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EDITOR TALK

12 คำ�ถ�ม
เกี่ยวกับภ�ษี Carbon 
ใครต้องจ�่ย จ�่ยเมื่อไร?

มีคนเคยบอกวา่ “ค�าถามนัน้ส �าคญักวา่ค�าตอบ” เพราะ
ค�าถามท่ีดีจะชว่ยใหเ้ราหาค�าตอบท่ีดีและถกูตอ้งมากท่ีสดุ
ไดน้ัน้เอง Green Energy Review ฉบบัปฐมฤกษม์าพรอ้ม
กบั  “12 ค�าถามเก่ียวกบัภาษี Carbon ใครตอ้งจา่ย จา่ย
เม่ือไร?” 

ท่ามกลางวิกฤติสภาพอากาศท่ีโลกก�าลังเผชิญ  
การเปลีย่นแปลงภมิูอากาศสง่ผลกระทบตอ่ทกุชีวิตบนโลก 
เรว็กวา่ท่ีนกัวิทยาศาสตรค์าดการณไ์ว ้ไอพีซีซีไดค้าดการณ์
ไวว้่า โลกรอ้นจะท�าใหผู้ค้นกว่า 183 ลา้นคนในประเทศ 
ท่ีมีรายไดต้ �่า อดอยากขาดสารอาหารภายในปี 2593  
แคค่ดิก็นา่กลวัใชไ่หมครบั

คาร์บอนไดออกไซด์ คือตัวแปรส�าคัญท่ีทุกคน
ต้องช่วยกันลดปริมาณหรือควบคุมให้มีเท่าท่ีจ�าเป็น 
มีค�าถามมากมายว่าจะควบคุมการปล่อยและลด
คารบ์อนไดออกไซดไ์ดอ้ย่างไร จากค�าถามจึงกลายเป็น
กลไกท่ีใชค้วบคมุ อาทิ กิจกรรมชดเชยคารบ์อน หรอืระบบ
ซือ้ขายสทิธิการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก รวมถงึการเก็บภาษี 
Carbon เป็นตน้

เนือ้หาหลักของวารสารฉบับนีเ้ป็นการน�ามาจาก 
เสวนาออนไลน ์ "ภาษี Carbon ใครตอ้งจ่าย จ่ายเม่ือไร"  
ท่ีมลูนิธิพลงังานสะอาดเพ่ือประชาชนจดัขึน้เม่ือวนัพธุท่ี  
17 สงิหาคม 2565 ท่ีผา่นมา 

ถา้พรอ้มแลว้ไปหาค�าตอบกนัไดเ้ลยครบั

กองบรรณาธิการ Green Energy Review
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GREEN INFO

เหตุผลที่ควรทิ้ง E-Waste ใหถู้กที่
ดีต่อเร�และดีต่อโลก

ทั่วโลกทิ้ง 
E-Waste 
ไว้กว่�

แค่ทิ้ง E-Waste ถูกที่

กำ�จดัผิดวิธี
ทิ้งรวมกับขยะทั่วไป

ถ้�ทิ้งถูกที่

ก�รรีไซเคิล
มีค่�กว่�ที่คิด

มีส�รอันตร�ย
สะเทือนสุขภ�พ

ส�รอันตร�ยอ�จร่ัวไหล
สู่ส่ิงแวดล้อม ดิน น้ำ� อ�ก�ศ
วนกลับม�กระทบคนและสัตว์

ประเทศไทยทิ้ง 
E-Waste กว่�

ม�จ�กบ้�นเรอืน
มแีนวโน้มเพ่ิมขึน้เรือ่ยๆ

จบด้วยก�ร

ฝังกลบ เผ�ทำ�ล�ย

นำ�ไปรไีซเคิล แปลงเป็น
ของที่นำ�กลับม�ใช้ใหม่ได้

บ�งวัสดุนำ�ไปผลิตเป็น
ทองแท่ง เครือ่งประดับได้

เร�ทุกคนช่วยโลกใหด้ีขึ้น
ได้ม�กกว่�เดิม

(ปี 2562)50 ล้�นตัน/ปี

421,335 ตัน

82%

ที่ถูกนำ�ม�รไีซเคิล
(ส่วนหนึ่งเกิดจ�กก�รไม่แยกขยะ)

เท่�นั้น20%

ปรอท ตะกั่ว

แคดเมียม
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วิกฤติสภาพอากาศที่โลกก�าลังเผชิญ เป็นเร่ืองใหญ่
และเร่ืองส�าคัญ ต่อการก�าหนดแนวทางการขับเคลื่อน
โลกต่อจากนี้ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศส่งผลกระทบ
ตอ่ทกุชวีติบนโลก เร็วกว่าทีนั่กวทิยาศาสตรค์าดการณไ์ว้ 
อากาศทีร้่อนจัด ขั้วโลกอุณหภูมิสูงขึน้จนน�้าแข็งละลาย 
ฝนตกหนัก ภยัแล้ง ภยัธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้รุนแรงและบอ่ย
ขึน้ กระทบต่อสุขภาพและความม่ันคงด้านอาหาร คณะ
กรรมการระหว่างรัฐบาลว่าดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิ
อากาศ หรือไอพซีีซีได้คาดการณไ์ว้ว่า โลกร้อนจะท�าให้
ผู้คนกว่า 183 ล้านคนในประเทศทีม่ีรายได้ต�่า อดอยาก
ขาดสารอาหารภายในปี 2593 

แมว้ันนีท้ั่วโลกพยายามรณรงคใ์หทุ้กภาคส่วนตระหนัก 
ถึงปัญหาโลกรอ้นใหม้าก ถึงขนาดใหอ้งคก์รตอ้งใส่พันธกิจ 
ชว่ยลดโลกรอ้นอยูใ่นยทุธศาสตรก์ารท�าธรุกิจ แตห่ลายประเทศ 
ก็ยงั  “ลม้เหลว” ในการควบคมุการปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์
แมแ้ต่พวกเราทกุคน ก็ยงัเพิกเฉย ใส่ใจ เรื่องนีก้นันอ้ยเกินไป  
สง่ผลใหภ้มิูอากาศวนันีอ้ยูใ่นระดบัวิกฤต ิโลกเตม็ไปดว้ยมลพิษ 
ขยะ และของเสียท่ีสง่ผลตอ่สขุภาพการใชชี้วิตของคน

ท�าให้มีค �าถามต่างๆ มากมายว่าจะควบคุมการปล่อย 
และลดคารบ์อนไดออกไซดไ์ดอ้ย่างไร จากค�าถามจึงกลาย
เป็นกลไกท่ีใชค้วบคมุ อาทิ กิจกรรมชดเชยคารบ์อน หรอืระบบ
ซือ้ขายสิทธิการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการเก็บภาษี  
Carbon เป็นตน้

เม่ือโฟกสัไปท่ีเรื่องการเก็บภาษี Carbon ก็ท�าใหมี้ค�าถาม
ตอ่เน่ืองวา่แลว้ใครละตอ้งเป็นคนจา่ย แลว้ถา้ตอ้งจา่ยควรจา่ย
เม่ือไร ส �าหรบัในประเทศไทยเอง ผูเ้ก่ียวขอ้งทกุภาคส่วนต่าง
แสดงความเห็นเก่ียวกบัประเด็นนีอ้ย่างกวา้งขวาง การตดัสิน
ใจเลือกในทางหนึง่ทางใด มีผูใ้ดผ้ลกระทบตา่งๆ กนับา้ง ไมว่า่
จะเป็นภาคสมคัรใจ หรอืภาคบงัคบั วารสาร Green Energy 
Review ฉบบันีจ้ะน�าทกุทา่นไปหาค�าตอบกนั

ยอ้นกลบัไปดูท่ีระบบพลงังานในอดีต ตัง้แต่เราเริ่มมีโรง
ไฟฟ้า ก็พบวา่เรามีภาคการผลิตคือโรงงานอตุสาหกรรม เรามี

ภาคบรกิารมากมายไมว่า่จะเป็นโรงเรยีน โรงแรม โรงพยาบาล 
ห้างสรรพสินค้า ทั้งหมดท่ีกล่าวมาล้วนเป็นหน่วยท่ีใช้ไฟ  
และยงัเป็นหนว่ยท่ีสรา้งคารบ์อนใหก้บัประเทศอีกดว้ย

เราเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงในนานาประเทศ ในเรื่อง
พลังงานท่ีไม่ไดม้าจากผูผ้ลิตอย่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเพียง 
อยา่งเดียว พลงังานเริม่ไดม้าจากกงัหนัลม มาจากโซลา่ฟารม์ 
มาจากขยะ มาจากก๊าซชีวภาพและของเสยี หรอืมาจากพืช เชน่
พวกไบโอทัง้หลาย เราจะเห็นว่าผูผ้ลิตก็สามารถเป็นผูใ้ช ้ ผูใ้ช ้
ก็สามารถเป็นผูผ้ลติ

จากการประชมุท่ีกรุงริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิลในปี 
1992 สมยันัน้เราเรยีกวา่ MDG (Millennium Development  
Goals) ซึ่งเป็นการพูดคุยว่าต้องท�ายังไงกับโลกใบนี ้ โดย 
ในกรอบของ MDG ไดมี้การพดูถงึ Sustain ความยั่งยืนท่ีเก่ียวกบั 
พลังงานสะอาดหรือ SDG (Sustainable Development  
Goals) จนมาถึง ESGซึ่งเป็นแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาของ
องคก์รอย่างยั่งยืน ซึง่ย่อมาจาก Environment, Social, และ 
Governance  

สดุทา้ยก็ตกลงกนัวา่ตอ้งก�าหนดกลไกลดคารบ์อนใหเ้ป็นรูป
ธรรมท่ีชดัเจน เพราะถา้ไมท่ �าก็จะเกิดความผนัผวนกบัสภาพภมิู
อากาศ ไมว่า่จะเป็นเรือ่งน�า้แข็งขัว้โลกละลาย ความแหง้แลง้ ท่ี
เกิดขึน้กบัทางยโุรป น�า้ทว่มหนกัท่ีเกาหลใีต ้ประเทศไทยก็ก�าลงั
ลุน้วา่น�า้จะทว่มหนกัอีกหรอืไม่

นอกจากนีใ้นภาคการเงินเองก็โดดเขา้มาร่วมเป็นกลไก
ควบคมุคารบ์อนเพ่ือลดโลกรอ้น อยา่ง DJSI หรอื Down John 
Set Index ก็เป็นดชันีท่ีตลาดหลกัทรพัยข์องอเมรกิาท่ีใชว้ดัวา่

COVER
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บรษัิทไหนดแูลเรือ่งสิ่งแวดลอ้มดี บรษัิทไหนใชพ้ลงังานสะอาด 
ก็จะไดร้บัการสนบัสนนุลงทนุปลอ่ยกูจ้าก HEDGE FUND ใน
อตัราดอกเบีย้ท่ีต �่า 

