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การเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิทั่วโลกโดยเฉพาะจากกิจกรรมของมนุษย�

ที่มา: IPCC AR6 Working Group 1

การเปล่ียนแปลงอุณภูมิพื้นผิวทั่วโลกเมื่อเทียบกับช�วง ค.ศ. 1850-1900



การเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิทั่วโลกโดยเฉพาะจากกิจกรรมของมนุษย�

ที่มา: IPCC AR6 Working Group 1

ค�าเฉล่ียต�อป�ของการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิพื้นผิวโลกที่เกิดข้ึนจริง (Observed) 
และจากการคาดการณ� (Simulated)







ผลที่ตามมาคือเหตุการณ�สภาวะอากาศสุดข้ัว
เช�น น้ำท�วม น้ำแล�ง เกิดบ�อยครั้งและรุนแรงข้ึน



การปล�อยก�าซคาร�บอนไดออกไซด�เพิ่มขึ้น
ส�งผลให�โลกร�อนขึ้นอีก







การจัดการป�ญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

• ช้ันบรรยากาศจัดว�าเป�นสินค�าสาธารณะระดับโลก (Global public good) 
เนื่องจากเป�นสินค�าที่ไม�สามารถกีดกันการใช�ประโยชน�ได� (Non-exclusive) และ
เป�นสินค�าที่ไม�แบ�งป�นในการบริโภค (Non-rival) นำมาซ่ึงป�ญหา Free rider 
ในทางเศรษฐศาสตร� 

• ผลประโยชน�ที่เกิดข้ึนจากการแก�ป�ญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยการ
ลดการปล�อยก�าซเรือนกระจกไม�จำกัดเฉพาะประเทศที่ร�วมมือในการลดการปล�อย
ก�าซเรือนกระจกเท�านั้น แต�ประเทศอื่น ๆ ที่ไม�ได�ดำเนินการใด ๆ ก็ได�รับประโยชน�
จากผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ลดลงด�วย

• ประเทศไทยไม�ควร Free Ride การแก�ป�ญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เพราะไม�ใช�แนวทางแก�ป�ญหาที่ยั่งยืน แต�ควรจะเป�น Early Mover





การเปลี่ยนแปลงกฎ 
กติกาด�านการค�า: มาตรการ CBAM

• คณะกรรมาธิการยุโรปเสนอให�ดำเนินมาตรการ CBAM เพื่อปรับราคาสินค�านำเข�าให�
สะท�อนปริมาณการปล�อยคาร�บอนที่แท�จริงในกระบวนการผลิตสินค�า

• CBAM เป�นหนึ่งในเครื่องมือ ที่สหภาพยุโรปใช�ในการบรรลุเป�าหมายการปล�อยคาร�บอน
เป�นศูนย�ภายในป� ค.ศ. 2050 ตามแผนปฏิรูปสีเขียว (European Green Deal) ของ
สหภาพยุโรป 

• CBAM เป�นมาตรการที่จะส�งผลกระทบโดยตรงต�อสินค�าส�งออกของไทยไปยัง EU
• เมื่อมีมาตรการ CBAM ปริมาณคาร�บอนทั้งหมดที่ถูกปล�อยซ่ึงรวมปริมาณคาร�บอนที่

แฝงมากับสินค�านำเข�าจะถูกคิดเงิน 



ผู�ประกอบการไทยที่ส�งออกสินค�าไปยัง 
EU ต�องเร�งปรับตัว

• เม่ือมีการบังคับใช�มาตรการ CBAM จะส�งผลให�บางภาคเศรษฐกิจต�องแบกรับต�นทุน
ที่เพิ่มข้ึน

• ในระยะเริ่มต�น CBAM จะนำมาใช�กับเฉพาะบางภาคส�วนที่มีความเส่ียงสูงต�อการ
รั่วไหลของคาร�บอนตามการประเมินของคณะกรรมาธิการยุโรปในกรอบ EU ETS

• มีการคาดการณ�ว�าภาคส�วนที่จะได�รับผลกระทบ คือ ซีเมนต� อลูมิเนียม เหล็ก
เหล็กกล�า ปุ�ย และถ�านหิน ซ่ึงมีอัตราการปล�อย ก�าซเรือนกระจกในปริมาณมาก

