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ทําไมตอง Green Growth?



แนวทางในการพัฒนาประเทศที่ผานมา

ที่มา สถาบันวจัิยเพื่อการพฒันาประเทศไทย (2556)

การขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วสงผลใหความตองการใชทรัพยากรเพ่ิมขึ้นมากและ

นําไปสูความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและปญหาทางดานสิ่งแวดลอม



โจทยวิจัย: การแสวงหาแนวทางการพัฒนาใหมๆ

แนวคิดของการพัฒนาสีเขียวหรือการพัฒนาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green growth) เปน

แนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจในทิศทางท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยตั้งอยูบนฐานของการ

พัฒนาท่ีย่ังยืนและการมีความรับผิดชอบระยะยาว

Picture Credit: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2556)



กรอบแนวคิด
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เปาหมายพัฒนาที่ย่ังยืน
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จาก MDGs สูเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
• เน่ืองจากการพัฒนาดานอุตสาหกรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี่ในยุคที่

ผาน ไดสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนสุข

ภาวะของประชากรในโลก ดังน้ัน ผูนําชาติสมาชิก 189 ประเทศ จึงได

รวมกันต้ังเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (MDGs) 

• เปาหมายหลัก 8 ประการภายใต MDGs ชวยสรางความตระหนักทั่วโลก

เกี่ยวกับการผนึกกําลังเพ่ือตอสูกับปญหาความยากจนโดยเฉพาะใน

ประเทศกําลังพัฒนา

• เมื่อ MDGs จะสิ้นสุดลงในป ค.ศ. 2015 องคการสหประชาชาติจึงไดริเริ่ม

กระบวนการหารือเพ่ือกําหนดวาระการพัฒนาภายหลังป ค.ศ. 2015 ตาม

กระบวนทัศน “การพัฒนาที่ย่ังยืน” ไดมีการจัดทําเปาหมายการพัฒนาที่

ย่ังยืน (Sustainable Development Goals–SDGs)



MDGs vs. SDGs: What’s New?

• เปลี่ยนจากกรอบคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบ 3 เสาหลัก (Pillars) มาสู

กรอบคิดใหมที่มองการพัฒนาเปนมิติ (Dimensions) เศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดลอม ใหมีความเช่ือมโยงกัน

• ทามกลางสถานการณภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงและทั่วโลกเผชิญ

ปญหาสิ่งแวดลอม การใหความสําคัญกับเปาหมายทางดานสิ่งแวดลอมมี

ความจําเปนอยางยิ่ง และควรมองควบคูไปกับความพยายามในการขจัด

ปญหาความยากจน 

• นอกจากน้ี MDGs ไมใชขอตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ไมมีการ

กําหนดเปาหมายระยะกลาง (Intermediate Milestones) ที่ชัดเจน และ

การรายงานขอมูลคอนขางมีความลาหลัง 



เปาหมาย 17 ประการภายใต SDGs

Picture Credit: UNDP



ประเทศไทยกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

• เนื่องจาก SDGs มีการกําหนดเปาหมาย (Target) และตัวชี้วัด (Indicators) ที่

ชัดเจนซึ่งแตกตางจาก MDGs ดังนั้น แตละประเทศจึงตองมุงสูแนวทางการ

พัฒนาที่ยั่งยืน

• สําหรับประเทศไทย มีการผนวกเรื่องการพฒันาที่ยั่งยนืไวในแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 แผนอนุรักษพลังงาน และแผนพัฒนา

พลังงานทดแทน

• นอกจากนี้ รัฐบาลไทยยังตองการเรงขับเคล่ือนใหการพัฒนาประเทศเปนไป

ตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามที่ประเทศไทยไดใหคํามั่นไวกับประชาคม

โลก ดังนั้น จึงไดมีการจัดตั้งอนุกรรมการเพื่อขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืน จัดใหมีกลไกการดําเนินงานตาม SDGs และจัดระบบติดตามและทบทวน

ผล เพิ่มขีดความสามารถในการจัดทาํฐานขอมูลในแตละดาน และมอบหมายให

หนวยงานที่มีภารกิจสอดคลองกับ SDGs



SDGs and Opportunities for Thailand

• ปจจุบัน ประเทศไทยยังประสบปญหาดานสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ เชน การบุกรุกพ้ืนที่ปา การทําประมงอยางไมยั่งยืน 

