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EDITOR TALK

ปี 2023 ถือเป็นอีกปีท่ีมีความทา้ทายส�าหรบันกัธรุกิจ
ไทย นอกเหนือจากโควิดท่ีสรา้งผลกระทบในวงกวา้งแลว้ 
Climate Change หรือผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมิูอากาศโลกก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องท่ีไม่สามารถมอง
ขา้มได้

Climate Change ไมใ่ชแ่คอ่ากาศรอ้นขึน้ หรอืท่ีเรยีก
วา่ Global Warming แตย่งัรวมถงึสภาพอากาศท่ีแปรปรวน
มากขึน้ดว้ย คือฤดูรอ้นจะรอ้นขึน้ แลง้ขึน้และกินเวลา
ยาวนานมากขึน้ ฤดหูนาวจะสัน้ลง ปรมิาณฝนแปรปรวน
สงูและผิดฤดกูาล และภยัพิบตัติา่งๆ ท่ีเกิดบอ่ยและรุนแรง
ขึน้ ซึง่สง่ผลต่อความตอ้งการพลงังานและราคาพลงังาน
ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรและราคาสินคา้เกษตร
ปริมาณและคุณภาพของแหล่งท่องเท่ียวรวมทัง้จ �านวน
นกัทอ่งเท่ียวตา่งชาตใินไทย ทัง้หมดท่ีกลา่วนี ้สง่ผลอยา่ง
ไรตอ่อตุสาหกรรมไทย

เรื่องหลักฉบับนีเ้ป็นการเรียบเรียงเนือ้หาจากงาน 
สมันา “CLIMATE CHANGE กบัอนาคตอตุสาหกรรมไทย” 
ท่ีบรรยายโดยคุณสุวิทย ์ ธรณินทรพ์านิช ประธานกลุ่ม
อุตสาหกรรมพลงังานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ในงาน “BOT SYMPOSIUM 2022 กา้วสู่
ยุคใหม่เศรษฐกิจการเงินไทย” ซึ่งจัดโดย “สถาบนัวิจัย
เศรษฐกิจ ป่วย อึง้ภากรณ ์ธนาคารแหง่ประเทศไทย” ผนวก
กบัการคน้ควา้ขอ้มลูสว่นอ่ืนๆ เพ่ิม เพ่ือใหเ้นือ้หาครบในทกุ
มมุมอง กองบรรณาธิการหวงัเป็นอยา่งย่ิงวา่เนือ้หา Green 
Energy Review ฉบบันีจ้ะเป็นประโยชนส์ �าหรบัทกุทา่น

กองบรรณาธิการ Green Energy Review
ที่ปรึกษา
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สมโภชน์ อาหนุัย สุวัฒน์ กมลพนัส  สุวิทย์ ธรณินทรพ์านิช
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ทิ้ง E-Waste ชิ้นเดียว
สะเทือนทั้งโลก

รวมใส่กล่องวางหา่งจาก
หอ้งนอนหรอืหอ้งครวั

ไม่ทิ้งรวมกับขยะทั่วไป ควรส่งต่อ
ใหห้น่วยงานที่รบักำาจดัอย่างถูกวิธี

นำาไปรไีซเคิล แปลงเป็นของ
ที่นำากลับมาใช้ใหม่ เช่น พลาสติก

เหล็กหล่อ ตะกั่ว ฯลฯ

ลดความเส่ียงต่อสุขภาพเรา
ลดปัญหาส่ิงแวดล้อมในระยะยาว

สารอันตรายอาจรัว่ไหลสู่พ้ืนดิน
แหล่งน้ำา หว่งโซ่อาหาร
ส่งผลเสียต่อคนและสัตว์

สารอันตรายอาจทำาลายสุขภาพ
เช่น ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม ฯลฯ

ไม่แยกขยะถูกกำาจดัผิดวิธี

อยู่รอบตัว ซ่อนอยู่ในบ้าน
หรอื สำานักงาน ฯลฯ

ทิ้งใหถู้ก
มีแต่ดี

เก็บใหถู้กที่

แยกขยะก่อนทิ้ง

ก�าจดัถูกวิธี เพ่ิมมูลค่า

ดีต่อเรา ดีต่อโลกสะเทือนทั้งโลก

สะเทือนเรา

ทิ้งรวม ปนกับขยะทั่วไป

ทิ้งไว้เป็นขยะที่ถูกลืม

ทิ้งผิด
ชีวิตเปลี่ยน

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ที่เสียแล้ว และไม่สามารถ

ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste)
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Cover Story

เช่ือหรือไม่ ประเทศไทยจดัอยู่ในประเทศกลุ่มเสี่ยงสงูสดุ
จากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศโลก หรอื
ท่ีเรียกว่า Climate Change โดยไทยติดอันดับในทั้งหมด 
16 ประเทศท่ีมีความเสี่ยงสงูสดุจากผลกระทบของ Climate 
Change ในช่วง 30 ปีข้างหน้า ไทยยังมีการปล่อยก๊าซ 
เรอืนกระจกมากเป็นอนัดบัท่ี 25 ของโลกอีกดว้ย ย่ิงไปกวา่นัน้ 
กรุงเทพยังเป็นเมืองท่ีมีการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ 
ในปรมิาณท่ีเกือบเทา่กบัลอนดอนซึง่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่กวา่
ถงึเกือบ 10 เทา่

Climate Change ไม่ใช่แค่อากาศรอ้นขึน้ หรือท่ีเรียกว่า 
Global Warming แตย่งัรวมถงึสภาพอากาศท่ีแปรปรวนมากขึน้
ดว้ย คือฤดรูอ้นจะรอ้นขึน้ แลง้ขึน้และกินเวลายาวนานมากขึน้ 
ฤดหูนาวจะสัน้ลง ปรมิาณฝนแปรปรวนสงูและผิดฤดกูาล และ
ภยัพิบตัติา่งๆ ท่ีเกิดบอ่ยและรุนแรงขึน้ ซึง่สง่ผลตอ่ความตอ้งการ
พลงังานและราคาพลงังาน, ปรมิาณผลผลติทางการเกษตรและ
ราคาสินคา้เกษตร, ปริมาณและคณุภาพของแหล่งท่องเท่ียว 
รวมทัง้จ �านวนนกัทอ่งเท่ียวตา่งชาตใินไทย 

ตวัอย่างผลกระทบท่ีเห็นชดัเจน คือ การกัดเซาะชายฝ่ัง
และปัญหาปะการงัฟอกขาว ซึง่กระทบแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีรองรบั 
นกัทอ่งเท่ียวตา่งชาตถิงึเกือบ 1 ใน 3 ของจ�านวนนกัทอ่งเท่ียว
ตา่งชาตทิัง้หมด หากปลอ่ยทิง้ไวแ้ละสถานการณก์ดัเซาะรุนแรง
ขึน้ ภายในเวลา 5 ปี พืน้ท่ีชายฝ่ังอนัดามนัอาจหายไปสงูสดุ
ถงึ 13,000 ไร ่เชน่เดียวกบัหาดพทัยาท่ีอาจหมดไป นอกจากนี้
อณุหภมิูน�า้ทะเลท่ีสงูขึน้ยงัท�าใหเ้กิดปะการงัฟอกขาวท่ีรุนแรง
ท่ีสดุในประวตัศิาสตรอี์กดว้ย

Climate Change ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป เพราะมี
แนวโนม้ท่ีจะรุนแรงมากขึน้ ท�าใหก่้อใหเ้กิดขอ้ตกลงและกฎ
ระเบียบดา้นสิ่งแวดลอ้มท่ีเขม้งวดมากขึน้ เปิดโอกาสใหมี้การ
กีดกันทางการคา้ในรูปแบบใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บภาษี
ในอัตราท่ีสูงขึน้ส �าหรบัสินคา้ท่ีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
สูงกว่ามาตรฐาน การออกกฎหมายห้ามน�าเข้าสินค้าจาก
ประเทศท่ีไม่มีการรณรงคล์ดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ
แม้แต่การน�าCarbon Footprint มาใช้ ทั้งหมดนีถื้อเป็น 
แรงกดดันทางการคา้และความทา้ทายใหธุ้รกิจไทยตอ้งเร่ง 
ปรบัตวั ทัง้นี ้ ไม่ใช่แคเ่พียงภาคธุรกิจเท่านัน้ท่ีไดร้บัผลกระทบ  
แต่เราทกุคนก็ไดร้บัดว้ย ตวัอย่างเช่น ธุรกิจสายการบินท่ีตอ้ง
เผชิญกบัมาตรการท่ี EU เรียกเก็บค่าปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ส�าหรบัสายการบินท่ีบินเขา้-ออกยโุรป ท�าใหต้อ้งซือ้คารบ์อน
เครดิต หรือใช ้ EU emission allowance ซึ่งส่งผลโดยตรง 
ตอ่ราคาตั๋วโดยสารอยา่งหลีกเลี่ยงไมไ่ด้

ในงาน “BOT SYMPOSIUM 2022 กา้วสูย่คุใหมเ่ศรษฐกิจ
การเงินไทย” ซึง่จดัโดย “สถาบนัวิจยัเศรษฐกิจ ป่วย อึง้ภากรณ ์
ธนาคารแห่งประเทศไทย” ก็มีหวัขอ้ “CLIMATE CHANGE 
กับอนาคตอุตสาหกรรมไทย” ซึ่งบรรยายโดย ดร.สุวิทย ์ 
ธรณินทรพ์านิช ประธานกลุม่อตุสาหกรรมพลงังานหมนุเวียน 
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย นั่นแสดงใหเ้ห็นว่าปัญหา  
Climate Change นั่นมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไทยมาก
เพียงใด 

วารสาร Green Energy Review ฉบบันีไ้ดส้รุปเนือ้หาจาก 
งานสมันา “CLIMATE CHANGE กบัอนาคตอตุสาหกรรมไทย” 
เพ่ือเป็นขอ้มลูในการวางแผนงานออกเป็นดงันี ้
• ตน้ทนุพลงังานท่ีเพ่ิมขึน้มาจาก การเปลี่ยนผ่านพลงังาน

จากพลงังานฟอสซลิไปสูพ่ลงังานสะอาด
• พลงังานสะอาดท่ีหายากในประเทศไทย
• พลงังานสะอาดท่ีติดระเบียบ กฏหมาย และกติกาจาก 

โลกเก่า
• แรงกดดนัจากบรษัิทขา้มชาต ิCorporate Policy

เป็นท่ีทราบกนัดีวา่พลงังานเป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่เศรษฐกิจ 
แลว้ทราบหรอืไมว่า่ 10-20% ของตน้ทนุการผลติมาจากพลงังาน 
และเพราะตน้ทนุพลงังานสะอาดสงูกว่าพลงังานแบบเดิม ใน
ชว่งการเปลี่ยนผา่น ก็จะกระทบกบัตน้ทนุการผลติ และแนน่อน
วา่ราคาสนิคา้ก็จะสงูขึน้ ปัจจบุนัพลงังานสะอาดในประเทศยงั
มีปรมิาณไม่มาก เรามีพลงังานสะอาดของระบบไฟฟ้าแค่ 10 
กว่าเปอรเ์ซ็นต ์ และถา้จะเพ่ิมขึน้ เพ่ิมไดเ้ลยไหม ค�าตอบคือ 
“ไมไ่ด”้ เพราะติดระเบียบ ติดกฏหมาย และกติกาจากโลกเก่า
ท่ีมาจากฟอสซลิ

ปัจจบุนัระบบการจดัการพลงังานชาต ิตลอดระยะเวลากวา่ 
5 ทศวรรษ ระบบผูซื้อ้รายเดียว ENHANCED SINGLE BUYER 
ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบุนั ระบบจดัการพลงังานจะเป็นดงันีคื้อ  
พอเราตัง้บรษัิทขึน้มาก็เสียบปลั๊กเครื่องจกัรแลว้ผลิตสินคา้ไป 
พอสิน้เดือนการไฟฟา้ก็มาเรยีกเก็บคา่ไฟท่ีเราใชไ้ป  

แลว้อนาคต ระบบจะเปลี่ยนเป็นอยา่งไร?
• Prosumer, P2P
• Smart Grid
• Solar PV + BESS
• Hydrogen Energy
• Renewable Energy etc.
• มาตรฐาน REC / IREC / GS / VERRA / ISO14064 / CBAM
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ค�าถามคือหากเราจะใชร้ะบบการจดัการพลงังานแบบเดิม 
ตอ่ไปไดไ้หม ค�าตอบคือไมไ่ด ้แลว้ภาครฐัตอ้งท�าอยา่งไร เพ่ือให้
ตน้ทนุของพลงังานสะอาดถกูลง ในต่างประเทศจะใชห้ลกัคิด 
ในการเปลี่ยนผ่านดา้นพลงังาน 3D คือ Decarbonization,  
Decentralization และ Digitization แต่ส �าหรบัเมืองไทย แค ่ 
3 D ยังไม่พอ ตอ้งมี D ท่ี 4 คือ  De-Regulation  + 1E   
(Electrification / เพ่ิมสดัสว่นการใชพ้ลงังานไฟฟา้ในภาคสว่น
อ่ืน) โดยเป็นงานเรง่ดว่นท่ีตอ้งจดัการ เชน่ ยานยนตไ์ฟฟา้ (EV)

