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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:่ เมษายน 2021

2 โจทย์ท้าทายส าคัญของภาคธุรกิจในยุคหลัง COVID-19 คือ การหา Growth 

Engine ท่ีจะสรา้งการเติบโตอย่างย่ังยืน และการปรบัตัวให้แข่งขันกับนานาประเทศ

ภายใต้บริบทใหม่ๆ ได้ โดยเฉพาะบรบิทแห่งสังคมคารบ์อนต่าและการใช้ทรพัยากร 

ธรรมชาติอย่างคุ้มค่า บนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDG) และการลดก๊าซ

เรอืนกระจกตามข้อตกลงปารสี ตลอดจนการเปล่ียนแปลงกฎกติกาทางการค้า 

เชน่ มาตรการปรบัคารบ์อนก่อนเข้าพรมแดน (CBAM) ของยุโรป 

Krungthai COMPASS มองว่าการท าบัญชี Carbon Footprint เป็นจุดเริ่มต้น

ส าคัญ ท้ังการประเมินในระดับผลิตภัณฑ์และระดับองค์กร เพ่ือให้ทราบถึงสถานะ 

ก่อนจะน าไปสู่การวางแผนเชิงกลยุทธ์เพ่ือสรา้งโอกาสและเป็นประโยชน์ต่อการ

เจรจาการค้า ต่อเน่ืองจากในปี 2020 ท่ีได้มีการขอรบัรอง Carbon Footprint ใน

ไทยและยังอยู่ในอายุสัญญาแล้วจ านวน 1,884 ผลิตภัณฑ์ และ 151 บรษัิท 

นอกจากน้ัน ภาคธุรกิจยังสามารถใช้ประโยชน์จากกลไกหน่วยงานของรฐั เช่น องค์การ

บรหิารจัดการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) หรอื อบก. ท่ีมี 2 โครงการดีๆ คือ 

โครงการลดก๊าซเรอืนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER) ซึ่งผู้ประกอบการสามารถน า

คารบ์อนเครดิตไปใช้ชดเชยการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกขององค์กรหรอืผลิตภัณฑ์ 

สรา้งรายได้จากการขายคารบ์อนเครดิต หรอืแสดงในรายงานความย่ังยืนเพ่ือแสดง

ประโยชน์สาธารณะท่ีเกิดขึ้น  และโครงการน ารอ่งระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อย

ก๊าซเรอืนกระจกภาคสมัครใจ (Thailand V-ETS) ท่ีจะช่วยให้ผู้ประกอบการได้เรยีนรู้

และเข้าใจระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรอืนกระจกซึ่งเป็นรูปแบบท่ีเร ิม่นิยม

ใชกั้นอย่างแพรห่ลายในต่างประเทศ

อีก Solution ส าคัญ คือ การขับเคล่ือนธุรกิจด้วยโมเดล BCG Economy (Bio-

Circular-Green Economy) บนหัวใจของการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับธุรกิจ 

ซึ่งเป็นแนวทางท่ีภาครัฐจะใช้ขับเคล่ือนประเทศ พร้อมต้ังเป้าเพ่ิม GDP ไทย 

1 ล้านล้านบาท ภายใน 5 ปีข้างหน้า โดยหลายอุตสาหกรรมสามารถน าโมเดลน้ีไป

ประยุกต์ใช้ได้ ท้ังภาคเกษตร อาหาร พลังงาน วัสดุ เคมีภัณฑ์ สุขภาพและการแพทย์ 

เช่น การเปล่ียนไปผลิตอาหารท่ีท ามาจากพืช (Plant-based Food) การหาโอกาส

จาก Biopharmaceuticals และ Biofuel ท้ังน้ี Krungthai COMPASS แนะน า

ผู้ประกอบการไทยจะก้าวไกลด้วยโมเดล BCG ได้ต้องมุ่งเน้นการวจิัยและพัฒนา (R&D) 

พรอ้มประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ควบคู่ไปกับการสรา้ง Partners ท่ีเก้ือหนุนกัน

ใน Ecosystem และตระหนักถึงการสรา้งความสามารถในการแข่งขันด้านราคา

หรอืชูคุณภาพท่ีเหนือกว่า (Green premium)

พชรพจน์ นันทรามาศ ณัฐพร ศรทีอง ชยัสิทธ์ิ อนุชติวรวงศ์



APRIL 2021

เปิดเส้นทางกลยุทธ์ธุรกิจ
บนถนนสาย Low Carbon และ BCG Economy

เตรยีมพรอ้มธุรกิจในยุคสังคมคารบ์อนต่า
รูส้ถานะ? ภาคธรุกิจต้องลงมือจดัท าบัญช ีCarbon Footprint 

* องค์การบรหิารจัดการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) หรอื อบก. ได้ปรบัปรุงแนวทางการประเมิน
CFP และ CFO โดยอา้งองิมาตรฐานสากล ISO 14067 (2018) และISO 14064-1 (2018) ตามล าดับ

Carbon Footprint มีก่ีรูปแบบ?

ขึ้นทะเบียนท่ีหน่วยงานใด และคึกคักแค่ไหน?

จ านวนท่ียังอยู่ในอายุสัญญา

1,884 ผลิตภัณฑ์

151 บรษัิท

ส่วนใหญ่อยู่ในอตุสาหกรรม

อาหารและเครื่องด่ืม

โครงการลดก๊าซเรอืนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐาน
ของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission 

Reduction Program: T-VER)

ระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรอืนกระจกภาค
สมัครใจของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission 

Trading Scheme: Thailand V-ETS) 

Carbon Footprint of 
Organization
(CFO)*

ระดับองค์กรระดับผลิตภัณฑ์

Carbon Footprint of 
Product

(CFP)*

กลไกดีๆ ท่ีช่วยหนุนกิจกรรมสรา้ง/
ใช้ประโยชน์คารบ์อนเครดิต

ราคา 
Carbon Credit 
ในไทยยังอยู่ใน
ระดับต่า

หน่วย: USD/ton
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Strength Opportunity Threat
ความก้าวหน้า

ทาง
เทคโนโลยี

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

กฎกติกาทาง
การค้าใหม่ๆ 
จากประเด็น
ส่ิงแวดล้อม 

สรา้ง New Growth Engine ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG
เพ่ิม GDP ไทย

1
ภายในปี 

2026

ล้านล้านบาท GGreenBBio CCircular

Success Case ในต่างประเทศ

ผลิต Bio-based 
chemical จากน้าตาล 

น าร าข้าวสาลีมาผลิต
ภาชนะใส่อาหาร ช้อนและส้อม

ท่ีใช้แล้วท้ิง

ผลิตถุงและวสัดุส าหรบัห่อ 
(wrapping material) 
โดยใช้เส้นใยไม้

Recover วสัดุโลหะท่ีมีมูลค่าสูง
จากขยะอเิล็กทรอนิกส์ 

(e-waste)

Success Factors

● มุ่งเน้น R&D พรอ้มผนวกเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

● ปกป้องธุรกิจด้วยการจดลิขสิทธ์ิหรอืสิทธิบัตร 

● ทดสอบตลาดต้ังแต่เน่ินๆ 

● มองหา Partner ด้วยกลยุทธ์ Ecosystem 

● สรา้งการแข่งขันด้านราคาและคุณภาพ (Green 
premium)

ภาคธรุกิจ

ภาครฐั

● เรง่สรา้งองค์ความรูแ้ก่ภาคธุรกิจและ
เตรยีมพรอ้มด้านแรงงาน

● สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงนิทนุอย่างเหมาะสม 

ท่ีมา: อบก., ICAP, สวทช., COWI, European Commission, WEF, Accenture รวบรวมและวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
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วาระแรก คือ “การพัฒนาท่ีย่ังยืน 2030” (2030 Agenda for 

Sustainable Development)

องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

(Sustainable Development Goals: SDGs) พร้อมตัวชี้วัดท่ีส าคัญท้ังในมิติ

เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม สันติภาพ และหุ้นส่วนการพัฒนา โดยประเทศสมาชิก

กวา่ 190 ประเทศท่ัวโลกได้ให้การรบัรองแล้วต้ังแต่ปี 2015 บนความมุ่งม่ันรว่มกันใน

การด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือบรรลเุป้าหมาย SDGs ภายในปี 2030

>> 2 วาระโลกปลุกปฏิบัติการลดก๊าซเรอืนกระจก
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ในปี 2020 ท่ีผ่านมา UN ยกระดับความเข้มข้นโดยเพ่ิมตัวช้ีวดัใหม่ “ปรมิาณรวมการ

ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกต่อปี”  (เป้าหมายย่อยท่ี 13.2 ของ SDG 13 ดังรูปท่ี 1) เพ่ือติดตาม

ความก้าวหน้าของมาตรการด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศว่าแต่ละประเทศ

สามารถขับเคล่ือนแผนการรบัมือได้ดีเพียงใด และอาจสรา้ง Peer Pressure ท าให้

ประเทศต่าง ๆ เรง่ปรบัตัวให้ทันกับนานาประเทศเพ่ือไม่เสียโอกาสในการเติบโตระยะยาว 

สามารถรบัมือกับความเส่ียงด้านภูมิอากาศได้ดีย่ิงขึ้น และยังช่วยดึงดูดการลงทุนจาก

ต่างประเทศได้อีกทางหน่ึง ท้ังน้ี ภาคธุรกิจจะเป็นก าลังส าคัญท่ีจะช่วยท าให้ประเทศ

บรรลเุป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนเหล่าน้ีได้ 

รูปท่ี 1 เป้าหมายย่อยท่ี 13.2 ของ SDG 13

หมายเหตุ: SDG 13 คือ การปฏิบัติการอย่างเรง่ด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น
ท่ีมา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDC) และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

ในป ี2020 UN เพ่ิมตัวช้ีวดัใหม่ คือ ปรมิาณรวมการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกต่อปี

Goal: บูรณาการมาตรการด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศในนโยบาย ยุทธศาสตรแ์ละการวางแผนระดับชาติ

ตัวชี้วดั 1

จ านวนประเทศท่ีมีเป้าหมายการลดก๊าซเรอืนกระจกของประเทศ (NDCs) ยุทธศาสตร์

ระยะยาว แผนการปรบัตัวต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยุทธศาสตร์

ในรายงานการด าเนินงานด้านการปรบัตัว (Adaptation communications) และใน

รายงานแห่งชาติ (National communications)

ตัวชี้วดั 2 ปรมิาณรวมการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกต่อป ี

เดิม ใหม่

แต่ดูเหมือนประเทศไทยยังมีความท้าทายอีกหลายด้านในการยกระดับการพัฒนาท่ีย่ังยืน

ของประเทศ สะท้อนจากรายงาน Sustainable Development Report 2020 ท่ีพบว่า

ประเทศไทยได้รบัการจดัอันดับการพัฒนาท่ีย่ังยืนในภาพรวมลดลงจากอันดับท่ี 40 ในปี 

2019 มาอยู่อันดับท่ี 41 ในปี 2020  อน่ึง หากพิจารณาความก้าวหน้าเฉพาะด้านการรบัมือ

กับการเปล่ียนแปลงสภาพภู มิอากาศ พบว่า ตัวชี้ วัดปรมิาณการปล่อยก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซด์ต่อหัวของไทยในภาพรวมปรบัตัวดีขึ้น แต่ยังมีประเด็นความท้าทาย

อีกมากมายไม่ต่างจากประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกท่ีมีระดับการพัฒนา

ใกล้เคียงกันอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางระดับสูง อย่างเช่นประเทศมาเลเซีย

และอินโดนีเซีย  ท้ังน้ี หากประเทศจะมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมาย Net zero emissions ใน

ทิศทางเดียวกันกับประชาคมโลกซึ่งเป็นความท้าทายอย่างมาก จ าเป็นต้องเลือกใช้และ

ผสมผสานมาตรการขับเคล่ือนและกลไกทางเศรษฐศาสตรต่์าง ๆ อย่างเหมาะสมเพ่ือ

กระตุ้นการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในภาคส่วนต่าง ๆ
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งานวจิัยต่างประเทศช้ีเอเชียเส่ียงไม่บรรลุเป้าหมาย SDG 13  โดยจากรายงาน  Asia 

and the Pacific SDG Progress Report 2021 พบว่าภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

โดยรวมมีความเป็นไปได้ท่ีจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย SDG 13 ภายในปี 2030 ท าให้

มีความจ าเป็นเรง่ด่วนในการด าเนินมาตรการต่างๆ เพ่ือลดปรมิาณการปล่อยก๊าซ

เรอืนกระจก เพราะในปัจจุบันภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยเฉพาะจีน เกาหลี และ

ญ่ีปุ่น มีการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเป็นจ านวนมากคิดเป็นเกือบคร ึง่หน่ึงของปรมิาณ

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกโดยรวมของโลก

รูปท่ี 2 ระดับความเข้มข้นของปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกต่อหัว/1 /2

ประเทศไทยยังมีความท้าทายอีกมากบนเส้นทางการรบัมือกับ Climate Change ไม่ต่างมากนักเมื่อเทียบกับ

มาเลเซียและอินโดนีเซีย ซ่ึงเปน็ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกิท่ีมีรายได้ปานกลางระดับสูงในกลุ่มเดียวกับไทย

หมายเหตุ: /1 ระดับความเข้มข้นของปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกขึ้นอยู่กับ Thresholds 
/2 ประเมินจาก 3 ตัวชี้วดั ได้แก่ Energy-related CO2 emissions per capita, CO2 emissions embodied in imports per capita 

และ CO2 emissions embodied in exports per capita ดังน้ัน จงึไม่สามารถใช้เปรยีบเทียบประเทศท่ีมีระดับรายได้ต่างกันมาก เพราะ
ระดับของการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมท่ีท าให้เกิดการปล่อยก๊าซ CO2 มีความแตกต่างกันมาก

ท่ีมา: Sachs, J., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G., Woelm, F. 2020. The Sustainable Development Goals and 
COVID-19. Sustainable Development Report 2020. Cambridge: Cambridge University Press.

