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ตอนท้ายของหนังสารคดีเรื่อง Home สรุปไว้ว่า สายสัมพันธ์

ระหว่าง “มนุษย์” กับ “สิ่งแวดล้อม” ได้ขาดสะบั้นลง เพราะความต้องการความ

สะดวกสบายของฝ่ายแรก มายอมรับความจริงว่า... 

ประชากรของโลก 20 เปอร์เซ็นต์ ใช้ทรัพยากรโลก 80 เปอร์เซ็นต์ มีคนตายวันละ 5 พันคน เพราะดื่มน้ำที่ไม่สะอาด มีผู้คน

กว่า 1 พันล้านคนจาก 6,500 ล้านคน ต้องหิวโหย ธัญพืชมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ทั่วโลก กลายเป็นอาหารสัตว์และเชื้อเพลิงชีวภาพ 

พื้นที่อุดมสมบูรณ์ร้อยละ 40 คุณภาพต่ำลง ทุก ๆ ปี ป่าทั่วโลกจะหายไป 130,000 ตารางกิโลเมตร 1 ใน 4 ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม   

1 ใน 8 ของนก และ 1 ใน 3 ของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ กำลังจะสูญพันธุ์ สัตว์ตายด้วยความเร็วมากกว่าการตายตามอายุขัยของมัน  

มากกว่า 1,000 เท่า 3 ใน 4 ของพื้นที่ประมง มีปลาน้อยลงอย่างน่ากลัว อุณหภูมิเฉลี่ยของ 15 ปีหลังสุดเป็นอุณหภูมิสูงสุดเท่าที่เคย

บันทึกมา การใช้พลังงานของทุกประเทศทำสถิติ New High ทุกปีตลอดมา ความหนาของชั้นน้ำแข็งบางกว่าเมื่อ 40 ปีก่อน 40 

เปอร์เซ็นต์ คาดว่าจะมีผู้ลี้ภัยเพราะปัญหาสภาพอากาศอย่างน้อย 200 ล้านคน ในปี พ.ศ.2593 ค่าชดเชยนั้นสูงแต่หลายคนปฏิเสธ

ไม่ยอมที่จะเกี่ยวข้องด้วย 

สายเกินไปถ้ามัวแต่มองโลกด้วยแง่ร้าย วันนี้ความกลมกลืนระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ สามารถกลายเป็นกฎได้ และไม่มี

ข้อยกเว้นอีกต่อไป  

 

“คาร์บอนเครดิต” 

ความตกลงแบบพหุภาคีเกี่ยวกับเรื่องโลกร้อนที่มีอยู่ในปัจจุบัน คือ พิธีสารเกียวโตที่ออกมาในปี พ.ศ.2540 ซึ่งกำลังจะสิ้นสุด

พันธกรณีช่วงแรกในปี พ.ศ.2555 ขณะนี้ก็กำลังมีการเจรจากันอย่างเข้มข้นเพื่อจัดทำกติกาโลกฉบับใหม่เกี่ยวกับเรื่องโลกร้อน เรียกกันว่า 

Post 2012 Regime ตามข้อกำหนดในพิธีสารเกียวโตที่มีพันธกรณีให้ประเทศที่พัฒนาแล้วเท่านั้นต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

อย่างไรก็ตาม ในการเจรจาจัดทำ Post 2012 Regime มีข้อเสนอเกี่ยวกับกลไกใหม่อีกมากที่อาจส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม

ต่อประเทศกำลังพัฒนา เช่น เรื่องการลดการทำลายป่าในประเทศกำลังพัฒนา (REDD) เรื่องการลดก๊าซเรือนกระจกรายสาขา (sect 

oral approach) เรื่องการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเหมาะสม (NAMA) ฯลฯ ความเชื่อที่ว่าประเทศกำลังพัฒนาไม่ต้องรับผิดชอบ  

ในการลดก๊าซเรือนกระจกที่ยึดถือมากว่า 12 ปี นับตั้งแต่พิธีเกียวโตกำลังจะเลือนหายไป และจะมี การแลกเปลี่ยนสิทธิในการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกด้วยการซื้อขายคาร์บอนเครดิต กติกาใหม่จะมีผลในปี พ.ศ.2555  

กิจการผู้ร้าย
วงศกร ตระกูลหิรัญผดุง 

wongskora@hotmail.com 

คาร์บอนเครดิต..อีโคดีไซน์..