ปญหาขยะ/ของเสียอันตราย เผชิญผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ ฯลฯ 

• นอกจากน้ี การจัดการดานสิ่งแวดลอมของไทยยังมีขอจํากัด โดยเฉพาะ

การมีชองวางในการบังคับใชกฎหมาย การขาดการบูรณาการระหวาง

หนวยงานที่เกี่ยวของดานการดูแลสิ่งแวดลอมที่เปนรูปธรรม 

• การที่ประเทศไทยปฏิบัติตาม SDGs จะชวยยกระดับมาตรฐานดานการ

ดูแลสิ่งแวดลอม ขอดีคือประเทศไทยสามารถดําเนินการตามเปาหมาย

และปฏิบัติตามคํามั่นที่ใหไวกับประชาคมโลก อีกทั้ง เพ่ิมโอกาสในการ

แขงขันทางการคาในเวทีการคาโลก



การพัฒนาที่ย่ังยืนและ

การคาระหวางประเทศ
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Harnessing Trade for Sustainable Development

• เมื่อพิจารณาสถานการณการคาระหวางประเทศในปจจุบัน พบวาประเทศ

พัฒนาแลวที่ตองการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีการนํา

มาตรการดานสิ่งแวดลอมเปนอุปสรรคทางการคามากขึ้น

• อยางไรก็ดี แนวทางการสงเสริมการคาเสรีและการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสามารถดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน  

โดยประเทศกําลังพัฒนาจะตองมีนโยบายสาธารณะที่สงเสริมการ

ดําเนินการที่มุงสูการเติบโตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม



มาตรการทางการคาระหวางประเทศและขอตกลงระหวาง

ประเทศดานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

• ขอตกลงทางการคาระหวางประเทศ

– การเจรจาการคาในกรอบพหุภาคี เชน WTO/GATT

– การเจรจาการคาในกรอบภูมิภาคและอนุภูมิภาค 

– การเจรจาการคาในกรอบทวิภาคี

• กรอบขอตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม เชน UNFCCC, Montreal 

Protocol, CITES ฯลฯ

• มาตรการ/มาตรฐานดานสิ่งแวดลอมระดับสากลและของประเทศคูคา เชน 

Eco-Label, WEEE ฯลฯ

• กรอบความรวมมือระหวางประเทศ เชน APEC, GMS, JMC



ขอตกลงระหวางประเทศทางการคาแบบพหุภาคี

อนุสัญญาวาดวยการ

เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 

(UNFCCC) และพิธีสารเกียว

โต (Kyoto Protocol)

อนุสัญญาวาดวยความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

(Convention on 

Biological Diversity)

พิธีสารวาดวยความปลอดภัย

ทางชีวภาพ 

(Biosafety Protocol) 

อนุสัญญาไซเตส (CITES)

ขอตกลงระหวางประเทศวา

ดวยไมเมืองรอน (ITTA)

พิธีสารมอนทรีออล 

(Montreal Protocol) 

อนุสัญญาบาเซล 

(Basel Convention) 



มาตรการที่เกี่ยวกับประเด็นดานส่ิงแวดลอม - ภาคบังคับ

มาตรการหามนําเขา

ปลาทูนาที่ถูกจับดวย

วิธีการที่เปนอันตราย

มาตรการหามนําเขา

กุงจากประเทศที่ไมได

ใชเครื่องมือแยกเตา

มาตรการการเก็บคา

ธรรมเนียมการปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซดกับ

ทุกสายการบินทีล่งจอด 

ณ ทาอากาศยานของ

ประเทศสมาชิกสหภาพ

ยุโรป (EU Aviation 

Carbon Tax)

มาตรการการเก็บ

คาธรรมเนียมคารบอน

สําหรับสินคานําเขา

(Border Carbon 

Tax Adjustment)

ระเบียบวาดวยการ

กําจัดเศษซาก

ผลิตภัณฑไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส (WEEE)

และระเบียบวาดวยการ

จํากัดการใชสารอันตราย

บางประเภทในเคร่ือง

ใชไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส (RoHS)



• มาตรการฉลากสิ่งแวดลอม (Eco-Label) 

• มาตรการฉลาก Green Dot 

• มาตรการฉลากคารบอน (Carbon footprint label) 

• มาตรฐาน ISO14001

• มาตรฐานการจัดทํารายงานความย่ังยืน (Global Reporting Initiative)

