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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 >>

พชรพจน์ นันทรำมำศ อภินันทร ์สู่ประเสรฐิ พิมฉัตร เอกฉันท์

เผยแพร:่ ธันวาคม 2021

COVID-19 เป็นตัวเรง่ให้ท่ัวโลกให้ความส าคัญกับการขับเคล่ือนโมเดลเศรษฐกิจใหม่

ซ่ึงเน้นการพัฒนาท่ีย่ังยืน (BCG Economy) โดยหน่ึงในปัจจัยส าคัญท่ีช่วยให้บรรลุ

เป้าหมายเศรษฐกิจแบบยั่งยืน คือ การแก้ไขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(Climate Change) และเทรนด์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero 

Emission) ท ำให้ภำคเกษตรและอำหำรซึ่งต้นตอส ำคัญท่ีก่อให้เกิด Climate Change

ต้องเรง่ปรับตัวเข้ำสู่ Low Carbon Society อย่ำงเล่ียงไม่ได้ อย่ำงไรก็ตำม พบว่ำ

ผู้ประกอบกำรเกษตรและอำหำรของไทยกลับยังไม่พรอ้มรบัมือเทรนด์น้ี สะท้อนจำก

ผู้ประกอบกำรท่ีเข้ำรว่มโครงกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกมีจ ำนวนค่อนข้ำงน้อย 

อีกท้ังผู้ประกอบกำรส่งออกสินค้ำเกษตรและอำหำรไทยส่วนใหญ่เป็น SMEs ถึง 94% 

ซึ่งอำจท ำให้มีข้อจ ำกัดในกำรปรบัตัว 

ขณะน้ีจึงถึงเวลาท่ีภาคธุรกิจเกษตรและอาหารของไทยต้องใส่ใจเทรนด์ Net Zero

Emission อย่างจรงิจัง เพ่ือให้สอดรบักับ BCG Economy โดยเฉพำะโจทย์ใหญ่ใน

มิติด้ำนกำรค้ำ เน่ืองจำกพฤติกรรมผู้บรโิภคท่ัวโลกให้ควำมส ำคัญมำกข้ึนกับผลกระทบ

จำกอุตสำหกรรมอำหำรท่ีมีต่อ Climate Change ขณะเดียวกันประเทศผู้น ำเข้ำส ำคัญๆ 

ก็มีกำรออกกฎระเบียบทำงกำรค้ำใหม่ๆ ท่ีมุ่งเน้นเร ื่องกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก 

จึงอำจเป็นอุปสรรคต่อกำรส่งออกหำกผู้ประกอบกำรปรบัตัวไม่ทัน

สินค้าเกษตรและอาหารของไทยกลุ่มแรกๆ ท่ีต้องเร่งด าเนินการเรื่อง Net Zero

Emission ได้แก่ สินค้าปศุสัตว์ และอาหารสัตว์ เน่ืองจำกสินค้ำเหล่ำน้ีเป็นสินค้ำท่ี

ปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกสูงเม่ือเทียบกับภำพรวมสินค้ำเกษตรด้วยกัน ขณะเดียวกันก็

เป็นกลุ่มสินค้ำท่ีพ่ึงพำตลำดสหภำพยุโรป และสหรฐัฯ ซึ่งเป็นตลำดท่ีให้ควำมส ำคัญ

กับเร ื่องน้ีค่อนข้ำงมำก โดยสินค้ำ 2 กลุ่มน้ีมีมูลค่ำกำรส่งออกไปยังท้ังสองตลำด

รวมกันถึง 2.38 พันล้ำนดอลลำรฯ์ หรอืกว่ำ 7 หม่ืนล้ำนบำทต่อปี

เพ่ือให้การรับมือกับกระแส Net Zero Emission เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

Krungthai COMPASS ประเมินวา่ไทยอาจมีความจ าเป็นต้องลงทุนเพ่ิมขึ้นอย่างน้อย 

7 แสนล้านบาท ในช่วงปี 2020-2050 โดยเป็นกำรลงทุนท้ังในด้ำนกำรส่งเสรมิกำร

ผลิตอำหำรจำกพืชหรอืโปรตีนจำกพืชให้มำกข้ึน ระบบกำรจัดกำรปศุสัตว์และสวัสดิภำพ

สัตว์ (Animal Welfare) กำรลงทุนในเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้ำนกำรเกษตร 

โดยเรำได้รวบรวมตัวอย่ำงเทคโนโลยีท่ีน่ำสนใจ รวมท้ังหน่วยงำนท่ีมีควำมเชี่ยวชำญ

ในกำรให้ค ำปรกึษำกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกในบทควำมน้ี เพ่ือให้ผู้ประกอบกำร

รบัมือกับเทรนด์ดังกล่ำวได้ง่ำยข้ึน
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ผู้ประกอบการควรรูจ้กัใครบ้าง?

หน่วยงำนท่ีดูแล
เก่ียวกับกำร

ลดก๊ำซเรอืนกระจก 

ผู้ออกแบบและ
ให้บรกิำรวำงระบบ

กำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม
และพลังงำนทดแทน 

องค์กร
ระหวำ่งประเทศ 

มำตรกำรท่ีส่งผลโดยตรง

- นโยบำย Farm to Fork 
- กำรบังคับใช้ Eco-labeling 

scheme ในอุตสำหกรรมอำหำร

มาตรการใหม่ๆ ท่ีจะส่งผลต่อ
สินค้าเกษตรและอาหารไทยมีอะไรบ้าง?

มำตรกำรท่ีมีโอกำสจะส่งผลกระทบ

- มำตรกำร CBAM 
- กฎหมำยเก็บภำษีกำรปล่อยก๊ำซ
คำรบ์อนไดออกไซด์ของสหรฐัฯ

ไทยต้องลงทุนเท่าไหร่
เพ่ือรบัมือเทรนด์

Net Zero 
Emission

Krungthai COMPASS
ประเมินไทยต้องลงทุน

ในธุรกิจเกษตร
และอำหำรเพ่ิม

อย่ำงน้อย 

7แสนล้ำนบำท
ในช่วงปี

2020-2050

หนึ่งในกลไกสู่ BCG 
Economy ธุรกิจเกษตร
และอาหารไทยต้อง
ใส่ใจเทรนด์ Net 
Zero Emission
อย่างจรงิจงั เพราะ...

-ภำคเกษตรไทยเปรำะบำงสูง
ต่อ Climate Change

- ผู้บรโิภคให้ควำมส ำคัญกับ 
Climate Change มำกขึ้น

- บรษัิทระดับโลกมุ่งเป้ำลดกำร
ปล่อยก๊ำซ CO2 อย่ำงจรงิจัง

- เทคโนโลยีด้ำน Climate Tech 
ท่ีก้ำวหน้ำ เอื้อต่อกำรประยุกต์ใช้

สินค้ำปศสัุตว์

ใครจะได้รบัผลกระทบ
เป็นอันดับต้นๆ?

อำหำรสัตว์

ผู้ประกอบการ
เข้ารว่มโครงกำร
ลดกำรปล่อยก๊ำซ
เรอืนกระจก

ค่อนข้างน้อย 

ผู้ส่งออก
ส่วนใหญ่เป็น SMEs 

ถึง 94%
ท ำให้อำจมีข้อจ ำกัด
ในกำรปรบัตัว 

เป้าหมายกำรลดก๊ำซ
เรอืนกระจกของไทย
มีความท้าทายสูง 

ลดกำรปล่อยก๊ำซ
เรอืนกระจกให้ได้

40% 
ภำยในปี 2030 
จำกเดิม 25%

Climate 
Tech 

Startup 
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ผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีรุนแรงท่ีสุดในรอบหลายทศวรรษจากการแพรร่ะบาด 

ของ COVID-19 ท าให้ท่ัวโลกต้องหันกลับมาให้ความส าคัญกับการฟื้ นฟูและ

ส่งเสรมิเศรษฐกิจในระยะยาวอย่างจริงจัง ท าให้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ท่ีเน้นการ

พัฒนาท่ีย่ังยืนอย่าง BCG (Bio-Circular-Green: BCG Economy) จึงถูก

หยิบยกมาใช้ในการ Restart เศรษฐกิจอีกครัง้ ส ำหรบัไทย ภำครฐัก็มีนโยบำย

ผลักดันให้ไทยบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ียั่งยืน (Sustainable Development

Goal: SDG) ขององค์กำรสหประชำชำติ และล่ำสุดไทยในฐำนะท่ีก ำลังจะเป็น

เจ้ำภำพกำรประชุมกลุ่มควำมรว่มมือทำงเศรษฐกิจในภูมิภำคเอเชีย-แปซิฟิก 

(APEC) ครัง้ท่ี 32 ในปี 2022 ก็ได้ชูแนวคิดเศรษฐกิจ BCG Economy ภำยใต้ธีม 

“Open-Connect-Balance” หรอื “เปิดกว้ำงสรำ้งสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันสู่สมดุล” 

เช่นเดียวกับภำคเอกชนไทยน ำโดยสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยท่ีเร ิ่ม

ปรบัตัวโดยกำรน ำ BCG Economy มำช่วยสรำ้งมูลค่ำเพ่ิมในอุตสำหกรรมมำกข้ึน  

เช่น กำรส่งเสรมิ Smart Agriculture Industry กำรพัฒนำอำหำร Plant-

based Food กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เสรมิอำหำร สมุนไพรและยำรักษำโรค 

รวมท้ังกำรส่งเสรมิกำรจัดกำรขยะพลำสติก เป็นต้น
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หน่ึงในปัจจัยส าคัญท่ีช่วยให้บรรลุเป้าหมายเศรษฐกิจแบบย่ังยืน คือ การแก้ไข

ปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เน่ืองจำกเป็น

ปัญหำส ำคัญท่ีก่อให้เกิดวกิฤตกำรณ์ทำงธรรมชำติหลำกหลำยรูปแบบ อันน ำมำ

ซึ่งผลเสียหำยต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงท่ียำกจะประเมินมำกข้ึนเร ื่อยๆ ไม่ว่ำ

จะเป็นน้ำท่วมใหญ่ในยุโรปท่ีรุนแรงท่ีสุดเป็นประวัติกำรณ์ เหตุไฟป่ำในตุรกีท่ี

รุนแรงท่ีสุดในประวัติศำสตร ์คล่ืนควำมรอ้นท่ีเลวรำ้ยท่ีสุดในรอบ 80 ปี รวมถึง

อิทธิพลของพำยุเฮอรเิคนในสหรฐัฯ ท่ีเกิดข้ึนบ่อยครัง้และถ่ีข้ึนทุกปี ซึ่งหน่ึงใน

พันธกิจท่ีส ำคัญ คือ กำรบรรลุข้อตกลงปำรสี (Paris Agreement) ท่ีมุ่งม่ัน

ในกำรจ ำกัดกำรเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิของโลกโดยเฉล่ียให้อยู่ท่ี 1.5 องศำเซลเซียส 

เม่ือเทียบกับระดับก่อนกำรปฏิวัติอุตสำหกรรม และล่ำสุดกับพันธสัญญำท่ี

ยิ่งใหญ่ท่ีประเทศต่ำงๆ จะต้องยื่นแผนกำรลดกำรปล่อยคำรบ์อนไดออกไซด์

ภำยในปี 2030 และต้ังเป้ำลดกำรปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ 

(Carbon Neutrality) ให้ได้ภำยในปี 2050 ในกำรประชุมรฐัภำคีกรอบอนุสัญญำ

สหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปล่ียนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ ครัง้ท่ี 26 หรอื COP26 

เม่ือเดือน พ.ย. ท่ีผ่ำนมำ ซึ่งกำรท่ีบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว จึงจ ำเป็นต้องอำศัย

ควำมรว่มมือจำกทุกภำคส่วน โดยเฉพำะในภำคเศรษฐกิจท่ีมีกำรปล่อยก๊ำซ

เรอืนกระจกในสัดส่วนท่ีสูง 

“ภาคเกษตรและอาหาร” เป็นอีก Key Success Sector ในการบรรลุเป้าหมาย 

Carbon Neutrality เน่ืองจำกภำคเกษตรและอำหำรท่ัวโลกมีส่วนท ำให้เกิด 

Climate Change โดยปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกสูงเกือบ 1 ใน 3 ของปรมิำณก๊ำซ

เรอืนกระจกท้ังโลก หรอืรำว 1.7 หม่ืนล้ำนตันคำรบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่ำ 

(CO2eq) และจำกข้อมูลของ Food and Agriculture Organization of the

United Nations (FAO) ชี้ว่ำ ภำยในปี 2050 ภำคเกษตรกรรมและอำหำรท่ัวโลก

จะปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก1/ เพ่ิมข้ึนเป็น 2 หม่ืนล้ำนตัน CO2eq ซึ่งตลอดห่วงโซ่

กำรผลิต ภำคเกษตรและอำหำรในกลุ่มต้นน้ำมีกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกมำก

ท่ีสุดคิดเป็น 65% ครอบคลมุต้ังแต่กำรท ำลำยป่ำเพ่ือเปล่ียนเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

และเพำะปลูกพืชส ำหรบัท ำอำหำรสัตว์ กระบวนกำรเพำะปลกูและเล้ียงปศุสัตว ์

และท่ีเหลืออีก 35% เป็นภำคเกษตรและอำหำรในกลุ่มกลำงน้ำถึงปลำยน้ำ 

ต้ังแต่กระบวนกำรแปรรูป บรรจุ ขนส่ง และกำรจัดจ ำหน่ำยจนถึงมือผู้บรโิภค 

(รูปท่ี 1) ท้ังน้ี หำกจ ำแนกตำมประเภทของก๊ำซเรอืนกระจกท่ีปล่อยในภำคเกษตร

และอำหำร พบว่ำ เป็นก๊ำซมีเทนและก๊ำซไนตรสัออกไซด์รวมกันถึง 90% ของ

ก๊ำซเรอืนกระจกในระบบเกษตรและอำหำร ซึ่งส่วนใหญ่มำจำกกระบวนกำร

เล้ียงสัตว์และกำรใช้ปุ๋ยเคมีในภำคเกษตร2/

1/ ก๊าซเรอืนกระจก (Greenhouse Gas: GHG) ประกอบด้วย ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทน ก๊าซไนตรสัออกไซด์ และก๊าซคลอโรฟลโูอโรคารบ์อน
2/ อ้างอิงจาก  https://www.wri.org/insights/5-questions-about-agricultural-emissions-answered
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รูปท่ี 1 กำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกจ ำแนกรำยประเภทกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ 

ที่มา: Food and Agriculture Organization of the United Nations (2021)
หมายเหต:ุ ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกมหีน่วยเปน็พันล้านตนัคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2eq) 

>> แล้วภาคเกษตรและอาหารของไทยปล่อยก๊าซเรอืน
กระจกมากน้อยเพียงใด?

ภาคเกษตรและอาหารของไทยปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสูงเป็นอันดับ 3 ของอาเซียน 

โดยจำกข้อมูล FAO พบว่ำ ไทยเป็นประเทศท่ีปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกในภำค

กำรเกษตรเป็นอันดับ 9 ของเอเชีย และเป็นอันดับ 3 ของอำเซียนรองจำก

อินโดนีเซีย และเมียนมำ (รูปท่ี 2) นอกจำกน้ี ยังพบว่ำไทยปล่อยก๊ำซเรอืน

กระจกในภำคกำรเกษตรสูงกว่ำเวยีดนำมซึ่งเป็นคู่แข่งส ำคัญในกำรส่งออก

สินค้ำเกษตรอย่ำงข้ำว ปศุสัตว์ รวมท้ังฟิลิปปินส์ และมำเลเซียซึ่งเป็นคู่แข่ง

ส ำคัญในกำรส่งออกผลไม้ 
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รูปท่ี 2 ปรมิำณกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกในภำคกำรเกษตรและอำหำรของแต่ละกลุ่มประเทศ
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ที่มา: Food and Agriculture Organization of the United Nations, Worldometers 
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หำกพิจำรณำในแง่ของกิจกรรมกำรเกษตร พบว่ำ “การเพาะปลูกข้าว”ปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุดในภาคเกษตรและอาหารไทย จำกกระบวนกำรทำง

ชีวภำพท่ีเกิดจำกจำกกำรย่อยสลำยสำรอินทรยี์ท่ีต้นข้ำวและรำกข้ำวปล่อยลงสู่

ดินนำ จนเกิดเป็นเชื้อจุลินทรยี์ท่ีสรำ้งก๊ำซมีเทนในช่วงท่ีมีกำรขังน้ำ ขณะท่ี

ก๊ำซมีเทนจะถูกปลดปล่อยสู่บรรยำกำศมำกท่ีสุดผ่ำนทำงช่องว่ำงในล ำต้นของ

ข้ำว ท้ังน้ี แม้ว่ำก๊ำซมีเทนจะเป็นก๊ำซเรอืนกระจกท่ีปล่อยสู่ชั้นบรรยำกำศคิดเป็น

สัดส่วนท่ีต่ำกว่ำก๊ำซคำรบ์อนไดออกไซด์มำก แต่ก๊ำซมีเทนกลับมีศักยภำพใน

กำรก่อให้เกิดภำวะโลกรอ้นสูงกว่ำก๊ำซคำรบ์อนไดออกไซด์มำกถึง 21 เท่ำ 

นอกจำกน้ี การเล้ียงปศุสัตวก็์มีส่วนต่อการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสูงถึง 20.7% 

ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตรและอาหารของไทย โดยเฉพำะกำร

เล้ียงสัตว์เค้ียวเอ้ืองท่ีปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกมำกถึง 5.6 gCO2 ต่อกิโลแคลอร ี

หรอืแม้แต่กำรเล้ียงสัตว์ปีก ซึ่งเป็นเน้ือสัตว์ท่ีปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกน้อยท่ีสุด

ก็ยังปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกสูงถึง 1.3 gCO2 ต่อกิโลแคลอร ี

กิจกรรม

สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจกเทียบกับการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกในภาคเกษตรและ
อาหารของไทยท้ังหมด/1 

ปัจจัยท่ีท าให้เกิดก๊าซเรอืนกระจก
สินค้าส่งออกท่ีเก่ียวข้องกับ

กิจกรรมดังกล่าว

กำรเพำะปลูกข้ำว 50.7%
กระบวนการทางชีวภาพท่ีเกิดจากเช้ือจุลินทรย์ี
ท่ีสรา้งก๊าซมีเทน (CH4) ในช่วงท่ีมีการขังน้าใน
นาข้าว

ข้าว

กำรใช้ดินปลูกพืช 22.7% การปล่อยก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทางตรง
และทางอ้อมจากดินเกษตร

พืชเกษตรท่ีใช้พ้ืนท่ีจ านวนมาก 
อาทิ ข้าว มันส าปะหลัง 
ยางพารา

กำรเล้ียงปศุสัตว์ 20.7%

กระบวนการหมักในระบบย่อยอาหารของสัตว ์ 
(Enteric Fermentation) ท าให้เกิดก๊าซ 
CH4 ซ่ึงเป็นผลพลอยได้ของผลิตภัณฑ์ (By-
Product) จากการย่อยสลายสารอินทรย์ีใน
ระบบย่อยอาหารและจากมูลสัตว์

ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว ์เช่น ไก่เน้ือ 
สุกร ผลิตภัณฑ์นม

กำรใช้ปุ๋ยในภำค
เกษตร

3.2%
การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนท้ังในรูปปุ๋ยเคมีและปุ๋ย
อินทรย์ี ท าให้มีการปล่อยไนโตรเจนไดออกไซด์
ออกมาจากดินท่ีท าการเกษตร 

พืชเกษตรต่างๆ โดยเฉพาะ
ข้าว ซ่ึงเป็นพืชท่ีใช้ปุ๋ย
ไนโตรเจนมากท่ีสุด คิดเป็น 
50% ของปรมิาณปุ๋ย
ไนโตรเจนท่ีใช้ท้ังหมด/2

กำรเผำเศษวสัดุ
เหลือใช้จำกกำร
เพำะปลูกทำง
กำรเกษตร

2.6%

การเผาเศษวสัดุเหลือใช้จากการเพาะปลูกทาง
การเกษตรจะท าให้มีการปล่อยก๊าซมีเทน
ไนโตรเจนไดออกไซด์ และคารบ์อนไดออกไซด์
โดยการท าเกษตรท่ีมีการเผาเศษวสัดุเหลือใช้
มาก ได้แก่ ข้าว อ้อย ข้าวโพด/3

ข้าว น้าตาล อาหารสัตว์
และปศุสัตว/์4

ท่ีมา: https://climate.onep.go.th/wp-content/uploads/2019/10/NC_GHG_Inventory_book-Blue.pdf
หมายเหต:ุ /1  ข้อมูล ณ ปี 2017

/2 อ้างอิงจากรายงานชื่อ “รายงานบัญชีก๊าซเรอืนกระจก ภาคเกษตร ระหวา่งปี พ.ศ. 2543 – 2560” ของส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
/3 อ้างอิงจากอ้างอิงจากรายงานชื่อ “การจดัท าบัญชีก๊าซเรอืนกระจกของประเทศไทย ปี 2553” ของบัณฑิตวทิยาลัยรว่มด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

/4 อาหารสัตวใ์ช้วตัถุดิบข้าวโพดเป็นวตัถุดิบส าคัญในการผลิต และปศุสัตวใ์ช้วตัถุดิบอาหารสัตวเ์ป็นสัดส่วนหลักของต้นทุนการผลิต

รูปท่ี 3 สัดส่วนกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกในภำคเกษตรของไทย
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เป้าหมายการลดก๊าซเรอืนกระจกโดยรวมยังมีความท้าทายสูง โดยล่ำสุดคณะรฐัมนตร ี

ได้ผ่ำนรำ่งยุทธศำสตรร์ะยะยำวในกำรพัฒนำแบบปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกต่ำของ

ประเทศไทย (Thailand’s Long-Term Low Greenhouse Gas Emission 

Development Strategy: LT-LEDS) ภำยใต้แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชำติฉบับท่ี 13 ให้ได้ 350 ล้ำนตัน CO2eq ในปี 2030 และ 200 ล้ำนตัน CO2eq 

ภำยในปี 2050 พรอ้มต้ังเป้ำ Carbon Neutrality ให้ได้ภำยในปี 2065 นอกจำกน้ี 

ยังเพ่ิมเป้ำลดปรมิำณกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกให้ได้เป็น 40% จำกเดิมอยู่ท่ี 

25% ภำยในปี 2030 เม่ือเทียบกับกรณีกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติ (BAU)

อย่ำงไรก็ดี คาดวา่ไทยจะยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ในปี 2050 หากการปล่อย

ก๊าซเรอืนกระจกสุทธิยังอยู่ท่ีระดับเดิม โดยปรมิำณกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก

ของไทยในปี 2016 อยู่ท่ี 354 ล้ำนตัน CO2eq หรอืเพ่ิมข้ึนเฉล่ียปีละ 2.31% ขณะท่ี

อัตรำกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกเฉล่ียอยู่ท่ีเพียงปีละ 2.4% ท ำให้ปรมิำณ

กำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกสุทธิ (Net Emission) อยู่ท่ี 263 ล้ำนตัน CO2eq 

หรอืเพ่ิมข้ึนเฉล่ียปีละ 2.27%3/ ฉะน้ันแล้ว หำกไทยยังคงอัตรำ Net Emission 

ท่ีระดับเดิมในทุกปี ก็จะส่งผลให้ปรมิำณกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกในปี 2030 

และ 2050 ยังคงสูงกว่ำเป้ำหมำยท่ีภำครฐัต้ังไว้ค่อนข้ำงมำก (รูปท่ี 4)
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รูปท่ี 4 ปรมิำณกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกของไทย

ที่มา: UNFCCC และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

3/ https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Thailand_LTS1.pdf

>> ภาคเกษตรและอาหารไทยพรอ้มหรอืยังกับการรบัมือ
กับเทรนด์ดังกล่าว?

ปรมิำณกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก                        ปรมิำณกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกสุทธิ

เป้ำหมำยกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกในปี 2030        เป้ำหมำยกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกในปี 2050
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ดังน้ัน หากไทยต้องการบรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน

ภาพรวม ภาคเกษตรควรเป็นสาขาแรกๆ ท่ีภาครัฐและเอกชนต้องเร่งปรับตัว 

เน่ืองจากภาคเกษตรของไทยเป็นสาขาท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นอันดับ 2 รอง

จากภาคพลังงาน โดยในปี 2016 สำขำพลังงำนปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกมำกท่ีสุด

อยู่ท่ี 254 ล้ำนตัน CO2eq หรอืคิดเป็น 71% ของปรมิำณกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก

ของท้ังท้ังหมด รองลงมำ คือ สำขำเกษตร ปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกอยู่ท่ี 52 ล้ำนตัน 

CO2eq หรอืคิดเป็น 15% (รูปท่ี 5: ซ้ำย)

นอกจำกน้ี ผู้ประกอบการเกษตรและอาหารไทยยังเข้าร่วมโครงการลดการปล่อย

ก๊าซค่อนข้างน้อย โดยข้อมูลจำกองค์กำรบรหิำรจัดกำรก๊ำซเรอืนกระจก (องค์กำร

มหำชน) หรอื อบก. พบว่ำมีเพียง 2 โครงกำรในหมวดเกษตรท่ีเข้ำรว่มลงทะเบียน

ภำยใต้โครงกำรลดก๊ำซเรอืนกระจกภำคสมัครใจตำมมำตรฐำนของประเทศไทย 

(T-VER) ซึ่งคิดเป็นปรมิำณกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกได้เพียง 70 ตัน 

CO2eq ต่อปีเท่ำน้ัน 

อีกท้ัง ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไทยส่วนใหญ่อาจจะยังไม่

พรอ้มกับการรบัมือเทรนด์น้ี โดยผู้เล่นในตลำดส่งออกเป็นกลุ่มผู้ประกอบกำร

ขนำดกลำงและขนำดเล็ก (SMEs) คิดเป็นสัดส่วน 94% ของจ ำนวนผู้ส่งออก

สินค้ำเกษตรและอำหำรท้ังหมด (รูปท่ี 5: ขวำ) ซึ่งอำจท ำให้มีข้อจ ำกัดในกำร

ปรบัตัวท้ังในด้ำนเงนิทุนและองค์ควำมรู ้เม่ือเทียบกับผู้เล่นรำยใหญ่ในตลำด

ส่งออกสินค้ำเกษตรท่ีเร ิม่ปรบัตัวเพ่ือรบัมือกับเทรนด์ดังกล่ำวไปบ้ำงแล้ว

รูปท่ี 5 กำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกของไทยรำยสำขำ ปี 2016 (ซ้ำย) และสัดส่วนจ ำนวนผู้ประกอบกำรท่ี
ส่งออกสินค้ำเกษตรและอำหำร จ ำแนกตำมขนำดธุรกิจ (ขวำ)

ที่มา: Thailand Third Biennial Update Report และ กระทรวงพาณิชย์
หมายเหต:ุ จ านวนผู้ประกอบการท่ีน ามาใชใ้นการค านวณคิดเฉพาะผู้ประกอบการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารท่ีเปน็นิติบุคคลซึง่มีจ านวนท้ังหมด 3,080 ราย 

โดยเกณฑ์ในการแบง่ขนาดธุรกิจ SMEs ใชเ้กณฑ์ตามกระทรวงอุตสาหกรรม ซึง่พิจารณาจากจ านวนแรงงานและสินทรพัย์ถาวร

71.6%

14.7%

8.9%
4.7%

พลังงาน

เกษตร

กระบวนการ
ทางอุตสาหกรรม

และการใช้ผลิตภัณฑ์

ของเสีย

84.1%

ขนาดเล็ก

10.3%

5.6%

ขนาดใหญ่

ขนาดกลาง



13

ประการท่ี 1: ภาคเกษตรไทยมคีวามเปราะบางสูงต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมอิากาศ 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อผลผลิตต่อไร ่

และพ้ืนท่ีเพาะปลูกสินค้าเกษตร ซึ่งผลผลิตต่อไร่ (Yield) ท่ีลดลงจะส่งผล

กระทบต่อกำรส่งออกสินค้ำเกษตรไทยในระยะข้ำงหน้ำ สะท้อนจำกกำรศึกษำ

ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศต่อภำคเกษตรโดยส ำนักงำน

พัฒนำกำรวจิัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) (2017) คำดว่ำกำรเปล่ียนแปลง

สภำพภูมิอำกำศจะสรำ้งควำมเสียหำยสะสมระหวำ่งปี 2011-20454/ คิดเป็นมูลค่ำ

สูงถึง 0.6–2.9 ล้ำนล้ำนบำท หรอืเฉล่ีย 1.8-8.4 หม่ืนล้ำนบำทต่อปี รวมท้ัง

ประเมินว่ำกำรเปล่ียนแปลงของสภำพอำกำศจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตสินค้ำ

เกษตรของไทยในปี 2046-2055 โดยเฉพำะผลผลิตข้ำวลดลง 10-13% ผลผลิต

อ้อยลดลง 25-35% และผลผลิตมันส ำปะหลังลดลง 15-21% (รูปท่ี 6) 

4/ อ้างอิงจาก https://www.pier.or.th/abridged/2021/15/

>> ท่ามกลาง “ความไม่พรอ้ม” ท่ีกล่าวมา จงึถึงเวลาแล้วท่ีธุรกิจ
เกษตรและอาหารของไทยต้องใส่ใจเทรนด์ Net Zero 
Emission อย่างจรงิจงั ท้ังน้ีเพราะ...

