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ท ำไม
ภำคเกษตรและอำหำรต้องหันมำสนใจกระแส

Net Zero Emission?

แนวทางการปรบัตัว
ของผู้ประกอบกำรในภำคเกษตรและอำหำร

เพ่ือรบัมือกับเทรนด์

Net Zero
Emission

Partners
ใน Ecosystem

มำตรกำร Net Zero Emission : 

เทรนด์ท่ีผู้ประกอบกำร

ต้องจบัตา
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ท่ัวโลก รวมท้ังไทยก ำลังให้ควำมส ำคัญกับกำรขับเคล่ือน BCG Economy 

Krungthai COMPASS 6

รฐับาลไทยผลักดัน 

ประเทศต่ำงๆ ต้ังเป้ำลดกำรปล่อย
ก๊ำซเรอืนกระจกให้เป็นศูนย์ (Net 
Zero Emission)

- กำรประชุม APEC ครัง้ท่ี 32 ในปี 
2022 ไทยชูแนวคิดเศรษฐกิจ 
BCG Economy ภำยใต้ธีม 
“Open-Connect-Balance” 

- สภำอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย
น ำ BCG Economy มำช่วยสรำ้ง
มูลค่ำเพ่ิมในอตุสำหกรรมมำกขึ้น

หน่ึงในปัจจยัส าคัญท่ีชว่ย
ให้บรรลเุป้าหมาย BCG คือ 

การแก้ไขปัญหา 

Climate Change

“ภาคเกษตรและอาหาร” 

เป็นอกี Key Success 
Sector ในการบรรลุ

เป้าหมาย

BCG Economy

เน่ืองจำกภำคเกษตรและอำหำรท่ัวโลก
ปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกในสัดส่วนท่ีสูง
ซึ่งมีส่วนส ำคัญท่ีท ำให้เกิด Climate 
Change  

Net Zero Emission
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ภำคเกษตรและอำหำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกมำกน้อยเพียงใด?

ภำคเกษตรและอำหำร

กำรปล่อยก๊ำซเรอืน
กระจกท่ัวโลก

ปี 2020
1.7 หมื่นล้ำนตัน CO2eq

FAO คำดวำ่ ในปี 2050
ภำคเกษตรและอำหำร

จะปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก
ท่ัวโลกแตะ 
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65% มำจำกห่วงโซ่กำรผลิตต้นน้ำ เช่น

กำรท ำลำยป่ำเพ่ือเปล่ียนเป็นพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม และเพำะปลูกพืชส ำหรบั
ท ำอำหำรสัตว ์กระบวนกำรเพำะปลูกและ
เล้ียงปศุสัตว์

ท่ีมา: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) และWorldometers

ปรมิำณกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกในภำคกำรเกษตร
และอำหำรของแต่ละกลุ่มประเทศ

Farm-gate emissions        Land use change       Pre- and post production

Gt CO2eq

Gt CO2eq

30%

2 หมื่นล้ำนตัน CO2eq
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กิจกรรม

สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจกเทียบกับการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกในภาคเกษตรและ
อาหารของไทยท้ังหมด/1 

ปัจจยัท่ีท าให้เกิดก๊าซเรอืนกระจก
สินค้าส่งออกท่ีเก่ียวข้องกับ

กิจกรรมดังกล่าว

กำรเพำะปลูกข้ำว 50.7% กระบวนกำรทำงชีวภำพท่ีเกิดจำกเช้ือจุลินทรย์ี
ท่ีสรำ้งก๊ำซมีเทน (CH4) ในช่วงท่ีมีกำรขังน้ำในนำข้ำว

ข้ำว

กำรใช้ดินปลูกพืช 22.7% กำรปล่อยก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ทำงตรงและทำงอ้อม
จำกดินเกษตร

พืชเกษตรท่ีใช้พ้ืนท่ีจ ำนวนมำก 
อำทิ ข้ำว มันส ำปะหลัง ยำงพำรำ

กำรเล้ียงปศุสัตว์ 20.7%
กระบวนกำรหมักในระบบย่อยอำหำรของสัตว ์ 
(Enteric Fermentation) ท ำให้เกิดก๊ำซ CH4 ซ่ึงเป็น
ผลพลอยได้ของผลิตภัณฑ์ (By-Product) จำกกำร
ย่อยสลำยสำรอินทรย์ีในระบบย่อยอำหำรและจำกมูลสัตว์

ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว ์เช่น ไก่เน้ือ สุกร 
ผลิตภัณฑ์นม

กำรใช้ปุ๋ยในภำค
เกษตร 3.2%

กำรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนท้ังในรูปปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรย์ี 
ท ำให้มีกำรปล่อยไนโตรเจนไดออกไซด์ออกมำจำกดิน
ท่ีท ำกำรเกษตร 

พืชเกษตรต่ำงๆ โดยเฉพำะข้ำว ซ่ึง
เป็นพืชท่ีใช้ปุ๋ยไนโตรเจนมำกท่ีสุด 
คิดเป็น 50% ของปรมิำณปุ๋ย
ไนโตรเจนท่ีใชท้ั้งหมด/2