มาตรการท่ีเก่ียวกับประเด็นดานสิ่งแวดลอม - ภาคสมัครใจ



มาตรฐานของประเทศคูคาที่สําคัญ - ภาคบังคับ

มาตรฐาน/

ประเทศ

RoHS REACH WEEE กฎหมาย

ความ

ปลอดภัย

ของ

อุปกรณ

ไฟฟา

การหาม

นําเขา

ปลาทูนา/

กุงที่จับไม

เหมาะสม

IUU EU-

FLEGT

Border 

Tax 

Adjustme

nt

EU 

Aviation 

Carbon 

Tax

สหภาพยุโรป     

สหรัฐอเมริกา    

ญี่ปุน 

จีน  

ที่มา สถาบันวจัิยเพื่อการพฒันาประเทศไทย (2558)



มาตรฐานของประเทศคูคาที่สําคัญ - ภาคสมัครใจ

ที่มา สถาบันวจัิยเพื่อการพฒันาประเทศไทย (2558)

มาตรฐาน/

ประเทศ

GAP GMP ISO14000 ฉลาก

พลังงาน

CE Mark Eco-Label FSC 

(รับรองทาง

ปาไม)

Eco-Design

มาตรฐานสากล    

ไทย     

ญี่ปุน       

จีน     

ออสเตรเลีย    

นิวซีแลนด   

อินเดีย    

เปรู   

ชิลี   

สหภาพยุโรป        

เกาหลีใต     

สหรัฐอเมริกา



• การทําประมงอยางไมยั่งยืน/ผิดกฎหมาย (IUU)

• การบุกรุกพื้นที่ปา/การตัดไมอยางผิดกฎหมาย (FSC, EU-FLEGT)

• การจัดการของเสียอันตราย (WEEE, RoHS)

• การจัดการกับปญหาการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ (UNFCCC)

ประเด็นที่เก่ียวพันกับการคาระหวางประเทศ

ที่มา สถาบันวจัิยเพื่อการพฒันาประเทศไทย (2558)



การทําประมงอยางไมยั่งยืน/ผิดกฎหมาย
CASE 1



• ประเทศไทยเปนประเทศผูสงออกสินคาสัตวน้ําในลําดับตนของโลก ถือวาเปนสินคา

อุตสาหกรรมเกษตรท่ีทํารายไดเขาสูประเทศในอันดับตนของประเทศ

• ในขณะท่ีทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลใหผลผลิตประมงมูลคามากมายตองกลับ

ประสบปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรสัตวน้ําทะเล เกิดจากการทําประมง

ทะเลท่ีมุงหวัง ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง จึงมีผลใหมีผูสนใจเขามาลงทุนประกอบ

อาชีพประมงเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว จนทําใหมีการทําประมงมากเกินไป (Overfishing) 

ดังจะเห็นไดจากการเพ่ิมขึ้นท้ังจํานวนและประสิทธิภาพ ของเรือและเครื่องมือประมง 

โดยเฉพาะเครื่องมืออวนลากและอวนรุนซ่ึงจับสัตวน้ําหนาดิน เปนเครื่องมือท่ีไม

สามารถคัดเลือกสัตวน้ําเปาหมาย

• เม่ือประเทศไทยทําการประมงท่ีผิดกฎหมาย ฝายกลุมผูนําเขาผลิตภัณฑประมงยอม

ไมพอใจ จึงประกาศแจงเตือนวาอาจจะงดนําเขาผลิตภัณฑประมงจากไทย ทําให

ประเทศไทยตองออกมาตรการแกไขปญหา

การทําประมงอยางไมยั่งยืน/ผิดกฎหมาย (IUU)



• สหภาพยุโรปไดออกกฎระเบียบการปองกัน ยับย้ังและขจัดการทําประมงท่ีผดิกฎหมายขาด
การรายงาน และไรการควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) 
Fishing) โดยกําหนดใหประเทศท่ีจะสงออกสนิคาประมงท่ีจบัจากทะเลไปยังสหภาพยุโรป 
ตองจัดทําระบบปองกนั ยับย้ังและขจดัการทําประมงแบบ IUU และตองมใีบรับรองการจบั
สัตวนํ้า (Catch Certificate) ประกอบการสงออกสตัวนํ้าไปยังสหภาพยุโรปทุกครั้ง ซ่ึง
กฎระเบียบน้ีมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2553 เปนตนมา

