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เป�นสัญญาณที่ดีว�าการ
ประชุมสุดยอดด�านสภาพภูมิ

อากาศของสหประชาชาติ หรือ 
COP26 (COP ย�อมาจาก

Conference of the Partie)
ที่มืองกลาสโกว� 

สหราชอาณาจักร
เมื่อต�นเดือนพฤศจิกายน 

2564  ผู�นํากว�า 100 ประเทศซึ่ง
มีป�ารวมกันมากกว�าร�อยละ 85 
ของทั้งโลกจะให�คําสัญญาว�าจะ

ยุติการตัดไม�ทําลายป�าและฟ��นฟู
ป�าไม�ภายในป� 2030

เพื่อแก�ป�ญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศด�วยการ

พยายามควบคุมอุณหภูมิโลกให�
เพิ่มขึ้นไม�เกิน 2 องศาเซลเซียส

ขอตกลงดังกลาว
จะสงผลตอการปลอย
กาซเรือนกระจก เนื่องจาก

ปาไมที่ถูกทําลายปลอยคารบอนไดออกไซดขึ้น
สูชั้นบรรยากาศ คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 11 ของ

ทัง้โลก ซึง่มีการคาดการณวาอณุหภูมิโลกจะทะลเุพดาน 1.5 องศา
เซลเซยีสภายในเวลา 12 ป หรอืเรว็กวานัน้ อาจจะถงึ 3 องศาเซลเซียส
ภายในศตวรรษนี้ ซึ่งหากโลกรอนข้ึนจะผลกระทบทําใหเกิดขาดแคลน
อาหาร คลืน่อากาศรอน พาย ุและระดบันํา้ทีส่งูขึน้อาจทาํใหเกาะถกูนํา้ทวม
     การลดปญหาโรครอนนอกจากหยดุตดัไมทาํลายปา แลวยงัตองหยดุใช
พลงังานถานหนิ เปลีย่นมาใชรถยนตไฟฟา และลงทนุในการผลติพลงังาน
หมนุเวยีน ซึง่รัฐบาลไทย “พล.อ.ประยทุธ จนัทรโอชา” นายกรฐัมนตรี 
ไดกลาวถอยแถลงในที่ประชุม cop26 วาประเทศไทยพรอมยกระดับการ
แกไขปญหาภูมิอากาศอยางเต็มที่ เพื่อบรรลุเปาหมายความเปนกลาง
ทางคารบอนภายในป 2050 และบรรลเุปาหมายการปลอยกาซเรอืนกระจก
สุทธิเปนศูนยไดในป 2065
 วากันวาไทยมีสัดสวนการปลอยกาซเรือนกระจกคิดเปน 1% ของทั้ง
โลก คดิเปน 354 ลานตนัคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ดงันัน้บรษิทัเอกชน
ขนาดใหญหลายแหงปรับเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทน พลังงาน
สะอาดมากขึน้ เชนเครอืเจรญิโภคภณัฑ (ซพี)ี ตัง้เปาหมายในระยะ 5 ป 
จะลงทุนพลังงานหมุนเวียน 2,000-3,000 ลานดอลลาร โดย 50 % จะนํา
มาใชหมุนเวียนในองคกร และอีก 50 % จะปอนลูกคาภายนอก 
     ขณะที่ บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) ประกาศแผนธุรกิจพลังงาน
แหงอนาคต จะเนนลงทนุกลุมพลงังานหมนุเวยีน เนนไปทีพ่ลงัแสงอาทติย 
เพราะเชื่อวาหากมีโซลาเซลที่ดีจะทําใหประชาชนผลิตไฟฟาใชไดเอง
อยางครบวงจร มกีารวจัิยนวตักรรมมาชวยกกัเกบ็คารบอนไดออกไซดเพือ่
นํามาวนกลับใชประโยชน

เพราะฉะนั้นการที่ประเทศไทยจะกาวสูสังคมคารบอนตํ่าจะสามารถ
เกิดขึ้นเปนจริงไดนั้นตองมาจากรวมมือกันทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน โดยเฉพาะภาคเอกชนที่เปนสวนของภาคการผลิตที่เปน
ผลพวงของโลกรอน เพราะแมวาจะมีขอตกลงรวมกัน กฏหมายบังคับ 
หรือนโยบายจะประกาศไวสมบูรณ หากไรซึ่งการปฏิบัติตามก็ไมตางจาก 
“กระดาษ” ใบหนึ่ง 

อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้น

2 ํC
 นํ้าท�วมเพิ่มขึ้น

 170%
 กระทบ 

 49
    ล�านคน
 กระทบแมลง 

 18%
 พืช 

 16%
สัตว�มีกระดูกสันหลัง 

 8%

 ลดใช�พลังงานถ�านหิน
    ให�เป�นศูนย�ภายในป� 

    2022
 เพิ่มพื้นที่ปลูกป�า

   หน�วย: ไร�

 20,000

เครือซีพีตั้งเป�าลดปล�อยก�าซคาร�บอน

GCNT ประกาศ
เจตนารมณ� 
 ลดปล�อยก�าซเรือนกระจก

    สุทธิเป�นศูนย� (Net Zero)
    ในป�

   2050 
   หรืออย�างช�า ป� 

 2070



ชลุพีร อรามเนตร

Climate Central จัดให�กรุงเทพมหานครเป�นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความ
เสี่ยงสูงจากนํ้าท�วมพื้นที่ตามแนวชายฝ��งและการทรุดตัวของดินรวม
ทั้งป� 2563 Global Climate Risk 2020 จัดให�เป�นประเทศที่ได�รับ
ผลกระทบระยะยาวจาก climate change มากเป�นลําดับที่ 9 ของโลก

ตั้งแตป 2543 จนถึง 2562 ไทยไดรับ
ผลกระทบจากภยัธรรมชาตถิงึ 146 ครัง้ 
เกิดความสูญเสียต อหนวยจีดีพี 

รอยละ 0.82 โดยเฉพาะในป 2554 ซึ่งเกิด
มหาอุทกภัย ธนาคารโลกไดประเมินมูลคา
ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้สงูถงึ 1.44 ลานลานบาท

เป�าหมายลดก�าซเรือนกระจก2ระยะ
วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(รมว.ทส.) กลาวในงาน GO GREEN เมกะเทรนด
เพือ่โลกสเีขยีว จดัโดยกรงุเทพธรุกจิ วา ตัง้แตเกดิ
สถานการณโควิด-19 ทําใหกิจกรรมในหลาย
ภาคสวนหยดุชะงกั ไมวาจะเปน ภาคเศรษฐกจิ 
การทองเทีย่ว และภาคอตุสาหกรรม แตในสวน
ของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมเปนเพยีง
ประเดน็เดยีวท่ีไดรบัประโยชน เนือ่งจากทําให
ปรมิาณการปลอยกาซเรอืนกระจกลดนอยไปถงึ 
10% ซึง่ถอืเปนเรือ่งทีด่ ีแตขณะนีโ้ควดิกาํลงัจะ
ดีขึ้น การคมนาคม ขนสง การปลอยของเสีย
กาํลงักลบัมาปกตเิช่ือวาจะทาํใหเกิดการปลอย
กาซเรือนกระจกเพิ่มมากถึง 20%
       ประเทศไทยแมจะปลอยกาซเรอืนกระจก
เพยีง 1% แตไดรบัผลกระทบจากสภาพอากาศ
ที่แปรปรวนไปอยางมาก เมื่อตนป 2564 ไทย
เกิดภัยแลง แตพอมาปลายปกลับเกิดนํ้าทวม 
จึงไดใหความสําคัญและเขารวมเปนสวนหนึ่ง
ในการลดกาซเรอืนกระจก โดยไดดาํเนนินโยบาย 
Climate Change ในป 2559 เขารวมเปนภาคี
ความตกลงปารีส(Paris Agreement) เพื่อ
รวมกันควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ย
ของโลกใหตํ่ากวา 2 องศาเซลเซียส และ
พยายามไมใหเกิน 1.5 องศาเซลเซียสภายใน
ปลายศตวรรษนี้
      ทั้งนี้ ไทยไดประกาศเปาหมายการลด
กาซเรอืนกระจก เปน 2 ระยะ ไดแก 1. เปาหมาย
กอนป ค.ศ. 2020 เปนการดําเนินงานลด
กาซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ 
(Nationally Appropriate Mitigation Ac-
tion: NAMA) (ระยะการดําเนินงานถึง พ.ศ.
2563) บนพืน้ฐานการดาํเนนิการโดยสมคัรใจ 
ซ่ึงประเทศไทยไดแสดงเจตนารมณไววาจะลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกรอยละ7-20 เทียบกับ
กรณปีกต ิในสาขาพลงังานและขนสง ซ่ึงจากการ
ดาํเนนิการในป 2562 ทีผ่านมา พบวาไทยสามารถ
ลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดรอยละ 17
 ขณะที่เปาหมายหลังป ค.ศ.2020 เปน
เปาหมายตามกลไกการมีสวนรวมที่ประเทศ
กาํหนด หรือ NDC ฉบบัที ่1 (ระยะเวลาดาํเนนิ
การตั้งแตป พ.ศ.2564-2573) ภายใตความ
ตกลงปารีส โดยประเทศไทยจะลดการปลอย
กาซเรือนกระจกรอยละ 20-25 จากปริมาณ
การปลอยกาซเรอืนกระจกในกรณปีกต ิ(BAU) 

แผนกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม

 จัดทาํ (ร�าง) พ.ร.บ.การเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศ

 จดัทาํ (ร�าง) ยทุธศาสตร�ระยะยาว
พฒันาแบบปล�อยก�าซเรือนกระจกตํา่
ของประเทศไทย

 จัดทํา(ร�าง) แถลงการณ�ร�วม
อาเซียนว�าด�วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

 จัดทําผลการลดก�าซเรือนกระจก
จากมาตรการภาคพลังงานและขนส�ง 
ป� 2562

 จัดทํา(ร�าง) ข�อตกลงการขยาย
ระยะเวลาบันทึกความเข�าใจระหว�าง
สถาบันเพ่ือการพัฒนาที่เป�นมิตร
กับสิ่งแวดล�อมโลก

20 ป�
  พื้นที่ป�าธรรมชาติ

 35% 
    หรือ 

 113.23 
   ล�านไร�

 พื้นที่ป�าเศรษฐกิจ 

 15% 
    หรือ 

 48.52 
   ล�านไร�

 พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท

 5%
   หรือ 

 16.17
   ล�านไร�

 รัฐบาลมีเป�าหมายที่จะปลูกต�นไม�      

   100
   ล�านต�น
   ภายในป� 

 2565

ยุทธศาสตร�ชาติ เป�าหมายลดก�าซ
เรือนกระจกของไทย

ในป พ.ศ.2573 โดยดาํเนนิการในทกุภาคสวน
เศรษฐกิจ (Economy-wide) ไดแก พลังงาน
และขนสง กระบวนการอุตสาหกรรมและ
การใชผลิตภัณฑ และการจัดการของเสีย
 นอกจากนี้ ในเดือนพ.ย.เขารวมประชุม
สมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ 
(COP) ประกาศแนวทางการทํางานของไทย
มีเปาหมายลดกาซเรือนกระจกรอยละ 20-25 
และนําเสนอรางยุทธศาสตรระยะยาวในการ
พัฒนาแบบปลอยกาซเรือนกระจกต่ําของ
ประเทศไทย รวมถึงประกาศเปาหมาย

ลดก�าซเรอืนกระจกสทุธเิป�นศนูย�ป� 2065
      “ประเทศไทยไดกําหนดในการลด
กาซเรือนกระจกใหสุทธิเปนศูนยในป 2065
โดยขณะนีไ้ดมกีารดาํเนินการมาตรการตางๆ 
ในการปลดปลอยภาคพลงังาน อาท ิมติ กนภ.
เมือ่เดอืนส.ค. ทีผ่านมา มกีารเพิม่สดัสวนผลติ
ไฟฟาใหม เพิม่พลงังานหมนุเวยีนมากขึน้ และ
ใหมกีารใชยานยนตไฟฟาเพิม่ 30% ภายในป 
2030 ขณะทีภ่าคอืน่ๆ เชน ภาคการเกษตร และ
ภาคของเสียซึ่งมีสวนสําคัญลดการปลอยกาซ
เรอืนกระจกตองดาํเนนิการอยางตอเนือ่งใหเปน
กลางทางคารบอน การดดูกลบักาซเรอืนกระจก 
และการปลกูปาธรรมชาต ิเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว 55% 
แบงเปนพืน้ทีป่า 35% พืน้ทีป่าเศรษฐกจิ 15% 
และพืน้ทีป่าสเีขยีวปาชายเลน 5% เพือ่ชวยดดู
กาซเรือนกระจก” รมว.ทส.กลาว

ลดก�าซเรือนกระจกหน�าทีท่กุภาคส�วน
 อยางไรกต็าม การลดปลอยกาซเรอืนกระจก 
ภาครฐัไมสามารถดาํเนินการไดเพยีงฝายเดยีว 
ทกุภาคสวนตองเขามามสีวนรวม เพราะการทํา
นโยบายตางๆ หากไมไดรับการตอบรับจาก
ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม ประชาชน นโยบาย
กจ็ะเปนเพยีงเศษกระดาษไมกีแ่ผน โดยเฉพาะ
ภาคเอกชนทีต่องเขามามบีทบาทสาํคญัเพราะ
การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ เปนผลทาํใหมกีาร
ปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซตในจํานวน
ท่ีมาก อยางภาคพลังงาน ภาคอุตสาหกรรม 
ภาคขนสง และการจัดการของเสีย
 ขณะเดียวกันตอนน้ีหลายประเทศ อาทิ 
สหภาพยุโรป หรือEU ไดเริ่มปรับคารบอน
กอนเขาพรมแดน ซึ่งเปนการชําระมาตรการ
เก็บภาษีตางๆ ของEU ที่จะพิจารณาวา
สินคาที่จะเขา EU มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
มากนอยอยางไร ทุกสนิคาตองมฉีลากคารบอน
ที่ไดมาตรฐาน การดําเนินการนี้อาจจะทําให
ตนทุนในการผลิตสินคาที่จะสงไปEU เพิ่มขึ้น 
แตก็ตองปรับตัวตามดังนั้น การเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศ การลดกาซเรือนกระจกตอง
ขับเคลื่อนไปในทุกมิติ 

UNFCCC
  ไทยเข�าร�วมภาคกีรอบอนสุญัญา 

UNFCCC ตั้งแต�ป� 2537

Paris Agreement
 ป� 2559 ไทยเข�าร�วมเป�นภาคีความ

ตกลงปารีส

 ไทยลดปล�อยก�าซเรือนกระจก
 ป� 2562 ได� 

17% 
หรือ 
64.20 
MtCO2e

การทาํนโยบายต�างๆ 
หากไม � ได �รับการ
ตอบรบัจากภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม 
ประชาชน นโยบาย
ก็จะเป �นเพียงเศษ
กระดาษไม�กี่แผ�น

วราวุธ ศิลปอาชา
รมว.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม

ไทยลดก�าซ
เรือนกระจก
เป�นศูนย� ในป�

 พ.ย.เข�าร�วม COP26

 ประกาศเป�าหมายลด

    ก�าซเรือนกระจก

20-25%
 ไทยตั้งเป�าปล�อยก�าซ

    เรือนกระจกเป�นศูนย� ป�

2065
 เสนอ(ร�าง) ยุทธศาสตร�ระยะยาว

ในการพัฒนาแบบปล�อยก�าซเรือน
กระจกตํ่าของประเทศไทย
(Thailand’s Long-Term Low 
Greenhouse Gas Emission 
development Strategy)

 โครงการกลไกเครดิตร�วม Joint 
Crediting Mechanism (JCM) 
ภายใต�ความร�วมมือทวิภาคีระหว�าง
ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ�น วันที่ 
30 มิ.ย. 2564

 เตรียมพร�อมมาตรการปรับ
คาร�บอนก�อนเข�าพรมแดน (CBAM) 
ของสหภาพยุโรป

 ไทยปล�อยก�าซคาร�บอน 

354
ล�านตนัคาร�บอนไดออกไซด�/ป� หรอื 

1%ของโลก

หนงัสือพมิพ�กรงุเทพธรุกจิ : ก�อตัง้เมือ่วนัที ่6 ตลุาคม 2530 เป�นสมาชกิสภาการหนงัสือพมิพ�แห�งชาต ิ โทรศัพท� 0 2338 3333 โทรสาร 0 2338 3947-8
เจ�าของ : บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด 1858/126 ชั้น 30 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาใต� เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
• สมัครสมาชิก/ต�ออายุ 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
พมิพ�ที ่: โรงพมิพ�ตะวนัออก

• ที่ปรึกษา : ฉาย บุนนาค  สมชาย มีเสน  บากบั่น บุญเลิศ
• บรรณาธิการบริหาร : วีระศักดิ์ พงศ�อักษร weerasak@nationgroup.com 
• ผู�ช�วยบรรณาธิการบริหาร : สุทธิพันธ� ภู�ระหงษ� sutthipun_poo@nationgroup.com
• บรรณาธิการข�าว : ยุทธนา นวลจรัส yuttana_nua@nationgroup.com
• บรรณาธิการเล�ม : หทัยรัตน� ดีประเสริฐ hathairat_d@nationgroup.com

คณะบรรณาธกิาร: •ต�างประเทศ กนกนภา เพ่ิมบญุพา ktfor@nationgroup.com ต�อ 3430 •บทความ-ทศันะ ลักษ�โตเย�น วุฒศัิกด์ิ laktogen@nationgroup.com ต�อ 3424 • การเมอืง นภิาวรรณ แก�วรากมกุข� 
ktplt@nationgroup.com ต�อ 3405 •เศรษฐกิจ ทนิกร เชาวน�ช่ืน kteco@nationgroup.com ต�อ 3391•ไอท-ีสือ่สาร เอกรตัน� สาธธุรรม ktit@nationgroup.com ต�อ 3398 • จดุประกาย judprakai@gmail.com 
ต�อ 3418 •กรงุเทพวนัอาทติย� วลญัช� สภุากร walan@nationgroup.com ต�อ 3419 •@Taste เอือ้พนัธุ� ศรสีนุทร aupan@nationgroup.com ต�อ 2565 •คอร�ปอเรท-การตลาด สรญัญา จนัทร�สว�าง ktmkt@nationgroup.com ต�อ 3438 
•การเงนิ ktfin@nationgroup.com ต�อ 3401 •บรรณาธกิารผู�พมิพ�ผู�โฆษณา: สทุธิพนัธ� ภู�ระหงษ� sutthipun_poo@nationgroup.com •บรรณาธกิารศลิปกรรม: จักรพงษ�  ศรสีนุทร jsunthon2015@gmail.com
•ฝ�ายขายโฆษณา: อัลเลียซ สะอิ E-Mail: allias_sae@nationgroup.com ต�อ 3561
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 เครือเจริญโภคภัณฑ� (ซีพี) ที่ดําเนินธุรกิจต�อเนื่อง
มาครบ 100 ป� ในป� 2564 และได�เผชิญความท�าทาย

มาตลอดศตวรรษ ขณะนี้ได�เข�าสู�เป�าหมายใหม�ในแนวทาง
การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งวางเป�าหมายการเป�น

องค�กรที่ปล�อยก�าซคาร�บอนไดออกไซด�สุทธิเป�นศูนย�

 ทินกร เชาวนชื่น
 วรรณิกา จิตตินรากร

 ศ
ุภช

ัย 
เจ

ียร
วน

นท


องค�กรที่มีขนาดใหญ�
ยิ่งต�องรีบทํา สร�าง
การรับรู�ในองค�กร แต�
สิ่งสําคัญ คือ ผู �นํา
ต�องสนบัสนนุให�เกดิขึน้ 
เพราะทางหนึง่มองเป�น
ภาระแต�อกีทางมองเป�น
การสร�างแนวทางใหม�

ลาสุดเมื่อวันที่ 20 ก.ย.2564 ไดรับ
การคัดเลือกใหเปนองคกรระดับ 
LEAD สะทอนการดําเนินธุรกิจ

อยางรับผิดชอบและความยึดในหลักสากล 10 ประการ
ของ United Nations Global Compac

ศุภชัย เจียรวนนท ประธานคณะผูบริหาร
เครอืเจรญิโภคภณัฑ (ซพี)ี เปดเผยวา ซพีใีหความสาํคญั
กบัการผลกัดนัองคกรสูความยัง่ยนืมาตลอด โดยเร่ิมตน
จากวางเปาหมายตดิตามและรายงานทกุปถงึความคบืหนา 
เพื่อดูความสําเร็จหรือความลมเหลวของเปาหมาย
โดยเชญิแตละกลุมธรุกิจของซพีีมากําหนดเปาหมายและ
ตัวชี้วัด ซึ่งศึกษาแนวทางจากทั่วโลกเพื่อมาประยุกตใช 
เพราะซีพีมีซัพพลายเชนคอนขางใหญ ดังนั้นตองมีตัว
ชี้วัดที่เกี่ยวของอุตสาหกรรมครอบคลุมทั้งหมด โดยใน 
17 เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลก (UN SDGs) 
ซีพีจะดูวานําเสนอดานใดไดมากและดานใดทําไปแลว

รวมท้ังเปาหมายที่วางไวจะผลักดันความยั่งยืนที่
รวบรวมมาจากทัว่โลก รวมถงึปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง
ของรชักาลท่ี 9 และปรชัญาทีใ่ชทาํงานรวมกบั 21 ประเทศ 
จึงนํา 3 สวนมารวมกันและวางเปาหมายของซีพี โดย
จดุเริม่ตนสาํคญัทีส่ดุ คอื ความตระหนกัรูของผูนาํ

“ไดเปนลดีไดอยางไรตองบอกวาไดเองเพราะเราทาํ
เรื่อยๆ ตอนที่เริ่มเขารวม UN Global Compact สมัคร
ไปใหมตั้งเปาหมายวาตองสรางความเปลี่ยนแปลงและ
เปนตัวอยางที่ดี”

สวนเปาหมาย Zero Carbon และ Zero Waste 
เปนเปาหมายทีป่ระกาศมา 2 ป แตเปาหมายความย่ังยืน
ของเครอืประกาศมา 5 ปแลว แตไมไดมภีาพรวมทีช่ดัเจน 
โดยเปาหมาย Zero Carbon และ Zero Waste จะชวยลด
มลภาวะและกอใหเกดิการเปลีย่นแปลง ซึง่เปนเรือ่งใหญ
มากและถาไมตั้งเปาหมายคงคิดไมออกวาจะผาน
สิ่งเหลานี้ไดอยางไร

“ผมเองไมไดตั้งเปาหมายใหเฉพาะเครือซีพีวา 
10 ปขางหนาหรือภายในป 2573 ตองเปน Net zero 
แตผมยังบังคับตัวเองดวยอยางการขับเคลื่อนมา 3-4 ป 
ดีขึ้นแค 10-20% ทําอยางไรจะใหถึงศูนยทําใหเขาสู
พลังงานหมุนเวียนเพื่อลดคารบอนเพื่อเกิด Net zero”

สาํหรบั “พลงังานหมนุเวยีน” กอนอืน่ตองเริม่จาก
การคาํนวณวาทัง้ระบบนเิวศใชพลงังานเทาไหร โดยตอนนี้
อยางมากทําไปได 10% ดังนั้นยังตองลงทุนอีกมาก 
และซีพีตั้งเปาหมาย 5 ป จะลงทุนพลังงานหมุนเวียน 
2,000-3,000 ลานดอลลาร โดยพลงังาน 50% จะปอนซีพี
และอีก 50% ปอนลูกคาภายนอก

ท้ังน้ี ปจจบุนัซพีีใชพลงังานอยูแลว แตสวนมากจาก
เชือ้เพลงิแกสและฟอสซลิ และตอมาเปลีย่นเปนพลงังาน
ไฟฟา โดยอนาคตเพยีงแตเปลีย่นตนทนุมาเปนพลงังาน
ทดแทน โดยมองการลงทนุทีม่เีทคโนโลยีคอนขางชัวร
และไมเสีย่งมาก คอื พลงังานแสงอาทติย พลงังานลม 
และพลงังานนํา้ ซึง่พลงังานทีแ่นนอนสดุ คอื พลงังาน
แสงอาทิตย เพราะไทยมีพื้นที่รองรับแดดไดดีและ
เปนเมืองรอน

สวนประเด็นที่เกี่ยวของกับ “ปาไม” มองวาการ
ซื้อวัตถุดิบที่ตรวจสอบยอนกลับไดถึงระบบตนนํ้า เชน 
ฟารมขาวสาลี ถั่วเหลืองและขาวโพดซึ่งเปนวัตถุดิบ
อาหารสตัวและการเล้ียงสตัวดงันัน้ถายอนกลับไดถึงระดบั
ฟารมและใหคาตอบแทน เพือ่ใหเขารวม Carbon neutral 
ก็จะเห็นผลเปนรูปธรรม

“หากใหอินเซนทีฟกับฟารม เมื่อปลูกพืชเชิงเดี่ยว
แลวมีพื้นที่เหลือก็ปลูกไมยืนตน อันนี้จะเปนเรื่องกรีน 
ประกอบกับเราทําเร่ืองความย่ังยืนจะไมซื้อสินคาท่ีได
จากการบุกรุกปาหรือทําลายปา และถาเปนไปไดเรา
อาจตองไปซื้อของที่ฟนฟูปาดวย”

ทัง้นี ้ยกตวัอยางโครงการทีซ่พีสีนบัสนนุระดบัฟารม 
อาท ิการพฒันาในจงัหวดันาน สงเสรมิหมูบาน 2-3 หมูบาน 

เพือ่ไมใหตดัไม โดยผลกัดนัการทาํเกษตร
ดวยการแบงพ้ืนที่ทําแหลงนํ้า เพราะการทําเกษตรที่ดี
ตองมนีํา้ทาํใหผลผลติมากขึน้เพราะมรีะบบการจดัการนํา้

ในขณะที ่“พลงัตอการเปลีย่นแปลง” จะตองกลาวถงึ
บริษทัระดบัโลก หรอื Global Compact ซึง่บรษิทัไทยมถีงึ 
80 บรษิทั มีมูลคาถึง 5 ลานลานบาท ซึง่ถารวมทาํเตม็ทีจ่ะ
สรางการเปลีย่นแปลงได รวมถงึมบีรษัิทในตลาดหลกัทรพัย
แหงประเทศไทย(ตลท.) อีก 500 บริษัทที่จะรวมสราง
การเปลีย่นแปลงไดหากภาครฐักาํหนดเปาหมาย Carbon 
neutral และ Waste รวมถึงมิติความยั่งยืน

“บริษัทในตลาดหลักทรัพยฯ มีมากและหากมี
เกณฑชัดเจนผมคิดวาการเปลี่ยนแปลงจะเร็วขึ้น เพราะ
จดุเริม่ตนของซพีเีกดิขึน้จากการตระหนกัรูเชงิบงัคบัจาก
การใหอินเซนทีฟ ดังนั้นถึงเวลาตองเรียนรูแลวไมอยาง
นั้นจะอยูในตลาดหลักทรัพยฯ ไมได”

นอกจากนี้เมื่อผลักดันสูบริษัทในตลาด
หลักทรัพยฯที่มีซัพพลายเชนมาก จะสรางการ
ตระหนักรูไปถึงบริษัทเล็ก และใหปรับตัวและเกิด
การเปรียบเทียบแขงขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน

“ผมเรียกกระบวนการเหลานี้วา Transparency 
สาํหรบัการต้ังเปาหมาย ตรวจสอบ และประกาศ ถือเปน
ความโปรงใส เมือ่โปรงใสกม็กีลไกตลาดมคีวามตระหนกัรู 
และกลไกตลาดจะเปนแรงขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
ซพีีกเ็หมือนกนั ซพัพลายเชน พารทเนอรมารวมตัง้เปาหมาย
ในทิศทางเดียวกัน”

ทั้งนี้ องคกรท่ีมีขนาดใหญยิ่งตองรีบดําเนินการ 
โดยสรางการรบัรูในองคกร แตสิง่สาํคญั คอื “ผูนาํ” จะ
ตองสนบัสนนุใหเกดิขึน้เพราะทางหนึง่มองวาเปนภาระ 
แตอกีทางมองเปนการสรางแนวทางใหม ซึง่ตองเปลีย่น
กรอบความคิดผูนําวาตองเริ่มคิดเรื่องน้ี เพราะผูนําท่ี
ดีตองมีมิติที่เปนสวนรวม ซึ่งสิ่งเหลานี้จะเปลี่ยนแปลง
บริษัทและทําใหองคกรยั่งยืนมากขึ้น 

ก�าวที่
100
ซีพี

ผู�นําองค�กรพัฒนายั่งยืนผู�นําองค�กรพัฒนายั่งยืน

สรุปผลการดําเนิน
งานทีส่าํคญัป� 2563
ลดปริมาณการปล�อยก�าซ
เรือนกระจก 

0.72 ล�าน 
    tCO2e
ลงทุนด�านสิ่งแวดล�อม

1,464 
ล�านบาท 

ลดการใช�พลังงาน 

  0.55 

    ล�านกิกะจูล
สดัส�วนการใช�พลงังานหมุนเวยีน

11%
บรรจุภัณฑ�พลาสติก
ที่นํากลับมาใช�ไหม�

92.15%
พื้นที่ป�าไม�ที่ได�รับการฟ��นฟู

14,563 ไร�
พื้นที่เกษตรกรรมที่ได�รับ
การพัฒนาแหล�งนํ้า

49,808 ไร� 
ได�รับผลกระโยชน�จากโครงการ

18,009 คน
ลดปริมาณการนํานํ้ามาใช�ต�อ
รายได�ของป�ฐาน 2558

  47.24%
การนํานํ้ากลับมาใช�ใหม�ใช�ซํ้า

18%

การจัดการของเสีย
ของเสียทั้งหมด 

1.37 ล�านตนั
นําของเสียกลับมาใช�ใหม�ใช�ซํ้า 

17% 

จํานวนคู�ค�าธุรกิจลําดับที่ 1 
ท่ีสาํคัญท่ีได�รบัการสือ่สารเรือ่ง
จรรยาบรรณสําหรับคู�ค�าธุรกิจ
และประเด็นด�านความยั่งยืน

100%
จาํนวนคู�ค�าธรุกจิหลกัลาํดบัที ่1 
และลาํดบัถดัไปทีผ่�านการประเมนิ
ด�านความยั่งยืนรายป�

100%

จํานวนคู�ค�าธุรกิจลําดับที่ 1 จํานวนคู�ค�าธุรกิจลําดับที่ 1 จํานวนคู�ค�าธุรกิจลําดับที่ 1 จํานวนคู�ค�าธุรกิจลําดับที่ 1 จํานวนคู�ค�าธุรกิจลําดับที่ 1 
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กรอบแนวคิดด�านการพัฒนาอย�างยั่งยืนของ ปตท.สผ.



วันจันทร�ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2564www.bangkokbiznews.comGreen  ECONOMY06 วันจันทร�ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพอากาศ
และผลกระทบจากดิจิทัล 
ถือเป�นทั้งวิกฤติและโอกาส
ที่ ปตท. ต�องดําเนินธุรกิจ
สร�างความมั่นคง
ด�านพลังงานระยะยาว 
การบริหารจัดการเพื่อ
ลดผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม 
จะต�องสร�างคุณภาพชีวิตที่ดี
คนในสังคมตามแนวคิด 
“โก กรีน” ให�เติบโตไปด�วยกัน 
ถือเป�นความท�าทายที่สําคัญ

กัญณัฏฐ บุตรดี

การขับเคลื่อนองค�กร
ทุกมิติจะเน�นทิศทาง
การเจริญเติบโตของ
องค�กร สร�างพลัง
ขับเคลื่อนให�ทุกชีวิต 
รวมถงึพฒันาสขุภาพ
ชีวิตคนในสังคมและ
สิ่งแวดล�อมให�เติบโต
พร�อมการดําเนนิธรุกจิ
ของ ปตท.

วรพงษ นาคฉตัรีย ผูชวยกรรมการ
ผูจดั การใหญ บรหิารความยัง่ยนื 
บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)

เปดเผยวา การขับเคลื่อนองคกรทุกมิติจะ
เนนทศิทางการเจรญิเตบิโตขององคกร สราง
พลังขับเคลื่อนใหทุกชีวิต รวมถึงพัฒนา
สุขภาพชีวิตคนในสังคมและสิ่งแวดลอม
ใหเติบโตพรอมการดําเนินธุรกิจของ ปตท. 
ซึ่งปจจุบันนอกจากดําเนินธุรกิจแลวตอง
สรางพลังงานแหงอนาคตที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม ซึ่ง ปตท. ทําธุรกิจเกี่ยวของ
กับพลังงานที่ตองการใหธุรกิจใหมไกลกวา
พลังงาน สรางคุณคาที่ยั่งยืนใหผูมีสวนได
สวนเสียทุกภาคสวน

ทั้งนี้ ปตท.กําหนดทิศทางกลยุทธที่
ยัง่ยนืของกลุม ปตท.ทีป่ระยกุตใชหลกัปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงหรือตัวชี้วัดความยั่งยืน 
และที่ขาดไมได คือ เปาหมายการพัฒนา
ความยั่งยืนที่แบงเปนการดูแลสิ่งแวดลอม 
รวมถึงการใชทรัพยากรใหมีคุณคา ภารกิจ
หลักของ ปตท.คือ ดูแลหนวยความ
มั่นคงดานพลังงาน ซ่ึงพลังงานหลักของ
ประเทศมาจากกาซธรรมชาติเปนหลัก โดย
องคประกอบของกาซธรรมชาติประกอบดวย
กาซคารบอนไดออกไซด ซึ่งสิ่งสําคัญตอง
ลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด และดแูลการ
ร่ัวไหลตามอปุกรณดวย สาํหรบักาซธรรมชาติ 
เมื่อไปถึงลูกคาตองไดคารบอนไดออกไซด
นอยที่สุด

นอกจากนี ้มโีครงการปลกูปาทีท่าํมานาน 
การปลกูปาเพือ่ดูดซบัคารบอนไดออกไซด 
ปจจบุนัดดูซบัไดมากกวา 2 ลานตันตอวนั
รวมถงึเปาหมายของการปลอยกาซเรอืนกระจก
ทีก่าํหนดขึน้ใหสอดคลองเปาหมายประเทศ 
ดังนั้น เทคโนโลยีนวัตกรรมมีสวนใหหลาย
อยางสะดวกข้ึน แตบางทีเทคโนโลยีมีสวน
ทาํลายสิง่แวดลอม ปตท. จงึตองคิดวาจะทํา

อยางไรใหเทคโนโลยีชวยโลกได
ทัง้นี ้ปจจบุนั ปตท.มสีถาบนัการวจิยั

เกี่ยวคารบอนไดออกไซด เพื่อหาทางเก็บ
คารบอนไดออกไซดใชประโยชนตอ รวมถึง
เกบ็กาซคารบอนไดออกไซดไวใตดนิ รวมถงึ
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.
จะลงทนุกลุมพลงังานอนาคต เชน พลงังาน
หมุนเวียน, Energy Storage System, 
EV value chain, การพัฒนาระบบ Smart 
Energy Platform สําหรบัซ้ือขายไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตยในนิคมอุตสาหกรรม, 
เปดตัว G-Box ระบบกักเก็บพลังงานรวม
กับ GPSC และ OR เพิ่มประสิทธิภาพการ
บรหิารจดัการพลงังานและลดตนทนุคาไฟฟา 
รวมถึงเปดโรงงานแบตเตอรี Semi Solid 
แหงแรกในอาเซียน

สาํหรบัแนวทางแกไขระยะยาวป 
2573 กาวสูธรุกจิพลังงานแหงอนาคต
มากกวา 30% ของการลงทุนทั้งหมด แบง
เปน Future Energy 15%, ธรุกจิใหม 17% 
สวนทีเ่หลอื 68% จะเปนการลงทนุในธรุกจิ 
E&P โดยเนนลงทนุสนิทรพัยทีผ่ลตอบแทนสงู
โดยเฉพาะแหลงกาซ, ธุรกิจกาซธรรมชาติ
จะสราง Global LNG Portfolio, ธุรกิจ
พลังงาน ขยายลงทุนในโรงไฟฟาบางกลุม

แผนธุรกิจ ปตท.
ผู�บริโภคต�องได�

ในไทยและภูมิภาค, ธุรกิจ P&R บูรณาการ 
Supply Chain มุงสูผลิตภัณฑมูลคาสูง
ธุรกิจ oil & Retail ขยายการคาปลีกที่
ตอบโจทย Mobility & Lifestyle เพื่อ
ลดปลอยกาซเรือนกระจกใหได 15% โดย
เทียบกับป 2563

ทั้งนี้ กลุมปตท.ใหความสําคัญกับ
การพัฒนาแบตเตอร่ี เพราะถามีแบตเตอรี
และโซลาเซลลที่ดีจะทําใหประชาชน
ผลิตพลังงานไฟฟาไดเองแบบครบวงจร 
สวนการใชยานยนตไฟฟาจะชวยลด
กาซเรือนกระจกไดมาก ซึง่ขึน้กบัตวัชารจไฟ
ดวยวามาจากฟอสซลิหรอืพลงังานหมุนเวยีน
ดวย โดยแนวโนมของโลกกําลังเปลี่ยน
มาใชยานยนตไฟฟามากข้ึน รวมถึงไทย
มีนโยบายสนับสนุนยานยนตไฟฟาเชนกัน 
อาท ินโยบายลดภาษนีาํเขาวตัถดุบิเพือ่
สนับสนุนการผลิตยานยนตไฟฟา

“ปตท.ร วมตั้งป  มชาร จเพื่อให 
นักเดินทางใชได ท้ังอาคารที่จอดรถใน
หางสรรพสินคาเปาหมายอยากใหถึง 100 
แหงในปนี้ โดยเนนใชเทคโนโลยีสมัยใหม
ที่ตองชารจไฟไดเร็วไมเกิน 20 นาที รวมถึง
การมีแอพพลิเคชั่นผานมือถือเพื่อตรวจ
สอบสถานะสถานีชารจ อีกทั้งมีโครงการ
Swap & Go ทางเลือกหนึ่งของผู ใช
จักรยานยนตไฟฟา เขามาเปลี่ยนแบตเตอรี
ไดในเวลารวดเร็ว”

การที่ไทยจะกาวสู Net Zero ทุก
ภาคสวนตองรวมใจกัน ทั้งภาคเอกชน 
ภาคการผลิต หมั่นซอมบํารุง ดูแลรักษา
เครื่องจักรใหมีความพรอมสมบูรณ ลดการ
ปลอยของเสียใหมากที่สุด ซึ่ง ปตท.เนน
การดําเนินธุรกิจยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เปนตวักาํหนด เมือ่ผลติภณัฑออกมาแลวจะ
ตองบริหารจัดการขยะวาจะทําอยางไรเพื่อ
ชวยแกปญหาภูมิอากาศไดดี 

ปตท.ก�าวสู �ธุรกิจ
พลงังานแห�งอนาคต 

ป� 2573
มากกว�า 

30% 

ของการลงทุนทั้งหมด

แบ�งเป�น Future Energy

15%
ธุรกิจใหม� 

17%
ส�วนที่เหลือ 

68% 

จะเป�นการลงทุนในธุรกิจ E&P 
โดยเน�นลงทุนสินทรัพย�ที่
ผลตอบแทนสูง 
ตั้งเป�าหมายลดปล�อย
ก�าซเรือนกระจกให�ได� 

15% 

โดยเทียบกับ

ป� 2563
ปตท.ร�วมตั้งป��มชาร�จเป�าหมาย

100 แห�ง
ในป�น้ี โดยเน�นใช�เทคโนโลยีสมัยใหม�

ที่ต�องชาร�จไฟได�เร็วไม�เกิน 

20 นาที

สินค�าปล�อยคาร�บอนน�อยสุด

แผน Clean และ Green
ของกลุ�ม ปตท.
ป� 2021-2030

2021 2030การปรับปรุง
กระบวนการผลิต
และการลดพลังงาน 

การใช�ประโยชน�
และการกักเก็บ
CO

2 

การทํากิจกรรม
ชดเชยการปล�อย
CO 

2

2025

 ว
รพ

งษ
  
นา
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“เชื้อเพลิงชีวภาพ” ในการเผาปูนเม็ด
โดยเขาเตาเผาทีใ่ชอณุหภมิูสูงสุด 1,450
องศาเซลเซียส ซึ่งเริ่มนํามาใชได 15 ป
และใชเชื้อเพลิงชีวภาพ 1 ลานตันตอป

รวมทั้งไดผลิตไฟฟา “พลังงาน
แสงอาทิตย” ปที่ 9 โดยมีโซลารฟารม
ในโรงงานซีเมนตและมีกําลังการผลิต
เกือบ 60 เมกะวัตต ซึ่งใหญที่สุดใน
อตุสาหกรรมซเีมนตอาเซยีน โดยเอสซจีี
ใชพลงังานหมนุเวยีนจากความรอนทีเ่หลอื
รวมกบัโซลารฟารม 250เมกะวตัต ทาํให
ลดการปลอยคารบอนไดออกไซดได
ปละเกือบ 1 แสนตัน