กำรเผำเศษวสัดุเหลือ
ใช้จำกกำรเพำะปลูก
ทำงกำรเกษตร

2.6%

กำรเผำเศษวสัดุเหลือใช้จำกกำรเพำะปลูกทำงกำรเกษตร
จะท ำให้มีกำรปล่อยก๊ำซมีเทน ไนโตรเจนไดออกไซด์ และ
คำรบ์อนไดออกไซด์โดยกำรท ำเกษตรท่ีมีกำรเผำเศษวสัดุ
เหลือใช้มำก ได้แก่ ข้ำว อ้อย ข้ำวโพด/3

ข้ำว น้ำตำล อำหำรสัตว์
และปศุสัตว/์4

สัดส่วนกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกในภำคเกษตรของไทย

ภำคเกษตรและอำหำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกมำกน้อยเพียงใด?

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
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ล้านตัน CO2eq

ปรมิำณกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกของไทย

ท่ีมา: UNFCCC และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

ปรมิำณกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก                        ปรมิำณกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกสุทธิ

เป้ำหมำยกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกในปี 2030        เป้ำหมำยกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกในปี 2050

เป้ำหมำยกำรลดก๊ำซเรอืนกระจกโดยรวมของไทยมีควำมท้ำทำยสูง 
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ผู้ประกอบกำรเกษตรและอำหำรไทยส่วนใหญ่ยังไม่พรอ้มรบัเทรนด์ Net Zero Emission

84.1%

ขนาดเล็ก

10.3%

5.6%

ขนาดใหญ่

ขนาดกลาง

สัดส่วนจ ำนวนผู้ประกอบกำรท่ีส่งออกสินค้ำเกษตร
และอำหำร จ ำแนกตำมขนำดธุรกิจ  

133

66

30

15

2

2

2

1

พลังงำนทดแทน

กำรเพ่ิมประสิทธิภำพพลังงำน

กำรจัดกำรของเสีย

พลังงำนทดแทนจำกกำรจัดกำรของเสีย

เกษตร

กำรจัดกำรในภำคขนส่ง

ป่ำไม้และพ้ืนท่ีสีเขียว

อื่นๆ

โครงกำรท่ีได้รบักำรข้ึนทะเบียน T-VER 
จ ำแนกรำยประเภท

ท่ีมา: องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) Thailand Third Biennial Update Report และ กระทรวงพาณิชย์
หมายเหต:ุ จ านวนผู้ประกอบการท่ีน ามาใช้ในการค านวณคิดเฉพาะผู้ประกอบการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารท่ีเป็นนติิบุคคลซึ่งมีจ านวนท้ังหมด 3,080 ราย 

โดยเกณฑ์ในการแบ่งขนาดธุรกิจ SMEs ใช้เกณฑ์ตามกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งพิจารณาจากจ านวนแรงงานและสินทรพัย์ถาวร
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จงึถึงเวลำแล้วท่ีธุรกิจเกษตรและอำหำรของไทยต้องใส่ใจเทรนด์ Net Zero Emission อย่ำงจรงิจงั

ประเมินผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของสภำพอำกำศต่อผลผลิตสินค้ำเกษตรส ำคัญของไทยปี 2046-2055

All types of rice

Baseline Production 
(MT)

% change of 
Production 
with RCP 4.5

% change of 
Production 
with RCP 8.5

Sugarcane Cassava

ท่ีมา: สถาบันวจิยัเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ท่ีอ้างอิงจากส านักงานพัฒนาการวจิยัการเกษตร (องค์การมหาชน)
หมายเหต:ุ  แบบจ าลอง RCP 8.5 และ RCP 4.5 (RCP :Representative Concentration Pathways) คือ แบบจ าลองการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในอนาคต โดย

สถานการณ์จ าลอง RCP 8.5 คือ มีแบบจ าลองท่ีปล่อยก๊าซเรอืนกระจกท่ีมีความเข้มข้นในชั้นบรรยากาศท่ีระดับสูงสุด และอุณหภูมเิฉล่ียของโลกเพ่ิมขึ้น
ประมาณ 3.2-5.4 องศา ส่วนท่ีแบบจ าลอง RCP 4.5 การคาดการณ์ท่ีอุณภูมิเฉล่ียของโลกเพ่ิมสูงขึ้นประมาณ 1.7-3.2 องศาเซลเซียส 

1. ภาคเกษตรไทยมีความเปราะบางสูงต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

Baseline Production 
(MT)

% change of 
Production 
with RCP 4.5

% change of 
Production 
with RCP 8.5

Baseline Production 
(MT)

% change of 
Production 
with RCP 4.5

% change of 
Production 
with RCP 8.5

คำดวำ่จะสรำ้งควำมเสียหำยเฉล่ีย 1.8 - 8.4 หมื่นล้ำนบำทต่อปี  
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2.ผู้บรโิภคให้ความส าคัญมากขึ้นกับผลกระทบจากอตุสาหกรรมอาหารท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลง
สภาพภมูิอากาศและต่อส่ิงแวดล้อม