• ท่ีผานมา สหภาพยุโรปไดสงคณะผูแทนเขามาตรวจประเมนิประเทศไทยในการควบคุมการ
ประมงและ IUU โดยหลังจากการตรวจประเมินครั้งลาสดุ สหภาพยุโรปไดมีความเห็นวาจะ
ใหใบเหลอืงประเทศไทย เน่ืองจากผลการประเมนิในการแกไขปญหาการประมงผดิ
กฎหมาย หรอืการประมงแบบ IUU ของไทยไมสอดคลอง กฎระเบียบ IUU ของสหภาพ
ยุโรป

• ประเทศไทยจะตองแกไขปญหาการประมงแบบ IUU และดําเนินการใหสอดคลองกบั
กฎระเบียบ IUU ของสหภาพยุโรปเพื่อปลดใบเหลืองดังกลาว มิฉะน้ันไทยอาจจะไดรบั
ใบแดง และไมสามารถสงออกสินคาประมงไปยังสหภาพยุโรปไดอกีตอไป

การทําประมงอยางไมยั่งยืน (ตอ)



• การปรับปรุงกฎหมายดานการประมงในประเทศใหสอดคลองกับหลักการสากล 
ปรับปรุงพระราชบัญญัติการประมงและกฎหมายลําดับรอง 

• ปรับปรุงแผนระดับชาติในการปองกัน ขจัดและยับย้ังการทําประมงผิดกฎหมายขาด

การรายงาน และไรการควบคุม  จัดทําแผนระดับชาติในการปองกัน ยับยั้ง 
และขจัดการทําประมงแบบ IUU 

• ติดตั้งระบบติดตามเรือ (VMS) โดยเฉพาะเรือประมงขนาดใหญ ท่ีออกไปทําประมง

ในนานน้ํา ตางประเทศใหท่ัวถึง เพ่ือควบคุมการทําผิดกฎหมายไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  จัดทําระบบติดตามตําแหนงเรือ

• จัดทําระบบตรวจสอบยอนกลับสินคาประมง ท่ีจะตองทําใหทราบไดวา ปลาหรือ

สินคาประมงท่ี จับมาไดมาจากเรือลําใด ในนานน้ําใด อาทิ การมีใบรับรองการจับ

สัตวนาท่ีถูกตองตามกฎหมาย  ปรับปรุงระบบการตรวจสอบยอนกลับ

• รวมถึงเรงจดทะเบียนเรือประมงและออกใบอนุญาตทําการประมง 

ขอเรียกรองจากสหภาพยุโรปและการดําเนินการของไทย



• แนวทางการแกปญหาประมงผิดกฎหมายอยางจริงจังน้ัน ไดแก 

– การควบคุมเรือประมงลําใด ไมขึ้นทะเบียน ไมมีใบมอบอนุญาต หรือท่ีเรียกกัน

วา "อาชญาบัตร" ก็จะไมสามารถออกจับปลาได

– การหามใชเรืออวนลากการติดตั้งเครื่องมือติดตามเรือสําหรับประมงนอกนานน้ํา

ขนาด 60 ตันกรอสขึ้นไป 

– การใชระบบ ควบคุมการแจงเขา-ออกของเรือประมงขนาด 30 ตันกรอสขึ้นไป 

– และกฎเกณฑอ่ืนๆ 

• การพลิกวิกฤตเปนโอกาส: นอกจากจะไดปลดใบเหลืองจากสหภาพยุโรป

ไดหรือทําใหภาพลักษณของประเทศดีขึ้น ยังสามารถแกไขหลายปญหา

พรอมกัน ทั้งการทําประมงเถื่อน การคามนุษยแรงงานเถื่อน ฯลฯ

แนวทางแกไขปญหาของไทยและพลิกวิกฤตเปนโอกาส



การบุกรุกพื้นที่ปา/การตัดไม

แบบผิดกฎหมาย

CASE 2



• เพื่อปองกันรักษาทรัพยากรปาไมทั่วโลกพรอมทั้งสงเสรมิและสนับสนุนใหมี

ระบบการจัดการปาไมแบบยั่งยืน หลายประเทศไดมีการดําเนินมาตรการดงันี้

 การจัดตั้งระบบใบอนุญาต (Forest Law Enforcement, Governance and Trade: 