สว่นท่ีไทยตอ้งมี D ท่ี 4 ก็เพราะประเทศยงัตดิในกฏระเบียบ 
หลายข้อ จึงจ�าเป็นต้องแก้ไขกฏระเบียบอย่างเร่งด่วน  
เป็นเรือ่งท่ีเราถกกนัมานาน… ความเป็นจรงิแลว้ รา่งกฏหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้งควรผ่านดว้ยความรวดเร็วทนัต่อสถานการณโ์ลก 
ในยุคท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพ่ือไม่ใหป้ระเทศตกอยู่ใน
สถานะท่ีเสียเปรียบ ล�าบาก และเป็นท่ีน่าสนใจในการลงทนุ 
จากต่างประเทศ (FDI) แต่ในทางปฏิบตัิกลบัไม่เป็นเช่นนัน้  
แล้วการเปลี่ยนผ่านพลังงานชาติถ้าเราบอกว่าเครื่องจักร  
3 ตวัท่ีใหญ่ๆ อยา่ง คณะกรรมการรว่มภาคเอกชน 3 สถาบนั 
(กกร.) ดงันี ้ 1.สภาอตุสาหกรรม 2.สภาหอการคา้ 3.สมาคม
ธนาคาร 

สภาหอการคา้เป็นดีมานไ์ซตข์นาดใหญ่ สภาอตุสาหกรรม
ก็เป็นซัพพลายไซตบ์วกดีมานดไ์ซต ์ สมาคมธนาคารก็เป็น
เครื่องจกัรหลอ่เลีย้งในเรื่องทางการเงินเขา้มา ถามว่าดีมานด์
ไซตใ์หญ่ขนาดไหน เรามีภาคบริการขนาดใหญ่ เช่น ห้าง

ขนาดใหญ่ ผมเคยถามบรษัิทหนึ่งว่าท่านจ่ายคา่ไฟปีละเท่าไร  
ท่านก็บอกมาทันทีว่า 7,000 ลา้นบาท (เจ็ดพันลา้นบาท)  
ฟังแลว้ก็ตกใจน่ีแค่กลุ่มบริษัทเดียวเท่านั้น คราวนีเ้ราก็มา 
มองวา่ Climate Change มาเก่ียวขอ้งกบัเราอยา่งไร 

 วฏัจกัรนีมี้มากว่า 30 ปีแลว้ มนัเริ่มตัง้แต่ Millennium 
Development Goals (MDGs) แลว้ก็ไหลมาท่ี Sustainable 
Development Goals (SDGs) มา Environmental, social, 
and corporate governance (ESG) และ Bioeconomy,  
Circular Economy and Green Economy (BCG) ทัง้หมดนีคื้อ 
ส่วนของนโยบาย (ตัวอักษรสีด �า) ซึ่งยังไม่บังคับ แต่มาเริ่ม
บังคับท่ี DJSI ตน้ทุนการกูแ้พง ดอกเบีย้แพง เพราะฉะนั้น 
Hedge Fund ตา่งๆ นานา ก็เริม่ลงทนุตามดชันี Dow Jones  
Sustainability Indices (DJSI) ก็มาลงทุนในธนาคาร แลว้
ธนาคารก็มากดดนั Corporate Policy คือบรษัิทขา้มชาตใิหญ่
ต่างๆ ท่ีถา้ไม่ท�าตน้ทุนก็จะถูกบีบใหส้งูขึน้ แลว้ Corporate 
Policy ก็มากดดนั ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก 
(SMEs) ซึ่งเป็นบริษัทคู่คา้ วงจรนีห้มนุเป็นรอบ และปัจจบุนั 
ก็มาแลว้ (ตัวอักษรสีแดง) คือภาคบังคับท่ี องคก์รต่างใน
ประเทศไทย ไดร้บัผลกระทบ

แลว้มาตรการท่ีเราไดยิ้นบอ่ยๆ อยา่ง CBAM หรอื Carbon 
Border Adjustment Mechanism นัน้เกิดท่ีอเมรกิามากวา่ 20 
ปีแลว้ แตไ่มไ่ดใ้ชเ้น่ืองจากวิกฤษเศรษฐกิจในชว่งนัน้ เลยชะลอ
การใชม้า จนสดุทา้ยสหภาพยุโรป European Union (EU)   
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ก็ดงึมาใช ้และประกาศใชเ้ป็น EU-CBAM และในเดือนกนัยายน
ท่ีผา่นมา อเมรกิาก็น�ากลบัมาใชใ้นรูปแบบ US-CBAM ก็ท�าให้
มี 2 ทวีปท่ีมีการใชต้วั CBAM แลว้ 2 ทวีปใชม้าตรฐานท่ีไม่
เหมือนกนั ตา่งฝ่ายตา่งไมร่บัมาตรฐานของอีกคา่ย โดย CBAM  
ท�าหนา้ท่ีเป็นกลไกหลกัดงันี ้
1. ชดเชยความไดเ้ปรยีบดา้นตน้ทนุ โดยเป็นการชดเชยฝ่ังของ

เขาไมใ่ชฝ่ั่งเรา (ฝ่ังผูซื้อ้ หรอื ผูน้ �าเขา้)
2. ปรบัระดบัความสามารถในการแข่งขนัระหว่างบริษัทใน 

EU&US กบัประเทศไทย (ประเทศก�าลงัพฒันา)
3. ก�าหนดราคาคารบ์อนเครดติ

 
เม่ือประเทศไทยประกาศว่าจะไป Carbon Neutrality  

ในปี 2050 หรอือีก 28 ปี ภาครฐัก็ตัง้นาฬิกาปลกุอนัใหญ่เลย 
วา่จะไป พลงังานหมนุเวียน Renewable Energy (RE) ไมน่อ้ย
กวา่ 50 % ซึง่ RE ก็คือใชพ้ลงังานหมนุเวียน และใช ้EV 30 % 
ในปี 2030 ซึง่ตอนนีจ้งึมีการผลกัดนัและมีแนวโนม้ท่ีเป็นไปได ้
เราจะมี EE มากกวา่ 30% และจะใชห้ลกัการ 4D1E ท่ีไดก้ลา่ว
ไวใ้นช่วงแรก ทัง้หมดนีจ้ะผลกัดนัไปใหถ้ึงหมายท่ีวางไวใ้นอีก 
28 ปีขา้งหนา้ 

มาดูภาคเอกชนว่าคิดยังไงกันบา้ง ยกตวัอย่าง Toyota  
เขาจะไป RE 100 ในปี 2030 แตผ่า่นไปไมก่ี่เดือนก็ปรบัแผนวา่

จะถงึเปา้หมายในปี 2035 แทน เสรจ็แลว้มี First  Tier ซึง่เป็น
บรษัิทท่ีสง่อปุกรณใ์ห ้ Toyota อยา่งบรษัิท Denso ก็ตอ้งปรบั
แผนตาม Toyota ท่ีจะท�า RE100 ใหไ้ดใ้นปี 2035 ซึง่ก็สง่ผล
ไปถงึบรษัิท Second Tier ซึง่สว่นใหญ่ก็จะเป็นบรษัิทจากญ่ีปุ่ น
ท่ีลงทนุรว่มกบับรษัิทไทย ก็ตอ้งปรบัแผนเพ่ือใหย้งัคงได ้Order 
เทา่เดมิ สดุทา้ย Third Tier ซึง่ก็เป็น SMEs ของไทยเรา ก็ตอ้ง 
เตรยีมใหพ้รอ้มก่อนปี 2035 ซึง่ก็คือตอ้งท�า RE ใหแ้ลว้เสรจ็ในปี 
2030 ซึง่ก็เหลอืเวลาอีกแค ่8 ปี ซึง่เม่ือเทียบกบัมมุมองของภาค
รฐัท่ีมองวา่ยงัเหลือเวลาอีก 28 ปี จะเหน็วา่เวลาของเอกชนกบั
ภาครฐัตา่งกนัถงึ 20 ปี

เม่ือเรามองมลูคา่ของสิ่งท่ีกระทบกบัภาคอตุสาหกรรมของ
เรา ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกรวมของไทยในปี 2564 อยูท่ี่ 9,491,055 
ลา้นบาท มลูคา่ 10 อนัดบัอตุสาหกรรมสง่ออก จะอยูท่ี่ 4,076,511 
ลา้นบาท ถา้ไทยถกูปรบัลดออเดอร ์ประมาณวา่ถา้ไมท่ �าจะยา้ย
ฐานการผลติ การยา้ยฐานใชเ้วลาเรว็สดุ 2 ปี หรอือาจเรว็กวา่
นัน้ เพราะบรษัิทใหญ่มกัตัง้ฐานผลติอยูใ่นทกุประเทศในอาเซียน 
ดงันัน้การปรบัลดออเดอรถ์า้บรษัิทสั่งมา ก็สามารถท�าไดท้นัที 
อนันีคื้อหวัใจส�าคญัเลย เพราะถา้มีการปรบัลดออเดอร ์ 10%  
จะสญูเสยีรายได ้407,651 ลา้นบาท แตถ่า้ปรบัลดออเดอร ์30%  
จะสญูเสยีรายได ้1,222,953 ลา้นบาท น่ีคือแคค่ดิจากตวัเลขของ 
10 อนัดบัอตุสาหกรรมเทา่นัน้
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ลองมาดเูรื่องนีใ้นต่างประเทศท่ีพฒันาแลว้บา้ง เริ่มจาก
สวีเดนท่ีจะท�า Net Zero Emissions ใหไ้ดใ้นปี  2045 และ 
100% RE ในปี 2040 ดา้นเยอรมันบอกว่าผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานสะอาด 80% แลว้ และจะท�า RE ในปี 2030 สว่น The 
United States จะท�า Net Zero Emissions ในปี 2050 และ 
100% Carbon pollution-free electricity ในปี 2035 หรอือยา่ง 
The United Kingdom ก็บอกจะท�า Net Zero Emissions ในปี 
2050 และ 95% Low-Carbon Electricity ในปี 2030 ปิดทา้ย

กบัญ่ีปุ่ นท่ีจะท�า Net Zero Emissions ในปี 2050 และ 36-38% 
RE ในปี 2030

ลา่สดุมีประกาศจากบรษัิทชัน้น�าของโลก 84% จาก 315 
บรษัิท  วา่จะใชพ้ลงังานสะอาด หรอื RE100 ในปี 2030 แลว้
เม่ือเจาะลงไปใน 315 บรษัิทท่ีวา่นัน้ ก็พบวา่ท�าธรุกิจกบัไทยถงึ 
166 บรษัิท ถงึตรงนีต้อ้งถามวา่ประเทศไทยจะไดร้บัผลกระทบ
ไหม? แนน่อนวา่กระทบอยา่งแนน่อน เพราะเปา้ของบรษัิทชัน้น�า 
อยู่ท่ีปี 2030 แต่เป้าหมายของประเทศยังเป็น 2050 นั่น

ภาพจาก Freepik
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หมายความว่าประเทศจะสญูเสียรายไดจ้ �านวนมหาศาลอย่าง
แนน่อน 

หากเปรียบเทียบระหว่างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ กับ
ความมั่นคงทางพลงังาน อะไรส�าคญักว่ากนั เริ่มดจูากขนาด
เศรษฐกิจกับขนาดพลังงานในประเทศ พบว่าตลาดส่งออก 
มีมูลค่ามากกว่าตลาดพลงังานไฟฟ้า 10 ต่อ 1 การแข่งขัน 
กับประเทศในอาเซียนท่ีผลิตสินค้าเหมือนกัน แต่ต้นทุน 
ใครจะถูกกว่าจูงใจกว่า? 0EM:FDI ลดค�าสั่งซือ้ และย้าย
ฐานการผลิตเรื่องนีจ้ึงเป็นทัง้โอกาสและอปุสรรค ในส่วนการ 
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ท�าใหส้ิง่ท่ีเป็นไปไมไ่ดใ้นอดีต เป็นไปได้
ในปัจจบุนั มีระบบกกัเก็บพลงังาน และพลงังานใหม ่โครงสรา้ง 
พืน้ฐานพลงังานเดิม “ฟอสซิล” เป็นตน้ทนุท่ีท�าใหร้ายไดแ้ละ
ความไดเ้ปรยีบลดลง ตอ้งยอมรบัเพราะเราไมส่ามารถควบคมุ
โลกได้