ผลกำรส ำรวจผู้บรโิภค
ต่อควำมกังวลด้ำนส่ิงแวดล้อม

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 ำคัญกับผลิตภัณฑ์
อำหำรท่ีซื้อมำหรอืรบัประทำนเข้ำไป
ท่ีมีส่วนในกำรรกัษ์ส่ิงแวดล้อม

43%
ให้ควำมส ำคัญกับบรษัิทหรอืโรงงำนผลิตอำหำร
ท่ีมีข้อตกลงด้ำนส่ิงแวดล้อมฮย่ำงยั่งยืนท่ีชัดเจน  
และเป็นรูปธรรม

40% ให้ควำมส ำคัญกับแนวทำง
หรอืเทคโนโลยีกำรผลิตอำหำร

เพ่ือลดผลกระทบด้ำนส่ิงแวดล้อม

จงึถึงเวลำแล้วท่ีธุรกิจเกษตรและอำหำรของไทยต้องใส่ใจเทรนด์ Net Zero Emission อย่ำงจรงิจงั

สนับสนุนให้มีกำรบังคับให้ผู้ผลิต
ติดฉลำกบนผลิตภัณฑ์อำหำรเพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงอตัรำกำรปล่อยก๊ำซคำรบ์อน

(Carbon Footprint)
2
ใน 3 
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3.บรษัิทเกษตรและอาหารส าคัญของโลกต่างมุ่งเป้าท่ีจะลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์อย่างจรงิจงั
ตัวอย่ำงบรษัิทในอตุสำหกรรมอำหำรชั้นน ำของโลกท่ีต้ังเป้ำลดกำรปล่อยคำรบ์อนไดออกไซด์

ตัวอย่าง ประเภทบรษัิท
เป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์

2030 2040 2050

Nestlé ผู้ผลิตอาหาร
ลดการปล่อยก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซด์ให้ได้

50%

ปล่อยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซด์

สุทธใิห้เป็นศูนย์

PepsiCo ผู้ผลิตอาหารและเครื่องด่ืม
ลดการปล่อยก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซด์ให้ได้

40%

ปล่อยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซด์
สุทธใิห้เป็นศูนย์

Cargill ผู้ผลิตอาหารการเกษตร
ลดการปล่อยก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซด์ให้ได้

30%

Tyson ผู้แปรรูปอาหารและจ าหน่าย
เน้ือสัตว์

ปล่อยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซด์

สุทธใิห้เป็นศูนย์

Danone
ผู้ผลิตอาหารและเครื่องด่ืม

เพ่ือสุขภาพ

ลดการปล่อยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซด์ให้ได้

50%

ปล่อยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซด์

สุทธใิห้เป็นศูนย์

ท่ีมา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

จงึถึงเวลำแล้วท่ีธุรกิจเกษตรและอำหำรของไทยต้องใส่ใจเทรนด์ Net Zero Emission อย่ำงจรงิจงั
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4.เทคโนโลยีด้าน Climate Tech ก้าวหน้าไปมาก เอื้อต่อการน ามาประยุกต์ใช้

Agri-PV ใช้ในกำรผลิตไฟฟำ้จำก
พลังงำนแสงอำทิตย์ในภำคเกษตร

สำหรำ่ย Asparagopsis Taxiformis
ช่วยลดกำรผลิตก๊ำซมีเทนในววั 

แอปพลิเคชัน CropX ในกำรตรวจวดั
ควำมพรอ้มของสภำพแวดล้อมก่อนวำงแผน
บรหิำรจัดกำรปุ๋ยให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด

ตัวอย่ำง Climate Tech ท่ีน่ำสนใจ

ท่ีมา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

จงึถึงเวลำแล้วท่ีธุรกิจเกษตรและอำหำรของไทยต้องใส่ใจเทรนด์ Net Zero Emission อย่ำงจรงิจงั
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เม็ดเงนิลงทุนของ Startup ใน Climate Tech ของกลุ่มเกษตรและอำหำรเติบโตต่อเน่ือง 

มูลค่ำเงนิลงทุนและจ ำนวนข้อตกลงในตลำด Venture Capital ภำคเกษตรท่ัวโลก 

ท่ีมา: PwC (2020)



Section

2

มำตรกำร 
Net Zero Emission : 
เทรนด์ท่ีผู้ประกอบกำร

ต้องจบัตา
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นโยบำยฟำรม์ถึงโต๊ะอำหำร (Farm to Fork)
กำรบังคับใช ้Eco-labeling scheme ใน

อตุสำหกรรมอำหำร 

มำตรกำรใหม่ๆ ท่ีจะส่งผลต่อสินค้ำเกษตรและอำหำรไทยในระยะข้ำงหน้ำมีอะไรบ้ำง?
>> มาตรการท่ีส่งผลเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจเกษตรและอาหารโดยตรง

●ลดการใช้สารเคมี
ก าจดัศัตรูพืช 50%
●ลดการใช้ปุ๋ยอย่างน้อย 20%
●ลดการใช้ยาต้านจลุชีพ
ส าหรบัสัตว ์50%