รวมถึงประเทศไทย ธนาคารพาณิชยก็์น�านโยบายของ 
HEDGE FUND มาก�าหนดใช ้ ท�าใหเ้ราเห็นกฏระเบียบของ
ธนาคารพาณิชยว์า่ถา้บรษัิทใดมีนโยบายการใชพ้ลงังานสะอาด 
ก็จะไดร้บัสทิธิกูใ้นอตัราดอกเบีย้ต�่า บรษัิทขนาดใหญ่ซึง่เป็นผูกู้ ้
รายใหญ่ของธนาคาร ก็ตอ้งเอานโยบายนีม้าใช ้ บริษัทใหญ่ 
พอเอามาใช้ก็จะไปบีบบังคับบริษัทคู่คา้ใหใ้ช้นโยบายเรื่อง
พลงังานสะอาด จงึกลายเป็นการบงัคบัทกุธรุกิจโดยปรยิาย

ภาษีคารบ์อน Carbon Tax เป็นค่าธรรมเนียมหรือภาษี
ท่ีรฐับาลเรียกเก็บจากการผลิต การจ�าหน่าย หรือใชเ้ชือ้เพลิง
ฟอสซลิ เชน่ น�า้มนั ก๊าชธรรมชาต ิหรอื ถ่านหิน ซึง่เม่ือเผาไหม้
เชือ้เพลิงพวกนีแ้ลว้จะท�าใหเ้กิดคารบ์อนไดออกไซดแ์ละถูก
ปลดปลอ่ยเขา้สูช่ัน้บรรยากาศของโลก การเรียกเก็บภาษีหรือ
ค่าธรรมเนียมนีข้ึน้อยู่กบัปริมาณของก๊าชคารบ์อนไดออกไซด์
ท่ีปลอ่ยออกมาในแตล่ะครัง้ของการด�าเนินกิจกรรมของโรงงาน 
โรงไฟฟา้ และยานยนตต์า่งๆ

โดยพืน้ฐานแลว้ภาษีคารบ์อนเป็นภาษีท่ีเก่ียวขอ้งกบัมลพิษ 
โรงงานหรือบริษัทใดผลิตคารบ์อนไดออกไซดม์ากก็ตอ้งจ่าย
ภาษีมาก โดยอาศยัหลกัการทางเศรษฐศาสตรเ์รือ่ง ผลกระทบ
ภายนอกในเชิงลบ Negative Externality หมายถงึ ผลกระทบตอ่
กลุม่บคุคลท่ีไมไ่ดเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงกบัธรุกรรมทางเศรษฐศาสตร ์
เชน่ ผลกระทบตอ่ชมุชนซึง่เกิดจากการก่อมลภาวะของโรงงาน 
ซึง่สว่นมากยงัไมไ่ดร้วมเอาตน้ทนุสว่นนีเ้ขา้ไปในการคิดตน้ทนุ
รวมของธรุกรรม ท�าใหไ้มแ่สดงตน้ทนุท่ีแทจ้รงิ

เม่ือกิจกรรมตา่งๆ เชน่ การบรกิารสาธารณปูโภค ธรุกิจ รา้น
คา้ โรงงาน บา้นเรอืน ยานพาหนะ ไดใ้ชเ้ชือ้เพลงิประเภทฟอสซลิ
ซึ่งเม่ือเกิดการเผาไหมแ้ลว้จะปล่อยก๊าชคารบ์อนไดออกไซด ์
และมลพิษอ่ืนๆ เข้าสู่บรรยากาศ ซึ่งเป็นต้นทุนของสังคม  
เพราะว่ามลพิษนัน้มีผลกระทบต่อทกุคนในชุมชน ในหลายๆ  
ดา้นดว้ยกนั ไม่ว่าจะเป็นดา้นสขุภาพอนามยั การลดลงและ 
เสื่อมสภาพของทรพัยากร การเสื่อมมลูคา่ของอสงัหารมิทรพัย์
หรือทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายท่ีต้องแบกรับในการท่ีเ พ่ิมก๊าช 
เรือนกระจกในชั้นบรรยกาศ ซึ่ง เ ป็นต้นเหตุให้เ กิดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศของโลกใหเ้รว็ขึน้

ภาษีคารบ์อน เป็นตน้ทุนทางสังคมของการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกสะทอ้นจากเชือ้เพลิงฟอสซิลท่ีใช้ไป ดังนั้นผู้ท่ี 

ภ�ษีค�ร์บอนหรือ Carbon 
Tax คืออะไร?
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ทำ�ง�นอย่�งไร ?

คำ�ถ�ม 

03

COVER

GREEN.indd   6 26/10/2565   19:16:10



Green Energy Review 7

ก่อใหเ้กิดมลพิษตอ้งเสียค่าใชจ้่ายนั้น เพ่ือใหง้่ายในการคิด
ภาษีคารบ์อน เราสามารถเก็บภาษีจากการใชเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิ
โดยตรง เชน่ ภาษีพิเศษส�าหรบัน�า้มนัเชือ้เพลงิ ก๊าช หรอื ถ่านหิน

ภาครฐัก�าหนดเปา้หมายไวท่ี้ปี 2050 วา่จะตอ้งเป็น Carbon 
Neutrality หรอืความเป็นกลางทางคารบ์อน ซึง่เป็นการท�าให้
ปรมิาณการปลอ่ยคารบ์อน (CO2) เขา้สูช่ัน้บรรยากาศเทา่กบั
ปรมิาณคารบ์อนท่ีถกูดดูซบักลบัคืนมาผ่านป่า ในขณะท่ีภาค
เอกชนซึง่อิงจากนโยบายภาครฐั แลว้เอามานบัถอยหลงัวา่จะ
ตอ้งเริ่มท�าเม่ือไร เพ่ือใหเ้ม่ือถึงปี 2050 สามารถท�า Carbon 
Neutrality ไดจ้รงิๆ

ตวัอยา่งเชน่ โตโยตา้ รูว้า่ยโุรปมีมาตรการท่ีก�าลงัจะบงัคบั
ใช ้แนน่อนวา่โตโยตา้ไมไ่ดร้อจนถงึปี 2050 แลว้คอ่ยเริม่ท�า เขา
อาจปักธงท่ีจะท�าใหแ้ลว้เสรจ็ก่อนปี 2050 และดว้ยเหตท่ีุบรษัิท
ยกัษใ์หญ่ อยา่งโตโยตา้ ฮอนดา้หรอืยามาฮาซึง่เป็นบรษัิทผลติ
รถขาย ไม่ไดผ้ลิตชิน้ส่วนทกุชิน้เอง เม่ือบริษัทยกัษ์ใหญ่ขยบั
ตวั ย่อมส่งผลไปยงับริษัทคู่คา้ และส่งผลต่อไปยงับริษัทคู่คา้ 
ของคูค่า้บรษัิทยกัษใ์หญ่เป็นล�าดบัถดัๆ ไป ซึง่ผลกระทบท่ีวา่นีย้งั
มีระยะเวลาท่ีลดหลั่นสัน้ลงเรื่อยๆ อย่างบรษัิท SME ของไทย 
ซึ่งเป็นบริษัทท่ีคู่คา้ของคู่คา้ของคู่คา้ เลย
ตอ้งปรบัตวัใหแ้ลว้เสร็จภายใน 10 
ปี แนน่อนวา่จะรอ 10 ปีแลว้คอ่ย
ท�าก็คงไม่ทนั ท�าใหบ้ริษัท SME 
ไทยเริ่มโดนผลกระทบในเรื่องนี ้
กนัแลว้

จะ เห็นว่ าแม้ภาครัฐและ
เอกชนมองต่างมุมกันมาก ภาค
รัฐมองเวลาไปข้างหน้า ในขณะท่ี 

ภาคเอกชนมองเวลาถอยหลงั ท่ีภาคเอกชนจ�าเป็นตอ้งมอง 
ถอยหลงัก็เพราะวา่ ถา้ถงึเวลาแลว้ขายของไมไ่ด ้ ก็หมายถงึวา่
วนัรุง่ขึน้บรษัิทก็จะไมมี่ Order หรอืเป็นศนูยเ์ลย

หลายคนท่ีอ่านถึงตรงนีอ้าจยังรูส้ึกว่าไกลตวักับชีวิตเรา  
แลว้มีค�าถามวา่ “ถา้เราไมท่ �าอะไรเลยจะเกิดอะไรขึน้ ?” ก่อนจะ

ตอบค�าถามนี ้เราไปดยูอดสง่ออกของประเทศไทย 10 อนัดบั 
ในปี พ.ศ. 2564 ประกอบดว้ย รถยนต ์คอมพิวเตอร ์ ยาง 
เมด็พลาสตกิ อญัมณี เคมี น�า้มนั เครือ่งจกัร เหลก็ มลูคา่
สง่ออกประมาณ 4,000,000 ลา้น ถา้เราโดนบรษัิทแม่
บอกวา่จะสั่งของนอ้ยลงสกั 10 % ก็จะกระทบกบัยอด 
ท่ีหายไป 400,000 ลา้น ถา้สั่งของนอ้ยลง 30% ก็จะ 
หายไป  1,200,000 ลา้น น่ีถือเป็นเรือ่งใหญ่ 

ทางผูว้า่การธนาคารแห่งประเทศไทย ไดป้ระกาศ
เม่ือกนัยายนปี พ.ศ. 2564 ท่ีผา่นมาวา่ ประเทศไทย
ไดร้บัผลกระทบอนัดบั 9 จากภาคสง่ออก หลงัจากท่ี

เป็นยโุรปออกมาตรการตา่งๆ ออกมาในอตัราสว่น
ท่ี 50% ของมวลสินคา้ทัง้หมด เป็นการตอกย�า้

ว่าเรื่องพวกนี้เกิดขึน้แล้ว และเราก็หนีมัน 
ไมพ่น้เสียดว้ย
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ประเทศไทยยังถือว่าใหม่กับเรื่องนีม้าก แมย้ังขาดฐาน
ขอ้มลูการใชพ้ลงังาน  เรายงัไมมี่ฐานขอ้มลูการปลอ่ยคารบ์อน
รายอุตสาหกรรม แต่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเริ่ม
ท�าตลาดซือ้ขายคารบ์อนแลว้ โครงการ ERC Sandbox ของ 
Regulator ท�าใหส้ามารถซือ้ไฟขา้มสายสง่ได ้เราเริม่มีสมาคม 
RE100 Thailand ท่ีรวมผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาเพ่ือ
รวม Demand กบั Supply  เราเริม่มีสถาบนั Climate Change 
ทัง้หมดท่ีกล่าวมานีแ้สดงใหเ้ห็นว่าประเทศไทยเริ่มท�าอะไรไป
หลายอยา่งแลว้

