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สารจากผู้อ�านวยการ
ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย

ประเทศไทยได้ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นอย่างยิ่ง	 โดย
สะท้อนได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับท่ี	 8	 จนถึงใน
ปัจจุบันฉบับที่	12	(2560-2564)	กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ	20	ปี	และเป้าหมาย
การพฒันาทีย่ัง่ยนื	(SDGs)	ล้วนประกอบด้วยกลยทุธ์การสร้างการเตบิโตบนคณุภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 (Green	 growth)	 หรือเศรษฐกิจสีเขียว	 (Green	
economy)	 ถึงแม้ว่าประเทศไทยให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาอย่าง
ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน	 แต่เนื่องจากมีปัจจัยข้อจ�ากัดต่างๆ	 อาทิ	 อยู่ในช่วง 
เปลีย่นผ่านของประเทศรายได้ปานกลาง	(Middle	Income	Trap)	มคีวามเหลือ่มล�า้
ทางเศรษฐกิจและสงัคม	และสถานะความพร้อมทางสถาบนัของภาครฐัจงึส่งผลต่อ
การปฏิบัติเศรษฐกิจสีเขียวอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งจ�าเป็นต้องอาศัยองค์ความรู ้
ด้านเศรษฐกิจสีเขียวหลายประการเพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติท่ีเหมาะสมต่อบริบทของ
ประเทศไทย

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 (สกว.)	 ตระหนักถึงความส�าคัญของ 
การพัฒนาองค์ความรู้	 นักวิจัยสร้างเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ	และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบัน/หน่วยวิจัยในด้านเศรษฐกิจสีเขียวจึงได้สนับสนุน
โครงการพร้อมกบัท�าบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืจดัต้ังศนูย์วจิยันโยบายเศรษฐสเีขยีว	
(PRO-Green)	 กับคณะเศรษฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งแต่ปีพ.ศ. 
2558	จนถึงปัจจุบัน	ซึ่งเป็นปีที่สองของศูนย์	PRO-Green	โดยในปีที่สองนี้ศูนย์ฯ	
มคีวามชัดเจนในประเด็นด้านเศรษฐกจิสเีขยีวมากยิง่ข้ึน	มุง่เน้นในด้านการผลติและ
บรโิภคสเีขยีว	(Sustainable	consumption	and	production,	SCP)	ผ่านการสนบัสนนุ
การด�าเนินงานวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ไปยังสาธารณชน	 ภาครัฐและเอกชน	

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ 
ผู้อ�านวยการส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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เพ่ือน�าไปสู ่ผลักดันให้เกิดการปฏิบัติในระดับนโยบาย	 SCP	 ที่เหมาะสมต่อ
ประเทศไทยได้อย่างแท้จริง

“รายงานประจ�าปีของศนูย์วจิยันโยบายด้านเศรษฐกจิสเีขียว”	นีเ้ป็นหนึง่ใน
ผลผลติของความร่วมมือและโครงการเรือ่ง“พฒันาศนูย์วิจยันโยบายด้านเศรษฐกิจ
สีเขียว”	 ที่ทาง	 สกว.	 สนับสนุนจัดท�าขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู ้ 
ด้านเศรษฐกิจสีเขียวในประเด็นการขับเคลื่อนการผลิตและบริโภคท่ียั่งยืนด้วย
เทคโนโลยี	 รวมทั้งเป็นการรายงานกิจกรรมในระยะปีที่สองของศูนย์ฯ	 ที่ผ่านมา 
ในการนี	้สกว.	ขอขอบคณุ	รศ.ดร.ชยนัต์	ตันติวัสดาการ	และรศ.ดร.นริมล	สธุรรมกจิ	
คณะนกัวจิยัและคณะเศรษฐศาสตร์	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ในความทุม่เทศกึษา
และสร้างเครือข่ายนักวจัิย	เพือ่เผยแพร่สร้างองค์ความรูค้วามเข้าใจและผลตินกัวจิยั
ในประเด็น	SCP	นี้ให้เกิดขึ้นในวงกว้าง

สกว.	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์ความรู้ที่เกิดข้ึนจากแหล่งความเป็นเลิศของ
ศูนย์วจิยันโยบายเศรษฐสเีขยีวจะก่อให้เกดิประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศ	ทีจ่ะน�า
ไปใช้ในการสร้างความเข้าใจร่วมกันสร้างความพร้อมและต่อยอดขยายผลจาก 
องค์ความรู้งานวิจัยไปสู่ระดับนโยบายท่ีเหมาะสมของประเทศไทย	 เพื่อหลุดพ้น 
จากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง	พร้อมกับมีทิศทางการพัฒนาและขยายตัว
เศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 และเข้าถึงทรัพยากรและสวัสดิการอย่าง 
เป็นธรรมและยั่งยืน
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สารจากคณบดี 
คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 มีบทบาทส�าคัญในการผลิต
บัณฑิตและพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพมาเป็นเวลาเกือบ	 70	 ปี	 องค์ความรู้ท่ี 
สร้างข้ึนจากงานวจิยัของคณาจารย์ผูท้รงคุณวฒุ	ิได้ถกูน�าไปถ่ายทอดให้กบันกัศกึษา
และเป็นแนวทางในการก�าหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว	 (Policy	 Research	 Center	 on	
Green	Economy)	หรือ	ศูนย์	PRO-Green	เป็นความส�าเรจ็หนึง่ของการร่วมมือกนั
ของคณาจารย์ผู ้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับทางส�านักงาน 
กองทุนสนับสนุนการวิจัย	 (สกว.)	 ในการจัดตั้งศูนย์วิจัยเชิงนโยบายแห่งแรกของ
คณะฯ	 โดยมีบทบาทส�าคัญในการสร้างเครือข่ายนักวิจัย	 พัฒนาโจทย์วิจัย	 และ	 
สร้างงานวิจัยด้านเศรษฐกิจสีเขียวมาเป็นปีที่สองแล้ว	ซึ่งในรอบปีนี้มุ่งเน้นประเด็น
วิจัยด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน	ซี่งเป็นรากฐานของเศรษฐกิจสีเขียว	

หนังสือรายงานประจ�าปีฉบับนี้ได้รวบรวมผลงานของศูนย์วิจัยฯ	ในช่วงปีที่
ผ่านมา	พร้อมทั้งบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิที่จัดท�าขึ้นในงานเสวนาประจ�าปี	 เรื่อง	
“Thailand	 4.0:	 ขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืนด้วยเทคโนโลยี”	 โดย
เป็นบทความที่เข้าใจง่าย	 มีนัยส�าคัญเชิงนโยบาย	 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู ้
ด้านเศรษฐกิจสีเขียวแก่ทุกภาคส่วน	 และเป็นการกระตุ้นในเกิดความตระหนัก 
เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

นอกจากงานวจัิยด้านเศรษฐกิจสเีขยีวแล้ว	คณาจารย์ผูท้รงคณุวุฒิของคณะฯ	
ยังมีผลงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ที่รอบด้าน	 อาทิเช่น	 เศรษฐกิจมหภาค	 
ความเลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจและสังคม	 การพัฒนาอุตสาหกรรม	 นโยบายการคลัง	
และ	 นโยบายแรงงาน	 เป็นต้น	 องค์ความรู้จากงานวิจัยของคณะเศรษฐศาสตร	์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 จะยังประโยชน์ต่อวงวิชาการ	 และเป็นเครื่องมือส�าคัญ
ในการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อให้ประเทศมีการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนต่อไป

           

รองศาสตราจารย์ ดร. ชยันต์ ตันติวัสดาการ
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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สารจากผู้อ�านวยการ 
ฝ่ำยสวัสดิภำพสำธำรณะ  
ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย

ฝ่ายสวัสดภิาพสาธารณะ	ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั	มภีารกจิสร้าง
องค์ความรู้และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายให้มีความเช่ียวชาญ	
ในการจัดการรับมือกับปัญหาความเสี่ยงใหม่ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ	และด้านความปลอดภัยสาธารณะ	และตอบสนองต่อนโยบาย
ของรฐับาลด้านการรักษาความมัน่คงของทรัพยากร	ส่งเสรมิคณุภาพชีวติ	สงัคมและ
สิ่งแวดล้อม	 รวมถึงการสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ	เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน	

“เศรษฐกิจสีเขียว”	 เป็นหนึ่งในวาระหลักของการประชุมสหประชาชาติว่า
ด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนในปีพ.ศ.	2555	และเป็นแนวทางการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ให้เกิดความยั่งยืนของ	193	ประเทศสมาชิก	ประเทศไทยได้ให้ความส�าคัญอย่างยิ่ง
กบัเป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนื	โดยได้วางเป็นกรอบยทุธศาสตร์ชาต	ิ20	ปี	และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	8	จนกระทั่งฉบับที่	12	ที่ด�าเนินอยู่
ในปัจจุบัน	 แต่อย่างไรก็ตามแนวการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมด้านเศรษฐกิจสีเขียว
ของประเทศไทยมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องผลกัดันในระดับแนวคดิไปสูร่ะดบัการปฏบิตัิ
มากยิ่งขึ้นรวมถึงการพัฒนาความรู้และนักวิจัยให้เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งมากขึ้น	
เพ่ือเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาแนวทางให้เหมาะสมต่อการด�าเนินงานส�าหรับ
ประเทศไทยต่อไป

ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ	 สกว.	 ได้ให้การสนับสนุนและจัดตั้ง	 “ศูนย์วิจัย
นโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว	(Pro-Green)”ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2558	จนถึงปัจจุบันเป็น
ระยะปีที่สอง	 เพื่อพัฒนางานวิจัยและเครือข่ายนักวิจัยที่เข้มแข็งและร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนาธิป ผาริโน
ผู้อ�านวยการฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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สร้างสรรค์ความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้าน	“เศรษฐกิจสีเขียว”	สนับสนุนในการ
พัฒนาประเทศจากการด�าเนินงานของศูนย์ฯ	ในปีที่หนึ่งนั้นท�าให้เห็นประเด็นด้าน
เศรษฐกิจสเีขยีวทีย่งัเป็นช่องว่างและโอกาสส�าคัญส�าหรบัการพฒันาท่ียัง่ยนืคอื	การ
ผลิตและบริโภคสีเขียว	 (Sustainable	Consumption	and	Production,	SCP)	
ซึ่งเป็นเป้าหมายท่ี	 12	 ของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากการด�าเนินการ 
ดังกล่าว	SCP	จงึเป็นประเด็นทีท่างศูนย์ฯ	มุง่เน้นการสนบัสนนุให้เกดิเครอืข่ายและ
ผลิตองค์ความรู้

การจัดท�า	 “รายงานประจ�าปีของศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว”	
ฉบบันีข้ึน้	เพือ่เผยแพร่องค์ความรู้ในการขบัเคลือ่น	SCP	ด้วยเทคโนโลย	ีเพือ่สอดรบั
กับนโยบายภาครัฐที่มีการพัฒนาอย่าง	 4.0สนับสนุนการให้ข้อมูลและสร้างความ
เข้าใจร่วมกนัในประเด็นเหล่านีใ้ห้กว้างขวางมากยิง่ขึน้	รวมถงึประชาสมัพนัธ์ภารกจิ
ที่ก�าลังด�าเนินการในปัจจุบันและต่อไปในอนาคต	

ฝ่ายสวสัดภิาพสาธารณะ	สกว.	หวงัว่าองค์ความรูท่ี้ส่งผ่าน	“รายงานประจ�าปี
ของศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว”น้ีจะมีส่วนช่วยสร้างความเข้าใจใน
เศรษฐกิจสีเขียวในประเด็น	SCP	ให้สาธารณชนมีความเข้าใจและเป็นประโยชน์ต่อ
นกัวจิยั	รวมถงึสร้างเครอืข่ายนกัวจิยัและผูท้ีม่คีวามสนใจเข้ามามส่ีวนร่วม	ทีส่�าคญั
เป็นช่องทางในการส่งต่อองค์ความรู้/ข้อมูลไปยังผู้ท่ีเก่ียวข้องเพื่อใช้ในการพัฒนา
และขับเคล่ือนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ก้าวหน้า 
ต่อไป
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สารจากผู้อ�านวยการ 
ศูนย์วิจัยนโยบำยด้ำนเศรษฐกิจสีเขียว

รายงานประจ�าปีฉบับนี้นับเป็นส่วนหนึ่งของผลงานในรอบปีที่ผ่านมา	 
ของศนูย์วจิยันโยบายด้านเศรษฐกจิสเีขยีวซึง่นอกเหนอืจากการเป็นศนูย์ฯ	ท่ีผลติผลงาน
วิชาการด้านเศรษฐกิจสีเขียวผ่านงานวิจัยหลายชิ้นทั้งที่เกิดข้ึนแล้วและก�าลังอยู่ใน
ระหว่างการด�าเนินการ	และการเผยแพร่ข่าวสารความก้าวหน้าด้านเศรษฐกจิสเีขียว
ผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์แล้ว	กิจกรรมหลักอีกด้านหนึ่งของศูนย์ฯ	ก็คือ	การท�าหน้าที่
เป็นตัวกลางในการสร้างเครือข่ายนักวิชาการและนักวิจัยต่าง	 ๆ	 ระหว่างสถาบัน 
ทางวิชาการ	โดยได้ท�าการจดัการสมัมนาเพือ่แลกเปลีย่นองค์ความรูท้ั้งด้านการพฒันา
ที่ยั่งยืนและด้านเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศและระหว่างประเทศ	 อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผนพฒันาประเทศตามยทุธศาสตร์ของชาตแิละของโลก	โดย
ในปีที่สองนี้ทางศูนย์ฯ	 เน้นเรื่องการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน	 (Sustainable	
Consumption	and	Production)	โดยจัดกจิกรรมเสวนา	3	คร้ัง	ท่ีกรงุเทพมหานคร	
เชียงใหม่	และอุดรธานี

ทางศนูย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกจิสเีขยีวหวงัเป็นอย่างยิง่ว่ากจิกรรมต่าง	ๆ
ของศูนย์	ฯ	จะยังประโยชน์ต่อวงวิชาการ	และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบาย
เศรษฐกิจสีเขียว	เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนของประเทศไทย

 

รองศาสตราจารย์ ดร. นิรมล สุธรรมกิจ
 ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว
    คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



รายงานเศรษฐกิจสีเขียวประจำ ปี พ.ศ. 2560
ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว

9

แนะน�าศูนย์วิจัยนโยบาย 
ด้ำนเศรษฐกิจสีเขียว และผลงำนในปีที่ 2

 ประวัติความเป็นมาของศูนย์วิจัยฯ

การพัฒนาท่ียัง่ยนืเป็นแนวทางการพัฒนาทีเ่ป็นท่ีเป็นยทุธศาสตร์การพฒันา
ของแผนการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที	่11	(2555-2559)	และฉบบั
ท่ี	 12	 (2560-2564)	 โดยที่การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
สิง่แวดล้อม	(Green	growth)	ถอืเป็นกลยทุธ์หนึง่ในสามด้านทีส่�าคญั	อย่างไรกต็าม
งานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกับมาตรการทางเศรษฐกจิทีส่นับสนนุการพฒันาเศรษฐกจิทีเ่ป็น
มติรต่อส่ิงแวดล้อมส�าหรบักรณีประเทศไทยยงัมจี�านวนค่อนข้างน้อย	รวมทัง้การน�า
เอาแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในทางปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างจริงจัง	 
อกีทัง้องค์ความรู้ด้านเศรษฐกจิสเีขยีวทีม่อียูใ่นปัจจบุนันัน้	ยงัคงอยูใ่นระดบัแนวคดิ
เป็นส่วนใหญ่	 และยังมีช่องว่างท่ีจะต้องได้รับการเติมเต็มอีกมาก	 เพื่อให้มีความ
เหมาะสมกบัการน�ามาปฏบิติัใช้ในบรบิททางเศรษฐกจิและสงัคมของไทย	โดยบรบิท
เฉพาะของไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ	ได้แก่

ประการแรก	เศรษฐกิจไทยยังคงอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อให้พ้นจากปัญหา	
กับดักของประเทศรายได้ปานกลาง	(Middle	income	trap)	ซึ่งท�าให้ไม่สามารถที่
จะใช้มาตรการด้านสิง่แวดล้อมหรอืเศรษฐกจิสเีขยีว	ทีเ่ข้มงวดเท่าเทยีมกบัประเทศ
ทีพั่ฒนามกีารใช้อยู	่เนือ่งจากจะท�าให้ต้นทนุการผลติเพิม่สงูขึน้จนอาจสญูเสยีความ
สามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ	ในภูมิภาคได้

ประการที่สอง	 ประเทศไทยยังคงประสบกับปัญหาความเหลื่อมล�้าทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่จะต้องได้รับการแก้ไขไปพร้อมๆ	กันกับปัญหาด้านอื่นๆ	เช่น	
ปัญหาความไม่เท่าเทยีมในการเข้าถงึทรพัยากรต่างๆ	(ทีด่นิ	น�า้ทรพัยากร	ธรรมชาต)ิ	
ความไม่เท่าเทียมด้านการกระจายรายได้	 ความไม่เท่าเทียมในการได้รับการศึกษา
ที่มีคุณภาพ	 และความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน	 เป็นต้น	 ท�าให้ความ
เหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจและสังคม	ระหว่างเมืองและชนบทเพิ่มสูงขึ้น
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ประการสุดท้าย	สถานะความพร้อมทางสถาบัน	(Institution)	ของภาครัฐ	
อันได้แก่	 ระเบียบ	 กฎหมาย	 หน่วยงานรองรับ	 จ�านวนและคุณภาพของบุคลากร	
และความพอเพยีงของงบประมาณ	ในปัจจบุนัยงัคงนบัว่ามช่ีองว่างอยูอ่กีมาก	และ
จะต้องได้รับการปรบัเปลีย่น	และสนับสนุน	เพือ่ให้สามารถขับเคลือ่นเป้าหมายต่างๆ	
ข้างต้นได้อย่างสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันคณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	นับได้ว่าเป็นหนึ่งใน
สถาบันการศึกษาที่เป็นผู ้น�าด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ	 (Economics	of	Climate	Change)	และเศรษฐศาสตร์ 
สิ่งแวดล้อม	(Environmental	Economics)	ซึ่งเป็นฐานทางวิชาการที่ส�าคัญและ
จ�าเป็นต่อการสร้างองค์ความรู้ท่ีสนับสนุนการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิง่แวดล้อมหรอื	เศรษฐกิจสเีขยีว	(Green	economy)	นอกจากนีค้ณะเศรษฐศาสตร์	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ยังมีผลงานวิจัยจ�านวนมากที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์
ด้านอื่นๆ	 ที่เก่ียวข้องกับการสร้างความสามารถในการแข่งขันและความเท่าเทียม
ทางเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย	ดังนั้นกลุ่มนักวิชาการของคณะเศรษฐศาสตร์จึงได้
รวมตัวกันเพ่ือเสนอต่อส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 (สกว.)	 เพ่ือจัดตั้ง
ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว	 (Policy	 Research	 Center	 on	 Green	
Economy:	PRO-Green)	ขึ้น	เพื่อท�าหน้าที่เป็นหน่วยงานทางวิชาการที่จะเข้ามา
ท�าหน้าที่ศึกษาวิจัย	สร้างองค์ความรู้ต่าง	ๆ	ที่เหมาะสมกับบริบทของไทยดังกล่าว	
อันจะน�าไปสู่การสร้างข้อเสนอทางนโยบายและมาตรการที่เหมาะสมเพื่อปิดช่อง
ว่างดังกล่าวข้างต้น	รวมทั้งการเป็นแหล่งเผยแพร่และสื่อสาร	ข้อมูลและองค์ความ
รู้เหล่านั้นแก่สาธารณชน

ดังน้ันศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียวจึงจัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือ
ระหว่างส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 (สกว.)	 และคณะเศรษฐศาสตร	์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ซึ่งได้มีการลงนามในข้อตกลงร่วมกันเพื่อสนับสนุน
ศนูย์วิจยันโยบายด้านเศรษฐกจิสเีขยีวเป็นระยะเวลา	3	ปี	โดยได้เริม่ด�าเนนิโครงการ
ตั้งแต่วันที่	3	สิงหาคม	2558	เป็นต้นมา
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 ขอบเขตการด�าเนินงานและวัตถุประสงค์ของศูนย์วิจัยฯ 

1)	 สร้างองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจสีเขียว	 โดยการสนับสนุนของของ
คณะเศรษฐศาสตร์	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	และส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจัิย	
โดยมุ่งเน้นในเรื่องต่อไปนี้	

 » ติดตามความเคลื่อนไหว	 ความก้าวหน้าด้านวิชาการเก่ียวกับเศรษฐกิจ 
สีเขียว	รวมทั้งนโยบายและมาตรด้านเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศต่างๆ	

 » ติดตามความเคลื่อนไหว	 ความก ้าวหน ้าด ้านวิชาการเกี่ยวกับ 
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทั้งด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	
(mitigation)	และการปรบัตัวเพือ่รองรบัผลกระทบของการเปลีย่นแปลง
ภูมิอากาศ	(adaptation)

 » ศึกษาและพัฒนาเครื่องมือทางนโยบายและตัวชี้วัด	 เพื่อสนับสนุน 
การพฒันาสูเ่ศรษฐกจิสเีขยีวและสงัคมคาร์บอนต�า่	บนพืน้ฐานแห่งความ
เป็นธรรม	

 » ศึกษาและพัฒนานโยบายและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อ
เศรษฐกิจสีเขียว	 บนพื้นฐานแห่งความเป็นธรรมและการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน	

 » ศกึษาการพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนัทีส่อดคล้องกบัเศรษฐกจิ
สีเขียวและการพัฒนาที่ยั่งยืน

 » จดัท�าคลงัข้อมลูองค์ความรูด้้านเศรษฐกจิสีเขียว	เพ่ือการแลกเปลีย่นและ
เผยแพร่

2)	 สนับสนุนการเรียนการสอนด้วยการเปิดการสอนวิชาที่เป็นผลจากองค์
ความรู้ของศูนย์	 และช่วยในการผลิตบัณฑิตของคณะเศรษฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	 ให้กับสังคม	 ในด้านเศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนา	 ผ่านการให้ทุน
สนับสนุนการท�าวิทยานิพนธ์และการเป็นที่ปรึกษาและคณะกรรมการวิทยานิพนธ์
และสาระนิพนธ์	
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3)	 เผยแพร่องค์ความรู้	ผ่านการผลติผลงานวชิาการเพือ่ตพีมิพ์เผยแพร่	และ
การจัดอบรมและสัมมนาต่อสาธารณะ	

4)	 เปิดการอบรมร่วมกับหน่วยงานราชการภายนอก	เช่น	องค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก	 เพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน	เพื่อให้สามารถ
น�าเอาองค์ความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับงานที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 การเจรจาการ
เปลีย่นแปลงภมูอิากาศโลกของ	UNFCCC	การประยกุต์กับงานด้านการบรรเทาและ
การปรับตัวของหน่วยงานต่างๆ	เป็นต้น

5)	 ประสานงานการสร้างเครือข่ายนักวิชาการท้ังภายในและต่างประเทศ	
เพ่ือร่วมกันพัฒนาโจทย์วิจัยด้านเศรษฐกิจสีเขียว	 และเป็นศูนย์กลางในการแลก
เปลีย่นองค์ความรู้	ในรูปแบบของการประชมุวชิาการต่างๆ	ท้ังในระดับประเทศและ
นานาชาติ

6)	 เป็นหน่วยงานทางวชิาการทีท่�าหน้าทีเ่ป็น	“กระจกส่อง”	นโยบายให้กบั
รัฐบาลในด้านเศรษฐกิจสีเขียว	เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแก้ไขปรับปรุงให้เกิดนโยบาย
ที่เหมาะสม

7)	 พัฒนากลไกเชื่อมประสาน	 ภาครัฐ	 เอกชน	 และองค์กรพัฒนาเอกชน	
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อร่วมกันจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	 
อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ	

8)	 ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ	 ในการน�าเอาข้อเสนอแนะทางนโยบายดังกล่าว	
ไปสูก่ารขบัเคล่ือนในทางปฏบิติัเพ่ือให้การพัฒนาเศรษฐกจิของท่ีมคีวามยัง่ยนืต่อไป

 การพัฒนาศูนย์วิจัยฯ จะมีระยะเวลาด�าเนินงาน 3 ปี

ปีที	่1:	เป็นช่วงการการเริม่จัดต้ังศูนย์วจิยันโยบายเศรษฐกจิสเีขียว	ซึง่ในช่วง	
ปี	พ.ศ.	2558/2559	ที่ผ่านมา	ทางศูนย์วิจัยฯ	ได้ท�าติดตามความเคลื่อนไหว	ความ
ก้าวหน้าด้านวิชาการเกี่ยวกับเศรษฐกิจสีเขียว	การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ	รวมทั้ง
นโยบายและมาตรด้านเศรษฐกจิสเีขยีว	และการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของประเทศ
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ต่าง	ๆ	รวมทั้งการสนับสนุนให้มีการท�าวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจ
สีเขียวและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ	

ปีท่ี	2:	ในปี	พ.ศ.	2560/2561	นี	้ทางศนูย์วจิยัฯ	จะยงัคงด�าเนนิการกิจกรรม
เช่นเดียวกบัในปีแรก	จะเริม่ท�าการสนบัสนนุการเรยีนการสอนและการผลติบณัฑติ
ของคณะเศรษฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 จัดการอบรมสัมมนาด้าน
เศรษฐกจิสเีขยีวและการพัฒนาให้กบัภาคส่วนต่าง	ๆ	รวมทัง้ขยายการสร้างเครอืข่าย
นักวิชาการไปสู่ระดับภูมิภาคให้มากขึ้น	 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้	 ใน
รูปแบบของการประชุมวิชาการต่างๆ	ในระดับประเทศ

ปีที่	3:	ในปี	พ.ศ.	2561/2562	ด�าเนินการกิจกรรมเช่นเดียวกับในสองปีแรก	
และขยายเครือข่ายนักวิชาการ	 การแลกเปลี่ยนทางวิชาการไปสู่ระดับระหว่าง
ประเทศ	 โดยผ่านการจัดการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ	 รวมทั้งการพัฒนา
กลไกเชื่อมประสาน	ภาครัฐ	เอกชน	และองค์กรพัฒนาเอกชน	และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสยีทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่ร่วมกนัจดัท�าข้อเสนอแนะเชงินโยบาย	อนัเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศต่อไป

ดังนั้นส�าหรับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของศูนย์วิจัยฯ ในปีที่ 2 คือ

1)	 ตดิตามความเคลือ่นไหวด้านเศรษฐกจิสเีขยีวทัง้ในระดบันานาชาตแิละ
ของไทย	เพื่อน�ามาวิเคราะห์	สังเคราะห์	และเผยแพร่	

2)	 ศึกษาวิจัยเพื่อการสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจสีเขียวและการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทย	 โดยจะเน้นท่ีมาตรการทางเศรษฐศาสตร์	 และ
เศรษฐศาสตร์การทดลอง	เพื่อการสร้างการผลิตและการบริโภคสีเขียว	รวมทั้งการ
ท�าหน้าทีค่ดักรองและให้ค�าแนะน�าข้อเสนอโครงการวจิยัด้านเศรษฐกจิสเีขยีวให้กบั
ทาง	สกว.

3)	 เผยแพร่องค์ความรู	้ผ่านการผลติผลงานวชิาการเพือ่ตพีมิพ์เผยแพร่	และ
การจัดอบรมและสัมมนาต่อสาธารณะ	
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4)	 เป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่ายการวิจัยและการแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการด้านเศรษฐกจิสเีขยีวระดบัประเทศ	เพือ่น�าไปสูก่ารขบัเคลือ่นทางนโยบาย	

 กิจกรรมของศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียวในปีที่ 2

1. ตดิตามความเคลือ่นไหวด้านเศรษฐกจิสเีขยีวทัง้ในระดบันานาชาตแิละ
ของไทย เพื่อน�ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเผยแพร่ 

1.1	 จัดท�าจุลสารอิเล็กทรอนิกส์	“จับกระแสเศรษฐกิจสีเขียว”
ในปีที่สอง	ทางศูนย์ฯ	ได้เผยแพร่องค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจสีเขียวผ่าน

ทางเว็บไซต์แทนการจัดท�าเป็นรูปแบบเอกสาร	 โดยได้เชิญผู้สันทัดในด้านต่างๆ	 ท่ี
เกี่ยวข้อง	ได้แก่

•	การก�าหนดราคาคาร์บอน	(Carbon	Pricing)	 
โดย	รศ.ดร.	ชยันต์	ตันดิวัสดาการ	และ	คุณคมศักดิ์	สว่างไสว

•	การบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืน...ภารกิจกู้โลก	 
โดย	คุณกรณิศ	ตันอังสนากุล

•	มาตรการรัฐกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในยานยนต์	
โดย	คุณฐิติภัทร	ดอกไม้เทศ

•	 เศรษฐกิจสีเขียวกับมุมมองใหม่ๆ	จากศาสตร์แห่งความยั่งยืน	 
โดย	อาจารย์	ชล	บุนนาค

•	การทบทวนแนวคิดป่าไม้ในเมือง	(urban	forest)	 
โดย	รศ.ดร.	นิรมล	สุธรรมกิจ

•	แนวคิดการสร้างป่าไม้ในเมือง	(urban	forest) 
โดย	รศ.ดร.	นิรมล	สุธรรมกิจ

2. การเผยแพร่องค์ความรู้
2.1	การจัดท�าเอกสาร	Fact	sheet	จากผลงานวิจัยที่เสนอในนามของ

ศูนย์เพื่อ	เผยแพร่องค์ความรู้
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ศูนย์วิจัยฯ	 ประสงค์ที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจสีเขียวให้
เข้าใจง่ายและเป็นที่แพร่หลายสู่สาธารณชน	จึงพยามยามคัดเลือก	สังเคราะห์	สรุป
องค์ความรูด้้านเศรษฐกจิสเีขยีวจากงานวจัิยของศนูย์วจิยัฯ	และน�ามาจดัเป็น	Fact	
Sheet	เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจเนื้อหาได้โดยง่าย	ได้แก่

•	การก�าหนดราคาคาร์บอน	(Carbon	Pricing)	โดย	รศ.ดร.ชยนัต์	ตนัติ
วัสดาการ	และคุณคมศักดิ์	สว่างไสว

•	มาตรการด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรมใน
สหรัฐอเมริกา	โดย	อาจารย์	ดร.	มณเฑียร	สติมานนท์

•	นโยบายสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป	 ที่มีผลต่ออุตสาหกรรม
พลาสติกและอิเล็กทรอนิกส์	โดย	อาจารย์	ดร.	มณเฑียร	สติมานนท์

2.2	 จัดอบรมร่วมกับหน่วยงานอบรมท้ังของคณะเศรษฐศาสตร	์
ธรรมศาสตร์	และหน่วยงานภายนอก	

ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว	 ได้จัดการอบรมความรู้ด้าน
เศรษฐกิจสีเขียวและองค์ความรู้อื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องให้กับหน่วยงานภายนอกดังนี้	

	 1)	 การจัดท�าหลักสูตรอบรมการวิเคราะห์ผลประโยชน์โครงการ
ด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	(Climate	Change	Benefit	Analysis	Training)

นักวิจัยจากศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว	 ร่วมกับโครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาต	ิ(UNDP)	และ	ส�านกัประสานการจดัการการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ	 ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 จัดท�าหลักสูตรอบรมการวิเคราะห์
ผลประโยชน์โครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 (Climate	 Change	
Benefit	Analysis	Training)	โดยจดัให้มกีารทดสอบหลกัสตูรอบรมซึง่มกี�าหนดจดั
ขึ้นเป็นระยะเวลา	5	วัน	ระหว่างวันที่	20,	22-24	กุมภาพันธ์	และ	6	มีนาคม	พ.ศ.	
2560	ณ	คณะเศรษฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 (ท่าพระจันทร์)	 โดยเชิญ 
ผูแ้ทนจากหน่วยงานภาครฐั	ทีเ่กีย่วข้องกบันโยบายการเปลีย่นแลงสภาพภมูอิากาศ	
จ�านวน	38	คน	จาก	23	หน่วยงาน	อาทิ	กรมควบคุมมลพิษ	กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม	กรมพัฒนาที่ดิน	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	กรมการข้าว	เป็นต้น
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การจัดงานอบรมการวิเคราะห์ผลประโยชน์โครงการ 
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

	 2)	 การจัดบรรยายความรู้เรื่องเศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนแก่ครูระดับมัธยมศึกษา

ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว	ตระหนักถึงความส�าคัญของการเผย
แพร่องค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจ-สีเขียวให้กับครูผู้สอนสังคมศึกษา	 เนื่องจากเป็น 
ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน	 ศูนย์วิจัยฯ	 จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ
เศรษฐศาสตร์	 คณะเศรษฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 เชิญครูผู้สอนวิชา
สงัคมศกึษาและวชิาทีเ่กีย่วข้องระดับชัน้มธัยมศกึษา	จ�านวน	2	ครัง้โดยแบ่งเป็นครู
จากโรงเรียนในเขตภาคเหนือ	 ในหัวข้อ	 “เศรษฐกิจสีเขียวกับการพัฒนาท่ียั่งยืน” 
เมื่อวันจันทร์ที่	20	มีนาคม	2560	เวลา	13.00	–	17.00	น.	ณ	โรงแรมเชียงใหม่ 
แกรนด์ววิ	จงัหวดัเชยีงใหม่	โดยมคีรูผูส้อนฯ	เข้าร่วมงานจ�านวน	30	คน	และครจูาก
โรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เม่ือวันท่ี	 31	 กรกฎาคม	 2560	 
เวลา	9.00	-	16.00	น.	ณ	โรงแรมประจักษ์ตรา	จ.อุดรธานี	โดยมีครูผู้สอนฯ	เข้าร่วม
งานจ�านวน	20	คน
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การจัดบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ  
“เศรษฐกิจสีเขียวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

3. เป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่ายการวิจัยและการแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการด้าน เศรษฐกิจสีเขียว ระดับประเทศ ท้ังในระดับส่วนกลางและระดับ
ภูมิภาค

3.1	 การจัดเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนาโจทย์วิจัย
ศนูย์วิจัยฯ	ได้จัดการเสวนาแลกเปลีย่นองค์ความรูด้้านเศรษฐกจิสเีขียว	

