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บทสรุุปผู้้�บริิหาร
การแพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััสโควิิด-19 และการถดถอยทางเศรษฐกิิจซึ่่�งเป็็ นผลที่่ต� ามมาได้้เผยให้้เห็็นถึึงความล้้มเหลวและความ
เปราะบางของระบบเศรษฐกิิจในปัจจุุบัน
ั ที่่� ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับผลประโยชน์์ ด้า้ นธุุรกิิจอยู่่�เหนืือความเป็็ นอยู่่�ที่่ดี� ขี องประชาชนและ
สิ่่�งแวดล้้อม ทำำ�ให้้เกิิดความไม่่เท่่าเทีียมมากยิ่่�งขึ้้น� และไม่่ประสบผลสำำ�เร็็จในการปกป้้องกลุ่่�มคนที่่เ� ปราะบางที่่สุ� ุด
ประเทศต่่างๆ
ในภููมิภิ าคเอเชีียตะวัันออกเฉีี ยงใต้้กำ�ลั
ำ งั นำำ �มาตรการฟื้้�นฟููการถดถอยทางเศรษฐกิิจจากการแพร่่ระบาดของเชื้้อ�
�
ไวรััสโควิิด-19 มาใช้้ และดำำ�เนิิ นนโยบายเพื่่อส่่งเสริิมเศรษฐกิิจ ตอนนี้้ �จึึงเป็็ นโอกาสอัันดีีที่่จ� ะออกจากอดีีตและมุ่่�งไปสู่่�การฟื้้�นฟูู
เศรษฐกิิจที่่เ� ป็็ นธรรม ซึ่่�งจะปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนของทุุกคน
การเปลี่่ย� นแนวทางไปสู่่�เศรษฐกิิจสีีเขีียวเป็็ นส่่วนหนึ่่� งของความพยายามของ “การสร้้างให้้ดีกี ว่่าเดิิม” (building back better) ซึ่่�ง
� ง�่ พาการใช้้เชื้้อ� เพลิิงเป็็ นหลัักไปสู่่�การการใช้้พลัังงานสะอาดและพลัังงานหมุุนเวีียน ที่่�
เกี่่ย� วข้้องกัับการเปลี่่ย� นจากอุุตสาหกรรมที่่พึ่
� �ำ ให้้เกิิดภาวะโลกร้้อน การ
ก่่อให้้เกิิดมลพิิษได้้น้้อยกว่่าหรืือไม่่เกิิดมลพิิษเลย และช่่วยลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกและสาเหตุุที่่ทำ
เปลี่่ย� นแปลงนี้้ � ไม่่เพีียงแต่่จะช่่วยให้้ภูมิู ภิ าคนี้้ �รับั รู้้�ผลกระทบของการถดถอยทางเศรษฐกิิจได้้อย่่างรวดเร็็ว แต่่ยังั สามารถหลีีกเลี่่ย� ง
มัันและฟื้้�นคืืนสภาพได้้เร็็วขึ้้น� จากวิิกฤตที่่เ� กิิดจากการเปลี่่ย� นแปลงของสภาพภููมิอิ ากาศในอนาคต
ในฐานะที่่�ภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีี ยงใต้้เป็็ นหนึ่่� งในภููมิิภาคที่่�เสี่่�ยงมากที่่�สุุดในโลกจากการเปลี่่�ยนแปลงด้้านสภาพภููมิิอากาศ
ภููมิภิ าคนี้้ �จะได้้รับั ประโยชน์์ อย่่างมากจากการนำำ �การฟื้้�นฟููเศรษฐกิิจสีีเขีียวมาใช้้
ตามกรอบการฟื้้�นฟููที่่ค� รอบคลุุมของอาเซีียน
