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บทน ำ 

 เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) คือ การน าเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในการเพ่ิมคุณค่าหรือประยุกต์ 
การใช้งานและแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางการเกษตรแก่ผลผลิต 
ทางการเกษตร การน าเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ท าให้เป็นเศรษฐกิจชีวภาพ นั่นคือ 
การน านวัตกรรมมาเพ่ิมความเข้มแข็งของภาคการเกษตรในระบบเศรษฐกิจและการสร้างความสามารถใน 
การแข่งขันของประเทศเปลี่ยนจากการสร้างผลิตภัณฑ์แบบเดิมมาเป็นการสร้างกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ 
เชิงนวัตกรรมแบบสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองความต้องการที่มีคุณค่าสูงขึ้นของผู้บริโภค 

เศรษฐกิจชีวภาพมุ่งเน้นการสร้างเศรษฐกิจจากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับเป้าหมาย 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) ปี 2573 (ค.ศ. 2030) ของสหประชาชาติ  
ได้ตั้งเป้าหมายไว้ 17 เป้าหมาย โดยในเป้าหมายจะมีเรื่องเศรษฐกิจชีวภาพรวมอยู่ 11 เป้าหมาย ได้แก่  
เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจน เป้าหมายที่ 2 การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เป้าหมายที่ 7 พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ เป้าหมายที่ 8 
การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ เป้าหมายที่ 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพ้ืนฐาน 
เป้าหมายที่ 10 การลดความเหลื่อมล้ า เป้าหมายที่ 12  แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 13  
การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายที่ 14 การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากร 
ทางทะเล และเป้าหมายที่ 15 การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก  

 
ภำพที่ 1 Sustainable Development Goals 17 เป้าหมาย 

ที่มำ: United Nation Thailand, 2562 
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นอกจากนี้เศรษฐกิจชีวภาพยังเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คือ ระบบเศรษฐกิจ
ที่ให้ความส าคัญกับการใช้วัสดุและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจนครบวงจร (Life cycle) ตั้งแต่ 
ภาคการผลิต การบริโภค ไปจนถึงการจัดการของเสียด้วยกระบวนการใช้ซ้ า (Reuse) หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ 
(Recycle) และการผลิตใหม่ (Re-material) อันจะน าไปสู่ความยั่ งยืนของทั้งระบบเศรษฐกิจ  
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลดมลภาวะที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม (Zero Waste) นอกจากนี้เศรษฐกิจ
ชีวภาพยังมีส่วนเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่งมุ่งแก้ปัญหามลพิษที่โลกเผชิญอยู่ และ 
อาจร่วมกับชีวสารสนเทศ (bioinformatics) เช่น การใช้เซนเซอร์ตรวจวัดข้อมูลในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน 
แล้วน าข้อมูลมาใช้กับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) น ามาวิเคราะห์เพ่ือหาทางปรับปรุง  
ลดการใช้พลังงานหรือเพ่ิมผลผลิตโดยใช้พลังงานเท่าเดิม ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการขับเคลื่อนให้เกิด
อุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศ ดังภาพที่ 2 

 
ภำพที่ 2 ความเชื่อมโยงระหว่างระบบเศรษฐกิจชีวภาพ ระบบเศรษฐกิจหมุนเวยีนและเศรษฐกิจสีเขียว 

ที่มำ: ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2562 

 
โดยภาพรวมเศรษฐกิจชีวภาพ เน้นการสร้างเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม  

ใช้ทรัพยากรฐานชีวภาพ (พืช สัตว์ จุลินทรีย์) รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสีย/น้ าเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์และชุมชน พัฒนาต่อยอดเป็น “ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ” (Bio-based Product) ที่มีมูลค่า
สูงก่อให้เกิดความก้าวหน้าและนวัตกรรมในมิติใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อการปฏิรูปภาคเกษตร อาหาร สาธารณสุขและ
การแพทย์ พลังงาน อุตสาหกรรมเคมี ภาคสังคม และภาคเศรษฐกิจ โดย Bio Economy เข้ามามีบทบาทในเรื่อง 
1) การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในกระบวนการผลิตเพ่ือใช้ทรัพยากรในห่วงโซ่มูลค่า (value chain) อย่างคุ้มค่า  
2) การพัฒนาทรัพยากรชีวภาพให้เป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพ่ิม และ 3) การพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ 
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ในระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มีการน าเอาทรัพยากรชีวภาพมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่หมุนเวียนได้ดีกว่าเดิม
และมีมูลค่าเพ่ิม เช่น อาหารคน อาหารสัตว์ เครื่องส าอาง ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่ให้พลังงานชีวภาพ (bioenergy) 
เช่น ไบโอดีเซลและเอทานอล เมื่อพิจารณาแล้ว Bio Economy สำมำรถแบ่งออกได้ 3 เรื่องใหญ่ คือ  
1) Food Agriculture ด้านเกษตรกรรมและอาหารจะขึ้นกับพืชใหม่ๆ และการปรับปรุงกระบวนการผลิตจาก
ความรู้ด้านเศรษฐกิจชีวภาพรวมไปถึงการใช้แหล่งโปรตีนในอาหารใหม่ เช่น สาหร่ายและแมลง 2) Non Food  
(กลุ่มที่ไม่ใช่อาหาร/สมุนไพร/บรรจุภัณฑ์ชีวภาพ) เช่น Health Wellness  ไปจนถึง precision medicine หรือ 
bio pharma และ 3) Biomaterial หรือ Energy (กลุ่มพลังงำน) เช่น สารชีวมวล (biomass) เชื้อเพลิงชีวภาพ 
(biofuel) ไบโอเอทานอล (bioethanol) และไบโอดีเซล (biodiesel) 

ทั้งนี้ Bio economy จัดได้ว่าเป็น เกษตรกรรมสมัยใหม่ที่บริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีและการวิจัยและ
พัฒนา เพ่ือให้เกิดคุณค่าและสร้างมูลค่าเพ่ิม ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนจากเศรษฐกิจฐานเกษตรกรรมไปเป็นเศรษฐกิจ
ฐานนวัตกรรม โดยในกรณีประเทศไทย Bio economy อาจใช้สินค้าเกษตร เช่น มันส าปะหลังและอ้อย ซึ่งเป็น
สินค้าเกษตรไทยที่ส่งออกเป็นอันดับ 1 และ 2 ของโลก เป็นตัวน าร่อง ซึ่งจะก่อให้เกิดอุตสาหกรรมในลักษณะห่วง
โซ่ที่เพ่ิมมูลค่า (Value Chain) ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาพลังงานชีวภาพ เช่น เอทานอล พลังงานไฟฟ้าชีวมวล เพ่ือ
เป็นพลังงานทางเลือกท่ีมั่นคงและแข่งขันได้ อุตสาหกรรมชีวเคมี ได้แก่ พลาสติกชีวภาพ อุตสาหกรรมอาหารแห่ง
อนาคต ที่จะเข้ามาเป็น Ingredient ผสมในอาหารแทนการใช้สารเคมี หรือแม้แต่ผสมในอาหารสัตว์ เพ่ือให้สัตว์
ได้รับโปรตีนจากธรรมชาติที่ดีมีความสมบูรณ์ ตลอดจนอุตสาหกรรมทางชีวเภสัชภัณฑ์ ซึ่งเป็ นอุตสาหกรรมใหม่ 
และต้องมีการลงทุนทางด้านวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา Bio economy เป็นกระแสโลกที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด เนื่องจากภาวะโลกร้อน 
ความต้องการอาหารและพลังงานสะอาดที่เพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับจ านวนประชากรโลกที่เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่พ้ืนที่
เพาะปลูกลดลง หลายประเทศจึงเร่งจัดท า Bio economy Blueprint ของประเทศอย่างจริงจังและน าเทคโนโลยี
ในด้านเกษตรกรรม เทคโนโลยีชีวภาพและสหเวชศาสตร์ (Health science) มาใช้สร้างผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่า
สูงและหลากหลายเพ่ือผลักดันเศรษฐกิจชีวภาพให้กับประเทศ นอกจากนี้ World Economic Forum ยังได้
ประมาณการศักยภาพของห่วงโซ่คุณค่าของเศรษฐกิจชีวภาพของโลกว่า จะมีมูลค่าสูงกว่า 2 แสนล้านยูโร หรือ 
7.5 ล้านล้านบาท ภายในปี 2563 และคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมชีวภาพในตลาดโลกจะเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 13.8 
ต่อปี1 (ช่วงปี พ.ศ. 2558-2568) โดยคาดว่ากลุ่มเคมีชีวภาพจะมีแนวโน้มการเติบโตรวดเร็วที่สุด ด้วยอัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 16 ต่อปี รองลงมาได้แก่ กลุ่มพลาสติกชีวภาพ และกลุ่มชีวเภสัชภัณฑ์ มีอัตราการขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ 12.8 และ 8.6 ต่อปี ตามล าดับ (ภาพที่ 3)  ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ที่มีมูลค่าสูง ได้แก่ พลาสติก
ย่อยสลายได้ ที่ผลิตจากวัตถุดิบชีวภาพ อาหารแห่งอนาคตที่ผลิตพิเศษตรงตามความต้องการเฉพาะบุคคล ยา
รักษาโรคที่ผลิตขึ้นสอดคล้องกับ DNA ของคนไข้แต่ละราย (Personalized medicines) และพลังงานไฮโดรเจน 
(พลังงานแห่งอนาคต) ที่ผลิตจากกลูโคส เป็นต้น 

                                                           
1
 โครงการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio Hub) จากอ้อยและน้ าตาลทราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560. 

ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย 
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ภำพที่ 3 ทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมชีวภาพ ป ีพ.ศ. 2558-2568 

ที่มำ: กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

ประโยชน์ของเศรษฐกิจชีวภาพที่จะช่วยแก้ปัญหาโลกในยุคปัจจุบันที่ประสบปัญหาประชากรเพ่ิมขึ้น
จ านวนมากน ามาสู่ภาวะขาดแคลนอาหาร พลังงาน สร้างมลพิษที่เพ่ิมขึ้นและขาดแคลนพลังงานสะอาด ส่งผลให้
เกิดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้การน าเศรษฐกิจชีวภาพที่น าความรู้ใหม่ทางด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ พัฒนาด้านการเกษตรและอาหาร ตั้งแต่
การสร้างพันธ์พืชใหม่ๆ ที่มีความหลากหลาย การปรับปรุงวิธีการผลิตแบบใหม่ รวมไปถึงอาหารที่ผลิตจากแหล่ง
โปรตีนทดแทน ส าหรับการยกระดับอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมจะมีการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ท าจากพลาสติก
ชีวภาพและวัสดุชนิดใหม่ นอกจากนี้ยังสามารถน าสินค้าเกษตรบางชนิดไปผ่านกระบวนการชีวภาพไปเป็น
เชื้อเพลิงชีวภาพหรือไบโอเอทานอล มาช่วยยกระดับความเป็นอยู่ให้กับสังคม ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
และของเสีย เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพลังงานทางเลือก และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอาหาร ดังจะแสดงใน
ภาพที่ 4 

 
ภำพที่ 4 เศรษฐกิจชีวภาพแก้ปัญหาโลก 

ที่มำ: ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2562 
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1. ประสบกำรณ์และกำรพัฒนำ Bioeconomy ในต่ำงประเทศ 

1. ประสบกำรณ์ของประเทศต่ำงๆ 

สหภำพยุโรป2  

 นโยบำย/ยุทธศำสตร์  
สหภาพยุโรปก าหนดยุทธศาสตร์ Europe's Bioeconomy Strategy ประกอบดัวยหลักการ 3 ข้อ คือ  
1. การลงทุนด้านการวิจัย นวัตกรรมและความเชี่ยวชาญ  
2. การส่งเสริม policy interaction และการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ (stakeholder 

engagement)  
3. การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันการยกระดับการซื้อขาย (Enhancement of markets) 

 เป้ำหมำย 
1. การจ้างงาน : สัดส่วนการจ้างงานในภาคเศรษฐกิจชีวภาพเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 8 ของการจ้างงานใน

สหภาพยุโรปทั้งหมด และคาดว่าในปี 2573 จะมีการจ้างงานเพ่ิมข้ึนเป็น 1 ล้านต าแหน่ง 
2. สิ่งแวดล้อม : ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการพ่ึงพาพลังงานจากฟอสซิล  รวมทั้งการรักษา

สิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและคุ้มค่า เช่น การลดขยะจากครัวเรือนโดยเปลี่ยนมาใช้
วัสดุจากพลาสติกชีวภาพจะช่วยประหยัดได้ 143 พันล้านยูโร และการปรับเปลี่ยนมาเป็นเศรษฐกิจ
ชีวภาพจะช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศได้ร้อยละ 15 ภายในปี 2563 

3. การปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมให้ทันสมัยและยั่งยืน : เศรษฐกิจชีวภาพจะท าให้เกิดการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคการเกษตร ประมง ป่าไม้ และท าให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ 

 หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลัก 
DG Research and Innovation และมีส านักงานอ่ืน ๆ ของสหภาพยุโรปลงชื่อมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย เช่น 

DG Agriculture and Rural Development, DG Environment, DG Maritime Affairs, DG Industry and 
Entrepreneurship 

 กำรด ำเนินกำร/ผลส ำเร็จ 
- แผนการด าเนินการที่ประกอบด้วย 3 ส่วนที่ส าคัญ ได้แก่ 

1. การสร้างความเข้มแข็งและยกระดับภาคการผลิตที่เกี่ยวข้องกับชีวมวล โดยการส่งเสริมการ ลงทุน
และการตลาด โดยมีงบประมาณ 100 ล้านยูโร ส าหรับสร้าง Circular Bioeconomy Thematic 
platform สนับสนุนการลงทุนในธุรกิจชีวภาพ และการยกระดับมาตรฐานสินค้าชีวภาพ  EU 
Ecolabel หรือการสนับสนุน green public procurement  

                                                           
2 https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ec_bioeconomy_actions_2018.pdf#view=fit&pagemode=none 

