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สถาบัั น วิิ จัั ย เพื่่� อ การพัั ฒ นาประเทศไทย
(ทีีดีอี าร์์ไอ) ได้้เผยแพร่่ “รายงานทีีดีอี าร์์ไอ”
(ชื่่�อเดิิมว่่า “สมุุดปกขาวทีีดีีอาร์์ ไอ”) มา
ตั้้� ง แต่่ เ ดืื อ นสิิ ง หาคม 2536 โดยคัั ด สรร
กลั่่�นกรองงานวิิจััยต่่างๆ มานำำ�เสนออย่่าง
เรีียบง่่ายเพื่่�อจุุดประกายให้้เกิิดการวิิพากษ์์
วิิจารณ์์
“รายงานทีีดีอี าร์์ไอ” มีีโอกาสรัับใช้้สังั คม
ไทยมาตลอด ทั้้�งเป็็นรายสะดวก และปรัับมา
เป็็นรายเดืือนในระยะต่่อมา อย่่างไรก็็ตาม
ตั้้�งแต่่ฉบัับที่่� 118 เป็็นต้้นไป “รายงานทีีดีี
อาร์์ ไ อ” จะมาพบผู้้�อ่่ า นเป็็ น รายสะดวก
พร้้อมทั้้�งยัังคงนำำ�เสนอเรื่่�องราวต่่างๆ อย่่าง
เรีียบง่่ายแบบเป็็นมิิตรต่่อความสนใจใคร่่รู้้�
ของผู้้�อ่่านทั่่�วไปเช่่นเดิิม
ที่่�มา: การนำำ�เสนอในการสััมมนาสาธารณะ
ทีีดีอี าร์์ไอประจำำ�ปีี 2564 เรื่่อ� ง “ความท้้าทาย
และจิิ น ตนาการแห่่ ง โลกใหม่่ : โมเดลใหม่่
ในการพัั ฒ นาประเทศหลัั ง โควิิ ด -19”
ในรููปแบบ virtual conference เมื่่�อวัันที่่�
2 พฤศจิิกายน 2564
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กระบวนทััศน์์ใหม่่สู่่�การเติิบโต
สีีเขีียว

1. ความท้้าทายแห่่งอนาคตและผลกระทบต่่อ
เศรษฐกิิจไทย
การขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจแบบเดิิมที่่�ใช้้ทรััพยากร
ในการผลิิตอย่่างเข้้มข้้นและไม่่คำำ�นึึงถึึงผลกระทบต่่อสิ่่�ง
แวดล้้อมไม่่สามารถนำำ�พาประเทศไปสู่่ก� ารเติิบโตที่่ยั่่� ง� ยืืน
ได้้ เนื่่อ� งจากในอนาคต ประเทศไทยต้้องเผชิิญความเสี่่ย� ง
รููปแบบใหม่่ๆ ทั้้�งความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศ รวมถึึงการเปลี่่�ยนแปลงกฎกติิกาทางการ
ค้้าโลก ความกัังวลเกี่่�ยวกัับปััญหาการเปลี่่�ยนแปลงของ
สภาพภููมิิอากาศไม่่ได้้จำำ�กัดั เฉพาะประเทศไทยเท่่านั้้�น แต่่
ผู้้�นำำ�ธุุรกิิจในหลายประเทศทั่่�วโลกต่่างก็็กัังวลกัับปััญหา
การเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิิอากาศเช่่นกััน จากการสำำ�รวจ
ของ World Economic Forum ซึ่่�งปรากฏอยู่่�ในรายงาน
“World Economic Forum’s Global Risks Reports 2020:
Long-term risk outlook” พบว่่า สภาวะอากาศสุุดขั้้�ว
(Extreme weather events) ความล้้มเหลวในการจััดการ
ปััญหาการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ ภััยธรรมชาติิ
การสููญเสีียความหลากหลายทางชีีวภาพ และปััญหาสิ่่�ง
แวดล้้อมที่่�เกิิดจากมนุุษย์์ เป็็นประเด็็นที่่�ผู้้�นำำ�ธุุรกิิจมอง
ว่่าเป็็นความเสี่่�ยงในระดัับต้้นๆ ดัังนั้้�น หากมองไปใน
อนาคต การขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจจึึงไม่่อาจละเลยประเด็็น
ด้้านการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศและประเด็็นด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อมได้้