สาํหรบั SCG Green Choice จะเปน
ตัวเลือกในการกอสราง เชน ปูนงาน
โครงสรางแบบไฮดรอลิกซีเมนต โดย
ตองผลักดันใหเปลี่ยนมาใชสูตรนี้ ซึ่ง
ภาคเอกชนเปลี่ยนไดงายเพราะมี
คุณสมบัติดีกวาเดิมและปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดนอยลง ขณะทีง่าน
กอสรางภาครฐัทีใ่ชปนูซเีมนตประเภทเดมิ
ซึง่ตองรอใหเขาไปอยูในรายชือ่ของกรม
บัญชีกลาง

“เดอืน ก.ย.ทีผ่านมา ไดยกเลกิการ
ผลติปนูถงุปอรตแลนดทีใ่ชมานาน 100 กวาป
ตัง้แตกอตัง้โรงงานทีบ่างซือ่ ตอนนีเ้ราหนัมา
ใชสูตรใหมคือสูตรไฮบริดทั่วประเทศ 
ซึง่ปนงึถาใชตวันีเ้ขาไปทดแทนจะปลอย
กาซลง6 แสนตันตอป เทียบเทากับ
การปลูกปา 60 ลานตน”

นอกจากนี้ ยังมีปูนที่ผลิตดวย
นวตักรรมทีห่ลากหลาย เชน ปูนเรืองแสง
ลดใชพลงังาน ปูนทีโ่ดนนํา้แลวขึน้ลาย 

ซ่ึงมีประโยชนชวงฝนตกเพื่อใชในการ
สือ่สารเรือ่งความปลอดภยั และลาสดุมี
ปนูทีใ่ชกบัเครือ่งปริน้ทเตอร 3D Printing

”ธรุกจิซเีมนตกบัคอนกรตีเกดิการ
ทรานสฟอรมสูระบบออโตเมชัน่ได 4 ปแลว
โดยชวง 2 ปแรก ลงทุนIndustrial 4.0 
ดานการเชือ่มโยงขอมลูและออโตเมชัน่
ในโรงงาน ซึ่งตองใชเวลากวาจะ
ทรานสฟอรมเต็มรูปแบบอีก 2 ป โดย
ดงึผูทีเ่คยทาํงานในธรุกจิซเีมนตครึง่หนึง่
ยายออกมาทาํธรุกจิดานกรนีโซลูชัน่ เพือ่
ยกระดบัมาตรฐานอตุสาหกรรมกอสราง
ไทยใหเทามาตรฐานโลก”

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมกอสรางไทยมี
ชองวางทีจ่ะพฒันาดวยการใชเทคโนโลยี
เพื่อลดความสูญเสีย เชน เวลา วัสดุ
เหลอืใชจากการแกงาน ดอกเบ้ีย ซึง่ไทย
มคีวามสญูเสยีจากการกอสราง 20% จาก
มลูคาตลาด 1 ลานลานบาท หรอืมคีวาม
สูญเสีย 2แสนลานบาท เอสซีจีนํา
เทคโนโลยมีาใชในงานกอสรางเพือ่ใหเกดิ
ธุรกจิกรนีโซลชูัน่ โดยเปนคนกลางระหวาง
เจาของบานนักออกแบบ วิศวกร และผูรับ
เหมาที่จะไดประโยชนจาก 2 แสนลาน
โดยใชเทคโนโลยี BIM (Building 
Information Modeling)

สําหรับเทคโนโลยี BIM นํามา
ใชบนการออกแบบ Digitization โดย
ทุกฝายออกแบบพรอมกันทั้งสถาปนิก 
วศิวกร ชางและลกูคา ซึง่ชวยใหผูมสีวน
เกีย่วของชมงานออกแบบไดเสมอืนจรงิ
ทําใหเกดิขอผิดพลาดและลดการสูญเสีย
ทรัพยากร โดยเอสซีจีรวมทุนกับ 

ชนะ ภมู ีผูชวยผูจดัการใหญ ธรุกจิ
ซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง 
เอสซีจี กลาววา ธุรกิจซีเมนต

มคีวามชดัเจนในการนาํธรุกจิไปสูการปลอย
กาซเรอืนกระจกเปนศนูย (Net Zero) โดย
ธรุกจิซีเมนตใชพลงังานมากและทาํใหตอง
เขาสู Net Zero โดยกาํหนดเกณฑมาตรฐาน
ความรวมกบัความรวมมอืระดบัโลก เชน
DTSI (Diversified Technology Solutions 
International) WBCSD (World Business 
Council for Sustainable Development)

“เทรนดของโลกทําใหเราปฏิเสธ
ทีจ่ะทาํเรือ่งเหลานีไ้มได เมือ่ทาํกจ็ะทาํให
เราไดประโยชน แตถาไมทําก็กลาย
ถูกทิ้งไวขางหลัง” 

นอกจากไมปลอยกาซเรือน
กระจกแลวตองทําใหเกิดผลบวกแก
สังคม โดยหาความรวมมือกับตาง
ประเทศ เชน Global Cement and 
Concrete Association (GCCA) ซึ่ง
เปนการรวมตัวของผูผลิตปูนซีเมนต
ทั่วโลก

“เมือ่ 25 ปทีแ่ลว ไดนาํความรอน
เหลอืทีถ่กูปลอยออกจากปลอง อณุหภมู ิ
200 องศาเซลเซยีส ดงึกลบัมาปนไฟใชใน
การผลิตซีเมนต เรียกวา WHG หรือ 
Waste Heat Generator ใชเงินลงทุน
หลายพันลานบาท”

นอกจากน้ีลงทุนนําวัสดุเหลือใช
ทางการเกษตร เชน กะลาปาลม เหงามนั
ตนปาลม ใยปาลม ใบออย เพื่อเปน

การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

(Climate Change)
เป�นวาระระดับโลก

ที่ไม�ว�าจะเป�นรัฐ เอกชน 
หรือประชาชน

ทุกวันนี้ ต�างหันมา
พิจารณาแนวทาง

ลดการทําลายสิ่งแวดล�อม 
ซึ่งเอสซีจีเป�นหนึ่งในเอกชน

รายใหญ�ที่มองเห็นเทรนด�
การเปลี่ยนแปลง

ครั้งสําคัญนี้ 
ทั้งยังเป�นผู�นํา

ไปสู�การใช�เทคโนโลยี
เพื่อสร�างธุรกิจสีเขียว

BIMobject Sweden เพือ่ใหงานมมีาตรฐาน
ระดบัโลก และผูบรโิภคยงัไดบานราคา
เทาเดิม แตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
มากขึ้นและลดเวลาทํางาน 20-30%

นอกจากนีย้งัใชอปุกรณสาํคญัทีใ่ช
งานรวมกบัการออกแบบ คอื 3D Printing 
เขามาชวยลดวัสดุเหลือจากงานกอสราง 
สามารถขึ้นรูปโครงสรางที่ซับซอนได

“นวตักรรม 3D Printing สรางอาคาร
ชัน้เดยีวโดยใชเวลาทาํงาน 7 วนั ไมรวม
สวนหลังคา ทัง้ยงัลดความสญูเสยีวสัดุ
เหลอืศนูย ซึง่โดยปกตแิลวงานกอสราง
จะเกิดวัสดุเหลือใช 20-30% ของวัสดุ
กอสรางที่จัดซื้อมาทั้งหมด”

ธรุกจิ Green Circularity เกดิขึน้ดวย
เปาหมายการปลอยคารบอนเหลอืศนูย
โดยตั้งบริษัท SCIeco เปนผูใหบริการ
กําจดัขยะอตุสาหกรรมนาํไปเผารวมกับ
การผลติปูนซเิมนตท่ีใชความรอน 1,300 
องศาเซลเซยีส แลวหนิปนูยงัดดูสารพษิ
ไดออกซนิและซลัเฟอร โดยธุรกจิดังกลาว
มียอดขายกวา 1,000 ลานบาท

ทัง้นี ้เอสซจีขีายผลติภณัฑกลุมธรุกจิ
กรนีเพิม่ขึน้ โดยเนน Green Circularity
ที่มีมูลคาราว 10,000 ลานบาท และมี
ศักยภาพเติบโต

“อยากใหรฐัเรงอนมุตักิฎระเบยีบ
การใชวสัด ุGreen Choice เชน ปนูซเีมนต
สูตรไฮบริด รวมถึงออกมาตรการจูงใจ
ดานภาษีเพื่อสงเสริมการใชสินคา
สเีขยีว และเปนการสนบัสนนุบรษิทัทีน่าํ
เทคโนโลยีเขามาใชเพื่อลดการปลอย
คารบอน”

ทางเลือก    โลว�คาร�บอน
เอสซีจี

ลดก�าซเรือนกระจก
ธุรกิจซีเมนต�

10.3% 

ผลิตภัณฑ�ก�อสร�าง

2.8%
ธุรกิจเคมิคอลล�

13.0%
ธุรกิจแพ็คเกจจิ้ง

12.8% 
เทียบกับกรณีปกติ 
ณ ป�ฐาน 2550

วัสดุนํากลับมาใช�ใหม�  
ธุรกิจซีเมนต�

2.8%
ผลิตภัณฑ�ก�อสร�าง 

15.4%
ธุรกิจแพ็คเกจจิ้ง

63% 

อัตราการบาดเจ็บจาก
การทํางานถึงขั้นสูญเสีย
วันทํางานของพนักงาน
ราย/1 ล�านชั่วโมงทํางาน

ธุรกิจซีเมนต�

0.219 

ผลิตภัณฑ�ก�อสร�าง

0.139 
ธุรกิจเคมิคอลล�

0.000
ธุรกิจแพ็คเกจจิ้ง

0.087

ผลดําเนินการเพื่อความยั่งยืน ในป� 2564

 ชนาภา ศรจิตติโยธิน
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วิกฤติโลกร�อนเริ่ม
ทวีความรุนแรงมากขึ้น

ซึ่งภาคประชาชนและภาคธุรกิจ
ต�างหันมาให�ความสําคัญ

ประเด็นสิ่งแวดล�อม
และการลดการปล�อย

ก�าซคาร�บอนไดออกไซด�มากขึ้น
สถาบันการเงินขนาดใหญ�ของไทย

หันมาสนับสนุนอุตสาหกรรม
ที่ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึง

สิ่งแวดล�อม สังคม 
และธรรมาภิบาล (ESG) 

มากขึ้น

 กิง่พลอย นาถมทอง

ปล�อยกู�ธุรกิจเป�นมิตร
ต�อสิ่งแวดล�อม

การเงิน
สีเขียว

1,308 ลานบาท, การสนับสนุนสนิเชือ่โครงการ 
(Project Finance) และสินเชื่อพาณิชยของ
ผูประกอบการขนาดกลางขึน้ไป 100% ผาน
กระบวนการพิจารณาเครดิตตามประเด็น
ความเสีย่งดาน ESG, การสนับสนนุสินเชือ่
พลังงานทดแทน มีสวนแบงการตลาดของ
กาํลังการผลิต 14.80% ของตลาดในประเทศ

สาํหรบัเปาหมายดาน ESG ในอกี 5-10 ป
ขางหนา ธนาคารกสกิรไทยตัง้เปาหมาย
สนับสนุนสินเชื่อพลังงานทดแทนใหมี
สวนแบงการตลาดของกําลังการผลิต 
15% ของตลาดในประเทศ

การสนับสนุน Project Finance และ
สินเชื่อเชิงพาณิชยของลูกคาผูประกอบการ
ขนาดกลางขึน้ไป 100% ตองผานกระบวนการ
พจิารณาเครดติตาม ESG และการสนบัสนนุ
สินเชื่ออาคารสีเขียว โดยเพิ่มยอดสินเชื่อ
คงคางจาก 6.3% เปน 10% ของพอรตฟอลโิอ
กลุมอสงัหารมิทรพัยภายในป 2568 (เทยีบจาก
ปฐาน 2563)

สวน นรศิ อารกัษสกลุวงศ หวัหนา
กลยทุธองคกร ธนาคารทหารไทยธนชาต 
จํากัด (มหาชน) หรือ ttb มองวา การ
ดําเนินการดาน ESG ใหเกิดผลมากที่สุด
จะตองมาจากแกนของธนาคาร เพราะการทาํ
 ESG ไมใชการทําการตลาดหรือการทํา
กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เทานั้น จึงเปน
เหตุผลใหธนาคารนําเรื่อง ESG เขามา
อยูภายใตทีมกลยุทธองคกร

โดยกําหนดกรอบดําเนินการ 4 ดาน 
ไดแก 1. การกาํกบัดแูลกจิการและจรยิธรรม
ทางธุรกิจ (Corporate Governance 
and Business Ethics) 2. ความยั่งยืนใน
การดาํเนนิธรุกจิ (Business Sustainability) 
3. ความยัง่ยนืดานสิง่แวดลอม (Environmental 
Sustainability) และ 4. ความยัง่ยนืทางสงัคม 
(Social Sustainability)

นอกจากนีธ้นาคารยงัใหการสนบัสนนุ
ดานการเงินสีเขียว ประกอบดวย 1.สินเชื่อ
สีเขียว (Green Loan) เริ่มจากการใหวงเงิน
สนับสนุนธุรกิจพลังงานสะอาดและธุรกิจ
กําจัดของเสีย (Waste Management) ใน
ป 2563 มลูคา 2,540 ลานบาท โดยปจจบุนั
ธนาคารไดขยายขอบเขตธุรกิจที่สนับสนุน
ใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้นอีกราว 7 ธุรกิจ 
2.สินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดําเนินงานดาน
ความยัง่ยนื (Sustainability-Linked Loan)  
ปจจุบันปลอยสินเชื่อดังกลาวใหกับกลุม
มิตรผล วงเงิน 107 ลานบาท

3. สนิเชือ่เพือ่สิง่แวดลอมและสงัคม ไดแก 
การใหสินเชื่อโครงการรีไซเคิลพลาสติก
คณุภาพสงูของ บมจ.พทีที ีโกลบอล เคมคิอล 
(PTTGC) มูลคา 1,650 ลานบาท และการ
ใหสนิเชือ่กบัแพทยในตางจงัหวดั ซึง่จะชวย
สงเสรมิใหประชาชนเขาถงึบรกิารสาธารณสขุ 
มูลคา 318 ลานบาท

4. พนัธบตัรสเีขยีว (Green Bond) 
โดยเปนธนาคารพาณชิยแหงแรกในไทย
ทีอ่อกพนัธบตัรดังกลาวในป 2561 วงเงิน 
1,850 ลานบาท เพือ่สนบัสนนุการลงทนุของ
ภาคเอกชน โดยเฉพาะโครงการพลงังาน
หมนุเวียนและโครงการท่ีใชพลงังานอยาง
มปีระสทิธภิาพ และในเดอืน พ.ย.2564 
ธนาคารมแีผนจะออก Green Bond อีก
ชุดหนึ่งเพื่อสนับสนุนโครงการสีเขียว
อยางตอเนื่อง 

มวาจะเปน ธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) หรือ SCB 
ที่ยึดหลักดานความยั่งยืน ฐานราก
สาํคญัทีน่าํพาธนาคารแหงนีย้นืหยดั

อยางมั่นคงยาวนานมากวา 115 ป โดยเมื่อ
ตนป 2564 คณะกรรมการธนาคารไดอนมุตัิ
นโยบายและกรอบยุทธศาสตรความยั่งยืน 
3 เสาหลัก ประกอบดวยการเงินที่ยั่งยืน 
(Sustainable Finance) สังคมแหงคุณคา 
(Creating Social Impact) และสิ่งแวดลอม
เพ่ืออนาคต (Better Environmental Future)
ซึ่งถือเปนอีกกาวสําคัญของ SCB ในการ
ขบัเคลือ่นธุรกจิบนเสนทางความยัง่ยนืตอไป
ในอนาคต

เสถยีร เลีย้ววารณิ  รองผูจดัการใหญ
อาวโุส ประธานเจาหนาทีบ่รหิาร กลุมงานกลยุทธ
องคกรธนาคารไทยพาณชิย จาํกดั (มหาชน) 
หรือ SCB กลาววา ปจจุบัน SCB มีโซลูชัน
ทางการเงินเพื่อสิ่งแวดลอมครอบคลุมกลุม
ลูกคาธุรกจิขนาดใหญ ลูกคาธุรกจิขนาดกลาง
และขนาดยอม (SME) ลูกคาบคุคล ไปจนถงึ
กลุมลูกคาทีม่คีวามมัง่คัง่ดวยผลิตภัณฑและ
บริการในหลากหลายรูปแบบ

อาท ิสนิเชือ่พลงังานหมนุเวยีน สนิเชือ่
การขนสงและการเดนิทางดวยพลงังานสะอาด 
สนิเชือ่บานประหยดัพลงังาน การใหคาํปรกึษา
ทางการเงินที่ครอบคลุมประเด็นดาน
สิง่แวดลอมและสงัคม ตลอดจนกองทนุ ESG 
ซึ่งธนาคารมีการผนึกกําลังทางธุรกิจใน
รปูแบบพนัธมติร(Partnership) กับหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และลูกคาในการ
ผลักดันการเงินสีเขียว (Green Financing)
เพือ่สรางระบบนเิวศสเีขยีว (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
ใสอาหารสําหรับรานคา ลดการปลอย
กาซเรือนกระจกไปพรอมกัน

ขณะที่ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน) หรือ KBANK แสดงความ
รับผิดชอบพื้นฐานในมิติส่ิงแวดลอมตาม
ครรลองของการเปนธนาคารแหงความ
ย่ังยืน โดยมบีทบาททีส่าํคญั 2 ประการ คอื 
1. บทบาทการดาํเนนิงานดานสิง่แวดลอม
ภายในธนาคาร (Bank’s Operations) 
เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศ และ 2. บทบาทการเปน
ผูใหบริการทางการเงิน (Financial 
Service Provider) เพื่อสงเสริมใหภาค
เอกชนดาํเนนิธรุกจิทีเ่ปนมติรตอสิง่แวดลอม 
และสงเสริมใหประชาชนทําธุรกรรมทาง
การเงินผานระบบดิจิทัลเพื่อลดการปลอย
กาซเรือนกระจกจากการทําธุรกรรมตางๆ

อดิศวร หลายชูไทย เลขานุการ
บรษิทัและรองกรรมการผูจดัการอาวโุส
เปดเผยวาป 2563 ธนาคารใหการสนบัสนนุ
ทางการเงนิแกธรุกจิทีเ่ปนมติรตอสิง่แวดลอม
ดวยสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดลอม มูลคา 16,174 
ลานบาท และลงทุนในหุนกูสีเขียวมูลคา 

ไทยพาณิชย�
 ให�คําปรึกษาและสนับสนุน

สินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล�อม
 สนับสนุนกองทุน ESG ร�วม

กับภาครฐั ภาคเอกชน และลกูค�า

 จับมือคู�ค�าธุรกิจสนับสนุน

การจัดซื้อจัดจ�างสีเขียว 

กสิกรไทย
 ส�งเสริมการดําเนินงาน

ด�านสิ่งแวดล�อมภายในธนาคาร
 ส�งเสรมิภาคเอกชนและประชาชน

ด�านสิ่งแวดล�อม
 นาํหลกัเกณฑ� ESG มาพจิารณา

การให�สินเชื่อและการลงทุน
 ป� 63 สนับสนุนสินเชื่อแก�

ธุรกิจที่เป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม

16,174
ล�านบาท

 5-10 ป�ข�างหน�า สนับสนุน
สินเชื่อพลังงานทดแทน

15% 
ของตลาดในประเทศ

ทหารไทยธนชาต
 ดําเนินการ ESG 4 ด�าน

 กาํกบัดแูลกจิการและจรยิธรรม

ทางธุรกิจ

 ความยัง่ยนืในการดาํเนนิธรุกจิ

 ความยั่งยืนด�านสิ่งแวดล�อม

 ความยั่งยืนทางสังคม

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ
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 กนกวรรณ เกิดผลานันท

2. ตลาดคารบอนภาคสมัครใจ
(Voluntary carbon market) คอื ตลาดคารบอน
ที่ถูกสรางขึ้นโดยไมไดมีกฎหมายบังคับ 
การจัดตั้งตลาดมักเกิดจากความรวมมือ
กันของภาคเอกชนเพ่ือชวยลดปญหา
ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยสมัครใจ ผูที่เขารวมซื้อขายในตลาด
อาจจะมกีารตัง้เปาหมายในการลดการปลอย
กาซเรือนกระจกของตนเอง (Voluntary 
cap-and-trade) ซึง่ไมไดมผีลผกูพนัตาม
กฎหมาย (Non-legally binding target) 
และดาํเนนิการซือ้ขายคารบอนเครดติหรอื
สทิธิในการปลอยกาซเรือนกระจกมาชดเชย
ปรมิาณการปลอยกาซเรอืนกระจกของตนเอง
       สาํหรบัสถานการณป 2564 เมือ่วนัที่ 
15 ก.ย.ทีผ่านมา Ecosystem Marketplace 
โครงการรเิริม่ของฟอเรสตเทรนด เอน็จโีอ
ชั้นนําของโลกที่ใหขอมูลดานการเงิน
การตลาดสิ่งแวดลอม และการชําระเงิน
เพ่ือบรกิารดานระบบนเิวศรายงานวา ชวง 
8 เดอืนแรกของปนีต้ลาดคารบอนภาคสมคัร
ใจมลูคาเพิม่ขึน้เกอืบ 60% จากป 2563ได
แรงหนุนจากแผนการปลอยคารบอนเปนศนูย 
(net-zero) ของบรษิทัตางๆ และความสนใจ
ในตลาดคารบอนเพื่อบรรลุเปาหมายลด
โลกรอนตามขอตกลงปารีสเพิ่มมากขึ้น

“สตีเฟน โดโนฟริโอ” ผูเขียน
รายงานและผูอํานวยการ Ecosystem 
Marketplace กลาววา ป 2564 ทัง้ปรมิาณ
และมูลคาตลาดสูงทุบสถิติ “ปนี้ตลาด
จะเดินหนาทะลุ 1 พันลานดอลลารได
ตามเปา ถากิจกรรมและการเติบโตยัง
เปนอยูในระดับปจจุบันตอไป ไมใชแค
บรษิทัเทานัน้ทีซ่ือ้คารบอนเครดติในฐานะ
องคประกอบของยุทธศาสตรเน็ตซีโร 
นักเก็งกําไรก็ซื้อเครดิตเพิ่มขึ้น มูลคาดีล
เหลาน้ันรวมกนักาํลงักลายเปนแหลงเงนิทนุ
สาํคญัของโครงการเพือ่สิง่แวดลอมทัว่โลก”

 ขอมูลจาก State of the Voluntary 
Carbon Markets 2021 ชี้วา นับถึง
วนัที ่31 ส.ค. ตลาดคารบอนภาคสมคัรใจ
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 
(เพิม่ขึน้จาก 188.2 ลานเครดติทีถ่กูซือ้ขาย) 
ซึง่ป 2563 กเ็ปนปสาํคญัของตลาดคารบอน
ภาคสมัครใจไปเรียบรอยแลว สานตอความ
เตบิโตอยางแขง็แกรงจากป 2562 แมโควดิ-19 
ระบาด สวนผลงานปนี้ก็นาจะไปไดดี
มากกวาเดิม
 ผูซื้อท่ีแข็งขันท่ีสุดในตลาดไดแก
ภาคพลงังาน สนิคาอปุโภคบรโิภค การเงนิ
และประกนัภัย ทัง้หมดเปนภาคสวนทีต่อง
เผชญิความทาทายใหตองลดผลกระทบตอ
สภาพภมูอิากาศโลกลงอยางรวดเรว็ทัง้ทาง
ออมและทางตรงอยางการลดปลอยกูใหกบั
อุตสาหกรรมที่ปลอยกาซเรือนกระจกสูง
 เนือ่งจากการปลอยกาซคารบอนสวน
ใหญของภาคสวนเหลานีม้าจากโครงสราง
หรอืเทคโนโลยพีืน้ฐานทีไ่มสามารถปรบัปรงุ
ไดอยางรวดเร็ว หรือมาจากสวนหนึ่งใน
หวงโซอุปทานหรือในพอรตการลงทุน
ท่ีบริษัทมีอิทธพิลไมมากเพราะไมไดเขาไป
ปฏิบัติการโดยตรง

ปจจุบันนานาบริษัทกําลังซื้อการ
ชดเชยดวยคารบอนเพื่อลดรองรอยการ
ปลอยคารบอนสทุธลิงทนัท ีในชวงทีบ่รษิทั
พยายามลดการปลอยกาซในระยะยาว
 ทัง้นี ้ทัว่โลกจาํเปนตองลดการปลอย
กาซคารบอนลงครึง่หนึง่จากระดบัปจจบุนั
ภายในป 2573 และลดจนเหลอื 0 ภายใน
ป 2593 เพื่อบรรลุเปาหมายตามขอตกลง
ปารีสควบคุมอุณหภูมิโลกไมใหเพิ่มข้ึน
เกิน 1.5 องศาเซลเซียส ขอมูลจากคณะ
ทาํงานวาดวยการปรบัขนาดตลาดคารบอน
ภาคสมคัรใจ (ทเีอสวซีีเอม็) ชีว้า เพือ่สงเสรมิ
ใหลดคารบอนไดอยางรวดเรว็ การซือ้ขาย
คารบอนเครดติภาคสมคัรใจจาํเปนตองเพิม่ขึน้ 
15 เทาภายในป 2573 และเพิม่เปน 100 เทา 
ภายในป 2593 จากระดับป 2563

เว็บไซต  http://carbonmarket.
tgo.or.th  อธิบายวา ตลาดคารบอน 
เปนมาตรการทางเศรษฐศาสตรรูป

แบบหนึง่ทีใ่ชสรางแรงจงูใจใหเกิดการลด
กาซเรือนกระจก ตอยอดจากพิธีสารเกียวโต 
(Kyoto Protocol) มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 
16 กุมภาพันธ พ.ศ.2548
 ตลาดคารบอน หมายถึง ตลาดท่ีมีการซ้ือ
ขายคารบอน (Carbon Market) โดยกาํหนด
ให “คารบอนเครดิต” (ปริมาณกาซเรือน
กระจกทีล่ดลงไดจากการดาํเนนิโครงการลด
กาซเรือนกระจก) และ/หรือ “สิทธิในการ
ปลอยกาซเรอืนกระจก” (ปรมิาณกาซเรอืน
กระจกทีส่ามารถลดไดตํา่กวาเปาหมายลด
กาซเรอืนกระจกทีก่าํหนดใหองคกรดาํเนนิการ 
ภายใตระบบซื้อขายสิทธิในการปลอย
กาซเรือนกระจก) เปนสินคาที่สามารถ
ซื้อขายได และสามารถนํามาชดเชย
การปลอยกาซเรือนกระจกของผูซื้อ
 ตลาดคารบอนทีด่าํเนนิการอยูทัว่โลก 
จําแนกเปน 2 ประเภท คือ

1. ตลาดคารบอนภาคบังคับ
(Mandatory carbon market) คือตลาด
คารบอนท่ีมีการซ้ือขายคารบอนเครดิต
และสิทธิในการปลอยกาซเรือนกระจกที่
สามารถนํามาชดเชยการปลอยกาซเรือน
กระจกเพื่อใหบรรลุเปาหมายการลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกตามที่กฎหมาย
บังคับ (Legally binding target) หรือ
ตามพันธกรณีระหวางประเทศ ตัวอยาง
ของตลาดคารบอนรปูแบบนี ้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 Emis-
sion Reduction) จากกลไกการพัฒนาที่
สะอาด (Clean Development Mechanism 
Project) ระหวางประเทศภาคผนวกที่ 1 
หรอื ประเทศพฒันาแลว (ในฐานะผูซือ้) กบั
ประเทศนอกภาคผนวกที่ 1 หรือ ประเทศ
กําลังพัฒนา (ในฐานะผูขาย) เปนตน

การประชุม COP26
ช�วงต�นเดือน พ.ย.

ชี้ให�เห็นความสําคัญ
ของการลดปล�อยก�าซ

คาร�บอนไดออกไซด�
เพื่อควบคุมอุณหภูมิโลก

ไม�ให�เพิ่มสูงจนย�อนกลับมา
เป�นภัยต�อมนุษย�เอง 
วิธีการหนึ่งที่ช�วยได�

คือใช�กลไกตลาด
ในรูปแบบของการซื้อขาย

คาร�บอนเครดิต

สถานการณ�ตลาด
คาร�บอนเครดิต
ป� 2564
ช�วง 8 เดอืนแรกป�นีต้ลาดคาร�บอน
ภาคสมัครใจมูลค�าเพิ่มขึ้นเกือบ 

60%
จากป� 2563

คาดทะลุเป�าหมาย

1 พันล�าน
ดอลลาร�

ตลาดคาร�บอนภาคสมัครใจ
ทํายอดขาย

748.2 ล�าน
ดอลลาร�

จาก 

239.3 ล�าน
เครดิต
(แต�ละเครดิตเทียบเท�า
คาร�บอนไดออกไซด� 1 ตัน)

มูลค�าเพิ่มขึ้น

58%
(เพิ่มจาก 472.9 ล�านดอลลาร�
ในป� 2563)

ปริมาณเครดิตเติบโต

27% 
จากป� 2563
(เพิ่มขึ้นจาก 188.2 ล�านเครดิต
ที่ถูกซื้อขายในป� 1563)

ผู�ซื้อที่แข็งขันที่สุดใน
ตลาดได�แก�ภาคพลงังาน 
สินค�าอุปโภคบริโภค 
การเงินและประกันภัย 
ทั้งหมดเป�นภาคส�วนที่
ต�องเผชญิความท�าทาย
ให�ต�องลดผลกระทบต�อ
สภาพภูมิอากาศโลก
ลงอย�างรวดเรว็ ทัง้ทาง
อ�อม และทางตรง

การตลาดเพื่อสิ่งแวดล�อม
“คาร�บอนเครดติ” 

การตลาดเพื่อสิ่งแวดล�อม
“คาร�บอนเครดติ” 
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ที่มา : กรุงเทพธุรกิจรวบรวม

‘เซ็นทรัล ทำ’ 4 Better ธุรกิจสู�ความยั่งยืน
เปลี่ยนจาก CSR สู� CSV

ให�ความสำคัญ People - Prosperity - Planet - Peace & Partnerships

4
Better

คุณภาพชีว�ตที่ดี
(Better life) อาชีพที่มั่นคง

(Better Work)

สิ�งแวดล�อมที่ดี
(Better World)

สังคมที่ดี
(Better Society)

ส�งเสร�มคุณภาพชีว�ต
สนับสนุนพ�้นที่สีเข�ยว กว�า 2,000 ไร�

ร�วมกับ SOS บร�จาคอาหารส�วนเกินป� 2564
กว�า 736,300 มื้อ

ติดตั้งฝ�กบัว ก�อกน้ำแบบประหยัด
ลดการใช�น้ำ 80%

สร�างรายได�กว�า 1,200 ล�านบาท ส�งเสร�มคุณภาพชีว�ตกว�า 500,000 คน
ดูแลคนกว�า 100,000 ครัวเร�อน
ทำงานใน 44 จังหวัด
ลดการสร�างขยะลงสู�หลุมฝ�งกลบ 175 ตัน

จัดการขยะอาหาร 18 ตัน
(ป� 64) เป�นปุ�ยอินทร�ย�และก�าซหุงต�มชีวภาพ
สำหรับชุมชนในพ�้นที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร�ธานี 

กลุ่มเซ็นทรัล หนึ่งในองค์กรขนาดใหญ่  
ประกอบด้วยหลายธุรกิจไม ่ว ่าจะเป ็น 
ธุรกิจค้าปลีก และแบรนด์สินค้า บริษัท 

เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน), 
ศูนย์การค้า และอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ บริษัท 
เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน), โรงแรม และ
ร้านอาหาร บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ากัด 
(มหาชน) เป็นต้น จากเดิมที่แต่ละกลุ่มธุรกิจต่างมี 
โครงการเพือ่สงัคมหรอื CSR ในลกัษณะ “ต่างคนต่างท�า”  
กว่าหลายพันโครงการ น�ามาซึ่งการเล็งเห็นว่าควรรวม 
เป ็นหนึ่งเดียว สู ่การพัฒนาด้านความยั่งยืน  
ผ่านการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนตั้งแต่ผู ้บริหาร 
ระดับสูง พนักงาน ลูกค้า รวมถึงซัพพลายเออร์ 
 บนพ้ืนฐาน Sustainable Development  
Goals-SDGs ในการวางกลยุทธ ์ ปรับจาก 
“ความรับผิดชอบสังคม” (Corporate Social 
Responsibility : CSR) สู่ “การสร้างคุณค่าร่วม”  
(Creating Shared Values : CSV) ภายใต ้
รากฐานความท้าทายหรือโอกาสในการท�าธุรกิจ  
ประเด็นปัญหาทางสังคมท่ีรอการแก้ไข และ 
ความเชี่ยวชาญและสินทรัพย์ที่องค์กรมีอยู่ 
 “พิชัย จิราธิวัฒน์” กรรมการบริหาร กลุ่ม
เซ็นทรัล เปิดเผยว่า ด้วยความต้ังใจที่จะด�าเนินธุรกิจ 
ของกลุ่มเซ็นทรัล ควบคู ่ไปกับสร้างความยั่งยืน  
เราจึงมุ่งมั่นในการพัฒนาและออกแบบการด�าเนิน 
ธุรกิจให้สอดคล้องไปกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
อย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อให้ผู ้มีส ่วนได้เสีย 
ทกุภาคส่วน ได้อยูร่่วมกบัธุรกิจและสิง่แวดล้อมทีม่คุีณภาพ  
โดยก�าหนดเกณฑ์การประเมนิผลโครงการด้าน ความยัง่ยนื  
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   
ด้วยการมุ ่งเน้นในเรื่องของการลดการคมนาคม 
การเดินทาง ลดพลังงาน การใช้น�้ามัน ตอบโจทย์
พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป เพ่ือความพึงพอใจ
ของลูกค้าสูงสุด ผ่าน Omnichannel Platform 
พัฒนาการจัดการห่วงโซ่อุปทานและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ของโลจิสติกส์ ลดการใช้พลาสติกคร้ังเดียว ภายใต้ 

ชีวิต อาชีพ สิ่งแวดล้อม สู่สังคมที่ดี

ธุรกิจ กับการ ‘สร้างคุณค่าร่วม’ 
การเติบโตทางธุรกิจ นอกจากมองเรื่อง

ผลก�าไรแล้ว ในปัจจุบัน “ความยั่งยืน” 

ยังถูกบรรจุในเป้าหมายหลายธุรกิจ  

ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต  

ครอบคลุมไปในทุกๆ คนที่เป็นผู้มีส่วน 

ได้เสีย บวกกับความร่วมมือของทุกฝ่าย 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

โครงการ Say No to Plastic ลดการใช้พลาสติกได้
มากถึง 20% ของทั้งหมด รวมทั้ง ตลาดจริงใจ สินค้า 
ออร์แกนิคจากมือของผู้ผลิตที่เป็นเกษตรกร สร้างรายได ้
สร้างอาชีพให้กับชุมชนท้องถิ่นส่งตรงผลผลิต 
ที่สดสะอาด และมีคุณภาพให้กับผู้บริโภค เปิดไปแล้ว 
กว่า 23 สาขา นอกจากนี้ยังมี โครงการ Healthiful 
จ�าหน่ายสินค้าท่ีดีต่อสุขภาพ ดีต่อสิ่งแวดล้อม 
 “ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมไปถึงศูนย์การค้า 
ขนาดใหญ่ หรือ Central Pattana” ผู้น�าการด�าเนินธุรกิจ 
ท่ีใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม 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% เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา
 “ธุรกิจโรงแรม หรือ Centara” ติดตั้งระบบ
เครื่องท�าน�้าอุ่นจากพลังงานแสงอาทิตย์ภายในโรงแรม
กว่า 10 แห่ง สามารถสร้างพลังงานทดแทน เป็น
พลังงานไฟฟ้าต่อสาขาต่อปี ได้มากกว่า 150,000-
200,000 kWh ติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าโรงแรม 
2 สาขา แปรรูปรองเท้าบูทจากพลาสติกห่ออาหาร 
ท่ีใช้แล้ว ท�าถังขยะจากวัสดุรีไซเคิล เช่น เมล็ดพลาสติก  
เศษไม้ ใช้ก๊อกน�้าประหยัดน�้า ทั้งโรงแรมและ 
ห้างสรรพสินค้า ลดการใช้น�้าใหม่มากถึง 80% จัดท�า
โปรแกรมการประหยัดการใช้ทรัพยากรใหม่ “Going 

Greener” ในห้องรับแขกเพื่อลดการใช้น�้าและสารเคมี  
จากการซักผ้า โดยส่งเสริมให้ลูกค้าเลือกที่จะใช้ซ�้า
ผ้าปูที่นอนและผ้าเช็ดตัว ซึ่งโครงการสามารถลดการ
ใช้น�้าได้กว่า 8 ลิตรต่อห้องพักต่อวัน
 “ธุรกิจอาหาร” เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์กว่า 88%  
ให้เป็นพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้ เพ่ือลดผลกระทบ 
ให้กับสิ่งแวดล้อม  ขณะที่แบรนด์ Pepper Lunch และ  
Auntie Anne’s ออกเมนสูขุภาพแห่งอนาคตเพือ่สิง่แวดล้อม  
ส�าหรับลูกค้าท่ีนิยมทาน Plant-based Food หรือ
ลดการใช้เนื้อสัตว์ เช่น สเต็ก พาสต้า สลัด เป็นต้น
 นอกจากนี้ กลุ่มเซ็นทรัล ยังเน้นการเพิ่มพื้นท่ี
สีเขียวเพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ซึ่งในปี 2564 กลุ่มเซ็นทรัลได้สนับสนุนพื้นท่ีสีเขียว
กว่า 2,000 ไร่ในประเทศไทย รวมถึงพัฒนาระบบ
ลดการสร้างขยะอาหารไปสู่หลุมฝังกลบ เช่นโครงการ 
Samui Model แปรรูปอาหารเหลือทานเป็นปุ๋ยเกษตร 
ก�าจัดขยะอาหารมากกว่า 18 ตัน 
 ขณะเดียวกัน กลุ่มธุรกิจเช่น โรงแรม ร้านอาหาร  
ได้ร่วมมือกับ SOS เพื่อบริจาคอาหารส่วนเกินให้กับ 
กลุ่มคนเปราะบาง และชุมชนในพื้นท่ี โดยในปี 2564 
บริจาคไปมากกว่า 736,300 มื้อ หรือเทียบเท่ากับ 
การลดการสร้างขยะลงสู่หลุมฝังกลบกว่า 175 ตัน  
รวมถึงจัดท�าโครงการ ขวดเปล่าไม่สูญเปล่า ได้น�าขวดน�้า 
พลาสติก (PET) แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์รีไซเคิลต่างๆ 
เช่น ชุด PPE ให้กับพระสงฆ์ หรือ ชุดผ้ากันเปื้อนท่ี
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  
ชมุชน และสงัคมจะต้องส�าเรจ็ตามไปด้วย เมือ่เปลีย่น 
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 ตามตัวชี้วัดการพัฒนาท่ียั่งยืน SDGs ของ
องค์การสหประชาชาติ  

‘เซ็นทรัล ทำ’ 4 Better ธุรกิจสู�ความยั่งยืน

ให�ความสำคัญ People - Prosperity - Planet - Peace & Partnerships

500,000 คน

175 ตัน

(ป� 64) เป�นปุ�ยอินทร�ย�และก�าซหุงต�มชีวภาพ
สำหรับชุมชนในพ�้นที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร�ธานี 
(ป� 64) เป�นปุ�ยอินทร�ย�และก�าซหุงต�มชีวภาพ
สำหรับชุมชนในพ�้นที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร�ธานี 
(ป� 64) เป�นปุ�ยอินทร�ย�และก�าซหุงต�มชีวภาพ
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สู่สังคมที่ดี

พิชัย จิราธิวัฒน์
กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล



เวทีการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มี
แนวโน้มท่ีจะน�าประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 
มาเป็นเงื่อนไขท�าการค้าระหว่างประเทศ
เพิม่มากขึน้ ซึง่ท�าให้ภาคเอกชนจ�าเป็นต้อง
ตดิตามความเคลือ่นไหวของข้อตกลงการ
ค้า เพือ่รบัมอืให้ทนักบัการเปลีย่นแปลงที่
อาจน�ามาสู่มาตรการกีดกันทางการค้า

ปัจจบุนัทกุเวทกีารค้าระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็น 
พหุภาคีและทวิภาคี ต่างให้กับส�าคัญกับ 
ข้อบทด้านสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นองค์การ 

การค้าโลก (WTO) ทีใ่ห้มกีารยกเว้นให้สมาชกิจ�ากดัการน�าเข้า 
เพือ่สิง่แวดล้อมได้แต่ต้องสมเหตุสมผล โดยมกีารต้ังคณะ
กรรมการว่าด้วยการค้าและสิง่แวดล้อม ซึง่ทีเ่ป็นเวทหีารอืหลกั
เรือ่งการค้าและสิง่แวดล้อม และกรณทีีม่ปัีญหาในเรือ่งของ 
ค�านิยามสิ่งแวดล้อมก็ใช้เวทีในการการหารือ

