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บทสรปุผู้่บรหิ้าร 

การแพรร่ะบาดีข้องเช้ิ �อไว่รสัโคว่ดิี-๑๙ และการถดีถอยทางเศรษฐกจิซ่ึ่�งเป็นผ่ลที�ตามิมิาไดีเ้ผ่ยใหเ้ห็นถง่คว่ามิลม้ิเหลว่และคว่ามิ
เปราะบางข้องระบบเศรษฐกิจในปัจจบุนั ที� ใหค้ว่ามิสำาคญักบัผ่ลประโยชิน์ดีา้นธุรุกจิอยูเ่หน้อคว่ามิเป็นอยูท่ี�ดีขี้องประชิาชินและ
สิ�งแว่ดีลอ้มิ ทำาใหเ้กิดีคว่ามิไมิเ่ทา่เทยีมิมิากยิ�งข้่ �น และไมิป่ระสบผ่ลสำาเรจ็ในการปกป้องกลุม่ิคนที�เปราะบางที�สุดี

ประเทศตา่งๆ ในภมูิภิาคเอเชีิยตะว่นัออกเฉีียงใตก้ำาลงันำามิาตรการฟ้ื้�นฟูื้การถดีถอยทางเศรษฐกจิจากการแพรร่ะบาดีข้องเช้ิ �อ
ไว่รสัโคว่ดิี-๑๙ มิาใช้ิ และดีำาเนินนโยบายเพ้�อส่งเสรมิิเศรษฐกจิ ตอนนี�จง่เป็นโอกาสอนัดีทีี�จะออกจากอดีตีและมิุง่ไปสู่การฟ้ื้�นฟูื้
เศรษฐกจิที�เป็นธุรรมิ ซ่ึ่�งจะปกป้องสิทธุมิินุษยชินข้องทกุคน

การเปลี�ยนแนว่ทางไปสู่เศรษฐกจิสีเข้ยีว่เป็นส่ว่นหน่�งข้องคว่ามิพยายามิข้อง “การสรา้งใหด้ีกีว่า่เดีมิิ” (building back better) ซ่ึ่�ง
เกี�ยว่ข้้องกบัการเปลี�ยนจากอตุสาหกรรมิที�พ่�งพาการใช้ิเช้ิ �อเพลงิเป็นหลกัไปสู่การการใช้ิพลงังานสะอาดีและพลงังานหมินุเว่ยีน ที�
กอ่ใหเ้กดิีมิลพิษไดีน้้อยกว่า่หรอ้ไมิเ่กดิีมิลพษิเลย และช่ิว่ยลดีการปลอ่ยกา๊ซึ่เรอ้นกระจกและสาเหตทุี�ทำาใหเ้กดิีภาว่ะโลกรอ้น การ
เปลี�ยนแปลงนี� ไมิเ่พยีงแตจ่ะช่ิว่ยใหภ้มูิภิาคนี�รบัรูผ้่ลกระทบข้องการถดีถอยทางเศรษฐกจิไดีอ้ยา่งรว่ดีเรว็่ แตย่งัสามิารถหลกีเลี�ยง
มินัและฟ้ื้�นคน้สภาพไดีเ้รว็่ข้่ �นจากว่กิฤตที�เกดิีจากการเปลี�ยนแปลงข้องสภาพภมูิอิากาศในอนาคต

ในฐานะที�ภูมิิภาคเอเชีิยตะว่ันออกเฉีียงใต้เป็นหน่�งในภูมิิภาคที�เสี�ยงมิากที�สุดีในโลกจากการเปลี�ยนแปลงดี้านสภาพภูมิิอากาศ 
ภมูิภิาคนี�จะไดีร้บัประโยชิน์อยา่งมิากจากการนำาการฟ้ื้�นฟูื้เศรษฐกจิสีเข้ยีว่มิาใช้ิ ตามิกรอบการฟ้ื้�นฟูื้ที�ครอบคลมุิข้องอาเซีึ่ยน 
(ASEAN Comprehensive Recovery Framework) รฐับาลตา่งๆ ข้องภมูิภิาคนี�ยอมิรบัว่า่ “การเปลี�ยนแปลงดีา้นสภาพภมูิอิากาศ
แสดีงถ่งคว่ามิเสี�ยงภยัพ้ �นฐานตอ่อาเซีึ่ยน” และยอมิรบัว่า่ “การกระทำาที�จะลดีผ่ลกระทบข้องการเปลี�ยนแปลงดีา้นสภาพภมูิิ
อากาศคว่รเกิดีข่้ �นทนัท”ี๑   

