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อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้น
เปนสัญญาณที่ดีวาการ
ประชุมสุดยอดดานสภาพภูมิ
อากาศของสหประชาชาติ หรือ
COP26 (COP ยอมาจาก
Conference of the Partie)
ที่มืองกลาสโกว
สหราชอาณาจักร
เมื่อตนเดือนพฤศจิกายน
2564 ผูนํากวา 100 ประเทศซึ่ง
มีปารวมกันมากกวารอยละ 85
ของทั้งโลกจะใหคําสัญญาวาจะ
ยุติการตัดไมทําลายปาและฟนฟู
ปาไมภายในป 2030
เพื่อแกปญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศดวยการ
พยายามควบคุมอุณหภูมิโลกให
เพิ่มขึ้นไมเกิน 2 องศาเซลเซียส

2 ํC
170%
49
18%
16%
8%
นํ้าทวมเพิ่มขึ้น
กระทบ

ลานคน
กระทบแมลง
พืช

สัตวมีกระดูกสันหลัง

อตกลงดังกลาว
จะสงผลตอการปลอย
ก า ซเรื อ นกระจก เนื่ อ งจาก
ปาไมที่ถูกทําลายปลอยคารบอนไดออกไซดขึ้น
สูชั้นบรรยากาศ คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 11 ของ
ทัง้ โลก ซึง่ มีการคาดการณวา อุณหภูมโิ ลกจะทะลุเพดาน 1.5 องศา
เซลเซียสภายในเวลา 12 ป หรือเร็วกวานัน้ อาจจะถึง 3 องศาเซลเซียส
ภายในศตวรรษนี้ ซึ่งหากโลกรอนขึ้นจะผลกระทบทําใหเกิดขาดแคลน
อาหาร คลืน่ อากาศรอน พายุ และระดับนํา้ ทีส่ งู ขึน้ อาจทําใหเกาะถูกนํา้ ทวม
การลดปญหาโรครอนนอกจากหยุดตัดไมทาํ ลายปา แลวยังตองหยุดใช
พลังงานถานหิน เปลีย่ นมาใชรถยนตไฟฟา และลงทุนในการผลิตพลังงาน
หมุนเวียน ซึง่ รัฐบาลไทย “พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา” นายกรัฐมนตรี
ไดกลาวถอยแถลงในที่ประชุม cop26 วาประเทศไทยพรอมยกระดับการ
แกไขปญหาภูมิอากาศอยางเต็มที่ เพื่อบรรลุเปาหมายความเปนกลาง
ทางคารบอนภายในป 2050 และบรรลุเปาหมายการปลอยกาซเรือนกระจก
สุทธิเปนศูนยไดในป 2065
วากันวาไทยมีสัดสวนการปลอยกาซเรือนกระจกคิดเปน 1% ของทั้ง
โลก คิดเปน 354 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ดังนัน้ บริษทั เอกชน
ขนาดใหญหลายแหงปรับเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทน พลังงาน
สะอาดมากขึน้ เชนเครือเจริญโภคภัณฑ (ซีพ)ี ตัง้ เปาหมายในระยะ 5 ป
จะลงทุนพลังงานหมุนเวียน 2,000-3,000 ลานดอลลาร โดย 50 % จะนํา
มาใชหมุนเวียนในองคกร และอีก 50 % จะปอนลูกคาภายนอก
ขณะที่ บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) ประกาศแผนธุรกิจพลังงาน
แหงอนาคต จะเนนลงทุนกลุม พลังงานหมุนเวียน เนนไปทีพ่ ลังแสงอาทิตย
เพราะเชื่อวาหากมีโซลาเซลที่ดีจะทําใหประชาชนผลิตไฟฟาใชไดเอง
อยางครบวงจร มีการวิจยั นวัตกรรมมาชวยกักเก็บคารบอนไดออกไซดเพือ่
นํามาวนกลับใชประโยชน
เพราะฉะนั้นการที่ประเทศไทยจะกาวสูสังคมคารบอนตํ่าจะสามารถ
เกิดขึ้นเปนจริงไดนั้นตองมาจากรวมมือกันทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน โดยเฉพาะภาคเอกชนที่เปนสวนของภาคการผลิตที่เปน
ผลพวงของโลกรอน เพราะแมวาจะมีขอตกลงรวมกัน กฏหมายบังคับ
หรือนโยบายจะประกาศไวสมบูรณ หากไรซึ่งการปฏิบัติตามก็ไมตางจาก
“กระดาษ” ใบหนึ่ง

GCNT ประกาศ
เจตนารมณ

ลดปลอยกาซเรือนกระจก
สุทธิเปนศูนย (Net Zero)
ในป

2050
2070
หรืออยางชา ป

เครือซีพีตั้งเปาลดปลอยกาซคารบอน
ปลอยกาซคารบอน
เปนศูนย ในป

ลดใชพลังงานถานหิน
ใหเปนศูนยภายในป

ควบคุมการเพิ่มขึ้น
ของอุณหภูมิไมใหเกิน

เพิ่มพื้นที่ปลูกปา
หนวย: ไร
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ไทยลดกาซ
เรือนกระจก

เป า หมายลดก า ซ
เรือนกระจกของไทย

เปนศูนย ในป

35%
113.23
15%
48.52 ตั้
5%
16.17
100
2565
พื้นที่ปาธรรมชาติ

พ.ย.เขารวม COP26
ประกาศเปาหมายลด
กาซเรือนกระจก

หรือ

20-25%
2065

ชุลพี ร อรามเนตร

หรือ

ลานไร
พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท
หรือ

ลานไร
รัฐบาลมีเปาหมายที่จะปลูกตนไม
ลานตน
ภายในป

แผนกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

จัดทํา (ราง) พ.ร.บ.การเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ
จัดทํา (ราง) ยุทธศาสตรระยะยาว
พัฒนาแบบปลอยกาซเรือนกระจกตํา่
ของประเทศไทย
จัดทํา(ราง) แถลงการณรวม
อาเซียนวาดวยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
จัดทําผลการลดกาซเรือนกระจก
จากมาตรการภาคพลังงานและขนสง
ป 2562
จัดทํา(ราง) ขอตกลงการขยาย
ระยะเวลาบันทึกความเขาใจระหวาง
สถาบันเพื่อการพัฒนาที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมโลก

ไทยตั้งเปาปลอยกาซ
เรือนกระจกเปนศูนย ป

Climate Central จัดใหกรุงเทพมหานครเปนหนึ่งในพื้นที่ที่มีความ
เสี่ยงสูงจากนํ้าทวมพื้นที่ตามแนวชายฝงและการทรุดตัวของดินรวม
ทั้งป 2563 Global Climate Risk 2020 จัดใหเปนประเทศที่ไดรับ
ผลกระทบระยะยาวจาก climate change มากเปนลําดับที่ 9 ของโลก

ในป พ.ศ.2573 โดยดําเนินการในทุกภาคสวน
เศรษฐกิจ (Economy-wide) ไดแก พลังงาน
และขนสง กระบวนการอุตสาหกรรมและ
การใชผลิตภัณฑ และการจัดการของเสีย
นอกจากนี้ ในเดือนพ.ย.เขารวมประชุม
สมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ
(COP) ประกาศแนวทางการทํางานของไทย
เปาหมายลดกาซเรือนกระจก2ระยะ มีเปาหมายลดกาซเรือนกระจกรอยละ 20-25
วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการ และนําเสนอรางยุทธศาสตรระยะยาวในการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พัฒนาแบบปลอยกาซเรือนกระจกตํ่าของ
(รมว.ทส.) กลาวในงาน GO GREEN เมกะเทรนด ประเทศไทย รวมถึงประกาศเปาหมาย
เพือ่ โลกสีเขียว จัดโดยกรุงเทพธุรกิจ วา ตัง้ แตเกิด
สถานการณโควิด-19 ทําใหกิจกรรมในหลาย ลดกาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนยป 2065
ภาคสวนหยุดชะงัก ไมวา จะเปน ภาคเศรษฐกิจ
“ประเทศไทยไดกําหนดในการลด
การทองเทีย่ ว และภาคอุตสาหกรรม แตในสวน กาซเรือนกระจกใหสุทธิเปนศูนยในป 2065
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมเปนเพียง โดยขณะนีไ้ ดมกี ารดําเนินการมาตรการตางๆ
ประเด็นเดียวทีไ่ ดรบั ประโยชน เนือ่ งจากทําให ในการปลดปลอยภาคพลังงาน อาทิ มติ กนภ.
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกลดนอยไปถึง เมือ่ เดือนส.ค. ทีผ่ า นมา มีการเพิม่ สัดสวนผลิต
10% ซึง่ ถือเปนเรือ่ งทีด่ ี แตขณะนีโ้ ควิดกําลังจะ ไฟฟาใหม เพิม่ พลังงานหมุนเวียนมากขึน้ และ
ดีขึ้น การคมนาคม ขนสง การปลอยของเสีย ใหมกี ารใชยานยนตไฟฟาเพิม่ 30% ภายในป
กําลังกลับมาปกติเชือ่ วาจะทําใหเกิดการปลอย 2030 ขณะทีภ่ าคอืน่ ๆ เชน ภาคการเกษตร และ
กาซเรือนกระจกเพิ่มมากถึง 20%
ภาคของเสียซึ่งมีสวนสําคัญลดการปลอยกาซ
ประเทศไทยแมจะปลอยกาซเรือนกระจก เรือนกระจกตองดําเนินการอยางตอเนือ่ งใหเปน
เพียง 1% แตไดรบั ผลกระทบจากสภาพอากาศ กลางทางคารบอน การดูดกลับกาซเรือนกระจก
ที่แปรปรวนไปอยางมาก เมื่อตนป 2564 ไทย และการปลูกปาธรรมชาติ เพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียว 55%
เกิดภัยแลง แตพอมาปลายปกลับเกิดนํ้าทวม แบงเปนพืน้ ทีป่ า 35% พืน้ ทีป่ า เศรษฐกิจ 15%
จึงไดใหความสําคัญและเขารวมเปนสวนหนึ่ง และพืน้ ทีป่ า สีเขียวปาชายเลน 5% เพือ่ ชวยดูด
ในการลดกาซเรือนกระจก โดยไดดาํ เนินนโยบาย กาซเรือนกระจก” รมว.ทส.กลาว
Climate Change ในป 2559 เขารวมเปนภาคี
ความตกลงปารีส(Paris Agreement) เพื่อ ลดกาซเรือนกระจกหนาทีท่ กุ ภาคสวน
รวมกันควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ย
อยางไรก็ตาม การลดปลอยกาซเรือนกระจก
ของโลกใหตํ่ากวา 2 องศาเซลเซียส และ ภาครัฐไมสามารถดําเนินการไดเพียงฝายเดียว
พยายามไมใหเกิน 1.5 องศาเซลเซียสภายใน ทุกภาคสวนตองเขามามีสว นรวม เพราะการทํา
ปลายศตวรรษนี้
นโยบายตางๆ หากไมไดรับการตอบรับจาก
ทั้งนี้ ไทยไดประกาศเปาหมายการลด ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชน นโยบาย
กาซเรือนกระจก เปน 2 ระยะ ไดแก 1. เปาหมาย ก็จะเปนเพียงเศษกระดาษไมกแี่ ผน โดยเฉพาะ
กอนป ค.ศ. 2020 เปนการดําเนินงานลด ภาคเอกชนทีต่ อ งเขามามีบทบาทสําคัญเพราะ
ก า ซเรื อ นกระจกที่ เ หมาะสมของประเทศ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เปนผลทําใหมกี าร
(Nationally Appropriate Mitigation Ac- ปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซตในจํานวน
tion: NAMA) (ระยะการดําเนินงานถึง พ.ศ. ที่มาก อยางภาคพลังงาน ภาคอุตสาหกรรม
2563) บนพืน้ ฐานการดําเนินการโดยสมัครใจ ภาคขนสง และการจัดการของเสีย
ซึง่ ประเทศไทยไดแสดงเจตนารมณไววา จะลดการ
ขณะเดียวกันตอนนี้หลายประเทศ อาทิ
ปลอยกาซเรือนกระจกรอยละ7-20 เทียบกับ สหภาพยุโรป หรือEU ไดเริ่มปรับคารบอน
กรณีปกติ ในสาขาพลังงานและขนสง ซึง่ จากการ กอนเขาพรมแดน ซึ่งเปนการชําระมาตรการ
ดําเนินการในป 2562 ทีผ่ า นมา พบวาไทยสามารถ เก็ บ ภาษี ต  า งๆ ของEU ที่ จ ะพิ จ ารณาว า
ลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดรอยละ 17
สินคาที่จะเขา EU มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ขณะที่เปาหมายหลังป ค.ศ.2020 เปน มากนอยอยางไร ทุกสินคาตองมีฉลากคารบอน
เปาหมายตามกลไกการมีสวนรวมที่ประเทศ ที่ไดมาตรฐาน การดําเนินการนี้อาจจะทําให
กําหนด หรือ NDC ฉบับที่ 1 (ระยะเวลาดําเนิน ตนทุนในการผลิตสินคาที่จะสงไปEU เพิ่มขึ้น
การตั้งแตป พ.ศ.2564-2573) ภายใตความ แตก็ตองปรับตัวตามดังนั้น การเปลี่ยนแปลง
ตกลงปารีส โดยประเทศไทยจะลดการปลอย สภาพอากาศ การลดกาซเรือนกระจกตอง
กาซเรือนกระจกรอยละ 20-25 จากปริมาณ ขับเคลื่อนไปในทุกมิติ
การปลอยกาซเรือนกระจกในกรณีปกติ (BAU)

เสนอ(ราง) ยุทธศาสตรระยะยาว
ในการพัฒนาแบบปลอยกาซเรือน
กระจกตํ่าของประเทศไทย
(Thailand’s Long-Term Low
Greenhouse Gas Emission
development Strategy)
โครงการกลไกเครดิตรวม Joint
Crediting Mechanism (JCM)
ภายใตความรวมมือทวิภาคีระหวาง
ประเทศไทยและประเทศญี่ปุน วันที่
30 มิ.ย. 2564
เตรี ย มพร อ มมาตรการปรั บ
คารบอนกอนเขาพรมแดน (CBAM)
ของสหภาพยุโรป

งแตป 2543 จนถึง 2562 ไทยไดรับ
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติถงึ 146 ครัง้
เกิ ด ความสู ญ เสี ย ต อ หน ว ยจี ดี พี
รอยละ 0.82 โดยเฉพาะในป 2554 ซึ่งเกิด
มหาอุทกภัย ธนาคารโลกไดประเมินมูลคา
ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ สูงถึง 1.44 ลานลานบาท

หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ : กอตัง้ เมือ่ วันที่ 6 ตุลาคม 2530 เปนสมาชิกสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ โทรศัพท 0 2338 3333 โทรสาร 0 2338 3947-8
เจาของ : บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด 1858/126 ชั้น 30 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาใต เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
• สมัครสมาชิก/ตออายุ โทร 02-338-3000 กด 1 • สํานักงานเนชั่นภาคเหนือ โทร. 0 5327 1831, 0 5327 4467 โทรสาร 0 5328 1110
• สํานักงานเนชั่นภาคอีสาน โทร.0 4332 4241-2, โทรสาร 0 4332 4186 • สํานักงานเนชั่นภาคใต โทร.0 7421 0975-9 โทรสาร 0 7421 0039
พิมพที่ : โรงพิมพตะวันออก

• ที่ปรึกษา : ฉาย บุนนาค สมชาย มีเสน บากบั่น บุญเลิศ
• บรรณาธิการบริหาร : วีระศักดิ์ พงศอักษร weerasak@nationgroup.com
• ผูชวยบรรณาธิการบริหาร : สุทธิพันธ ภูระหงษ sutthipun_poo@nationgroup.com
• บรรณาธิการขาว : ยุทธนา นวลจรัส yuttana_nua@nationgroup.com
• บรรณาธิการเลม : หทัยรัตน ดีประเสริฐ hathairat_d@nationgroup.com

วราวุธ ศิลปอาชา

ลานไร
พื้นที่ปาเศรษฐกิจ

UNFCCC

ไทยเขารวมภาคีกรอบอนุสญ
ั ญา
UNFCCC ตั้งแตป 2537

Paris Agreement

ป 2559 ไทยเขารวมเปนภาคีความ
ตกลงปารีส
ไทยลดปลอยกาซเรือนกระจก
ป 2562 ได

การทํานโยบายตางๆ
หากไม ไ ด รั บ การ
ตอบรับจากภาคเอกชน
ภาคประชาสั ง คม
ประชาชน นโยบาย
ก็ จ ะเป น เพี ย งเศษ
กระดาษไมกี่แผน
วราวุธ ศิลปอาชา
รมว.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

17%
64.20
หรือ

MtCO2e

354
1%

ไทยปลอยกาซคารบอน

ลานตันคารบอนไดออกไซด/ป หรือ
ของโลก

คณะบรรณาธิการ: •ตางประเทศ กนกนภา เพิม่ บุญพา ktfor@nationgroup.com ตอ 3430 •บทความ-ทัศนะ ลักษโตเยน วุฒศิ กั ดิ์ laktogen@nationgroup.com ตอ 3424 • การเมือง นิภาวรรณ แกวรากมุกข
ktplt@nationgroup.com ตอ 3405 •เศรษฐกิจ ทินกร เชาวนชนื่ kteco@nationgroup.com ตอ 3391•ไอที-สือ่ สาร เอกรัตน สาธุธรรม ktit@nationgroup.com ตอ 3398 • จุดประกาย judprakai@gmail.com
ตอ 3418 •กรุงเทพวันอาทิตย วลัญช สุภากร walan@nationgroup.com ตอ 3419 •@Taste เอือ้ พันธุ ศรีสนุ ทร aupan@nationgroup.com ตอ 2565 •คอรปอเรท-การตลาด สรัญญา จันทรสวาง ktmkt@nationgroup.com ตอ 3438
•การเงิน ktfin@nationgroup.com ตอ 3401 •บรรณาธิการผูพ มิ พผโู ฆษณา: สุทธิพนั ธ ภูร ะหงษ sutthipun_poo@nationgroup.com •บรรณาธิการศิลปกรรม: จักรพงษ ศรีสนุ ทร jsunthon2015@gmail.com
•ฝายขายโฆษณา: อัลเลียซ สะอิ E-Mail: allias_sae@nationgroup.com ตอ 3561

วันจันทรที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
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สรุปผลการดําเนิน
งานทีส่ าํ คัญป 2563

เครือเจริญโภคภัณฑ (ซีพี) ที่ดําเนินธุรกิจตอเนื่อง
มาครบ 100 ป ในป 2564 และไดเผชิญความทาทาย
มาตลอดศตวรรษ ขณะนี้ไดเขาสูเปาหมายใหมในแนวทาง
การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งวางเปาหมายการเปน
องคกรที่ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสุทธิเปนศูนย

100

0.72
ล
า
น
tCO2e

1,464
ลานบาท
ลงทุนดานสิ่งแวดลอม

0.55
ลานกิกะจูล
11%
92.15%
ลดการใชพลังงาน

ศุภชัย เจียรวนนท

ซีพี
กาวที่

ลดปริมาณการปลอยกาซ
เรือนกระจก

สัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียน

ผูนําองคกรพัฒนายั่งยืน

บรรจุภัณฑพลาสติก
ที่นํากลับมาใช ไหม

พื้นที่ปาไมที่ไดรับการฟนฟู

14,563 ไร
49,808 ไร
18,009 คน
พื้นที่เกษตรกรรมที่ไดรับ
การพัฒนาแหลงนํ้า

ไดรับผลกระโยชนจากโครงการ

ลดปริมาณการนํานํ้ามาใชตอ
รายไดของปฐาน 2558

47.24%

ลา

สุดเมื่อวันที่ 20 ก.ย.2564 ไดรับ
การคัดเลือกใหเปนองคกรระดับ
LEAD สะทอนการดําเนินธุรกิจ
อยางรับผิดชอบและความยึดในหลักสากล 10 ประการ
ของ United Nations Global Compac
ศุภชัย เจียรวนนท ประธานคณะผูบริหาร
เครือเจริญโภคภัณฑ (ซีพ)ี เปดเผยวา ซีพใี หความสําคัญ
กับการผลักดันองคกรสูค วามยัง่ ยืนมาตลอด โดยเริม่ ตน
จากวางเปาหมายติดตามและรายงานทุกปถงึ ความคืบหนา
เพื่อดูความสําเร็จหรือความลมเหลวของเปาหมาย
โดยเชิญแตละกลุม ธุรกิจของซีพมี ากําหนดเปาหมายและ
ตัวชี้วัด ซึ่งศึกษาแนวทางจากทั่วโลกเพื่อมาประยุกตใช
เพราะซีพีมีซัพพลายเชนคอนขางใหญ ดังนั้นตองมีตัว
ชี้วัดที่เกี่ยวของอุตสาหกรรมครอบคลุมทั้งหมด โดยใน
17 เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลก (UN SDGs)
ซีพีจะดูวานําเสนอดานใดไดมากและดานใดทําไปแลว
รวมทั้งเปาหมายที่วางไวจะผลักดันความยั่งยืนที่
รวบรวมมาจากทัว่ โลก รวมถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของรัชกาลที่ 9 และปรัชญาทีใ่ ชทาํ งานรวมกับ 21 ประเทศ
จึงนํา 3 สวนมารวมกันและวางเปาหมายของซีพี โดย
จุดเริม่ ตนสําคัญทีส่ ดุ คือ ความตระหนักรูข องผูน าํ
“ไดเปนลีดไดอยางไรตองบอกวาไดเองเพราะเราทํา
เรื่อยๆ ตอนที่เริ่มเขารวม UN Global Compact สมัคร
ไปใหมตั้งเปาหมายวาตองสรางความเปลี่ยนแปลงและ
เปนตัวอยางที่ดี”
สวนเปาหมาย Zero Carbon และ Zero Waste
เปนเปาหมายทีป่ ระกาศมา 2 ป แตเปาหมายความยัง่ ยืน
ของเครือประกาศมา 5 ปแลว แตไมไดมภี าพรวมทีช่ ดั เจน
โดยเปาหมาย Zero Carbon และ Zero Waste จะชวยลด
มลภาวะและกอใหเกิดการเปลีย่ นแปลง ซึง่ เปนเรือ่ งใหญ
มากและถาไมตั้งเปาหมายคงคิดไมออกวาจะผาน
สิ่งเหลานี้ไดอยางไร

18%

การนํานํ้ากลับมาใชใหมใชซํ้า

ทินกร เชาวนชื่น
วรรณิกา จิตตินรากร
“ผมเองไมไดตั้งเปาหมายใหเฉพาะเครือซีพีวา
10 ปขางหนาหรือภายในป 2573 ตองเปน Net zero
แตผมยังบังคับตัวเองดวยอยางการขับเคลื่อนมา 3-4 ป
ดีขึ้นแค 10-20% ทําอยางไรจะใหถึงศูนยทําใหเขาสู
พลังงานหมุนเวียนเพื่อลดคารบอนเพื่อเกิด Net zero”
สําหรับ “พลังงานหมุนเวียน” กอนอืน่ ตองเริม่ จาก
การคํานวณวาทัง้ ระบบนิเวศใชพลังงานเทาไหร โดยตอนนี้
อยางมากทําไปได 10% ดังนั้นยังตองลงทุนอีกมาก
และซีพีตั้งเปาหมาย 5 ป จะลงทุนพลังงานหมุนเวียน
2,000-3,000 ลานดอลลาร โดยพลังงาน 50% จะปอนซีพี
และอีก 50% ปอนลูกคาภายนอก
ทัง้ นี้ ปจจุบนั ซีพใี ชพลังงานอยูแ ลว แตสว นมากจาก
เชือ้ เพลิงแกสและฟอสซิล และตอมาเปลีย่ นเปนพลังงาน
ไฟฟา โดยอนาคตเพียงแตเปลีย่ นตนทุนมาเปนพลังงาน
ทดแทน โดยมองการลงทุนทีม่ เี ทคโนโลยีคอ นขางชัวร
และไมเสีย่ งมาก คือ พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม
และพลังงานนํา้ ซึง่ พลังงานทีแ่ นนอนสุด คือ พลังงาน
แสงอาทิตย เพราะไทยมีพื้นที่รองรับแดดไดดีและ
เปนเมืองรอน
สวนประเด็นที่เกี่ยวของกับ “ปาไม” มองวาการ
ซื้อวัตถุดิบที่ตรวจสอบยอนกลับไดถึงระบบตนนํ้า เชน
ฟารมขาวสาลี ถั่วเหลืองและขาวโพดซึ่งเปนวัตถุดิบ
อาหารสัตวและการเลีย้ งสัตวดงั นัน้ ถายอนกลับไดถงึ ระดับ
ฟารมและใหคา ตอบแทน เพือ่ ใหเขารวม Carbon neutral
ก็จะเห็นผลเปนรูปธรรม
“หากใหอินเซนทีฟกับฟารม เมื่อปลูกพืชเชิงเดี่ยว
แลวมีพื้นที่เหลือก็ปลูกไมยืนตน อันนี้จะเปนเรื่องกรีน
ประกอบกับเราทําเรื่องความยั่งยืนจะไมซื้อสินคาที่ได
จากการบุกรุกปาหรือทําลายปา และถาเปนไปไดเรา
อาจตองไปซื้อของที่ฟนฟูปาดวย”
ทัง้ นี้ ยกตัวอยางโครงการทีซ่ พี สี นับสนุนระดับฟารม
อาทิ การพัฒนาในจังหวัดนาน สงเสริมหมูบ า น 2-3 หมูบ า น

เพือ่ ไมใหตดั ไม โดยผลักดันการทําเกษตร
ดวยการแบงพื้นที่ทําแหลงนํ้า เพราะการทําเกษตรที่ดี
ตองมีนาํ้ ทําใหผลผลิตมากขึน้ เพราะมีระบบการจัดการนํา้
ในขณะที่ “พลังตอการเปลีย่ นแปลง” จะตองกลาวถึง
บริษทั ระดับโลก หรือ Global Compact ซึง่ บริษทั ไทยมีถงึ
80 บริษทั มีมลู คาถึง 5 ลานลานบาท ซึง่ ถารวมทําเต็มทีจ่ ะ
สรางการเปลีย่ นแปลงได รวมถึงมีบริษทั ในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย(ตลท.) อีก 500 บริษัทที่จะรวมสราง
การเปลีย่ นแปลงไดหากภาครัฐกําหนดเปาหมาย Carbon
neutral และ Waste รวมถึงมิติความยั่งยืน
“บริษัทในตลาดหลักทรัพยฯ มีมากและหากมี
เกณฑชัดเจนผมคิดวาการเปลี่ยนแปลงจะเร็วขึ้น เพราะ
จุดเริม่ ตนของซีพเี กิดขึน้ จากการตระหนักรูเ ชิงบังคับจาก
การใหอินเซนทีฟ ดังนั้นถึงเวลาตองเรียนรูแลวไมอยาง
นั้นจะอยูในตลาดหลักทรัพยฯ ไมได”
นอกจากนี้เมื่อผลักดันสูบริษัทในตลาด
หลักทรัพยฯที่มีซัพพลายเชนมาก จะสรางการ
ตระหนักรูไปถึงบริษัทเล็ก และใหปรับตัวและเกิด
การเปรียบเทียบแขงขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน
“ผมเรียกกระบวนการเหลานี้วา Transparency
สําหรับการตัง้ เปาหมาย ตรวจสอบ และประกาศ ถือเปน
ความโปรงใส เมือ่ โปรงใสก็มกี ลไกตลาดมีความตระหนักรู
และกลไกตลาดจะเปนแรงขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
ซีพกี เ็ หมือนกัน ซัพพลายเชน พารทเนอรมารวมตัง้ เปาหมาย
ในทิศทางเดียวกัน”
ทั้งนี้ องคกรที่มีขนาดใหญยิ่งตองรีบดําเนินการ
โดยสรางการรับรูใ นองคกร แตสงิ่ สําคัญ คือ “ผูน าํ ” จะ
ตองสนับสนุนใหเกิดขึน้ เพราะทางหนึง่ มองวาเปนภาระ
แตอกี ทางมองเปนการสรางแนวทางใหม ซึง่ ตองเปลีย่ น
กรอบความคิดผูนําวาตองเริ่มคิดเรื่องนี้ เพราะผูนําที่
ดีตองมีมิติที่เปนสวนรวม ซึ่งสิ่งเหลานี้จะเปลี่ยนแปลง
บริษัทและทําใหองคกรยั่งยืนมากขึ้น

องคกรที่มีขนาดใหญ
ยิ่งตองรีบทํา สราง การจัดการของเสีย
การรับรูในองคกร แต ของเสียทั้งหมด
สิ่งสําคัญ คือ ผูนํา
ตองสนับสนุนใหเกิดขึน้ นําของเสียกลับมาใชใหมใชซํ้า
เพราะทางหนึง่ มองเปน
ภาระแตอกี ทางมองเปน
การสรางแนวทางใหม

1.37 ลานตัน

17%

จํานวนคูคาธุรกิจลําดับที่ 1
ทีส่ าํ คัญที่ไดรบั การสือ่ สารเรือ่ ง
จรรยาบรรณสําหรับคูคาธุรกิจ
และประเด็นดานความยั่งยืน

100%
100%

จํานวนคูค า ธุรกิจหลักลําดับที่ 1
และลําดับถัดไปทีผ่ า นการประเมิน
ดานความยั่งยืนรายป
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วรพงษ นาคฉัตรีย

การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพอากาศ
และผลกระทบจากดิจิทัล
ถือเปนทั้งวิกฤติและโอกาส
ที่ ปตท. ตองดําเนินธุรกิจ
สรางความมั่นคง
ดานพลังงานระยะยาว
การบริหารจัดการเพื่อ
ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
จะตองสรางคุณภาพชีวิตที่ดี
คนในสังคมตามแนวคิด
“โก กรีน” ใหเติบโตไปดวยกัน
ถือเปนความทาทายที่สําคัญ

แผน Clean และ Green
ของกลุม ปตท.
ป 2021-2030
2021

2025

การใชประโยชน
และการกักเก็บ
CO2

การปรับปรุง
กระบวนการผลิต
และการลดพลังงาน

2030

การทํากิจกรรม
ชดเชยการปลอย
CO2

กัญณัฏฐ บุตรดี

แผนธุรกิจ ปตท.

ปตท.ก า วสู  ธุ ร กิ จ
พลังงานแหงอนาคต

ผูบริโภคตองได

มากกวา

สินคาปลอยคารบอนนอยสุด

ว

รพงษ นาคฉัตรีย ผูช ว ยกรรมการ
ผูจ ดั การใหญ บริหารความยัง่ ยืน
บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)
เปดเผยวา การขับเคลื่อนองคกรทุกมิติจะ
เนนทิศทางการเจริญเติบโตขององคกร สราง
พลังขับเคลื่อนใหทุกชีวิต รวมถึงพัฒนา
สุขภาพชีวิตคนในสังคมและสิ่งแวดลอม
ใหเติบโตพรอมการดําเนินธุรกิจของ ปตท.
ซึ่งปจจุบันนอกจากดําเนินธุรกิจแลวตอง
สรางพลังงานแหงอนาคตที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม ซึ่ง ปตท. ทําธุรกิจเกี่ยวของ
กับพลังงานที่ตองการใหธุรกิจใหมไกลกวา
พลังงาน สรางคุณคาที่ยั่งยืนใหผูมีสวนได
สวนเสียทุกภาคสวน
ทั้งนี้ ปตท.กําหนดทิศทางกลยุทธที่
ยัง่ ยืนของกลุม ปตท.ทีป่ ระยุกตใชหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงหรือตัวชี้วัดความยั่งยืน
และที่ขาดไมได คือ เปาหมายการพัฒนา
ความยั่งยืนที่แบงเปนการดูแลสิ่งแวดลอม
รวมถึงการใชทรัพยากรใหมีคุณคา ภารกิจ
หลักของ ปตท.คือ ดูแลหนวยความ
มั่นคงดานพลังงาน ซึ่งพลังงานหลักของ
ประเทศมาจากกาซธรรมชาติเปนหลัก โดย
องคประกอบของกาซธรรมชาติประกอบดวย
กาซคารบอนไดออกไซด ซึ่งสิ่งสําคัญตอง
ลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด และดูแลการ
รัว่ ไหลตามอุปกรณดว ย สําหรับกาซธรรมชาติ
เมื่อไปถึงลูกคาตองไดคารบอนไดออกไซด
นอยที่สุด
นอกจากนี้ มีโครงการปลูกปาทีท่ าํ มานาน
การปลูกปาเพือ่ ดูดซับคารบอนไดออกไซด
ปจจุบนั ดูดซับไดมากกวา 2 ลานตันตอวัน
รวมถึงเปาหมายของการปลอยกาซเรือนกระจก
ทีก่ าํ หนดขึน้ ใหสอดคลองเปาหมายประเทศ
ดังนั้น เทคโนโลยีนวัตกรรมมีสวนใหหลาย
อยางสะดวกขึ้น แตบางทีเทคโนโลยีมีสวน
ทําลายสิง่ แวดลอม ปตท. จึงตองคิดวาจะทํา

อยางไรใหเทคโนโลยีชวยโลกได
ทัง้ นี้ ปจจุบนั ปตท.มีสถาบันการวิจยั
เกี่ยวคารบอนไดออกไซด เพื่อหาทางเก็บ
คารบอนไดออกไซดใชประโยชนตอ รวมถึง
เก็บกาซคารบอนไดออกไซดไวใตดนิ รวมถึง
การวิจัยแบตเตอรีเพื่อยืดอายุการใชงาน
ใหมากกวา 300-400 กิโลเมตร และเก็บ
พลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตยเพื่อใชงาน
รูปแบบตางๆ และเมื่อคนไทยตองการมี
พลังงานไฟฟาเปนของตัวเองจะใชพลังงาน
แสงอาทิตยมาชวยเติมชวงกลางวัน และใช
งานชวงกลางคืน
“เวลาที่เราผลิตอะไรตองคํานึงถึง
ประโยชนสินคา 1 ตัว ที่คิดคน อนาคตจะ
กลายเปนขยะเราจึงนําไบโอพลาสติกกลับ
มาใชใหม อาทิ แกว Amazon”
การดําเนินงานในธุรกิจพลังงาน
แหงอนาคต (Future Energy) ปตท.
จะลงทุนกลุม พลังงานอนาคต เชน พลังงาน
หมุนเวียน, Energy Storage System,
EV value chain, การพัฒนาระบบ Smart
Energy Platform สําหรับซือ้ ขายไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตยในนิคมอุตสาหกรรม,
เปดตัว G-Box ระบบกักเก็บพลังงานรวม
กับ GPSC และ OR เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการพลังงานและลดตนทุนคาไฟฟา
รวมถึงเปดโรงงานแบตเตอรี Semi Solid
แหงแรกในอาเซียน
สําหรับแนวทางแกไขระยะยาวป
2573 กาวสูธรุ กิจพลังงานแหงอนาคต
มากกวา 30% ของการลงทุนทั้งหมด แบง
เปน Future Energy 15%, ธุรกิจใหม 17%
สวนทีเ่ หลือ 68% จะเปนการลงทุนในธุรกิจ
E&P โดยเนนลงทุนสินทรัพยทผี่ ลตอบแทนสูง
โดยเฉพาะแหลงกาซ, ธุรกิจกาซธรรมชาติ
จะสราง Global LNG Portfolio, ธุรกิจ
พลังงาน ขยายลงทุนในโรงไฟฟาบางกลุม

ในไทยและภูมิภาค, ธุรกิจ P&R บูรณาการ
Supply Chain มุงสูผลิตภัณฑมูลคาสูง
ธุรกิจ oil & Retail ขยายการคาปลีกที่
ตอบโจทย Mobility & Lifestyle เพื่อ
ลดปลอยกาซเรือนกระจกใหได 15% โดย
เทียบกับป 2563
ทั้งนี้ กลุมปตท.ใหความสําคัญกับ
การพัฒนาแบตเตอรี่ เพราะถามีแบตเตอรี
และโซล า เซลล ที่ ดี จ ะทํ า ให ป ระชาชน
ผลิตพลังงานไฟฟาไดเองแบบครบวงจร
ส ว นการใช ย านยนต ไ ฟฟ า จะช ว ยลด
กาซเรือนกระจกไดมาก ซึง่ ขึน้ กับตัวชารจไฟ
ดวยวามาจากฟอสซิลหรือพลังงานหมุนเวียน
ดวย โดยแนวโนมของโลกกําลังเปลี่ยน
มาใชยานยนตไฟฟามากขึ้น รวมถึงไทย
มีนโยบายสนับสนุนยานยนตไฟฟาเชนกัน
อาทิ นโยบายลดภาษีนาํ เขาวัตถุดบิ เพือ่
สนับสนุนการผลิตยานยนตไฟฟา
“ปตท.ร ว มตั้ ง ป  ม ชาร จ เพื่ อ ให
นักเดินทางใชได ทั้งอาคารที่จอดรถใน
หางสรรพสินคาเปาหมายอยากใหถึง 100
แหงในปนี้ โดยเนนใชเทคโนโลยีสมัยใหม
ที่ตองชารจไฟไดเร็วไมเกิน 20 นาที รวมถึง
การมีแอพพลิเคชั่นผานมือถือเพื่อตรวจ
สอบสถานะสถานีชารจ อีกทั้งมีโครงการ
Swap & Go ทางเลื อ กหนึ่ ง ของผู  ใช
จักรยานยนตไฟฟา เขามาเปลี่ยนแบตเตอรี
ไดในเวลารวดเร็ว”
การที่ไทยจะกาวสู Net Zero ทุก
ภาคสวนตองรวมใจกัน ทั้งภาคเอกชน
ภาคการผลิต หมั่นซอมบํารุง ดูแลรักษา
เครื่องจักรใหมีความพรอมสมบูรณ ลดการ
ปลอยของเสียใหมากที่สุด ซึ่ง ปตท.เนน
การดําเนินธุรกิจยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เปนตัวกําหนด เมือ่ ผลิตภัณฑออกมาแลวจะ
ตองบริหารจัดการขยะวาจะทําอยางไรเพื่อ
ชวยแกปญหาภูมิอากาศไดดี

ป 2573
30%
15%
17%
68%
ของการลงทุนทั้งหมด
แบงเปน Future Energy
ธุรกิจใหม

การขับเคลื่อนองคกร
ทุกมิติจะเนนทิศทาง
การเจริญเติบโตของ
องค ก ร สร า งพลั ง
ขับเคลื่อนใหทุกชีวิต
รวมถึงพัฒนาสุขภาพ
ชีวิตคนในสังคมและ
สิ่งแวดลอมใหเติบโต
พรอมการดําเนินธุรกิจ
ของ ปตท.

