเทศบางไมมากก็นอย ดังน้ันจึง
จําเปนตองทําความเขาใจกับความหมายของเศรษฐกิจสีเขียววาหลักการดังกลาวมีความหมาย
อยางไร และจะมีผลกระทบตอประเทศไทยอยางไร โดยเฉพาะอยางย่ิงความเช่ือมโยงระหวาง
เศรษฐกิจสีเขียวและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเปนแนวทางการพัฒนาท่ีมีความสําคัญอยางย่ิง
ตอประเทศไทย

ความหมายของเศรษฐกิจสีเขียวยังไมเปนท่ีตกลงอยางแนชัดเพราะแมแต UNEP (United
Nations Environment Program) เองท่ีเปนผูเสนอแนวคิดน้ีก็ยังมีการเผยแพรนิยามของเศรษฐกิจสี
เขียวท่ีแตกตางกันบางเล็กนอยเชน

An economy that results in improved human well-being and social equity, while
significantly reducing environmental risks and ecological scarcities.

UNEP (2011a), page 2.

An economy that results in improved well-being and reduced inequality over the long
term, while not exposing future generations to significant environmental risks and ecological
scarcities.

UNEP (2011b), page 5.

และหากแปลเปนไทย เศรษฐกิจพอเพียงอาจมีความหมายวา

ระบบเศรษฐกิจท่ีนําไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตและลดปญหาความเหลื่อมล้ําในระยะยาว
โดยไมปลอยใหสังคมตองเผชิญกับความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ
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โดยเจตนาแลวเศรษฐกิจสีเขียวเปนแนวคิดท่ีเนนการทํางานของระบบเศรษฐกิจท่ีให
ความสําคัญกับกลไกทางเศรษฐกิจ โดยหลักการของเศรษฐกิจสีเขียวเนนการหารายไดเพื่อยกระดับ
ความเปนอยูของประชาชน แตจะพยายามทําใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการดําเนินงานดาน
สิ่งแวดลอมมีการดําเนินการท่ีเสริมซ่ึงกันและกัน (Win-Win Solution) แทนท่ีจะเปนการสรางความ
ขัดแยงกันดังเชนท่ีมักเกิดข้ึนในอดีต เชน ใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพเพื่อนําไปสูการลด
ตนทุน การสรางรายได และการรักษาสิ่งแวดลอมอยางพรอมๆ กัน นอกจากน้ัน เศรษฐกิจสีเขียวยัง
เนนเร่ืองการแกปญหาความเหลื่อมล้ําในสังคม ดังน้ัน อาจกลาวไดวาเศรษฐกิจสีเขียวมีองคประกอบ
สําคัญ 4 องคประกอบตามท่ีแสดงในกรอบท่ี 3

กรอบที่ 3 องคประกอบของเศรษฐกิจสีเขียว

สร างรายได และ
ยกระด ับค ุณภาพ

ช ีว ิต

ลดความเล ื อมล  ํา
ในส ังคม

ลดความเส ี ยง
จากป ัญหาส ิ ง

แวดล อม
ฟ ื นฟ ูระบบน ิเวศ

เศรษฐก ิจส ีเข ียว

ในทางปฏิบัติ UNEP ไดขยายความความหมายของเศรษฐกิจสีเขียววาเปนหลักคิดท่ีนําไปสู
สังคมคารบอนต่ํา มีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และเนนการมีสวนรวมของประชาสังคม
ในความหมายของเศรษฐกิจสีเขียวน้ัน การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเพิ่มอัตราการจางงานจะ
ถูกขับเคลื่อนดวยการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อลดการปลอยคารบอนและมลพิษ มีการใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ปองกันการทําลายความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ การ
ลงทุนดังกลาวควรมีการดําเนินการโดยผานกระบวนการคลังสาธารณะ การปฏิรูปนโยบาย และการ
ปรับเปลี่ยนกฎหมาย เปนการดําเนินการท่ีใหความสําคัญกับการพัฒนาประเทศและการเสริมสราง
ทุนทางธรรมชาติควบคูกันไป เปรียบเสมือนวาเปนทุนทางเศรษฐกิจอยางหน่ึงซ่ึงมีคุณประโยชนตอ
สาธารณะ โดยเฉพาะประชาชนผูยากจนท่ีมีความจําเปนตองมีการดํารงชีวิตโดยอาศัยทุนทาง
ธรรมชาติ
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การดําเนินงานของเศรษฐกิจสีเขียวเนนสาขาการผลิตท่ีสําคัญ 11 สาขาไดแก 1) สาขา
การเกษตร 2) สาขาการกอสราง 3) ภาคเมือง 4) สาขาพลังงาน 5) สาขาประมง 6) สาขาปาไม 7)
สาขาอุตสาหกรรม 8) สาขาทองเท่ียว 9) สาขาขนสง 10) สาขาขยะมูลฝอย และ 11) สาขานํ้า โดย
การเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานใน 11 สาขาการผลิตน้ีจะสงผลในลักษณะท่ีเสริมซ่ึงกันและกัน
ระหวางการสรางรายได การจางงาน การยกระดับความเปนอยูของประชาชน การแกไขปญหาความ
ยากจน การสรางทุนทางธรรมชาติ การลดความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม และการรักษาระบบนิเวศ

5. เปรียบเทียบเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสีเขียว

จึงเห็นไดวาในการแกปญหาสิ่งแวดลอมท้ังในระดับประเทศหรือในระดับโลกไดมีความ
พยายามท่ีจะเสนอแนวทางตางๆ เพื่อนําไปสูการลดการพึ่งพิงทรัพยากร การลดการทําลาย
สิ่งแวดลอม  แตในขณะเดียวกันก็อยากใหประชาชนในประเทศตางๆ มีฐานะความเปนอยูท่ีดี ลด
ปญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม ภายใตเปาหมายเหลาน้ีจึงไดเกิดแนวคิดการ
พัฒนามากมายเพื่อแกปญหาท่ีมนุษยไดสรางข้ึน ตารางท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบระหวางแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียววามีความเหมือนหรือแตกตางกันในมิติ
อะไรบาง โดยบทความน้ีไดทําการเปรียบเทียบแนวคิดท้ังสองใน 5 มิติดวยกัน ไดแก 1) มิติดาน
เปาหมายสูงสุด 2) มิติดานแนวคิดการพัฒนา 3) มิติดานวิธีการดําเนินงาน 4) มิติดานองคประกอบ
และ 5) มิติดานสถาบัน

โดยภาพรวมคงจะพอกลาวไดวาแนวคิดการพัฒนาสวนมากจะมีวัตถุประสงคใกลเคียงกัน
น่ันคือการยกระดับความเปนอยูของประชาชน ใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความม่ันคง และให
ระบบนิเวศโดยรวมยังคงความสมดุลทางธรรมชาติเพื่อเปนมรดกตกทอดไปยังเยาวชนรุนหลังสืบ
ตอไป ดังน้ัน มิติดานเปาหมายสูงสุดของแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสีเขียว
จึงมีความคลายคลึงกัน โดยท่ีท้ังสองแนวคิดใหความสําคัญสูงสุดดานการสรางสังคมท่ีมีการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน

ในมิติดานแนวคิดการพัฒนาพบวาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสีเขียวมี
ความแตกตางกันอยางสิ้นเชิง โดยท่ีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวคิดท่ีเนนเร่ืองการ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือแนวทางการดําเนินชีวิตของประชาชนท่ีเนน “ทางสายกลาง” แตเศรษฐกิจสี
เขียวเปนแนวคิดท่ีเนนการสรางรายไดควบคูกับการรักษาระบบนิเวศของโลก ดังน้ันหากทําการจัด
ประเภทของแนวคิดท้ังสองน้ีอาจกลาวไดวาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวคิดการพัฒนาท่ี
เนนการพัฒนาคน (People Centered Development) ในขณะท่ีเศรษฐกิจสีเขียวเปนแนวคิดกระแส
หลักท่ีเนนการสรางรายไดดวยกลไกการคาเสรีตามแนวคิดกระแสหลัก
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสีเขียว

มิติ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจสีเขียว
1. เปาหมายสูงสุด การพัฒนาท่ียั่งยืน การพัฒนาท่ียั่งยืน
2. แนวคิดการพัฒนา การพัฒนาคน

People Centerd Development
การพัฒนาตามแนวคิดกระแสหลัก
Conventional Development

3. องคประกอบหลัก 1) ความพอดี
2) ความรอบรู
3) การใชเหตุผล
4) ความรู
5) หลักคุณธรรม

1) สรางรายได คุณภาพชีวิต
2) ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
3) ลดความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม
4) ฟนฟูระบบนิเวศเพื่ออนาคต

4. วิธีการดําเนินงาน - แนวทางการดําเนินชวีิตและการ
ปฏิบัติตนของประชาชน
- ทางสายกลาง
- สรางภูมิคุมกันภายใตการ
เปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน

- การขยายตัวทางเศรษฐกิจกับ
สิ่งแวดลอมดาํเนินไปอยางควบคูกัน
(Win-Win Strategy)
- พัฒนาเทคโนโลยีและการลงทุนใน
11 สาขา
- พัฒนากลไก (Institutional
Framework) ทางการคลัง

5. สถาบัน คน ชุมชน สังคม World Bank, IMF, WTO และกลไก
ตลาด

ในมิติดานองคประกอบหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสีเขียวพบวา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีองคประกอบสําคัญ 5 องคประกอบดวยกันตามกรอบความคิดสาม
หวง สองเงื่อนไข ไดแก ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ภูมิคุมกัน ความรอบรู และหลักคุณธรรม
ในสวนของเศรษฐกิจสีเขียวพบวาจากคํานิยามสามารถแบงไดออกเปน 4 องคประกอบสําคัญ ไดแก
การสรางรายได/ยกระดับคุณภาพชีวิต การลดปญหาความเหลื่อมล้ํา การลดความเสี่ยงดาน
สิ่งแวดลอม และการฟนฟูระบบนิเวศ

ในดานวิธีการดําเนินงานพบวาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนนการปรับวิธีคิดของ
ประชาชน เนนการเปลี่ยนแนวทางการดําเนินชีวิตโดยใหประชาชนนําหลักการทางสายกลางมาใช
และทายสุดเพื่อใหประชาชนและสังคมไทยมีภูมิคุมกันจากการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากโลกาภิวัตน
ในขณะท่ีเศรษฐกิจสีเขียวเนนการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสรางรายได ยกระดับความเปนอยู
ท่ีดําเนินไปควบคูกับการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม เชน การพัฒนาเทคโนโลยีสะอาด หรือผลิตภัณฑสี
เขียวท่ีเปนการสรางรายไดควบคูไปกับการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม นอกจากน้ันเศรษฐกิจสีเขียว
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ยังใหความสําคัญกับการดําเนินมาตรการทางการคลัง การใชจายของรัฐเพื่อนําไปสูการเปนสังคม
คารบอนต่ํา

ทายสุด ในมิติของสถาบัน หรือ Institution พบวาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนนให
ความสําคัญกับการสรางการเปลี่ยนแปลงท่ีตัวบุคคล ชุมชน และสังคมในลักษณะของการสรางทุน
ทางสังคมโดยการเปลี่ยนการดําเนินชีวิต การดํารงอยูและการปฏิบัติของประชาชน ในขณะท่ี
เศรษฐกิจสีเขียวเนนการสรางหลักการเชิงสถาบัน หรือ Institutional Framework ผานความรวมมือ
หรือเครือขายระหวางประเทศ องคกรระหวางประเทศ เชน ธนาคารโลก องคการการคาโลก ให
องคกรเหลาน้ีมีแนวทางในการเอื้อประโยชนใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการแกปญหาสิ่งแวดลอม
สามารถดําเนินไปควบคูกันมากกวาท่ีจะมาเปนขอโตแยงกันดังเชนในอดีต

อาจสรุปไดวา ถึงแมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสีเขียวจะมีเปาหมายหลัก
คลายคลึงกันในเร่ืองของการพัฒนาท่ีย่ังยืน แตแนวคิด วิธีการดําเนินงาน หรือองคประกอบของสอง
แนวทางน้ีมีความแตกตางกัน อาจพอกลาวไดวาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางที่
สะทอนพื้นฐานการดําเนินชีวิตของสังคมตะวันออกที่ยึดหลักทางสายกลางและการเปน
สังคมขนาดเล็กที่ตองการสรางภูมิคุมกันเพื่อใหสามารถดํารงอยูภายใตกระแสโลกาภิวัตน
ไดอยางยั่งยืน ในขณะที่เศรษฐกิจสีเขียวเปรียบเสมือนแนวทางที่สะทอนวิธีคิดของสังคม
ตะวันตกที่เนนการสรางรายไดจากการคาขายกับนานาประเทศแตในขณะเดียวกันก็
พยายามสรางกลไกที่จะชวยทําใหเกิดการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดเพื่อนําไปสูการเปน
สังคมคารบอนต่ํา

6. ขอเสนอ “เศรษฐกิจพอเพียง” ภายใตความหมายของ"เศรษฐกิจสีเขียว"

จากการท่ีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสีเขียวมีความแตกตางกันดังแสดงใน
ตารางท่ี 1 ขางตน แตเน่ืองจากแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวเนนการดําเนินงานดานการคาการลงทุนและ
การสรางเทคโนโลยี ในขณะท่ีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนการเปลี่ยนแนวทางการดําเนินชีวิต
ของคน ดังน้ันในการดําเนินงานของประเทศไทยจึงสามารถนําแนวทางท้ังสองมาประยุกตใชใหเสริม
ซ่ึงกันและกันได บทความน้ีขอเสนอตัวอยางขอเสนอแนะในการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชในลักษณะท่ีสอดคลองกับความหมายของเศรษฐกิจสีเขียวดังตัวอยาง 5
ประการ ดังแสดงดานลาง และในสวนตารางท่ี 2 แสดงใหเห็นวา ขอเสนอเศรษฐกิจพอเพียงภายใต
ความหมายของเศรษฐกิจสีเขียวท้ัง 5 ขอน้ันมีความเช่ือมโยงกันอยางไร

1. การเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เปนแนวทางในการให
ความรูประชาชนในการดําเนินชีวิตเพื่อใหประชาชนหลีกเลี่ยงการดําเนินชีวิตท่ีสุดโตงหรือการ
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ดําเนินชีวิตแบบบริโภคนิยมท่ีเปนสาเหตุสําคัญของการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและการทําลาย
สิ่งแวดลอมมาเปนการบริโภคท่ีอยูบนพื้นฐานของการตัดสินใจท่ีรอบคอบบนพื้นฐานขอมูลมากกวา
การตัดสินใจท่ีฉาบฉวย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคมีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตใหกับประชาชนดวยการแสดงแนวทางการบริโภคท่ีใชเหตุและผลในการตัดสินใจเพื่อนําไปสูการ
ตัดสินใจบริโภคในระดับท่ีพอประมาณ

ในสวนของความหมายของเศรษฐกิจสีเขียว การเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคในลักษณะ
เชนน้ีจะนําไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตในระยะยาวและการผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดวย

2. การพัฒนาธุรกิจสีเขียวเพื่อสรางรายได ลดความยากจน การพัฒนาธุรกิจสีเขียวเปน
การนําความรู ขอมูลดานผลิตภัณฑ หรือขอมูลดานการตลาดเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจสีเขียวไมวา
จะเปนดานผลิตภัณฑสีเขียว หรือการดําเนินกิจการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมสูประชาชนเพื่อสราง
โอกาสทางธุรกิจและการสรางรายไดใหกับประชาชนโดยใหความสําคัญกับธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม การเพิ่มข้ึนของโอกาสทางธุรกิจท่ีเนนกลุมประชาชนท่ีมีรายไดนอยหรือชุมชนใหมี
ผลิตภัณฑหรือกระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมใหสามารถหารายไดเพิ่มข้ึนน้ันเปน
แนวทางท่ีสอดคลองกับเศรษฐกิจสีเขียวเพราะเปนการสรางรายได ลดปญหาความเหลื่อมล้ําทาง
สังคม และลดปญหามลพิษอีกทางหน่ึงดวย

3.การใชเคร่ืองมือทางการคลังที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย การขยายตัวของ
เศรษฐกิจอยางกวางขวางทําใหการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมตองอาศัยเคร่ืองมือทางการคลังท่ี
เหมาะสมเพื่อนํามาสูการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการลดมลพิษและการฟนฟูระบบนิเวศ
และท่ีสําคัญคือการสรางความเปนธรรมใหกับประชาชนดวย ตัวอยางเชน การเก็บคาธรรมเนียมจาก
ผูประกอบการเพื่อจัดตั้งกองทุนใหกับชุมชนท่ีสามารถนํามาใชเพื่อการเฝาระวัง ปญหาผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอม (Environmental Monitoring) ท่ีอาจเกิดข้ึน หรือเพื่อการฟนฟูสภาพแวดลอมเปน
แนวทางหน่ึงในการสรางภูมิคุมกันใหกับชุมชนทองถิ่นในการปองกันปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอม
จากการดําเนินกิจกรรมของภาคอุตสาหกรรม

ในมิติของเศรษฐกิจสีเขียว การใชมาตรการทางการคลังท่ีสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมเปนวิธีการท่ีสอดคลองกับแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวเพราะเปนการระดมทรัพยากรใหเพียงพอใน
การปองกันความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมท่ีอาจเกิดข้ึนกับชุมชนและระบบนิเวศดวย

4 . กา ร พัฒ น า เท ค โ น โ ล ยีด ว ย ภู มิ ป ญญ า ทอ ง ถ่ิน ใ น กา ร ใช ป ร ะ โ ย ช น จ า ก
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ชุมชนเปนแหลงขอมูลท่ีสําคัญอยางย่ิงของสังคมโดยชุมชนตางๆ
ไดมีการสั่งสมภูมิปญญาทองถิ่นไวมากมายท่ีสามารถนํามาใชหรือเผยแพรใหกับชุมชนอื่นๆ ได ภูมิ
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ปญญาเหลาน้ีอาจสามารถนํามาประยุกตในดานตางๆ แตท่ีสําคัญ คือ ภูมิปญญาในการใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน เชน การดําเนินงานของธนาคารปู การปลูกสมุนไพรเพื่อประโยชน
ดานเวชภัณฑพื้นบานหรือการบริหารจัดการนํ้าตามแนวทางของชุมชน ตัวอยางเหลาน้ีเปนการนํา
องคความรูทองถิ่นมาประยุกตใชเพื่อประโยชนดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสราง
ภูมิคุมกันใหกับชุมชนเองในการปองกันความผันผวนจากปจจัยภายนอก

5. การสรางเครือขายทางสังคม ทุนทางสังคมเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางมีสวนรวม
การสรางเครือขายทางสังคมเปนกลไกอยางหน่ึงในการสรางทุนทางสังคมเพื่อใหชุมชนสามารถนํา
ความรู ความคิดท่ีแตกตาง หรือขอมูลมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อการตัดสินใจของชุมชนท่ีรอบคอบ การ
พัฒนาเครือขายทางสังคมเชนน้ีจะชวยใหชุมชนมีขีดความสามารถในการเตรียมพรอมท่ีจะรองรับกับ
ปจจัยเสี่ยงตางๆ จากภายนอก เชน ความผันผวนของราคาสินคาเกษตรหรือความผันผวนดาน
พลังงาน นอกจากน้ัน การสรางเครือขายทางสังคมท่ีนําไปสูการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารตางๆ ยัง
สามารถนําไปสูการสรางโอกาสทางรายไดและรับรูรับทราบปญหาของผูดอยโอกาส รวมไปถึงการหา
แนวทางชวยเหลือไดอยางมีประสิทธิภาพ

ตารางที่ 2 ขอเสนอเศรษฐกิจพอเพียงภายใตความหมายของเศรษฐกิจสีเขียว

ความเชื่อมโยง “เศรษฐกิจพอเพียง” ภายใตความหมายของ "เศรษฐกิจสีเขียว"
1. การเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

เศรษฐกิจพอเพียง: ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความรอบรู
เศรษฐกิจสีเขียว: สรางรายได (คุณภาพชีวิต) ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม

2. การพัฒนาธุรกิจสีเขียวเพื่อสรางรายได ลดความยากจน
เศรษฐกิจพอเพียง: ความรอบรู คุณธรรม
เศรษฐกิจสีเขียว: สรางรายได (คุณภาพชีวิต) ลดความเหลือ่มล้ํา

3. การใชเครื่องมือทางการคลังท่ีเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
เศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุมกัน คุณธรรม
เศรษฐกิจสีเขียว: ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม ฟนฟูระบบนิเวศ

4. การพัฒนาเทคโนโลยีดวยภูมิปญญาทองถ่ินในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ยั่งยืน

เศรษฐกิจพอเพียง: ความรอบรู ภูมิคุมกัน
เศรษฐกิจสีเขียว: ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม ฟนฟูระบบนิเวศ

5. การสรางเครือขายทางสังคม ทุนทางสังคม เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางมีสวนรวม
เศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุมกัน คุณธรรม
เศรษฐกิจสีเขียว: สรางรายได (คุณภาพชีวิต) ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม
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เศรษฐกิจสีเขียวภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รศ. ดร. นิรมล สุธรรมกิจ
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ความนํา