ส่วนเวทคีวามร่วมมอืทางเศรษฐกิจเอเชยี-แปซิฟิก 
(APEC) ได้มีการจัดท�าบัญชีรายการสินค้าสิ่งแวดล้อม 
เพื่อลดภาษีน�าเข้าให้เหลือไม่เกิน 5% ในสินค้า 54 
รายการ การจัดท�าแนวทางส่งเสริมและอ�านวยความ
สะดวกแก่บริการสิ่งแวดล้อม โดยสมาชิกต้องลดภาษี
และถือเป็นความร่วมมือของประเทศสมาชิกที่ต้องการ
ท�าเรื่องสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้เวทีสหประชาชาติ (UN) มีกรอบ
อนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมิูอากาศ (United Nations Framework Convention  
on Climate Change หรือ UNFCCC) ที่มีหลักการที่มี 
ผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ

ด้านเวทีข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ในปัจจุบันก็มี 
ข้อบทเรื่องสิ่งแวดล้อมและข้อบทเรื่องการค้าและการ 
พฒันาทีย่ัง่ยนื เช่น ข้อตกลงการค้าเสรขีองสหภาพยโุรป 
(EU) ทีท่�ากบัหลายประเทศ มักจะมีข้อบททีเ่กีย่วข้องกบั
สิง่แวดล้อม เพือ่ให้ประเทศทีท่�าข้อตกลงให้ความส�าคญั
กับสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

อรมน ทรพัย์ทวธีรรม อธบิดกีรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ กล่าวว่า ส�าหรบัประเทศไทยมข้ีอตกลง
การค้าเสร ี13 ฉบบั ทีไ่ด้ท�าไปแล้วแต่ยงัไม่มข้ีอบทเรือ่ง 
สิ่งแวดล้อม แต่ปัจจุบันหากจะท�าข้อตกลงการค้าเสรี
ฉบับใหม่จะมีเรื่องสิ่งแวดล้อมมาเกี่ยวข้อง 

ส่วนอาเซียนเองมี AEC Blueprint 2025 ที่
ก�าหนดให้เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และ
รับรองกรอบเศรษฐกิจหมุนเวียนส�าหรับ AEC โดย 
มอบให้ฝ่ายเลขาธิการอาเซียนไปศึกษากลยุทธ์ในการ
ท�าให้อาเซยีนเป็นภมูภิาคทีม่คีวามเป็นกลายทางคาร์บอน 
รวมทั้งการท�าข้อตกลงการค้าเสรีกับหลายประเทศ 
ก�าหนดให้ประเทศคู่เจรจาของอาเซียนเสนอให้มีการ
ยกระดับข้อตกลงการค้าเสรีให้มีข้อบทเรื่องสิ่งแวดล้อม
ด้วย เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ 
(BOI) ส่งเสริมการลงทุนใน BCG แบบ
ครบวงจรตัง้แต่เกษตรต้นน�า้จนถงึปลายน�า้

เช่น การปรบัปรงุพนัธุพ์ชื หรอืสตัว์ การปลกูไม้เศรษฐกจิ 
การคัดคุณภาพ บรรจุ เก็บรักษาผลิตผลเกษตร การ
แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร การผลิต เชื้อเพลิงจากผลิตผล
ทางการเกษตร การผลิตหรอืให้บรกิารระบบเกษตรสมยั
ใหม่และเทคโนโลยีชีวภาพ 

ล่าสุดคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เห็นชอบ
มาตรการขับเคลื่อนการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 
11 ก.ย.2564 จะสนบัสนนุการขบัเคลือ่นและพฒันา
ประเทศด้วย BCG ดังนี้

1.การขยายขอบข่ายการสนับสนุนตามมาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานรากครอบคลุมการ
สนับสนุนองค์กรท้องถิ่นพัฒนากิจการเกษตรที่ยั่งยืน 
เช่น การปลกูข้าวแบบปล่อยมีเทนต�า่ โดยขยายเวลาการ
ยื่นขอรับการส่งเสริมตามมาตรการเศรษฐกิจฐานราก 
1 ปี เป็นสิ้นสุดในเดือน ธ.ค.2565

2.เพิม่ขอบข่ายมาตรการปรบัปรงุประสิทธภิาพ ภายใต้ 
มาตรการย่อยด้านการประหยดัพลงังาน การใช้พลงังาน
ทดแทน หรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุม
กรณเีปลีย่นเครือ่งจกัรเพือ่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
โดยรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี 
สัดส่วน 50% ของเงินลงทุน

3.การปรบัปรงุประเภทกจิการ สทิธแิละประโยชน์ 
2 กิจการ คือ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี กรณีใช้
เทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์และการกักเก็บ
คาร์บอน โดยรบัสทิธปิระโยชน์ยกเว้นภาษเีงนิได้นติิบคุคล 
8 ปี และกิจการห้องเย็นหรือกิจการห้องเย็นและขนส่ง
ห้องเยน็ในกรณใีช้สารท�าความเย็นธรรมชาตจิะได้สทิธิ
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�า ซึ่งส่งผลให้ได้ผลผลิต
คุณภาพและปลอดภัย โดยเป็นธุรกิจที่ตอบสนองความ
ต้องการทั้งในประเทศและการส่งออก 

รวมทัง้ปรับปรุงขอบข่ายและสทิธิประโยชน์กิจการ
เดมิในกลุม่ BCG ให้สอดคล้องสถานการณ์ เช่น กจิการ
ผลติอาหารสตัว์หรอืส่วนผสมอาหารสตัว์ กิจการห้องเย็น
หรอืกจิการห้องเยน็และขนส่งห้องเย็นก�าหนดให้ใช้สาร
ท�าความเย็นที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย

ขณะที่การน�าสิ่งแวดล้อมมาเป็นเงื่อนไข
หรือข้อกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศมี 
แนวโน้มมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว  
ทัง้ภาครฐัและเอกชน เช่น มาตรการต่อต้านการท�าประมง 
ผิดกฎหมาย (IUU) คดีกุ้ง-เต่า ที่สหรัฐห้ามน�าเข้ากุ้ง 
จากไทย คดีแร่ “แรร์เอิร์ธ” ของจีนที่ห้ามส่งออก  
ซึง่แร่ดงักล่าวเป็นวตัถดุบิในการผลติเครือ่งใช้อเิลก็ทรอนกิส์ 
เครื่องโทรศัพท์ 

รวมถงึการต่อต้านการละเมิดสวัสดิภาพสัตว์ในการ
ผลติสนิค้า เช่น การกรณลีงิเก็บมะพร้าว การก�าหนดให้แสดง
ข้อมลูการตรวจสอบย้อนกลบัสนิค้า ดงันัน้ผูป้ระกอบการ 
ไทยควรต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับทิศทางของโลก
ทั้งการปรับตัวให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การมีธรรมา 
ภบิาลในการด�าเนนิธรุกจิโดยค�านงึถงึประเดน็ด้านสงัคม
และส่ิงแวดล้อม การจัดท�าระบบตรวจสอบย้อนกลับ
สินค้า ใช้โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน
และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG)

                     

นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการ BOI  
กล่าวว่า ประเทศไทยจ�าเป็นต้องยกระดับเพื่อก้าวเข้าสู่ 
New Economy ผ่านการพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และสร้าง Eco system ที่รองรับการสร้าง
เศรษฐกจิใหม่ โดยทัง้ Go Green และ Go Digital เป็น 
ทิศทางที่พาประเทศไทยก้าวเข้าไปสู่ New Economy

ทั้งนี้ มีความจ�าเป็นที่ต้องผลักดันให้ประเทศไทย
เป็นศนูย์กลางในสาขาทีม่ศีกัยภาพสงูและอยูใ่นเทรนด์
ใหม่ของโลก โดยเฉพาะการเป็นศูนย์กลาง BCG ที่
ไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมแต่จะเป็นแพลตฟอร์มท่ีจะท�าให้
ประเทศไทย Go Green เพื่อเข้าสู่สังคมคาร์บอนเป็น 
ศูนย์ รวมถึงการเป็นศูนย์กลางด้านเกษตรอาหาร 
ศูนย์กลางด้านพลังงานหมุนเวียน ศูนย์กลางการ 
ท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูง และศูนย์กลางธุรกิจการดูแล 
สุขภาพ

“Go Green เป็นประเดน็ท่ีทุกประเทศมทิีศทางการ
พัฒนาไปทางนี้ โดยเดินตามแนวทาง Environmental, 
Social, and Corporate Governance หรือ ESG”

ขณะนี ้BOI ก�าลงัจดัท�ายทุธศาสตร์ใหม่ทีจ่ะน�ามา
ใช้แทนยทุธศาสตร์ 8 ปี (2558-2565) เพือ่น�ามาใช้แทน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี (2566-2570) ซึ่งจะเป็นยุทธศาสตร์
ทีส่อดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 13 (2566-2570) 

 ประภาศรี โอสถานนท์

 ทินกร เชาวน์ชื่น

การค้าโลกเวทีเจรจา

บีโอไอ เพิ่มสิทธิประโยชน์

โลว์คาร์บอน
ยกเงื่อนไข

บีซีจี
จูงใจลงทุนกิจการ

WTO
 มข้ีอยกเว้นให้สมาชกิจ�ากัดการน�าเข้าเพือ่

สิ่งแวดล้อมได้

 ม ีCTE เป็นเวทหีารอืการค้าและสิง่แวดล้อม

APEC
 ท�าบญัชรีายการสนิค้าสิง่แวดล้อม ลดภาษี

น�าเข้าเหลอืไม่เกนิ 5% ในสนิค้า 54 รายการ

 ท�าแนวทางส่งเสรมิและอ�านวยความสะดวก

แก่บริการสิ่งแวดล้อม

FTA
FTA ยุคใหม่มีข้อบทเรื่องสิ่งแวดล้อม การ

ค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ASEAN
 AEC Blueprint 2025 ก�าหนดการพฒันา

เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

 รับรองกรอบเศรษฐกิจหมุนเวียนส�าหรับ 

AEC

UNFCCC
มีหลักการที่ระบุถึงผลกระทบต่อการค้า

ระหว่างประเทศ

เวทีการเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ
กับประเด็นสิ่งแวดล้อม

กิจการที่ BOI ให้การส่งเสริม 
ตามแนวคิด BCG

 กจิการน�าวสัดทุี่ไม่ใช้แล้วน�ากลบัมาใช้ใหม่
 กิจการผลิตอาหารทางการแพทย์ และ 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
 กิจการโรงงานผลิตพืช
 กิจการขยายพันธุ์สัตว์และเลี้ยงสัตว์
 กิจการศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตร
 กิจการเคมีภัณฑ์หรือพอลิเมอร์ท่ีเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 กจิการผลติพลงังานไฟฟ้าและไอน�า้จาก

พลังงานหมุนเวียน
 กิจการผลิตเชือ้เพลิงจากเศษวสัดหุรือของ

เสยีจากผลผลติการเกษตร เช่น Biomass 
to Liquid

แนวคิด BCG ประกอบด้วย เศรษฐกิจ
ชีวภาพ (BioEconomy) เศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) และ
เศรษฐกจิสเีขยีว (Green Economy) คอื 
การพัฒนาเศรษฐกิจตามนโยบายของ
รฐับาลทีต้่องการต่อยอดจดุแขง็ของไทย
ทีม่คีวามหลากหลายทางด้านการเกษตร
ทีย่ังเปน็แหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ส�าคญั
ของโลก

Bioeconomy
เศรษฐกิจชีวภาพ

Circular Economy 
เศรษฐกิจหมุนเวียน

Green Economy
เศรษฐกิจสีเขียว

B
C
G
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ารจัดทํารางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 13 
ดําเนินการบนโจทยที่ตองรูเทาทัน

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของโลก 
หรอื Mega Trend ซึง่ทีผ่านมาสภาพฒันาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต(ิสศช.) ไดกาํหนด
ทิศทางการพัฒนาบนพื้นฐานของหลักการ
แนวคิดที่สําคัญ 4 ประการ ไดแก 1.ปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง 2.แนวคดิ Resilience 
3.เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนของ
สหประชาชาติ (SDGs) 4.โมเดลเศรษฐกิจ 
BCG (Bio-Circular-Green Economy) 
เพื่อพลิกโฉมประเทศไทย สูสังคมกาวหนา 
เศรษฐกิจสรางมูลคาอยางยั่งยืน

นอกจากนี้ ไดกําหนดหมุดหมายการ
พัฒนาไว 13 หมุดหมาย เพื่อเปนปจจัยใน
การขบัเคลือ่น มเีปาหมายและทศิทางทีช่วย
ในการสนบัสนนุการพลกิโฉมประเทศ โดย
หมุดหมายที่ 10 ผลักดันใหไทยมี
เศรษฐกิจหมนุเวยีนและสงัคมคารบอนตํา่
ซึ่งเปนหมุดหมายที่ตอบโจทยการเปลี่ยน
ผานไปสูความยั่งยืน โดยปรับปรุงการใช
ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและบริโภค
ใหมปีระสทิธิภาพ แกไขปญหามลพษิสาํคญั
ดวยวิธีการท่ีย่ังยืน และลดการปลอย
กาซเรอืนกระจก เพือ่มุงสูการปลอยคารบอน
เปนศูนยระยะยาว

สําหรับหมุดหมายที่ 10 มีเปาหมาย
ทีจ่ะเพ่ิมมูลคาจากเศรษฐกจิหมนุเวยีน และ
มลูคา GDP จากเศรษฐกจิหมนุเวียนเพ่ิมขึน้ 
ไมนอยกวา 1% รวมทั้งอนุรักษฟนฟูและ
ใชประโยชนทรพัยากรธรรมชาตอิยางยัง่ยนื 
โดยดัชนสีมรรถนะสิง่แวดลอมอยู 4 อนัดบัแรก
ของอาเซยีน และสรางสงัคมคารบอนตํา่และ
ยั่งยืน ซึ่งสัดสวนใชพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น
ไมนอยกวา 10% และปริมาณขยะตอหัว
ลดลง 10%

ในขณะที่การขับเคลื่อนแผนจะ
ดาํเนนิการผาน 5 กลยทุธ ประกอบดวย 

1.การพฒันาอตุสาหกรรมและบรกิาร
ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคม
คารบอนตํา่ โดยจะมกีารเพิม่ประสทิธภิาพใน

ประเทศไทยกําลังเข�าสู�ช�วงการใช�แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ 13 ซึ่งจะเริ่มใน
ป� 2565-2570 และในร�างแผนพฒันาได�กาํหนดเป�าหมายหลกั 13 หมดุหมาย ทีจ่ะขบัเคลือ่นประเทศไทย
ในช�วงหลังวิกฤติโควิด-19 หลังจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สิ้นสุดเดือน ก.ย.2565 และจะประกาศ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ในเดือน ต.ค.2565

แผนพัฒนาฯ ฉบับ 13
หมุดหมาย
สังคมคาร�บอนตํ่า

การผลิตสินคาและบริการ เชน การสงเสริม
ใหเกิดการใชนํ้านอย การลดของเสียใน
กระบวนการผลติ รวมทัง้การสรางแรงจงูใจให
ปรบัเปลีย่นการผลติสูการลดปลอยคารบอน

2.การสรางรายไดใหกับชุมชนและ
เกษตรกร จากเศรษฐกจิหมนุเวยีนและสงัคม
คารบอนตํ่า เชน การพัฒนาระบบตลาด
คารบอนเพือ่การสรางรายไดจากการกกัเกบ็
คารบอนในภาคปาไม รวมถึงการสราง
แรงจูงใจในการเพิ่มพื้นที่ปาเศรษฐกิจ

3.การฟนฟแูละการเพิม่ประสทิธภิาพจาก
การใชทรพัยากรอยางชาญฉลาด โดยสงเสรมิ
การใชทรัพยากรธรรมชาติจากสวนเหลือ
ใหเกดิประโยชนทีห่ลากหลายปราศจากของเสยี
จากอตุสาหกรรม เกษตรกรรมและขยะอาหาร

4.การพัฒนาเทคโนโลยีและกลไก
สนับสนุน เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคม
คารบอนตํา่ โดยจะเนนการพฒันาเทคโนโลยี
และนวตักรรม รวมถงึแพลตฟอรมสาํเรจ็รปู
เพือ่สนบัสนนุธรุกจิเศรษฐกจิหมนุเวยีนและ
คารบอนตํ่า รวมทั้งสงเสริมการดักจับ การ
ใชประโชยนและการกกัเกบ็คารบอนในภาค
พลังงานและอุตสาหกรรม

5.การปรับพฤตกิรรมสูวถีิชวีติใหมอยาง
ยั่งยืน เชน การสรางแพลตฟอรมเศรษฐกิจ
แบงปนและตลาดสินคามือสอง รวมถึงการ
สงเสรมิการเดนิทางทีเ่ปนมติรกบัสิง่แวดลอม 
โดยพฒันาโครงขายระบบขนสงสาธารณะท่ี
ปลอยคารบอนตํา่และเปนมติรกบัสิง่แวดลอม
ใหครอบคลุมทั่วประเทศ

ดนุชา พิชยนันท เลขาธิการสภา
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ 
(สศช.) กลาววา แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
กาํหนดม ี10 ยทุธศาสตร แตการดําเนินการ
ยงัโฟกสัมากนกัเพราะยงักวาง ในขณะทีแ่ผน
พฒันาฯ ฉบบัท่ี 13 จะโฟกสัแตละเรือ่งมากขึน้ 
และกําหนดเปาหมายตองดาํเนินการใหสาํเรจ็
ภายใน 5 ป เชน การพัฒนาคนในชวง 5 ป 
ตองพฒันาแรงงานและทกัษะใหเปนรปูธรรม 
และคาดวาประกาศใชแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่13 
ไดในเดือน ต.ค.2565

หมุดหมายที่ 10
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13
ไทยมีเศรษฐกิจ
หมุนเวียนและ
สังคมคาร�บอนตํ่า
เป�าหมาย
  เพิ่มมูลค�าจากเศรษฐกิจ

หมุนเวียน
  มูลค�า GDP จากเศรษฐกิจ

หมุนเวียนเพิ่มขึ้น ไม�น�อยกว�า

1%
อนรุกัษ�ฟ��นฟูและใช�ประโยชน�
ทรัพยากรธรรมชาติอย�างย่ังยืน
ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล�อม

อยู�  4 อันดับแรก
ของอาเซียน

 สร�างสังคมคาร�บอนตํ่า
และยั่งยืน
  สัดส�วนใช�พลังงานทดแทน

เพิ่มขึ้นไม�น�อยกว�า

10% 
  ปริมาณขยะต�อหัวลดลง

10%

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
(DITP) กระทรวงพาณิชย์ ด�าเนิน
ตามนโยบาย “ตลาดน�าการผลิต” 

ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ 
ลักษณวิศิษฏ์ พร้อมให้ความส�าคัญกับ 
วาระแห่งชาติ BCG ตอบโจทย์เมกะเทรนด์โลก  
โชว์ผลงานอย่างเป็นรูปธรรมก่อนใคร  
ปั้นทีมฮีโร่ 50 ราย “50 BCG Heroes” 
ในกลุ ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ตอบโจทย์ชีวิต 
New Normal เตรียมพาเจาะตลาดโลกและ
เป็นกระบอกเสียงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้
กับประเทศ นอกจากนี้ เล็งปั้น BCG ฮีโร่ 
500 ราย ภายในปีหน้า พร้อมผุดแคมเปญ 
“BCG : Be the ChanGe” ชวนทุกคน 
“ปรับและเปลี่ยน” เพื่อความยั่งยืนและเป็น
แต้มต่อชนะคู่แข่งในเวทีการค้าในอนาคต 
 นายภสูติ รตันกลุ เสรีเริงฤทธิ ์กล่าวว่า  
“ภายใต้การน�าของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  
ร อ ง น า ย ก รั ฐ มนต รี แ ล ะ รั ฐ มนต รี 
ว่าการกระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศด�าเนินงานโดยมุ่งส่งเสริม
ผู้ประกอบการไทยให้มีขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันสูงและตอบสนองแนวโน้ม
ความต้องการของตลาด (ตลาดน�าการ
ผลิต) โดยเล็งเห็นว่าหนึ่งในประเด็นส�าคัญ 
ที่ถูกหยิบยกทั้งในระดับนโยบาย และ 
ในกลุ่มผู้บริโภค คือ ภาวะโลกร้อน (Global 
Warming) และการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate Change) ประเด็นน้ี 
ถูกกล่าวถึงในบริบทการค้ามากขึ้น ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าตลาดโลกก�าลังจริงจังกับเรื่อง
สิ่งแวดล้อม โดยรัฐบาลบางประเทศได้น�า
ประเด็นสากลนี้มาก�าหนดเป็นนโยบายและ
กฎระเบียบทางการค้าบ้างแล้ว จนอาจกลาย
เป็นข้อกีดกันทางการค้า ผู้ประกอบการไทย
จึงต้องเร่งปรับตัวให้ทันท่วงทีเพ่ือแข่งขันได้ดี 
ในอนาคต ไม่ว่าจะในข้ันตอนการแสวงหา

ผุดแคมเปญ ‘BCG : Be the ChanGe’ ชวนทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกสีเขียว

DITP ไว! เปิดตัวฮีโร่ BCG 50 รายแรก
พร้อมดันส่งออก ย�้ำ ‘ผู้ประกอบกำรไทยต้องล�้ำ’

วัตถุดิบที่ไม่ท�าลายธรรมชาติ กระบวนการ
ผลิตที่ประหยัดพลังงาน ไปจนถึงการขนส่ง
คาร์บอนต�่า เป็นต้น
 ดังน้ัน เพื่อให้ผู ้ประกอบการไทยม ี
การเพ่ิมมูลค่าให้ก้าวล�้าแนวโน้มทางการค้า 
ดังกล่าว ภารกิจส�าคัญของกระทรวงคือ 
การเร่งสร้างและส่งเสริมผูป้ระกอบการที่ด�าเนิน
ธุรกิจด้วยโมเดล “BCG : Bio Circular 
Green Economy” หรือเศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว เพื่อ
เป้าหมายการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันให้กับประเทศ เพ่ิมจีดีพีประเทศ 
เตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการสามารถ
ก้าวข้ามข้อกีดกันทางการค้าในตลาดโลก 
เพ่ิมรายได้ให้ผู้ประกอบการทุกระดับ”
 เพ่ือขับเคลื่อนแผนงานด้าน BCG  

ออกมาเป็น Hero list กลุ่ม
น�าร่องกลุ่มแรกที่วางแผนจะ
พาไปเจาะตลาดต่างประเทศ
และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 
ทัว่โลก พร้อมสร้างภาพลกัษณ์ 
ทางการค ้ าที่ ดี ให ้ กั บ 
ประเทศ 
 การด�าเนนิงานของกรม  
เป็นการเดินหน้าผลักดัน 
ผู ้ ประกอบการ BCG  
อย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม

ที่สุด มีการจัดท�า E-catalogue 
(สามารถดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่  https://
www.thaigroove.com/
bcgheroes/) เล่าเรื่องราว
ของแบรนด์เหล่านี้เพื่อ
เป็นแรงบันดาลใจให้กับ 
ผูป้ระกอบการรายอ่ืนๆ และ
ใช้เป็นแคตาลอกส�าหรับ
เซลส์แมนประเทศ หรือ
ทูตพาณิชย์ทั้ง 58 แห่ง 

ให้น�าไปน�าเสนอกับลูกค้า เปิดมุมมอง
ใหม่ๆ เกี่ยวกับสินค้าไทย ซึ่งมองว่าเป็น
จังหวะเวลาที่ดีท่ีผู้คนมองหาสินค้าของขวัญ
เตรียมต้อนรับปีใหม่ แบรนด์ในแคตาลอกนี ้
น ่าจะเป็นที่ถูกใจผู ้ซื้อทั้งชาวไทยและ 
ต่างประเทศ โดนใจทั้งผู้รับและผู้ให้ เพราะ
ดีต่อใจและดีต่อโลก”
 “ส�าหรับเป้าหมายในปีหน้า มุ่งหวัง
จะสร้างผู้ประกอบการ BCG 500 ราย 
ภายในปี 2565 และเพิ่มสัดส่วนรายได้ของ
ประเทศจากกลุ่ม BCG มากขึ้น สอดคล้อง
ตามเป้าหมายของวาระแห่งชาติท่ีต้องการ
เพิ่มสัดส่วนมูลค่า GDP ของ BCG จาก 
21% เป็น 24% ภายใน 5 ปี (จาก 3.4  
ล้านล้านบาท เป็น 4.4 ล้านล้านบาท)  
โดยในปี 2565 กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศมีแผนเจาะตลาดท่ีให้ความส�าคัญ
กับประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม หรือเป็น
เวทีท่ีมีการหยิบยกประเด็นส่ิงแวดล้อม 
อาทิ ตลาดยุโรป เน้นสหราชอาณาจักร 
เนเธอร์แลนด์ ตลาดออสเตรเลีย และ
ตลาดเกาหลี เป็นต้น
 นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ 
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ กล่าวเสริมว่า “ตั้งแต่ปลายปีนี้
จนถึงปลายปีหน้า กรมจะผลักดันแคมเปญ 
“BCG : Be the ChanGe” ซึ่งเป็น 
การเล่นค�าว่า BCG เชิญชวนให้ทุกคนหันมา 
เปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า...ไม่ฝาก 
ความหวังไว้กับใคร แต่เร่ิมได้ที่ตัวคุณ!  
โดยมีเป้าหมายที่จะสื่อสารกระตุ ้นการ 
มีส่วนร่วมทั้งในประเทศ และเผยแพร่ไป 
ในต่างประเทศผ่านทูตพาณิชย์ ตลอดจน
องค์กรพันธมิตรต่างๆ 
 แคมเปญ BCG : Be the ChanGe 
เป็นกลยุทธ์ในการน�าเสนอ “Bio Circular 
Green Economy” ไปยังผู ้ซ้ือผู ้บริโภค 
ชาวต่างชาติด้วยมุมมองการเชิญชวนมาเป็น 

ส่วนหน่ึงของการเปล่ียนแปลงเพ่ือให้โลกดีข้ึน  
โดยกรมได้ริเริ่มเพื่อให้เกิดการสื่อสารที่เข้าใจ
ง่ายขึ้น และเข้าถึงได้ทุกคน เป็นประโยชน์ 
ในการประชาสัมพันธ์ในเวทีสากลและส่งเสริม 
ภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับประเทศไทย 
 วัตถุประสงค์ของโครงการ จัดขึ้นเพื่อ
สร้างกลุ่มก้อนของผู้ประกอบการ BCG อย่าง
เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นแคมเปญสื่อสารไปยัง
ผู้ซื้อ ผู้น�าเข้า และผู้บริโภคในต่างประเทศ 
เพื่อเป็นแคตาลอกในการเลือกซื้อสินค้า 
ที่พัฒนาตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals 
: SDGs) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ทางการค้า 
ที่ดีของประเทศไทยในเวทีสากล และเพื่อสร้าง
แรงบันดาลใจและเพ่ิมจ�านวนผู้ประกอบการ  
BCG ในระบบเศรษฐกิจมากขี้น
 สื่อที่จัดท�ามีหลายรูปแบบ แบ่งเป็น
สื่อที่มุ่งกลุ่มต่างชาติ และมุ่งกลุ่มผู้ประกอบ
การไทย อาทิ Key Visual campaign 
BCG Thailand #BetheChanGe ที่ทุกคน 
สามารถน�ารูปตัวเองไปใส่เพิ่มได้เพื่อสร้าง
การมีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์สร้าง
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 อ่ืนๆ จากโครงการในป ี
ท่ีผ่านมา อาทิ แคตาลอกต่างๆ ซึ่งผู้สนใจ
สามารถดาวน์โหลดได้จาก facebook : 
Design Ditp หรือดูข้อมูลผู้ประกอบการ 
BCG เพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์ https://www.
thaigroove.com/bcgheroes/

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

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
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เมื่อ “เทคโนโลยีดิสรัปชั่น” นานาประเทศโดยเฉพาะภาคพลังงาน
ท่ัวโลกมีเป�าหมายสู�พลังงานสีเขียว พร�อมประกาศเจตนารมณ� 
“ลดการปล�อยคาร�บอนให�เป�นศูนย�” ซึ่งประเทศไทยจะไม�ตกขบวน
เพราะอาจจะนาํไปสู�การกดีกนัทางการค�าหรอืเสียโอกาสทางธรุกจิกุลศิ สมบตัศิริิ ปลัดกระทรวงพลังงาน

กลาววา ทกุภาคสวนไดตัง้เปาหมาย
เพ่ือกาวสูความเปนกลางทาง
คารบอน (Carbon Neutrality) 
ซึง่หลายประเทศทัว่โลกไดกําหนด

เปาหมายความเปนกลางทางคารบอนไว
ภายในป 2050 สําหรับประเทศไทย
ไดตระหนกัถงึความสาํคญัในการลดใช
คารบอนไดออกไซดเชนกัน

ทัง้นีค้ณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติ(กพช.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ 
จนัทรโอชา นายกรฐัมนตรี เปนประธาน
เมือ่วนัที ่4 ส.ค.2564 เหน็ชอบกรอบแผน
พลงังานชาต ิซึง่ไดกาํหนดแนวนโยบาย
ภาคพลงังาน โดยมเีปาหมายสนับสนุนให
ประเทศไทยมุงสูพลังงานสะอาด และลด
การปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
สทุธเิปนศนูย ภายในป ค.ศ.2065-2070 
ซึง่สอดคลองกบัแนวโนมของกลุมประเทศ
ที่พัฒนาแลว

อยางไรก็ตาม ในการลงทุนภาค
พลังงานที่ดําเนินการโดยหนวยงาน
ภาครัฐและผูประกอบการรายใหญ เชน 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) และบรษัิท ปตท. จาํกดั (มหาชน)
รวมถงึบรษิทัเอกชน โดยเฉพาะในพลงังาน
สะอาดทั้งพลังงานแสงอาทิตย และ
อตุสาหกรรมกกัเกบ็พลงังาน (แบตเตอร)ี 
ไดเห็นถึงความสําคัญในการชวยเหลือ
ชุมชนใหผานพนวิกฤติโควิด-19 หรือ
ทกุวกิฤต ิซึง่ขณะทีเ่ทคโนโลยดีสิรปัช่ัน
ทาํใหภาคพลงังานโลกมีเปาหมายผลักดนั
การใชพลังงานในรูปแบบฟอสซิลไปสู
พลังงานสีเขยีวจากเช้ือเพลงิสะอาดทีม่าจาก
พืชพลงังานหมนุเวยีน เพือ่เชือ่มโยงไปสู
การลดการปลอยคารบอนใหเปนศูนย

กระทรวงพลงังานไดกาํหนดนโยบาย
เพือ่ไปสูเปาหมายดงักลาว ประกอบดวย
การลดใชไฟฟาจากถานหนิ, ลงทนุกกัเกบ็
กาซคารบอน, ผลิตไฟฟาจากพลังงาน
หมุนเวียนที่ไดจากโซลาร ไมวาจะเปน
โซลารฟารม หรอืโซลารลอยนํา้ในเขือ่น
ของ กฟผ. โดยตั้งเปามีกําลังการผลิต
เพิ่มกวา 5,000 เมกะวัตต หวังชวยลด
คาไฟฟาใหประชาชนในอนาคต และ
ขายพลังงานสะอาดใหนักลงทุน ไมวา
จะเปนการลงทนุดาตาเซน็เตอร หรอื คลาวด
ตามความตองการของนกัลงทนุทีจ่ะรบัซือ้
ไฟฟาจากพลงังานสะอาดเทานัน้ อีกทัง้
จะสงผลถงึสนิคาสงออกจะมกีารคมุสนิคา
ทนัท ีทีต่องผลติจากพลงังานสะอาดเทานัน้

ทัง้นี ้ตามประกาศแผนพลงังานแหง
ชาต ิ(NEP 2022) เพือ่ขบัเคลือ่นใหภาค
พลงังานสามารถบรรลเุปาหมายการมุงสู
เศรษฐกิจและสังคมคารบอนตํ่านั้น 
จะมาจากการสงเสรมิการลงทนุพลงังาน
สีเขียวในภาคพลังงาน อาทิ 

1.เพิ่มสัดสวนการผลิตไฟฟาใหม

พลังงาน
เป�ดยุทธศาสตร� 

เดินเครื่อง
ลดคาร�บอนเป�น

ศูนย�
โดยมสีดัสวนพลงังานหมนุเวยีนไมนอยกวา
50% โดยพจิารณาจากตนทนุของระบบ
กักเก็บพลังงานระยะยาวในป2583

2.ปรบัเปลีย่นการใชพลงังานภาค
ขนสงเปนพลังงานไฟฟาสีเขียว ดวย
เทคโนโลยียานยนตไฟฟา (Electric 
Vehicle: EV) ตามนโยบาย 30@30 การ
ปรับเปลี่ยนการใชพลังงานภาคขนสง
มาเปน EV เปนแนวทางที่ชวยในการ
ลดการปลดปลอยกาซเรอืนกระจก เพือ่เพิม่
ความสามารถในการลดการปลดปลอย
กาซเรือนกระจก (GHG) ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาค
ขนสงใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
ชวยแกไขปญหาสภาพอากาศจากภาวะ
ฝุนละออง PM 2.5

3.ปรับเพ่ิมประสิทธิภาพการใช
พลังงานมากกวา 30% ภายในป 2040
โดยการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
บรหิารจดัการพลงังานสมยัใหม มาเพิม่
ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการพลงังาน 

4.ปรับโครงสรางกิจการพลังงาน
รองรบัแนวโนมการเปลีย่นผานพลงังาน 
(Energy Transition)

“เปาหมายการเปน Carbon Neutrality

ของไทยขึน้กับหลากหลายปจจัยทัง้การ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ีความพรอม
ทางการเงนิ รวมทัง้ความรวมมอืสนบัสนนุ
จากหนวยงานทีเ่กีย่วของทกุภาคสวนทัง้
ภาครฐัและเอกชน เพ่ือรวมผลกัดันสราง
ความยั่งยืนและกาวสูการเปนประเทศ
เปนกลางทางคารบอน ตามกําหนดใน
ป 2065-2070 รวมทั้งยังไดผลักดัน
โมเดลเศรษฐกิจ BCG”

สําหรับกระบวนการจัดทําแผน
พลังงานชาตินั้น วัฒนพงษ คุโรวาท 
ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน(สนพ.) เปดเผยวา ได
เปดรบัฟงความเหน็วนัที ่21 ก.ย.2564 
ในสวนสภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย 
(ส.อ.ท.)  และสถาบันตางๆ จากนั้นจะ
รับฟงความเห็นจากภาคสวนอ่ืนท้ังภาครัฐ
เอกชน ประชาชนและสื่อมวลชน และ
นํามาปรับปรุงแผน5 ฉบับ ไดแก 

1.แผนพฒันากาํลงัผลติไฟฟาของ
ประเทศ (PDP 2022)

2.แผนบรหิารจดัการกาซธรรมชาติ 

(Gas Plan)
3.แผนพัฒนาพลังงานทดแทน

และพลังงานทางเลือก (AEDP)
4.แผนอนุรักษพลังงาน (EEP) 
5.แผนบรหิารจดัการนํา้มนัเชือ้เพลงิ 

(Oil Plan)
ทัง้ 5 แผนจะถูกรวบรวมและจดัทาํ

ใหเปนแผนพลงังานชาตเิพยีงฉบบัเดยีว
จากนัน้จะรบัฟงความเห็นจากทุกภาคสวน
ในสังคม เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม
กําหนดทศิทางใหนโยบายดานพลงังาน
ของประเทศ จากนัน้เสนอ กบง. และ 
กพช.พจิารณา  ซึง่คาดวาแผนพลงังาน
ชาติจะเริ่มใชไดในป 2566

จากขอมูลกระทรวงพลงังาน พบวา
ป 2563 ไทยปลอยกาซคารบอนสูอากาศ
และสรางมลพษิกวา 225 ลานตนั แบงเปน
จากภาคพลงังาน 90 ลานตนั หรอื 37% 
รองลงมาเปนภาคขนสง 70.6 ลานตนั หรอื 
29% และภาคอุตสาหกรรมการผลิต 
69 ลานตัน หรือ 28% สงผลใหไทยตอง
สญูเสยีเงินถึง 7-8 แสนลานบาทตอป 

แผนพลังงานชาติ (National Energy Plan)

มุ�งพลังงานสะอาด ลดการปล�อย
คาร�บอนไดออกไซด�ภายในป� 2580

ลดการปล�อยก�าซเรือนกระจก
ในภาคพลังงาน

ลงทุนพลังงานสีเขียว ดําเนินนโยบาย 4D1E เพิ่มความ
สามารถในการแข�งขันภาคพลังงาน

พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานรองรับ
การเปลี่ยนผ�านด�านเทคโนโลยี

 กัญณัฏฐ บุตรดี

1 2 3 4 5
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ภาคการเกษตรเป�น
อีกส�วนที่มีการปล�อย
ก�าซคาร�บอนไดออกไซด� 
ทําให�กระทรวงเกษตร
และสหกรณ�ต�องผลักดัน
ให�การเกษตรของไทย
สามารถเป�นส�วนหนึ่งของ
ห�วงโซ�มูลค�าของโลกให�ได� 
ซึ่งต�องใช� “นวัตกรรม
และเทคโนโลยี” ส�งเสริม
เกษตรสีเขียวและ
เกษตรอัจฉริยะ โดยเฉพาะ
การนําเทคโนโลยี
และข�อมูลบิ๊กดาต�ามาใช�
เพื่อทําการเกษตร
แบบแม�นยํา

สภาวะการจัดสรรนํ้าที่ไมเพียงพอในชวง
ฤดูแลง และยังเปนการพัฒนาเพ่ือเตรียม
ความพรอมปรับพื้นที่อยางเหมาะสม เพื่อ
ใหทํานาไดในชวงฤดูฝน โดยเพิ่มผลผลิต
และลดตนทุนการผลิต

ฉันทานนท   วรรณเขจร 
เลขาธกิารสาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร 
(สศก.) กลาววา การสนบัสนนุใหเกษตรกร
ใชเทคโนโลยีการเกษตรจะลดตนทนุและลด
การใชแรงงาน รวมทั้งลดการเผาทําลายตอ
ซงัทีเ่ปนสวนหนึง่ทีส่รางกาซเรอืนกระจก ซึง่
ปจจบุนัทกุฝายใหความสาํคญักบัเรือ่งนีแ้ละ
พยายามทีจ่ะออกมาตรการเพือ่แกไขปญหา
โลกรอนไมใหรุนแรงขึ้น

ทัง้นี ้กระทรวงเกษตรและสหกรณ ได
ติดตามปญหาภาวะโลกรอนมาตอเนือ่ง และ
เตรยีมความพรอมสําหรับเรื่องนี้เพราะภาค
เกษตรใชนํา้ปรมิาณมาก โดยถาปรมิาณฝน
ลดลง หรอื ฝนตกผดิฤดูกาลจะสงผลกระทบ
ตอภาคการผลิตและรายไดเกษตรกร

สําหรับการเพาะปลูกขาวไดมีการ
ปรับปรุงพันธุใที่ชนํ้านอย รวมทั้งปรับ
แผนวิธีการทํานาจากนาหวานหรือนาดํา
ที่ใชนํ้าปริมาณมาก และปรับมาใชวิธีการ
ปลูกแบบหยอดหลุม รวมถึงวิธีการปลอย
นํ้าสลับแหง ซึ่งการปรับแผนการเพาะปลูก
ในบางพื้นที่จะทําใหสอดรับกับสภาพฝน
ที่เปลี่ยนไป 

 2.การปลูกขาวแบบเปยกสลับแหง 
จะชวยลดการใชน้ําในการทํานาได ซึง่ท่ีผานมา
ไดมีการสงเสริมเทคนิคนี้มาระยะหนึ่งแลว 
เพราะการขังนํ้าไวในนาในปริมาณที่มาก
จะสงผลใหนาขาวกลายเปนแหลงเพาะโรค
หรือแมลง และทําใหเกษตรกรตองใชสาร
กําจัดแมลงในปริมาณเพิ่มมากขึ้น

3.การใชปุยสัง่ตดัเพือ่ใหปุยมคีวามเหมาะ
กับสภาพดินท่ีทํานา ซึ่งจะชวยลดการใช
ปุยลงและลดปริมาณการตกคางของปุย
ในสิ่งแวดลอม จึงมีความจําเปนตองใชปุย
เทาที่จําเปน เพื่อใหพอดีกับความตองการ
ของขาวและดิน

4.การแปรรูปตอซังขาวทดแทนการ
เผา โดยนาํตอซงัขาวไปใชเปนวตัถดุบิสราง
ผลิตภัณฑ ซ่ึงจะมีสวนสําคัญในการลด
การเผาที่เปนตนเหตุสําคัญของการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซด รวมทั้งการเผา
ยงัทาํใหธาตอุาหารทีอ่ยูในฟางขาวและตอซงั
ทั้งไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม
ถูกทําลาย

การทํานาตามแนวทางดังกลาวถือ
เปนการปรบัเปลีย่นวถีิการทาํนาแบบดัง้เดมิ
ไปสูวิถีการทํานาท่ียั่งยืนและเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม โดย “กรมการขาว” เขามา
ถายทอดองคความรูผานนาแปลงใหญ
ในพื้นที่ 6 จังหวัด ซึ่งเทคโนโลยีดังกลาว
จะชวยเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตขาวทามกลาง

โครงการนําร�อง
ลดการปล�อยก�าซ
จากการปลูกข�าว
ไทย ไรซ� นามา
5 ป� (2561-2566) 
 นําร�อง 6 จังหวัด

ชัยนาท สิงห�บุรี อ�างทอง 
พระนครศรีอยุธยา 
ปทุมธานี สุพรรณบุรี 

 พื้นที่ 

2.8 ล�านไร� 
 เกษตรกร 

100,000 
ครัวเรือน
การใช� 4 เทคโนโลยี 
ลดผลกระทบโลกร�อน
 การปรับพื้นที่ด�วยเลเซอร� 
 การปลูกข�าวแบบ

   เป�ยกสลับแห�ง 
 การใช�ปุ�ยสั่งตัด

   ที่เหมาะกับสภาพดิน
 การแปรรูปตอซัง

   แทนการเผา

พื้นที่ปลูกข�าวและ
ผลผลิต 2564 
รวมทั้งประเทศ   
 พื้นที่เพาะปลูก

65.30 ล�านไร�
 พื้นที่เก็บเกี่ยว

56.75 ล�านไร�
 ผลผลิต

25.86 ล�านตนั 

 ผลผลิตต�อไร� (เก็บเกี่ยว)

456 ก.ก.

