จับตาทิ ศทางการปรับตัวของธุรกิ จ...จากความตกลงปารีส
โดย คุณขวัญใจ เตชเสนสกุล
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายวิ จยั ธุรกิ จ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
ปั จจุ บนั แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจโลกได้เปลี่ยนจากเดิมที่เคยมุ่งเน้ นแต่การเติบโตทางเศรษฐกิจ
(Targeted Economic Growth) เพียงด้านเดียว ไปสู่การมุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจบนฐานความยังยื
่ น
(Sustainable Growth) ทีม่ งุ่ เน้นการพัฒนาทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อมควบคูก่ นั ไป เพราะตระหนัก
แล้วว่าผลเสียทีเ่ กิดขึน้ กับสังคมและสิง่ แวดล้อม ในทีส่ ดุ แล้วก็อาจย้อนกลับมาส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการ
พัฒนาประเทศ ดังเช่นเรือ่ งฝุ่ น PM 2.5 ทีป่ ระเทศไทยต้องเผชิญในช่วงต้นปี 2562 ซึง่ นอกจากจะส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพความเป็ นอยูข่ องประชาชนแล้ว ยังทาให้ประเทศมีคา่ ใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ ในการป้ องกันฝุ่ น
สาหรับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานของความยังยื
่ นนัน้ องค์การสหประชาชาติได้กาหนดเป้ าหมาย
การพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึง่ ประกอบด้วย 17 เป้ าหมาย (Goals) ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับทุกมิตขิ องการพัฒนา อาทิ การขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ความมันคงด้
่ านอาหารและพลังงาน การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการดาเนิน มาตรการเร่งด่ วนเพื่ อรับมือกับการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Climate Change) ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas : GHG)
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ…พัฒนาการจากอดีตสู่ความตกลงปารีส

ทีม่ า: รวบรวมโดยฝ่ ายวิจยั ธุรกิจ EXIM BANK

การรณรงค์ให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อ แก้ไขปั ญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศโลก
ไม่ได้เพิง่ เกิดขึน้ แต่มคี วามพยายามมาอย่างต่อเนื่อง ตัง้ แต่การจัดทากรอบอนุ สญ
ั ญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (UNFCCC) ในปี 2535 โดยมีเป้ าหมายให้ประเทศพัฒนาแล้วลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกลงมาอยูท่ ร่ี ะดับเดียวกับปี 2533 ภายในปี 2543 รวมถึงการจัดทาพิธสี ารเกียวโต (Kyoto Protocol)
เพื่อเร่งรัดให้ประเทศพัฒนาแล้ว ลดการปล่อยก๊า ซเรือนกระจกในช่วงปี 2551-2555 ลงร้อยละ 5 ของระดับ
การปล่อยในปี 2533 และในช่วงปี 2556-2562 ลดลงร้อยละ 18 อย่างไรก็ตาม การกาหนดเป้ า ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกเฉพาะกับประเทศพัฒนาแล้ว ยังไม่เพียงพอทีจ่ ะควบคุมความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกใน
ชัน้ บรรยากาศให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยได้ ดังนัน้ ในความตกลงปารีส (Paris Agreement) ซึ่งเป็ นกรอบ