รูปท่ี 6 ประเมินผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของสภำพอำกำศต่อผลผลิตสินค้ำเกษตรส ำคัญของไทย
ปี 2046-2055

All types of rice

Baseline Production (MT) % change of Production 
with RCP 4.5

% change of Production 
with RCP 8.5
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Baseline Production (MT)

% change of total Production in 2046-2055 under scenarios from the baseline 1992-2016 

% change of Production 
with RCP 8.5

Baseline Production (MT) % change of Production 
with RCP 4.5

% change of Production 
with RCP 8.5

ที่มา: สถาบนัวจิยัเศรษฐกิจปว๋ย อึ๊งภากรณ์ ที่อ้างอิงจากส านักงานพัฒนาการวจิยัการเกษตร (องค์การมหาชน)
หมายเหต:ุ  แบบจ าลอง RCP 8.5 และ RCP 4.5 (RCP :Representative Concentration Pathways) คือ แบบจ าลองการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในอนาคต 

โดยสถานการณ์จ าลอง RCP 8.5 คือ มีแบบจ าลองท่ีปล่อยก๊าซเรอืนกระจกท่ีมีความเขม้ขน้ในชัน้บรรยากาศท่ีระดับสูงสุด และอุณหภมูิเฉล่ียของโลก
เพ่ิมขึน้ประมาณ 3.2-5.4 องศา ส่วนที่แบบจ าลอง RCP 4.5 การคาดการณ์ท่ีอุณภมูิเฉล่ียของโลกเพ่ิมสูงขึน้ประมาณ 1.7-3.2 องศาเซลเซยีส 

รูปท่ี 6 ประเมินผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของสภำพอำกำศต่อผลผลิตสินค้ำเกษตรส ำคัญของไทย
ปี 2046-2055 (ต่อ)

Cassava

Sugarcane

% change of Production 
with RCP 4.5
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ประการท่ี 2: ผู้บริโภคท่ัวโลกให้ความส าคัญมากขึ้นกับผลกระทบจาก
อุตสาหกรรมอาหารท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและต่อ
ส่ิงแวดล้อม

ผู้บรโิภคส่วนใหญ่กังวลวา่กระบวนการผลิตอาหารจะกระทบต่อการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ สะท้อนจำกผลส ำรวจควำมเห็นผู้บรโิภคตำมรำยงำน Climate

Change and Food Production (รูปท่ี 7) ท่ีชี้ว่ำ กว่ำ 2 ใน 3 ของผู้บรโิภค

ค่อนข้ำงกังวลวำ่กระบวนกำรผลิตอำหำรจะส่งผลกระทบต่อ Climate Change

สอดคล้องกับข้อมูลท่ีส ำรวจโดย Foodinsight.org (2020) พบว่ำ 6 ใน 10 ของ

ผู้เข้ำรว่มส ำรวจให้ควำมส ำคัญกับผลิตภัณฑ์อำหำรท่ีซื้อมำหรอืรบัประทำนเข้ำไป

ท่ีมีส่วนในกำรรกัษ์ส่ิงแวดล้อม ขณะท่ี 43% ให้ควำมส ำคัญกับบรษัิทหรอืโรงงำน

ผลิตอำหำรท่ีมีข้อตกลงด้ำนส่ิงแวดล้อมอย่ำงยั่งยืนท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

และ 40% ให้ควำมส ำคัญกับแนวทำงหรอืเทคโนโลยีกำรผลิตอำหำรเพ่ือลด

ผลกระทบด้ำนส่ิงแวดล้อม นอกจำกน้ี จำกข้อมูล UK Alliance on Health and 

Climate Change (UKAHCC) (2020) ระบุในรำยงำนว่ำ ผู้บรโิภค 2 ใน 3 

สนับสนุนให้มีกำรบังคับให้ผู้ผลิตติดฉลำกบนผลิตภัณฑ์อำหำรเพ่ือแสดงให้เห็น

ถึงอัตรำกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอน (Carbon Footprint) เช่นเดียวกับท่ีแสดง

ปรมิำณน้ำตำลและเกลือในส่วนประกอบของอำหำร  

รูปท่ี 7 ผลกำรส ำรวจผู้บรโิภคต่อควำมกังวลด้ำนส่ิงแวดล้อม

ท่ีมา: รายงาน Climate Change and Food Production (2020) ของ International Food Information Council,
Foodinsight.org (2020) และ UK Alliance on Health and Climate Change (UKAHCC) (2020)

2
ใน 3 

ของผู้บรโิภคค่อนข้ำงกังวลวำ่
กระบวนกำรผลิตอำหำรจะส่งผลกระทบ

ต่อกำรเปล่ียนแปลงสภำพอำกำศ

6
ใน 10 

ให้ควำมส ำคัญกับผลิตภัณฑ์อำหำร
ท่ีซื้อมำหรอืรบัประทำนเข้ำไป
ท่ีมีส่วนในกำรรกัษ์ส่ิงแวดล้อม

43%
ให้ควำมส ำคัญกับบรษัิทหรอืโรงงำนผลิตอำหำร
ท่ีมีข้อตกลงด้ำนส่ิงแวดล้อมฮย่ำงยั่งยืนท่ีชัดเจน  
และเป็นรูปธรรม

40%
ให้ควำมส ำคัญกับแนวทำง
หรอืเทคโนโลยีกำรผลิตอำหำร

เพ่ือลดผลกระทบด้ำนส่ิงแวดล้อม

2
ใน 3 

สนับสนุนให้มีกำรบังคับให้ผู้ผลิต
ติดฉลำกบนผลิตภัณฑ์อำหำรเพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงอตัรำกำรปล่อยก๊ำซคำรบ์อน

(Carbon Footprint)
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ประการท่ี 3: บริษัทเกษตรและอาหารส าคัญของโลกต่างมุ่งเป้าท่ีจะลด

การปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์อย่างจรงิจงั

แม้การลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์เป็นเรื่องท้าทายอย่างย่ิงในอุตสาหกรรม

อาหาร แต่แบรนด์ยักษ์ใหญ่ระดับโลกก็ต้ังเป้าปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิ

เป็นศูนย์ (Net Zero Carbon Emission) ให้ได้ในปี 2050 ตามพันธกิจหลักของ

โลก โดยองค์กรไม่แสวงหำผลก ำไรอย่ำง “Climate Neutral” ได้ท ำงำนรว่มกับ

แบรนด์ต่ำงๆ ท่ัวโลก และให้กำรรบัรองแบรนด์บรษัิท (Certified Brand) ท่ี

บรรลเุป้ำด้ำนกำรปล่อยก๊ำซได้ส ำเรจ็ ท้ังยังชี้ให้เห็นว่ำ ธุรกิจอำหำรและเคร ื่องด่ืม

เป็นอุตสำหกรรมท่ีก ำลังเผชิญควำมท้ำทำยอย่ำงมำกในกำรบรรลุควำมเป็นกลำง

ทำงคำรบ์อน (Carbon Neutrality) เน่ืองจำกเน้ือสัตว์และผลิตภัณฑ์จำกนม 

โดยเฉพำะเน้ือวัว เน้ือแกะ และชีส เป็นกลุ่มท่ีปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกสูงสุดสำม

อันดับแรกในกำรผลิตอำหำร รวมท้ังยังต้องกำรกำรใช้ท่ีดิน และกำรจัดสรร

ทรพัยำกรในฟำรม์และอำหำรสัตว์เป็นจ ำนวนมำก อย่ำงไรก็ดี แบรนด์อำหำร

ชั้นน ำ อำทิ Nestlé และ PepsiCo ก็มีควำมพยำยำมท่ีจะลดกำรปล่อยก๊ำซ

คำรบ์อนไดออกไซด์อย่ำงจรงิจัง เช่น กำรลดกำรใช้พลำสติกและเน้นวัสดุท่ีสำมำรถ

รไีซเคิลได้มำกข้ึนแล้วก็ตำม กำรพัฒนำระบบกำรขนส่งและโลจิสติกส์ ตลอดจน

กำรพัฒนำระบบเกษตรอย่ำงยั่งยืน เป็นต้น

รูปท่ี 8 ตัวอย่ำงบรษัิทในอุตสำหกรรมอำหำรช้ันน ำของโลกท่ีต้ังเป้ำลดกำรปล่อยคำรบ์อนไดออกไซด์

ตัวอย่าง ประเภทบรษัิท

เป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์

2030 2040 2050

Nestlé ผู้ผลิตอาหาร
ลดการปล่อยก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซด์ให้ได้

50%

ปล่อยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซด์
สุทธใิห้เป็นศนูย์

PepsiCo
ผู้ผลิตอาหารและ

เครื่องดื่ม

ลดการปล่อยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซด์ให้ได้

40%

ปล่อยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซด์
สุทธใิห้เป็นศนูย์

Cargill ผู้ผลิตอาหารการเกษตร
ลดการปล่อยก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซด์ให้ได้

30%

Tyson
ผู้แปรรูปอาหารและ
จ าหน่ายเน้ือสัตว์

ปล่อยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซด์
สุทธใิห้เป็นศนูย์

Danone
ผู้ผลิตอาหารและ

เครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพ

ลดการปล่อยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซด์ให้ได้

50%

ปล่อยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซด์
สุทธใิห้เป็นศนูย์

ที่มา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS
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ประการท่ี 4: เทคโนโลยด้ีาน Climate Tech ก้าวหน้าไปมาก เอื้อต่อการ

น ามาประยุกต์ใช้

โดยเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกับกำรแก้ไขเร ื่องสภำพภูมิอำกำศ (Climate Tech) ท่ี

น่ำสนใจ อำทิ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในภาคเกษตร (Agricultural

Photovoltaics: Agri-PV) เพ่ือใช้ส าหรบัชารจ์ไฟฟ้ารถแทรกเตอร ์ระบบห้องเย็น 

ทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าจากฟอสซิลซึ่งปล่อยก๊าซเรอืนกระจกมากกว่าหลายเท่า 

นอกจำกน้ี แผงพลังงำนแสงอำทิตย์ยังช่วยควบคุมปรมิำณแสงอำทิตย์ให้พอเหมำะ

กับพืชอีกด้วย โดย BayWa r.e. และ the German Fraunhofer Institute for

Solar Energy Systems ISE (2021) อยู่ระหว่ำงทดสอบระบบ Agri-PV system

ท่ีสวนแอปเปิลออแกนิคในเยอรมนี

รูปท่ี 9 ตัวอย่ำงระบบควบคุมพลังงำนแสงอำทิตย์ (Agri-PV)

Agricultural
Photovoltaics: 

Agri-PV
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รูปท่ี 10 ตัวอย่ำงแอปพลิเคชัน CropX ในกำรตรวจวดัควำมพรอ้มของสภำพแวดล้อมก่อนวำงแผนบรหิำร
จดักำรปุ๋ยให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด

ที่มา: CropX.com

การลดการใช้ปุ๋ยด้วย Precision Fertilizer โดยอาศัยหลักการจากภาพโดรน

และการวิเคราะห์ขั้นสูง เพ่ือช่วยในกำรควบคุมกำรปล่อยปุ๋ยหรอืไนโตรเจน 

(Controlled-release Fertilizer) ตำมประเภทและควำมต้องกำรของพืชใน

แต่ละข้ันของกำรเจรญิเติบโต ซึ่งจะช่วยประหยัดท้ังเงนิและกำรปล่อยมลพิษท่ี

เก่ียวข้องกับกำรใช้ปุ๋ยไนโตรเจนท่ีเกินจ ำเป็น กำรใช้เคร ื่องมือเหล่ำน้ีสำมำรถเพ่ิม

ผลผลิตจำก 42% เป็น 68% ท้ังยังสำมำรถลดกำรปล่อยก๊ำซคำรบ์อนไดออกไซด์

ท่ัวโลกได้ถึง 300 ล้ำนเมตรกิตันต่อปี (จำกกำรประมำณกำรโดย Prime’s 

CRANE) ซึ่งผู้น ำในตลำดกลุ่มน้ี อำทิ Farmer's Edge, CropX และ Ceres 

Imaging  

และอีกหน่ึงตัวอย่ำงท่ีน่ำสนใจ ได้แก่ Boomitr บริษัท Startup แห่งซิลิคอน

วัลเลย์ ได้พัฒนาวิธีการวัดและตรวจสอบระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในดิน 

โดยใช้เทคโนโลยีระยะไกล (Remote Technology) ควบคู่กับเทคโนโลยี

ปัญญำประดิษฐ์ (AI) จำกเดิมท่ีต้องเก็บตัวอย่ำงดินไปตรวจท่ีห้องทดลอง 

ซึ่งเสียเวลำและมีค่ำใช้จ่ำยท่ีสูง รวมท้ังกำรเก็บตัวอย่ำงดินอำจไม่ครอบคลุม

ท่ัวถึง และมีต้นทุนค่ำตรวจวัดสูง
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รูปท่ี 11 ตัวอย่ำงสำหรำ่ย Asparagopsis Taxiformis ท่ีผ่ำนกระบวนกำรตำกแห้ง

การใช้สาหร่ายสีแดงลดการผลิตก๊าซมีเทนในวัว โดยนักวทิยำศำสตร์จำก 

Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation

(CSIRO) และมหำวทิยำลัย James Cooks ของออสเตรเลียได้ทดลองผสม

สำหรำ่ยมำกกว่ำ 20 ชนิดในกระเพำะวัวจ ำลอง และค้นพบว่ำ กำรใช้สำหรำ่ยสีแดง 

(Asparagopsis Taxiformis) เป็นอำหำรเสรมิให้แก่วัวเน้ือมีส่วนช่วยลดกำร

ผลิตก๊ำซมีเทนได้ถึง 80% เน่ืองจำกสำหรำ่ยแดงมีสำรประกอบโบรโมฟอร์ม 

(CHBr3) ท่ีช่วยยับยั้งกระบวนกำรผลิตก๊ำซมีเทนในจุลลินทรยี์เมทำโนเจนท่ีไม่

ก่อให้เกิดอันตรำยกับสัตว์ ไม่ส่งผลต่อคุณภำพและรสชำติของเน้ือสัตว์ อีกท้ัง

ยังไม่พบสำรโบรโมฟอรม์ตกค้ำงในปรมิำณท่ีเกินค่ำมำตรฐำนอีกด้วย

ที่มา: Greenworld.or.th 
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รูปท่ี 12 มูลค่ำเงินลงทุนและจ ำนวนข้อตกลงในตลำด Venture Capital ภำคเกษตรท่ัวโลก 

ด้วยเหตุน้ี ความก้าวหน้าของ Climate Tech ท าให้เม็ดเงินลงทุนของ Startup 

ใน Climate Tech ของกลุ่มเกษตรและอาหารเติบโตต่อเน่ือง โดยจำกรำยงำน

กำรลงทุน AgriFoodTech ประจ ำปี 2019 ของ AgFunder ท่ีชี้ให้เห็นว่ำ เงนิทุน

ส ำหรบั Startup ด้ำนเทคโนโลยีกำรเกษตร (Agritech) เพ่ิมข้ึนถึง 900% 

ระหว่ำงปี 2013 ถึง 2019 โดยเพ่ิมข้ึนจำก 2.2 พันล้ำนดอลลำรฯ์ เป็น 1.98 หม่ืน

ล้ำนดอลลำรฯ์ 

ยิ่งกว่ำน้ัน ในแง่ของมูลค่าการลงทุน Climate Tech เติบโตถึงเกือบ 5 เท่า เม่ือ

เทียบกับตลาด Venture Capital โดยรวมท่ัวโลก หรอืจำก 418 ล้ำนดอลลำรฯ์ 

ในปี 2013 เป็น 1.6 หม่ืนล้ำนดอลลำรฯ์ ในปี 2019 เช่นเดียวกับในมิติของจ ำนวน

ข้อตกลงท่ีเติบโตเฉล่ียต่อปี 35% ซึ่ง Climate Tech คิดเป็นกว่ำ 6% ของมูลค่ำ 

Venture Capital ท่ัวโลก โดยเฉพำะกำรลงทุน Climate Tech ในกลุ่มอำหำร

ทำงเลือก (Alternative foods) และกลุ่มโปรตีนท่ีปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกต่ำ 

(Low-GHG proteins) ท่ีมีสัดส่วนสูงถึง 1 ใน 3 ของมูลค่ำเงนิลงทุน Venture 

Capital ในภำคเกษตรโดยรวม ซึ่งเติบโตเรง่ข้ึนอย่ำงมำกต้ังแต่ปี 2017 สะท้อน

ให้เห็นถึงควำมเชื่ อม่ันของนักลงทุนหลังเกิดกระแสยูนิคอร์นล่ำสุดอย่ำง 

Impossible Foods และ Beyond Meat (รูปท่ี 12)

ที่มา: PwC (2020)
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ต้นทุนในกำรลดก๊ำซเรอืนกระจกของเทคโนโลยี
แต่ละประเภทมำกน้อยแค่ไหน? 