ปัญหาคือการขบัเคลื่อนโดยหน่วยงานท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งมี
หลายภาคสว่น แลว้เราจะขบัเคลือ่นอยา่งไร เรือ่งท่ีนา่หนกัใจสดุ
คงเป็นเรือ่งวา่จะขบัเคลื่อนเรือ่งนีไ้ดอ้ยา่งไร สิ่งท่ีส �าคญัคือตอ้ง
สรา้งความเขา้ใจทัง้ภาครฐัและเอกชนใหไ้ปในทิศทางเดียวกนั 
องคก์รรฐัท่ีเป็นเจา้ภาพรบัผิดชอบรวมงานดา้นนีย้งัไมมี่ 

 วงรอบท่ีหมนุคือ Demand & Supply, FTI Platform ท�าการ 
ซือ้-ขาย, RE Standard, ERC Sandbox2, โปรง่ใสเป็นธรรม 
และสรา้งองคค์วามรู ้ ทัง้หมดนีถ้า้มาดแูลว้ตอ้งถามวา่มีหน่วย
งานของรฐัเก่ียวขอ้งก่ีหน่วย เพราะแต่ละหน่วยงานก็รูข้อ้มลู
กนัคนละดา้น ไมมี่หนว่ยงานใดเลยท่ีรูห้รอืมีขอ้มลูครบทกุดา้น 
ท�าให ้ สภาอุตสาหกรรมตอ้งเป็นคนกลางท่ีเชิญทุกหน่วยมา
ประชมุรว่มกนั แตส่ดุทา้ยก็ไปไดย้าก เพราะไมมี่แผนก กอง หรอื 
หนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบโดยตรง และเม่ือไมมี่หนว่ยงานรบัผิดชอบ 
ก็ไมมี่งบประมาณส�าหรบัการท�างานในเรือ่งนี ้ จงึเป็นเรือ่งท่ีน่า

ต้องสร้าง กลไกตลาด

องค์ความรู้

โปรง่ใส
เป็นธรรม

ERC
Sand
Box 2

Demand
&

Supply
FTI

platform

ซื้อ-ขาย

RE
Standard

กลไกตลาด
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กลวั และเป็นปัญหาใหญ่วา่ท�าอย่างไรกลไกในเรื่องนีจ้งึจะขบั
เคลื่อนไปได ้ เรือ่งนีค้งตอ้งดแูลกนัอยา่งจรงิจงั แตค่งไมต่อ้งถงึ
ขนาดตัง้กระทรวงใหม ่

ทางออกของประเทศไทยคือต้องเร่งให้เกิดระบบการ 
ซือ้-ขาย ไฟฟ้า เสรี อาทิเช่น เรง่ด�าเนินการผลกัดนัใหต้ลาด 
ซือ้-ขาย (FTIX Platform) สามารถท�าการซือ้ขายพลงังานสะอาด 
และ คารบ์อนเครดิตไดโ้ดยเรว็ เพ่ือใหก้ลไกราคาพลงังานเป็น
ไปตามความตอ้งการของอุปสงค ์ (Demand) และ อุปทาน  
(Supply) ท�าใหร้าคาเขา้สูจ่ดุท่ีท�าใหท้กุภาคสว่นสามารถแขง่ขนั
ได ้ ท่ีส �าคญัคือ โปรง่ใส และเป็นธรรม ทกุภาคสว่นและองคก์ร
สามารถเขา้สู่ธุรกิจพลงังานและ สามารถเลือกใชพ้ลงังานได้
อยา่งเสร ี จะเป็นการลดตน้ทนุ และราคาพลงังานของประเทศ
ไปสูจ่ดุท่ีทกุคนยอมรบัได ้ มีความสมดลุ ไม่มีใครไดป้ระโยชน์
แตเ่พียงผูเ้ดียว 

ขา้มมาดกูระแสโลกก็พบวา่บรรดาผูน้ �าประเทศตา่งเห็นถงึ
ความส�าคญัของ Climate Change และรว่มลงนามในขอ้ตกลง
ปารีสดา้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ (Paris Climate 
Change Agreement) ในปี 2016 ตัง้เป้าหมายพืน้ฐานเพ่ือ
รกัษาการเพ่ิมขึน้ของอณุหภมิูโลกใหต้ �่ากว่า 2 องศาเซลเซียส 
และตัง้เป้าหมายทา้ทายขึน้ท่ี 1.5 องศาเซลเซียสไวด้ว้ย โดย
ยึดหลกัความเป็นธรรม และความรบัผิดชอบรว่มกนัในระดบั

ท่ีต่างกันของประเทศพัฒนาแลว้และประเทศก�าลังพัฒนา  
รวมถงึศกัยภาพประเทศท่ีแตกตา่งกนั 

นอกจากนีธ้นาคารกลางก็เริม่ใหค้วามส�าคญักบัผลกระทบ 
Climate Change น�าโดยธนาคารกลางยุโรป (European  
Central Bank: ECB) นางคริสติน ลาการด์ ประธาน ECB 
ไดก้ล่าวสุนทรพจนห์ัวขอ้ Climate Change and Central  
Banking เม่ือตน้ปี 2021 นีว้่า ECB เห็นถึงผลกระทบของ  
Climate Change ต่อบทบาทหนา้ท่ีของธนาคารกลางท่ีอาจ
ท�าไดย้ากขึน้ โดยเฉพาะการดแูลเสถียรภาพราคา เสถียรภาพ
ระบบการเงิน และการก�ากบัดแูลความเสีย่งในภาคธนาคาร โดย 
ECB ไดป้ระเมินผลกระทบและเตรยีมรบัมือความเสี่ยง Climate 
Change ไวไ้ดน้า่สนใจ พอจะสรุปมมุมองไดต้ามนี้
1.  สหภาพยุโรปเตรียมเปลี่ ยนผ่านระบบเศรษฐกิจสู ่ 

Neutral-carbon economy ซึ่งตอ้งเดินหนา้ 3 มิติ คือ
การก�าหนดราคาท่ีค�านึงถึงต้นทุนการปล่อยคารบ์อน  
ผ่านการเก็บภาษีคารบ์อน (Carbon Tax) หรือก�าหนด
ปริมาณการปล่อยคารบ์อนและระบบซือ้ขาย (Cap and 
trade scheme), การเปิดเผยขอ้มลูการปล่อยคารบ์อน
ของธุรกิจ จะสะท้อนความยั่ งยืนของผลิตภัณฑ์ทาง 
การเงินของธรุกิจได ้และนวตักรรมและการลงทนุท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดลอ้ม กลไกการก�าหนดราคาคารบ์อนจะสรา้ง 
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สร้างกลไกการ ขับเคลื่อน ตอ้งมองภาพรวม
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แรงจงูใจใหธ้รุกิจลงทนุพฒันาเทคโนโลยีสีเขียว และเรง่ให้
คนหนัมาใชเ้ทคโนโลยีใหมเ่พ่ือลดการปลอ่ยคารบ์อน 

2.  Climate Change กระทบพันธกิจหลักในการดูแล
เสถียรภาพราคาของธนาคารกลาง สภาพอากาศวิกฤต
นอกจากจะท�าใหเ้ศรษฐกิจและเงินเฟอ้ผนัผวนในระยะสัน้ 
ยงัมีผลกระทบในระยะยาวดว้ย เพราะอากาศรอ้นท�าให้
ผลิตภาพการท�างานลดลง คนเจ็บป่วยและเสียชีวิตง่าย
ขึน้ ธุรกิจก็อาจไม่อยากลงทุนสะสมสินคา้ทุนนกั เพราะ
ตอ้งเผชิญกบัความไม่แน่นอนของภยัพิบตัิทางธรรมชาติ
บอ่ยครัง้ นอกจากนี ้นโยบายเพ่ิมตน้ทนุการปลอ่ยคารบ์อน 
ในช่วงเปลี่ยนผ่าน (Transition Policy) จะท�าใหอ้ัตรา
เงินเฟ้อและการคาดการณ์เงินเฟ้อของประชาชนและ 
ธรุกิจสงูขึน้ 

3.  Climate Change กระทบประสทิธิผลการสง่ผา่นนโยบาย
การเงินในการดูแลระบบเศรษฐกิจ สภาพอากาศวิกฤต
ท�าใหร้ะบบเศรษฐกิจเจอกับความเสี่ยง 2 รูปแบบ คือ 
ความเสี่ยงทางกายภาพ (Physical Risks) ธรุกิจจะเผชิญ
ความเสี่ยงภยัธรรมชาตท่ีิแตกตา่งกนัในแตล่ะภมิูภาค และ
ความเสี่ยงในชว่งเปลี่ยนผา่น (Transition Risks) จากการ
ออกนโยบายลดการปลอ่ยคารบ์อน อาจท�าใหอ้ตุสาหกรรม
พลงังานหรอือตุสาหกรรมท่ีปลอ่ยคารบ์อนสงู เชน่ เหมือง
แร่ ซีเมนต ์ เหล็ก ไดร้บัผลกระทบทางลบต่อตน้ทุนมาก 
หากภาคธุรกิจมีโอกาสเจอความเสี่ยงทัง้สองรูปแบบนีส้งู 

สถาบนัการเงินอาจปลอ่ยกูภ้าคธรุกิจนอ้ยลง สง่ผลใหค้วาม
สามารถของธนาคารกลางในการส่งผ่านนโยบายการเงิน
เพ่ือดแูลเศรษฐกิจผา่นชอ่งทางสนิเช่ือลดลง 

4.  Climate Change กระทบภาคธนาคาร ความเสี่ยงทาง
กายภาพและความเสี่ยงในช่วงเปลี่ยนผ่านท่ีกระทบภาค
ธุรกิจ อาจท�าใหฐ้านะการเงินของสถาบนัการเงินเสี่ยงไป
ดว้ย ในฐานะผูใ้หส้ินเช่ือหรือผูล้งทุนในตราสารทางการ
เงินของธุรกิจ ดงันัน้ การวางแนวทางการก�ากบัดแูลภาค
ธนาคารจะต้องให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง และเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศและสิ่งแวดลอ้ม 
ECB ไดล้องท�า Climate Risk Stress Test ต่อระบบ

เศรษฐกิจ ภาคสถาบนัการเงิน และภาคธุรกิจในระยะ 30 ปี 
ข้างหน้า 3 กรณี คือกรณีไม่มี Climate Policy, กรณี  
Climate Policy ออกมาทันการณ์และราบรื่น (Orderly  
Scenario) และกรณี Climate Policy ออกมาช้าหรือไม ่
ราบรืน่ (Disorderly Scenario) พบวา่ กรณีไมมี่ Climate Policy 
ตน้ทนุธุรกิจในระยะยาวจะสงูขึน้มากจากการเกิดภยัธรรมชาติ
รุนแรง และจะกลายเป็นความเสี่ยงเชิงระบบต่อภาคสถาบนั 
การเงินท่ีมีพอรต์สินเช่ือธุรกิจกลุ่มท่ีมี Physical Riks สูง  
รฐับาลจงึตอ้งเรง่ออก Climate Policy แมจ้ะมีผลลบระยะสัน้ 
ท่ีภาคส่วนเศรษฐกิจต้องปรับตัว เพ่ือเปลี่ยนผ่านสู่ระบบ
เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ลดผลกระทบรุนแรง 
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ในระยะยาว นอกจากนี ้ECB ยงัอยูร่ะหวา่งการทบทวนกลยทุธ์
นโยบายการเงินใหส้ามารถรกัษาหนา้ท่ีตามพนัธกิจ พรอ้มรบัมือ 
Climate Risks นีไ้ดเ้ชน่กนั

จากการประเมินของสหประชาชาติใน Emissions Gap 
Report ล่าสดุพบว่า แผนลดการปล่อยคารบ์อนประเทศส่วน
ใหญ่ยังไม่ค่อยคืบหนา้ท่ีจะสามารถบรรลุเป้าหมายตามขอ้
ตกลงปารสีได ้หากยงัเป็นเชน่นี ้ อณุหภมิูเฉลี่ยของโลก ณ สิน้
ศตวรรษท่ี 21 อาจสงูกวา่ยคุอตุสาหกรรมศตวรรษท่ี 19 เกิน 3 
องศาเซลเซียส 

