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Disclosures : This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the financial instruments discussed 
herein. The information was obtained from various sources; we do not guarantee its accuracy or completeness. In 
particular, information provided herein should be regarded as indicative, preliminary and for illustrative purposes 
only. There is no representation that any transaction can execute at such terms or price. 

Information provided in this report is not intended to constitute legal, tax or accounting advice in relation to entering 
into any transaction and does not have regard to the particular needs of any specific person who may receive this 
report. Clients should consult their own financial advisors regarding the appropriateness of investing in any 
investment strategies discussed or recommended in this report and should understand that statements regarding 
future prospects may not be realized. While all information this presentation has been produced or compiled from 
sources believed to be reliable, the Bank makes no representation as to its accuracy or completeness. 

Foreword >>

เผยแพร:่ มกราคม 2021

พชรพจน์ นันทรามาศ

บททดสอบราคาแพงจากวกิฤตโควดิ-19 ซ่ึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมใน

วงกวา้ง ได้ปลุกกระแสความกังวลเก่ียวกับปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ี

มีแนวโน้มทวคีวามรุนแรงขึ้น โดยในช่วงปีท่ีผ่านมา เราจะเห็นได้ว่าประเทศต่างๆ ท่ัว

โลกอาจจะยังไม่มีความพรอ้มท่ีจะรบัมือกับวกิฤตการณ์ขนาดใหญ่ในรูปแบบอ่ืนหาก

ปราศจากการปรบัตัวและเปล่ียนแปลงอย่างเหมาะสม ท้ังน้ีจากรายงานความเส่ียงโลก

ปี 2021 ของ World Economic Forumพบว่า ความเส่ียงทางด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นผล

จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นความเส่ียงระดับโลกท่ีมีโอกาสจะเกิดข้ึน

สูงสุดในช่วง 10 ปีข้างหน้า ท้ังน้ี หากท่ัวโลกไม่ด าเนินมาตรการใดๆ เพ่ือหยุดยั้งการ

เพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิโลกจนน าไปสู่ภาวะโลกรอ้นและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างรุนแรงและต่อเน่ืองยาวนาน

Krungthai COMPASS ประเมินว่ามี 3 กระแสความเปล่ียนแปลงส าคัญในระดับโลกท่ี

จะเป็นปัจจัยผลักดันให้ภาคธุรกิจไทยต้องหันมาด าเนินรูปแบบธุรกิจท่ีไม่สร้าง

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้สามารถรับมือกับแรงกดดันทางการค้าจากมาตรการ

ด้านส่ิงแวดล้อมของประเทศคู่ค้าท่ีจะเข้มงวดมากขึ้น และเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ใน

ตลาดการค้าโลก ได้แก่ (1) การยกระดับนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมท้ังในระดับประเทศ

และธุรกิจโดยมีเป้าหมายการลดก๊าซเรอืนกระจกในระดับท่ีท้าทายมากข้ึน (2) การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าซึ่งจะช่วยลดต้นทุนวัสดุ เพ่ิม

ความสามารถในการแข่งขัน และยังลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม (3)ความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยีชีวภาพและดิจิทัลเป็นปัจจัยเอ้ือส าคัญท่ีจะพลิกโฉมธุรกิจและช่วยให้ภาค

ธุรกิจสามารถรบัมือกับความท้าทายด้านส่ิงแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน

ส าหรับประเทศไทยน้ัน การปรับเปล่ียนวิธีการด าเนินธุรกิจบนฐานโมเดลเศรษฐกิจ 

BCG (Bio-Circular-Green Economy) เป็นจุดเริ่มต้นท่ีดีในการปรับตัวของภาค

ธุรกิจและยังช่วยตอบโจทย์การแก้ปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศได้เช่นกัน 

Krungthai COMPASS ประเมินว่าการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในสาขายุทธศาสตร์

ส าคัญตามกรอบ BCG อาจมีความจ าเป็นต้องมีการลงทุนเพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 8.2 แสน

ล้านบาทในช่วง 5 ปีข้างหน้า โดยกลุ่มธุรกิจใน 5 สาขาอุตสาหกรรมส าคัญ ได้แก่ 

เกษตรกรรมและอาหาร พลังงานและไฟฟ้า ยานยนต์และชิ้นส่วน เคมีภัณฑ์ ยาง และ

ผลิตภัณฑ์พลาสติก สุขภาพและการแพทย์ ควรปรบัแผนธุรกิจและปรบัตัวให้ทันกับ

ความเปล่ียนแปลงของสถานการณ์การค้าโลกท่ีคาดว่าจะมีข้อบังคับและมาตรการกีด

กันด้านส่ิงแวดล้อมเพ่ิมข้ึน ท้ังน้ี Krungthai COMPASS มองว่ามาตรการด้าน

ส่ิงแวดล้อมของต่างประเทศท่ียึดหลักของ Border Carbon Adjustment จะเป็น

ปัจจัยกระตุ้นส าคัญท่ีท าให้ภาคธุรกิจหันมาใส่ใจในมาตรฐานสากลด้านส่ิงแวดล้อม

เพ่ือลดผลกระทบต่อต้นทุนการค้าและส่วนแบ่งตลาดการค้าโลกในระยะข้างหน้า

ชยัสิทธิ์ อนุชติวรวงศ์



Process Improvement/
Innovation

Product Innovation/
New Products By-product

เกษตรและอาหาร  Precision Farming

 Smart Greenhouse

 Plant-based Foods

 Air-based Foods

Waste-to-

energy

สุขภาพและการแพทย์  Smart Healthcare System

 Precision Medicine

 Medical Foods

 Pharmaceutical Packaging

 Smart Medical Devices

พลังงาน  Smart Grid  Renewable Energy

 Energy Storage

 Carbon Capture Equipment

ยานยนต์และช้ินส่วน  Smart/Intelligent Factory 

Solutions

 Electric Vehicles

 Battery Storage & Charging 

Stations

 Autonomous Vehicles

เคมีภัณฑ์ ยาง พลาสติก  Chemical Recycling

 Modular Production and 

Robotics

 Biochemical Products

 Bioplastic Products & Recycled 

Plastics

 Advanced (Carbon-neutral) 

Materials (เช่น Carbon Fiber-

Reinforced Composites)

ประเภทธุรกิจท่ีควรปรบัตัวเรง่ด่วน เพ่ือรองรบัโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ

จบัตากระแสโลก
หนุนธรุกิจสายกรนี
และนวตักรรมย่ังยืน

เงนิลงทนุไทย

เพ่ิม

8.2
แสนล้านบาท

BCG Model

Competitive 
Advantage

ธุรกิจสายกรนีและนวตักรรมย่ังยืน
จะช่วยลดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ

จากปัญหาส่ิงแวดล้อมและ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Net zero 
emissions

Circularity 

Advanced
Technologies

Border Carbon Adjustment

Cost Reduction

New Business 
Opportunities

Key 

Push
Factors

Key 

Pull
Factors

JANUARY 2021



4

Section

3

25

โลกการค้า
สายกรนี
กับกฎกติกา

ท่ีเปล่ียนไป 

05

Section

1
Section

2

17

พลิกวกิฤตให้เป็นโอกาส
ธุรกิจเรง่ปรบัตัวให้ทันกระแส

Low Carbon 
และ

Sustainability
ส่องกระแส
เปล่ียนโลกธรุกิจ 

Content >>



5

Section1

ส่องกระแส
เปล่ียนโลกธรุกิจ 



6

วกิฤตโควิด-19 ท่ียังไม่มีทีท่าจะส้ินสุดได้ในเรว็วันน้ี เป็นประเด็นความท้าทายส าคัญท่ี

ท าให้ภาคธุรกิจควรหันกลับมาทบทวนโมเดลธุรกิจของตัวเองอย่างจริงจัง ได้แสดง

ให้เห็นถึงความสามารถในการปรบัตัวและศักยภาพของภาคธุรกิจในการรบัมือกับ

สถานการณ์ท่ีคาดไม่ถึง (Shock) มีความแตกต่างกันมากในธุรกิจแต่ละประเภท 

หลายธุรกิจฟื้ นตัวช้าและมีอาการซึมยาว ในขณะท่ีธุรกิจบางกลุ่มปรบัตัวได้เรว็และ

สามารถประคับประคองสถานการณ์ธุรกิจไปได้แต่ก็ยังไม่สามารถกลับไปสู่ระดับเดิม

ก่อนโควดิ-19 ท้ังน้ี วกิฤตโควดิ-19 จึงเป็นบทเรยีนราคาแพงและเป็นโอกาสครั้ง

ส าคัญท่ีภาคธุรกิจควรกลับมาทบทวนรูปแบบธุรกิจใหม่ พรอ้มท้ังปรบัแนวทางการ

ด าเนินธุรกิจ เพ่ือให้ก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างเข้มแข็งและพร้อมรบัมือกับ Shock

และ Disruption ด้านอ่ืน โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีจะส่งผล

กระทบอย่างรุนแรงท้ังในมิติเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม
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กระแสการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) เพ่ือ

รบัมือกับภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ท่ีมีโอกาสเกิดสูงขึ้น

ในระยะข้างหน้า ท้ังน้ีจากรายงาน Global Risk Perception 2021 ล่าสุดของ World 

Economic Forum (WEF) ซึ่งท าการส ารวจความคิดเห็นของภาคธุรกิจ หน่วยงานรฐั 

ภาคประชาสังคม และกลุ่มผู้น าทางความคิดจากท่ัวโลกในปี 2020 น้ัน ประเด็นความ

เส่ียงด้านส่ิงแวดล้อมยังคงเป็นประเด็นความเส่ียงอันดับต้นๆ ท่ีหลายฝ่ายเห็นว่ามี

โอกาสสูงสุดท่ีจะเกิดข้ึนในช่วง 10 ปีข้างหน้า ประกอบด้วยสภาวะอากาศสุดข้ัว (Extreme 

