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กระบวนทัศน์ใหม่สู่้่การเติิบโติ
สู่ีเขีียว

1. ความท�าทายแห่งอนาคติและผู้ลกระทบติ่อ
เศรษฐกิจไทย

การขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิจแบบเดิิมที่่�ใช้้ที่รัพยากร

ในการผลิื่ตอย่างเข้ัมข้ันแลื่ะไม่คำานึงถึึงผลื่กระที่บต่อสิิ่�ง

แวดิลื่อ้มไมส่ิ่ามารถึนำาพาประเที่ศไปสิ่่ก่ารเตบิโตท่ี่�ยั�งยน่

ไดิ ้เน่�องจากในอนาคต ประเที่ศไที่ยต้องเผช้ญิความเส่ิ่�ยง

ร่ปแบบใหม่ๆ ที่ั�งความเสิ่่�ยงจากการเปลื่่�ยนแปลื่งสิ่ภาพ

ภ่มิอากาศ รวมถึึงการเปล่ื่�ยนแปลื่งกฎกติกาที่างการ

ค้าโลื่ก ความกังวลื่เก่�ยวกับปัญหาการเปลื่่�ยนแปลื่งขัอง

สิ่ภาพภมิ่อากาศไมไ่ดิจ้ำากัดิเฉพาะประเที่ศไที่ยเท่ี่านั�น แต่

ผ้่นำาธุุรกิจในหลื่ายประเที่ศที่ั�วโลื่กต่างก็กังวลื่กับปัญหา

การเปลื่่�ยนแปลื่งสิ่ภาพภมิ่อากาศเช่้นกนั จากการสิ่ำารวจ

ขัอง World Economic Forum ซึ่ึ�งปรากฏอย่่ในรายงาน 

“World Economic Forum’s Global Risks Reports 2020: 

Long-term risk outlook” พบว่า สิ่ภาวะอากาศสิุ่ดิขัั�ว 

(Extreme weather events) ความลื่้มเหลื่วในการจัดิการ

ปัญหาการเปลื่่�ยนแปลื่งสิ่ภาพภ่มิอากาศ ภัยธุรรมช้าติ 

การสิ่่ญเส่ิ่ยความหลื่ากหลื่ายที่างช้่วภาพ แลื่ะปัญหาสิิ่�ง

แวดิลื่้อมที่่�เกิดิจากมนุษย์ เป็นประเดิ็นที่่�ผ่้นำาธุุรกิจมอง

ว่าเป็นความเส่ิ่�ยงในระดัิบต้นๆ ดิังนั�น หากมองไปใน

อนาคต การขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิจจึงไม่อาจลื่ะเลื่ยประเดิ็น

ดิ้านการเปลื่่�ยนแปลื่งสิ่ภาพภ่มิอากาศแลื่ะประเดิ็นดิ้าน

สิ่ิ�งแวดิลื่้อมไดิ้

รายงานขัอง Intergovernmental Panel on 

Climate Change (IPCC) AR6 Working Group 11 

ตอกยำ�าว่ากิจกรรมขัองมนุษย์ม่อิที่ธิุพลื่อย่างมากต่อ

ปัญหาการเปลื่่�ยนแปลื่งสิ่ภาพภ่มิอากาศ โดิยเฉพาะการ

เปล่ื่�ยนแปลื่งขัองอุณหภมิ่โลื่ก (ร่ปท่ี่� 1) จากรป่ท่ี่� 1 พบว่า 

อณุหภม่พิ่�นผวิโลื่ก (Surface temperature) เพิ�มขัึ�นอยา่ง

ม่นัยสิ่ำาคัญหลัื่งช้่วงปฏิวัติอุตสิ่าหกรรม โดิยผลื่กระที่บ 

จากการเปลื่่�ยนแปลื่งสิ่ภาพภ่มิอากาศที่่�สิ่ำาคัญ เช้่น 

สิ่ภาวะร้อนสิุ่ดิขัั�ว (Extreme heat) แลื่ะเหตุการณ์ฝน

ตกหนัก (Heavy precipitation) ดิังเห็นไดิ้ในร่ปที่่� 2 ซึ่ึ�ง

แสิ่ดิงให้เห็นว่าหลื่ายภ่มิภาคที่ั�วโลื่กม่แนวโน้มเผช้ิญ

ปญัหาสิ่ภาวะรอ้นสิ่ดุิขัั�วแลื่ะเหตกุารณฝ์นตกหนกัเพิ�มขึั�น 

ในที่ำานองเด่ิยวกัน สิ่ำาหรับประเที่ศในภมิ่ภาคเอเช้ย่ตะวัน

ออกเฉ่ยงใต้ (SEA) ก็ม่ความเส่ิ่�ยงที่่�จะเผชิ้ญที่ั�งปัญหา

สิ่ภาวะรอ้นสิ่ดุิขัั�วแลื่ะเหตกุารณฝ์นตกหนกัดิว้ย นอกจาก

น่� ผลื่จากแบบจำาลื่องสิ่ภาพภมิ่อากาศในอนาคตช้่�ใหเ้หน็

วา่ภายใตภ้าพฉายท่ี่�ม่การปลื่อ่ยก๊าซึ่คาร์บอนไดิออกไซึ่ด์ิ

ในระดิับที่่�สิ่่งมาก อุณหภ่มิพ่�นผิวขัองโลื่กอาจเพิ�มขัึ�นอ่ก

เกอ่บ 5 องศาเซึ่ลื่เซึ่ย่สิ่ได้ิในช่้วงสิ่ิ�นสุิ่ดิศตวรรษน่� (ร่ปที่่� 3)

1 https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report- 
working-group-i/
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ร้ปที่ 1: การเปลี่ยนแปลงอุณภู้มิพื้้�นผู้ิวโลกเม่่อเทียบกับช่่วง ค.ศ. 1850-1900

