
บทท่ี 2
การประชุมสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาท่ีย่ังยืน

2.1 ความเปนมาของการประชุมสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาที่ย่ังยืน

“การพัฒนาท่ีย่ังยืน” เปนแนวคิดท่ีเกิดข้ึนจากความตระหนักถึงผลกระทบทางลบท่ีเกิดจาก
การพัฒนา โดยเฉพาะอยางย่ิงผลกระทบจากการพัฒนาดานเศรษฐกิจเสรีนิยมตอสิ่งแวดลอมและ
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ  แนวคิดเร่ืองการพัฒนาท่ีย่ังยืนมีพัฒนาการเร่ิมตนมา
ตั้งแต “การประชุมสหประชาชาติเร่ืองสิ่งแวดลอมของมนุษย” (The United Nations Conference on
Human Environment: UNCHE) ท่ีประเทศสวีเดนในป ค.ศ.1972 ผลจากการประชุมนําไปสูการ
จัดตั้ง “โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme:
UNEP) ในป ค.ศ.1973

ตอมาแนวคิดเร่ืองการพัฒนาท่ีย่ังยืนไดถูกนําเสนออยางเปนทางการในป ค.ศ.1987 ใน
รายงานเร่ือง “Our Common Future” ท่ีจัดทําโดยคณะกรรมาธิการโลกวาดวยสิ่งแวดลอมและการ
พัฒนา (World Commission on Environment and Development: WCED) ทําใหแนวคิดเร่ืองการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนแพรหลายไปอยางกวางขวาง หลังจากน้ันเม่ือมีการประชุมสหประชาชาติวาดวย
สิ่งแวดลอมและการพัฒนาท่ีย่ังยืน (United Nations Conference on Environment and
Development: UNCED) หรือท่ีเรียกวา “Earth Summit” ท่ีนครริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล
ในป ค.ศ.1992 แนวคิดเร่ืองการพัฒนาท่ีย่ังยืนไดถูกยอมรับในเวทีประชาคมโลก ผลจากการประชุม
ไดรับรองเอกสาร 3 ฉบับ ไดแก

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

(2) แผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) เพื่อเปนแผนแมบทของโลกในการดําเนินงานเพื่อ
การพัฒนาท่ีย่ังยืน ท้ังทางดานสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม

(3) แถลงการณเกี่ยวกับหลักการดานปาไม (Statement of Forest Principle)
นอกจากน้ี ท่ีประชุมยังไดรับรองอนุสัญญาอีก 2 ฉบับ ไดแก (1) กรอบอนุสัญญา

สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention
on Climate Change: UNFCCC) และ (2) อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
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(Convention on Biological Diversity: CBD) นอกจากน้ี ไดมีมติจัดตั้ง คณะกรรมาธิการวาดวยการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน (Commission on Sustainable Development: CSD) เพื่อรับผิดชอบและติดตาม
กําหนดแนวทางในการนําผลการประชุมไปปฏิบัติใหเปนรูปธรรม

ในป ค.ศ. 2002 ทางสหประชาชาติไดจัดใหมีการประชุม The World Summit on
Sustainable Development (WSSD) หรือการประชุม Rio+10 ณ นครโจฮันเนสเบิรก ประเทศ
แอฟริกาใต เพื่อทบทวนความกาวหนาของการดําเนินงานดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนของแตละประเทศ
ตามแผนปฏิบัติการ 21 ในรอบสิบปท่ีผานมา และมุงเปาหมายไปท่ีเร่ืองการแกไขปญหาความ
ยากจน การรักษาระดับการพัฒนาและการอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยท่ีประชุมไดรับรองปฏิญญาโจ
ฮันเนสเบอรก (Johannesburg Declaration) และแผนการดําเนินงานโจฮันเนสเบอรก
(Johannesburg Plan of Implementation: JPOI) ซ่ึงเปนกรอบแนวทางการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 21 และขอตกลงอื่นๆ โดยอาศัยหลักการการ
พัฒนาอยางมีบูรณาการดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม และหลักการความรับผิดชอบรวมกัน

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

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

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

จากการหารือตอมาในการประชุมคณะกรรมการเตรียมการ Rio+20 ไดมีขอตกลงให
กําหนดวัตถุประสงคในการประชุม ดังน้ี

(1) เพื่อฟนฟูคําม่ันจากฝายการเมืองตอการดําเนินการตามขอตกลงดานการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน (securing renewed political commitment for sustainable development)

(2) ประเมินผลความกาวหนาในการดําเนินการตามขอตกลงดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนจาก
การประชุมคร้ังสําคัญๆ ท่ีผานมา (assessing progress to date and the remaining gaps in the
implementation of the outcomes of the major summits on sustainable development) และ

(3) การพิจารณาถึงความทาทายใหมท่ีเกิดข้ึน (addressing new and emerging
challenges)
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2.2 ผลลัพธการประชุมสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาที่ย่ังยืน (Rio+20)

เอกสารสําคัญจากการประชุมสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาท่ีย่ังยืน Rio+20 คือ เอกสาร
ผลลัพธจากการประชุมฯ (Resolution adopted by the General Assembly) “66/288 The Future
We Want” หรือ “อนาคตท่ีเราตองการ” มีเน้ือหาจํานวน 53 หนา ประกอบดวยมติขอตัดสินใจ 283
ขอภายใต 6 บท ไดแก

บทท่ี 1 วิสัยทัศนรวมของเรา
บทท่ี 2 การยืนยันคําม่ันทางการเมือง

เอ. ยืนยันหลักการริโอและแผนปฏิบัติการท่ีผานมา
บี. ขับเคลื่อนการบูรณาการ การปฏิบัติและการดําเนินการท่ีเช่ือมโยงกัน ประเมิน
ความกาวหนาจนถึงปจจุบันและชองวางท่ีมีอยูในการปฏิบัติตามผลของการประชุม
สุดยอดเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนท่ีสําคัญและการจัดการกับสิ่งทาทายใหมและท่ีจะ
เกิดข้ึน
ซี. มีสวนรวมกับกลุมหลัก (Major groups) และผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ

บทท่ี 3 เศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาท่ีย่ังยืนและการขจัดความยากจน
เอ. สรางความเขมแข็งใหแกมิติท้ังสามของการพัฒนาท่ีย่ังยืน
บี. เสริมสรางความเขมแข็งของการจัดการระหวางรัฐบาลดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน
ซี. เสาหลักดานสิ่งแวดลอมในบริบทของการพัฒนาท่ีย่ังยืน
ดี. สถาบันทางการเงินระหวางประเทศและกิจกรรมการดําเนินงานของสหประชาชาติ
อี. ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับยอยของประเทศและระดับทองถิ่น

บทท่ี 4 กรอบเชิงสถาบันระหวางประเทศเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน
บทท่ี 5 กรอบงานเพื่อการปฏิบัติและติดตามผล

เอ. ประเด็นหลักสําคัญและประเด็นท่ีขามภาคสวน
บี. เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน

บทท่ี 6 กลไกในการดําเนินงาน
เอ. การเงิน
บี. เทคโนโลยี
ซี. การเสริมสรางขีดความสามารถ
ดี. การคา
อี. บันทึกการลงทะเบียนคําม่ัน
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ประเด็นเกี่ยวกับสารเคมีและของเสียไดรับการบรรจุอยูในบทท่ี 5 ขอ เอ.ซ่ึงประกอบดวย
ประเด็นสําคัญตางๆ ท่ีคอนขางหลากหลายจํานวน 23 เร่ือง ไดแก การขจัดความยากจน ความ
ม่ันคงทางอาหารและโภชนาการและการเกษตรแบบย่ังยืน นํ้าและสุขอนามัย พลังงาน การทองเท่ียว
ท่ีย่ังยืน การขนสงท่ีย่ังยืน เมืองท่ีย่ังยืนและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย สุขภาพและประชากร
มหาสมุทรและทะเล ประเทศกําลังพัฒนาท่ีเปนหมูเกาะขนาดเล็ก กลุมประเทศพัฒนานอยท่ีสุด กลุม
ประเทศกําลังพัฒนาท่ีไมมีทางออกสูทะเล ทวีปแอฟริกา ความพยายามในระดับภูมิภาค การลด
ความเสี่ยงจากเหตุภัยพิบัติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปาไม ความหลากหลายทางชีวภาพ
การแปรสภาพเปนทะเลทราย ความเสื่อมโทรมของท่ีดินและการเกิดภัยแลง ภูเขา สารเคมีและของ
เสีย การผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืน ความเสมอภาคทางเพศและการสงเสริมบทบาทสตรี

อยางไรก็ตาม เปนท่ีนาสังเกตวา เน้ือหาขอความในเอกสารสวนใหญเปนผลจากการ
ประนีประนอม ขาดการระบุถึงความมุงม่ันตอการดําเนินงาน ไมมีขอเสนอท่ีเปนแนวคิดใหม เน้ือหา
สวนใหญเปนเพียงการยอนกลับไปยืนยันแนวคิดและหลักการเดิมในปฏิญญาริโอท่ีไดเคยตกลงกัน
ไวเม่ือ 20 ปท่ีแลวในการประชุม Earth Summit ป 1992 และไมมีการกําหนดคําม่ันสัญญาใดๆ จาก
ประเทศท่ีพัฒนาแลวเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท่ีย่ังยืนท้ังในดานการเงินและการถายทอดเทคโนโลยี
ในขณะเดียวกัน ก็ไมมีคําม่ันสัญญาหรือขอผูกมัดตอประเทศประเทศกําลังพัฒนา ขอคิดเห็นและ
จุดยืนของประเทศตางๆ ตอเอกสารผลลัพธการประชุมฯ ไดนําเสนออยูในภาคผนวกของรายงาน
ฉบับน้ี

2.3 ประเด็นการเจรจาและเนื้อหาที่เกี่ยวของกับการจัดการสารเคมแีละของเสีย
อันตรายจากเอกสารผลลัพธของการประชุมสหประชาชาติ

ในสวนน้ี จะเปนการนําเสนอประเด็นการเจรจาและเน้ือหาในเอกสารผลลัพธการประชุมฯ ท่ี
เกี่ยวของกับการจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย โดยจะมีการวิเคราะหและนําเสนอเน้ือหา
เพิ่มเติมประกอบเพื่อใหเห็นภาพการดําเนินงานไดชัดเจนย่ิงข้ึน รวมท้ังวิเคราะหเน้ือหาท่ีมีความ
เช่ือมโยงกับการจัดการสารเคมีและของเสียจากเอกสารผลการประชุมฯ

2.3.1 การเจรจาเร่ืองสารเคมีและของเสียในเวทีการประชุม Rio+20

การเจรจาเร่ืองสารเคมีและของเสียเปนหัวขอหน่ึงท่ีมีการเจรจากันอยางเขมขนในเวทีการ
ประชุม Rio+20 เน่ืองจากกลุมประเทศกําลังพัฒนาและกลุมประเทศท่ีพัฒนาแลวมีทาทีและจุดยืนท่ี
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คอนขางแตกตางกันอยางมากในหลายประเด็น และจุดยืนท่ีแตกตางกันระหวางประเทศตางๆ ใน
กลุมประเทศท่ีพัฒนาแลว

ในรางเอกสารผลลัพธการเจรจา (The Future We Want) ท่ีเผยแพรออกมาฉบับแรกเม่ือ
วันท่ี 10 มกราคม 2012 เพื่อใช เปนเอกสารตั้ งตนในการเจรจามีความยาวรวม 19 หนา
ประกอบดวย 128 ยอหนา (paragraphs) สําหรับในหัวขอเร่ืองสารเคมีและของเสียน้ันมีเน้ือหาอยู
เพียง 2 ยอหนา เปนเร่ืองเกี่ยวกับการดําเนินงานตามยุทธศาสตรระหวางประเทศวาดวยการจัดการ
สารเคมีอยางมีประสิทธิภาพและเสริมความแข็งแกรงใหกับยุทธศาสตรน้ี เร่ืองการสรางความรวมมือ
และการประสานงานท่ีเพิ่มข้ึนระหวางอนุสัญญาดานสารเคมีและของเสีย ซ่ึงไดแก อนุสัญญาบาเซล
อนุสัญญารอตเตอรดัมและอนุสัญญาสตอกโฮลม มีขอเรียกรองใหมีความรวมมือระหวางภาครัฐกับ
ภาคเอกชนมากข้ึนในดานการเสริมสรางศักยภาพและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการดานสารเคมี และขอ
หวงกังวลตอปญหาเร่ืองขยะอิเลคทรอนิคสและขยะพลาสติกในมหาสมุทร (ดูกรอบขอความท่ี 1)

กรอบขอความที่ 1: เน้ือหาเร่ืองสารเคมีและของเสียในรางเอกสาร The Future We Want
ฉบับวันที่ 10 มกราคม 2012

[Chemicals and waste]
95. We call for strengthening the Strategic Approach to International Chemicals Management
(SAICM), to step up efforts towards a more robust, coherent, effective and efficient international
regime for chemicals throughout their lifecycle. Sustainable and adequate long-term funding will
be important to assist developing countries with sound chemical and waste management
through an integrated approach.

96. We commend the increased coordination and cooperation among the Basel Convention, the
Rotterdam Convention and the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, and call
for public-private partnerships aiming to enhance capacity and technology for environmentally
sound waste management. We also note with concern the emerging challenges of electronic
waste and plastics in the marine environment, which should be addressed inter alia through
appropriate programmes and environmentally sound technologies for material and energy
recovery.

เม่ือเร่ิมมีการประชุมเตรียมความพรอมกอนไปสูการประชุม Rio+20 ในเดือนมิถุนายน
2012 ประเทศตางๆ ไดสงขอคิดเห็นและขอปรับปรุงแกไขจํานวนมากไปยังฝายเลขาฯ ของการ
ประชุม ในรางเอกสาร The Future We Want ฉบับวันท่ี 27 มีนาคม 2012 เอกสารมีความยาว
ท้ังหมดรวม 206 หนา (จากฉบับตั้งตนท่ีมีเพียง 19 หนา)
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สําหรับการเจรจาในประเด็นเร่ืองสารเคมีและของเสีย มีขอเสนอในหลายประเด็นเพื่อให
เน้ือหาของเอกสารมีความหนักแนน และกําหนดในเชิงพันธะสัญญาท่ีตองดําเนินการใหชัดเจน แต
ถูกคัดคานจากประเทศท่ีเขารวมการประชุม ในทายท่ีสุดเน้ือหาในเอกสารจึงมีลักษณะในเชิง
หลักการและแนวทางดําเนินการแบบกวางๆ เปนผลจากการประนีประนอมระหวางประเทศท่ีเขา
รวมการประชุม ในท่ีน้ีจะนําเสนอขอมูลทาทีของประเทศตางๆ ในการเจรจาเร่ืองสารเคมีและของเสีย
ในบางประเด็นท่ีสําคัญ เพื่อเพิ่มความเขาใจเกี่ยวกับท่ีมาและเหตุผลของเน้ือหาท่ีกําหนดไวใน
เอกสาร

 เร่ืองความรวมมือและการประสานงานท่ีเพิ่มข้ึนระหวางอนุสัญญาดานสารเคมีและ
ของเสีย ซ่ึงไดแก อนุสัญญาบาเซล อนุสัญญารอตเตอรดัมและอนุสัญญาสตอกโฮลม (para. 216)
เดิมมีการระบุชัดเจนวาการประสานงานระหวาง 3 อนุสัญญาน้ันเปนเร่ืองเกี่ยวกับการกําหนดและ
จัดลําดับความสําคัญของนโยบาย และการสนับสนุนทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ (policy and
priority setting and effective financing) แตทางสหรัฐอเมริกาเสนอใหตัดออก

 การใชแนวทางการจัดการตลอดวงจรชีวิตของสารเคมี (para. 218) เปนขอเสนอ
ท่ีมาจากสหภาพยุโรป

 ปญหาเร่ืองขยะอิเล็กทรอนิกสและพลาสติก (para. 218) เปนความพยายามผลักดัน
ของประเทศเกาหลีใต