ถามอีกหนึง่ค �าถามคือ เราจะมี Green Carbon ไดอ้ยา่งไร 
เราจะจ่ายภาษี Carbon ตรงจุดไหน มันก็จะอยู่ใน 6 ลูบนี ้ 
ตั้งแต่ Design การออกแบบการประหยัดพลังงาน  หรือ  

Energy Saving, การน�าพลังงานหมุนเวียนมาใช,้ การท�า  
Carbon Capture, การปลูกป่าเพ่ือดูดอากาศและเพ่ือ 
กกัคารบ์อน, การท�า Carbon Credit Certify และการท�าตลาด
ซือ้ขายคารบ์อน ทัง้ 6 ขัน้ตอนจะมาตอบโจทยใ์หทุ้กคนรูว้่า 
เราอยูใ่นขัน้ตอนไหนท่ีมีปัญหา จะตอ้งจา่ยภาษีเม่ือไร และจะ
ลดการจา่ย ภาษีไดอ้ยา่งไร

หลายประเทศไดจ้ดัท�าภาษีคารบ์อน ในเอเชียญ่ีปุ่ นมีภาษี
คารบ์อนตัง้แต่ปี 2555 เกาหลีใตต้ัง้แต่ปี 2558 ออสเตรเลีย
ไดเ้ปิดตวัภาษีคารบ์อนในปี 2555 แต่ก็ถกูยกเลิกโดยรฐับาล
อนรุกัษ์นิยมในปี 2557 หลายประเทศในยโุรปไดจ้ดัตัง้ระบบ
ภาษีคารบ์อนขึน้มา ท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนั ในแคนาดาไม่มี
ภาษีระดบัประเทศ แตจ่งัหวดัของควิเบก บรติิชโคลมัเบียและ
อลัเบอรต์าเก็บภาษีคารบ์อนทัง้หมด

ส�าหรับประเทศไทย คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับ
โครงสรา้งจดัเก็บภาษีสรรพสามิตรถจกัรยานยนตแ์บบใหม ่โดย
ปรบัจากการจดัเก็บภาษีจากความจกุระบอกสบูเป็นการจดัเก็บ
ภาษีจากปรมิาณการปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดแ์ทน โดยจะ
มีผลเริม่ใชต้ัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้มา
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หากมองในเรื่องการเก็บภาษีคารบ์อนแลว้ หน่วยงานท่ี
ก�ากบัดแูลคงหนีไมพ่น้กรมสรรพสามิต วารสาร Green Energy 
Review ฉบบันีจ้ึงไดไ้ปสอบถามมมุมองของกรมสรรพสามิต 
จากคุณณัฐกร อุเทนสุต ท่ีปรึกษาดา้นพฒันาระบบควบคุม 
ทางสรรพสามิต กรมสรรสามิต

ยอ้นกลับไปเม่ือ10 ปีท่ีแลว้ ท่ีกรมสรรพสามิต เริ่มเก็บ
ภาษีคารบ์อนจากปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซดจ์ากรถยนต ์
โดยค�านวณภาษีจากกระบอกสบูของรถยนต ์ ถึงวนันีท้างกรม 
จะเริม่น�าเอา Carbon Tax มาใช ้

วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษี คือลดการปล่อย
คารบ์อนไดออกไซดส์ู่ชั้นบรรยากาศ โดยใช้กลไกเก็บภาษี 
จากโครงสรา้งของรถยนต ์ และเรื่องของการลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ จะเห็นว่าวนันีเ้รามีมาตรการ
ตา่งๆ คอ่นขา้งมาก เช่นการใชภ้าษี Carbon Tax ท่ีเราก�าลงั
เริ่มพฒันาและจัดเก็บในรูปแบบเรื่องของภาษีและการใชน้ �า้
มนัเชิอ้เพลิงต่างๆ เราอยากเสนอว่าการจดัเก็บภาษี Carbon 
Tax มีความจ�าเป็น และฟอสซิลท่ีใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้า 
ควรจะมีการจดัเก็บภาษี ตวัอย่างเช่น ถ่านหิน NGV เป็นตน้  
เพราะฉะนัน้หากเรามีการจดัเก็บภาษี Carbon Tax โรงงาน
ผลิตกระแสไฟฟ้าก็จะตอ้งมีการปรบัตัว น�าพลงังานสะอาด 
มาใชม้ากขึน้ น่ีเป็นหวัใจหลกัในการขบัเคลื่อน ภาษี Carbon 
Tax ในอนาคต

ในขณะเดียวกนัเรายงัตอ้งค�านึงถึงในเรื่องของการจดัเก็บ
ภาษีในต่างประเทศว่ามีบทบาทอย่างไรบา้ง เช่นท่านอาจจะ
เคยไดยิ้นภาษี CBAM ท่ีสหภาพยโุรปจะเริ่มจดัเก็บภาษีการ

ใชใ้นปี 2569 เป็นภาษีท่ีหลายๆ ประเทศใหค้วามสนใจ เพราะ 
ท่านส่งออก สินค้าหลัก  5  สินค้า  ไม่ว่าจะเป็นเหล็ก  
อะลมีูเนียม ซีเมนต ์ ปุ๋ ย เป็นตน้ ทา่นจะตอ้งเสียภาษีท่ีจะตอ้ง 
ส่งออกไปยงัประเทศยุโรป หากกรมสรรพสามิตมีการจดัเก็บ 
ภาษีพวกนีแ้ลว้ ก็จะไม่มีการจัดเก็บภาษีซอ้น รฐัก็จะมีการ
พฒันา น�ารายไดท่ี้ไดม้าลดตน้ทนุการใชก๊้าซคารบ์อนไดออกไซด์
ในอนาคต

วนันีเ้รามีการน�าภาษี Carbon Tax มาใชใ้นหลายๆ ตวั เชน่
เรื่องของรถยนต ์ ท่ีท่านไดเ้ห็นไปแลว้ ในขณะเดียวกนัเรายงัมี
เรือ่งของภาษี Renewable Diesel น�าเอธานอลมาผลติเป็นดีเซล 
100% อนันีเ้ราก็เปิดพิกดัใหมใ่ห ้เพ่ือท่ีจะบอกใหถ้า้น�า้มนัดีเซล
ไมไ่ดผ้ลติมาจากฟอสซลิ แตผ่ลติมาจาก Renewable ตา่งๆ ท่ีไม่
ปลอ่ยใหเ้กิดก๊าซคารบ์อนไดอ้อกไซดต์อ้งไดร้บัการยกเวน้ภาษี 
เป็นตน้ อนันีจ้งึเป็นสิ่งท่ีเราท�าวนันี ้

อนาคตในปี 2050 จะเป็นอนัแรกท่ีเราพดูถงึเรือ่ง Carbon 
Neutral เรือ่งการเป็นกลางเรือ่งคารบ์อน เราจะตอ้งมีมาตรการ
ภาษีหลายๆ ตวัท่ีน�าเขา้มาใชไ้ม่ว่าจะเป็น CBAM ก็ดี เรื่อง
ของการปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ เรื่องของการสนบัสนนุ
พลงังานสะอาดก็ดี เป็นเครือ่งมือหนึง่ท่ีเราจะใช ้ในขณะเดียวกนั 
ในปี 2065 เราจะไป Zero Emission ก็คือ Zero Carbon อนันี ้
เป็นมาตรการอีกมาตรการหนึ่งท่ีเราไดด้ �าเนินการไปแลว้และ
เตรียมการในอนาคต คือการน�าพลังงานทางเลือกพลังงาน
สะอาด Renewable Energy ไม่ว่าจะเป็นพลงังานจากน�า้  
แสงอาทิตย ์ ลม เป็นตน้ มาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าผมเช่ือว่า 
ถา้มาตรการภาษีออกมา กลุ่มอุตสาหกรรมหลกัทัง้ 5 กลุ่ม  
ก็จะโดนก่อนเราจะใหเ้วลาในการปรบัตัว ส่วนครวัเรือนเรา 
จะท�าหลงัสดุ 

อยา่งกรณีรถยนต ์ผมขอยกตวัอยา่งท�าไปแลว้จะมีผลตัง้แต่
ปี 69 เป็นตน้ไป ในปี 2026 รถสนัดาปภายใน จะมีอตัราภาษี

COVER

บทบ�ทจ�กภ�ครัฐ
มีอะไรบ้�ง ?คำ�ถ�ม 
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ปรบัขึน้ ในขณะเดียวกนัรถท่ีใชพ้ลงัานสะอาด ก็จะไดร้บัการ
ยกเวน้ภาษี มาตรการรถไฟฟ้าเราออกไปแลว้ ท�าใหร้ถขายได้
ในราคาท่ีถกูลง ไมว่า่จะเป็นราคาท่ีรบัเงินอดุหนนุ หรอืการลด
ภาษีสรรพสามิต ภาษีศลุกากรก็ดี เพราะฉะนัน้สิง่ท่ีวนันี ้ทางสภา
อตุสาหกรรมพดูถงึ Carbon Tax หลีกเลี่ยงไมไ่ด ้แตต่อ้งท�าให้
การจดัเก็บภาษีเป็นธรรม โปรง่ใส ก็จะเพ่ิมขีดความสามารถ
ใหอ้ตุสาหกรรมได ้ ก็หวงัเป็นอยา่งย่ิงวา่การน�าเสนอในวนันีจ้ะ
เป็นการจดุประกายใหอ้ตุสาหกรรมมีการต่ืนตวั และเราก็เช่ือ
ว่าการเดินไปขา้งหนา้ของการเก็บภาษีคารบ์อน จะเป็นทาง
เลือกใหม่ท่ีจะช่วยใหอ้ตุสาหกรรมมีการแข่งขนัในทิศทางท่ีถกู
ตอ้งมาขึน้

หลงัจากท่ีท�าความรูจ้ักและเขา้ใจความเป็นมาของภาษี
คารบ์อนมาแลว้ หากถามวา่ภาษีคารบ์อนนัน้แบง่เป็นก่ีประเภท 
ปัจจบุนัเราไดจ้ดัแบง่ Carbon Pricing Instruments (CPIs) จะ
มีดว้ยกนั 3 ประเภทคือ
1. Carbon Offset คือพวก Carbon Credit Mechanism หรอื

ภาคสมคัรใจ อาทิ CDM, VCS (ภาคเอกชนตัง้กลุม่ท�าดว้ย
ความสมคัรใจ), Gold Standard, T-VER

2. Cap and Trade หรือ Emission Trading Scheme  
หรอืกลไกการซือ้ขายสทิธิการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก หรอืท่ี
เรยีกสัน้ๆ วา่ EU-ETS

