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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
รายงานการศึกษาการเจรจาความรวมมือระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอมของประเทศ
ไทย: กรณี Rio+20 จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค เพื่ อทําการศึกษาความพรอมและปจจัยที่มีผลตอ
ความ สําเร็จ และนําเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และขอเสนอแนะในการดําเนินการเจรจาความ
รวมมือระหวางประเทศ ในกรณีการประชุมสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือที่เรียกวา
การประชุม Rio+20 ซึ่งเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวเปน ประเด็นหลักของการประชุม โดยผลการศึกษา
พบวา ประเทศไทยอยูในสถานการณที่มีโอกาสจะไดรับประโยชนจากการประชุม Rio+20 อยูบาง
โดยเฉพาะในเรื่องของการไดรับความชวยเหลือทางดานการเงินและเทคโนโลยี และการดําเนินการ
ตางๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ผานการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว ในขณะเดียวกัน
ก็มีความเสี่ยงที่จะไดรับผลกระทบจากผลลัพธของการประชุม โดยเฉพาะในเรื่องของการกีดกันทาง
การค า และการเข า ถึ ง ตลาดการค า ระหว า งประเทศ อั น เนื่ อ งมาจากจุ ด อ อ นภายในประเทศ
โดยเฉพาะในสวนของประเด็นความเชื่อมโยงทางดานนโยบาย ประสิทธิภาพของทีมเจรจา ขอมูลที่
จะใชในการเจรจา และความตระหนักของสาธารณชน ดังนั้น ประเทศไทยจึงจําเปนที่จะตองใช
กลยุทธการปรับปรุง หรือกลยุทธการพลิกตัว (Turnaround-Oriented Strategy) เพื่อขจัดจุดออน
ตางๆ โดยควรกําหนดนโยบายสาธารณะในเรื่องการมุงสูระบบเศรษฐกิจสีเขียวใหชัดเจน และมี
ลักษณะบูรณาการ พรอมทั้งดําเนินการเสริมสรางสมรรถนะของทีมเจรจาใหสามารถแสดงบทบาท
และทาทีของประเทศไทยที่เขมแข็งในการตอบรับการเปลี่ยนผานไปสูระบบเศรษฐกิจสีเขียว บน
พื้นฐานการดําเนินงานตามความสมัครใจ และเปนไปตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทย และจะไมยอมรับพันธกรณีที่จะนําไปสูการกีดกันทางการคา และการเขาถึงตลาด
การคาระหวางประเทศ ซึ่งหากสามารถที่จะปรับปรุงจุดออนตางๆ ได ก็ควรพิจารณากลยุทธเชิงรุก
(Aggressive Strategy ) เพิ่มเติม เนื่องจากประเทศไทยมีจุดแข็ง และมีความพรอมในการดําเนินการ
เพื่อเปลี่ยนผานไปสูระบบเศรษฐกิจมีเขียวอยูในระดับที่ดีพอสมควร โดยควรผลักดันในประเด็นที่
ประเทศไทยจะไดรับประโยชน เชน เกษตรอินทรีย การบริการและการทองเที่ยว และพลังงาน
ทดแทน นอกจากนี้ ยังควรที่จะพิจารณากลยุทธเชิงรับ (Defensive Strategy) สําหรับการดําเนินการ
ในระยะยาว ทั้งในสวนของการวิจัยและพัฒนา และการสรางความตระหนักรู และจิตสํานึกของ
สาธารณชน โดยที่จะตองมีการจัดสรรงบประมาณ และบุคคลากรในการดําเนินงานที่เหมาะสม
เพื่อใหการเปลี่ยนผานไปสูระบบเศรษฐกิจสีเขียว เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนประโยชน
กับสังคมไทย
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ดร. สมพร แสงชัย ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษา รวมทั้ง ศาสตราจารย ดร. สุรชัย ศิริไกร และอาจารย
ดร. จิตตริยา ปนทอง รองปลัดกระทรวงการตางประเทศ ที่ไดกรุณาสละเวลาใหคําปรึกษาและ
ขอแนะนําอันเปนประโยชน ตลอดจนไดปรับปรุง แกไขรายงานฉบับนี้จนปรากฏเปนรูปเลมอยาง
สมบูรณ จึงขอขอบพระคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ พรอมทั้ งขอขอบคุณผูบริหารและผูเกี่ยวของ
ทุกทานที่กรุณาสนับสนุนขอมูลตอบแบบสอบถามและเอกสารตางๆ ทําใหรายงานฉบับนี้ประสบ
ความสํ า เร็ จ เป น อย า งดี และขอขอบคุ ณ คณาจารย แ ละเจ า หน า ที่ ข องสถาบั น การต า งประเทศ
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ภูมิหลัง ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สภาพแวดล อ มของโลกได มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย า งมากนั บ ตั้ ง แต ยุ ค ของการปฏิ วั ติ
อุตสาหกรรมในภูมิภาคยุโรป ในชวงศตวรรษที่ 15 ซึ่งสงผลตอแบบแผนการคิด คานิยม และทัศนคติ
ในการพั ฒ นาที่ เ น น การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ การพั ฒ นาสู ค วามทั น สมั ย ด ว ยการพั ฒ นา
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี รวมทั้งการสั่งสมความมั่งคั่ง ผานกระบวนการเปดเสรีทางการคาและการ
ลงทุน อยางไรก็ตาม เมื่อ ประมาณ 4 ทศวรรษที่ผานมา ไดเกิดวิกฤตโลกหลายประการ โดยเฉพาะวิกฤต
ทางดานสิ่งแวดลอม ซึ่งนําไปสูการแสวงหาทางออกของการพัฒนา โดยที่ในป พ.ศ. 2515 (ค.ศ. 1972)
องคการสหประชาชาติ ไดจัดใหมีการประชุม สหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมมนุษย (United Nations
Conference on Human Environment) ขึ้นเปนครั้งแรก ณ กรุงสตอกโฮลม ราชอาณาจักรสวีเดน ทําใหมี
การกระตุนแนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งไดรับการกลาวถึงกันอยางกวางขวางวาจะเปนแนวทางการ
พัฒนาที่จะนําไปสูความอยูรอดของมวลมนุษยชาติ
ผลจากการประชุ ม ในครั้ ง นั้ น เองก็ นํ า ไปสู ก ารจั ด ตั้ ง โครงการสิ่ ง แวดล อ มแห ง
สหประชาชาติ (United Nations Environment Programme, UNEP) ขึ้น เพื่อดูแลปญหาสิ่งแวดลอม
ตางๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งการตั้ง คณะกรรมาธิการวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนาระดับโลก (World
Commission on Environment and Development) หรือที่เรียกวา Brundtland Commission ตามชื่อ
นาง Gro Harlem Brundtland นายกรัฐมนตรีของราชอาณาจักรนอรเวย ซึ่งขณะนั้น ดํารงตําแหนง
ประธานของคณะกรรมาธิการวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทําการศึกษา
การสรา งสมดุล ระหวา งการพัฒนาและการอนุรักษสิ่ง แวดลอม ซึ่ง คณะกรรมาธิการชุดนี้ไ ดจัดทํา
รายงานที่มีชื่อเสียงมาก ชื่อ “Our Common Future” หรือ “Brundtland Report” ที่ไดเสนอแนวคิด “การ
พัฒนาที่ยั่งยืน” ขึ้นเปนครั้งแรก ซึ่งแนวคิดนี้เนนใหมนุษยคํานึงถึงขีดจํากัดของทรัพยากรธรรมชาติบน
โลก และให มี ก ารดํ า เนิ น การพั ฒ นาควบคู ไ ปกั บ การอนุ รั ก ษ แ ละฟ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม โดยใหเปนการพัฒนาที่ตอบสนองความต องการของคนทั้งในยุคปจจุบัน และยุคตอๆ ไป
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อยางเทาเทียมกัน ดังนั้น หลักการที่สําคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนก็คือ ความสมดุลระหวางมิติทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ซึ่งการพัฒนาทุกมิติลวนแตมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน
โดยที่การพัฒนาจะคํานึงถึงขีดจํากัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การพัฒนาแบบองครวม
และการพัฒนาโดยการใชเทคโนโลยีและองคความรูที่เหมาะสมกับสภาพทองถิ่น
ในชวงสองทศวรรษที่ผานมา ปญหาสิ่งแวดลอมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ไดกลายมาเปน
วาระของโลก โดยที่ในป พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) องคการสหประชาชาติไดจัดการประชุมสุดยอดโลก
วาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (United Nations Conference on Environment and Development,
UNCED) ณ กรุง ริโอ เดอ จาไนโร สหพันธสาธารณรัฐบราซิล ซึ่งทําใหมีการเรียกการประชุมใน
ครั้งนั้นวา การประชุม Rio โดยมีวัตถุประสงคเพื่ อที่จะกําหนดยุทธศาสตรในการดําเนิ นงานใหบรรลุ
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ผลจากการประชุมครั้งนั้นจึงไดมีการกําหนดแผนปฏิบัติการโลกสําหรับ
ดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาวใหไดใน ศตวรรษที่ 21 จึงไดเรียกแผนปฏิบัติการดังกลาว
วา Agenda 21
อยางไรก็ตาม สถานการณโลกในปจจุบั นมิไดบงชี้ใหเห็นเลยวา ปญหาการพัฒนาและ
สิ่งแวดลอมของโลกไดรับการแกไขอยางเหมาะสม แตปญหาตางๆ กลับมีส ถานการณที่เลวรายลง
กวาเดิม ซึ่งจะเห็นไดจากวิกฤตโลกที่รุนแรงที่เกิดขึ้นในชวงทศวรรษที่ผามา โดยที่วิกฤตเหลานั้น เปน
วิกฤตเชิงซอนสงผลเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ไมวาจะเปนวิกฤตทางการเงิน วิกฤตอาหาร วิกฤตพลังงาน
หรือพิบัติภัยทางธรรมชาติที่รุนแรงก็ตาม วิกฤตเหลานั้นลวนแลวแตเปนภัยคุกคามตอความอยูรอดของ
มวลมนุษยชาติทั้งสิ้น ดังนั้น ที่ประชุมใหญสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 64 เมื่อ ป พ.ศ. 2552 จึงไดมี
มติใหมีการจัด ประชุม สหประชาชาติวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน (United Nations Conference on
Sustainable Development) โดยกําหนดใหเปนการประชุมในระดับของผูนําประเทศ และ/หรือ ผูนํา
รัฐบาล เพื่อทบทวนการดําเนินงานในชวงระยะเวลา 20 ปที่ผานมา และหาแนวทางการแกไขปญหา
ตางๆ เพื่อใหสามารถบรรลุถึงเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยกําหนดจัดการประชุมในป พ.ศ. 2555
(ค.ศ. 2012) ณ นครริโอ เดอ จาไนโร สหพันธสาธารณรัฐบราซิล และคาดวาจะเปนการประชุมครั้งนี้จะ
เปนการประชุมในระดับผูนําที่ผูนําของประเทศตางๆ ทั่วโลกจะให ความสนใจเขารวมประชุม จึงเรียก
การประชุมในครั้งนี้วา Rio+20 โดยที่ไดกําหนดใหประเด็นหลักในการประชุม เปนเรื่อง “เศรษฐกิจ
สีเขียวในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความยากจน (A Green Economy in the Context of
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Sustainable Development and Poverty Eradication)” ซึ่งเปนที่คาดหวังวา จะเปนกลไกที่จะนําไปสูการ
บรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในขณะนี้ คําวา Green Economy เสมือนวาจะเปนวาทกรรมใหมในสังคมโลก ที่ยังไมมี
ความชัดเจนในคําจํากัดความวาหมายถึงอะไร โดยประเทศตางๆ ทั่วโลกมอง คําวา Green Economy
แตกตา งกั นไปตามทั ศ นคติ สภาพแวดล อ ม และสถานภาพในทางเศรษฐกิจ และสั ง คม ตลอดจน
กระบวนการ ในการดํา เนินงานที่เกี่ย วของของแตละประเทศ ดังนั้น การที่ป ระเทศตา งๆ ทั่วโลก
จํานวน 192 ประเทศจะมาประชุมหารือ และเจรจาเพื่อใหไดขอตกลงรวมกัน และนําเอาไปปฏิบัติเพื่อ
นําไปสูเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใตบริบทของ Green Economy นั้น คงจะเปนเรื่องที่ยากลําบาก
เปนอยางมาก และเปนที่คาดการณวาจะมีการเจรจากันอยางเขมขน อยางไรก็ดี ในโลกปจจุบัน การ
เจรจาในลั ก ษณะพหุ ภ าคี เ ช น นี้ มั ก จะแฝงไว ด ว ยผลประโยชน ข องแต ล ะประเทศ โดยเฉพาะ
ผลประโยชนทางการคาเปนหลัก ซึ่งเปนผลทําใหการเจรจาในลักษณะเชนนี้ในชวงระยะเวลา 2-3 ปที่
ผา นมาประสบกับ ความลม เหลวอยา งไมเปนทา ไมวา จะเปนการประชุม สมัช ชารัฐภาคีอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 15 เมื่อป พ.ศ. 2552 หรือการประชุม
คณะกรรมาธิการวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน สมัยที่ 19 ในป พ.ศ. 2554 ก็ตาม ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศภาคี
ตา งก็มีทา ที ที่แข็ง กรา ว ไมไ ววางใจซึ่ง กันและกัน และคํา นึง ถึง แตป ระโยชนใ นเชิง เศรษฐกิจของ
ประเทศตนเองเปนหลัก ดังนั้น การเจรจาในการประชุม Rio+20 นี้ จึงถือวาเปนการเจรจาที่สําคัญ มาก
จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ประเทศภาคีทุกประเทศจะตองมีการเตรียมการและกําหนดแนวทาง กลยุทธ
และทาทีในการเจรจาอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ก็เพื่อใหสามารถปกปอง รักษาผลประโยชนของ
ประเทศตนเองไวอยางสูงที่สุด ในขณะเดียวกัน ก็ตองคํานึงถึงการดูแลรักษาโลกรวมกันดวย
สําหรับ ประเทศไทย ในฐานะที่เปนประเทศกําลังพัฒนาที่มีก ารพัฒนาเศรษฐกิจอยูใ น
ระดับที่ดีก็มีความจําเปนอยางยิ่งเชนกันที่จะตองมีการเตรียมการและกําหนดแนวทาง กลยุทธ และทาที
ในการเจรจาใหเหมาะสม บนพื้นฐานของการสรางความสัมพันธกับนานาประเทศ การเคารพอธิปไตย
และจะคํานึงถึงผลประโยชนชาติเปนหลัก ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้ จึงใหความสําคัญกับสถานการณ
และความพรอมของประเทศไทย และทาทีของประเทศตางๆ ในการเจรจา เพื่อนําเสนอกรอบแนวทาง
ในการเจรจา และทาทีของประเทศไทยที่เหมาะสม และสามารถ นําไปสูความสําเร็จในการเจรจาเพื่อให
ประเทศไทยไดรับผลประโยชนสูงสุดจากการประชุมในครั้งนี้
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1.2 วัตถุประสงค
1) เพื่ อ ศึ ก ษาสถานภาพความพร อ มในการเจรจาความร ว มมื อ ระหว า งประเทศด า น
สิ่งแวดลอมของประเทศไทย: กรณีการประชุมสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2012 หรือที่
เรียกวา Rio+20
2) เพื่อศึกษาวิเคราะหปจจัยสําคัญที่ส งผลกระทบตอความสําเร็จในการเจรจาความรวมมือ
ระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอมของประเทศไทย: กรณีการประชุมสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาที่
ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๑๒ หรือที่เรียกวา Rio+20
3) เพื่อเสนอแนวทางและทาทีของประเทศไทยในการเจรจาความรวมมือระหวางประเทศ
ดานสิ่งแวดลอมของประเทศไทย: กรณีการประชุมสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2012
หรือที่เรียกวา Rio+20
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้จะมุงเนนที่การพัฒนากรอบแนวทางและกลยุทธในการเจรจาความรวมมือ
ระหว า งประเทศด า นสิ่ ง แวดล อ มของประเทศไทย เฉพาะกรณี ก ารเจรจาภายใต ก ารประชุ ม
สหประชาชาติวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2012 หรือที่เรียกวา Rio+20 โดยมุงเนนที่ความพรอมและ
ทาทีของประเทศไทยในการเจรจาภายใตการประชุมดังกลาว
1.3.2 วิธีการดําเนินการศึกษา
1) รวบรวมขอมูล ศึกษา วิเคราะหเปรียบเทียบทาทีของกลุมเจรจา และประเทศอื่นๆ ตอ
ประเด็นในการเจรจาภายใตการประชุมสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2012 หรือ Rio+20
2) รวบรวมขอมูล ศึกษา วิเคราะห สถานภาพความพรอม ปญหา อุปสรรค โอกาส และ
ความทาทายในการเจรจาความรวมมือระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอมของประเทศไทย: กรณีการ
ประชุมสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2012 หรือ Rio+20
3) รวบรวมขอมูล ศึกษา วิเคราะห ปจจัยสําคัญที่สงผลกระทบตอความสําเร็จในในการ
เจรจาความรวมมือระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอมของประเทศไทย: กรณีการประชุมสหประชาชาติวา
ดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2012 หรือ Rio+20
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4) วิเคราะหผลการศึกษาเพื่อเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการเจรจาความรวมมือ
ระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอมของประเทศไทย: กรณีการประชุมสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาที่
ยั่งยืน ค.ศ. 2012 หรือ Rio+20
1.3.3 ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช กรณีศึกษา “A case study approach”
ซึ่งมีวิธีการดังนี้
1) การคนควาเอกสารจากสื่อสิ่งพิมพตางๆ ไมวาจะเปนเอกสารทางวิชาการ เอกสาร
เผยแพร รายงานการประชุม หนังสือพิมพ และขอมูลอิเล็กทรอนิกส เพื่อสํารวจสถานการณปจจุบัน
2) การสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อสํารวจทัศนคติจากกลุมเปาหมายที่กําหนดขึ้น
3) การวิเ คราะห เชิ ง เนื้ อ หา และการวิ เ คราะห SWOT Analysis เชิง ประยุ ก ต เพื่ อ
วิเคราะหสถานการณ ปญหา อุปสรรค โอกาส และความทา ทายในการเจรจาความรวมมือระหวา ง
ประเทศดานสิ่งแวดลอมของประเทศไทย ในกรณีการประชุมสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน
ค.ศ. 2012 หรือ Rio+20
1.4 ประโยชนที่จะไดรับการศึกษา
1) ทราบถึงความพรอมและปจจัยสําคัญที่สงผลกระทบตอความสําเร็จ ในการเจรจาความ
รวมมือระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอมของประเทศไทย ในกรณีการประชุมสหประชาชาติวาดวยการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2012 หรือที่เรียกวา Rio+20
2) ขอเสนอเชิงนโยบายในการกําหนดแนวทางและทาทีของประเทศไทยในการเจรจาความ
รวมมือระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอมของประเทศไทย สําหรับกรณีการประชุมสหประชาชาติวาดวย
การพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2012 หรือที่เรียกวา Rio+20
3) หนวยงานที่เกี่ยวของ อาจใชประโยชน เพื่อพิจารณาวางกรอบแนวทาง กลยุทธ และการ
กําหนดทาทีในการเจรจาความรวมมือระหวางประเทศระดับพหุภาคีอื่นๆ ที่มีลักษณะใกลเคียงกัน ได
อยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศไทย ทั้งในสวนของการพัฒนา
เศรษฐกิจ และการปกปองคุมครองสิ่งแวดลอมตอไป
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บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1