สวนที่เหลือ

จะเปนการลงทุนในธุรกิจ E&P
โดยเนนลงทุนสินทรัพยที่
ผลตอบแทนสูง
ตั้งเปาหมายลดปลอย
กาซเรือนกระจกให ได

15%
ป 2563
100 แหง
20 นาที
โดยเทียบกับ

ปตท.รวมตั้งปมชารจเปาหมาย
ในปนี้ โดยเนนใชเทคโนโลยีสมัยใหม
ที่ตองชารจไฟไดเร็วไมเกิน
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ผลดําเนินการเพื่อความยั่งยืน ในป 2564

ลดกาซเรือนกระจก
ธุรกิจซีเมนต

10.3%
2.8%
13.0%
12.8%
ผลิตภัณฑกอสราง
ธุรกิจเคมิคอลล

ธุรกิจแพ็คเกจจิ้ง

อัตราการบาดเจ็บจาก
การทํางานถึงขั้นสูญเสีย
วันทํางานของพนักงาน

วัสดุนํากลับมาใช ใหม
ธุรกิจซีเมนต

2.8%
15.4%
63%
ผลิตภัณฑกอสราง

ราย/1 ลานชั่วโมงทํางาน
ธุรกิจซีเมนต

ธุรกิจแพ็คเกจจิ้ง

ผลิตภัณฑกอสราง

0.219
0.139
0.000
0.087
ธุรกิจเคมิคอลล

เทียบกับกรณีปกติ
ณ ปฐาน 2550

ธุรกิจแพ็คเกจจิ้ง

ทางเลือก โลวคารบอน
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
(Climate Change)
เปนวาระระดับโลก
ที่ไมวาจะเปนรัฐ เอกชน
หรือประชาชน
ทุกวันนี้ ตางหันมา
พิจารณาแนวทาง
ลดการทําลายสิ่งแวดลอม
ซึ่งเอสซีจีเปนหนึ่งในเอกชน
รายใหญที่มองเห็นเทรนด
การเปลี่ยนแปลง
ครั้งสําคัญนี้
ทั้งยังเปนผูนํา
ไปสูการใชเทคโนโลยี
เพื่อสรางธุรกิจสีเขียว

เอสซีจี

ชนาภา ศรจิตติโยธิน

ช

นะ ภูมี ผูช ว ยผูจ ดั การใหญ ธุรกิจ
ซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง
เอสซีจี กลาววา ธุรกิจซีเมนต
มีความชัดเจนในการนําธุรกิจไปสูก ารปลอย
กาซเรือนกระจกเปนศูนย (Net Zero) โดย
ธุรกิจซีเมนตใชพลังงานมากและทําใหตอ ง
เขาสู Net Zero โดยกําหนดเกณฑมาตรฐาน
ความรวมกับความรวมมือระดับโลก เชน
DTSI (Diversiﬁed Technology Solutions
International) WBCSD (World Business
Council for Sustainable Development)
“เทรนดของโลกทําใหเราปฏิเสธ
ทีจ่ ะทําเรือ่ งเหลานีไ้ มได เมือ่ ทําก็จะทําให
เราไดประโยชน แตถาไมทําก็กลาย
ถูกทิ้งไวขางหลัง”
นอกจากไม ป ล อ ยก า ซเรื อ น
กระจกแลวตองทําใหเกิดผลบวกแก
สังคม โดยหาความรวมมือกับตาง
ประเทศ เชน Global Cement and
Concrete Association (GCCA) ซึ่ง
เปนการรวมตัวของผูผลิตปูนซีเมนต
ทั่วโลก
“เมือ่ 25 ปทแี่ ลว ไดนาํ ความรอน
เหลือทีถ่ กู ปลอยออกจากปลอง อุณหภูมิ
200 องศาเซลเซียส ดึงกลับมาปน ไฟใชใน
การผลิตซีเมนต เรียกวา WHG หรือ
Waste Heat Generator ใชเงินลงทุน
หลายพันลานบาท”
นอกจากนี้ลงทุนนําวัสดุเหลือใช
ทางการเกษตร เชน กะลาปาลม เหงามัน
ตนปาลม ใยปาลม ใบออย เพื่อเปน

“เชื้อเพลิงชีวภาพ” ในการเผาปูนเม็ด
โดยเขาเตาเผาทีใ่ ชอณ
ุ หภูมสิ งู สุด 1,450
องศาเซลเซียส ซึ่งเริ่มนํามาใชได 15 ป
และใชเชื้อเพลิงชีวภาพ 1 ลานตันตอป
รวมทั้งไดผลิตไฟฟา “พลังงาน
แสงอาทิตย” ปที่ 9 โดยมีโซลารฟารม
ในโรงงานซีเมนตและมีกําลังการผลิต
เกือบ 60 เมกะวัตต ซึ่งใหญที่สุดใน
อุตสาหกรรมซีเมนตอาเซียน โดยเอสซีจี
ใชพลังงานหมุนเวียนจากความรอนทีเ่ หลือ
รวมกับโซลารฟารม 250เมกะวัตต ทําให
ลดการปลอยคารบอนไดออกไซดได
ปละเกือบ 1 แสนตัน
สําหรับ SCG Green Choice จะเปน
ตัวเลือกในการกอสราง เชน ปูนงาน
โครงสรางแบบไฮดรอลิกซีเมนต โดย
ตองผลักดันใหเปลี่ยนมาใชสูตรนี้ ซึ่ง
ภาคเอกชนเปลี่ยนไดงายเพราะมี
คุณสมบัติดีกวาเดิมและปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดนอ ยลง ขณะทีง่ าน
กอสรางภาครัฐทีใ่ ชปนู ซีเมนตประเภทเดิม
ซึง่ ตองรอใหเขาไปอยูใ นรายชือ่ ของกรม
บัญชีกลาง
“เดือน ก.ย.ทีผ่ า นมา ไดยกเลิกการ
ผลิตปูนถุงปอรตแลนดทใี่ ชมานาน 100 กวาป
ตัง้ แตกอ ตัง้ โรงงานทีบ่ างซือ่ ตอนนีเ้ ราหันมา
ใชสูตรใหมคือสูตรไฮบริดทั่วประเทศ
ซึง่ ปนงึ ถาใชตวั นีเ้ ขาไปทดแทนจะปลอย
กาซลง6 แสนตันตอป เทียบเทากับ
การปลูกปา 60 ลานตน”
นอกจากนี้ ยังมีปูนที่ผลิตดวย
นวัตกรรมทีห่ ลากหลาย เชน ปูนเรืองแสง
ลดใชพลังงาน ปูนทีโ่ ดนนํา้ แลวขึน้ ลาย

ซึ่งมีประโยชนชวงฝนตกเพื่อใชในการ
สือ่ สารเรือ่ งความปลอดภัย และลาสุดมี
ปูนทีใ่ ชกบั เครือ่ งปริน้ ทเตอร 3D Printing
”ธุรกิจซีเมนตกบั คอนกรีตเกิดการ
ทรานสฟอรมสูร ะบบออโตเมชัน่ ได 4 ปแลว
โดยชวง 2 ปแรก ลงทุนIndustrial 4.0
ดานการเชือ่ มโยงขอมูลและออโตเมชัน่
ในโรงงาน ซึ่งตองใชเวลากวาจะ
ทรานสฟอรมเต็มรูปแบบอีก 2 ป โดย
ดึงผูท เี่ คยทํางานในธุรกิจซีเมนตครึง่ หนึง่
ยายออกมาทําธุรกิจดานกรีนโซลูชนั่ เพือ่
ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมกอสราง
ไทยใหเทามาตรฐานโลก”
ทั้งนี้ อุตสาหกรรมกอสรางไทยมี
ชองวางทีจ่ ะพัฒนาดวยการใชเทคโนโลยี
เพื่อลดความสูญเสีย เชน เวลา วัสดุ
เหลือใชจากการแกงาน ดอกเบีย้ ซึง่ ไทย
มีความสูญเสียจากการกอสราง 20% จาก
มูลคาตลาด 1 ลานลานบาท หรือมีความ
สูญเสีย 2แสนลานบาท เอสซีจีนํา
เทคโนโลยีมาใชในงานกอสรางเพือ่ ใหเกิด
ธุรกิจกรีนโซลูชนั่ โดยเปนคนกลางระหวาง
เจาของบานนักออกแบบ วิศวกร และผูร บั
เหมาที่จะไดประโยชนจาก 2 แสนลาน
โดยใชเทคโนโลยี BIM (Building
Information Modeling)
สําหรับเทคโนโลยี BIM นํามา
ใชบนการออกแบบ Digitization โดย
ทุกฝายออกแบบพรอมกันทั้งสถาปนิก
วิศวกร ชางและลูกคา ซึง่ ชวยใหผมู สี ว น
เกีย่ วของชมงานออกแบบไดเสมือนจริง
ทําใหเกิดขอผิดพลาดและลดการสูญเสีย
ทรัพยากร โดยเอสซีจีรวมทุนกับ

BIMobject Sweden เพือ่ ใหงานมีมาตรฐาน
ระดับโลก และผูบ ริโภคยังไดบา นราคา
เทาเดิม แตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
มากขึ้นและลดเวลาทํางาน 20-30%
นอกจากนีย้ งั ใชอปุ กรณสาํ คัญทีใ่ ช
งานรวมกับการออกแบบ คือ 3D Printing
เขามาชวยลดวัสดุเหลือจากงานกอสราง
สามารถขึ้นรูปโครงสรางที่ซับซอนได
“นวัตกรรม 3D Printing สรางอาคาร
ชัน้ เดียวโดยใชเวลาทํางาน 7 วัน ไมรวม
สวนหลังคา ทัง้ ยังลดความสูญเสียวัสดุ
เหลือศูนย ซึง่ โดยปกติแลวงานกอสราง
จะเกิดวัสดุเหลือใช 20-30% ของวัสดุ
กอสรางที่จัดซื้อมาทั้งหมด”
ธุรกิจ Green Circularity เกิดขึน้ ดวย
เปาหมายการปลอยคารบอนเหลือศูนย
โดยตั้งบริษัท SCIeco เปนผูใหบริการ
กําจัดขยะอุตสาหกรรมนําไปเผารวมกับ
การผลิตปูนซิเมนตทใี่ ชความรอน 1,300
องศาเซลเซียส แลวหินปูนยังดูดสารพิษ
ไดออกซินและซัลเฟอร โดยธุรกิจดังกลาว
มียอดขายกวา 1,000 ลานบาท
ทัง้ นี้ เอสซีจขี ายผลิตภัณฑกลุม ธุรกิจ
กรีนเพิม่ ขึน้ โดยเนน Green Circularity
ที่มีมูลคาราว 10,000 ลานบาท และมี
ศักยภาพเติบโต
“อยากใหรฐั เรงอนุมตั กิ ฎระเบียบ
การใชวสั ดุ Green Choice เชน ปูนซีเมนต
สูตรไฮบริด รวมถึงออกมาตรการจูงใจ
ดานภาษีเพื่อสงเสริมการใชสินคา
สีเขียว และเปนการสนับสนุนบริษทั ทีน่ าํ
เทคโนโลยีเขามาใชเพื่อลดการปลอย
คารบอน”
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วิกฤติโลกรอนเริ่ม
ทวีความรุนแรงมากขึ้น
ซึ่งภาคประชาชนและภาคธุรกิจ
ตางหันมาใหความสําคัญ
ประเด็นสิ่งแวดลอม
และการลดการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดมากขึ้น
สถาบันการเงินขนาดใหญของไทย
หันมาสนับสนุนอุตสาหกรรม
ที่ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึง
สิ่งแวดลอม สังคม
และธรรมาภิบาล (ESG)
มากขึ้น

กิง่ พลอย นาถมทอง

การเงิน

สีเขียว

ปลอยกูธุรกิจเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม

ไทยพาณิชย

ใหคําปรึกษาและสนับสนุน
สินเชื่อเพื่อสิ่งแวดลอม
สนับสนุนกองทุน ESG รวม
กับภาครัฐ ภาคเอกชน และลูกคา
จับมือคูคาธุรกิจสนับสนุน
การจัดซื้อจัดจางสีเขียว

กสิกรไทย

สงเสริมการดําเนินงาน
ดานสิ่งแวดลอมภายในธนาคาร
สงเสริมภาคเอกชนและประชาชน
ดานสิ่งแวดลอม
นําหลักเกณฑ ESG มาพิจารณา
การใหสินเชื่อและการลงทุน
ป 63 สนับสนุนสินเชื่อแก
ธุรกิจที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

16,174
ลานบาท
15%

5-10 ปขางหนา สนับสนุน
สินเชื่อพลังงานทดแทน
ของตลาดในประเทศ

ทหารไทยธนชาต

ดําเนินการ ESG 4 ดาน
กํากับดูแลกิจการและจริยธรรม
ทางธุรกิจ
ความยัง่ ยืนในการดําเนินธุรกิจ
ความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม
ความยั่งยืนทางสังคม
ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

มวาจะเปน ธนาคารไทยพาณิชย
จํากัด (มหาชน) หรือ SCB
ที่ยึดหลักดานความยั่งยืน ฐานราก
สําคัญทีน่ าํ พาธนาคารแหงนีย้ นื หยัด
อยางมั่นคงยาวนานมากวา 115 ป โดยเมื่อ
ตนป 2564 คณะกรรมการธนาคารไดอนุมตั ิ
นโยบายและกรอบยุทธศาสตรความยั่งยืน
3 เสาหลัก ประกอบดวยการเงินที่ยั่งยืน
(Sustainable Finance) สังคมแหงคุณคา
(Creating Social Impact) และสิ่งแวดลอม
เพือ่ อนาคต (Better Environmental Future)
ซึ่งถือเปนอีกกาวสําคัญของ SCB ในการ
ขับเคลือ่ นธุรกิจบนเสนทางความยัง่ ยืนตอไป
ในอนาคต
เสถียร เลีย้ ววาริณ รองผูจ ดั การใหญ
อาวุโส ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร กลุม งานกลยุทธ
องคกรธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
หรือ SCB กลาววา ปจจุบัน SCB มีโซลูชัน
ทางการเงินเพื่อสิ่งแวดลอมครอบคลุมกลุม
ลูกคาธุรกิจขนาดใหญ ลูกคาธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SME) ลูกคาบุคคล ไปจนถึง
กลุม ลูกคาทีม่ คี วามมัง่ คัง่ ดวยผลิตภัณฑและ
บริการในหลากหลายรูปแบบ
อาทิ สินเชือ่ พลังงานหมุนเวียน สินเชือ่
การขนสงและการเดินทางดวยพลังงานสะอาด
สินเชือ่ บานประหยัดพลังงาน การใหคาํ ปรึกษา
ทางการเงิ น ที่ ค รอบคลุ ม ประเด็ น ด า น
สิง่ แวดลอมและสังคม ตลอดจนกองทุน ESG
ซึ่งธนาคารมีการผนึกกําลังทางธุรกิจใน
รูปแบบพันธมิตร(Partnership) กับหนวยงาน
ภาครั ฐ ภาคเอกชน และลู ก ค า ในการ
ผลักดันการเงินสีเขียว (Green Financing)
เพือ่ สรางระบบนิเวศสีเขียว (Green Ecosystem)
โดยธนาคารมองวา Green Financing
จะขยายตัวและเติบโตตอเนื่อง
นอกจากนี้ SCB ยังไดผนึกกําลังคูคา
ธุรกิจดําเนินโครงการจัดซื้อจัดจางสีเขียว
(Green Procurement) ตั้งแตป 2560
และ ริเริ่มโมเดล “Robinhood EV Bike”
และ “Eco-Packaging” ผานแพลตฟอรม
ฟูดเดลิเวอรี “โรบินฮูด” ในป 2564 ซึ่งเปน
การสรางงานเพิ่มรายไดสําหรับไรเดอร
สงอาหารและลดตนทุนดานบรรจุภัณฑ
ใส อ าหารสํ า หรั บ ร า นค า ลดการปล อ ย
กาซเรือนกระจกไปพรอมกัน
ขณะที่ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด
(มหาชน) หรือ KBANK แสดงความ
รับผิดชอบพื้นฐานในมิติสิ่งแวดลอมตาม
ครรลองของการเปนธนาคารแหงความ
ยัง่ ยืน โดยมีบทบาททีส่ าํ คัญ 2 ประการ คือ
1. บทบาทการดําเนินงานดานสิง่ แวดลอม
ภายในธนาคาร (Bank’s Operations)
เพื่ อ ลดผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ และ 2. บทบาทการเปน
ผูใหบริการทางการเงิน (Financial
Service Provider) เพื่อสงเสริมใหภาค
เอกชนดําเนินธุรกิจทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม
และสงเสริมใหประชาชนทําธุรกรรมทาง
การเงินผานระบบดิจิทัลเพื่อลดการปลอย
กาซเรือนกระจกจากการทําธุรกรรมตางๆ
อดิศวร หลายชูไทย เลขานุการ
บริษทั และรองกรรมการผูจ ดั การอาวุโส
เปดเผยวาป 2563 ธนาคารใหการสนับสนุน
ทางการเงินแกธรุ กิจทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม
ดวยสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดลอม มูลคา 16,174
ลานบาท และลงทุนในหุนกูสีเขียวมูลคา

1,308 ลานบาท, การสนับสนุนสินเชือ่ โครงการ
(Project Finance) และสินเชื่อพาณิชยของ
ผูป ระกอบการขนาดกลางขึน้ ไป 100% ผาน
กระบวนการพิจารณาเครดิตตามประเด็น
ความเสีย่ งดาน ESG, การสนับสนุนสินเชือ่
พลังงานทดแทน มีสวนแบงการตลาดของ
กําลังการผลิต 14.80% ของตลาดในประเทศ
สําหรับเปาหมายดาน ESG ในอีก 5-10 ป
ขางหนา ธนาคารกสิกรไทยตัง้ เปาหมาย
สนับสนุนสินเชื่อพลังงานทดแทนใหมี
สวนแบงการตลาดของกําลังการผลิต
15% ของตลาดในประเทศ
การสนับสนุน Project Finance และ
สินเชื่อเชิงพาณิชยของลูกคาผูประกอบการ
ขนาดกลางขึน้ ไป 100% ตองผานกระบวนการ
พิจารณาเครดิตตาม ESG และการสนับสนุน
สินเชื่ออาคารสีเขียว โดยเพิ่มยอดสินเชื่อ
คงคางจาก 6.3% เปน 10% ของพอรตฟอลิโอ
กลุม อสังหาริมทรัพยภายในป 2568 (เทียบจาก
ปฐาน 2563)
สวน นริศ อารักษสกุลวงศ หัวหนา
กลยุทธองคกร ธนาคารทหารไทยธนชาต
จํากัด (มหาชน) หรือ ttb มองวา การ
ดําเนินการดาน ESG ใหเกิดผลมากที่สุด
จะตองมาจากแกนของธนาคาร เพราะการทํา
ESG ไมใชการทําการตลาดหรือการทํา
กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เทานั้น จึงเปน
เหตุผลใหธนาคารนําเรื่อง ESG เขามา
อยูภายใตทีมกลยุทธองคกร
โดยกําหนดกรอบดําเนินการ 4 ดาน
ไดแก 1. การกํากับดูแลกิจการและจริยธรรม
ทางธุ ร กิ จ (Corporate Governance
and Business Ethics) 2. ความยั่งยืนใน
การดําเนินธุรกิจ (Business Sustainability)
3. ความยัง่ ยืนดานสิง่ แวดลอม (Environmental
Sustainability) และ 4. ความยัง่ ยืนทางสังคม
(Social Sustainability)
นอกจากนีธ้ นาคารยังใหการสนับสนุน
ดานการเงินสีเขียว ประกอบดวย 1.สินเชื่อ
สีเขียว (Green Loan) เริ่มจากการใหวงเงิน
สนับสนุนธุรกิจพลังงานสะอาดและธุรกิจ
กําจัดของเสีย (Waste Management) ใน
ป 2563 มูลคา 2,540 ลานบาท โดยปจจุบนั
ธนาคารไดขยายขอบเขตธุรกิจที่สนับสนุน
ใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้นอีกราว 7 ธุรกิจ
2.สินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดําเนินงานดาน
ความยัง่ ยืน (Sustainability-Linked Loan)
ปจจุบันปลอยสินเชื่อดังกลาวใหกับกลุม
มิตรผล วงเงิน 107 ลานบาท
3. สินเชือ่ เพือ่ สิง่ แวดลอมและสังคม ไดแก
การใหสินเชื่อโครงการรีไซเคิลพลาสติก
คุณภาพสูงของ บมจ.พีทที ี โกลบอล เคมิคอล
(PTTGC) มูลคา 1,650 ลานบาท และการ
ใหสนิ เชือ่ กับแพทยในตางจังหวัด ซึง่ จะชวย
สงเสริมใหประชาชนเขาถึงบริการสาธารณสุข
มูลคา 318 ลานบาท
4. พันธบัตรสีเขียว (Green Bond)
โดยเปนธนาคารพาณิชยแหงแรกในไทย
ทีอ่ อกพันธบัตรดังกลาวในป 2561 วงเงิน
1,850 ลานบาท เพือ่ สนับสนุนการลงทุนของ
ภาคเอกชน โดยเฉพาะโครงการพลังงาน
หมุนเวียนและโครงการทีใ่ ชพลังงานอยาง
มีประสิทธิภาพ และในเดือน พ.ย.2564
ธนาคารมีแผนจะออก Green Bond อีก
ชุดหนึ่งเพื่อสนับสนุนโครงการสีเขียว
อยางตอเนื่อง
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อ
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บ
รดอติ ม ”
ร
า
ค
“ การตลาดเพืเ่อคสิ่งแวดล
การประชุม COP26
ชวงตนเดือน พ.ย.
ชี้ใหเห็นความสําคัญ
ของการลดปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด
เพื่อควบคุมอุณหภูมิโลก
ไมใหเพิ่มสูงจนยอนกลับมา
เปนภัยตอมนุษยเอง
วิธีการหนึ่งที่ชวยได
คือใชกลไกตลาด
ในรูปแบบของการซื้อขาย
คารบอนเครดิต

สถานการณตลาด

เ

กนกวรรณ เกิดผลานันท

ว็ บ ไซต http://carbonmarket.
tgo.or.th อธิบายวา ตลาดคารบอน
เปนมาตรการทางเศรษฐศาสตรรูป
แบบหนึง่ ทีใ่ ชสรางแรงจูงใจใหเกิดการลด
กาซเรือนกระจก ตอยอดจากพิธสี ารเกียวโต
(Kyoto Protocol) มีผลบังคับใชเมื่อวันที่
16 กุมภาพันธ พ.ศ.2548
ตลาดคารบอน หมายถึง ตลาดทีม่ กี ารซือ้
ขายคารบอน (Carbon Market) โดยกําหนด
ให “คารบอนเครดิต” (ปริมาณกาซเรือน
กระจกทีล่ ดลงไดจากการดําเนินโครงการลด
กาซเรือนกระจก) และ/หรือ “สิทธิในการ
ปลอยกาซเรือนกระจก” (ปริมาณกาซเรือน
กระจกทีส่ ามารถลดไดตาํ่ กวาเปาหมายลด
กาซเรือนกระจกทีก่ าํ หนดใหองคกรดําเนินการ
ภายใตระบบซื้อขายสิทธิในการปลอย
กาซเรือนกระจก) เปนสินคาที่สามารถ
ซื้อขายได และสามารถนํามาชดเชย
การปลอยกาซเรือนกระจกของผูซื้อ
ตลาดคารบอนทีด่ าํ เนินการอยูท วั่ โลก
จําแนกเปน 2 ประเภท คือ
1. ตลาดคารบอนภาคบังคับ
(Mandatory carbon market) คือตลาด
คารบอนที่มีการซื้อขายคารบอนเครดิต
และสิทธิในการปลอยกาซเรือนกระจกที่
สามารถนํามาชดเชยการปลอยกาซเรือน
กระจกเพื่อใหบรรลุเปาหมายการลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกตามที่กฎหมาย
บังคับ (Legally binding target) หรือ
ตามพันธกรณีระหวางประเทศ ตัวอยาง
ของตลาดคารบอนรูปแบบนี้ ไดแก ตลาด
คารบอนภายใตพิธีสารเกียวโต เชน
การคา AAUs (Assigned Allowance
Units) และ การคา ERUs (Emission
Reduction Units) จากกลไก Joint
Implementation Project ระหวาง
ประเทศในภาคผนวกที่ 1 ตามพิธีสาร
เกียวโต (เชนรัฐบาลประเทศพัฒนาแลว
บริษัทหรืออุตสาหกรรมที่ตองการลด
กาซเรือนกระจก)
การคา CERs (Certiﬁed Emission Reduction) จากกลไกการพัฒนาที่
สะอาด (Clean Development Mechanism
Project) ระหวางประเทศภาคผนวกที่ 1
หรือ ประเทศพัฒนาแลว (ในฐานะผูซ อื้ ) กับ
ประเทศนอกภาคผนวกที่ 1 หรือ ประเทศ
กําลังพัฒนา (ในฐานะผูขาย) เปนตน

2. ตลาดคารบอนภาคสมัครใจ
(Voluntary carbon market) คือ ตลาดคารบอน
ที่ถูกสรางขึ้นโดยไมไดมีกฎหมายบังคับ
การจัดตั้งตลาดมักเกิดจากความรวมมือ
กันของภาคเอกชนเพื่อชวยลดปญหา
ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยสมัครใจ ผูที่เขารวมซื้อขายในตลาด
อาจจะมีการตัง้ เปาหมายในการลดการปลอย
กาซเรือนกระจกของตนเอง (Voluntary
cap-and-trade) ซึง่ ไมไดมผี ลผูกพันตาม
กฎหมาย (Non-legally binding target)
และดําเนินการซือ้ ขายคารบอนเครดิตหรือ
สิทธิในการปลอยกาซเรือนกระจกมาชดเชย
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของตนเอง
สําหรับสถานการณป 2564 เมือ่ วันที่
15 ก.ย.ทีผ่ า นมา Ecosystem Marketplace
โครงการริเริม่ ของฟอเรสตเทรนด เอ็นจีโอ
ชั้นนําของโลกที่ใหขอมูลดานการเงิน
การตลาดสิ่งแวดลอม และการชําระเงิน
เพือ่ บริการดานระบบนิเวศรายงานวา ชวง
8 เดือนแรกของปนตี้ ลาดคารบอนภาคสมัคร
ใจมูลคาเพิม่ ขึน้ เกือบ 60% จากป 2563ได
แรงหนุนจากแผนการปลอยคารบอนเปนศูนย
(net-zero) ของบริษทั ตางๆ และความสนใจ
ในตลาดคารบอนเพื่อบรรลุเปาหมายลด
โลกรอนตามขอตกลงปารีสเพิ่มมากขึ้น
“สตีเฟน โดโนฟริโอ” ผูเขียน
รายงานและผูอํานวยการ Ecosystem
Marketplace กลาววา ป 2564 ทัง้ ปริมาณ
และมูลคาตลาดสูงทุบสถิติ “ปนี้ตลาด
จะเดินหนาทะลุ 1 พันลานดอลลารได
ตามเปา ถากิจกรรมและการเติบโตยัง
เปนอยูในระดับปจจุบันตอไป ไมใชแค
บริษทั เทานัน้ ทีซ่ อื้ คารบอนเครดิตในฐานะ
องคประกอบของยุทธศาสตรเน็ตซีโร
นักเก็งกําไรก็ซื้อเครดิตเพิ่มขึ้น มูลคาดีล
เหลานัน้ รวมกันกําลังกลายเปนแหลงเงินทุน
สําคัญของโครงการเพือ่ สิง่ แวดลอมทัว่ โลก”

ผูซื้อที่แข็งขันที่สุดใน
ตลาดไดแกภาคพลังงาน
สินคาอุปโภคบริโภค
การเงินและประกันภัย
ทั้งหมดเปนภาคสวนที่
ตองเผชิญความทาทาย
ใหตอ งลดผลกระทบตอ
สภาพภูมิอากาศโลก
ลงอยางรวดเร็ว ทัง้ ทาง
ออม และทางตรง

ขอมูลจาก State of the Voluntary
Carbon Markets 2021 ชี้วา นับถึง
วันที่ 31 ส.ค. ตลาดคารบอนภาคสมัครใจ
ทํายอดขาย 748.2 ลานดอลลารสําหรับ
239.3 ลานเครดิต แตละเครดิตเทียบเทา
คารบอนไดออกไซด 1 ตัน หมายความวา
มูลคาเพิ่มขึ้น 58% ตั้งแตตนปถึงวันที่
31 ส.ค. (เพิ่มจาก 472.9 ลานดอลลาร)
ปริมาณเครดิตเติบโต 27% จากป 2563
(เพิม่ ขึน้ จาก 188.2 ลานเครดิตทีถ่ กู ซือ้ ขาย)
ซึง่ ป 2563 ก็เปนปสาํ คัญของตลาดคารบอน
ภาคสมัครใจไปเรียบรอยแลว สานตอความ
เติบโตอยางแข็งแกรงจากป 2562 แมโควิด-19
ระบาด สวนผลงานปนี้ก็นาจะไปไดดี
มากกวาเดิม
ผูซื้อที่แข็งขันที่สุดในตลาดไดแก
ภาคพลังงาน สินคาอุปโภคบริโภค การเงิน
และประกันภัย ทัง้ หมดเปนภาคสวนทีต่ อ ง
เผชิญความทาทายใหตอ งลดผลกระทบตอ
สภาพภูมอิ ากาศโลกลงอยางรวดเร็วทัง้ ทาง
ออมและทางตรงอยางการลดปลอยกูใ หกบั
อุตสาหกรรมที่ปลอยกาซเรือนกระจกสูง
เนือ่ งจากการปลอยกาซคารบอนสวน
ใหญของภาคสวนเหลานีม้ าจากโครงสราง
หรือเทคโนโลยีพนื้ ฐานทีไ่ มสามารถปรับปรุง
ไดอยางรวดเร็ว หรือมาจากสวนหนึ่งใน
หวงโซอุปทานหรือในพอรตการลงทุน
ทีบ่ ริษทั มีอทิ ธิพลไมมากเพราะไมไดเขาไป
ปฏิบัติการโดยตรง
ปจจุบันนานาบริษัทกําลังซื้อการ
ชดเชยดวยคารบอนเพื่อลดรองรอยการ
ปลอยคารบอนสุทธิลงทันที ในชวงทีบ่ ริษทั
พยายามลดการปลอยกาซในระยะยาว
ทัง้ นี้ ทัว่ โลกจําเปนตองลดการปลอย
กาซคารบอนลงครึง่ หนึง่ จากระดับปจจุบนั
ภายในป 2573 และลดจนเหลือ 0 ภายใน
ป 2593 เพื่อบรรลุเปาหมายตามขอตกลง
ปารีสควบคุมอุณหภูมิโลกไมใหเพิ่มขึ้น
เกิน 1.5 องศาเซลเซียส ขอมูลจากคณะ
ทํางานวาดวยการปรับขนาดตลาดคารบอน
ภาคสมัครใจ (ทีเอสวีซเี อ็ม) ชีว้ า เพือ่ สงเสริม
ใหลดคารบอนไดอยางรวดเร็ว การซือ้ ขาย
คารบอนเครดิตภาคสมัครใจจําเปนตองเพิม่ ขึน้
15 เทาภายในป 2573 และเพิม่ เปน 100 เทา
ภายในป 2593 จากระดับป 2563

คารบอนเครดิต
ป 2564

ชวง 8 เดือนแรกปนตี้ ลาดคารบอน
ภาคสมัครใจมูลคาเพิ่มขึ้นเกือบ

60%
1 พันลาน
748.2 ลาน
239.3 ลาน
จากป 2563
คาดทะลุเปาหมาย

ดอลลาร
ตลาดคารบอนภาคสมัครใจ
ทํายอดขาย
ดอลลาร
จาก

เครดิต
(แตละเครดิตเทียบเทา
คารบอนไดออกไซด 1 ตัน)
มูลคาเพิ่มขึ้น

58%
27%

(เพิ่มจาก 472.9 ลานดอลลาร
ในป 2563)
ปริมาณเครดิตเติบโต
จากป 2563
(เพิ่มขึ้นจาก 188.2 ลานเครดิต
ที่ถูกซื้อขายในป 1563)

www.bangkokbiznews.com

วันจันทรที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

ธุรกิจ กับการ ‘สร้างคุณค่าร่วม’
ชีวิต อาชีพ สิ่งแวดล้อม สู่สังคมที่ดี
การเติบโตทางธุรกิจ นอกจากมองเรื่อง
ผลก�าไรแล้ว ในปัจจุบัน “ความยั่งยืน”
ยังถูกบรรจุในเป้าหมายหลายธุรกิจ
ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต
ครอบคลุมไปในทุกๆ คนที่เป็นผู้มีส่วน
ได้เสีย บวกกับความร่วมมือของทุกฝ่าย
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

ก

ลุ ่ ม เซ็ น ทรั ล หนึ่ ง ในองค์ ก รขนาดใหญ่
ประกอบด้ ว ยหลายธุ ร กิ จ ไม่ ว ่ า จะเป็ น
ธุรกิจค้าปลีก และแบรนด์สินค้า บริษัท
เซ็ น ทรั ล รี เ ทล คอร์ ป อเรชั่ น จ�า กั ด (มหาชน),
ศูนย์การค้า และอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ บริษัท
เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน), โรงแรม และ
ร้านอาหาร บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ากัด
(มหาชน) เป็นต้น จากเดิมที่แต่ละกลุ่มธุรกิจต่างมี
โครงการเพือ่ สังคมหรือ CSR ในลักษณะ “ต่างคนต่างท�า”
กว่าหลายพันโครงการ น�ามาซึ่งการเล็งเห็นว่าควรรวม
เป็ น หนึ่ ง เดี ย ว สู ่ ก ารพั ฒ นาด้ า นความยั่ ง ยื น
ผ่ า นการมี ส ่ ว นร่ ว มทุ ก ภาคส่ ว นตั้ ง แต่ ผู ้ บ ริ ห าร
ระดับสูง พนักงาน ลูกค้า รวมถึงซัพพลายเออร์
บนพื้ น ฐาน Sustainable Development
Goals-SDGs ในการวางกลยุ ท ธ์ ปรั บ จาก
“ความรับผิดชอบสังคม” (Corporate Social
Responsibility : CSR) สู่ “การสร้างคุณค่าร่วม”
(Creating Shared Values : CSV) ภายใต้
รากฐานความท้าทายหรือโอกาสในการท�าธุรกิจ
ประเด็ น ปั ญ หาทางสั ง คมที่ ร อการแก้ ไข และ
ความเชี่ยวชาญและสินทรัพย์ที่องค์กรมีอยู่
“พิชัย จิราธิวัฒน์” กรรมการบริหาร กลุ่ม
เซ็นทรัล เปิดเผยว่า ด้วยความตั้งใจที่จะด�าเนินธุรกิจ
ของกลุ ่ ม เซ็ น ทรั ล ควบคู ่ ไ ปกั บ สร้ า งความยั่ ง ยื น
เราจึงมุ่งมั่นในการพัฒนาและออกแบบการด�าเนิน
ธุรกิจให้สอดคล้องไปกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อย่ า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ให้ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย
ทุกภาคส่วน ได้อยูร่ ว่ มกับธุรกิจและสิง่ แวดล้อมทีม่ คี ณุ ภาพ
โดยก�าหนดเกณฑ์การประเมินผลโครงการด้าน ความยัง่ ยืน
ด้วยมุมมองทั้ง 2 มิติ คือ ผลกระทบที่มีต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะพนักงาน
ในองค์กรหรือผู้มีส่วนได้เสีย
ขณะเดียวกัน กรอบการท�างานด้านความยั่งยืน
ของกลุ่มเซ็นทรัล คือ การมองการณ์ไกลและภาพ
ใหญ่ สร้างผลลัพธ์โดยค�านึงถึงทุกฝ่าย และท�าอย่างมี
คุณภาพ ไม่เน้นปริมาณ โดยให้ความส�าคัญทั้งในเรื่อง
ของ People-Prosperity-Planet-Peace &
Partnerships มุ่งส่งเสริม คุณภาพชีวิตที่ดี (Better
life) อาชีพที่มั่นคง โดยเฉพาะชุมชน (Better Work)
สิ่งแวดล้อมที่ดี (Better World) น�าไปสู่สังคมที่ดี (Better
Society) ภายใต้การด�าเนินงานโครงการ “เซ็นทรัล ท�า”
เกิดเป็นโครงการสะท้อนการท�างานมากว่า 5 ปี
ในส่วนของ “ธุรกิจค้าปลีก” หรือ Central Retail
ได้วางกรอบกลยุทธ์ ตามแนวทางขององค์กร โดยมุ่งเน้น
การด�าเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล ค�านึงถึง
ผลกระทบต่อ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดห่วงโซ่คุณค่า
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยเริ่มตั้งแต่ การพัฒนา
บุคลากรให้มีศักยภาพ การค�านึงถึงสิทธิมนุษยชน
รวมไปถึงการสนับสนุนคนพิการให้มีอาชีพที่มั่นคง
สามารถเลี้ยงตนเองได้ และ การพัฒนาด้านการเติบโต
ทางธุรกิจ ด้วยการพัฒนาทางด้านนวัตกรรมต่าง ๆ
ด้ ว ยการมุ ่ ง เน้ น ในเรื่ อ งของการลดการคมนาคม
การเดินทาง ลดพลังงาน การใช้น�้ามัน ตอบโจทย์
พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป เพื่อความพึงพอใจ
ของลูกค้าสูงสุด ผ่าน Omnichannel Platform
พัฒนาการจัดการห่วงโซ่อุปทานและเพิ่มประสิทธิภาพ
ของโลจิสติกส์ ลดการใช้พลาสติกครั้งเดียว ภายใต้

‘เซ็นทรัล ทำ’ 4 Better ธุรกิจสูความยั่งยืน
เปลี่ยนจาก CSR สู CSV
ใหความสำคัญ People - Prosperity - Planet - Peace & Partnerships

คุณภาพชีว�ตที่ดี
(Better life)

สังคมที่ดี
(Better Society)

สงเสร�มคุณภาพชีว�ต
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สนับสนุนพ�้นที่สีเข�ยว กวา 2,000 ไร
รวมกับ SOS บร�จาคอาหารสวนเกินป 2564
กวา 736,300 มื้อ
ติดตั้งฝกบัว กอกน้ำแบบประหยัด
ลดการใชน้ำ 80%
สรางรายไดกวา 1,200 ลานบาท

อาชีพที่มั่นคง
(Better Work)

สิ�งแวดลอมที่ดี
(Better World)

จัดการขยะอาหาร 18 ตัน
(ป 64) เปนปุยอินทร�ยและกาซหุงตมชีวภาพ
สำหรับชุมชนในพ�้นที่เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี
ลดการสรางขยะลงสูหลุมฝงกลบ 175 ตัน
ทำงานใน 44 จังหวัด
ดูแลคนกวา 100,000 ครัวเร�อน
สงเสร�มคุณภาพชีว�ตกวา 500,000 คน

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจรวบรวม
โครงการ Say No to Plastic ลดการใช้พลาสติกได้
มากถึง 20% ของทั้งหมด รวมทั้ง ตลาดจริงใจ สินค้า
ออร์แกนิคจากมือของผู้ผลิตที่เป็นเกษตรกร สร้างรายได้
สร้ า งอาชี พ ให้ กั บ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ส่ ง ตรงผลผลิ ต
ที่สดสะอาด และมีคุณภาพให้กับผู้บริโภค เปิดไปแล้ว
กว่า 23 สาขา นอกจากนี้ยังมี โครงการ Healthiful
จ�าหน่ายสินค้าที่ดีต่อสุขภาพ ดีต่อสิ่งแวดล้อม
“ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมไปถึงศูนย์การค้า
ขนาดใหญ่ หรือ Central Pattana” ผู้น�าการด�าเนินธุรกิจ
ที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม อันดับต้น ๆ ของเมืองไทย
ด้วยการ ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน ติดตั้ง
แผงพลังงานแสงอาทิตย์ ตามศูนย์การค้าต่าง ๆ
กว่า 42 สาขา ติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ในลาน
จอดรถมากถึง 79 จุด ใน ศูนย์การค้า กว่า 39 แห่ง
ส่งเสริมให้ลูกค้าและพนักงานคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี
ผ่านโครงการ Journey to Zero โดยมีการจัดการติด
ตั้งถังขยะ ภายใน ศูนย์การค้า และออฟฟิศ เพื่อเป็น
จุดคัดแยกขยะกว่า 87 จุด โดยสามารถคัดแยกขยะ
อย่างถูกวิธี 10% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
“ธุรกิจโรงแรม หรือ Centara” ติดตั้งระบบ
เครื่องท�าน�้าอุ่นจากพลังงานแสงอาทิตย์ภายในโรงแรม
กว่า 10 แห่ง สามารถสร้างพลังงานทดแทน เป็น
พลังงานไฟฟ้าต่อสาขาต่อปี ได้มากกว่า 150,000200,000 kWh ติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าโรงแรม
2 สาขา แปรรูปรองเท้าบูทจากพลาสติกห่ออาหาร
ที่ใช้แล้ว ท�าถังขยะจากวัสดุรีไซเคิล เช่น เมล็ดพลาสติก
เศษไม้ ใช้ ก ๊ อ กน�้ า ประหยั ด น�้ า ทั้ ง โรงแรมและ
ห้างสรรพสินค้า ลดการใช้น�้าใหม่มากถึง 80% จัดท�า
โปรแกรมการประหยัดการใช้ทรัพยากรใหม่ “Going

