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เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน

เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความตระหนักถึงผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อม จึงเลือกผลิตวารสารเล่มนี้ผ่าน ‘นวัตกรรม
การพมิพ์สเีขยีว’ ทีม่ส่ีวนช่วยลดปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก
จากกระบวนการผลิต เทียบเท่าการปิดหลอดไฟ  
1 ชั่วโมง ในการรณรงค์ลดโลกร้อน จ�านวน 4,678 ดวง 
ต่อวารสาร 5,000 เล่ม และในส่วนที่ไม่สามารถ 
ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ได้จัดหาคาร์บอนเครดิต 
มาชดเชยเท่ากับศูนย์ จากปริมาณการปล่อยก๊าซ 
เรอืนกระจกทัง้หมด 1.03 ตนั เพือ่ให้ได้หนงัสอืคณุภาพดี 
และเป็นส่วนหนึ่งในการท�าให้โลกยั่งยืน

HEART   HOMEHEALTH โลกร้อน มหันตภัยใกล้ตัวมนุษย์… เร่งภารกิจระดับโลก รับมือวิกฤติ Climate Change 
 ทัง้ร้อน ทัง้ฝุ่น แถมยังมโีรคระบาดใหม่ๆ ปัญหาเหล่านีอ้าจมทีีม่าจากน�า้มอืมนษุย์ท�าให้โลกร้อนขึน้ 
และส่งผลกระทบต่อมนษุย์ในหลายรูปแบบ หากมองแบบภาพยนตร์วทิยาศาสตร์ มนษุย์แท้จรงิเปรยีบ
ได้กับเป็นไวรสัท�าลายโลก และโลกอาจมโีควดิ-19 มาปราบมนุษย์เพ่ือให้โลกเข้าสูส่มดลุ แต่นีค่งเป็นเพยีง
การเปรียบเปรย หากมนุษย์ไม่เริ่มใส่ใจสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมก็จะมาจัดการมนุษย์แทน 
 “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นความท้าทายอย่างใหญ่หลวง แต่ก็สามารถแก้ไขได้ 
หากภาครฐั ธรุกิจ และปัจเจกร่วมมอืกัน” - เซอร์ ริชาร์ด แบรนสัน ผูก่้อตัง้ Virgin Group กล่าว 
 Climate Change หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นับวันยิ่งส่งผลกระทบชัดเจนขึ้นผ่าน
ปรมิาณและความรนุแรงของภัยพบิติัรปูแบบต่างๆ ทีเ่กิดขึน้ทัว่โลก ‘วกิฤตโิลกร้อน’ จงึถอืเป็นภารกจิส�าคญั
เร่งด่วนของโลกที่ทุกฝ่ายต้องร่วมหาทางรับมือและแก้ไข ดังจะเห็นได้จากการประชุมสุดยอดด้าน 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติคร้ังที่ 26 (26th United Nations Climate 
Change Conference) COP26 ทีเ่กิดขึน้เมือ่ช่วงเดือนตลุาคม-พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 ณ เมอืงกลาสโกว์ 
ประเทศสกอตแลนด์ ซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์จากทั่วโลกแทนที่จะเลื่อนออกไปอีกจากสถานการณ์
โควิด-19 ในการนี้มีบรรดาผูน้�าโลกมากกว่า 120 ประเทศ ตลอดจนผูแ้ทนและเจ้าหน้าทีร่ะดบัสงูจาก 
ทัว่โลกรวมกว่า 25,000 คน เข้าร่วม รวมถึงผู้น�าของประเทศไทยด้วย
 ในขณะทีท่างภาคธรุกจิเอง เครอืเจรญิโภคภณัฑ์ได้จดัท�ายทุธศาสตร์และเป้าหมายความยัง่ยนืของ
เครือเจริญโภคภัณฑ์ สู่ปี ค.ศ. 2030 โดยมีเป้าหมายที่ส�าคัญ ได้แก่ การเป็นองค์กรที่มีการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) (SDG 13) การลดขยะอาหารและของเสียที่ถูกน�าไป
ฝังกลบเป็นศูนย์ และบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ทั้งหมดสามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ ใช้ซ�้า หรือย่อยสลาย
ได้ (SDG 12) เป็นต้น อีกทั้งยังพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ระดมพลังสมาชิกภาคธุรกิจ  
ภาครัฐ และสหประชาชาติ ยกระดับความมุ่งมั่น ก�าหนดทางออก และค้นหาโอกาสในการรับมือกับ
วิกฤติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงความมุ่งมั่นต้ังใจมาตลอดนี้ส่งผลให้ล่าสุดเครือซีพี 
ได้รับการพิจารณาจาก United Nations Global Compact (UNGC) ให้เป็นผู้น�าองค์กรยั่งยืน 
ระดับโลกในระดับ LEAD   
   วารสารบัวบานฉบับนี้จึงมุ่งน�าเสนอประเด็นที่เป็นเทรนด์วาระส�าคัญของโลกภายใต้ธีม ‘โลกร้อน
มหันตภัยใกล้ตัวมนุษย์… เร่งภารกิจระดับโลก รับมือวิกฤติ Climate Change’ เพื่อชี้ให้เห็นแนวทาง
ร่วมแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนจากทุกภาคส่วน ทั้งจากตัวแทนภาครัฐ นักวิชาการ รวมถึงภาคธุรกิจ   
เริ่มจาก SD Story ที่ฉายมุมมองแก้ปัญหาเร่งด่วนพร้อมเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสจาก 2 นักวิชาการ 
ได้แก่ ผศ. ดร.ธรณ์ ธ�ารงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน และ ดร.เพชร มโนปวติร นักวทิยาศาสตร์ด้านการอนุรักษ์สิง่แวดล้อม เลขาธกิารมลูนธิโิลกสเีขยีว 
ผูร่้วมก่อต้ังเฟซบุ๊กแฟนเพจและสตาร์ทอัพ ReReef รวมไปถงึมมุมองจากองค์กรทีร่บัผดิชอบเรือ่งนีโ้ดยตรง
อย่างองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (TGO) รวมถึงวิสัยทัศน์จาก 
คุณศภุชัย เจียรวนนท์ ท่ีพร้อมน�าเครอืซพีก้ีาวสู่องค์กรปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สทุธเิป็นศูนย์ (Net Zero) 
 ส่วน SD Talk ได้ชวนผูร่้วมก่อตัง้และบรรณาธกิารเฟซบุ๊กแฟนเพจ Environman ทีม่ยีอดผูติ้ดตามกว่า
ครึง่ล้าน อย่าง หวาย-ร่มธรรม ข�านุรักษ์ มาร่วมเปิดมุมมองว่าคนรุ่นใหม่ หรือ New Gen ต่างมองเห็น
ปัญหาและหนัมาลงมอืท�าเพือ่รบัมือวกิฤตเิพือ่อนาคตของพวกเขาเอง นอกจากนีย้งัเป็นเรือ่งน่าสนใจ 
เมื่อ Climate Change ถูกน�ามาบอกเล่ารณรงค์ผ่านสื่อต่างๆ คอลัมน์ SD Life จึงแนะน�าหนังสือดี 
สารคดีเรื่องเด็ด ที่ชวนฉุกคิดให้รักษ์โลกและเข้าใจภาวะน้ีมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันเรายังอยากชวน
จบัตาดภูาคธรุกจิรอบโลกทีไ่ม่นิง่นอนใจ ร่วมปรบัตวัเพือ่แก้ปัญหาผ่าน Creating a Better Life ส่วน
ใน Catch up ก็ได้แนะน�าแนวคิดและนวัตกรรมที่จะเข้ามาช่วยกู้วิกฤติโลกร้อนอย่างยั่งยืนได้ 
 หลงัอ่าน ‘บวับาน’ ฉบบันีจ้บ สิง่ทีเ่ชือ่แน่ว่าจะเกดิขึน้คอืความตระหนกัถงึความเร่งด่วนของวกิฤติ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และหันมาลงมือท�าอะไรบางอย่างเท่าที่แต่ละคนจะท�าได้ เพราะ 
ถึงเวลาแล้วท่ีทุกภาคส่วนจะต้องรบัผดิชอบร่วมกนั เนือ่งจากประเดน็โลกร้อนและการพฒันาอย่างยัง่ยนื 
ได้กลายเป็นวาระส�าคัญร่วมกันของทุกประเทศไปเรียบร้อยแล้ว  
 

ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ  
บรรณาธิการบริหาร
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 ช่วงกลางเดือนตุลาคม ค.ศ. 2021 สมาคม
เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย
ร่วมกับสหประชาชาติ จัดงาน GCNT Forum 
2021 : Thailand’s Climate Leadership 
Summit 2021 ภายใต้แนวคิด A New Era 
of Accelerated Actions ซึ่งถือเป็นครั้งแรก
ของการประชุมสุดยอดระดับผู ้น� าของ
ประเทศไทยด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ 
อีก ท้ั งยั ง เป ็น เวทีที่ ภาคเอกชนออกมา
เคลื่อนไหวและเน้นการลงมือท�าอย่างจริงจัง
ก่อนที่การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิากาศ สมยัที ่26 (COP26) ณ เมืองกลาสโกว์ 
ประเทศสกอตแลนด์ จะเปิดฉากขึ้นในอีก 
ไม่กี่สัปดาห์ต่อมา 
 GCNT Forum 2021 มุง่เน้นไปทีก่ารขบัเคลือ่น
นโยบายของรัฐบาลไทยและการประเมิน
สถานการณ์ปัจจุบันของประเทศ การหาทางออก
ร่วมกันของกลุ่มธุรกิจต่างๆ รวมถึงบทบาท
ของภาคการเงินและการลงทุนในการป้องกัน
แก้ปัญหาดังกล่าว โดยงานในช่วงเช้าเป็น 
การประกาศเจตนารมณ์ขององค์กรสมาชิก
ภายใต้เป้าหมายทีจ่ะลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
สุทธิเป็นศูนย์ภายใน ค.ศ. 2050 หรืออย่างช้า
ที่สุดไม่เกิน ค.ศ. 2070 ในขณะที่ภาพใหญ่ 
ก็ได้รับการขานรับ 
 โดย พล.อ. ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี 
กล่าวถ้อยแถลงใน COP26 ว่าประเทศไทย
พร้อมยกระดับการแก้ไขปัญหาภูมิอากาศ
อย่างเตม็ท่ี เพ่ือบรรลุเป้าหมายความเป็นกลาง
ทางคาร์บอนในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อย

ก๊าซเรอืนกระจกสทุธเิป็นศนูย์ ในปี ค.ศ. 2065
 ส�าหรับการเสวนาแลกเปลี่ยนแนวคิดและ
ประสบการณ์การท�างานด้านการบรรเทาและ
ป้องกันปัญหาอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเพื่อหาทางออกของสมาชิก 
GCNT ร่วมกับภาครัฐ ภาคประสังคม และ
สหประชาชาตินั้น เวทีแรก ประเดิมด้วย 
การขับเคลื่อนนโยบายของไทยว ่าด ้วย 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ 
การประเมินสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศ 
อันมีใจความส�าคญัคอื การท่ีจะบรรลเุป้าหมาย 
Net-Zero Thailand นัน้ ประเทศไทยจะต้อง
มุ่งเน้นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาค
พลังงานและรักษาระดับการปล่อยก ๊าซ 
เรือนกระจกในภาคอตุสาหกรรมและการเกษตร 
รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่สีเขียวควบคู่
กันไป  
 ส่วนเวทีที่ 2 เป็นการแลกเปลี่ยนทางออก
ของ 3 กลุ่มธุรกิจ ซึ่งเผชิญความท้าทายจาก
เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ 
กลุม่ธรุกจิอาหารและการเกษตร กลุม่พลงังาน 
และกลุ ่มอุตสาหกรรมทั่วไป ส�าหรับกลุ ่ม 
ธุรกิจอาหาร ผู ้ร ่วมเสวนา ได้แก่ บริษัท  
เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จ�ากดั (มหาชน) บรษิทั 
เอ็น อาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จ�ากัด (มหาชน)  
บริษัท ไทยวา จ�ากัด (มหาชน) และโครงการ
ข้าวไทย NAMA ซึ่งทุกองค์กรระบุตรงกันว่า 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของธุรกิจอาหาร
และการเกษตรต้องลดการปล่อยและเพิ่ม 
การดูดซับคู่กัน โดยเริ่มจากการลดผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมในกระบวนการผลติ เน้นการจดัการ
ขยะ บ�าบัดน�้าเสีย และหันมาใช้พลังงาน

หมุนเวียนให้มากขึ้น 
 ประเด็นส�าคัญที่มีการหารือต ่อมาคือ
บทบาทของภาคการเงินและการลงทุนใน 
การป้องกนัแก้ปัญหาด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ ซึง่โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ 
ประจ�าประเทศไทย เห็นว่าภาคการเงนิในไทย
ตระหนักถึงความส�าคัญของการเร่งแก้ปัญหา
ภาวะวิกฤติโลกร้อนแล้ว ทว่ายังต้องอาศัย
ความร่วมมอืกบัทกุภาคส่วน เนือ่งจากภาคธรุกิจ
ดงักล่าวไม่สามารถด�าเนนิการเพยีงล�าพงัเพือ่ให้
เกิดผลลัพธ์ระดับโลกได้  
  ในแง ่ มุมบทบาทของนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภู มิอากาศนั้น ตัวแทนจากเครือ 
เจรญิโภคภณัฑ์ จ�ากดั บรษิทั ปตท.ส�ารวจและ
ผลติปิโตรเลยีม จ�ากดั (มหาชน) บรษิทั หวัเว่ย 
เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ�ากัด บริษัท  
ปนูซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) และองค์การพฒันา
อุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ เห็นว่า 
การเปลีย่นแปลงทางดจิทิลัในยคุของการปฏวิตัิ
อุตสาหกรรมครั้งที่  4 จะช่วยสนับสนุน 
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกในขัน้ตอนต่างๆ ของการผลติและ
บริโภค 
 ช่วงท้ายของงาน สมาคมเครอืข่ายโกลบอล
คอมแพ็กแห่งประเทศไทย ศูนย์วิจัยและ
สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
บริษัท แบรนดิ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด มองว่า 
ภาคเอกชนก�าลงัหาจดุสมดลุของตวัเองเพือ่เพิม่
การเตบิโต ลดความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลง 
และมุง่หน้าสูค่วามส�าเรจ็อนัยัง่ยนื ส่วนการทีจ่ะ
พลิกโฉมองค์กรจนสามารถแสดงศักยภาพ 
ในการเปลี่ยนแปลงได้นั้น ต้องอาศัยระบบ
นิเวศที่เหมาะสมทั้งกลไกทางการเงิน การวัด
และประเมินผลกระทบต ่อสิ่ งแวดล ้อม 
ที่เช่ือถือได้ รวมถึงต้นทุนที่ไม่สูงจนเกินไป  
อีกท้ังยงัต้องมีเงือ่นไขและแรงจูงใจ เช่น มาตรการ
ทางการคลัง ตลอดจนกลไกการสร้างความรู้
ความเข ้ า ใจในเ รื่ องการพัฒนาที่ ยั่ งยืน  
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และเศรษฐกจิ
หมุนเวียน ให้แก่บุคลากรในภาคเอกชนอย่าง
ต่อเนื่อง  
 เพื่อสามารถเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ได้อย่างแท้จริง   