ฉบับที่ 183 ธันวาคม 2564

รายงานของ Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC) AR6 Working Group 11
ตอกย้ำำ��ว่่ า กิิ จ กรรมของมนุุ ษ ย์์ มีีอิิ ทธิิ พ ลอย่่ า งมากต่่ อ
ปััญหาการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ โดยเฉพาะการ
เปลี่่ย� นแปลงของอุุณหภููมิิโลก (รููปที่่� 1) จากรููปที่่� 1 พบว่่า
อุุณหภููมิิพื้้น� ผิิวโลก (Surface temperature) เพิ่่�มขึ้้�นอย่่าง
มีีนััยสำำ�คััญหลัังช่่วงปฏิิวััติิอุุตสาหกรรม โดยผลกระทบ
จากการเปลี่่� ย นแปลงสภาพภููมิิ อ ากาศที่่� สำำ�คัั ญ เช่่ น
สภาวะร้้อนสุุดขั้้�ว (Extreme heat) และเหตุุการณ์์ฝน
ตกหนััก (Heavy precipitation) ดัังเห็็นได้้ในรููปที่่� 2 ซึ่่�ง
แสดงให้้เห็็นว่่าหลายภููมิิภาคทั่่�วโลกมีีแนวโน้้มเผชิิญ
ปััญหาสภาวะร้้อนสุุดขั้้ว� และเหตุุการณ์์ฝนตกหนัักเพิ่่�มขึ้้�น
ในทำำ�นองเดีียวกััน สำำ�หรัับประเทศในภููมิิภาคเอเชีียตะวััน
ออกเฉีียงใต้้ (SEA) ก็็มีีความเสี่่�ยงที่่�จะเผชิิญทั้้�งปััญหา
สภาวะร้้อนสุุดขั้้ว� และเหตุุการณ์์ฝนตกหนัักด้้วย นอกจาก
นี้้� ผลจากแบบจำำ�ลองสภาพภููมิิอากาศในอนาคตชี้้�ให้้เห็็น
ว่่าภายใต้้ภาพฉายที่่มีี� การปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์
ในระดัับที่่�สููงมาก อุุณหภููมิิพื้้�นผิิวของโลกอาจเพิ่่�มขึ้้�นอีีก
เกืือบ 5 องศาเซลเซีียสได้้ในช่่วงสิ้้น� สุุดศตวรรษนี้้� (รููปที่่� 3)
1

https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-reportworking-group-i/
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รููปที่่� 1: การเปลี่่�ยนแปลงอุุณภููมิิพื้้�นผิิวโลกเมื่่�อเทีียบกัับช่่วง ค.ศ. 1850-1900

ที่่�มา: IPCC AR6 Working Group 1

รููปที่่� 2: การเปลี่่�ยนแปลงสภาวะร้้อนสุุดขั้้�วและเหตุุการณ์์ฝนตกหนััก

ที่่�มา: IPCC AR6 Working Group 1
4
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รููปที่่� 3: การคาดการณ์์การเปลี่่�ยนแปลงอุุณหภููมิิของโลกภายใต้้ภาพฉายการปล่่อย CO2 ต่่างๆ

ที่่�มา: IPCC AR6 Working Group 1

ที่่�ผ่่านมา ประเทศไทยได้้รัับผลกระทบรุุนแรง
จากปัั ญ หาการเปลี่่� ย นแปลงสภาพภููมิิ อ ากาศ หาก
พิิจารณาดััชนีีชี้้�วััดความเสี่่�ยงต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศโลก (Global Climate Risk Index: CRI) พบ
ว่่าประเทศไทยเป็็นประเทศที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศในอัันดัับต้้นๆ ของโลก
ตั้้�งแต่่ปีี ค.ศ. 2017 เป็็นต้้นมา โดยประเทศไทยได้้รัับ
ผลกระทบสููงทั้้�งในแง่่ของจำำ�นวนผู้้�ที่่�เสีียชีีวิิตและในแง่่
ของความสููญเสีียทางเศรษฐกิิจ โดยผลการจััดอัันดัับ
ล่่าสุุดในปีี ค.ศ. 2021 พบว่่าประเทศไทยอยู่่�อัันดัับที่่� 9
ของโลก (รููปที่่� 4) ในแง่่ของประเทศที่่มีี� ความเสี่่ย� งต่่อการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ นอกจากนี้้� เมื่่�อมองไปใน
อนาคต จากผลการศึึกษาของ Swiss Re Institute (2021)
พบว่่าในกรณีีที่่�รุุนแรงที่่�สุุดซึ่่�งอุุณหภููมิิเพิ่่�มขึ้้�นประมาณ
3.2 องศาเซลเซีียส เศรษฐกิิจไทยในปีี ค.ศ 2050 มีีแนว
โน้้มจะหดตััวเกืือบ 44%2 (รููปที่่� 5)
2

https://www.swissre.com/dam/jcr:e73ee7c3-7f83-4c17a2b8-8ef23a8d3312/swiss-re-institute-expertise-publication
-economics-of-climate-change.pdf
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รููปที่่� 4: การจััดอัันดัับประเทศที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศตามดััชนีี CRI

ที่่�มา: Global Climate Risk Index

รููปที่่� 5: แนวโน้้มผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจไทยจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ

ที่่�มา: Swiss Re Institute

6
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นอกจากความท้้ า ทายจากปัั ญ หาการเปลี่่� ย น
แปลงสภาพภููมิิอากาศแล้้ว ในอนาคตอัันใกล้้ ประเทศไทย
ยัั ง อาจต้้ อ งเผชิิ ญ ความท้้ า ทายเพิ่่� ม เติิ ม จากการปรัั บ
เปลี่่�ยนกฎกติิกาการค้้าโลก โดยคณะกรรมาธิิการยุุโรป
เสนอให้้ ดำำ� เนิิ น มาตรการการปรัั บ คาร์์ บ อนก่่ อ นข้้ า ม
พรมแดน (Carbon Border Adjustment Mechanism:
CBAM) เพื่่�อปรัับราคาของสิินค้้านำำ�เข้้าให้้สะท้้อนถึึง
ปริิมาณการปล่่อยคาร์์บอนที่่�แท้้จริิงในกระบวนการผลิิต
สิินค้้านั้้�น โดย CBAM เป็็นหนึ่่�งในเครื่่�องมืือที่่�สหภาพ
ยุุโรปกำำ�หนดใช้้ในการบรรลุุเป้้าหมายการปล่่อยคาร์์บอน
สุุทธิิเป็็นศููนย์์ภายในปีี ค.ศ. 2050 ตามแผนปฏิิรููปสีีเขีียว
ของสหภาพยุุโรป (European Green Deal) จะเห็็นได้้ว่่า
มาตรการนี้้�จะกระทบโดยตรงต่่อผู้้�ประกอบการไทยที่่�ส่่ง
สิินค้้าไปยัังภููมิิภาคดัังกล่่าว ในระยะเริ่่ม� ต้้น CBAM จะถููก
นำำ�มาใช้้กับั อุุตสาหกรรมที่่มีี� การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกใน
ปริิมาณมาก เช่่น ซีีเมนต์์ อลููมิิเนีียม เหล็็ก เหล็็กกล้้า ปุ๋๋�ย
และถ่่านหิิน อย่่างไรก็็ตาม ในอนาคต อุุตสาหกรรมอื่่�นๆ
ก็็ควรเตรีียมความพร้้อมเพื่่�อรัับมืือกัับมาตรการดัังกล่่าว
เพราะว่่าประเทศอื่่�นอาจนำำ�ประเด็็นการปล่่อยก๊๊าซเรืือน
กระจกมาเป็็นเงื่่�อนไขด้้านการค้้าในอนาคต
การแก้้ปััญหาการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
ไม่่ ใ ช่่ ห น้้ า ที่่� ข องประเทศใดประเทศหนึ่่� ง เพราะชั้้� น
บรรยากาศถืือเป็็นสิินค้้าสาธารณะระดัับโลก (Global public good) ที่่�ไม่่สามารถกีีดกัันการใช้้ประโยชน์์
ได้้ (Non-exclusive) และเป็็นสิินค้้าที่่�ไม่่แบ่่งปัันในการ
บริิโภค (Non-rival) นำำ�มาซึ่่�งปััญหา Free rider ในทาง
เศรษฐศาสตร์์ ดัังนั้้�นประเทศไทยไม่่ควรนิ่่�งเฉยในการแก้้
ปััญหา และควรเป็็น Early Mover ในการช่่วยแก้้ปััญหา
และสร้้างโอกาสใหม่่ๆ โดยล่่าสุุดในงาน COP26 ซึ่ง่� จััดขึ้้น�
ที่่�เมืืองกลาสโกว์์ ประเทศสหราชอาณาจัักร ประเทศไทย
ได้้ประกาศเป้้าหมายการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิิ
เป็็นศููนย์์ (Net Zero GHG Emissions) ภายในปีี ค.ศ.
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20653 ภายใต้้เงื่่อ� นไขการได้้รับั การสนัับสนุุนทางการเงิิน
เทคโนโลยีี และการเสริิมสร้้างขีีดความสามารถในการ
ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก การที่่�จะบรรลุุเป้้าหมายนี้้�
ภาคส่่วนที่่เ� กี่่ย� วข้้องรวมถึึงภาคธุุรกิิจต้้องเข้้ามามีีบทบาท
ในการขัับเคลื่่�อนด้้านการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
อย่่างเข้้มข้้น

2. แนวคิิดการเติิบโตสีีเขีียวโดยการเพิ่่�มผลิิต
ภาพการผลิิตรวมโดยใช้้เทคโนโลยีี
เพื่่�อให้้สามารถรัับมืือกัับความท้้าทายใหม่่ๆ ใน
อนาคต ประเทศไทยควรปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการพััฒนา
เศรษฐกิิจใหม่่เพื่่�อให้้ประเทศมีีภููมิิคุ้้�มกััน (Resilience)
และสามารถเติิบโตได้้ในระยะยาว แนวคิิดการเติิบโตสีี
เขีียว (Green Growth) เป็็นแนวทางในการขัับเคลื่่�อน
เศรษฐกิิ จ ที่่� เ น้้ น การทำำ� ให้้ เ กิิ ด ผลประโยชน์์ ร่่ ว ม (co3

ประเทศไทยประกาศเป้้ า หมายเพื่่� อ บรรลุุ ค วามเป็็ น กลางทางคาร์์ บ อน
(Carbon Neutrality) ภายในปีี ค.ศ. 2050 และเป้้าหมายการปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจกสุุทธิิเป็็นศููนย์์ หรืือ Net Zero Emissions ภายในปีี ค.ศ. 2065
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รููปที่่� 6: แนวคิิดการทำำ� Decoupling ภายใต้้แนวคิิดการเติิบโตสีีเขีียว