ลดควำมสูญเสียจำก
อำหำรและขยะ

●ก าหนดแนวทางปฏิบัติใน
การด าเนินธรุกิจอย่างมี
ความรบัผิดชอบต่อสังคม
●ลดคารบ์อนฟุตพริน้ท์ใน
การผลิตอาหาร

●ลดการบรโิภคเน้ือแดงและ
เน้ือแปรรูป
● เพ่ิมการบรโิภคผักและผลไม้
อนิทรย์ี
●บังคับการติดฉลากแสดงข้อมูล
สารอาหารหน้าผลิตภัณฑ์

●ลดขยะจากอาหาร 50%
●ลดความสูญเสียท่ีเกิดขึ้น
ตลอดห่วงโซ่อปุทานอาหาร

กำรบรโิภคอำหำร
อย่ำงย่ังยืน

กำรแปรรูปและจ ำหน่ำย
อำหำรอย่ำงยั่งยืน

กำรผลิตอำหำร
อย่ำงย่ังยืน

Strategy
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>> มาตรการท่ีมีโอกาสขยายวงมาสู่ธุรกิจเกษตรและอาหาร

มำตรกำรใหม่ๆ ท่ีจะส่งผลต่อสินค้ำเกษตรและอำหำรไทยในระยะข้ำงหน้ำมีอะไรบ้ำง?

มำตรกำรปรบัคำรบ์อนขำ้มพรมแดน (Carbon Border
Adjustment Mechanism: CBAM) ของยุโรป 

กฎหมำยเก็บภำษีกำรปล่อยก๊ำซ
คำรบ์อนไดออกไซด์ของสหรฐัฯ 

ในระยะแรก มำตรกำร CBAM ก ำหนดให้บังคับใช้กับสินค้ำน ำเข้ำ 
5 ชนิดท่ีมีกำรปล่อยก๊ำซคำรบ์อนไดออกไซด์สูง โดยจะมีผลบังคับใช้
ในปี 2023 ได้แก่ 

ในระยะต่อไป มีควำมเป็นไปได้สูงท่ี EU จะขยำย
มำตรกำรให้ครอบคลุมไปถึงสินค้ำประเภทอื่นๆ 
ซึ่งก็นับรวมถึงสินค้ำในกลุ่มเกษตรและอำหำร

- อยู่ระหว่ำงพิจำรณำร่ำง American Jobs Plan และ Nationally
Determined Contribution (NDC) ภำยใต้ข้อตกลงปำรีสและสภำ
คองเกรส เพ่ือขับเคล่ือนพลังงำนสะอำดและลดก๊ำซเรอืนกระจก 

- อยู่ระหวำ่งพิจำรณำรำ่งกฎหมำย Fair, Affordable, Innovative 
and Resilient Transition and Competition Act (Fair 
Transition and Competition Act) ท่ีก ำหนดให้เก็บภำษีพรมแดน
คำร์บอน หรือ Carbon Border Tax ส ำหรับสินค้ำน ำเข้ำจำกทุก
ประเทศ

ไฟฟ้ำ

ปุ๋ย

อะลูมิเนียม
ซีเมนต์ เหล็กและ

เหล็กกล้ำ 
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Timeline มำตรกำรควบคมุกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกของ EU และสหรฐัฯ 
ท่ีอำจส่งผลกระทบต่อกำรส่งออกสินค้ำเกษตรและอำหำรของไทย

ท่ีมา: วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

2020 2021 2022 2023 2024 2030

สหรฐัฯ เริม่บังคับใช้กฎหมำยเก็บภำษีคำรบ์อนมำตรกำรท่ีมี
โอกำสจะ
ขยำยวงไปสู่
ธุรกิจเกษตร
และอำหำร

มำตรกำรท่ี
น่ำจะส่งผล
เก่ียวเน่ืองกับ
เกษตรและ
อำหำร
โดยตรง

EU เริม่บังคับใช้มำตรกำร CBAM 

EU ทยอยบังคับใช้กำรติดฉลำกคำรบ์อนให้ท่ัว EU 

EU น ำรอ่งบังคับใช้กำรติดฉลำกคำรบ์อนในฝรัง่เศสและเยอรมนี

EU ออกนโยบำย Farm-to-fork เพ่ือพัฒนำระบบห่วงโซ่กำรผลิตด้ำนอำหำรท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

มาตรการส่วนใหญ่
เริม่บังคับใช้เต็มรูปแบบ 

Krungthai COMPASS ประเมินวำ่ ปี 2024 ไทยจะต้องเผชิญมำตรกำรท่ีเข้มข้นและ
ครอบคลุมภำคเกษตรและอำหำรมำกขึ้น
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แล้วมำตรกำร Net Zero Emission จะส่งผลต่ออตุสำหกรรมเกษตรและอำหำรของไทยกลุ่มใดบำ้ง?