THINK FORWARD   เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ค.ศ. 2065-2070 ประเทศไทย
ต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ‘ลดโลกร้อน’

ที่มา : https://globalcompact-th.com
ภาพ : https://globalcompact-th.com
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SD STORY   เรื่อง : ศศิธร

“เราไม่สามารถที่จะอาศัยอยู่ในโลกด้วยการท�วิถีชีวิตเดิมๆ”

 ผศ. ดร.ธรณ์ ธ�รงนาวาสวัสดิ์

‘โลกร้อน มหันตภัยใกล้ตัวมนุษย์…’ 
เร่งภารกิจระดับโลก รับมือวิกฤติ Climate Change

 อีกหนึ่งภัยร้ายที่คาดการณ์ว่าจะส่งผลกระทบรุนแรงยิ่งกว่าโควิด-19 คือภาวะวิกฤติโลกร้อน หรือ Climate Change ภัยพิบัติต่างๆ  
ทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศแบบสุดขัว้และนับวนัยิง่จะทวคีวามรนุแรงขึน้ในหลายพืน้ทีท่ัว่โลก ไม่ว่าจะเป็นพาย ุน�า้ท่วม ไฟป่า ฯลฯ 
ล้วนเป็นสัญญาณบอกย�้าว่า ‘วิกฤติโลกร้อน’ คือของจริง 
 ความร่วมมอืจากทกุภาคส่วนจงึจ�าเป็นอย่างยิง่ ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาเพือ่บรรลขุ้อตกลงต่างๆ ในเวท ี COP26 การประชมุสดุยอดด้าน 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศของสหประชาชาตคิร้ังที ่26 (26th United Nations Climate Change Conference) เมือ่ช่วงปลายปี ค.ศ. 2021   
ทีเ่มอืงกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์ ซ่ึงมบีรรดาผู้น�าโลกมากกว่า 120 ประเทศ ผูแ้ทนและเจ้าหน้าทีร่ะดบัสงูจากทัว่โลกรวมกว่า 25,000 คน  
เข้าร่วม รวมถึงผู้น�าของประเทศไทยด้วย
  เช่นเดยีวกนั ภาคเอกชนอย่างเครือซีพี ซ่ึงเพ่ิงได้รับคัดเลือกตดิอนัดบัผูน้�าองค์กรยัง่ยนืระดบัโลก United Nations Global Compact (UNGC) 
ระดับ LEAD ได้จัดท�ายุทธศาสตร์และเป้าหมายความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ สู่ปี ค.ศ. 2030 โดยมีเป้าหมายที่ส�าคัญ ได้แก่ การเป็น
องค์กรที่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)   
 วารสารบวับานฉบบันีจ้งึน�าเสนอประเดน็ทีเ่ป็นวาระส�าคญัของโลก ‘โลกร้อน มหนัตภยัใกล้ตวัมนษุย์… เร่งภารกจิระดับโลก รบัมอืวกิฤติ 
Climate Change’ เพือ่ชีใ้ห้เหน็แนวทางร่วมแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนจากทกุภาคส่วน ทัง้จากตวัแทนภาครฐั นกัวชิาการ รวมถงึภาคธรุกจิเอง  
เพราะวิกฤติ ‘โลกร้อน’ ไม่อาจรอได้อีกต่อไป 

 นักส่ิงแวดล้อมผู้ท�าหน้าที่เรียกร้องเพ่ือ
ธรรมชาติมาตลอดเกือบ 30 ปี ยืนยันว่า 
ทางเดยีวทีจ่ะรอดจากวกิฤตโิลกร้อนในตอนนี้
คอืเศรษฐกจิวถิใีหม่ Low Carbon Economy   
เพราะในวิกฤตินี้ ผู้ที่จะได้รับผลกระทบหนัก 
ก็คือภาคธุรกิจ

ฉายภาพวิกฤติ ‘โลกร้อน’ ก่อน ค.ศ. 2022
 “ปัจจุบนันีก๊้าซเรือนกระจกท�าให้โลกร้อนขึน้ 
1.1 องศา ตามความตกลงปารสี (Paris Agreement) 
เมือ่ ค.ศ. 2015 ต้องควบคมุอณุหภมูใิห้ไม่เกนิ  
1.5  องศา แต่ถ้าเรายังปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในระดับประมาณเกือบ 40 ล้านกิกะตันต่อป ี
แบบนี้ เราใช้เวลาอีกประมาณ 7-8 ปี โลกจะ
ร้อนขึน้ถงึ 1.5 องศา และถ้าเกนิ 2 องศา เมือ่ไร 
เศรษฐกจิต่างๆ จะพนิาศหมด วถิชีวีติปัจจบัุน
จะแย่ เพราะการเพิม่จาก 1 ไป 1.5 จาก 1.5 ไป 
2 นีม่นัไม่ได้เพิม่เป็นเส้นตรง แต่เพิม่แบบกราฟ
ซ่ึงแรงกว่ากัน 4-9 เท่า เพราะฉะนัน้ยิง่โลกร้อนขึน้
เท่าไร ความแรงของภัยพิบัติจะทวีคูณ มา 
ทั้งความถี่ มาทั้งความแรง ส่วนรูปแบบใหม่ๆ 
ของภัยพิบัติก็มี ยกตัวอย่างเช่น ทะเลกรด 
คาร์บอนไดออกไซด์ประมาณครึง่หนึง่ลงไปอยู่
ในน�้าทะเล ก็เหมือนน�้าอัดลม มันท�าให้ทะเล
มีสภาพเป็นกรดเพิ่มขึ้น สัตว์ที่ต ้องสร้าง
เปลือก เช่น หอย ก็เดี้ยง ถ้าสัตว์น�้าเดี้ยง แล้ว
เราจะกินอะไร 
 “เป้าหมายที่ไปประชุม COP26 กันก็เพื่อ
เปลีย่นระบบเศรษฐกจิโลกเป็นเศรษฐกจิคาร์บอนต�า่ 
(Low Carbon Economy) มันคอืการเปลี่ยน

รองคณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขำตบางเขำน

 ภาพจาก : ดร.ธรณ์
 ธ�ารงนาวาสวัสดิ์
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วถีิชีวิตทัง้หมด ซึง่ตรงนีเ้ป็นการเปลีย่นผ่านทีส่�าคญั
ทีส่ดุในยคุของเรา อย่างประเทศไทยก็ประกาศ
มาเรยีบร้อยแล้วว่า จะไม่สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหนิ
อกีแล้ว ทัง้ท่ีแต่ก่อนทะเลาะกนัแทบตาย เหน็ไหม
ครบัว่ามนัเกดิการเปลีย่นแปลงได้ขนาดไหน”

เศรษฐกจิวิถใีหม่ ทางออกเดยีวแก้ปัญหาโลกร้อน   
 “เศรษฐกจิวถิใีหม่ครบั  มอียูท่างเดียว ไม่มี
ทางอืน่ เราไม่สามารถทีจ่ะอาศยัอยูใ่นโลกด้วย
การท�าวิถีชีวิตเดิมๆ ท�าธุรกิจเดิมๆ เพราะ
ธรรมชาติเป็นผู้ตอบทุกอย่าง ธรรมชาติเป็น 
ผูค้มุกฎ เพราะฉะนัน้ตอนนีส้ิง่ทีเ่ราต้องท�าคอื
ฟังเสียงธรรมชาติ 
 “อย่างทีส่องกค็อืต้องย้ายส่ิงทีเ่ราท�าทัง้หมด
ไปอยูใ่นธรุกจิรปูแบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของ
รถไฟฟ้า เรือ่งทีม่าของพลังงาน มีพลังงานสีเขยีว
เพิม่ขึน้ตัง้เยอะแยะ เป็นธรุกิจสังคมคาร์บอนต�า่ 
(Low Carbon) ซึง่วถิชีีวติก็จะต้องคาร์บอนต�า่  
 “โชคดีที่เราเจอโควิด-19 ไปแล้ว เรายัง 
พอรู้จักค�าว่าปรับตัวอย่างรุนแรงมันเป็นยังไง 
แล้วโควิด-19 มีวัคซีนนะ โลกร้อนไม่ม ีและ 
โควิด-19 มาได้ 2 ปี โลกร้อนนี่มันอยู่กับเรา
เป็น 100 ปี คาร์บอนที่อยู่บนอากาศปล่อยไป
สะสมแล้ว กว่าจะหายไปก ็80-100 ปี เพราะฉะนัน้
ธุรกิจใหม่ๆ ท่ีเป็นธุรกิจคาร์บอนต�่าเท่านั้น 
ที่จะเป็นทางออก”

ปรับตัวสู้วิกฤติ ใครปล่อยคาร์บอน คนนั้น
ต้องรับผิดชอบ
 “ตอนนี้เขาก�าลังผลักดันนโยบาย ใครเป็น
คนปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ คนนั้นต้อง 
รับผิดชอบ ผมยกตัวอย่าง CBAM (Carbon 
Border Adjustment Mechanism) ก�าแพง
ปรับภาษีคาร์บอนของยโุรป โดยผูผ้ลติในยโุรป
ต้องระบวุ่าสนิค้าชนดิหน่ึงปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
เท่าไร แล้วก็ต้องไปหาทางชดเชย (Offset)  
ให้เป็น Neutral ให้ได้ ซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องมี
มูลค่าคาร์บอนในตลาดตอนนี้ในรอบ 1 ป ี
ทีผ่่านมาขึน้ไป 59% หลงัจากประชมุ COP26 
กันไป ตอนนี้พุ่งกระฉูดไปแตะ 90 ยูโรต่อตัน 
หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 3,400 บาท  
ต่อ 1 ตนัคาร์บอน ดงันัน้ถ้าบรษิทัตัง้เป้าว่าจะ
ไม ่ปล ่อยคาร ์บอนเลยจากกระบวนการ 
การผลิตต่างๆ ก็ต้องซ้ือ ถ้าจะไม่ท�าก็ได้ แต่ 
สินค้าก็อาจส่งออกไม่ได้ จึงต้องเริ่มเตรียมตัว 
ตั้งแต่ตอนนี้ เพราะเตรียมตัวก่อนย่อมดีกว่า 
ผมค่อนข้างชอบใจเครือซีพีว่ามีเป้าหมาย 
ที่ชัดเจน คุณศุภชัยออกมาบอกเป้าที่แน่นอน 
Tier 1 Tier 2 Tier 3  จะท�าอะไร ตรงนั้นเป็น
เรื่องที่ดี แล้วผมคิดว่าอีกหน่อยก็จะมีการเริ่ม
ท�าอะไรต่างๆ ตามมา” 

 ReReef เกิดจากความต้องการปลุกและ
เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคให้หันมาเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจ�าวันที่เป็นมิตรต่อ 
สิง่แวดล้อม พร้อมน�าเสนอข้อมูลข่าวสารด้าน 
สิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องเพ่ือให้ผู ้คนได้รับรู้ถึง
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการบริโภค และ
ลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง 

ภาพสะท้อนวกิฤต ิ‘โควดิ-19’ vs ‘โลกร้อน’
 “ผมคิดว่าวิกฤติโควิด-19 หลายๆ คน
เปรียบภาพว่าเหมือนภาพยนตร์ตัวอย่างของวิกฤติ
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ท�าให้เห็นว่า
วิกฤติที่จะส่งผลกระทบต่อคนทั้งโลกหน้าตา
เป็นอย่างไร ฉายให้เห็นภาพความไม่ฟังก์ชัน 

ของระบบหลายๆ อย่าง ปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้
เป็นภาพจ�าลองของผลกระทบจากโลกร้อน 
คอืคนทีไ่ด้รบัผลกระทบหลกัๆ ไม่ใช่กลุม่เดยีว
กับคนที่สร้างปัญหา ในกรณีของโลกร้อน 
ผูก่้อมลพษิหลกัคอืประเทศพฒันาแล้ว แต่เมือ่
โลกร้อนขึน้และเกิดผลกระทบมากมาย กลายเป็น
ว่าคนได้รับผลกระทบหนักสุดคือประชาชน 
ในประเทศก�าลงัพฒันา หรอืประเทศตามเกาะ
ต่างๆ ทีม่ปีระชากรอยูน่ดิเดยีว วกิฤตโิควดิ-19 
ยังสะท้อนให้เห็นด้วยว่าการเปลี่ยนแปลง
ขนานใหญ่เกดิขึน้ได้และเป็นไปได้ วถิชีวีติแบบ 
นิวนอร์มัลเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนตามความจ�าเป็น 
เช่น ลดการเดนิทางทีไ่ม่จ�าเป็น ลดการรบกวน
ธรรมชาติ งดบริโภคสัตว์ป่าอย่างเด็ดขาด 

ดร.เพชร มโนปวิตร   

“การลงทุนในเรื่องขำองการอนุรักษ์ธรรมชาติ
ให้ได้ผล เป็นการลงทุนที่น่าสนใจมาก”  

นักวิทยาศาสตร์ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 ภาพจาก : Thai PBS

เลขำาธิการมูลนิธิโลกสีเขำียว ผู้ร่วมก่อตั้งเฟซบุ๊กแฟนเพจและสตาร์ทอัพ ReReef
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เพราะเป็นต้นตอส�าคัญของโรคระบาด ผมคิด
ว ่าเราควรใช ้โอกาสหลังวิกฤติโควิด-19  
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคให้เป็นมิตร
ต่อโลกมากกว่าเดิม เพราะโลกท่ีธรรมชาติ 
ได้รบัการปกป้องกเ็หมอืนกบัโลกทีไ่ด้รบัวคัซีน 
คือมีภูมิคุ้มกันมากขึ้น” 
 
