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บทคัดย่อ
ตั้งแตํอดีต จนถึงประมาณปี พ.ศ. 2443 เป็นชํวงเวลาที่เศรษฐกิจโลกขับเคลื่อนอยูํบนฐาน
ของธรรมชาติ หรือ Natural Economy และตั้งแตํปี พ.ศ. 2443 เป็นต๎นมาจนถึงปี พ.ศ. 2557การ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอยูํบนพื้นฐานของฟอสซิล และปิโตรเลียม หรือที่เรียกวํา Fossil economy แตํ
หลั งจากโลกต๎ อ งเผชิญ กับ การเพิ่ม ขึ้ น ของประชากร ภาวะโลกร๎ อนและการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สังคมจึงกําลังจะเปลี่ยนผํานจากเศรษฐกิจที่พึ่งพาฟอสซิลหรือน้ํามันปิโตรเลียมเป็นหลัก
ไปสูํเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด๎วยชีวมวล หรือที่เรียกวํา เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (Bioeconomy) เพื่อ
ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
อยํางยั่งยืน โดยตัวจักรสําคัญในเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพแบํงออกเป็น 2 สํวนคือ 1) อุตสาหกรรม
อาหาร และ 2) อุตสาหกรรมที่ไมํใชํอาหาร ดังนั้นเพื่อกํอให๎เกิดดุลยภาพในอุตสาหกรรมระหวําง
อุตสาหกรรมอาหารและไมํใชํอาหาร และทําให๎ประเทศไทยสามารถหลุดพ๎นจากกับดักรายได๎ปาน
กลาง การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค๑เพื่อ ศึกษาสถานภาพปัจจุบันของงานวิจัยทั้งในประเทศและ
ตํางประเทศภายใต๎หลักการเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และศึกษา สังเคราะห๑ เพื่อนําเสนอแนวทาง
งานวิจัยในอนาคตเบื้องต๎นภายใต๎หลักการเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพสําหรับประเทศไทย ด๎วยการ
ทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับอุตสาหกรรมภายใต๎หลักการเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ซึ่ง
หมายถึงการนําวัตถุดิบทางการเกษตรมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ๑ที่มีมูลคําเพิ่มขึ้น ทั้งของประเทศไทยและ
ตํางประเทศจากข๎อมูลทุติยภูมิ
จากการศึกษาด๎านนโยบายสามารถสรุปได๎วําแนวทางนโยบายด๎านเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ของประเทศมาเลเซียและประเทศเกาหลี เป็นแนวทางที่ควรนํามาปรับใช๎ในด๎านการจัดการการเกษตร
อุตสาหกรรม และการพัฒนานวัตกรรมตามลําดับ โดยประเทศไทยควรจะปรับจากการใช๎เศษเหลือ
ทางการเกษตร เป็นการจัดการด๎านการเกษตรสําหรับพืชเศรษฐกิจ 6 ชนิด ได๎แกํ ข๎าว มันสําปะหลัง
ยางพารา อ๎อย ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ และปาล๑มน้ํามัน เพื่อผลิตสารเคมีแพลตฟอร๑ม ที่เป็นสารตั้งต๎นใน
อุตสาหกรรมชีวภาพมูลคําสูงอื่นๆ ได๎แกํ เคมีภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม อุตสาหกรรมการเกษตร
และแปรรู ป อาหาร อุ ต สาหกรรมเชื้ อ เพลิ ง ชี ว ภาพและเคมี ชี ว ภาพ เป็ น ต๎ น ซึ่ ง สํ ว นใหญํ เ ป็ น
อุตสาหกรรมที่ไมํใชํอาหาร เมื่อพิจ ารณาจากปัจจัยปริมาณวัตถุดิบ ความต๎องการตลาดของสาร
แพลตฟอร๑ ม การสนั บ สนุ น ด๎ า นนโยบาย ระดั บ ความพร๎ อ มของเทคโนโลยี สามารถสรุ ป สาร
แพลตฟอร๑มที่ควรพัฒนาได๎ 4 ชนิด คือ กลีเซอรอล กรดแลคติก ซอร๑บิทอล และกรดซัคซินิกจาก
วัตถุดิบรุํนแรก (กลุํมน้ําตาลและคาร๑โบไฮเดรต) และวัตถุดิบรุํนที่ 2 (เซลลูโลส) ของข๎าว มันสําปะหลัง
อ๎อย ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ และปาล๑มน้ํามัน
สําหรับแนวทางวิจัยและพัฒนาสําหรับวัตถุดิบรุํนแรก การวิจัยต๎นน้ําหรือการแปรรูปเบื้องต๎น
นั้นไมํมีความซับซ๎อนมากจึงไมํต๎องทําการวิจัยเพิ่มเติม แตํควรมีการศึกษาเพิ่มเติมด๎านการเพิ่มผลผลิต
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ของวัตถุดิบ ทางการเกษตร ในระดับ อุตสาหกรรมกลางน้ําหรือ การผลิ ตสารแพลตฟอร๑ (Building
Blocks) นั้น ควรศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการทําให๎บริสุทธิ์เพื่อเป็ นวัตถุดิบให๎กับ
อุตสาหกรรมปลายน้ําหรือการผลิตสารตํอเนื่องและการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ ตํอไป สําหรับวัตถุดิบรุํนที่
สองมีแนวทางการวิจัยและพัฒนาด๎านกลางน้ํา และปลายน้ําเชํนเดียวกับวัตถุดิบรุํนแรก แตํต๎องมีการ
ศึกษาวิ จั ย ด๎านการแปรรู ป ขั้ น ต๎ น เพื่อ ให๎ ได๎ วิธี การที่มี ความคุ๎มคํ าทางเศรษฐศาสตร๑ และเพื่ อให๎
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพมีความยั่งยืนประเทศไทยควรมุํงเน๎นการพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองทั้งใน
ด๎านการผลิตสารเคมีแพลตฟอร๑มและการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ตํอเนื่อง
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Abstract

Abstract
From the past until year 1900, the world economy was driven by natural
economy. Later on until 2014, the petroleum and fossil based economy so called
fossil economy took place.. Nowadays, the world has changed due to the population
growth and climate change problems. Society is transforming from fossil based to
bio-based economy in order to mitigate climate change effect in sustainable
practices. Two key industries food and non-food industries, are the main driver of
bio-based economy. In order to balance these industries and escape the middleincome trap, studying bioeconomy development status and synthesizing a
recommendation for bioeconomy related research and development for Thailand
become of importance. To achieve, literature review of bioeconomy related
researches (emphasizing on value-added in agriculture) both national and
international has been used as a tool.
Form data base, it can be seen that Malaysian and Korean policy in aspects of
agricultural and industrial management as well as innovation development are the
most adaptive approaches to our country. Moreover, policy should be driven to
whole chain value agricultural management such as producing building block
chemicals in stead of agricultural waste utilization for Thai 6 economic crops
including rice, cassava, para-rubber, sugarcane, corn and oil palm. These building
block chemicals can be further developed for green chemicals, agro-industry and
food industry, bioenergy and bio-chemicals industries. Considering the quantity of
agricultural materials, building block chemical market demand, policy support and
technology readiness level (TRL), the outstanding building block chemicals from both
1st generation (sugar based) and 2nd generation materials (cellulose based) are
glycerol, acetic acid, sorbitol and succinic acid that could be derived from rice,
cassava, sugarcane, corn and oil palm respectively.
A recommendation in research and development for 1st and 2nd generation
were devided for upstream, midstream and downstream. For 1st generation, research
in upstream (agricultural practives) have been well performed thus improving on
productivity shoud be focusedFor midstream, increasing of building block chemical
production and purification from whole chain agriculture should be emphasized,
III
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therefore downstream industry could consequently conduct more on product
development according to the materials. As well as in 2nd generation material,
midstream and downstream industries should be develop in the same direction of 1st
generation material. However, limitation of 2nd generation utilization is pretreatment
process that still required more research and development to obtain cost-effective
pretreatment method. To reach a sustainable Bioeconomy, the most important
approach is to develop our own production technologies for both building block
chemical production and also product development.
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บทสรุปผู้บริหาร
ตั้งแตํอดีต จนถึงประมาณปี พ.ศ. 2443 เป็นชํวงเวลาที่เศรษฐกิจโลกขับเคลื่อนอยูํบนฐาน
ของธรรมชาติ หรือ Natural Economy และตั้งแตํปี พ.ศ. 2443 เป็นต๎นมาจนถึงปี พ.ศ. 2557 การ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอยูํบนพื้นฐานของฟอสซิล และปิโตรเลียม หรือที่เรียกวํา Fossil economy ซึ่ง
เป็นยุคที่มีการใช๎แรงงานเป็นหลัก (Labor Intensive) แตํหลังจากโลกต๎องเผชิญกับการเพิ่มขึ้นของ
ประชากร ภาวะโลกร๎อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งสํงผลกระทบตํอเศรษฐกิจและ
สังคม ได๎แกํ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ความมั่นคงด๎านอาหาร ปัจจัยด๎านความเสี่ยงในการทํา
การเกษตร และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ สังคมจึงกําลังจะเปลี่ยนผํานจากเศรษฐกิจที่
พึ่งพาฟอสซิลหรือน้ํามันปิโตรเลียมเป็นหลัก ไปสูํเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด๎วยชีวมวล หรือที่เรียกวํา หรือ
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (Bioeconomy) เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของโลกและเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยํางยั่งยืน ดังแสดงในภาพที่ 1

ที่มา: (TEM, 2014)
ภาพที่ 1 วัฏจักรใหมํของเศรษฐกิจจากเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ในชํวงของการปรับเปลี่ยนจาก Fossil Economy ไปสูํ Bioeconomy ของประเทศไทยนั้น
จําเป็นต๎องอาศัยการขับเคลื่อนจาก 2 ภาคอุตสาหกรรม คือ อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมที่
ไมํใชํอาหาร ที่จะต๎องสร๎างดุลยภาพระหวําง 2 อุตสาหกรรมในมิติตํางๆ ไมํวําจะเป็น ความมั่นคงด๎าน
อาหาร การเพิ่ม มู ล คํ า สิ น ค๎ า เพื่อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม ความมั่ น คงด๎ านพลั ง งาน ด๎ า น
สิ่งแวดล๎อมโดยเฉพาะสภาวะโลกร๎อนและการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ความเป็นอยูํของคนในสังคม
และการผลิตอยํางยั่งยืนที่เป็นหัวใจสําคัญของเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพดังแสดงในภาพที่ 2
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ที่มา: (Organisation, 2011)
ภาพที่ 2 เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพของยุโรป
การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค๑ 2 ด๎าน คือ 1) ศึกษาสถานภาพปัจจุบันของงานวิจัยทั้งใน
ประเทศและตํางประเทศที่ดําเนินการภายใต๎หลักการเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 2) ศึกษา สังเคราะห๑
และนําเสนอแนวทางงานวิจัยในอนาคตเบื้องต๎นภายใต๎หลักการเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพสําหรับ
ประเทศไทยที่ได๎การทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับอุตสาหกรรมภายใต๎หลักการเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ ซึ่งหมายถึงการนําวัตถุดิบทางการเกษตรมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ๑ที่มีมูลคําเพิ่มขึ้นของ
ประเทศไทยและตํางประเทศจากข๎อมูลทุติยภูมิ โดยจะศึกษาทั้งอุตสาหกรรมอาหารและไมํใชํอาหาร
แตํจะมุํงเน๎นการสังเคราะห๑และวิเคราะห๑ข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับอุตสาหกรรมที่มิใชํอาหารเป็นหลัก
จากการรวบรวมและสังเคราะห๑ข๎อมูลในมิติด๎านนโยบายของกลุํมประเทศตํางๆ ที่เป็นทั้งผู๎นํา
ด๎าน Bioeconomy และกลุํมประเทศที่มีคล๎ายคลึงกันด๎านทรัพยากรธรรมชาติ สามารถสรุปได๎วํา
แนวทางนโยบายด๎านเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพของประเทศมาเลเซีย ที่มีการจัดการด๎านการเกษตรที่
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เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมแบบครบวงจร เชํน ปาล๑มน้ํามัน และมีจุดแข็งด๎านการจัดการองค๑กรซึ่ง
มีองค๑กรที่มีหน๎าที่รับผิดชอบโดยตรง สําหรับการดูแลนโยบายด๎านการพัฒนา Bioeconomy นั้น
ประเทศมาเลเซียได๎จัดตั้ง Bioeconomy Corporation ภายใต๎การดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร๑
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเป็นศูนย๑กลางในการสนับสนุน อํานวยความสะดวก และให๎คําปรึกษา
ทุกด๎านแกํอุตสาหกรรมจากฐานชีว ภาพ อาทิ การลงทุน การพัฒนาผู๎ประกอบการรายใหมํ การ
สร๎างคลัสเตอร๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ เป็นต๎น และประเทศเกาหลี ซึ่งเป็นประเทศแรกในทวีป
เอเชียที่รัฐบาลมีการออกยุทธศาสตร๑การเติบโตแบบสีเขียวและคาร๑บอนต่ํา เกาหลีมุํงเน๎นงานวิจัย
เทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข๎องด๎านการแพทย๑และสุขภาพ รวมไปถึง ชีวเคมี ชีวอิเล็กทรอนิกส๑ และ
เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล โดยการทําเกษตรแบบทันสมัยด๎วยเทคโนโลยีชีว ภาพและเทคโนโลยี
สารสนเทศ การสร๎ างคลั ส เตอร๑ การลงทุนโครงสร๎างพื้ นฐาน การจัดตั้งศูนย๑นวั ตกรรม และการ
ฝึกอบรมจากผู๎เชี่ยวชาญระดับโลก มาเป็นแนวทางที่ควรนํามาปรับใช๎ในด๎านการจัดการการเกษตร
อุตสาหกรรม และการพัฒนานวัตกรรมตามลําดับ โดยประเทศไทยควรจะปรับจากการใช๎เศษเหลือ
ทางการเกษตร เป็นการจัดการด๎านการเกษตรสําหรับพืชเศรษฐกิจ 6 ชนิด ได๎แกํ ข๎าว มันสําปะหลัง
ยางพารา อ๎อย ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ และปาล๑มน้ํามัน เพื่อผลิตสารเคมีแพลตฟอร๑ม ที่เป็นสารตั้งต๎นใน
อุตสาหกรรมชีวภาพมูลคําสูงอื่นๆ ได๎แกํ เคมีภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม อุตสาหกรรมการเกษตร
และแปรรู ป อาหาร อุ ต สาหกรรมเชื้ อ เพลิ ง ชี ว ภาพและเคมี ชี ว ภาพ เป็ น ต๎ น ซึ่ ง สํ ว นใหญํ เ ป็ น
อุตสาหกรรมที่ไมํใชํอาหาร หากพิจารณาตามมุมมองด๎านหลักการของเศรษฐกิจจากฐานชีว ภาพ
(Bioeconomy Concept) ประเทศไทยอยูํในระยะของ Bioeconomy Phase I แปรรูปวัตถุดิบตั้ง
ต๎นชนิดเดียว (Single Feedstock) ด๎วยเทคโนโลยีเดียว (Single Process) ให๎ได๎ผลิตภัณฑ๑หลักหนึ่ง
ชนิด (Single Major Product) เข๎าสูํ Bioeconomy Phase II ที่แปรรูปวัตถุดิบชนิดเดียว (Single
Feedstock) ใช๎หลายเทคโนโลยีหรือกระบวนการ (Multiple Processes) สามารถสร๎างผลิตภัณฑ๑ได๎
หลายชนิด (Multiple Major Products) แตํยังไปไมํถึง Bioeconomy Phase III ที่แปรรูปวัตถุดิบ
หลายชนิด (Multiple feedstocks) ใช๎หลายเทคโนโลยีหรือกระบวนการ (Multiple Processes)
สามารถสร๎างผลิตภัณฑ๑ได๎หลายชนิด (Multiple Major Products) สําหรับมุมมองด๎านงานวิจัยความ
พร๎อมของเทคโนโลยีของประเทศสํวนใหญํยังมีระดับความพร๎อ มอยูํที่ Technology Readiness
Level (TRL) 3 หรือเป็นระดับวิจัยประยุกต๑ (Applied Research) ซึ่งยังอยูํในชํวงของหุบเหวมรณะ
ของงานวิจัย (Valley of Death) หรือชํองวํางระหวํางงานวิจัยจากระดับห๎องปฏิบัติการหรือต๎นแบบ
(ระดับ TRL 5 หรือต่ํากวํา) กับงานวิจัยเชิงพาณิชย๑ (ระดับ TRL 8-9)
จากข๎อมูลอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการผลิตพลังงานและสารเคมีจากชีวมวลพบวําประเทศ
ไทยยั งคงใช๎ชีว มวลรุํ น ที่ 1 เป็ น หลั ก ได๎แกํ อ๎อย และมันสํ าปะหลั ง เป็นวัตถุดิบหลั กในการผลิ ต
พลังงานและสารเคมี ดังแสดงในภาพที่ 3 สารชีวเคมีที่มีการผลิตในระดับอุตสาหกรรมของประเทศ
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ได๎แกํ กรดแลคติก กรดซิตริก กลีเซอรีนหรือกลีเซอรอล ไลซีน และซอร๑บิทอล โดยเอกชนผู๎ผลิตมีทั้ง
บริษัทของประเทศไทย และบริษัทรํวมทุนจากตํางประเทศ เทคโนโลยีที่ใช๎ในปัจจุบันของประเทศไทย
มีลักษณะเป็นแบบโรงกลั่นชีวภาพระยะที่ 1 เชํน ในกรณีที่วัตถุดิบเริ่ มต๎นเป็นน้ํามันปาล๑ม ซึ่งมีการ
นําไปใช๎ผลิตไบโอดีเซลและมี กลีเซอรีน เป็นผลผลิตพลอยได๎ แตํยังไมํมีการใช๎เทคโนโลยีเพิ่มเติมใน
การแปรรูป กลีเซอรีน เป็นสารเคมีชนิดอื่นที่มีมูลคําเพิ่มขึ้น