แผ่นฟ้ื้�นฟูื้สีเข้ยีว่จากว่กิฤตโคว่ดิี-๑๙ ลดีผ่ลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงดีา้นสภาพภมูิอิากาศ นอกจากนี� มัินยงัช่ิว่ยหลกีเลี�ยงการ
ตกลงข้องจีดีพีขี้องอาเซีึ่ยน ๒5 เปอรเ์ซ็ึ่นต;์ ช่ิว่ยบรรเทาว่กิฤตหนี�สินข้องภมูิภิาค; ช่ิว่ยสรา้งงานในภาคการผ่ลิตที�เป็นมิติรกบั
สภาพภูมิอิากาศ; และแกป้ัญหาว่กิฤตสิทธุมิินุษยชินในว่งกว่า้งซ่ึ่�งเกดิีจากโคว่ดิี-๑๙ และการเปลี�ยนแปลงดีา้นสภาพภมูิอิากาศ

เพ้�อช่ิว่ยใหส้มิาชิิกรฐัสภาคว่า้โอกาสนี� ไว่ ้กลุม่ิสมิาชิิกรฐัสภาอาเซีึ่ยนเพ้�อสิทธิุมินุษยชิน (ASEAN Parliamentarians for Human 
Rights: APHR) ไดีป้ระเมินิมิาตรการฟ้ื้�นฟูื้ซ่ึ่�งเกดิีข้่ �นในอนิโดีนีเซีึ่ย มิาเลเซีึ่ย ฟิื้ลปิปินส์ สิงคโปร ์ไทย และตมิิอรต์ะว่นัออก ในช่ิว่ง
กมุิภาพนัธุ ์ ๒563 ถง่เมิษายน ๒564 การประเมินินี�จดัีทำาข้่ �นเพ้�อชีิ �ถง่ว่ธิุปีฏิบิตัทิี�ดีทีี�สมิาชิิกรฐัสภาสามิารถนำาไปใช้ิ ในประเทศ
ข้องตนไดี ้เช่ินเดียีว่กันกบัอปุสรรคเชิิงโครงสรา้งที�สมิาชิิกรฐัสภาตอ้งเอาชินะเพ้�อส่งเสรมิิการเปลี�ยนผ่า่นไปสู่เศรษฐกจิสีเข้ยีว่

จากการประเมินินี� APHR พบว่า่มิเีพยีงแคน่โยบายสีเข้ยีว่ข้ั �นตำ�าที�สุดีถกูนำามิาปรบัใช้ิ ในฐานะแผ่นการฟ้ื้�นฟูื้จากโคว่ดิี-๑๙ ใน
ระดีบัชิาต ิ ยิ�งไปกว่า่นั�น มีิเพยีงมิาตรการสรา้งแรงจงูใจเพยีงไมิก่ี�มิาตรการที� ไดีร้บัการอนุมิตัแิลว้่ถกูทำาลายอยา่งรนุแรงจากการนำา
มิาตรการอ้�นซ่ึ่�งมิส่ีว่นใหเ้กดิีภาว่ะโลกรอ้นและสรา้งอปุสรรคสำาคญัตอ่การเปลี�ยนผ่า่นสู่เศรษฐกจิคารบ์อนตำ�ามิาใช้ิ ในว่งกว่า้ง และ
ยงัเป็นที�ชัิดีเจนว่า่ ประเทศตา่งๆ ในภมูิภิาคนี�ข้าดีกลยทุธุท์ี�เป็นเอกภาพในเร้�องการฟ้ื้�นฟูื้สีเข้ยีว่จากโคว่ดิี-๑๙

๑  ASEAN Secretariat. (Nov 2020). ASEAN Comprehensive Recovery Framework. 37th ASEAN Summit, Ha Noi, Viet Nam: ASEAN 
Secretariat, p 38. 



