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ารลงทุนอย่างยั ่งยืน
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ผ่านมาทาให้เกิดความเจริญทางสังคม สร้างรายได้ประชาชาติ ใน
ขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมกลับมาหลายด้าน อาทิ การเปลีย่ นแปลงภูมิอากาศ การลดลงของ
สัตว์ป่าและพื้นที่ป่า การพังทลายหน้าดิน การขาดแคลนน้ า ขยะล้นเมือง เป็ นต้น มีการคาดการณ์ว่าค่าใช้จ่ายจัดการ
มลพิษทางอากาศและน้าของประเทศจะสูงถึง 1.6 - 2.6 เปอร์เซ็นต์ของ GDP ต่อปี (ข้อมูลจาก Wikipedia) ซึง่ เป็ นต้นทุน
ทีส่ งู พอสมควร
คาถามท้าทายในฐานะนักลงทุนคือ พวกเราจะสามารถช่วยเรื่องนี้ให้ดขี น้ึ อย่างไร หากมองตนเองในฐานะ
ผู้บริโภค การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคของตนเองเป็ นการเริม่ ต้นช่วยที่ดีและง่ายสุด เช่น เลือกใช้ผลิตภัณฑ์และ
บริการทีไ่ ม่สง่ ผลกระทบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม เรียกว่า “การบริโภคทีย่ งยื
ั ่ น” ส่วนการช่วยโดยตรงคือ เลือกลงทุนใน
บริ ษัทที่ มีนโยบายและดาเนิ นธุรกิ จอย่างรับผิ ดชอบ ไม่สร้างผลกระทบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม โดยสามารถ
พิจารณาเลือกใช้สนิ ค้า ผลิตภัณฑ์ บริการ ตลอดจนลงทุนจากข้อมูลทีบ่ ริษัทเปิ ดเผยไว้ เช่น ฉลากผลิตภัณฑ์ รายงาน
ประจาปี หรือเว็บไซต์บริษทั เกีย่ วกับการบริหารจัดการผลกระทบต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการทาธุรกิจว่าบริษทั ทาอย่างไร ทา
ได้ดเี พียงใด
ข้อมูลเรื่อง Environmental issues in Thailand ใน Wikipedia ได้สรุปสภาพปั ญหาสิง่ แวดล้อมของไทยไว้
อย่างน่าสนใจดังนี้
ปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change)
ข้อมูลวิจยั พบว่าอุณหภูมปิ ระเทศไทยสูงขึน้ ในช่วงครึง่ ศตวรรษทีผ่ ่านมา กรมอุตุนิยมวิทยาไทยรายงานว่าปี
พ.ศ. 2498 ถึง พ.ศ. 2552 อุณหภูมเิ ฉลีย่ ต่อปี ของประเทศสูงขึน้ ประมาณ 0.95 องศาเซลเซียส มากกว่าอุณหภูมโิ ลกที่
เพิม่ โดยเฉลีย่ 0.69 องศาเซลเซียสในช่วงเวลาเดียวกัน ความร้อนดังกล่าวกระทบต่อความแห้งแล้งทัง้ บนบกและทะเล
ส่งผลต่ อความมันคงด้
่
านอาหารของประเทศในอนาคตรวมถึง ปั ญหาการเพิ่มของระดับน้ าทะเล และข้อมูลจากกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ง่ ได้ประมาณการว่าชายฝั ง่ ทะเลไทยถูกกัดเซาะทุกปี จากน้ าทะเลทีส่ งู ขึน้ จากภาวะโลกร้อน
ทาให้สญ
ู เสียพืน้ ทีช่ ายฝั ง่ ประมาณ 30 ตารางกิโลเมตรทุกปี กระทบต่อการอยู่อาศัยและทามาหากิน ของประชากรไม่ต่ า
กว่า 11 ล้านคน หรือ 17% ของประชากรทัง้ หมด หากไม่แก้ไขอย่างเร่งด่วน กรุงเทพมหานครมีโอกาสถูกน้ าทะเลเข้ามา