ในหวัข้อ	“มุง่สูเ่ศรษฐกจิสเีขยีวด้วยการบรโิภคท่ียัง่ยนื”	เมือ่วนัศกุร์ท่ี	3	กมุภาพนัธ์	
2560	เวลา	10.00	–	12.30	น.	ณ	ห้องกมลมาศ	โรงแรม	เดอะ	สุโกศล	กรุงเทพ	
เพื่อเป็นการประมวลข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและขจัดอุปสรรคของการบริโภค
ที่ยั่งยืนของไทย	 และน�าไปสู่การพัฒนากรอบแนวคิดเชิงนโยบายเศรษฐกิจด้านสี
เขียวของประเทศไทย	โดยมวีทิยากรร่วมเสวนา	ดังนี	้1)	ดร.พรพมิล	วราทร	ผูอ้�านวย
การกลุ่มส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 ส�านักส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน	กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่แวดล้อม	2)	ดร.	ภมูศัิกดิ	์ราศรี	
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ผู้อ�านวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
3)	คณุสรุศักดิ	์อกัษรกลุ	ผูอ้�านวยการกลุ่มงานประสานแผนและข้อมูล	ส�านกัส่งเสรมิ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน	 กรมการพัฒนาชุมชน	 และ	 4)	 คุณน�าพล	 
ลิ้มประเสริฐ	 รองประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม	
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	โดยมอีาจารย์และนกัวชิาการ	รวมถึงผูแ้ทนจาก
หน่วยงานต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเสวนา	จ�านวน	30	คน

ในช่วงบ่าย	ศูนย์วิจัยฯ	ร่วมกับโครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาที่ยั่งยืน	(SDG	Move)	จัดงานเสวนาหัวข้อ	“ความเชื่อมโยงระหว่างการ
ขบัเคล่ือน	SDGs	ในประเทศไทย	กบัการพฒันาโจทย์วจิยัเชงินโยบายด้านเศรษฐกจิ
สีเขียว”	 เพ่ือเป็นการน�าเสนอองค์ความรู้และประเด็นต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน	 อันจะเป็นประโยชน์ต่อการท�าวิจัยในอนาคต	 โดยมีหัวข้อวิจัยท่ี 
เปิดรับข้อเสนอโครงการได้แก่	1)	มาตรการส่งเสรมิการผลติสเีขียว	2)	มาตรการส่งเสรมิ
การบริโภคสเีขยีว	และ	3)	การพัฒนาระบบดัชนีหรือตัวชีว้ดัท่ีสะท้อนถึงประสทิธิภาพ
การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การประชุมเพื่อประกาศโจทย์วิจัยหลักของศูนย์ 
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3.2	 การจัดเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนาโจทย์วิจัยด้าน
เศรษฐกิจสีเขียวระดับภูมิภาค

ศนูย์วิจยัฯ	จดัการเสวนาจบักระแสเศรษฐกจิสเีขียวส่วนภมูภิาคภายใต้
หวัข้อ	“การมุง่สูเ่ศรษฐกิจสเีขยีวด้วยการบรโิภคทีย่ัง่ยนื”	เมือ่วนัจนัทร์ที	่20	มนีาคม	
2560	เวลา	9.00	–	12.00	น.	ณ	โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว	จังหวัดเชียงใหม่	โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการพัฒนาท่ียั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียว	
และระดมความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ในเขตภาคเหนือ	 เพื่อนักวิจัย
ในพื้นท่ีสามารถพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการบริโภค
และการผลิตที่ยั่งยืน	(sustainable	consumption	and	production)	โดยในงาน
เสวนาคร้ังน้ี	 ได้รับเกียรติจากวิทยากรในท้องถิ่น	 ได้แก่	 คุณเฉลิมชาติ	 นครังกุล	
ประธานกติติมศกัดิห์อการค้าจังหวดัเชยีงใหม่	และคณุคณุอรช	บุญ-หลง	ผูแ้ทนจาก
เครือข่ายเชียงใหม่เขียว	สวย	หอม	ทั้งนี้	มีคณาจารย์และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย
และสถาบันการศึกษาภาคเหนือ	รวมถึงผู้แทนจากเครือข่ายภาคประชาสังคม	และ
ภาคเอกชน	เข้าร่วมงานเสวนา	จ�านวนทั้งสิ้น	48	คน
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3.3	 การร่วมจัดงานวิชาการด้านเศรษฐกิจสีเขียว
ศูนย์ฯ	 ร่วมกับวิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ป๋วย	 อึ๊งภากรณ์จัดการประชุม

วิชาการนานาชาติ	 ในหัวข้อ	“RevitalizingRural	Development	 for	Poverty	
Eradication	 in	Asia”	ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ	100	ปี	
ชาตกาล	ศ.ดร.ป๋วย	อึง๊ภากรณ์และได้รบัการยกย่องให้เป็นบุคคลส�าคญัของโลกโดย	
UNESCO	โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาชนบท
จากประเทศไทยและประเทศต่างๆ	(เช่น	สมาชกิอาเซยีน	EU	USA)	จ�านวน	100	คน	
ระหว่างวนัที	่1-4	สิงหาคมพ.ศ.	2560	ณ	โรงแรมเซน็ทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์	
อุดรธานี



รายงานเศรษฐกิจสีเขียวประจำ ปี พ.ศ. 2560
ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว

21

บทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายใต้หัวข้อ

“Thailand 4.0: ขับเคล่ือนการผลิตและ
การบริโภคที่ยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยี”

•	 รถยนต์ไฟฟ้า:	สะอาด	คุ้มค่า	มาแน่	แต่ยังแพง

•	 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
	 เพื่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืน

•	 โซ่อุปทานสีเขียว:	 
	 นวัตกรรมเพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันที่ยั่งยืน

•	 เทคโนโลยีกับการส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน

•	 พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์	 
	 เทคโนโลยีพลิก		โฉมสู่การผลิตไฟฟ้าที่ยั่งยืน
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รถยนต์ไฟฟ้า : สะอาด คุ้มค่า มาแน่ แต่ยงัแพง

ศาสตราจารย์ ดร. พรายพล คุ้มทรัพย์ 
นักวิชาการด้านพลังงาน

 เกริ่นน�า

ในอดีต	 การค้นพบสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ	 ได้ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
เศรษฐกิจ	 สังคม	 และวิถีการด�ารงชีวิตของมนุษย์มาแล้วหลายครั้งหลายหน	 เมื่อ
ประมาณ	100	ปีที่แล้ว	รถที่ใช้เครื่องยนต์ถูกน�ามาใช้อย่างแพร่หลายจนท�าให้รถม้า
ทีเ่คยวิง่อยูเ่ตม็ท้องถนนในมหานครนวิยอร์คถกูทดแทนจนหมดไปภายในเวลาไม่ถงึ	
10	ปี	และท�าให้มนุษย์หันไปพึ่งพาน�้ามันมากขึ้น

มาถงึยคุสมยันี	้ผูค้นสนใจหันไปใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึน้และรฐับาลของหลาย
ประเทศส่งเสริมให้ประชาชนใช้รถยนต์ไฟฟ้าและกีดกันการใช้รถยนต์ท่ีใช้น�้ามัน	
ค�าถามทีค่นส่วนใหญ่เริม่ถามกนัมากกค็อื	โลกจะเปลีย่นไปใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากน้อย
แค่ไหน	เรว็ช้าแค่ไหน	คุม้ค่าหรอืไม่	รถยนต์ไฟฟ้ามข้ีอดข้ีอเสยีอะไร	และจะมผีลต่อ
เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ	อย่างไรบ้าง	จะมีผลต่อราคาน�้ามันหรือไม่	จะช่วยแก้
ปัญหาภาวะโลกร้อนได้จริงหรือไม่.......

บทความน้ีคงไม่สามารถตอบค�าถามเหล่านีไ้ด้อย่างครบถ้วน	แต่จะพยายาม
น�าความคดิเหน็และข้อมลูของผูรู้้และผูส้นัทดักรณมีาใช้เป็นแนวทางในการอธบิาย
ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า	 ด้วยความหวังท่ีว่าผู้อ่านจะได้เข้าใจการ
เปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญนี้ได้ดียิ่งขึ้น	 และช่วยกันขบคิดต่อไปว่าประเทศไทยควร
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไร	 ผู้เขียนเชื่อว่ายุคแห่งยานยนต์ไฟฟ้าจะมีผล 
กระทบอย่างมากต่ออตุสาหกรรมยานยนต์	ต่อวงการพลงังาน	และต่อความพยายาม
ของมนุษย์ที่จะแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน

 แบตเตอรี่ชี้เป็นชี้ตาย

การน�าเอาไฟฟ้ามาขบัเคลือ่นรถยนต์ไม่ใช่เรือ่งใหม่	ในศตวรรษที	่19	ซึง่เป็น
ยุคที่เริ่มมีการประดิษฐ์คิดค้นรถขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เพื่อใช้แทนรถที่ลากจูง
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ด้วยม้านั้น	รถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าได้เกิดขึ้นพร้อมๆ	กับรถยนต์ที่ใช้น�้ามัน	(หรือรถยนต์ที่
มีเครื่องยนต์แบบสันดาปภายใน	คือ	 internal	combustion	engine	หรือ	 ICE)	 
แต่ต่อมาความนิยมในการใช้รถยนต์ไฟฟ้าได้เสือ่มถอยลงจนคนเลกิใช้ในทีส่ดุเพราะ
วิ่งได้ระยะทางไม่ไกลเนื่องจากมีข้อจ�ากัดด้านแบตเตอรี่	 ในขณะท่ีรถยนต์ใช้น�้ามัน
มีใช้กันอย่างแพร่หลายมากข้ึนโดยตลอดเพราะการใช้น�้ามันเป็นเช้ือเพลิงมีความ
สะดวกกว่าและวิ่งได้ระยะทางที่ไกลกว่ารถยนต์ไฟฟ้ามาก

ในยุคปลายศตวรรษที่	 20	 รถยนต์ไฟฟ้ากลับมาได้รับความสนใจมากข้ึน
เพราะน�้ามันมีราคาแพงขึ้นมาก	 ประกอบกับหลายประเทศมีความห่วงใยเกี่ยวกับ
ปัญหามลภาวะทางอากาศและปัญหาโลกร้อนอนัมสีาเหตหุลกัมาจากการเผาผลาญ
เชื้อเพลิงฟอสซิล	จึงมีนโยบายส่งเสริมให้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าทดแทนรถยนต์ที่ใช้น�้ามัน
ปิโตรเลียมเพื่อลดมลพิษ	 ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีเกี่ยวกับแบตเตอรี่ก็มีความ
ก้าวหน้ามากขึ้น	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านต้นทุนที่ลดลงมาก	 ระยะเวลาท่ีใช้ใน 
การประจุไฟฟ้าเริ่มลดลง	 และระยะทางที่รถวิ่งได้จากการประจุไฟฟ้าในแต่ละครั้ง
กม็แีนวโน้มยาวข้ึน	(คุณสมบติัอืน่ๆ	ทีจ่�าเป็นส�าหรับแบตเตอร่ีคอื	ความปลอดภยัสงู	
อายุการใช้งานทนนาน	และน�้าหนักเบา)	

ในปัจจุบันมีการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า	2	ประเภทคือ	รถยนต์ที่ขับเคลื่อนโดย
ใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่	 หรือที่เรียกว่า	 battery	 electric	 vehicles	 (BEV)	 โดย
แบตเตอรี่ส่วนใหญ่เป็นแบบลิเธียม-ไอออน	(lithium-ion)	และรถยนต์ที่ขับเคลื่อน
โดยใช้ไฟฟ้าซึ่งผลิตจากฟิวเซลล์	 (fuel	 cell)	 โดยมีไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิง	 หรือที่
เรียกว่า	fuel	cell	vehicles	(FCV)	บทความนี้จะครอบคลุมเฉพาะรถยนต์ประเภท
แรกเพราะในปัจจบัุนเป็นกลุ่มรถยนต์ทีไ่ด้รบัความนิยมมากกว่า(ตัวอย่างเช่น	รถยนต์
ไฟฟ้าแบบ	BEV	รุ่น	Leaf	ของ	Nissan	ขายได้ทั่วโลกจ�านวน	300,000	คันแล้ว	ใน
ขณะที่รถยนต์ไฟฟ้าแบบ	FCV	รุ่น	Miraiของ	Toyota	ขายได้ทั้งหมดจ�านวนเพียง	
5,000	คัน	 ในญี่ปุ่นมีสถานีประจุไฟฟ้ารถยนต์	 BEV	มากกว่า	28,000	แห่ง	แต่มี
สถานีเติมไฮโดรเจนส�าหรับ	FCV	เพียง	91	แห่งเท่านั้น1  

1	 ดูใน	 “Toyota	 Clings	 to	 Hydrogen	 Bet	 While	 Electric	 Sales	 Soar”,	 Bloomberg	 
27	November	2017	
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แบตเตอร่ีลเิธ่ียม-ไอออนเริม่น�ามาใช้ในเชงิพาณชิย์เม่ือ	20	กว่าปีมาแล้วและ
ได้มีการพัฒนาท�าให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและมีต้นทุนที่ลดลงอย่างรวดเร็ว	 โดยใน
ช่วง	 20	 ปีที่ผ่านมาจ�านวนพลังงานไฟฟ้าที่บรรจุได้ต่อหน่วยน�้าหนัก	 (energy	 
density)	เพิ่มขึ้นกว่า	2	เท่าตัว	ในขณะที่ราคาลดลงจาก	3,000	เหรียญสหรัฐฯ	ต่อ
กโิลวัตต์ชัว่โมง	เหลือประมาณ	500		เหรยีญต่อกโิลวตัต์ชัว่โมงในปี	ค.ศ.	2012	และ
คดิเป็นประมาณหน่ึงในสามของราคาตัวรถยนต์ไฟฟ้า		จงึท�าให้รถยนต์ไฟฟ้ามีราคา
แพงกว่ารถยนต์ที่ใช้น�้ามันมาก		

แต่ในปัจจุบันแบตเตอรี่ส�าหรับรถยนต์ไฟฟ้ามีต้นทุนลดลงเหลือประมาณ	
150	-	200	เหรียญต่อกโิลวัตต์ชัว่โมง		จงึท�าให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถกูลงมากและใกล้
เคียงกับราคารถยนต์ที่ใช้น�้ามันและมีสมรรถนะเดียวกันเช่น	 รถยนต์ไฟฟ้าย่ีห้อ	
Tesla	รุ่น	Model	3	ที่ก�าหนดราคาไว้คันละ	35,000	เหรียญสหรัฐฯ	(ประมาณ	1.2	
ล้านบาท)	อันเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของราคารถยนต์ทั่วๆไปในสหรัฐฯใน
รถยนต์ชนิดนี้ติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด	 50	 กิโลวัตต์ช่ัวโมง	 วิ่งได้	 220	
ไมล์	หรือ	352	กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟหนึ่งครั้ง		ประเมินกันว่าราคาแบตเตอรี่อยู่
ทีป่ระมาณ	150	เหรยีญต่อกโิลวตัต์ชัว่โมงหรอืประมาณลกูละ	7,500	เหรยีญสหรฐัฯ	
(ประมาณ	250,000	บาท)	ซึ่งก็ตกประมาณ	21%	ของราคารถยนต์

คาดว่าในเวลาไม่เกิน10	 ปีข้างหน้าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ
ประสบการณ์ในการผลิตน่าจะท�าให้ราคาลดลงถึง	 100	 เหรียญต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง		
ท�าให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าลดลงมากจนสามารถแข่งขันได้กับรถยนต์ที่ใช้น�้ามัน

 ภาครัฐเข้าผลักดัน

นอกจากการพัฒนาเทคโนโลยีด้านแบตเตอร่ีตามที่ได้กล่าวมาแล้ว	 รัฐบาล
ของหลายประเทศยงัมนีโยบายส่งเสรมิการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพือ่ทดแทนรถยนต์ทีใ่ช้
น�า้มนั	เพือ่ลดมลภาวะทางอากาศและก๊าซเรอืนกระจก	จงึมส่ีวนท�าให้ยอดขายของ
รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศเหล่านีพุ้ง่สงูขึน้	ตวัอย่างของประเทศเหล่านีไ้ด้แก่	นอร์เวย์	
เนเธอร์แลนด์	ญี่ปุ่น	จีน	และสหรัฐอเมริกา2 

2	 ดู	โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางในการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า,	2559	โดย	ภูรี	สิรสุนทร,	
พรระพีพัฒน์	ภาสบุตร,	ศุภวัจน์	รุ่งสุริยะวิบูลย์และศุพฤฒิ	ถาวรยุติการต์
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ประเทศนอร์เวย์ส่งเสรมิการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า	โดยการใช้มาตรการทางภาษี
อากรและการให้เงินอุดหนุน	 เพื่อลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของยานยนต์ไฟฟ้า	
โดยยกเว้นภาษีจดทะเบียน	ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม	(อัตราปกติร้อยละ	25)		ลดภาษี
รถยนต์ประจ�าปี	และให้เงินอุดหนุนแก่ผู้ซื้อยานยนต์ไฟฟ้า		มาตรการที่ช่วยอ�านวย
ความสะดวกให้กับผูข้บัขีย่านยนต์ไฟฟ้า	ได้แก่การยกเว้นค่าผ่านทางการอนญุาตให้
ใช้ช่องทางส�าหรับรถโดยสารประจ�าทางและรถแทก็ซี	่และการอนญุาตให้จอดรถใน
ที่จอดรถสาธารณะได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย		มาตรการในการเตรียมความพร้อมด้าน
โครงสร้างพื้นฐานคือการสนับสนุนเงินทุนเพื่อติดตั้งสถานีชาร์จในพื้นที่ต่าง	 ๆ	 ทั่ว
ประเทศ	 และการเปิดให้ผู ้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าสามารถประจุไฟฟ้าที่สถานีชาร์จ
สาธารณะได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ประเทศเนเธอร์แลนด์ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าโดยใช้มาตรการให้แรง
จูงใจทางการเงนิ	ทีส่�าคญั	ประกอบด้วย	การยกเว้นภาษจีดทะเบยีนการยกเว้นภาษี
ถนนการยกเว้นภาษีเงินได้จากการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของบริษัทเพ่ือประโยชน์ส่วน
ตัว	การลดหย่อนภาษีให้กบัการลงทนุเพือ่สิง่แวดล้อม	การให้เงนิอดุหนนุแก่รถแท็กซ่ี
และรถตู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้า	มาตรการให้แรงจูงใจที่ไม่ใช่ทางการเงินคือการเชื่อมโยง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเข้าด้วยกัน	 ก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนเพื่อส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า

ประเทศญีปุ่น่ใช้นโยบายและมาตรการในการส่งเสรมิการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า	
ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น	3	กลุ่ม	ได้แก่

1.	 การสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาโดยการจัดตั้งโครงการวิจัยเกี่ยว
กับยานยนต์ที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง	รวมถึงสนับสนุนเงินทุนในการวิจัย
ของภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยต่าง	ๆ	

2.	 การสนับสนุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานโดยการจัดตั้งโครงการเพื่อสร้าง
สถานีชาร์จท้ังแบบธรรมดาและแบบที่ท�าการประจุไฟฟ้าได้เร็วมีการจัดตั้ง	 “เมือง
ยานยนต์ไฟฟ้า”	 เพ่ือเป็นบริเวณต้นแบบท่ีมีการบังคับใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่าง 
แพร่หลาย	และ
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3.	 การสนับสนุนด้านตลาดโดยการให้เงินอุดหนุนแก่ผู้ซื้อยานยนต์ไฟฟ้า	
รวมถึงการลดหรือยกเว้นภาษีที่เก็บจากผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า		

ประเทศจนีได้มนีโยบายในการส่งเสรมิการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าควบคูไ่ปกบัการ
พัฒนาอตุสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้านโยบายและมาตรการในการส่งเสรมิการใช้ยาน
ยนต์ไฟฟ้าโดยการให้เงินอุดหนุน	 (Subsidy)	 ในการซื้อยานยนต์ไฟฟ้ารัฐบาลท้อง
ถิ่นยังให้เงินอุดหนุนแก่ผู้ซื้อยานยนต์ไฟฟ้ารุ่นต่าง	 ๆ	 ในแต่ละเมือง	 การให้เงิน
อุดหนุนแก่ผู้บริโภคในการซ้ือยานยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับจากรัฐบาลกลางและท้องถ่ิน
รวมกันแล้วมีมูลค่าสูงถึง	17,000	เหรียญสหรัฐฯ	ต่อยานยนต์หนึ่งคัน	และผู้ซื้อยัง
ได้รบัการยกเว้นภาษกีารค้า	ภาษีสรรพสามติภาษมีลูค่าเพิม่และภาษรีถยนต์อกีด้วย	
รัฐบาลจนีได้ลงทนุเพือ่ส่งเสริมการผลติและการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าโดยอาศยัมาตรการ
ต่าง	ๆ 	เช่น		การให้เงนิทนุวจิยัและพฒันาแก่ผูผ้ลติชิน้ส่วน	OEM		การให้รฐัวสิาหกจิ
เป็นผูล้งทนุสร้างสถานชีาร์จ		และการให้เงนิกูด้อกเบีย้ต�า่แก่ผูผ้ลติชิน้ส่วนยานยนต์
ไฟฟ้า		

ประเทศสหรัฐอเมริกาใช้มาตรการต่าง	ๆ 	เพื่อส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า	
ทัง้ในระดบัรัฐบาลกลางและรฐับาลมลรฐั	โดยมาตรการดังกล่าวอาจแบ่งออกได้เป็น	
3	กลุม่	คอื	มาตรการให้แรงจงูใจแก่ผูบ้รโิภค	มาตรการสนบัสนนุทางด้านเทคโนโลย	ี
และมาตรการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสถานีชาร์จ	 	 	มาตรการให้แรงจูงใจแก่ 
ผู้บริโภคที่รัฐบาลกลางน�ามาใช้น้ัน	 ประกอบด้วยการเครดิตภาษีและการให้เงิน
อดุหนุนแก่ผูบ้ริโภคบางมลรฐัอนญุาตให้ยานยนต์ไฟฟ้าใช้ช่องทางพเิศษบนทางด่วน
ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	 	 การสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีคือการให้เงินอุดหนุนใน
การวจัิยและพัฒนาในเทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้องกบัยานยนต์ไฟฟ้า	ส่วนมาตรการพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐานด้านสถานชีาร์จเป็นการลงทนุในการสร้างสถานชีาร์จโดยรฐั	แล้ว
ให้เอกชนเข้ามาบริหารงาน	

ตั้งแต่ปีที่แล้ว	(ค.ศ.	2016)	มีหลายประเทศในโลกตัดสินใจก�าหนดเวลายุติ
การใช้รถยนต์ท่ีใช้น�้ามันเพ่ือให้ประชาชนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าแทน	 	 เมื่อปีท่ีแล้ว
สภาผู้แทนราษฎรของเนเธอร์แลนด์มีมติให้ยุติการขายรถยนต์ที่ใช้น�้ามันภายในป	ี
ค.ศ.	 2025	 ในปีนี้ก็มีอีกหลายประเทศที่รัฐบาลประกาศจะยุติการขายรถยนต์ที่ใช้
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น�้ามันเบนซินและน�้ามันดีเซลในอนาคต	อินเดยีต้องการยุติการขายในปี	ค.ศ.	2030	
นอร์เวย์ต้องการยุติการขายภายในปี	 ค.ศ.	 2025	 ฝรั่งเศสต้องการยุติการขายในป	ี
ค.ศ.	 2040	 เช่นเดียวกันกับอังกฤษ	 ส่วนสกอตแลนด์ต้องการจะทะยอยลดการใช้
น�้ามันรถยนต์ที่ใช้น�้ามันตั้งแต่ปี	ค.ศ.	2032	เป็นต้นไป	เยอรมันเองก็มีด�าริที่จะลด
การใช้รถยนต์ที่ใช้น�้ามันแต่ยังไม่ได้ก�าหนดเวลา

ที่ส�าคัญคือจีนซึ่งเป็นตลาดรถยนต์ใหญ่ที่สุดในโลกและมียอดขายถึง	 30%	
ของโลก		รัฐบาลจีนเพิ่งประกาศเมื่อเร็วๆนี้ว่าจะใช้นโยบายผลักดันให้มีการใช้และ
ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนรถยนต์ที่ใช้เช้ือเพลิงฟอสซิล	 โดยจะเริ่มใช้
นโยบายนี้ในอีกสองปีข้างหน้า

ที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือ	 การที่บริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่ช้ันน�าของโลกหลาย
แห่งทีเ่รารูจ้กักนัดว่ีาผลติรถยนต์ใช้น�า้มนัเป็นทีน่ยิมกนัอย่างแพร่หลาย	ได้ประกาศ
แผนที่จะเพิ่มการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าท้ังที่เป็นแบบลูกผสมหรือ	 plug-in	 hybrid	
electric	vehicles	(PHEV)	และแบบที่ใช้แบตเตอรี่ล้วนๆ	หรือ	battery	electric	
vehicles	(BEV)

เริม่ตัง้แต่บริษัท	Volkswagen	ซึง่ประกาศเมือ่ปีทีแ่ล้วว่าจะผลติรถยนต์ไฟฟ้า
ขายเป็นจ�านวน	2	-	3	ล้านคันในปี	ค.ศ.	2025	ต่อมาในปีนี้ก็มีบริษัท	Daimler	ซึ่ง
เป็นผู้ผลิตรถยนต์ยี่ห้อเบนซ์		บริษัท	BMW	บริษัทจากัวร์แลนด์โรเวอร์		ซึ่งประกาศ
ว่าจะเพิ่มการผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆ	เพิ่มขึ้นภายในปี	ค.ศ.	2022	-	2025	แต่ที่
กล้าหาญมากที่สุดเห็นจะเป็นบริษัท	 Volvo	ที่ประกาศออกมาว่าเริ่มตั้งแต่ปี	 ค.ศ.	
2019	เป็นต้นไป	รถยนต์ทกุคนัทีบ่รษิทัผลติจะเป็นรถไฟฟ้าทัง้หมด	(ทัง้ทีเ่ป็น	PHEV	
และ	BEV)	คือจะเลิกผลิตรถยนต์ใช้น�้ามันแล้ว

สังเกตได้ว่าบริษัทรถยนต์ที่ประกาศจะเพิ่มการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่
เป็นบรษิทัค่ายรถยนต์ในยโุรป	บรษิทัรถยนต์ในสหรัฐอเมรกิาทีเ่ป็นยกัษ์ใหญ่คอื	GM	
Ford	และ	Chrysler	มีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าออกมาขายอยู่บ้างแล้ว	แต่ก็ยังไม่ได้
ประกาศออกมาชัดเจนว่าจะเพิ่มการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตมากขึ้นเท่าใด	 มี
ยกเว้นกเ็พยีงบรษิทั	Tesla	ซึง่ผู้บกุเบกิผลติรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเดยีวมาต้ังแต่เริม่แรก	
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ส่วนบริษัทค่ายรถยนต์ในญี่ปุ่นก็มีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าออกมาขายหลาย
บริษัทแล้ว	 ที่นิยมกันมากก็คือรถยนต์ไฟฟ้าที่เรียกว่า	 Leaf	 ของบริษัทนิสสัน	 แต่
บริษทัรถยนต์ญ่ีปุน่ก็ยังสงวนท่าทไีม่ประกาศออกมาว่าจะเพิม่การผลติรถยนต์ไฟฟ้า
และลดการผลิตรถยนต์ที่ใช้น�้ามันอย่างไร

เมื่อเทียบกับรถยนต์ที่ใช้น�้ามันแล้ว	 รถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้กันในโลกยังมีจ�านวน
น้อยมาก	และจ�ากดัเฉพาะรถยนต์นัง่	(passenger	cars)	เท่านัน้3	ในปัจจบุนัรถยนต์
ไฟฟ้าท่ีว่ิงกันอยู่บนถนน	(รวมไปถงึรถยนต์ไฟฟ้าประเภทท่ีเรยีกว่า	plug-in	hybrid)	
มีจ�านวนรวมกันไม่ถึง	1%	ของรถยนต์ทั้งหมดในโลก	 	แต่ก็ต้องยอมรับว่ารถยนต์
ไฟฟ้าเป็นที่นิยมมากขึ้นอย่างรวดเร็วจริงๆ			ยอดขายในช่วงสี่ห้าปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น
ในอตัราทีส่งูมาก	ตวัอย่างเช่น	ในช่วงไตรมาสทีแ่ล้วของปีนีม้รีายงานยอดขายรถยนต์
ไฟฟ้าทั่วโลกที่สูงขึ้นในอัตรากว่า	60%4

ครึ่งหนึ่งของยอดขายที่เพิ่มขึ้นอยู่ที่ประเทศจีน	ส่วนที่เหลือเป็นยอดขายใน
ยุโรปและสหรัฐฯ	 คาดว่าหากยอดขายของรถยนต์ไฟฟ้าจะเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วต่อ
ไปในลกัษณะทีเ่ป็นตวัอกัษร	S	อย่างเช่นทีเ่กดิขึน้ในสนิค้าใหม่ๆ	ทีเ่ร่ิมเป็นทีย่อมรบั
และนิยมกนัอย่างรวดเรว็ในตลาด	(สนิค้าเช่นโทรทศัน์สแีละโทรศพัท์มอืถอืในอดตี)	
ในปี	ค.ศ.	2040	ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าอาจเพิ่มขึ้นสูงเป็นหนึ่งในสามของยอดขาย
รถยนต์ท้ังหมดในโลก	 และจ�านวนรถยนต์ไฟฟ้าที่วิ่งอยู่ในท้องถนนจะคิดเป็น
ประมาณ	10%	ถงึ	20%	ของรถยนต์ทกุประเภทในโลกคาดว่าน่าจะมผีลท�าให้ความ
ต้องการใช้น�้ามันของโลกลดลงและชะลอไม่ให้ราคาน�้ามันสูงขึ้นมาก5 

3	 ในอนาคตอาจมียานยนต์ไฟฟ้าที่เป็นรถอื่นๆ	 รวมถึงรถบรรทุก	 และอากาศยานด้วย	 ดู	 “Tesla	 
reveals	 semi-truck	 and	 new	 sports	 car”,	 CNN	Money	 17	 November	 2017,	 และ	 
“Successful	test	flight	brings	Lilium	electric	air	taxis	closer	to	reality”,	CNN	25	April	2017

4	 “Global	elec¬tric	car	sales	jump	63%	in	Q3”,	Bangkok	Post,	22	Nov	2017 
5	 IHS	Markit	 Energy	 Blog,	 “Electric	 cars	 and	 oil—is	 peak	 oil	 demand	 at	 hand?”,	 

IHS	Blogs,	14	November	2017
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 รถยนต์ไฟฟ้าคุ้มค่าแค่ไหน

เมือ่เทียบกบัรถยนต์ทีใ่ช้น�า้มนั	รถยนต์ไฟฟ้ามข้ีอดหีลายประการ	ข้อดทีีเ่ด่น
ที่สุดคือการไม่สร้างมลภาวะท้ังด้านอากาศและเสียง	คือเวลาว่ิงไม่ปล่อยก๊าซเรือน
กระจกและมลพิษอื่นๆ	ออกมาเลย	และแทบไม่มีเสียงจากเครื่องยนต์เลย		รถยนต์
ไฟฟ้าจงึเป็นการขนส่งโดยใช้พลงังานทีส่ะอาด		นอกจากนัน้	ค่าซ่อมบ�ารงุรถยงัค่อน
ข้างต�่าเพราะมีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว	(moving	parts)	ไม่มาก	เช่น	ไม่มีเครื่องยนต์
กลไกประเภทลูกสูบหรือคันชัก			มีแต่มอเตอร์เอาไว้หมุนล้อ		รถยนต์ไฟฟ้าไม่ต้อง
ใช้น�้ามันซึ่งหลายๆ	ประเทศ	(รวมทั้งไทย)	ต้องน�าเข้าเป็นส่วนใหญ่	และมีแนวโน้ม
จะแพงขึ้นในอนาคต	 การใช้รถยนต์ไฟฟ้าจึงประหยัดเงินตราต่างประเทศและลด
การพึง่พาพลงังานน�าเข้า		แต่ทัง้นีก้ข็ึน้อยูก่บัว่าไฟฟ้าทีใ่ช้ในรถยนต์ไฟฟ้าต้องใช้เชือ้
เพลิงที่น�าเข้าจากต่างประเทศมากน้อยแค่ไหนด้วย

ในด้านการแปลงพลังงานจากเชื้อเพลิงไปเป็นแรงขับเคลื่อนรถนั้น		รถยนต์
ไฟฟ้ามีอัตราสูงถึง	60	เปอร์เซ็นต์	ซึ่งสูงกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าการแปลง
รูปพลงังานของรถยนต์ทีใ่ช้น�า้มนัซึง่มอีตัราเพยีง	20	เปอร์เซ็นต์เท่านัน้	การเผาไหม้
น�้ามันเชื้อเพลิงสูญเสียไปกับการก่อให้เกิดความร้อนค่อนข้างมาก	 ดังน้ัน	
ประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานของรถยนต์ไฟฟ้าจึงสูงกว่าของรถยนต์ที่ใช้น�้ามัน

ข้อเสียทีส่�าคญัของรถยนต์ไฟฟ้าคอืยงัมรีาคาค่อนข้างสงูเพราะต้นทนุในการ
ผลิตแบตเตอรี่แพงมากตามที่ได้กล่าวมาแล้ว		ในปัจจุบันการประจุไฟฟ้าหรือชาร์จ
แบตเตอรี่แต่ละครั้งต้องใช้เวลานาน			เช่น	การชาร์จโดยเสียบปลั๊กที่บ้านเพื่อให้ได้
ไฟเต็มหม้อต้องใช้เวลามากถึง	 8	 ชั่วโมง	 การชาร์จแบบเร็วที่สุดใช้เวลาคร่ึงชั่วโมง		
เทียบกับการเติมน�้ามันของรถยนต์ที่ใช้น�้ามันใช้เวลาเพียง	5	นาทีก็เติมเต็มถัง	และ
ยังใช้วิ่งได้ระยะทางระหว่าง	400	ถึง	600	กิโลเมตรซึ่งยาวกว่าระยะทางที่วิ่งได้โดย
รถยนต์ไฟฟ้า	 โดยส่วนใหญ่เมื่อเติมไฟเต็มที่สามารถวิ่งได้โดยเฉลี่ยไม่เกิน	 200	
กโิลเมตร			แต่ในระยะหลงัรถยนต์ไฟฟ้ารุน่ใหม่ๆ	มกีารพฒันาให้วิง่ได้ถงึ	300	–	500	
กโิลเมตรต่อการชาร์จแบตเตอรีห่นึง่ครัง้	และมกีารต้ังสถานเีตมิประจไุฟฟ้ามากแห่ง
ขึ้นในหลายประเทศที่มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันเป็นจ�านวนมาก		อย่างไรก็ตาม	การ
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ใช้รถยนต์ไฟฟ้าในระยะทางไกลๆ	ก็ไม่สะดวกเท่ากับรถยนต์ที่ใช้น�้ามัน	ผู้ใช้รถยนต์
ไฟฟ้าจงึยงัมข้ีอวิตกกังวลว่าหากวิง่ไปไกลๆ	แล้วรถเกดิไฟหมดกลางทางจะหาทีเ่ตมิ
ไฟไม่ได้