กรีนโปรดักส์..รถพลังไฮบริด..

และ
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เวลานี้ราคาเครดิตคาร์บอนในตลาดโลกอยู่ที่ราคา  

ตันละ 12 ยูโรฯ หรือราว 60 บาท และอยู่ระหว่างการหารือถึง

มาตรการที่เรียกว่า เรด (Redd) หรือการดูแลปริมาณป่าไม้ใน

ประเทศของตัวเองไม่ให้ลดลง และเพิ่มเนื้อที่ป่าไม้ให้เพิ่มขึ้น 

ทั้งนี้ปริมาณป่าไม้ที่มีมากเท่าใด ก็จะสามารถลดปริมาณคาร์-

บอนไดออกไซด์ได้มากเท่านั้น และยิ่งลดคาร์บอนไดออกไซด์

ได้มากแค่ไหนก็จะสามารถนำเครดิตดังกล่าวไปขายให้ประเทศ

ที่รับซื้อได้มากเท่านั้น หลักการนี้ผ่านความเห็นชอบจากทุก-

ประเทศ แต่ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ว่าจะมีวิธีการปฏิบัติกัน

อย่างไร เช่น การกำหนดชนิดและนิยามของป่าไม้ หรือการ

รับรองบริษัทที่เป็นผู้เข้าไปวัดค่าปริมาณเครดิตคาร์บอนที่จะ

เอาไปจำหน่าย ซึ่งภาคีสมาชิกจะประชุมเพื่อหาข้อตกลงเรื่องนี้

กันเพื่อหาข้อสรุปในทางปฏิบัติ ซึ่งจะมีผลในอีก 3 ปีข้างหน้า  

ประเทศไทยมีต้นทุนที่เป็นป่าอนุรักษ์ประมาณ 73 

ล้านไร่ เท่ากับมีปริมาณคาร์บอนเครดิตที่ขายได้ 73 ล้านตัน 

หรือราว 45,360 ล้านบาท ขณะเดียวกันก็มีโรงงานอุตสาหกรรม

และมีปริมาณรถยนต์สูงที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา

มาก นอกจากนี้สหรัฐอเมริกาประเทศผู้ปล่อยก๊าซ CO2 มาก-

ที่สุด และไม่ได้ลงนามในพิธีสารเกียวโต เป็นเพียงสมาชิก

ระดับอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกกำลังจะ

ออกกฎหมายใหม่ชื่อ American Clean Energy And Security 

Act 2009 ที่มีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนโดย

กำหนดมาตรฐานหลายด้าน ทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีสะอาด 

และสนับสนุนกองทุนปลูกป่า คาดว่าจะผ่านการพิจารณาภายใน

ปีนี้ (กฎหมายดังกล่าวโหวตผ่านสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ขณะนี้

กำลังรอวุฒิสภาลงมติให้ความเห็นชอบ) ซึ่งเมื่อมีผลบังคับใช้

จะส่งผลกระทบทางลบต่อประเทศต่าง ๆ กล่าวคือ สหรัฐอเมริกา

จะเรียกเก็บภาษีคาร์บอนสำหรับสินค้านำเข้าเพิ่มขึ้นสำหรับ

ผลิตภัณฑ์ที่กระบวนการผลิตปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาก ได้แก่ 

เหล็ก ปิโตรเคมี กระดาษ และปูนซิเมนต์ ซึ่งจะทำให้ต้นทุนการ

ผลิตสินค้าหมวดดังกล่าวที่จะส่งไปสหรัฐฯ เพิ่มสูงขึ้น การที่

สหรัฐฯ พยายามเร่งผลักดันกฎหมายฉบับนี้อาจจะเป็นมาตร-

การเพื่อแก้ไขปัญหาโลกร้อนจริง ๆ หรือเป็นมาตรการกีดกัน

ทางการค้า โดยแอบอ้างเรื่องโลกร้อนก็ได้ ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้อง

ติดตามศึกษาและพิสูจน์กันต่อไป แต่สิ่งที่ เห็นได้ชัด คือ 

ปัญหาโลกร้อนกำลังถูกหยิบยกมาสัมพันธ์กับการค้าระหว่าง

ประเทศและสิ่งแวดล้อม บรรดาประเทศพัฒนาแล้วได้อาศัย

เรื่องนี้มาช่วงชิงความได้เปรียบทางการค้า เมื่อมีประเทศนำ  

ก็ต้องมีประเทศอื่นตามอย่างไม่ต้องสงสัย 

 