รุกล้าได้ภายในปี พ.ศ. 2673
นี่เป็ นเหตุผลว่าทาไมเราควรเลือกลงทุนในบริษทั ทีบ่ ริหารจัดการและให้ความสาคัญเรื่องการลดปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกจากกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ เพราะก๊าซเรือนกระจกทีส่ ง่ ผลต่อปั ญหาสภาพภูมอิ ากาศเปลีย่ นแปลง
ส่วนใหญ่เกิดจากการเติบโตของภาคธุรกิจนันเอง
่
ปัญหาการลดลงของพืน้ ที่ป่าไม้ (Deforestation)
พืน้ ที่ป่าไม้ไทยลดลงเรื่อยๆ จากการบุกรุกทาการเกษตรและการตัดไม้ทาลายป่ า ข้อมูลจากมูลนิธสิ บื นาคะ
เสถียร ประมาณการว่าปี พ.ศ. 2504 ไทยเคยมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ถงึ 53% ของประเทศ
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และลดเหลือ 31% ในปี พ.ศ. 2558 นอกจากนี้การลดลงของป่ าไม้ยงั ทาให้เกิดความแห้งแล้งและกระทบต่อความมันคง
่
ทางอาหารและทางเศรษฐกิจอีกทัง้ หากเกิดอุทกภัยกระแสน้าก็จะมีความรุนแรงและเกิดความเสียหายมากกว่าปกติ
นักลงทุนควรให้ความสาคัญกับการเลือกสนับสนุ นธุรกิจไม่เกีย่ วข้องกับการบุกรุกพื้นทีป่ ่ าเพื่อทาการเกษตร
หรือการเลีย้ งสัตว์ รวมทัง้ การพัฒนาโครงการทีก่ ่อสร้างโรงงาน โรงแรม หมู่บา้ น ในพืน้ ทีป่ ่ า หากบริษทั เห็นว่านักลงทุน
และผูบ้ ริโภคทุกคนจับตาเฝ้ าระวังและไม่ให้การสนับสนุน ก็จะช่วยให้การรุกพืน้ ทีป่ ่ าของภาคธุรกิจลดลงหรือหยุดลง
ปัญหาการเพิ่ มขึน้ ของมลพิ ษ (Pollution)
ข้อมูลธนาคารโลกประมาณการว่าการเสียชีวติ ของคนไทยจากมลพิษทางอากาศสูงขึน้ จาก 31,000 คน ในปี
พ.ศ. 2533 เป็ น 49,000 คน ในปี พ.ศ. 2556 สาเหตุสาคัญมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ อย่างไรก็ดใี น
ปั จจุบนั ก็ยงั เผชิญปั ญหาฝุ่ น PM 2.5 ซึง่ สาเหตุมาจากการก่อสร้าง การใช้เครื่องยนต์ดเี ซล ไฟป่ า และการเผาวัชพืชทาง
การเกษตรทีก่ ระจายอยู่ทวประเทศ
ั่
และมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเป็ นจานวนมาก เป็ นอันตรายต่อระบบเลือด
ระบบหายใจ รวมทัง้ มีโอกาสเป็ นมะเร็งได้สงู นอกจากนี้ปัญหาการเพิม่ ขึน้ ของน้ าเสียจากอุตสาหกรรมยังกระทบอย่าง
มากต่อแหล่งน้า เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ ทาลายสิง่ แวดล้อม และส่งผลต่อการใช้น้าในภาคเกษตร
จากนี้นกั ลงทุนจึงควรเจาะลึกข้อมูลการจัดการมลพิษทัง้ ทางอากาศและน้าของบริษทั ทีเ่ ราเลือกลงทุน ว่ามีการ
ดูแลป้ องกันการเกิดมลพิษจากการดาเนินธุรกิจอย่างไร ไม่ว่าจะการก่อสร้าง ขนส่ง เพาะปลูกหรือรับซือ้ ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ม่มี