BOX 1
ปัจจุบันเทคโนโลยีในการลดก๊าซเรอืนกระจกในภาคเกษตรและอาหารยังมีต้นทุนท่ี

แตกต่างกันมากผู้ประกอบการ SMEs อาจเริ่มจากเทคโนโลยีการลดการปล่อย

ก๊าซเรอืนกระจกท่ีมีความคุ้มค่าในการลงทุนก่อน ซึ่งจำกรำยงำนของ Agriculture 

and Climate change 2020 ของ Mckinsey & Company ได้พิจำรณำควำม

คุ้มค่ำในกำรลงทุนเทคโนโลยีกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก โดยใช้วธิีวเิครำะห์

ต้นทุนส่วนเพ่ิมในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก (Marginal Abatement 

Cost Curve: MACC)5/ โดยจำกรูปท่ี 13 แกนนอน คือ ศักยภำพในกำรลดกำร

ปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก และแกนต้ัง คือ  ต้นทุนกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก

ต่อหน่วย ซึ่งจะเห็นว่ำแกนนอนมีท้ังค่ำบวกและลบ โดยค่ำท่ีติดลบ แสดงว่ำ

เทคโนโลยีดังกล่ำวมีควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุน คือ ต้นทุนในกำรลงทุนน้อยกว่ำ

ต้นทุนท่ีประหยัดได้เพ่ิมข้ึน ซึ่งจะเห็นได้ว่ำ เทคโนโลยีท่ีมีควำมควำมคุ้มค่ำใน

กำรลงทุนแล้ว เช่น กำรใช้เคร ื่องจักรกลเกษตรท่ีใช้ลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก 

ช่วยลดต้นทุนได้ 229 ดอลลำรฯ์ ต่อตัน CO2eq หรอืกำรปลูกข้ำวเปียกสลับแห้ง 

ช่วยลดต้นทุนได้ 12 ดอลลำรฯ์ ต่อตัน CO2eq อย่ำงไรก็ตำม เรำมองว่ำแม้ปัจจุบนั

ในบำงเทคโนโลยีอำจยังมีต้นทุนท่ีสูง แต่หำกต้องกำรให้ภำคเกษตรและอำหำรไทย

สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยกำรลดปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกท่ีต้ังเอำไว้ได้ ทุกภำคส่วน

ควรรว่มมือกันในกำรสนับสนุนกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้เป็นท่ีแพรห่ลำย 

ซึ่งจะช่วยให้ต้นทุนของเทคโนโลยีถูกลง และเพ่ิมศักยภำพของภำคเกษตรและ

อำหำรไทยในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก

5/ Marginal Abatement Cost Curve=(Total Project Costs-Total Project savings)/Total GHG emission abated 
over the life of the project 
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รูปท่ี 13 ต้นทุนส่วนเพ่ิมในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกของเทคโนโลยีแต่ละประเภท

ที่มา: อ้างอิงeจากรายงานของ Agriculture and Climate change 2020 ของ Mckinsey & Company
หมายเหต:ุ 20-year AR5 GWP  คือ ค่าที่ใชป้ระเมินศักยภาพในการท าให้เกิดภาวะโลกรอ้น (Global Warming Potential) ในช่วงระยะเวลา 20 ป ี

ตามรายงานการประเมินฉบบัที่ 5 ของคณะกรรมาธิการระหวา่งรฐับาลวา่ด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ ป ี2014 (IPCC Fifth 
Assessment (AR5) 2014)
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total 4.6 Gt CO2eq mitigation potential from GHG-efficient farming by 2050

1 Zero-emission on-farm machinery and equipment

2 Variable rate fertilization

3 Reduced N overapplication in China and India

4 Dry direct seeding

5 Low- or no- tillage

6 Improved equipment maintenance

7 Improved fuel efficiency of fishing vehicles

8 Improved rice paddy water management

9 Improved rice straw management

10
Improved animal health monitoring and illness 
prevention

11 Feed-grain processing for improved digestibility

12 GHG-focused breeding and genetic selection

13 Livestock nutrient use efficiency

14 Optimal rice varietal selection

15 Nitrogen-fixing rotations

16 Improved fertilization of rice

17 N-inhibitors on pasture

18 Improved fertilization timing

19 Controlled-release and stabilized fertilizers

20 Animal feed additives

21 Anaerobic manure digestion

22 Technologies that increase livestock production 
efficiencies

23 Animal feed mix optimization

24 Convension from flood to drip or sprinkler irrigation

25 Specialty crop nutrition amendments
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Section2

มำตรกำร 
Net Zero 
Emission :
เทรนด์ท่ีผู้ประกอบกำร

ต้องจบัตา
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Krungthai COMPASS มองว่า ในระยะข้างหน้ามาตรการควบคุมการปล่อย

ก๊าซเรอืนกระจกของสหภาพยุโรป (EU) และสหรัฐฯ จะเพ่ิมความเข้มข้นและมี

โอกาสในขยายขอบเขตไปยังสินค้าเกษตรและอาหาร ซึ่งจะเป็นอุปสรรคทำง

กำรค้ำส ำหรบัผู้ส่งออกไทยท่ีปรบัตัวไม่ทัน โดยเรำแบ่งมำตรกำรท่ีเพ่ิงออกมำใหม่

และถูกกล่ำวถึงค่อนข้ำงมำกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) มำตรกำรท่ีส่งผลเก่ียวเน่ืองกับ

ธุรกิจเกษตรและอำหำรโดยตรง และ 2) มำตรกำรท่ีมีโอกำสจะขยำยวงมำสู่

ธุรกิจเกษตรและอำหำร
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มาตรการท่ีส่งผลเก่ียวเนื่องกับธรุกิจเกษตรและอาหารโดยตรง

1) นโยบายฟาร์มถึงโต๊ะอาหาร (Farm to Fork) ของ EU ซึ่งประกำศโดย

คณะกรรมำธิกำรยุโรป (European Commission) ในเดือน พ.ค. 2020 

อันเป็นส่วนหน่ึงของข้อตกลงยุโรปสีเขียว (European Green Deal) เพ่ือ

ต้ังเป้ำลดก๊ำซคำรบ์อนไดออกไซด์ให้ได้อย่ำงน้อย 55% ในปี 2030 โดยนโยบำย 

Farm to Fork เป็นมำตรกำรท่ีครอบคลุมต้ังแต่กระบวนกำรผลิตไปจนถึง

ผู้บรโิภค โดยจะต้องมีกำรพัฒนำระบบอำหำรท่ีมีควำมโปรง่ใส ดีต่อสุขภำพ 

และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ต้ังแต่กระบวนกำรปลูก กำรแปรรูป กำรบรโิภค

จนถึงกำรก ำจัดขยะอำหำร ซึ่งแนวทำงดังกล่ำวนอกจำกจะสรำ้งควำมยั่งยืน

ในกำรผลิตอำหำรแล้ว ยังมุ่งลดกำรปล่อยก๊ำซคำรบ์อนไดออกไซด์ออกสู่

ชั้นบรรยำกำศ เช่น กำรให้รำงวัลแก่เกษตรกรหำกลดกำรปล่อยก๊ำซคำรบ์อน-

ไดออกไซด์ได้ กำรก ำหนดข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับกำรตัดไม้ท ำลำยป่ำ 

ครอบคลุมถึงมำตรกำรทำงอ้อมอ่ืนๆ เช่น กำรยกระดับมำตรฐำนสวัสดิภำพ

สัตว์ มำตรกำรเพ่ือน ำไปสู่กำรปรบัเปล่ียนพฤติกรรมกำรกินของผู้บรโิภค 

เป็นต้น6/

2) การบังคับใช้ Eco-labeling scheme ในอุตสาหกรรมอาหาร โดยฝรัง่เศส

และเยอรมนีได้น ำรอ่งติดฉลำก "Eco-Score“ ไปเม่ือต้นปี 2021 ท่ีผ่ำนมำ 

ซึ่งได้รบักำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนเพ่ือกำรเปล่ียนผ่ำนระบบนิเวศของ

ฝรัง่เศส (French Agency for Ecological Transition) และขยำยควำม

ครอบคลมุไปยังเยอรมนี ภำยหลังจำกท่ีบรษัิทค้ำปลีกยักษ์ใหญ่ในเยอรมนี

เดินหน้ำสนับสนุนและตัดสินใจทดลองใช้ระบบน้ี ก่อนจะผนึกก ำลังเป็น

ควำมรว่มมือท่ัว EU และอังกฤษภำยใต้ชื่อ Foundation Earth (รูปท่ี 14) 

โดยคำดว่ำจะเร ิม่บังคับใช้อย่ำงแพรห่ลำยภำยในส้ินปี 2022 อน่ึง นอกจำก 

Eco-score จะมีกระบวนกำรวเิครำะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้วยวธิี LCA7/ แล้ว 

ยังอนุญำตให้ผู้บรโิภคสำมำรถส่งข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำจัด

อันดับผลิตภัณฑ์ได้โดยตรง ท ำให้ผลิตภัณฑ์ท่ีติดฉลำก Eco-score ช่วย

เสรมิสรำ้งภำพลักษณ์แบรนด์ด้ำนควำมรบัผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 

(CSR) อีกท้ังยังสรำ้งมูลค่ำให้กับแบรนด์ และช่วยเพ่ิมควำมสำมำรถใน

กำรท ำก ำไรให้กับผู้ผลิตได้อีกทำง (ข้อมูลโดย European Commission)

6/ อ้างอิงจาก https://www.cleanenergywire.org/factsheets/eus-farm-fork-strategy-impacts-climate-productivity-and-trade
7/ Eco-Score จะใช้การวเิคราะห์ Life Cycle Analysis (LCA) จาก 6 ขั้นตอนการผลิต ได้แก่ เกษตรกรรม การแปรรูป การบรรจุ การขนส่ง การจัดจ าหน่าย
และการบรโิภค โดยใชตั้วชีว้ดัผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมในด้านต่างๆ อาทิ 1) การเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ/ปรมิาณคารบ์อนฟุตพริน้ท์ 2) การท าลาย
ชัน้โอโซน 3) การปล่อยรงัสีไอออไนซ ์4) การใชท้ี่ดิน 5) การใชน้้า 6) การใชพ้ลังงาน 7) มลภาวะในอากาศและน้าทะเลและน้าจืด (อนุภาค, การท าให้เป็น
กรด, ยูโทรฟเิคชัน่) และ 8) การส้ินเปลืองทรพัยากร นอกจากนี้ ยังมีคะแนนโบนัส (+) และคะแนนลงโทษ (-) เพ่ิมเติมส าหรบักิจกรรมในแต่ละรูปแบบ
การผลิต (Mode of Production) ส่วนประกอบ/ส่วนผสมจากต้นทาง (Origin of ingredients) พืช/สัตวท่ี์ก่อให้เกิดอันตรายต่อส่ิงแวดล้อม
(Endangered species) และบรรจภัุณฑ์ (Packaging)

>> มาตรการใหม่ๆ ท่ีถูกน ามาใช้ในการควบคุมการลดการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกท่ีคาดวา่จะส่งผลต่อสินค้าเกษตรและอาหาร
ไทยในระยะข้างหน้ามีอะไรบ้าง?
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รูปท่ี 14 รูปแบบโลโก้ Eco-score จำก A ถึง E (บน) และตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ท่ีถูกจดัอันดับ Eco-score (ล่ำง)

ที่มา: world.openfoodfacts.org
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มาตรการท่ีมโีอกาสขยายวงมาสู่ธรุกิจเกษตรและอาหาร

1) มาตรการปรับคาร์บอนข้ามพรมแดน (Carbon Border Adjustment 

Mechanism: CBAM) ในระยะแรก ก ำหนดให้บังคับใช้กับสินค้ำน ำเข้ำ 

5 ชนิดท่ีมีกำรปล่อยก๊ำซคำรบ์อนไดออกไซด์สูง ได้แก่ ซีเมนต์ ไฟฟ้ำ ปุ๋ย 

เหล็กและเหล็กกล้ำ และอะลูมิเนียม โดยมำตรกำร CBAM จะมีผลบังคับใช้

ในปี 2023 ใน 5 ชนิดสินค้ำข้ำงต้นก่อน เร ิม่จำกในช่วง 3 ปีแรก (2023-2025) 

ถือเป็นช่วงเปล่ียนผ่ำนท่ีผู้น ำเข้ำจะต้องแจ้งข้อมูลปรมิำณกำรน ำเข้ำและ

ปรมิำณกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกของสินค้ำน ำเข้ำต่อ EU ก่อนท่ี 1 ม.ค. 2026 

จะเร ิม่บังคับใช้มำตรกำร CBAM อย่ำงเต็มรูปแบบ ส่งผลให้ผู้น ำเข้ำต้องซื้อ

และส่งมอบใบรบัรอง CBAM ให้หน่วยงำนผู้มีอ ำนำจของประเทศสมำชิก EU 

ท้ังน้ี เรำประเมินว่ำมีควำมเป็นไปได้สูงท่ี EU จะขยำยมำตรกำรให้ครอบคลุม

ไปถึงสินค้ำประเภทอ่ืนๆ ซึ่งก็นับรวมถึงสินค้ำในกลุ่มเกษตรและอำหำรใน

ระยะต่อไป เพ่ือกระตุ้นให้ประเทศผู้ส่งออกเรง่ผลิตสินค้ำให้ได้มำตรฐำนท่ี

ปลอดภัยต่อส่ิงแวดล้อมตำมท่ี EU ก ำหนด

2) กฎหมายเก็บภาษีการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ของสหรฐัฯ เป็นท่ีทรำบ