(ASEAN Comprehensive Recovery Framework) รััฐบาลต่่างๆ ของภููมิภิ าคนี้้ �ยอมรัับว่่า “การเปลี่่ย� นแปลงด้้านสภาพภููมิอิ ากาศ
แสดงถึึงความเสี่่�ยงภััยพื้้น� ฐานต่่ออาเซีียน” และยอมรัับว่่า “การกระทำำ�ที่่จ� ะลดผลกระทบของการเปลี่่ย� นแปลงด้้านสภาพภููมิิ
� ทัันทีี”1
อากาศควรเกิิดขึ้้น
แผนฟื้้�นฟููสีีเขีียวจากวิิกฤตโควิิด-19 ลดผลกระทบจากการเปลี่่ย� นแปลงด้้านสภาพภููมิอิ ากาศ นอกจากนี้้ � มัันยัังช่่วยหลีีกเลี่่ย� งการ
ตกลงของจีีดีพี
ี ขี องอาเซีียน 25 เปอร์์เซ็็นต์์; ช่่วยบรรเทาวิิกฤตหนี้้ �สิินของภููมิภิ าค; ช่่วยสร้้างงานในภาคการผลิิตที่่เ� ป็็ นมิิตรกัับ
สภาพภููมิอิ ากาศ; และแก้้ปัญหาวิิกฤตสิิทธิิมนุุษยชนในวงกว้้างซึ่่�งเกิิดจากโควิิด-19 และการเปลี่่ย� นแปลงด้้านสภาพภููมิอิ ากาศ
เพื่่อ� ช่่วยให้้สมาชิิกรััฐสภาคว้้าโอกาสนี้้ � ไว้้ กลุ่่�มสมาชิิกรััฐสภาอาเซีียนเพื่่อ� สิิทธิิมนุุษยชน (ASEAN Parliamentarians for Human
Rights: APHR) ได้้ประเมิินมาตรการฟื้้�นฟููซึ่�ง่ เกิิดขึ้้น� ในอิินโดนีี เซีีย มาเลเซีีย ฟิิ ลิิปปิิ นส์์ สิิงคโปร์์ ไทย และติิมอร์์ตะวัันออก ในช่่วง
กุุมภาพัันธ์์ 2563 ถึึงเมษายน 2564 การประเมิินนี้้ �จัดทำ
ั �ขึ้้
ำ น� เพื่่อ� ชี้้ถึึ� งวิิธีปี ฏิิบัติั ที่่
ิ ดี� ที่่
ี ส� มาชิิกรััฐสภาสามารถนำำ �ไปใช้้ ในประเทศ
ของตนได้้ เช่่นเดีียวกัันกัับอุุปสรรคเชิิงโครงสร้้างที่่ส� มาชิิกรััฐสภาต้้องเอาชนะเพื่่อ� ส่่งเสริิมการเปลี่่ย� นผ่่านไปสู่่�เศรษฐกิิจสีีเขีียว
จากการประเมิินนี้้ � APHR พบว่่ามีีเพีียงแค่่นโยบายสีีเขีียวขั้้�นต่ำำ�ที่่
� สุ� ุดถูกู นำำ �มาปรัับใช้้ ในฐานะแผนการฟื้้�นฟููจากโควิิด-19 ใน
ระดัับชาติิ ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น มีีเพีียงมาตรการสร้้างแรงจููงใจเพีียงไม่่กี่่ม� าตรการที่่� ได้้รับั การอนุุ มัติั แิ ล้้วถูกู ทำำ�ลายอย่่างรุุนแรงจากการนำำ �
� ซึ่่�งมีีส่่วนให้้เกิิดภาวะโลกร้้อนและสร้้างอุุปสรรคสำำ�คัญ
มาตรการอื่่น
ั ต่่อการเปลี่่ย� นผ่่านสู่่�เศรษฐกิิจคาร์์บอนต่ำำ�ม
� าใช้้ ในวงกว้้าง และ
ยัังเป็็ นที่่ชั� ัดเจนว่่า ประเทศต่่างๆ ในภููมิภิ าคนี้้ �ขาดกลยุุทธ์์ที่่เ� ป็็ นเอกภาพในเรื่่อ� งการฟื้้�นฟููสีีเขีียวจากโควิิด-19