 เร่ืองการจัดการสารอันตรายท่ีไมเหมาะสมและการลักลอบท้ิงภายใตกลไกของ
อนุสัญญาบาเซล (para. 219) ทางสหภาพยุโรปไดเสนอเร่ืองการทําให Ban Amendment มีผล
บังคับใช แตทางนิวซีแลนดคัดคาน

 เร่ืองการประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ การใหขอมูลแกสาธารณะ การใชหลัก
ความรับผิดชอบท่ีเพิ่มข้ึนของผูผลิต การวิจัยและพัฒนา การออกแบบผลิตภัณฑอยางย่ังยืนและการ
แบงปนความรู ตามความเหมาะสม (para. 220) เปนขอเสนอจากสหภาพยุโรปและสวิสเซอรแลนด

 เร่ืองกระบวนการจัดทํามาตรการทางกฎหมายระหวางประเทศดานการจัดการสาร
ปรอท (para. 221) ทางกลุม G77 + จีนมีจุดยืนคัดคานการกําหนดเปนมาตรการท่ีมีผลบังคับทาง
กฎหมาย (legal binding)

 เร่ืองการลดการใชและการผลิตสารไฮโดรฟลูโรคารบอน (para. 222) เปนขอเสนอ
ท่ีมาจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ทางสหภาพยุโรปและสวิสเซอรแลนดไดตั้งเปนประเด็นซักถาม
สําหรับทางญี่ปุนและกลุม G77 คัดคาน เสนอใหตัดเน้ือหาดังกลาวออก
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2.3.2 เน้ือหาในหัวขอ “สารเคมีและของเสีย” (Chemicals and waste)

ในเอกสารผลการประชุมฯ “อนาคตท่ีเราตองการ” ไดบรรจุสาระเกี่ยวกับสารเคมีและของเสีย
เปนหัวขอหน่ึงภายใต V. Framework for action and follow-up หัวขอ A. Thematic areas and
cross-sectoral issues โดยในหัวขอ “สารเคมีและของเสีย” น้ีประกอบดวย 11 ขอ (ขอ 213 ถึง ขอ
223) (รายละเอียดเน้ือหาแปลดูในกรอบขอความท่ี 2) เม่ือพิจารณาเน้ือหาในสวนน้ี ในภาพรวมจะ
พบวา ท่ีประชุมมิไดมีขอเสนอใหมในเร่ืองการจัดการสารเคมีและของเสีย หากแตเปนการเนนยํ้าถึง
ความสําคัญของประเด็นและผลักดันใหการดําเนินงานในเร่ืองน้ีมีความคืบหนามากข้ึนผานกลไกและ
ความรวมมือระหวางประเทศท่ีมีอยูในปจจุบัน น่ันคือ ยุทธศาสตรระหวางประเทศวาดวยการจัดการ
สารเคมี (Strategic Approach to International Chemicals Management: SAICM) และความ
รวมมือและการประสานงานระหวางอนุสัญญาท่ีเกี่ยวของกับสารเคมีและของเสียอันตราย 3
อนุสัญญา (อนุสัญญาบาเซล อนุสัญญารอตเตอรดัมและอนุสัญญาสตอกโฮลม) โดยใหเพิ่มความ
รวมมือกับ SAICM ดวย

ท่ีประชุมไดยืนยันถึงเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนการดําเนินงานโจฮันเนสเบอรกวา
“ภายในปค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) เราจะมีการจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายอยางเหมาะสม
และตลอดวงจรชีวิตของสารเคมีในแนวทางท่ีจะกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยและ
สิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด” ท้ังน้ี SAICM ไดนําเปาหมายดังกลาวมาเปนเปาหมายการดําเนินงานของ
SAICM อีกดวย

นอกจากการยืนยันถึงเปาหมายในการจัดการสารเคมีและของเสียดังกลาวแลว เราอาจแบง
ประเด็นอันเปนผลการประชุมออกเปนสองลักษณะ คือ 1) ประเด็นท่ีท่ีประชุมใหความสําคัญและ
เรียกรองใหมีการดําเนินการเพิ่มข้ึน และ 2) ประเด็นท่ีท่ีประชุมรับทราบถึงการดําเนินงานและ
สนับสนุนใหมีการดําเนินการอยางตอเน่ือง โดยประเด็นในลักษณะท่ีสองน้ี มักเปนประเด็นท่ียังอาจมี
ขอวิพากษจากประเทศสมาชิก

ประเด็นท่ีท่ีประชุมเรียกรอง/ผลักดัน

 ใหมีการดําเนินงานตามยุทธศาสตรระหวางประเทศวาดวยการจัดการสารเคมีอยาง
มีประสิทธิภาพและเสริมความแข็งแกรงใหกับยุทธศาสตรน้ี

 ใหมีหุนสวนความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนเพิ่มข้ึนระหวางผูมีสวนไดสวน
เสียจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ ภาควิชาการและองคกรท่ีไมใชรัฐ โดยมุงท่ีจะ
เสริมสรางขีดความสามารถและเทคโนโลยีสําหรับการจัดการสารเคมีและของเสีย
อยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมถึงการปองกันการเกิดของเสีย
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 ใหมีการพัฒนาและบังคับใชนโยบาย ยุทธศาสตร กฎหมายและกฎระเบียบดานการ
จัดการของเสีย โดยเฉพาะอยางย่ิงขยะอิเล็กทรอนิกสและขยะพลาสติก ท้ังใน
ระดับประเทศและระดับทองถิ่น

 ใหทุกประเทศและผูมีสวนไดสวนเสียดําเนินมาตรการเพื่อปองกันการจัดการของ
เสียอันตรายอยางไมเหมาะสมและการลักลอบท้ิงของเสียอันตราย โดยเฉพาะใน
ประเทศท่ีมีขีดความสามารถในการจัดการของเสียอันตรายเหลาน้ีอยางจํากัด ตาม
แนวทางท่ีสอดคลองกับขอผูกพันของประเทศภายใตความรวมมือระหวางประเทศท่ี
เกี่ยวของ

 ใหการเจรจาจัดทํามาตรการทางกฎหมายระหวางประเทศดานการจัดการสารปรอท
ท่ีกําลังดําเนินการอยูบังเกิดผลสําเร็จโดยเร็ว

ประเด็นซ่ึงท่ีประชุมรับทราบและสนับสนุนใหดําเนินการอยางตอเน่ือง

 การชวยเหลือประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศพัฒนานอยท่ีสุดในการ
เสริมสรางขีดความสามารถในการจัดการสารเคมีและของเสียอยางเหมาะสมตลอด
วงจรชีวิตของสารเคมีผานหุนสวนความรวมมือ การสนับสนุนทางวิชาการและการ
ปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการ

 ความรวมมือและการประสานงานของอนุสัญญาดานสารเคมีและของเสีย 3
อนุสัญญาโดยใหเพิ่มระดับความรวมมือกับ SAICM

 การพัฒนาสารเคมีท่ีมีความปลอดภัยมากกวาและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมทดแทน
สารเคมีอันตรายท่ีใชในผลิตภัณฑและในกระบวนการผลิต

 การลดการใชและการผลิตสารประกอบไฮโดรฟลูโรคารบอนท่ีท่ัวโลกใชเปนสาร
ทดแทนสาร CFCs ท่ีทําลายช้ันบรรยากาศโอโซน เน่ืองจากสารประกอบไฮโดรฟลู
โรคารบอนเปนกาซเรือนกระจกท่ีกอใหเกิดปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 ความพยายามในการจัดหาแหลงงบประมาณท่ีเพียงพอและย่ังยืนตอการจัดการ
สารเคมีและของเสีย
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กรอบขอความที่ 2 สาระสําคัญในหัวขอ “สารเคมีและของเสีย” ในเอกสารผลการประชุมฯ

213. เราตระหนักวา การจัดการสารเคมีอยางเหมาะสมมีความสําคัญอยางยิ่งตอการคุมครองสุขภาพอนามัยของ
มนุษยและส่ิงแวดลอม เรายังตระหนักถึงความจําเปนที่ตองเพิ่มระดับความรวมมือระหวางประเทศเพื่อแกปญหาการ
ผลิตและใชสารเคมีในปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกและการปนเปอนของสารเคมีในส่ิงแวดลอม เรายืนยันอีกคร้ังถึง
เปาหมายที่กําหนดไวในแผนการดําเนินงานโจฮันเนสเบอรก วา ภายในปค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) เราจะมีการ
จัดการสารเคมีและของเสียอันตรายอยางเหมาะสมและตลอดวงจรชีวิตของสารเคมีในแนวทางที่จะกอใหเกิด
ผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยและส่ิงแวดลอมนอยที่สุด เรายังยืนยันอีกคร้ังถึงคํามั่นตอแนวทางการจัดการสารเคมี
และของเสียอยางเหมาะสมในทุกระดับที่จะรวมกันตอบสนองตอประเด็นและความทาทายใหมอยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและสอดคลองกัน และสนับสนุนใหเกิดความกาวหนาในการปดชองวางของการดําเนินงานตามคํามั่นใน
ทุกประเทศและทุกภูมิภาค

214. เราเรียกรองใหมีการดําเนินงานตามยุทธศาสตรระหวางประเทศวาดวยการจัดการสารเคมีอยางมีประสิทธิภาพ
และเสริมความแข็งแกรงใหกับยุทธศาสตรน้ี อันเปนสวนหน่ึงของการพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพเพื่อการจัดการ
สารเคมีอยางเหมาะสมตลอดวงจรชีวิตและเพื่อตอบสนองตอประเด็นทาทายใหมที่เกิดขึ้นดวย

215. เรามีความหวงกังวลเปนอยางยิ่งวา หลายประเทศโดยเฉพาะประเทศพัฒนานอยที่สุดยังขาดขีดความสามารถ
ในการจัดการสารเคมีและของเสียอยางเหมาะสมตลอดวงจรชีวิตของสารเคมีและจําเปนตองเพิ่มความพยายามใน
การทํางานเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถโดยผานหุนสวนความรวมมือ การสนับสนุนทางวิชาการและการปรับปรุง
โครงสรางการบริหารจัดการ เราสนับสนุนใหประเทศและองคกรที่มีความกาวหนาในการบรรลุเปาหมายการจัดการ
สารเคมีอยางเหมาะสมภายในปค.ศ. 2020 ใหการชวยเหลือประเทศอ่ืนๆ โดยการแบงปนความรู ประสบการณและ
แนวปฏิบัติที่ดี

216. เราชื่นชมตอความรวมมือและการประสานงานที่เพิ่มขึ้นระหวางอนุสัญญาดานสารเคมีและของเสีย ซ่ึงไดแก
อนุสัญญาบาเซล อนุสัญญารอตเตอรดัมและอนุสัญญาสตอกโฮลม และสนับสนุนใหมีความรวมมือและการ
ประสานงานเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองระหวางอนุสัญญาทั้งสามน้ีและรวมกับยุทธศาสตรระหวางประเทศวาดวยการ
จัดการสารเคมี เรารับรูถึงบทบาทที่สําคัญของศูนยประสานงานระดับภูมิภาคของอนุสัญญาบาเซลและของอนุสัญญา
สตอกโฮลม

217. เราชื่นชมตอหุนสวนความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนที่มีอยูและเรียกรองใหมีหุนสวนความรวมมือ
ระหวางภาครัฐและเอกชนที่สรางสรรคเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองระหวางผูมีสวนไดสวนเสียจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ
ภาควิชาการและองคกรที่ไมใชรัฐ โดยมุงที่จะเสริมสรางขีดความสามารถและเทคโนโลยีสําหรับการจัดการสารเคมี
และของเสียอยางเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม รวมถึงการปองกันการเกิดของเสีย

218. เราตระหนักถึงความสําคัญของการใชแนวทางการจัดการตลอดวงจรชีวิตของสารเคมีและความสําคัญของการ
พัฒนาและดําเนินนโยบายดานการจัดการของเสียใหเปนทรัพยากรที่มีศักยภาพและการจัดการของเสียอยางเปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม เราจึงใหคํามั่นตอการเพิ่มการดําเนินงานในการลด การใช ซํ้าและการนําของเสียกลับมาใชใหม
(ตามหลักการ 3Rs) ตลอดจนเพิ่มการนําพลังงานจากของเสียกลับมาใช โดยหวังวาจะสามารถจัดการกับของเสียที่
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กรอบขอความที่ 2 (ตอ)

เปนกลุมใหญที่เกิดขึ้นในโลกในแนวทางที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมและในแนวทางของการจัดการทรัพยากรเทาที่จะ
เปนไปได ขยะมูลฝอย เชน ขยะอิเล็กทรอนิกสและขยะพลาสติก กําลังเปนปญหาทาทายที่ควรไดรับการจัดการ เรา
เรียกรองใหมีการพัฒนาและบังคับใชนโยบาย ยุทธศาสตร กฎหมายและกฎระเบียบดานการจัดการของเสียที่
ครอบคลุมทั้งในระดับประเทศและระดับทองถิ่น

219. เราเรียกรองใหทุกประเทศและผูมีสวนไดสวนเสียดําเนินมาตรการตางๆ ที่เปนไปไดเพื่อปองกันการจัดการของ
เสียอันตรายอยางไมเหมาะสมและการลักลอบทิ้งของเสียอันตราย โดยเฉพาะในประเทศที่มีขีดความสามารถในการ
จัดการของเสียอันตรายเหลาน้ีอยางจํากัด ตามแนวทางที่สอดคลองกับขอผูกพันของประเทศภายใตความรวมมือ
ระหวางประเทศที่เก่ียวของ เรายินดีกับมติขอตัดสินใจที่เก่ียวของที่เกิดขึ้นในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซล
คร้ังที่ 10 ที่จัดขึ้นที่เมืองคารตาเฮนา สาธารณรัฐโคลอมเบีย เมื่อวันที่ 17 ถึง 21 ตุลาคม 2554

220. เราตระหนักถึงความสําคัญของการประเมินความเส่ียงของสารเคมีที่มีตอมนุษยและส่ิงแวดลอมบนพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตรและตระหนักถึงความสําคัญของการลดโอกาสที่มนุษยและส่ิงแวดลอมจะสัมผัสกับสารเคมีอันตราย  เรา
สนับสนุนใหมีการพัฒนาสารเคมีที่มีความปลอดภัยมากกวาและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมทดแทนสารเคมีอันตรายที่ใช
ในผลิตภัณฑและในกระบวนการผลิต เพื่อที่จะบรรลุเปาหมายดังกลาว เราสนับสนุนใหมีการประเมินวัฎจักรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ การใหขอมูลแกสาธารณะ การใชหลักความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของผูผลิต การวิจัยและพัฒนา การ
ออกแบบผลิตภัณฑอยางยั่งยืนและการแบงปนความรู ตามความเหมาะสม

221. เรายินดีกับกระบวนการเจรจาที่กําลังดําเนินอยูในการจัดทํามาตรการทางกฎหมายระหวางประเทศดานการ
จัดการสารปรอทที่มีจุดมุงหมายเพื่อลดความเส่ียงจากสารปรอทที่มีตอสุขภาพอนามัยของมนุษยและส่ิงแวดลอม
และเรียกรองใหเกิดผลสัมฤทธิ์จากการเจรจา

222. เราตระหนักวา การเลิกใชสารที่ทําลายชั้นบรรยากาศโอโซนไดสงผลใหเกิดการใชและการปลดปลอยสารไฮโดร
ฟลูโรคารบอนที่เปนกาซเรือนกระจกสูส่ิงแวดลอมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว เราสนับสนุนใหมีการลดการใชและการผลิต
สารไฮโดรฟลูโรคารบอน