ภาพที่ 3 อุตสาหกรรมชีวภาพปัจจุบันที่มีในประเทศไทย (Bhumiratana, 2016 )
สําหรับวัตถุดิบประเภท Lignocellulose หรือชีวมวลรุํนที่ 2 ที่นับเป็นแหลํงชีวมวลสําคัญใน
การผลิตสารเคมีหลายชนิดทั้งเพื่อการผลิต Cellulosic Ethanol และสารเคมีเชํน Sugar Alcohol
ซึ่ ง ใช๎ เ ป็ น สารให๎ ค วามหวานเป็ น ต๎ น ปั จ จุ บั น ยั ง คงมี ข๎ อ จํ า กั ด การผลิ ต หลั ก คื อ ต๎ น ทุ น จากการ
Pretreatment ที่ต๎องการเปลี่ยน Lignocellulose ให๎เป็นน้ําตาลชนิดตํางๆ เพื่อใช๎เป็นสารตั้งต๎นใน
การผลิตสารเคมี (Chemical Building Blocks) จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให๎อุตสาหกรรมในประเทศ
ไทยสํวนใหญํยังคงใช๎วัตถุดิบชีวมวลรุํนที่ 1 เป็นหลัก ทั้งนี้หากต๎องการพัฒนาการใช๎ประโยชน๑จากชีว
มวลรุํนที่ 2 อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษที่เป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช๎กระบวนการ Pretreatment เป็น
หลัก จะเป็นอุตสาหกรรมที่ควรใช๎เป็นต๎นแบบสําหรับการพัฒนากระบวนการผลิตได๎
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และจากการศึกษาความพร๎อมในหลายๆ ด๎านไมํวําจะเป็น ปริมาณวัตถุดิบ มูลคําตลาดของ
โลก ข๎อมูลการนําเข๎าสํงออก ความพร๎อมด๎านเทคโนโลยี รวมกับนโยบายสนับสนุนของภาครัฐและ
เอกชนของประเทศไทยที่ได๎เริ่ มมีการหั นมาสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข๎องกับ Bioeconomy
ตามที่กลําวไว๎ข๎างต๎น สารเคมีแพลตฟอร๑มที่นําสนใจสํงเสริมเพื่อเพิ่มมูลคําเพิ่มผลิตภัณฑ๑ในประเทศ
ไทยที่นําสนใจเรียงลําดับได๎ดังรายละเอียดตํอไปนี้
1) กลีเซอรอลเป็นสารเคมีแพลตฟอร๑มที่มีการใช๎งานมาก ทั้งการใช๎งานด๎วยตัวเอง และการใช๎
เป็นสารตั้งต๎นในการผลิตสารเคมีอื่น การเติบโตของตลาดโลกสําหรับกลีเซอรอลเทํากับร๎อย
ละ 6.5 และมีมูลคําการนําเข๎ามาในประเทศไทยอยูํประมาณกวํา 1,000 ล๎านบาท นอกจากนี้
ยังมีมูลคําการสํงออกอยูํประมาณกวํา 700 ล๎านบาท ประกอบกับแนวโน๎มการผลิตไบโอ
ดีเซลในประเทศไทยมีแนวโน๎มสูงขึ้น จาก 3.4 ล๎านลิตรตํอวัน ไปเป็น 10 ล๎านลิตรตํอวัน ใน
ปี 2569 โดยกลีเซอรอลสามารถนําไปผลิตเป็นสารตั้งต๎นในการผลิตพลาสติก ชีวภาพ ซึ่งใช๎
ทดแทนสารเคมีที่ผลิตได๎จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
2) กรดแลคติก เป็นสารเคมีแพลตฟอร๑มที่มีการใช๎งานอยํางแพรํหลาย ในอุตสาหกรรมอาหาร
และเริ่มมีการใช๎งานในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ๑ และใช๎เป็นสารตั้งต๎นในการผลิตสารเคมีอื่น
โดยมีแนวโน๎มการเติบโตทางการตลาดโลกเทํากับ ร๎อยละ 7 วัตถุดิบหลักในการผลิตสําหรับ
ประเทศไทย คือ มันสําปะหลัง กับอ๎อย แตํการผลิตกรดแลคติกจากชีวมวลยังมีต๎นทุนการ
ผลิตคํอนข๎างสูง เนื่องจากเทคโนโลยีการใช๎เชื้อจุลินทรีย๑ชํวยในการผลิต ยังไมํคงที่ ถึงอยํางไร
ก็ตามรัฐบาลไทยได๎มีนโยบายให๎การสนับสนุนทั้งด๎านการผลิต วิจัยและพัฒนาอยํางเต็มที่
3) สารให๎ความหวานแทนน้ําตาล ซอร๑บิทอล เป็นกลุํมสารเคมีแพตฟอร๑มที่มีแนวโน๎มในการ
เติบ โตทางการตลาดอยูํ ในระดับดี เนื่องจากมีผู๎ ปุวยเบาหวาน และผู๎ บริโ ภคที่รักสุขภาพ
เพิ่มขึ้น ทําให๎ผลิตภัณฑ๑ที่ใช๎สารให๎ความหวานแทนน้ําตาลในการผลิตได๎รั บความนิยม โดยไซ
ลิทอลมีร๎อยละการเติบโตของตลาดโลก 6.6 ซอร๑บิทอลมีมูลคําการนําเข๎าอยูํที่ประมาณ 350
ล๎านบาท ในขณะเดียวกันก็มีมูลคําการสํงออกประมาณ 150 ล๎านบาท จึงทําให๎ซอร๑บิทอล
เป็นสารเคมีแพลตฟอร๑มที่นําสนใจ
4) กรดซัคซินิ ก เป็ นสารเคมีแพลตฟอร๑มที่มีแนวโน๎มในการเติบ โตสูงที่สุ ด โดยมีร๎อยละการ
เติบโตของมูลคําตลาดโลกเทํากับ 28 (จากการคาดการณ๑ในระหวํางปี พ.ศ. 2559 - 2564)
แม๎วํามูลคําตลาดของกรดซัคซินิกจะไมํสูงมากนัก (63.2 ดอลลาร๑สหรัฐ ในปี พ.ศ. 2554) แตํ
มีราคาขายตํอหนํวยคํอนข๎างสูง (2,860 - 3,000 USD/MT ในปี พ.ศ. 2554) และประเทศ
ไทยได๎มีมูลคําการนําเข๎ามาในประเทศประมาณปีละ 161 ล๎านบาท เป็นสารเคมีแพลตฟอร๑ม
ที่มีการใช๎งานที่ห ลากหลาย โดยเฉพาะการใช๎เป็นสารตั้งต๎นในการผลิ ตสารเคมีอนุพันธ๑
ประกอบกับรัฐบาลไทยมีนโนบายสนับสนุนภายใต๎แนวคิด Bioeconomy กรดซัคซินิกจึงเป็น
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สารเคมีแพลตฟอร๑มที่มีความเหมาะสมทีจ่ ะสํงเสริมให๎เกิดการวิจัยและพัฒนาตํอไป
ข๎ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ แนวทางการวิ จั ย และพั ฒ นาสํ า หรั บ วั ต ถุ ดิ บ รุํ น แรก หรื อ 1st
Generation การวิจัยต๎นน้ําหรือการแปรรูปเบื้องต๎นนั้นไมํมีความซับซ๎อนมากจึงไมํต๎องทําการวิจัย
เพิ่มเติม แตํควรมีการศึกษาเพิ่มเติมด๎า นการเพิ่มผลผลิตของวัตถุดิบ อุตสาหกรรมกลางน้ําหรือการ
ผลิตสารแพลตฟอร๑มนั้น ควรศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสารแพลตฟอร๑ม และอุตสาหกรรม
ปลายน้ําควรทําการศึกษาวิจัยการผลิตสารตํอเนื่องและการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ สําหรับวัตถุดิบรุํนที่สอง
หรือ 2nd Generation มีแนวทางการวิจัยและพัฒนาด๎านกลางน้ํา และปลายน้ําเชํนเดียวกับวัตถุดิบ
รุํนแรก แตํต๎องมีการศึกษาวิจัยด๎านการแปรรูปขั้นต๎นเพื่อลดต๎นทุนการผลิตในขั้นตอนนี้ นอกจากนี้
หากต๎องการผลักดันการวิจัยและพัฒนาเพื่อให๎เกิดเทคโนโลยีการผลิตของประเทศไทยเอง จําเป็น
อยํางยิ่งที่จะต๎องมีนโยบายการสนับสนุนอยํางจริงจังและตํอเนื่อง ควรมีการปรับเปลี่ยนระบบการวิจัย
ให๎สามารถทําการวิจัยตํอเนื่องเป็นระยะเวลาหลายปี พร๎อมกับมีการลงทุนเพื่อสร๎างงานวิจัยระดับ
ขยายผล (Pilot Scale) ให๎รองรับการขยายผลสูํเชิงพาณิชย๑ได๎จริง หรือมีระดับความพร๎อมสําหรับการ
ผลิต (Manufacturing Readiness Level (MRL)) ควบคูํไปด๎วย ท๎ายที่สุดควรทํา การวิจัยและ
พัฒนาการรวมกลุํมที่มีความต๎องการหรือโจทย๑ปัญหารํวมกัน และวางแผนการวิจัยครบทั้ง Value
Chain เพื่อให๎ได๎ผลลัพธ๑ที่นําไปใช๎ประโยชน๑ได๎จริง อาจจะนําตัวอยํางรูปแบบความรํวมมือด๎านการ
วิจัยที่แสดงในภาพที่ 4 มาปรับใช๎กับระบบการวิจัยของประเทศไทย

ที่มา: http://www.processum.se/en/sp-processum/our-projects/the-biorefinery-of-the-future
ภาพที่ 4 ตัวอยํางแนวทางของกลุํม Processum ในการพัฒนา Lignocellulose Biorefinery
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จากแนวทางการพัฒนาของประเทศที่ประสบความสําเร็จ ประเทศไทยควรพัฒนาการเกษตรพืช
เศรษฐกิจหลัก เป็นเกษตรอุตสาหกรรมอยํางแท๎จริง รวมกับการประยุกต๑ใช๎และพัฒนาเทคโนโลยีในทุกๆ
ด๎าน ตั้งแตํ ด๎านเกษตร (Green Biotechnology) ด๎านอุตสาหกรรม (White Biotechnology) ด๎านอาหาร
(Yellow Biotechnology) ด๎านยาและสุขภาพ (Red Biotechnology) พร๎อมทั้งสร๎างตลาดทั้งในและ
ตํางประเทศ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากด๎านภูมิศาสตร๑ประเทศไทยยังมีโอกาสในการพัฒนาทางด๎านทะเล
(Blue Biotechnology) คล๎ายคลึงกับประเทศมาเลเซีย และเกาหลีดังที่กลําวมา
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นโยบายทางด๎าน Bioeconomy และเอกสารที่เกี่ยวข๎อง ในกลุํมประเทศ
เอเซียแปซิฟิก
แหลํงวัตถุดิบ นโยบาย แนวทางการพัฒนาในปัจจุบัน และในอนาคต และ
แนวทางการวิจัย ที่เกี่ยวข๎องกับนโยบายทาง Bioeconomy ในกลุํม
ประเทศ G7 และ Asia Pacific
สรุปปัจจัยคํานึงถึงสําหรับการวิเคราะห๑ชํองวํางเพื่อการวางนโยบาย
Bioeconomy อยํางยั่งยืนของแตํละประเทศ
แหลํงเพาะปลูกที่สําคัญของพืชเศรษฐกิจแตํละชนิด
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เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตตํอไรํ ของมันสําปะหลัง ตั้งแตํปี 2555 2559
ประมาณการปริมาณผลิตภัณฑ๑และผลพลอยได๎หลักเฉลี่ยตํอปีของมัน
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เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตตํอไรํ ของข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ ตั้งแตํปี
2555/56 – 2559/60
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สารบัญรูปภาพ
วัฏจักรใหมํของเศรษฐกิจจากเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพของยุโรป
เปรียบเทียบ Fossil economy กับ Bioeconomy
การสร๎างมูลคําจากการแปรรูปชีวมวล
ตัวอยํางกลุํมผลิตภัณฑ๑ที่ได๎จากการแปรรูปชีวมวล
สัดสํวนเนื้อที่การใช๎ประโยชน๑ที่ดินภาคการเกษตรของประเทศไทย ปี 2558
พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 6 ชนิด ในประเทศไทย
ปริมาณการผลิตของพืชเศรษฐกิจ 6 ชนิด ในประเทศไทย
มูลคําที่ขายได๎ของพืชเศรษฐกิจ 6 ชนิด ในประเทศไทย
สัดสํวนมูลคําการสํงออกสินค๎าเกษตรและผลิตภัณฑ๑ที่สําคัญของไทย
ปี 2559
การจัดการหํวงโซํอุปทาน
หํวงโซํอุปทานข๎าว
หํวงโซํอุปทานมันสําปะหลัง
หํวงโซํอุปทานยางพารา
หํวงโซํอุปทานอ๎อย
หํวงโซํอุปทานข๎าวโพด
หํวงโซํอุปทานปาล๑มน้ํามัน
ชนิดของผลผลิตจากกระบวนการโรงกลั่นชีวภาพ
ตัวอยํางระบบโรงกลั่นชีวภาพระยะที่ 1 จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
กระบวนการผลิตเอทานอลจากข๎าวโพดด๎วยกระบวนการ Dry Mill (1) และ
Wet Mill (2)
ตัวอยํางระบบโรงกลั่นชีวภาพระยะที่ 2
แนวทางของกลุํม Processum ในกระบวนการ Lignocellulose
Biorefinery
แนวทางของการใช๎ธัญพืชเป็นวัตุดิบสําหรับโรงกลั่นชีวภาพ (Whole Crop
Biorefinery)
แนวทางการวิจัยเพื่อพลังงานและสารเคมีจากชีวมวล
กระบวนการทางชีวภาพและทางเคมีในการผลิตสารเคมีแพลตฟอร๑ม
ระดับความพร๎อมของเทคโนโลยีในการผลิตสารเคมีจากชีวมวล
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บทที่ 1 บทนา
1.1 ที่มาของโครงการ
ตั้งแตํอดีต จนถึงประมาณปี พ.ศ. 2443 เป็นชํวงเวลาที่เศรษฐกิจอยูํบนฐานของธรรมชาติ
หรือ Natural Economy และตั้งแตํปี พ.ศ. 2443 เป็นต๎นมาจนถึงปี พ.ศ. 2557การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจอยูํบนพื้นฐานของฟอสซิล และปิโตรเลียม หรือที่เรียกวํา Fossil economy แตํหลังจากโลก
ต๎องเผชิญกับการเพิ่มขึ้นของประชากร ภาวะโลกร๎อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งสํงผล
กระทบตํอเศรษฐกิจและสังคม ได๎แกํ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ความมั่นคงด๎านอาหาร ปัจจัย
ด๎านความเสี่ยงในการทําการเกษตร และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ สังคมจึงกําลังจะ
เปลี่ยนผํานจากเศรษฐกิจที่พึ่งพาฟอสซิลหรือน้ํามันปิโตรเลียมเป็นหลัก ไปสูํเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด๎วย
ชี ว มวล หรื อ ที่ เ รี ย กวํ า เศรษฐกิ จ จากฐานชี ว ภาพ (Bioeconomy) เพื่ อ ลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยํางยั่งยืน ดังแสดงใน
ภาพที่ 1.1