Progress in achieving 
carbon emission reduction goals

 Moderately improving with significant challenges 

 Stagnating with significant challenges

 On track but with some challenges

SDG achieved (Close to technical optimum)
Challenges remain
Significant challenges remain
Major challenges remain
Information unavailable
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รูปท่ี 3 Anticipated Progress Gaps By 2030 In The Asia-Pacific Region

ท่ีมา: UNESCAP, “ASIA AND THE PACIFIC SDG PROGRESS REPORT 2021”

1 ปัจจุบัน มี 192 ประเทศสมาชิกท่ีได้ย่ืนข้อเสนอ NDCs ซ่ึงมียอดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกรวมกันคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 96% ของปรมิาณ
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกโลก

ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกิยังมี Gap สูงและอาจไม่สามารถบรรลุเปา้หมาย SDG 13 ภายในป ี2030

วาระท่ีสอง คือ “ข้อตกลงปารสี” (Paris Agreement)

ข้อตกลงปารีสมีเป้าหมายท่ีส าคัญ คือ การควบคุมการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิโลกเฉล่ีย

ท่ัวโลกให้ต่ากวา่ 2.0 °C เทียบกับระดับก่อนยุคอุตสาหกรรม โดยจะพยายามรกัษาการ

เพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิเฉล่ียให้น้อยลงไปอีก จนต่ากวา่ 1.5°C (หากสามารถท าได้)  ซึ่งเป็น

ระดับท่ีหลายฝ่ายมองว่าจะช่วยลดความเส่ียงและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ

สภาพภูมิอากาศ โดยท่ีประเทศสมาชิกต่างๆ แสดงเจตจ านงและมีเป้าหมายรว่มกัน

ในการลดปรมิาณการปล่อยคารบ์อนไดออกไซด์สู่ชัน้บรรยากาศให้มากท่ีสุดและเรง่ด่วน

ท่ีสุด ซึ่งประเทศต่าง  ๆจะเป็นผู้ก าหนดเป้าหมายและจดัท าแผนด าเนินการให้สอดคล้องกับ

บรบิทของแต่ละประเทศ พรอ้มน าเสนอเป้าหมายการมีส่วนรว่ม (Nationally Determined 

Contributions: NDCs) ต่อองค์การสหประชาชาติทุกๆ 5 ปี (เช่น ปี 2020 2025 2030 

เป็นต้น)1
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ส าหรบัประเทศไทยน้ัน รฐับาลได้เสนอเป้าหมายการมีส่วนรว่มท่ีประเทศก าหนด (NDCs) 

ท่ีจะลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกให้ได้ 20% ภายในปี 2030 เม่ือเทียบกับปรมิาณ

ก๊าซเรอืนกระจกภายใต้การด าเนินงานในกรณีปกติ (BAU) ปีฐาน 2005 ในสาขา

เศรษฐกิจต่างๆ เช่น สาขาพลังงาน การคมนาคมขนส่ง กระบวนการทางอุตสาหกรรม 

และการจัดการของเสีย แต่ไม่รวมถึงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน การเปล่ียนแปลงการใช้

ประโยชน์ท่ีดิน และป่าไม้ และอาจลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้สูงถึง 25% หาก

ได้รบัการสนับสนุนจากต่างประเทศท้ังในแง่การเข้าถึงและโอนถ่ายเทคโนโลยีอย่าง

เพียงพอ การสนับสนุนด้านเงนิทนุและการเสรมิสรา้งศักยภาพ  

หากไม่มมีาตรการใดๆ ไทยจะปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย 2.8% ต่อปี จาก 279 

ล้านตันคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่าในปี 2005 เป็น 555 ล้านตันคารบ์อนไดออกไซด์

เทียบเท่า ในปี 2030 (BAU2030) ท าให้ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมได้จัดท าแผนท่ีน าทางการลดก๊าซเรอืนกระจกของประเทศ พ.ศ. 

2564-2573 โดยมีเป้าหมายการลดก๊าซเรอืนกระจกให้ได้ 115.6 ล้านตันคารบ์อนไดออกไซด์

เทียบเท่าหรอืลดลง 20.8% จากกรณีด าเนินการปกติ  ซึ่งจะท าให้ไทยสามารถลด

ก๊าซเรอืนกระจกได้มากกวา่เป้าหมาย NDCs เล็กน้อย

รูปท่ี 4 สรุปปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกรายสาขาและมาตรการของไทยท่ีคาดวา่จะลดได้ภายในป ี2030

ท่ีมา: ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ.)

ภาครฐัท าแผนลดก๊าซเรอืนกระจก 20.8% ภายในป ี2030 จากกรณีด าเนินการปกติ 
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วถีิคารบ์อนต่าจะกลายเป็น Norm ของธุรกิจยุคใหม่ โดยท่ีภาคธุรกิจต้องสรา้งสมดุล

ระหวา่งผลตอบแทนทางธุรกิจกับผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม ในปัจจุบัน ประเทศ

และองค์กรธุรกิจท่ัวโลกต่างให้ความส าคัญกับการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซ

เรอืนกระจกสุทธเิป็นศูนย์ (Net zero emissions) ซึ่งเป็นความท้าทายและแรงผลักดัน

ให้ประเทศคู่ค้าต่าง ๆ น าเอากฎเกณฑ์ทางการค้ามาบังคับใช้อย่างเข้มข้นซึ่งอาจส่งผล

กระทบต่อการค้าระหวา่งประเทศ  

หากธุรกิจไทยจะแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลกท่ีใส่ใจผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ จ าเป็นต้องเตรียมตัวล่วงหน้าและสร้างภูมิคุ้มกันต้ังแต่เน่ิน ๆ  โดยเฉพาะ

การท าบัญชี Carbon Footprint ซ่ึงเป็นจุดเริ่มต้นส าคัญ เพ่ือผู้ประกอบการจะได้

ทราบวา่การด าเนินธุรกิจของตนเอง รวมถึงการผลิตสินค้าหรอืบรกิาร มีการปลดปล่อย

ก๊าซเรอืนกระจกออกมามากน้อยเพียงใด และยังช่วยสรา้งความเข้าใจท่ีดีขึ้นถึงวธิีการ

ลด Carbon Footprint ของตน  หากสามารถลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

ให้อยู่ในระดับต่า จะสรา้งความได้เปรยีบในการแข่งขันกับสินค้าลักษณะเดียวกันท่ีปล่อย

ก๊าซเรอืนกระจกสูงกว่า สร้างโอกาสการขายสินค้ามากขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อการ

เจรจาการค้า รวมท้ังช่วยลดแรงกดดันจากมาตรการด้านส่ิงแวดล้อมหรือกฎเกณฑ์

ทางการค้าท่ีมีแนวโน้มเข้มข้นขึ้นในประเทศคู่ค้าส าคัญ ๆ เช่น กลุ่มสหภาพยุโรป สหรฐัฯ 

จนี และญ่ีปุ่น

Carbon Footprint คืออะไร?

คารบ์อนฟุตพริน้ท์ (Carbon Footprint) แสดงปรมิาณรวมของก๊าซเรอืนกระจกท่ี

ปล่อยออกมาจากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  โดยในปัจจุบัน มีการประเมิน Carbon 

Footprint ท้ังในระดับผลิตภัณฑ์หรอืบรกิาร และระดับองค์กร โดยค านวณออกมา

ในรูปของคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า  ส าหรบัการขึ้นทะเบียนเคร ื่องหมายรบัรอง

ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกหรอืฉลากคาร์บอนฟุตพร ิ้นท์ (Carbon 

Footprint Label) ในประเทศไทยน้ัน ด าเนินการผ่านองค์การบรหิารจัดการก๊าซ

เรอืนกระจก (องค์การมหาชน) หรอื อบก. ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีให้ความ

สนับสนุนหลักในการขับเคล่ือนการลดก๊าซเรอืนกระจกในประเทศไทย 

>> ภาคธุรกิจต้องลงมือท าบัญชี Carbon Footprint 
เพ่ือก้าวให้ทันโลกในยุคสังคมคารบ์อนตา่ 
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การประเมิน Carbon Footprint ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product: 

CFP) เป็นการประเมินวดัปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกท้ังหมดท่ีปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์

แต่ละหน่วย โดยพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวติของผลิตภัณฑ์ ในกิจกรรมต่างๆ ต้ังแต่

การได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การประกอบชิ้นส่วน การจัดจ าหน่ายและขนส่ง 

การใช้งาน ไปถึงการจัดการซากผลิตภัณฑ์หรอืของเสียหลังการใช้งาน โดยท่ี อบก . 

ได้จัดท าและปรบัปรุง “ข้อก าหนดและแนวทางการค านวณคารบ์อนฟุตพร ิน้ท์ของ

ผลิตภัณฑ์” ฉบับปรบัปรุงครัง้ท่ี 7 เม่ือเดือนธันวาคม 2563 ส าหรบัให้ผู้ประกอบการ

ใช้เป็นกลไกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

โดยแนวทางต่าง ๆ อยู่บนฐานของมาตรฐาน ISO 14067: 2018 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล

ท่ีว่าด้วยข้อก าหนดและแนวทางการวัดปรมิาณและรายงานคารบ์อนฟุตพร ิน้ท์ของ

ผลิตภัณฑ์ (ดู Box 1)

ตารางท่ี 1 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ท่ีได้รบัฉลากคารบ์อนฟุตพริน้ท์ของผลิตภัณฑ์ (CFP)

ท่ีมา: องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน)

บรษัิท/กลุ่มบรษัิท ประเภทอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์/กลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีได้รบั

ฉลากคารบ์อนฟุตพริน้ท์ของผลิตภัณฑ์

กลุ่มบรษัิท GULF 

(บมจ. กัลฟ์ เอน็เนอรจ์ ี

ดีเวลลอปเมนท์)

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟา้ การผลิตและจ าหน่ายไฟฟา้ของโรงไฟฟา้จ านวน 22 แห่ง

ได้รบัฉลาก CFP (ปี 2563: โรงไฟฟา้นนทร ีโรงไฟฟา้บา้นเลน 

โรงไฟฟา้บา้นโพธ์ิ และโรงไฟฟา้หนองละลอก 2)

บมจ. วนิีไทย ปิโตรเล่ียม ปิโตรเคมี 

และเคมีภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์โซดาไฟ พีวซีีอมิัลชั่น พีวซีีซัสเพนชั่น 

อพิีคลอโรไฮดรนิ เอทิลีนไดคลอไรด์ และ ไวนิลคลอไรด์

โมโนเมอร์

บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ปิโตรเล่ียม ปิโตรเคมี 

และเคมีภัณฑ์

125 ผลิตภัณฑ์ (ครบทุกผลิตภัณฑ์) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์

โอเลฟินส์ ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกความหนาแน่นสูง 

ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกความหนาแน่นต่าเชิงเส้น 

ผลิตภัณฑ์สาธารณูปโภค

กลุ่มบรษัิท SCG 

(บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย)