Weather) ความล้มเหลวในการจัดการความเส่ียงด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(Climate Action Failure) ความเสียหายต่อส่ิงแวดล้อมจากกิจกรรมของมนุษย์ 

(Human-made Environmental Damages) การสูญเสียความหลากหลายทาง

ชีวภาพ (Biodiversity Loss) เป็นต้น (รูปท่ี 1) ซึ่งไม่ต่างจากผลส ารวจในปีก่อนหน้า 

แต่จะเห็นว่าประเด็นความเส่ียงโรคติดเชื้อได้กลายเป็นประเด็นความเส่ียงทางด้าน

สังคมท่ีสรา้งความกังวลท่ัวโลก ซึ่งน่าจะเป็นผลพวงจากวกิฤตโควดิ-19 และปัญหาเชื้อ

ไวรสักลายพันธุ์ท่ีเกิดข้ึนในปี 2020 อย่างไรก็ดี เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าวกิฤตโควดิ-19 ส่วน

หน่ึงเกิดจากการท่ีมนุษย์ไม่ใส่ใจผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม โดยมีการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าและ

จับสัตว์ป่ามาเป็นสัตว์เล้ียงหรอืเป็นอาหาร ท าให้มีความเส่ียงต่อการส่งผ่านเชื้อโรค

จากสัตว์สู่คน

>> 3 กระแสโลกท่ีจะพลิกโฉมธุรกิจในระยะ 10 ปีข้างหน้า
มีอะไรบ้าง

ที่มา: World Economic Forum

รปูท่ี 1 ประเด็นความเส่ียง 10 อันดับแรก จากผลส ารวจ Global Risk Perception 2021
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หากประเทศต่างๆ ยังไม่ด าเนินมาตรการใดๆ เพ่ือจัดการกับปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก

สะสมสูงในชั้นบรรยากาศ จะท าให้ต้องเผชิญกับความเส่ียงและผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรุนแรงในอนาคต อน่ึงจากการประเมินของ Stanford 

University โดย Stanford Institute for Economic Policy Research (SIEPR) ได้

ฉายภาพให้เห็นว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศส่วนใหญ่จะได้รบัผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (รูปท่ี 2) โดยคาดว่าหากประเทศต่างๆ ไม่ด าเนิน

มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและท าให้อุณหภูมิโลกเพ่ิมขึ้นประมาณ 3.2-5.4 

องศาเซลเซียสจากอุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงปี 1980-2010 อาจท าให้จีดีพีต่อหัวโดยเฉลี่ย

ลดลงมากถึง 23% ภายในปี 2100

รปูท่ี 2 ประมาณการผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ต่อผลผลิตมวลรวม
ภายในประเทศต่อหัว (GDP per Capita) ภายในปี 2100

ที่มา: Stanford Institute for Economic Policy Research (SIEPR), Stanford University

เนื่องจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีต้นทุนท่ีสูงมาก ประเทศ

เศรษฐกิจต่างๆ จงึให้ความส าคัญกับการลดก๊าซเรอืนกระจกเพ่ิมขึ้น เช่น จีน สหรฐัฯ 

ญ่ีปุ่น สหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร แคนาดา และหลายประเทศมีท่าทีชัดเจนในการ

ก าหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions)1 เพ่ือ

หยุดยั้งการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส ซึ่งจะช่วยลดความเส่ียง

จากปัญหาโลกร้อนและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 

Change) อน่ึง สหราชอาณาจักรเป็นประเทศแรกในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นน า 

7 ประเทศ (G7) ท่ีก าหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

อย่างชัดเจนโดยตราไว้ในกฎหมาย Climate Change Act ส่วนแคนาดาอยู่ระหว่าง

การพิจารณากฎหมาย Canadian Net-Zero Emissions Accountability Act ซึ่ง

มีเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 ส่วนจีน

แสดงจุดยืนท่ีจะลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ให้ได้ภายในปี 2060 ซึ่ง

นับเป็นเป้าหมายท่ีท้าทายอย่างยิ่งส าหรบัจีนในฐานะท่ีเป็นประเทศปล่อยก๊าซเรอืน

กระจกมากท่ีสุดในโลก 

1 Net Zero Emissions หมายถึง การลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกให้ได้มากทีสุ่ด โดยสรา้งภาวะสมดุลระหวา่งก๊าซเรอืนกระจกที่ถูกปล่อย
ออกมากับการด าเนินมาตรการต่างๆ เพ่ือลดปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกท่ีสะสมอยู่ในชัน้บรรยากาศโลก
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จากข้อมูลในตารางท่ี 1 พบว่าในปัจจุบันประเทศท่ีมีการก าหนดเป้าหมายการลดการ

ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสุทธิเป็นศูนย์โดยมีผลผูกพันทางกฎหมายมีจ านวนท้ังส้ิน 6 

ประเทศ ประกอบด้วยเดนมาร์ก ฝรั่งเศส ฮังการ ีสวเีดน นิวซีแลนด์ และสหราช

อาณาจักร ขณะท่ีมี 6 ประเทศท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณากฎหมาย และ 14 ประเทศมี

กรอบนโยบายท่ีจะมุ่งสู่การเป็นสังคม Net Zero Emissions ส่วนท่ีเหลืออีก 99 

ประเทศอยู่ระหว่างการพิจารณาและก าหนดเป้าหมาย อน่ึง เม่ือเดือนมกราคม 2021 

สหรฐัฯ ได้สรา้งแรงกระเพ่ือมในประเด็นด้านส่ิงแวดล้อมอีกครัง้หน่ึง หลังรฐับาลสหรฐัฯ 

ภายใต้การน าของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ได้ลงนามในค าส่ังน าสหรัฐฯ กลับเข้าสู่

ข้อตกลงปารีสด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Paris Climate Change 

Agreement) พร้อมท้ังแสดงเจตจ านงท่ีจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น

ศูนย์ภายในปี 2050 โดยมีเป้าหมายระยะปานกลางท่ีจะท าให้การผลิตไฟฟ้าเป็น

อุตสาหกรรมท่ีไม่มีการปล่อยคารบ์อน (Carbon-free) ภายในปี 2035

ส าหรบัประเทศไทยนั้น ยังไม่มีการยกระดับเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

สุทธิเป็นศูนย์เหมือนกับประเทศเศรษฐกิจใหญ่ในภูมิภาคเอเชีย เช่น จีน ญี่ปุ่น และ

เกาหลีใต้ โดยไทยยังคงเป้าหมายเดิมในการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกลง 20-25% 

ภายในปี 2030 อย่างไรก็ดี ภาคธุรกิจควรติดตามนโยบายและมาตรการด้าน

ส่ิงแวดล้อมในประเทศคู่ค้าต่างๆ ของไทยอย่างใกล้ชิด เพราะหลายประเทศคู่ค้าได้

ก าหนดเป้าหมายหรอือยู่ระหว่างพิจารณาเป้าหมายการลดก๊าซเรอืนกระจกสุทธิเป็น

ศูนย์ ซึ่งอาจน าไปสู่การออกกฎหมายหรอืบังคับใช้มาตรการทางภาษีและท่ีไม่ใช่ภาษี

ต่างๆ ท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกสินค้าท่ีมีการปล่อยคารบ์อนสูงจากไทย ท้ังน้ี

จากสถิติมูลค่าการส่งออกของไทย พบว่า มูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยไปยังตลาด

ส่งออกท่ีมีเป้าหมายหรอือยู่ระหว่างพิจารณาเป้าหมายการลดก๊าซเรอืนกระจกสุทธิ

เป็นศูนย์ มีสัดส่วนสูงถึงประมาณ 65% ของมูลค่าส่งออกท้ังหมดของไทยในปี 2019

ตารางที่ 1 ประเทศท่ีมีเป้าหมายหรอือยู่ระหวา่งพิจารณาเป้าหมายการลดก๊าซเรอืนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions)

ที่มา: Our World in Data based on Global Carbon Project (ขอ้มูล ณ ธันวาคม 2020) วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหตุ: 1) ประเทศ Bhutan และ Suriname บรรจเุปา้หมาย Net Zero Emissions แล้ว

2) ประเทศที่ไม่ได้มีการระบุป ีก าหนดเปา้หมายที่จะบรรลุ Net Zero Emissions ภายในป ี2050 (ยกเวน้ประเทศในกลุ่ม Target under 
discussion ที่อยู่ระหวา่งการหารอืเปา้หมาย)

Achieved 
(2 countries)

In law 
(6 countries)

Proposed 
legislation
(6 countries)

In policy document 
(14 countries)

Target under 
discussion 
(99 countries)

Bhutan
Suriname

Denmark (2045)

France
Hungary
New Zealand
Sweden
U.K.