ความหวงัจากเวท ีCOP26 ความหลากหลาย
ทางชวีภาพกบัคาร์บอนสีน�า้เงนิ (Blue Carbon)   
 “การประชุมในเวท ีCOP26 ค.ศ. 2030 เป็นปี
สุดท้ายที่ก�าหนดไว้ว่า ทั่วโลกตกลงร่วมกัน 
ที่จะควบคุมไม่ให้อุณหภูมิสูงเกิน 1.5-2 องศา 
และต้องลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ให้ได้ประมาณครึ่งหนึ่ง แล้วค่อยๆ ลดลงไป
เรือ่ยๆ จนกระทัง่เป็นศนูย์ในช่วงกลางศตวรรษ 
ซึ่งการที่จะลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้
คร่ึงหนึง่ในไม่ถงึ 10 ปีข้างหน้า ความจรงิแล้ว
มันย่ิงกว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมอีก แต่สิ่ง 
ที่น่าติดตามก็คือในแง่มุมความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและวิชาการมันไม่มีอะไรที่จะมา
หยดุไม่ให้เราไปสู่จุดนัน้ได้นะ เพยีงแต่ว่าระบบ
และกฎเกณฑ์ต่างๆ จะปรับตัวตามได้ทันไหม 
เราจะสามารถสร้างระบบทีเ่อือ้ต่อการเปลีย่นผ่าน 
ไปสูส่งัคมคาร์บอนต�า่ได้ทนัท่วงทหีรือเปล่า 
 “พัฒนาการอีกอย่างหน่ึงท่ีผมเห็นว่ามี
ความส�าคญัมากไม่แพ้กนัในการแก้ปัญหาโลกร้อน 
และเวที COP26 เริ่มมีความพยายามใน 
การที่จะเชื่อมกับเป้าหมายในการแก้ปัญหา
การสูญพันธุ์ของส่ิงมีชีวิตหรือการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพมากยิ่งขึ้น ผ่าน
อนสุญัญาว่าด้วยการอนรุกัษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ คือถ้าจะแก้เรื่องของโลกร้อน 
ได้ส�าเรจ็ เราจ�าเป็นต้องหนัมาให้ความส�าคัญกับ
การอนุรักษ์ธรรมชาติด้วย ก็จ�าเป็นต้องฟื้นฟู

ต้นทุนธรรมชาติกลับมา เพราะระบบนิเวศ 
ป่าไม้กด็ ีระบบนเิวศพืน้ทีชุ่ม่น�า้กด็ ีหรอืระบบ
นิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ถือเป็นตัวกักเก็บ
คาร ์บอนที่มีความส�าคัญอย่างยิ่ง ต ่อไป 
การลงทุนที่เป็นผลบวกต่อธรรมชาติ หรือ  
Nature-Positive Investment จะกลายมาเป็น 
การลงทุนกระแสหลัก 
 “ตอนนี้ทั่วโลกเริ่มหันมาให้ความสนใจใน
เรือ่งของการชดเชยการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
(Carbon Offset) เวลาประเทศพัฒนาแล้ว
ต้องการชดเชยคาร์บอนท่ีเขาปล่อยออกมา 
เขาก็จะต้องมองหาพื้นที่ธรรมชาติที่ เขา
สามารถจะซื้อคาร์บอนเครดิตได้ นอกจาก
พื้นที่ป่าไม้ท่ีเป็นที่รู ้จักกันดีในฐานะแหล่ง 
กกัเกบ็คาร์บอน พืน้ทีท่างทะเลและชายฝ่ังตอนนี้
ก�าลงัมาแรงและเป็นพระเอกมาก มกีารพดูถงึ 
กันเยอะมากในเรื่องของคาร์บอนสีน�้าเงิน 
(Blue Carbon) เพราะพบว่าระบบนิเวศ 
ทางทะเลและชายฝั่ง โดยเฉพาะหญ้าทะเล
และป่าชายเลนมีความสามารถในการดูดซับ
ก๊าซเรอืนกระจกสงูมากยิง่กว่าป่าบกถึง 30-40 เท่า
กลายเป็นว่าประเทศทีม่คีาร์บอนสนี�า้เงนิกจ็ะ 
เนือ้หอมมาก เพราะหมายความว่าเราสามารถ 
น�าไปเทรดเป็นคาร์บอนเครดิตให้แก่ประเทศ 
ที่อยากจะท�าการชดเชยได้ ซึ่งความจริงตรงนี้
ประเทศไทยเรามีพร้อมหมดทุกอย่างเลย เรา
มีพื้นที่ป่าไม้ มีพ้ืนที่ป่าชุมชนที่ส่งเสริมให้
ชมุชนเข้ามาดแูลฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไม้ ท่ีส�าคญั
เรามีพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลนที่เคย 
ถกูบกุรกุจากการเพาะเลีย้งสตัว์น�า้ในอดตีเยอะ 
ซึง่เราสามารถฟ้ืนฟพูืน้ทีต่รงนีก้ลบัมาได้ กลาย
เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนใหม่ เพราะฉะนั้น 
ถ้าเกิดรัฐบาลหรือภาคเอกชนเริ่มเล็งเห็น 
การลงทุนในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
ให้ได้ผล สามารถตรวจวัดผลได้ มันจะดีในแง่
ของธุรกิจ ถือเป็นการลงทุนที่น่าสนใจมากๆ”

ภาคเอกชนขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง 
 “ถ้าเราดูจากกระแสโลกเรื่องความยั่งยืน
จะเห็นว่ายังไงต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึน
อย่างแน่นอน ถ้าเอกชนรายไหนสามารถ 
ปรับตัวได้เร็วก็จะยิ่งมีโอกาสในการแข่งขัน 
ได้สูง และจะเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เกิด 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ภาคเอกชน 
จะเป็นตวัเร่งทีท่�าให้เกิดการเปลีย่นผ่านได้อย่าง
รวดเร็ว เพราะเขามีความพร้อมในแง่ของ 
การลงทนุ ในเรือ่งของงานวจัิย มคีวามคล่องตวั
ในการเปลีย่นผ่านดกีว่า เพราะฉะนัน้ในแง่ของ 

องค์ความรู ้(Know-How) ในการเปลีย่นแปลง 
น่าจะมาจากทางภาคธุรกิจด้วยซ�้าไป ถ้าเรามี
กลไกในการก�ากับดูแลท่ีดี มีภาคประชาชน 
ทีม่จีติส�านกึ เราจะสร้างสภาวะแวดล้อมทีเ่อือ้
ให้เกิดการเปลี่ยนผ่าน และภาคธุรกิจจะเป็น
ตัวแปรส�าคัญที่ท�าให้เกิดการปฏิวัติรูปแบบ
การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนได้
 “ตอนนี้กระแสโลกกลับมาให้ความส�าคัญ
กับหลักการ Polluter Pay หรือผู้ก่อมลพิษ
ต้องเป็นผู้จ่ายเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ไม่มี
ใครรับผิดชอบ หรือ Externalities ใน
ประเทศไทยเองก็เริ่มมีการพูดคุยผลักดันว่า 
ถึงเวลาแล้วที่ประเทศเราต้องมีกฎหมายใน
เรื่องของ EPR (Extended Producer  
Respons ib i l i ty )  หรือหลักการขยาย 
ความรบัผดิชอบของผูผ้ลติ หมายความว่า เมือ่คณุ 
ใช้ทรพัยากรและผลติของออกมาขาย คณุต้อง 
รับผิดชอบในการเก็บกู้เม่ือของนั้นหมดอาย ุ
การใช้งานด้วย คือคุณจ�าเป็นต้องรับผิดชอบ
น�าเอาทรัพยากรวนกลับมาใช ้ใหม ่ด ้วย  
ในระยะหลังเราจึงมีความพยายามผลักดัน
โมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งหัวใจของมัน 
ก็คือท�ายังไงให้เกิดวงจรการใช้ทรัพยากรให ้
คุ้มค่าที่สุด ผมคิดว่าความจริงมันคือโมเดล 
ในการท�าธุรกิจที่ฉลาดขึ้น เพราะท�าให้เกิด 
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า”

ช่วยลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน... มาตรการต้อง
วัดผลได้
 “การแก้ปัญหาโลกร้อนให้ได้ผล ผมคิดว่า
เราจ�าเป็นต้องมมีาตรการและนโยบายทีต่รวจ
วัดผลได้ และต้องโปร่งใส  
 “เพราะกิจกรรมหลายอย่างที่ถูกน�าเสนอ
ในปัจจบุนัไม่สามารถแก้ปัญหาได้จริงๆ เพราะ
อาจจะขยายผลไม่ได ้ และไม ่ได ้น�าไปสู  ่
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนส่วนใหญ่ 
ดงันัน้กจิกรรมทัง้ในส่วนของภาครฐัและธรุกจิ
จะต้องให้น�้าหนักกับการรายงานผลและ
กระบวนการตรวจสอบที่เข้มแข็ง การตรวจ
วัดผลจะเป็นกุญแจที่ท�าให้เราเห็นร่วมกันว่า
มาตรการต่างๆ จะบรรลผุลส�าเรจ็หรอืไม่ เรือ่ง
ของความยั่งยืนและการแก้ปัญหาโลกร้อน
เช่ือมโยงกับวิถีการบริโภคและการผลิตใน 
ทุกมิติ ผมเชื่อว่ายังไม่สายเกินไปถ้าทุกฝ่าย
ลงมืออย่างจริงจังตั้งแต่วันนี้”  
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  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(มหาชน) (TGO) ถือเป็นหน่วยงานภายใต้ 
การก�ากบัของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม ท่ีมีบทบาทโดยตรงในการรับมือ
กับ ‘วิกฤติโลกร้อน’ โดยเฉพาะบทบาทด้าน
การส่งเสริม ด้านการให้การรับรองการวัด 
และการปล่อยคาร์บอนเครดิต ตลอดจน 
การเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ริเร่ิมโครงการ 
‘เครือข ่ายคาร ์บอนนิวทรัลประเทศไทย  
(Thailand Carbon Neutral Network : 
TCNN)’ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่น
ชมุชน ในการยกระดบัการลดก๊าซเรอืนกระจก  
ส่งเสริมและพัฒนาโครงการและการตลาด
ซื้อ-ขายปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Carbon 
Credit) และยังเป็นหน่ึงในองค์การตัวแทน
ภาครัฐรับผิดชอบงานด้านลดภาวะโลกร้อน
ตามแผนยุทธศาสตร์ของประเทศที่ได้เข้าร่วม
แสดงวิสัยทัศน์ในเวที COP26  

ประเทศไทยกับการประชุม COP26  
 “ในการประชมุ COP26  มีสาระส�าคัญหนึง่
ทีส่�าคญัมากคอืจนีกบัอเมรกิาตกลงกนัได้ เป็น
ภาพฉายทีเ่หน็ว่าผูน้�าของโลกให้ความตระหนกั
ถงึภยัน้ี แล้วเร่ิมท�าสิง่ทีค่วรท�า การคุยใน COP26 
คร้ังน้ีผมอยู่จนจบ มีการเพิ่มวันประชุมเพื่อ
ตกลงกันให้จบ ก็เลยเกิดเป็นข้อตกลงหลายๆ 
เรื่อง โดยเฉพาะข้อตกลงในการที่จะอนุญาต
ให้มกีารแลกเปลีย่นความด ี (Credit) ในการลด
ก๊าซเรือนกระจกระดับประเทศกันได้   
 “ประเทศไทยเองเป็นประเทศทีป่ล่อยก๊าซ
เรือนกระจกไม่เยอะ (หรือ 0.8% โดยประมาณ) 
แต่เราได้รับผลกระทบ 1 ใน 10 เพราะอยู่ใน
เขตเส้นศูนย์สูตร และได้รบัอทิธพิลจากร่องมรสมุ
กับลมค้าพวกเอลนโีญ ลานญีา เราเจอพายเุยอะ 
แล้วก็เวลาได้รับผลกระทบที ก็จะมีผลต่อ
ระบบการผลติของประเทศทนัท ีเพราะฉะนัน้
ไทยจ�าเป็นต้องแสดงเจตจ�านง มีความมุ่งมัน่ 
ทีแ่รงกล้า ซ่ึงผมก็ดีใจมากทีปี่นีมี้การเปล่ียนแปลง
ชดัเจน และเรากไ็ด้รบัการร้องขอความร่วมมอื

“Climate Action for Future  
ทางออกขำับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ประเทศไทย”

เกียรติชาย ไมตรีวงษ์
ผู้อ�นวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (มหาชน) (TGO)

จากหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็น EU ทีพ่ร้อมเสนอ
ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทยด้วย เพราะถ้า
ไทยท�าจะมอีทิธพิลต่อในอาเซยีนเราพอสมควร 
 “ขณะที่กลไกทั่วโลกเริ่มบีบเข้ามา ไม่ว่า 
จะเป็นการเจรจาการค้า ภาษคีาร์บอนข้ามแดน 
การเงนิทีจ่ะเข้ามาลงทุน เรือ่งของเครดติเรตตงิ
ต่างๆ บริษัทแม่ที่เป็นซัปพลายเชน (Supply 
Chain) กเ็ริม่ก�าหนดกฎระเบียบของสเปกสนิค้า 
ท�าให้เราต้องมาคิดเหมือนกันว่าถ้าเราไม่เคลือ่นไหว
หรอืไม่ท�าอะไรจะยิง่ไปกนัใหญ่  จงึมภีาพทีเ่รา
เข้าไป Commit ใน COP26 ก�าหนดว่าเรา 
จะเป็น Carbon Neutrality หรือปลดปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์สทุธเิป็นศนูย์ในปี ค.ศ. 2050 
ซึ่งเดิมที ครม. อนุมัติไว้ในปี ค.ศ. 2065 แต่
เอาเข้าจริงลดลงมา 15 ปี เป็นเป้าหมาย 
ในปี ค.ศ. 2050 แทน ทกุคนเซอร์ไพรส์มาก (ยิม้)    
 “จริงๆ แล้วประเทศไทยจะได้เปรียบ 
นะครับถ้าเราลดการน�าเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิล
ต่างๆ ได้ เราสามารถที่จะน�าเป้าปี ค.ศ. 2050 
มาท�าให้เกิดการบูรณาการภายในประเทศ 
และสร้างความเข้มแขง็โดยใช้ทรพัยากรฐาน 
ของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น Bio-Based ทาง
ด้านการเกษตร ซึง่เรามทีรพัยากรมากพอสมควร
ปรับเปล่ียนมาใช้เป็นพลงังานทดแทน จดัการ
กบัขยะ เริม่เปลีย่นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้มาจาก
ภาคเกษตรและธรรมชาติ สร้างพื้นท่ีสีเขียว
และใช้บางส่วนสร้างรายได้ข้ึนมากกว่าเดิม 
ตามห ลัก  BCG Economy Mode l  
(Bio-Circular-Green Economy : เศรษฐกิจ
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจ 
สีเขียว) ผมมองว่าเป็นโอกาส เอาความกลัว 
ภยัโลกร้อนมาเป็นจดุเปลีย่นของประเทศไทย”  