• ในระยะปานกลาง/ระยะยาวอาจมีประเทศที่ดำเนินมาตรการในลักษณะคล�ายคลึงกับ 
CBAMมากข้ึน จากการที่หลายประเทศเริ่มประกาศ Net Zero Commitment





ผลิตภาพการผลิตรวม (TFP): การวัดอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP Growth) ที่เกิดข้ึนจากส�วนที่

ไม�ได�มาจากการเพ่ิมของป�จจัยการผลิต (ทุน แรงงาน และที่ดิน) 

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ
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หลายป�จจัยสนับสนุนให�เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
แต�ที่สำคัญคือการเพิ่มผลิตภาพการผลิตรวม (TFP growth) 



องค�ประกอบของ
“ผลิตภาพการผลิตรวม” (TFP)

ผลิตภาพการผลิต

การเพ่ิมประสิทธิภาพของการใช�ป�จจัยการผลิต

นวัตกรรมของผลิตภัณฑ� (Product innovation)

ซึ่งเกิดจาก

• ความก�าวหน�าทางเทคโนโลยี 

Ø นวัตกรรมของกระบวนการผลิต 

(Process innovation)

• การพัฒนาคุณภาพคน/ ทักษะแรงงาน

• การบริหารจัดการองค�กร 

• การพัฒนาระบบโครงสร�างพ้ืนฐาน และการให�บริการ

Ì การสร�างมูลค�าสินค�าและบริการ

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ

ถึงแม�ว�า TFP Growth จะเกิดจากการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช�
ป�จจัยการผลิตและการสร�างมูลค�าสินค�าและบริการ แต�การเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการใช�ป�จจัยการผลิตสามารถนำไปสู�การยกระดับผลิต
ภาพการผลิตโดยไม�มีความเส่ียง/เส่ียงต่ำ ในขณะที่การสร�างมูลค�า
สินค�าและบริการมีความเส่ียงว�านวัตกรรมของผลิตภัณฑ�จะสร�าง
ผลตอบแทนที่ดีจริงหรือไม�



• แต�การเพิ่ม TFP ด�วยวิถีดั้งเดิม ที่ใช�ทรัพยากรฟุ�มเฟือย ไม�เป�นมิตรกับส่ิงแวดล�อม 
มีน�อยใช�มาก ทำมากได�น�อย โดยไม�ได�คำนึงถึงผลกระทบต�อส่ิงแวดล�อม อาจทำให�
เศรษฐกิจเติบโตได�ดีในระยะส้ัน แต�ในระยะยาว ผลพวงของความเส่ียงที่สะสมและ
ความเส่ียงใหม�ๆ อาจทำให�รูปแบบการขับเคล่ือนเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมไม�ยั่งยืน

• ทางออก: หารูปแบบการขับเคล่ือนเศรษฐกิจแบบใหม�ที่จะทำให�เติบโตได�อย�างยั่งยืน 
โดยอาศัยเทคโนโลยีในการขับเคล่ือน

เพ่ิม TFP ด�วยวิถีดั้งเดิม
เติบโตได�แค�ในระยะสั้น



การเติบโตสีเขียว ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
โดยลดผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม

ให�ความสำคัญกับการสร�าง
ผลประโยชน�ร�วม

(Co-benefits)
• สร�างการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
• ลดผลกระทบจากการดำเนิน

ธุรกิจต�อส่ิงแวดล�อม
• การจ�างงาน 
• ทำให�คนในสังคมมีความเป�นอยู�ท่ี

ดีขึ้น 

ไม�มีมาตรการ และแนวคิด
ลดการปล�อยก�าซเรือน
กระจกและผลกระทบต�อ

สิ่งแวดล�อม

ปรับการดำเนินธุรกิจเพ่ือ
ลดการปล�อยก�าซเรือน
กระจกและผลกระทบต�อ

สิ่งแวดล�อม

ไม�มีประโยชน�ทางเศรษฐกิจ/
ธุรกิจ

ได�ประโยชน�ทางเศรษฐกิจ/
ธุรกิจ

เกิด Co-benefits

การเติบโตชะลอตัวจนถึงหดตัว

การดำเนินธุรกิจแบบที่ผ�านมา



• สร�างโอกาสทางธุรกิจใหม�ๆ เช�น ธุรกิจพลังงานทดแทน รถยนต�ไฟฟ�า บรรจุภัณฑ�ที่
เป�นมิตรกับส่ิงแวดล�อม เป�นต�น