Canada
Chile
EU
Fiji
South Korea
Spain

Australia (2040)

China (2060)

Costa Rica
Finland (2035) 

Germany
Iceland (2040)

Ireland
Japan
Marshall Islands (2060)

Norway
Portugal
Slovenia
South Africa
Switzerland

Example (10 อันดับแรก)

USA
Mexico
Italy
Pakistan
Argentina
Netherlands
Czechia
Belgium
Colombia
Bangladesh
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กระแสการใช้ทรพัยากรอย่างคุ้มค่าตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy)

มีแนวโน้มเรง่ตัวขึ้นจากปัญหาส่ิงแวดล้อมและความเส่ียงด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศท่ีมีแนวโน้มรุนแรงในอนาคต หลายประเทศและผู้น าองค์กรธุรกิจชั้นน าของ

โลกต่างมองว่าระบบเศรษฐกิจหมุนเวยีนเป็นแนวทางการด าเนินธุรกิจท่ีมีความจ าเป็น

อย่างยิ่ง โดยมีเป้าหมายปลายทางท่ีส าคัญ คือ การลดการใช้ทรพัยากรธรรมชาติท่ีเป็น

วัสดุใหม่ (Virgin Materials) และลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โลก ซึ่งจะช่วยลดความเส่ียงจากการขาดแคลนทรพัยากรธรรมชาติในอนาคต และ

สรา้งผลกระทบของการพัฒนาเศรษฐกิจต่อส่ิงแวดล้อมให้น้อยท่ีสุด ท้ังน้ี ภาคธุรกิจ

จ าเป็นต้องกลับมาทบทวนและปรบัเปล่ียนการด าเนินธุรกิจในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ 

เพ่ือจะได้น าทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและ

เท่าท่ีจ าเป็น ครอบคลุมต้ังแต่กระบวนการผลิต การบรโิภค รวมไปถึงการน าวัสดุท่ีใช้

แล้วกลับมาใช้ซ้า การแปรรูปวัสดุท่ีใช้แล้วเป็นวัตถุดิบใหม่ และการน าวัสดุเหลือใช้มา

แปลงให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีมีประโยชน์ 

จากการศึกษาของ The Platform for Accelerating the Circular Economy (PACE) 

ในหัวข้อ “The Circularity Gap Report 2020” ฉายภาพให้เห็นว่า เศรษฐกิจโลกโดยรวม

ยังคงมีการใช้ทรพัยากรอย่างฟุ่มเฟือยท้ังในภาคการผลิตและการบรโิภค เป็นผลท าให้

ปัญหาขยะและมลภาวะด้านต่างๆ ยังเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก พิจารณาจากสัดส่วน

ปรมิาณทรพัยากรธรรมชาติท่ีไม่ได้ถกูน ากลับมาใช้ต่อปรมิาณการใช้ทรพัยากรธรรมชาติ

ท้ังหมดหรือ Circularity Gap โดยในปี 2020 สัดส่วนดังกล่าวมีแนวโน้มแย่ลงจาก

การประเมินในปี 2018 โดยท่ีโลกเราในปัจจุบันมีการน าเอาทรพัยากรธรรมชาติประเภท

แรธ่าตุ (Minerals) สินแร ่(Ores) เชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil Fuels) และชีวมวล 

(Biomass) กลับมาใช้ได้เพียง 8.6% ลดลงจาก 9.1% ในปี 2018 ซึ่งแสดงว่ามี Circularity 

Gap เพ่ิมข้ึน (รูปท่ี 3) ท้ังน้ี หากการพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบเดิมท่ีอยู่บนฐานของ

การใช้ทรพัยากร–ผลิต–ท้ิง (Take-Make-Dispose) ตามแนวคิดของระบบเศรษฐกิจ

เส้นตรง (Linear Economy) ยังคงด าเนินไปเช่นน้ี International Resource Panel 

(IRP) คาดว่าปรมิาณการใช้ทรพัยากรของโลกจะเพ่ิมข้ึนกว่าเท่าตัวภายในปี 2050 จาก 

8.44 หม่ืนล้านตันในปี 2015 มาอยู่ท่ี 1.70-1.84 แสนล้านตันในปี 2050 ซึ่งจะส่งผล

กระทบต่อปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกท่ีเพ่ิมข้ึนด้วย

2
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รปูท่ี 3 ปรมิาณการใช้ทรพัยากรของโลกในปี 2018 และ 2020

ที่มา: รายงาน The Circularity Gap Report 2020 ของ The Platform for Accelerating the Circular Economy (PACE) 
ประมวลโดย Krungthai COMPASS 

กระแสการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคปฏิวติัอุตสาหกรรมครัง้

ท่ี 4 จะเร่งตัวขึ้นและส่งผลท าให้ภูมิทัศน์การแข่งขันทางธุรกิจเปลี่ยนไป การปรบัใช้

เทคโนโลยีสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีด้านดิจิทัล (เช่น 5G, Big Data, IoT, AI) 

ด้านกายภาพ (เช่น Robotics, Drone, 3D Printing, Smart Sensor) หรอืด้าน

ชีวภาพ (เช่น Synthetic Biology, Genetic Engineering) จะเข้ามาช่วยตอบ

โจทย์ของธุรกิจและการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้บรโิภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ท้ังน้ี การปรบัใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมในกิจกรรมต่างๆ อาทิ กระบวนการผลิต 

การค้า บรกิาร จะช่วยลดต้นทุน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และเพ่ิมมูลค่าให้กับ

ธุรกิจได้ ตัวอย่างเช่น (ก) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพใน 400 กรณีตัวอย่างท่ี

มีศักยภาพพร้อมใช้งานในเชิงพาณิชย์ภายในปี 2050 จะช่วยสร้างมูลค่าทาง

เศรษฐกิจสูงถึงประมาณ 2-4 ล้านล้านดอลลาร์ฯ ในแต่ละปี จากการลดลงของ

ผลกระทบของโรคต่อผลิตภาพทางเศรษฐกิจ ต้นทุนการผลิต และต้นทุนด้าน

ส่ิงแวดล้อม2 (ข) การใช้เทคโนโลยีชีววทิยาสังเคราะห์ (Synthetic Biology) ใน

ภาคเกษตรโดยปรับแต่งพันธุกรรม (Gene Editing) ของพืช จะท าให้พืชดูดซับ

คาร์บอนได้มากข้ึน หรอืใช้ในอุตสาหกรรมอาหารโดยดัดแปลงโมเลกุลอุดมธาตุ

เหล็กในถ่ัวเหลืองใส่ในยีสต์ท่ีดัดแปลงพันธุกรรม เป็น Heme Protein ซึ่งมีรสชาติ 

สี และกล่ินคล้ายเน้ือสัตว์ ซึ่งเท่ากับว่าการใช้นวัตกรรมดังกล่าวจะช่วยลดการพ่ึงพา

กระบวนการท าฟารม์ปศุสัตว์ท่ีมีการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสูง เป็นต้น

Circularity Gap เพ่ิมขึ้นจากปี 2018 เน่ืองจากปรมิาณการน าทรพัยากรกลับมาใช้ใหม่เติบโตช้าท่ีเพียงประมาณ 1.2% ต่อปี
ในขณะท่ีปรมิาณทรพัยากรท่ีถูกดึงออกมาใช้จากธรรมชาติเติบโตเรว็กวา่ท่ี 4.4% ต่อปี

ปรมิาณทรพัยากรท่ีถูกน ากลับมาใช้ใหม่ (Cycled Resources) 

ปรมิาณทรพัยากรท้ังหมดท่ีน ามาใช้ในระบบเศรษฐกิจ

92.8
100.6

8.4 8.6

2018 2020

Circularity Gap: 

90.9%

Circularity Gap: 

91.4%

2 McKinsey Global Institute (2020), “The Bio Revolution: Innovations transforming economies, societies, and our lives”.

(หน่วย: พันล้านตัน)

3
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จากรายงาน Global Innovation Index 2020 โดย World Intellectual Property 

Organization ชี้ว่าประเทศท่ีมีความสามารถด้านนวัตกรรมอยู่ในล าดับต้นๆ ของโลก

ส่วนใหญ่เป็นประเทศพัฒนาแล้วท่ีมีระดับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัวใน

ระดับสูง (GDP per Capita) โดยสิงคโปร์และเกาหลีใต้เป็นประเทศจากภูมิภาค

เอเชียท่ีมีความสามารถด้านนวัตกรรมติดอันดับ 1 ใน 10 โดยอยู่ในอันดับท่ี 8 และ 10 

ตามล าดับ ส่วนประเทศไทยได้รับการจัดอันดับอยู่ท่ี 44 ในปี 2020 แย่ลงจากปีก่อน 

โดยยังมีประเด็นท่ีต้องปรับปรุงหลายด้านเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้านนวัตกรรมให้

สูงขึ้น เช่น สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบและข้อบังคับ การเชื่ อมโยงนวัตกรรม 

ศักยภาพของบุคลากร โครงสรา้งพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เป็นต้น  

นอกจากน้ัน เป็นท่ีสังเกตว่าเวียดนามได้มีการพัฒนาด้านนวัตกรรมท่ีเร่งตัวขึ้น ท า

ให้ผลการจดัอันดับดีขึ้นต่อเนื่องและมีอันดับสูงกวา่ไทยในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา (รูปท่ี 4)

รปูท่ี 4 อันดับความสามารถด้านนวตักรรม (Global Innovation Index) ปี 2020

ที่มา: World Intellectual Property Organization (WIPO) วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

Rank Country 

1 Switzerland

2 Sweden

3 USA

4 UK

5 Netherlands

6 Denmark

7 Finland

8 Singapore

9 Germany

10 Republic of Korea 2020 2019 2018 2017 2016

33

44

42

35

43

42

35

44

45

37

51

47

35

52

59

2020

Thailand

Malaysia

Vietnam

นอกจากน้ัน จากการประเมินความสามารถด้านดิจิทัล (Digital Performance) ของ 

Tufts University3 ประเทศส่วนใหญ่ยังมีระดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล

อยู่ในระดับท่ีไม่สูงมากนัก ส าหรบัประเทศในกลุ่มท่ีมีความโดดเด่นทางด้านดิจิทัล 

(Stand-out) น้ัน สิงคโปร ์ฮ่องกง และเกาหลีใต้มีความโดดเด่นมากเป็นพิเศษ แต่

เป็นท่ีน่าสังเกตว่า แม้จีนจะมีระดับความก้าวหน้าทางด้านดิจิทัลต่ากว่าค่าเฉล่ียแต่มี

ศักยภาพสูงท่ีจะก้าวข้ึนไปอยู่ในกลุ่ม Stand-out ได้ไม่ยากนัก เน่ืองจากจีนมีตลาด

ผู้ซื้อขนาดใหญ่และมีความต้องการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสูง อีกท้ังมีการใช้จ่าย

ด้านวจิัยและพัฒนาสูงในอันดับต้นๆ ของโลก (อันดับ 2 รองจากสหรฐัฯ) 

3 บทความเรื่อง “Digital in the time of COVID: Trust in the digital economy and its evolution across 90 economies as the 
planet paused for pandemic” ใชข้อ้มูลในชว่งป ี2008-2019
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ส าหรบัประเทศไทยน้ัน ได้รบัการจัดกลุ่มดีข้ึนจากเดิมเคยอยู่ในกลุ่มเฝ้าระวัง (Watch-

out) ยกระดับมาอยู่ในกลุ่ม Break-out ท่ีมีพัฒนาการด้านดิจิทัลท่ีเร็ว แต่นับว่าช้า

กว่าอีกหลายประเทศในแถบเอเชีย โดยเฉพาะจีน เวยีดนาม และอินโดนีเซีย ฉะน้ัน 

เพ่ือให้ไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ภาครัฐและเอกชนควรลงทุนด้านการวจิัยและ

พัฒนาเทคโนโลยีและนวตักรรมในสาขาธุรกิจต่างๆ เพ่ิมขึ้น เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแข่งขันในระยะยาวและสร้างโอกาสทางการค้าท่ีเท่าเทียมกันกับนานาประเทศ 

นอกจากน้ัน ภาครัฐควรสร้างสภาพแวดล้อมเชิงสถาบันและกฎระเบียบท่ีเอ้ือต่อ

การพัฒนาด้านดิจิทัล และช่วยยกระดับศักยภาพบุคลากร อย่างไรก็ดี ท่ีผ่านมาในปี 2017-

2019 ไทยมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการวจิัยและพัฒนาฯ เฉล่ียอยู่ท่ี 1.1% ของจีดีพี ถือว่าอยู่

ในระดับต่าเม่ือเทียบกับสหรฐัฯ (2.76%) สหราชอาณาจักร (1.6%) และมาเลเซีย (1.6%) 

(จากข้อมูลประมวลผลโดย สอวช.)

ท้ังน้ี การพัฒนาผลิตภาพการผลิต (Productivity) และความสามารถในการปรบัตัวอย่าง

รวดเรว็ (Agility) จะเป็นภูมิคุ้มกันท่ีดีของภาคธรุกิจในระยะยาว กล่าวคือ หากธุรกิจอยู่ใน

ภาวะเศรษฐกิจท่ีเติบโตดี ก็จะท าให้ธุรกิจเดินหน้าไปได้อย่างรวดเรว็และเข้มแข็ง ในทาง

กลับกัน หากธุรกิจตกอยู่ในภาวะเศรษฐกิจตกต่าและอ่อนแอ จะได้รบัผลกระทบน้อยกว่า

และมีโอกาสท่ีจะฟื้ นตัวได้เรว็กว่า

รปูท่ี 5 ระดับความก้าวหน้าทางด้านดิจิทัลปัจจุบัน (Digital Evolution State) และแนวโน้มการเติบโตทางด้านดิจิทัล 
(Digital Evolution Momentum) ในช่วง 2008-2019

ที่มา: The Fletcher School at Tufts University (2020), “Digital in the time of COVID: Trust in the digital economy and its evolution 
across 90 economies as the planet paused for pandemic”.

หมายเหต:ุ ประเทศเศรษฐกิจแบง่ออกเปน็ 4 กลุ่มตามระดับ Digital Evolution State และ Digital Evolution Momentum ได้แก่ 
1) กลุ่มที่มีความโดดเด่น (Stand-out) เปน็ประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านดิจทิัลและมีแนวโนม้เติบโตในระดับสูง
2) กลุ่มที่มีพัฒนาการหยดุชะงกั (Stall-out) เปน็ประเทศที่มีประสบความส าเรจ็ในการพัฒนาทางด้านดจิทิลัในชว่งที่ผ่านมา แต่เติบโตชา้ลงไปมาก
3) กลุ่มที่มีแนวโน้มดี (Break-out) เปน็ประเทศที่ยังมีระดับความก้าวหน้าทางด้านดิจทิัลไม่สูงนักแต่มศัีกยภาพและแนวโน้มทีจ่ะเติบโตไดเ้รว็
4) กลุ่มควรระวงั (Watch-out) เปน็ประเทศที่มีความอ่อนแอทางด้านการประยุกตใ์ชแ้ละพัฒนาทางด้านดจิทิลั
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Section2

พลิกวกิฤตให้เป็นโอกาส
ธุรกิจเรง่ปรบัตัวให้ทันกระแส

Low Carbon 
และ

Sustainability
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หากเศรษฐกิจไทยยังจ าเป็นต้องพ่ึงพารายได้จากการส่งออกสินค้าและบรกิารในสัดส่วน

ท่ีสูงถึง 70-75% ของจีดีพีเหมือนในช่วงท่ีผ่านมา ภาคธุรกิจมีความจ าเป็นท่ีจะต้อง

ปรบัตัวและปรบัการด าเนินธรุกิจให้สอดคล้องกับกระแสความต่ืนตัวของประชาคมโลก

ทางด้านส่ิงแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพราะกระแสโลกท่ีเกิดข้ึนมี

ส่วนส าคัญท่ีจะท าให้บรบิทด้านการค้าระหว่างประเทศในระยะข้างหน้าเปล่ียนไป  

หากธุรกิจปรบัตัวเชิงรุกให้พรอ้มรบัมือกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ กฎระเบียบและ

กติกาทางการค้าท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่น การหันมาผลิตสินค้าและนวัตกรรมท่ีปล่อย

ก๊าซเรอืนกระจกต่า การใช้เทคโนโลยีสะอาดในกระบวนการผลิต การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือลดการใช้ทรพัยากรธรรมชาติท่ีเป็นวัสดุใหม่ (Virgin Materials) 

ก็จะท าให้สินค้าและบรกิารของธุรกิจเป็นอีกหน่ึงตัวเลือกส าคัญของกลุ่มลูกค้าท่ีใส่ใจ

ส่ิงแวดล้อม รวมไปถึงกลุ่มนักลงทุนท้ังในประเทศและต่างประเทศท่ีก าลังมองหา

ธุรกิจท่ีมีแนวโน้มเติบได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนยังช่วยลดความเส่ียงเชิงกลยุทธ์ท่ีเกิด

จากการปรบัตัวไม่ทันกับกระแสความเปล่ียนแปลงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนิน

ธุรกิจในระยะข้างหน้า
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หากโลกเราจะจ ากัดการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิโลกไวไ้ม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียสเพ่ือเลี่ยง

ความเส่ียงท่ีจะเกิดวิกฤตสภาพภูมิอากาศ ประเทศต่างๆ จ าเป็นต้องปรับการด าเนิน

ธรุกิจขนานใหญใ่นหลายประเภทอุตสาหกรรมท่ีมีการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในปรมิาณ

มาก ท้ังน้ี ธุรกิจท่ีมีการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสูงจะถูกกดดันให้ต้องเรง่ปรบัตัวและ

ด าเนินมาตรการเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก โดยเฉพาะธุรกิจท่ีอยู่ในภาคการ

ผลิตไฟฟ้า การขนส่ง อุตสาหกรรมการผลิต และภาคการเกษตร ซึ่งมีการปล่อยก๊าซ

เรอืนกระจกรวมกันสูงถึง 75.6% ของปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกท้ังหมดของ

โลก (ตารางท่ี 2)  

ส าหรบัประเทศไทย ภาครฐัได้จัดท าแผนท่ีน าทางการลดก๊าซเรอืนกระจกของประเทศ ปี 

2021-2030 โดยต้ังเป้าหมายการลดก๊าซเรอืนกระจกให้ได้ 115.6 ล้านตันคารบ์อนไดออกไซด์

เทียบเท่าภายในปี 2030 ซึ่งขับเคล่ือนผ่าน 15 มาตรการครอบคลุมสาขาพลังงานและ

ขนส่ง สาขาการจัดการขยะและน้าเสีย กระบวนการทางอุตสาหกรรม และการปรบัเปล่ียน

กระบวนการผลิต อย่างไรก็ดี ภาคพลังงานและการคมนาคมขนส่งเป็นสาขาเศรษฐกิจ

เป้าหมายท่ีมีศักยภาพสูงสุดในการลดก๊าซเรอืนกระจกคิดเป็น 97.8% ของเป้าหมายการ

ลดก๊าซเรอืนกระจกท้ังหมด โดยการลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกส่วนใหญ่

มุ่งไปท่ี (ก) การผลิตและใช้พลังงานทดแทน เช่น การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล 

ก๊าซชีวภาพ ขยะ พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น (ข) การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ทดแทนในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอโลหะ (เช่น การผลิตปูนซิเมนต์ 