3. Carbon Tax เป็นการเก็บเรยีกภาษีจากสรรพสามิตนั่นเอง

 
เหตเุพราะกลไกทางการตลาดจึงท�าใหก้ารผลิตคารบ์อน

สงูขึน้ โดยรวมเราเรยีกวา่ Carbon Pricing หรอืเรยีกยอ่ๆ วา่ 
CPI หรือบางทีเราเรียกสัน้ๆ ว่า “กลไกราคาคารบ์อน” ภาษี
คารบ์อนเป็นหนึ่งประเภทในหลายประเภท แลว้ถ้าถามว่า
ท�าไมตอ้งมีภาษีคารบ์อน หลกัการมาจากการท่ีนกัวิทยาศาสตร์
ทั่ วโลกได้พิสูจน์แล้วว่า โลกก�าลังร ้อนขึน้จากการปล่อย

คารบ์อนไดออกไซดข์ึน้สูช่ัน้บรรยากาศ จะมีหน่วยงานท่ีช่ือว่า 
IPC นกัวิทยาศาสตรท์ �างานรว่มกนัหลายพนัคน เก็บขอ้มลูและ
พรอ้มพิสูจนแ์ลว้ว่าเรื่องนีเ้ป็นเรื่องจริง ดงันัน้จึงตอ้งลดการ
ปลอ่ย เพ่ือไม่ให ้ CO2 ท�าใหต้น้ทนุทางการเงินท่ีสงูจนเกินไป 
นกัวิทยาศาสตรเ์ช่ือยงัไมเ่ทา่ไร แต ่Policy Maker ของประเทศ
ท่ีพฒันาแลว้ทั่วโลก เช่ือและน�าไปออกกฎระเบียบมนัก็เลยเกิด 
CPI หรอื Carbon Pricing ต่างๆ รวมถึง Carbon Tax หรอื 
Carbon Credit

หลายคนอาจมีความสงสยัว่าโลกรอ้นจรงิหรือเปลา่ CO2 
เป็นปัจจยัจรงิหรอืเปลา่ อนันีเ้ราไมต่อ้งถาม เพราะตอนนี ้Policy 
Maker บอกแลว้วา่เขาจะเก็บ และออกมาตรการมาเพ่ือใชแ้ลว้ 
เพ่ือลดผลกระทบต่างๆ ท่ีจะเกิดขึน้ ดงันัน้เราจึงไม่ตอ้งถาม
เรือ่งนีแ้ลว้

ถา้เจาะจงไปท่ีตวัภาษีคารบ์อน การเก็บจะเก็บตามปรมิาณ
ตนัหน่วยของคารบ์อนท่ีเกิดขึน้จากการผลิต การจ�าหน่ายหรอื
การใช ้ หลกัๆ จะพดูถึงการใชพ้ลงังานฟอสซิล และยงัมีพวก
ขบวนการท่ีท�าใหเ้กิดก๊าซเรอืนกระจก โดยจะนบักนัเป็นตนัหรอื
เป็นลติรเลย

แลว้ท�าไมประเทศไทยตอ้งจัดเก็บภาษีคารบ์อน เพราะ
ประเทศพัฒนาแลว้มองว่าเรื่องนีเ้ป็นเรื่องความรับผิดชอบ
ของทุกประเทศ แลว้ถา้ถามว่าประเทศเหล่านีป้ล่อยมาก่อน
ประเทศไทย ท�าไมเขาไม่ช่วยมากกว่าเรา ในความเป็นจริง
ประเทศพฒันาแลว้เขาชว่ยมานานแลว้ และเริม่ท�าเขม้ขน้มาก
ขึน้หลงัปี 2000 ซึง่พบวา่ท�าไป 20 ปีแลว้เพ่ิง Cover ไปไดแ้ค ่1 
ใน 4 ของทัง้หมดคารบ์อนทั่วโลก ยงัเหลืออีก 75% ของประเทศ
ทั่วโลกท่ีปล่อยคารบ์อนแลว้ยังไม่มีมาตรการแบบประเทศ
พัฒนาแลว้ เขาเลยมองว่าการท่ีจะท�าใหล้ดโลกรอ้นส�าเร็จ  
ทกุประเทศตอ้งชว่ยกนั ถา้ประเทศไหนไมท่�าก็จะออกมาตรการ
กีดกนัทางการคา้ อยา่งเชน่มาตรการ CBAM อยา่งท่ีเราเหน็

ปัจจุบันภ�ษีค�ร์บอน
มีกี่ประเภท ?

คำ�ถ�ม 
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สถ�นก�รณ์ค�ร์บอน Pricing 

Mechanism ในปัจจุบันคำ�ถ�ม 
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ท่ีผ่านมาการจัดเก็บ CBAM จะเฉลี่ยอยู่ท่ี10 เหรียญ 
ต่อตัน แต่ละประเทศอาจมีความแตกต่างกันไปบ้าง ส่วน 
สาเหตุท่ีประเทศไทยยังไม่ มีการเรียกเก็บอย่างชัดเจน 
ส�าหรบัตลาดภาคสมคัรใจของ Carbon Credit จะอยู่ท่ี 1-5 
 เหรียญต่อตัน ในขณะท่ีฝ่ัง World Bank ถ้าจะตั้งราคา
คารบ์อนใหเ้กิดผลมากท่ีสดุ จะตอ้งเก็บท่ีราคา 50-100 เหรยีญ 
ตอ่ตนัคารบ์อน

ถัดมามาดูท่ี CBAM (Carbon Border Adjustment 
Mechanism) ซึง่เป็นมาตรการการปรบัท่ีประเทศในยโุรปออก
มาเพ่ือลงโทษประเทศไม่มีมาตรการการลดการผลิตคารบ์อน 
หลกัการคือการปรบัราคาสนิคา้ท่ีน�าเขา้จากประเทศใหส้ะทอ้น
ปรมิาณการปลอ่ยคารบ์อนท่ีแทจ้รงิท่ีเกิดจากกระบวนการผลติ
ของสินคา้ประเทศตน้ทางเพ่ือแกไ้ขปัญหา Carbon Leakage 

ขอบเขตการบงัคบัครอบคลมุอตุสาหกรรมท่ีมีปัญหา Carbon 
Leakage และปลอ่ยคารบ์อนสงู 5 อตุสาหกรรม ไดแ้ก่ ซีเมนต ์
เหลก็ และเหลก็กลา้ ปุ๋ ย อะลมิูเนียม และการผลติพลงังานไฟฟา้ 
โดยมีระยะเวลา ปี 2566 ผูน้ �าเขา้เริม่รายงานปรมิาณการปลอ่ย
คารบ์อน 

ปี 2569 จะเริ่มปรบัราคาตามภาษีคารบ์อนท่ีแตกต่างกบั 
EU ปัจจบุนัอยู่ท่ีประมาณ 60 USD/ตนั CO2 และในอนาคต 
จะมีการเพ่ิมรายการสินคา้ใหค้รอบคลมุมากขึน้ ตวัอย่างเช่น
การผลิตเม็ดพลาสติกหรือเย่ือพลาสติก ใชไ้ฟเท่าไร แลว้ไฟ 
ท่ีใชม้าจากพลงังานสะอาดแคไ่หน เขาก็น�ามาคดิคารบ์อนสว่น
เพ่ิมเตมิเหลา่นีด้ว้ย 

ปีนีมี้ร่างกฎหมายตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานของสหภาพ
ยโุรป เรียกว่า EU Directive on Corporate Sustainability 
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Due Diligence บงัคบัใหบ้รษัิทใหญ่ท่ีท�าธรุกิจกบั EU ตอ้งรบั
ผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนและความเสียหายต่อสิ่ง
แวดลอ้มตลอดหว่งโซอ่ปุทาน นั่นหมายความวา่ไมเ่ฉพาะบรษัิท
ใหญ่เทา่นัน้ท่ีจะโดน แต ่SME ซ่ีงอยูใ่นหว่งโซอ่ปุทานก็จะโดน
ขอ้บงัคบันีด้ว้ย  

ก่อนการปฏิวตัิอุตสาหกรรมโลกยงัไม่ไดร้อ้นขึน้ แต่หลงั 
การปฏิวตัิอตุสาหกรรมโลกก็รอ้นขึน้ จากปฏิญาณท่ีกรุงปารสี 
Paris Agreement  ท่ีตัง้ใจว่าจะไม่ใหเ้กิน 1.5 ปัจจบุนัอยู่ท่ี  
1.2 ซึง่มองวา่ถา้ยงัเป็นแบบนีไ้ปเรือ่ยๆ คาดวา่ภายในปี 2011 
จะมีเกิน 1.5 อย่างแน่นอน โดยในการจดัอนัดบั 20 ประเทศ 
ท่ีปล่อยคารบ์อนมากสุด พบว่าประเทศไทยติดอยู่ท่ีอันดับ  
20 พอดี

การเก็บภาษีคาร์บอนท�าให้เชื ้อเพลิงสกปรกพวกเชื ้อ
เพลิงฟอสซิลมีราคาสงูขึน้ ท�าใหโ้รงงาน โรงไฟฟ้า เครื่องจกัร
เครือ่งยนต ์ตอ้งหนัมาเพ่ิมประสทิธิภาพในการใชพ้ลงังาน และ
ลดปริมาณการใชเ้ชือ้เพลิงเหล่านีล้งดว้ยเพ่ือลดตน้ทนุในการ
ท�าด�าเนินกิจกรรม

ภาษีคารบ์อน ชว่ยใหก้ารผลติพลงังานสะอาดจากเชือ้เพลงิ
หมนุเวียน เชน่ พลงังาน ลม พลงังานแดด สามารถแขง่ขนักบั
เชือ้เพลิงสกปรกได ้ และจงูใจใหน้กัลงทนุดา้นพลงังานหนัมา
พฒันาพลงังานทดแทนเหลา่นีม้ากขึน้ ท�าใหต้น้ทนุลดลง และ
มีประสิทธิภาพมากขึน้ไป ในอนาคตอาจใชเ้ป็นพลงังานหลกั
ทดแทนเชือ้เพลงิฟอสซลิได้

ภาษีคารบ์อน เป็นหนึ่งในสองกลยทุธท่ีอิงกลไกการตลาด 
อีกอย่างหนึ่งคือการซือ้และขาย แต่ทัง้สองกลยุทธลว้นมีเป้า
หมายเดียวกนัคือลดปรมิาณการปลอ่ยก๊าชคารบ์อนไดออกไซด ์
และชะลอภาวะโลกรอ้น ก๊าชคารบ์อนไดออกไซดท่ี์ถกูปลอ่ยออก
มาจากการเผาเชือ้เพลงิฟอสซลิ จะถกูเก็บกกัไวใ้นชัน้บรรยากาศ
ของโลกและเป็นท่ีดกัและดดูซบัความรอ้นไมใ่หส้ะทอ้นกลบัออก
ไปนอกชัน้บรรยากาศของโลก ท�าใหเ้กิดสภาวะเรอืนกระจกและ
น�าไปสูส่ภาวะโลกรอ้น นกัวิทยาศาสตรเ์ช่ือวา่น่ีเป็นสาเหตกุาร
เปลี่ยนแปลงภมิูอากาศของโลกอยา่งมีนยัส�าคญั

สภาวะโลกรอ้นท�าใหน้�า้แข็งขัว้โลกละลายเรว็ขึน้ น�า้ท่วม 
ชายฝ่ังทั่วโลก น�า้ทะเลรุกล�า้เขา้มายังพืน้ดิน และคุกคามท่ี 
อยู่อาศัยของหมีขั้วโลกและสัตวส์ายพันธุ์อ่ืนๆอีก นอกจาก
นี้ภาวะโลกร้อนท�าให้เ กิดภัยแล้งอย่าง รุนแรง น�้าท่วม  
ไฟป่า การขาดแคลนน�า้จืด นกัวิทยาศาสตรเ์ช่ือวา่เราสามารถ
ชะลออตัราการเกิดภาวะโลกรอ้นไดโ้ดยการลดการปลอ่ยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซดท่ี์ปลอ่ยสูบ่รรยากาศ

ภ�ษีค�ร์บอนช่วยส่งเสริม
พลังง�นทดแทนหรือไม่ ?