พิชัย จิราธิวัฒน์
กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล
Greener” ในห้องรับแขกเพื่อลดการใช้น�้าและสารเคมี
จากการซักผ้า โดยส่งเสริมให้ลูกค้าเลือกที่จะใช้ซ�้า
ผ้าปูที่นอนและผ้าเช็ดตัว ซึ่งโครงการสามารถลดการ
ใช้น�้าได้กว่า 8 ลิตรต่อห้องพักต่อวัน
“ธุรกิจอาหาร” เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์กว่า 88%
ให้เป็นพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้ เพื่อลดผลกระทบ
ให้กับสิ่งแวดล้อม ขณะที่แบรนด์ Pepper Lunch และ
Auntie Anne’s ออกเมนูสขุ ภาพแห่งอนาคตเพือ่ สิง่ แวดล้อม
ส�าหรับลูกค้าที่นิยมทาน Plant-based Food หรือ
ลดการใช้เนื้อสัตว์ เช่น สเต็ก พาสต้า สลัด เป็นต้น
นอกจากนี้ กลุ่มเซ็นทรัล ยังเน้นการเพิ่มพื้นที่
สีเขียวเพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ซึ่งในปี 2564 กลุ่มเซ็นทรัลได้สนับสนุนพื้นที่สีเขียว
กว่า 2,000 ไร่ในประเทศไทย รวมถึงพัฒนาระบบ
ลดการสร้างขยะอาหารไปสู่หลุมฝังกลบ เช่นโครงการ
Samui Model แปรรูปอาหารเหลือทานเป็นปุ๋ยเกษตร
ก�าจัดขยะอาหารมากกว่า 18 ตัน
ขณะเดียวกัน กลุ่มธุรกิจเช่น โรงแรม ร้านอาหาร
ได้ร่วมมือกับ SOS เพื่อบริจาคอาหารส่วนเกินให้กับ
กลุ่มคนเปราะบาง และชุมชนในพื้นที่ โดยในปี 2564
บริจาคไปมากกว่า 736,300 มื้อ หรือเทียบเท่ากับ
การลดการสร้างขยะลงสู่หลุมฝังกลบกว่า 175 ตัน
รวมถึงจัดท�าโครงการ ขวดเปล่าไม่สูญเปล่า ได้น�าขวดน�้า
พลาสติก (PET) แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์รีไซเคิลต่างๆ
เช่น ชุด PPE ให้กับพระสงฆ์ หรือ ชุดผ้ากันเปื้อนที่
ได้มีการแจกให้กับเกษตรกรในโครงการตลาดจริงใจ
ปัจจุบัน “เซ็นทรัล ท�า” มีการท�างานใน 44
จังหวัดที่กลุ่มเซ็นทรัลมีธุรกิจ โดยมีเป้าหมาย คือ
หากเซ็นทรัลไปอยู่ที่ไหน พื้นที่นั้นจะต้องพัฒนาและ
เจริญเติบโตไปพร้อมกันกับ มีการดูแลคนกว่า 100,000
ครัวเรือน สร้างรายได้กว่า 1,200 ล้านบาท และ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตกว่า 500,000 คน
“การด�าเนินธุรกิจไปพร้อมกับความยั่งยืน
ถือเป็นความท้าทาย หลักคิดในการท�าธุรกิจต้อง
เติบโตไปพร้อมกันทุกภาคส่วน ดังนั้น เรามองว่า
สิ่งเหล่านี้เป็นเป้าหมาย หากเราประสบความส�าเร็จ
ชุมชน และสังคมจะต้องส�าเร็จตามไปด้วย เมือ่ เปลีย่ น
มุมมองในการท�าธุรกิจ ทุกอย่างจึงไม่ใช่อุปสรรค”
กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวทิ้งท้าย
ทั้งนี้ ทุกโครงการภายใต้ “เซ็นทรัล ท�า”
ล้วนมุ่งเน้น “การสร้างคุณค่าร่วม” ในทุกภาคส่วน
ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดความเชี่ยวชาญ ส่งเสริมชุมชน
ที่มีศักยภาพให้พัฒนาอย่างโดดเด่น มุ่งสู่การเป็นองค์กร
Net Zero ด้วยเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางของการ
ใช้ชีวิต สิ่งส�าคัญ คือ ชุมชนต้องเติบโตไปพร้อมกับ
องค์กร ตามตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ของ
องค์การสหประชาชาติ
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วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

บีโอไอ เพิ่มสิทธิประโยชน์

จูงใจลงทุนกิจการ

บีซีจี

เวทีเจรจา การค้าโลก
แนวคิด BCG ประกอบด้วย เศรษฐกิจ
ชีวภาพ (BioEconomy) เศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) และ
เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) คือ
การพัฒนาเศรษฐกิจตามนโยบายของ
รัฐบาลทีต่ อ้ งการต่อยอดจุดแข็งของไทย
ทีม่ คี วามหลากหลายทางด้านการเกษตร
ทีย่ ังเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ส�ำคัญ
ของโลก

สํ

Bioeconomy
Bเศรษฐกิจชีวภาพ
Circular Economy
C เศรษฐกิจหมุนเวียน
Green Economy

G เศรษฐกิจสีเขียว

ทินกร เชาวน์ชื่น

านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(BOI) ส่งเสริมการลงทุนใน BCG แบบ
ครบวงจรตัง้ แต่เกษตรต้นน�ำ้ จนถึงปลายน�ำ้
เช่น การปรับปรุงพันธุพ์ ชื หรือสัตว์ การปลูกไม้เศรษฐกิจ
การคัดคุณภาพ บรรจุ เก็บรักษาผลิตผลเกษตร การ
แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร การผลิต เชื้อเพลิงจากผลิตผล
ทางการเกษตร การผลิตหรือให้บริการระบบเกษตรสมัย
ใหม่และเทคโนโลยีชีวภาพ
ล่าสุดคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เห็นชอบ
มาตรการขับเคลื่อนการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่
11 ก.ย.2564 จะสนับสนุนการขับเคลือ่ นและพัฒนา
ประเทศด้วย BCG ดังนี้
1.การขยายขอบข่ายการสนับสนุนตามมาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานรากครอบคลุมการ
สนับสนุนองค์กรท้องถิ่นพัฒนากิจการเกษตรที่ยั่งยืน
เช่น การปลูกข้าวแบบปล่อยมีเทนต�ำ่ โดยขยายเวลาการ
ยื่นขอรับการส่งเสริมตามมาตรการเศรษฐกิจฐานราก
1 ปี เป็นสิ้นสุดในเดือน ธ.ค.2565
2.เพิม่ ขอบข่ายมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ภายใต้
มาตรการย่อยด้านการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงาน
ทดแทน หรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุม
กรณีเปลีย่ นเครือ่ งจักรเพือ่ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โดยรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี
สัดส่วน 50% ของเงินลงทุน
3.การปรับปรุงประเภทกิจการ สิทธิและประโยชน์
2 กิจการ คือ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี กรณีใช้
เทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์และการกักเก็บ
คาร์บอน โดยรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
8 ปี และกิจการห้องเย็นหรือกิจการห้องเย็นและขนส่ง
ห้องเย็นในกรณีใช้สารท�ำความเย็นธรรมชาติจะได้สทิ ธิ
ประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี
4.เปิดให้ส่งเสริมการลงทุนกิจการโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติ ที่ใช้เทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์
และการกักเก็บคาร์บอน โดยรับสิทธิประโยชน์ยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
นอกจากนี้ ที่ผ่านมา BOI ปรับปรุงประเภท
กิจการตามแนวคิด BCG ต่อเนื่อง โดยปี 2563
เพิ่มประเภทกิจการโรงงานผลิตพืช (Plant Factory) ซึ่ง
เป็นโรงปลูกพืชที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยที่ควบคุมสภาพ
แวดล้อมได้ครบถ้วนและแม่นย�ำ ซึ่งส่งผลให้ได้ผลผลิต
คุณภาพและปลอดภัย โดยเป็นธุรกิจที่ตอบสนองความ
ต้องการทั้งในประเทศและการส่งออก
รวมทัง้ ปรับปรุงขอบข่ายและสิทธิประโยชน์กจิ การ
เดิมในกลุม่ BCG ให้สอดคล้องสถานการณ์ เช่น กิจการ
ผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์ กิจการห้องเย็น
หรือกิจการห้องเย็นและขนส่งห้องเย็นก�ำหนดให้ใช้สาร
ท�ำความเย็นที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย

กิจการที่ BOI ให้การส่งเสริม
ตามแนวคิด BCG

กิจการน�ำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วน�ำกลับมาใช้ใหม่
กิจการผลิตอาหารทางการแพทย์ และ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
กิจการโรงงานผลิตพืช
กิจการขยายพันธุ์สัตว์และเลี้ยงสัตว์
กิจการศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตร
กิจการเคมีภัณฑ์หรือพอลิเมอร์ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าและไอน�ำ้ จาก
พลังงานหมุนเวียน
กิจการผลิตเชือ้ เพลิงจากเศษวัสดุหรือของ
เสียจากผลผลิตการเกษตร เช่น Biomass
to Liquid
นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการ BOI
กล่าวว่า ประเทศไทยจ�ำเป็นต้องยกระดับเพื่อก้าวเข้าสู่
New Economy ผ่านการพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี
นวัตกรรม และสร้าง Eco system ที่รองรับการสร้าง
เศรษฐกิจใหม่ โดยทัง้ Go Green และ Go Digital เป็น
ทิศทางที่พาประเทศไทยก้าวเข้าไปสู่ New Economy
ทั้งนี้ มีความจ�ำเป็นที่ต้องผลักดันให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางในสาขาทีม่ ศี กั ยภาพสูงและอยูใ่ นเทรนด์
ใหม่ของโลก โดยเฉพาะการเป็นศูนย์กลาง BCG ที่
ไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมแต่จะเป็นแพลตฟอร์มที่จะท�ำให้
ประเทศไทย Go Green เพื่อเข้าสู่สังคมคาร์บอนเป็น
ศูนย์ รวมถึงการเป็นศูนย์กลางด้านเกษตรอาหาร
ศูนย์กลางด้านพลังงานหมุนเวียน ศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูง และศูนย์กลางธุรกิจการดูแล
สุขภาพ
“Go Green เป็นประเด็นทีท่ กุ ประเทศมีทศิ ทางการ
พัฒนาไปทางนี้ โดยเดินตามแนวทาง Environmental,
Social, and Corporate Governance หรือ ESG”
ขณะนี้ BOI ก�ำลังจัดท�ำยุทธศาสตร์ใหม่ทจี่ ะน�ำมา
ใช้แทนยุทธศาสตร์ 8 ปี (2558-2565) เพือ่ น�ำมาใช้แทน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี (2566-2570) ซึ่งจะเป็นยุทธศาสตร์
ทีส่ อดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 13 (2566-2570)

ยกเงื่อนไข

โลว์คาร์บอน

เวทีการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มี
แนวโน้มที่จะน�ำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
มาเป็นเงื่อนไขท�ำการค้าระหว่างประเทศ
เพิม่ มากขึน้ ซึง่ ท�ำให้ภาคเอกชนจ�ำเป็นต้อง
ติดตามความเคลือ่ นไหวของข้อตกลงการ
ค้า เพือ่ รับมือให้ทนั กับการเปลีย่ นแปลงที่
อาจน�ำมาสู่มาตรการกีดกันทางการค้า
ประภาศรี โอสถานนท์

ปั

จจุบนั ทุกเวทีการค้าระหว่างประเทศไม่วา่ จะเป็น
พหุภาคีและทวิภาคี ต่างให้กับส�ำคัญกับ
ข้อบทด้านสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นองค์การ
การค้าโลก (WTO) ทีใ่ ห้มกี ารยกเว้นให้สมาชิกจ�ำกัดการน�ำเข้า
เพือ่ สิง่ แวดล้อมได้แต่ตอ้ งสมเหตุสมผล โดยมีการตัง้ คณะ
กรรมการว่าด้วยการค้าและสิง่ แวดล้อม ซึง่ ทีเ่ ป็นเวทีหารือหลัก
เรือ่ งการค้าและสิง่ แวดล้อม และกรณีทมี่ ปี ญั หาในเรือ่ งของ
ค�ำนิยามสิ่งแวดล้อมก็ใช้เวทีในการการหารือ
ส่วนเวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟกิ
(APEC) ได้มีการจัดท�ำบัญชีรายการสินค้าสิ่งแวดล้อม
เพื่อลดภาษีน�ำเข้าให้เหลือไม่เกิน 5% ในสินค้า 54
รายการ การจัดท�ำแนวทางส่งเสริมและอ�ำนวยความ
สะดวกแก่บริการสิ่งแวดล้อม โดยสมาชิกต้องลดภาษี
และถือเป็นความร่วมมือของประเทศสมาชิกที่ต้องการ
ท�ำเรื่องสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้เวทีสหประชาชาติ (UN) มีกรอบ
อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ (United Nations Framework Convention
on Climate Change หรือ UNFCCC) ที่มีหลักการที่มี
ผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ
ด้านเวทีข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ในปัจจุบันก็มี
ข้อบทเรื่องสิ่งแวดล้อมและข้อบทเรื่องการค้าและการ
พัฒนาทีย่ งั่ ยืน เช่น ข้อตกลงการค้าเสรีของสหภาพยุโรป
(EU) ทีท่ ำ� กับหลายประเทศ มักจะมีขอ้ บททีเ่ กีย่ วข้องกับ
สิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้ประเทศทีท่ ำ� ข้อตกลงให้ความส�ำคัญ
กับสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ กล่าวว่า ส�ำหรับประเทศไทยมีขอ้ ตกลง
การค้าเสรี 13 ฉบับ ทีไ่ ด้ทำ� ไปแล้วแต่ยงั ไม่มขี อ้ บทเรือ่ ง
สิ่งแวดล้อม แต่ปัจจุบันหากจะท�ำข้อตกลงการค้าเสรี
ฉบับใหม่จะมีเรื่องสิ่งแวดล้อมมาเกี่ยวข้อง
ส่วนอาเซียนเองมี AEC Blueprint 2025 ที่
ก�ำหนดให้เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และ
รับรองกรอบเศรษฐกิจหมุนเวียนส�ำหรับ AEC โดย
มอบให้ฝ่ายเลขาธิการอาเซียนไปศึกษากลยุทธ์ในการ
ท�ำให้อาเซียนเป็นภูมภิ าคทีม่ คี วามเป็นกลายทางคาร์บอน
รวมทั้งการท�ำข้อตกลงการค้าเสรีกับหลายประเทศ
ก�ำหนดให้ประเทศคู่เจรจาของอาเซียนเสนอให้มีการ
ยกระดับข้อตกลงการค้าเสรีให้มีข้อบทเรื่องสิ่งแวดล้อม
ด้วย เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

เวทีการเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ
กับประเด็นสิ่งแวดล้อม
WTO

มีขอ้ ยกเว้นให้สมาชิกจ�ำกัดการน�ำเข้าเพือ่
สิ่งแวดล้อมได้
มี CTE เป็นเวทีหารือการค้าและสิง่ แวดล้อม

APEC

ท�ำบัญชีรายการสินค้าสิง่ แวดล้อม ลดภาษี
น�ำเข้าเหลือไม่เกิน 5% ในสินค้า 54 รายการ
ท�ำแนวทางส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวก
แก่บริการสิ่งแวดล้อม

FTA

FTA ยุคใหม่มีข้อบทเรื่องสิ่งแวดล้อม การ
ค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ASEAN

AEC Blueprint 2025 ก�ำหนดการพัฒนา
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
รับรองกรอบเศรษฐกิจหมุนเวียนส�ำหรับ
AEC

UNFCCC

มีหลักการที่ระบุถึงผลกระทบต่อการค้า
ระหว่างประเทศ
ขณะที่การน�ำสิ่งแวดล้อมมาเป็นเงื่อนไข
หรื อ ข้ อ กี ด กั น ทางการค้ า ระหว่ า งประเทศมี
แนวโน้มมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว
ทัง้ ภาครัฐและเอกชน เช่น มาตรการต่อต้านการท�ำประมง
ผิดกฎหมาย (IUU) คดีกุ้ง-เต่า ที่สหรัฐห้ามน�ำเข้ากุ้ง
จากไทย คดีแร่ “แรร์เอิร์ธ” ของจีนที่ห้ามส่งออก
ซึง่ แร่ดงั กล่าวเป็นวัตถุดบิ ในการผลิตเครือ่ งใช้อเิ ล็กทรอนิกส์
เครื่องโทรศัพท์
รวมถึงการต่อต้านการละเมิดสวัสดิภาพสัตว์ในการ
ผลิตสินค้า เช่น การกรณีลงิ เก็บมะพร้าว การก�ำหนดให้แสดง
ข้อมูลการตรวจสอบย้อนกลับสินค้า ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการ
ไทยควรต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับทิศทางของโลก
ทั้งการปรับตัวให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การมีธรรมา
ภิบาลในการด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงประเด็นด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม การจัดท�ำระบบตรวจสอบย้อนกลับ
สินค้า ใช้โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน
และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG)
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ารจัดทํารางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั ง คมแห ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 13
ดําเนินการบนโจทยที่ตองรูเทาทัน
การเปลี่ ย นแปลงที่ สํ า คั ญ ของโลก
หรือ Mega Trend ซึง่ ทีผ่ า นมาสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ(สศช.) ไดกาํ หนด
ทิศทางการพัฒนาบนพื้นฐานของหลักการ
แนวคิดที่สําคัญ 4 ประการ ไดแก 1.ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 2.แนวคิด Resilience
3.เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนของ
สหประชาชาติ (SDGs) 4.โมเดลเศรษฐกิจ
BCG (Bio-Circular-Green Economy)
เพื่อพลิกโฉมประเทศไทย สูสังคมกาวหนา
เศรษฐกิจสรางมูลคาอยางยั่งยืน
นอกจากนี้ ไดกําหนดหมุดหมายการ
พัฒนาไว 13 หมุดหมาย เพื่อเปนปจจัยใน
การขับเคลือ่ น มีเปาหมายและทิศทางทีช่ ว ย
ในการสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ โดย
หมุดหมายที่ 10 ผลักดันใหไทยมี
เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนตํา่
ซึ่งเปนหมุดหมายที่ตอบโจทยการเปลี่ยน
ผานไปสูความยั่งยืน โดยปรับปรุงการใช
ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและบริโภค
ใหมปี ระสิทธิภาพ แกไขปญหามลพิษสําคัญ
ดวยวิธีการที่ยั่งยืน และลดการปลอย
กาซเรือนกระจก เพือ่ มุง สูก ารปลอยคารบอน
เปนศูนยระยะยาว
สําหรับหมุดหมายที่ 10 มีเปาหมาย
ทีจ่ ะเพิม่ มูลคาจากเศรษฐกิจหมุนเวียน และ
มูลคา GDP จากเศรษฐกิจหมุนเวียนเพิม่ ขึน้
ไมนอยกวา 1% รวมทั้งอนุรักษฟนฟูและ
ใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางยัง่ ยืน
โดยดัชนีสมรรถนะสิง่ แวดลอมอยู 4 อันดับแรก
ของอาเซียน และสรางสังคมคารบอนตํา่ และ
ยั่งยืน ซึ่งสัดสวนใชพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น
ไมนอยกวา 10% และปริมาณขยะตอหัว
ลดลง 10%
ในขณะที่การขับเคลื่อนแผนจะ
ดําเนินการผาน 5 กลยุทธ ประกอบดวย
1.การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ
ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคม
คารบอนตํา่ โดยจะมีการเพิม่ ประสิทธิภาพใน

ประเทศไทยกําลังเขาสูชวงการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 ซึ่งจะเริ่มใน
ป 2565-2570 และในรางแผนพัฒนาไดกาํ หนดเปาหมายหลัก 13 หมุดหมาย ทีจ่ ะขับเคลือ่ นประเทศไทย
ในชวงหลังวิกฤติโควิด-19 หลังจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สิ้นสุดเดือน ก.ย.2565 และจะประกาศ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ในเดือน ต.ค.2565

แผนพัฒนาฯ ฉบับ 13

หมุดหมาย
สังคมคารบอนตํ่า

Green economy 13

หมุดหมายที่ 10
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13

การผลิตสินคาและบริการ เชน การสงเสริม
ใหเกิดการใชนํ้านอย การลดของเสียใน
กระบวนการผลิต รวมทัง้ การสรางแรงจูงใจให
ปรับเปลีย่ นการผลิตสูก ารลดปลอยคารบอน
2.การสรางรายไดใหกับชุมชนและ
เกษตรกร จากเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคม
คารบอนตํ่า เชน การพัฒนาระบบตลาด
คารบอนเพือ่ การสรางรายไดจากการกักเก็บ
คารบอนในภาคปาไม รวมถึงการสราง
แรงจูงใจในการเพิ่มพื้นที่ปาเศรษฐกิจ
3.การฟน ฟูและการเพิม่ ประสิทธิภาพจาก
การใชทรัพยากรอยางชาญฉลาด โดยสงเสริม
การใชทรัพยากรธรรมชาติจากสวนเหลือ
ใหเกิดประโยชนทหี่ ลากหลายปราศจากของเสีย
จากอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและขยะอาหาร
4.การพัฒนาเทคโนโลยีและกลไก
สนับสนุน เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคม
คารบอนตํา่ โดยจะเนนการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม รวมถึงแพลตฟอรมสําเร็จรูป
เพือ่ สนับสนุนธุรกิจเศรษฐกิจหมุนเวียนและ
คารบอนตํ่า รวมทั้งสงเสริมการดักจับ การ
ใชประโชยนและการกักเก็บคารบอนในภาค
พลังงานและอุตสาหกรรม
5.การปรับพฤติกรรมสูว ถิ ชี วี ติ ใหมอยาง
ยั่งยืน เชน การสรางแพลตฟอรมเศรษฐกิจ
แบงปนและตลาดสินคามือสอง รวมถึงการ
สงเสริมการเดินทางทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
โดยพัฒนาโครงขายระบบขนสงสาธารณะที่
ปลอยคารบอนตํา่ และเปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
ใหครอบคลุมทั่วประเทศ
ดนุชา พิชยนันท เลขาธิการสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(สศช.) กลาววา แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
กําหนดมี 10 ยุทธศาสตร แตการดําเนินการ
ยังโฟกัสมากนักเพราะยังกวาง ในขณะทีแ่ ผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จะโฟกัสแตละเรือ่ งมากขึน้
และกําหนดเปาหมายตองดําเนินการใหสาํ เร็จ
ภายใน 5 ป เชน การพัฒนาคนในชวง 5 ป
ตองพัฒนาแรงงานและทักษะใหเปนรูปธรรม
และคาดวาประกาศใชแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13
ไดในเดือน ต.ค.2565

ไทยมีเศรษฐกิจ
หมุนเวียนและ
สังคมคารบอนตํ่า
เปาหมาย

เพิ่มมูลคาจากเศรษฐกิจ
หมุนเวียน
มูลคา GDP จากเศรษฐกิจ
หมุนเวียนเพิ่มขึ้น ไมนอยกวา

1%

อนุรกั ษฟน ฟูและใชประโยชน

ทรัพยากรธรรมชาติอยางยัง่ ยืน
ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดลอม

อยู 4 อันดับแรก
ของอาเซียน

สรางสังคมคารบอนตํ่า
และยั่งยืน

สัดสวนใชพลังงานทดแทน
เพิ่มขึ้นไมนอยกวา

10%
10%

ปริมาณขยะตอหัวลดลง

DITP ไว! เปิดตัวฮีโร่ BCG 50 รายแรก
พร้อมดันส่งออก ย�้ำ ‘ผู้ประกอบกำรไทยต้องล�้ำ’
ผุดแคมเปญ ‘BCG : Be the ChanGe’ ชวนทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกสีเขียว

ก

รมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(DITP) กระทรวงพาณิชย์ ด�าเนิน
ตามนโยบาย “ตลาดน�าการผลิต”
ของรองนายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี
ว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์
ลักษณวิศิษฏ์ พร้อมให้ความส�าคัญกับ
วาระแห่งชาติ BCG ตอบโจทย์เมกะเทรนด์โลก
โชว์ ผ ลงานอย่ า งเป็ น รู ป ธรรมก่ อ นใคร
ปั้นทีมฮีโร่ 50 ราย “50 BCG Heroes”
ในกลุ ่ ม สิ น ค้ า ไลฟ์ ส ไตล์ ต อบโจทย์ ชี วิ ต
New Normal เตรียมพาเจาะตลาดโลกและ
เป็นกระบอกเสียงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้
กับประเทศ นอกจากนี้ เล็งปั้น BCG ฮีโร่
500 ราย ภายในปีหน้า พร้อมผุดแคมเปญ
“BCG : Be the ChanGe” ชวนทุกคน
“ปรับและเปลี่ยน” เพื่อความยั่งยืนและเป็น
แต้มต่อชนะคู่แข่งในเวทีการค้าในอนาคต
นายภูสติ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ กล่าวว่า
“ภายใต้การน�าของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
ร อ ง น า ย ก รั ฐ ม น ต รี แ ล ะ รั ฐ ม น ต รี
ว่าการกระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศด�าเนินงานโดยมุ่งส่งเสริม
ผู้ประกอบการไทยให้มีขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันสูงและตอบสนองแนวโน้ม
ความต้ อ งการของตลาด (ตลาดน� า การ
ผลิต) โดยเล็งเห็นว่าหนึ่งในประเด็นส�าคัญ
ที่ ถู ก หยิ บ ยกทั้ ง ในระดั บ นโยบาย และ
ในกลุ่มผู้บริโภค คือ ภาวะโลกร้อน (Global
Warming) และการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate Change) ประเด็นนี้
ถูกกล่าวถึงในบริบทการค้ามากขึ้น ซึ่งแสดง
ให้ เ ห็ น ว่ า ตลาดโลกก� า ลั ง จริ ง จั ง กั บ เรื่ อ ง
สิ่งแวดล้อม โดยรัฐบาลบางประเทศได้น�า
ประเด็นสากลนี้มาก�าหนดเป็นนโยบายและ
กฎระเบียบทางการค้าบ้างแล้ว จนอาจกลาย
เป็นข้อกีดกันทางการค้า ผู้ประกอบการไทย
จึงต้องเร่งปรับตัวให้ทันท่วงทีเพื่อแข่งขันได้ดี
ในอนาคต ไม่ว่าจะในขั้นตอนการแสวงหา

วัตถุดิบที่ไม่ท�าลายธรรมชาติ กระบวนการ
ผลิตที่ประหยัดพลังงาน ไปจนถึงการขนส่ง
คาร์บอนต�่า เป็นต้น
ดังนั้น เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยมี
การเพิ่มมูลค่าให้ก้าวล�้าแนวโน้มทางการค้า
ดังกล่าว ภารกิจส�าคัญของกระทรวงคือ
การเร่งสร้างและส่งเสริมผูป้ ระกอบการที่ดา� เนิน
ธุรกิจด้วยโมเดล “BCG : Bio Circular
Green Economy” หรือเศรษฐกิจชีวภาพ
เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว เพื่อ
เป้าหมายการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันให้กับประเทศ เพิ่มจีดีพีประเทศ
เตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการสามารถ
ก้าวข้ามข้อกีดกันทางการค้าในตลาดโลก
เพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการทุกระดับ”
เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นแผนงานด้ า น BCG

อย่างเป็นรูปธรรม กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศได้รับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการ
จ�านวน 50 แบรนด์ในสินค้ากลุ่มไลฟ์สไตล์
ที่ใช้โมเดลธุรกิจ BCG ในการเพิ่มมูลค่า และ
มีสินค้าที่น่าสนใจตอบโจทย์ชีวิตประจ�าวัน
ของยุค New Normal โดยมีการเฟ้นหาตัวจริง
อย่างเข้มข้น พิจารณาการใช้วัตถุดิบจาก
เศษเหลือ การเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบฐาน
ชีวภาพ กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการออกแบบให้มีการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เป็นต้น ได้ผลลัพธ์

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ออกมาเป็น Hero list กลุ่ม
น�าร่องกลุ่มแรกที่วางแผนจะ
พาไปเจาะตลาดต่างประเทศ
และประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ทัว่ โลก พร้อมสร้างภาพลักษณ์
ทางการค้ า ที่ ดี ใ ห้ กั บ
ประเทศ
การด�าเนินงานของกรม
เป็นการเดินหน้าผลักดัน
ผู ้ ป ระกอบการ BCG
อย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม

ที่สุด มีการจัดท�า E-catalogue
(สามารถดู ร ายละเอี ย ด
เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ https://
www.thaigroove.com/
bcgheroes/) เล่าเรื่องราว
ของแบรนด์ เ หล่ า นี้ เ พื่ อ
เป็นแรงบันดาลใจให้กับ
ผูป้ ระกอบการรายอืน่ ๆ และ
ใช้เป็นแคตาลอกส�าหรับ
เซลส์แมนประเทศ หรือ
ทูตพาณิชย์ทั้ง 58 แห่ง

ให้ น�า ไปน�า เสนอกั บ ลู ก ค้ า เปิ ด มุม มอง
ใหม่ๆ เกี่ยวกับสินค้าไทย ซึ่งมองว่าเป็น
จังหวะเวลาที่ดีที่ผู้คนมองหาสินค้าของขวัญ
เตรียมต้อนรับปีใหม่ แบรนด์ในแคตาลอกนี้
น่ า จะเป็ น ที่ ถู ก ใจผู ้ ซื้ อ ทั้ ง ชาวไทยและ
ต่างประเทศ โดนใจทั้งผู้รับและผู้ให้ เพราะ
ดีต่อใจและดีต่อโลก”
“ส�าหรับเป้าหมายในปีหน้า มุ่งหวัง
จะสร้างผู้ประกอบการ BCG 500 ราย
ภายในปี 2565 และเพิ่มสัดส่วนรายได้ของ
ประเทศจากกลุ่ม BCG มากขึ้น สอดคล้อง
ตามเป้าหมายของวาระแห่งชาติที่ต้องการ
เพิ่มสัดส่วนมูลค่า GDP ของ BCG จาก
21% เป็น 24% ภายใน 5 ปี (จาก 3.4
ล้านล้านบาท เป็น 4.4 ล้านล้านบาท)
โดยในปี 2565 กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศมีแผนเจาะตลาดที่ให้ความส�าคัญ
กับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม หรือเป็น
เวทีที่มีการหยิบยกประเด็นสิ่งแวดล้อม
อาทิ ตลาดยุโรป เน้นสหราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ ตลาดออสเตรเลีย และ
ตลาดเกาหลี เป็นต้น
นายภู สิ ต รั ต นกุ ล เสรี เริ ง ฤทธิ์
อธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม การค้ า ระหว่ า ง
ประเทศ กล่าวเสริมว่า “ตั้งแต่ปลายปีนี้
จนถึงปลายปีหน้า กรมจะผลักดันแคมเปญ
“BCG : Be the ChanGe” ซึ่งเป็น
การเล่นค�าว่า BCG เชิญชวนให้ทุกคนหันมา
เปลี่ ย นแปลงเพื่ อ โลกที่ ดี ก ว่ า ...ไม่ ฝ าก
ความหวังไว้กับใคร แต่เริ่มได้ที่ตัวคุณ!
โดยมี เ ป้ า หมายที่ จ ะสื่ อ สารกระตุ ้ น การ
มีส่วนร่วมทั้งในประเทศ และเผยแพร่ไป
ในต่างประเทศผ่านทูตพาณิชย์ ตลอดจน
องค์กรพันธมิตรต่างๆ
แคมเปญ BCG : Be the ChanGe
เป็นกลยุทธ์ในการน�าเสนอ “Bio Circular
Green Economy” ไปยังผู้ซื้อผู้บริโภค
ชาวต่างชาติด้วยมุมมองการเชิญชวนมาเป็น

ส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้โลกดีขึ้น
โดยกรมได้ริเริ่มเพื่อให้เกิดการสื่อสารที่เข้าใจ
ง่ายขึ้น และเข้าถึงได้ทุกคน เป็นประโยชน์
ในการประชาสัมพันธ์ในเวทีสากลและส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย
วัตถุประสงค์ของโครงการ จัดขึ้นเพื่อ
สร้างกลุ่มก้อนของผู้ประกอบการ BCG อย่าง
เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นแคมเปญสื่อสารไปยัง
ผู้ซื้อ ผู้น�าเข้า และผู้บริโภคในต่างประเทศ
เพื่อเป็นแคตาลอกในการเลือกซื้อสินค้า
ที่พัฒนาตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals
: SDGs) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ทางการค้า
ที่ดีของประเทศไทยในเวทีสากล และเพื่อสร้าง
แรงบันดาลใจและเพิ่มจ�านวนผู้ประกอบการ
BCG ในระบบเศรษฐกิจมากขี้น
สื่อที่จัดท�ามีหลายรูปแบบ แบ่งเป็น
สื่อที่มุ่งกลุ่มต่างชาติ และมุ่งกลุ่มผู้ประกอบ
การไทย อาทิ Key Visual campaign
BCG Thailand #BetheChanGe ที่ทุกคน
สามารถน�ารูปตัวเองไปใส่เพิ่มได้เพื่อสร้าง
การมี ส ่ ว นร่ ว มและประชาสั ม พั น ธ์ ส ร้ า ง
ความตื่นตัว ภายใต้แนวคิดเชิญชวนทุกคน
เป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลง น�าเสนอ
เนื้อหาว่า สินค้าชิ้นเดียว สามารถเปลี่ยน
โลกได้ เป็นต้น นอกจากนี้ กรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ ยังได้จัดท�าคลิป
“BCG คืออะไร ส�าหรับผู้ประกอบการ”
เพื่อสื่อสารให้ผู้ประกอบการทุกระดับเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบาย BCG ได้ง่ายขึ้น และยัง
มีผลงาน BCG อื่นๆ จากโครงการในปี
ที่ผ่านมา อาทิ แคตาลอกต่างๆ ซึ่งผู้สนใจ
สามารถดาวน์โหลดได้จาก facebook :
Design Ditp หรือดูข้อมูลผู้ประกอบการ
BCG เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.
thaigroove.com/bcgheroes/
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เมื่อ “เทคโนโลยีดิสรัปชั่น” นานาประเทศโดยเฉพาะภาคพลังงาน
ทั่วโลกมีเปาหมายสูพลังงานสีเขียว พรอมประกาศเจตนารมณ
“ลดการปลอยคารบอนใหเปนศูนย” ซึ่งประเทศไทยจะไมตกขบวน
เพราะอาจจะนําไปสูก ารกีดกันทางการคาหรือเสียโอกาสทางธุรกิจ

กุ

ลิศ สมบัตศิ ริ ิ ปลัดกระทรวงพลังงาน
กลาววา ทุกภาคสวนไดตงั้ เปาหมาย
เพื่อกาวสูความเปนกลางทาง
คารบอน (Carbon Neutrality)
ซึง่ หลายประเทศทัว่ โลกไดกาํ หนด
เปาหมายความเปนกลางทางคารบอนไว
ภายในป 2050 สําหรับประเทศไทย
ไดตระหนักถึงความสําคัญในการลดใช
คารบอนไดออกไซดเชนกัน
ทัง้ นีค้ ณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติ(กพช.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ
จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธาน
เมือ่ วันที่ 4 ส.ค.2564 เห็นชอบกรอบแผน
พลังงานชาติ ซึง่ ไดกาํ หนดแนวนโยบาย
ภาคพลังงาน โดยมีเปาหมายสนับสนุนให
ประเทศไทยมุง สูพ ลังงานสะอาด และลด
การปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
สุทธิเปนศูนย ภายในป ค.ศ.2065-2070
ซึง่ สอดคลองกับแนวโนมของกลุม ประเทศ
ที่พัฒนาแลว
อยางไรก็ตาม ในการลงทุนภาค
พลังงานที่ดําเนินการโดยหนวยงาน
ภาครัฐและผูป ระกอบการรายใหญ เชน
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
(กฟผ.) และบริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
รวมถึงบริษทั เอกชน โดยเฉพาะในพลังงาน
สะอาดทั้งพลังงานแสงอาทิตย และ
อุตสาหกรรมกักเก็บพลังงาน (แบตเตอรี)
ไดเห็นถึงความสําคัญในการชวยเหลือ
ชุมชนใหผานพนวิกฤติโควิด-19 หรือ
ทุกวิกฤติ ซึง่ ขณะทีเ่ ทคโนโลยีดสิ รัปชัน่
ทําใหภาคพลังงานโลกมีเปาหมายผลักดัน
การใชพลังงานในรูปแบบฟอสซิลไปสู
พลังงานสีเขียวจากเชือ้ เพลิงสะอาดทีม่ าจาก
พืชพลังงานหมุนเวียน เพือ่ เชือ่ มโยงไปสู
การลดการปลอยคารบอนใหเปนศูนย
กระทรวงพลังงานไดกาํ หนดนโยบาย
เพือ่ ไปสูเ ปาหมายดังกลาว ประกอบดวย
การลดใชไฟฟาจากถานหิน, ลงทุนกักเก็บ
กาซคารบอน, ผลิตไฟฟาจากพลังงาน
หมุนเวียนที่ไดจากโซลาร ไมวาจะเปน
โซลารฟารม หรือโซลารลอยนํา้ ในเขือ่ น
ของ กฟผ. โดยตั้งเปามีกําลังการผลิต
เพิ่มกวา 5,000 เมกะวัตต หวังชวยลด
คาไฟฟาใหประชาชนในอนาคต และ
ขายพลังงานสะอาดใหนักลงทุน ไมวา
จะเปนการลงทุนดาตาเซ็นเตอร หรือ คลาวด
ตามความตองการของนักลงทุนทีจ่ ะรับซือ้
ไฟฟาจากพลังงานสะอาดเทานัน้ อีกทัง้
จะสงผลถึงสินคาสงออกจะมีการคุมสินคา
ทันที ทีต่ อ งผลิตจากพลังงานสะอาดเทานัน้
ทัง้ นี้ ตามประกาศแผนพลังงานแหง
ชาติ (NEP 2022) เพือ่ ขับเคลือ่ นใหภาค
พลังงานสามารถบรรลุเปาหมายการมุง สู
เศรษฐกิจและสังคมคารบอนตํ่านั้น
จะมาจากการสงเสริมการลงทุนพลังงาน
สีเขียวในภาคพลังงาน อาทิ
1.เพิ่มสัดสวนการผลิตไฟฟาใหม
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เปดยุทธศาสตร

พลังงาน

เดิ
น
เครื
อ
่
ง
ลดคารบอนเปน

ศูนย
โดยมีสดั สวนพลังงานหมุนเวียนไมนอ ยกวา
50% โดยพิจารณาจากตนทุนของระบบ
กักเก็บพลังงานระยะยาวในป2583
2.ปรับเปลีย่ นการใชพลังงานภาค
ขนสงเปนพลังงานไฟฟาสีเขียว ดวย
เทคโนโลยียานยนตไฟฟา (Electric
Vehicle: EV) ตามนโยบาย 30@30 การ
ปรับเปลี่ยนการใชพลังงานภาคขนสง
มาเปน EV เปนแนวทางที่ชวยในการ
ลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก เพือ่ เพิม่
ความสามารถในการลดการปลดปลอย
กาซเรือนกระจก (GHG) ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาค
ขนสงใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
ชวยแกไขปญหาสภาพอากาศจากภาวะ
ฝุนละออง PM 2.5
3.ปรับเพิ่มประสิทธิภาพการใช
พลังงานมากกวา 30% ภายในป 2040
โดยการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
บริหารจัดการพลังงานสมัยใหม มาเพิม่
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพลังงาน
4.ปรับโครงสรางกิจการพลังงาน
รองรับแนวโนมการเปลีย่ นผานพลังงาน
(Energy Transition)
“เปาหมายการเปน Carbon Neutrality

ของไทยขึน้ กับหลากหลายปจจัยทัง้ การ
เปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยี ความพรอม
ทางการเงิน รวมทัง้ ความรวมมือสนับสนุน
จากหนวยงานทีเ่ กีย่ วของทุกภาคสวนทัง้
ภาครัฐและเอกชน เพือ่ รวมผลักดันสราง
ความยั่งยืนและกาวสูการเปนประเทศ
เปนกลางทางคารบอน ตามกําหนดใน
ป 2065-2070 รวมทั้งยังไดผลักดัน
โมเดลเศรษฐกิจ BCG”
สําหรับกระบวนการจัดทําแผน
พลังงานชาตินั้น วัฒนพงษ คุโรวาท
ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน(สนพ.) เปดเผยวา ได
เปดรับฟงความเห็นวันที่ 21 ก.ย.2564
ในสวนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
(ส.อ.ท.) และสถาบันตางๆ จากนั้นจะ
รับฟงความเห็นจากภาคสวนอืน่ ทัง้ ภาครัฐ
เอกชน ประชาชนและสื่อมวลชน และ
นํามาปรับปรุงแผน5 ฉบับ ไดแก
1.แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของ
ประเทศ (PDP 2022)
2.แผนบริหารจัดการกาซธรรมชาติ

(Gas Plan)
3.แผนพัฒนาพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก (AEDP)
4.แผนอนุรักษพลังงาน (EEP)
5.แผนบริหารจัดการนํา้ มันเชือ้ เพลิง
(Oil Plan)
ทัง้ 5 แผนจะถูกรวบรวมและจัดทํา
ใหเปนแผนพลังงานชาติเพียงฉบับเดียว
จากนัน้ จะรับฟงความเห็นจากทุกภาคสวน
ในสังคม เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม
กําหนดทิศทางใหนโยบายดานพลังงาน
ของประเทศ จากนัน้ เสนอ กบง. และ
กพช.พิจารณา ซึง่ คาดวาแผนพลังงาน
ชาติจะเริ่มใชไดในป 2566
จากขอมูลกระทรวงพลังงาน พบวา
ป 2563 ไทยปลอยกาซคารบอนสูอ ากาศ
และสรางมลพิษกวา 225 ลานตัน แบงเปน
จากภาคพลังงาน 90 ลานตัน หรือ 37%
รองลงมาเปนภาคขนสง 70.6 ลานตัน หรือ
29% และภาคอุตสาหกรรมการผลิต
69 ลานตัน หรือ 28% สงผลใหไทยตอง
สูญเสียเงินถึง 7-8 แสนลานบาทตอป

แผนพลังงานชาติ (National Energy Plan)
1

มุงพลังงานสะอาด ลดการปลอย
คารบอนไดออกไซดภายในป 2580

2

ลดการปลอยกาซเรือนกระจก
ในภาคพลังงาน

3

ลงทุนพลังงานสีเขียว

4

ดําเนินนโยบาย 4D1E เพิ่มความ
สามารถในการแขงขันภาคพลังงาน

5

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานรองรับ
การเปลี่ยนผานดานเทคโนโลยี
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เกษตร สีเขียว