ที�มา: IPCC AR6 Working Group 1

ที�มา: IPCC AR6 Working Group 1

ร้ปที่ 2: การเปลี่ยนแปลงสู่ภูาวะร�อนสูุ่ดขีั�วและเหติุการณ์ฝนติกหนัก
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ที่่�ผ่านมา ประเที่ศไที่ยไดิ้รับผลื่กระที่บรุนแรง

จากปัญหาการเปลื่่�ยนแปลื่งสิ่ภาพภ่มิอากาศ หาก

พิจารณาดิัช้น่ช้่�วัดิความเสิ่่�ยงต่อการเปลื่่�ยนแปลื่งสิ่ภาพ

ภ่มิอากาศโลื่ก (Global Climate Risk Index: CRI) พบ

ว่าประเที่ศไที่ยเป็นประเที่ศท่ี่�ได้ิรับผลื่กระที่บจากการ

เปลื่่�ยนแปลื่งสิ่ภาพภ่มิอากาศในอันดัิบต้นๆ ขัองโลื่ก

ตั�งแต่ปี ค.ศ. 2017 เป็นต้นมา โดิยประเที่ศไที่ยได้ิรับ

ผลื่กระที่บส่ิ่งที่ั�งในแง่ขัองจำานวนผ่้ที่่�เสิ่่ยช้่วิตแลื่ะในแง่

ขัองความส่ิ่ญเสิ่่ยที่างเศรษฐกิจ โดิยผลื่การจัดิอันดิับ

ลื่่าสิุ่ดิในปี ค.ศ. 2021 พบว่าประเที่ศไที่ยอย่่อันดิับท่ี่� 9 

ขัองโลื่ก (ร่ปที่่� 4) ในแง่ขัองประเที่ศที่่�ม่ความเส่ิ่�ยงต่อการ

เปลื่่�ยนแปลื่งสิ่ภาพภ่มิอากาศ นอกจากน่� เม่�อมองไปใน

อนาคต จากผลื่การศกึษาขัอง Swiss Re Institute (2021) 

พบว่าในกรณ่ที่่�รุนแรงท่ี่�สิุ่ดิซึ่ึ�งอุณหภ่มิเพิ�มขัึ�นประมาณ 

3.2 องศาเซึ่ลื่เซึ่่ยสิ่ เศรษฐกิจไที่ยในปี ค.ศ 2050 ม่แนว

โน้มจะหดิตัวเก่อบ 44%2 (ร่ปที่่� 5)

2 https://www.swissre.com/dam/jcr:e73ee7c3-7f83-4c17- 
a2b8-8ef23a8d3312/swiss-re-institute-expertise-publication 
-economics-of-climate-change.pdf

ร้ปที่ 3: การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงอุณหภู้มิขีองโลกภูายใติ�ภูาพื้ฉายการปล่อย CO2 ติ่างๆ

ที�มา: IPCC AR6 Working Group 1
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ร้ปที่ 4: การจัดอันดับประเทศที่ได�รับผู้ลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสู่ภูาพื้ภู้มิอากาศติามดัช่นี CRI

ร้ปที่ 5: แนวโน�มผู้ลกระทบติ่อเศรษฐกิจไทยจากการเปลี่ยนแปลงสู่ภูาพื้ภู้มิอากาศ

ที�มา: Global Climate Risk Index

ที�มา: Swiss Re Institute
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นอกจากความที่้าที่ายจากปัญหาการเปลื่่�ยน 

แปลื่งสิ่ภาพภมิ่อากาศแล้ื่ว ในอนาคตอันใกลื่ ้ประเที่ศไที่ย

ยังอาจต้องเผช้ิญความที่้าที่ายเพิ�มเติมจากการปรับ

เปลื่่�ยนกฎกติกาการค้าโลื่ก โดิยคณะกรรมาธุิการยุโรป

เสิ่นอให้ดิำาเนินมาตรการการปรับคาร์บอนก่อนข้ัาม

พรมแดิน (Carbon Border Adjustment Mechanism: 