 3“การสรา้งใหด้ีกีว่า่เดีมิิ”: การเปลี�ยนผ่า่นข้องภมูิภิาคเอเชีิยตะว่นัออกเฉีียงใตสู่้เศรษฐกจิสีเข้ยีว่ภายหลงัโคว่ดิี-๑๙

บรรดีานโยบายเพีียงไม่กี�นโยบายที�นำ ามาใช้ีเพ่ี�อให้้เกิดีการเปลีี่�ยนผ่่านทางเศรษฐกิจสเีขียว่ค่อ:

• การใหเ้งนิอดุีหนุนและลดีภาษีสำาหรบัผ่ลติภณัฑ์ท์ี�เป็นมิติรตอ่สิ�งแว่ดีลอ้มิ เช่ิน  ในอินโดีนีเซีึ่ยและฟิื้ลปิปินส์ รฐับาลข้อง
ประเทศเหล่านี�ออกมิาตรการลดีภาษีสำาหรบัอุตสาหกรรมิและผู่้ประกอบการรายย่อยข้นาดีเล็กและข้นาดีกลางที�มิี โครงการ
เกี�ยว่กบัพลงังานทดีแทน;

• เพิ�มิภาษีสำาหรบัผ่ลติภณัฑ์์ที�เป็นอันตรายตอ่สิ�งแว่ดีลอ้มิ เช่ิน รฐับาลสิงคโปรถ์กูคาดีหว่งัว่า่จะเพิ�มิอตัราภาษีนำ �ามินัไปถง่ ๑5 
เปอรเ์ซ็ึ่นตต์อ่ลติร ซ่ึ่�งเป็นส่ว่นหน่�งข้องเป้าหมิายระยะยาว่เพ้�อสนับสนุนการใช้ิรถยนตพ์ลงังานไฟื้ฟ้ื้า;

• การลงทุนในระบบโครงสรา้งการคมินาคมิสะอาดี เช่ิน รฐับาลข้องฟิื้ลปิปินส์จดัีสรรงบประมิาณเพ้�อพฒันาทางเทา้ใหส้ามิารถ
เข้้าถ่งไดีแ้ละปกป้องทางจกัรยานภายใตก้ฎหมิายที�ช้ิ�อว่า่บายนันิฮััน (Bayanihan to Recover as One Act Bayanihan to 
Recover as One Act) ซ่ึ่�งประกาศใช้ิ ในเดีอ้นกนัยายน ๒563;

• สรา้งแรงจูงใจสำาหรบัการใช้ิรถยนต์ ไฟื้ฟ้ื้า เช่ิน รฐับาลสิงคโปร์ ใหส่้ว่นลดีภาษีสำาหรบักาจดีทะเบยีนและลดีภาษีถนนสำาหรบั
เจา้ข้องรถยนตพ์ลังงานไฟื้ฟ้ื้าในช่ิว่งระหว่า่งการเกิดีโรคระบาดี;

• การลงทุนในโครงสรา้งพลงังานสะอาดี ดีงัที�จะเห็นไดี้ ในอนิโดีนีเซีึ่ย มิาเลเซีึ่ย และสิงคโปร ์ซ่ึ่�งรฐับาลมิมีิาตรการเรง่การผ่ลติ
พลงังานสะอาดี ผ่า่นการสรา้งแรงจงูใจใหต้ดิีตั �งแผ่งพลงังานแสงอาทติยบ์นหลังคา ตดิีไฟื้ถนนประเภท LED และสายส่ง
ไฟื้ฟ้ื้า;

• การใหเ้งนิลงทนุสำาหรบัการพฒันาและงานว่จิยัสะอาดี ดีงัจะเห็นไดี้ ในไทย โดียในเดีอ้นพฤศจกิายน ๒563 สำานักงานคณะ
กรรมิการส่งเสรมิิการลงทนุไดีอ้นุมิตัเิงินหน่�งลา้นดีอลลารส์หรฐัสำาหรบัโครงการตา่งๆ ซ่ึ่�งครอบคลมุิหว่่งโซ่ึ่การผ่ลติ การว่จิยั 
และการพัฒนาเร้�องยานพาหนะพลงังานไฟื้ฟ้ื้า;