ทบทวนงำนและนโยบำยต่ำงๆ 

https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ec_bioeconomy_actions_2018.pdf#view=fit&pagemode=none
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2. การผลักดันเศรษฐกิจชีวภาพในระดับชุมชนท้องถิ่นทั่วภูมิภาคยุโรป  ปัจจุบัน ประเทศสมาชิกที่มี
การปรับกฎระเบียบภายในให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวของสหภาพยุโรปแล้ว 9 ประเทศ 
ได้แก่ เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี สหราชอาณาจักร และออสเตรีย เป็นต้น  

3. การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมภายใต้การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจชีวภาพ 
- ปี 2558 อุตสาหกรรมชีวภาพในสหภาพยุโรป ประกอบด้วย เกษตร ป่าไม้ ประมง อาหารและ

เครื่องดื่ม สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์จากไม้และเฟอร์นิเจอร์ กระดาษ เคมีชีวภาพ ยา พลาสติกชีวภาพ และ
พลังงานชีวภาพ มีการจ้างงานทั้งหมด 18 ล้านคน คิดเป็นเงินที่หมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจกว่า 
2.3 ล้านล้านยูโร และเป็นการเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและบริการกว่า 621 พันล้านยูโร   

- สหภาพยุโรปได้สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการลงทุนในด้านนี้มูลค่ากว่า 3.85 ล้านยูโร ภายใต้โครงการ 
Horizon 2020 (ปี 2557-2563)  และอีกว่า 10 ล้านยูโรในด้านอาหารและทรัพยากรธรรมชาติ 
ภายใต้โครงการ Horizon Europe 2020 (ปี 2564-2570) ตัวอย่างโครงการที่สหภาพยุโรปสนับสนุน 
อาทิ  

 

AGRICHEMWHEY3 ใช้กระบวนการ Biorefinery เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากนม และใช้ทรัพยากรในห่วงโซ่การผลิตอย่าง
คุ้มค่า อาทิ การสกัดสารโปรตีนจากนม และโปรตีนแบบปราศจากน้ าตาล
แลคโตส  ในการเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการในผลิตภัณฑ์นม และผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมโภชนาการอ่ืนๆ ซึ่งการใช้เทคโนโลยีในการผลิตช่วยลด
ระยะเวลาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตจนได้ผลตอบแทนเพ่ิมขึ้นจาก
ร้อยละ 85 เป็นร้อยละ 95 
 

 
 

RES URBIS4 การผลิตพลาสติกและผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากวัสดุเหลือทิ้งจาก
ครัวเรือนและร้านค้า โดยได้เงินสนับสนุนจาก EU 3 ล้านยูโร   
 

 

METSÄ FIBRE MILL5 บริษัทผลิตเยื่อกระดาษ ไม้แปรรูป และการผลิต
พลังงานชีวภาพ โดยมีการน าเทคโนโลยีชีวภาพมาพัฒนากระบวนการใช้
ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้จากการผลิตเยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์ไม้ มา
ผลิตเป็นพลังงานชีวภาพและสารเคมีชีวภาพเพ่ือหมุนเวียนใช้ในธุรกิจอย่าง
ครบวงจร (comprehensive circular economy) 

                                                           
3 https://www.agrichemwhey.com/about/ 
4 https://www.resurbis.eu/ 
5 https://www.metsafibre.com/en/media/Stories/Pages/A-sustainable-circular-economy-needs-efficient-utilisation-of-side-
streams.aspx 

https://www.agrichemwhey.com/about/
https://www.resurbis.eu/
https://www.metsafibre.com/en/media/Stories/Pages/A-sustainable-circular-economy-needs-efficient-utilisation-of-side-streams.aspx
https://www.metsafibre.com/en/media/Stories/Pages/A-sustainable-circular-economy-needs-efficient-utilisation-of-side-streams.aspx
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สหรัฐอเมริกำ6 

 นโยบำย/ยุทธศำสตร์  
The Bioeconomy Blueprint” (2012) 

 เป้ำหมำย 
เศรษฐกิจชีวภาพช่วยให้ชาวอเมริกันมีอายุยืนยาวขึ้น มีสุขภาพดี ลดการพ่ึงพา ปิโตรเลียม แก้ไขปัญหา

ด้านสิ่งแวดล้อม ปฏิรูปกระบวนการผลิต เพ่ิม ผลิตภาพ และสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตร ส่งผลให้มี
การจ้างงานเพ่ิมขึ้น และท าให้ภาคอุตสาหกรรมเติบโตน าความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้
พัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะทางการแพทย์/สุขภาพ พลังงาน เกษตร และสิ่งแวดล้อม  

 หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลัก 
ท าเนียบประธานาธิบดีและกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) 

 กำรด ำเนินกำร/ผลส ำเร็จ 
- สหรัฐฯเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าในเทคโนโลยีชีวภาพ โดยเฉพาะเทคโนโลยีในการตัดต่อ

พันธุกรรมพืชและสัตว์ เป็นผู้ผลิตยาเคมีและยาชีววัตถุรายใหญ่ของโลก โดยมีการด าเนินการผลักดันให้
ภาคเอกชนมีความเข้มแข็งและเป็นผู้น าในเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้  

1. สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนา 
2. สนับสนุนการวิจัยเชิงพาณิชย์และการเปลี่ยนผ่านผลงานวิจัยสู่ตลาด 
3. ปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา Bioeconomy ในขณะเดียวกันก็

ค านึงถึงการป้องกันมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
4. จัดให้มีการอบรบและสนับสนุนสถาบันวิจัย 
5. เปิดโอกาสให้มีโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 

- ส าหรับด้านพลังงาน สหรัฐฯ เป็นผู้ผลิตเอทานอลรายใหญ่ที่สุดของโลกด้วยปริมาณการผลิตในปี 2560 
ที่ 15.80 พันล้านแกลลอนสหรัฐฯ โดยเป็นการผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบคือข้าวโพด (Maize) 

- สหรัฐฯ มีบริษัทชั้นน าด้าน biotechnology จ านวนมาก ส่วนมากเป็นด้านการแพทย์ซึ่งผลิตยา
ต้นแบบและยาชีววัตถุรักษาโรคร้ายแรง บริษัทเหล่านี้เป็นปริษัทขนาดใหญ่มีการซื้อขายในตลาดหุ้น 
อาท ิ

 

Amgen7 บริษัทยาต้นแบบ หรือยานวัตกรรม รวมทั้งผลิตยาชีววัตถุ 
รักษาโรคร้าย รายใหญ่ของโลก  
 

                                                           
6 https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/microsites/ostp/national_bioeconomy_blueprint_april_2012.pdf 
7 https://www.amgen.com/about/ 

https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/microsites/ostp/national_bioeconomy_blueprint_april_2012.pdf
https://www.amgen.com/about/
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Gilead Sciences8 บริษัทยาต้นแบบรักษาโรคร้ายแรง เช่น โรคเอดส์ 
โรคไวรัสตับอักเสบ บี และซี และโรคไวรัสอื่นๆ   
 

 

Celgene9 บริษัทยาต้นแบบรักษาโรคมะเร็ง และโรคที่เกิดจากการ
อักเสบต่างๆ  
 

 
 

มำเลเซีย 

 นโยบำย/ยุทธศำสตร์ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (พ.ศ. 2555-2563) 

 เป้ำหมำย 
การพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพโดยตั้งเป้าหมายไว้ร้อยละ 5 ของ GDP ของประเทศโดยเป็นการพัฒนาใน

สาขาเกษตร อาหารเสริมสุขภาพ เคมีชีวภาพ และการแพทย์  ควบคู่กับการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ โครงสร้าง
พ้ืนฐานและการสนับสนุนด้านงบประมาณ การปรับปรุงกฎระเบียบ และการสนับสนุนจากภาครัฐ 

 หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลัก 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  (MOSTI) 

 กำรด ำเนินกำร/ผลส ำเร็จ 
- การด าเนินการมี 3 ระยะ 

1. ปี 2548-2553 การสร้างขีดความสามารถ (capacity building) 
2. ปี 2554-2558 การเปลี่ยนผ่านวิทยาศาสตร์เป็นธุรกิจ (science to business) 
3. ปี 2559-2563 การเป็นผู้น าโลก (Global present) 

- บริษัทที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการท าธุรกิจ อาทิ 

 

Bio-Life Marketing10 Sdn. Bhd. ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ รวมถึงโปรไบโอติก กรดไขมันที่จ าเป็น ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรอาหารเสริม และผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ส่งออกไปยังมาเลเซีย ไทย 
เวียดนาม สิงคโปร์ เมียนมา และประเทศอ่ืน ๆ โดยในปี 2558 มียอดขาย
ประมาณ 427 ล้านบาท และมีก าไรสุทธิ ราว 36 ล้านบาท ปัจจุบัน บริษัท 
เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ ากัด (มหาชน) หรือ MEGA ได้เข้าซื้อกิจการเพ่ือขยาย
ธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพในมาเลเซียและเอเชีย 
 

                                                           
8 https://www.gilead.com/ 
9 https://www.celgene.com/  
10 https://kaohoon.com/content/120245 

https://www.gilead.com/
https://www.celgene.com/value/?gclid=CjwKCAjw1_PqBRBIEiwA71rmtU6GN3aYFNgRNOgvcDN50VyDF_QG-iYfqZwbqamfM_Aqk46RCQ1CLRoCAtkQAvD_BwE
https://kaohoon.com/content/120245
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อุตสาหกรรมปาล์มน้ ามัน และ Bio-diesel เป็นอุตสาหกรรมที่มีระดับการ
ผลิตเพ่ือการส่งออกสูง มีบริษัท บริษัท Vance ผู้ผลิตและส่งออก 
Bioenergy และ Biodiesel รายใหญ่ของมาเลเซีย นอกจากนี้  Vance ยังได้
พัฒนาปาล์มน้ ามัน ไปสู่การผลิตกลีเซอรีน บริสุทธิ์ ไปใช้เป็นส่วนผสมหรือ
เป็นตัวช่วยในกระบวนการผลิตเครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ าและ
สุขอนามัยส่วนบุคคล อาหาร ยาสีฟัน ยาสระผม และสบู่ รวมทั้ง ใช้เป็นสาร
ตั้งต้นในทางการแพทย์ในการผลิตยาสวนทวารและยารักษาโรคผิวหนัง เป็นต้น 

 
บรำซิล11 

 นโยบำย/ยุทธศำสตร์ 
National Strategy for Science, Technology and Innovation 

 เป้ำหมำย 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ บราซิลก าหนดสาขา/ประเด็นที่ให้การสนับสนุน 11 สาขา เพ่ือมุ่งเน้นการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งมี 4 ด้านที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนประเทศโดย
เทคโนโลยีชีวภาพ ดังนี้  

The Amazon พลังงานทดแทน (ไฟฟ้าและไฮโดรเจน)  
วิทยาศาสตร์การเกษตร สุขภาพ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เชื้อเพลิงชีวภาพ น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ และแร่ธาตุ 
เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีนาโน อวกาศ นิวเคลียร์ และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  

 หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลัก 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  (MCTI) 

 กำรด ำเนินกำร/ผลส ำเร็จ 
- บราซิลเป็นผู้ส่งออกวัตถุดิบพืชตระกูลอ้อย (Sugarcane) รายใหญ่ของโลก แต่รัฐบาลได้ออกมาตรการ 

RenovaBio law ซึ่งเป็นมาตรการแบบบูรณาการทั้งในเรื่อการจัดการที่ดินการปลูกอ้อยและมาตรการ
ดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชนในการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรในส่วนของเชื้อพันธุ์พืช (Germoplasm) 
ของพืชอ้อย จนสามารปรับปรุงประสิทธิภาพอ้อยเป็นเอทานอลคุณภาพสูงโดยมีการทุ่มงบประมาณทุนวิจัย
และพัฒนา (R&D) กว่า 1.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ 

- บราซิลผลิตเอทานอล 7.06  พันล้านแกลลอนสหรัฐฯ ปี 2560 เป็นผู้ผลิตอันดับสองของโลก รองจาก
สหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 26.1 ของปริมาณการใช้เอทานอลทั้งหมดในโลก  ทั้งนี้ บริษัทผลิตเอทานอล
รายใหญ่ของบราซิล อาทิ บริษัท Raízen และ Solazyme นอกจากนี้ มีการร่วมลงทุนของบริษัท Bunge 
ของสหรัฐฯ และ BP ของสหราชอาณาจักร ในธุรกิจ Bioenergy ในบราซิลจ านวนมาก 

 

                                                           
11 https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a603223.pdf 

https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a603223.pdf
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2. ประสบกำรณ์และกำรพัฒนำ Bioeconomy ในประเทศ 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ตื่นตัวในเรื่องเศรษฐกิจชีวภาพมากประเทศหนึ่ง เนื่องจากไทยมีฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายเป็นจุดแข็งของประเทศ ปี 2558 รัฐบาลได้ผลักดันนโยบายประเทศไทย 4.0 เป็น
โมเดลทางเศรษฐกิจเพ่ือน าพาประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางกับดักความเหลื่อมล้ าและความไม่
สมดุล มุ่งเน้นการยกระดับประเทศไทยไปสู่ “เศรษฐกิจฐานคุณค่า” (Value Based Economy) โดยเปลี่ยนจาก
เดิมที่พ่ึงพิงการผลิตแบบดั้งเดิม (1.0) อุตสาหกรรมเบา (2.0) และอุตสาหกรรมหนัก (3.0) เป็นอุตสาหกรรม 4.0 ที่
อาศัยเทคโนโลยี นวัตกรรม อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ น ามาสรรค์สร้างคุณค่า (Value Creation) 
ที่ตรงกับความต้องการตลาด (Demand Driven) รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายการเพ่ิมการลงทุนในงานวิจัยและพัฒนา
จากเดิมอยู่ที่ร้อยละ 4 ของ GDP เป็นร้อยละ 5-6 ของ GDP ภายในปี 2563 ลดความเหลื่อมล่ าของรายได้
ประชากรลงร้อยละ 23 ภายในปี 2575 12 นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้มีการจัดท า Roadmap ส าหรับการพัฒนา
เศรษฐกิจชีวภาพ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมจัดท ามาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ ระยะ 10 ปี (ปี 2561-
2570) ซึ่งตั้งเป้าหมายที่จะสนับสนุนให้เกิด (1) การลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพในประเทศ อย่างน้อย 190,000 
ล้านบาท (2) เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นเป็น 85,000 บาทต่อคนต่อปี (3) ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร 
อย่างน้อย 800,000 ครัวเรือน (4) สร้างการจ้างแรงงานที่มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญสูง (Knowledge 
workers/High-tech labor) อย่างน้อย 20,000 ต าแหน่ง (5) สร้างมูลค่าเศรษฐกิจชีวภาพ ประมาณ 1.7 ล้าน
ล้านบาท (จากเดิมอยู่ที่ 9.5แสนล้านบาท) (6) สร้างมูลค่าเพ่ิมจากสินค้าเกษตรประมาณ 400,000 ล้านบาทต่อปี 
(จากอ้อยประมาณ 300,000 ล้านบาทต่อปี และจากมันส าปะหลังประมาณ 100,000 ล้านบาทต่อปี) (7) สร้าง
มูลค่าการส่งออกชีวเภสัชภัณฑ์ 75,000 ล้านบาท (8) สร้างอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green 
growth) ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้ฟอสซิลมากกว่า 70 ล้านตัน13 