CBAM) เพ่�อปรับราคาขัองสิ่ินค้านำาเขั้าให้สิ่ะที่้อนถึึง

ปริมาณการปลื่่อยคาร์บอนท่ี่�แที่้จริงในกระบวนการผลื่ิต

สิ่ินค้านั�น โดิย CBAM เป็นหนึ�งในเคร่�องม่อที่่�สิ่หภาพ

ยโุรปกำาหนดิใช้ใ้นการบรรลุื่เปา้หมายการปล่ื่อยคาร์บอน

สิุ่ที่ธุิเป็นศ่นย์ภายในปี ค.ศ. 2050 ตามแผนปฏิร่ปสิ่่เขั่ยว

ขัองสิ่หภาพยุโรป (European Green Deal) จะเห็นไดิ้ว่า

มาตรการน่�จะกระที่บโดิยตรงต่อผ่้ประกอบการไที่ยที่่�ส่ิ่ง

สิ่นิค้าไปยงัภม่ภิาคดิงักลื่า่ว ในระยะเริ�มตน้ CBAM จะถึก่

นำามาใช้ก้บัอตุสิ่าหกรรมที่่�ม่การปลื่อ่ยกา๊ซึ่เร่อนกระจกใน

ปริมาณมาก เช้่น ซึ่่เมนต์ อลื่่มิเน่ยม เหลื่็ก เหลื่็กกลื่้า ปุ�ย 

แลื่ะถึ่านหิน อย่างไรก็ตาม ในอนาคต อุตสิ่าหกรรมอ่�นๆ 

ก็ควรเตร่ยมความพร้อมเพ่�อรับม่อกับมาตรการดิังกล่ื่าว 

เพราะว่าประเที่ศอ่�นอาจนำาประเด็ินการปล่ื่อยก๊าซึ่เร่อน

กระจกมาเป็นเง่�อนไขัดิ้านการค้าในอนาคต 

การแก้ปัญหาการเปลื่่�ยนแปลื่งสิ่ภาพภ่มิอากาศ

ไม่ใช้่หน้าที่่�ขัองประเที่ศใดิประเที่ศหนึ�ง เพราะชั้�น

บรรยากาศถ่ึอเป็นสิ่ินค้าสิ่าธุารณะระดิับโลื่ก (Glob-

al public good) ท่ี่�ไม่สิ่ามารถึก่ดิกันการใช้้ประโยช้น์

ไดิ้ (Non-exclusive) แลื่ะเป็นสิ่ินค้าที่่�ไม่แบ่งปันในการ

บริโภค (Non-rival) นำามาซึ่ึ�งปัญหา Free rider ในที่าง

เศรษฐศาสิ่ตร ์ดิงันั�นประเที่ศไที่ยไมค่วรนิ�งเฉยในการแก้

ปัญหา แลื่ะควรเป็น Early Mover ในการช้่วยแก้ปัญหา 

แลื่ะสิ่ร้างโอกาสิ่ใหม่ๆ โดิยลื่า่สุิ่ดิในงาน COP26 ซึึ่�งจัดิขัึ�น

ที่่�เม่องกลื่าสิ่โกว์ ประเที่ศสิ่หราช้อาณาจักร ประเที่ศไที่ย

ไดิ้ประกาศเป้าหมายการปลื่่อยก๊าซึ่เร่อนกระจกสุิ่ที่ธิุ

เป็นศ่นย์ (Net Zero GHG Emissions) ภายในปี ค.ศ. 

20653 ภายใต้เง่�อนไขัการได้ิรบัการสิ่นับสิ่นุนที่างการเงิน 

เที่คโนโลื่ย่ แลื่ะการเสิ่ริมสิ่ร้างขั่ดิความสิ่ามารถึในการ

ลื่ดิการปลื่่อยก๊าซึ่เร่อนกระจก การที่่�จะบรรลืุ่เป้าหมายน่� 

ภาคสิ่ว่นที่่�เก่�ยวขัอ้งรวมถึงึภาคธุรุกจิตอ้งเขัา้มาม่บที่บาที่

ในการขัับเคลื่่�อนด้ิานการลื่ดิการปลื่่อยก๊าซึ่เร่อนกระจก

อย่างเขั้มขั้น 

2. แนวคิดการเติิบโติสู่ีเขีียวโดยการเพื้่�มผู้ลิติ
ภูาพื้การผู้ลิติรวมโดยใช่�เทคโนโลยี 

เพ่�อให้สิ่ามารถึรับม่อกับความท้ี่าที่ายใหม่ๆ ใน

อนาคต ประเที่ศไที่ยควรปรับเปลื่่�ยนร่ปแบบการพัฒนา

เศรษฐกิจใหม่เพ่�อให้ประเที่ศม่ภ่มิคุ้มกัน (Resilience) 

แลื่ะสิ่ามารถึเติบโตได้ิในระยะยาว แนวคิดิการเติบโตสิ่่

เขั่ยว (Green Growth) เป็นแนวที่างในการขัับเคลื่่�อน

เศรษฐกิจที่่�เน้นการที่ำาให้เกิดิผลื่ประโยช้น์ร่วม (co- 

3 ประเทศ์ไทยิ่ประกาศ์เป้าห่มายิ่เพ่�อบูรรลุค์วามเป็นกลางทางค์าร์บูอน  
(Carbon Neutrality) ภายิ่ในปี ค์.ศ์. 2050 และเป้าห่มายิ่การปล่อยิ่ก๊าซ
เร่อนกระจิกสุทธ่เป็นศ์ูนยิ่์ ห่ร่อ Net Zero Emissions ภายิ่ในปี ค์.ศ์. 2065
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ร้ปที่ 6: แนวคิดการทำา Decoupling ภูายใติ�แนวคิดการเติิบโติสู่ีเขีียว

ที�มา: IPCC AR6 Working Group 1

ร้ปที่ 7: องค์ประกอบขีองผู้ลิติภูาพื้การผู้ลิติรวม

ที�มา: สำานักงานคณ์ะกรรมการพื่ัฒนาการเศรษ์ฐกิจัแลั่ะสังคมแห่งชื่าตั้ิ
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benefits) กลื่า่วค่อ สิ่ามารถึที่ำาใหเ้ศรษฐกจิขัยายตวัควบค่่

กับการคำานึงถึึงผลื่กระที่บต่อสิ่ิ�งแวดิลื่้อม แลื่ะความเป็น

อย่่ท่ี่�ด่ิขัองประช้าช้น (ร่ปที่่� 6) โดิยม่เที่คโนโลื่ยเ่ปน็กญุแจ

สิ่ำาคัญในการขัับเคล่ื่�อนให้เกิดิการใช้้ที่รัพยากรการผลิื่ต

อย่างม่ประสิ่ิที่ธุิภาพมากขัึ�นแลื่ะสิ่ร้างโอกาสิ่ที่างธุุรกิจ

ใหม่ๆ (ร่ปที่่� 7)

ถึึงแม้ว่าการเพิ�มผลื่ิตภาพการผลื่ิตรวม (TFP) 