๑

๒
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บรรดานโยบายเพีียงไม่่กี่่�นโยบายที่่�นำำ�มาใช้้เพื่่�อให้้เกิิดการเปลี่่�ยนผ่่านทางเศรษฐกิิจสีีเขีียวคืือ:
•

การให้้เงิินอุุดหนุุ นและลดภาษีี สำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์ที่่เ� ป็็ นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม เช่่น ในอิินโดนีี เซีียและฟิิ ลิิปปิิ นส์์ รััฐบาลของ
ประเทศเหล่่านี้้ �ออกมาตรการลดภาษีี สำำ�หรัับอุุตสาหกรรมและผู้้�ประกอบการรายย่่อยขนาดเล็็กและขนาดกลางที่่�มีี โครงการ
เกี่่ย� วกัับพลัังงานทดแทน;

•

เพิ่่�มภาษีี สำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์ที่่เ� ป็็ นอัันตรายต่่อสิ่่�งแวดล้้อม เช่่น รััฐบาลสิิงคโปร์์ถูกู คาดหวัังว่่าจะเพิ่่�มอัตั ราภาษีี น้ำำ��มัน
ั ไปถึึง 15
เปอร์์เซ็็นต์์ต่อ่ ลิิตร ซึ่่�งเป็็ นส่่วนหนึ่่� งของเป้้าหมายระยะยาวเพื่่อ� สนัั บสนุุ นการใช้้รถยนต์์พลัังงานไฟฟ้้ า;

•

การลงทุุนในระบบโครงสร้้างการคมนาคมสะอาด เช่่น รััฐบาลของฟิิ ลิิปปิิ นส์์จัดั สรรงบประมาณเพื่่อ� พััฒนาทางเท้้าให้้สามารถ
เข้้าถึึงได้้และปกป้้องทางจัักรยานภายใต้้กฎหมายที่่ชื่่� �อว่่าบายัันนิิ ฮััน (Bayanihan to Recover as One Act Bayanihan to
Recover as One Act) ซึ่่�งประกาศใช้้ ในเดืือนกัันยายน 2563;

•

สร้้างแรงจููงใจสำำ�หรัับการใช้้รถยนต์์ ไฟฟ้้ า เช่่น รััฐบาลสิิงคโปร์์ ให้้ส่่วนลดภาษีี สำำ�หรัับกาจดทะเบีียนและลดภาษีี ถนนสำำ�หรัับ
เจ้้าของรถยนต์์พลัังงานไฟฟ้้ าในช่่วงระหว่่างการเกิิดโรคระบาด;

•

การลงทุุนในโครงสร้้างพลัังงานสะอาด ดัังที่่จ� ะเห็็นได้้ ในอิินโดนีี เซีีย มาเลเซีีย และสิิงคโปร์์ ซึ่่�งรััฐบาลมีีมาตรการเร่่งการผลิิต
พลัังงานสะอาด ผ่่านการสร้้างแรงจููงใจให้้ติดตั้้
ิ ง� แผงพลัังงานแสงอาทิิตย์์บนหลัังคา ติิดไฟถนนประเภท LED และสายส่่ง
ไฟฟ้้ า;

•

การให้้เงิินลงทุุนสำำ�หรัับการพััฒนาและงานวิิจัยั สะอาด ดัังจะเห็็นได้้ ในไทย โดยในเดืือนพฤศจิิกายน 2563 สำำ�นัักงานคณะ
กรรมการส่่งเสริิมการลงทุุนได้้อนุุ มัติั เิ งิินหนึ่่� งล้้านดอลลาร์์สหรััฐสำำ�หรัับโครงการต่่างๆ ซึ่่�งครอบคลุุมห่ว่ งโซ่่การผลิิต การวิิจัยั
และการพััฒนาเรื่่อ� งยานพาหนะพลัังงานไฟฟ้้ า;

•

สร้้างแรงจููงใจเพื่่อ� ส่่งเสริิมการใช้้พลัังงานสะอาดและเครื่่อ� งใช้้ ไฟฟ้้ าประหยััดพลัังงาน ดัังจะเห็็นตััวอย่่างในสิิงคโปร์์ รััฐบาล
ได้้แจกบััตรกำำ�นััลให้้ภาคครััวเรืือนสำำ�หรัับซื้้อ� เครื่่อ� งใช้้ ไฟฟ้้ าประหยััดพลัังงานและประหยััดน้ำำ�� เช่่น ตู้้�เย็็นที่่รั� กั ษาสิ่่�งแวดล้้อม
ชุุดฝักบััวประหยััดน้ำำ�� และไฟแอลอีีดี;ี

•

สนัั บสนุุ นการพััฒนาอาคารและที่่อ� ยู่่�อาศััยสีีเขีียว เช่่น ในสิิงคโปร์์ รััฐบาลได้้ชูแู ผนประสิิทธิิภาพพลัังงานขั้้�นต่ำำ�สำ
� ำ�หรัับตึึกสร้้าง
ใหม่่และตึึกที่่มี� อี ยู่่�เดิิม และทำำ�ให้้แน่่ ใจว่่า อาคารในสิิงคโปร์์อย่่างน้้ อย 80% จะเป็็ นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมภายในปีี 2030;2 และ