เราบอกได้อย่างไรว่าการหันไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าจะมีความคุม้ค่าทางเศรษฐกจิ
และการเงิน		เราสามารถบอกได้โดยการเปรียบเทียบรถยนต์	2	ประเภทนี้ที่มีขนาด
และสมรรถนะใกล้เคียงกัน	 เช่น	 เปรียบเทียบระหว่างรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อ	 Nissan	
Leaf	และรถยนต์ทีใ่ช้น�า้มนัยีห้่อ	Honda	Jazz		รถยนต์ไฟฟ้ามรีาคาแพงกว่ารถยนต์
ที่ใช้น�้ามัน		แต่ค่าเชื้อเพลิงและค่าซ่อมบ�ารุงจะต�่ากว่า		ในปัจจุบันรถ	Nissan	Leaf	
น�าเข้ามาในประเทศต้องเสียภาษีน�าเข้าขายในประเทศตกราคาประมาณคันละ
ประมาณ		2	ล้านบาท	เทยีบกบั	Honda	Jazz	ซึง่ผลติในประเทศขายคนัละ	700,000	
บาท	จึงมีราคาขายต่างกันถึง	1.3	ล้านบาท	

สมมุติให้ราคาน�้ามันเท่ากับ	30	บาทต่อลิตร	และค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยละ	
4.50	บาท	ก�าหนดให้รถ	Honda	Jazz	วิ่งได้ลิตรละ	16	กิโลเมตร	และรถ	Nissan	
Leaf	วิ่งได้	4.7	กิโลเมตรต่อหนึ่งหน่วยไฟฟ้า	(กิโลวัตต์ชั่วโมง)

เมื่อค�านวณเป็นค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงส�าหรับรถ	2	ยี่ห้อนี้	โดยสมมติให้วิ่งปีละ	
30,000	กิโลเมตร	มีอายุใช้งานทั้งหมด	10	ปี	และอัตราคิดลด	(discount	rate)	ที่	
10%	ต่อปี	เราพบว่าโดยรวมตลอดชีวิตการใช้งาน	รถ	Nissan	Leaf	จะประหยัดค่า
เช้ือเพลิงกว่าคิดเป็นเงินประมาณ	 170,000	 บาท	 ซึ่งไม่สามารถชดเชยความ 
แตกต่างด้านราคาได้ทัง้หมด	จงึไม่คุม้ค่าทีจ่ะหนัไปใช้รถยนต์ไฟฟ้า	ถงึแม้ว่ารถ	Nissan	
Leaf		จะได้รบัยกเว้นภาษีน�าเข้าและขายในราคาทีล่ดลงเป็นประมาณคนัละ	1	ล้าน
บาท	แต่ราคาก็ยังแตกต่างกันอยู่		300,000	บาทซึ่งก็ยังมากกว่าเงินที่ประหยัดได้
จากค่าเชือ้เพลงิ	การลดภาษีน�าเข้าให้จงึยงัไม่สามารถท�าให้รถยนต์ไฟฟ้ามคีวามคุม้
ค่ามากกว่ารถยนต์ทีใ่ช้น�า้มนั	แสดงว่ารถยนต์ไฟฟ้าทีใ่ช้เป็นตวัอย่างในการประเมนิ
นีย้งัไม่มคีวามคุม้ค่าทัง้ทางการเงนิและทางเศรษฐกจิเมือ่เทยีบกบัรถยนต์ทีใ่ช้น�า้มนั	
(ดูรูปประกอบ)
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	 อย่างไรก็ตาม	 ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าราคารถยนต์ไฟฟ้าจะถูกลงในอนาคตเมื่อ
ต้นทุนการผลิตแบตเตอรี่จะลดลงมาก		อาจลดลงได้ถึงปีละประมาณ	8	เปอร์เซ็นต์			
หากการพยากรณ์นี้เป็นจริง	 	 ก็หมายความว่ารถยนต์ไฟฟ้าประเภทเดียวกันกับ	 
Nissan	Leaf		จะมีราคาลดลงได้ถึง		20	เปอร์เซ็นต์ในอีก	5	ปีข้างหน้า	จากคันละ	
1	ล้านบาทถ้าไม่รวมภาษีน�าเข้า	เหลือเพียง	800,000	บาท	ซึ่งก็จะแพงกว่ารถยนต์
ทีใ่ช้น�า้มันทีม่ขีนาดเดียวกันเพยีง	100,000	บาทเท่าน้ัน	และกจ็ะท�าให้การใช้รถยนต์
ไฟฟ้ามีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ					ยิ่งในอนาคตหากน�้ามันมีราคาแพงขึ้นมากเมื่อ
เทียบกับราคาไฟฟ้า	 และการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีคุณค่ามากขึ้น			
ความคุม้ค่าในการใช้รถยนต์ไฟฟ้ากจ็ะยิง่มีมากขึน้จากการประหยดัค่าเช้ือเพลงิ		โดย
เฉพาะยิง่ถ้าการพัฒนาแบตเตอรีส่ามารถท�าให้รถยนต์ไฟฟ้ามรีะยะวิง่ได้ไกลขึน้การ
ชาร์จไฟใช้เวลาสั้นลง	และลดปัญหาเรื่องการเติมไฟฟ้ากลางทาง	รถยนต์ไฟฟ้าก็จะ
ได้รับความนิยมและเข้ามาแทนที่รถยนต์ที่ใช้น�้ามันได้ในอัตราที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 รถยนต์ไฟฟ้าสะอาดจริงหรือ

ผู้เขียนได้กล่าวไปแล้วว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเป็นการขนส่งที่ใช้พลังงานที่
สะอาดกว่ารถยนต์ใช้น�้ามัน	เพราะการท�างานของยานยนต์ไฟฟ้าไม่ปลดปล่อยก๊าซ
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เรือนกระจกเลย	 แต่ก็มีหลายคนแย้งว่า	 กระบวนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการผลิตแบตเตอร่ีก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกมากกว่าการผลิตรถยนต์ท่ีใช้
น�้ามัน	เพราะต้องใช้โลหะและพลังงานในปริมาณที่มากกว่า	ดังนั้น	เป็นไปได้ว่าใน
ภาพรวมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าอาจไม่ใช่เป็นวิธีการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ 
แท้จริง

มกีารศกึษาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีม่ผีลต่อภาวะโลกร้อนส�าหรับรถยนต์
ไฟฟ้าเปรียบเทียบกับรถยนต์ที่ใช้น�้ามัน	 โดยพิจารณาตลอดช่วงวงจรชีวิต	 (life	
cycle	หรือที่เรียกว่า	well-to-wheels	approach)	กล่าวคือ	ตั้งแต่กระบวนการ
ผลิตรถยนต์	รวมถึงแบตเตอรี่	และช่วงเวลาการใช้รถยนต์ไปจนถึงช่วงท้ายของการ
ใช้ซ่ึงจะต้องมีการก�าจัดซากรถและอุปกรณ์ต่างๆ	 รวมทั้งแบตเตอรี่ด้วย	 ซึ่งอาจ
เป็นการน�ามาใช้ใหม่	หรือที่เรียกว่า	reuse	และ	recycle	ด้วย6 

ผลการศกึษาโดยใช้ข้อมลูของสหรฐัฯ	สรุปได้ว่าในช่วงของการผลติตวัรถยนต์
และชิ้นส่วนต่างๆนั้น	รถยนต์ไฟฟ้าต้องใช้วัตถุดิบและพลังงานมากกว่ารถยนต์ที่ใช้
น�้ามันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนซึ่งต้องใช้โลหะและ
พลงังานค่อนข้างมาก	ท�าให้การผลติรถยนต์ไฟฟ้ามกีารปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ออกมาในปริมาณที่มากกว่าการผลิตรถยนต์	ICE	(ความแตกต่างอยู่ระหว่าง	15%	
ถึง	68%	ขึ้นอยู่กับขนาดและรุ่นของรถ)

อย่างไรก็ตาม	ในช่วงที่มีการขับขี่รถยนต์	ปรากฏว่ารถยนต์ไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าที่
มกัจะผลติจากแหล่งพลงังานทีส่ะอาดกว่าน�า้มนัปิโตรเลยีมทีใ่ช้ในรถยนต์	ICE		และ
รถยนต์ไฟฟ้าก็มีอัตราการแปลงพลังงานจากเช้ือเพลิงเป็นแรงขับเคลื่อนรถที่มี
ประสทิธภิาพมากกว่ารถยนต์ทีใ่ช้น�า้มนัตามทีไ่ด้กล่าวมาแล้ว	จงึท�าให้รถยนต์ไฟฟ้า
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่น้อยกว่าของรถยนต์	 ICE	 อยู่มากทีเดียว	
(ด้วยการขับเคลื่อนในระยะทางเท่ากัน)		ทั้งนี้ความแตกต่างย่อมขึ้นอยู่กับว่าไฟฟ้า
ที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าผลิตจากแหล่งพลังงานที่สะอาดมากน้อยแค่ไหน			ในกรณีของ
สหรัฐฯ	 การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขับขี่รถยนต์ไฟฟ้ามีปริมาณเพียง

6	 ดู	Cleaner	Cars	from	Cradle	to	Grave,	2015	โดย	Union	of	Concerned	Scientists
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ครึ่งหนึ่งของรถยนต์ที่ใช้น�้ามัน		(ในปี	ค.ศ.	2012		ไฟฟ้าในสหรัฐฯ	ผลิตจากถ่านหิน	
37%	ผลิตจากก๊าซธรรมชาติ	30%	ผลิตจากนิวเคลียร์	18%	ผลิตจากพลังน�้า	7%	
ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนที่ไม่ใช่พลังน�้า	5%	และผลิตจากพลังงานอื่นๆ	อีก	3%)	
ส่วนการก�าจัดซากของรถยนต์ทั้งสองประเภทพบว่าก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกใน
ปริมาณที่ใกล้เคียงกัน

โดยรวมตลอดวงจรชวีติของรถยนต์	ผลการศึกษาสรปุได้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าปลด
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่น้อยกว่ารถยนต์ที่ใช้น�้ามันอย่างมีนัยส�าคัญ		
ข้อมูลเฉลี่ยของสหรัฐฯ	เป็นดังนี้

 » รถยนต์ที่ใช้น�้ามันเบนซิน	ปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์หนัก	381	กรัม
ต่อไมล์	หรอืมอัีตราสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิเทยีบเท่า	29	ไมล์ต่อแกลลอน	หรอื	
12.33	กิโลเมตรต่อลิตร

 » รถยนต์ไฟฟ้าแบบ	plug-in	hybrid	ปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์หนัก	
204	 กรัมต่อไมล์	 หรือมีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเทียบเท่า	 53	 ไมล์ต่อ
แกลลอน	หรือ	22.53	กิโลเมตรต่อลิตร

 » รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่	 BEV	 ปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์หนัก	 144	
กรัมต่อไมล์	หรอืมอีตัราสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิเทยีบเท่า	76	ไมล์ต่อแกลลอน	
หรือ	32.31	กิโลเมตรต่อลิตร

ผลกระทบของภาวะโลกร้อนและการเปลีย่นแปลงของภมูอิากาศโลกอาจจะ
ดูไกลตัวส�าหรับคนทั่วๆ	 ไป	 เราจึงมักจะไม่ตระหนักถึงความส�าคัญของการใช้เชื้อ
เพลิงฟอสซิลท่ีมีผลต่อภาวะโลกร้อนว่าเป็นอันตรายต่อความเป็นอยู่และชีวิตของ
มนุษย์มากเท่าใด	 แต่ถ้ามีหลักฐานและข้อมูลที่บอกเราว่าการใช้รถยนต์ท่ีใช้น�้ามัน
ท�าให้เกิดมลภาวะทางอากาศและเป็นผลเสียต่อสุขภาพของเราโดยตรง	 เราก็จะ 
เริ่มเข้าใจแล้วว่าท�าไมรัฐบาลของหลายประเทศจึงต้องการลดการใช้น�้ามันในยาน
ยนต์และหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าแทน	เหตุผลก็เพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยให้กับ
ชีวิตของคนในชาติ
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การเผาผลาญน�้ามันในรถยนต์เป็นหนึ่งในสาเหตุส�าคัญท่ีท�าให้อากาศเป็น
พิษ	องค์การอนามัยโลกรายงานว่าในปี	ค.ศ.	2012	ทั่วโลกมีคนตายถึง	3	ล้านคน
จากมลภาวะในอากาศ	 เพราะฝุ่นละอองขนาดเล็ก	 (หรือที่เรียกว่า	 P.M.2.5	 และ	
P.M.10)ซึ่งมนุษย์สูดดมเข้าไปและท�าให้เกิดโรคร้ายต่างๆ	เช่น	โรคหัวใจ	โรคระบบ
ทางเดินหายใจ	และมะเร็งปอด

ในปีน้ันมีคนจีนตายจากสาเหตุที่เก่ียวกับมลภาวะในอากาศมากถึงกว่า	 
1	 ล้านคน	 อินเดียมีคนตายจากสาเหตุน้ีอย่างน้อย	 600,000	 คน	 คนรัสเซียตาย
มากกว่า	140,000	คน	ส่วนคนไทยตายจากอากาศเป็นพิษประมาณ	22,000	คน	
(หรือประมาณ	33	คนจากประชากร	100,000	คน)		นโยบายส่งเสริมการใช้รถยนต์
ไฟฟ้าจึงไม่ใช่เพือ่ยบัยัง้ปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลีย่นแปลงของภมูอิากาศโลก
ในระยะยาวแต่เพียงอย่างเดียว	 แต่เพื่อลดความสูญเสียของชีวิตมนุษย์อันเกิดจาก
มลภาวะทางอากาศในระยะสั้นด้วย

 รัฐบาลไทยควรส่งเสริมให้ใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น

ส�าหรับประเทศไทย	 รัฐบาลได้ตระหนักถึงความส�าคัญของรถยนต์ไฟฟ้าว่า
จะเป็นยานยนต์ทีส่�าคญัทีจ่ะมาทดแทนรถยนต์ทีใ่ช้น�า้มนัได้ในอนาคต	อตุสาหกรรม
ยานยนต์ของไทยเตบิโตได้อย่างรวดเรว็ภายใต้กรอบเทคโนโลยขีองเครือ่งยนต์ทีเ่ผา
น�้ามันเป็นเชื้อเพลิง	 และในปัจจุบันมีความส�าคัญมากทั้งในด้านการสร้างรายได้ให้
กบัเศรษฐกจิ	การจ้างงาน	และการส่งออก	อตุสาหกรรมนีซ้ึง่รวมถงึชิน้ส่วนยานยนต์
มีมูลค่าการผลิตปีละประมาณ	2	ล้านล้านบาท		ส่งออกได้เงินตราต่างประเทศเข้า
ประเทศประมาณปีละ	8	แสนล้านบาท	และมีการจ้างงานประมาณ	250,000	คน	
ผลิตรถยนต์ได้ปีละ	2	ล้านคัน	ในจ�านวนนี้เป็นรถยนต์นั่งประมาณ	1	ล้านคัน	ผลิต
รถจกัรยานยนต์ได้ปีละ	1.8	ล้านคนั	ดังนัน้	หากจะมกีารเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยี
ที่จะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์	 ก็ควรจะต้องมีการเตรียมพร้อมเพื่อให้
อุตสาหกรรมนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างสอดคล้องและทันเวลา	 ท้ังเพื่อบรรเทา
ผลกระทบในทางลบ	และเพื่อตักตวงผลประโยชน์ให้ได้มากที่สุด
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รัฐบาลไทยได้มีมาตรการต่างๆ	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการ
ใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศและเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยใีนอนาคต	
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าถูกจัดให้เป็นหน่ึงในสิบอุตสาหกรรมใหม่	 (new	 S	
curve)	ที่จะน�าประเทศไปสู่การเป็น	Thailand	4.0	 	และกิจกรรมการผลิต	การ
วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ีถูกก�าหนดไว้ให้ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ของ	
“ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก”	(East	Economic	Corridor	หรือ	EEC)

มาตรการที่ส�าคัญได้แก่การส่งเสริมโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	
(BOI)	 ในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า	 ชิ้นส่วนและอุปกรณ์	 โดยการลดและยกเว้นภาษี
ต่างๆการส่งเสริมครอบคลุมทั้งรถยนต์ไฟฟ้าทั้งสามแบบคือ	 รถยนต์ไฟฟ้าแบบ 
ไฮบริด	(HEV)	รถยนต์ไฟฟ้าแบบพลัก๊อนิไฮบรดิ	(PHEV)	และรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่
ล้วนๆ	(BEV)	และรวมถึงรถยนต์นั่ง	รถบรรทุกเล็ก	(pickup)	และรถโดยสาร

HEV	ได้รับยกเว้นภาษีน�าเข้าเครื่องจักร	ส่วน	PHEV	ได้รับยกเว้นภาษีน�าเข้า
เครื่องจักรและได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เป็นเวลาสามปี	 แต่ถ้าผลิตชิ้นส่วนส�าคัญ
มากกว่าหนึ่งชิ้นจะได้แถมการลดภาษีเงินได้อีกหนึ่งปีต่อหนึ่งชิ้นโดยรวมกันเป็น
ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้ต้องไม่เกินหกปี

BEV	ได้รับยกเว้นภาษีน�าเข้าเครือ่งจกัรและได้รบัยกเว้นภาษเีงนิได้เป็นเวลา
ห้าถึงแปดปี	 แต่ถ้าผลิตชิ้นส่วนส�าคัญมากกว่าหนึ่งชิ้นจะได้แถมการลดภาษีเงินได้
อีกหนึ่งปีต่อหนึ่งชิ้น	โดยรวมกันเป็นระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้ต้องไม่เกิน	10	ปี

BOI	 ก�าหนดให้กระทรวงการคลังยกเว้นอากรน�าเข้ารถยนต์ไฟฟ้าแบบ
แบตเตอรี่ส�าเร็จรูป	 (CBU)	 เพื่อทดลองตลาดด้วยอีกทั้งส่งเสริมโดยลดภาษีเงินได้
เป็นเวลาแปดปีส�าหรับผู้ลงทุนผลิตชิ้นส่วนส�าคัญ10	ประเภท	ส�าหรับรถยนต์ไฟฟ้า	
เช่น	แบตเตอรี่	มอเตอร์	อินเวอร์เตอร์	รวมทั้งระบบการประจุไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้า	

นอกจากนั้น	 ส�าหรับบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมให้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าใน
โครงการนีร้ฐับาลยกเว้นอากรน�าเข้าเพือ่น�าเข้ารถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรีส่�าเรจ็รปู	
(CBU)	เข้ามาทดลองตลาด		และยังลดอัตราภาษีสรรพสามิตจาก	10%	ถึง	25%	ลง
เหลอื	2%	ถงึ	23%	ขึน้อยูก่บัปรมิาณการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของรถยนต์
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ไฟฟ้าทั้งสามประเภท	 ที่น่าสนใจก็คืออัตราภาษีสรรพสามิตส�าหรับรถยนต์ไฟฟ้า	
BEV	ที่ลดลงจาก	10%	เหลือเพียง	2%

กระทรวงพลงังานได้ใช้เงนิจากกองทนุเพือ่ส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังานไปใน
การอุดหนุนการลงทุนติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้าทั้งโดยภาครัฐและเอกชน	และก�าลัง
ศึกษาความเป็นไปได้ในการน�าเอาแท็กซี่และรถตุ๊กตุ๊กมาปรับเปลี่ยนเป็นยานยนต์
ท่ีขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า	 รวมทั้งให้เงินอุดหนุนงานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับระบบ 
กักเก็บพลังงานซึ่งรวมถึงแบตเตอรี่ส�าหรับรถยนต์ไฟฟ้าด้วย

เท่าที่ผ่านมา	มีบริษัทผลิตรถยนต์หลายแห่งที่แสดงความสนใจ	แต่ก็ยังไม่มี
รายใดถึงกับมีโครงการเสนอขอรับการส่งเสริมเพื่อผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือชิ้นส่วน
และอปุกรณ์ทีเ่ก่ียวข้องเลย	มาตรการส่งเสรมินีม้รีะยะเวลาให้บรษิทัเสนอขอรบัการ
ส่งเสรมิได้จนถงึสิน้ปี	พ.ศ.	2561	จงึยงับอกไม่ได้ในขณะนีว่้าจะมีการลงทนุเพือ่ผลติ
รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยในอนาคตมากน้อยเพียงใด

แต่ที่รู ้แน่ตอนน้ีก็คือยอดขายของรถยนต์ไฟฟ้าที่จดทะเบียนกับกรมการ
ขนส่งทางบกเมื่อกลางปีนี้	ปรากฏว่ารถยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริด	(HEV)	และพลั๊กอิน 
ไฮบริด	 (PHEV)	มีจ�านวนรวมกันประมาณ	84,000	คัน	 ในจ�านวนนี้ส่วนใหญ่เป็น	
(HEV)	ส่วนรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ล้วนๆ	(BEV)	มีเพียง	63	คันเท่านั้น	แสดงให้เห็น
ว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยยังอยู่ในอัตราท่ีต�่ามากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ล้วนๆ	 (BEV)	 ที่มีจ�านวนผู้ใช้น้อยมากๆ	 เหตุผลน่าจะเป็น
เพราะรถยนต์ไฟฟ้ายังมีราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับรถยนต์ท่ีใช้น�้ามันตามท่ีได้
อธิบายไว้ข้างต้นแล้ว	ความแตกต่างของราคาไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะภาษีที่เก็บในอัตรา
ค่อนข้างสูงแต่เพยีงอย่างเดยีว	แต่เป็นเพราะรถยนต์ไฟฟ้าในราคาทีไ่ม่รวมภาษกีย็งั
แพงกว่ารถยนต์ที่ใช้น�้ามันอยู่ในระดับหนึ่งด้วย

อีกสาเหตุหนึ่งซ่ึงท�าให้รถยนต์ไฟฟ้ายังไม่เป็นที่นิยมใช้กันมากก็คือความ
สะดวกสบายในการประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่ยังมีไม่มาก	สถานีประจุไฟฟ้ายังมีจ�านวน
น้อย	รถยนต์ไฟฟ้ายังมีแบตเตอรี่ที่ชาร์จแล้วท�าให้วิ่งได้ระยะทางไม่ไกลนัก



รายงานเศรษฐกิจสีเขียวประจำ ปี พ.ศ. 2560
ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว

37

ปัญหาเร่ืองการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยดูเหมือนจะเป็นปัญหา	
“ไก่กับไข่”	 ว่าอะไรจะเกิดก่อนกันระหว่าง	 “ความนิยมของการใช้รถ”	 กับ	 “การ
ลงทนุผลติรถในประเทศ”		คนจะใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึน้กต่็อเมือ่ราคารถถกูลง	ราคา
รถจะถูกลงได้ก็ต่อเมื่อมีการลงทุนผลิตรถในประเทศ	และจะมีการลงทุนผลิตรถใน
ประเทศได้ก็ต่อเมื่อตลาดในประเทศมีคนใช้รถมากพอ

ส�าหรับประเทศไทย	 การส่งเสริมให้มีการใช้รถยนต์	 ไฟฟ้าในประเทศตาม
แนวโน้มและกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและตลาดโลก	 มีความส�าคัญ
ต่อประเทศอย่างน้อย	2	ประการ

ประการแรก	ตามทีเ่หน็ได้ในกรณรีถยนต์ทีใ่ช้น�า้มนัของไทยและในประเทศ
ก�าลังพัฒนาส่วนใหญ่ในอดีต		การใช้รถยนต์และการมีตลาดรถยนต์ในประเทศมัก
จะเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการผลิตหรือประกอบรถยนต์ในประเทศนั้นๆ	โดยรถยนต์ที่มี
การใช้กันในช่วงแรกๆ	จะเป็นรถยนต์ส�าเร็จรูปที่น�าเข้าจากต่างประเทศ	ต่อมาเมื่อ
ตลาดรถยนต์ในประเทศมีขนาดใหญ่ขึ้นและใหญ่พอท่ีจะท�าให้การผลิตในประเทศ
มี	economies	of	scale	จึงมีบริษัทรถยนต์ต่างประเทศเข้ามาลงทุนเพื่อผลิตหรือ
ประกอบรถยนต์ในประเทศเพือ่ตอบสนองความต้องการของตลาดในประเทศ	และ
ในบางประเทศ	 (รวมทั้งไทย)	 อุตสาหกรรมนี้ยังพัฒนาขึ้นไปได้จนสามารถส่งออก
รถยนต์และชิ้นส่วนได้อีกด้วย

ดังน้ัน	 ด้วยเหตุผลเดียวกัน	 เราจึงน่าจะเชื่อได้ว่าการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าใน
ประเทศไทยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบริษัทรถยนต์มีความม่ันใจว่าจะมีตลาดภายใน
ประเทศรองรับการผลิตปริมาณการผลิตได้ในระดับหนึ่ง	 และความหวังที่จะผลิต
รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อการส่งออกโดยไม่อาศัยตลาดในประเทศก่อนคงเป็นจริงได้ยาก

ประการทีส่อง การใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศมากข้ึนย่อมเป็นผลดต่ีอความ
พยายามของไทยทีจ่ะร่วมมอืกบัประเทศอืน่ๆ	ในการลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก	 เพื่อบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก	 เพราะเราได้
อธิบายแล้วและมีข้อพิสูจน์แล้วว่ารถยนต์ไฟฟ้า	 “สะอาด”	 กว่ารถยนต์ที่ใช้น�้ามัน
อย่างเห็นได้ชัด	 การใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นจะช่วยท�าให้คุณภาพอากาศในเมือง
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ใหญ่ๆ	ของประเทศดขีึน้และเป็นส่วนหนึง่ของการเพิม่คณุภาพชวีติให้กบัประชาชน
นอกจากนั้น	 การหันไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าจะยังเป็นการประหยัดทั้งด้านพลังงานและ
เงินตราต่างประเทศอีกด้วย	เนื่องจากเราเชื่อว่าในอีกไม่เกิน	10	ปีข้างหน้า	การใช้
รถยนต์ไฟฟ้าจะมคีวามคุ้มค่าในการประหยดัเชือ้เพลงิเมือ่เทียบกบัการใช้รถยนต์	ICE	

ดังนั้น	การส่งเสริมและเร่งรัดให้มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าอันจะน�าไปสู่ตลาดใน
ประเทศที่มีขนาดใหญ่พอส�าหรับการลงทุนเพื่อผลิตทั้งรถยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน
อุปกรณ์ที่ส�าคัญ	 จึงเป็นสิ่งที่ควรได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ	 มาตรการที่รัฐบาล
ไทยได้น�ามาใช้เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าเท่าที่ผ่านมาดูเหมือนจะยังไม่
เพียงพอที่จะท�าให้เกิดการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและทันเวลา	

รัฐบาลจึงควรพิจารณาใช้มาตรการเพิ่มเติมเพื่อเป็นแรงจูงใจให้มีการใช้
รถยนต์ไฟฟ้ามากขึน้	เช่น	การลดอตัราภาษสีรรพสามติและอากรน�าเข้ารถยนต์ไฟฟ้า
โดยไม่ผูกติดกับการได้รับการส่งเสริม	BOI	การให้เงินอุดหนุนแก่ผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้า	
การน�าเอาเงินที่ใช้ในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าไปเป็นค่าใช้จ่ายในการหักภาษีเงินได้เพิ่ม
เติม	 (เหมือนกับโครงการ	 “ช็อปช่วยชาติ”)	 มาตรการเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
กระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเกิดขึ้นได้ในช่วงแรก	 จึงควรจ�ากัด
เวลาการใช้มาตรการไว้เพียงช่วงแรก	 (เช่น	 3-5	 ปี)	 เท่าน้ัน	 ดังเช่นที่ใช้ได้ผลดีใน
หลายๆ	ประเทศที่เราได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

ส�านักงานนโยบายและแผนพลงังาน	กระทรวงพลงังานได้คาดการณ์ไว้ว่าใน
ประเทศไทยจะมรีถยนต์ไฟฟ้า	(ซึง่รวม	PHEV	และ	BEV)	เป็นจ�านวนสะสมประมาณ	
1.2	ล้านคันในปี	พ.ศ.	2579	นั่นหมายความว่าตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปยอดขายรถยนต์
ไฟฟ้าของประเทศจะต้องเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยปีละประมาณ	30%	 เป็นอย่างน้อย	
ซึ่งก็คงยากที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีมาตรการเพิ่มเติมตามที่เสนอแนะไว้ข้างต้น

ถึงแม้ว่าตัวเลขจ�านวนรถยนต์ไฟฟ้า	1.2	ล้านคันในปี	พ.ศ.	2579	อาจจะดู
ค่อนข้างมาก	 แต่เมื่อเทียบกับจ�านวนรถยนต์ใช้น�้ามันที่คาดว่าจะยังมีใช้อยู่ในปีนั้น	
รถยนต์ไฟฟ้ากย็งัเป็นสดัส่วนประมาณ	10%	ของรถยนต์ท้ังหมดทกุประเภทท่ีใช้กัน
อยู่ในขณะน้ัน	 และคาดว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในปีนั้นจะมีจ�านวนประมาณ	
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200,000	คนัและคดิเป็นสดัส่วนประมาณ	20%	-	30%	ของยอดขายรถยนต์ทัง้หมด
ทุกประเภท	พูดง่ายๆ	ก็คือในอีก	20	ปีข้างหน้า	รถยนต์ที่ขายและวิ่งกันบนถนนใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่ก็ยังเป็นรถยนต์ที่ใช้น�้ามัน

 ชิ้นส่วนรถยนต์ : กระทบไม่เหมือนกัน ส�าคัญไม่เท่ากัน

รถยนต์ไฟฟ้ามีชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่แตกต่างจากรถยนต์ที่ใช้น�้ามันอยู่ค่อนข้าง
มาก	 รถยนต์ไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไปหมุนมอเตอร์โดยผ่านอินเวอเตอร	์ 
(inverter)	เพือ่ไปหมนุล้อรถอกีต่อหนึง่	จงึไม่มเีครือ่งยนต์ส�าหรบัเผาไหม้น�า้มนัเชือ้
เพลิง	รถยนต์ไฟฟ้ามีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้	(moving	parts)	เป็นจ�านวนน้อยกว่า
ในรถยนต์ที่ใช้น�้ามันมาก	 (ไม่กี่	 100	 ชิ้นเมื่อเทียบกับกว่า	 3,000	 ช้ิน)	 คือไม่มี
เครือ่งยนต์	ท่อไอเสยี	หม้อน�า้	และส่วนประกอบอืน่ๆทีเ่กีย่วกบัเครือ่งยนต์และระบบ
การระบายความร้อน	 ด้วยเหตุนี้รถยนต์ไฟฟ้าจึงมีค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษาที่ต�่า
กว่ารถยนต์	 ICE	 แบตเตอรี่ในรถยนต์ไฟฟ้ามักจะเป็นแบบลิเธี่ยมไอออนที่มี
ประสิทธิภาพสูงกว่าและมีอายุการใช้งานนานกว่าแบตเตอร่ีแบบตะก่ัวท่ีใช้อยู่ใน
รถยนต์ที่ใช้น�้ามัน	 ระบบเบรคที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าก็ไม่เหมือนกับที่ใช้ในรถยนต ์
ท่ัวๆ	 ไป	 คือเป็นระบบเบรคที่สามารถผลิตไฟฟ้าเอาเข้าไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ได้ 
ทุกครั้งที่มีการเหยียบเบรค

ความแตกต่างระหว่างชิน้ส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ทีใ่ช้น�า้มนัตามที่
กล่าวมาแล้วท�าให้อตุสาหกรรมผลติชิน้ส่วนรถยนต์จ�าเป็นต้องมกีารปรับตวัเมือ่โลก
หันไปใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น	ลักษณะการปรับตัวแบ่งชนิดของชิ้นส่วนออกได้เป็น
สามกลุ่ม

กลุม่แรกเป็นการผลติชิน้ส่วนทีส่ามารถใช้ได้กบัทัง้รถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์
ที่ใช้น�้ามัน	เช่น	ยางรถยนต์อุปกรณ์ที่เป็นกระจก	และส่วนประกอบต่างๆ	ของตัวถัง	
จึงไม่ได้รับผลกระทบและไม่จ�าเป็นต้องปรับตัวมากนัก

กลุ่มที่สองเป็นการผลิตชิ้นส่วนที่ไม่จ�าเป็นต้องใช้ในรถยนต์ไฟฟ้า	เช่น	ส่วน
ประกอบของเคร่ืองยนต์	 ส่วนประกอบของระบบการระบายความร้อน	 และ	
แบตเตอรี่ตะกั่ว	 กลุ ่มนี้จะได้รับผลกระทบในทางลบจากการใช้รถยนต์ไฟฟ้า	 
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จงึจ�าเป็นต้องปรบัตวัอย่างมาก	โดยอาจหนัไปผลติชิน้ส่วนแข่งกับกลุม่แรก	หรือหนัไป
ผลิตชิ้นส่วนส�าหรับรถยนต์ไฟฟ้า	 หรือต้องเปล่ียนแนวการท�าธุรกิจไปเลย	 กลุ่มท่ี
สองนี้น่าจะมีเวลาอีกประมาณ	 10	 ปีข้างหน้าที่จะใช้ในการปรับตัวเพื่อรองรับกับ
ตลาดรถยนต์ที่จะเปลี่ยนไป	โดยคาดว่าในช่วงเวลาอีก	10	ปีข้างหน้ายอดขายของ
รถยนต์ที่ใช้น�้ามันจะมีจ�านวนลดลง

กลุ่มทีส่ามเป็นการผลติชิน้ส่วนทีใ่ช้ได้เฉพาะในรถยนต์ไฟฟ้า	เช่น	แบตเตอรี่
ลิเธี่ยมไอออน	มอเตอร์	อินเวอเตอร์	และ	regenerative	brake	ชิ้นส่วนเหล่านี้เป็น
ผลิตภณัฑ์ใหม่ทีใ่ช้เทคโนโลยใีนระดบัค่อนข้างสงูอนัเป็นผลจากการวจิยัและพฒันา	
ดังนั้น	 ผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนของไทยจึงจ�าเป็นที่จะต้องร่วมมือและ/หรือร่วม
ทุนกับบริษัทต่างชาติที่มีประสบการณ์และเทคโนโลยี	หากต้องการจะผลิตชิ้นส่วน
เหล่านี้ให้ได้ดี	กลุ่มที่สามนี้คงเป็นกลุ่มที่รัฐบาลจะต้องให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
ในการพัฒนาขีดความสามารถส�าหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีรวมทั้งการวิจัยและ
พัฒนา