ที่

ผานมามีการนํารองแกปญหา
ลดการปลอยกาซคารบอน
ไดออกไซดในการเพาะปลูกขาว
ซึ่งเปนพืชที่มีพื้นที่เพาะปลูก
มากที่สุดเมื่อเทียบกับพืชชนิดอื่น โดยใน
ป 2564 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(สศก.) ประเมินวามีพื้นที่ปลูกขาว
ทัว่ ประเทศ 65.30 ลานไร พืน้ ทีเ่ ก็บเกีย่ ว
56.75 ลานไร มีผลผลิต 25.86 ลานตัน และ
มีผลผลิตตอไร (เก็บเกี่ยว) 456 กิโลกรัม
ลุมเจาพระยาถือเปนพื้นที่ปลูกขาว
ที่สําคัญของประเทศไทย ซึ่งปลูกไดทั้งขาว
นาปและขาวนาปรัง โดยกระทวงเกษตรและ
สหกรณไดดาํ เนินโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตและลดภาวะโลกรอนจากการทํานา
เพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Thai Rice NAMA)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกจากการทํานา เพือ่ เปน
โครงการนํารองระหวางป 2561-2566
สําหรับการดําเนินการนํารองใน
พื้นที่ 6 จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา
อางทอง ชัยนาท สิงหบุรี สุพรรณบุรี
และปทุมธานี ซึ่งมีการนําเทคโนโลยีมา
ใช 4 ดาน คือ
1.การปรับพืน้ ทีด่ ว ยเลเซอรเพือ่ ใหพนื้ ที่
นาราบเรียบสมํ่าเสมอทั่วทั้งแปลงนา ซึ่งจะ
ชวยใหชาวนาเพิม่ ผลผลิต คุณภาพและกําไร
ที่ไดจากการผลิตขาว

โมเดลลดปลอยกาซ
ภาคการเกษตรเปน
อีกสวนที่มีการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซด
ทําใหกระทรวงเกษตร
และสหกรณตองผลักดัน
ใหการเกษตรของไทย
สามารถเปนสวนหนึ่งของ
หวงโซมูลคาของโลกให ได
ซึ่งตองใช “นวัตกรรม
และเทคโนโลยี” สงเสริม
เกษตรสีเขียวและ
เกษตรอัจฉริยะ โดยเฉพาะ
การนําเทคโนโลยี
และขอมูลบิ๊กดาตามาใช
เพื่อทําการเกษตร
แบบแมนยํา

2.การปลูกขาวแบบเปยกสลับแหง
จะชวยลดการใชนาํ้ ในการทํานาได ซึง่ ทีผ่ า นมา
ไดมีการสงเสริมเทคนิคนี้มาระยะหนึ่งแลว
เพราะการขังนํ้าไวในนาในปริมาณที่มาก
จะสงผลใหนาขาวกลายเปนแหลงเพาะโรค
หรือแมลง และทําใหเกษตรกรตองใชสาร
กําจัดแมลงในปริมาณเพิ่มมากขึ้น
3.การใชปยุ สัง่ ตัดเพือ่ ใหปยุ มีความเหมาะ
กับสภาพดินที่ทํานา ซึ่งจะชวยลดการใช
ปุยลงและลดปริมาณการตกคางของปุย
ในสิ่งแวดลอม จึงมีความจําเปนตองใชปุย
เทาที่จําเปน เพื่อใหพอดีกับความตองการ
ของขาวและดิน
4.การแปรรูปตอซังขาวทดแทนการ
เผา โดยนําตอซังขาวไปใชเปนวัตถุดบิ สราง
ผลิตภัณฑ ซึ่งจะมีสวนสําคัญในการลด
การเผาที่เปนตนเหตุสําคัญของการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซด รวมทั้งการเผา
ยังทําใหธาตุอาหารทีอ่ ยูใ นฟางขาวและตอซัง
ทั้งไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม
ถูกทําลาย
การทํานาตามแนวทางดังกลาวถือ
เปนการปรับเปลีย่ นวิถกี ารทํานาแบบดัง้ เดิม
ไปสูวิถีการทํานาที่ยั่งยืนและเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม โดย “กรมการขาว” เขามา
ถายทอดองคความรูผานนาแปลงใหญ
ในพื้นที่ 6 จังหวัด ซึ่งเทคโนโลยีดังกลาว
จะชวยเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตขาวทามกลาง

สภาวะการจัดสรรนํ้าที่ไมเพียงพอในชวง
ฤดูแลง และยังเปนการพัฒนาเพื่อเตรียม
ความพรอมปรับพื้นที่อยางเหมาะสม เพื่อ
ใหทํานาไดในชวงฤดูฝน โดยเพิ่มผลผลิต
และลดตนทุนการผลิต
ฉั น ทานนท วรรณเขจร
เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(สศก.) กลาววา การสนับสนุนใหเกษตรกร
ใชเทคโนโลยีการเกษตรจะลดตนทุนและลด
การใชแรงงาน รวมทั้งลดการเผาทําลายตอ
ซังทีเ่ ปนสวนหนึง่ ทีส่ รางกาซเรือนกระจก ซึง่
ปจจุบนั ทุกฝายใหความสําคัญกับเรือ่ งนีแ้ ละ
พยายามทีจ่ ะออกมาตรการเพือ่ แกไขปญหา
โลกรอนไมใหรุนแรงขึ้น
ทัง้ นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ได
ติดตามปญหาภาวะโลกรอนมาตอเนือ่ ง และ
เตรียมความพรอมสําหรับเรื่องนี้เพราะภาค
เกษตรใชนาํ้ ปริมาณมาก โดยถาปริมาณฝน
ลดลง หรือ ฝนตกผิดฤดูกาลจะสงผลกระทบ
ตอภาคการผลิตและรายไดเกษตรกร
สําหรับการเพาะปลูกขาวไดมีการ
ปรับปรุงพันธุใที่ชนํ้านอย รวมทั้งปรับ
แผนวิธีการทํานาจากนาหวานหรือนาดํา
ที่ใชนํ้าปริมาณมาก และปรับมาใชวิธีการ
ปลูกแบบหยอดหลุม รวมถึงวิธีการปลอย
นํ้าสลับแหง ซึ่งการปรับแผนการเพาะปลูก
ในบางพื้นที่จะทําใหสอดรับกับสภาพฝน
ที่เปลี่ยนไป

Green economy 15

โครงการนํารอง
ลดการปลอยกาซ
จากการปลูกขาว
ไทย ไรซ นามา

5 ป (2561-2566)
นํารอง 6 จังหวัด
ชัยนาท สิงหบุรี อางทอง
พระนครศรีอยุธยา
ปทุมธานี สุพรรณบุรี
พื้นที่

2.8 ลานไร
100,000
เกษตรกร

ครัวเรือน
การใช 4 เทคโนโลยี
ลดผลกระทบโลกรอน
การปรับพื้นที่ดวยเลเซอร
การปลูกขาวแบบ
เปยกสลับแหง
การใชปุยสั่งตัด
ที่เหมาะกับสภาพดิน
การแปรรูปตอซัง
แทนการเผา

พื้นที่ปลูกขาวและ
ผลผลิต 2564
รวมทั้งประเทศ
พื้นที่เพาะปลูก

65.30 ลานไร
พื้นที่เก็บเกี่ยว
56.75 ลานไร
ผลผลิต
25.86 ลานตัน
ผลผลิตตอไร (เก็บเกี่ยว)
456 ก.ก.
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save the world

ECO INNOVATION

นวัตกรรมพลังงาน
บีซีพีจี
ดันเปาหมาย 10 ป
เน็ต ซีโร

Dry Dye
รักษโลก
ทําไดจริง

เปดยุทธศาสตร
ดาว
นวัตกรรม
เพื่อความยั่งยืน

ร

น

ด

เ

พื่
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โ
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สี

เ

ขี

ย

ว
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ป 2568
23%

พลาสติ
ก
ชี
ว
ภาพ
แมจะเกิดขึ้นมานาน

กวา 10 ป

รัฐบาลในประเทศอาเซียน ตัง้ เปา
ใหใชพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้น

แตดวยตนทุนการผลิตที่สูงกวา
พลาสติกทั่วไปถึง

3-5 เทา
1%

ทําใหอาเซียนตองผลิตพลังงาน
สะอาดให ได

3,500-4,000
เมกะวัตต

ปจจุบันจึงมีการใชงานเพียง

60%

ของการใชพลาสติกทั้งหมด

ของกาซคารบอนไดออกไซด
ที่ถูกปลอยออกสูบรรยากาศ
มาจากกิจกรรมของมนุษย

สถานการณ
ท
ว
่
ั
ไป
ไทยผลิตเม็ดพลาสติกชนิด
PLA ไดมากถึง

ไทยปล
อ
ย
คารบอนเทาไหร
ป 2559 : 258.7 ลานตัน Co2
ป 2560 : 258.5 ลานตัน Co2
ป 2561 : 263.4 ลานตัน Co2
ป 2562 : 250.4 ลานตัน Co2
ป 2563 : 224.3 ลานตัน Co2

สัดสวนการปลอยคารบอนจาก
การใชพลังงาน

40%
29%
25%
6%

(90 ลานตันคารบอน)
ภาคอุตสาหกรรม
(65.7 ลานตันคารบอน)
ภาคการขนสง

(56.3 ลานตันคารบอน)
ภาคเศรษฐกิจอื่นๆ
(12.3 ลานตันคารบอน)
ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

75,000
อันดับ 3
ตันตอป
และสงออกรายใหญ

(ภาคพลังงาน)

ภาคการผลิตไฟฟา
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“…เรื่องโลกรอน
เปนวิกฤติที่เรงดวนที่สุด
และอันตรายที่สุด
นักวิทยาศาสตร
ชั้นแนวหนาหลายคน
บอกวา เราอาจเหลือเวลา
ใหลงมือแกไข
อีกไมถึงสิบป…”
คํากลาว อัล กอร
อดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐ
คนที่ 45 และเจาของรางวัล
โนเบลสาขาสันติภาพ
ป 2550

นวัตกรรม
เปลี
ย
่
นโลก
วิ
กฤตการณโลกรอนที่เรากําลังเผชิญ
อยูในปจจุบัน เกิดจากการที่อุณหภูมิ
เฉลีย่ ของอากาศบนโลกสูงขึน้ สงผลให
เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ก อ ให เ กิ ด ภาวะขาดแคลนอาหาร
โรคระบาด การแยงชิงแหลงนํ้า ความ
หลากหลายทางธรรมชาติของพืชพันธุและ
สัตวปาทั่วโลกลดลง ทางแกไขมีทางเดียว
คื อ ทั่ ว โลกจะต อ งช ว ยกั น เร ง ดํ า เนิ น การ
ลดภาวะโลกรอนอยางเรงดวน
สาเหตุหลักของภาวะโลกรอนเปนเพราะ
จํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
เกิดความตองการใชทรัพยากรที่ไมสิ้นสุด
วิถีการดําเนินชีวิตของมนุษยจึงเบียดเบียน
ทรัพยากรธรรมชาติมากขึน้ โดยเฉพาะอยางยิง่
ทรัพยากรปาไม เกิดการตัดไม บุกรุกทําลาย
พืน้ ทีป่ า การใชพลังงานของมนุษยเพิม่ มากขึน้
แบบกาวกระโดด ก็ยงิ่ ทําใหกา ซคารบอนไดออกไซด
ถูกปลอยสูชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้น
ประเด็ น สภาวะโลกร อ นและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไดรับความ
สนใจจากทุกภาคสวนเปนอยางมาก ทั้งใน
ระดับนานาชาติ ภาครัฐ หนวยงานและองคกร

ตางๆ ไปจนถึงภาคประชาชน มีการรณรงค
ใหตระหนักถึงปญหาดังกลาว
เช น เดี ย วกั บ นั ก วิ ท ยาศาสตร แ ละ
นักเทคโนโลยีที่พยายามคนควาหาหนทาง
หยุดภาวะโลกรอน กระทัง่ นําไปสูก ารพัฒนา
ใหเปนรูปธรรม และกลายเปน “นวัตกรรม
สายเขียวเปลี่ยนโลก”
ไมวาจะเปน ยานยนต EV ไมปลอย
กาซมลพิษ แบตเตอรีลิเธียมไอออนที่เปน
มิตรกับสิง่ แวดลอม บรรจุภณ
ั ฑพลาสติกผลิต
จากพืชสามารถยอยสลายไดตามธรรมชาติ
เทคโนโลยียอมสีผาแบบไมใชนํ้า ตลอดจน
เทคโนโลยีการกักเก็บกาซคารบอนไดออกไซด
ที่ปลอยออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรม
ตางๆ แลวนํากลับมาแปลงสภาพเพื่อใชให
เกิดประโยชนหมุนเวียนตอไป
“มนุษยเปนผูส รางปญหา ดังนัน้ มนุษย
จึงตองเปนผูแกปญหาเอง” ดังเชนวิกฤติ
โลกรอนทีม่ นุษยกาํ ลังเผชิญปญหาอยูใ นขณะนี้
และมนุษยคอื ผูท จี่ ะตองคิดหาวิธกี ารแกปญ หา
จากผลกระทบเหลานี้ ฉะนัน้ การเขาใจ รูจ กั ใช
เทคโนโลยีและกระบวนการทางวิทยาศาสตร
จึงเปนเรือ่ งจําเปนทีจ่ ะสามารถชวยแกปญ
 หา
โลกรอนไดในภาวะเชนนี้

ของโลก
มูลคาตลาดสงออก

16,697
19,107
ลานบาท ในป 2562
ลานบาท ในป 2563

75%
25%
30%

ของการผลิ ต เพื่ อ ใช บ ริ โ ภค
ภายในประเทศ
สงออกไปประเทศหลักๆ คือ
จีน อินเดีย และญี่ปุน
อยางนอยราว
ของพลาสติกจากปโตรเคมีจะ
ถูกทดแทนดวยพลาสติกชีวภาพ
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เปาหมายดานความยั่งยืนของ
ระยะที่ 1(2538-2548)

ระยะที่ 3 (2559-2568)

90,000

80,000

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

100,000

กาซเรือนกระจกที่ลดไดทั้งหมด (ตันคารบอนไดออกไซด)
20,000

การสรางพิมพเขียวใหเกิด
มาตรฐานและแนวปฏิบัติ
ที่ขยายผลได
การสรรหาวัตถุดิบ
การจัดการหลังผูบริโภค
ใชงานสินคา

10,000

สงตอความยั่งยืนไปสู
ลูกคาและคูคา
ออกแบบผลิตภัณฑ
และกระบวนการผลิต
ใหมีประสิทธิภาพขึ้น
เสนอสินคาที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมดวยนวัตกรรม

ความกาวหนาของกลุมบริษัทดาว ประเทศไทย
ในการลด CO2 ป 2563
0

การผลิตมีประสิทธิภาพ
ลดการใชทรัพยากร
ลดของเสีย
ลดความเสี่ยงตางๆ
เพื่อสิ่งแวดลอม
และความปลอดภัย

ระยะที่ 2 (2549-2558)
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2562
2563
โครงการ
ตอเนื่อง

กาซเรือนกระจกที่ลดลง
จากโครงการในป 2563
= 6,366 ตันคารบอนไดออกไซด
เทียบเทากับการปลูกตนไม

636,658 ตน

เปดยุทธศาสตร

ดาว

นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
ดาว บริษัทดานแมททีเรียลส ไซแอนซของสหรัฐ ไดประกาศ
เปาหมายดานความยั่งยืนมาตั้งแตป 2538 และดําเนินการ
มาถึงปจจุบันอยูในระยะที่ 3 (2559-2568) เพื่อใหฐานการผลิต
106 แหง ใน 31 ประเทศ เดินไปในทิศทางเดียวกัน
รวมถึง กลุมบริษัทดาว ประเทศไทย ที่เริ่มเขามา
ดําเนินธุรกิจในไทยมาตั้งแตป 2510 จนเปน
ฐานการผลิตที่ใหญที่สุดในเอเชียแปซิฟก

กัญณัฏฐ บุตรดี

ฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย

ฉั

ตรชั ย เลื่ อ นผลเจริ ญ ชั ย
ประธานบริหาร กลุมบริษัท
ดาว ประเทศไทย เปดเผยวา
กลุมบริษัทดาว ประเทศไทย เขามาลงทุน
ในประเทศไทยเขาสูปที่ 55 ลงทุนกวา
30,000 ลานดอลลาร โดยมี 14 โรงงาน
ในนิ ค มอุ ต สาหกรรมมาบตาพุ ด นิ ค ม
อุตสาหกรรมเอเซียและนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอตะวันออก ผลิตภัณฑหลัก
อาทิ วัสดุประสิทธิภาพสูงและสารเคลือบผิว
เคมีภณ
ั ฑเพือ่ อุตสาหกรรมโครงสรางพืน้ ฐาน
พลาสติกบรรจุภณ
ั ฑและพลาสติกชนิดพิเศษ
สําหรับสินคาทีผ่ ลิตมีตลาดสําคัญ อาทิ
อุตสาหกรรมบรรจุภณั ฑ อาคารและโครงสราง
พื้นฐาน ยานยนต ผลิตภัณฑอุปโภคบริโภค
เครือ่ งใชไฟฟา อุปกรณอเิ ล็กทรอนิกส สีและ
สารเคลือบผิวและสารยึดติดและสารกันรัว่ ซึม
ในขณะที่ สิ น ค า ที่ ผ ลิ ต ในไทย คื อ
ผลิ ต ภั ณ ฑ พ ลาสติ ก ชนิ ด โพลิ เ อทิ ลี น
โพลิ ส ไตรี น อี ล าสโตเมอร ผลิ ต ภั ณ ฑ
โพลิยรู เิ ทน และสไตรีนบิวทาไดอีน เลเทกซ
รวมกวา 100 ชนิด และมีสนิ คานําเขากลุม ดาว
จากตางประเทศ เชน ตัวทําละลาย เคมีภณ
ั ฑ
เพือ่ กอสราง ซิลโิ คน และพลาสติกชนิดพิเศษ
ในรอบปทผี่ า นมาดาวไดเปดตัวสินคา
ใหมหลายรายการ อาทิ นวัตกรรมเม็ด
พลาสติกโพลิเอทิลนี ชนิดพิเศษ ทีท่ าํ ให
พลาสติกมีความแข็งแรงทนกวาเม็ดพลาสติก
ทัว่ ไป ลดปริมาณการใชเม็ดพลาสติกลง 18%
มีความเหนียวและแข็งแรงขึ้น 1 เทาตัว และ
รีไซเคิลได 100% ลดโลกรอน พัฒนาเปน
ถุงบรรจุภณ
ั ฑไดหลากหลายชนิด อาทิ ถุงรีฟล
ถุงใสอาหารแหง ถุงใสอาหารสัตว
“การลดคารบอนเปนศูนย รัฐบาลไทย
มีนโยบายมุงสูกรีนคารบอน คนยุคใหมหัน
มาจะซื้อสินคาที่ลดผลกระทบตอการปลอย
กาซคารบอน ผูประกอบการจะตองคํานึง
ถาเมืองไทยไมปรับสินคาจะสงออกตางประเทศ
ไมได ดาวไดดันสินคาที่ชวยลดโลกรอน

หยุดขยะพลาสติกและนํากลับมาใชใหม”
สวนทิศทางการกาวสู “สังคมคารบอน
ตํ่า” สงผลชัดเจนตอผลิตภัณฑหลายอยาง
เชน รถ EV ปญหาคือเรือ่ งของแบตเตอรี โดย
ดาวไดใช “นวัตกรรมซิลิโคน” นําความ
รอนประสิทธิภาพสูงประกอบชุดแบตเตอรี EV
ชวยระบายความรอน มีนาํ้ หนักเบาทนความ
รอนและความชื้นสูง ไมลามไฟ มีความ
ยืดหยุน และลดแรงกดในการประกอบชิน้ งาน
ลดตนทุนการแกไขชิ้นงาน และลดปริมาณ
กาซคารบอนทีเ่ ปนสาเหตุของภาวะโลกรอน
จากการเผาไหมของเชื้อเพลิง สนับสนุน
ผูป ระกอบการแบตเตอรียานยนตในประเทศไทย
ใหเติบโตอยางรวดเร็ว
ในขณะที่ปญหาสภาพภูมิอากาศ
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงและปญหาขยะพลาสติก
สงผลใหดาว โฟกัสไปทีส่ าเหตุ คือ 1.การ
ตอตานโลกรอน 2.การหยุดขยะพลาสติก
และ 3.การสงเสริมวงจรรีไซเคิล
การดําเนินการดังกลาวไดพยายาม
บริหารจัดการคารบอน จึงนําไปสูน วัตกรรม
เพือ่ อนาคตและการเขาสู Circular Economy
สวนทีส่ าํ คัญสุด คือ โรงงาน ซึง่ ดาวมีโรงงาน
สรางเทคโนโลยี อาทิ โรงโพรพิลนี ออกไซด ลด
คารบอนสะสมได 1 ลานตัน โดยสงสวนหนึง่
ขายเปนคารบอนเครดิตได และ ปที่ผานมา
โรงงานทีม่ าบตาพุดลดกาซคารบอนไดออกไซด
จากการผลิตและขนสงไดเพิม่ อีก 1 แสนตัน
ทัง้ นี้ ประเทศไทยมีขยะพลาสติก
2 ลานตันตอป

การจัดการ
ของเสียในโรงงาน
การรีไซเคิล

51.3%
30.1%
18.6%
0%

การกําจัดดวยวิธีการเผา
ทําลาย
การใชเปนเชื้อเพลิงทางเลือก
การฝงกลบ

“เรามีหองทดลองที่ตางประเทศ เพื่อ
พัฒนานวัตกรรมทีแ่ ทรกเขามาในผลิตภัณฑ
ตอบโจทยความตองการผูบ ริโภค เชน เสือ้ ผา
นักกีฬาโอลิมปกครั้งที่ผานมา โดยใชสีที่มี
นวัตกรรมเขาไปชวยยอมผา เพราะปกติการ
ยอมผาตองใชพลังงานสูง แตเราใชอุณหภูมิ
เดียวกับหอง และลดการใชนาํ้ ลางสีลง 90%”
อีกหนงึ่ ความภูมใิ จคือนวัตกรรม “ถนน
พลาสติก” โดยรวมกับภาครัฐและเอกชนใชงาน

อาทินิคมอุตสาหกรรมอาร ไอ แอล จ.ระยอง
และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี รวมถึง
มหาวิทยาลัยเชียงใหมและกรมทางหลวงชนบท
ไดเขามารวมศึกษาและสนับสนุนการจัดทํา
มาตรฐานการนําพลาสติกเหลือใชมาเปน
สวนผสมในแอสฟลตคอนกรีตดวย อีกทัง้ สหรัฐ
อินโดนีเซีย อินเดีย เวียดนามและฟลปิ ปนสไดนาํ
ไปใชและลดขยะเทียบเทาพลาสติกกวา 50 ลานถุง
ทั้งนี้ ถนนที่ทําจากพลาสติกรีไซเคิล
ในความยาว 1 กิโลเมตร ที่มีหนากวาง
ถนน 6 เมตร จะใชขยะพลาสติก 3 ตัน หรือ
ถุง 900,000 ใบ ปจจุบนั ทําถนนพลาสติกไป
แลว 7.7 กม.ในไทย ใชขยะพลาสติกไป 23 ตัน
นอกจากนี้ ดาวไดขยายกําลังการผลิต
ขยาย “โรงงานโพรพิลนี ไกลคอล” ในนิคม
อุตสาหกรรมเอเซีย อําเภอบานฉาง จ.ระยอง
เพือ่ ตอบสนองความตองการทีเ่ พิม่ ขึน้ ทัว่ โลก
จากอุตสาหกรรมการแตงกลิ่นและรสชาติ
ผลิตภัณฑสขุ อนามัยสวนบุคคล อาหาร และยา
ซึง่ มีการเติบโตมากกวาดัชนีมวลรวมภายใน
ประเทศ (GDP) คาดวาจะแลวเสร็จในป 2567
จะสามารถผลิตโพรพิลนี ไกลคอลไดเพิม่ ขึน้
80,000 ตันตอป รวมเปน 250,000 ตันตอป
กลายเปนโรงงานผลิตโพรพิลีนไกลคอล
ที่ใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก
ทั้งนี้ ในการผลักดัน “อุตสาหกรรม
สีเขียว” ของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน (บีโอไอ) มองวา ผูผลิตมีความ
ตัง้ ใจทีจ่ ะลดคารบอน ซึง่ การทีภ่ าครัฐพยายาม
ชวยสงเสริมทําใหมคี วามเปนไปไดสงู ขึน้ เชือ่ วา
อนาคตอันใกลลกู คาแตละรายทีใ่ ชวสั ดุตา งๆ
จะวิง่ หาผลิตภัณฑทเี่ ปนกรีน ผูผ ลิตตางผลิต
สินคาเพื่อตอบสนองความตองการลูกคา
“สิ่งสําคัญคือรัฐควรเปลี่ยนกฎหมาย
บางกฎหมายทีใ่ ชมามากกวา 20 ป โดยเฉพาะ
ของเหลือจากอุตสาหกรรมทีน่ าํ ไปเปนวัตถุดบิ
ในอีกโรงงานได แตไมไดรับอนุญาตหรือ
ขยะพลาสติกทีร่ ฐั ใหนาํ เขาจากตางประเทศได
แทนการใชขยะในประเทศมาบริหารจัดการ”
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มพูนุช จันทรบัว Marketing
Development Manager กลาวถึง
แนวโนมของบรรจุภณ
ั ฑในอนาคต
นอกจากจะตองมีคุณสมบัติที่ตอบโจทย
ในการป อ งกั น สิ น ค า ที่ อ ยู  ภ ายในไม ใ ห
เสียหาย สามารถชวยยืดอายุของอาหาร
มีรปู แบบสวยงาม และสามารถนําไปใชงาน
ไดงา ย สะดวกสบายแลว ยังมีอกี เทรนดทกี่ าํ ลัง
มาแรงทีผ่ ผู ลิตบรรจุภณ
ั ฑตอ งใหความสําคัญ
เพิม่ ขึน้ คือการออกแบบและผลิตบรรจุภณ
ั ฑ
แบบรักษโลก โดยเริม่ ตัง้ แตออกแบบบรรจุภณั ฑ
เพื่อใหสามารถนํากลับมารีไซเคิลไดงาย
หรือบรรจุภณ
ั ฑทใี่ ชเม็ดพลาสติกในการผลิต
นอยลงแตยงั คงความแข็งแรงไดดดี งั เดิม รวมถึง
บรรจุภณั ฑทชี่ ว ยลดการปลอยกาซเรือนกระจก
เปนตน
Dow ไดมีการกําหนดเปาหมายและ
ขับเคลือ่ นการดําเนินงานดานความยัง่ ยืนมา
อยางตอเนือ่ ง มีผลการดําเนินงานทีส่ ามารถ
วัดผลไดจริงตั้งแตป พ.ศ. 2538 เปนตนมา
และมีเปาหมายการทํางานดานความยั่งยืน
อยางชัดเจนใน 2 พันธกิจหลัก โดยมุงเนน
ในการลดคารบอนเพื่อลดโลกรอนเพื่อให
บรรลุสเู ปาหมายการปลอยกาซเรือนกระจก
เปน zero carbon และอีกหนึ่งเปาหมาย
ที่สําคัญคือเรื่องการกําจัดขยะพลาสติกใน
สภาพแวดลอม ไมวา จะเปนหยุดขยะพลาสติก
ไปจนถึงการสงเสริมวงจรรีไซเคิลเพื่อเพิ่ม
ผลกระทบในเชิงบวกตอสังคม ลูกคา และ
ธุรกิจของ Dow
อนุรกั ษ รัศมีอมรวิวฒ
ั น Technical
Service and Development & Climate
Change Specialist ไดกลาวเสริมใน
ประเด็นของคุณสมบัติบรรจุภัณฑรักษโลก
วา “ปจจุบันมีความทาทายเรือ่ งความยั่งยืน
ของบรรจุภัณฑอยู 2 เรื่อง คือทําอยางไร
ใหเกิดการหมุนเวียนนํากลับมาใชซํ้าหรือ
เรียกวาการกําจัดซากดวยวิธกี ารทีเ่ หมาะสม
เพือ่ ใหเกิดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular
Economy) สวนอีกเรื่องคือภาวะโลกรอนที่
โลกกําลังใหความสําคัญกับการลดคารบอน
ซึ่งเปนสาเหตุของการเกิดกาซเรือนกระจก”
สําหรับวงจรของบรรจุภัณฑที่มีการ
หมุนเวียนนํากลับมาใชใหมไดนั้นมีอยู 3
ขั้นตอนคือ 1) การออกแบบบรรจุภัณฑให
สามารถนํากลับมาใชใหมได 2) การจัด
เก็บบรรจุภัณฑที่ใชแลวกลับเขามาในวงจร
รีไซเคิล และ 3) การนําวัสดุที่มีสัดสวนของ
วัสดุที่ไดมาจากกระบวนการรีไซเคิลเพื่อ
นํากลับมาใชในการผลิตบรรจุภัณฑอีกครั้ง
“Dow มีผลิตภัณฑมากมายเพื่อเปน
โซลูชันใหทั้งเจาของแบรนดสินคา (brand
owner) และโรงงานแปรรูปพลาสติก (converter) เลือกนําไปใชพฒ
ั นาบรรจุภณ
ั ฑสนิ คา
ใหสามารถรีไซเคิลได 100% นอกจากนี้ Dow
ยังมีนวัตกรรมเม็ดพลาสติกรีไซเคิลชนิดพิเศษ
จากกระบวนการ Mechanical Recycling
ซึ่งเพิ่งไดรับรางวัล Ringier Technology
Innovation Awards”
เมือ่ ลงลึกถึงกระบวนการผลิตบรรจุภณั ฑ
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ผูเชี่ยวชาญชี้เทรนดรักษโลกมาแรง
บรรจุภัณฑ ในอนาคต
ตองลดโลกรอน
ลดขยะ
รี ไซเคิลได
เมื่อเร็วๆ นี้ ในงานประชุม
วิชาการนานาชาติครั้งที่ 47th
จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร
แหงประเทศไทยฯ
กลุมผูเชี่ยวชาญ
ดานบรรจุภัณฑพลาสติก
“Dow Pack guru”
จาก กลุมบริษัท ดาว
ประเทศไทย (Dow)
ไดแบงปนประสบการณ
ในโลกธุรกิจแพคเกจจิ้ง
เพื่อสรางความสามารถ
ในการแขงขัน
และอนาคตที่ยั่งยืน

ที่ยั่งยืนนั้น รังสรรค เชาวสุวรรณกิจ and Specialty Packaging เพือ่ ความยัง่ ยืน
Technical Service Manager ไดกลาวถึง จะเนนออกแบบจาก Flexible Packaging
แนวโนมการผลิตบรรจุภัณฑที่นําเสนอ หรือบรรจุภณ
ั ฑทปี่ ระกอบดวยวัสดุหลายชัน้
โซลูชันใหมๆ สามารถตอบโจทยความ มาเปน Mono Material ซึ่งสามารถนํากลับ
ตองการของลูกคาวา “เทรนดที่ลูกคาสนใจ มารีไซเคิลไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยทัง้ หมด
คือการทําฟลมบรรจุภัณฑที่บางแตยังคง นี้สอดคลองกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
ความแข็งแรงเหมือนเดิม รวมทัง้ การนํา PCR (Circular Economy) และเปาหมายเพือ่ การ
(post-consumer recycled) Resin ซึ่ง พัฒนาที่ยั่งยืน”
เปนเม็ดพลาสติกที่มีสวนผสมของพลาสติก
กรณีศึกษาที่ประสบความสําเร็จของ
ทีผ่ า นการใชงานจากผูบ ริโภคในสัดสวน 40% Dow คือการยกมาตรฐานถุงขาวสารเปน
สามารถนํามาผลิตเปนฟลม หดรัดสินคาทีย่ งั ถุงขาวรักษโลก ซึง่ ดร.ธวัชชัยอธิบายเพิม่ เติมวา
คงคุณสมบัติเทียบเทากับฟลมที่ทํามาจาก ในอดีตถุงบรรจุขาวสารผลิตจากโพลิเมอร
เม็ดพลาสติกใหม ซึง่ เมือ่ เปรียบเทียบกับการ 2 ชนิด มีความหนา 110 ไมครอน ซึง่ ไมสามารถ
ใชเม็ดพลาสติกใหมแลว จะสามารถลดการ นํากลับไปรีไซเคิลได แตเมือ่ ปลายปทผี่ า นมา
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดได 17% และ Dow รวมมือกับ บริษัท CPI บริษัท เอสซีจี
ประหยัดพลังงานไดกวา 30% โดยประมาณ แพคเกจจิ้ง (SCGP) และบริษัท พรีแพค
(ขึ้นอยูกับปจจัยประกอบ) ซึ่งชวยใหโรงงาน ประเทศไทย จํากัด เพื่อพัฒนาถุงขาวตรา
แปรรูปพลาสติก (converter) เจาของแบรนด ฉัตรรุนใหมขึ้นมาเรียกวา “all PE recycle
สินคา (brand owner) และบริษัทคาปลีก rice bag” โดยนําเทคโนโลยี INNATETM ที่
(Retailer) บรรลุเปาหมายดานความยั่งยืน Dow พัฒนาขึน้ มาชวยทําใหถงุ ขาวมีคณุ สมบัติ
ของตนเองไดงายและรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้ง บางลงแตยังคงมีความแข็งแรงใกลเคียง
เปนการชวยหาทางออกวิธใี หมใหกบั พลาสติก เดิม ขอดีคือชวยลดการใชพลาสติก และลด
ใชงานแลว เพื่อไมใหตองกลายมาเปนขยะ การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด อีกทั้ง
นอกจากนีร้ งั สรรคไดยกตัวอยางสินคา ยังสามารถนํากลับไปรีไซเคิลได 100%
ของ Dow ที่ใชนวัตกรรมความยั่งยืน คือ
“ปจจุบนั นีเ้ รือ่ งแพคเกจจิง้ ทีย่ งั่ ยืนเปน
ถุงฟลมอุตสาหกรรมประเภท
เรื่องไมไกลตัวเราอีกตอไปแลว
Heavy Duty Shipping Sack
เพราะตอนนี้เราทุกคนตองชวย
(HDSS) ใชบรรจุสินคาที่มี
กันลดผลกระทบที่เกิดจากกาซ
ลักษณะเปนเม็ดหรือผงที่มี
เรือนกระจกที่ทําใหโลกรอนขึ้น
นํ้าหนักบรรจุ 20-25 กิโลกรัม
ดั ง นั้ น บรรจุ ภั ณ ฑ ที่ ใช ง าน
สามารถทําใหบางลงจากเดิม
ในปจจุบันจําเปนตองมีการ
ทีห่ นา 125 ไมครอน สามารถลด Dow Thailand เปลีย่ นแปลงและปรับตัวใหเปน
ความหนาลงมาเหลือ 110 ไมครอน Facebook
บรรจุภัณฑรักษโลกมากขึ้น ซึ่ง
เทากับลดปริมาณการใชพลังงาน
จะตอบโจทยทั้งนโยบายภาครัฐ
และวัตถุดิบในการผลิตลง
ขอกําหนดของลูกคา และเอาชนะ
ดร.ธวัชชัย ตุงคะเวทย
ใจผูบ ริโภคทีห่ ว งใยสิง่ แวดลอม”
Senior Technical Service
ชมพูนุชกลาวสรุป
and Development Specialist
ผูที่สนใจเรื่องราวนารู
กลาวถึงหนวยงาน Application
นโยบายจากนานาชาติ และ
Development Center ของ Dow Pack guru นวัตกรรมลาสุดในดานบรรจุภณั ฑ
Dow ที่ทําหนาที่ออกแบบและ
ที่ยั่งยืน สามารถติดตามไดฟรี
คิดคนนวัตกรรมดาน Flexible Packaging จาก Facebook “Dow Thailand Group”
เพือ่ มาตอบโจทยของลูกคาทัง้ ฟลม เมกเกอร และ Line Oﬃcial Account @dowpackguru
และเจาของแบรนด เพือ่ สรางความกาวหนา โดยสามารถฝากคําถาม หรือ สงไลนขอ
ในการพัฒนาถุงบรรจุภณ
ั ฑเพือ่ ความยัง่ ยืน คําปรึกษาผูเชี่ยวชาญทั้ง 4 ทานไดเปน
“เทรนดของผลิตภัณฑประเภท Food การสวนตัว
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บั
จากความต อ งการใช
พลั ง งานสะอาดทั่ ว โลก
มีแนวโนมสูงขึ้น บวกกับ
ตนทุนของการผลิตพลังงาน
หมุนเวียน ทําใหการผลิต
ไฟฟาจากพลังงานสะอาด
เขาสูม อื ผูบ ริโภคไดมากขึน้
ทําให “บีซพ
ี จี ”ี มีเปาหมาย
สรางอนาคตที่ยั่งยืน นํา
พลังงานหมุนเวียนมาใช
ผลิตไฟฟา โดยใชเทคโนโลยี
และนวัตกรรมสรางสรรค
ธุ ร กิ จ พลั ง งานที่ ทุ ก คน
มีสวนรวมเปนทั้งผูผลิต
และผูบริโภค

ณฑิต สะเพียรชัย ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร บริษทั
บีซีพีจี จํากัด (มหาชน) ในเครือบางจากคอรปอเรชั่น กลาววา
ภารกิจหลักทีฝ่ ง อยูใ นดีเอ็นเอของบีซพี จี ี คือ ทําเฉพาะพลังงานสะอาดเปน
ธุรกิจโรงไฟฟาสีเขียว โดยไมวาจะเปนการพัฒนาโรงไฟฟาในไทยหรือตางประเทศ เชน
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในญี่ปุน โรงไฟฟาพลังงานลมในฟลิปปนส โรงไฟฟาพลังงาน
ความรอนใตพิภพ (Geothermal) ที่ใหญที่สุดของอินโดนีเซีย ทําใหบีซีพีจีมีกําลังการผลิตไฟฟาเทียบ
เทากับพลังงานแสงอาทิตยเกือบ 1,000
เมกะวัตต เติบโตขึ้นจากโซลารฟารมในไทยที่
ผลิตไฟได 250 ลานหนวยตอป และขยายไปทั้ง
ในไทยและในหลายประเทศ มีพอรตโรงไฟฟาที่ผลิต
ไฟฟาไดรวม 3,200 ลานหนวยตอป และเปนหนึง่ ใน Growth
Engine สําคัญตอยุทธศาสตรการเติบโตของกลุมบางจาก
“บีซพี จี ”ี เปนรายเดียวในไทยทีร่ ว มธุรกิจกับ “เคพเพล
นิว เอนเนอรยี่” บริษัทในกลุม เคพเพล อินฟราสตรัคเจอร
ผูเชี่ยวชาญการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอัจฉริยะชั้นนําระดับโลก
จากสิงคโปร โดยตอยอดธุรกิจการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในไทย
ใหครบวงจรทัง้ ดานพลังงานและสิง่ แวดลอม รวมถึงธุรกิจลงทุนดาน
โครงสรางและการบริหารจัดการระบบความเย็นจากสวนกลาง บริการ
จุดชารจรถยนตไฟฟา และความรวมมือธุรกิจคารบอนในอาเซียน
นอกจากนี้ ไดผลักดันโรงไฟฟาพลังงานสีเขียวและใหบริการ
พลังงานอัจฉริยะครบวงจร โดยใหความสําคัญกับการนํานวัตกรรม
มาพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ ซึ่งที่ผานมาขยายธุรกิจดานพลังงาน
อัจฉริยะตอเนื่อง อาทิ
โครงการบริหารจัดการพลังงาน Town 77 ซึ่งไดดําเนินการ
มาตัง้ แตป 2561 และโครงการ CMU Smart City จะเสร็จสมบูรณป 2564
รวมทั้งโครงการ Sun Share Smart Green Energy Community
ที่กําลังขออนุญาตดําเนินการในรูปแบบ Sandbox
รวมทั้ง จะตอยอดสูธุรกิจการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
ซึ่งภาครัฐใหความสําคัญกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ใชประโยชนจาก
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทีท่ นั สมัย เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ใหประชาชน
ทัง้ นี้ จากความรวมมือกับพันธมิตรทําใหมเี ทคโนโลยีและนวัตกรรม
บริหารจัดการดานสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน คือ การจัดการนํ้า
การจัดการของเสียหรือขยะ การจัดการระบบความเย็นจาก
สวนกลาง การนําเทคโนโลยีบล็อคเชนมาใชซื้อขายไฟฟา
ระหวางกันแบบ Peer to Peer จึงชวยใหลดผลกระทบตอสิง่ แวดลอม รองรับตลาดธุรกิจการพัฒนาเมืองอัจฉริยะทีก่ าํ ลังเติบโตในไทย
นอกจากนี้ พัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนเพื่อผลิตไฟฟาจากพลังงานสะอาดในอาเซียน จัดทําแพลตฟอรม
ซื้อ-ขายคารบอนเครดิต สรางสมดุลในการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด โดยจะขยายไปในอาเซียน ซึ่งป 2568 รัฐบาล
ในประเทศอาเซียน ตัง้ เปาใหใชพลังงานสะอาดเพิม่ ขึน้ 23% ทําใหอาเซียนตองผลิตพลังงานสะอาดใหได 3,500-4,000
เมกกะวัตต ดังนั้น บีซีพีจี ตองการเปลี่ยนแปลงโครงสรางพลังงานใหมในอาเซียน
“ในญีป่ นุ ไดไปพัฒนาโรงไฟฟาโซลาฟารมทีไ่ มสรางโรงไฟฟาอยางเดียว แตเปนการรวมกันระหวางภาค
เกษตรและผูพัฒนาไฟฟา สวนในไทยไดตั้ง Carbon market Club รวบรวมผูมีอุดมการณเดียวกันมาอยู
บนแพลตฟอรม อาทิ ธนาคาร บริษัทในตลาดหลักทรัพย มารวมเปน market Club ที่แลกเปลี่ยนซื้อ
ขายคารบอนไดในเมืองไทยได” บัณฑิต กลาว
สําหรับ “พลังงานสีเขียว” ไมไดเปนแคแนวโนมที่กําลังเกิดขึ้น แตเปนการเขาสู
ยุคเปลี่ยนแปลงธุรกิจพลังงานดวย Disruptive Technology เขามาพลิกโฉมสาธารณูปโภค
ไฟฟา โดยเฉพาะแหลงผลิตไฟฟาขนาดเล็กจากพลังงานหมุนเวียนที่กระจายแตละพื้นที่
ในลักษณะ Distributed Power Generation ที่เริ่มมาทดแทนโรงไฟฟาขนาดใหญที่
ใชพลังงานฟอสซิล เชน ถานหิน กาซธรรมชาติ ซึ่งเทคโนโลยีทําใหตนทุนตํ่าลง
ดังนัน้ บีซพี จี ี ตองตระหนักการเติบโตไปพรอมกับ Disruptive Technology
เพราะเมือ่ เทคโนโลยีใหมเขามาจะเกิดการซือ้ ขายไฟฟาผานอินเทอรเน็ต (Energy
Internet) ไฟฟาจะกลายเปนสินคาที่มียี่หอแทรกอยูในชีวิตประจําวัน
“ผูบริโภคจะผลิตไฟฟาเองจากพลังงานแสงอาทิตยไดบนหลังคาบาน
และนํามาขาย โดยมีระบบผลิต-กักเก็บไฟฟาขนาดเล็ก บริษัทฯ ไดลงทุน
การใชแบตเตอรีขนาดใหญมีโรงงานอยูในจีน ซึ่งจีนใหความสําคัญเมื่อ
สรางโซลารฟารมตองติดแบตเตอรีดวยทําใหพัฒนาเทคโนโลยีไดเร็ว”
ทั้งนี้ จากนโยบายที่ไทยลดกาซคารบอน ทําให บีซีพีจี
ตั้งเปาเปน Net Zero อีก 10 ปตอจากนี้ หรือในป 2030 โดย
จะไมดําเนินธุรกิจลําพังแตจะรวมกับภาคชุมชนตั้งเครือขาย
Carbon market Club เพื่อใหทุกภาคสวนไดสงเสริมรวม
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“สมารทฟารม” หรือ เกษตร
อัจฉริยะ เปนคําตอบสําหรับ
ระบบเกษตรกรรม ทีก่ าํ ลังเผชิญ
ความทาทายจากภาวะโลกรอน
และทําใหผลผลิตการเกษตร
แปรปรวน
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สมารทฟารม