• การเพิ่มประสิทธิภาพการใช�ทรัพยากร เช�น พลังงาน น้ำ ฯลฯ
• ลดผลกระทบต�อส่ิงแวดล�อม เช�น ลดการปล�อยก�าซเรือนกระจก มลพิษทางอากาศ 

น้ำเสีย ขยะ ฯลฯ

งานศึกษานี้นำเสนอการประยุกต�ใช�เทคโนโลยีในธุรกิจต�างๆ ในประเทศไทยในการสร�างการเติบโตสีเขียว

เทคโนโลยีเป�นหัวใจสำคัญในการ
ขับเคลื่อนการเติบโตสีเขียว





การนำเทคโนโลยีมาใช�ในการสร�างโอกาส
ทางธุรกิจใหม�ๆ ที่ลดผลกระทบต�อ
ส่ิงแวดล�อม



เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ�า

จากพลังงานสะอาด



เทคโนโลยี
ยานยนต�ไฟฟ�า

ลดมลพิษ

ที่มา: https://www.energynewscenter.com/ปตท-เตรียมลงนามร�วมทุน-foxconn/



เทคโนโลยี
บรรจุภัณฑ�ที่เป�นมิตร

กับส่ิงแวดล�อม
• ผลิตภัณฑ�จากเยื่อพืชธรรมชาติ (เยื่อชานอ�อย เยื่อไผ� ฟางข�าว 

และเยื่อพืชธรรมชาติชนิดอื่นๆ)
• มีความปลอดภัยต�อสุขภาพ มีคุณสมบัติที่เหนือกว�าบรรจุ

ภัณฑ�ทั่วไป คือ ไม�ร่ัวน้ำและน้ำมัน สามารถใส�อาหารได�ทั้งร�อน
และเย็น เข�าไมโครเวฟ เตาอบ และช�องแช�แข็งได�

• ย�อยสลายภายใน 31-45 วัน
• ความต�องการของตลาด: 7-8 ล�านชิ้น/วัน
• กำลังการผลิตป�จจุบัน: 2 ล�านชิ้น/วัน

ป�จจัยขับเคล่ือน
• การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู�บริโภคที่สนใจผลิตภัณฑ�ที่เป�น

มิตรกับส่ิงแวดล�อมมากข้ึน
• มาตรการส�งเสริมการลดใช�พลาสติกใช�คร้ังเดียว
• แนวโน�มการใช�บริการส�งอาหารมากข้ึน
• มูลค�า ตลาด 2,100 – 2,400 ล�านบาท โดยคาดว�าจะขยายตัวถึง 

13,000-16,000 ล�านบาท ในป� 2568



ขจัดอุปสรรคเพื่อเอื้อต�อพลังงานสะอาด 
รถยนต�ไฟฟ�า และบรรจุภัณฑ�ท่ีเป�นมิตรกับส่ิงแวดล�อม

ประเภทธุรกิจ ป�ญหา/อุปสรรค ข�อเสนอแนะแนวทาง/มาตรการ

พลังงานสะอาด • กฎระเบียบเกี่ยวกับการซ้ือขายไฟฟ�าไม�เอ้ืออำนวย
• โครงข�ายระบบไฟฟ�า
• นโยบายการส�งเสริมพลังงานทดแทนไม�มีความชัดเจนและ

ขาดความต�อเนื่อง
• ต�นทุนเทคโนโลยีด�านพลังงานทดแทน

• พัฒนาและยกระดับเทคโนโลยีระบบไฟฟ�า (Grid Modernization) 
เพ่ือรองรับการผลิตไฟฟ�าแบบกระจายศูนย�

• มุ�งปลดล็อกกฎระเบียบการซ้ือขายไฟฟ�า
• การส�งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพ่ือลด

ต�นทุนการผลิตและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันด�านราคา

รถยนต�ไฟฟ�า • การส�งเสริมของภาครัฐขาดความชัดเจนทั้งในส�วนของ
มาตรการจูงใจในฝ��งของผู�บริโภค รวมถึงโครงสร�างพ้ืนฐาน
ที่จะรองรับรถยนต�ไฟฟ�า

• แนวทางในการจัดการแบตเตอร่ีที่ใช�ในรถยนต�ไฟฟ�าที่
ส้ินสุดอายุการใช�งานยังขาดความชัดเจน

