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การฟ�� นฟูสีเขียวเป�นการนํามาตรการที�มุ่งมั�นที�จะเรง่การฟ�� นฟูเศรษฐกิจมาใช้   ในขณะ
เดียวกันก็ตั�งใจที�จะลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกและช่วยลดอุณหภูมิของโลก 

มาตรการเหล่านี�มุ่งไปที�การเปลี�ยนจากอุตสาหกรรมที�พึ�งพาการใช้เชื�อเพลิงฟอสซิลเป�น
หลัก (เช่น นํ�ามัน ถ่านหิน และก๊าซ) ไปสู่การการพ้ฒนาการใช้พลังงานสะอาดและพลังงาน
หมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานความรอ้นใต้พื�นพิภพ พลังงานลม และ
พลังงานนํ�า

การแพรร่ะบาดของเชื�อไวรสัโควิด-19 และการถดถอยทางเศรษฐกิจซึ�งเป�นผลที�ตามมาได้เผยให้เห็นถึง
ความล้มเหลวและความเปราะบางของระบบเศรษฐกิจในป�จจุบัน ที�ให้ความสาํคัญกับผลประโยชน์ด้าน
ธุรกิจเหนือความเป�นอยู่ที�ดีของประชาชนและสิ�งแวดล้อม ทําให้เกิดความไม่เท่าเทียมมากยิ�งขึ�น และไม่
ประสบผลสาํเรจ็ในการปกป�องประชากรกลุ่มเปราะบางที�สุด 

เพื�อฟ�� นฟูประเทศจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจซึ�งมีสาเหตุจากวิกฤตโรคระบาด ประเทศต่างๆ กําลัง
ดําเนินมาตรการฟ�� นฟูเพื�อส่งเสรมิเศรษฐกิจของประเทศตนเอง ทั�งนี� ประเภทของแบบจาํลองเศรษฐกิจที�
มาตรการฟ�� นฟูเหล่านี�สนับสนุนจะมีส่วนสาํคัญในการกําหนดอนาคตของเรา ในตอนนี�จึงเป�นโอกาสอันดีที�
เราจะออกจากอดีตและมุ่งไปสู่เศรษฐกิจที�เป�นธรรมและยั�งยืนซึ�งจะปกป�องสิทธิมนุษยชนของทุกคน 

การเปลี�ยนไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวเป�นส่วนสาํคัญของ “การสร้างให้ดีกว่าเดิม”

โอกาสของ  “การสร้ างใ ห้ ดีกว่า เ ดิม”  

ประโยชน์ของการฟ�� น ฟูสี เขียว

การจาํกัดภาวะโลกรอ้น

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป�นหนึ�งในภูมิภาคที�เสี�ยงมากที�สุดในโลกจากผลกระทบของการ
เปลี�ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ ซึ�งเป�นภัยคุกคามต่อการเข้าถึงอาหาร นํ�า และทรพัยากรธรรมชาติ
อื�นๆ และอาจนําไปสู่ความขัดแย้งที�ทวีความรุนแรงขึ�น ความยากจน และโรคระบาดต่างๆ. 

กรอบการฟ�� นฟูที�ครอบคลุมของอาเซียน (ASEAN Comprehensive Recovery Framework) ได้
ให้การยอมรบัว่า “การเปลี�ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศแสดงถึงความเสี�ยงภัยพื�นฐานต่ออาเซียน” และ
“การกระทําที�จะลดผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศควรเกิดขึ�นทันที” 

ช่วงเวลาแห่งการจาํกัดการเพิ�มขึ�นของอุณหภูมิโลกให้ตํ�ากว่า 1.5 องศาเซลเซียส ตามที�ได้ให้ประเทศ
ต่างๆ ได้รบัรองไว้ในความตกลงปารสี (Paris Agreement) กําลังจะหมดลง ดังนั�น มันจึงสาํคัญมากที�
จะต้องเรง่ผลักดันนโยบายการฟ�� นฟูสีเขียว

https://aseanmp.org/2020/12/03/covid-19-economic-response/
https://asean.org/asean-comprehensive-recovery-framework-and-its-implementation-plan/
https://asean.org/asean-comprehensive-recovery-framework-and-its-implementation-plan/
https://asean.org/asean-comprehensive-recovery-framework-and-its-implementation-plan/
https://asean.org/asean-comprehensive-recovery-framework-and-its-implementation-plan/
https://aseanmp.org/2020/12/03/climate-change-mitigation-in-southeast-asia/