คำ�ถ�ม 
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ภ�ษีค�ร์บอนช่วยลดโลกร้อนได้อย่�งไร ?

คำ�ถ�ม 
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ขา่วภยัพิบตั ิภยัธรรมชาตท่ีิเกิดขึน้ทั่วโลก ท�าใหเ้กิดค�าถาม
ตอ่สาเหต ุ และหนทางการแกไ้ขหรอืปอ้งวา่ควรจะไปในทิศทาง
ใด หนึง่ในสาเหตท่ีุทกุฝ่ายตา่งมุง่เปา้และระบวุา่คือตน้เหตขุอง
ปัญหานีคื้อ ‘สภาวะโลกรอ้น’ ซึง่ทกุฝ่ายตา่งทราบดีวา่พลงังาน
จากฟอสซลิ ไมว่า่จะเป็นถ่านหิน น�า้มนั และก๊าซธรรมชาต ิคือ
ตวัสรา้งมลภาวะใหโ้ลกใบนี ้ สิ่งแวดลอ้มในทุกมุมโลกก�าลงั 
ถูกท�าลาย และท่ีน่ากลวัไปกว่านัน้ คือ พลงังานจากฟอสซิล  
เกิดจากการทับถมซากตะกอนนับพันลา้นปี…เม่ือขุดขึน้มา 
ใชก้นัทั่วโลก ยอ่มตอ้งมีวนัหมดไป

รัฐบาลและนักอนุรักษ์วิทยาทั่วโลกตระหนักถึงปัญหา 
เหล่านี ้ และพยายามหาทางแกไ้ขโดยการหนัมาใช ้ ‘พลงังาน

สะอาด’ หรือ ‘พลงังานทดแทน’ ท่ีกลายมาเป็นกญุแจส�าคญั 
เพ่ือรกัษาสิ่งแวดลอ้มของโลกใบนีใ้หก้า้วเดินตอ่ไปอย่างยั่งยืน 
เมกะเทรนดท่ี์จะเติบโตในอีกหลายทศวรรษขา้งหนา้ คือ ทั่ว
โลกก�าลงัเปลี่ยนจากพลงังานฟอสซิลท่ีสรา้งมลภาวะจากการ 
ปล่อยก๊าซคารบ์อน มาเป็นพลังงานสะอาด รัฐบาลหลาย
ประเทศเริ่มใหค้วามสนใจพลงังานสะอาดกนัมากขึน้ในตลอด
หลายปีท่ีผา่นมา และบางประเทศไดเ้ริม่ปรบัเปลี่ยนโครงสรา้ง
พลังงานจากฟอสซิล ไปสู่การใชพ้ลังงานสะอาดในสัดส่วน 
ท่ีสงูขึน้ วารสาร Green Energy Review ฉบบันีจ้ะพาทา่นไป
รบัทราบถึงมุมมองของผูน้ �าประเทศระดับแนวหนา้ของโลก 
ตอ่เรือ่งนี ้

ผู้นำาโลก
กับมุมมองของพลังงานสะอาด

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ
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เริม่ท่ี Joe Biden ประธานาธิบดีสหรฐัฯ ไดน้ �าประเทศกลบั
เขา้รว่มขอ้ตกลง Paris Agreement ภายใต ้ United Nations 
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 
เพ่ือท่ีจะจดัการกับปัญหาก๊าซเรือนกระจกอีกครัง้ หลงัจากท่ี
อดีตประธานาธิบดี Donald Trump ไดป้ระกาศถอนตวัออก
จากขอ้ตกลงนี ้ตามนโยบายของ Joe Biden มีความมุง่มั่นท่ีจะ
สนบัสนนุอตุสาหกรรมพลงังานสะอาด เพ่ือใชท้ดแทนพลงังาน
ฟอสซลิ และมีเปา้หมายท่ีลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกสทุธิให้
เป็นศนูยภ์ายในปี 2593 

นอกจากนีส้หภาพยุโรปได้มีแผนท่ีจะสนับสนุนการใช้
พลงังานสะอาดผ่านกฎหมายต่างๆ อย่างจริงจงัมากขึน้ เพ่ือ
แกไ้ขปัญหาและอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้มอยา่งยั่งยืน อยา่งเยอรมนี 
มีเปา้หมายลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกลง และจะใชพ้ลงังาน
สะอาด เพ่ือผลติกระแสไฟฟา้ 100% ในปี 2593

ทางฝ่ังเอเชีย อยา่งอินเดีย วางเปา้หมายใชพ้ลงังานสะอาด 
ใหมี้สดัสว่นมากถงึ 450 กิกะวตัต ์ภายในปี 2573 เพ่ือครอบคลมุ
กับการใชง้านในหลายพืน้ท่ีของประเทศ และไทย ร่างแผน
พลงังานชาติ เพ่ือลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ เร่ง
ขยายโครงการดา้นพลงังานสะอาดใหมี้สดัสว่นมากกว่า 50% 
ในปี 2573

การเตบิโตของอตุสาหกรรมพลงังานสะอาดไดเ้พ่ิมขึน้อยา่ง
ชดัเจนในปี 2561 ทั่วโลกไดน้�าพลงังานสะอาดมาใชผ้ลติกระแส
ไฟฟา้ 6,586 เทระวตัต ์จาก 5 ประเภทท่ีมาจากธรรมชาติ ไดแ้ก่ 
น�า้ ลม แสงอาทิตย ์ชีวภาพ และใตพิ้ภพ 

ส่วนประเทศท่ีมีบทบาทส�าคญัในการใชพ้ลงังานสะอาด
มากท่ีสุดคือ “จีน” ทราบหรือไม่ว่า จีนครองสัดส่วนก�าลัง 
ผลติไฟฟา้จากพลงังานหมนุเวียนมากท่ีสดุในโลก นบัแคปี่ 2563 
คดิเป็นสดัสว่น 49.22% จากก�าลงัผลติรวม 173.3 กิกะวตัตท์ั่วโลก 

Xi Jinping ประธานาธิบดี ไดแ้สดงจุดยืนในการรกัษา 
สิ่งแวดลอ้ม ดว้ยเป้าหมายในการลดการปล่อยคารบ์อนกว่า 
65% และทดแทนการใชพ้ลังงานปกติเป็นพลังงานสะอาด 
นอกจากนีจี้นยังไดจ้ัดสรรงบประมาณสูงถึง 360,000 ลา้น
ดอลลารส์หรฐั ส �าหรบัการพฒันาอตุสาหกรรมเก่ียวกบัพลงังาน
สะอาดมาตัง้แตปี่ 2517 และมีเปา้หมายท่ีจะพาประเทศ ลดการ
ใชพ้ลงังานฟอสซลิ เพ่ิมสดัสว่นพลงังานสะอาดทั่วประเทศใหไ้ด้
ถงึ 35% ภายในปี 2573

ด้ว ย ขน า ดประชา ก รและศัก ย ภา พในการพัฒนา
อตุสาหกรรมพลงังานสะอาด ท�าใหจี้นกลายมาเป็นผูน้ �าอนัดบั 
1 ดา้นอตุสาหกรรมพลงังานสะอาดท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก ปัจจบุนั
จีนมีศกัยภาพเพียงพอต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังาน
สะอาดมากกวา่สหรฐัฯ ท่ีเป็นมหาอ�านาจจากเศรษฐกิจของโลก

นอกจากนีจี้นยงัพฒันาโครงการพืน้ท่ีอาคารสเีขียว เนน้การ
พฒันาสถาปัตยกรรมใหอ้นรุกัษพ์ลงังาน น่ีจงึเป็น 1 เหตผุลท่ี
วา่ ท�าไม ‘พลงังานสะอาด’ จงึกลายมาเป็นอตุสาหกรรมท่ีเป็น
เมกะเทรนด ์โดยเฉพาะจาก ‘จีน’ ท่ีก�าลงัไดร้บัความสนใจจาก
นกัลงทนุทั่วโลก 

ปี 2564 จีนก�าลังเผชิญวิกฤตพลังงานไฟฟ้าในภาค
อตุสาหกรรม เน่ืองจากความตอ้งการสินคา้ในห่วงโซ่การผลิต
มหาศาลจากทัง้โลก เพ่ือไมใ่หเ้กิดภาวะชะงกังนัในกระบวนการ
ผลติ จีนจ�าเป็นตอ้งเพ่ิมส�ารองถ่านหินนบั 100 ลา้นตนั เพ่ือเพ่ิม
ก�าลงัผลติไฟฟา้ในระยะสัน้

แมจ้ะเป็นการกัดฟันยอมเพ่ิมสัดส่วน
ก�าลังผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน แต่
เป้าหมายลดการปล่อย ก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซด ์ ภายในปี 
2573 และสรา้งความเป็น
กลางทางคารบ์อน 
(Carbon Neutral)  
หรอืปลอ่ยไอเสียเป็นศนูย์
ภายในปี 2603 ยงัเป็น
เป้าหมายท่ีจีนต้องเดินหน้า
ตอ่ไป
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จากปัญหาโลกรอ้น Global Warming จนท�าให้เกิด
ภาวะ Climate Change รอ้นก็รอ้นจัด หนาวก็หนาวจัด  
แล้งก็แล้งจัด คุณทราบหรือไม่ว่าในบรรดาก๊าซท่ีเกิดขึน้ 
ทั้งหมด ก๊าซคารบ์อนสรา้งปัญหามากถึง 80% ในขณะท่ี 
ก๊าซอ่ืนๆ ก็จะมี Methane 10%, Nitrous oxide 7% ส่วน  
Hydrofluorocarbon, Perfluorocarbon, Sulfur hexafluoride  
และ Nitrogen trifluoride เกิดมาจากภาคอุตสาหกรรม 
เสียสว่นใหญ่