ดีว่ำ ประธำนำธิบดี โจ ไบเดน และพรรคเดโมแครตได้ใช้นโยบำยเร ื่อง

ส่ิงแวดล้อม และกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกในกำรหำเสียงมำโดยตลอด 

และล่ำสุดกับกำรพิจำรณำร่ำง American Jobs Plan และ Nationally

Determined Contribution (NDC) ภำยใต้ข้อตกลงปำรสีและสภำคองเกรส 

ท่ีได้เร ิม่พิจำรณำกฎหมำยอย่ำงจรงิจังเพ่ือขับเคล่ือนพลังงำนสะอำดและ

ลดก๊ำซเรอืนกระจก โดยต้ังเป้ำให้สหรฐัฯ ลดปล่อยก๊ำซคำรบ์อนไดออกไซด์

ให้ได้รำว 50-52% ภำยในปี 2030 เม่ือเทียบกับระดับกำรปล่อยก๊ำซ

คำรบ์อนไดออกไซด์ในปี 2005 (อยู่ท่ีระดับ 6,635 ล้ำนตัน CO2eq)

นอกจำกน้ี สหรัฐฯ ยังก าลังพิจารณาร่างกฎหมาย Fair, Affordable, 

Innovative and Resilient Transition and Competition Act (Fair 

Transition and Competition Act) ท่ีก าหนดให้เก็บภาษีพรมแดนคาร์บอน 

หรอื Carbon Border Tax ส าหรบัสินค้าน าเข้าจากทุกประเทศ ยกเว้นประเทศ

ท่ีได้พัฒนำและ/หรอืมีกำรบังคับใช้กฎหมำยและกฎระเบียบท่ีจ ำกัดหรอื

ลดกำรปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์ใกล้เคียงกับกฎหมำยสหรัฐฯ ท้ังน้ี 

นับต้ังแต่วันท่ี 1 ม.ค. 2024 สหรัฐฯ จะเรยีกเก็บค่ำธรรมเนียมคำร์บอน 

(Carbon Fee) ในรูปของ Carbon Emissions Tax ในสินค้ำกลุ่มเป้ำหมำย 

อำทิ ปิโตรเลียม ก๊ำซธรรมชำติ ถ่ำนหิน ตลอดจนสินค้ำท่ีมีกระบวนกำรผลิต

ท่ีปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์เข้มข้น เช่น อะลูมิเนียม เหล็ก และซีเมนต์ 

และคำดว่ำจะเพ่ิมรำยกำรสินค้ำอีกในระยะต่อไป
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รูปท่ี 15 Timeline มำตรกำรควบคุมกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกของ EU และสหรฐัฯ ท่ีอำจส่งผลกระทบต่อกำร
ส่งออกสินค้ำเกษตรและอำหำรของไทย

ที่มา: วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

สินค้าปศุสัตว์และอาหารสัตว์ควรจะเป็นกลุ่มท่ีต้องเร่งยกระดับมาตรฐานเพ่ือ

ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเป็นกลุ่มแรกๆ เน่ืองจำกพ่ึงพำกำรส่งออกสินค้ำ

ไป EU และสหรฐัฯ ในสัดส่วนท่ีสูง อีกท้ังเป็นสินค้ำท่ีปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกสูง

เม่ือเทียบกับภำพรวมสินค้ำเกษตรด้วยกัน ดังรูปท่ี 16 โดยเฉพำะสินค้ำปศุสัตว์

ท่ีมีมูลค่ำส่งออกไปตลำด EU และสหรฐัฯ ในแต่ละปีสูงถึง 1 พันล้ำนดอลลำรฯ์ 

หรอืกว่ำ 3 หม่ืนล้ำนบำท โดยกลุ่มผู้ประกอบกำรปศุสัตว์และอำหำรสัตว์ตลอด

ห่วงโซ่อุปทำนเป็นกลุ่มต้นน้ำซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรประมำณ 3.5 ล้ำนรำย 

รวมท้ังกลำงน้ำและปลำยน้ำซึ่งเป็นโรงงำนแปรรูปและผู้ส่งออก 3,427 รำย 

ซึ่งคิดเป็นมูลค่ำส่งออกไปยัง EU และสหรัฐฯ รวมกันคิดเป็น 2.38 พันล้ำน

ดอลลำรฯ์ ต่อปี หรอืกว่ำ 7 หม่ืนล้ำนบำท

>> แล้วมาตรการ Net Zero Emission จะส่งผลต่อ
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของไทยกลุ่มใดบ้าง?

2020 2021 2022 2023 2024 2030

สหรฐัฯ เริม่บังคับใช้
กฎหมำยเก็บภำษีคำรบ์อนมาตรการท่ีมีโอกาส

จะขยายวงไปสู่ธุรกิจ
เกษตรและอาหาร

มาตรการท่ีน่าจะ
ส่งผลเก่ียวเนื่องกับ
เกษตรและอาหาร
โดยตรง

EU เริม่บังคับใช้มำตรกำร CBAM 

EU ทยอยบังคับใช้กำรติดฉลำกคำรบ์อนให้ท่ัว EU 

EU น ำรอ่งบังคับใช้กำรติดฉลำกคำรบ์อนในฝรัง่เศสและเยอรมนี

EU ออกนโยบำย Farm-to-fork เพ่ือพัฒนำระบบห่วงโซ่กำรผลิตด้ำนอำหำร
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

มาตรการส่วนใหญ่เริม่บงัคับใชเ้ต็มรปูแบบ 
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รูปท่ี 16 สัดส่วนมูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำเกษตร ไปยังตลำด EU เฉล่ียระหวำ่งปี 2018-2020 (แกนนอน)   
เทียบปรมิำณกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกรำยสินค้ำต่อ 1 กิโลกรมั (แกนต้ัง)

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์, Our World in Data รวบรวมและวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ ขนาดของวงกลมแสดงมูลค่าการส่งออกของไทยไปตลาด EU(27) และสหรฐัฯ เฉล่ีย 3 ปยี้อนหลัง

รูปท่ี 17 จ ำนวนผู้ประกอบกำรใน Supply Chain ของสินค้ำท่ีได้รบัผลกระทบจำกมำตรกำรลดกำรปล่อย
ก๊ำซเรอืนกระจก

ประเภทสินค้า

เกษตรท่ีได้รบั

ผลกระทบ

จ านวนผู้ประกอบการ 

มูลค่าการส่งออกไปยัง 
EU และสหรฐัฯ เฉล่ีย 

3 ปีล่าสุด 
(ล้ำนดอลลำรฯ์)

Upstream
เกษตรกร
(ล้ำนรำย)

Midstream
โรงงานแปรรูป

(รำย)

Downstream
ผู้ส่งออก
(รำย)

ปศสัุตว์ 3.0 1,467 1,009 1,075.0

อำหำรสัตว์ 0.5 435 516 558.5

รวม 3.5 1,902 1,525 2,379.7

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์ กรมปศุสัตว ์ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS 
หมายเหต:ุ Upstream ของปศุสัตวใ์ชจ้ านวนผู้เล้ียงไก่และสุกร ส่วน Upstream ของอาหารสัตวใ์ชจ้ านวนครวัเรอืนที่ปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว์



30

Krungthai COMPASS ประเมินวา่หากไทยจะรบัมือกับเรื่องน้ีมีความจ าเป็นต้อง

เพ่ิมเม็ดเงินลงทุนของธุรกิจเกษตรและอาหารไทยอย่างน้อย 7 แสนล้านบาท 

ในช่วงปี 2020-2050 โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้ำนหลักๆ ได้แก่

(1) กำรเพ่ิมกำรลงทุนในด้ำนกำรผลิตอำหำรจำกพืชหรอืโปรตีนจำกพืชให้มำก

ข้ึนและหลำกหลำยขึ้น เพ่ือทดแทนกำรบรโิภคเน้ือสัตว์ให้ได้ 30% ภำยใน

ปี 2050 โดยใช้เงนิลงทุนประมำณ 4.8 แสนล้ำนบำท

(2) กำรเพ่ิมกำรลงทุนในระบบกำรจัดกำรปศุสัตว์ เพ่ือลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก 

ผลักดันแนวทำงด้ำนกรอบกำรด ำเนินธุรกิจท่ีค ำนึงถึง ส่ิงแวดล้อม สังคม 

และบรรษัทภิบำล (ESG) ในด้ำนระบบสวัสดิภำพสัตว์ (Animal Welfare) 

อย่ำงจรงิจัง โดยใช้เงนิลงทุนประมำณ 1.8 แสนล้ำนบำท

(3) กำรเพ่ิมกำรลงทุนด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้ำนกำรเกษตร อำทิ กำร

ลงทุนด้ำนเคร ื่องจักรทำงกำรเกษตร รวมท้ังกำรใช้นวัตกรรมส ำหรบับรหิำร

จัดกำรพ้ืนท่ีทำงกำรเกษตรเพ่ือลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก เป็นต้น โดย

ใช้เงนิลงทุนประมำณ 4 หม่ืนล้ำนบำท

ส ำหรบัสมมติฐำนในกำรประเมินเงนิลงทุนของไทยอ้ำงอิงจำกบทควำม Climate 

Finance Market and the Real Economy 2020 ของ GFMA และ Boston 

Consulting Group (BCG) ท่ีประเมินเงนิลงทุนในกำรลดก๊ำซเรอืนกระจก

ของธุรกิจเกษตรในเอเชียในช่วงปี 2020-2050 อยู่ท่ีรำว 8 แสนล้ำนดอลลำรฯ์ 

โดยเป็นกำรพิจำรณำจำกเน้ือท่ีกำรเกษตร ปรมิำณปศุสัตว์ รวมท้ังศักยภำพใน

กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี จำกน้ันใช้เงนิลงทุนดังกล่ำวมำประเมินเงนิลงทุน

ของไทย โดยพิจำรณำเม็ดเงนิลงทุนตำมสัดส่วนกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก

ของไทยในภำคเกษตรและอำหำรเทียบกับสัดส่วนกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก

ของเอเชียโดยอ้ำงอิงจำก FAOSTAT 2019 ซึ่งอยู่ท่ีประมำณ 2.67% ของปรมิำณ

กำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกท้ังหมดในภำคเกษตรและอำหำรของเอเชีย ส่วน

สัดส่วนโครงสรำ้งเงนิลงทุนของไทยในแต่ละด้ำนอ้ำงอิงจำก GFMA และ BCG 

ซึ่งแบ่งเม็ดเงนิลงทุนท้ัง 3 ด้ำน อยู่ท่ี 68% 26% และ 6% ตำมล ำดับ

>> ไทยจ าเป็นต้องลงทุนมากน้อยแค่ไหนเพ่ือรบัมือเทรนด์ 
Zero Carbon?
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อย่ำงไรก็ตำม กำรประเมินดังกล่ำวเป็นกำรประเมินเบื้องต้น เน่ืองจำกต้นทุนของ

เทคโนโลยีกำรลดก๊ำซเรอืนกระจกสินค้ำเกษตรและอำหำรในแต่ละกลุ่มยังมี

ควำมแตกต่ำงกันค่อนข้ำงมำก รวมท้ังแต่ละประเทศอำจมีต้นทุนของเทคโนโลยี

ท่ีแตกต่ำงกัน โดยหากค านึงเพียงความคุ้มค่าจากการลดความเสียหายอันเกิด

จากการเปล่ียนแปลงด้านสภาพอากาศท่ีจะส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรในอีก 

30 ปีข้างหน้า เราประเมินว่า เม็ดเงินลงทุนวงเงิน 7 แสนล้านบาท ถือว่าคุ้มค่า

ส าหรบัประเทศไทย โดยยังไม่คิดประโยชน์ทำงเศรษฐกิจด้ำนอ่ืน เพรำะใช้เม็ดเงนิ

ลงทุนเฉล่ียเพียงปีละ 2.3 หม่ืนล้ำนบำท ซึ่งต่ำกว่ำมูลค่ำผลผลิตท่ีเสียหำยเฉล่ีย

ต่อปีท่ีสูงถึง 1.8-8.4 หม่ืนล้ำนบำท หำกปัญหำ Climate Change ยังไม่ได้ถูก

แก้ไข 
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คำรบ์อนเครดิตโอกำสสรำ้งรำยได้ของ
ผู้ประกอบกำรธรุกิจเกษตรและอำหำร 

BOX 2
ผู้ประกอบการท่ีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ สามารถขอย่ืนน าเสนอโครงการ

เพ่ือขึ้นทะเบียนในโครงการ T-VER8/ และจะได้รบักำรรบัรองปรมิำณก๊ำซเรอืน

กระจกท่ีลดหรอืกักเก็บได้ท่ีเรยีกว่ำ “คำรบ์อนเครดิต” ท ำให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถน ำ

คำรบ์อนเครดิตไปขำยเพ่ือสรำ้งรำยได้ในตลำดคำรบ์อนภำคสมัครใจ โดยคำดว่ำใน

อนำคตควำมต้องกำรคำรบ์อนเครดิตท่ีมีมำกข้ึน จำกแรงกดดันด้ำนกฎระเบียบ

ทำงกำรค้ำใหม่ๆ ด้ำนส่ิงแวดล้อมท่ีเข้มข้นข้ึน ท ำให้ภำคธุรกิจต้องตระหนักและ

ให้ควำมส ำคัญกับลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก ส่งผลให้รำคำซื้อขำยคำร์บอน

เครดิตมีแนวโน้มปรบัตัวสูงกว่ำในปัจจุบันค่อนข้ำงมำก และจะเป็นกำรเพ่ิมโอกำส

ในกำรสรำ้งรำยได้จำกกำรขำยคำรบ์อนเครดิตให้กับผู้ประกอบกำร

ส ำหรบัตัวอย่ำงผู้ประกอบกำรธุรกิจเกษตรและอำหำรท่ีขอข้ึนทะเบียนในโครงกำร 

T-VER เช่น บริษัทมิตรผล ท่ีจัดท าโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล ได้แก่ 

ชำนอ้อย โดยใช้ส่วนท่ีเหลือจำกกำรผลิตน้ำตำลมิตรผล ซึ่งพลังงำนไฟฟ้ำท่ีได้จะ

จ่ำยให้แก่โรงงำนน้ำตำลมิตรผล และจ ำหน่ำยให้กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่ง

ประเทศไทย โดยปัจจุบันกลุ่มมิตรผลมีปรมิำณคำรบ์อนเครดิตท่ีได้รบักำรรับรอง

แล้วรวม 1.4 ล้ำนตัน CO2eq รวมท้ังขำยคำร์บอนเครดิตไปแล้วกว่ำ 5 แสนตัน 

CO2eq

8/ โครงการ T-VER อยู่ภายใต้การดูแลขององค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.)