FLEGT) สําหรับการนําเขาไมในสหภาพยุโรป โดยวัตถุประสงคของมาตรการดงั

กลาวคือเพื่อรับประกนัวาไมท่ีนําเขาในสหภาพยุโรปเปนไมท่ีตัดถูกตองตามกฎหมาย  

มาจากปาไมท่ีมีการจดัการอยางย่ังยืน อีกท้ังมีระบบตรวจสอบและควบคุมท่ีถูกตอง 

 มาตรการอนุรักษปาไมและสิง่แวดลอม (Forest Stewardship Council: FSC) เปน

มาตรการท่ีตองการปองกนัรกัษาทรัพยากรปาไมท่ัวโลก สงเสริมและสนับสนุนใหมี

ระบบการจัดการปาไมท่ีย่ังยืน อีกท้ังมีการติดฉลาก FSC ท่ีผลิตภัณฑท่ีไดรับการรับรอง

ทางปาไม (Forest Certificate) โดยฉลากดังกลาวชวยรับประกันสินคาเปนไมและ

ผลิตภัณฑไมท่ีใชไมจากปาธรรมชาติหรือแปลงปลกูปาทีมกีารจดัการปาอยางถูกตอง

ตามหลักการจดัการปาไมแบบย่ังยืน

มาตรการอนุรักษปาไมและการกีดกันทางการคา



• สําหรับปจจุบันมีพื้นที่ปาไมที่ไดรับการรบัรองจาก FSC เพิ่มขึ้น ทั่วโลกตางให
ความสนใจในการจัดการปาไมใหเปนไปตามมาตรฐาน FSC กําหนด รวมทั้ง
ประเทศไทยที่มีปาไมที่ไดรับการรับรองจาก FSC ดวยเชนกัน 

• จากขอมูลจาก Forest Stewardship Council ณ เดือนพฤศจิกายน 2558 
พบวาปจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ปาที่ไดรับการรบัรองโดย FSC ประมาณ 
60,508 เฮกแตร และมีจํานวนประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานจํานวน 13 
ฉบับ

• ประเทศตางๆในสหภาพยุโรปและประเทศในทวปีอเมริกาใหความสําคัญกับ 
FSC เปนอยางมาก โดยจะส่ังซื้อเฉพาะสินคาไมที่ไดรับการรับรองจาก FSC
เทานั้น

• ที่ผานมา ประเทศไทยสงออกไมและผลิตภัณฑไมไปทั่วโลก ดังนั้นกอนสงออก
สินคาไมและผลิตภัณฑไปยังตางประเทศ ผูประกอบการจึงควรดําเนินการ
เกี่ยวกับ Forest Certification หรือติดฉลาก FSC ใหถูกตองกอนสงออกตอไป

มาตรฐาน FSC และการสงออกไมของไทย



ปญหาการจัดการของเสียอันตราย

CASE 3



• โดยที่ปจจุบันการใชผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสมี
อัตราเพิ่มขึ้นอยางรวดเรว็ตามระดับความเจรญิทางเศรษฐกิจและ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี สงผลใหซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสเพิ่มจํานวนขึ้นตามไปดวย 

• เนื่องจากผลิตภัณฑเหลานี้มีสารอันตรายและโลหะหนักหลายชนิดเปน
สวนประกอบ ซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสจึงเปนของเสีย
อันตรายที่จําเปนตองไดรับการจัดการอยางถูกตอง

• สําหรับสถานการณปญหาซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสใน
ประเทศไทยนั้น พบวามีซากผลิตภัณฑเพิ่มขึ้นทุกปตามระดับความเจริญทาง
เศรษฐกิจ ในรายงานสถานการณมลพิษประเทศไทย ป 2557 ปริมาณซาก
ผลิตภัณฑอยูที่ประมาณ 376,801 ตันซึ่งเปนปริมาณรวมของซากผลิตภัณฑที่
ไดมีการสํารวจขอมูลเพียง 8 ชนิด ไดแก โทรทัศน เครื่องปรับอากาศ ตูเย็น 
เครื่องซักผา คอมพิวเตอร เครื่องเลนวีซีดี/ดีวีดี โทรศัพทมือถือและกลอง
ถายรูปดิจิตอล 