ภาษีคาร์บอน ถึงเวลารับผิดชอบร่วมกัน
 “ผมอยากจะเชิญชวนให้องค์กรต่างๆ มาคดิ
เร่ืองนี้ว่าเราสมควรหรือยังที่จะเข้าสู่แทร็ก 
ทีจ่ะท�าให้โลกเราไม่มปัีญหา กค็อืการกลบัเข้า
มาสู ่Carbon Neutral โดยลดการปล่อยคาร์บอน
ของตัวเองลงมาในทุกรูปแบบ ปรับเปลี่ยน 
ซัปพลายเชน ปรับเปลี่ยนสินค้า ปรับเปลี่ยน
การขนส่ง (Pathway) หรือถ้าท�าไม่ได้จริงๆ  
ก็ช่วยปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น จะท�าให้เราสามารถ
ชดเชยคาร์บอนที่เราปล่อยอยู่ได้ หรือถ้ายัง 
ไม่พอก็สนับสนุนโครงการดีๆ ผ่านคาร์บอน
เครดิตก็ได้   
 “จากการที ่TGO ด�าเนนิการเร่ืองของเครอืข่าย 
Thailand Carbon Neutral Network  
(TCNN) มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 

 ภาพจาก : TGO
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แล้วพบว่ามคีนสนใจมาก เป็นคล้าย  ๆกรุป๊ไดนามกิ 
ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งถ้าผู ้น�าของ
องค์กรต่างๆ เริ่มขยับ จะเกิดกระแสใหม่คือ 
Net Zero หรือการเป็นองค์กรที่ไม่ปล่อย
คาร์บอน องค์กรทั้งหลายต้องวางเป้าน้ี จาก
ตอนแรกเป็นการท�าแบบอาสาสมคัร แต่ตอนนี้
ก�าลังเป็น License to Operate มีกฎบังคับ
ใช้ในอนาคตอีกไม่เกิน 4 ปี ปัจจุบันเครือข่าย 
TCNN มีสมาชิกถึง 140 องค์กร แล้วครับ”

Climate Action for Future คือทางออกใหม่
  “ค�าว่า Build Back Better หรือ Green 

“วิกฤติด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ 
จะท�ให้เราได้มีโอกาสสร้างความยั่งยืน”

ศุภชัย เจียรวนนท์
 ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) 

และนายกสมาคมเครือขำ่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT)

 ด้วยตระหนกัดว่ีาปัญหาเร่ืองของสิง่แวดล้อม
และวกิฤตกิารเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ 
ถอืเป็นวาระใหญ่ของโลกทีไ่ม่อาจนิง่นอนใจได้ 
เครอืเจรญิโภคภัณฑ์ในฐานะองค์กรภาคเอกชน
ที่ด�าเนินธุรกิจมาครบ 100 ปี มีความมุ่งมั่น 
ในการประกอบธุรกิจภายใต้หลักการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนในทุกมิติ จึงได้ตั้งเป้าหมายการเป็น
องค์การทีป่ล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์
ภายในปี ค.ศ. 2030 ถือเป็นความรับผิดชอบ
ร่วมกันของทุกบริษัทในเครือ 

 “เราต้องเร่งมือ เร่งการปรับเปลี่ยนระบบ
เศรษฐกิจไทยสู่ยุค Net Zero ให้เร็วที่สุด ให้
เป็น Race to Zero อย่างแท้จริง ด้วยระบบ
เศรษฐกิจและสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงาน
สะอาด ต้องเร่งมือเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่าน
สูร่ะบบเศรษฐกจิสเีขยีวทีเ่ป็นธรรมแก่คนทุกกลุม่ 
ไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลงั ลดความเหลือ่มล�า้ในทกุมติ”ิ 
ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร 
เครอืเจรญิโภคภณัฑ์ และนายกสมาคมเครือข่าย
โกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย แสดง 

Recovery การแก้วกิฤตแิบบวนิ-วนิกนัทกุฝ่าย
ก็คือเปลี่ยนการจัดการความเสี่ยงให้เป็น 
การสร้างโอกาสใหม่ กล่าวคอืเวลาต้องท�างานให้
ส�าเร็จบางอย่าง เราท�าสองอย่าง หนึ่งคือหา
จดุทีส่�าเร็จ (Key Success Factor) ต้องท�าเหตุ
ทีถ่กู อนัทีส่องคอืต้องไปจัดการกบัความเสีย่ง
ที่จะมาขวางเราไม่ให้ส�าเร็จ แล้วการจัดการ
ความเสี่ยงนั้นจะท�าให้เราเกิดโอกาสใหม่ 
New Investment หรือ Green Investment 
ที่ท�าให้คนไทยเรามีความเข้มแข็งมากข้ึน 
ใช้ทรพัยากรธรรมชาตไิด้ดข้ึีน ท�าให้ธรรมชาติ
เรากลับมาเร็วข้ึน คนไทยมีสุขภาพจิตดี  

สภาพแวดล ้อมของประเทศเหมาะแก ่ 
การท่องเทีย่วเชงินเิวศมากขึน้ เท่ากับว่ายงิปืน
นัดเดียวได้นกหลายตัว 
 “กล่าวโดยสรุปคือ การตระหนักในพิษภัย
ของ Climate Change และแนวทาง Climate 
Action for Future จะกลายเป็นทางออกใหม่
ให้เรา ตามหลกั BCG Economy Model เป็น
ยทุธศาสตร์ท่ีดขีองประเทศไทยท่ีจะขบัเคลือ่น
เศรษฐกจิใหม่  ท�าให้เกดิการเตบิโตทางเศรษฐกจิ
ลูกใหม่ ซึ่งสอดคล้องกบัการเตบิโตในโลกของ
เศรษฐกจิคาร์บอนต�า่ด้วย นั่นคือเราจะมีรายได้
อย่างยัง่ยนืจากการไม่ปล่อยคาร์บอนได้อย่างไร”  

วสิยัทศัน์ท่ีสะท้อนถงึความมุง่มัน่และตัง้ใจจรงิ
ในการให ้ความส�าคัญอย ่างเร ่งด ่วนต ่อ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศ 
ทีภ่าคธรุกจิจะต้องเป็นผูน้�าและร่วมสนบัสนนุ
ภาครัฐในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเร่ืองน้ี 
โดยขณะนีส้มาชกิของ GCNT ได้ด�าเนนิโครงการ
ต่างๆ และที่ก�าลังจะมีขึ้นเพื่อช่วยขับเคลื่อน
ลดภาวะโลกร้อนและช่วยด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืนให ้ประเทศไทยได ้อย ่างเป ็น 
รูปธรรมแล้วจ�านวน 510 โครงการ คิดเป็น
มูลค่ากว่า 420,000 ล้านบาท
 ขณะเดียวกันบนเวทีแสดงวิสัยทัศน์ใน
หวัข้อ ‘Business Leaders to Share Vision 
and Exper iences  on Net -Zero  
Transformation’ หรอื ‘การแบ่งปันวสิยัทศัน์
และประสบการณ์ของผูน้�าเกีย่วกบัการปล่อย
คาร์บอนสทุธเิป็นศนูย์’ ภายในงาน  Climate 
Action Leader Forum 2021 ที่จัดคู่ขนาน
ผ่านระบบออนไลน์ไปกับการประชุมรัฐภาคี
กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว ่ าด ้ วย 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 
(COP26) เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
ประธานคณะผู้บริหารเครือซีพียังได้เล่าถึง
ความพร้อมในการเตรียมทุกอย่างที่ท�าได้เพื่อ
มุ่งสู่เป้าหมายในการเป็นองค์กร Zero Food 
Waste และ Zero Emission ภายในปี ค.ศ. 2030 
รวมถงึการก้าวเข้าสูโ่อกาสใหม่ๆ ในอตุสาหกรรม
พลังงานหมุนเวียนด้วย  
 “ผมเชือ่ว่าในทกุวกิฤตย่ิอมมโีอกาส ในวกิฤติ
ด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศน้ี
จะท�าให้เราได้มีโอกาสสร้างความยั่งยืน 
จัดการกับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภมูอิากาศท่ีมต่ีอโลกได้ ดงันัน้ภาคธรุกิจ
ควรลงทุนอย่างจริงจัง ไม่เพียงแต่ลงทุนใน

 ภาพจาก : เครือซีพี
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เรือ่งพลังงานหมนุเวียนเท่าน้ัน แต่ยงัมเีทคโนโลยี
ทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ ซึง่เครอืซีพีหวงัว่าเราจะสามารถ
แบ่งปันท้ังบทเรยีนและความส�าเร็จในการพฒันา
ธรุกจิทีย่ัง่ยนืให้แก่อตุสาหกรรมทีเ่กีย่วข้องต่อไป”    
 ด้วยเจตนารมณ์ทีแ่น่วแน่และลงมอืปฏบิตัจิรงิ
มาโดยตลอด อีกหนึ่งรางวัลล่าสุดที่ได้รับมา
และถือเป็นความภาคภูมิใจคือ เครือซีพีได้รับ
คัดเลือกจากสหประชาชาติให้เป็นองค์กร 
ที่เป็นสถานะ Lead องค์กรผู้น�าความยั่งยืน
ระดับโลก จากกรอบความร่วมมือการพัฒนา
เพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ United 
Nations Global Compact หรือ UNGC ซึ่ง
เป็นหนึง่ในองค์กรขนาดใหญ่ทีม่บีทบาทส�าคญั
ในการร่วมขับเคลื่อนพันธกิจเพ่ือการพัฒนา 
ท่ียั่งยืน ซึ่งมีเพยีง 38 บริษทั จากกว่า 10,000 
บรษิทัทัว่โลกท่ีได้รับสถานะดังกล่าว โดยใน
เอเชียมีเพียง 3 ประเทศ ทีต่ดิระดบัผูน้�า คอื  
ไทย ญีปุ่น่ และจนี 
 “ส่ิงนีต้อกย�า้ให้เห็นถึงความมุง่มัน่ในการประกอบ
ธรุกจิภายใต้หลกัการพฒันาทีย่ัง่ยนืในทกุมติ”ิ    
   อีกหนึ่งผลสะท้อนของการเป็นองค์กร
ธุรกิจที่สร้างชื่อเสียงด้านความยั่งยืนให้แก่
ประเทศไทย ล่าสุดบรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ์ 
จ�ากัด หรือเครือซีพี ได้รับการประเมินดัชนี
ความยัง่ยนื ประจ�าปี พ.ศ. 2564 จาก S&P Global 
โดยได้คะแนนอยู่ล�าดับที่ 3 ของโลก ในกลุ่ม
อุตสาหกรรม Industrial Conglomerates  
จากจ�านวนบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
ท่ีได้รบัการประเมนิทัง้หมด 44 บริษทั โดยได้รับ
การพจิารณาและประเมนิจากผลงานทีโ่ดดเด่น
ในหลายด้าน ได้แก่ กลยทุธ์ด้านการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศ การรายงานด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ถือเป็นความส�าเร็จอีกก้าวหน่ึง
ของเครอืซีพบีนเส้นทางทีส่อดคล้องกบัความมุง่มัน่

CP for Sustainability Awards   
  เครือซีพีมอบรางวัลผลการด�าเนินงานดีเด่นด้านความยั่งยืนส�าหรับกลุ่มธุรกิจในเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ CP for Sustainability Awards แก่บริษัท
ในเครือเป็นครั้งแรก 
 ส�าหรับรางวัลความยั่งยืนดีเด่น เครือเจริญโภคภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2563 แบ่งเป็น 2 ประเภทรางวัล  
 ประเภทท่ี 1 มี 12 โล่รางวัล กลุม่ธรุกิจทีม่ผีลการด�าเนนิงานด้านความยัง่ยนืดเีด่น ด้านการสร้างคณุค่าทางสงัคม ม ี2 บริษัท คอื 1. บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 
หรือ ซีพีเอฟ จากกลุ่มธรุกจิเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร 2. บมจ. ซพีี ออลล์ จากกลุม่ธรุกจิการตลาดและการจดัจ�าหน่าย (CPALL) ด้านการส่งเสริมสขุภาพและ
สขุภาวะทีด่ ีม ี2 บรษิทั ได้แก่ 1. บมจ. เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร หรอื ซพีเีอฟ 2. บมจ. ซีพี ออลล์ ด้านการบริหารจัดการนวัตกรรม ได้แก่ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น 
จากกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม ด้านการศึกษา ได้แก่ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ด้านการปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ได้แก่ 1. กลุ่มธุรกิจ
การค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ 2. บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหารหรือ ซีพีเอฟ ด้านการดูแลรักษาทรัพยากรน�้า ได้แก่ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ ซีพีเอฟ 
ด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ บมจ. สยามแม็คโคร และด้านการจัดท�ารายงานความยั่งยืนโดยสมัครใจ ได้แก่ 1. กลุ่มธุรกิจพืช
ครบวงจร (ข้าวโพด) 2. กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 
 ประเภทที ่2 ใบประกาศเกียรติคณุด้านอบัุติเหตเุป็นศูนย์ หรือ Zero Accident ส�าหรับหน่วยงานของกลุม่ธรุกจิทีม่สีถิตกิารเกดิอุบตัเิหตเุป็นศนูย์ตดิต่อ
กันมากกว่า 5 ปี 12 หน่วยงาน
ที่มา : http://www.cp-enews.com/news/details/cpcsr/6462 