การเผาวัชพืชทางการเกษตร การบริหารจัดการและบาบัดน้าเสียก่อนปล่อยลงแหล่งน้ าสาธารณะ ซึง่ จะเป็ นกลไกช่วยลด
ปั ญหามลพิษได้อย่างยังยื
่ นผ่านการลงทุนของเรา
ปัญหาขยะล้นประเทศ (Waste Management)
ข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษประมาณการว่าคนไทย 1 คน สร้างขยะ 1.15 กิโลกรัมต่อวัน ทาให้เกิดขยะ
73,000 ตันต่อวันทัวประเทศ
่
โดยในปี พ.ศ. 2559 คาดว่าปริมาณขยะต่อปี ทวประเทศสู
ั่
งถึง 27 ล้านตัน ขยะจานวนมาก
จัดการได้ไม่หมดถูกทิ้งให้เป็ นภูเขาขยะ เกิดเป็ นมลพิษทางอากาศ และเมื่อฝนตกก็ถูกชะล้างนาสารพิษลงสู่แหล่งน้ า
นอกจากนี้ขยะอินทรีย์มีปริมาณ 64% ของทัง้ หมด เป็ นอาหารที่ถูกทิ้งขว้าง สะท้อนว่าคนไทยยังใช้ทรัพยากรอย่าง
ฟุ่มเฟื อยขาดประสิทธิภาพ จากข้อมูล ปี พ.ศ. 2558 มีขยะพลาสติกประมาณ 2 ล้านตัน ซึง่ นามาหมุนเวียนใช้ใหม่เพียง
500,000 ตันเท่านัน้ แล้วขยะพลาสติกยังลามเข้าไปในแม่น้ าและทะเลทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสัตว์น้ า อีกทัง้ การย่อยสลายเป็ น
นาโนพลาสติกยังเข้าไปอยู่ในสัตว์น้า เมื่อคนนามาบริโภคก็เป็ นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาว
นักลงทุนสามารถดูว่าบริษทั ใดให้ความสาคัญกับการจัดการปั ญหาขยะตัง้ แต่กระบวนการได้มาซึง่ วัตถุดบิ ไป
จนถึงกระบวนการกาจัดซากจากผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิต เช่น ขยะเศษอาหารจากผลิตสินค้าหรือบริการทีเ่ ป็ นร้านอาหารมีการ
จัดการขยะทีด่ หี รือไม่ ผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภณ
ั ฑ์มกี ารออกแบบให้สามารถกาจัดซากได้ง่าย และเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
หรือไม่
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เราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยยังเผชิญปั ญหาสังคมและสิง่ แวดล้อมอีกมากและเริ่มเข้าขัน้ รุนแรงที่สามารถ
ย้อนกลับมากระทบต่อการใช้ชวี ติ การแก้ไขก็กาลังรอคอยอย่างเร่งด่วน ดังนัน้ “วิ ถีใหม่การลงทุนอย่างยังยื
่ น” จึงจะ
เป็ นคาตอบทีน่ ักลงทุนทุกคนสามารถใช้เป็ นกลไกและแรงกดดันให้ ภาคธุรกิจหันมาปรับเปลีย่ นวิธกี ารทาธุรกิจทีไ่ ม่หวัง
สร้างผลกาไรเพียงอย่างเดียว แต่ตอ้ งมีความรับผิดชอบทีจ่ ะไม่สร้างผลกระทบให้กบั สิง่ แวดล้อม ชุมชนและสังคมของเรา
ด้วย เพื่อแก้ปัญหาระยะยาวของสภาพแวดล้อมทีจ่ ะทาให้เกิดความมันคง
่ มังคั
่ ง่ ยังยื
่ น ของประเทศไทย และอนาคตทีด่ ี
ต่อไปของลูกหลานทีร่ กั ของเรา
ดร.กฤษฎา เสกตระกูล
รองผูจ้ ดั การหัวหน้าสายงานพัฒนาความยังยื
่ นตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
31 สิงหาคม 2563
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