•

� ฐานด้้านธรรมชาติิและพื้้น� ที่่สี� ีเขีียว เช่่น รััฐบาลสิิงคโปร์์ ได้้ทุ่่�มเททรััพยากรเพื่่อ� พััฒนาภููมิทั
ลงทุุนในโครงสร้้างพื้้น
ิ ศั น์์ ทาง
ธรรมชาติิของประเทศ

� �ำ ให้้สิ่่�งแวดล้้อมเสื่่�อมโทรม ตััวอย่่างเช่่น การที่่�
อย่่างไรก็็ตาม นโยบายเหล่่านี้้ �กลัับถููกทำำ�ลายลงอย่่างรุุนแรงโดยนโยบายจำำ�นวนมากที่่ทำ
รััฐบาลให้้เงิินช่่วยเหลืือโดยไม่่มีเี งื่่อ� นไขด้้านสิ่่�งแวดล้้อมแก่่ธุรุ กิิจที่่ป� ล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก มููลค่่าเกิินกว่่า 50 พัันล้้านดอลลาร์์สหรััฐ
ในอิินโดนีี เซีีย มาเลเซีีย ฟิิ ลิิปปิิ นส์์ และสิิงคโปร3 นอกจากนี้้ � เงิินอุุดหนุุ นจากรััฐบาลสำำ�หรัับสิินค้้าและอุุตสาหกรรมที่่เ� ป็็ นอัันตราย
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อมยัังขััดแย้้งกัับมาตรการสร้้างแรงจููงใจที่่ถู� กู นำำ �มาปรัับใช้้ เช่่น การยกเว้้นภาษีี การขายของรััฐบาลมาเลเซีียสำำ�หรัับยาน
� ติ ภายในประเทศ ที่่เ� อื้้อ� ให้้มีกี ารเกิิดการผลิิตยานพาหนะที่่ผลิ
� ติ มลพิิษมากขึ้้น� จากการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก4 ยิ่่�งไป
พาหนะที่่ผลิ
กว่่านั้้�น ยัังไม่่พบการฝึึ กอบรมคนงานและการสร้้างงานสำำ�หรัับงานประเภทที่่เ� ป็็ นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมในช่่วงระหว่่างที่่มี� ี โรคระบาด
จึึงหยุุดชะงัักความสามารถของภููมิภิ าคนี้้ � ในการมุ่่�งไปสู่่�เศรษฐกิิจสีีเขีียว
ในบรรดาประเทศที่่ถู� กู ศึึกษา สิิงคโปร์์มีมี าตรการการฟื้้�นฟููข้า้ มภาคส่่วนกัันมากที่่สุ� ุด ซึ่่�งสนัั บสนุุ นให้้เกิิดการฟื้้�นฟููสีีเขีียว ในขณะ
ที่่อิ� น
ิ โดนีี เซีียและฟิิ ลิิปปิิ นส์์มีมี าตรการที่่ขั� ดั แย้้งกัับการฟื้้�นฟููสีีเขีียวมากที่่สุ� ุด
ความท้้าทายสำำ�คััญในภููมิิภาคนี้้ �ที่่�ทำ�ำ ให้้เกิิดการฟื้้�นฟููสีีเขีียวคืือกรอบการบริิหารภาครััฐเรื่่อ� งการเปลี่่�ยนแปลงด้้านสภาพภููมิิอากาศที่่�
ยัังอ่่อนแออยู่่� ข้้อจำำ�กัดด้
ั า้ นทรััพยากร รวมถึึงการขาดความโปร่่งใสของข้้อมููล และความร่่วมมืือข้้ามหน่่ วยงาน
๒

“การทำำ�ให้้เป็็ นสีีเขีียว” ในบริิบทนี้้ �หมายถึึงอาคารที่่� ได้้มาตรฐานประสิิทธิิภาพพลัังงานขั้้�นต่ำำ�ที่่
� กำ� �ำ หนดโดยหน่่ วยงาน Building and Construction Authority และ Singapore Green Building
Council ที่่อ� ยู่่� ในแผนแม่่บทเรื่่อ� งอาคารสีีเขีียวของสิิงคโปร์์ (Singapore Green Building Masterplan) ดููเพิ่่�มเติิมที่่:� https://www1.bca.gov.sg/buildsg/sustainability/green-buildingmasterplans.

๓	

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.