ที่ผานมามีการนํารองแกปญหา
ลดการปลอยกาซคารบอน
ไ ดออกไซดในการเพาะปลกูขาว 
ซึ่งเปนพืชที่มีพื้นที่เพาะปลูก

มากที่สุดเมื่อเทียบกับพืชชนิดอื่น โดยใน
ป 2564 สํานกังานเศรษฐกจิการเกษตร 
(สศก.) ประเมินวามีพื้นที่ปลูกขาว
ทัว่ประเทศ 65.30 ลานไร พ้ืนท่ีเกบ็เกีย่ว 
56.75 ลานไร มผีลผลติ 25.86 ลานตนั และ
มีผลผลิตตอไร (เก็บเกี่ยว) 456 กิโลกรัม

ลุมเจาพระยาถือเปนพื้นที่ปลูกขาว
ที่สําคัญของประเทศไทย ซึ่งปลูกไดทั้งขาว
นาปและขาวนาปรงั โดยกระทวงเกษตรและ
สหกรณไดดาํเนนิโครงการเพ่ิมประสทิธิภาพ
การผลติและลดภาวะโลกรอนจากการทาํนา
เพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื (Thai Rice NAMA) 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดการ
ปลอยกาซเรอืนกระจกจากการทาํนา เพือ่เปน
โครงการนํารองระหวางป 2561-2566

สําหรับการดําเนินการนํารองใน
พื้นที่ 6 จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา 
อางทอง ชัยนาท สิงหบุรี สุพรรณบุรี 
และปทุมธานี ซึ่งมีการนําเทคโนโลยีมา
ใช 4 ดาน คือ 

1.การปรบัพืน้ทีด่วยเลเซอรเพือ่ใหพืน้ที่
นาราบเรียบสมํ่าเสมอทั่วทั้งแปลงนา ซึ่งจะ
ชวยใหชาวนาเพิม่ผลผลติ คณุภาพและกาํไร
ที่ไดจากการผลิตขาว

เกษตร สีเขียว
โมเดลลดปล�อยก�าซ

นํ้าสลับแหง ซึ่งการปรับแผนการเพาะปลูกนํ้าสลับแหง ซึ่งการปรับแผนการเพาะปลูกนํ้าสลับแหง ซึ่งการปรับแผนการเพาะปลูก
ในบางพื้นที่จะทําใหสอดรับกับสภาพฝนในบางพื้นที่จะทําใหสอดรับกับสภาพฝนในบางพื้นที่จะทําใหสอดรับกับสภาพฝน
ที่เปลี่ยนไป ที่เปลี่ยนไป 

ถายทอดองคความรูผานนาแปลงใหญ
ในพื้นที่ 6 จังหวัด ซึ่งเทคโนโลยีดังกลาว
จะชวยเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตขาวทามกลาง

นาราบเรียบสมํ่าเสมอทั่วทั้งแปลงนา ซึ่งจะ
ชวยใหชาวนาเพิม่ผลผลติ คณุภาพและกาํไร
ที่ไดจากการผลิตขาว
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GREEN POWER save the world ECO INNOVATION
นวัตกรรมพลังงาน 
บีซีพีจี
ดันเป�าหมาย 10 ป� 
เน็ต ซีโร

Dry Dye
รักษ�โลก 
ทําได�จริง

 “…เรื่องโลกร�อน
เป�นวิกฤติที่เร�งด�วนที่สุด

และอันตรายที่สุด
นักวิทยาศาสตร�

ชั้นแนวหน�าหลายคน
บอกว�า เราอาจเหลือเวลา

ให�ลงมือแก�ไข
อีกไม�ถึงสิบป�…”
คํากล�าว อัล กอร� 

อดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐ
คนที่ 45 และเจ�าของรางวัล

โนเบลสาขาสันติภาพ
ป� 2550

เป�ดยุทธศาสตร�
ดาว
นวัตกรรม
เพื่อความยั่งยืน

เ ม ก ะ เ ท ร น ด เ พื่ อ โ ล ก สี เ ขี ย ว

18

เปลี่ยนโลก
นวัตกรรม

ป� 2568 
รฐับาลในประเทศอาเซยีน ตัง้เป�า
ให�ใช�พลังงานสะอาดเพิ่มขึ้น 

23% 
ทาํให�อาเซยีนต�องผลติพลงังาน
สะอาดให�ได� 

3,500-4,000 
เมกะวัตต�

60% 
ของก�าซคาร�บอนไดออกไซด�
ที่ถูกปล�อยออกสู�บรรยากาศ
มาจากกิจกรรมของมนุษย�

ไทยปล�อย
คาร�บอนเท�าไหร� 
(ภาคพลังงาน)
ป� 2559 : 258.7 ล�านตนั Co2
ป� 2560 : 258.5 ล�านตนั Co2
ป� 2561 : 263.4 ล�านตนั Co2
ป� 2562 : 250.4 ล�านตัน Co2
ป� 2563 : 224.3 ล�านตนั Co2
สดัส�วนการปล�อยคาร�บอนจาก
การใช�พลังงาน

 ภาคการผลิตไฟฟ�า

40% 
(90 ล�านตันคาร�บอน)

 ภาคอุตสาหกรรม

29% 
(65.7 ล�านตันคาร�บอน)

 ภาคการขนส�ง 

25%
(56.3 ล�านตันคาร�บอน)

 ภาคเศรษฐกิจอื่นๆ 

6%
(12.3 ล�านตันคาร�บอน)

ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

พลาสติกชีวภาพ
แม�จะเกิดขึ้นมานาน

กว�า 10 ป�
แต�ด�วยต�นทุนการผลิตที่สูงกว�า
พลาสติกทั่วไปถึง

3-5 เท�า 

ป�จจุบันจึงมีการใช�งานเพียง 

1% 
ของการใช�พลาสติกทั้งหมด

สถานการณ�ทั่วไป
 ไทยผลิตเม็ดพลาสติกชนิด 

PLA ได�มากถึง

75,000
 ตันต�อป�

และส�งออกรายใหญ�

อันดับ 3
ของโลก 

 มูลค�าตลาดส�งออก

16,697 
ล�านบาท ในป� 2562

19,107 
ล�านบาท ในป� 2563 

75% 
ของการผลิตเพื่อใช �บริโภค
ภายในประเทศ 

25% 
ส�งออกไปประเทศหลักๆ คือ 
จีน อินเดีย และญี่ปุ�น

 อย�างน�อยราว

30% 
ของพลาสติกจากป�โตรเคมีจะ
ถกูทดแทนด�วยพลาสตกิชวีภาพ

วิกฤตการณโลกรอนที่เรากําลังเผชิญ
อยูในปจจุบัน เกิดจากการที่อุณหภูมิ
เฉลีย่ของอากาศบนโลกสงูขึน้ สงผลให

เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   
    กอใหเกิดภาวะขาดแคลนอาหาร 
โรคระบาด การแยงชิงแหลงนํ้า ความ
หลากหลายทางธรรมชาติของพืชพันธุและ
สัตวปาทั่วโลกลดลง ทางแกไขมีทางเดียว 
คือทั่วโลกจะตองชวยกันเรงดําเนินการ
ลดภาวะโลกรอนอยางเรงดวน

สาเหตหุลกัของภาวะโลกรอนเปนเพราะ
จํานวนประชากรเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ
เกิดความตองการใชทรัพยากรที่ไมสิ้นสุด 
วิถีการดําเนินชีวิตของมนุษยจึงเบียดเบียน
ทรพัยากรธรรมชาตมิากขึน้ โดยเฉพาะอยางยิง่
ทรพัยากรปาไม เกดิการตดัไม บกุรกุทาํลาย
พืน้ทีป่า การใชพลงังานของมนษุยเพิม่มากขึน้
แบบกาวกระโดด กย็ิง่ทาํใหกาซคารบอนไดออกไซด
ถูกปลอยสูชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้น

ประเด็นสภาวะโลกรอนและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไดรับความ
สนใจจากทุกภาคสวนเปนอยางมาก ทั้งใน
ระดบันานาชาต ิภาครฐั หนวยงานและองคกร

ตางๆ ไปจนถึงภาคประชาชน มีการรณรงค
ใหตระหนักถึงปญหาดังกลาว 

เชนเดียวกับนักวิทยาศาสตรและ
นักเทคโนโลยีที่พยายามคนควาหาหนทาง
หยดุภาวะโลกรอน กระทัง่นาํไปสูการพฒันา
ใหเปนรูปธรรม และกลายเปน “นวตักรรม
สายเขียวเปลี่ยนโลก”

ไมวาจะเปน ยานยนต EV ไมปลอย
กาซมลพิษ แบตเตอรีลิเธียมไอออนที่เปน
มติรกบัสิง่แวดลอม บรรจภุณัฑพลาสตกิผลติ
จากพืชสามารถยอยสลายไดตามธรรมชาติ 
เทคโนโลยียอมสีผาแบบไมใชนํ้า ตลอดจน
เทคโนโลยกีารกกัเกบ็กาซคารบอนไดออกไซด
ที่ปลอยออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรม
ตางๆ แลวนํากลับมาแปลงสภาพเพื่อใชให
เกิดประโยชนหมุนเวียนตอไป

“มนษุยเปนผูสรางปญหา ดงันัน้ มนษุย
จงึตองเปนผูแกปญหาเอง” ดงัเชนวิกฤติ
โลกรอนทีม่นษุยกาํลงัเผชญิปญหาอยูในขณะนี้ 
และมนษุยคอืผูทีจ่ะตองคดิหาวธิกีารแกปญหา
จากผลกระทบเหลานี ้ฉะน้ัน การเขาใจ รูจกัใช
เทคโนโลยแีละกระบวนการทางวทิยาศาสตร 
จงึเปนเรือ่งจาํเปนทีจ่ะสามารถชวยแกปญหา
โลกรอนไดในภาวะเชนนี้ 

ECO INNOVATION
เป�ดยุทธศาสตร�

เพื่อความยั่งยืน
18

นวัตกรรม
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 กัญณัฏฐ บุตรดี

หยุดขยะพลาสติกและนํากลับมาใชใหม”
สวนทศิทางการกาวสู “สงัคมคารบอน

ตํ่า” สงผลชัดเจนตอผลิตภัณฑหลายอยาง 
เชน รถ EV ปญหาคอืเรือ่งของแบตเตอร ีโดย
ดาวไดใช “นวัตกรรมซิลิโคน” นําความ
รอนประสิทธภิาพสูงประกอบชุดแบตเตอร ีEV 
ชวยระบายความรอน มนีํา้หนกัเบาทนความ
รอนและความชื้นสูง ไมลามไฟ มีความ
ยดืหยุนและลดแรงกดในการประกอบชิน้งาน 
ลดตนทุนการแกไขชิ้นงาน และลดปริมาณ
กาซคารบอนทีเ่ปนสาเหตขุองภาวะโลกรอน
จากการเผาไหมของเชื้อเพลิง สนับสนุน
ผูประกอบการแบตเตอรยีานยนตในประเทศไทย
ใหเติบโตอยางรวดเร็ว

ในขณะที่ปญหาสภาพภูมิอากาศ
ทีเ่ปลีย่นแปลงและปญหาขยะพลาสตกิ
สงผลใหดาว โฟกสัไปทีส่าเหต ุคอื 1.การ
ตอตานโลกรอน 2.การหยุดขยะพลาสติก 
และ 3.การสงเสริมวงจรรีไซเคิล 

การดําเนินการดังกลาวไดพยายาม
บริหารจดัการคารบอน จงึนาํไปสูนวัตกรรม
เพือ่อนาคตและการเขาสู Circular Economy
สวนทีส่าํคญัสดุ คอื โรงงาน ซึง่ดาวมโีรงงาน
สรางเทคโนโลย ีอาท ิโรงโพรพิลนีออกไซด ลด
คารบอนสะสมได 1 ลานตนั โดยสงสวนหนึง่
ขายเปนคารบอนเครดิตได และ ปที่ผานมา
โรงงานทีม่าบตาพดุลดกาซคารบอนไดออกไซด
จากการผลติและขนสงไดเพ่ิมอกี 1 แสนตัน 

ทัง้นี ้ประเทศไทยมขียะพลาสตกิ 
2 ลานตันตอป

“เรามีหองทดลองที่ตางประเทศ เพื่อ
พฒันานวัตกรรมท่ีแทรกเขามาในผลิตภณัฑ 
ตอบโจทยความตองการผูบรโิภค เชน เสือ้ผา
นักกีฬาโอลิมปกครั้งที่ผานมา โดยใชสีที่มี
นวัตกรรมเขาไปชวยยอมผา เพราะปกตกิาร
ยอมผาตองใชพลังงานสูง แตเราใชอุณหภูมิ
เดียวกับหอง และลดการใชน้ําลางสลีง 90%”

อกีหนึง่ความภมูใิจคอืนวตักรรม “ถนน
พลาสตกิ” โดยรวมกบัภาครฐัและเอกชนใชงาน 

เป�ดยุทธศาสตร�

ดาว
นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

หยุดขยะพลาสติกและนํากลับมาใชใหม”หยุดขยะพลาสติกและนํากลับมาใชใหม”

ตํ่า”
เชน รถ EV ปญหาคอืเรือ่งของแบตเตอร ีโดย
ดาวไดใช 
รอนประสิทธภิาพสูงประกอบชุดแบตเตอร ีEV 
ชวยระบายความรอน มนีํา้หนกัเบาทนความ
รอนและความชื้นสูง ไมลามไฟ มีความ
ยดืหยุนและลดแรงกดในการประกอบชิน้งาน 
ลดตนทุนการแกไขชิ้นงาน และลดปริมาณ
กาซคารบอนทีเ่ปนสาเหตขุองภาวะโลกรอน
จากการเผาไหมของเชื้อเพลิง สนับสนุน
ผูประกอบการแบตเตอรยีานยนตในประเทศไทย
ใหเติบโตอยางรวดเร็ว

ทีเ่ปลีย่นแปลงและปญหาขยะพลาสตกิ
สงผลใหดาว โฟกสัไปทีส่าเหตุ
ตอตานโลกรอน 2.การหยุดขยะพลาสติก 
และ 3.การสงเสริมวงจรรีไซเคิล 

บริหารจดัการคารบอน จงึนาํไปสูนวัตกรรม
เพือ่อนาคตและการเขาสู 
สวนทีส่าํคญัสดุ คอื โรงงาน ซึง่ดาวมโีรงงาน
สรางเทคโนโลย ีอาท ิโรงโพรพิลนีออกไซด ลด
คารบอนสะสมได 1 ลานตนั โดยสงสวนหนึง่
ขายเปนคารบอนเครดิตได และ ปที่ผานมา
โรงงานทีม่าบตาพดุลดกาซคารบอนไดออกไซด
จากการผลติและขนสงไดเพ่ิมอกี 1 แสนตัน 

2 ลานตันตอป

ฉัตรชัย เลื่ อนผลเจ ริญชัย 
ประธานบริหาร กลุมบริษัท 
ดาว ประเทศไทย เปดเผยวา

กลุมบริษัทดาว ประเทศไทย เขามาลงทุน
ในประเทศไทยเขาสู ปท่ี 55 ลงทุนกวา 
30,000 ลานดอลลาร โดยมี 14 โรงงาน
ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคม
อุตสาหกรรมเอเซียและนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอตะวันออก ผลิตภัณฑหลัก 
อาท ิวสัดปุระสทิธภิาพสูงและสารเคลอืบผวิ 
เคมภีณัฑเพือ่อตุสาหกรรมโครงสรางพืน้ฐาน 
พลาสตกิบรรจภุณัฑและพลาสตกิชนิดพเิศษ 

สาํหรบัสนิคาทีผ่ลติมตีลาดสาํคญั อาทิ 
อตุสาหกรรมบรรจภัุณฑ อาคารและโครงสราง
พื้นฐาน ยานยนต ผลิตภัณฑอุปโภคบริโภค 
เครือ่งใชไฟฟา อปุกรณอเิล็กทรอนกิส สแีละ
สารเคลอืบผวิและสารยดึตดิและสารกนัรัว่ซึม 

ในขณะที่สินคาที่ผลิตในไทย คือ
ผลิตภัณฑ พลาสติกชนิดโพลิ เอทิลีน
โพลิสไตรีน อีลาสโตเมอร ผลิตภัณฑ
โพลยิรูเิทน และสไตรนีบวิทาไดอนี เลเทกซ 
รวมกวา 100 ชนิด และมสิีนคานาํเขากลุมดาว
จากตางประเทศ เชน ตวัทําละลาย เคมภีณัฑ
เพือ่กอสราง ซลิิโคน และพลาสตกิชนดิพเิศษ

ในรอบปทีผ่านมาดาวไดเปดตัวสนิคา
ใหมหลายรายการ อาทิ นวัตกรรมเม็ด
พลาสตกิโพลเิอทลินีชนดิพเิศษ ทีท่าํให
พลาสตกิมคีวามแขง็แรงทนกวาเมด็พลาสตกิ
ทัว่ไป ลดปรมิาณการใชเมด็พลาสตกิลง 18% 
มีความเหนียวและแข็งแรงขึ้น 1 เทาตัว และ
รีไซเคิลได 100% ลดโลกรอน พัฒนาเปน
ถงุบรรจภุณัฑไดหลากหลายชนดิ อาท ิถุงรฟีล 
ถุงใสอาหารแหง ถุงใสอาหารสัตว

“การลดคารบอนเปนศนูย รฐับาลไทย
มีนโยบายมุงสูกรีนคารบอน คนยุคใหมหัน
มาจะซื้อสินคาที่ลดผลกระทบตอการปลอย
กาซคารบอน ผูประกอบการจะตองคํานึง 
ถาเมอืงไทยไมปรบัสนิคาจะสงออกตางประเทศ
ไมได ดาวไดดันสินคาท่ีชวยลดโลกรอน 

อาทินิคมอุตสาหกรรมอาร ไอ แอล จ.ระยอง 
และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี รวมถึง
มหาวทิยาลยัเชยีงใหมและกรมทางหลวงชนบท 
ไดเขามารวมศึกษาและสนับสนุนการจัดทํา
มาตรฐานการนําพลาสติกเหลือใชมาเปน
สวนผสมในแอสฟลตคอนกรตีดวย อกีทัง้สหรฐั 
อินโดนเีซีย อินเดยี เวียดนามและฟลปิปนสไดนาํ
ไปใชและลดขยะเทยีบเทาพลาสตกิกวา 50 ลานถงุ

ท้ังนี้ ถนนท่ีทําจากพลาสติกรีไซเคิล
ในความยาว 1 กิโลเมตร ที่มีหนากวาง
ถนน 6 เมตร จะใชขยะพลาสติก 3 ตัน หรือ
ถงุ 900,000 ใบ ปจจบุนัทาํถนนพลาสตกิไป
แลว 7.7 กม.ในไทย ใชขยะพลาสตกิไป 23 ตนั

นอกจากนี ้ดาวไดขยายกาํลงัการผลติ
ขยาย “โรงงานโพรพลินีไกลคอล” ในนคิม
อตุสาหกรรมเอเซยี อาํเภอบานฉาง จ.ระยอง 
เพือ่ตอบสนองความตองการทีเ่พิม่ขึน้ทัว่โลก
จากอุตสาหกรรมการแตงกลิ่นและรสชาติ 
ผลติภณัฑสขุอนามยัสวนบคุคล อาหาร และยา 
ซึง่มกีารเตบิโตมากกวาดชันมีวลรวมภายใน
ประเทศ (GDP) คาดวาจะแลวเสรจ็ในป 2567
จะสามารถผลติโพรพลินีไกลคอลไดเพิม่ขึน้ 
80,000 ตนัตอป รวมเปน 250,000 ตนัตอป 
กลายเปนโรงงานผลิตโพรพิลีนไกลคอล
ที่ใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก

ทั้งนี้ ในการผลกัดนั “อุตสาหกรรม
สเีขยีว” ของสาํนกังานคณะกรรมการสงเสรมิ
การลงทุน (บีโอไอ) มองวา ผูผลิตมีความ
ตัง้ใจทีจ่ะลดคารบอน ซึง่การทีภ่าครฐัพยายาม
ชวยสงเสรมิทําใหมคีวามเปนไปไดสงูข้ึน เชือ่วา
อนาคตอนัใกลลกูคาแตละรายท่ีใชวสัดตุางๆ 
จะวิง่หาผลติภณัฑทีเ่ปนกรนี ผูผลติตางผลติ
สินคาเพื่อตอบสนองความตองการลูกคา

“สิ่งสําคัญคือรัฐควรเปลี่ยนกฎหมาย
บางกฎหมายทีใ่ชมามากกวา 20 ป โดยเฉพาะ
ของเหลอืจากอตุสาหกรรมทีน่าํไปเปนวตัถดุบิ
ในอีกโรงงานได แตไมไดรับอนุญาตหรือ
ขยะพลาสตกิทีร่ฐัใหนาํเขาจากตางประเทศได
แทนการใชขยะในประเทศมาบรหิารจดัการ”  

ระยะที่ 1(2538-2548)
 การผลิตมีประสิทธิภาพ
 ลดการใช�ทรัพยากร
 ลดของเสีย
 ลดความเสี่ยงต�างๆ

เพื่อสิ่งแวดล�อม
และความปลอดภัย

ระยะที่ 2 (2549-2558)
 ส�งต�อความยั่งยืนไปสู�

ลูกค�าและคู�ค�า
 ออกแบบผลิตภัณฑ�

และกระบวนการผลิต
ให�มีประสิทธิภาพขึ้น

 เสนอสินค�าที่เป�นมิตร
ต�อสิ่งแวดล�อมด�วยนวัตกรรม 

ระยะที่ 3 (2559-2568)
การสร�างพิมพ�เขียวให�เกิด
มาตรฐานและแนวปฏิบัติ
ที่ขยายผลได�

 การสรรหาวัตถุดิบ
 การจัดการหลังผู�บริโภค

ใช�งานสินค�า

เป�าหมายด�านความยั่งยืนของ  ความก�าวหน�าของกลุ�มบริษัทดาว ประเทศไทย
ในการลด CO

2
 ป� 2563

ก�าซเรือนกระจกที่ลดได�ทั้งหมด (ตันคาร�บอนไดออกไซด�)

2562

2563

100,000

90,000

80,000

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,0000

โครงการ
ต�อเนื่อง
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จากโครงการในป� 2563 
= 6,366 ตันคาร�บอนไดออกไซด�
เทียบเท�ากับการปลูกต�นไม� 

636,658 ต�น

 ฉ
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ชัย
 เล
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ผล
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ชัย

ดาว บริษัทด�านแมททีเรียลส� ไซแอนซ�ของสหรัฐ ได�ประกาศ
เป�าหมายด�านความยั่งยืนมาตั้งแต�ป� 2538 และดําเนินการ

มาถึงป�จจุบันอยู�ในระยะที่ 3 (2559-2568) เพื่อให�ฐานการผลิต 
106 แห�ง ใน 31 ประเทศ เดินไปในทิศทางเดียวกัน 
รวมถึง กลุ�มบริษัทดาว ประเทศไทย ที่เริ่มเข�ามา

ดําเนินธุรกิจในไทยมาตั้งแต�ป� 2510 จนเป�น
ฐานการผลิตที่ใหญ�ที่สุดในเอเชียแปซิฟ�ก

การจัดการ
ของเสียในโรงงาน
การรีไซเคิล 

51.3% 
การกําจัดด�วยวิธีการเผา
ทําลาย

30.1% 
การใช�เป�นเชื้อเพลิงทางเลือก 

18.6% 
การฝ�งกลบ 

0%

เป�าหมายด�านความยั่งยืนของ  



ชมพูนุช จันทรบัว Marketing 
Development Manager กลาวถึง
แนวโนมของบรรจภุณัฑในอนาคต 

นอกจากจะตองมีคุณสมบัติที่ตอบโจทย
ในการปองกันสินคาท่ีอยูภายในไมให
เสียหาย สามารถชวยยืดอายุของอาหาร
มรูีปแบบสวยงาม และสามารถนาํไปใชงาน
ไดงาย สะดวกสบายแลว ยงัมอีกีเทรนดทีก่าํลัง
มาแรงท่ีผูผลติบรรจภุณัฑตองใหความสาํคญั
เพิม่ขึน้คอืการออกแบบและผลิตบรรจภัุณฑ
แบบรกัษโลก โดยเร่ิมตัง้แตออกแบบบรรจภุณัฑ
เพื่อใหสามารถนํากลับมารีไซเคิลไดงาย
หรอืบรรจภุณัฑท่ีใชเม็ดพลาสตกิในการผลติ
นอยลงแตยงัคงความแข็งแรงไดดดีงัเดมิ รวมถงึ
บรรจภุณัฑทีช่วยลดการปลอยกาซเรอืนกระจก 
เปนตน 

Dow ไดมีการกําหนดเปาหมายและ
ขบัเคลือ่นการดาํเนินงานดานความยัง่ยนืมา
อยางตอเน่ือง มผีลการดาํเนนิงานทีส่ามารถ
วัดผลไดจริงตั้งแตป พ.ศ. 2538 เปนตนมา 
และมีเปาหมายการทํางานดานความยั่งยืน
อยางชัดเจนใน 2 พันธกิจหลัก โดยมุงเนน
ในการลดคารบอนเพื่อลดโลกรอนเพื่อให
บรรลสุูเปาหมายการปลอยกาซเรอืนกระจก
เปน zero carbon และอีกหนึ่งเปาหมาย
ที่สําคัญคือเร่ืองการกําจัดขยะพลาสติกใน
สภาพแวดลอม ไมวาจะเปนหยดุขยะพลาสตกิ
ไปจนถึงการสงเสริมวงจรรีไซเคิลเพ่ือเพ่ิม
ผลกระทบในเชิงบวกตอสังคม ลูกคา และ
ธุรกิจของ Dow

อนรุกัษ รศัมีอมรววิฒัน Technical 
Service and Development & Climate 
Change Specialist ไดกลาวเสริมใน
ประเด็นของคุณสมบัติบรรจุภัณฑรักษโลก
วา “ปจจบุันมคีวามทาทายเรือ่งความยั่งยนื
ของบรรจุภัณฑอยู 2 เรื่อง คือทําอยางไร
ใหเกิดการหมุนเวียนนํากลับมาใชซํ้าหรือ
เรยีกวาการกาํจดัซากดวยวธิกีารท่ีเหมาะสม 
เพือ่ใหเกดิหลกัเศรษฐกจิหมนุเวยีน (Circular 
Economy) สวนอีกเรื่องคือภาวะโลกรอนที่
โลกกาํลังใหความสาํคญักบัการลดคารบอน 
ซึ่งเปนสาเหตุของการเกิดกาซเรือนกระจก”

สําหรับวงจรของบรรจุภัณฑที่มีการ
หมุนเวียนนํากลับมาใชใหมไดนั้นมีอยู 3 
ขั้นตอนคือ 1) การออกแบบบรรจุภัณฑให
สามารถนํากลับมาใชใหมได  2) การจัด
เก็บบรรจุภัณฑที่ใชแลวกลับเขามาในวงจร
รีไซเคิล และ 3) การนําวัสดุที่มีสัดสวนของ
วัสดุที่ไดมาจากกระบวนการรีไซเคิลเพื่อ
นํากลับมาใชในการผลิตบรรจุภัณฑอีกครั้ง

“Dow มีผลิตภัณฑมากมายเพื่อเปน
โซลูชันใหทั้งเจาของแบรนดสินคา (brand 
owner) และโรงงานแปรรปูพลาสตกิ (con-
verter) เลอืกนาํไปใชพัฒนาบรรจภุณัฑสนิคา
ใหสามารถรไีซเคลิได 100% นอกจากน้ี Dow 
ยงัมนีวตักรรมเมด็พลาสติกรไีซเคลิชนดิพเิศษ
จากกระบวนการ Mechanical Recycling 
ซึ่งเพิ่งไดรับรางวัล Ringier Technology 
Innovation Awards”

เมือ่ลงลกึถงึกระบวนการผลติบรรจภุณัฑ 

บรรจุภัณฑ�ในอนาคต
ต�องลดโลกร�อน
ลดขยะ
รีไซเคิลได�

ที่ยั่งยืนนั้น รังสรรค เชาวสุวรรณกิจ 
Technical Service Manager ไดกลาวถงึ
แนวโนมการผลิตบรรจุภัณฑที่นําเสนอ
โซลูชันใหมๆ สามารถตอบโจทยความ
ตองการของลูกคาวา “เทรนดที่ลูกคาสนใจ
คือการทําฟลมบรรจุภัณฑที่บางแตยังคง
ความแขง็แรงเหมอืนเดมิ รวมทัง้การนาํ PCR 
(post-consumer recycled) Resin ซึ่ง
เปนเม็ดพลาสติกที่มีสวนผสมของพลาสติก
ทีผ่านการใชงานจากผูบรโิภคในสดัสวน 40% 
สามารถนาํมาผลติเปนฟลมหดรดัสนิคาทีย่งั
คงคุณสมบัติเทียบเทากับฟลมที่ทํามาจาก
เมด็พลาสตกิใหม ซึง่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการ
ใชเม็ดพลาสติกใหมแลว จะสามารถลดการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดได 17% และ
ประหยดัพลงังานไดกวา 30% โดยประมาณ 
(ขึ้นอยูกับปจจัยประกอบ) ซึ่งชวยใหโรงงาน
แปรรปูพลาสตกิ (converter) เจาของแบรนด
สินคา (brand owner) และบริษัทคาปลีก
(Retailer) บรรลุเปาหมายดานความยั่งยืน
ของตนเองไดงายและรวดเร็วย่ิงข้ึน รวมทั้ง
เปนการชวยหาทางออกวธิใีหมใหกบัพลาสตกิ
ใชงานแลว เพื่อไมใหตองกลายมาเปนขยะ

นอกจากนีร้งัสรรคไดยกตวัอยางสนิคา
ของ Dow ท่ีใชนวัตกรรมความยั่งยืน คือ
ถุงฟลมอุตสาหกรรมประเภท 
Heavy Duty Shipping Sack 
(HDSS) ใชบรรจุสินคาที่มี
ลักษณะเปนเม็ดหรือผงที่มี
นํ้าหนักบรรจุ 20-25 กิโลกรัม 
สามารถทําใหบางลงจากเดิม 
ทีห่นา 125 ไมครอน สามารถลด
ความหนาลงมาเหลอื 110 ไมครอน 
เทากบัลดปรมิาณการใชพลงังาน
และวัตถุดิบในการผลิตลง

ดร.ธวชัชยั ตงุคะเวทย 
Senior Technical Service 
and Development Specialist
กลาวถึงหนวยงาน Application 
Development Center ของ 
Dow ที่ทําหนาที่ออกแบบและ
คิดคนนวัตกรรมดาน Flexible Packaging 
เพือ่มาตอบโจทยของลกูคาทัง้ฟลมเมกเกอร
และเจาของแบรนด เพือ่สรางความกาวหนา
ในการพฒันาถงุบรรจภุณัฑเพือ่ความยัง่ยนื

“เทรนดของผลติภณัฑประเภท Food 

and Specialty Packaging เพือ่ความยัง่ยนื
จะเนนออกแบบจาก Flexible Packaging 
หรือบรรจภัุณฑท่ีประกอบดวยวสัดหุลายช้ัน 
มาเปน Mono Material ซึ่งสามารถนํากลับ
มารไีซเคลิไดอยางมปีระสิทธิภาพ โดยท้ังหมด
นี้สอดคลองกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
(Circular Economy) และเปาหมายเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน”

กรณีศึกษาที่ประสบความสําเร็จของ 
Dow คือการยกมาตรฐานถุงขาวสารเปน
ถงุขาวรกัษโลก ซึง่ ดร.ธวชัชยัอธบิายเพิม่เตมิวา
ในอดีตถุงบรรจุขาวสารผลิตจากโพลิเมอร 
2 ชนดิ มคีวามหนา 110 ไมครอน ซึง่ไมสามารถ
นาํกลบัไปรไีซเคลิได แตเมือ่ปลายปทีผ่านมา 
Dow รวมมือกับ บริษัท CPI บริษัท เอสซีจี 
แพคเกจจิ้ง (SCGP) และบริษัท พรีแพค 
ประเทศไทย จํากัด เพื่อพัฒนาถุงขาวตรา
ฉัตรรุนใหมขึ้นมาเรียกวา “all PE recycle 
rice bag” โดยนําเทคโนโลยี INNATETM ที่ 
Dow พฒันาขึน้มาชวยทาํใหถงุขาวมคีณุสมบตัิ
บางลงแตยังคงมีความแข็งแรงใกลเคียง
เดิม ขอดีคือชวยลดการใชพลาสติก และลด
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด อีกทั้ง
ยังสามารถนํากลับไปรีไซเคิลได 100% 

“ปจจบุนันีเ้รือ่งแพคเกจจิง้ทีย่ัง่ยนืเปน
เรื่องไมไกลตัวเราอีกตอไปแลว 
เพราะตอนนี้เราทุกคนตองชวย
กันลดผลกระทบที่เกิดจากกาซ
เรือนกระจกที่ทําใหโลกรอนขึ้น
ดังนั้นบรรจุภัณฑที่ใชงาน
ในปจจุบันจําเปนตองมีการ
เปลีย่นแปลงและปรบัตวัใหเปน
บรรจุภัณฑรักษโลกมากขึ้น ซึ่ง
จะตอบโจทยทั้งนโยบายภาครัฐ 
ขอกําหนดของลูกคา และเอาชนะ
ใจผูบริโภคท่ีหวงใยส่ิงแวดลอม” 
ชมพูนุชกลาวสรุป

ผูที่สนใจเรื่องราวนารู  
นโยบายจากนานาชาติ และ
นวตักรรมลาสดุในดานบรรจภุณัฑ
ท่ียั่งยืน สามารถติดตามไดฟรี

จาก Facebook “Dow Thailand Group” 
และ Line Official Account @dowpackguru 
โดยสามารถฝากคําถาม หรือ สงไลนขอ
คําปรึกษาผูเช่ียวชาญทั้ง 4 ทานไดเปน
การสวนตัว 

เมื่อเร็วๆ นี้ ในงานประชุม
วิชาการนานาชาติครั้งที่ 47th 
จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร�
แห�งประเทศไทยฯ 
กลุ�มผู�เชี่ยวชาญ
ด�านบรรจุภัณฑ�พลาสติก 
“Dow Pack guru” 
จาก กลุ�มบริษัท ดาว 
ประเทศไทย (Dow)  
ได�แบ�งป�นประสบการณ�
ในโลกธุรกิจแพคเกจจิ้ง
เพื่อสร�างความสามารถ
ในการแข�งขัน
และอนาคตที่ยั่งยืน

ผู�เชี่ยวชาญชี้เทรนด�รักษ�โลกมาแรง

  Dow Thailand
    Facebook

  Dow Pack guru
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จากความต�องการใช �
พลังงานสะอาดทั่วโลก
มีแนวโน�มสูงขึ้น บวกกับ
ต�นทนุของการผลติพลงังาน
หมุนเวียน ทําให�การผลิต
ไฟฟ�าจากพลงังานสะอาด
เข�าสู�มอืผู�บรโิภคได�มากขึน้ 
ทาํให� “บซีพีจี”ี มเีป�าหมาย
สร�างอนาคตที่ยั่งยืน นํา
พลังงานหมุนเวียนมาใช�
ผลติไฟฟ�า โดยใช�เทคโนโลยี
และนวัตกรรมสร�างสรรค�
ธุรกิจพลังงานท่ีทุกคน
มีส�วนร�วมเป�นทั้งผู�ผลิต
และผู�บริโภค

บัณฑติ สะเพยีรชยั ประธานเจาหนาทีบ่รหิาร บรษิทั 

บีซีพีจี จํากัด (มหาชน) ในเครือบางจากคอรปอเรชั่น กลาววา 

ภารกิจหลกัทีฝ่งอยูในดเีอน็เอของบซีพีจี ีคอื ทาํเฉพาะพลงังานสะอาดเปน

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 และเปนหนึง่ใน Growth

Engine สําคัญตอยุทธศาสตรการเติบโตของกลุมบางจาก

“บซีพีจี”ี เปนรายเดยีวในไทยทีร่วมธรุกจิกบั “เคพเพล 

นิว เอนเนอรย่ี” บริษัทในกลุม เคพเพล อินฟราสตรัคเจอร 

ผูเชี่ยวชาญการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอัจฉริยะชั้นนําระดับโลก

จากสิงคโปร โดยตอยอดธุรกิจการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในไทย

ใหครบวงจรทัง้ดานพลงังานและสิง่แวดลอม รวมถงึธรุกจิลงทนุดาน

โครงสรางและการบรหิารจดัการระบบความเยน็จากสวนกลาง บรกิาร

จุดชารจรถยนตไฟฟา และความรวมมือธุรกิจคารบอนในอาเซียน

นอกจากนี้ ไดผลักดันโรงไฟฟาพลังงานสีเขียวและใหบริการ

พลังงานอัจฉริยะครบวงจร โดยใหความสําคัญกับการนํานวัตกรรม

มาพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ ซ่ึงที่ผานมาขยายธุรกิจดานพลังงาน

อัจฉริยะตอเนื่อง อาทิ 

โครงการบริหารจัดการพลังงาน Town 77 ซึ่งไดดําเนินการ

มาตัง้แตป 2561 และโครงการ CMU Smart City จะเสรจ็สมบรูณป 2564 

รวมทั้งโครงการ Sun Share Smart Green Energy Community

ที่กําลังขออนุญาตดําเนินการในรูปแบบ Sandbox

รวมทั้ง จะตอยอดสูธุรกิจการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

ซึ่งภาครัฐใหความสําคัญกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ใชประโยชนจาก

เทคโนโลยแีละนวตักรรมทีท่นัสมยั เพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติใหประชาชน

ทัง้นี ้จากความรวมมอืกบัพนัธมติรทาํใหมเีทคโนโลยแีละนวตักรรม

บริหารจัดการดานสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน คือ การจัดการนํ้า 

การจัดการของเสียหรือขยะ การจัดการระบบความเย็นจาก

สวนกลาง การนําเทคโนโลยีบล็อคเชนมาใชซื้อขายไฟฟา

ระหวางกนัแบบ Peer to Peer จึงชวยใหลดผลกระทบตอสิง่แวดลอม รองรับตลาดธุรกจิการพฒันาเมืองอัจฉริยะท่ีกาํลังเติบโตในไทย 

นอกจากนี้ พัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนเพื่อผลิตไฟฟาจากพลังงานสะอาดในอาเซียน จัดทําแพลตฟอรม

ซื้อ-ขายคารบอนเครดิต สรางสมดุลในการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด โดยจะขยายไปในอาเซียน ซึ่งป  2568 รัฐบาล

ในประเทศอาเซยีน ต้ังเปาใหใชพลงังานสะอาดเพ่ิมขึน้ 23% ทําใหอาเซยีนตองผลติพลงังานสะอาดใหได 3,500-4,000 

เมกกะวัตต ดังนั้น บีซีพีจี ตองการเปลี่ยนแปลงโครงสรางพลังงานใหมในอาเซียน

“ในญีปุ่นไดไปพฒันาโรงไฟฟาโซลาฟารมทีไ่มสรางโรงไฟฟาอยางเดยีว แตเปนการรวมกนัระหวางภาค

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

ดงันัน้ บซีพีีจ ีตองตระหนกัการเติบโตไปพรอมกบั Disruptive Technology

เพราะเม่ือเทคโนโลยใีหมเขามาจะเกดิการซือ้ขายไฟฟาผานอนิเทอรเนต็ (Energy 

Internet) ไฟฟาจะกลายเปนสินคาที่มียี่หอแทรกอยูในชีวิตประจําวัน

“ผูบริโภคจะผลิตไฟฟาเองจากพลังงานแสงอาทิตยไดบนหลังคาบาน

และนํามาขาย โดยมีระบบผลิต-กักเก็บไฟฟาขนาดเล็ก บริษัทฯ ไดลงทุน

การใชแบตเตอรีขนาดใหญมีโรงงานอยูในจีน ซึ่งจีนใหความสําคัญเมื่อ

สรางโซลารฟารมตองติดแบตเตอรีดวยทําใหพัฒนาเทคโนโลยีไดเร็ว” 