แนวคิดทฤษฎี
2.1.1 แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนไดรับการกลาวถึงกันอยางกวางขวาง นับตั้งแตมีการประชุม
สหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมมนุษย (United Nations Conference on Human Environment) ในป
พ.ศ. 2515 (ค.ศ. 1972) ณ กรุงสตอกโฮลม ราชอาณาจักรสวีเดน และตอมา ในป พ.ศ. 2526 องคการ
สหประชาชาติ ไ ด จั ด ตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารว า ด ว ยสิ่ ง แวดล อ มและการพั ฒ นาระดั บ โลก (World
Commission on Environment and Development) หรือที่เรียกวา Brundtland Commission ตามชื่อ นาง
Gro Harlem Brundtland นายกรัฐมนตรีของราชอาณาจักรนอรเวย ซึ่งขณะนั้น ดํารงตําแหนงประธาน
ของคณะกรรมาธิการวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทําการศึกษาการสราง
สมดุลระหวางการพัฒนาและการอนุรักษสิ่งแวดลอม ซึ่งคณะกรรมาธิการชุดนี้ไดจัดทํารายงานที่มี
ชื่อเสียงมาก ชื่อ “Our Common Future” หรือ “Brundtland Report” ที่ไดเสนอแนวคิด “การพัฒนาที่
ยั่งยืน” ขึ้นเปนครั้งแรก ซึ่งแนวคิดนี้เนนใหมนุษยคํานึงถึงขีดจํากัดของทรัพยากรธรรมชาติบนโลก และ
ใหมีการดําเนินการพัฒนาควบคูไปกับการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยให
เปนการพัฒนาที่ตอบสนองความตองการของคนทั้งในยุคปจจุบัน และยุ คตอๆ ไปอยางเทาเทียมกัน
ดังนั้น การพัฒนาที่ยั่งยืนจึงเปนการมุงเนนการพัฒนาที่กอใหเกิดสมดุลใน 3 มิติ ไดแก มิติ
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ซึ่งการพัฒนาทุกมิติลวนแตมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องซึ่งกัน
และกั น โดยแนวคิ ด การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น มี ลั ก ษณะ ที่ สํ า คั ญ ได แ ก การคํ า นึ ง ถึ ง ขี ด จํ า กั ด ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การพัฒนาแบบองครวม และการคํานึงถึงการพัฒนาโดยการใช
เทคโนโลยีและองคความรูที่เหมาะสมกับสภาพทองถิ่น ทั้งนี้ การพัฒนาที่ยั่งยืนจะตองทําใหประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีระบบสังคมที่เปนสัง คมธรรมรัฐ มีระบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่มั่นคง ไมจําเปน
ตองพึ่งพาความชวยเหลือจากภายนอก มีคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ประชาชนรูจักใชทรัพยากรธรรมชาติ
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อยางรูคุณคา โดยเฉพาะการใชทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเปนฐานในการผลิต เพื่อนําไปสูการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ (World Commission on Environment and Development, 1987)
อยางไรก็ตาม ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร (2549) เห็นวา การพัฒนาที่ยั่งยืนตามความหมาย
ดังกลาวขางตน ควรที่จะหมายถึง การเปลี่ยนแปลงไปสูสิ่งที่ดีกวา แตในความเปนจริงนั้น เปนเพียงการ
สรา งมายาคติใหมของการพัฒนาเท า นั้น โดยที่เปนการทําใหสิ่งที่ขัดแยง กัน และดูเหมือนวาจะไป
ด ว ยกั น ไม ไ ด ซึ่ ง ก็ คื อ การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และการอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมสามารถดําเนินการรวมกันได ภายใตกลไกการตลาดและระบบเศรษฐกิจทุนนิยมของโลก
ซึ่งทําใหกระแสของปญหาสิ่งแวดลอมกลายเปนกระแสหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน จนกระทั่งเรื่องของ
สิ่งแวดลอมกลายเปนวาระโลก (Global Agenda) ที่ผูนําของประเทศมหาอํานาจทั้งหลายไมวาจะเปน
สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุน และกลุมประเทศสหภาพยุโรปไดใหความสําคัญเปน
อย า งยิ่ ง โดยเฉพาะป ญ หาก ารเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ หรื อ ป ญ หาโลกร อ นนั่ น เอง
แตกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกลาวนี้ก็ไมสามารถที่จะแกไขปญหาสิ่งแวดลอมโลกไดเลยแมแตนอย
ดังจะเห็นไดจากวิกฤตการณตางๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนดัง กลาวเปนการ
ให ค วามสํ า คั ญ กั บ ความยั่ ง ยื น ของการพั ฒ นามากกว า ความยั่ ง ยื น ของทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ง แวดลอม ซึ่ง ถือเปนการสรา งความชอบธรรมใหกับ ระบบทุนนิย มใหส ามารถดํา รงอยูไดตอไป
มากกวาที่จะใสใจกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหคงอยูสืบไปอยางมี คุณภาพ
เพื่อใหมนุษยชนรุนลูก รุนหลานไดใชเพื่อการดํารงชีพอยางเหมาะสมตอไป กระแสการพัฒนาที่ยั่งยืนที่
เกิดขึ้นมาในชวง 4 ทศวรรษที่ผานมานี้ ถือไดวาเปนการปรับเปลี่ยนบทบาทของประเทศพัฒนาแลว
หรือประเทศตะวันตก หรือที่เรียกกันในวงการความรวมมือระหวางประเทศวาเปนกลุม Northในการ
ปกปองระบอบประชาธิปไตยเสรีในยุคสงครามเย็น สูการเปนผูนําในการกระทําที่เสมือนกับเปนการ
ปกปองคุมครองสิ่งแวดลอมโลก แตทั้ง นี้ก็เพื่อคงความเปนมหาอํา นาจของประเทศเหลา นั้นตอไป
นั่นเอง
ในบริ บ ทของประเทศไทย แนวคิ ด การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ตามที่ ป รากฏในรายงาน Our
Common Future นั้น สอดคลองกับ แนวทางการพัฒนาตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพีย งของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ อยางแทจริง โดยที่เปนการพัฒนาที่ทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เน น การพึ่ ง พาตั ว เองและความพอเพี ย งเป น หั ว ใจสํ า คั ญ ตั้ ง แต ใ นระดั บ ครั ว เรื อ น ชุ ม ชน และ
ประเทศชาติ โดยคํา นึง ถึง สภาพทางกายภาพของทองถิ่น ระบบนิเวศชุม ชน และสภาพสัง คมของ
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ประชาชนในแตละพื้นที่ ดวย (United Nations Development Programme, 2007) ซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ ไดทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตใหแกพสกนิกรชาวไทยมาโดย
ตลอด ตั้งแตกอนเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ และในภายหลังไดทรงเนนย้ําเพื่อเปนแนวทางการแกไข
ใหรอดพน และสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืน ภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงตางๆ ของโลก
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2552)
2.1.2 แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว
เศรษฐกิจสีเขียว หรือ Green Economy เปนเสมือนวาทกรรมใหมที่ถูกสรางขึ้นมาเพื่อเปน
ทางเลือกของกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งเกิดขึ้นมาในชวงระยะเวลาไมนานนัก แตกลับกลายมาเปน
ความหวังใหมทามกลางวิกฤตการณที่เลวรายตางๆ ของโลก โดยเฉพาะวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อป พ.ศ. 2551
แตไมใชเฉพาะวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินเทานั้น ยังมีวิกฤตอาหาร พลังงาน และภัยพิบัติทางธรรมชาติ
อีกมากมายที่เกิดขึ้น อยางไรก็ตาม คําจํากัดความของคําวา Green Economy ยังไมเปนที่ชัดเจน และเปน
ที่ยอมรับรวมกันของทุกภาคสวน แตละประเทศตางใหความหมายของคําวา Green Economy ที่แตกตาง
กันไปตามทัศนคติ สภาพแวดลอม วัฒนธรรมและกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแตละ
ประเทศ
David Pearce et al. (1989) ถือวาเปนนักเศรษฐศาสตรรุนแรกๆ ที่ไดเสนอแนวคิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจในระบบเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ที่มีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมของประเทศตางๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคยุโรป โดย
กลาววา สิ่งแวดลอมควรมีบทบาทที่สําคัญในการตัดสินใจกําหนดนโยบายดานการพัฒนาเศรษฐกิจและ
นโยบายสาธารณะ (public policy) ตางๆ โดยที่จะตองมีการพิจ ารณาตนทุนทางดานทรัพยากร และการ
กําหนดมูลคาของสินคาและบริการทางดานสิ่งแวดลอม ภายใตเทคนิคในการวิเคราะหผลประโยชนและ
ตนทุนที่ครบถวน เพื่อนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน
ต อ มา คณะกรรมาธิ ก ารเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ภู มิ ภ าคเอเชี ย และแปซิ ฟ ก ของ
สหประชาชาติ (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific,
UNESCAP) ได ต ระหนั ก ถึ ง ป ญ หาความเสื่ อ มโทรมของทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
อันเนื่องมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจที่มุงเนนที่อัตราการเจริญเติบโต โดยมีการใชทรัพยากรธรรมชาติ
ซึ่งเปนฐานการผลิตอยางไรขีดจํากัด ประกอบกับกระบวนการผลิตที่ใชเทคโนโลยีที่กอใหเกิดมลพิษตอ
สิ่งแวดลอมอยางมหาศาล จึงไดริเริ่มแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจควบคูไปกับการดูแลรักษา และ
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ปกปองคุมครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม มาตั้งแตป พ.ศ. 2549 โดยใชคําวา Green Growth
หรือ Greening of Economic Growth ซึ่งเนนที่การปรับปรุงประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติ
(Resource-efficiency Economy) การลดปริมาณของเสีย (Waste Reduction) และภาษีสิ่งแวดลอม
(Green Tax) (UNESCAP, 2006) อยางไรก็ดี ความหมายของ Green Growth หรือ Greening of
Economic Growth ในแตล ะประเทศในภู มิภาคเองก็ยัง มีค วามแตกต า งกันอยา งมาก ทั้ง นี้ ขึ้นกั บ
สถานภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ความยากจน พฤติกรรมในการอุปโภค บริโภคของประชาชน
ในประเทศ รวมทั้งฐานทรัพยากรธรรมชาติของแตละประเทศดวย (UNESCAP, 2008)
ในป พ.ศ. 2553 องคการสหประชาชาติ ไดนําเสนอแนวคิดของ Green Economy วา เปน
แนวคิดในการดําเนินงานที่ผสมผสานระหวางเศรษฐกิจกับสิ่งแวดลอมที่สามารถจะนําไปสูเปาหมาย
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการลดปญหาความยากจน (United Nations, 2010) ในขณะที่โครงการ
สิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme, UNEP) (2011) ไดให
คําจํากัดความของคํา วา Green Economy วา เปนกลไกในการพัฒนาที่สงผลตอการปรับปรุงความ
เปนอยูข องมนุษย และความเทา เทียมกันในสัง คม ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะลดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม และการสูญเสียเชิงนิเวศอยางมีนัยสําคัญ (Green Economy is the mechanism that results in
improved human well-being and social equity, while significantly reducing environmental risks and
ecological scarcities) โดยที่แนวคิดของ Green Economy นี้ จะไมไดมาทดแทนแนวคิดในการพัฒนาที่
ยั่งยืน แตเปนเพียงกลไกที่จะชวยใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจที่สามารถนําไปสูเปาหมายของการพัฒนาที่
ยั่งยืนโดยที่จะเขามาแทนที่ Brown Economy ซึ่งเปนกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจของโลกมาตั้งแตยุค
ปฏิวัติอุตสาหกรรม ที่กอใหเกิดปญหาสังคมและสิ่งแวดลอมตางๆ เปนจํานวนมาก โดยเฉพาะปญหา
การเปลี่ย นแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือปญหาโลกรอนนั่นเอง ดัง นั้น ความหมายงา ยๆ ของ Green
Economy ก็ คื อ การพั ฒ นาสู ร ะบบเศรษฐกิ จ คาร บ อนต่ํ า โดยการใช ท รั พ ยากรธรรมชาติ อ ย า งมี
ประสิท ธิภาพ และการใหค วามสํา คัญกับการแกไขปญหาสังคมนั่นเอง ดังนั้น หลัก การสํา คัญของ
Green Economy จึงมีองคประกอบดังนี้
1) การพัฒนารายไดประชากร และการจางงานควรมีการขับเคลื่อนภายใตกลไกการลงทุน
ในลักษณะของความเปนหุนสวนระหวางภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะตองเปนการลงทุนที่มีการลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกและมีการควบคุมมลพิษ ตลอดจนมีการใชพลังงานและทรัพ ยากรธรรมชาติอยาง
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มีประสิทธิภาพ ไมกอใหเกิดการสูญเสียทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ และผลกระทบตอระบบ
นิเวศ
2) เสนทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ จะตองมีการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ซึ่งถือเปนฐานทรัพยากรสาธารณะ โดยเฉพาะสําหรับประชาชานที่ยากจน โดยที่จะตองให ประชาชน
ชุมชน และสังคมมีสวนรวมดวย
สําหรับประเทศไทย คําวา Green Economy ไดถูกนํามาใชเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) โดยมีการกําหนดยุทธศาสตรการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ซึ่งมีเป าหมายในการพัฒนา ดังนี้
1) เพิ่มความอุดมสมบูรณของฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
ใหเพียงพอกับการรักษาระบบนิเวศ และการใชประโยชนอยางสมดุล และเปนธรรม
2) สรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับประชาชน ลดมลพิษและผลกระทบตอสุขภาพของ
ประชาชนจากการพั ฒ นา สร า งสรรค สั ง คมที่ มี สํ า นึ ก และพฤติ ก รรมการผลิ ต และการบริ โ ภคที่
รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม เพื่อนําไปสูสังคมคารบอนต่ํา บนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน
3) สรางขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรับมือและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาภูมิอากาศ ปกปองและลดการสูญเสียพื้นที่เสี่ยงภัยทางเศรษฐกิจและระบบนิเวศ
4) สรางความเปนธรรมในการเขาถึงและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ และสรางขีด
ความสามารถในการรับมือกับภาวะโลกรอน มาตรการดานการคาและพันธกรณีระหวางประเทศ
5) เพิ่มความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการ
พึ่งพาตนเอง
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง ชาติ, 2553)
ถึงแมวาประเทศไทย จะไดมีการนําเอาแนวคิด Green Economy ไปใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ก็ตาม แตประเทศไทยก็จัด
อยูในกลุมของประเทศกําลังพัฒนาที่ มีความสามารถทางเทคโนโลยีในการผลิตที่ไมอาจเทียบเทากับ
ประเทศตะวันตก หรือประเทศพัฒนาแลวได โดยเฉพาะเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) ที่ถือ
กันวาเปนเทคโนโลยีที่จะนําไปสูระบบเศรษฐกิจคารบอนต่ํานั้น ประเทศไทยยังตองพึ่งพาการถายทอด
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เทคโนโลยีจ ากประเทศพั ฒนาแล ว ทั้ง สิ้ น ซึ่ ง เทคโนโลยี เหล า นั้น สวนใหญ หรือ เกือ บทั้ง หมดเป น
เทคโนโลยีที่มีราคาสูง และเปนลิขสิทธิ์ของภาคเอกชนในประเทศพัฒนาแลว จึงจะเห็นไดวาประเทศ
ไทยจะตองพึ่งพาประเทศพัฒนาแลวอยางแนนอนหากจะตองพัฒนาประเทศโดยใชเทคโนโลยีเหลานั้น
นอกจากนี้ ความสามารถในการแขงขันในตลาดโลกของประเทศไทยเองก็ยังมีขีดจํากัด และมีประเทศ
คูแขงทางการคาอีกเปนจํานวนมาก ดังนั้น การตอบสนองตอแนวคิด Green Economy ดวยการใช
เทคโนโลยีสีเขียวหรือเทคโนโลยีสะอาด จึงไมนาที่จะใชคําตอบสําหรับประเทศไทย ในทางตรงกันขาม
จะทําใหประเทศไทยติดกําดั กทางเทคโนโลยีอีกดวย อยางไรก็ดี มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
ของไทยก็ยังเอื้ออํานวยใหประเทศไทยสามารถที่จะไดรับประโยชนจากแนวคิด Green Economy
ในเรื่องของ Green Service ที่เนนการทองเที่ยวและอยูอาศัยในสภาพแวดลอมที่ใกลชิดกับธรรมชาติ
โดยใชวัสดุที่ใกลเคียงกับธรรมชาติ และมีการใหบริการตามลักษณะนิสัยและวัฒนธรรมไทย นอกจากนี้
ประเทศไทยยังอาจไดรับประโยชนจากการทําเกษตรอินทรีย แตก็จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการควบคุม
คุณภาพใหไดมาตรฐาน และสามารถแขงขันกับประเทศผูผลิตอื่นๆ ได ดังนั้น จึงจะเห็นไดวามีความ
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการพิจารณาถึงผลดี -ผลเสียของกระแสโลกในการที่จะรับเอาแนวคิด Green
Economy มาใชเปนหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจโลกใหดี เพื่อที่จะไดไมตองตกเปนเหยื่อของการกีดกัน
ทางการคาในรูปแบบใหม (Siamintelligence.com)
2.1.3 ทฤษฎีและแนวคิดในการเจรจาพหุภาคีภายใตระบบสหประชาชาติ
สันทัด ศะศิวณิช (2551) ใหคําจํากัดความของการเจรจาตอรอง คือกระบวนการที่บุคคล
ตั้งแตสองฝายขึ้นไปดําเนินการแลกเปลี่ยนขอเสนอ-สนองในเรื่องที่ตางฝายตางมีประโยชนได -เสีย แลว
ตางฝายตางพยายามลดหยอน ผอนปรนเงื่อนไขขอเรียกรองระหวางกัน เพื่อแสวงหาขอยุติที่ทุกฝายตก
ลงยอมรับกันได โดยใชการโนมนาว ความอะลุมอลวย การประนีประนอมในลักษณะตางตอบแทนกัน
เปนวิถีทางไปสูความตกลง สําหรับการเจรจาในระดับพหุภาคี (Multilateral Negotiation) นั้นคือ การ
เจรจาแบบที่มีหลายฝายรวมในการเจรจา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดความขัดแยงของฝายตางๆ และใน
ขณะเดียวกันก็ทําใหทุกฝายบรรลุวัตถุประสงครวมกันในระดับหนึ่ง ถึงแมจะไมทั้งหมดก็ตาม ซึ่งการ
เจรจาในลักษณะนี้จะตองดําเนินการโดยรักษาระเบียบพิธีการเจรจาที่เรียกวา กฎขอบังคับในการ
ดําเนินการประชุม (Rules of Procedure) เสมอ โดยมีการกําหนดใหผูเขารวมประชุมแตละฝาย
หมุนเวียนกันขึ้นมาเปนประธานที่ประชุมในการเจรจาตอรองนั้น ซึ่งระบบนี้ใชในการประชุมระหวาง
ประเทศ โดยเฉพาะการประชุมภายใตองคการสหประชาชาติ (United Nations) (Walker, 2011)
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สําหรับทฤษฎีในการเจรจานั้น สามารถแบงไดเปน 2 ลักษณะใหญๆ ดังนี้
1) การเจรจาที่มีลักษณะเปนการรวมมือกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายรวมกัน (Integrative
หรือ Win-Win) คือ ตางฝายตางแสวงหาขอตกลงที่จะใหทุกฝายที่รวมเจรจาไดรับประโยชนดวยกัน ซึ่ง
ถือเปนลักษณะการเจรจาที่ดีที่สุด และเปน ลักษณะการเจรจาที่ใชในการเจรจาพหุภาคีภายใตระบบ
สหประชาชาติ
2) การเจรจาที่มีลักษณะเปนการแขงขันกัน (Win-Lose) คือ มุงที่จะใหฝายตนไดรับ
ประโยชนเพียงฝายเดียวโดยไมคํานึงวาฝายอื่นจะไดรับประโยชนหรือไม
Gupta (2000) และ Walker (2011) กลาววา ขั้นตอนในการเจรจาพหุภาคีภายใตระบบ
สหประชาชาติที่สําคัญมีอยู 2 ขั้นตอน ไดแก
1) การเตรียมการ ซึ่งจะตองเริ่มตนดวยการทําความเขาใจกับประเด็นและความเปนมา
ของประเด็ น ในการเจรจาอย า งถ อ งแท การหาข อ มู ล ของผู เ ข า ร ว มเจรจาทุ ก ฝ า ยทั้ ง ในส ว นของ
สถานการณ สภาพแวดล อม วัต ถุป ระสงค ความตอ งการและเปา หมายในประเด็น ที่ทํ า การเจรจา
ตลอดจนประเด็นสถานภาพและความพรอมของประเทศของผูเขา รวมเจรจาเอง ผานกระบวนการ
ปรึกษา หารือระหวางภาคสวนตางๆที่เกี่ยวของ แลวจึงนําขอมูลเหลานั้นมาวิเคราะหและทําความเขาใจ
เพื่อกําหนดกลยุทธในการเจรจา โดยเฉพาะในประเด็นที่จะกอใหเกิดภาระผูกพัน และเปนผลได -ผลเสีย
ของประเทศผูเจรจา โดยจะตองเตรียมสรรหาบุคคลที่เหมาะสมจะเปนผูแทนไปเจรจาในภารกิจนั้น ๆ
ซึ่งจะตองพิจารณาถึงศักดิ์ศรี ระดับความสามารถ ความรู และความชํานาญในการเจรจา ตลอดจนระดับ
อํานาจที่ทัดเทียมกันกับผูเขารวมในการเจรจาของฝายอื่น รวมทั้งจะตองพิจารณาขอ จํากัดในเรื่องเงื่อน
เวลาในการเจรจา
2) การดําเนินการเจรจา ในขั้นตอนนี้ ผูเขารวมการเจรจาตองใชความสามารถเฉพาะตัว
อยางเต็มที่ และจะตองรักษากฎ ระเบียบ และพิธีการในการเจรจา และจะตองคํานึงถึงขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรมของแตละฝายที่อาจขัดกันไวดวยเสมอ โดยจะตองมีเปาหมายที่ชัดเจนวา
ตองการอะไรจากการเจรจา และรูจังหวะเวลาในการเสนอขอแลกเปลี่ยน เพื่อใหไดมาซึ่งเปาหมายหลัก
ที่ตองการ โดยที่จะตองมีความยืดหยุน และพรอมที่จะประนีประนอม
Gupta (2000) มีความเห็นวา ผูเขารวมการเจรจา (Negotiator) จากประเทศกําลังพัฒนา
สวนใหญ เปนนักเจรจาผูพิการ (Handicapped Negotiator) ที่ขาดอํานาจในการเจรจาตอรองกับผูเจรจา
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จากประเทศพัฒนาแลว เนื่องจากขาดการเตรียมการที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแตการไมรู
ไม เ ข า ใจในเนื้ อ หาของประเด็ น ในการเจรจา ไม มี ข อ มู ล สนั บ สนุ น การเจรจา ไม มี น โยบาย
ภายในประเทศรองรับการดําเนินงานที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเจรจา ไมมีเปาหมายในการเจรจาที่ชัดเจน
วาตองการอะไร เรียกรองในสิ่งที่คูเจรจาไมให ไมมีความยืดหยุนที่เหมาะสม ไมรูจังหวะในการเสนอ
ข อ แลกเปลี่ ย น ซึ่ ง มั ก จะนํ า ไปสู ก ารสู ญ เสี ย โอกาสในการเจรจา เพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง เป า หมายหลั ก
นอกจากนี้ ประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญก็ยังมีขอจํากัดในดานจํานวนผูเขารวมในทีมเจรจา โดยเฉพาะ
การเจรจาที่มีความสลับซับซอน และใชเวลายาวนาน ก็จะทําใหผูเขารวมในการเจรจามีความอ อนลา
ตลอดจนมีขอจํากัดทางดานภาษา ซึ่งเปนผลทําใหประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญตกเปนผูเสียเปรียบ
เปนเหยื่อของประเทศพัฒนาแลว และพายแพตอการเจรจา หรือทําใหการเจรจาเหลานั้นไมประสบ
ผลสําเร็จอยูเสมอ
2.2

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.2.1 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ

อัม พันธ พินธุก นก (2550) ไดศึกษายุทธศาสตรการเจรจาความรวมมือระหวางประเทศ
ในกรณี กรอบข อตกลงอาเซี ยนว าด วยการเข าถึ งและการแบ งป นผลประโยชน ทรั พยากรชี วภาพและ
ทรัพยากรพันธุกรรมอยางเทาเทียมกันและยุติธรรม หรือ ABS (ASEAN Framework Agreement on Access
to, and Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from the Utilization of, Biological and Genetic
Resources) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานภาพและประเด็นปญหาเกี่ยวกับขอผูกมัดของไทย และ
รูปแบบการจัดทําทาที การเจรจาความรวมมือระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอม สําหรับวิธีการที่ใชใน
การศึกษาสวนใหญเปนการวิเคราะหในเชิงพรรณนาและการใช SWOT Analysis ซึ่งผลการศึกษาสรุปไดวา
กรณีกรอบขอตกลง ABS นั้น มีสาระคลายกับสนธิสัญญาระหวางประเทศ การเจรจาตอรองควรใชจุดแข็ง
จากกฎ ระเบี ยบภายในของประเทศไทยในเรื่ องของพื้นที่ คุ มครองเพื่ อรองรั บประเด็นป ญหาเกี่ยวกั บ
ขอผูกมัด สําหรับขอเสนอยุทธศาสตรการเจรจาระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอมของประเทศไทยนั้น ควรมี
การเตรี ยมความพร อมไว ทุ กสถานการณ ทั้ งในส วนโครงสร างองค กรในการรองรั บการดํ าเนิ นงาน
งบประมาณ โดยการจัดทํางบประมาณแบบ Top-down Budgeting และการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อ
กําหนดแนวทางการปกปองผลประโยชนและความมั่นคงของชาติ รวมทั้งการพัฒนากฎหมายเพื่ออนุวัต
ความรวมมือระหวางประเทศและเพื่อรองรับการปรับโครงสรางองคกรใหมีความยั่งยืนทุกฉบับ
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สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2553) ไดทําการศึกษาโครงการ
ตนแบบทาทีไทยในขอตกลงสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ: กรณีศึกษาปฎิญญาริโอและการขนสงของเสีย
อั นตรายข ามแดน โดยมี วั ตถุ ประสงค ให กระบวนการขั บเคลื่ อนการเจรจาต อรองและการอนุ วั ตตาม
พันธกรณีของขอตกลงสิ่งแวดลอมระหวางประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ไดใชวิธีการ SWOT
Analysis ในการวิเคราะห เพื่อกําหนดยุทธศาสตรในการเจรจา ซึ่งพบวา ปฏิญญาริโอเปนการประกาศ
หลักการอยางกวางๆ ซึ่งประเทศภาคีมีความจําเปนที่จะตองมีการเจรจากันในรายละเอียดตอไป โดยที่
การเจรจานาจะเปนการเจรจาระหวางกลุมประเทศพัฒนาแลว และกลุมประเทศกําลังพัฒนาที่มีลักษณะ
ของผลประโยชนโดยรวมที่แตกตางกัน ประเทศไทยในฐานะประเทศกําลังพัฒนาจึงจะตองมีจุดยืนใน
การเจรจาให ป ระเทศพั ฒ นาแล ว มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการอนุ รั ก ษ คุ ม ครอง และฟ น ฟู ท รั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เนื่องจากเปนผูที่ ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมาตั้งแตอดีต
และยังเปนประเทศที่มีเงินทุน และเทคโนโลยีที่ใชในการดําเนินการ เพื่อปกปองดูแลรักษา ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดดีกวาประเทศกําลังพัฒนา นอกจากนี้ ประเทศกําลังพัฒนายังตองระมัด
ระวังในการที่ประเทศพัฒนาแลว อาจจะใชมาตรการทางดานสิ่งแวดลอมมาเปนขอกีดกันทางการคาอีก
ดวย ดังนั้น ในการกําหนดตนแบบทาทีนั้น จึงตองพิจารณาในประเด็นตางๆ ดังนี้
1) ประเด็นขอผูกมัดที่ปรากฏในปฏิญญาริโอ
2) ความพรอมของประเทศไทยในการอนุวัตตามพันธกรณี ทั้งในแงของกฎหมายภายใน
ประเทศ นโยบายและกฎ ระเบียบตางๆ องคกรและบุคลากรในการดําเนินงาน รวมทั้งงบประมาณที่
จะตองใชในการดําเนินงานที่เกี่ยวของ
Jose Antonio Ocampo (2011) กลาววา แนวคิด Green Economy ไดกลายมาเปนประเด็น
ในการอภิปรายในระดับนโยบายของประเทศตางๆ ทั่วโลกในระยะเวลา 2-3 ปที่ผานมานี้ โดยเฉพาะ
ชวงหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก ถึงแมวาจะยังไมมีคําจํากัดความของแนวคิด Green Economy วา
หมายถึงอะไรก็ตาม แตเปนที่เชื่อกันอยางกวางขวางวา แนวคิดดังกลาวจะเปนประโยชนในการนําพา
ไปสู เ ป า หมายของการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น โดยที่ ใ นบางประเด็ น และบางห ว งเวลาจะต องมี ก ารยอม
แลกเปลี่ย น (trade off) ระหวา งผลประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจกับ การปกปอง คุม ครอง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งหากจะนําแนวคิด Green Economy มาใชในการพัฒนาเศรษฐกิจ
โลกแลว ประเทศพัฒนาแลวจะตองเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบพฤติกรรมในการผลิตและการ
อุ ป โภค-บริ โ ภคที่ เ ป น อยู อ ย า งฟุ ม เฟ อ ยในป จ จุ บั น ให เ ป น ไปในลั ก ษณะที่ ป ระหยั ด และยั่ ง ยื น
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(Sustainable consumption and production) รวมทั้งยอมที่จะดําเนินการตามพันธกรณีในการใหความ
ชวยเหลือกับประเทศกําลังพัฒนาในเรื่องของการสนับสนุนทางการเงิน โดยเฉพาะการปรับโครงสราง
ทางการเงิ น และการถ า ยทอดเทคโนโลยี ที่ เ ป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ มที่ เ หมาะสม (appropriate
environmental friendly technology) ใหกับประเทศกําลังพัฒนาอยางจริงจัง และเขมขน ในขณะเดียวกัน
ประเทศกําลังพัฒนาก็จะตองมีสวนรวมในการดําเนินการตางๆ เพื่อนําไปสูเปาหมายในการพัฒนาที่
ยั่งยืน โดยที่จะตองกําหนดไวในแผนการพัฒนาประเทศใหชัดเจน โดยเฉพาะในสวนของการปรับ
โครงสรางในการพัฒนาของแตละประเทศ โดยที่จะตองไมเดินตามทางที่ประเทศพัฒนาแลวไดเคย
กระทํามาแลวในอดีต ทั้งนี้ ประเด็นหลักที่ควรพิจารณาในชวงของการเปลี่ยนผานสูร ะบบเศรษฐกิจ
สีเขียว ก็คือ เรื่องของมิติของเศรษฐกิจมหภาคและกลไกทางการเงิน เรื่องของเทคโนโลยี ทั้งในสวน
ของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) และประเด็นเรื่องของลิขสิทธิ์ และเรื่องสุดทาย
ที่มีความสําคัญมาก คือเรื่องของการคาและการลงทุน
Dimitri Zenghelis (2011) มีความเห็นเชนเดียวกับ Ocampo วา ประเทศพัฒนาแลวจะตอง
เปนผูนําในการแสดงใหเห็นวา การนําแนวคิด Green Economy มาใชปรับกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ
โลกนั้ น เป น เส น ทางนํ า ไปสู ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น โดยแสดงให เ ป น ว า ประเทศพั ฒ นาแล ว ได มี ก าร
ดําเนินงานที่จะปรับ กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ จาก Brown Economy เปน Green Economy อยาง
ชัดเจน โดยเฉพาะในเรื่องของระบบเศรษฐกิจคารบอนต่ํา รวมทั้งจะตองดําเนินการชวยเหลือประเทศ
กําลังพัฒนาอยางจริงจังทั้งทางดานการเงิน เทคโนโลยี และการเสริมสรางสมรรถนะใหกับองคกรและ
บุคคลากรของประเทศกําลังพัฒนา โดยมิตองเรียกรองใหประเทศกําลังพัฒนาเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงานในลักษณะของการกําหนดเปาหมายในการดําเนินงาน เชน เปาหมายในการลดปริมาณการ
ปลอยกาซเรือนกระจก เปนตน นอกจากนี้ Zenghelis ยังเห็นวา การเปลี่ยนผานเขาสูระบบเศรษฐกิจ
สีเขียวนั้น จําเปนที่จะตองมีการดําเนินการอยางโปรงใสภายใตการไวเนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน และยัง
จะตองอาศัยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนดวย
Martin Khor (2011) เชื่อวา ในการนําแนวคิด Green Economy เขามาเปนกระแสในการนํา
การพัฒนาเศรษฐกิจของโลกนั้น อาจกอใหเกิดผลดีตอสภาพแวดลอมของโลก และอาจนําไปสูเปาหมาย
ในการพัฒนาที่ยั่งยืน แตในขณะเดียวกัน ประเทศกําลังพัฒนาก็มีความเสี่ยงที่จะไดรับผลกระทบเชิงลบ
ในการเปลี่ยนผานจากระบบเศรษฐกิจที่เปนอยูในปจจุบันไปยังระบบเศรษฐกิจสีเขียวไดอยางแนนอน
ซึ่งความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได มีดังนี้
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1) หากแนวคิด Green Economy จะใหน้ําหนักกับประเด็นในเรื่องของสิ่งแวดลอมแต
เพียงอยางเดียว ก็จะทําใหเกิดการเบี่ยงเบนไปจากแนวคิดในเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะสงผล
กระทบโดยตรงตอประเทศกํา ลัง พัฒนาที่ยัง มีค วามตองการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คม เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
2) หากมีการนําระบบ “One size fit all” มาใช ประเทศกําลังพัฒนาก็จะตกอยูในภาวะ
เสียเปรียบประเทศพัฒนาแลวอยางแนนอน เนื่องจากมีขอจํากัดทั้งทางดานการเงิน เทคโนโลยี และ
สมรรถนะขององคกรและ บุคลากรในการรองรับการดําเนินงานตางๆ
3) อาจจะมีการแฝงเรื่องของการใชมาตรการทางดานสิ่งแวดลอม และมาตรฐานสินคามา
เปนเครื่องมือกีดกันทางการคา ระหวางประเทศ เชน ประเด็นในเรื่อง Carbon label หรือ Carbon border
tariffs เปนตน
4) อาจจะมีการแฝงมาตรการสนับสนุน (subsidy) การผลิตทั้งในสวนของสินคาทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรม เพื่อใชเปนอํานาจในการแขงขันการเขาถึงตลาดโลก
5) อาจจะมีการนําแนวคิด Green Economy มาเปนเงื่อนไขในการขอรับการชวยเหลือ
ทางดานการเงิน เทคโนโลยี และการเสริมสรางสมรรถนะขององคกร และบุคลากรของประเทศกําลัง
พัฒนาจากประเทศพัฒนาแลว หรือจากองคการระหวางประเทศที่ประเทศพัฒนาแลวใหการสนับสนุน
อยู
อยางไรก็ตาม Aron Cosbey (2011) เชื่อวา ทุกประเทศคงจะไมใชวาจะไดรับแตเพียง
ผลประโยชนจากการนําแนวคิด Green Economy ไปใชเพื่อปรับกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจโลกเทานั้น
ทุกประเทศคงจะตองมีทั้งสวนที่จะไดรับประโยชนและเสี ยประโยชน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับทัศนคติ และ
มุมมองของแตละประเทศ เชนในเรื่องของเทคโนโลยีนั้น ประเทศกําลังพัฒนาก็ไมจําเปนที่จะตองพึ่งพา
การถายทอดเทคโนโลยีจากประเทศพัฒนาแลวในการเปลี่ยนผานเขาสูระบบเศรษฐกิจสีเขียวเทาใดนัก
เนื่องจากประเทศกําลังพัฒนาเองก็สามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทีเดียว ดังเชนที่จะเห็นไดจากการพัฒนา biofuel เปนตน อยางไรก็ดี Cosbey คาดวา มาตรการตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการคาและการลงทุนระหวางประเทศบางมาตรการ โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับระบบ
เศรษฐกิจคารบอนต่ํา ก็อาจจะกอใหเกิดปญหา สงผลกระทบตอขีดความสามารถในการแขงขันใน
ตลาดโลก และเปนภาระกับประเทศกําลังพัฒนาได
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2.2.2 รายงานผลการประชุม
1) รายงานผลการประชุม เตรีย มการสํา หรับ การประชุม สหประชาชาติวา ดวยการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2012 (Rio+20) ครั้งที่ 1 (2553) ระบุวา แนวคิด Green Economy ในบริบทของการ
พัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความยากจนนั้น จะตองเปนไปในแนวทางเดียวกับ Rio principles โดยสามารถ
ยอมรับไดวา Green Economy จะนําไปสูเปาหมายของการพัฒนาอยางยั่งยืน หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การ
ยอมรับวาGreen Economy คือเสนทางอันนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยที่แนวคิด Green Economy
จะตองมีความยืดหยุน เพื่อที่จะไดปรับใหเปนไปตามความตองการของแตละประเทศที่มีระดับของการ
พัฒนาที่แตกตา งกัน นอกจากนี้ ยัง เห็นวา Green Economy ยังเปนเรื่องเกี่ยวกับ การใชทรัพยากร
ธรรมชาติอยางชาญฉลาด (wise use) และยังมีความเชื่อมโยงกับเรื่องของการผลิตและการบริโภคอยาง
ยั่งยืนดวย อยางไรก็ตาม ไมเปนที่แนชัดวา คําจํากัดความของแนวคิด Green Economy นั้นหมายถึง
อะไร และหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนาเริ่มแสดงทาทีที่กังวลในเรื่องของความหมาย
ของแนวคิด Green Economy ที่แตละประเทศอาจเขาใจแตกตางกัน ซึ่งจะนําไปสูทาที และความเห็นที่
แตกตา งกัน จนไมส ามารถที่จะเจรจาใหบ รรลุถึง ขอตกลงรวมกัน ในการดํา เนินงาน เพื่อใหบ รรลุ
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได
2) รายงานผลการประชุม เตรีย มการสํา หรับ การประชุม สหประชาชาติวา ดวยการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2012 (Rio+20) ครั้งที่ 2 (2554) ระบุวา ถึงแมวาจะยังไมสามารถที่จะกําหนดคําจํากัด
ความของแนวคิด Green Economy ที่เปนขอตกลงรวมกันไดก็ตาม แตค วรที่จะใหความสํา คัญกับ
กระบวนการที่กอใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในลักษณะที่คํานึงถึงการปกปอง คุ มครองสิ่งแวดลอมที่จะ
นําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไปในอนาคตได ซึ่งที่ประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศยังมีความกังวล
เกี่ย วกับ ลักษณะของผลลัพธที่จะไดจากการประชุม Rio+20 วาจะเปนพันธกรณีใ หมที่จะเปนภาระ
ใหกับประเทศกําลังพัฒนาหรือไม ทั้งนี้ เนื่องจากแนวคิด Green Economy ยังไมมีความชัดเจนวาจะ
ครอบคลุมในเรื่องใดบาง และจะมีกลไกในการดําเนินงานอยางไร
2.3

สรุปกรอบแนวคิด

เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้มุงเนนที่กรอบแนวทางในการเจรจาและการกําหนดทาทีไทย
ในการเจรจาภายใตการประชุมสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2012 หรือที่เรียกวา Rio+20
ซึ่งไดมีการกําหนดประเด็นการเจรจาในเรื่อง “เศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการ
ขจัดความยากจน (A Green Economy in the Context of Sustainable Development and Poverty
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Eradication) ซึ่ง จากการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข องแลว เห็นวา ควรที่จะนํา กรอบ
แนวทางในการเจรจาพหุภาคีในระบบของสหประชาชาติของ Gupta (2000) และ Walker (2011) มาเปน
กรอบในการดําเนินการศึกษาครั้งนี้ โดยจะนําแนวคิด Ocampo (2011) และ Khor (2011) ในเรื่องของ
Green Economy มาเปนหลักในการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกั บประเด็นการเจรจา และจะประยุกตใช
วิธีการวิเคราะหเชิงเนื้อหา และการวิเคราะห SWOT Analysis ตามที่อัมพันธ พินทุกนก (2550) และ
สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2553) ไดใชในการศึกษายุทธศาสตรการเจรจา
ความรวมมือระหวางประเทศในกรณีกรอบขอตกลงอาเซียนวาดวยการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน
ทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรพันธุกรรมอยางเทาเทียมกันและยุติธรรม และการศึกษาโครงการตนแบบ
ทาทีไทยในขอตกลงสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ: กรณีศึกษาปฎิญญาริโอและการขนสงของเสียอันตราย
ขามแดน ทั้งนี้ เนื่องจากเปนการศึกษาที่ลักษณะที่ใกลเคียงกัน แตแตกตางกันในเชิงของแนวคิดในการ
ดําเนินการ
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บทที่ 3
เรื่องที่ศึกษา
3.1 ผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษากรอบแนวทางในการเจรจาของประเทศไทยภายใตการ
ประชุมสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2012 หรือ Rio+20 โดยที่องคการสหประชาชาติได
กําหนดใหประเด็นหลักในการประชุม เปนเรื่อง “เศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
การขจัดความยากจน (A Green Economy in the Context of Sustainable Development and Poverty
Eradication)” ซึ่ง การเจรจาภายใตก ารประชุม ครั้ง นี้เ ปนการเจรจาในลัก ษณะพหุภาคี เพื่อใหบ รรลุ
เปาหมายรวมกัน และทุกฝายที่เขารวมเจรจาไดรับประโยชนรวมกันในระดับที่ยอมรับซึ่งกันและกันได
จึงไดนํากรอบแนวทางในการเจรจาพหุภาคีในระบบของสหประชาชาติของ Gupta (2000) และ Walker
(2011) มาเปนกรอบในการดําเนินการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งจําเปนที่จะตองมีการเตรียมการตั้งแตการทําความ
เขาใจกับประเด็นการเจรจา การหาขอมูลของผูเขารวมเจรจาทุกฝาย ตลอดจนประเด็นสถานภาพและ
ความพรอมของประเทศ เพื่อนําขอมูลเหลานั้นมาวิเคราะหและกําหนดกลยุทธในการเจรจา โดยเฉพาะ
ในประเด็นที่จะกอใหเกิดภาระผูกพัน และเปนผลได-ผลเสียของประเทศดวย ดังนั้น จึงไดทําการศึกษา
รวบรวมและวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับประเด็นหลักของการประชุมฯ
อยา งไรก็ตาม ในปจจุบัน องคก ารสหประชาชาติยัง ไมส ามารถกําหนดคํา จํา กัดความ
ที่ประเทศสมาชิกเห็นชอบรวมกันได แตในรายงานการประชุม เตรียมการสําหรับการประชุม Rio+20
ครั้งที่ 2 (Prep Com II) เมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม 2554 ระบุไววา ถึงแมวาประเทศสมาชิกจะยังไมสามารถที่
จะกําหนดคําจํากัดความของคําวา “Green Economy” รวมกันได แตก็มีความเห็นรวมกันวา จะพิจารณา
ที่กลไก หรือกรอบแนวทางในการดําเนิน งาน เพื่อนําไปสูการเปลี่ยนผานไปสูระบบเศรษฐกิจสีเขียว
บนพื้นฐานความแตกตางของสถานภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของแตละประเทศ
(United Nations, 2011) ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้ จึงไดนําแนวคิด Ocampo (2011) และ Khor (2011)
ในเรื่องของ Green Economy มาเปนหลักในการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับประเด็นการเจรจา โดยได
รวบรวม ศึก ษา และวิเคราะหขอมูล ในประเด็นตา งๆ ที่เกี่ย วของกับ Green Economy เพื่อนํา ไป
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สังเคราะหเปนกรอบ หรือขอเสนอแนะแนวทางการเจรจาในการประชุม Rio+20 โดยประยุกตใช
แนวคิดการกําหนดกลยุทธ (Strategy Formulation) ภายใตหลักการวิเคราะห SWOT Analysis มา
ประกอบการสังเคราะหกลยุทธในการเจรจา จึงนําเสนอผลการศึกษาในประเด็นหลักๆ ดังนี้
1. กรอบกลไก และแนวทางในการดําเนินงาน หรือกิจกรรมของประเทศตางๆ รวมทั้ง
ประเทศไทย ในการเปลี่ยนผานไปสูระบบเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งจะเปนขอมูลสําคัญสําหรับการเจรจาใน
การประชุม Rio+20
2. ผลลัพธที่ค าดวาจะเกิดขึ้นจากการประชุม Rio+20 และทาทีของประเทศ และกลุม
เจรจาที่จะเขารวมในการประชุม Rio+20
3. การวิเคราะห SWOT Analysis เพื่อวิเคราะหความพรอมของประเทศไทย และกลยุทธ
ในการเจรจา
โดยมีรายละเอียดผลการศึกษา ดังนี้
3.1.1 กรอบกลไก และแนวทางในการดําเนินงาน หรือกิจกรรมของประเทศตางๆ
การศึกษากรอบกลไก และแนวทางในการดําเนินงาน หรือกิจกรรมของประเทศตางๆ
ทําโดยการสืบคนขอมูลจากเอกสารรายงาน และเอกสารเผยแพร รวมทั้งขอมูลทางอินเตอรเน็ต ซึ่งใน
การศึกษาครั้งนี้จะนําเสนอเฉพาะในสวนของกรอบแนวทาง หรือการดําเนินงานที่มีความชัดเจน มีการ
รายงานในระบบสหประชาชาติ หรื อ เป น ที่ เ ผยแพร ต อ เวที โ ลก รวมทั้ ง เป น ที่ ต ระหนั ก ในระดั บ
นานาชาติวาจะนําไปสูการเปลี่ยนผานเขาสูระบบเศรษฐกิจสีเขียว ทั้งในสวนที่เปนการดําเนินงานของ
แตละประเทศ และการดําเนินงานขององคกรความรวมมือระหวางประเทศดวย สําหรับกรอบกลไก
และแนวทางในการดําเนินงาน หรือกิจกรรมของประเทศไทยจะนําเสนอเฉพาะการดําเนินงานและ
กิ จ กรรมของหน ว ยงานที่ มี แ นวทาง และแผนการดํ า เนิ น งานที่ ชั ด เจน และมี ก ารเผยแพร ใ น
ระดับประเทศ และ/หรือตางประเทศแลว โดยจะนําเสนอเฉพาะกลไก แนวทางและกิจกรรมหลักๆ
เทานั้น ซึ่งมีรายละเอียดผลการศึกษา ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 กรอบกลไก และแนวทางในการดําเนินงาน หรือกิจกรรมหลักที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนผาน
ไปสูระบบเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศตางๆ
กลไก/แนวทาง/กิจกรรม

องคกร/ประเทศ
องคกร

ประเทศ

ประเทศ

พัฒนาแลว

กําลังพัฒนา

นโยบายที่ชัดเจนในการเปลี่ยนผานการพัฒนา
เศรษฐกิจเปนระบบเศรษฐกิจสีเขียว

ESCAP/
UNCSD

เดนมารก,
เกาหลีใต

กรอบนโยบายในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนผานไปสูระบบเศรษฐกิจสีเขียว
เชน นโยบายภายใตหลักการแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (Sufficiency Economy) ของประเทศไทย
นโยบาย Gross National Happiness ของภูฏาน
นโยบาย Green Morocco Plan ของโมรอกโก เปนตน

UNEP/
ญี่ปุน
UNDP/
UNHABITAT

การใชเครื่องมือทางเศรษฐกิจในการดําเนินงานดาน
สิ่งแวดลอม เชน ภาษีสิ่งแวดลอม การสนับสนุนทาง
การเงินกับกิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อสิ่งแวดลอม หรือ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การใชหลักการผูกอ
มลพิษเปนผูจาย (Polluter Pays Principle: PPP)

ไมมีขอมูล กลุมสหภาพ
ยุโรป, สวีเดน,
ฟนแลนด,
โปแลนด,
เดนมารก,
นอรเวย,
ออสเตรเลีย,
แคนาดา,
เกาหลีใต

คอสตาริกา
มัลดีฟ
ไทย, บราซิล,
จีน, อินเดีย,
แอฟริกาใต,
อินโดนีเซีย,
โมรอกโก,
ภูฏาน,
สิงคโปร
ไทย, บราซิล,
แทนซาเนีย,
เคนยา, จีน,
อินเดีย,
อินโดนีเซีย,
เคนยา
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ตารางที่ 1 (ตอ)
กลไก/แนวทาง/กิจกรรม

องคกร/ประเทศ
องคกร

ประเทศ

ประเทศ

พัฒนาแลว

กําลังพัฒนา

การกําหนดกลไกทางการเงินที่ชัดเจนเพื่อใหเกิดการ FAO/
เปลี่ยนผานไปสูระบบเศรษฐกิจสีเขียว
UNEP/
UNDP

นอรเวย, ญี่ปุน ไมมีขอมูล
เกาหลีใต

ระบบเกษตรอินทรีย

FAO

นิวซีแลนด

การจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม (Green Procurement) ในสวนที่เปน
นโยบายของภาครัฐ

UN
Agencies

เกาหลีใต,
ญี่ปุน

การผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืน (Sustainable
Consumption and Production Pattern) ในสวนที่เปน
นโยบายของภาครัฐ
พลังงานทดแทน/พลังงานทางเลือก (Renewable
Energy/ Alternative Energy)

ไมมีขอมูล กลุมสหภาพ
ยุโรป

ไทย, เคนยา,
อินโดนีเซีย,
ยูกันดา,
บังคลาเทศ,
ไทย

โมรอกโก

UNIDO/

ญี่ปุน, ฝรั่งเศส ไทย, อินเดีย,

UNEP

เยอรมัน,

บังคลาเทศ,

เดนมารก,

จีน, บราซิล,

เกาหลีใต

แอฟริกาใต,
โมรอกโก,
ตูนีเซีย
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ตารางที่ 1 (ตอ)
กลไก/แนวทาง/กิจกรรม

องคกร/ประเทศ
องคกร

ประเทศ

ประเทศกําลัง

พัฒนาแลว

พัฒนา

การปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงาน (Energy
Efficiency)

UNEP

ญี่ปุน, อังกฤษ ไทย, จีน,
เยอรมัน,
แอฟริกาใต
เกาหลีใต,
สหรัฐอเมริกา
(State Level)

อาคารเขียว (Green Building) ซึ่งเปนอาคารที่มีการ
อนุรักษพลังงาน มีการจัดการขยะ และการประหยัด
การใชทรัพยากร

UNEP

ออสเตรเลีย, ไทย, สิงคโปร
ญี่ปุน,
เกาหลีใต,
สหรัฐอเมริกา
(State Level)

การพัฒนาระบบเศรษฐกิจคารบอนต่ํา (Low Carbon ไมมีขอมูล
Economy) ซึ่งมีองคประกอบทั้งในดานการลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจก (Emission Reduction) อันเปน
ตนเหตุของปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการเพิ่มแหลงเก็บกักกาซเรือนกระจก (Carbon
Sink and Storage) ดวย

กลุมสหภาพ
ยุโรป,
สหรัฐอเมริกา
(State Level)

การปรับปรุงประสิทธิภาพการใชทรัพยากรและการ ไมมีขอมูล เกาหลีใต,
จัดการกากของเสีย (Resources Efficiency and Waste
ญี่ปุน
Management) โดยใชหลักการ Life cycle analysis
และหลักการ 3R: reduce, reuse, recycle