สัดส่วนมูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำเกษตร ไปยังตลำด EU 
เฉล่ียระหวำ่งปี 2018-2020 (แกนนอน) เทียบปรมิำณ

กำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกรำยสินค้ำต่อ 1 กิโลกรมั (แกนต้ัง)

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

ประเภท
สินค้าเกษตร
ท่ีได้รบั

ผลกระทบ

จ านวนผู้ประกอบการ 
มูลค่าการส่งออก
ไปยัง EU และ
สหรฐัฯ เฉล่ีย 
3 ปีล่าสุด 

(ล้ำนดอลลำรฯ์)

Upstream
เกษตรกร
(ล้ำนรำย)

Midstream
โรงงาน
แปรรูป
(รำย)

Down
stream
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

กลุ่มท่ีคาดวา่จะได้รบั
ผลกระทบจากมาตรการฯ 
มากท่ีสุด

จ ำนวนผู้ประกอบกำรใน Supply Chain ของ
สินค้ำท่ีได้รบัผลกระทบจำกมำตรกำรลดกำร

ปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก

ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย์ กรมปศุสัตว ์ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และวเิคราะห์โดย 
Krungthai COMPASS 
หมายเหต:ุ Upstream ของปศุสัตวใ์ช้จ านวนผู้เล้ียงไก่และสุกร ส่วน Upstream ของ
อาหารสัตวใ์ช้จ านวนครวัเรอืนท่ีปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์

ปล่อยก๊ำซเรอืน
กระจกสูง

พ่ึงพำตลำด EU 
และ US สูง
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Krungthai COMPASS ประเมินวา่หากไทยจะรบัมือกับเรื่องน้ีมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเม็ดเงนิลงทนุ
ของธุรกิจเกษตรและอาหารไทยอย่างน้อย 7 แสนล้านบาท ในชว่งปี 2020-2050* หรอืเฉล่ียปีละ 
2.3 หมื่นล้านบาท 

โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้ำนหลักๆ ได้แก่

คำดต้องใช้เม็ดเงนิอย่ำงน้อยอีก 7 แสนล้ำนบำทรบัมือกับเทรนด์น้ี

(3) เพ่ิมกำรลงทุนด้ำนเทคโนโลยีและ
นวตักรรมด้ำนกำรเกษตร 
อำทิ ลงทุนด้ำนเครื่องจกัรทำงกำรเกษตร 
กำรใช้นวตักรรมส ำหรบับรหิำรจดักำร
พ้ืนท่ีทำงกำรเกษตรเพ่ือลดกำรปล่อย
ก๊ำซเรอืนกระจก เป็นต้น

ใช้เงนิลงทุนประมำณ 

4 หมื่นล้ำนบำท

(1) เพ่ิมกำรลงทุนในด้ำนกำรผลิต
อำหำรจำกพืชหรอืโปรตีนจำกพืช
ให้มำกขึ้นและหลำกหลำยขึ้น 
เพ่ือทดแทนกำรบรโิภคเน้ือสัตว์
ให้ได้ 30% ภำยในปี 2050

ใช้เงินลงทุนประมำณ 

4.8 แสนล้ำนบำท

(2) เพ่ิมกำรลงทุนในระบบกำรจดักำร
ปศุสัตว ์
เพ่ือลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก 
ผลักดันแนวทำงกำรด ำเนินธรุกิจท่ี
ค ำนึงถึง ส่ิงแวดล้อม สังคม และ
บรรษัทภิบำล (ESG) ด้ำนระบบ
สวสัดิภำพสัตว ์(Animal Welfare) 
อย่ำงจรงิจงั 

ใช้เงนิลงทุนประมำณ 

1.8 แสนล้ำนบำท

*สมมติฐานในการประเมินเงนิลงทุนของไทยอา้งองิจากบทความ Climate Finance Market and the Real Economy 2020 ของ GFMA และ Boston Consulting Group (BCG) ที่ประเมิน
เงนิลงทุนในการลดก๊าซเรอืนกระจกของธุรกิจเกษตรในเอเชียในช่วงปี 2020-2050 อยู่ที่ราว 8 แสนล้านดอลลารฯ์ โดยเป็นการพิจารณาจากเนื้อที่การเกษตร ปรมิาณปศุสัตว ์รวมทั้งศกัยภาพใน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี จากนั้นใช้เงนิลงทุนดังกล่าวมาประเมินเงนิลงทุนของไทย โดยพิจารณาเม็ดเงนิลงทุนตามสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของไทยในภาคเกษตรและอาหารเทียบกับ
สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของเอเชียโดยอา้งองิจาก FAOSTAT 2019 ซึง่อยู่ที่ประมาณ 2.67% ของปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทั้งหมดในภาคเกษตรและอาหารของเอเชีย ส่วน
สัดส่วนโครงสรา้งเงนิลงทุนของไทยในแต่ละด้านอา้งองิจาก GFMA และ BCG ซึง่แบง่เม็ดเงนิลงทุนทั้ง 3 ด้าน อยู่ที่ 68% 26% และ 6% ตามล าดับ



แนวทางการปรบัตัว
ของผู้ประกอบกำรในภำคเกษตรและอำหำร

เพ่ือรบัมือกับเทรนด์
Net Zero
Emission

Section

3
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เทคโนโลยีเกษตรรกัษ์โลกท่ีเป็นท่ีนิยมในไทยมีอะไรบ้ำง?

