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เรื่อง : ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน / เรียบเรียง : สมคิด พุทธศรี

ามเ ี่ งที่ ด

ทีม่ นุษยชาติตอ้ งพบเจอ

ในบรรดาความเสี่ยงมากมายที่สังคมเศรษฐกิจโลก (และไทย) ก�าลังเผชิญ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ หรือ “climate change” นับเป็นความเสีย่ งทีถ่ กู ประเมินไว้
สูงสุด ทั้งในแง่ของ “โอกาสที่จะเกิด” และ “ความรุนแรงของผลกระทบ” รายงาน
Global Risks Report ของ World Economic Forum พบว่า climate change
เป็นความเสี่ยงที่ติด 5 อันดับแรกต่อเนื่องมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี 2553

1

Intergovernmental Panel on Climate Change: Climate Change 2021 “The Physical Science Basis”: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM.pdf
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องค์การสหประชาชาติ จัดท�า 17 เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
มุ่งหวังเพื่อแก้ปัญหาที่โลกก�าลังเผชิญอยู่ คาดหวังว่าจะส�าเร็จได้ภายในปี 2573

การพัฒนาอย่างยั่งยืน :
ความหวังและข้อจ�ากัด
ท่ามกลางความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน (sustainable development)
กลายเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความส�าคัญ
มาอย่างต่อเนือ่ ง
กล่าวโดยกว้าง การพัฒนาอย่างยั่งยืน
หมายถึง การพัฒนาทีใ่ ห้ความส�าคัญกับการ
เติบโตในระยะยาว โดยค�านึงถึงผลกระทบ
ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม มากกว่าผลก�าไร
ในรูปตัวเงินในระยะสั้น ภายใต้หลักการนี้
เหล่าบรรดานักคิด นักวิชาการ และผูก้ า� หนด
นโยบาย ต่างพัฒนาความรู้และเครื่องมือ
2

เชิงนโยบายใหม่ ๆ มารับมือกับความท้าทาย
ทีเ่ กิดขึน้ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs)
ขององค์การสหประชาชาติจา� นวน 17 เป้าหมาย
ซึ่งครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิง่ แวดล้อม และการปฏิบตั ติ ามความตกลง
ปารีส (Paris Agreement) ตามกรอบอนุสญั ญา
สหประชาชาติวา่ ด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศเป็นหมุดหมายส�าคัญ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา
climate change เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
และความตกลงปารีสมีเป้าหมายรูปธรรม
ส�าคัญร่วมกันคือ การรักษาอุณหภูมิเฉลี่ย

UN NDC Synthesis Report: https://unfccc.int/news/full-ndc-synthesis-report-some-progress-but-still-a-big-concern
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ของโลกให้สงู ขึน้ ไม่เกิน 1.5 - 2 องศาเซลเซียส
จากอุณหภูมใิ นช่วงก่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ หลายประเทศได้แสดงจุดยืนร่วมกัน
ไว้วา่ จะปฏิบตั ติ ามเป้าหมายนีอ้ ย่างเคร่งครัด
และได้ออกมาประกาศแผนการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกสุทธิจนเป็นศูนย์ (Net Zero
Greenhouse Gas Emissions) ภายในช่วง
ศตวรรษนี้
อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าการก�าหนด
เป้าหมายทีเ่ ข้มข้นขึน้ ดังกล่าวจะยังไม่ปรากฏ
เป็นผลในทางปฏิบัติที่จะท�าให้โลกร้อนขึ้น
น้อยกว่า 2 องศาเซลเซียสได้2
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การเงินเพื่อความยั่งยืน : เครื่องมือ
เสริมพลังการพัฒนาอย่างยั่งยืน
หากเทียบกับภาคเศรษฐกิจจริง (real
sectors) ภาคการเงินดูจะไม่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและปัญหาสิง่ แวดล้อม
มากนัก เพราะโดยธรรมชาติ ภาคการเงินไม่ได้
ใช้ทรัพยากรใด ๆ มากอยูแ่ ล้ว การเรียกร้อง
ให้ภาคการเงินใช้ทรัพยากรอย่าง “คุม้ ค่าและ
ยัง่ ยืน” แบบภาคเศรษฐกิจจริง จึงอาจเป็น
การเรียกร้องที่ผิดฝาผิดตัว และแทบไม่ได้
ส่งผลกระทบอะไรต่อการลดปัญหาโลกร้อน
กระนัน้ ก็ไม่ได้หมายความว่าภาคการเงิน
ไม่ตอ้ งมีสว่ นในการรับผิดชอบกับการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืนเลย อันทีจ่ ริง “การเงินเพือ่ ความ
ยัง่ ยืน” กลับมีบทบาทอย่างยิง่ เพราะศักยภาพ
ทีแ่ ท้จริงของภาคการเงินคือการเป็นตัวกลาง
ในการจัดสรรเงินทุนในระบบเศรษฐกิจ ซึง่ เป็น
ตัวก�าหนดทิศทางว่าเศรษฐกิจควรด�าเนิน
ไปในทิศทางใด ดังนั้น การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนจะเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมไม่ได้เลย
หากภาคการเงินไม่มนี โยบายทีจ่ ะขับเคลือ่ น

3
4
5
6

เงินทุนไปสูภ่ าคเศรษฐกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ในระดับสากล กลุม่ ผูก้ า� หนดนโยบายและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายการเงินได้พัฒนา
ความร่วมมือและการสนับสนุนประเด็นด้าน
สิง่ แวดล้อม โดยเฉพาะในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไว้อย่าง
น่าสนใจ โดยอาจแบ่งได้เป็น 3 กลุม่
(1) การจัดตั้งองค์กรใหม่ที่ขับเคลื่อน
การเงินอย่างยั่งยืนเป็นการเฉพาะ องค์กร
ทีโ่ ดดเด่นคือ Network for Greening the
Financial System (NGFS) โดยเครือข่าย
ธนาคารกลางและผู้ก�ากับดูแลด้านการเงิน
ทัว่ โลกในปี 2560 NGFS มีเป้าหมายในการ
ร่วมกันสร้างระบบการเงินให้สามารถรับมือ
กับความเสีย่ งด้านโลกร้อนและเพือ่ ให้สอดรับ
กับเป้าหมายของความตกลงปารีส ปัจจุบนั
NGFS มีสมาชิกร่วมกว่า 83 องค์กร โดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เข้าร่วม
เป็นสมาชิกเมื่อต้นปี 2562 และได้หารือ
แลกเปลีย่ นประสบการณ์กบั ประเทศสมาชิก

ทั่วโลก เพื่อผลักดันการลดความเสี่ยงด้าน
โลกร้อนอย่างต่อเนือ่ ง
(2) ความร่วมมือขององค์กรระหว่าง
ประเทศที่มีบทบาทในการก�ากับดูแลภาค
การเงิน โดยเพิ่มบทบาทในการดูแลระบบ
เศรษฐกิจการเงินในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
สิง่ แวดล้อมด้วย อาทิ กองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (International Monetary Fund: IMF)
ได้ออกแนวทางการด�าเนินงานเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกส�าหรับแก้ไข
ปัญหาโลกร้อนเมื่อกลางปี 2564 รวมถึง
การผนวกความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ เข้าในกระบวนการติดตาม
และประเมินระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศ
ต่าง ๆ อาทิ โครงการประเมินภาคการเงิน
(Financial Sector Assessment Program:
FSAP) ด้วย3 นอกจากนี้ ธนาคารเพือ่ การช�าระหนี้
ระหว่างประเทศ (Bank for International
Settlements: BIS) ได้จดั ตัง้ Green Bond
Fund มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วง
ปี 2562 - 2564 เพือ่ สนับสนุนธนาคารกลาง
ทั่วโลกให้น�าเงินไปลงทุนในโครงการที่
เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมมากขึน้ 4 อีกส่วนหนึง่
ทีน่ า่ สนใจคือ Basel Committee on Banking
Supervision5 ทีอ่ ยูร่ ะหว่างการศึกษาแนวทาง
การผนวกเรือ่ งความเสีย่ งด้านการเปลีย่ นแปลง
สภาพภู มิ อ ากาศเข้ า ไปในการประเมิ น
ความเสีย่ งทางการเงิน
(3) ความร่วมมือของภาคเอกชน เช่น
asset managers ทัว่ โลกต่างมุง่ สู่ net zero
initiatives หรือการเลือกลงทุนในโครงการ
ที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยล่าสุด
มีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวมกัน
กว่า 43 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ6 หรือคิดเป็น
ประมาณครึ่งหนึ่งของยอดสินทรัพย์ภายใต้
การบริหารทัว่ โลก

IMF Strategy to Help Members Address Climate Change Related Policy Challenges—Priorities, Modes of Delivery, and Budget Implications
BIS Green Bond Fund for Central Banks: https://www.bis.org/press/p210125.htm
Basel Committee on Banking Supervision คือ คณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่ก�าหนดมาตรฐานและเกณฑ์การก�ากับดูแลธนาคารพาณิชย์ในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ก�ากับดูแลธนาคารพาณิชย์ในแต่ละประเทศน�าไปใช้
Net Zero Asset Managers Initiative: https://www.netzeroassetmanagers.org/
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ปร เทศ ท บ เ ้ ทางการเงิ
เ ่อ าม ั่ง

ประกอบด้วย 1) Green Bond 2) Social Bond 3) Sustainability Bond และ 4) Sustainability-linked Bond
ThaiBMA
9
Sustainable Finance Initiatives for Thailand: https://www.bot.or.th/Thai/SustainableBanking/Documents/Sustainable_Finance_Initiatives_for_Thailand.pdf
10
Pillar 2 คือ หลักเกณฑ์ที่ออกมาเพื่อก�าหนดบทบาทของสถาบันการเงินและผู้กา� กับดูแลในด้านการบริหารความเสี่ยงที่ดีโดยมีกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญ
ทั้งนี้ ได้เพิ่มการบังคับให้ครอบคลุมสถาบันการเงินทุกแห่ง และก�าหนดความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญที่สถาบันการเงินต้องประเมินความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ดูรายละเอียดเพิ่มที่ https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/
FPG/2564/ThaiPDF/25640144.pdf
7
8
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ธปท. กับการสร้างระบบนิเวศ
ให้ภาคการเงินไทยเติบโตยั่งยืน
ส�าหรับภาคธนาคาร ธปท. สนับสนุน
ให้ธนาคารพาณิชย์ผนวกประเด็น ESG
ในทุกกระบวนการตัดสินใจในการด�าเนิน
ธุรกิจ โดยที่ผ่านมาได้ให้ธนาคารพาณิชย์
ท�าแบบประเมินตนเอง (self-assessment
framework) เพื่อประเมินความคืบหน้า
การปฏิบตั ติ ามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ก�าหนดแนวทางการด�าเนินกิจการธนาคาร
อย่ า งยั่ ง ยื น ในด้ า นการให้ สิ น เชื่ อ อย่ า ง
รับผิดชอบ (Sustainable Banking Guidelines Responsible Lending) ซึง่ ได้ลงนามไปในปี
2562 ผลจากการประเมินจะช่วยให้ธนาคาร
พาณิ ช ย์ ป รั บ นโยบายและกระบวนการ
ในทางปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับหลักการ ESG
ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงพิจารณาการด�ารงเงิน
กองทุนในส่วน Pillar 210 ให้ครอบคลุมประเด็น
ด้าน ESG ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยง
ทางการเงินด้วย
นอกจากการด� า เนิ น การภายในของ
แต่ละธนาคารแล้ว ธปท. มุง่ หวังให้หลักการ
ธนาคารเพือ่ ความยัง่ ยืน เป็นโครงสร้างส�าคัญ
ทีธ่ นาคารพาณิชย์ทกุ แห่งสามารถปฏิบตั ไิ ด้
จึ ง อยู ่ ร ะหว่ า งการจั ด ท� า แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี

(good practices) เพือ่ ให้เกิดการด�าเนินการ
ทีส่ อดคล้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ในระยะต่อไป ธปท. และหน่วยงาน
ในภาคการเงินมีแนวทางทีจ่ ะสร้างระบบนิเวศ
ทีจ่ ะเอือ้ ให้เศรษฐกิจสามารถเติบโตได้อย่าง
ยัง่ ยืน โดยเฉพาะการลดผลกระทบทีจ่ ะเกิด
จากปัญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
โดยมี “game changer” ส�าคัญคือการ
พัฒนามาตรฐานและข้อมูลด้านสิง่ แวดล้อม
ทีเ่ ป็นระบบ เพือ่ ให้สถาบันการเงินเห็นโอกาส
และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจของตน
ซึง่ เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทส�าคัญในการ
พัฒนาฐานข้อมูลดังกล่าวทั้งในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ
ปัจจุบนั ภาคการเงินอยูร่ ะหว่างการพัฒนา
2 เรือ่ งส�าคัญ คือ (1) taxonomy เพือ่ ท�าให้
ภาคการเงินสามารถจัดสรรเงินทุนไปลงทุน
ในโครงการหรื อ กิ จ กรรมที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
(2) การเปิดเผยข้อมูล (financial disclosure)
ของภาคการเงิน โดยเฉพาะข้อมูลการ
ด�าเนินการด้านสิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็นระบบ ตัง้ แต่
การก�าหนดกลยุทธ์ การประเมินและบริหาร
ความเสีย่ ง รวมถึงการมีตวั ชีว้ ดั และเป้าหมาย
ในการด�าเนินการทีช่ ดั เจน ซึง่ จะช่วยให้เกิด