แอฟริกาใต
(Carbon tax),
กัวเตมาลา,
บราซิล(Carbon
Sink)
นามิเบีย,
เนปาล,
เวียดนาม,
(Natural
Resources)ไทย
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ตารางที่ 1 (ตอ)
กลไก/แนวทาง/กิจกรรม

องคกร/ประเทศ
องคกร

ประเทศ

ประเทศ

พัฒนาแลว

กําลังพัฒนา

โครงการฉลากเขียว (Green Label) หรือการติดฉลาก
สินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Eco หรือ
Environmental Label)

ไมมีขอมูล เกาหลีใต,

โครงการโรงแรมสีเขียว (Green Hotel) เพื่อสงเสริม
ธุรกิจโรงแรมและการทองเที่ยวอยางยั่งยืน โดย
คํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการ
จัดการสิ่งแวดลอม

ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล

ญี่ปุน

ไทย, อินเดีย,
จีน, มาเลเซีย,
สิงคโปร

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อสงเสริม
UNIDO
ภาคอุตสาหกรรมใหมีการประกอบการที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมและสังคม ซึ่งจะทําใหผลิตภัณฑมวลรวม
สีเขียวของประเทศ (Green GDP) มีมูลคาสูงขึ้นดวย
โดยมีการสงเสริมใหสถานประกอบการใหใสใจใน
การดําเนินธุรกิจที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สอดคลอง
กับศักยภาพและความเปนไปไดของระบบนิเวศ
รวมทั้งความผาสุกของสังคม

ญี่ปุน

ระบบคมนาคมสีเขียว (Green Transport) อาทิ ระบบ ไมมีขอมูล กลุมสหภาพ
ขนสงมวลชน โดยเฉพาะระบบที่มีการใชพลังงาน
ยุโรป, สวิส,
ทางเลือก Bike-sharing program, Car-sharing
program และการวางผังเมือง รวมทั้งกฎ ระเบียบตางๆ
ที่ทําใหมีการพัฒนาการคมนาคม ขนสง อยางยั่งยืน

ไทย, มัลดีฟ

ไทย

บราซิล, ไทย,
เม็กซิโก,
แอฟริกาใต
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ตารางที่ 1 (ตอ)
กลไก/แนวทาง/กิจกรรม

องคกร/ประเทศ
องคกร

กรอบขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนผานไปสู
ระบบเศรษฐกิจสีเขียว โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของ
กับเทคโนโลยีและการคา

ประเทศ

ประเทศ

พัฒนาแลว

กําลังพัฒนา

ไมมีขอมูล สวีเดน,

ไมมีขอมูล

เยอรมัน,
เกาหลีใต,
อังกฤษ,
สหรัฐอเมริกา
(State Level)

ระบบการจางงานที่เกี่ยวของกับระบบเศรษฐกิจสีเขียว Major
Groups

ออสเตรเลีย,

บราซิล,

ญี่ปุน,

อินเดีย

เกาหลีใต,

นอกจากกรอบกลไก และแนวทางในการดําเนินงาน หรือกิจกรรมหลักที่เกี่ยวของกับการ
เปลี่ยนผานไปสูระบบเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศตางๆ ที่นําเสนอไวในตารางที่ 1 ซึ่งสวนใหญเปน
การดําเนินงานของภาครัฐแลว ยังมีกิจกรรมตางๆ อีกมากมายที่มีการดําเนินงานอยูในประเทศตางๆ โดย
ภาคเอกชน องคกรเอกชน และภาคประชาสังคม ที่มีสวนในการนําไปสูการเปลี่ยนผานเขาสูระบบ
เศรษฐกิจสีเขียว อาทิ
 โครงการ Green and Clean Airport ของ บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
 โครงการ Aspire Flight ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
 นโยบายมุงสูการพัฒนาอยางยั่งยืนใหไดภายในป พ.ศ. 2558 ของบริษัท SCG
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 โครงการ Paper & Power ของประเทศเนปาล
 โครงการผลิตเครื่องสํา อางจากผลิตภัณ ฑเกษตรอินทรีย ของบริษัท Body Shop
ประเทศอังกฤษ
 โครงการรับซื้อ และสงเสริมการผลิตกาแฟอินทรีย ของบริษัท Starbuck
 โครงการ Green Purchasing ของบริษัทตางๆ ทั่วโลก เชน Canon, Federal Express,
Boeing, Hewlett-Packard, Migro และ Toyota เปนตน
 โครงการผลิตรถยนต Eco car และรถยนตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของบริษัทตางๆ
ทั่วโลก เชน BMW, Toyota และ Honda เปนตน
สําหรับขอมูลในสวนของกรอบกลไก และแนวทางในการดําเนินงาน หรือกิจกรรมตางๆ
ที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนผานไปสูระบบเศรษฐกิจสีเขียวนี้ จะเปนสวนประกอบที่สําคัญในการนําไป
วิเคราะหความพรอมของประเทศไทย เพื่อนําไปสูการสังเคราะห นําเสนอแนวทาง และกลยุทธในการ
เจรจาภายใตการประชุม Rio+20 ตอไป
3.1.2 ผลลัพธที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการประชุม Rio+20 และทาทีของประเทศและกลุมเจรจาที่จะ
เขารวมในการประชุม Rio+20
1) ผลลัพธที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการประชุม Rio+20
เนื่องจากยังไมมีความชัดเจนวา ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับจากการประชุมสหประชาชาติ
วาดวยการพัฒนาที่ยั่ งยืน หรือ การประชุม Rio+20 คืออะไร และจะมีลัก ษณะเปนอยางไร ดังนั้น
ในการศึกษาครั้งนี้จึงอางอิงขอมูลจากความเห็นของ Mr. Sha Zukang รองเลขาธิการสหประชาชาติ
(Under Secretary General) ซึ่งทําหนาที่เปนเลขาธิการของการประชุมฯ ที่ปรากฏอยูใน website: www.
uncsd2012.org ซึ่งพอสรุปไดวา ผลลัพธที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการประชุมจะมีลักษณะเปน “แบบพิมพ
เขียวที่จะทําเกิดการขับเคลื่อนไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน (A Blueprint for a coherent pursuit sustainable
development)” ซึ่งจะประกอบดวยสวนสําคัญ ดังนี้
1.1) การรื้อฟนพันธกรณีทางการเมืองระหวางประเทศ (Renewed International
Political Commitment) ในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ประเทศสมาชิก
องคก ารสหประชาชาติไดใ หคํา มั่นสัญญาในการประชุม สหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมและการ
พัฒนา (United Nations Conference on Environment and Development; UNCED) หรือการประชุม
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Rio เมื่อป พ.ศ. 2535 และการประชุมสุดยอดโลกวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน (World Summit on
Sustainable Development; WSSD) เมื่อป พ.ศ. 2545 โดยที่จะตองอยูบนพื้นฐานหลักการ Rio
Principles ที่ทุกประเทศเห็นชอบ และใหคํามั่นวาจะยึดถือปฏิบัติมาตั้งแต ป พ.ศ. 2535 (รายละเอียด
ของหลักการ Rio Principles ปรากฏในภาคผนวก ก) โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับประเด็นทางดาน
การคา ซึ่งตามหลักการ Rio Principles ขอ 12 ไดกําหนดไวอยางชัดเจนวา “นโยบายทางดานการคาใดๆ
ก็ตาม ที่ดําเนินการเพื่อวัตถุประสงคทางดานสิ่งแวดลอมจะตองไมกอใหเกิดการกีดกันทางการคา หรือ
ขอจํากัดทางการคาระหวางประเทศ” อยางไรก็ตาม ประเด็นการใหการสนับสนุนทางการเงิน (Subsidy)
กับการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ดูเสมือนกับวาจะขัดกับขอกําหนดขององคการ
การคาโลก (World Trade Organization; WTO) ซึ่งอาจเปนประเด็นที่จะตองมีการพิจารณากันในการ
ประชุม Rio+20
1.2) กระบวนการและกลไกในการเสริมสรางความแข็งแกรงในการดําเนินงาน
ทางดานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมควบคูกันไปอยางเหมาะสม มิใชมุงเน นแตเฉพาะ
การเสริมสรางสมรรถนะในการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมแตเพียงอยางเดียว โดยจะตองทําใหเกิด
การบู ร ณาการในการดํ า เนิ น งานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ของหน ว ยงานภายใต อ งค ก าร
สหประชาชาติ ทุ ก หน ว ยงาน อย า งไรก็ ต าม เป น ที่ ป ระจั ก ษ ชั ด ว า โครงการสิ่ ง แวดล อ มแ ห ง
สหประชาชาติ (United Nations Environment Programme; UNEP) เปนหนวยงานที่มีความจําเปนที่
จะตองไดรับการเสริมสรางสมรรถนะ เพื่อกอใหเกิดความสมดุลในการพัฒนาทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม
1.3) ก ล ไก ใ นก าร เส ริ ม ส ร า ง ความ เข ม แข็ งในก ารดํ า เนิ น ง านขอ ง
คณะกรรมาธิการวาดวยการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nations Commission on Sustainable
Development, UNCSD) และโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ
1.4) แนวทางในการดํ า เนิ น งานเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการเปลี่ ย นผ า นไปสู ร ะบบ
เศรษฐกิจสีเขียว (Guidelines on the Green Economy)
1.5) พัน ธกรณี ที่ส ามารถดํา เนิน การได ใ นส วนของการเงิ นและเทคโนโลยี
(Actionable Commitment in financing and technology cooperation) ทั้งนี้ เนื่องจากกลไกทางการเงิน
และการถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับประเทศกําลังพัฒนาในการเปลี่ยน
ผานไปสูระบบเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งมีการศึกษาระบุวา จําเปนจะตองมีการลงทุนอยางนอย 2 % ของ
GDP ตอป ในชวงระยะเวลาตอไปอีก 40 ปขางหนา ดัง นั้น ประเทศพัฒนาแลวจึง จําเปนที่จะตองมี
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พันธกรณีใ นการใหค วามชวยเหลือประเทศกํา ลังพัฒนาที่ชัดเจนทั้ง ในสวนการใหค วามชวยเหลือ
ทางดานการเงินและเทคโนโลยี และจะตองมีการดําเนินงานอยางแทจริงตามที่กําหนดพันธกรณีไวดวย
มิฉะนั้น การเปลี่ยนผานไปสูระบบเศรษฐกิจสีเขียวจะเปนไปไดยากยิ่ง สําหรับประเด็นในดานการ
ถายทอดเทคโนโลยีนั้น ควรที่จะใหความสําคัญกับกลไกในลักษณะของการดําเนินงานสามประสาน
หรือ ที่เรียกวา Tri-lateral Cooperation หรือ North-South-South triangle Cooperation โดยการ
เสริ ม สร า งกระบวนการที่ มี อ ยู แ ล ว ให เ ข ม แข็ ง ยิ่ ง ขึ้ น และในขณะเดี ย วกั น ก็ ค วรมี ก ารกํ า หนด
กระบวนการในการขยายขอบเขตของการดําเนินงานในลักษณะสามประสานออกไปใหเพียงพอตอ
ความตองการของประเทศกําลังพัฒนา
2) ทาทีของประเทศและกลุมเจรจา
จากขอมูลผลลัพธที่คาดวาจะไดรับจากการประชุมสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน
หรือ การประชุม Rio+20 ตามที่เลขาธิการการประชุมคาดการณไวดังกลาวขางตน จึงจําเปนที่จะตอง
สืบ คนขอมูล ทา ทีข องประเทศและกลุม เจรจาที่จะเขา รวมในการประชุม Rio+20 เพื่อเปนขอมู ล
ประกอบการวิเคราะห และสังเคราะห เพื่อนําเสนอแนวทาง และกลยุทธในการเจรจาภายใตการประชุม
Rio+20 โดยไดทําการสืบคนขอมูลจาก
2.1) Statement หรือ Intervention ของประเทศตางๆ ในการประชุมเตรียมการ
สําหรับการประชุม Rio+20 ครั้งที่ 1 และ 2 (First and Second Preparatory Committee Meeting for the
UN Conference on Sustainable Development, 2012; Prep Com I & II)
2.2) Earth Negotiation Bulletin
2.3) รายงานการประชุมเตรียมการสําหรับการประชุม Rio+20 ครั้งที่ 1 และ 2
2.4) เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
โดยไดสรุปทาทีของประเทศ และกลุมเจรจาตางๆ นําเสนอไวในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 สรุปทาทีของประเทศ และกลุมเจรจาตางๆ
ทาที
ประเด็น
ผลลัพธของการประชุมจะเปนการรื้อฟนและ
เสริมสรางพันธกรณีเดิมที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาที่ยั่งยืนที่ประเทศสมาชิก UN ไดเคยให
คํามั่นไวในการประชุมที่ โดยจะเปนการ
เสริมสรางความสมดุล และความเชื่อมโยง
ระหวางประเด็นทางดานเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม เพื่อนําไปสูเปาหมายของ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
ผลลัพธของการประชุมจะตองไมเปนการเพิ่ม
พันธกรณีที่เปนภาระแกกลุมประเทศกําลัง
พัฒนา และจะตองเปนไปตามหลักการของ
Rio Principles ขอที่ 7 ซึ่งกําหนดความ
รับผิดชอบรวมกันในระดับที่แตกตางกัน
(Common but Differentiated Responsibility)

กลุมองคกร

ประเทศ

ประเทศกําลัง

ตางๆ

พัฒนาแลว

พัฒนา

สหรั ฐ อเมริ ก า,
สวิส

กลุมประเทศ
G77+China,
อารเจนตินา
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ตารางที่ 2 (ตอ)
ทาที
ประเด็น

กลุมองคกร

ประเทศ

ประเทศกําลัง

ตางๆ

พัฒนาแลว

พัฒนา

ขอบเขตของการดําเนินงานในการเปลี่ยนผาน
ไปสูระบบเศรษฐกิจสีเขียวจะตองเปนไปตาม
หลักการของ Rio Principles และแผนปฏิบัติ
การ 21 (Agenda 21)โดยคํานึงถึงการแกไข
ปญหาความยากจนเปนหลัก และจะตอง
คํานึงถึงสถานภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอมของแตละประเทศที่มีความ
แตกตางกัน รวมทั้งจะตองเคารพสิทธิ์ใน
อธิปไตยของแตละประเทศ
การเปลี่ยนผานไปสูระบบเศรษฐกิจสีเขียวจะ Trade union
นําไปสูการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ การสรางความมั่นคงทางดาน
อาหาร การแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และกอใหเกิดการจางงาน
การเปลี่ยนผานไปสูระบบเศรษฐกิจสีเขียว
เปนองคประกอบที่สําคัญในการดําเนินงาน
เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน

กลุมประเทศ
G77+China

กลุมสหภาพ
ยุโรป,
สหรัฐอเมริกา

สวิส, สวีเดน,
แคนาดา,
สหรัฐอเมริกา
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ตารางที่ 2 (ตอ)
ทาที
ประเด็น

กลุมองคกร

ประเทศ

ประเทศกําลัง

ตางๆ

พัฒนาแลว

พัฒนา

การเปลี่ยนผานไปสูระบบเศรษฐกิจสีเขียวไม
สามารถจะนํามาทดแทนพันธกรณีในการ
ดําเนินงานตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได

สเปน

กลุมประเทศ
G77+China

แนวทางในการดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนผานไปสูระบบเศรษฐกิจสีเขียวจะตอง
ไมมีลักษณะที่เหมือนกันสําหรับทุกประเทศ
(One size fits all)

สหรัฐอเมริกา

กลุมประเทศ
G77+China
กลุม ASEAN

การเปลี่ยนผานไปสูระบบเศรษฐกิจสีเขียว
จะตองไมกอใหเกิดการกีดกันทางการคา
ระหวางประเทศ การเขาถึงตลาด รวมทั้ง
จะตองไมเปนการสรางเงื่อนไข หรือ
มาตรฐานใหมใหกับประเทศกําลังพัฒนาใน
การขอรับความชวยเหลือทางดานการเงิน
และการถายทอดเทคโนโลยี
การดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผาน
ไปสูระบบเศรษฐกิจสีเขียวจะตองเปนการ
ดําเนินงานโดยความสมัครใจของแตละ
ประเทศ

UNEP

กลุมประเทศ
G77+China,
อารเจนตินา,
นิกรารากัว,
อินเดีย, เคนยา,

กลุมประเทศ
G77+China,
กลุม ASEAN
อารเจนตินา
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ตารางที่ 2 (ตอ)
ทาที
ประเด็น

กลุมองคกร

ประเทศ

ประเทศกําลัง

ตางๆ

พัฒนาแลว

พัฒนา

การดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผานไปสู Major
ระบบเศรษฐกิจสีเขียวจะตองมิใชเปนเปนการ
Groups
ดําเนินงานชองภาครัฐแตเพียงฝายเดียว แต
จะตองรวมกันระหวางภาครัฐ เอกชน องคกร
เอกชน และภาคประชาสังคม โดยเฉพาะกลุม
สตรี รวมทั้งสถาบันทางการศึกษา และวิชาการ
ตางๆ
การดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผานไปสู
ระบบเศรษฐกิจสีเขียวจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมีการ
กําหนดกลไกทางการเงิน และการถายทอด
เทคโนโลยีใหกับประเทศกําลังพัฒนาที่ชัดเจน
โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับทรัพยสินทาง
ปญญา และลิขสิทธิ์ของเทคโนโลยี
การใชพลังงานอยางยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ
ถือเปนแนวทางที่สําคัญในการขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนผานไปสูระบบเศรษฐกิจสีเขียว

สหรัฐอเมริกา,
กลุมสหภาพ
ยุโรป

การลงทุนภาครัฐและแรงจูงใจทางดานภาษี
รวมถึงภาษีเกี่ยวกับมลพิษและมาตรการทางดาน
ภาษีคารบอน เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน
การเปลี่ยนผานไปสูระบบเศรษฐกิจสีเขียว

อิตาลี,
เกาหลีใต

กลุมประเทศ
G77+China,
อารเจนตินา,
ไทย, เม็กซิโก

กลุมสหภาพ
ยุโรป, ไอซ
แลนด
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ตารางที่ 2 (ตอ)
ทาที
ประเด็น

การดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผาน
ไปสูระบบเศรษฐกิจสีเขียวจะตองคํานึงถึง
การจัดการทรัพยากรน้ําและทรัพยากรทาง
ทะเลอยางมีประสิทธิภาพ และจะตองคํานึง
ระบบเศรษฐกิจที่ตองพึ่งพาทรัพยากร
เหลานั้น (blue economy)
การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (Sustainable
Consumption and Production Pattern) ถือ
เปนแนวทางที่สําคัญในการขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนผานไปสูระบบเศรษฐกิจสีเขียว
การพัฒนาเมืองอยางยั่งยืนถือเปนแนวทางที่
สําคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผานไปสู
ระบบเศรษฐกิจสีเขียว
การเปลี่ยนผานไปสูระบบเศรษฐกิจสีเขียว
จะตองมีการลดการสนับสนุนทางดาน
การเงินใหกับพลังงานฟอสซิลทั้งหลาย
การจัดสรรงบประมาณเพื่อการเปลี่ยนผาน
ไปสูระบบเศรษฐกิจสีเขียวจะตองใหเพียงพอ
ตอการดูแลสิ่งแวดลอม และระบบนิเวศ

กลุมองคกร

ประเทศ

ประเทศกําลัง

ตางๆ

พัฒนาแลว

พัฒนา

UNESCO

โมนาโค

กลุมประเทศ
หมูเกาะขนาด
เล็ก

UNEP

สเปน

กลุมประเทศ
G77+China,
โมร็อกโก
กลุม ASEAN

UN-HABITAT สวีเดน

สหรัฐอเมริกา

Major Groups
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ตารางที่ 2 (ตอ)
ทาที
ประเด็น

การเปลี่ยนผานไปสูระบบเศรษฐกิจสีเขียว
จะตองดําเนินการโดยใชหลักธรรมาภิบาล
การจัดการสิ่งแวดลอม (Environmental
Governance) และจะตองมีการประเมินมูล
คาที่แทจริงของทรัพยากร อันเปนตนทุนใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ
การเปลี่ยนผานไปสูระบบเศรษฐกิจสีเขียว
ควรที่จะเปนผลทําใหสามารถเขาถึงตลาด
สินคาและผลิตภัณฑสีเขียวไดสะดวกขึ้น
รวมถึงเปนการสงเสริมผลิตภัณฑ
เกษตรกรรม
การเปลี่ยนผานไปสูระบบเศรษฐกิจสีเขียว
จะตองคํานึงถึงความเสี่ยงอันอาจจะเกิด
ขึ้นกับมวลมนุษยชาติ หากมีการพัฒนา
พลังงานนิวเคลียรหรือโครงการพลังงานน้ํา
ขนาดใหญ
จะตองมีการลงทุนที่ชัดเจนในการพัฒนา
เสริมสรางขีดความสามารถและการศึกษา
เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผานไปสูระบบ
เศรษฐกิจสีเขียว

กลุมองคกร

ประเทศ

ประเทศกําลัง

ตางๆ

พัฒนาแลว

พัฒนา

ออสเตรเลีย

FAO

Major Groups

Major Groups

คิวบา

กัมพูชา
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3.1.3
เจรจา

การวิเคราะห SWOT Analysis เพื่อวิเคราะหความพรอมของประเทศไทย และกลยุทธในการ

ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชแบบสัมภาษณ /สอบถามเพื่อประเมินสถานภาพ และความพรอม
ของประเทศไทยในการเจรจาภายใตก ารประชุม สหประชาชาติวา ดวยการพัฒนาที่ยั่ง ยืน หรือการ
ประชุม Rio+20 โดยไดมีการสัมภาษณ และ/หรือสอบถามความคิดเห็นจากบุคคลตางๆที่เกี่ยวของ ทั้ง
ภาครัฐ ภาคการศึกษา องคกรเอกชน และภาคประชาสังคม (รายละเอียดแบบสัมภาษณ/สอบถาม และ
รายชื่อบุคคลที่ไดรับการสัมภาษณปรากฏตามภาคผนวก ข) ซึ่งไดนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเปน 2 สวน
ไดแก การวิเคราะหสถานการณของประเทศไทย โดยใชการประยุกตใช SWOT Analysis และการศึกษา
ความพรอมของประเทศไทย โดยการวิเคราะหเชิงพรรณนา
1) การวิเคราะหสถานการณ โดย SWOT Analysis
ขอมูลที่ไดรับจากแบบสัมภาษณ/สอบถาม ชี้ใหเห็นวา ผูมีสวนเกี่ยวของตางมีความเห็น
ที่หลากหลายในทั้งในสวนของจุดแข็ง จุดออน โอกาส และความเสี่ยงที่ประเทศไทยจะไดรับจากการ
ประชุม Rio+20 (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ค) จึงไดนําขอมูลทั้งหมดมาจัดทําเปนรายการชุด
จุดแข็ง จุดออน โอกาส และความเสี่ยง โดยพิจารณาประเด็นที่จะสงผลกระทบตอการเจรจาอยางเดนชัด
พรอมทั้งกําหนดน้ําหนักที่สงผลตอการเจรจา โดยใชเกณฑ ต่ํามาก = 1 ต่ํา = 2 ปานกลาง = 3 สูง = 4
และสูงมาก = 5 รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3 4 5 และ 6
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ตารางที่ 3 รายการชุดจุดแข็ง
น้ําหนัก
จุดแข็ง