ที่่�มา: IPCC AR6 Working Group 1

รููปที่่� 7: องค์์ประกอบของผลิิตภาพการผลิิตรวม

ที่่�มา: สำำ�นัักงานคณะกรรมการพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ
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รายงานทีดีอาร์ ไอ

benefits) กล่่าวคืือ สามารถทำำ�ให้้เศรษฐกิิจขยายตััวควบคู่่�
กัับการคำำ�นึึงถึึงผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และความเป็็น
อยู่่ที่� ดีีข
่� องประชาชน (รููปที่่� 6) โดยมีีเทคโนโลยีีเป็็นกุุญแจ
สำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนให้้เกิิดการใช้้ทรััพยากรการผลิิต
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�นและสร้้างโอกาสทางธุุรกิิจ
ใหม่่ๆ (รููปที่่� 7)
ถึึงแม้้ว่่าการเพิ่่�มผลิิตภาพการผลิิตรวม (TFP)
จะสามารถขัับเคลื่่�อนได้้ผ่่าน 2 ช่่องทาง คืือ การใช้้
เทคโนโลยีีในการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้ทรััพยากรการ
ผลิิ ต และการสร้้า งมููลค่่า สิิน ค้้า และบริิการผ่่า นการทำำ�
นวััตกรรมผลิิตภััณฑ์์ (Product Innovation) แต่่การเพิ่่�ม
ผลิิตภาพการผลิิตรวมโดยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการใช้้
ทรััพยากรการผลิิตมีีความเสี่่ย� งต่ำำ�� ถ้้าภาคธุุรกิิจเลืือกช่่อง
ทางนี้้� ธุุรกิิจน่่าจะได้้ประโยชน์์ค่อ่ นข้้างแน่่นอน ในขณะที่่�
การสร้้างมููลค่่าสิินค้้าและบริิการผ่่านการทำำ�นวััตกรรมอาจ
มีีความเสี่่�ยงสููงกว่่าในแง่่ผลตอบแทนของนวััตกรรมใหม่่

3. โอกาสจากการใช้้เทคโนโลยีีเพื่่�อขัับเคลื่่�อน
การเติิบโตสีีเขีียวในบริิบทของประเทศไทย
การนำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้เพื่่อ� ขัับเคลื่่อ� นการเติิบโต
สีีเขีียว ไม่่เพีียงแต่่จะช่่วยทำำ�ให้้เกิิดโอกาสทางธุุรกิิจใหม่่ๆ
แต่่ยัังช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้ทรััพยากรได้้อีีกด้้วย
ในส่่วนนี้้�จะนำำ�เสนอตััวอย่่างการนำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้ใน
การสร้้างโอกาสทางธุุรกิิจใหม่่ๆ และเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
ในการใช้้ทรััพยากร
3.1 การนำ�เทคโนโลยีมาสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ
บทความนี้้�ขอยกตััวอย่่างธุุรกิิจ 3 ธุุรกิิจที่่�นำำ�
เทคโนโลยีีมาใช้้สร้้างโอกาสทางธุุรกิิจใหม่่ๆ และผลัักดััน
การเติิบโต ดัังนี้้�
เทคโนโลยีีการผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานสะอาด

ฉบับที่ 183 ธันวาคม 2564

มีีปััจจััยขัับเคลื่่�อนหลััก เช่่น การประกาศความเป็็นกลาง
ทางคาร์์บอน (Carbon Neutrality) ในภาคพลัังงานภายใน
ปีี ค.ศ. 2065-2070 ตามกรอบแผนพลัังงานชาติิ (National Energy Plan: NEP) กระแสการมุ่่�งสู่่�สังั คมดิิจิทัิ ลั ความ
ต้้องการพลัังงานสะอาด รวมถึึงการที่่ผู้้�� บริิโภคหัันมาเป็็น
ผู้้�ผลิิตพลัังงานด้้วย (prosumer) ซึ่่�งตััวอย่่างของธุุรกิิจใน
ประเทศไทยที่่�ใช้้เทคโนโลยีีการผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงาน
แสงอาทิิตย์์ เช่่น บริิษัทั SPCG บริิษัทั BanpuNEXT และ
บริิษััท BGrimm Power เป็็นต้้น
เทคโนโลยีียานยนต์์ไฟฟ้้าลดมลพิิษ มีีปััจจััย
ขัับเคลื่่�อนหลััก เช่่น การที่่�หลายประเทศทั่่�วโลกประกาศ
นโยบาย ZEV 100% การเปลี่่ย� นแปลงความต้้องการของ
ผู้้�บริิโภคโดยสนัับสนุุนรถยนต์์ที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม
มากขึ้้�น การที่่ป� ระเทศไทยตั้้�งเป้้าการผลิิตรถยนต์์ประเภท
ZEV 100% ภายในปีี ค.ศ. 2035 รวมถึึงความต้้องการ
ลดการปล่่ อ ยก๊๊ า ซเรืือนกระจกและมลพิิ ษ ทางอากาศ
ตััวอย่่างของธุุรกิิจในประเทศไทยที่่น่� า่ สนใจ เช่่น การร่่วม
ทุุนระหว่่าง ปตท. และ บริิษััท Foxconn ซึ่่�งเป็็นผู้้�ผลิิต
สิินค้้าอิิเล็็กทรอนิิกส์์ของประเทศไต้้หวััน ในการพััฒนา
แพลตฟอร์์มสำำ�หรัับรัับจ้้างผลิิตยานยนต์์ไฟฟ้้าแบบครบ
วงจรให้้แก่่รถยนต์์แบรนด์์ต่่างๆ ทั่่�วโลก เป็็นต้้น
เทคโนโลยีีการผลิิตบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่เ� ป็็นมิิตรกัับ
สิ่่�งแวดล้้อม มีีปััจจััยขัับเคลื่่�อนหลััก เช่่น พฤติิกรรมของ
ผู้้�บริิโภคที่่�สนใจผลิิตภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมมาก
ขึ้้�น แนวโน้้มการใช้้บริิการสั่่�งอาหารมารัับประทานที่่�
บ้้านมากขึ้้�น (Delivery services) โดยเฉพาะช่่วงวิิกฤต
โควิิด-19 และมาตรการของภาครััฐที่่�ส่่งเสริิมการลดการ
ใช้้พลาสติิกแบบใช้้ครั้้�งเดีียว (Single-used plastic) โดย
ธุุรกิิจบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่เ่� ป็็นมิิตรกัับสิ่ง่� แวดล้้อมมีีโอกาสเติิบโต
ค่่อนข้้างมาก ตััวอย่่างธุุรกิิจบรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�ง
แวดล้้อมในประเทศไทย เช่่น Gracz ซึ่่�งผลิิตบรรจุุภััณฑ์์
จากเยื่่�อพืืชธรรมชาติิ อาทิิ ชานอ้้อย ฟางข้้าว ฯลฯ ที่่�มีี
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คุุณสมบััติิย่่อยสลายได้้เองตามธรรมชาติิ สามารถนำำ�มา
ใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วััน และปลอดภััยต่่อสุุขภาพ
ถึึงแม้้ว่่าเทคโนโลยีีจะช่่วยสร้้างโอกาสทางธุุรกิิจ
ใหม่่ๆ ให้้กัับทั้้�งสามธุุรกิิจดัังกล่่าวข้้างต้้น แต่่ก็็มีีปััญหา
และอุุปสรรคบางประการที่่�ต้้องเร่่งแก้้ไข สำำ�หรัับธุุรกิิจ
พลัังงานสะอาด ภาครััฐต้้องเร่่งปรัับกฎระเบีียบที่่�ไม่่เอื้้�อ
กัับการซื้้�อขายไฟฟ้้า ปรัับปรุุงโครงข่่ายไฟฟ้้า (Grid
modernization) เนื่่�องจากโครงข่่ายไฟฟ้้าปััจจุุบัันยัังไม่่
สนัับสนุุนระบบการผลิิตไฟฟ้้าแบบกระจายศููนย์์เท่่าที่่�
ควร รวมถึึงต้้องเร่่งส่่งเสริิมการวิิจัยั และพััฒนาเทคโนโลยีี
พลัั ง งานทดแทนเพื่่� อ ลดต้้ น ทุุ น เทคโนโลยีีพลัั ง งาน
ทดแทนเพื่่�อให้้ผู้้�บริิโภคเข้้าถึึงเทคโนโลยีีได้้ง่่ายขึ้้�น
สำำ�หรัับการผลิิตยานยนต์์ไฟฟ้้า อุุปสรรคหลััก
ที่่�ต้้องจััดการ เช่่น ความไม่่ชััดเจนของนโยบายภาครััฐ
ด้้านการส่่งเสริิมการใช้้รถยนต์์ไฟฟ้้า การขาดโครงสร้้าง