ชิ้นส่วนในกลุ่มท่ีสามคือหัวใจของความส�าเร็จในการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า	
เพราะเป็นกลุ่มชิ้นส่วนที่ท�าให้รถยนต์ไฟฟ้าสามารถ	“เอาชนะ”	รถยนต์ที่ใช้น�้ามัน
ได้ในทีส่ดุ	(ดงัทีไ่ด้อธิบายบทบาทของแบตเตอรีไ่ว้แล้ว)	ดงันัน้	คงเป็นโจทย์ทีส่�าคญั
ส�าหรบัรฐับาลไทยทีจ่ะต้องด�าเนนินโยบายและใช้มาตรการเพือ่เพิม่ขีดความสามารถ
ของประเทศในการผลิตชิ้นส่วนในกลุ่มน้ี	 และเพื่อรักษาความเป็นฐานการผลิต
รถยนต์ที่ส�าคัญของโลกต่อไปในยุคยานยนต์ไฟฟ้า
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นวัตกรรมและเทคโนโลย ี
เพื่อกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกอย่ำงยั่งยืน

เหมือนจิต แจ่มศิลป์1) ภคมน สุภาพพันธ์2) และ พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์3)   

1)นักวิชาการช�านาญการ ส�านักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล  
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

2)ผู้จัดการโครงการ ส�านักพัฒนาธุรกิจ  
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

3)รองผู้อ�านวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 บทคัดย่อ

การเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ	(Climate	Change)	เป็นวกิฤตการณ์ด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งในระดับโลกประเทศ	 และวิถีการด�าเนิน
ชีวิตของทุกคน	 ทั้งผลกระทบในรูปของการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงข้ึน	 อาทิเช่น	 
การเกิดอทุกภยัทีรุ่นแรง	การเกดิภาวะแห้งแล้งทีย่าวนาน	หรอืการเกดิพายทุีร่นุแรง
และบ่อยครัง้ขึน้	เป็นต้น	รวมทัง้การเปลีย่นแปลงอณุหภูมอิย่างผดิปกตทิีพ่บในหลาย
พื้นที่	ทั้งในทวีปยุโรป	เอเชีย	และออสเตรเลียที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดในรอบหลายสิบปี	
หรอืในหลายมลรัฐของสหรฐัอเมรกิาท่ีมอีณุหภมูลิดต�า่มากในฤดหูนาว	ท�าให้ท่ัวโลก
ตระหนักถงึความส�าคญัในประเดน็ดงักล่าว	และเกดิความร่วมมือกนัอย่างจรงิจงัใน
การบรรเทาวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น

องค์การบรหิารจัดการก๊าซเรอืนกระจก	(องค์การมหาชน)	หรอื	อบก.	มพีนัธกิจ
ส�าคญัในการสนบัสนุนการด�าเนินงานตามนโยบายของประเทศ	โดยการพฒันากลไก
และเครื่องมือที่จะสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก	 การส่งเสริมให้เกิดการลงทุน
ในเทคโนโลยีคาร์บอนต�่า	 ตลอดจนการเสริมสร้างศักยภาพแก่ทุกภาคส่วนในการ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	และการสร้างความตระหนัก	ความรับรู้	และความ
เข้าใจทีถ่กูต้องแก่ประชาชนทัง้นี	้อบก.	มกีารพฒันานวตักรรมทางการตลาดเพือ่ส่ง
เสริมการลดก๊าซเรือนกระจก	 ได้แก่	 ฉลากคาร์บอน	 (Carbon	 Label)	 คาร์บอน 
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ฟุตพริ้นท์ขององค์กร	 (Carbon	 Footprint	 for	 Organization:	 CFO)	 และการ
ชดเชยคาร์บอน	 หรือ(Carbon	Offsetting)ที่สามารถน�าคาร์บอนเครดิตที่ได้จาก
โครงการลดก๊าซเรอืนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐานของประเทศไทย	(Thailand	
Voluntary	 Emission	 Reduction	 Program:	 T-VER)	 มาชดเชยการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกได้

ค�าส�าคัญ	 การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	(Climate	Change)			ภาวะโลกร้อน	
(Global	Warming)			

	 ก๊าซเรือนกระจก	 (Greenhouse	 Gases)	 เทคโนโลยีเพื่อการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

1. บทน�า
Intergovernmental	Panel	on	Climate	Change	หรือ	IPCC	ได้ก�าหนด

นิยามของ	“การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 (Climate	Change)”	 ว่าหมายถึง	
การเปลี่ยนแปลงใดๆ	ของภูมิอากาศที่เกิดขึ้น	 ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากความแปรปรวน
ตามธรรมชาติ	 หรือเป็นผลจากการด�าเนินกิจกรรมของมนุษย์ท้ังทางตรงและทาง
อ้อม	 ที่ท�าให้องค์ประกอบของบรรยากาศโลกเปลี่ยนแปลงไป	 นอกเหนือจากการ
เปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน	(IPCC,	2015)	และยังมีค�า
ส�าคัญอีกค�าหน่ึงที่กล่าวถึงกันมากในปัจจุบัน	 คือค�าว่า	 “ภาวะโลกร้อน	 หรือ	
Global	Warming”	ซ่ึง	United	Nations	Framework	Convention	on	Climate	
Change	(UNFCCC)	ได้ให้นยิามว่าเป็นการทีอ่ณุหภมูพิืน้ผวิโลกค่อยๆ	เพิม่ข้ึนอย่าง
ต่อเนือ่ง	โดยเชือ่ว่ามสีาเหตุมาจากปรากฏการณ์เรอืนกระจก	(Greenhouse	Effect)	
ท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงต่างๆ	ขึน้ในบรรยากาศโลก	ซึง่ปรากฏการณ์ดงักล่าวเกดิ
จากการดกัจบัและการก่อตวัของความร้อนในชัน้บรรยากาศโทรโพสเฟียร์ทีอ่ยูใ่กล้
พ้ืนผวิโลกและยงัมคีวามร้อนบางส่วนทีส่ะท้อนกลบัจากพืน้โลกสูบ่รรยากาศถกูดูด
ซับโดยไอน�้า	ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	โอโซน	และก๊าซอื่นๆ	ที่อยู่ในชั้นบรรยากาศ	
และสะท้อนกลบัสูพ่ืน้โลกโดยไม่สามารถระบายออกนอกโลกได้จึงท�าให้อณุหภมิูบน
พื้นโลกค่อยๆ	 เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ทั้งนี้	 มีหลักฐานทั้งทางวิทยาศาสตร์และทาง
สถิติยืนยันชัดเจนว่านับตั้งแต่ช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมในปี	 ค.ศ.	 1900	 เป็นต้นมา	
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อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง	 ดังรูปที่	 1	 แสดงสถิติการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลกตั้งแต่	ปี	ค.ศ.	1000	ถึง	ค.ศ.	2000	และคาด
การณ์การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจนถึงปี	ค.ศ.	2100	พบว่าช่วง	1,000	ปีที่ผ่านมา
จนถึงปี	 ค.ศ.	 1900	 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเฉล่ียอยู่ต�่ากว่าศูนย์องศาเซลเซียส	 
แต่ในช่วง	100	ปี	ที่ผ่านมา	ตั้งแต่	ค.ศ.	1900	ถึง	ค.ศ.	2000	พบว่าอุณหภูมิเฉลี่ย
เพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็และต่อเนือ่ง	และตัง้แต่	ปี	ค.ศ.	2000	เป็นต้นมา	อณุหภมูเิฉลีย่
ก็เพิ่มขึ้นเกินกว่าศูนย์องศาเซลเซียส			นอกจากนี้	IPCC	ยังคาดการณ์ว่าในอีก	100	
ปี	ข้างหน้า	จนถึง	ปี	ค.ศ.	2100	อุณหภูมิจะมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่า	4	องศา
เซลเซียส	หากไม่มีการด�าเนินการใดๆ	(IPCC,	2001)

รูปที่ 1 สถิติการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโลก
(ที่มา:	IPCC,	2001)

ก๊าซที่อยู ่ในชั้นบรรยากาศที่เป็นสาเหตุให้เกิดภาวะโลกร้อนและการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	เรยีกว่า	“ก๊าซเรอืนกระจก	หรอื	Greenhouse	Gases” 
โดยมีก๊าซเรือนกระจกที่ส�าคัญ	ได้แก่	คาร์บอนไดออกไซด์	(CO

2
)	มีเทน	(CH

4
)	และ

ไนตรสัออกไซด์	(N
2
O)นอกจากนีย้งัมก๊ีาซเรอืนกระจกอืน่ๆ	ทีม่ศีกัยภาพทีท่�าให้เกิด

ภาวะโลกร้อนสูง	 ได้แก่ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน	 (HFCs),	 เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน	
(PFCs)	 และซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์	 (SF

6
)ซึ่งค่าศักยภาพที่ท�าให้โลกร้อนขึ้น	

(Global	Warming	Potential:	GWP)	คือ	ดัชนีที่แสดงค่าผลกระทบโดยรวมของ
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ก๊าซเรือนกระจกในช่วงเวลาต่างๆ	ที่อยู่ในชั้นบรรยากาศ	และความสามารถในการ
ดูดซับรังสีอินฟาเรดที่สะท้อนกลับจากพื้นโลก	 	 	 ทั้งนี้	 ค่า	 GWP	 ขึ้นอยู ่กับ
ประสิทธิภาพในการแผ่รังสีความร้อนของโมเลกุลและอายุของก๊าซเรือนกระจกใน
ชั้นบรรยากาศโดยคิดเทียบกับความสามารถในการแผ่รังสีความร้อนของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในน�้าหนักของก๊าซที่เท่ากันในช่วงระยะเวลาหนึ่ง	 เช่น	 20	 ปี	 
50	 ปี	 หรือ	 100	 ปี	 (http://www.environnet.in.th)	 โดยก�าหนดให้ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์	มีค่า	GWP	เท่ากับ	1	(ตารางที่	1)

ตารางที่ 1   ค่า GWP ของก๊าซเรือนกระจกที่ส�าคัญ

ที่มา:	IPCC,	2015

2. สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
2.1	 สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลก
สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลก	 จากรายงานของ	US	

EPA	พบว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี	รูปที่	2	แสดงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพ
รวมของโลก	เมือ่พิจารณาการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจ�าแนกตามภาคส่วน	(Sector)	
พบว่าภาคพลังงานเป็นภาคส่วนที่มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงที่สุด	รอง
ลงมา	 คือ	 ภาคเกษตรกรรมเมื่อพิจารณาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบ่งตามกลุ่ม
ประเทศ	พบว่า	 กลุ่มประเทศในทวีปเอเชียมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง



แบ่งตามภาคส่วน	(Sector) แบ่งตามกลุ่มประเทศ
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ที่สุดและเมื่อพิจารณาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายประเทศ	 ดังรูปท่ี	 3	 พบว่า
ประเทศที่มีการปล่อยสูงที่สุด	 คือ	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	คิดเป็นสัดส่วน	 22%	
ของปริมาณรวมทั้งโลก	รองลงมา	คือ	สหรัฐอเมริกา	ซึ่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
สัดส่วนประมาณ	15%

รูปที่ 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยภาพรวมของโลก 
(ที่มา:		US	EPA,	2015)

รูปที่ 3 สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศต่างๆ
(ที่มา:		www.change.org,	2015)
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2.2	 สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(สผ.)	

ได้จัดท�ารายงานความก้าวหน้าราย	2	ปี	ของประเทศไทย	ฉบับที่	1	(Thailand’s	
First	Biennial	Update	Report:	BUR	2011)	น�าเสนอต่อ	UNFCCC	เมื่อเดือน
ธันวาคม	 พ.ศ.	 2558	 โดยรายงานว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	
305.52	 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	 (ไม่รวมปริมาณการดูดกลับในภาค
การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและป่าไม้)	และเมื่อพิจารณาแยกรายภาคส่วน	พบว่า
ภาคพลงังานมกีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสงูทีส่ดุ	คดิเป็นสดัส่วน	72.97%	ของการ
ปล่อยรวมของประเทศ	รองลงมาคือ	ภาคเกษตร	กระบวนการอุตสาหกรรม	และ
ภาคของสีย	ตามล�าดับ	ดังแสดงในรูปที่	4

รูปที่ 4 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย แบ่งตามภาคส่วน (Sector)

3. การมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
ประเทศไทยมีการด�าเนินงานเพื่อการมีส่วนร่วมกับประชาคมโลกในการลด

ก๊าซเรือนกระจก	โดยแบ่งออกได้เป็น	2	ระยะ	ดังนี้

ระยะที ่1 การด�าเนนิงานช่วงระยะก่อนปี พ.ศ. 2563 (Pre-2020)	เป็นการ
ด�าเนนิงานตามแผนการด�าเนนิงานการลดก๊าซเรอืนกระจกทีเ่หมาะสมของประเทศ	
หรือ	Nationally	Appropriate	Mitigation	Action	(NAMA)	มีเป้าหมายการลด
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ก๊าซเรือนกระจกที่ร้อยละ	7-20	หรือประมาณ	24-74	ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า	 เมื่อเทียบกับกรณีปกติ	ภายในปี	ค.ศ.	2020	 โดยมุ่งเน้นที่ภาคพลังงาน
และภาคขนส่ง	 ซึ่งจากการติดตามประเมินผลจากมาตรการ/นโยบายของประเทศ
พบว่าในปี	พ.ศ.	2557	ประเทศไทยสามารถลดก๊าซเรือนกระจกลงได้	37.47	ล้าน
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	 หรือคิดเป็นร้อยละ	 10	 เมื่อเทียบกับกรณีปกต	ิ 
ซึ่งหมายถึงเราสามารถบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกได้ในระดับหนึ่ง

ระยะท่ี 2 การด�าเนินงานช่วงระยะหลังปี พ.ศ. 2563 (Post-2020)  
จะเป็นการด�าเนินงานจนถึงปี	พ.ศ.	2573	(2030)	ตามข้อเสนอการมีส่วนร่วมของ
ประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจกและการด�าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมิูอากาศ	หรือ	Nationally	Determined	Contribution	(NDC)	โดยมีการก�าหนด
เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกร้อยละ20	-	25	หรือประมาณ	110-140	ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	เมื่อเทียบกับกรณีปกติ	ภายในปี	ค.ศ.	2030	โดยจะ
ด�าเนินการในทุกภาคส่วน	

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	 (องค์การมหาชน)	 หรือ	 อบก.	 ใน
ฐานะทีเ่ป็นองค์การมหาชนในก�ากับของรฐัมนตรว่ีาการกระทรวทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม	 มีพันธกิจส�าคัญในการสนับสนุนการด�าเนินงานตามนโยบายของ
ประเทศ	 โดยการพัฒนากลไกและเครื่องมือท่ีจะสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก	
การส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในเทคโนโลยีคาร์บอนต�่า	 ตลอดจนการเสริมสร้าง
ศักยภาพแก่ทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	และการสร้างความ
ตระหนัก	ความรับรู้	และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน			ทั้งนี้	อบก.	ได้มีการ
พัฒนานวัตกรรมและกลไกเพื่อส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก	ดังต่อไปนี้

4. “ฉลากคาร์บอน” นวัตกรรมด้านการตลาดเพือ่ลดการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจกของผลิตภัณฑ์

เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการตลาด“ฉลากคาร์บอน”ของประเทศไทย
จึงได้เกิดขึน้	เพือ่ให้ภาคผูผ้ลติทราบถงึสถานภาพการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกและใช้
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	 และให้ผู้บริโภคได้ทราบว่าเป็นสินค้าและบริการที่
ใส่ใจต่อภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ส�าหรับใช้ประกอบใน
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การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า	 	 	ฉลากคาร์บอนของ	อบก.	ประกอบด้วย	3	รูปแบบ	
ได้แก่	 คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์	 (Carbon	 Footprint	 of	 Product)
เครื่องหมายลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์	(Carbon	Footprint	Reduction)	หรือ	ฉลาก
ลดโลกร้อนและฉลากคูลโหมด	(CoolMode)

“คาร์บอนฟุตพร้ินท์ของผลิตภัณฑ์” คือปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อย
ออกมาตลอดวฏัจกัรชวีติของผลติภณัฑ์	ค�านวณออกมาในรปูของคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า	 (CO2e)	 ต่อหน่วยการท�างานของผลิตภัณฑ์	 ซ่ึงเป็นการด�าเนินงานท่ีได้
รับความนิยมจากนานาประเทศ	เพือ่ใช้เป็นเครือ่งมอืในการบรหิารจดัการก๊าซเรอืน
กระจกตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์นั้น	

อบก.	ได้ร่วมมอืกบัศนูย์เทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาต	ิหรอื	MTEC	ตัง้แต่
ปี	 2552	 ในการสร้างแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์และ
ระบบการรับรองคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของประเทศไทย	 ที่สอดคล้องกับระบบการ
รับรองตามมาตรฐานสากล	(ISO	14067:	Carbon	Footprint	of	Product)	สามารถ
ให้การรับรองได้ทั้งผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปพร้อมจ�าหน่ายให้กับผู้บริโภค	(Business	to	
Consumer	 Product)	 และผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัตถุดิบ	 (Business	 to	 Business	
Product)	ส�าหรับใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ		ซึ่งการด�าเนินงานได้รับการตอบรับ
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อย่างดียิ่งจากผู้ประกอบการไทยณ	วันที่	22	พฤศจิกายน	2560	มีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้น
ทะเบียนคาร์บอนฟุต-พริ้นท์ของผลิตภัณฑ์แล้วจ�านวน	2,579	ผลิตภัณฑ์	จาก	506	
บรษิทั	การด�าเนินงานนี	้ท�าให้ผูป้ระกอบการสามารถน�าข้อมลูผลการประเมนิมาใช้
ประกอบการจัดการเพื่อลดการใช้พลังงาน	วัตถุดิบ	และปรับปรุงเทคโนโลยี	เพื่อให้
เกิดการลดต้นทุนและช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	 ตลอดจนใช้เป็น 
เครื่องมือในการส่ือสารต่อคู่ค้าและสาธารณชนในเจตนารมณ์ด้านการจัดการต่อ
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

จากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ยกระดับสู่ “ฉลากลดโลกร้อน”
เนื่องจากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์แสดงให้เห็นเฉพาะปริมาณก๊าซ

เรือนกระจกท่ีปล่อยออกจากผลิตภัณฑ์ตลอดวัฏจักรชีวิตอบก.	 จึงได้พัฒนา 
ฉลากใหม่ขึ้นเพื่อต่อยอดการด�าเนินงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เดิม	 
ซึ่งได ้แก ่	 ฉลากลดคาร ์บอนฟุตพริ้นท ์ของผลิตภัณฑ์	 หรือเรียกสั้นๆ	 ว ่า	 
“ฉลากลดโลกร้อน”เพือ่บ่งชีว่้าผลติภณัฑ์มกีารลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอด
วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์	 ซึ่ง	ณ	 วันที่	 22	 พฤศจิกายน	 2560	 มีผลิตภัณฑ์ท่ีข้ึน
ทะเบียนฉลากลดโลกร้อนแล้ว	 323	 ผลิตภัณฑ์จาก	 64	 บริษัทซึ่งสามารถลดก๊าซ
เรือนกระจกได้	2.6	ล้านตันต่อปีสะท้อนให้เห็นว่าการจัดท�าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
ผลิตภัณฑ์สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการด้านการใช้พลังงานและ
วัตถุดิบได้เป็นอย่างดี	 และสอดคล้องกับแนวทางการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 
ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ห่วงใยในภาวะโลกร้อนด้วยการ
ผลิตสินค้าที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต�่า



รายงานเศรษฐกิจสีเขียวประจำ ปี พ.ศ. 2560
ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว

50

เสื้อผ้าลดโลกร้อน หรือ ฉลากคูลโหมด
เพื่อให้อาคารส�านักงานขนาดใหญ่สามารถลดโลกร้อนด้วยการประหยัด

พลงังานไฟฟ้าจากเคร่ืองปรบัอากาศ		อบก.	จึงได้ร่วมกบัสถาบนัพฒันาอุตสาหกรรม
สิง่ทอ	พฒันานวตักรรมเสือ้ผ้าลดโลกร้อน	หรอื	“CoolMode”	เพือ่พฒันามาตรฐาน
และให้การรับรองเสือ้ผ้าทีม่คีณุสมบติัพเิศษในการซบัเหงือ่และระบายความร้อนได้
ด	ีท�าให้สวมใส่สบาย	ไม่ร้อนอบอ้าว	จงึช่วยรองรบัพฤติกรรมของผูบ้รโิภคทีต้่องการ
มีส่วนช่วยลดการใช้กระแสไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศและลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก	

ปัจจบุนั	มโีครงสร้างผ้าทีไ่ด้ผ่านการ
ขึ้นทะเบียนคูลโหมดแล้ว 76 โครงสร้างผ้า 
จาก 16 บริษัท	ครอบคลุมทั้งเสื้อผ้าส�าหรับ
ใช้ตัดเย็บเป็นชุดท�างาน	 ชุดเครื่องแบบ	
เสื้อผ้าล�าลอง	 ชุดกีฬา	 เสื้อผ้าเด็ก	 ชุดนอน	
และชุดชั้นใน	พร้อมกันนี้ได้มีหน่วยงานที่น�า
เสื้อผ้าคูลโหมดไปใช้ตัดเย็บเป็นชุดยูนิฟอร์ม	
และเส้ือผ้าในงานกจิกรรมต่างๆ	มากกว่า	50	
ราย	อาทิ	เช่น	สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส	
ผู้ผลิตเครื่องดื่มโอวัลติน	 นมตราหมี	 บริษัท	
เอสซีจี	 ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	 จ�ากัด	 ส�านักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
เป็นต้น	

ผลติภณัฑ์ทีผ่่านการข้ึนทะเบยีนฉลากคาร์บอนของ อบก. ได้รบัการบรรจุ
เข้าสู่มาตรฐานต่างๆ อาท	ิบญัชรีายการสนิค้าทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมของภาครัฐ
โดยกรมควบคุมมลพิษส�าหรับฉลากลดโลกร้อน	 ระบบบัตรเดียวเขียวทั่วไทยโดย
กรมส่งเสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อม	มาตรฐานอาคารเขยีว	(TREEs)	โดยสถาบนัอาคาร
เขียวไทยเป็นต้น
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5. คาร์บอนฟตุพริน้ท์ขององค์กร…เพิม่ขดีความสามารถขององค์กรภาค
ธุรกิจไทยในเวทีโลก

“คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร”	 ช่วยให้องค์กร
ภาคธุรกิจทราบปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือน
กระจกที่เกิดจากกิจกรรมในความรับผิดชอบของตนใน
รูปคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	 และบ่งชี้แหล่งปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกที่มีนัยส�าคัญ	 ท�าให้องค์กรสามารถก�าหนดแนวทางการบริหาร
จัดการและด�าเนินกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
นับเป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว
ให้แก่ภาคธุรกิจทั้งในเวทีระดับอาเซียนและเวทีระดับโลก	

อบก.	 ได้พัฒนาแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร	 ซึ่ง
สอดคล้องกับมาตรฐาน			ISO	14064-1	(Carbon	Footprint	for	Organization)	
จากน้ัน	 ได้ส่งเสริมการจัดท�าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคธุรกิจอย่าง 
ต่อเน่ือง	ท�าให้ณ	วันที	่22	พฤศจกิายน	2560	ประเทศไทยมอีงค์กรภาคธรุกจิด�าเนนิ
การและผ่านการรับรองจาก	อบก.	แล้วจ�านวน	283	องค์กรซึ่งคาดว่าจะน�าผลการ
ค�านวณไปใช้ก�าหนดแนวทางการจดัการและด�าเนนิกจิกรรมลดการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจก	1.5	ล้านตัน

การด�าเนินงานด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร	 ได้รับการบรรจุเข้าสู่
มาตรฐานต่างๆ	มากมาย		อาท	ิส�านักงานสเีขยีว		โรงแรมสเีขียว	มหาวิทยาลยัสเีขียว	
ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 ห้องสมุดสีเขียว	 ของสมาคมห้องสมุด 
แห่งประเทศไทย	ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี
และ	ภาคธรุกจิยงัสามารถน�าการจดัท�าคาร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กรไปรายงานใน
โครงการ	Carbon	Disclosure	Project	(CDP)	ซึ่งเป็นโครงการระดับโลกและมีผล
ต่อการตัดสินใจด้านการลงทุนของสถาบันการเงินและการลงทุน	767	แห่งทั่วโลก
ได้อีกด้วย
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6. กจิกรรมการชดเชยคาร์บอน…….ยกระดบัความรบัผดิชอบต่อสังคม 
การชดเชยคาร์บอน	หรือ	(Carbon	Offsetting)	เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้

ซ้ือคาร์บอนเครดติมาชดเชยกบัปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีป่ล่อยออกมาจากกิจกรรม
ต่างๆขององค์กร	ผลิตภัณฑ์	การจัดประชุมสัมมนา	และ	บุคคล	หลังจากได้ด�าเนิน
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยตนเองแล้ว	เพือ่ท�าให้การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
จากองค์กร	หรือ	ผลิตภัณฑ์	หรือ	การจัดประชุมสัมมนา	หรือ	บุคคล	ลดลงบางส่วน	
ซึง่เรยีกว่า	Carbon	Offsetting	หรอื	ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากบัศนูย์	 ซ่ึงเรยีกว่า	
Carbon	 Neutral การด�าเนินงานดังกล่าวถือว่าเป็นการแสดงความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม	 เนื่องจากช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมลง	 ซึ่งหากใน
อนาคตผู้ประกอบการ	ภาคธุรกิจ	หรือภาคส่วนต่างๆ	ร่วมใจกันซื้อคาร์บอนเครดิต
จากโครงการ/กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมมากขึ้น	ก็จะเป็นแรงจูงใจที่ส�าคัญที่ท�าให้มีผู้พัฒนาโครงการหรือกิจกรรม
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากขึ้นด้วย	

ณ	วันที่	22	พฤศจิกายน	2560	มีผู้ผ่านการรับรองประเภทองค์กรจ�านวน  
14 องค์กร ประเภทผลิตภัณฑ์ จ�านวน 5ผลิตภัณฑ์ ประเภทการจัดประชุม หรือ 
งานอีเว้นท์จ�านวน 20งาน และประเภทกิจกรรมส่วนบุคคล จ�านวน 301 คน 
สามารถลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้ 57,798 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า

รูปที่ 5 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์/องค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรมชดเชยคาร์บอน
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7. การลดก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการ.........ภายใต้โครงการ T-VER
นอกเหนือจากนวัตกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านกิจกรรมในระดับ

ผลิตภัณฑ์	องค์กร	หรือการชดเชยคาร์บอนเครดิตแล้ว	อบก.	ยังมีการพัฒนากลไก
ระดับโครงการ	(Project–based	Mechanism)	คือ	“โครงการลดก๊าซเรือนกระจก
ภาคสมคัรใจตามมาตรฐานของประเทศไทย	หรอื	Thailand	Voluntary	Emission	
Reduction	 Program	ที่นิยมเรียกว่า	 “โครงการ	 T-VER” ซึ่งเป็นกลไกการลด 
ก๊าซเรอืนกระจกที	่อบก.	ได้พฒันาข้ึนตัง้แต่ปี	2556	เพือ่เป็นการส่งเสรมิการพฒันา
เทคโนโลยีคาร์บอนต�่า	 และส่งเสริมให้เกิดตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจและการซ้ือ
ขายคาร์บอนเครดิตภายในประเทศ	 รวมทั้งสามารถน�าคาร์บอนเครดิตที่ได้จาก
โครงการไปซือ้ขายเพือ่ชดเชยการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกภายใต้กจิกรรมการชดเชย
คาร์บอน	(Carbon	Offsetting)	ที่กล่าวถึงข้างต้นได้	

การด�าเนินโครงการ	T-VER	สามารถแบ่งออกได้เป็น	6	ประเภท	ดังรูปที่	6

รูปที่ 6 ประเภทของโครงการ T-VER

ส�าหรับเทคโนโลยีเพื่อการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้โครงการ	T-VER	ที่น�า
เสนอในบทความนี้มุ่งเน้นที่เทคโนโลยีด้านพลังงานซึ่งเป็นภาคส่วนที่มีการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกสงูทีส่ดุ	โดยสามารถแบ่งเทคโนโลยพีลงังานออกได้เป็น	2	ประเภท
ใหญ่	ดังนี้



หนา้ 11 

สําหรับเทคโนโลยีเพ่ือการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้โครงการ T-VER ที่นําเสนอในบทความน้ีมุ่งเน้นที่
เทคโนโลยีด้านพลังงานซึ่งเป็นภาคส่วนที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงที่สุด โดยสามารถแบ่งเทคโนโลยี
พลังงานออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ดังนี้ 

(1) เทคโนโลยีพลังงานทดแทน (Alternative Energy Technology) 
พลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียนจัดเป็นพลังงานสะอาดที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกได้จากการนํามาผลิตพลังงานไฟฟ้าเพ่ือนําไปทดแทนพลังงานไฟฟ้าจากระบบสายส่งของประเทศที่ผลิต
จากการเผาไหม้เช้ือเพลิงฟอสซิลจําพวกก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และน้ํามัน ซึ่งมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ประเภทคาร์บอนไดออกไซด์(CO2) สูงปัจจุบัน ภายใต้การดําเนินโครงการ T-VER มีโครงการที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนต้ังแต่ปี2557ถึงปี 2560รวมทั้งสิ้น 80 โครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560) โดยเป็น
โครงการประเภทพลังงานทดแทน จํานวน33โครงการ สามารถแบ่งตามประเภทของเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต
พลังงานไฟฟ้าออกได้เป็น 6 เทคโนโลยี ดังตารางที่ 2 รวมทั้งมีการพิจารณาเฉพาะเงินลงทุนเร่ิมต้นของ
โครงการ (Initial Investment Cost)(คิดเฉพาะค่าระบบและอุปกรณ์ ไม่รวมค่าที่ดิน ต้นทุนการดําเนินงาน
และการบํารุงรักษา ฯลฯ)และปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ต่อปีของเทคโนโลยีพลังงานทดแทนแต่
ละประเภท  

 

ตารางที่ 2เงินลงทุนเริ่มต้นและปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดได้ของเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

ประเภทของเทคโนโลยี 

จํานวนที่เข้า
ร่วมเป็น
โครงการ 
T-VER 

เงินลงทุนเริ่มต้นของโครงการ ปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
ต่อปีที่คาดว่าจะลดได้ 

(tCO2e/MW) 
M.THB/MW THB/tCO2e

1. การติดต้ังแผงเซลล์แสงอาทิตย์บน
หลังคา (Solar Rooftop) 

10 64.47 9,939 970 

2. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
(Solar Farm or Solar Power 
Plant) 

12 56.16 9,845 816 

3. การผลิตไฟฟ้าจาพลังงานลม 
(Wind) 

2 69.24 10,148 971 

4. การผลิตไฟฟ้าพลังน้ํา 
(Hydropower) 

2 40.10 2,520 2,273 

5. การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 
(Biogas) 

6 62.23 327.96 41,664 

6. การผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล 
(Biomass) 

1 75.45 2,360.26 4,567 

 

รายงานเศรษฐกิจสีเขียวประจำ ปี พ.ศ. 2560
ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว

54

(1) เทคโนโลยีพลังงานทดแทน (Alternative Energy Technology)

พลงังานทดแทนหรอืพลงังานหมนุเวยีนจัดเป็นพลงังานสะอาดทีส่ามารถลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จากการน�ามาผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อน�าไปทดแทน
พลังงานไฟฟ้าจากระบบสายส่งของประเทศท่ีผลติจากการเผาไหม้เชือ้เพลงิฟอสซลิ
จ�าพวกก๊าซธรรมชาติ	ถ่านหิน	และน�้ามัน	ซึ่งมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภท
คาร์บอนไดออกไซด์	(CO2)	สงูปัจจุบนั	ภายใต้การด�าเนนิโครงการ	T-VER	มโีครงการ
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตั้งแต่ปี	2557	ถึงปี	2560	รวมทั้งสิ้น	80	โครงการ	(ข้อมูล	
ณ	วันที่	20	พฤศจิกายน	2560)	โดยเป็นโครงการประเภทพลังงานทดแทน	จ�านวน	
33	โครงการ	สามารถแบ่งตามประเภทของเทคโนโลยทีีใ่ช้ในการผลติพลงังานไฟฟ้า
ออกได้เป็น	 6	 เทคโนโลยี	 ดังตารางที่	 2	 รวมทั้งมีการพิจารณาเฉพาะเงินลงทุน 
เริ่มต้นของโครงการ	(Initial	Investment	Cost)	(คิดเฉพาะค่าระบบและอุปกรณ์	
ไม่รวมค่าทีด่นิ	ต้นทนุการด�าเนินงานและการบ�ารงุรักษา	ฯลฯ)และปรมิาณก๊าซเรอืน
กระจกที่คาดว่าจะลดได้ต่อปีของเทคโนโลยีพลังงานทดแทนแต่ละประเภท	

ตารางที่ 2 เงินลงทุนเริ่มต้นและปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ของเทคโนโลยี
พลังงานทดแทน
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(2) เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Efficiency  
Improvement)

การเพิ่มประสิทธิภาพทางพลังงานของระบบหรืออุปกรณ์ต่างๆ	 ใน
กระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรม	สามารถลดก๊าซเรือนกระจกประเภท	CO

2
	 ได้

จากลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและ/หรอืลดการใช้เชือ้เพลงิฟอสซลิ	ซึง่โครงการ	T-VER	
มีการค�านวณเงินลงทุนเร่ิมต้นของการลดก๊าซเรือนกระจกจากเทคโนโลยีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพพลังงาน	ได้ดังรูปที่	7	โดยมีเทคโนโลยีหลัก	ดังนี้

1.	 การปรบัเปลีย่นอปุกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างประสทิธภิาพสงู	(LED	Replace-
ment)	 เป็นกิจกรรมที่สามารถด�าเนินการได้ทั้งระบบแสงสว่างภายในอาคารและ
ไฟถนน	โดยมีโครงการทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการ	T-VER	แล้ว	
จ�านวน	9	โครงการ

2.	 การติดตั้งเครื่องท�าน�้าเย็นประสิทธิภาพสูง	(High	Efficiency	Chiller)
เป็นการผลิตน�า้เยน็เพือ่ใช้ในระบบปรบัอากาศ	หรอืใช้ในกระบวนการผลติ	มจี�านวน	
4	โครงการ