ต่ํามาก

ต่ํา

ปาน

สูง

กลาง
1. เปนประเทศเกษตรกรรม ซึ่งมีการดําเนินงานบน
พื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง เชื่อมโยงกับการแกไข
ปญหาความยากจน
2. มีฐานทรัพยากรที่หลากหลายและเกื้อกูลกัน
3. มีศาสนาพุทธที่สอนใหรักความสันโดษ ละกิเลส
4. ความเสี่ยงตอภัยพิบัติ (disaster risk) ต่ํา
5. มีนโยบายที่จะมุงเขาสูระบบเศรษฐกิจสีเขียว (Green
Economy – GE) อยางชัดเจน
6. ยอมรับและนิยมการดําเนินการผลิตและดําเนินวิถี
ชีวิตตามแนวทางปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” (Sufficient
Economy) โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคเกษตร
7. มีการดําเนินงานที่เกี่ยวของที่มีลักษณะเขาขายการ
เปลี่ยนผานไปสูระบบเศรษฐกิจสีเขียวอยูแลวหลายดาน
8. มีหนวยงานที่ใหความสําคัญ และเริ่มมีกิจกรรมเพื่อ
เตรียมความพรอมเพื่อการเขารวมประชุม
9. มีการบังคับใชกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอม และการ
กําหนดมาตรฐานสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
10. ไดใหสัตยาบันตออนุสัญญาและขอตกลงดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตางๆ ซึ่งจะทําให
ประเทศไทยมีความเขมแข็งในการกําหนดทาทีที่ชัดเจน
และเปนรูปธรรมในการดําเนินงาน

สูง
มาก

3

2
1
2
5
5

5
4
3
3
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ตารางที่ 4 รายการชุดจุดออน
น้ําหนัก
จุดออน

ต่ํามาก ต่ํา

ปาน

สูง

กลาง
1. ปญหาเรื่องระบบและโครงสรางดานนโยบายและ
แผนของประเทศไทย ซึ่งขาดความสัมพันธและความ
เชื่อมโยง
2. ขาดการเตรียมการทางดานงบประมาณที่จําเปน
จะตองใชในการเปลี่ยนผาน (transition) ในเรื่องของ
เทคโนโลยีการผลิตทั้งภาคเกษตร และอุตสาหกรรม
3. ขาดการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการถายทอด
เทคโนโลยีทั้งจากตางประเทศและในระหวาง
ผูประกอบการภายในประเทศเอง
4. คนไทยไมตระหนักถึงความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตอเศรษฐกิจ
5. ขาดการนําเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร (Economic
Instrument) มาประยุกตใชใหแพรหลาย
6. ขาดการบังคับใชกฎหมาย (Law Enforcement)
สําหรับผูกระทําผิดที่ฝาฝนกฎหมายสิ่งแวดลอมอยาง
จริงจัง
7. ขาดทีมเจรจา (Negotiation Team) ที่เปนมืออาชีพ
และมีความเปนเอกภาพ
8. ความตื่นตัว การรับรูเรื่อง และความเขาใจเรื่อง
Green Economy และ Rio+20 ยังอยูในวงจํากัดมาก
9. ขาดระบบฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพ

สูง
มาก
5

4

4

4
4
4

5
4
5
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ตารางที่ 5 รายการชุดโอกาส
น้ําหนัก
โอกาส

ต่ํามาก ต่ํา

ปาน

สูง

กลาง
1. หากสามารถผลักดันใหมีการกําหนดกลไก และ
แนวทางที่เกื้อกูลการดําเนินงานของประเทศไทย ก็จะ
เปนโอกาสอันดีที่จะไดรับความชวยเหลือทางดาน
การเงิน และเทคโนโลยีในการปรับตัวไปสูระบบ
เศรษฐกิจสีเขียว
2. เรียนรู แลกเปลี่ยนประสบการณกับนานาประเทศใน
การกําหนดนโยบาย/แนวทางในการดําเนินงานเพื่อ
เปลี่ยนผานไปสูระบบเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งสามารถนํา
กลับมาใชในบริบทของประเทศไทย
3. ปกปองผลประโยชนของประเทศในการเจรจา
4. เปนสวนหนึ่งของสังคมโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
5. เปนโอกาสที่ดีของการทบทวนแนวคิด ทิศทางการ
พัฒนาประเทศ วาประเทศไทยอยูบนเสนทางการพัฒนา
ที่ยั่งยืนหรือไม ทําใหประเด็นเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
Green Economy ไดกลายมาเปน “นโยบายสาธารณะ”
(Public Policy) และ “วาระทางการเมือง” (Political
Agenda) ในระดับประเทศ และระดับระหวางประเทศ
6. เปนโอกาสที่ดีของการนําเสนอแนวคิด ทางเลือกการ
พัฒนา ที่แตกตางไปจากแนวคิดการพัฒนาแบบกระแส
หลัก เชน แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
7. โอกาสที่ประเทศไทยจะไดรับแสดงความคิดเห็นตอ
ประเด็นการกีดกันทางการคา โดยเฉพาะสินคาเกษตร

มาก

3

4

3
4
3

3

2

สูง
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ตารางที่ 6 รายการชุดความเสี่ยง
น้ําหนัก
ความเสี่ยง

ต่ํามาก ต่ํา

ปาน
กลาง

1. พันธกรณีที่ทําใหไมอาจปรับใหสอดคลองกับ
สถานการณภายในประเทศ ซึ่งอาจสงผลตอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
2. พันธกรณีที่ตองยอมรับมาตรฐานสากล ลิขสิทธิ์
ทางการคา กฎ ระเบียบดานสิ่งแวดลอมใหมๆ ทําให
กลายเปนการกีดกันทางการคา ในลักษณะ non-tariff
barrier
3. อาจจะตองกลายเปนฐานการผลิตเทคโนโลยีต่ํา
เนื่องจากประเทศพัฒนาแลวอาจยายฐานการผลิตที่ขัดตอ
พันธกรณีมายังประเทศไทย โดยที่ประเทศไทยยังไมมี
ความพรอมในดานเทคโนโลยี และการบังคับใชกฎหมาย
4. ความนาเชื่อถือของประเทศในการดําเนินงานเพื่อ
เปลี่ยนผานไปสูระบบเศรษฐกิจสีเขียว หากไมสามารถ
ดําเนินการตามพันธกรณีที่จะเกิดขึ้นได
5. การรับแนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง Green Economy แบบ
ผิวเผิน หรือตีความในแบบที่สนับสนุนแนวทางการ
พัฒนาที่เนนการเติบโตทางเศรษฐกิจเปนหลัก ทําใหไม
เกิดประโยชนในการพัฒนาที่ยั่งยืน
6. อาจเปนการเพิ่มเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุน
ในการดํ า เนิ น งานเพื่ อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมจาก
ประเทศพัฒนาแลวหรือองคกรระหวางประเทศ

สูง

สูง
มาก

3

5

5

2

3

3

40

ภายหลังจากการกําหนดน้ําหนักของชุดจุดแข็ง จุดออน โอกาส และความเสี่ยงดังกลาว
ขางตนแลว จึงไดนําคาน้ําหนักเหลานั้นมาจัดทํา SWOT Graph เพื่อวิเคราะหสถานการณของประเทศ
ไทยในเบื้องตน ซึ่งพบวา ประเทศไทยอยูในสถานการณที่มีโอกาสจะไดรับประโยชนจากการประชุม
Rio+20 อยูบาง แตยังมีจุดออนที่เปนปญหาอุปสรรคสําหรับการเขารวมเจรจา เพื่อใหไดรับประโยชน
ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในขณะเดี ย วกั น ก็ มี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะได รั บ ผลกระทบจากผลลั พ ธ ข องการประชุ ม
อันเนื่องมาจากจุดออนภายในประเทศอยูไมนอยทีเดียว รายละเอียดปรากฏตามภาพที่ 1

โอกาส
22

-33

39

จุดออน

จุดแข็ง

-21

ความเสี่ยง

ภาพที่ 1

SWOT graph

นอกจากนี้ ยังไดดําเนินการสรางกลยุทธทางเลือกในการเจรจาในเบื้องตน ดวยการคัด
เฉพาะจุดแข็ง จุดออน โอกาส และความเสี่ยงที่มีคะแนนสูง ซึ่งจะเปนปจจัยที่มีความสํา คัญในการ
กําหนดกลยุทธ และนํามาสรางตาราง Matrix รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 SWOT Matrix
จุดแข็ง

1. มีนโยบายที่จะมุงสูเศรษฐกิจสีเขียว

ปจจัยภายใน

ปจจัยภายนอก

อยางชัดเจน
2. มีการดําเนินงานที่เกี่ยวของอยูแลว
หลายดาน
3. ยอมรับและนิยมการดําเนินการผลิต
และดําเนินวิถีชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
4. มีหนวยงานที่ใหความสําคัญ และมี
กิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอม

จุดออน
1. ระบบและโครงสรางดานนโยบายและ
แผนขาดความเชื่อมโยง
2. ขาดการวิจัยและการพัฒนา รวมทั้ง
การถายทอดเทคโนโลยี
3. ขาดทีมเจรจามืออาชีพ

4.

ขาดระบบฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพ

โอกาส

กลยุทธเชิงรุก

กลยุทธเชิงปรับปรุง

1. เรียนรู แลกเปลี่ยนประสบการณ
2. ไดรับความชวยเหลือทางดานการเงิน
และเทคโนโลยี
3. ทบทวนแนวคิดในการพัฒนาประเทศ
ทําใหเรื่องระบบเศรษฐกิจสีเขียว
กลายเปนนโยบายสาธารณะ และวาระ
ทางการเมือง
4. เปนสวนหนึ่งของสังคมโลก

 ผลักดันใหมกี ารใหความชวยเหลือ
ทางดานการเงินและเทคโนโลยีอยาง
เปนรูปธรรม และสอดคลองกับ
แนวนโยบายและการดําเนินงาน
ภายในประเทศ ในการมุงสูเศรษฐกิจ
สีเขียว

 จัดองคาพยพ และทีมเจรจาที่
เหมาะสม
 ศึกษา ระดม และจัดระบบขอมูลที่
จําเปนตองใชในการ
 ในระยะยาว ปรับปรุงโครงสรางดาน
นโยบาย และสงเสริมการวิจัย และ
พัฒนาเทคโนโลยี ตลอดจนเสริมสราง
สมรรถนะของทีมเจรจา

ความเสี่ยง

กลยุทธเชิงปองกัน

กลยุทธเชิงรับ

1. อาจจะตองกลายเปนฐานการผลิต
เทคโนโลยีต่ํา
2. พันธกรณีอาจสงผลตอการคาระหวาง
ประเทศ และการเขาถึงตลาดโลก
3. พันธกรณีอาจสงผลตอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
4. อาจเปนการเพิ่มเงื่อนไขในการขอรับ
การสนับสนุนในการดําเนินงานเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

 เตรียมขอมูลที่จะใชในการเจรจา เพื่อ
ปองกันไมใหเกิดพันธกรณีที่สงผล
กระทบทางลบ
 เขารวมกลุมพันธมิตรในการเจรจาที่มี
จุดยืน/ทาทีใกลเคียงกับประเทศไทย
เพื่อสรางพลังอํานาจในการเจรจา

 สรางความรู ความเขาใจ และความ
ตระหนักของภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อ
เตรียมความพรอมในการเปลี่ยนผาน
ไปสูระบบเศรษฐกิจสีเขียว
 เตรียมทาทีเผื่อเลือก ในกรณีที่อาจจะ
ตองมีพันธกรณีที่ไมพึงประสงค
 ในระยะยาว ปรับปรุงระบบการ
คุมครอง ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
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จากการทํา SWOT Graph และ SWOT Matrix ดังกลาวขางตน พบวา ประเทศไทยมี
โอกาส และความเสียงอยูในระดับที่ใกลเคียงกัน โดยมีจุดออนในการดําเนินงานมากกวาจุดแข็งจึงอาจ
กลาวไดวา ประเทศไทยอยูในสถานการณที่พอจะไดรับประโยชนจากการประชุม Rio+20 อยูบาง
โดยเฉพาะในเรื่องของการไดรับความชวยเหลือทางดานการเงินและเทคโนโลยี และการดําเนินการ
ต า งๆ เพื่ อ ให บ รรลุ เ ป า หมายของการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ผ า นระบบการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สี เ ขี ย ว ใน
ขณะเดียวกัน ก็มีความเสี่ยงที่จะไดรับผลกระทบจากผลลัพธของการประชุม โดยเฉพาะในเรื่ องของการ
กีดกันทางการคา และการเขาถึงตลาดการคาระหวางประเทศ อันเนื่องมาจากจุดออนภายในประเทศอยู
ไมนอยทีเดียว โดยเฉพาะในสวนของประเด็นความเชื่อมโยงทางดานนโยบาย ประสิทธิภาพของทีม
เจรจา และขอมูลที่จะใชในการเจรจา ดังนั้น ทางเลือกยุทธศาสตรที่สําคัญของประเทศไทย จากการ
วิเคราะห SWOT Analysis นี้ จึ ง เป นกลยุ ท ธ เชิ ง ปรับ ปรุ ง หรือ กลยุท ธก ารพลิ ก ตั ว (TurnaroundOriented Strategy) เพื่อแกไขจุดออนตางๆ ของประเทศไทยใหพรอมที่จะฉวยโอกาสตางๆ ที่จะเกิดขึ้น
จากการประชุ ม Rio+20 ในขณะเดี ย วกั น ก็ อ าจจะต อ งพิ จ ารณากลยุ ท ธ ใ นการตั้ ง รั บ (Defensive
Strategy) เผื่อไวดวย อยางไรก็ตาม ยังมีความจําเปนที่จะตองวิเคราะหขอมูลในสวนของความพรอม
ของประเทศไทย และทาทีของประเทศ และกลุมเจรจาตางๆ ประกอบการนําเสนอกลยุทธ และแนวทาง
ในการเขารวมเจรจาภายใตการประชุม Rio+20 ตอไปดวย
1) การศึกษาความพรอมของประเทศไทย
ในการศึกษาความพรอมของประเทศไทยสําหรับการเขารวมประชุม Rio+20 นั้นไดใช
ขอมูลจากแบบสัมภาษณ/สอบถาม โดยไดศึกษาความพรอมของประเทศไทยในประเด็นตางๆ ดังนี้
1.1) นโยบาย/ยุทธศาสตร/กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/ขอบังคับ
 มีความพรอมดานนโยบาย ยุทธศาสตร กฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับ
ที่ เ กี่ ย วข อ งอยู แ ล ว อยู ใ นระดั บ หนึ่ ง โดยเฉพาะการใช แ นวทางปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ มาเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศ และยังไดมีการใชวาระเรื่องระบบ
เศรษฐกิจสีเขียวเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555
- 2559) ซึ่งเปนชวงระยะเวลาเดียวกับการประชุม Rio+20
 มีความพรอมพอสมควรแลวในการเขารวมประชุม แตอาจจําเปนตองมีการ
เตรียมการเชิงนโยบายของประเทศใหมีทิศทางที่ชัดเจน รวมทั้งจะตองมีการสรางทีมเจราจาที่เขมแข็ง
และมีเอกภาพ
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 ระดับ ความพรอมยั ง มีจํา กัดในบางส วน เนื่ องจากประเทศไทยมีก ฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ ที่ไดมาตรฐานเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในระดับใกลเคียงกัน รวมทั้งยังขาด
การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ
 ขาดความพร อมในด า นการบู รณาการดา นนโยบายในแต ล ะสาขา เพื่ อให
เกิดผลการพัฒนาที่เกื้อกัน (Win-Win Policy) ระหวางมิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กับมิติ
ทางดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ใหมีความสัมพันธ เชื่อมโยงซึ่งกัน และกัน เพื่อใหเกิด เอกภาพ
ในการดําเนินงาน
 ยังขาดนโยบายที่ชัดเจนในการบูรณาการความรวมมือจากทุก ภาคสวน ทั้งภาค
รัฐ เอกชน องคกรพัฒนาเอกชน และภาคประชาสังคม
 ขาดการผลักดันที่เขมแข็งในการมุงสูระบบเศรษฐกิจสีเขียวในระดับนโยบาย
ของประเทศจากภาคการเมือง
 ความพรอมในการเขารวมประชุมในเชิงนโยบายอาจไดรับผลกระทบจา
สถานการณทางการเมืองภายในประเทศ
1.2) งบประมาณ
 มีคอนขางจํากัด โดยคาดวาหลายหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคสวนอื่นๆที่
เกี่ยวของ ไมไดตั้งงบประมาณสําหรับกิจกรรมในเรื่องนี้ไว ทําใหไมสามารถเขารวมการประชุม หรือ
ดําเนินกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการประชุม Rio+20 ไดอยางเต็มที่
 ขาดการเตรียมความพรอมในดานงบประมาณ เพื่อรองรับการเปลี่ยนผานไปสู
ระบบเศรษฐกิจสีเขียว โดยเฉพาะในสวนของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การสรางความตระหนัก
ของสาธารณชน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภค และการลงทุนในธุรกิจสีเขียว
 ขาดโครงสรางดานงบประมาณที่เหมาะสมในการมุงสูระบบเศรษฐกิ จสีเขียว
1.3) ขอมูล
 ขอมูลมีเพียงพอในระดับหนึ่งเพื่อการเจรจา แตตองระมัดระวังในสวนของ
ความน า เชื่ อ ถื อ ความถู ก ต อ งของข อ มู ล โดยควรที่ จ ะต องมี ก ารวิเ คราะหโ ดยนั ก วิ ช าการในเรื่ อ ง
เศรษฐกิจสีเขียว โดยเฉพาะผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศไทยในแงคาใชจาย แรงงาน เทคโนโลยี
โดยอาจทําเปนงานวิจัยในระยะสั้น และควรสรางเครือขายการแลกเปลี่ยนขอมูล เพื่อเปนฐานขอมูล
สําหรับคณะผูแทนไทย
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 มีขอมูลอยูมากที่สามารถเขาถึงไดผานระบบ Internet แลยังมีขอมูลที่กระจัด
กระจายอยูในหนวยงานตางๆ จึงทําใหขาดขอมูลในภาพรวม และขอมูลเชิงลึ กที่จําเปนสําหรับการ
เจรจา หากมีที ม งานที่ จ ะทํ า หน า ที่ ป ระสานความรว มมื อ รวบรวมขอ มูล กลั่ นกรอง จั ด หมวดหมู
ประมวล และวิเคราะหอยางเปนระบบ เพื่อเปนขอมูลใหกับทีมเจรจาในการเขารวมประชุม ก็นาจะยังมี
เวลาเพียงพอ
1.4) บุคคลากร
 ความพรอมในเรื่องของทีมเจรจามืออาชีพ ที่มีความเปนเอกภาพเจรจาและ
สามารถเจรจาไดอยางมีประสิทธิผลยังมีอยูจํากัด
 ยั ง ขาดผู เ ชี่ ย วชาญแต ล ะด า น โดยเฉพาะด า นเศรษฐกิ จ การค า ระหว า ง
ประเทศ ที่จะใหคําแนะนําในเรื่องเศรษฐกิจสีเขียว
 ตองปรับปรุงความรวมมือ การประสานงาน ความชํานาญและความตอเนื่อง
ของการเจรจา
 บุคลากรที่ใหความสําคัญตอเรื่องเศรษฐกิจสีเขียว และการประชุม Rio+20
แตมีอยูนอย และไมไดรับผิดชอบแบบ Full Time
1.5) การตระหนักของสาธารณชน
 ขาดความพร อ มในส ว นของความตระหนั ก ของสาธารณชน ซึ่ ง ถื อ เป น
จุดออนในการเขารวมเจรจาภายใตการประชุม Rio+20 เนื่องจากสาธารณชน อาจไมยอมรับในผลการ
ประชุมอันเปนพันธกรณีที่ประเทศไทยตองปฏิบัติ และไมใหความรวมมือในการดําเนินงาน ซึ่งอาจ
สงผลเสียตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของ ตลอดจนภาพลักษณของประเทศไทยในเวทีโลกได
 เปนที่รับรูในวงแคบเฉพาะผูที่มีภาระหนาที่ที่เกี่ยวข องเทานั้น สําหรับระดับ
สาธารณชนยังไมตระหนักถึงการประชุมมากนัก
 สาธารณชนมีความตระหนักเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวของกับระบบเศรษฐกิจ
สีเขียวบาง โดยมีการเขารวมกิจกรรมตางๆ และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการผลิต ในขณะที่ผูผลิต
เองก็มีความพยายามที่จะปรับกระบวนการผลิตสินคา และผลิตภัณฑใหมีลักษณะที่เปนมิตรกับสิ่งแวด
ลม แตยังไมเขาใจถึงระบบเศรษฐกิจสีเขียว
ผลการศึกษาความพรอมดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดวา ประเทศไทยมีความพรอมใน
การเขารวมเจรจาภายใตก ารประชุม Rio+20 ในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะในเรื่องทิศทางนโยบายใน