เครือซีพีติดอันดับ LEAD ผู้น�าองค์กรยั่งยืนระดับโลกจาก UNGC 

 กล่าวได้ว่าปัจจยัส�าคญัทีท่�าให้เครือซพีีได้รับการยกย่องให้เป็นสมาชกิ Global Compact LEAD 
1 ใน 38 องค์กรผู้น�าความยั่งยืนระดับโลกจากทุกทวีป เป็นผลมาจากความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของ
เครือเจริญโภคภัณฑ์ที่มีต่อข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) 
และจุดเด่นทีส่่งผลให้เครอืซพีไีด้รบัการจัดอนัดบัให้เป็น LEAD กค็อืการสร้างเครอืข่ายความร่วมมอื 
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับทุกภาคส่วน ได้แก่ 
1. การเข้าร่วมโครงการ Caring for Climate, Race to Zero และ Business Ambition for 1.5๐c 
เพื่อร่วมแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2. การร่วมเป็นภาคีสมาชิกของ World Business Council for Sustainable Development 
(WBCSD) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. การเป็นหนึ่งในองค์กรร่วมก่อตั้ง Global Compact Network Thailand
4. การเข้าร่วมโครงการ Decent Work in Global Supply Chains
5. การร่วมปฏิรูปการศึกษาของประเทศผ่านโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED
ที่มา : http://www.cp-enews.com/news/details/cpcsr/6246

สู่การเป็นองค์กรแห่งความยัง่ยนื
 “เราก�าลังก้าวเข้าสูศ่ตวรรษใหม่ทีมี่ความท้าทาย
ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด�าเนินธรุกจิให้
สอดคล้องกบัโลกทีม่บีรบิททางเศรษฐกจิและ
สงัคมทีเ่ปลีย่นไป ถอืเป็นโอกาสและความท้าทาย
ของทุกกลุ่มธุรกิจในเครือที่จะต้องรวมพลัง 
ขับเคลื่อนความยั่งยืนให้ครอบคลุมทั้งมิติ 
เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม ซึง่การได้รบั
คัดเลือกให้ติด 1 ใน 3 บริษัทแรกของกลุ่ม
อุตสาหกรรมจงึเป็นความภาคภมูใิจของเครอืซีพี

ที่ตอกย�้าความส�าเร็จ และเป็นกระจกสะท้อน
ว่าเราได้บรรลเุป้าหมายไปอกีขัน้ในการพฒันา
ธรุกจิให้เตบิโตควบคูไ่ปกบัการสร้างความยัง่ยนื
ให้สังคมและประเทศได้ตรงตามทิศทาง และ
เป็นไปตามหมดุหมายทีเ่ราตัง้เป้าไว้” ประธาน
คณะผู้บริหารฯ กล่าวทิ้งท้ายด้วยความเชื่อ
ว่าการขบัเคลือ่นธรุกจิอย่างยัง่ยนืของเครอืซีพ ี
จะเป็นแรงส�าคัญก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ในเชิงบวก ทั้งต่อการด�าเนินธุรกิจขององค์กร 
ประเทศไทย และสังคมโลก       
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“วิกฤติโลกร้อน... เราเป็นส่วนหนึ่งขำองปัญหา เราต้องเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขำ”

 ภายในเวลาไม่ถึง 3 ปี เพจ Environman ที่สื่อสารเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นหลักเพื่อสร้างการรับรู้ในปัญหาที่เกิดขำึ้นกับ 
โลกขำองเรากม็ยีอดผูต้ดิตามแล้วถงึครึง่ล้าน สถติกิารเข้ำาถงึขำองผู้คนอยูท่ีก่ว่า 10 ล้านคนต่อเดือน แต่ความส�เร็จไม่ได้อยูท่ีต่วัเลขำ
คนติดตามในโซเชียลมีเดีย เพราะเป้าหมายปลายทางที่คนรุ่นใหม่อย่าง หวาย-ร่มธรรม ขำ�นุรักษ์ ผู้ร่วมก่อตั้งและบรรณาธิการ 
เพจ Environman อยากเหน็ คอืการทีผู่ค้นได้ตระหนกัว่าทกุคนล้วนเป็นส่วนหนึง่ทีส่่งผลกระทบต่อภาวะวกิฤตโิลกร้อน แล้วหนัมา 
ค�นึงถึงสิ่งแวดล้อมเสมอก่อนจะลงมือท�อะไร ถือเป็นหน้าที่ขำองทุกคนและทุกวัยที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ 

พลังคนรุ่นใหม่ลดโลกร้อน ผลักดันเพื่อเปลี่ยนแปลง     
 “ต้องบอกว่าเราก�าลงัอยูใ่นจดุทีบ้่านของเราก�าลงัจะไฟไหม้ ทีค่�าฝรัง่
บอกว่า Our house is on fire ซึ่งผมคิดว่าค่อนข้างจริง แล้วเราจะ 
ไม่ท�าอะไรกับมันเลยหรือ เพราะสถานการณ์โลกตอนน้ีก�าลังเข้าใกล ้
จดุวกิฤต ิ จงึเป็นช่วงเวลาส�าคญัทีเ่ราควรทีจ่ะให้ความส�าคญักับมนั เพราะ
เป็นจุดที่จะชี้ชะตาอนาคตเราได้ 
 “ปัจจุบันนีค้นรุน่ใหม่สนใจเรือ่งส่ิงแวดล้อมมากกว่าทกุๆ ยคุทีผ่่านมา 
เพราะมันเป็นเรื่องความเป็นอยู่ของเขาในอนาคตข้างหน้า เราพูดถึง 
แค่ในอีก 10-20 ปีข้างหน้าที่มันจะวิกฤติแล้วนะครับ เขามองเห็นแล้ว
ว่าปัญหาปัจจุบันเผชิญอะไรอยู ่ แล้วจะต้องเผชิญอะไรในอนาคต   
อนาคตของเขาจะต้องอยูใ่นบ้านทีไ่ฟไหม้ เขาไม่อยากจะให้มนัไปถงึจดุนัน้ 
เลยออกมาเรียกร ้อง ไม ่กี่ป ีที่ผ ่ านมาเราเห็นการเคลื่อนไหว  
การประท้วงเรื่องโลกร้อนในระดับโลก ประเทศไทยเองก็มี การประชุม 
COP26 ท่ีผ่านมานี้ บริเวณด้านนอกการประชุมก็มีการประท้วงใหญ ่
ของคนรุ่นใหม่เช่นกัน
 “ผมมองว่าถ้าคนรุ่นใหม่และคนทัว่ไปมคีวามสนใจเรือ่งไหน ทุกอย่าง
จะถกูขบัเคลือ่น มกีารเปล่ียนแปลงไปในเร่ืองน้ัน หลายคนมองว่าหลายๆ ปี
ที่ผ่านมาเป็นเทรนด์สิ่งแวดล้อม แต่ผมมองว่ามันไม่ใช่เทรนด์ แต่คน 
สนใจเรือ่งนีเ้พราะปัญหามาถงึจุดทีเ่ราควรตระหนกัแล้ว ทกุวันนีเ้ราเห็น
สื่อด้านส่ิงแวดล้อมในประเทศไทยเยอะแยะมากมาย องค์กรต่างๆ  
ทีอ่อกมาลงมอืท�า ไม่ว่าจะเป็นการชวนกันไปเก็บขยะ ชวนกันไปปลกูต้นไม้  
นอกจากนั้นเรายังเห็นการเปลี่ยนแปลงจากภาคเอกชนที่เราอาจจะ 
ไม่เคยได้เหน็มาก่อน เช่น การลดการใช้พลาสติกในร้านค้า การตัง้เป้าหมาย
การลดก๊าซเรอืนกระจก การฟ้ืนฟธูรรมชาต ิความสนใจของผูค้นยงัท�าให้

ร่มธรรม ขำ�นุรักษ์

ภาครฐัทัว่โลกต้องมมีาตรการในการตัง้เป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจก 
ประเทศไทยเองก็เพ่ิงได้ต้ังเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกเหมือนกัน  
ดังนั้นถ้าผู้คนให้ความส�าคัญกับมันเยอะข้ึนเท่าไรก็จะผลักดันไปสู ่
การเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเท่านั้น”

เราทุกคนล้วนสร้างผลกระทบ เราต้องเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไข 
 “การแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ต้องท�าด้วยกัน 
ทุกภาคส่วน แอ็กชันจากทุกคนก็เป็นส่วนส�าคัญนะครับ เวลาเราพูดถึง
เรื่องเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง เราพูดถึง 
2 ส่วน ส่วนแรกคือการบรรเทาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง หรือ  
Mitigation ไม่ว่าจะเป็นการลดก๊าซเรอืนกระจกอย่างเร่งด่วน หลายบรษิทั 
หลายประเทศต้ังเป้าปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ภายในไม่ก่ีปีข้างหน้า  
ส่วนทีส่องกส็�าคญัไม่แพ้กนัคอื Adaptation หรอืการรบัมอืปรบัตวักบัมนั 
เวลาเราพูดถึงปัญหา Climate Change เรามักมองแค่ว่าจะลดก๊าซเรือนกระจก
ได้เท่าไร ไม่ค่อยมองว่าเราจะปรบัตวัให้อยูกั่บมนัได้อย่างไร ถ้าเกดิสถานการณ์
ทีเ่ลวร้ายทีส่ดุ (Worst Case Scenario) ขึ้นมา 
 “ภาวะโลกร้อน Climate Change ไม่ใช่แค่เรือ่งอากาศร้อนขึน้เท่านัน้  
แต่ยังหมายถึงเกษตรกรรมที่อาจจะล้มเหลวจากความแห้งแล้ง อาหาร
ที่เราจะกินในอนาคต สุขภาพของเรา สิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อาจจะล้มหาย
ตายจาก สญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพเพราะปัญหาภยัพิบตัต่ิางๆ 
ทีเ่กิดขึน้ ในอนาคตบางประเทศอาจถงึขัน้จมหายไปเลยใต้ทะเล นัน่หมายถงึ
ความเป็นอยูข่องเรา วฒันธรรมทีต้่องสญูเสยีไป สิง่มชีวีติต่างๆ ทีม่อียูเ่ฉพาะ
ท้องทีน่ัน้ รวมถงึการอพยพของผูค้น ท�าให้เกดิความขดัแย้งกนัเรือ่งของ
การแก่งแย่งอาหาร น�้า มากขึ้น ตอนนี้เรามีค�าศัพท์ใหม่เกิดขึ้น เรียกว่า 
Climate Migrants หรือผู้อพยพจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากพื้นที่เดิมไม่สามารถอาศัยอยู่ได้อีกต่อไป อันนี้จะเป็นหนึ่งใน
ปัญหาใหญ่มากๆ ในอนาคต การแก้ไขปัญหาสภาพภมูอิากาศเปลีย่นแปลง
ก็คือการแก้ไขปัญหาเรื่องสันติภาพของโลกไปด้วย
 “เร่ืองนี้เราอาจจะรู ้สึกว่าไกลตัว แต่มาดูบ้านเราก็ได้นะครับ 
ประเทศไทยบางพืน้ทีช่ายฝ่ังหายไปแล้ว และลองมองต่อไปอกีว่าคนไทย
ที่อยู่ริมชายฝั่งมีอยู่กี่ล้านคน แล้วเขาเหล่าน้ีจะได้รับผลกระทบอย่างไร 
บ้านของเขา ธรุกจิของเขาทีอ่ยูบ่นชายฝ่ังเหล่านัน้จะอยูอ่ย่างไร เป็นเร่ือง
ทีเ่ราจะต้องคดิต่อไป เราควรจะวางแผนไหมว่าถ้าพืน้ทีช่ายฝ่ังจมน�า้ ผูค้น
กี่ล้านคนจะได้รับผลกระทบ แล้วเราจะเอาเขาไปอยู่ไหน หรือบางพื้นที่
แห้งแล้งเกนิไปจนไม่สามารถท�าเกษตรกรรมได้ เราจะไปปลกูทีไ่หนแทน 
จะไปเอาแหล่งอาหาร แหล่งน�้าสะอาดมาจากไหน เรื่องการปรับตัว 
ควรเป็นอีกหนึ่งล�าดับความส�าคัญที่ควรท�า 
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“5R ใช้ชีวิตแบบโลกไม่ร้อน” 
1. Rethink ทุกคนต้องมาคิดกันใหม่ว่าเราควรจะใช้ชีวิตประจ�าวันเรา

อย่างไร ในแต่ละวนัส่วนไหนทีส่่งผลกระทบต่อก๊าซเรือนกระจกมากทีส่ดุ 

เช่น การเดินทาง การใช้พลังงาน การสร้างขยะจากอาหาร จะท�าให้เรา

รู้ได้ว่าเราควรจะท�าอย่างไร และควรคดิเสมอก่อนท�าอะไร  

2.  Reduce การลดการใช้สามารถปรับได้กับทุกเรื่อง การลดไม่ใช่แค่ดี

ต่อสิ่งแวดล้อม แต่เราเอาไปปรับใช้เร่ืองการลดกับพฤติกรรมอื่นๆ  

ลดการโมโห ลดความรุนแรง แล้วทุกอย่างจะดี   

3. Reuse ท�าอย่างไรให้ทรัพยากรน้ีถูกใช้อย่างคุม้ค่ามากทีส่ดุ วัสดหุนึง่ชิน้ 

ที่ได้มา ต้องน�ามาใช้ซ�้าให้คุ้มค่ามากที่สุด การซื้อขายสินค้ามือสองก็เป็น

วิธีรียูส ช่วยโลกวิธีหน่ึงเพ่ือจะไม่ต้องผลิตเสื้อผ้าชิ้นใหม่ และการรียูส 

ยังหมายถึงการบริจาคส่ิงของที่เราไม่ใช้แล้วไปให้หน่วยงานหรือองค์กร

ต่างๆ ที่จ�าเป็นต้องใช้   

4. Recycle ทรัพยากรท่ีน�ามาผลิตแล้วจะจัดการอย่างไร เพื่อให้วัสดุ

เหล่านั้นได้เกิดเป็นวัสดุชิ้นใหม่ โดยไม่ต้องกลายเป็นขยะลงหลุมฝังกลบ 

การรีไซเคิลแนะน�าวิธีท�าได้ง่ายๆ ด้วยการแยกขยะ 2 ถัง ให้ได้ก่อน  

ขยะเปียก 1 ถงั พวกขยะออร์แกนกิ ขยะทีป่นเป้ือนอาหารต่างๆ สามารถ 

น�าไปท�าปุย๋ได้  ขยะแห้ง 1 ถัง เช่น ขวดพลาสตกิ กระป๋อง กระดาษ ฯลฯ 

 “ในส่วนของประชาชนเป็นส่วนส�าคัญมาก มองในฐานะผู้บริโภค 
บุคลากรคนหนึ่งในองค์กร มีสิ่งที่เราร่วมกันท�าได้เยอะนะครับ แต่ 
อย่างแรกเลยคอืการท่ีเราต้องรู้นะครบัว่าผลกระทบทีเ่ราสร้างคืออะไรบ้าง 
เช่น ควรจะรู้ว่าเราใช้ไฟ หรือสร้างขยะมากแค่ไหน เดินทางมากแค่ไหน 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากตัวเราคืออะไร แล้วก็อาจจะศึกษาเรียนรู้
ปัญหา วิธีการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม รวมถึงการลงมือท�า
ก็เป็นสิ่งส�าคัญ 
 “ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า เราทุกคนเกิดมาล้วนสร้างผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมและ Climate Change ตื่นเช้ามาจนถึงเข้านอน เราก็ต้อง
ใช้ไฟ กินน�้า แปรงฟัน เรามีขยะ มีคาร์บอนที่เกิดขึ้นในแต่ละวันทั้งนั้น 
อยู่ท่ีแต่ละคนมากน้อยแค่ไหน ในเม่ือเราเป็นส่วนหนึ่งในปัญหานั้น  
สิ่งส�าคัญคือเราต้องเป็นส่วนหน่ึงในการแก้ไขด้วย ยิ่งเราสร้างปัญหา
เท่าไร ย่ิงควรรับผิดชอบต่อมันมากเท่าน้ัน ในฐานะผู้บริโภค เราสร้าง
ขยะทุกวัน ก็ควรจะค�านึงว่าขยะน้ันควรจะถูกจัดการอย่างไร จะน�าไป
รีไซเคลิได้อย่างไร ควรจะค�านึงถงึการผลิตทีส่ามารถรีไซเคลิ วฏัจกัรเหล่านี้
ท�าได้ทุกคน ทุกคนมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาได้จริงๆ” 