ประเทศไทยไดเ้ขา้รว่มใหส้ตัยาบนัในพิธีสารเกียวโต เม่ือวนั
ท่ี 28 สงิหาคม พ.ศ. 2545 โดยอยูใ่นกลุม่ประเทศก�าลงัพฒันา
ท่ีไม่ถูกบงัคบัใหมี้พนัธกรณีในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซ

เรอืนกระจก แต่สามารถรว่มด�าเนินโครงการไดใ้นฐานะผูผ้ลิต
คารบ์อนเครดติจากการด�าเนินโครงการ 

ในปี พ.ศ. 2550 คณะรฐัมนตรีไดมี้การประกาศพระราช
กฤษฎีกาให้จัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องคก์ารมหาชน) หรือ อบก. หรือ Thailand Greenhouse 
Gas Management Organization (Public Organization 
:TGO) ภายใตก้ระทรวงทรพัยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  
มีวตัถุประสงคห์ลกัในการวิเคราะห ์ กลั่นกรอง และท�าความ
เห็นเก่ียวกบัการใหค้ �ารบัรองโครงการท่ีลดการปลดปลอ่ยก๊าซ 
เรือนกระจกตามกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด รวมทั้งติดตาม
ประเมินผลโครงการท่ีได้รับค�ารับรอง ส่งเสริมการพัฒนา

ตลาดคาร์บอนเครดิต

GREEN GREEN

กบัภาระกจิลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกสูส่ิง่แวดลอ้ม

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ
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โครงการ และการตลาดซือ้ขายปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
(คารบ์อนเครดติ) ท่ีไดร้บัการรบัรอง เป็นศนูยก์ลางขอ้มลูท่ีเก่ียว
กบัสถานการณด์�าเนินงานดา้นก๊าซเรอืนกระจก จดัท�าฐานขอ้มลู
เก่ียวกบัโครงการท่ีไดร้บัค�ารบัรอง และการขายปรมิาณก๊าซเรอืน
กระจก (คารบ์อนเครดติ) ท่ีไดร้บัการรบัรอง สง่เสรมิและพฒันา
ศกัยภาพ ตลอดจนใหค้ �าแนะน�าแก่หน่วยงานภาครฐัและภาค
เอกชนเก่ียวกบัการบรหิารจดัการก๊าซเรือนกระจก โดยจะเป็น
ศูนยก์ลางในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครฐั ภาค
เอกชน และองคก์ารระหวา่งประเทศ

 ตลาดคารบ์อนเครดิต เป็นตวักลางท่ีถกูจดัตัง้ขึน้เพ่ือเปา้
หมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดลอ้ม โดย
การน�าสินคา้ท่ีเรียกว่าคารบ์อนเครดิตมาท�าการซือ้ขายแลก
เปลี่ยน ท่ีท�าใหเ้ครือ่งมือทางการตลาด (Market Mechanism) 
ส�าหรบัการแกไ้ขปัญหาการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกสูส่ิง่แวดลอ้ม
สามารถบรรลผุลไดจ้รงิ กลา่วคือ การจดัตัง้และด�าเนินการตลาด
คารบ์อนเครดติ สง่ผลท�าใหมี้การก�าหนดราคาสนิคา้บนพืน้ฐาน
ของการค�านึงถึงปริมาณการปล่อยมลภาวะสู่สิ่งแวดลอ้ม อีก
ทัง้ยงัชว่ยใหเ้กิดการตระหนกัและใหค้วามส�าคญักบัตน้ทนุทาง
สงัคมท่ีเกิดจากการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก ซึง่ประชาชนควรแบก
ตน้ทนุเหลา่นีด้ว้ย ทา้ยท่ีสดุแลว้ตลาดคารบ์อนเครดติเป็นจดุนดั
พบระหวา่งผูซื้อ้ ผูข้าย ผูล้งทนุหรอืบคุคลอ่ืนๆ ท่ีมีเปา้หมายตรง
กนัดา้นการลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกสูส่ิ่งแวดลอ้ม

ตลาดคารบ์อนแบง่ออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่
1. ตลาดคาร์บอนภาคบังคับ (Mandatory Carbon 

Market) ถูกจัดตัง้ขึน้จากผลบงัคบัในการลดการปล่อยก๊าซ

GREEN GREEN

เรอืนกระจกตามกฎหมาย มีกฎหมายและกฎระเบียบท่ีก�าหนด
หลกัเกณฑ ์ วิธีการและรายละเอียดเก่ียวกบัการซือ้ขายก�ากบั
อยา่งชดัเจน ซึง่ตอ้งมีรฐับาลออกกฎหมายและเป็นผูก้ �ากบัดแูล
ปรมิาณการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก โดยผูท่ี้เขา้รว่มในตลาดจะ
ตอ้งมีเปา้หมายการลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกท่ีมีผลผกูพนั
ตามกฎหมาย (Legally Binding Target) หากผูท่ี้ไมส่ามารถ
ปฏิบตัติามเปา้หมายท่ีตัง้ไวจ้ะถกูลงโทษ และ/หรอื ผูท่ี้สามารถ
ปฏิบตัติามเปา้หมายท่ีตัง้ไวจ้ะสามารถไดร้บัสทิธิประโยชนต์า่งๆ 
หรอืไมก็่ไดข้ึน้อยูก่บัการบญัญตักิฎหมาย

2. ตลาดคารบ์อนแบบภาคสมัครใจ (Voluntary Carbon 
Market) ถูกสรา้งขึน้โดยไม่มีกฎหมายท่ีเก่ียวกับการควบคมุ 
ก๊าซเรือนกระจกมาบงัคบั การจัดตัง้ตลาดเกิดขึน้จากความ 
ร่วมมือกันของผูป้ระกอบการหรือองคก์รเพ่ือเขา้ร่วมซือ้ขาย
คารบ์อนเครดิตในตลาดดว้ยความสมคัรใจ โดยอาจจะมีการ
ตัง้เป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนเอง
โดยสมคัรใจ (Voluntary) แต่ไม่ไดมี้ผลผูกพนัตามกฎหมาย 
(Non-legally Binding Target) กล่าวคือ กรณีท่ีองคก์รใด 
ท่ีสมคัรใจด�าเนินโครงการหรอืมาตรการท่ีมีเปา้หมายเพ่ือลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดลอ้ม คารบ์อนเครดิตท่ีไดจ้าก
โครงการดงักล่าวสามารถน�ามาขายในตลาดคารบ์อนเครดิต
ภาคสมคัรใจ และองคก์รท่ีปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกสูส่ิ่งแวดลอ้ม
เกินกวา่ปรมิาณท่ีก�าหนด สามารถซือ้คารบ์อนเครดิตดงักลา่ว
เพ่ือท�าใหต้นเองไดร้บัสทิธิในการปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์
สูส่ิ่งแวดลอ้มอีกครัง้ในปรมิาณท่ีไมเ่กินกวา่ปรมิาณท่ีก�าหนด

อ่านจนมาถงึตรงนีช้าว Green Energy Review คงพอ
เข้าใจแล้วว่าท�าไมถงึจ�าเป็นตอ้งมตีลาดคารบ์อนเครดติ
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สร้างแอปสุดล้ำา
หนุนนำาเศรษฐกิจ

เพราะทุกวันนีโ้ลกธุรกิจไม่ไดโ้ฟกัสเพียงแค่การท�าก�าไร
เพียงอย่างเดียว การท�าธุรกิจท่ีสรา้งประโยชนท์ัง้องคก์รและ
สังคมจึงเป็นกระแสท่ีนักบริหารไม่ควรมองขา้ม ESG เป็น
แนวคิดของการพัฒนาขององคก์รอย่างยั่งยืน ทัง้ย่อมาจาก 
Environment, Social, และ Governance ปัจจบุนั ESG ไดร้บั
ความนิยมจากนกัลงทนุทั่วโลกในปัจจบุนั เน่ืองจากเป็นแนวคดิ
ท่ีนกัลงทนุใชป้ระกอบการพิจารณาลงทนุ 

โดยจะใหค้วามส�าคญักบัการท�าธุรกิจ ท่ีค �านงึถงึความรบั
ผิดชอบ 3 ดา้นหลกั คือ สิ่งแวดลอ้ม สงัคม 
การก�ากับดูแล โดย Environment 
เป็นหลักเกณฑ์ท่ีค �านึงถึงในด้าน
ความรับผิดชอบของบริษัทต่อ 
สิ่งแวดลอ้ม 

Social เป็นหลกัเกณฑ์
ท่ีใช้วัดว่าบริษัทมีการ จัดการ

ความสมัพนัธแ์ละมีการสื่อสาร กบัลกูจา้ง ซพัพลายเออร ์ลกูคา้ 
หรอืผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย (stakeholders) อยา่งไร รวมถงึภาครฐั
หรอื 

Governance เป็นหลกัการท่ีใชว้ดัว่าบริษัทมีการจดัการ
บรกิารความสมัพนัธใ์นเชิงการก�ากบัดแูลอยา่งไร เพ่ือการบรหิาร
จดัการท่ีมีประสทิธิภาพ โปรง่ใส ตรวจสอบได ้และค�านงึถงึผูมี้
สว่นไดเ้สีย ทัง้นีแ้นวคิด ESG ช่วยสรา้งความน่าเช่ือถือใหแ้ก่
ธุรกิจ ดว้ยการสะทอ้นถึงบทบาทความรบัผิดชอบของธุรกิจท่ี
มีต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย และการน�าเสนอผลการด�าเนินงานในการ
พฒันาธรุกิจใหเ้ตบิโตอยา่งยั่งยืน

GREEN FOCUS
ผู้เขียน : STAR

ทำาไม ESG
ถึงได้รับความนิยมในกลุ่มนักลงทุน
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ปัจจบุนันกัลงทนุทัง้ นกัลงทนุบคุคล (Individual Investor) 
และนกัลงทนุสถาบนั (Institutional Investors) ต่างใหค้วาม
ส�าคญักบัการลงทนุแบบยั่งยืน หรอืการลงทนุในหลกัทรพัยท่ี์มี
การด�าเนินงานตามกรอบแนวคดิความยั่งยืน ESG 