การให้เงินอุดหนุนหรือลดภาษีสาํหรับผลิตภัณฑ์ที�เป�นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม: ในอินโดนีเซียและ
ฟ�ลิปป�นส์ มีมาตรการลดภาษีสาํหรบัอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางที�มี
โครงการเกี�ยวกับพลังงานทดแทน

เพิ�มภาษีสาํหรับผลิตภัณฑ์ที�เป�นอันตรายต่อสิ�งแวดล้อม: สิงคโปรค์าดว่าจะเพิ�มอัตราภาษี
นํ�ามันไปถึง 15 เปอรเ์ซ็นต์ต่อลิตร ซึ�งเป�นส่วนหนึ�งของการสนับสนุนการใช้รถยนต์พลังงาน
ไฟฟ�า

การลงทุนในโครงสร้างพื�นฐานเกี�ยวกับพลังงานสะอาด: อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร ์มี
มาตรการเรง่ให้เกิดการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ เช่น การติดตั�งแผงพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา ติดไฟถนนประเภท LED และสายส่งไฟฟ�า.

การลงทุนในระบบโครงสร้างการคมนาคมสะอาด: เช่น ในฟ�ลิปป�นส์ มีการจัดสรรงบประมาณ
เพื�อพัฒนาทางเท้าให้สามารถเข้าถึงได้และปกป�องทางจักรยาน.

สร้างแรงจูงใจสาํหรับการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ�า: รฐับาลสิงคโปรใ์ห้ส่วนลดภาษีสาํหรบัการ
จดทะเบียนและลดภาษีถนนสาํหรบัเจ้าของรถยนต์พลังงานไฟฟ�าในช่วงระหว่างการเกิดโรค
ระบาด

สร้างแรงจูงใจเพื�อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและเครื�องใช้ไฟฟ�าประหยัดพลังงาน:
รฐับาลสิงคโปรไ์ด้แจกบัตรกํานัลให้ภาคครวัเรอืนสาํหรบัซื�อเครื�องใช้ไฟฟ�าประหยัดพลังงานและ
ประหยัดนํ�า เช่น ตู้เย็นที�รกัษาสิ�งแวดล้อม ชุดฝ�กบัวประหยัดนํ�า และไฟแอลอีดี

ผูเ้ชี�ยวชาญได้คํานวณวา่ กลุ่มอาเซยีนอาจหลีกเลี�ยงการตกตํ�าของจดีพีขีองอาเซยีน 25 เปอรเ์ซน็ต์
ภายในสิ�นศตวรรษนี� โดยการรกัษาอุณหภมูเิฉลี�ยของโลกใหตํ้�ากวา่ 2 องศาเซลเซยีส. 

การใชก้องทนุฟ�� นฟูวกิฤตโควดิ-19เพื�อบรรเทาความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงดา้นสภาพภมูอิากาศ
สามารถป�องกันไมใ่หเ้กิดการเพิ�มขึ�นของภาวะหนี�สนิของภมูภิาคเมื�อต้องตอบโต้กับวกิฤตที�เกิดจากการ
เปลี�ยนแปลงดา้นสภาพภมูอิากาศ เชน่ ไต้ฝุ�น โรคระบาด และนํ�าท่วม.

ธนาคารเพื�อการพฒันาแหง่เอเชยี (Asia Development Bank) ประเมนิวา่ ค่าใชจ้า่ยเพื�อเป�นการลงทนุ
เป�นจาํนวนเงิน 172 พนัล้านดอลลารส์หรฐัฯ ในประเด็นสาํคัญเกี�ยวกับการเป�นมติรต่อสภาพภมูอิากาศ
เชน่ พลังงานสะอาด จะสามารถสรา้งงานได้ 30 ล้านงานในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ภายในป�
2030.