จ�านวนภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศจะเพิ่มขึ้นสามเท่าส�าหรับคนรุ่นต่อไป
ความถี่จากภัยพิบัติทางสภาพภูมิอากาศที่พบเจอในหนึ่งช่วงอายุของคนที่เกิดในปี 2563
เปรียบเทียบกับคนที่เกิดในปี 2503

ภัยจาก
คลื่นความร้อน

มากกว่า
7.5 เท่า

ภัยแล้ง

มากกว่า
3.6 เท่า

ผลผลิตทาง
การเกษตรเสียหาย

ภัยจากน�้าท่วม

มากกว่า
2.8 เท่า

มากกว่า
3.0 เท่า
ภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศเพิ่มขึ้นมากกว่า 3 เท่า

ภัยจากไฟป่า

มากกว่า
2.0 เท่า

อ้างอิงจากสถานการณ์ (NDC: Nationally Determined Contribution) เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก
ต่อประชาคมโลก (ตามความตกลงปารีส) อุณหภูมจิ ะเพิม่ ขึน้ 2.7 องศาเซลเซียส/ 4.9 องศาฟาเรนไฮต์ จนถึงปี 2643 ทีม่ า : www.statists.com

ความโปร่งใส และสื่อสารกับสาธารณชน
ได้ดยี งิ่ ขึน้
นอกจากการท�างานใกล้ชดิ กับผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียในภาคการเงินแล้ว ธปท. ได้มกี าร
หารือกับภาครัฐ นักวิชาการ รวมถึงองค์กร
ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับนโยบายด้านสิง่ แวดล้อม
ของประเทศ เพื่อบูรณาการการพัฒนา
แนวปฏิบัติ รวมถึงเครื่องมือเชิงนโยบาย
ทีช่ ว่ ยลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมได้ อาทิ
กลไกตลาดที่จะช่วยสะท้อนต้นทุนจาก
ปัญหาสิง่ แวดล้อม (negative externalities)
การสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรม
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเปิดเผย
ข้อมูลที่ถูกต้องและโปร่งใสเพื่อกระตุ้นการ
บริโภคและการลงทุนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ทีป่ ล่อยคาร์บอนต�า่ เครือ่ งมือและมาตรการ
เชิงนโยบายเหล่านี้มีส่วนส�าคัญที่จะช่วยให้
เศรษฐกิจไทยเปลีย่ นผ่านไปสูก่ ารเติบโตอย่าง
มีคณุ ภาพและยัง่ ยืนในอนาคตได้รวดเร็วและ
ราบรืน่ มากยิง่ ขึน้
ประเทศไทยได้รับผลกระทบด้านการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศอย่างรุนแรงติด
1 ใน 10 ของโลก ไม่เพียงแต่ได้รบั ผลกระทบ
โดยตรง อย่ า งภั ย ธรรมชาติ ที่ ก ระทบ
ภาคเกษตรและการเพิ่มขึ้นของระดับน�้า
ทะเลที่ ส ่ ง ผลต่ อ พื้ น ที่ อ ยู ่ อ าศั ย และการ
ท�าอุตสาหกรรมเท่านั้น หากแต่ยังได้รับ
ผลกระทบทางอ้อมจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในระดับโลกด้วย เช่น มาตรการเก็บภาษี
คาร์บอนต่อสินค้าน�าเข้า (Carbon Border
Adjustment Mechanism: CBAM) ของ
สหภาพยุโรป ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
ส่งออกซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจส�าคัญของ
ประเทศ
การปรับตัวและเดินหน้าไปสู่นโยบาย
การเงินเพื่อความยั่งยืนจึงมีความส�าคัญ
เพราะยิ่งช้าเท่าไหร่ ต้นทุนต่อทั้งสังคม
เศรษฐกิ จ โลกและสั ง คมเศรษฐกิ จ ไทย
ก็ยงิ่ สูงมากขึน้ เท่านัน้
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เรื่อง : กองบรรณาธิการ
EXECUTIVE’S

คุณรณดล นุ่มนนท์
รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

“การธนาคารเพือ่ ความยัง่ ยืน”
พลังขับเคลื่อนสู่การพัฒนาในระยะยาว

แนวคิดการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนในภาคการเงินเริ่มตกผลึกชัดเจนในเวทีการเงินโลกตั้งแต่ปี 2554 จากการจัดตั้ง
Network for Greening the Financial System ที่เป็นการรวมกลุ่มของผู้ก�ากับและตรวจสอบ เพื่อมาดูประเด็น
ความเสี่ยงด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส�าหรับประเทศไทย
เราเริ่มเห็นการด�าเนินการของภาคธนาคารในปี 2561 เมื่อครั้งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ริเริ่มจัดงาน Bangkok
Sustainable Banking Forum เป็นครั้งแรก เพื่อเน้นย�า้ บทบาทของธนาคารในการส่งเสริมความยั่งยืนในภาคการเงินไทย
มาถึงวันนี้ การด�าเนินกิจการธนาคาร
เพือ่ ความยัง่ ยืนของภาคการเงินไทยก้าวหน้า
ไประดับไหน BOT พระสยาม MAGAZINE
ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก คุ ณ รณดล นุ ่ ม นนท์
รองผูว้ า่ การ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน
1

และคุณนวอร เดชสุวรรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ
สายนโยบายสถาบันการเงิน1 มาร่วมบอกเล่า
ทิศทางและยุทธศาสตร์ของ ธปท. ในการ
ขับเคลื่อนแนวคิด “การธนาคารเพื่อความ
ยัง่ ยืน” ไปสูแ่ นวปฏิบตั ใิ ห้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการ สายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564
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เจตนารมณ์แห่ง
“การธนาคารเพื่อความยั่งยืน”
ก่อนท�าความเข้าใจว่าการธนาคารเพื่อ
ความยั่งยืนคืออะไร คุณนวอรมองว่าการ
รับรูถ้ งึ เจตนารมณ์และทีม่ าของแนวคิดจะช่วย
สร้างความเข้าใจได้มากขึน้ และลึกซึง้ ยิง่ ขึน้

ฉบับที่ 5 ปี 2564

เรมจาก ร้าง ามตร
ป ิบัติ

ักร้

า การเง ท ั ี
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คุณนวอร เดชสุวรรณ์
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

กับคุณสมบัตแิ ละจริยธรรมของผูบ้ ริหารสถาบัน
การเงินมาโดยตลอด”
คุณรณดลมองว่า การธนาคารเพือ่ ความ
ยั่งยืนในภาคการเงินไทยมีความก้าวหน้า
ที่ชัดเจน โดยเฉพาะการให้บริการลูกค้า
อย่างเป็นธรรม ถือว่ามีพฒั นาการทีจ่ บั ต้องได้
นับจากวันที่ ธปท. ออกประกาศเกี่ยวกับ
เรือ่ งนีเ้ มือ่ 3 ปีทแี่ ล้วมาถึงวันนี้ ธนาคารไทย
หลายแห่งให้ความส�าคัญกับเรื่องนี้เสมือน
เป็นวัฒนธรรมของธนาคาร เนือ่ งจากกรอบ
แนวปฏิบตั เิ รือ่ ง Market Conduct สามารถ
ตอบโจทย์การเติบโตอย่างยัง่ ยืนของธนาคารด้วย
“ถ้าธนาคารดูแลลูกค้าหรือลูกหนี้อย่าง
เป็นธรรม สิ่งที่จะได้รับก็คือ ธนาคารจะมี
การเติบโตทีม่ คี วามมัน่ คงและยัง่ ยืน เพราะ
ลูกหนีห้ รือลูกค้าย่อมมีความเชือ่ มัน่ ในระบบ
สถาบันการเงิน ว่าเขาจะได้รบั การดูแลอย่าง
เป็นธรรม ช่วง 3 ปีทผ่ี า่ นมา ผมเห็นชัดเจนว่า
สถาบันการเงินไทยร่วมมือกันตอบโจทย์เรือ่ ง
Market Conduct ค่อนข้างดี แต่กต็ อ้ งยอมรับ
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ว่าเรือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งท�าต่อเนือ่ งและพัฒนา
ปรับปรุงตลอดเวลา จึงเป็นเรือ่ งที่ ธปท. และ
สถาบันการเงินต้องร่วมมือกันดูแล”
ทั้ง 2 ท่านเห็นตรงกันว่า ความยั่งยืน
ในมิติด้านสิ่งแวดล้อมเป็นโจทย์ส�าคัญที่
ภาคการเงินไทยต้องร่วมกันคิดและร่วมมือ
กันท�า เพือ่ ให้เกิดพัฒนาการความก้าวหน้า
อย่างเป็นรูปธรรม
“เรื่อง sustainable banking ในมิติ
สิ่งแวดล้อมจะเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของ
สมาคมธนาคารไทยในอีก 5 ปีข้างหน้า
ส่วน ธปท. ได้ผนวกเรือ่ ง climate change
เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่เราจะให้ความส�าคัญ
ในช่วง 3 ปีตอ่ จากนี้ แต่ถา้ เพียงแค่พดู ว่า
สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องส�าคัญและกระตุ้นให้
สถาบันการเงินท�า ธปท. ไม่ทา� ให้เห็นเป็น
รูปธรรม ย่อมไม่สร้างความตระหนักถึงความ
ส�าคัญอย่างแท้จริง ดังนัน้ ธปท. ต้องท�าให้
เป็นตัวอย่างว่าในฐานะผูก้ า� กับดูแล ได้มกี าร
ด�าเนินการภายในองค์กร เพือ่ มุง่ สูค่ วามยัง่ ยืน

ในมิตดิ า้ นสิง่ แวดล้อมด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่าง
กิจการผลิตธนบัตร ทีเ่ รามีการปรับกระบวนการ
ผลิตที่ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกลง”
คุณรณดลกล่าว
สร้างเสริมระบบนิเวศ
สู่ Sustainable Banking
คุณนวอรเล่าว่า ความยั่งยืนในมิติด้าน
สิง่ แวดล้อมเป็นเรือ่ งเร่งด่วน ธปท. จึงได้รว่ มกับ
สถาบันการเงินวางแนวทางสร้างระบบนิเวศ
ที่จะช่วยให้ภาคการเงินและเศรษฐกิจไทย
ปรับตัวไปในทิศทางที่ยั่งยืนมากขึ้น เช่น
การก�าหนดนิยามและจัดหมวดหมูก่ จิ กรรม
ในภาคเศรษฐกิจที่ยั่งยืนให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน (taxonomy) เพือ่ เป็นแนวทางให้
สถาบันการเงินน�าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการทีต่ อบโจทย์เป้าหมายด้านความยัง่ ยืน
“ภาคการเงินจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้
ภาคธุรกิจปรับตัวไปสูค่ วามยัง่ ยืนเพิม่ มากขึน้
เราอยากเห็นภาคธุรกิจทีค่ า� นึงถึงสิง่ แวดล้อม

ฉบับที่ 5 ปี 2564

เรื่อง sustainable banking ในมิติ
สิง่ แวดล้อมจะเป็นหนึง่ ในยุทธศาสตร์
ของสมาคมธนาคารไทยในอีก 5 ปี
ข้างหน้า ส่วน ธปท. ได้ผนวกเรื่อง
climate change เป็นหนึง่ ในกลยุทธ์
ที่เราจะให้ความส�าคัญในช่วง 3 ปี
ต่อจากนี้

กับ ามท้าทา

2

ดิจทั

Basel III Pillar 2 คือ หลักเกณฑ์ทอี่ อกมาเพือ่ ก�าหนดบทบาทของสถาบันการเงินและผูก้ า� กับดูแลในด้านการบริหารความเสีย่ งทีด่ โี ดยมีกระบวนการ
ประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญ ทั้งนี้ ได้เพิ่มการบังคับให้ครอบคลุมสถาบันการเงินทุกแห่ง
และก�าหนดความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญที่สถาบันการเงินต้องประเมินความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ดูรายละเอียดเพิ่มที่ https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/
Documents/FPG/2564/ThaiPDF/25640144.pdf
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เรื่อง : กองบรรณาธิการ