ในประเทศไทยน้ัน ความตื่นตัวเกี่ยวกับเร่ืองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปจจุบันน้ี
นับวาอยูในระดับ “เพิ่มข้ึน” มากกวาในอดีตเม่ือ 5 ปท่ีผานมา ท้ังท่ีเปนเวลาเกือบ 10 ปแลวท่ี
ประเทศไทยไดใหคําม่ันวาจะดําเนินการชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกตั้งแตป พ.ศ.2543 เม่ือ
คร้ังประเทศไทยใหสัตยาบันตอกรอบอนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอากาศ
(UNFCCC) เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ.2543 และ ลงนามรับรองพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol)
เม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ พ.ศ.2542 และใหสัตยาบันเม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ.2545

ในขณะเดียวกันหลายหนวยงานและหลายประเทศไดใหความสําคัญกับแนวทางการพัฒนา
แบบใหม ท่ีเรียกวา “เศรษฐกิจสีเขียว หรือ Green Economy” ซ่ึงไดรับอิทธิพลมาจากแนวคิดการ
พัฒนาอยางย่ังยืน (sustainable development) เม่ือคร้ังท่ีมีรายงานขององคกรสหประชาชาติ World
Commission on Environment and Development (WCED) เม่ือป ค.ศ. 1987 (พ.ศ. 2530) ช่ือ
“Our Common Future” หรือบางคร้ังเรียกวา Brundtland Report ซ่ึงเปนเอกสารสําคัญท่ีนํามาใชใน
การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ในป ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535) ณ เมือง Rio de Janeiro ประเทศ
บราซิล ท่ีเรียกกันวา Earth Submit น้ัน ไดมีการสรุปแผนปฏิบัติการท่ีเรียกวา Agenda 21 (หรือท่ี
เรียกกันวา Rio Declaration) สําหรับประเทศรัฐภาคียึดถือเปนแนวทางในการกําหนดแผนพัฒนา
ประเทศใหนําไปสูการพัฒนาอยางย่ังยืน และในป ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545) มีการประชุมสุดยอดท่ี
เรียกวา World Summit on Sustainable Development เพื่อเรียกรองใหมีประเทศสมาชิกใชแนว
ทางการพัฒนาอยางย่ังยืนอยางจริงจัง และนําเสนอเร่ือง Public-Private Partnership และ Clean
Technology Fund

อันท่ีจริง ความตกลง UNFCCC ก็มีจุดกําเนิดมาจากการประชุมท่ี Rio de Janeiro เม่ือป
ค.ศ. 1992 เชนกัน แตการดําเนินการของ UN ในการสงเสริมแนวทางการพัฒนาอยางย่ังยืน
(UNCSD) และ แนวทางการลดการปลอยกาซเรือนกระจกเพื่อบรรเทาปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (UNFCCC) ในอดีตท่ีผานมาน้ัน ดูราวกับวาเปน “คนละสายงาน” กัน กลาวอีกนัยหน่ึง
การสงเสริมการพัฒนาอยางย่ังยืน เนนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเปนหลัก ในขณะท่ี การ
บรรเทาปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนนเร่ืองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจก เปนสําคัญ
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แตบัดน้ี ความรวมมือพหุภาคีของ UNFCCC และ UNCSD ไดเร่ิมเขาสู “เสนทางเดียวกัน”
แลว เม่ือกระแสความ “ตื่นตัว” เกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กับ กระแส
ความ “ตระหนก” เกี่ยวกับ การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติอยางรวดเร็ว ไดคนพบวาปญหาท้ังสองมี
“เหตุปจจัย” เดียวกัน น่ันคือ (ก) ความตองการบริโภคอุปโภคของประชาชน ท่ีเพิ่มข้ึนอยางไม
คํานึงถึงขอจํากัดดานทรัพยากรธรรมชาติ และ การปลอยกาซเรือนกระจก และ (ข) ศักยภาพ
ทางดานเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการภายในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารบานเรือน ท่ีละเลย
หลักการอยูรวมกันกับ “ธรรมชาติ” (ท่ีมีความไมแนนอนตามวัฏจักรของ “ดิน-นํ้า-ลม-ไฟ”)

ดวยเหตุน้ีเอง วัตถุประสงคของบทความน้ี จึงใหความสนใจวา ภายใตบริบทของประเทศ
ไทยน้ัน ภาครัฐไทยจะมี “แนวโนมมากเพียงใด” ในการดําเนินมาตรการตางๆเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ดานการลดกาซเรือนกระจกและดานเศรษฐกิจสีเขียว ไปพรอมๆกัน

เน้ือหาของบทความน้ี เร่ิมตนจาก นิยามของเศรษฐกิจสีเขียว วาเกี่ยวของอยางไรกับการ
พัฒนาอยางย่ังยืน และ การลดการปลอยกาซเรือนกระจก (หัวขอ 1) และความจําเปนท่ีจะตองนํา
ประเด็นการลดการปลอยกาซเรือนกระจก เปน “แกนนํา” ในการปรับระบบเศรษฐกิจเขาสูเศรษฐกิจสี
เขียว (หัวขอ 2) นอกจากน้ี บทความน้ีประสงคจะนําเสนอ แนวทางการปรับระบบเศรษฐกิจตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว ท่ีตอบสนองตอการแกปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การผลักดัน
สูสังคมคารบอนต่ํา (หัวขอ 3) และขอพึงระวังหรือควรพิจารณาในการปรับระบบเศรษฐกิจตามแนว
เศรษฐกิจสีเขียว (หัวขอ 4)

1. นิยามของเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)

เทาท่ีไดรับการถายทอดความรูจากนักวิชาการผูทรงคุณวุฒิหลายทานท่ีไดมีโอกาส
ปฏิสัมพันธกับผูบริหารขององคการสหประชาชาติ พบวา ในปจจุบัน ประเทศรัฐภาคีไมคอยจะ
ประสบความสําเร็จในการดําเนินมาตรการเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน (sustainable development)
เทาใดนัก แมวาแนวทางการพัฒนาอยางย่ังยืนไดนําเสนอมานานกวา 20 ปแลว (ดังปรากฏใน
Agenda 21 ท่ีประสงคใหการกําหนดนโยบายและมาตรการพัฒนาเศรษฐกิจตองมีการคํานึงถึงเร่ือง
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืนดวย) โดยผูเ ช่ียวชาญในองคการ
สหประชาชาติมีความเช่ือวา เหตุปจจัยท่ีประเทศตางๆไมสามารถบรรลุการดําเนินการพัฒนาอยาง
ย่ังยืนไดน้ัน คือ การพัฒนาเศรษฐกิจท่ีมีทิศทางไมเหมาะสม อันไมสงเสริมการพัฒนาอยางย่ังยืนท่ี
แทจริง

อันท่ีจริง แนวคิดการพัฒนาอยางย่ังยืน น้ันตองอาศัย “ปจจัย” 3 ดาน (หรือท่ีเรียกกันวา 3
เสาหลัก หรือ 3 Pillars) ไดแก ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ (economic development) ปจจัยทางดาน



528

สังคม (social development) และ ปจจัยทางดานสิ่งแวดลอม (environmental sustainability) โดย
กระบวนการพัฒนาน้ัน จะตองพัฒนาไปดวยกันท้ัง 3 ดานและจะตองไมกอใหเกิดความขัดแยง “ดาน
ผลประโยชน” หรือ ถาจะเกิดความขัดแยงกันบาง ก็ตองม่ันใจวาแนวทางการพัฒนา จะตอง
กอใหเกิด “ผลประโยชน มากกวา ผลเสีย” (กลาวอีกนัยหน่ึงคือ เกิด Net Benefit มิใชเกิด Net
Loss) ดวยเหตุน้ี นักวิชาการกลุมหน่ึง จึงมีความเช่ือวา “ตัวการ” ของอุปสรรคการกาวเขาสูการ
พัฒนาอยางย่ังยืน น้ัน นาจะมาจาก ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ มากกวา ปจจัยดานการพัฒนาสังคม
และปจจัยดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม เน่ืองจาก กลไกและสิ่งจูงใจทางดานเศรษฐกิจท่ีมีอยูในปจจุบัน
น้ัน ยัง “ไมสามารถเอื้อประโยชน” ตอการพัฒนาดานสังคมและดานสิ่งแวดลอม เน่ืองดวย การ
พัฒนาเศรษฐกิจท่ีเปนอยูในปจจุบัน มักเนนเร่ือง การรักษาระดับหรือเพิ่มการจางงานใน
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ และ “การเพิ่มผลผลิต” หรือ การเพิ่มรายได (ของท้ังปจเจกชน
และ ประเทศ) มากกวา ท่ีจะเนนเร่ือง “ความเทาเทียมกัน” ทางเศรษฐกิจและทางสังคม และ “การ
อนุรักษ” ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กอปรกับ ความเช่ือของนักวิชาการกลุมน้ีวา
ปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนในประเทศตางๆท่ัวโลก เชน วิกฤติเศรษฐกิจ (ท่ีพึ่งพิงการคาระหวาง
ประเทศ) วิกฤตินํ้ามัน (ราคานํ้ามันสูงข้ึน) และ วิกฤติระบบนิเวศ (การลดลงของความหลากหลาย
ทางชีวภาพและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก) ฯลฯ น้ัน เปนผลสืบเน่ืองมาจากการ
ดําเนินมาตรการทางเศรษฐกิจท่ี “สงสัญญาณผิดทิศทาง” น่ันเอง

เม่ือเปนเชนน้ี นักวิชาการขององคการสหประชาชาติ จึงเสนอเร่ือง “Green Economy” และ
ในบางกรณีก็เสนอเร่ือง “Green Growth” ข้ึนมาเพื่อเปน “เคร่ืองมือหน่ึง” ในการปรับกลยุทธการ
พัฒนาประเทศใหกาวเขาสูการพัฒนาอยางย่ังยืน [Chung, 2011] ท้ังน้ี มาตรการตางๆในการพัฒนา
เศรษฐกิจสีเขียว ควรจะตองเปนมาตรการท่ีนําไปสู “การสงสัญญาณท่ีถูกทิศทาง” เชน การ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางราคาสินคา (เชน มาตรการภาษีสิ่งแวดลอม เพื่อใหสินคา “สกปรก” มีราคาท่ี
สูงกวา สินคาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิต (เชน การยกเลิก
มาตรการอุดหนุนนํ้ามันหรือไฟฟาจากเช้ือเพลิงฟอสซิล เพื่อใหประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาใช
“เช้ือเพลิงสะอาด” มากข้ึน) เปนตน

ดวยเหตุน้ี UN ESCAP จึงเสนอแนวทาง Green Growth Initiative เม่ือป ค.ศ. 2005 เม่ือ
คร้ังมีการประชุมคร้ังท่ี 5 ของ Ministerial Conference on Environment and Development in
Asia and the Pacific (มีนาคม 2548) ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต ตอมา UNEP ก็เสนอแนวทาง
Green Economy Initiative เม่ือป ค.ศ. 2008 และในป ค.ศ. 2011 ก็นําเสนอรายงานเร่ือง Green
Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication และ แนวคิด
Global New Green Deal ท่ีจะสงเสริมใหการกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคม
ภายในประเทศสมาชิกตองคํานึงถึงมิติดานสิ่งแวดลอมมากข้ึน (greening stimulus packages) ไม
เพียงแตองคการสหประชาชาติเทาน้ัน รัฐบาลของประเทศพัฒนาแลวหลายประเทศ เชน กลุม
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ประเทศ OECD ก็เร่ิม “เห็นพองตองกัน” ในการดําเนินมาตรการภายในประเทศใหสอดคลองกันและ
นําไปสูเปาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจอยางย่ังยืนอยางแทจริง ดังเชนท่ีปรากฏในการประชุมเม่ือป
ค.ศ. 2009 ท่ีเสนอกลยุทธ Green Growth Strategy

แมวา ปจจุบันน้ี “คํานิยาม” ของ Green Growth หรือ Green Economy หรือ เศรษฐกิจสี
เขียว จะยังคงมีรายละเอียดท่ีแตกตางกัน แตก็ยังยึดหลัก (principle) ของการพัฒนาอยางย่ังยืน
เชนเดิม ซ่ึงใหความสําคัญกับการปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากข้ึน
(greening economic system) ดังตัวอยางตอไปน้ี

“Green Economy can be defined as an economy where economic prosperity can
go hand-in-hand with ecological sustainability. In practical terms, in a green economy
investing in ecological resources and services, such as a stable climate, bio-diversity and
clean air and water, can be an opportunity for profit, employment and growth rather than
cost and burden on economy.” [ESCAP, 2011]

“Green Growth is the process of greening conventional economic system and a
strategy to arrive at a green economy.” [ESCAP, 2011]

“Green growth means fostering economic growth and development while ensuring
that natural assets continue to provide the resources and environmental services on which
our well-being relies. To do this it must catalyze investment and innovation which will
underpin sustained growth and give rise to new economic opportunities.” [OECD, 2011]

จากการนิยามขางตน Green Economy และ Green Growth จึงหมายถึงกลยุทธท่ีนําไปสู
“การเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ (economic system change)” ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรมหลาย
ประเภท เชน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปสูการประหยัดพลังงาน การลงทุนในเทคโนโลยีพลังงาน
หมุนเวียน การลงทุนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม การ
ลงทุนในเทคโนโลยีท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (green technology) เปนตน โดยกิจกรรมเหลาน้ี
จะตอง “ผลักดัน” ใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจดวย ดังน้ัน ระบบเศรษฐกิจในปจจุบัน จึงตองมีการ
ปรับโครงสรางราคาสินคาใหม โดยใหมีการคํานึงถึง (internalized) ตนทุนดานสิ่งแวดลอมหรือ
ตนทุนระบบนิเวศท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และ ยกเลิกมาตรการอุดหนุนและ
มาตรการจูงใจอื่นๆท่ีจะเปนอุปสรรคตอการขยายตัวดานการลงทุนดานพลังงานหมุนเวียนและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม [ESCAP, 2011] นอกจากน้ี กุญแจสําคัญ 2 ประการ
ของกลยุทธของ Green Growth คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูผลิตและผูบริโภคใหมีลักษณะ
“สีเขียว” มากข้ึน หรือเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากข้ึน และ การลงทุนและนวัตกรรมท่ีเกี่ยวของกับ
เศรษฐกิจสีเขียว [OECD, 2011: 11]
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อน่ึง ขอเสนอการปรับระบบเศรษฐกิจเขาสู “เศรษฐกิจสีเขียว” ดังกลาวขางตน เช่ือวาเกิดข้ึน
ในชวงกระแสการตอสูกับปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) และกระแสการ
ปรับโครงสรางสังคมจนเปน “สังคมคารบอนต่ํา” อยางไรก็ดี แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว กับ การลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจก (เพื่อบรรเทาปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) น้ัน มีความเหมือน
และแตกตางกันอยูบาง กลาวคือ แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว เปนแนวทางการปรับตัวของสังคมใน
ระดับประเทศ โดยมีเปาหมายเพื่อลดการใชทรัพยากรในประเทศเปนหลัก เพื่อนําไปสูการพัฒนา
อยางย่ังยืน และมีมิติความสมดุลระหวางสังคมและระบบนิเวศดวย โดยมีกลุมเปาหมายคือ
ประชาชนภายในประเทศ โดยเฉพาะกลุมประชาชนผูท่ีมีรายไดนอยหรือยากจน ในขณะท่ี เปาหมาย
ในการควบคุมหรือการลดการปลอยกาซเรือนกระจก เปนแนวทางการปรับตัวของสังคมใน
ระดับประเทศ โดยมีเปาหมายเพื่อบรรเทาปญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับโลก
ซ่ึงการบรรเทาปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกน้ัน จําเปนตองดึงประเทศกําลัง
พัฒนาเขามามีสวนรวมในการลดการปลอยกาซฯ ดวย จึงจะบรรลุเปาหมายในระดับโลก

ดังน้ัน หากทุกประเทศในโลกน้ีสามารถดําเนินการปรับตัวเขาสูแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวได
น่ันหมายความวา “ขอเสนอเศรษฐกิจสีเขียว” สามารถสราง “พันธกรณี” ดานการควบคุมสิ่งแวดลอม
และการปลอยกาซเรือนกระจกไปในตัวดวย ท้ังประเทศพัฒนาแลว และ ประเทศกําลังพัฒนา โดยไม
มี “ขอกําหนด”เกี่ยวกับพันธกรณีท่ีแตกตางกันในการดําเนินมาตรการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
เศรษฐกิจเขาสูระบบเศรษฐกิจสีเขียว (เฉกเชนพันธกรณีของความตกลงพหุภาคีของความตกลงพหุ
ภาคีตางๆ) เน่ืองจากทุกประเทศเห็นความสําคัญของ “การพัฒนาอยางย่ังยืนภายในประเทศ” เปน
เปาหมายรวมกันของทุกภาคสวนภายในประเทศน้ันๆ น่ันเอง

2. ความจําเปนของเร่ืองการลดกาซเรือนกระจกตอการปรับตัวสูเศรษฐกิจสีเขียว

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นับวาเปนปญหาหน่ึงของปญหาสิ่งแวดลอมของโลก แต
ผลพวงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกอใหเกิด “ความเสี่ยง” ตอทุกภาคสวน ไมวาจะเปน
ภาคครัวเรือน ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และ ระบบนิเวศและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ท้ังน้ี “ความเสี่ยงดานโลกรอน” น้ีไดกลายเปนประเด็นเกี่ยวกับ “ความเปนธรรม” และ การ
ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม ไมวาจะเปนระดับภายในประเทศ หรือ ระดับระหวางประเทศก็ตาม
นอกจากน้ี ผลลัพธและผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเกิดข้ึนและอาจจะเกิดข้ึนใน
อนาคตน้ัน ยังนับวาเปนเร่ืองท่ีไมสามารถพยากรณไดอยางแมนยํา และในบางกรณีก็ไมสามารถ
คาดการณหรือคาดเดาไดเลยวาจะเกิดปญหาทางธรรมชาติอะไรบางและสถานท่ีใด อยางไรก็ดี มี
การพยากรณวา ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตจะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศประมาณ รอยละ 6.7 ของ GDP ในป ค.ศ. 2100 [Ichimura, 2011] ดวยเหตุน้ี การ
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ดําเนินการลดกาซเรือนกระจก จําเปนตองอาศัยความรวมมือกันในทุกภาคสวน และ ตองรวมมือกัน
ในระดับนานาชาติดวย ในขณะเดียวกัน การลดการปลอยกาซเรือนกระจก หรือ การเขาสูสังคม
คารบอนต่ํา ก็สามารถนําไปสูการปรับตัวของแตละประเทศในการเขาสูระบบเศรษฐกิจสีเขียว
[Ichimura, 2011]

ความจําเปนของเร่ืองการลดการปลอยกาซเรือนกระจกตอการปรับสูระบบเศรษฐกิจสีเขียว
น้ัน มีเหตุผลพื้นฐานมาจากแนวคิดเร่ือง Strong Sustainability เปนสําคัญ ซ่ึงเปนแนวคิดท่ีเนนเร่ือง
ความเทาเทียมกันระหวางชนตางรุน หรือ Intergenerational Equity [Tuner, 1995] กลาวคือ
Strong Sustainability ครอบคลุมแนวคิด 2 เร่ือง คือ (ก) การพยายามหลีกเลี่ยงมิใหเกิดความ
เสียหายของทรัพยากรธรรมชาติ จนไมสามารถร้ือฟนกลับมาได (irreversible losses of
environmental assets) และคุมครองระบบนิเวศท่ีจัดเปน “ทรัพย” ประเภทหน่ึง (ecological
assets) แนวคิดน้ีนําไปสูการกําหนดระดับวิกฤต critical natural capital (part of the capital
bequest) และ (ข) หลักการปองกันไวกอน หรือ Precautionary Principle และ หลักการกําหนด
มาตรการความปลอดภัยข้ันต่ํา หรือ Safe Minimum Standard ดังจะเห็นไดจากการเห็นพอง
ตองกันของประเทศสมาชิก UNFCCC ใหมีการควบคุมอุณหภูมิของโลกเพิ่มข้ึนไมเกิน 2 องศา
เซลเซียส ดวยผานการกําหนด GHG Concentration Target ในระดับโลกและระดับประเทศ ท้ังน้ี
เพราะ ความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตอันเน่ืองมาจากอุณหภูมิของโลกสูงข้ึนน้ัน อาจไม
สามารถหาสิ่งใดมาทดแทนหรือชดเชยได (uncompensated future losses) เชน ระบบนิเวศท่ีสูญ
หาย พื้นดินท่ีหายไป ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีสูญสิ้น และ การสูญเสียชีวิตของมวลมนุษย
ฯลฯ เปนท่ีคาดการณกันไดวา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะสงผลเสียตอระบบเศรษฐกิจดวย
ซ่ึงอาจจะทําใหไมสามารถบรรลุการพัฒนาอยางย่ังยืนได เน่ืองจากความไมแนนอนเกี่ยวกับผลลัพธ
หรือผลพวงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเน่ืองจากความเสียหายท่ีเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน้ันมีมูลคาสูงมาก จนบางคร้ังก็ไมสามารถประเมินเปน “ตัวเงิน” ได
ท้ังหมด อีกท้ัง การแกไขปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตน้ัน อาจจะมีตนทุนท่ีสูง (ท้ังดานการลด
การปลอยกาซเรือนกระจก และการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)ถามีการ
ดําเนินการลดกาซเรือนกระจกเพียงบางสวนหรือบางแหงเทาน้ัน

เหตุใดการปรับเศรษฐกิจเขาสู “เศรษฐกิจสีเขียว” จึงไดรับความสนใจมากข้ึน ทามกลาง
กระแสของการบรรเทาปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือการควบคุมการปลอยกาซเรือน
กระจก คําตอบน้ันอาจจะประกอบดวย 6 ขอ ไดแก