 
 
 
 

ภำพที่ 5 นโยบายประเทศไทย 4.0 
 
 
 

                                                           
12

 Bioeconomy Policy (Part III) Update Report of National Strategies around the World A report from the German Bioeconomy 

Council 
13

  มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ ระยะ 10 ปี ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
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2.1 ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 
รัฐบาลได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 โดยก าหนดกรอบการ

พัฒนาระยะยาวเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว” ด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง 
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยในด้านเศรษฐกิจ มีเป้าหมายในการน าประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนา
แล้วที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน และมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  

 
ภำพที่ 6 วิสยัทัศน์ประเทศไทย 2580 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 

ที่มำ: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายมุ่งเน้นการ

ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานของการต่อยอดทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย และ
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ ประสานกับเทคโนโลยีปัจจุบันที่สนับสนุนให้เกิดการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต เพ่ือสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ 
พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด   
 
2.2 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (2560-2564) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้ถูกถ่ายทอดมาเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
พ.ศ. 2560 – 2564 ที่เน้นการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่
ประเทศที่มีรายได้สูง มีการกระจายรายได้และการพัฒนาอย่างเท่าเทียม มีระบบนิเวศที่ดี สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข ซึ่งให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ โดยก าหนดอยู่ในหลายยุทธศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์
ส่งเสริมการผลิตและการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม ซึ่งกล่าวโดยสรุปแล้วการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพของไทยจะต้องมีการด าเนินการใน 4 ส่วนส าคัญ  
ประกอบด้วย (1) การส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา (2) การสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ 
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วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (3) การพัฒนาตลาดการบริโภคสินค้าชีวภาพและสินค้าที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และ (4) การสนับสนุนสาขาเกษตรและอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ือพัฒนาเป็นฐานรายได้ใหม่ของ
ประเทศ: พลังงาน เคมีภัณฑ์และเทคโนโลยีชีวภาพ พลาสติกชีวภาพ 
 

 
ภำพที่ 7 การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพของไทย 

ที่มา : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (2560-2564) 
 

2.3 กรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 
ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักถึงการสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศไทยโดยเฉพาะการ
น าความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ซึ่งเป็นจุดแข็งของประเทศไทยมาใช้ประโยชน์เพ่ือลดความเหลื่อม
ล้ าทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือเป็น
กลไกการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน  ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 เพ่ือเป็น
แนวทางการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพของไทยให้มีทิศทางการเติบโตที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายทีร่ัฐบาลก าหนดไว้ โดยก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้
เศรษฐกิจชุมชนและภาคธุรกิจบนฐานการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 จัดท าฐานข้อมูลและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือการปกป้อง คุ้มครอง อนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
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2.4 กำรส่งเสริมอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 
รัฐบาลไทยได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยมุ่งสู่ประเทศที่ขับเคลื่อนด้วย

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งการสร้าง Bio-economy ในประเทศไทย จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหา
เหล่านี้ โดยมีการก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมาย 12 สาขา ได้แก่ 1) ยานยนต์สมัยใหม่ 2) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
3) การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 4) เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 5) การแปรรูปอาหาร  6) หุ่นยนต์ 7) การบินและ 
โลจิสติกส์ 8) เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 9) ดิจิทัล 10) การแพทย์ครบวงจร 11) อุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศ และ 12) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศึกษา ซึ่งเทคโนโลยีชีวภาพจะช่วยสนับสนุนกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายได้ เช่น เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ การแปรรูปอาหาร  เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมี
ชีวภาพ และการแพทย์ เป็นต้น 

 
ภำพที่ 8 อุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย S-curve Industries 

 

2.5 ประเทศไทยกับธุรกิจ BIO 
 ปี 2545 บริษัท มิตรผล ก่อตั้ง มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ เป็นหนึ่งในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนของกลุ่มมิตร

ผล ที่ผลิตไฟฟ้าชีวมวลและไอน้ า จากชานอ้อยและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพ่ือใช้หมุนเวียนภายใน
โรงงานน้ าตาลและโรงงานอ่ืนๆ ในกลุ่มมิตรผล นอกจากนี้ ส่วนที่เกินใช้ยังจ าหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิต และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือส่งต่อไปยังบ้านเรือน และชุมชน ปัจจุบัน มีโรงไฟฟ้าชีวมวลใน
ประเทศไทยทั้งหมด 7 แห่ง ในจังหวัดสุพรรณบุรี สิงห์บุรี ขอนแก่น ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ เลย และอยุธยา มี
ก าลังการผลิตรวม 463 เมกะวัตต์ สามารถส่งไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ และการไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาค 
ได้ถึง 197 เมกะวัตต์ ถือเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าชีวมวลรายใหญ่ที่สุดของเอเชีย  นอกจากนี้ ยังมีโรงไฟฟ้าชีวมวล
จากชานอ้อยทั้งหมด 5 แห่ง ในมณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 1 แห่ง และออสเตรเลีย 1 แห่ง  

 ปี 2548 บริษัท มิตรผล ก่อตั้งบริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จ ากัด ผลิตเอทานอลโดยน าเอาโมลาสและ
น้ าอ้อยมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลบริสุทธิ์ที่ร้อยละ 99.5 เนื่องจากเอทานอลเป็นพลังงานที่ท า
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มาจากพืชผลทางการเกษตรที่ปลูกได้ในประเทศไทย เช่นอ้อย และมันส าปะหลัง ปัจจุบัน โรงงานผลิตเอ
ทานอลของบริษัทฯ มีท้ังหมด 3 แห่ง ประกอบด้วย ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ และสุพรรณบุรี นอกจากนี้ ยังมีการ
ร่วมทุนกับบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) ก่อตั้ง
โรงงานผลิตเอทานอลที่ใช้น้ าอ้อยเป็นวัตถุดิบภายใต้ชื่อบริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จ ากัด ก่อตั้งเมื่อปี
พ.ศ. 2550 ณ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  

 กุมภาพันธ์ 2554 บมจ.ปตท. ได้ประกาศการจัดตั้งบริษัทพีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคมจ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วม
ทุนกับกลุ่ม Mitsubishi chemicals ของญี่ปุ่น เพ่ือตั้งโรงงานผลิตสาร bio-based PBS ในประเทศไทย 
ก าลังผลิต 20,000 ตัน/ปี โดยมีข้อตกลงน าเข้า succinic acid จากบริษัท Bioamber เพ่ือเป็นวัตถุดิบ  

 มกราคม 2557 PTTCH ร่วมเป็นหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ (Strategic partnership) โดยร่วมลงทุนเป็นจ านวน
เงิน 60 ล้านเหรียญสหรัฐ กับบริษัท Myriant Corporation ซึ่งเป็นบริษัทชั้นน าด้านอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพของสหรัฐอเมริกาท่ีผลิต succinic acid โดยมีข้อตกลงร่วมด าเนินการวิจัยและพัฒนาไบ
โอเทคโนโลยีในประเทศไทย เพ่ือต่อยอดเทคโนโลยีของ Myriant USA ให้สามารถใช้ได้ในประเทศไทย
และภูมิภาคเอเชีย โดยใช้วัตถุดิบทางชีวภาพที่หลากหลายของไทย  

 กันยายน 2557 บมจ. พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (PTTGC) ร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตน้ าตาลรายใหญ่ของ
ไทย (บมจ.เกษตรไทย อินเตอร์ เนชั่นแนล ซูการ์คอร์ปอเรชั่น (KTIS )กลุ่มน้ าตาลมิตรผล และบริษัท 
คริสตอลลา จ ากัด) ลงทุนพัฒนาศูนย์กลางอุตสาหกรรมเคมี เพ่ือสิ่งแวดล้อม (BIOHUB) สารตั้งต้นของ
การผลิตพลาสติกชีวภาพ 

 พฤศจิกายน 2561 บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จ ากัด (มหาชน) ลงนามความร่วมมือกับส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พัฒนาโรงกลั่นชีวภาพ (Biorefinery) ในพ้ืนที่นวัตกรรม
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซีไอ เพ่ือตอบโจทย์การขยายสเกลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ 

 ผลงำนวิจัยด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพสู่กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ 
ไบโอเทค ซึ่งเป็นหน่วยงานด าเนินงานวิจัยและพัฒนาสร้างความสามารถเทคโนโลยีฐานด้าน

เทคโนโลยีชีวภาพภายใต้สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด าเนินการต่อยอดและ
ประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยองค์ความรู้ และผลงานวิจัยเพ่ือให้เกิดการน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิดการน าเทคโนโลยีชีวภาพไปปรับปรุงกระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่การลดต้นทุนและเพ่ิม
คุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยในปีงบประมาณ 2560 ไบโอเทคได้ด าเนินการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจ านวน 41 
โครงการ พบว่าก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อภาพรวม  เศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวม 
5,637 ล้านบาท โดยเกิดการลงทุน 215 ล้านบาท ด้านการท าให้เกิดรายได้เพ่ิมขึ้น 5,041 ล้านบาท และการลด
ต้นทุน 129 ล้านบาท ตัวอย่างผลงานวิจัยสู่ธุรกิจที่ผ่านมา อาทิ 

- บริษัท ลัดดา จ ากัด ผลงาน : เชื้อรา Beauveria bassiana สายพันธุ์ 2660 และกระบวนการเพาะเลี้ยง
ด้วยกระบวนการหมักแบบแข็งในระดับ 20 กิโลกรัม โดยเป็นสภาวะการหมักที่เหมาะสมท าให้ได้เชื้อราที่
มีคุณภาพ ต้นทุนต่ า สามารถเก็บรักษาได้นาน เพ่ือใช้เป็นเชื้อราส าหรับก าจัดแมลงศัตรูพืชในนาข้าว ไร่
มันส าปะหลัง 
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- บริษัท เอ แอนด์ พี ออร์ชาร์ด 1959 จ ากัด ผลงาน : กระบวนการผลิตน้ าส้มสายชูหมักจากเนื้อมังคุดใน
ขั้นตอนเดียวและสูตรจุลินทรีย์ส าหรับการผลิต เป็นกระบวนการหมักที่ให้ผลผลิตของกรดอะซิติกร้อยละ 
5 ภายใน 12-15 วัน ใช้ระยะเวลาการหมักสั้นกว่าการหมักโดยใช้เชื้อเดี่ยวและการหมักด้วยเชื้อธรรมชาติ 

- บริษัท ชอไชยวัฒน์ อุตสาหกรรม จ ากัด ผลงาน : กระบวนการผลิตฟลาวมันส าปะหลังไซยาไนด์ต่ า เป็น
เทคโนโลยีที่สามารถผลิต ฟลาวจากมันส าปะหลังชนิดขมที่มีปริมาณไซยาไนด์ไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัมของน้ าหนักแห้ง ซึ่งเป็นไปตาม มาตรฐาน Codex ขององค์การอาหารและเกษตร และ องค์การ
อนามัยโลก ฟลาวที่ได้สามารถใช้ทดแทนแป้งสาลี ในผลิตภัณฑ์อาหารบางชนิดที่ให้รสชาติและเนื้อสัมผัส 
ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์เดิม 

- บริษัท ไมโครอินโนเวต จ ากัด ผลงาน : สูตรการผลิตต้นเชื้อบริสุทธิ์ในระดับห้องปฎิบัติการ และสูตรการ
หมักอ้อยอาหารสัตว์ด้วยต้นเชื้อบริสุทธิ์ จุดเด่นของเทคโนโลยี : ช่วยเร่งกระบวนการหมักให้เกิดได้ เร็วขึ้น 
อาหารสัตว์หมักมีคุณภาพดีกว่าการหมักแบบธรรมชาติ และยืดอายุการเก็บได้นานอย่างน้อย 6 เดือน โดย
ไม่เสื่อม คุณภาพ 
 

ห่วงโซ่คุณค่ำของ Bio economy : อุตสำหกรรมที่มีศักยภำพของไทย 

1. ภำพรวม 

การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าของ Bio economy ของไทย คือการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตทางการเกษตร 
และการปรับปรุงกระบวนการผลิต ให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ทั้งห่วงโซ่ธุรกิจ ตั้งแต่ 
ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ดังนั้น เพ่ือบรรเทาปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ า การน าเทคโนโลยีมาช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนให้เกษตรกร สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตทางการเกษตร และเป็นการสร้างโอกาส
ในการเกิดธุรกิจใหม่ๆ โดยเฉพาะ SMEs และผู้ประกอบการไทยยุคใหม่ที่ต้องการต่อยอดธุรกิจการเกษตรแบบ
ดั้งเดิมไปสู่การท าธุรกิจเกษตรนวัตกรรม 

ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารที่ส าคัญของโลก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการผลิตและ
ส่งออกสินค้าในรูปแบบวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ขั้นต้นที่มีมูลค่าเพ่ิมน้อย นอกจากนี้ยังประสบปัญหาความผันผวน
ของปริมาณผลผลิต ราคา และความต้องการของตลาด รวมถึงประเทศไทยมีการน าเข้าสารเคมี วัสดุ และพลังงาน
รวมกันมูลค่าประมาณ 2 ล้านล้านบาทต่อปี ตลอดจนที่ผ่านมาการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตรยังเป็นอุปสรรค
ส าคัญต่อการพัฒนาการเกษตรและการยกระดับรายได้อย่างยั่งยืนของเกษตรกร ยิ่งกว่านั้นยังเป็นมาตรการที่เปิด
โอกาสให้แก่การทุจริตที่สร้างความเสียหายร้ายแรงแก่ระบบเศรษฐกิจ ระบบราชการ และระบบการเมืองของไทย
หากน าเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรในแง่ Bio economy เพ่ือเป็นการปรับเปลี่ยน
วัตถุดิบทางการเกษตรแบบเดิมไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมฐานชีวภาพในด้านต่างๆ 
เช่น อาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ พลังงาน วัสดุชีวภาพ สารเคมี และยา ที่มีแนวโน้มความต้องการของตลาด
เพ่ิมข้ึน 

 
 



16 
 

ตำรำงท่ี 1 การส่งออกสินค้าเกษตรที่ส าคัญของประเทศไทยระหว่างปี 2559-2561 

สินค้ำ
เกษตร/ปี 

ปริมำณ
กำรผลิต 

(ล้ำนตัน)1 

รำคำ1 
(บำท/กิโลกรัม) 

มูลค่ำ  
(ล้ำนเหรียญ

สหรัฐ)2 

อัตรำกำร
เพิ่ม/ลด ปี 

2560/25612 

อันดับ
โลก3 

สัดส่วนกำร
ส่งออกท้ังหมด

(%)2 

ตลำดส่งออก
ส ำคัญ2 

ข้ำว  
2561 33.42 ข้าวเปลือก 7,856 

บาท/ตัน 
5,675.65 9.43 2 2.24 เบนิน จีน สหรัฐฯ  

ฟิลิปปินส์ และ
อินโดนีเซีย ข้าวนาปีหอมมะลิ

15,178 บาท/ตัน 
2560 30.96 ข้าวเปลือก 

7,905 บาท/ตัน 
5,186.60 17.65 2 2.19 เบนิน จีน สหรัฐฯ  

แอฟริกาใต้ 
แคเมอรูน ข้าวนาปีหอมมะลิ

11,344 บาท/ตัน 
2559 28.60 ข้าวเปลือก 7,545 

บาท/ตัน 
4,408.40 -4.43 2 2.05 เบนิน จีน สหรัฐฯ  

โกตดิวัวร์
แอฟริกาใต้  ข้าวนาปีหอมมะลิ

8,795 บาท/ตัน 
ยำงพำรำ 
2561 4.90 41.52 

(ยางแผ่นดิบชั้น 3) 
4,602.12 -23.41 1 1.82 จีน มาเลเซีย 

สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และ
เกาหลีใต้ 

2560 4.50 55.81 
(ยางแผ่นดิบชั้น 3) 

6,024.50 35.52 1 2.55 จีน มาเลเซีย 
สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และ

เกาหลีใต้ 
2559 4.34 48.81 

(ยางแผ่นดิบชั้น 3) 
4,445.50 -12.09 1 2.06 จีน มาเลเซีย 

สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และ
เกาหลีใต้ 

มันส ำปะหลัง 
2561 27.2 2.25 

(หัวมันส าปะหลังสด
คละ) 

3,115.58 10.38 1 1.23 จีน ญี่ปุ่น 
อินโดนีเซีย 
ไต้หวัน และ

มาเลเซีย 
2560 30.15 1.52 

(หัวมันส าปะหลังสด
คละ) 

2,822.50 -4.09 
 

1 1.19 จีน อินโดนีเซีย 
ญี่ปุ่น ไต้หวัน 

มาเลเซีย 
2559 31.62 1.59 

(หัวมันส าปะหลัง 
สดคละ) 

 
 

2,942.80 -16.01 1 1.37 จีน อินโดนีเซีย 
ญี่ปุ่น ไต้หวัน 

มาเลเซีย 
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สินค้ำ
เกษตร/ปี 

ปริมำณ
กำรผลิต 

(ล้ำนตัน)1 

รำคำ1 
(บำท/กิโลกรัม) 

มูลค่ำ  
(ล้ำนเหรียญ

สหรัฐ)2 

อัตรำกำร
เพิ่ม/ลด ปี 

2560/25612 

อันดับ
โลก3 

สัดส่วนกำร
ส่งออกท้ังหมด

(%)2 

ตลำดส่งออก
ส ำคัญ2 

อ้อย/น้ ำตำล 
2561 131.8 

(ผลผลิต
อ้อย) 

อ้อยโรงงาน 751 
บาท/ตัน 

3,056.21 
(ส่งออก
น้ าตาล) 

11.44 2 1.21 อินโดนีเซีย เมียน
มา ไต้หวัน 

กัมพูชา และ
เกาหลีใต้ 

2560 103.92 
(ผลผลิต
อ้อย) 

อ้อยโรงงาน 907 
บาท/ตัน 

2,742.4 12.98 2 1.16 อินโดนีเซีย 
กัมพูชา เมียนมา  

ญี่ปุ่น จีน 
2559 90.57 

(ผลผลิต
อ้อย) 

อ้อยโรงงาน 801 
บาท/ตัน 

2,427.3 -9.12 2 1.13 อินโดนีเซีย 
ไต้หวัน เมียนมา 

กัมพูชา จีน 

 ที่มำ: 1ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากศุลกากร 
3 Trade map 

 
จากตารางที่ 1 การสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑของไทยไปตลาดโลกที่ส าคัญ ในชวงปี 2561  

มีมูลคาอยูที่ 16,449.56 ล้านเหรียญสหรัฐ และส่งออกไปยังตลาดโลกเป็นอันดับ 1 และ 2 โดยไทยส่งออกไป 
ตลาดหลัก ไดแก จีน ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ส าหรับสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ์ส าคัญ ไดแก ขาว 
ยางพารา มันส าปะหลังและผลิตภัณฑ  และน้ าตาลทราย ซึ่ งสินค้าเกษตรเหล่านี้มีศักยภาพในการน า
เทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า และช่วยแก้ปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด และราคาสินค้า
เกษตรที่ผันผวนได ้

 

ข้ำว ถือเป็นสินค้าเกษตรที่ส าคัญของไทย โดยมีการผลิตเฉลี่ย 3 ปี (2559-2560) อยู่ที่ 31 ล้านตันต่อปี 
ราคาข้าวเปลือกอยู่ระหว่าง 7,545-7,905 บาทต่อตัน ราคาข้าวนาปีหอมมะลิราคาอยู่ที่ 8,795-15,178 บาทต่อ
ตัน โดยแบ่งเป็นการส่งออกประมาณร้อยละ 51 และเป็นการบริโภคภายในประเทศร้อยละ 38 และไทยเป็น 
ผู้ส่งออกข้าวอันดับ 2 ของโลก (รองจากอินเดีย) แสดงให้เห็นว่าสินค้าข้าวของไทยเป็นสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพใน
การผลิตและการส่งออก อย่างไรก็ดี สินค้าข้าวยังเผชิญกับราคาที่ผันผวนตามกลไกตลาด ประกอบกับต้นทุนปัจจัย
การผลิตที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ดังนั้น การน าเทคโนโลยีชีวภาพเข้ามาประยุกต์ใช้ในการผลิตข้าว เช่น 1) การปรับปรุง
พันธุ์ข้าวเพ่ือเพ่ิมผลผลิต ทนต่อสภาพภูมิอากาศ และการเก็บรักษา 2) กระบวนการผลิตข้าว เช่น การใช้ปุ๋ย
ชีวภาพแทนปุ๋ยเคมีและการใช้จุลินทรีย์ในการถนอมอาหาร เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมผลผลิตข้าวแบบปลอด
สารพิษ และ 3) การเพ่ิมมูลค่าแก่สินค้าข้าว เช่น การผลิตข้าวที่มีสารอาหารเป็นประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์  และ
การใช้ข้าวไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ เป็นต้น  จะช่วยเพ่ิมศักยภาพ 
การผลิตข้าวของไทยและลดความเสี่ยงของราคาข้าวที่ผันผวน ตลอดจนเพ่ิมความหลากหลายและสร้างมูลค่าให้แก่
ผลิตภัณฑ์ข้าว และท่ีส าคัญคือการเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร 
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  ยำงพำรำ ไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกยางพาราเป็นอันดับ 1 ของโลก โดยมีปริมาณการผลิตเฉลี่ย 3 ปี 
(2559-2561) อยู่ที่ 4.58 ล้านตัน ราคาแผ่นยางดิบชั้น 3 จะผันผวนอยู่ในช่วง 41.52-55.81 บาทต่อกิโลกรัม ส่วน
ใหญ่เป็นการผลิตเพ่ือส่งออกซึ่งมีความผันผวนปรับขึ้นลงตามปริมาณการผลผลิตในตลาดโลก ทั้งนี้ ที่ผ่านมาไทย
สามารถผลิตยางพาราได้ปริมาณมากจึงเกิดสภาพปัญหาผลผลิตล้นตลาด ประกอบกับต้นทุนการผลิตของไทยที่สูง
กว่าประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฟิลิปปินส์  รวมถึงผลกระทบจากตลาดรับซื้อที่ส าคัญคือประเทศจีนที่
ก าลังขยายพ้ืนที่การเพาะปลูก จึงท าให้ผลผลิตยางพาราของประเทศไทยมีราคาตกต่ าและเป็นสินค้าที่พ่ึงพาการ
ส่งออกเป็นหลัก ดังนั้น เทคโนโลยีชีวภาพจะสามารถมาช่วยลดความเสี่ยงในการพ่ึงพาส่งออกยางพาราโดยการเพ่ิม
มูลค่าให้กับสินค้ายางพารา อาทิ การน ายางพารามาผลิตเป็นพลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติ 
หรือเป็นส่วนประกอบวัสดุชีวภาพต่างๆ ก็จะเป็นโอกาสในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าและสามารถน ายางพารา
ที่เกิดปัญหาล้นตลาดไปผลิตเป็นสินค้าอ่ืนๆ เพ่ือป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ ไดอี้กมาก 

มันส ำปะหลงั ไทยเป็นผู้ส่งออกมันส าปะหลังอันดับ 1 ของโลก ไทยมีปริมาณการผลิตเฉลี่ย 3 ปี (2559-
2560) อยู่ที่ 29.65 ล้านต้น ราคาหัวมันส าปะหลังสดอยู่ระหว่าง 1.52-2.25 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนใหญ่เป็นการ
ผลิตเพ่ือการส่งออก รองลงมาคือการบริโภคในประเทศ และน าไปผลิตเอทานอล มันส าปะหลังถือเป็นสินค้าเกษตร
ที่ราคาต่ า และเผชิญกับความผันแปรตามตลาดซื้อขายของประเทศจีนซึ่งเป็นผู้น าเข้ารายใหญ่ของไทย ดังนั้น เพ่ือ
ลดความผันผวนของราคาตลาด และเพ่ิมมูลค่าของมันส าปะหลัง เทคโนโลยีชีวภาพสามารถเข้ามาช่วยในเรื่องของ
การน ามันส าปะหลังไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ที่ก าลังเติบโต เช่น การผลิตเป็นพลังงานเอทานอล หรือ
แป้งมันส าปะหลังสามารถน าไปผลิตเป็นสารให้ความเหนียวใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระดาษ ไม้แปรรูป อาหาร
แปรรูป และวัสดุย่อยสลายตามธรรมชาติ เป็นต้น 

อ้อย/น้ ำตำล ไทยเป็นผู้ส่งออกน้ าตาลทรายอันดับ 2 ของโลก (รองจากบราซิล) โดยมีปริมาณการผลิต
อ้อยเฉลี่ย 3 ปี (2559-2560) อยู่ที่ 108.76 ล้านต้นต่อปี โดยมีแนวโน้มของผลผลิตอ้อยเพ่ิมขึ้นในขณะที่ราคาอ้อย
โรงงานปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อการส่งออกมากกว่าใช้บริโภคในประเทศ แสดงให้เห็น
ว่าสินค้าอ้อยแลน้ าตาลทรายของไทยมีราคาตกต่ า เนื่องจากมีการพ่ึงพาการส่งออกเป็นหลักท าให้ราคาของอ้อย
และน้ าตาลทรายปรับตัวผันผวนตามตลาดโลก ดังนั้น เพ่ือลดความผันผวนของราคาที่มีแนวโน้มตกต่ า การน า
เทคโนโลยีชีวภาพเข้ามาสนับสนุนในอุตสาหกรรมอ้อยจะช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถน าผลผลิตอ้อยไปใช้
ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ได้ เช่น การผลิตพลังงานชีวภาพและเอทานอล วัสดุชีวภาพ และเคมีชีวภาพ  

นอกจากนี้ยังพบว่ามีวัตถุดิบทางการเกษตร/ผลผลิตที่เพียงพอ สามารถน ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุดิบในกลุ่มแป้งและน้ าตาล รวมถึงมีวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่สามารถน ามาแปรรูปเพ่ิม
มูลค่าได้ ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืนเป็นเป้าหมายส าคัญของเศรษฐกิจชีวภาพ 

วัตถุดิบในกลุ่มแป้งและน้ ำตำล ตามที่ไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์น้ าตาลและมันส าปะหลัง
ส าคัญของโลก มีปริมาณผลผลิตอ้อยประมาณ 100 ล้านตันต่อปี มีกากน้ าตาลเป็นผลพลอยจากการผลิตน้ าตาล 
4.3 ล้านตันต่อปี กากน้ าตาลครึ่งหนึ่งถูกน ามาใช้ในการผลิตเอทานอล มันส าปะหลังมีปริมาณผลผลิตประมาณ  
25-30 ล้านตันต่อปี ผลิตภัณฑ์หลักคือมันเส้นและแป้งมันส าปะหลัง การใช้มันส าปะหลังเพ่ือการผลิตเอทานอล
ประมาณร้อยละ 5 ของปริมาณผลผลิต และประเทศไทยมีศักยภาพในการเพ่ิมปริมาณผลผลิตของอ้อยและมัน
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ส าปะหลังด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตหรือการเพิ่มผลผลิตต่อพ้ืนที่ เพื่อเพ่ิมเสถียรภาพทั้งในเชิงปริมาณและ
ราคาวัตถุดิบ เพ่ือให้อุตสาหกรรมชีวภาพมีต้นทุนต่ าลงและแข่งขันได้ 