สร้างภูมคิ มุ้ กัน ผลักดันเศรษฐกิจไทย

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้จัดงานสัมมนาวิชาการธนาคารแห่งประเทศไทย
ประจ�าปี 2564 หรือ B T Symposium 2021 ขึ้น ภายใต้หัวข้อ สร้างภูมิคุ้มกัน ผลักดันเศร ฐกิจไทย
นอกจากจะมีการน�าเสนอผลการศึก าที่น่าสนใจในมิติต่าง ๆ จากนักวิชาการแล้ว ผู้ว่าการ ธปท.
ดร.เศร ฐพุฒิ สุทธิวาทน พุฒิ ยังได้กล่าวถึงมุมมองต่อความท้าทายจากวิก ต
และแนวคิดในการเพิ่มขีดความสามารถของเศร ฐกิจไทย เราจึงขอน�าค�ากล่าวบางส่วนมาฝากผู้อ่าน

ดร เศรษ

ิ ทธิ าท

ผู้ว่ำกำรธนำคำรแห่งประเทศไทย

ง ัเ ี

ิ

ั ตอเศรษ กิจ ท
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าม ามาร การ
ีกเ ี่ ง รับมอ
ตั
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ความสามารถในการรับมือกับผลกระทบ
จากการเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ ยังขึน้ กับปัจจัย
ทางสังคม โดยเฉพาะ “ความสมานฉันท์”
ซึง่ ช่วยเสริมสร้างความสามารถผ่านกลไกใน
2 ระดับ คือ
(1) ระดับชุมชน ความไว้เนื้อเชื่อใจ
ระหว่างกันเป็นรากฐานของเครือข่ายทาง
สังคม จากงานวิจยั ในหลายประเทศทัว่ โลก
รวมถึงไทย พบว่าเครือข่ายทางสังคมมีบทบาท
ในการช่วยครัวเรือนและธุรกิจรับมือกับ
ผลกระทบต่าง ๆ ผ่านความถ้อยทีถอ้ ยอาศัย
ในหลายด้าน ทัง้ เงินทุน แรงงาน และการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
(2) ระดับประเทศ สังคมทีผ่ คู้ นยอมรับ
และเคารพความแตกต่างของกันและกัน
เชือ่ ใจ และประนีประนอมกันได้บนพืน้ ฐาน
ของเหตุผล จะสามารถสร้างฉันทามติในการ
ด�าเนินนโยบายสาธารณะ การสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานส�าคัญเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
และภัยพิบตั ติ า่ ง ๆ รวมถึงการออกมาตรการ
ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ ช ่ ว ยเยี ย วยา
ผู้ประสบภัย อันเป็นกลไกส�าคัญในการ
ท�าให้ประเทศ resilient ต่อความท้าทาย
ทีจ่ ะเกิดขึน้
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หลายปีที่ผ่านมา ความแตกต่างทาง
ความคิดในสังคมไทยน�าไปสู่ความขัดแย้ง
ทีฝ่ งั ลึก สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
จาก World Values Survey ตัง้ แต่ปี 2551 จนถึง
ปัจจุบนั ทีพ่ บว่า ดัชนีวดั ความไว้เนือ้ เชือ่ ใจกัน
ของคนในสังคมไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง
ซึง่ ความไม่เชือ่ ใจนัน้ บัน่ ทอนกลไกในการสร้าง
resiliency ของระบบเศรษฐกิจไทย
ประการสุดท้าย เศรษฐกิจไทยยังมี
ขีดความสามารถในการฟืน้ ตัวจากผลกระทบ
ต่าง ๆ ทีจ่ า� กัด การทีค่ รัวเรือนและธุรกิจ
ในกลุม่ เปราะบางมักได้รบั ผลกระทบจากการ
เปลีย่ นแปลงทีค่ อ่ นข้างรุนแรง รายได้ทขี่ าด
หายไปก่อให้เกิด “แผลเป็น” ทางเศรษฐกิจ
ที่ท�าให้การฟื้นตัวของครัวเรือนและธุรกิจ
เหล่านีใ้ ช้เวลานาน และเหนีย่ วรัง้ การฟืน้ ตัว
ของระบบเศรษฐกิจโดยรวม แผลเป็นทาง
เศรษฐกิจที่ส�าคัญ ได้แก่ สินทรัพย์ของ
ครัวเรือนและธุรกิจ รวมถึงทักษะของแรงงาน
ทีล่ ดลง ในขณะทีห่ นีส้ นิ พอกพูนขึน้ จนเกิด
ภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว ท�าให้ครัวเรือนและ
ธุรกิจมีความสามารถในการบริโภคและ
การลงทุนที่ต่�า การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจึง
ไม่สามารถเกิดขึน้ ได้อย่างรวดเร็ว

การทีก่ ลุม่ เปราะบางได้รบั ผลกระทบจาก
การเปลีย่ นแปลงมากกว่ากลุม่ อืน่ ๆ ยิง่ ซ�า้ เติม
ปัญหาความเหลือ่ มล�า้ และตอกย�า้ ความร้าวฉาน
ในสังคมให้ลกึ ลง สถานการณ์ความเหลือ่ มล�า้
และความไม่เป็นธรรมในสังคมไทย มีความ
น่ากังวลตั้งแต่ก่อนวิกฤตโควิด 19 และมี
แนวโน้มที่จะรุนแรงมากขึ้นจากการฟื้นตัว
ที่ไม่เท่าเทียมกัน กลุ่มเปราะบางได้รับ
ผลกระทบมากกว่า แต่มีความสามารถ
ในการฟื้นตัวน้อยกว่ากลุ่มอื่น ความเสี่ยง
ทีจ่ ะเกิดความตึงเครียดทางสังคมจึงมีแนวโน้ม
ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ อีกในอนาคต
เพิ่มขีดความสามารถให้เศรษฐกิจ
พร้อมรับความท้าทาย
ในครั้ ง นี้ ดร.เศรษฐพุ ฒิ ยั ง ได้ เ สนอ
แนวทาง 7 ข้อ ที่จะท�าให้เศรษฐกิจไทย
resilient ต่อความท้าทายในอนาคต คือ
1. ต้องมีการบริหารความเสีย่ งภาพรวม
ของประเทศทีด่ ี มีการบูรณาการของข้อมูล
และองค์ความรู้ และมีการวิเคราะห์ฉากทัศน์ที่
พิจารณาถึงสถานการณ์ทมี่ โี อกาสเกิดขึน้ ต�า่
แต่สร้างความเสียหายสูง โดยทุกภาคส่วน
ต้องร่วมมือกันเพื่อให้ข้อมูล องค์ความรู้
และมุมมองครบถ้วนรอบด้าน โดยภาครัฐอาจ
ท�าหน้าทีป่ ระสานงาน หรือจัดหาแพลตฟอร์ม
ในการด�าเนินการ
2. ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ
ให้พร้อมรับความท้าทายในอนาคต เช่น การ
ปรับเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวที่เป็นมิตร
กับสิง่ แวดล้อม และ resilient ต่อสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึง
ความท้าทายในด้านอื่น ๆ ทั้งเทคโนโลยี
สังคมสูงวัย และภูมริ ฐั ศาสตร์โลก โดยภาครัฐ
มีบทบาทในการออกนโยบายสร้างแรงจูงใจ
ให้ธรุ กิจและครัวเรือนปรับพฤติกรรมการผลิต
และบริโภคไปในทิศทางทีม่ นั่ คงและยัง่ ยืนขึน้
3. ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยทัง้ ในเชิง
อุตสาหกรรมและในเชิงพื้นที่เพื่อกระจาย
ความเสี่ ย งให้ ดี ขึ้ น ลดการพึ่ ง พาภาค

ฉบับที่ 5 ปี 2564
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BUILDING A RESILIENT THAILAND
งานสัมมนาวิชาการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประจ�าปี 2564 จัดขึ้นภายใต้ธีม สร้างภูมิคุ้มกัน
ผลักดันเศร ฐกิจไทย (Building a esilient Thailand) เพื่อชี้ประเด็นส�าคัญที่โลกก�าลังเผชิญอยู่
ทั้งความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและคาดการณ์ได้ยาก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเข้าสู่สังคมสูงวัย
ภูมิรัฐศาสตร์โลกใหม่ พัฒนาการทางสังคม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และโรคอุบัติใหม่ ก�าลังพลิกโฉม
ภูมิทัศน์ทางเศร ฐกิจและสังคมทั่วโลก เป็นทั้งความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาประเทศไทย
รง ร้างเศรษ กิจ ัง ม ท :
ามเปรา บางทามก าง
ามเป ี่ ป ง
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ผูเ้ ขียน : คุณสุพริศร์ สุวรรณิก ดร.ธนิสา ทวิชศรี ดร.ฐิติ ทศบวร ดร.อาชว์ ปวีณวัฒน์ ดร.โสมรัศมิ จันทรัตน์
และ ดร.ก ์เลิศ สัมพันธารัก ์ นักวิจัยจากสถาบันวิจัยเศร ฐกิจปวย อึงภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ออก บบการศึกษา
การ ั า รงงา

งอ า ต

ผู้เขียน : ดร.วิโรจน์ จิรพัฒนกุล ผู้ร่วมก่อตั้ง
และกรรมการผูจ้ ดั การ บริ ทั สคูลดิโอ จ�ากัด
มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ ข้อมูล
และการใช้งานข้อมูลขนาดใหญ่
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ประเทศไทยตั้งเป้าที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ณ ปี 2573 ให้ได้ 20 - 25% เทียบกับ BAU
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายสาขา ณ ปี พ.ศ. 2559
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ที่มา : a bhandari et al. (2019)

การ ดการป อ กา เรอ กร จก
การปรับตั ตอการเป ี่ ป ง
า มิอากาศ บริบทของ ท
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตร
• ควรส่งเสริมการจัดหาแหล่งน�้าให้เกษตรกรเพื่อลดความผันผวนของสภาพอากาศ
• ควรเปลี่ยนรูปแบบการให้เงินช่วยเหลือเป็นแบบมีเงื่อนไข เพื่อจูงใจให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิต
• ควรให้ความรู้ส�าหรับวิธีการปรับตัวที่เหมาะสมโดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่
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ข้าวนาปีนอกเขตชลประทาน (กิโลกรัม/ไร่)

2

กิโลกรัม/ไร่

ผลผลิตต่อไร่ของข้าวไทยยังเพิ่มได้อีกมากหากเร่งผลักดัน!

ผลผลิตต่อไร่จริง

ผลผลิตต่อไร่ศักยภาพ

ที่มา : https://www.yieldgap.org/thailand

และจัดส่งข้อมูลกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
หรือกำรมีมำตรกำรทำงเศรษฐศำสตร์
2. พัฒนำระบบตรวจวัด รำยงำนผลและ
ทวนสอบ และระบบติดตำมประเมินผลกำร
ด�ำเนินงำนแก้ปญั หำกำรเปลีย่ นแปลงสภำพ
ภูมอิ ำกำศ ส�ำหรับน�ำข้อมูลไปประกอบกำร
ด�ำเนินนโยบำย
3. ให้ควำมรูก้ บั ภำคเอกชนในกำรตรวจวัด
ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก เพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมทีจ่ ะช่วยลดกำรปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจก
4. สนั บ สนุ น กำรใช้ ม ำตรกำรทำง
เศรษฐศำสตร์ เช่น ภำษีคำร์บอน และระบบ
Cap and Trade1 เพือ่ ส่งเสริมกิจกรรม และ
สร้ำงแรงจูงใจในกำรลดก๊ำซเรือนกระจก
5. สนับสนุนให้ภำคส่วนต่ำง ๆ สำมำรถ
เข้ำถึงแหล่งเงินทุน เช่น พันธบัตรสีเขียว
สินเชือ่ สีเขียว เพือ่ สนับสนุนกำรด�ำเนินงำน
ด้ำนกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
1

นอกจำกนี้ งำนวิจยั ได้เสนอแนวทำงในกำร
ปรับตัวต่อกำรเปลีย่ นแปลงสภำพภูมอิ ำกำศ
โดยเฉพำะในภำคกำรเกษตร คือ (1) ส่งเสริม
กำรจัดหำแหล่งน�ำ้ เพือ่ ลดควำมผันผวนของ
สภำพอำกำศ (2) เปลีย่ นรูปแบบกำรให้เงิน
ช่วยเหลือให้เป็นแบบมีเงื่อนไขเพื่อจูงใจ
ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรผลิต

(3) ส่งเสริมควำมรู้ส�ำหรับวิธีกำรปรับตัวที่
เหมำะสมโดยร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำ
ในพืน้ ที่ (4) ส่งเสริมกำรท�ำเกษตรผสมผสำน
และกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับเกษตรกร
(5) เพิ่มแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมกำรลงทุนใน
เทคโนโลยีประหยัดน�ำ้ และ (6) พัฒนำกลไก
กำรจัดเก็บน�ำ้ ในพืน้ ทีท่ ขี่ ำดแคลนน�ำ้