ทั้งน้ี จากนโยบายที่ไทยลดกาซคารบอน ทําให บีซีพีจี

ตั้งเปาเปน Net Zero อีก 10 ปตอจากนี้ หรือในป 2030 โดย

จะไมดําเนินธุรกิจลําพังแตจะรวมกับภาคชุมชนต้ังเครือขาย 

Carbon market Club เพื่อใหทุกภาคสวนไดสงเสริมรวม 

นวัตกรรม
พลังงาน
บีซีพีจี

ดันเป�าหมาย

10 ป�
NET ZERO

กัญณัฏฐ บุตรดี

ภารกิจหลักท่ีฝ�งอยู�ในดีเอ็นเอ
ขอ งบซีพีจี ีคอื ทาํเฉพาะพลงังาน
สะอาดเป�นธรุกจิโรงไฟฟ�าสเีขยีว 
โดยไม�ว�าจะเป�นการพัฒนา
โรงไฟฟ�าในไทยหรอืต�างประเทศ

860 MW 
ธุรกิจของ BCPG ใน 5 ประเทศธุรกิจของ BCPG ใน 5 ประเทศ

860 MW 
ดำเนินการแล�ว 475.4

ไทย

9.0
10.0

กำลังพัฒนา 384.6 หน�วย: MW

165.8
อินโดนีเซีย

157.5

24.0

ลาว-เว�ยดนาม

114.0

270.0

ฟ�ลิปป�นส�

14.4

5.6

ญี่ปุ�นญี่ปุ�น

14.7

75.0

โรงไฟฟ�า
พลังงานความร�อน
ใต�พ�ภพ 

โรงไฟฟ�า
พลังงานความร�อน
ใต�พ�ภพ 

พลังงานน้ำ

พลังงานลม

โซลาร�ฟาร�ม

พลังงานลม

โซลาร�ฟาร�ม

พลังงานลม โซลาร�ฟาร�ม

พลังงานลม โซลาร�ฟาร�ม
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สมารทฟารม (Smart farm) เปน
นวตักรรมทีเ่กดิจากแนวพระราชดาํริ
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิล

อดลุยเดช เกีย่วกบัการสงเสรมิ สนับสนุนให
เกษตรกรและผูประกอบการใชนวตักรรมดาน
การเกษตรมากขึ้น เพื่อใหกระบวนการผลิต
มปีระสทิธภิาพ ตนทนุต่ํา ปลอดภยั เปนมติร
กับสิ่งแวดลอมและยั่งยืนในอนาคต

โลกกาํลงัเผชญิความทาทายใหม 4 ดาน 
คือประชากรโลกเพิ่มขึ้น ความรอยหรอของ
ทรัพยากรธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศ และปญหาความเสียหายและ
การสญูเสยีของอาหาร (food loss and waste)
ความทาทายเหลานี้จะทําใหปญหาความ
อดอยากและการขาดแคลนอาหารทวีความ
รุนแรงขึ้น โดยที่ “การเกษตรแบบดั้งเดิม” 
ที่ใชกันในปจจุบันไมสามารถรับมือกับ
ความทาทายนี้ จึงตองปรับเปลี่ยนไปสู
การเกษตรอัจฉริยะ

ยกตวัอยางเทคโนโลยีสาํหรบัสมารทฟารม
คอื “ระบบเกษตรอจัฉรยิะ” ในช่ือ HandySense 
ผลงานการพัฒนาโดยศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
(เนคเทค) ทีป่จจบุนัไดขยายการใชงานเขาสู
พืน้ทีโ่ครงการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก
(อีอีซี) เพื่อชวยควบคุมสภาพแวดลอมท่ี
เหมาะสมแกการเจริญเติบโตของพืช

นริชพันธ เปนผลดี ผูชวยวิจัย
อาวุโส เนคเทค กลาววา Handy Sense 
เปนเซ็นเซอรที่ทําหนาที่ตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแลสภาพแวดลอมในการ
ปลูกพชืชนดิตางๆ วาเหมาะสมหรอืไม 
รวมถงึควบคมุกระบวนการใหนํา้ ใสปุย
ใหธาตอุาหารตางๆ ของพชื ซึง่ในปจจบุนั
ทําไดถึงระดับ crop requirement หรือ

ชญานิษฐ นกแกว

  
พีร

พง
ษ 

ตัน
ตย

าค
ม

นริชพันธ เปนผลดี

“สมาร�ทฟาร�ม” หรือ เกษตร
อัจฉริยะ เป�นคําตอบสําหรับ
ระบบเกษตรกรรม ทีก่าํลงัเผชญิ
ความท�าทายจากภาวะโลกร�อน 
และทําให�ผลผลิตการเกษตร
แปรปรวน เกษตรทําน�อยได�มาก

ทีป่ลกูระบบปดภายในหองอพารทเมนต
ขนาดพื้นที่ 12 ตารางเมตร

พีรพงษ ตันตยาคม กรรมการ
ผูจัดการบริษัทฯ กลาววา “ระบบฟารม
เกษตรในอาคาร” เหมาะสําหรับการ
ผลติพชืผลไมออรแกนคิทีม่มีลูคาสงู ให
ผลผลิตเก็บเกี่ยวไดทุกฤดูกาล ควบคุม
สภาพแวดลอมดวยระบบอัตโนมัติ
โมเดลธรุกจิใหมในยคุนวินอรมอล ทีผ่านมา
แปลงสาธิตไดใหผลผลิตอยางตอเนื่อง
ตลอดทั้งป อาทิ สตรอวเบอรรี่ กลุมผักสลัด
และดอกไมกินได

ท้ังน้ี เทคโนโลยหีลกัสาํหรับสมารทฟารม
ระบบปดคอื “แสงเทยีม” จากหลอดแอลอีดี
แทนพลงังานจากแสงอาทติย มาเปนตวัชวย
ในการเจริญเติบโตของพืชนานาชนิด ทําให
สามารถควบคมุการปลูกพชืไดอยางเตม็รปูแบบ
ทัง้สภาพแสง ความชืน้ อณุหภมู ิแรธาต ุหรอื
แมกระทั่งปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด
ซ่ึงเปนปจจัยหลักของพืชที่ใชในการ
เจริญเติบโต

บริษัทฯไดผสมผสานนวัตกรรมกับ
เทคโนโลยกีารเกษตร เพือ่ทีจ่ะแกปญหาตางๆ 
และพฒันาระบบการเพาะปลกูใหมคีณุภาพ
สูงขึ้นในเชิงปริมาณและคุณภาพ สามารถ
ควบคุมสภาพแวดลอมดวยระบบอัตโนมัติ 
โดยตั้งคาการทํางานหรือแกไขพารามิเตอร

ตางๆ ใหเหมาะสมกับพืชแตละชนิด
ผานสมารทดีไวซจากนอกสถานที่ได 

ทั้งยังเก็บขอมูลสถิติทุกอยาง
ในรูปแบบบิ๊กดาตา อีกทั้งวัสดุ
ทกุชิน้ทีเ่ลือกใชน้ันสามารถนํามา
ใชซํ้าได

“90% ของการปลูกใช
พลังงานในชวงเวลากลางวัน 
ตนทุนหลักคือคาไฟท่ีเกิดจาก
การใชเครื่องปรับอากาศ และ
แอลอีดี เฉลี่ยวันละ 100 บาท 
สวนคานํ้าอยูเพียงเดือนละ

1 ยูนิตเทานั้น เมื่อมีการ
ติดตั้งพลังงานทางเลือกอยางโซ

ลารเซลล ทําใหตนทุนลดลงเกือบ 80% 
จะเหลือเพียงคาวัสดุปลูก แตก็ขึ้นอยูกับ
ขนาดพื้นที่ปลูกและความคุมทุนของ
ผูประกอบการเชนกัน ผลผลิตที่ไดมีความ
แนนอนในเชงิปรมิาณในแตละรอบปลกูสงูถงึ
90%” นายพีรพงษ กลาว 

ระบบฟาร�มเกษตร
ในอาคาร
 ห�องปลูกพืชผลไม�เมืองหนาว 

ออร�แกนิคมูลค�าสูง
 ผลผลิต 

90% 
ต�อรอบปลูก

 ควบคุมสภาพแวดล�อมด�วย
ระบบอัตโนมัติและแอพพลิเคชั่น
บนสมาร�ทดีไวซ� 

 วัสดุใช�ซํ้าได�

 ค�าไฟเฉลี่ยวันละ

100 บาท 
(เครื่องปรับอากาศ และแอลอีดี)

 ค�านํ้า

1 ยูนิต
ต�อเดือน 

ระบบเกษตร
อัจฉริยะ (Handy 
Sense) 

 เซ็นเซอร�ควบคุมสภาพแวดล�อม
ที่เหมาะสมแก�ต�นพืช

 ลดใช�แรงงาน 50% 

 ลดใช�ทรัพยากร 20%
 ลดใช�นํ้า 5- 10% 

 ผลผลิตเพิ่ม
อย�างน�อย 20%

สมาร�ทฟาร�ม

พีร
พง

ษ 
ตัน

ตย
าค

ม

ทัง้สภาพแสง ความชืน้ อณุหภมู ิแรธาต ุหรอื
แมกระทั่งปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด
ซ่ึงเปนปจจัยหลักของพืชที่ใชในการ
เจริญเติบโต

บริษัทฯไดผสมผสานนวัตกรรมกับ
เทคโนโลยกีารเกษตร เพือ่ทีจ่ะแกปญหาตางๆ 
และพฒันาระบบการเพาะปลกูใหมคีณุภาพ
สูงขึ้นในเชิงปริมาณและคุณภาพ สามารถ
ควบคุมสภาพแวดลอมดวยระบบอัตโนมัติ 
โดยตั้งคาการทํางานหรือแกไขพารามิเตอร

ตางๆ ใหเหมาะสมกับพืชแตละชนิด
ผานสมารทดีไวซจากนอกสถานที่ได 

ทั้งยังเก็บขอมูลสถิติทุกอยาง
ในรูปแบบบิ๊กดาตา อีกทั้งวัสดุ
ทั้งยังเก็บขอมูลสถิติทุกอยาง
ในรูปแบบบิ๊กดาตา อีกทั้งวัสดุ
ทั้งยังเก็บขอมูลสถิติทุกอยาง

ทกุชิน้ทีเ่ลือกใชน้ันสามารถนํามา
ใชซํ้าได

พลังงานในชวงเวลากลางวัน 
ตนทุนหลักคือคาไฟท่ีเกิดจาก
การใชเครื่องปรับอากาศ และ
แอลอีดี เฉลี่ยวันละ 100 บาท 
สวนคานํ้าอยูเพียงเดือนละ

1 ยูนิตเทานั้น เมื่อมีการ
ติดตั้งพลังงานทางเลือกอยางโซ

ลารเซลล ทําใหตนทุนลดลงเกือบ 80% 
จะเหลือเพียงคาวัสดุปลูก แตก็ขึ้นอยูกับ
ขนาดพื้นที่ปลูกและความคุมทุนของ
ผูประกอบการเชนกัน ผลผลิตที่ไดมีความ
แนนอนในเชงิปรมิาณในแตละรอบปลกูสงูถงึ
90%” นายพีรพงษ กลาว 

แบงความตองการตามชนิดของพืชได
อีกทั้งมีการเก็บขอมูลทําดาตาแพลตฟอรม 
เพื่อที่ในอนาคตเกษตรกรจะสามารถนํา
ขอมูลเหลานี้ไปใชประโยชนได

จากการใชงานระบบพบวา สามารถ
ชวยใหเกษตรกรควบคุมสภาพแวดลอม
ที่เหมาะสมแกการเจริญเติบโตของพืช
ระบบใชงานงาย ทนทาน ราคาประหยดั
สามารถลดการใชแรงงานไดประมาณ
50% มีรายได จากการเพิ่มคุณภาพ
ปรมิาณผลผลติและลดการใชทรพัยากร
โดยเฉลี่ยอยางนอย 20%

นอกจากนีย้งัมเีทคโนโลยสีมารทฟารม
ในรูปแบบ “ระบบฟารมเกษตรในอาคาร” 
บริษัท ลอฟท บิวเดอร จํากัดรวมพัฒนา
กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ (มจพ.) ภายใตการสนับสนุนของ
สาํนกังานพัฒนาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาต ิ(สวทช.) ไดนาํเสนอแปลงตนแบบ

น ก ที่่� พ บ เ ห็็ น ไ ด้้ ใ น  
พ้�นที่่�โรงกลั่่�นบางจากน่� 
มีห่็ลั่ากห็ลั่ายให็พ้บเห็น็

มีาแลั่้วไมี่ต่ำำ�ากว่า 80 ชนิด้ ที่่�งนก
อพยพห็ลั่ายชนิด้แลั่ะนกประจำา
ถิ่ิ�นในเมีือง ซึ่่�งเจอได้้ต่ำามีสวน
สาธารณะขนาด้ให็ญ่่ในกรงุเที่พฯ’ 

พรรณีี ต้ั้�งเจริญบำำ�รุงสุุข ประธ�น
ชมรมดููนกบำ�งจ�กฯ หน่�งในชมรม 
ยอดูนิยมจ�กหล�กหล�ยกิจกรรมพน้กง�น
ภ�ยใน ‘บำ�้นบำ�งจ�ก’ เล�่ถ่ึงง�นอดูเิรก
สุุดูโปรดูของเธอท่่�มกล�งบำรรย�ก�ศ 
ย�มเยน็ ณี โรงกล้�นบำ�งจ�ก โดยเฉพาะอยา่ง
ย่�งในช่่วงฤดหูนาวระหวา่งเดอืนพฤศจิก่ายน 
ถึึงมกราคมของทุุกปีี ซึ่ึ�งเปีน็ช่่วงเวลาทุ่�ม่โอกาส
พบเห็นนกอพยพนานาช่น่ดมากกว่าช่่วง 
อื�น ๆ ของปีี แต่่ข้อเส่ยคือจิะเป็ีนช่่วงทุ่� 
มืดเร็ว แต่่เราสามารถึดนูกได้ทุ่�บร่เวณโรงกล่�น 
บางจิาก เล่กงานแล้วก็แวะดูได้ใกล้ ๆ ไม่
ต้่องเผืื่�อเวลาเด่นทุางต่่อไปีทุ่�สวนสาธารณะ
ต่่าง ๆ เพราะอาจิไม่ทุ่นช่่วงเวลาโพล้เพล้ 
ซึึ่�งน่บเป็ีนหนึ�งในช่่วงเวลาทุองของการดนูก

นกอพยพทุ่�เคยเห็นทุ่�น่�ม่ทุ่�ง นก  
กะเต็ั้นน้อยธรรมดู� ทุ่�อพยพมาสู่ปีระเทุศไทุย
ในช่่วงฤดูหนาวของทุุกปีี จึิงได้ชื่�อว่าเป็ีน 
“เจ้ิาช่ายแห่งน่กอพยพ” เหยี�ยวเพเรกริน
ทุ่�ม่กเกาะอยู่ต่รงหอกล่�น คอยโฉบก่นส่ต่ว์
ขนาดเล็กและแมลง และนกเดิูนดูงห้ว 
สีุสุ้ม ส่วนนกปีระจิำาถ่ึ�นในเมืองทุ่�พบได้บ่อย
ทุ่�น่�จิะม่ นกตีั้ท่อง หรือ นกโพระดูกพ้นธุ�
เล็ก ซึึ่�งขึ�นชื่�อวา่เปีน็ราช่่น่นกเมอืงจิากมงกฎุ
ส่แดงสดบนส่วนห่ว นกกินปลีอกเหลือง 
นกเข�เปล้�คอสีุม่วง นกอีแพลดูแถึบำ
อกดูำ� และ นกสีุชมพูสุวน ซึึ่�งส่วนใหญ่่
น่�นไม่เพ่ยงม่รายละเอ่ยดและส่ส่นสวยงาม
บนลำาต่่ว แต่่ม่เส่ยงไพเราะไว้คอยข่บกล่อม
ผู้ื่คนทุ่�แวะเว่ยนมาเยือนอ่กด้วย

อากาศดีี อาหารมีี พ้ื้�นที่ี�ปลอดีภัยั
ของนกนานาชนิดี

ด้วยความหลากหลายของพื�นทุ่�ภายใน
โรงกล่�น ทุ่�ม่ทุ่�งสวนขนาดใหญ่่ บึง ต้่นไม้ 
ดอกไม้ ลานทุุ่ง ต่ลอดจินความอุดมสมบูรณ์
ของนำ�าและอาหาร อากาศด่ โดยม่การต่รวจิ
ว่ดคุณภาพอากาศอย่างต่่อเนื�องและรายงาน
ผื่ลอยา่งโปีรง่ใส ไดม้าต่รฐานจิากหนว่ยงาน
ภายนอก ทุำาให้โรงกล่�นนำ�าม่นบางจิากกลาย
เป็ีนอ่กหนึ�งพื�นทุ่�ปีลอดภ่ยสำาหร่บนก คลา้ย
จุิดพ่กเวลานกบ่นมาเหนื�อย ๆ

จ่ิดก่จิกรรมดูนกให้ลูกค้าป๊ี�มนำ�าม่นผู้ื่สนใจิ 
ทุ่�ม่กจิะมาก่นเป็ีนครอบคร่ว โดยม่พน่กงาน 
ใน ‘บ้านบางจิาก’ ซึึ่�งผ่ื่านการอบรมหล่กสูต่ร
ผู้ื่นำาดูนกเป็ีนผู้ื่นำาช่ม เกือบทุุกคนค่อนข้าง
แปีลกใจิแกมย่นด่ เพราะส่วนใหญ่่แล้ว
พอได้ย่นคำาว่าโรงกล่�นจิะนึกไปีถึึงภาพของ
เครื�องจ่ิกร ถ่ึงเก็บนำ�าม่น กระบวนการผื่ล่ต่
ทุ่�ซ่ึ่บซ้ึ่อน หรือ หลายคนอาจินึกถึึงภาพ
คล้ายก่บโรงงานอุต่สาหกรรม แต่่เมื�อได้เข้า
มาเย่�ยมช่มต่่างก็บอกเปี็นเส่ยงเด่ยวก่นว่า 
โรงกล่�นนำ�าม่นบางจิากแต่กต่่างไปีจิากทุ่� 
หลายคนค่ดเอาไว้มาก เพราะทุ่�น่�ม่พื�นทุ่� 
ส่เข่ยวทุ่�งเหล่านกน้อยใหญ่่และผู้ื่คนได้ 
พ่กหายใจิ จินเคยเป็ีนหนึ�งในจุิดสำาค่ญ่ของ
การดูนกในกรงุ สำาหร่บผู้ื่สนใจิได้เข้ามาศกึษา
เรื�องนกและระบบน่เวศ 

“หล่งๆ มาน่�เราไม่ได้จ่ิดก่จิกรรมดู
นกอ่ก หล่กๆ ก็เพราะข้อจิำาก่ดในการใช้่

พื�นทุ่� เช่่น การก่อสร้าง
โครงการต่่าง ๆ  แต่่
จินถึึงทุุกว่นน่� นกทุ่�

น่�ย่งม่อยู่เยอะ ทุ่�รู้สึก
ว่าลดหายไปีบ้างต่าม

กาลเวลาอาจิจิะเปีน็นก
ช่น่ดทุ่�หาก่นต่ามพื�นด่น 

แต่่โดยภาพรวมแล้วนกย่ง
อาศ่ยพ่กพ่งในโรงกล่�นอยู่

เหมอืนเด่ม เพราะทุ่�น่�ย่งเปีน็
พื�นทุ่�ปีลอดภ่ยไม่ ค่อยม่ใครรบกวน” เธอกล่าว

สำาหร่บ ‘บ้านบางจิาก’ แล้ว ต่ลอด
หลายปีีทุ่�ผ่ื่านมาบนเสน้ทุางผู้ื่นำาการเปีล่�ยน
ผ่ื่านด้านพล่งงาน บร่ษ่ทุฯ มุ่งเน้นพ่ฒนา
ธุรก่จิด้วยเทุคโนโลย่และนว่ต่กรรมโดยให้
ความสำาค่ญ่ควบคู่ก่บการดูแลส่�งแวดล้อม
และส่งคมเป็ีนมาโดยต่ลอด และม่การร่วม
แก้ไขป๊ีญ่หาภาวะโลกร้อนซึึ่�งเป็ีนว่กฤต่เร่ง
ด่วนในระด่บโลก ด้วยการต่่�งเป้ีาหมายการ
ปีล่อยก๊าซึ่เรือนกระจิกเป็ีนศูนย์ (Net Zero) 
ในปีีค.ศ. 2050 โดยม่เป้ีาหมายสำาค่ญ่เป้ีาหมาย 
แรกคือความเป็ีนกลางทุางคาร์บอน (Carbon 
Neutral) ในปีี 2030 

พื�นทุ่�โรงกล่�นบางจิาก ไมเ่พ่ยงใช้่ดำาเน่น
ธุรก่จิ แต่่ย่งเปีน็เสมอืนระบบน่เวศขนาดยอ่ม
ทุ่�ย่งโอบอุ้มดูแลผู้ื่คนทุ่�เก่�ยวข้อง ต่ลอดจิน 
ส่�งม่ช่่ว่ต่น้อย ๆ  อย่างบรรดานกน้อยใหญ่่ทุ่�
เข้ามาพ่กพ่งมาต่ลอด 37 ปีีทุ่�ผ่ื่านมา เพราะ
ต่ระหน่กด่ว่าการส่งเสร่มการอยู่ร่วมก่นใน 
Ecosystem ทุ่�ย่งคงร่กษาความสมบรูณ์ของ 
ธรรมช่าต่่และส่�งแวดล้อมนำาไปีสู่ส่งคมและ
ส่�งแวดล้อมทุ่�ด่กว่า และพร้อมทุ่�งส่งต่่อโลก
อ่นน่าอยู่ให้ก่บคนรุ่นหล่งได้อย่างย่�งยืน 

ส่่องกล้้องมอง ‘นก’ ที่่�โรงกล้่�นบางจาก 

พรรณีี ขย�ยคว�มถ่ึงที่�ม�ของนก
หล�กหล�ยชนิดูที่�มีให้เห็นรอบำพื�นที่�โรง
กล้�นต่ั้อว่� หล่ก ๆ เลยคือเรื�องของอากาศ 
ระบบน่เวศรอบโรงกล่�น และอาหารทุ่�หลาก
หลาย ทุำาให้พบเห็นม่นกหลากช่น่ดเข้า
มาอาศ่ยพ่กพ่ง ม่ต้่นไม้ออกลูกสำาหร่บนก 
ก่นลูกไม้หรือผื่ลไม้ ม่ต้่นไม้ดอกสำาหร่บนก
ก่นนำ�าหวานดอกไม้ อาทุ่ นกก่นปีล่อกเหลือง 
ม่ลานถ่ึงทุ่�เหมาะสำาหร่บนกทุุ่ง ม่พื�นทุ่�โล่ง
กว้างสำาหร่บนกก่นแมลงบ่นโฉบหาอาหาร 
ม่ดวงไฟสำาหร่บนกก่นแมลงทุ่�ช่อบหาก่น
กลางคนื และย่งม่บึงนำ�า และ บ่อบำาบ่ดนำ�าทุ่�ง 
(ซึึ่�งผ่ื่านการบำาบ่ดเก่นมาต่รฐานทุ่�กฎหมาย
กำาหนด) สะอาดจินสามารถึเล่�ยงปีลาไดแ้ละ
กลายมาเปีน็แหลง่ชุ่มนุมของนกก่นปีลา เช่่น 
จิำาพวกนกกระเต็่นทุ่�พาก่นมาเกาะรอบขอบ
บ่อบำาบ่ดนำ�าทุ่�ง 

แหล่งดีูนกชั�นเยี�ยมีใจกลางกรุง
พรรณีี ย้อนรำ�ล่กถ่ึงบำท่บำ�ท่ก�ร

ท่ำ�หน้�ที่�ผูู้้นำ�ดููนกแก่ผูู้้สุนใจ ณี บำรเิวณี
รอบำโรงกล้�นบำ�งจ�กว่� โรงกล่�นบางจิาก
เป็ีนบ้านและทุ่�พ่กของนกอพยพหลากหลาย
ช่น่ดมานานแลว้ ย่�งเมื�อกอ่นทุ่�บางจิากฯ เคย

สมดุุลระบบนิิเวศกลางใจเมือง

 เหยี�ยวเพเรกริน นกกระเต็ั้นน้อยธรรมดู� นกเข�เปล้�คอสีุม่วง 

 นกตีั้ท่อง
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เพื่อมุงสูการลดการปลอยกาซคารบอนภาย
ใตการเติบโตสูสังคมคารบอนตํ่ารวมกัน
สูสังคมและสิ่งแวดลอมดวยการจัดการ
ตั้งแตตนกําเนิด การดูดซับเก็บคารบอน
อยางมสีวนรวม และการสนบัสนนุโครงการ
หลกีเลีย่งการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 
คือการปรับสัดสวนพลังงานหมุนเวียน
ใหผลิตไฟฟาไดอยางตอเนื่อง

อยางไรก็ตาม ที่ผานมา กฟผ.ให
ความสําคัญกับการปองกันและแกไข
ปญหา ตั้งแตตนทางจนถึงปลายทาง
ของกระบวนการผลติไฟฟา จงึไดกาํหนดทศิทาง
การดําเนินการเพื่อมุงสู EGAT Carbon
Neutrality ภายใตการเติบโตรวมกัน
ของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม สูสังคม
คารบอนตํ่าอยางยั่งยืน ภายใตกลยุทธ 
“Triple S” ประกอบดวย

S-Sources Transformation
เปนการจดัการตัง้แตตนกาํเนดิ ดวยการกาํหนด
สัดสวนผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 
โดยบูรณาการนวัตกรรมดานพลังงาน
หมุนเวียนใหสามารถผลิตพลังงานไฟฟา

ไดอยางตอเน่ืองและมีเสถียรภาพ โดยมี
โครงการหลัก ไดแกโครงการโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยทุนลอยนํ้ารวมกับ
เขื่อนพลังนํ้าและระบบกักเก็บพลังงานดวย
แบตเตอร่ี มีกาํลงัผลติไฟฟารวม 5,325 เมกะวตัต 
ในป ค.ศ.2036

รวมถึง กฟผ.ยังไดวางแนวทาง
การลงทุนพัฒนาโครงขายไฟฟาใหมีความ
ทันสมัย (Grid Modernization) เพื่อให
สามารถนําพลังงานหมุนเวียนมาปรับใช
ไดอยางเหมาะสม โดยไมสงผลกระทบตอ
ความมัน่คงของระบบผลติไฟฟาในภาพรวม 
นอกจากนีย้งัเตรยีมนาํเทคโนโลยท่ีีทันสมยั
และพลงังานทางเลอืกท่ีสะอาดและเปนมติร
กับสิง่แวดลอม มาใชในการผลติพลงังานไฟฟา
ในอนาคต รวมถงึการใชเชือ้เพลงิไฮโดรเจน
ในการผลิตพลังงานไฟฟาในป ค.ศ.2044 
โดยตั้งเปาผลิตพลังงานไฟฟาจากเชื้อเพลิง
ไฮโดรเจนที่ 66,000 ลานหนวย ภายใน
ป ค.ศ.2050

S-Sink Co-creation เปนการ
ดูดซับเก็บกักคารบอนอยางมีสวนรวม โดย

บุญญนิตย วงศรักมิตร
ผูวาการการไฟฟาฝายผลติแหง
ประเทศไทย (กฟผ.) เปดเผย
วา กฟผ.ตระหนักถึงความสําคัญ

ที่จะเปนสวนหนึ่งในการผลักดันมุงสู
พลังงานสะอาดและลดการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด ตามมติคณะกรรมการ
นโยบายพลงังานแหงชาต ิ(กพช.) ทีมี่นายก
รฐัมนตร ีเปนประธานเมือ่วนัที ่4 ส.ค.2564 
ไดพิจารณาเห็นชอบกรอบแผนพลังงาน
ชาต ิซึง่ไดกาํหนดแนวนโยบายภาคพลงังาน 
โดยมเีปาหมายสนบัสนนุใหประเทศไทยมุง
สูพลังงานสะอาด  และลดการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดสทุธิเปนศนูย (Carbon 
Neutrality)  ภายในป ค.ศ.2065-2070

กฟผ.ไดกาํหนดนโยบายและตัง้เปาหมาย
ของ กฟผ. เพื่อมุงสู “EGAT Carbon 
Neutrality” ภายในป ค.ศ. 2050 ภายใต
หลักการสรางสมดุลระหวางตนทุนในการ
ผลิตไฟฟา ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม และ
ความม่ันคงระบบไฟฟาของประเทศ โดย
การดําเนินงานที่ผานมา ไดกําหนดทิศทาง

 กัญณัฏฐ บุตรดี

ในยุคที่ทั่วโลก
และประเทศไทยกําลังเผชิญ

ป�ญหาสภาพภูมิอากาศ
ที่มีการเปลี่ยนแปลง

และทวีคูณมากขึ้นในป�จจุบัน 
ส�งผลให�รัฐบาล ผู�ประกอบการ 

หรือผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
ต�างให�ความสําคัญ

กับสิ่งแวดล�อมมากยิ่งขึ้น 
โดยเป�นภารกิจที่ทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชน
จะร�วมดําเนินการ

โครงการปลูกปา 1 ลานไร อยางมีสวนรวม 
โดย กฟผ.พรอมพนัธมติรไดมุงเนนไปทีก่าร
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 
เพือ่กกัเกบ็คารบอนปรมิาณ 3.5-7.0 ลานตนั

S-Support Measures Mechanism
เปนกลไกการสนับสนุนโครงการชดเชยและ
หลีกเล่ียงการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
ที่เปนรูปธรรม โดย กฟผ. ดําเนินโครงการ
สงเสริมใหเกิดการใชพลังงานไฟฟาอยาง
มีประสิทธิภาพมาอยางตอเนื่อง ตั้งแตป 
ค.ศ.1994 

ทั้งนี้ เพื่อลดความตองการใชไฟฟา
และชวยหลีกเลี่ยงการปลดปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดจากการผลิตไฟฟา อาทิ 
โครงการฉลากเบอร 5 การใหคําปรึกษา
ดานพลังงาน การสงเสริมการใชยานยนต

ไฟฟา การเสรมิสรางทศันคตภิายใตโครงการ
หองเรียนสเีขียวกวา 400 โรงเรียนทัว่ประเทศ 
รวมถึงการดาํเนนิการและวางกลไกสนบัสนนุ
โครงการเสริมสรางเศรษฐกิจชวีภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกจิสีเขยีวท่ีชวยลดการ
ปลดปลอยคารบอนสูชั้นบรรยากาศ

“กฟผ.จะมุงสูเปาหมาย Carbon 
Neutrality ในป ค.ศ.2050 โดยมีมาตรการ
หลักในดาน Sources คือ การเพิ่มสัดสวน
พลงังานทดแทน โดยเฉพาะ Hydro-Floating 
Solar Hybrid ที่จะบรรลุเปาหมาย 5,325 
เมกะวัตต ในป ค.ศ.2037” 

รวมทัง้เทคโนโลยีไฮโดรเจนทีจ่ะเขามาใน
ชวงปลายแผนมาตรการหลักดาน “Sink” คอื 
การปลกูปาลานไร ภายในป ค.ศ.2031 รวม
กบัเทคโนโลย ีCCUS ตัง้แตป ค.ศ.2045 และ
มาตรการรองรบัจากโครงการดาน Energy 
Efficiency และ BCG Economy ทีจ่ะชวย
หลกีเลีย่งการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 
8 ลานตนั ในป ค.ศ.2050 เพือ่รวมสรางอนาคต
ปลอดคารบอนใหกับคนไทยทุกคน

นโยบายมุ�งสู� Carbon Neutrality ของ กฟผ.

2022 2025 2031

204x

203X

204x

2037

2040

Kick off ปลูกป�า ฉลากเบอร� 5 
500 ล�านดวง

ปลูกป�าครบ
1 ล�านไร�

Energy Efficiency
8 ล�านตัน CO

2
เชื้อเพลิงไฮโดรเจน 
66,000 กิกะวัตต�

Hydro-Floating
Solar Hybrid
2,700 เมกะวัตต�

CCUS

Hydro-Floating
Solar Hybrid
5,325 เมกะวัตต�

ส�งมอบพื้นที่ป�า
1 ล�านไร�

ขับเคลื่อนสังคมไร�คาร�บอน
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าตรการลด เลิกใช หรือแบนการ
ใชงานพลาสติกแบบใชคร้ังเดยีว
ทิ้งที่อยูอาจไมเพียงพอในยุค

โควดิ-19 “พลาสตกิทีย่อยสลายไดทาง
ชีวภาพ (Biodegradable plastic)” 
หรือเรียกสั้นๆ วาพลาสติกชีวภาพ 
(ไบโอพลาสตกิ) จงึเปนอกีหนึง่ทางเลอืก
ทีเ่ขามาทดแทนการใชงานพลาสตกิแบบ
ดั้งเดิม โดยผูบริโภคยังคงไวซึ่งความ
ปลอดภยั มคีวามสะดวกสบายในการใชงาน
แถมยังเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมทั้งดาน
วัตถุดิบ กระบวนการผลิตและการกําจัด

พลาสตกิชวีภาพนีท้าํมาจากพชืผล
ทางการเกษตร เชน ออยและมันสาํปะหลัง 
สามารถยอยสลายไดทางชีวภาพในเวลาไม
นาน ตางจากพลาสตกิทัว่ไปทีใ่ชเวลายอย
สลายตามธรรมชาติยาวนานหลายรอยป

ทีผ่านมา พลาสตกิชวีภาพถกูนาํไป
ใชทดแทนพลาสตกิจากปโตรเคมใีนหลาย
อตุสาหกรรม ท้ังในอตุสาหกรรมรถยนต 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส อุปกรณ
ทางการแพทย อตุสาหกรรมของเลนเดก็ 
และอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑอาหารและ
เครื่องด่ืม ซึ่งปจจุบันมีกลุมธุรกิจ เชน 
โรงแรม โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา 
รวมถึงผู ประกอบการรานอาหารและ
เครื่องดื่ม หันมาใชผลิตภัณฑที่ทําจาก

ลกัษโตเยน วฒุศิกัดิ์
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ผลิตภัณฑ�พลาสติกมีความ
จําเป�นในการใช�ชีวิตประจําวัน
อย�างท่ียากจะหลีกเลี่ยง แต�
หากใช �อย�างไม � เหมาะสม
ก็จะทิ้งเศษซากกลายเป�นขยะ
ส�งผลกระทบต�อระบบนิเวศ
และสิ่งแวดล�อม ลดโลกร�อน-ตอบโจทย�บีซีจี

Bi   -Plas
ไบโอพลาสตกิมากขึน้ เพือ่ทดแทนการใช
ผลิตภัณฑพลาสติกแบบใชครั้งเดียวทิ้ง

ขณะเดยีวกนักม็กีารพฒันานวตักรรม
ใหมๆ  เพือ่ตอบโจทยการใชงานทีห่ลากหลาย
มากขึน้ อยางเชน “ถุงพลาสตกิยอยสลายได
สาํหรบัขยะเศษอาหาร” ผลงานนกัวจิยัไทย
ท่ีปฏวิตัรูิปแบบถงุพลาสตกิในประเทศไทย 
โดยศนูยเทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหงชาติ
(เอ็มเทค) รวมกับบริษัท เอสเอ็มเอส
คอรปอเรชัน่ จํากดั และภาค ีอตุสาหกรรม
พลาสติก อยางบริษัท โททาล คอรเบียน 
พีแอลเอ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท
บีเอเอสเอฟ (ไทย) จํากัด และบริษัท
ทานตะวันอุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน) วิจยั
และพัฒนาเพ่ิมมูลคาใหกบั “มันสาํปะหลงั” 
ผลผลิตทางการเกษตร

โดยพฒันาสูตรในหองปฏบิตักิารให
เปนเมด็พลาสตกิชวีภาพ และทาํการผสม
สตูรเพือ่เพิม่สมบตัทิางวศิวกรรมใหเหมาะสม
กบัการนาํไปขึน้รปูเปนฟลมบางและ
ผลติเปนถงุทีส่ามารถยอยสลายได
ภายใน 3 - 4 เดอืน โดยยอยสลาย
ไปพรอมๆ กนักบัขยะเศษอาหาร 
และไดนาํรองใชงานจรงิแลวในงาน
กาชาด ประจําป 2562

พลาสตกิชวีภาพ แมจะเกดิขึน้
มานานกวา 10 ป แตดวยตนทุน
การผลิตที่สูงกวาพลาสติกทั่วไป
ถงึ 3-5 เทา ทําใหยังไมถกูใชงาน
อยางแพรหลายมากนกั ปจจบุนั
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และพัฒนาเพ่ิมมูลคาใหกบั “มันสาํปะหลงั” 

โดยพฒันาสูตรในหองปฏบิตักิารให
เปนเมด็พลาสตกิชวีภาพ และทาํการผสม
สตูรเพือ่เพิม่สมบตัทิางวศิวกรรมใหเหมาะสม
กบัการนาํไปขึน้รปูเปนฟลมบางและ

โอกาสของ “พลาสติกยอยสลายได
ทางชีวภาพ” อีกครั้ง

วบิลูย พงึประเสรฐิ  นายกสมาคม
อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย
กลาวในงานเสวนา “เม่ือผูใชพลาสตกิและ
ผูผลติตองจบัมอืกบัเพือ่ดแูลโลก” วา 
การแบนพลาสตกิแบบใชครัง้เดยีวทิง้ แลว
ทดแทนการใชดวยพลาสตกิชวีภาพ เปนการ
ตอบโจทยรักษโลก ซึ่งประเทศไทยเปน
ผูผลติเมด็พลาสตกิชวีภาพรายใหญอนัดบั 
2 ของโลกรองจากสหรัฐ มีโรงงานขึ้นรูป
ผลิตภัณฑหลายราย จึงมีความพรอมใน
ผลิตเพื่อรองรับความตองการที่จะเพิ่ม
ขึ้นในอนาคต ซึ่งปจจุบันอุตสาหกรรม
พลาสติกชีวภาพของไทยเติบโตเฉลี่ย
ประมาณ 15 % ตอป สวนอนาคตขึ้น
อยูกับนโยบายและมาตรการการบังคับ
ใชจากภาครัฐ

อยางไรก็ดี ไมวาจะมีมาตรการ
แบนการใชพลาสตกิแบบใชครัง้เดยีว
หรือทดแทนดวยใชพลาสติก
ทีย่อยสลายไดทางชวีภาพ สิง่สาํคญั
ทีท่กุคนควรตระหนกั กค็อื การใช
อยางคุมคาและเหมาะสม เพราะ
วาสดุทาย สิง่เหลานีก้ค็อื “ขยะ” 
ที่จําเปนตองมีกระบวนการ

กําจัดที่ดี 

จึงมีการใชงานเพียง 1% ของการใช
พลาสติกทั้งหมด

แตจากการศึกษาแนวโนมความ
ตองการใชงานพลาสติกชีวภาพของโลก 
ของสาํนกังานนโยบายและยทุธศาสตรการ
คา (สนค.) พบวา ความตองการใชงาน
ยงัเพิม่ขึน้อยางตอเนือ่ง จากความตระหนกั
เรือ่งปญหาสิง่แวดลอมและการขบัเคลือ่น
เศรษฐกิจดวย BCG Model

สําหรับประเทศไทย ดวย
พฤติกรรมการใชชวีติทีเ่ปล่ียนแปลง
ไปหลังการแพรระบาดของโควดิ-19 
ประกอบกับมาตรการยกเลิกการใช
ผลิตภัณฑพลาสติกชนิดใชแลวทิ้ง
หลายประเภทในป 2565 นี่ก็คือ...

