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1. การเข้ า ร่ วมประชุ ม The 1st Congress of East Asian Association of Environment
and Resource Economic จั ด ขึ้ น ที่ Hokkaido University Public Policy School, Sapporo
ประเทศญีป่ ุ่ น
การประชุ ม แบ่ งออกเป็ น 2 ลัก ษณะ คื อ การประชุ ม กลุ่ ม ใหญ่ ใ นช่ วงบ่ ายของวัน ที่ 17
สิ งหาคม และเช้าของวันที่ 18 สิ งหาคม 2553 ตามรายละเอียดในโปรแกรมในเอกสารแนบ (1)
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมประกอบด้วยนักเศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อมจากประเทศในเอเชี ยและเอเซี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ รวม 118 คน ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ (2)
1.1 โปรแกรมการเข้าร่ วมประชุม
การนาเสนอในกลุ่ ม ใหญ่ (Keynote Presentation) ประกอบด้วย Mr. Moritani (Ministry
of Environment, Japan), Prof. Paul Ekins (University College London), Prof. Martin Janicke
(Emeritas, Freie University Berlin), Prof. Toru Morotomi (Kyoto University), Prof. Zhong Ma
(Renmin University of China), Dr. Daigee Shaw (Chunghua Institute for Economic Research)
และ Prof. II-Chung Kim (Dongkok Univesity)
และการประชุมกลุ่มย่อยแบ่งออกเป็ น 22 Sessions ดังนี้
Session 01
Session 02
Session 03
Session 04
Session 05
Session 06
Session 07
Session 08
Session 09
Session 10
Session 11
Session 12
Session 13
Session 14
Session 15

Organized Session-Environmental Fiscal Mechanism (I)
Natural Resource Management
Environmental Valuation (I)
Energy-Renewable
Environmental Fiscal Mechanism (II)
Economic Theory of the Environment
Economic Valuation (II)
Emission Trading (I)
Environmental Tax
Circular Economy (I)
Environmental Instruments (I)
Water and Cost of Degradation
Environmental Fiscal Mechanism (III)
Circular Economy (II)
Economic Instruments (II)
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Session 16
Session 17
Session 18
Session 19
Session 20
Session 21
Session 22

Emission Trading (II)
Research and Development
Circular Economy (III)
Economic Instruments (III)
Energy-Non-Renewable (I)
Climate Change Mitigation
Energy-Non-Renewable (II)

1.2 สาระทีไ่ ด้ จากการประชุ ม
สาระสาคัญของการประชุมครั้งนี้เกี่ยวข้องกับมาตรการภาษีที่จะนามาใช้เพื่อเป็ นกลไกในการ
ลดปั ญหาก๊าซเรื อนกระจก โดยได้มีการนาเสนอแนวคิดที่ว่าหากอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นในอัตราที่
เป็ นอยู่ในปั จจุ บ ัน คื อ 0.7 oC จะเกิ ดปรากฏการณ์ ของความแปรปรวนของภู มิ อากาศอย่างรุ นแรง
ดังเช่น ปั ญหาไฟป่ าในประเทศออสเตรเลีย และประเทศรัสเซี ย ปั ญหาน้ าท่วมในประเทศจีน ประเทศ
ปากีสถาน และประเทศชิลี