เกษตรทํานอยไดมาก

ชญานิษฐ นกแกว

นริชพันธ เปนผลดี

แบงความตองการตามชนิดของพืชได
อีกทั้งมีการเก็บขอมูลทําดาตาแพลตฟอรม
เพื่อที่ในอนาคตเกษตรกรจะสามารถนํา
ขอมูลเหลานี้ไปใชประโยชนได
จากการใชงานระบบพบวา สามารถ
ชวยใหเกษตรกรควบคุมสภาพแวดลอม
ที่เหมาะสมแกการเจริญเติบโตของพืช
ระบบใชงานงาย ทนทาน ราคาประหยัด
สามารถลดการใชแรงงานไดประมาณ
50% มีรายได จากการเพิ่มคุณภาพ
ปริมาณผลผลิตและลดการใชทรัพยากร
โดยเฉลี่ยอยางนอย 20%
นอกจากนีย้ งั มีเทคโนโลยีสมารทฟารม
ในรูปแบบ “ระบบฟารมเกษตรในอาคาร”
บริษัท ลอฟท บิวเดอร จํากัดรวมพัฒนา
กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ (มจพ.) ภายใตการสนับสนุนของ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.) ไดนาํ เสนอแปลงตนแบบ

พีรพงษ ตันตยาคม

ส

มารทฟารม (Smart farm) เปน
นวัตกรรมทีเ่ กิดจากแนวพระราชดําริ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช เกีย่ วกับการสงเสริม สนับสนุนให
เกษตรกรและผูป ระกอบการใชนวัตกรรมดาน
การเกษตรมากขึ้น เพื่อใหกระบวนการผลิต
มีประสิทธิภาพ ตนทุนตํา่ ปลอดภัย เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมและยั่งยืนในอนาคต
โลกกําลังเผชิญความทาทายใหม 4 ดาน
คือประชากรโลกเพิ่มขึ้น ความรอยหรอของ
ทรัพยากรธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศ และปญหาความเสียหายและ
การสูญเสียของอาหาร (food loss and waste)
ความทาทายเหลานี้จะทําใหปญหาความ
อดอยากและการขาดแคลนอาหารทวีความ
รุนแรงขึ้น โดยที่ “การเกษตรแบบดั้งเดิม”
ที่ใชกันในปจจุบันไมสามารถรับมือกับ
ความทาทายนี้ จึงตองปรับเปลี่ยนไปสู
การเกษตรอัจฉริยะ
ยกตัวอยางเทคโนโลยีสาํ หรับสมารทฟารม
คือ “ระบบเกษตรอัจฉริยะ” ในชือ่ HandySense
ผลงานการพัฒนาโดยศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
(เนคเทค) ทีป่ จ จุบนั ไดขยายการใชงานเขาสู
พืน้ ทีโ่ ครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(อีอีซี) เพื่อชวยควบคุมสภาพแวดลอมที่
เหมาะสมแกการเจริญเติบโตของพืช
นริชพันธ เปนผลดี ผูชวยวิจัย
อาวุโส เนคเทค กลาววา Handy Sense
เปนเซ็นเซอรที่ทําหนาที่ตรวจสอบ
ควบคุม ดูแลสภาพแวดลอมในการ
ปลูกพืชชนิดตางๆ วาเหมาะสมหรือไม
รวมถึงควบคุมกระบวนการใหนาํ้ ใสปยุ
ใหธาตุอาหารตางๆ ของพืช ซึง่ ในปจจุบนั
ทําไดถึงระดับ crop requirement หรือ
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ทีป่ ลูกระบบปดภายในหองอพารทเมนต
ขนาดพื้นที่ 12 ตารางเมตร
พีรพงษ ตันตยาคม กรรมการ
ผูจัดการบริษัทฯ กลาววา “ระบบฟารม
เกษตรในอาคาร” เหมาะสําหรับการ
ผลิตพืชผลไมออรแกนิคทีม่ มี ลู คาสูง ให
ผลผลิตเก็บเกี่ยวไดทุกฤดูกาล ควบคุม
สภาพแวดลอมดวยระบบอัตโนมัติ
โมเดลธุรกิจใหมในยุคนิวนอรมอล ทีผ่ า นมา
แปลงสาธิตไดใหผลผลิตอยางตอเนื่อง
ตลอดทั้งป อาทิ สตรอวเบอรรี่ กลุมผักสลัด
และดอกไมกินได
ทัง้ นี้ เทคโนโลยีหลักสําหรับสมารทฟารม
ระบบปดคือ “แสงเทียม” จากหลอดแอลอีดี
แทนพลังงานจากแสงอาทิตย มาเปนตัวชวย
ในการเจริญเติบโตของพืชนานาชนิด ทําให
สามารถควบคุมการปลูกพืชไดอยางเต็มรูปแบบ
ทัง้ สภาพแสง ความชืน้ อุณหภูมิ แรธาตุ หรือ
แมกระทั่งปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด
ซึ่ ง เป น ป จ จั ย หลั ก ของพื ช ที่ ใช ใ นการ
เจริญเติบโต
บริษัทฯไดผสมผสานนวัตกรรมกับ
เทคโนโลยีการเกษตร เพือ่ ทีจ่ ะแกปญ หาตางๆ
และพัฒนาระบบการเพาะปลูกใหมคี ณ
ุ ภาพ
สูงขึ้นในเชิงปริมาณและคุณภาพ สามารถ
ควบคุมสภาพแวดลอมดวยระบบอัตโนมัติ
โดยตั้งคาการทํางานหรือแกไขพารามิเตอร
ตางๆ ใหเหมาะสมกับพืชแตละชนิด
ผานสมารทดีไวซจากนอกสถานที่ได
ทั้ ง ยั ง เก็ บ ข อ มู ล สถิ ติ ทุ ก อย า ง
ในรูปแบบบิ๊กดาตา อีกทั้งวัสดุ
ทุกชิน้ ทีเ่ ลือกใชนนั้ สามารถนํามา
ใชซํ้าได
“90% ของการปลูกใช
พลังงานในชวงเวลากลางวัน
ตนทุนหลักคือคาไฟที่เกิดจาก
การใชเครื่องปรับอากาศ และ
แอลอีดี เฉลี่ยวันละ 100 บาท
สวนคานํ้าอยูเพียงเดือนละ
1 ยู นิ ต เท า นั้ น เมื่ อ มี ก าร
ติดตั้งพลังงานทางเลือกอยางโซ
ลารเซลล ทําใหตนทุนลดลงเกือบ 80%
จะเหลือเพียงคาวัสดุปลูก แตก็ขึ้นอยูกับ
ขนาดพื้ น ที่ ป ลู ก และความคุ  ม ทุ น ของ
ผูประกอบการเชนกัน ผลผลิตที่ไดมีความ
แนนอนในเชิงปริมาณในแตละรอบปลูกสูงถึง
90%” นายพีรพงษ กลาว

น ก ที่่� พ บ เ ห็็ น ไ ด้้ ใ น
พ้�นที่่�โรงกลั่่�นบางจากน่�
มี่ห็ลั่ากห็ลั่ายให็้พบเห็็น
มีาแลั่้วไมี่ต่ำำ�ากว่า 80 ชนิด้ ที่่�งนก
อพยพห็ลั่ายชนิด้แลั่ะนกประจำา
ถิ่ิ�นในเมีือง ซึ่่�งเจอได้้ต่ำามีสวน
สาธารณะขนาด้ให็ญ่่ในกรุงเที่พฯ’
พรรณีี ตั้้�งเจริญบำำ�รุงสุุข ประธ�น
ชมรมดููนกบำ�งจ�กฯ หน่�งในชมรม
ยอดูนิยมจ�กหล�กหล�ยกิจกรรมพน้กง�น
ภ�ยใน ‘บำ้�นบำ�งจ�ก’ เล่�ถึ่งง�นอดูิเรก
สุุดูโปรดูของเธอท่่�มกล�งบำรรย�ก�ศ
ย�มเย็น ณี โรงกล้น� บำ�งจ�ก โดยเฉพาะอย่าง
ย่ง� ในช่่วงฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิ่กายน
ถึึงมกราคมของทุุกปีี ซึ่ึง� เปี็นช่่วงเวลาทุ่ม� โ่ อกาส
พบเห็นนกอพยพนานาช่น่ดมากกว่าช่่วง
อื�น ๆ ของปีี แต่่ข้อเส่ยคือจิะเปี็นช่่วงทุ่�
มืดเร็ว แต่่เราสามารถึดูนกได้ทุบ่� ร่เวณโรงกล่น�
บางจิาก เล่กงานแล้วก็แวะดูได้ใกล้ ๆ ไม่
ต่้องเผื่ื�อเวลาเด่นทุางต่่อไปีทุ่�สวนสาธารณะ
ต่่าง ๆ เพราะอาจิไม่ทุ่นช่่วงเวลาโพล้เพล้
ซึ่ึง� น่บเปี็นหนึง� ในช่่วงเวลาทุองของการดูนก
นกอพยพทุ่�เคยเห็นทุ่�น่�ม่ทุ่�ง นก
กะเตั้็นน้อยธรรมดู� ทุ่อ� พยพมาสูปี่ ระเทุศไทุย
ในช่่วงฤดูหนาวของทุุกปีี จิึงได้ช่ื�อว่าเปี็น
“เจิ้าช่ายแห่งน่กอพยพ” เหยี�ยวเพเรกริน
ทุ่�ม่กเกาะอยู่ต่รงหอกล่�น คอยโฉบก่นส่ต่ว์
ขนาดเล็กและแมลง และนกเดูินดูงห้ว
สุีสุม้ ส่วนนกปีระจิำาถึ่น� ในเมืองทุ่พ� บได้บอ่ ย
ทุ่�น่�จิะม่ นกตั้ีท่อง หรือ นกโพระดูกพ้นธุ�
เล็ก ซึ่ึง� ขึน� ช่ือ� ว่าเปี็นราช่่นน่ กเมืองจิากมงกุฎ
ส่แดงสดบนส่วนห่ว นกกินปลีอกเหลือง
นกเข�เปล้�คอสุีม่วง นกอีแพลดูแถึบำ
อกดูำ� และ นกสุีชมพูสุวน ซึ่ึ�งส่วนใหญ่่
น่�นไม่เพ่ยงม่รายละเอ่ยดและส่ส่นสวยงาม
บนลำาต่่ว แต่่ม่เส่ยงไพเราะไว้คอยข่บกล่อม
ผืู่้คนทุ่�แวะเว่ยนมาเยือนอ่กด้วย

ส่่องกล้้องมอง ‘นก’ ที่่�โรงกล้่�นบางจาก
สมดุุลระบบนิิเวศกลางใจเมือง
พรรณีี ขย�ยคว�มถึ่งท่ี�ม�ของนก
หล�กหล�ยชนิดูท่ีม� ใี ห้เห็นรอบำพืน� ท่ีโ� รง
กล้�นตั้่อว่� หล่ก ๆ เลยคือเรื�องของอากาศ
ระบบน่เวศรอบโรงกล่�น และอาหารทุ่�หลาก
หลาย ทุำาให้พบเห็นม่นกหลากช่น่ดเข้า
มาอาศ่ยพ่กพ่ง ม่ต่้นไม้ออกลูกสำาหร่บนก
ก่นลูกไม้หรือผื่ลไม้ ม่ต่้นไม้ดอกสำาหร่บนก
ก่นนำ�าหวานดอกไม้ อาทุ่ นกก่นปีล่อกเหลือง
ม่ลานถึ่งทุ่�เหมาะสำาหร่บนกทุุ่ง ม่พื�นทุ่�โล่ง
กว้างสำาหร่บนกก่นแมลงบ่นโฉบหาอาหาร
ม่ดวงไฟสำาหร่บนกก่นแมลงทุ่�ช่อบหาก่น
กลางคืน และย่งม่บงึ นำ�า และ บ่อบำาบ่ดนำ�าทุ่ง�
(ซึ่ึ�งผื่่านการบำาบ่ดเก่นมาต่รฐานทุ่�กฎหมาย
กำาหนด) สะอาดจินสามารถึเล่ย� งปีลาได้และ
กลายมาเปี็นแหล่งชุ่มนุมของนกก่นปีลา เช่่น
จิำาพวกนกกระเต่็นทุ่�พาก่นมาเกาะรอบขอบ
บ่อบำาบ่ดนำ�าทุ่�ง

นกตั้ีท่อง

อากาศดีี อาหารมีี พื้้น� ที่ีป� ลอดีภััย
ของนกนานาชนิดี

ด้วยความหลากหลายของพืน� ทุ่ภ� ายใน
โรงกล่�น ทุ่�ม่ทุ่�งสวนขนาดใหญ่่ บึง ต่้นไม้
ดอกไม้ ลานทุุง่ ต่ลอดจินความอุดมสมบูรณ์
ของนำา� และอาหาร อากาศด่ โดยม่การต่รวจิ
ว่ดคุณภาพอากาศอย่างต่่อเนือ� งและรายงาน
ผื่ลอย่างโปีร่งใส ได้มาต่รฐานจิากหน่วยงาน
ภายนอก ทุำาให้โรงกล่น� นำ�าม่นบางจิากกลาย
เปี็นอ่กหนึง� พืน� ทุ่ปี� ลอดภ่ยสำาหร่บนก คล้าย
จิุดพ่กเวลานกบ่นมาเหนื�อย ๆ

แหล่งดีูนกชั�นเยี�ยมีใจกลางกรุง

นกเข�เปล้�คอสุีม่วง

นกกระเตั้็นน้อยธรรมดู�

เหยี�ยวเพเรกริน

พรรณีี ย้อนรำ�ล่กถึ่งบำท่บำ�ท่ก�ร
ท่ำ�หน้�ท่ีผู้� นู้ ำ�ดููนกแก่ผู้สุู้ นใจ ณี บำริเวณี
รอบำโรงกล้�นบำ�งจ�กว่� โรงกล่�นบางจิาก
เปี็นบ้านและทุ่พ� ก่ ของนกอพยพหลากหลาย
ช่น่ดมานานแล้ว ย่ง� เมือ� ก่อนทุ่บ� างจิากฯ เคย

ระบบฟารมเกษตร
ในอาคาร
หองปลูกพืชผลไมเมืองหนาว

ออรแกนิคมูลคาสูง
ผลผลิต

90%

ตอรอบปลูก
ควบคุมสภาพแวดลอมดวย
ระบบอัตโนมัติและแอพพลิเคชั่น
บนสมารทดีไวซ
วัสดุใชซํ้าได
คาไฟเฉลี่ยวันละ

100 บาท
1 ยูนิต

(เครื่องปรับอากาศ และแอลอีดี)
คานํ้า
ตอเดือน

ระบบเกษตร
อัจฉริยะ (Handy
Sense)
เซ็นเซอรควบคุมสภาพแวดลอม

ที่เหมาะสมแกตนพืช

ลดใชแรงงาน 50%
ลดใชทรัพยากร 20%
ลดใชนํ้า 5- 10%
ผลผลิตเพิ่ม
อยางนอย 20%
จิ่ดก่จิกรรมดูนกให้ลูกค้าปี๊�มนำ�าม่นผืู่้สนใจิ
ทุ่ม� ่กจิะมาก่นเปี็นครอบคร่ว โดยม่พน่กงาน
ใน ‘บ้านบางจิาก’ ซึ่ึง� ผื่่านการอบรมหล่กสูต่ร
ผืู่้นำาดูนกเปี็นผืู่้นำาช่ม เกือบทุุกคนค่อนข้าง
แปีลกใจิแกมย่นด่ เพราะส่วนใหญ่่แล้ว
พอได้ย่นคำาว่าโรงกล่�นจิะนึกไปีถึึงภาพของ
เครื�องจิ่กร ถึ่งเก็บนำ�าม่น กระบวนการผื่ล่ต่
ทุ่�ซึ่่บซึ่้อน หรือ หลายคนอาจินึกถึึงภาพ
คล้ายก่บโรงงานอุต่สาหกรรม แต่่เมื�อได้เข้า
มาเย่�ยมช่มต่่างก็บอกเปี็นเส่ยงเด่ยวก่นว่า
โรงกล่�นนำ�าม่นบางจิากแต่กต่่างไปีจิากทุ่�
หลายคนค่ดเอาไว้มาก เพราะทุ่�น่�ม่พ�ืนทุ่�
ส่เข่ยวทุ่�งเหล่านกน้อยใหญ่่และผืู่้คนได้
พ่กหายใจิ จินเคยเปี็นหนึ�งในจิุดสำาค่ญ่ของ
การดูนกในกรุง สำาหร่บผืู่ส้ นใจิได้เข้ามาศึกษา
เรื�องนกและระบบน่เวศ
“หล่งๆ มาน่�เราไม่ได้จิ่ดก่จิกรรมดู
นกอ่ก หล่กๆ ก็เพราะข้อจิำาก่ดในการใช่้
พื�นทุ่� เช่่น การก่อสร้าง
โครงการต่่าง ๆ แต่่
จินถึึงทุุกว่นน่� นกทุ่�
น่�ย่งม่อยู่เยอะ ทุ่�รู้สึก
ว่าลดหายไปีบ้างต่าม
กาลเวลาอาจิจิะเปี็นนก
ช่น่ดทุ่ห� าก่นต่ามพืน� ด่น
แต่่โดยภาพรวมแล้วนกย่ง
อาศ่ยพ่กพ่งในโรงกล่�นอยู่
เหมือนเด่ม เพราะทุ่น� ย่� ง่ เปี็น
พืน� ทุ่ปี� ลอดภ่ยไม่ คอ่ ยม่ใครรบกวน” เธอกล่าว
สำาหร่บ ‘บ้านบางจิาก’ แล้ว ต่ลอด
หลายปีีทุผื่่� า่ นมาบนเส้นทุางผืู่น้ ำาการเปีล่ย� น
ผื่่านด้านพล่งงาน บร่ษ่ทุฯ มุ่งเน้นพ่ฒนา
ธุรก่จิด้วยเทุคโนโลย่และนว่ต่กรรมโดยให้
ความสำาค่ญ่ควบคู่ก่บการดูแลส่�งแวดล้อม
และส่งคมเปี็นมาโดยต่ลอด และม่การร่วม
แก้ไขปี๊ญ่หาภาวะโลกร้อนซึ่ึ�งเปี็นว่กฤต่เร่ง
ด่วนในระด่บโลก ด้วยการต่่�งเปี้าหมายการ
ปีล่อยก๊าซึ่เรือนกระจิกเปี็นศูนย์ (Net Zero)
ในปีีค.ศ. 2050 โดยม่เปี้าหมายสำาค่ญ่เปี้าหมาย
แรกคือความเปี็นกลางทุางคาร์บอน (Carbon
Neutral) ในปีี 2030
พืน� ทุ่โ� รงกล่น� บางจิาก ไม่เพ่ยงใช่้ดำาเน่น
ธุรก่จิ แต่่ยง่ เปี็นเสมือนระบบน่เวศขนาดย่อม
ทุ่�ย่งโอบอุ้มดูแลผืู่้คนทุ่�เก่�ยวข้อง ต่ลอดจิน
ส่�งม่ช่่ว่ต่น้อย ๆ อย่างบรรดานกน้อยใหญ่่ทุ่�
เข้ามาพ่กพ่งมาต่ลอด 37 ปีีทุ่�ผื่่านมา เพราะ
ต่ระหน่กด่ว่าการส่งเสร่มการอยู่ร่วมก่นใน
Ecosystem ทุ่ย� ง่ คงร่กษาความสมบูรณ์ของ
ธรรมช่าต่่และส่�งแวดล้อมนำาไปีสู่ส่งคมและ
ส่�งแวดล้อมทุ่�ด่กว่า และพร้อมทุ่�งส่งต่่อโลก
อ่นน่าอยู่ให้ก่บคนรุ่นหล่งได้อย่างย่�งยืน
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204x

Energy Efficiency

8 ลานตัน CO2

วันจันทรที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

204x
CCUS

2040
สงมอบพื้นที่ปา

1 ลานไร

เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

66,000 กิกะวัตต

2022
Kick off ปลูกปา

2025

2031

500 ลานดวง

1 ลานไร

ฉลากเบอร 5

ปลูกปาครบ

นโยบายมุงสู Carbon Neutrality ของ กฟผ.

กัญณัฏฐ บุตรดี

ในยุคที่ทั่วโลก
และประเทศไทยกําลังเผชิญ
ปญหาสภาพภูมิอากาศ
ที่มีการเปลี่ยนแปลง
และทวีคูณมากขึ้นในปจจุบัน
สงผลใหรัฐบาล ผูประกอบการ
หรือผูมีสวนไดสวนเสีย
ตางใหความสําคัญ
กับสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น
โดยเปนภารกิจที่ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน
จะรวมดําเนินการ

203X

2037

2,700 เมกะวัตต

5,325 เมกะวัตต

Hydro-Floating
Solar Hybrid

Hydro-Floating
Solar Hybrid

ขับเคลื่อนสังคมไรคารบอน

บุ

ญญนิ ต ย วงศ รั ก มิ ต ร
ผูว า การการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.) เปดเผย
วา กฟผ.ตระหนักถึงความสําคัญ
ที่จะเปนสวนหนึ่งในการผลักดันมุงสู
พลังงานสะอาดและลดการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด ตามมติคณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) ทีม่ นี ายก
รัฐมนตรี เปนประธานเมือ่ วันที่ 4 ส.ค.2564
ไดพิจารณาเห็นชอบกรอบแผนพลังงาน
ชาติ ซึง่ ไดกาํ หนดแนวนโยบายภาคพลังงาน
โดยมีเปาหมายสนับสนุนใหประเทศไทยมุง
สูพลังงานสะอาด และลดการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดสทุ ธิเปนศูนย (Carbon
Neutrality) ภายในป ค.ศ.2065-2070
กฟผ.ไดกาํ หนดนโยบายและตัง้ เปาหมาย
ของ กฟผ. เพื่อมุงสู “EGAT Carbon
Neutrality” ภายในป ค.ศ. 2050 ภายใต
หลักการสรางสมดุลระหวางตนทุนในการ
ผลิตไฟฟา ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม และ
ความมั่นคงระบบไฟฟาของประเทศ โดย
การดําเนินงานที่ผานมา ไดกําหนดทิศทาง

เพื่อมุงสูการลดการปลอยกาซคารบอนภาย
ใตการเติบโตสูสังคมคารบอนตํ่ารวมกัน
สูสังคมและสิ่งแวดลอมดวยการจัดการ
ตั้งแตตนกําเนิด การดูดซับเก็บคารบอน
อยางมีสว นรวม และการสนับสนุนโครงการ
หลีกเลีย่ งการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
คือการปรับสัดสวนพลังงานหมุนเวียน
ใหผลิตไฟฟาไดอยางตอเนื่อง
อยางไรก็ตาม ที่ผานมา กฟผ.ให
ความสําคัญกับการปองกันและแกไข
ปญหา ตั้งแตตนทางจนถึงปลายทาง
ของกระบวนการผลิตไฟฟา จึงไดกาํ หนดทิศทาง
การดําเนินการเพื่อมุงสู EGAT Carbon
Neutrality ภายใตการเติบโตรวมกัน
ของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม สูสังคม
คารบอนตํ่าอยางยั่งยืน ภายใตกลยุทธ
“Triple S” ประกอบดวย
S-Sources Transformation
เปนการจัดการตัง้ แตตน กําเนิด ดวยการกําหนด
สัดสวนผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน
โดยบูรณาการนวัตกรรมดานพลังงาน
หมุนเวียนใหสามารถผลิตพลังงานไฟฟา

ไดอยางตอเนื่องและมีเสถียรภาพ โดยมี
โครงการหลัก ไดแกโครงการโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยทุนลอยนํ้ารวมกับ
เขื่อนพลังนํ้าและระบบกักเก็บพลังงานดวย
แบตเตอรี่ มีกาํ ลังผลิตไฟฟารวม 5,325 เมกะวัตต
ในป ค.ศ.2036
รวมถึง กฟผ.ยังไดวางแนวทาง
การลงทุนพัฒนาโครงขายไฟฟาใหมีความ
ทันสมัย (Grid Modernization) เพื่อให
สามารถนําพลังงานหมุนเวียนมาปรับใช
ไดอยางเหมาะสม โดยไมสงผลกระทบตอ
ความมัน่ คงของระบบผลิตไฟฟาในภาพรวม
นอกจากนีย้ งั เตรียมนําเทคโนโลยีทที่ นั สมัย
และพลังงานทางเลือกทีส่ ะอาดและเปนมิตร
กับสิง่ แวดลอม มาใชในการผลิตพลังงานไฟฟา
ในอนาคต รวมถึงการใชเชือ้ เพลิงไฮโดรเจน
ในการผลิตพลังงานไฟฟาในป ค.ศ.2044
โดยตั้งเปาผลิตพลังงานไฟฟาจากเชื้อเพลิง
ไฮโดรเจนที่ 66,000 ลานหนวย ภายใน
ป ค.ศ.2050
S-Sink Co-creation เปนการ
ดูดซับเก็บกักคารบอนอยางมีสวนรวม โดย

โครงการปลูกปา 1 ลานไร อยางมีสวนรวม
โดย กฟผ.พรอมพันธมิตรไดมงุ เนนไปทีก่ าร
ปลูกปาอนุรักษ ปาชายเลน ปาชุมชนและ
ปาเศรษฐกิจ ระหวางป ค.ศ.2022-2031
ปละประมาณ 100,000 ไร โดย กฟผ. ยังได
วางแนวทางการประยุกตใชเทคโนโลยีการ
ดักจับ การใชประโยชน และการกักเก็บ
คารบอน (Carbon Capture Utilization
and Storage : CCUS) ในป ค.ศ. 2045
เพือ่ กักเก็บคารบอนปริมาณ 3.5-7.0 ลานตัน
S-Support Measures Mechanism
เปนกลไกการสนับสนุนโครงการชดเชยและ
หลีกเลีย่ งการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
ที่เปนรูปธรรม โดย กฟผ. ดําเนินโครงการ
สงเสริมใหเกิดการใชพลังงานไฟฟาอยาง
มีประสิทธิภาพมาอยางตอเนื่อง ตั้งแตป
ค.ศ.1994
ทั้งนี้ เพื่อลดความตองการใชไฟฟา
และชวยหลีกเลี่ยงการปลดปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดจากการผลิตไฟฟา อาทิ
โครงการฉลากเบอร 5 การใหคําปรึกษา
ดานพลังงาน การสงเสริมการใชยานยนต

ไฟฟา การเสริมสรางทัศนคติภายใตโครงการ
หองเรียนสีเขียวกวา 400 โรงเรียนทัว่ ประเทศ
รวมถึงการดําเนินการและวางกลไกสนับสนุน
โครงการเสริมสรางเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวทีช่ ว ยลดการ
ปลดปลอยคารบอนสูชั้นบรรยากาศ
“กฟผ.จะมุงสูเปาหมาย Carbon
Neutrality ในป ค.ศ.2050 โดยมีมาตรการ
หลักในดาน Sources คือ การเพิ่มสัดสวน
พลังงานทดแทน โดยเฉพาะ Hydro-Floating
Solar Hybrid ที่จะบรรลุเปาหมาย 5,325
เมกะวัตต ในป ค.ศ.2037”
รวมทัง้ เทคโนโลยีไฮโดรเจนทีจ่ ะเขามาใน
ชวงปลายแผนมาตรการหลักดาน “Sink” คือ
การปลูกปาลานไร ภายในป ค.ศ.2031 รวม
กับเทคโนโลยี CCUS ตัง้ แตป ค.ศ.2045 และ
มาตรการรองรับจากโครงการดาน Energy
Eﬃciency และ BCG Economy ทีจ่ ะชวย
หลีกเลีย่ งการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
8 ลานตัน ในป ค.ศ.2050 เพือ่ รวมสรางอนาคต
ปลอดคารบอนใหกับคนไทยทุกคน

Bi -Plas
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ผลิตภัณฑพลาสติกมีความ
จําเปนในการใชชีวิตประจําวัน
อยางที่ยากจะหลีกเลี่ยง แต
หากใช อ ย า งไม เ หมาะสม
ก็จะทิ้งเศษซากกลายเปนขยะ
สงผลกระทบตอระบบนิเวศ
และสิ่งแวดลอม

ลักษโตเยน วุฒศิ กั ดิ์
าตรการลด เลิกใช หรือแบนการ
ใชงานพลาสติกแบบใชครัง้ เดียว
ทิ้งที่อยูอาจไมเพียงพอในยุค
โควิด-19 “พลาสติกทีย่ อ ยสลายไดทาง
ชีวภาพ (Biodegradable plastic)”
หรือเรียกสั้นๆ วาพลาสติกชีวภาพ
(ไบโอพลาสติก) จึงเปนอีกหนึง่ ทางเลือก
ทีเ่ ขามาทดแทนการใชงานพลาสติกแบบ
ดั้งเดิม โดยผูบริโภคยังคงไวซึ่งความ
ปลอดภัย มีความสะดวกสบายในการใชงาน
แถมยังเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมทั้งดาน
วัตถุดิบ กระบวนการผลิตและการกําจัด
พลาสติกชีวภาพนีท้ าํ มาจากพืชผล
ทางการเกษตร เชน ออยและมันสําปะหลัง
สามารถยอยสลายไดทางชีวภาพในเวลาไม
นาน ตางจากพลาสติกทัว่ ไปทีใ่ ชเวลายอย
สลายตามธรรมชาติยาวนานหลายรอยป
ทีผ่ า นมา พลาสติกชีวภาพถูกนําไป
ใชทดแทนพลาสติกจากปโตรเคมีในหลาย
อุตสาหกรรม ทัง้ ในอุตสาหกรรมรถยนต
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส อุปกรณ
ทางการแพทย อุตสาหกรรมของเลนเด็ก
และอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑอาหารและ
เครื่องดื่ม ซึ่งปจจุบันมีกลุมธุรกิจ เชน
โรงแรม โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา
รวมถึงผูประกอบการรานอาหารและ
เครื่องดื่ม หันมาใชผลิตภัณฑที่ทําจาก

ลดโลกรอน-ตอบโจทยบีซีจี

ไบโอพลาสติกมากขึน้ เพือ่ ทดแทนการใช
ผลิตภัณฑพลาสติกแบบใชครั้งเดียวทิ้ง
ขณะเดียวกันก็มกี ารพัฒนานวัตกรรม
ใหมๆ เพือ่ ตอบโจทยการใชงานทีห่ ลากหลาย
มากขึน้ อยางเชน “ถุงพลาสติกยอยสลายได
สําหรับขยะเศษอาหาร” ผลงานนักวิจยั ไทย
ทีป่ ฏิวตั ริ ปู แบบถุงพลาสติกในประเทศไทย
โดยศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ
(เอ็มเทค) รวมกับบริษัท เอสเอ็มเอส
คอรปอเรชัน่ จํากัด และภาคี อุตสาหกรรม
พลาสติก อยางบริษัท โททาล คอรเบียน
พีแอลเอ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท
บีเอเอสเอฟ (ไทย) จํากัด และบริษัท
ทานตะวันอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) วิจยั
และพัฒนาเพิม่ มูลคาใหกบั “มันสําปะหลัง”
ผลผลิตทางการเกษตร
โดยพัฒนาสูตรในหองปฏิบตั กิ ารให
เปนเม็ดพลาสติกชีวภาพ และทําการผสม
สูตรเพือ่ เพิม่ สมบัตทิ างวิศวกรรมใหเหมาะสม
กับการนําไปขึน้ รูปเปนฟลม บางและ
ผลิตเปนถุงทีส่ ามารถยอยสลายได
ภายใน 3 - 4 เดือน โดยยอยสลาย
ไปพรอมๆ กันกับขยะเศษอาหาร
และไดนาํ รองใชงานจริงแลวในงาน
กาชาด ประจําป 2562
พลาสติกชีวภาพ แมจะเกิดขึน้
มานานกวา 10 ป แตดวยตนทุน
การผลิตที่สูงกวาพลาสติกทั่วไป
ถึง 3-5 เทา ทําใหยงั ไมถกู ใชงาน
อยางแพรหลายมากนัก ปจจุบนั

จึงมีการใชงานเพียง 1% ของการใช
พลาสติกทั้งหมด
แตจากการศึกษาแนวโนมความ
ตองการใชงานพลาสติกชีวภาพของโลก
ของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการ
คา (สนค.) พบวา ความตองการใชงาน
ยังเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง จากความตระหนัก
เรือ่ งปญหาสิง่ แวดลอมและการขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจดวย BCG Model
สํ า หรั บ ประเทศไทย ด ว ย
พฤติกรรมการใชชวี ติ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไปหลังการแพรระบาดของโควิด-19
ประกอบกับมาตรการยกเลิกการใช
ผลิตภัณฑพลาสติกชนิดใชแลวทิ้ง
หลายประเภทในป 2565 นี่ก็คือ...
วิบูลย พึงประเสริฐ
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อินโดรามา เวนเจอร์ส ออกหุ้นกู้

ส่งเสริมความยั่งยืนมูลค่า 10,000 ล้านบาท
ขับเคลือ่ นการแก้ปญ
ั หาโลกร้อนและสานต่อการผลิตทีย่ งั่ ยืน

บ

ริ ษั ท อิ น โดรามา เวนเจอร์ส
จ�ากัด (มหาชน) หรือไอวีแอล
บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�าระดับโลก
ที่ ด� า เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งยั่ ง ยื น ออกหุ ้ น กู ้
ส่ ง เสริ ม ความยั่ ง ยื น (SustainabilityLinked Bond: SLB) 3 ชุด มูล ค่า รวม
10,000 ล้ า นบาท สะท้ อ นความมุ่ง มั่น
ที่ มี ม าอย่ า งยาวนานของบริ ษั ท ฯ
ต่ อ การเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น โดยหุ ้ น กู ้ ฯ
ที่ อ อกครั้ ง นี้ ถื อ เป็ น SLB ที่ มี มู ล ค่ า
สู ง สุ ด ในประเทศไทยและเป็ น รายแรก
ที่ เ สนอขายให้ กั บ ทั้ ง ผู ้ ล งทุ น สถาบั น
และผู ้ ล งทุ น รายใหญ่
SLB ครั้งนี้ก�าหนดเงื่อนไขที่เชื่อมโยง
กั บ ผลการด� า เนิ น งานด้ า นความยั่ ง ยื น
ของไอวีแอล ทั้งการลดปริมาณการปล่อย
ก๊ า ซเรื อ นกระจกทางตรงและทางอ้ อ ม
ให้ ไ ด้ ไ ม่ น ้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 10 ภายในปี
2568(เที ย บกั บ ปี ฐ าน 2563) การใช้
ขวด PET หลั ง การบริ โ ภคในการ
รี ไ ซเคิ ล ได้ ใ นจ� า นวนไม่ น ้ อ ยกว่ า
750,000 ตั น ต่ อ ปี ภายในปี 2568
และการใช้ ไ ฟฟ้ า จากพลั ง งานทดแทน
ในสั ด ส่ ว นไม่ น ้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 25
ข อ ง ป ริ ม า ณ ไ ฟ ฟ ้ า ที่ บ ริ ษั ท ฯ ใช ้
ภายในปี 2573

ภายใต้ เ งื่ อ นไขที่ ก� า หนด หุ ้ น กู ้ ฯ
ทั้ง 3 ชุดจะมีการซื้อการรับรองคุณลักษณะ
พลังงาน (Energy Attribute Certificate:
EAC) หรือการชดเชยในรูปแบบของการ
ซื้ อ คาร์ บ อนเครดิ ต (Carbon Credit
Offsetting) ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถ
บรรลุตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืน
(Sustainability Performance
Targets: SPT)
นายยาช โลเฮี ย ประธาน
เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารด้ า นความยั่ ง ยื น
อินโดรามา เวนเจอร์ส หรือ ไอวีแอล
กล่าวว่า “หุ้นกู้ฯ ดังกล่าวสะท้อนความ
มุ ่ ง มั่ น ที่ ชั ด เจนของไอวี แ อลต่ อ ความ
ยั่ ง ยื น และการสร้ า งแรงจู ง ใจให้ กั บ ทั้ ง
บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียของเรา นับ
เป็นก้าวส�าคัญต่อการด�าเนินงานของเรา
ที่จะเพิ่มศักยภาพให้แก่โครงสร้างเงินทุน
ของไอวีแอล รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักลงทุน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง
เชิ ง บวกต่ อ อุ ต สาหกรรมเคมี ภั ณ ฑ์
ความส� า เร็ จ ของการออกหุ ้ น กู ้ ฯ ครั้ ง นี้
แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่านักลงทุนให้
ความส� า คั ญ กั บ การแก้ ป ั ญ หาโลกร้ อ น
และก� า ลั ง ปรั บ ทิ ศ ทางการลงทุ น ไปสู ่
เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน หุ้นกู้

โอกาสของ “พลาสติกยอยสลายได
ทางชีวภาพ” อีกครั้ง
วิบลู ย พึงประเสริฐ นายกสมาคม
อุ ต สาหกรรมพลาสติ ก ชี ว ภาพไทย
กลาวในงานเสวนา “เมือ่ ผูใ ชพลาสติกและ
ผูผ ลิตตองจับมือกับเพือ่ ดูแลโลก” วา
การแบนพลาสติกแบบใชครัง้ เดียวทิง้ แลว
ทดแทนการใชดว ยพลาสติกชีวภาพ เปนการ
ตอบโจทยรักษโลก ซึ่งประเทศไทยเปน
ผูผ ลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพรายใหญอนั ดับ
2 ของโลกรองจากสหรัฐ มีโรงงานขึ้นรูป
ผลิตภัณฑหลายราย จึงมีความพรอมใน
ผลิตเพื่อรองรับความตองการที่จะเพิ่ม
ขึ้นในอนาคต ซึ่งปจจุบันอุตสาหกรรม
พลาสติกชีวภาพของไทยเติบโตเฉลี่ย
ประมาณ 15 % ตอป สวนอนาคตขึ้น
อยูกับนโยบายและมาตรการการบังคับ
ใชจากภาครัฐ
อยางไรก็ดี ไมวา จะมีมาตรการ
แบนการใชพลาสติกแบบใชครัง้ เดียว
หรื อ ทดแทนด ว ยใช พ ลาสติ ก
ทีย่ อ ยสลายไดทางชีวภาพ สิง่ สําคัญ
ทีท่ กุ คนควรตระหนัก ก็คอื การใช
อยางคุม คาและเหมาะสม เพราะ
วาสุดทาย สิง่ เหลานีก้ ค็ อื “ขยะ”
ที่ จํ า เป น ต อ งมี ก ระบวนการ
กําจัดที่ดี
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โรดแมพการกําจัด
ขยะพลาสติก พ.ศ.
2563-2573 ใหเปน
ZERO