โรดแมพการกําจดั
ขยะพลาสตกิ พ.ศ.
2563-2573 ให�เป�น 
ZERO 
เป�าหมายที่ 1 ภายในป� 2565 ลด
และเลิกใช�พลาสติกแบบใช�แล�วท้ิง
ทั้ง 4 ชนิด 

 ถุงพลาสติกหูหิ้วความหนา
น�อยกว�า 

36 ไมครอน
 กล�องโฟมบรรจุอาหาร 

 แก�วพลาสตกิความหนาน�อยกว�า 

100 ไมครอน
 หลอดพลาสติก ยกเว�นการใช�

กรณีจําเป�น เช�น การใช�ในเด็ก
คนชราผู�ป�วย 

เป�าหมายที่ 2 ภายในป� 2570 
นําพลาสติกเป�าหมายกลับไป
ใช�ประโยชน� ในระบบ circular
economy ไม�น�อยกว�า 

50% 
ของพลาสติกเป�าหมายภายใน
ป� 2565  และ 

100% 
ภายในป� 2570

ลดโลกร�อน-ตอบโจทย�บีซีจี
Bi   -Plas

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส 
จ�ากัด (มหาชน) หรือไอวีแอล 
บริษัทเคมีภัณฑ์ช้ันน�าระดับโลก 

ที่ด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ออกหุ ้นกู ้ 
ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability- 
Linked Bond: SLB) 3 ชุด มูลค่ารวม  
10,000 ล้านบาท สะท้อนความมุ่งมั่น 
ที่ มี มาอย ่ า งยาวนานของบริษัทฯ  
ต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยหุ ้นกู ้ฯ 
ที่ออกครั้งนี้ถือเป ็น SLB ที่มีมูลค ่า
สูงสุดในประเทศไทยและเป็นรายแรก 
ที่ เสนอขายให้กับทั้งผู ้ลงทุนสถาบัน 
และผู ้ลงทุนรายใหญ่
 SLB ครั้งนี้ก�าหนดเงื่อนไขที่เชื่อมโยง 
กับผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน
ของไอวีแอล ทั้งการลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม 
ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ภายในปี  
2568(เทียบกับปีฐาน 2563) การใช้ 
ขวด PET หลังการบริ โภคในการ 
รี ไซ เคิลได ้ ในจ� านวนไม ่น ้อยกว ่ า  
750,000 ตันต่อปี ภายในปี 2568 
และการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 
ในสัดส ่วนไม ่น ้อยกว ่าร ้อยละ 25 
ขอ งปริ ม าณไฟฟ ้ าที่ บ ริ ษั ทฯ  ใช ้  
ภายในปี 2573

สนับสนุนความยั่นยืนในวันนี้ เป ็น 
เคร่ืองพิสูจน์ว่าตลาดทางการเงินเห็นคุณค่า 
ในความพยายามด�าเนินงานด้านความย่ังยืน 
ของเรา และเราหวังว่าจะได้ร่วมกันสร้าง
อุตสาหกรรมที่ย่ังยืนย่ิงข้ึน”
 ในช่วงไม่ก่ีปีมานี้ ไอวีแอลได้รับ
สินเชื่อที่มีเงื่อนไขเกี่ยวเนื่องกับผลการ
ด�าเนินงานด้านความย่ังยืนของบริษัทฯ 
ในฐานะผู ้น�าระดับโลกท่ีด�าเนินธุรกิจ
โดยค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และ
บรรษัทภิบาล (Environment, Social, 
Governance: ESG) ได้แก่ สินเชื่อ
สีเขียว (Green Loan) รายแรกของ
ประเทศไทยมูลค่า 200 ล้านเหรียญสหรัฐ  
และ 200 ล้านยูโรจากธนาคารมิซูโฮ 
ของประเทศญี่ปุ ่น สินเชื่อสนับสนุน 
ความย่ังยืนซ่ึงอนุมัติให้แก่บริษัทต่างชาติ  
(Sustainability-Linked Ninja Loan) 
รายแรกของประเทศไทยมูลค่า 225  
ล ้านเหรียญสหรัฐ จากธนาคารและ
สถาบันการเงิน 16 แห่งในประเทศญี่ปุ ่น  
แ ล ะสิ น เชื่ อ สี น�้ า เ งิ นมู ล ค ่ า  3 0 0  
ล้านเหรียญสหรัฐ จัดสรรโดย International  
Finance Corporat ion และได ้รับ 
การสนับสนุนจาก Asian Development 
Bank และ DEG

ขบัเคลือ่นการแก้ปัญหาโลกร้อนและสานต่อการผลติทีย่ัง่ยนื

อินโดรามา เวนเจอร์ส ออกหุ้นกู้
ส่งเสริมความยั่งยืนมูลค่า 10,000 ล้านบาท
ขบัเคลือ่นการแก้ปัญหาโลกร้อนและสานต่อการผลติทีย่ัง่ยนืขบัเคลือ่นการแก้ปัญหาโลกร้อนและสานต่อการผลติทีย่ัง่ยนื

 ภายใต้เงื่อนไขท่ีก�าหนด หุ ้นกู ้ฯ  
ทั้ง 3 ชุดจะมีการซื้อการรับรองคุณลักษณะ
พลังงาน (Energy Attribute Certificate: 
EAC) หรือการชดเชยในรูปแบบของการ
ซื้อคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit 
Offsetting) ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถ
บรรลุตัวช้ีวัดและเป้าหมายด้านความย่ังยืน  
(Sus ta inab i l i t y  Pe r fo rmance  
Targets: SPT) 
 นายยาช โลเฮีย ประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารด้านความย่ังยืน  
อินโดรามา เวนเจอร์ส หรือ ไอวีแอล 
กล่าวว่า “หุ ้นกู ้ฯ ดังกล่าวสะท้อนความ
มุ ่งมั่นที่ชัดเจนของไอวีแอลต่อความ
ยั่งยืนและการสร้างแรงจูงใจให้กับทั้ง
บริษัทฯ และผู ้มีส่วนได้เสียของเรา นับ
เป็นก้าวส�าคัญต่อการด�าเนินงานของเรา 
ท่ีจะเพ่ิมศักยภาพให้แก่โครงสร้างเงินทุน 
ของไอวีแอล รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักลงทุน 
ได้เข้ามามีส่วนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง
เชิ งบวกต ่ออุตสาหกรรมเคมีภัณฑ ์ 
ความส�าเร็จของการออกหุ้นกู้ฯ ครั้งนี้  
แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่านักลงทุนให้
ความส�าคัญกับการแก้ปัญหาโลกร้อน  
และก�าลังปรับทิศทางการลงทุนไปสู ่ 
เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน หุ้นกู้ 

บรษิทั  อายโินะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย)  
จ�ากัด ขานรับนโยบายของกลุ่ม
บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะทั่วโลก 

ในการมุ่งมั่นท�างานเพื่อลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม พร้อมชูแนวคิดเทคโนโลยี
สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน  
ขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมทางธุรกิจในทุก 
สถานประกอบการ ตัง้เป้าบรรลวุตัถปุระสงค์
ของกลุม่บรษิทัฯ ในการเป็น “กลุม่บรษิทั 
ผูส่้งมอบโซลชูนัและนวตักรรมทีเ่กีย่วกบั 
อาหารและสุขภาพ” โดยมุ ่งเน ้น 
การบรหิารจดัการทรพัยากรเพือ่แก้ปัญหา 
ด้านอาหารและสุขภาพ การท�างานเพ่ือลด 
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและการร่วมฟ้ืนฟ ู
สิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนืให้ได้ภายในปี 2030
 บรษิทัฯ ได้ทุม่เทเพือ่สร้างความยัง่ยนื 
ของโลก ภายใต้แนวคิด เทคโนโลยสีเีขยีว  
เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน ผ่าน
กจิกรรมทีห่ลากหลาย อาท ิการใช้เทคโนโลยี
การผลติท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม การพัฒนา 
บรรจภุณัฑ์รกัษ์โลก การลดการใช้พลาสตกิ
และเลือกใช้พลาสติกที่รีไซเคิลได้ รวมถึง 
การใช้กระดาษจากป่าปลูกเพื่อลดการตัด
ไม้ท�าลายป่าธรรมชาต ิเป็นต้น โดยปรบัใช้ 
แนวทาง การปล่อยมลพิษเป็นศูนย์  
เข้ากับมาตรการดูแลสิ่งแวดล้อมใน 3  
แนวทางหลัก ได้แก่ การร่วมป้องกัน 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศของโลก  
ด้วยการบูรณาการแนวคิดและเทคโนโลย ี
การผลิตที่ เป ็นมิตรต ่อสิ่ งแวดล ้อม  
ซึง่มุ่งเน้นการใช ้วตัถุดิบสเีขียว เทคโนโลยี 

สีเขียว และพลังงานสีเขียว โดยประสบ
ความส�าเร็จในการผลิตพลังงานโดยใช ้
เชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass boiler 
technology) และพลังงานแสงอาทิตย์
ทดแทนเชื้อเพลิงจากฟอสซิล ซึ่งสามารถ
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  
ได้กว่า 170, 000 ตนัต่อปี การใช้ทรพัยากร
อย่างยั่งยืน ผ่านหลักการ 3R (Reduce, 
Reuse, Recycle) ในทุกขั้นตอนการผลิต 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่เลือกใช้วัสด ุ
ทีไ่ม่ท�าลายสิง่แวดล้อม รวมถงึมุง่ลดการใช้
บรรจุภัณฑ์พลาสติกและเลือกใช้พลาสติก
ที่สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมด  
ตลอดจนการก�า จัดอย ่างถูกวิธี โดย 
ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยตั้งเป้า 

ลดขยะพลาสตกิให้ได้ 100% ภายในปี 2030  
และ การใช้กลไกการจดัซือ้อย่างยัง่ยนื  
โดยให้ความส�าคญักบัการจดัหาวตัถดิุบทีม่ี 
แนวทางที่เป็นมิตรหรือส่งผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด อาทิ การเปลี่ยน 
บรรจุภัณฑ์กระดาษที่ผลิตตามมาตรฐาน 
FSC เป็นต้น
 ทั้งนี้ เมื่อเร็วๆนี้ บริษัทฯ ได้ประสบ
ความส�าเร็จในการลดการใช้บรรจุภัณฑ์
พลาสติกได้อย่างยั่งยืน โดยสามารถลด
การใช้ห่อพลาสติกส�าหรับสินค้า ผงชูรส
อายิโนะโมะโต๊ะ (ขนาด 1 กิโลกรัม) และ
วัตถปุรงุแต่งอาหาร รสด ี(ขนาด 850 กรมั) 
ได้ 100% ซ่ึงสามารถลดการใช้พลาสติก 
ได้กว่า 127 ตันต่อปี ทั้งหมดนี้เป็นเพียง 
ส่วนหนึง่ใน “การสร้างคณุค่าร่วมกบัสงัคม 
ของอายโินะโมะโต๊ะ (The Ajinomoto 
Group Creating Shared Value: ASV)” 
เพื่อส่งมอบสิ่งดีๆให้กับสังคมไทย อันเป็น
นโยบายที่เรายึดมั่นมาโดยตลอด

เทคโนโลยสีเีขยีวเพือ่สิง่แวดล้อม มุง่เตบิโตเคยีงคูส่งัคมไทยอย่างยัง่ยนื

อายิโนะโมะโต๊ะ ขับเคลื่อนแนวคิด 
เทคโนโลยสีเีขยีวเพือ่สิง่แวดล้อม มุง่เตบิโตเคยีงคูส่งัคมไทยอย่างยัง่ยนื

ซึง่มุ่งเน้นการใช ้วตัถุดิบสเีขียว เทคโนโลยี ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยตั้งเป้า ได้กว่า 127 ตันต่อปี ทั้งหมดนี้เป็นเพียง
ส่วนหนึง่ใน 
ของอายโินะโมะโต๊ะ (The Ajinomoto 
Group Creating Shared Value: ASV)”
เพื่อส่งมอบสิ่งดีๆให้กับสังคมไทย อันเป็น
นโยบายที่เรายึดมั่นมาโดยตลอด
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จํานวนสถานีชาร�จ และหัวชาร�จ*
สถานี          หัวชาร�จนอร�มอล (AC)        หัวชาร�จเร็ว (DC)        รวม  

693    1,511             774        2,285

จํานวนรถยนต� ไฟฟ�าสะสมในประเทศไทย*
รถยนต�  จักรยานยนต� สามล�อ รถโดยสาร  รถบรรทุก  

3,446  5,229    258   126    1

ท่ัวโลกกําลังมุ�งหน�าไปยังรถยนต�
พลังงานไฟฟ�า  หรือ อีวี แม�จะยอมรับ
กันว�าไม�ใช�เรื่องง�ายและคงไม�ใช�ทุกพื้นที่
ที่จะมีความพร�อมรับการเปลี่ยนแปลง

ประเทศไทยเราแมหลายคนเช่ือวาจะตองใชเวลาอกีนาน
ทีก่ารเปล่ียนผานจากยคุรถยนตทีใ่ชเคร่ืองยนตสนัดาป
ภายในหรือ ICE (Internal Combustion Engine) 

ไปสูอีวีจะไรรอยตอ 
ปญหาท่ีเห็นกันอยู ส่ิงแรกคือ โครงสรางราคา

ทีย่งัสงู โดยเฉพาะรถในตลาดแมส (mass) เชน ผูนาํตลาด
ที่มีสัดสวนการขาย อีวี มากกวา 90% อยาง เอ็มจี 
ทีป่จจุบนัจําหนายรุน “อีพ”ี ในราคา 9.88 แสนบาท 
แตวารุนบกุเบกิอยาง “แซดเอส อวี”ี ทีม่รีาคาจาํหนาย 
1.19 ลานบาท หากเทียบกับ แซดเอส ซ่ึงใชโครงสราง
ตัวถังเดียวกัน แตใชเครื่องยนต มีราคาจําหนาย 
6.89-7.99 แสนบาท  

เทากบัวารถ ไอซอีี กบั อีว ีราคาตางกนัประมาณ 50% 
ซึง่ถอืเปนชวงหางทีม่ผีลตอการตดัสนิใจของตลาดสวนใหญ 

พงษศักดิ์  เลิศฤดีวัฒนวงศ รองกรรมการผูจัดการ 
บริษัท เอ็มจี เซลส (ประเทศไทย) จํากัด ยอมรับวา ราคายังเปน

ปญหาสาํคญัตอตลาดอวี ีเนือ่งจากชองหางราคากบัรถไอซอี ีระดบั 50% 
นั้นมากเกินไป แตหากสามารถทําใหลดลงเหลือ 10-20% เชื่อวาการตอบรับ

จะดีกวานี้ 
นอกจากเร่ืองของราคา กยั็งมปีญหาเร่ืองความสะดวกในการใชงาน จากระยะทาง

ที่ยังจํากัดตอการชารจแบตเตอรี1 ครั้ง และการชารจไฟที่ใชเวลานานกวาการเติมน้ํามัน
อยางชัดเจน และที่สําคัญคือ จุดชารจยังมีไมมากพอ 

อยางไรก็ตาม แมจะมีปญหาเกิดขึ้นหลายอยาง แตภาครัฐก็ยืนยันชัดเจนวา เราจะตอง
เดนิหนาไปบนถนนอวีเีคยีงคูไปกบัประชาคมโลก ไมไดเกีย่วกบัเฉพาะเรือ่งของการแกปญหาสิง่
แวดลอม มลพษิ แตยังเกี่ยวกับเศรษฐกจิ อตุสาหกรรม เพราะปจจบุนัไทยมสีถานะเปนแหลงผลิต
รถยนตรายใหญอนัดบัตนๆ ของโลก และยงัมบีทบาทสาํคญัในเรือ่งของการสงออกทีแ่ตละปมมีลูคา

หลายแสนลานบาท 
ดงันัน้ หากประเทศ

ตางๆ โดยเฉพาะประเทศ
ลูกคาเปล่ียนแปลงไปสูอวีี 
หากไทยไมปรับตัว ก็
ไมสามารถสงออกได ซึง่จะ
มผีลกระทบตอระบบเศรษฐกจิ
อยางรุนแรง 

 จงึเปนทีม่าของเปาหมาย 
การผลิตและใชงานอีวีจากภาครัฐ 
ที่ปรับเปลี่ยนหลายครั้ง โดยที่
แตละครั้งเพิ่มความเขมขนมากขึ้น 
ซึ่งลาสุด คณะกรรมการนโยบาย
ยานยนตไฟฟาแหงชาติ (บอรดอีวี) 
กาํหนดเปาหมายระยะยาวจะตองผลติ
รถยนตที่ไมปลอยมลพิษ หรือ ZEV 
โดยกําหนดใหไทยเปนฐานการผลิต
รถไฟฟา 100% ภายในป 2578 

กอนหนานั้น 5 ป คือ ภายใน
ป 2573 จะตองผลติรถไฟฟาใหได 50% 
ของการผลิตรถทั้งหมด และการผลิต
รถยนตไฟฟาสะสมในป 2568 ท่ี 1.05 
ลานคัน หรือ 30% ของรถยนตที่ผลิต
ในประเทศ การจะไปถงึเปาหมายใหได 

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, 
บเีอม็ดบัเบิลย ูไอ3 เอส, บีวายด ีอี6, 3 ฟอมม วนั ฮุนได โคนา, เอ็มจ ีอีพ,ี ทาคาโน ทีทีอี500, เทสลา โมเดล3, 
วอลโว เอ็กซซี-40 รีชารจ เพียว อีเลคทริค และโอรา กูดแคท

 ชวงปลายปนี้ยังตามเขามาทําตลาดอีกหลายรุน ไมวาจะเปน บีเอ็มดับเบิลยู ไอเอ็กซ, บีเอ็มดับเบิลยู 
ไอเอก็ซ3 ขณะท่ีเมอรเซเดส-เบนซ ก็เตรยีมเปดตวัอวีรีุนแรกในตลาดบน คอื “อคีวิเอส” หรอืเปรยีบไดวา

เปน เอส-คลาส ในภาคไฟฟานั่นเอง 
ขณะที่ โอรา ก็ประกาศวาจะเปดตัวอีวี อีก 1 รุน คาดวาจะมีโครงสรางราคาตํ่ากวา 

กูด แคท อีวีรุนแรกของโอราในไทย ที่เพิ่งเปดตัวไปเมื่อไมนาน 
ท้ังน้ีหลายคนคาดหวังวา การมีสินคาเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง บวกกับนโยบาย

สงเสรมิภาครฐัระยะยาวและมาตรการกระตุนระยะสัน้ จะทาํใหอวีขียายตวัในอตัราเรง
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 คนั จกัรยานยนต 5,229 คนั สามลอ 258 คนั รถบรรทกุ 1 คนั 
ขณะที่สถานีชารจไฟโดย 12 ผูประกอบการรวมกันมี 693 แหง รวม 

2,285 หวัชารจ แบงเปนหวัชารจแบบนอรมอล (AC) 1,511 หวั และหวัชารจเรว็ 
774 หัว ซึ่งถือวายังไมมากนัก 

กฤษฎา อุตตโมทย นายกสมาคมยานยนตไฟฟาไทย หรือ EVAT
ระบุวาอีกแนวทางหนึ่งที่จะกระตุนการใชงานอีวี คือ การขยาย
เครอืขายจดุชารจ ซึง่อาจจะเปนการสงเสรมิผูประกอบการ ที่ตองการ
ลงทุนตั้งสถานีชารจไฟฟา โดยเฉพาะระบบ ชารจเรว็
ทีป่จจบุนัมไีมมากนกั ทัง้นี ้ภาครัฐมเีปาหมาย
ป 2568 จะตองพรอมเปดใหบริการ 
2,200-4,400 หัวชารจ ซึ่งจะมีสวน
ชวยผลักดันใหมีการใชงานอีวี เพิ่ม
อีกทางหนึ่งเชนกัน 

“อวี”ี
พลัง
ขับเคลื่อน
สายเขียว 

*ข�อมูล ณ วันที่ 22 ก.ย. 2564     ที่มา:  สมาคมยานยนต�ไฟฟ�าไทย
*ยอดสะสมถึงวันที่ 31 ส.ค. 2564      ที่มา:  สมาคมยานยนต�ไฟฟ�าไทย

หน�วย: คัน



นวคิดของการดักจับกาซคารบอน
ไดออกไซด (CCUS) จากโรงไฟฟา 
โรงกลั่นและโรงงานอุตสาหกรรม 

ไดรับการจับตามานานวาเปนเครื่องมือ
สาํคญัในการบรรเทาวกิฤตโิลกรอน กระทาํ
ไดโดยการดักจับกาซคารบอนไดออกไซด
จากการเผาไหมเชื้อเพลิงหรือกระบวนการ
ทางอุตสาหกรรม แลวเก็บกักไวใตดินเพื่อ
ไมใหกลับเขาสูชั้นบรรยากาศ
 คารบอนไดออกไซดที่ดักจับไดนั้น 
สามารถนาํไปใชในกระบวนการผลตินํา้มนัและ
ดดัแปลงเปนเชือ้เพลงิ, แปรรปูเปนสารกนัเสยี
ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มจําพวกนํ้าอัดลม 
หรอืโซดา ทัง้ยงัสามารถใชเปนสารตัง้ตนใน
การผลิตสารเคมีอื่นๆ เชนเมทานอล ยูเรีย
ทีใ่ชเปนสารเคมใีนกระบวนการผลติขัน้ตอไป
ในการผลิตปุยทางการเกษตร, ใชผลิต
นํา้แขง็แหง, ใชในการทาํวสัดุกอสราง หรอืใช
ในการผลติพอลิเมอรสําหรบัโพลยิรูเีทนกไ็ด
 นับจากป 2560 มีการประกาศ
ตั้งโรงงาน CCUS มากกวา 30 แหงทั่วโลก 
สวนใหญอยูในสหรัฐและทวีปยุโรป แต
ประเทศและภูมิภาคอื่นก็มีแผนต้ังโรงงาน 
CCUS ดวยเชนกัน อยางออสเตรเลีย จีน 
เกาหลีใต นิวซีแลนด และตะวันออกกลาง 
หากโรงงานเหลานีเ้ดนิหนาตามแผนการ
ที่วางไว ศักยภาพในการดักจับกาซ
คารบอนไดออกไซดของทั้งโลกจะ
เพิ่มขึ้นกวา 3 เทา เปนประมาณปละ 
130 เมตริกตัน

อังกฤษเปนประเทศที่มีแผนการใหญ
ในดานนี้ ดวยการวางโปรเจค “คลัสเตอร
อุตสาหกรรมที่ปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิ
เปนศูนย” แหงแรกของโลกภายในป 2583 
โดยโรงงานอตุสาหกรรมภายในคลสัเตอร
จะดักจับกาซคารบอนไดออกไซดแลว
กกัเกบ็ไวท่ีชัน้ธรณีใตทะเลเหนอื หน่ึงใน
โรงไฟฟาทีร่วมอยูในโปรเจคนีค้อื “แดรกซ” 
ผูผลติไฟฟารายใหญขององักฤษ ซ่ึงนํารอง
โครงการดกัจับคารบอนไปเมือ่ป 2562 

 ชญานิษฐ นกแกว

 นริชพันธ เปนผลดี

60% ของก�าซคาร�บอนไดออกไซด�ที่ถูกปล�อยออกสู�
บรรยากาศมาจากกิจกรรมของมนุษย� และเป�นตัวการ
สําคัญของวิกฤติสภาพภูมิอากาศในป�จจุบัน

ดักจับ-กักเก็บ
สวนที่รัฐเท็กซัส สหรัฐ มีโรงงาน

ดกัจบัคารบอนใหญสดุในโลกทีโ่รงไฟฟา
พลังถานหิน Petra Nova โดยคารบอน
ที่ดักจับได ถูกสงไปยังบอนํ้ามันที่ไกล
ออกไปกวารอยกิโลเมตร เพื่อใชในการ
ผลิตนํ้ามันดวยเทคโนโลยี Enhanced Oil 
Recovery (EOR) ที่ชวยใหสามารถสกัด

นํ้ามันไดมากขึ้น โรงไฟฟาแหงนี้ดักจับ
คารบอนไดมากกวา 3.5 ลานตันนบัถึง
เดือน ม.ค.2563 และลดการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดลงได 90% 
ขณะเดียวกันการผลิตนํ้ามันกลับ
เพิ่มขึ้น 1,300% เปนวันละ 4,000 
บารเรล

นอกจากนัน้ เทคโนโลย ีCCUS 
ยังอาจนํามาใชในอุตสาหกรรม
กอสรางไดดวย โดยบริษัท Blue 

Planet แหงสหรฐั ไดพฒันาเทคโนโลยแีปร
สภาพคารบอนเปนของเหลว แลวนาํไปผาน
กระบวนการเพือ่ผลติแคลเซยีมคารบอเนต ที่
เปนองคประกอบสาํคญัในการผลติคอนกรตี 
ซึง่ถกูนาํไปใชงานแลวในฐานะสวนหนึง่ของ
การกอสรางอาคารทีพ่กัผูโดยสารหลงัใหมที่
สนามบินซานฟรานซิสโก

ขณะที่บริษัท Climeworks แหง
สวิตเซอรแลนด พัฒนาเทคโนโลยี
ดักจบัคารบอนโดยตรงจากอากาศและนาํ
มาแปรสภาพเพือ่ใชในเชิงอตุสาหกรรม
เชน ทําเปนปุยสําหรับพืชผักท่ีปลูกใน
เรอืนกระจก โดยบรษิทัไดตดิตัง้เครือ่งดกัจบัไว
บนหลงัคาของโรงงานเผาขยะ กอนลาํเลยีงผาน
ทอไปยงัเรือนกระจกทีอ่ยูในบริเวณใกลเคยีง 
นอกจากนัน้ กาซคารบอนไดออกไซดทีดั่กจบัได
ยังสามารถนาํไปใชในการผลติเชือ้เพลงิเพ่ือ
การขนสง ใชเปนสารกนัเสยีในนํา้อดัลม และ
ใชประโยชนอื่นๆ ไดดวย  

ให�สิ้นฤทธิ์
โดยสามารถดักจับได
วันละ 1 ตัน และกําลัง
หารือกับหลายบริษัทเพ่ือนํา
คารบอนไปใชประโยชน

ธรุกจิทีผ่ลติเก่ียวกับวัสดโุฟมและ
พอลิเมอร เปนหนึ่งในอุตสาหกรรมที่
นําคารบอนไดออกไซดไปใชประโยชน
ไดอยางรายของ Econic Technologies ที่
กาํลงัพฒันาลูทางนาํคารบอนทีด่กัจบัไดจาก
โรงงานของแดรกซ ไปใชในการผลติพอลเิมอร
สาํหรบัโพลยิรูเีทน โดยคาดวาจะมผีลติภณัฑ
โฟมออกมาวางตลาดในไมชา รวมถงึผลติภณัฑ
เคลือบผิว และอุดรอย สวนบริษัทเคมีภัณฑ 
Covestro แหงเยอรมนี ก็ไดนําคารบอนที่
ดกัจบัจากกระบวนการอตุสาหกรรม ไปผลิต
โพลิออล หนึ่งในสารประกอบพ้ืนฐานของ
โพลิยูรีเทน ซึ่งใชในการผลิตเบาะที่นอนทํา
จากวัสดุโพลียูรีเทนโฟม

ไทยปล�อยคาร�บอน
เท�าไหร� (ภาคพลงังาน)
ป� 2559: 258.7 ล�านตนั CO

2
ป� 2560: 258.5 ล�านตนั CO

2
ป� 2561: 263.4 ล�านตนั CO

2
ป� 2562: 250.4 ล�านตนั CO

2
ป� 2563: 224.3 ล�านตนั CO

2

สัดส�วนการปล�อยคาร�บอน
จากการใช�พลังงาน
ภาคการผลิตไฟฟ�า 

40% 
(90 ล�านตันคาร�บอน)

ภาคอุตสาหกรรม 

29% 
(65.7 ล�านตันคาร�บอน)

ภาคการขนส�ง 

25%  
(56.3 ล�านตันคาร�บอน)

ภาคเศรษฐกิจอื่นๆ 

6% 
(12.3 ล�านตันคาร�บอน)

ป� 2563 คนไทยปล�อยคาร�บอน

3.77 
ตันคาร�บอน/หัวประชากร 

ป� 2563 ประชากรโลกปล�อย
คาร�บอนมากกว�า 

3.1 
หมื่นล�านตัน
(ที่มา:สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน)

บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี 
จ�ำกัด และ บริษัท เอ็มจี เซลส์ 
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ผู้ผลิตและ 

ผู้จ�ำหน่ำยรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย ได้ชื่อว่ำ 
เป็นผู ้บุกเบิกรถยนต์พลังงำนทำงเลือก 
ในไทยอย่ำงจริงจัง และเป็นผู้น�ำตลำดรถยนต์
พลงังำนทำงเลือก ไม่ว่ำจะเป็นปลัก๊-อนิ ไฮบรดิ  
รวมถึงรถยนต์พลังงำนไฟฟ้ำ 100% (อีวี)  
ที่ปัจุบันเอ็มจี ครองส่วนแบ่งกำรตลำด
มำกกว่ำ 90%
 นอกจำกนี้ยังเดินหน้ำสร้ำงสถำนี
ชำร์จไฟฟ้ำ ทั้งในโชว์รูมและศูนย์บริกำร
ของตัวแทนจ�ำหน่ำยอย่ำงเป็นทำงกำร และ
พื้นที่สำธำรณะต่ำงๆ เพื่อสร้ำงควำมสะดวก
ในกำรใช้งำน และกระตุ้นให้เกิดกำรใช้งำน
รถยนต์พลังงำนไฟฟ้ำที่แพร่หลำยมำกขึ้น
ในอนำคต 
 ซ่ึงเป็นไปตำมเป้ำหมำย กำรมีส่วนร่วม 
ผลักดันประเทศไทยเข้ำสู่สังคมคำร์บอนต�่ำ  
(Low Carbon Society) ตำมแนวทำงของรัฐ
ที่มุ่งเดินหน้ำวำงรำกฐำนกำรใช้งำนรถยนต์
พลังงำนทำงเลือกอย่ำงยั่งยืน 
 และปีหน้ำ เอ็มจีมีแผนที่จะยกระดับ
ควำมเข้มข้นให้มำกขึ้น โดยเตรียมเปิดตัว
รถยนต์พลังงำนทำงเลือกอีกอย่ำงน้อย 3 รุ่น 
ควบคู่ไปกับกำรขยำยเครือข่ำยสถำนีชำร์จให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ สะท้อนควำมมุ่งม่ัน 
และควำมเอำจริงเอำจังในกำรสร้ำงสังคม
ยำนยนต์ไฟฟ้ำที่แข็งแกร่งในประเทศไทย
 ควำมมุ่งม่ันของเอ็มจี และกำรร่วมมือกัน 
ของหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐ และเอกชน  
เพื่อให้ประเทไทยพร้อมรับมือกำรเปลี่ยนแปลง
ของสภำพภูมิอำกำศท่ีก�ำลังเป็นประเด็นส�ำคัญ
ของโลก โดยล่ำสุดในกำรประชุม COP26 
ไทยวำงเป้ำหมำยหลักในกำรบรรลุเป้ำหมำย 
กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ 
(Carbon neutrality) ภำยในปี พ.ศ. 2593  
และปล่อยก๊ำซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ 

หยุดวิกฤตโลกร้อน
เอ็มจี หนุนไทยสู่สังคมคาร์บอนต�่า

(Net zero greenhouse gas emission) 
ภำยในหรือก่อนปี พ.ศ. 2608 
 ดังนั้น เอ็มจี ในฐำนะผู้ริเริ่มกำรสร้ำง
สังคมรถยนต์พลังงำนทำงเลือก จึงพร้อมที่จะ 
ร่วมผลักดันประเทศสู ่สังคมคำร์บอนต�่ำ  
โดยให้ควำมส�ำคัญ และเอำจริงเอำจังด้วย
กำรสนับสนุนให้คนไทยรู้จัก และเข้ำใจ
ในประโยชน์ระยะยำวของกำรใช้พลังงำน
สะอำด ไม่ว่ำจะเป็นกำรน�ำเสนอรถยนต์ 
อีวี หรือ ปลั๊กอินไฮบริด ที่ปัจจุบันมีอยู่ 
3 รุ่น คือ MG ZS EV, MG HS PHEV 
และ MG EP รวมถึงมีแผนที่ชัดเจน 
ในกำรขยำยสถำนีชำร์จ เพื่อเพิ่มควำมพร้อม 
และผลักดันให้เกิดผู้ใช้งำนรถยนต์พลังงำน
ทำงเลือกเพ่ิมมำกขึ้น 
 พงษ ์ศักดิ์  เลิศฤดีวัฒนวงศ ์  
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มจี เซลส์  
(ประเทศไทย) จ�ากัด เปิดเผยว่ำ รถยนต์
พลังงำนทำงเลือก เป็นกุญแจส�ำคัญที่จะท�ำให้
ปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมดีข้ึนอย่ำงรวดเร็ว  
ทั้งระดับประเทศและระดับโลก 
 “เอ็มจีในฐำนะผู้น�ำในตลำดรถยนต์
พลังงำนทำงเลือกในประเทศไทย เรำได้ให้ 
ควำมส�ำคัญ และเดินหน้ำผลักดันกำรใช้
รถยนต์พลังงำนทำงเลือกอย่ำงจริงจังมำ
โดยตลอด ทั้งกำรแนะน�ำรถยนต์พลังงำน

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

 อย ่ำงไรก็ตำมจ�ำเป ็นต ้องได ้รับ 
ควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน โดยเฉพำะ
ควำมชัดเจนของภำครัฐที่จะเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ที่ท�ำให้ประเทศไทยขับเคลื่อนสู่เป้ำหมำย 
ได้เร็วยิ่งขึ้น
 ไม่เฉพำะในไทยเท่ำนั้น แต่ในหลำย
เวทีท่ัวโลก เอ็มจี ถือเป็นผู้มีบทบำทส�ำคัญ 
ในพลังงำนทำงเลือก เช่น ในสหรำชอำณำจักร  
รถยนต์พลังงำนทำงเลือก เอ็มจี ได้รับ 
ควำมนิยมสูง รวมถึงประเทศอื่นๆ  
ในภูมิภำคยุโรป เห็นได้จำกกำรสำมำรถ
สร้ำงยอดขำยกว่ำ 20,000 คัน ในช่วง 
ครึ่งปีแรก ปี พ.ศ. 2564 
 ส�ำหรับประเทศไทย ที่มีแผนแนะน�ำ
รถยนต์พลังงำนทำงเลือกสู ่ตลำดอีก 
อย่ำงน้อย 3 รุ่น ภำยในปีหน้ำ เป็นกำรสะท้อน 
ถึงควำมมุ่งมั่น และเชื่อว่ำจะได้รับกำรตอบรับ 
จำกผู้บริโภค ท่ีรับรู้ และเชื่อมั่นในแบรนด์ 
และเทคโนโลยีของเอ็มจี หลังจำกที่มุ่งมั่น
บุกเบิกมำยำวนำน 
 ซึ่งหำกย้อนกลับไปในยุคที่คนไทย 
ยังไม่คุ ้นเคยกับรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย

พลังงำนไฟฟ้ำ เอ็มจี คือผู ้จุดประกำย
ควำมนิยมด้วยกำรน�ำรถยนต์ต้นแบบ  
MG E-Motion มำจัดแสดงเป็นครั้งแรก 
ในงำนมหกรรมยำนยนต์ ปี พ.ศ. 2561  
เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ก่อนจะเปิดตัว MG ZS EV  
รถยนต์พลังงำนไฟฟ้ำรุ่นแรกในปี พ.ศ. 
2562 ด้วยแนวคิด “Easy” เพื่อให้กำรใช ้
รถยนต์พลังงำนไฟฟ้ำเป็นเรื่อง “ง่ำย”  
ทั้งในด้ำนของกำรใช้งำน กำรดูแล กำรชำร์จ 
พลังงำน และกำรเป็นเจ้ำของ ซ่ึงได้รับ 
กำรตอบรับเป็นอย่ำงดี และท�ำให้ตลำด 
รถยนต์พลังงำนไฟฟ้ำในประเทศเติบโต 
อย่ำงก้ำวกระโดด
 จำกนั้นในปี พ.ศ. 2563 ได้เพิ่มทำง
เลือกด้วยกำรแนะน�ำ MG HS PHEV  
ที่โดดเด่นด้วยระบบปลั๊กอินไฮบริดที่มีระยะ
ทำงกำรขับขี่ด้วยไฟฟ้ำ หรือ EV Range  
สูงถึง 67 กิโลเมตร รองรับกำรใช้งำน 
ในชีวิตประจ�ำวันได้เป็นอย่ำงดี ก่อนที่จะ 
เปิดตัว MG EP รถยนต์สเตชั่นแวกอน 
พลังงำนไฟฟ ้ำ ที่มำพร ้อมแนวคิด  
“EVeryone” ในกำรเป็นรถยนต์พลังงำน
ไฟฟ้ำที่ตอบโจทย์กำรใช้งำนครบถ้วน  
ทั้งระยะทำงกำรขับขี่ ควำมประหยัด สมรรถนะ 
ฟังก์ชั่น พื้นที่ใช้สอย รวมไปถึงรำคำที่คุ้มค่ำ  
ในรำคำ 988,000 บำท ถือเป็นรถยนต์
พลังงำนไฟฟ้ำรำคำไม่ถึง 1 ล้ำนบำท  
ที่มีทุกอย่ำงครบที่สุดในตลำด และเป็น 
กำรสร ้ำงมำตรฐำนใหม่ของรถยนต์ 
พลั งงำนไฟฟ ้ำที่ จะ เข ้ ำมำท�ำตลำด 
ในประเทศไทยที่จะต้องมีองค์ประกอบ 
พื้นฐำน 4 เร่ืองหลัก คือ มิติตั วถั ง 
และพื้นที่กำรใช้งำน ควำมสะดวกสบำย
และระบบควำมปลอดภัย สมรรถนะ 
ของ EV และให้ควำมประหยัด 
 ปัจจุบัน มีผู ้ใช้งำนรถยนต์พลังงำน
ไฟฟ้ำของเอ็มจีร่วม 3,000 คัน แสดง 
ให้เห็นถึงควำมมั่นใจของผู ้บริโภค และ 

กำรเปิดใจรับกำรใช้งำนรถยนต์พลังงำน
ทำงเลือกท่ีมำกขึ้น 
 และไม่เฉพำะตัวรถเท่ำนั้น แต่เอ็มจี
ต้องกำรเติมเต็มระบบนิเวศยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
(EV Ecosystem) ให้สมบูรณ์แบบ รองรับ
กำรเติบโตของตลำดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
โดยที่ผ่ำนมำได้ลงนำมควำมร่วมมือกับ 
ท้ังหน่วยงำนภำครัฐ และรัฐวิสำหกิจ อำทิ 
กำรไฟฟ้ำนครหลวง (MEA) กำรไฟฟ้ำ 
ส่วนภูมิภำค (PEA) และได้ร่วมมือกับ
ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชำติ (สวทช.) เพื่อยกระดับระบบ 
กำรรับรองและมำตรฐำนของสถำนี 
อัดประจุไฟฟ้ำในประเทศไทย 
 ส่วนกำรสร้ำงสถำนีอัดประจุไฟฟ้ำ 
MG Super Charge ที่ให้บริกำรชำร์จ
ไฟฟ้ำกระแสตรง (DC Charge) ตั้งเป้ำ
เปิดบริกำรทุกๆ ระยะ 150 กิโลเมตร ซึ่ง
ขณะนี้ติดตั้งแล้วกว่ำ 115 แห่ง รวมไปถึง
กำรลงนำมควำมร่วมมือกับ บริษัท บำงจำก 
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด มหำชน เพ่ือติดตั้งสถำนี
ชำร์จรถยนต์ไฟฟ้ำ MG Super Charge  
ในสถำนีบริกำรน�้ำมันบำงจำก ครอบคลุม 
ทั้งในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปรำกำร 
รวมทั้งสิ้น 50 แห่ง เพื่อให้ครอบคลุม 
กำรใช้งำนของผู้บริโภค 
 เอ็มจี เชื่อว่ำควำมมุ่งม่ันของบริษัท 
บวกกำรให้ควำมร่วมมือของหน่วยงำนต่ำงๆ  
ควำมเข้ำใจในพลังงำนทำงเลือก และปัญหำ 
สภำพแวดล้อมของคนไทย จะช่วยให้ 
กำรก้ำวสู่สังคมยำนนต์พลังงำนทำงเลือก 
และสังคมคำร์บอนต�่ำ จะเกิดขึ้นได้ภำยใน
ไม่ช้ำนี้อย่ำงแน่นอน
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 สินธุ์ชัย ภมรพลรางวัลโนเบล
สาขาเคมีประจ�าปี 2562 

มอบให้แด่นักวิทยาศาสตร์ 
3 ท่านที่พัฒนาแบตเตอรี 

ลิเธียมไอออน
ตอกย�้าความเป็น 

นวัตกรรมเปลี่ยนโลก 
น�ามาสู่การสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดี
ในศตวรรษที่ 21

ส่องแบตเตอรีรักษ์โลก
ประเทศไต้หวนัทีบ่ริษทัเข้าไปซือ้กจิการ เพือ่
น�ามาประกอบเป็นแพค็และโมดลูในประเทศ 
ซ่ึงเบือ้งต้นเป็นการป้อนให้กบัธรุกจิในเครือ 
ไม่ว่าจะเป็นการผลิตรถบัสไฟฟ้า เรือไฟฟ้า 

การลงทุนแบตเตอรี ยังได้รับความ
สนใจจากกลุ่มทุนข้ามชาติ เช่น EVLOMO 
จากสหรัฐ ที่ช่วงเดือน เม.ย. ปีนี้ ประกาศ
แผนร่วมมือกับ บริษทั สวนอุตสาหกรรม
โรจนะ จ�ากัด (มหาชน) เพื่อผลิตเซลล์
แบตเตอรี 8,000 เมกะวัตต์ ซ่ึงถือว่าใหญ่
ที่สุดในอาเซียน และใช้เงินลงทุนประมาณ 
3.3 หมื่นล้านบาท ในนิคมอุตสาหกรรม 
โรจนะ จังหวัดชลบุรี นอกจากท�าให้เป็นฐาน
การผลติแบตเตอร ีลเิธยีมไอออนขนาดใหญ่
แล้ว ยังจะช่วยให้เกิดการจ้างงานไม่ต�่ากว่า 
3,000 ต�าแหน่งอีกด้วย 

ขณะทีก่ลุม่ ปตท. โดย บรษิทั โกลบอล 
เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ�ากดั (มหาชน) หรอื 
จพีเีอสซ ี บรษิทัในเครอื กโ็ดดลงมาเล่นใน
อุตสาหกรรมแบตเตอรีเช่นกัน ด้วยการตั้ง
โรงงานผลิตหน่วยกักเก็บพลังงาน (Energy 
Storage Unit) ซ่ึงเป็นโรงงานต้นแบบ ท่ีนคิม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยอง และได้เปิด
ตัวแบตเตอรี จี-เซลล์ เทคโนโลยี เซมิ โซลิด 
เซลล์ โดยใช้เทคโนโลยีจากบริษัท 24 เอ็ม
จากสหรัฐ ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2563