รูปท่ี 18 ปรมิำณและมูลค่ำกำรซื้อขำยคำรบ์อนเครดิตจำกโครงกำร T-VER (ซ้ำย) 
และรำคำซื้อขำยคำรบ์อนเฉล่ียต่อตัน (ขวำ)

ที่มา: องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน)
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Section3

แนวทางการปรบัตัว
ของผู้ประกอบกำร
ในภำคเกษตรและอำหำร

เพ่ือรบัมือกับเทรนด์

Net Zero 
Emission
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การน าของเสียท่ีได้จากโรงงานผลิตปศุสัตวม์าเปล่ียนเป็นก๊าซชีวภาพ

การผลิตก๊าซชีวภาพ หรือ Biogas ซ่ึงเป็นก๊าซมีเทนท่ีได้จากการหมักมูลสัตว์

หรือของเสียจากโรงเล้ียงสัตว์ เช่น สุกร โค กระบือ หรือน้าเสียจากโรงงาน

อุตสาหกรรมเพ่ือน าไปใช้ผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ ซึ่งกระบวนกำรดังกล่ำวจะ

เร ิม่จำกกำรน ำของเสียจำกฟำรม์ปศุสัตว ์น้ำเสีย โดยสำมำรถแบ่งออกได้ 3 ข้ันตอน 

ดังรูปท่ี 19 ซึ่งน้ำเสียจำกฟำรม์ปศุสัตว์ถือเป็นแหล่งผลิตก๊ำซชีวภำพชั้นดี เน่ืองจำก

ส่วนใหญ่มีสำรอินทรยี์เป็นองค์ประกอบหลัก ท ำให้เม่ือถูกย่อยสลำยด้วยกระบวนกำร

ทำงชีวภำพในสภำวะท่ีไม่มีออกซิเจน (Anaerobic Digestion) จะท ำให้เกิด

ก๊ำซชีวภำพท่ีมีก๊ำซมีเทนเป็นองค์ประกอบส ำคัญ 

>> เทคโนโลยีเกษตรรกัษ์โลกท่ีเป็นท่ีนิยมในไทยมีอะไรบ้าง?
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ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนรุกัษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และ คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

ท้ังน้ี เทคโนโลยีระบบ Biogas จะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้ 18-20% ตำมรำยงำน

ของ World Biogas Association (WBA)9/ ระบบ Biogas จะเป็นกำรท ำ

ปฏิกิรยิำชีวเคมีของกระบวนกำรย่อยสลำยสำรอินทรยี์ และถูกย่อยสลำยเป็น

ก๊ำซชีวภำพ ได้แก่ ก๊ำซมีเทน ก๊ำซคำรบ์อนไดออกไซด์ ก๊ำซไฮโดรเจนซัลไฟด์ 

ก๊ำซไนโตรเจน และก๊ำซไฮโดรเจน ซึ่งสำมำรถน ำมำใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน

ก๊ำซหุงต้ม น้ำมันเตำ และไฟฟ้ำในกระบวนกำรผลิต และช่วยลดต้นทุนด้ำน

เชื้อเพลิงให้กับผู้ประกอบกำรและสรำ้งรำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำส่วนท่ีเหลือ

9/ อ้างอิงจาก https://www.worldbiogasassociation.org/wp-content/uploads/2018/07/WBA-Climate-Change-Biogas-factsheet-2.pdf

รูปท่ี 19 ข้ันตอนกำรย่อยสลำยสำรอินทรย์ีในกำรผลิตก๊ำซชีวภำพส ำหรบัฟำรม์ปศุสัตว ์

ขั้นท่ี 1 ขั้นท่ี 2 ขั้นท่ี 3

การสลายสารโมเลกุลใหญ่ 
(Hydrolysis)

โปรตีน คำรโ์บไฮเดรท 
และไขมัน 

จะถูกย่อยสลำยโดยเอนไซม์
ท ำให้แตกตัว

มีขนำดโมเลกุลเล็กลง

การผลิตกรดอินทรย์ี
(Acidogenesis)

สำรอินทรย์ีท่ีมีโมเลกุลเล็กลง 
จะถูกเปล่ียนไปเป็น

กรดอินทรย์ีระเหยง่ำย 
(Volatile acid) 
และสำรอื่น ๆ  

การผลิตก๊าซมีเธน 
(Methanogenesis)

กรดอินทรย์ีท่ีระเหยง่ำย
จะถูกย่อยสลำยเป็นก๊ำซชีวภำพ 

ได้แก่ 
ก๊ำซมีเทน 

ก๊ำซคำรบ์อนไดออกไซด์  
ก๊ำซไฮโดรเจนซัลไฟด์ 

ก๊ำซไนโตรเจน 
และก๊ำซไฮโดรเจน  
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รูปท่ี 20 ควำมสำมำรถในกำรผลิตก๊ำซชีวภำพของโรงงำนต่อปรมิำณน้ำเสีย 1 ลูกบำศก์เมตร 

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกัษ์พลังงาน

การน าสินค้าเกษตรและวสัดุเหลือใช้จากการเกษตรไปผลิตเป็นพลังงาน

สะอาด 

เศษวสัดุเหลือท้ิงจากการเกษตร เช่น แกลบจากข้าว ฟางข้าว ซังข้าวโพด ชานอ้อย 

ใยปาล์ม และกะลาปาล์ม สามารถน าไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน 

ก๊าซชีวภาพ และเชื้อเพลิงชีวภาพท่ีเรียกว่าชีวมวล (Biomass หรือ Bioenergy) 

จำกเดิมท่ีจะน ำวัสดุเหลือท้ิงเหล่ำน้ีไปเผำท ำลำย ซึ่งเป็นหน่ึงในตัวกำรก่อให้เกิด

ก๊ำซเรอืนกระจก อีกท้ังพลังงำนจำกชีวมวลก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

ยังน้อยกว่ำพลังงำนจำกเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยจำกรำยงำนของ Bioenergy

International พบว่ำ ในปี 2020 กำรใช้เชื้อเพลิงชีวภำพอย่ำงเอทำนอลช่วยลด

กำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกได้สูงถึง 75.5% เม่ือเทียบกับกำรใช้เชื้อเพลิงจำก

ฟอสซิล

รูปท่ี 21 กำรน ำผลผลิตทำงกำรเกษตรมำใช้ในกำรผลิตพลังงำนสะอำดในแต่ละประเภท

ที่มา: Ienergyguru.com และรวบรวมโดย Krungthai COMPASS

ชนิดของ

เชื้อเพลิงชีวภาพ
สินค้าเกษตรต้ังต้นในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ

ชีวมวล
แกลบจากข้าว ฟางข้าว ซังข้าวโพด ชานอ้อย เศษไม้ ขยะ วัสดุเหลือใช้ทาง

การเกษตร

เอทำนอล มันส าปะหลัง อ้อย กากน้าตาล ข้าวโพด

ไบโอดีเซล ปาล์มน้ามัน สบู่ด า มะพรา้ว ทานตะวนั ถ่ัวเหลือง เมล็ดเรพ น้ามันพืช น้ามันสัตว์

ควำมสำมำรถในกำรผลิตก๊ำซชีวภำพ
ต่อปรมิำณน้ำเสีย 1 ลูกบำศก์เมตร

โรงงำนสกัด
น้ำมันปำล์ม

โรงงำนแป้ง
มันส ำปะหลัง

ฟำรม์สุกร โรงงำนแป้ง
ข้ำวเจำ้

โรงฆ่ำสัตว์

15
7

3.5 2.4 0.7

หน่วย: 
ลูกบำศก์เมตร
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การปลูกขา้วเปียกสลับแห้งช่วยลดการปล่อยก๊าซมเีทน

การปลูกข้าวโดยการจัดการน้าแบบเปียกสลับแห้ง (Alternate Wetting and 

Drying Management: AWD) เป็นเทคโนโลยีการปลูกข้าวด้วยการควบคุม

ระดับน้า โดยกำรเล่ือนกำรปล่อยน้ำออกจำกนำไปในช่วงท่ีต้นข้ำวก ำลังออกดอก 

ออกรวง เน่ืองจำกเป็นช่วงท่ีมีกำรปล่อยก๊ำซมีเทนมำกท่ีสุด ซึ่งกำรดึงน้ำออก

จำกนำจะท ำให้ดินนำกลับคืนสู่สภำพมีออกซิเจน จะท ำให้จุลินทรยี์ไม่สำมำรถ

ย่อยสลำยสำรอินทรยี์ได้ จำกน้ันจึงสูบน้ำกลับเข้ำนำภำยใน 3 วัน ซึ่งจะช่วยลดกำร

ขังน้ำในนำจำก 92 วัน เหลือเพียง 70 วันเท่ำน้ัน (ข้อมูลกำรวจิัยจำกกรมกำรข้ำว)

วธีิ AWD นอกจากจะช่วยลดการใช้น้าได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังช่วยลดการ

ปล่อยก๊าซมีเทนได้อีกด้วย โดยจะลดปรมิำณกำรใช้น้ำในเขตชลประทำนได้รำว 

20-50% เม่ือเทียบกับวธิีแบบเดิมแล้ว และสำมำรถลดกำรปล่อยก๊ำซมีเทนได้

ประมำณ 30-50% จำกกำรลดกำรเกิดกระบวนกำรก ำจัดไนเตรทด้วยแบคทีเรยี 

(De-nitrification) อันมีสำเหตุจำกกิจกรรมของจุลินทรยี์ท่ีมักพบในดินน้ำขัง 

อีกท้ังยังสำมำรถลดต้นทุนค่ำเชื้อเพลิงได้กว่ำ 3%10/

รูปท่ี 21 ตัวอย่ำงกระบวนกำรปลูกข้ำวโดยกำรจดักำรน้ำแบบเปียกสลับแห้ง 

ที่มา: https://www.ccafs-scientific-conference.org/sites/default/files/day1/14-Ole-Sander-AWD-implementation-Vietnam-
Galway-Sander2.pdf

10/ อ้างอิงจาก “ปจัจยัที่มีผลต่อการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกภายใต้การปลูกขา้วที่มีการจดัการน้าแบบเปยีกสลับแห้ง (2019)

ความลึก 
5 ซม.

ให้น้ำจนกลับมำอยู่ท่ี 5 ซม.

รอจนกระท่ังระดับน้ำอยู่ต่ำกวำ่
ผิวดิน 15 ซม.1 เม่ือระดับน้าอยู่ท่ี 5 ซม. 

ท้ิงช่วงไวร้าว 2-10 วนั 
ก่อนจะค่อยๆ ปล่อยน้า
ออกจากนาข้าวในช่วง
ท่ีข้าวออกดอกรวง

2 เม่ือระดับน้าต่ากวา่ผิวดิน
ราว 15 ซม. ก็จะกลับมา
ให้น้าท่ีนาข้าวท่ีระดับเดิม 
(เหนือผิวดิน 5 ซม.) 

ความลึก 
15 ซม.
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นอกเหนือจากตัวอย่างของ Climate Tech ท่ีกล่าวไว้ก่อนหน้าแล้ว ในระยะยาว 

เทคโนโลยีในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบใหม่ๆ จะเข้ามามีบทบาทใน

ภาคเกษตรและอาหารมากขึ้น โดย Krungthai COMPASS แบ่งเทคโนโลยีท่ี

คำดว่ำจะมำแรงในอนำคตออกเป็น 3 หมวดหลักๆ  ได้แก่  

รูปท่ี 22 ตัวอย่ำงเทคโนโลยี Climate Tech ท่ีคำดวำ่จะมำแรงในอนำคต

1. การปรบัปรงุระบบการจดัการด้าน

ปศุสัตว ์ 

2. การปรบัปรงุระบบการจดัการด้าน

การเกษตร   

3. การปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมการ

รบัประทานอาหารของผู้บรโิภค  

- Animal performance

- Anaerobic manure digestion

- Animal Feed Additive

- Genetic breeding

- Soil biology carbon

- Controlled-release and 

stabilized fertilizer

- Plant-based food

- Food Traceability 

- Methane/Carbon Capture and Storage

ที่มา: รวบรวมและวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

เทคโนโลยีผลิตเนื้อจากพืช (Plant-based Food)

“Meat Avatar” พัฒนาเน้ือเทียมจากพืชท่ีให้รสชาติและเน้ือสัมผัสเหมือนจรงิ 

โดยได้บรษัิท วฟู้ีดส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เป็นผู้กระจำยสินค้ำให้ ซึ่ง Meat 

Avatar ท ำเป็นเมนูอำหำรออกมำอย่ำงหลำกหลำย ซึ่งจุดเด่นของเน้ือจ ำแลง

ภำยใต้แบรนด์ Meat Avatar คือ กำรแปรรูปวัตถุดิบจำกพืชผักเกรดพรเีมียม 

อำทิ ธัญพืช ถ่ัวต่ำงๆ แครอท ฟักทอง บีทรูท และเห็ด มำผลิตเป็นเน้ือจ ำแลง 

แบรนด์ Meat Avatar ผ่ำนกำรรบัรองตำมมำตรฐำนอำหำร สำมำรถน ำมำ

ปรุงอำหำรได้เป็นอย่ำงดีมีประโยชน์ ท้ังยังเป็นแบรนด์อำหำร Plant-based 

ท่ียังคงคุณภำพท่ีดีตำมหลักโภชนำกำร

ปัจจุบัน Meat Avatar เดินหน้าจับมือพันธมิตรร้านอาหารดังท่ัวประเทศ อำทิ

Audrey Cafe & Bistro, Black Canyon, Salad Factory, Kub.Kao’Kub.Pla, 

โรงสีโภชนำ, รสนิยม, เจรญิแกง, สดอรอ่ย, ฮ่ัวเซ่งฮงภัตตำคำร, ฮ่ัวเซ่งฮงต่ิมซ ำ,

Thai Yamazaki, Hidden Forest, ซั่งไห่ คูซีน, ดำวสีฟ้ำ, Real Vegan, May 

Veggie Home, พรกิหอม, NDO Sushi, Fresherday,บ้ำนไอหอม, Grace Café, 

เจคุณหน่อย, เต๋ียวฮ้อ, ป้ันเปำเชียงรำย, มำม่ำคิชเช่น, เจไม่จ ำเจ, มังสตร,ี Asa, 

Kinphak café, Vegan heaven, The19 clean food, The Vegano Bistro 

>> การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Climate Tech และ
เทคโนโลยีด้านการเกษตรรกัษ์โลก

>> ตัวอย่าง Success case จากการหยิบเทคโนโลยีท่ีน่าสนใจมาใช้
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รูปท่ี 23 ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์เน้ือจำกพืชแบรนด์ Meat Avatar