ในธุรกิจซีเมนต์และ

ผลิตภัณฑ์ก่อสรา้ง 

ก่อสรา้ง 37 ผลิตภัณฑ์ เช่น ปูนซีเมนต์งานโครงสรา้ง ปูนซีเมนต์

งานหล่อ ปูนซีเมนต์ทนน้าทะเล ปูนซีเมนต์รบัก าลังอดัเรว็
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ส่วน Carbon Footprint ขององค์กร (Carbon Footprint of Organization: CFO) 

แสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร เช่น 

การเผาไหม้ของเชื้อเพลิง การใช้ไฟฟ้า การจัดการของเสีย และการขนส่ง วัดออกมา

ในรูปตันคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า โดย อบก. ได้จัดท าและปรบัปรุง “ข้อก าหนด

ในการค านวณและรายงานคารบ์อนฟุตพร ิน้ท์ขององค์กร” ฉบบัปรบัปรุงครัง้ท่ี 5 เม่ือ

เดือนมกราคม 2564 เพ่ือเป็นแนวทางให้กับองค์กรท่ีต้องการจดัท าคารบ์อนฟุตพร ิน้ท์

ขององค์กร ซึ่งจะช่วยท าให้องค์กรเข้าใจถึงต้นตอของการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกอยู่

ในกิจกรรมใดบา้ง และเป็นประโยชน์ในการก าหนดมาตรการจดัการลดปรมิาณการปล่อย

ก๊าซเรอืนกระจก ลดต้นทนุและเพ่ิมประสิทธภิาพของธุรกิจ รวมถึงบรหิารจดัการความเส่ียง

ในการด าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน ท้ังน้ี อบก. ได้พัฒนาแนวทางการจดัท า CFO บนฐานของ

มาตรฐานสากล ISO 14064-1: 2018 ท่ีว่าด้วยข้อก าหนดและแนวทางการวัดปรมิาณและ

รายงานผลการปลดปล่อยและลดปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกขององค์กร (ดู Box 1) 

ตารางท่ี 2 ตัวอย่างบรษัิทท่ีได้รบัฉลากคารบ์อนฟุตพริน้ท์ขององค์กร (CFO)

ท่ีมา: องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน)

บรษัิท/กลุ่มบรษัิท ตัวอย่างบรษัิท/โรงงานท่ีได้รบัฉลากคารบ์อนฟุตพริน้ท์ขององค์กร

กลุ่มบรษัิท GULF 
(บมจ. กัลฟ ์เอน็เนอรจ์ ี

ดีเวลลอปเมนท์)

โรงไฟฟา้จ านวน 20 แห่ง ในพ้ืนท่ี 7 จงัหวดั ซึ่งครอบคลุมจังหวดัปทุมธานี 

ฉะเชงิเทรา ปราจนีบุร ีสระบุร ีพระนครศรอียุธยา ระยอง และยะลา

กลุ่มบรษัิท PTTGC
(บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล)

บจก. เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ (HMC) ผู้ผลิตเม็ดพลาสติก

โพลิโพรพิลีน (PP)

กลุ่มบรษัิท SCG
(บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย)

บจก. นวพลาสติกอตุสาหกรรม (สาขา 2 โรงงานระยอง) 

ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก

บจก. สยาม โทเซลโล ผู้ผลิตแผ่นฟล์ิมพลาสติก

กลุ่มบรษัิท CPF
(บมจ. เจรญิโภคภัณฑ์อาหาร)

บจก. ซีพีเอฟ ฟูด้ แอนด์ เบฟเวอรเ์รจ ผู้ผลิตอาหารส าเรจ็รูป

(โรงงานอาหารส าเรจ็รูปแปดริว้ มหาชยั สระบุร)ี
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มาตรฐาน/ข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องกับ Carbon Footprint

BOX 1
1) มาตรฐาน/ข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องกับ Carbon Footprint of Product (CFP)

ในปีท่ีผ่านมา อบก. ได้ปรบัปรุงข้อก าหนดและแนวทางการค านวณคารบ์อนฟุตพริน้ท์

ของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO 14067: 2018 Greenhouse 

gases – Carbon footprint of products – Requirements and guidelines 

for quantification ซึ่งมีสาระส าคัญ 2 ส่วน คือ

ก) การวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์หรือคาร์บอน

ฟุตพริน้ท์บางส่วนของผลิตภัณฑ์ (Quantification of the CFP and 

Partial CFP) 

ข) การจัดท ารายงานการศึกษาและน าเสนอคารบ์อนฟุตพริน้ท์ของผลิตภัณฑ์ 

(CFP Study Report)

ท้ังน้ี ข้อก าหนดส าคัญของมาตรฐาน ISO 14067 คือ การประเมินการปล่อยก๊าซ

เรอืนกระจกตลอดวฏัจักรชีวติของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) 

ต้ังแต่กระบวนการหาวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง การใช้งาน และการจัดการซาก

หรือของเสียหลังหมดอายุการใช้งาน ซึ่งต้องสอดคล้องกับข้อก าหนดเฉพาะของ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ (Product Category Rule: PCR) ตามมาตรฐาน ISO 14027 

และเทคนิคการประเมิน LCA ตามมาตรฐาน ISO 14044

อย่างไรก็ดี การค านวณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของผลิตภัณฑ์สามารถด าเนินการ

แบบ Cradle to Grave (B2C) ซึ่งครอบคลุมตลอดวฏัจกัรชีวติของผลิตภัณฑ์ หรอื 

Cradle to Gate (B2B) ซึ่งครอบคลุมบางส่วนของวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์

โดยส้ินสุดท่ีประตูโรงงานเท่าน้ัน 

Requirements & 
Guidelines for LCA

(ISO 14044)

Requirements for 
Establishing PCR

(ISO 14027)

ISO 14067

CFP 
Study Report
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2) มาตรฐาน/ข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องกับ Carbon Footprint of Organization 

(CFO)

ในการประเมินการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกขององค์กรน้ัน อบก. ได้ปรบัปรุงข้อก าหนด

ในการค านวณและรายงาน  คารบ์อนฟุตพริน้ท์ขององค์กร โดยอา้งองิมาตรฐานสากล 

ISO 14064-1: 2018 Greenhouse gases – Part 1 Specification with 

guidance at the organization level for quantification and reporting 

of greenhouse gas emissions and removals เป็นหลัก 

ท้ังน้ี การพัฒนาและออกแบบบัญชีรายการปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก ประกอบด้วย

ขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน คือ

ก) การก าหนดขอบเขตขององค์กร (Organization Boundaries) ต้อง

ชัดเจนและเหมาะสม เพราะโครงสรา้งโดยท่ัวไปขององค์กรอาจมีแหล่งปล่อย

หรอืแหล่งดูดกลับก๊าซเรอืนกระจกมากกวา่ 1 แหล่ง  ท้ังน้ี การก าหนดขอบเขต

ขององค์กรในการรวบรวมแหล่งปล่อยหรือแหล่งดูดกลับก๊าซเรือนกระจก 

สามารถท าได้โดยใช้หลักอ านาจการควบคุมการด าเนินงานหรืออ านาจการ

ควบคุมทางการเงนิ หรอืใช้วธีิปันส่วนตามกรรมสิทธ์ิหรอืสัดส่วนการรว่มทุน

หรอืลงทุน

ข) การก าหนดขอบเขตของการด าเนินงาน (Operational Boundaries) 

โดยองค์กรต้องระบุกิจกรรมท่ีมีการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกซึ่ง

แบ่งออกเป็น 3 ประเภทย่อย ได้แก่ ประเภทท่ี 1 การปล่อยและดูดกลับก๊าซ

เรอืนกระจกทางตรงขององค์กร (Direct GHG Emissions and Removals) 

ท่ีเกิดขึ้นในขอบเขตขององค์กร เช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ

เผาไหม้ กระบวนการผลิต การรั่วไหล เป็นต้น ประเภทท่ี 2 การปล่อยก๊าซ

เรอืนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน (Energy Indirect GHG Emissions) 

ประเภทต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า ความรอ้น ไอน้า เป็นต้น และ ประเภทท่ี 3 การปล่อย

ก๊าซเรอืนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ (Other Indirect Emissions) อาทิ การ

ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางออ้มจากวตัถุดิบต้ังต้นท่ีซื้อมา ของเสียจากกิจกรรม

ในองค์กร การเดินทางท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจขององค์กร การขนส่งและกระจาย

สินค้า

ค) การค านวณปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก โดยสามารถ

เลือกใช้วิธีการตรวจวัดหรอืการพัฒนาแบบจ าลองการค านวณปรมิาณก๊าซ

เรอืนกระจก
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ผู้ประกอบการไทยขอการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ต้ังแต่อดีตจนถึง

ปัจจบุันจ านวนรวมท้ังส้ิน 4,603 ผลิตภัณฑ์ (รวมท่ีหมดอายุสัญญาไปแล้ว) จากฐานข้อมูล

ของ อบก. อย่างไรก็ดี ในปัจจุบนั พบวา่จ านวนผลิตภัณฑ์ท่ีได้รบัการรบัรอง CFP และ

ยังอยู่ในอายุสัญญามีเพียง 1,884 ผลิตภัณฑ์ โดยส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอาหารและเคร ื่องด่ืมท่ีมีสัดส่วนสูงถึง 56% ของจ านวนผลิตภัณฑ์ท้ังหมด 

ตามด้วยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ กลุ่ม

อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ตามล าดับ (ตารางท่ี 3)

ส่วนการขอรบัรองฉลากคารบ์อนฟุตพริน้ท์ในระดับองค์กรน้ัน บรษัิทท่ีได้รบัการรบัรอง 

CFO และยังอยู่ในอายุสัญญามีจ านวน 151 บรษัิท จากท้ังหมด 664 บรษัิทท่ีได้การรบัรอง

ฉลาก CFO ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการท่ีอยู่ในสาขา

อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเคร ื่องด่ืม (รูปท่ี 5) 

>> การขึ้นทะเบียน Carbon Footprint ในไทยคึกคักแค่ไหน?

ตารางท่ี 3 จ านวนผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการรบัรองฉลาก Carbon Footprint และระดับ Carbon Intensity เฉล่ีย
แยกรายอตุสาหกรรม/1

ประเภทอุตสาหกรรม จ านวนผลิตภัณฑ์ Carbon Intensity เฉล่ีย

เครื่องใช้ไฟฟา้ และอเิล็กทรอนิกส์/2 2 975.218

ส่ิงทอ 15 13.600

ยา และเวชภัณฑ์ 2 5.700

หัตถกรรม และเครื่องประดับ 135 4.309

ไม้ 27 2.716

อาหาร และเครื่องด่ืม 1,046 2.064

ปิโตรเล่ียม ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ 150 1.756

กระดาษ และบรรจภัุณฑ์ 4 1.582

พลาสติก และบรรจภัุณฑ์ 94 1.476

ยานยนต์ 12 1.200

ส่ิงพิมพ์/2 2 0.856

ก่อสรา้ง 148 0.843

ยางพารา 15 0.339

อลูมิเนียมและกระป๋อง 6 0.178

ภาคการบรกิาร และส านักงาน 11 0.025

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟา้ 67 0.001

หมายเหตุ: /1 ข้อมูลไม่รวมประเภทอุตสาหกรรมอื่น เน่ืองจากผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายและมีหน่วยวดัปรมิาณสินค้าท่ีแตกต่างกัน
/2 เครื่องใช้ไฟฟา้ฯ และ ส่ิงพิมพ์ แสดง Carbon Intensity ในรูปของปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในหน่วย kgCO2e ต่อเครื่อง/

ช้ินหรอืฉบับ ส่วนผลิตภัณฑ์ในประเภทอุตสาหกรรมต่างๆ แสดง Carbon Intensity ในรูปของปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกใน
หน่วย kgCO2e ต่อน้าหนักของผลิตภัณฑ์ในหน่วย Kg

ท่ีมา: องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
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รูปท่ี 5 สัดส่วนผู้ประกอบการท่ีผ่านการรบัรองฉลาก Carbon Footprint ขององค์กร แยกรายอตุสาหกรรม 

ท่ีมา: องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

อาหาร และเครื่องด่ืม, 

31.8%

ภาคการบรกิาร และส านักงาน, 

16.6%

พลาสติก และบรรจภัุณฑ์, 9.3%

เครื่องใช้ไฟฟ้า และอเิล็กทรอนิกส์, 3.3%
ปิโตรเล่ียม ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์, 2.0%

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า, 1.3%
ยางพารา, 1.3%
ก่อสรา้ง, 0.7%

