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SUSTAINABILITY

NET ZERO
ความท้าทายในการรักษาโลกใบนี้
กาญจน์กมล พรมเหลา สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชัน
่

Net Zero Emissions หรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ คือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse
Gas) ให้น้อยมากที่สุดหรือใกล้เคียงกับศูนย์ และกาจัดก๊าซเรือนกระจกรวมถึงความร้อนที่มีอยู่บนชั้นบรรยากาศโดย
ใช้ วิ ธี ก ารดู ด ซั บ จากมหาสมุ ท รและพื้ น ที่ ป่ า ไม้ แนวคิ ด เรื่ อ งการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกเป็ น ศู น ย์ เป็ น เรื่ อ งส าคั ญ
เนื่องจากนักวิทยาศาสตร์เผยว่า เพื่ อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เลวร้ายที่สุดของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
เพื่ อรักษาโลกเพื่ อให้มนุษย์ยังสามารถดารงชีวิตได้ นานาประเทศจะต้องร่วมกันควบคุมอุณหภูมิไม่ให้เกิน 1.5 องศา
เซลเซี ย สเหนื อ ระดั บ อุ ณ หภูมิ ก่ อนยุ ค อุต สาหกรรม ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น โลกของเรามี อุณ หภูมิ สู งขึ้ น ประมาณ 1.1 องศา
เซลเซี ย สแล้ ว เมื่ อ เที ย บกั บช่ ว งปลายทศวรรษที่ 1800 รวมทั้ ง ในปั จ จุ บั น ยัง คงมี การปล่ อ ยมลพิ ษอย่างต่อเนื่อง
จึงเป็นที่มาของข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ที่องค์การสหประชาชาติ 197 ประเทศรวมทั้งประเทศไทยได้ให้
ความร่วมมือที่จะควบคุมอุณหภูมิร้อนขึ้นไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส และการปล่อยมลพิ ษต่างๆ จะต้องลดลงร้อยละ
45 ภายในปี 2030 โดยเข้าสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์อย่างสมบูรณ์ภายในปี 2050
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การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ เป็นแนวคิดที่พยายามลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างท้าทาย ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนจึงควรร่วมมือกันเพื่ อให้เป้าหมายสาเร็จ โดยหนึ่งในวิธีที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในการคานวณ
การปล่ อ ยมลพิ ษขององค์ ก รคื อ วิ ธี ก าร Three-Scope Methodology ที่ ก าหนดโดย The Greenhouse Gas
Protocol (GHG protocol) ซึ่งทาหน้าที่ในการกาหนดกรอบการทางานที่เป็นมาตรฐานในการวัดและการจัดการก๊าซ
เรือนกระจกจากองค์กรต่างๆ โดยขอบเขตที่หนึ่งหมายถึงการปล่อยมลพิ ษจากพลังงานที่บริษัทใช้ในพื้ นที่ของตนเอง
ขอบเขตที่สองครอบคลุมถึงการปล่อยมลพิ ษทางอ้อมจากสินทรัพย์ที่บริษัทเป็นเจ้าของหรือควบคุม อยู่ ขอบเขตที่
สามเป็นการรวมถึงการปล่อยมลพิ ษทางอ้อมอื่นๆ ทั้งหมดจากห่วงโซ่อุปทานของบริษัท
อย่างไรก็ตาม ผลการดาเนินงานจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจากประเทศ
ต่างๆ ในการร่วมมือปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ยังไม่เป็นผลมากนัก โดย
ข้อมูลจากสหประชาชาติ (พฤศจิกายน 2021) เผยว่าภายในปี 2030 จะมี
การเพิ่ มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกมากขึ้นถึงร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับปี 2010
และความพยายามในการลดก๊ า ซเรื อ นกระจกให้ ล ดลงร้ อ ยละ 45 ภายในปี
2030 เพื่ อ ควบคุ ม อุ ณ ภูมิ โ ลกไม่ ให้ ร้อ นกว่ า 1.5 องศาเซลเซี ย สนั้ น ยัง ไม่มี
ความคืบหน้าที่เห็นได้ชัด โดยข้อมูลจากสถาบันทรัพยากรโลก (WRI) เผยว่า
มลพิ ษในโลกที่ ถู ก ปล่ อ ยส่ วนใหญ่ ม า จาก ประเทศที่ มี ค วามเจริ ญ ทา ง
อุตสาหกรรม โดยประเทศจีน สหรัฐอเมริกา และประเทศในสหภาพยุโรป มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมกันมากถึง
ร้อยละ 46 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากทั้งหมด 100 ประเทศ และประเทศที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากใน
ลาดับถัดมาคือ อินเดีย รัสเซีย และญี่ปุ่น ตามลาดับ
ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่า เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ความคืบหน้าในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ยังคงไม่เป็น
ที่พึงพอใจในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามการรักษาโลกใบนี้ให้มีสภาวะที่สิ่งมีชีวิตสามารถดารงชีวิตได้เป็นความรับผิดชอบ
ของเราทุ ก คน ทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชนในทุ ก ประเทศควรมี ก ารร่ ว มมื อ กั น ในการแสดงความรั บผิ ด ชอบต่ อ ด้าน
สิ่งแวดล้อมให้ดม
ี ากยิ่งขึ้น
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