ขั้นตอนกำรย่อยสลำยสำรอนิทรย์ี
ในกำรผลิตก๊ำซชีวภำพส ำหรบัฟำรม์ปศสัุตว ์

ท่ีมา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกัษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และ คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

>> การน าของเสียท่ีได้จากโรงงานผลิตปศุสัตวม์าเปล่ียนเป็นก๊าซชีวภาพ

ควำมสำมำรถ
ในกำรผลิตก๊ำซชีวภำพ
ต่อปรมิำณน้ำเสีย 
1 ลูกบำศก์เมตร

โรงงำนสกัด
น้ำมันปำล์ม

โรงงำนแป้ง
มันส ำปะหลัง

ฟำรม์สุกร โรงงำนแป้งข้ำวเจ้ำ โรงฆ่ำสัตว์

15 7

3.5 2.4 0.7

หน่วย: ลูกบำศก์เมตร

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

ควำมสำมำรถในกำรผลิตก๊ำซชวีภำพของ
โรงงำนต่อปรมิำณน้ำเสีย 1 ลูกบำศก์เมตร 
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เทคโนโลยีเกษตรรกัษ์โลกท่ีเป็นท่ีนิยมในไทยมีอะไรบ้ำง?

>> การปลกูข้าวเปียกสลับแห้ง (AWD) 
ชว่ยลดการปล่อยก๊าซมีเทน

>> การน าสินค้าเกษตรและวสัดุเหลือใชจ้าก
การเกษตรไปผลิตเป็นพลังงานสะอาด 

ชนิดของ
เช้ือเพลิง
ชีวภาพ

สินค้าเกษตรต้ังต้นในการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพ

ชีวมวล
แกลบจากข้าว ฟางข้าว ซังข้าวโพด ชานอ้อย เศษไม้ 

ขยะ วสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร

เอทำนอล มันส าปะหลัง อ้อย กากน้าตาล ข้าวโพด

ไบโอดีเซล
ปาล์มน้ามัน สบู่ด า มะพรา้ว ทานตะวนั ถ่ัวเหลือง 

เมล็ดเรพ น้ามันพืช น้ามันสัตว์

เศษวสัดุเหลือท้ิงจำกกำรเกษตร เช่น แกลบจำกข้ำว ฟำงข้ำว ซัง
ข้ำวโพด ชำนอ้อย ใยปำล์ม และกะลำปำล์ม สำมำรถน ำไปผลิตเป็น
พลังงำนไฟฟำ้ พลังงำนควำมรอ้น ก๊ำซชีวภำพ และเชื้อเพลิงชีวภำพ 

ความลึก 
5 ซม.

ให้น้ำจนกลับมำอยู่ท่ี 5 ซม.

รอจนกระท่ังระดับน้ำ
อยู่ต่ำกวำ่ผิวดิน 15 ซม.

เมื่อระดับน้าอยู่ท่ี 5 ซม. ท้ิงช่วง
ไวร้าว 2-10 วนั ก่อนจะค่อยๆ 
ปล่อยน้าออกจากนาข้าวในช่วงท่ี
ข้าวออกดอกรวง

เมื่อระดับน้าต่ากวา่ผิวดิน
ราว 15 ซม. ก็จะกลับมาให้
น้าท่ีนาข้าวท่ีระดับเดิม 
(เหนือผิวดิน 5 ซม.) 

ความลึก 
15 ซม.

1 2
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การปรบัปรุงระบบการจดัการ
ด้านปศุสัตว ์ 

การปรบัปรุงระบบการจดัการ
ด้านการเกษตร   

การปรบัเปล่ียนพฤติกรรมการ
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

Krungthai COMPASS ชี้ 3 หมวดเทคโนโลยีด้ำนเกษตรท่ีคำดวำ่จะมำแรงในอนำคต 

ตัวอย่าง Success case 

Meat Avatar พัฒนำเน้ือเทียมจำกพืช
ท่ีให้รสชำติและเน้ือสัมผัสเหมือนจรงิ 

ลดการพ่ึงพาเน้ือจากสัตว ์

CP เปิดตัวนวตักรรมอำหำรสัตวร์กัษ์โลกส ำหรบัไก่ไข่
รุน่ ด้วยกำรปรบัสูตรอำหำรสัตวใ์ห้มีโภชนำกำรท่ี
เหมำะสมกับสัตว ์ช่วยลดไนโตรเจนได้ 12-13% 

Loam Bio พัฒนำเทคโนโลยีจุลินทรย์ีท่ี
เรยีกวำ่ micro-aggregates ช่วยกัก
เก็บก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ในดิน 

ท่ีมา: รวบรวมและวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

1 2 3
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หน่วยงำน ควำมเช่ียวชำญ

องค์กำรบรหิำรจัดกำรก๊ำซ
เรอืนกระจก (อบก.)