223. เรารับทราบวา การสนับสนุนทางการเงินในระยะยาวอยางเพียงพอและตอเน่ืองเปนปจจัยสําคัญตอการจัดการ
สารเคมีและของเสีย โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศกําลังพัฒนา ในการน้ี เรายินดีกับกระบวนการปรึกษาหารือ
เก่ียวกับทางเลือกของการสนับสนุนทางการเงินตอการจัดการสารเคมีและของเสียที่ไดมีการริเร่ิมขึ้น เพื่อพิจารณา
ความจําเปนตอความพยายามที่เพิ่มขึ้นเพื่อยกระดับความสําคัญทางการเมืองใหกับการจัดการสารเคมีและของเสีย
อยางเหมาะสม และความจําเปนที่เพิ่มขึ้นในการจัดหาแหลงสนับสนุนทางการเงินที่เขาถึงไดและจัดหาไดอยาง
เพียงพออยางตอเน่ืองสําหรับการจัดการสารเคมีและของเสีย เรารอคอยขอเสนอของผูอํานวยการบริหารโครงการ
ส่ิงแวดลอมแหงสหประชาชาติที่จะไดรับการพิจารณาในที่ประชุมระหวางประเทศวาดวยการจัดการสารเคมีและการ
ประชุมคณะมนตรีประศาสนการ สมัยที่ 27 ซ่ึงมีกําหนดจัดขึ้นที่ไนโรบี ระหวางวันที่ 18 ถึง 22 กุมภาพันธ 2556

ที่มา: เอกสารผลการประชุมสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน (the future we want) 11 กันยายน 2555
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ท้ังน้ี คณะผูวิจัยไดนําประเด็นการจัดการสารเคมีและของเสียซ่ึงท่ีประชุมสหประชาชาติวา
ดวยการพัฒนาท่ีย่ังยืนไดใหความสําคัญและเรียกรองใหมีการดําเนินการเพิ่มข้ึนมาขยายความใน
เน้ือหาสาระเพื่อใหเห็นภาพของประเด็นท่ีชัดเจนมากข้ึน ดังน้ี

1) ใหมีการดําเนินงานตามยุทธศาสตรระหวางประเทศวาดวยการจัดการสารเคมี
อยางมีประสิทธิภาพและเสริมความแข็งแกรงใหกับยุทธศาสตรน้ี

ปจจุบัน เวทีเจรจาระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของกับการจัดการสารเคมีโดยตรง คือ การ
ประชุมระหวางประเทศวาดวยการจัดการสารเคมี (International Conference on Chemicals
Management: ICCM) เปนกลไกหลักในการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรระหวางประเทศวาดวย
การจัดการสารเคมี (SAICM) ท่ีผานมา มีการจัดประชุม ICCM มาแลว 3 คร้ัง การประชุมลาสุด คือ
ICCM-3 ท่ีจัดข้ึนในเดือนกันยายน 2555 ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา ไดพิจารณาประเด็น
นโยบายเรงดวน (Emerging Policy Issues) ประกอบดวย 4 ประเด็นหลักท่ีไดมีการดําเนินการ
ไดแก 1) สารตะกั่วในสี (Lead in paint) 2) สารเคมีในผลิตภัณฑ (Chemicals in products) 3) สาร
อันตรายตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Hazardous substances within
the life cycle of electrical and electronic Products) และ 4) นาโนเทคโนโลยีและวัสดุนาโนท่ีผลิต
ข้ึนมา (Nanotechnology and manufactured nanomaterials) และ 2 เร่ืองท่ีมีการเสนอเพิ่มเติม
ไดแก 1) การจัดการสารในกลุม perfluorinated chemicals และการเปลี่ยนไปใชสารทดแทนท่ี
ปลอดภัยกวา (Managing perfluorinated chemicals and the transition to safe alternatives)1

และ 2) สารรบกวนการทํางานของตอมไรทอ (Endocrine Disrupting Chemicals: EDCs) อยางไรก็
ดี ท่ีประชุมเห็นวา ขอมูลประกอบการเสนอเร่ือง EDCs ยังไมเพียงพอท่ีจะบรรจุเปนประเด็น
นโยบายเรงดวนในการประชุมคร้ังน้ี แตใหมีการสรางความตระหนักและกําหนดมาตรการเพื่อลดการ
รับสัมผัสจากสารดังกลาวโดยเฉพาะในประชากรกลุมเสี่ยง นอกจากน้ี ยังมีประเด็นขอเสนอใหมีการ
ลดและเลิกใชสารฆาแมลงท่ีมีความเปนพิษสูงโดยใหใชสารทดแทนท่ีมีความปลอดภัยมากกวา โดย

1 PFCs เปนสารสังเคราะหที่ใชในผลิตภัณฑและในอุตสาหกรรมตางๆ  ในกลุมน้ี Perfluorooctane sulfonate
(PFOS) เปนสารเคมีที่ใชอยางแพรหลายในอุตสาหกรรมส่ิงทอ พรมและบรรจุภัณฑอาหาร ดวยสมบัติที่เปนวัสดุ
กันนํ้า/คราบนํ้ามัน เน่ืองจากสารเคมีประเภทน้ีมีความคงทนไมยอยสลาย สะสมไดในส่ิงแวดลอม และมีความเปน
พิษตอส่ิงมีชีวิต และมีการใชอยางแพรหลายสงผลใหเกิดการปนเปอนในส่ิงแวดลอม ในอาหารและในกระแสโลหิต
ของมนุษยซ่ึงอาจนําไปสูผลกระทบตอสุขภาพได (รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน http://www.hc-sc.gc.ca/fn-
an/securit/chem-chim/environ/pcf-cpa/index-eng.php)
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เสนอให FAO WHO UNEP และหนวยงานท่ีเกี่ยวของจัดทํารายการสารตามลําดับความสําคัญ
(priority list) เพื่อดําเนินหามใชตอไป

นอกจากประเด็นนโยบายเรงดวนดังกลาวแลว ท่ีประชุมไดพิจารณาประเด็นสําคัญอีก 2
ประเด็น ไดแก 1) การรับรองยุทธศาสตรวาดวยการสรางความเขมแข็งใหกับภาคสุขภาพ (health
sector) ในการเขามามีสวนรวมในการดําเนินการตามยุทธศาสตร SAICM และ 2) การตัดสินใจ
ขยายเวลาในการใหทุนสนับสนุนโครงการ Quick Start Program (QSP) เพื่อชวยขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรไปจนถึงการประชุม ICCM-4 ในปพ.ศ. 2558 รวมท้ังการขอใหภาครัฐ
และภาคเอกชนสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร

2) ใหมีหุนสวนความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้นระหวางผูมีสวนได
สวนเสียจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ ภาควิชาการและองคกรที่ไมใชรัฐ โดยมุ งที่จะ
เสริมสรางขีดความสามารถและเทคโนโลยีสําหรับการจัดการสารเคมีและของเสียอยางเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม รวมถึงการปองกันการเกิดของเสีย

เน่ืองจากภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมในฐานะท่ีเปนผูผลิตและผู ใชสารเคมีใน
กระบวนการผลิตและในผลิตภัณฑ จึงเปนภาคสวนสําคัญท่ีจะกอใหเกิดการปรับเปลี่ยนการใช
สารเคมีใหมีความปลอดภัยมากข้ึนตลอดโซอุปทานและตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ ดวยเหตุน้ี ท่ี
ประชุม ICCM3 ไดมีการกระตุนใหภาคเอกชน (รวมถึงภาคสวนตางๆ) รวมสนับสนุนการดําเนินงาน
ในการแกปญหาประเด็นนโยบายเรงดวน 4 เร่ืองดังกลาวผานการเสนอโครงการ การสนับสนุนทาง
การเงินและทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการแลกเปลี่ยนขอมูลและการพัฒนาฐานขอมูล (เชน
ฐานขอมูลสารเคมีในผลิตภัณฑ)

ตัวอยางหุนสวนความรวมมือดานการจัดการสารเคมีและของเสีย
 Global Alliance to Eliminate Lead in Paints (GAELP)

ในการประชุม ICCM คร้ังท่ี 2 ท่ีประชุมไดมีมติรับรองการจัดตั้ง Global partnership
ช่ือ GAELP เพื่อผลักดันใหมีการยกเลิกการใชตะกั่วในสี โดยมีเปาหมายเพื่อปองกันมิ
ใหเด็กสัมผัสกับสารตะกั่วท่ีมาจากสีและลดการสัมผัสกับตะกั่วในสีในกลุมคนงานให
เหลือนอยท่ีสุด สําหรับการดําเนินงานของกลุม GAELP น้ัน UNEP/DTIE Chemicals
Branch หนวยงานภายใตโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (United Nations
Environment Programme: UNEP) และองคการอนามัยโลก (World Health
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Organization: WHO) ทําหนาท่ีเปนเลขานุการและเปนผูสนับสนุนหลักของกลุม เปน
ท่ีนาสังเกตวา จนถึงขณะน้ี กลุมสนับสนุนหลักของ GAELP คือ รัฐบาลของประเทศ
ปารากวัย สวิตเซอรแลนด หนวยพิทักษสิ่งแวดลอมแหงสหรัฐอเมริกา (United
State Environmental Protection Agency: USEPA) องคกรระหวางประเทศ ไดแก
UNEP และ WHO และองคกรภาคประชาสังคม ในขณะท่ีภาคเอกชนยังเขามามีสวน
รวมนอยอยู

 Partnership for Action on Computing Equipment (PACE)
PACE เปนหุนสวนความรวมมือระหวางภาคสวนตางๆ (ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม
นักวิชาการและภาคประชาสังคม) จัดตั้งข้ึนเพื่อผลักดันใหเกิดการจัดการคอมพิวเตอร
ท่ีใชแลวหรือท่ีหมดอายุการใชงานแลวอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยกลุม PACE
ไดมีการจัดตั้งคณะทํางาน ประกอบดวยผูแทนจากผูผลิตเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคล
ผูประกอบการรีไซเคิล องคกรระหวางประเทศ นักวิชาการ องคกรพัฒนาเอกชนดาน
สิ่งแวดลอม ตลอดจนผูแทนจากรัฐบาล การจัดตั้งกลุม PACE กอใหเกิดเวทีใหภาค
สวนตางๆ ท่ีเกี่ยวของไดแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการจัดการซาก
อุปกรณคอมพิวเตอรและรวมกันพัฒนาคูมือทางวิชาการในการจัดการอุปกรณ
คอมพิวเตอรท่ีใชแลวอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

ในเวที SAICM นอกจากการกอตั้ง GAELP เพื่อขับเคลื่อนการยุติการใชสารตะกั่วในสีแลว
ภาคีสมาชิกยังไดเรียกรองใหมีการจัดตั้งหุนสวนความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนสําหรับ
การจัดการวัสดุนาโนอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมท้ังเรียกรองใหมีการพัฒนาแผนงานการมีสวน
รวมของทุกภาคสวน (multi-stakeholder programme) ในภาคเกษตรกรรมเพื่อผลักดันใหมีการลด
และยกเลิกการใชสารกําจัดแมลงท่ีมีความเปนอันตรายสูงและสงเสริมใหมีการใชสารทดแทนท่ีมี
ความปลอดภัยกวา
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3) ใหมีการพัฒนาและบังคับใชนโยบาย ยุทธศาสตร กฎหมายและกฎระเบียบดาน
การจัดการของเสีย โดยเฉพาะอยางยิ่งขยะอิเล็กทรอนิกสและขยะพลาสติก ทั้งใน
ระดับประเทศและระดับทองถ่ิน

ประเด็นขยะอิเล็กทรอนิกสไดรับความสนใจอยางมากท้ังในเวที SAICM และอนุสัญญาบา
เซล ดังจะเห็นไดจากการท่ี SAICM กําหนดใหประเด็นสารอันตรายในผลิตภัณฑไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสเปนหน่ึงในประเด็นนโยบายเรงดวน (Emerging Policy Issues) เชนเดียวกับท่ี
อนุสัญญาบาเซลไดมีการรับรอง/พัฒนาคูมือทางวิชาการท่ีเกี่ยวของกับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส
อาทิ คูมือการจัดการคอมพิวเตอรท่ีใชแลวและซากอุปกรณท่ีปลอดภัยตอสิ่งแวดลอมของ PACE และ
คูมือการจัดการซากโทรศัพทเคลื่อนท่ี (MPPI) และคูมือวิชาการวาดวยการเคลื่อนยายขามแดนของ
ขยะอิเล็กทรอนิกส (e-waste) โดยเฉพาะการจําแนกความแตกตางระหวางของเสีย (waste) และท่ี
มิใชของเสีย (non-waste) นอกจากน้ี ประเทศตางๆ ไดมีการยกรางกฎหมายเพื่อจัดการกับขยะ
อิเล็กทรอนิกสโดยเฉพาะ จากขอมูลลาสุดในเว็บไซต http://www.sagisepr.com/ ท่ีไดมีการติดตาม
ความเคลื่อนไหวของการออกกฎหมายขยะอิเล็กทรอนิกส แบตเตอร่ีและบรรจุภัณฑในประเทศตางๆ
ท่ัวโลก พบวา จนถึงขณะน้ี (เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556) มีรัฐบาล (ระดับประเทศหรือระดับมลรัฐ)
กวา 77 แหงท่ีไดมีการออกและบังคับใชกฎหมายวาดวยการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส และอีก 25
แหงอยูในระหวางการยกรางกฎหมาย

ท้ังน้ี สวีเดนถือเปนประเทศท่ีบุกเบิกแนวคิด “หลักการขยายความรับผิดชอบของผูผลิต”
(Extended Producer Responsibility: EPR) (เสนอโดย Thomas Lindhqvist, 2000) ตั้งแตชวงตน
ทศวรรษ 1990 ซ่ึงตอมา สหภาพยุโรปไดนําแนวคิดดังกลาวมาเปนพื้นฐานในการออกระเบียบวา
ดวยการจัดการซากผลิตภัณฑเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (WEEE Directive) ในปพ.ศ. 2546
ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีสงอิทธิพลไปยังประเทศอื่นๆ ใหมีการออกกฎหมายในลักษณะเดียวกัน ในเอเชีย
มีประเทศญี่ปุน เกาหลีใต ไตหวันท่ีดําเนินการในเร่ืองน้ีมานานแลวตั้งแตตนทศวรรษ 1990 สวน
ประเทศจีนไดออกกฎหมาย Regulations for the Administration of the Recovery and Disposal
of Waste Electric and Electronic Products (2009) ซ่ึงมีผลบังคับใชเม่ือตนป พ.ศ. 2554
เชนเดียวกับประเทศอินเดียท่ีไดมีการออกกฎหมายและมีผลบังคับใชตั้งแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2555 ท่ีผานมา

สําหรับประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดจัดทํายุทธศาสตร
การจัดการซากผลิตภัณฑเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเชิงบูรณาการข้ึน (พ.ศ. 2550 – 2554)
และไดมีความพยายามท่ีจะยกรางกฎหมายมาตั้งแตปพ.ศ. 2547 โดยกรมควบคุมมลพิษ และตอมา
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ในปพ.ศ. 2554 ไดมีการปรับและยกรางกฎหมายเปนอนุบัญญัติ (รางพระราชกฤษฎีกากําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขและการจัดการเงินรายไดจากคาธรรมเนียมผลิตภัณฑ) ภายใตราง
พระราชบัญญัติมาตรการทางการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม พ.ศ. .... ท่ีเสนอโดยกระทรวงการคลัง แต
ลาสุด กระทรวงการคลังตัดสินใจตัดรางอนุบัญญัติในสวนน้ีออก คงเหลือเฉพาะรางอนุบัญญัติ
เกี่ยวกับภาษีมลพิษทางนํ้าและมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม ดวยเหตุน้ี กรมควบคุม
มลพิษจึงอยูในระหวางการศึกษาเพื่อยกรางกฎหมายระดับพระราชบัญญัติอีกคร้ัง ในระหวางท่ี
ประเทศไทยยังไมมีกฎหมาย กรมควบคุมมลพิษไดจัดทํายุทธศาสตรการจัดการซากผลิตภัณฑ
เคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเชิงบูรณาการ ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2555 – 2559) เพื่อเปนกลไก
ขับเคลื่อนใหเกิดการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสอยางเปนระบบ อยางไรก็ดี การออกยุทธศาสตรฯ
มิใชเปนกฎหมายท่ีใชบังคับภาคสวนท่ีเกี่ยวของใหปฏิบัติตามอยางเครงครัด ดังน้ัน การดําเนินงาน
ภายใตยุทธศาสตรฯ ระยะท่ี 2 จึงเปนการดําเนินงานเชิงสมัครใจเปนหลัก ในระยะยาว ประเทศไทย
จําเปนตองมีการยกรางกฎหมายเฉพาะเพื่อใหประเทศมีการพัฒนาระบบการเก็บรวบรวมและจัดการ
ขยะอิเล็กทรอนิกสอยางครบวงจรและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