ที่มา: Sustainable growth from bioeconomy the Finnish bioeconomy strategy (TEM, 2014)
ภาพที่ 1.1 วัฏจักรใหมํของเศรษฐกิจจากเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ในปัจจุบันซึ่งเป็นชํว งของการเปลี่ยนถํายจากระบบเศรษฐกิจเดิมเข๎าสูํระบบเศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ ทําให๎ภาคการเกษตรของไทยต๎องรับแรงกดดันทั้งจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว จากราคา
สิน ค๎าเกษตรผั น ผวนและตกต่ํา จากภัย แล๎งอันเป็นผลจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
นําไปสูํผลกระทบตํอรายได๎และเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรในวงกว๎างตามมา อีกทั้งในหลายภาค
สํวนของการเกษตรมีภาวะการขาดแคลนแรงงาน การเข๎าสูํภาวะสูงวัยของเกษตรกร รวมถึงภาวะ
หนี้สินของครัวเรือนเกษตรได๎ขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นไป อันนํามาซึ่งปัญหาและผลกระทบตํอกิจกรรมการ
ผลิตในภาคครัวเรือนเกษตร และอาจกลายเป็นประเด็ นปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมด๎านอื่นๆ เชํน
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การสูญเสียที่ดินทํากิน การอพยพย๎ายถิ่นจากชนบทสูํเมือง เป็นต๎น รวมถึงการสร๎างแรงกดดันด๎าน
อื่นๆ ที่ตามมาในอนาคต
ถึงแม๎รัฐบาลไทย จะมีแนวนโยบายให๎การสนับสนุนเกษตรกรขนาดเล็กและเกษตรกรที่ทํา
การเกษตรในทุกด๎านตั้งแตํการจัดการพื้นที่ การจัดหาเครื่องจักรกล รวมถึงสนับสนุนการใช๎นวัตกรรม
ในการขับเคลื่อนไปสูํแนวทางของความต๎องการใหมํในสินค๎าและบริการทางการเกษตรที่จะมีการ
พัฒนามากขึ้นแตํก็ไมํเป็นผลเทําที่ควร
ดังนั้นเพื่อสร๎างความรู๎ความเข๎าใจในมิติตํางๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช๎และการเข๎าถึง
ทรัพยากรการเกษตร เกิดความยั่งยืนในการใช๎ทรัพยากรฐานราก เชํน ที่ดิน แหลํงน้ํา เป็นต๎น การ
พึ่งพิงทรัพยากรเชิงอนุรักษ๑ในประเด็นเชิงมิติตํางๆ เชํน มิติของการจัดการ มิติของการสร๎างความ
หลากหลายทางชีวภาพ มิติเรื่องความมั่นคงทางอาหาร มิติของความไมํเป็นธรรมในการใช๎ทรัพยากร
ในภาคการเกษตร การศึกษาสถานภาพและแนวทางในการวิจัยเพื่อเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํระบบ
เศรษฐกิจใหมํที่จะขับเคลื่อนด๎วยชีวมวล ซึ่งได๎มาจากการเกษตรเป็นหลัก จะเป็นกลไกสําคัญในการ
แก๎ปัญหาที่ประเทศไทยกําลังเผชิญอยูํในปัจจุบัน ไมํวําจะเป็นด๎านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ความมั่นคงด๎านอาหารและพลังงาน การพัฒนาด๎านสาธารณสุข การ
ผลิตจากการใช๎ทรัพยากรฐานรากอยํางยั่งยืน รวมถึงสํงผลตํอการเกิดอุตสาหกรรมใหมํๆ ที่เกี่ยวข๎อง
และขยายโอกาสในการจ๎างงาน ซึ่งตัวจักรสําคัญในเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพแบํงออกเป็น 2 สํวนคือ
1) อุตสาหกรรมอาหาร และ 2) อุตสาหกรรมที่ไมํใชํอาหาร ดังแสดงในภาพที่ 1.2
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ที่มา: (Organisation, 2011)
ภาพที่ 1.2 เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพของยุโรป
สําหรับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยได๎มีการศึกษาและพัฒนาไปไกลมากแล๎ว แตํ
อุตสาหกรรมที่ไมํใชํอาหารยังไมํมีการศึกษาสถานภาพและการพัฒนาของอุตสาหกรรม เพื่อนํามา
ประกอบและจั ดทําแนวทางในการพัฒ นาอุตสาหกรรมอยํางเป็นรูปธรรม และสร๎างทางเลื อกเชิง
นโยบายวิจัยในการแก๎ปัญหาให๎กับภาคเกษตรควบคูํไปกับภาคอุตสาหกรรมที่ไมํใชํอาหารของไทยที่
กําลังเผชิญอยูํในปัจจุบัน รวมถึงแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมตามปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงอยําง
ยั่งยืนในอนาคต ซึ่งมีความจําเป็นอยํางยิ่งตํอการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยํางยั่งยืน
1.2 ทบทวนเอกสารเชิงสังเคราะห์
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (Bioeconomy) คือ การพัฒนาเศรษฐกิจอยํางยั่งยืนที่มุํงเน๎นการ
ใช๎และแปรรูปชีวมวลจากผลผลิต/เศษวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรเป็นหลักแทนการใช๎และแปรรูป
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ผลผลิต/เศษวัสดุเหลือทิ้งจากน้ํามันปิโตรเลียมหรือฟอสซิล ทั้งในรูปแบบชีวผลิตภัณฑ๑ (Bio-product)
และในรูปของวัตถุดิบโดยตรง (Waramit, 2012)

ที่มา: (Bhumiratana, 2016 )
ภาพที่ 1.3 เปรียบเทียบ Fossil economy กับ Bioeconomy
จากชีวมวลที่ผลิตจากการเกษตรสามารถนํามาสร๎างมูลคําเพิ่มขึ้นได๎ด๎วยกระบวนการแปรรูป
ตํางๆ ตั้งแตํผลิตภัณฑ๑ที่มีมูลคําเพิ่มสูง ได๎แกํ ผลิตภัณฑ๑ยา ไปจนถึงผลิตภัณฑ๑ที่มีมูลคําเพิ่มต่ําคือ
พลังงานและความร๎อน ดังแสดงในภาพที่ 1.4 และ 1.5 การพัฒนาดังกลําวจะกํอให๎เกิด 1) การ
สํงเสริมการใช๎ผลผลิตทางการเกษตรในด๎านใหมํๆเพื่อสร๎างมูลคําเพิ่ม 2) เสริมสร๎างประสิทธิภาพ
ทางการผลิตและศักยภาพของภาคเกษตรกรรม และ 3) กํอตั้งอุตสาหกรรมใหมํๆ ที่เกี่ยวข๎อง และ
ขยายโอกาสในการจ๎างงาน
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ทีม่ า: (Bhumiratana, 2016 )
ภาพที่ 1.4 การสร๎างมูลคําจากการแปรรูปชีวมวล

ที่มา: Bioeconomy in the context of Thailand (Bhumiratana, 2016 )
ภาพที่ 1.5 ตัวอยํางกลุํมผลิตภัณฑ๑ที่ได๎จากการแปรรูปชีวมวล
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สําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพของประเทศไทย รัฐบาลไทยได๎กําหนดกรอบ
นโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย พ.ศ. 2547 – 2554 จัดทําขึ้นจากความรํวมมือ
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติและสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร๑
และเทคโนโลยีแหํงชาติ (สวทช.) โดยศูนย๑พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาติ (ศช.) โดยใน
แผนดังกลําวมีการกําหนดเปูาหมายการพัฒนาไว๎ 6 เปูาประสงค๑ ดังนี้
1) ธุรกิจชีวภาพสมัยใหมํเกิดและพัฒนา
2) ใช๎เทคโนโลยีชีวภาพชํวยให๎ประเทศไทยเป็นครัวของโลก
3) ประเทศไทยมีสังคมที่มีสุขภาพดีและเป็นศูนย๑กลางสุขภาพแหํงเอเชีย
4) ใช๎เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อรักษาสิ่งแวดล๎อมและผลิตพลังงานสะอาด
5) ใช๎เทคโนโลยีชีวภาพเป็นปัจจัยสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง
6) พัฒนาระบบการสร๎างกําลังคนที่มีคุณภาพ
หลั ง จากนั้ น รั ฐ บาลได๎ ม อบหมายให๎ สํ า นั ก งานคณะกรรมการนโยบายและแผนพั ฒ นา
วิ ท ยาศาสตร๑ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมแหํ ง ชาติ (สวทน.) รํ ว มกั บ ศู น ย๑ พั น ธุ วิ ศ วกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาติสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีแหํงชาติ (สวทช.) ดําเนินการ
จัดทํากรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย (พ.ศ. 2555-2564) ซึ่งสอดคล๎อง
กับนโยบายและแผนวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหํงชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564) โดย
มุํงหวังให๎เทคโนโลยีชีวภาพเป็น ปัจจัยสําคัญในการสร๎างความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศ
สร๎างความมั่นคงทั้งในด๎านพลังงาน อาหาร และสุขภาพ ซึ่งจะสํงผลตํอการพัฒนาอยํา งยั่งยืนของ
เศรษฐกิจและสังคม โดยในกรอบนโยบายนี้ได๎กําหนด
1) เพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันในสาขาที่ประเทศไทยมีความได๎เปรียบหรือศักยภาพสูง
รวมถึงขีดความสามารถด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีของประเทศ
2) ยกระดับรายได๎ของประชาชน โดยการสร๎างงานในพื้นที่เพื่อนําไปสูํการลดความยากจนและ
ความเหลื่อมล้ําทางรายได๎อยํางยั่งยืน
3) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเน๎นให๎ชุมชนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มีชีวิตอยูํ
ในสังคมและสภาพแวดล๎อมที่ดี มีสุขภาพที่แข็งแรง มีความรู๎สําหรับเป็นภูมิคุ๎มกันให๎กับ
ตนเอง
4) มุํงสูํการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจต๎องเป็นกระบวนการที่ไมํสํงผล
กระทบหรือทําลายสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ยังต๎องมีสํวนในการดูแล
สิ่งแวดล๎อมหรือฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให๎สามารถนํากลับมาใช๎ประโยชน๑
5) สร๎ างความมั่น คงของประเทศ โดยผลิ ตสิ นค๎าหรือบริการพื้นฐานที่จําเป็นได๎ระดับหนึ่ง
โดยเฉพาะด๎านพลังงานและด๎านสุขภาพ
6
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และแบํงออกเป็น 4 สาขายุทธศาสตร๑หลัก ดังตํอไปนี้
1) ยุทธศาสตร๑ด๎านเกษตรและอาหาร เพื่อยกระดับความสามารถในการแขํงขัน เสริมสร๎าง
ความเข๎มแข็งของเกษตรกรอยํางยั่งยืนโดยใช๎เทคโนโลยีชีวภาพ ลดต๎นทุน เพิ่มคุณภาพ
ผลผลิต และพัฒนานวัตกรรมด๎านเกษตรและอาหาร
2) ยุทธศาสตร๑ด๎านการแพทย๑และสุขภาพ เพื่อเสริมสร๎างสุขภาพที่ดี เพิ่มการพึ่งพาตนเองและ
ความสามารถในการแขํงขันในสาขาที่มีศักยภาพโดยใช๎เทคโนโลยีชีวภาพ
3) ยุ ท ธศาสตร๑ ด๎ า นพลั ง งานชี ว มวล เพื่ อ เพิ่ ม ความมั่ น คงด๎ า นพลั ง งานด๎ ว ยการใช๎
เทคโนโลยีชีวภาพพัฒนาพลังงานทางเลือกที่ไมํกํอปัญหาการแยํงชิงพืชอาหารในอนาคต
4) ยุทธศาสตร๑ด๎านอุตสาหกรรมชีวภาพ (เน๎น Biological catalyst and enzyme) พัฒนา
ความสามารถของอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมโดยใช๎เทคโนโลยีชีวภาพ พัฒนา
กระบวนการผลิตและสร๎างนวัตกรรมที่ประเทศไทยมีความได๎เปรียบ
จะเห็นได๎วํากรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทยตั้งแตํปี พ.ศ. 2547
ถึง พ.ศ. 2564 ที่ใช๎ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพของไทยตั้งแตํอดีตไปจนถึงชํวง 5 ปีใน
อนาคตนับจากนี้ไป มุํงเน๎นการพัฒนาในอุตสาหกรรมกรรมอาหาร และพลังงาน ดังนั้นเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแขํงขันด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี การยกระดับรายได๎และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให๎มากขึ้น มุํงสูํการพัฒนาที่เข๎มแข็ง มั่งคั่ง และยั่งยืน จําเป็นต๎องมีการศึกษาและพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ไมํใชํอาหารอื่นๆ ที่ไมํใชํพลังงานควบคูํกันไปด๎วย เนื่องจากกลไกในการขับ เคลื่อน
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพจะต๎องประกอบด๎วย 2 อุตสาหกรรมหลัก คืออุตสาหกรรมอาหาร และ
อุตสาหกรรมที่ไมํใชํอาหาร ซึ่งการทําให๎ทั้ง 2 สํวนนี้อยูํในความสมดุลจึงเป็นความท๎าทายหนึ่งที่ระบบ
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพต๎องเผชิญ ซี่งในบริบทของประเทศไทยอุตสาหกรรมอาหารได๎มีการศึ กษา
และพัฒนามาเป็นระยะอันยาวนาน ดังนั้นการศึกษาวิจัยสถานภาพปัจจุบันและทิศทางในอนาคตของ
ด๎านงานวิจัยภายใต๎หลักการเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพสําหรับอุตสาหกรรมที่ไมํใชํอาหาร จึงมีความ
จําเป็นเพื่อใช๎ในการวางกรอบนโยบายเพื่อเพิ่มทางเลือกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย และกํอให๎ เกิด
ดุลยภาพในอุตสาหกรรมระหวํางอุตสาหกรรมอาหารและไมํใชํอาหาร ทําให๎ประเทศไทยสามารถหลุด
พ๎นจากกับดักรายได๎ปานกลาง
1.3 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) ศึ ก ษาสถานภาพปั จ จุ บั น ของงานวิ จั ย ทั้ ง ในประเทศและตํ า งประเทศภายใต๎ ห ลั ก การ
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
2) ศึกษา สังเคราะห๑ และนําเสนอแนวทางงานวิจัยในอนาคตเบื้องต๎นภายใต๎หลักการเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพสําหรับประเทศไทย
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1.4 ขอบเขตการดาเนินงาน
ทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับอุตสาหกรรมภายใต๎หลักการเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ ซึ่งหมายถึงการนําวัตถุดิบทางการเกษตรมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ๑ที่มีมูลคําเพิ่มขึ้น ย๎อนหลัง 10
ปี ตั้ ง แตํ ปี 2548-2558 ของประเทศไทยจากข๎ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ได๎ แ กํ ฐานข๎ อ มู ล งานวิ จั ย ตํ า งๆ
ภายในประเทศ และศึ กษาแนวโน๎ มงานวิจั ยจากทั้ งข๎ อมู ล ภายในประเทศและตํ างประเทศ เชํ น
ฐานข๎อมูลงานวิจัยตํางประเทศ หนังสือ และบทความ เป็นต๎น โดยจะศึกษาทั้งอุตสาหกรรมอาหาร
และไมํใชํอาหาร แตํจะมุํงเน๎นการสังเคราะห๑และวิเคราะห๑ข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับอุตสาหกรรมที่มิใชํ
อาหารเป็นหลัก
1.5 วิธีดาเนินการวิจัย (research methodology)
1) ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีศักยภาพ
ในการนํามาผลิตผลิตภัณฑ๑ชีวภาพจากฐานข๎อมูลวิจัยตํางๆ ทั้งในและตํางประเทศ
2) ศึกษานโยบายที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาด๎านเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพภายในประเทศ
และตํางประเทศ เพื่อให๎ทราบถึงสถานภาพการดําเนินงานและการสนับสนุนในบริบทของ
ไทย และตํางประเทศ
3) ทําการคัดเลือกวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีศักยภาพ จากปัจจัยที่กําหนด ได๎แกํ ปริมาณ
การผลิต ความยากงํายในการสํงเสริม นโยบายการสนับสนุน เป็นต๎น
4) ศึกษาผลิตภัณฑ๑ชีวภาพอาหารและมิใชํอาหารที่ผลิตได๎จากวัตถุดิบที่คัดเลือกจากข๎อ 3)
5) วิเคราะห๑ข๎อมูลตํางๆ ข๎างต๎น เพื่อให๎ทราบถึงสถานภาพของงานวิจัยปัจจุบันที่สนับสนุน
ภาคอุตสาหกรรมที่ไมํใชํอาหาร
6) สรุปผลการวิเคราะห๑สถานภาพของงานวิจัยปัจจุบันในประเทศไทยและตํางประเทศ
7) จัดทํารายงานความก๎าวหน๎า
8) ทําการคัดเลือกผลิตภัณฑ๑ชีวภาพที่มีศักยภาพในการพัฒนา จากปัจจัยที่กําหนด ได๎แกํ
ความพร๎อมของเทคโนโลยี ศักยภาพด๎านการตลาด นโยบายการสนับสนุน เป็นต๎น
9) วิเคราะห๑ข๎อมูลงานวิจัย และนโยบายเพื่อให๎ทราบถึงทิศทางของงานวิจัยในอนาคตที่จะ
สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมที่ไมํใชํอาหาร
10) สรุปผลการวิเคราะห๑สถานภาพของงานวิจัยทั้งในและตํางประเทศ พร๎อมทิศทางงานวิจัย
11) จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ๑
12) จัดสัมมนาเพื่อนําเสนอผลการศึกษา และแลกเปลี่ย นความคิดเห็นจากผู๎ที่เกี่ยวข๎อง เพื่อ
รวบรวมสรุปให๎ผลการศึกษามีความสมบูรณ๑มากขึ้น
1.6 ระยะเวลาของโครงการ
12 เดือน
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1.7 แผนการดาเนินงาน
จานวน
ผู้รับผิดชอบ
วันที่ใช้ (%ภาระงานของนักวิจัยแต่ละท่าน)
1. ศึกษาสถานภาพปัจจุบัน 1.1 ศึกษาและทบทวน
6 เดือน นางวารุณี ธนะแพสย๑ 5%
ของงานวิจัยทั้งใน
วรรณกรรมงานวิจัยที่
- ให๎คําปรึกษาด๎านทิศทางการในการ
ประเทศและ
เกี่ยวข๎องกับวัตถุดิบ
ดําเนินงานโครงการ
ตํางประเทศภายใต๎
ทางการเกษตรที่มี
นายวราวุฒิ ศุภมิตรมงคล 10% และ
หลักการเศรษฐกิจจาก
ศักยภาพในการนํามา
ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย๑ 10%
ฐานชีวภาพ
ผลิตผลิตภัณฑ๑ชีวภาพ
- สังเคราะห๑และวิเคราะห๑ข๎อมูลและ
จากฐานข๎อมูลวิจัยตํางๆ
ความเชื่อมโยงภาพรวมของทุกด๎าน
ทั้งในและตํางประเทศ
ผู๎ชํวยวิจัย
10%
1.2 ศึกษานโยบายที่
- รวบรวมและค๎นหางานวิจัยตํางๆที่
เกี่ยวข๎องกับการพัฒนา
เกี่ยวข๎อง
ด๎านเศรษฐกิจจากฐาน
ดร.ศิริลักษณ๑ เลี้ยงประยูร 15%
ชีวภาพภายในประเทศ
- สรุปข๎อมูลงานวิจัยและข๎อมูลเชิง
และตํางประเทศ เพื่อให๎
เทคนิคด๎านยางพารา
ทราบถึงสถานภาพการ
ดร.มะลิวัลย๑ หฤทัยธนาสันติ์ 15%
ดําเนินงานและการ
- สรุปข๎อมูลงานวิจัยและข๎อมูลเชิง
สนับสนุนในบริบทของ
เทคนิคด๎านพลังงงานชีวมวล
ไทย และตํางประเทศ
ดร.สุธีรา วิทยากาญจน๑ 15%
1.3 ทําการคัดเลือกวัตถุดิบ
- สรุปข๎อมูลงานวิจัยและข๎อมูลเชิง
ทางการเกษตรที่มี
เทคนิคด๎านไฟเบอร๑ และคอมพอ
ศักยภาพ จากปัจจัยที่
สิท
กําหนด ได๎แกํ ปริมาณ
ดร.วรรณสิริ วรรณรัตน๑ 15%
การผลิต ความยากงําย
- สรุปข๎อมูลงานวิจัยและข๎อมูลเชิง
ในการสํงเสริม นโยบาย
เทคนิคที่เกี่ยวข๎องกับมันสําปะหลัง
การสนับสนุน เป็นต๎น
และอ๎อย
1.4 ศึกษาผลิตภัณฑ๑ชีวภาพ
อาหารและมิใชํอาหารที่
ผลิตได๎จากวัตถุดิบที่
คัดเลือกจากข๎อ 1.3
1.5 วิเคราะห๑ข๎อมูลตํางๆ
ข๎างต๎น เพื่อให๎ทราบถึง
วัตถุประสงค์