“อีโคดีไซน์” 

ในแต่ละปีสหภาพยุโรป หรืออียู จะมีกฎระเบียบใน

การนำสินค้าเข้าไปขายเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และในปีนี้กฎระเบียบมี

เพิ่มขึ้นจากเดิมอีก เช่น การกำหนดเกี่ยวกับสินค้าอิเล็กทรอ-

นิกส์ ในหมวดตัวสแตนด์บายโหมด ทีวี ดีวีดี เครื่องเสียง ที่เวลา

ปิดเครื่องแล้วยังไม่ดับ ก็จะมีการกำหนดให้ระบบสแตนด์บาย

กินไฟได้ไม่เกินวันละ 1 วัตต์ ซึ่งก่อนหน้านี้ กฎระเบียบของอียู

นั้นครอบคลุมในเรื่องของการกำจัดซาก การใช้โลหะหนักบาง-

ชนิด และเรื่องยานยนต์กฎหมายการรีไซเคิล ชิ้นส่วนยานยนต์

ที่สามารถนำมารีไซเคิล รวมถึงสารต้องห้าม  

สำหรับที่ เป็นโอกาส คือ รัฐบาลหลายประเทศได้

ประกาศตัวเป็นผู้นำในการสนับสนุนการสั่งซื้อสินค้าและบริการ

สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในส่วนของประเทศไทยได้มี

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 22 มกราคม พ.ศ.2551 เรื่องการจัดซื้อ

จัดจ้างสินค้าและบริการเพื่อสิ่งแวดล้อมของภาครัฐได้กำหนด

ให้ปี พ.ศ.2551-2554 หน่วยงานของภาครัฐจะต้องซื้อสินค้า

เพื่อสิ่งแวดล้อม ปัจจัยนี้ยังผลต่อการพัฒนาสินค้าอีโคดีไซน์

อย่างมาก  

ในปี พ.ศ.2551 มีสัดส่วนงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง 

25 เปอร์เซ็นต์ เพื่อนำมาซื้อสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม และภายใน 

4 ปี ต้องเพิ่มไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยในปี พ.ศ.2552 มี

อัตราส่วนการจัดซื้อจัดจ้างคิดเป็น 30 เปอร์เซ็นต์ของการจัดซื้อ

จัดจ้างของแต่ละหน่วยงานราชการ 

ล่าสุดข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษระบุว่า ในปี พ.ศ. 

2551 มีหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในระดับกรมหรือเทียบเท่า ได้

เข้าร่วมนโยบายดังกล่าวแล้วร้อยละ 32.5 ทำให้เกิดการใช้

สินค้าอีโคดีไซน์ทั้งหมดราว 17.7 ล้านบาท ส่วนสินค้าที่มี

ปริมาณการใช้สูงสุด คือ ผลิตภัณฑ์ลบคำผิด รองลงมา คือ 

หลอดฟลูออเรสเซนต์ และกระดาษพิมพ์เขียน ดังนั้น ผู้ประ-

กอบการจำเป็นต้องรู้เท่าทัน และศึกษากฎระเบียบต่าง ๆ ที่

เพิ่มขึ้นมาใหม่อย่างจริงจัง จะได้ปรับตัวและเตรียมรับมือเพื่อ
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แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ และใช้ประโยชน์จากกฎระเบียบ

เหล่านี้ 

 

“กรีนโปรดักซ์” 

ของสมัยนี้อายุการใช้งานสั้นลง โดยเฉพาะอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ใช้ได้ไม่นานก็เบื่อ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ดึงดูดใจให้

เราต้องเสียเงิน เช่น ควักเงินซื้อคอมพิวเตอร์/โน้ตบุ้คใหม่ทุก   

4-5 ปี ซื้อมือถือใหม่ทุก 2-3 ปี ซื้อกล้องถ่ายรูปใหม่ทุก 3-5 ปี 

ซื้อโทรทัศน์ใหม่ทุก 6-8 ปี บางคนไวกว่านั้นอีก ของเหล่านี้

กลายเป็นขยะ ถูกนำไปรีไซเคิลได้ไม่ยาก ในโรงงานรีไซเคิลจะ

สามารถแยกชิ้นส่วนต่าง ๆ ออกมาเพื่อนำไปรีไซเคิลด้วยเวลา

ไม่ถึง 5 นาที แต่ในโลกของความเป็นจริง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