เซรามิก แก้ว กระจก) เคมี กระดาษ ผลิตภัณฑ์โลหะ ส่ิงทอ อาหารและเคร ื่องด่ืม 

ผลิตภัณฑ์ไม้และเคร ื่องเรอืน (ค) การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการคมนาคม

ขนส่ง

>> ธุรกิจท่ีจะเผชิญแรงกดดันสูงในการลดก๊าซเรอืนกระจก
มีอะไรบ้าง

ที่มา: Climate Watch Database 2018 วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ ไม่รวมการใชป้ระโยชน์ที่ดินและปา่ไม้ 

ตารางที่ 2 สัดส่วนปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของประเทศต่างๆ จ าแนกตามสาขาเศรษฐกิจ 

Country Agriculture

Energy Production & Utilization

Industrial 

Processes
Waste

Building
Electricity/

Heat

Fugitive 

Emissions

Manufacturing/
Construction

Transportation
Other Fuel 

Combustion

China

European Union (27)

South Korea

Thailand

United Kingdom

United States

World

น้อย                         มาก
สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
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World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) ประเมินวา่

ระบบเศรษฐกิจหมุนเวยีนโลกจะสรา้งโอกาสทางธรุกิจคิดเป็นมูลค่าสูงถึงปีละ 4.5 ล้าน

ล้านดอลลารฯ์ ภายในปี 2030 จากการพัฒนากระบวนการผลิต การผลิตผลิตภัณฑ์

และนวัตกรรมจากวัสดุหมุนเวยีน และการปรบัโมเดลธุรกิจท่ีน าไปสู่การใช้ทรพัยากร

ธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อย่างไรก็ดี ทรพัยากรธรรมชาติต่างๆ ถูกน าไปใช้

ในการผลิตสินค้าหรอืบรกิารในหลากหลายอุตสาหกรรม เพ่ือตอบสนองความต้องการ

อุปโภคและบรโิภคของคนในสังคมหลายด้าน โดยท่ีแต่ละอุตสาหกรรมมีความต้องการ

ใช้ทรพัยากรเข้มข้นต่างกัน (ตารางท่ี 3) เช่น เชื้อเพลิงฟอสซิลจ านวนมากถูกใช้เป็น

วัตถุดิบต้ังต้นในอุตสาหกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก น้ามัน

เชื้อเพลิง และการคมนาคมขนส่ง ส่วนหิน ปูน ทราย แรต่่างๆ ส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรม

ก่อสรา้ง ขณะท่ีเหล็กและเชื้อเพลิงฟอสซิลในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์และอุปกรณ์

ขนส่ง อย่างไรก็ดี เน่ืองจากการผลิตสินค้าหรอืบรกิารต่างๆ ต้องผ่านกระบวนการผลิต

และเชื่อมโยงกับหลายอุตสาหกรรม จึงอาจท าให้ทรพัยากรถูกใช้ไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ 

โดยเฉพาะในกรณีท่ีผู้ผลิตไม่มีระบบบรหิารจัดการของเสียหรอืของเหลือใช้จากการ

ผลิตหรอืการบรโิภค เป็นผลท าให้วัตถุดิบท่ีผ่านการผลิตหรอืบรโิภคแล้วหลุดรอดสู่

ส่ิงแวดล้อมโดยท่ีไม่ถูกน ากลับเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่  

อย่างไรก็ดี ระบบเศรษฐกิจหมุนเวยีนจะเข้ามาช่วยลดปรมิาณขยะหรอืของเหลือใช้จาก

กระบวนการผลิตให้น้อยลง และกระตุ้นการน าเอาของเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

ซึ่งจะแตกต่างกันตามแต่ละประเภทอุตสาหกรรม เช่น

● Cargill ธุรกิจเกษตรรายใหญ่ของโลกใช้เงนิลงทุนราว 150 ล้านดอลลารฯ์ เพ่ือ

สรา้งโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel Plant) ท่ีสามารถใช้วัตถุดิบต้ัง

ต้นจากขยะและวัสดุเหลือใช้หลายชนิด อาทิ น้ามันและไขมันท่ีเหลือท้ิง ของ

เหลือจากกระบวนการผลิตอาหาร ขยะมูลฝอยจากอุตสาหกรรมอาหาร   

● อุตสาหกรรมก่อสรา้งใช้วัสดุก่อสรา้งจ าพวกหิน ปูน ทราย แรต่่างๆ จ านวนมาก

ในกิจกรรมการก่อสร้าง โดย Transparency Market Research คาดว่า 

อุตสาหกรรมก่อสร้างก่อขยะหรอืวัสดุเหลือใช้จากการก่อสร้างหรอืร ื้อถอน

มากถึง 30% ของปรมิาณขยะมูลฝอยท่ัวโลก ซึ่งนับเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง

ในการลดปรมิาณขยะในอุตสาหกรรมน้ี  ท้ังน้ีหากมีผู้ประกอบการมีการวางแผน

ท่ีดีและน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาปรบัใช้ในการประมาณการ

ปรมิาณวัสดุก่อสรา้งท่ีจ าเป็นต้องและการออกแบบ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายวัสดุ

ก่อสร้างท่ีไม่จ าเป็นลงและปรมิาณขยะก่อสรา้งลงได้ รวมไปถึงช่วยลดการ

ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้อีกทางหน่ึง 

>> ธุรกิจใดจะได้ประโยชน์จากการน าระบบเศรษฐกิจหมุนเวยีน
มาใช้ในการด าเนินธุรกิจ
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ท่ามกลางพลวตัธรุกิจและภาวะการแข่งขันท่ีรุนแรงขึ้น การวจิัยและพัฒนานวตักรรมและ

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านต่างๆ มีส่วนส าคัญท่ีจะช่วยท าให้ธุรกิจสามารถ

แข่งขันและเติบโตได้  โดยหลายฝ่ายมองว่าจะเข้ามามีส่วนพลิกโฉมธุรกิจและช่วย

ขับเคล่ือนท าให้เกิดสินค้า บรกิาร และนวัตกรรมใหม่ๆ ในหลายอุตสาหกรรม อีกท้ัง

ยังช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน ลดต้นทุนการผลิต และสนับสนุนเป้าหมาย

การลดก๊าซเรอืนกระจกได้อีกทางหน่ึง 

จากข้อมูลการใช้จ่ายด้านวจิัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีของภาคธุรกิจท่ัวโลก 

World Intellectual Property Organization (WIPO) ชี้ว่า ในช่วงปี 2018-2019 

กลุ่มธรุกิจชั้นน าราว 2,500 แห่งที่กระจายอยู่ทั่วโลกให้ความส าคัญกับการวจิัยและพัฒนา

นวตักรรมและเทคโนโลยีใน 5 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจท่ีเก่ียวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

และ ICT (เช่น Huawei, Apple, Intel) การผลิตยาและเทคโนโลยีชีวภาพ (Roche, 

Johnson & Johnson, Novartis) การผลิตยานยนต์ (Volkswagen, Daimler, Toyota) 

การผลิตซอฟท์แวรแ์ละบรกิาร ICT (Alphabet, Microsoft) การขนส่งและวศิวกรรม

อุตสาหการ (General Electrics, Volvo, Philips) (รูปท่ี 6) โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ท่ีส าคัญๆ เช่น เทคโนโลยี Internet of Everything เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 

(Artificial Intelligence) เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and 

Automation)  วัสดุล้าสมัย (Advanced Materials) เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) 

เทคโนโลยีความจรงิเสรมิและความจรงิเสมือน (Augmented and Virtual Reality) 

ระบบดักจักและจัดเก็บคารบ์อน (Carbon Capture and Storage System) ระบบกัก

เก็บพลังงาน (Energy Storage System) เทคโนโลยีอวกาศ (Space Technology) 

เป็นต้น

ตารางท่ี 3 ความต้องการใช้ทรพัยากรธรรมชาติเป็นวตัถดิุบเพ่ือผลิตสินค้าหรอืบรกิารในอุตสาหกรรมต่างๆ

ที่มา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ ชวีมวล (Biomass) เชน่ ไม้และเศษไม้ วสัดุเหลือใชท้างการเกษตร มูลสัตว ์หนังสัตว ์ขยะมูลฝอย สาหรา่ย ฟางขา้ว ซงัขา้วโพด พืชผล

ทางการเกษตร เปน็ต้น

Minerals Ores Fossil Fuels Biomass

Agriculture & Fishery

Chemical, Rubber, Plastic Products

Construction/Building

Energy & Water Supply

Food & Beverages

Machinery & Equipment

Mining of Fossil Fuels

Mining of Minerals

Petroleum Products

Services

Transport

Vehicles & Transport Equipment

Wholesale & Retail Trade

>> ธุรกิจท่ีควรลงทุนด้านการวจิยัและพัฒนานวตักรรมและ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ มีอะไรบ้าง

น้อย                         มาก
ความเข้มข้นของการใช้ทรพัยากร
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รปูที่ 6 สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านวจิยัและพัฒนา (R&D) จ าแนกตามประเภทธุรกิจ

ที่มา: World Intellectual Property Organization (2020), “Global innovation index 2020”.
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>> โมเดลเศรษฐกิจ BCG ช่วยอุตสาหกรรม/ธุรกิจรบัมือ
กระแสโลกเปล่ียนแปลง

ในช่วงต้นปี 2021 รฐับาลไทยได้ยกระดับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในช่วง 5 ปี

ข้างหน้า (2021-2026) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG (Bio-Circular-Green Economy) 