 จากนั้นเดือน ก.ค.ทีผ่านมา ได้เปิด
โรงงานอย่างเป็นทางการ เบื้องต้นมีก�าลัง
การผลติ 30 เมกะวตัต์ชัว่โมงต่อปี โดยเริม่ต้น
ด้วยการผลิต จี-เซลล์ แบบ ลิเธียม ไอรอน 
ฟอสเฟต ซึ่งมีจุดเด่นคือความปลอดภัยใน

การใช้งานสูง อายุการใช้งานที่ยาวนาน 
ที่ส�าคัญยังรีไซเคิลได้ง่าย 

อนาคตโรงงานแห่งนี้สามารถขยาย
ก�าลงัการผลติเพิม่เป็น 100 เมกะวตัต์ชัว่โมง
ต่อปี  ส่วนเป้าหมายระยะยาวคือ การผลิต
ให้ได้ 1 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี ซึ่งอยู่ระหว่าง
การศึกษาแผนการลงทุน

การที่ ปตท. โดยจีพีเอสซี สนใจเข้าสู่ 
ธุรกิจน้ี เพ่ือเตรียมความพร้อมส�าหรับ
อุตสาหกรรมอนาคต โดยเฉพาะรถยนต์
พลงังานไฟฟ้าทีค่าดว่าจะแพร่หลายมากขึน้
อย่างต่อเนื่อง 

ขณะที่ฝั่งผู้ผลิตรถยนต์ก็เคล่ือนไหว
ด้านนี้ไม่น้อยเช่นกัน เช่น บีเอ็มดับเบิลยู  
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกรถยนต์ปลั๊ก-อิน 
ไฮบริด มายาวนาน ได้ตั้งโรงงานประกอบ
แบตเตอรีแรงดันสูง และเริ่มสายการผลิต
ตัง้แต่เดอืน ก.ค. 2562 ที ่นคิมอตุสาหกรรม 
ดับบลิวเอชเอ ชลบุรี ครอบคลุมทั้งการ
ประกอบโมดลูแบตเตอรี ่และการประกอบตวั
แบตเตอร ีโดยการลงทนุครัง้นัน้ บเีอม็ดบัเบลิยู 
ระบวุ่าเพราะเหน็ความต้องการของพลงังาน
ไฟฟ้าในรถยนต์ทีเ่พิม่มากขึน้ และยงัถอืเป็น 
การเสริมความแข็งแกร่งให้แก่โรงงาน 
บีเอ็มดับเบิลยูในจังหวัดระยอง ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางการประกอบรถยนต์ในภูมิภาคนี้
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บเีอม็ดับเบลิย ูกรุ๊ป ประเทศไทย ได้รับ 
อนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจากส�านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 
ส�าหรับการลงทุนประกอบรถยนต์ปลั๊กอิน

ส่วนประกอบทีส่�าคญัมากของรถยนต์
พลงังานไฟฟ้า คอื แบตเตอร ีทีเ่ป็น 
แหล่งกกัเกบ็พลงังาน และยงัครอง
สัดส่วนต้นทุนรถพลังงานไฟฟ้า 

หรือ อีวี ประมาณ 40% และนั่นท�าให้มัน
กลายเป็นปัญหาหลักของโครงสร้างราคา

ปัจจบุนัมผีูผ้ลติแบตเตอรอีวีไีม่มากนกั
ในโลกนี้ ซึ่งนั่นก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ท�าให้
โครงสร้างต้นทุนยังค่อนข้างสูง และส�าหรับ
ในบ้านเราทีภ่าครฐัรณรงค์ให้ใช้อวีเีพิม่ขึน้ใน
อนาคต รวมถึงส่งเสริมให้มีการลงทุนผลิต 
อีวีและส่วนประกอบอื่นๆ รวมถึงแบตเตอรี

แต่ปัญหาทีส่�าคญัคอื การผลติแบตเตอรี 
ให้ครบทั้งวงจรเป็นเรื่องยาก เนื่องจากไม่มี
วตัถดุบิ และต้องใช้เงนิลงทนุสงู ดงันัน้ โอกาส
ที่จะเห็นการลงทุนในระดับผลิตเซลล์จึงอาจ
จะมีบ้าง แต่ไม่มากนัก แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ 
การประกอบโมดูลเป็นแพ็ค เป็นหลัก

ผูป้ระกอบหลายค่ายกเ็หน็ว่าในอนาคต
รฐักค็วรจะต้องเปิดการส่งเสรมิ หรอืให้สทิธิ
พิเศษส�าหรับผู้ประกอบการที่ลงทุนผลิต 
แบตเตอรใีนระดบัโมดลูขึน้มา ไม่ต้องลงลกึถงึ 
ระดับเซลล์

ผูป้ระกอบการสัญชาติไทยอย่าง บรษิทั 
พลังงานบริสุทธิ์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
อีเอ เป็นหนึ่งในผู้ที่มีความเคลื่อนไหวด้าน
แบตเตอรีที่ชัดเจน โดยความคืบหน้าล่าสุด
ช่วงไตรมาส 3 ที่ผ่านมา บริษัทได้น�าเข้า
เซลล์แบตเตอรีจ่าก Amita Technologies Inc 

รถยนต์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ (เครื่องส�ารองไฟ,
สถานีฐานโทรศัพท์มือถือ ฯลฯ)

 22,850 15,124 52,626

มูลค่าแบตเตอรีลิเธียมไอออนโลกปี 2567 ดีมานด์แบตเตอรีลิเธียมฯ
ในตลาดรถยนต์ EV ไทยดีมานด์ใน 3 กลุ่มหลัก

มูลค่า 90,600 

หน่วย: คันหรือแพ็คหน่วย: ล้านดอลลาร์

ไฮบริดมูลค่า 700 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้
จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งมาร่วมลงทุน
กับแดร็คเซิลไมเออร์ กรุ๊ป ประเทศไทย เพื่อ
พัฒนาโรงงานประกอบแบตเตอรีแรงดันสูง 
ที่มีมูลค่าการลงทุน 500 ล้านบาท

ขณะที่ผู้ผลิตจากเยอรมนีอีกรายอย่าง 
เมอร์เซเดส-เบนซ์ ที่ท�าตลาด ปลั๊ก-อิน 
ไฮบริดมายาวนาน และมีแผนท่ีจะเปิดตัว 
อีวีรุ่นแรกในไทย “อีคิวเอส” ปลายปีนี้ และ 
ข้ึนสายประกอบ(ซีเคดี) ในไทย ปีหน้า  
กล็งทนุสร้างโรงงานประกอบแบตเตอรลีเิธยีม 
ไอออน ไว้ล่วงหน้า และเปิดสายการผลิต
เรียบร้อยแล้ว  

เป็นการร่วมมือกันระหว่าง บริษัท 
เมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง 
(ประเทศไทย) จ�ากัด บรษิทั เมอร์เซเดส- 
เบนซ์ (ประเทศไทย) จ�ากดั และ บรษิทั 
ธนบุรี เอ็นเนอร์ย่ี สตอเรจ แมนแูฟคเจอร่ิง  
จ�ากดั ในเครอืธนบรุปีระกอบรถยนต์ โดยม ี
มูลค่าการลงทุนประมาณ 400 ล้านบาท 

เมอร์เซเดส-เบนซ์ ได้ยื่นขอรับการ 
ส่งเสรมิการลงทนุ แพค็เกจรถยนต์ไฟฟ้ากับ 
บีโอไอ ทั้ง อีวี และปลั๊ก-อินไฮบริด รวม
มูลค่าลงทุน 949 ล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อรวมแผนการผลิตของ
กลุ่มธุรกิจต่างๆ ท�าให้ไทยจะมีการ
ลงทุนผลิตแบตเตอรีที่ใหญ่ที่สุดใน
ภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อ
แผนการพฒันาอตุสาหกรรมอวีใีนอนาคต 
ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ รถบรรทกุ เรอืไฟฟ้า 
หรือว่าจักรยานยนต์ 

ปี 2563

ปี 2563

ที่มา:ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

เลาะรั้วโรงงาน

38,111

58,324

อัตราโต (%YoY) 17.4%

อัตราโต (%YoY) 53.0%



ชญานิษฐ นกแกว

ผาจําพวกโพลีเอสเตอร ไมโครไฟเบอร และ
ไนลอน แตยังมีขอจํากัดในสวนของผาจาก
เสนใยธรรมชาติ

“ความทาทายของ Green Business 
คอื การสรางความตระหนกัเนือ่งจากแบรนด
ที่กรีน และยั่งยืนลูกคาสวนใหญจะเขาใจวา
ตองกรนีใหได 100% เทานัน้ แตเราตองการ
ที่จะสื่อวาไมตองกรีนใหได 100% แตตอง
กรนีใหไดมากทีส่ดุ จงึอยากทาํใหนวตักรรม
ของเราจับตองได เพื่อใหผูบริโภครับรูวา 
เสือ้ 1 ตวักส็ามารถลดผลกระทบตอโลกได”

อีกทั้งทุกคนมักมองวาสินคาที่ย่ังยืน
มักจะมีราคาสูง แตเมื่อกระตุนใหผูคนเริ่ม
หนัมาใช กําลังการผลิตเพ่ิมขึน้ ตนทนุเหลานี้
จงึลดลงเชนกนั ทาํใหปจจบุนัราคาในตลาด
กับ DryDye ตางกันไมมากนัก จึงสามารถ
จับตองไดงายขึ้น และปจจุบันในตลาด

เสื้อ 1 ตัวใช�นํ้าในข้ันตอนการ
ผลิตถึง

25 ลิตร 
DryDye ไม�ใช�นํ้า
ซักหยดในขั้นตอน
การย�อม  

ลดใช�พลังงานในการผลิต

50% 
ปลดปล�อยมลภาวะน�อยลง

50-75%

DryDye
ทําได�จริง
รักษ�โลกปฏเิสธไมไดกบัการใชนํา้ในปริมาณ

มากของโรงงานฟอกยอม เพราะ
ทกุกระบวนการผลติตองม ี“นํา้” เขามา

เกีย่วของ จงึจดุประกายไอเดยีใหบรษิทั เยกรุป 
จาํกดั สรางสรรค DryDye นวตักรรมการ
ยอมสีผาแบบไมใชนํ้า สรางสมดุลที่ดี
ตามแนวทางเศรษฐกิจใหม “BCG” 
ตอบแทนใหสิ่งแวดลอม

พิชญสินี เย Marketing & Visual 
Designer บริษัท 
แซดเอส อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด 
แตกไลนมาจาก เยกรุป 
ซึง่ใหบริการรบัจางผลติ
ส่ิงทอมากวา 30 ป ตระหนกัถงึ
ความสําคัญของเทรนดรักษโลก
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จึง
สานตองานวิจัยวิทยานิพนธ 
DryDye ของศาสตราจารยทานหนึง่ 
แมขณะนัน้จะเปนเพยีงไอเดยีแตเธอ
กเ็หน็ศกัยภาพทีจ่ะชวยลดทรพัยากร
ไดมหาศาล จากนั้นก็ไดวิจัย
พฒันาสตูรลบัรวมกบัพารทเนอร
จากประเทศเนเธอรแลนด 

นวตักรรมนีจ้ะชวยลดขัน้ตอนและ
พลังงาน โดยใชคารบอนไดออกไซดเปน
ตัวจับสีกับโครงสรางผา ทั้งนี้ การใช
กาซคารบอนไดออกไซดไมมผีลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม เนื่องจากมีถังกักเก็บ
ไมใหปลอยเปนของเสยีในชัน้บรรยากาศ 
แถมยังสามารถนํากาซกลับมายอมซ้ํา
ไดเชนเดียวกับผงสี Pure Dyes ที่นํา
กลับมาใชซํ้าได

ดานพลงังานทีใ่ชในการยอมจะใชนอย
กวา 50% เมื่อเทียบกับการใชนํ้า และยัง
ชวยลดการใชสารเคมทีีท่าํใหเกดิการทาํลาย
ส่ิงแวดลอมอีกดวย ผาที่ยอมเสร็จจะแหง 
ไมตองนําไปลางหรือซักแหงอีก ขณะที่
ขัน้ตอนการยอมแบบใชนํา้โดยปกตเิสือ้ 1 ตวั

ใชนํ้าสูงถึง
25 ลิตร ทั้งยังใช

สารเคมใีนการยอมเพือ่ใหสีตดิลงในเน้ือผา 
แตขั้นตอนของ DryDye ทั้งหมด

ไมมีการใชนํ้าแมแตหยดเดียว จึง
ไมตองมีระบบบําบัดนํ้าเสีย อีกทั้ง
คารบอนไดออกไซดและผงยอมจะ
สามารถนาํกลบัมารไีซเคลิไดกวา 95% 

ขอดีของการยอมผาโดยใชคารบอน 
ไดออกไซดคือ ไมกอใหเกิดมลพิษทางนํ้า, 
ประหยัดเวลาการยอมผาและเพิ่มปริมาณ
การดูดซึมสียอมบนวัสดุสิ่งทอ, ประหยัด
พลงังาน เพราะลดขัน้ตอนการทาํผาใหแหง, 
ไมจําเปนตองเติมสารชวยยอม โดยยอม
แบบใชนํ้าใชเวลาประมาณ 8 ชั่วโมง สวน 
DryDye ใชเวลาเพยีง 3 ชัว่โมง ซึง่นยิมใชกับ

ไมสามารถหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
กรีนกวานี้ไดอีกแลว

ปจจบุนับริษทัใชนวตักรรมดงักลาว
ผลติชดุกฬีาและชดุชัน้ในใหกบัแบรนดชัน้
นาํเกอืบทกุแบรนด อาท ิAdidas, Mizuno, 
Decathlon, Odloรวมถงึคอลเลคชัน่ Mc 
Earth Friendly แม็คยีนส

“เพราะโรงงานผาเปนอุตสาหกรรม
สิง่ทอ(Fashion Textile Industry) ซึง่ทรัพยากร
ที่นํามาใชยังมีปริมาณกาซเรือนกระจก 
และปริมาณนํ้าที่เกิดจากกระบวนการผลิต
สินคาและบริการ ดังนั้นที่ตองคํานึงคือ
ทําอยางไรใหดีท่ีสุดกอนจะกระช้ันชิด
เกินไป เพราะการอนุรักษสิ่งแวดลอมไมใช
หนาที่ของฝายใดฝายหนึ่งแตผูที่มีสวนได
สวนเสียตองรวมมือกัน” พิชญสินี กลาว 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ-ย�อมสีผ�า
สร�างของเสียให�กับโลก
มากเป�นอันดับ 2 
รองจากนํ้ามัน หลายธุรกิจ
เริ่มมองหานวัตกรรมฟอกย�อม
เพื่อลดการใช�นํ้าและสารเคมี 

 พ
ิชญ

สิน
ี เย
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you are
what you eat

eco product plant- base food

ยักษ�กะโจน
ร�านอาหารสายกรีน
แนวรักษ�สุขภาพ

ถุงเพาะชํา ยางพารา
ย�อยสลายได� 
รักษ�โลก
เป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อม

NRF ลดคาร�บอน
ด�วยอาหาร
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“ป�าชายเลน” ถือเป�นแหล�งอาหาร แหล�งอนุบาลสัตว�นํ้า
ที่มีประโยชน�ต�อระบบนิเวศของพื้นที่ชายทะเลและอ�าวไทย 

ป�จจุบันมีการบุกรุกและถูกทําลายไปมาก 
คงสภาพทั้งหมดประมาณ 1.73 ล�านไร� 

และแม�จะเพิ่มขึ้นจากป� 2557 ถึง 2 แสนไร� 
แต�ยังไม�สามารถต�านป�ญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หรือ Climate Change ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น

หลายประเทศทั่วโลก รวมถึง
ประเทศไทยไดประกาศลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกสูงสุดใน

ป ค.ศ.2030 และปลอยกาซเรือนกระจก
เปนศูนยเร็วที่สุด ผานกิจกรรมตางๆ อาทิ 
ยทุธศาสตรชาต ิ20 ป เพิม่พืน้ทีป่าชายเลน 
0.3 ลานไร เปนตน

หัวใจสําคัญของการลดการปลอย
กาซคารบอนตองมาจากความรวมมือของ
ทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน 
ดังที่ “โครงการซีพีเอฟ ปลูก ปน ปอง
ปาชายเลน” โดยความรวมมอื 3 ประสาน 
คือภาครัฐ โดยกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง(ทช.) กรมอทุยานแหงชาตสิตัว
ปาและพันธุพืช ชุมชนในพื้นที่ และภาค
เอกชน คือ บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร 
จํากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ในฐานะ
ผูนําธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร
ครบวงจร ที่ตระหนักถึงความสําคัญของ
ทรัพยากรปาชายเลน ตนทางในการผลิต
อาหาร มีคุณสมบัติชวยดูดซับคารบอน
ในอากาศ และสะสมคารบอนในดินได
มากกวาปาบก 6 เทา

การดาํเนนิการในโครงการฯ แบงออก
เปน 2 ระยะ ไดแก ระยะแรก (ป 2557-
2561) ไดผืนปาชายเลน 2,388 ไร ใน
พืน้ทีย่ทุธศาสตร 5 จงัหวดั (จ.สมทุรสาคร 
ระยอง ชุมพร สงขลา และพังงา) บนหลัก
การทาํงาน คอื ปลกู ปน และปอง หมายถงึ 
ปลูกจิตสํานึกอนุรักษผานการสงเสริม
กระบวนการเขาถึงความรู เพื่อเพิ่มคุณคา
ของปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝ ง 
แบงปนแลกเปลี่ยนความรูประสบการณ
ดานการปลูกและการดูแลปาชายเลน 
ตลอดจนกระบวนการจัดการอยางมี
สวนรวม และปกปองปาชายเลนดวย
การสรางความรวมมือระหวางเครือขาย
และภาคประชาสังคมบนพื้นฐานความรู
ความเขาใจถึงคุณคาและประโยชนของ
ปาชายเลน 

 ชุลีพร อรามเนตร
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ป�จจุบันมีป�าชายเลนคงสภาพ

1.73
ล�านไร�
ยทุธศาสตร�ชาต ิ20 ป� เพิม่พืน้ท่ี

 ป�าชายเลน

0.3
ล�านไร�

 ฟ��นฟูป�าธรรมชาติ

35%
หรือ

113.23
ล�านไร�

 ป�าเศรษฐกิจ

15%
หรือ

48.82
ล�านไร�
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โครงการซีพีเอฟ
ปลูก ป�น ป�อง
ป�าชายเลน
3 ประสาน

 กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ��ง(ทช.) กรมอุทยาน
แห�งชาติสัตว�ป�าและพันธุ�พืช

 ชุมชนในพื้นที่
 บริษัท เจริญโภคภัณฑ�อาหาร 

จํากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ
 ดดูซบัคาร�บอนในอากาศ สะสม

คาร�บอนในดินมากกว�าป�าบก 

6 เท�า
สถานการณ�ป�าชาย
เลนในไทย

 ชายฝ��งทะเล 

2,667 กโิลเมตร 
24 จังหวัด

 ป�าชายเลนคงสภาพ 

1.73 ล�านไร�
 ชุมชนชายฝ��งป�าชายเลน

1,000 หมู�บ�าน
 ยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป� 

เพิ่มพื้นที่ป�าชายเลน 

0.3 ล�านไร�
ที่มา:กรุงเทพธุรกิจ

ซีพีเอฟ ร�วมมือกับหน�วยงาน
ภาครัฐ สถานศึกษา ชุมชน
ในพื้นที่ ดําเนินการปลูกป�า
ชายเลนมาอย�างต�อเนื่อง
ตั้งแต�ป� 2536 จนถึงป�จจุบัน 
โดยสามารถปลูกป�าชายเลน
แล�วกว�า

5,600 ไร� 
ณ พื้นที่ป�าชายเลน

17 จังหวัด
ในภาคใต� ภาคกลาง และ
ภาคตะวันออก

พื้นที่ป�าชายเลน

พื้นที่ปลูกป�าชายเลน
โดย ซีพีเอฟ

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

เมื่อป�าเพิ่มขึ้น ทําให�
สัตว�นํ้าวัยอ�อน กุ �ง 
หอย ปู ปลา มีที่อยู�
อาศัย แม�แต�หอยพิม
ที่จะสูญพันธุ� ไปแล�ว
ก็ยังเกิดขึ้นมา เป�น
แหล�งทาํกนิของชมุชน 
เป �นการสร�างงาน
สร �างอาชีพให �แก �
ชุมชนอย�างแท�จริง

หัวใจสําคัญอยูที่การสราง
การมีสวนรวมของชุมชน 
โดยเฉพาะการใชภมูปิญญา

ทองถิ่นเขามาชวยแกปญหาการ
ปลกูปา อยางพืน้ทีป่าชายเลน 
จ.สมทุรสาคร เปนพ้ืนท่ีอาว
ตวั ก. ทีม่ปีญหาพืน้ทีช่ายฝง
ถูกกัดเซาะ  นาหนุย - 
ชัชวาล ชาวสมุทร 
ชาวบานที่อาศัยใน
พืน้ที ่ต.บางหญาแพรก 
จ.สมุทรสาคร อาชีพ

ตอเรอืประมงจาํลอง  หนึง่ในคณะกรรมการ
อนุรักษปาชายเลน ในโครงการ ซีพีเอฟ 
ปลูก ปน ปอง ปาชายเลน เลาวา ชาวบาน
ตระหนกัถงึผลกระทบเรือ่งความอดุมสมบรูณ
ของสัตวนํ้าชายฝงที่เปนแหลงทํามาหากิน 
และปญหากัดเซาะชายฝง แตทีผ่านมาอาจจะ
ไมไดดําเนินการชัดเจน เพราะการจะ
ดูแลรักษาปาชายเลนตองใชทุน ตองมี
งบประมาณพอสมควร ซึ่งชาวบานไมมีทุน
แตมแีรงมกีาํลงั และมคีวามมุนมัน่ตัง้ใจจรงิ
ในการดูแลปาชายเลน

“เมือ่ซพีเีอฟ ไดเขามารวมปลกูปา
ชายเลน ทําใหเกิดการรวมตัว เรียนรู
ประสบการณในการปลกูปา มเีครอืขาย 
มกีารทาํเวริคช็อป แบงหนาทีก่นัรบัผิดชอบ 
และซีพีเอฟ มีการทําMOU กับกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงไว 5 ป 
ถงึแนวทางการปลกูปาชายเลน กาํหนด
พืน้ทีใ่ห จงึเกดิการวางแผน บรูณาการ
การทํางานที่จะปลูกปาใหไดผลและ
ยั่งยืน เกิดสัมฤทธิ์ผล กําหนดเปน
แผนแมบทขึน้มาวาชาวบานจะทาํอะไร 
แบบไหน จนเกิดการปลูกปาชายเลน
ขึ้นจริง” ชัชวาล กลาว

ปลกู ป�น ป�องป�าชายเลน ดแูลชมุชน
ชัชวาล เลาวา ขั้นตอนการปลูกปา

ใน 2 ปแรกยงัไมสมัฤทธิผ์ลเทาไหร ตอนหลงั
พอมีเครือขายมากขึ้น นําองคความรูของ
ชาวบานมาใชเตม็ที ่เชน การกัน้อวนปองกนั
กลาไมท่ีปลกู ปลกูปา ซอมแซม รกัษาอยางไร 
เริ่มปที่ 3-5 ชัดเจน เราตั้งเปาไว อัตรารอด
ปที ่3 อยูที ่80% เราไดปาทีต่.บางหญาแพรก 
จ.สมุทรสาคร มาเปนรปูธรรมชัดเจน 104 ไร 
อนุรักษและฟนฟูปา 500 ไร

“จากการที่เรารวมมือกันทําใน
พื้นที่จริง โดยนําความรูชาวบาน นํา
หลกัเกณฑของทางราชการมาประยุกตใช 
และนาํทนุของภาคเอกชนมาทาํ ทาํใหปลกู
ปาชายเลนได 100 กวาไร ซ่ึงเมือ่ปาเพิม่ขึน้ 
ทําใหสัตวนํ้าวัยออน กุง หอย ปู ปลา 
มทีีอ่ยูอาศยั แมแตหอยพมิทีจ่ะสญูพนัธุ
ไปแลวก็ยังเกิดขึ้นมา เปนแหลงทํากิน
ของชมุชน เปนการสรางงานสรางอาชพี
ใหแกชมุชนอยางแทจรงิ” นาหนุย กลาว

ตอมา ซีพีเอฟ ไดดําเนินระยะ
ที่สอง (ป 2562-2566) อนุรักษ ฟนฟูและ
ปลูกปาเพิ่มเติมอีกรวม 14,000 ไร ในพื้นที่ 
จ.สมทุรสาคร ซึง่ปนี ้มเีปาหมายปลกูปาใหม
เพิม่เติม 266 ไร รวมทัง้ยงัคงอนรุกัษและฟนฟู
ผนืปาที ่ต.ปากนํา้ประแส จ.ระยอง และขยาย
พื้นที่ อนุรักษ ฟนฟู และปลูกปาเพิ่มเติมที่
ต.ทาพริก จ.ตราด มุงมั่นมีสวนรวมเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวใหประเทศ เปนสวนหนึ่งของ
การบรรเทาผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ปากนํ้าประแส เปนแหลงทองเที่ยว
ที่มีนักทองเที่ยวเขามาอยางมากมาย ซึ่ง
ตนมีอาชีพขับรถสามลอขายขนมในชุมชน 
ทําใหเห็นวาการมีนักทองเที่ยวเขามาเปน
การสรางรายไดเสริมใหแกชาวบาน แต
เมื่อมีนักทองเที่ยวเขามาในชุมชนยอมมี
พวกขยะ หรืออาจมีการทํารายปาชายเลน 
ถูกดึง ถูกหักบาง

“พี่แตน” - ดวงฤดี ขวัญนิยม 
ประธานวิสาหกิจทองเที่ยววิถีชุมชน 
ปากนํา้ประแส จ.ระยอง ในฐานะเจาบาน 
ชาวบานปากนํา้ประแส  เลาววาชนุในพืน้ที่
ไดมีการรวมกลุมของสมาชิกในชุมชนกวา 
50 คน รวมกันดูแลรักษาปาชายเลนใหมี
ความอดุมสมบรูณ เปนทรพัยากรทางธรรมชาติ
ทีผ่สมผสานกับวถิชีมุชน  ทาํกิจกรรมตางๆรวม
กนั ไมวาจะเปนการเกบ็ขยะ ดแูลปาชายเลน 
สรางอนบุาลสัตวนํา้ ตองอาศยัความรวมมอื
และทุนในการดําเนินการ

ซึ่งเมื่อทางซีพีเอฟ ไดจัดโครงการ
ปลกู ปน ปองปาชายเลน ทาํใหมผีูสนบัสนนุ 
ทําใหเกิดผลเปนรูปธรรมชัดเจน ตอนน้ี 
นอกจากรายไดเสรมิทีช่าวบานทกุคนไดรบัแลว 
ทกุคนยงัไดเปนสวนหนึง่ในการปลกูปาชาย
เลนชวยดดูซบัคารบอน ลดกาซเรอืนกระจก 
และทาํใหทกุคนสาํนกึรกัษบานเกดิ อยากดแูล
ทรัพยากรธรรมชาติ ผืนปาชายเลนให
คงอยูตลอดไป 

สร�างป�า สร�างอาชีพ รักษาวิถีชีวิต
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รักษ�สุขภาพ-ลดก�าซเรือนกระจก

ปจจุบันรานอาหารแนวรักสุขภาพ 
แนวรักษโลกมีใหยอดนักชิมตัวยง
ไดเลือกมากมาย ยักษกะโจน

อีกรานอาหารที่ขึ้นชื่อเร่ืองความพรีเมียม 
จัดเต็มดวยวัตถุดิบชั้นดีจากธรรมชาติ 
ปลอดสารพษิ ปลอดสารเคม ีถกูใจสายกรีน 
รักสุขภาพ

รานยักษ กะ โจน เกิดขึ้นจากความ
รวมมอืของอ.ยักษ - ดร.วิวัฒน ศลัยกาํธร 
กับอ.โจน - โจน จันได  จัดต้ังบริษัท 
ธรรมธุรกิจวิสาหกิจเพื่อสังคมจํากัด และ
เปดรานอาหาร หองขนม ตลาดสด เพื่อ
เปนแหลงอาหารของคนไทย โดยทกุวตัถดุบิ
ลวนมาจากผลผลิตปลอดสารพิษ ปลอดภัย
จากเหลาลูกศิษยของคนทั้งคู 

พี่หนาว-พิเชษฐ โตนิติวงศ 
ผูจดัการไปทัว่ธรรมธรุกจิ เลาวา ผูทีผ่าน
การอบรมจากเครือขายกสกิรรมธรรมชาติ 
ซ่ึงเรียนรูการเกษตรอินทรียไดกลับไป
ปลูกพืชผักตางๆ ทําประมงไวสําหรับ
พอกินพอใชในครอบครัวกอนที่จะนํา
มาขายใหทางยักษกะโจน เพ่ือนํามา
ประกอบอาหาร ทําขนม หรอืนาํมาขาย
ในตลาดสด ทาํใหทกุคนไดมแีหลงอาหาร
คณุภาพ และไดรบัประทานอาหารสดใหม 
จากธรรมชาติจริงๆ

ผลผลิตทุกอยางไมใชสารพิษ 
สารเคมี ใชหมักสมุนไพรรสจืดตลอดการ
เพาะปลูก ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ และ
รานอาหารนําหลักบันได 9 ขั้นตามศาสตร
พระราชามาเปนหลักในการบริหารจัดการ 
ตอนนี้มีสาขาในกรุงเทพฯ และชุมพร อาทิ 
ยกัษกะโจน สมัมากร ยกัษกะโจน บรรทดัทอง 
และยักษกะโจน ชุมพรคาบานา

เมนูอาหารแตละวันจะเปลี่ยนแปลง
ไปตามวัตถุดิบที่ลูกศิษยไดจัดสงมาให 
และเชฟในแตละสาขาที่จะดีไซนปรุงอาหาร
ตามความถนัดของตนเอง อาทิ อาหาร
เชาธรรมชาติ  จะเปนแบบ Continental 
Breakfast เนนความหลากหลายของผกั ผลไม
ไข โยเกิรต กาแฟ ขนมปง Homemade 
ครบครันดวยคุณคา และความหลากหลาย
ทางวัตถุดิบ ประกอบไปดวย Sourdough 
ขาวกลองสนัปาตอง ซอสมะเขอืเทศ มะละกอ
เขมขน แบบโทเมโทเพส สตูวถั่วลายเสือ
มนัหวานโครเก ซปุขาวโพด ขนมฟกทองนึง่ 
โฮมเมดออรแกนิค โยเกิรต สังขยา ใบเตย 

เทรนด�รักสุขภาพกําลังมาแรง ยิ่งยุคที่เกิดโรคระบาด
โควิด-19 ส�งผลให�คนทุกกลุ�มวัย โดยเฉพาะคนรุ�นใหม�
หันมาดูแลรักษาสุขภาพของตนเองมากขึ้น
และทางเลือกในการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุด 
คือ การเลือกรับประทานอาหาร 
อย�างคํากล�าวที่ว�า You are 
what you eat “คุณกิน
อะไรเข�าไป คุณก็เป�นอย�างนั้น”

แยมมะละกอ ชุดไข Omelet, Scrambled, 
ไขตม, ไขออนเซ็น เปนตน

“ตัง้แตเกดิสถานการณโควดิ-19  พบวา
รานอาหารสายคลนี รานอาหารเพือ่สขุภาพ
ไดรับความนยิมอยางมาก ยอดขายสงูขึน้กวา 
3 เทาตัว สัปดาหละ 1 แสนบาท ซึ่งถือเปน
เรือ่งทีด่อียางมาก เพราะผูบรโิภคไดรบัประทาน
อาหารจากวตัถดุบิธรรมชาต ิจากแหลงผลติ
โดยตรง และเปนการที่ไมมีสารพิษสารเคมี 
รวมถึงไดชวยเกษตรกรไทยรวมดวย หากทุกคน
ใสใจอาหารทีท่าํมาจากวตัถดุบิจากธรรมชาต ิ
จะชวยทําใหการทําเกษตรอนิทรียไดรับความ
นยิมมากขึน้ และไมเปนการทาํลายหนาดนิ 
เปนการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหคนอยูตอไป”พี่หนาว กลาว

รานอาหารสายกรีนแหงนี้ไมได
มุงทาํเพือ่การคาใหเกดิผลกาํไร แตตองการ
สรางระบบเครือขายอาหารที่มั่นคง และ
ปลอดภยัท่ีผูปลกู เกษตรกรคดิถงึสุขภาพของ
คนและ และคนกินรูที่มาของผูปลูก รวมถึง
เปนการดูแลสิง่แวดลอม เนือ่งจากเกษตรกร
สวนใหญจะนิยมทําเกษตรเชิงเดี่ยว เพราะ
ใหผลิตผลมากกวา และการปลูกอยางเปน
ระเบียบทําใหการใชเนื้อที่มีประสิทธิภาพ
มากกวาพชืผสม แตผลเสยีคอืพชืจะดดูอาหาร
ท่ีตองการออกจากดินโดยไมมีการทดแทน
เชนระบบการปลกูพชืหลากชนดิ ทาํใหหนา
ดนิไมมสีารอาหารมาทดแทน เกดิการปลอย
กาซเรือนกระจก ดินเสื่อมโทรมและการ
สูญเสียหนาดิน สูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และการปนเปอนของสารเคมี
เกษตรในแหลงน้าํ มผีลตอคณุภาพชวีติของ
เกษตรกร ทัง้ดานสุขภาพจากสารเคมเีกษตร 
และดานเศรษฐกจิ ซึง่ยังคงอยูในวงจรหน้ีสนิ
และความยากจน 

อยางไรก็ตามวิกฤติเศรษฐกิจ ภัย
ธรรมชาตจิะหนกัขึน้เรือ่ยๆ และความอดอยาก
ขาดแคลนดานอาหารกําลังเปนปญหาใหญ
ของโลก ตอนนี้ทุกคนตองสรางความมั่นคง
ของแหลงอาหารทีป่ลอดภยั ยกัษกะโจน จงึ
เปนอกีแหลงอาหารจากเหลาลกูศษิยกระจาย
อยูทัว่ประเทศไดชวยกนัผลติอาหารปลอดภยั
สงตอใหแกผูบริโภค ทําใหทุกคนสามารถ
เขาถงึแหลงอาหารไดอยางเทาเทยีม และได
ลิม้ลองอาหารจากธรรมชาตแิทๆ  เหมาะกบั
การดแูลสขุภาพในยคุทีเ่กดิโรคระบาดเชนนี้

 

ก�่อนจะมาเป�นร�าน
ยักษ�กะโจน
 อ.ยักษ� กับ อ.โจน ตั้ง 

บ.ธรรมธรุกจิวสิาหกจิเพือ่สงัคม จาํกดั
 เป�ดร�านอาหาร ห�องขนม ตลาดสด
 วตัถดุบิปลอดสารพษิ จากลกูศษิย�
 ผลผลิตเกษตรอินทรยี� สดและใหม�
 สร�างสุขภาพที่ดีให�แก�ผู�บริโภค
 เพิ่มรายได�ให�แก�เกษตรกรไทย
 ลดการสูญเสียความหลากหลาย

ทางชีวภาพ
 ดูแลผืนดิน ผืนนํ้า ผืนป�าของไทย
 ลดการปล�อยก�าซเรือนกระจก

ที่มา:กรุงเทพธุรกิจ

โควิด-19 ส�งผลให�คนทุกกลุ�มวัย โดยเฉพาะคนรุ�นใหม�
หันมาดูแลรักษาสุขภาพของตนเองมากขึ้น
โควิด-19 ส�งผลให�คนทุกกลุ�มวัย โดยเฉพาะคนรุ�นใหม�
หันมาดูแลรักษาสุขภาพของตนเองมากขึ้น
โควิด-19 ส�งผลให�คนทุกกลุ�มวัย โดยเฉพาะคนรุ�นใหม�

และทางเลือกในการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุด 
หันมาดูแลรักษาสุขภาพของตนเองมากขึ้น
และทางเลือกในการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุด 
หันมาดูแลรักษาสุขภาพของตนเองมากขึ้น

คือ การเลือกรับประทานอาหาร 

ร�านอาหารสายกรีน
 ชุลีพร อรามเนตร
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ลดคาร�บอนด�วย อาหา
ร

Plant-based  Food
อุตสาหกรรม
อาหารมสี�วนปล�อยคาร�บอนถงึ 
1 ใน 3 ของทัง้หมด ทัง้จากการเกษตรและ
ปศสุตัว� 17% และ จากการปรบัหน�าดนิ 7-14% 
มีการคาดการณ�ว�าภายในป� 2030 หากไม�สามารถ
คุมความร�อนของโลกไม�ให�เกิน 1.5-2 องศา และหาก
อณุหภมูไิปถงึ 3.8-4 องศา ต�นทนุการผลติจะสงูขึน้ เนือ่งจาก
ภูมิอากาศ สิง่แวดล�อม จะทําให�เราไม�สามารถปลูกสนิค�าเกษตรได�

ขณะที่ทั่วโลกเนนไปอุตสาหกรรม
พลงังานซึง่คดิเปน 50-60% ของการ
ปลอยคารบอนทัว่โลก แตอตุสาหกรรม

ทีแ่กยากทีส่ดุ กลบัเปนอตุสาหกรรมอาหาร
และการเกษตร และเน่ืองจากแกยากท่ีสดุจึง
ตองพยายามแกตัง้แตวนันี ้เพราะไมเชนนัน้
อาจจะสายเกินไป

แดน ปฐมวาณิชย ประธาน
เจาหนาที่บริหาร บมจ.เอ็นอาร อินสแตนท 
โปรดวิซ (NRF) ในฐานะธรุกจิอาหารโปรตนี
จากพืช หรือ Plant-based food กลาววา
เรื่องการเกษตรเปนเรื่องที่นากลัวที่สุด 
อุตสาหกรรมการบินปลอยคารบอนปละ 
2.5% ของการปลอยคารบอนทัว่โลก ขณะที่
การปลกูขาวกป็ลอยคารบอน 2.5% เทากบั
อุตสาหกรรมการบิน แถมอุตสาหกรรมขาว
ปลอยมีเทน ซึ่งมีศักยภาพในการทําราย
โอโซนมากกวา 50 เทาเมือ่เทยีบกับคารบอน

การทําธุรกิจกับสิ่งแวดลอมเปนเรื่อง
เดยีวกนั ตนนํา้คอื การเกษตร และปลายนํา้
คือผลิตภัณฑ เปาหมายของ NRF คือ ลด
คารบอนโดยใชอาหารเปนเครื่องมือ คือ 
Plant-based food ใหคนหันมาทาน 
Plant-based food ใหมากทีส่ดุ ผาน 3 กลยทุธ 
ไดแก 

กลยุทธท่ี 1 สรางฐานการผลิตใน
แตละภูมิภาคในลักษณะของ ODM โดยมี
โรงงานทีอ่งักฤษ และโรงงานทีร่วมกับ ปตท. 
ในประเทศไทย รวมถงึพนัธมติรทีส่หรฐั กบั 
จีน ลดคารบอน ประหยัดคาใชจายในการ
เดนิเรอื กระจาย Plant-based ทัว่โลก และ
ลดคารบอนฟุตพรินท

กลยทุธที ่2 เปนบรษิทัทีย่ัง่ยนื โดยทาํ
2 เรื่อง คือ ทํางานรวมกับหนวยงานหรือ
องคกรระหวางประเทศ เพื่อใหทุกคน
มาชวยกันแกปญหาในจุดเดียวกัน และ 
จัดตั้งองคกรไมแสวงหากําไร “Root The 
Future” ใหความรูเรื่องปญหาโลกรอน 
และ Plant-based food ทัง้ในประเทศและ
ขยายไปยังประเทศอื่นดวย

กลยุทธที่ 3 แกปญหาเรื่องโลกรอน
ที่ตนนํ้า ลดคารบอนซัพพลายเชน ลาสุด
ประกาศรวมมือกับบริษัท อิสวอเตอร ทํา
โครงการ ศกึษาความเปนไปไดของโครงการ
ปลกูสาหรายทะเล โดยเฉพาะอยางยิง่เคลป 
(Kelp) สาหรายสน้ํีาตาลขนาดใหญ สามารถ
ในการดดูซบัคารบอนจากชัน้บรรยากาศผาน
ระบบนเิวศทางทะเล หรอื 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
ฐานะอตุสาหกรรมอาหาร “แดน” อธบิายวา
คารบอนเครดิตที่ตางประเทศ จะแยกออก
มาเปน 2 รปูแบบ คอื ทาํดวยความสมคัรใจ 
และในรูปแบบบังคับเชนยุโรป ขณะที่ไทยมี
เพียงการทําดวยความสมัครใจ 