• สรา้งแรงจูงใจเพ้�อส่งเสรมิิการใช้ิพลงังานสะอาดีและเคร้�องใช้ิ ไฟื้ฟ้ื้าประหยดัีพลงังาน ดีงัจะเห็นตวั่อยา่งในสิงคโปร ์ รฐับาล
ไดีแ้จกบตัรกำานัลใหภ้าคครวั่เรอ้นสำาหรบัซ้ึ่ �อเคร้�องใช้ิ ไฟื้ฟ้ื้าประหยดัีพลงังานและประหยดัีนำ �า เช่ิน ตูเ้ย็นที�รกัษาสิ�งแว่ดีลอ้มิ 
ชิดุีฝักบวั่ประหยัดีนำ �า และไฟื้แอลอดีี;ี

• สนับสนุนการพฒันาอาคารและที�อยูอ่าศัยสีเข้ยีว่ เช่ิน ในสิงคโปร ์รฐับาลไดีช้ิแูผ่นประสิทธิุภาพพลงังานข้ั �นตำ�าสำาหรบัตก่สรา้ง
ใหมิแ่ละตก่ที�มิอียูเ่ดีมิิ และทำาใหแ้น่ ใจว่า่ อาคารในสิงคโปรอ์ยา่งน้อย 80% จะเป็นมิติรตอ่สิ�งแว่ดีลอ้มิภายในปี ๒030;๒ และ

• ลงทุนในโครงสรา้งพ้ �นฐานดีา้นธุรรมิชิาตแิละพ้ �นที�สีเข้ยีว่ เช่ิน รฐับาลสิงคโปร์ ไดีทุ้ม่ิเททรพัยากรเพ้�อพฒันาภมูิทิศัน์ทาง
ธุรรมิชิาตขิ้องประเทศ

อย่างไรก็ตามิ นโยบายเหลา่นี�กลบัถกูทำาลายลงอยา่งรนุแรงโดียนโยบายจำานว่นมิากที�ทำาใหสิ้�งแว่ดีลอ้มิเส้�อมิโทรมิ ตวั่อยา่งเช่ิน การที�
รฐับาลใหเ้งนิช่ิว่ยเหล้อโดียไมิม่ิเีง้�อนไข้ดีา้นสิ�งแว่ดีลอ้มิแกธุ่รุกจิที�ปลอ่ยกา๊ซึ่เรอ้นกระจก มิลูคา่เกนิกว่า่ 50 พันลา้นดีอลลารส์หรฐั 
ในอนิโดีนีเซีึ่ย มิาเลเซีึ่ย ฟิื้ลปิปินส์ และสิงคโปร3 นอกจากนี� เงนิอดุีหนุนจากรฐับาลสำาหรบัสินคา้และอตุสาหกรรมิที�เป็นอนัตราย
ตอ่สิ�งแว่ดีลอ้มิยังขั้ดีแยง้กบัมิาตรการสรา้งแรงจงูใจที�ถกูนำามิาปรบัใช้ิ เช่ิน การยกเว่น้ภาษีการข้ายข้องรฐับาลมิาเลเซีึ่ยสำาหรบัยาน
พาหนะที�ผ่ลติภายในประเทศ ที�เอ้ �อใหม้ิกีารเกดิีการผ่ลติยานพาหนะที�ผ่ลติมิลพษิมิากข้่ �นจากการปลอ่ยกา๊ซึ่เรอ้นกระจก4  ยิ�งไป
กว่า่นั�น ยังไม่ิพบการฝ่ึกอบรมิคนงานและการสรา้งงานสำาหรบังานประเภทที�เป็นมิติรตอ่สิ�งแว่ดีลอ้มิในช่ิว่งระหว่า่งที�มิี โรคระบาดี 
จง่หยดุีชิะงักคว่ามิสามิารถข้องภมูิภิาคนี� ในการมิุง่ไปสู่เศรษฐกจิสีเข้ยีว่