ขอแรก การจัดการดานเศรษฐกิจสีเขียว และการจัดการดานกาซเรือนกระจก สามารถบรรลุ
เปาหมายเดียวกันได คือ การเพิ่มความม่ังคงทางสังคม (social security) ความม่ังคงทางอาหาร
(food security) และ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ (conservation) ท้ังน้ีการจัดการดานเศรษฐกิจ
สีเขียวและการจัดการดานกาซเรือนกระจก จะตองกําหนดมาตรการท่ีเหมาะสม และจะตองคํานึงถึง
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กลุมเปาหมายประเภทประชาชนท่ียากจนและภูมิภาคท่ีเปราะบางตอปญหาสิ่งแวดลอมดวย [UN-
DESA, 2009]

ขอท่ีสอง การดําเนินมาตรการลดการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศตางๆ สามารถ
บรรลุเปาหมายของการดําเนินมาตรการเศรษฐกิจสีเขียวดวย ไมวาจะเปนการประหยัดพลังงานหรือ
การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ การลดการใชพลังงานฟอสซิล การหันมาใชพลังงานหมุนเวียน
การสงเสริมการใชปุยอินทรีย และการสงเสริมการปลูกปา

ขอท่ีสาม การดําเนินมาตรการเศรษฐกิจสีเขียว ภายใตแนวคิดเร่ืองการพัฒนาอยางย่ังยืน
น้ัน เปนการชวย “ยํ้าเตือน” วาการดําเนินมาตรการใดๆท่ีเกี่ยวกับการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
จะตอง “ไมละเลย” มิติของการพัฒนาดานสังคมและมิติทางดานเศรษฐกิจดวย กลาวอีกนัยหน่ึง
มาตรการลดการปลอยกาซเรือนกระจก จะตองสรางการจางงานและจะตองสรางความเปนธรรม
ใหแกทุกภาคสวน (ประชาชนท่ีมีรายไดนอยควรจะไดรับการชวยเหลือจากภาครัฐ) เปนตน

ขอท่ีสี่ การละเลยการจัดการระบบนิเวศ ย่ิงนําไปสูการเสื่อมโทรมของระบบนิเวศและการลด
นอยถอยลงของความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นท่ีปาไม ดังน้ัน การสงเสริมการขยายพื้นท่ีปลูก
ไมยืนตนหรือการอนุรักษพื้นท่ีปาไมท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากจะชวยใหมีการดูด
กลับเก็บกักกาซคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศ ใหรูปของสารคารบอนในเน้ือไมและในดินน้ัน
ยอมนําไปสูการปรับตัวเขาสูระบบสังคมคารบอนต่ํา ไดในคราวเดียวกัน

ขอท่ีหา เน่ืองดวยความจริงท่ีวา ระบบนิเวศมีความซับซอนคอนขางมาก ภาคสวนตางๆ จึง
เบ่ียงเบนความสนใจมายังเร่ืองการลดการปลอยกาซเรือนกระจกเพื่อบรรเทาปญหาจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากกวา การจัดการระบบนิเวศในองครวม (ซ่ึงมีความยากกวาในการ
ดําเนินการ และ อาจจะใชระยะเวลานานกวาดวย)

ขอท่ีหก เน่ืองจาก “ผลลัพธ” ของการพัฒนาอยางย่ังยืนน้ันเห็นผลชา และไมเห็นเปนวง
กวาง (ท่ีปรากฏเฉพาะภายในประเทศ) เม่ือเปรียบเทียบกับ “ผลลัพธ” ของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ “ท่ีเร่ิมเห็นผลแลว” (จากการท่ีอุณหภูมิสูงข้ึนและสภาพอากาศแปรปรวน ตลอดจนการ
ละลายของนํ้าแข็งข้ัวโลก) อีกท้ังทุกประเทศไดรับผลกระทบจากปรากฏการณโลกรอนโดยถวนหนา
ทําใหมีแนวโนมการยอมรับ “เศรษฐกิจสีเขียว” มากข้ึน

แมวาในปจจุบันน้ี ประชาชนและแวดวงวิชาการ รวมท้ังนักการเมือง ยอมรับถึงภัยคุกคามของ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากข้ึน แตการดําเนินการของภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาค
ประชาชน เปนไปอยางเช่ืองชา หรือ ยังไมมากพอท่ีจะชวยใหเกิดการบรรเทาปญหาลงได และ
ปรากฏการณการร่ัวไหลกาซเรือนกระจกขามประเทศ หรือ Carbon Leakage จากประเทศพัฒนา
แลวไปยังประเทศกําลังพัฒนา (เชน การสงเสริมการลงทุนในตางประเทศ) ก็อาจจะปรากฏใหเห็น
มากข้ึนในอนาคตก็ได
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3. แนวทางการปรับระบบเศรษฐกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว ที่ตอบสนองตอการ
แกปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการผลักดันสูสังคมคารบอนต่ํา

การปรับเขาสูแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อตอบสนองตอการแกปญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ หรือ กอใหเกิดการผลักดันสูสังคมคารบอนต่ําน้ัน มีอยูดวยกันอยางนอย 5
แนวทาง

แนวทางแรก การวางแผนพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว จะตองมีประเด็นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยูดวย ดังน้ัน การพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว นอกจากจะตอง
ครอบคลุมถึงเร่ืองการใชทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษปาไม การลดการปลอยมลพิษแลว ยังตอง
คํานึงถึง การปลอยกาซเรือนกระจก และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดวย ซ่ึง
อาจจะนําไปสูการเกิดสังคมคารบอนต่ําได และในขณะเดียวกัน การผลักดันสูสังคมคารบอนต่ํา ก็
ตองคํานึงถึง การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดวย โดยตองมีมิติเร่ืองความเปนธรรมหรือการลดความ
เหลื่อมล้ําทางสังคมไปในคราวเดียวกัน

แนวทางท่ีสอง การเปลี่ยนแปลงการใชพลังงาน เน่ืองจากการผลิตและการใชพลังงานเปน
ตนเหตุสําคัญของการปลอยกาซเรือนกระจกโดยฝมือมนุษย ดงน้ัน ภาครัฐจึงจําเปนตองออก
มาตรการตางๆเพื่อจูงใจใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการผลิตและการใชพลังงานจากเช้ือเพลิงฟอสซิล
แตท้ังน้ีจะตองกอใหเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และไมกอใหเกิดปญหาความเหลื่อมล้ําทางสังคม
หรือรายได  อีกท้ังไมสรางปญหาทางดานสิ่งแวดลอมและการใชท่ีดิน1

แนวทางท่ีสาม การลงทุนขนานใหญในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน (big push on renewable
energy) ท้ังน้ีนอกจากจะทําใหตนทุนของพลังงานหมุนเวียนลดลงแลว (เกิด economies of scale)
ยังสามารถเปดโอกาสใหประชาชนท่ียากจนสามารถเขาถึง (access) พลังงานหมุนเวียนไดอีกดวย
ท้ังน้ีจะตองไมมีการแทรกแซงราคาเช้ือเพลิงฟอสซิล เพื่อใหเกิดการแขงขันทางตลาดพลังงานอยาง
มีประสิทธิภาพ

แนวทางท่ีสาม การเปลี่ยนแปลงโครงสรางหรือระบบการขนสงภายในประเทศ (transport
system) เชน ระบบขนสงสาธารณะ (public transport) battery replacement of electric vehicles,
smart grids and grid extension, and upgrades to accommodate renewable sources เปนตน
ซ่ึงตองทํางานรวมกันระหวางภาครัฐและภาคธุรกิจ ในการลงทุนอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของ ท้ังน้ีเพราะ
ตองการลดการใชรถยนตสวนบุคคลท่ีใชเช้ือเพลิงฟอสซิล และท่ีกอใหเกิดปญหาการจราจรติดขัด

1 ตัวอยางของมาตรการในตางประเทศที่เก่ียวกับการสงเสริมพลังงานหมุนเวียน ไดแก การเก็บลดภาษีนํ้ามันเอทา
นอล ของบราซิล แตรัฐบาลบราซิลก็ยังเผชิญกับปญหาความไมเทาเทียมกันระหวางชนบทกับเมือง หรือระหวาง
คนจนกับคนรวย เน่ืองจากการสงเสริมการสงออกเอทานอลน้ัน ยิ่งกอใหเกิดปญหาการตัดไมทําลายปา เพื่อนําพื้น
ที่มาเพาะปลูกพืชนํ้ามันเพื่อใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล [Halsnes et al., 2011]
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แนวทางท่ีสี่ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการกอสราง โดยเฉพาะอาคารท่ีอยู อาศัยของ
ประชาชนรายไดนอยในเขตเมือง ใหมีการใชพลังงานนอยหรือประหยัดพลังงาน และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชพลังงานของอุปกรณเคร่ืองครัวและเคร่ืองใชสํานักงาน

แนวทางท่ีหา การสงเสริมประสิทธิภาพการผลิตของภาคเกษตรกรรม ท่ีคํานึงถึงแนวคิด
เศรษฐกิจสีเขียว และการลดการปลอยกาซเรือนกระจก โดยการขยายความชวยเหลือทางดาน
เทคนิคแกเกษตรกร ใหเนนกระบวนการผลิตประเภท Ecological Sustainable Agriculture และ
ความชวยเหลือทางการเงินแก “เกษตรกรรายเล็ก” ในกรณีท่ีตองเผชิญกับความผันผวนของราคา
สินคาเกษตรในตลาด (ท้ังตลาดภายใน ประเทศและตลาดโลก) นอกจากน้ี ภาครัฐจะตองลงทุนใน
โครงการเก็บกักนํ้าและการระบายนํ้า สําหรับเกษตรกรรมและรองรับปญหาเร่ืองนํ้าจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในการดําเนินการท้ัง 5 แนวทางดังกลาวจําเปนตองอาศัยมาตรการตางๆ ท้ังท่ีเปนมาตรการ
แบบเกา และ มาตรการแบบใหม หลายมาตรการควบคูกันไป ซ่ึงสามารถจําแนกมาตรการตางๆได
3 กลุม คือ [Pease et al., 1989]

กลุมแรก เปนมาตรการท่ีทําให “ราคา” สะทอนตนทุนสังคม และ สงผลตอการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการผลิตของผูผลิตและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค มาตรการน้ี ไดแก การ
สนับสนุนการบริโภคอยางย่ังยืน (sustainable consumption) และ การประเมินมูลคา
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึง การยกเลิกระบบเงินอุดหนุน เปนตน มาตรการในกลุมน้ี ถือวาเปนการ
ปฏิรูประบบภาษีสิ่งแวดลอมภายในประเทศ21

กลุมท่ีสอง เปนมาตรการท่ีเกี่ยวของกับการสรางอุปสงคตอสินคาและบริการท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม รวมถึงการสรางแรงจูงใจหรือกระตุนใหผูประกอบธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
ผลิตหรือการใชวัตถุดิบ เชน การซ้ือสินคาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยหนวยงานของภาครัฐ
(public procurement) และ การสงเสริมหรืออุดหนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม โดยภาครัฐกําหนดเปาหมายในการสนับสนุนดังกลาวใหชัดเจน (targeted public
support) เชน การสงเสริมกิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับ Eco-efficiency ในหนวยธุรกิจและองคกร
ของภาครัฐ เปนตน

กลุมท่ีสาม เปนมาตรการท่ีสงเสริมความรวมมือของภาคีสามฝาย (ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน) เชน การรวมลงทุนเพื่อการพัฒนาแบบพึ่งตนเองของชุมชน หรือเพื่อการพัฒนาทาง

2 การปฏิรูประบบภาษีส่ิงแวดลอมภายในประเทศ (ecological tax reform) หมายถึง การยกเลิกการจัดเก็บภาษี
จากสินคาที่ เปนประโยชนหรือเปนมิตรตอ ส่ิงแวดลอม และ หันมาจัดเก็บภาษีจากสินคาที่ทํ าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยหวังวาจะทําใหเกิด Double Dividend และ ลดปญหาส่ิงแวดลอม (หรือ
negative externalities) ควบคูไปกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
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เศรษฐกิจอยางย่ังยืนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เปนตน ท้ังน้ี ความรวมมือดังกลาวควรตองมีการ
กําหนดมาตรการและเปาหมายทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และ สังคม ใหมีความสอดคลองกัน

สําหรับประเทศไทยน้ัน นับวามีการดําเนินมาตรการเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจสีเขียวมาบาง
แลว เชน การควบคุมการปลอยมลพิษ การสงเสริมการบริโภคอยางย่ังยืน การจัดการขยะกากของ
เสียท่ีสามารถนํากลับมาใชใหม การสงเสริมการปลูกปาและอนุ รักษพื้นท่ีปาชุมชน การเพิ่ม
ประสิทธิภาพพลังงาน (energy efficiency) ในสาขาการผลิตตางๆ และ การใชพลังงานหมุนเวียน
(โดยเฉพาะพลังงานชีวภาพและชีวมวล) การสงเสริมการติดฉลากเขียว (green label) และ ฉลาก
ใบไมสีเขียว31 และ ฉลากประหยัดพลังงาน (ฉลากเบอร 5 สําหรับเคร่ืองใชไฟฟา) เปนตน มาตรการ
เหลาน้ีเกี่ยวของกับการลดการปลอยกาซเรือนกระจกดวยเชนกัน

อยางไรก็ดี มาตรการดังกลาวขางตน เปนมาตรการแบบสมัครใจ (ยกเวน การควบคุมการ
ปลอยมลพิษ ท่ีเปนมาตรการแบบบังคับ) นอกจากน้ียังมีมาตรการอื่นๆ เชน การเปลี่ยนแปลง/
ปรับปรุงเทคโนโลยีท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม หรือท่ีจะทําใหมีการปลอยกาซเรือนกระจกออกมานอย
หรือเทคโนโลยีท่ีชวยเก็บกักกาซเรือนกระจก (change in technology) การขายคารบอนเครดิต
(carbon credit) และ การรับรองฉลากลดคารบอน (carbon label)42 เปนตน (ตารางท่ี 1) หากมีการ
จัดเก็บขอมูลในเชิงปริมาณ ในระดับทองถิ่นได ก็จะสามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการกาซ
เรือนกระจกอยางเปนรูปธรรมท่ีชัดเจนย่ิงข้ึน และเปนธรรมมากข้ึน (ท้ังในระดับชุมชน)

ในการดําเนินการลดการปลอยกาซเรือนกระจกอยางสมัครใจจะกอใหเกิดประโยชนตอผู
ปฏิบัติและตอสภาพแวดลอมหรือตอสังคม เชน ผูดําเนินการจะมีความรูสึกวามีสวนรวมในการชวย
ลดกาซเรือนกระจก ในกระแสการรณรงคเพื่อลดปญหาโลกรอน และภายใตการตระหนักถึงปญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากน้ี มาตรการแบบสมัครใจยังกระตุนใหเกิดการรวมมือกัน
ของประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนตางๆไดในวงกวาง อีกท้ังยังสามารถสรางภาพพจนท่ีดีใหแก
ผูดําเนินการได

3สินคาที่ไดรับฉลากเขียวและฉลากใบไมสีเขียว รวม 17 รายการ (เปนสินคา 14 รายการ และ บริการ 3 รายการ)
ไดแก ตลับหมึกเคร่ืองถายเอกสารเคร่ืองพิมพและเคร่ืองโทรสาร กระดาษคอมพิวเตอรและกระดาษสีทําปก แฟม
เอกสาร ซองบรรจุภัณฑ กลองใสเอกสาร ผลิตภัณฑลบคําผิด หลอดฟลูออเรสเซนต สีทาอาคาร เคร่ืองถายเอกสาร
เคร่ืองเรือนเหล็ก กระดาษชําระ ปากกาไวตบอรด ถานไฟฉาย และ เคร่ืองพิมพ สําหรับดานบริการ คือ บริการเชา
เคร่ืองถายเอกสาร บริการทําความสะอาด และ บริการโรงแรม
4 ฉลากคารบอน ประกอบดวย ฉลากคารบอนฟุตพร้ินท (บงบอกปริมาณการปลอยกาซคารบอนฯ ตลอดสายโซ
อุปทาน) ฉลากลดคารบอน (บงบอกปริมาณการลดการปลอยกาซคารบอนฯ)
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ตารางที่ 1 มาตรการแบบสมัครใจ ของสาขาการผลิตตางๆ ที่ดําเนินการในประเทศไทย

สาขาการผลิต Energy
Efficiency

เปลี่ยนแปลง/
ปรับปรุงเทคโนโลยี

ขาย Carbon
Credits

Carbon Label/
Footprint

สาขาขนสง: ทางอากาศ    
สาขาขนสง: ทางบก/น้ํา    n.ap.
สาขา Heavy Industry    n.a.
สาขา Light Industry    
สาขาเกษตร    
สาขาพลังงาน การสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานชีวภาพและชีวมวล เพื่อสงให กฟภ./

กฟผ. โดยวัตถุดิบนั้นมาจากสาขาเกษตร สาขากําจัดขยะ/กําจัดน้ําเสีย
สาขากําจัดขยะมูลฝอย ผลิตไฟฟาจากพลังงานชีวภาพ เพื่อสงให กฟภ./กฟผ.
สาขากอสรางอาคาร การออกแบบอาคารเพื่อประหยัดไฟฟา

การปรับเปลี่ยนอุปกรณและเครื่องใชไฟฟาในอาคารท่ีเหมาะสม
สาขาปาไม การปลูกตนไมโดยสมัครใจของประชาชน หรือ หนวยธุรกิจ หรือ NGOs
ที่มา: รวบรวมโดยผูเขียน
หมายเหตุ : n.ap. หมายถึง มาตรการน้ันไมสามารถประยุกตใชกับสาขาการผลิตน้ันได

n.a. หมายถึง ไมสามารถหาขอมูลได

ตัวอยางหน่ึงของสาขาการผลิต Heavy Industry ท่ีไดมีแนวการดําเนินการไปสูเศรษฐกิจสี
เขียวและการลดการปลอยกาซเรือนกระจก คือ อุตสาหกรรมซีเมนต ภายใตการนําของ World
Business Council for Sustainable Development (WBCSD) ท่ีไดเสนอโครงการ “Cement
Sustainability Initiative (CSI)” โดยเร่ิมตนในป ค.ศ. 1999 ดวยความรวมมือจากบริษัทช้ันนําของ
โลกดานการผลิตซีเมนต (หน่ึงในน้ันคือ บริษัทปูนซีเมนตไทย (มหาชน) จํากัด โครงการดังกลาว
สนับสนุนใหผูบริหารของบริษัทตางๆ มีสวนรวมในการปกปองสภาพแวดลอม สุขภาพและความ
ปลอดภัยของพนักงาน การใชพลังงานทางเลือก และลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการใช
ประโยชนจากท่ีดิน สนับสนุนใหธุรกิจตางๆ ดําเนินกิจการ คิดคนนวัตกรรม และขยายกิจการภายใต
บริบทของการพัฒนาท่ีย่ังยืน ความสําเร็จท่ีผานมาของ CSI คือการลดระดับการปลอยกาซธรรมชาติ
จากการผลิตซีเมนตตอหน่ึงตันไดรอยละ 12 ระหวางป ค.ศ. 1990-2006 โดยเนนท่ีการปรับปรุง
กระบวนการผลิต (ผานการปรับปรุงเทคโนโลยี ท่ีใชพลังงานนอยลง หรือ low-energy clinker types
ตลอดจน การลดสัดสวน clinker content ในซีเมนต และการใชพลังงานชีวมวล หรือ bio-fuel และ
พลังงานทางเลือกอื่น มากข้ึน) นอกจากน้ี ยังมีการคิดคน “วัสดุคอนกรีตสําหรับอาคารบานเรือนท่ี
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อยูอาศัยและสํานักงานท่ีใชพลังงานไฟฟานอยลง” โดยเฉพาะในอาคารท่ีตองมีระบบ heating &
cooling [Damtoft et al., 2008]51

นอกจากน้ี ประเทศตางๆไดดําเนินมาตรการสงเสริม “เศรษฐกิจสีเขียว” ควบคูไปกับ
มาตรการลดการปลอยกาซเรือนกระจก โดยดําเนินการภายใตแผนพัฒนาอยางย่ังยืน เชน ประเทศ
เกาหลีใตมีการกําหนดกลยุทธการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว (national strategy for green growth)
ภายใตแผนพัฒนาแหงชาติในชวงป ค.ศ. 2009-2013  ท้ังน้ีมีจุดมุงหมาย 3 ประการ คือ สงเสริมแรง
ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจรูปแบบใหมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
และ ใหความรวมมือกับนานาประเทศในการตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดวยเหตุน้ี
รัฐบาลเกาหลีใตไดกําหนดพันธกิจในการดําเนินมาตรการสงเสริมการเติบโตเศรษฐกิจสีเขียวตั้งแตป
ค.ศ. 2009 และในป ค.ศ. 2010 มีการออกกฎหมายเพื่อเปนกรอบในการดําเนินการเพื่อเศรษฐกิจสี
เขียวคารบอนต่ํา (Framework Act on Low Carbon Green Growth) นอกจากน้ี แผนงานดาน
เศรษฐกิจสีเขียวและการลดกาซเรือนกระจกดังกลาวคาดวารัฐบาลจะตองใชงบประมาณแผนดิน
ประมาณรอยละ 2 ของ GDP