3.	 ระบบผลิตพลังงานร่วม	 (Cogeneration	 System)เป็นระบบที่มีการ
ผลิตทั้งพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน	 ปัจจุบันมีโครงการ	 T-VER	 จ�านวน	 
2	โครงการ

4.	 การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานของระบบมอเตอร์	 (High	 Efficiency	
Motor)	 เป็นการปรับเปลี่ยนไปใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง	หรือการติดตั้งอุปกรณ์
ควบคุมระบบมอเตอร์	 หรือปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆ	 ของระบบ	 ปัจจุบันโครงการ	 
T-VER	มโีครงการประเภทนีเ้พยีง	1	โครงการ	เป็นการปรบัเปล่ียนใบพดัของมอเตอร์	
ซึ่งมีเงินลงทุนค่อนข้างสูง	 ขณะที่มีปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกน้อย	จึงท�าให้มี
เ งินลงทุนต่อปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดได ้สูงถึง	 11,904	 บาทต่อตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
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5.	 การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานของระบบผลิตพลังงานความร้อน	 
(Energy	Efficiency	in	Thermal	System)เป็นโครงการที่มีการลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าหรือเชื้อเพลิงฟอสซิลในระบบผลิตพลังงานความร้อน	เช่น	หม้อน�้า	 (Boiler)	
เตาเผาอุตสาหกรรม	 เป็นต้น	ปัจจุบันโครงการ	T-VER	มีโครงการประเภทนี้เพียง	 
1	โครงการ	เป็นการปรับเปลี่ยน	Recuperatorของเตาเผาเหล็ก	ที่สามารถลดการ
ใช้น�้ามันเตา	และลดก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้น�้ามันเตาได้

6.	 การเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานของโรงไฟฟ้า	 (Energy	 Efficiency	 in	
Power	 Plant)เป็นโครงการที่มีกิจกรรมหรือมาตรการที่ด�าเนินการเพื่อปรับปรุง
ระบบผลติพลังงานไฟฟ้าเดมิในโรงไฟฟ้าให้มปีระสทิธภิาพสงูขึน้	สามารถลดการใช้
เชื้อเพลิง	 เช่น	 ก๊าซธรรมชาติหรือถ่านหิน	 ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้	 ปัจจุบัน
โครงการ	T-VER	มีโครงการประเภทนี้เพียง	 1	 โครงการ	 โดยมีการปรับเปลี่ยนไส้
กรองอากาศของระบบระบายอากาศ	และปรบัเปลีย่นใบพัดของหอหล่อเยน็ซึง่ช่วย
ลดการใช้เชื้อเพลิงและการใช้ไฟฟ้าของระบบได้

รูปที่ 7การลดก๊าซเรือนกระจกด้วยเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
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 บทสรุป

นวตักรรมและเทคโนโลยนีบัเป็นส่วนส�าคญัทีจ่ะท�าให้เกดิการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก	 และลดภาวะโลกร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	 อบก.	 
ในฐานะหน่วยงานสนบัสนนุการจดัการก๊าซเรอืนกระจกมุง่เน้นในการพฒันานวตักรรม
และกลไกเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน	 ทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และภาคประชาชน	 
ให้มส่ีวนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจังและเป็นรปูธรรม	โดยมกีารพฒันา
นวตักรรมด้านการตลาดทีส่�าคัญ	ได้แก่	ฉลากคาร์บอน	คาร์บอนฟตุพริน้ท์ขององค์กร	
กิจกรรมการชดเชยคาร์บอน	 และการด�าเนินการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับ
โครงการ	 คือ	 โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของ
ประเทศไทย	ที่สามารถน�าคาร์บอนเครดิตไปซื้อขายในตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจ
ภายในประเทศ	หรือเข้าร่วมในกิจกรรมชดเชยคาร์บอนได้

 แหล่งข้อมูลอ้างอิง

1.		 Intergovernmental	Panel	on	Climate	Change	(IPCC),http://www.ipcc.ch

2.		 Thailand	Greenhouse	Gas	Management	Organization	(Public	Organiza-
tion),	http://www.tgo.or.th

3.	 United	Nations	Framework	Convention	on	Climate	Change	(UNFCCC),	
http://unfccc.int

4.	 United	States	Environmental	Protection	Agency	(US	EPA),http://www.
epa.gov

5.	 ศูนย ์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม	 กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม	 กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,http://www.environnet.in.th
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โซ่อุปทานสีเขียว: 
นวัตกรรมเพื่อสร้ำงศักยภำพกำรแข่งขันที่ยั่งยืน

ดร. สุเทพ นิ่มสาย1) ณัฐพล รังสฤษฏ์วรการ2) และ สหรัตถ์ อารีราษฏร์3)

1)วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
2)ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางธุรกิจและโลจิติกส์ (BE-Logist)  

ส�านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3)ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางธุรกิจและโลจิติกส์ (BE-Logist) 

 ส�านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ปัจจุบันความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นท่ีภาคเอกชน	 รวมถึง
รัฐบาลและองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ	 ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก	 	 ในขณะ
เดียวกันคู่ค้าจากหลายประเทศก็ได้เรียกร้องให้ผู ้ประกอบการไทยปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากลว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 ด้วยเหตุนี้	
อุตสาหกรรมการผลิตส่วนใหญ่	 	มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
และพยายามที่จะลดต้นทุนที่ไม่จ�าเป็นขององค์กรลง	เช่น	ต้นทุนการขนส่ง	ต้นทุน
การจดัเก็บสินค้า	ต้นทนุการจดัการค�าสัง่ซือ้และการควบคมุคณุภาพของสนิค้ารวม
ถึงการสร้างศักยภาพทางการแข่งขันที่ยั่งยืนในตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภค

การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว	 ถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ท่ีส�าคญัปัจจยัหน่ึงซึง่สามารถช่วยลดต้นทุน	(Cost)	และเพิม่ระดบัความสามารถใน
การตอบสนองความต้องการของลกูค้าทัง้ในด้านเวลา	(Time)	และคณุภาพ	(Quality)	
และเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน	 (Competiveness)	 ให้กับธุรกิจหรือกลุ่ม
อุตสาหกรรมนั้นได้เป็นอย่างดี	 จึงส่งผลให้ปัจจุบันการจัดการระบบโลจิกติกส์และ
โซ่อุปทานได้เข้ามามีบทบาทส�าคัญในเวทีระดับโลกอย่างมาก	 	 อย่างไรก็ตามใน
ปัจจุบันการจัดการโลจิกติกส์และโซ่อุปทานได้มีการพัฒนารูปแบบและการจัดการ
อย่างต่อเน่ืองในหลายมติ	ิอาท	ิมติด้ิานการจดัการเพือ่บรหิารจดัการต้นทนุ	มติด้ิาน
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การจดัการเพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้า	และมติกิารจดัการแบบเป็นมติร
ต่อสิง่แวดล้อม	(Green	Logistics	and	Supply	Chain	Management)		โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งมิติด้านการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 ถือเป็นแนวทางการ
พัฒนาธุรกจิทีไ่ดร้ับการสนใจทัง้ในระดับองค์กรหรือธรุกจิ		และระดับอุตสาหกรรม	
รวมถึงระดับชาติ	 ซึ่งภาครัฐได้มีบทบาทและเข้ามาส่งเสริมและร่วมรณรงค์มากขึ้น
อย่างต่อเน่ือง	 เน่ืองจากการด�าเนินงานของธุรกิจต่างๆ	 มีหลายส่วนที่มีความ
เกีย่วข้องหรอืส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม	จึงท�าให้เกดิแนวคดิของการบรหิารจดัการ	
โลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว	หรือการจัดการกรีนโลจิสติกส์	(Green	Logistics)	
ซ่ึงเป็นแนวคิดของการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อม	เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุง	การด�าเนินงานในกิจกรรมโลจิสติกส์
ที่มีการค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย

 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว	 (Green	 Supply	 Chain	 
Management)	คือ	การบริหารจัดการโลจิสติกส์ในมิติที่เกี่ยวกับการลดผลกระทบ
ทางส่ิงแวดล้อมทีเ่กดิจากการด�าเนนิกจิกรรมโลจสิติกส์ตลอดโซ่อปุทาน	ตัง้แต่แหล่ง
ทีม่าและกระบวนการจัดหาวตัถดิุบ	การออกแบบผลติภณัฑ์และบรกิาร	กระบวนการ
ผลิต	 การบริการ	 กระบวนการขนส่งทั้งภายในและภายนอกองค์กร	 การบริโภค	 
รวมถงึการจดัการตลอดวงจรชวีติ	(Life	Cycle)	ของผลติภัณฑ์และปัจจยัการผลติอืน่ๆ	
(ภาพที่	1)	และยังต้องบรรลุวัตถุประสงค์ส�าคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของกิจกร
รมโลจสิติกส์ตลอดโซ่อปุทาน	การลดต้นทนุโลจสิติกส์และความสามารถในการตอบ
สนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทันเวลา	มีคุณภาพและเชื่อถือได้	

ภาพที่ 1 แนวคิดในการจัดการโซ่อุปทานสีเขียว
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จงึถอืได้ว่าการจัดการโลจิสตกิส์สเีขยีวเป็นกิจกรรมทีส่�าคญัในการจัดการโซ่
อปุทาน		ซ่ึงมส่ีวนช่วยส่งเสรมิและสนบัสนนุการจดัการโซ่อปุทานให้มปีระสทิธภิาพ
และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมมากยิง่ขึน้	ซึง่สามารถสรปุเป็นกรอบแนวคดิการจดัการ
โลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียวได้ดังแสดงในภาพที่	2

ภาพที่ 2  แนวคิดการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว

ซ่ึงองค์ประกอบของกิจกรรมด้านโลจสิตกิส์และโซ่อปุทานสเีขียว	ประกอบด้วย

 » การออกแบบสีเขียว	(Green	Design)	
 » การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว	(Green	Procurement/Green	Supply)
 » การผลิตสีเขียว	 (Green	Manufacturing)หมายถึงการผลิตสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม	โดยค�านึงถึงความรับผิดชอบ
ต่อโลก	 สิ่งแวดล้อมและสังคมมากขึ้น	 การผลิตสีเขียวสามารถประยุกต์
เทคโนโลยีการผลิตสีเขียว	 ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง
กระบวนการผลิตหรือผลิตภัณฑ์เพื่อให้การใช้วัตถุดิบ	 พลังงาน	 และ
ทรัพยากรธรรมชาติ	เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	โดยให้เกิดของเสียน้อย
ทีส่ดุหรือไม่มเีลยการผลติสเีขยีวประกอบด้วยองค์ประกอบทีเ่กีย่วข้องกนั	
3	องค์ประกอบ	ได้แก่
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•	 โรงงานสีเขียว	 (Green	 Factory)	 หมายถึง	 การบริหารจัดการ	
วางแผนระบบ	และดูแลรักษาการผลิตของโรงงาน	ตั้งแต่การจัดซื้อ
จัดหา	 การเก็บสินค้าคงคลัง	 การผลิต	 การจ�าหน่าย	 และการดูแล
พนักงาน	 ด้วยความมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม	 และ 
สิ่งแวดล้อม

•	ผลิตภัณฑ์สีเขียว	(Green	Product/Service)	หมายถึง	ผลิตภัณฑ์
และกระบวนการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 ตั้งแต่
กระบวนการผลิต	จนกระทั่งเป็นสินค้าส�าเร็จรูป

•	บรรจุภัณฑ์สีเขียว	(Green	Packaging)	หมายถึง	การออกแบบและ
สร้างสรรค์บรรจภุณัฑ์ส�าหรับสนิค้าทีท่�ามาจากวตัถุดบิทีเ่ป็นมติรต่อ
สิ่งแวดล้อม	วัตถุดิบรีไซเคิล	

 » การตลาดสีเขียว	(Green	Marketing)	
 » การบริโภคสีเขียว	(Green	Consumption)	
 » โลจิสติกส์ย้อนกลับสีเขียว	 (Green	 Reverse	 Logistics)	 หมายถึง 
การด�าเนินการโลจิสติกส์ขากลับจากลูกค้า	 เพื่อน�ากลับมาผ่าน
กระบวนการให้สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่	ด้วยวิธีการ	1)	ลดปริมาณการ
ใช้วัตถุดิบ	 (Reduce)	 คือ	 การลดปริมาณการใช้วัตถุดิบที่ไม่ก่อให้เกิด
มลูค่า	เพือ่ลดปรมิาณทรพัยากรทีจ่ะต้องใช้	หรอืสามารถลดของเสยีท่ีเกดิ
จากการใช้ปรมิาณวตัถดิุบเกนิความพอดี	2)	การน�ากลบัมาใช้ซ�า้	(Reuse)	
คอืการน�าวตัถดิุบทีย่งัใช้งานได้มาใช้งานซ�า้อีกคร้ังหน่ึง	เพือ่ลดการน�าของ
ใหม่มาใช้	 3)	 การน�ากลับมาใช้ใหม่	 (Recycle)	 คือการน�าวัตถุดิบ	หรือ
วัสดุมาแปรรูป	ด้วยกรรมมาวิธี	 เพื่อผลิตเป็นสินค้าชิ้นใหม่	4)	การซ่อม
และแก้ไข	(Repair)	คอืการซ่อม	หรอืแก้ไขในวตัถุดิบ	หรอืวัสดทุีผ่ดิพลาด	
เพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง	 5)	 การคิดใหม่	 (Rethink)คือการคิดใหม่	
เปลี่ยนแนวคิดจากเดิมที่ก่อปัญหา	 หรือของเสีย	 อย่างสร้างสรรค์	 
6)	การหลกีเลีย่ง	(Refuse)	คือการหลีกเลีย่ง	และปฏเิสธท่ีจะไม่ใช้วตัถุดบิ
ที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม	 ในด้านการผลิต	 การขนส่ง	 และ 
การรีไซเคิล	
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 » การขนส่งสีเขียว	(Green	Transportation/Distribution)	
 » การสื่อสารสีเขียว	 (Green	 Communication)	 หมายถึงช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องในโซ่อุปทาน	 โดยส่งผล 
กระทบต่อสิง่แวดล้อมน้อยทีส่ดุ	เช่น	การสือ่สารผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนกิส์	
แทนการใช้เอกสาร

ปฏเิสธไม่ได้ว่าตวัแปรทีส่�าคญัทีจ่ะชกัน�าไปสูก่ารพฒันาสูก่ารจดัการโลจสิตกิส์
และโซ่อุปทานสีเขียว	 คือ	 การจัดการด้านวัตถุดิบ	 และการจัดการด้านพลังงาน	
เนือ่งจากทัง้วัตถดุบิและพลงังานต่างเป็นทรพัยากรการผลติทีส่�าคญั	การด�าเนนิงาน
ดงักล่าวควรเน้นทีก่ารวางแผนและการบรหิารจัดการใช้วตัถุดบิอย่างคุม้ค่ามากท่ีสดุ	
ลดการสูญเสยี	ร่วมกับการวางแผนด้านการลดปรมิาณมาณใช้พลงังานหรอืใช้ให้เกดิ
ประโยชน์สูงสุด	 ทั้งนี้	 การด�าเนินการดังกล่าวจะเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด	 จะต้องเกิด
จากความร่วมมือกันของทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวข้องในโซ่อุปทานในรูปแบบของพันธมิตรใน
โซ่อุปทาน	 	 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม	 หากการด�าเนินการดังกล่าว	
เป็นการด�าเนินการเพียงองค์กรใดองค์กรหนึ่งแล้ว	 อาจเป็นไปในลักษณะของการ
ผลักปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกันในโซ่อุปทาน	 ทั้งนี้การร่วมมือกัน 
จะท�าให้เกดิการค้นพบแนวทางการปฏบิติัทีเ่หมาะสม	โดยอาจใช้เทคโนโลยเีข้าช่วย
เพื่อให้เกิดการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 การประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว

ปัจจบุนัการประยกุต์ใช้แนวความคดิการจัดการโลจิสตกิส์และโซ่อุปทานสเีขียว
มีหลายแนวคิดผู้เขียนขอน�าเสนอแนวคิดการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และ 
โซ่อปุทานสเีขียวภายใต้กรอบแนวคิด	3Cs	(Christopher,	2011)	ซึง่เป็นการประยกุต์
แนวคดิการสร้างความสามารถในการแข่งขนัของธรุกจิ	(Competitive	Advantage)	
ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยผลักดันของการพัฒนาโซ่อุปทานสีเขียวในด้านต่างๆ	 (ภาพท่ี	 3)	
ได้แก่

1.	 บริษัทหรือองค์กร	(Company)	เป็นการผลักดันภายในองค์กรให้มีการ	
พัฒนาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว	(Internal	Logistics	and	Supply	Chain	
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Management)	เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	โดยเริ่มจากการก�าหนดนโยบาย
ขององค์กรที่สามารถส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกิจกรรม
ต่างๆ	 ขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม	 เพื่อลดและปัองกันการเกิดผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นการสร้างคุณค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ต่อองค์กร	นอกจากนี	้ 
ยังสามารถใช้นโยบายเชิงปฏิบัติขององค์กรสีเขียวเป็นจุดขายท่ีสร้างความแตกต่าง
ในธุรกิจเดยีวกัน	การบรหิารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุทานจะสมัฤทธิผ์ลได้	จะต้อง
เกดิจากความร่วมมือขององค์กรตลอดโซ่อปุทาน	(Supply	Chain	Collaboration)	
และการสื่อสารระหว่างองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมถึงการร่วมกันวางแผน
ทางการด�าเนินธุรกิจที่ท�าให้องค์กรได้รับประโยชน์ร่วมกัน

2.	 ลูกค้า	 (Consumer)	การผลักดันให้ผู้บริโภคเกิดความตระหนักและให้
ความส�าคญัต่อการรกัษาสิง่แวดล้อม	รวมถงึการจดัการโลจสิตกิส์และโซ่อปุทานสเีขยีว
ของสินค้าและบริการที่พวกเขาได้รับ	 ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริโภค	 
เพือ่ให้เกดิการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมการบรโิภค	ในมมุกลบักนัองค์กรผูผ้ลติจะต้อง
ให้ความส�าคัญกับผู้บริโภค	 ซึ่งถือเป็นแรงผลักดันที่ส�าคัญ	 (Driving	 Force)	 ที่จะ
ท�าให้บรษิทัและองค์กรผู้ผลติจะต้องปรบัตวัเพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้า
และผู้บริโภคและเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ

3.	 คู่แข่งทางธุรกิจ	 (Competitor)	 จากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีมีการ
เปลีย่นแปลงรวมถงึการแข่งขนัทีร่นุแรงมากขึน้	บรษิทัหรอืองค์กรผูผ้ลติจ�าเป็นต้อง
สร้างความได้เปรยีบทางการค้ารวมถงึการสร้างความแตกต่างเพือ่เป็นสิง่ดงึดดูลกูค้า
และผูบ้รโิภค	และหนึง่ในจดุขายทีห่ลายธรุกจิในต่างประเทศน�ามาใช้เป็นกลยทุธ์ใน
การสร้างความแตกต่าง	 คือ	 การเป็นองค์กรสีเขียว	 กล่าวคือ	 การผลิตสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	การไม่เอาเปรียบผู้บริโภค	และการแสดงความรับ
ผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่กลุ่มลูกค้าและ 
ผูบ้รโิภคให้ความส�าคญักบัการลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม	การผลติสนิค้าและบรกิาร
ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 คงไม่ได้เป็นเพียงจุดขาย	 แต่จะกลายเป็นสิ่งที่ 
ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามแนวทางของสังคมนั้นๆ	 ดังจะเห็นได้จากการค้า 
ระดบัโลกในหลายประเทศทีไ่ด้ออกมาตรการทีม่ใิช่ภาษี	(Non-Tariff	Barrier)	เพือ่ควบคุม
การน�าเข้าสินค้าและบริการที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวด้อมในประเทศ
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เมือ่พจิารณาแนวทางการผลกัดันให้เกดิการพฒันาการจดัการโลจสิตกิส์และ
โซ่อุปทานสีเขียวภายใต้กรอบ	3Cs	แล้ว	จะเห็นได้ว่า	ปัจจัยผลักดันทั้งสาม	ไม่ว่าจะ
เป็นบริษทัผู้ผลิต	ลกูค้าหรอืผูบ้รโิภค	หรอืคูแ่ข่งทางธรุกิจ	ล้วนเป็นปัจจยัท่ีสนบัสนนุ
ซึ่งกันและกัน	 เมื่อลูกค้าต้องการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	
โดยธรรมชาตขิองการด�าเนนิธรุกจิ	บรษิทัผูผ้ลติย่อมต้องผลติสินค้าและบรกิารเพือ่
สนองตอบความต้องการของลูกค้าหรือผู้บริโภค	 เมื่อมีผู้ผลิตมากข้ึน	 ผู้บริโภคมี 
ทางเลอืกมากขึน้	การแข่งขนัทางธรุกจิกจ็ะทวคีวามเข้มข้นยิง่ข้ึน	ซึง่จะเป็นผลดีทัง้ต่อ
ผูบ้รโิภค	สงัคม	และส่ิงแวดล้อม	การประกอบการอย่างเป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมทีอ่ยู่
บนหลักการของการลดมลพิษที่แหล่งก�าเนิด	 ไม่เพียงแต่เป็นการลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม	 แต่ยังเป็นการลดต้นทุนการผลิตทั้งที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีที่ไม่
เหมาะสม	 การใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างไม่คุ้มค่า	 รวมถึงต้นทุนการบ�าบัดและ
จดัการของเสียทีเ่กิดจากกระบวนการผลติตลอดโซ่อปุทาน	ซึง่ส่งผลกระทบเชงิบวก
ต่อต้นทุนการประกอบการของบริษัทผู้ผลิต

ภาพที่ 3 การประยุกต์ใช้การบริการจัดการโลจิสติกส์และ 
โซ่อุปทานสีเขียวภายใต้กรอบแนวคิด 3Cs
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 แนวทางการบริหารจัดการ โซ่อุปทานสีเขียวในต่างประเทศ

	 ปัจจบุนั	การบรหิารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสเีขียว	เป็นท่ีสนใจของ
ทั้งภาครัฐและเอกชนในหลายประเทศ	ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทย	ประเทศคู่ค้า	หรือ
คู่แข่งทางเศรษฐกิจ	จะเห็นได้จากการประยุกต์ใช้แนวคิดด้านการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทานสีเขียว	 มาประกอบการด�าเนินกิจการ	 เพื่อลดต้นทุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 นั่นหมายถึงการเพิ่ม
ศักยภาพและขดีความสามารถในการแข่งขนัในตลาดการค้าโลกในยคุปัจจบุนั	ทีค่น
ให้ความส�าคัญกับการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย	

ทัง้น้ีหากพิจารณาถงึประแนวทางการส่งเสรมิและผลกัดนัให้เกดิการบรหิาร
จัดการโลจสิตกิส์และโซ่อปุทานสเีขยีวในระดบัมหภาค	พบว่าประเทศต่างๆ	มกีลวธิี
และรูปแบบการส่งเสริมและผลักดันที่แตกต่างกันออกไป	 อาทิเช่น	 ประเทศจีนใช้
กลยุทธ์การผลักดันองค์กรและบริษัทต่างๆ	 ให้ตระหนักถึงประเด็นการลดผล 
กระทบต่อสิง่แวดล้อม	และการแสดงความรับผดิชอบต่อสงัคม	ผ่านการแข่งขนัระดบั
องค์กร	ซึง่แตกต่างจากประเทศญีปุ่น่ทีมุ่ง่เป้าและผลกัดนัให้กลุม่ผูบ้รโิภคเกดิความ
ตระหนักและนิยมบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	และมีทัศนคติ
ที่ดีต่อการเป็นองค์กรสีเขียว	 (ส�านักโลจิสติกส์	 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมอืงแร่,	2558)แนวคดิทีแ่ตกต่างกันของแต่ละประเทศในการส่งเสรมิแนวคดิการ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว	 เป็นเอกลักษณ์ท่ีสะท้อนถึงศักยภาพและ
วัฒนธรรมของธุรกิจและการจัดการในแต่ละประเทศ

ในส่วนถัดไปนี้จะกล่าวถึงตัวอย่างการด�าเนินงานด้านโลจิสติกส์และโซ่
อุปทานสีเขียวของประเทศที่มีบทบาทและมีแนวปฏิบัติที่ดี	 (Best	Practice)	อาทิ	
สาธารณรัฐประชาชนจีน	ญี่ปุ่น	เยอรมนี	เนเธอร์แลนด์	และประเทศไทย	โดยมีราย
ละเอียดดังต่อไปนี้
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 การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียวในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนีเป็นประเทศทีไ่ด้เปรียบทางด้านขนาดของ
ตลาด	ขนาดพื้นที่ของประเทศ	จ�านวนประชากร	และศักยภาพของการแข่งขันด้าน
ต่างๆในระดับโลก	 จึงท�าให้ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการเติบโตและ
พัฒนาการทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ว	 มีอัตราการค้าภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศทีส่งูขึน้อย่างเห็นได้ชดั	ส่งผลให้เกดิการขนส่งสนิค้าหลายรปูแบบแต่ในขณะ
เดียวกัน	 การขนส่งสินค้าเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยส�าคัญที่สร้างมลพิษและสารพิษที่มีผล 
กระทบต่อส่ิงแวดล้อมในพื้นที่	 ทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ	 ซ่ึงกล่าวได้
ว่าการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 ถือเป็นความท้าทายท่ี
สาธารณรฐัประชาชนจนีก�าลังเผชญิอยู	่ดงันัน้	สาธารณรฐัประชาชนจนี	จงึให้ความ
ส�าคัญกับการพัฒนาและปรับปรุงระบบการคมนาคมขนส่งอย่างต่อเนื่อง	 ไม่ว่าจะ
เป็นการเพิม่ขนาดของยานพาหนะส�าหรบัขนส่งสนิค้า	หรอืการประยกุต์ใช้เทคโนยี
ใหม่ๆ	 เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการจิสติกส์	 การขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ภาพที่ 4 การบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว 
ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
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Mr.	 Matthieu	 Ma	 ผู ้จัดการการตลาดของ	 บริษัท	 CHEP	 China	 
Company	Ltd.	ผู้น�าด้านบรษิทัให้เช่าแผ่นรองรบัสนิค้า	(Pallet)	และตูค้อนเทนเนอร์
ในประเทศจีนกล่าวว่า“ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียวไม่เพียงเกี่ยวข้องกับ
การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพียงอย่างเดียว	 แต่ยังหมายถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
และการลดต้นทนุทีส่ามารถเพิม่ศักยภาพและสร้างความยัง่ยนืให้แก่ธรุกจิ”	ปัจจบุนั
รัฐบาลจีนมีการสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ในด้านต่างๆอย่างเป็นทางการ	 ไม่ว่าจะ
เป็นการสร้างแนวความคิดความร่วมมือของบริษัทในการสร้างกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวกับ
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์และการสนับสนุน
ระบบขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ	 ทั้งยังมีการแข่งขันการด�าเนินงาน	 และมีการ
ประกาศรายชื่อบริษัทที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้รายงาน	China	Top	Green	
Companies	 Report	 เพื่อจัดล�าดับรายชื่อบริษัทสีเขียว	 เพื่อสร้างเครือข่ายและ
สงัคมทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	โดย	China	Entrepreneur	Club	ซ่ึงเป็นสโมสรนกัธรุกิจ
ของประเทศจีน	 ซ่ึงประกอบด้วยนักเศรษฐศาสตร์	 นักธุรกิจ	 และผู้มีความรู้ใน 
หลากหลายสาขาอาชีพ	มีการรายงานผลครั้งแรกในปี	พ.ศ.2555	เป็นต้นมา

จากการพัฒนาดังกล่าว	ท�าให้ประชาชนเริ่มเกิดความตระหนัก	และใส่ใจใน
การร่วมรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมมากขึ้น	 จะเห็นได้จากแนวโน้มการใช้ระบบ
รถไฟฟ้า	 และระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมมากข้ึนถึง	
40%	และกลุ่มบริษัทในอตุสาหกรรมรถไฟฟ้ามโีครงการส่งเสรมิและใช้โอกาสนีเ้ป็น
จดุขายทางการตลาด	และได้พฒันารถยนต์ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	หรอื	Eco-Car	
เข้ามาเป็นจุดดึงดูดลูกค้า	 จากกระแสเพ่ือส่ิงแวดล้อมดังกล่าว	 ท�าให้รัฐบาลจีน
วางแผนที่จะพัฒนาระบบรถโดยสารในระบบขนส่งมวลชน	 ให้เป็นรถไฟฟ้าระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดในประเทศ

 การบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียวในประเทศญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่น	 เป็นประเทศที่ให้ความส�าคัญกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
มาตัง้แต่ปี	พ.ศ.2533	มกีารบงัคบัใช้กฎหมายเกีย่วกบัสิง่แวดล้อมครัง้แรกในปี	พ.ศ.
2536	เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นต้องเผชิญกับปัญหา	ขยะ	ของเสีย	และกระบวนการ
ก�าจัดของเสียจากภาคอุตสาหกรรม	หลายๆโรงงานไม่สามารถจัดการกับของเสียที่
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เกิดจากกระบวนการผลิตได้อย่างถูกต้อง	 การปล่อยสารพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อ
ประชาชนและสิง่แวดล้อมจากภาคอตุสาหกรรม	ท�าให้รฐับาลต้องออกกฎหมายและ
บงัคบัใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด	นอกจากนีย้งัมกีารออกกฎหมายทีใ่ช้ในการควบคมุ
การปล่อยของเสียของโรงงาน	 กฎหมายที่ใช้ในการควบคุมสารพิษและอื่นๆ	 อีก
มากมาย	

ภาพที่ 5 ถังขยะส�าหรับแยกวัสดุ 
เพื่อส่งรีไซเคิลของญี่ปุ่น

ภาพที่ 6 เครื่องหมายรีไซเคิลบนบรรจุภัณฑ์

องค์กรต่างๆ	ภาครัฐของประเทศญ่ีปุน่	มนีโยบายส่งเสรมิให้ภาคเอกชนมส่ีวน
ร่วมในการลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม	เช่น	กจิกรรมการรไีซเคลิ	(Recycling-Based	
Society)	การออกกฎหมายเพื่อการคัดแยกและการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์	(Law	for	
the	 Promotion	 of	 Sorted	 Recycling	 of	 Containers	 and	 Packaging)	 
เพื่อส่งเสริมการน�าบรรจุภัณฑ์มารีไซเคิลมากขึ้น	

ประเทศญี่ปุ่นได้เข้าร่วมพิธีสารเกียวโต(Kyoto	Protocol)	ซึ่งเป็นพิธีสารที่
จัดตั้งขึ้นภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติ	 เพื่อเน้นย�้าพันธกรณีของประเทศสมาชิก
ถึงความร่วมมือด้านการจ�ากัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ	 และมีการ
ประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติต่างๆ	ได้แก่	ออกและบังคับใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม	
ด�าเนินการประเมินและหาแนวทางจัดการก๊าซเรือนกระจก

โดยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง	6%	ในปี	พ.ศ.2548	จนน�า
ไปสู่การก่อตั้งสังคมคาร์บอนต�่า	(Low	Carbon	Society)	มีการก�าหนดเป้าหมาย
เพือ่ลดระดบัของมลพิษลงให้ได้	60-80%	ภายในปี	พ.ศ.2559โดยมุง่เน้นการเปลีย่น



รายงานเศรษฐกิจสีเขียวประจำ ปี พ.ศ. 2560
ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว

69

พลงังานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลงังานไฟฟ้า	(Solar	Photovoltaic)	และการลดต้นทนุ
การปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์	เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชน
หนัมาใช้ระบบพลงังานแสงอาทติย์ทดแทนแหล่งพลงังานเดมิและด้วยลกัษณะทาง
ภูมิศาสตร์และทรัพยากร	 ประเทศญี่ปุ่นยังได้คิดค้นและมองหาแหล่งพลังงาน
ทดแทนจากแหล่งพลังงานอื่นอย่างต่อเน่ืองเช่น	 พลังงานน�้า	 (Hydroelectric)	
พลังงานความร้อนใต้พิภพ	 (Geothermal)	 แหล่งความร้อนท่ีเป็นไอน�้า	 (Steam	
Dominated)	แหล่งความร้อนที่เป็นน�้าร้อน	(Hot	Water	Dominated)	แหล่งหิน
ร้อนแห้ง	(Hot	Dry	Rock)	และอื่นๆ	อีกมาก

ภาพที่ 7 การบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียวในประเทศญี่ปุ่น

	ในขณะเดียวกนั	Japan	Business	Federation	(JBF)	ได้ส่งเสรมิและสนอง
นโยบายสนับสนุนการใช้พลังงานจากแหล่งทางเลือกอื่น	 โดยเฉพาะแหล่งพลังงาน
ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	ภายใต้ค�าขวญัทีว่่า	“การตระหนกัถงึสิง่แวดล้อมเป็นปัจจยั
ส�าคัญในการด�าเนินกิจการและกิจกรรมต่างๆของบริษัทอย่างยั่งยืน”	นอกจากนี	้
JBF	ยงัได้สร้างแผนปฏิบติัทีต่ระหนกัถงึสิง่แวดล้อม	(Environmental	Self-Action	
Plan)	 เพ่ือลดสาเหตุที่ก่อเกิดภาวะโลกร้อนอีกด้วยนอกจากด้านพลังงานแล้ว	
ประเทศญี่ปุ่นยังได้จัดท�าระบบการประเมินและรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ท่ีจัดท�า
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โดย	Japan	Environmental	Management	Association	for	Industry	(JEMAI)	
โดยส่งเสรมิให้ผู้ประกอบการท�าการประเมนิคาร์บอนฟตุพริน้ท์รวมถงึการติดฉลาก
คาร์บอนฟุตพริ้นท์อีกด้วย	

ส�าหรับด้านการพัฒนาระบบการตมนาคมขนส่ง	 ประเทศญี่ปุ่นได้ด�าเนิน
โครงการ	Eco	Rail	Mark	ในปี	พ.ศ.2548	ซึง่เป็นโครงการทีจ่ดัตัง้โดยกระทรวงทีด่นิ	
สาธารณปูโภค	การขนส่งและท่องเทีย่ว	(Japan’s	Ministry	of	Land,	Infrastructure	
and	 Transport)	 ของญี่ปุ่น	 เพื่อให้การสนับสนุนระบบการขนส่งสินค้าทางราง	
เป็นการลดปริมาณการขนส่งสินค้าทางถนนแบบเดิมๆ	เนื่องจากการขนส่งทางราง
เป็นการขนส่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด	 โดยเครื่องหมาย	 Eco	 Rail	
Mark	แบ่งออกเป็น	2	ชนิด	คือ	