ยานยนต์, 0.7%
ส่ิงทอ, 0.7%

หัตถกรรม และเครื่องประดับ, 0.7%

อื่นๆ, 19.9%

ไม่ระบุ, 11.9%

จ านวนผู้ประกอบการท่ี
ผ่านการรบัรองและยัง
อยู่ในอายุสัญญา

151 ราย

จบัตามาตรการเก็บภาษีคารบ์อนของยุโรป การผลักดันมาตรการด้านส่ิงแวดล้อมเพ่ือ

ควบคุมปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกท่ีเรยีกว่า “มาตรการปรบัคารบ์อนก่อนเข้า

พรมแดน” หรอื “Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)” ของ

สหภาพยุโรป (EU) ยังคงเป็นประเด็นรอ้นท่ีภาคส่งออกสินค้าของไทยต้องติดตาม

อย่างใกล้ชิด เพราะอาจได้รับผลกระทบในอนาคตได้  โดยท่ีมาตรการ CBAM มี

หลักการส าคัญ คือ การปรบัราคาสินค้าท่ีน าเข้าจากต่างประเทศให้สะท้อนปรมิาณ

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกท่ีแท้จรงิท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตของสินค้า เพ่ือจดัการ

กับปัญหาคารบ์อนแฝงในสินค้าน าเข้า

>> มาตรการด้านส่ิงแวดล้อมของต่างประเทศ อกีปัจจยัท่ีท าให้
ธุรกิจไทยต้องลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก



18

มี 4 วตัถุประสงค์และขอบเขตการบังคับใช้ท่ีส าคัญ คือ 1) เพ่ือให้ราคาของสินค้าน าเข้า

สะท้อนถึง Carbon Content ท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตต้ังแต่ต้นทางไปจนถึง

ปลายทาง ซึ่งจะช่วยป้องกันการรัว่ไหลของคารบ์อนจากการท่ีผู้ประกอบการยุโรปไป

ต้ังฐานการผลิตในประเทศท่ีไม่ได้มีมาตรฐานด้านการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

2) เพ่ือผลักดันเป้าหมายด้านภูมิอากาศ (โลกรอ้น) โดยเฉพาะตาม European Green 

Deal ไม่ได้เป็นไปเพ่ือปกป้องอุตสาหกรรมในอียู หรอืเพ่ือกีดกันหรอืจ ากัดการค้า

ระหว่างประเทศ 3) เป็นมาตรการทางเลือกเพ่ือลดปัญหาการรัว่ไหลของคารบ์อน 

(Carbon Leakage) และ 4) เน้นบงัคับใชกั้บอุตสาหกรรมท่ีปล่อยคารบ์อนสูง 

คาดว่าจะเริ่มบังคับใช้กับสินค้าน าเข้าประเภทวัตถุดิบข้ันต้นในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีอยู่

ภายใต้ระบบ EU-ETS เช่น ซีเมนต์ เหล็ก แก้ว กระดาษ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เป็นต้น 

ซึ่งมีความซับซ้อนน้อยกว่าสินค้าส าเรจ็รูปซึ่งมีการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในกระบวนการ

หรอืกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีซบัซอ้นมากกวา่

CBAM อาจน ามาบังคับใช้ในปี 2023 ส าหรบัความคืบหน้าในการผลักดันมาตรการ CBAM 

น้ัน คณะกรรมการด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental Committee) ของรฐัสภายุโรป 

ได้ขานรบัรายงานฉบบัเดือนกุมภาพันธ ์2021 ซึ่งเรยีกรอ้งให้น า CBAM มาใช้เป็นส่วน

หน่ึงของยุทธศาสตรก์ารพัฒนาอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรปโดยให้ความส าคัญกับ

การจัดการปัญหาการรัว่ไหลของคารบ์อน (Carbon Leakage) ภาคอุตสาหกรรม

ของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป และการไหลเข้าของสินค้าท่ีปล่อยคารบ์อนสูงจาก

ประเทศท่ีไม่มีกลไกหรอืมีมาตรการจ ากัดการปล่อยก๊าซฯ ท่ีเข้มงวดน้อยกว่าสหภาพ

ยุโรป  ขณะเดียวกัน รฐัสภายุโรป (European Parliament) รบัรองมติว่าด้วยกลไก

การปรบัคารบ์อนก่อนเข้าพรมแดนเม่ือเดือนมีนาคม 2021 โดยมีเป้าหมายท่ีจะน ามา

บังคับใช้ในปี 2023  ท้ังน้ี หากเป็นไปตามก าหนดการเดิม คณะกรรมาธิการยุโรป 

(European Commission) จะน า CBAM เข้าสู่กระบวนการพิจารณาออกเป็นกฎหมาย 

และพิจารณาข้อก าหนดให้รายได้ท่ีเกิดจาก CBAM เป็นส่วนหน่ึงของงบประมาณ EU 

ต่อไป

ยังมีหลายประเด็นต้องติดตามความชัดเจนในการประชุมของคณะกรรมาธิการยุโรปใน

เดือนมิถุนายน 2021 ได้แก่ 1) ประเด็นท่ีเก่ียวกับขอบเขตการบังคับใช้ครอบคลุมประเทศ 

อุตสาหกรรมและสินค้ากลุ่มใด  อน่ึงจากการให้สัมภาษณ์ของ  Executive Vice President 

ท่ีรบัผิดชอบนโยบาย European Green Deal น้ัน Frans Timmermans เปิดเผยว่า

ในชว่งแรก CBAM อาจจะบงัคับใชกั้บประเทศเพ่ือนบา้นในแถบยุโรปตะวนัออก ตรุกี และ

แอฟรกิาเหนือก่อน และน่าจะบงัคับใชกั้บสินค้ากลุ่มวตัถดิุบเป็นหลักก่อน เช่น ซีเมนต์ 

เหล็ก อลูมิเนียม 2) เง ื่อนไขหรอืหลักเกณฑ์เชิงเทคนิคในการตีมูลค่าราคาคารบ์อน

ส าหรบัสินค้าน าเข้า 3) ประเด็นท่ีเก่ียวกับ CBAM Rebate ส าหรบัผู้ส่งออก/ผู้น าเข้า 

หากสินค้าน้ันมี Carbon Footprint ในระดับต่ากวา่ท่ีก าหนด
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Thailand Voluntary Emission Reduction Program (T-VER)

T-VER เป็นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย 

ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีมีศักยภาพในการลดหรอืดูดซับก๊าซเรอืนกระจกเข้ารว่มโครงการ 

เช่น ผู้ผลิตและใช้พลังงานหมุนเวยีน ผู้ประกอบการท่ีมีกิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การใช้พลังงาน การจดัการของเสีย และการจดัการในภาคขนส่ง รวมไปถึงผู้ท่ีมีกิจกรรม

การอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่า และผู้ท่ีปรบัวถีิการท าเกษตรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการกักเก็บ

หรอืลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก  

โครงการท่ีได้รบัการขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER จาก อบก. และได้รบัการรบัรองปรมิาณ

ก๊าซเรอืนกระจกท่ีลดหรอืกักเก็บได้หรอืท่ีเรยีกวา่ “คารบ์อนเครดิต (Carbon Credit)” 

สามารถน าคารบ์อนเครดิตไปใช้ชดเชยการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกขององค์กรและจาก

การผลิตผลิตภัณฑ์ได้หรือน าไปขายในตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศได้  

นอกจากน้ี กิจการท่ีด าเนินโครงการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกภาคสมัครใจท่ีขึ้น

ทะเบยีนกับ อบก. จะได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคลส าหรบัก าไรสุทธิของรายได้จาก

การด าเนินโครงการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกหากเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

เง ื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร2 อน่ึงในช่วง 7 ปีท่ีผ่านมา พบว่ามีจ านวน

โครงการท่ีได้รบัการขึ้นทะเบียนและปรมิาณก๊าซเรอืนกระจากท่ีคาดว่าจะลดหรอืกักเก็บ

ได้เพ่ิมขึ้น ยกเว้นในปีท่ีผ่านมาท่ีภาคส่วนเศรษฐกิจต่าง ๆ ได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์การระบาดของโควดิ-19  นอกจากน้ี โครงการท่ีได้รับการขึ้นทะเบียน

โครงการ T-VER ส่วนใหญ่กระจุกอยู่ในประเภทโครงการท่ีใช้พลังงานทดแทนและการ

เพ่ิมประสิทธภิาพพลังงาน

>> มีกลไกอะไรบ้างท่ีจะเป็นตัวชว่ยธุรกิจไทยลดก๊าซเรอืนกระจก?

รูปท่ี 6 จ านวนโครงการท่ีได้รบัการขึ้นทะเบียนและปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกท่ีคาดวา่จะลดได้/กักเก็บ ปี 2014-2020

ท่ีมา: องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
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2 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับท่ี 394 เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วธีิการ และเงื่อนไขการยกเวน้ภาษีเงินได้ของบรษัิทหรอืห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
ซ่ึงด าเนินโครงการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ซ่ึงใช้บังคับต้ังแต่วนัท่ี 23 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกท่ีคาดวา่จะลดได้/กักเก็บได้ (tCO2e ต่อปี)

จ านวนโครงการท่ีได้รบัการขึ้นทะเบียน
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นอกจากน้ัน การซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากการด าเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจก

ภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีราคา

การซื้อขายเฉล่ียค่อนข้างทรงตัวอยู่ท่ีประมาณ 25 บาทต่อตันหรอืไม่ถึง 1 ดอลลารฯ์ 

ต่อตัน ซึ่งต่ามากเม่ือเทียบกับราคาสิทธิการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในตลาดซื้อขาย

ใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Emission Trading Scheme: ETS) ส าคัญๆ 

ของโลกซึ่งมีราคาเฉล่ียสูงกวา่ 20 ดอลลารฯ์ ต่อตันในปี 2020

รูปท่ี 7 สัดส่วนจ านวนโครงการและปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกท่ีคาดวา่จะลดได้/กักเก็บได้ในชว่งป ี2014-2020
จ าแนกตามประเภทโครงการ 

ท่ีมา: องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
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รูปท่ี 8 ปรมิาณการซื้อขายคารบ์อนเครดิตจากโครงการ T-VER และราคาซื้อขายเฉล่ียต่อตัน

ท่ีมา: องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
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รูปท่ี 9 ราคาคารบ์อนเครดิตเฉล่ียในตลาด ETS ต่างๆ (หน่วย: ดอลลารฯ์/ตัน)

หมายเหตุ: ไม่ควรเปรยีบเทียบราคาระหวา่งระบบ ETS เน่ืองจากแต่ละประเทศมีการออกแบบระบบ ETS ท่ีแตกต่างกัน
ท่ีมา: International Carbon Action Partnership (ICAP) และองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) 

วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
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Thailand Voluntary Emission Trading Scheme (Thailand V-ETS)

Thailand V-ETS เป็นโครงการน ารอ่งระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

ภาคสมัครใจ ซึ่ง อบก. พัฒนาขึ้น เพ่ือส่งเสรมิการด าเนินงานด้านการลดก๊าซเรอืนกระจก

ภาคสมัครใจของไทย โดยระบบ ETS เหมาะกับสาขาอุตสาหกรรมท่ีมีการปล่อยก๊าซ

เรอืนกระจกสูงหรอืมีการใชพ้ลังงานสูง โรงงานอุตสาหกรรมท่ีต้องการประเมินการปล่อย

ก๊าซเรอืนกระจกขององค์กรและมีการทวนสอบจรงิเพราะมีข้อก าหนดให้ผู้เข้ารว่มโครงการ

ต้องมีการจัดท าคารบ์อนฟุตพร ิน้ท์ โรงงานอุตสาหกรรมท่ีต้องการขอรบัรองคารบ์อน

ฟุตพร ิน้ท์ขององค์กร (CFO) และโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีความมุ่งม่ันต้องการลดก๊าซ

เรอืนกระจกจากภาคพลังงาน เป็นต้น

อย่างไรก็ดี ระบบ Thailand V-ETS ยังเป็นเพียงโครงการน าร่องเพ่ือเตรยีมความพรอ้ม

ในหลายด้าน เชน่ การพัฒนากฎการด าเนินงานและรูปแบบการซื้อขายสิทธ ิการทดสอบ

ระบบการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (Measurement, Reporting and Verification 

System: MRV) การให้ความรูแ้ก่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและท าความเข้าใจ

เก่ียวกับระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรอืนกระจก  โดยในช่วงท่ีผ่านมาโครงการ

น ารอ่งระบบดังกล่าว ครอบคลุมอุตสาหกรรมท่ีมีการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสูง เช่น 