ทุกวันนีโ้ลกรอ้นกว่าจุดเริ่มตน้ของยุคอุตสาหกรรมราว  
1 องศาเซลเซียส และรอ้นขึน้เฉลี่ย 0.17 องศาเซลเซียส 
ทกุสิบปี มีงานศกึษาชีว้า่ หากอณุหภมิูเฉลี่ยของโลกสงูเกิน 2 
องศาเซลเซียสจะรบกวนกลไกดูดซบัคารบ์อนตามธรรมชาติ
ในผืนป่า มหาสมทุร และชัน้ดินขัว้โลกใหป้ลดปลอ่ยคารบ์อน
ปริมาณมหาศาลท่ีเคยดูดซบัไวสู้่ชัน้บรรยากาศโลก น�าไปสู่
ปรากฏการณเ์รอืนกระจกแบบถาวร น�า้แขง็ขัว้โลกจะละลายจน
ระดบัน�า้ทะเลสงูขึน้หลายสิบเมตร สภาพอากาศจะแปรปรวน
มากจนคนไมอ่าจอาศยัอยูไ่ดใ้นบางภมิูภาคของโลก 

ส�าหรบัประเทศไทยเอง ตัง้เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกลง 20-25% ภายในปี 2030 และอยู่ระหว่างการ 
เตรียมแผนด�าเนินการและก�าหนดปีเป้าหมายลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกในระดับสูงสุด (Peaking Year) และปี 
เปา้หมายท่ีจะลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกเป็นศนูย ์(Net Zero 
Emission Year) 

จากทั้งหมดท่ีกล่าวมาไม่อยากให้มองว่า Cl imate  
Change จะท�าใหก้ารท�าธุรกิจตอ้งเจอเรื่องยากหรืออปุสรรค  
แตอ่ยากใหม้องเป็นโอกาส แตย่งัมีชอ่งทางและโอกาสทางธรุกิจ
อีกมากมายท่ีซอ่นอยูใ่นความทา้ทายนี ้ทัง้ในแงข่องการปรบัปรุง
เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตของผลิตภณัฑเ์ดิม หรือการ
ออกผลิตภณัฑแ์ละบริการใหม่ๆ เช่น ธุรกิจน�า้มนัพืชรายหนึ่ง 
ท่ีมีการน�า Carbon Footprint มาใช ้ ซึ่งนอกจากจะช่วยลด 
ตน้ทนุแลว้ ยงัคาดว่าจะช่วยเพ่ิมส่วนแบ่งทางการ ตลาดจาก
ราว 10% เป็นกวา่ 15% 

หรือการขายคาร์บอนเครดิตของฟาร์มสุกร 19 แห่ง  
ท่ีช่วยสรา้งรายไดเ้พ่ิมขึน้มากถึงเกือบ 60 ลา้นบาทต่อปี หรอื
แมแ้ต่การเพ่ิมช่องทางและโอกาสทางธุรกิจเพ่ือตอบสนอง
ต่อกลุ่มผูบ้ริโภคสีเขียวท่ีมีแนวโนม้เพ่ิมขึน้ เช่น การพัฒนา
นวตักรรมอาหารแชแ่ข็งเพ่ือสขุภาพและปรบัเปลี่ยนบรรจภุณัฑ์
ท่ีลดการใชพ้ลาสติกลงถงึ 65% ซึง่คาดวา่จะชว่ยเพ่ิมยอดขาย
ของผลิตภณัฑไ์ดม้ากถึง 15% หรือการเปิดตลาดผลิตภณัฑ์

ก่อสรา้งท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม ซึง่เป็นธรุกิจมีแนวโนม้เตบิโต
ตอ่เน่ืองในระยะยาว

จรงิอยูท่ี่ Climate Change เป็นเรือ่งท่ีเราทกุคนตอ้งใหค้วาม
ส�าคญั แต่ก็ไม่ควรท�าแบบสดุโต่งจนกลายเป็นว่าทกุอย่างท่ีมี 
ผลเสยีตอ่สิง่แวดลอ้มเป็นสิง่ตอ้งหา้ม (Dogmatic Ideological) 
พูดง่ายๆ คือ ไม่ใช่ว่าทุกกิจกรรมหรือทุกโครงการท่ีมีผลเสีย 
ต่อสิ่งแวดลอ้ม แมเ้พียงเล็กนอ้ยก็ตอ้งถกูลม้เลิกไป เพราะทกุ
กิจกรรมหรอืทกุโครงการยอ่มมีทัง้ขอ้ดีขอ้เสีย 

ทางออกท่ีดีท่ีสุดคือ ดึงเอาขอ้ดีท่ีมีออกมาใหม้ากท่ีสุด 
ขณะท่ีหาทางลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม ดังนั้นการสรา้ง 
Environmental Literacy ท่ีเป็นระบบและมีมาตรฐาน 
เดียวกันในสังคมจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างย่ิง เพ่ือให้การใช้
ทรพัยากรธรรมชาติเกิดประโยชนส์งูสดุและเอือ้ต่อการพฒันา
เศรษฐกิจอยา่งยั่งยืน

แน่นอนว่าหากประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนไปใน 
ทิศทางท่ีถกูตอ้ง เพียงแต่เราตอ้งท�างานหนกัเป็น 3 เท่ากว่า 
ท่ีเคยท�า ทัง้หมดทัง้มวลจงึอยูท่ี่มือของทกุคนทกุฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง
นั่นเอง   
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Did You Know?
Climate Change หรอื การเปลี่ยนแปลง

ภมิูอากาศ คือการเปลี่ยนแปลงลกัษณะอากาศ
เฉลี่ยในพืน้ท่ีหนึง่ (Average Weather) อนัเป็น
ผลทางตรงหรอืทางออ้มจากกิจกรรมของมนษุย ์
ท่ีท�าใหอ้งคป์ระกอบของบรรยากาศเปลี่ยนแปลง
ไปมากกวา่ท่ีเกิดจากความผนัแปรตามธรรมชาต ิ
และยงัหมายความรวมถงึอณุหภมิูสงูหรอืต�่าผิด
ปกต ิฝนตกหนกั ฝนแลง้ ลมพายรุุนแรง เป็นตน้ 
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ในอดีตการท�าธุรกิจมกัมุ่งท่ีจะสรา้งก�าไรใหม้ากท่ีสดุเท่าท่ี
จะท�าได ้แตด่ว้ยปัจจบุนัปัญหาสิ่งแวดลอ้มไดก้ลายเป็นปัญหา
ใหญ่ของโลก ท�าใหค้นรุน่ใหม่ใสใ่จและตระหนกัว่าสินคา้ท่ีซือ้ 
มาใชน้ัน้มีส่วนท�าลายสิ่งแวดลอ้มหรือไม่ คนรุน่ใหม่มีแนวคิด
ใหม่ท่ีอยากท�าธุรกิจท่ีเป็นนวัตกรรมบวก เพ่ือสังคมและ 
สิ่งแวดลอ้มมากกว่าท่ีสนใจในเรื่องของตัวเลขก�าไร ขาดทุน 
เพียงอย่างเดียว Green Energy Review ฉบบันีจ้ะพาไปสอ่ง  
“3 ธรุกิจเทรนใหมม่าแรง ท่ีใสใ่จสิ่งแวดลอ้มมากกวา่ก�าไร”

ธุรกิจแฟชั่นรีไซเคิล
กว่า 28 ปีท่ี Freitag แบรนดแ์ฟชั่นสุดเท่ ไดโ้ลดแล่น 

ออกสินคา้ใหผู้ค้นไดเ้ลือกซือ้ โดยมีจุดก�าเนิดจากสองพ่ีนอ้ง  
Danial และ Markus Freitag ท่ีมีไอเดียง่าย ๆ จากการ 
ป่ันจักรยานไปท�างานในวันท่ีฝนตก แล้วได้เห็นรถบรรทุก 

ท่ีคลุมผ้าใบว่าท�าไมไม่มีกระเป๋าแบรนดไ์หนท�าแบบนีเ้พ่ือ
ปอ้งกนัน�า้ฝนบา้งเลย จากไอเดียนีจ้นท�าใหส้องพ่ีนอ้ง ตระกลู 
Freitag อยากท�ากระเป๋าใชเ้อง จงึไดห้ยิบผา้ใบรถบรรทกุ สาย
คาดเข็มขดันิรภยัรถท่ีใชแ้ลว้ และสายยางในของจกัรยานเก่า ๆ  

ที่ ใส่ใจส่ิงแวดล้อม
มากกว่ากำาไร

3 ธุรกจิ
เทรนใหมม่าแรง 

GREEN FOCUS
ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ
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มาสรา้งเป็นกระเป๋าใชง้าน จนมีผูค้นใหค้วามสนใจกระเป๋าของ
พวกเขามากขึน้ จนสองพ่ีนอ้งผนัตวัมาท�าธรุกิจแฟชั่นนีท่ี้ยั่งยืน
ในเรือ่งของความทนทานในการใชง้าน และดีไซนท่ี์ไมมี่วนัหมด
อาย ุทัง้ยงัชว่ยสิ่งแวดลอ้ม เพราะไมต่อ้งผลติวตัถดุบิขึน้มาใหม ่
แตใ่ชก้ารรบัซือ้วตัถดุบิท่ีใชแ้ลว้ ของมือสองมาสรา้งสรรคผ์ลงาน 

ในปัจจุบันสินค้าของ Freitag มีจ�านวนมากมายทั้ง
สินค้าประเภทกระเป๋าในรูปทรงต่าง ๆ เ พ่ือตอบสนอง
ไลฟ์สไตล์ท่ีแตกต่าง และสิ่งหนึ่ง ท่ีท�าให้แบรนด์ Freit-
ag ครองอยู่อันดับ 1 ในใจของผู้บริโภคก็คือสินค้าของ
พวกเขา มีลวดลายท่ีเฉพาะ ไม่ซ �า้กัน บางลวดลายมีแค ่
ชิน้เดียวในโลก เพราะแบบนีเ้องท�าใหผู้ค้นทัง้ในบา้นเรา และ
ตา่งประเทศ ใหค้วามสนใจกบัแบรนด ์Freitag เพราะนอกจาก
จะใชไ้ดจ้ริงในชีวิต มีความทนัสมยั ไม่ตกยคุ และยงัช่วยลด
ขยะอีกดว้ย

ถงึแมธ้รุกิจอาหารทดแทนในตอนนีย้งัอยูใ่นชว่งของการพฒันา  
แต่เช่ือได้เลยว่าในอนาคตอีกไม่ก่ีปีต่อจากนี้ ปัญหาการ
ขาดแคลนอาหารจากความตอ้งการท่ีมากขึน้ และปัญหาโลก
รอ้นจากแก๊สเรือนกระจกท่ีส่งผลต่อโลกจะต้องหมดสิน้ไป  
ดว้ยธรุกิจประเภทอาหารทดแทน

ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า
ในนาทีนี ้คงไม่มีใครไม่เคยได้ยินช่ือของ Elon Musk  

มหาเศรษฐียอดอจัฉรยิะท่ีเป็นคนพลิกโฉมนวตักรรมรถยนตท่ี์
ใชพ้ลงังานไฟฟ้าใหเ้กิดขึน้ไดจ้รงิ เพราะเขาเช่ือว่ารถพลงังาน
ไฟฟ้าจะช่วยลดการปล่อยมลพิษท่ีเกิดจากการเผาไหม ้ จาก
รถท่ีขบัเคลื่อนดว้ยพลงัน�า้มนั เพราะปัญหามลพิษ เช่น ฝุ่ น  
PM 2.5 แก๊สเรอืนกระจกมกัเกิดจากการเผาไหมข้องเครือ่งยนต์
แบบเก่า จากเหตุผลนีเ้องท�าให ้ Tesla เอาจริงกับการสรา้ง
รถยนตท่ี์ใชแ้ค่พลงังานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว และเม่ือรถยนต์
รุน่แรกของ Tesla วางจ�าหน่ายในประเทศสหรฐัฯ ท�าใหมี้คน
สนใจจ�านวนมากทัง้ในส่วนของผูบ้ริโภค และกลุ่มนักลงทุน  
รายใหญ่ และรายยอ่ยธรุกิจประเภทนี ้เพ่ือชว่ยลดปัญหามลพิษ 
และนอกจากนีผ้ลิตภณัฑใ์นเครือของ Tesla ไม่ไดมี้เพียงแค่
รถยนตเ์พียงเท่านั้น ยังมีธุรกิจพลังงานแสงอาทิตยท่ี์ช่ือว่า  
SolarCity ท่ีท�าธุรกิจแผงโซลาเซลลใ์นราคาย่อมเยา เพ่ือลด
ปัญหาการขาดแคลนพลงังาน และชว่ยลดการผลติพลงังานจาก
การใชฟ้อสซลิท่ีใกลจ้ะหมดลงทกุที ส �าหรบัธรุกิจพลงังานไฟฟา้
อาจเป็นธุรกิจมาแรงในปีนี ้ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงการใชพ้ฤติกรรม
การใชพ้ลงังานของผูค้นทัง้โลกไดเ้ลย   