สําหรับประเทศจีน ก็มีการกําหนดยุทธศาสตรดานการพัฒนาสีเขียว (Green Development)
ไวในแผนพัฒนาแหงชาติฉบับท่ี 12 (ค.ศ. 2011-2015) ซ่ึงถือเปนแนวทาง (roadmap) ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้ังในระดับประเทศและระดับทองถิ่น ท้ังน้ี ยุทธศาสตรการพัฒนาสีเขียวมี
องคประกอบสําคัญ 6 ประการ คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการและการประหยัด
ทรัพยากรธรรมชาติ การไหล เวียนของระบบเศรษฐกิจ การปกปองคุมครองสิ่งแวดลอม การอนุรักษ
และฟนฟูระบบนิเวศ และการเก็บกักนํ้าและปองกันภัยธรรมชาติ โดยการดําเนินงานของท้ัง 6
องคประกอบน้ีตองนําไปสูการบรรลุเปาหมายการลดการปลอยกาซเรือนกระจก (เชน  CO2 per
GDP จะตองลดลงใหไดรอยละ 17 ภายในป ค.ศ. 2015 NOX จะตองลดลงใหไดรอยละ 10 ภายใน
ค.ศ.2015 เปนตน)

สําหรับประเทศไทยน้ัน แมวาจะยังไมมีการกําหนดยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจสีเขียวและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยางแจงชัด แตก็มีการกําหนดยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน
มาตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 7 เปนตนมา ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 7
(2535-2539) มีเปาหมายในการรักษาการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหมีเสถียรภาพ และเรงรัดพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยางไรก็ดี การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

5เชน การสงเสริมผลิตภัณฑประเภท Green Concrete ซ่ึงหมายถึงผลิตภัณฑที่สรางผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอย
ที่สุด ทั้งน้ีตองอาศัยการออกแบบผลิตภัณฑใหเหมาะสมกับการใชงาน (right concrete for the right application)
รวมถึงการใชวัตถุดิบที่ใชแลว (high content of recycled materials) เพื่อเปนการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ
เปนตน
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และสิ่งแวดลอม ยังไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 (2540-2544) มี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย คุณภาพชีวิต ภูมิปญญาทองถิ่น โดยเนน “คน” เปน
ศูนยกลางของการพัฒนา และ อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แตก็ยังปรากฏวา การ
จัดการทรัพยากร ธรรมชาติในระดับทองถิ่นก็ยังไมมีความกาวหนามากนัก แมวาจะมีความพยายาม
สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมขององคกรพัฒนาเอกชน ชุมชน และภาคธุรกิจ แลวก็ตาม

กอปรกับในชวงป พ.ศ.2540-2544 มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ (วิกฤติเศรษฐกิจ) และ
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมโลก การเกิดกระแสโลกาภิวัตน (globalization) ท่ีไดรับ
อิทธิพลจากภายนอกประเทศ จนกระท่ังการสงเสริมแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
ความม่ันคงทางรายไดของครัวเรือน และเพื่อมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน
ซ่ึงกลายเปนตนกําเนิดของการกําหนดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 (2545-2549) ท่ีจุดมุงหมายหลักเพื่อ
การพัฒนาท่ีย่ังยืนของชุมชนและของประเทศ ความอยูดีมีสุขของคนไทย และ การพัฒนาแบบองค
รวม ท่ีเนน “คน” เปนศูนยกลาง โดยแผนฉบับน้ีมีการกําหนดยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจอยางย่ังยืนของแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 10 และ 11 ก็ไมแตกตาง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 เทาใดนัก หากแตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 มีประเด็นเกี่ยวกับการบริโภค
อยางย่ังยืน และ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 มีประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารจัดการกาซเรือน
กระจก และความเช่ือมโยงระหวางการคากับสิ่งแวดลอม ถึงกระน้ัน มาตรการท่ีเกี่ยวกับ เศรษฐกิจสี
เขียว และการลดการปลอยกาซเรือนกระจก ในประเทศไทยน้ัน มีเพียงมาตรการแบบสมัครใจ
เทาน้ัน สวนมาตรแบบบังคับน้ันยังไมมีการนํามาใชจริง (เชน มาตรการภาษีสิ่งแวดลอม มาตรการ
จัดสรรสิทธิการปลอยกาซเรือนกระจก) และ ยังไมมีมาตรการใหสิ่งจูงใจแกประชาชนท่ีลดการปลอย
กาซเรือนกระจก หรือการอนุรักษพื้นท่ีปา เชน การชดเชยการสูญเสียรายไดจากการปลูกตนไมหรือ
จากการหามใชประโยชนในพื้นท่ีปาไม/ปาชายเลน เปนตน  แมวาในปจจุบันน้ี กระทรวงการคลังได
พยายามยกรางพระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม พ.ศ..... แลวก็ตาม ซ่ึงเปน
กฎหมายท่ีครอบคลุมมาตรการแบบบังคับในการปลอยมลพิษ

4. ขอพึงระวังหรือควรพิจารณาในการปรับระบบเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจสีเขียว

การเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจเพื่อใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากข้ึนน้ัน มิเพียงแตสนใจใน
เร่ืองการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษตางๆ เทาน้ัน ยังมีปญหาเรงดวนท่ีหลายประเทศ
เล็งเห็นวาตองใหความสําคัญมากข้ึนน่ันคือ “ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ท่ีกระทบตอ
ระบบนิเวศอยางมาก แตกระน้ัน การปรับระบบเศรษฐกิจและสังคมไปสู “เศรษฐกิจสีเขียว” หรือ
“สังคมสีเขียว” จึงตองยังเผชิญกับ “ความทาทาย” ท่ีสําคัญอยางนอย 5 ประการ ไดแก
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ประการแรก กิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคธุรกิจและภาคประชาชนน้ันกอใหเกิด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในทางลบและสรางความเสื่อมโทรมและการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ
ท้ังน้ีเพราะ “กลไกราคา” ของสินคาและบริการในปจจุบัน ยังไมสะทอนตนทุนความเสียหายทางดาน
สิ่งแวดลอม (damage cost) และความหามาไดยากของทรัพยากรธรรมชาติ (resource scarcity)
นอกจากน้ี การจัดการดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติโดยภาครัฐ ก็ยังไมสามารถผลักภาระ
ดังกลาวไปยัง “ผูกอมลพิษ” และ “ผูทําลายทรัพยากร” ไดอยางเต็มรูปแบบ [OECD, 2011: 12; และ
UNCSD, 2011: 8-13]

ความทาทายจึงเกิดข้ึนวา ภาครัฐจะดําเนินมาตรการอยางไร เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
พฤติกรรมของภาคธุรกิจและภาคประชาชน ไดอยางท่ัวถึง (ครอบคลุมทุกภาคสวน หรือทุกสาขา
การผลิต รวมท้ังหนวยงานของภาครัฐ) และมีความเปนธรรม (fairness) หรืออยางเทาเทียมกัน
(equity) โดยการใชมาตรการทางการเงินและทางเศรษฐศาสตร ตลอดจนกฎหมายภายในประเทศ
ความทาทายท่ีเกี่ยวกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือ ใครหรือสาขาการผลิตใด
ควรจะเปนผูรับผิดชอบในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก (เชน สาขาการผลิตไฟฟา สาขาการ
ขนสง เปนตน) และกิจกรรมประเภทใดควรจะไดรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลอยกาซเรือน
กระจก (เชน การประหยัดพลังงาน หรือ การเปลี่ยนไปใชพลังงานหมุนเวียน เปนตน) และประชาชน
ผูมีรายไดนอยจะมีสิทธิการปลอยกาซเรือนกระจกตอหัว (GHG per capita) มากกวาประชาชนผูมี
รายไดสูงหรือไม อยางไร

ประการที่สอง การดําเนินกลยุทธ Green Economy และ Green Growth ยังตองพึ่งพิง
การเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี ท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการผลิตสินคาและการคิดคนหรือ
แสวงหาสินคาทดแทนท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากกวา ตลอดจน เทคโนโลยีในการกําจัดซากและ
การนํากลับมาใชใหม

ความทาทายท่ีสําคัญ คือ การลงทุนในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต (เชน การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน ฯลฯ) และการพัฒนาเทคโนโลยีใหมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (เชน
การใชเช้ือเพลิงลดลง ฯลฯ) และ การผลิตสินคาและบริการท่ีเอื้อประโยชนตอสิ่งแวดลอม (เชนใช
วัสดุท่ีทําลายงาย หรือกระบวนการผลิตอาหารอินทรียหรือปลอดสารพิษ ฯลฯ) ซ่ึงการลงทุนเหลาน้ี
อาจจะไมสามารถสราง “รายได” ใหแกผูลงทุนได (หรือการลงทุนดังกลาวไมเกี่ยวของกับการเพิ่ม
ผลผลิตหรือการลดตนทุนการผลิต) และการพัฒนาเทคโนโลยีก็ตองใชระยะเวลายาวนาน ถึงกระน้ัน
ภาครัฐก็ตองมีมาตรการในการคุมครองทรัพยสินทางปญญาใหแก “ผูคิดคน” เพื่อเปนสิ่งจูงใจใหเกิด
การพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศไดอยางเหมาะสมอีกดวย [OECD, 2011: 12; และ UNCSD,
2011: 17]

ความทาทายท่ีเกี่ยวกับบริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สําหรับประเทศกําลังพัฒนา
อยางประเทศไทย คือ ภาคธุรกิจเอกชนไทยมีกําลังทรัพยหรืองบประมาณมากเพียงพอสําหรับการ
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พัฒนาเทคโนโลยีหรือไม นอกจากน้ี กิจกรรมลดการปลอยกาซเรือนกระจกอาจจะตองไดรับ “แรง
สนับสนุน” จากภาครัฐ เชน การพัฒนาเทคโนโลยี การรณรงคผานการประชาสัมพันธสูสาธารณะ
เพื่อใหประชาชนมีความเขาใจถึงความจําเปนในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกของหนวยผลิต
และอาคารกอสรางตางๆ เปนตนและรณรงคใหผูบริโภคสนับสนุนกิจกรรมหรือสินคาท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม เปนตน

ประการที่สาม การดําเนินกลยุทธเศรษฐกิจสีเขียวของแตละประเทศ อาจจะประกอบดวย
มาตรการท่ีเกี่ยวของกับการคาและการลงทุนระหวางประเทศ เชน การกําหนดมาตรฐานสินคาท่ีเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม การกําหนดเงื่อนไขการลงทุนท่ีเกี่ยวกับมาตรฐานการปลอยมลพิษของโรงงาน
เปนตน ซ่ึงมาตรการเหลาน้ี อาจจะกลายเปน “อุปสรรคทางการคาและการลงทุนระหวางประเทศ”
ได ตัวอยางเชนกรณีประเทศกําลังพัฒนาอาจจะประสบอุปสรรคการสงออก หากสงสินคาไปขายใน
ประเทศท่ีมีมาตรฐานสินคาดานสิ่งแวดลอมคอนขางสูง และกรณีประเทศพัฒนาแลวมีระเบียบ
ควบคุมการปลอยมลพิษท่ีเขมงวด อาจจะยายฐานการผลิตมายังประเทศกําลังพัฒนาท่ีมีกฎระเบียบ
เขมงวดนอยกวา จนอาจจะนําไปสูสถานการณท่ีเรียกวา Pollution Haven ในประเทศกําลังพัฒนา
ความทาทายจึงเกิดข้ึนอยางนอย 2 ประการ คือ

หน่ึง ภาครัฐของประเทศตางๆท่ีมีปฏิสัมพันธทางการคาและการลงทุนน้ัน จะดําเนิน
มาตรการทางการคาและการลงทุนอยางไร เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนาสูระบบเศรษฐกิจสี
เขียวเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน แตไมกอใหเกิดอุปสรรคทางการสงออกของประเทศกําลังพัฒนา
และไมขัดขวางการพัฒนาคุณภาพดานสิ่งแวดลอมภายในของประเทศผูรับทุน และ
สอง ประเทศตางๆจะทําอยางไรเพื่อการคุมครองทรัพยสินทางปญญาท่ีเกี่ยวของกับการสงออก
ผลิตภัณฑและบริการ ควบคูไปกับการสงเสริมการกระจายหรือการถายทอดองคความรูดาน
เทคโนโลยีระหวางประเทศพัฒนาแลวกับประเทศกําลังพัฒนาท่ีเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการท่ี
สงออกน้ัน [UNCSD, 2011: 14-22]

ความทาทายท่ีเกี่ยวกับบริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สําหรับประเทศไทย คือ
(ก) ประเทศไทยมีการสงออกรายการสินคาจํานวนมาก ท่ีมีศักยภาพในการลดการปลอย

กาซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตหรือตลอดหวงโซอุปทาน เชน สินคาเกษตร สินคาอาหารแปร
รูป เปนตน แตสินคาดังกลาวน้ัน จะไดรับความนิยมจากผูบริโภคในตางประเทศมากนอยเพียงใด
และ ผูบริโภคในประเทศไทยจะใหการสนับสนุนสินคาดังกลาวหรือไม (ดวยราคาท่ีแพงกวาสินคา
ปกติ ท่ีไมมีตนทุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก) และ

(ข) ประเทศไทยจะมีการคุมครองทรัพยสินทางปญญาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสะอาดหรือท่ีลด
การปลอยกาซเรือนกระจก ท่ีนําเขาจากตางประเทศอยางไร และจะมีการสงเสริมการถายทอด
เทคโนโลยีดังกลาวแกผูประกอบการไทยแบบใด เชน เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยและลม เปนตน
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ประการที่สี่ มาตรการตางๆท่ีใชเพื่อการปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจแบบ Green Economy
หรือ Green Growth น้ัน อาจจะสรางภาระใหแกผูท่ีมีรายไดนอยและผูดอยโอกาสท่ีจะเขาถึง
พลังงานหมุนเวียนและผลิตภัณฑหรือบริการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ดังน้ัน การดําเนินกลยุทธ
แบบ Green Economy หรือ Green Growth ยังตองคํานึงถึงเร่ือง การขจัดปญหาความยากจน
(poverty alleviation/ eradication) และ การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม หรือ การสรางภูมิ
ตานทานใหแกกลุมบุคคลหรือสังคมท่ีเปราะบางหรือออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดลอม (vulnerability) อีกดวย

ความทาทาย คือ Green Economy และ Green Growth จะตองกอใหเกิด การพัฒนา
คุณภาพชีวิต (improving well-being) และลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม (reducing inequality) ไป
พรอมๆกันดวย [UNCTAD, 2010; และ UNCSD, 2011: 18-22]

ความทาทายท่ีเกี่ยวกับบริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือ ภาครัฐจะดําเนินการ
ควบคุมการปลอยกาซเรือนกระจกอยางไร เพื่อใหเกิด “ความเปนธรรม” หรือ ลดความเหลื่อมล้ําทาง
สังคม

ในประเด็นความเปนธรรมน้ัน มีหลากหลายแนวคิด แตแนวคิดท่ีไดรับการกลาวถึง
คอนขางมากคือ การคํานึงถึงการปลอยกาซเรือนกระจกเพื่อประทังชีพ (emission for survival)
สําหรับประชาชนท่ัวไป และ การคํานึงถึงโอกาสของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
(emission for development) ท้ังน้ี สังคมเมืองท่ีพัฒนาแลวควรจะตองเปนฝายลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกใหมาก เพราะการปลอยกาซเรือนกระจกของเมือง (ท้ังจากกิจกรรมดานเศรษฐกิจ และ
ครัวเรือน) มักเกิดจากความฟุมเฟอย หรือวิถีชีวิตท่ีมีสิ่งอํานวยความสะดวกมากเกินกวา “ระดับ
มาตรฐานการครองชีพ” ของประชาชนท่ัวไป (emission for luxury) ดังน้ัน แนวคิดน้ีจึงเห็นวา
ภาครัฐควรเรงลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคเศรษฐกิจท่ีเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมและ
บริการ และจากกิจกรรมของเมืองใหญ และใหความชวยเหลือแกภาคเกษตรกรรมและประชาชนหรือ
ชุมชนในพื้นท่ีเสี่ยง ซ่ึงเปนฝายไดรับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ความทาทายในการจัดการกาซเรือนกระจก จะเกิดกับทุกภาคสวนในสังคมไทย 4 ประการคือ

(ก) “ใคร” จะเปน “ผูลดการปลอยกาซเรือนกระจก” และ ใครจะเปนฝายดําเนินการ “กอน”
หรือ “ใคร” จะเปนผูท่ีไดรับความชวยเหลือจากภาครัฐมากท่ีสุด (ท้ังดานการลดการปลอยกาซเรือน
กระจก และ ดานการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)

(ข) การดําเนินการควบคุมการปลอยกาซเรือนกระจกของภาครัฐ จะครอบคลุมกิจกรรม
ใดบาง หรือสาขาการผลิตใด หรือ สินคาและบริการประเภทใด ท่ีทําใหเกิด “ผลกระทบเชิงลบ” ตอ
สังคมนอยท่ีสุด และ จะดําเนินการอยางไร ใหทุกภาคสวนมี “ความเขาใจ” เกี่ยวกับประเด็น “ความ
เปนธรรม” หรือ การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม

(ค) ภาครัฐจะควบคุมการปลอยกาซเรือนกระจกอยางไร ในขณะท่ีมีการสงเสริมการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ (ท้ังในระดับชุมชน ทองถิ่น และระดับประเทศ) และการสงเสริมการคาระหวาง
ประเทศ (ภายใตกรอบการคาเสรีแบบพหุภาคีและแบบทวิภาคี) เพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอสินคา
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ท่ีผลิตในประเทศ กับ สินคาท่ีนําเขาจากตางประเทศ และภาครัฐจะมีมาตรการใดในการชวยเหลือผู
สงออกของไทยในการแขงขันทางการคากับประเทศคูแขงท่ีมีมาตรการควบคุมกาซเรือนกระจก
เขมงวดนอยกวาไทย

(ง) มาตรการของภาครัฐ จะมีประสิทธิภาพเพียงใด ในการจัดการการปลอยกาซเรือนกระจก
ท่ีบรรลุเปาหมายการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และ บรรลุเปาหมายการรักษาความเปนธรรมใน
สังคม เชน มาตรการภาษีคารบอนกับสินคาและบริการท่ีผลิตในประเทศไทย (ในขณะท่ียังสนับสนุน
การขยายตัวทางดานการคาระหวางประเทศ)61 หรือ มาตรการอุดหนุนพลังงานหมุนเวียน (ในขณะท่ี
ยังมีมาตรการอุดหนุนเช้ือเพลิงฟอสซิล)72 เปนตน

ประการที่หา การปรับปรุง “โครงสรางทางสถาบัน” ในสังคม โดยเฉพาะสังคมของประเทศ
กําลังพัฒนา (เชนประเทศไทย) ท่ียังมีเงื่อนไขทางการเมืองและสังคม แตกตางไปจากประเทศพัฒนา
แลวคอนขางมาก เชน กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนและทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของ รวมท้ัง การ
ปรับเปลี่ยนกฎหมายภายในประเทศ ในฐานะท่ีกฎหมายเปนเคร่ืองมือหน่ึงของการนําระบบ
เศรษฐกิจและสังคมเขาสูการพัฒนาอยางย่ังยืน

ความทาทาย คือ การปรับโครงสรางสถาบันในสังคมไทยใหมีมิติของเศรษฐกิจสีเขียว ไมวา
จะเปนสถาบันทางเศรษฐกิจ สถาบันทางกฎหมาย สถาบันทางการเมือง สถาบันทางสังคม กลาวคือ

ส ถ า บั น ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ต อ ง มีกา รลดการ ใช ท รัพยากรธร รมชาติ ห รื อก าร ใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพและอยางชาญฉลาด

สถาบันทางกฎหมายตองมีความเขาใจอยางถูกตองและมีความยืดหยุนในการปรับปรุง
กฎระเบียบใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี ท่ีเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว เชน กฎหมายภาษีสิ่งแวดลอม กฎหมายการปรับโทษสําหรับผูกอใหเกิด “ความเสียหาย
หรือผลกระทบภายนอกเชิงลบ” (damage or negative externality) และ กฎหมายการโอน
ผลประโยชนบางสวนใหแกผูท่ีกอใหเกิดประโยชนหรือผลกระทบภายนอกเชิงบวก (benefit or
positive externality)

6มาตรการภาษีคารบอน (carbon tax) สามารถชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกได ถาอัตราภาษีคารบอนสูงเพยีง
พอที่จะทําใหผูผลิตและผูบริโภคเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และรายไดจากภาษีคารบอน สามารถนําไปชวยเหลือ
ประชาชนผูมีรายไดนอย (และเสียภาษีคารบอนดวย) แตถาภาครัฐยังดําเนินการสงเสริมการขยายตัวการผลิตและ
การบริโภค น่ันยอมหมายความวา ผูผลิตของไทยอาจจะเผชิญกับความเสียเปรียบทางการคา ถาสินคานําเขาไมได
ถูกเก็บภาษีคารบอน หรือ ถาประเทศคูแขงของไทยไมมีระบบการจัดเก็บภาษีคารบอน นอกจากน้ี ผูบริโภคชาว
ไทยก็อาจจะหันไปซ้ือสินคานําเขาราคาถูกแทนสินคาของไทยเอง
7มาตรการอุดหนุนพลังงานหมุนเวียน ของประเทศไทยในปจจุบันใชเงินกองทุนนํ้ามัน ในขณะเดียวกัน ก็มีการนํา
เงินของกองทุนนํ้ามันมาใชในการรักษาระดับราคาขายนํ้ามันเชื้อเพลิงใหประชาชน ดวยเหตุผลเร่ืองการรักษา
เสถียรภาพดานราคา ดังน้ัน ประชาชนจึงยังไมสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชนํ้ามันเชื้อเพลิงไปใน
“ครรลอง” ที่ตองการสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียน การลดการใชนํ้ามันเชื้อเพลิง
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สถาบันทางการเมืองตองมีการกระจายอํานาจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหแก
ชุมชน เพื่อใหชุมชนมีการจัดการใชประโยชนจากทรัพยากรน้ันอยางย่ังยืน เชน ปาชุมชน แหลงนํ้า
ชุมชน และ สถาบันทางสังคมจะตองมีการปรับกระบวนทัศนผ านกลไกครอบครัว และ
สถาบันการศึกษา ในการตัดสินใจผลิตและบริโภค เพื่อการใชทรัพยากรและอนุรักษสิ่งแวดลอมอยาง
ยาวนาน และ ผูนําทองถิ่น เจาของบริษัท รวมถึงผูนําระดับประเทศ จะตองมี “วิสัยทัศน” และ ความ
ตั้งใจจริงในการดําเนินมาตรการเขาสูระบบเศรษฐกิจสีเขียว