อุตสาหกรรมเหล็ก โรงกล่ันน้ามัน ปูนซเีมนต์ เย่ือและกระดาษ แก้ว พลาสติก
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3 กฎหมายก าหนดให้ทกุองค์กรท่ีปล่อยก๊าซเรอืนกระจกมากกวา่ 2.6 หม่ืนตันคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่าในปีใดปีหน่ึงในช่วงปี 2013-2019 ต้องเข้า
สู่ระบบ ETS ดังกล่าว

ในช่วง 6 ปีท่ีผ่านมา อบก. ได้ด าเนินโครงการน ารอ่งระบบซื้อขายใบอนุญาตฯ แบ่งเป็น 

2 ระยะ (2558-2560 และ 2561-2563) โดยมีจ านวนโรงงานท่ีเข้ารว่มระบบ Thailand

V-ETS เพ่ิมข้ึนในแต่ละปี และกระจายไปในหลายประเภทอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น 

อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ปิโตรเคมี เยื่อกระดาษและกระดาษ ปูนซีเมนต์ เหล็ก เซรา

มิก โรงกล่ันน้ามันฯ แก้วและกระจก พลาสติก และอาหาร โดยในปี 2563 ล่าสุด มี

โรงงานอุตสาหกรรมใหม่เข้าร่วมโครงการ 15 โรงงานซึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม

กระจก ส่ิงทอ และอาหาร อน่ึง แม้ว่าโครงการน ารอ่งฯ ยังไม่ได้ด าเนินไปถึงขั้นตอน

การซื้อขายใบอนุญาตฯ เน่ืองจากยังมีข้อติดขัดทางกฎหมาย แต่โรงงานท่ีเข้ารว่ม

โครงการฯ จะได้ประโยชน์จากโครงสรา้งพ้ืนฐานต่าง ๆ ของ อบก . รวมไปถึงระบบ 

MRV ท่ีจะช่วยท าให้ทราบถึงปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกขององค์กร และ

พรอ้มส าหรบัการปฏิบัติจรงิ หากมีการตรากฎหมายเพ่ือปลดล็อกให้ภาคเอกชน

สามารถซื้อขายใบอนุญาตฯ ในอนาคต และรับมือกับเป้าหมายการลดก๊าซเรอืน

กระจกของประเทศในระดับท่ีท้าทายย่ิงขึ้น

อย่างไรก็ดี ระบบ ETS เป็นกลไกขับเคล่ือนการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีใช้แพร่หลายใน

หลายประเทศหรือมลรัฐ เช่น สหภาพยุโรป นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ แคลิฟอร์เนีย จีน 

และมีแนวโน้มเพ่ิมจ านวนข้ึนอีกดังเช่นกรณีเวียดนาม ท้ังน้ีล่าสุด รฐับาลจีนได้มีการ

จดัต้ังตลาด ETS แห่งชาติขึ้นท่ีมหานครเซีย่งไฮ ้เพ่ือเป็นอีกหน่ึงเคร ื่องมือส าคัญของ

จนีในการบรรลเุป้าหมาย Carbon Neutrality ภายในปี 2060 โดยมีแผนท่ีจะเปิดให้

มีการซื้อขายภายในเดือนมิถุนายน 2564 น้ี อน่ึงก่อนหน้าน้ีรฐับาลจนีได้ด าเนินโครงการ

น ารอ่งระบบ ETS ใน 7 พ้ืนท่ีท่ัวประเทศ อาทิ ปักก่ิง เซี่ยงไฮ้ เซินเจิ้น เพ่ือวางรากฐาน

ระบบ ETS ก าหนดกติกา ท าการทดลองและทดสอบระบบซื้อขายสิทธิฯ ซึ่งครอบคลุม 

8 ประเภทอุตสาหกรรมท่ีมีการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสูง ได้แก่ กลุ่มผลิตไฟฟ้า ซเีมนต์

และวัสดุก่อสรา้ง เหล็ก ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ โลหะท่ีไม่ใช่เหล็ก การผลิตกระดาษ 

และภาคการบนิ จนกระท่ังมีการสรา้งตลาด ETS แห่งชาติขึ้นในปัจจุบนั3
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เวยีดนามเล็งสรา้งระบบซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรอืน
กระจก (Carbon Emission Trading Scheme: ETS)

BOX 2 รัฐสภาเวียดนามได้ผ่านกฎหมายว่าด้วยการป้องกันส่ิงแวดล้อม (Law on 

Environmental Protection) ฉบับแก้ไขเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2020 ท่ีผ่านมา 

โดยจะมีผลบังคับใช้ในวนัท่ี 1 มกราคม 2022  มีสาระส าคัญ คือ การจัดต้ังระบบซื้อขาย

ใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (ETS) พรอ้มท้ังกลไกการตรวจวดั รายงาน และ

ทวนสอบ (Measurement, Reporting and Verification: MRV)  อย่างไรก็ดี 

ยังคงต้องรอความชัดเจนจากรฐับาลเวียดนามในประเด็นท่ีเก่ียวกับเพดานการลด

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกและการจัดสรรสิทธ์ิในการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก กรอบ

เวลา และอตุสาหกรรมท่ีจะถูกน าเข้ามาในระบบ ETS เป็นต้น

อน่ึง รฐับาลเวยีดนามได้ปรบัปรุงข้อเสนอการมีส่วนรว่มท่ีประเทศก าหนด (NDCs) 

ไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2020 โดยวางแผนท่ีจะลดปรมิาณก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 9% 

ภายในปี 2030 เทียบกับปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกภายใต้การด าเนินงานในกรณีปกติ 

(BAU) ปีฐาน 2014 จากข้อเสนอ NDCs ฉบับก่อนหน้าท่ีต้ังเป้าหมายลดก๊าซเรอืน

กระจกท่ี 8% นอกจากน้ัน เป้าหมายการลดก๊าซเรอืนกระจกอาจเรง่ขึ้นไปอยู่ท่ีระดับ 

27% ภายในปี 2030 หากได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศผ่านความร่วมมือใน

ระดับทวิภาคีและพหุภาคี รวมท้ังจากการด าเนินกลไกตลาดและท่ีไม่ใช่กลไกตลาด 

(Market and Non-Market Mechanisms) อย่างไรก็ดี หากเวยีดนามยังคง

ด าเนินงานในรูปแบบปกติโดยท่ีไม่มีการด าเนินมาตรการใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการลด

ก๊าซเรอืนกระจก คาดวา่ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในปี 2030 (BAU2030) 

จะอยู่ท่ีประมาณ 927.9 ล้านตันคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า เพ่ิมข้ึนจาก 284 ล้าน

ตันคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่าในปี 2014

โดยรวมแล้ว การตรากฎหมายดังกล่าวเป็นก้าวย่างส าคัญของเวียดนามในการ

แสดงความมุ่งมั่นและการด าเนินงานเชิงรุกในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เพ่ือแก้ไขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับโลก นอกจากน้ัน หากมีการ

จัดต้ังระบบ ETS เป็นผลส าเร็จ ย่อมจะช่วยเพ่ิมแต้มต่อและท าให้ผู้ส่งออกเวียดนาม

สามารถเก็บเก่ียวผลประโยชน์เพ่ิมข้ึนภายใต้ข้อตกการค้าเสร ี(FTA) ระหวา่งอียูและ

เวยีดนามซึ่งมีผลบังคับใช้ไปแล้วต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2563
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Section 2

เปิดประตูรบัโอกาส
ด้วยโมเดล 

BCG 
Economy 
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การลงทุนเพ่ือพลิกฟื้ นธุรกิจหลังวกิฤติ COVID-19 ควรเป็นไปในทิศทางใด? คือค าถาม

ส าคัญย่ิง เพราะการแพรร่ะบาดอย่างยาวนานของ COVID-19 ได้สรา้งบาดแผลต่อภาค

ธุรกิจอย่างมาก พรอ้มท้ังยังเป็นสัญญาณให้เราต้องเรง่หา Growth engine ใหม่ๆ ท่ี

จะสรา้งการเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงวถีิการด าเนิน

ธุรกิจและวถีิการซื้อสินค้าของลูกค้าสู่บรบิทใหม่ๆ เช่น เรง่การใช้เทคโนโลยีในวงกว้าง 

และจุดประกายกระแสการใส่ใจส่ิงแวดล้อมและเน้นเร ื่องสุขภาพและสุขอนามัย ท่ีอาจ

หมายความวา่ Growth engine แบบเดิมๆ อาจไม่ work อีกต่อไป

>> ท าไมภาคธุรกิจต้องหันมาใชโ้มเดล BCG?
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ทางรอดหน่ึงในยุคหลัง COVID-19 คือ เราต้องขับเคล่ือนธุรกิจและประเทศชาติด้วย

หลักการ “เพ่ิมมูลค่า ฝ่าความท้าทาย ภายใต้จดุแข็งท่ีมี” กล่าวคือเป็นการใชโ้อกาสจาก

ความก้าวหน้าทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวตักรรม มาชว่ยเสรมิสรา้งจุดแข็งด้าน

ความหลากหลายทางชวีภาพและวฒันธรรม ผ่านการสรา้งมูลค่าเพ่ิมตลอดท้ังห่วงโซ ่

ขณะเดียวกันก็ค านึงถึงการลดทอนความท้าทายใหม่ๆ จากกฎกติกาการค้าโลกท่ีอาจ

แปรเปล่ียนไป โดยเฉพาะจากการให้ความส าคัญต่อประเด็นส่ิงแวดล้อม เชน่ มาตรการ 

Carbon Border Adjustment Mechanism ของยุโรป ซึ่งได้กล่าวไวแ้ล้วใน Section แรก

แผนการเชิงรูปธรรมของแนวคิดน้ี คือ โมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นการพัฒนา 3 เศรษฐกิจ 

คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-economy) เศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) 

และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ไปพรอ้มๆ กัน โดยเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-

economy) เป็นการใช้ทรพัยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่าและสรา้งมูลค่าเพ่ิม ขณะท่ีเศรษฐกิจ

หมุนเวยีน (Circular Economy) คือการค านึงถึงการน าวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์

ให้มากท่ีสุด (Re-cycle, Up-cycle) รวมถึงการท าให้ของเสียเป็นศูนย์ (Zero waste) 

ซึ่งท้ัง 2 เศรษฐกิจน้ี เป็นส่วนหน่ึงของเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) หรอืการ

พัฒนาท่ีควบคู่ไปกับการรกัษาส่ิงแวดล้อมได้อย่างสมดุล

รูปท่ี 10 ภาพรวมของโมเดลเศรษฐกิจ BCG

BCG Model คือค าตอบของการ “เพ่ิมมูลค่า ฝ่าความท้าทาย ภายใต้จดุแข็งท่ีมี” 

ท่ีมา: สวทช. วเิคราะห์และน าเสนอโดย Krungthai COMPASS

ความสมบูรณ์และ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

ความหลากหลาย
ทางวฒันธรรม

Strength

นวตักรรม วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี

Bio-technology

AI

Blockchain

IoT ML

Data analytics

OMICs 

Opportunity

Gene Editing 

เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวยีน เศรษฐกิจสีเขียวB
Bio

ใชท้รพัยากรชวีภาพอย่าง
คุ้มค่าและมุ่งสรา้งมูลค่าเพ่ิม

ค านึงถึงการน าวสัดุต่างๆ 
กลับมาใชป้ระโยชน์ให้มากท่ีสุด 

การพัฒนาท่ีควบคู่ไปกับ
การรกัษาส่ิงแวดล้อมG

Green
C

Circular

Threat

กฎระเบียบใหม่ๆ 
โดยเฉพาะก าแพงทาง
การค้าจากประเด็นด้าน
ส่ิงแวดล้อม เช่น 
มาตรการ Carbon
Border Adjustment 
Mechanism ของยุโรป 

CO2

TAX
CARBON
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Value Chain ของ BCG Economy เก่ียวข้องกับหลากหลายธุรกิจ ท้ังภาคเกษตร 

อาหาร พลังงาน เคมีภัณฑ์ สุขภาพและการแพทย์ เป็นต้น เน่ืองจาก Bio-economy 

หรอืเศรษฐกิจชีวภาพน้ัน มีต้นน้ามาจากภาคการเกษตร (รูปท่ี 11) ตามการใช้

ทรพัยากรชีวภาพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พืช สัตว์ และจุลินทรย์ี รวมถึงวัสดุเหลือท้ิงทาง