เปาหมายที่ 1 ภายในป 2565 ลด
และเลิกใชพลาสติกแบบใชแลวทิ้ง
ทั้ง 4 ชนิด
ถุงพลาสติกหูหิ้วความหนา
นอยกวา

36 ไมครอน

กลองโฟมบรรจุอาหาร
แกวพลาสติกความหนานอยกวา

100 ไมครอน

หลอดพลาสติก ยกเวนการใช
กรณีจําเปน เชน การใช ในเด็ก
คนชราผูปวย
เปาหมายที่ 2 ภายในป 2570
นํ า พลาสติ ก เป า หมายกลั บ ไป
ใชประโยชน ในระบบ circular
economy ไมนอยกวา

50%
100%

ของพลาสติกเปาหมายภายใน
ป 2565 และ
ภายในป 2570

อายิโนะโมะโต๊ะ ขับเคลื่อนแนวคิด
เทคโนโลยีสเี ขียวเพือ่ สิง่ แวดล้อม มุง่ เติบโตเคียงคูส่ งั คมไทยอย่างยัง่ ยืน

บ
สนั บ สนุ น ความยั่ น ยื น ในวั น นี้ เ ป็ น
เครื่องพิสูจน์ว่าตลาดทางการเงินเห็นคุณค่า
ในความพยายามด�าเนินงานด้านความยั่งยืน
ของเรา และเราหวังว่าจะได้ร่วมกันสร้าง
อุตสาหกรรมที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น”
ในช่ ว งไม่ กี่ ป ี ม านี้ ไอวี แ อลได้ รั บ
สิ น เชื่ อ ที่ มี เ งื่ อ นไขเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ ผลการ
ด�าเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ
ในฐานะผู ้ น� า ระดั บ โลกที่ ด� า เนิ น ธุ ร กิ จ
โดยค� า นึ ง ถึ ง สิ่ ง แวดล้ อ ม สั ง คม และ
บรรษัทภิบาล (Environment, Social,
Governance: ESG) ได้ แ ก่ สิ น เชื่ อ
สี เขี ย ว (Green Loan) รายแรกของ
ประเทศไทยมูลค่า 200 ล้านเหรียญสหรัฐ
และ 200 ล้ า นยู โรจากธนาคารมิ ซู โ ฮ
ของประเทศญี่ ปุ ่ น สิ น เชื่ อ สนั บ สนุ น
ความยั่งยืนซึ่งอนุมัติให้แก่บริษัทต่างชาติ
(Sustainability-Linked Ninja Loan)
รายแรกของประเทศไทยมู ล ค่ า 225
ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ จากธนาคารและ
สถาบันการเงิน 16 แห่งในประเทศญี่ปุ่น
แ ล ะ สิ น เชื่ อ สี น�้ า เ งิ น มู ล ค ่ า 3 0 0
ล้านเหรียญสหรัฐ จัดสรรโดย International
Finance Corporation และได้ รั บ
การสนับสนุนจาก Asian Development
Bank และ DEG

ริษทั อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย)
จ�ากัด ขานรับนโยบายของกลุ่ม
บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะทั่วโลก
ในการมุ่งมั่นท�างานเพื่อลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม พร้อมชูแนวคิดเทคโนโลยี
สี เขี ย วเพื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี อ ย่ า งยั่ ง ยื น
ขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมทางธุรกิจในทุก
สถานประกอบการ ตัง้ เป้าบรรลุวตั ถุประสงค์
ของกลุม่ บริษทั ฯ ในการเป็น “กลุม่ บริษทั
ผูส้ ง่ มอบโซลูชนั และนวัตกรรมทีเ่ กีย่ วกับ
อาหารและสุ ข ภาพ” โดยมุ ่ ง เน้ น
การบริหารจัดการทรัพยากรเพือ่ แก้ปญ
ั หา
ด้านอาหารและสุขภาพ การท�างานเพือ่ ลด
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและการร่วมฟืน้ ฟู
สิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืนให้ได้ภายในปี 2030
บริษทั ฯ ได้ทมุ่ เทเพือ่ สร้างความยัง่ ยืน
ของโลก ภายใต้แนวคิด เทคโนโลยีสเี ขียว
เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน ผ่าน
กิจกรรมทีห่ ลากหลาย อาทิ การใช้เทคโนโลยี
การผลิตทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม การพัฒนา
บรรจุภณ
ั ฑ์รกั ษ์โลก การลดการใช้พลาสติก
และเลือกใช้พลาสติกที่รีไซเคิลได้ รวมถึง
การใช้กระดาษจากป่าปลูกเพื่อลดการตัด
ไม้ทา� ลายป่าธรรมชาติ เป็นต้น โดยปรับใช้
แนวทาง การปล่อยมลพิษเป็นศูนย์
เข้ากับมาตรการดูแลสิ่งแวดล้อมใน 3
แนวทางหลัก ได้แก่ การร่วมป้องกัน
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของโลก
ด้วยการบูรณาการแนวคิดและเทคโนโลยี
การผลิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ซึง่ มุ่งเน้นการใช้ วัตถุดิบสีเขียว เทคโนโลยี

สีเขียว และพลังงานสีเขียว โดยประสบ
ความส�าเร็จในการผลิตพลังงานโดยใช้
เชื้ อ เพลิ ง ชี ว มวล (Biomass boiler
technology) และพลังงานแสงอาทิตย์
ทดแทนเชื้อเพลิงจากฟอสซิล ซึ่งสามารถ
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ได้กว่า 170, 000 ตันต่อปี การใช้ทรัพยากร
อย่างยั่งยืน ผ่านหลักการ 3R (Reduce,
Reuse, Recycle) ในทุกขั้นตอนการผลิต
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่เลือกใช้วัสดุ
ทีไ่ ม่ทา� ลายสิง่ แวดล้อม รวมถึงมุง่ ลดการใช้
บรรจุภัณฑ์พลาสติกและเลือกใช้พลาสติก
ที่สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมด
ตลอดจนการก� า จั ด อย่ า งถู ก วิ ธี โ ดย
ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยตั้งเป้า

ลดขยะพลาสติกให้ได้ 100% ภายในปี 2030
และ การใช้กลไกการจัดซือ้ อย่างยัง่ ยืน
โดยให้ความส�าคัญกับการจัดหาวัตถุดบิ ทีม่ ี
แนวทางที่เป็นมิตรหรือส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด อาทิ การเปลี่ยน
บรรจุภัณฑ์กระดาษที่ผลิตตามมาตรฐาน
FSC เป็นต้น
ทั้งนี้ เมื่อเร็วๆนี้ บริษัทฯ ได้ประสบ
ความส�าเร็จในการลดการใช้บรรจุภัณฑ์
พลาสติกได้อย่างยั่งยืน โดยสามารถลด
การใช้ห่อพลาสติกส�าหรับสินค้า ผงชูรส
อายิโนะโมะโต๊ะ (ขนาด 1 กิโลกรัม) และ
วัตถุปรุงแต่งอาหาร รสดี (ขนาด 850 กรัม)
ได้ 100% ซึ่งสามารถลดการใช้พลาสติก
ได้กว่า 127 ตันต่อปี ทั้งหมดนี้เป็นเพียง
ส่วนหนึง่ ใน “การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม
ของอายิโนะโมะโต๊ะ (The Ajinomoto
Group Creating Shared Value: ASV)”
เพื่อส่งมอบสิ่งดีๆให้กับสังคมไทย อันเป็น
นโยบายที่เรายึดมั่นมาโดยตลอด
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สินธุชัย ภมรพล

ทั่วโลกกําลังมุงหนาไปยังรถยนต
พลังงานไฟฟา หรือ อีวี แมจะยอมรับ
กันวาไมใชเรื่องงายและคงไมใชทุกพื้นที่
ที่จะมีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลง

ป

ระเทศไทยเราแมหลายคนเชือ่ วาจะตองใชเวลาอีกนาน
ทีก่ ารเปลีย่ นผานจากยุครถยนตทใี่ ชเครือ่ งยนตสนั ดาป
ภายในหรือ ICE (Internal Combustion Engine)
ไปสูอีวีจะไรรอยตอ
ปญหาที่เห็นกันอยู สิ่งแรกคือ โครงสรางราคา
ทีย่ งั สูง โดยเฉพาะรถในตลาดแมส (mass) เชน ผูน าํ ตลาด
ที่มีสัดสวนการขาย อีวี มากกวา 90% อยาง เอ็มจี
ทีป่ จ จุบนั จําหนายรุน “อีพ”ี ในราคา 9.88 แสนบาท
แตวา รุน บุกเบิกอยาง “แซดเอส อีว”ี ทีม่ รี าคาจําหนาย
1.19 ลานบาท หากเทียบกับ แซดเอส ซึง่ ใชโครงสราง
ตัวถังเดียวกัน แตใชเครื่องยนต มีราคาจําหนาย
6.89-7.99 แสนบาท
เทากับวารถ ไอซีอี กับ อีวี ราคาตางกันประมาณ 50%
ซึง่ ถือเปนชวงหางทีม่ ผี ลตอการตัดสินใจของตลาดสวนใหญ
พงษศักดิ์ เลิศฤดีวัฒนวงศ รองกรรมการผูจัดการ
บริษัท เอ็มจี เซลส (ประเทศไทย) จํากัด ยอมรับวา ราคายังเปน
ปญหาสําคัญตอตลาดอีวี เนือ่ งจากชองหางราคากับรถไอซีอี ระดับ 50%
นั้นมากเกินไป แตหากสามารถทําใหลดลงเหลือ 10-20% เชื่อวาการตอบรับ
จะดีกวานี้
นอกจากเรือ่ งของราคา ก็ยงั มีปญ
 หาเรือ่ งความสะดวกในการใชงาน จากระยะทาง
ที่ยังจํากัดตอการชารจแบตเตอรี1 ครั้ง และการชารจไฟที่ใชเวลานานกวาการเติมนํ้ามัน
อยางชัดเจน และที่สําคัญคือ จุดชารจยังมีไมมากพอ
อยางไรก็ตาม แมจะมีปญหาเกิดขึ้นหลายอยาง แตภาครัฐก็ยืนยันชัดเจนวา เราจะตอง
เดินหนาไปบนถนนอีวเี คียงคูไ ปกับประชาคมโลก ไมไดเกีย่ วกับเฉพาะเรือ่ งของการแกปญ
 หาสิง่
แวดลอม มลพิษ แตยังเกี่ยวกับเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เพราะปจจุบนั ไทยมีสถานะเปนแหลงผลิต
รถยนตรายใหญอนั ดับตนๆ ของโลก และยังมีบทบาทสําคัญในเรือ่ งของการสงออกทีแ่ ตละปมมี ลู คา
หลายแสนลานบาท
ดังนัน้ หากประเทศ
ตางๆ โดยเฉพาะประเทศ
ลูกคาเปลีย่ นแปลงไปสูอ วี ี
หากไทยไม ป รั บ ตั ว ก็
ไมสามารถสงออกได ซึง่ จะ
มีผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ
อยางรุนแรง
จึงเปนทีม่ าของเปาหมาย
การผลิตและใชงานอีวีจากภาครัฐ
ที่ปรับเปลี่ยนหลายครั้ง โดยที่
แตละครั้งเพิ่มความเขมขนมากขึ้น
ซึ่งลาสุด คณะกรรมการนโยบาย
ยานยนตไฟฟาแหงชาติ (บอรดอีวี)
กําหนดเปาหมายระยะยาวจะตองผลิต
รถยนตที่ไมปลอยมลพิษ หรือ ZEV
โดยกําหนดใหไทยเปนฐานการผลิต
รถไฟฟา 100% ภายในป 2578
กอนหนานั้น 5 ป คือ ภายใน
ป 2573 จะตองผลิตรถไฟฟาใหได 50%
ของการผลิตรถทั้งหมด และการผลิต
รถยนตไฟฟาสะสมในป 2568 ที่ 1.05
ลานคัน หรือ 30% ของรถยนตที่ผลิต
ในประเทศ การจะไปถึงเปาหมายใหได
จําเปนจะตองเรงการเริ่มตนใหเร็วที่สุด นั่นเปนที่มาของกระแสขาววา กระทรวงการคลัง เตรียมอนุมัติมาตรการ
สงเสริมการใชอีวี จะเริ่มใชในตนปหนา เพื่อทําใหราคาขายอีวีถูกลงอยางมีนัยสําคัญ
อยางไรก็ตาม แมวาจะยังเห็นปญหาที่เรียงรายรออยูรายทาง แตฝงผูประกอบการก็เดินหนาลุยอีวีจํานวน
มาก แมจะมีตลาดไมใหญ แตหลายบริษัทก็เชื่อวาขอใหไดเริ่มตน สรางการรับรู และยอมรับ เพื่อรอวันที่ทุกอยาง
มีความพรอมมากขึ้น และผลักดันใหตลาดขยายตัว
ทั้งนี้ ไทยมีอีวีเขามาทําตลาดแลวเกือบ 20 รุน (ไมนับรุนยอย) ไมวาจะเปน อาวดี อี-ทรอน,
บีเอ็มดับเบิลยู ไอ3 เอส, บีวายดี อี6, 3 ฟอมม วัน ฮุนได โคนา, เอ็มจี อีพ,ี ทาคาโน ทีทอี 5ี 00, เทสลา โมเดล3,
วอลโว เอ็กซซี-40 รีชารจ เพียว อีเลคทริค และโอรา กูดแคท
ชวงปลายปนี้ยังตามเขามาทําตลาดอีกหลายรุน ไมวาจะเปน บีเอ็มดับเบิลยู ไอเอ็กซ, บีเอ็มดับเบิลยู
ไอเอ็กซ3 ขณะทีเ่ มอรเซเดส-เบนซ ก็เตรียมเปดตัวอีวรี นุ แรกในตลาดบน คือ “อีควิ เอส” หรือเปรียบไดวา
เปน เอส-คลาส ในภาคไฟฟานั่นเอง
ขณะที่ โอรา ก็ประกาศวาจะเปดตัวอีวี อีก 1 รุน คาดวาจะมีโครงสรางราคาตํ่ากวา
กูด แคท อีวีรุนแรกของโอราในไทย ที่เพิ่งเปดตัวไปเมื่อไมนาน
ทั้งนี้หลายคนคาดหวังวา การมีสินคาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง บวกกับนโยบาย
สงเสริมภาครัฐระยะยาวและมาตรการกระตุน ระยะสัน้ จะทําใหอวี ขี ยายตัวในอัตราเรง
ที่มากขึ้น และทําใหภาพรวมตลาดดูเปนรูปเปนรางมากขึ้น
เพราะปจจุบัน อีวี ยังมีจํานวนที่นอยมาก โดยเดือน ม.ค.-ส.ค. ปนี้ มียอด
จดทะเบียน 3,506 คัน (ตลาดรวมยอดขาย 4.6 แสนคัน) แบงเปนรถยนต 1,242
คัน จักรยานยนต 2,235 คัน สามลอ 24 คัน รถบัส 4 คัน และรถบรรทุก 1 คัน
สวนยอดจดทะเบียนสะสมตั้งแตเริ่มขายถึงวันที่ 31 ส.ค.2564 มีทั้งสิ้น 9,060 คัน
แบงเปนรถยนต 3,446 คัน จักรยานยนต 5,229 คัน สามลอ 258 คัน รถบรรทุก 1 คัน
ขณะที่สถานีชารจไฟโดย 12 ผูประกอบการรวมกันมี 693 แหง รวม
2,285 หัวชารจ แบงเปนหัวชารจแบบนอรมอล (AC) 1,511 หัว และหัวชารจเร็ว
774 หัว ซึ่งถือวายังไมมากนัก
กฤษฎา อุตตโมทย นายกสมาคมยานยนตไฟฟาไทย
หรื อ EVAT
ระบุวาอีกแนวทางหนึ่งที่จะกระตุนการใชงานอีวี คือ
การขยาย
เครือขายจุดชารจ ซึง่ อาจจะเปนการสงเสริมผูป ระกอบการ
ที่ตองการ
ลงทุนตั้งสถานีชารจไฟฟา โดยเฉพาะระบบ
ชารจเร็ว
ทีป่ จ จุบนั มีไมมากนัก ทัง้ นี้ ภาครัฐมีเปาหมาย
ป 2568 จะตองพรอมเปดใหบริการ
2,200-4,400 หัวชารจ ซึ่งจะมีสวน
ชวยผลักดันใหมีการใชงานอีวี เพิ่ม
อีกทางหนึ่งเชนกัน

“อีว”ี

พลั
ง
ขับเคลื่อน
สายเขียว

จํานวนรถยนต ไฟฟาสะสมในประเทศไทย*
รถยนต

จักรยานยนต

สามลอ

หนวย: คัน
รถโดยสาร รถบรรทุก

3,446 5,229 258 126
*ยอดสะสมถึงวันที่ 31 ส.ค. 2564

ที่มา: สมาคมยานยนต ไฟฟาไทย

1

จํานวนสถานีชารจ และหัวชารจ*
สถานี

หัวชารจนอรมอล (AC)

693 1,511

หัวชารจเร็ว (DC)

774

*ขอมูล ณ วันที่ 22 ก.ย. 2564 ที่มา: สมาคมยานยนต ไฟฟาไทย

รวม

2,285
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ไทยปลอยคารบอน
เทาไหร (ภาคพลังงาน)

60% ของกาซคารบอนไดออกไซดที่ถูกปลอยออกสู
บรรยากาศมาจากกิจกรรมของมนุษย และเปนตัวการ
สําคัญของวิกฤติสภาพภูมิอากาศในปจจุบัน
ชญานิษฐ นกแกว
นวคิดของการดักจับกาซคารบอน
ไดออกไซด (CCUS) จากโรงไฟฟา
โรงกลั่นและโรงงานอุตสาหกรรม
ไดรับการจับตามานานวาเปนเครื่องมือ
สําคัญในการบรรเทาวิกฤติโลกรอน กระทํา
ไดโดยการดักจับกาซคารบอนไดออกไซด
จากการเผาไหมเชื้อเพลิงหรือกระบวนการ
ทางอุตสาหกรรม แลวเก็บกักไวใตดินเพื่อ
ไมใหกลับเขาสูชั้นบรรยากาศ
คารบอนไดออกไซดที่ดักจับไดนั้น
สามารถนําไปใชในกระบวนการผลิตนํา้ มันและ
ดัดแปลงเปนเชือ้ เพลิง, แปรรูปเปนสารกันเสีย
ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มจําพวกนํ้าอัดลม
หรือโซดา ทัง้ ยังสามารถใชเปนสารตัง้ ตนใน
การผลิตสารเคมีอื่นๆ เชนเมทานอล ยูเรีย
ทีใ่ ชเปนสารเคมีในกระบวนการผลิตขัน้ ตอไป
ในการผลิตปุยทางการเกษตร, ใชผลิต
นํา้ แข็งแหง, ใชในการทําวัสดุกอ สราง หรือใช
ในการผลิตพอลิเมอรสาํ หรับโพลิยรู เี ทนก็ได
นั บ จากป 2560 มี ก ารประกาศ
ตั้งโรงงาน CCUS มากกวา 30 แหงทั่วโลก
สวนใหญอยูในสหรัฐและทวีปยุโรป แต
ประเทศและภูมิภาคอื่นก็มีแผนตั้งโรงงาน
CCUS ดวยเชนกัน อยางออสเตรเลีย จีน
เกาหลีใต นิวซีแลนด และตะวันออกกลาง
หากโรงงานเหลานีเ้ ดินหนาตามแผนการ
ที่วางไว ศักยภาพในการดักจับกาซ
คาร บ อนไดออกไซด ข องทั้ ง โลกจะ
เพิ่มขึ้นกวา 3 เทา เปนประมาณปละ
130 เมตริกตัน
อังกฤษเปนประเทศที่มีแผนการใหญ
ในดานนี้ ดวยการวางโปรเจค “คลัสเตอร
อุตสาหกรรมที่ปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิ
เปนศูนย” แหงแรกของโลกภายในป 2583
โดยโรงงานอุตสาหกรรมภายในคลัสเตอร
จะดักจับกาซคารบอนไดออกไซดแลว
กักเก็บไวทชี่ นั้ ธรณีใตทะเลเหนือ หนึง่ ใน
โรงไฟฟาทีร่ ว มอยูใ นโปรเจคนีค้ อื “แดรกซ”
ผูผ ลิตไฟฟารายใหญของอังกฤษ ซึง่ นํารอง
โครงการดักจับคารบอนไปเมือ่ ป 2562

บ

ริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี
จ�ำกัด และ บริษัท เอ็มจี เซลส์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ผู้ผลิตและ
ผูจ้ �ำหน่ำยรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย ได้ชื่อว่ำ
เป็ น ผู ้ บุ ก เบิ ก รถยนต์ พ ลั ง งำนทำงเลื อ ก
ในไทยอย่ำงจริงจัง และเป็นผู้น�ำตลำดรถยนต์
พลังงำนทำงเลือก ไม่วำ่ จะเป็นปลัก๊ -อิน ไฮบริด
รวมถึงรถยนต์พลังงำนไฟฟ้ำ 100% (อีวี)
ที่ ป ั จุ บั น เอ็ ม จี ครองส่ ว นแบ่ ง กำรตลำด
มำกกว่ำ 90%
นอกจำกนี้ ยั ง เดิ น หน้ ำ สร้ ำ งสถำนี
ชำร์จไฟฟ้ำ ทั้งในโชว์รูมและศูนย์บริกำร
ของตัวแทนจ�ำหน่ำยอย่ำงเป็นทำงกำร และ
พื้นที่สำธำรณะต่ำงๆ เพื่อสร้ำงควำมสะดวก
ในกำรใช้งำน และกระตุ้นให้เกิดกำรใช้งำน
รถยนต์พลังงำนไฟฟ้ำที่แพร่หลำยมำกขึ้น
ในอนำคต
ซึ่งเป็นไปตำมเป้ำหมำย กำรมีส่วนร่วม
ผลักดันประเทศไทยเข้ำสู่สังคมคำร์บอนต�่ำ
(Low Carbon Society) ตำมแนวทำงของรัฐ
ที่มุ่งเดินหน้ำวำงรำกฐำนกำรใช้งำนรถยนต์
พลังงำนทำงเลือกอย่ำงยั่งยืน
และปีหน้ำ เอ็มจีมีแผนที่จะยกระดับ
ควำมเข้มข้นให้มำกขึ้น โดยเตรียมเปิดตัว
รถยนต์พลังงำนทำงเลือกอีกอย่ำงน้อย 3 รุ่น
ควบคู่ไปกับกำรขยำยเครือข่ำยสถำนีชำร์จให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ สะท้อนควำมมุ่งมั่น
และควำมเอำจริงเอำจังในกำรสร้ำงสังคม
ยำนยนต์ไฟฟ้ำที่แข็งแกร่งในประเทศไทย
ควำมมุ่งมั่นของเอ็มจี และกำรร่วมมือกัน
ของหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐ และเอกชน
เพื่อให้ประเทไทยพร้อมรับมือกำรเปลี่ยนแปลง
ของสภำพภูมิอำกำศที่ก�ำลังเป็นประเด็นส�ำคัญ
ของโลก โดยล่ำสุดในกำรประชุม COP26
ไทยวำงเป้ำหมำยหลักในกำรบรรลุเป้ำหมำย
กำรปล่ อ ยก๊ ำ ซคำร์ บ อนสุ ท ธิ เ ป็ น ศู น ย์
(Carbon neutrality) ภำยในปี พ.ศ. 2593
และปล่อยก๊ำซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

ดักจับ-กักเก็บ

โดยสามารถดักจับได
วันละ 1 ตัน และกําลัง
หารือกับหลายบริษัทเพื่อนํา
คารบอนไปใชประโยชน
ธุรกิจทีผ่ ลิตเกีย่ วกับวัสดุโฟมและ
พอลิเมอร เปนหนึ่งในอุตสาหกรรมที่
นําคารบอนไดออกไซดไปใชประโยชน
ไดอยางรายของ Econic Technologies ที่
กําลังพัฒนาลูท างนําคารบอนทีด่ กั จับไดจาก
โรงงานของแดรกซ ไปใชในการผลิตพอลิเมอร
สําหรับโพลิยรู เี ทน โดยคาดวาจะมีผลิตภัณฑ
โฟมออกมาวางตลาดในไมชา รวมถึงผลิตภัณฑ
เคลือบผิว และอุดรอย สวนบริษัทเคมีภัณฑ
Covestro แหงเยอรมนี ก็ไดนําคารบอนที่
ดักจับจากกระบวนการอุตสาหกรรม ไปผลิต
โพลิออล หนึ่งในสารประกอบพื้นฐานของ
โพลิยูรีเทน ซึ่งใชในการผลิตเบาะที่นอนทํา
จากวัสดุโพลียูรีเทนโฟม

ใหสิ้นฤทธิ์

สวนที่รัฐเท็กซัส สหรัฐ มีโรงงาน
ดักจับคารบอนใหญสดุ ในโลกทีโ่ รงไฟฟา
พลังถานหิน Petra Nova โดยคารบอน
ที่ ดั ก จั บ ได ถู ก ส ง ไปยั ง บ อ นํ้ า มั น ที่ ไ กล
ออกไปกวารอยกิโลเมตร เพื่อใชในการ
ผลิตนํ้ามันดวยเทคโนโลยี Enhanced Oil
Recovery (EOR) ที่ชวยใหสามารถสกัด
นํ้ามันไดมากขึ้น โรงไฟฟาแหงนี้ดักจับ
คารบอนไดมากกวา 3.5 ลานตันนับถึง
เดือน ม.ค.2563 และลดการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดลงได 90%
ขณะเดียวกันการผลิตนํ้ามันกลับ
เพิ่มขึ้น 1,300% เปนวันละ 4,000
บารเรล
นอกจากนัน้ เทคโนโลยี CCUS
ยั ง อาจนํ า มาใช ใ นอุ ต สาหกรรม
กอสรางไดดวย โดยบริษัท Blue
Planet แหงสหรัฐ ไดพฒ
ั นาเทคโนโลยีแปร
สภาพคารบอนเปนของเหลว แลวนําไปผาน
กระบวนการเพือ่ ผลิตแคลเซียมคารบอเนต ที่
เปนองคประกอบสําคัญในการผลิตคอนกรีต
ซึง่ ถูกนําไปใชงานแลวในฐานะสวนหนึง่ ของ
การกอสรางอาคารทีพ่ กั ผูโ ดยสารหลังใหมที่
สนามบินซานฟรานซิสโก
ขณะที่บริษัท Climeworks แหง
สวิ ต เซอร แ ลนด พั ฒ นาเทคโนโลยี
ดักจับคารบอนโดยตรงจากอากาศและนํา
มาแปรสภาพเพือ่ ใชในเชิงอุตสาหกรรม
เช น ทํ า เป น ปุ  ย สํ า หรั บ พื ช ผั ก ที่ ป ลู ก ใน
เรือนกระจก โดยบริษทั ไดตดิ ตัง้ เครือ่ งดักจับไว
บนหลังคาของโรงงานเผาขยะ กอนลําเลียงผาน
ทอไปยังเรือนกระจกทีอ่ ยูใ นบริเวณใกลเคียง
นอกจากนัน้ กาซคารบอนไดออกไซดทดี่ กั จับได
ยังสามารถนําไปใชในการผลิตเชือ้ เพลิงเพือ่
การขนสง ใชเปนสารกันเสียในนํา้ อัดลม และ
ใชประโยชนอื่นๆ ไดดวย

ป 2559: 258.7 ลานตัน CO2
ป 2560: 258.5 ลานตัน CO2
ป 2561: 263.4 ลานตัน CO2
ป 2562: 250.4 ลานตัน CO2
ป 2563: 224.3 ลานตัน CO2
สัดสวนการปลอยคารบอน
จากการใชพลังงาน
ภาคการผลิตไฟฟา

40%
29%
25%
6%
3.77

(90 ลานตันคารบอน)
ภาคอุตสาหกรรม
(65.7 ลานตันคารบอน)
ภาคการขนสง
(56.3 ลานตันคารบอน)
ภาคเศรษฐกิจอื่นๆ
(12.3 ลานตันคารบอน)
ป 2563 คนไทยปลอยคารบอน

ตันคารบอน/หัวประชากร
ป 2563 ประชากรโลกปลอย
คารบอนมากกวา

3.1

หมื่นลานตัน
(ที่มา:สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน)

เอ็มจี หนุนไทยสู่สังคมคาร์บอนต�่า

หยุดวิกฤตโลกร้อน

(Net zero greenhouse gas emission)
ภำยในหรือก่อนปี พ.ศ. 2608
ดังนั้น เอ็มจี ในฐำนะผู้ริเริ่มกำรสร้ำง
สังคมรถยนต์พลังงำนทำงเลือก จึงพร้อมที่จะ
ร่วมผลักดันประเทศสู่สังคมคำร์บอนต�่ำ
โดยให้ควำมส�ำคัญ และเอำจริงเอำจังด้วย
กำรสนับสนุนให้คนไทยรู้จัก และเข้ำ ใจ
ในประโยชน์ระยะยำวของกำรใช้พลังงำน
สะอำด ไม่ว่ำจะเป็นกำรน�ำเสนอรถยนต์
อีวี หรือ ปลั๊กอินไฮบริด ที่ปัจจุบันมีอยู่
3 รุ่น คือ MG ZS EV, MG HS PHEV
และ MG EP รวมถึ ง มี แ ผนที่ ชั ด เจน
ในกำรขยำยสถำนีชำร์จ เพื่อเพิ่มควำมพร้อม
และผลักดันให้เกิดผู้ใช้งำนรถยนต์พลังงำน
ทำงเลือกเพิ่มมำกขึ้น
พงษ์ ศั ก ดิ์ เลิ ศ ฤดี วั ฒ นวงศ์
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มจี เซลส์
(ประเทศไทย) จ�ากัด เปิดเผยว่ำ รถยนต์
พลังงำนทำงเลือก เป็นกุญแจส�ำคัญที่จะท�ำให้
ปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมดีขึ้นอย่ำงรวดเร็ว
ทั้งระดับประเทศและระดับโลก
“เอ็มจีในฐำนะผู้น�ำในตลำดรถยนต์
พลังงำนทำงเลือกในประเทศไทย เรำได้ให้
ควำมส�ำคัญ และเดินหน้ำผลักดันกำรใช้
รถยนต์พลังงำนทำงเลือกอย่ำงจริงจังมำ
โดยตลอด ทั้งกำรแนะน�ำรถยนต์พลังงำน

ทำงเลือกรุ่นใหม่ๆ เข้ำสู่ตลำดอย่ำงต่อเนื่อง
และท�ำให้ตลำดรถยนต์พลังงำนทำงเลือก
เติบโตอย่ำงก้ำวกระโดด”
พงษ์ศักดิ์ กล่ำวว่ำ วันนี้แบรนด์เอ็มจี
มีควำมพร้อมทุกด้ำนในกำรรองรับ และ
อ�ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ใช้งำนรถยนต์
พลังงำนไฟฟ้ำ อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ และ
จะเป็นก�ำลังหลักในกำรยกระดับระบบนิเวศ
ยำนยนต์ไฟฟ้ำ และท�ำให้สังคมยำนยนต์
ไฟฟ้ำเกิดขึ้นจริง

อย่ ำ งไรก็ ต ำมจ� ำ เป็ น ต้ อ งได้ รั บ
ควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน โดยเฉพำะ
ควำมชัดเจนของภำครัฐที่จะเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ที่ท�ำให้ประเทศไทยขับเคลื่อนสู่เป้ำหมำย
ได้เร็วยิ่งขึ้น
ไม่เฉพำะในไทยเท่ำนั้น แต่ในหลำย
เวทีทั่วโลก เอ็มจี ถือเป็นผู้มีบทบำทส�ำคัญ
ในพลังงำนทำงเลือก เช่น ในสหรำชอำณำจักร
รถยนต์พ ลัง งำนทำงเลือก เอ็ม จี ได้รับ
ควำมนิ ย มสู ง รวมถึ ง ประเทศอื่ น ๆ
ในภูมิภำคยุโรป เห็นได้จำกกำรสำมำรถ
สร้ำงยอดขำยกว่ำ 20,000 คัน ในช่วง
ครึ่งปีแรก ปี พ.ศ. 2564
ส�ำหรับประเทศไทย ที่มีแผนแนะน�ำ
รถยนต์ พ ลั ง งำนทำงเลื อ กสู ่ ต ลำดอี ก
อย่ำงน้อย 3 รุ่น ภำยในปีหน้ำ เป็นกำรสะท้อน
ถึงควำมมุ่งมั่น และเชื่อว่ำจะได้รับกำรตอบรับ
จำกผู้บริโภค ที่รับรู้ และเชื่อมั่นในแบรนด์
และเทคโนโลยีของเอ็มจี หลังจำกที่มุ่งมั่น
บุกเบิกมำยำวนำน
ซึ่ ง หำกย้ อ นกลั บ ไปในยุ ค ที่ ค นไทย
ยังไม่คุ้นเคยกับรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย

พลั ง งำนไฟฟ้ ำ เอ็ ม จี คื อ ผู ้ จุ ด ประกำย
ควำมนิ ย มด้ ว ยกำรน� ำ รถยนต์ ต ้ น แบบ
MG E-Motion มำจัดแสดงเป็นครั้งแรก
ในงำนมหกรรมยำนยนต์ ปี พ.ศ. 2561
เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ก่อนจะเปิดตัว MG ZS EV
รถยนต์พลังงำนไฟฟ้ำรุ่นแรกในปี พ.ศ.
2562 ด้วยแนวคิด “Easy” เพื่อให้กำรใช้
รถยนต์ พ ลั ง งำนไฟฟ้ ำ เป็ น เรื่ อ ง “ง่ ำ ย”
ทั้งในด้ำนของกำรใช้งำน กำรดูแล กำรชำร์จ
พลังงำน และกำรเป็นเจ้ำของ ซึ่งได้รับ
กำรตอบรับเป็นอย่ำงดี และท�ำให้ตลำด
รถยนต์พลังงำนไฟฟ้ำในประเทศเติบโต
อย่ำงก้ำวกระโดด
จำกนั้นในปี พ.ศ. 2563 ได้เพิ่มทำง
เลือกด้วยกำรแนะน�ำ MG HS PHEV
ที่โดดเด่นด้วยระบบปลั๊กอินไฮบริดที่มีระยะ
ทำงกำรขับขี่ด้วยไฟฟ้ำ หรือ EV Range
สู ง ถึ ง 67 กิ โ ลเมตร รองรั บ กำรใช้ ง ำน
ในชีวิตประจ�ำวันได้เป็นอย่ำงดี ก่อนที่จะ
เปิดตัว MG EP รถยนต์สเตชั่นแวกอน
พลั ง งำนไฟฟ้ ำ ที่ ม ำพร้ อ มแนวคิ ด
“EVeryone” ในกำรเป็นรถยนต์พลังงำน
ไฟฟ้ ำ ที่ ต อบโจทย์ ก ำรใช้ ง ำนครบถ้ ว น
ทั้งระยะทำงกำรขับขี่ ควำมประหยัด สมรรถนะ
ฟังก์ชั่น พื้นที่ใช้สอย รวมไปถึงรำคำที่คุ้มค่ำ
ในรำคำ 988,000 บำท ถือเป็นรถยนต์
พลั ง งำนไฟฟ้ ำ รำคำไม่ ถึ ง 1 ล้ ำ นบำท
ที่มีทุกอย่ำงครบที่สุดในตลำด และเป็น
กำรสร้ ำ งมำตรฐำนใหม่ ข องรถยนต์
พลั ง งำนไฟฟ้ ำ ที่ จ ะเข้ ำ มำท� ำ ตลำด
ในประเทศไทยที่ จ ะต้ อ งมี อ งค์ ป ระกอบ
พื้ น ฐำน 4 เรื่ อ งหลั ก คื อ มิ ติ ตั ว ถั ง
และพื้นที่กำรใช้งำน ควำมสะดวกสบำย
และระบบควำมปลอดภั ย สมรรถนะ
ของ EV และให้ควำมประหยัด
ปัจจุบัน มีผู้ใช้งำนรถยนต์พลังงำน
ไฟฟ้ ำ ของเอ็ ม จี ร ่ ว ม 3,000 คั น แสดง
ให้เห็นถึงควำมมั่นใจของผู้บริโภค และ

กำรเปิดใจรับกำรใช้งำนรถยนต์พลังงำน
ทำงเลือกที่มำกขึ้น
และไม่เฉพำะตัวรถเท่ำนั้น แต่เอ็มจี
ต้องกำรเติมเต็มระบบนิเวศยำนยนต์ไฟฟ้ำ
(EV Ecosystem) ให้สมบูรณ์แบบ รองรับ
กำรเติบโตของตลำดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
โดยที่ผ่ำนมำได้ลงนำมควำมร่วมมือกับ
ทั้งหน่วยงำนภำครัฐ และรัฐวิสำหกิจ อำทิ
กำรไฟฟ้ำนครหลวง (MEA) กำรไฟฟ้ำ
ส่ ว นภู มิ ภ ำค (PEA) และได้ ร ่ ว มมื อ กั บ
ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
แห่ ง ชำติ (สวทช.) เพื่ อ ยกระดั บ ระบบ
กำรรั บ รองและมำตรฐำนของสถำนี
อัดประจุไฟฟ้ำในประเทศไทย
ส่ ว นกำรสร้ ำ งสถำนี อั ด ประจุ ไ ฟฟ้ ำ
MG Super Charge ที่ให้บริกำรชำร์จ
ไฟฟ้ำกระแสตรง (DC Charge) ตั้งเป้ำ
เปิดบริกำรทุกๆ ระยะ 150 กิโลเมตร ซึ่ง
ขณะนี้ติดตั้งแล้วกว่ำ 115 แห่ง รวมไปถึง
กำรลงนำมควำมร่วมมือกับ บริษัท บำงจำก
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด มหำชน เพื่อติดตั้งสถำนี
ชำร์จรถยนต์ไฟฟ้ำ MG Super Charge
ในสถำนีบริกำรน�้ำมันบำงจำก ครอบคลุม
ทั้งในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปรำกำร
รวมทั้ ง สิ้ น 50 แห่ ง เพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม
กำรใช้งำนของผู้บริโภค
เอ็มจี เชื่อว่ำควำมมุ่งมั่นของบริษัท
บวกกำรให้ควำมร่วมมือของหน่วยงำนต่ำงๆ
ควำมเข้ำใจในพลังงำนทำงเลือก และปัญหำ
สภำพแวดล้ อ มของคนไทย จะช่ ว ยให้
กำรก้ำวสู่สังคมยำนนต์พลังงำนทำงเลือก
และสังคมคำร์บอนต�่ำ จะเกิดขึ้นได้ภำยใน
ไม่ช้ำนี้อย่ำงแน่นอน
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เลาะรั้วโรงงาน

ส่องแบตเตอรีรักษ์โลก
รางวัลโนเบล
สาขาเคมีประจ�ำปี 2562
มอบให้แด่นักวิทยาศาสตร์
3 ท่านที่พัฒนาแบตเตอรี
ลิเธียมไอออน
ตอกย�้ำความเป็น
นวัตกรรมเปลี่ยนโลก
น�ำมาสู่การสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดี
ในศตวรรษที่ 21