ความทาทายที่เ ก่ียวกับบริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่สําคั ญของ
สังคมไทย คือ

หน่ึง การปรับโครงสรางเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร เชน ภาษีสิ่งแวดลอม (environmental
tax) ซ่ึงรวมถึงภาษีคารบอน และการสงเสริมมาตรการอื่นๆในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
เชน ตลาดคารบอนในประเทศ (domestic tradable GHG permits) และ การกําหนดมาตรฐานการ
ปลอยกาซเรือนกระจก (CO2 emission standard) ฯลฯ

สอง การปรับกระบวนทัศนของผูประกอบการและประชาชน ท่ียังขาดความเขาใจท่ีถูกตอง
เกี่ยวกับ เศรษฐกิจสีเขียว และ การปลอยกาซเรือนกระจก (จากกิจกรรมของตนเอง และ จาก
กระบวนการผลิตสินคาและบริการท่ีประชาชนอุปโภคบริโภค)

สาม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และ การสนับสนุน
สินคาและบริการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมหรือปลอยกาซเรือนกระจกต่ํา

สี่  การเอาใจใสอยางจริงจังของสถาบันทางการเมือง (ระดับทองถิ่นและระดับประเทศ) ท่ีจะ
สนับสนุนใหเกิด “สังคมคารบอนต่ํา” หรือ “องคกรสีเขียว” ท่ีเนนการลดการใชพลังงาน และลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจก และ

หา โครงสรางสถาบันทุกสวน จะดําเนินการไปพรอมๆกัน ไดอยางไร เพื่อมิใหเกิดความ
ขัดแยงกัน หรือ “กาวไมทันกัน” เชน กระบวนการออกกฎหมายท่ีลาชา อาจจะไมสอดรับกับกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและพฤติกรรมของประชาชนท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว หรือ จะมีมาตรการใด
สงเสริมใหเกิดความรวมมือกันทุกภาคสวน เชน Public-Private-People Partnership เปนตน

บทสงทาย

การปรับระบบเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจสีเขียว ท่ีเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศน้ัน นอกจากจะตองอาศัยแนวทางการพัฒนา และ กลไกหรือเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร
ดังกลาวในหัวขอ 3 และ การเผชิญกับความทาทายตางๆดังท่ีกลาวในหัวขอ 4 แลว การปรับระบบ
เศรษฐกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวยังจะตองอาศัย “โชค” อีกตางหาก เน่ืองดวยเหตุผล 2
ประการ คือ ประการแรก ผูเช่ียว-ชาญทางดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยังประสบปญหา
“ความไมแนนอน (uncertainty)” ของธรรมชาติและการออกแบบแบบจําลองในการประเมิน
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สถานการณในอนาคต และ ประการท่ีสอง ประชาชนอาจจะไดรับขอมูลขาวสารท่ีไมถูกตองเกี่ยวกับ
“ความเสี่ยงจากภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง” หรืออาจจะไมมีโอกาสเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงท่ี
จะเกิดข้ึนก็ได

ความไมแนนอนท่ีเกิดข้ึนน้ัน มีเหตุปจจัยอยางนอย 2 ประการ ไดแก (ก) ระบบนิเวศมี
หลายองคประกอบและมีความสัมพันธท่ีซับซอน และ (ข) การใชประโยชนจากระบบนิเวศหน่ึงๆ น้ัน
มีท้ังท่ีใชประโยชนทางตรง และประโยชนทางออม ซ่ึงประโยชนทางออมน้ีเองท่ีไมสามารถทราบ
ขอเท็จจริงไดท้ังหมด ซ่ึงทําใหยากแกการประเมินผลประโยชนและผูท่ีไดรับประโยชนทางออมจาก
ระบบนิเวศน้ัน

ดังน้ัน การกําหนดมาตรการตางๆ จึงมีความยากท่ีนํามาปฏิบัติไดอยางเหมาะสม เพราะ
ความไมแนนอนของการคาดการณ กลาวคือ ภายใตสถานการณท่ีมีความไมแนนอนน้ัน ภาครัฐจะ
ทําอยางไรเพื่อใหประชาชนเขาใจหรือตระหนักถึงความจําเปนในการดําเนินมาตรการแบบสมัครใจ
หรือแบบบังคับ ในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกและการปรับเขาสูระบบเศรษฐกิจสีเขียวหรือ
สังคมคารบอนต่ํา

การใชกลยุทธประเภท  “Wait and See” คงไมเหมาะสมอีกตอไป เพราะนอกจากจะทําให
ภาครัฐไมสามารถบรรลุการพัฒนาอยางย่ังยืนท่ีแทจริงไดแลว (อยางนอยก็อาจจะนําไปสูการพัฒนา
อยางย่ังยืนแบบ “ขอไปที” หรือแบบออนๆ หรือท่ีเรียกกันวา Weak Sustainability) ยังทําใหภาครัฐ
ขาดมิติความเปนธรรม ท่ีแฝงอยูในกระบวนการการบริหารจัดการ กลาวคือ หากไมมีการดําเนินการ
ใดๆอยางเปนรูปธรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจสีเขียวและการจัดการกาซเรือนกระจก ภาคเกษตรกรรม
และ ภาคบริการ จะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความม่ันคงของระบบ
นิเวศ มากกวา ภาคอุตสาหกรรมและภาคเมือง เปนตน

มิติความเปนธรรม (equity perspective) หรือ มิติความยุติธรรม (fairness perspective)
ดังกลาวขางตนน้ัน81 ถาจะนํามาประยุกตกับกรณีของการจัดการกาซเรือนกระจกและเศรษฐกิจสี
เขียว (ท่ีอาจจะนําไปสูสังคมคารบอนต่ําในท่ีสุด) น้ัน ก็จะตองมีมุมมองของ “องครวม” กอน กลาวคือ
จะตองมีขอมูลและองคความรูเกี่ยวกับทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก

8อันที่จริงแลว Equity Perspective กับ Fairness Perspective มีความหมายแตกตางกันอยูบาง ขึ้นอยูกับบริบทที่
กําลังกลาวถึง หรือ ขึ้นอยูกับ “วาทะกรรม” ที่มีการโตเถียงกันในแวดวงวิชาการและแวดวงการเมือง ตัวอยางเชน
มิติความเทาเทียมกันน้ัน อาจจะหมายรวมถึง “สิทธิความเปนมนุษย” ที่ประชาชนควรไดรับการปฏิบัติเหมือนกัน
การไดรับสิทธิในการรับสวัสดิการจากภาครัฐ ที่เทากัน และ การมี “สิทธิในการเขาถึง” ทรัพยากรอยางเทาเทยีมกัน
เปนตน ในขณะที่ มิติความยุติธรรม อาจจะหมายรวมถึง การจัดสรรทรัพยากรอยางเปนธรรม (เชน ที่ดิน
สวัสดิการ) ตามกําลังความสามารถของการใชทรัพยากรน้ัน (เชน จํานวนสมาชิกครัวเรือน) โดยที่แตละคนหรือ
ครัวเรือนไมจําเปนตองไดรับการจัดสรรใน “ปริมาณ” ที่เทากัน เปนตน
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ตัวอยางเชน มูลคาการผลิต ปริมาณการจางงาน ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก ของแตละสาขา
การผลิตท่ีเกี่ยวของ และ การกระจายรายไดของภาคเศรษฐกิจตางๆ รวมท้ังการบริหารจัดการและ
การเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติของหนวยงานทองถิ่นและประชาชน

ตัวอยางการศึกษาของ OECD (2011) เกี่ยวกับการรวบรวมขอมูลแบบองครวม (แตยังไม
สมบูรณแบบ) ท่ีนาสนใจและนาจะเปน “แบบอยาง” ของการวิเคราะหเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว (การพัฒนาอยางย่ังยืน) และ การปรับเขาสูสังคมคารบอนต่ํา
ในอนาคต กลาวคือ OECD (2011) พยายามช้ีใหเปนวา ในการดําเนินการไปสูเศรษฐกิจสีเขียวน้ัน
จะกอใหเกิด Green Jobs ในขณะเดียวกัน หากมีการควบคุมการปลอยกาซเรือนกระจกในบางสาขา
การผลิต อาจจะสงผลกระทบตอกลุมแรงงานได ตัวอยางเชน สาขาการผลิต Heavy Industry ท่ีมี
การใชพลังงานเขมขน (energy-intensive industry) เปนสาขาการผลิตท่ีมีการปลอยกาซเรือน
กระจกเปนปริมาณท่ีสูง แตเปนสาขาการผลิตท่ีมีระดับการจางงานคอนขางต่ํา (เม่ือเปรียบเทียบกับ
สาขาการผลิตอื่นๆ) เชน สาขาการขนสง สาขาโลหะพื้นฐานและผลิตภัณฑโลหะ สาขาอโลหะและ
ผลิตภัณฑ และสาขาปโตรเคมีและพลาสติก เปนตน โดยสาขาการผลิตเหลาน้ีปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดเปนสัดสวนรอยละ 80 แตมีระดับการจางงานเพียงรอยละ 8 เทาน้ัน ดังแสดงให
เห็นในภาพท่ี 1

แนวคิดของ OECD (2011: 75-76) ท่ีเกี่ยวกับ Green Jobs คือ หากมีการควบคุมการ
ปลอยกาซเรือนกระจกในสาขาการผลิตดังกลาว โดยผานกลไกการสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียน
จะทําใหมีการจางงานเพิ่มข้ึนในสาขาพลังงานหมุนเวียน ตัวอยางเชน การศึกษาของสหรัฐอเมริกา
ท่ีคาดการณวาถามีการเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนใหไดรอยละ 20 ภายในป ค.ศ. 2020
จะทําใหมีการจางงานเพิ่มข้ึน 2 แสนคน (เม่ือเทียบกรณีไมมีการสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียน
จะมีการจางงานเพิ่มข้ึนเพียง 9 หม่ืนคน) และในสหภาพยุโรป ก็คาดการณวาจะมีการจางงาน
เพิ่มข้ึน 1.4 ลานคน

อยางไรก็ดี การศึกษาของ OECD (2011) อาจจะไมสามารถ “ตอบโจทย” ของประเทศไทย
ไดอยางครบถวน เน่ืองจากโครงสรางทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ มีความแตกตางกัน
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ภาพที่ 1 สัดสวนการจางงานและสัดสวนการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
จําแนกตามสาขาการผลิตของ OECD (ขอมูลป ค.ศ. 2004)

ที่มา: OECD (2011, Figure 16, page 75)
หมายเหตุ (1) ขอมูลของ 27 ประเทศในกลุม OECD เมื่อนํามาใชหาคาเฉล่ียน้ัน ยังไมมีการถวงนํ้าหนัก

(2) สาขาการผลิตเรียงตามระดับคา CO2-emission Intensity (= ratio of CO2 to value added)
 (3) ขอมูลการปลอย CO2 น้ัน แสดงถึง “สัดสวน” การปลอย CO2 จากการเผาเชื้อเพลิง

สังคมไทยเปนประเทศเกษตรกรรม (แมวาจะมีสัดสวนของมูลคา GDP ประมาณรอยละ 10
เทาน้ัน) และ ประชากรจํานวนมากยังมีรายไดคอนขางนอย (และยังมีมากกวารอยละ 10 ท่ีมีรายได
ต่ํากวาเสนยากจน Poverty Line) แตประเทศไทย กลับเปนประเทศท่ีมีการปลอยกาซเรือนกระจก
ท้ังหมดติด 30 อันดับแรก (จาก 190 ประเทศ) และมีรายไดเฉลี่ยตอหัวสูงเปนอันดับ 3 ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต อีกท้ังในอนาคตอันใกลน้ี ประเทศไทยอาจจะกลายเปนศูนยกลางของ
ประชาคมอาเซียน ตั้งแตป พ.ศ.2558 เปนตนไป ประเทศไทยอาจจะกลายเปนศูนยกลางทาง
ลักษณะภูมิประเทศ (ระบบนิเวศท่ีหลากหลาย) ศูนยกลางการคมนาคมขนสง ศูนยกลางของแหลง
อุตสาหกรรมสําคัญ ศูนยกลางของแหลงผลิตอาหารของภูมิภาคและของโลก และ ศูนยกลางของการ
ทองเท่ียว เปนตน
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ดังน้ัน การบริหารจัดการกาซเรือนกระจกหรือการเปนสังคมคารบอนต่ํา (low carbon
society กับการปรับระบบเศรษฐกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว (green economy) หรือ การมุงม่ัน
เขาสูการพัฒนาอยางย่ังยืน (sustainable development) น้ัน คงจะมิใชเร่ืองงาย และ มิใชจะ
ดําเนินการไดเพียงประเทศใดประเทศหน่ึงฝายเดียว อาจจะตองดําเนินการหลายฝาย โดยรวมมือ
กับรัฐบาลของประเทศเพื่อนบานและประเทศสมาชิก ASEAN โดยเฉพาะอยางย่ิงในอนาคตอันใกลน้ี
(ในป พ.ศ.2558) การเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
อาจจะสงผลกระทบตอการบริหารจัดการกาซเรือนกระจกของประเทศไทย และของภูมิภาคน้ี อีกท้ัง
อาจจะตองรวมมือกันรับมือกับภัยพิบัติท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ท่ีประเทศสมาชิก AEC จะตอง
เผชิญรวมกัน เชน วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง เปนตน

ความรวมมือในการบริหารจัดการกาซเรือนกระจกระดับภายในประเทศและระดับ ASEAN
ใหมีความสอดคลองกัน (หรือไมขัดผลประโยชนกัน) น้ันก็มิใชเร่ืองงาย อยางไรก็ดี หนทางหน่ึงท่ี
อาจจะตองรวมมือกัน คือ การรวมมือกันขอรับความชวยเหลือทางเทคนิคและทางการเงินจาก
ประเทศพัฒนาแลวและองคกรระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิง เพื่อนําความชวยเหลือน้ันมา
กระตุนใหเกิด Green Jobs และ การลดการปลอยกาซเรือนกระจกของภาคสวนตางๆ ท้ังภาคธุรกิจ
เอกชน และภาคประชาชนหรือภาคครัวเรือน เพราะการบริหารจัดการกาซเรือนกระจกและการกาว
เขาสูระบบเศรษฐกิจสีเขียว สําหรับประเทศกําลังพัฒนาน้ัน ตองใชงบประมาณ “เพิ่มเติม” จาก
งบประมาณปกติ

องคการ UNEP พยากรณความตองการใชเงินของประเทศกําลังพัฒนาสูงถึง 750 ลาน
ดอลลารสหรัฐฯ เพื่อใชในการลงทุนตางๆท่ีจะเปนประโยชนตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนาอยางย่ังยืน
[UN-DESA, 2009] เชน การลงทุนดานการขนสงท่ีคํานึงถึงความย่ังยืน (sustainable transport)
การพัฒนาประสิทธิภาพการใชพลังงาน (energy efficiency) การสงเสริมพลังงานหมุนเวียน
(renewable energy) การปลูกปาใหมและการปลูกปาเสริม (afforestation and reforestation) การ
พัฒนาเกษตรกรรมอยางย่ังยืน (sustainable agriculture) และการคุมครองความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (biodiversity protection)

สิ่งท่ีนาจับตามอง และควรไดรับการผลักดันอยางตอเน่ืองและจริงจัง คือ วิสัยทัศน (vision)
ของนักการเมือง (ท้ังนักการเมืองทองถิ่น และนักการเมืองระดับชาติ) และ การตระหนัก-รับรู-เขาใจ
อยางถูกตอง (accurate knowledge and awareness) ของทุกภาคสวนในประเทศ (และประเทศ
เพื่อนบานในกลุมประชาคมอาเซียน) เพื่อจะไดกาวเดินไปขางหนาสู “สังคมสีเขียว” และ “ความ
ย่ังยืน” ตอไปในอนาคต ดวยความเขาใจ มีความเปนธรรม และชวยเหลือผูท่ีมีรายไดนอยไปพรอมๆ
กัน



548

เอกสารอางอิง

Chung, Rae Kwon (2011), the Director of UN ESCAP, “Roadmap for Green Growth” A
presentation in Seminar on “First National Seminar on Green Growth Policy Tools
for Low Carbon Development in Thailand” Organized by the British Embassy in
partnership with UNESCAP held on 23-24 February 2011, UN Convention Center,
Bangkok, Thailand.

Damtoft, J.S.; J. Lukasik; D. Herfort; D. Sorrentino; and E.M. Gartnet (2008) “Sustainable
development and climate change initiatives” Cement and Concrete Research, 38:
115-127.

ESCAP (2011) “Conceptual Framework of Green Economy and Green Growth”
(February)

Halsnes, Kirsten; Anil Markandya; and P. Shukla (2011) “Introduction: Sustainable
Development, Energy, and Climate Change” World Development. Vol. 39, No. 6,
pp. 983-986.

Ichimura, Masakazu (2011), Chief of Environment and Development Policy Section, UN
ESCAP “Green Growth Initiative” UN ESCAP works with AP Developing Countries
towards Inclusive and Sustainable Development. A presentation in Seminar on “First
National Seminar on Green Growth Policy Tools for Low Carbon Development in
Thailand” Organized by the British Embassy in partnership with UNESCAP held on
23-24 February 2011, UN Convention Center, Bangkok, Thailand.

OECD (2011) “Towards Green Growth: Green Growth Strategy Synthesis Report”.
OECD Publishing. Prepared for the Meeting of the Council at Ministerial Level, 25-
26 May 2011 (C/MIN (2011)4—2 May 2011)

David Pease, Anil Markandya and Edward B. Barbier (1989) “Blueprint for a Green
Economy”. London, Earthscan, อางใน UN--A/Conf.216/PC/2—1 April 2010—page
15

Tuner, R. K. (1995) “Sustainable Development and Climate Change” In Climate Change
Research: Evaluation and Policy Implications. S. Zwerver; R.S.A.R. van Rompaet;
M.TJ. Kok; and M.M. Berk (editors), 55 – 66.

UNCTAD (2010) “Background Note” A prepared by the UNCTAD Secretariat for the Ad
Hoc Expert Meeting on The Green Economy: Trade and Sustainable Development
Implications held on 7-8 October 2010, Geneva, Switzerland.