การเกษตร มาผนวกกับเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น การเพ่ิมปรมิาณผลิตภัณฑ์ด้วย

เทคโนโลยี Plant Factory หรอื Cell Factory การศึกษาสารพันธุกรรม (Genomics)

การควบคุมการสรา้งและค้นหาสารออกฤทธิส์ าคัญ (Functional ingredients) เพ่ือ

พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Bio-based Product) และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ท่ี

มีมูลค่าสูง ท้ังในกลุ่มอาหาร พลังงาน เคมีภัณฑ์ วัคซีนและยา อาทิ อาหารท่ีท ามา

จากพืชเป็นหลัก (Plant-based Food) ชีวเภสัชภัณฑ์ (Biopharmaceutical) สารชีว

มวล (Biomass) เชื้อเพลิงชวีภาพ (Biofuel) และ Bioethanol เป็นต้น

เช่นเดียวกับ Circular economy หรอืเศรษฐกิจหมุนเวยีน ท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้

กับเกือบทุกธุรกิจ ท้ังภาคเกษตร อาหาร พลังงาน อุตสาหกรรมการผลิต และบรกิาร 

บนหลักของการหมุนเวยีนใช้ทรพัยากรธรรมชาติในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 

และเพ่ิมประสิทธภิาพการจดัการของเสีย วัตถุดิบ สินค้าท่ีหมดอายุ และพลังงาน ให้

กลับไปเป็นทรพัยากรท่ีหมุนเวยีนอยู่ในระบบด้วยกระบวนการท่ีเหมาะสม เช่น ใช้ระบบ

บ าบัดน้าเสียเพ่ือผลิตก๊าซชีวภาพในโรงงานแป้งมันส าปะหลัง ผลิตไบโอแคลเซียมจาก

เปลือกไข่ ผลิตเม็ดพลาสติกหมุนเวยีน และบรรจุภัณฑ์ท่ีผลิตจากขยะพลาสติก เป็นต้น 

>> ธุรกิจใดสามารถน าโมเดล BCG ไปปรบัใช้ได้บ้าง?

รูปท่ี 11 Value Chain ของ Bio & Circular Economy

Bio & Circular Economy เก่ียวข้องกับภาคเกษตร อาหาร พลังงาน เคมีภัณฑ์ สุขภาพและการแพทย์

ท่ีมา: Nova-Institute และน าเสนอโดย Krungthai COMPASS 

Bio-economy Circular economy

Biomass Processing Food & 
Feed

Organic 
recycling

Bio-innovation Agriculture & 
ForestrySmart Farming

Precision agriculture
Internet of farm things
Robotics and automation
AI
Soil nutrient supply
Soil sensors, plant censors, animal sensors
Low cost genotyping, gene editing
Newt generation breeding
Microbiota I livestock and environment
Higher conversion efficiency: increase output 

while reducing impact on the environment
Sustainable intensification

Bio-innovation 
Smart Processing

New efficient, short pathways
Low energy
Lower toxicities
Elimination of harsh chemicals
Lower temperature
Lower pressure
From oxidation to reduction
High efficiency
Synthetic biology

Bio-innovation Food & Feed

Food quality and safety
Functional food ingredients
Bioactive phytochemicals
Food nutrients with new 

functionalities

Agriculture 
& Forestry

Organic 
recycling

Cascading
Remanufacturing

Recycling

Share, 
maintain, 

reuse, 
redistribute

Chemical & 
Materials

Bio-based 
products

Bio-innovation Chemicals

Innovative molecules
New chemicals and materials
New functionalities & properties 
More nature compatible
Less toxicity
Green and sustainable chemistry

Bio-innovation Products
New functionalities & 

properties
More nature compatible
New application
Less toxicity

Bio and Circular Economy

Renewability
Saving fossil resources
Climate friendly
Improve productivity and 

sustainability

Bioenergy &
Biofuels

CO2

H2O
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รูปท่ี 12 ตัวอย่าง Success Case ในต่างประเทศ

ท่ีมา: รายงาน Bio-based products – from idea to market “15 EU success stories” Written by COWI, Bio-Based World News and 
Ecologic Institute ภายใต้ European Commission  (February 2019) และสังเคราะห์โดย Krungthai COMPASS

Product name Company 

name

Country Company 

size

Products, applications and markets

Bio-based 1,4-

Butanediol

(bio-BDO)

Italy Large ผลิต Bio-based chemical จากนา้ตาล ทดแทน

การใช้ Fossil-based chemical ส าหรบัเปน็

องค์ประกอบย่อย (Building block) ในกิจกรรม

ปลายน้าของบรษัิท เช่น การผลิต Bio-based 

plastics ส าหรบับรรจภัุณฑ์และถ้วยชามต่างๆ

Bio Foam® Netherlands Large ผลิตโฟมโดยอาศัยอ้อยเป็นวตัถดิุบต้ังต้นส าหรบั
ใช้ในอตุสาหกรรมบรรจภัุณฑ์ และฉนวนกันความ

รอ้นตู้แช่หรอืถังนา้แข็ง ทดแทนการใช้ Plastic-

based foams

Wheat bran 

disposable 

tableware

Poland SME น าร าขา้วสาลีมาผลิตภาชนะใส่อาหาร ช้อนและส้อม

ท่ีใช้แล้วท้ิง (Disposable tableware) ส าหรบั

จ าหน่ายให้รา้นอาหาร ผู้จดังานอเีวนท์ บรษัิทบรกิาร

catering และผู้บรโิภคท่ัวไป ใน 40 ประเทศท่ัวโลก

Paptic® bags Finland SME ผลิตถงุและวสัดุส าหรบัห่อ โดยใช้เส้นใยไม ้
(Wood-fibre-based flexible bag and 

wrapping material) ทดแทนการใชถุ้งและวสัดุ

ห่อท่ีท ามาจากพลาสติก ในขณะเดียวกันก็มีอายุการ

ใช้งานท่ียาวนานขึ้น และสามารถน ากลับมาใชใ้หม่ได้

Ecover All 

Purpose 

Cleaner 

Belgium SME ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดพ้ืนผิวท่ีมีส่วนผสมจาก

พืช Rapeseeds โดยถือเป็น 99.4% Bio-based

cleaning product

Bio-based chemical จากน้าตาล ทดแทนการใช้ 
Fossil-based chemical ส าหรบัเป็นองค์ประกอบย่อย 
(Building block) ในกิจกรรมปลายน้าของบรษัิท เช่น 
การผลิต Bio-based plastics ส าหรบับรรจภัุณฑ์และ
ถ้วยชามต่างๆ

ผลิตโฟมโดยอาศัยออ้ยเป็นวตัถดิุบต้ังต้นส าหรบัใช้ใน

อตุสาหกรรมบรรจภัุณฑ์ และฉนวนกันความรอ้นตู้แช่

หรอืถังน้าแข็ง ทดแทนการใช้ Plastic-based foams

น าร าข้าวสาลีมาผลิตภาชนะใส่อาหาร ช้อนและส้อมท่ีใช้

แล้วท้ิง (Disposable tableware) ส าหรบัจ าหน่าย

ให้รา้นอาหาร ผู้จดังานอเีวนท์ บรษัิทบรกิาร catering

และผู้บรโิภคท่ัวไป ใน 40 ประเทศท่ัวโลก

ผลิตถุงและวสัดุส าหรบัห่อ โดยใช้เส้นใยไม้ (Wood-

fibre-based flexible bag and wrapping 

material) ทดแทนการใช้ถุงและวสัดุห่อท่ีท ามาจาก

พลาสติก ในขณะเดียวกันก็มีอายุการใช้งานท่ียาวนานขึ้น 

และสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้

ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดพ้ืนผิวท่ี

มีส่วนผสมจากพืช Rapeseeds

โดยถือเป็น 99.4% Bio-based

cleaning product
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Value of raw materials in e-waste

E-waste.png

Recycle ขยะอเิล็กทรอนิกส์ โอกาสของภาคธุรกิจ
ท่ีตอบโจทย์ Circular Economy

BOX 3 ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (e-waste) มีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนท่ัวโลก จากรายงาน  

Global E-waste Monitor 2020 ของ UN University เผยวา่ในปี 2019 มีขยะ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-waste) ท่ัวโลกมากถึง 53.6 ล้านตัน หรอื 7.3 กิโลกรมัต่อคน 

โดยพ้ืนท่ีท่ีมี e-waste มากสุด 3 อันดับแรกคือ ภูมิภาคเอเชีย (24.9 ล้านตัน) 

อเมริกา (13.1 ล้านตัน) และยุโรป (12 ล้านตัน) ตามล าดับ ส่วนประเทศไทยน้ันมี 

e-waste จ านวน 621 กิโลตัน  หรือคิดเป็น 9.2 กิโลกรัมต่อคน นอกจากน้ัน 

รายงานน้ียังคาดการณ์ว่าภายในปี 2030 จะมี e-waste ท่ัวโลกเพ่ิมข้ึนเป็น 74.7 

ล้านตัน หรือเฉล่ียเพ่ิมข้ึนปีละ 3.1% จากความต้องการซื้อและ Life cycles ของ

สินค้าอเิล็กทรอนิกส์ท่ีส้ันลงตามการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ของเทคโนโลยี

แต่การ Recycle ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (e-waste) มีเพียง  17.4% เท่าน้ัน 

(9.3 ล้านตัน) โดยเฉพาะ Raw materials ส าคัญใน e-waste กวา่ 57 พันล้าน

ดอลลาร์สหรัฐฯ คือ เหล็ก ทองแดง และทองค า แต่มีเพียง 10 พันล้านดอลลาร์

สหรฐัฯ ท่ีถูกน ากลับมาใช้ใหม่ โดยยุโรปมีอัตราการ Recycle สูงสุดท่ี 42.5% ส่วน

ภูมิภาคเอเชียยังอยู่ในระดับต่าท่ี 11.7% สะท้อนโอกาสอีกมากในการน า e-waste 

เหล่าน้ีกลับมาใช้ใหม่ ตามแนวคิด Circular economy ดังเช่นบริษัท Mint 

Innovation ซึ่งเป็น Start up สัญชาตินิวซีแลนด์ ท่ีใช้จุลินทรย์ี ความรูด้้าน

เคมี และกระบวนการของโรงกล่ันชีวภาพ (Bio-refineries) ในการ Recover 

วสัดุโลหะท่ีมีมูลค่าสูงจากขยะอเิล็กทรอนิกส์ (e-waste) ดังรูปท่ี 14

รูปท่ี 13 รมิาณขยะอเิล็กทรอนิกส์ (e-waste) ท่ัวท้ังโลก และสัดส่วนการ Recycle

ท่ีมา: World Economic Forum ซึ่งอ้างอิงข้อมูลจาก United Nations University (20 Jul 2020)

การ Recycle ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (e-waste) มีเพียง  17.4% เท่าน้ัน
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รูปท่ี 14 กระบวนการท างานของ Mint Innovation

ท่ีมา: World Economic Forum ซึ่งอ้างอิงข้อมูลจาก Mint Innovation (01 Apr 2021)

Mint Innovation ใช้โรงกล่ันชีวภาพในการคืนชีพโลหะมีค่าจากขยะอิเล็กทรอนิกส์

ภาครัฐต้ังเป้ามุ่งเน้นส่งเสริม 4 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ 1) เกษตรและอาหาร 

2) สุขภาพและการแพทย์ 3) พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ และ 4) การท่องเท่ียวและ

เศรษฐกิจสรา้งสรรค์ ซึ่งครอบคลุมท้ังกิจกรรมท่ีไม่ซับซ้อนและไม่ได้ใช้เทคโนโลยีขั้น

สูงมาก ซึ่งเหมาะส าหรบัธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ดังฐานของพีระมิดใน

รูปท่ี 15 เร ื่อยไปจนถึงการพัฒนาโดยใชน้วตักรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งอาจเหมาะกับ

ธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีมีความพรอ้มมากกว่า ท้ังน้ี ตัวอย่างแนวทางและธุรกิจย่อยท่ีภาครฐั

ส่งเสรมิ สรุปได้ดังรูป 15 

>> ภาครฐัมุ่งส่งเสรมิธุรกิจอะไรบ้างภายใต้ BCG Economy?
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รูปท่ี 15 การสรา้งมูลค่าใน 4 อตุสาหกรรมหลัก BCG และตัวอย่างแนวทางการส่งเสรมิของภาครฐั

ท่ีมา: สวทช. รวบรวมโดย Krungthai COMPASS 

กิจกรรมภายใต้ 4 อุตสาหกรรมหลัก BCG ครอบคลุมท้ังท่ีไม่ซับซ้อนไปจนถึงการอาศัยเทคโนโลยีข้ันสูง