ส่

สินธุ์ชัย ภมรพล

วนประกอบทีส่ ำ� คัญมากของรถยนต์
พลังงานไฟฟ้า คือ แบตเตอรี ทีเ่ ป็น
แหล่งกักเก็บพลังงาน และยังครอง
สัดส่วนต้นทุนรถพลังงานไฟฟ้า
หรือ อีวี ประมาณ 40% และนั่นท�ำให้มัน
กลายเป็นปัญหาหลักของโครงสร้างราคา
ปัจจุบนั มีผผู้ ลิตแบตเตอรีอวี ไี ม่มากนัก
ในโลกนี้ ซึ่งนั่นก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ท�ำให้
โครงสร้างต้นทุนยังค่อนข้างสูง และส�ำหรับ
ในบ้านเราทีภ่ าครัฐรณรงค์ให้ใช้อวี เี พิม่ ขึน้ ใน
อนาคต รวมถึงส่งเสริมให้มีการลงทุนผลิต
อีวีและส่วนประกอบอื่นๆ รวมถึงแบตเตอรี
แต่ปญั หาทีส่ ำ� คัญคือ การผลิตแบตเตอรี
ให้ครบทั้งวงจรเป็นเรื่องยาก เนื่องจากไม่มี
วัตถุดบิ และต้องใช้เงินลงทุนสูง ดังนัน้ โอกาส
ที่จะเห็นการลงทุนในระดับผลิตเซลล์จึงอาจ
จะมีบ้าง แต่ไม่มากนัก แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ
การประกอบโมดูลเป็นแพ็ค เป็นหลัก
ผูป้ ระกอบหลายค่ายก็เห็นว่าในอนาคต
รัฐก็ควรจะต้องเปิดการส่งเสริม หรือให้สทิ ธิ
พิเศษส�ำหรับผู้ประกอบการที่ลงทุนผลิต
แบตเตอรีในระดับโมดูลขึน้ มา ไม่ตอ้ งลงลึกถึง
ระดับเซลล์
ผูป้ ระกอบการสัญชาติไทยอย่าง บริษทั
พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ
อีเอ เป็นหนึ่งในผู้ที่มีความเคลื่อนไหวด้าน
แบตเตอรีที่ชัดเจน โดยความคืบหน้าล่าสุด
ช่วงไตรมาส 3 ที่ผ่านมา บริษัทได้น�ำเข้า
เซลล์แบตเตอรีจ่ าก Amita Technologies Inc

มูลค่าแบตเตอรีลิเธียมไอออนโลกปี 2567
ดีมานด์ ใน 3 กลุ่มหลัก

ประเทศไต้หวันทีบ่ ริษทั เข้าไปซือ้ กิจการ เพือ่
น�ำมาประกอบเป็นแพ็คและโมดูลในประเทศ
ซึง่ เบือ้ งต้นเป็นการป้อนให้กบั ธุรกิจในเครือ
ไม่ว่าจะเป็นการผลิตรถบัสไฟฟ้า เรือไฟฟ้า
การลงทุนแบตเตอรี ยังได้รับความ
สนใจจากกลุ่มทุนข้ามชาติ เช่น EVLOMO
จากสหรัฐ ที่ช่วงเดือน เม.ย. ปีนี้ ประกาศ
แผนร่วมมือกับ บริษทั สวนอุตสาหกรรม
โรจนะ จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อผลิตเซลล์
แบตเตอรี 8,000 เมกะวัตต์ ซึ่งถือว่าใหญ่
ที่สุดในอาเซียน และใช้เงินลงทุนประมาณ
3.3 หมื่นล้านบาท ในนิคมอุตสาหกรรม
โรจนะ จังหวัดชลบุรี นอกจากท�ำให้เป็นฐาน
การผลิตแบตเตอรี ลิเธียมไอออนขนาดใหญ่
แล้ว ยังจะช่วยให้เกิดการจ้างงานไม่ต�่ำกว่า
3,000 ต�ำแหน่งอีกด้วย
ขณะทีก่ ลุม่ ปตท. โดย บริษทั โกลบอล
เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) หรือ
จีพเี อสซี บริษทั ในเครือ ก็โดดลงมาเล่นใน
อุตสาหกรรมแบตเตอรีเช่นกัน ด้วยการตั้ง
โรงงานผลิตหน่วยกักเก็บพลังงาน (Energy
Storage Unit) ซึง่ เป็นโรงงานต้นแบบ ทีน่ คิ ม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยอง และได้เปิด
ตัวแบตเตอรี จี-เซลล์ เทคโนโลยี เซมิ โซลิด
เซลล์ โดยใช้เทคโนโลยีจากบริษัท 24 เอ็ม
จากสหรัฐ ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2563
จากนั้นเดือน ก.ค.ทีผ่านมา ได้เปิด
โรงงานอย่างเป็นทางการ เบื้องต้นมีก�ำลัง
การผลิต 30 เมกะวัตต์ชวั่ โมงต่อปี โดยเริม่ ต้น
ด้วยการผลิต จี-เซลล์ แบบ ลิเธียม ไอรอน
ฟอสเฟต ซึ่งมีจุดเด่นคือความปลอดภัยใน

หน่วย: ล้านดอลลาร์

มูลค่า 90,600

การใช้งานสูง อายุการใช้งานที่ยาวนาน
ที่ส�ำคัญยังรีไซเคิลได้ง่าย
อนาคตโรงงานแห่งนี้สามารถขยาย
ก�ำลังการผลิตเพิม่ เป็น 100 เมกะวัตต์ชวั่ โมง
ต่อปี ส่วนเป้าหมายระยะยาวคือ การผลิต
ให้ได้ 1 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี ซึ่งอยู่ระหว่าง
การศึกษาแผนการลงทุน
การที่ ปตท. โดยจีพีเอสซี สนใจเข้าสู่
ธุรกิจนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมส�ำหรับ
อุตสาหกรรมอนาคต โดยเฉพาะรถยนต์
พลังงานไฟฟ้าทีค่ าดว่าจะแพร่หลายมากขึน้
อย่างต่อเนื่อง
ขณะที่ฝั่งผู้ผลิตรถยนต์ก็เคลื่อนไหว
ด้านนี้ไม่น้อยเช่นกัน เช่น บีเอ็มดับเบิลยู
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกรถยนต์ปลั๊ก-อิน
ไฮบริด มายาวนาน ได้ตั้งโรงงานประกอบ
แบตเตอรีแรงดันสูง และเริ่มสายการผลิต
ตัง้ แต่เดือน ก.ค. 2562 ที่ นิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ชลบุรี ครอบคลุมทั้งการ
ประกอบโมดูลแบตเตอรี่ และการประกอบตัว
แบตเตอรี โดยการลงทุนครัง้ นัน้ บีเอ็มดับเบิลยู
ระบุวา่ เพราะเห็นความต้องการของพลังงาน
ไฟฟ้าในรถยนต์ทเี่ พิม่ มากขึน้ และยังถือเป็น
การเสริมความแข็งแกร่งให้แก่โรงงาน
บีเอ็มดับเบิลยูในจังหวัดระยอง ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางการประกอบรถยนต์ในภูมิภาคนี้
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
บีเอ็มดับเบิลยู กรุป๊ ประเทศไทย ได้รบั
อนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจากส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)
ส�ำหรับการลงทุนประกอบรถยนต์ปลั๊กอิน

ไฮบริดมูลค่า 700 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้
จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งมาร่วมลงทุน
กับแดร็คเซิลไมเออร์ กรุ๊ป ประเทศไทย เพื่อ
พัฒนาโรงงานประกอบแบตเตอรีแรงดันสูง
ที่มีมูลค่าการลงทุน 500 ล้านบาท
ขณะที่ผู้ผลิตจากเยอรมนีอีกรายอย่าง
เมอร์เซเดส-เบนซ์ ที่ท�ำตลาด ปลั๊ก-อิน
ไฮบริดมายาวนาน และมีแผนที่จะเปิดตัว
อีวีรุ่นแรกในไทย “อีคิวเอส” ปลายปีนี้ และ
ขึ้นสายประกอบ(ซีเคดี) ในไทย ปีหน้า
ก็ลงทุนสร้างโรงงานประกอบแบตเตอรีลเิ ธียม
ไอออน ไว้ล่วงหน้า และเปิดสายการผลิต
เรียบร้อยแล้ว
เป็นการร่วมมือกันระหว่าง บริษัท
เมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง
(ประเทศไทย) จ�ำกัด บริษทั เมอร์เซเดสเบนซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด และ บริษทั
ธนบุรี เอ็นเนอร์ยี่ สตอเรจ แมนูแฟคเจอริง่
จ�ำกัด ในเครือธนบุรปี ระกอบรถยนต์ โดยมี
มูลค่าการลงทุนประมาณ 400 ล้านบาท
เมอร์เซเดส-เบนซ์ ได้ยื่นขอรับการ
ส่งเสริมการลงทุน แพ็คเกจรถยนต์ไฟฟ้ากับ
บีโอไอ ทั้ง อีวี และปลั๊ก-อินไฮบริด รวม
มูลค่าลงทุน 949 ล้านบาท
ทั้งนี้ เมื่อรวมแผนการผลิตของ
กลุ่มธุรกิจต่างๆ ท�ำให้ไทยจะมีการ
ลงทุนผลิตแบตเตอรีที่ใหญ่ที่สุดใน
ภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อ
แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมอีวใี นอนาคต
ไม่วา่ จะเป็นรถยนต์ รถบรรทุก เรือไฟฟ้า
หรือว่าจักรยานยนต์

ดีมานด์แบตเตอรีลิเธียมฯ
ในตลาดรถยนต์ EV ไทย

หน่วย: คันหรือแพ็ค

ปี 2563

38,111

อัตราโต (%YoY) 17.4%
ปี 2563

22,850

รถยนต์ ไฟฟ้า

15,124

เครื่องใช้ ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

52,626

อื่นๆ (เครื่องส�ำรองไฟ,
สถานีฐานโทรศัพท์มือถือ ฯลฯ)

58,324

อัตราโต (%YoY) 53.0%

ที่มา:ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

ชญานิษฐ นกแกว

ป

ฏิเสธไมไดกบั การใชนาํ้ ในปริมาณ
มากของโรงงานฟอกยอม เพราะ
ทุกกระบวนการผลิตตองมี “นํา้ ” เขามา
เกีย่ วของ จึงจุดประกายไอเดียใหบริษทั เยกรุป
จํากัด สรางสรรค DryDye นวัตกรรมการ
ยอมสีผาแบบไมใชนํ้า สรางสมดุลที่ดี
ตามแนวทางเศรษฐกิจใหม “BCG”
ตอบแทนใหสิ่งแวดลอม
พิชญสินี เย Marketing & Visual
Designer บริษัท
แซดเอส อินเตอร
เนชั่ น แนล จํ า กั ด
แตกไลนมาจาก เยกรุป
ซึง่ ใหบริการรับจางผลิต
สิง่ ทอมากวา 30 ป ตระหนักถึง
ความสําคัญของเทรนดรักษโลก
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จึง
สานต อ งานวิ จั ย วิ ท ยานิ พ นธ
DryDye ของศาสตราจารยทา นหนึง่
แมขณะนัน้ จะเปนเพียงไอเดียแตเธอ
ก็เห็นศักยภาพทีจ่ ะชวยลดทรัพยากร
ไดมหาศาล จากนั้นก็ไดวิจัย
พัฒนาสูตรลับรวมกับพารทเนอร
จากประเทศเนเธอรแลนด
นวัตกรรมนีจ้ ะชวยลดขัน้ ตอนและ
พลังงาน โดยใชคารบอนไดออกไซดเปน
ตัวจับสีกับโครงสรางผา ทั้งนี้ การใช
กาซคารบอนไดออกไซดไมมผี ลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม เนื่องจากมีถังกักเก็บ
ไมใหปลอยเปนของเสียในชัน้ บรรยากาศ
แถมยังสามารถนํากาซกลับมายอมซํ้า
ไดเชนเดียวกับผงสี Pure Dyes ที่นํา
กลับมาใชซํ้าได
ดานพลังงานทีใ่ ชในการยอมจะใชนอ ย
กวา 50% เมื่อเทียบกับการใชนํ้า และยัง
ชวยลดการใชสารเคมีทที่ าํ ใหเกิดการทําลาย
สิ่งแวดลอมอีกดวย ผาที่ยอมเสร็จจะแหง
ไมตองนําไปลางหรือซักแหงอีก ขณะที่
ขัน้ ตอนการยอมแบบใชนาํ้ โดยปกติเสือ้ 1 ตัว

DryDye
www.bangkokbiznews.com

อุตสาหกรรมสิ่งทอ-ยอมสีผา
สรางของเสียใหกับโลก
มากเปนอันดับ 2
รองจากนํ้ามัน หลายธุรกิจ
เริ่มมองหานวัตกรรมฟอกยอม
เพื่อลดการใชนํ้าและสารเคมี

ใชนํ้าสูงถึง
25 ลิตร ทั้งยังใช
สารเคมีในการยอมเพือ่ ใหสตี ดิ ลงในเนือ้ ผา
แตขั้นตอนของ DryDye ทั้งหมด
ไม มี ก ารใช นํ้ า แม แ ต ห ยดเดี ย ว จึ ง
ไม ต  อ งมี ร ะบบบํ า บั ด นํ้ า เสี ย อี ก ทั้ ง
คาร บ อนไดออกไซด แ ละผงย อ มจะ
สามารถนํากลับมารีไซเคิลไดกวา 95%
ขอดีของการยอมผาโดยใชคารบอน
ไดออกไซดคือ ไมกอใหเกิดมลพิษทางนํ้า,
ประหยัดเวลาการยอมผาและเพิ่มปริมาณ
การดูดซึมสียอมบนวัสดุสิ่งทอ, ประหยัด
พลังงาน เพราะลดขัน้ ตอนการทําผาใหแหง,
ไมจําเปนตองเติมสารชวยยอม โดยยอม
แบบใชนํ้าใชเวลาประมาณ 8 ชั่วโมง สวน
DryDye ใชเวลาเพียง 3 ชัว่ โมง ซึง่ นิยมใชกบั

รักษโลก
ทําไดจริง
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เสื้อ 1 ตัวใชนํ้าในขั้นตอนการ
ผลิตถึง

25 ลิตร

DryDye ไมใชนํ้า
ซักหยดในขั้นตอน
การยอม
ลดใชพลังงานในการผลิต

50%
50-75%

ปลดปลอยมลภาวะนอยลง

ผาจําพวกโพลีเอสเตอร ไมโครไฟเบอร และ
ไนลอน แตยังมีขอจํากัดในสวนของผาจาก
เสนใยธรรมชาติ
“ความทาทายของ Green Business
คือ การสรางความตระหนักเนือ่ งจากแบรนด
ที่กรีน และยั่งยืนลูกคาสวนใหญจะเขาใจวา
ตองกรีนใหได 100% เทานัน้ แตเราตองการ
ที่จะสื่อวาไมตองกรีนใหได 100% แตตอง
กรีนใหไดมากทีส่ ดุ จึงอยากทําใหนวัตกรรม
ของเราจับตองได เพื่อใหผูบริโภครับรูวา
เสือ้ 1 ตัวก็สามารถลดผลกระทบตอโลกได”
อีกทั้งทุกคนมักมองวาสินคาที่ยั่งยืน
มักจะมีราคาสูง แตเมื่อกระตุนใหผูคนเริ่ม
หันมาใช กําลังการผลิตเพิม่ ขึน้ ตนทุนเหลานี้
จึงลดลงเชนกัน ทําใหปจ จุบนั ราคาในตลาด
กับ DryDye ตางกันไมมากนัก จึงสามารถ
จับตองไดงายขึ้น และปจจุบันในตลาด

ไมสามารถหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
กรีนกวานี้ไดอีกแลว
ปจจุบนั บริษทั ใชนวัตกรรมดังกลาว
ผลิตชุดกีฬาและชุดชัน้ ในใหกบั แบรนดชนั้
นําเกือบทุกแบรนด อาทิ Adidas, Mizuno,
Decathlon, Odloรวมถึงคอลเลคชัน่ Mc
Earth Friendly แม็คยีนส
“เพราะโรงงานผาเปนอุตสาหกรรม
สิง่ ทอ(Fashion Textile Industry) ซึง่ ทรัพยากร
ที่ นํ า มาใช ยั ง มี ป ริ ม าณก า ซเรื อ นกระจก
และปริมาณนํ้าที่เกิดจากกระบวนการผลิต
สินคาและบริการ ดังนั้นที่ตองคํานึงคือ
ทํ า อย า งไรให ดี ที่ สุ ด ก อ นจะกระชั้ น ชิ ด
เกินไป เพราะการอนุรักษสิ่งแวดลอมไมใช
หนาที่ของฝายใดฝายหนึ่งแตผูที่มีสวนได
สวนเสียตองรวมมือกัน” พิชญสินี กลาว
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“ปาชายเลน” ถือเปนแหลงอาหาร แหลงอนุบาลสัตวนํ้า
ที่มีประโยชนตอระบบนิเวศของพื้นที่ชายทะเลและอาวไทย
ปจจุบันมีการบุกรุกและถูกทําลายไปมาก
คงสภาพทั้งหมดประมาณ 1.73 ลานไร
และแมจะเพิ่มขึ้นจากป 2557 ถึง 2 แสนไร
แตยังไมสามารถตานปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
หรือ Climate Change ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น

ปจจุบันมีปาชายเลนคงสภาพ

1.73

ห

ลานไร

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป เพิม่ พืน้ ที่
ปาชายเลน

0.3
ลานไร
35%
ฟนฟูปาธรรมชาติ

113.23
หรือ

ลานไร

15%
ปาเศรษฐกิจ

48.82
หรือ
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ชุลีพร อรามเนตร
ลายประเทศทั่ ว โลก รวมถึ ง
ประเทศไทยไดประกาศลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกสูงสุดใน
ป ค.ศ.2030 และปลอยกาซเรือนกระจก
เปนศูนยเร็วที่สุด ผานกิจกรรมตางๆ อาทิ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป เพิม่ พืน้ ทีป่ า ชายเลน
0.3 ลานไร เปนตน
หัวใจสําคัญของการลดการปลอย
กาซคารบอนตองมาจากความรวมมือของ
ทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน
ดังที่ “โครงการซีพีเอฟ ปลูก ปน ปอง
ปาชายเลน” โดยความรวมมือ 3 ประสาน
คือภาครัฐ โดยกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง (ทช.) กรมอุทยานแหงชาติสตั ว
ปาและพันธุพืช ชุมชนในพื้นที่ และภาค
เอกชน คือ บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร
จํากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ในฐานะ
ผูนําธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร
ครบวงจร ที่ตระหนักถึงความสําคัญของ
ทรัพยากรปาชายเลน ตนทางในการผลิต
อาหาร มีคุณสมบัติชวยดูดซับคารบอน
ในอากาศ และสะสมคารบอนในดินได
มากกวาปาบก 6 เทา
การดําเนินการในโครงการฯ แบงออก
เปน 2 ระยะ ไดแก ระยะแรก (ป 25572561) ไดผืนปาชายเลน 2,388 ไร ใน
พืน้ ทีย่ ทุ ธศาสตร 5 จังหวัด (จ.สมุทรสาคร
ระยอง ชุมพร สงขลา และพังงา) บนหลัก
การทํางาน คือ ปลูก ปน และปอง หมายถึง
ปลูกจิตสํานึกอนุรักษผานการสงเสริม
กระบวนการเขาถึงความรู เพื่อเพิ่มคุณคา
ของปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝง
แบงปนแลกเปลี่ยนความรูประสบการณ
ด า นการปลู ก และการดู แ ลป า ชายเลน
ตลอดจนกระบวนการจั ด การอย า งมี
สวนรวม และปกปองปาชายเลนดวย
การสรางความรวมมือระหวางเครือขาย
และภาคประชาสังคมบนพื้นฐานความรู
ความเขาใจถึงคุณคาและประโยชนของ
ปาชายเลน

ลานไร
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สรางปา สรางอาชีพ รักษาวิถีชีวิต
7

6

5
4

8

พื้นที่ปาชายเลน

3
9

พื้นที่ปลูกปาชายเลน
โดย ซีพีเอฟ

ซีพีเอฟ รวมมือกับหนวยงาน
ภาครัฐ สถานศึกษา ชุมชน
ในพื้นที่ ดําเนินการปลูกปา
ชายเลนมาอยางตอเนื่อง
ตั้งแตป 2536 จนถึงปจจุบัน
โดยสามารถปลูกปาชายเลน
แลวกวา

10

5,600 ไร
17 จังหวัด

11

ณ พื้นที่ปาชายเลน

ในภาคใต ภาคกลาง และ
ภาคตะวันออก

12
13
14

15

หั

วใจสําคัญอยูที่การสราง
การมีสวนรวมของชุมชน
โดยเฉพาะการใชภมู ปิ ญ ญา
ทองถิ่นเขามาชวยแกปญหาการ
2
ปลูกปา อยางพืน้ ทีป่ า ชายเลน
จ.สมุทรสาคร เปนพืน้ ทีอ่ า ว
ตัว ก. ทีม่ ปี ญ
 หาพืน้ ทีช่ ายฝง
1
ถูกกัดเซาะ นาหนุย ชั ช วาล ชาวสมุ ท ร
ชาวบานที่อาศัยใน
พืน้ ที่ ต.บางหญาแพรก
จ.สมุทรสาคร อาชีพ
ตอเรือประมงจําลอง หนึง่ ในคณะกรรมการ
อนุรักษปาชายเลน ในโครงการ ซีพีเอฟ
ปลูก ปน ปอง ปาชายเลน เลาวา ชาวบาน
ตระหนักถึงผลกระทบเรือ่ งความอุดมสมบูรณ
ของสัตวนํ้าชายฝงที่เปนแหลงทํามาหากิน
และปญหากัดเซาะชายฝง แตทผี่ า นมาอาจจะ
ไม ไ ด ดํ า เนิ น การชั ด เจน เพราะการจะ
ดูแลรักษาปาชายเลนตองใชทุน ตองมี
งบประมาณพอสมควร ซึ่งชาวบานไมมีทุน
แตมแี รงมีกาํ ลัง และมีความมุน มัน่ ตัง้ ใจจริง
ในการดูแลปาชายเลน
“เมือ่ ซีพเี อฟ ไดเขามารวมปลูกปา
ชายเลน ทําใหเกิดการรวมตัว เรียนรู
ประสบการณในการปลูกปา มีเครือขาย
มีการทําเวิรค ช็อป แบงหนาทีก่ นั รับผิดชอบ
และซีพีเอฟ มีการทําMOU กับกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงไว 5 ป
ถึงแนวทางการปลูกปาชายเลน กําหนด
พืน้ ทีใ่ ห จึงเกิดการวางแผน บูรณาการ
การทํางานที่จะปลูกปาใหไดผลและ
ยั่งยืน เกิดสัมฤทธิ์ผล กําหนดเปน
แผนแมบทขึน้ มาวาชาวบานจะทําอะไร
แบบไหน จนเกิดการปลูกปาชายเลน
ขึ้นจริง” ชัชวาล กลาว

ปลูก ปน ปองปาชายเลน ดูแลชุมชน
16

ที่มา: https://www.cpfworldwide.com/th

17

ชัชวาล เลาวา ขั้นตอนการปลูกปา
ใน 2 ปแรกยังไมสมั ฤทธิผ์ ลเทาไหร ตอนหลัง
พอมีเครือขายมากขึ้น นําองคความรูของ
ชาวบานมาใชเต็มที่ เชน การกัน้ อวนปองกัน
กลาไมทปี่ ลูก ปลูกปา ซอมแซม รักษาอยางไร
เริ่มปที่ 3-5 ชัดเจน เราตั้งเปาไว อัตรารอด
ปที่ 3 อยูท ี่ 80% เราไดปา ทีต่ .บางหญาแพรก
จ.สมุทรสาคร มาเปนรูปธรรมชัดเจน 104 ไร
อนุรักษและฟนฟูปา 500 ไร

“จากการที่เรารวมมือกันทําใน
พื้นที่จริง โดยนําความรูชาวบาน นํา
หลักเกณฑของทางราชการมาประยุกตใช
และนําทุนของภาคเอกชนมาทํา ทําใหปลูก
ปาชายเลนได 100 กวาไร ซึง่ เมือ่ ปาเพิม่ ขึน้
ทําใหสัตวนํ้าวัยออน กุง หอย ปู ปลา
มีทอี่ ยูอ าศัย แมแตหอยพิมทีจ่ ะสูญพันธุ
ไปแลวก็ยังเกิดขึ้นมา เปนแหลงทํากิน
ของชุมชน เปนการสรางงานสรางอาชีพ
ใหแกชมุ ชนอยางแทจริง” นาหนุย กลาว
ต อ มา ซี พี เ อฟ ได ดํ า เนิ น ระยะ
ที่สอง (ป 2562-2566) อนุรักษ ฟนฟูและ
ปลูกปาเพิ่มเติมอีกรวม 14,000 ไร ในพื้นที่
จ.สมุทรสาคร ซึง่ ปนี้ มีเปาหมายปลูกปาใหม
เพิม่ เติม 266 ไร รวมทัง้ ยังคงอนุรกั ษและฟน ฟู
ผืนปาที่ ต.ปากนํา้ ประแส จ.ระยอง และขยาย
พื้นที่ อนุรักษ ฟนฟู และปลูกปาเพิ่มเติมที่
ต.ทาพริก จ.ตราด มุงมั่นมีสวนรวมเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวใหประเทศ เปนสวนหนึ่งของ
การบรรเทาผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ
ปากนํ้าประแส เปนแหลงทองเที่ยว
ที่มีนักทองเที่ยวเขามาอยางมากมาย ซึ่ง
ตนมีอาชีพขับรถสามลอขายขนมในชุมชน
ทําใหเห็นวาการมีนักทองเที่ยวเขามาเปน
การสรางรายไดเสริมใหแกชาวบาน แต
เมื่อมีนักทองเที่ยวเขามาในชุมชนยอมมี
พวกขยะ หรืออาจมีการทํารายปาชายเลน
ถูกดึง ถูกหักบาง
“พี่แตน” - ดวงฤดี ขวัญนิยม
ประธานวิสาหกิจทองเที่ยววิถีชุมชน
ปากนํา้ ประแส จ.ระยอง ในฐานะเจาบาน
ชาวบานปากนํา้ ประแส เลาววาชุนในพืน้ ที่
ไดมีการรวมกลุมของสมาชิกในชุมชนกวา
50 คน รวมกันดูแลรักษาปาชายเลนใหมี
ความอุดมสมบูรณ เปนทรัพยากรทางธรรมชาติ
ทีผ่ สมผสานกับวิถชี มุ ชน ทํากิจกรรมตางๆรวม
กัน ไมวา จะเปนการเก็บขยะ ดูแลปาชายเลน
สรางอนุบาลสัตวนาํ้ ตองอาศัยความรวมมือ
และทุนในการดําเนินการ
ซึ่งเมื่อทางซีพีเอฟ ไดจัดโครงการ
ปลูก ปน ปองปาชายเลน ทําใหมผี สู นับสนุน
ทําใหเกิดผลเปนรูปธรรมชัดเจน ตอนนี้
นอกจากรายไดเสริมทีช่ าวบานทุกคนไดรบั แลว
ทุกคนยังไดเปนสวนหนึง่ ในการปลูกปาชาย
เลนชวยดูดซับคารบอน ลดกาซเรือนกระจก
และทําใหทกุ คนสํานึกรักษบา นเกิด อยากดูแล
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ผื น ป า ชายเลนให
คงอยูตลอดไป

โครงการซีพีเอฟ
ปลูก ปน ปอง
ปาชายเลน
3 ประสาน

เมื่อปาเพิ่มขึ้น ทําให
สัตวนํ้าวัยออน กุง
หอย ปู ปลา มีที่อยู
อาศัย แมแตหอยพิม
ที่จะสูญพันธุ ไปแลว
ก็ยังเกิดขึ้นมา เปน
แหลงทํากินของชุมชน
เป น การสร า งงาน
สร า งอาชี พ ให แ ก
ชุมชนอยางแทจริง

กรมทรั พ ยากรทางทะเล
และชายฝง(ทช.) กรมอุทยาน
แหงชาติสัตวปาและพันธุพืช
ชุมชนในพื้นที่
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร
จํากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ
ดูดซับคารบอนในอากาศ สะสม
คารบอนในดินมากกวาปาบก

6 เทา

สถานการณปาชาย
เลนในไทย
ชายฝงทะเล

2,667 กิโลเมตร
24 จังหวัด
ปาชายเลนคงสภาพ

1.73 ลานไร
ชุมชนชายฝงปาชายเลน

1,000 หมูบาน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
เพิ่มพื้นที่ปาชายเลน

0.3 ลานไร
ที่มา:กรุงเทพธุรกิจ
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จจุบันรานอาหารแนวรักสุขภาพ
แนวรักษโลกมีใหยอดนักชิมตัวยง
ได เ ลื อ กมากมาย ยั ก ษ ก ะโจน
อีกรานอาหารที่ขึ้นชื่อเรื่องความพรีเมียม
จั ด เต็ ม ด ว ยวั ต ถุ ดิ บ ชั้ น ดี จ ากธรรมชาติ
ปลอดสารพิษ ปลอดสารเคมี ถูกใจสายกรีน
รักสุขภาพ
รานยักษ กะ โจน เกิดขึ้นจากความ
รวมมือของอ.ยักษ - ดร.วิวฒ
ั น ศัลยกําธร
กับอ.โจน - โจน จันได จัดตั้งบริษัท
ธรรมธุรกิจวิสาหกิจเพื่อสังคมจํากัด และ
เปดรานอาหาร หองขนม ตลาดสด เพื่อ
เปนแหลงอาหารของคนไทย โดยทุกวัตถุดบิ
ลวนมาจากผลผลิตปลอดสารพิษ ปลอดภัย
จากเหลาลูกศิษยของคนทั้งคู
พี่ ห นาว-พิ เชษฐ โตนิ ติ ว งศ
ผูจ ดั การไปทัว่ ธรรมธุรกิจ เลาวา ผูท ผี่ า น
การอบรมจากเครือขายกสิกรรมธรรมชาติ
ซึ่งเรียนรูการเกษตรอินทรียไดกลับไป
ปลูกพืชผักตางๆ ทําประมงไวสําหรับ
พอกินพอใชในครอบครัวกอนที่จะนํา
มาขายใหทางยักษกะโจน เพื่อนํามา
ประกอบอาหาร ทําขนม หรือนํามาขาย
ในตลาดสด ทําใหทกุ คนไดมแี หลงอาหาร
คุณภาพ และไดรบั ประทานอาหารสดใหม
จากธรรมชาติจริงๆ
ผลผลิ ต ทุ ก อย า งไม ใช ส ารพิ ษ
สารเคมี ใชหมักสมุนไพรรสจืดตลอดการ
เพาะปลูก ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ และ
รานอาหารนําหลักบันได 9 ขั้นตามศาสตร
พระราชามาเปนหลักในการบริหารจัดการ
ตอนนี้มีสาขาในกรุงเทพฯ และชุมพร อาทิ
ยักษกะโจน สัมมากร ยักษกะโจน บรรทัดทอง
และยักษกะโจน ชุมพรคาบานา
เมนูอาหารแตละวันจะเปลี่ยนแปลง
ไปตามวัตถุดิบที่ลูกศิษยไดจัดสงมาให
และเชฟในแตละสาขาที่จะดีไซนปรุงอาหาร
ตามความถนัดของตนเอง อาทิ อาหาร
เชาธรรมชาติ จะเปนแบบ Continental
Breakfast เนนความหลากหลายของผัก ผลไม
ไข โยเกิรต กาแฟ ขนมปง Homemade
ครบครันดวยคุณคา และความหลากหลาย
ทางวัตถุดิบ ประกอบไปดวย Sourdough
ขาวกลองสันปาตอง ซอสมะเขือเทศ มะละกอ
เขมขน แบบโทเมโทเพส สตูวถั่วลายเสือ
มันหวานโครเก ซุปขาวโพด ขนมฟกทองนึง่
โฮมเมดออรแกนิค โยเกิรต สังขยา ใบเตย

www.bangkokbiznews.com
เทรนดรักสุขภาพกําลังมาแรง ยิ่งยุคที่เกิดโรคระบาด
โควิด-19 สงผลใหคนทุกกลุมวัย โดยเฉพาะคนรุนใหม
หันมาดูแลรักษาสุขภาพของตนเองมากขึ้น
และทางเลือกในการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุด
คือ การเลือกรับประทานอาหาร
อยางคํากลาวที่วา You are
what you eat “คุณกิน
อะไรเขาไป คุณก็เปนอยางนั้น”
ชุลีพร อรามเนตร

รรักาษนอาหารสายกรี
น
สุขภาพ-ลดกาซเรือนกระจก
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ก่อนจะมาเปนราน
ยัอ.ยักษกษกกัะโจน
บ อ.โจน ตั้ง

บ.ธรรมธุรกิจวิสาหกิจเพือ่ สังคม จํากัด
เปดรานอาหาร หองขนม ตลาดสด
วัตถุดบิ ปลอดสารพิษ จากลูกศิษย
ผลผลิตเกษตรอินทรีย สดและใหม
สรางสุขภาพที่ดีใหแกผูบริโภค
เพิ่มรายไดใหแกเกษตรกรไทย
ลดการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
ดูแลผืนดิน ผืนนํ้า ผืนปาของไทย
ลดการปลอยกาซเรือนกระจก
ที่มา:กรุงเทพธุรกิจ
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แยมมะละกอ ชุดไข Omelet, Scrambled,
ไขตม, ไขออนเซ็น เปนตน
“ตัง้ แตเกิดสถานการณโควิด-19 พบวา
รานอาหารสายคลีน รานอาหารเพือ่ สุขภาพ
ไดรบั ความนิยมอยางมาก ยอดขายสูงขึน้ กวา
3 เทาตัว สัปดาหละ 1 แสนบาท ซึ่งถือเปน
เรือ่ งทีด่ อี ยางมาก เพราะผูบ ริโภคไดรบั ประทาน
อาหารจากวัตถุดบิ ธรรมชาติ จากแหลงผลิต
โดยตรง และเปนการที่ไมมีสารพิษสารเคมี
รวมถึงไดชว ยเกษตรกรไทยรวมดวย หากทุกคน
ใสใจอาหารทีท่ าํ มาจากวัตถุดบิ จากธรรมชาติ
จะชวยทําใหการทําเกษตรอินทรียไ ดรบั ความ
นิยมมากขึน้ และไมเปนการทําลายหนาดิน
เปนการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหคนอยูตอไป”พี่หนาว กลาว
รานอาหารสายกรีนแหงนี้ไมได
มุง ทําเพือ่ การคาใหเกิดผลกําไร แตตอ งการ
สรางระบบเครือขายอาหารที่มั่นคง และ
ปลอดภัยทีผ่ ปู ลูก เกษตรกรคิดถึงสุขภาพของ
คนและ และคนกินรูที่มาของผูปลูก รวมถึง
เปนการดูแลสิง่ แวดลอม เนือ่ งจากเกษตรกร
สวนใหญจะนิยมทําเกษตรเชิงเดี่ยว เพราะ
ใหผลิตผลมากกวา และการปลูกอยางเปน
ระเบียบทําใหการใชเนื้อที่มีประสิทธิภาพ
มากกวาพืชผสม แตผลเสียคือพืชจะดูดอาหาร
ที่ตองการออกจากดินโดยไมมีการทดแทน
เชนระบบการปลูกพืชหลากชนิด ทําใหหนา
ดินไมมสี ารอาหารมาทดแทน เกิดการปลอย
กาซเรือนกระจก ดินเสื่อมโทรมและการ
สูญเสียหนาดิน สูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และการปนเปอนของสารเคมี
เกษตรในแหลงน้าํ มีผลตอคุณภาพชีวติ ของ
เกษตรกร ทัง้ ดานสุขภาพจากสารเคมีเกษตร
และดานเศรษฐกิจ ซึง่ ยังคงอยูใ นวงจรหนีส้ นิ
และความยากจน
อยางไรก็ตามวิกฤติเศรษฐกิจ ภัย
ธรรมชาติจะหนักขึน้ เรือ่ ยๆ และความอดอยาก
ขาดแคลนดานอาหารกําลังเปนปญหาใหญ
ของโลก ตอนนี้ทุกคนตองสรางความมั่นคง
ของแหลงอาหารทีป่ ลอดภัย ยักษกะโจน จึง
เปนอีกแหลงอาหารจากเหลาลูกศิษยกระจาย
อยูท วั่ ประเทศไดชว ยกันผลิตอาหารปลอดภัย
สงตอใหแกผูบริโภค ทําใหทุกคนสามารถ
เขาถึงแหลงอาหารไดอยางเทาเทียม และได
ลิม้ ลองอาหารจากธรรมชาติแทๆ เหมาะกับ
การดูแลสุขภาพในยุคทีเ่ กิดโรคระบาดเชนนี้
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อุตสาหกรรม
อาหารมีสว นปลอยคารบอนถึง
1 ใน 3 ของทัง้ หมด ทัง้ จากการเกษตรและ
ปศุสตั ว 17% และ จากการปรับหนาดิน 7-14%
มีการคาดการณวาภายในป 2030 หากไมสามารถ
คุมความรอนของโลกไมใหเกิน 1.5-2 องศา และหาก
อุณหภูมไิ ปถึง 3.8-4 องศา ตนทุนการผลิตจะสูงขึน้ เนือ่ งจาก
ภูมอิ ากาศ สิง่ แวดลอม จะทําใหเราไมสามารถปลูกสินคาเกษตรได

ข
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d

ปาริชาติ บุญเอก

อุตสาหกรรม
อาหารกับโลกรอน

อุตสาหกรรมอาหารปลอยคารบอน

1 ใน 3
17%
7-14%
2 องศา
2.5%
2.5%
50 เทา

ของคารบอนทั่วโลก
จากการเกษตรและปศุสัตว
จากการปรับหนาดิน

ณะที่ทั่วโลกเนนไปอุตสาหกรรม
พลังงานซึง่ คิดเปน 50-60% ของการ
ปลอยคารบอนทัว่ โลก แตอตุ สาหกรรม
ทีแ่ กยากทีส่ ดุ กลับเปนอุตสาหกรรมอาหาร
และการเกษตร และเนือ่ งจากแกยากทีส่ ดุ จึง
ตองพยายามแกตงั้ แตวนั นี้ เพราะไมเชนนัน้
อาจจะสายเกินไป
แดน ปฐมวาณิ ช ย ประธาน
เจาหนาที่บริหาร บมจ.เอ็นอาร อินสแตนท
โปรดิวซ (NRF) ในฐานะธุรกิจอาหารโปรตีน
จากพืช หรือ Plant-based food กลาววา
เรื่ อ งการเกษตรเป น เรื่ อ งที่ น  า กลั ว ที่ สุ ด
อุตสาหกรรมการบินปลอยคารบอนปละ
2.5% ของการปลอยคารบอนทัว่ โลก ขณะที่
การปลูกขาวก็ปลอยคารบอน 2.5% เทากับ
อุตสาหกรรมการบิน แถมอุตสาหกรรมขาว
ปลอยมีเทน ซึ่งมีศักยภาพในการทําราย
โอโซนมากกวา 50 เทาเมือ่ เทียบกับคารบอน
การทําธุรกิจกับสิ่งแวดลอมเปนเรื่อง
เดียวกัน ตนนํา้ คือ การเกษตร และปลายนํา้
คือผลิตภัณฑ เปาหมายของ NRF คือ ลด
คารบอนโดยใชอาหารเปนเครื่องมือ คือ
Plant-based food ใหคนหันมาทาน
Plant-based food ใหมากทีส่ ดุ ผาน 3 กลยุทธ
ไดแก
กลยุทธที่ 1 สรางฐานการผลิตใน
แตละภูมิภาคในลักษณะของ ODM โดยมี
โรงงานทีอ่ งั กฤษ และโรงงานทีร่ ว มกับ ปตท.
ในประเทศไทย รวมถึงพันธมิตรทีส่ หรัฐ กับ
จีน ลดคารบอน ประหยัดคาใชจายในการ
เดินเรือ กระจาย Plant-based ทัว่ โลก และ
ลดคารบอนฟุตพรินท
กลยุทธที่ 2 เปนบริษทั ทีย่ งั่ ยืน โดยทํา
2 เรื่อง คือ ทํางานรวมกับหนวยงานหรือ
องค ก รระหว า งประเทศ เพื่ อ ให ทุ ก คน
มาชวยกันแกปญหาในจุดเดียวกัน และ
จัดตั้งองคกรไมแสวงหากําไร “Root The
Future” ใหความรูเรื่องปญหาโลกรอน
และ Plant-based food ทัง้ ในประเทศและ
ขยายไปยังประเทศอื่นดวย
กลยุทธที่ 3 แกปญหาเรื่องโลกรอน
ที่ตนนํ้า ลดคารบอนซัพพลายเชน ลาสุด
ประกาศรวมมือกับบริษัท อิสวอเตอร ทํา
โครงการ ศึกษาความเปนไปไดของโครงการ
ปลูกสาหรายทะเล โดยเฉพาะอยางยิง่ เคลป
(Kelp) สาหรายสีนาํ้ ตาลขนาดใหญ สามารถ
ในการดูดซับคารบอนจากชัน้ บรรยากาศผาน
ระบบนิเวศทางทะเล หรือ Blue
Carbon