จะสิ่ามารถึขัับเคล่ื่�อนไดิ้ผ่าน 2 ช้่องที่าง ค่อ การใช้้

เที่คโนโลื่ย่ในการเพิ�มประสิิ่ที่ธุิภาพการใช้้ที่รัพยากรการ

ผลื่ิตแลื่ะการสิ่ร้างม่ลื่ค่าสิ่ินค้าแลื่ะบริการผ่านการที่ำา

นวัตกรรมผลื่ิตภัณฑ์์ (Product Innovation) แต่การเพิ�ม

ผลื่ิตภาพการผลิื่ตรวมโดิยเพิ�มประสิิ่ที่ธิุภาพในการใช้้

ที่รัพยากรการผลิื่ตม่ความเสิ่่�ยงตำ�า ถึา้ภาคธุรุกจิเล่ื่อกช้อ่ง

ที่างน่� ธุรุกจินา่จะไดิป้ระโยช้นค์อ่นขัา้งแนน่อน ในขัณะที่่�

การสิ่รา้งม่ลื่คา่สิ่นิคา้แลื่ะบรกิารผา่นการที่ำานวตักรรมอาจ

ม่ความเสิ่่�ยงสิ่่งกว่าในแง่ผลื่ตอบแที่นขัองนวัตกรรมใหม่

3. โอกาสู่จากการใช่�เทคโนโลยีเพื้้่อขีับเคล่่อน
การเติิบโติสู่ีเขีียวในบริบทขีองประเทศไทย

การนำาเที่คโนโลื่ย่มาใช้เ้พ่�อขับัเคลื่่�อนการเตบิโต

ส่ิ่เข่ัยว ไม่เพย่งแต่จะช่้วยที่ำาใหเ้กิดิโอกาสิ่ที่างธุรุกิจใหม่ๆ 

แต่ยังช่้วยเพิ�มประสิิ่ที่ธิุภาพการใช้้ที่รัพยากรได้ิอ่กด้ิวย 

ในส่ิ่วนน่�จะนำาเสิ่นอตัวอย่างการนำาเที่คโนโลื่ย่มาใช้้ใน

การสิ่ร้างโอกาสิ่ที่างธุุรกิจใหม่ๆ แลื่ะเพิ�มประสิิ่ที่ธิุภาพ

ในการใช้้ที่รัพยากร

3.1 การนำาเทคโนโลยีมาสู่ร�างโอกาสู่ใหม่ทางธิุรกิจ
บที่ความน่�ขัอยกตัวอย่างธุุรกิจ 3 ธุุรกิจที่่�นำา

เที่คโนโลื่ย่มาใช้้สิ่ร้างโอกาสิ่ที่างธุุรกิจใหม่ๆ แลื่ะผลื่ักดิัน

การเติบโต ดิังน่� 

เทคโนโลยีีการผลติไฟฟา้จากพลงังานสะอาด 

ม่ปัจจัยขัับเคลื่่�อนหลื่ัก เช้่น การประกาศความเป็นกลื่าง

ที่างคารบ์อน (Carbon Neutrality) ในภาคพลื่งังานภายใน

ป ีค.ศ. 2065-2070 ตามกรอบแผนพลัื่งงานช้าติ (Nation-

al Energy Plan: NEP) กระแสิ่การมุ่งส่่ิ่สิ่งัคมดิิจิที่ลัื่ ความ

ตอ้งการพลัื่งงานสิ่ะอาดิ รวมถึึงการที่่�ผ่บ้ริโภคหันมาเป็น

ผ่้ผลื่ิตพลื่ังงานดิ้วย (prosumer) ซึ่ึ�งตัวอย่างขัองธุุรกิจใน

ประเที่ศไที่ยท่ี่�ใช้้เที่คโนโลื่ย่การผลิื่ตไฟฟ้าจากพลัื่งงาน

แสิ่งอาที่ติย์ เช้น่ บริษทัี่ SPCG บรษิทัี่ BanpuNEXT แลื่ะ

บริษัที่ BGrimm Power เป็นต้น 

เทคโนโลยีียีานยีนต์ไฟฟ้าลดมลพิษ ม่ปัจจัย

ขัับเคลื่่�อนหลื่ัก เช้่น การที่่�หลื่ายประเที่ศที่ั�วโลื่กประกาศ

นโยบาย ZEV 100% การเปลื่่�ยนแปลื่งความตอ้งการขัอง

ผ่้บริโภคโดิยสิ่นับสิ่นุนรถึยนต์ที่่�เป็นมิตรกับสิ่ิ�งแวดิล้ื่อม

มากขัึ�น การท่ี่�ประเที่ศไที่ยตั�งเปา้การผลื่ติรถึยนต์ประเภที่ 

ZEV 100% ภายในปี ค.ศ. 2035 รวมถึึงความต้องการ

ลื่ดิการปล่ื่อยก๊าซึ่เร่อนกระจกแลื่ะมลื่พิษที่างอากาศ 

ตวัอยา่งขัองธุรุกจิในประเที่ศไที่ยที่่�นา่สิ่นใจ เช้น่ การรว่ม

ทีุ่นระหว่าง ปตที่. แลื่ะ บริษัที่ Foxconn ซึ่ึ�งเป็นผ่้ผลื่ิต

สิ่ินค้าอิเล็ื่กที่รอนิกสิ่์ขัองประเที่ศไต้หวัน ในการพัฒนา

แพลื่ตฟอร์มสิ่ำาหรับรับจ้างผลิื่ตยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบ

วงจรให้แก่รถึยนต์แบรนดิ์ต่างๆ ที่ั�วโลื่ก เป็นต้น

เทคโนโลยีีการผลิตบรรจุภััณฑ์ท์ี�เป็็นมิตรกบั

สิ�งแวดล้อม ม่ปัจจัยขัับเคลื่่�อนหลื่ัก เช้่น พฤติกรรมขัอง

ผ่้บริโภคท่ี่�สิ่นใจผลิื่ตภัณฑ์์ที่่�เป็นมิตรกับสิิ่�งแวดิล้ื่อมมาก

ขัึ�น แนวโน้มการใช้้บริการสิ่ั�งอาหารมารับประที่านที่่�

บ้านมากขัึ�น (Delivery services) โดิยเฉพาะช้่วงวิกฤต

โควิดิ-19 แลื่ะมาตรการขัองภาครัฐที่่�ส่ิ่งเสิ่ริมการลื่ดิการ

ใช้้พลื่าสิ่ติกแบบใช้้ครั�งเดิ่ยว (Single-used plastic) โดิย

ธุรุกิจบรรจภุณัฑ์์ท่ี่�เปน็มติรกบัสิ่ิ�งแวดิลื่อ้มม่โอกาสิ่เตบิโต

ค่อนขั้างมาก ตัวอย่างธุุรกิจบรรจุภัณฑ์์ที่่�เป็นมิตรกับสิ่ิ�ง

แวดิลื่้อมในประเที่ศไที่ย เช้่น Gracz ซึ่ึ�งผลื่ิตบรรจุภัณฑ์์

จากเย่�อพ่ช้ธุรรมช้าติ อาที่ิ ช้านอ้อย ฟางขั้าว ฯลื่ฯ ที่่�ม่
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คุณสิ่มบัติย่อยสิ่ลื่ายไดิ้เองตามธุรรมช้าติ สิ่ามารถึนำามา