ธุรกิจอาหารทดแทน
จากวิกฤตโลกรอ้น และพฤติกรรมการบริโภคเกินพอดี 

ท�าใหเ้กิดปัญหาความขาดแคลนอาหารในหลาย ๆ ประเทศ 
จนท�าใหห้ลายคนตระหนกัวา่ถา้ยงัเป็นแบบนีอ้ยูอ่าจท�าใหเ้กิด
ปัญหาความอดอยากในระดบัโลกเลยมีบรษัิทสตารท์อพัท่ีช่ือวา่ 
Mosameat ท่ีท�าธรุกิจดา้นอาหารท่ีเกิดจากการปลกูถ่ายเนือ้ใน
หอ้งทดลอง เพ่ือชว่ยลดปัญหาการขาดแคลนเรือ่งอาหาร และยงั
ชว่ยลดแก๊สเรอืนกระจก จากปัญหาการท�าปศสุตัว ์จากเดมิท่ีเรา
จะตอ้งเลีย้งสตัว ์ใชเ้วลานาน และตอ้งใชเ้งินลงทนุมากเพ่ือท่ีจะ
ไดร้บัวตัถดุบิท่ีมีคณุภาพ แตเ่ทคโนโลยีอาหารแบบทดแทนนีจ้ะ
มาชว่ยแกปั้ญหาตัง้แตปั่ญหาวตัถดุบิอาหารท่ีมีราคาแพง และ
ไม่เพียงพอตอ่ความตอ้งการของประชากรท่ีมีอตัราการเกิดสงู 
และมีอายเุฉลี่ยท่ียืนยาวขึน้กว่าในอดีต และขอ้ดีของเนือ้สตัว์
ทดแทนจากหอ้งแลบ็เราก็จะไดเ้นือ้ท่ีไมมี่พยาธิ ไมมี่เชือ้โรค ไร ้
สารตกคา้ง ท่ีท�าใหเ้กิดปัญหาสขุภาพเหมือนกบัเนือ้สตัวป์กต ิ ภาพจาก Freepik

ภาพจาก Freepik
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ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ

เทรนของการลงทุนในโลกมีการปรบัเปลี่ยนไปเยอะมาก 
ในชว่ง 10 ปีท่ีผา่น หนึง่ในกระแสท่ีก�าลงัมาแรงคือการลงทนุใน
ธรุกิจท่ีชว่ยหรอืลดปัญหาสิง่แวดลอ้ม เน่ืองจากปัญหาสิง่แวดลอ้ม 
เป็นประเดน็ท่ีทั่วโลกใหค้วามส�าคญัมากท่ีสดุเรือ่งหนึง่

เกรตา้ ธนัเบริก์  อดีตรองประธานาธิบดีอลั กอร ์แบรด พิตต ์
ลีโอนารโ์ด ด ิคารป์รโิอ ฯลฯ ท่ีเรยีกรอ้งใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างเป็นรูปธรรม เพราะภาวะโลกรอ้น (Climate Change) 
ภาวะเรอืนกระจก (Green House Effect) ฯลฯ สง่ผลเสียตอ่ 
สภาพความเป็นอยู่ของทุกชีวิตบนโลก และดว้ยเทคโนโลยี
ท่ีกา้วหนา้ในปัจจุบัน พลังงานสะอาดหรือพลังงานทดแทน 

ธีมการลงทุนรกัษ์โลกทางเลอืกใหม่
พลงังานสะอาด

(Renewable Energy) ย่ิงทวีความส�าคัญในการเปลี่ยนวิถี 
การใชพ้ลงังานของมนษุยจ์ากการเผาผลาญเชือ้เพลิงฟอสซิล
แบบเดิมอยา่งน�า้มนั มาเป็นพลงังานท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม
ท่ีจะขบัเคลื่อนโลกใบนีใ้หห้มนุตอ่ไปไดอ้ยา่งยั่งยืน

ในปี 2018 พลงังานทดแทนถูกน�ามาผลิตกระแสไฟฟ้า 
ทั่วโลกกวา่ 6,586 เทระวตัต ์ โดยพลงังานทางเลือกท่ีน�ามาใช้
มี 5 ประเภทไดแ้ก่ 
1.	 พลังงานน�้า	 	 (Hydro)  เป็นพลังงานทางเลือกท่ีถูก 

น�ามาใชผ้ลิตกระแสไฟฟ้า (Hydroelectricity) มากท่ีสดุ
ถงึ 63% พลงัของกระแสน�า้ทัง้จากแมน่�า้ ทะเลสาบ เข่ือน 

ภาพจาก Freepik
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จะหมุนกังหนัน�า้ (Turbine) และเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าใน 
โรงไฟฟา้พลงัน�า้

2.	 พลังงานลม	 (Wind)	  มีทัง้ลมทะเล (Onshore Wind)  
และลมนอกชายฝ่ัง (Offshore Wind) ผลิตพลงังานดว้ย
กังหนัลม และไดร้บัความนิยมเพ่ิมขึน้เรื่อยๆ โดยเราจะ
เหน็ภาพทุง่กงัหนัลมในหลายประเทศ พลงังานลมถกูน�าไป 
ผลติไฟฟา้คิดเป็น 19% ของพลงังานทางเลือกทัง้หมด

3.	 พลังงานแสงอาทิตย	์ (Solar) ท่ีเปลี่ยนพลังงานของ
แสงอาทิตยใ์หเ้ป็นพลงังานไฟฟ้าหรือพลงังานความรอ้น
โดยตรง 9% ของพลงังานไฟฟา้ในโลกท่ีผลติจากพลงังาน
ทดแทนมาจากพลงังานแสงอาทิตย์

4.	 พลังงานชีวภาพ	 (Bio	 Energy)	  การน�าของเสียจาก 
สิ่งมีชีวิตเช่นขยะท่ีเป็นสารอินทรียไ์ปหมักใหย้่อยสลาย 
โดยปราศจากอ๊อกซิเจน จะไดก๊้าซมีเทนใชเ้ป็นเชือ้เพลิง
ชนิดหนึง่ ซึง่พลงังานชีวภาพถกูน�าไปผลติไฟฟา้คดิเป็น 8% 
ของพลงังานทางเลือกทัง้หมด

5.	 พลังงานใตพ้ภิพ	(Geothermal)	 เป็นพลงังานความรอ้น 
ท่ีเก็บกักอยู่ใตผิ้วโลกโดยความรอ้นท่ีเกิดขึน้ภายในโลก
สว่นใหญ่เกิดจากการสลายตวัของสารกมัมนัตภาพรงัสท่ีีมี
เวลาครึง่ชีวิตยาวเชน่ ยเูรเนียม ทอเรยีม และโพแทสเซียม  
ท่ีสะสมในเปลือกโลก  1% พลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตจาก
พลงังานทดแทนมาจากพลงังานใตพิ้ภพ

ล่าสุดมีปัจจัยสนับสนุนธุรกิจพลังงานสะอาดให้เป็น 
ท่ีจบัตามองหลายปัจจยั ไดแ้ก่ การท่ีรฐับาลสหรฐัภายใตก้ารน�า
ของประธานาธิบดีโจ ไบเดนไดก้ลบัมาเขา้รว่มขอ้ตกลง Paris 
Agreement ภายใต ้United Nations Framework Convention 
on Climate Change (UNFCCC) เพ่ือท่ีจะจดัการกบัปัญหา
ก๊าซเรือนกระจก และรฐับาลไบเดนก็ประกาศแนวทางชดัเจน
ท่ีจะสนบัสนนุการใชพ้ลงังานสะอาดทดแทนพลงังานเชือ้เพลิง
แบบดัง้เดิม และมีเป้าหมายท่ีจะบรรลปุริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกสทุธิเป็นศูนยภ์ายในปี 2050  ความเคลื่อนไหว
ทางสิ่งแวดลอ้มของสหรฐัมีความส�าคญัอยา่งย่ิง เพราะสหรฐัฯ  
ถือเป็นอีกหนึ่งในผูป้ล่อยก๊าซเรือนกระจกรายใหญ่ และมีการ
ขยายธรุกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังานเชือ้เพลงิเป็นจ�านวนมาก 

ขา้มมาฝ่ังยโุรป สหภาพยโุรปไดมี้แผน European Green 
Deal ท่ีสนบัสนนุใหก้ารใชข้อ้บงัคบัและแคมเปญต่างๆ อย่าง
จริงจังเป็นรูปธรรมมากขึน้กว่าเดิม เพ่ือเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ปัญหาดา้นสิ่งแวดลอ้มสภาพอากาศอย่างยั่งยืน และผลกัดนั
ใหป้ระเทศในอียเูป็นสงัคมท่ีปลอดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ภายใน 30 ปีขา้งหนา้ ท่ีส �าคญัประเทศยกัษ์ใหญ่ของเอเชีย
อยา่งจีน ภายใตก้ารน�าของประธานาธิบดีสจิีน้ผิง ก็แสดงจดุยืน
ดา้นสิ่งแวดลอ้ม ดว้ยเปา้หมายลดการปลอ่ยคารบ์อนกวา่ 65% 
ภายในปี 2030 และในระยะยาวท่ีจะลดการพึ่งพาเชือ้เพลิง
ฟอสซลิ และเปลี่ยนมาเป็นการผลติพลงังานทดแทนผลติไฟฟา้
ใชภ้ายในประเทศ

จากขอ้มลู Renewable Energy Market Outlook – 2025 
โดยเวบ็ไซต ์ alliedmarketresearch.com คาดการณว์า่มลูคา่ 
ในตลาดพลังงานทดแทนทั่วโลกในปี 2025 จะเพ่ิมขึน้แตะ 
1,512.3 พนัลา้นเหรียญสหรฐั จากท่ีในปี 2017 มลูค่าตลาด 
อยู่ท่ี 928 พันลา้นเหรียญสหรฐั คิดเป็นอัตราเติบโต 6.1%  
ตอ่ปี ซึง่ทางซีกโลกเอเชีย อย่างจีนและอินเดียนบัเป็นภมิูภาค
แห่งโอกาสของพลงังานทดแทนท่ีคาดว่าตลาดจะเติบโตอย่าง
รวดเรว็ ดว้ยปัจจยัการเพ่ิมขึน้ของจ�านวนประชากร การพฒันา
อุตสาหกรรม และนโยบายเอือ้ต่อภาคอุตสาหกรรมพลงังาน
ทดแทน ซ่ีงในภาพรวมของธรุกิจไมเ่พียงแตก่ลุม่ผูผ้ลติพลงังาน
ทดแทนเท่านั้น ยังรวมไปถึงผูผ้ลิตอุปกรณ์จัดเก็บพลังงาน 
โครงสรา้งพืน้ฐาน เครือ่งมือตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังานทดแทน
ดว้ย

จากปัจจัยเรื่องความกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยีและการท่ี
รฐับาลประเทศตา่งๆ เหน็ความส�าคญัและมีนโยบายสนบัสนนุ
เงินทนุใหภ้าคอตุสาหกรรมพลงังานสะอาด และกฎขอ้บงัคบั
อย่างจริงจังเพ่ือแก้ไขวิกฤตเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างยั่ งยืนท่ี 
กลา่วมา ท�าใหเ้รื่องพลงังานสะอาดเป็นเมกาเทรนดท่ี์จะสร่า้ง
ความเปลีย่นแปลงโลกทัง้ทางดา้นสิง่แวดลอ้มและเศรษฐกิจการ
ลงทนุในอนาคตอนัใกลนี้อ้ยา่งแนน่อน   

ภาพจาก Freepik
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สร้างแอปสุดล้ำา
หนุนนำาเศรษฐกิจ

GREEN GREEN
ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ

เป็นท่ีทราบกันดีว่าภาคเหนือของไทย
มีปัญหาฝุ่ น PM 2.5 มาหลายปี แถมนบัวนั
ปัญหาดังกล่าว ก็ทวีความรุนแรงเพ่ิมมาก
ขึน้เรื่อยๆ ล่าสดุมีหนุ่มนอ้ยจากเชียงรายช่ือ  
“แอนโทนี-ปิยชนม์ ภุมวิภาชน์” ได้เห็นถึง
ปัญหานี้ และผุดไอเดียดักจับคารบ์อนใน
อากาศแปลงเป็นออกซเิจน แถมยงัน�าไปเสนอ
ใหก้บั อีลอน มสัก ์อีกดว้ย

เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2564 ท่ีผ่านมา 
"อีลอน มัสก์" ได้ประกาศหาผู้ท่ีสามารถ
คิดค้น เทคโนโล ยี ท่ีสามารถดักจับ ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ท่ี ดี ท่ีสุด  (Carbon 
Capture Technology) เพ่ือช่วยลดปัญหา
โลกร้อน โดยตั้งเงินรางวัลจ�านวนมากถึง 
100 ลา้นเหรียญสหรฐั หรือประมาณ 3,000  
ลา้นบาท โครงการดงักล่าวไดร้บัความสนใจ
อย่างท่วมทน้จากนักพัฒนาทั่วโลก และถูก 
เผยแพรไ่ปในสื่อออนไลน์