 สรา้งการฟ�� นฟูที�รวดเรว็ขึ�นและเศรษฐกิจที�ฟ�� นคืนสภาพได้รวดเรว็ขึ�น

มาตรการส่ง เสริมการฟ�� น ฟูสี เขียว  

https://www.swissre.com/dam/jcr:e73ee7c3-7f83-4c17-a2b8-8ef23a8d3312/swiss-re-institute-expertise-publication-economics-of-climate-change.pdf
https://covid19policy.adb.org/
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/684966/adb-brief-173-green-recovery-southeast-asia.pdf


สนับสนุนการพัฒนาอาคารและที�อยู่อาศัยสีเขียว: สิงคโปรชู์แผนประสิทธิภาพพลังงานขั�นตํ�า
(minimum energy performance) สาํหรบัตึกสรา้งใหม่และตึกที�มีอยู่เดิมเพื�อทําให้แน่ใจว่า
อาคารในสิงคโปรอ์ย่างน้อย 80% จะเป�นมิตรต่อสิ�งแวดล้อมภายในป� 2030.

การให้เงินทุนสาํหรับงานวิจัยและการพัฒนาที�สะอาด: ไทยได้อนุมัติเงินทุนกว่าหนึ�งพันล้าน
ดอลลารส์หรฐัสาํหรบัโครงการต่างๆ ซึ�งครอบคลุมห่วงโซ่การผลิต การวิจัย และการพัฒนา
เรื�องยานพาหนะจากพลังงานไฟฟ�า.

ลงทุนในโครงสร้างพื�นฐานด้านธรรมชาติและพื�นที�สีเขียว: สิงคโปรไ์ด้ทุ่มเททรพัยากรเพื�อ
พัฒนาภูมิทัศน์ทางธรรมชาติของประเทศ

การฝ�กอบรมทักษะใหม่ๆ และการสร้างงานประเภทงานสีเขียว: แม้จะยังไม่พบตัวอย่างของ
นโยบายนี�ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ในปากีสถานมีการรบัรองการฟ�� นฟูเศรษฐกิจ
ด้วยการปกป�องสิ�งแวดล้อม (Green Stimulus) สาํหรบัเยาวชนที�ว่างงาน ผู้หญิง และลูกจ้าง
รายวัน เพื�อให้มีรายได้จากงานที�เกี�ยวกับการดูแลธรรมชาติ เช่น การปลูกต้นไม้ การปกป�อง
รกัษาป�าไม้ และการปรบัปรุงความสะอาดของแหล่งนํ�า.

การสนับสนุนจากภาครัฐโดยมีเงื�อนไขทางสิ�งแวดล้อม สาํหรับธุรกิจที�่สร้างมลพิษ: แม้จะ
ยังไม่พบตัวอย่างของนโยบายนี�ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ในฝรั�งเศสมีนโยบายช่วย
เหลือสายการบินแอรฟ์รานซ์ (Air France) อย่างมีเงื�อนไข เช่น สายการบินต้องลดการปล่อย
ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ต่อผู้โดยสาร 1 คน ต่อ 1 กิโลเมตร ลงครึ�งหนึ�ง ภายในป� 2030 และลด
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสาํหรบัเที�ยวบินภายในประเทศลงครึ�งหนึ�งภายในป�.

มาตรการที� ควรหลีกเ ลี� ยงเนื� องจากมีส่ วนช่วยใ ห้ เ กิดภาวะ
โลกร้อน  มี ดัง นี�  

การสนับสนุนธุรกิจที�่สร้างมลพิษโดยไม่มีเงื�อนไขหรือวิธีปฏิบัติที�เป�นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม: 
 อินโดนีเซียได้อัดฉีดเงินทุนจากภาครฐัให้กับบรษัิท พีที เปอรต์ามินา (PT Pertamina) ซึ�งเป�น
อุตสาหกรรมนํ�ามันและแก๊ส รวมถึงสายการการบิน การูดา อินโดนีเซีย (Garuda Indonesia)
และบรษัิทพีแอลเอ็น (PLN) ที�ทําธุรกิจไฟฟ�า โดยเงินอัดฉีดเหล่านี�มีมูลค่ารวม 6.29 พันล้าน
ดอลลารส์หรฐั และเป�นการให้อย่างไม่มีเงื�อนไขด้านสิ�งแวดล้อม. 