ผู้เขียน : ดร.กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงศ์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม, รศ. ดร.วิษณุ อรรถวานิช
อาจารย์ประจ�าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์นโยบายด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เกษตร พลังงาน สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง ด้านอาหารและการพัฒนา, รศ. ดร.บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย หัวหน้า
หน่วยวิจัย Sustainable Energy & Low Carbon, SIIT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์พลังงาน
และการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ระบบผลิตพลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเทคโนโลยีพลังงาน และ ดร.อัศมน
ลิม่ สกุล ผูอ้ า� นวยการกลุม่ การเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ ศูนย์วจิ ยั และฝึ
กอบรมด้านสิง่ แวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม
เป็นผู้ด�าเนินการวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับนานาชาติและระดับประเทศมากกว่า 20 โครงการ

Cap and Trade หรือ Emission Trading คือ การค้าขายแลกเปลี่ยนก๊าซเรือนกระจก โดยใช้การพัฒนาโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งผู้ประกอบการที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้
จะได้รับผลตอบแทนเป็นคาร์บอนเครดิต ซึ่งน�าไปขายให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเกินก�าหนดได้ ตัวอย่างเช่น โครงการ EU Emission Trading System
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การลงทุนสีเขียว

ทีไ่ ม่ใช่แค่เรือ่ งของนักลงทุนโลกสวย
ความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (climate change)
ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่การแพร่ระบาดของ
โควิด 19 ท�าให้ผคู้ นตระหนักว่าธรรมชาติ
มีอทิ ธิพลต่อวิถชี วี ติ ของคนเป็นอย่างมาก
เมือ่ สิง่ แวดล้อมเกิดปัญหา มนุ ย์กย็ าก
ที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบได้ รายงาน
ความเสีย่ งโลก ประจ�าปี 2564 ของ orld
conomic Forum ระบุวา่ ความล้มเหลว
ในการจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศเป็นความเสีย่ งของโลก
ในอันดับต้น ๆ สูสีกับความเสี่ยงของ
วิก ตโควิด 19 ในช่วงที่ผ่านมา เราจึง
ได้เห็นความพยายามของประชาคมโลก
ทีจ่ ริงจังมากขึน้ กับการแก้ปญ
ั หาดังกล่าว
โดยเฉพาะความตืน่ ตัวของภาคการเงิน
ที่เป็นตัวกลางจัดสรรสภาพคล่องหรือ
เงิน ในระบบเศร ฐกิจ
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กั งท จ

กร้อ ด้อ าง ร

รักษ ก รัก การดาเ ิ งา

รูปที่ 1 : การระดมทุนผ่านตราสารหนี้สีเขียวขยายตัวต่อเนื่อง
มูลค่าการระดมทุนผ่านตราสารหนี้สีเขียวรายปี ตั้งแต่ปี 2559 - 2566

ตราสารหนี้สีเขียว
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ที่มา : Climate Bonds Initiative (2021)
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รูปที่ 2 : การลงทุนสีเขียวพิจารณาผลกระทบต่อโลก เพิม่ เติมจากผลตอบแทน - ความเสีย่ งทางการเงิน
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การลงทุน B และ C มีระดับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงทางการเงินเท่ากัน
แต่เมื่อพิจารณาผลกระทบต่อโลกประกอบการลงทุน จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เนื่องจากสามารถสร้างผลดีต่อโลกได้มากที่สุด

ที่มา : unpri.org

ธ า ารก างกับการ งท ีเขี

ธนาคารกลาง
มาเลเ ีย

พิจารณาปัจจัยด้าน SG ในการก�าหนดกลยุทธ์การลงทุน

สิงคโปร

ตัง้ เป้าจัดสรรการลงทุนเงินส�ารองทางการให้มคี วามทนทานต่อการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ รวมถึงได้จัดสรรเงินส่วนหนึ่งเพื่อการลงทุนสีเขียวโดยเฉพาะ

ฟลิปปนส
กัมพูชา
1

การด�าเนินการเกี่ยวกับการลงทุน ESG

เริม่ ลงทุนในกองทุนตราสารหนีส้ เี ขียวซึง่ บริหารจัดการโดยธนาคารเพือ่ การช�าระหนี้
ระหว่างประเทศ (BIS) แล้ว

ดูการบรรยายในหัวข้อ ผลกระทบของ Climate change ต่อภาคการท่องเทีย่ วไทย และแนวทางในการด�าเนินการต่อไป ในงานสัมมนาของสถาบันวิจยั เศร ฐกิจปวย อึงภากรณ์ ได้ที่ https://www.pier.or.th/forums/2021/12/
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CLEAN
TRANSPORTATION

POLLUTION
PREVENTION
AND CONTROL

แม้แวดวงธนาคารกลางจะตืน่ ตัวกับกระแส
ESG แต่จนถึงปัจจุบนั นักการธนาคารกลาง
ก็ยงั ไม่มฉี นั ทามติในประเด็นดังกล่าว โดยอีกฝัง่
มักมองว่า ธนาคารกลางควรมุง่ ด�าเนินงาน
ตามพันธกิจหลัก เช่น การรักษาเสถียรภาพ
ราคาเท่านัน้ ขณะทีง่ านด้าน ESG จัดเป็น
พันธกิจทีไ่ ม่ควรรับมาด�าเนินการ (mission
creep) อีกค�าวิจารณ์ทพี่ บได้บอ่ ยคือ การ
ลงทุนสีเขียวนั้นอาจเป็นเพียงกระบวนการ
สร้างภาพลักษณ์สีเขียว (greenwashing)
ซึง่ จะไม่เกิดผลสัมฤทธิอ์ ย่างแท้จริง
ธปท. กับการลงทุนอย่างรับผิดชอบ
การบริหารเงินส�ารองทางการของไทย
เน้นการลงทุนระยะยาวเพื่อรักษามูลค่า
เงินส�ารอง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

จึงต้องติดตามทิศทางเศรษฐกิจการเงินของ
ประเทศที่ลงทุน รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
เชิงโครงสร้างระยะยาวอย่างสม�า่ เสมอ เทรนด์
รักษ์โลกซึง่ เป็นหนึง่ ใน mega trends ของโลก
ในยุคหลังโควิด 19 จึงถูกพิจารณาประกอบ
การก�าหนดกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสม
นอกจากนี้ ทีผ่ า่ นมา ธปท. ยังพิจารณาปัจจัย
ด้านธรรมาภิบาลที่ดีของภาครัฐประกอบ
การเลือกประเทศที่จะลงทุน และพิจารณา
ปัจจัยด้านสังคมในการซือ้ ขายตราสารทุน
ในระยะต่อไป ธปท. มีแผนการด�าเนินงาน
ต่อเนือ่ งด้านการลงทุนอย่างรับผิดชอบ โดยจะ
ศึกษาวิเคราะห์ความเสีย่ งของการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศต่อความมัน่ คงของเงินส�ารอง
ทางการ ซึง่ จะช่วยให้กระจายความเสีย่ งการ
ลงทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง

ENERGY
EFFICIENCY

RENEWABLE
ENERGY

พิจารณาลงทุนในตราสารหนี้สีเขียว ซึ่ง
นอกจากจะเพิ่ ม ความหลากหลายของ
สินทรัพย์ทางการแล้ว ยังช่วยให้พอร์ตโฟลิโอ
ของประเทศไทยเขียวขึน้ ซึง่ เป็นอีกหนึง่ แรง
ที่ร่วมผลักดันการสร้างพลังบวกให้กับโลก
ของเรา

ผู ้ เ ขี ย น : ดร.วราพงศ์ วงศ์ วั ช รา (FRM)
รองผู้อา� นวยการ ฝ่ายบริหารเงินส�ารอง ธปท.
ผูม้ คี วามฝันและเชือ่ มัน่ ว่า แบงก์ชาติจะสามารถ
เข้าร่วม UN - Principles for Responsible
Investment (PRI) เพือ่ การลงทุนอย่างยัง่ ยืน
ทีส่ อดคล้องกับ Environmental, Social and
Governance (ESG)
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เรื่อง : โครงการหมอหนี้เพื่อประชาชน ธปท. ส�านักงานภาคเหนือ ส�านักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส�านักงานภาคใต้ กลุ่มงานปรับโครงสร้างหนี้ และฝ่ายคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน

แบงกชาติกบั ภารกิจแก้หนี้ เ อื่ ก รเงนทีย่ งั่ ยืน

จากสถานการณ์โควิด 19 ที่ท�าให้รายได้ของประชาชนลดลงแต่หนี้ยังคงสูงขึ้นเรื่อย ๆ ประเทศไทยจึงมีอัตรา
การปรับตัวเพิ่มขึ้นของหนี้ครัวเรือนที่สูงมาก ที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกมาตรการ
ช่วยเหลือลูกหนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับกับสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูงและสถานะของลูกหนี้ ตั้งแต่
ขั้นปกติไปจนถึงถูกฟ้องบังคับคดี เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ให้ผ่านพ้นช่วงวิก ตนี้ไปได้

ารกิจ ก้ ีธรกิจ
ที่ ึ่ง าการทองเที่
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ออกบูธหมอหนี้เพื่อประชาชนที่ จ.เชียงใหม่

งานโครงการ จับคู่ กู้เงิน ร่วมกับพาณิชย์จังหวัด

ประชุมชี้แจงมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ให้กับกลุ่มแท็กซี่ จ.ขอนแก่น

ารกิจ ก้ ี ก ีรา อ
า อี า
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ารกิจ ก้ ีที่ ับ ้อ

งานสัมมนาออนไลน์สื่อสารมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้
และโครงการหมอหนี้เพื่อประชาชนแก่ชมรมธุรกิจสปาในภาคใต้
ประชุมเครือข่ายสื่อสารมาตรการช่วยเหลือ
ลูกหนี้ของ ธปท. กับส่วนราชการ
และผู้ประกอบการใน จ.สุรา ร์ธานี
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จัดประชุมเชิงรุกเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ หลังจาก ธปท.
เข้าเป็นตัวกลางให้ลูกหนี้ซึ่งส่วนมากอยู่ที่
จังหวัดภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และกระบี่ ตัง้ แต่
เดือนมิถนุ ายน - กันยายน 2564 สามารถแก้ไข
หนีไ้ ด้ในระดับทีน่ า่ พอใจ และมีลกู หนีบ้ างส่วน
ทีไ่ ด้รบั สินเชือ่ เสริมสภาพคล่องแล้วจากทัง้ ที่
เป็นสินเชือ่ ฟืน้ ฟูฯ ของ ธปท. และสินเชือ่ ของ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ วงเงินรวมไม่ตา�่ กว่า
130 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2564)
ความท้าทายในการแก้หนี้ในภาคใต้
คือลูกหนี้ไม่มีรายได้มาเป็นระยะเวลานาน
โดยเฉพาะภาคการท่องเทีย่ วทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
รุนแรงและฟื้นตัวช้ากว่าภาคอื่น ส่งผล
ให้ผู้ประกอบการและผู้ที่ท�างานในภาค
การท่องเที่ยว ไม่สามารถประเมินรายได้
ในอนาคตได้ สิ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาหนี้
ได้สา� เร็จคือการหารายได้เพิม่ เช่น แนะน�า
พนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตที่ตกงาน
ให้รับอาหารทะเลจากหาดราไวยมาขาย
ออนไลน์ โดยเพิ่มเรื่องราวการช่วยเหลือ
ชาวประมงเพือ่ ความน่าสนใจ และแนะน�าให้
สาวโรงงานทีต่ กงานในจังหวัดตรังเปลีย่ นไป
ขายขนมหวานหน้าร้านก๋วยเตีย๋ ว ทัง้ สองกรณี
ประสบความส�าเร็จอย่างมาก ท�าให้ลูกหนี้
ยังพอหารายได้มาจุนเจือครอบครัวและ
ช�าระหนีต้ อ่ ไปได้