ใช้้ในช้่วิตประจำาวัน แลื่ะปลื่อดิภัยต่อสิุ่ขัภาพ 

ถึึงแม้ว่าเที่คโนโลื่ย่จะช่้วยสิ่ร้างโอกาสิ่ที่างธุุรกิจ

ใหม่ๆ ให้กับที่ั�งสิ่ามธุุรกิจดิังกล่ื่าวขั้างต้น แต่ก็ม่ปัญหา

แลื่ะอุปสิ่รรคบางประการที่่�ต้องเร่งแก้ไขั สิ่ำาหรับธุุรกิจ

พลื่ังงานสิ่ะอาดิ ภาครัฐต้องเร่งปรับกฎระเบ่ยบที่่�ไม่เอ่�อ

กับการซึ่่�อขัายไฟฟ้า ปรับปรุงโครงข่ัายไฟฟ้า (Grid 

modernization) เน่�องจากโครงข่ัายไฟฟ้าปัจจุบันยังไม่

สิ่นับสิ่นุนระบบการผลิื่ตไฟฟ้าแบบกระจายศ่นย์เที่่าที่่�

ควร รวมถึงึตอ้งเรง่สิ่ง่เสิ่รมิการวจิยัแลื่ะพฒันาเที่คโนโลื่ย่

พลื่ังงานที่ดิแที่นเพ่�อลื่ดิต้นทีุ่นเที่คโนโลื่ย่พลื่ังงาน

ที่ดิแที่นเพ่�อให้ผ่้บริโภคเขั้าถึึงเที่คโนโลื่ย่ไดิ้ง่ายขัึ�น 

สิ่ำาหรับการผลื่ิตยานยนต์ไฟฟ้า อุปสิ่รรคหลื่ัก

ที่่�ต้องจัดิการ เช่้น ความไม่ช้ัดิเจนขัองนโยบายภาครัฐ

ดิ้านการส่ิ่งเสิ่ริมการใช้้รถึยนต์ไฟฟ้า การขัาดิโครงสิ่ร้าง

พ่�นฐานที่่�จำาเป็นสิ่ำาหรับรองรับการใช้้รถึยนต์ไฟฟ้า รวม

ถึึงขัาดิแนวที่างท่ี่�ช้ัดิเจนในการจัดิการแบตเตอร่�ที่่�ใช้้ 

ในรถึยนต์ไฟฟ้าท่ี่�สิ่ิ�นสุิ่ดิอายุการใช้้งาน ดิังนั�น ภาครัฐ

ต้องเร่งกำาหนดิกรอบการส่ิ่งเสิ่ริมอุตสิ่าหกรรมยานยนต์

ไฟฟ้าแลื่ะการลื่งทีุ่นในโครงสิ่ร้างพ่�นฐานที่่�จำาเป็น เช้่น 

สิ่ถึาน่ช้าร์จ ระบบจ่ายไฟฟ้า ตลื่อดิจนกำาหนดิแนวที่าง

ในการจดัิการกบัแบตเตอร่�ขัองรถึยนต์ไฟฟ้าที่่�สิ่ิ�นสิ่ดุิการ

ใช้้งานแลื่้ว 

ในสิ่่วนขัองธุุรกิจบรรจุภัณฑ์์ที่่�เป็นมิตรกับสิ่ิ�ง

แวดิล้ื่อม อุปสิ่รรคที่่�สิ่ำาคัญค่อต้นทีุ่นต่อหน่วยขัองบรรจุ

ภัณฑ์์ที่่�เป็นมิตรกับสิิ่�งแวดิล้ื่อมยังค่อนข้ัางส่ิ่งเม่�อเปร่ยบ

เท่ี่ยบกับบรรจุภัณฑ์์ที่่�ไม่เป็นมิตรกับสิิ่�งแวดิลื่้อม ซึ่ึ�งสิ่่ง

ผลื่ใหย้งัไมจ่ง่ใจผ่บ้รโิภคใหเ้ปลื่่�ยนมาใช้บ้รรจภุณัฑ์์ท่ี่�เปน็

มิตรกับสิิ่�งแวดิล้ื่อม ดิังนั�น บที่บาที่ท่ี่�สิ่ำาคัญขัองภาครัฐ

ค่อการเร่งประช้าสัิ่มพันธ์ุแลื่ะสิ่ร้างความตระหนักให้กับ

ผ่้บริโภคในการใช้้บรรจุภัณฑ์์ที่่�เป็นมิตรกับสิ่ิ�งแวดิล้ื่อม 

แลื่ะม่แนวที่างท่ี่�ชั้ดิเจนในการห้ามใช้้บรรจุภัณฑ์์ท่ี่�เป็น

อันตรายต่อสิุ่ขัภาพแลื่ะไม่เป็นมิตรกับสิิ่�งแวดิล้ื่อม เพ่�อ

ใหบ้รรจภุณัฑ์์ท่ี่�เปน็มติรตอ่สิ่ิ�งแวดิล้ื่อมสิ่ามารถึแขัง่ขัันไดิ้

3.2 การนำาเทคโนโลยีมาเพื้่�มประสู่ิทธิิภูาพื้ในการใช่�
ทรัพื้ยากร

นอกจากการนำาเที่คโนโลื่ย่มาใช้้ในการเพิ�ม

โอกาสิ่ที่างธุุรกิจใหม่ๆ แลื่้ว ยังสิ่ามารถึนำาเที่คโนโลื่ย่มา

ใช้เ้พ่�อเพิ�มประสิ่ทิี่ธุภิาพในการใช้ท้ี่รพัยากร เช้น่ พลื่งังาน 

นำ�า ฯลื่ฯ โดิยบที่ความน่�ยกตัวอย่างธุุรกิจ 3 ประเภที่ที่่�

นำาเที่คโนโลื่ย่มาใช้้ในการบริหารจัดิการที่รัพยากร ค่อ 

ธุุรกิจปศุสิ่ัตว์ ธุุรกิจโรงแรมสิ่่เขั่ยว แลื่ะธุุรกิจอาคารสิ่่

เขัย่ว สิ่ำาหรบัธุรุกิจปศุสิ่ตัว ์BETAGRO ใช้เ้ที่คโนโลื่ยก๊่าซึ่

ช่้วภาพในการเปล่ื่�ยนกา๊ซึ่เร่อนกระจกเป็นพลัื่งงานไฟฟ้า 

ซึ่ึ�งช้ว่ยลื่ดิการใช้ไ้ฟฟา้ภายในฟารม์ไดิป้ระมาณ 30–50% 

ลื่ดิปริมาณการปลื่่อยก๊าซึ่คาร์บอนไดิออกไซึ่ด์ิเฉล่ื่�ย 10 

tCO
2
e/วัน แลื่ะประหยัดิค่าไฟฟ้าไดิ้เฉลื่่�ย 2 ลื่้านบาที่ต่อ

ปี นอกจากน่� ยังม่การนำานำ�าเสิ่่ยที่่�ผ่านการบำาบัดิมาใช้้

ซึ่ำ�าซึ่ึ�งช้่วยให้ประหยัดินำ�าไดิ้กว่า 19% แลื่ะการปรับปรุง

ประสิ่ิที่ธุิภาพเคร่�องจักรซึ่ึ�งช่้วยที่ำาให้ประหยัดิพลื่ังงาน

ไฟฟ้าไดิ้กว่า 3 แสิ่นเมกะจ่ลื่ 

ในส่ิ่วนขัองธุุรกิจท่ี่องเที่่�ยวสิ่่เขั่ยว ม่การนำา

เที่คโนโลื่ย่มาใช้้สิ่นับสิ่นุนเพ่�อให้โรงแรมสิ่ามารถึใช้้

ที่รัพยากรไดิ้อย่างม่ประสิ่ิที่ธุิภาพ เช้่น โรงแรม SIVA-

TEL ที่่�ม่การบรหิารจดัิการขัยะอาหารตั�งแตต่น้ที่างจนถึงึ

ปลื่ายที่าง กลื่า่วค่อตั�งแตข่ัั�นตอนการออกแบบเมนอ่าหาร 

จนถึึงการจัดิหาวัตถุึดิิบที่่�เช่้�อมโยงกับชุ้มช้น นอกจาก

การจัดิการขัยะอาหารแลื่้ว โรงแรม SIVATEL ยังไดิ้ริเริ�ม

โครงการ “ธุนาคารขัยะที่องคำา” ม่การประหยัดิการใช้้

พลื่ังงานไฟฟ้าโดิยปรับเปลื่่�ยนมาใช้้หลื่อดิไฟ LED แลื่ะ

การใช้้เคร่�องปรับอากาศแบบแยกส่ิ่วน การปรับเปล่ื่�ยน

มาใช้้ขัวดินำ�าแบบขัวดิแก้วซึ่ึ�งสิ่ามารถึใช้้ซึ่ำ�าไดิ้แที่นขัวดิ

นำ�าพลื่าสิ่ติกซึึ่�งช่้วยลื่ดิปริมาณขัยะขัวดินำ�าพลื่าสิ่ติกกว่า 
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200,000 ช้ิ�นต่อปี นอกจากนั�นยังสิ่ามารถึประหยัดิค่าใช้้