เป้ าหมายของ IPCC คือ การรักษาระดับอุ ณหภูมิ ของโลกไม่ ให้เพิ่ มขึ้ นเกิ น 2 oC ซึ่ งเป็ นไป
ได้มากน้ อยแค่ ไหนขึ้ นอยู่ก ับ ความสามารถในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพการท างานซึ่ งเชื่ อมโยงกับ
ความสามารถในการปลดปล่ อยคาร์ บอนและก๊าซเรื อนกระจกต่าง ๆ ชั้นบรรยากาศ อย่างไรก็ตาม
ตราบใดที่ผปู ้ ระกอบการสามารถที่จะปล่อยคาร์ บอนและก๊าซเรื อนกระจก ต่าง ๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
หรื อไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อผลกระทบภายนอกเมื่อนั้นก็จะเกิ ดปั ญหาของความไร้ ประสิ ทธิ ภาพในการ
ใช้พลังงาน ดังนั้นการแก้ปั ญหาโลกร้ อนจะเกิ ดขึ้ นไม่ ได้ถ้าไม่ มี นโยบายในการก าหนดราคาของ
คาร์บอนที่เหมาะสม
ในรายงานของ Sir Nicholas Stern ได้ระบุ ว่าการเก็ บ ภาษี จากการใช้พ ลังงานนั้นเป็ นสิ่ งที่
จาเป็ น เนื่ องจากความยืดหยุน่ ของอุปสงค์ต่อพลังงานกับรายได้เท่ากับ 0.5 ในขณะที่ความยืดหยุน่ ของ
อุ ปสงค์ของการใช้พลังงานต่ อการเปลี่ ยนแปลงของราคาเท่ ากับ -0.6 Stern ได้วิเคราะห์ ว่าประเทศ
ที่ ร่ ารวยแล้วจะต้องลดการปล่ อยคาร์ บอนไม่ ต่ ากว่าร้ อยละ 80 ภายในปี ค.ศ. 2050 Professor Paul
Ekins ได้วิเคราะห์ ว่าแนวทางที่ เป็ นไปได้ คื อ การปรับโครงสร้ างการเก็บภาษี หรื อแนวคิ ดที่ เรี ยกว่า
Environmental Tax Reform (ERT) ซึ่ งโดยหลักการ คื อ การเพิ่ มภาษี สิ่ งแวดล้อม (Environmental Tax
หรื อ Green Tax) ควบคู่ไปกับการลดภาษีประเภทอื่น ๆ ผลของการนาเอาหลัก ETR มาใช้ คือ การลด
การปล่ อยมลพิ ษ การลดการใช้ทรั พยากรธรรมชาติ ซึ่ งเป็ นผลดี ก ับฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
คุ ณภาพสิ่ งแวดล้อม แต่ ในขณะเดี ยวกันจะมี ผลในทางบวกต่ อการจ้างงาน ต่ อผลผลิ ตและต่ อการ
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ส่ งเสริ ม การคิ ดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่ งก็ จะเป็ นผลดี ต่ อระบบเศรษฐกิ จและต่ อสวัส ดิ ก ารของ
ประชาชน
โดยความเข้าใจของคนทัว่ ไป ETR จะทาให้สูญเสี ยความสามารถในการแข่งขัน แต่ผลของ
การศึกษาเชิ งประจักษ์จากประสบการณ์ ของประเทศในสหภาพยุโรป 6 ประเทศที่นาเอาแนวคิดของ
ETR มาปฏิ บตั ิ ได้แก่ เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ เยอรมนี เนเธอร์ แลนด์ สวีเดน และสหราชอาณาจักรพบว่า
เนื่องจากการเพิ่มภาษีสิ่งแวดล้อมดาเนิ นการควบคู่ไปกับการลดภาษีประเภทอื่น ๆ ผลกระทบสุ ทธิ จึงมี
ไม่มากนัก หรื อในบางกรณี อาจจะไม่มีเลย นอกจากนั้น อุตสาหกรรมส่ วนใหญ่ใน 6 ประเทศในสหภาพ
ยุโรป ต้นทุนที่เกิดจากการใช้พลังงานต่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับต้นทุนประเภทอื่น ๆ อีกทั้งผูป้ ระกอบการ
หลายสาขาไม่ ได้มี การค้าระหว่างประเทศมากนัก จึ งเกื อบจะไม่ ได้รับผลกระทบจากการเพิ่ มภาษี
สิ่ งแวดล้อมเลย
อี กประเด็ นหนึ่ ง คื อ ไม่ ว่าภาคธุ รกิ จจะมี ปฏิ กิ ริยาโต้ตอบต่ อการเพิ่ มภาษี ต่อสิ่ งแวดล้อม