โดยเทคโนโลยี  Carbon Capture 
Technology ท่ี "อีลอน มสัก"์ ประกาศเป็น 
"เทคโนโลยีท่ีดักจับคาร์บอนไดออกไซด์" 
เน่ืองจากอีลอน มสัก ์ ไดเ้ล็งเห็นว่า โลกใบนี ้
ออกซิเจนลดลงเน่ืองจากมีการตดัตน้ไม ้ และ
ขาดสมดลุทางธรรมชาติ จากมลภาวะมลพิษ
ต่างๆ ทั่วโลก ท่ีมาจากโรงงานอุตสาหกรรม  

เด็กไทยผู้เสนอเทคโนโลยี
ดักจบัคารบ์อนให ้
‘อีลอน มัสก์’
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ดงันัน้ เทคโนโลยีดงักล่าว จะเขา้มาช่วยใหอ้นาคต มีอากาศ
บรสิทุธ์ิใหม้นษุยท่ี์อยูบ่นโลกใบนีไ้ดอ้ยา่งเพียงพอ พรอ้มกบัเปา้
หมายการสรา้งเมืองมนษุยบ์นดาวองัคาร ซึง่อีลอน มสัก ์มีความ
ตัง้ใจท่ีจะท�าใหส้ �าเรจ็ใหไ้ดใ้นอีก 100 ปีขา้งหนา้

หนึ่งในผู้ท่ีสนใจโครงการดังกล่าว คือเด็กไทยอย่าง  
"แอนโทนี-ปิยชนม ์ ภมุวิภาชน"์ นกัเรียนเกรด 9 จากโรงเรียน
นานาชาติเกนส์วิลล์ จ.เชียงราย หลังจากท่ี "แอนโทนี"  
เห็นประกาศของอีลอน มัสก์ จึงร่วมมือกับคุณลุงผู้เป็น

นักประดิษฐ์ ในการผลิตเครื่องมือท่ีมีกลไกเปลี่ยนก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซดใ์นอากาศเป็นก๊าซไฮโดรเจนบรสิทุธ์ิเพ่ือท�า
เชือ้เพลงิ และก๊าซออกซเิจนเพ่ือคืนสูช่ัน้บรรยากาศ โดยเครือ่ง
ดงักลา่วยงัสามารถก�าจดัฝุ่ น PM 2.5 ในอากาศได ้ พรอ้มกบั
รวบรวมขอ้มูลต่างๆ สรุปใหเ้ขา้ใจง่าย ใหมี้ความแตกต่าง 
ในการน�าเสนอ เพ่ือแข่งขันกับผู้ท่ีมีนวัตกรรมจากทั่ วโลก 
และตดัต่อคลิปวิดีโอเผยแพร่ลงบนยูทูบ เพ่ือใหอี้ลอน มัสก ์ 
ไดพิ้จารณา   

โดยในเนือ้หาของคลิปวิดีโอ เป็นการกล่าวถึงท่ีมาของแรงบนัดาลใจในการสรา้งนวตักรรมเครื่องดกัจบัคารบ์อน  
พรอ้มกบับอกเลา่ถงึความประทบัใจท่ี อีลอน มสัก ์ไดเ้ดนิทางมาชว่ยชว่ยภารกิจ 13 หมปู่า ท่ีถ�า้ขนุน�า้นางนอน จ.เชียงราย 
และรูส้กึประทบัใจท่ีเขาสามารถคดิคน้นวตักรรมกูภ้ยัไดอ้ยา่งรวดเรว็ จงึอยากใหเ้ขาเหน็วา่คนไทยสามารถผลตินวตักรรม
ดกัจบัคารบ์อนได้

ส �าหรบัเทคโนโลยีระบบ Co2 to Fuel มีกลไกเปลี่ยนก๊าซคารบ์อนไดออกไซดใ์นอากาศใหเ้ป็นก๊าซไฮโดรเจนบรสิทุธิ์ 
และก๊าซออกซิเจน รวมถึงภายในเครื่องมือ ยงัสามารถดกัจับฝุ่ นละลอง PM2.5 ซึ่งเป็นหนึ่งในมลพิษทางอากาศได ้ 
และเม่ือมีการเปลีย่นก๊าซคอรบ์อนไดออกไซดเ์ป็นก๊าซไฮโดรเจนแลว้ จะสามารถน�าก๊าซไฮโดรเจนไปผลติเป็นเชือ้เพลงิมีเทน
และปิโตรเลียม ขณะท่ีก๊าซออกซเิจนสามารถปลอ่ยคืนสูช่ัน้บรรยากาศได้

ส �าหรบัระบบดงักลา่ว มีความแตกตา่งดว้ยตน้ทนุท่ีถกูกวา่ จากเทคโนโลยีระบบอ่ืนเป็นอยา่งมาก และสามารถแปลง
ไฮโดรเจนต�่ากวา่ 50 เซน็ตต์อ่กิโลกรมั นอกจากนี ้ไฮโดรเจนท่ีไดจ้ากระบบ Co2 to Fuel ยงัสามารถน�าไปเป็นเชือ้เพลงิใน
การเผาไหมแ้ละอะไรก็ไดร้วมถงึการเป็นเชือ้เพลิงพลงังานใหย้านอวกาศและการเป็นเชือ้เพลิงท่ีมนษุยส์ามารถใชชี้วิตอยู่
บนดาวองัคารได้

อีกหนึง่ผลงานจากเดก็ไทยท่ีนา่จบัตา ถือเป็นการปฏิวตัทิางเทคโนโลยีครัง้ใหม ่เน่ืองจากไฮโดรเจนท่ีไดจ้ากการเปลี่ยน
โดยตรงจากเชือ้เพลงฟอสซลิ ซึง่จะกลายเป็นแหลง่พลงังานท่ีบรสิทุธแ์ละหมนุเวียนในระบบนิเวศนั่นเอง 

                                           สามารถชมคลปิวดิโีอการน�าเสนอโครงการโดยสง่ที ่QR Code
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GREEN IDEA
ผู้เขียน : ลุงตาบู
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เป็นท่ีทราบกนัดีวา่วิกฤตการณก์ารเปลี่ยนแปลงสภาพภมิู
อากาศ (Climate Change) ไดก้ลายเป็นปัญหาใหญ่ท่ีทั่วโลก
ตา่งใหค้วามสนใจ เพราะเป็นปัญหาท่ีสง่ผลกระทบกบัทกุภาค
สว่น ตลอดจนเป็นเรือ่งท่ีอยูใ่กลต้วัเรามากขึน้ทกุวนั 

แมเ้ราจะเป็นแคฟั่นเฟืองเลก็ๆ แตเ่ราก็สามารถเป็นสว่นท่ี
จะช่วยแกไ้ขวิกฤตการณก์ารเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศได้
เชน่กนั ตวัอยา่งเชน่การไปทอ่งเท่ียวเราก็มีเคลด็ลบัมากมายท่ี
จะเป็นการเท่ียวแบบลดโลกรอ้น ลองนกึดวูา่ถา้ไดเ้ดนิทางทอ่ง
เท่ียวตา่งประเทศแลว้ยงัชว่ยลดโลกรอ้นไปดว้ย ตามสตูรเท่ียว
สนกุแถมสขุใจก็คงดีไม่นอ้ย Green Energy Review ฉบบันี ้
มาพรอ้ม “5 ไอเดียลดโลกรอ้น ท่ีคณุช่วยได ้ เม่ือไปเท่ียวตา่ง
ประเทศ”   ถือเป็นการสนบัสนนุการเดนิทางทอ่งเท่ียวแบบยั่งยืน
เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้มนั่นเอง

 

เม่ือผูค้นยงัมีความตอ้งการทอ่งเท่ียวเปิดหเูปิดตาไปกบัดนิ
แดนใหม่ๆ  ตอ้งการพบเหน็สิง่ใหม่ๆ  จากทั่วโลก การเดนิทางโดย
เครือ่งบนิเป็นตวัเลอืกแรกๆ ของการเดนิทางขา้มประเทศ หากแต่
การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นการปลอ่ยคารบ์อนไดออกไซดท่ี์
มีผลกระทบอยา่งมากตอ่สภาวะโลกเป็นการเพ่ิมปรมิาณความ
รอ้นเก็บไวใ้นชัน้บรรยกาศเป็นจ�านวนมาก การเดนิทางทอ่งเท่ียว
ตา่งประเทศควรวางแผนวนัหยดุใหใ้ชเ้วลามากขึน้ในจดุหมาย
ปลายทางแหง่เดียว ควรใหก้ารทอ่งเท่ียวตอ่ทรปินานขึน้ ดีกวา่
เท่ียวทรปิสัน้ๆ หลายๆ ครัง้

หลีกเลี่ยงเท่ียวบนิระยะสัน้ หากสามารถเดนิทางโดยรถไฟ 
หรือเรือได ้ จะดีมากกว่าการขึน้เครื่องบิน ถือเป็นการช่วยลด
ปรมิาณการปลอ่ยมลพิษท่ีเกิดจากเชือ้เพลงิท่ีถกูเผาผลาญมาก
ขึน้จากการขึน้ และลงจอดของเครือ่งบนิในแตล่ะครัง้ได ้เป็นการ
คืนอากาศสะอาดไดบ้า้ง

ปัจจบุนัหลายๆ สายการบินเริ่มมีโครงการใหล้กูคา้มีส่วน
รว่มในการชดเชยการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกในการเดนิทางโดย
เครือ่งบนิ ซือ้คารบ์อนออฟเซต็(Carbon Offset) บางสายการบนิ
น�าเงินไปเขา้รว่มโครงการฟ้ืนฟรูะบบนิเวศตา่งๆ เช่น การปลกู
ตน้ไม ้ โครงการแผงโซลารเ์ซลล ์ การฟ้ืนฟพืูน้ท่ีชุม่น�า้ พลงังาน
หมนุเวียน และกิจกรรมอ่ืนๆท่ีลดอตัราเพ่ิมมลพิษในอากาศ

 

  แพคกระเป๋าเฉพาะสิ่งท่ีส �าคัญ และจ�าเป็นเท่านั้น   
เสือ้ผา้เครือ่งแตง่กายน�าไปเฉพาะเทา่ท่ีตอ้งใช ้ ไมไ่ดแ้นะน�าให้
ทิง้แฟชั่นไวท่ี้บา้น แคจ่ดัเสือ้ผา้ใหเ้ขา้ชดุกนั เท่ียวประเทศเมือง

ที่คุณช่วยได้ เมื่อไปเที่ยวต่างประเทศ
ไอเดยีลดโลกรอ้น5
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1 ไปทริปยาวดีกว่า… ทริปส้ันแต่หลายคร้ัง

2 แพคกระเป๋าแบกไปเท่าที่จำาเป็น 
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รอ้นเลือกผา้ท่ีบางเบา แหง้เรว็ เท่ียวเมืองหนาว เลือกเสือ้ผา้
ท่ีท�าจากวสัดใุหค้วามอบอุ่น หนาแต่นอ้ยชิน้  รองเทา้นอ้ยคู่
แตใ่สไ่ดเ้อนกประสงค ์ หรอืหากตอ้งซือ้ใหม ่ ลองจบัจ่ายใชเ้งิน
ไปกบัแบรนดท่ี์สนบัสนนุการลดโลกรอ้น และสนบัสนนุการใช้
ผลติภณัฑท่ี์มีอายกุารใชง้านท่ียาวนาน    ไมล่ืมน�าถงุผา้ติดตวั
เวลาซือ้ของ ขวดน�า้แบบใชซ้ �า้ หลกีเลี่ยงการใชพ้ลาสตกิแบบใช้
ครัง้เดียวทิง้  เตรยีมอปุกรณอ์าบน�า้ สบู ่แชมพ ูท่ียอ่ยสลายได้
ง่ายบรรจภุณัฑเ์ป็นแบบรฟิีลใหน้�าติดตวัไปดว้ย เพราะหากใช้
อปุกรณอ์าบน�า้ของท่ีโรงแรมจดัไวใ้หส้่วนท่ีเหลือมกัจะถูกทิง้
เป็นขยะเสียเพ่ิมเป็นมลพิษ  หากมีทรปิทะเล ด�าน�า้ เลน่น�า้ 