4) ใหทุกประเทศและผูมีสวนไดสวนเสียดําเนินมาตรการเพื่อปองกันการจัดการของ
เสียอันตรายอยางไมเหมาะสมและการลักลอบทิ้งของเสียอันตราย โดยเฉพาะในประเทศที่
มีขีดความสามารถในการจัดการของเสียอันตรายเหลาน้ีอยางจํากัด ตามแนวทางที่
สอดคลองกับขอผูกพันของประเทศภายใตความรวมมือระหวางประเทศที่เก่ียวของ

จากการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยท่ี 10 (COP 10) ในระหวางวันท่ี 17 – 21
ตุลาคม 2555 ณ เมืองคารตาเฮนา สาธารณรัฐโคลอมเบีย สามารถสรุปประเด็นสําคัญจากการ
ประชุม ไดดังน้ี

(1) เห็นชอบกับกรอบแผนยุทธศาสตรเพื่อการดําเนินงานตามอนุสัญญาบาเซล ประจําป
ค.ศ. 2012 – 2021

(2) เห็นชอบกับขอเสนอของสวิตเซอรแลนดและอินโดนีเซียเร่ืองแนวทางการทําใหขอ
แกไขอนุสัญญาบาเซลวาดวยการหามสงออกของเสียอันตรายจากประเทศใน
ภาคผนวก 7 ออกไปยังนอกประเทศภาคผนวก 7 หรือ “Ban Amendment” มีผลบังคับ
ใช โดยเห็นชอบกับ fixed time approach โดยนับจากจํานวนภาคี ณ เวลาท่ีมีการ
รับรองขอแกไขฯ ซ่ึงจะทําใหตองการสัตยาบันสารจากอีกเพียง 17 ภาคีกอนจะมีผล
บังคับใช และไมไดมีผลบังคับใหภาคีท่ีเหลือตองใหสัตยาบันแตอยางใด อยางไรก็ตาม
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ประเทศญี่ปุนและออสเตรเลียยังคงแสดงความไมเห็นดวยและอธิบายวา ในอดีตการจัดการ
ของเสียอยางปลอดภัยตอสิ่งแวดลอมยังไมแพรหลาย ในขณะท่ีปจจุบันประเทศตางๆ
โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนามีความพรอมในเร่ือง ESM มากข้ึนจึงไมเห็นความ
จําเปนท่ีจะตองใช Ban Amendment

(3) เห็นชอบกับคูมือวิชาการตางๆ ไดแก คูมือวาดวยการการจัดการยางใชแลวท่ีปลอดภัยตอ
สิ่งแวดลอม คูมือวาดวยการจัดการของเสียปรอทท่ีปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม คูมือวาดวย
การเผารวมของของเสียอันตรายในเตาเผาปูนซีเมนต คูมือการจัดการคอมพิวเตอรท่ีใช
แลวและซากอุปกรณท่ีปลอดภัยตอสิ่งแวดลอมของ PACE และ MPPI รวมท้ังใหมีการ
ปรับปรุงคูมือวิชาการวาดวยการเคลื่อนยายขามแดนของขยะอิเล็กทรอนิกส (e-waste)
โดยเฉพาะการจําแนกความแตกตางระหวางของเสีย (waste) และท่ีมิใชของเสีย (non-
waste) และคูมือวาดวยการจัดการของเสียประเภทสารมลพิษอินทรียท่ีตกคางยาวนาน
ใหสมบูรณตอไป

5) ใหการเจรจาจัดทํามาตรการทางกฎหมายระหวางประเทศดานการจัดการสาร
ปรอทที่กําลังดําเนินการอยูบังเกิดผลสําเร็จโดยเร็ว

ปจจุบัน UNEP อยูระหวางการพัฒนามาตรการทางกฎหมายระหวางประเทศดานการ
จัดการสารปรอท อันเปนผลสืบเน่ืองจากการประชุมของคณะมนตรีประศาสนการ (Governing
Council: GC) ของ UNEP สมัยท่ี 25 เม่ือเดือนกุมภาพันธ 2552 ท่ีมีมติใหมีการจัดทํามาตรการทาง
กฎหมายระหวางประเทศดานการจัดการสารปรอท มีจุดมุงหมายเพื่อลดความเสี่ยงอันตรายของสาร
ปรอทท่ีมีตอสุขภาพอนามัยของมนุษยและสิ่งแวดลอม โดยมุงเนนการจัดการ ณ แหลงกําเนิด ไดมี
การ จัดตั้ งคณะกรรมการเจรจาระหว าง รัฐบาลในการพัฒนามาตรการทางกฎหมายฯ
(Intergovernmental Negotiating Committee to prepare a global legally binding instrument on
mercury: INC) ข้ึนเพื่อพิจารณาและบรรลุขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับมาตรการในการลดหรือเลิกการ
ผลิต การใช และการปลดปลอยสารปรอท โดยมีเปาหมายในการจัดทํามาตรการดังกลาวใหแลวเสร็จ
ภายในปพ.ศ. 2556 และรวมกันพัฒนาเปนอนุสัญญาดานการจัดการสารปรอทตอไป

เน้ือหาของรางมาตรการทางกฎหมายฯ มุงเนนการจัดการสารปรอทในแหลงกําเนิดท่ีเปน
ประเด็นปญหาสําคัญระดับโลก รวมท้ังสิ้น 7 แหลงกําเนิด กลาวคือ 1) แหลงอุปทานสําหรับสาร
ปรอท 2) การคาสารปรอทและสารประกอบปรอทระหวางประเทศ 3) ผลิตภัณฑท่ีมีสารปรอทเปน
สวนประกอบ 4) กระบวนการทางอุตสาหกรรมท่ีมีการใชสารปรอท 5) การใชสารปรอทเพื่อสกัด
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ทองคําในกิจการเหมืองแรทองคําขนาดเล็ก 6) แหลงท่ีมีการปลดปลอยสารปรอทสูอากาศ และ 7)
แหลงท่ีมีการปลดปลอยสารปรอทสูสิ่งแวดลอม นํ้าและดิน

สําหรับประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษทําหนาท่ีประสานงานเกี่ยวกับรางมาตรการดังกลาว
และไดดําเนินการจัดตั้งคณะทํางานดานการจัดการสารปรอทภายในกรมควบคุมมลพิษ และไดจัดตั้ง
คณะอนุกรรมการดานการจัดการสารปรอทภายใตคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เพื่อกําหนด
กรอบการเจรจาหารือและทาทีของประเทศไทยตอมาตรการฯ อยางมีประสิทธิภาพและเพื่อเตรียม
ความพรอมในการเขารวมเปนภาคีสมาชิกของอนุสัญญาวาดวยการจัดการสารปรอท

ปจจุบัน กรมควบคุมมลพิษอยูระหวางการจัดทําทําเนียบสารปรอท เพื่อคาดประมาณการ
ปลดปลอยสารปรอทสูสิ่งแวดลอมจากแหลงกําเนิดประเภทตางๆ และใชเปนขอมูลประกอบ
การศึกษาประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงจากสารปรอทและใชประกอบการจัดทําแผน
จัดการระดับชาติดานการจัดการสารปรอทตอไป

2.3.3 เน้ือหาสวนอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการจัดการสารเคมีและของเสีย

ในเอกสารผลการประชุม “อนาคตท่ีเราตองการ” นอกจากหัวขอ “สารเคมีและของเสีย” แลว
คณะผูวิจัยไดพิจารณาเน้ือหาในสวนอื่นๆ ของเอกสารซ่ึงมีความเช่ือมโยงกับการจัดการสารเคมีและ
ของเสีย สรุปไดดังน้ี

1) การยืนยันคําม่ันทางการเมือง

ในหัวขอท่ีสองของเอกสารผลการประชุม “อนาคตท่ีเราตองการ” ท่ีประชุมไดยืนยันในสอง
ประเด็นหลัก คือ (1) การยืนยันหลักการตางๆ ในปฏิญญาริโอวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา
(Rio Declaration on Environment and Development) และ (2) แผนปฏิบัติการตางๆ โดยเฉพาะ
อยางย่ิงแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) และแผนดําเนินงานของการประชุมสุดยอดวาดวยการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน (the Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable
Development หรือ Johannesburg Plan of Implementation (JPOI))

คณะผูวิจัยไดทําการทบทวนเน้ือหาสาระในปฏิญญาริโอ แผนปฏิบัติการ 21 และแผน
ดําเนินงานของการประชุมสุดยอดวาดวยการพัฒนาท่ีย่ังยืน (JPOI) ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการ
จัดการสารเคมีและของเสีย สรุปไดดังน้ี
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ปฏิญญาริโอ (พ.ศ. 2535) มิไดมีการกลาวถึงหัวขอสารเคมีและของเสียเปนการเฉพาะ แต
ในหลักการขอท่ี 14 และขอท่ี 15 มีความเช่ือมโยงกับการจัดการสารเคมีและของเสีย กลาวคือ
หลักการขอท่ี 14 ไดเรียกรองใหประเทศตางๆ สรางความรวมมือในการยับย้ังหรือปองกันการ
เคลื่อนยายขามแดนท้ังในตัวกิจกรรมและสารท่ีจะกอใหผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางรุนแรงหรือ
พบวาเปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษย ในขณะท่ีหลักการขอท่ี 15 ไดสนับสนุนใหประเทศตางๆ
ยอมรับในหลักการปองกันไวกอน (precautionary approach) ในการปกปองคุมครองสิ่งแวดลอม
โดยเฉพาะอยางย่ิงในเวลาท่ีมีภัยคุกคามท่ีจะสรางความเสียหายอยางรายแรง การขาดความชัดเจน
เกี่ยวกับหลักฐานทางวิทยาศาสตรไมควรถูกใชเปนขออางในการผัดผอนการใชมาตรการเพื่อปองกัน
ความเสียหายทางดานสิ่งแวดลอม ท้ังน้ี ประเด็นการใชหลักการปองกันไวกอนเปนประเด็นสําคัญใน
กระบวนการตัดสินใจกําหนดนโยบายและมาตรการในการจัดการสารเคมี โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือ
ภาครัฐตองการยกเลิกการผลิตและการใชสารเคมีหน่ึงๆ ซ่ึงภาคเอกชนมักจะโตแยงวา ผลการ
ประเมินความเสี่ยงของสารเคมีน้ันๆ ยังไมมีนํ้าหนักหรือหลักฐานทางวิทยาศาสตรอยางเพียงพอ

แผนปฏิบัติการ 21 (พ.ศ. 2535) ไดบรรจุหัวขอ “การจัดการสารเคมีอันตรายอยางเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม รวมถึงการปองกันการลักลอบเคลื่อนยายผลิตภัณฑอันตรายและเปนพิษขามแดน”
และไดเสนอแผนการดําเนินงานในเร่ืองดังกลาว 6 ประเด็น ไดแก

(1) การขยายและการผลักดันใหมีการประเมินความเสี่ยงของสารเคมีในระดับระหวาง
ประเทศ

(2) การสรางความสอดคลองในการจําแนกและการติดฉลากสารเคมี
(3) การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสารเคมีท่ีเปนพิษและความเสี่ยงของ

สารเคมี
(4) การจัดตั้งแผนงานลดความเสี่ยง
(5) การเสริมสรางขีดความสามารถของประเทศในการจัดการสารเคมี
(6) การปองกันการลักลอบเคลื่อนยายผลิตภัณฑอันตรายและเปนพิษขามแดน

นอกจากน้ี แผนปฏิบัติการ 21 ยังไดเนนยํ้าความสําคัญของการสรางความตระหนักในเร่ือง
ความเสี่ยงของสารเคมีซ่ึงเปนสิ่งจําเปนท่ีจะนําไปสูการบรรลุเปาหมายความปลอดภัยดานสารเคมี
ดังน้ัน ประเทศตางๆ ควรยอมรับหลักการ “สิทธิท่ีจะรู” (right to know) ของชุมชนและแรงงาน
เกี่ยวกับความเสี่ยงของสารเคมี อยางไรก็ดี สิทธิท่ีจะรูในสวนองคประกอบท่ีเปนอันตรายของ
สารเคมีน้ันควรอยูในขอบเขตท่ีไมละเมิดสิทธิของภาคอุตสาหกรรมในการคุมครองขอมูลท่ีเปน
ความลับทางธุรกิจเชนกัน แผนปฏิบัติการ 21 ไดเรียกรองใหภาคอุตสาหกรรมพัฒนาแผนงานและ
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โครงการท่ีแสดงความรับผิดชอบของภาคธุรกิจในสวนการจัดการสารเคมีและผลิตภัณฑอยาง
ปลอดภัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (อันเปนท่ีมาของโครงการ responsible care และ product
stewardship ในประเทศตางๆ ในเวลาตอมา) นอกจากแผนงานในการจัดการสารเคมีแลว
แผนปฏิบัติการ 21 ยังไดจัดทําแผนงานในสวน “การจัดการของเสียอันตรายอยางเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม รวมถึงการปองกันการลักลอบเคลื่อนยายของเสียอันตรายขามแดน” โดยเรียกรองให
ประเทศตางๆ ใหสัตยาบันอนุสัญญาบาเซลและพิธีสารตางๆ ภายใตอนุสัญญาน้ี และไดเสนอ
แผนการดําเนินงานใน 4 ประเด็น ไดแก

(1) การสงเสริมการปองกันและการลดการเกิดของเสียอันตราย
(2) การสงเสริมและเสริมสรางขีดความสามารถในการจัดการของเสียอันตราย
(3) การสงเสริมและสรางความเขมแข็งของความรวมมือระหวางประเทศในการ

จัดการการเคลื่อนยายของเสียอันตรายขามแดน
(4) การปองกันการลักลอบเคลื่อนยายของเสียอันตรายขามแดน

แผนดําเนินงานของการประชุมสุดยอดวาดวยการพัฒนาท่ีย่ังยืน (JPOI) (พ.ศ.2545) ได
บรรจุแผนดําเนินงานดานการจัดการสารเคมีไวในบทท่ี 3 วาดวยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิต
และการบริโภคท่ีไมย่ังยืน (III.Changing unsustainable patterns of consumption and
production) ในหัวขอ 22 โดยระบุถึงการร้ือฟนคําม่ันท่ีระบุในแผนปฏิบัติการ 2 ตอการจัดการ
สารเคมีอยางเหมาะสมตลอดวงจรชีวิตของสารเคมีและการจัดการของเสียอันตรายอยางเหมาะสม
เพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนและเพื่อปกปองคุมครองสุขภาพของมนุษยและสิ่งแวดลอม และไดกําหนด
เปาหมายท่ีตองบรรลุภายในป ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) วาเราจะมีการผลิตและใชสารเคมีในแนวทาง
ท่ีจะกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยและสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด ดวยการใชกระบวนการ
ประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงท่ีมีความโปรงใสบนฐานทางวิทยาศาสตร รวมท้ัง
พิจารณาถึงหลักการปองกันไวกอนตามท่ีไดระบุไวในหลักการขอท่ี 15 ของปฏิญญาริโอ รวมท้ัง
สนับสนุนการเสริมสรางขีดความสามารถของประเทศกําลังพัฒนาในการจัดการสารเคมีและของเสีย
อันตรายอยางเหมาะสมโดยใหการชวยเหลือทางเทคนิคและทางการเงิน การดําเนินงานตาม
แผนงานดังกลาวรวมถึง

- สนับสนุนการใหสัตยาบันและการดําเนินงานตออนุสัญญาระหวางประเทศดาน
สารเคมีและของเสียอันตรายซ่ึงรวมถึงอนุสัญญารอตเตอรดัมวาดวยกระบวนการ
แจงขอมูลสารเคมีลวงหนาสําหรับสารเคมีอันตรายและสารปองกันกําจัดศัตรูพืชและ
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สัตวบางชนิดในการคาระหวางประเทศและอนุสัญญาสตอกโฮลมวาดวยสารมลพิษท่ี
ตกคางยาวนาน