สถานการณของเสียอันตรายและซากผลิตภัณฑ



• หลายประเทศในสหภาพยุโรปไดมีการออกระเบียบวาดวยการกําจัดเศษซากผลิตภัณฑ
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (WEEE) โดยระเบียบดังกลาวตองการปองกันเศษเหลือทิ้งของ
ผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่มีตอสิ่งแวดลอม รวมถึงสงเสริมใหมีการนําเศษ
เหลือของผลิตภัณฑกลับมาใชใหม โดยมาตรการ WEEE ครอบคลุมสินคา 10 ประเภท 
เชน เคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญที่ใชในครัวเรือน 
อุปกรณใหความสวาง อุปกรณทางการแพทยที่ใชไฟฟา เปนตน

• นอกจากนี้ ทางสหภาพยุโรปยังมีการออกระเบียบวาดวยการจํากัดการใชสารอันตราย
บางประเภทในเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (RoHS) ซ่ึงทําใหการนําทรัพยากร
กลับคืนและการทิ้งซากผลิตภัณฑไฟฟาผานระเบียบ WEEE สามารถดําเนินการไดงาย 
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด ดังนั้น 
ทุกชิ้นสวนของเคร่ืองใชไฟฟาจะตองผานตามขอกําหนดดังกลาว

• China-WEEE เร่ิมใช 1 มกราคม 2554 มีการจัดตั้งกองทุน WEEE เพื่อนําเงินมา
สนับสนุนการรีไซเคิลขยะ โดยรัฐใหเงินอุดหนุนกับผูประกอบการ เชน คาขนสงซาก 
การบําบัดซาก และอุดหนุนผูบริโภคโดยการใหสวนลดในการซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาใหม

มาตรการจัดการของเสียอันตรายในตางประเทศ



• ระเบียบ RoHS และ WEEE อาจสงผลกระทบตออุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกสไทย โดยเฉพาะผูประกอบการ SMEs ผูผลิตและประกอบ
ชิ้นสวนในอุตสาหกรรมตนน้ําที่ขาดแคลนเงินทุนและบุคลากรสําหรบัการวจิัย
และพัฒนาเพื่อออกแบบเทคโนโลยีใหม

• ประเทศไทยจําเปนอยางยิ่งที่จะตองปรับตัวเพื่อรองรับระเบียบ WEEE และ 
RoHS ทั้งในเชิงนโยบายยุทธศาสตร กฎหมายและมาตรฐานผลิตภัณฑ 
โครงสรางพื้นฐาน และเทคโนโลยีและการจัดการกระบวนการผลิต ยังคงทําได
คอนขางลาชาทั้งกอนและหลังระเบียบมีผลใชบังคับ

• ระเบียบดังกลาวอาจชวยกระตุนใหผูผลิตและนักออกแบบของไทยคิดคนการใช
สารเคมีอื่นที่สามารถทดแทนสารที่เปนอันตรายได รวมทั้งการออกแบบ
อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสทีเ่นนใหมีอายุการใชงานในระยะเวลานาน 
สะดวกตอการนํากลับมาใช หรือนําไปรีไซเคิล หรือฟนฟูสภาพ

ผลกระทบตอการคาของไทย



ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

CASE 3



• เนื่องดวยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศสงผลกระทบตอประเทศตางๆ ทั่วโลกเปนอยาง
มาก ดังนั้น จึงไดมีการทําขอตกลงระหวางประเทศเพื่อรักษาระดับกาซเรือนกระจกใน
ชั้นบรรยากาศไมใหกอใหเกิดอันตรายตอสภาวะอากาศโลก

 อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) และ พิธีสาร
เกียวโต (Kyoto Protocol)

 พิธีสารมอนทรีออล (Montreal Protocol) 

• สําหรับ UNFCCC และพิธีสารเกียวโต ถึงแมวาภาระผูกพันในการลดการปลอยกาซเรือน
กระจกยังไมมีความชัดเจน ประเทศไทยอาจไดรับความกดดันจากประเทศพัฒนาแลวที่
เปนประเทศคูคาสําคัญของไทย เรียกรองใหประเทศไทยลดการปลอยกาซเรือนกระจก
ผานกลไกการคาระหวางประเทศ ดังนั้น ประเทศไทยจะตองมีการเตรียมความพรอม
หากตองเผชิญกับเง่ือนไขทางการคาระหวางประเทศที่นําประเด็นเกี่ยวกับการลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกมาเปนอุปสรรคทางการคา (นิรมล สุธรรมกิจ 2555) 

• สําหรับพิธีสารมอนทรีออล ประเทศไทยจําเปนจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดของพิธีสาร 
เนื่องจากมีการกีดกันทางการคาระหวางประเทศภาคีและประเทศนอกภาคี

ขอตกลงระหวางประเทศเพื่อคุมครองชั้นบรรยากาศ



การบูรณาการรวมกับ Green Growth: 

แนวทางสําหรับประเทศไทย



กรอบแนวคิดการกําหนดแนวทางในการพัฒนาสีเขียว

การคาระหวาง

ประเทศ (Trade)

การพัฒนาประเทศที่

ยั่งยืนและเปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม

1.
เปาหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืน (Sustainable 

Development 

Goals: SDGs)

2.