วัสดุเหลือทิ้งทำงกำรเกษตร สิ่งที่ได้จากสิ่งมีชีวิตที่เหลือใช้ทั้งจากภาคเกษตรกรรม หรือกากที่เหลือจาก
กระบวนการการผลิตจากอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป โดยสามารถน ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานได้ เช่น 
แกลบ ชานอ้อย กาบมะพร้าว ซังข้าวโพด ตอซังข้าว และเศษไม้ ซึ่งนิยมก าจัดวัสดุเหล่านี้โดยการเผา หรือการฝัง 
ซึ่งเป็นการก าจัดที่ไม่ถูกวิธี ท าให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและต่อชุมชนเอง วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรซึ่งมีอยู่ทั่ว
ประเทศนั้นเป็นแหล่งเชื้อเพลิงราคาถูก หากมีการน ามาเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า โดยมีกระบวนการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพจะไม่ก่อให้เกิดมลพิษ เป็นการน าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ใช้กันอยู่ซึ่งเป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป อีกทั้งส่วนใหญ่น าเข้าจากต่างประเทศ 
ส่งผลให้มีราคาที่สูงขึ้นตามไปด้วย 

ตำรำงท่ี 2 ปริมาณการจัดหาพลังงานขั้นต้น 
หน่วย: พันตัน 

วัสดุ/วัตถุดิบผลิตพลังงำนหมุนเวียน 2558 2559 2560 
ฟืน 31,056 25,347 19,734 
แกลบ 4,213 4,075 4,287 
กากอ้อย 29887 36069 34866 
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร อ่ืนๆ  14,346 31,011 25,986 

ที่มำ: รายงานดลุยภาพของพลังงานไทย 2560 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 
 

2. อุตสำหกรรมที่ไทยมีศักยภำพในกำรพัฒนำเป็นอุตสำหกรรมชีวภำพเป้ำหมำย 
ประเทศไทยมีความได้เปรียบเรื่องเศรษฐกิจชีวภาพ เพราะมีความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity) 

สูงมาก เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้เขตศูนย์สูตร มีความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ า และแร่ธาตุต่างๆ รวมทั้งมีแสงแดด
ปริมาณมากตลอดทั้งปี เป็นปัจจัยส าคัญที่เอ้ือต่อการเกิดความผันแปรของสิ่งมีชีวิต และยังมีทรัพยากรชีวภาพที่
เป็นทุนทางธรรมชาติเหลืออยู่เพียงพอและพอเพียงที่จะพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ 
(biodiversity-based economy) และเศรษฐกิจชีวภาพ (bio economy) ที่สามารถน าทรัพยากรชีวภาพมา
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งอาหารปลอดสารพิษตามหลักการเกษตรธรรมชาติเพ่ือสร้างความมั่นคงทาง
อาหาร 

การพัฒนาสู่การเป็นเศรษฐกิจชีวภาพ จะต้องมีทรัพยากรชีวภาพเป็นทุนพ้ืนฐานที่ส าคัญ ซึ่งประเทศไทย
ตั้งอยู่ในแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity hotspot) ที่มีความส าคัญสูงสุด 8 อันดับแรกของโลก 
(ร้อยละ 10 ของโลก) เช่น ประเทศไทยมีพืช 13,500 ชนิด โดยร้อยละ 52 ไม่พบที่อ่ืน จุลินทรีย์กลุ่มราที่มีการ
ค้นพบในโลก 80,000 ชนิด ประเทศไทยค้นพบ 6,000 ชนิด แบคทีเรีย 20,000 ชนิด สาหร่าย 5,000 ชนิด และ
แมลงมากกว่า 100,000 ชนิด   
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Food Agriculture & Food Biotechnology หมายถึงการน าเอาองค์ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและกายภาพ (ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์) และวิศวกรรมศาสตร์มาเป็นพ้ืนฐาน เพ่ือสร้างหรือ
ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตอาหาร ประกอบด้วย 4 ประเภท ได้แก่ 1) จุลชีววิทยาทางอาหาร 
(food microbiology) หรือการใช้จุลินทรีย์ในการถนอมอาหาร 2) เคมีอาหาร (food chemistry) เป็นการใช้
เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการปรับปรุงส่วนประกอบทางเคมีของอาหาร ช่วยในเรื่องการเก็บเกี่ยว การแปรรูป รสชาติ 
และการเก็บรักษา 3) อาหารเสริมสุขภาพและอาหารปลอดภัย (functional food and hygiene) โดยใช้
เทคโนโลยีชีวภาพในการสกัดสารส าคัญทางโภชนาการมีผลต่อร่างกายมนุษย์ รวมไปถึงกระบวนการผลิตอาหาร
ปลอดภัยที่มีสุขอนามัยที่ดี  4) Biopolymers คือการใช้ประโยชน์จากพืชและสัตว์ในการผลิต Biopolymer ซึ่งใช้
ในการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร 

สถานการณ์ปัจจุบันองค์การสหประชาชาติ (UN) คาดว่าในปี 2593 จ านวนประชากรทั่วโลกจะมีอยู่
ราว 9,100 ล้านคน หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 34 หมายความว่าความต้องการอาหารจะเพ่ิมขึ้นเป็นสองเท่าจาก ข้อมูล
จาก Euromonitor International พบว่าตลาดอาหารและเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพของไทย ในปี 2560 มีมูลค่าราว 
187,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 3.5 ต่อปี โดยกลุ่มฟังก์ชั่นนอล (functional food) 
ซึ่งเป็นอาหารที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการสกัดสารส าคัญทางโภชนาการถือเป็นกลุ่มสินค้าที่ขับเคลื่อนให้ตลาด
อาหารและเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพเติบโตต่อเนื่อง หากพิจารณาตามชนิดสินค้าจะแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ  
1) เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ ตลาดเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพมีมูลค่า 86,700 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.0  
ของตลาดทั้งหมด และ 2) อาหารเพ่ือสุขภาพ ซึ่งในปี 2560 มีมูลค่า 99,900 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.0  
โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีอัตราขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5.9 ต่อปี นอกจากนี้ อาหารประเภทขนมขบเคี้ยวเพ่ือ
สุขภาพ มีมูลค่า 3,756 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.8 ของตลาดอาหารส าเร็จรูปเพ่ือสุขภาพ โดยเฉพาะ 
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมอบ (baked goods) จากข้าว และผลิตภัณฑ์จากแป้งจ าพวกเส้นก๋วยเตี๋ยว เนื่องจากมีอัตรา
การขยายตัวเฉลี่ยสูงสุดราวร้อยละ 10.4 ต่อปี 

นอกจากนี้ รายงานขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ระบุว่า ทางเลือก
หนึ่งที่จะช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหาร คือการส่งเสริม “การบริโภคแมลง” เพราะวัฒนธรรมการบริโภคแมลง
เป็นที่แพร่หลายทั่วโลก โดยมีผู้คน 2 ล้านคนในปัจจุบันบริโภคแมลงกว่า 1,900 สายพันธุ์ และทิศทางตลาดการ
บริโภคแมลงก าลังขยายตัวอย่างมาก ผลการวิจัยของเมติคูลัส รีเสิร์ช บริษัทวิจัยการตลาดของอินเดียชี้ว่า ในปี 
2023 ตลาดแมลงกินได้ทั่วโลกจะเพ่ิมมูลค่าขึ้นถึง 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉพาะในเอเชีย แอฟริกา และ
ละตินอเมริกา เนื่องจากแมลงมีสารอาหารไม่ต่างจากเนื้อสัตว์หรือปลา และใช้ทรัพยากรในการท าฟาร์มเพาะเลี้ยง
น้อยกว่าสัตว์อ่ืน นอกจากนี้ยังปราศจากน้ าตาลแล็กโทสและกลูเตน ตัวอย่างของธุรกิจที่ประสบความส าเร็จในการใช้
แมลงเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหาร อาทิ เอ็นโทโม ฟาร์ม (Entomo Farms) บริษัทผู้ผลิตแมลงอบแห้งบรรจุขาย 
ภายใต้แบรนด์ บัค บริสโทร (Bug Bistro) ในสหรัฐอเมริกา ลาทเตลเยราปาต (L”Atelier a Pates) ของฝรั่งเศส 
ได้มีการขายพาสต้าที่ท าจากแป้งผสมตั๊กแตนและจิ้งหรีด และไทยแลนด์ ยูนีค” (Thailand Unique) ของไทยที่
ส่งออกผลิตภัณฑ์จากแมลง ทั้งแมลงอบแห้งและขนม 
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ดังนั้น โอกาสในการน าเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ไม่ว่าจะเป็นการวิจัย ทดลอง
แปรรูปวัตถุดิบจากข้าว ธัญพืช และแมลงของไทย ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพในกระบวนการผลิตและแปรรูปอาหารที่
มีคุณค่าทางอาหารสูงและปลอดภัย เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือสุขภาพให้ตรงใจผู้บริโภค ทั้งในแง่คุณประโยชน์และ
รสชาติ ก็น่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ โดยคาดว่าในปี 2565 ตลาดจะมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นเป็น 213,099 ล้าน
บาท ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.7 ต่อปี  
 Non Food (กลุ่มที่ไม่ใช่อาหาร/สมุนไพร/บรรจุภัณฑ์ชีวภาพ) คณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ให้ความ
เห็นชอบมาตรการพัฒนาอุสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561-2570 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแล้ว
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 โดยมีเป้าประสงค์ที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Bio Hub of ASEAN ภายในปี 
พ.ศ. 2570 ภายใต้มาตรการดังกล่าวจะเน้นภาคเอกชนเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการลงทุน และขณะนี้ได้
เกิดโครงการลงทุนในผลิตภัณฑ์เป้าหมาย ได้แก่ พลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) เคมีชีวภาพ (Biochemicals) และ
ชีวเภสัชภัณฑ์ (Biopharmaceuticals) ตามแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจกระแสใหม่ หรือเศรษฐกิจชีวภาพแล้วใน
หลายพื้นท่ี ซึ่งมีการลงทุนไปแล้วคิดเป็นมูลค่า 12,360 ล้านบาท แบ่งเป็น Biochemicals 5,000 ล้านบาท Food 
ingredient 120 ล้านบาท Feed ingredient 300 ล้านบาท และBiopharma 6,940 ล้านบาท และจะมีการ
ลงทุนเพ่ิมขึ้นในอนาคตอีก 187,205 ล้านบาท ซึ่งจะสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับพืชเศรษฐกิจของไทย ได้แก่ อ้อย มัน
ส าปะหลัง และปาล์มน้ ามัน และเกิดผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพที่หลากหลายในกลุ่ม Bioplastics Biochemicals และ 
Biopharmaceutical 

กลุ่มกำรแพทย์และยำชีววัตถุ การน าเอาความหลากหลายทางชีวภาพมาใช้ประโยชน์ทาง
การแพทย์ ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและผลิตภัณฑ์สปา (Product for Medical Use, Health and wellness) 
เทคโนโลยียาชีวภาพ (Biopharma) ยาชีววัตถุเป็นทางเลือกการรักษาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่ก าลัง มี
แนวโน้มเข้ามาแทนที่การรักษายากที่ผลิตได้จากสารเคมีที่ มีผลข้างเคียงน้อยกว่าเคมี โดยมีการน าผลผลิตทางการ
เกษตร เช่น เกลือและน้ าตาล (medical grade)/สารสกัดจากยีสต์ เป็นวัตถุดิบในการผลิตยาชีววัตถุใช้ส าหรับ
รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง และข้อรูมาตอยด์อักเสบ เป็นต้น เชื้อโรค หรือพิษของเชื้อโรคที่ถูกท าให้ไม่สามารถก่อโรค 
เป็นสารตั้งต้นในการผลิตวัคซีนเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน 

ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา แนวโน้มการเติบโตของตลาดยาชีววัตถุที่เพ่ิมมากข้ึน มูลค่าอุตสาหกรรมยาชีว
วัตถุของโลกเป็นตลาดใหญ่มีมูลค่าถึง 8 ล้านล้านบาทต่อปี มีอัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 10 ต่อปี และมีการน า
พืชสมุนไพรมาใช้รักษาโรคภัยไข้เจ็บ และในประเทศพัฒนาแล้วมีการน าพืชสมุนไพรมาใช้ประโยชน์กว่าร้อยละ 40 
ของยารักษาโรคที่มีใช้อยู่ รวมไปถึงมีการท าวิจัยเพ่ือศึกษาหาคุณสมบัติพิเศษของสัตว์น้ าบางชนิดเพ่ือน ามาสกัด
เป็นยารักษาโรค 

ที่ผ่านมา ไทยพ่ึงพาการน าเข้ายาต้นแบบและยาชีววัตถุจากสหรัฐฯ และยุโรป โดยในปี 2561 มีการ
น าเข้ามีมูลค่า 1,815.15 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 14.03 ในขณะที่ภาคการผลิตยาในประเทศ 
มีปริมาณเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2.49 อยู่ที่ 47,357.85 ตัน โดยเป็นการเพ่ิมขึ้นของการผลิตยาเม็ด ยาแคปซูล 
ยาฉีด ยาครีม และยาผง ตามค าสั่งซื้อของบริษัทยา โดยส่วนใหญ่เป็นการผลิตยาสามัญ ในหมวดธุรกิจการผลิต
เภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค ปี 2560 จ านวน 507 ราย แบ่งเป็นขนาดเล็ก 407 ราย ขนาดกลาง 52 
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ราย และขนาดใหญ่ 48 ราย ส่วนมากบริษัทเป็นต่างชาติร่วมลงทุน ส าหรับการจ าหน่ายยา ในปี 2561 มีปริมาณ 
46,651.20 ตัน เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2.77 เนื่องจากการขยายตัวของตลาดยาในประเทศ การส่งออกยา ในปี 
2561 มีมูลค่า 395.50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 5.39 จากการขยายตัวที่ดีของตลาดเมียนมา 
เวียดนาม กัมพูชา ฟิลิปปินส์และฮ่องกง 

ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ระบุว่า สมุนไพรกลุ่มอาหารเสริมมีมูลค่าการใช้และ
ส่งออกรวมกว่า 80,000 ล้านบาท กลุ่มสปาและผลิตภัณฑ์มีมูลค่า 10,000 ล้านบาท และกลุ่มยาแผนโบราณตาม
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมีมูลค่า 10,000 ล้านบาท  