• ควรมีการตีกรอบเป�าหมายการส�งเสริมที่ชัดเจน
• โครงสร�างพ้ืนฐานที่จำเป�น ทั้งระบบการจ�ายไฟฟ�า สถานีชาร�จ/

การอัดประจุ และศักยภาพในการรีไซเคิล เพ่ือรองรับ
แบตเตอรีที่หมดอายุการใช�งาน 

บรรจุภัณฑ�ที่เป�นมิตรกับ
ส่ิงแวดล�อม

• ต�นทุนต�อหน�วยยังค�อนข�างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับ
บรรจุภัณฑ�อ่ืนๆ เช�น พลาสติก ฯลฯ ทำให�ยังไม�จูงใจให�
ผู�ประกอบการหรือผู�บริโภคใช�อย�างกว�างขวาง 

• การประชาสัมพันธ�และสร�างความตระหนักรู�ให�กับผู�บริโภคเกี่ยวกับ
ความสำคัญของการใช�บรรจุภัณฑ�ที่เป�นมิตรกับส่ิงแวดล�อม

• แนวทางที่ชัดเจนของภาครัฐในการ Ban บรรจุภัณฑ�ที่เป�นอันตราย
กับสุขภาพและไม�เป�นมิตรกับส่ิงแวดล�อม รวมถึงการเอาจริงเอาจัง
ในการดำเนินการกับผู�ประกอบการที่ฝ�าฝ�น



การนำเทคโนโลยีมาใช�
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช�ทรัพยากร 
ประหยัดต�นทุนของธุรกิจ



เทคโนโลยี
การทำปศุสัตว�ที่
เพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช�ทรัพยากร



เทคโนโลยี
การทำปศุสัตว�ที่
เพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช�ทรัพยากร



โรงแรมที่ใช�
ทรัพยากรอย�างมี
ประสิทธิภาพและ
เป�นมิตรกับล�อม

การสำรวจของ Booking.com พบว�า นักท�องเที่ยว 72% อยากพักโรงแรมที่เป�นมิตรกับ
ส่ิงแวดล�อม และมีการค�าหาคำว�า “Green Hotel” มากขึ้นถึง 4 เท�า ตั้งแต�มีนาคม 2564

โอกาสการเติบโตของแนวคิดโรงแรมสีเขียว 



โรงแรมที่ใช�
ทรัพยากรอย�างมี
ประสิทธิภาพและ
เป�นมิตรกับล�อม



โอกาสสำหรับ
อาคารพาณิชย� และ
ที่อยู�อาศัยสีเขียว

โอกาสการเติบโตของที่อยู�อาศัยสีเขียว

ข�อมูลจาก: ผลสำรวจ DDproperty’s Thailand Consumer Sentiment Study ล�าสุด H2/2021 



โอกาสสำหรับ
อาคารพาณิชย� และ
ที่อยู�อาศัยสีเขียว



ประเภทธุรกิจ ป�ญหา/อุปสรรค ข�อเสนอแนะแนวทาง/มาตรการ

ปศุสัตว�ที่เป�นมิตรกับ
ส่ิงแวดล�อม

• แนวทางในการลดการปล�อยก�าซเรือนกระจก และการ
เพ่ิมผลิตภาพสำหรับการเกษตร และปศุสัตว�ยังไม�
ชัดเจน

• เกษตรกรรายเล็กยังไม�สามารถเข�าถึงเทคโนโลยีที่ช�วย
ในการลดการปล�อยก�าซเรือนกระจกในการบริหาร
จัดการได�

• หน�วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข�องควรเร�งสนับสนุนงานวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีที่ช�วยลดการปล�อยก�าซเรือนกระจกโดย
ไม�กระทบต�อผลิตภาพ

• สนับสนุนให�เกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรรายย�อยให�
สามารถเข�าถึงเงินทุนและเทคโนโลยีที่สนับสนุนการลดการ
ปล�อยก�าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต

อาคารพาณิชย� ที่อยู�
อาศัยสีเขียว

• การก�อสร�างอาคารสีเขียวมีค�าใช�จ�ายสูงกว�าอาคาร
ทั่วไป

• ขาดการสนับสนุนอย�างจริงจังจากภาครัฐ

• ภาครัฐให�การสนับสนุนทั้งในรูปแบบของสิทธิพิเศษทาง
ภาษีจากการที่สร�าง Positive Externality ต�อ
ส่ิงแวดล�อม