Environman สื่อสารเพื่อบรรเทาวิกฤติโลกร้อน
 เพราะเชือ่ว่าความรูจ้ะน�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงและสร้างสงัคมทีเ่ป็นมติร
กับสิ่งแวดล้อมได้ จึงเป็นจุดเร่ิมต้นของการก่อตั้งเพจ Environman  
ขึน้เมือ่ พ.ศ. 2561 ร่วมกบัเพือ่นนกักจิกรรมในมหาวทิยาลยัราว 5-6 คน 
ที่ต่างมองเห็นปัญหา อย่างขยะหรือมลพิษในอากาศ ซ่ึงนับวันจะยิ่ง 
ส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพ รวมถึงคนรุ่นลูกหลานในอนาคต  
 “เพราะเช่ือว่าปัญหาส่ิงแวดล้อมทุกๆ ปัญหาเกิดจากความไม่รูเ้ป็นหลกั 
พอไม่รู้กน็�าไปสู่การประพฤตท่ีิไม่ถกูต้อง จดุประสงค์ของ Environman 
คอือยากเป็นส่วนทีส่ร้างและเป็นสือ่กลางเชือ่มความรู้ โดยจะสือ่สารเรือ่ง
สิ่งแวดล้อมให้เป็นเรื่องง่ายที่อยู่ในทุกๆ กิจกรรมในชีวิตประจ�าวันของ
ทุกคน เป็นผู้น�าเสนอข่าวสาร ปัญหา วิธีแก้ไข ทั้งภาคส่วนประชาชน 
ภาคเอกชน และภาครัฐ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึง 
จัดกิจกรรมต่างๆ ที่มาร่วมพูดคุยกันหรือลงมือท�าด้วยกันครับ
 “ส่ิงที่เรารู้สึกว่าเราท�าได้ส�าเร็จ คงไม่ใช่ยอดคนติดตาม แต่คงเป็น 
การเข้าถึงของผู้คนกว่า 10 ล้านคนต่อเดือน เป็นตัวเลขที่มาไกลมาก 
จาก 3 ปีที่แล้ว ระหว่างทางที่ท�าเราก็ได้เรียนรู้เองแล้วก็ลงมือท�าไป
พร้อมๆ กับทุกคนด้วย และได้เห็นว่ามีผู้คนสร้างความเปลี่ยนแปลง
มากมายนะครบั ทัง้ทีพ่ดูคยุกบัเรา เข้ามาในเพจ หรอืคนทีม่าชวนเราท�า
เร่ืองต่างๆ นอกจากนี้สิ่งที่เรารู้สึกว่าท�าส�าเร็จก็คือการที่เราได้ร่วมงาน
กบัหน่วยงาน ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และประชาชน ในการออกไปลงมอื
ท�ากิจกรรมต่างๆ เช่น งานประจ�าปีที่ชื่อ The EnDay วันรวมพล 
คนรกัษ์โลก ท่ีรวมทุกภาคส่วนมาร่วมกันหาทางออก แก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อม
ด้วยกันปีละครั้ง มีวิทยากรในงานกว่า 21 คน มาพูดคุยแลกเปลี่ยน   
ถือว่าเป็นงานใหญ่มากๆ 
 “Environman เกดิจากการเอาค�าว่า Environment มาบวกกบั Man 
หรือมนุษย์  ซึ่งแปลได้ว่ามนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม  สิ่งที่เรา
อยากเห็นคือทุกคนตระหนักถึงผลกระทบ แล้วรู้สึกว่าเราเป็นเพียง 
ส่วนเดยีวของสิง่แวดล้อม การคดิอย่างน้ีเวลาเราจะออกไปท�าอะไรบางอย่าง 
เราจะค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมเสมอ เช่น ซื้อของหนึ่งชิ้น เราควรจะค�านึงว่า
ของช้ินนี้มันควรจะน�าไปทิ้งอย่างไร ไม่ต้องไปลงฝังกลบ เวลาเดินทาง
เราควรจะค�านึงว่าเราจะก่อคาร์บอนเท่าไร แล้วจะท�าอย่างไรเพื่อลด
คาร์บอนเหล่านัน้ได้ นีเ่ป็นเป้าหมายระยะยาว ส่วนระหว่างทางเรากอ็าจ
จะท�างานต่างๆ เช่น ท�าสื่อแลกเปลี่ยนให้ความรู ้อย่างแข็งแรงขึ้น  
ท�ากิจกรรมต่างๆ ที่เน้นให้เกิดการลงมือท�ามากขึ้น” 

นิยามวิธีแก้ปัญหาโลกร้อนอย่างยั่งยืน
 “การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและ Climate Change อย่างยั่งยืน  
ผมมองว่าเราควรจะค�านึงถึงผลกระทบระยะยาวของกิจกรรมของเรา 
ในฐานะที่เป็นบุคคลก็ตาม เป็นบริษัทก็ตาม เนื่องจากว่าเราไม่สามารถ
แก้ไขปัญหา Climate Change โดยการทีเ่ราตดัทกุอย่างเดด็ขาดได้ เช่น
อยู่ๆ เราจะบอกว่าจะเลิกใช้ถ่านหินไปเลย  หรือจะแบนรถยนต์ทั้งหมด 
ก็คงเป็นไปไม่ได้ การใช้มาตรการต่างๆ ที่หักดิบ คงไม่สามารถท�า 
อย่างยั่งยืนได้ ถ้าเราไม่ค�านึงถึงผลกระทบต่อผู้คนแล้วก็เศรษฐกิจด้วย 
เพราะสดุท้ายแล้วทกุอย่างมนัต้องไปด้วยกนั ธรุกิจ การพฒันาโครงสร้างต่างๆ 
เราต้องค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วย”       

ขอบคุณสถานที่ : ร้าน Thee Café ซอยงามวงศ์วาน 54  โทร. 08-5364-1499
Facebook : Theecafe   

HOW TO

สแกน QR Code
เพื่อชมวิดีโอ

จะน�ากลับไปรีไซเคิลได้ เพราะปัญหา

ปัจจุบันคือการปนเปื้อนของขยะ

5. Recover เราทกุคนในฐานะบุคคล 

องค์กรภาคธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ  

เราควรค�านึงถึงการฟื ้นฟูธรรมชาติ  

รับผดิชอบต่อทรัพยากรท่ีเราใช้ไป ซ่ึงดต่ีอ

ทั้งธรรมชาติและดีต่อเราเองในเรื่อง

ความยั่งยืนในอนาคตด้วย
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CREATING A BETTER LIFE   เรื่อง : ชัย ธ�ารงค์กูล ภาพ : 123rf.com

สารจากผู้น�ระดับโลกในงานประชุมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ เมืองกลาสโกว์ ประเทศ
สกอตแลนด์ เมื่อปลายปีที่ผ่านมานับเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขำวาง โดยเฉพาะ โจโค วิโดโด (Joko  
Widodo) ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ซึ่งออกมาเรียกร้องให้ประเทศพัฒนาแล้วหันมาช่วยเหลือประเทศ
ก�ลังพัฒนาอื่นๆ ทั้งทางด้านเงินทุนและเทคโนโลยี  

 อกีหนึง่ไฮไลต์ทีส่ร้างความประหลาดใจ

ต่อหลายๆ หน่วยงานคอืการทีส่หรัฐอเมรกิา

และจีนรับปากว่าจะเพ่ิมความร่วมมือ 

ด้านการปกป้องสภาพภมูอิากาศระหว่างกนั

ในช ่ ว ง  10  ป ีนับจากนี้  ซึ่ ง แม ้ จี น 

จะเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

มากที่สุดในโลก และประธานาธิบดี  

ส ีจิน้ผงิ ก็ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมดงักล่าว 

แต่เขาก็ได้กล่าวปราศรัยต่อที่ประชุมผ่าน

ลายลกัษณ์อกัษรว่าจะเร่งการเปล่ียนแปลง

สู่พลังงานสีเขียวและคาร์บอนต�่า พัฒนา

พลังงานหมุนเวียนอย่างจริงจัง รวมถึง

วางแผนสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 

เป็นต้น 

 อนึง่ ก่อนหน้าการประชมุดงักล่าวเพยีง

ไม่ก่ีเดือน คณะกรรมการระหว่างรัฐบาล 

ว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ หรอื 

Intergovernmental Panel on Climate 

Change (IPCC) ได้เปิดเผยรายงานว่า 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกจิกรรมของ

มนุษย์มีส ่วนท�าให ้เกิดภาวะโลกร ้อน

Take the Heat off of the World : 
แก้โลกร้อนก่อนสายเกิน
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ประมาณ 1.1 องศาเซลเซียส ตั้งแต  ่

ค.ศ. 1850-1990 และพบว่าโดยเฉลี่ยใน

ช่วง 20 ปีข้างหน้า อุณหภูมิโลกจะสูงถึง

หรือสูงกว่า 1.5 องศาเซลเซียส อีกท้ังยัง 

ส่งผลให้เกิดฝนตกหนกัและน�า้ท่วมขัง รวมถงึ

ภัยแล้งที่รุนแรงขึ้นในหลายภูมิภาค ระดับ

น�้าทะเลจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองตลอด

ศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้เกิดน�้าท่วมบริเวณ

ชายฝั่งบ่อยครั้งและรุนแรงขึ้น

บลิ เกตส์  vs How to Avoid a Climate 

Disaster

 ทั้งนี้ เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา บิล เกตส์  

ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทไมโครซอฟต์ได้เดินสาย

ให้สมัภาษณ์กับสือ่ต่างๆ เพือ่โปรโมต How 

to Avoid a Climate Disaster ซ่ึงเป็น

หนังสือเล่มใหม่ของเขา โดยเน้นย�้าว่า 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนั้น

หนักหนากว่าโรคระบาดมาก และเป็น

ความท ้ าทายอันหนักหนาที่ สุ ดของ 

มวลมนุษยชาติเลยทีเดียว ในหนังสือเล่ม 

ดงักล่าวได้รวบรวมข้อเสนอต่างๆ ทีจ่ะช่วย

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท้ังใน

อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม นอกจากนี้

หนึ่งในข้อเสนอของเขาซ่ึงได ้รับเสียง 

ต่อต้านมากที่สุดคือการเสนอให้ประเทศ 

ที่ร�่ารวยหันมาบริโภคเน้ือสังเคราะห์แบบ 

100% เนื่องจากการเลี้ยงปศุสัตว ์ใน

ป ัจจุบันนั้นเพิ่มปริมาณก ๊าซมี เทนใน

บรรยากาศจ�านวนมาก โดยก๊าซชนิดนี้ 

ส่งผลกระทบต่อภาวะเรอืนกระจกมากกว่า

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึงกว่า 80 เท่าตัว

แอลจ ีvs โครงการ Zero Carbon 2030

 ทางฝ่ังของ บริษัท แอลจ ีอิเลก็ทรอนกิส์ 

ล่าสุดได้ออกมาประกาศความมุ่งมั่นเมื่อ 

ไม่กี่เดือนมานี้ถึงการตั้งเป้าหมายเพื่อลด

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในข้ันตอน

การใช้งานผลติภณัฑ์ เช่น ตูเ้ยน็ เครือ่งซักผ้า 

และเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน ภายใน

ปี พ.ศ. 2573 ท�าให้แอลจีเป็นบริษัท

สัญชาติเกาหลีแห่งแรกท่ีเข้าร่วมแคมเปญ

ที่มา : https://www.ipcc.ch https://workpointtoday.com
https://sdthailand.com https://www.prachachat.net 
https://brandinside.asia

เปิดตัวโครงการ Zero Carbon 2030  

อันมีเป้าหมายลดปริมาณการปล่อยก๊าซ

คาร ์บอนที่ เกิดจากกระบวนการผลิต 

ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้ได้ 50% เมื่อ

เทียบกับปี พ.ศ. 2560

Amazon vs The Spheres ออฟฟิศ

แนวธรรมชาติบ�าบัด

 ด้าน แอมะซอน ผู้น�าธุรกิจค้าปลีก

อคีอมเมร์ิซรายใหญ่ระดบัโลกนัน้ได้เปิดตวั 

The Spheres ซึ่ ง เป ็นออฟฟิศแนว

ธรรมชาติบ�าบัดไปเมื่อ ค.ศ. 2018 ณ 

ส�านกังานใหญ่ในเมอืงซแีอตเทลิ โดยด้านใน

อาคารดังกล่าวเต็มไปด้วยพันธุ์ไม้หายาก

กว่า 400 สายพันธุ์ จากป่าเขตฝนกว่า 

40,000 ต้น ส�าหรับไฮไลต์ที่น่าจดจ�าคือ

ผนังซ่ึงมีชีวิตอันประกอบด้วยพืชกว่า 

25,000 ต้น ความสงูเกอืบ 20 เมตร ถกัทอ

เป็นตาข่ายขนาด 4,000 ตารางฟตุ อนัเป็น

สวนแนวตั้งที่เปิดให้บรรดาเด็กนักเรียน 

เข้ามาศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ

เพื่อปลูกฝังความใส่ใจโลกใบใหญ่ตั้งแต ่

ยังเยาว์วัยด้วย  

 