พื้้�นฐานที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับรองรัับการใช้้รถยนต์์ไฟฟ้้า รวม
ถึึง ขาดแนวทางที่่� ชััดเจนในการจััดการแบตเตอรี่่� ที่่�ใ ช้้
ในรถยนต์์ไฟฟ้้าที่่�สิ้้�นสุุดอายุุการใช้้งาน ดัังนั้้�น ภาครััฐ
ต้้องเร่่งกำำ�หนดกรอบการส่่งเสริิมอุุตสาหกรรมยานยนต์์
ไฟฟ้้าและการลงทุุนในโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�จำำ�เป็็น เช่่น
สถานีีชาร์์จ ระบบจ่่ายไฟฟ้้า ตลอดจนกำำ�หนดแนวทาง
ในการจััดการกัับแบตเตอรี่่ข� องรถยนต์์ไฟฟ้้าที่่สิ้้� น� สุุดการ
ใช้้งานแล้้ว
ในส่่ ว นของธุุรกิิจบรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็น มิิตรกัั บสิ่่� ง
แวดล้้อม อุุปสรรคที่่�สำำ�คััญคืือต้้นทุุนต่่อหน่่วยของบรรจุุ
ภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมยัังค่่อนข้้างสููงเมื่่�อเปรีียบ
เทีียบกัับบรรจุุภััณฑ์์ที่่�ไม่่เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งส่่ง
ผลให้้ยังั ไม่่จููงใจผู้้�บริิโภคให้้เปลี่่ย� นมาใช้้บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่เ่� ป็็น
มิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม ดัังนั้้�น บทบาทที่่�สำำ�คััญของภาครััฐ
คืือการเร่่งประชาสััมพัันธ์์และสร้้างความตระหนัักให้้กัับ
ผู้้�บริิโภคในการใช้้บรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม
และมีีแนวทางที่่�ชััดเจนในการห้้ามใช้้บรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็น
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อัันตรายต่่อสุุขภาพและไม่่เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อ
ให้้บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่เ่� ป็็นมิิตรต่่อสิ่ง่� แวดล้้อมสามารถแข่่งขัันได้้
3.2 การนำ�เทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้
ทรัพยากร
นอกจากการนำำ� เทคโนโลยีีมาใช้้ ใ นการเพิ่่� ม
โอกาสทางธุุรกิิจใหม่่ๆ แล้้ว ยัังสามารถนำำ�เทคโนโลยีีมา
ใช้้เพื่่อ� เพิ่่�มประสิิทธิภิ าพในการใช้้ทรัพั ยากร เช่่น พลัังงาน
น้ำำ�� ฯลฯ โดยบทความนี้้�ยกตััวอย่่างธุุรกิิจ 3 ประเภทที่่�
นำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้ในการบริิหารจััดการทรััพยากร คืือ
ธุุรกิิจปศุุสััตว์์ ธุุรกิิจโรงแรมสีีเขีียว และธุุรกิิจอาคารสีี
เขีียว สำำ�หรัับธุุรกิิจปศุุสัตั ว์์ BETAGRO ใช้้เทคโนโลยีีก๊๊าซ
ชีีวภาพในการเปลี่่ย� นก๊๊าซเรืือนกระจกเป็็นพลัังงานไฟฟ้้า
ซึ่ง่� ช่่วยลดการใช้้ไฟฟ้้าภายในฟาร์์มได้้ประมาณ 30–50%
ลดปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์เฉลี่่�ย 10
tCO2e/วััน และประหยััดค่่าไฟฟ้้าได้้เฉลี่่�ย 2 ล้้านบาทต่่อ
ปีี นอกจากนี้้� ยัังมีีการนำำ�น้ำำ��เสีียที่่�ผ่่านการบำำ�บััดมาใช้้
ซ้ำำ��ซึ่่�งช่่วยให้้ประหยััดน้ำำ��ได้้กว่่า 19% และการปรัับปรุุง
ประสิิทธิิภาพเครื่่�องจัักรซึ่่�งช่่วยทำำ�ให้้ประหยััดพลัังงาน
ไฟฟ้้าได้้กว่่า 3 แสนเมกะจููล
ในส่่ ว นของธุุ ร กิิ จ ท่่ อ งเที่่� ย วสีีเขีียว มีีการนำำ�
เทคโนโลยีีมาใช้้ สนัั บ สนุุ น เพื่่� อ ให้้ โ รงแรมสามารถใช้้
ทรััพยากรได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เช่่น โรงแรม SIVATEL ที่่มีี� การบริิหารจััดการขยะอาหารตั้้�งแต่่ต้น้ ทางจนถึึง
ปลายทาง กล่่าวคืือตั้้�งแต่่ขั้้น� ตอนการออกแบบเมนููอาหาร
จนถึึงการจััดหาวััตถุุดิิบที่่�เชื่่�อมโยงกัับชุุมชน นอกจาก
การจััดการขยะอาหารแล้้ว โรงแรม SIVATEL ยัังได้้ริิเริ่่�ม
โครงการ “ธนาคารขยะทองคำำ�” มีีการประหยััดการใช้้
พลัังงานไฟฟ้้าโดยปรัับเปลี่่�ยนมาใช้้หลอดไฟ LED และ