ควรเตรียมแพคครีมกนัแดดท่ีใชส้ารเคมีนอ้ยๆ  หรือครีม
กนัแดดท่ีปราศจากสารเคมี ท่ีเป็นอนัตรายตอ่แนวปะการงั มอง
หาครมีกนัแดดท่ีมีสญัลกัษณ ์Chemical -Free , All Natural , 
Eco-Friendly การแพคกระเป๋าใหพ้รอ้มน�า้หนกัเบาช่วยท�าให้
เครือ่งบนิประหยดัเชือ้เพลงิไดป้ระมาณหนึง่ ฟรเีบริด์ทวัร ์ แจก 
Checklist เก็บกระเป๋าใหค้รบจบก่อนเดนิทาง

 
  การรบัประทานอาหาร ควรเลือกรบัประทานอาหาร

ทอ้งถ่ิน ใชว้ตัถุดิบจากคนในทอ้งถ่ิน สนับสนุนเศรษฐกิจใน
ทอ้งถ่ิน พยายามหลีกเลี่ยงการน�าเขา้จากตา่งประเทศท่ีตอ้งใช้
พลงังานในการขนสง่ บรรจภุณัฑก์ารแชแ่ข็งท่ีตอ้งใชค้วามเย็น
มากขึน้เพ่ือเก็บรกัษา การเดนิทางทอ่งเท่ียวตา่งถ่ิน ท�าใหมี้เมนู
อาหารท่ีมากมายหลากหลายอดใจไมไ่ดท่ี้จะเอน็จอยไปกบัการ
รบัประทาน ชิมโนน่ ลองน่ี แตอ่ยา่ลืมรบัประทานพออ่ิมทอ้ง 

อาหารบุฟเฟตถ์ึงแมจ้ะกินไดอ้ย่างไม่อัน้ แต่ก็แนะน�าให้
ตกัปรมิาณอาหารแตพ่อดี อยา่ใหมี้อาหารเหลือทิง้เป็นขยะ จะ
เป็นภาระต่อการก�าจัดเพราะจะปล่อยก๊าซมีเทน(Methane) 
เป็นอันตราย หรือหากมีโอกาสลองทานอาหารท่ีมีพืชเป็น
วตัถดุบิ(Plant Based) จะชว่ยลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกได ้
อาหารท่ีท�ามาจากผลติภณัฑจ์ากสตัวส์รา้งมลพิษใหก้บัโลก การ
ลดการบรโิภคเนือ้สตัว ์ ไม่ไดห้มายความวา่ตอ้งทานเป็นมงัสะ
วิรตัทกุวนัในขณะเดินทางเท่ียว อาจจะลองรบัประทานอาหาร
ท่ีไม่มีเนือ้สัตวส์ักหนึ่งหรือสองมือ้ สามารถช่วยลดปริมาณ
คารบ์อนในมือ้นัน้ๆ ของคณุได ้ลดโลกรอ้นและยงัไดเ้พลดิเพลนิ
กบัวฒันธรรมอาหารทอ้งถ่ินนัน้ๆ อีกดว้ย

 

 
ก่อนซือ้ของชิน้ใดชิน้หนึง่ ควรคดิวา่จะใชไ้ดจ้รงิหรอืไม ่หรอื

ตัง้โชวใ์หฝุ้่ นเกาะอย่างเดียว หากตอ้งการซือ้ของท่ีระลึกท่ีมี
ความหมายเป็นเอกลกัษณข์องประเทศนัน้ๆ แนะน�าใหส้นบัสนนุ
สนิคา้ท่ีท�าขึน้โดยชา่งฝีมือทอ้งถ่ินแทนการซือ้ของน�าเขา้จากตา่ง
ประเทศ หรอืเป็นสนิคา้ท่ีท�าจากวสัดธุรรมชาติเนน้ความยั่งยืน
เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม เชน่ รองเทา้รกัษโ์ลกตา่งๆ จากแบรนด์
ดงั ท�ามาจากเย่ือตน้ยคูาลปิตสั ซือ้ของท่ีมีคณุภาพสงูแทนสนิคา้
ท่ีเนน้ราคาถกูคณุภาพต�่าท่ีใชไ้ดแ้คค่รัง้เดียว และไมซื่อ้ของท่ีท�า
จากผลติภณัฑจ์ากสตัวห์รอืสนิคา้ท่ีละเมิดสตัวป่์า

 

  การเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสัมผัสกับบรรยากาศ
บริสทุธ์ิจากธรรมชาติ เท่ียวป่า ภูเขา อทุยานแห่งชาติ เฝา้ด ู

ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ชมน�า้ตก ชมทุ่งดอกไม้ สวน
สาธารณะ พายเรือ ข่ีจกัรยานชมสถานท่ีท่องเท่ียว สิ่งเหลา่นี ้
เป็นการท่องเท่ียวท่ีลดการใชพ้ลงังาน ธรรมชาติไม่ถกูท�าลาย 
ไม่มีผลกระทบภาวะโลกรอ้น เป็นการท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรกบั
สิ่งแวดลอ้ม นอกเหนือจากการเลือกสถานท่ีทอ่งเท่ียวแบบโลว์
คารบ์อนแลว้ ตวันกัท่องเท่ียวเองตอ้งมีหวัใจสีเขียว ตระหนกั
ถงึคณุคา่ของสิ่งแวดลอ้ม รว่มกนัรกัษาปฎิบตัตอ่ธรรมชาตดิว้ย
ความเอาใจใส ่เม่ือไปเยือนสถานท่ีตา่งๆ ไมขี่ดเขียนฝาผนงั ไม่
เดด็ดอกไม ้ ตดัตน้ไม ้ ไมท่ �าลายวตัถขุองมีคา่ ด�าน�า้ตืน้ ด �าน�า้
ลกึ ไมส่มัผสัหรอืแตะตอ้งสตัวท์ะเลหรอืปะการงั และควรรกัษา
ระยะหา่งเม่ือด�าน�า้เพ่ือปอ้งกนัไมใ่หใ้กลส้ิง่มีชีวิตใตน้�า้จนเกินไป

 
หากนกัทอ่งเท่ียวทกุคนชว่ยกนัลดมลพิษคนละนิดอยา่งละ

หนอ่ย โลกจะดีขึน้ วา่แลว้เรามาชว่ยกนัสรา้งการเปลีย่นแปลงใน
เชิงบวกท่ีท�าไดไ้มย่ากเกินไป  หากอยากเป็นนกัทอ่งเท่ียวท่ีรกัษ์
โลก ไดเ้ท่ียวดว้ยชว่ยโลกดว้ยในคราวเดียวกนั   

3 อ่ิมท้องกับอาหารท้องถ่ิน 

4 ช้อปท้ังทีต้องเอาไปใช้ได้จริง 

5 เน้นเท่ียวธรรมชาติ ลดคาร์บอน 
เติมพลังใจ
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บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)
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ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ

เทรนด์รกัษ์โลก Volvo เปิดตัวรถบรรทุกไฟฟ้า 
ที่ผลิตจากเหล็กไรฟ้อสซิล

ตอ้งยอมรบัวา่ ภาคการขนสง่เป็นหนึง่ในตวัการส�าคญั
ท่ีมีการใชเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิมากท่ีสดุ เริม่ตน้ตัง้การผลติไป
จนถงึการใชพ้ลงังาน แตด่ว้ยสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง
อยา่งหนกั โลกเราป่วยขึน้ บรษัิทหลายแหง่จงึมีเปา้หมายท่ี
จะปลอ่ยมลพิษใหน้อ้ยท่ีสดุหรอืมลพิษเป็นศนูย ์โดย Volvo 
Truck ก็เป็นหนึง่ในนัน้

Volvo ไดเ้ปิดตวัรถยนตบ์รรทุกท่ีใชพ้ลงังานไฟฟ้า 
รวมทัง้วสัดท่ีุใชง้านผลติรถยนตอ์ยา่งเหลก็กลา้ ก็ถกูผลติ

ประชาชนในหมูบ่า้นเลก็ ๆ  บนเทือกเขาแอลป์ส ในเมือง
เซนตเ์ฟอรมิ์นประมาณ 100 คน รว่มอ�าลาและรือ้ลานลานสกี
ออกไป เม่ือเดือนก่อน ซึง่สาเหตท่ีุใหต้อ้งปลดเครือ่งเลน่หรอื
เครือ่งใชต้า่ง ๆ ในลานสกี เน่ืองจากไมไ่ดใ้ชง้านมาหลายปี
เพราะท่ีนีไ้มมี่หิมะตกอีกตอ่ไปแลว้

ดเิดียร ์โบซอง ชาวบา้นวยั 63 ปี และขา้ราชการในเมือง
นี ้ เผยกบัผูส้ื่อข่าวซีเอ็นเอ็นว่า ตอนนีเ้กิดภาวะโลกรอ้นจึง
ท�าใหภ้มิูทศันข์องเมืองนีเ้ปลีย่นไป โดยลานสกีนีส้รา้งขึน้เม่ือ
ปี 2507 เพ่ือชว่ยเดก็ ๆ ในหมูบ่า้นใหไ้ดเ้รยีนสกีใกล ้ๆ บา้น 
ก่อนเจอความทา้ทายอ่ืน ๆ รอบภเูขาแอลป์ส จากนัน้ไม่ก่ี
สบิปีก่อน หลายอยา่งเริม่ทรุดโทรมลง ซึง่เป็นสถานการณท่ี์
เหลา่สกีรสีอรท์ในฝรั่งเศสและทวีปยโุรปก�าลงัประสบปัญหา
สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเชน่เดียวกนั และสง่ผลกระทบตอ่
ฤดกูาลเลน่สกี ทัง้ยงัลดหิมะและน�า้แข็งท่ีปกคลมุภเูขาดว้ย

โบซองกล่าวว่า สมัยเด็ก ๆ มีการแข่งขันกีฬาท้อง
ถ่ินประจ�าสัปดาหท่ี์จตุรสักลางหมู่บา้น แต่น่าเสียดายท่ี
วฒันธรรมเหลา่นัน้ไดล้ะลายหายไปกบัหิมะหมดแลว้ และ
การปลดเครือ่งใชต้า่ง ๆ  ในลานสกี เป็นการย�า้เตือนท่ีนา่เศรา้
วา่ชว่งเวลาดี ๆ ไดห้ายไปดว้ย

ทัง้นี ้ตน้ทนุการรือ้ถอนมีคา่ใชจ้า่ยประมาณ 20,000 ยโูร 
ไดร้บัการสนบัสนนุรฐับาลทอ้งถ่ินและองคก์รการกศุลตา่ง ๆ  

สว่นเหลก็ท่ียงัใชง้านไดจ้ะมีบรษัิทท่ีเช่ียวชาญดา้นเศษโลหะ
มาเก็บไปรไีซเคลิ อยา่งไรก็ดี ชาวบา้นในหมูบ่า้นเซนตเ์ฟอร์
มิน ไดต้ดัสนิใจสรา้งบางอยา่งในลานสกีเก่าแหง่นี ้เพ่ือเตือน
ใจลูกหลานถึงความสงบสุขในสมัยก่อน หลายคนยินดีท่ี
หมูบ่า้นผ่านช่วงเวลาเศรา้นีไ้ปไดแ้ละท�าใหล้านสกีเดิมกลบั
มามีประโยชนอี์กครัง้

อย่างไรก็ตาม ลานสกีในหมู่บา้นแห่งนีอ้าจไม่ใช่การ
รือ้ถอนครัง้สดุทา้ย เพราะในปีนีฝ้รั่งเศส รวมถึงพืน้ท่ียโุรป
ตะวนัตกสว่นใหญ่เจอคลื่นความรอ้นสงูสดุเป็นประวตักิารณ ์
ท�าใหใ้นชว่งฤดรูอ้น ภมิูภาคนีมี้อณุหภมิูประมาณ 40 องศา
เซลเซียสหรอืมากกวา่นัน้ นอกจากนีย้งัเกิดไฟป่าทางภาคใต้
และภาคตะวนัตกของฝรั่งเศสดว้ย

ผลการศกึษาของนกัวิจยั จากศนูยอ์ตุนิุยมวิทยาแหง่ชาติ
ฝรั่งเศสเม่ือเดือน ต.ค. เผยวา่ ประเทศจะตอ้งเจอกบัความ
ทา้ทายในอนาคตหลายอยา่ง เน่ืองจากอณุหภมิูอาจเพ่ิมขึน้
อีก 3.8 องศาเซลเซียส ภายในปี 2563 หรอืในกรณีท่ีแยก่วา่
นัน้ อาจมีอณุหภมิูเพ่ิมถงึ 6.7 องศาเซลเซียส