549

UNCSD (2011) “Synthesis report on best practices and lessons learned on the
objective and themes of the United Nations Conference on Sustainable
Development” A paper prepared for the Meeting 7-8 March 2011 (UNCSD
A/Conf.216/PC/8)

UN-DESA “A Global Green New Deal for Sustainable Development” UN-DESA Policy
Brief No. 12 (March 2009)



550

การคาและสิ่งแวดลอม ประเด็นทาทายตอเศรษฐกิจสีเขียว

ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสด์ิ
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

บทนํา

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เปนเปาหมายสําคัญในการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ
ของทุกประเทศท่ัวโลก โดยเช่ือวาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จะนําไปสูมาตรฐานความเปนอยู
ของคนในประเทศท่ีดีย่ิงข้ึน การคาระหวางประเทศเปนหน่ึงในปจจัยสําคัญท่ีชวยเสริมสรางความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจากการสงออกสินคาท่ีประเทศของตนมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ
ในการผลิต อีกท้ังยังไดรับผลประโยชนจากความหลากหลายของสินคาและบริการจากตางประเทศท่ี
เพิ่มมากข้ึนอีกดวย ความสําคัญของการคาระหวางประเทศตอระบบเศรษฐกิจสะทอนอยูในตัวเลข
มูลคาการสงออกสินคาและบริการของโลก ซ่ึงในป ค.ศ. 2010 มีมูลคาสูงถึง 19,000 พันลานเหรียญ
สหรัฐฯ (World Trade Organization, 2011) สัดสวนการสงออกสินคาและบริการตอผลิตภัณฑมวล
รวมในประเทศ (Gross Domestic Product, GDP) ของโลกท่ีมีแนวโนมเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ อยางตอเน่ือง
จนกระท่ังถึงจุดสูงสุดในป ค.ศ. 2008 กอนท่ีจะตกต่ําลงดวยภาวการณชะลอตัวทางเศรษฐกิจในป
ค.ศ. 2009 ดังท่ีแสดงไวใน ภาพท่ี 1

ภาพที่ 1 สัดสวนของมูลคาการสงออกสินคาและบริการของโลกตอ GDP โลกป ค.ศ.1980 –2010
(กําหนดใหสัดสวนดังกลาวในป ค.ศ. 2000 เทากับ 100)

ที่มา: World Trade Organization (2011)

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการคาระหวางประเทศท่ีเพิ่มข้ึน พรอมๆ ไปกับจํานวน
ประชากรของโลกท่ีเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วเปน 7 พันลานคนซ่ึงคิดเปน 150% ของจํานวนประชากร
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เม่ือ 30 ปท่ีแลว สงผลใหเกิดแรงกดดันอยางมหาศาลตอการใชทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
อยางหลีกเลี่ยงไมได ภาพท่ี 2 แสดงใหเห็นถึงปริมาณการใชพลังงานของโลกท่ีเพิ่มสูงข้ึนอยาง
ตอเน่ือง โดยในป ค.ศ. 2008 ปริมาณการใชพลังงานอยูท่ีประมาณ 12 พันลานตันนํ้ามันเทียบเทา
เพิ่มข้ึนกวา 70% จากป ค.ศ. 1980 ในชวงเวลาเดียวกันพื้นท่ีปาไมซ่ึงเปนพื้นท่ีในการกักเก็บกาซ
คารบอนไดออกไซด (CO2) ก็ไดลดลงกวา 140 ลานเฮกตาร (hectare) (เทียบเปนพื้นท่ีประมาณ 3
เทาของประเทศไทยซ่ึงมีขนาดประมาณ 51 ลานเฮกตาร) จาก 4.17 พันลานเฮกตาร ในป ค.ศ.
1990 เหลือ 4.03 พันลานเฮกตาร ในป ค.ศ. 2010 โดยมีอัตราการลดลงเฉลี่ยปละ 5% (FAO,
2011) ปจจัยตางๆ ท้ังความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การใชพลังงาน และการตัดไมทําลายปา
สงผลใหปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด ซ่ึงเปนสวนประกอบหลักของกาซเรือนกระจก
(Greenhouse Gas, GHG) ท่ีทําใหเกิดสภาวะโลกรอนเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเน่ืองมาอยูท่ีประมาณ 33
กิกะตันคารบอน (gigatons of carbon, GtC)  ในป ค.ศ. 2008 เพิ่มข้ึนกวา 150% นับจากป ค.ศ.
1980  ดังภาพท่ี 3

ภาพที่ 2 ปริมาณการใชพลังงานของโลกในป ค.ศ. 1980 – ค.ศ. 2008

(หนวย: พันลานตันนํ้ามันเทียบเทา)

ที่มา: World Development Indicators and Global Development Finance สืบคนเมื่อ 13 เมษายน 2555,
        จาก http://data.worldbank.org/ [หมายเหตุ: M คือ million หรือ 1,000,000]
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ภาพที่ 3 ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ของโลกใน ป ค.ศ. 1980 – ค.ศ. 2008

(หนวย: พันลานตัน)

ที่มา: World Development Indicators and Global Development Finance สืบคนเมื่อ 13 เมษายน 2555,
        จาก http://data.worldbank.org/ [หมายเหตุ: M คือ million หรือ 1,000,000]

ปญหาผลกระทบของพัฒนาการทางเศรษฐกิจตอสภาพความเสื่ อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมดังกลาวขางตน ไดถูกจุดประเด็นข้ึนในประชาคมโลกในป ค.ศ.
1987 จากรายงานท่ีช่ือวา “Our Common Future” ของ World Commission on Environment and
Development (WECD) ขององคการสหประชาชาติ ซ่ึงในขณะน้ันมีนาง Gro Harlem Brundland
อดีตประธานาธิบดีของประเทศนอรเวยเปนประธาน จนเปนท่ีรูจักกันท่ัวไปในนามของ Brundtland
Commission1 รายงานช้ินน้ีถือไดวาเปนจุดเร่ิมตนอยางเปนทางการของกระแสแนวคิดเกี่ยวกับการ
พัฒนาแบบย่ังยืน (sustainable development) และนําไปสูการประชุม Earth Summit ท่ีเมือง Rio
de Janeiro ในป ค.ศ. 1992 และ Agenda 21 หรือ “วาระแหงศตวรรษท่ี 21” ซ่ึงเปนแผนการ
ปฏิบัติการเพื่อนําไปสูการพัฒนาแบบย่ังยืน หลังจากน้ันยังมีการประชุม World Summit on
Sustainable Development ในป ค.ศ. 2002 และ ลาสุดท่ีกําลังจะเกิดข้ึนในป ค.ศ. 2012 คือ United
Nations Conference on Sustainable Development หรือ “Rio+20” ซ่ึงเปนเวลา 20 ปหลังการ
ประชุม Earth Summit โดยมีวาระการประชุมหลัก2 คือ (1)  ระบบเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของ
การพัฒนาอยางย่ังยืนและการแกปญหาความยากจน (a green economy in the context of
sustainable development and poverty eradication) และ (2) กรอบโครงสรางทางดานสถาบัน
สําหรับการพัฒนาอยางย่ังยืน (the institutional  framework for sustainable development)

1 สืบคนเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 จาก http://en.wikipedia.org/wiki/Gro_Harlem_Brundtland
2 สืบคนเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 จาก http://www.uncsd2012.org/rio20/about.html
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ในดานความรวมมือทางดานการคาระหวางประเทศ ในปจจุบันประเทศ 153 ประเทศจาก
กวา 190 ประเทศท้ังหมดของโลก31 เปนภาคีสมาชิกขององคการการคาโลก (World Trade
Organization: WTO) จึงกลาวไดวา การคาระหวางประเทศของโลกในปจจุบัน อยูภายใต
กฎระเบียบของ WTO ซ่ึงมีเปาหมายหลักเพื่อสงเสริมการคาเสรีระหวางประเทศ ดวยการลด
อุปสรรคทางการคาในรูปแบบตางๆ ท้ังท่ีใชภาษี และ ไมใชภาษี  ซ่ึงไดมีการประเมินไววาการ
เกิดข้ึนของ WTO สงผลใหการคาระหวางประเทศเพิ่มข้ึนกวาเดิมถึงสองเทา (Rose, 2007)
นอกจากการคาเสรีแลว WTO ยังไดใหความสําคัญกับการพัฒนาท่ีย่ังยืน และ การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยจัดใหมีขอตกลง หรือ ขอยกเวนท่ีใหประเทศภาคีสมาชิก
สามารถดําเนินมาตรการท่ีขัดกับหลักการคาเสรี หากมีความจําเปนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และ สิ่งแวดลอมได อยางไรก็ดี ชองทางเหลาน้ีกับเปนการเปดโอกาสใหมีการนําเอามาตรการดาน
สิ่งแวดลอมมาใชเปนขออางในการกีดกันทางการคาเพื่อปกปองอุตสาหกรรมในประเทศ โดยเฉพาะ
อยางย่ิงในประเทศท่ีพัฒนาแลว ประเด็นท่ีนาสนใจจึงมีอยูวากฎระเบียบภายใต WTO น้ันจะชวย
สงเสริม หรือ เปนอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจควบคูไปกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมตาม
แนวคิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน?

บทความช้ินน้ีมีความประสงคใหผูอานไดทราบถึงความสัมพันธระหวางการคาระหวาง
ประเทศและ สิ่งแวดลอมภายใตกรอบของ WTO ซ่ึงเปนกฎกติกาทางการคาระหวางประเทศท่ีใชอยู
ในปจจุบัน ประเด็นดังกลาวมีรายละเอียดมาก บทความช้ินน้ีจึงไมสามารถรวบรวมรายละเอียดไวได
ท้ังหมด ผูเขียนจึงขอนําเสนอแตประเด็นหลักท่ีสําคัญๆ  เพื่อเปนตัวอยางในการวิเคราะหถึงความ
สอดคลอง หรือ ความขัดแยง ซ่ึงกันและกันของการคาระหวางประเทศ และการพัฒนาไปสูระบบ
เศรษฐกิจแบบสีเขียว โดยหวังวาจะนําไปสูขอเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นเพื่อการเจรจาหาความ
รวมมือในเวที Rio+20 หรือ ในเวที WTO หากตองมีการปรับเปลี่ยนกติกาทางการคาระหวาง
ประเทศเพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายดานสิ่งแวดลอมตอไป

1.การเติบโตสีเขียว (Green Growth) กับ การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)

“Green growth means fostering economic growth and development, while ensuring
that natural assets continue to provide the resources and environmental services on which
our well-being relies.”

(OECD, 2011)

การเติบโตสีเขียว เปนคําท่ีถูกนํามาใชหลังคําวาการพัฒนาท่ีย่ังยืนท่ีมีการพูดถึงกันมาเปน
เวลานาน จนอาจจะทําใหเขาใจวาคําท้ังสองคํามีความแตกตางกัน OECD ไดใหความจํากัดความ

3สืบคนเมือวันที่ 12 เมษายน 2555 จาก http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm
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ของคําวา การเติบโตสีเขียว คือ “การเจริญเติบโตและการพัฒนาท่ีจะตองม่ันใจวาทรัพยทาง
ธรรมชาติ (natural asset) จะยังคงสามารถใหบริการดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพื่อการ
ดํารงชีวิตของมนุษยชาติไดอยางตอเน่ืองสืบไป” สวนคําวา การพัฒนาท่ีย่ังยืนน้ัน Brundtland
(1987) ไดใหคําจํากัดความไววา

"Sustainable development is development that meets the needs of the present without
compromising the ability of future generations to meet their own needs”

จากคําจํากัดความดานบน การพัฒนาท่ีย่ังยืน คือ “การพัฒนาท่ีสามารถตอบสนองความ
ตองการของคนรุนปจจุบันโดยไมบ่ันทอนความสามารถในการตอบสนองความตองการของคนรุน
อนาคต” จะเห็นไดวาคําท้ังสองคําสามารถใชแทนกันไดโดยไมทําใหสูญเสียเปาหมายหลัก คือ การ
พัฒนาควบคูไปกับการรักษาสิ่งแวดลอมน่ันเอง ในงานเขียนช้ินน้ีจึงใชคําท้ังสองแทนซ่ึงกันและกัน

ภายใตกรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตรเกี่ยวกับการพัฒนาท่ีย่ังยืน หากเรามองวา
“ทุนท้ังหมด” ท่ีใชในการผลิตสินคาและบริการเพื่อตอบสนองความตองการของมนุษย ประกอบไป
ดวยทุน 2 ประเภท คือ (1) ทุนทางธรรมชาติ (natural capital) เชน ปาไม แมนํ้า ภูเขา แรธาตุ เปน
ตน และ (2) ทุนทางกายภาพ (physical capital) เชน ถนนหนทาง เข่ือน สินคาตางๆ ท่ีผลิตข้ึน
เปนตน การพัฒนาท่ีย่ังยืนก็คือ แนวทางการสรางความเจริญเติบโตโดยรักษาระดับปริมาณ “ทุน
ท้ังหมด” ใหมีจํานวนท่ีเพียงพอไวใชตอบสนองความตองการของคนทุกๆ รุนในอนาคต   การพัฒนา
ท่ีย่ังยืนสามารถแบงออกไดเปน 2 ระดับ (Turner, Pearce, & Bateman, 1994) คือ (1) ความย่ังยืน
แบบเขมขน (strong sustainability) และ (2) ความย่ังยืนแบบออน (weak sustainability) ซ่ึงความ
แตกตางระหวางนิยามของความย่ังยืนท้ังสอง ข้ึนอยูกับความสามารถในการใชแทนกันระหวาง
“ทุน” ท้ัง 2 ประเภท  ระบบเศรษฐกิจจะสามารถพัฒนาไปไดดวยความย่ังยืนแบบออน หากทุนทาง
กายภาพถูกสรางข้ึนมาทดแทนการสูญเสียไปของทุนธรรมชาติไดอยางเพียงพอโดยอาศัยการพัฒนา
ดานเทคโนโลยี สวน การพัฒนาท่ีย่ังยืนแบบเขมขน ตั้งอยูบนแนวคิดท่ีวา ทุนทางกายภาพใช
ทดแทนทุนธรรมชาติไดยาก หรือ ใชแทนกันไมไดเลย ดังน้ันการพัฒนาท่ีย่ังยืนนอกจากจะตองไม
ทําใหทุนท้ังหมดลดลงแลว ยังตองรักษาทุนธรรมชาติไมใหลดลงอีกดวย

ในทางปฏิบัติแนวทางการพัฒนาท่ีย่ังยืนจะเนนไปในแนวทางของการพัฒนาท่ีย่ังยืนแบบ
ออน กลาวคือ มีการนําเอาทุนทางธรรมชาติมาใช พรอมๆ ไปกับการสงเสริมใหมีการใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพ และ คุมคา มีการออกนโยบายตางๆ เพื่อเสริมสรางการอนุรักษทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม เชน มาตรการประหยัดพลังงาน มาตรการการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอมเพื่อนําเงินรายได
มาฟนฟู สรางทุนทางกายภาพข้ึนมาทดแทนทุนทางธรรมชาติ  และ  พัฒนาเทคโนโลยีท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมเพื่อลดการพึ่งพาทุนทางธรรมชาติ   สวนแนวคิดการพัฒนาท่ีย่ังยืนแบบเขมขนแมจะ



555

เปนไปไดยาก แตก็ไดถูกนํามาใชในทางปฏิบัติเชนกัน ตัวอยางเชน ในป ค.ศ. 2011 ประเทศ
โบลิเวีย ไดออกกฎหมาย “The Law of the Rights of Mother Earth” ซ่ึงนับเปนกฎหมายฉบับแรก
ท่ีใหสิทธิกับ “mother earth” ซ่ึงมีความหมายรวมถึงระบบสิ่งมีชีวิตท้ังมนุษยและธรรมชาติท่ีมี
ปฏิสัมพันธกัน โดยกฎหมายไดใหสิทธิในการมี “คุณภาพชีวิตท่ีดี”  กับ สิ่งมีชีวิต รวมไปถึง นํ้า และ
อากาศ41 ซ่ึงมีความหมายวาธรรมชาติก็มีสิทธิเทาเทียมกับมนุษยท่ีจะไมถูกทําลาย

ในโลกปจจุบันท่ีการคาระหวางประเทศเปนตัวผลักดันสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ แนว
ทางการพัฒนาท่ีย่ังยืนจึงจําเปนท่ีจะตองคํานึงถึงผลกระทบของการคาตอสิ่งแวดลอมอยางหลีกเลี่ยง
ไมได

2.แนวคิดทางเศรษฐศาสตรเร่ืองการคาเสรี และ สิ่งแวดลอม

การคาระหวางประเทศจะสงผลเสียตอสิ่งแวดลอมและเปนอุปสรรคตอการเติบโตสีเขียว
หรือไม? เปนคําถามท่ียังเปนท่ีถกเถียงกันอยูในวงวิชาการในปจจุบัน (World Trade Organization,
2011) เน่ืองจากความสัมพันธระหวางการคาระหวางประเทศ กับ ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม มีความ
สลับซับซอน และ ข้ึนอยูกับหลายปจจัยหลายดาน ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย และ สถาบัน
ดังน้ัน จึงเปนการยากท่ีจะบงช้ีลงไปไดวาการคาระหวางประเทศเปนตัวการท่ีสงผลกระทบในเชิงลบ
ตอทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมจริงหรือไม

ทฤษฎีเศรษฐศาสตรมีกรอบแนวคิดในการวิเคราะหปญหาดังกลาวผานทฤษฎีการคา
ระหวางประเทศท่ีไดระบุไววา การคาระหวางประเทศเกิดข้ึนจากความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบใน
การผลิตสินคาชนิดตางๆ ของแตละประเทศ โดยประเทศตางๆ จะสงออกสินคาท่ีมีความไดเปรียบ
โดยเปรียบเทียบ ดังน้ัน ประเทศท่ีมีความอุดมสมบูรณดานทรัพยากรธรรมชาติ เชน แรธาตุ
นํ้ามันดิบ ฯ ก็จะมีตนทุนท่ีต่ํากวาในการผลิต และ สงออกสินคาท่ีมีการใชทรัพยากรธรรมชาติสูง
เชนเดียวกัน ประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญมักจะมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการผลิตสินคา
ท่ี “สกปรก” หรือ กอใหเกิดมลภาวะท่ีสูง เน่ืองจากมีกฎเกณฑดานสิ่งแวดลอมท่ีต่ําทําใหตนทุนใน
การผลิตต่ํา ย่ิงไปกวาน้ันจากแนวคิดและหลักฐานเชิงประจักษท่ี เรียกวา “Pollution heaven
hypothesis” ยังพบวา หนวยผลิตในประเทศท่ีมีกฎเกณฑดานสิ่งแวดลอมท่ีเขมงวดจะยายฐานการ
ผลิตไปยังประเทศท่ีมีกฎเกณฑดานสิ่งแวดลอมท่ีเขมงวดนอยกวา เพื่อประหยัดตนทุนในการผลิต
(Becker & Henderson, 2000; Eskeland & Harrison, 2003) เหตุผลเหลาน้ีเองท่ีทําใหการคา
ระหวางประเทศถูกมองวาเปนตัวการสําคัญในการทําลายสิ่งแวดลอม

4สืบคนเมือวันที่ 12 เมษายน 2555 จาก http://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_the_Rights_of_Mother_Earth
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Copeland and Taylor (2004) ไดพัฒนากรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตรท่ีใชในการ
วิเคราะหผลกระทบของการเปดเสรีทางการคาตอสิ่งแวดลอมใหเปนระบบย่ิงข้ึน โดยแบงผลกระทบ
ออกเปน 3 ประเภท ดังน้ี

1. ผลกระทบดานขนาด (Scale effect) การเปดเสรีทางการคา ทําใหเกิดการขยายตัวของ
ผลผลิต และ นําไปสูการใชทรัพยากรธรรมชาติท่ีเพิ่มข้ึน สงผลในทางลบตอสิ่งแวดลอม

2. ผลกระทบดานสวนผสม (Composition effect) การเปดเสรีทางการคา สงผลให
ประเทศตางๆ ปรับเปลี่ยนสวนผสมของผลผลิตของประเทศ โดยเนนไปท่ีการผลิตสินคา
ท่ีตนมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ ดังน้ัน ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจึงข้ึนอยูกับ
ชนิดของสินคาท่ีประเทศน้ันๆ มีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการผลิต หากเปน
สินคาท่ี “สกปรก” การเปดเสรีทางการคาก็จะนําไปสูผลกระทบในเชิงลบตอสิ่งแวดลอม

3. ผลกระทบดานเทคนิค (Technique effect) การเปดเสรีทางการคาทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปของเทคโนโลยีทางการผลิตท่ีดีข้ึน เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพิ่มมากข้ึน
การเปดเสรีทางการคาทําใหประเทศตางๆ สามารถเขาถึงสินคา บริการ และ เทคโนโลยี
การผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมไดมากข้ึน ผูสงออกสินคาประเภทดังกลาวจึงมี
แรงจูงใจในการผลิตสินคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพิ่มข้ึน

จะเห็นไดวาในขณะท่ีผลกระทบดานขนาดสงผลในทางลบตอสิ่งแวดลอม ผลกระทบดาน
เทคนิคกลับมีผลกระทบทางบวกตอสิ่งแวดลอม  สวนผลกระทบดานสวนผสมก็ข้ึนอยูกับความ
ไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของสินคาท่ีแตละประเทศผลิต ดังน้ัน การเปดการคาเสรีจะสงผลเสียตอ
สิ่งแวดลอมหรือไมน้ัน จึงข้ึนอยูกับระดับความรุนแรงของผลกระทบท้ังสามชนิด

อีกมุมมองหน่ึงท่ีนักเศรษฐศาสตรเห็นวาการคาเสรีอาจจะสงผลดีตอสิ่งแวดลอมไดก็คือ
แนวคิดเร่ือง “Environmental Kuznets Curve” ซ่ึงระบุไววาระดับรายได กับ มลพิษ จะมี
ความสัมพันธกันในลักษณะตัว U คว่ํา ซ่ึงมีความหมายวา ในชวงท่ีประเทศมีระดับรายไดท่ีต่ํา การ
พัฒนาเศรษฐกิจจําเปนท่ีจะตองพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ และ ทําลายสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก แต
เม่ือประเทศไดพัฒนาไปสูระดับรายไดท่ีสูงมากพอแลว ประเทศก็จะหันมาใหความสําคัญกับปญหา
ดานสิ่งแวดลอมเพิ่มมากข้ึนประกอบกับมีเทคโนโลยีในการผลิตท่ีดีข้ึนและสงผลใหมลพิษมีปริมาณท่ี
ลดลง (Beckerman, 1992; Frankel & Rose, 2002; International Bank for Reconstruction and
Development, 1992)

จากแนวคิดทางเศรษฐศาสตรกระแสหลักขางตนจะเห็นไดวาการคาเสรีไมจําเปนท่ีจะตอง
สงผลเสียตอสิ่งแวดลอมเสมอไป และในบางกรณีอาจจะสงผลดีตอสิ่งแวดลอมเสียดวยซํ้าไป อยางไร
ก็ตาม แนวคิดดังกลาวยังมิไดทําการพิจารณาถึงปจจัยทางดานสถาบัน เชน กฎหมาย และ กรอบ
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กติกาทางการคาโดยเฉพาะอยางย่ิง WTO ท่ีอาจจะเขามามีบทบาทสําคัญในการสงเสริม หรือ เปน
อุปสรรค ในการจัดการปญหาสิ่งแวดลอม ภายใตการคาระหวางประเทศโดยเสรี