1.	 Eco	Rail	Mark	ส�าหรบัสนิค้า	(Product)	จะให้การรบัรองสินค้าทีม่กีาร
ขนส่งทางรางมากกว่า	30%	ของปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมด	

2.	 Eco	Rail	Mark	ส�าหรับบริษัท	(Company)	จะให้การรับรองบริษัทที่มี
การเดินทางโดยทางรางมากกว่า	15%	ของการเดินทางทั้งหมด	

ภาพที่ 8 การรับรองเครื่องหมาย EcoRail Mark และ Eco Ship Mark ในประเทศญี่ปุ่น
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ต่อมา	ในปี	พ.ศ.2551	ยังได้ริเริ่มการใช้เครื่องหมาย	Eco	Ship	Mark	เพื่อ
ให้การรบัรองบรษิทัโลจสิตกิส์และการขนส่งสนิค้าทางเรอื	ทีม่กีารพฒันาระบบการ
ขนส่งที่สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ส�าหรับการด�าเนินงานของภาคเอกชน	กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆของประเทศ
ญ่ีปุน่ตระหนักว่าการค�านงึถงึสิง่แวดล้อมเป็นส่วนหนึง่ของความรบัผดิชอบต่อสงัคม	
(Social	Responsibility)	ทั้งนี้	ได้ร่วมกันสร้างแนวคิดการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม
จากผู้บริโภค	 ไม่ว่าจะเป็นการลดของเสียจากการด�าเนินกิจวัตรประจ�าวันของ
ประชาชน	รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างคุ้มค่า	ตัวอย่างเช่น	
บริษัท	Nippon	Express	เป็นบริษัทชั้นน�าของประเทศญี่ปุ่นด้านผู้ประกอบธุรกิจ
การขนส่งสินค้าภายในประเทศและต่างประเทศ	 ซึ่งตระหนักถึงการด�าเนินธุรกิจ
อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 โดยได้มีการเก็บข้อมูลค�านวณและวิเคราะห์แล้ว	 
พบว่า	 การขนส่งทางอากาศมีอัตราการก่อให้เกิดมลพิษมากที่สุด	ตามมาด้วยการ
ขนส่งทางรถบรรทกุ	การขนส่งทางเรอื	และการขนส่งทางรางตามล�าดับ	จากผลการ
ศึกษาดังกล่าว	บริษัท	Nippon	Express	จึงได้เปลี่ยนจากการขนส่งทางรถบรรทุก	
มาเป็นการขนส่งทางรางและทางน�า้ให้มากทีส่ดุ	เพือ่การด�าเนนิธรุกิจอย่างเป็นมติร
ต่อสิ่งแวดล้อม	และน�าไปสู่การลดต้นทุนในการด�าเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ

 การบรหิารจดัการโลจสิตกิส์และโซ่อปุทานสีเขยีวในประเทศเยอรมนี

หลายทศวรรษที่ผ่านมา	 ประเทศเยอรมนีมีความตระหนักถึงกิจกรรมด้าน 
โลจิสติกส์กับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.2523	จนกระทั่งในปี	พ.ศ.
2533	 ประเทศเยอรมนีได้เร่ิมใช้ระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ	 (Multi-
modal	Transport)	ทั้งการขนส่งทางราง	การขนส่งทางบก	การขนส่งทางน�้า	และ
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ	ส่งผลให้ต้นทุนในการขนส่งสินค้าลดลง	โดยความ
ส�าเร็จนี้ถือเป็นก้าวส�าคัญของการพัฒนาด้านการขนส่งสีเขียวในประเทศเยอรมนี	

รัฐบาลเยอรมนไีด้มกีารก�าหนดนโยบายในหลายๆด้าน	ภายใต้กรอบการเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม	 โดยการหลีกเลี่ยงการสร้างมลพิษต่างๆ	 ด้วยการสร้างเครื่อง
ตรวจวัดมลพิษทางอากาศ	 การก�าหนดนโยบายไม่สร้างถนนเพิ่ม	 การเก็บค่า
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ธรรมเนียมทางวิ่งของรถบรรทุก	การควบคุมความเร็วของรถบนท้องถนน	การเพิ่ม
ศักยภาพของการขนส่งทางราง	 การออกข้อก�าหนดในการปล่อยมลพิษสู่ชั้น
บรรยากาศ	รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ผ่านกรณีศึกษาตัวอย่างอีกมากมาย

ภาพที่ 9 ระบบบริหารจัดการและโลจิสติกส์สีเขียวในประเทศเยอรมนี

นอกจากนี้	 ประเทศเยอรมนียังส่งเสริมการบริหารจัดการโลจิสติกส์สีเขียว	
โดยแบ่งขอบเขตของการบริหารจัดการโลจิสติกส์สีเขียวออกเป็น	 4	 ประเภท	 
ดังแสดงนี้

ภาพที่ 10 ขอบเขตของโลจิสติกส์สีเขียวในประเทศเยอรมนี
ที่มา:	Fraunhofer	Institute	for	Material	Flow	and	Logistics	IML
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1.	 การขนส่งสินค้า	 (Transport)ประเทศเยอรมนีใช้ระบบการขนส่งแบบ
ต่อเนือ่งหลายรปูแบบ	(Multimodal	Transport)	ซึง่หมายถงึ	ระบบการขนส่งสนิค้า
ที่มีลักษณะที่แตกต่างกันสองรูปแบบขึ้นไป	เช่น	การเชื่อมต่อการส่งสินค้าระหว่าง
การขนส่งทางรถบรรทุกและทางรางเข้าด้วยกัน	เพื่อลดต้นทุนและมลพิษที่กระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม	

2.	 ระบบโลจิสติกส์ภายในองค์กร(Intralogistics)	 คือ	 ระบบการขนส่ง
วัตถุดิบ	 และสินค้า	 รวมถึงข้อมูลภายในองค์กร	 โดยมีการประยุกต์ใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีในระบบการขนส่งภายในองค์กรในหลายๆด้าน	 ได้แก่	 ระบบการขนส่ง
โดยใช้สายพานอตัโนมตัลิ�าเลยีงสนิค้าร่วมกันกับระบบตดิตาม	RFID	ระบบบาร์โค้ด	
ระบบการจัดการคลังสินค้า	(Warehouse	Management	System:	WMS)	เพื่อ
ลดขั้นตอนการบริหารจัดการและลดการใช้ทรัพยากรในองค์กร	 เป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการลดมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมโลจิสติกส์	และยังเป็นการเพิ่มมูลค่า	
ภาพลักษณ์	และศักยภาพในการแข่งขันให้กับองค์กรอีกด้วย

3.	 การวางยทุธศาสตร์และแผนงานโครงการ	(Planning/Strategy)	รฐับาล
เยอรมนมีกีารวางแผนและสร้างกลยทุธ์ทีผ่ลกัดันให้ประชาชนและบรษิทัภาคเอกชน
หันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆมากขึ้น	 ผ่านโครงการที่เน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและภาคเอกชน	 โดยให้ค�านึงถึงผลกระทบจากการปล่อยของเสีย	 และ
หลีกเลี่ยงการสร้างมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	

4.	 การบริหารจัดการอาคารสถานที่ของสถานประกอบการ(Real	Estate)
คอื	การบรหิารจดัการ	การสร้างอาคารสถานทีแ่ละโรงงานทีเ่น้นคณุภาพและความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 เพ่ือเพิ่มศักยภาพในการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	 ให้สามารถ
ควบคุมการไหลเวียนของวัตถุดิบ	สินค้า	และข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ไม่ว่าจะ
เป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญของตัวอาคารตั้งแต่การออกแบบ	การวางแผนผัง	ระบบ
สาธารณูปโภค	และตัวอาคารโรงงาน	เป็นต้น	
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ตัวอย่างการบริหารจัดการโซ่อุปทานสีเขียวที่น่าสนใจของภาคเอกชน ได้แก่ 

 » บริษทั	DHL	ซึง่เป็นบรษิทัแรกของโลกทีม่กีารตัง้เป้าหมายเพือ่วดัปรมิาณ
มลพิษ	 CO

2
	 ภายใต้โครงการ	 Go	 Green	 ซึ่งได้สร้างและเผยแพร่แนว

ความคิดร่วมสมัย	(Trend)	ไปมากกว่า	35	ประเทศทั่วโลก	
 » บริษทั	DB	Schenker	ได้มกีารประเมนิคาร์บอนฟตุพริน้ท์โดยได้รบัความ
ร่วมมือจาก	สถาบัน	Applied	Ecology	และได้เสนอวิธีการแก้ไขปัญหา
โดยการน�าระบบ	Eco-Transportation	มาปรบัใช้กบัการขนส่งท่ีสามารถ
ลดมลพิษและของเสียต่างๆได้	 อีกทั้งยังประสบความส�าเร็จในการ
ประยุกต์ใช้หลักการ	Eco	plus	 เข้ากับการขนส่งในรูปแบบต่างๆ	 ไม่ว่า
จะเป็นการขนส่งทาง	 รถ	 เรือ	 และรถไฟ	ที่ก่อเกิดมลพิษให้น้อย	 จนถึง
ระดับที่ไม่ก่อเกิดมลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 » บริษัท	 Bosch	 and	 Siemens	 ได้เปลี่ยนรูปแบบของการขนส่งสินค้า	 
จากการใช้รถบรรทกุมาเป็นการขนส่งทางรางแทนถึง	60%	ซ่ึงความร่วมมอื
จากทุกภาคส่วน	 ท�าให้เยอรมนีมีการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และ 
โซ่อุปทานสีเขียวที่โดดเด่นและสามารถเป็นต้นแบบให้กับประเทศอื่นที่
ต้องการพัฒนาระบบโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

 การบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียวในประเทศ
เนเธอร์แลนด์

ประเทศเนเธอร์แลนด์	เป็นประเทศทีน่�าระบบโลจิสตกิส์และโซ่อปุทานสเีขยีว
มาประยุกต์ใช้อันดับแรกๆ	ของทวีปยุโรป	ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียวใน
ประเทศเนเธอร์แลนด์ส่วนมากจะเกีย่วข้องกับการลดมลพษิท่ีเกดิจากการขนส่งและ
การกระจายสนิค้า	โดยรฐับาลมเีป้าหมายทีจ่ะพัฒนาระบบขนส่งอย่างมปีระสทิธภิาพ
และยั่งยืน	 เช ่น	 การเลือกท�าเลท่ีตั้งศูนย ์กระจายสินค้าเพื่อลดระยะทาง 
และเวลาในการขนส่ง	การเพิม่ความสามารถในการบรรทกุสนิค้าต่อเทีย่วให้มากข้ึน	
(Loading	 Capacity)	 การใช ้ระบบการวางแผนอุปสงค ์และอุปทาน	 
(Demand	and	Supply	Planning	Software)	เพื่อช่วยในการบริหารจัดการและ
ลดอัตราการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงของระบบขนส่ง
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รัฐบาลของประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ท�าการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ	
Lean	and	Green	Award	ที่จัดตั้งโดยสถาบัน	Connekt	ภายใต้การควบคุมของ
กระทรวงทีด่นิ	สาธารณปูโภค	การขนส่งและท่องเทีย่ว	ซึง่เป็นความร่วมมอืระหว่าง
บริษัทเอกชนกับหน่วยงานของภาครัฐที่อยู่ในเขตชุมชน	 เพื่อส่งเสริม	พัฒนา	และ
สร้างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	โดยมีการจัดมอบรางวัล		Lean	and	
Green	Star	ให้แก่บรษัิททีส่ามารถลดการปล่อยมลพษิได้	20%	ในทกุๆปี	โดยตัง้แต่
ปี	 พ.ศ.2550มีหลายบริษัทที่ได้รับรางวัลจากหลายสถาบัน	 เช่น	 บริษัท	 DPD	 
Network	บริษทั	Wim	Bosman	Network	บรษิทั	Coca-Cola	Enterprises	บรษิทั	
H.J.	Heinz	บริษัท	Benelux	บริษัท	CHEP	และ	บริษัท	Kloosterboer	group	
เป็นต้น

โครงการทีน่่าสนใจอกีโครงการทีร่ฐับาลเนเธอร์แลนด์ให้การสนบัสนนุ	ได้แก่	
โครงการ	Lean	and	Green	Barge	ที่ก่อตั้งในปี	พ.ศ.2551	เป็นโครงการที่รัฐบาล
จดัตัง้ขึน้เพือ่เพิม่ศกัยภาพและรณรงค์ให้ภาคเอกชนหนัมาใช้การขนส่งทางน�า้	โดย
การให้บรษัิททีข้ึ่นทะเบยีนและเข้าร่วมโครงการ	Lean	and	Green	Barge	สามารถ
ใช้การขนส่งร่วมกัน	เป็นการขนส่งที่เชื่อถือได้	ลดต้นทุน	ลดมลพิษ	และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม	เพียงแค่	2	ปี	Lean	and	Green	Barge	ประสบความส�าเร็จอย่างสูง
ในด้านของความร่วมมือในระดับพื้นที่	 ภูมิภาค	 และประเทศ	 อีกท้ังยังมีอีกหลาย
โครงการที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อน�าไปสู่การสร้าง	Lean	and	Green	Community	รัฐบาล
เนเธอร์แลนด์ยังได้ ต้ังเป้าหมายพัฒนาเพิ่มศักยภาพการรักษาสิ่งแวดล้อม 
อย่างต่อเนือ่ง	โดยการสร้างกรอบปฏบิัติให้แก่ผู้ประกอบการให้ด�าเนินกจิการไปใน
ทศิทางเดยีวกนั	และในปี	พ.ศ.2558	ประเทศเนเธอร์แลนด์จะพฒันาโครงการ	Lean	
and	Green	Barge	โดยเปลี่ยนเป็นโครงการ	Lean	and	Green	Synchormodal	
ด้วยการเพิม่ทางเลอืกของโหมดการขนส่งให้กบัผูป้ระกอบการเพือ่เพิม่ศกัยภาพของ
ระบบโครงสร้างการขนส่งทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
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ภาพที่ 11 การบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียวในประเนเธอร์แลนด์

ภาพที่ 12 การปฏิวัติรูปแบบระบบการขนส่งของโครงการ Lean & Green Barge

ภาพที่ 13 บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ Lean and Green Barge ในประเทศเนเธอร์แลนด์
ที่มา	:	Connekt	Lean	and	Green
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การบรหิารจดัการโซ่อปุทานสเีขยีวทีป่ระสบความส�าเรจ็อย่างเหน็ได้ชดัของ
ประเทศเนเธอร์แลนด์	ได้แก่	บริษัท	VOS	Logistics	ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้าน
โลจิสติกส์หลากหลายรูปแบบในภูมิภาคยุโรป	โดยได้รับรางวัล	Lean	and	Green	
European	Logistics	Service	Provider	จากสถาบัน	Duurzame	Logictiek	&	
Connekt	 ด้วยเป็นบริษัทที่สามารถพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนโดยบริษัทตั้งเป้า
หมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้	20%	ภายในปี	พ.ศ.2558	โดยมุ่ง
เน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพและประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพ่ือการขนส่งที่สะอาด	 
(Efficient	and	Clean	Transport	Innovations)	นโยบายหลักของ	บริษัท	VOS	
Logistics	 คือ	 การสร้างความยั่งยืน	 โดยก�าหนดและมุ่งเน้นไปท่ีเทคโนโลยีของ
กระบวนการและการวางแผนงานส�าหรับอนาคตเป้าหมายหลัก	คือ	การลดมลพิษ	
และเพิ่มความตระหนักด้านความปลอดภัย	(Safety	Awareness)	เช่น

 » การลดการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงแต่ใช้พลังงานทางเลือกใหม่	 เช่น	 ก๊าซ
ธรรมชาติเหลว	(Liquefy	Natural	Gas:LNG)	

 » การเพิ่มขีดความสามารถในการบรรทุกสินค้าให้ได้มากขึ้น	 (Loading	
Capacity)	รวมถึงการลดระยะทางการขนส่งสินค้า	(Sort	Cut/Empty	
Kilometers)	

 » การปรับพฤติกรรมของคนขับรถให้ค�านึงถึงความปลอดภัยและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม	

 » การสนบัสนนุการใช้ระบบการขนส่งต่อเนือ่ง	(Multimodal	Transport)	
และการใช้ยานพาหนะที่มีการพ่วงต่อตู้คอนเทนเนอร์ในการขนส่งสินค้า	
(Eco	Combi)	

 » การปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างของอาคารให้มีประสิทธิภาพ	ลดการ
ใช้พลังงานและของเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ

 การบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียวในประเทศไทย

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียวในประเทศไทย	 เกิดจากแรง
กระตุ้นจากกระแสทางการค้าที่ประเทศคู่ค้าเริ่มมีบทบาทและสร้างกฎเกณฑ์	 
ข้อบังคับ	 ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย	 หรือมาตรการต่างๆท่ีไม่ใช่กฎหมาย	 แต่หากไม่
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ด�าเนนิการให้สอดคล้อง	กไ็ม่สามารถด�าเนนิธรุกจิอยูไ่ด้ในตลาดโลก	หรอืจะเรียกว่า
เป็นการสร้างก�าแพงทางการค้าก็ว่าได้	 เป็นท่ีทราบกันว่าประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม
ถูกหยิบยกข้ึนมาเป็นประเด็นเร่งด่วน	 จากที่ได้เห็นกระแสของการรณรงค์เพื่อ
ปลูกจิตส�านึกการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ภาพที่ 14 การบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียวในประเทศไทย  

ในปัจจุบันภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศ	 ได้รับการสนับสนุนจาก 
หน่วยงานภาครฐัทัง้ในด้านการพฒันาบคุลากรของภาคอตุสาหกรรม	หรอืด้านการ
เข้าให้ค�าปรึกษาในสถานประกอบการ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับและพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียวของประเทศไทยในด้านต่างๆ	เช่น	

 » การน�าเทคโนโลยีสะอาดมาใช้เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการ
ด�าเนินงาน

 » การสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานทดแทนที่สะอาด	
 » การลดปริมาณวัสดุและของเสียที่เกิดจากการด�าเนินกิจกรรมโลจิสติกส	์
หรือกิจกรรมอื่นๆ	ของสถานประกอบการ	เช่น	การด�าเนินโครงการ	3Rs	
คือ	การลดปริมาณการใช้	(Reduce)	การน�ากลับมาใช้ซ�้า	(Reuse)	และ
การน�ากลับมาใช้ใหม่	(Recycle)
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การด�าเนินงานเพื่อลดผลกระทบของการประกอบการที่มีต่อสิ่งแวดล้อมที่
เป็นที่รู้จักและคุ้นเคย	 คือ	 การให้การรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมโดยหน่วยงานที่มี
ภารกจิในการส่งเสรมิการประกอบกจิการท่ีลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมของประเทศ	

อกีแนวทางหน่ึงของการพฒันาไปสูร่ะบบการบรหิารจดัการโลจิสตกิส์สเีขยีว	
คือการพัฒนาสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว	 (Green	 Industry:	 GI)	 ซึ่งริเริ่มโดย
กระทรวงอุตสาหกรรมตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2554	 โดยมีแนวคิดจากการอยู่ร่วมกันอย่าง
ผาสุก	 ระหว่างการประกอบการอุตสาหกรรม	 ชุมชน	 และสิ่งแวดล้อม	 เพื่อ 
สร้างภาพลกัษณ์ทีด่ขีองการประกอบการอตุสาหกรรมท่ีเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	และ
เสริมสร้างความมั่นใจให้ชุมชนที่จะอยู่ร่วมกับอุตสาหกรรม	และยังเป็นการพัฒนา
ไปสู่การเป็นเศรษฐกิจสีเขียวได้อีกด้วย

ภาพที่ 15 ระดับการพัฒนาไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว

แนวทางการพฒันาไปสูก่ารเป็นอตุสาหกรรมสเีขียว	สามารถด�าเนนิการร่วม
กันภายในโซ่อุปทาน	 และสร้างความสมดุลกันระหว่าง	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 และ 
สิ่งแวดล้อม	 (Triple	 Bottom	 Line)	 บนพื้นฐานของ	 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง	 
(Continuous	 Improvement)	 และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 (Sustainable	 
Development)	แนวทางการพฒันาไปสูก่ารเป็นอตุสาหกรรมสเีขยีว	แบ่งออกเป็น	
5	ระดับ	ดังนี้
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 » ระดับที่	 1	ความมุ่งมั่นสีเขียว	 (Green	Commitment)	คือ	การแสดง
ความมุ่งมั่นในรูปแบบของนโยบายเป้าหมายและแผนงานที่จะลดผล 
กระทบต่อส่ิงแวดล้อม	และมกีารสือ่สารภายในองค์กรให้ทราบโดยทัว่กนั

 » ระดับที่	2	ปฏิบัติการสีเขียว	(Green	Activity)	คือ	การด�าเนินกิจกรรม
ตามนโยบาย	 เป้าหมายและแผนงานที่ก�าหนดเพื่อลดผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและส�าเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้

 » ระดับที่	 3ระบบสีเขียว	 (Green	 System)	 คือ	 การบริหารจัดการ 
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ	มีการติดตาม	ประเมินผล	และทบทวนเพื่อ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 หรือการได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมอันเป็นที่
ยอมรับ	 หรือได้รับการรับรองมาตรฐานที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมต่างๆ

 » ระดบัที	่4	วฒันธรรมสเีขยีว	(Green	Culture)	คอื	การทีท่กุคนในองค์กร
มจีติส�านึกร่วมกนัในการสงวนและรกัษาไว้ซึง่สิง่แวดล้อมทีด่แีละให้ความ
ร่วมมือร ่วมใจในทุกด้านของการประกอบกิจการให้เป ็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมและด�าเนินการต่างๆ	 จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม
องค์กร

 » ระดับที่	 5	 เครือข่ายสีเขียว	 (Green	Network)	คือ	การขยายขอบเขต
ของการเป็นอตุสาหกรรมสเีขยีว	จากภายในองค์กรออกสูภ่ายนอก	ตลอด
โซ่อปุทาน	(Supply	Chain)	โดยสนบัสนนุให้คูค้่าและพนัธมิตรทางธรุกจิ
เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว

สถานประกอบการทีม่กีารด�าเนินการพฒันาไปสูก่ารเป็นอตุสาหกรรมสเีขยีว	
สามารถขอรบัการรับรองการเป็นอตุสาหกรรมสเีขยีวในแต่ละระดบัได้จากกระทรวง
อุตสาหกรรม	 โดยยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาตามรายละเอียดท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมก�าหนด

นอกจากหน่วยงานภาครัฐแล้ว	ปัจจุบันอุตสาหกรรมต่างๆ	ในประเทศไทย	
ยังให้ความสนใจในประเด็นสิ่งแวดล้อมมากขึ้น	เช่น	
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 » กลุ่มธุรกิจโคคา–โคล่า	 ประเทศไทย	 จ�ากัด	 ถือเป็นอีกกลุ่มธุรกิจท่ีมี
บทบาทส�าคัญในการน�าเสนอแนวความคิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 
ภายใต้กรอบแนวความคิดที่ส่งเสริมความยั่งยืน	(Live	Positively)	โดย
ผสานความยั่งยืนเข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจ	 และให้ความส�าคัญกับองค์
ประกอบหลักการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน	7	ประการ	ดังนี้

•	คุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการของเครื่องดื่ม	
•	สุขภาพของผู้บริโภค	
•	บรรจุภัณฑ์ของสินค้า
•	ทรัพยากรน�้าและแหล่งที่มาของวัตถุดิบ	
•	สภาพอากาศ	
•	แหล่งชุมชน	
•	สิ่งแวดล้อมในสถานที่ท�างาน	

 » บริษัท	 ไทยน�้าทิพย์	 จ�ากัด	 ชูนโยบายที่สอดคล้องกับการเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อมภายใต้สโลแกนที่ว่า	 “เพื่อเรา	 เพื่อโลก”	 โดยได้น�าเสนอ
ผลติภณัฑ์น�า้ดืม่ภายใต้ตราสนิค้า	น�า้ทพิย์	ซึง่มสีโลแกนทีว่่า	“น�า้ทพิย์คดิ
มาเพื่อโลก”	บริษัทได้ให้ค�ามั่นกับผู้บริโภคว่าจะเป็นเครื่องดื่มที่เปี่ยมไป
ด้วยคุณภาพและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไปพร้อมๆกัน	 โดยเปลี่ยน
ชนิดของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตและรูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ให้กลาย
เป็น	 ขวด	 Eco-Crush	 ซึ่งเป็นขวดพลาสติก	 PET	 ที่ลดปริมาณการใช้
พลาสตกิในการผลติจากขวดแบบเดิมลง	35%	แต่ยงัคงคุณภาพและความ
แข็งแรงตามมาตรฐานที่ก�าหนด	 ท�าให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมไปด้วย	 และยังช่วยให้การขนส่งเพื่อกระจายสินค้าและการ
ก�าจดัเป็นไปได้ง่ายกว่าเดมิจากน�า้หนกัทีน้่อยลง	นอกจากนี	้ทางบรษิทัฯ	
ยังได้ออกแบบตราสินค้าใหม่เป็นรูปใบไม้สีเขียวอ่อน	 สีสวยสะดุดตา	 
ที่สื่อถึงประเด็นของการรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจน	
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ภาพที่ 16 ตัวอย่างการพัฒนาพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
เพื่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์น�้าดื่มน�้าทิพย์

 ทิศทางการพัฒนาโลจิสติกส์สีเขียวในประเทศไทย

การพฒันากรนีโลจสิตกิส์จะเกดิขึน้ได้และประสบความส�าเรจ็ประกอบด้วย
ปัจจยัทีส่�าคญัในหลาย	ๆ 	มติ	ิกล่าวคอื	ความร่วมมอืกนัทัง้ในระดบัมหภาค	(Macro	
Level)	 และระดับจุลภาค	 (Micro	 Level)	 รวมทั้งการเช่ือมโยงและมุ่งเน้นไปยัง 
เป้าหมายเดียวกันตลอดโซ่อุปทาน

 การพัฒนาโลจิสติกส์สีเขียวในระดับนโยบาย

การพัฒนาโลจิสติกส์สีเขียวในระดับนโยบายในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป
และสหรัฐอเมริกา	รวมทั้งญี่ปุ่น	มีความพยายามในการสนับสนุนผู้ประกอบการใน
การลดผลกระทบของกิจกรรมโลจิสติกส์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม	 ทั้งในรูปแบบของการ
ก�าหนดมาตรฐานและก�าระเบียบที่ส�าคัญ	 และการให้การสนับสนุนในรูปแบบของ
องค์ความรู้รวมทั้งสิทธิประโยชน์ในด้านต่าง	ๆ	ที่จะท�าให้ผู้ประกอบการเห็นความ
ส�าคัญและหันมาปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมโลจิสติกส์ที่ด�าเนินการอยู่ให้เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

	 ผลของการด�าเนินนโยบายและก�าหนดเป้าหมายการลดผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมนี้ท�าให้ผู้ให้ผู้ประกอบการหันมาให้ความส�าคัญในเรื่องนี้อย่างจริงจัง	 
ต่อเนื่องไปยังผู้ใช้บริการที่ให้ความร่วมมือกับมาตรการและนโยบายด้วยเห็นความ
ความจ�าเป็นที่เร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
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	 ส�าหรับในประเทศไทย	นโยบายสิง่แวดล้อมยงัคงเป็นนโยบายท่ีจ�าเป็นต้อง
ได้รับการก�าหนดอย่างจรงิจงั	โดยเน้นย�า้ความส�าคญัของสิง่แวดล้อมในทกุ	ๆ 	ระดบั	
เพือ่ให้หน่วยงานและผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องเข้าใจและตระหนกัถงึปัญหา	และร่วมกนัลด
ผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งจ�าเป็นต้องอาศัยการบูรณาการหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในการก�าหนดมาตรฐานมาตรการ	 และบทลงโทษที่ชัดเจน	 เนื่องจากผล
การศึกษาและส�ารวจหลายแหล่ง	(Sarkis,	J.	and	Dou	Y.,	2017;	ส�านักโลจิสติกส์	
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่,	 2558;	 เตชะ	 บุญชัย,	 2553)	 ระบุว่า 
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงเห็นว่าประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอุปสรรคต่อการ
ด�าเนินธุรกิจ	

	 ทิศทางการพัฒนากรีนโลจิสติกส์ของประเทศไทยในระดับนโยบายจึง
ประกอบด้วย	2	ส่วนด้วยกนั	คือการก�าหนดและบงัคับใช้กฎระเบยีบด้านสิง่แวดล้อม
อย่างจริงจัง	ควบคู่กับการสนับสนุนการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสิ่งแวด
ล้อมและโลจิสติกส์สีเขียวให้กับผู้ประกอบการเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
ด้านส่ิงแวดล้อมและร่วมมือกันอย่างจริงจังด้วยแรงกดดันจากการเปิดเสรีการค้า
และบรกิารในภมูภิาค	ทีส่่งผลให้กจิกรรมโลจิสติกส์มเีพิม่มากข้ึน	ประเทศไทยจ�าเป็น
ต้องปกป้องประเทศจากมลภาวะและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

	 ทั้งน้ี	 การปรับปรุงยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 
ในครั้งต่อไป	 ควรระบุการพัฒนาและส่งเสริมโลจิสติกส์สีเขียวในประเด็นและ
กิจกรรมต่างๆ	ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีส่วนร่วมในการวางแผนและด�าเนินการ	
ทัง้ด้านการก�าหนดเป้าหมาย	ตวัชีว้ดั	และแผนงานโครงการ	ในอนัทีจ่ะส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาโลจิสติกส์สีเขียวในประเทศไทยอย่างจริงจัง

 การพัฒนาโลจิสติกส์สีเขียวในระดับธุรกิจ

ปัจจุบนัผู้ประกอบการโดยเฉพาะผูป้ระกอบการทีผ่ลติสินค้าเพือ่การส่งออก
ได้รบัข้อก�าหนดและความต้องการจากผูซ้ือ้ในการผลติสนิค้าให้ได้มาตรฐานด้านสิง่
แวดล้อมที่ก�าหนด	 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศที่น�าเข้า
ท�าให้ผู้ประกอบการหันมาให้ความส�าคัญและผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มากยิ่งขึ้น	เพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสในการจ�าหน่ายสินค้าในตลาดโลก
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อย่างไรก็ตาม	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจ�าเป็นต้องมี
การพัฒนากระบวนการโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปผู้ประกอบ
การต้องมุ่งเน้นการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมควบคู่
ไปกับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์สีเขียวภายในองค์กร	ต่อเนื่องไปยังคู่ค้าและลูกค้า	
ซ่ึงจะประสบความส�าเร็จได้ด้วยความร่วมมือของทุกหน่วยงานภายในองค์กร	 
รวมทั้งตลอดโซ่อุปทาน	 หน่วยงานที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องค�านึงถึงกระบวนการ
การเคล่ือนย้ายสนิค้าทีก่่อให้เกดิประสทิธภิาพและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมมากทีส่ดุ
ทั้งด้านการจัดเก็บ	 การขนส่ง	 จนถึงการจัดการกับสินค้าเม่ือมีการใช้แล้วหรือ 
หมดอาย	ุนบัเป็นความท้าทายของทกุหน่อยงานทีจ่ะช่วยให้องค์กรมกีารพฒันาอย่าง
ต่อเนื่องไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต

การพฒันาโลจสิตกิส์สเีขยีวภายในองค์การจะเกดิประสทิธภิาพ	และมคีวาม
ยั่งยืนมากยิ่งข้ึนเมื่อผู้ประกอบการมีการพัฒนาต่อเนื่องไปสู่โซ่อุปทานสีเขียว	หรือ
การบริหารจดัการโซ่อปุทานทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม	ซึง่จ�าเป็นต้องอาศยัความร่วม
มอืและการก�าหนดวัตถปุระสงค์รวมทัง้เป้าหมายการพฒันาร่วมกนัตลอดโซ่อปุทาน
เพือ่ให้สินค้าและกระบวนการเกดิขึน้เป็นสนิค้าและบรกิารทีม่คีณุภาพและเป็นมติร
กับสิ่งแวดล้อม	กระบวนการและองค์ประกอบของโซ่อุปทานสีเขียว

หลักการของการจดัการโซ่อปุทานสเีขยีวเป็นการเชือ่มโยงความร่วมมอืและ
การวางแผนร่วมกันระหว่างผู้ที่อยู่ร่วมกันในโซ่อุปทาน	 ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบ
และปัจจยัการผลิต	ผูผ้ลติ	ผูข้นส่งสนิค้า	และผูก้ระจายสนิค้า	โดยประเดน็ส�าคญัใน
การก�าหนดแผนและเป้าหมายร่วมกันคือการยึดหลักการออกแบบกระบวนการที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมร่วมกัน	 (Concept	 Design)	 โดยค�านึงถึงผลกระทบที่เกิด
กับสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้า	 ซึ่งการร่วมมือกัน
วางแผนและปฏิบัติท�าให้สินค้าที่เร่ิมผลิตจนถึงมือผู้บริโภคเป็นสินค้าสีเขียวอย่าง
แท้จริง

ประเด็นที่ควรให้ความส�าคัญในขณะนี้คือผู ้ประกอบการไทยควรต้อง
ตระหนักถึงความส�าคัญของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียวอย่างจริงจัง	
เพื่อเริ่มต้นการพัฒนากระบวนการโลจิสติกส์ในสถานประกอบการให้เป็นมิตรกับ 
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สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น	 มากกว่าการเห็นว่าเป็นการคุกคามหรือข้อก�าหนดจากผู้ซ้ือ
หรือผูก้�าหนดนโยบาย	ซึง่เป็นการยกระดับการพัฒนาธรุกจิ	พลงังาน	และสิง่แวดล้อม
ขึน้ไปอกีขัน้หนึง่	เนือ่งจากประเดน็ปัญหาด้านสิง่แวดล้อมอาจไม่ใช่สิง่ทีม่องด้วยตา	
หรือได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นทันทีทันใด	แต่เป็นการพัฒนาเพื่อสร้างความยั่งยืนใน
ระยะยาว	 เพื่อความคุ้มค่าทั้งทางด้านต้นทุน	 ประสิทธิภาพ	 รวมทั้งความคุ้มค่าใน
ด้านชุมชน	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 ให้ทุกคนสามารถด�ารงอยู่ในโลกท่ีสะอาดและ
ปลอดภัยตลอดไป	
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เทคโนโลยกัีบการส่งเสริมการบริโภคท่ียัง่ยนื