อย่างไรโดยมักจะอ้างว่ากระบวนการผลิ ตของตนมีประสิ ทธิ ภาพในการใช้พลังงานอยู่แล้ว แต่เมื่ อ
ต้องเสี ยภาษีสิ่งแวดล้อมผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่ก็สามารถที่จะเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการใช้พลังงาน
และในที่สุดก็จะเสี ยภาษีสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าที่คิด ซึ่ งเป็ นปรากฏการณ์ ที่เรี ยกว่า Double – Dividend
คือความสามารถในการเพิ่มผลผลิ ตควบคู่ไปกับการปล่ อยก๊าซเรื อนกระจก จากประสบการณ์ ของ 6
ประเทศที่กล่าวมาข้างต้น ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศโดยภาพรวมจึงเพิ่มขึ้น เนื่ องจากการใช้ ETR
ไม่ได้มีผลกระทบทางด้านลบต่อความสามารถในการแข่งขัน
อุ ตสาหกรรมที่ จะได้รั บผลกระทบมาก คื อ อุ ตสาหกรรมทั้ง 2 ส่ วนใหญ่ จะเป็ นบรรษัท
ข้ามชาติ หรื อไม่ก็เป็ นผูผ้ ลิ ตรายใหญ่ ซึ่ งมีเครื อข่ายของธุ รกิ จในลักษณะของสมาคมการค้าที่สามารถ
จะหารื อกันได้เกี่ยวกับแนวทางในการปรับปรุ งการใช้พลังงานของธุ รกิจทั้งระบบ
สิ่ งที่ หลายฝ่ ายกังวล คื อ การที่ ประเทศมหาอ านาจ เช่ น สหรั ฐอเมริ กา และสหภาพยุโรป
อาจจะใช้ ม าตรการ Border Trade Adjustment ซึ่ งเป็ นเงื่ อ นไขที่ ก าหนดให้ ผู ้ น าเข้ า สิ นค้ า จาก
ต่างประเทศจะต้องซื้ อโควต้าการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกเพื่อชดเชยปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกที่เกิ ดจาก
กระบวนการผลิ ตและการขนส่ งสิ นค้าที่ นาเข้า ทั้งสหรั ฐอเมริ กาและสหภาพยุโรปอ้างว่ามาตรการ
ดังกล่าวจะเป็ นการป้ องกันปั ญหา Carbon Leakage คือสถานการณ์ ที่การลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
ของประเทศหนึ่ งทาให้เกิดการเพิม่ ขึ้นของการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกในอีกประเทศหนึ่ ง
ประเด็ นที่ น่ าสนใจ คื อ ความรั บผิดชอบของแต่ ละประเทศในการลดการปล่ อยก๊ าซเรื อน
กระจกไม่วา่ จะเป็ นประเทศที่พฒั นาแล้วหรื อประเทศที่กาลังพัฒนา ทั้งนี้ เนื่ องจากผลของการวิเคราะห์
แบบจาลองเกี่ ยวกับปริ มาณการปล่ อยก๊ าซเรื อนกระจก พบว่า แม้สหภาพยุโรปจะบรรลุ เป้ าหมาย
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ในการลดปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกแต่หากประเทศอื่น ๆ ไม่มีมาตรการใด ๆ ที่เป็ นรู ปธรรม
ปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกรวมของโลกก็จะไม่มีผลมากนัก และจะไม่สามารถบรรลุเป้ าหมาย
ของการควบคุมอุณหภูมิของโลกไม่ให้สูงเกิน 2 oC
1.3 การประชุ มสมาชิ ก General Assembly ของ EAAERE ในวันที่ 18 สิ งหาคม 2553
ในช่ วงบ่ ายของวันที่ 18 สิ งหาคม 2553 ได้มี การประชุ มสมาชิ ก EAAERE เพื่ อพิ จารณา
ประเด็นเกี่ยวกับการจัดตั้งสมาคมและขอความเห็นชอบจากสมาชิกเกี่ยวกับประเด็นหลัก ๆ ดังนี้
1) เอกสารทางกฎหมายเกี่ ยวกับการจัดตั้งสมาคมเศรษฐศาสตร์ ทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อมของประเทศในเอเชียตะวันออก