ความตกลงล่าสุดของ UNFCCC ประเทศภาคีจงึ เร่งผลักดันให้เป็ นความตกลงร่วมกันทัง้ ของประเทศพัฒนาแล้ว

ประเทศกาลังพัฒนา และประเทศด้อยพัฒนา ทีจ่ ะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยจะมีผลบังคับใช้ ในทาง
ปฏิบตั ิในปี 2563 เพื่อควบคุมอุณหภูมเิ ฉลี่ย ของโลก ณ สิ้น ศตวรรษที่ 21 หรือปี 2643 ให้เ พิม่ ขึ้น ไม่เ กิน
2 องศาเซลเซีย สจากช่ว งก่อนยุค อุต สาหกรรม (Pre-industrial) โดยจะพยายามจากัด ให้เ พิม่ ขึ้น ไม่เ กิน
1.5 องศาเซลเซียส หากเป็ นไปได้
มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละประเทศ
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพือ่ บรรลุความตกลงปารีสกลายเป็ นวาระเร่งด่วนขึน้ เมือ่ ผลการศึกษา
ของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (IPCC) พบว่า ปั จจุบนั อุณหภูม ิ
เฉลี่ยของโลกได้เพิม่ ขึน้ ถึง 1 องศาเซลเซียสจากระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมแล้ว และหากทุกประเทศยังคง
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับปั จจุบนั อย่างต่อเนื่อง อุณหภู มเิ ฉลีย่ ของโลกจะพุ่งสูงกว่า 1.5 องศาเซลเซียส
ภายในปี 2573
ด้วยเหตุดงั กล่าว ทาให้ในช่วง 3-4 ปี ทผ่ี ่านมานี้ หลายประเทศได้ออกกฎหมายและนโยบายเพื่อ ลด
ปั จจัยทีท่ าให้เกิดการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ อาทิ สหภาพยุโรป (EU) มีนโยบายทยอยลดการใช้ไบโอดีเซล
จากน้ ามันปาล์มในภาคการขนส่งภายในปี 2573 เนื่องจาก EU เห็นว่าการผลิตไบโอดีเซลดังกล่าวก่อให้เกิด
ก๊าซเรือนกระจกมากกว่า เชื้อเพลิงฟอสซิลถึง 3 เท่า และยังก่อให้เกิดปั ญหาบุกรุกพื้นที่ป่าเขตร้อน ขณะที่
สิ งคโปร์ ได้ออกมาตรการจัดเก็บภาษีคาร์บอนกับผูป้ ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมทีป่ ล่อยก๊าซเรือนกระจก
เกิน 25,000 ตันต่อปี ในอัตรา 5 ดอลลาร์สงิ คโปร์ต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหนึ่งตัน รวมถึง ไทย ซึง่ ได้ปรับ
โครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ (มีผลบังคับใช้แล้ว) และรถจักรยานยนต์ (จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2563)
ให้เป็ นไปตามปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมทัง้ ห้ามการนาเข้ารถยนต์ใช้แล้วเข้ามาในประเทศ
การปรับตัวของภาคเอกชนในช่วงที่ ผ่านมา และแนวโน้ มในระยะข้างหน้ า
นอกเหนื อจากนโยบายของภาครัฐ แล้ว การลดการปล่ อยก๊า ซเรือนกระจกด้ว ยความสมัครใจของ
ภาคเอกชนก็มบี ทบาทสาคัญ ไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่ากัน โดยสิง่ ทีภ่ าคเอกชนได้ดาเนินการในระยะเริม่ แรก คือ
การวัดปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีป่ ล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่ วย หรือจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร
(Carbon Footprint) โดยเริม่ จากกลุ่มธุรกิจห้างค้าปลีกชัน้ นาใน EU กาหนดให้สนิ ค้าต่างๆ ทีว่ างจาหน่ ายใน
ห้างค้าปลีกต้องติด “ฉลากบ่งชีร้ ะดับการปล่อยคาร์บอน” บนบรรจุภณ
ั ฑ์ เพือ่ สร้างความรูส้ กึ เชิงบวกและเพิม่ ยอด