3.



• ประเทศไทยกําลังเผชิญความทาทายจากรอบดาน เชน วิกฤตการณ

ทางดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ เปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

(SDGs) ความตกลงระหวางประเทศภายใตกรอบพหุภาคี มาตรฐานทาง

การคาดานสิ่งแวดลอม ฯลฯ  

• ประเทศไทยสามารถพลิกวิกฤตใหเปนโอกาสโดยดําเนินการตามกลยุทธ

ดังตอไปน้ี 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย: สิ่งท่ีประเทศไทยตองเรงดําเนินการ



กลยุทธเพื่อบรรลุ SDGs และ

รับมือกับมาตรการทางการคาดานสิ่งแวดลอม
กลยุทธที่ 1 การปรับพฤติกรรมผูบริโภคอยางยัง่ยนื (Sustainable Consumption)

 การใหความรูเชิงลกึกับผูบริโภคเกีย่วกับผลติภัณฑสเีขียวและการกระตุนใหเกดิความตองการ
สินคา

 เครื่องมือในการเพิ่มขีดความสามารถของผูบริโภคสนิคาท่ีเปนมติรตอสิง่แวดลอม:

 ฉลากสิ่งแวดลอม เชน ฉลากเขียว ฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 ฉลากคารบอน ฯลฯ

กลยุทธที่ 2 การใชมาตรการดานการเงินการคลัง

การจัดเกบ็ภาษีจากสนิคาท่ีทําลายทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม รวมถึงใชกลไกทางการเงิน
และการคลังเพื่อสนับสนุนผูประกอบการ:

กลไกทางการเงนิ: การใหสินเช่ือแกผูประกอบการเพื่อเปนเงินทุนในการปรับปรุงเทคโนโลยีใหเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม

มาตรการทางการคลัง: ลดหยอนภาษีหรือยกเวนภาษีผูประกอบการท่ีลงทุนในเทคโนโลยีท่ีเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม



กลยุทธที่ 3 การปรับกระบวนการผลิตใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

 ใชเทคโนโลยีสะอาดซ่ึงชวยลดการใชพลังงาน น้ํา และทรัพยากรธรรมชาติ ลดของเสียท่ี
เกิดจากกระบวนการผลิตตางๆ 

 มีกระบวนการนําของเสียกลับมาใชซํ้า (Reuse) หรือนํากลับมาใชใหม (Recycle) 

 ประเทศไทยจะตองดําเนินการตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานของประเทศคูคา โดยใช
เทคโนโลยีท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมถึงมีการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด

กลยุทธที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน

 ภาครัฐจะตองจริงจังกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตางๆ ท้ังการทําประมง 
และการใชทรัพยากรปาไม โดยจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานสากลอยาง
เครงครัด โดยบทบาทสําคัญของรัฐคือทําหนาท่ีเปนผูตรวจสอบ (Regulator) และผู
ใหบริการ (Provider)

กลยุทธเพื่อบรรลุ SDGs และรับมือกับมาตรการ

ทางการคาดานสิ่งแวดลอม



ตัวอยางมาตรการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

ท่ีมีการดําเนินการในประเทศตางๆ และสถานะของไทย



การดําเนินนโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสีเขียว

ท่ีมา ADB (2013), REN21 (2011)

ประเทศ
Feed-in-

Tariff

Renewable 

Portfolio 

Standards

Capital 

Subsidies, 

Grant, 

Rebates

Tax 

Credits

Tax 

Reduction

Tradable 

Renewable 

Energy 

Certificate

Public 

Investment, 

Loans or 

Refinancing

Public 

Competitive 

Bidding

ออสเตรเลีย     

จีน       

อินเดีย       

อินโดนีเซีย   

ญี่ปุน      

เกาหลีใต     

มาเลเซีย 

ฟลิปปนส       

ไทย   
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