โรงแรมสีเขียว • ผู�ประกอบการโรงแรมสีเขียวมีต�นทุนในการดำเนินการ
ด�านการขอรับการรับรองและต�นทุนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข�องที่
สูงกว�าผู�ประกอบการโรงแรมทั่วไป

• ป�จจุบันการเป�น “โรงแรมสีเขียว” ดึงดูดผู�บริโภคกลุ�ม
ที่คำนึงถึงเร่ืองผลกระทบต�อส่ิงแวดล�อม ตลาดยัง
ค�อนข�างเฉพาะและแคบ

• ภาครัฐพิจารณาใช�มาตรการสร�างแรงจูงใจให�กับ
ผู�ประกอบการโรงแรมสีเขียว เช�น ลดหย�อนภาษี เป�นต�น

• การกำหนดให�หน�วยงานภาครัฐเป�นต�นแบบในการให�การ
สนับสนุนการใช�บริการโรงแรมสีเขียว เช�น ในการจัดประชุม 
เป�นต�น

ขจัดอุปสรรคเพื่อขับเคลื่อนการทำปศุสัตว� โรงแรม 
และอาคารให�ใช�ทรัพยากรอย�างมีประสิทธิภาพ





บทบาทภาครัฐ 
เพ่ือเสริมแรงการเติบโตสีเขียว

• เป�นตัวอย�างที่ดีให�กับภาคเอกชน เช�น นำร�องการจัดซ้ือจัดจ�างที่เป�นมิตรกับส่ิงแวดล�อม
• ปลดล็อกกฎระเบียบที่ไม�ยืดหยุ�น และไม�จูงใจให�เกิดการเติบโตสีเขียว ทั้งในด�านการลงทุน 

และการอุปโภค/บริโภค
• ส่ือสารถึงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและโอกาสทางธุรกิจใหม�ๆ ที่จะสร�างการ

เติบโตสีเขียว
• ส�งเสริมความร�วมมือระหว�างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนเพื่อนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และ

แนวคิดใหม�ๆ เข�ามาขับเคล่ือนโมเดลธุรกิจที่เป�นมิตรกับส่ิงแวดล�อม
• เตรียมความพร�อมเพื่อสนับสนุนการเติบโตสีเขียว เช�น การเสริมทักษะแรงงาน ฯลฯ
• นำมาตรการเศรษฐศาสตร�/มาตรการจูงใจมาใช�เพื่อสนับสนุนธุรกิจสามารถเข�าถึงเทคโนโลยี

ที่เป�นมิตรกับส่ิงแวดล�อม



ภาคเอกชนและประชาชน
เป�นแรงขับเคลื่อนสำคัญ

• กระแสเร่ืองการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเป�นกระแสที่มาแรง ถ�าธุรกิจไทยปรับตัวก�อน (First Mover) ก็จะได�โอกาสทาง
ธุรกิจก�อน ป�องกันความเส่ียง และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันให�ธุรกิจ 

• แนวทางการมีส�วนร�วมของธุรกิจ: 

1. Pledge ให�คำมั่น และตั้งเป�าหมาย

2. Plan วางแผนที่จะบรรลุคำมั่นทั้งในระยะส้ัน-กลาง-ยาว

3. Proceed ดำเนินการโดยเน�นการดำเนินการที่เจาะจงเพ่ือบรรลุคำมั่น เช�น การปรับนโยบาย การติดตั้งอุปกรณ�หรือ

เทคโนโลยีใหม� ปรับเปลี่ยนกระบวนการ/โมเดลธุรกิจ เป�นต�น

4. Publish เป�ดเผยข�อมูลทั้งความคืบหน�าในการบรรลุเป�าหมายที่ตั้งไว� และแยกข�อมูลระหว�างการลดการปล�อย GHG และการ 

offset
• ตลาดการเงินจะเป�นกลไกสำคัญในการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือให�ธุรกิจเข�าถึงเทคโนโลยีสีเขียว ทั้งสินเช่ือสีเขียว ตราสารหนี้สีเขียว ฯลฯ
• ประชาชนทั่วไปสามารถมีส�วนร�วมโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค สนับสนุนสินค�าและบริการที่เป�นมิตรกับส่ิงแวดล�อม