เป็นวาระแห่งชาติ โดยเน้น 4 สาขายุทธศาสตร ์ประกอบด้วยสาขาธุรกิจเกษตรและ

อาหาร ธุรกิจสุขภาพและการแพทย์ ธุรกิจพลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ และธุรกิจ

ท่องเท่ียวและเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ พรอ้มท้ังการพัฒนาฐานความหลากหลายทางชีวภาพ 

ซึ่งจะมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และโมเดล

เศรษฐกิจใหม่ BCG ยังช่วยภาคธุรกิจในการรบัมือกับโจทย์ท้าทายท่ีส าคัญของโลก 

ท้ังในเร ื่องการลดก๊าซเรอืนกระจกและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า อย่างไรก็ดี ภาค

ธุรกิจนอกจากจะต้องปรบัโมเดลธุรกิจให้สอดรบักับโจทย์ความต้องการของตลาดโลก

แล้ว จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการยกระดับขีดความสามารถในการวจิัยและ

พัฒนานวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ อย่างเหมาะสม  ตารางท่ี 4 แสดง

ประเภทธุรกิจส าคัญๆ ท่ีควรพิจารณาปรบัเปล่ียนรูปแบบการท าธุรกิจ โดยมีฐานโมเดล

เศรษฐกิจ BCG รองรบั อน่ึง หากเศรษฐกิจไทยจะเติบโตบนฐานของโมเดลเศรษฐกิจ

ใหม่และปรับใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือเพ่ิมจีดีพีอีก 1 ล้านล้านบาทภายใน 5 ปี 

Krungthai COMPASS ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยจ าเป็นต้องมีการลงทุนเพ่ิมอีกอย่าง

น้อย 8.2 แสนล้านบาท

ที่มา: ประเมินโดย Krungthai COMPASS

ตารางท่ี 4 ตัวอย่างธุรกิจในกลุ่มสาขายุทธศาสตร ์BCG ท่ีสามารถตอบโจทย์ 3 กระแสเปล่ียนโลกธุรกิจ

Transformational Trend
Strategic Sectors

(Examples)Net Zero 
Emissions Circularity

Advanced
Technologies

Agriculture / / / เกษตรและอาหาร
(Precision agriculture, Smart greenhouse)

Construction/Building / / / พลังงาน วสัดุและเคมีชีวภาพ
(Carbon neutral materials, Building 

Information Model)

Electricity/

Petroleum & Gas
/ / / พลังงาน วสัดุและเคมีชีวภาพ

(Bioenergy, Biochemical, Biomaterial)

Industrial Processes / / / ยกระดับห่วงโซ่มูลค่า BCG 
(Applications of Technologies)

Chemicals, Rubber, Plastic 

Products
/ / / พลังงาน วสัดุและเคมีชีวภาพ (Biochemical), 

เกษตรและอาหาร (Biodegradable packaging)

Food / / / เกษตรและอาหาร 
(Plant-based foods, (Nutraceuticals)

Automobile and Parts / / / พลังงาน วสัดุและเคมีชีวภาพ 
(Bioplastics, Energy storage)

Wastes / / / ยกระดับห่วงโซ่มูลค่า BCG 
(Waste-to-Energy)

Healthcare Services/

Pharmaceuticals
/ / / ยกระดับห่วงโซ่มูลค่า BCG 

(Net Zero Hospital Standard, Applications 

of 3D & Virtual Model)
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Section3

โลกการค้า
สายกรนี
กับกฎกติกา

ท่ีเปล่ียนไป 
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ปัจจบุัน ประเทศต่างๆ ท่ัวโลก โดยเฉพาะกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว เช่น อียู จีน สหรฐัฯ 

ญีปุ่่น เกาหลีใต้ มีท่าทีชัดเจนในเวทีการค้าโลก โดยมีการแสดงเจตจ านงในการรว่มมือ

แก้ไขและบรรเทาปัญหาส่ิงแวดล้อมและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมท้ัง

ก าหนดเป้าหมายท่ีท้าทายอย่างมากในการลดก๊าซเรอืนกระจก จึงมีความเป็นไปได้สูงท่ี

ประเทศเหล่าน้ีจะด าเนินมาตรการด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเข้มข้นมากข้ึน ซึ่งจะเป็นอุปสรรค

ทางการค้าส าหรบัผู้ส่งออกสินค้าของไทยท่ีอาจยังไม่ได้ให้ความส าคัญกับประเด็น

ด้านส่ิงแวดล้อมมากนัก
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หากพิจารณาค่าเฉล่ีย 5 ปีของดัชนีความเข้มงวดของนโยบายด้านส่ิงแวดล้อม 

(Environmental Policy Stringency Index: EPS) ในแต่ละช่วงเวลา พบว่า ในช่วง 

25 ปีท่ีผ่านมา ประเทศต่างๆ มีการด าเนินนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเข้มงวดมากขึ้น

อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ G7 และประเทศท่ีพัฒนาแล้วนอกกลุ่ม G7 อย่าง

ออสเตรเลียและเกาหลีใต้ ส่วนประเทศในภูมิภาคเอเชียอย่างจีน อินเดีย และอินโดนีเซีย

อาจจะยังมีนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมท่ีไม่เข้มงวดเท่ากับกลุ่มประเทศท่ีพัฒนาแล้ว (รูป

ท่ี 7) อน่ึงจากข้อมูล EPS ของ OECD ในปี 2015 น้ัน สหราชอาณาจักรเป็นประเทศท่ีมี

ค่าดัชนี EPS สูงสุด ซึ่งเป็นทิศทางท่ีสอดรับกับท่าทีความมุ่งหมายท่ีต้องการลดก๊าซ

เรอืนกระจกให้ได้ตามเป้าหมาย 

รปูท่ี 7 ค่าเฉล่ีย 5 ปีดัชนี Environmental Policy Stringency Index (EPS) ของประเทศในกลุ่ม G7 

และประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ที่มา: OECD 
หมายเหต:ุ ดัชนี EPS มีค่าต้ังแต่ 0 (เขม้งวดน้อยที่สุด) ถึง 6 (เขม้งวดมากที่สุด)
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ท่ีผ่านมา ประเทศคู่ค้าของไทยหลายประเทศได้น ามาตรการท่ีมิใช่ภาษีศุลกากร (Non-

Tariff Measures: NTMs) ท่ีเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมมาใช้เพ่ือปกป้องคุ้มครองทรพัยากร

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศผู้น าเข้า หรอืเพ่ือรกัษาความสามารถในการแข่งขัน

ทางการค้าของผู้ผลิตภายในประเทศของตน เน่ืองจากประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สหรฐัฯ 

และสหภาพยุโรป มีพันธะสัญญาในการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ส่งผลให้ผู้ผลิต

ในประเทศต้องแบกรบัต้นทุนการผลิตท่ีสูง ในขณะท่ีผู้ผลิตสินค้าในประเทศก าลังพัฒนา

ซึ่งมักไม่มีพันธสัญญาเร ื่องการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกมีต้นทุนในการผลิตท่ีต่ากว่า 

ความกังวลเร ื่องความแตกต่างทางด้านต้นทุนการผลิตส่งผลให้ประเทศพัฒนาแล้ว

หลายประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปพยายามออกมาตรการด้าน

ส่ิงแวดล้อมเพ่ือตอบโต้สินค้าท่ีน าเข้าจากประเทศท่ีไม่มีการควบคุมการปล่อยก๊าซ

เรอืนกระจก

มาตรการด้านส่ิงแวดล้อมท่ีประเทศคู่ค้าของไทยมีการน ามาใช้สามารถแบ่งออกเป็น 

2 ประเภทหลัก ได้แก่ 

1) มาตรการภาคบังคับ (Mandatory Measures) เช่น

●การติดฉลากคาร์บอน (Carbon Label/Carbon Footprint Label) ซึ่ง

แสดงระดับการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกระบวนการผลิตหรอืตลอดวงจร

ชีวติของผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) ซึ่งท าให้ผู้บรโิภคทราบข้อมูลว่า

ผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการเลือกซื้อน้ันมีการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกมากน้อยเพียงใด

●ระเบียบวา่ด้วยการจดัการเศษเหลือท้ิงของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

(Waste, Electrical and Electronic Equipment: WEEE) มีจุดประสงค์

เพ่ือต้องการหาผู้รบัผิดชอบในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะท่ีเกิด

จากเคร ื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีส้ินสุดอายุการใช้งาน โดย

ภายใต้ระเบียบ WEEE ผู้ผลิตสินค้าหรอืผู้ส่งออกจะต้องเป็นผู้รบัผิดชอบใน

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะท่ีเกิดจากเคร ื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ โดยการรบัผิดชอบอาจมีลักษณะของการน ากลับประเทศต้นทาง

เพ่ือน าไปท าลายหรอือุดหนุนค่าใช้จ่ายให้กับผู้ด าเนินการจัดการขยะในประเทศ

ท่ีน าเข้าสินค้า

● ระเบียบวา่ด้วยการใช้สารอันตรายบางชนิดในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

(Restrictions on Hazardous Substances: RoHS) มีจุดประสงค์เพ่ือ

จ ากัดการใช้สารอันตรายบางชนิดในการผลิตเคร ื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองจากสารอันตรายดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

และส่ิงแวดล้อมหากหลุดรอดและปนเปื้ อนในดินหรอืแหล่งน้าทางธรรมชาติ 

อีกท้ังมีค่าใช้จ่ายสูงในการก าจัดอีกด้วย

>> มาตรการด้านส่ิงแวดล้อมส าคัญๆ ท่ีอาจเป็นอุปสรรคต่อ
ภาคการส่งออกสินค้าของไทย มีอะไรบ้าง
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●มาตรฐานการระบายไอเสียของรถยนต์ (EURO Standard) ใช้ในการควบคุม