๔	

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.
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๓

เพื่่อ� ที่่จ� ะก้้าวไปข้้างหน้้ า การออกกฎหมายของสมาชิิกรััฐสภาจะมีีผลกระทบอย่่างมหาศาลในระยะยาวต่่อเศรษฐกิิจและสิ่่�งแวดล้้อม
ในการนี้้ � สมาชิิกรััฐสภามีีบทบาทสำำ�คัญ
ั ในการส่่งเสริิมการฟื้้�นฟููสีีเขีียว ผ่่านการใช้้อำ�ำ นาจนิิ ติบัิ ญ
ั ญััติขิ องพวกเขา การกำำ�กับั ดููแล
�
�
งบประมาณ และการใช้้อำ�ำ นาจหน้้ าที่่ที่่ ได้้รับั มอบตามรััฐธรรมนูู ญ สมาชิิกรััฐสภามีีส่่วนสำำ�คัญ
ั ต่่อการบรรลุุพัน
ั ธสััญญาเรื่่อ� งการ
เปลี่่ย� นแปลงด้้านสภาพภููมิอิ ากาศ ซึ่่�งกำำ�หนดวิิถีชีี วิี ติ ประจำำ�วัน
ั ของประชาชน สมาชิิกรััฐสภาสามารถแสดงบทบาทในการประกัันว่่า
ภููมิภิ าคนี้้ �จะถููก “สร้้างให้้ดีกี ว่่าเดิิม” โดยการ:
•

� ำ �ทางการลดก๊๊าซเรืือนกระจกของประเทศ” (NDC targets) เพื่่อ� ให้้
กระตุ้้�นให้้รัฐั บาลส่่งแผนปฏิิบัติั กิ ารภููมิอิ ากาศ “แผนที่่นำ
บรรลุุความตกลงปารีีส (Paris Agreement) และรัับผิิดชอบต่่อเป้้าหมายที่่มี� อี ยู่่� โดยรายงานความคืืบหน้้ าทั่่�วไป;

•

� ๆ เพื่่อ� ส่่งเสริิมการนำำ �นโยบายการฟื้้�นฟููสีีเขีียวที่่ร� ะบุุไว้้มา
ใช้้แถลงการณ์์ ของ APHR รวมถึึงรายงาน และเอกสารที่่เ� กี่่ย� วข้้องอื่่น
ใช้้;

•

จััดทำ�ำ งบประมาณที่่� ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับพลัังงานหมุุนเวีียน การขนส่่งสาธารณะ การประหยััดพลัังงาน ยานพาหนะที่่� ใช้้พลัังงาน
� ๆ ที่่ส่� ่งเสริิมการเปลี่่ย� นผ่่านไปสู่่�เศรษฐกิิจคาร์์บอนต่ำำ�� ;
ไฟฟ้้ า และประเด็็นสำำ�คัญ
ั อื่่น

•

� ฐานที่่�เกี่่�ยวกัับธรรมชาติิและพื้้น
� ที่่�สีีเขีียวในระหว่่างที่่�มีีการพิิจารณางบประมาณเพื่่�อหลีีก
สนัั บสนุุ นการลงทุุนในโครงสร้้างพื้้น
เลี่่ย� งความเสีียหายจากภััยพิิบัติั ที่่
ิ เ� กี่่ย� วข้้องกัับสภาพภููมิอิ ากาศ เช่่น น้ำำ ��ท่วม
่ ;

•

ให้้การรัับรองว่่าทุุกโครงการที่่เ� กี่่ย� วกัับการฟื้้�นฟููจะมีีการประเมิินผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม รวมถึึงการรัับฟังความ
คิิดเห็็นสาธารณะก่่อนมีีการตััดสิินใจอนุุ มัติั ิ ในรััฐสภา;

•

ให้้มีีการเปล่่งเสีียงแสดงออกถึึงความกัังวลด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและสิิทธิิมนุุษยชนของการพััฒนาที่่�เกี่่�ยวกัับถ่่านหิินและนโยบาย
� ๆ ที่่เ� ป็็ นอัันตรายต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งอาจจะทำำ�ให้้เกิิดการสููญเสีียจีีดีพี
� ในอนาคต;
อื่่น
ี เี พิ่่�มขึ้้น

•

ส่่งเสริิมและให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการมีีส่่วนร่่วมของประชาชนและสิิทธิิการมีีส่่วนร่่วมด้า้ นสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่อ� ทำำ�ให้้มั่่น
� ใจว่่าจะเกิิด
การฟื้้�นฟููสีีเขีียวที่่ส� นัั บสนุุ นสิิทธิิมนุุษยชน;