กิจกรรม
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วัตถุประสงค์

จานวน
วันที่ใช้

กิจกรรม

สถานภาพของงานวิจัย
ปัจจุบันที่สนับสนุน
ภาคอุตสาหกรรมที่ไมํใชํ
อาหาร
1.6 สรุปผลการวิเคราะห๑
สถานภาพของงานวิจัย
ปัจจุบันในประเทศไทย
และตํางประเทศ
1.7 จัดทํารายงาน
ความก๎าวหน๎า
2. ศึกษา สังเคราะห๑ และ 2.1 ทําการคัดเลือก
นําเสนอแนวทาง
ผลิตภัณฑ๑ชีวภาพที่มี
งานวิจัยในอนาคต
ศักยภาพในการพัฒนา
เบื้องต๎นภายใต๎หลักการ
จากปัจจัยที่กําหนด
เศรษฐกิจจากฐาน
ได๎แกํ ความพร๎อมของ
ชีวภาพสําหรับประเทศ
เทคโนโลยี ศักยภาพ
ไทย
ด๎านการตลาด นโยบาย
การสนับสนุน เป็นต๎น
2.2 วิเคราะห๑ข๎อมูลงานวิจัย
และนโยบายเพื่อให๎
ทราบถึงทิศทางของ
งานวิจัยในอนาคตที่จะ
สนับสนุน
ภาคอุตสาหกรรมที่ไมํใชํ
อาหาร
2.3 สรุปผลการวิเคราะห๑
สถานภาพของงานวิจัย
ทั้งในและตํางประเทศ
พร๎อมทิศทางงานวิจัย
2.4 จัดทํารายงานฉบับ
สมบูรณ๑
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ผู้รับผิดชอบ
(%ภาระงานของนักวิจัยแต่ละท่าน)

6 เดือน นางวารุณี ธนะแพสย๑ 5%
- ให๎คําปรึกษาด๎านทิศทางการในการ
ดําเนินงานโครงการ
นายวราวุฒิ ศุภมิตรมงคล 10%
ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย๑
10%
ผู๎ชํวยวิจัย
10%
ดร.ศิริลักษณ๑ เลี้ยงประยูร 15%
ดร.มะลิวัลย๑ หฤทัยธนาสันติ์ 15%
ดร.สุธีรา วิทยากาญจน๑
15%
ดร.วรรณสิริ วรรณรัตน๑
15%
- รํวมกันสังเคราะห๑และวิเคราะห๑
ข๎อมูลเพื่อกําหนดทิศทางงานวิจัย

บทที่ 1 บทนํา

วัตถุประสงค์

จานวน
วันที่ใช้

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
(%ภาระงานของนักวิจัยแต่ละท่าน)

2.5 จัดสัมมนาเพื่อนําเสนอ
ผลการศึกษา และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
จากผู๎ที่เกี่ยวข๎อง เพื่อ
รวบรวมสรุปให๎ผล
การศึกษามีความ
สมบูรณ๑มากขึ้น

1.8 ผลที่คาดว่าจะได้รับ (แบ่งเป็นราย 6 เดือน)
เดือนที่
กิจกรรม (activities)
6 เดือนที่ 1

1.

2.

3.

4.

5.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(outputs)
ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่ สรุปผลการวิเคราะห๑สถานภาพ
เกี่ยวข๎องกับวัตถุดิบทางการเกษตรที่มี ของงานวิจัยปัจจุบันในประเทศ
ศักยภาพในการนํามาผลิตผลิตภัณฑ๑
ไทยและตํางประเทศที่เกี่ยวข๎อง
ชีวภาพจากฐานข๎อมูลวิจัยตํางๆ ทั้งใน กับการพัฒนาด๎านชีวเศรษกิจ
และตํางประเทศ
ศึกษานโยบายที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนา
ด๎านเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ภายในประเทศ และตํางประเทศ เพื่อให๎
ทราบถึงสถานภาพการดําเนินงานและ
การสนับสนุนในบริบทของไทย และ
ตํางประเทศ
ทําการคัดเลือกวัตถุดิบทางการเกษตรที่
มีศักยภาพ จากปัจจัยที่กําหนด ได๎แกํ
ปริมาณการผลิต ความยากงํายในการ
สํงเสริม นโยบายการสนับสนุน เป็นต๎น
ศึกษาผลิตภัณฑ๑ชีวภาพอาหารและมิใชํ
อาหารที่ผลิตได๎จากวัตถุดิบที่คัดเลือก
จากข๎อ 3)
วิเคราะห๑ข๎อมูลตํางๆ ข๎างต๎น เพื่อให๎
11

บทที่ 1 บทนํา

เดือนที่

กิจกรรม (activities)

6.

6 เดือนที่ 2

7.
1.

2.

3.

4.
5.

ทราบถึงสถานภาพของงานวิจัยปัจจุบัน
ที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมที่ไมํใชํ
อาหาร
สรุปผลการวิเคราะห๑สถานภาพของ
งานวิจัยปัจจุบันในประเทศไทยและ
ตํางประเทศ
จัดทํารายงานความก๎าวหน๎า
ทําการคัดเลือกผลิตภัณฑ๑ชีวภาพที่มี
ศักยภาพในการพัฒนา จากปัจจัยที่
กําหนด ได๎แกํ ความพร๎อมของ
เทคโนโลยี ศักยภาพด๎านการตลาด
นโยบายการสนับสนุน เป็นต๎น
วิเคราะห๑ข๎อมูลงานวิจัย และนโยบาย
เพื่อให๎ทราบถึงทิศทางของงานวิจัยใน
อนาคตที่จะสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมที่
ไมํใชํอาหาร
สรุปผลการวิเคราะห๑สถานภาพของ
งานวิจัยทั้งในและตํางประเทศ พร๎อม
ทิศทางงานวิจัย
จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ๑
จัดสัมมนาเพื่อนําเสนอผลการศึกษา
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู๎ที่
เกี่ยวข๎อง เพื่อรวบรวมสรุปให๎ผล
การศึกษามีความสมบูรณ๑มากขึ้น
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(outputs)

สรุปผลและรายงานการ
วิเคราะห๑ทิศทางงานวิจัยภายใต๎
หลักการเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพสําหรับอุตสาหกรรมที่
ไมํใชํอาหารในอนาคตของ
ประเทศไทย
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บทที่ 2 นโยบาย Bioeconomy
การที่จะสามารถวางโครงรํ าง วิเคราะห๑และประเมินนโยบายทาง Bioeconomy ของ
ประเทศไทยได๎นั้น จําเป็นต๎องมีการศึกษาเกี่ยวกับวิ เคราะห๑นโยบายทาง Bioeconomy ในกลุํม
ประเทศตํางๆ ทั่วโลก โดยผู๎นําทางด๎าน Bioeconomy ที่มีหลักการที่ชัดเจนและมีความก๎าวหน๎าใน
การใช๎นโยบายทาง Bioeconomy แกํเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ ได๎แกํ กลุํมประเทศ G7 ซึ่งเป็นกลุํม
ประเทศที่มีสํวนแบํงการตลาดขนาดใหญํเมื่อเทียบกั บเศรษฐกิจโลก ซึ่งปัจจัยหลายประการ เชํน
องค๑ประกอบของนวัตกรรม เศรษฐกิจ และการเมือง เป็นสิ่งสําคัญที่เป็นตัวชํวยกําหนดนโยบาย สํวน
ใหญํเกี่ยวข๎องกับมาตรการในการสํงเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยี และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
เพื่อให๎เกิดการพัฒนาอยํางยั่งยืนของระบบนิเวศและทรัพยากรอยํางมีประสิทธิภาพ
ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันวํา นวัตกรรมทางการเกษตรได๎กลายเป็นสิ่งสําคัญที่เป็นตัวผลักดัน
ความก๎าวหน๎าทางอุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพสามารถใช๎ประโยชน๑ได๎หลากหลาย เชํ น ในการ
ผลิ ตเคมีภัณฑ๑ขั้นมูล ฐานจนถึงการผลิตวัสดุนวัตกรรม เชํน พลาสติก ชีวภาพหรือเส๎นใยคาร๑บอน
ชีวภาพ นอกจากนี้ยังมีการใช๎ก๏าซคาร๑บอนไดออกไซด๑ในอากาศ จุลินทรีย๑ และของเสียทางชีวภาพ
เป็นสารตั้งต๎นสําหรับการผลิตเชื้อเพลิงและสินค๎าโภคภัณฑ๑พื้นฐาน
อยํ างไรก็ดี แตํล ะประเทศในกลุํ ม G7 ยังมีความแตกตํางทางนโยบายขั้นพื้นฐานของ
Bioeconomy ในกลุํมของสมาชิก G7 เอง เชํน สหรัฐอเมริกา เยอรมนี หรือญี่ปุน ได๎มีการพัฒนา
กลยุทธ๑กับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่จะสํงเสริมให๎เกิดการใช๎งานของชีวมวลและชีววิทยาศาสตร๑
เพื่อวัตถุประสงค๑ที่แตกตํางกัน ประเทศอื่น ๆ เชํน อิตาลี หรือแคนาดา พยายามที่จะใช๎ประโยชน๑
จากภาคเอกชนที่มีอยูํ เพื่อเป็ น ตัว ผลั กดันให๎ เกิดการวิจัยที่ส ามารถกํอให๎เกิดประโยชน๑รํว มกันได๎
ประเทศที่มีท รั พยากรธรรมชาติน๎ อย เชํน เยอรมนี ญี่ปุน ฝรั่งเศส และอิตาลี มักจะมุํงเน๎นไปที่
ภาคอุตสาหกรรม และพยายามเป็นผู๎นําด๎านเทคโนโลยี สหราชอาณาจักรพยายามที่จะสํ งเสริมและ
พัฒนาทางด๎านชีววิทยาศาสตร๑เพื่อใช๎ในอุตสาหกรรมที่มีมูลคําสูง สหรัฐอเมริกาได๎มีการพัฒนากลยุทธ๑
Bioeconomy โดยมี เ ปู า หมายในการเป็ น ผู๎ นํ า ด๎ า นเทคโนโลยี แ ละการตลาดในการพั ฒ นาใน
อุตสาหกรรมชีวภาพ นอกจากนี้สหรัฐอเมริกาและแคนาดายังจัดวําเป็นประเทศที่มีทรัพยากรอุดม
สมบูรณ๑ จึงมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อสํงเสริมกิจกรรมนวัตกรรมในเบื้องต๎น เพื่อชํวยขับเคลื่อนการผลิต
ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งภาพรวมของนโยบายทางด๎าน Bioeconomy ในกลุํมประเทศ G7 และ
สหภาพยุโรป (Patrick Dieckhoff, 2015) ดังแสดงในตารางที่ 2.1
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ตารางที่ 2.1 ภาพรวมของนโยบายทางด๎าน Bioeconomy ในกลุํมประเทศ G7 และสหภาพยุโรป
สมาชิก
แคนาดา

ชื่อยุทธศาสตร์
Growing Forward

สหภาพยุโรป Innovating for
Sustainable
Growth
ฝรั่งเศส
bundle of
Bioeconomy –
relevant policies

หน่วยงานรับผิดชอบ
Key Funding Areas
หลัก
Ministry of Agriculture R&D on renewable
resources and
Bio-based materials,
Bioenergy
DG Science, Research, Research & Innovation
Innovation
(Horizon 2020), PublicPrivate-Partnerships
Ministry for Ecology, Bionergy, green chemicals,
Ministry for Research clusters,
circular economy

เยอรมนี

Research Strategy Ministry for Research,
Bioeconomy,
Ministry for Agriculture
Policy Strategy
Bioeconomy

สหราช
อาณาจักร

bundle of
Bioeconomy –
relevant policies

อิตาลี

no specific
Bioeconomy
policy
Biomass
Utilization
and Ind.
Strategies

ญี่ปุน

Parliament, Depts:
Energy & Climate,
Environment,
Transport, Business
–

Cabinet, National
Biomass Policy
Council
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R&D on food security,
sustainable
agriculture, healthy
nutrition,
industrial processes,
bioenergy
Bioenergy, agri-science and
technology

Participation in EU
programs
Research & innovation,
circular economy, regional
development
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สมาชิก

ชื่อยุทธศาสตร์

สหรัฐอเมริกา Bioeconomy
Blueprint, Farm
Bill

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก
White House, USDA

Key Funding Areas
Life Sciences
(Biomedicine), Agriculture
(multiple areas)