ที่มา: Meat Avatar Facebook, 
(สามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีรายงาน: “ท าความรูจ้กั Plant-based food”…เมื่อเนื้อสัตวจ์ากพืชกลายเปน็เทรนด์อาหารโลก)

https://krungthai.com/Download/economyresources/EconomyResourcesDownload_452Plant_based_Food_10_11_63.pdf
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เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตวท่ี์เหมาะสมกับสัตวต์ามประเภทและช่วงวยั 

(Animal Feed Additive)

บรษัิทเจรญิโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) เปิดตัวนวตักรรมอาหารสัตวร์กัษ์โลก

ส าหรบัไก่ไข่รุน่ ด้วยกำรปรบัสูตรอำหำรสัตว์ให้มีโภชนำกำรท่ีเหมำะสมกับสัตว์

รว่มกับกำรใช้เอนไซม์ในอำหำรสัตว์ โดยเป็นกำรพัฒนำสูตรอำหำรสัตว์ด้วยกำร

ใช้สมดุลกรดอะมิโนท่ีเหมำะสมและกำรคัดเลือกเอนไซม์ท่ีใช้ในอำหำร (Enzyme) 

อย่ำงเหมำะสมกับสัตว์ในแต่ละช่วงวัย ขณะเดียวกันก็จะช่วยลดกำรใช้วัตถุดิบ

อำหำรสัตว์ท่ีมำกเกินควำมต้องกำรของสัตว์และก ำจัดออกมำเป็นของเสียหรอื

มูลสัตว์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรดูดซึมสำรอำหำรและระบบกำรย่อยอำหำร

ของสัตว์ดีข้ึน ท ำให้กำรปล่อยของเสียโดยเฉพำะก๊ำซคำรบ์อนไดออกไซด์ลดลง 

ช่วยแก้ปัญหำกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

ท้ังน้ี อาหารไก่ไข่รุ่นรักษ์โลกจะช่วยลดไนโตรเจนได้ 12-13% และลดการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 103 ตัน CO2eq ต่อปี ซึ่งกำรผลิตไข่ไก่แบบ

ครบวงจรช่วยเพ่ิมกำรป้องกันโรคจำกภำยนอกตำมระบบควำมปลอดภัยทำง

ชีวภำพ (Biosecurity) โดยน ำฟำร์มเล้ียงไก่รุน่ ไก่ไข่ โรงคัดไข่ และโรงงำน

แปรรูปไข่มำไว้ในพ้ืนท่ีเดียวกันภำยใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวยีน ลดต้นทุน

กำรผลิตของบรษัิท ขณะเดียวกันจะช่วยเพ่ิมปรมิำณก๊ำซเรอืนกระจกสะสมท่ี

สำมำรถลดได้จำกกำรด ำเนินโครงกำรกลไกกำรพัฒนำท่ีสะอำด 

รูปท่ี 24 อำหำรสัตวร์กัษ์โลกส ำหรบัไก่ไข่รุน่ท่ีเหมำะสมในแต่ละช่วงวยั

ที่มา: https://hoonsmart.com/archives/108763
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เทคโนโลยีกักเก็บคารบ์อนในดิน 

Loam Bio บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพสัญชาติออสเตรเลีย ท่ีพัฒนาเทคโนโลยี

จุลินทรยี์ท่ีเรยีกวา่ micro-aggregates เพ่ือช่วยกักเก็บก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์

ในดิน โดยก่อนเร ิม่กำรเพำะปลูกเกษตรกรเพียงใช้เมล็ดพันธุ์ผสมสำรท่ีเป็น

หัวเชื้อจุลินทรยี์ของบรษัิท จุลินทรยี์ดังกล่ำวจะช่วยให้ดินสำมำรถกักเก็บก๊ำซ

คำรบ์อนไดออกไซด์ได้มำกขึ้น นอกจำกน้ียังช่วยให้ผลผลิตต่อไรสู่งขึ้น และท ำให้

ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ อีกท้ังยังสร้ำงโอกำสของผู้ประกอบกำรในกำรขำย

คำรบ์อนเครดิตได้อีกด้วย

รูปท่ี 25 ตัวอย่ำงกำรกักเก็บคำรบ์อนในดิน

ที่มา: https://theconversation.com/soil-carbon-is-a-valuable-resource-but-all-soil-carbon-is-not-created-equal-129175
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Section4

Partners 
ใน Ecosystem 
และข้อเสนอแนะ
เชงินโยบาย
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เพ่ือให้กำรปรับตัวรับมือกับเทรนด์ Net Zero Emission และปรับกำร

ด ำเนินงำนขององค์กรให้สำมำรถลดก๊ำซเรอืนกระจกได้ง่ำยข้ึน Krungthai 

COMPASS แนะน ำให้ผู้ประกอบกำรธุรกิจเกษตรและอำหำรเป็น Partnership 

กับหน่วยงำนท่ีมีควำมเชี่ยวชำญ ซึ่งประกอบด้วย 

>> ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรและอาหารควรเริม่ต้นอย่างไร?
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1) การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรบัรองคารบ์อนฟุตพริน้ท์และบรกิารทวนสอบคารบ์อนฟุตพริน้ท์

2) การให้ค าปรกึษาเก่ียวกับการจัดท าคารบ์อนฟุตพริน้ท์

ที่มา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

หน่วยงานท่ีดูแลเก่ียวกับการลดก๊าซเรอืนกระจก 

ปัจจุบันมีหน่วยงำนท่ีมีควำมเชี่ยวชำญซึ่งช่วยสนับสนุนผู้ประกอบกำรในกำร

ลดก๊ำซเรอืนกระจก โดยสำมำรถจ ำแนกลักษณะกำรให้บรกิำรเป็น 2 กลุ่ม 

ได้แก่

หน่วยงำน ควำมเช่ียวชำญ เวบ็ไซต์

องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืน
กระจก (อบก.)

ให้ค ำปรกึษำในกำรลดก๊ำซเรอืนกระจก กำร
ออกใบอนุญำตให้ใช้เครื่องหมำยรบัรอง
คำรบ์อนฟุตพริน้ท์ประเทศไทย

http://www.tgo.or.th/2020/index.
php/th/ 

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกล
ยุทธ์ธรุกิจที่เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม มหาวทิยาลัย
เกษตรศาสตร์

กำรทวนสอบคำรบ์อนฟุตพริน้ท์ ในกลุ่ม 
Afforestation and reforestation 

http://vgreenku.com/

หน่วยรบัรองการจดัการก๊าซ
เรอืนกระจก มหาวทิยาลัยพะเยา

กำรทวนคำรบ์อนฟุตพริน้ท์ ในกลุ่ม 
Afforestation and reforestation และ 
Agriculture

http://www.seen.up.ac.th/th/main/
startpage/gmc

หน่วยงำน ควำมเช่ียวชำญ เวบ็ไซต์
บรษัิทผู้ตรวจสอบบัญชีรายใหญ ่
ได้แก่ PWC, Deloitte, KPMG, 
EY

ให้ค ำปรกึษำในกำรประเมินคำร์บอนฟุตพริน้ท์ 
และ Cost and Benefit ในกำรลดก๊ำซ
เรอืนกระจกกับภำคธุรกิจ รวมท้ังกำรจดัท ำ
รำยงำนกำรเปิดเผยข้อมูลกำรปล่อยก๊ำซ
เรอืนกระจกท่ีเป็นมำตรฐำนและเป็นท่ียอมรบั

https://www2.deloitte.com/content/dam/
Deloitte/lu/Documents/sustainable-dev/
lu-en-dsc-carbonmanagementservices-
22112012.pdf

https://www.pwc.com/gx/en/services/
sustainability.html

https://home.kpmg/be/en/home/services/
sustainability-services/carbon-greenhouse-
gas-ghg-emissions-accounting.html

https://www.ey.com/en_gl/assurance/
nonfinancial-reporting-advisory

มูลนิธิสถาบันส่ิงแวดล้อมไทย ให้ค ำปรกึษำในกำรจดัท ำคำรบ์อนฟุตพริน้ท์ 
และให้ค ำแนะน ำในกำรศึกษำปรมิำณก๊ำซ
เรอืนกระจกตลอดวฏัจกัรชีวติ

https://www.tei.or.th/th/area_project_
detail.php?area_id=7&project_id=115

บจ. บีเอสไอ กรุป๊ (ประเทศไทย) ให้ค ำปรกึษำในกำรจดัท ำคำรบ์อนฟุตพริน้ท์ https://www.bsigroup.com/th-TH/CFV-
Carbon-Footprint-Verification/

บจ. กรนี สไตล์ ให้ค ำปรกึษำกำรจดัท ำคำรบ์อนฟุตพริน้ท์
ของผลิตภัณฑ์

http://greenstylethailand.com/

หน่วยวจิยัเพ่ือการจดัการพลังงาน
และเศรษฐนิเวศ สถาบันวจิยั
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่

ให้ค ำปรกึษำในกำรจดัท ำคำรบ์อนฟุตพริน้ท์
ของผลิตภัณฑ์ 

https://www.eco-tools.org/

หน่วยปฏิบัติการวจิยัการจดัการ
ส่ิงแวดล้อมเชิงอุตสาหกรรม
อย่างยั่งยืน คณะวศิวกรรมศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

ให้ค ำปรกึษำในกำรจดัท ำคำรบ์อนฟุตพริน้ท์
ของผลิตภัณฑ์ 

http://green.eng.chula.ac.th/

http://www.tgo.or.th/2020/index.php/th/
http://vgreenku.com/
http://www.seen.up.ac.th/th/main/startpage/gmc
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/lu/Documents/sustainable-dev/
https://www.pwc.com/gx/en/services/sustainability.html
https://home.kpmg/be/en/home/services/
https://www.ey.com/en_gl/assurance/
https://www.tei.or.th/th/area_project_detail.php?area_id=7&project_id=115
https://www.bsigroup.com/th-TH/CFV-Carbon-Footprint-Verification/
http://greenstylethailand.com/
https://www.eco-tools.org/
http://green.eng.chula.ac.th/
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กำรขอรบัรองและทวนสอบปรมิำณก๊ำซเรอืนกระจก
อยู่มีค่ำใช้จำ่ยอยู่ท่ีเท่ำไหร?่ และผู้ประกอบกำรต้องรู้
อะไรบ้ำง? BOX 3
อบก. คิดค่าใช้จ่ายส าหรับการขอรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดหรือกักเก็บ

เท่ากันทุกโครงการในอัตราเดียวอยู่ท่ี 3,000 บาท/โครงการ/ครั้ง โดยปัจจุบัน

อบก. ได้ยกเว้นกำรเก็บค่ำธรรมเนียมในกำรขอรบัรองปรมิำณก๊ำซเรอืนกระจกท่ี

ลดหรอืกักเก็บได้ ส ำหรบัโครงกำรประเภทปลูกป่ำ/ต้นไม้โครงกำรประเภทกำร

อนุรกัษ์หรอืฟื้ นฟูป่ำ และโครงกำรประเภทกำรเกษตร 

ท้ังน้ี องค์กรจะต้องได้รับการทวนสอบ (Verification) จากผู้ประเมินภายนอก

ส าหรบัโครงการภาคสมัครใจท่ีได้รบัการขึ้นทะเบียนจากคณะกรรมการ อบก. ก่อน

จะขอรบัรองปรมิำณก๊ำซเรอืนกระจก ซึ่งจำกกำรสอบถำมหน่วยงำนท่ีให้บรกิำร เช่น 

ศูนย์เชี่ยวชำญเฉพำะทำงด้ำนกลยุทธ์ธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม คณะส่ิงแวดล้อม 

มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร ์พบว่ำ ค่ำบรกิำรทวนสอบคำรบ์อนฟุตพร ิ้นท์ระดับ

ผลิตภัณฑ์จะอยู่ท่ีรำว 30,000-40,000 บำทต่อผลิตภัณฑ์ ขณะท่ีค่ำบรกิำรทวนสอบ

คำรบ์อนฟุตพร ิน้ท์ระดับองค์กรอยู่ท่ี 60,000-90,000 บำทต่อองค์กร ซึ่งก็ข้ึนอยู่กับ

ควำมซับซ้อนของข้อมูลและระยะเวลำท่ีใช้ในกำรทวนสอบ นอกจำกน้ี ยังมีในส่วน

ของค่ำบรกิำรให้ค ำปรกึษำท่ีจะอยู่ท่ีรำว 100,000-120,000 บำทต่อองค์กร (ระยะ

เวลำ 3-6 เดือน) 

ในปัจจุบัน ส านักงาน ก.ล.ต. ออกประกาศมาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดให้

มีผู้ทวนสอบก๊าซเรอืนกระจกของบรษัิทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัท

ท่ีออกหุ้นกู้หรือขายพันธบัตรท่ีเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยสำมำรถ

น ำค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวมำลดหย่อนค่ำธรรมเนียมรำยปีและแบบ Filing ท่ีต้องช ำระแก่

ส ำนักงำน ก.ล.ต. ต้ังแต่ปี 2021-2023 (ส ำหรบัรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ ส้ินปี 2020-2022) 

ตำมท่ีจ่ำยจรงิ แต่ไม่เกิน 50,000 บำทต่อปี
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Climate Tech Startup

ปัจจุบันมี Startup ต่างประเทศมีความเชี่ยวชาญในการน าเสนอแพลตฟอร์มท่ี

ช่วยผู้ประกอบการในการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Management 

System Market) (Box 4: มูลค่ำตลำด Carbon Management System 

Market ของโลกใหญ่แค่ไหน?) รวมท้ังน ำเสนอ Solution ท่ีช่วยผู้ประกอบกำร

ในกำรลดก๊ำซเรอืนกระจก

ที่มา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

บรษัิท ควำมเช่ียวชำญ เวบ็ไซต์

PlanA ออกแบบและจดัท ำแพลตฟอรม์ โปรเจค 
และน ำเสนอโซลูชันต่ำงๆ เป็นกำรเฉพำะท่ี
เก่ียวข้องกับคำรบ์อนฟุตพริน้ท์ให้แก่องค์กร 

https://plana.earth/

Planetly น ำเสนอระบบซอฟท์แวร ์Smart Carbon 
Management แบบ All-in-one solution

https://www.planetly.com/

Watershed ประเมินคำรบ์อนฟุตพริน้ท์ และน ำเสนอข้อมูล
ด้วย Dashboard รำยวนั อกีท้ังยังมีกำร
ให้บรกิำรจดัท ำแผนกำรลดกำรปล่อยคำร์บอน
และติดตำมผลอย่ำงเป็นรูปธรรมตำมแผน
งบประมำณท่ีก ำหนดไว้

https://watershedclimate.com/

Persefoni ประเมิน วเิครำะห์ วำงแผน คำดกำรณ์ และ
จดัท ำรำยงำนท่ีเก่ียวข้องกับคำรบ์อนฟุตพริน้ท์
ให้แก่หน่วยงำน หรอื พอรต์กำรลงทุน

https://persefoni.com/

Foodsteps ให้บรกิำรค ำนวณ ติดตำม และจดัท ำฉลำก
คำรบ์อน โดยน ำเสนอแพลตฟอรม์ Cloud 
และ QR Code ครอบคลุมท้ังผลิตภัณฑ์ 
รำ้นอำหำร ผู้ให้บรกิำรจดัเล้ียง ธุรกิจอำหำร
ท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น 

https://foodsteps.earth/

รูปท่ี 25 ตัวอย่ำงรูปแบบกำรให้บรกิำรของ PlanA

ที่มา: https://plana.earth/

ควบคุมกำรปล่อยก๊ำซได้
ทันที ด้วยกำรวดั ติดตำม 
และลดกำรปล่อยมลพิษ 
ด้วยแพลตฟอรม์แบบ
ครบวงจรท่ีพรอ้มใช้งำน
และเข้ำใจง่ำย