จาหน่ายสินค้าในกลุ่มผูบ้ ริโภคทีต่ ระหนักถึงผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และเป็ นกลไกกระตุน้
ให้ผผู้ ลิตพัฒนาสินค้าทีล่ ดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ต่อมาแนวคิดดังกล่าวได้แพร่ขยายเป็ นวงกว้างไปทัวโลก
่
อย่างรวดเร็ว ทัง้ ในสหรัฐฯ แคนาดา ออสเตรเลีย จีน ญีป่ ่ ุน เกาหลีใต้ รวมถึงประเทศไทย
ในขณะเดียวกัน ห้างค้าปลีกชัน้ นาทัวโลก
่
อาทิ Tesco, Walmart, Target และ Metro AG ต่างก็ม ี
บทบาทสาคัญในการกดดันให้บริษทั ผูผ้ ลิตสินค้าเปิ ดเผยข้อมูล Carbon Footprint ของซัพพลายเออร์ (Supplier)
ในห่วงโซ่อปุ ทานทัง้ หมด เพือ่ กระตุน้ ให้บริษทั ผูผ้ ลิตสินค้าเหล่านัน้ ลดความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อม (Environmental
Risk) ของกิจการด้วยการเลือกใช้เฉพาะซัพพลายเออร์ทล่ี ดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ ทัง้ นี้ โครงการ Carbon
Disclosure Project (CDP) ซึง่ รวบรวมฐานข้อมูลเกีย่ วกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและกลยุทธ์ในการจัดการกับ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของบริษทั ทัวโลกระบุ
่
ว่า ปั จจุบนั บริษทั และองค์กรจานวน 115 แห่ง ซึ่งมี
ค่าใช้จ่ายประจาปี รวมกันมากกว่า 3.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ได้รอ้ งขอข้อมูล Carbon Footprint ของบริษทั
ซัพพลายเออร์รวมกันมากกว่า 11,500 บริษทั จากฐานข้อมูลของตน

นอกเหนือจาก Carbon Footprint แล้ว ระยะต่อมาก็มกี ารนาแนวคิด “การชดเชยคาร์บอน (Carbon
Offset)” มาใช้ผ่านเครื่องมือทีเ่ รียกว่า คาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) ซึง่ เป็ นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
สามารถลดได้จากโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัวโลก
่
โดยบริษทั ทีต่ อ้ งการดูแลสิง่ แวดล้อมแต่ยงั ไม่
สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสามารถเข้าไปซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของตนเอง ทัง้ นี้ หลายฝ่ ายคาดการณ์ว่า ในช่วง 10 ปี แรกของการบังคับใช้ความตกลงปารีส ซึง่ เป็ นช่วงเวลาที่
ภาคอุตสาหกรรมและสาธารณูปโภคทัวโลกยั
่
งไม่สามารถเปลีย่ นผ่านไปสู่วถิ คี าร์บอนต่าและคาร์บอนเป็ นศูนย์
(Zero Carbon) ได้อย่างสมบูรณ์ นัน้ การทา Carbon Offset ของภาคธุรกิจจะมุ่งเป้ าไปที่ “กลุ่มธุรกิ จที่
เกี่ ย วข้ อ งกับ กิ จการขนส่ ง ” เนื่ อ งจากเป็ นกลุ่ ม ที่ ป ล่ อ ยก๊ า ซเรือ นกระจกในระดับ สู ง ทัง้ นี้ ปั จ จุ บ ั น
ผูป้ ระกอบการในกลุ่มนี้ได้เริม่ ปรับตัวบ้างแล้ว อาทิ ธุรกิ จขนส่งสิ นค้า ซึง่ ขณะนี้หลายบริษทั เช่น DHL และ
FedEx ได้ซอ้ื คาร์บอนเครดิตเพือ่ ชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างการขนส่งจดหมายและพัสดุ
บางประเภทโดยไม่คดิ ค่าใช้จ่ายเพิม่ จากลูกค้าแล้ว ธุรกิ จ E-commerce ซึง่ ในอดีตถูกมองว่าเป็ นธุรกิจทีช่ ่วย
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มาก เนื่องจากช่วยลดการใช้ยานพาหนะของผู้บริโภคในการเดินทางไปซื้อ
สินค้า แต่ดว้ ยการแข่งขันทีร่ ุนแรงในธุรกิจ E-commerce ในปั จจุบนั ทาให้บริษทั ต่างๆ ต้องเร่งจัดส่งสินค้าไปถึง