การใช้้เครื่่�องปรัับอากาศแบบแยกส่่วน การปรัับเปลี่่�ยน
มาใช้้ขวดน้ำำ��แบบขวดแก้้วซึ่่�งสามารถใช้้ซ้ำำ��ได้้แทนขวด
น้ำำ��พลาสติิกซึ่่�งช่่วยลดปริิมาณขยะขวดน้ำำ��พลาสติิกกว่่า
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200,000 ชิ้้�นต่่อปีี นอกจากนั้้�นยัังสามารถประหยััดค่่าใช้้
จ่่ายจากการปรัับเปลี่่�ยนแชมพููและสบู่่�ในห้้องน้ำำ��มาเป็็น
แบบขวดปั๊๊�มแทนที่่�จะเป็็นขวดพลาสติิก
สำำ� หรัั บ อาคารพาณิิ ชย์์ แ ละที่่� อ ยู่่� อ าศัั ย สีีเขีียว
สามารถประหยัั ดต้้ น ทุุ น ในการดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ จากการ
บริิหารจััดการทรััพยากรได้้มีีประสิิทธิภิ าพมากขึ้้น� เช่่น ใน
กรณีีของอาคาร SCG 100 ปีี ได้้มีีการเปลี่่�ยนมาใช้้หลอด
ไฟ LED ทำำ�ให้้สามารถประหยััดไฟฟ้้าได้้ถึงึ 250,000 กิิโล
วััตต์์ชั่่ว� โมงต่่อปีี มีีการผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานแสงอาทิิตย์์
ซึ่่�งสามารถผลิิตไฟฟ้้าได้้ 99,000 กิิโลวััตต์์ชั่่�วโมงต่่อปีี มีี
การใช้้เทคโนโลยีีบำำ�บัดน้ำ
ั ำ��เสีียเพื่่อ� นำำ�น้ำำ��ที่่ผ่� า่ นการบำำ�บัดั
มาใช้้ซ้ำำ�� ทำำ�ให้้ประหยััดน้ำำ��ได้้ถึึง 74% และมีีการเปลี่่�ยน
ไปใช้้สุขภั
ุ ณ
ั ฑ์์ประหยััดน้ำำ�� ซึ่ง่� ช่่วยให้้ประหยััดน้ำำ��ถึึง 30%
นอกจากนี้้� ในกรณีีของธุุรกิิจที่่�อยู่่�อาศััย ผลสำำ�รวจของ
DDproperty’s Thailand Consumer Sentiment Study
ล่่าสุุด H2/2021 พบว่่าผู้้�บริิโภคถึึง 93% ให้้ความสำำ�คััญ
กัับการอยู่่�อาศััยแบบยั่่�งยืืน
ถึึ ง แม้้ ก ารนำำ� เทคโนโลยีีมาใช้้ ใ นการเพิ่่� ม
ประสิิทธิิภาพในการใช้้ทรััพยากรตามที่่�ได้้ยกตััวอย่่าง
มาจะช่่ ว ยเพิ่่� ม ผลิิ ต ภาพการผลิิ ต โดยมีีความเสี่่� ย งต่ำำ��
แต่่ก็็ยัังคงมีีปััญหาและอุุปสรรคที่่�ต้้องก้้าวข้้ามเพื่่�อขัับ
เคลื่่�อนการเติิบโตสีีเขีียว สำำ�หรัับการทำำ�ปศุุสััตว์์ที่่�เป็็น
มิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม หนึ่่�งในความท้้าทายคืือเกษตรกร
รายเล็็กยัังไม่่สามารถเข้้าถึึงเทคโนโลยีีที่่�จำำ�เป็็นในการ
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการใช้้ทรััพยากรได้้ ดัังนั้้�น ภาครััฐ
ควรเร่่งสนัับสนุุนการวิิจััยและพััฒนาเทคโนโลยีีที่่�ช่่วย
ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพใน
การใช้้ทรััพยากร โดยไม่่กระทบต่่อผลิิตภาพโดยรวม
รวมถึึงสนัับสนุุนให้้เกษตรกรสามารถเข้้าถึึงเงิินทุุนและ
เทคโนโลยีีที่่�จำำ�เป็็น
ด้้านอาคารพาณิิชย์์และที่่�อยู่่�อาศััยสีีเขีียว ความ
ท้้าทายหลััก คืือ ค่่าใช้้จ่่ายที่่�เพิ่่�มขึ้้�นโดยเฉพาะค่่าใช้้จ่่าย
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ในการขอรัับรองมาตรฐานอาคารสีีเขีียว และการขาด
การสนัับสนุุนจากภาครััฐอย่่างจริิงจััง ดัังนั้้�น ภาครััฐอาจ
ให้้การสนัับสนุุนโดยใช้้มาตรการทางภาษีีเพื่่�อช่่วยลด
ภาระต้้นทุุนให้้กัับผู้้�ประกอบการ สำำ�หรัับโรงแรมสีีเขีียว
นั้้�น ค่่าใช้้จ่่ายในการขอรัับการรัับรองโรงแรมสีีเขีียวเป็็น
อุุปสรรคสำำ�คััญสำำ�หรัับผู้้�ประกอบการโรงแรม ภาครััฐ
อาจช่่วยแบ่่งเบาภาระของผู้้�ประกอบการผ่่านมาตรการ
ทางภาษีี โดยอนุุญาตให้้ผู้้�ประกอบการสามารถนำำ�ค่่าใช้้
จ่่ายส่่วนนี้้�มาลดหย่่อนภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล นอกจากนี้้�
ภาครััฐควรนำำ�ร่่องโดยการสนัับสนุุนโรงแรมสีีเขีียวผ่่าน
นโยบายจััดซื้้�อจััดจ้้างสีีเขีียว เช่่น การเลืือกใช้้โรงแรม
สีีเขีียวเป็็นสถานที่่�ในการจััดประชุุมที่่�จััดโดยหน่่วยงาน
ภาครััฐ เป็็นต้้น