3.องคการการคาโลก กับ กติกาการคาเสรี

ในป ค.ศ. 1948 ประเทศ 23 ประเทศ นําโดยสหรัฐอเมริกาไดเขารวมในความตกลงท่ัวไปวา
ดวยภาษีศุลกากรและการคา (The General Agreement on Tariffs and Trade: GATT) เพื่อลด
อุปสรรคทางการคาทางดานภาษีศุลกากรของสินคาอุตสาหกรรมเปนหลัก การเจรจาเพื่อลดภาษี
ศุลกากรไดเกิดข้ึนอยางตอเน่ือง อยางไรก็ตามอุปสรรคทางการคาในรูปแบบอื่นๆ ท่ีไมใชภาษี กลับ
มีเพิ่มมากข้ึน จนกระท่ังในป ค.ศ. 1995 ในการเจรจารอบอุรุกวัย ไดมีการจัดตั้งองคการการคา
ระหวางประเทศ (WTO) โดยมีโครงสรางทางสถาบันลอเลียน GATT แตไดมีการขยายการเจรจาทาง
การคาใหครอบคลุมบริการ การลงทุน สินคาเกษตร และ ทรัพยสินทางปญญา พรอมท้ังทําขอตกลง
เกี่ยวกับการระงับขอพิพาท (Dispute Settlement Understanding: DSU) ข้ึน นอกจากน้ียังไดบรรจุ
เร่ืองของการพัฒนาท่ีย่ังยืนไวเปนเปาหมายท่ัวไปของการดําเนินงานของ WTO ควบคูไปกับการคา
เสรีอีกดวย การดําเนินการของ WTO จะอยูภายใตขอตกลงในการจัดตั้ง WTO ขอตกลงของ GATT
และ ขอตกลงยอยอื่นๆ ซ่ึงในขอตกลงท่ีเกี่ยวของกับประเด็นดานสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญๆ ไดแก ความ
ตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา (Agreement on Technical Barriers to Trade: TBT)
ความตกลงวาดวยมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreements on Sanitary and
Phytosanitary Measures: SPS) และ GATT มาตรา 20 เปนตน

ภายใต WTO การคาระหวางประเทศภาคีสมาชิกจะตองไมจํากัดการนําเขา (Quantitative
Restriction) โดยไมจําเปน ไมวาจะเปนในรูปแบบของการจํากัดปริมาณ (Quota) การหาม (Ban)
หรือ การใชใบอนุญาต (Licensing) และ จะตองยึดหลักสําคัญ 2 หลัก คือ (1) หลักการปฏิบัติเย่ียง
ชาติท่ีไดรับอนุเคราะหย่ิง (Most-Favored Nation: MFN) และ (2) หลักปฏิบัติเย่ียงคนชาติ
(National Treatment: NT)  บนหลักของการปฏิบัติเย่ียงชาติท่ีไดรับอนุเคราะหย่ิง ประเทศผูนําเขา
จะตองปฏิบัติตอสินคานําเขาจากแตละประเทศ เชน การจัดเก็บภาษีอยางเทาเทียมกัน หากสินคา
ชนิดน้ันเปน “สินคาท่ีเหมือนกัน” (like product) สําหรับ หลักการปฏิบัติเย่ียงคนชาติ ไดกําหนดให
ประเทศตางๆ ตองปฏิบัติตอสินคานําเขา เชนเดียวกับ “สินคาท่ีเหมือนกัน” ภายในประเทศ

สําหรับการตีความหมายของคําวา “สินคาท่ีเหมือนกัน” น้ันจะไมคํานึงถึงกระบวนการผลิต
ของสินคา กลาวคือ สินคาสองชนิดจะถูกพิจารณาใหเปนสินคาท่ีเหมือนกัน แมวาจะมีกระบวนการ
ผลิต (Production and Process Methods: PPMs) ท่ีแตกตางกัน ตราบใดท่ีกระบวนการผลิตมิได
สงผลตอตัวสินคาในข้ันสุดทาย (non-product related PPMs) ยกตัวอยางเชน เฟอรนิเจอรไมท่ีผลิต
จากไมท่ีตัดจากปาปลูกท่ีมีการจัดการ กับ เฟอรนิเจอรไมท่ีผลิตจากไมท่ีตัดจากปา ถือเปนสินคาท่ี
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เหมือนกันแมวาจะมีกระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมท่ีแตกตางกัน ปญหาการตีความเร่ือง
“สินคาท่ีเหมือนกัน” โดยไมคํานึงถึงกระบวนการผลิตน้ีเอง ท่ีมักจะทําใหการดําเนินมาตรการทาง
การคาเพื่อสิ่งแวดลอมขัดตอกฎกติกาของ WTO  ซ่ึงจะกลาวถึงตอไป

4.องคการการคาโลก กับ กติกาดานสิ่งแวดลอม

ปญหาความขัดแยงกันระหวางการคาระหวางประเทศ และ การรักษาสิ่งแวดลอมมักจะ
เกิดข้ึนเม่ือมีการคาขายสินคาท่ีเปนทรัพยากรธรรมชาติ เชน สัตว หรือ พืชท่ีใกลสูญพันธ หรือ
สินคาท่ีอาจจะเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม มนุษย สัตว และ พืช เชน สารเคมีมีพิษ หรือ สินคาท่ี
กอใหเกิดมลพิษจากการผลิตสูง เปนตน  การจํากัดการนําเขาสินคาดังกลาวเปนหนทางหน่ึงท่ีจะ
ชวยรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไวได  แตหากมีการเลือกปฏิบัติในการจํากัดการ
นําเขาจากประเทศใด ประเทศหน่ึง ก็อาจจะทําใหเกิดความขัดแยงกับหลักการปฏิบัติเย่ียงชาติท่ี
ไดรับการอนุเคราะหย่ิง

ดงท่ีไดกลาวไปแลววาการคาระหวางประเทศภายใต WTO จะตองเปนไปตามหลัก MFN
และ NT แตก็มีขอยกเวนในบางกรณีท่ีอนุญาตใหประเทศภาคีสมาชิกไมตองปฏิบัติตามหลักท้ังสอง
ได ซ่ึงกรณีหน่ึงท่ีสามารถนํามาใชเปนเหตุผลในการงดเวนการปฏิบัติตามหลัก MFN ก็คือ ประเด็น
เร่ืองสิ่งแวดลอม โดยหากมีการอางประเด็นดานสิ่งแวดลอมข้ึนมาใชในการจํากัดการนําเขา ประเทศ
ภาคีสมาชิกท่ีไดรับผลกระทบสามารถนําขอพิพาทเขาสูกระบวนการระงับขอพิพาทได โดยในช้ันตน
จะมีคณะผูพิจารณาขอพิพาท (Panel)  พิจารณาขอพิพาทวาขัดตอกฎกติกาของ WTO หรือไม และ
สามารถอุทธรณคําตัดสินของคณะผูพิจารณาขอพิพาท ตอ คณะผูพิจารณาอุทธรณ (Appellate
Body) ได โดยคําตัดสินของคณะผูพิจารณาอุทธรณจะถือเปนท่ีสิ้นสุดและตองยอมรับโดยไมมี
เงื่อนไข (unconditionally accepted) (Charnovitz, 2003)

สําหรับขอตกลงท่ีสําคัญท่ีเปดโอกาสใหใชประเด็นดานสิ่งแวดลอมมาเปนเหตุผลในการ
จํากัดการนําเขาก็คือ GATT มาตรา 20 ท่ีไดระบุขอยกเวน ใหประเทศสมาชิกสามารถดําเนิน
มาตรการจํากัดการนําเขาได แตท้ังน้ีท้ังน้ันจะตองไมเลือกปฏิบัติกับประเทศตางๆ “โดยอําเภอใจ
หรือ โดยไมอาจอธิบายได” (arbitrary or unjustifiable discrimination) ในกรณีท่ี

 20 (b) เปน มาตรการท่ีมีความจําเปน เพื่อปกปองชีวิต หรือ สุขภาพของ มนุษย สัตว
และ พืช (necessary to protect human, animal or plant life or health)

 20 (g) เปน มาตรการท่ีมีความเกี่ยวของกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชแลว
หมดไป (relating to the conservation of exhaustible natural resource) หาก
มาตรการน้ันถูกนํามาใชพรอมกับการจํากัดการผลิตหรือการบริโภคภายในประเทศดวย
พรอมๆ กัน
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ความสําเร็จในการจํากัดการนําเขาสินคาดวยเหตุผลทางดานสิ่งแวดลอมตามมาตรา 20 ได
ถูกทดสอบในป ค.ศ. 1991 ในขอพิพาทเร่ือง ทูนา-ปลาโลมา ระหวางเม็กซิโกกับสหรัฐฯ  ท่ีมาของ
ขอพิพาทดังกลาวเกิดจากการท่ีสหรัฐฯ ตองการอนุรักษปลาโลมาท่ีตองเสียชีวิตจากวิธีการจับปลาทู
นา ไดทําการเปลี่ยนแปลง The Marine Mammal Protection Act (MMPA) ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีตรา
ข้ึน และ บังคับใชภายในประเทศ โดยหามการนําเขาปลาทูนาท่ีถูกจับดวยวิธีการจับท่ีเปนอันตราย
ตอปลาโลมา ท้ังน้ีเพื่อเปนการปกปองชีวิตของปลาโลมาโดยอาง มาตรา 20 (b) อยางไรก็ตาม
ประเทศเม็กซิโกเห็นวา การหามการนําเขาดังกลาว เปนความพยายามของประเทศสหรัฐฯ ในการ
กีดกันทางการคาเพื่อปกปองอุตสาหกรรมในประเทศของตน คณะกรรมการพิจารณาขอพิพาทได
ตัดสินวา การกระทําของสหรัฐฯ ไมเขาขายขอยกเวนตามมาตรา 20 แมวามาตรการดังกลาวจะมี
วัตถุประสงคเพื่อรักษาสิ่งแวดลอมก็ตาม เน่ืองจากสหรัฐฯ พยายามบังคับใชกฎหมายท่ีตราข้ึน
ภายในประเทศแตเพียงฝายเดียวแลวตองการบังคับใชกับประเทศอื่นดวย ซ่ึงอาจจะทําใหประเทศ
อื่นๆ ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติเพื่อเปนเคร่ืองมือในการกีดกันทางการคา ขอพิพาทน้ีเปนตัวอยาง
สําคัญท่ีช้ีใหเห็นวากฎกติกาของ WTO  อาจจะบ่ันทอนประสิทธิผลของการดําเนินนโยบายอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ผลการตัดสินดังกลาวทําใหเกิดการตอตานจากกลุมอนุรักษเปนอยางมากจนมี
การลอเลียนช่ือ GATT วายอมาจาก “Guaranteeing A Toxic Tomorrow” (Charnovitz, 1992)

ตอมาในป ค.ศ. 1998 ไดเกิดคดี กุง-เตา ท่ีถือไดวาเปนจุดเปลี่ยนของ WTO เกี่ยวกับการใช
มาตรการดานสิ่งแวดลอมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ขอพิพาทน้ีเกิดข้ึนระหวางประเทศ
อินเดียและประเทศอื่นๆ กับประเทศสหรัฐฯ51 เม่ือสหรัฐฯ อาศัย The US Endanger Species Act
of 1973 ข้ึนบัญชีรายช่ือเตาทะเล 5 ชนิด ใหเปนสัตวท่ีใกลสูญพันธ และ กําหนดใหชาวประมง
สหรัฐฯ ท่ีจับกุง ตองใชเคร่ืองมือคัดแยกเตา (Turtle Excluder Devices: TEDs) และ สั่งหามการ
นําเขากุงจากประเทศท่ีไมไดใชเคร่ืองมือแยกเตา โดยอางวามาตรการดังกลาวเปนมาตรการท่ี
จําเปนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ เตาท่ีถูกฆาเปนสัตวท่ีใกลสูญพันธุภายใต Convention
on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES) ในข้ันตน
คณะพิจารณาขอพิพาท ไดตัดสินวาการหามการนําเขาของสหรัฐฯ ไมสอดคลองกับขอยกเวน
GATT มาตรา 20 เชนเดียวกับคําตัดสินในคดี ทูนา-โลมา อยางไรก็ตาม คณะพิจารณาเร่ืองอุทธรณ
(The Appellate Body) มีความเห็นท่ีแตกตางกันวา มาตรการหามการนําเขาของสหรัฐฯ เปนสิ่งท่ี
ทําไดและสอดคลองกับขอยกเวนตามมาตรา 20(g) แมวาเตาท่ีถูกฆาอาจจะไมไดอยูในนานนํ้าของ
สหรัฐฯ และอยูนอกเหนือเขตอํานาจทางกฎหมายของสหรัฐฯ แตวาเตามีการเคลื่อนยายถิ่นฐานอยู
ตลอดเวลา  นอกจากน้ียังพิจารณาวาเตาเปนทรัพยากรท่ีใชแลวหมดไป โดยอาศัยการตีความจาก
บทนําของ GATT ในเร่ืองของการพัฒนาท่ีย่ังยืน ท่ีเนนเร่ืองการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึง
รวมถึงสิ่งมีชีวิต และไมมีชีวิต

5อางจาก http://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/edis08_e.htm สืบคนเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2554
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อยางไรก็ตาม สหรัฐอเมริกายังคงแพคดีน้ี เน่ืองจาก การปฏิบัติของสหรัฐอเมริกา ไม
สอดคลองกับ บทนําของ มาตรา 20 ท่ีหามไมใหมีการเลือกปฏิบัติโดยอําเภอใจ หรือ โดยไมอาจ
อธิบายได (arbitrary or unjustifiable discrimination) ท้ังน้ีเน่ืองจากสหรัฐอเมริกา ไดใหความ
ชวยเหลือทางเทคนิค และ การเงินแกประเทศในแถบคารริเบียนเปนพิเศษ เพื่อเตรียมความพรอม
ดานอุปกรณ TEDs นอกจากน้ีคณะพิจาณาเร่ืองอุทธรณยังไดกลาวไววา

“we have not decided that the sovereign nations that are members of the WTO cannot
adopt effective measures to protect endangered species, such as turtles. Clearly, they can
and should”

ซ่ึงตีความไดวาคณะพิจารณาเร่ืองอุทธรณ สนับสนุนใหมีการใชมาตรการท่ีมีในการปกปอง
สิ่งมีชีวิตท่ีใกลจะสูญพันธุไดโดยไมขัดตอกฎของ WTO คดีกุง-เตาน้ีถือไดวาเปนการเปลี่ยนมุมมอง
คร้ังสําคัญเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติตอสินคานําเขาท่ีมีความแตกตางกันของสินคาอันเกิดมาจาก
กระบวนการผลิต โดยเฉพาะอยางย่ิงกระบวนการผลิตท่ีสงผลกระทบในทางลบกับสิ่งแวดลอมดวย
การอางขอยกเวนมาตรา 20 คําตัดสินในคร้ังน้ี อาจจะเปนเสนทางไปสูการอนุญาตใหมีการจัดเก็บ
ภาษีนําเขาจากสินคาท่ีผลิตดวยวิธีการท่ี “สกปรก” ในอัตราท่ีสูงกวาสินคาท่ีเหมือนกันแตผลิตดวย
วิธีการท่ี “สะอาด” ซ่ึงคงตองรอดูกันตอไปเม่ือมีขอพิพาทแบบน้ีเกิดข้ึนวาจะมีการตีความในทํานอง
เดียวกันหรือไม

ในการใชอางมาตรา 20 นอกจากการใชมาตรการดานสิ่งแวดลอมจะตองไมเปนการเลือก
ปฏิบัติแลว มาตรการดังกลาวจะตองเปน “มาตรการท่ีจําเปน” อีกดวย หากมีมาตรการอื่นท่ีสามารถ
ทําไดและไมเปนการจํากัดทางการคา ก็จะไมสามารถอางมาตรา 20 ได ดังตัวอยางกรณีขอพิพาท
ระหวางประเทศสหรัฐฯ กับ ประเทศไทย ในป ค.ศ. 1990 ประเทศไทยไดสั่งหามการนําเขาบุหร่ี
จากตางประเทศ61 โดยอางขอยกเวนตามมาตรา 20 (b) ในเร่ืองของการปกปองสุขภาพของคนไทย
โดยใหเหตุผลวา สารเคมีและสวนผสมอื่นๆ ท่ีอยูในบุหร่ีของสหรัฐฯ สงผลเสียตอสุขภาพมากกวา
บุหร่ีท่ีผลิตในประเทศไทย ในคดีน้ีคณะพิจารณาขอพิพาทเห็นวา การสั่งหามนําเขา ไมสอดคลองกับ
มาตรา 20(b) เน่ืองจากการหามการนําเขา ไมใชมาตรการท่ีจําเปน เพราะยังมีมาตรการอื่นๆ  ท่ี
ประเทศไทยสามารถนํามาใชเพื่อปองกันปญหาเร่ืองสุขภาพจากการสูบบุหร่ี เชน การหามโฆษณา
ขายบุหร่ี เปนตน ซ่ึงมาตรการเหลาน้ีเปนมาตรการท่ีสงผลกระทบทางการคานอยกวา

สําหรับคดีท่ีถือวาเปนคดีแรกท่ีประเทศสามารถอางขอยกเวนตามมาตรา 20 ไดสําเร็จคือ
คดี Asbestos ท่ีแคนาดาฟองฝร่ังเศสตอองคการการคาโลกท่ีไดออกกฎหมายหามมิใหมีการผลิต
จําหนาย นําเขา แรใยหิน (Asbestos) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองสุขภาพของผูบริโภค ท้ัง

6อางจาก http://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/edis03_e.htm สืบคนเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2555
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คณะกรรมการผูพิจารณาขอพิพาท และ คณะพิจารณาเร่ืองอุทธรณ ตัดสินวามาตรการของฝร่ังเศส
แมวาจะขัดกับหลักปฏิบัติเย่ียงคนชาติแตตกอยูภายใตขอยกเวนมาตรา 20

นอกจาก GATT มาตรา 20 ท่ีอนุญาตใหมีการใชมาตรการจํากัดทางการคาเพื่อผลประโยชน
ทางสิ่งแวดลอมแลว ยังมีขอตกลงท่ีสําคัญอีก 2 ขอตกลงท่ีเกี่ยวของ คือ ขอตกลงวาดวยมาตรการ
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreements on Sanitary and Phytosanitary Measures: SPS) ท่ี
อนุญาตใหประเทศภาคีสมาชิกมีสิทธิในการใชมาตรการทางการคาเทาท่ีจําเปน เพื่อคุมครองสุขภาพ
อนามัยของมนุษย สัตว และ พืช  โดยจะตองอิงอยูบนหลักฐานทางวิทยาศาสตรโดยจะตองไมมีการ
เลือกปฏิบัติ เชน การกําหนดมาตรฐานดานสุขอนามัยพืช และ สัตว ของสินคานําเขา และ ขอตกลง
วาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา (Agreement on Technical Barriers to Trade: TBT) เพื่อ
คุมครองชีวิตและสุขภาพของมนุษย สัตว พืช และ สิ่งแวดลอม ตลอดจนการปองกันการหลอกลวง
จากพฤติกรรมทางการตลาดของผูผลิตโดยการกําหนดใหผูผลิตกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสินคา
ดวยการปดฉลาก หรือการปดฉลากท่ีเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดลอม เพื่อใหผูบริโภคสามารถเขาถึ ง
ขอมูลรายละเอียดของสินคาได ยกตัวอยางเชน การติดฉลาก GMOs หรือ การติดฉลากคารบอน
ฟุตพร้ินท (carbon footprint) เพื่อใหผูบริโภคสามารถตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมได

กลาวโดยสรุป ไดวากฎกติกาของ WTO มีชองทางใหประเทศตางๆ สามารถดําเนิน
นโยบายในการจํากัดทางการคา หากประเทศน้ันเห็นวาการคาระหวางประเทศสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม โดยจะตองไมเปนการเลือกปฏิบัติ อยางไรก็ตามการตีความเร่ือง “สินคาท่ีเหมือนกัน”
ภายในกรอบของ WTO ท่ีไมพิจารณาถึงกระบวนการผลิต ดูเหมือนจะเปนอุปสรรคสําคัญในการ
ดําเนินนโยบายแกปญหาสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางย่ิง ปญหาโลกรอน

5.การตีความ “สินคาที่เหมือนกัน” กับ ปญหาการร่ัวไหลของคารบอน

ปญหาดานสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญในปจจุบัน คือ ปญหาโลกรอน ประเทศตางๆ ไดเขารวม
ขอตกลงพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) เพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจก โดยกลุมประเทศใน
ภาคผนวกท่ี 1 มีพันธกรณีในการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกลงรอยละ 5.5 จากป ค.ศ. 1990
ภายในป ค.ศ. 2012 ท้ังน้ี พิธีสารเกียวโตไดกําหนดให สามารถเลือกใชเคร่ืองมือแบบตางๆ ในการ
ลดการปลอยกาซเรือนกระจก ไดแก (1) การซ้ือขายใบอนุญาตในการปลอยกาซเรือนกระจกระหวาง
ประเทศ (Emission Trading: ET)  (2) การดําเนินการรวม (Joint Implementation: JI) และ (3)
กลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ดังกลาวแตละประเทศในกลุมภาคผนวก 1 อาจจําเปนตองดําเนินนโยบายตางๆ ภายในประเทศ
ควบคูกันไปดวย เชน การใหเงินสนับสนุน การเก็บภาษีสิ่งแวดลอม  ซ่ึงนโยบายตางๆ เหลาน้ียอม
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สงผลใหตนทุนการผลิต และ ราคาสินคาสูงข้ึนตามไป ผูนําเขาหันไปนําเขาสินคาท่ีมีราคาต่ํากวาท่ี
ผลิตในประเทศท่ีไมมีพันธกรณีในการลดการปลอยกาซฯ หรือ อาจมีการยายฐานการผลิตไปยัง
ประเทศท่ีไมมีพันธกรณี เชนน้ีแลว ความพยายามลดการปลอยกาซฯ จากกลุมประเทศใน
ภาคผนวก 1 ก็จะถูกชดเชยดวยปริมาณกาซฯ ท่ีเพิ่มสูงข้ึนจากประเทศนอกภาคผนวก 1  ปญหาท่ี
เกิดข้ึนน้ีเปนท่ีรูจักกันในช่ือวา “การร่ัวไหลของคารบอน” (carbon leakage)