การระบายไอเสียของรถยนต์ โดยปัจจุบันมีต้ังแต่มาตรฐาน EURO 1 ถึง EURO 6 

โดยมาตรฐาน Euro 6 มีความเข้มงวดในการควบคุมการระบายมลพิษสูงสุด โดย

ครอบคลุมสารมลพิษรวมท้ังส้ิน 4 ชนิด ใน 6 รูปแบบ ได้แก่ คาร์บอนมอน

ออกไซด์ (CO) ไฮโดรคารบ์อน (HC) ไฮโดรคารบ์อนรวมกับไนโตรเจนออกไซด์ 

(HC+NOx) ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Particulate 

Matter: PM) และ จ านวนอนุภาคของฝุ่นละออง (Particulate Number: PN)

โดยรูปท่ี 9 แสดงประเทศท่ีมีการบังคับใช้มาตรฐาน EURO เพ่ือควบคุมการ

ระบายไอเสียของรถยนต์

●มาตรการส่งเสรมิรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) เพ่ือส่งเสรมิ

การใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าซึ่งปล่อยมลพิษจากปลายปล่องในระดับท่ีต่าหรอื

ไม่ปล่อยเลย ซึ่งเป็นผลดีโดยตรงต่อส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะการลดมลพิษทาง

อากาศและก๊าซเรอืนกระจก อน่ึงจากรายงานของ IEA (2019)4 พบว่าในปี 

2018 ปรมิาณรถยนต์พลังงานไฟฟ้าท่ีจดทะเบียนมีจ านวนเพ่ิมข้ึนเป็น 5.1 

ล้านคันท่ัวโลก คิดเป็นการเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 64 เม่ือเทียบกับปี 2017 โดย

ประเทศต่างๆ ได้ก าหนดแผนในการพัฒนาและส่งเสรมิการใช้รถยนต์

พลังงานไฟฟ้าในประเทศท้ังในระยะส้ันและระยะยาว ดังแสดงในรูปท่ี 10

●มาตรการปรบัคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน (Border Carbon Adjustment: 

BCA) เป็นกลไกท่ีจะช่วยท าให้ราคาของสินค้าท่ีน าเข้าจากต่างประเทศสะท้อน

ปรมิาณคารบ์อน (Carbon Content) ท่ีแท้จรงิและช่วยจัดการปัญหา Carbon 

Leakage ซึ่งเกิดจากการท่ีผู้ประกอบการบางรายในประเทศพัฒนาแล้วท่ีมี

กฎระเบียบด้านการปล่อยคารบ์อนท่ีเข้มงวดถ่ายโอนสายการผลิตไปยังประเทศ

ท่ีมีกฎระเบียบด้านการปล่อยคารบ์อนท่ีเข้มงวดน้อยกว่า หรอืสินค้าท่ีผลิตใน

ประเทศท่ีมีกฎระเบียบด้านการปล่อยคารบ์อนท่ีเข้มงวดถูกแทนท่ีด้วยสินค้า

น าเข้าท่ีผลิตโดยการปล่อยคารบ์อนสูง (Carbon-intensive Imports) ท้ังน้ี 

สหภาพยุโรปได้รา่งมาตรการท่ีเรยีกว่า EU Carbon Border Adjustment 

Measures (CBAM) ตามหลักของ Border Adjustment และต้ังเป้าท่ีจะ

เสนอกฎหมายเพ่ือสนับสนุนมาตรการดังกล่าว ในปี 2021 หากมาตรการ

ดังกล่าวผ่านความเห็นชอบ คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ต้ังแต่ปี 2023 เป็นต้นไป

(ดู BOX 1 ซึ่งอธิบายเพ่ิมเติมว่ามาตรการปรบัคารบ์อนก่อนเข้าพรมแดนของ

สหภาพยุโรปคืออะไร ผลกระทบต่อภาคส่งออกสินค้าเป็นอย่างไร)

2) มาตรการภาคสมัครใจ (Voluntary Measures) เช่น การติดสติกเกอร์เพ่ือ

แสดงประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน การติดสติกเกอรแ์สดงปรมิาณการปล่อยก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซด์ของรถยนต์ใหม่ ฉลากส่ิงแวดล้อม (Eco Label) เป็นต้น 

4 IEA (2019). “Global EV Outlook 2019 Scaling up the transition to electric mobility”.
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รปูท่ี 8 ตัวอย่างสัญลักษณ์ของมาตรการภาคบังคับด้านส่ิงแวดล้อมประเภทต่างๆ

ที่มา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

Carbon Footprint Label

Waste, Electrical and 
Electronic Equipment

Restrictions on Hazardous Substances

EURO Standard

Korea                          USA                           Japan                            UK
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รปูท่ี 9 ประเทศท่ีมีการบังคับใช้มาตรฐาน EURO ในการควบคุมการระบายไอเสียของรถยนต์

ที่มา: European Environment Agency (2015). “Adoption of the EU Euro emissions standards for road vehicles in Asian countries”.

รปูท่ี 10 แผนการส่งเสรมิการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศต่างๆ

ที่มา: สถาบนัยานยนต์ (2019)
หมายเหต:ุ ICE=Internal Combustion Engine, ZEV=Zero Emission Vehicle, NEV=New Energy Vehicle, 

CAV=Connected & Autonomous Vehicle, ULEV=Ultra Low Emission Vehicle, PHEV=Plug-in Hybrid Electric Vehicle

2020 2030 2040 2050

USA(2025) 

3.3 million ZEVs in 8 state 
combined (California, 
Connecticut, Maryland, 
Massachusetts, New York, Oregon, 
Rhode Island, Vermont)

Canada(2025) 
ZEV Sale 10%

China
NEV sale 12% and 20% in 2025
AV LV2 production capability 
in 2020 and lv3+ in 2025

Germany
1 million EVs on road

Japan
Demonstrate AV 
Shuttle in Olympic 2020

Korea
Commercialize CAV 
Level 3

Taiwan
Manufacturing level 4 
CAV part by 2025

ICE Ban

Norway

USA, California

5 million ZEVs

Canada(2025) 
ZEV Sale 30%

Netherlands
New passenger car, public 
transport, and city 
distribution, are zero 
emission

UK
50-70% new cars are 
ULEVs

Japan
PHEV & EV Sale 
20-30%

Thailand (2036) 
xEV 25% of total 
production

ICE Ban

Denmark

Germany

Ireland

Iceland

Netherlands

Scotland(2032)

IEA EV 30@30

Canada

China

Finland

France

India

Japan

Mexico

Netherlands

Norway

Sweden

Canada
All new cars are ZEVs

Netherlands (2045) 
All new cars are ZEVs

UK
All new cars are ZEVs

Sweden (2045) 
Net zero emission

ICE Ban

France

Portugal

Spain

UK

Netherlands
All cars are ZEVs

UK
All cars are ZEVs

Japan
80% reduction of GEG 
emission per vehicles 
produced by 
Japanese automaker

New Zealand
Net zero emission
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มาตรการปรบัคารบ์อนก่อนเข้าพรมแดน (Carbon 
Border Adjustment Mechanism: CBAM) ของ
สหภาพยุโรปคืออะไร ผลกระทบต่อภาคส่งออกสินค้า
เป็นอย่างไรBOX 1

สหภาพยุโรป (EU) ได้ประกาศท่ีจะขับเคลื่อนแผนการปฏิรปูสีเขียว (European 

Green Deal) ไปเมื่อวันท่ี 11 ธันวาคม 2019 โดยมีเป้าหมายท่ีส าคัญ คือ 

การปล่อยปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกสุทธิเป็นเป็นศูนย์ (Net-Zero Emission) 

ภายในปี 2050 และการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกให้ได้ 50-55% จากปรมิาณ

ในปี 1990 ให้ได้ภายในปี 2030  ท้ังน้ี คณะกรรมาธิการยุโรป (European 

Commission) มองวา่มาตรการด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเรยีกวา่ มาตรการปรบัคารบ์อน

ก่อนเข้าพรมแดน (CBAM) จะเป็นกลไกส าคัญท่ีจะช่วยท าให้สหภาพยุโรป

สามารถบรรลุเป้าหมายและพันธกรณีด้านการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกลง

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ี สหภาพยุโรปต้ังเปา้ท่ีจะเสนอกฎหมายเพ่ือสนับสนุน

มาตรการ CBAM ในปี 2021 และต้ังเป้าท่ีจะเริ่มใช้มาตรการ CBAM ต้ังแต่ปี 

2023 เป็นต้นไป

หลักการส าคัญของมาตรการ CBAM คือ การปรับราคาสินค้าท่ีน าเข้าจาก

ต่างประเทศให้สะท้อนปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกท่ีแท้จรงิท่ีเกิดจาก

กระบวนการผลิตของสินค้า เพ่ือจัดการกับปัญหาคารบ์อนแฝงในสินค้าน าเข้า 

และลดความเส่ียงของการเกิดปัญหา Carbon Leakage5 ซ่ึงเกิดจากการท่ี

ผู้ประกอบการบางรายใน EU มีต้นทุนสูงจากมาตรการและกฎระเบียบด้านการ

ปล่อยคาร์บอนท่ีเข้มงวด6 ได้หันไปเดินสายการผลิตสินค้าในประเทศท่ีมี

กฎระเบียบด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเข้มงวดน้อยกว่า และผู้บริโภคเลือก