45

ระดับประเทศ และขอมูลที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานที่เขาขายลักษณะของการขับเคลื่ อน เพื่อใหเกิด
การเปลี่ยนผานไปสูระบบเศรษฐกิจสีเขียว แตมีจุดออนที่สําคัญในเรื่องของทีมเจรจา และการตระหนัก
ของสาธารณชน
3.2 การวิเคราะหผลการศึกษา
ในการศึก ษาเพื่อนํา เสนอกรอบแนวทางในการเจรจาภายใตก ารประชุม Rio+20 นี้
ไดดําเนินการตามกรอบแนวทางในการเจรจาพหุภาคีในระบบของสหประชาชาติของ Gupta (2000)
และ Walker (2011) โดยไดมีการคาดการณผลลัพธของการประชุม และการทําความเขาใจกับประเด็น
การเจรจาในเรื่องแนวคิดระบบเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งไดนําแนวคิดของ Ocampo (2011) และ Khor (2011)
ที่กลาวไววา “ประเทศพัฒนาแลวจะตองเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบพฤติกรรมในการผลิตและ
การอุปโภค-บริโภค รวมทั้งยอมที่จะดําเนินการตามพันธกรณีในการใหความชวยเหลือกับประเทศกําลัง
พัฒนาในเรื่องการเงิน และการถายทอดเทคโนโลยีที่ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม (appropriate
environmental friendly technology) ใหกับประเทศกําลังพัฒนาอยางจริงจัง ในขณะเดียวกัน ประเทศ
กําลังพัฒนาก็จะตองมีสวนรวมในการดําเนินการตางๆ เพื่อนําไปสูเปาหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งใน
การเปลี่ยนผานไปสูระบบเศรษฐกิจสีเขียวนี้เอง ประเทศกําลังพัฒนาก็มีความเสี่ยงที่จะไดรับผลกระทบ
เชิงลบไดอยางแนนอน หากมีการแฝงไวซึ่งมาตรการกีดกันทางการคา และเงื่อนไขในการขอรับความ
ชวยเหลือ หรือขอจํากัดในการพัฒนา” มาเปนกรอบในการสืบคน และวิเคราะหขอมูลดวย ซึ่งในการ
วิเคราะหผลการศึกษา เพื่อนําไปสูการนําเสนอกรอบแนวทาง กลยุทธในการเขารวมเจรจาภายใตการ
ประชุม Rio+20 ไดดําเนินการเปน 3 สวน ดังนี้
1. ผลลัพธของการประชุม
2. ทาทีของประเทศ/กลุมเจรจา
3. ความพรอมของประเทศไทย
3.2.1 ผลลัพธของการประชุม
เนื่องจากขอมติของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่ 64 ไดระบุไวชัดเจนวา ใหมี
การจั ดประชุม สหประชาชาติ ว า ด ว ยการพั ฒนาที่ ยั่ ง ยื น ในป ค.ศ. 2012 เพื่ อ เป น การทบทวนการ
ดําเนินงานวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีประเด็นหลักของการประชุมเปนเรื่อง “A Green Economy in
the context of Sustainable Development and Poverty Eradication” โดยกําหนดใหเปนการประชุมใน
ระดับผูนําประเทศ หรือผูนํารัฐบาลนั้น จึงคาดวา ผลลัพธของการประชุมจึงนาจะมีระดับของความ
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ผูกพันประเทศสมาชิกสหประชาชาติในระดับเดียวกับการประชุมสหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมและ
การพัฒนา (United Nations Conference on Environment and Development; UNCED) หรือการประชุม
Rio เมื่อป พ.ศ. 2535 และการประชุมสุดยอดโลกวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน (World Summit on
Sustainable Development; WSSD) เมื่อป พ.ศ. 2545 ซึ่งมีลักษณะเปนพันธกรณีที่ไมมีบทลงโทษ หรือ
Soft Commitment โดยกําหนดพันธกรณีภายใตเอกสารที่มีลักษณะเปนแผนการดําเนินงาน ซึ่ง Mr. Sha
Zukang รองเลขาธิการสหประชาชาติ (Under Secretary General) ที่ทําหนาที่เปนเลขาธิการของการ
ประชุมฯ ก็คาดวา ผลลัพธที่จะเกิดขึ้นจากการประชุมจะมีลักษณะเปน “แบบพิมพเขียวที่จะทําเกิดการ
ขับเคลื่อนไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน (A Blueprint for a coherent pursuit sustainable development)” ซึ่งมี
องคประกอบที่สําคัญ คือ 1) การรื้อฟนพันธกรณีทางการเมืองระหวางประเทศ (Renewed International
Political Commitment) และ 2) แนวทางในการดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผานไปสูระบบ
เศรษฐกิจสีเขียว (Guidelines on the Green Economy) 3) กระบวนการและกลไกในการเสริมสรางความ
แข็ ง แกร ง ในการดํ า เนิ น งาน โดยเฉพาะในส ว นของคณะกรรมาธิ ก ารว า ด ว ยการพั ฒ นาแห ง
สหประชาชาติ และโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ ดังนั้น ประเด็นสําคัญที่จะต องพิจารณาใน
การเตรียมการเขารวมในการเจรจา ก็คือ พันธกรณีและแนวทางในการดําเนินงาน
จากการผลการศึ ก ษากรอบกลไก และแนวทางในการดํ า เนิ น งานหรื อ กิ จ กรรมหลั ก
ที่เกี่ยวของกับ การเปลี่ยนผา นไปสูระบบเศรษฐกิจสีเขีย ว ที่ปรากฏตามตารางที่ 1 ซึ่งสวนใหญเปน
กิจกรรมที่มีการดําเนินงาน และมีการรายงานในระดับองคการสหประชาชาติแลว พบวา ประเทศตางๆ
ทั่วโลก ไมวาจะเปนประเทศพัฒนาแลว (Developed Countries) ประเทศกํา ลังพัฒนา (Developing
countries) หรือ ประเทศพัฒนานอยที่สุด (Least Developed Countries; LDC) หรือแมแตองคกรระหวาง
ประเทศก็ตาม ตางก็มีการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนผานไปสูระบบเศรษฐกิจสีเขียวอยูแลว
โดยที่บางประเทศมีนโยบาย และแผนงานที่เฉพาะเจาะจงในการพัฒนาประเทศไปสูระบบเศรษฐกิจ
สีเขียว เชน สาธารณรัฐเกาหลีใต เปนตน ซึ่งหากพิจาณาใหดีแลว จะเห็นไดวา ประเทศกําลั งพัฒนา
มีการดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของมากกวาประเทศพัฒนาแลวดวยซ้ํา ทั้งนี้ อาจจะเนื่องมาจากการ
รายงานข อ มู ล เข า สู ร ะบบสหประชาชาติ ซึ่ ง อาจจะไม ค รอบคลุ ม กิ จ กรรมที่ ป ระเทศพั ฒ นาแล ว
ดําเนินการก็เปนได สําหรับประเทศไทยเอง ก็ไดมีการนอมนําเอาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงของ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ฯ มาเป น แนวทางในการพั ฒ นาประเทศ ซึ่ ง คณะกรรมาธิ ก าร
สหประชาชาติวาดวยเศรษฐกิจและสังคมแหงภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก (United Nations Economic and
Social Commission for Asia and the Pacific; UNESCAP) (2006) ไดใหการยอมรับวา เปนวิถีการ
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พัฒนาที่นําไปสูระบบเศรษฐกิจสีเขียว และประเทศไทยยังมีแนวทางที่ชัดเจนในการรับเอาวาระเรื่อง
เศรษฐกิจสีเขียวมาเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ที่จะเริ่ม
ใชในปพ.ศ. 2555 ซึ่งเปนระยะเวลาเดียวกับการประชุม Rio+20 นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งในสวนของภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมดวย
หากพิจารณาจากรายงานผลการประชุมเตรียมการสําหรับการประชุมสหประชาชาติวา
ดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2012 (Rio+20) ครั้งที่ 2 (2554) ที่ระบุวา ถึงแมวาจะยังไม สามารถที่จะ
กําหนดคําจํากัดความของแนวคิด Green Economy ที่เปนขอตกลงรวมกันไดก็ตาม แตควรที่จะให
ความสําคัญกับกระบวนการที่กอใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในลักษณะที่คํานึงถึงการปกปอง คุมครอง
สิ่งแวดลอมที่จะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไปในอนาคตไดแลว จะเห็นภาพไดว า ประเทศ และกลุม
เจรจาตางๆ ไมนาที่จะมีปญหามากนักในการกําหนดแนวทางในการดําเนินงานรายสาขาเพื่อขับเคลื่อน
การเปลี่ยนผานไปสูระบบเศรษฐกิจสีเขียว (Guidelines on the Green Economy) ซึ่งเปนคาดวาจะเปน
ผลลัพธที่สําคัญสวนหนึ่งของการประชุมในครั้งนี้ เนื่องจากได มีการดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของอยู
แลว อยางไรก็ดี ปญหาจะอยูที่ลักษณะในการกําหนดพันธกรณีมากกวา ซึ่งหลายประเทศไดแสดงทาที
ไวอยางชัดเจนแลววา แนวทางในการดําเนินงานจะตองไมมีลักษณะเปน “One size fits all” และจะตอง
มีเปนการดําเนินงานดวยความสมัครใจ มีความยืดหยุนในการดําเนินงาน เปนไปตามสถานภาพการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของประเทศนั้น และยังตองเคารพในอธิปไตยของประเทศดวย
(รายละเอียดตามตารางที่ 2)
อยางไรก็ตาม หากพิจารณาถึงภูมิหลัง และความเปนมาของการประชุม Rio+20 แลว
ก็อาจเปนที่คาดการณไดวา ผลลัพธที่จะเกิดจากการประชุม อาจจะไมมีความเปนธรรมสําหรับประเทศ
กํา ลัง พัฒนาเทาใดนัก เนื่องจากความไมยั่ง ยืนของการพัฒนา และปญหาวิก ฤตโลกตางๆ ซึ่ง เปนที่
ประจักษอยูในปจจุบันนี้ ลวนแลวแตเกิดขึ้นมาจากการการกระทําของประเทศพัฒนาแลวเปนสวนใหญ
ไมวาจะเปนปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรความหลากหลาย
ทางชีวภาพ หรือวิกฤตพลังงาน อาหาร และเศรษฐกิจก็ตาม ดังนั้น หากประเทศกําลังพัฒนาไมมีอํานาจ
ในการตอรองที่เขมแข็งก็อาจจะตกเปนเหยื่อของประเทศพัฒนาแลว ในการนําเอาระบบเศรษฐกิจสีเขี ยว
มาเปนเครื่องมือในการกีดกันทางการคา และการเขาถึงตลาดโลกของประเทศกําลังพัฒนาได นอกจากนี้
ยั ง อาจใช เ ป น เงื่ อ นไขในการให ค วามช ว ยเหลื อ ทางด า นการเงิ น เทคโนโลยี และการเสริ ม สร า ง
สมรรถนะใหองคกร และ/หรือบุคลากรของประเทศกําลังพัฒนา ดังเชนที่เกิดขึ้นจากผลลัพธ ของการ
ประชุมอื่นๆ ในอดีตที่มีลักษณะเดียวกัน ดังนั้น จึงถือไดวาการประชุมครั้งนี้ เปนเรื่องที่ทาทายของ
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ประเทศกําลังพัฒนาในการที่จะทําใหการเปลี่ยนผานไปสูระบบเศรษฐกิจสีเขียวกอใหเกิดประโยชนตอ
ประเทศกําลังพัฒนามากที่สุด และในขณะเดียวกันก็จะตองพยายามที่จะป องกันไมใหประเทศพัฒนา
แลวสรางเงื่อนไขที่จะสงผลกระทบทางลบตอประเทศกําลังพัฒนา ไมวาจะเปนในดานเศรษฐกิจ สังคม
หรือสิ่งแวดลอมก็ตาม
3.2.2

ทาทีของประเทศ/กลุมเจรจา
จากตารางที่ 2 จะเห็น ไดชัดเจนวา ประเทศ/กลุมเจรจาตางๆ มีทาทีที่แตกตางกันอยา ง
ชัดเจน จนเปนที่นากังวลถึงผลสําเร็จของการประชุม Rio+20 โดยสรุปได ดังนี้
1) ประเทศพั ฒ นาแล ว โดยเฉพาะกลุ ม สหภาพยุ โ รปมี ท า ที ที่ ชั ด เจนในการผลั ก ดั น
กระบวนการขับเคลื่อน เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนผานไปสูระบบเศรษฐกิจสีเขียว โดยมีการพิจารณาถึง
รายละเอียดรายสาขาในการดําเนินงาน ซึ่งเชื่อมโยงเขากับเรื่องของการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ในประเด็นระบบเศรษฐกิจคารบอนต่ํา นอกจากนี้ ยังมีทาทีที่ชัดเจนในการปฏิเสธ
กลไกทางการเงินที่มีลักษณะเปนกองทุนที่ตั้งขึ้นใหม และตองมีการนําเงินเขาสูกองทุน หรือกลไก
ดังกลาวอยางมีนัยสําคัญ
2) ประเทศกําลังพัฒนามีทาทีที่จะใหมีการเจรจาในหลักการของการเปลี่ยนผานไปสู
ระบบเศรษฐกิจสีเขียว โดยเฉพาะการเนนย้ําวา ผลลัพธจากการประชุม Rio+20 จะตองไมเปนการ
เพิ่มเติมพันธกรณีที่เปนภาระใหกับประเทศกําลังพัฒนา และจะตองเปนไปตามหลักการ Rio Principles
ที่ทุกประเทศเห็นชอบ และใหคํามั่นวาจะยึดถือปฏิบัติมาตั้งแต ป พ.ศ. 2535 โดยเฉพาะในสวนของ
หลักการขอที่ 7 ซึ่งกําหนดความรับผิดชอบรวมกันในระดับที่ แตกตางกัน และหลักการขอที่ 12 ซึ่ง
กําหนดไวอยางชัดเจนวา “นโยบายทางดานการคาใดๆ ก็ตาม ที่ดําเนินการเพื่อวัตถุประสงคทางดาน
สิ่ง แวดล อ มจะต อ งไม ก อ ให เ กิ ด การกี ด กั น ทางการค า หรื อ ข อ จํ า กั ด ทางการค า ระหว า งประเทศ ”
นอกจากนั้น ยังมีทาทีที่ชัดเจนวา แนวทางในการดําเนินงานจะตองไมมีลักษณะเปน “One size fits all”
และจะตอ งมีเปนการดํา เนิ นงานดว ยความสมัค รใจ มี ค วามยืด หยุนในการดํา เนิ นงาน เปนไปตาม
สถานภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของประเทศนั้น และยังตองเคารพในอธิปไตย
ของประเทศดวย รวมทั้งจะตองมีกลไกทางการเงินและการถายทอดเทคโนโลยีใหกับประเทศกําลัง
พัฒนาที่ชัดเจน โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับทรัพยสินทางปญญา และลิขสิทธิ์ ของเทคโนโลยี
สําหรับประเทศในกลุม ASEAN ยังไมมีทาทีที่ชัดเจนในเรื่องของการขับเคลื่อนไปสู
ระบบเศรษฐกิจสีเขียว แตก็มีความเขาใจรวมกันวา เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคแลว การ
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ขับเคลื่อนไปสูระบบเศรษฐกิจสีเขียวนาที่จะเปนแนวทางที่เปนประโยชน แตประเทศในกลุม ASEAN
ยังมีพื้นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมที่แตกตางกันอยู จึงยังคงมีความเขาใจและความตองการ
เกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวที่แตกตางกัน จนทําใหไมสามารถที่จะมีทาทีทีชัดเจนในเรื่อง
นี้รวมกันได โดยที่ประเทศที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจ อยูในระดับดีจะมีแนวโนมที่จะยอมรับแนวคิดของ
ระบบเศรษฐกิจสีเขียวบนเงื่อนไขที่วา จะตองไมกอใหเกิดการกีดกันทางการคา และสามารถที่จะ
ดําเนินการไดตามความสมัครใจของแตละประเทศ บนพื้นฐานความเหมาะสมกับสภาพการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของแตละประเทศ โดยควรที่จะมีการพิ จารณาในเรื่องของการถายทอดเทคโนโลยีที่
เหมาะสม โดยเฉพาะในเรื่องของทรัพยสินทางปญญา และลิขสิทธิ์ในเทคโนโลยี ในขณะที่ประเทศที่มี
การพัฒนาทางเศรษฐกิจนอยกวา ยังคงเรียกรองใหมีการสนับสนุนทางดานการเสริมสรางความรู ความ
เขา ใจในแนวคิ ดการพัฒนาเศรษฐกิ จสีเขี ย ว รวมทั้ ง การสนับ สนุน ทางด า นการเงิ นและการลงทุ น
ตลอดจนการเสริมสรางสมรรถนะในการดําเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ อยางไรก็ตาม ทาทีของประเทศใน
กลุม ASEAN ในเรื่องหลักๆ ก็เปนไปในแนวทางเดียวกับประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ สวนประเทศไทย
เอง ก็ไ ด แสดงทา ทีไ ว ใ นลั ก ษณะที่ใ กลเคี ย งกั บ กลุ ม ประเทศกํา ลัง พัฒ นาดั ง ที่ก ลา วไวแ ลวข า งต น
อยางไรก็ดี ในการศึกษาครั้งนี้จะไดทําการวิเคราะหตอไปวา ประเทศไทยพรอมที่จะรับพันธกรณีที่
เกิดขึ้นหรือไม อยางไร และควรที่จะมีกลยุทธในการเขารวมเจรจาอยางไร
3.2.3 ความพรอมของประเทศไทย
จากผลการวิเคราะห SWOT Analysis ซึ่งระบุวา ประเทศไทยอยูในสถานการณที่มีโอกาส
จะไดรับประโยชนจากการประชุม Rio+20 อยูบาง โดยเฉพาะในเรื่องของการไดรับความชวยเหลือ
ทางดานการเงินและเทคโนโลยี และการดําเนินการตางๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน
ผานระบบการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว ในขณะเดียวกัน ก็มีความเสี่ยงที่จะไดรับผลกระทบจากผลลัพธ
ของการประชุม โดยเฉพาะในเรื่องของการกีดกันทางการคา และการเขาถึงตลาดการคาระหวางประเทศ
อันเนื่องมาจากจุดออนภายในประเทศอยูไมนอยทีเดียว โดยเฉพาะในสวนของประเด็นความเชื่อมโยง
ทางดานนโยบาย ประสิทธิภาพของทีมเจรจา และขอมูลที่จะใชในการเจรจา ซึ่งหากพิจารณาถึงผลลัพธ
ที่คาดวา จะมีลักษณะเปน soft commitment และทาทีของกลุมประเทศกําลังพัฒนาที่กลาวไวขางตนแลว
อาจจะกลาวไดวา ความเสี่ยงที่ประเทศไทยจะไดรับผลกระทบจากผลลัพธของการประชุม ในเรื่ องของ
การกีดกันทางการคา และการเขาถึงตลาดการคาระหวางประเทศโดยตรงอาจจะมีไมมากนัก เนื่องจาก
กลุมประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลายก็มีความกังวลในประเด็นดังกลาว
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อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากผลการศึกษาความพรอมของประเทศไทยในการเขารวม
เจรจาภายใตก ารประชุม Rio+20 แลว พบวา ประเทศไทยมีความพรอมในเชิง ทิศ ทางของนโยบาย
ระดับประเทศ และขอมูลที่เกี่ยวของ ถึงแมวา จะตองมีการรวบรวม และจัดระบบใหเหมาะสมที่จะ
นํา ไปใชในการเจรจาก็ตาม จึง นาที่จะรับ พันธกรณีที่มีลัก ษณะเปน soft commitment ดัง กลา วได
แตประเด็นปญหาที่สําคัญนั้นอยูที่ความพรอมในดานบุคคลากรที่จะเปนทีมเจรจา โดยที่ประเทศไทยยัง
ขาดทีมเจรจามืออาชีพที่มีเอกภาพ มีเปาหมายในการเจรจาที่ชัดเจนวาตองการอะไร มีเทคนิควิธีการใน
การเขารวมกลุมพันธมิตรการเจรจา รูจังหวะ และสามารถติดตามและเขาใจประเด็นในการเจรจาได
อยางถองแท ซึ่งในประเด็นนี้ Gupta (2000) และ Walker (2011) ถือวา เปนปจจัยสําคัญที่จะนําไปสู
ความสําเร็จในการเจรจา ซึ่งโดยสวนใหญแลว ประเทศกําลังพัฒนามักจะประสบปญหาขอจํากัดของทีม
เจรจา เปนผลทําใหประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญตกเปนผูเสียเปรียบ เปนเหยื่อของประเทศพัฒนาแลว
และพายแพตอการเจรจา หรือทําใหการเจรจาเหลานั้นไมประสบผลสําเร็จอยูเสมอ
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บทที่ 4
สรุปและขอเสนอแนะ
4.1

สรุปผลการศึกษา

การศึกษากรอบแนวทางในการเจรจาความรวมมือระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอมของ
ประเทศไทย: กรณีศึกษาการประชุมสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาที่ยั่ งยืน หรือ การประชุม Rio+20
ในครั้งนี้ สรุปได ดังนี้
1) การประชุม Rio+20 เปนการประชุมในระดับผูนําประเทศ หรือผูนํารัฐบาล ซึ่งคาดวา
ผลลัพธที่จะไดรับจากการประชุมครั้งนี้จะมีลักษณะเปนพันธกรณีที่ไมมีบทลงโทษ หรือที่เรียกวา soft
commitment โดยจะมี อ งค ป ระกอบสํ า คั ญ คื อ การรื้ อ ฟ น พั น ธกรณี ท างการเมื อ งระหว า งประเทศ
(Renewed International Political Commitment) ในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ที่ประเทศสมาชิกองคการสหประชาชาติไดใหคํามั่นสัญญาไวในการประชุมสหประชาชาติ
วาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (United Nations Conference on Environment and Development;
UNCED) หรือการประชุม Rio เมื่อป พ.ศ. 2535 และการประชุมสุดยอดโลกวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน
(World Summit on Sustainable Development; WSSD) เมื่อป พ.ศ. 2545 โดยที่จะตองอยูบนพื้นฐาน
หลักการ Rio Principles ที่ทุกประเทศเห็นชอบ และใหคํามั่นวาจะยึดถือปฏิบัติมาตั้งแต ป พ.ศ. 2535
โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับหลักการความรับผิดชอบรวมกันในระดับที่แตกตางกัน และประเด็น
ทางดานสิ่งแวดลอมที่จะตองไมกอใหเกิดการกีดกันทางการคา หรือขอจํากัดทางการคาระหว างประเทศ
2) ประเทศตางๆ มีทาทีในการเขารวมการเจรจาที่แตกตางกันอยางชัดเจน โดยประเทศ
พัฒนาแลวมีทาทีในการผลักดันกระบวนการขับเคลื่อน เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนผานไปสูระบบเศรษฐกิจ
สีเขียว โดยมีการเชื่อมโยงเขากับเรื่องของการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งอาจมีผล
ทําใหประเทศพัฒนาแลวมีภาระความรับผิดชอบในการมีสวนรวมในการดําเนินงาน และการใหความ
ชวยเหลือประเทศกําลังพัฒนาในการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และการแกไข
ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลง นอกจากนี้ ยังมีทาทีที่จะปฏิเสธกลไกทางการเงินสําหรับ
การเปลี่ยนผา นไปสูระบบเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งถือเปนเรื่องที่สําคัญที่จะชวยใหประเทศกําลังพัฒนา
สามารถดําเนินการในเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวได ในขณะที่ ประเทศกําลังพัฒนากลับตองการใหมีการเจรจา
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ในหลักการ โดยที่ผลลัพธจากการประชุมจะตองไมเปนการเพิ่มเติมพันธกรณีที่เปนภาระใหกับประเทศ
กําลังพัฒนา และจะตองเปนไปตามหลักการ Rio Principles นอกจากนั้น แนวทางในการดําเนินงาน
จะตองไมมีลักษณะเปน “One size fits all” ตองมีเปนการดําเนินงานดวยความสมัครใจ เปนไปตาม
สถานภาพการพัฒนาเศรษฐกิ จ สัง คม และสิ่ง แวดลอม และเคารพในอธิป ไตยของแตล ะประเทศ
ประเทศ รวมทั้งจะตองมีกลไกทางการเงินและการถายทอดเทคโนโลยีใหกับประเทศกําลังพัฒนาที่
ชัดเจน โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับทรัพยสินทางปญญา และลิขสิทธิ์ของเทคโนโลยี สําหรับ
ประเทศไทยเอง ก็ไดแสดงทาทีไวในลักษณะที่ใกลเคียงกับกลุมประเทศกําลังพัฒนา ทั้งนี้ ทาทีที่
แตกตางกันอยางชัดเจนเชนนี้ อาจจะนําไปสูความลมเหลวในการเจรจาเพื่อใหมีการเปลี่ยนผานไปสู
ระบบเศรษฐกิจสีเขียวได ในขณะเดียวกันประเทศพัฒนาแลว ซึ่งมีความพรอมทางดานเศรษฐกิจ และ
เทคโนโลยีที่สูงกวาประเทศกําลังพัฒนาอาจนําประเด็นของการดําเนินงานในระบบเศรษฐกิจสีเขียวมา
เปนเครื่องมือ และเงื่อนไขในการกีดกันทางการคาในระดับทวิภาคีตอไปได
3) จากลักษณะของผลลัพธที่คาดวาจะเกิดขึ้น ทาทีของประเทศตางๆ ที่จะเขารวมในการ
เจรจา และความพรอมของประเทศไทยในการเขารวมเจรจาภายใตการประชุม Rio+20 แลว อาจจะสรุป
ไดวา ประเทศไทยอยูในสถานการณที่มีโอกาสจะไดรับประโยชนจากการประชุม Rio+20 อยูบาง
โดยเฉพาะในเรื่องของการไดรับความชวยเหลือทางดานการเงินและเทคโนโลยี และการดําเนินการ
ต า งๆ เพื่ อ ให บ รรลุ เ ป า หมายของการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ผ า นระบบการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สี เขี ย ว
ในขณะเดียวกัน ก็มีความเสี่ยงที่จะไดรับผลกระทบจากผลลัพธของการประชุม โดยเฉพาะในเรื่องของ
การกี ด กัน ทางการคา และการเข า ถึ ง ตลาดการค า ระหว า งประเทศอยูบ า ง อั นเนื่อ งมาจากจุ ดอ อ น
ภายในประเทศอยู ไ มนอ ยทีเดีย ว โดยเฉพาะในสวนของประเด็นความเชื่อมโยงทางดา นนโย บาย
ประสิทธิภาพของทีมเจรจา และขอมูลที่จะใชในการเจรจา ซึ่งในสถานการณดังกลาว ประเทศไทย
จึงจําเปนที่จะตองใชกลยุทธการปรับปรุง หรือกลยุทธการพลิกตัว (Turnaround-Oriented Strategy)
ในการเขารวมการประชุม Rio+20 โดยที่จะตองพิจารณาขจัดจุดออนตางๆ โดยเฉพาะในสวนของทีม
เจรจาที่ถือเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหการเจรจาประสบความสําเร็จ สามารถปกปองรักษาผลประโยชน
ของประเทศไวได ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะไดผลประโยชนจากการเขารวมประชุมตามความ
เหมาะสม ซึ่งหากสามารถที่จะปรับปรุงจุดออนตางๆ ไดกอนการประชุมจะเริ่มขึ้น ก็อาจพิจารณา
กลยุทธเชิงรุก (Aggressive Strategy) เพิ่มเติมได เนื่องจากประเทศไทยมีจุดแข็งอยูหลายประการ และมี
โอกาสที่จะไดรับผลประโยชนจากการประชุม Rio+20 อยูดวย นอกจากนี้ ยังจําเปนที่จะตองพิจารณา
ทางเลือกกลยุทธเชิงรับ (Defensive Strategy) เผื่อไวดวย
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4.2

ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

ตามมติ ข องที่ ป ระชุ ม สมั ช ชาสหประชาชาติ ส มั ย ที่ 64 ซึ่ ง กํ า หนดให มี ก ารประขุ ม
สหประชาชาติวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใตประเด็นหลักวาดวย “เศรษฐกิจสีเขียว” โดยกําหนดเปน
การประชุมระดับ ผูนําประเทศ หรือผูนํารัฐบาลนั้น ทําใหประเด็นของการ “เศรษฐกิจสีเขียว” ได
กลายเปนวาระทางการเมืองระหวางประเทศอยางชัดเจน ดังนั้น รัฐบาลไทยจึงควรที่จะใหความสําคัญ
กับเรื่องดังกลาว ทั้งในสวนของนโยบายระยะยาวในการนําพาประเทศไปสูการเปลี่ยนผานเขาสูระบบ
เศรษฐกิจสีเขียว และการเตรียมการเพื่อเขารวมการประชุม Rio+20
จากการผลการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ พ บวา ประเทศไทยมี จุด แข็ ง และมีค วามพรอ มในการ
ดําเนินการเพื่อเปลี่ยนผานไปสูระบบเศรษฐกิจมีเขียวอยูในระดับที่ดีพอสมควร โดยไดมีการนําวาระ
เรื่อง “เศรษฐกิจสีเขียว” มาเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 11 อยางไร
ก็ดี การเปลี่ยนผานไปสูระบบเศรษฐกิจสีเขียวจะเกิดขึ้นได ก็ตอเมื่อไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน
ซึ่งผลจากการศึกษา ชี้ใหเห็นวา ถึงแมวาภาครัฐจะมีแนวนโยบายในการมุงสูเศรษฐกิจสีเขียว และภาค
ธุรกิจไดมีก ารดําเนินงานปรับเปลี่ย นระบบการผลิต และการบริการไปในแนวทางที่ของเศรษฐกิจ
สีเขียวบางแลวก็ตาม แตสาธารณชนยังมีความตระหนักในเรื่องดังกลาวอยูในระดับที่จํากัดมาก ดังนั้น
ภาครัฐจึงควรที่จะมีการกําหนดนโยบายสาธารณะในเรื่องการมุงสูเศรษฐกิจสีเขียวใหชัดเจน โดยให
มีการบูรณาการ เชื่อมโยงสงเสริมซึ่ งกันและกัน ทั้งในเรื่องของสิ่งแวดลอม พลังงานทางเลือกและ
พลังงานทดแทน การสนับสนุนสงเสริมธุรกิจ การผลิตและบริการสีเขียว การพัฒนาความสามารถใน
การแขง ขันทางการคา ของประเทศ และการสรา งความตระหนัก ของสาธารณชน เพื่อนํา ไปสูก าร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการอุปโภค บริโภคของประชาชน โดยที่จะตองมีการจัดสรรงบประมาณ
และบุคลากรสําหรับการดําเนินงานที่เหมาะสมในทุกระดับ เพื่อทําใหเกิดการขับเคลื่อนในการเปลี่ยน
ผา นไปสูระบบเศรษฐกิจสีเขีย วไดอยา งมีเอกภาพ และมีป ระสิท ธิภาพ นอกจากนี้ ยัง ตองคํา นึง ถึง
นโยบายดานความสัมพันธระหวางประเทศ โดยเฉพาะในกลุมภูมิภาค และกลุม พันธมิตรที่จะรวมกัน
ดําเนินงาน เพื่อมุงสูระบบเศรษฐกิจสีเขียวบนพื้นฐานการแบงปนผลประโยชนกันอยางยุติธรรม (fair
share) รวมทั้ ง องค ก รระหว า งประเทศต า งๆ โดยเฉพาะองค ก รที่ มี ที่ ตั้ ง อยู ใ นประเทศไทย เช น
UNESCAP, UNEPROAP, FAO, UNESCO เปนตน
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สําหรับการเตรียมการเขารวมประชุม Rio+20 นั้น ภาครัฐควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการ
แสดงบทบาท และทาทีของประเทศไทยที่เขมแข็ง เปนสวนหนึ่งของประชาคมโลกในการเปลี่ยนผาน
ไปสูระบบเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งเปนกลไกที่จะนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยควรที่จะ
มีทิศ ทางและทา ทีที่ชัดเจนวา ประเทศไทยตอบรับ การเปลี่ย นผานไปสูระบบเศรษฐกิจสีเขีย ว บน
พื้นฐานการดําเนินงานตามความสมัค รใจ และเปนไปตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ โดยที่จะตองมีก ารกํา หนดทาทีที่ชัดเจนในการผลัก ดันในประเด็นที่ประเทศไทยจะไดรับ
ประโยชนจากการประชุม อาทิ ประเด็นเรื่องเกษตรอินทรีย การบริการและการทองเที่ยว และพลังงาน
ชีวภาพ รวมทั้งทาทีในการปกปองผลประโยชนของประเทศ โดยเฉพาะประเด็นทางการคา ซึ่งจะตองมี
ทาทีที่ชัดเจนในการไมยอมรับพันธกรณีใดๆ ก็ตามที่จะนําไปสูการกีดกันทางการคา และการเข าถึง
ตลาดการคาระหวางประเทศ
โดยที่ไดกลาวไวแลววา การเปลี่ยนผานไปสูระบบเศรษฐกิจสีเขียวจะเกิดขึ้นได ก็ตอเมื่อ
ไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนโดยเฉพาะการดําเนินงานของภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม ซึ่ง
หากมีพันธกรณีใดๆ ที่จะเกิดขึ้น ภาคธุรกิจจะไดรับผลกระทบโดยตรง ดังนั้น จึงควรที่จะพิจารณาใหมี
ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมเขารวมอยูในคณะเจรจาดวย โดยที่จะตองมีการจัดสรรงบประมาณที่
เหมาะสม เพื่อใหประเทศไทยสามารถเขารวมในกระบวนการเจรจาตั้งแตตน
4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
จากผลการศึ ก ษาซึ่ ง สรุ ป ได ว า ประเทศไทยอยู ใ นสถานการณ ที่ มี โ อกาสจะได รั บ
ประโยชนจากการประชุม Rio+20 อยูบาง แตก็มีความเสี่ยงที่จะไดรั บผลกระทบจากผลลัพธของการ
ประชุมอันเนื่องมาจากจุดออนภายในประเทศ โดยเฉพาะในสวนของประสิทธิภาพของทีมเจรจา และ
ขอมูลที่จะใชในการเจรจา จึงจําเปนที่จะตองพิจารณาขจัดจุดออนตางๆ โดยเฉพาะในสวนของทีมเจรจา
ที่ถือเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหการเจรจาประสบความสําเร็จ จึงเห็นวาควรที่จะตองมีการเตรียมการเพื่อ
เขารวมในการเจรจา ดังนี้
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1) การเตรียมความพรอมของขอมูลและทาทีในการเจรจา
เปนขอเสนอแนะที่มุงใหประเทศไทยไดมีการเตรียมความพรอมของขอมูลและทาทีเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจในการเจรจาที่จะยอมรับเงื่อนไข หรือปฏิเสธเงื่อนไขที่อาจสงผลกระทบตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมีแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้
1.1) จัดทําระบบฐานขอมูลที่เกี่ยวของ
1.2) สนับสนุนการวิจัย และพัฒนา รวมทั้งการวิเคราะหเชิงวิชาการ เพื่อใหไ ดมาซึ่ง
ขอมูลและทาทีอันเปนประโยชนตอการตัดสินใจในการเจรจา
1.3) จัด การองค ค วามรู ใ ห ภ าคส ว นต า งๆ ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การเจรจามีค วามเข า ใจใน
ประเด็นปญหา บนพื้นฐานขอมูลเดียวกัน
1.4) บูรณาการความรู และขอมูลที่จะใชในการเจรจาของภาคสวนตางๆ ใหเปนเอกภาพ
และใชฐานขอมูลเดียวกันในการเจรจา
1.5) ดําเนินการทางดานสื่อสารสาธารณะ เพื่อสรางความตระหนักของสาธารณชนให
เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจสีเขียว และการประชุม Rio+20 ตลอดจนบทบาทของประเทศไทยในการ
ประชุมดังกลาว โดยผานสื่อตางๆ ไมวาจะเปนหนังสือพิมพ โทรทัศน วิทยุ หรือ internet ก็ตาม
1.6) ติดตามความคืบหนาในการจัดทําเอกสารการเจรจา และเอกสารผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับจากการประชุม
1.7) จัดใหมีเวทีวิชาการและเวทีสาธารณะ เพื่อระดมความคิดเห็นของผูที่อาจมีสวนได
สวนเสียจากผลการประชุมเปนระยะๆ เพื่อกําหนดทาที และจุดยืนในการเจรจาของประเทศไทย ซึ่งถือ
วาเปนกระบวนการในการเตรียมความพรอมดานขอมูลในการเจรจาความรวมมือระหวางประเทศที่
สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
1.8) เนื่องจากเอกสารการเจรจา และผลลัพธที่คาดวาจะไดรับจากการประชุมยังอยูใน
ระหวางการดําเนินการของเลขาธิการการประชุม ดังนั้นการพิจารณากําหนดทาทีของปะเทศไทยจึงยัง
ไมสามารถดําเนินการในรายละเอียดในการศึกษาครั้งนี้ อยางไรก็ตาม อาจพิจารณาเสนอแนะทาทีของ
ประเทศไทยในการประชุม Rio+20ในเบื้องตน ไดดังนี้
(ก) ควรกําหนดทาทีตอหลักการและผลลัพธของการประชุมใหสอดคลองกับทาที
ของกลุมประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะกลุมอาเซียน อาทิ
 ผลลั พ ธ ข องการประชุ ม จะต องไม เป น พัน ธกรณี ที่เ พิ่ ม เติ ม ภาระให กั บ
ประเทศกําลังพัฒนา
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 การดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนไปสูระบบเศรษฐกิจสีเขียวจะตองเปนการ
ดําเนินงานดวยความสมัครใจ และสอดคลองกับนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของแตละ
ประเทศ
 การดําเนินการใดๆ เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนผานไปสูระบบเศรษฐกิจสีเขียว
จะตองไมนําไปสูการกีดกันทางการคา หรือการสรางเงื่อนไขใหมในการเขาถึงตลาดการคาระหวาง
ประเทศ และการขอรับการสนับสนุนจากประเทศพัฒนาแลว หรือสถาบันทางการเงินระหวางประเทศ
 การเปลี่ยนผานไปสูระบบเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศกําลังพัฒนา จําเปน
ที่จะตองไดรับการสนับสนุนทั้งทางดานการเงิน และเทคโนโลยีจากประเทศพัฒนาแลว และองคกร
ระหวางประเทศ โดยควรที่จะผลักดันใหมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการขับเคลื่ อนไปสูระบบเศรษฐกิจสี
เขียวที่มีลักษณะที่สามารถเขาถึงไดอยางสะดวกเปนธรรม นอกจากนี้ ยังควรผลักดันใหมีการถายทอด
เทคโนโลยีที่เหมาะสม ภายใตการพิจาณาในเรื่องของลิขสิทธิ์ และทรัพยสินทางปญญา ซึ่งเปนอุปสรรค
สําคัญในการถายทอดเทคโนโลยีใหกับประเทศกําลังพัฒนาอย างจริงจัง
(ข) เนื่องจากสาธารณชนในประเทศไทยยังไมตระหนักถึง การดํา เนินการเพื่อ
ขับเคลื่อนไปสูระบบเศรษฐกิจสีเขียว และยังไมมีความพรอมอยางเต็มที่ในการดําเนินงาน ทั้งในสวน
ของนโยบายภาครัฐ และการดํา เนินงานของภาธุรกิจเอกชน ดัง นั้น จึง ควรผลัก ดันใหกลไกในการ
รวมมือกันดําเนินงานระหวางประเทศพัฒนาแลวกับประเทศกําลังพัฒนา (North-South Cooperation)
หรือระหวางประเทศกําลังพัฒนาดวยกันเอง (South-South Cooperation) หรือเปนการดําเนินงานใน
ลักษณะสามประสาน (Tri-lateral Cooperation)
(ค) ควรแสดงทาทีใหเห็นวา พรอมที่จะรวมกับประชาคมโลกในการขับเคลื่อน
ไปสูระบบเศรษฐกิจสีเขียว ภายใตเงื่อนไขความพรอมทางดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และ
การสนับสนุนที่เหมาะสมจากประเทศพัฒนาแลว และองคกรระหวางประเทศที่เกี่ยวของ
(ง) สําหรับในสาขาที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการดําเนินงานเพื่อเปลี่ยนผา น
ไปสู ร ะบบเศรษฐกิ จ สีเ ขีย ว และมีค วามสามารถในการแข ง ขัน สูง อาทิ สาขาการบริ ก ารและการ
ทองเที่ยว และการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย ควรที่จะมีทาทีในการตอบรับอยางชัดเจน และควรผลักดน
ใหมีการกําหนดกลไกในการดําเนินงานที่เปนประโยชนตอประเทศไทย เชน การสนับสนุนเทคโนโลยี
ในการเพิ่มผลผลิต เปนตน รวมทั้งควรนําเสนอประเด็นความสําเร็จในการดําเนินงานของประเทศไทยที่
ไดรับการยอมรับในเวทีระหวางประเทศ โดยเฉพาะการดําเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของ
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พระบาทสมเด็จพระเจา อยูหัวฯ ซึ่งไดรับ การเทิดพระเกีย รติจากองคการสหประชาชาติ และเปนที่
ยอมรับกันอยางกวาขวางวา เปนแนวทางการขับเคลื่อนไปสูระบบเศรษฐกิจสีเขียว
2) การพัฒนาศักยภาพของทีมเจรจา
เปนขอเสนอแนะที่สําคัญ ที่อาจจะถือไดวาเปนกุญแจนําไปสูความสําเร็จในการเจรจา
ทั้งนี้ หากทีมเจรจามีศักยภาพ ก็อาจสามารถเจรจาจนบรรลุถึงขอตกลงที่เปนประโยชน กับประเทศชาติ
ได ถึงแมวา นโยบายจะไมชัดเจน หรือขอมูลประกอบการตัดสินใจจะไมเพียงพอก็ตาม ซึ่งการเจรจา
ของประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญก็มักจะขึ้นอยูกับศักยภาพของนักเจรจา โดยควรมีแนวทางในการ
พัฒนา ดังนี้
2.1) การสรา งความตระหนักถึง ความสําคัญในการเขา รวมในการเจรจาใหกับ ผูนํา
ประเทศ และผูบริหารระดับสูงของประเทศ
2.2) การสรางเครือขายบุคลากรที่เกี่ยวของและทีมเจรจา ซึ่งควรประกอบดวยบุคลากร
จากหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับประเด็นการเจรจาภายใตการประชุมสหประชาชาติวาดวยการพัฒนา
ที่ยั่งยืนโดยตรง บุคลากรภาคเอกชนที่เกี่ย วของ บุคลากรจากองคกรพัฒนาเอกชน และผูทรงคุณวุฒิจาก
สถาบันการศึก ษา/วิจัย แตมิ ไ ดหมายความวา บุค ลากรเหลา นี้จะตองเขา รวมในการเจรจา เพีย งแต
สามารถทํางานเปนทีมใหการสนับสนุนขอมูลที่เกี่ยวของ และใหขอเสนอแนะ อันจะเปนประโยชนตอ
การเจรจา สําหรับในกระบวนการเจรจานั้นจําเปนที่จะตองใหนักเจรจาที่มีความรู ความชํานาญ และ
ทักษะในการเจรจาตามกฎ กติกา และขอบังคับภายใตสหประชาชาติเปนผูเจรจา ซึ่งในกรณีนี้นาที่จะ
เป น ผู แ ทนกระทรวงการต า งประเทศ ซึ่ ง มี ค วามรู แ ละประสบการณ ใ นการเจรจาภายใต ร ะบบ
สหประชาชาติเปนอยางดี รวมกั บผูแทนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในฐานะที่
เปนหนวยงานกลางประสานการดํา เนินงานภายใตค ณะกรรมาธิก ารวา ดวยการพัฒนาที่ยั่ง ยืนแหง
สหประชาชาติ ซึ่งมีความรู ความเขาใจในเนื้อหาสาระของการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการดังกลาว
สวนการเจรจาในเชิงนโยบายที่ จะสงผลผูกพันประเทศนั้น หากผูเขารวมในการเจรจาเปนระดับผูนํา
ประเทศ หรือผูบ ริหารระดับ สูงของประเทศก็จะทํา ใหส ามารถบรรลุถึง ขอตกลงรวมกันไดงา ยขึ้น
เนื่ อ งจากเป น ผู ที่ มี อํ า นาจในการตั ด สิ น ใจอย า งเด็ ด ขาด สํ า หรั บ ประเทศไทย ในการประชุ ม
สหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (United Nations Conference on Environment and
Development; UNCED) หรือการประชุม Rio เมื่อป พ.ศ. 2535 และการประชุมสุดยอดโลกวาดวยการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (World Summit on Sustainable Development; WSSD) เมื่อป พ.ศ. 2545 สมเด็จพระเจา

58

ลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณฯ ทรงเปนองคหัวหนาคณะผูแทนไทยเขารวมในการประชุมดังกลาว
และเปนที่คาดวาจะทรงเสด็จเปนองคหัวหนาคณะผูแทนไทยในการประชุม Rio+20 ดวย
2.3) การพัฒนาศักยภาพของนักเจรจาใหมีทักษะและกลยุทธในการเจรจาที่เหมาะสม
ทั้งในดานการใชภาษา และความยืดหยุนในการเจรจา ตลอดจนความรู ความเขาใจในประเด็นการเจรจา
นอกจากนี้ ยังตองคํานึงถึงการสรางพันธมิตรในการเจรจาดวย โดยควรที่จะเขารวมกับกลุมเจรจาตางๆ
ที่มีประเด็นเปาประสงคเชนเดียวกับประเทศไทย โดยเฉพาะกลุมประเทศกําลังพัฒนา และกลุมภูมิภาค
อาเซียน เพื่อเปนการเพิ่มน้ําหนักในการเจรจา ซึ่งการพัฒนาศักยภาพเหลานี้สามารถดําเนินการไดดวย
การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ และการฝกปฏิบัติจริง นอกจากนี้ การจัดใหมีเวทีระดมความคิดเห็นของผูที่
อาจมีสวนได สวนเสียจากผลการเจรจาเปนระยะๆ เพื่อกําหนดทาที และจุดยืนในการเจรจาของประเทศ
ไทย ก็ถือไดวาเปนการพัฒนาศักยภาพของนักเจรจาไดอีกทางหนึ่งดวย
4.2.3 ขอเสนอแนะในการขยายผล
การเจรจาความรวมมือระหวางประเทศ: กรณีการประชุมสหประชาชาติวาดวยการพัฒนา
ที่ยั่งยืน หรือ การประชุม Rio+20 นี้ ถือเปนการเจรจาในระดับผูนําประเทศที่ความสําคัญ ซึ่ง จะสงผล
กระทบต อ ทิ ศ ทางในการพั ฒ นาของประเทศต า งๆ ทั้ ง ทางด า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล อ ม
ตลอดจนความเปนอยูและวิถีชีวิตของมวลมนุษยชาติที่อาศัยอยูบนโลกนี้ทุกคนไมมากก็นอย ดังนั้น จึง
ถือไดวาเปนการเจรจาที่มีความสลับ ซับซอน และมีความยากลําบากในการบรรลุถึงขอตกลงรวมกัน
ผูศึกษาจึงเห็นวา ขอเสนอแนะเชิง นโยบายและการดําเนินงานที่ไดนําเสนอไวขางตน สามารถที่จะ
นําไปปรับใชกับการเจรจาความรวมมือระหวางประเทศดานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
ประเด็นอื่นๆ ไดเปนอยางดี โดยเฉพาะในสวนของขอเสนแนะในการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการ
เตรียมความพรอมทางดานขอมูล การพัฒนาศักยภาพของทีมเจรจา และการมีสวนรวมในกระบวนการ
เจรจา ซึ่งถือเปนปจจัยที่สําคัญที่จะสงผลตอความสําเร็จในการเจรจา
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ภาคผนวก ก (หลักการริโอ)
Principle 1
Human beings are at the centre of concerns for sustainable development. They are entitled to a
healthy and productive life in harmony with nature.
Principle 2
States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international
law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental and
developmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or
control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of
national jurisdiction.
Principle 3
The right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental and environmental
needs of present and future generations.
Principle 4
In order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part
of the development process and cannot be considered in isolation from it.
Principle 5
All States and all people shall cooperate in the essential task of eradicating poverty as an
indispensable requirement for sustainable development, in order to decrease the disparities in
standards of living and better meet the needs of the majority of the people of the world.