อยํางไรก็ดี ในรายงานนี้ยังได๎รวมถึงการวิเคราะห๑ปัจจัยที่มีผลกระทบตํอการวางแผนนโยบาย
ปั จ จั ย ที่ค วรคํา นึ ง ถึง ในการรํ างนโยบายทางด๎ าน Bioeconomy และกลํ า วถึง นโยบายทางด๎ า น
Bioeconomy ของประเทศไทย รวมถึ ง เปรี ย บเที ย บความเป็ น ไปได๎ และข๎ อ ดี ข๎ อ เสี ย เมื่ อ
เปรียบเทียบกับตํางประเทศ
2.1 นโยบายทางด้าน Bioeconomy ของประเทศต่างๆในกลุ่ม G7
2.1.1 แคนาดา
ประเทศแคนาดา มีนโยบาย Resource Wealth as Leverage for Growth แตํยังไมํมี
ยุทธศาสตร๑นโยบายทาง Bioeconomy ที่เฉพาะเจาะจง แตํอยํางไรก็ตาม มีหลายนโยบายที่มี ความ
เกี่ยวข๎องและสอดคล๎องกับการพัฒนาทางทรัพยากรชีวภาพ เชํน
- ปี 2549 มีการกําหนดกลยุทธ๑สําหรับพลังงานทดแทนซึ่งทรัพยากรไม๎ที่เป็นวัตถุดิบสําคัญ
- ปี 2552 “Blueprint beyond Moose and Mountains” เป็นยุทธศาสตร๑ที่ถูกกําหนดขึ้น
โดยสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาติ BioteCanada
- ปี 2556-2561 มีการกําหนดกลยุทธ๑ท างการเกษตร “Growing Forward 2” ซึ่งเป็นการ
กํา หนดนโยบายทางการเกษตรของประเทศแคนาดา โดยมีก ารลงทุ นรวมทั้ง สิ้ นใน CAD
จํานวน 3 พันล๎านยูโร สําหรับพัฒนานวัตกรรมที่มีศักยภาพ การแขํงขัน และการตลาด รัฐบาล
แคนาดาคาดหวังวํา การใช๎เทคโนโลยีชีวภาพในด๎านการเกษตรและปุาไม๎ จะชํ วยให๎เกิดการใช๎
ประโยชน๑สูงสุดของทรัพยากร ดังนั้นการเพาะปลูกในเชิงพาณิชย๑ของพืชดัดแปลงพันธุกรรมจึง
ได๎รับการยอมรับมากขึ้นเมื่อเทียบกับในชํวงเริ่มต๎น
อยํางไรก็ตามมีนโยบายการเมืองหลายอันที่เกี่ยวข๎องกับ Bioeconomy ยกตัวอยํางเชํน ในปี
2554 รัฐบาลบริติชโคลัมเบี ยได๎แตํงตั้งสภา Bioeconomy ภายใต๎ความรับผิดชอบของกระทรวง
แรงงาน, การทํองเที่ยวและนวัตกรรม จังหวัดที่จะมุํงเน๎นหลักในการใช๎ประโยชน๑จากปุาใหญํและ
ทรัพยากรทางการเกษตรที่จะให๎พลังงานชีวภาพ และรัฐอัลเบอร๑ต๎า คือหนึ่งในจังหวัดทางการเกษตรที่
แข็งแกรํงที่สุดในแคนาดา และถูกจัดวําเป็นธนาคาร Bioeconomy อีกด๎วย โดยนอกเหนือจาก
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กลยุทธ๑ทางการเกษตร รัฐอัลเบอร๑ต๎ายังสํงเสริมการผลิตสารเคมีและวัสดุชีวภาพ รวมถึงพลังงาน
ชีวภาพอีกด๎วย
ประเทศแคนาดามี ก ระทรวงเกษตรเป็ น ผู๎ รั บ ผิ ด ชอบในการพั ฒ นากลยุ ท ธ๑ ก ารเกษตร
“Growing Forward” โดยจะดําเนินการในรํวมทุนให๎แตํละจังหวัดเป็นหลัก Natural Resources
Canada เป็น ผู๎รั บผิ ดชอบในการกําหนดนโยบายในด๎านพลั งงานชีว ภาพและการปุาไม๎ รวมถึง
สนับสนุนการวิจัย การพัฒนาและถํายทอดเทคโนโลยีใน Canada‖s forestry sector โดยการจัดตั้ง
The Forest Innovation Program (FIP) ซึ่งสํวนใหญํนโยบายทางด๎าน Bioeconomy มักมีกําหนด
ระยะเวลา 5-7 ปี ในการดําเนินงาน ดังแสดงในตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 มาตรการที่สําคัญสําหรับการสํงเสริม Bioeconomy ในแคนาดา
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2.1.2 สหภาพยุโรป
ในปี พ.ศ. 2548 Janez Potocnik ซึ่งเป็นคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป ด๎านการวิจัย
วิทยาศาสตร๑และนวัตกรรม ได๎นําเสนอ ความรู๎เกี่ยวกับ Bioeconomy เป็นครั้งแรก โดยมีเนื้อหา
เกี่ยวกับ องค๑ความรู๎ด๎าน Bioeconomy การปฏิรูปชีววิทยาศาสตร๑อยํางยั่งยืน การใช๎ระบบนิเวศ
อยํางมีป ระสิทธิภาพ และผลิตภัณฑ๑ที่ส ามารถแขํงขันได๎ทางการตลาด จากแนวความคิดดั งกลําว
Bioeconomy ได๎รวมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเข๎าด๎วยกัน ทําให๎เกิดการใช๎ทรัพยากร
ชีวภาพเพื่อผลิตผลิตภัณฑ๑ใหมํๆ รวมถึงการบริการตํางๆ โดยนํานวัตกรรมทางชีวภาพ และความรู๎
ทางด๎านเทคโนโลยีและกระบวนการมาใช๎ อยํางไรก็ตามสําหรับอุตสาหกรรมชีวการแพทย๑ ถือวําเป็น
อุตสาหกรรมขนาดใหญํของสหภาพยุโรป และได๎มีการใช๎นโยบายทางด๎าน Bioeconomy เพื่อใช๎ใน
การผลิตชีวเภสัช และยาสําหรับสัตว๑
ตํอมาในปี 2550 The German EU Council Presidency ได๎รําง “Cologne Paper” โดย
กําหนดแนวทางของ Bioeconomy ให๎เน๎นการใช๎ทรัพยากรชีวภาพแทนการใช๎ทรัพยากรฟอสซิล โดย
ใช๎ชีวมวลเป็นวัตถุดิบหลักและกระบวนการ biorefineries ในการผลิต ในขณะเดียวกันผลิตภัณฑ๑
ชีวภาพและกระบวนการผลิตก็ยังได๎รับการยอมรับวําเป็นองค๑ประกอบที่สําคัญของกลไลตลาดใน
อนาคต
ในปี 2555 สหภาพยุโรปได๎นําเสนอกลยุทธ๑ Bioeconomy รํวมกับแผนปฏิบัติการภายใต๎ชื่อ
“Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe“ โดยกลยุทธ๑นี้ ประกอบไป
ด๎วยสองสํวนคือ communication document และ working document นอกจากนี้ในปี 2555
สหภาพยุ โ รปยั ง มี ก ารกํ อ ตั้ ง ความรํ ว มมื อ นวั ต กรรม (EIP-AGRI) เพื่ อ การเกษตรขึ้ น โดย
คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการพัฒนาของ Bioeconomy EIP
โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อสํงเสริมด๎านการเกษตรและปุาไม๎อยํางยั่งยืน รวมถึงการกําหนดแนวทางเพื่อ
นําไปสูํการกําหนดคุณภาพและปริมาณของชีวมวลที่เหมาะสม สําหรับผลิตอาหาร อาหารสัตว๑ และ
การผลิตไบโอวัสดุชนิดใหมํๆ
สําหรับยุทธศาสตร๑ทางการเมืองสําหรับนโยบาย Bioeconomy แบํงออกเป็น 3 ด๎านหลักๆ
คือ
1) การลงทุนในทักษะการวิจัย การวิจัยและนวัตกรรมจะมุํงเน๎นไปที่การลงทุนและรํวมทุนใน
การสร๎างสรรค๑นวัตกรรมที่อยูํกําลังจะออกสูํตลาดได๎ เพื่อที่จะสนับสนุนกลยุทธ๑ดังกลําว จึงได๎ มีการ
จัดตั้งโครงการวิจัย Horizon 2020 ขึ้น โดยโครงการวิจัยดังกลําวได๎ศึกษาเกี่ยวกับ ความมั่นคงด๎าน
อาหาร การเกษตรแบบยั่งยืน การวิจัยทางทะเล นอกจากนี้ ยังมีโปรแกรม Horizon 2020 อื่นๆ อีก
หลายโปรแกรมที่มีการสนับสนุนนวัตกรรมทาง Bioeconomy เชํน เรื่องเกี่ยวกับการใช๎ทรัพยากร
อยํางมีประสิทธิภาพ และเรื่องพลังงานสะอาดอีกด๎วย
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2) การประสานงานนโยบายกับผู๎มีสํวนได๎และเสีย จากกลยุทธ๑ทางด๎าน Bioeconomy
เพื่อให๎ แนํ ใจวํามีก ารเชื่อมโยงทางด๎านนโยบายในสหภาพยุโ รป จึงได๎มีการจั ดตั้งคณะกรรมการ
ผู๎เชี่ยวชาญ Bioeconomy ขึ้นในปี 2556 เพื่อที่จะให๎คําปรึกษาด๎านนโยบาย สําหรับภาคสํวนตํางๆ
โดยมี กํ า หนดระยะทํ า งานเป็ น ระยะเวลาสองปี การประสานงานของกองทุ น วิ จั ย สาธารณะ
Bioeconomy ของสหภาพยุ โ รปมี ก ารปรั บ ปรุ ง อยํ า งตํ อ เนื่ อ งด๎ ว ยความชํ ว ยเหลื อ จากกลุํ ม
“Bioeconomy ERA-NET Actions” และมีการระดมความคิดของประเทศสมาชิ กเพื่อมีการ
วางรากฐานและเขียนนโยบายรํวมกัน
3) การพัฒนาตลาด ปรับปรุงหํวงโซํอุปทาน ความปลอดภัยอาหาร รวมถึงการคุ๎มครอง
สิ่งแวดล๎อมและสภาพภูมิอากาศ กิจกรรมการสนับสนุนสํวนใหญํเกี่ยวข๎องกับการวิจัย มาตรฐานและ
การประสานงานของกิจกรรมการดําเนินงานตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องในยุโรป โดยมีคณะกรรมการมาตรฐาน
(CEN) เป็นผู๎ดําเนินการ เชํน การพัฒนาวิธีการวัดและมาตรฐานตํางๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑ชีวภาพ
รวมถึงการกําหนดปูายชื่อสําหรับการสื่อสารที่บอกลักษณะผลิตภัณฑ๑เพื่อผู๎บริโภค ด๎วยความรํวมมือ
นวัตกรรมยุโรปเพื่อการเกษตรจึงได๎มีการจัดตั้ง “Operational Groups” ขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวก
ในการสื่ อ สาร การถํ า ยทอดความรู๎ ใ นด๎ า นการเกษตรและการปุ า ไม๎ นอกจากนี้ ยั ง ได๎ รั บ เงิ น ทุ น
สนับสนุนจากจาก Horizon 2020 เพื่อสํงเสริมให๎เกิดการทํางานของ “Operational Groups”
โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ใหมํ วิธีการกระบวนการและเทคโนโลยีในด๎านการเกษตร
ปุาไม๎และอุตสาหกรรมอาหาร นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งโครงการนํารํองตํางๆ เชํน การปรับปรุงหํวงโซํ
อุปทานอาหาร การรักษาความปลอดภัยของสภาพภูมิอากาศหรือการปูองกันสิ่งแวดล๎อม ฯลฯ โดย
กลยุทธ๑ Bioeconomy และความรํวมมือทางนวัตกรรมของสหภาพยุ โรป มีการวางกลยุทธ๑ไปถึงปี
2563 การสํงเสริมทางด๎าน Bioeconomy ของสหภาพยุโรปในอนาคตจะเน๎นไปทางการเสริมสร๎าง
ความสามารถในการแขํ ง ขั น และนวั ต กรรมของประเทศสมาชิ ก และนํ า ไปสูํ ก ารเปลี่ ย นแปลง
อุตสาหกรรมอยํางยั่งยืนในกลุํมประเทศยุโรป (Reindustrialization) นอกจากนี้สหภาพยุโรปยังให๎
ความสําคัญเกี่ยวกับ Multi-disciplinarity และรูปแบบความรํวมมือทางนวัตกรรมใหมํระหวําง
ภาคเอกชนและภาครั ฐ การสนั บสนุ นโปรแกรม Bioeconomy ควรจะมีสํว นชํว ยในการปฏิรูป
การศึกษาและระบบการฝึกอบรม
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ตารางที่ 2.3 มาตรการที่สําคัญสําหรับการสํงเสริม Bioeconomy ในสหภาพยุโรป

2.1.3 ฝรั่งเศส
ประเทศฝรั่งเศส มีนโยบาย Industrial and Ecological Renaissance เนื่องจากเป็น
ประเทศขนาดเล็กที่ยังไมํมียุทธศาสตร๑นโยบายทาง Bioeconomy ที่เฉพาะเจาะจง แตํอยํางไรก็ดีใน
ฝรั่งเศส Biobased Economy มักถูกใช๎คําวํา Green Economy (économie verte), Industrial
Ecology (écologie industrielle) หรือ Circular Economy (économie circulaire) โดยคํา
เหลํานี้ สําหรับประเทศฝรั่งเศสถูกจัดวํามีความหมายเดียวกันกับ Bioeconomy ซึ่งครอบคลุมถึง
เชื้อเพลิงชีวภาพ พลังงานจากชีวมวล Green Chemistry ผลิตภัณฑ๑จากวั สดุชีวภาพ (พลาสติก
ชีว ภาพ) การแยกก๏ าซคาร๑ บ อนไดออกไซด๑ การจั ดเก็บและการใช๎ ประโยชน๑ การบําบั ดน้ํ า และ
วิศวกรรมสิ่งแวดล๎อม
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โดยทั่วไป Bioeconomy ในฝรั่งเศส สามารถแบํงได๎เป็นสองสํวน สํวนแรกคือ การสํงเสริม
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และสํวนที่สอง คือ แรงจูงใจการการสร๎างเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน๑ ในปี 2548
ได๎จัดตั้งความรํวมมือทางด๎านการวิจัยและอุตสาหกรรม ภายใต๎กรอบของกลุํมที่มีความสามารถในการ
แขํงขัน (“pôles de compétitivité”) และกลุํมดังกลําวยังเป็น Bioeconomy ที่แท๎จริงอีกด๎วย
(เชํน “union des pôles de la chimie verte du vegetal”, “France Green Plastics ") โดย
กลุํมเหลํานี้ร วมพลั งงานชีว ภาพในกระบวนการทางระบบนิเวศอุตสาหกรรม โรงงานเคมีพื้นฐาน
การเกษตร รวมถึงการผลิตและการใช๎ประโยชน๑จากทรัพยากรทางทะเลทางชีวภาพ โดยเฉพาะอยําง
ยิ่ง วัสดุเหลือใช๎ทางการเกษตรและปุาไม๎ เป็นทรัพยากรหลักของแหลํงพลังงานทดแทนในอนาคต
การเชื่อมโยงนโยบายกับยุทธศาสตร๑ชาติที่เกี่ยวข๎องกับการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศของ
ประเทศ (“Stratégie nationale de transition écologique vers un développement
durable”, SNTEDD) ถูกตีพิมพ๑ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อสร๎างการพัฒนา
ที่ ยั่ ง ยื น แนวความคิ ด หลั ก คื อ เพื่ อ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงของระบบนิ เ วศ โดยอาศั ย วิ ธี ก ารทาง
อุตสาหกรรมบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร๑ และนวัตกรรม โดยให๎ มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มี
วิสัยทัศน๑รํวมกันและเกิดรูปแบบของการบริโภคที่ยั่งยืน
กลยุทธ๑นโยบายและแผนการจัดการ สํวนใหญํจะครอบคลุมระยะเวลาถึงปี 2563 หรือ 2593
โดยมีรฐั บาลและกระทรวงนิเวศวิทยาเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืนและพลังงาน รวมถึงกระทรวงเพื่อการ
วิจัยและการเกษตร เป็นผู๎รับผิดชอบในการพัฒนากลยุทธ๑ในการสํงเสริมเทคโนโลยีที่ทันสมัย และ
สําหรับการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ กระทรวงนิเวศวิทยาเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืนและพลังงาน
ได๎จัดตั้ง SNTEDD เพื่อให๎คําปรึกษาแกํภาคประชาชนในปี 2557

20

บทที่ 2 นโยบาย Bioeconomy

ตารางที่ 2.4 มาตรการที่สําคัญสําหรับการสํงเสริม Bioeconomy ในฝรั่งเศส
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ตารางที่ 2.4 มาตรการที่สําคัญสําหรับการสํงเสริม Bioeconomy ในฝรั่งเศส (ตํอ)

2.1.4 เยอรมนี
เยอรมนี มีนโยบาย Comprehensive Bioeconomy Strategy จัดวําเป็นหนึ่งในผู๎นําของ
โลกทางนโยบาย Bioeconomy ในปี 2552 มีการจัดตั้งคณะกรรมการผู๎เชี่ยวชาญอิสระ (German
Bioeconomy Council) ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุ นเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ โดยมีการ
จัดทําแผนปฏิบัติการในการใช๎ทรัพยากรหมุนเวียนสําหรับวัสดุและการผลิตพลังงาน (2552/2553)
แผนการดําเนินการเกี่ยวกับพลังงานทดแทน (2553) และกลยุทธ๑การปุาไม๎ 2563 (2554)
กลยุ ทธ๑การวิจั ย Bioeconomy แหํ งชาติได๎รับการพัฒ นาภายใต๎ความรับผิ ดชอบของ
กระทรวงการศึกษาและการวิ จัย (The Federal Ministry for Education and Research; BMBF)
กลยุทธ๑นโยบาย Bioeconomy เกิดจากความรํวมมือระหวํางกระทรวงเพื่ออาหารและการเกษตร
(The Federal Ministry for Food and Agriculture ; BMEL), BMBF, กระทรวงเศรษฐกิจและ
พลังงาน (The Federal Ministry of Economics and Energy ; BMWI), กระทรวงเพื่อความ
รํวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (The Federal Ministry for Economic Cooperation and
Development ; BMZ), กระทรวงของรัฐบาลกลางสําหรับสภาพแวดล๎อมการอนุรักษ๑ธรรมชาติและ
ความปลอดภัยนิวเคลียร๑ (The Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation
and Nuclear Safety; BMUB), กระทรวงมหาดไทย (The Federal Ministry of the Interior;
BMI) และสํานักงานตํางประเทศ (The Foreign Office; AA)
22