ดังนั้น การน าเทคโนโลยีชีวภาพสามารถมาประยุกต์ใช้ในทางด้านการแพทย์และสุขภาพ จึงถือเป็น
อุตสาหกรรมอนาคตที่สร้างโอกาสเติบโตสร้างมูลค่าก าไรสูง ซึ่งนอกจากการผลิตยารักษาโรค ยังสามารถน าความรู้
มาประยุกต์กันระหว่างทางเทคโนโลยีชีวภาพกับสมุนไพรเพ่ือท ายารักษาโรคตัวใหม่ การป้องกันโรค อุบัติใหม่และ
อุบัติซ้ ารวมถึงการผลิตวัคซีน ได้แก่ มาลาเรีย ไข้เลือดออก วัณโรค ไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก การป้องกันโรคด้วยการ
วิเคราะห์โรคทางพันธุกรรม การวินิจฉัยหาสาเหตุโรค ด้วยการตรวจดีเอ็นเอ (DNA) และการประยุกต์ใช้ในทางนิติ
วิทยาศาสตร์เพื่อการพิสูจน์หลักฐานและสืบสวนคดี 

อย่างไรก็ดี การลงทุนด้านยาชีววัตถุของไทยยังมีไม่มาก เนื่องจากมีผู้ประกอบการมีข้อจ ากัดในเรื่อง
ต้นทุนด้านเทคโนโลยีที่มีราคาสูงและกฎหมาย/กฎระเบียบด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่ยังไม่เอ้ืออ านวยในการ
ประกอบธุรกิจเท่าทีควร จึงมีแค่บริษัทไทยไม่ก่ีรายที่เริ่มลงทุนในอุตสาหกรรมยาชีววัตถุ เช่น บริษัท สยามไบโอไซ
เอนซ์ ลงทุนก่อตั้งโรงงานผลิตยาชีวภาพตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 มูลค่าลงทุน 2,000 ล้านบาท พัฒนายาชีวภาพ หรือ
ยาไบโอ นอกจากนี้ บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด ผู้จัดจ าหน่ายเวชภัณฑ์คุณภาพชั้นน าทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ มีแผนจะท าส่งออกยาชีววัตถุในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น 

กลุ่มพลำสติกชีวภำพ คือ พลาสติกที่ผลิตจากวัตถุดิบทางการเกษตรหรือจากธรรมชาติ (Biobase) 
เช่น ข้าวโพด อ้อย มันส าปะหลัง โดยมีคุณสมบัติใช้ทดแทนพลาสติกหรือบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้กันอยู่ทั่วไปและ
สามารถย่อยสลายตัวได้ในระยะเวลาสั้น นอกจากนี้ยังสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ หรือเมื่อใช้แล้วสามารถน าไปผลิต
ซ้ าเป็นเชื้อเพลิงทดแทนและอ่ืนๆ ได ้ 

สถานการณ์ตลาดพลาสติกชีวภาพของโลก บริษัท Allied Market Research จัดท ารายงาน 
Bioplastics Market by Type and Application: Global Opportunity Analysis and Industry Forecast  
โดยระบุว่าตลาดพลาสติกชีวภาพในปี 2560 มีมูลค่า 21,126.31 ล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าจะเติบโตเป็น 
68,577.25 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2567 ด้วยอัตราการเติบโตร้อยละ 18.8 ต่อปี และรายงานของ 
Eurobarometer ในปี 2560 พบว่า ประชาชนใน EU จ านวนร้อยละ 75 ยอมจ่ายเงินเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือซื้อสินค้าที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ โดยเฉพาะในฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร แอรมนี้ นอร์เวย์ 
อิตาลี สวีเดนและมอลตา  

ข้อมูลจาก SCB Economic Intelligent Center พบว่าหากมีการลงทุนผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพใน
ประเทศไทยโดยใช้น้ าตาลจากอ้อยและแป้งจากมันส าปะหลังที่สัดส่วนราว 2:1 มาผลิตเป็นเม็ดพลาสติกชีวภาพ จะ
ส่งผลให้น้ าตาลจากอ้อยและแป้งมันส าปะหลังดังกล่าวมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นถึงกว่า 3 เท่า และจะช่วยลดต้นทุนและเพ่ิม
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ความสามารถในการแข่งขันให้แก่ธุรกิจแปรรูปเม็ดพลาสติก และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องต่างๆ ซึ่งปัจจุบันไทยมีข้อ
ได้เปรียบในด้านต้นทุนของวัสดุทางการเกษตรตั้งต้นในราคาถูก มีอุตสาหกรรมที่มีความพร้อมในห่วงโซ่การผลิต
พลาสติกชีวภาพที่ครบวงจร และระดับการพัฒนาของเทคโนโลยีและบุคลากรที่มีความเชียวชาญ  

Biomaterial หรือ Energy (กลุ่มพลังงำน) เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) คือ เชื้อเพลิงที่ได้จาก 
ชีวมวล (Biomass) หรือสสารจากพืชและสัตว์ ซึ่งมีพ้ืนฐานจากการสังเคราะห์แสงแล้วเก็บรวบรวมพลังงานจาก
ดวงอาทิตย์ไว้ในรูปพลังงานเคมี เช่น พืช มีการสร้างพลังงานชีวภาพ รูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้น โดยใช้กลไกของ
ธรรมชาติที่เรียกว่า “กระบวนการสังเคราะห์แสง” (Photosynthetic Process) ซึ่งเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้
เป็นพลังงานสะสมในรูปของสารอินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช เมื่อคนหรือสัตว์กินพืชเป็น
อาหารก็จะได้สารอินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย โดยสารอินทรีย์จากสิ่งมีชีวิตทั้งหลายถูกเรียกว่าชีวมวล และ
เมื่อน าพลังงานสะสมที่ได้ในรูปของสารอินทรีย์มาผ่านกระบวนการที่เหมาะสมจะสามารถเปลี่ยนชีวมวลเหล่านั้นให้
เป็นพลังงานที่เป็นประโยชน์ได้  

เคมีชีวภาพ (Biochemical) ครอบคลุมเคมีภัณฑ์ที่ใช้ผลผลิตภาคการเกษตรและชีวมวลเป็นวัตถุดิบ
หลัก และใช้ผลิตภัณฑ์พลอยได้จากอุตสาหกรรมเกษตร และชีวมวลเป็นวัตถุดิบ โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ 
(Biotechnology) หรือกระบวนการทางเคมี (Chemical Process) ในการผลิต ซึ่งเคมีชีวภาพและผลิตภัณฑ์เคมี
ชีวภาพที่ได้ เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ มีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน ปัจจุบันกระบวนการแปร
สภาพชีวมวล หรือวัตถุดิบที่ได้จากพืช เป็น  เชื้อเพลิงชีวภาพ สารเคมี (ชีวภาพ) และพลาสติกชีวภาพ  
ด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพต่างๆ 

อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ มีบทบาทและความส าคัญระดับโลก โดยเชื้อเพลิง 
ชีวภาพเริ่มมีบทบาทและเป็นที่ต้องการส าหรับการน ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคขนส่ง ตั้งแต่ปี 2503 ซึ่งได้รับความ
สนใจแม้ว่าการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพมีต้นทุนสูงมากกว่าเชื้อเพลิงเพ่ือการขนส่งแบบดั้งเดิม แต่หลายประเทศ
ตระหนักถึงประโยชน์ที่มีต่อสภาพแวดล้อม โดยรัฐบาลในหลายประเทศได้มีนโยบายเพ่ิมการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ 
เพ่ือเป้าหมายการลดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 )  

ข้อมูลจากรายงานการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พบว่า ปี 2559 ปริมาณการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพของโลกอยู่ที่ 82,306 พันตัน
เทียบเท่าตันน้ ามันดิบ (ktoe) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.6 (เปรียบเทียบปี 2558 มีปริมาณผลิตอยู่ที่ 74,847) โดยจ านวนนี้
เป็นการผลิตเอทานอลเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.7 (เปรียบเทียบปี 2558 มีอัตราเติบโตถึงร้อยละ 4.1) และการผลิตไบโอ
ดีเซลมีอัตราเติบโตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.5 (เปรียบเทียบปี 2558 เพ่ิมร้อยละ 4.9) จากการที่อินโดนีเซียมีการผลิต
เพ่ิมขึ้นมากจนกลายเป็น 1 ใน 5 ส าหรับประเทศที่มีการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพในปริมาณสูงสุดระดับโลก ได้แก่ 
สหรัฐอเมริกา บราซิล เยอรมนี อาร์เจนตินา และอินโดนีเซีย ตามล าดับ ส่วนปริมาณการใช้หรือความต้องการ
ระดับโลก พบว่า ในปี 2559 ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพขยายตัวเป็น 419.6 ล้านตันเทียบเท่าตันน้ ามันดิบ 
(mtoe) เติบโตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.1 (เปรียบเทียบปี 2558 มีปริมาณการใช้งาน 366.7 และการเติบโตร้อยละ 
15.6) คาดการณ์ว่าจนถึงปี 2563 ยังคงมีความต้องการใช้งานในปริมาณเพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง 
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สถานการณ์และแนวโน้มอุตสาหกรรมในระดับประเทศ พบว่า ปัจจุบัน ไทยใช้พลังงานทดแทน
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้พลังงานทดแทนที่สามารถผลิตได้ภายในประเทศ ประกอบด้วย พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ า ชีวมวล (ฟืน แกลบ กากอ้อย และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร) ก๊าซชีวภาพ 
ขยะ และเชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอล และไบโอดีเซล) โดยในปี 2560 พบว่า มีการใช้พลังงานหมุนเวียน 12,638 
พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 6.2 ส่วนเชื้อเพลิงชีวภาพ ประกอบด้วย เอทานอล มี
ปริมาณการใช้ 733 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ และไบโอดีเซล 1,203 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ แสดงได้เห็นว่า 
ไทยมีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพอย่างมาก เนื่องจากมีวัตถุดิบทาง
การเกษตรที่หลากหลาย มีอุตสาหกรรมต่อเนื่องสนับสนุนในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ และสารเคมีที่มีความ
เข้มแข็ง การพัฒนาอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพจึงได้รับความสนใจอย่างมาก เพ่ือพัฒนาต่อยอดเป็น
อุตสาหกรรมการผลิตที่มีความยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยังเป็นทางเลือกที่มีศักยภาพอย่างยิ่งในการลด
การพ่ึงพาการผลิตจากปิโตรเลียม  

 
กำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำสและอุปสรรคของเศรษฐกิจชีวภำพ 

การก าหนดแผนหรือมาตรการเรื่องเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio economy) ได้ท าการรวบรวมข้อมูล
สถานการณ์ ประสบการณ์ต่างประเทศ และงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการวิเคราะห์ 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio economy) ซึ่งแบ่งการ
วิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน คือ  

1) กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยใน หมายถึง การตรวจสอบความพร้อมของเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศไทย 
โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ในส่วนที่เป็นจุดแข็ง และจุดอ่อนของเศรษฐกิจชีวภาพ โดยมีกรอบในการวิเคราะห์ ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strengths: S) หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในของเศรษฐกิจชีวภาพของ
ประเทศไทยที่เป็นเชิงบวก  

จุดอ่อน (Weakness: W) หมายถึง สถานการณ์ภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจชีวภาพในเชิง
ลบ ซึ่งไม่สามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการรับมือต่อระบบเศรษฐกิจชีวภาพได้ 

2) กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก หมายถึง การประเมินสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น ที่ไม่สามารถควบคุมหรือ
เปลี่ยนแปลงได้ จึงต้องเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของสภาพแวดล้อม  
ว่าเป็นไปในลักษณะที่เป็นโอกาส หรืออุปสรรค โดยมีกรอบในการวิเคราะห์ ดังนี้ 

โอกำส (Opportunities: O) หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่เอ้ืออ านวยให้เกิดการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ สามารถน าทรัพยากรทางธรรมชาติและช่วยเพิ่มมูลค่าให้มากที่สุด 

อุปสรรค (Threats: T) หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่เป็นอุปสรรคหรือขัดขวางให้เกิด
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชีวภาพ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตำรำงท่ี 3 สรุปการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)  
ของเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio economy) กลุ่มอาหาร 

จุดแข็ง (Strengths: S) จุดอ่อน (Weakness: W) 
1) ไทยมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และทรัพยากรทาง

ธรรมชาติเหมาะส าหรับการผลิตและการลงทุนทาง
การเกษตรและพัฒนาต่อยอดมูลค่าเพ่ิมสินค้า
เกษตร 

2) ภาคเกษตรไทยผลิตอาหารได้เพียงพอกับการ
บริโภคและส่งออกสินค้าเกษตรเป็นล าดับต้นของ
โลก 

3) มีองค์กรเพ่ือการวิจัยทางการเกษตรทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

4) เป็นแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ือ
การส่งออก 

1) ประสิทธิภาพการผลิตยังไม่มีความแน่นอน
เนื่องจากขาดองค์ความรู้และเงินทุนเพ่ือสร้าง 
Value added และ Value creation 

2) ยังต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
ต่างประเทศเข้ามาช่วยในการผลิต ท าให้ต้นทุนสูง 

3) ถึงแม้ไทยจะเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรที่
ส าคัญของโลก แต่ส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบหรือ
ผลิตภัณฑ์ขั้นต้นที่มีมูลค่าเพ่ิมไม่มาก 

4) ยังขาดการวิจัยและพัฒนา (R&D) เชิงพาณิชย์ 
5) ยังขาดหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างต้นน้ า

กลางน้ าปลายน้ าอย่างเป็นระบบ 

โอกำส (Opportunities: O) อุปสรรค (Threats: T) 
1) กระแสเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การดูแล

สุขภาพ Green Economy Bio Economy มาก
ขึ้น ท าให้เห็นช่องทางการขยายตลาดได้เพ่ิมข้ึน 

2) สามารถพืช สัตว์ น ามาทดแทนอาหาร เป็นอาหาร
ทางเลือกได้ มากข้ึน 

3) ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น น ามา
สร้างนวัตกรรมและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรได้ 

1) ราคาสินค้าเกษตรมีความผันผวนต่อภาวะ
เศรษฐกิจโลก 

2) ภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Change) ท าให้มีความเสี่ยงต่อผลผลิต
ทางการเกษตร 