2) การแต่ งตั้งกรรมการบริ หาร EAAERE และผูต้ รวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการบริ หาร
EAAERE ซึ่ ง Dr. Herminia Francisco Director ของ EEPSEA ก็ ไ ด้ รั บ แต่ งตั้ง ให้ เป็ น
คณะกรรมการบริ หาร
3) กิจกรรมที่สมาคม EAAERE จะดาเนินการภายในปี งบประมาณ ค.ศ. 2010/2011
4) เงื่อนไขของการเป็ นสมาชิกสมาคม EAAERE และการกาหนดค่าธรรมเนียมของสมาชิ ก
5) งบประมาณของ EAAERE
6) กาหนดการของการประชุ ม EAAERE ครั้ งต่ อไป คื อ วันที่ 3-5 กุ มภาพันธ์ ค.ศ. 2012
โดยเบื้องต้นได้กาหนดสถานที่ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนี เซี ย
7) กาหนดการของการประชุ มกลุ่ มย่อยของสมาคม EAAERE ซึ่ ง EEPSEA จะเป็ นเจ้าภาพ
ในการจัด โดยมีกาหนดการเบื้องต้น คือ เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2011 ที่ประเทศกัมพูชา
2. ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
2.1 ในการประชุ มครั้งนี้ ได้ความรู ้เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมและการปรับโครงสร้าง
ของรายได้และระบบการคลังของประเทศในสหภาพยุโรปโดยเฉพาะประเทศสหราชอาณาจักร และ
ประเทศเยอรมนี ซึ่ งเป็ นประโยชน์อย่างมากต่อการสอนในระดับบัณฑิ ตศึกษา ของวิชาเศรษฐศาสตร์
สิ่ งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ การพัฒนา
2.2 เป็ นโอกาสที่ ดี ที่ ค ณาจารย์ของสาขาวิช าเศรษฐศาสตร์ จะเข้าไปเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
เครื อข่ ายนักเศรษฐศาสตร์ สิ่ งแวดล้อมในเอเชี ยตะวันออกและเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ เพื่ อที่ จะ
แลกเปลี่ ยนความรู ้ ท างด้านเศรษฐศาสตร์ เกี่ ยวกับ การบริ หารการจัดการทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อมในทวีปเอเชี ย นอกจากนั้น การจัดประชุ มประจาปี (Annual Conferences) ของสมาคม
EAAERE ยังเปิ ดโอกาสให้สมาชิ ก รวมทั้ง นักเศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ได้เสนอผลงานทางวิชาการ

6
รวมทั้งเป็ นช่องทางหนึ่ งในการที่จะสร้างความยอมรับในผลงานวิชาการ หากบทความได้ถูกตีพิมพ์ใน
วารสารของสมาคม
3. ข้ อเสนอแนะ
3.1 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ควรจะสนับสนุ นให้คณาจารย์ในสาขาที่ มีความสนใจทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา และเศรษฐศาสตร์ ภาครัฐ เป็ นสมาชิ กเพื่อที่จะได้
เป็ นส่ วนหนึ่ งของเครื อข่ า ยของนั ก วิ ช าการและเพื่ อ ที่ จ ะได้ update ตนเองในองค์ ค วามรู้ แ ละ
ความก้าวหน้าทางวิชาการอันจะเป็ นประโยชน์ในการแนะนานักศึกษาโดยเฉพาะในระดับมหาบัณฑิต
3.2 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ควรจะสนับสนุ นในคณาจารย์ในสาขาที่ มี ความสนใจทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา และเศรษฐศาสตร์ ภาครัฐ ได้มีโอกาสไปนาเสนอ
ผลงานวิจยั ในเวที วิชาการระหว่างประเทศเพื่อที่ จะเป็ นการกระตุน้ ให้คณาจารย์ ได้พฒั นามาตรฐาน
ของงานวิจยั ของตนเอง