จากปญหาดังกลาว จึงมีแนวคิดของการ “ปรับคาคารบอนกอนขามพรหมแดน” (Border
Carbon Adjustment: BCA) โดยใหมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมกับสินคานําเขาท่ีถูกผลิตข้ึนจาก
ประเทศท่ี “สกปรก” คาธรรมเนียมน้ีอาจจะอยูในรูปของภาษี หรือ การซ้ือใบอนุญาตในการปลอย
กาซฯ เพื่อขจัดความไดเปรียบทางดานตนทุนท่ีต่ํากวาอันเน่ืองมาจากมาตรการดานสิ่งแวดลอมท่ี
เขมงวดนอยกวา แนวคิดน้ีไดมีการนําเสนอเปนรางกฎหมายท้ังในประเทศสหรัฐฯ และ สหภาพ
ยุโรป รางกฎหมายของสหรัฐฯ น้ันตกไปแลว สวนของสหภาพยุโรปก็ยังไมมีการนํามาใชจริงในทาง
ปฏิบัติ สําหรับแนวทางคราวๆ ในการดําเนินนโยบาย BCA ของสหรัฐฯ ท่ีไดมีการนําเสนอไว ก็คือ
ผูสงออกจากประเทศท่ี “สกปรก” ซ่ึงก็คือประเทศท่ีมีมาตรการทางดานสิ่งแวดลอมไมเทียบเทากับ
ประเทศสหรัฐฯ จะตองซ้ือใบอนุญาตการปลอยกาซคารบอนฯ (allowance) กอนนําเขาประเทศ
สหรัฐฯ

ประเทศท่ีพัฒนาแลวสวนใหญมองวามาตรการ BCA เปนมาตรการท่ีใหผลดีหลายประการ
เน่ืองจากเปนการลดความไดเปรียบในการแขงขันของสินคานําเขาจากประเทศกําลังพัฒนาท่ีมี
ขอกําหนดในการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดนอยกวาประเทศตนเอง เปนการบังคับใหประเทศ
กําลังพัฒนาเขามามีสวนรวมในการรับผิดชอบการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และ ยังเปน
เคร่ืองมือในการควบคุมปญหาการร่ัวไหลหรือการยายฐานการผลิตกาซคารบอนไดออกไซดอีกดวย
สําหรับประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญเห็นวาการใชมาตรการดังกลาวเปนเพียงขออางในการกีดกัน
ทางการคา และ เปนการผลักภาระความรับผิดชอบในปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
ของประเทศท่ีพัฒนาแลว โดยมองขามหลักการความรับผิดชอบรวมกันในระดับท่ีแตกตางกัน
(Common but Differentiated Responsibilities)

อยางไรก็ตามนโยบาย BCA อาจจะขัดตอหลักปฏิบัติเย่ียงชาติท่ีไดความอนุเคราะหย่ิง
เน่ืองจากจะทําใหเกิดการเลือกปฏิบัติตอสินคานําเขาท่ีมีกระบวนการผลิตท่ีแตกตางกัน กลาวคือ
เฉพาะสินคานําเขาจากประเทศท่ีมีกระบวนการผลิตท่ี “สกปรก” เทาน้ันท่ีจะตองมีการปรับคา
คารบอนกอนขามแดน
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6.สินคาบริการดานสิ่งแวดลอม (Environmental Goods and Services: EGS)

ทางออกหน่ึงในการบรรเทาความขัดแยงกันระหวางการคาเสรี และ สิ่งแวดลอม ซ่ึงเปน
ขอสรุปท่ีไดจากการเจรจาทางการคารอบโดฮา คือ การเปดเสรีทางการคาสินคาและบริการดาน
สิ่งแวดลอม ดวยการลดการกีดกันทางการคาท้ังท่ีใชภาษี และ ไมใชภาษี กับสินคาและบริการดาน
สิ่งแวดลอม ซ่ึงเช่ือวาจะสามารถชวยสงเสริมใหการคาระหวางประเทศมีความเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมมากข้ึน เน่ืองจากประเทศตางๆ จะสามารถเขาถึงสินคาและบริการดานสิ่งแวดลอมได
งายข้ึน ในราคาท่ีถูกลง และ สงเสริมใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดลอม แมวาจะไมไดมี
ขอตกลงกันถึงนิยามท่ีชัดเจนของคําวา “สินคาสิ่งแวดลอม” กลุมประเทศบางกลุม เชน APEC และ
OECD ก็ไดเร่ิมดําเนินการจัดทํารายการสินคาสิ่งแวดลอมเพื่อเตรียมการในการลดภาษีศุลกากรไป
บางแลว (Steenblik, 2005a) ซ่ึงสินคาสิ่งแวดลอมท่ีอยูในรายการ ก็คือ สินคาท่ีใชในการปองกัน
จํากัด หรือ บําบัด มลพิษดานตางๆ เปนหลัก ซ่ึงสินคาเหลาน้ีมักจะเปนสินคาท่ีประเทศท่ีพัฒนาแลว
เปนผูสงออกสุทธิ จึงคาดวาจะไดประโยชนในเชิงเศรษฐกิจจากการเปดเสรี สวนประเทศกําลังพัฒนา
ซ่ึงสวนใหญเปนผูนําเขาสุทธิแมวาจะไมไดรับผลประโยชนทางเศรษฐกิจเทาใดนัก แตก็ไดประโยชน
จากการเขาถึงสินคาสิ่งแวดลอมในราคาท่ีถูกลง (Steenblik, 2005b)

อยางไรก็ตามการเปดเสรีทางการคาสินคาและบริการดานสิ่งแวดลอมก็ยังมีความซับซอนอยู
หลายประเด็นดวยกัน เร่ิมตนจากคําจํากัดความคําวาสินคาสิ่งแวดลอมน้ัน จะอนุญาตใหมีการ
ตีความรวมไปถึงสินคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Environmentally Preferable Products: EPPs)
ท่ีมาจากกระบวนการผลิต (Production and Process Methods:  PPMs) ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ดวยหรือไม หากเปนเชนน้ันการใหสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรตอสินคาท่ีมีกระบวนการผลิตท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมมากกวา แมวาสินคาน้ันจะเหมือนกันก็ตาม ก็อาจจะทําใหขัดกับกฎกติกาของ
WTO ในเร่ืองของหลักปฏิบัติเย่ียงคนชาติก็เปนได และถึงแมวา WTO จะอนุญาตใหมีการจัดเก็บ
ภาษีท่ีแตกตางกันบนพื้นฐานของวิธีการผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ก็จําเปนท่ีจะตองมีระบบใน
การตรวจสอบสินคาเพื่อใหทราบวาสินคาใดเปนสินคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อใหเจาหนาท่ี
ศุลกากรสามารถระบุพิกัดภาษีไดถูกตอง นอกจากน้ีแลวระบบพิกัดภาษีศุลกากรท่ีใชอยูในปจจุบัน
อาจจะไมไดมีการแยกชนิดของสินคาสิ่งแวดลอมไวอยางละเอียดเพียงพอ การลดภาษีตามพิกัด
ศุลกากรท่ีมีอยูในปจจุบันจะทําใหสินคาชนิดอื่นๆ ท่ีรวมอยูในพิกัดศุลกากรเดียวกันไดรับสิทธิ
ประโยชนทางภาษีไปดวย

ประเด็นความยุงยากอีกประเด็นหน่ึงก็คือ สินคาชนิดหน่ึงๆ สามารถนําไปใชงานไดหลาย
ประเภท (multiple use) ท้ังท่ีชวยรักษาสิ่งแวดลอม และ ไมไดชวยรักษาสิ่งแวดลอม ตัวอยางเชน
ปมนํ้า สามารถนําไปใชในกระบวนการบําบัดนํ้าเสีย หรือ ถูกนําไปใชในการสูบนํ้าเสียออกจาก
โรงงานสูแมนํ้า ไดดวยเชนกัน ในกรณีเชนน้ีจะมีหลักเกณฑในการกําหนดไดอยางไรวาสินคาท่ี
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นําเขาน้ันเปนสินคาเพื่อสิ่งแวดลอม แนวทางท่ีมีการเสนอกันก็คือ สินคาท่ีใชงานไดหลายประเภท
จะตองเปนสินคาท่ีใชในดานสิ่งแวดลอมมากกวาการใชงานเพื่อประโยชนอื่นๆ อีกหนทางหน่ึงท่ีถูก
เสนอเพื่อแกปญหาดังกลาวก็คือ แทนท่ีจะมีการเสนอรายการสินคาสิ่งแวดลอมเปนรายรายการ (list
approach) ใหเปนรายโครงการ (Project Approach)เพื่อรักษาสิ่งแวดลอม  แลวใหสิทธิพิเศษทาง
ภาษีตอสินคานําเขาภายใตโครงการสิ่งแวดลอมท่ีเสนอมา (Cosbey, Aguilar, Ashton, & Ponte,
2010)

สําหรับประเทศไทยไดมีการเตรียมการจัดทํารายการสินคาสิ่งแวดลอมในภาคอุตสาหกรรม
แลวซ่ึงมีอยูดวยกัน 4 พิกัด ดังน้ีคือ (1) 842121 เคร่ืองจักร และ อุปกรณสําหรับกรองนํ้า หรือ ทํา
ใหนํ้าบริสุทธิ์ (2) พิกัด 842139.90 เคร่ืองจักรและเคร่ืองอุปกรณท่ีใชกรองกาซหรือทําใหกาซ
บริสุทธิ์ (3) พิกัด 850231 ชุดเคร่ืองกําเนิดไฟฟาขับดวยกําลังลม และ (4) พิกัด 960310 ไมกวาด
และแปรงท่ีประกอบดวยกิ่งหรือกานไมหรือวัตถุอื่นๆ ท่ีไดจากพืช อยางไรก็ดียังไมมีความชัดเจนวา
ประเทศไทยจะไดประโยชนมากนอยเพียงใดจากการใหสิทธิพิเศษทางภาษีกับสินคาเหลาน้ี

7.สู WTO สีเขียว

จากขอเท็จจริงท่ีกลาวไปแลวจะเห็นไดวา WTO มีเปาหมายหลักในการสงเสริมการคาเสรี
ควบคูไปกับการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยมีชองทางใหประเทศภาคีสมาชิกตางๆ สามารถดําเนินนโยบาย
ในการจํากัดทางการคา หากประเทศน้ันเห็นวาการคาระหวางประเทศสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
โดยจะตองไมมีการเลือกปฏิบัติ อยางไรก็ดียังคงมีกฎกติกาภายใต WTO ท่ีเปนอุปสรรคตอการ
แกปญหาสิ่งแวดลอมเพื่อนําไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน ซ่ึงมีประเด็นตางๆ ท่ีอาจจะตองปรับเปลี่ยน มี
ดังตอไปน้ีคือ

1. WTO ไมอนุญาตใหมีการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของวิธีการผลิตท่ีแตกตางกันแตไมสงผลตอ
สินคาข้ันสุดทาย (non-PPMs)

การตีความคําวา “สินคาท่ีเหมือนกัน” จึงเปนประเด็นท่ีสําคัญท่ีควรจะตองมีการพิจารณา
แกไขเพื่อใหการแกปญหาสิ่งแวดลอมในระดับนานาชาติ เชน ปญหาโลกรอน มีประสิทธิภาพ และ
ไมถูกบ่ันทอนจากปญหาการร่ัวไหลของกาซคารบอนไดออกไซดอันเน่ืองมาจากความเขมงวดของ
มาตรการดานสิ่งแวดลอมท่ีแตกตางกันในแตละประเทศ นอกจากน้ียังมีสวนชวยสงเสริมการคา
สินคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมจากกระบวนการผลิตไดอีกดวย อยางไรก็ดี ตนทุนท่ีตามมาก็คือ
จะตองมีระบบการตรวจสอบท่ีมาของสินคาซ่ึงอาจจะกลายเปนอุปสรรคทางการคาในท่ีสุด
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2. WTO อาจจะไมอนุญาต ใหมีการออกกฎหมายภายในประเทศเพื่อการปกปอง
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอยูนอกเหนืออาณาเขตประเทศของตน

ตัวอยางของคดี ทูนา-โลมา ท่ีคณะกรรมการพิจารณาขอพิพาทตัดสินใหสหรัฐฯ ผิด จากการ
หามนําเขาปลาทูนาเพื่อรักษาชีวิตของโลมา บนเหตุผลของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ตาม
มาตรา 20 เน่ืองจากสหรัฐฯ ตรากฎหมายภายในประเทศเพียงฝายเดียว และ บังคับใชกับ
ตางประเทศ อยางไรก็ดีมุมมองของ WTO ในเร่ืองน้ีไดเปลี่ยนไปในขอพิพาทกรณี กุง-เตา   ท่ี
คณะกรรมการอุทธรณมีความเห็นวาประเทศสมาชิกสามารถออกกฎหมายเพื่ออนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติได และ มีนัยท่ีสําคัญวา WTO ยอมรับใหมีการจํากัดการนําเขาบนพื้นฐานของ
กระบวนการผลิตท่ีแตกตางกันเปนคร้ังแรก อยางไรก็ตามคงตองรอดูวา WTO จะยึดหลักน้ีในการ
พิจารณาคดีขอพิพาทในคร้ังตอไปหรือไม

ทางออกหน่ึงของการปองกันขอพิพาททางการคาจากการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ก็คือ
การเจรจาทําขอตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม แทนท่ีจะมีการออกกฎหมายเพียงฝายเดียว
ยกตัวอยางเชนในกรณีของ Montreal Protocol ท่ีประสบความสําเร็จในการหามซ้ือขายสารเคมีท่ี
กอใหเกิดการทําลายโอโซนในช้ันบรรยากาศ หรือ สินคาท่ีใชสารเคมีดังกลาว เปนตน

3.กฎของ WTO อาจจะขัดแยงกับความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม (Multilateral
Environmental Agreements: MEAs)

ในปจจุบันประเทศตางๆ มีการทําขอตกลงระหวางประเทศเพื่อการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซ่ึงความตกลงเหลาน้ีอาจจะมีการระบุเร่ืองการจํากัด หรือ หาม
ซ้ือขายสินคาบางชนิด ตัวอยางเชน Convention on International Trade in Endangered Species
of Wild Fauna and Flora (CITES) ท่ีเปนขอตกลงหามทําการซ้ือขายสัตว และ พืชท่ีอยูในบัญชีใกล
จะสูญพันธุ ในกรณีน้ีการหามการซ้ือขายไมขัดตอหลัก MFN เน่ืองจากไมมีการเลือกปฏิบัติในการ
หามซ้ือขายสินคาดังกลาวจากทุกประเทศ อยางไรก็ตามในบางกรณี MEAs อาจจะขัดกับกฎกติกา
ของ WTO ตัวอยางเชน Basel Convention on the control of Transboundary Movements of
Hazardous Wastes and their Disposal (Basel) ท่ีมีการควบคุมการเคลื่อนยายสินคาท่ีเปนพิษ
ระหวางกลุมประเทศบางประเทศเทาน้ัน แตไมมีการควบคุมการเคลื่อนยายในบางกลุมประเทศ และ
อาจจะกลายเปนขอพิพาทตอหลัก MFN ได สวนในกรณีของพิธีสารเกียวโต และ UNFCCC น้ันมี
เปาหมายท่ีสอดคลองไปทางเดียวกับ WTO กลาวคือ การดําเนินนโยบายเพื่อตอสูกับปญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะตองไมเปนการเลือกปฏิบัติ โดยไมสามารถอธิบายได หรือ เปนการ
กีดกันทางการคาแอบแฝง

ประเทศในสหภาพยุโรปพยายามผลักดันใหมีการยอมรับวามาตรการทางการคาท่ีเกิดจาก
ขอตกลงดานพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม จะตองไมถือวาขัดตอกฎกติกาของ WTO โดยอัตโนมัติ
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(Oxley, 2001) ซ่ึงผูท่ีคัดคานในเร่ืองน้ีมีความเห็นวาแนวทางท่ีสหภาพยุโรปเสนอจะเปนการเปด
โอกาสใหมีการใชขออางทางดานสิ่งแวดลอมในการกีดกันทางการคาเพิ่มมากข้ึน (Khor, 2002)
เชนเดียวกัน Bhagwati and Mavroidis (2007) สนับสนุนใหมีการจัดเก็บภาษีคารบอนจากสินคา
นําเขาจากประเทศท่ีไมไดเขารวมพิธีสารเกียวโตโดยไมถือวาขัดตอ WTO อยางไรก็ตามในทาง
การเมืองคงมีความเปนไปไดยากเพราะวาประเทศสหรัฐฯ จะไดรับผลกระทบอยางมากเน่ืองจาก
ไมไดเขารวมพิธีสารเกียวโต

8.บทสรุป

การคาระหวางประเทศในปจจุบันถูกตีกรอบดวยกฎกติกาท่ีเปนระบบของ WTO ท่ีมี
เปาหมายในการสงเสริมการคาเสรีท่ีเปนธรรม  แตเม่ือใดก็ตามท่ีการคาเสรีสงผลกระทบทางลบกับ
สิ่งแวดลอม กฎของ WTO อนุญาตใหใชเหตุผลในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดลอม
ในการจํากัดการคาเสรี ผานระบบการระงับขอพิพาท แมวา WTO จะมีเปาหมายหลักในการเปดเสรี
ทางการคา และ การรักษาสิ่งแวดลอม การให นํ้าหนักความสําคัญตอเปาหมายท้ังสอง ได
เปลี่ยนแปลงไปตามระดับความรุนแรงของปญหาดานสิ่งแวดลอม ซ่ึงนับวันจะทวีความรุนแรงมาก
ข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ ภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีเพิ่มข้ึน
เร่ือยๆ จนสงผลให WTO ใหนํ้าหนักความสําคัญกับปญหาสิ่งแวดลอมมากข้ึนในการตัดสินขอพิพาท
ทางการคา อยางไรก็ดีการไมอนุญาตใหมีการเลือกปฏิบัติตอสินคาท่ีมีความแตกตางกันจาก
กระบวนการผลิต ดูเหมือนจะเปนอุปสรรคท่ีสําคัญตอการดําเนินนโยบายแกปญหาสิ่งแวดลอม เชน
การปรับคาคารบอนกอนขามพรมแดน และ การเปดเสรีการคาสินคาและบริการสิ่งแวดลอม

สําหรับประเทศไทยแลวในปจจุบันยังคงมุงเนนในเร่ืองของการคาเสรีมากกวาการให
ความสําคัญกับปญหาสิ่งแวดลอม ดังจะเห็นไดจากสัดสวนทางการคาตอ GDP ท่ีเพิ่มข้ึนอยาง
ตอเน่ือง สภาพแวดลอม และ การตัดไมทําลายปาท่ีเพิ่มมากข้ึน รัฐบาลขาดนโยบายในการจัดการ
ปญหาสิ่งแวดลอมท่ีชัดเจน แมวาจะมีการจัดทํารางพระราชบัญญัติมาตรการทางการคลังเพื่อ
สิ่งแวดลอม แตก็ยังไมมีการนํามาปฏิบัติใช และคงเปนไปไดยากในทางการเมือง ภาคเอกชนท่ีมี
ความสามารถในการผลิตท่ีรักษาสิ่งแวดลอมดําเนินการกันเอง โดยขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ
อยางไรก็ดี หากรัฐบาลจะหันมาใหความสนใจกับการแกปญหาสิ่งแวดลอมควรเร่ิมตนจากมาตรการ
ในการสนับสนุนเสียกอน เชน การใหการสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
อยางจริงจังเพื่อขยายโอกาสทางการคาใหมๆ ในตลาดตางประเทศท่ีมีความตองการสินคาท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม พรอมท้ังเปนการเตรียมความพรอมของประเทศไทยหากมีการพิจาณาความ
แตกตางกันของสินคาโดยคํานึงถึงเร่ืองกระบวนการผลิต สําหรับการใชมาตรการทางดานภาษี
แนนอนวาจะตองไดรับการตอตานจากผูผลิตท่ีสูญเสียความสามารถทางการแขงขัน และ ผูบริโภคท่ี
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ไดรับผลกระทบจากราคาสินคาท่ีสูงข้ึน  อยางไรก็ดีหากรัฐบาลมีเปาหมายเพื่อการรักษาสิ่งแวดลอม
อยางจริงจัง มาตรการทางภาษีก็อาจจะเปนสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไมได

ประเด็นขอถกเถียงระหวางการคากับสิ่งแวดลอมจะยังคงดําเนินอยูตอไป แตในทายท่ีสุด
แลวปญหาสิ่งแวดลอมท่ีรุนแรงมากย่ิงข้ึน จะสงผลใหกระแสของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม สามารถเอาชนะกระแสของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไดในท่ีสุด เม่ือน้ันการ
ตอตานการดําเนินมาตรการดานสิ่งแวดลอมท่ีเปนอุปสรรคตอการคาเสรีก็จะลดนอยลง  ก็ไดแตหวัง
วา “เม่ือน้ัน” จะไมมาถึงในเวลาท่ีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมจนถึงจุดท่ีไม
สามารถแกไขได
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