กรณีทนี่ ่าสนใจของภาคกลางโดยเฉพาะ ให้เหมาะสมกับความสามารถของลูกหนี้
กรุงเทพฯ คือลูกหนี้ร้านอาหารประเภท และผลกระทบทีไ่ ด้รบั
ชาบูที่ลูกค้ามักจะมาใช้บริการเป็นหมู่คณะ
ลูกหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล
ซึง่ ได้รบั ผลกระทบหนักมาก เมือ่ เจ้าของร้าน ทีค่ า้ งช�าระเกิน 90 วัน หรือถูกฟ้องร้องแต่ยงั
เข้ามาปรึกษา ทีมหมอหนีฯ้ ได้ให้คา� แนะน�า ไม่มคี า� พิพากษา จะแนะน�าให้สมัครเข้าคลินกิ
เพื่อวางแผนปรับโครงสร้างหนี้ โดยการหา แก้หนี้ ทีด่ า� เนินการโดยบริษทั บริหารสินทรัพย์
รายได้เพิม่ จากจุดแข็งของธุรกิจ เพือ่ ประคอง สุขมุ วิท (SAM) เพือ่ รวมหนีบ้ ตั รเครดิตและ
สถานการณ์และช�าระหนี้ที่มี ด้วยการขาย สินเชือ่ ส่วนบุคคลของสถาบันการเงินทีเ่ ข้าร่วม
วัตถุดบิ และเครือ่ งปรุงผ่านช่องทางออนไลน์ โครงการไว้ในทีเ่ ดียว
และการขายอาหารประเภทอืน่ ๆ สิง่ เหล่านี้
ลูกหนีถ้ กู ฟ้องร้อง หรือศาลมีคา� พิพากษา
ต้องท�าคูก่ บั แผนการช�าระหนี้ เพือ่ ให้สถาบัน หรือถูกอายัดทรัพย์แล้ว จะแนะน�าให้ลกู หนี้
การเงินเห็นถึงความตัง้ ใจและความเป็นไปได้ เข้าสูก่ ระบวนการไกล่เกลีย่ หนี้ ไม่วา่ จะเป็น
ในการช�าระหนีค้ นื ในอนาคต ซึง่ เป็นปัจจัย การไกล่เกลีย่ ก่อนฟ้อง การไกล่เกลีย่ ในชัน้ ศาล
ส�าคัญของการแก้ไขหนีใ้ ห้สา� เร็จ
และการไกล่เกลีย่ ก่อนและหลังการบังคับคดี
หมายเลขโทรศัพท์ 1213 เป็นอีกหนึ่ง
ลูกหนีท้ ถี่ กู ด�าเนินคดีมปี ระวัตกิ ารช�าระหนี้
หมายเลขทีห่ ลายคนจ�าขึน้ ใจ และมักจะติดต่อ ไม่สม�า่ เสมอ และไม่ให้ความร่วมมือในการแก้หนี้
มาที่นี่ก่อน ไม่ว่าจะเป็นการสอบถามหรือ สถาบันการเงินมักจะยึดทรัพย์ขายทอดตลาด
มีปญั หาอะไรเกีย่ วกับเรือ่ งการเงิน สถาบัน เพือ่ ให้ได้รบั ช�าระเงินคืนแน่นอน โดย ธปท.
การเงิน หรือมาตรการของ ธปท. ในช่วงทีม่ กี าร จะประสานงานกับสถาบันการเงินให้พจิ ารณา
ระบาดของโควิด 19 ก็ทา� ให้มโี ทรศัพท์เข้ามา ช่วยเหลือลูกหนี้อีกครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่ลูกหนี้
สอบถามถึงปัญหาหนี้สินเพิ่มขึ้นหลายเท่า จะได้รบั ความช่วยเหลือให้ผอ่ นช�าระตามเกณฑ์
ธปท. จึงเปิดทางด่วนแก้หนีเ้ ป็นช่องทางเพิม่ เติม ทีก่ า� หนด
เพือ่ รับฟังและหาทางแก้ปญั หาช่วยประชาชน
ในด้านของลูกหนีเ้ องก็จะต้องระบุปญั หา
โดยสามารถแบ่งปัญหาและแนวทางแก้ไข และสถานะทางการเงินที่ชัดเจน เพื่อให้
ทีพ่ บได้บอ่ ยออกเป็น 4 กลุม่ คือ
สถาบันการเงินเข้าใจและให้ความช่วยเหลือได้
ลูกหนี้ที่ช�าระหนี้ได้ในช่วงที่ผ่านมา แต่ ตามเกณฑ์ทกี่ า� หนด เราหวังว่าวิกฤตครัง้ นี้
ปัจจุบันไม่สามารถท�าตามเงื่อนไขเดิมได้ จะเป็ น โอกาสครั้ ง ใหญ่ ใ ห้ ลู ก หนี้ ทุ ก คน
ธปท. จะติดต่อสถาบันการเงินเพื่อติดตาม ได้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และมีก�าลังใจ
ภารกิจแก้หนี้ภาคกลางช่วยลูกจ้าง การให้ความช่วยเหลือ ซึ่งพบว่าสถาบัน จะก้าวเดินต่อไป เพือ่ กลับมามีชวี ติ การเงิน
ที่ถูกไล่ออก
การเงินส่วนใหญ่จะปรับเงื่อนไขช�าระหนี้ ทีม่ นั่ คงและยัง่ ยืนได้อกี ครัง้
ผลกระทบลูกหนี้ในภาคกลางในช่วง
โควิด 19 ส่วนใหญ่เกิดจากการถูกลดเงินเดือน
ลูกหนี้สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการหมอหนี้เพื่อประชาชน และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
การยกเลิกการจ้างงาน และการเลิกกิจการ
www.bot.or.th/app/doctordebt
ลูกหนีม้ จี า� นวนมาก มีหลากหลายกลุม่ อาชีพ
Line @doctordebt
เช่น กลุม่ ลูกจ้างรายวัน พนักงานสัญญาจ้าง
www.1213.or.th
กลุ่มรับจ้างท�าของ กลุ่มงานบริการ กลุ่ม
Call center โทร. 1213
ธุรกิจท่องเทีย่ ว รวมทัง้ กลุม่ รถแท็กซี่ และ
• ธปท. ส�านักงานภาคเหนือ โทร. 0 5393 1000
กลุม่ ธุรกิจการบิน ซึง่ ธปท. ได้มโี ครงการ
• ธปท. ส�านักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โทร. 0 2283 6776
และช่องทางเพือ่ ช่วยเหลือผูเ้ ดือดร้อนเหล่านี้
• ธปท. ส�านักงานภาคใต้ โทร. 0 7443 4800
มาอย่างต่อเนือ่ ง
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เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ดร.ทองเปลว กองจันทร์

กับการขับเคลือ่ น
“ระบบอาหารและเกษตรยัง่ ยืน”
นับเป็นความท้าทายของโลก เพราะ
ขณะที่บางประเทศมีระบบเกษตรกรรม
และกระบวนการผลิตอาหารที่ก้าวหน้า
อย่างมาก จนทำาให้พลเมืองมีอาหารกิน
จนล้นเหลือ เกิดปัญหาขยะอาหารล้นโลก
แต่อกี หลายประเทศยังมีปญ
ั หาขาดแคลน
อาหาร และประชากรเป็นโรคขาดสารอาหาร
การสร้างความสมดุลและเท่าเทียมในการ
เข้าถึงอาหารทีม่ โี ภชนาการอย่างเพียงพอ
กลายเป็นเรื่องที่ท้าทายยิ่งขึ้น เมื่อโลก
เผชิญหน้ากับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลง รวมถึงปัญหาโรคระบาด
โควิด 19 ทีเ่ พิม่ ความยากในการเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางอาหาร

ประเทศไทย ในฐานะประเทศผู้ผลิตและ
ส่งออกอาหารและสินค้าเกษตรทีส่ า� คัญอันดับต้น
ของโลก จนได้ชอื่ ว่าเป็น “ครัวของโลก” จะมี
แนวทางพลิกโฉมระบบอาหารของประเทศอย่างไร
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการตอบโจทย์ความมั่นคง
ทางอาหารของไทยและของโลก BOT พระสยาม
MAGAZINE ฉบับนี้ ได้รบั เกียรติจาก ดร.ทองเปลว
กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มาบอกเล่าถึงแนวทางขับเคลือ่ นความยัง่ ยืนให้กบั
ระบบอาหารและเกษตรของประเทศด้วยเกษตร
วิถีใหม่ เพื่อบรรลุเป้าหมาย “อิ่มและดี” ของ
องค์การสหประชาชาติ และสร้างความ “มัน่ คง
มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน” สูภ่ าคเกษตรไทย
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ฉบับที่ 5 ปี 2564

จาก Global Agenda สู่เป้าหมาย
“อิม่ และดี”
ดร.ทองเปลวกล่าวว่า “ความมัน่ คงทาง
อาหาร” หมายถึง ความสามารถในการเข้าถึง
อาหารทีป่ ลอดภัยและมีคณุ ค่าทางโภชนาการ
อย่างเพียงพอส�าหรับการบริโภคของประชาชน
ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว ทัง้ ช่วงเวลาปกติ
และยามวิกฤต ซึง่ บริบทของความมัน่ คงทาง
อาหารจะมีความเชือ่ มโยงกับความปลอดภัย
ทางอาหารและความยัง่ ยืนทางธรรมชาติ
ความมัน่ คงทางอาหารไม่ใช่ประเด็นปัญหา
ใหม่ของโลก แต่หลายปีทผี่ า่ นมา ห่วงโซ่อปุ ทาน
ของระบบอาหารโลกมีปญั หาทวีความรุนแรง
ขึน้ เรือ่ ย ๆ องค์การสหประชาชาติ (United
Nation: UN) จึงหยิบยกมาเป็นวาระส�าคัญของ
ประชาคมโลก และจัดให้มกี ารประชุมสุดยอด
ผูน้ า� ระบบอาหารโลก (UN Food System Summit:
UNFSS) เมือ่ เดือนกันยายน 2564 โดยตลอด
2 ปีทผี่ า่ นมา มีการจัดประชุมย่อย ทัง้ เวที
ระดับโลก เวทีระดับประเทศ และเวทีอสิ ระ
เพือ่ ระดมข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนทัว่ โลก
“ระบบอาหาร หมายถึง ปัจจัยและ
กระบวนการทีเ่ กีย่ วข้องกับการผลิตและการ
บริโภคอาหาร ตั้งแต่เพาะปลูก เก็บเกี่ยว
เลีย้ งสัตว์ แปรรูป บรรจุภณั ฑ์ ขนส่ง การตลาด
รูปแบบการบริโภค จนถึงการจัดการของเสีย
ในทุกขัน้ ตอน ซึง่ หลายปีมานี้ ห่วงโซ่อปุ ทาน
ระบบอาหารโลกบ่มเพาะปัญหาตัง้ แต่ตน้ น�า้
จนถึงปลายน�้า อาทิ การจัดการที่ไม่มี
ประสิทธิภาพจนกระทบต่อสิง่ แวดล้อม หรือ
อาหารทีไ่ ม่ปลอดภัย ไม่มคี ณุ ภาพ รวมถึง
ความไม่สมดุลในการเข้าถึงอาหาร น�ามาสู่
การระดมสมองของประชาคมโลก หาแนวทาง
แก้ปญั หาและพลิกโฉมระบบอาหารโลกไปสู่
ระบบอาหารทีด่ ี ยัง่ ยืน และเป็นธรรม เพือ่ มุง่ สู่
เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) ของ UN
ภายในปี 2573”

จากการประชุม UNFSS เป้าหมายของ
การพัฒนาระบบอาหารโลก เพือ่ สร้างความ
มัน่ คงทางอาหารและความยัง่ ยืนทางธรรมชาติ
ได้แก่ “อิม่ ดี 5 ด้าน” เริม่ จาก (1) “อิม่ ดี
ถ้วนหน้า” ทุกคนได้รบั อาหารทีป่ ลอดภัยและ
มีโภชนาการ (2) “อิม่ ดีมสี ขุ ” ทานอาหาร
มีประโยชน์ในปริมาณที่พอดี (3) “อิ่มดี
รักษ์โลก” มีระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม (4) “อิม่ ดีทวั่ ถึง” กระจายรายได้
และการพัฒนาอย่างทัว่ ถึง และ (5) “อิม่ ดี
ทุกเมือ่ ” สร้างระบบอาหารทีย่ งั่ ยืนและปรับตัว
ได้กบั ทุกวิกฤต
การประชุม UNFSS เมื่อเดือนกันยายน
ทีผ่ า่ นมา ประเทศไทยได้แสดงเจตนารมณ์ตอ่
ประชาคมโลก ผ่านถ้อยแถลงของรัฐบาลไทย
มีใจความส�าคัญว่า “เราจะสนับสนุนและ
ผลักดันความร่วมมือในการพลิกโฉมระบบ
อาหารโลกให้ ยั่ ง ยื น และสมดุ ล มากขึ้ น
ทัง้ ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม และ
ร่วมสร้างความมัน่ คงทางอาหารให้โลกใบนี้
ซึง่ สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ ‘มัน่ คง มัง่ คัง่ และ
ยัง่ ยืน’ ทีเ่ ป็นเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการเกษตร”
จาก “มัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน”
สู่ 5 ยุทธศาสตร์ กษ.
ดร.ทองเปลวอธิบายว่า ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการเกษตร “มัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน”
มีหวั ใจส�าคัญ 3 เรือ่ ง ได้แก่ ภาคเกษตรมัน่ คง
เกษตรกรมั่งคั่ง และทรัพยากรการเกษตร
ยั่งยืน ซึ่งจะบรรลุเป้าหมายทั้ง 3 ข้อได้
ภาคเกษตรกรรมและเกษตรกรต้องปรับตัวสู่
“เกษตรวิถใี หม่” ซึง่ นับว่าท้าทายการท�างาน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)
จากยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวงเกษตรฯ
ก�าหนดเป็น 5 ยุทธศาสตร์หลักที่ใช้เป็น
“เข็มทิศ” น�าทางสูเ่ กษตรวิถใี หม่ ประกอบด้วย
(1) ยุ ท ธศาสตร์ “ตลาดน� า การผลิ ต ”