เนื่องจากการเลี้ยง
ปศุสัตว์ในปัจจุบันนั้น
เพิ่มปริมาณก๊าซมีเทน

ในบรรยากาศ
จ�นวนมาก โดย

ก๊าซชนิดนี้ส่งผลกระทบ
ต่อภาวะเรือนกระจก

มากกว่าก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์
ถึงกว่า 80 เท่าตัว

ระดบัโลก Business Ambition for 1.5°C 

เพื่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น

ศนูย์ นบัเป็นการเพิม่ความท้าทายไปอกีข้ัน

เพราะเมื่อปี พ.ศ. 2562 แอลจีได้ประกาศ



CATCH-UP   เรื่อง : ชัย ธ�ารงค์กูล ภาพ : 123rf.com
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Innovative Climate Technologies : 
หลากนวัตกรรมกู้โลก

พิพิธภัณฑ์แวนโก๊ะ
 นอกเหนือจากจุดหมายในดวงใจของคนรักศิลปะแล้ว วันนี้

พิพิธภัณฑ์แวนโก๊ะน่าจะกลายเป็นอีกหนึ่งปลายทางของคนรัก 
สิ่งแวดล้อมด้วย เพราะสภาอาคารสีเขียวแห่งเนเธอร์แลนด์ หรือ 
Dutch Green Building Council (DGBC) ได้มอบใบรับรอง 
ความยั่งยืน ‘BREEAM-NL’ ระดับ ‘ดีมาก’ ส�าหรับการสร้าง  
การบริหาร และการใช้งาน ให้แก่สถานที่แห่งนี้เป็นที่เรียบร้อย 
 ทั้งนี้ BREEAM หมายถึง วิธีวิจัยสิ่งปลูกสร้างด้านการประเมิน 
สิง่แวดล้อมอนัเป็นแนวทางการรบัรองอาคารทีส่ร้างขึน้อย่างยัง่ยนื 
ตัง้แต่ ค.ศ. 2009 เป็นต้นมา DGBC ท�าให้ BREEAM เหมาะส�าหรบั
การออกกฎหมายและข้อบังคับของเนเธอร์แลนด์ จึงเป็นองค์กร
เพียงแห่งเดียวในประเทศนี้ที่ได้รับอนุญาตให้จัดการและพัฒนา
เครือ่งหมายคณุภาพภายใต้ใบอนญุาตจากรฐับาล NL ซึง่ย่อมาจาก
ชื่อประเทศจึงถูกเพิ่มไว้หลังค�าว่า BREEAM

 โดยอาคารที่มีใบรับรอง BREEAM-NL ถือเป็นสิ่งปลูกสร้างซึ่งมี
สขุภาพด ียกตวัอย่างเช่น สภาพภมูอิากาศภายใน การระบายอากาศ 
แสง การระเหยของสารประกอบอินทรีย์ รวมถึงสภาวะแวดล้อม 
การท�างานนัน้อยูใ่นเกณฑ์ดต่ีอสขุภาพ ซึง่นอกจากพพิธิภณัฑ์แวนโก๊ะ 
จะมีคุณสมบัติดังกล่าวครบถ้วนแล้ว ยังได้ก�าหนดนโยบายด้าน 
สิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการใช้น�้าและพลังงาน 
ลดการปล่อยมลพิษในระบบนิเวศ มีการคัดแยกขยะ ตลอดจน
สนบัสนนุให้พนกังานและผูเ้ยีย่มชมใช้ระบบขนส่งสาธารณะ เป็นต้น 
 ยิง่ไปกว่านัน้ พพิธิภณัฑ์แห่งนีย้งัได้รบัใบรบัรองประจ�าปีของ DHL 
GoGreen Climate Neutral ในฐานะพันธมิตรด้านโลจิสติกส์ของ 
ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส ด้วย เพราะเม่ือมีการจัดส่งค�าสั่งซ้ือจาก 
ร้านค้าในพิพิธภัณฑ์ สายการบินด่วนจะชดเชยการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ผ่านโครงการ GoGreen Climate Neutral ของ
ดีเอชแอลนั่นเอง  

 ตอนหนึ่งของร่างข้อตกลงในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 26  
(Conference of the Parties หรือ COP26) มีการเรียกร้องให้ประเทศ
พัฒนาแล้วสนับสนุนด้านการเงินแก่ประเทศที่เผชิญกับผลกระทบของ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ิมขึ้นอย่างน้อย 2 เท่า จากที่เคย
รับปากไว้ โดยสถาบนัการเงนิราว 450 แห่ง ซ่ึงมกีารควบคมุงบประมาณ
มลูค่ากว่า 4,259 ล้านล้านบาท เหน็ชอบทีจ่ะสนบัสนนุเทคโนโลยสีะอาด
อย่างพลงังานหมนุเวยีน และปฏเิสธท่ีจะให้การสนบัสนนุทางการเงนิแก่
อุตสาหกรรมที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล นับเป็นความพยายามในการท�าให้
บริษัทเอกชนต่างๆ มีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอน
เป็นศูนย์ และท�าให้บริษัทเหล่านี้รับปากว่าจะสนับสนุนการเงินใน

 การส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีภูมิอากาศเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถือเป็นหัวขำ้อหลักในการประชุม 
ขำองคณะกรรมการบรหิารเทคโนโลย ี(Technology Executive Committee หรอื TEC) ซึง่เป็นหน่วยงานส�คญั
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งสหประชาชาติครั้งล่าสุดซึ่งจัดขำึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย
 ด้านนางแพทริเซีย เอสปิโนซา แคนเตลลาโน (Patricia Espinosa 
Cantellano) เลขาธกิารอนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศ เน้นย�า้ในการประชมุดงักล่าวว่า “นวตักรรมเทคโนโลยี
ด้านสภาพอากาศมคีวามส�าคญัต่อการตอบสนองต่อวิกฤตสิภาพภมูอิากาศ
และจะต้องเป็นส่วนส�าคัญของแผนภูมิอากาศระดับชาติ” 
 ตรงกับที่ สเตฟาน ซีเดล (Stefan Seidel) หัวหน้าฝ่ายความยั่งยืน
ขององค์กรจากกลุม่ Puma ซึง่เป็นประธานร่วมของคณะกรรมการก�ากบั
ดแูลกฎบตัรอตุสาหกรรมแฟชัน่กล่าวไว้เช่นกนัว่า “นีเ่ป็นก้าวส�าคญัของ
อตุสาหกรรมแฟชัน่ในการท�างานร่วมกนัอย่างใกล้ชดิทัว่ท้ังห่วงโซ่อปุทาน 
ตั้งแต่ผู้ก�าหนดนโยบายไปจนถึงผู้บริโภคเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย” 
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ที่มา : https://unfccc.int https://thaitextile.org https://eepower.com https://www.
bbc.com https://www.cnbc.com https://sdthailand.com www.designboom.com 
https://www.vangoghmuseum.nl https://www.breeam.nl/english-9

สามเกลอรักษ์ป่า
 การรกัษาป่าให้คงอยูน่ัน้นบัว่ายากแล้ว การฟ้ืนฟพูืน้ทีป่่าหลงัจาก

เกิดอุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัยนั้นยิ่งยากขึ้นไปอีกหลายเท่า  
ทว่าหุ ่นยนต์สุดล�้าสมัยและดูออกจะน่ากลัวไปสักหน่อยนี้เป็น
สามทหารเสือซึง่ตอบโจทย์ข้อจ�ากดัดงักล่าวแทนมนษุย์ได้เป็นอย่างดี
จากฝีมือการรังสรรค์ของ เซเกฟ แคสปิ (Segev Kaspi) ผู้เนรมิตให้
จินตนาการสุดล�้าออกมาเป็นรูปธรรมเพื่อสนับสนุนความพยายาม
ในการปลูกต้นไม้และการจัดการป่าอย่างยั่งยืน 
 แนวคิดเกี่ยวกับ The Forest Ranger Druids หรือกองทัพ 
หุ่นยนต์พิทักษ์ป่าน้ีเป็นโครงการส�าเร็จการศึกษาเมื่อ พ.ศ. 2554 
จากสาขาวชิาเอกฟิสิกส์และวทิยาการหุน่ยนต์ โรงเรียนมธัยมยาร์กอน 
(Yarkon High School) ประเทศอิสราเอล ของเซเกฟ หลังจาก 
เรยีนจบเขาท�างานด้านวศิวกรรมเทคโนโลยเีร่ือยมาจนถึง พ.ศ. 2560 
จึงเริ่มเปิดบริษัทเป็นของตัวเอง และหุ่นยนต์พิทักษ์ป่าของเขา 
ก็เป็นรูปเป็นร่างอย่างสมบูรณ์เมื่อปลายปี พ.ศ. 2564 นี้เอง 
 ทัง้นี ้หุน่ยนต์ทัง้สามตวัจะท�างานในระบบทีเ่ปลีย่นแปลงไปตาม
สภาพแวดล้อม อกีทัง้ยงัสามารถฉายเดีย่วหรอืเกาะกลุม่กันปกป้อง

กฎบัตรอุตสาหกรรมแฟชั่น
 Fashion Industry Charter for Climate Action หรอื กฎบตัร

อตุสาหกรรมแฟชัน่ เป็นความคดิรเิริม่ในการแก้ไขปัญหาตัง้แต่ต้นน�า้

ผืนป่าตามแต่สถานการณ์ ซึ่ง ชังก์ (Chunk) มีหน้าที่ในการเลื่อย  
ตดัแต่งกิง่ และตดัหญ้า ดซิอน (Dixon) จะดแูลเรือ่งการปลกูต้นกล้า 
ส่วน ริกโก (Rikko) มีหน้าที่รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ 
ข้อมลูจากป่า ความคดิสร้างสรรค์นี้นับเป็นการปูทางให้เทคโนโลย ี
เข้ามามบีทบาทในการฟ้ืนฟพูืน้ทีป่่าไม้อย่างมปีระสทิธภิาพและเป็น
รูปธรรมได้อย่างน่าชื่นชม 

ห้องทดลองยักษ์พิทักษ์โลก
 การอนุรักษ์ป่าไม่ได้หมายความถึงเพียง ‘การสงวน’ ไว้เท่านั้น 
เพราะหากเม่ือใดทีมี่ต้นไม้ซ่ึงไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ ‘การท�าลาย’ 
อาจเป็นทางออกที่เหมาะสม มอร์แกน มาร์ติน (Morgan Martin) 
ผู้เชี่ยวชาญด้านป่าไม้และไม้ซุงแห่งอุทยานแห่งชาติโฟเฮย์ (The 
Forêts National Park) ซึ่งก่อตั้งขึ้นไม่ไกลจากกรุงปารีสเมื่อเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เพื่อศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศมองว่า ต้นไม้ที่ถูกตัดสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้
หลากหลาย ตั้งแต่แปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์จนถึงใช้เป็นเชื้อเพลิง 
ขณะที่อุตสาหกรรมไม้ซุงมีบทบาทส�าคัญต่อเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
ความคดิทีจ่ะปกป้องจ�านวนของต้นไม้เพือ่ให้ป่าคงความหลากหลาย
ทางชีวภาพจึงเกิดขึ้น 
 “ต้นไม้มีความส�าคัญเป็นอย่างมากและเราต้องการรักษามันไว้ 
หากต้นไม้ล้มตาย มันจะไม่ถูกเคลื่อนย้ายไปไหนเพราะชีวิตในป่า
หลายชนิดประมาณ 25% ต้องอาศัยต้นไม้ที่ตายแล้วเพื่อการเจริญ
เตบิโต” มาร์ตนิกล่าว ด้าน เวโรนกิ เจเนเว (Véronique Genevey) 
ผูอ้�านวยการอทุยาน เพิม่เตมิว่า ป่าแห่งนีเ้ปรยีบเสมอืนห้องทดลอง 
เพื่อศึกษาและสังเกตวิวัฒนาการตามธรรมชาติของต้นไม้ รวมถึง
เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อพืชพรรณ 
อันจะเอื้อประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาโลกร้อนในล�าดับต่อไป  

ยันปลายน�้า อันส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
โดยผูล้งนามตัง้เป้าทีจ่ะลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกตลอดห่วงโซ่
อุปทานลง 30% ภายใน พ.ศ. 2573 ปัจจุบันมีบริษัทแฟชั่นชั้นน�า
เข้าร่วมมากกว่า 90 บริษัท อาทิ Adidas, Burberry, Gap Inc, 
H&M Group, Levi Strauss & Co, GU และ Uniqlo รวมถึง
องค์กรที่สนับสนุนแนวทางดังกล่าวด้วย ส�าหรับวิถีทางการปฏิบัติ
ที่บริษัทแฟชั่นชั้นน�าได้ลงนามในกฎบัตร ได้แก่ การใช้พลังงาน 
ทีไ่ม่ท�าให้เกดิคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลติ การเลอืกวสัดุ
ซึง่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม การขนส่งทีป่ล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ต�่า การเสริมสร้างการรับรู้ของผู้บริโภค การท�างานร่วมกับสถาบัน
การเงนิและผูก้�าหนดนโยบาย รวมถงึการขบัเคลือ่นธรุกจิสูเ่ศรษฐกจิ
หมุนเวียน 
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SD LIFE   เรื่อง : Mr.Tea

 FACEBOOK     

How to Avoid a Climate Disaster (2021)