3) กฎระเบียบ มาตรการ ยังเป็นอุปสรรคทางการค้า 
4) การจดสิทธิบัตรยังมีความล่าช้า 
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ตำรำงท่ี 4 สรุปการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)  
ของเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio economy) กลุ่มไม่ใช่อาหาร 

จุดแข็ง (Strengths: S) จุดอ่อน (Weakness: W) 
1) ไทยมีความได้เปรียบจากความหลากหลายทาง  
    ชีวภาพ ด้านวัตถุดิบ เทคโนโลยี และความพร้อมที่  
    สามารถน าไปย่อยอดได้ 
2) โครงสร้างพื้นฐานของไทยดี จากการที่มี 
    นักวิทยาศาสตร์ที่เก่งและมีห้องปฏิบัติการ 
3) มีการเติบโตของอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ขยายตัวขึ้น  
    เช่น การแพทย์ทางสมุนไพร/เครื่องส าอาง  
    และพลาสติกชีวภาพ 

1) การน านวัตกรรมที่มีการค้นคว้ามาใช้ในเชิง
พาณิชย์ยังน้อยมาก 

2) การลงทุนด้านเทคโนโลยีชีวภาพยังมีไม่มาก  
เมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคเดียวกัน อย่าง
สิงคโปร์และมาเลเซีย 

3) ผู้บริโภคบางกลุ่มยังมาตระหนักถึงความส าคัญ 
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้ผลิตภัณฑ์ที่ท าจาก
ธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4) กลุ่มธุรกิจ Startup ยังไม่สามารถเข้าสู่ตลาดได้ 
โอกำส (Opportunities: O) อุปสรรค (Threats: T) 

1) ฐานทรัพยากรที่หลากหลายและความรู้น ามาต่อ
ยอดรวมกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็น
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพเชิงพาณิชย์ได้ 

2) กระตุ้นให้เกิดการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมฐาน
ชีวภาพมากขึ้น เพ่ือให้ไทยมีโอกาสเป็นผู้น าใน
ธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพในอาเซียน 

3) แนวโน้มตลาดต่างประเทศและในประเทศ 
เรื่อง Go Green หรือ การบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมมีมากขึ้น 

1) ราคาสินค้าเกษตรมีความผันผวนต่อภาวะ
เศรษฐกิจโลก 

2) การชะลอการซื้อ-ขาย ของประเทศคู่ค้า 
3) ภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ (Climate Change) ท าให้มีความเสี่ยง
ต่อผลผลิตทางการเกษตร 

4) กฎระเบียบ มาตรการ ยังเป็นอุปสรรคทางการค้า 
5) การจดสิทธิบัตรยังมีความล่าช้า 
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ตำรำงท่ี 5 สรุปการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)  
ของเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio economy) กลุ่มพลังงาน 

จุดแข็ง (Strengths: S) จุดอ่อน (Weakness: W) 
1) ไทยมีศักยภาพการผลิตเอทานอล (มันส าปะหลัง 

ข้าว อ้อย กากน้ าตาล) อันดับ 8 ของโลก  
มีโรงงานผลิตเอทานอลและยังไม่มีการแข่งขันใน
ตลาดโลก 

2) ไทยมีศักยภาพในการผลิตไบโอดีเซล เนื่องจากมี
พ้ืนที่เหมาะส าหรับปลูกปาล์มน้ ามัน 

3) ไทยมีศักยภาพแหล่งชีวมวลส่วนใหญ่จากวัสดุ
เหลือทิ้งจากภาคเกษตรกรรม 

4)   ไทยมีความพร้อมด้านแหล่งวัตถุดิบ  
      แหล่งพลังงาน เมื่อเทียบกับทุกประเทศใน   
      อาเซียน ยกเว้น อินโดนีเซีย 
5)   ไทยมีความพร้อมตลอดห่วงโซ่ (Value chain)  
      สามารถใช้ความรู้และศักยภาพ ต่อยอดเชิงธุรกิจ 

1)  ข้อจ ากัดของพลังงานทดแทนแต่ละชนิด เช่น 
เชื้อเพลิงชีวภาพมีข้อจ ากัด จากการน าอาหารมา
เป็นพลังงาน ขึ้นอยู่กับระยะทางที่ขนส่ง 

2)  ยังขาดนโยบายด้านสิทธิประโยชน์/การลดหย่อน 
หากมีการปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานชีวภาพ 

3)  ข้อก าหนด กฎระเบียบ ยังเป็นอุปสรรค 
ในการด าเนินธุรกิจ  

4)  ระบบการจัดการขนส่งและการแปรรูปชีวมวล  
เพ่ือน าไปใช้ในพ้ืนที่ห่างไกลจากแหล่งผลิตยังขาด
ประสิทธิภาพ 

5)  ทัศนคติของผู้บริโภคยังไม่ได้ให้ความส าคัญกับ
พลังงานชีวภาพ 
 

โอกำส (Opportunities: O) อุปสรรค (Threats: T) 
1) แนวโน้มหลายประเทศในอาเซียนให้ความสนใจใช้

พลังงานทางเลือก เช่น เอทานอล มากขึ้น 
2) หลายประเทศในอาเซียนยังขาดความพร้อมใน

การด าเนินด้วยตัวเองในการเข้าถึงแม้จะมีวัตถุดิบ 
จึงเป็นโอกาสของไทยที่จะพัฒนา 

3)  ประเทศสหภาพยุโรปยกเลิกการน าเข้าน้ ามัน
ปาล์ม ไทยซึ่งเป็นประเทศที่ผลิตปาล์มน้ ามัน
จ านวนมากต้องปรับเปลี่ยนจากอุปสรรคครั้งนี้ 
เป็นโอกาสให้การส่งออกพลังงานชีวภาพเพ่ิมข้ึน 

1)  ราคาสินค้าเกษตรมีความผันผวนต่อภาวะ
เศรษฐกิจโลก 

2)  ภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate Change) ท าให้มีความเสี่ยง
ต่อผลผลิตทางการเกษตร 

3) กฎระเบียบ มาตรการ ยังเป็นอุปสรรคทางการค้า 
4) การจดสิทธิบัตรยังมีความล่าช้า 
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การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของเศรษฐกิจชีวภาพ  (Bio economy) 
สามารถน าไปใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพของไทย เพ่ือการปฏิรูปเศรษฐกิจชีวภาพของ
ไทยให้พัฒนาในภาพรวมให้มากที่สุด โดยใช้แนวคิดจากเมตริกซ์ TOWS การสร้างกลยุทธ์ที่ได้จากการ
วิเคราะห์  (SWOT Analysis) เป็นการจับคู่ Matching  ที่แบ่งระดับเป็นระดับองค์การและระดับหน้าที่/แผนก
ต่างๆ เป็นต้น โดยจะท าให้ทราบถึงกลยุทธ์ต่างๆขององค์การว่าจะสร้างกลยุทธ์อย่างไรให้เหมาะสม 
             การสร้างกลยุทธ์ประกอบด้วย การจับคู่ Matching ตาราง TROWS Matrix 

                1)  การสร้างกลยุทธ์ SO :  กลยุทธ์เชิงรุก ใช้จุดแข็งสร้างโอกาส 
                2)  การสร้างกลยุทธ์ WO:  กลยุทธ์เชิงแก้ไข เอาชนะจุดอ่อนโดยอาศัยโอกาส 
                3)  การสร้างกลยุทธ์ ST : กลยุทธ์เชิงป้องกัน และใช้จุดแข็งหลีกเลี่ยงอุปสรรค 
                4)  การสร้างกลยุทธ์ WT :  กลยุทธ์เชิงรับ ลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค  

 
ตำรำงท่ี 6 กลยุทธ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพของไทย โดยใช้แนวคิดจากเมตริกซ์ TOWS 

ปัจจัยภำยใน/ 
ปัจจัยภำยนอก 

  จุดแข็ง (Strengths: S) จุดอ่อน (Weakness: W) 

โอกำส 
(Opportunities: O) 

กลยุทธ์ วิจัยและพัฒนาR & D เชื่อมโยง
งานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม และให้การ
รับรอง ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 
กลยุทธ์ ผลิตและพัฒนาสินค้าเกษตรขั้น
พ้ืนฐานที่มีจ านวนมากสู่ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
ที่เพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า 
 

กลยุทธ์  รวมรวม  พัฒนาและสร้ า ง
ฐานข้อมูลเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นระบบ
ทั้งด้านเกษตร อุตสาหกรรม บริการ เชิง
วิทยาศาสตร์และพาณิชย์ 
กลยุทธ์ สร้างและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ
ตอบสนองผลิตภัณฑ์ชีวภาพและความ
ต้องการของผู้บริโภค 
กลยุ ท ธ์  ส ร้ า ง ค ว ามตร ะหนั ก รู้ ต่ อ
เศรษฐกิจชีวภาพให้แก่ทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์ การบริหารจัดการทรัพยากรให้มี
ประสิทธิภาพทั้งห่วงโซ่ (Value chain) 

อุปสรรค  
(Threats: T) 

กลยุทธ์ เสริมสร้างบุคลากรและภาคีร่วม
พัฒนา 
ก ล ยุ ท ธ์  ว า ง แ ผ น ก า ร ผ ลิ ต ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ สนับสนุนตลาดผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 
กลยุทธ์  เ พ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
พลังงานทางเลือก 
กลยุทธ์ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอาหาร
คนและสัตว์ และอาหารทดแทน 
กลยุทธ์ ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิต
ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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กระทรวงพำณิชย์ : ประเด็นยุทธศำสตร์/มำตรกำรเพื่อพัฒนำกำรค้ำและตลำด Bio economy ของไทย 
 

ส าหรับกระทรวงพาณิชย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ 
ลักษณวิศิษฏ์) ได้มอบนโยบายแก่กระทรวงพาณิชย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้เป็นไปในทิศทางที่เติบโตอย่าง
ยั่งยืน โดย 1 ใน 10 นโยบายส าคัญคือ การเตรียมการและปรับตัวสู่เศรษฐกิจใหม่ (New Economy) โดยมุ่งเป้า
ไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมชีวภาพครบวงจร (Bio-Hub) กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าให้ไทยเป็นผู้น าด้านการผลิตและ
การค้าอาหารโลก รวมถึงต้องเป็นผู้น าด้านการผลิตและการค้าสินค้าจากกลุ่มสมุนไพร พืชอ่ืนๆ ตลอดจนน า
ผลผลิตใหม่ๆ มาต่อยอด แปรรูป เพ่ิมมูลค่า และท าแบบครบวงจร อีกทั้งยังตั้งเป้าหมายให้ไทยเพ่ิมการผลิตและ
การใช้พลังงานทางเลือก และน าเทคโนโลยีมาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนให้เกษตรกร SMEs เพ่ือบรรเทา
ปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ า 

วิสัยทัศน์   เศรษฐกิจชีวภาพขับเคลื่อนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน 
เป้ำหมำยของมำตรกำร  การผลักดันให้ไทยเป็นอุตสาหกรรมชีวภาพครบวงจร (Bio-Hub)  

และเป็นผู้น าด้านการผลิตและการค้าอาหารโลก 
 
ข้อเสนอประเด็นยุทธศำสตร์/มำตรกำรเพื่อพัฒนำกำรค้ำและตลำด Bio economy ของไทย 

1. กำรผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรม กำรต่อยอด แปรรูป และเพิ่มมูลค่ำสินค้ำ สู่กำรประกอบธุรกิจ
เชิงพำณิชย์ 
 สร้างองค์ความรู้เรื่อง Bio economy ผู้ประกอบการและผู้บริโภค เพ่ือกระตุ้นให้เกิดภาคการผลิตและ

การบริโภคอย่างครบวงจร 
 จัดโครงการ ThaiBio mark เป็นตราสัญลักษณ์ที่มอบให้กับเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน ที่มีแนวคิด 

Bio economy และประยุกต์ใช้กระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพในการจัดการกระบวนการผลิตสินค้า
เกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  

 จัดอบรมเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจ Bio และจัดโครงการหน่วยธุรกิจทดลอง (startup 
business) 

2. กำรพัฒนำเศรษฐกิจกำรค้ำภำยในประเทศให้มีควำมเข้มแข็ง ด้วยกำรลดต้นทุนกำรผลิตและกำร
บรรเทำปัญหำผลผลิตล้นตลำดและรำคำตกต่ ำ 
 สร้าง online platform เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตสินค้าต้นน้ า (เกษตรกรและผู้ผลิตวัตถุดิบขึ้นต้น) 

เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการ/กลุ่มอุตสาหกรรมกลางน้ าและปลายน้ า ท าให้เกิดความต่อเนื่องกันในห่วง
โซ่คุณค่าของ Bio economy  

 ปรับปรุงพัฒนาตลาดล่วงหน้าสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. กำรเชื่อมโยงผู้ประกอบกำรไทยกับกำรค้ำโลก ด้วยกำรส่งเสริมกำรส่งออก ขยำยตลำดสินค้ำและธุรกิจ

บริกำรของไทยในตลำดโลก 
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 จัดกิจกรรมบ่มเพาะแบรนด์ไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมแบรนด์สินค้าและธุรกิจสร้างสรรค์สู่สากล โดย
แนะน าให้ธุรกิจไทยที่มีการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สามารถสร้างแบรนด์ได้จริง และมีการวางแผนธุรกิจและ
กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ 

 ส่งเสริมการส่งออกกลุ่มสินค้า Bio ไปยังตลาดที่ผู้บริโภคมีความตื่นตัวในกระแสรักษ์ โลกและรัก
สิ่งแวดล้อม เช่น สหรัฐฯ และประเทศในยุโรป และสนับสนุนข้อมูลด้านตลาดแก่ผู้ประกอบการไทยที่มี
แนวคิด Bio economy 

4.  กำรปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ประกอบกำร 
 ปรับปรุงกฎระเบียบด้านทรัพย์สินทางปัญญาและขั้นตอนการขึ้นทะเบียนให้เอ้ืออ านวยต่อการ

ประกอบธุรกิจและมีความรวดเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นยุทธศำสตร์ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์/ กลุ่มเป้ำหมำย กลยุทธ์/แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

1. กำรผลักดันเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม กำรต่อยอด แปร
รูป และเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำ สู่
กำรประกอบธุรกิจเชิง
พำณิชย ์
 
 
 
 

สร้างองค์ความรูเ้รื่อง Bio 
Economy  

สร้างความตระหนักรู้ใหผู้้มีส่วนไดเ้สีย 
ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการและ
ผู้บริโภค เพื่อกระตุ้นให้เกิดภาคการ
ผลิตและการบรโิภคอยา่งครบวงจร 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
1. ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ 
2. ประชาชนผู้บรโิภค 
3. หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

1. สร้างองค์ความรูเ้รื่อง
แนวโน้มของ Bio 
economy ให้แก่
ผู้ประกอบการและ
ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง 
เช่น การจัดอบรมสัมมนา 
และสื่อประชาสมัพันธ์
ต่างๆ 

2. สร้าง Link เว็บไซต์หน่วย
งานวิจัยต่างๆ กับ
กระทรวงพาณิชย ์

ผู้เข้าร่วม/หน่วยงานท่ีเข้าร่วม
โครงการอบรมสมัมนา หรือช่อง
ทางการเผยแพร่ข้อมูลความรู ้

สนค./พค./สป. 
 