“สําหรับ NRF สิ่งที่พยายามทํา 
คือลดการปลอยกาซเรือนกระจกให
นอยท่ีสุดดวยเทคโนโลยีไมวาจะเปน
โซลารเซลล ลดใชพลังงาน จนมาถึง
จดัปลอยคารบอน 4,600 ตันตอป วิธีการ
คอืตองไปซือ้คารบอนเครดติ 4,600 ตนั 
จากธรุกิจท่ีเขาลดคารบอนอยางมติรผล
ทาํใหเราม ี“ความเปนกลางทางคารบอน” 
(Carbon Neutral) ทันทีวันนี้ NRF มี
ตนทุนที่สูงขึ้น ทั้งตนทุนที่ซื้อคารบอน
เครดิต ตนทุนทีมความยั่งยืน แต
ผลตอบรบัชดัเจนมาก คอื ลกูคาใหความ
สนใจ ตางชาตใิหความสาํคญัเรือ่งน้ีมาก
ทั้งยุโรป สหรัฐ และจีน”

แดน กลาวตอไปวา ยุโรปมี Carbon 
Border Adjustment Mechanism (CBAM) 
เปนตัวที่ปรับประเทศ หรืออุตสาหกรรม 
ผลิตภัณฑ บริษัท ที่ปลอยคารบอนสูง และ
วนันีเ้ขากาํลงัใหประเทศทีป่ลอยคารบอนสงู 
และไมสนใจเรื่องโลกรอนใหสินคาไหลเขา
มาไมถูกตอง  สิ่งที่เอกชนและอุตสาหกรรม
ไทยตองทํา คือ หันมาดูคารบอนฟุตพรินท
ของซัพพลายเชนตั้งแตตนนํ้า และสิ่งที่ตอง
ใหความสําคัญมากที่สุด คือ อุตสาหกรรม
ขาวปลอยคารบอนเทาไหร เพราะหากโดน
ภาษสีงขาวไปยโุรป โรงสกีท็าํอะไรไมไดแลว 
คําถาม คือ เกษตรกรรายยอยจะดูเรื่อง
คารบอนอยางไร ตองพดูคยุกนัในระดบั
ประเทศ และภาครัฐตองเขามา
สนับสนุน” แดน กลาว
ทิ้งทาย 

ปาริชาติ บุญเอก
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อุตสาหกรรม
อาหารกับโลกร�อน
 อตุสาหกรรมอาหารปล�อยคาร�บอน

1 ใน 3 
ของคาร�บอนทั่วโลก

 จากการเกษตรและปศุสัตว�

17%
 จากการปรับหน�าดิน 

7-14%
 หากป� 2030 อุณหภูมโิลกสงูขึน้เกนิ 

2 องศา 

ต�นทุนการผลิตจะสูงขึ้น
 อุตสาหกรรมการบนิปล�อยคาร�บอน

2.5%
ต�อป� 

 การปลูกข�าวก็ปล�อยคาร�บอน

2.5%
ข�าว ปล�อยมีเทนมากกว�า 

50 เท�า
เมื่อเทียบกับคาร�บอน

NRF ลดคาร�บอน
ผ�าน Plant-based 
food
กลยุทธ�ที่ 1
สร�างฐานการผลิต ODM

 ไทยร�วมกับปตท.
 อังกฤษ   สหรัฐ   จีน

กลยุทธ�ที่ 2 บริษัทที่ยั่งยืน
 จัดตั้งองค�กรไม�แสวงหากําไร
 Root The Future

กลยุทธ�ที่ 3
ลดคาร�บอนซัพพลายเชน

 ร�วมกับ อีสวอเตอร� ปลูก
สาหร�ายทะเล  เคลป� (Kelp)

สาหร�ายสีนํ้าตาลดูดซับ
คาร�บอน Blue Carb

 แปรรูปเป�นอาหารปุ�ยเป�น
Value Chain  สาหร�ายโตเร็ว

20 วัน
ลดคาร�บอนได� 

8 ตัน/ไร�
 ดูดซับคาร�บอน

8-15 เท�า
 คาร�บอนฟุตพรินท�

ซัพพลายเชนตั้งแต�ต�นนํ้า

NRF ลดการปล�อย
ก�าซเรือนกระจกให�
น�อยที่สุด

 ด�วยเทคโนโลยี
 โซลาร�เซลล� 
 ลดใช�พลังงาน 
 จัดปล�อยคาร�บอนด�วยการซื้อ

คาร�บอนเครดิต

4,600 ตนั
ต�อป�
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 ปาริชาติ บุญเอก

ากนัวา แตเดมิการเดนิทางของผลผลิต
ของเกษตรกร กวาจะถึงมือผูบริโภค
ที่ขายในหางสรรพสินคา ตองผาน

การขนสงไปยังจุดศูนยกลางแลวจึงกระจาย
สูแตละสาขา ผานคนกลาง โดยเกษตรกร
ไมไดมสีวนรวมในการขายผลผลติของตนเอง 
โครงการ “จริงใจฟารมเมอมารเก็ต” หรือ 
“ตลาดจริงใจ” ของ กลุมเซ็นทรัล จึงเกิดขึ้น
เพื่อสรางทางเลือกใหลูกคาไดรับสินคาที่
สดสะอาด และมีคุณภาพ

โดยแตละสินคาที่นํามาขาย มาจาก
มอืของผูผลติทีเ่ปนเกษตรกร ผานคอนเซปต
ในการเนน Local Sourcing ทั้งนี้ เพื่อลด
การขนสง ลดการใชสารเคมี เพื่อสงเสริม
สินคาออรแกนิค และลดผลกระทบดาน
สิง่แวดลอม ยิง่ไปกวาน้ันยงัสรางรายได สราง
อาชีพใหกบัชมุชนทองถิน่ และจาํหนายสนิคา
ที่สดสะอาด และมีคุณภาพใหกับผูบริโภค

“พิชยั จริาธวิฒัน” กรรมการบรหิาร 
กลุมเซ็นทรัล เปดเผยวา ตลาดจริงใจ คือ 
การใหเกษตรกรและผูบรโิภคในทองถ่ินเปน
ศูนยกลาง เชื่อมโยงสูการลดการปลอยกาซ
เรอืนกระจก ในอดตี ทกุการจดัสงพชืผกัจาก
เกษตรทีจ่ะขายในท็อปส มาจากจุดศูนยกลาง
ที่เดียวกัน แลวกระจายไปตามสาขาตางๆ
มกีารเดินทางเยอะ กอใหเกดิคารบอนฟรตุพรนิต
หลกัการของตลาดจรงิใจ หวัใจสาํคญัจงึอยูทีว่า
เกษตรกรอยูตรงไหน ขายจังหวัดนั้น

ทั้งนี้ สิ่งที่คํานึงคือความสดใหม 
ความปลอดภัยของผูบริโภค และเกษตรกร
ไดขายสินคาของตนเอง โดยกลุมเซ็นทรัล 
ไดเปดพ้ืนที่ใหเกษตรกรเขามาขายไดเอง
มีการถายทอดความรูในเรื่องของการขาย
ใหแกเกษตรในพื้นที่ สรางประโยชนใหแก
ทุกฝาย ไมวาจะเปนเกษตรกรเอง ซึง่มรีายได
เพิ่มขึ้น รวมถึงลดการเดินทาง สงผลให
คารบอนฟรุตพรินตนอยลง

พรอมสนบัสนนุการทาํเกษตรอนิทรีย
เนื่องจากมีงานวิจัยวา การทําเกษตรปลอย
กาซเรอืนกระจกจาํนวนมาก แตเกษตรอนิทรยี 
นอกจากการเก็บคารบอนในพืช ตนไม
และดิน ยังถือเปนการฟนดิน ฟนนํ้า และ
ดดูคารบอนกลบัลงมา ดวยเหตน้ีุ กลุมเซ็นทรลั 
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ขณะเดียวกันก็เป�นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได�ยากเมื่อมนุษย�ยังต�องบริโภค จะดีกว�าหรือไม�หากเราสามารถ
เพ่ิมทางเลือกให�กับตัวเอง โดยการเลือกวัตถุดิบที่ลดผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม ลดสารเคมีในดิน 
หรือ เลี่ยงเนื้อสัตว�ที่ทําให�เกิดคาร�บอนฟุตพรินท�

ส�งเสริมชุมชน
สู�ทางเลือกผู�บริโภค

ตลาดจริงใจ
 สร�างทางเลือกให�ลูกค�า
 สินค�าสดสะอาด มีคุณภาพ
 ส�งตรงจากมือเกษตรกร
 เน�น Local Sourcing
 ลดการขนส�ง
 ลดการใช�สารเคมี
 ส�งเสริมสินค�าออร�แกนิค
 ลดผลกระทบ

   ด�านสิ่งแวดล�อม
 สร�างรายได� สร�างอาชีพ

   ให�กับชุมชนท�องถิ่น

Healthiful
 สินค�าปลอดภัยและดี

   ต�อสุขภาพ
 อาหาร อาหารเสริม 

   สินค�าภายในบ�าน
 สินค�าที่ดีต�อสิ่งแวดล�อม

Plant-Based
Campaign
 ร�าน Pepper Lunch และ        

   Auntie Anne’s 
 ปล�อยเมนูสุขภาพ        

   Plant-based Food
 ลดการใช�เน้ือสัตว�

ร�าน Good Goods
 สินค�าภูมิป�ญญาท�องถิ่นที่    

   ผ�านการพัฒนาคุณภาพ
 ออกแบบให�มีความร�วมสมัย
 สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม
 สนับสนุนชุมชนไทยให�เติบโต  

   ยั่งยืน
 รายได�ทั้งหมดนํากลับไป     

   พัฒนาชุมชน
ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ

จงึเนนในเร่ืองเกษตรอินทรีย โดยการลงพืน้ที่
ชุมชน ชักชวนเกษตรกรทําเกษตรอินทรีย 
เนือ่งจากขายไดราคาดกีวา และเชือ่มโยงกบั
ความปลอดภัย ของผูบริโภค

ขณะเดยีวกนั ยงัเกีย่วของกบัการกนิดี
อยูดีของเกษตรกร ซึ่งจากการเชิญชวน
เกษตรกร หนัมาทาํเกษตรอินทรยี พบวา รายได
ตอครัวเรือนสูงขึ้นอยางเห็นไดชัดหลังจาก
ดาํเนนิโครงการไปอยางตอเนือ่ง และหลงัจากนี้
จะตอยอดขยายพื้นที่ พรอมเชิญชวนชุมชน
มารวมกันทําเกษตรยั่งยืนตอไป

นอกจากนี ้ยงัมีโครงการ “Healthiful” 
รานคาที่คัดสรรสินคาปลอดภัยและดีตอ
สุขภาพของผูบริโภค มุงเนนตอบโจทยทุก
ไลฟสไตล เพื่อสุขภาพและความเปนอยูที่ดี
ของลกูคา รานคาจะเลอืกและจาํหนายสนิคา
ที่ดีตอสุขภาพตั้งแตอาหารสด ผลิตภัณฑ
อาหาร อาหารเสริม และสินคาภายในบาน 
นอกจากนี้มีสินคาที่ดีตอสิ่งแวดลอม เชน 
สินคาออรแกนิคชวยลดการใชสารเคมีหรือ
ผลิตภัณฑจากพืช

สรางทางเลือกใหแกผูบริโภคดวย 
“Plant-Based Campaign” ออกเมนแูหง
อนาคตเพือ่สิง่แวดลอม ธรุกจิรานอาหารของ
กลุมเซ็นทรัล โดยแบรนด Pepper Lunch 
และ Auntie Anne’s ไดปลอยเมนูสุขภาพ 
สาํหรบัลกูคาทีน่ยิมทาน Plant-based Food 
หรอืลดการใชเนือ้สตัวกนัมากขึน้ ซึง่ไดออก
เมนูหลากหลายใหมๆ เชน สเต็ก พาสตา 
และสลัด เปนตน

และ “ราน Good Goods” สินคา
ภมูปิญญาทองถิน่ทีผ่านการพฒันาคณุภาพ 
และออกแบบใหผลิตภัณฑแบรนดไทย
มีความรวมสมัย เพื่อสืบสานมรดกทาง
วฒันธรรม และสนบัสนนุชมุชนไทยใหเตบิโต
และมีความสุขอยางยั่งยืน รายไดทั้งหมด
นาํกลบัไปพฒันาชมุชนเพือ่รกัษาวฒันธรรม
ทองถิ่นใหคงอยูตอไป 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ good 
goods flagship store ศูนยการคาเซ็นทรัล
เวลิด ชัน้ 1 โซน Dazzle ชอปออนไลน Line:
@aboutgoodgoods หรือคลิก lin.ee/
oFJUG5z 

ผักปลอดสาร อาหารปลอดภัย

ป�จจบุนัอตุสาหกรรมอาหารเป�น 1 ในอตุสาหกรรมทีส่�งผลทาํให�เกิดการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 



และหนึง่ในนัน้ทีห่ลายคนคุนตากนัดี
อยาง เพจ  ลุงซาเลงกับขยะที่
หายไป ซึง่ถกูกอตัง้ข้ึนเมือ่ 3 ปกอน 

โดย  เปรม พฤกษทยานนท  เจาของเพจ
วัย 38 ป ที่มีจุดเริ่มตนจากการรับชวงตอ
ธรุกจิรบัซือ้ของเกาของครอบครวั ใน จ.เชียงใหม 
ซึ่งเปดมานานกวา 50 ป

เปรม เลาวาธุรกิจรีไซเคิลสามารถ
แกปญหาขยะได ไมตองเอาไปทําลายโดย
การเผาทั้งหมด ถือเปนการลดโลกรอนได
อีกทางหนึ่ง โดยการแปลงขยะใหมีมูลคา 
แตประเด็น คือ คนยังเขาใจวิธีการแยกขยะ
ไมถูกตอง หลายคนมองวาแคแยกขยะให
ถกูถงัเฉยๆ แตความจรงิทีถ่กูตองและไปตอ
ไดจริงๆ คือ แยกตามธุรกิจที่รับซื้อ จึงเปด
เพจขึ้นมาเปาหมายตอนนั้นตั้งใจแควาจะ
โพสตแยกขยะวันละชิ้นเปนเวลา 1 ป หาก
ไมประสบความสาํเรจ็กไ็มเปนไร  แตพอมา
ถึงตอนนี้ คนเริ่มใหความสนใจมากขึ้นทั้ง
สิ่งแวดลอมและขยะ

ลุงซาเลง ถือเปนตัวแทนของ
คนทําธุรกิจรีไซเคิล รับซื้อขยะ สวนขยะที่
หายไป เปนคําที่ใหลอไปกับ Zero Waste 
เปรม บอกวา เวลามองขยะจะมองใหเปนวสัดุ 
วัสดตุางๆ ทีม่อียูบนโลก สวนใหญจะมาจาก
ธรรมชาต ิเชน กระดาษมาจากตนไม ถาเปน
แกวกม็าจากทราย ดงันัน้ ของทีแ่พงก็คอืของ
ที่หาไดยากอยางโลหะตางๆ มีปริมาณนอย 
อาทิ ทองแดง อลูมิเนียม ทองเหลือง การ
ใชงานไมไดแพรหลาย หากยิ่งหางาย เชน 
ขวดแกว ราคาก็จะตํ่า

ปจจุบันคนที่นําขยะมาขายเริ่มมีการ
แยกขยะที่ถูกตองมากขึ้น แตขยะบางชนิด

กรมเชษฐ วิพันธพงษ
ประธานเจาหนาทีบ่รหิาร บรษิทั 
แอสเซทไวส จํากัด (มหาชน) 

กลาววา แอสเซทไวส เปนหนึ่งในบริษัทที่
ตระหนกัถงึความยัง่ยนืทีม่าจากการดแูลรกัษา
สิง่แวดลอม การอนรุกัษทรพัยากรธรรมชาติ 
และการตอบสนองตอพฤตกิรรมผูบรโิภคทีม่ี
ความหวงใยเรือ่งสุขภาพมาต้ังแตตนเมือ่ 17 ป 
ทีผ่านมา ภายใตความเชือ่ทีว่า การกระทาํของ
ทกุคนบนโลกใบนีม้ผีลกระทบถงึกนัหมด ทาํ
อยางไรใหองคกรเตบิโตไปพรอมกบัโลกทีด่ขีึน้ 
เพราะหากไมคาํนงึถงึ สดุทายจะสงผลกระทบ
ยอนกลับสงผลกระทบตอองคกรอยูดี   

ทัง้นี ้เนือ่งจากธรุกจิอสงัหาฯ เปนธรุกจิ
ท่ีเกีย่วของกบัผูคนจาํนวนมาก ฉะนัน้ยอมสงผล
กระทบตอผูทีม่สีวนเกีย่วไมทางใดก็ทางหน่ึง
อยูแลว หากมกีรอบใหพารทเนอร มารวมกนั
ทาํสิง่ดอียางนอยทาํใหธรุกจิทีอ่ยูอาศัยใหทุกคน
อยูสบาย เริ่มสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว  

โดยในชวง 17 ป ทีผ่านมา แอสเซทไวส 
ไดพนัธมิตรเขามารวมในการพฒันาโครงการ
ทีเ่ปนมติรสิง่แวดลอม พรอมทัง้ดงึลกูบานใน
โครงการทีส่นใจเขามามีสวนรวมในกจิกรรม
ตางๆ ไมวาจะเปนการปลกูตนไม  คดัแยกขยะ 
เอาของที่ไมไดใชแลวมาประมูลขายและ
นําเงินไปออกขายเพื่อลดขยะ 

จนกระทั่งในป 2564 ไดตั้งเปน
โครงการ GrowGreen เพือ่ใหแอสเซทไวส 
เติบโตไปในหลักคิดในการทําธุรกิจของ
แอสเซทไวส หรือวิถีในการทําธุรกิจของ
แอสเซทไวส ทีใ่หความสาํคญัเรือ่งสิง่แวดลอม 
ซึ่งไมใชแคการปลูกตนไม หรือทําเพื่อใหได
รบัรางวลั แตสิง่ทีใ่หความสาํคญัคอืความยัง่ยนื
ในการดําเนินธุรกิจระยะยาว

“กอนหนานีไ้ดทาํกิจกรรมหลายอยางมา
นานแลว แตปนีถ้อืเปนจดุเริม่ตนของโครงการ
GrowGreen เพื่อใหเปนระบบที่สามารถ
สื่อสารไปสูภายนอกอยางเปนรูปธรรม”

สาํหรับการดาํเนินธรุกจิภายใตแนวคดิ 
“GrowGreen” จะประกอบดวย 5 แกนหลกั 
ไดแก 1.ประสิทธิภาพการใชพลังงาน
(Energy Efficiency)   การออกแบบการใช
พลังงานในอาคาร ติดตั้งแผงโซลาร 2.การ
บรหิารจดัการขยะ (Waste Management) 
การจัดการขยะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
รณรงคการแยกขยะกอนทิ้ง 3.พื้นที่สีเขียว 
(Green Space) การออกแบบและสราง

ป�จจบุนัพบว�าสงัคมเริม่พดูถงึเรือ่ง
สิ่งแวดล�อมมากขึ้น ไม�ว�าจะเป�น
องค�กรภาครฐั เอกชน ประชาชน 
เกิดการถ�ายทอดความรู� แชร�
ไอเดีย ทั้งการแยกขยะ รีไซเคิล 
นาํกลับมาสร�างมลูค�า ไม�ต�องนาํ
ไปเผาทาํลายทัง้หมด ถอืเป�นการ
ช�วยลดโลกร�อนอีกทางหนึ่ง

จากกระแสของโลก
ในเรื่องอุปสงค�สีเขียว 
ได�กลายเป�นป�จจัยที่สาม
ในการตัดสินใจซื้อของผู�บริโภค
ที่มีความห�วงใยในความ
ปลอดภัย สุขอนามัย และ
คุณภาพชีวิต ภายใต�วิถี
แห�งการบริโภคที่ยั่งยืน 
นอกเหนือจากเรื่องราคา
และคุณภาพ ได�กลายเป�น
หมุดหมายที่หลายองค�กร
ให�ความสําคัญ

“แตในโรงงานทีไ่มมเีครือ่งจกัรแยก 
หากแยกมาอาจจะไดเพิม่เตม็ทีก่โิลกรมัละ
1 บาท จาก 8 บาทเปน 9 บาท ประมาณ 
60 ขวด แตบางโรงงานอาจจะมีเครือ่งจกัร
ทีด่ ีแยกไมแยกกไ็ดราคาเทากนั ดทีีส่ดุ 
คือ ถามโรงงานท่ีจะรับวาเขาอยากได
แบบไหน ขณะเดียวกัน ขวดแชมพูที่มี
กระดาษกาวควรแยก เพราะถาไมแยก
ตนทาง ยิ่งปลายทางมากเทาไหร ก็จะ
ยิ่งแยกยาก เพราะกาวจะเริ่มเหนียว”

วากันวา ป 2563 ประเทศไทยมี
ขยะมูลฝอย เกิดขึ้นราว 27.35 ลานตัน โดย
ขยะมูลฝอยจะถูกคัดแยก ณ ตนทาง และ
นาํกลบัไปใชประโยชน จาํนวน 11.93 ลานตนั 
กาํจดัอยางถกูตอง 11.19 ลานตนั และกาํจดั
ไมถูกตองประมาณ 4.23 ลานตัน ไมวาจะ
เปนบอฝงกลบที่ไมไดออกแบบมาอยางถูก
หลักวิชาการ เกิดนํ้าเสีย มลพิษ ไฟไหม
บอขยะ หรือการเผาซึ่งกอใหเกิดมลพิษ 
PM2.5 ตามมา

อยางไรก็ตามปญหาขยะไมใชโจทยที่
ไมมีทางออก เพียงแตวาทางออกที่วา เรา
สามารถปรบัตวักบัมนัไดหรอืไม เชน ในประเทศ
ทางฝงยโุรปทีเ่อาระบบ Circular Economy 
เขามา ก็ตองแกตั้งแตผูผลิต ใชหลักการ 
Extended Producer Responsibility 
(EPR) ขยายความรับผิดชอบของผูผลิต
ไปยังชวงตางๆ ของวงจรชวีติของบรรจุภณัฑ
ไมเชนนัน้จะตองเสยีภาษเีพิม่ เปนการเปลีย่น
แนวคิด แตหลายคนก็จะมองวาปรับไมได 
ปรบัยาก ดงันัน้ความทาทายในการแกปญหา
ขยะ คอื เราตองปรับแนวคดิระบบเศรษฐกจิ
ใหได เพราะตอนนี้ทางออกดานเทคโนโลยี 
มีอยูแลวชัดเจนสําคัญวาจะทําไดมากนอย
แคไหนและเริ่มตนไดอยางไร 

ปาริชาติ บุญเอก

บุษกร ภูแส

ขยะมูลฝอยไทย
ป� 2563
ประมาณ

27.35 ล�านตัน
ถกูคดัแยก นาํกลบัไปใช�ประโยชน� 

11.93 ล�านตัน
กําจัดอย�างถูกต�อง

11.19 ล�านตัน
กําจัดไม�ถูกต�อง 

4.23 ล�านตัน
ของเสียอันตราย
จากชุมชน
ประมาณ

658,651 ตัน
ซากเครือ่งใช�ไฟฟ�า อเิล็กทรอนกิส� 

428,113 ตัน
อื่นๆ เช�น แบตเตอรี ถ�านไฟฉาย 
ภาชนะบรรจุสารเคมี 
กระป�องสเปรย� 

230,538 ตัน
จัดการถูกต�อง

121,695 ตัน 

(ของปรมิาณของเสยีอันตรายชุมชน)

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ

ช�วยลดโลกร�อน
แยกขยะ

ไมไดถกูรไีซเคลิ เพราะแตเดมิพลาสตกิอาจ
จะใชแคชนิดเดียว ยังไมมีเทคโนโลยีที่กาว
ลํา้มาก แตปจจบุนัขยะมหีลากหลายมากขึน้ 
เชน ขยะอิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีสวนประกอบ
ของพลาสตกิ และโลหะ ทาํใหแยกยาก บาง
ครัง้กไ็มรูวาคอือะไร ดงันัน้ ถงึแมวาคนจะมี
ความใสใจมากขึ้น แตตัวขยะเองก็แยกยาก
ขึน้ดวย เพราะขยะกม็าจากสิง่ทีม่นษุยสราง
ขึน้ และสิง่ทีม่นษุยสรางขึน้กพ็ฒันาขึน้ทกุวนั

สําหรบั ระบบรไีซเคลิ เริม่ตัง้แตซาเลง
ที่รับขยะหนาบาน รานซื้อปลีกขนาดเล็ก 
รานซือ้สงทีเ่ริม่มเีครือ่งจกัร รบัซือ้ไดปรมิาณ
มากขึ้น ไปจนถึงโรงงานรีไซเคิลเพื่อรับขยะ
ไปรีไซเคิล ดังนั้น ขณะเดียวกัน ปญหาขยะ
ในแตละพืน้ทีก่ม็คีวามแตกตางกนัไป ซึง่แลว
แตทองถิ่นในการบริหารจัดการดวย

หากจะเริม่หนัมาแยกขยะในบาน 
เปรม แนะนาํวา การแยกขยะมแีนวทาง
เปนขัน้ตอนงายๆ คอื กาํหนดกอนวาเรา
จะแยกอะไร แยกทีไ่หน การจดัการขยะ
แตละพืน้ท่ีไมเหมือนกนั ในบาน ออฟฟศ 
หรือรานอาหาร ถัดมา ดูวาขยะมีอะไร
บาง และทาํ Waste Profile วาในหนึง่วนั 

หนึง่สปัดาห หนึง่เดอืนมขียะอะไร ปรมิาณ
เทาไหร

 หลงัจากนัน้  ดวูาขยะอะไรมปีญหา มี
ใครรบัจดัการหรอืไม เชน เชน ขวดพลาสตกิ
มซีาเลงรบัซือ้หรอืไม หรอืหากอยูคอนโด ลอง
ถามแมบานดูวารับไปขายตอหรือไม เมื่อมี
คนรับแลว เราก็ตองแยกใหเขา วางแผนวา
จะเกบ็อยางไร สรปุงายๆ คอื มีขยะอะไร หา
คนรับ และแยก

“หลายคนจะเขาใจผิดและเริม่จาก 
“แยกอะไร” ซึง่หากเราทาํแบบนัน้ บาง
ครัง้แยกไปแลวก็ไมมใีครเอาอยูดี ดังนัน้
การแยกขยะที่ถูกตอง เราตองเริ่มที่ 
Waste Profile วาเรามีขยะอะไรกอน 
มีใครรับขยะของเราหรือไม หากมี
คอยแยก จะทําใหงายและขายไดเงิน”

มหีลายคนมกัจะถาม คอื ขวดนํา้ หาก
แยกฝา แยกพลาสติกขางขวด จะสามารถ
ขายไดราคาดีข้ึนหรือไม เปรม อธิบายวา 
ในกระบวนการรีไซเคิลตองแยก เพียงแตวา 
แตละวนัมขีวดนํา้ดืม่หลายลานขวด จงึมกีาร
ออกแบบเคร่ืองจกัร ในการแยกฉลาก แยกฝา 
ดังนั้น บางครั้งเราไมจําเปนตองแยก
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เพิ่มดัชนีความยั่งยืน
หนุนธุรกิจโตบนน�านนํ้าสีเขียว
พื้นที่สีเขียวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อ
ลดอณุหภูมิ เพิม่อากาศบริสุทธิ ์4.อากาศสะอาด 
(Clean Air) เนนวัสดุกอสรางที่ลดปริมาณ
การสรางมลพษิในอากาศ และ 5.ประหยัดนํา้ 
(Water Saving)  ใชนํา้อยางมปีระสทิธภิาพ 
รวมถึงวางระบบการบําบัดนํ้าเสียและตรวจ
สอบคานํ้าเสียตามมาตรฐานกอนปลอย
ออกสูภายนอก 

กรมเชษฐ ระบวุา 6 กลุมเปาหมายทีเ่ขา
มามสีวนรวมในโครงการ GrowGreen ประสบ
ความสาํเรจ็  เริม่จาก 1.พนกังานบรษิทัทีไ่ด
ซึมซับแนวคิดมาตั้งแตแรก 2.พารทเนอร 
ซึ่งประกอบดวยบริษัทออกแบบ ธนาคาร 
นิติบุคคล ซัพพลายเออรตางๆ ที่เกี่ยวของ
ในการพฒันาโครงการ มารวมทาํอยางจรงิจงั 
อาทิกลุมออกแบบชวยเรื่องการออกแบบที่

ตอบโจทยความเปนมติรสิง่แวดลอม สวนกลุม
ซพัพลายเออร อาจจนาํวัสดรุไีซเคลิมานาํเสนอ 
หรอืธนาคารทีเ่ขามาชวยสนบัสนนุสนิเชือ่สาํหรบั
โครงการทีท่าํเกีย่วกบัสิง่แวดลอม จะไดสนิเชือ่
ราคาพิเศษ  อาท ิทาํโครงการโซลารเซลล   

3.กลุมลูกบานในโครงการ ที่เขารวม
กจิกรรม CSR  เริม่จากปลกูตนไม  คดัแยก
ขยะตั้งแตตนทางจนถึงปลายทาง รวมถึง
การรียูสภาชนะที่ใชในการบรรจุผงซักฟอก 
น้ํายาลางจาน  4.เขาไปดแูลชมุชนท่ีอยูรอบๆ 
โครงการท่ีเขาไปพฒันา  5.สังคมระดับจังหวดั 
และระดับประเทศ ในการเขาไปมีสวนรวม
ในการชวยทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอ
สังคมในการทําโครงการนํารองตางๆ  และ 
6.การเขาไปมีสวนรวมระดับโลก ซึ่งดูเปน
เรือ่งไกลตัว แตสิง่ทีส่ามารถทาํไดแบบงายๆ

โครงการ
GrowGreen 
ประกอบด�วย 5 แกนหลัก ได�แก�
 ประสิทธิภาพการใช�

พลังงาน(Energy Efficiency)

 การบริหารจัดการขยะ 
(Waste Management) 

 พ้ืนท่ีสีเขยีว (Green Space)      
 อากาศสะอาด (Clean Air)       

 ประหยัดนํ้า
(Water Saving)

คือการนําเสนอไอเดียไปสูระดับโลกได 
ซึ่งไมจําเปนตองเปนลูกคา พารทเนอรหรือ
อยูในชุมชนแอสเซทไวส แคเขาชอบไอเดีย
นาํไปปฏบิตัถิอืวา ประสบความสาํเรจ็แลว อาทิ 
แอสเซทไวส เปนผูสนับสนุนเวทีมิสยูนิเวิรส
ไทยแลนด จัดกิจกรรมพาผูเขาประกวดไป
ปลูกตนไม เปนตน

“เราพยายามกาํหนดกรอบการทาํงาน
ใหชดัเจน เพราะเราทําทุกอยางพรอมกันทุก
เรือ่งไมได ขณะเดยีวกันตองอาศยัพารทเนอร
และผูมีสวนไดสวนเสียเขามารวมโครงการ
เพือ่ใหเกดิแรงกระเพือ่มในวงกวาง ซึง่ตองทาํ
อยางตอเนือ่ง โดยใชงบการทาํกจิกรรมปละ
2-4 ลานบาทขึน้ ไมนบัรวมตนทนุทีเ่กดิขึน้
ในกระบวนการพฒันาโครงการประมาณปละ 
5% ถือวาคุมคา”

วิถี  แอสเซทไวส� การดาํเนินการ    
จํานวนโครงการ

27  โครงการ 
จํานวนลูกบ�าน

13,035 คน
งบสนับสนุนป�ละ

2-4 ล�านบาท
6 กลุ�มเป�าหมาย
ที่มีส�วนร�วม
1. พนักงาน
2. พาร�ทเนอร�
3. ลูกบ�าน
4. ชุมชน
5. สังคมระดับประเทศ
6 .ระดับโลก
ที่มา:กรุงเทพธุรกิจ
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จุดเริ่มต�นของการทํา
ธุรกิจสตาร�ทอัพ คือ 

การแก�ป�ญหาเพื่อนําไปสู�
ลดผลกระทบทางสังคม 

เช�นเดียวกับ “ณัฐวี บัวแก�ว” 
หนุ�มใต� ที่มองเห็นโจทย�ใหญ�

เกษตรกรชาวสวนยาง 
และเป�นอาชีพของครอบครัว

มีราคาตกตํ่า จึงเกิดไอเดีย 
“ถุงเพาะชําย�อยสลายได�

จากยางพารา” 
เพื่อเป�นอีกหนึ่งทางเลือก

สําหรับประเทศ
การเกษตรแบบไทย

ปาริชาติ บุญเอก

ถุง เพาะชํ าจะต �องแก � 
3 โจทย�ให�ได� คือ 1. จะต�อง
ย�อยสลายได� 2. มปีุ�ยในตวั 
และ 3. ดูดซึมนํ้าได�เพื่อให�
ใช�นํ้าน�อย ช�วยเกษตรกร
ให�ทํางานง�ายขึ้น ลดการ
สญูเสยีต�นกล�าจากการย�าย
ไม�ต�องกรีดถุง ไม�ทําให�
ดินแตก ลดต�นทุนจ�างคน
ปลูกย�ายกล�า สามารถฝ�ง
ไปทั้งถุงได�เลย ต�นกล�า
เตบิโตได�ดใีนช�วง 1 เดอืนแรก
เพราะมีปุ�ยในตัว

 ถุงเพาะชํา

ถงุเพาะชาํแก� 3 โจทย�
 ปลูกได�ทั้งถุงไม�ต�องแกะ

หรือกรีด

 รากไม�เกิดการบอบชํ้า

 กล�าไม�ไม�เกิดการชะงักการ

เติบโต

 รอดตายจากการย�ายกล�า 

100%

 ลดระยะเวลาการทํางาน

 ดูดซับนํ้าได� ลดความถี่รดนํ้า

  ไม�เกดิขยะจากการปลูกต�นไม�

 มคีวามเป�นออร�แกนคิ 98.6%

 ย�อยสลายได�ภายใน 6 เดอืน 1 ป�

 จดอนุสิทธิบัตรอยู�ระหว�าง

ร�าง มอก.

 เตรียมขยายการผลิต

 ตัง้เป�าเป�นบญัชนีวตักรรมไทย

 ต�อยอด “รองเท�าโคจาก

ยางพารา”

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจรวบรวม

ปจจบุนั ประเทศไทยและทัว่โลก ใชถงุ
เพาะชาํจากพลาสตกิจาํนวนมากตอป 
ไมวาจะเปนหนวยงานภาครฐั เอกชน 

ซึง่การปลกูตนไมแตละครัง้ ตางมจีดุประสงค
ที่ดี แตจะดีกวาหรือไม หากเราสามารถปลูก
ตนไมไมใหหลงเหลือขยะพลาสติกที่ตองใช
ระยะเวลายอยสลายหลายรอยป เปนถงุเพาะชาํ
จากธรรมชาต ิทีส่ามารถยอยสลายไดในเวลา 
6 เดือน - 1 ป หลังจากปลูกลงดิน แถมยังมี
คุณสมบัติอุมนํ้า และเปนปุยไดอีกดวย

จากจุดเริม่ตนของการเขารวมโครงการ 
PSU Startup Challenge ที่จัดโดยสถาบัน
พฒันาการเปนผูประกอบการสาํหรบันกัศกึษา 
จุดประกายความชื่นชอบดานธุรกิจใหกับ 
ณฐัวี  บวัแกว กรรมการผูจัดการ บรษิทั จีฟนน
รับเบอรเทค จํากัด ชายหนุมวัย 26 ป 
เจาของไอเดีย ถุงเพาะชํายอยสลายไดจาก
ยางพารา แบรนด Greensery ซึ่งยอม
ท้ิงโอกาสทํางานประจําในสายงานท่ีตนเอง
เรียนมาอยาง ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร ม.สงขลานครินทร
สูการเปนผูประกอบการดวยจุดมุงหมาย
ในการเพิ่มมูลคาราคายางพาราไทย

ไอเดีย ณัฐวี เกิดขึ้นเมื่อ 3 ปกอน ใน
ชวงเรียนจบใหมๆ จากที่มองเห็นปญหา
ราคายางพาราในขณะนั้นตกตํ่าเหลือเพียง
กิโลกรัมละ 10 บาท จึงคิดวาทําอยางไรที่จะ
สามารถเพิ่มมูลคาใหกับยางพาราซึ่งที่บาน
กป็ลกู ขณะเดยีวกนั มองวาเทรนดทีจ่ะเกดิขึน้
ในอนาคต คอื สิง่แวดลอม และทัว่โลกรวมถงึ
ประเทศไทยทาํการเกษตรกนัอยางแพรหลาย
ทําใหมีการใชถุงเพาะชําจํานวนมากที่ถูกใช
แลวทิ้ง

ทําใหเขากลับมามองวา หากจะทํา
ถุงเพาะชํา จะตองแก 3 โจทยใหได คือ
1. จะตองยอยสลายได 2. มีปุยในตัว และ
3. ดดูซมึนํา้ไดเพือ่ใหใชนํา้นอยลง โดยไดนาํ
ไอเดยีไปเสนอแผนธรุกจิ โครงการ Bangchak 
YY contest ควารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 
และไดเปนตวัแทนประเทศไทย ไปนาํเสนอ
ผลงานที่ในงาน Social Business Forum 
contest ที่ประเทศญี่ปุน พรอมกับ ไดรับ
คดัเลอืกใหเปนผูประกอบการในความดแูล
ของ ศนูยบมเพาะวสิาหกจิ อทุยานวทิยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

“ตอนนัน้ไดงานประจาํในสายงาน
ทีเ่รยีนจบมา อยูในจดุทีเ่ราตองเลอืกวา
จะไปทางไหน ตองเลอืกอยางใดอยางหนึง่
จงึถามตวัเองวาชอบอะไร และไดขอสรปุวา
เราอยากลองวาตัวเองจะทําธุรกิจได
หรอืไม โดยใหเวลาตวัเอง 1 ป ตอนนัน้
บอกที่บานวา หากไมสําเร็จ จะกลับไป
ทํางานประจํา”

หลังจากน้ันไดมีโอกาสเรียนรูกับ 
ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณสุรปราณี
อาจารยจากคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยั
สงขลานครนิทร เพือ่เรยีนรู ตอยอดเปนเวลา
กวา 1 ป พฒันาผลติภณัฑตาม 3 โจทยใหญ
ที่ไดตั้งไว จนไดจดอนุสิทธิบัตร พรอมกับ
เขาอบรมตางๆ เพือ่เรยีนรูดานการทาํธรุกจิ

ถงุเพาะชาํยอยสลายไดจากยางพารา
สามารถปลูกไดทั้งถุงไมตองแกะหรือกรีด 
รากไมเกิดการบอบชํ้า กลาไมไมเกิดการ
ชะงักการเติบโต รอดตายจากการยายกลา 
100% ลดระยะเวลาการทํางานของคนงาน 
ท้ังในการปลูกและการเปลี่ยนขนาดไซสถุง 
สะดวกรวดเร็วอยางมีประสทิธภิาพ นอกจากนี้
ถงุยงัสามารถดดูซบันํา้ได ลดความถีใ่นการ
รดนํ้าและมีความชื้นหลอเล้ียงตลอดเวลา
ไมเกิดขยะจากการปลูกตนไม เพิ่มมูลคา
ยางพารา  ถงุเพาะชาํชวยเกษตรกรใหทํางาน
งายขึ้น ลดการสูญเสียตนกลาจากการยาย
ไมตองกรีดถุง ไมทําใหดินแตก ลดตนทุน
จางคนปลูกยายกลาสามารถฝงไปทั้งถุง
ไดเลยตนกลาเตบิโตไดดใีนชวง 1 เดือนแรก 
เพราะมีปุยในตัว

สวนผสมของถงุเพาะชาํยอยสลาย มาจาก
ธรรมชาติทั้งหมด เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มี
ความเปนออรแกนิค 98.6% มเีอกสารรบัรอง
ไมมสีารเคมตีกคางในดนิและเอกสารรบัรอง
ความเปนอินทรียของถงุเพาะชาํ 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
จึงถือเปนขอจํากัด ณัฐวี ตองขยาย
การผลิตและใชเครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติเพื่อให
ผลิตไดจํานวนมากข้ึน ตนทุนตํ่าลง โดยได
เขียนแบบเครื่องจักรขึ้น และอยูระหวางการ
รางมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม (มอก.) 
เปนรายแรก เปาหมายของเขา อยากให
สินคาเขาเปนบัญชีนวัตกรรมของไทย 
หากทําไดการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ
ซึง่มรีะบวุาจะตองซือ้ผลติภณัฑจากบญัชี
นวัตกรรม 30% จากนั้นจะหานักลงทุน
ที่พรอม และสนใจเพื่อพัฒนาตอไป
ในอนาคต

นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัตอยอดยางพารา
ไทย ดวยการพัฒนาสินคา “รองเทาโคจาก
ยางพารา” ภายใตแบรนด “Deeco”เพือ่รกัษา
โคนมหลังเจ็บกีบเทา ลดอาการบาดเจ็บ 
ลดการนาํเขา จากตางประเทศซึง่ราคา 1,500 
- 2,000 บาทตอขาง ขณะที ่Deeco ราคาราว 
350 บาทตอขาง จึงเปนอีกหนึ่งทางเลือกใน
การชวยลดตนทนุเกษตรกรผูเลีย้งโคนม และ
สงเสริมเกษตรกรผูผลิตยางพาราอีกดวย 

รกัษ�โลก เป�นมิตร   ต�อสิ่งแวดล�อม
ยางพารา  ย�อยสลายได�

 ณ
ัฐว

ี บ
ัวแ

กว



วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2564www.bangkokbiznews.com36