อุตสาหกรรม ตัวอย่างแนวทางการส่งเสรมิของภาครฐั

การเกษตรและ
อาหาร

● ใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ในการควบคุมการเพาะเล้ียงและเพาะปลูก ก่อให้เกิด

การเกษตรแม่นย า ลดของเหลือท้ิง (Optimized Wasted Production)

● เพ่ิมปริมาณผลผลิตทางการเกษตรด้วยระบบโรงเรือน (Greenhouse) และการเพ่ิมมูลค่า

ผลผลิตทางการเกษตรด้วยการสกัดสารส าคัญหรอืคุณสมบัติพิเศษท่ีมีอยู่ในสินค้าเกษตรและ

พืชสมุนไพร

● การปรบัเปล่ียนสินค้าเกษตรไปสู่การผลิตอาหารและเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพ กลุ่มอาหารฟังก์ชั่น

(Functional Food) อาทิ อาหารท่ีมีส่วนช่วยเพ่ิมภูมิคุ้มกันโรค บ ารุงสมอง ลดความเส่ือม

ของระบบต่าง ๆ ภายในรา่งกาย 

สุขภาพและ

การแพทย์

● สรา้งมูลค่าเพ่ิมด้วยการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพและ

มาตรฐานสากล

● พัฒนาขีดความสามารถด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึง Preventive Medicine และ 

Personalized Medicine ด้วยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลพันธุกรรม

สาขาพลังงาน 
วสัดุ และเคมี
ชีวภาพ

● พลังงานหมุนเวยีน เช่น ไฟฟ้าจากขยะ ไฟฟ้าจากชีวมวล และก๊าซชีวภาพ

● เชื้อเพลิงชีวภาพ เช่น เอทานอล ไบโอดีเซล น้ามันเชื้อเพลิงชีวภาพส าหรบัเครื่องบิน และเชื้อเพลิง

ไฮโดรเจน

● เอทานอลเพ่ืออุตสาหกรรมและเวชภัณฑ์ชนิดใหม่ เช่น การใช้ในการแพทย์ เครื่องส าอางและ

อาหาร

● พลาสติกชีวภาพ เช่น พลาสติกได้มาจากส่วนผสม วตัถุทางธรรมชาติ พลาสติกท่ีย่อยสลายได้

● Oleochemical จากการพัฒนาต่อยอดจากน้ามันปาล์ม 

● เคมีชีวภาพเพ่ือเกษตรปลอดภัย เช่น สารชีวภัณฑ์เกษตร สารปรบัปรุงดิน

● Functional Ingredients: Fragrance Compounds, Bio Surfactant, Bio Solvent, 

Antioxidants, Cosmeceutical ingredients

● ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากจุลินทรีย์ เช่น ผลิตภัณฑ์จากการท าชีววิทยาสังเคราะห์ (Synthetic 

Biology)

ส่วนผสมอาหาร
มูลค่าสูง

Bioprocess
Biorefinery

อาหารสุขภาพ
มูลค่าสูง

พันธุ์/เกษตรแม่นย า

การแพทย์สมัยใหม่
การแพทย์แม่นย า

Omics

ยา ชีววตัถุ 
สมุนไพร

สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ

สารมูลค่าสูง

วสัดุชีวภาพ

เชื้อเพลิงชีวภาพ

ชีวมวล/วสัดุการเกษตร

การท่องเท่ียว
มูลค่าสูง

พัฒนา
Story-telling

ผลิตภัณฑ์อตัลักษณ์

ระบบบรหิาร
การท่องเท่ียวด้วย IT

เกษตรและอาหาร               สุขภาพและการแพทย์             พลังงานและวสัดุชีวภาพ                  ท่องเท่ียวและ
เศรษฐกิจสรา้งสรรค์

เทคโนโลยี
ไม่ซับซ้อน

เทคโนโลยี
ขั้นสูง
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ภาครฐัคาดหวงัวา่โมเดลเศรษฐกิจ BCG จะช่วยเพ่ิม GDP ไทย 1 ล้านล้านบาท ภายใน

ปี 2026 จากเป้าหมายการมุ่งเน้น 4 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ 1) เกษตรและอาหาร 

2) สุขภาพและการแพทย์ 3) พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ และ 4) การท่องเท่ียว

และเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ ซึ่งเคยมีมูลค่าเศรษฐกิจรวมกัน 3.4 ล้านล้านบาท คิดเป็น 

21% ของ GDP รวมท้ังประเทศในปี 2018 เพ่ิมขึ้นเป็น 4.4 ล้านล้านบาท หรอืคิดเป็น 

24% ของ GDP ประเทศ ในอีก 5 ปีข้างหน้า ขณะเดียวกันก็มุ่งหวังเพ่ิมการจ้างงานอีก  

3.5 ล้านคน เป็น 20 ล้านคน จากปี 2018 อยู่ท่ี 16.5 ล้านคน (รูป 16) 

>> โมเดล BCG จะช่วยยกระดับธุรกิจและเศรษฐกิจไทยได้มาก
น้อยแค่ไหน?

รูปท่ี 16 เป้าหมาย GDP (ซ้าย) และการจา้งงาน (ขวา) ใน 4 กลุ่มอตุสาหกรรม BCG

BCG จะช่วยเพ่ิม GDP ไทย 1 ล้านล้านบาท และเพ่ิมการจา้งาน 3.5 ล้านคน ภายในป ี2026

ท่ีมา: สวทช. ((รา่ง) ยุทธศาสตร ์การขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไทยด้วยเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564 – 2569 (nstda.or.th))
และน าเสนอโดย Krungthai COMPASS

หากด าเนินการตามโมเดล BCG ท าให้มูลค่าทางเศรษฐกิจในกลุ่มพลังงานฯ และผลิตภัณฑ์

ยาฯ จะเพ่ิมข้ึนกวา่ 2 เท่าตัว โดยกลุ่มพลังงาน วสัดุและเคมีชีวภาพ มีศักยภาพในการ

เพ่ิม GDP จาก 1.1 แสนล้านบาท ในปี 2018 เป็น 2.6 แสนล้านบาทภายในปี 2026 

ขณะท่ี สาขาสุขภาพและการแพทย์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์จะสามารถเพ่ิม

มูลค่า GDP เป็น 9 หม่ืนล้านบาท จากเดิมอยู่ท่ีราว 4 หม่ืนล้านบาท ด้านอุตสาหกรรม

การเกษตร คาดวา่จะเพ่ิมจาก 1.3 ล้านล้านบาท เป็น 1.6 ล้านล้านบาท ส่วนผลิตภัณฑ์

อาหารมีศักยภาพในการเพ่ิมมูลค่า GDP จาก 6.25 แสนล้านบาท เป็น 9 แสนล้านบาท 

ขณะท่ี ภาคการท่องเท่ียวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีศักยภาพในการเพ่ิม GDP เป็น 

1.2 ล้านล้านบาท จากอดีตอยู่ท่ีประมาณ 1 ล้านล้านบาท (รูปท่ี 17) 

3.4
ล้านล้านบาท

(21% of GDP)

4.4
ล้านล้านบาท

(24% of GDP)

+1.0
ล้านล้านบาท

เป้าหมาย GDP เป้าหมายการจ้างงาน

2018                       2026f 2018                       2026f

16.5
ล้านคน

20.0
ล้านคน

+3.5
ล้านคน

https://waa.inter.nstda.or.th/stks/pub/2021/20200213-bcg-strategy-2564-2569.pdf
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รูปท่ี 17 ตัวอย่างเปา้หมาย GDP ในอตุสาหกรรมหลักตามโมเดล BCG

GDP กลุ่มพลังงานฯ และผลิตภัณฑ์ยาฯ จะเพ่ิมข้ึนกวา่ 2 เท่าตัว

ท่ีมา: สวทช. ((รา่ง) ยุทธศาสตร ์การขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไทยด้วยเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564 – 2569 (nstda.or.th))
และน าเสนอโดย Krungthai COMPASS

1.30

0.63

0.04
0.11

1.00

1.60

0.90

0.09

0.26

1.20

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

เกษตร อาหาร ผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ พลังงาน วสัดุและเคมี
ชีวภาพ

ท่องเท่ียว

ล้านล้านบาท

1.2X

1.4X

2.3X

2.4X

1.2X

>> ถอดบทเรยีนจากต่างประเทศ…สู่ค าแนะน าส าหรบั
ผู้ประกอบการไทย

มี 5 ปัจจัยส าคัญท่ีผู้ประกอบการไทยควรตระหนักเมื่ อจะก้าวสู่ BCG Economy 

โดยเฉพาะในการพัฒนา Bio-based product โดยจากงานวจิัยของ COWI ท่ี

น าเสนอต่อ European Commission ซึ่งได้ท าการศึกษา 15 บรษัิทในยุโรปท่ีประสบ

ความส าเรจ็ด้าน Bio-based product และพบว่ามีปัจจยัรว่มหลายประการท่ีท าให้

บรษัิทเหล่าน้ันประสบความส าเรจ็ ได้แก่ 1) มีการทดสอบตลาดต้ังแต่เน่ินๆ 2) มี 

Partner ท่ีแข็งแกร่ง 3) สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างเหมาะสม 4) มีการจด

ลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบัตรอย่างถูกต้อง และ 5) มีความสามารถในการแข่งขันด้านราคา 

หรอืคุณภาพท่ีเหนือกวา่ (รูปท่ี 18) 

2018              2026f

https://waa.inter.nstda.or.th/stks/pub/2021/20200213-bcg-strategy-2564-2569.pdf
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รูปท่ี 18 สรุปปจัจยัแห่งความส าเรจ็จาก Case study ด้าน Bio-based product ในต่างประเทศ

มี 5 ปจัจยัส าคัญท่ีอยู่เบ้ืองหลังความส าเรจ็ของ Bio-based product

ท่ีมา: รายงาน Bio-based products – from idea to market “15 EU success stories” Written by COWI, Bio-Based World News 
and Ecologic Institute น าเสนอต่อ European Commission  (February 2019) และสังเคราะห์โดย Krungthai COMPASS

ภาคธุรกิจรวมถึงภาครฐัต้องรว่มสรา้งองค์ความรู ้ผนวกเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และผูก

พันธมิตรอย่างรอบด้าน เพราะส่ิงเหล่าน้ีคือหัวใจส าคัญของการน าไปสู่นวตักรรมด้าน

ชีวภาพ จากการส ารวจความคิดเห็นของ Expert ด้าน Bio-economy ท่ัวโลกในปี 

2020 ของ International Advisory Council on Global Bioeconomy (รูปท่ี 19) 

พบว่าปัจจัยส าคัญ 3 อันดับแรก ท่ีจะอยู่เบื้องหลังความส าเรจ็ของนวัตกรรมด้านชีวภาพ 

(Bio-based innovations) ได้แก่ 1) ความรูแ้ละเทคโนโลยี (Knowledge and 

Technology) 2) ความรว่มมือและการมีพันธมิตร (Collaboration and Partnerships) 

เพ่ือแลกเปล่ียนความรู ้ช่วยสนับสนุนด้านเทคโนโลยี และ R&D 3) บรบิทของประเทศ

ท่ีเอื้อต่อการคิดค้นนวัตกรรม (Favorable national context) เช่น ด้านกฎหมาย 

4) การตัดสินใจอย่างทันท่วงที สอดคล้องกับบรบิทท้ังในและต่างประเทศ (Timely 

market decisions based on local and international contexts) ซึ่งหมายถึง

การฉกฉวยโอกาสจากการเปล่ียนแปลงนโยบายหรอืภาวะตลาดของท้ังในและต่างประเทศ 

และ 5) มีเงนิทนุท่ีเพียงพอ (Adequate funding) 

มีการทดสอบตลาดต้ังแต่เน่ินๆ
ในกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย (Potential buyers) เพราะต้องอาศัยการทดลอง
เพ่ือท่ีจะได้น า Feedback ต่างๆ มาปรบัปรุงผลิตภัณฑ์ก่อนท่ีจะมีการจดั
จ าหน่ายจรงิในตลาด (Commercialisation)

มี Partner ท่ีแข็งแกรง่ 
ตลอดท้ัง Supply chain เช่น เป็น Partner กับผู้ผลิตวตัถุดิบ ผู้ให้บรกิาร
ด้านเทคโนโลยี นักลงทุน หรอื venture capital investors ตลอดจนผู้ท่ีจะ
รว่มพัฒนา Product (Co-development) เพ่ือใช้ความเชี่ยวชาญของแต่ละ
ภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ และกระจายความเส่ียง อาทิ รว่ม R&D กับ
สถาบันวจิยัต่างๆ