- สนับสนุนใหประเทศตางๆ ใชระบบการจําแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีท่ี
เปนระบบเดียวกันท่ัวโลก (Globally harmonized system for the classification
and labeling of chemicals)

- สนับสนุนใหเกิดหุนสวนความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสรางการ
จัดการสารเคมีและของเสียอันตรายอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

- สนับสนุนความพยายามในการปองกันการลักลอบเคลื่อนยายสารเคมีและของเสีย
อันตรายขามแดนในแนวทางท่ีสอดคลองกับพันธกรณีภายใตเคร่ืองมือระหวาง
ประเทศ เชน อนุสัญญาบาเซล

- สนับสนุนการพัฒนาขอมูลสารเคมีท่ีบูรณาการและสอดคลองกันเชนการจัดทํา
ทําเนียบการปลดปลอยและเคลื่อนยายมลพิษ

- สงเสริมการลดความเสี่ยงอันเกิดจากโลหะหนักท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษย
และสิ่งแวดลอม ผานการทบทวนงานศึกษาท่ีเกี่ยวของ เชน รายงานของ UNEP
เกี่ยวกับการประเมินการใชและความเสี่ยงของสารปรอทและองคประกอบของสาร
ปรอท

2) เศรษฐกิจสีเขียว (Green economy)

ในบทท่ี 3 ของเอกสารผลการประชุมฯ ไดกลาวถึงเร่ือง “เศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนและการขจัดความยากจน” (Green Economy in the context of sustainable
development and poverty eradication) อยางไรก็ดี เน่ืองจากในเอกสารผลการประชุมฯ มิได
นําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดของเศรษฐกิจสีเขียว คณะผูวิจัยจึงขอนําเสนอขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับแนวคิด ความหมายและพัฒนาการของแนวคิด เพื่อเปนขอมูลประกอบซ่ึงจะชวยใหเขาใจ
เน้ือหาท่ีปรากฏในเอกสารผลการประชุมฯ ไดดีย่ิงข้ึน
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แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว

โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP, 2011)2 ไดกําหนดความหมายอยางกวาง
ของเศรษฐกิจสีเขียว ไววาหมายถึง “ระบบเศรษฐกิจท่ีนําไปสูการยกระดับคุณภาพความเปนอยูของ
มนุษย เพิ่มความเปนธรรมทางสังคม และในขณะเดียวกันก็สามารถลดความเสี่ยงทางดาน
สิ่งแวดลอม และปญหาความขาดแคลนของทรัพยากรลงได” 3 และอยูบนพื้นฐานยุทธศาสตร 3
ประการหลัก คือ การปลดปลอยคารบอนในระดับท่ีต่ํา การใชทรัพยากรและพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ และการปองกันและลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการของ
ระบบนิเวศ ท้ังน้ี ในเอกสารของ UNEP ไดกลาวยํ้าวา โดยเจตนารมณแลว แนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจสี
เขียวน้ี ไมไดเปนเปาหมายท่ีแตกตางหรือจะมาแทนท่ีแนวคิดเร่ือง “การพัฒนาท่ีย่ังยืน” ซ่ึงเปน
เปาหมายในแผนปฏิบัติการ 21 หากแตแนวคิดน้ีมีมุมมองวา การจะพัฒนาไปสูเปาหมายความ
ย่ังยืนได จําเปนตองมีการจัดการใหระบบเศรษฐกิจเปนไปในทิศทางท่ีถูกตอง (getting the
economy right) โดยแนวทางของเศรษฐกิจสีเขียวก็เปนหน่ึงในรูปแบบของการแกปญหาดังกลาว
(UNEP 2011, p.16) นอกจากน้ี แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวไมควรถูกจํากัดเฉพาะเร่ืองของการ
แกปญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมเทาน้ัน หากแตควรจะครอบคลุมจุดประสงคในดานอื่น
เชน ความเปนธรรมระหวางคนในสังคมและการขจัดความยากจนดวย จึงมีการกําหนดหัวขอ
เศรษฐกิจสีเขียวในการประชุม Rio+20 ใหมีความหมายของเศรษฐกิจสีเขียวท่ีครอบคลุมข้ึนเปน
“Green Economy in the Context of Sustainable Development and Poverty Eradication”

ดวยเหตุน้ี เปาหมายของการพัฒนาไปสูเศรษฐกิจสีเขียวในทางปฏิบัติ คือ การมุงสูสังคมท่ีมี
ระดับคุณภาพชีวิตท่ีสูงข้ึนและกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในระดับต่ํา (ดูพื้นท่ีดานลางขวา
ของรูปท่ี 1) อยางไรก็ดี ประเด็นหน่ึงท่ีจําเปนตองคํานึงถึงในการนําแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวไป
ปฏิบัติ คือ จุดตั้งตนบนเสนทางการพัฒนาท่ีแตกตางของแตละประเทศ ท้ังในแงของระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต (วัดจากดัชนีการพัฒนาของมนุษย หรือ Human Development Index
(HDI) ของสหประชาชาติ) และระดับของการกอใหเกิดผลกระทบท่ีมีตอสิ่งแวดลอม (วัดโดยคา
รอยเทาทางนิเวศ หรือ Ecological Footprint) เชน บางประเทศมีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
ระดับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศท่ีสูง แตก็มีระดับการใชทรัพยากรท่ีกระทบตอระบบนิเวศท่ีสูง

2 UNEP. 2011. Toward a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty
Development.
3 ภาษาอังกฤษ คือ “green economy as one that results in improved human well-being and social equity,
while significantly reducing environmental risks and ecological  scarcities” (UNEP, 2011, p.16)
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ตามไปดวย (พื้นท่ีดานบนขวาของรูปท่ี 2.1 ) ในขณะท่ีหลายประเทศ มีการรบกวนระบบนิเวศนอย
และมีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตท่ีต่ํา (พื้นท่ีดานลางซายของรูปท่ี 2.1) ดังน้ัน การ
นําแนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียวไปใชในทางปฏิบัติ เพื่อเขาสูทิศทางท่ีมุงสูระดับคุณภาพชีวิตท่ีสูง
และมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมต่ําพรอมๆกัน (พื้นท่ีดานลางขวาของรูปท่ี 2.1) จึงควรมีความ
แตกตางกัน กลาวคือ มีความยืดหยุนและเปดโอกาสใหแตละประเทศสามารถประยุกตใชมาตรการท่ี
เหมาะสมภายในประเทศตนเองไดตามบริบทสถานการณ และการจัดลําดับความสําคัญของปญหา
ในแตละประเทศ

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

ท่ีมา: Global Footprint Network (2010)

อันท่ีจริงแลวเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียวไมใชแนวคิดใหม จากพัฒนาการของแนวคิดเศรษฐกิจสี
เขียวในอดีตจนถึงปจจุบันอาจแบงไดเปน 2 ชวงคลื่น (Wave)

แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวในกระแสคลื่นลูกที่หน่ึง เร่ิมข้ึนในชวงทศวรรษ 1960 จากการ
ท่ีรัฐบาลหลายประเทศไดเร่ิมตระหนักถึงความจําเปนท่ีตองรวมมือกันเพื่อแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
โลก นําไปสูการจัดประชุมขององคการสหประชาชาติเร่ืองสิ่งแวดลอมของมนุษยในป ค.ศ. 1972 ท่ี
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กรุงสต็อกโฮลม ผลจากการประชุมนําไปสูการจัดตั้งโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ หรือ
UNEP และในปเดียวกันน้ัน ทาง “สโมสรแหงกรุงโรม” (Club of Rome) ไดเผยแพรหนังสือจาก
งานวิจัยช่ือ “ขีดจํากัดของการเติบโต” ช้ีใหเห็นขอจํากัดของการเติบโตของอุตสาหกรรมและ
จํานวนประชากร ซ่ึงจะนําไปสูปญหาการขาดแคลนอาหารและทรัพยากรธรรมชาติท่ีจําเปน

ในป ค.ศ. 1973 มีการตีพิมพหนังสืออันโดงดังของ อี เอฟ ชูมัคเกอร (Ernst Friedrich
Schumacher) เร่ือง “Small is Beautiful” โดยช้ีใหเห็นวาการพัฒนาตามแบบของโลกตะวันตกน้ัน
เม่ือถึงจุดหน่ึงจะไมสามารถแกปญหาการดําเนินชีวิตและกิจกรรมเศรษฐกิจของมนุษยไดอยาง
แทจริงและย่ังยืน และยังสรางปญหาใหมเพิ่มข้ึน ชูมัคเกอรไดเสนอทางเลือกใหมตอการพัฒนาโดย
ประยุกตจากปรัชญาโลกตะวันออก โดยสวนหน่ึงคือปรัชญาตามหลักพระพุทธศาสนา ตอมาในป
ค.ศ.1987 แนวคิดเร่ือง “การพัฒนาอยางยั่งยืน” ไดถูกนําเสนออยางเปนทางการในรายงานเร่ือง
“Our Common Future” ของคณะกรรมาธิการโลกวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา แนวคิดเร่ือง
ทางเลือกของการพัฒนาไดถูกนําเสนออยางตอเน่ือง ในปค.ศ. 1997 คําวา “เศรษฐกิจสีเขียว” ได
ปรากฏแพรหลายจากการตีพิมพหนังสือเร่ือง “Blue Print for Green Economy” โดยกลุม
นักวิชาการนําโดย เดวิด เพียซ (David C. Pearce) ซ่ึงเห็นวาระบบเศรษฐกิจท่ีเปนอยูนําไปสูการ
ทําลายทุนดานทรัพยากรธรรมชาติ เปนการพัฒนาท่ีไมย่ังยืน และไดเสนอแนวทางแกไขโดยใหมี
การประเมินมูลคาของสิ่งแวดลอม ใชนโยบายดานราคาและเปลี่ยนกฎกติกา เพื่อรวมมูลคาของ
สิ่งแวดลอมใหอยูในกลไกตลาด ปรับเปลี่ยนการประเมินวัดผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross
Domestic Product: GDP) ใหรวมความสูญเสียดานสิ่งแวดลอม และในปค.ศ.1992 เม่ือมีการประชุม
สหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนาท่ีย่ังยืน หรือ Earth Summit ท่ีนครริโอ เดอ จาเนโร
ในป ค.ศ. 1992 แนวคิดเร่ืองการพัฒนาท่ีย่ังยืนไดรับการยอมรับในเวทีประชาคมโลกและแพรหลาย
ไปอยางกวางขวางท่ัวโลก กลายเปนกระแส “โลกาภิวัตนดานสิ่งแวดลอม”

อยางไรก็ดี หลังจากน้ันอีก 3 ป เม่ือมีการจัดตั้งองคการการคาโลกในปค.ศ.1995 พรอมดวย
การจัดทําชุดความตกลง 16 ฉบับภายใตองคการการคาโลก (World Trade Organization: WTO)
ไดเกิดกระแส “โลกาภิวัตนดานเศรษฐกิจ” (เสรีนิยมใหม) กลายเปนกระแสท่ีเบียดขับโลกาภิวัตน
ดานสิ่งแวดลอม มีกรณีขอพิพาทดานการคาและสิ่งแวดลอมเกิดข้ึนหลายกรณีท้ังในเวที WTO เชน
กรณีทูนา-โลมา กรณีกุง-เตา กรณีสิ่งมีชีวิตท่ีถูกดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified
Organisms: GMOs) และในระดับความตกลงการคาเสรี (Free Trade Agreement: FTA)โดยเฉพาะ
กรณีเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ หรือ NAFTA (North American Free Trade Agreement) ผลการ
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ตัดสินใจขอพิพาทสวนใหญจบลงดวยการจํากัดการใชมาตรการปกปองดานสิ่งแวดลอม จนถึง
ปจจุบัน ความขัดแยงระหวางความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอมกับความตกลงภายใต WTO ยังคง
เปนปญหาขอถกเถียงโตแยงและเปนประเด็นการเจรจาในการเจรจารอบโดฮาท่ียังไมมีขอยุติ

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

ในป ค.ศ. 2007 ยังเกิดวิกฤติการณดานอาหารและดานการเงิน พอเขาสูป ค.ศ.2008 เกิด
วิกฤติการณดานพลังงาน ท้ังสามวิกฤติการณดังกลาวนําไปสูการจัดทํารายงานของ UNEP ช่ือ
“Global Green New Deal” ท่ีเผยแพรออกมาในป ค.ศ. 2009 ยอมรับถึงปญหาความไมย่ังยืนของ
การพัฒนาท่ีสงผลใหเกิดวิกฤติในดานตางๆ และมีชุดขอเสนอตอรัฐบาลประเทศตางๆ ใหมีการ
ปฏิรูปการลงทุนดานสาธารณะและการใชนโยบายราคาเพื่อเปนจุดเร่ิมตนของการเปลี่ยนผานไปสู
“เศรษฐกิจสีเขียว” พรอมกับการสรางขยายการจางงานใหมและขจัดความยากจน ในรายงาน
ดังกลาวไดระบุในตอนทายวา ทาง UNEP จะรวมกับองคกรตางๆ ภายใต UN เพื่อศึกษาเชิงลึก
เกี่ยวกับแนวเศรษฐกิจสีเขียวและเจาะลึกไปในรายสาขาการผลิตท่ีสําคัญ ในปลายป ค.ศ.2009 ท่ี
ประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติไดมีมติใหจัดการประชุม Rio+20 โดยมีเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียว
เปนวาระสําคัญ ตอจากน้ันในป ค.ศ. 2011 UNEP ก็ไดเผยแพรรายงานฉบับสําคัญเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจสีเขียวในช่ือ “Toward Green Economy: Pathways to Sustainable Development and
Poverty Eradication” (ความยาว 632 หนา) ช้ีใหเห็นความจําเปนของการปรับเปลี่ยนแนวคิด/
รูปแบบการพัฒนาดานเศรษฐกิจ เน่ืองจากเปนหน่ึงในสามเสาหลักของการพัฒนาท่ีย่ังยืนท่ีขยาย
เติบโตไปในแนวทางท่ีสรางผลกระทบกับอีกสองเสาหลัก คือ ดานสิ่งแวดลอมและดานสังคม ใน
รายงานดังกลาวมีรายละเอียดขอเสนอการนําแนวคิดเศรษฐกิจไปใชใน 11 สาขาเศรษฐกิจ เคร่ืองมือ
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ดานเศรษฐศาสตร บริบทแวดลอมตางๆ ท่ีจําเปนตอการผลักดันสูเศรษฐกิจสีเขียวซ่ึงตอยอดมาจาก
แนวคิดท่ีเดวิด เพียซและคณะ ไดเสนอไว

แนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียวในชวงคลื่นลูกท่ี 1 และ 2 จึงมีความเกี่ยวโยงและมีฐานคิด
คลายกัน  ในชวงคลื่นลูกท่ี 1 เปนการนํา “สิ่งแวดลอม” มาเช่ือมโยงกับ “การพัฒนา” เกิดเปน
แนวคิด “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ในชวงคลื่นลูกท่ี 2 เม่ือเห็นวา เสาดานเศรษฐกิจเปนสาเหตุของการ
พัฒนาท่ีไมย่ังยืน จึงนํา “สิ่งแวดลอม” และ “ความเปนธรรมทางสังคม” มาเช่ือมโยงกับ
“เศรษฐกิจ” เกิดเปนแนวคิด “เศรษฐกิจสีเขียว”

ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจเขาสูระบบเศรษฐกิจสีเขียวภายใตบริบทการพัฒนาท่ีย่ังยืน
และการแกปญหาความยากจนน้ัน ตองอาศัยการเปลี่ยนแปลงท้ังทางโครงสรางของระบบเศรษฐกิจ
เปาหมายทางการเติบโต รูปแบบเทคโนโลยีท่ีใชในระบบเศรษฐกิจ และวิถีทางการคาของประเทศ
ทางคณะกรรมการเตรียมการประชุม Rio+20 ไดสรุปถึงประเด็นขอเสนอแนะท่ีรัฐบาลแตละประเทศ
ควรนําไปดําเนินการ โดยการจัดลําดับความสําคัญของนโยบายและใหการสนับสนุนการศึกษาวิจัย
เพื่อวิเคราะหผลกระทบของมาตรการจูงใจตางๆ ซ่ึงอาจสรุปเปนแนวทางท่ีครอบคลุมประเด็นสําคัญ
7 แนวทางตอไปน้ี (United Nations, 2011, pp.12-18)4

1) การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)5 เชน การใหแรงจูงใจแก
ภาคการผลิตเพื่อลดการใชทรัพยากรลงเหลือเพียงระดับท่ีสมเหตุสมผลในการผลิต ซ่ึงอาจทําให
สังคมไดประโยชนจากการท่ีมีทรัพยากรเหลือมากข้ึน เชน ในพื้นท่ีท่ีมีแหลงนํ้าจํากัด และยังชวยลด
การปลอยมลพิษของเสียจากกระบวนการผลิตลง โดยอาจใชแรงจูงใจตางๆ ควบคูไปดวย เชน
มาตรการใหสินเช่ือดอกเบ้ียต่ําแกหนวยการผลิตท่ีมีรายจายคาไฟฟาต่ํา เปนตน

4 United Nations. 2011. Objective and Themes of the United Nations Conference on Sustainable
Development.2nd Preparation Committee for the United Nations Conference on Sustainable Development.
7-8 March 2011. (CONF.216/PC/7)
5 แนวคิดประสิทธิภาพเชิงนิเวศ (Eco-efficiency) ไดรับการเผยแพรคร้ังแรกโดยสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน (World Business Council for Sustainable Development) ซ่ึงมีนัยในการปฏิบัติทั้งในระดับบริษัท (firm
level) คือประสิทธิภาพในการผลิตสินคาและบริการที่สามารถตอบสนองความตองการของมนุษย ยกระดับคุณภาพ
ความเปนอยูของมนุษย และสามารถลดระดับผลกระทบทางนิเวศ หรือความเขมขนในการใชทรัพยากรลงได และ
นัยยะในระดับชาติ (national level) อันหมายถึงประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรเพื่อความกาวหนาทางสังคมและ
เศรษฐกิจและลดผลกระทบตอระบบนิเวศและส่ิงแวดลอมทั้งระบบลงได
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2) การจัดสรรรายจายรัฐบาลเพื่อกระตุนภาคเศรษฐกิจเพื่อสิ่งแวดลอม (Green-
Stimulus Package) เน่ืองจากประเทศท่ีประสบภาวะวิกฤตการณทางการเงินหลายประเทศ
จําเปนตองอาศัยนโยบายดานรายจายของรัฐบาลเพื่อกระตุนเศรษฐกิจอยูแลว รัฐบาลอาจใชรายจาย
น้ีสวนหน่ึงจัดสรรใหเกิดประโยชนตอการอนุรักษและกระตุนเศรษฐกิจไปพรอมกัน ดังเชนกรณี
ประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีลงทุนในภาคพลังงานหมุนเวียนซ่ึงสงผลใหธุรกิจแผงพลังงานแสงอาทิตย
เติบโตข้ึน

3) การสนับสนุนใหเกิดตลาดของผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และการจัดซ้ือ
สินคาสีเขียวของภาครัฐ (Greening of Markets and Public Procurement) รัฐบาลอาจออก
มาตรการท่ีระบุเงื่อนไขในการจัดซ้ือสินคาบางประเภท เชน สินคาท่ีมีฉลากเพื่อสิ่งแวดลอม สินคา
เกษตรท่ีมาจากวิถีการผลิตท่ีย่ังยืน หรือผลิตโดยกลุมผูผลิตรายยอยท่ียากจน เพื่อใหสินคาเหลาน้ีมี
ตลาดจําหนายและสามารถแขงขันไดตอไปในอนาคต

4) การลงทุนในโครงสรางพื้นฐานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Investment in Green
Infrastructure) รัฐบาลควรสนับสนุนการลงทุนในนวัตกรรมดานโครงสรางพื้นฐานท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมและใหความสําคัญตอผูมีสวนไดสวนเสีย ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ในการ
ประเมินผลไดผลเสียของโครงการดวย ตัวอยางโครงสรางพื้นฐานท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไดแก
เทคโนโลยีดานพลังงานหมุนเวียน การกอสรางอาคารประหยัดพลังงาน การวางผังเมืองแบบบูรณา
การเพื่อสิ่งแวดลอม ระบบขนสงมวลชนท่ีเนนการอนุรักษพลังงานและคํานึงถึงการกระจายการ
พัฒนาเศรษฐกิจอยางท่ัวถึง

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

6) การกําหนดราคาหรือตนทุนที่เหมาะสมของทรัพยากร (Getting Prices Right)
โดยการทําบัญชีทางเศรษฐกิจท่ีคํานึงถึงมูลคาของระบบนิเวศหรือความหลากหลายทางชีวภาพท่ีจะ
มีตอระบบเศรษฐกิจท้ังในระดับพื้นท่ีและในระดับชาติ หรือมีการหักลบมูลคาของผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอมจากตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ัน ยังควรมีระบบการจัดสรรการ
จายเงินเพื่อการบริการทางระบบนิเวศ (Payment for Eco-system Services: PES) ซ่ึงจะสามารถ
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เอื้อประโยชนทางเศรษฐกิจใหกับกลุมคนท่ีมีรายไดนอยและสงเสริมให เกิดการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติไดในขณะเดียวกัน นอกจากน้ี ยังครอบคลุมถึงการพัฒนากลไกการจาย
คาชดเชยท่ีเหมาะสมจากการสูญเสียท่ีดินหรือจากความเสียหายทางสิ่งแวดลอมจากโครงการตางๆ

7) การปฏิรูประบบภาษีเพื่อสิ่งแวดลอม (Eco-Tax Reform) องคการสหประชาชาติได
อางถึงงานศึกษาจํานวน 61 ฉบับ (Patuelli et al., 2005) ซ่ึงแสดงใหเห็นวา การเก็บภาษี
สิ่งแวดลอมไมมีผลกระทบตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีนัยสําคัญ แตสงผลตอปริมาณการ
ปลอยมลพิษท่ีลดลงอยางเห็นไดชัด ภาษีสิ่งแวดลอมน้ีอาจอยูในรูปของภาษีทางตรงท่ีเก็บจากสินคา
และบริการหรือภาษีทางออมท่ีเก็บจากปจจัยการผลิตท่ีมีผลเช่ือมโยงกัน ท้ังน้ี ควรครอบคลุมการ
ยกเลิกการอุดหนุนสินคาท่ีสงผลเสียตอสิ่งแวดลอม (Environmentally Harmful Subsidies) ดวย

แมวาแนวคิดเร่ือง “เศรษฐกิจสีเขียว” ท่ีโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) ได
นําเสนอจะมีจุดมุงหมายในการปรับเปลี่ยนหรือแกไขใหระบบเศรษฐกิจ (เสรีนิยมใหม) ท่ีเปนอยูให
เปนไปในทิศทางท่ีมุงสูเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนมากข้ึน แตก็ยังมีขอถกเถียงเกี่ยวกับแนวคิดน้ี
อยางมากระหวางนักเศรษฐศาสตรและนักสิ่งแวดลอม และยังไมมีขอสรุปเกี่ยวกับความหมายและ
คุณลักษณะซ่ึงเปนท่ียอมรับในระดับสากล นอกจากน้ี ในการนําแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวไปสูการ
ปฏิบัติ ยังมีขอควรพิจารณาและความเสี่ยงหลายประการ ดังน้ี (Khor, 2011, pp.72-76) 6

 การใชเศรษฐกิจสีเขียวในมิติเดียวและแยกออกจากกรอบ “การพัฒนาท่ีย่ังยืน”
มุงเนนเฉพาะมิติดานสิ่งแวดลอมเทาน้ัน โดยขาดการพิจารณาผลกระทบดานลบตอประเทศกําลัง
พัฒนาซ่ึงจะทําใหเกิดปญหาความไมสมดุลระหวางสามเสาหลักท่ีเปนองคประกอบของการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน

 การใชเศรษฐกิจสีเขียวในลักษณะรูปแบบเดียวกันกับทุกประเทศ (One size fits
all) โดยขาดการพิจารณาถึงสถานะและระดับการพัฒนาของแตละประเทศ ซ่ึงจะนําไปสูความ
ลมเหลวดานสิ่งแวดลอม ดานการพัฒนา หรือท้ังสองดาน

 การใชประเด็นดานสิ่งแวดลอมและนัยสําคัญเกี่ยวโยงจากแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว
เปนเคร่ืองมือเพื่อเปาหมายกีดกันทางการคา โดยเฉพาะอยางย่ิงประเทศท่ีพัฒนาแลวอาจนําไปใช

6 Khor, Martin. (2011). Challenge of the Green Economy Concept and Policies in the Context of
Sustainable Development, Poverty and Equity. Second Preparatory Committee Meeting for United
Nations Conference on Sustainable Development.
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เปนหลักการหรือแนวคิดเพื่อสรางความชอบธรรมในการกําหนดมาตรการฝายเดียวดานการคาเพื่อ
กีดกันสินคาจากประเทศกําลังพัฒนา

 การใชประเด็นเร่ืองสิ่งแวดลอมเปนเคร่ืองมือเพื่อเปดเสรีการคาสินคาดาน
สิ่งแวดลอม และการเปดเสรีบริการดานสิ่งแวดลอมมากข้ึนในประเทศกําลังพัฒนา

 การใชเศรษฐกิจสีเขียวเปนเหตุผลสนับสนุนการอุดหนุน (Subsidy) ดานการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอม ซ่ึงจะทําใหประเทศกําลังพัฒนาเสียเปรียบดานการแขงขนตอ
ประเทศท่ีพัฒนาแลวเน่ืองจากมีเงินทุนอุดหนุนนอยกวา

 ปญหาจากการยกระดับมาตรฐานสิ่งแวดลอมสําหรับสินคาใหมีความเขมงวดหรือมี
มาตรฐานสูงข้ึน ซ่ึงจะสงผลกระทบตอการสงออกสินคาของประเทศกําลังพัฒนาท่ีไมสามารถผลิต
สินคาไดตามมาตรฐานใหม

 การใชเศรษฐกิจสีเขียวเปนเงื่อนไขใหมตอประเทศกําลังพัฒนาสําหรับการใหความ
ชวยเหลือ การกูเงิน หรือการปรับโครงสราง/ปรับลดหน้ี ซ่ึงจะสงผลกดดันตอประเทศกําลังพัฒนาให
ดําเนินนโยบายท่ีมุงเนนมิติดานสิ่งแวดลอมเปนหลัก มากกวาการใชนโยบายการพัฒนาท่ีย่ังยืนซ่ึง
ครอบคลุมดานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความเปนธรรม

กลุมประเทศกําลังพัฒนาและกลุมประเทศท่ีพัฒนาแลวมีมุมมองตอเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียว
แตกตางกันอยางมาก มีขอถกเถียงโตแยงกันมาตอเน่ืองนับตั้งแตชวงการประชุมเตรียมการหลาย
คร้ังในปค.ศ. 2011 จนกระท่ังถึงการประชุม Rio+20 กลุมประเทศท่ีพัฒนาแลวโดยเฉพาะสหภาพ
ยุโรปสนับสนุนแนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียวอยางเต็มท่ี แตประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญมีทาทีไม
สนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวเน่ืองจากเหตุผลหลายประการประกอบกัน ไดแก

(หน่ึง) แมวาจะเห็นความจําเปนของการปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจท่ีเปนอยู (เสรีนิยมใหม)
ไปสูระบบเศรษฐกิจแบบใหม (เศรษฐกิจสีเขียว) แตความหมายของเศรษฐกิจสีเขียวท่ีทาง UNEP
พยายามผลักดันอยูน้ัน (ซ่ึงเปนความหมายของเศรษฐกิจสีเขียวท่ีใชกันท่ัวไป) ไมไดนําไปสูการ
แกไขปญหาการพัฒนาท่ีไมย่ังยืน เปนเพียงการปรับใชเพิ่มเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรใหมๆ เพื่อ
แกไขปญหาความลมเหลวของระบบตลาด ทําใหระบบเศรษฐกิจท่ีเปนอยูมีสีเขียวมากข้ึน แตไมได
กาวขามไปสูระบบเศรษฐกิจท่ีเปนกระบวนทัศนใหมแตอยางใด จึงไมอาจแกไขปญหาไดจริง

(สอง) บางประเทศเห็นวาการนําแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวมาปฏิบัติอาจกอใหเกิดผลกระทบ
ทางลบหลายดาน เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรท่ีถูกผลักดันใหนํามาใช เชน การประเมินมูลคา
ทรัพยากรธรรมชาติ การจายคาตอบแทนดานการบริการของระบบนิเวศ (Payment for Ecosystem
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Service: PES) เปนตน อาจนําไปสูปญหาท่ีเรียกวา “การแปลงทรัพยากรสาธารณะไปสูสินคา”
(Commodification) สรางผลกระทบตอการเขาถึงทรัพยากรของคนยากจนมากข้ึน

(สาม) บางประเทศเห็นวาแนวคิดเศรษฐกิจท่ีเสนออยูในขณะน้ีเปนเร่ืองท่ีเหมาะสมและ
จําเปนเพื่อแกไขปญหาการพัฒนาท่ีไมย่ังยืน อยางไรก็ตาม เปนสิ่งท่ีไมเปนธรรมหากทุกประเทศ
ตองปรับไปสูเศรษฐกิจสีเขียวพรอมๆ กันท้ังหมด ประเทศท่ีพัฒนาแลวควรเปนผูนํากอน

(สี่) หลายประเทศมีขอหวงกังวลตอความเสี่ยงจากการใชแนวคิดน้ีในแนวทางท่ีผิด(misuse)
เชน การใชประเด็นดานสิ่งแวดลอมและนัยสําคัญจากแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวเปนเคร่ืองมือเพื่อ
เปาหมายกีดกันทางการคาของประเทศท่ีพัฒนาแลว  การใชเศรษฐกิจสีเขียวเปนเหตุผลสนับสนุน
การอุดหนุนดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอม ซ่ึงจะทําใหประเทศกําลังพัฒนา
เสียเปรียบดานการแขงขนตอประเทศท่ีพัฒนาแลวเน่ืองจากมีเงินทุนอุดหนุนนอยกวา ปญหาจาก
การยกระดับมาตรฐานสิ่งแวดลอมสําหรับสินคาใหมีความเขมงวดหรือมีมาตรฐานสูงข้ึนซ่ึงจะสงผล
กระทบตอการสงออกสินคาของประเทศกําลังพัฒนาท่ีไมสามารถผลิตสินคาไดตามมาตรฐานใหม
การใชเศรษฐกิจสีเขียวเปนเงื่อนไขใหมตอประเทศกําลังพัฒนาสําหรับการจะใหความชวยเหลือ การ
กูเงิน หรือการปรับโครงสราง/ปรับลดหน้ี ฯลฯ

ในเวทีการประชุมเจรจา สหภาพยุโรปและญี่ปุนมีความเห็นรวมกันวา “ทุกประเทศ” ควร
ดําเนินการปรับเปลี่ยนไปสูเศรษฐกิจสีเขียว ไมมีความแตกตางกันระหวางประเทศท่ีพัฒนาแลวกับ
ประเทศกําลังพัฒนา แตสหรัฐอเมริกาและแคนาดา มองวา เศรษฐกิจสีเขียวเปน “วิถีทาง” (Mean)
เพื่อบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน ควรใหแตละประเทศกําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรเอง ไม
ควรมี “Global Green Economy Roadmap” ตามขอเสนอของสหภาพยุโรป

กลุม G77 + จีน ไดโตแยงแนวคิดของประเทศท่ีพัฒนาแลวโดยเฉพาะ EU ท่ีมุงผลักดัน
เฉพาะเศรษฐกิจสีเขียวในฐานะท่ีเปน “เคร่ืองมือท่ีจําเปน” (Essential Tool) เพื่อบรรลุเปาหมายการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนและเห็นวาเศรษฐกิจสีเขียวเปนเคร่ืองมือท่ีเปนทางเลือกอันหน่ึงจากเคร่ืองมือท่ีมีอยู
เปนจํานวนมาก ข้ึนอยูกับแตละประเทศท่ีจะกําหนดตัดสินใจเลือกโดยพิจารณาตนทุนและความ
เสี่ยงของแตละทางเลือกเพื่อบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน ทาทีสําคัญของกลุม G77 และจีนตอ
แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว มีดังน้ี 7