นอกจากนี ้เม่ือตน้เดือน พ.ย. ‘วาล ธอเรนส’์ สกีรสีอรท์
ในฝรั่งเศส ท่ีตัง้อยูบ่นพืน้ท่ีสงูสดุในยโุรป ประกาศเปิดฤดกูาล
สกีลา่ชา้ไปหนึง่สปัดาห ์จนถงึวนัท่ี 26 พ.ย. เน่ืองจากสภาพ
อากาศอบอุน่ของฤดใูบไมร้ว่งท่ียาวนานขึน้  

มาจากแหลง่พลงังานอ่ืนท่ีไมใ่ชเ่ชือ้เพลงิฟอสซลิ (fossil-free 
steel) ซึง่ผลติจากบรษัิท SSAB ผูผ้ลติเหลก็ของสวีเดน ซึง่ใช้
เทคโนโลยีล�า้สมยัในการผลติเหลก็ ท�าใหร้ถบรรทกุนี ้สามารถ
น�าไปรไีซเคลิไดม้ากถงึ 90 เปอรเ์ซน็ต์

แมว้า่รถยนตไ์ฟฟา้จะลดการปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์
ไดอ้ยา่งมาก แตน่ั่นก็จ�าเป็นตอ้งดท่ีูมาของแหลง่พลงังานไฟฟา้ 
และท่ีมาของวสัดท่ีุใชใ้นการผลติรถ หากใชพ้ลงังานฟอสซลิได้
นอ้ยลง เราก็จะสามารถเซฟโลกไดม้ากขึน้ครบั  

กิจกรรมในฤดูกาล ‘ลานสกี’ จะหมดไป เพราะภัย ‘โลกรอ้น’
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นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ในฐานะหวัหนา้คณะ
ผูแ้ทนไทยเขา้รว่มการประชมุ COP27 ขึน้กลา่วถอ้ยแถลง
แสดงวิสยัทศันแ์ละความกา้วหนา้การด�าเนินงานดา้นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศของประเทศไทยในรอบ 1 ปี
ท่ีผา่นมา ตอ่ท่ีประชมุระดบัสงูของการประชมุรฐัภาคีกรอบ
อนสุญัญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิู
อากาศ สมยัท่ี 27 (COP27) ท่ี สาธารณรฐัอาหรบัอียิปต ์เม่ือ
วนัท่ี 15 พ.ย.ท่ีผา่นมา 

โดยแสดงจุดยืนของประเทศในการมีส่วนร่วมกับ
ประชาคมโลกในการรบัมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ ทัง้การปรบัปรุงยทุธศาสตรร์ะยะยาวในการพฒันา
แบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต�่าของประเทศไทย และเป้า
หมายการมีส่วนร่วมท่ีประเทศก�าหนด ค.ศ. 2030 ให้
สอดคลอ้งกบัการยกระดบัเปา้หมายมุง่สูค่วามเป็นกลางทาง
คารบ์อนภายในปี ค.ศ. 2050 และการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก
สทุธิเป็นศนูยภ์ายในปี ค.ศ. 2065 ในทกุสาขา

พรอ้มตัง้เปา้หมายท่ีจะเพ่ิมการผลติรถยนตท่ี์ปลอ่ยก๊าซ
เรือนกระจกเป็นศนูยเ์ป็นรอ้ยละ 30 ของการผลิตรถยนต์

ทัง้หมดภายในปี ค.ศ. 2030 เพ่ิมสดัสว่นของพลงังานทดแทน
ในการผลติกระแสไฟฟา้อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 50 ภายในปี ค.ศ. 
2050 และสนบัสนนุการใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือการดดูกลบัก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซดใ์นเชิงพาณิชยก่์อนปี ค.ศ. 2040 การ
ด�าเนินการตามแนวทางความรว่มมือระหว่างประเทศ เพ่ือ
ถ่ายโอนผลการลดก๊าซเรือนกระจกระหว่างประเทศ ภาย
ใตข้อ้ 6.2 ของความตกลงปารีส การนอ้มน�าหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางส�าคญัในการก�าหนด
แผนการปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่ง
ชาต ิเพ่ือเสรมิภมิูคุม้กนัตอ่การเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ
ใหก้บัประชาชน

นอกจากนี ้ยงัเนน้การสง่เสรมิ BCG Economy Model 
ซึ่งคาดว่าจะเป็นผลลพัธท่ี์ส �าคญัของการประชุมผูน้ �าเขต
เศรษฐกิจเอเปก เพ่ือบรูณาการความรว่มมือ และน�าไปสูก่าร
เตบิโตท่ียั่งยืน ในชว่งทา้ย รมว.ทส. ไดเ้นน้ย�า้วา่ เราตอ้งเริม่
ด �าเนินการในทกุดา้นเด๋ียวนี ้ มากกวา่แคก่ารพดู เพราะเรา
เป็นผูก้ �าหนดอนาคตของเราเอง “การรว่มมือรว่มใจ จะท�าให้
สิ่งท่ีเป็นไปไมไ่ด ้เป็นไปได ้ 

รฐับาลญ่ีปุ่ นปรบัแผนใหม่ ออกกฎควบคมุเครื่องปรบั
อากาศในบา้นจากระยะไกล กลุ่มอนุรกัษ์พลังงานของ
กระทรวงเศรษฐกิจในญ่ีปุ่ น มีมติหารอืโดยมีเปา้หมายเพ่ือ
เพ่ิมความสามารถในการควบคุมการใชง้านเครื่องปรบั
อากาศ และเครือ่งท�าความรอ้นทกุย่ีหอ้จากระยะไกล

เปา้หมายคือการลดการใชพ้ลงังานในช่วงท่ีคาดว่าจะ
ขาดแคลน เน่ืองจากญ่ีปุ่ นพยายามเปลี่ยนไปใชพ้ลงังาน
แบบหมนุเวียน เชน่ พลงังานแสงอาทิตย ์ซึง่ปรมิาณท่ีผลติ
อาจไม่มากพอ เพราะตอ้งคาดการณจ์ากสภาพอากาศใน
แตล่ะวนั

เน่ืองจากอากาศในญ่ีปุ่ นสว่นใหญ่นัน้จะมีอากาศหนาว

หรอืถา้เป็นฤดรูอ้นก็จะเป็นรอ้นชืน้ท�าใหป้รมิาณพลงังานใน
ประเทศยงัไมมี่ความเสถียรในการใชไ้ฟฟา้กระแสสลบั

จากมมุมองทางเทคนิค เครื่องปรบัอากาศหลายรุ่นใช้
รโีมทคอนโทรลมานานแลว้ ผูใ้ชส้ามารถเปิด-ปิดหรอืปรบัการ
ตัง้ค่าอณุหภมิูผ่านอินเทอรเ์น็ตได ้ ดงันัน้ถา้จะควบคมุจาก
ระยะไกลจงึไมมี่ปัญหา

กระแสตอบรบัจากประชาชนตา่งก็ไมเ่หน็ดว้ยในการออก
กฎครัง้นี ้ เพราะเหมือนเป็นการละเมิดสทิธิมากเกินไปหนอ่ย 
ญ่ีปุ่ นไมใ่ชป่ระเทศแรกท่ีขอควบคมุการใชง้านของเครือ่งปรบั
อากาศ เพราะก่อนหนา้นีส้หรฐัก็มีนโยบายลอ็คอณุหภมิูแอร์
ในบา้น แลกกบัการจา่ยคา่ไฟท่ีถกูลง  

ญี่ปุ่ นเอาบ้าง ออกกฎคุมเครือ่งปรบัอากาศ 
ดันใช้พลังงานหมุนเวียน

ไทยแถลงจุดยืนสู่เป้าหมายปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเป็นศูนย์
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สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท) ได้
ตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกรอ้นท่ีส่งผลกระทบต่อ
อตุสาหกรรมและภาคธรุกิจในประเทศ โดยเฉพาะผูผ้ลติ 
ผูส้ง่ออก และผูป้ระกอบการ SMEs ไทย ดงัเหน็ไดจ้าก 
ประเทศในกลุ่ม European Union (EU) ท่ีไดมี้การ 
เตรยีมมาตรการจดัเก็บภาษีคารบ์อนขา้มพรมแดนหรอื
ท่ีเรยีกวา่ Carbon Border Adjustment Mechanism: 
CBAM ซึ่งมีผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและภาค
การสง่ออกของประเทศ ส.อ.ท. จึงจดัตัง้ “สถาบนัการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” (Climate Change  
Institute) เพ่ือเตรยีมความพรอ้มในการรบัมือกบัมาตรการ
กีดกนัทาง การคา้ท่ีไมใ่ชภ่าษี (Non-Tariff Barrier) โดย
หนึ่งในภารกิจส�าคญัคือการพฒันาแพลตฟอรม์เพ่ือให้
เป็นตลาดการซือ้-ขาย (Market Place) สนิคา้ดงัตอ่ไปนี้
1.  ไฟฟา้จากพลงังานหมนุเวียน (Renewable Energy)
2.  คารบ์อนเครดติ (Carbon Credit)
3.  ใบรบัรองการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน  

(Renewable Energy Certificate)
ตามมาตรฐานทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสากล

ทัง้นีแ้พลตฟอรม์ไดบ้รรลขุอ้ตกลงในการเพ่ือเป็นตลาด
การซือ้-ขายคารบ์อนเครดิตในประเทศไทยกบัองคก์าร
บรหิารจดัการก๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) (อบก .)  
อีกทั้งยังไดร้บัการคัดเลือกจากคณะกรรมการก�ากับ
กิจการพลงังาน (กกพ.) ใหร้ว่มโครงการ ERC Sandbox 
ระยะท่ี 2 เพ่ือทดสอบนวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีจะน�า
มาใชเ้ป็นแพลตฟอรม์การซือ้ขายไฟฟ้าจากพลังงาน
หมนุเวียน ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการเตรยีมวางโครงสรา้งพืน้ฐาน
เครื่องมือและแนวทางการก�ากบัดแูลในการขบัเคลื่อน
เป้าหมายของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศไทยโดยไดค้ �านึงถึงการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัของผูป้ระกอบกิจการพลงังานตลอดจน 
ผูใ้ชไ้ฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมการคา้และการลงทุนใน
ระดบัสากล โดยแพลตฟอรม์ FTIX เปิดใหนิ้ติบุคคล
เขา้มาลงทะเบียนเปิดบญัชีเพ่ือท�าการซือ้-ขายคารบ์อน
เครดติผา่นทางเวบ็ไซต ์www.fti-cc.com   

ส.อ.ท. จัดตั้งสถาบันการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิได้ที ่

Escopolis Co., Ltd.
Tel: 02-239-1849  
Email: admin@escopolis.co.th
Website: www.escopolis.co.th

เอกสารสำาหรบัการเปิดบัญชี
บนแพลตฟอรม์ FTIX
1.  ส �าเนาใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพ่ิม (ภ.พ. 20)
2.  ส �าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนบรษัิท
3.  ส �าเนาบญัชีธนาคาร KTB, EXIM, SCB
4. เอกสารแสดงงบการเงิน
5. รายงานการประชมุเรือ่งขอเปิดบญัชี
6.  ส �าเนาบตัรประชาชน (กรรมการผูมี้อ �านาจลงนาม)
7.  ส �าเนาทะเบียนบา้น (กรรมการผูมี้อ �านาจลงนาม)
8.  หนงัสือมอบอ�านาจ (กรณีมอบอ�านาจใหผู้อ่ื้นกระท�าแทน)
9.  ส �าเนาบตัรประชาชน (ผูร้บัมอบอ�านาจ)
10.  ส �าเนาทะเบียนบา้น (ผูร้บัมอบอ�านาจ)

คา่สมาชิกแรกเขา้

คา่ธรรมเนียมรายปีส�าหรบั
บรษัิทขนาดเลก็ 
(รายรบัไมเ่กิน 500 ลา้นบาทตอ่ปี)

คา่ธรรมเนียมรายปีส�าหรบั
บรษัิทขนาดกลาง 
(รายรบั 501 - 1,000 ลา้นบาทตอ่ปี)

คา่ธรรมเนียมรายปีส�าหรบั
บรษัิทขนาดใหญ่ 
(รายรบั 1,001 ลา้นบาทขึน้ไปตอ่ปี)

คา่ธรรมเนียมในการด�าเนินธรุกรรมผูซื้อ้

คา่ธรรมเนียมในการด�าเนินธรุกรรมผูข้าย

ราคาต�า่สดุท่ีก�าหนดในการซือ้ขาย (Floor Price) คือ 20 บาท / tCO2eq

กรอบอัตราและการเก็บค่าธรรมเนียม

5,000 บาท 
(ยกเวน้จนถงึสิน้ปี 2566)

5,000 บาท / ปี 

10,000 บาท / ปี

30,000 บาท / ปี 

รอ้ยละ 3 ของมลูคา่การซือ้

รอ้ยละ 5 ของมลูคา่การขาย