•

จััดตั้้ง� กรอบแนวคิิดในระดัับประเทศเรื่่อ� งการเปลี่่ย� นแปลงด้้านสภาพภููมิอิ ากาศให้้สอดคล้้องกัับความตกลงปารีีส เพื่่อ� เติิมเต็็ม
ระหว่่างการบััญญััติกิ ฎหมายที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับสิ่่�งแวดล้้อมและเศรษฐกิิจ และเพิ่่�มความเข้้มแข็็งในการกำำ�กับั ดููแลพัันธสััญญาที่่� ให้้
ไว้้ทั้้ง� ในระดัับประเทศและระหว่่างประเทศ;

•

พบปะกัับประชาชนเพื่่อ� ทำำ�ความเข้้าใจข้้อกัังวลเกี่่ย� วกัับสภาพภููมิอิ ากาศที่่เ� ร่่งด่่วน และชููประเด็็นเหล่่านี้้ �ต่อ่ รััฐบาล; และ

•

ใช้้คณะกรรมาธิิการและการประชุุมของรััฐสภาทำำ�ให้้ประเด็็นเรื่่อ� งสภาพภููมิอิ ากาศเป็็ นเรื่่อ� งกระแสหลััก และโน้้ มน้้าวให้้ ใส่่ข้อ้
เสนอของตััวแสดงที่่� ไม่่ ใช่่รัฐั เช่่น กลุ่่�มภาคประชาสัังคม ลงในแผนการฟื้้�นฟูู

ประเทศไทย
•

ทำำ�งานกัับกระทรวงคมนาคมเพื่่อ� ยกระดัับมาตรฐานไอเสีียรถยนต์์ ไปเป็็ นยููโร 5 (Euro 5) โดยช่่วยดึึงดููดการลงทุุนในการ
ขนส่่งสะอาด เช่่น รถไฟและรถบััสจากพลัังงานไฟฟ้้ า;

•

ออกกฎหมายห้้ามการใช้้ถุงุ พลาสติิกแบบใช้้ครั้้�งเดีียวโดยร่่วมมืือกัับกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม ภาคเอกชน
และภาคประชาสัังคม;

•

ให้้การรัับรองกฎหมายเรื่่อ� งการควบคุุมมลพิิษทางอากาศ เช่่น ร่่างพระราชบััญญััติิ (พ.ร.บ.) ที่่ร่� า่ งโดยเครืือข่่ายอากาศสะอาด
แห่่งประเทศไทย (Thailand Clean Air Network) เพื่่อ� ส่่งเสริิมสิิทธิิ ในการมีีสิ่่�งแวดล้้อมที่่ดี� ี สุุขภาพที่่ดี� ี และเศรษฐกิิจสีีเขีียว;

•

แก้้ ไขนโยบายที่่ล้� า้ หลััง เช่่น พ.ร.บ. โรงงาน และ พ.ร.บ. ส่่งเสริิมและรัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมแห่่งชาติิ เพื่่อ� ให้้มีบี ทลงโทษที่่�
เข้้มงวดสำำ�หรัับตััวแสดงที่่เ� ป็็ นรััฐและไม่่ ใช่่รัฐั ที่่ล้� ม้ เหลวในการปกป้้องและคุ้้�มครองสิ่่�งแวดล้้อม; และ

•

พััฒนากฎหมายที่่ค� รอบคลุุมเรื่่อ� งการเปลี่่ย� นแปลงด้้านสภาพภููมิอิ ากาศเพื่่อ� ให้้เป็็ นไปตามความตกลงปารีีส ชี้้แ� นะแนวทาง
� ำ �ทางการลดก๊๊าซเรืือนกระจกของประเทศไปปฏิิบัติั ิ และแผนการฟื้้�นฟููอย่่างยั่่�งยืืนจากวิิกฤตโควิิด-19
การนำำ �แผนที่่นำ

๔
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“การสร้้างให้้ดีีกว่่าเดิิม”:
การเปลี่ย่� นผ่่านของภููมิภิ าคเอเชีีย
ตะวัันออกเฉีียงใต้้สู่่�เศรษฐกิิจสีเี ขีียว
ภายหลัังโควิิดการประเมิินและข้้อเสนอแนะสำำ�หรัับสมาชิิกรััฐสภา