จากการศกึษา State Street Global Advisors ในปี 2560 
ไดท้ �าการศกึษากบัผูล้งทนุสถาบนัทัง้หมด 475 องคก์รในทวีป 
สหรฐัอเมรกิา ยโุรป และ เอเชียแปซฟิิก ซึง่ผลของการส�ารวจพบ
วา่ พอรต์การลงทนุของผูล้งทนุสถาบนัสว่นใหญ่รอ้ยละ 80 มีการ
จดัสรรเงินลงทนุไปกบัองคก์รท่ีมีการด�าเนินธรุกิจตามหลกั ESG 

นอกจากนีผ้ลการศึกษาจาก Financial Planning As-
sociation ในปี 2563 โดยไดท้ �าการส�ารวจกบัผูใ้หค้ �าแนะน�า
ทางการเงิน (Financial Advisor) จ�านวน 242 ราย ในประเทศ
สหรฐัอเมรกิาผลการศกึษาพบวา่ ในปี 2563 ผูแ้นะน�าทางการ
เงินมีการแนะน�านกัลงทนุหรอืไดล้งทนุดว้ยตวัเองในกองทนุแบบ 
ESG มากขึน้จากปีท่ีผา่นมาอยา่งมีนยัส�าคญั นอกจากนีผ้ลการ
วิจยัจากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเผยวา่ การลงทนุท่ีเนน้
ความยั่งยืนอาจน�ามาซึ่งผลตอบแทนท่ีมากขึน้ ซึ่งผลจากการ
ทดลองจดั portfolio บรษัิทจดทะเบียนไทยตามดชันี DJSI ในชว่ง 
5 ปีท่ีผา่นมาพบวา่ portfolio ดงักลา่ว ใหผ้ลตอบแทนรวมสะสม 
51% ซึง่มากกวา่ดชันี SET100TRI ท่ีใชเ้ปรยีบเทียบอยู ่13%

จากผลการส�ารวจในหลายๆ ประเทศทั่ วโลกรวมถึง
ประเทศไทย จะเห็นไดว้่าปัจจุบนัการลงทุนแบบยั่งยืนก�าลงั
มีอิทธิพลในตลาดการลงทนุมากขึน้เรื่อย ๆ โดยในปัจจุบนัมี
องคก์รต่าง ๆ ในการจดัตัง้ดชันีความยั่งยืน (Sustainability 
Index) เพ่ือเป็นดชันีชีว้ดัวา่บรษัิทตา่ง ๆ มีการด�าเนินการธรุกิจ
ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคดิ ESG มากนอ้ยอยา่งไร เชน่ ดชันี Dow 
Jones Sustainability Indices (DJSI), FTSE4Good Index, 
MSCI ESG Index เป็นตน้ 

ในประเทศไทยตลาดหลกัทรพัยไ์ดมี้การจัดตัง้เกณฑห์ุน้
ยั่งยืน หรอื THSI โดยบรษัิทจ�ากดัท่ีไดร้บัคะแนนผา่นการประเมิน
ทัง้ 3 มิตจิะถกูจดัอยูใ่นกลุม่หุน้ยั่งยืนท่ีสามารถดงึดดูความสนใจ
ในการลงทนุในกลุม่นกัลงทนุได ้โดยในแตล่ะปีจ�านวนของบรษัิท
กลุม่นีมี้จ �านวนเพ่ิมขึน้ ซึง่การเพ่ิมขึน้ของจ�านวนบรษัิทท่ีอยูใ่น
กลุ่มหุน้ยั่งยืนสามารถแสดงใหเ้ห็นว่าภาคธุรกิจและนกัลงทนุ
มีการต่ืนตวัมากขึน้ในเรื่องการด�าเนินธุรกิจตามกรอบแนวคิด
ความยั่งยืน ESG ซึ่งจะส่งผลกระทบเชิงบวกในระยะยาวต่อ
ตลาดหลกัทรพัย ์และตอ่ประเทศชาตท่ีิจะเตบิโตขึน้อยา่งมั่นคง
และยั่งยืน
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เรื่องเท่ียวมีใครละจะไม่ชอบ แลว้ถา้การไปเท่ียวในครัง้นี ้
เป็นการเท่ียวชิลๆ ฉบบั Low Carbon จะเป็นยงัไงนะ… หลบัตา
แลว้ไปสดูโอโซนบนสวรรคเ์ลก็ๆ ท่ีเกาะหมาก จ.ตราด แหลง่ทอ่ง
เท่ียวท่ีขึน้ช่ือวา่เป็น Low Carbon Destination ของไทย

รู้จัก Low Carbon Destination 
กันก่อน

ส�าหรบัการท่องเท่ียวแบบ Low Carbon ถือเป็นการท่อง
เท่ียวท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม หรอืจะตอ้งเบียดเบียนธรรมชาติ
ใหน้อ้ยท่ีสดุเทา่ท่ีจะท�าได ้ผลท่ีไดคื้อการชว่ยลดการใชพ้ลงังาน 
ลดการปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ผา่นกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
อาทิ การคดัแยกและการจดัการขยะอยา่งเป็นระบบ แลว้น�าไป
ขายท�าปุ๋ ยหรอืใชซ้ �า้ รวมถงึการน�าพลงังานสะอาดมาใชท้ดแทน
ทัง้การเดนิทาง ท่ีพกั 

GREEN IDEA
ผู้เขียน : ลุงตาบู

Low Carbon
เที่ยวชิลๆ ฉบับ

พักโรงแรมสีเขียวที่ใส่ใจ
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เรามาเริม่จากรสีอรต์หรอืท่ีพกัของท่ีเกาะหมาก หอ้งพกัจะ
มีใหเ้ลือกทัง้แบบทั่วไป บงักะโล วิลลา หรอืโฮมสเตย ์ แตโ่ดย
สว่นใหญ่มกัจะถกูออกแบบใหเ้ปิดรบัลมของทะเล และมีการน�า
พลงังานแสงอาทิตยม์าใชท้ดแทนพลงังานไฟฟ้า ไม่ว่าจะสระ
ว่ายน�า้ หอ้งพกั ไฟทาง ไฟราวสะพาน ในรีสอรต์ รา้นอาหาร
และบรเิวณทางเดนิ อีกอยา่งคือเครือ่งท�าน�า้อุน่ท่ีน่ีใชเ้ป็นระบบ
แก๊ส ซึง่เป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้มและยงัชว่ยประหยดัคา่ไฟอีกดว้ย

ปลูกผักเก็บกินอิ่มที่
สวนผักพลังง�นแสงอ�ทิตย์

หลงัเท่ียวชิลๆ ไปจนอ่ิมใจ ก็อาจแวะเก็บผกัมาท�าเป็นมือ้
เท่ียงท่ี ‘สวนผักออรแ์กนิก’ ซึ่งเป็นสวนท่ีนิยมมากของเหล่า
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บรรดานกัทอ่งเท่ียว เพราะสามารถปลกู-เก็บ-กินอ่ิมดว้ยตวัเอง 
แลว้ค่อยน�ามาท�าเป็นอาหารรบัประทานในช่วงเวลากลางวนั
ได ้ นอกจากนัน้ท่ีสวนยงัใชพ้ลงังานแสงอาทิตยจ์ากแผงโซลาร์
เซลลม์าใชใ้นการป้ัมน�า้เพ่ือรดน�า้ผกั  และหากมีพลงังานแสง
อาทิตยห์ลงเหลืออยูก็่สามารถใชจ้่ายไฟใหแ้ก่สวนในช่วงกลาง
คืนไดด้ว้ย 

ล่องเรือโซล�ร์เซลล์ ดำ�น้ำ�ดูปะก�รัง
มาใหถ้งึตอ้งด�าน�า้ดปูะการงั เกาะอ่ืนๆ สว่นใหญ่จะใชเ้รอื

เครื่องยนต ์ ท�าใหเ้กิดเสียงดงั ปล่อยควนัพิษและปล่อยก๊าซ
มลภาวะ คราบน�า้มนัและสิน้เปลืองพลงังานเชือ้เพลงิ แตเ่กาะ
หมากนีเ้ลือกใชเ้รือพลงังานแสงอาทิตย ์ เพ่ือเป็นแนวทางช่วย
เหลือรวมถึงพฒันา ท�าใหเ้กิดสิ่งแวดลอ้มทางทะเลใหดี้ขึน้ ท่ี
ส �าคญัไดมี้การทดลองใชเ้ดนิทางรอบเกาะแลว้ รบัรองปลอดภยั
และมีพลงังานเพียงพอตอ่การใชง้านแนน่อน 

ปิดท้�ยกับทำ�กิจกรรมจิตอ�ส�
นกัท่องเท่ียวท่ีดี...นอกจากจะตอ้งไม่เพ่ิมขยะใหก้บัชมุชน

แลว้ ควรช่วยกนัลดปริมาณขยะลงดว้ย ทกุๆ วนัเสารท่ี์เกาะ
หมากจะมีกิจกรรมเก็บขยะท่ีถกูคลืน่ทะเลซดัมาเกยฝ่ัง จากกลุม่ 
Trash Hero Koh Mak ท่ีเดนิเก็บกนัตลอดแนวชายหาดอา่วขาว 

รวมระยะทางกวา่ 2 กิโลเมตร เพ่ือสรา้งความสะอาดและเพ่ิม
ความสวยงามใหก้บัชายหาดและทอ้งทะเล

อย่าลืมไปสัมผัสความเป็นธรรมชาติอันแสนสงบ 
ความสวยงามของท้องทะเลและผืนทรายที่ขาวเนียน
แล้ว คุณจะได้กอบโกยความสบายใจไปพร้อมกับการสูด
อากาศทีบ่ริสุทธิ์ และกลับบ้านไปแบบอิ่มใจกับความสุข
อย่างยั่งยนื
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ไทย-สหรฐัฯ สรา้งความรว่มมือดา้นพลงังาน เพ่ือมุง่สูเ่ปา้ 
Net Zero โดยสหรฐัฯ พรอ้มถ่ายทอดองคค์วามรู ้วิจยั เทคโนโลยี 
และเงินทนุเพ่ือพฒันานวตักรรมดา้นพลงังาน รวมถงึการจดัตัง้
โครงการน�ารอ่งดา้นพลงังานสะอาดในไทย หวงัสง่เสรมิไทยเรง่
เปลี่ยนผา่นสูพ่ลงังานสะอาดไดร้าบรืน่