บทที่ 2 นโยบาย Bioeconomy

โดยแผนดําเนินการเกี่ยวกับการใช๎ทรัพยากรหมุนเวียนสําหรับวัสดุและการผลิตพลังงานและ
กลยุทธ๑ทางการใช๎ประโยชน๑จากปุาไม๎ ถูกออกโดย BMEL และแผนดําเนินการเกี่ยวกับพลังงาน
ทดแทนได๎รับการพัฒนาโดยกระทรวงเศรษฐกิจและพลังงาน
กลยุทธ๑การวิจัยแหํงชาติ (The National Research Strategy 2010; NFS) ได๎รับทุน
สนับสนุน 2.4 พันล๎ านยูโร โดยมีวัตถุประสงค๑ห ลักเพื่อเสริมสร๎างความสามารถในการสร๎างสรรค๑
นวัตกรรมขององค๑กรด๎านการวิจัยและธุรกิจ โปรแกรมตํางๆ ที่ได๎รับทุนภายใต๎ NFS ยกตัวอยํางเชํน
โปรแกรมทรัพยากรทดแทน BonaRes (ที่ดิน), GlobE (ความมั่นคงด๎านอาหารของโลก), IPAS
(ปรับปรุงพันธุ๑พืช), DPPN (plant phenotyping), ANIHWA (สุขภาพสัตว๑) และการวิจัยขั้นพื้นฐาน
สําหรับเทคโนโลยีชีวภาพ และพลังงานชีวภาพ มาตรการการสนับสนุนนี้ สํงเสริมให๎มีการรวมตัวของ
พันธมิตรระหวํางชุมชนวิทยาศาสตร๑ ผู๎ประกอบการ SMEs และผู๎ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญํ
จากภาคสํวนตํางๆ โดยมีจุดประสงค๑เพื่อสร๎างหํวงโซํมูลคําทางด๎าน Bioeconomy ขึ้นใหมํ เชํน โรง
กลั่นลิกโนเซลลูโลสของคลัสเตอร๑ Bioeconomy ในเมือง Leuna ได๎รับการสนับสนุนในการปรับปรุง
โรงกลั่นถึง 40 ล๎านยูโร
การพัฒนาสําหรับสาธิตและโรงงานต๎นแบบ ได๎การสนับสนุนจากหลายกระทรวงของรัฐบาล
กลางและการปกครองสํวนภูมิภาค ตัวอยํางเชํน โรงงานผลิตเอทานอลรุํนที่สองในเมือง Straubing,
โรงงาน Recycling Biogenic Waste ในเมือง Karlsruhe และโรงกลั่นน้ํามันก๏าดจากสาหรํายใน
เมือง Jülich
กลยุ ท ธ๑ ด๎ านนโยบายครอบคลุ มการประยุก ต๑ใ ช๎อ ยํ างกว๎ างขว๎ า งตลอดหํ ว งโซํคุ ณคํ าของ
Bioeconomy ทั้งหมด รวมถึงมีนโยบายทางการเมืองเฉพาะเพื่อสํงเสริม Bioeconomy โดยคํานึงถึง
ความขัดแย๎งทางผลประโยชน๑ กลยุทธ๑ ด๎านนโยบายนี้อธิบายถึงรูปแบบการระดมทุนเพื่อการวิจัยและ
การพัฒนาเกี่ยวกับทรัพยากรหมุนเวียน อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ และวิทยาศาสตร๑การเกษตร
รวมถึงการถํายโอนเทคโนโลยี ตํอมาภายหลัง ยังมีการสนับสนุนธุรกิจในกลุํม Start-ups และโรงงาน
ต๎นแบบ อีกด๎วย ยกตัวอยํางเชํน การพัฒนาการศึกษาและการฝึกอบรม และการมีสํ วนรํวมที่เพิ่ม
ขึ้นกับภาคองค๑กรของพนักงานในกลุํม Bioeconomy ซึง่ ถือวําเป็นสิ่งจําเป็นทางกลยุทธ๑
สําหรับแผนการวิจัย ที่อยูํภายใต๎ความรับผิดชอบของ สภาวิจัยแหํงชาติ (The National
Research) ซึ่งเป็นหนํวยงานที่มีหน๎าที่รํางแผนนโยบายและติดตามผลการดําเนินงาน ซึ่งในปัจจุบัน
แผนนโยบายถูกวางไปจนถึงปี 2559 กลยุทธ๑การวิจัยมุํงเน๎นไปที่การสร๎างสรรค๑นวัตกรรมในห๎า
กลุํมเปูาหมาย คือ 1. การรักษาความปลอดภัยอาหารทั่วโลก 2. การผลิตทางการเกษตรอยํางยั่งยืน 3.
สุขภาพและความปลอดภัยทางโภชนาการ 4. การใช๎ทรัพยากรหมุนเวียนในระดับอุตสาหกรรม และ
5. การใช๎ พลั ง งานชีว ภาพอยํ า งยั่ ง ยื น โดยการผลิ ต อยํ า งยั่ ง ยืน ของทรัพ ยากรหมุ น เวี ย นและ
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ความก๎าวหน๎าในด๎านเทคโนโลยีชีวภาพ ถือวําเป็นปัจจัยขั บเคลื่อนที่สําคัญของ Bioeconomy แตํ
อยํางไรก็ตามยุทธศาสตร๑ของนโยบายทาง bioeconomy ยังไมํมีการกําหนดจุดสิ้นสุดที่แนํนอน
ตารางที่ 2.5 มาตรการที่สําคัญสําหรับการสํงเสริม Bioeconomy ในเยอรมนี
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ตารางที่ 2.5 มาตรการที่สําคัญสําหรับการสํงเสริม Bioeconomy ในเยอรมนี (ตํอ)

2.1.5 สหราชอาณาจักร
สหราชอาณาจั กร มีน โยบาย Unleashing High-Value Potential ไมํ ได๎มีก ลยุท ธ๑
Bioeconomy ที่เฉพาะเจาะจง อยํางไรก็ตาม ทิศทางของ Bioeconomy ยังคงเห็นได๎จากเอกสาร
กลยุทธ๑อื่นๆ และจากการที่การเกษตรเป็นที่นํากังวล ทําให๎ The Natural Environment White
Paper (NEWP) ถูกตีพิมพ๑ในปี 2554 เพื่อวางวิสัยทัศน๑เกี่ยวกับการเกษตรอยํางยั่งยืนสําหรับ 50 ปี
ข๎างหน๎า จากวิสัยทัศน๑นี้ทําให๎เกิดโครงการ “Green Food” เพื่อให๎เกิดการตระหนักเกี่ยวกับภาค
เกษตรและหํวงโซํอาหารอยํางจริงจัง สหราชอาณาจักรได๎มีการเผยแพรํนวัตกรรมกลยุทธ๑ทางปุาไม๎ใน
ปี 2557 โดยมีจุดมุํงหมายของกลยุทธ๑ คือการเสริมสร๎างระบบนิเวศและ Resilience ของปุาไม๎ที่
นําไปสูํการพัฒนาอยํางยั่งยื นและอุตสาหกรรมไม๎แบบ Low-Carbon สําหรับการวิจัยทางทะเล มี
จุดมุํงหมายของนโยบายที่คล๎ายกัน โดยได๎กําหนดไว๎ในยุทธศาสตร๑วิทยาศาสตร๑ทางทะเล 2553-2558
จากการรํางกลยุทธ๑ชีวมวล (Biomass Strategy) ในปี 2550 สํงผลให๎ในปี 2555 กลยุทธ๑
พลังงานชีวภาพถูกนํามาใช๎ โดยเน๎นการใช๎วัสดุเหลือใช๎ตํางๆ และพืชพลังงานยืนต๎น กลยุทธ๑แรก
สําหรับเทคโนโลยีการเกษตร (Agri-tech Industrial Strategy) ถูกรํางขึ้นในปี 2556 โดยมุํง
เปูาหมายไปที่การถํายทอดเทคโนโลยี การค๎าของสินค๎าเกษตรและการวิจัยปุาไม๎ กลยุทธ๑การผลิต ที่มี
มูลคําสูงถูกกําหนดขึ้นในปี 2555 เป็นกลยุทธ๑ใหมํที่มุํงด๎านการค๎าของเทคโนโลยีนวัตกรรมสําหรับ
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อุตสาหกรรม โดยการสํ งเสริ มอุตสาหกรรมยังรวมถึง โครงการที่เกี่ยวข๎องกั บ การพัฒ นาเชื้อเพลิ ง
ชีวภาพ พลาสติกชีวภาพ วัสดุและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพอีกด๎วย นอกจากนี้ตามยุทธศาสตร๑
ปี 2557-2558 แผนของสํานักงานนวัตกรรมแหํงสหราชอาณาจักร (Technology Strategy Board,
หรือ InnovateUK 2014) ได๎กําหนดอยํางชัดเจนวํา Agricultural Sciences, Biosciences และ
Advanced Material Sciences เป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลคําสูงสําหรับหํวงโซํอาหาร และสําหรับ การ
ใช๎ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ๑พลังงานชีวภาพ 2555 ได๎รับการพัฒนาและเผยแพรํโดยกระทรวงพลังงานและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (The Department of Energy & Climate Change;
DECC) กรมสิ่งแวดล๎อม อาหารและกิจการชนบท (The Department for Environment, Food
and Rural Affairs; Defra) และกรมเพื่อการขนสํง (The Department for Transport; DfT) และ
กลยุทธ๑ Agri-Tech 2013 ได๎ถูกคิดค๎นโดยกรมธุรกิจนวัตกรรมและทักษะ (The Department for
Business, Innovation & Skills) การที่กรมสิ่งแวดล๎อมอาหารและกิจการชนบท (The
Department for Environment, Food & Rural Affairs) และกรมพัฒนานานาชาติ (The
Department for International Development)
กิจกรรม R & D จํานวนมากของ Bioeconomy ในสาขาชีววิทยาศาสตร๑ได๎รับทุนจาก
กระทรวงมหาวิทยาลั ย และกระทรวงวิทยาศาสตร๑ เพื่อ ที่จะสนับสนุนกิจกรรมทางอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพ รัฐบาลได๎มีการกํอตั้งโรงงานต๎นแบบ ตามคําแนะนํา “Industrial Biotechnology
Innovation and Growth Teams” ในปี 2552 นอกจากนี้การเกษตรกรรม (sustainable
intensification, food security and industrial raw materials), พลังงานชีวภาพและ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ถูกระบุวําเป็นธีมที่สําคัญของ Bioeconomy ใน The BBSRC‖s
2013/14 strategic ยกตัวอยํางเชํน BBSRC ให๎ทุนแกํหนํวยวิจัยพลังงานชีวภาพอยํางยั่งยืน ซึ่งเป็ น
ความรํ วมมือระหวํางสถาบันการวิจัยทางวิชาการถึง 25 ล๎านปอนด๑ เป็นเวลาห๎าปี สโมสรวิจัยที่
เกี่ยวกับ biorefineries แบบบูรณาการ และการประมวลผลชีวภาพ ยังได๎รับการสนับสนุนตั้งแตํปี
2551 สํ านักงานนวัตกรรมการวิจั ย และพัฒ นาได๎รับเงินทุน วิจัย ในด๎านของพลังงานทดแทน และ
อุตสาหกรรมวัตถุดิบชีวภาพ
หนํวยทุนวิจัยที่เกี่ยวกับอาหารหลักของสหราชอาณาจักรทํางานรํวมกับ The Global Food
Security Programme โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อความยั่ งยืนทางด๎านอาหาร เพื่อสุขภาพและความ
ปลอดภัยของอาหารสําหรับประชากรโลก ซึ่งโปรแกรมนี้เป็นสหวิทยาการที่มุํงเน๎นความมั่นคงด๎าน
อาหารตลอดหํวงโซํอุปทานอาหารในสหราชอาณาจักร และโปรแกรมนี้ยังถือวําเป็นการแก๎ปัญหา
ความหิวโหยและความยากจน ในระดับโลกอีกด๎วย ปัญหา Bioeconomy ทั่วโลกยังถูกให๎ความสนใจ
โดยกองทุนวิทยาศาสตร๑และนวัตกรรม (Newton Fund) ที่เพิ่งตั้งขึ้นโดยสหราชอาณาจัก รเป็น
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ประธานและได๎ รั บ ความรํ ว มมื อ จากประเทศกํ า ลั ง พั ฒ นาตํ า งๆ เชํ น ความรํ ว มมื อ ทางด๎ า น
Bioeconomy กับประเทศบราซิล
นอกจากนี้มาตรการสนับสนุนจากกลยุทธ๑ Agri-Tech ยังชํวยสนับสนุนให๎มีการนํางานวิจัย
ทางการเกษตรไปใช๎ในภาคปฏิบัติ (เชํน โปรแกรมกระตุ๎นทางเทคโนโลยีชีวภาพ และการเกษตร) และ
มาตรการสนับสนุนชํวยให๎ เกิดนวัตกรรมใหมํ โดยการระดมทุนและการพัฒนาธุรกิจ ผํานเครือขําย
พันธมิตรตํางๆ อาทิ มาตรการปลอดภาษีหรือลดอัตราภาษีศุลกากร เป็นตัวเอื้อประโยชน๑ ในเรื่อง
เกี่ยวกับการพัฒนาตลาด และการผลิตพลังงานชีวภาพ รัฐจะมีเงินอุดหนุนให๎สําหรับการจัดตั้งสถาน
ประกอบการที่ใช๎ การยํ อยแบบไมํ ใช๎ออกซิเจนในการแปลงขยะอินทรีย๑ เป็นพลังงาน (เชํน WRAP
Programme) โดยมาตรการของรัฐสํวนใหญํจะครอบคลุมไปถึงปี 2563 แตํบางมาตรการอาจ
ครอบคลุมไปถึงปี 2593
ตารางที่ 2.6 มาตรการที่สําคัญสําหรับการสํงเสริม Bioeconomy ในสหราชอาณาจักร
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ตารางที่ 2.6 มาตรการที่สําคัญสําหรับการสํงเสริม Bioeconomy ในสหราชอาณาจักร (ตํอ)