ให้เงินอุดหนุนหรือระงับค่าธรรมเนียมชั�วคราวสาํหรับอุตสาหกรรมที�เป�นอันตรายต่อสิ�ง
แวดล้อม: อินโดนีเซียสนับสนุนส่วนลดราคานํ�ามันเครื�องบินมูลค่า 2 ล้านดอลลารส์หรฐั สาํหรบั
สายการบินจาก 9 สนามบินของประเทศ.

ให้เงินอุดหนุนหรือลดภาษีสาํหรับสินค้าที�ไม่เป�นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม: อินโดนีเซียลดราคาค่า
ไฟภายในประเทศซึ�งผลิตจากพลังงานฟอสซิลและก๊าซ.

ยกเลิกมาตรฐานทางสิ�งแวดล้อม: ฟ�ลิปป�นส์ยกเลิกการห้ามทําเหมืองแรแ่ห่งใหม่ภายใต้คําสั�ง
ของฝ�ายบรหิารฉบับที� 130.



สมาชิกรัฐสภาสามารถทําอะ ไรไ ด้บ้ าง?

ใชร้ายงานของ APHR เรื�อง “การสรา้งใหด้ีกวา่เดิม”: การเปลี�ยนผา่นของภมูภิาคเอเชยีตะวนั
ออกเฉียงใต้สูเ่ศรษฐกิจสเีขยีวภายหลังโควดิ-19 เพื�อสง่เสรมิการนํานโยบายการฟ�� นฟูสเีขยีวมา
ปรบัใช ้ตามที�ได้กล่าวไปขา้งต้น.

กระตุ้นใหร้ฐับาลของท่านสง่ “แผนที�นําทางการลดก๊าซเรอืนกระจกของประเทศ”(NDC
targets) เพื�อใหบ้รรลคุวามตกลงปารสี.

จดัทํางบประมาณที�ใหค้วามสาํคัญกับพลังงานหมุนเวยีน การขนสง่สาธารณะ การประหยดั
พลังงาน ยานพาหนะที�ใชพ้ลังงานไฟฟ�า และประเด็นสาํคัญอื�นๆ ที�สง่เสรมิการเปลี�ยนผา่นไปสู่
เศรษฐกิจคารบ์อนตํ�า.

สนับสนุนการลงทนุในโครงสรา้งพื�นฐานที�เกี�ยวกับธรรมชาติและพื�นที�สเีขยีวเพื�อหลีกเลี�ยงความ
เสยีหายจากภัยพบิติัที�เกี�ยวขอ้งกับสภาพภมูอิากาศ เชน่ นํ�าท่วม.

ชูประเด็นเรื�องราคาทางสิ�งแวดล้อมและสทิธมินุษยชนที�ต้องจา่ยจากการพฒันาที�เกี�ยวกับ
ถ่านหนิและนโยบายอื�นๆ ที�เป�นอันตรายต่อสิ�งแวดล้อมใหส้าธารณชนรบัทราบ.

สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชนเพื�อทําใหม้ั �นใจวา่จะเกิดการฟ�� นฟูสเีขยีวที�สนับสนุนสทิธิ
มนุษยชน.

 พบปะกับประชาชนเพื�อทําความเขา้ใจขอ้กังวลของพวกเขาในเรื�องสภาพภมูอิากาศที�เรง่ด่วน
ที�สดุ และหยบิยกประเด็นเหล่านี�มาพูดคยุกับรฐับาลของท่าน.

ใชค้ณะกรรมาธกิารและการประชุมของรฐัสภาทําใหป้ระเด็นเรื�องสภาพภมูอิากาศเป�นเรื�องกระแส
หลัก และใหเ้หน็ประโยชน์ของเศรษฐกิจสเีขยีว.

สาํหรบัขอ้เสนอแนะของแต่ละประเทศ ท่านสามารถคลิกอ่านไดที้�นี�: อินโดนเีซยี มาเลเซยี ฟ�ลิปป�นส์
สงิคโปร ์ไทย และติมอรต์ะวนัออก

ท่ านสามารถดูข้อ มูลเพิ�ม เ ติมไ ด้ ที� :
“การสรา้งให้ดีกว่าเดิม”: การเปลี�ยนผ่านของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สู่เศรษฐกิจสีเขียว
ภายหลังโควิด-19.
การตอบสนองทางเศรษฐกิจต่อโควิด-19: แถลงการณ์สมาชิกรฐัสภา.
โปรดติดต่อ: info@aseanmp.org
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