7 Submission by the Group of 77 and China for the compilation document of the United Nations
Conference on Sustainable Development (Rio+20), 1 November 2011, Group of 77 and China
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ใหความสําคัญกับการขจัดความยากจน ผลลัพธจาก Rio+20 จะตองใหความสําคัญกับ
การขจัดความยากจนและชวยเหลือการพัฒนาของกลุมประเทศท่ีกําลังพัฒนา

ยึดม่ันตามขอตกลงเดิม และหลักการ CBDR ผลลัพธจาก Rio+20 จะตองไมนําไปสูการ
เจรจาใหม (re-negotiate) ของขอตกลงเดิม และขอตกลงใดๆ ท่ีจะเกิดข้ึนตองตั้งอยูบนหลักการการ
รับผิดชอบรวมกันในระดับท่ีแตกตางกัน (common but differentiated responsibility: CBDR) และ
ตามขอตกลงจาก Agenda 21 และ JPOI

ตองไมเปนนโยบายแบบ one-size-fits-all การดําเนินนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวจะตอง
คํานึงถึงสถานะท่ีแตกตางกันของแตละประเทศ และใหอิสระในการดําเนินนโยบายตามความ
เหมาะสมและโดยสมัครใจ

ไมเปนการกีดกันทางการคา นโยบายเศรษฐกิจสีเขียวจะตองไมถูกใชเปนเคร่ืองมือในการ
กีดกันทางการคา หรือเปนขออางในการใหความชวยเหลือจากประเทศพัฒนาแลวตอประเทศกําลัง
พัฒนา

เรียกรองใหกลุมประเทศพัฒนาแลวดําเนินการตามคําม่ันเดิมตามขอตกลงที่ผานมา
อยางครบถวน หน่ึงในขอกังวลของประเทศกําลังพัฒนาตอการประชุม Rio+20 คือความไมม่ันใจ
ตอการรักษาคําม่ันของกลุมประเทศพัฒนาแลวในการชวยเหลือประเทศกําลังพัฒนาใหเปลี่ยนผาน
ไปสูเศรษฐกิจสีเขียว และกังวลวาจะมีการสรางขอตกลงใหมโดยท่ีขอตกลงเดิมยังไมไดรับการปฏิบัติ
อยางครบถวน ดังน้ัน จึงมีขอเรียกรองใหกลุมประเทศพัฒนาแลวดําเนินการตามคําม่ันเดิมอยาง
ครบถวนตามอนุสัญญา UNFCCC อนุสัญญา CBD ฯลฯ รวมถึงปฏิบัติตามขอตกลงดานการ
ชวยเหลือเพื่อการพัฒนา (Official Development Assistance - ODA) อยางครบถวนตามเปาหมายท่ี
ประเทศพัฒนาแลวสัญญาวาจะใหความชวยเหลือ ODA เปนจํานวน 0.7% ของ GNP และความ
ชวยเหลือ 0.15 - 0.2% ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (Gross National Product: GNP) ของ
ประเทศท่ีพัฒนานอยท่ีสุด

ความจําเปนตองไดรับการชวยเหลือจากประเทศพัฒนาแลว ประเทศท่ีกําลังพัฒนา
จําเปนจะตองไดรับความชวยเหลือในการเปลี่ยนผานไปสูเศรษฐกิจสีเขียว ท้ังทางดานการถายโอน
เทคโนโลยีและการชวยเหลือทางการเงิน



34

การบริโภคและผลิตอยางยั่งยืน ประเทศท่ีพัฒนาแลวควรจะเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการบริโภคและผลิตไปสูรูปแบบท่ีย่ังยืน เรียกรองใหมีการยอมรับ “10-Year Framework for
Sustainable Consumption and Production (10YFP on SCP)”

จากทาทีและจุดยืนท่ีแตกตางอยางมากของกลุมประเทศตางๆ ผลลัพธของการประชุม
Rio+20 ในเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียวจึงมีสาระสําคัญ ดังน้ี

 มีการเห็นชอบรวมกันวา “นโยบายเศรษฐกิจสีเขียว” (Green Economy Policy)
เปนเคร่ืองมือหน่ึงในการบรรลุการพัฒนาท่ีย่ังยืน แตไมมีการกําหนดความหมายหรือองคประกอบ
ของเศรษฐกิจเขียวไวในเอกสาร เปนเพียงการอธิบายถึงผลลัพธของการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจสี
เขียวท่ีจะนําไปสูการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางย่ังยืน เพิ่มความเปนธรรมทางสังคม สวัสดิภาพของ
มนุษย สรางโอกาสการจางงานท่ีดี และชวยรักษาระบบนิเวศ (para. 56)

 ใหแตละประเทศเลือกกําหนดรูปแบบและแนวทางดําเนินการเกี่ยวกับนโยบาย
เศรษฐกิจสีเขียวของตนเองโดยอิสระ (para. 59) แตใหสอดคลองกับหลักการของปฏิญญาริโอ
แผนปฏิบัติการ 21 และแผนปฏิบัติการโจฮันเนสเบอรก (para. 57) ท้ังน้ี การดําเนินงานเร่ือง
เศรษฐกิจสีเขียวจะตองไมนําไปสูปญหาการสรางเงื่อนไขใหมสําหรับการชวยเหลือ (ODA) และ
สนับสนุนทางการเงินตอประเทศกําลังพัฒนา และการสรางมาตรการกีดกันทางการคาท่ีไมเปนธรรม
(para. 58 (g) และ (h) ) แตสําหรับในดานเคร่ืองมือหรือแนวทางเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนไปสู
เศรษฐกิจสีเขียว ไมมีการระบุและกําหนดเกี่ยวกับแหลงการเงินใหมหรือพันธสัญญาจากประเทศท่ี
พัฒนาแลว ในดานการถายทอดเทคโนโลยีใหเปนไปตามการเจรจาตกลงรวมกันระหวางผูใหกับผูรับ
เทคโนโลยี (Mutually Agreed) ไมมีขอกําหนดหรือกลไกใหมใดๆ ท่ีจะชวยสนับสนุนการถายทอด
เทคโนโลยีซ่ึงเปนปญหาท่ียังไมไดรับการแกไข (para. 73)

จากผลลัพธการประชุม Rio+20 ท่ีใหมีการกําหนด “นโยบายเศรษฐกิจสีเขียว” ของแตละ
ประเทศเอง ประเทศไทยจึงควรดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวในหลายดาน ดังน้ี

1) กําหนดความหมาย สรางความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับ “นโยบายเศรษฐกิจสีเขียว”
ท่ีเหมาะสมสําหรับสังคมไทย ซ่ึงจะเปนกรอบความเขาใจพื้นฐานรวมกันท่ีนําไปสูการกําหนด
แนวทางดําเนินงาน สภาพแวดลอมและเงื่อนไขท่ีจําเปนและเหมาะสม (enabling environment)
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียว ตัวช้ีวัดเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียว ความเสี่ยงและขอ
ควรระวัง ฯลฯ
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2) จัดลําดับความสําคัญ (priority) ของสาขาการผลิตท่ีจะนํานโยบายเศรษฐกิจสีเขียว
ไปดําเนินการ เน่ืองจากแตละสาขาการผลิตมีความพรอมหรือขอจํากัดในการดําเนินการเร่ือง
เศรษฐกิจสีเขียวแตกตางกัน

3) จัดทําตัวช้ีวัดเศรษฐกิจสีเขียว (GE indicators) ท้ังท่ีเปนตัวช้ีวัดในภาพรวมและ
ตัวช้ีวัดของแตละสาขาการผลิต เพื่อเปนเคร่ืองมือท่ีชวยสรางความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับเร่ือง
เศรษฐกิจสีเขียว และเปนเคร่ืองมือชวยติดตามและประเมินความกาวหนาของการดําเนินงาน ท้ังน้ี
อาจพิจารณาจากกรอบตัวช้ีวัดเศรษฐกิจสีเขียวท่ี UNEP ไดจัดทําข้ึนเพื่อเปนแนวทางใหกับประเทศ
ตางๆ นําไปใชในการวัดความกาวหนาของการเปนเศรษฐกิจสีเขียว ดังรายละเอียดในตารางท่ี 2.1

4) กําหนดสภาพแวดลอมและเงื่อนไขท่ีจําเปนและเหมาะสม (enabling environment)
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียว เชน ดานองคกร ดานกฎระเบียบ ดานเคร่ืองมือ
ทางเศรษฐศาสตรท่ีเหมาะสม (market & non-market mechanisms) เคร่ืองมือเพื่อการบริหาร
จัดการดานสิ่งแวดลอม เชน การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental
Assessment: SEA) เปนตน

5) วิเคราะหโอกาสและความเสี่ยง (opportunity & risk) จากการดําเนินนโยบาย
เศรษฐกิจสีเขียวภายในประเทศและจากประเทศอื่น เชน ผลกระทบจากการใชเคร่ืองมือทาง
เศรษฐศาสตรในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การใชเศรษฐกิจสีเขียวเปนมาตรการใหมทาง
การคาเพื่อสิ่งแวดลอม โอกาสในการสรางความรวมมือและการไดรับการสนับสนุนการถายทอด
เทคโนโลยี เปนตน

6) กําหนดมาตรการปองกัน (safeguard measures) ผลกระทบและความเสี่ยงจาก
การดําเนินนโยบายเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อปองกันหรือลดผลกระทบท่ีไมพึงประสงคท่ีอาจเกิดข้ึน
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ตารางที่ 2.1 ตัวอยางตัวช้ีวดัเศรษฐกิจสีเขียว (Green economy indictors) ท่ีเสนอโดย UNEP

ชุดตัวชีว้ัด ประเด็น ตัวชี้วัด
ชุดตัวชี้วัดประเด็น
และเปาหมายดาน
ส่ิงแวดลอม
(Indicators for
environmental
issues and
targets)

การเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate
change)

 ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (ตัน/ป) (Carbon
emissions (ton/year))

 สัดสวนพลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟา (%) (Renewable
energy (share of power supply) (%))

 การบริโภคพลังงานตอประชากร (บีทียู/คน) (Energy
consumption per capita (Btu/person)

การจัดการระบบนิเวศ
(Ecosystem
management)

 พื้นที่ปา (เฮกตาร) (Forestland (ha))
 ความเครียดของนํ้า (Water stress)* (%)
 พื้นที่อนุรักษทั้งบนบกและทะเล (เฮกตาร) (Land and marine

conservation area (ha))
การใชทรัพยากรอยาง
มีประสิทธิภาพ
(Resource efficiency)

 ผลิตภาพในการใชพลังงาน (บีทยีู/USD) (Energy productivity
(Btu/USD))

 ผลิตภาพในการใชวัสดุ (ตัน/USD) (Material productivity
(ton/USD))

 ผลิตภาพในการใชนํ้า (ลบ.ม./USD) (Water productivity
(m3/USD))

 ผลิตภาพตอการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (ตัน/USD)
(CO2 productivity (ton/USD))

การจัดการสารเคมีและ
ของเสีย (Chemicals
and waste
management)

 สัดสวนการเก็บรวบรวมของเสีย (%) (Waste collection (%))
 สัดสวนการนําของเสียมาใชซํ้าและนํากลับมาใชใหม (%) (Waste

recycling and reuse (%))
 ปริมาณการเกิดของเสีย (ตัน/ป) หรือพื้นที่ฝงกลบ (เฮกตาร)

(Waste generation (ton/year) or landfill area (ha))
ชุดตัวชี้วัดการ
กําหนดนโยบาย
เศรษฐกิจสีเขียว
(Indicators for
green economy
policy
interventions)

การลงทุนสีเขียว
(Green investment)

 สัดสวนการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา (% ของ GDP) (R&D
investment (% of GDP))

 สัดสวนการลงทุนในภาคสินคาและบริการสีเขียว (USD/ป)(EGSS
investment (USD/year))

การปฏิรูประบบการ
คลังสีเขียว (Green
fiscal reform)

 เงินอุดหนุนนํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้าและประมง (USD or %) (Fossil
fuel, water and fishery subsidies (USD or %))

 การจัดเก็บภาษีนํ้ามันเชื้อเพลิง (USD or %) (Fossil fuel
taxation (USD or %))

 เงินอุดหนุนพลังงานหมุนเวียน (USD or %) (Renewable energy
incentive (USD or %))
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ชุดตัวชีว้ัด ประเด็น ตัวชี้วัด
การประเมินมูลคา
ผลกระทบภายนอก
และการใหบริการของ
ระบบนิเวศ (Pricing
externalities and
valuing ecosystem
service)

 ราคาการซ้ือขายคารบอน (USD/ตัน) (Carbon price (USD/ton))
 มูลคาการบริการระบบนิเวศ (เชน การจัดหาแหลงนํ้า) (Value of

ecosystem services (e.g., water provision))

การจัดซ้ือจัดจางสี
เขียว (Green
procurement)

 คาใชจายในการจัดซ้ือจัดจางสีเขียว (USD/ปและ %)
(Expenditure in sustainable procurement (USD/year and %))

 ประสิทธิภาพในการใชวัสดุและการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
ของโครงการภาครัฐ (ตัน/USD) (CO2 and material productivity
of government operations (ton/USD))

การอบรมเพิ่มทักษะ
งานสีเขียว (Green job
skill training)

 คาใชจายในการจัดอบรม (USD/ป และ %/GDP) (Training
expenditure (USD/year and % of GDP))

 จํานวนบุคลากรที่ไดรับการอบรม (คน/ป)(Number of people
trained (person/year))

ชุดตัวชี้วัด
ผลกระทบของ
นโยบายเศรษฐกิจ
สีเขยีวตอคุณภาพ
ชีวิตและความเปน
ธรรมในสังคม
(Indicators for
green economy
policy impacts on
well-being and
equity)

การจางงาน
(Employment)

 สาขากอสราง (จํานวนคน, %) (Construction (person, %))
 สาขาการปฏิบัติการและการจัดการ (จํานวนคน, %) (Operation

and management (person, %))
 รายไดที่เกิดขึ้น (USD/ป) (Income generated (USD/year))
 สัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient)

ผลการดําเนินงานของ
ภาคการผลิตสินคาและ
บริการสีเขียว (EGSS
performance)

 มูลคาเพิ่ม (USD/ป) (Value added (USD/year))
 การจางงาน (จํานวนงาน) (Employment (jobs))
 ประสิทธิภาพในการใชวัสดุและการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด

(เชน ตัน/USD) (CO2 and material productivity (e.g.,
USD/ton))

ความมั่งคั่งโดยรวม
(Total wealth)**

 มูลคาของฐานทรัพยากร (USD) (Value of natural resource
stocks (USD))

 มูลคาการจางงาน (จํานวนงาน) (Net annual value
addition/removal (USD/year))

 อัตราการรูหนังสือ (%) (Literacy rate (%))
การเขาถึงทรัพยากร
(Access to
resources)

 การเขาถึงแหลงพลังงานสมัยใหม (พลังงานส้ินเปลือง อาทิ นํ้ามนั
เชื้อเพลิง กาซธรรมชาติ ไฟฟา ถานหิน) (%) (Access to
modern energy (%))

 การเขาถึงบริการนํ้า (%) (Access to water (%))
 การเขาถึงบริการสุขาภิบาล (%) (Access to sanitation (%))
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ชุดตัวชีว้ัด ประเด็น ตัวชี้วัด
 การเขาถึงบริการสุขภาพ (%) (Access to health care (%))

สุขภาพ (Health)  ระดับสารเคมีอันตรายในนํ้าด่ืม (กรัม/ลิตร) (Level of harmful
chemicals in drinking water (g/litre))

 จํานวนผูเขาพักรักษาตวัในโรงพยาบาลอันเน่ืองมาจากการสัมผัส
มลพิษทางอากาศ (จํานวนคน)(Number of people hospitalized
due to air pollution (person))

 จํานวนผูเสียชวีิตจากอุบัติเหตุบนทองถนนตอประชากร 1 แสน
คน (Road traffic fatalities per 100,000 inhabitants (transport
related))

หมายเหตุ (เพิ่มเติมโดยผูเขียน):
*วัดความขาดแคลนน้ําจืด (Fresh water) ที่เพิ่มขึ้นเม่ือความแหงแลงของพื้นที่เพิ่มขึ้น
**แนวคิดเดียวกับ Inclusive wealth (ความม่ังคั่งครอบคลุม) ซึ่งเปนวิธีการประเมินความยั่งยืนวิธีหนึ่งโดยการขยายกรอบแนวคิด
เรื่อง “ความม่ังคั่ง” ใหครอบคลุมการใชและสะสมทุนทุกประเภท (ทุนธรรมชาติ สินคาทุน ทุนมนษุย ทุนทางสังคม)
ที่มา: United Nations Environment Programme (UNEP)(2012).