กลับไม่ได้ถูกนำไปรีไซเคิลใช้งานอย่างเต็มที่ เพราะค่าแรงของ

คนงาน 5 นาทีนั้น แพงกว่าสิ่งที่เราจะได้รับจากการรีไซเคิล 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกือบทั้งหมดเลยถูกบดทุกชิ้นส่วนจนป่นปี้ 

แล้วนำไปทำลายแทนที่จะนำไปรีไซเคิล  

บริษัทโนเกีย ตระหนักถึงความจริงข้างต้นดีจึงได้

พยายาม ผลิตมือถือต้นแบบที่สามารถแยกชิ้นส่วนต่าง ๆ ของ

เครื่องออกจากกันได้ง่าย ภายในเวลา 2 วินาที หลักการ คือ เมื่อ

นำโทรศัพท์เครื่องเก่าที่หมดอายุการใช้งานแล้วไปผ่านความ

ร้อนด้วยแสงเลเซอร์ที่อุณหภูมิประมาณ 60-150 องศาเซล-

เซียส โลหะผสมและโพลิเมอร์ซึ่งเป็นวัสดุของมือถือรุ่นนี้จะ

เปลี่ยนรูป บิดจนทำให้หน้ากากและฝาโทรศัพท์เปิดออก แล้ว

ดันนอตให้หลุดออกมาเอง ส่วนที่เป็นพลาสติก แผงวงจรไฟฟ้า 

และส่วนอื่น ๆ ก็จะแยกออกจากกันเองโดยอัตโนมัติ  

ในปี พ.ศ.2543 ไนกี้เลิกใช้ PVC ได้อย่างเด็ดขาดทุก

ผลิตภัณฑ์ พร้อมกับลดการใช้กาวที่มีปิโตรเลียมเป็นส่วน-

ประกอบ ทั้งยังพัฒนายางตัวใหม่ที่ลดสารพิษลงได้ถึง 96 

เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ไนกี้ยังมี โครงการ Reuse-a-Shop-Program 

ที่เปิดรับบริจาครองเท้าไนกี้เก่า ๆ ใช้เป็นส่วนลดสินค้า เพื่อนำ

มาทำอะไรดี ๆ ถ้าเก่าน้อยก็จะนำไปบริจาคให้ประเทศโลกที่ 3 

ถ้าเก่ามากก็จะถูกนำมาบดแล้วนำไปใช้ทำพื้นผิวของสนาม

เบสบอล สนามฟุตบอล ลูกกอล์ฟ พื้นห้องเล่นเวท และลู่วิ่ง 

ส่วนโฟมด้านในรองเท้าจะถูกบดแล้วใช้ทำพื้นผิวสนาม

บาสเกตบอล คอร์ตเทนนิส และสนามเด็กเล่น สำหรับผ้าและ

หนังของรองเท้าก็จะถูกนำมาบดแล้วเอาไปใช้รองใต้พื้นไม้ของ

สนามเบสบอล 

อีกสัก 1 ตัวอย่าง พวกเราต่างทราบดีว่า ผลิตภัณฑ์

ทำความสะอาดทั้งหลายเต็มไปด้วยสารพิษ ส่วนผลิตภัณฑ์

ประเภทที่สกัดจากธรรมชาติก็หาซื้อยาก ราคาแพงแถมคุณ-

ภาพยังไม่ได้มาตรฐาน ที่ทำออกมาได้ค่อนข้องดีก็มักมีราคา

แพงเกินกว่าที่ชาวบ้านธรรมดาจะยอมเสียเงินหาซื้อมาใช้ได้ 

ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Method เกิดขึ้นมาโดยได้ขจัดอุปสรรค