ให้ค ำปรกึษำในกำรลดก๊ำซเรอืนกระจก กำรออก
ใบอนุญำตให้ใช้เครื่องหมำยรบัรองคำรบ์อนฟุตพ
ริน้ท์ประเทศไทย

ศูนย์เช่ียวชำญเฉพำะ
ทำงด้ำนกลยุทธ์ธุรกิจท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ม.
เกษตรศำสตร์

กำรทวนสอบคำรบ์อนฟุตพริน้ท์ ในกลุ่ม 
Afforestation and reforestation 

หน่วยรบัรองกำรจัดกำร
ก๊ำซเรอืนกระจก ม.พะเยำ

กำรทวนคำรบ์อนฟุตพริน้ท์ ในกลุ่ม 
Afforestation and reforestation และ 
Agriculture

ผู้ประกอบกำรควรรูจ้ักใครบ้ำง?

หน่วยงำน ควำมเช่ียวชำญ

บรษัิทผู้ตรวจสอบบัญชี
รำยใหญ่ 
ได้แก่ PWC, Deloitte, KPMG, EY

ให้ค ำปรกึษำในกำรประเมินคำรบ์อนฟุตพริน้ท์ และ 
Cost and Benefit ในกำรลดก๊ำซเรอืนกระจกกับ
ภำคธุรกิจ รวมท้ังกำรจัดท ำรำยงำนกำรเปดิเผย
ข้อมูลกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกท่ีเปน็มำตรฐำนและ
เป็นท่ียอมรบั

มูลนิธิสถำบันส่ิงแวดล้อม
ไทย

ให้ค ำปรกึษำในกำรจัดท ำคำรบ์อนฟุตพริน้ท์ และ
ให้ค ำแนะน ำในกำรศึกษำปรมิำณก๊ำซเรอืนกระจก
ตลอดวฏัจักรชีวติ

บจ. บีเอสไอ กรุป๊ (ประเทศ
ไทย)

ให้ค ำปรกึษำในกำรจัดท ำคำรบ์อนฟุตพริน้ท์ 

บจ. กรนี สไตล์ ให้ค ำปรกึษำกำรจัดท ำคำรบ์อนฟุตพริน้ท์ของผลิตภัณฑ์

หน่วยวจิัยเพ่ือกำรจัดกำร
พลังงำนและเศรษฐนิเวศ 
สถำบันวจิัยวทิยำศำสตร์
และเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่

ให้ค ำปรกึษำในกำรจัดท ำคำรบ์อนฟุตพริน้ท์ของ
ผลิตภัณฑ์ 

หน่วยปฏิบัติกำรวจิัยกำร
จัดกำรส่ิงแวดล้อมเชิง
อุตสำหกรรมอย่ำงย่ังยืน 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย

ให้ค ำปรกึษำในกำรจัดท ำคำรบ์อนฟุตพริน้ท์ของ
ผลิตภัณฑ์ 

1) กำรอนุญำตให้ใช้เครื่องหมำยรบัรองคำรบ์อนฟุตพริน้ท์
และบรกิำรทวนสอบคำรบ์อนฟุตพริน้ท์

2) กำรให้ค ำปรกึษำเก่ียวกับกำรจดัท ำคำรบ์อนฟุตพริน้ท์

>> หน่วยงานท่ีดูแลเก่ียวกับการลดก๊าซเรอืนกระจก 



Krungthai COMPASS 26

>> Climate Tech Startup

ผู้ประกอบกำรควรรูจ้ักใครบ้ำง?

บรษัิท ควำมเช่ียวชำญ

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

Watershed ประเมินคำรบ์อนฟุตพริน้ท์ และน ำเสนอข้อมูลด้วย Dashboard รำยวนั อกีท้ังยังมีกำรให้บรกิำรจัดท ำแผนกำรลดกำรปล่อยคำรบ์อนและ
ติดตำมผลอย่ำงเปน็รูปธรรมตำมแผนงบประมำณท่ีก ำหนดไว้

Persefoni ประเมิน วเิครำะห์ วำงแผน คำดกำรณ์ และจัดท ำรำยงำนท่ีเก่ียวข้องกับคำรบ์อนฟุตพริน้ท์ให้แก่หน่วยงำน หรอื พอรต์กำรลงทุน

Foodsteps ให้บรกิำรค ำนวณ ติดตำม และจัดท ำฉลำกคำรบ์อน โดยน ำเสนอแพลตฟอรม์ Cloud และ QR Code ครอบคลุมท้ังผลิตภัณฑ์ รำ้นอำหำร 
ผู้ให้บรกิำรจัดเล้ียง ธุรกิจอำหำรท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น 

PlanA ออกแบบและจัดท ำแพลตฟอรม์ โปรเจค และน ำเสนอโซลูชันต่ำงๆ เป็นกำรเฉพำะท่ีเก่ียวข้องกับคำรบ์อนฟุตพริน้ท์ให้แก่องค์กร 

ท่ีมา: https://plana.earth/

ควบคุมกำรปล่อยก๊ำซได้
ทันที ด้วยกำรวดั ติดตำม 
และลดกำรปล่อยมลพิษ 
ด้วยแพลตฟอรม์แบบ
ครบวงจรท่ีพรอ้มใช้งำน
และเข้ำใจง่ำย

ให้ค ำแนะน ำเชิงลึก
เก่ียวกับกำรปล่อยมลพิษ
ของผู้รบับรกิำร รวมท้ัง
จัดท ำรำยงำนท่ีเก่ียวข้อง
โดยละเอียด

สรำ้งโซลูชันด้ำน
ส่ิงแวดล้อม ตำมควำม
ต้องกำรของผู้รบับรกิำร

ตัวอย่ำงรูปแบบกำรให้บรกิำร

ของ PlanA
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>> ผู้ออกแบบและให้บรกิารวางระบบการ
จดัการส่ิงแวดล้อมและพลังงานทดแทน

ผู้ประกอบกำรควรรูจ้ักใครบ้ำง?