2.1.6 อิตาลี
ในอิตาลีแนวคิดของ “Green Economy” มีอิทธิพลมากกวํา Bioeconomy กลุํม
อุตสาหกรรมที่สําคัญคือ อุตสาหกรรมเคมี ซึ่งกําลังมีการเปลี่ยนแปลงไปสูํ สิ่งที่เรียกวําอุตสาหกรรม
เคมีสีเขียวหรืออุตสาหกรรมเคมีจากพืช การพัฒนานวัตกรรมจะไมํเน๎นในการเกษตรหรือทรัพ ยากร
สัตว๑น้ํ าเหมือนกับ ประเทศอื่น ๆ แตํจะเน๎นไปทางเชื้อเพลิงชีวภาพ ถึงแม๎วําอิตาลี จะไมํคํอยมีการ
แขํงขันในอุตสาหกรรมอาหารมากนัก แตํการพัฒนาด๎านการดัดแปลงพันธุกรรม ด๎านการเกษตรมี
ความก๎าวหน๎าและถูกนํามาใช๎อยํางกว๎างขวางในอุตสาหกรรมอาหาร
แม๎วํารัฐบาลกลางของอิตาลีได๎มีการวางกลยุทธ๑ทาง Bioeconomy ไว๎บ๎าง แตํอยํางไรก็ตาม
ยังไมํมีเอกสาร หรือการการตีพิมพ๑ใดๆ เป็นหลักฐานอยํางแนํนอน เหตุการณ๑สําคัญที่ระบุวําอิตาลีมี
สํ ว นเกี่ ย วข๎ อ งกั บ Bioeconomy ในกลุํ ม สหภาพยุ โ รป คื อ การเป็ น เจ๎ า ภาพ The 3rd EU
Bioeconomy Stakeholder Conference ในปี 2557 และ The World Fair 2015 ซึ่งสาระสําคัญ
มุํงเน๎นไปที่การรักษาความปลอดภัยอาหารของโลก จากการมีสํวนรํวมนี้อาจเป็นแรงกระตุ๎น ทําให๎เกิด
การพัฒนากลยุทธ๑ Bioeconomy ในอิตาลี สําหรับการพัฒนาทางวิทยาศาสตร๑มหาวิทยาลัยของรัฐใน
เมืองโบโลญญา มิลาน ตูริน และฟลอเรนซ๑ ให๎ความสนใจเป็นอยํางมากเกี่ยวกับ Bioeconomy โดย
ในปี 2555 The Ministry for Education, Universities and Research ได๎รับการสนับสนุนทาง
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การเงินจากสหภาพยุโรป ภายใต๎โปรแกรม Horizon 2020 ในชํวงปลายปี 2555 กระทรวงได๎อนุมัติ
the SPRING National Biotechnology Cluster ซึ่งมุํงเน๎นการพัฒนาไปที่ “Green Chemistry”
โดยมีแปดภูมิภาคเข๎ารํวมและเริ่มดําเนินงานมาตั้งแตํ นั้นมา นอกจากนี้ในปี 2556 The Ministry for
Economic Development ได๎จัดตั้งกองทุนการเติบโตอยํางยั่งยืน (Fondo per la Crescita
Sostenibile) โดยมีจุดประสงค๑เพื่อสนับสนุนผู๎ประกอบการ SMEs ด๎วยการระดมทุนทั้งหมดประมาณ
300 ล๎านยูโร สําหรับการวิจัยและพัฒนาที่มุํง เน๎นในสํวนนวัตกรรมที่สําคัญของ EU Horizon 2020
Programme
อิตาลีมีบทบาทเป็นผู๎บุกเบิกในการพัฒนาตลาดและธุรกิจ จากการออกกฎหมายห๎ามไมํ ให๎ใช๎
ถุงพลาสติกที่ไมํยํอยสลายในปี 2554 ซึ่งมีสํวนสําคัญตํอการกระตุ๎น Green Chemistry ในอิตาลีเป็น
อยํางมาก และทางภาคเหนือของอิตาลีมีการสร๎าง Bioeconomy ในสํวนของอุตสาหกรรม Green
Chemistry โดยใช๎วิธีการ Bottom-Up Approach ซึง่ ได๎รับความชํวยเหลือจากโครงการวิจัยสหภาพ
ยุโรป ตัวอยํางเชํน การสร๎างโรงงานการสาธิตขนาดใหญํ สําหรับผลิต succinic acid ชีวภาพใน
Cassano Spinola, หรือ butanediol ชีวภาพใน Venice ซึ่งสํวนนี้ได๎รับความรํวมมือจาก ฝรั่งเศส,
เบลเยียม, ดัตช๑ รวมถึงอุตสาหกรรมของสหรัฐ อีกด๎วย แตํอยํางไรก็ดี อิตาลีมุํงเน๎นการให๎ทุนวิจัยและ
การสนับสนุนกลุํมที่มีสํวนรํวมกับโปรแกรมของสหภาพยุโรปในสํวนของเทคโนโลยีชีวภาพและเคมี
ชีวภาพ เทํานั้น
2.1.7 ญี่ปุน
คําวํา "Bioeconomy" แทบจะไมํถูกนํามาใช๎ในประเทศญี่ปุน แตํอยํางไรก็ดีญี่ปุนมีกลยุทธ๑
และแผนการเฉพาะที่เกี่ยวกับการผลิตและการใช๎งานชีวมวลในอุตสาหกรรมซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิด
ของ Bioeconomy ยกตัวอยํางเชํน กลยุทธ๑ชีวมวล (Biomass Nippon Strategy) ที่ได๎รับการ
พัฒนาขึ้นในปี 2545 โดยมีจุดมุํงหมายในการสร๎างเศรษฐกิ จที่ยั่งยืน โดยการใช๎งานทรัพยากรชีวภาพ
อยํางมีประสิทธิภาพ และในปี 2552 มีการผํานกฎหมาย “Basic Act for the Promotion of
Biomass Utilization” ซึ่งกฎหมายดังกลําว ได๎สรุปหลักการของการใช๎สารชีวมวลและระบุความ
รั บ ผิ ด ชอบของรั ฐ บาล ผู๎ มี สํ ว นได๎ เ สี ย ทางการเมื อ ง และมาตรการการระดมทุ น ทางการเมื อ ง
นอกจากนีค้ ณะกรรมการนโยบายชีวมวลแหํงชาติยังได๎รับการแตํงตั้งภายใต๎กฎหมายนี้
แผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่อการสํงเสริมการใช๎ชีวมวลถูกนํามาใช๎ในปี 2553 โดยกําหนด
เปูาหมายการใช๎ประโยชน๑เชิงปริมาณไปจนถึงปี 2563 และกําหนดนโยบายพื้นฐานในระดับชาติและ
ระดั บ อํ า เภอ หลั ง จากที่ เ กิ ด แผํ น ดิ น ไหวทางภาคตะวั น ออกและภั ย พิ บั ติ สึ น ามิ กลยุ ท ธ๑ ท าง
อุตสาหกรรมชีวมวลจึงได๎ถูกปรับปรุงขึ้นใหมํในปี 2555 โดยวางแนวทางในการสํงเสริมการใช๎ ชีวมวล
ในอุตสาหกรรมชีว มวล ทํา ให๎ เกิดการปกครองตนเองและการผลิ ต พลั งงานแบบกระจายอํานาจ
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หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาล คณะรัฐมนตรีอาเบะ ได๎ผํานกลยุทธ๑การฟื้นฟูประเทศ
ญี่ปุนในปี 2556 โดยระบุวํางานวิจัยและเทคโนโลยีควรเป็นพื้นฐานในการผลักดันให๎เกิดการพัฒนา
ของประเทศญี่ปุ น คณะรั ฐ มนตรี ได๎กํา หนดยุทธศาสตร๑ ทางวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี ในเดือ น
มิถุน ายน ปี 2556 ซึ่ งมุํง เน๎ น ไปที่ ร ะบบพลั งงานสะอาด และการฟื้นฟู เศรษฐกิจในระดับภูมิภ าค
นอกจากนี้ การสํงเสริมการพัฒนาของ Bioeconomy ยังถูกระบุไว๎ในยุทธศาสตร๑ชาติและแผนปฏิบัติ
การความหลากหลายทางชีวภาพ (2555-2563) อีกด๎วย
ผู๎ รั บ ผิ ด ชอบในการกํ า หนดกลยุ ท ธ๑ ด๎ า น Bioeconomy หลั ก ของประเทศญี่ ปุ น คื อ
คณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู๎จัดตั้งกลยุทธ๑แหํงชาติตํางๆ เชํน แผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่อสํงเสริมการใช๎
ชีวมวล การวิจัยและเทคโนโลยีที่ครอบคลุมยุทธศาสตร๑และกลยุทธ๑ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
สภาคณะกรรมการนโยบายแหํ งชาติชีว มวลที่กําหนดกลยุทธ๑ชีวมวลอุตสาหกรรม โดยสภาคณะ
กรรมการฯ ประกอบด๎วยผู๎แทนจาก 7 กระทรวงที่เกี่ยวข๎อง คือ
1) สํานักงานรัฐมนตรี (กลยุทธ๑แหํงชาติ)
2) กระทรวงเศรษฐกิจการค๎า และอุตสาหกรรม
3) กระทรวงเกษตรปุาไม๎ และประมง
4) กระทรวงกิจการภายใน (การพัฒนาภูมิภาค)
5) กระทรวงการศึกษา และวิทยาศาสตร๑
6) กระทรวงคมนาคมและโครงสร๎างพื้นฐาน (นโยบายโครงสร๎างพื้นฐาน)
7) กระทรวงสิ่งแวดล๎อม (นโยบายการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจก)
ดังนั้นกลุํมประสานงานเกี่ยวกับการใช๎สารชีวมวล จึงได๎รับจัดตั้งขึ้นเพื่อประสานงานระหวําง
หนํวยงาน โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อการสร๎างความมั่นใจที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพในการสํงเสริม
การใช๎สารชีวมวล โดยกลุํมประสานงานประชุมสํานักงานตั้งอยูํภายในกระทรวงเกษตรปุาไม๎และ
ประมง (MAFF)
โดยแผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่อการสํงเสริมการใช๎ประโยชน๑ ชีวมวล (2553) มีวัตถุประสงค๑
เพื่อกําหนดแนวทางการเพิ่มการใช๎ประโยชน๑ชีวมวลจากที่มีอยูํในปัจจุบัน นอกนั้นแผนนี้ยังมุํงเน๎นไป
ในสํวนของเทคโนโลยี (Key Technologies and Sources of Raw Materials) และการฝึกอบรม
ตํางๆ นอกจากนี้ญี่ปุนยังมี ยุทธศาสตร๑อุตสาหกรรมชีวมวล (2555) แบํงการดําเนินงานออกเป็น 7
สํวนเพื่อให๎บรรลุเปูาหมาย คือ
1) Basic Research
2) Technology
3) Biomass Supplies
4) Demand and Market Development
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5) Specific Biomass Strategies
6) Comprehensive Support Strategy
7) Globalization Strategy
แผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่อสํงเสริมการใช๎ชีวมวลดังกลําว เริ่มใช๎ตั้งแตํปี 2553 เป็นต๎นมา
ซึ่ ง มี ก ารกํ า หนดเปู า หมายเชิ ง ปริ ม าณสํ า หรั บ การใช๎ ชี ว มวลไปจนถึ ง ปี 2563 สํ า หรั บ กลยุ ท ธ๑
อุตสาหกรรมชีวมวล (2555) นั้น จะมีเปูาหมายไปในแนวทางเดียวกันกับแผนปฏิบัติการระดับชาติ
โดยนโยบายดําเนินกลยุทธ๑ตํางๆของญี่ ปุนมีเปูาหมายที่สามารถวัดผลได๎และมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน หาก
พิจารณาแผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่อสํงเสริมการใช๎ชีวมวล (2553) พบวํามีการระบุเปูาหมายไว๎ 3
เปูาหมายหลัก คือ 1) การใช๎ชีวมวล 26 ล๎านตันตํอปี (CO2 Equivalent) และเปูาหมายการใช๎
ประโยชน๑ของแตํละประเภททรัพยากร 2) แผนการพัฒนาเฉพาะของแตํละจังหวัดโดยครอบคลุมทั้ง
600 อําเภอ 3) การพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมชีวภาพใหมํ ให๎มีมูลคําสูงถึง 500 พันล๎านเยน
สํ าหรั บ กลยุ ทธ๑ความหลากหลายทางชีว ภาพ มีเปู าหมายให๎ ล ดการใช๎งานของสารกําจั ด
ศัตรูพืชและปุ๋ยเคมีในการเกษตรลงให๎ได๎ 50% โดยมีการให๎ความรู๎ การแนะนําวิธีการและการจัดการ
ที่ดีของการปูองกันพืชธรรมชาติ
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ตารางที่ 2.7 มาตรการที่สําคัญสําหรับการสํงเสริม Bioeconomy ในญี่ปุน

2.1.8 สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา มีแนวทางการพัฒนาผํานทางการพัฒนาตลาดใหมํ (Development of New
Markets) รัฐบาลของ Obama ได๎มีการรํางนโยบาย The Administration‖s Bioeconomy
Blueprint ขึ้น โดยยุทธศาสตร๑ดังกลําวครอบคลุมทุกภาคสํวนของ Bioeconomy อยํางชัดเจน เชํน
ภาคสาธารณสุข กลยุทธ๑ทางการเกษตร หรือ “Farm Bill” โดยในกลยุทธ๑ดังกลําวไมํเพียงแตํ
ครอบคลุมทางด๎าน Bioeconomy แตํยังสํงเสริม Subsegments ที่สําคัญในการพัฒนาพื้นที่เกษตร
อาหาร และพลังงานชีวภาพ
พิมพ๑เขียว Bioeconomy ถูกกําหนดและวางแผนโดย The White House โดยในปี 2555
กลยุทธ๑ทางการเกษตรได๎รับการพัฒนาขึ้นภายใต๎ความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตร รวมถึงหนํวย
งานวิจัยตํางๆของรัฐได๎มีสํวนรํวมในการพัฒนากลยุทธ๑ Bioeconomy และมาตรการเชิงนโยบาย เชํน
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กระทรวงเกษตร กระทรวงเศรษฐกิจ กระทรวงกลาโหม กระทรวงพลังงาน การรักษาความปลอดภัย
แหํงชาติ กระทรวงการคุ๎มครองสิ่งแวดล๎อมและสุขภาพ
พิมพ๑เขียว Bioeconomy ไมํเพียงแตํกําหนด R&D และการระดมทุนทางวิทยาศาสตร๑ แตํยัง
มีมาตรการเพื่อให๎แนํใจวํา จะมีการปรับปรุงเทคโนโลยีและมีการถํายโอนเทคโนโลยีอยํางรวดเร็ว โดย
บางสํวนของมาตรการมี ไว๎เพื่ออํานวยความสะดวก และลดความซับซ๎อนของขั้นตอนการจัดตั้งกลุํม
Start-up เพื่อให๎กลุํมตํางสามารถปรับตัว เข๎ากับกฎระเบียบ และกลไก เพื่อลดข๎อกําจัดในการ
สร๎างสรรค๑นวัตกรรม โดยเฉพาะอยํางยิ่ งในภาคสาธารณสุข มาตรการในขั้นตํอไปมีจุดมุํงหมายที่การ
ปฏิรูปการศึกษาและการฝึกอบรม รวมถึงเพิ่มการมีสํวนรํวมของอุตสาหกรรมโดยเน๎น ที่คุณสมบัติของ
พนั ก งาน กลยุ ท ธ๑ ท างการเกษตรเน๎ น ในเรื่ อ งของพลั ง งานทดแทนและการใช๎ พ ลั ง งานอยํ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการให๎ความชํวยเหลือทางด๎าน Biorefinery ตํางๆ เชํน โปรแกรมการสํงเสริมการ
ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ วัสดุชีวภาพอื่น ๆ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง การวิจัยพืชสําหรับผลิตพลังงานได๎รับการ
สนั บ สนุ น เป็ น อยํ างมาก บางสํ ว นของมาตรการพลั งงานยังรวมไปถึ งผลิ ตภั ณฑ๑ปุา ไม๎ นอกจากนี้
กระทรวงกลาโหมยังมีบทบาทสําคัญในการสํงเสริมตลาดสําหรับเชื้อเพลิงชีวภาพ ยกตัวอยํางเชํน ในปี
2557 เงินทุนกวํา 200 ล๎านเหรียญสหรัฐ ถูกจัดสรรสําหรับการสร๎าง Biorefinery ในโปรแกรม
“Farm to Fleet” เพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพให๎กับกองทัพเรือสหรัฐ โดยมั่นใจวํากําลังการผลิตจะ
เพียงพอสําหรับการใช๎เชื้อเพลิ งชีวภาพ และมีต๎นทุนที่เหมาะสมสําหรับการใช๎งานทางทหารภายในปี
2561 ถึงแม๎พิมพ๑เขียว Bioeconomy ยังไมํมีการกําหนดกรอบระยะเวลาที่แนํนอน แตํกลยุทธ๑ Farm
Bill มีแผนปฏิบัติการตั้งแตํปี 2557–2561
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ตารางที่ 2.8 มาตรการที่สําคัญสําหรับการสํงเสริม Bioeconomy ในสหรัฐอเมริกา
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ตารางที่ 2.8 มาตรการที่สําคัญสําหรับการสํงเสริม Bioeconomy ในสหรัฐอเมริกา (ตํอ)

35

บทที่ 2 นโยบาย Bioeconomy

ตารางที่ 2.8 มาตรการที่สําคัญสําหรับการสํงเสริม Bioeconomy ในสหรัฐอเมริกา (ตํอ)

2.2 นโยบายทางด้าน Bioeconomy ในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก
บางประเทศในกลุํมเอเชียแปซิฟิกที่มีกลุํมเศรษฐกิจใหมํเกิดขึ้นนั้น สํวนใหญํจะเกี่ยวข๎องกับ
เมืองที่มีนวัตกรรมเป็นของตนเอง ดังนั้นจะสังเกตได๎วําในประเทศเหลํ านั้นจะมีนโยบายที่ชํวยเหลือ
และอุปถัมภ๑เทคโนโลยีชั้นสูง อุตสาหกรรมใหมํ และอุตสาหกรรมนวัตกรรมในประเทศเหลํานั้น เชํน
ประเทศมาเลเซีย เกาหลีใต๎ อินเดีย ญี่ปุน จีน นอกจากนี้ ในประเทศไทยและศรีลังกา ยังได๎รับอิทธิพล
จากนโยบายดั ง กลํ า ว เพื่ อ มาใช๎ใ นการพั ฒ นาทางด๎ านเทคโนโลยี ชี ว ภาพ และ ยุ ท ธศาสตร๑ ท าง
ชีวอุตสาหกรรม อีกด๎วย ในทางกลับกัน ประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด๑ กลับให๎ความสําคัญกับ
การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมพื้ นฐานในประเทศมากกวํา นอกจากนี้ประเทศอินโดนีเซีย ยังให๎
ความสําคัญกับการพัฒนาหํวงโซํมูลคําของสินค๎าเกษตร เพื่อให๎มีการจัดการทางด๎านพลังงานและการ
กระจายอาหารที่เพียงพอในแตํละหมูํเกาะ โดยได๎แสดงความแตกตํางของนโยบายของแตํละประเทศ
ในตารางที่ 2.9
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ตารางที่ 2.9 นโยบายทางด๎าน Bioeconomy และเอกสารที่เกี่ยวข๎อง ในกลุํมประเทศเอเซียแปซิฟิก

ที่มา : (Christin Fund, 2015)
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2.2.1 ออสเตรเลีย
ออสเตรเลียยังไมํมียุทธศาสตร๑ทางด๎าน Bioeconomy อยํางเป็นทางการ แตํอยํางไรก็ตาม
รัฐ บาลมีการวางแนวทางการปฏิบัติ และการสนับสนุนในหลายด๎านเชํน การเพิ่มมูลคําของสินค๎า
เกษตร ปุาไม๎ และทรัพยากรทางทะเล ในปี พ.ศ. 2556 รัฐบาลได๎มีการกําหนดยุทธศาสตร๑เกี่ยวกับ
งานวิจัยจํานวน 15 ยุทธศาสตร๑ เพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคต โดยในแตํละยุทธศาสตร๑งานวิจัยมี
การรวมนโยบายทางด๎าน Bioeconomy ไว๎ด๎วยเชํน ยุทธศาสตร๑ทางด๎านชีวพลังงาน การจัดการและ
ติดตามระบบนิเวศน๑ การเพิ่มประสิทธิภาพทางด๎านอาหารและสุขภาพ ออสเตรเลียมีนโยบายหลาย
ฉบับในการสนับสนุนทางด๎าน Bioeconomy ตั้งแตํปี พ.ศ. 2554 จนถึงในปัจจุบัน หนึ่งในนั้นคือ
นโยบายที่คลอบคลุมตั้งแตํปี พ.ศ. 2554 - 2558 ชื่อวํา “Building a Bioeconomy in South
Australia 2011-2015” รวมถึง “ National Marine Science Plan 2015-2025” ซึ่งแสดงให๎เห็น
วํารัฐบาลออสเตรเลียให๎ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรที่มีอยูํในแตํละพื้นที่อยํางจําเพาะเจาะจง
นอกจากนี้ น โยบายทางด๎า น Bioeconomy มั ก จะเน๎ น ไปในทางการวิ จั ย และพั ฒ นา ชี ว
พลังงาน และวิทยาศาสตร๑ทางทะเล โดยเฉพาะพื้นที่ทางใต๎ของออสเตรเลีย มีการใช๎ความรู๎ทางด๎าน
วิทยาศาสตร๑ชีวภาพเข๎ามาเพื่อพัฒนาตลาดใหมํ และการเพื่อมูลคําการสํงออกของสินค๎า ในพื้นที่ ให๎มี
มูล คําและปริมาณการสํ งออกมากขึ้น เชํน ผลิตภัณฑ๑ในการตรวจรักษาโรค ไวน๑ การนําพลั งงาน
กลับมาใช๎ใหมํ และการใช๎พลังงานจากการเกษตรกรรม
2.2.2 จีน
ภ าคการเ มื อ งให๎ ค ว ามสนใ จทางด๎ า น Bioeconomy โ ดยเ ฉพาะ ใน การพั ฒ น า
เทคโนโลยีชีวภาพ ประเทศจีนจัดวําเป็นประเทศที่มีการวิจัยและเทคโนโลยีที่หลากหลายและซับซ๎อน
มากที่ที่สุดแหํงหนึ่งของโลก โดยในปี พ.ศ. 2529 มีการจัดตั้ง The High-Tech R&D Program (863Program) ขึ้น โดยเป็นการกระตุ๎นและพัฒนาทางด๎านเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ จนถึงทุกวันนี้
นอกจากนี้ยังมีการตั้งแผน The Medium and Long-term Plan for the Development of
Science and Technology รวมถึง The 12th Five-Year Development Plan for National
Strategic Emerging Industries และในชํวงปลายปี พ.ศ. 2555 รัฐสภาของประเทศจีนยังได๎มีการ
วางแผน “Plan for Development of Bioindustry” ซึ่งเป็นแผนที่สนับสนุนการพัฒนาชีว พลังงาน
โดยในปัจจุบันประเทศจีนเป็นผู๎นําในการผลิตไบโอเอทานอล และมีการใช๎ชีวพลังงานในปริมาณมาก
หรือเกือบครึ่งหนึ่งของความต๎องการใช๎เชื้อเพลิงของประเทศ ปัจจุบันแผนพัฒนายุทธศาสตร๑ชาติใน
อุตสาหกรรมใหมํ มีการวางแผนเกี่ยวกับการเติบโตที่ยั่งยืน การพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการรองรับ
ความต๎องการภายในประเทศ การวิจัยทางด๎านชีววิทยาศาสตร๑นั้นรวมถึงนวัตกรรมอุตสาหกรรมที่มีมา
แตํเดิม นอกจากนี้ประเทศจีนยังมีแผนเกี่ยวกับการพัฒนา Smart Urbanization ในเมืองใหญํๆ
38