ข้างต้นได้ทั้งสิ้น และกวาดส่วนแบ่งตลาดด้านนี้แทบทั้งหมด 

Method เกิดมาจากความคิดของอีริค ไรอัน และอดัม โลว์รี่   

อีริค ถนัดงานด้านออกแบบและสร้างแบรนด์ เขาอยากนำดีไซน์

มาใส่กับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน ไม่ต้องซุกซ่อน

ขวดไว้ใต้ซิงค์ หรือในตู้แต่อย่างใด สำหรับอดัม วิศวกรเคมีช่วย

เพิ่มเติมไอเดียให้ว่า สารทำความสะอาดทั้งหมดต้องเป็นสาร

สกัดจากธรรมชาติ  

หลักเกณฑ์ข้อแรก ๆ ของสินค้าแบรนด์ Method คือ 

ทำทุกอย่างที่แบรนด์ยักษ์ไม่ทำกัน เริ่มตั้งแต่ตัวน้ำยาของ

ผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ 

ปลอดสารพิษ และทำมาจาสารสกัดจากธรรมชาติ ไม่มีการ

ทดลองจากสัตว์ ใช้บรรจุภัณฑ์รีไซเคิล และสุดท้ายที่เป็นทีเด็ด

คือ ดีไซน์ รูปทรงและแพ็คเกจจิ้งต้องเก๋ ถึงขั้นจ้างคาริม ราชิด 

ที่มีผลงานการออกแบบกว่า 70 ชิ้น ตั้งจัดแสดงถาวรอยู่ใน

พิพิธภัณฑ์ทั่วโลก มาออกแบบขวดให้ สินค้า Method วางขาย

ในซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายส่งขนาดใหญ่ทั่วไป แม้จะ  

สวยเด่นดูดีมีคลาสกว่าสินค้าแบรนด์อื่นบนชั้นเดียวกัน แต่

ราคาก็ไม่ได้แตกต่างกันเลย เพราะไม่ได้ทุ่มงบโฆษณามากมาย

กับทุกสื่อ สินค้าของ Method ขายได้ด้วยคุณสมบัติสกัดจาก

ธรรมชาติและรูปโฉม จนทำให้ Method กลายเป็นบริษัทที่

เติบโตเร็วเป็นอันดับ 7 ของสหรัฐอเมริกาจากการจัดอันดับของ

นิตยสาร Inc. จนพี่ใหญ่ในวงการอย่างยูนิลิเวอร์และพีแอนด์จี 

ต้องหันมาสนใจตลาดนี้ และสั่งเพิ่มงบประมาณสำหรับการ

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของตัวเอง

โดยด่วน 

 

“รถพลังไฮบริด” 

รถยนต์ คือ ตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อน สร้างปัญหา

ตั้งแต่การผลิต การใช้งาน การทิ้งหลังใช้งาน รถปล่อยมลพิษ
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และสิ้นเปลืองพลังงานเชื้อเพลิงจากฟอสซิลที่กำลังจะหมดโลก

ในอีกไม่นาน ยิ่งช่วงที่เกิดวิกฤตน้ำมันแพง ราคาของน้ำมัน

แกว่งตัวขึ้นถึงบาร์เรลละ 148 เหรียญสหรัฐฯ และตกลงเหลือ

ไม่ถึง 37 เหรียญสหรัฐฯ ภายในเวลาไม่นานเศรษฐกิจทุก

ประเทศพัง โดยเฉพาะประเทศที่ไม่มีทรัพยากรนี้ เทคโนโลยีที่

ดูเข้าท่าและทำสำเร็จในเชิงพาณิชย์ออกขายก่อนใครเพื่อน คือ 

“ไฮบริด” หรือเครื่องยนต์ลูกผสมใช้งานได้ทั้งน้ำมันและไฟฟ้า 

หลังผ่านการทดสอบมาเป็นระยะเวลายาวนานถึง 20 ปีแล้ว 

เทคโนโลยี “ไฮบริด” ทำงานผสมผสานระหว่างเครื่องยนต์

สันดาปภายใน (Internal Combustion Engine: ICE) กับ

ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าโดยมี 2 รูปแบบ คือ 1. Series Hybrid ใช้

เครื่องยนต์เป็นตัวปั่นไฟส่งให้กับมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อขับเคลื่อน

ตัวรถ 2. Parallel Hybrid ใช้ทั้งเครื่องยนต์ และมอเตอร์ไฟฟ้า

ทำหน้าที่ช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันในการขับเคลื่อนตัวรถ 

กระแสไฟฟ้าที่ใช้ส่งให้กับมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อขับเคลื่อนรถยนต์