ประสานความร่วมมือ
กับส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) /กรมวิชาการ
เกษตร /กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวตักรรม 

จัดโครงการ ThaiBio mark 
เป็นตราสัญลักษณ์ทีม่อบ
ให้กับเกษตรกร หรือวิสาหกจิ
ชุมชน ท่ีมีแนวคิด Bio 
economy และประยุกต์ใช้
กระบวนการ
เทคโนโลยีชีวภาพในการ
จัดการกระบวนการผลติสินค้า
เกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า 

1. เพื่อผลักดันการวิจัยและพัฒนาสู่
การประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย ์

2. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่
ผู้ประกอบการที่มีแนวคิด Bio 
economy และผลักดันให้
ผู้ประกอบการยกระดับสินค้าและ
ผลิตภณัฑ์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ 
เพื่อเพ่ิมมูลค่าและปรับปรุง
กระบวนการผลติสินคา้อย่างมี
ประสิทธิภาพและใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า 

กลุ่มเป้าหมาย  ผู้ประกอบการ 

สนับสนุนผู้ประกอบการที่มี
การน าเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้
ในการเพิ่มมลูค่าและปรับปรุง
กระบวนการผลติสินคา้สู่การ
ท าธุรกิจ 
 
 
 

1. จ านวนสินค้าและผลิตภัณฑ์ท่ี
ได้ตรา ThaiBio Mark  

2. จ านวนผู้ประกอบการที่เข้า
ร่วมโครงการ  

 
  

สค./พค./คน. 

ตำรำงท่ี 7 ข้อเสนอประเด็นยุทธศำสตร์/มำตรกำรเพื่อพัฒนำกำรค้ำและตลำด Bio economy ของไทย 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์/ กลุ่มเป้ำหมำย กลยุทธ์/แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

จัดอบรมเพื่อส่งเสริม
ผู้ประกอบการในกลุ่มธรุกิจ 
Bio และจัดโครงการหน่วย
ธุรกิจทดลอง (startup 
business) 

1. เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
แลกเปลีย่นประสบการณ์ให้แก่
ผู้ประกอบการในการประกอบ
ธุรกิจ 

2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจ
สามารถทดลองการประกอบ
ธุรกิจ/ทดลองการท าตลาด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้ประกอบการ 

1. สร้างองค์ความรูเ้กี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจและ
การเจาะตลาด Bio  

2. สร้างเครือข่าย
ผู้ประกอบการด้าน Bio 

3. จัดให้มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่าง
ผู้ประกอบการ 

4. เชิญผู้เชี่ยวชาญ/
บริษัทผู้ผลิตสินค้า Bio 
จากต่างประเทศมา
แลกเปลีย่นความรู้  

1. จ านวนผู้ประกอบการที่เข้า
ร่วมโครงการ 

2. จ านวนผู้ประกอบการที่
ประสบความส าเรจ็ 

  

พค./สนค./สค./คต./คน. 

2. กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
กำรค้ำภำยในประเทศให้มี
ควำมเข้มแข็ง ด้วยกำรลด
ต้นทุนกำรผลิตและกำร
บรรเทำปัญหำผลผลิตล้น
ตลำดและรำคำตกต่ ำ 

1. สร้าง online platform 
เพื่อเปิดโอกาสให้ผูผ้ลติ
สินค้าต้นน้ า (เกษตรกรและ
ผู้ผลิตวัตถดุิบขึ้นต้น) 
เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการ/
กลุ่มอุตสาหกรรมกลางน้ า
และปลายน้ า ท าให้เกิด
ความต่อเนื่องกันในห่วงโซ่
คุณค่าของ Bio economy  

 
 

1. เพื่อการวางแผนการผลติผลผลิต
ทางการเกษตรใหต้รงกับความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

2. เพื่อเช่ือมโยงผูผ้ลิตขั้นต้นกับ
ผู้ประกอบการ/กลุ่มอุตสาหกรรม
กลางน้ าและปลายน้ า ท าใหเ้กิด
ความต่อเนื่องกันในห่วงโซ่คุณค่า
ของ Bio economy 

กลุ่มเป้าหมาย 
1. เกษตรกร/ผูผ้ลิตวัตถุดบิขึ้นต้น 
2. กลุ่มธุรกิจ/อุตสาหกรรม Bio 

1. น าเทคโนโลยีมาใช้ใน
กระบวนการผลติ และ
การติดตามผลผลติต้นน้ า  

2. ใช้การค้าแบบ e-
commerce และ 
Blockchain มาช่วยใน
การเก็บข้อมูลและ
เช่ือมโยงข้อมูลดา้นอุป
สงค์และอุปทานของ
ผู้ผลิตขั้นต้นกับ
ผู้ประกอบการ/กลุ่ม

ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จาก
การค้าแบบ e-commerce 
Blockchain และ online 
platform ในการติดตามข้อมูล
ผลผลติ และซื้อขายผลผลิตทาง
การเกษตร  
 
 

สค./คน./คต. 

ตำรำงท่ี 7 ข้อเสนอประเด็นยุทธศำสตร์/มำตรกำรเพื่อพัฒนำกำรค้ำและตลำด Bio economy ของไทย 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์/ กลุ่มเป้ำหมำย กลยุทธ์/แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

2. ปรับปรุงพัฒนาตลาด
ล่วงหน้าสินค้าเกษตรใหม้ี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

3. หน่วยงานภาครัฐ (อาจเป็นการ
ด าเนินการร่วมกันระหว่าง
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์และกระทรวง
อุตสาหกรรม) 

อุตสาหกรรมกลางน้ าและ
ปลายน้ า 

3. จัดท าฐานข้อมูลสินค้า
เกษตร สถานการณ์การ
เพาะปลูก ผลผลติ ราคา
ผลผลติและราคาปจัจัย
การผลิต ซึ่งปัจจุบัน
กระทรวงพาณิชย์และ
กระทรวงเกษตรฯ อยู่
ระหว่างการด าเนินการ
สร้าง Dashboard Big 
data สินค้าเกษตร 

3. กำรเชื่อมโยง
ผู้ประกอบกำรไทยกับกำรค้ำ
โลก ด้วยกำรส่งเสริมกำร
ส่งออก ขยำยตลำดสินค้ำ
และธุรกิจบริกำรของไทยใน
ตลำดโลก 

จัดกิจกรรมบ่มเพาะแบรนด์
ไทย ภายใตโ้ครงการส่งเสริม
แบรนด์สินค้าและธุรกิจ
สร้างสรรคส์ู่สากล โดยแนะน า
ให้ธุรกิจไทยท่ีมีการสร้าง
มูลค่าเพิม่ให้สามารถสร้างแบ
รนด์ได้จริง และมีการวางแผน
ธุรกิจและกลยุทธ์การสรา้งแบ
รนด ์

1. เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถทางการ
แข่งขันให้ผู้ประกอบการในการ
สร้างคณุค่าของแบรนดส์ินค้าให้
เป็นที่ยอมรับของสากลและ
สามารถขยายการค้าระหว่าง
ประเทศ 

2. เพื่อเพ่ิมองค์ความรู้ในการสรา้ง
แบรนด์สินค้า 

 
 
 

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
และฝึกจัดท าแผนกลยุทธ์
การสร้างแบรนดส์ินค้า 

2. ให้ค าปรึกษาเชิงลกด้าน
กลยุทธ์ในการสร้างแบ
รนด์สินค้า 

ผู้ประกอบการสามารถสร้าง 
แบรนด์สินค้าให้เป็นท่ีรู้จักใน
ต่างประเทศ 
 

 

สค./สป./คต. 

ตำรำงท่ี 7 ข้อเสนอประเด็นยุทธศำสตร์/มำตรกำรเพื่อพัฒนำกำรค้ำและตลำด Bio economy ของไทย 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์/ กลุ่มเป้ำหมำย กลยุทธ์/แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้ประกอบการ Bio อาทิ กลุ่มสินค้า
อาหาร functional food กลุ่มสนิค้า
ไลฟ์สไตล์ที่ใช้วัสดุชีวภาพ  

 ส่งเสริมการส่งออกกลุ่มสินค้า 
Bio ไปยังตลาดที่ผู้บรโิภคมี
ความตื่นตัวในกระแสรักษ์โลก
และรักสิ่งแวดล้อม เช่น 
สหรัฐฯ และประเทศในยโุรป 
และสนบัสนุนข้อมลูด้านตลาด
แก่ผู้ประกอบการไทยท่ีมี
แนวคิด Bio economy 
   

1. เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถท า
ตลาดในต่างประเทศได้อย่าง
เข้มแข็ง 

2. เพื่อขยายมูลค่าการส่งออกสินค้า
ของไทย และปรับเปลี่ยนจากการ
ส่งออกสินค้าขึ้นต้นท่ีมีมลูค่าไมสู่ง
ไปเป็นการส่งออกสินค้า
นวัตกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้ประกอบการ Bio อาทิ กลุ่มสินค้า
อาหาร functional food กลุ่มสนิค้า
ไลฟ์สไตล์ที่ใช้วัสดุชีวภาพ 

1. จัดกิจกรรม Business 
matching ในสินค้า
นวัตกรรม และสินค้าท่ีมี
การสร้างมูลค่าเพิ่ม 

2. ให้ค าปรึกษาด้านตลาด 
Bio และแนวโน้ม
ผู้บริโภคของต่างประเทศ 

3. คัดเลือกผู้ประกอบการที่
ผลิตสินค้านวัตกรรม และ
สินค้าท่ีมีการสรา้ง
มูลค่าเพิม่ไปเข้าร่วมงาน
แสดงสินค้าใน
ต่างประเทศ 

ผู้ประกอบการสามารถสร้าง
เครือข่ายทางธุรกิจกับต่างประเทศ 
และเกดิการขยายมูลค่าการ
ส่งออกสินค้า Bio 
 

 
 

 

สค./สป./คต. 

ตำรำงท่ี 7 ข้อเสนอประเด็นยุทธศำสตร์/มำตรกำรเพื่อพัฒนำกำรค้ำและตลำด Bio economy ของไทย 



35 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์/ กลุ่มเป้ำหมำย กลยุทธ์/แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

4. กำรปรับปรุงกฎระเบียบ
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่
ผู้ประกอบกำร 

ปรับปรุงกฎระเบยีบด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญาและ
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนให้
เอื้ออ านวยต่อการประกอบ
ธุรกิจและมีความรวดเร็ว 
   

1. เพื่อคุ้มครองทรัพยส์ินทางปัญญา
ในเทคโนโลยีและอตุสาหกรรม
ชีวภาพ เพื่อความเป็นธรรมใน
การแข่งขัน 

2. เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของกลุ่มอุตสาหกรรม
การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 

3. เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ผู้ประกอบการที่ท าธุรกิจผลติ
สินค้าใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการ
สร้างสรรค์นวตักรรมและการวิจยั 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
1. ผู้วิจัย/สถาบันวิจัย 
2. ผู้ประกอบการที่มีความสามารถ

ในการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ 
 

1. เผยแพร่องค์ความรู้ 
เทคโนโลยีหรือสิทธิบัตรที่
คิดค้นได้ อย่างกว้างขวาง
และต่อเนื่องเพื่อ
เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการได้รับ
ทราบข้อมูล สามารถ
น าไปใช้สร้างประโยชน์
ทั้งเชิงพาณิชย ์

2. ส่งเสริมการพัฒนา
เทคโนโลยีตั้งต้นที่เป็น
เทคโนโลยีหลัก (Core 
Technology)  

3. ส่งเสริมพัฒนากลไกและ
สร้างความเชื่อมโยงระบบ
ข้อมูลเกี่ยวกับชีวสารสน
เทศ (Bio informatics) 
เพื่อให้เกิดฐานข้อมูลและ
การเลือกใช้อย่าง
เหมาะสม  

1. จ านวนค าขอที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนสิทธิบตัรใน
สิ่งประดิษฐ์ท่ีใช้
เทคโนโลยีชีวภาพมากขึ้น 

2. ระยะเวลาในการขอข้ึน
ทะเบียนสิทธิบตัร 
 

 
 

ทป./พค. 

ตำรำงท่ี 7 ข้อเสนอประเด็นยุทธศำสตร์/มำตรกำรเพื่อพัฒนำกำรค้ำและตลำด Bio economy ของไทย 
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ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

   มีการประมวลผล สร้าง
หรือพัฒนาผลติภณัฑไ์ด้
อย่างคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 
และบูรณาการ 

4. ปรับปรุงขั้นตอนการการ
จดทะเบียนการประกอบ
ธุรกิจแบบ fast track 
ใหแ้ก่ผู้ประกอบการที่ท า
ธุรกิจผลิตสินค้าใช้
เทคโนโลยีชีวภาพในการ
สร้างสรรค์นวตักรรมและ
การวิจัย โดยน า
เทคโนโลยี AI และ 
Blockchain มาใช้ 

  

 
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

กองนโยบายการสร้างความเข้มแข็งทางการค้า 
กันยายน 2562 

 

 

ตำรำงท่ี 7 ข้อเสนอประเด็นยุทธศำสตร์/มำตรกำรเพื่อพัฒนำกำรค้ำและตลำด Bio economy ของไทย 