จ่ายจากการปรับเปลื่่�ยนแช้มพ่แลื่ะสิ่บ่่ในห้องนำ�ามาเป็น

แบบขัวดิปั�มแที่นที่่�จะเป็นขัวดิพลื่าสิ่ติก

สิ่ำาหรับอาคารพาณิช้ย์แลื่ะที่่�อย่่อาศัยสิ่่เขั่ยว 

สิ่ามารถึประหยัดิต้นทีุ่นในการดิำาเนินธุุรกิจจากการ

บรหิารจัดิการที่รัพยากรได้ิม่ประสิิ่ที่ธิุภาพมากขัึ�น เช่้น ใน

กรณ่ขัองอาคาร SCG 100 ปี ไดิ้ม่การเปลื่่�ยนมาใช้้หลื่อดิ

ไฟ LED ที่ำาใหส้ิ่ามารถึประหยัดิไฟฟ้าได้ิถึงึ 250,000 กโิลื่

วตัตช์้ั�วโมงตอ่ป ีม่การผลื่ติไฟฟา้จากพลื่งังานแสิ่งอาที่ติย์ 

ซึ่ึ�งสิ่ามารถึผลื่ิตไฟฟ้าไดิ้ 99,000 กิโลื่วัตต์ช้ั�วโมงต่อปี ม่

การใช้เ้ที่คโนโลื่ย่บำาบดัินำ�าเสิ่ย่เพ่�อนำานำ�าที่่�ผ่านการบำาบดัิ

มาใช้้ซึ่ำ�า ที่ำาให้ประหยัดินำ�าไดิ้ถึึง 74% แลื่ะม่การเปลื่่�ยน

ไปใช้สุ้ิ่ขัภณัฑ์์ประหยดัินำ�า ซึ่ึ�งช้ว่ยใหป้ระหยดัินำ�าถึงึ 30% 

นอกจากน่� ในกรณ่ขัองธุุรกิจที่่�อย่่อาศัย ผลื่สิ่ำารวจขัอง 

DDproperty’s Thailand Consumer Sentiment Study 

ลื่่าสิุ่ดิ H2/2021 พบว่าผ่้บริโภคถึึง 93% ให้ความสิ่ำาคัญ

กับการอย่่อาศัยแบบยั�งย่น

ถึึ งแ ม้การนำา เที่คโนโลื่ย่มาใช้้ ในการเพิ� ม

ประสิ่ิที่ธุิภาพในการใช้้ที่รัพยากรตามที่่�ไดิ้ยกตัวอย่าง

มาจะช้่วยเพิ�มผลื่ิตภาพการผลิื่ตโดิยม่ความเสิ่่�ยงตำ�า 

แต่ก็ยังคงม่ปัญหาแลื่ะอุปสิ่รรคท่ี่�ต้องก้าวข้ัามเพ่�อขัับ

เคลื่่�อนการเติบโตส่ิ่เขั่ยว สิ่ำาหรับการที่ำาปศุสิ่ัตว์ท่ี่�เป็น

มิตรกับสิ่ิ�งแวดิลื่้อม หนึ�งในความที่้าที่ายค่อเกษตรกร

รายเลื่็กยังไม่สิ่ามารถึเข้ัาถึึงเที่คโนโลื่ย่ที่่�จำาเป็นในการ

เพิ�มประสิ่ิที่ธุิภาพในการใช้้ที่รัพยากรไดิ้ ดิังนั�น ภาครัฐ

ควรเร่งสิ่นับสิ่นุนการวิจัยแลื่ะพัฒนาเที่คโนโลื่ย่ท่ี่�ช้่วย

ลื่ดิการปลื่่อยก๊าซึ่เร่อนกระจกแลื่ะเพิ�มประสิ่ิที่ธุิภาพใน

การใช้้ที่รัพยากร โดิยไม่กระที่บต่อผลื่ิตภาพโดิยรวม 

รวมถึึงสิ่นับสิ่นุนให้เกษตรกรสิ่ามารถึเขั้าถึึงเงินทีุ่นแลื่ะ

เที่คโนโลื่ย่ที่่�จำาเป็น

ดิ้านอาคารพาณิช้ย์แลื่ะที่่�อย่่อาศัยสิ่่เขั่ยว ความ

ที่้าที่ายหลื่ัก ค่อ ค่าใช้้จ่ายที่่�เพิ�มขัึ�นโดิยเฉพาะค่าใช้้จ่าย

ในการขัอรับรองมาตรฐานอาคารสิ่่เขั่ยว แลื่ะการขัาดิ

การสิ่นับสิ่นุนจากภาครัฐอย่างจริงจัง ดิังนั�น ภาครัฐอาจ

ให้การสิ่นับสิ่นุนโดิยใช้้มาตรการที่างภาษ่เพ่�อช้่วยลื่ดิ

ภาระต้นทีุ่นให้กับผ่้ประกอบการ สิ่ำาหรับโรงแรมสิ่่เข่ัยว

นั�น ค่าใช้้จ่ายในการขัอรับการรับรองโรงแรมสิ่่เขั่ยวเป็น

อุปสิ่รรคสิ่ำาคัญสิ่ำาหรับผ่้ประกอบการโรงแรม ภาครัฐ

อาจช่้วยแบ่งเบาภาระขัองผ่้ประกอบการผ่านมาตรการ

ที่างภาษ่ โดิยอนุญาตให้ผ่้ประกอบการสิ่ามารถึนำาค่าใช้้

จ่ายส่ิ่วนน่�มาลื่ดิหย่อนภาษ่เงินได้ินิติบุคคลื่ นอกจากน่� 

ภาครัฐควรนำาร่องโดิยการสิ่นับสิ่นุนโรงแรมสิ่่เข่ัยวผ่าน

นโยบายจัดิซึ่่�อจัดิจ้างส่ิ่เขั่ยว เช่้น การเล่ื่อกใช้้โรงแรม

สิ่่เข่ัยวเป็นสิ่ถึานที่่�ในการจัดิประชุ้มที่่�จัดิโดิยหน่วยงาน

ภาครัฐ เป็นต้น

4. บทสู่่งท�าย: ก�าวติ่อไปกับการเติิบโติสู่ีเขีียว