จะมาจากแบตเตอรี่แบบ “นิเกิล เมทัล ไฮดราย” ที่ติดตั้งอยู่ใน

รถยนต์ 

ยกตัวอย่าง รถยนต์ “โตโยต้า คัมรี่ ไฮบริด” ที่เพิ่งเปิดตัว

ไป ใช้เทคโนโลยี “Parallel Hybrid” ที่ถือว่าใหม่ล่าสุด ดีต่อ  

สิ่งแวดล้อมและใช้งานได้เกิดประโยชน์สูงสุด การขับเคลื่อน

ช่วงความเร็วต่ำจะเป็นหน้าที่ของมอเตอร์ไฟฟ้า แต่เมื่อมีการ

กดคันเร่งหนักขึ้นจนลิ้นปีกผีเสื้อของเครื่องยนต์เบนซินเปิดสุด

เครื่องยนต์เบนซินก็จะเข้ามาช่วยเสริมในการขับเคลื่อนกับมอ-

เตอร์ไฟฟ้าเพื่อเรียกอัตราเร่ง ผลที่ได้ คือ กำลังของเครื่องยนต์ 

ที่สูงขึ้นอีก 10 เปอร์เซ็นต์ เมื่อรถจอดนิ่งอยู่กับที่ระบบจะตัด

การทำงานของเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ เพื่อ

ลดความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและการปล่อยมลพิษ ขณะที่

มอเตอร์ไฟฟ้าจะกลับมาทำงานอีกครั้งโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการ

กดคันเร่งเพื่อออกตัว ที่สำคัญในขณะเบรกหรือถอนคันเร่งเพื่อ

ลดความเร็ว ระบบจะเปลี่ยนการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าให้

เป็นตัวชาร์จกระแสไฟฟ้าเข้ามาเก็บในแบตเตอรี่ด้วยการนำ

แรงเฉื่อยที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของรถยนต์มาใช้ในการปั่น

มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นการนำพลังงานที่สูญเสียไปโดยเปล่า-

ประโยชน์จากการขับเคลื่อนมาใช้ให้ได้ประโยชน์อีกครั้ง ส่วน

ประเด็นที่ว่าช่วยประหยัดน้ำมันได้มากน้อยแค่ไหน ทางโตโยต้า

มีตัวเลขคร่าว ๆ แบบไม่ได้ทดสอบจริงจังไว้ที่เมื่อวิ่งนอกเมือง

ประหยัดได้ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ แต่เมื่อวิ่งในเมืองประหยัด

ได้กว่า 50 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับคัมรี่รุ่นเดิม 

ราคาเปิดตัวรถยนต์ “คัมรี่ ไฮบริด” ออกสู่ตลาดอย่าง

เป็นทางการเมื่อเร็ว ๆ นี้ รุ่น 2.4 ไฮบริดพร้อมซีดี ราคา 1.599 

ล้านบาท รุ่น 2.4 ไฮบริด พร้อมดีวีดี ราคา 1.659 ล้านบาท 

และรุ่น 2.4 ไฮบริด เนวิเกเตอร์ ราคา 1.799 ล้านบาท ทั้งนี้เป็น

ราคารถไฮบริดแพงกว่ารถคัมรี่เครื่องยนต์ธรรมดาอยู่เพียง 

70,000-100,000 บาท โดยค่ายโตโยต้า ตั้งเป้ายอดจำหน่าย  

รถคัมรี่ไฮบริด จนถึงสิ้นปี พ.ศ.2252 ในไทยอยู่ที่ 4,000 คัน 

และไทยนับเป็นประเทศที่ 3 รองจากญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา 

ที่เป็นประเทศที่สามารถผลิตรถยนต์ไฮบริดเพื่อการพาณิชย์ได้ 

 

โรงงานผู้ร้ายบริหารจัดการได้ 

ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงงานทั้งหมด 120,000 แห่ง  

ทั่วประเทศ แบ่งเป็นโรงงานขนาดเล็ก 20,000 แห่ง ขนาดกลาง 

40,000 แห่ง และขนาดใหญ่ 60,000 แห่ง โรงงานที่มีปัญหา

ด้านสิ่งแวดล้อมจะมีประมาณ 5,000 โรงงาน หรือคิดเป็นร้อยละ 

4.2 ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างกระทรวงอุตสาหกรรมให้

ความมั่นใจกับทุกคนว่าสามารถบริหารจัดการได้  

ณ ตอนนี้ทุกคนรู้ดีว่าธรรมชาติให้อะไรกับเราบ้าง เราได้

เริ่มทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนเพื่อสิ่งแวดล้อม ถึงเวลาแล้วที่พวก-

เราจะตอบแทนธรรมชาติคืน อยู่ที่เราจะเลือกแบบไหน จะ “ผลิต 

ซื้อ ใช้ ทำ” อย่างผู้ดี หรือผู้ร้าย ? 
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