ให้ค ำแนะน ำเชิงลึก
เก่ียวกับกำรปล่อยมลพิษ
ของผู้รบับรกิำร รวมท้ัง
จัดท ำรำยงำนท่ีเก่ียวข้อง
โดยละเอียด

สรำ้งโซลูชันด้ำน
ส่ิงแวดล้อม ตำมควำม
ต้องกำรของผู้รบับรกิำร

https://plana.earth/
http://www.seen.up.ac.th/th/main/startpage/gmc
https://www.planetly.com/
https://watershedclimate.com/
https://persefoni.com/
https://foodsteps.earth/
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ที่มา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

ที่มา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

ผู้ออกแบบและให้บรกิารวางระบบการจดัการส่ิงแวดล้อมและพลังงาน

ทดแทน 

องค์กรระหวา่งประเทศ 

บรษัิท ควำมเช่ียวชำญ เวบ็ไซต์

บจ. พี แอนด์ เอส ดีไซน์ ให้ค ำปรกึษำด้ำนพลังงำนทดแทน และบ ำบดั
น้ำเสียในหลำกหลำยอตุสำหกรรม โดยพัฒนำ
และปรบัปรุงระบบบ ำบดัน้ำเสียและผลิตก๊ำซ
ชีวภำพแบบ High rate Anaerobic Lagoon
(HL)

https://psbiogas.com/

บมจ. ยูเอซ ีโกลบอล น ำเข้ำและจดัจ ำหน่ำยสำรเคมีและอปุกรณ์ใน
กลุ่มพลังงำน ปิโตรเลียม และกลุ่มอตุสำหกรรม 
และได้ขยำยประเภทธุรกิจมำยังกำรลงทุนใน
โครงกำรด้ำนพลังงำนทำงเลือกและพลังงำน
ทดแทน

https://www.planetly.com/

บจ. กรนี ไทย เอ็นจเินียริง่ บรกิำรท่ีปรกึษำ ส ำรวจ และออกแบบด้ำน
วศิวกรรมระบบก๊ำซชีวภำพ ส ำหรบักิจกำร
ฟำรม์ปศุสัตว ์และอตุสำหกรรมเกษตร

http://www.greenthaibiogas.com
/ShowContent.aspx?id=300025

บจ. พัฒนาส่ิงแวดล้อมและ
พลังงานไทย

บรษัิทท่ีปรกึษำทำงด้ำนกำรจดักำร และ
บ ำบดัน้ำเสียและระบบผลิตก๊ำซชีวภำพ โดย
รบัออกแบบ ปรบัปรุง ติดต้ังระบบบ ำบดั 
Biogas Technology และท่ีปรกึษำด้ำน
ส่ิงแวดล้อม ส ำหรบัโรงงำนอตุสำหกรรม
และอำคำรต่ำงๆ เดินระบบและออกแบบ
ปรบัปรุงพัฒนำระบบผลิตก๊ำซชีวภำพ

http://teed.co.th/

หน่วยงำน ควำมเช่ียวชำญ เวบ็ไซต์

องค์กรความรว่มมือระหวา่ง
ประเทศของเยอรมนี (German 
International Cooperation: 
GIZ)

กำรสนับสนุนทำงด้ำนเทคนิคแก่ประเทศ
ก ำลังพัฒนำ รวมท้ังประเทศไทย ในกำรลด
ก๊ำซเรอืนกระจก

https://www.thai-german-
cooperation.info/th/

สมาคมเครอืข่ายโกลบอลคอม
แพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT) 

สรำ้งควำมรว่มมือและสนับสุนกำรภำคธุรกิจ
ท่ีให้ควำมส ำคัญกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
อย่ำงย่ังยืน (SDGs)

https://globalcompact-th.com/

https://psbiogas.com/
http://www.greenthaibiogas.com/ShowContent.aspx?id=300025
https://www.planetly.com/
http://teed.co.th/
https://www.thai-german-cooperation.info/th/
https://globalcompact-th.com/
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1) ผลักดันกลไกในการตรวจวัดและจัดเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ภำครฐัควรมีบทบำทในกำรสนับสนุนให้ผู้ประกอบกำรจัดท ำบัญชีกำรปล่อย

ก๊ำซเรอืนกระจก รวมท้ังให้ควำมส ำคัญกับกำรใช้เทคโนโลยีในกำรตรวจ

วัดก๊ำซเรอืนกระจกในภำคธุรกิจ เช่น กำรใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอรเ์พ่ือตรวจ

วัดก๊ำซเรอืนกระจกตลอดกำรผลิต กำรใช้ข้อมูลภำพถ่ำยดำวเทียมวัดกำร

ปล่อยก๊ำซมีเทนและติดตำมผลกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก เป็นต้น 

ซึ่งข้อมูลภำพรวมดังกล่ำวจะช่วยให้ภำครฐัสำมำรถก ำหนดเป้ำหมำยและ

ออกมำตรกำรในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพขึ้น

2) สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในการเข้าถึงแหล่งเงินทนุในการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีใหม่ๆ จำกกำรท่ีธุรกิจต้นน้ำของธุรกิจเกษตรและอำหำรมีกำร

ปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกท่ีสูง และส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบกำรรำยกลำงและ

รำยเล็ก ภำครฐัจึงควรสนับสนุนให้ผู้ประกอบกำรดังกล่ำวเข้ำถึงแหล่งเงนิทุน

ในกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมท้ังสนับสนุนให้มีกำรใช้เทคโนโลยีดังกล่ำว

ในวงกว้ำง เพ่ือให้เกิดกำรประหยัดต่อขนำดในกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 

โดยจำกกำรศึกษำงำนวจิัยจำกต่ำงประเทศ พบว่ำ หน่วยงำนภำครฐัมีบทบำท

ส ำคัญในกำรสนับสนุนผู้ประกอบกำรในกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีลดก๊ำซ

เรอืนกระจกในหลำกหลำยรูปแบบ เช่น กำรสนับสนุนเงนิทุนต้ังต้นในกำร

ปรบัเปล่ียนเทคโนโลยีเพ่ือลดก๊ำซเรอืนกระจก กำรให้สิทธิพิเศษทำงภำษี

ในกำรลงทุน กำรให้เงนิกู้ปลอดดอกเบี้ยหรอืดอกเบี้ยต่ำ กำรต้ังกองทุน

ของภำครฐัส ำหรบัซื้อคำรบ์อนเครดิตจำกผู้ประกอบกำรท่ีสำมำรถลดกำร

ปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกได้ กำรสรำ้งแรงจูงใจโดยภำครฐัให้ผลประโยชน์

รว่มระหว่ำงเจ้ำของของท่ีดินและเกษตรกรท่ีรว่มมือกันในกำรลดก๊ำซเรอืน

กระจกได้ส ำเรจ็11/

11/อ้างอิงจาก https://grattan.edu.au/wp-content/uploads/2021/08/Towards-net-zero-Practical-policies-to-reduce-agricultural-
emissions.pdf และ https://www.sifma.org/wp-content/uploads/2020/12/Climate-Finance-Markets-and-the-Real-Economy.pdf

>> ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่ภาครฐั
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มูลค่ำตลำด Carbon Management System 
Market ของโลกมำกน้อยแค่ไหน? 

BOX 4
Mordor Intelligence ประเมินว่า ตลาดระบบการจัดการคาร์บอนท่ัวโลกจะ

เติบโตสูงถึงปีละ 8.9% หรือเกือบ 2 แสนล้านดอลลาร์ฯ ภายในปี 2026 ตำม

กำรใช้พลังงำนท่ีคำดว่ำจะเพ่ิมข้ึนในอีกไม่ก่ีปีข้ำงหน้ำ สอดคล้องกับรำยงำน

ของส ำนักงำนข้อมูลพลังงำนแห่งสหรฐัฯ ท่ีคำดว่ำกำรบรโิภคพลังงำนท่ัวโลก

จะเพ่ิมข้ึนประมำณ 50% ในช่วงปี 2018-2050 นอกจำกน้ี กำรใช้พลังงำนให้

เกิดประสิทธิภำพสูงสุดก ำลังกลำยเป็นจุดสนใจหลักของท้ังองค์กรเอกชนและ

หน่วยงำนของรฐัท่ัวโลก ท ำให้ประเทศเศรษฐกิจหลักๆ ได้ก ำหนดกฎระเบียบ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนแล้ว ตัวอย่ำงเช่น กำรก ำหนดมำตรกำร

เพ่ือช่วยให้ EU สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน 20% 

ภำยในปี 2020 และ 32.5% ภำยในปี 2030 
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ท่ีมา: Mordor Intelligence 
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Krungthai COMPASS มองวำ่ มำตรกำรลดกำรปล่อยก๊ำซ

เรอืนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ท่ีหลำยประเทศก ำลังบังคับใช้

ในภำคอตุสำหกรรมเป็นเหมือนกำรกระทุ้งให้ทุกฝ่ำยสรำ้ง

ควำมตระหนักรูถึ้งผลจำก Climate Change

ท่ีทวคีวำมรุนแรงขึ้นท่ัวโลก 

และอำจจะไม่ใชเ่รื่องไกลตัว

อกีต่อไป 

แน่นอนวำ่ปี 2024

เรำน่ำจะเห็นกำร “ยกระดับ“

มำตรกำรและข้อบังคับจำก

ท้ัง EU และสหรฐัฯ ท่ีชัดเจน

และเข้มข้นขึ้น อกีท้ังยัง 

“ขยำยควำมครอบคลุม” ไปยัง

ห่วงโซ่อปุทำนของโลกภำคเกษตร

และอำหำรในอนำคตอย่ำงหลีกเล่ียงไม่ได้ 

และส ำหรบัประเทศไทย เรำเริม่เห็นผู้เล่นรำยใหญ่

ต่ืนตัวต่อเทรนด์เหล่ำน้ีอย่ำงจรงิจัง โดยเฉพำะกำรหันมำ

ให้ควำมส ำคัญกับกำรวจิัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนช่วยลดกำรปล่อยก๊ำซในรูปแบบใหม่ๆ 

รวมถึงกำรหยิบใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมเพ่ือลดหรอืดักจับก๊ำซคำรบ์อนไดออกไซด์มำก

ย่ิงขึ้น ซ่ึงน่ันหมำยควำมวำ่ ผู้เล่นใน Ecosystem อย่ำงผู้ประกอบกำร SMEs ก็ควรเรง่สรำ้ง

ควำมตระหนักรูแ้ละต่ืนตัวรบักระแส Net Zero Emission ท่ีจะไม่ใช่เป็นเพียง “ทำงเลือก”

แต่จะเป็นเหมือน “ทำงรอด” ของธุรกิจในยุคท่ี BCG Economy ก ำลังมีบทบำทส ำคัญต่อ

ทิศทำงเศรษฐกิจและสังคมโลกมำกขึ้นทุกขณะ

สรุป
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คณะผู้จดัท า >>
ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่

ดร.พชรพจน์ เป็นท่ีรู้จักอย่ำงกว้ำงขวำงในแวดวงวชิำกำรและส่ือมวลชนใน

ฐำนะเป็นนักเศรษฐศำสตร์ท่ีมีควำมเชี่ยวชำญในเร ื่องเศรษฐกิจและกำรเงนิ 

สำมำรถวเิครำะห์ได้อย่ำงลึกซึ้ง ตรงประเด็น และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนักธุรกิจ 

ดร.พชรพจน์ จึงได้รบัเชิญเป็นวทิยำกรในรำยกำรข่ำวและงำนสัมมนำอย่ำงต่อเน่ือง

ก่อนรว่มงำนกับธนำคำรกรุงไทย ดร.พชรพจน์ มีประสบกำรณ์ท ำงำนกว่ำ 7 ปีท่ี

ธนำคำรไทยพำณิชย์และเคยท ำงำนด้ำนวชิำกำรเป็น Assistant Professor 

of Economics ท่ี  San Diego State University ประเทศสหรัฐอเมรกิำ 

นอกจำกน้ัน ยังเคยฝึกงำนท่ีธนำคำรกลำงของสหรฐัฯ (Fed) ดร.พชรพจน์ จบ

กำรศึกษำระดับปรญิญำเอก ด้ำนเศรษฐศำสตร ์จำก University of Michigan 

ประเทศสหรฐัอเมรกิำ 

Senior Analyst

อภินันทร์ มีประสบกำรณ์ในกำรวจิัยธุรกิจและอุตสำหกรรมมำกกว่ำ 10 ปี 

ปัจจุบันดูแลวเิครำะห์กลุ่มธุรกิจเกษตร และเกษตรแปรรูป โดยก่อนหน้ำ

อภินันทร์มีประสบกำรณ์วจิัยในหลำกหลำยอุตสำหกรรม เช่น ธุรกิจค้ำปลีก 

ธุรกิจส่ือสำรและโทรคมนำคม รวมท้ังธุรกิจปิโตรเคมี

อภินันทร ์จบกำรศึกษำปรญิญำตร ีสำขำกำรเงนิและกำรธนำคำร จำกจุฬำลงกรณ์

มหำวทิยำลัย และปรญิญำโททำงบรหิำรธุรกิจ (MBA) มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์

อภินันทร ์สู่ประเสรฐิ

Analyst

พิมฉัตร  มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรวเิครำะห์และกำรพัฒนำตลำดทุน 

รวมถึงเศรษฐกิจมหภำคมำกว่ำ 6 ปี โดยก่อนร่วมงำนกับธนำคำรกรุงไทย 

เคยรว่มงำนกับตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย อีกท้ังยังมีประสบกำรณ์ด้ำน

งำนวจิัยรำยอุตสำหกรรม เช่น ธุรกิจพลังงำน อิเล็กทรอนิกส์ และกำรลงทุนใน 

EEC ท่ีศูนย์วจิัยกสิกรไทย

พิมฉัตร จบกำรศึกษำระดับปรญิญำตรแีละปรญิญำโท ด้ำนเศรษฐศำสตร ์

(หลักสูตรสองภำษำ) จำกมหำวทิยำลัยเชียงใหม่ และปรญิญำโทด้ำน Banking 

and Finance จำก King’s College London สหรำชอำณำจักร

พิมฉัตร เอกฉันท์
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