มือผูบ้ ริโภคให้เร็วทีส่ ุด จึงมีแนวโน้มว่าธุรกิจ E-commerce จะเพิม่ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่า การค้า
แบบดัง้ เดิม (Traditional Commerce) ล่าสุด Etsy บริษทั E-commerce ชื่อดังได้เริม่ ทา Carbon Offset
สาหรับสินค้าทุกชิน้ ทีจ่ าหน่ ายในเว็บไซต์แล้ว ขณะทีอ่ กี หลายบริษทั ซึง่ รวมถึง Amazon บริษทั E-commerce
ชัน้ นาของโลกกาลังถูกกดดันจากพนักงานและกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ให้เปิ ดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกิจการ
และ ธุรกิ จสายการบิ น ซึ่งองค์การการบินระหว่างประเทศ (ICAO) ได้มนี โยบายให้สายการบินทัวโลกเข้
่
าร่วม
โครงการลดและชดเชยคาร์บอนสาหรับการบินระหว่างประเทศ (CORSIA) แบบสมัครใจในช่วงปี 2564-2569 และ
จะเป็ นมาตรการบังคับกับทุ กสายการบิน ในปี 2570-2578 ขณะที่ปั จ จุ บ ัน สายการบิน หลายแห่ ง อาทิ Thai
Airways, Cathay Pacific และ Qantas มีบริการทางเลือกให้ผโู้ ดยสารสามารถทา Carbon Offset ได้โดยความ
สมัครใจ ทัง้ นี้ ในขัน้ ตอนการจองตั ๋วโดยสาร สายการบินจะคานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีถ่ ูกปล่อยระหว่าง
ทาการบินตัง้ แต่ตน้ ทางจนถึงปลายทาง แล้วแปลงปริมาณก๊าซทีป่ ล่อยออกมาเป็ นตัวเงินทีต่ อ้ งจ่ายเพิม่ ขึน้ เมื่อ
ผูโ้ ดยสารเลือกทา Carbon Offset สายการบินจะนาเงินดังกล่าวไปสนับสนุ นโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทีส่ ายการบินได้คดั เลือกไว้
ในอนาคตอันใกล้ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะอย่างยิง่ การทา Carbon Offset จะยิง่
ทวีความสาคัญต่อภาคธุรกิจมากขึน้ เรื่อยๆ จากการทีห่ ลายประเทศประกาศยกระดับนโยบายสิง่ แวดล้อมเข้าสู่
“การเป็ นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral)” หรือการทาให้กจิ กรรมของมนุ ษย์มผี ลรวมของการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกเท่ากับศูนย์ ดังนัน้ การทา Carbon Offset จึงไม่ได้เป็ นเพียงกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิง่ แวดล้อม (CSR) ขององค์กรเท่านัน้ แต่จะกลายเป็ นปั จจัยทีส่ ่งผลกระทบโดยตรงต่อขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของหลายธุรกิจ ผูป้ ระกอบการทุกระดับจึงควรติดตามนโยบายดังกล่าวจากบริษทั คู่คา้ บริษทั
คู่แข่ง และหน่ วยงานกากับดูแลทีอ่ ยู่ในอุตสาหกรรมของตนทัง้ ในและต่างประเทศอย่างใกล้ชดิ เพื่อปรับตัวให้
ธุรกิจอยูร่ อดอย่างยังยื
่ นในยุคทีป่ ระเด็นเรือ่ งการเปลีย่ นแปลงสภาพอากาศเป็ นวาระเร่งด่วนของคนทัง้ โลก
Disclaimer : ข้อมูลต่างๆ ที ป่ รากฏ เป็ นข้อมูลที ไ่ ด้จากแหล่งข้อมูลทีห่ ลากหลาย และการเผยแพร่ ข้อมูลเป็ นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ ใน
การให้ข้อมูลแก่ผู้ทีส่ นใจเท่านัน้ โดยธนาคารเพือ่ การส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รบั ผิ ดชอบในความเสียหายใดๆ ทีอ่ าจเกิ ดขึ้ นจาก
การทีม่ ีบคุ คลนาข้อมูลนีไ้ ปใช้ไม่ว่าโดยทางใด
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