ดร. กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์
นักวิชาการฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ที่ผ่านมา	 การขยายตัวของการผลิตและการบริโภคซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยน�าไปสู่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย	 อีกทั้งส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมของไทยเป็นอย่างมาก	 อย่างไรก็ดี	 เมื่อเทคโนโลยีได้รับการพัฒนา
อย่างก้าวกระโดดและมีเทคโนโลยีใหม่ๆ	 เข้าสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น	 จึงเกิดความคาด
หวังว่าเทคโนโลยีต่างๆ	เหล่านี้จะถูกน�ามาใช้ในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่
ยั่งยืนของประชาชน	 เพื่อให้การบริโภคส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลงและมี
ความยัง่ยนืมากขึน้	วตัถปุระสงค์หลกัของบทความน้ีคือเพือ่รวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ	
เก่ียวกับบทบาทของเทคโนโลยีในการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ 
ผูบ้รโิภคซึง่จะน�าไปสู่การบรโิภคทีย่ัง่ยนื	โดยเริม่จากการฉายภาพให้เหน็ว่าปัจจบุนั
เทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค
อย่างไร	 หลังจากนั้น	 จึงเป็นการฉายภาพตามประเภทของเทคโนโลยีและสินค้าท่ี 
ผู้บริโภคใช้ในชีวิตประจ�าวัน	อาทิ	เทคโนโลยีกับที่อยู่อาศัย	เทคโนโลยีกับพลังงาน
ไฟฟ้า	เทคโนโลยีกับการดูแลสุขภาพ	เป็นต้น	

1. บทบาทของเทคโนโลยีกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการ
เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้อินเตอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนในอัตรา

ท่ีสงู	ดงัน้ัน	ดจิทัิลจงึเข้าถงึผูบ้รโิภคอย่างรวดเรว็และกลายเป็นช่องทางหลกัส�าหรับ
ชีวิตประจ�าวัน	 ด้วยเหตุนี้	 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟน
กลายเป็นช่องทางส�าคัญที่ผู้บริโภคใช้ในการซื้อสินค้าและบริการ	 จึงเกิดเป็นโจทย์
และความท้าทายที่ภาคธุรกิจต้องปรับตัวเองเพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะ
กับสนิค้าและบรกิารของตนและเข้าถึงผูบ้ริโภคให้มากข้ึน	ซึง่เป็นท่ีมาของการพฒันา
แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือในลักษณะของที่ปรึกษาทางดิจิทัล	 (Digital	 
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Advisor)	 หรือแอพพลิเคชั่นซึ่งช่วยในการค้นหาสินค้าและบริการ	 (Product	
Finder)	 โดยข้อดีของแอพพลิเคชั่นเหล่านี้คือช่วยผู้บริโภคประหยัดเวลาในการ
ค้นหาสินค้าและบริการที่ต้องการและช่วยเปรียบเทียบราคาและคุณลักษณะของ
สินค้าและบริการ	 ซึ่งช่วยให้การซื้อสินค้าออนไลน์เป็นเรื่องง่ายและสะดวกสบาย
ส�าหรับผู้บริโภคมากยิง่ขึน้	ตัวอย่างเช่น	Priceza	เป็นแอพพลเิคชัน่ทีช่่วยให้ผูบ้รโิภค
ค้นหาสินค้าและเปรียบเทียบสินค้าบนช่องทางออนไลน์	 โดยผู้บริโภคสามารถ
ล็อกอินโดยใช้บัญชีผู้ใช้ของ	Facebook	นอกจากนี้	Priceza	ยังเป็นแอพพลิเคชั่นที่
มาพร้อมโปรโมชั่นจากร้านค้าช้ันน�าซึ่งครอบคลุมสินค้าทุกหมวดหมู่	 ท้ังสินค้า
อเิลก็ทรอนิกส์และไอท	ีโทรศัพท์มอืถอื	เครือ่งใช้ไฟฟ้าภายในบ้านทุกประเภท	สนิค้า
แฟชั่น	รวมไปถึงเครื่องส�าอาง	ดังนั้น	ผู้บริโภคสามารถประหยัดทั้งเวลาและเงิน	

นอกจากแอพพลเิคชัน่ทีเ่ปรยีบเทยีบราคาและโปรโมชัน่ของสนิค้าทัว่ไปแล้ว	
ปัจจุบัน	หลายเว็บไซต์	เช่น	checkraka.com	ยังช่วยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริการ
ทางการเงนิทัง้การเปรยีบเทยีบดอกเบีย้เงินฝากบตัรเครดิต	สนิเช่ือ	รวมถึงการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์	 ทั้งบ้านและคอนโดมีเนียม	 และราคารถยนต์	 รถจักรยานยนต์	
ทั้งนี้	 วัตถุประสงค์หลักของเว็บไซต์ดังกล่าวคือเพื่อเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและ
บริการคุณภาพจากร้านค้าและผู้ให้บริการ	สิทธิประโยชน์	โปรโมชั่น	ข้อมูลความรู้
และวธิกีารเลอืกซือ้สนิค้าแก่ผูบ้ริโภค	เพือ่ให้ผูบ้รโิภคได้รบัสนิค้าและบรกิารในราคา
ที่ดีที่สุดและเป็นธรรมมากที่สุดโดยไม่ต้องเสียเวลาและสิ้นเปลืองทรัพยากรในการ
เดนิทางไปยงัร้านค้าและสถานทีใ่ห้บรกิารเพือ่รวบรวมข้อมลูก่อนตดัสนิใจซือ้สินค้า
และบริการ

นอกจากแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ซึ่งให้ข้อมูลผู้บริโภคในลักษณะของการ
เปรยีบเทยีบราคาและโปรโมชัน่แล้ว	ปัจจบุนัมกีารพฒันาแอพพลเิคชัน่และเวบ็ไซต์
ซึ่งอ�านวยความสะดวกแก่ผู ้บริโภคในลักษณะของการให้บริการแบบจุดเดียว
เบด็เสรจ็	(One-Stop-Service)	กล่าวคอื	รวบรวมราคาและโปรโมช่ันซึง่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้บริโภค	 พร้อมทั้งมีช่องทางให้ผู้บริโภคสั่งซ้ือสินค้าหรือจอง
การให้บริการอีกด้วย	 ตัวอย่างแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซด์ท่ีให้บริการในลักษณะดัง
กล่าว	 ได้แก่	 (1)	 TravelokaThaiflight	 และ	 Skyscannerซึ่งให้บริการจองตั๋ว 
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เคร่ืองบินและที่พัก	 (2)	 GoBearThailand	 ซึ่งเป็นเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลส�าหรับ 
ผูซ้ือ้ประกนั	ทัง้ประกนัรถและประกันเดินทาง	และช่วยผูบ้ริโภคในการเปรยีบเทยีบ
ประกันผ่านผู้ช่วยค้นหาอัจฉริยะ	(Financial	Metasearch)	ถึงแม้	GoBear	ไม่ใช่
คนขายประกนัและไม่ใช่โบรคเกอร์	แต่ในกรณทีีผู่บ้รโิภคสนใจจะซือ้ประกัน	ผูบ้รโิภค
จะถูกพาไปยังเว็บไซต์ของบริษัทหรือตัวแทนประกันภัยโดยอัตโนมัติเพื่อซ้ือ 
ประกันภัยได้โดยตรง	ซึ่งช่วยให้ผู้บริโภคประหยัดเวลาในการติดต่อกับตัวแทนของ
บริษัทประกันแต่ละแห่ง

อนัทีจ่ริงแล้ว	ภาคธรุกจิมกีารน�าเทคโนโลยมีาช่วยอ�านวยความสะดวกให้แก่
ผู้บริโภคก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าในรูปแบบอื่นอีก	 โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์
จาก	Big	Data	ในการท�า	Customized	Message	ที่จะสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายใน
ระดบับคุคล	ตวัอย่างเช่น	หากผูบ้รโิภคไปรบัประทานอาหารทีร้่านอาหารทีเ่ปิดใหม่
แห่งหนึ่ง	 แล้วมีความรู้สึกประทับใจในรสชาติและบรรยากาศของร้านอาหารแห่ง
นัน้	จึงโพสต์ข้อความชืน่ชมร้านอาหารบนสือ่สงัคมออนไลน์ทางร้านอาหารอาจเลอืก
ที่จะส่งข้อความขอบคุณลูกค้ารายนี้พร้อมมอบส่วนลดในการใช้บริการครั้งต่อไป
หรือจะส่งส่วนลดร้านอาหารอื่นในเครือแทนก็ได้	การด�าเนินธุรกิจในลักษณะเช่นนี้
เป็นลักษณะของสถานการณ์ทีท่ัง้ผูบ้รโิภคและธุรกิจต่างได้รับประโยชน์	(Win-Win)	
โดยในมุมมองของผู้บริโภคน้ัน	 ผู้บริโภคได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษและบริการท่ีด	ี
และในมุมมองของภาคธุรกิจ	 ภาคธุรกิจสามารถประหยัดต้นทุนในการโฆษณา	
(Media	Cost)	

ส่วนถัดไปเป็นการฉายภาพให้เห็นกรณีตัวอย่างบทบาทของเทคโนโลยีใน
การส่งเสรมิการบรโิภคทีย่ัง่ยนื	บทความนีใ้ช้กรณตีวัอย่างทางด้านทีอ่ยูอ่าศยั	ไฟฟ้า	
และสุขภาพ	โดยในแต่ละกรณีแสดงรูปแบบของเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน	

2. กรณตีวัอย่างการน�าเทคโนโลยไีปใช้ในการส่งเสรมิการบรโิภคทียั่ง่ยนื
2.1	เทคโนโลยีกับที่อยู่อาศัย
ในส่วนของที่อยู่อาศัย	 ปัจจุบันกระแสเกี่ยวกับบ้านอัจฉริยะ	 (Smart	

Home)	ก�าลังได้รับความสนใจและเป็นที่พูดถึงกันมากในเวลานี้	โดยบ้านอัจฉริยะ
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คือการน�าเทคโนโลยีมาใช้ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ	ภายในบ้าน	เพื่อช่วยอ�านวยความ
สะดวกและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานภายในบ้านให้แก่ผู้บริโภคแนวคิดดังกล่าว
เป็นการน�าเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง	 (The	 Internet	of	Things:	 IoT)	
มาประยุกต์ใช้โดยเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆ	 ภายในบ้าน	 อาทิ	 เครื่องใช้ไฟฟ้า	
ระบบรักษาความปลอดภัย	และอื่นๆ	โดยผู้อยู่อาศัยสามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ	
เหล่านี้ได้ผ่านทางสมาร์ทโฟน	 และอุปกรณ์เคลื่อนท่ี	 ท�าให้ผู้บริโภคได้รับความ
สะดวกสบายช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน	 รวมไปถึงความปลอดภัยที่เพิ่ม
มากขึ้นจากการมีระบบอัตโนมัติต่างๆ	มาเป็น	“ผู้ช่วย”	ภายในบ้าน	เช่น	สัญญาณ
กนัขโมย	(Burglar	Alarm)	หรอืเครือ่งวงจรปิดซึง่ช่วยตรวจจบัผูบ้กุรกุบ้าน	เซน็เซอร์
ซ่ึงช่วยตรวจวัดและควบคมุอณุหภมูทิีเ่หมาะสมภายในบ้าน	รวมถึงเซน็เซอร์ซึง่ช่วย
วดัค่าแก๊สในอากาศเพือ่ป้องกนัปัญหาแก๊สรัว่ไหล	เป็นต้น	เนือ่งจากปัจจบุนัอปุกรณ์	
สมาร์ทโฮมเริ่มมีให้เลือกมากขึ้นในตลาด	 ส่งผลให้ราคาของอุปกรณ์เหล่านี้มีแนว
โน้มลดลง	ซ่ึงเปิดโอกาสให้ผูบ้รโิภคในหลากหลายกลุม่รายได้สามารถเข้าถงึอปุกรณ์
ที่ทันสมัยเหล่านี้ได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น	(กุลธิดา	เด่นวิทยานันท์2560)	

ในรายงานของ	Pricewaterhouse	Cooper	(PwC)	ซึง่อ้างองิการคาดการณ์
ของ	Gartner	Researchว่าในปี2563จะมีอุปกรณ์ประเภท	(IoT)	สูงถึง	2.08	หมื่น
ล้านชิ้นการคาดการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
และโอกาสในการเติบโตของตลาดสมาร์ทโฮมนอกจากนี้	ในรายงานของ	PwC	ซึ่ง
ได้มกีารส�ารวจผูบ้รโิภคจ�านวน	1,000	รายทีม่อีายรุะหว่าง	18-64	ปี	พบว่าถงึแม้ว่า
การน�าเทคโนโลยบ้ีานอจัฉรยิะมาใช้ในหมูผู่บ้รโิภคจะเตบิโตอย่างช้าๆ	ในช่วงท่ีผ่าน
มา	และเป็นไปในลักษณะของการเลอืกใช้อปุกรณ์เป็นรายชิน้มากกว่าการใช้โซลชูัน่
เชื่อมต่ออุปกรณ์ท่ัวทั้งครัวเรือน	 แต่	 “ประตูของตลาดสมาร์ทโฮม	 ยังคงเปิดกว้าง
ส�าหรบัผูป้ระกอบการ	เพราะเมือ่ผูบ้รโิภคมคีวามรูแ้ละตระหนกัถงึความส�าคญัของ
เทคโนโลยีมากขึ้นก็จะกลายเป็นตลาดที่ได้รับความนิยมในที่สุด”	 โดยรายงานของ	
PwC	พบว่าร้อยละ65ของผูบ้รโิภคทีท่�าการส�ารวจมคีวามรูส้กึตืน่เต้นกบัอนาคตของ
เทคโนโลยบ้ีานอจัฉรยิะทีจ่ะกลายมาเป็นส่วนหน่ึงในการด�ารงชวีติของคนในอนาคต	
อย่างไรกต็าม	ปัจจยัหลกัแห่งความส�าเรจ็ของการขบัเคลือ่นเทคโนโลยบ้ีานอจัฉรยิะ
อยู่ที่ราคาของอุปกรณ์ในบ้านอัจฉริยะ	(รูปที่	1)	 เนื่องจากราคาเป็นปัจจัยส�าคัญที่
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ส่งผลให้มีผู้บริโภคบางส่วนไม่มีความสนใจในบ้านอัจฉริยะ	 รองลงมาคือเรื่องการ
รักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลการใช้อุปกรณ์ต่างๆ	ภายในบ้าน

 รูปที่ 1 ปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้บริโภคไม่สนใจในบ้านอัจฉริยะ (Smart Home)
ที่มา:	PwC	Report	“Smart	home,	Seamless	life	–	Unlocking	a	culture	of	convenience”

รายงานของ	PwC	ยังระบุว่า	สินค้าเกี่ยวกับบ้านอัจฉริยะที่ปัจจุบันผู้บริโภค
เลอืกใช้เพราะมีราคาไม่แพงและคุณภาพสูง	ได้แก่	หลอดไฟอจัฉรยิะ	(Smart	lights)	
รองลงมาคือ	กล้องวงจรปิด	ล็อค	ถังขยะที่ใช้เซนเซอร์ในการควบคุม	และอุปกรณ์
ควบคมุอณุหภมู	ิ(Thermostat)ตวัอย่างผูเ้ล่นส�าคญัในตลาดบ้านอจัฉรยิะในตลาด
ต่างประเทศ	ประกอบด้วย	IKEA	ซึง่ผลติหลอดไฟซึง่ใช้เซน็เซอร์และรโีมทคอนโทรล
ในการควบคุมการปิดเปิดหลอดไฟ	หรือแม้แต่บริษัทชั้นน�าของโลก	เช่น	Apple	ได้
มีการผลิตแอพพลิเคชั่น	“Home”	เพื่อใช้ในการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
ผ่านสมาร์ทโฟน	นอกจากนี้	 Amazon	 ได้ผลิตอุปกรร์ในรูปแบบหูฟังที่สามารถสั่ง
การผ่านเสียงของผู้ใช้งานเพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวัน	 เช่น	 ตรวจสอบสภาพ
อากาศ	แจ้งเตือนนัดหมาย	ภายใต้แบรนด์	Amazon	Echo
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2.2	 เทคโนโลยีกับพลังงานไฟฟ้า
ส�าหรับการส่งเสรมิการบรโิภคทีย่ัง่ยนืทางด้านการใช้พลงังานไฟฟ้านัน้	

ทีผ่่านมาหลายหน่วยงานในประเทศไทยเน้นส่งเสรมิให้ภาคครวัเรอืนเปลีย่นอปุกรณ์
ไฟฟ้าเป็นชนิดที่ประหยัดพลังงาน	โดยสังเกตจากฉลากของบรรจุภัณฑ์	เช่น	ฉลาด
เบอร์	 5	 เป็นต้น	ประกอบกับการรณรงค์และเผยแพร่ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ	
เช่น	 แผ่นพับ	 โฆษณาทางโทรทัศน์	 วิทยุ	 ฯลฯ	 เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกัน
เปลีย่นพฤตกิรรมในการใช้ไฟฟ้าซึง่น�าไปสูก่ารประหยดัไฟฟ้า	อย่างไรกด็	ีงานศกึษา
หลายชิน้ในต่างประเทศพบว่าการด�าเนนิการตามแนวทางดงักล่าวไม่สามารถน�าไป
สู่การลดการใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีนัยส�าคัญและยั่งยืน	 ด้วยเหตุนี้	 จึงเป็นท่ีมาของ 
การมองหาแนวทางใหม่ๆ	 ส�าหรับใช้ส่งเสริมให้ครัวเรือนไทยสามารถประหยัด 
การใช้ไฟฟ้าได้อย่างเป็นรูปธรรม

Thampanishvong	(2015)	ได้มกีารน�าหลกัการของเศรษฐศาสตร์พฤตกิรรม
มาใช้เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผลต่อการลดการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือน	 จากการ
ทบทวนวรรณกรรมในต่างประเทศ	 พบว่าข้อมูลสารสนเทศ	 (Information)	 เป็น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือน	 ดังนั้น	 ในงานวิจัยชิ้นนี้	 
จึงมีการส่งจดหมายเชิญชวนให้ครัวเรือนในเขตมีนบุรีและหนองจอก	 จังหวัด
กรุงเทพมหานคร	 ที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่งแบบตอบรับค�าเชิญกลับมาท่ีผู้วิจัย	 
โดยมคีรวัเรอืนทีส่นใจเข้าร่วมโครงการรวมทัง้สิน้	161	ครวัเรอืน	จาก	3,238	ครวัเรอืน
ที่ทางผู้วิจัยส่งจดหมายเชิญชวน	 จากจ�านวนนี้	 มีครัวเรือนท่ีผ่านการคัดกรองโดย 
นกัวจิยัจ�านวน	138	ครวัเรอืน	หลงัจากนัน้	นกัวจิยัแบ่งครัวเรอืนทีผ่่านการคัดกรอง
ออกเป็น	4	กลุ่มเท่าๆ	กัน	โดยกลุ่มที่	1	เป็นกลุ่มควบคุม	(Control	Group)	และที่
เหลืออีก	3	กลุ่มเป็นกลุ่มทดลอง	(Treatment	Groups)	โดยกลุ่มทดลอง	3	กลุ่มนี้
ได้รบัข้อมูลทีต่่างกนั	กลุม่แรกได้รบัข้อมลูการใช้ไฟฟ้าของครวัเรอืนตนเองเทยีบกบั
ปรมิาณการใช้ไฟฟ้าของครวัเรอืนในระแวกเดียวกนัและมีขนาดใกล้เคยีงกนั	(รปูท่ี	2)	
กลุ่มที่สองได้รับข้อมูลเกี่ยวค�าแนะน�าในการประหยัดไฟฟ้าในครัวเรือน	 (รูปที่	 3)	
และกลุ่มสุดท้ายได้รับทั้งข้อมูลการเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนกับครัว
เรือนใกล้เคียงและค�าแนะน�าในการประหยัดไฟฟ้า	(รูปที่	4)	
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รูปที่ 2 ตัวอย่างข้อมูลที่ส่งให้กลุ่มทดลองกลุ่มที่หนึ่ง
ที่มา:	Thampanishvong	(2015)

รูปที่ 3 ตัวอย่างข้อมูลที่ส่งให้กลุ่มทดลองกลุ่มที่สอง
ที่มา:	Thampanishvong	(2015)
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รูปที่ 4 ตัวอย่างข้อมูลที่ส่งให้กลุ่มทดลองกลุ่มที่สาม
ที่มา:	Thampanishvong	(2015)

จากการติดตามพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าตลอดระยะเวลา	10	เดือน	ระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน	2556	ถึงเดือนสิงหาคม	2557	พบว่ากลุ่มทดลองกลุ่มสุดท้ายซึ่ง
ได้รับค�าแนะน�าในการประหยัดไฟฟ้าพร้อมทั้งข้อมูลเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้าเป็น 
กลุ่มท่ีลดการใช้ไฟฟ้าได้เมื่อเทียบกับช่วงก่อนการทดลองได้อย่างมีนัยส�าคัญ	 
(รูปที่	5)	โดยสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ถึงร้อยละ	5.17	(ตารางที่	1)

ตารางที่ 1 ปริมาณและสัดส่วนการประหยัดไฟฟ้าในกลุ่มทดลองแต่ละกลุ่ม

หมายเหตุ	*	มีนัยส�าคัญทางสถิติ

7 
 

เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้าเป็นกลุ่มที่ลดการใช้ไฟฟ้าได้เมื่อเทียบกับช่วงก่อนการทดลองได้อย่างมีนัยสําคัญ (รูปที่ 5) 
โดยสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ถึงร้อยละ 5.17 (ตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1 ปริมาณและสัดส่วนการประหยัดไฟฟ้าในกลุ่มทดลองแต่ละกลุ่ม 

 ปริมาณใช้ไฟฟ้าลดลง 
(กิโลวัตต์/ชั่วโมง) 

สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ลดลง 
(ร้อยละ) 

กลุ่มทดลองที่ 1 21.09 -6.09% 
กลุ่มทดลองที่ 2 7.32 -1.76% 
กลุ่มทดลองที่ 2 24.86 -5.17% 

หมายเหตุ * มีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
 

 
รูปที่ 5: ข้อมูลเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้าในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองท้ังช่วงก่อนและหลังการทดลอง 
ที่มา Thampanishvong (2015) โดยได้รับการอนุเคราะห์ข้อมูลจากการไฟฟ้านครหลวงเขตมีนบุรี 
 
 

สําหรับในอนาคต นักวิจัยสามารถต่อยอดงานวิจัยของ Thampanishvong (2015) โดยทดสอบว่า
เทคโนโลยีใหม่ เช่น มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Meter) ซึ่งสามารถรายงานผลการใชพ้ลังงานไฟฟ้าภายในบ้าน
แบบ Real Time จะช่วยให้ครัวเรือนติดตามผลการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและนําไปสู่การประหยัดไฟฟ้าในครัวเรือน
อย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่ 
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รูปที่ 5 ข้อมูลเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้าในกลุ่มควบคุมและ
กลุ่มทดลองทั้งช่วงก่อนและหลังการทดลอง

ที่มา:	Thampanishvong	(2015)	โดยได้รับการอนุเคราะห์ข้อมูลจากการไฟฟ้านครหลวงเขตมีนบุรี

ส�าหรบัในอนาคต	นกัวิจยัสามารถต่อยอดงานวจิยัของ	Thampanishvong	
(2015)	โดยทดสอบว่าเทคโนโลยีใหม่	เช่น	มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ	(Smart	Meter)	
ซึ่งสามารถรายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในบ้านแบบ	Real	Time	จะช่วยให้
ครัวเรือนติดตามผลการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและน�าไปสู่การประหยัดไฟฟ้าในครัว
เรือนอย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่

นอกจากการน�าเทคโนโลยมีาส่งเสรมิพฤตกิรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างยัง่ยนืดงัที่
กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว	เทคโนโลยยีงัเข้ามามบีทบาทส�าคัญทางด้านการบรโิภคพลงังาน
ไฟฟ้า	โดยเฉพาะเครือ่งใช้ไฟฟ้าประหยดัพลงังาน	(Energy	Efficient	Appliances)	
การติดตัง้แผงโซล่าเซลล์บนหลงัคาบ้านเพือ่น�าไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ทีผ่ลติ
ได้มาใช้งานภายในบ้าน	ฯลฯ	ดังนั้น	ปัจจุบันเทคโนโลยีจึงมีบทบาทส�าคัญในการส่ง
เสริมให้ครัวเรือนไทยใช้พลังงานไฟฟ้าได้ประหยัดมากขึ้น

2.3	 เทคโนโลยีกับการดูแลสุขภาพ
เมื่อพูดถึงเทคโนโลยีกับการดูแลสุขภาพ	 เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทที่

ค่อนข้างหลากหลาย	เช่น	การน�าเทคโนโลยมีาใช้ช่วยรวบรวม	จดัเกบ็	และวเิคราะห์
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ข้อมูลทั้งข้อมูลทางสุขภาพและข้อมูลทางการแพทย์	 หรือแม้แต่ข้อมูลเฉพาะของ
แต่ละบคุคลเพือ่ทราบผลกระทบทีเ่กดิจากพฤติกรรมต่างๆ	ของแต่ละบคุคลอปุกรณ์
ทางเทคโนโลยีส�าหรับการดูแลและติดตามการท�างานของร่างกายและสุขภาพเพื่อ
ให้ผู้บริโภคเลือกสรรจ�านวนมาก	 เช่น	สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพ	 (Fitbit)	แอปเปิล
วอตช์	(Apple	Watch)	ฯลฯ	โดยเครื่องมือเหล่านี้ช่วยตรวจจับการเคลื่อนไหวของ
ร่างกายผู้ใช้งาน	 ว่าท�ากิจกรรมอะไรอยู่	 นั่ง	 เดิน	 นอน	 วิ่ง	 เพื่อน�าข้อมูลที่ได้มา 
ค�านวณแคลลอรีท่ีใ่ช้ไปในแต่ละวนั	ท�าให้ผูใ้ช้งานสามารถวางแผนการออกก�าลงัได้ว่า	
วันถัดไปเราควรออกก�าลังกายให้มากข้ึนกว่าเดิมหรือไม่	 รวมไปถึงตรวจสอบได้ว่า	
แต่ละคืนเรานอนหลับมากน้อยเพียงใดเพื่อที่เราจะได้ปรับเวลานอนหรือสร้าง
บรรยากาศในการนอนให้เหมาะสมมากขึ้น	นอกจากนี้	อุปกรณ์บางชนิดช่วยตรวจ
วัดอัตราการเต้นของหัวใจ	 การแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานสูดลมหายใจลึกๆ	 ฝึกสติและ
ผ่อนคลาย	รวมถงึแอพพลเิคชนัด้านสขุภาพอืน่ๆ	เช่น	แอพพลเิคชนัแจ้งเตอืนให้ดืม่
น�้า	แอพพลิเคชันแจ้งเตือนให้ยืนหรือเคลื่อนไหวร่างกาย	ฯลฯ

หากพิจารณาภาพรวมของคณุค่าทีเ่ทคโนโลยทีางสขุภาพมต่ีอวถิกีารด�าเนนิ
ชีวิตของคนในสังคม	พบว่าเทคโนโลยีช่วยให้คนไทยมีวิถีชีวิตที่สะดวกสบาย	อีกทั้ง
เพิ่มประสิทธิภาพของงานในการดูแลสุขภาพ	 การสร้างเสริมสุขภาพ	 การป้องกัน
รักษาโรคภัยไข้เจ็บ	และการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย

3. สรุปและข้อเสนอแนะ
การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผูบ้รโิภคเป็นแนวทางส�าคญัประการหนึง่ท่ีจะท�า

ให้	ประเทศไทยพฒันาสูส่งัคมการบรโิภคอย่างยัง่ยนื	โดยหวัใจส�าคญัอยูท่ีก่ารท�าให้
ประชาชนคนไทยเกิดความตระหนัก	และจิตส�านึกด้านสิ่งแวดล้อม	พร้อมน�าปัจจัย
ด้านสิ่งแวดล้อมมาประกอบในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ	รวมถึงการด�าเนิน
ชีวิตประจ�าวัน	 ท่ามกลางกระแสการบริโภคที่ยั่งยืนดังกล่าว	 เทคโนโลยีเข้ามามี
บทบาทอย่างมาก	ทั้งการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากหลายแหล่งในระยะเวลาอันสั้น
เพื่อให้ผู ้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการท่ีคุ ้มค่าและเป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมมากที่สุด	 เช่น	 แอพพลิเคชันเปรียบเทียบสินค้าและบริการ	 เป็นต้น	
นอกจากน้ี	เทคโนโลยยีงัสามารถช่วยให้ผูบ้รโิภคลดการใช้ทรพัยากร	เช่น	เทคโนโลยี
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มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ	 แผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา	 เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน	
เป็นต้น	เทคโนโลยยีงัเข้ามามส่ีวนช่วยให้ผูบ้รโิภคสามารถดูแลสขุภาพตนเองได้ดยีิง่ข้ึน	

อย่างไรก็ดี	 เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในขณะที่สัดส่วน 
ผู้บริโภคที่สูงอายุมีมากขึ้น	 เพื่อให้ผู้บริโภคทุกกลุ่มอายุสามารถใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีเหล่าน้ีได้เต็มที่	 การให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ	 และการน�า
เทคโนโลยไีปใช้ในชวีติประจ�าวนัเป็นเรือ่งทีจ่�าเป็นอย่างยิง่	ทัง้นี	้เพือ่ให้มกีารใช้งาน
เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบริโภคอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม	 นอกจากนี้	 
ข้อเสนอแนะอีกประการหนึ่งที่ส�าคัญคือการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจในประเทศไทย 
ทั้งธุรกิจขนาดเล็ก	 ขนาดกลาง	 และขนาดใหญ่	 สนใจลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยี
ใหม่ๆ	 ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน	 โดยบทบาทส�าคัญของภาครัฐคือ
ช่วยอ�านวยความสะดวกใหก้บัภาคธรุกิจ	อกีทัง้ให้แรงจงูใจในรูปแบบตา่งๆ	ทัง้ผ่าน
เคร่ืองมอืทางการเงินและเครือ่งมอืทางการคลงั	เนือ่งจากการลงทนุวจิยัและพฒันา
เทคโนโลยใีช้เวลา	องค์ความรู	้และเงนิจ�านวนมาก	ดงันัน้	ผูป้ระกอบการโดยเฉพาะ
ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง	 (SME)	 จึงจ�าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนและการ
อ�านวยความสะดวกจากภาครัฐ	

ส�าหรบัในแง่ของข้อเสนอแนะเกีย่วกบังานวจิยัในอนาคตนัน้	ผูเ้ขยีนมคีวาม
คดิเห็นว่าควรมีการต่อยอดงานวจิยัใน	2	ลกัษณะ	ได้แก่	งานวจัิยทางด้านการคดิค้น
และพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆ	และงานวจิยัเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค	
ส�าหรับงานวิจัยประเภทแรกนั้น	 มีความจ�าเป็นที่ทางสถาบันการศึกษาและภาค
เอกชนปรึกษาหารือกนัและแลกเปลีย่นความคดิเหน็กนัเพือ่ให้ได้งานวจิยัท่ีสามารถ
น�าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้จริง	 เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถน�าผลจากงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรปูธรรม	ส�าหรบังานวจัิยเกีย่วกบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค
นั้น	สามารถมีการน�าหลักการของเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมมาต่อยอด	เพื่อให้ทราบ
ว่าเทคโนโลยลีกัษณะใดและประเภทใดทีจ่ะสามารถช่วยสนบัสนุนการบรโิภคอย่าง
ยั่งยืนได้อย่างมีนัยส�าคัญ	
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พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์
เทคโนโลยีพลิกโฉมสู่กำรผลิตไฟฟ้ำที่ยั่งยืน

ดร. วิชสิณี วิบุลผลประเสริฐ
 นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

 สถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ใน
ประเทศไทย

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา	 ต้นทุนของการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทติย์มกีารปรับลดลงอย่างรวดเรว็	โดยต้นทนุเฉลีย่ของแผงโซลาร์	(PV	Module)	
ลดลงจาก	 2-3	 USD/W	 ในปี	 2010	 เหลือเพียง	 0.5-0.7	 USD/W	 ในปี	 2016	 
(รปูที	่1)	ซึง่การลดลงของต้นทนุน้ีน�าไปสู่การขยายตัวของการผลติไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย์ทั่วโลก

รูปที่ 1 Global PV Module Price Trend 2010 - 2016
	ที่มา:	(IRENA,	2016)
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ประเทศไทย	ถอืว่ามคีวามได้เปรยีบในแง่ของการผลติไฟฟ้าจากแสงอาทติย์	
เนื่องจากต�าแหน่งที่ต้ังและสภาพภูมิอากาศท�าให้ประเทศไทยมีความเข้มของแสง
อาทติย์โดยเฉลีย่สงูกว่าประเทศอืน่	ๆ 	ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก	เฉยีงใต้	โดยเฉพาะ
ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ที่มีความเข้มของแสงอาทิตย์	 (Global	 
Horizontal	Irradiation)	สูงถึง	1900	kWh/m2-ปี	หรือประมาณ	18	MJ/m2-วัน	
(รูปที่	2)

รูปที่ 2 แผนที่ความเข้มแสงในภูมิภาคเอเชีย
ที่มา:	http://solargis.com/products/maps-and-gis-data/free/download/asia

ปัจจัยทั้ง	 2	 ประการนี้	 บ่งชี้ว่าแนวโน้มการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ใน
ประเทศไทยน่าจะขยายตัวอย่างรวดเร็ว	 โดยเฉพาะจากการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
จากแสงอาทิตย์บนหลังคา	(โซลาร์รูฟท็อป)	เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง
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	 งานวิจัยของ	(สถาบันวิจัยพลังงาน	จุฬาฯ	และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย,	2017)	ได้ประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปของ
ผูใ้ช้ไฟฟ้าประเภทต่าง	ๆ 	ภายใต้สมมติฐานว่ารฐับาลไม่มนีโยบายส่งเสรมิใด	ๆ 	กล่าว
คือเป็นการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองเท่านั้น	โดยงานวิจัยพบว่าการ
ติดต้ังโซลาร์รฟูทอ็ปในลกัษณะนี	้เร่ิมมคีวามคุม้ค่าส�าหรบักลุม่ผูใ้ช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่	
(โรงงาน)	และผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดกลาง	 (อาคารพาณิชย์)	แล้ว	 โดยมีระยะเวลาคืนทุน
ต�่ากว่า	10	ปี	และมีต้นทุนต่อหน่วยต�่ากว่าค่าไฟฟ้าที่ต้องซื้อจากโครงข่าย	(รูปที่	3)