(2) ยุทธศาสตร์ “เทคโนโลยีเกษตร 4.0”
(3) ยุทธศาสตร์ “3’s” (Safety - Security Sustainability) (4) ยุทธศาสตร์การบริหาร
เชิงรุกแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ
โมเดล “เกษตร - พาณิชย์ทนั สมัย” และ
(5) ยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยัง่ ยืนตามแนวทาง
ศาสตร์พระราชา
ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ย�้าว่า ทั้ง 5
ยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติการด้านความ
มัน่ คงทางอาหาร ระยะที่ 1 (ปี 2563 - 2565)
เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของกระทรวงเกษตรฯ
ที่ต้องการให้คนไทยมีอาหารที่มีคุณภาพ
ในการบริโภคอย่างพอเพียงและยัง่ ยืน ภายในปี
2570 จาก 5 ยุทธศาสตร์ถูกถอดมาเป็น
15 นโยบายหลักเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ภาคเกษตรอย่างเป็นระบบ
“ความมัน่ คงทางอาหารจะเกิดไม่ได้ ถ้าขาด
‘ผูผ้ ลิต’ ดังนัน้ การพัฒนาศักยภาพ ความ
เข้มแข็ง และความเป็นอยู่ของเกษตรกร
จึงมีส่วนก�าหนดทิศทางความมั่นคงทาง
อาหารของประเทศ โดยในห่วงโซ่อปุ ทานของ
ระบบอาหาร ผู้ผลิตมีทั้งเกษตรกรรายย่อย
กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน
สมาคม สถาบัน จนถึงผูป้ ระกอบการรายใหญ่
กระทรวงเกษตรฯ มีโครงการเพือ่ เสริมสร้าง
ความแข็งแรงให้เกษตรกรรายย่อย เช่น
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
ที่สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อลด
ต้นทุนการผลิต เพิม่ อ�านาจต่อรอง และเพิม่
คุณภาพ และโครงการยกระดับแปลงใหญ่ดว้ ย
เกษตรสมัยใหม่และเชือ่ มโยงตลาด ทีจ่ ดั สรร
งบอุดหนุนให้เกษตรกรรวมแปลงได้เข้าถึง
เทคโนโลยีทที่ นั สมัยและงานวิจยั ทีเ่ หมาะสม
เพือ่ พัฒนาไปสูเ่ กษตรวิถใี หม่”
ในเรือ่ งความยัง่ ยืน ดร.ทองเปลวมองว่า
ความยัง่ ยืนในระบบอาหารสัมพันธ์กบั ปัจจัย
การผลิต ทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศ
โดย “หัวใจ” ส�าคัญในการผลักดันความยัง่ ยืน
BOT MAGAZINE | 31

RELAX @

เ รื อ น แ พ

ปัจจุบันมี ‘smart farmer’ หรือ
เกษตรกรที่มีความเป็นปราชญ์อยู่
กว่า 1 ล้านคน จากเกษตรกรทัง้ หมด
24 ล้านคน ซึ่งต้องรักษากลุ่มไว้
ควบคู่กับสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ
‘young smart farmer’ เข้ามา
ทดแทน ซึ่งตอนนี้สร้างไว้แล้วราว
20,000 - 30,000 คน”

ให้เกิดขึ้น อยู่ที่การบริหารจัดการที่ดีและ
มีประสิทธิภาพ เพือ่ ลดการสูญเสียตลอดห่วงโซ่
อุปทาน และลดผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม อาทิ การบริหารจัดการน�้า
การบริหารจัดการดิน การบริหารจัดการ
พันธุ์พืช ตลอดจนการท�าเกษตรโดยใช้
“ตลาดน�าการผลิต”
“กระทรวงเกษตรฯ ยังได้นา� หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาเป็นเกษตร
ทฤษฎีใหม่ เพราะอย่างน้อยความพอเพียง
ที่เกิดขึ้นในครอบครัวและชุมชน จะสร้าง
ความเข้มแข็งและความพอเพียงในชุมชนนัน้
ซึง่ หากขยายผลไปในวงกว้าง ย่อมเกือ้ กูลไปถึง
สังคม น�าความมัน่ คงทางอาหารมาสูส่ งั คมนัน้
และถ้าผลิตเพื่อการพาณิชย์ ก็ย่อมจะน�า
ความมัง่ คัง่ สูส่ งั คมนัน้ ได้”

เปราะบางของเกษตรกรรมของไทย คือภาพจ�า
เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทย
โดยเฉพาะในเกษตรวิถีดั้งเดิม ที่ยิ่งท�า
ยิ่งเป็นหนี้ หรือยิ่งท�าไป จากเจ้าของที่ดิน
กลับกลายเป็นผูเ้ ช่า ภาพเหล่านีม้ สี ว่ นท�าให้
คนรุน่ ใหม่ไม่สนใจเข้ามาท�าเกษตร โอกาส
ที่จะเกิดการพลิกโฉมระบบเกษตรของไทย
ด้วยแนวคิดสร้างสรรค์ของเกษตรกรรุน่ ใหม่
จึงมีนอ้ ยลง
“ผมเคยถามตัวเองว่าเกิดอะไรขึน้ จนพบว่า
จุดอ่อนของภาคเกษตรไทยในปัจจุบันคือ
ในระบบการผลิต เกษตรกรส่วนใหญ่อายุ
เฉลีย่ 57 ปีขนึ้ ไป อาจไม่กระตือรือร้นทีจ่ ะ
เรียนรูเ้ ทคโนโลยีใหม่ ๆ การขับเคลือ่ นการผลิต
ให้มีมาตรฐานและการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตจึงท�าได้ยาก แต่น่ายินดีที่ปัจจุบัน
มี ‘smart farmer’ หรือเกษตรกรทีม่ คี วาม
ปิดจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง
เป็นปราชญ์อยูก่ ว่า 1 ล้านคน จากเกษตรกร
สร้าง “มัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน”
ทัง้ หมด 24 ล้านคน ซึง่ ต้องรักษากลุม่ นีไ้ ว้
จากประสบการณ์ทา� งานด้านบริหารจัดการ ควบคูก่ บั สร้างเกษตรกรรุน่ ใหม่ หรือ young
น�า้ กว่า 30 ปี บวกกับการเติบโตมาในสังคม smart farmer เข้ามาทดแทน ซึง่ ตอนนีส้ ร้าง
เกษตร ดร.ทองเปลวยอมรับว่าหนึง่ ในความ ไว้แล้วราว 20,000 - 30,000 คน นอกจากนี้
32 | BOT MAGAZINE

กระทรวงเกษตรฯ ยังให้ทุนเรียนฟรี และ
มี โ ครงการสนั บ สนุ น ด้ า นแหล่ ง เงิ น ทุ น
เพือ่ ส่งเสริมเกษตรกรรุน่ ใหม่และสตาร์ทอัป
ด้านการเกษตร (AgriTech)”
อีกจุดอ่อนส�าคัญในระบบเกษตรกรรมไทย
คือ ปัญหาเรือ่ งทุน ตัง้ แต่เงินลงทุน นวัตกรรม
และเทคโนโลยี โดยเฉพาะปัญหาสูญเสีย
ที่ดินท�ากิน โดยมีหลายแนวทางแก้ปัญหา
ทีร่ ฐั บาลน�ามาช่วยเหลือเกษตรกร ไม่วา่ จะเป็น
การจัดสรรทีด่ นิ ส.ป.ก. หรือทีด่ นิ รกร้างให้
เกษตรกร หรือการจัดตัง้ “กองทุนฟืน้ ฟูและ
พัฒนาเกษตรกร” เพื่อซื้อที่ดินที่เกษตรกร
น�าไปจ�านองกลับมาให้เกษตรกรผ่อนคืน
ในอัตราดอกเบีย้ ต�า่ โดยมีเงือ่ นไขว่าต้องน�าทีด่ นิ
ทีถ่ อื ครองมาท�าเกษตรแบบวิถใี หม่ นอกจากนี้
ยังมี “กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร” ทีช่ ว่ ย
ให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงเงินทุนหมุนเวียน
ในการท�าเกษตร เป็นต้น
ระบบเกษตรกรรมของไทยไม่ได้มีแต่
จุดอ่อน ปลัดกระทรวงเกษตรฯ มองว่า
จุดแข็งส�าคัญของประเทศไทยคือ การมี
“ภูมยิ ทุ ธศาสตร์” ทีเ่ หมาะสมในการท�าเกษตร

ฉบับที่ 5 ปี 2564

ไม่ว่าจะเป็นภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ และ
ความหลากหลายทางชีวภาพและพันธุ์พืช
นอกจากนี้ ภาคการเกษตรไทยมีภมู ปิ ญั ญา
ท้องถิ่นที่มีค่าและเป็นอัตลักษณ์ที่สามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตและผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร ท�าให้สนิ ค้าเกษตรของไทย
เป็นทีต่ อ้ งการของตลาดโลก แต่ทงั้ นี้ จุดแข็ง
เหล่านีจ้ ะอยูค่ เู่ กษตรกรรมไทยอย่างยัง่ ยืนได้
ต้องอาศัยการบริหารจัดการทีด่ แี ละเป็นระบบ
ในการสืบสานและต่อยอด
“อีกจุดแข็งที่หลายคนอาจนึกไม่ถึงคือ
การน้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในภาคเกษตร ท�าให้ประเทศไทยและ
สังคมไทยมีภมู คิ มุ้ กันตัวเอง โดยภาคเกษตร
ในช่วงวิกฤตโควิด 19 ยิง่ ตอกย�า้ ให้เห็นชัดเจน
ภาคเกษตรได้รับผลกระทบน้อยมาก และ
แรงงานในภาคบริการที่ได้รับผลกระทบยัง
สามารถถ่ายเทมาสู่ภาคเกษตรได้ ขณะที่
เกษตรกรทีท่ า� เกษตรวิถใี หม่หลายคนสามารถ
เลี้ยงชีวิตและครอบครัวได้ นี่คือภูมิคุ้มกัน
ของสังคมไทย และเพื่อให้จุดแข็งนี้ยังอยู่
คูส่ งั คมไทย กระทรวงเกษตรฯ จึงได้นอ้ มน�า
มาก�าหนดเป็นยุทธศาสตร์ดา้ นเกษตรกรรม
ยัง่ ยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา”

โดยกุญแจสู่ความส�าเร็จคือ การท�างาน
อย่ า งเป็ น เอกภาพและการท� า งานแบบ
บูรณาการของ “คน กษ.” โดยเฉพาะการสร้าง
ความร่วมมือแบบบูรณาการกับหน่วยงาน
ภายในและหน่วยงานภายนอกกระทรวง
“หัวใจส�าคัญที่จะท�าให้เกิดการท�างาน
แบบบูรณาการร่วมกันได้ ต้องเริม่ จากความ
ต้องการทีจ่ ะเปลี่ยนแปลง และการคิดใหม่
ท�าใหม่ ผมเคยสร้างความเป็นเอกภาพ
ให้เกิดในกรมชลประทานมาแล้ว ก็ได้นา� เอา
แนวคิดนั้นมาใช้กับบ้านหลังนี้ด้วย เช่น
ผมแต่งเพลงของกระทรวงชือ่ ‘เกษตรวิถใี หม่’
ที่รวบรวมแนวทางการท�างานและนโยบาย
ของกระทรวง หรือทุกวันพุธให้ใส่เสือ้ สีเขียว
ของกระทรวง สิง่ เหล่านีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ทีช่ ว่ ย
บ่มเพาะความเป็นหนึง่ เดียวกันได้
“แต่เหนือสิ่งอื่นใด คงต้องกลับมาดูว่า
บ้านมีความมั่นคงอย่างเหมาะสมส�าหรับ
คนในบ้านแล้วหรือยัง นัน่ คือการสร้างโอกาส
ในการเติบโตให้กบั คนท�างาน ให้เขามีเส้นทาง
อาชีพทีเ่ จริญก้าวหน้าได้ และการวางรากฐาน

ในการท�างานและสร้างศักยภาพให้กับ
คน กษ. โดยเฉพาะการท�างานเชิงบูรณาการ
เพื่อรองรับความปกติใหม่ เช่น จากที่เคย
ผลิตไปโดยไม่รู้เลยว่าความต้องการของ
ตลาดคืออะไร จนผลผลิตล้นตลาด ก็ตอ้ งแก้
ด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวง
พาณิชย์ ใช้ ‘ตลาดน�าการผลิต’ ตลาดต้องการ
ผลผลิ ต หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการเกษตร
แบบไหน เมื่อไหร่ จ�านวนเท่าไร จากนั้น
จึงมาวางแผนการเพาะปลูก นี่คือตัวอย่าง
วิถกี ารท�างานบนความปกติใหม่ของกระทรวง
เกษตรฯ”
ดร.ทองเปลวทิ้งท้ายว่า หลักส�าคัญ
ในการสร้างความยัง่ ยืนในภาคเกษตรไทย คือ
การท�างานแบบบูรณาการ แต่หลักทีส่ า� คัญ
ที่สุดคือ คนท�างานต้องมีความเข้าใจภาค
เกษตรไทยเพื่อตีโจทย์ให้แตก ซึ่งท่าน
ตัง้ ปณิธานไว้แล้วว่า เวลาอีก 1 ปีกอ่ นเกษียณ
อายุราชการ จะทุม่ เทให้กบั การสร้างรากฐาน
สูค่ วามมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน ให้เกิดขึน้
ในภาคเกษตรไทย

วางรากฐานในกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เพือ่ รับมือ “ความปกติใหม่”
ดร.ทองเปลวกล่าวว่า แนวทางการ
ขับเคลื่อนภาคเกษตรไทย เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายในเรือ่ งความมัน่ คงของระบบอาหาร
และเกษตรกรรมไทย ต้องอาศัยการบูรณาการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์นา�้ ฯลฯ ตลอดจน
ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรฯ เข้าด้วยกัน
เพือ่ วางรากฐานและโครงสร้างเกษตรกรรมไทย
ไปสูร่ ะบบเกษตรวิถใี หม่ พร้อมกับเสริมสร้าง
ศักยภาพและความพร้อมของเกษตรกรไทย
ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อรับมือกับ
ความปกติใหม่
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ถนนทุกสายมุ่งสู่ E G

การแพร่ระบาดของโควิด 19 ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คน สังคม
และเศร ฐกิจไปทั่วโลก ท�าให้ผู้บริโภคเกิดการตระหนักรู้ถึงความเชื่อมโยงของมนุ ย์
และธรรมชาติรอบตัวมากขึ้น แน่นอนว่ากระแสการตระหนักรู้นี้ย่อมท�าให้
พ ติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป

34 | BOT MAGAZINE

ฉบับที่ 5 ปี 2564

เรงเปา มา ด ารบอ เป ศ

ปัจจุบันอังก มีสถานีชาร์จรถไฟฟ้า 25 600 แห่งทั่วประเทศ
และต้องเพิ่มอีก 10 เท่าภายในปี 2573 เพื่อสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้า
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หมูบ่ ำ้ น The Aardehuizen สร้ำงบ้ำนจำกขยะและวัสดุธรรมชำติ
โดยออกแบบหลังคำให้เอียงเพื่อรับแสงแดดได้มำกในฤดูหนำว
ท�ำให้บ้ำนอุ่นขึ้น ส่วนในฤดูร้อนจะลดกำรรับแสงแดดท�ำให้
อุ ณ หภู มิ ใ นบ้ ำ นไม่ สู ง เกิ น ไป พร้ อ มติ ด ตั้ ง แผงโซลำร์ เซลล์
สร้ำงพลังงำนไฟฟ้ำ

ทิศทางธุรกิจใหม่มุ่งสู่ความยั่งยืน
การปรับเปลีย่ นมาใช้พลังงานสะอาดเป็น
ส่วนหนึง่ ทีช่ ว่ ยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ได้ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ยังมีกิจกรรมอีก
จ�านวนมากทีท่ า� ให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
รวมถึงการปล่อยของเสียสูธ่ รรมชาติ ส�าหรับ
ภาคธุรกิจสามารถเปลีย่ นกลยุทธ์การด�าเนิน
ธุรกิจใหม่เพือ่ ตอบโจทย์พฤติกรรมผูบ้ ริโภคที่
เปลีย่ นไป และมีสว่ นร่วมในการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าเพื่อขับเคลื่อนไปสู่อนาคตได้
อย่างน้อย 3 แนวทาง
แนวทางแรก คือการผลักดันความร่วมมือ
เพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular
economy) หรือการน�าผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้แล้ว
กลับมาใช้ซา�้ เพิม่ สัดส่วนการน�าผลิตภัณฑ์
ทีใ่ ช้แล้วเข้าสูก่ ระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่
อุปทาน ซึง่ หลายประเทศ ภาครัฐได้ออกเป็น
กฎหมาย เช่น การเก็บภาษีตามปริมาณขยะทีท่ งิ้
หรือออกกฎหมายห้ามใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิง้
ซึง่ หลายประเทศได้ทยอยออกกฎหมายในเรือ่ ง
ดังกล่าวแล้ว ขณะทีป่ ระเทศไทยจะยกเลิกการ
ใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิง้ ในปี 2565 เป็นต้นไป
1

(มติเห็นชอบจากการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมือ่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564) ในประเทศ
เนเธอร์แลนด์ มีหมูบ่ า้ น “The Aardehuizen”
ในเมือง Olst ซึง่ แปลตรงตัวว่า “บ้านดิน” เป็น
หมูบ่ า้ นอีโคแห่งแรกทีใ่ ช้โมเดลของเศรษฐกิจ
หมุนเวียน โดยใช้ขยะและวัสดุธรรมชาติมา
สร้างบ้าน ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
มาแบ่งปันกันใช้ รวมถึงการใช้นา�้ แบบรีไซเคิล
ตลอดจนกระบวนการผลิตอาหารตามหลักการ
Permaculture1 เพื่อสร้างวิถีชีวิตกินอยู่
อย่างยัง่ ยืน
แนวทางทีส่ อง คือการประยุกต์ใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ (AgriTech)
สาเหตุที่ให้ความส�าคัญกับภาคการเกษตร
เพราะปัจจุบนั เกือบ 1 ใน 4 ของการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกเกิดจากกระบวนการผลิตอาหาร
เป็นตัวการส�าคัญที่ท�าให้เกิดการแปรปรวน
ของสภาพภูมอิ ากาศ การลงทุนในเทคโนโลยี
เกษตรสมัยใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
จะช่วยให้เกษตรกรสามารถเพิม่ ปริมาณและ
ปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต และใช้ทรัพยากร
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภำพ : www.aardehuis.nl

หมู่บำ้ น The Aardehuizen ในเมือง Olst ประเทศเนเธอร์แลนด์
หมู่บำ้ นอีโคแห่งแรกที่ใช้โมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียน

ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ AgriTech
มีตงั้ แต่การใช้ระบบเซนเซอร์เพือ่ ควบคุมและ
ติดตามการเติบโตของผลผลิตแบบเรียลไทม์
ไปจนถึงการใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ เช่น การใช้
โดรนเพื่อการเกษตร ภาพถ่ายดาวเทียม
และข้อมูลสภาพภูมอิ ากาศ การใช้บกิ๊ ดาต้า
และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial
Intelligence: AI) มาช่วยในการวิเคราะห์
และประมวลผลในขัน้ ตอนต่าง ๆ ของการ
เพาะปลูก อย่างสิงคโปร์ แม้จะมีพื้นที่ท�า
การเกษตรน้อยกว่า 1% แต่เพิง่ ประกาศตัว
ว่าจะเป็นศูนย์กลาง AgriTech ของภูมภิ าค
เอเชีย โดยใช้เทคโนโลยีในการท�าฟาร์มภายใน
อาคาร (indoor farming) เพือ่ ลดการพึง่ พา
การน�าเข้าอาหารทีส่ งู ถึง 90%

Permaculture คือ หนึ่งในวิธีท�ำกำรเกษตรที่เกิดในยุค 70s โดย Bill Mollison เป็นกำรท�ำกำรเกษตรโดยค�ำนึงถึงควำมมั่นคงของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ใช้กันอย่ำงแพร่หลำยในหมู่เกษตรกรทั่วโลก
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เทคโนโลยีการเก ตรสมัยใหม่ ( griTech) เช่น การใช้โดรนเพื่อการเก ตร
เทคโนโลยี I แอปพลิเคชันควบคุมและติดตามการเติบโตของผลผลิต ล

9
2020

CH4

2021

2022

กา เรือนกระจก
(Greenhouse Gas หรือ G G)
N2O

2023

CO2

คือ ก๊าซที่เป็นองค์ประกอบของบรรยากาศโลก
ก๊าซเรือนกระจกที่สา� คัญคือ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ไนตรัสออกไซด์
และสารซีเอฟซี เป็นต้น ขบวนการนีจ้ งึ เป็นสาเหตุ
พื้นฐานของการเกิดปราก การณ์เรือนกระจก
(Greenhouse ffect)

CFC

SUM

sit amet,
cing elit, sed
h euismod
dolore
volutpat. Ut
veniam, quis

แปลและเรียบเรียงจาก
SG investment funds more than doubled in 2020 (cnbc.com)
une 2021 Global Consumer Insights Pulse Survey Consumer arkets : PwC
https://www.sdgmove.com/2021/02/16/11-th-business-gold-class-sustainability-yearbook-2021-esg/
https://www.n po.or.th/th/bcg-economy/
การเสวนาออนไลน์ ผลกระทบโลกร้อนที่ตอกย�้าในรายงาน IPCC Climate Changes 2021 ไทยพร้อมรับมือเพียงใด
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แปลง “ขยะ” ให้มีมูลค่า ด้วยแนวคิดของ

ีรชัย ศุภเม ีกูลวั น

สร้างมูลค่าเพิ่มให้ขยะได้ หนึ่งในแบรนด์ที่ชูแนวคิดนี้ได้อย่างชัดเจน
คือ ควอลี่ ( ualy) แบรนด์ไทยที่น�าเรื่องขยะและสิ่งแวดล้อมมาเป็นหลัก
ในการด�าเนินธุรกิจ จนสามารถส่งออกไปได้ถึง 50 ประเทศทั่วโลก
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Save the cean agnet ผลิตจากขวด P T

กล่องใส่ทิชชู ผลิตจากขวดน�า้ พลาสติก 40 ขวด

ที่เก็บถุงพลาสติก oby hale Plastic Bag older
ที่ผลิตจากถุงพลาสติกที่น�ามารีไซเคิล

กล่องใส่ดินสอ ผลิตจากขวดน�า้ พลาสติก 15 ขวด

ร้าง าม ั่ง
ด้
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ตะกร้าใส่ของ ผลิตจากซากแหอวน

ขวดสบู่ล้างมือ ผลิตจากซากแหอวน

มันจะยั่งยืนได้อย่างไรถ้ามีบริ ัทเดียว
ที่ประสบความส�าเร็จ ความยั่งยืนต้อง
เกิดจากทุกฝ่าย ต้องมั่งคั่งไปด้วยกัน

เ ่อม ง ม

ร้าง ัง มดี
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มั่ง ั่ง

ั่ง

ปด้ กั

5 ปรัชญาธุรกิจที่ซ่อนอยู่ในชื่อแบรนด์ U
Q = Quality

การออกแบบด้วยคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้ทั่วโลก

U = Unique

ดีไซน์ที่มีเอกลัก ณ์เฉพาะตัวซึ่งได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว

A = Aesthetic

มีความเป็นผลงานศิลปะที่ใช้ก็ดี ตั้งโชว์ก็เก

L = Long Lasting

ออกแบบด้วยแนวคิดที่ยั่งยืน เน้นชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยใช้วิธีเล่าเรื่องราว
(storytelling) ผ่านคาแรกเตอร์สินค้า วัสดุที่ใช้ และกล่องผลิตภัณฑ์

Y = You

ออกแบบให้ตอบสนองการใช้งานของผู้บริโภค

BOT MAGAZINE | 41

INSPIRATION

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

R

วรวั น สภาวสุ

ER กับป ิบัติการเปลี่ยนโลกด้วยสองมือ

เมื่อสภาวะโลกร้อนและปัญหาสิ่งแวดล้อมมาถึงจุดวิก ตที่หลายคนไม่อาจนิ่งดูดาย
Trash ero คือหนึ่งในกลุ่มอาสาสมัครที่ออกป ิบัติการเก็บขยะ
ด้วยพลังเล็ก ๆ ที่หวังจะคืนความงดงามให้กับโลกใบนี้
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วันเก็บขยะโลกที่หาดสวนสน จ.ระยอง

เก็บขยะที่คลองสวน จ.สมุทรปราการ

เก็บขยะครั้งแรกหลังจากพะยูนมาเรียมจากไป
ณ คุ้งบางกระเจ้า จ.สมุทรปราการ

1

1

ป ก ังเป ี่

ก

https://trashhero.org/success/
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เก็บขยะร่วมกับ oman Peter หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง Trash ero orld ที่คุ้งบางกระเจ้า จ.สมุทรปราการ

ป า ทางที่ทับ ม

ความส�าเร็จในความร่วมแรงร่วมใจของ Trash ero

2

www.pmdu.go.th

44 | BOT MAGAZINE

Trash Hero World

Trash Hero Thailand

จ�านวนกิจกรรมท�าความสะอาด (ครั้ง)

13 59

4 571

จ�านวนอาสาสมัคร (คน)

391 791

126 126

จ�านวนอาสาสมัครเยาวชน (คน)

9 341

27 996

ปริมา ขยะที่เกบได้ (กิโลกรัม)

2 005 774

69 37

ที่มา : https://trashhero.org/success/

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกรก าคม 2564

ฉบับที่ 5 ปี 2564

Trash ero ร่วมกับโครงการเก็บรัก ์ เก็บขยะ ณ คลองลาดพร้าว กรุงเทพ

ังเ ก ที่ ิ่ง
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เรื่อง : ส�านักเศร ฐกิจภูมิภาค ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศร ฐกิจ