บรษัิท ควำมเช่ียวชำญ

บจ. พี แอนด์ 
เอส ดีไซน์ 

ให้ค ำปรกึษำด้ำนพลังงำนทดแทน และบ ำบัดน้ำเสียในหลำกหลำย
อตุสำหกรรม โดยพัฒนำและปรบัปรุงระบบบ ำบัดน้ำเสียและ
ผลิตก๊ำซชีวภำพแบบ High rate Anaerobic Lagoon (HL)

บมจ. ยูเอซี 
โกลบอล 

น ำเข้ำและจัดจ ำหน่ำยสำรเคมีและอปุกรณ์ในกลุ่มพลังงำน 
ปิโตรเลียม และกลุ่มอตุสำหกรรม และได้ขยำยประเภทธุรกิจ
มำยังกำรลงทุนในโครงกำรด้ำนพลังงำนทำงเลือกและพลังงำน
ทดแทน

บจ. กรนี ไทย 
เอ็นจิเนียริง่

บรกิำรท่ีปรกึษำ ส ำรวจ และออกแบบด้ำนวศิวกรรมระบบก๊ำซ
ชีวภำพ ส ำหรบักิจกำรฟำรม์ปศุสัตว ์และอตุสำหกรรมเกษตร

บจ. พัฒนำ
ส่ิงแวดล้อมและ
พลังงำนไทย

บรษัิทท่ีปรกึษำทำงด้ำนกำรจัดกำร และบ ำบัดน้ำเสียและระบบ
ผลิตก๊ำซชีวภำพ โดยรบัออกแบบ ปรบัปรุง ติดต้ังระบบบ ำบัด 
Biogas Technology และท่ีปรกึษำด้ำนส่ิงแวดล้อม ส ำหรบั
โรงงำนอตุสำหกรรมและอำคำรต่ำงๆ เดินระบบและออกแบบ
ปรบัปรุงพัฒนำระบบผลิตก๊ำซชีวภำพ

หน่วยงำน ควำมเช่ียวชำญ

องค์กรควำมรว่มมือระหวำ่ง
ประเทศของเยอรมนี (German 
International Cooperation: 
GIZ)

กำรสนับสนุนทำงด้ำนเทคนิคแก่ประเทศ
ก ำลังพัฒนำ รวมท้ังประเทศไทย ในกำรลด
ก๊ำซเรอืนกระจก

สมำคมเครอืข่ำยโกลบอลคอม
แพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT) 

สรำ้งควำมรว่มมือและสนับสุนกำรภำคธรุกิจ
ท่ีให้ควำมส ำคัญกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
อย่ำงย่ังยืน (SDGs)

>> องค์กรระหวา่งประเทศ
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มำตรกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ท่ีหลำยประเทศก ำลังบงัคับใช้
สะท้อนถึงผลจำก Climate Change ท่ีทวคีวำมรุนแรงขึน้ท่ัวโลก 
ปี 2024 คำดวำ่จะเห็นกำร “ยกระดับ“ มำตรกำรและขอ้บังคับให้เข้มขน้ขึน้ 
ท้ังยัง “ขยำยควำมครอบคลุม” ไปยังภำคเกษตรและอำหำร
ในอนำคตอย่ำงหลีกเล่ียงไม่ได้ 

ส ำหรบัประเทศไทย ผู้เล่นรำยใหญ่เริม่ต่ืนตัว
อย่ำงจรงิจงั โดยให้ควำมส ำคัญกับ
กำรวจิยัและพัฒนำผลิตภัณฑ์ท่ีช่วยลด
กำรปล่อยก๊ำซในรูปแบบใหม่ๆ 
กำรใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมลด/
ดักจบัก๊ำซคำรบ์อนไดออกไซด์มำกย่ิงขึน้ 

ดังน้ัน ผู้เล่นใน Ecosystem อย่ำง SMEs ควรต่ืนตัว
รบักระแส Net Zero Emission ซึง่เป็นเหมือน “ทำงรอด”
ของธุรกิจในยุคท่ี BCG Economy ก ำลังมีบทบำทส ำคัญ
ต่อโลกมำกขึน้ทกุขณะ

บทสรุป
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พชรพจน์ นันทรามาศ

อภินันทร ์สู่ประเสรฐิ    

พิมฉัตร เอกฉันท์
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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. 

Disclosures 