ในบรรดีาประเทศที�ถกูศ่กษา สิงคโปรม์ิมีิาตรการการฟ้ื้�นฟูื้ข้า้มิภาคส่ว่นกนัมิากที�สุดี ซ่ึ่�งสนับสนุนใหเ้กดิีการฟ้ื้�นฟูื้สีเข้ยีว่ ในข้ณะ
ที�อนิโดีนีเซีึ่ยและฟิื้ลปิปินส์มิมีิาตรการที�ข้ดัีแยง้กบัการฟ้ื้�นฟูื้สีเข้ยีว่มิากที�สุดี

คว่ามิท้าทายสำาคัญในภูมิิภาคนี�ที�ทำาให้เกิดีการฟ้ื้�นฟูื้สีเข้ียว่ค้อกรอบการบรหิารภาครฐัเร้�องการเปลี�ยนแปลงดี้านสภาพภูมิิอากาศที�
ยงัออ่นแออยู ่ข้้อจำากดัีดีา้นทรพัยากร รว่มิถง่การข้าดีคว่ามิโปรง่ใสข้องข้อ้มูิล และคว่ามิรว่่มิมิอ้ข้า้มิหน่ว่ยงาน

๒ “การทำาใหเ้ป็นสีเข้ยีว่” ในบรบิทนี�หมิายถ่งอาคารที� ไดีม้ิาตรฐานประสิทธุภิาพพลงังานข้ั �นตำ�าที�กำาหนดีโดียหน่ว่ยงาน Building and Construction Authority และ Singapore Green Building 
Council  ที�อยู่ ในแผ่นแมิบ่ทเร้�องอาคารสีเข้ยีว่ข้องสิงคโปร ์(Singapore Green Building Masterplan) ดีเูพิ�มิเตมิิที�: https://www๑.bca.gov.sg/buildsg/sustainability/green-building-
masterplans.

3 ADB. (26 Apr 2021). ADB COVID-19 Policy Database. Data calculated from 01 – Liquidity support and 04 – Equity support in Indonesia, Malaysia, Philippines, and Singapore. 
https://covid19policy.adb.org/policy-measures.

4 Justin Lim. (Mar 2021). Malaysian Automotive Association says has not planned to apply for sales tax exemption extension. The Edge Markets. https://www.theedgemarkets.com/
article/malaysian-automotive-association-says-has-not-planned-apply-sales-tax-exemption-extension.

https://covid19policy.adb.org/policy-measures.
https://www.theedgemarkets.com/article/malaysian-automotive-association-says-has-not-planned-apply-s
https://www.theedgemarkets.com/article/malaysian-automotive-association-says-has-not-planned-apply-s


4         “การสรา้งใหด้ีกีว่า่เดีมิิ”: การเปลี�ยนผ่า่นข้องภมูิภิาคเอเชีิยตะว่นัออกเฉีียงใตสู่้เศรษฐกจิสีเข้ยีว่ภายหลงัโคว่ดิี-๑๙

เพ้�อที�จะกา้ว่ไปข้้างหน้า การออกกฎหมิายข้องสมิาชิิกรฐัสภาจะมิผี่ลกระทบอยา่งมิหาศาลในระยะยาว่ตอ่เศรษฐกจิและสิ�งแว่ดีลอ้มิ 
ในการนี� สมิาชิิกรฐัสภามิบีทบาทสำาคญัในการส่งเสรมิิการฟ้ื้�นฟูื้สีเข้ยีว่ ผ่า่นการใช้ิอำานาจนิตบิญัญตัขิ้องพว่กเข้า การกำากบัดีแูล
งบประมิาณ และการใช้ิอำานาจหน้าที�ที� ไดีร้บัมิอบตามิรฐัธุรรมินูญ สมิาชิิกรฐัสภามิส่ีว่นสำาคญัตอ่การบรรลพุนัธุสัญญาเร้�องการ
เปลี�ยนแปลงดีา้นสภาพภมูิอิากาศ ซ่ึ่�งกำาหนดีว่ถิชีีิว่ติประจำาว่นัข้องประชิาชิน สมิาชิิกรฐัสภาสามิารถแสดีงบทบาทในการประกนัว่า่
ภมูิภิาคนี�จะถกู “สรา้งใหด้ีกีว่า่เดีมิิ” โดียการ:

• กระตุน้ใหร้ฐับาลส่งแผ่นปฏิบิตักิารภมูิอิากาศ “แผ่นที�นำาทางการลดีกา๊ซึ่เรอ้นกระจกข้องประเทศ”  (NDC targets) เพ้�อให้
บรรลคุว่ามิตกลงปารสี (Paris Agreement) และรบัผ่ดิีชิอบตอ่เป้าหมิายที�มิอียู ่โดียรายงานคว่ามิคบ้หน้าทั�ว่ไป;

• ใช้ิแถลงการณ์ข้อง APHR รว่มิถง่รายงาน และเอกสารที�เกี�ยว่ข้อ้งอ้�นๆ เพ้�อส่งเสรมิิการนำานโยบายการฟ้ื้�นฟูื้สีเข้ยีว่ที�ระบุไว่ม้ิา
ใช้ิ;

• จดัีทำางบประมิาณที� ใหค้ว่ามิสำาคญักบัพลังงานหมินุเว่ยีน การข้นส่งสาธุารณะ การประหยดัีพลงังาน ยานพาหนะที� ใช้ิพลงังาน
ไฟื้ฟ้ื้า และประเด็ีนสำาคญัอ้�นๆ ที�ส่งเสรมิิการเปลี�ยนผ่า่นไปสู่เศรษฐกจิคารบ์อนตำ�า;

• สนับสนุนการลงทุนในโครงสรา้งพ้ �นฐานที�เกี�ยว่กับธุรรมิชิาตแิละพ้�นที�สีเข้ียว่ในระหว่า่งที�มิีการพิจารณางบประมิาณเพ้�อหลีก
เลี�ยงคว่ามิเสียหายจากภยัพบิตัทิี�เกี�ยว่ข้อ้งกบัสภาพภมูิอิากาศ เช่ิน นำ �าทว่่มิ;

• ใหก้ารรบัรองว่า่ทกุโครงการที�เกี�ยว่กบัการฟ้ื้�นฟูื้จะมิกีารประเมินิผ่ลกระทบดีา้นสิ�งแว่ดีลอ้มิและสังคมิ รว่มิถง่การรบัฟังคว่ามิ
คดิีเห็นสาธุารณะกอ่นมิกีารตดัีสินใจอนุมิตัิ ในรฐัสภา;

• ให้มิีการเปล่งเสียงแสดีงออกถ่งคว่ามิกังว่ลดี้านสิ�งแว่ดีล้อมิและสิทธุิมินุษยชินข้องการพัฒนาที�เกี�ยว่กับถ่านหินและนโยบาย
อ้�นๆ ที�เป็นอนัตรายตอ่สิ�งแว่ดีลอ้มิ ซ่ึ่�งอาจจะทำาใหเ้กดิีการสูญเสียจดีีพีเีพิ�มิข้่ �นในอนาคต;

• ส่งเสรมิิและใหค้ว่ามิสำาคญักบัการมิส่ีว่นรว่่มิข้องประชิาชินและสิทธิุการมิส่ีว่นรว่่มิดีา้นสิ�งแว่ดีลอ้มิ เพ้�อทำาใหม้ิั�นใจว่า่จะเกิดี
การฟ้ื้�นฟูื้สีเข้ยีว่ที�สนับสนุนสิทธุมิินุษยชิน;

• จดัีตั �งกรอบแนว่คดิีในระดีบัประเทศเร้�องการเปลี�ยนแปลงดีา้นสภาพภมูิอิากาศใหส้อดีคลอ้งกบัคว่ามิตกลงปารสี เพ้�อเตมิิเต็มิ
ระหว่า่งการบัญญัตกิฎหมิายที�เกี�ยว่ข้อ้งกบัสิ�งแว่ดีลอ้มิและเศรษฐกิจ และเพิ�มิคว่ามิเข้ม้ิแข็้งในการกำากบัดีแูลพนัธุสัญญาที� ให้
ไว่ทั้ �งในระดีบัประเทศและระหว่า่งประเทศ;