PLANT-BASED MEAT
กลไกการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารสูค่ วามยัง่ ยืน

ในช่วงที่ผ่านมา กระแสการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้รับการกล่าวถึงในเวทีโลกอย่างกว้างขวาง ประเทศไทยได้มีการ
ก�าหนดยุทธศาสตร์การขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศร ฐกิจ Bio-Circular-Green economy (BCG)
ที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้ามาสร้างจุดแข็งให้กับประเทศและขับเคลื่อนเศร ฐกิจให้เติบโต
อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยเริ่มจากอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ อุตสาหกรรมอาหาร
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plant-based meat จากเห็ดแครงของแบรนด์ ore eat

ตอบ จท เทร ดอา าร ก
ร้าง อกา อต า กรรม ท

1
2
3

เบอร์เกอร์เนื้อจากพืชของแบรนด์ et s Plant eat

อต า กรรม
มิ า

ที่มา : ส�านักงานสภาพัฒนาการเศร ฐกิจและและสังคมแห่งชาติ
ที่มา : ส�านักงานสถิติแห่งชาติ (ข้อมูล เดือนมิถุนายน 2564)
ธนาคารโลก คาดว่าอีก 30 ปี เพิ่มขึ้นเป็น 9.7 พันล้านคน จาก 7.9 พันล้านคนในปัจจุบัน
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ฉบับที่ 5 ปี 2564

ปร า ัง
เอก เกษตรกร
ขับเ ่อ

า รั
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เรื่อง : ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน

W

มีชีวิตการเงินที่ยั่งยืน

เรือ่ งเงินเป็นสิง่ ส�าคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับเราตลอดชีวติ หลายคนจึงปรารถนาให้มคี วามสบายใจ
เรื่องการเงินในทุก ๆ วัน มีเงินใช้ ไร้กังวล กินอิ่ม และหลับสบาย Financial isdom
จึงอยากชวนผู้อ่านทุกท่านมาร่วมหาค�าตอบว่า ความสบายใจเรื่องการเงินในทุก ๆ วัน
หรือการมีชวี ติ การเงินทีย่ งั่ ยืนประกอบด้วยอะไรบ้าง และต้องท�าอย่างไรเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายนี้
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ฉบับที่ 5 ปี 2564

จัด รรเงิ บบ ี จ มีเงิ ออมเ ิ่ม

เงิ ออม

แบ่งออม ใน
หรือเริ่มที่ 0
( 000 2 500 บาท)

จา

ี

กันไว้จ่ายหนี้
ควรมีภาระหนี้
ไม่เกิน ใน 3
ของรายได้
(3 300 บาท)

ตัวอยางการจัดสรรเงิน หากมีราย ด

บาทตอเดือน

้จา

ตั

ที่เหลือใช้จ่ายส่วนตัว
( 200 5 700 บาท)

เกบตามนี้ ปี จะมีเงินออม 2 000 30 000 บาท
ท�าต่อเนื่อง 5 ปี จะมีเงินออม 60 000 50 000 บาท
ยังไม่รวมผลตอบแทนทีจ่ ะได้รบั หากน�าเงินไปฝากธนาคาร
หรือลงทุนเพิ่มเติม

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ที่

บทความเรื่อง
แผนใช้เงิน

บทความเรื่อง
5 ขั้นสู่วันเก ียณสุข
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เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ปท. จัดทัพขับเคลื่อนแนวคิดความยั่งยืน

ปัจจุบัน แนวคิดเรื่อง sustainability หรือความยั่งยืนเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรหันมาให้ความส�าคัญเป็นอย่างมาก
การท�าธุรกิจโดยค�านึงถึงความยั่งยืนจะเป็นเสมือนต้นทางที่จะส่งต่อผลดีด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในระยะยาว
ไปยังระบบนิเวศโดยรวมและตัวธุรกิจเองด้วย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เล็งเห็นความส�าคัญของแนวคิดนี้
ในฐานะหน่วยงานก�ากับ ธปท. จึงพยายามผลักดันแนวคิดนี้ไปยังภาคการเงินการธนาคาร รวมถึงน�ามาปรับใช้
ภายในองค์กรอีกด้วย B T People ฉบับนี้ จะพาทุกท่านไปท�าความรู้จักตัวแทนทีมความยั่งยืนของ ธปท.
ทั

า้ ักดั
า การเงิ
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าม ั่ง

ฉบับที่ 5 ปี 2564

คุณวิชญ์พล สุธาสินีนนท์
ผู้วิเคราะห์อาวุโส ทีม Sustainable Banking

คุณธรรมชาติ ธรรมประทีป
ผู้วิเคราะห์อาวุโส ทีม Sustainable Banking

คุณปยะวรรณ เข็มทองประดิ ฐ์
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ทีม Sustainable Banking
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ทั

ังด การบริ ารจัดการ
งั งา
งิ่ ด อ้ ม า ธปท

การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์
บนอาคาร 7 ธปท. ส�านักงานใหญ่
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ฉบับที่ 5 ปี 2564

คุณนิรมล หลีกอธรรม
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ฝ่ายธุรการและบริหารอาคาร
คุณก ศกร อนันตวุฒิกุล
ผู้อ�านวยการ ฝ่ายธุรการและบริหารอาคาร

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร คือ ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกทีป่ ล่อยออกมาจากกิจกรรมต่าง ๆ ของ
องค์กร เช่น การเผาไหม้ของเชื้อเพลิง การใช้ ไฟฟ้า
การจัดการของเสีย และการขนส่ง การจัดท�าคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ขององค์กรจะน�าไปสู่การก�าหนดแนวทาง
การบริหารจัดการเพือ่ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับโรงงาน ระดับ
อุตสาหกรรม และระดับประเทศ
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร สามารถ
ลดลงได้ด้วย 2 แนวทาง คือ การลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกตัง้ แต่ตน้ ทาง และการท�ากิจกรรมชดเชย
คาร์บอน (carbon offsetting) ด้วยการซือ้ คาร์บอน
จากบริ ัทหรือหน่วยงานที่ ได้รับการรับรองจาก
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) หากสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกหรือชดเชยคาร์บอนได้เท่ากับปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ก็เรียกว่าเป็น
องค์กร Carbon Neutral

รางวัลและการด�าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการพลังงานของ ธปท.
ปี 255

รับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ IS 9001 ปี 2559

ปี 2560

รับรองการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และ Carbon Neutral

ปี 256

รับรองระบบการจัดการพลังงาน IS 50001

ปี 256 2563

รับรางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย ได้แก่ อาคาร 1 อาคาร 2 และศูนย์การเรียนรู้ ธปท.

ปี 2563

รับรองมาตรฐานส�านักงานสีเขียว (อาคาร 2)

ปี 256

ขยายขอบเขตการท�าส�านักงานสีเขียวให้ครอบคลุมทุกอาคารในส�านักงานใหญ่ รวมถึงส�านักงาน
ภาคเหนือ และส�านักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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เรื่อง : ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารกิจการธนบัตร

แบงกชาติกบั การผลิต นบัตร
ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม

ท่านทราบหรือไม่ว่า การผลิตธนบัตรที่เราใช้หมุนเวียนกันอยู่ในปัจจุบันต้องใช้ทรัพยากรอะไรบ้าง
ใช้พลังงานมากแค่ไหน และท�าให้เกิดของเสียที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร

อาคารผลิตธนบัตร สายออกบัตรธนาคาร

รง มิ ธ บัตร า
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งเรงปรับตั

ฉบับที่ 5 ปี 2564

กระบวนการผลิตธนบัตร
มี 7 ขั้นตอนหลัก ได้แก่

1

การเตรียมกระดา ก่อนพิมพ์

2

การพิมพ์สีพื้น โดยใช้เครื่องพิมพ์
ที่สามารถพิมพ์ภาพได้ทั้งด้านหน้า
และด้านหลังพร้อมกัน ท�าให้เกิด
ลวดลายต่าง ๆ บนธนบัตร

3

การพิมพ์เส้นนูน โดยใช้เครื่องพิมพ์
ที่ท�าให้หมึกพิมพ์กลายเป็นเส้นนูน
บนผิวกระดา ใช้ในการพิมพ์
พระบรมสาทิสลัก ณ์ และตัวเลข
แจ้งราคาด้านหน้าธนบัตร

ปรับ า การ ติ
าง ัง ม
เ ่อ ดการ ้ งั งา

รูปที่ 1 การปรับสายการผลิตและลดการขนย้ายวัสดุระหว่างผลิตในแต่ละขั้นงาน
เครื่องพิมพสีพื้น
รุ่นใหม่

เครื่องพิมพสีพื้น
รุ่นเก่า

กอ ปรับปรง

เครื่องตัดบรรจุ

ห้องจัดเกบวัสดุ
ระหว่างผลิต
เครื่องพิมพเส้นนูน เครื่องพิมพเส้นนูน
รุ่นใหม่
รุ่นเก่า

เครื่องพิมพเลขหมาย
รุ่นเก่า

เครื่องพิมพเลขหมาย
รุ่นใหม่

4

การพิมพ์สกรีน ด้วยหมึกพิมพ์พิเศ
ส�าหรับธนบัตรชนิดราคา
1000 บาท และ 500 บาท

เครื่องเตรียมแผ่นพิมพ

เครือ่ งพิมพ เครื่องพิมพเส้นนูนรุ่นเก่า เครื่องตรวจ
สกรีน
คุ ภาพ

เครื่องตรวจคุ ภาพ

เครื่องพิมพเลขหมายรุ่นเก่า

5

การตรวจคุณภาพแผ่นพิมพ์

ังปรับปรง

เครื่องพิมพสีพื้น
รุ่นใหม่
พื้นที่จัดวางวัสดุ
ระหว่างผลิต

6

เครื่องพิมพเส้นนูน เครื่องเตรียม
รุ่นใหม่
แผ่นพิมพ

การพิมพ์เลขหมาย
พื้นที่จัดวางวัสดุ
ระหว่างผลิต
7

การตัดและบรรจุเป็นธนบัตรส�าเร็จรูป
โดยตัดแผ่นพิมพ์เป็นรายฉบับ
และเข้าสู่การรัดแหนบ รัดมัด เข้าห่อ
และบรรจุลงพาเลท

เครือ่ งพิมพ
สกรีน

เครื่องตรวจคุ ภาพ

เครื่องตัดบรรจุ

ห้องจัดเกบวัสดุ
ระหว่างผลิต
เครื่องเตรียม
แผ่นพิมพ

เครื่องพิมพเลขหมาย
รุ่นใหม่
พื้นที่จัดวางวัสดุ
ระหว่างผลิต

Just-in-time
เครื่องเตรียม
แผ่นพิมพ
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ดขั ตอ

ดการ ้ทรั ากร

การปรับปรุงห่อธนบัตร

ร บบการจัดการของเ ี
ที่มีปร ิทธิ า

การ ้ ังงา ทางเ อก
ง ณ า ม้เป ี่
เ ่อ ิ่ง ด อ้ ม

58 | BOT MAGAZINE

ัต ดิบ

ฉบับที่ 5 ปี 2564
กังหันน�้าในสายออกบัตรธนาคาร
ที่ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์

การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์
บนหลังคาอาคารผลิตธนบัตร

ราง ั ด้า

งั งา

งิ่ ด อ้ ม

ก้า ตอ ปของการเป ี่

ป ง
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เรื่อง : ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน

ความยั่งยืนหลากมิติ

ในอดีตเราอาจจะเผลอมองข้ามความส�าคัญเรื่องความยั่งยืน ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
แต่ปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้ ความยั่งยืนเป็นสิ่งที่จะทวีความส�าคัญมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง คอลัมน์ ibrary
rchives ฉบับนี้ จึงขอแนะน�าหนังสือดี ๆ 3 เล่ม ที่จะพาคุณไปรู้จักกับเรื่องราวของความยั่งยืนในมิติต่าง ๆ
มาก ป ม ั่ง

โดย โ ป จำห์เรน

การต าดเ ่อ าม ั่ง
โดย รศ. ดร.นธกฤต วันตะเมล์

ศา ตร ้ า าม ่งั :
เ า กั ร้าง ข
ก จ ข าม ับ าม าเรจ
โดย กฤษณ์ รุยำพร

สามารถอ่านหนังสือทั้ง 3 เล่มได้ที่ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ช่องทางสื่อสารใหม่ ฟงเพลิน เข้าใจง่าย

https://bit.ly/39oxfr6

https://spoti.fi/3EAw0TP

า รการ ล น ยบาย
ง บงก า ิ
บบเ า งาย

คุยเร่ งเ ร กิ การเงิน
ล การธนาคาร บบ นุก น กร บ

การบริ าร ัดการเงิน เ นเร่ งงาย
นุก ล ท�า ด ริง

เ ยเบ ง ลังการ
ล ลวิ ยั นการท�าน ยบาย ง บงก า ิ