62

Principle 6
The special situation and needs of developing countries, particularly the least developed and those
most environmentally vulnerable, shall be given special priority. International actions in the field of
environment and development should also address the interests and needs of all countries.
Principle 7
States shall cooperate in a spirit of global partnership to conserve, protect and restore the health and
integrity of the Earth's ecosystem. In view of the different contributions to global environmental
degradation, States have common but differentiated responsibilities. The developed countries
acknowledge the responsibility that they bear in the international pursuit to sustainable development
in view of the pressures their societies place on the global environment and of the technologies and
financial resources they command.
Principle 8
To achieve sustainable development and a higher quality of life for all people, States should reduce
and eliminate unsustainable patterns of production and consumption and promote appropriate
demographic policies.
Principle 9
States should cooperate to strengthen endogenous capacity-building for sustainable development by
improving scientific understanding through exchanges of scientific and technological knowledge, and
by enhancing the development, adaptation, diffusion and transfer of technologies, including new and
innovative technologies.
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Principle 10
Environmental issues are best handled with participation of all concerned citizens, at the relevant
level. At the national level, each individual shall have appropriate access to information concerning
the environment that is held by public authorities, including information on hazardous materials and
activities in their communities, and the opportunity to participate in decision-making processes. States
shall facilitate and encourage public awareness and participation by making information widely
available. Effective access to judicial and administrative proceedings, including redress and remedy,
shall be provided.
Principle 11
States shall enact effective environmental legislation. Environmental standards, management
objectives and priorities should reflect the environmental and development context to which they
apply. Standards applied by some countries may be inappropriate and of unwarranted economic and
social cost to other countries, in particular developing countries.
Principle 12
States should cooperate to promote a supportive and open international economic system that would
lead to economic growth and sustainable development in all countries, to better address the problems
of environmental degradation. Trade policy measures for environmental purposes should not
constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination or a disguised restriction on
international trade. Unilateral actions to deal with environmental challenges outside the jurisdiction of
the importing country should be avoided. Environmental measures addressing transboundary or
global environmental problems should, as far as possible, be based on an international consensus.
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Principle 13
States shall develop national law regarding liability and compensation for the victims of pollution and
other environmental damage. States shall also cooperate in an expeditious and more determined
manner to develop further international law regarding liability and compensation for adverse effects
of environmental damage caused by activities within their jurisdiction or control to areas beyond
their jurisdiction.
Principle 14
States should effectively cooperate to discourage or prevent the relocation and transfer to other States
of any activities and substances that cause severe environmental degradation or are found to be
harmful to human health.
Principle 15
In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States
according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full
scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent
environmental degradation.
Principle 16
National authorities should endeavour to promote the internalization of environmental costs and the
use of economic instruments, taking into account the approach that the polluter should, in principle,
bear the cost of pollution, with due regard to the public interest and without distorting international
trade and investment.
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Principle 17
Environmental impact assessment, as a national instrument, shall be undertaken for proposed
activities that are likely to have a significant adverse impact on the environment and are subject to a
decision of a competent national authority.
Principle 18
States shall immediately notify other States of any natural disasters or other emergencies that are
likely to produce sudden harmful effects on the environment of those States. Every effort shall be
made by the international community to help States so afflicted.
Principle 19
States shall provide prior and timely notification and relevant information to potentially affected
States on activities that may have a significant adverse transboundary environmental effect and shall
consult with those States at an early stage and in good faith.
Principle 20
Women have a vital role in environmental management and development. Their full participation is
therefore essential to achieve sustainable development.
Principle 21
The creativity, ideals and courage of the youth of the world should be mobilized to forge a global
partnership in order to achieve sustainable development and ensure a better future for all.
Principle 22
Indigenous people and their communities and other local communities have a vital role in
environmental management and development because of their knowledge and traditional practices.
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States should recognize and duly support their identity, culture and interests and enable their effective
participation in the achievement of sustainable development.
Principle 23
The environment and natural resources of people under oppression, domination and occupation shall
be protected.
Principle 24
Warfare is inherently destructive of sustainable development. States shall therefore respect
international law providing protection for the environment in times of armed conflict and cooperate in
its further development, as necessary.
Principle 25
Peace, development and environmental protection are interdependent and indivisible.
Principle 26
States shall resolve all their environmental disputes peacefully and by appropriate means in
accordance with the Charter of the United Nations.
Principle 27
States and people shall cooperate in good faith and in a spirit of partnership in the fulfilment of the
principles embodied in this Declaration and in the further development of international law in the
field of sustainable development.
Source: Report of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm, 5-16 June
1972
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ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ข
คําชี้แจง :

เรื่อง การเจรจาความรวมมือระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอมของประเทศไทย: กรณี
Rio+20

แบบสัมภาษณนี้จัดทําขึ้นโดย นางอัษฎาพร ไกรพานนท ผูอํานวยการสํานักความรวมมือดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เพื่อสํารวจความคิดเห็นของภาคสวนที่เกี่ยวของกับการเจรจาความรวมมือระหวางประเทศ
ดานสิ่งแวดลอมของประเทศไทย: กรณีการประชุมสหประชาชาติวาด วยการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ
การประชุม Rio+20 เพื่อเปนขอมูลประกอบการจัดทํารายงานการศึกษาสวนบุคคล เรื่อง การเจรจา
ความรวมมือระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอมของประเทศไทย: กรณี Rio+20 ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
การฝกอบรม หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ ๓ สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวง
การตางประเทศ ประจําป ๒๕๕๔
แบบสัมภาษณมีทั้งหมด ๖ หนา โปรดเติมขอมูลลงในชองวาง
ผูศึกษา ขอขอบพระคุณทุกทานที่กรุณาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้เปนอยางสูง
ขอแสดงความนับถือ
นางอัษฎาพร ไกรพานนท
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ประเด็นอื่นๆ
……………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………
๑๐. ทานคิดวาประเทศไทยควรมีทาทีอยางไร
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
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๑๑. ทานคิดวาอะไรคือปจจัยที่จะทําใหประเทศไทยไดรับความสําเร็จในการเจรจา
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
๑๒. ขอเสนอแนะอื่นๆ
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..

73

รายชื่อผูรับการสัมภาษณ
ลําดับ
๑

ชื่อ-สกุล
นายโชติ ตราชู

ตําแหนง/ หนวยงาน

สัมภาษณเมื่อวันที่

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

วันที่ ๖ มิถุนายน

สิ่งแวดลอม
๒

นายศุภชัย พานิชภักดิ์

UNCTAD Secretary General

๒๕๕๔
วันที่ ๘ มิถุนายน
๒๕๕๔

๓

นายกรกฏ ผดุงจิตต

สภาอุตสาหกรรม

วันที่ ๒ มิถุนายน
๒๕๕๔

๔

นางสาวณัฐฐา อัคคไพบูลย

นักการทูตปฏิบัติการ
กระทรวงการตางประเทศ

๕

นางสาวพันธสิริ วินิจจะกูล

WWF Thailand

วันที่ ๒๐ มิถุนายน
๒๕๕๔
วันที่ ๒๐ มิถุนายน
๒๕๕๔

๖

นายสุรชัย คุมสิน

ผูเชี่ยวชาญ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

วันที่ ๒๐ มิถุนายน
๒๕๕๔

แหงชาติ
๗

นางสาวพรศิริ สาครวรรณศักดิ์ กระทรวงพาณิชย

วันที่ ๒๒ มิถุนายน
๒๕๕๔

๘

นางสมหญิง คุณานพรัตน

กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ ๒๐ มิถุนายน
๒๕๕๔

๙

นางอารีรัตน อยูหุน

กระทรวงพลังงาน

วันที่ ๒๐ มิถุนายน
๒๕๕๔

๑๐

นายนําพล ลิ้มประเสิรฐ

บริษัท SCG จํากัด (มหาชน)

วันที่ ๒๐ มิถุนายน
๒๕๕๔
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ลําดับ
๑๑

ชื่อ-สกุล
Mr. Rae Kwon Chung

ตําแหนง/ หนวยงาน
Director, Environment and
Sustainable Development Division,

สัมภาษณเมื่อวันที่
วันที่ ๒๐ มิถุนายน
๒๕๕๔

ESCAP
๑๒

Mr. Howell Howard

สถานทูตอเมริกา

วันที่ ๒๐ มิถุนายน
๒๕๕๔

๑๓

รศ.ดร. วุฒิ หวังวัชรกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วันที่ ๒๐ มิถุนายน
๒๕๕๔

๑๔

นางสาวกัญญสร ตัณศุภผล

สถานทูตอังกฤษ

วันที่ ๒๐ มิถุนายน
๒๕๕๔

๑๕

นางสาววนันท เพิ่มพิบูลย

นักวิชาการอิสระ

วันที่ ๒๐ มิถุนายน
๒๕๕๔

๑๖

นางรัชนี เอมะรุจิ

รองอธิบดีกรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม

๑๗

นางอรพินท วงศชุมพิศ

หัวหนาผูตรวจราชการ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๑๘

Mr. James Peter

Environment Operation Cneter ธนาคาร
เพื่อการพัฒนาเอเชีย

๑๙

นางอังคณา เฉลิมพล

นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
สํานักงานนโยบายและแผน

วันที่ ๒๐ มิถุนายน
๒๕๕๔
วันที่ ๒๐ มิถุนายน
๒๕๕๔
วันที่ ๒๐ มิถุนายน
๒๕๕๔
วันที่ ๒๐ มิถุนายน
๒๕๕๔

สิ่งแวดลอม
๒๐

คุณวิชุดา สถลนันท

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

วันที่ ๒๐ มิถุนายน
๒๕๕๔
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ภาคผนวก ค (SWOT Analysis)
๑. จุดแข็งของประเทศไทย
 ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม ซึ่งมีการดําเนินงานบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งเชื่อมโยงกับการแกไขปญหาความยากจน
 การสรางตลาดสําหรับผลผลิตทางการเกษตร ทั้งจากผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย สินคาปลอด
สารพิษ
 การนําแนวปฏิบัติที่ดีทางดานการเกษตรที่มีอยูแลวมาใชใหมากขึ้น
 การสรางแรงงานที่มีคุณภาพในการรองรับการผลิตสินคาสีเขียว
 การลงทุนในเรื่องขนสงมวลชน ซึ่งเปนการสรางงานและกระตุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ
 มีฐานทรัพยากรที่หลากหลายและเกื้อกูลกัน
 โครงสรางเศรษฐกิจมีภาคเกษตรและอุตสาหกรรมตอเนื่องที่เขมแข็ง
 สาขาเศรษฐกิจหลักกระจายและเสริมกันและกัน
 มีศักยภาพดานพลังงานชีวมวลสูง
 ใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนเสถียรภาพมากกวาการเจริญเติบโต
 มีศาสนาพุทธที่สอนใหรักความสันโดษ ละกิเลส
 ความเสี่ยงตอภัยพิบัติ (disaster risk) ต่ํากวาภูมิภาคอื่น
 การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 ในเชิงสถาบัน (Institutionalization) ประเทศไทยมีนโยบายที่จะมุงเขาสูระบบเศรษฐกิจสี
เขียว (Green Economy – GE) อยางชัดเจน มานับตั้งแตชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๔) ที่มุงสูการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน เปน
ตนมาแลว ซึ่งทําใหแผนพัฒนาเฉพาะดานหรือเฉพาะสาขาของไทย เชน การจัดทําแผน
แมบทเทคโนโลยีสะอาด ของกรมควบคุมมลพิษ เปนตน รวมทั้งการปรับปรุงกฎมาย (เชน
มาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.๒๕๕๐ เปนตน) กฎ และระเบียบ ของหนวยงานตางๆ
(เช น ระเบี ย บการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งสิ น ค า และบริ ก ารที่ เ ป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ ม (Green
Procurement) ซึ่งมีภาครัฐเปนผูนํา โดยไดเริ่มดําเนินการแลว ที่กรมควบคุมมลพิษ เปนตน)
หรือแมแตนโยบายสงเสริมการลงทุน และนโยบายของรัฐบาลทุกชุด ที่ตองแถลงตอรัฐสภา
ตางก็มุงสูการพัฒนาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม หรือมุงสู Green Economy เชนกัน
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การยอมรับและความนิยมในการดําเนินการผลิตและดําเนินวิถีชีวิตตามแนวทางของปรัชญา
พระราชทาน “เศรษฐกิจพอเพียง” (The Royal Sufficient Economy) เริ่มมีมากขึ้น
โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคเกษตร ที่มีการดําเนินการตามแนวทางของ “เกษตรทฤษฎีใหม” ที่
นอกจากจะชวยลดสารพิษตกคาง ในพืชผลทางการเกษตร รวมทั้งในดินและน้ําหรือระบบ
นิเวศ ที่จะไหลเวีย นเขาสูวงจรชีวิ ตของสัตวและคนแลว ยังจะชวยเพิ่ม พื้นที่สีเขีย วหรือ
แหลงดูดซับคารบอน (Carbon Sink) จากระบบไรนาสวนผสม ที่ทําใหมีไมยืนตนเพิ่มขึ้น
ดวย
มีการสรางมาตรฐานและตรารับรองสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ที่เรียกวา
“ใบไมสีเขียว” (Green Leaf) ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมและสถาบันสิ่งแวดลอมไทยรวมกัน
ดําเนินการ รองรับไวแลว เพื่อใหผูบริโภคสามารถเลือกบริโภคสินคาและบริการที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมได รวมทั้งสําหรับลูกคาในยุโรป เพราะสามารถเทียบเทาไดกับ “Green Dot”
มีหนวยงานที่ใ หค วามสํา คัญ และเริ่ม มีกิจกรรมเพื่ อเตรีย มความพรอมเพื่อการเขา รว ม
ประชุมมาตั้งแตป 2553 เชน กรมองคการระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ และ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปนตน
มีโครงสรางพื้นฐานดานการกําหนดนโยบายและแผนที่เปนฐานสําหรับรองรับการปรับทิศ
ทางการพัฒนาไปสูระบบเศรษฐกิจสีเขียวที่สําคัญ เชน รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 11 และ รางแผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ
ประเทศไทยไดมีการดําเนินโครงการภายใตกรอบอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง โดยธนาคารเพื่อการ
พัฒนาแหงเอเชียนํายุทธศาสตรการดําเนินงานดานการพัฒนาในลักษณะการบูรณาการที่
คํานึงถึงสังคม และสิ่งแวดลอม ซึ่งเกิดประโยชนในหลายสาขา ทั้งภาคคมนาคม การคา
พลังงาน การทองเที่ยว เกษตรกรรม และการจางงาน ซึ่งเปนตัวอยางการดําเนินงานที่ดี
ประเทศไทยมีการบังคับใชกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอม ภายใตกรอบแผนการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม รวมถึงประสบความสําเร็จในการดําเนินงานดานการกําหนดมาตรฐานสินคาที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ประเทศไทยใหสัตยาบันตออนุสัญญาและขอตกลงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตางๆ ซึ่งจะทําใหประเทศไทยมีความเขมแข็งในการกําหนดทาทีที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม
ในการดําเนินงาน เชน การปรับปรุงคุณภาพอากาศ เปนตน
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๒.

จุดออนของประเทศไทย
 คาใชจายในการเปลี่ยนผาน (transition) ในเรื่องการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตทั้งภาค
เกษตร และอุตสาหกรรม ซึ่งตองการการลงทุนจากภาครัฐ ซึ่งอาจไมเพียงพอ โดยตองการ
การมีสวนรวมจากภาคเอกชน
 มาตรฐานสินคาที่อาจสูงขึ้น ซึ่งจะมีผลกับการสงออก ทําใหมูลคาการสงออกลดลง
 การขาดแคลนแรงงาน
 การขาดการวิจัย เพื่อคนควาดานเทคโนโลยีที่เหมาะสม
 สาขาเศรษฐกิจหลักออนไหวตอการทําลายความสมดุลธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 คนไทยไมตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตอเศรษฐกิจ
 ความแตกตางระดับรายไดระหวางเมือง ชนบท คนรวย คนจน มาก
 คนไทยไมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติอยางเพียงพอ
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมมาก
 คนไทยไมปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาอยางแทจริง
 คนไทยไมมีวินัยทางการเงิน การบริหารจัดการเงินที่ดีพอ
 มีการดําเนินการกระจายอยูหลายหนวยงาน ไมมีเปาหมายรวมกันของทุกภาคสวนที่ชัดเจน
แมวาสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจะมีแผนงานที่มุงสู
ความยั่งยืน แตก็ยังไมคอยถูกนําไปปฏิบัติอยางเขมแข็งจริงจัง
 สังคมไทยเปดรับวัฒนธรรมตางชาติอยางไมกลั่นกรอง เนนวัตถุ
 ยังขาดการนําเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร (Economic Instrument) เชน ระบบมัดจําและคืน
ซาก (Deposit-Refund) และระบบภาษีคารบอน (Carbon Tax) หรือภาษีสิ่งแวดลอมประเภท
อื่นๆ เปนตน เครื่องมือทางสัง คม เชน การประกาศเกีย รติคุณ และใหรางวัล สํา หรับ
ผูประกอบการที่มีกระบวนการหรือใชเทคโนโลยีในการผลิตหรือผลิตสินคาและบริการที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และการนําบันทึกกิจกรรมลูกเสือสิ่งแวดลอม บันทึกลงในสมุดพก
นักเรียนและใชประกอบการพิจารณาในการคัดเลือกเขาเรียนตอในระดับที่สู งขึ้น เปนตน
มาประยุก ตใ ชใ หแพรหลาย รวมทั้ง ยัง ขาดการบัง คับใชก ฎหมาย (Law Enforcement)
สําหรับผูกระทําผิดที่ฝาฝนกฎหมายสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง
 ยังขาดการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการถายทอดกระบวนการผลิตที่ประหยัดพลังงานหรือ
วัตถุดิบ หรือใชเทคโนโลยีที่สะอาด (Cleaner Technology Transfer) ทั้งจากตางประเทศ
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และในระหวางผูประกอบการภายในประเทศเอง ซึ่งทําใหโอกาสในการเขาถึงฯ ไดยากขึ้น
การเขาถึงฯ อาจทําใหตนทุนสูงขึ้น จึงไมอยากใหความรวมมือในการดําเนินกระบวนผลิตที่
สะอาดหรือเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ความชัดเจนของนโยบายเศรษฐกิจระดับมหภาค (Macro-economic Policy) ที่ตองการให
สินคาที่บริโภคภายในประเทศมีราคาถูก เพื่อปองกันมิใหเกิดปญหาเงินเฟอ ในขณะที่ระดับ
ราคาสินคาสงออกไมใหสูงมากนัก เพื่อใหราคาสามารถแขงขันในตลาดโลกได ทั้งหมดนี้
ทําใหผูผลิตตองพยายามลดตนทุนการผลิ ต การลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนไปสูเครื่องจักรหรือ
เทคโนโลยีที่สะอาด จึงเกิดขึ้นไดยาก
ประเทศไทยยังขาดทีมเจรจา (Negotiation Team) ที่เปนมืออาชีพและมีความเปนเอกภาพ
เมื่อมีการไปประชุมหรือเจรจาระหวางประเทศ มักมีเพียงหนวยงานเจาของเรื่อง (Focal
point) และหนวยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของเพียงสองสามหนวยงานเทานั้น ที่มีสวนรวม
เดินทางไป ทั้งๆ ที่สาระและผลประโยชนหรือผลกระทบจากการเจรจา มีลักษณะบูรณาการ
และมี ป ฏิ สั ม พั น ธ ต อ กั น ทั้ ง ในเชิ ง กว า งและเชิ ง ลึ ก ของเนื้ อ หา ในระหว า งมิ ติ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สังคม และโดยเฉพาะอยางยิ่งเศรษฐกิจ
ความตื่นตัว การรับรูเรื่อง และความเขาใจเรื่อง GE และ Rio+20 ยังอยูในวงจํากัดมาก
ปญหาเรื่องระบบและโครงสรางดานนโยบายและแผนของประเทศไทย ซึ่งขาดความชัดเจน
ในแงความสัมพันธ ความเชื่อมโยงในระบบแผน มีแผนหลายระดับ แตละหนวยงานภาครัฐ
มีกรอบนโยบาย แผนเฉพาะของหนวยงาน ซึ่งอางอิงตามกรอบกฎหมาย หรือนโยบายของ
ฝายการเมือง ไมสามารถสรางกลไก “บูรณาการ” ขึ้นมาไดจริง
การนําผลการประชุมที่เกิดขึ้น (ในป 2012) มาสูการปฏิบัติอาจไมสอดคลองกับชวงเวลา
การจัดทําแผน/ แปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
เนื่องจากเศรษฐกิจสีเขียวเปนแนวทางใหมของประเทศไทย การลงทุนของภาครัฐเพียงอยาง
เดียวอาจไมเพียงพอในการสนับสนุนใหประเทศกาวไปสูเปาหมาย ดังนั้นการเพิ่มกลไก
กฎระเบียบจะทําใหเกิดความเขมแข็งของทุกภาคสวน
ขาดนโยบายการดํา เนิน งานที่ ชัดเจน โดยเฉพาะความเชื่อ มโยงกั บ ประเด็น ปญ หาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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๓. โอกาสในเรื่องเศรษฐกิจสีเขียว
 หากสามารถผลักดันใหมีการกําหนดกลไก และกรอบแนวทางที่เปนที่ยอมรับ และเกื้อกูล
การดําเนินงานของประเทศไทย ก็จะเปนโอกาสอันดีที่จะไดรับความชวยเหลือทางดาน
การเงิน และเทคโนโลยีในการสนับสนุนใหประเทศไทยมี ความพรอมในการปรับตัวไปสู
เศรษฐกิจสีเขียว
 สามารถนําประสบการณในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพรในรูปของ side event เพื่อ
นําเสนอการดําเนินงานที่เปนรูปธรรม และเปนแบบอยางใหกับประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ
สามารถนําไปดําเนินการได
 เรียนรู แลกเปลี่ยน ประสบการณกับนานาประเทศในการไปสูเศรษฐกิจสีเขียว
 ปกปองผลประโยชนของประเทศในการเจรจา
 เปนสวนหนึ่งของสังคมโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 นโยบาย/แนวทางที่ป ระเทศไทยจะไดนํา กลับมาถา ยทอดหรือดํา เนินการในบริบ ทของ
ประเทศไทย
 ประโยชนที่ประเทศไทยควรจะไดรับในเรื่อง Green Economy จากการประชุม Rio+20
อยางนอยที่สุด ก็คือ การจัดตั้งกองทุนจากเงินสวนหนึ่งของประเทศที่พัฒนาแลว และมี
ระดับรายได (GDP) สูง เพื่อสนับสนุน หรือกอใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยี ใหประเทศ
ดอยพั ฒนา ที่ยั ง มีก ระบวนการผลิ ตและเทคโนโลยีที่ ยัง ไมเป นมิตรตอสิ่ ง แวดลอ ม ได
ปรับ ตัวสู กระบวนการผลิตและการใชเทคโนโลยีที่เปนมิตรกับสิ่ง แวดลอม หรือ Green
Economy
 เปนโอกาสที่ดีของการทบทวนแนวคิด ทิศทางการพัฒนาประเทศ วาประเทศไทยอยูบน
เสนทางการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือไมหลังจากผานไป 20 ปนับตั้งแตการประชุม Rio ในป 1992
ทําใหประเด็นเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน และแนวคิดใหมๆ คือ Green Economy ไดกลายมา
เปน “นโยบายสาธารณะ” (Public Policy) และ “วาระทางการเมือง” (Political Agenda) ใน
ระดับประเทศ และระดับระหวางประเทศ
 เปนโอกาสที่ดีของการนําเสนอแนวคิด ทางเลือกการพัฒนา ที่แตกตางไปจากแนวคิดการ
พัฒนาแบบกระแสหลัก ตัวอยางเชน แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดทางพัฒนาจาก
ภูมิปญญาตะวันออก เปนตน (แตขึ้นอยูกับการเตรียมความพรอมในการเขารวมประชุมที่ดี
ดวย )
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 มีโอกาสที่ประเทศไทยจะไดรับแสดงความคิดเห็นตอประเด็นการกีดกันทางการคา
๔.

ความเสี่ยงในเรื่องเศรษฐกิจสีเขียว
 การขาดขอมูลในเรื่องความตองการของทุกภาคสวน
 การเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการกําหนดทาทีเกี่ยวกับมาตรการ
ที่จะมีผลกระทบโดยตรงตอภาคสวนนั้นๆ
 พันธกรณีที่ทําใหไมอาจปรับใหสอดคลองกับสถานการณภายในประเทศ เชน ในกรณีที่
จําเปนตองแกปญหาเศรษฐกิจ สังคมที่อาจทําใหเปาหมายของเศรษฐกิจสีเขียวชะงักงันหรือ
เชื่องชาลง
 พันธกรณีที่ตองยอมรับมาตรฐานสากลที่ไมไดคํานึงถึงความแตกตางใน carrying capacity
ทําใหกลายเปน non-tariff barrier ดานการคา
 จะถูกบังคับดวยกฎ ระเบียบดานสิ่งแวดลอมใหมๆ หรือมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมที่สูงขึ้น
ที่จะทํา ใหป ระเทศไทยตองปรับ ปรุง กระบวนการผลิตและใชเทคโนโลยีที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมมากขึ้น โดยที่ยังไมมีความพรอม ทั้งทางดานตัวเทคโนโลยีและคาใชจายที่จะ
ลงทุน อันจะสงผลกระทบตอการพัฒนาดานเศรษฐกิจ และในทายที่สุดสังคมของไทย
 การรับแนวคิด หรืออธิบาย ทําความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด เรื่อง Green Economy แบบผิว
เผิน หรือตีความในแบบที่สนับสนุนกับแนวทางการพัฒนาแบบเดิม /กระแสหลักที่เนนมิติ
เปาหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจเปนหลัก ทําใหไมเกิดประโยชนจากการประชุม Rio +20
 ลิขสิทธิ์ การกีดกันทางการคา
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