 เมื่ออดีตเจ้าพ่อไมโครซอฟต์อย่าง บิล

เกตส์ ลกุขึน้มาเขียนหนงัสอืเล่มใหม่ทีช่ือ่ว่า 

How to Avoid a Climate Disaster  

งานเขียนเล่มแรกที่เล่าเรื่องออกจากกรอบ

เทคโนโลยี 

 แต่เพราะการเห็นโลกกว้าง ท�าให้ บิล 

เกตส์ ตระหนักว่ายังมีคนอีกนับพันล้าน 

ไม่สามารถเข้าถงึพลังงานพืน้ฐานอย่างไฟฟ้า

ได้เลย นั่นจึงท�าให้ บิล เกตส์ ตัดสินใจ 

ส่งเสียงด้านสิ่งแวดล้อมผ่านหนังสือเล่มนี้ 

 ตอนหนึง่ในหนงัสอืเล่าถงึปัญหาสภาวะ

ภมูอิากาศเปลีย่นแปลง ซ่ึงเกิดจากการปล่อย

คาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศ โดยเฉพาะกลุ่ม

ประเทศร�า่รวยทีถ่ลงุพลงังานไฟฟ้าและน�า้มนั

อย่างสูญเปล่า ท�าให้โลกมีก๊าซเรือนกระจก

เมื่อ Climate Change ถูกบอกเล่าผ่านสื่อ

ปรมิาณ 51 พนัล้านตนัต่อปี และท�าให้ผูค้น

ทีข่าดแคลนพลงังานไฟฟ้าต้องรับผลกระทบ

ไปด้วย ไม่เพียงแต่อากาศที่ย�่าแย่ แต่  

Climate Change ยังส่งผลถึงฝนแล้ง  

น�า้ท่วม ซึง่เป็นอปุสรรคต่อภาคเกษตรกรรม 

อาชีพหลักของคนกลุ่มนี้ 

 บลิ เกตส์ ต้องการลดภาวะเรอืนกระจก

จากตัวเลข 51 พันล้านตัน ให้กลายสภาพ

เป็นศูนย์ ภายใน 30 ปีข้างหน้า ซึ่งทั้งหมด

ต้องเกิดจากการตระหนักรู้และร่วมแรง

ร่วมใจกันของประชากรโลก ดังนั้นภาวะ

โลกร้อนจึงไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่ง แต่

เป็นเรื่องของทุกคน  

Konggreengreen 

เพจที่ท�าให้เรื่องขยะเป็นจังหวะสนุก 

 หากพูดถึงการแยกขยะ หลายคนอาจ 

ท�าหน้ายี้! ด้วยเพราะเป็นกิจกรรมที่ไม่น่า

อภริมย์เท่าไร แต่นัน่ไม่ใช่ส�าหรับ ก้อง-ชณฐั 

วฒุวิกิยัการ อดตีพธิกีรรายการกบนอกกะลา 

ที่ผันตัวมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายเขียว 

ก่อตัง้เพจ Konggreengreen ด้วยคอนเซป็ต์

ของการรักษ์โลกแล้วต้องสนุกด้วย

 ในช่วงแรก Konggreengreen เล่าเรื่อง 

การแยกขยะผ่านเฟซบุ๊กและคลิปวิดีโอยาว

อย่างยูทูบเท่านั้น ภายหลังได้มาทดลองท�า

คลิปสั้นลงต๊ิกต็อกจนได้รับความนิยม จึง 

เดนิหน้าเล่าเร่ืองยากให้เป็นเร่ืองง่าย แนะน�า

เคลด็ลบัการแยกขยะในชีวติประจ�าวนั เพือ่

ให้คนดูรู้สึกว่า ‘เราเองก็ท�าได้เช่นกัน’ 

 โลกกลมๆ ขำองเราก�ลังเผชิญกับภาวะโลกร้อนจนเริ่มป่วยไขำ้ บางครั้งหนึ่งในวิธีการดูแลเยียวยาโลกได้ 
คือการหนัมาสร้างความตระหนกัรู ้ร่วมตัง้ค�ถาม เมือ่โลกร้อน มนษุย์ สัตว์น้อยใหญ่ ต้นไม้ สายน�า้ ฯลฯ จะเป็นเช่นไร 
วารสารบัวบานฉบับนี้จึงขำอแนะน�หนังสือดี สารคดีเรื่องเด็ด ที่ชวนฉุกคิดให้รักษ์โลกและเขำ้าใจภาวะนี้มากยิ่งขำึ้น

BOOK

ที่มา : https://www.facebook.com/kongchanut/  
https://readthecloud.co/konggreengreen/

ที่มา : https://thaipublica.org/2021/03/pridi233/  
https://www.greenery.org/articles/report-bill-
gates-book-climate-change/  https://www.you-
tube.com/watch?v=zrM1mcKmX_c&t=2s 
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เพนกวินท่ีหายไป (Disappearing 
Penguins)
จากภารกิ จนับจ� านวน เพนกวิน  
สู่ปัญหา Climate Change 

 สารคดีส้ันจากกรนีพซี (Greenpeace) 
ซึ่งได้รับรางวัลสาขา Best Children’s 
Film จากเทศกาลภาพยนตร์ Wild & 
Scenic Film Festival เทศกาลภาพยนตร์
ของเหล่านักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 

DOCUMENTARY 

ระบบนเิวศแถบนี ้แต่เมือ่สภาพแวดล้อม
เปลีย่น คาบสมทุรแอนตาร์กตกิมอีณุหภมูิ
สูงขึ้นทุกปี น�้าแข็งละลาย ส่งผลให้ 
ประชากรเพนกวินลดลงอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งปัจจุบันลดลงไปแล้วกว่า 50% 
 ภาวะโลกร้อนกระทบต่อการด�ารงอยู่
ของสัตว์ชนิดนี้ และนั่นเป็นสัญญาณว่า 
ระบบนเิวศใหญ่ก�าลงัล่มสลายและส่งผล
มายังมนุษย์ในที่สุด  

 “ระบบนิเวศของทวปีแอนตาร์กตกิาเชือ่มโยง
กับประชากรเพนกวินอย่างมีนัยส�าคัญ”
 สารคดเีรือ่งนีเ้ล่าเรือ่งการออกส�ารวจจ�านวน
ประชากรเพนกวนิของนกัวทิยาศาสตร์กลุม่หนึง่ 
พวกเขามุง่หน้าสูเ่กาะช้าง (Elephant lsland) 
บนคาบสมุทรแอนตาร์กติก ซึ่งเป็นครั้งแรก
ในรอบ 50 ปีทีค้่นพบเพนกวนิบนเกาะแห่งน้ี 
 เพนกวนิกนิเคย (กุง้ตัวเลก็) กนิแพลงก์ตอน 
ดังนั้นการนับจ�านวนเพนกวินทีละตัว… 
ทีละตัว จึงท�าให้ทราบความสมบูรณ์ของ

ทีม่า : https://www.greenpeace.org/thailand/sto-
ry/16669/plastic-review-the-story-of-plastic/

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=-
CuCm4wnQX-o

The Story of Plastic
เส้นทางของ ‘พลาสติก’ ผู้ร้าย (?) 
ท�าให้โลกร้อน
 ภาพยนตร์สารคดใีนปี ค.ศ. 2019 โดย 

เดีย ชลอสเบร์ิก (Deia Schloberg) เล่าถงึ
ขยะพลาสติกที่ท�าลายระบบนิเวศและ

สิ่งแวดล้อม เรื่องราวเริ่มขึ้นตั้งแต่ 10-15 ปี
ก ่อนการคิดค ้นพลาสติกขึ้นมาบนโลก  
จนกระทัง่เข้าสูโ่หมดเจาะลกึไปยงัต้นตอของ
ปัญหา น�าเสนอเร่ืองขยะและมลพิษของ
พลาสติกทั่วทุกมุมโลก สะท้อนการเดินทาง
ของพลาสติก จากต้นทางอย่างอเมริกาและ

หลายประเทศในยุโรป สู่การสะสมของ
ขยะในประเทศแถบเอเชีย 
 ตอนหนึง่ในสารคดเีล่าว่า แท้จรงิแล้ว
ปัญหาใหญ่ไม่ได้เกิดจากกลุ่มผู้บริโภค 
(เทยีบแล้วคือปลายทางของห่วงโซ่นี)้ แต่
จริงๆ มาจากเหล่าผูผ้ลติทีใ่ช้บรรจภุณัฑ์
พลาสตกิเพือ่อ�านวยความสะดวกในด้าน
ต่างๆ และนั่นท�าให้มีขยะพลาสติก 
ลอยเตม็มหาสมทุรและชายฝ่ัง ก่อนทิง้ท้าย
ด้วยมุมมองที่น่าสนใจว่า การผลักภาระ
ให้ผู้บริโภคทั้งหมดย่อมไม่ใช่ทางออก 
และเราควรลดการใช้พลาสติกต้ังแต่
ต้นทางหรือไม่ 
 เหน็ทว่ีา… เหล่าแคมเปญชวนสะพาย
ถุงผ้า พกหลอดสเตนเลส อาจไม่ใช่
ทางออกของการอนุรกัษ์เสมอไป เพราะ
ยังมีภู เขาของป ัญหาที่ยิ่ งใหญ่กว ่า
พอกพูนอยู่ข้างหลัง  



CP FOR SUSTAINABILITY

มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี รวมพลังนิวเจน 
ขับเคลื่อนการศึกษาไทย
 มลูนธิสิานอนาคตการศกึษา คอนเนก็ซ์อดี ีน�าโดยองคมนตรี 

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ในฐานะประธานที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์ เปิดอบรม ‘โครงการผู้น�าเพื่อการพัฒนาการศึกษา 
ที่ยั่ งยืน ประจ�าป ี  2564’ ในรูปแบบออนไลน ์  โดยมี  
นายศภุชยั เจยีรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภณัฑ์ 
ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิ  พร ้อมด ้วยวิทยากร 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรเอกชน เครือข่ายพันธมิตรของมูลนิธิ 
อาจารย์อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา กรรมการและผู้ก่อต้ัง บริษัท  

แม็คโครหยุดจ�าหน่ายโฟมบรรจุอาหารทุกสาขาทั่วประเทศ ย�้า 
ค้าปลีก-ส่งเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม
 นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงาน 

การสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่า  
แมค็โครประกาศเจตนารมณ์ปลกุกระแสการใช้บรรจภุณัฑ์ทีเ่ป็นมติร
ต่อสิ่งแวดล้อมในกลุ่มผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการ ‘Say Hi to 
Bio, Say No to Foam : แม็คโครรักษ์โลก ชวนใช้ผลิตภัณฑ์รัก 
สิง่แวดล้อม’ วางเป้าหมายสูก่ารเป็นธุรกิจทีย่กเลกิจ�าหน่ายโฟมบรรจุ
อาหารในทกุสาขาทัว่ประเทศ และสนบัสนนุผูป้ระกอบการร้านอาหาร 
ให้ใช้บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายในวงกว้างด้วย ส�าหรับโครงการดังกล่าว 
แม็คโครได้คัดสรรบรรจุภัณฑ์เพ่ือส่ิงแวดล้อมมาจ�าหน่ายอย่าง 

   

18 
HEART  HEALTH  HOME

สลิงชอท กรุ๊ป จ�ากัด และครูน�้าฝน ภักดี ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนบุคลิกภาพและการสื่อสาร โพรนาลิตี้ อะคาเดมี ร่วมงาน ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ตลอดจนส่งต่อแรงบันดาลใจให้แก่ผู้น�ารุ่นใหม่ (School Partner) ซึ่งเป็น
พนักงานจิตอาสาจากองค์กรภาคเอกชนกว่า 1,200 คน ที่จะท�าหน้าที่ปฏิบัติงานร่วมกับผู้บริหารและครู เพื่อร่วมผลักดันยุทธศาสตร์การด�าเนินงาน
สู่โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีกว่า 2,000 แห่ง ทั่วประเทศ

‘ธนินท์ เจียรวนนท์’ น�าทุกกลุ่มธุรกิจในเครือซีพีร่วมร้อยเรียง 
ความด ี‘โครงการ ซพีี ปันปลกู ฟ้าทะลายโจร’ ส่งมอบฟ้าทะลายโจร 
30 ล้านแคปซูล 
 เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) โดยนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธาน

อาวโุสเครอืซพี ีได้ประกาศด�าเนนิโครงการ ‘ซพี ีปันปลกู ฟ้าทะลายโจร’ 
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ให้กลุ่มธุรกิจในเครือซีพี  
ปลูกต้นสมุนไพรฟ้าทะลายโจร 100 ไร่ เพื่อสกัดเป็นยาสมุนไพร
แคปซูล 30 ล้านเม็ด เร่งแจกจ่ายให้ประชาชนเพื่อใช้เสริมภูมิคุ้มกัน
ป้องกันโรคในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  
ในระลอกทีผ่่านมา โดยมุง่แจกจ่ายไปทีป่ระชาชนกลุม่เปราะบางและ

มอบให้หน่วยงาน องค์กรพันธมติร และกลุ่มจติอาสาต่าง ๆ ร่วมแจกจ่ายไปยงัภูมภิาคต่าง ๆ ขณะนีก้ระบวนการปลกูจนถงึการผลติยาสมนุไพรด�าเนนิการ 
เสร็จสิ้น พร้อมแจกจ่ายอย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งโครงการนี้จัดตั้งขึ้นภายใต้แนวคิด ‘ร้อยเรียงความดี ซีพี 100 ปี’ ที่ต้องการเพิ่มโอกาสให้ประชาชน
ได้เข้าถึงยาสมนุไพรไทยเพือ่ใช้เสรมิภมูคุ้ิมกันป้องกนัโรค โดยเครอืซีพไีด้เริม่ทยอยน�าร่องแจกจ่ายยาสมนุไพรฟ้าทะลายโจรทีมู่ลนธิดิวงประทปี ชมุชน
คลองเตย และชุมชนรมิทางรถไฟมกักะสัน และได้ส่งมอบยาสมนุไพรฟ้าทะลายโจรอย่างเป็นทางการให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก 
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งต่อไปยังจังหวัดชายแดนใต้ และอีกส่วนหนึ่งแจกในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ นอกจากนี้ยังได้มอบให้ส�านักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อกระจายยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรไปยังบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขต่อไป

ต่อเนือ่งหลายรายการ โดยเฉพาะกลุม่บรรจภุณัฑ์ย่อยสลายได้มากกว่า 282 รายการ ผลติจากชานอ้อย เยือ่ยคูาลปิตสั และข้าวโพด เป็นสนิค้าทดแทน
โฟมบรรจุอาหาร โดยที่ผ่านมาผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร ให้การตอบรับเป็นอย่างดีและตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น  



นายบัน คี มุน 
อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถือเป็นภัยคุกคาม

ซึ่งเลวร้ายที่สุดต่ออนาคตอันยั่งยืนของมวลมนุษยชาติ 

ทว่าการจัดการกับความท้าทายดังกล่าวนับเป็นช่วงเวลาที่มีค่า 

ซึ่งจะเกื้อหนุนให้เกิดความรุ่งเรือง ปลอดภัย  

และสร้างวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าให้แก่โลกใบนี้

Climate change is the single greatest threat 

to a sustainable future. But, at the same time, 

addressing the climate challenge presents 

a golden opportunity to promote prosperity, 

security and a brighter future for all.

Ban Ki-Moon
Former Secretary-General of the United Nations