ประเที่ศไที่ยสิ่ามารถึปรับเปล่ื่�ยนแนวที่างใน

การขัับเคล่ื่�อนเศรษฐกิจส่่ิ่การเติบโตสิ่่เขั่ยวโดิยการนำา

เที่คโนโลื่ยม่าใช้เ้พิ�มผลิื่ตภาพการผลิื่ตรวม (TFP) อย่างไร

ก็ด่ิ ทีุ่กภาคสิ่่วนต้องร่วมม่อกันในการก้าวขั้ามอุปสิ่รรค 

เพ่�อให้การเติบโตสิ่่เขั่ยวเกิดิขัึ�นไดิ้อย่างเป็นร่ปธุรรม

ในส่ิ่วนขัองภาครัฐนั�น ภาครัฐต้องเป็นตัวอย่าง

ที่่�ด่ิให้กับภาคเอกช้นในการสิ่นับสิ่นุนการเติบโตสิ่่เข่ัยว 

โดิยเฉพาะการนำาร่องการจัดิซึ่่�อจัดิจ้างที่่�เป็นมิตรกับสิ่ิ�ง

แวดิล้ื่อม นอกจากน่� ภาครัฐต้องปลื่ดิลื่็อกกฎระเบ่ยบที่่�

ไมย่ด่ิหยุน่ เช่้น กฎระเบ่ยบการซึ่่�อขัายไฟฟ้าจากพลัื่งงาน

ที่ดิแที่น รวมถึึงต้องส่ิ่�อสิ่ารเก่�ยวกับผลื่กระที่บจากการ

เปลื่่�ยนแปลื่งสิ่ภาพภม่อิากาศแลื่ะโอกาสิ่ที่างธุรุกจิใหม่ๆ  

ให้กับทีุ่กภาคสิ่่วนที่่�เก่�ยวขั้อง ที่่�สิ่ำาคัญค่อ ลื่ำาพังภาครัฐ

ไม่อาจขัับเคล่ื่�อนการเติบโตส่ิ่เข่ัยวเองไดิ้ ภาครัฐจึงควร

ร่วมม่อกับภาคเอกช้นแลื่ะชุ้มช้นในการนำาเที่คโนโลื่ย่ 

นวัตกรรม แลื่ะแนวคิดิใหม่ๆ เข้ัามาขัับเคล่ื่�อนโมเดิลื่
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ธุุรกิจท่ี่�เป็นมิตรกับสิิ่�งแวดิล้ื่อม พร้อมกันน่�ต้องเตร่ยม

ความพร้อมด้ิานการพัฒนาทัี่กษะแรงงานให้สิ่ามารถึ

รองรบัการใช้เ้ที่คโนโลื่ย่ที่่�เป็นมติรกบัสิ่ิ�งแวดิล้ื่อม แลื่ะนำา

มาตรการที่างเศรษฐศาสิ่ตร์แลื่ะมาตรการจ่งใจอ่�นๆ มา

ใช้้เพ่�อสิ่นับสิ่นุนธุุรกิจให้สิ่ามารถึเข้ัาถึึงเที่คโนโลื่ย่ที่่�เป็น

มิตรกับสิ่ิ�งแวดิลื่้อมไดิ้

ภาคธุุรกิจม่บที่บาที่สิ่ำาคัญในการม่ส่ิ่วนร่วมใน

การแก้ไขัปัญหาแลื่ะลื่ดิผลื่กระที่บจากการเปล่ื่�ยนแปลื่ง

สิ่ภาพภ่มิอากาศ โดิยอาจพิจารณาดิำาเนินการตาม

แนวที่าง 4 P’s4 ค่อ 1) Pledge การให้คำามั�น แลื่ะตั�ง

เป้าหมายที่่�แน่ชั้ดิ 2) Plan การวางแผนท่ี่�จะบรรลืุ่เป้า

หมายที่ั�งระยะสิ่ั�น-กลื่าง-ยาว 3) Proceed การดิำาเนิน

การอย่างเร่งดิ่วนเพ่�อบรรลืุ่คำามั�น เช้่น การปรับนโยบาย 

การติดิตั�งอุปกรณ์หร่อเที่คโนโลื่ย่ใหม่ การปรับเปล่ื่�ยน

กระบวนการ/โมเดิลื่ธุุรกิจ เป็นต้น แลื่ะ 4) Publish การ

เปดิิเผยขัอ้ม่ลื่ที่ั�งความคบ่หนา้ในการบรรลุื่เปา้หมายที่่�ตั�ง

ไว ้ขัอ้ม่ลื่การลื่ดิการปล่ื่อยก๊าซึ่เร่อนกระจกแลื่ะมาตรการ

ช้ดิเช้ยการปลื่่อย เพ่�อความโปร่งใสิ่ แลื่ะแสิ่ดิงความรับ

ผิดิช้อบ นอกจากแนวที่างดิังกลื่่าวแลื่้ว ภาคการเงินเป็น

กลื่ไกสิ่ำาคัญในการสิ่นับสิ่นุนเงินทีุ่นเพ่�อให้ธุุรกิจแลื่ะผ่้

ประกอบการทีุ่กขันาดิสิ่ามารถึเขั้าถึึงเที่คโนโลื่ย่สิ่่เข่ัยว 

เช่้น การสิ่นับสิ่นุนผ่านสิิ่นเช่้�อส่ิ่เขั่ยว หร่อตราสิ่ารหน่�สิ่่

เขั่ยว เป็นต้น 

สิ่ำาหรบัประช้าช้นที่ั�วไป สิ่ามารถึม่ส่ิ่วนรว่มในการ

บรรลืุ่เป้าหมายการเติบโตสิ่่เขั่ยวแลื่ะการลื่ดิการปลื่่อย

ก๊าซึ่เร่อนกระจกได้ิ โดิยการปรับเปล่ื่�ยนพฤติกรรมการ

บริโภคมาให้การสิ่นับสิ่นุนสิ่ินค้าแลื่ะบริการที่่�เป็นมิตร

กับสิ่ิ�งแวดิลื่้อม

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