ท่ีจะบริโภคสินค้าท่ีน าเข้าจากประเทศเหล่าน้ันเน่ืองจากมีราคาถูกกว่า ท้ังน้ี 

อุตสาหกรรมท่ีมีปัญหา Carbon Leakage สูง เช่น ซีเมนต์ เหล็กและเหล็กกล้า 

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และเคมีภัณฑ์  

อย่างไรก็ดี EU ยังไม่ได้เปิดเผยชัดเจนว่าท้ายท่ีสุดแล้วมาตรการ CBAM จะเป็น

ไปในรูปแบบใด ระหว่างการเก็บภาษีคาร์บอน (Carbon Tax) ภาษีศุลกากร 

(Custom Tariff) หรือการน าเอาระบบซ้ือขายสิทธิในการปล่อยคาร์บอน 

(European Union Emission Trading Scheme: EU-ETS) มาปรับใช้กับ

สินค้าน าเข้า อย่างไรก็ดี หลายองค์กรต่างประเทศ เช่น Allianz Research, 

Independent Commodity Intelligence Services ประเมินวา่ทางเลือก

ของการปรับใช้ระบบ EU-ETS กับสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศน่าจะเป็นไป

ได้มากท่ีสุด ซ่ึงก าหนดให้ผู้น าเข้าสินค้าในประเทศหรือผู้ส่งออกสินค้าต้องซ้ือ

ใบอนุญาตปล่อยก๊าซในปริมาณท่ีเท่ากับปริมาณคาร์บอนท่ีปล่อยออกมาจาก

กระบวนการผลิตสินค้าน้ันๆ (รูปท่ี 11) ซ่ึงเท่ากับวา่จะท าให้ผู้น าเข้าหรอืผู้ส่งออก

สินค้ามีต้นทุนเพ่ิมข้ึน และการส่งออกสินค้าราคาถูกจากประเทศท่ีมีมาตรฐานด้าน

ส่ิงแวดล้อมต่าจะถูกกีดกันโดยอ้อมจากตลาดสหภาพยุโรป

5 European Commission (2020). Inception Impact Assessment.
6 เชน่ ระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยคารบ์อน (EU Emission Trading System: EU ETS) ซึง่ก่อภาระเปน็ตัวเงนิแก่ผู้ประกอบการในภาคส่วนที่มีการ
ปล่อยปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกสูงกวา่ระดับที่ปล่อยได้ (Cap) ซึง่ทาง EU ได้ปรบัลด Cap ลงต่อเนื่องเพ่ือจ ากัดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกใน
สหภาพยุโรปให้น้อยลง



29

รปูท่ี 11 แนวทางในการคิดค่าคารบ์อนก่อนเข้าพรมแดนโดยองิกับระบบ EU-ETS

ที่มา: Allianz Research

EU

CO2costEU

=CO2EU x 
ETSEU

Brown
foreign country

No EU approved ETS 
or ETS equivalent

Green
foreign country

EU approved ETS 
or ETS equivalent

Optional certificate refund of: 
CO2EXPORT x ETSEU

Certificate purchase of: 
CO2IMPORT x ETSEU

Border Adjustment

No action

No action
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ตารางท่ี 5 สรปุมาตรการด้านส่ิงแวดล้อมท่ีส าคัญ

ที่มา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

มาตรการภาคบังคับ ตัวอย่างประเทศ
ท่ีบังคับใช้มาตรการ

อุตสาหกรรมท่ีอาจได้รบัผลกระทบ

การติดฉลากคารบ์อน (Carbon 
Label) หรอื Carbon Footprint 
Label

● สหราชอาณาจักร
● ญ่ีปุ่น
● สหรฐัอเมรกิา
● ฝรัง่เศส
● สวติเซอรแ์ลนด์
● สวเีดน
● เยอรมนี
● สเปน
● เนเธอรแ์ลนด์
● แคนาดา
● ออสเตรเลีย
● เกาหลีใต้

● อาหารและเครื่องด่ืม เช่น ขนมขบเค้ียว (มันฝรัง่อบกรอบ) 
น้าผลไม้ ฯลฯ

● เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น เครื่องซักผ้า หลอดไฟฟ้า
● ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด เช่น แชมพู น้ายาซักผ้า ฯลฯ
● ท่ีกรองน้า
● เฟอรน์ิเจอร์

มาตรการปรบัค่าคารบ์อนก่อนข้าม
พรมแดน (BCA)

● สหภาพยุโรปต้ังเปา้ท่ีจะเสนอ
กฎหมายเพ่ือสนบัสนุนมาตรการ 
EU CBAM ในปี 2021 และต้ังเป้า
ท่ีจะเริม่ใช้มาตรการ CBAM
ต้ังแต่ปี 2023 เป็นต้นไป

● อุตสาหกรรมท่ีคาดวา่จะได้รบัผลกระทบจากมาตรการ CBA มาก
ท่ีสุด ได้แก่ อุตสาหกรรมซเีมนต์ เหล็กและเหล็กกล้า รวมถึง
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

● อุตสาหกรรมท่ีได้รบัผลกระทบรองลงมา ได้แก่ อุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์พ้ืนฐาน ปุ๋ย ก๊าซอุตสาหกรรม อลูมิเนียม และกระดาษ

ระเบยีบ WEEE ● สหภาพยุโรป ● เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านท้ังขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
● อุปกรณ์สารสนเทศและการส่ือสาร
● เครื่องมือไฟฟ้า
● อุปกรณ์ให้แสงสวา่ง
● อุปกรณ์กีฬาท่ีใช้ไฟฟ้า
● แผงควบคุมต่างๆ

กฎหมาย Extended Producer 
Responsibility (EPR)

● สหภาพยุโรป
● โคลัมเบีย
● คอสตารกิา
● ชิลี
● บราซิล

● เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อเิล็กทรอนกิส์

ระเบยีบ RoHS ● สหภาพยุโรป
● จีน

● เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อเิล็กทรอนกิส์ เช่น โทรทัศน์ 
จอคอมพิวเตอร ์แผงวงจรไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ

มาตรฐานการระบายไอเสียของ
รถยนต์ (EURO Standard)

● สหภาพยุโรป
● สิงคโปร์
● ออสเตรเลีย
● รสัเซีย
● ฮอ่งกง
● เกาหลีใต้
● จีน
● มาเลเซีย
● ฟิลิปปินส์
● เวยีดนาม
● อินโดนีเซีย
● ศรลัีงกา
● ปากีสถาน
● บังคลาเทศ

● รถยนต์ ท้ังรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถบรรทุก
● ชิ้นส่วนรถยนต์ โดยเฉพาะท่อไอเสีย อุปกรณ์ติดต้ังเพ่ือควบคุม

การระบายไอเสีย เช่น Diesel Particulate Filter (DPF)

มาตรการส่งเสรมิ
รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 
(Electric Vehicle: EV)

● นอรเ์วย์
● เดนมารก์ 
● ไอซ์แลนด์ 
● เยอรมนี 
● เนเธอรแ์ลนด์ 
● ไอรแ์ลนด์ 
● สก็อตแลนด์ 
● ฝรัง่เศส 
● สเปน 
● โปรตุเกส 
● สหราชอาณาจักร

● ยานยนต์และชิ้นส่วน
● แบตเตอรีแ่ละระบบกักเก็บพลังงาน

ตัวอย่างสินค้าท่ีจะได้รบัผลกระทบจากการด าเนินมาตรการด้านส่ิงแวดล้อม

ปัจจุบัน แต่ละประเทศคู่ค้าและแต่ละอุตสาหกรรมมีการใช้มาตรการท่ีแตกต่างกัน 

ตารางท่ี 5 สรุปรายละเอียดเก่ียวกับมาตรการด้านส่ิงแวดล้อมท่ีส าคัญ ประเทศท่ีใช้

มาตรการดังกล่าว และสินค้าท่ีจะได้รบัผลกระทบ
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จากการที่ในปัจจุบัน หลายประเทศคู่ค้าของไทย อาทิ สหภาพยุโรป 

ญ่ีปุ่น และจีน มีการน ามาตรการด้านส่ิงแวดล้อมมาใช้ ซึ่งกระทบ

กับสินค้าหลายประเภทท่ีประเทศไทยส่งออก อีกท้ังในอนาคต

ประเทศน าเข้าเหล่าน้ีมีแนวโน้มท่ีจะมีมาตรการด้านส่ิงแวดล้อมท่ี

เข้มงวดมากขึ้น  ดังน้ัน หากภาคธุรกิจส่งออกของไทยต้องการ

รักษาความสามารถในการแข่งขันและส่วนแบ่งในตลาดโลก ควร

พิจารณาลงทุนในเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกในกระบวนการผลิต ขยายการลงทุนไปในการผลิตสินค้าใหม่ๆ 

ท่ีปล่อยคาร์บอนต่าเพ่ือเป็นทางเลือกให้กับตลาดผู้บริโภคท่ีมีขนาด

เติบโตอย่ างต่อเ น่ืองในแต่ละปี  รวมถึงพยายามลดการใช้

ทรพัยากรธรรมชาติโดยปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน อีก

ท้ังตรวจสอบมาตรฐานและมาตรการด้านส่ิงแวดล้อมท่ีมีการบังคับ

ใช้ในประเทศคู่ค้าอย่างสม่าเสมอ เพ่ือต้ังรบัปรบัตัวได้ทัน  นอกจาก

ประโยชน์จะช่วยรกัษาความสามารถในการแข่งขันและโอกาสทาง

ธรุกิจใหม่ๆ แล้ว ภาคธรุกิจยงัสามารถสรา้งผลตอบแทนท่ีสูงขึ้นได้
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