สามารถเข้าถึงแหล่งเงนิทนุอย่างเหมาะสม 
โดยเฉพาะธรุกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ Start up ท่ีมี
ข้อจ ากัดการเขา้ถึงเงนิทุนมากกวา่ธรุกิจขนาดใหญ่ ท าให้ต้องมีแผนธรุกิจท่ี
ชัดเจน เพ่ือสรา้งความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน และธนาคารพาณิชย์ ตลอดจนการ
อาศัยแรงสนับสนุนด้านเงนิทุนจากภาครฐั

มีการจดลิขสิทธ์ิหรอืสิทธิบัตรอย่างถูกต้อง 
เพ่ือปกป้องการคิดค้นนวตักรรมของกิจการ และรกัษาความสามารถในการ
แข่งขัน อกีท้ังมีความส าคัญในการสรา้งความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน

มีความสามารถในการแขง่ขันด้านราคา หรอืคุณภาพท่ีเหนือกวา่
เน่ืองจากปัจจยัเส่ียงอย่างหน่ึง คือ การท่ี Bio-based product มักมีราคาสูงกวา่ 
Fossil-based product โดยอาจมีแนวทางในการสรา้งความสามารถในการ
แข่งขัน เช่น ลดต้นทุนการผลิต โดยอาศัยเทคโนโลยีใหม่ๆ และสรา้งประโยชน์จาก
ขนาด (Economy of scale) นอกจากน้ัน ในแงข่องการตลาด บรษัิทอาจเน้นย้า
ให้ลกูค้าเห็นถึงความแตกต่างท่ีเหนือกวา่
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Communication/ Education strategy

Favorable international context

Human resources

Efficiency / Low cost /Profitability

Adequate funding

Timely market decisions based on local and international conditions

Favorable national context

Collaboration/Partnership

Knowledge and technology

จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ

รูปท่ี 19 ผลส ารวจความคิดเห็นของ Expert ต่อปัจจยัแห่งความส าเรจ็ด้าน Bio-based innovations

องค์ความรูแ้ละเทคโนโลยี และการมีพันธมิตร คือ 2 ปจัจยัหลักท่ีน าไปสู่ความส าเรจ็ด้าน Bio-based innovations

หมายเหตุ: ค าถามในการส ารวจความคิดเห็นคือ What are the three most important factors that enabled bio-based innovations?
ท่ีมา: รายงาน “Designing Sustainability Governance for the Bioeconomy – a Global Expert Survey” โดย InternationalAdvisory

Council on Global Bioeconomy (November 2020)

ในมุมของ Circular economy ก็พบว่ามีปัจจัยเร่งแห่งความส าเร็จท่ีคล้ายคลึงกัน 

โดย Accenture ซึ่งเป็นผู้รเิร ิม่โครงการ The Circulars Accelerator หรอืโครงการ

ท่ีสนับสนุน Start up ด้าน Circular economy ท่ัวโลก เผยว่าจากการ Review บรษัิท

ท่ีสมัครเข้ารว่มโครงการมากกวา่ 1,500 ราย จาก 70 ประเทศท่ัวโลก ตลอดระยะ 5 ปี 

พบวา่มี 5 ปัจจยัเรง่ส าคัญท่ีท าให้ธุรกิจสามารถประสบความส าเรจ็ในโลกของ Circular 

economy ได้ น่ันคือ 1) การออกแบบท่ีดี 2) สรา้งความผูกพันกับลูกค้า 3) มีระบบ 

Logistics ท่ีมีประสิทธิภาพ 4) ใช้กลยุทธ์ Ecosystem และ 5) อาศัยเทคโนโลยีใหม่ๆ 

ดังรายละเอียดในรูปท่ี 20

มี 5 ปจัจยัเรง่ส าคัญท่ีท าให้บรษัิทต่างๆ ก้าวสู่ circular business model ได้อย่างเต็มตัว

หมายเหตุ: Key enablers we found through analysing 1,500+ case studies
ท่ีมา: Accenture (January 2020)

รูปท่ี 20 Key enablers of the circular business model

Plan for product 
clarity to enable 
longer use-cycles 
and end-of-use 
recovery.

Re-shape what it 
means to consume 
to support evolving 
customer demands 
and to drive new 
behaviours.

Create takeback 
loops by managing 
the return and 
recovery of 
products back into 
the value chain.

Embrace the 
power of external 
engagement and 
build new networks 
to unlock circularity 
at scale.

Accelerate with 
4IR innovations 
to enable the 
smart use of 
resources and 
create new 
opportunities.

Design Consumer 
engagement

Reverse 
logistics

Ecosystem Disruptive 
technology

Eco
system



36

ส่อง Solutions ดีๆ จากภาครฐั

BOX 4 ตัวอย่างหน่วยงานท่ีสนับสนุนด้านวจิยัและพัฒนา (R&D) ท่ีเก่ียวข้องกับ 

BCG Economy สามารถสรปุได้ดังน้ี

ท่ีมา: BOI สวทช. และ BIOTEC รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
● Biochemical Engineering and Pilot 

Plant Research and Development 
Laboratory

● Waste Utilization and Management 
Laboratory

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
● Marine Biotechnology Laboratory
● Molecular Biology and Genomics of 

Shrimp Laboratory 

มหาวทิยาลัยมหิดล
● Center for Bioscience and 

Biotechnology
● Shrimp Molecular Biology and 

Biotechnology Laboratory 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
● Cassava and Starch Technology 

Research Laboratory
● Rice Gene Discovery Laboratory

คณะแพทยศาสตรศิ์รริาชพยาบาล และ
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่
● Medical Biotechnology Research 

Laboratory 

National Biopharmaceutical Facility: 
● Stated owned contract manufacturing 

facility for promotion of 
biopharmaceuticals

● Collaboration between BIOTEC and 
KMUIT

กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร (DSS)
● DSS has a mandate to conduct R&D

and product testing through 
innovative technologies

สถาบันพลาสติก
● Supports the Thai plastics industry 

and offers R&D and product testing 
for the industry

ส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ
● Advocates for R&D for innovative 

products whilst 
● simultaneously providing strategic 

support to relevant companies.

สถาบันวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย
● Supports innovations in science and 

technology through R&D.

ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แห่งชาติ
● สนับสนุน R&D ในหลากหลายกลุ่มอตุสาหกรรม

ศูนย์พันธวุศิวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ
● Conducts policy research, outreach 

programs and training as aligned with 
Thailand’s National Biotechnology 
Policy Framework. 

สถาบันปโิตรเลียมแห่งประเทศไทย
● Promotes the Thai petroleum market 

through R&D activities that are 
related to the Thai petrochemical and 
petroleum industries.

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววทิยาศาสตร์
● Support life sciences R&D 

management and commercialization 
in Thailand and Oversea and empower 
of manpower in related sector
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รูปท่ี 21 ยอดขอรบัส่งเสรมิการลงทุนจาก BOI ในกลุ่มอตุสาหกรรม BCG 

ท่ีมา: BOI รวบรวมโดย Krungthai COMPASS 

ในป ี2020 มียอดขอรบัส่งเสรมิการลงทุนในกลุ่ม BCG คิดเปน็มูลค่ารวม 114,876 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 17% จากป ี2019

BOI เรง่ส่งเสรมิการลงทุนในอตุสาหกรรม BCG ผ่านการมอบสิทธิพิเศษต่างๆ

มากมาย โดยเฉพาะการได้รบัยกเวน้ภาษีเงนิได้นิติบุคคลสูงสุด 8 ปี โดยในปี 2020 

มียอดขอรบัส่งเสรมิการลงทุนในกลุ่ม BCG คิดเป็นมูลค่ารวม 114,876 ล้านบาท 

เพ่ิมข้ึน 17% จากปี 2019 ซึ่งมีมูลค่าอยู่ท่ี 98,006 ล้านบาท นอกจากน้ัน เมื่อ

พิจารณาจ านวนโครงการพบว่าในปี 2020 มีจ านวนโครงการท่ีขอรบัการส่งเสริม

ท้ังส้ิน 494 โครงการ เพ่ิมข้ึน 9.8% จากปี 2019 ซึ่งมี 450 โครงการ (รูปท่ี 21)

ปัจจุบัน BOI มีประเภทกิจการท่ีให้การส่งเสริมการลงทุนตามแนวคิด BCG 

กว่า 50 ประเภทกิจการย่อย ตัวอย่างโครงการท่ีได้รับส่งเสริม เช่น โครงการ

ผลิตสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีได้จากการ สกัดไคโต

ซานโอลิโกแซคคาไรด์ (CSO) ท่ีได้จากเปลือกกุ้งหรอืปูด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่ง

ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ หรอืลดการเกิดมะเร็ง โครงการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัด 

ซึ่งน าล าต้นปาล์มน้ามันท่ีเป็นวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล 

เป็นต้น 

มูลค่าการลงทุน

98,006
ล้านบาท

+17.2%

2019                                     2020

114,876
ล้านบาท

จ านวนโครงการ

2019                                     2020

494
โครงการ

450
โครงการ

+9.8%
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คณะผู้จดัท า >>
ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่

ดร.พชรพจน์ เป็นท่ีรูจ้ักอย่างกว้างขวางในแวดวงวชิาการและส่ือมวลชนใน

ฐานะเป็นนักเศรษฐศาสตรท่ี์มีความเชีย่วชาญในเร ื่องเศรษฐกิจและการเงนิ 

สามารถวเิคราะห์ได้อย่างลึกซึ้ง ตรงประเด็น และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม

นักธุรกิจ ดร.พชรพจน์ จงึได้รบัเชญิเป็นวทิยากรในรายการข่าวและงานสัมมนา

อย่างต่อเน่ือง

ก่อนรว่มงานกับธนาคารกรุงไทย ดร.พชรพจน์ มีประสบการณ์ท างานกว่า 7 ปี

ท่ีธนาคารไทยพาณิชย์และเคยท างานด้านวชิาการเป็น Assistant

Professor of Economics ท่ี  San Diego State University ประเทศ

สหรัฐอเมรกิา นอกจากน้ัน ยังเคยฝึกงานท่ีธนาคารกลางของสหรัฐฯ 

(Fed) ดร.พชรพจน์ จบการศึกษาระดับปรญิญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร ์

จาก University of Michigan ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

Senior Analyst

ณัฐพร มีความรูค้วามเชีย่วชาญและมีประสบการณ์ท างานวจิยัด้านเศรษฐกิจ

มหภาค ตลาดการเงนิ ธุรกิจสถาบันการเงนิ ธุรกิจ SMEs และ Megatrends

ต่างๆ มากกว่า 8 ปี ท่ีธนาคารกรุงไทย อีกท้ัง ยังเคยฝึกงานด้านวเิคราะห์

ระบบบรหิารจดัการเงนิสดท่ีสายออกบตัรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย

ณัฐพร จบการศึกษาปรญิญาตร ี(เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) สาขาเศรษฐศาสตร ์

จากมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์และปรญิญาโท สาขา Finance (หลักสูตร

นานาชาติ) จากมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

ณัฐพร ศรทีอง

ดร.ชัยสิทธิ ์อนุชิตวรวงศ์

Senior Analyst

ดร.ชยัสิทธิ ์มีประสบการณ์ท างานด้านการวจิยันโยบายเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

การวเิคราะห์เศรษฐกิจมหภาค การวางแผนกลยุทธ์และติดตามประเมินผล 

รวมท้ังมีผลงานวจิยัตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการและส านักพิมพ์ต่างๆ อาทิ 

Asia Pacific Financial Markets Journal, International Journal of 

Disaster Risk Reduction, TDRI Quarterly Review, Routledge, 

Institute of Southeast Asian Studies, University of Chicago Press  

ก่อนรว่มงานกับธนาคารกรุงไทย มีประสบการณ์ท างานทางวชิาการท่ี Center 

for Economic Institutions, Hitotsubashi University ตามด้วย

งานวจิยันโยบายเศรษฐกิจท่ีสถาบนัวจิยัเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

กวา่ 10 ปี และธนาคารธนชาตทางด้านการวางแผนกลยุทธฯ์

ดร. ชยัสิทธิ ์จบการศึกษาระดับปรญิญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร ์จาก Osaka 

University ประเทศญ่ีปุ่น โดยได้รบัทุนการศึกษาระดับปรญิญาโทและเอก

จากรฐับาลญ่ีปุ่น (Japanese Government Scholarship)
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