นายประเสรฐิ สินสขุประเสรฐิ อธิบดีกรมพฒันาพลงังาน
ทดแทนและอนรุกัษพ์ลงังาน เปิดเผยวา่  กระทรวงพลงังานไดมี้
การประชมุหารอืทวิภาคีรว่มกบักระทรวงพลงังานสหรฐัอเมรกิา 
น�าโดย นาย David Turk Deputy Secretary, U.S. Department 
of Energy เก่ียวกบัความรว่มมือดา้นพลงังานไทย - สหรฐัฯ ภาย
ใตก้รอบความรว่มมือตา่ง ๆ ท่ีมีอยู ่อาทิ เวทีหารอืเชิงนโยบาย
ดา้นพลงังานระหว่างสหรฐัอเมรกิาและไทย (United States-
Thailand Energy Policy Dialogue: UTEPD) ขอ้รเิริม่ความ
ตอ้งการใชพ้ลงังานสะอาด ระหวา่งรฐับาลไทยและภาคเอกชน
ของสหรฐัฯ (Clean Energy Demand Initiative: CEDI) และ
ความร่วมมือภายใตก้รอบความร่วมมือหุน้ส่วนดา้น
พลงังานแมน่�า้โขงระหวา่งญ่ีปุ่ น-สหรฐัฯ (Japan-U.S. 
Mekong Power Partnership: JUMPP) เป็นตน้

ฝ่ายไทยได้น�า เสนอนโยบายด้าน
พลงังานท่ีมุง่เนน้การเปลี่ยนผา่นสู่
พลงังานสะอาดเพ่ือบรรลเุปา้

GREEN MOVEMENT
ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ

ไทย-สหรัฐฯ  ถกความร่วมมือด้านพลังงานสะอาด 
มุ่งเปลี่ยนผ่านสู่เป้า Net Zero

หมายการปลอ่ยคารบ์อนสทุธิเป็นศนูย ์อาทิ การพฒันาพลงังาน
สะอาด การอนรุกัษ์พลงังาน เชือ้เพลิงไฮโดรเจน เทคโนโลยี
การดกัจบั กกัเก็บและใชป้ระโยชนค์ารบ์อน และยินดีท่ีจะรว่ม
มือกบัฝ่ายสหรฐัฯ ภายใตข้อ้เสนอขอ้รเิริ่ม “Net Zero World 
Initiative” ท่ีสหรฐัฯ ไดเ้สนอในระหวา่งการประชมุ รวมถงึการ
จดัตัง้โครงการน�ารอ่งดา้นพลงังานสะอาดในประเทศไทย เพ่ือ
ช่วยสง่เสรมิใหไ้ทยสามารถเรง่การเปลี่ยนผา่นดา้นพลงังานได้
อยา่งราบรืน่ 
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โดยทัง้สองประเทศมุ่งส่งเสริมประเด็นความร่วมมือดา้น
พลงังานท่ีส�าคญัรว่มกนั ไดแ้ก่ การเปลีย่นผา่นดา้นพลงังาน การ
พฒันาเทคโนโลยีดจิิทลัในภาคไฟฟา้ น�า้มนั ก๊าซธรรมชาต ิLNG 
การพฒันาเทคโนโลยีพลงังานสะอาด ระบบกักเก็บพลงังาน 
ไฮโดรเจน ยานยนตไ์ฟฟา้ และการลงทนุดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

แคลิฟอร์เนียยกเลิก รถติดแก๊ส พร้อมใช้
พลังง�นสะอ�ด 100%

แคลิฟอรเ์นียเอาจริง สั่งหา้มการขายรถยนตท่ี์ขบัเคลื่อน
ดว้ยแก๊สอยา่งเป็นทางการ ใหเ้รยีบรอ้ยภายในปี 2035 ออกกฎ
ระเบียบมีขึน้หลงัจากท่ีผูว้่าการ Gavin Newsom ออกกฎขอ้
บงัคบัเก่ียวกบัรถยนตแ์ละรถบรรทกุ เพ่ือจ�ากดัปรมิาณในการ
ขาย และรณรงคใ์หแ้คลฟิอรเ์นียเป็นรฐัท่ีปลอ่ยมลพิษเป็นศนูย์
แบบ 100%

โดยก�าหนดใหป้ระชาชนหันไปใชร้ถยนตไ์ฟฟ้า, รถยนต ์
ไฮบรดิ หรอืรุน่ท่ีใชเ้ชือ้เพลงิไฮโดรเจนแทนการใชร้ถท่ีเตมิน�า้มนั
แบบธรรมดา การเปลี่ยนแปลงครัง้นีจ้ะเริม่ท�าไปอยา่งชา้ ๆ  เพ่ือ
ใหท้กุคนไดป้รบัตวั โดยในชว่งแรกรฐัตัง้เปา้หมายไวท่ี้ 50% จาก
การลดมลพิษท่ีมาจากรถบรรทกุขนาดเลก็และรถยนตท์ั่วไป

ส�านกัขา่ว CNBC ยงัระบอีุกวา่ ทัง้นิวยอรก์และแมสซาชเูซตส ์
รวมไปถึงอีก 15 รฐั ก็ก�าลงัจะเริ่มใชก้ฎระเบียบดงักลา่ว เพ่ือ
เขม้งวดในการปลอ่ยมลพิษในอนาคต

ถือว่าเป็นจุดเริ่มตน้ท่ีดี ท่ีประเทศใหญ่และค่ายรถยนต์
ตา่ง ๆ หนัมาใหค้วามส�าคญัเก่ียวกบัการพลงังานสะอาดมาก
ขึน้ เพ่ือลดมลพิษในอากาศ แถมยงัเป็นทางเลือกใหม่ใหก้ับ
ประชาชนตอ่ไป

‘ไทยพ�ณิชย์ โพรเทค’ผนึก 12 
พันธมิตร EV เพิ่มคว�มคุ้มครอง จูงใจ
คนไทยใช้รถพลังง�นสะอ�ด

ไทยพาณิชย ์โพรเทค (SCB Protect) ชธูงเป็นผูร้เิริม่ความ
คุม้ครองเพ่ืออนาคต รวมพลงักลุม่อีวี จาก 12 พนัธมิตรชัน้น�าใน
ตลาด เปิดตวับิก๊แคมเปญ “SCB Protect คุม้ครองเพ่ืออนาคต 
ลุน้ขบัฟรรีถ EV 1 ปี” จงูใจใหค้นไทยหนัมาใชพ้ลงังานสะอาด
ผา่นบรกิารพนัธมิตร หรอื ซือ้ประกนัประเภทใดก็ไดผ้า่น SCB 
Protect

ในยุคท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามส�าคัญต่อปัญหาสังคมและสิ่ง
แวดลอ้ม จนสง่ผลตอ่การตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้และบรกิารจน
ท�าใหผ้ลติภณัฑร์กัษโ์ลกและพลงังานสะอาดมีทิศทางการเตบิโต
อยา่งกา้วกระโดด โดยเฉพาะรถยนตไ์ฟฟา้ (Electric Vehicle : 
EV) หรอื รถยนตอี์วี สว่นหนึง่จากการท่ีภาครฐัออกนโยบายสง่
เสรมิการใชร้ถ EV และสถานการณร์าคาน�า้มนัท่ีอยูใ่นระดบัสงู
และมีความผนัผวนเป็นแรงจูงใจใหค้นหนัมาซือ้รถอีวีมากขึน้ 
สอดคลอ้งกบัขอ้มลูของ    อีไอซีท่ีคาดวา่ยอดขายรถอีวีของไทย
จะขยายตวัปีละ 17.6% ในช่วงระหวา่งปี 2565-2573 ซึง่การ
เตบิโตของรถยนตอี์วีในประเทศจงึเป็นการสนบัสนนุประเทศไทย
ใหเ้ขา้สูส่งัคมคารบ์อนต�่าไดเ้รว็ย่ิงขึน้

SCB Protect รวมพลงั 12 พนัธมิตรธรุกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ใชพ้ลงังานสะอาดอย่าง กลุม่ใหบ้รกิารเช่ารถยนตไ์ฟฟ้า (Car 
Rental / Car Sharing) EVme, SIXT, HAUP กลุม่สถานีชารจ์
รถยนตไ์ฟฟา้ (EV Charging Station) และเครือ่งชารจ์รถยนต์
ไฟฟา้ (EV Charger) EA Anywhere, on-ion, SHARGE, EV 
MALL, CHOSEN, EVolt, PROMPTCHARGE และกลุม่ซอ่ม
บ�ารุงรถยนต ์(Car Maintenance) FIT Auto, COCKPIT รวมถงึ
การสนบัสนนุจากหนว่ยงานสนิเช่ือรถยนตธ์นาคารไทยพาณิชย ์
(Auto Finance) และธุรกิจบตัรธนาคารไทยพาณิชย์
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ปัจจุบนัความมั่นคงของประเทศถือเป็นกิจกรรม ความรู ้ 
และภาระหนา้ท่ีของทุกคนในประเทศ แต่เพราะโลกยุคใหม่
เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วทั้งสภาพแวดลอ้ม เศรษฐกิจ สังคม 
โดยเฉพาะ เทคโนโลยี การป้องการความปลอดภยัทางดา้น
คอมพิวเตอร ์ เครือข่ายอินเทอรเ์น็ต และระบบดิจิตอลต่างๆ 
(Cyber Security) องคค์วามรูแ้ละการบรหิารจดัการท่ีเคยใชแ้ละ
ปฏิบตัมิาตอ้งเปลี่ยนแปลงอยา่งไมเ่คยปรากฎมาก่อน

สมาคมแห่งวิทยาลยัการทพับก จึงไดเ้ปิดหลกัสตูร “การ
บริหารจัดการเชิงบูรณาการส�าหรบัความมั่นคงโลกยุคใหม ่ 
(IMMES : Integrative Management for New Era Security)” 
รุน่ท่ี 2 โดยมีเนือ้หาท่ีมุ่งเนน้ใหเ้ขา้ใจถึงการบรหิารจดัการเชิง
บรูณาการส�าหรบัความมั่นคงโลกยคุใหม ่ สามารถใชพิ้จารณา

GREEN MOVEMENT
ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ

สมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก เปิดหลักสูตร “การบริหาร
จัดการเชิงบูรณาการสำาหรับความม่ันคงโลกยุคใหม่ (IMMES : 
Integrative Management for New Era Security)” รุ่นท่ี 2

ตดัสนิใจไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ถกูคน ถกูเวลา และถกูสถานท่ี สามารถ
มองยอ้นกลบัไปในอดีต ศึกษาสถานภาพปัจจุบนั พรอ้มทัง้
สามารถคาดเดาอนาคตไดอ้ยา่งใกลเ้คียงมากท่ีสดุ ผา่นรูปแบบ
การอบรมทัง้ภาคทฤษฏี การดงูานทัง้ในและตา่งประเทศ เพ่ือ 
ใหท้่านสามารถน�าไปประยุกตใ์ชใ้นงานหนา้ท่ีของตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ สามารถสอบถามและสมคัรเรียน
ไดต้ัง้แต่วนันีจ้นถึง 30 ธันวาคม 2565 ดาวนโ์หลดเอกสาร 
การสมคัรไดท่ี้ 

https://artawc.org/apply/ 
หรอืเขา้ผา่น QR Code 
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