รูปที่ 3 การประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนในโซลาร์รูฟท็อป ของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ
ที่มา:	(สถาบันวิจัยพลังงาน	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย,	2017)

ในปีพ.ศ.	 2560	 ประเทศไทยมีก�าลังการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ทั้งสิ้น
ประมาณ	3,200	MW	แบ่งเป็นก�าลังการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบน
พื้นดิน	(โซลาร์ฟาร์ม)	3,024	MW	และก�าลังการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อป	188	
MW	(คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน,	2017)		

นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมให้เกิดการใช้ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เช่น	 ภาษี
น�าเข้า	ภาษีมลพิษ		เงินอุดหนุน	เป็นต้น
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	 รัฐบาลได้จดัท�าแผนพฒันาพลงังานทดแทน	พ.ศ.	2558	-	2579	ซ่ึงก�าหนด
เป้าหมายก�าลังการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ไว้ที่	6,000	MW	ในปีพ.ศ.	2579	โดย
ประโยชน์หลักท่ีได้จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์	 คือการเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ	การเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าที่ต้นทุนต�่า	รวมทั้ง
การลดก๊าซเรือนกระจกโดยการทดแทนเชือ้เพลงิฟอสซลิ	โดยมาตรการส�าคญัทีช่่วย
ส่งเสริมให้เกิดการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มีดังนี้

1. มาตรการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
มาตรการหลักในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในประเทศไทย	

คือการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนในราคาที่สูงกว่าราคาค่าไฟฟ้าฐาน	 โดย
สามารถแบ่งประเภทของมาตรการรับซื้อจากในอดีตจนถึงปัจจุบันออกได้เป็น	 2	
ช่วง	คือช่วงมาตรการรับซื้อแบบส่วนเพิ่ม	(Adder)	และมาตรกาารับซื้อแบบราคา
คงที่	 (Feed-in-tariff,	 FiT)	 และสามารถแบ่งประเภทของระบบผลิตไฟฟ้าที่ได้รับ
การส่งเสริมออกได้เป็น	2	ประเภทคือโซลาร์ฟาร์ม	และโซลาร์รูฟท็อป	(รูปที่	4)

รูปที่ 4 สรุปมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในประเทศไทย
ที่มา:	(GiZ,	2017)

มาตรการส่งเสรมิในช่วงแรกสดุ	คอืการรบัซือ้ไฟฟ้าจากโซลาร์ฟาร์มเอกชน 
ที่ราคาไฟฟ้าฐานรวมกับอัตรารับซื้อส่วนเพิ่ม (Adder)	โดยอัตรารับซื้อส่วนเพิ่ม
อยู่ที่	8	บาท/หน่วย	ในปี	2550	และลดลงเหลือ	6.5	บาท/หน่วยในปี	2553	และมี
ระยะเวลาของสัญญารบัซือ้อยูท่ี	่10	ปี	การก�าหนดราคารบัซือ้ในอตัราทีสู่งนีเ้ป็นไป
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เพือ่สะท้อนตน้ทุนของเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในช่วงนั้น	ซึ่งท�าให้
ก�าลังการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์ฟาร์มเติบโตอย่างรวดเร็วและมีก�าลังการผลิตท่ีอยู่
ภายใต้มาตรการ	Adder	สงูถึง	1,570	MW	ณ	ปี	2560	(คณะกรรมการก�ากบักจิการ
พลังงาน,	2017)	

นโยบายการส่งเสริมในช่วงต่อมา	 มีการปรับรูปแบบการรับซ้ือจากการให้
อัตรารับซื้อส่วนเพิ่ม	 (Adder)	 มาเป็นราคารับซื้อที่อัตราคงที่ (Feed-in-tariff, 
FiT) โดยความแตกต่างของระบบ	Adder	และ	FiT	คือภายใต้ระบบ	Adder	ราคา
รับซื้ออาจมีความผันผวนตามอัตราค่าไฟฟ้าฐานที่ปรับใหม่ทุก	3-5	ปี	และผันผวน
ตามค่า	Ft	ซึ่งมีการปรับที่	4	เดือน	ในขณะที่ภายใต้ระบบ	FiT	อัตรารับซื้อจะเป็น
ราคาเดียวตลอดสัญญารับซื้อ	ซึ่งช่วยให้การลงทุนมีผลตอบแทนที่แน่นอนมากขึ้น

ในปีพ.ศ.	2556	รฐับาลได้ปรบันโยบายการส่งเสรมิไปเน้นการผลติไฟฟ้าจาก
โซลาร์รูฟท็อปมากขึ้น	เพื่อลดข้อกังวลเรื่องการใช้ที่ดิน	และเพิ่มการกระจายรายได้
ไปยังภาคครัวเรือน	 จึงมีมาตรการรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อปโดยใช้ระบบ 
Feed-in-tariff	ซึ่งมีอัตรารับซื้อไฟฟ้าต่อหน่วยอยู่ระหว่าง	6.16	-	6.95	บาท	คงที่
ตลอดระยะเวลาสัญญา	(25	ปี)	และมีเป้าหมายการรับซื้อทั้งสิ้น	200	MW	แบ่งเป็น
บ้านอยู่อาศัย	100	MW	และอาคาร/โรงงาน	100	MW	ปรากฏว่าเป้าหมายการรับ
ซื้อจากกลุ่มอาคาร/โรงงาน	เต็มอย่างรวดเร็ว	ในขณะที่กลุ่มบ้านอยู่อาศัยมีผู้สมัคร
เพียง	30	MW	เท่านั้น	รัฐบาลจึงเปิดรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มเติมจากกลุ่มบ้านอยู่อาศัยอีก
ครั้งในปี	2558	เพื่อให้ครบ	100	MW	โดยลดอัตราการรับซื้อลงเหลือ	6.85	บาท/
หน่วย	อย่างไรก็ด	ีข้อมลูก�าลงัการผลติในปี	2560	บ่งชีว่้ามีโซลาร์รูฟท็อปในโครงการ	
FiT	จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบรวมเป็นก�าลังการผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น	131	MW	เท่านั้น	(คณะ
กรรมการก�ากับกิจการพลังงาน,	2017)		

ในปี	2558	รฐับาลหนักลบัมารับซือ้ไฟฟ้าจากโซลาร์ฟาร์มอกีครัง้	โดยก�าหนด
ให้สิทธิโซลาร์ฟาร์มของหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตรเท่านั้น	และมี
เป้าหมายการรับซื้อ	800	MW	อัตรา	FiT	ที่	5.66	บาท/หน่วยในเฟสแรก	(ปี	2558)	
และ	4.12	บาท/หน่วยในเฟสที่สอง	(ปี	2560)	โดยทิศทางนโยบายอนาคตจะไม่มี
การรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์ฟาร์มเพิ่มเติม	 (คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน,	
2015)
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ในปี	2559	จากแนวโน้มของต้นทนุโซลาร์รฟูทอ็ปทีล่ดลงอย่างรวดเรว็	ท�าให้
รัฐบาลปรบัแนวนโยบายอกีครัง้โดยหนัมาส่งเสรมิการติดตัง้โซลาร์รฟูทอ็ปเพ่ือผลติ
ไฟฟ้าใช้เองเป็นหลัก	 โดยในเดือนกันยายน	 2559	 รัฐบาลเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วม
โครงการน�าร่องการตดิตัง้โซลาร์รฟูทอ็ปเสร ี100 MW (Pilot project)	แบ่งเป็น
บ้านอยู่อาศัย	20	MW	และอาคาร/โรงงาน	80	MW	ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องติด
ตัง้โซลาร์รูฟทอ็ปผลติไฟฟ้าใช้เองก่อน	และสามารถปล่อยไฟฟ้าส่วนเกนิให้ไหลย้อน
เข้าระบบไฟฟ้าได้โดยไม่ได้รบัเงินชดเชย	อย่างไรก็ตาม	จากข้อมลู	ณ	เดอืนกรกฎาคม	
2560	พบว่ามีผู้สมัครเข้าร่วมสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้เพียง	 6	MW	 เท่านั้น	
(คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน,	2017)		

ล่าสุด	ณ	 ต้นเดือนตุลาคม	 2560	 คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน	
(กบง.)	ได้มีมติเห็นชอบหลักการรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อปเสรี	ช่วงแรกไม่เกิน	
300	MW	โดยให้ผลติไฟฟ้าเพือ่ใช้เองก่อน	และขายไฟฟ้าส่วนเกนิเข้าระบบได้ทีร่าคา
รับซื้อต�่ากว่าราคาไฟฟ้าขายส่งของ	 กฟฝ.	 อย่างไรก็ดี	 รายละเอียดและระยะเวลา
ของโครงการดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อให้คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ	 (กพช.)	 ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน	 อนุมัติต่อไป	 (Energy	
News	Center,	2017)	

2. มาตรการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
นอกจากมาตรการรับซื้อไฟฟ้าแล้ว	 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุน	(BOI)	มีมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตตาม
ประกาศที่	 1/2557	 โดยเน้นส่งเสริมการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน	 การใช้
พลังงานทดแทน	หรือการลด	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ซึ่งสิทธิประโยชน์จากการ
ส่งเสริมได้แก่

 » ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรทุกเขต		
 » ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	3	ปี	 เป็นสัดส่วนร้อยละ	50	ของเงินลงทุน
โดยไม่รวมค่าทีด่นิและทนุหมนุเวยีนในการปรบัปรงุ	ทัง้นี	้ให้ได้รบัยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากรายได้ของกิจการที่ด�าเนินการอยู่เดิม		



รายงานเศรษฐกิจสีเขียวประจำ ปี พ.ศ. 2560
ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว

104

 » ระยะเวลายกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคล	ให้นบัจากวนัท่ีมรีายได้ภายหลงัได้
รับบัตรส่งเสริม

สถานประกอบการจะต้องยื่นเอกสารขอรับการส่งเสริมภายในวันท่ี	 
31	ธันวาคม	2560	และด�าเนินการลงทุนให้แล้วเสร็จภายใน	3	ปี	(ส�านักงานคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุน,	2014)

จากการวิเคราะห์ความคุ้มทุนโดย	 (สถาบันวิจัยพลังงาน	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	 และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย,	 2017)	 พบว่าสิทธิ
ประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนดังกล่าว	 ช่วยให้ระยะเวลาคืนทุนของผู้ใช้ไฟฟ้าขนาด
ใหญ่	(อาคาร)	ลดมาได้ประมาณ	0.5	-	1	ปี

3. โครงสร้างค่าไฟฟ้าส�าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม
ปัจจัยอีกประการที่ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปเพื่อผลิต

ไฟฟ้าใช้เองในภาคอุตสาหกรรม	คืออัตราค่าไฟฟ้าแบบ	Time-Of-Use	(TOU)	ที่มี
อัตราค่าไฟฟ้าช่วงกลางวัน	(peak)	เท่ากับ	4.1-4.3	บาทต่อหน่วย	และการคิดค่า
ความต้องการพลังงานไฟฟ้า	(demand	charge)	ตามพลังงานไฟฟ้าสูงสุด	(peak)	
ในแต่ละเดอืนทีอ่ตัรา	74	-	210	บาท/kW	โดยโครงสร้างค่าไฟฟ้าดงักล่าว	ประกอบ
กับต้นทุนการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อปซึ่งลดลงอย่างมาก	 ท�าให้การติดโซลาร์
รูฟท็อปผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองในภาคอุตสาหกรรมเกิดความคุ้มค่า	เพราะค่าใช้จ่ายที่
ประหยัดได้จากการไม่ต้องซื้อไฟฟ้าจากโครงข่ายมีมูลค่าสูง	ท�าให้ระยะเวลาคืนทุน
เร็วขึ้น

 ปัญหา อุปสรรค ของการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ในประเทศไทย

ดังที่กล่าวไปในข้างต้น	 ว่าประเทศไทยมีศักยภาพสูงท่ีจะน�าเทคโนโลยีการ
ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์มาใช้อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะโซลาร์รูฟท็อป	เนื่องจาก
ไม่ติดข้อจ�ากัดในด้านพื้นที่	 และสามารถผลิตไฟฟ้าในบริเวณที่มีความต้องการใช้
ไฟฟ้า	ท�าให้ช่วยลดความสูญเสียในระบบสายส่งได้อีกด้วย
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อย่างไรก็ตาม	 การส่งเสริมให้เกิดการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์อย่างแพร่
หลายในประเทศไทยนั้น	ยังไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าที่ควร		เนื่องมาจากปัญหาและ
อุปสรรคหลายประการ	ดังต่อไปนี้

1. นโยบายส่งเสริมที่ไม่ต่อเนื่อง ขาดความแน่นอน 
จะเหน็ได้ว่านโยบายรบัซือ้ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ทีผ่่านมา	มกีารเปิด

รับซื้อไฟฟ้าเป็นช่วงสั้น	 ๆ	 มีเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าต�่า	 และในแต่ละช่วงก็มี 
นโยบายการรับซ้ือและระเบียบข้อบังคับที่แตกต่างไปจากเดิม	 ท�าให้เกิดความไม่ 
ต่อเนื่องและมีความไม่แน่นอนสูงจนเป็นอุปสรรคต่อการลงทุน	

สาเหตุหน่ึงที่นโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ไม่มีความต่อ
เนื่อง	 เสมือนเป็นการส่งเสริมเพียงคร่ึงๆ	 กลางๆ	 นี้	 เป็นเพราะการเพ่ิมข้ึนของ
เทคโนโลยผีลติไฟฟ้าจากแสงอาทติย์	โดยเฉพาะการผลติไฟฟ้าเพือ่ใช้เองจากโซลาร์
รฟูทอ็ป	จะมผีลเปลีย่นแปลงรปูแบบกจิการไฟฟ้าในอนาคตไปอย่างสิน้เชิง	(disruption)	

ประการแรก	เมื่อความต้องการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองเพิ่มขึ้น	(จากการติดตั้ง
โซลาร์รูฟท็อป)	การผลิตไฟฟ้าและขายให้กันเองจะมีมากขึ้น	จะท�าให้บทบาทและ
รายได้ของการไฟฟ้าในการด้านการผลิตและจัดหาไฟฟ้าลดลง	 ก่อให้เกิดความไม่
แน่นอนในธุรกิจของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและฝ่ายจ�าหน่าย	 ซึ่งความเปลี่ยนแปลงใน
ธุรกิจนี้เป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นกับการไฟฟ้าทั่วโลก

ประการทีส่อง	หน้าทีก่ารดูแลรกัษาโครงข่ายไฟฟ้าและส�ารองไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้า	 จะต้องเปลี่ยนรูปแบบไป	 เพราะการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์มีความไม่
แน่นอนในบางครั้งตามสภาพอากาศ	 และสามารถผลิตไฟฟ้าได้ในช่วงกลางวัน
เท่านัน้	ท�าให้ความต้องการไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าหลกั1	ลดต�า่ลงในตอนกลางวนั	(เพราะ
มีการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์มาแทนที่)	และกลับสูงขึ้นสู่ระดับปกติในช่วงกลาง
คืน	(เมื่อไม่มีการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์)	ตามรูปที่	5	โดยรูปแบบความต้องการ
ไฟฟ้าในลกัษณะดงักล่าวมชีือ่เรยีกว่า	“Duck	curve”	เพราะมลีกัษณะแอ่นเหมอืน
ท้องเป็ดในช่วงกลางวัน

1	 ผู้เขียนใช้ค�าว่าโรงไฟฟ้าหลัก	 แทนโรงไฟฟ้าพลังความร้อนซึ่งเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าที่ควบคุมได้	 เช่น	
โรงไฟฟ้าถ่านหิน	และก๊าซธรรมชาติ
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รูปที่ 5 ตัวอย่างความต้องการไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าหลัก (“duck curve”) จากการศึกษาใน
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
	ที่มา:	(CAISO,	2016)

ลักษณะความต้องการไฟฟ้าที่เปลี่ยนไปดังกล่าว	ท�าให้การควบคุมการผลิต
ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าหลกัและการจัดการระบบสายส่งท่ีแตกต่างไปจากเดมิ	โดยสงัเกต
ได้จากรูปที	่5	ในช่วงเวลาตอนเช้าและหวัค�า่	(ช่วง	“start”)	เป็นช่วงทีค่วามต้องการ
ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าหลักเพิ่มสูงขึ้นในระยะเวลาอันสั้น	 ท�าให้โรงไฟฟ้าหลักต้องเร่ง
เคร่ืองเพ่ือเพ่ิมการผลิตให้เพยีงพอต่อความต้องการ	ในขณะท่ีช่วงกลางวนัและกลาง
คืน	(ช่วง	“stop”)	เป็นช่วงที่ความต้องการไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าหลักลดลงอย่างมาก	
จนท�าให้โรงไฟฟ้าหลกับางส่วนต้องลดก�าลงัการผลติลงให้อยูใ่นระดบัต�า่	ซึง่โรงไฟฟ้า
พลังงานความร้อนส่วนใหญ่ในระบบไฟฟ้า	 ถูกออกแบบมาให้เดินเครื่องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทีส่ดุก็ต่อเมื่อีมีการผลติไฟฟ้าในระดับทีเ่หมาะสม	(optimal)	และคงท่ี
เท่านั้น	 ดังนั้น	 การปรับระดับการผลิตเพิ่มขึ้นหรือลดลงบ่อยๆ	 (power	 plant	
cycling)	หรือการผลติไฟฟ้าในระดับทีต่�า่กว่าระดับเหมาะสม	จะท�าให้ประสทิธภิาพ
ในการผลิตลดลง	อุปกรณ์ช�ารุดเสียหายได้ง่ายขึ้น	

นอกจากรูปแบบการใช้ไฟฟ้าจะเปลี่ยนไปแล้ว	 ความไม่แน่นอนท่ีเกิดจาก
สภาพอากาศ	จะท�าให้ระดับการผลติไฟฟา้จากแสงอาทติยม์ีการเปลีย่นแปลงได้ใน
ระยะเวลาสั้น	ๆ	ซึ่งส่งผลกระทบทางเทคนิคต่อการบริการจัดการระบบไฟฟ้าและ
คุณภาพไฟฟ้าได้
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ในปัจจุบัน	 ผู้ก�าหนดนโยบาย	 ผู้ก�ากับดูแล	 รวมไปถึงการไฟฟ้า	 ยังอยู่ใน
ระหว่างการประเมนิผลกระทบและวธีิการปรบัตวัเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงทีจ่ะ
เกิดข้ึน	 ซึ่งตราบใดที่ยังไม่สามารถก�าหนดแนวทางการรับมือท่ีชัดเจนได้	 รัฐบาลก็
จะยังไม่สามารถเดินหน้าส่งเสริมโซลาร์รูฟท็อปอย่างเต็มท่ี	 ซ่ึงรวมไปถึงการยังไม่
ปลดล็อคกฎระเบียบต่าง	ๆ	ดังที่จะกล่าวต่อไป

2. กฎระเบีียบที่ยุ่งยากและเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน
การพัฒนาโครงการโซลาร์รฟูทอ็ป	แม้จะเป็นไปเพือ่การผลติไฟฟ้าเพือ่ใช้เอง

ในอาคาร	 แต่ก็ต้องผ่านกระบวนการขอใบอนุญาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหลาย
หน่วยงาน	โดยจ�านวนใบอนญุาตทีเ่กีย่วข้องจะเพิม่ขึน้ตามขนาดของโซลาร์รฟูทอ็ป
ที่ต้องการติดตั้ง	ดังที่ได้สรุปไว้ในตารางที่	1

ตารางที่ 1 ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป

ที่มา:	(USAID,	2017)
หมายเหตุ:	“อบต.”	หมายถงึองค์การบรหิารส่วนท้องถิน่;	“กกพ.”	หมายถึงคณะกรรมการก�ากบั
กิจการพลังาน;	“พพ.”	หมายถึง	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

9 

ใบอนุญาต หน่วยงาน < 200 
kWp 

200-
1,000 
kWp 

> 1,000 
kWp 

ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร/ ประกาศการดัดแปลง
อาคาร (อ. 1) 

อบต., กกพ. X X X

รายการตรวจสอบประมวลหลักการปฏิบัติอย่างย่อ 
(Mini CoP) 

กกพ. X X X

ใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคมุ (พค. 2) พพ. X X

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง. 4) กกพ.  X

การแจ้งยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
ผลิตไฟฟ้า 

กกพ. X X  

ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า กกพ.  X

ที่มา: (USAID, 2017) 
หมายเหตุ: “อบต.” หมายถึงองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น; “กกพ.” หมายถึงคณะกรรมการกํากับกิจการพลังาน; “พพ.” หมายถึง กรม

พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

 
นอกจากใบอนุญาตต่าง ๆ ทีต้่องขอก่อนการติดต้ังระบบโซลาร์รูฟท็อปแล้ว หลังจากทีก่ารก่อสร้าง

เสร็จสิ้น เจ้าของโครงการยังต้องดําเนินการทดสอบและขออนุญาตเช่ือมต่อระบบโซลาร์รูฟท็อปเข้ากับระบบ
สายจําหน่ายของการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย (ได้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง) อีกด้วย ซึ่งการ
จะได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อได้นั้น ระบบโซลาร์รูฟท็อปจะต้องมีลักษณะทางเทคนิคท่ีเป็นไปตามระเบียบการ
เช่ือมต่อของการไฟฟ้า (“Grid code”) อาทิเช่น ต้องมีการติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าไหลย้อนเข้าสู่ระบบ
จําหน่าย (reverse power relay), อุปกรณ์ inverter ทีใ่ช้ต้องอยู่ในรายชื่อที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากการ
ไฟฟ้านครหลวงหรือภูมิภาค, กําลังไฟฟ้ารวมต่อหม้อแปลงต้องไม่เกิน 15% ของกําลังไฟฟ้าของหม้อแปลงรวม 
(ในกรณีเช่ือมต่อที่สายจําหน่ายแรงดันตํ่า) 

โดยสรุปกฎระเบียบและขั้นตอนการขออนญุาตต่าง ๆ นี ้เป็นการเพิ่มต้นทุนในการติดต้ังระบบ
โซลาร์รฟูทอ็ปทั้งที่เปน็ต้นทนุในดา้นเวลาและต้นทนุด้านตัวเงนิ เพราะนอกจากจะทําให้ระยะเวลาการ
พัฒนาโครงการต้องยืดออกไปแล้ว ยังสร้างความสับสนใหก้ับผู้พัฒนาโครงการอีกด้วย ปัจจุบันจึงมีบริษัท
ผู้รับเหมาให้บริการติดต้ังโซลาร์รูฟท็อปแบบเบ็ดเสร็จ (Engineering, Procurement, and Construction 
“EPC” company) ซึ่งให้บรกิารเดินเรื่องการขออนุญาตทั้งหมดให้แกล่กูค้าโดยรวมค่าบริการน้ีเข้าไปใน
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นอกจากใบอนุญาตต่าง	ๆ 	ที่ต้องขอก่อนการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อปแล้ว	
หลังจากที่การก่อสร้างเสร็จสิ้น	 เจ้าของโครงการยังต้องด�าเนินการทดสอบและขอ
อนุญาตเชื่อมต่อระบบโซลาร์รูฟท็อปเข้ากับระบบสายจ�าหน่ายของการไฟฟ้าฝ่าย
จ�าหน่าย	(ได้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	และการไฟฟ้านครหลวง)	อีกด้วย	ซึ่งการจะ
ได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อได้นั้น	 ระบบโซลาร์รูฟท็อปจะต้องมีลักษณะทางเทคนิคที่
เป็นไปตามระเบียบการเชื่อมต่อของการไฟฟ้า	(“Grid	code”)	อาทิเช่น	ต้องมีการ
ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าไหลย้อนเข้าสู่ระบบจ�าหน่าย	(reverse	power	relay),	
อุปกรณ์	 inverter	 ที่ใช้ต้องอยู่ในรายช่ือที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากการไฟฟ้า
นครหลวงหรือภูมิภาค,	 ก�าลังไฟฟ้ารวมต่อหม้อแปลงต้องไม่เกิน	 15%	 ของก�าลัง
ไฟฟ้าของหม้อแปลงรวม	(ในกรณีเชื่อมต่อที่สายจ�าหน่ายแรงดันต�่า)

โดยสรุปกฎระเบียบและขั้นตอนการขออนุญาตต่าง ๆ นี้ เป็นการเพิ่ม
ต้นทุนในการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อปทั้งที่เป็นต้นทุนในด้านเวลาและต้นทุน
ด้านตัวเงิน เพราะนอกจากจะท�าให้ระยะเวลาการพัฒนาโครงการต้องยืดออกไป
แล้ว	ยงัสร้างความสับสนให้กบัผูพ้ฒันาโครงการอกีด้วย	ปัจจบัุนจงึมีบรษิทัผูร้บัเหมา
ให้บริการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปแบบเบ็ดเสร็จ	(Engineering,	Procurement,	and	
Construction	“EPC”	company)	ซึง่ให้บรกิารเดนิเรือ่งการขออนญุาตทัง้หมดให้
แก่ลูกค้าโดยรวมค่าบริการนี้เข้าไปในข้อเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว	 กล่าวในอีกแง่ก็
คือ	 ผู้ที่สนใจติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อป	 จะสามารถเลือกระหว่างการจ่ายต้นทุนที่
เกิดจากกฎระเบียบส่วนนี้ด้วยเวลาท่ีเสียไปในการเดินเรื่องขออนุญาตต่าง	 ๆ	 ด้วย
ตนเอง	 หรือจะจ่ายต้นทุนส่วนนี้เป็นตัวเงินให้กับบริษัท	 EPC	 เพื่อด�าเนินการแทน
ก็ได้	

3. ขาดหน่วยงานกลางในการประสานงาน และอ�านวยความสะดวกเพื่อ
ขออนุญาต

เนื่องจากการขอใบอนุญาตต่าง	 ๆ	 เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานดังที่ได้น�า
เสนอไปในข้อ	2		และการส่งเอกสารและแบบฟอร์มให้กับหน่วยงานต่าง	ๆ	จะต้อง
กระท�าในล�าดับก่อนหลังตามที่ก�าหนดไว้	 ซึ่งจากการศึกษาของโครงการวิเคราะห์
โครงการน�าร่องโซลาร์รูฟเสรี	โดยสถาบันวิจัยพลังงาน	จุฬาฯ	และสถาบันวิจัยเพื่อ
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การพัฒนาประเทศไทย	 (2017)	 พบว่าในหลายครั้ง	 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบก็เกิด
ความสับสนด้านเอกสารและล�าดับขั้นตอน	ไม่มีการประสานงานกันระหว่างหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง	 และไม่มีการสื่อสารหรือติดตามสถานะการขอใบอนุญาตให้แก่
เจ้าของโครงการ	 ท�าให้เจ้าของโครงการที่ขออนุญาตติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปต้องเดิน
ทางไปติดต่อยังหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ด้วยความสับสนและสิ้นเปลืองเวลามากกว่าท่ี
จ�าเป็น	ส่งผลให้ต้นทนุ/อปุสรรคท่ีเกดิจากกฎระเบียบในข้อ	2	ทวคีวามรนุแรงยิง่ข้ึน

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

1. รฐัควรสร้างความชัดเจนในด้านนโยบายพลงังาน รวมถงึแนวทางการ
ปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในกิจการไฟฟ้าให้เร็วท่ีสุด	 ซึ่งหมายถึงการ
เร่งด�าเนินการต่อไปนี้

a.	 ศึกษา	 ท�าความเข้าใจและเรียนรู้ประสบการณ์ความเปลี่ยนแปลง
ของกิจการไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ

b.	 ศึกษา	 และก�าหนดยุทธศาสตร์การปรับตัวของกิจการไฟฟ้าเพื่อ
รองรับการเพิ่มขึ้นของโซลาร์รูฟท็อป	 การเพิ่มขึ้นของผู้ใช้ไฟฟ้าท่ีผลิตไฟฟ้าใช้เอง	
(prosumer)	และการผลติไฟฟ้าเพือ่ซือ้ขายกนัเองโดยไม่ผ่านการไฟฟ้าฯ		โดยเฉพาะ
ในประเด็นต่อไปนี้

•	บทบาทในอนาคตของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต	การไฟฟ้านครหลวง	และ
การไฟฟ้าภูมิภาค	รวมถึงทางเลือกทางธุรกิจแบบใหม่

•	การน�าเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน	การกักเก็บพลังงาน	(energy	
storage)	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 มาใช้รักษาเสถียรภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้า

•	การทบทวนอตัราค่าไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุนการผลติไฟฟ้า	การส�ารอง
ไฟฟ้า	 และการดูแลรักษาโครงข่ายไฟฟ้า	 ให้สอดคล้องกับลักษณะ
การผลิตและการใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนไป

•	การก�ากับดูแลแบบใหม่ที่ส่งเสริมการแข่งขันท่ีเท่าเทียมในกิจการ
ไฟฟ้า	และเปิดโอกาสให้ผู้เล่นใหม่เข้ามาแข่งขันได้
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•	นโยบายสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่เหมาะสมกับ
บริบทของประเทศไทย	ที่มีควรความชัดเจน	 ต่อเนื่อง	 และในขณะ
เดียวกันก็ยืดหยุ่นพอที่จะสามารถปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ตลาดและเทคโนโลยีได้

2. ปลดล็อคกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ	 เพื่อให้การขออนุญาตติดตั้ง 
โซลาร์รูฟทอ็ปเป็นไปได้ง่าย	รวดเรว็	และมต้ีนทนุต�า่ลง	โดยผูก้�ากบัดแูล	(กกพ.)	ควร
ตัง้เป้าลดขัน้ตอนและระยะเวลาทีใ่ช้ต้ังแต่เริม่พฒันาโครงการไปจนถึงการจ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบให้สั้นที่สุดเท่าที่ท�าได้		

3. จดัตัง้ศนูย์บรกิารเบด็เสรจ็ส�าหรบัการตดิตัง้โซลาร์รฟูท็อป (One-stop 
service) เพื่อท�าหน้าที่ประสานงานและอ�านวยความสะดวกในการขออนุญาต
ต่าง	ๆ	 โดยในปัจจุบัน	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน	 (สกพ.)	ท�า
หน้าที่เป็นศูนย์กลางการให้ข้อมูลในระดับหนึ่ง	 แต่ยังสามารถปรับปรุงการด�าเนิน
งานบางอย่างเพือ่อ�านวยความสะดวกให้กับผูส้นใจติดตัง้โซลาร์รฟูทอ็ปได้อย่างเตม็
รูปแบบ	ตารางที่	2	น�าเสนอตัวอย่างบทบาทหน้าที่ของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จนี้

ตารางที่ 2 ตัวอย่างบทบาทและหน้าที่ของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ

ที่มา:	 (สถาบันวิจัยพลังงาน	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย,	2017)	
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- การกํากับดูแลแบบใหมท่ี่ส่งเสริมการแข่งขันที่เท่าเทียมในกิจการไฟฟ้า และเปิด
โอกาสให้ผู้เล่นใหม่เข้ามาแข่งขันได้ 

- นโยบายสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ
ไทย ที่มคีวรความชัดเจน ต่อเน่ือง และในขณะเดียวกันก็ยืดหยุ่นพอที่จะสามารถ
ปรับให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์ตลาดและเทคโนโลยีได้ 

2. ปลดล็อคกฎระเบียบข้อบังคบัต่าง ๆ เพ่ือให้การขออนุญาตติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปเป็นไปได้ง่าย รวดเร็ว 
และมีต้นทุนตํ่าลง โดยผู้กํากับดูแล (กกพ.) ควรต้ังเป้าลดขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ต้ังแต่เริ่มพัฒนา
โครงการไปจนถึงการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้สั้นที่สุดเท่าทีท่ําได้   

3. จัดต้ังศูนย์บรกิารเบ็ดเสร็จสําหรบัการติดต้ังโซลาร์รูฟทอ็ป (One-stop service) เพือ่ทําหนา้ที่
ประสานงานและอํานวยความสะดวกในการขออนุญาตต่าง ๆ โดยในปัจจุบัน สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สกพ.) ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางการให้ข้อมูลในระดับหน่ึง แต่ยัง
สามารถปรับปรุงการดําเนินงานบางอย่างเพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับผูส้นใจติดต้ังโซลาร์รูฟท็อปได้
อย่างเต็มรูปแบบ ตารางที่ 2 นําเสนอตัวอย่างบทบาทหน้าที่ของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จน้ี 

 
ตารางที่ 2 ตัวอย่างบทบาทและหนา้ที่ของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ 

บทบาท รายละเอียด

1. ให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
ผ่านทาง Website/Call 
center/Service point 

- มาตรการส่งเสริมที่เป็นปัจจุบัน
- รายละเอียดเกี่ยวกับ (i) การเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมและการขอ

ใบอนุญาต, (ii) เอกสารท้ังหมดที่ต้องใช้, (iii) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยนําเสนอรายละเอียดในรูปแบบที่เข้าใจง่าย 

- มีเจ้าหน้าที่ผู้เช่ียวชาญให้คําแนะนําแก่ผู้ทีส่นใจติดต้ังระบบ 

2. อํานวยความสะดวกในการขอ
ใบอนุญาตต่าง ๆ 
ผ่านทาง Website/Call 
center/Service point  

- มีช่องทางการย่ืนเอกสารใบสมัครและเอกสารขออนุญาตที่หลากหลาย 
เช่น online, ไปรษณีย์, หรือยื่นด้วยต้นเองที่ service point 

- มีตัวอย่างการกรอกเอกสารที่เก่ียวข้อง เพ่ือความชัดเจน 
- มีระบบติดตามสถานะของการขออนุญาตต่าง ๆ (application 

tracking) คล้ายกับระบบติดตามการคืนภาษี 
- เป็นศูนย์ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทีม่ีอํานาจในการออก

ใบอนุญาต 
ที่มา: (สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 2017)  
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 บทสรุป

ในปัจจุบันประเทศไทยมีศักยภาพสูงในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสง
อาทิตย์	 โดยเฉพาะจากโซลาร์รูฟท็อป	 เพราะมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์แล้ว 
แม้จะไม่ได้รบัการส่งเสรมิจากรฐับาล	แต่ในความเป็นจรงิการผลติไฟฟ้าจากแสงอาทติย์
ในประเทศไทยยังไม่แพร่หลายเท่าที่ควร	 เนื่องจากอุปสรรคทางนโยบายและกฎ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	 รวมไปถึงการขาดแนวทางรับมือท่ีชัดเจนต่อการเปลี่ยนแปลง
ในกิจการไฟฟ้าที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของโซลาร์รูฟท็อป	ดังนั้นรัฐบาลควรเร่งศึกษา
แนวทางการรองรับการเปลี่ยนแปลงในกิจการไฟฟ้าดังกล่าว	 เพื่อให้สามารถเดิน
หน้าส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างเต็มที่ต่อไป
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