4. บทส่่งท้้าย: ก้้าวต่่อไปกัับการเติิบโตสีีเขีียว
ประเทศไทยสามารถปรัั บ เปลี่่� ย นแนวทางใน
การขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจสู่่�การเติิบโตสีีเขีียวโดยการนำำ�
เทคโนโลยีีมาใช้้เพิ่่�มผลิิตภาพการผลิิตรวม (TFP) อย่่างไร
ก็็ดีี ทุุกภาคส่่วนต้้องร่่วมมืือกัันในการก้้าวข้้ามอุุปสรรค
เพื่่�อให้้การเติิบโตสีีเขีียวเกิิดขึ้้�นได้้อย่่างเป็็นรููปธรรม
ในส่่วนของภาครััฐนั้้�น ภาครััฐต้้องเป็็นตััวอย่่าง
ที่่�ดีีให้้กัับภาคเอกชนในการสนัับสนุุนการเติิบโตสีีเขีียว
โดยเฉพาะการนำำ�ร่่องการจััดซื้้�อจััดจ้้างที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�ง
แวดล้้อม นอกจากนี้้� ภาครััฐต้้องปลดล็็อกกฎระเบีียบที่่�
ไม่่ยืืดหยุ่่�น เช่่น กฎระเบีียบการซื้้�อขายไฟฟ้้าจากพลัังงาน
ทดแทน รวมถึึงต้้องสื่่�อสารเกี่่�ยวกัับผลกระทบจากการ
เปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิิอากาศและโอกาสทางธุุรกิิจใหม่่ๆ
ให้้กัับทุุกภาคส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้อง ที่่�สำำ�คััญคืือ ลำำ�พัังภาครััฐ
ไม่่อาจขัับเคลื่่�อนการเติิบโตสีีเขีียวเองได้้ ภาครััฐจึึงควร
ร่่วมมืือกัับภาคเอกชนและชุุมชนในการนำำ�เทคโนโลยีี
นวััตกรรม และแนวคิิดใหม่่ๆ เข้้ามาขัับเคลื่่�อนโมเดล
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ธุุรกิิจที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม พร้้อมกัันนี้้�ต้้องเตรีียม
ความพร้้อมด้้านการพััฒนาทัักษะแรงงานให้้สามารถ
รองรัับการใช้้เทคโนโลยีีที่่เ� ป็็นมิิตรกัับสิ่ง่� แวดล้้อม และนำำ�
มาตรการทางเศรษฐศาสตร์์และมาตรการจููงใจอื่่�นๆ มา
ใช้้เพื่่�อสนัับสนุุนธุุรกิิจให้้สามารถเข้้าถึึงเทคโนโลยีีที่่�เป็็น
มิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมได้้
ภาคธุุรกิิจมีีบทบาทสำำ�คััญในการมีีส่่วนร่่วมใน
การแก้้ไขปััญหาและลดผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิ อ ากาศ โดยอาจพิิ จ ารณาดำำ� เนิิ น การตาม
แนวทาง 4 P’s4 คืือ 1) Pledge การให้้คำำ�มั่่�น และตั้้�ง
เป้้าหมายที่่�แน่่ชััด 2) Plan การวางแผนที่่�จะบรรลุุเป้้า
หมายทั้้�งระยะสั้้�น-กลาง-ยาว 3) Proceed การดำำ�เนิิน
การอย่่างเร่่งด่่วนเพื่่�อบรรลุุคำำ�มั่่�น เช่่น การปรัับนโยบาย
การติิดตั้้�งอุุปกรณ์์หรืือเทคโนโลยีีใหม่่ การปรัับเปลี่่�ยน
กระบวนการ/โมเดลธุุรกิิจ เป็็นต้้น และ 4) Publish การ
เปิิดเผยข้้อมููลทั้้�งความคืืบหน้้าในการบรรลุุเป้้าหมายที่่ตั้้� ง�
ไว้้ ข้้อมููลการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกและมาตรการ
ชดเชยการปล่่อย เพื่่�อความโปร่่งใส และแสดงความรัับ
ผิิดชอบ นอกจากแนวทางดัังกล่่าวแล้้ว ภาคการเงิินเป็็น
กลไกสำำ�คััญในการสนัับสนุุนเงิินทุุนเพื่่�อให้้ธุุรกิิจและผู้้�
ประกอบการทุุกขนาดสามารถเข้้าถึึงเทคโนโลยีีสีีเขีียว
เช่่น การสนัับสนุุนผ่่านสิินเชื่่�อสีีเขีียว หรืือตราสารหนี้้�สีี
เขีียว เป็็นต้้น
สำำ�หรัับประชาชนทั่่�วไป สามารถมีีส่่วนร่่วมในการ
บรรลุุเป้้าหมายการเติิบโตสีีเขีียวและการลดการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกได้้ โดยการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมการ
บริิโภคมาให้้การสนัับสนุุนสิินค้้าและบริิการที่่�เป็็นมิิตร
กัับสิ่่�งแวดล้้อม

4

อ้้างอิิงจากโครงการ Race to Zero (https://racetozero.unfccc.int/
wp-content/uploads/2021/04/Race-to-Zero-Criteria-2.0.pdf)
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