วิเคราะหความเช่ือมโยงประเด็นเศรษฐกิจสีเขียวกับการจัดการสารเคมี

จากขอมูลท่ีไดนําเสนอเกี่ยวกับประเด็นเศรษฐกิจสีเขียวท้ังในสวนแนวคิด ประเด็นขอหวง
กังวลและขอเสนอตัวช้ีวัดเศรษฐกิจสีเขียว รวมท้ังเน้ือหาท่ีปรากฏในเอกสารผลลัพธการประชุมฯ
สามารถสรุปความเช่ือมโยงกับการจัดการสารเคมี ไดดังน้ี

1. ในระดับแนวคิดของการพัฒนา: การปรับเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจและทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ โดยใหความสําคัญตอเปาหมายดานสิ่งแวดลอมควบคูไปกับ
เปาหมายดานเศรษฐกิจ ไมจําเปนตองเลือก (Trade-off) ระหวางเปาหมายดานใดดาน
หน่ึง  และการพัฒนาจะตองคํานึงถึงขีดจํากัดของระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม แนวคิด
เศรษฐกิจสีเขียวตามท่ีกลาวขางตนจะเปนกรอบแนวคิดตอการกําหนดแนวทาง
ดําเนินงาน มาตรการ และตัวช้ีวัดดานการจัดการสารเคมี

2. ในระดับการกําหนดตัวชี้วัด: เราสามารถกําหนดตัวช้ีวัดท่ีเกี่ยวของกับสารเคมีและ
ของเสีย เปนสวนหน่ึงของตัวช้ีวัดเศรษฐกิจสีเขียวได ดังจะเห็นไดจากตัวอยางตัวช้ีวัด
เศรษฐกิจสีเขียวท่ีเสนอโดย UNEP (2012) ซ่ึงมีตัวช้ีวัดทางดานสุขภาพโดยดูระดับ
สารเคมีอันตรายในนํ้าดื่ม (กรัม/ลิตร) สวนประเด็นของเสีย UNEP ไดเสนอตัวช้ีวัด
สัดสวนการเก็บรวบรวมของเสีย สัดสวนการนําของเสียมาใชซํ้าและนํากลับมาใชใหม
และปริมาณการเกิดของเสียหรือขนาดพื้นท่ีฝงกลบ ท้ังน้ี ประเทศไทยควรกําหนด
ตัวช้ีวัดท่ีเหมาะสมกับบริบทของประเทศ ในตัวช้ีวัดท่ีบงช้ีสถานการณดานสิ่งแวดลอม
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หรือเปาหมายท่ีตองการบรรลุ (ends) เชน จํานวนผูปวยจากการสัมผัสสารเคมีเกษตร
ลดลง และตัวช้ีวัดท่ีกําหนดมาตรการหรือเคร่ืองมือ (means) เพื่อนําไปสูเปาหมายการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน ตัวอยางเชน ปริมาณการใชสารเคมีอันตราย (ตอหนวยการผลิต) ในภาค
เกษตรและภาคอุตสาหกรรมลดลง การยกเลิกการใชสารเคมีอันตรายท่ีถูกหามใชใน
ประเทศอื่นหรือตามขอตกลงระหวางประเทศ เปนตน

3) กรอบเชิงสถาบันระหวางประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในบทท่ี 4 ของเอกสารผลลัพธการประชุมฯ ไดกลาวถึงมติท่ีประชุมในเร่ืองกรอบเชิงสถาบัน
ระหวางประเทศเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยท่ีประชุมไดตระหนักถึงความจําเปนในการผลักดันให
กลไกระหวางประเทศท่ีมีอยู อาทิ สมัชชาสหประชาชาติ คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมและเวทีการ
หารือระดับสูงทางการเมืองระดับรัฐบาลตางๆ กําหนดใหการพัฒนาท่ีย่ังยืนเปนสวนสําคัญสวนหน่ึง
ของกรอบการดําเนินกิจกรรมตางๆ ซ่ึงจะชวยใหการตัดสินใจคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนตอมิติของการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนท้ังสามมิติ (เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม)

นอกจากน้ี ท่ีประชุมยังไดใหคําม่ันท่ีจะเสริมสรางบทบาทและความเขมแข็งเชิงสถาบันใหกับ
UNEP ท้ังในเร่ืองการจัดตั้งสมาชิกภาพสากลในคณะมนตรีประศาสนการของ UNEP ท่ีจะทําใหการ
บริหารจัดการองคกรมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากข้ึน การเพิ่มสิทธิและความสามารถของ
UNEP ในการทํางานรวมกับคณะกรรมการดานการประสานงานของสหประชาชาติท่ีสําคัญและให
อํานาจในการจัดทํายุทธศาสตรดานสิ่งแวดลอมของระบบสหประชาชาติท้ังระบบ และท่ีสําคัญ คือ
การใหมีแหลงเงินทุนท่ีม่ันคง มีเสถียรภาพ เพียงพอและเพิ่มข้ึนจากงบประมาณปกติ ของ
สหประชาชาติ  การใหคําม่ันท่ีจะสรางความเขมแข็งท้ังในเชิงองคกรและทรัพยากรทางเงินใหกับ
UNEP ถือเปนนิมิตหมายท่ีดีของความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอมและการดําเนินงานดาน
สิ่งแวดลอมท้ังในระดับระหวางประเทศและระดับประเทศ เน่ืองจาก UNEP ไดทําหนาท่ีเปนฝาย
เลขาธิการ/เลขานุการใหกับขอตกลงระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอมหลายฉบับ รวมท้ัง SAICM
และอนุสัญญาในกลุมสารเคมีและของเสีย (อนุสัญญาบาเซล อนุสัญญารอตเตอรดัมและอนุสัญญา
สตอกโฮลม) และเปนผูประสานในการเจรจาจัดทําขอตกลงระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอม รวมท้ัง
การสนับสนุนแผนงานและโครงการท่ีเปนหุนสวนความรวมมือของภาครัฐและภาคเอกชน รวมท้ัง
ของทุกภาคสวน (public-private partnership programme / multi-stakeholder programme) เปนท่ี
คาดหวังวา ความเขมแข็งท่ีเพิ่มข้ึนของ UNEP จะชวยสนับสนุนการสรางเสริมขีดความสามารถของ
ประเทศตางๆ ในการจัดการสารเคมีและของเสียใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน (ควบคูไปกับการเพิ่ม
ความรวมมือและการสนับสนุนจากภาคีตางๆ โดยเฉพาะภาคเอกชนและองคกรภาคประชาสังคม)
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4) การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (sustainable consumption and production)

ประเด็นการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืนเปนประเด็นสําคัญประเด็นหน่ึงท่ีบรรจุอยูในบทท่ี 5
ของเอกสารผลลัพธการประชุมฯ ตอจากประเด็นสารเคมีและของเสีย หากพิจารณาเฉพาะตัวเน้ือหา
ในประเด็นน้ี จะพบวา มิไดมีการระบุถึงประเด็นการจัดการสารเคมีและของเสียโดยตรง หากแตท่ี
ประชุมไดรับรองกรอบการดําเนินงาน 10 ปวาดวยการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืน (10YFP on
SCP) และเรียกรองใหประเทศตางๆ ลดและเลิกใชมาตรการอุดหนุนเช้ือเพลิงฟอสซิลซ่ึงกระตุนให
เกิดการบริโภคอยางสิ้นเปลืองและขัดขวางการพัฒนาท่ีย่ังยืน

จากการศึกษาเน้ือหาในเอกสารกรอบการดําเนินงาน 10 ปฯ (10YFP on SCP) ซ่ึง UNEP
ทําหนาท่ีเปนเลขาธิการอยูน้ัน พบวา แผนงานเบ้ืองตน (initial programmes) ท่ีมีการเสนอภายใต
10YFP on SCP มิไดมีแผนงานดานสารเคมีและของเสียโดยตรง หากแตเปนเร่ือง 1) ขอมูลขาวสาร
ของผูบริโภค (consumer information) 2) วิถีชีวิตและการศึกษาท่ีย่ังยืน (sustainable lifestyles
and education) 3) การจัดซ้ือจัดจางของภาครัฐท่ีย่ังยืน (sustainable public procurement) 4) การ
กอสรางท่ีย่ังยืน (sustainable buildings and construction) และ 5) การทองเท่ียวท่ีย่ังยืน
(sustainable tourism) ซ่ึงแผนงานเหลาน้ีมีความเกี่ยวของกับการจัดการสารเคมีและของเสีย เชน
การจัดซ้ือจัดจางผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การจัดการหรือลดการเกิดของเสียจากการ
บริโภคและการกอสรางอาคาร เปนตน นอกจากน้ี UNEP ยังเปดโอกาสใหประเทศตางๆ เสนอ
ประเด็นท่ีจะบรรจุเปนแผนการดําเนินงานเพิ่มเติมได ดังน้ัน ประเทศไทยควรใชโอกาสน้ีในการเสนอ
ประเด็นดานการจัดการสารเคมีและของเสียหากเห็นวาควรมีการจัดแผนงานเฉพาะในเร่ืองดังกลาว
ท้ังน้ี กรอบการดําเนินงาน 10 ปฯ จะมีการจัดตั้งกองทุน (Trust Fund) เพื่อใหการสนับสนุนทางดาน
การเงินและความชวยเหลือทางเทคนิคแกประเทศกําลังพัฒนาท่ีนําแผนงานท่ีบรรจุใน ไปปฏิบัติใน
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ รวมท้ังเปนเวทีใหรัฐบาลและภาคสวนตางๆ ไดแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารและความรูเกี่ยวกับเคร่ืองมือและแนวปฏิบัติท่ีดีเกี่ยวกับการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืน
ดังน้ัน หนวยงานท่ีเกี่ยวของดานสารเคมีและของเสียของประเทศไทยควรใชโอกาสน้ีในการติดตาม
ความคืบหนาและพัฒนาขอเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนภายใตกรอบการ
ดําเนินงาน 10 ปฯ

5) เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)

ประเด็นเร่ือง “เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน” (Sustainable Development Goals: SDGs)
เปนขอเสนอท่ีริเร่ิมจากประเทศโคลัมเบีย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตองการแปลงแนวคิดเชิงนามธรรม
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ของเศรษฐกิจสีเขียวไปสูเปาหมายเชิงรูปธรรมท่ีจับตองได หลีกเลี่ยงการถกเถียงในเชิงแนวคิด
เกี่ยวกับเศรษฐกิจสีเขียวซ่ึงเร่ิมกลายเปนการถกเถียงในเชิงโวหาร (rhetoric) และหาขอยุติไดยาก

ผลการประชุม Rio+20 (ในสวนท่ีสองของบทท่ี 5 ของเอกสารผลลัพธการประชุมฯ) มีมติ
เห็นชอบรวมกันใหมีการกําหนด “เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs” โดยกระบวนการ
ระหวางรัฐท่ีครอบคลุมและโปรงใส ในรูปแบบการจัดตั้งคณะทํางานแบบเปด (Open Working
Group: OWG) ประกอบดวยตัวแทนจาก 30 ประเทศท่ีมาจากภูมิภาคตางๆ ซ่ึงระบุใหจัดตั้งข้ึนไม
ชากวาการประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติคร้ังท่ี 67 (กันยายน พ.ศ. 2555) และใหนําเสนอวิธี
และแนวทางการทํางานตอการประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติคร้ังท่ี 68 (ในป พ.ศ. 2556)
เน้ือหาเหลาน้ีเปนไปตามขอเสนอของกลุม G77 + จีน โดย SDGs ท่ีจะพัฒนาข้ึนจะเปนเปาการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนหลังปค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) เปนเปาหมายท่ีเสริมและตอเน่ืองจากเปาหมายการ
พัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) ท่ีมีกรอบเวลาดําเนินงานสิ้นสุด
ในปดังกลาว (ค.ศ. 2015) นอกจากน้ี SDGs จะตองสอดคลองกับหลักการของปฏิญญาริโอ ท้ังน้ี
จําเปนตองมีการติดตามการทํางานของคณะทํางานในเร่ืองน้ีวา มีการจัดทําตัวช้ีวัดท่ีเกี่ยวของหรือ
เช่ือมโยงกับประเด็นการจัดการสารเคมีและของเสียหรือไม อยางไร

ในปจจุบันไดมีการจัดตั้งคณะทํางาน OWG แลว มีการประชุมไปแลว 2 คร้ัง การประชุมคร้ัง
แรกจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 14-15 มีนาคม 2013 การประชุมคร้ังท่ีสองจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 17-19 เมษายน 2013
ในการประชุมท้ังสองคร้ังยังเปนการอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิด ความคิดเห็น และขอเสนอของ
ประเทศตางๆ รวมท้ังองคการระหวางประเทศเกี่ยวกับการจัดทําเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน และ
กรอบแนวทางการทํางานของคณะทํางาน

ในการประชุมคณะทํางาน OWG คร้ังแรก มีขอเสนอเชิงแนวคิดท่ีหลากหลายเกี่ยวกับการ
กําหนดเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) ตัวอยางเชน

 บางประเทศเสนอให SDGs ครอบคลุมใน 4 มิติ ไดแก ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม
ดานสิ่งแวดลอม และดานสันติภาพและความม่ันคง

 SDGs ตองเสริมหนุนเปาหมาย MDGs
 SDGs ควรเปนการนําเสนอวาระการพัฒนาแบบใหมท่ีคํานึงถึงขอจํากัดทาง

กายภาพของระบบนิเวศ และชวยลดความยากจน
 SDGs ควรมุงเนนเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน เปนการแกไขจุดออนของ MDGs

ซ่ึงไมไดมุงเนนเปาหมายเร่ืองการพัฒนาท่ีย่ังยืน
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 ประเด็นท่ีทาทายขอหน่ึงของ SDGs คือ การแปลงเปาหมายระดับโลก ระดับสากล
ไปสูบริบทในระดับประเทศ หลายประเทศไดเสนอใหมีรายการเปาหมายและตัวช้ีวัด ใหแตละ
ประเทศเลือกเปาหมายท่ีเหมาะสมจากรายการดังกลาวท่ีเหมาะสมกับสถานการณของแตละประเทศ

 SDGs ควรมีความสมดุลระหวาง 3 มิติของการพัฒนาท่ีย่ังยืน อาจเปนการ
ตั้งเปาหมายของแตละมิติ และประเมินความเช่ือมโยงของท้ัง 3 มิติ

 มีขอควรระวังวา SDGs ไมใชเฉพาะเร่ืองสิ่งแวดลอมเทาน้ัน
 หลักเกณฑสําคัญท่ีควรพิจารณาในการกําหนด SDGs เชน หลักการความ

รับผิดชอบรวมกันในระดับท่ีแตกตาง (CBDR) เร่ืองสิทธิมนุษยชน สิทธิในการพัฒนา หลักนิติธรรม
หลักธรรมาภิบาล เร่ืองความเปนธรรมและความย่ังยืน ฯลฯ

จนถึงปจจุบัน ยังไมไดมีขอสรุปใดๆ เกี่ยวกับการกําหนดเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน จึง
เปนโอกาสสําคัญของประเทศไทยในการจัดทําขอเสนอเกี่ยวกับเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนท้ังใน
ระดับภาพรวม และเปาหมายท่ีมุงเนนเร่ืองสารเคมีโดยตรง