สามารถแปรรูปเปนอาหาร และปุยชนิด
พิเศษใหเกษตรกร เปน Value Chain ที่
ชวยตอสูกับโลกรอน โตเร็วใชเวลา 20 วัน
สามารถลดคารบอนได 8 ตันตอไร ดูดซับ
คารบอน 8-15 เทา เมื่อเทียบกับไมยืนตน
ซึ่งปลูกนานกวา 1 ไร ดูดคารบอนได 1 ตัน
ปจจุบันหลายประเทศใหความสนใจ
ในเรื่องของ “คารบอนเครดิต” ในมุมมอง
ฐานะอุตสาหกรรมอาหาร “แดน” อธิบายวา
คารบอนเครดิตที่ตางประเทศ จะแยกออก
มาเปน 2 รูปแบบ คือ ทําดวยความสมัครใจ
และในรูปแบบบังคับเชนยุโรป ขณะที่ไทยมี
เพียงการทําดวยความสมัครใจ
“สําหรับ NRF สิ่งที่พยายามทํา
คือลดการปลอยกาซเรือนกระจกให
นอยที่สุดดวยเทคโนโลยีไมวาจะเปน
โซลารเซลล ลดใชพลังงาน จนมาถึง
จัดปลอยคารบอน 4,600 ตันตอป วิธกี าร
คือตองไปซือ้ คารบอนเครดิต 4,600 ตัน
จากธุรกิจทีเ่ ขาลดคารบอนอยางมิตรผล
ทําใหเรามี “ความเปนกลางทางคารบอน”
(Carbon Neutral) ทันทีวันนี้ NRF มี
ตนทุนที่สูงขึ้น ทั้งตนทุนที่ซื้อคารบอน
เครดิ ต ต น ทุ น ที ม ความยั่ ง ยื น แต
ผลตอบรับชัดเจนมาก คือ ลูกคาใหความ
สนใจ ตางชาติใหความสําคัญเรือ่ งนีม้ าก
ทั้งยุโรป สหรัฐ และจีน”
แดน กลาวตอไปวา ยุโรปมี Carbon
Border Adjustment Mechanism (CBAM)
เปนตัวที่ปรับประเทศ หรืออุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ บริษัท ที่ปลอยคารบอนสูง และ
วันนีเ้ ขากําลังใหประเทศทีป่ ลอยคารบอนสูง
และไมสนใจเรื่องโลกรอนใหสินคาไหลเขา
มาไมถูกตอง สิ่งที่เอกชนและอุตสาหกรรม
ไทยตองทํา คือ หันมาดูคารบอนฟุตพรินท
ของซัพพลายเชนตั้งแตตนนํ้า และสิ่งที่ตอง
ใหความสําคัญมากที่สุด คือ อุตสาหกรรม
ขาวปลอยคารบอนเทาไหร เพราะหากโดน
ภาษีสง ขาวไปยุโรป โรงสีกท็ าํ อะไรไมไดแลว
คําถาม คือ เกษตรกรรายยอยจะดูเรื่อง
คารบอนอยางไร ตองพูดคุยกันในระดับ
ประเทศ และภาครัฐตองเขามา
สนั บ สนุ น ” แดน กล า ว
ทิ้งทาย

ลดค
ร
า
ารบ อนดวย อาห

NRF มี
ต น ทุ น ที่
สูงขึน้ ทัง้ ซือ้
คารบอนเครดิต
ตนทุนทีมความ
ยัง่ ยืน แตผลตอบ
รับชัดเจนมากคือ
ลูกคาใหความ
สนใจ ตางชาติ
ใหความสําคัญ
เรื่องนี้มากทั้ง
ยุ โ รป สหรั ฐ
และจีน

NRF ลดคารบอน
ผาน Plant-based
food
กลยุทธที่ 1
สรางฐานการผลิต ODM
ไทยรวมกับปตท.
อังกฤษ สหรัฐ จีน

กลยุทธที่ 2 บริษัทที่ยั่งยืน
จัดตั้งองคกรไมแสวงหากําไร
Root The Future

กลยุทธที่ 3
ลดคารบอนซัพพลายเชน

ตนทุนการผลิตจะสูงขึ้น
อุตสาหกรรมการบินปลอยคารบอน

แปรรูปเปนอาหารปุยเปน
Value Chain สาหรายโตเร็ว

ตอป
การปลูกขาวก็ปลอยคารบอน
ขาว ปลอยมีเทนมากกวา
เมื่อเทียบกับคารบอน

แดน ปฐมวาณิชย

หากป 2030 อุณหภูมโิ ลกสูงขึน้ เกิน

รวมกับ อีสวอเตอร ปลูก
สาหรายทะเล เคลป (Kelp)

NRF ลดการปลอย
กาซเรือนกระจกให
นอยที่สุด

สาหรายสีนํ้าตาลดูดซับ
คารบอน Blue Carb

20 วัน
8 ตัน/ไร
8-15
เท
า
4,600 ตัน
ดวยเทคโนโลยี
โซลารเซลล
ลดใชพลังงาน
จัดปลอยคารบอนดวยการซื้อ
คารบอนเครดิต
ตอป

ลดคารบอนได

ดูดซับคารบอน

คารบอนฟุตพรินท
ซัพพลายเชนตั้งแตตนนํ้า
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ปาริชาติ บุญเอก

ากันวา แตเดิมการเดินทางของผลผลิต
ของเกษตรกร กวาจะถึงมือผูบริโภค
ที่ขายในหางสรรพสินคา ตองผาน
การขนสงไปยังจุดศูนยกลางแลวจึงกระจาย
สูแตละสาขา ผานคนกลาง โดยเกษตรกร
ไมไดมสี ว นรวมในการขายผลผลิตของตนเอง
โครงการ “จริงใจฟารมเมอมารเก็ต” หรือ
“ตลาดจริงใจ” ของ กลุมเซ็นทรัล จึงเกิดขึ้น
เพื่อสรางทางเลือกใหลูกคาไดรับสินคาที่
สดสะอาด และมีคุณภาพ
โดยแตละสินคาที่นํามาขาย มาจาก
มือของผูผ ลิตทีเ่ ปนเกษตรกร ผานคอนเซปต
ในการเนน Local Sourcing ทั้งนี้ เพื่อลด
การขนสง ลดการใชสารเคมี เพื่อสงเสริม
สินคาออรแกนิค และลดผลกระทบดาน
สิง่ แวดลอม ยิง่ ไปกวานัน้ ยังสรางรายได สราง
อาชีพใหกบั ชุมชนทองถิน่ และจําหนายสินคา
ที่สดสะอาด และมีคุณภาพใหกับผูบริโภค
“พิชยั จิราธิวฒ
ั น” กรรมการบริหาร
กลุมเซ็นทรัล เปดเผยวา ตลาดจริงใจ คือ
การใหเกษตรกรและผูบ ริโภคในทองถิน่ เปน
ศูนยกลาง เชื่อมโยงสูการลดการปลอยกาซ
เรือนกระจก ในอดีต ทุกการจัดสงพืชผักจาก
เกษตรทีจ่ ะขายในท็อปส มาจากจุดศูนยกลาง
ที่เดียวกัน แลวกระจายไปตามสาขาตางๆ
มีการเดินทางเยอะ กอใหเกิดคารบอนฟรุตพรินต
หลักการของตลาดจริงใจ หัวใจสําคัญจึงอยูท วี่ า
เกษตรกรอยูตรงไหน ขายจังหวัดนั้น
ทั้งนี้ สิ่งที่คํานึงคือความสดใหม
ความปลอดภัยของผูบริโภค และเกษตรกร
ไดขายสินคาของตนเอง โดยกลุมเซ็นทรัล
ไดเปดพื้นที่ใหเกษตรกรเขามาขายไดเอง
มีการถายทอดความรูในเรื่องของการขาย
ใหแกเกษตรในพื้นที่ สรางประโยชนใหแก
ทุกฝาย ไมวา จะเปนเกษตรกรเอง ซึง่ มีรายได
เพิ่มขึ้น รวมถึงลดการเดินทาง สงผลให
คารบอนฟรุตพรินตนอยลง
พรอมสนับสนุนการทําเกษตรอินทรีย
เนื่องจากมีงานวิจัยวา การทําเกษตรปลอย
กาซเรือนกระจกจํานวนมาก แตเกษตรอินทรีย
นอกจากการเก็บคารบอนในพืช ตนไม
และดิน ยังถือเปนการฟนดิน ฟนนํ้า และ
ดูดคารบอนกลับลงมา ดวยเหตุนี้ กลุม เซ็นทรัล
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ผักปลอดสาร อาหารปลอดภัย
สงเสริมชุมชน
สูทางเลือกผูบริโภค

ปจจุบนั อุตสาหกรรมอาหารเปน 1 ในอุตสาหกรรมทีส่ ง ผลทําใหเกิดการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ขณะเดียวกันก็เปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไดยากเมื่อมนุษยยังตองบริโภค จะดีกวาหรือไมหากเราสามารถ
เพิ่มทางเลือกใหกับตัวเอง โดยการเลือกวัตถุดิบที่ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ลดสารเคมีในดิน
หรือ เลี่ยงเนื้อสัตวที่ทําใหเกิดคารบอนฟุตพรินท

จึงเนนในเรือ่ งเกษตรอินทรีย โดยการลงพืน้ ที่
ชุมชน ชักชวนเกษตรกรทําเกษตรอินทรีย
เนือ่ งจากขายไดราคาดีกวา และเชือ่ มโยงกับ
ความปลอดภัย ของผูบริโภค
ขณะเดียวกัน ยังเกีย่ วของกับการกินดี
อยูดีของเกษตรกร ซึ่งจากการเชิญชวน
เกษตรกร หันมาทําเกษตรอินทรีย พบวา รายได
ตอครัวเรือนสูงขึ้นอยางเห็นไดชัดหลังจาก
ดําเนินโครงการไปอยางตอเนือ่ ง และหลังจากนี้
จะตอยอดขยายพื้นที่ พรอมเชิญชวนชุมชน
มารวมกันทําเกษตรยั่งยืนตอไป
นอกจากนี้ ยังมีโครงการ “Healthiful”
รานคาที่คัดสรรสินคาปลอดภัยและดีตอ
สุขภาพของผูบริโภค มุงเนนตอบโจทยทุก
ไลฟสไตล เพื่อสุขภาพและความเปนอยูที่ดี
ของลูกคา รานคาจะเลือกและจําหนายสินคา
ที่ดีตอสุขภาพตั้งแตอาหารสด ผลิตภัณฑ
อาหาร อาหารเสริม และสินคาภายในบาน
นอกจากนี้มีสินคาที่ดีตอสิ่งแวดลอม เชน
สินคาออรแกนิคชวยลดการใชสารเคมีหรือ
ผลิตภัณฑจากพืช
สรางทางเลือกใหแกผูบริโภคดวย
“Plant-Based Campaign” ออกเมนูแหง
อนาคตเพือ่ สิง่ แวดลอม ธุรกิจรานอาหารของ
กลุมเซ็นทรัล โดยแบรนด Pepper Lunch
และ Auntie Anne’s ไดปลอยเมนูสุขภาพ
สําหรับลูกคาทีน่ ยิ มทาน Plant-based Food
หรือลดการใชเนือ้ สัตวกนั มากขึน้ ซึง่ ไดออก
เมนูหลากหลายใหมๆ เชน สเต็ก พาสตา
และสลัด เปนตน
และ “ราน Good Goods” สินคา
ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ทีผ่ า นการพัฒนาคุณภาพ
และออกแบบใหผลิตภัณฑแบรนดไทย
มีความรวมสมัย เพื่อสืบสานมรดกทาง
วัฒนธรรม และสนับสนุนชุมชนไทยใหเติบโต
และมีความสุขอยางยั่งยืน รายไดทั้งหมด
นํากลับไปพัฒนาชุมชนเพือ่ รักษาวัฒนธรรม
ทองถิ่นใหคงอยูตอไป
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ good
goods ﬂagship store ศูนยการคาเซ็นทรัล
เวิลด ชัน้ 1 โซน Dazzle ชอปออนไลน Line:
@aboutgoodgoods หรือคลิก lin.ee/
oFJUG5z

ตลาดจริงใจ

สรางทางเลือกใหลูกคา
สินคาสดสะอาด มีคุณภาพ
สงตรงจากมือเกษตรกร
เนน Local Sourcing
ลดการขนสง
ลดการใชสารเคมี
สงเสริมสินคาออรแกนิค
ลดผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอม
สรางรายได สรางอาชีพ
ใหกับชุมชนทองถิ่น

Healthiful

สินคาปลอดภัยและดี
ตอสุขภาพ
อาหาร อาหารเสริม
สินคาภายในบาน
สินคาที่ดีตอสิ่งแวดลอม

Plant-Based
Campaign

ราน Pepper Lunch และ
Auntie Anne’s
ปลอยเมนูสุขภาพ
Plant-based Food
ลดการใชเนื้อสัตว

ราน Good Goods

สินคาภูมิปญญาทองถิ่นที่
ผานการพัฒนาคุณภาพ
ออกแบบใหมีความรวมสมัย
สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม
สนับสนุนชุมชนไทยใหเติบโต
ยั่งยืน
รายไดทั้งหมดนํากลับไป
พัฒนาชุมชน

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ
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โครงการ
GrowGreen

บุษกร ภูแส

ปจจุบนั พบวาสังคมเริม่ พูดถึงเรือ่ ง
สิ่งแวดลอมมากขึ้น ไมวาจะเปน
องคกรภาครัฐ เอกชน ประชาชน
เกิดการถายทอดความรู แชร
ไอเดีย ทั้งการแยกขยะ รีไซเคิล
นํากลับมาสรางมูลคา ไมตอ งนํา
ไปเผาทําลายทัง้ หมด ถือเปนการ
ชวยลดโลกรอนอีกทางหนึ่ง
ปาริชาติ บุญเอก

แ

ละหนึง่ ในนัน้ ทีห่ ลายคนคุน ตากันดี
อยาง เพจ ลุงซาเลงกับขยะที่
หายไป ซึง่ ถูกกอตัง้ ขึน้ เมือ่ 3 ปกอ น
โดย เปรม พฤกษทยานนท เจาของเพจ
วัย 38 ป ที่มีจุดเริ่มตนจากการรับชวงตอ
ธุรกิจรับซือ้ ของเกาของครอบครัว ใน จ.เชียงใหม
ซึ่งเปดมานานกวา 50 ป
เปรม เลาวาธุรกิจรีไซเคิลสามารถ
แกปญหาขยะได ไมตองเอาไปทําลายโดย
การเผาทั้งหมด ถือเปนการลดโลกรอนได
อีกทางหนึ่ง โดยการแปลงขยะใหมีมูลคา
แตประเด็น คือ คนยังเขาใจวิธีการแยกขยะ
ไมถูกตอง หลายคนมองวาแคแยกขยะให
ถูกถังเฉยๆ แตความจริงทีถ่ กู ตองและไปตอ
ไดจริงๆ คือ แยกตามธุรกิจที่รับซื้อ จึงเปด
เพจขึ้นมาเปาหมายตอนนั้นตั้งใจแควาจะ
โพสตแยกขยะวันละชิ้นเปนเวลา 1 ป หาก
ไมประสบความสําเร็จก็ไมเปนไร แตพอมา
ถึงตอนนี้ คนเริ่มใหความสนใจมากขึ้นทั้ง
สิ่งแวดลอมและขยะ
ลุ ง ซาเล ง ถื อ เป น ตั ว แทนของ
คนทําธุรกิจรีไซเคิล รับซื้อขยะ สวนขยะที่
หายไป เปนคําที่ใหลอไปกับ Zero Waste
เปรม บอกวา เวลามองขยะจะมองใหเปนวัสดุ
วัสดุตา งๆ ทีม่ อี ยูบ นโลก สวนใหญจะมาจาก
ธรรมชาติ เชน กระดาษมาจากตนไม ถาเปน
แกวก็มาจากทราย ดังนัน้ ของทีแ่ พงก็คอื ของ
ที่หาไดยากอยางโลหะตางๆ มีปริมาณนอย
อาทิ ทองแดง อลูมิเนียม ทองเหลือง การ
ใชงานไมไดแพรหลาย หากยิ่งหางาย เชน
ขวดแกว ราคาก็จะตํ่า
ปจจุบันคนที่นําขยะมาขายเริ่มมีการ
แยกขยะที่ถูกตองมากขึ้น แตขยะบางชนิด

ประกอบดวย 5 แกนหลัก ไดแก
ประสิทธิภาพการใช
พลังงาน(Energy Efficiency)
การบริหารจัดการขยะ
(Waste Management)
พืน้ ทีส่ เี ขียว (Green Space)
อากาศสะอาด (Clean Air)
ประหยัดนํ้า
(Water Saving)

วิถี แอสเซทไวส

การดํ
า
เนิ
น
การ
จํานวนโครงการ

27 โครงการ
เพิ่มดัชนีความยั่งยืน
หนุนธุรกิจโตบนนานนํ้าสีเขียว 13,035 คน
จํานวนลูกบาน

จากกระแสของโลก
ในเรื่องอุปสงคสีเขียว
ไดกลายเปนปจจัยที่สาม
ในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
ที่มีความหวงใยในความ
ปลอดภัย สุขอนามัย และ
คุณภาพชีวิต ภายใตวิถี
แหงการบริโภคที่ยั่งยืน
นอกเหนือจากเรื่องราคา
และคุณภาพ ไดกลายเปน
หมุดหมายที่หลายองคกร
ใหความสําคัญ

พื้นที่สีเขียวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อ
ลดอุณหภูมิ เพิม่ อากาศบริสทุ ธิ์ 4.อากาศสะอาด
(Clean Air) เนนวัสดุกอสรางที่ลดปริมาณ
การสรางมลพิษในอากาศ และ 5.ประหยัดนํา้
(Water Saving) ใชนาํ้ อยางมีประสิทธิภาพ
รวมถึงวางระบบการบําบัดนํ้าเสียและตรวจ
สอบคานํ้าเสียตามมาตรฐานกอนปลอย
ออกสูภายนอก
กรมเชษฐ ระบุวา 6 กลุม เปาหมายทีเ่ ขา
มามีสว นรวมในโครงการ GrowGreen ประสบ
ความสําเร็จ เริม่ จาก 1.พนักงานบริษทั ทีไ่ ด
ซึมซับแนวคิดมาตั้งแตแรก 2.พารทเนอร
ซึ่งประกอบดวยบริษัทออกแบบ ธนาคาร
นิติบุคคล ซัพพลายเออรตางๆ ที่เกี่ยวของ
ในการพัฒนาโครงการ มารวมทําอยางจริงจัง
อาทิกลุมออกแบบชวยเรื่องการออกแบบที่

ตอบโจทยความเปนมิตรสิง่ แวดลอม สวนกลุม
ซัพพลายเออร อาจจนําวัสดุรไี ซเคิลมานําเสนอ
หรือธนาคารทีเ่ ขามาชวยสนับสนุนสินเชือ่ สําหรับ
โครงการทีท่ าํ เกีย่ วกับสิง่ แวดลอม จะไดสนิ เชือ่
ราคาพิเศษ อาทิ ทําโครงการโซลารเซลล
3.กลุมลูกบานในโครงการ ที่เขารวม
กิจกรรม CSR เริม่ จากปลูกตนไม คัดแยก
ขยะตั้งแตตนทางจนถึงปลายทาง รวมถึง
การรียูสภาชนะที่ใชในการบรรจุผงซักฟอก
นํา้ ยาลางจาน 4.เขาไปดูแลชุมชนทีอ่ ยูร อบๆ
โครงการทีเ่ ขาไปพัฒนา 5.สังคมระดับจังหวัด
และระดับประเทศ ในการเขาไปมีสวนรวม
ในการชวยทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอ
สังคมในการทําโครงการนํารองตางๆ และ
6.การเขาไปมีสวนรวมระดับโลก ซึ่งดูเปน
เรือ่ งไกลตัว แตสงิ่ ทีส่ ามารถทําไดแบบงายๆ

ลุงซาเลง
แยกขยะ
ชวยลดโลกรอน
ไมไดถกู รีไซเคิล เพราะแตเดิมพลาสติกอาจ
จะใชแคชนิดเดียว ยังไมมีเทคโนโลยีที่กาว
ลํา้ มาก แตปจ จุบนั ขยะมีหลากหลายมากขึน้
เชน ขยะอิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีสวนประกอบ
ของพลาสติก และโลหะ ทําใหแยกยาก บาง
ครัง้ ก็ไมรวู า คืออะไร ดังนัน้ ถึงแมวา คนจะมี
ความใสใจมากขึ้น แตตัวขยะเองก็แยกยาก
ขึน้ ดวย เพราะขยะก็มาจากสิง่ ทีม่ นุษยสราง
ขึน้ และสิง่ ทีม่ นุษยสรางขึน้ ก็พฒ
ั นาขึน้ ทุกวัน
สําหรับ ระบบรีไซเคิล เริม่ ตัง้ แตซาเลง
ที่รับขยะหนาบาน รานซื้อปลีกขนาดเล็ก
รานซือ้ สงทีเ่ ริม่ มีเครือ่ งจักร รับซือ้ ไดปริมาณ
มากขึ้น ไปจนถึงโรงงานรีไซเคิลเพื่อรับขยะ
ไปรีไซเคิล ดังนั้น ขณะเดียวกัน ปญหาขยะ
ในแตละพืน้ ทีก่ ม็ คี วามแตกตางกันไป ซึง่ แลว
แตทองถิ่นในการบริหารจัดการดวย
หากจะเริม่ หันมาแยกขยะในบาน
เปรม แนะนําวา การแยกขยะมีแนวทาง
เปนขัน้ ตอนงายๆ คือ กําหนดกอนวาเรา
จะแยกอะไร แยกทีไ่ หน การจัดการขยะ
แตละพืน้ ทีไ่ มเหมือนกัน ในบาน ออฟฟศ
หรือรานอาหาร ถัดมา ดูวาขยะมีอะไร
บาง และทํา Waste Proﬁle วาในหนึง่ วัน

หนึง่ สัปดาห หนึง่ เดือนมีขยะอะไร ปริมาณ
เทาไหร
หลังจากนัน้ ดูวา ขยะอะไรมีปญ
 หา มี
ใครรับจัดการหรือไม เชน เชน ขวดพลาสติก
มีซาเลงรับซือ้ หรือไม หรือหากอยูค อนโด ลอง
ถามแมบานดูวารับไปขายตอหรือไม เมื่อมี
คนรับแลว เราก็ตองแยกใหเขา วางแผนวา
จะเก็บอยางไร สรุปงายๆ คือ มีขยะอะไร หา
คนรับ และแยก
“หลายคนจะเขาใจผิดและเริม่ จาก
“แยกอะไร” ซึง่ หากเราทําแบบนัน้ บาง
ครัง้ แยกไปแลวก็ไมมใี ครเอาอยูด ี ดังนัน้
การแยกขยะที่ถูกตอง เราตองเริ่มที่
Waste Proﬁle วาเรามีขยะอะไรกอน
มีใครรับขยะของเราหรือไม หากมี
คอยแยก จะทําใหงายและขายไดเงิน”
มีหลายคนมักจะถาม คือ ขวดนํา้ หาก
แยกฝา แยกพลาสติกขางขวด จะสามารถ
ขายไดราคาดีขึ้นหรือไม เปรม อธิบายวา
ในกระบวนการรีไซเคิลตองแยก เพียงแตวา
แตละวันมีขวดนํา้ ดืม่ หลายลานขวด จึงมีการ
ออกแบบเครือ่ งจักร ในการแยกฉลาก แยกฝา
ดังนั้น บางครั้งเราไมจําเปนตองแยก

งบสนับสนุนปละ

2-4 ลานบาท

คือการนําเสนอไอเดียไปสูระดับโลกได
ซึ่งไมจําเปนตองเปนลูกคา พารทเนอรหรือ
อยูในชุมชนแอสเซทไวส แคเขาชอบไอเดีย
นําไปปฏิบตั ถิ อื วา ประสบความสําเร็จแลว อาทิ
แอสเซทไวส เปนผูสนับสนุนเวทีมิสยูนิเวิรส
ไทยแลนด จัดกิจกรรมพาผูเขาประกวดไป
ปลูกตนไม เปนตน
“เราพยายามกําหนดกรอบการทํางาน 1. พนักงาน
ใหชดั เจน เพราะเราทําทุกอยางพรอมกันทุก
เรือ่ งไมได ขณะเดียวกันตองอาศัยพารทเนอร 2. พารทเนอร
และผูมีสวนไดสวนเสียเขามารวมโครงการ 3. ลูกบาน
เพือ่ ใหเกิดแรงกระเพือ่ มในวงกวาง ซึง่ ตองทํา 4. ชุมชน
อยางตอเนือ่ ง โดยใชงบการทํากิจกรรมปละ 5. สังคมระดับประเทศ
2-4 ลานบาทขึน้ ไมนบั รวมตนทุนทีเ่ กิดขึน้
ในกระบวนการพัฒนาโครงการประมาณปละ 6 .ระดับโลก
ที่มา:กรุงเทพธุรกิจ
5% ถือวาคุมคา”

6 กลุมเปาหมาย
ที่มีสวนรวม

ขยะมูลฝอยไทย
ป 2563
ประมาณ

27.35 ลานตัน
ถูกคัดแยก นํากลับไปใชประโยชน
11.93 ลานตัน
กําจัดอยางถูกตอง
11.19 ลานตัน
กําจัดไมถูกตอง
4.23 ลานตัน
ของเสียอันตราย
จากชุมชน
ประมาณ

658,651 ตัน
ซากเครือ่ งใชไฟฟา อิเล็กทรอนิกส
428,113 ตัน

อื่นๆ เชน แบตเตอรี ถานไฟฉาย
ภาชนะบรรจุสารเคมี
กระปองสเปรย

230,538 ตัน
จัดการถูกตอง
121,695 ตัน

(ของปริมาณของเสียอันตรายชุมชน)
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ

เปรม พฤกษทยานนท

กรมเชษฐ วิ พั น ธ พ งษ
ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร บริษทั
แอสเซทไวส จํากัด (มหาชน)
กลาววา แอสเซทไวส เปนหนึ่งในบริษัทที่
ตระหนักถึงความยัง่ ยืนทีม่ าจากการดูแลรักษา
สิง่ แวดลอม การอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ
และการตอบสนองตอพฤติกรรมผูบ ริโภคทีม่ ี
ความหวงใยเรือ่ งสุขภาพมาตัง้ แตตน เมือ่ 17 ป
ทีผ่ า นมา ภายใตความเชือ่ ทีว่ า การกระทําของ
ทุกคนบนโลกใบนีม้ ผี ลกระทบถึงกันหมด ทํา
อยางไรใหองคกรเติบโตไปพรอมกับโลกทีด่ ขี นึ้
เพราะหากไมคาํ นึงถึง สุดทายจะสงผลกระทบ
ยอนกลับสงผลกระทบตอองคกรอยูดี
ทัง้ นี้ เนือ่ งจากธุรกิจอสังหาฯ เปนธุรกิจ
ทีเ่ กีย่ วของกับผูค นจํานวนมาก ฉะนัน้ ยอมสงผล
กระทบตอผูท มี่ สี ว นเกีย่ วไมทางใดก็ทางหนึง่
อยูแ ลว หากมีกรอบใหพารทเนอร มารวมกัน
ทําสิง่ ดีอยางนอยทําใหธรุ กิจทีอ่ ยูอ าศัยใหทกุ คน
อยูสบาย เริ่มสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว
โดยในชวง 17 ป ทีผ่ า นมา แอสเซทไวส
ไดพนั ธมิตรเขามารวมในการพัฒนาโครงการ
ทีเ่ ปนมิตรสิง่ แวดลอม พรอมทัง้ ดึงลูกบานใน
โครงการทีส่ นใจเขามามีสว นรวมในกิจกรรม
ตางๆ ไมวา จะเปนการปลูกตนไม คัดแยกขยะ
เอาของที่ไมไดใชแลวมาประมูลขายและ
นําเงินไปออกขายเพื่อลดขยะ
จนกระทั่งในป 2564 ไดตั้งเปน
โครงการ GrowGreen เพือ่ ใหแอสเซทไวส
เติบโตไปในหลักคิดในการทําธุรกิจของ
แอสเซทไวส หรือวิถีในการทําธุรกิจของ
แอสเซทไวส ทีใ่ หความสําคัญเรือ่ งสิง่ แวดลอม
ซึ่งไมใชแคการปลูกตนไม หรือทําเพื่อใหได
รับรางวัล แตสงิ่ ทีใ่ หความสําคัญคือความยัง่ ยืน
ในการดําเนินธุรกิจระยะยาว
“กอนหนานีไ้ ดทาํ กิจกรรมหลายอยางมา
นานแลว แตปน ถี้ อื เปนจุดเริม่ ตนของโครงการ
GrowGreen เพื่อใหเปนระบบที่สามารถ
สื่อสารไปสูภายนอกอยางเปนรูปธรรม”
สําหรับการดําเนินธุรกิจภายใตแนวคิด
“GrowGreen” จะประกอบดวย 5 แกนหลัก
ไดแก 1.ประสิทธิภาพการใชพลังงาน
(Energy Eﬃciency) การออกแบบการใช
พลังงานในอาคาร ติดตั้งแผงโซลาร 2.การ
บริหารจัดการขยะ (Waste Management)
การจัดการขยะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
รณรงคการแยกขยะกอนทิ้ง 3.พื้นที่สีเขียว
(Green Space) การออกแบบและสราง

“แตในโรงงานทีไ่ มมเี ครือ่ งจักรแยก
หากแยกมาอาจจะไดเพิม่ เต็มทีก่ โิ ลกรัมละ
1 บาท จาก 8 บาทเปน 9 บาท ประมาณ
60 ขวด แตบางโรงงานอาจจะมีเครือ่ งจักร
ทีด่ ี แยกไมแยกก็ไดราคาเทากัน ดีทสี่ ดุ
คือ ถามโรงงานที่จะรับวาเขาอยากได
แบบไหน ขณะเดียวกัน ขวดแชมพูที่มี
กระดาษกาวควรแยก เพราะถาไมแยก
ตนทาง ยิ่งปลายทางมากเทาไหร ก็จะ
ยิ่งแยกยาก เพราะกาวจะเริ่มเหนียว”
วากันวา ป 2563 ประเทศไทยมี
ขยะมูลฝอย เกิดขึ้นราว 27.35 ลานตัน โดย
ขยะมูลฝอยจะถูกคัดแยก ณ ตนทาง และ
นํากลับไปใชประโยชน จํานวน 11.93 ลานตัน
กําจัดอยางถูกตอง 11.19 ลานตัน และกําจัด
ไมถูกตองประมาณ 4.23 ลานตัน ไมวาจะ
เปนบอฝงกลบที่ไมไดออกแบบมาอยางถูก
หลักวิชาการ เกิดนํ้าเสีย มลพิษ ไฟไหม
บอขยะ หรือการเผาซึ่งกอใหเกิดมลพิษ
PM2.5 ตามมา
อยางไรก็ตามปญหาขยะไมใชโจทยที่
ไมมีทางออก เพียงแตวาทางออกที่วา เรา
สามารถปรับตัวกับมันไดหรือไม เชน ในประเทศ
ทางฝง ยุโรปทีเ่ อาระบบ Circular Economy
เขามา ก็ตองแกตั้งแตผูผลิต ใชหลักการ
Extended Producer Responsibility
(EPR) ขยายความรับผิดชอบของผูผลิต
ไปยังชวงตางๆ ของวงจรชีวติ ของบรรจุภณ
ั ฑ
ไมเชนนัน้ จะตองเสียภาษีเพิม่ เปนการเปลีย่ น
แนวคิด แตหลายคนก็จะมองวาปรับไมได
ปรับยาก ดังนัน้ ความทาทายในการแกปญ หา
ขยะ คือ เราตองปรับแนวคิดระบบเศรษฐกิจ
ใหได เพราะตอนนี้ทางออกดานเทคโนโลยี
มีอยูแลวชัดเจนสําคัญวาจะทําไดมากนอย
แคไหนและเริ่มตนไดอยางไร
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ณัฐวี บัวแกว

จุดเริ่มตนของการทํา
ธุรกิจสตารทอัพ คือ
การแกปญหาเพื่อนําไปสู
ลดผลกระทบทางสังคม
เชนเดียวกับ “ณัฐวี บัวแกว”
หนุมใต ที่มองเห็นโจทย ใหญ
เกษตรกรชาวสวนยาง
และเปนอาชีพของครอบครัว
มีราคาตกตํ่า จึงเกิดไอเดีย
“ถุงเพาะชํายอยสลายได
จากยางพารา”
เพื่อเปนอีกหนึ่งทางเลือก
สําหรับประเทศ
การเกษตรแบบไทย

ถุงเพาะชําแก 3 โจทย

ปลูกไดทั้งถุงไมตองแกะ
หรือกรีด
รากไมเกิดการบอบชํ้า
กลาไม ไมเกิดการชะงักการ
เติบโต
รอดตายจากการยายกลา
100%
ลดระยะเวลาการทํางาน
ดูดซับนํ้าได ลดความถี่รดนํ้า
ไมเกิดขยะจากการปลูกตนไม
มีความเปนออรแกนิค 98.6%
ยอยสลายไดภายใน 6 เดือน 1 ป
จดอนุสิทธิบัตรอยูระหวาง
ราง มอก.
เตรียมขยายการผลิต
ตัง้ เปาเปนบัญชีนวัตกรรมไทย
ตอยอด “รองเทาโคจาก
ยางพารา”
ที่มา: กรุงเทพธุรกิจรวบรวม
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ถุงเพาะชํา
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จจุบนั ประเทศไทยและทัว่ โลก ใชถงุ
เพาะชําจากพลาสติกจํานวนมากตอป
ไมวา จะเปนหนวยงานภาครัฐ เอกชน
ซึง่ การปลูกตนไมแตละครัง้ ตางมีจดุ ประสงค
ที่ดี แตจะดีกวาหรือไม หากเราสามารถปลูก
ตนไมไมใหหลงเหลือขยะพลาสติกที่ตองใช
ระยะเวลายอยสลายหลายรอยป เปนถุงเพาะชํา
จากธรรมชาติ ทีส่ ามารถยอยสลายไดในเวลา
6 เดือน - 1 ป หลังจากปลูกลงดิน แถมยังมี
คุณสมบัติอุมนํ้า และเปนปุยไดอีกดวย
จากจุดเริม่ ตนของการเขารวมโครงการ
PSU Startup Challenge ที่จัดโดยสถาบัน
พัฒนาการเปนผูป ระกอบการสําหรับนักศึกษา
จุดประกายความชื่นชอบดานธุรกิจใหกับ
ณัฐวี บัวแกว กรรมการผูจ ดั การ บริษทั จีฟน น
รับเบอรเทค จํากัด ชายหนุมวัย 26 ป
เจาของไอเดีย ถุงเพาะชํายอยสลายไดจาก
ยางพารา แบรนด Greensery ซึ่งยอม
ทิ้งโอกาสทํางานประจําในสายงานที่ตนเอง
เรียนมาอยาง ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร ม.สงขลานครินทร
สูการเปนผูประกอบการดวยจุดมุงหมาย
ในการเพิ่มมูลคาราคายางพาราไทย
ไอเดีย ณัฐวี เกิดขึ้นเมื่อ 3 ปกอน ใน
ชวงเรียนจบใหมๆ จากที่มองเห็นปญหา
ราคายางพาราในขณะนั้นตกตํ่าเหลือเพียง
กิโลกรัมละ 10 บาท จึงคิดวาทําอยางไรที่จะ
สามารถเพิ่มมูลคาใหกับยางพาราซึ่งที่บาน
ก็ปลูก ขณะเดียวกัน มองวาเทรนดทจี่ ะเกิดขึน้
ในอนาคต คือ สิง่ แวดลอม และทัว่ โลกรวมถึง
ประเทศไทยทําการเกษตรกันอยางแพรหลาย
ทําใหมีการใชถุงเพาะชําจํานวนมากที่ถูกใช
แลวทิ้ง

ทําใหเขากลับมามองวา หากจะทํา
ถุงเพาะชํา จะตองแก 3 โจทยใหได คือ
1. จะตองยอยสลายได 2. มีปุยในตัว และ
3. ดูดซึมนํา้ ไดเพือ่ ใหใชนาํ้ นอยลง โดยไดนาํ
ไอเดียไปเสนอแผนธุรกิจ โครงการ Bangchak
YY contest ควารางวัลชนะเลิศอันดับ 1
และไดเปนตัวแทนประเทศไทย ไปนําเสนอ
ผลงานที่ในงาน Social Business Forum
contest ที่ประเทศญี่ปุน พรอมกับ ไดรับ
คัดเลือกใหเปนผูป ระกอบการในความดูแล
ของ ศูนยบม เพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“ตอนนัน้ ไดงานประจําในสายงาน
ทีเ่ รียนจบมา อยูใ นจุดทีเ่ ราตองเลือกวา
จะไปทางไหน ตองเลือกอยางใดอยางหนึง่
จึงถามตัวเองวาชอบอะไร และไดขอ สรุปวา
เราอยากลองวาตัวเองจะทําธุรกิจได
หรือไม โดยใหเวลาตัวเอง 1 ป ตอนนัน้
บอกที่บานวา หากไมสําเร็จ จะกลับไป
ทํางานประจํา”
หลังจากนั้นไดมีโอกาสเรียนรูกับ
ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณสุรปราณี
อาจารยจากคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร เพือ่ เรียนรู ตอยอดเปนเวลา
กวา 1 ป พัฒนาผลิตภัณฑตาม 3 โจทยใหญ
ที่ไดตั้งไว จนไดจดอนุสิทธิบัตร พรอมกับ
เขาอบรมตางๆ เพือ่ เรียนรูด า นการทําธุรกิจ
ถุงเพาะชํายอยสลายไดจากยางพารา
สามารถปลูกไดทั้งถุงไมตองแกะหรือกรีด
รากไมเกิดการบอบชํ้า กลาไมไมเกิดการ
ชะงักการเติบโต รอดตายจากการยายกลา
100% ลดระยะเวลาการทํางานของคนงาน
ทั้งในการปลูกและการเปลี่ยนขนาดไซสถุง
สะดวกรวดเร็วอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
ถุงยังสามารถดูดซับนํา้ ได ลดความถีใ่ นการ
รดนํ้าและมีความชื้นหลอเลี้ยงตลอดเวลา
ไมเกิดขยะจากการปลูกตนไม เพิ่มมูลคา
ยางพารา ถุงเพาะชําชวยเกษตรกรใหทาํ งาน
งายขึ้น ลดการสูญเสียตนกลาจากการยาย
ไมตองกรีดถุง ไมทําใหดินแตก ลดตนทุน
จางคนปลูกยายกลาสามารถฝงไปทั้งถุง
ไดเลยตนกลาเติบโตไดดใี นชวง 1 เดือนแรก
เพราะมีปุยในตัว

สวนผสมของถุงเพาะชํายอยสลาย มาจาก
ธรรมชาติทั้งหมด เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มี
ความเปนออรแกนิค 98.6% มีเอกสารรับรอง
ไมมสี ารเคมีตกคางในดินและเอกสารรับรอง
ความเปนอินทรียข องถุงเพาะชํา มีสารอาหาร
N P K ภายในถุง และเปนอีกหนึ่งแนวทาง
เพิ่มมูลคาใหกับยางพาราไทย ยอยสลายได
ภายใน 6 เดือน - 1 ป
ปจจุบัน ราคาถุงเพาะชําจากพลาสติก
อยูที่ราว 1 บาทตอใบ ขณะที่ ถุงเพาะชํา
ยอยสลายไดจากยางพารา อยูที่ราว 3 บาท
ตอใบ แตปจจุบันการผลิตยังไมเพียงพอตอ
ความตองการของตลาด เนื่องจากผลิตได
ราว 1,000 ใบตอวัน เพราะใชแรงงานคน
จึ ง ถื อ เป น ข อ จํ า กั ด ณั ฐ วี ต อ งขยาย
การผลิตและใชเครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติเพื่อให
ผลิตไดจํานวนมากขึ้น ตนทุนตํ่าลง โดยได
เขียนแบบเครื่องจักรขึ้น และอยูระหวางการ
รางมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม (มอก.)
เปนรายแรก เปาหมายของเขา อยากให
สินคาเขาเปนบัญชีนวัตกรรมของไทย
หากทําไดการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ
ซึง่ มีระบุวา จะตองซือ้ ผลิตภัณฑจากบัญชี
นวัตกรรม 30% จากนั้นจะหานักลงทุน
ที่พรอม และสนใจเพื่อพัฒนาตอไป
ในอนาคต
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังตอยอดยางพารา
ไทย ดวยการพัฒนาสินคา “รองเทาโคจาก
ยางพารา” ภายใตแบรนด “Deeco”เพือ่ รักษา
โคนมหลังเจ็บกีบเทา ลดอาการบาดเจ็บ
ลดการนําเขา จากตางประเทศซึง่ ราคา 1,500
- 2,000 บาทตอขาง ขณะที่ Deeco ราคาราว
350 บาทตอขาง จึงเปนอีกหนึ่งทางเลือกใน
การชวยลดตนทุนเกษตรกรผูเ ลีย้ งโคนม และ
สงเสริมเกษตรกรผูผลิตยางพาราอีกดวย

ถุ ง เพาะชํ า จะต อ งแก
3 โจทยใหได คือ 1. จะตอง
ยอยสลายได 2. มีปยุ ในตัว
และ 3. ดูดซึมนํ้าไดเพื่อให
ใชนํ้านอย ชวยเกษตรกร
ใหทํางานงายขึ้น ลดการ
สูญเสียตนกลาจากการยาย
ไมตองกรีดถุง ไมทําให
ดินแตก ลดตนทุนจางคน
ปลูกยายกลา สามารถฝง
ไปทั้งถุงไดเลย ตนกลา
เติบโตไดดใี นชวง 1 เดือนแรก
เพราะมีปุยในตัว
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