• พบปะกบัประชิาชินเพ้�อทำาคว่ามิเข้า้ใจข้อ้กังว่ลเกี�ยว่กบัสภาพภมูิอิากาศที�เรง่ดีว่่น และชิปูระเด็ีนเหลา่นี�ตอ่รฐับาล; และ

• ใช้ิคณะกรรมิาธิุการและการประชุิมิข้องรฐัสภาทำาใหป้ระเด็ีนเร้�องสภาพภมูิอิากาศเป็นเร้�องกระแสหลกั และโน้มิน้าว่ให้ ใส่ข้อ้
เสนอข้องตวั่แสดีงที� ไมิ่ ใช่ิรฐั เช่ิน กลุม่ิภาคประชิาสังคมิ ลงในแผ่นการฟ้ื้�นฟูื้

ประเทศไทย
• ทำางานกบักระทรว่งคมินาคมิเพ้�อยกระดีบัมิาตรฐานไอเสียรถยนต์ ไปเป็นยโูร 5 (Euro 5) โดียช่ิว่ยดีง่ดีดูีการลงทนุในการ

ข้นส่งสะอาดี เช่ิน รถไฟื้และรถบสัจากพลังงานไฟื้ฟ้ื้า;

• ออกกฎหมิายหา้มิการใช้ิถงุพลาสตกิแบบใช้ิครั �งเดียีว่โดียรว่่มิมิอ้กบักระทรว่งทรพัยากรธุรรมิชิาตแิละสิ�งแว่ดีลอ้มิ ภาคเอกชิน 
และภาคประชิาสังคมิ;

• ใหก้ารรบัรองกฎหมิายเร้�องการคว่บคมุิมิลพษิทางอากาศ เช่ิน รา่งพระราชิบญัญตั ิ (พ.ร.บ.) ที�รา่งโดียเครอ้ข้า่ยอากาศสะอาดี
แหง่ประเทศไทย (Thailand Clean Air Network) เพ้�อส่งเสรมิิสิทธิุ ในการมิสิี�งแว่ดีลอ้มิที�ดี ีสุข้ภาพที�ดี ีและเศรษฐกิจสีเข้ยีว่;

• แก้ ไข้นโยบายที�ลา้หลงั เช่ิน พ.ร.บ. โรงงาน และ พ.ร.บ. ส่งเสรมิิและรกัษาคณุภาพสิ�งแว่ดีลอ้มิแหง่ชิาต ิเพ้�อใหม้ิบีทลงโทษที�
เข้้มิงว่ดีสำาหรบัตวั่แสดีงที�เป็นรฐัและไมิ่ ใช่ิรฐัที�ลม้ิเหลว่ในการปกป้องและคุม้ิครองสิ�งแว่ดีลอ้มิ; และ

• พฒันากฎหมิายที�ครอบคลมุิเร้�องการเปลี�ยนแปลงดีา้นสภาพภมูิอิากาศเพ้�อใหเ้ป็นไปตามิคว่ามิตกลงปารสี ชีิ �แนะแนว่ทาง
การนำาแผ่นที�นำาทางการลดีกา๊ซึ่เรอ้นกระจกข้องประเทศไปปฏิบิตั ิและแผ่นการฟ้ื้�นฟูื้อยา่งยั�งยน้จากว่กิฤตโคว่ดิี-๑๙

https://aseanmp.org/2020/12/03/climate-change-mitigation-in-southeast-asia/
https://aseanmp.org/2020/12/03/covid-19-economic-response/
https://aseanmp.org/2021/01/13/coal-and-human-rights/
https://drive.google.com/file/d/13yRIfiSfUf5jq4_EPPWD1Ze3u5FMdAVO/view
https://aseanmp.org/2020/12/03/climate-change-mitigation-in-southeast-asia/


“การสรา้งให้้ดีีกว่า่เดิีม”: 
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