บทที่ 2 นโยบาย Bioeconomy

เนื่องจาก ประเทศจีนมีอัตราการเจริญเติบโตของเมืองอยํางรวดเร็ว GDP ทางด๎านชีวอุตสาหกรรมมี
การขยายตัวเพิ่มเป็น 2 เทําในปี พ.ศ. 2558 และเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2553 สามารถเพิ่มตําแหนํง
การจ๎างงานได๎ถึงหนึ่งล๎านตําแหนํง ลดอัตราการตายของเด็กแรกเกิดได๎ถึง 12 เปอร๑เซ็นต๑ ลดการ
ปลดปลํอยก๏าซเรือนกระจกได๎ถึง 10 เปอร๑เซ็นต๑ และมีการผลิต biobased polymer ได๎ถึง 3 ล๎าน
เมตตริกซ๑ตัน ซึ่งจะสามารถสังเกตได๎วํา ประเทศจีนมีการวางนโยบายทางด๎าน Bioeconomy อยําง
ชัดเจน และสามารถทําให๎มีการพัฒนาชีวอุตสาหกรรมไปเป็นอยํางมากจนกระทั่งสามารถสนันสนุน
การเจริ ญเติบ โตของเศรษฐกิจ ของประเทศได๎ ในอนาคตประเทศจีนมีการวางแผนพัฒ นา “The
Agricultural Science & Technology Innovation Program” โดยในปี พ.ศ. 2556 - 2568 จะ
เน๎ น ไปในการพัฒนานวัตกรรมสิ นค๎าการเกษตรเป็นหลั ก โดยอาศัยความรํว มมือกับตํางประเทศ
รวมถึงการพัฒนาโครงสร๎างหลักภายในประเทศ (Infrastructures) ให๎สามารถรองรับกับเทคโนโลยีใน
อนาคตได๎อีกด๎วย
2.2.3 อินเดีย
ยุทธศาสตร๑ทางด๎าน Bioeconomy ของอินเดีย มักถูกกลําวถึงในรูปของ นโยบายทางด๎าน
เทคโนโลยีชีวภาพ นโยบายที่เกี่ยวข๎องฉบับแรกกถูกเขียนขึ้นในปี พ.ศ. 2550 คือ Biotechnology
Development and Innovation Strategy หลังจากนั้นก็ได๎มีการปรับปรุงในปี พ.ศ. 2557 โดย
ผู๎รับผิดชอบคือ กระทรวงวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี โดยนโยบายทางด๎าน Bioeconomy จะมุํงเน๎น
ไปในการพัฒนาและการใช๎องค๑ความรู๎ทางด๎านวิทยาศาสตร๑มาพัฒนากระบวนการที่เป็นนวัตกรรม
ตํางๆ รวมถึงการประยุกค๑ใช๎ความรู๎ในศาสตร๑หลายแขนงเข๎าด๎วยกันเพื่อกํ อให๎เกิดโครงการตํางๆขึ้น
และเนื่องจากประเทศอินเดีย เป็ นประเทศที่มีประชากรมาก จึงมีการสนั บสนุนงานวิจัยตํางๆที่ จ ะ
สามารถทําให๎ประชากรมีการศึกษาที่ดีขึ้นและทั่วถึง ยกตัวอยํางเชํน การพัฒนาทางด๎านเทคโนโลยี
สารสนเทศในอดีต รวมถึงประเทศอินเดียให๎การสนับสนุนและพัฒนาทางด๎านผลิตภัณฑ๑ยาเป็นหลัก
แตํในปัจจุบันมีการปรับปรุงแผนการพัฒนาไปสนับสนุนการพัฒนาทางด๎านชีวพลังงาน นาโน-ไบโอ
เทค เทคโนโลยีทางด๎านสิ่งแวดล๎อม และการพัฒนากระบวนการผลิต แทนนโยบายเดิม
2.2.4 อินโดนีเซีย
ประเทศอินโดนีเซียมีนโยบายในการพัฒนา Bioeconomy อยูํในรูปของอุตสาหกรรมชีวภาพ
ทางการเกษตร โดยมีการพัฒนาในสองสํวนหลักๆคือ ชีวพลังงาน และอุตสาหกรรมเกษตรเป็นหลัก
ซึ่งนโยบายทางด๎านชีวพลังงานปรากฏอยูํใน National Energy Policy ปี พ.ศ. 2557และนโยบาย
การพัฒนาทางด๎านอุตสาหกรรมเกษตร มีการวางแผนในระยะยาว โดยปรากฏอยูํในแผน Grand
Strategy of Agricultural Development 2015-2045 แตํอยํางไรก็ตามแผนพัฒนาทางด๎าน
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Bioeconomy โดยเฉพาะยังไมํมี
การสนับสนุนทางด๎านชีวพลังงานโดยมากเน๎นด๎านการกระจายความทั่วถึงของการใช๎พลังงาน
ที่มีผลในการสํงเสริมเศรษฐกิจของประเทศ สํงเสริมการพัฒนาอยํางยั่งยืน และรวมถึงการปรับปรุง
ทางด๎ านสาธารณสุ ข ในเขตชนบท สํ า หรั บนโยบายทางด๎ า นเกษตรกรรม เน๎ น ในเรื่ อ งของความ
ปลอดภัยของอาหาร การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และการอนุรักษ๑แหลํงทรัพยากรธรรมชาติที่มี
มู ล คํ า ในขณะที่ มี ก ารกระจายความเจริ ญ ไปสูํ พื้ น ที่ ตํ า งๆ ดั ง นั้ น อุ ต สาหกรรมเกษตรจั ด เป็ น
อุตสาหกรรมหลักของประเทศอินโดนีเซีย (การจ๎างงานมากกวํา 30 เปอร๑เซ็นต๑อยูํในภาคเกษตรกรรม)
ซึ่งการวางนโยบายทางเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ มีการเปลี่ยนจากอุตสาหกรรมเกษตรยั่งยืน เป็น
ผลิ ตภัณฑ๑ที่มีความหลากหลาย เชํน อาหารสุ ขภาพ ผลิ ตภัณฑ๑ เพิ่มมูล คํา จากสิ นค๎าเกษตรกรรม
พื้นเมืองและอาหารจากสัตว๑น้ํา เป็นต๎น
2.2.5 มาเลเซีย
มาเลเซีย เป็ น ประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ที่มีการพัฒ นายุทธศาสตร๑ทางด๎าน
Bioeconomy แบบองค๑รวม โดยในปี พ.ศ. 2548 รัฐบาลได๎มีการวางนโยบายเพื่อรองรับการนํา
เทคโนโลยีชีวภาพไปใช๎ โดยแบํงออกเป็น 3 เฟสด๎วยกัน คือ เฟสแรก (2548 - 2553) คือการประเมิน
ความสามารถในการสร๎ างปั จ จั ย พื้น ฐานที่ จะรองรับการนําไปใช๎ของเทคโนโลยีชีว ภาพ เฟสสอง
(2554-2558) คือการพัฒนาทางด๎านการค๎า การวิจัยและพัฒนา และเฟสสาม (2559-2563) คือ การ
นํ า เทคโนโลยี ชี ว ภาพออกสูํ ต ลาดโลก นอกจากนี้ ยั ง มี ยุ ท ธศาสตร๑ เ กี่ ย วกั บ ชี ว มวลคื อ National
Biomass Strategy (2011) ซึ่งเน๎นการกําหนดและการควบคุมราคาของชีวมวลที่ได๎จากการเกษตร
โดยเฉพาะปาล๑มน้ํามัน ตํอมาได๎มีการพัฒนาเกี่ยวกับการเพิ่มมูลคําผลิตภัณฑ๑ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ๑ที่
ได๎จากกระบวนการ Downstream จากแหลํงทรัพยากรชีวภาพในประเทศ โดยผู๎รับผิดชอบในการ
รํางนโยบายดังกลําวคือ กระทรวงวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยได๎รับการสนับสนุนจาก
รัฐบาล เปูาหมายของนโยบายทาง Bioeconomy ของประเทศมาเลเซีย คือการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ
มีองค๑ความรู๎ให๎ได๎ภายในปี พ.ศ. 2563 โดยเน๎นในผลิตภัณฑ๑ที่เป็นจุดแข็ง ของประเทศ เชํน ฟาร๑ม
เพาะปลูก การผลิตผลิตภัณฑ๑ นอกจากนี้ยังรวมถึง การกระจายการพัฒนาอุตสาหกรรมใหมํ เชํน ยา
แผนโบราณ และผลิ ตภัณฑ๑อาหาร สํ าหรับยุทธศาสตร๑ทางด๎านชีว มวลในปัจจุบัน นั้น มาเลเซียมี
เปูาหมายในการเพิ่มมูลคําของแหลํงทรัพยากรชีวภาพ และพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมใหมํ
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2.2.6 นิวซีแลนด๑
นิ ว ซี แ ลนด๑ ยั ง ไมํ มี ยุ ท ธศาสตร๑ ท างด๎ า น Bioeconomy เป็ น ของตนเอง แตํ มี ยุ ท ธศาสตร๑
เศรษฐกิจ ทางด๎านชี ว ภาพหลายอยํ างที่มี บทบาทเกี่ยวข๎ องกับ ทาง Bioeconomy เชํน Business
Growth Agenda ในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งเกี่ยวข๎องกับยุทธศาสตร๑ทางด๎านการสํงเสริม นวัตกรรม ทั้งใน
ภาคธุร กิจ หลั ก และอุตสาหกรรมการเกษตร โดยมีการให๎ ทุนวิจัยในรูปของโครงการ Biological
Industries Research Fund (2013) นอกจากนี้ยังมีการสํงเสริมการใช๎พลังงานทดแทนจากพลังงาน
น้ํา และพลังงานความร๎อนภาคพื้ นดิน โดยยุทธศาสตร๑พลังงาน ปี พ.ศ. 2554-2564 ได๎มีการสํงเสริม
งานวิจัย และพัฒ นาทางด๎านพลังงานชีว ภาพ ซึ่งเน๎นในการศึกษาพลั งงานชีว ภาพจากปุาไม๎ และ
เชื้อเพลิงชีวภาพ กระทรวงเศรษฐกิจเป็นผู๎รับผิดชอบการวางแผนยุทธศาสตร๑ ในลักษณะการรํวมมือ
กันระหวํางนางจ๎างและนายทุน เพื่อให๎เกิดการพัฒนานวัตกรรมโดยมุํ งไปที่ อุตสาหกรรมทางชีวภาพ
ที่มีเปูาหมายรํวมกัน คือเพิ่มการสํงออกของประเทศให๎ได๎สองเทําภายในปี 2568 จากการพัฒนา
ผลิตภัณฑ๑นวัตกรรมที่มีมูลคําสูง โดยเฉพาะในภาคธุรกิจหลักนวัตกรรมภาคธุรกิจควรจะชํวยเพิ่ม GDP
ของประเทศอยํ า งน๎ อย 1 เปอร๑ เ ซ็น ต๑ นอกจากนี้ ยั งมี ความรํ ว มมือ ในการวิ จัย และพัฒ นากั บ
ตํางประเทศ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ประเทศจีนและสิงคโปร๑
ยุ ทธศาสตร๑ น วัต กรรมของอุ ตสาหกรรมทางชีว ภาพ มี ส องเปู าหมายหลั ก คือ 1) เพิ่ ม
ความสามารถทางการแขํงขัน ของภาคธุรกิจหลักและความยั่งยืนของธุรกิจ และ 2) พัฒนาอาหาร
มูลคําสูงและการใช๎อุตสาหกรรมชีวภาพรวมถึงพลังงานชีวภาพด๎วย
2.2.7 รัสเซีย
ยุทธศาสตร๑ทางด๎าน Bioeconomy ของรัสเซียเน๎นการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเป็นหลัก
เพื่อที่จะตาม Bioeconomics ของโลกให๎ทัน รัสเซียได๎มีการรําง Comprehensive Program for
Development of Biotechnology – BIO2020 โดยนักวิจัยทางด๎านเทคโนโลยีสํวนใหญํ มีการนํา
นโยบายทางด๎าน Bioeconomy ไปใช๎ เชํนมีการทําโปรแกรม “Bioindustry and BioresourcesBiotech 2030”, “Bioenergetics” และ “Medicine of the Future” เป็นต๎น นอกจากนี้
กระทรวงตํางๆ เชํน กระทรวงพัฒนาอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมและการค๎า กระทรวง
เกษตร และ กระทรวงทรั พ ยากรและสิ่ ง แวดล๎ อ ม ยั ง มี ค วามรํ ว มมือ กั น เพื่ อ ตอบสนองนโยบาย
BIO2020 อีกด๎วย
Bioeconomy Nanoindustry และเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเป็นพื้นฐานของการสร๎าง
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสมัยใหมํ ดังนั้นการจัดการทางด๎าน Bioeconomy ควรจะชํวยเพิ่มมูลคํา
ของอุตสาหกรรม และสามารถนําทรัพยากรที่มีอยํางมหาศาลของประเทศมาใช๎ได๎ โดยเฉพาะด๎านการ
ใช๎พื้นที่ และชีวมวลจากปุาไม๎ นอกจากนี้การพัฒนาทางด๎าน Bioeconomy ควรจะชํวยลดชํองวําง
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ของอุตสาหกรรมระหวํางประเทศ เพื่อลดการนําเข๎าของสินค๎าชีวภาพจากตํางประเทศได๎อีกทางหนึ่ง
ด๎วย โดยเทคโนโลยีชีวภาพควรจะชํวยเพิ่ม 1 เปอร๑เซ็นต๑ของ GDP ในปี 2563 และ 3 เปอร๑เซ็นต๑ของ
GDP ในปี 2573 นอกจากนี้นวัตกรรมทางอุตสาหกรรมควรชํวยเพิ่มการจ๎างงาน และการพัฒนา
ชนบทได๎อีกด๎วย
2.2.8 เกาหลีใต๎
ในปี พ.ศ. 2551 เกาหลีใต๎จัดเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่รัฐบาลมีการออกยุทธศาสตร๑
การเติบโตแบบสีเขียวและคาร๑บอนต่ํา โดยเน๎นการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจก และการพัฒนา
ทางด๎านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสีเขียว การนําพลังงานกลับมาใช๎ใหมํ รวมถึงพลังงานชีวภาพจัดวํามี
สํวนสําคัญในการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกได๎ โดยรัฐบาลมีการลงทุนทางด๎านโครงสร๎างหลั กของ
ประเทศภายใต๎โครงการ Five-Year Green Growth Plan (2009-2013) นอกจากนี้ เกาหลีใต๎ยังเป็น
ประเทศผู๎นําทางด๎านนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลอีกด๎วย และในปีเดียวกัน คือ ปี พ.ศ. 2551
รัฐบาลได๎มีการประกาศแผน Blue-Bio 2016 Plan ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติที่รองรับเทคโนโลยี ชีวภาพทาง
ทะเล
ในปี 2549 The 2nd Framework Plan for Promotion of Biotechnology (Bio-Vision
2016) ได๎มีการกําหนดเปูาหมาย ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและการพัฒ นาทาง
Bioeconomy โดยมีเปูาหมายให๎คนเกาหลีมีชีวิตที่มีสุขภาพดี เปูาหมายหลักทางเศรษฐกิจคือ เป็น
หนึ่งใน 7 ประเทศผู๎นําทางด๎านเทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล ภายในปี 2561
นอกจากนี้ยังมีการกําหนดเปูาหมายในเชิงปริมาณ คือ เป็น 1 ใน 5 ประเทศผู๎นําทางด๎านชีวเคมี
ภายในปี 2563 นอกจากนี้ Biobased Chemical ควรจะมีสํวนแบํงทางการตลาดภายในประเทศ 10
เปอร๑เซ็นต๑ และสํวนแบํงทางการตลาดทั่วโลก 5 เปอร๑เซ็นต๑ มีการจ๎างงานเพิ่มขึ้น 43,000 ตําแหนํงใน
ปี พ.ศ. 2563 และลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกอยํางน๎อย 10 เปอร๑เซ็นต๑
2.2.9 ศรีลังกา
จากแรงบันดาลใจทางด๎านนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพที่กํอให๎เกิดนวัตกรรมของประเทศใน
แถบเอเชียใต๎และเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ ศรีลังกาได๎ออกพระราชบัญญัติ National Biotechnology
Policy ในปี พ.ศ. 2553 โดยมีเปูาหมายให๎เกิดนวัตกรรมทางด๎านเทคโนโลยีชีวภาพ และกระตุ๎นให๎
เกิดการใช๎เทคโนโลยีด๎านตํางๆรํวมกัน ยุทธศาสตร๑ดังกลําวต๎องการให๎คุณภาพชีวิตของชาวศรีลัง กาดี
ขึ้นในเชิงของ สุขภาพ ความปลอดภัยทางอาหาร สิ่งแวดล๎อมที่สะอาด และการพัฒนาสังคมรํวมกับ
เศรษฐกิจอยํางมีจริยธรรม คุณภาพ และมีความปลอดภัยในการใช๎เทคโนโลยีชีวภาพ
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จากการศึกษานโยบายทางด๎าน Bioeconomy และนโยบายที่มีความเกี่ยวข๎องกับการจัดการ
ด๎านทรัพยากรทางชีว ภาพ สามารถสรุป แหลํงวัตถุดิบทางชีวภาพที่แตํละประเทศเลือกใช๎ โดยสํวน
ใหญํมักจะเป็นวัตถุดิบหลักของประเทศ มีปริมาณมาก หรือมีผลตํอ GDP รวมของประเทศนั้นๆ เป็น
หลัก นโยบายที่มีการประกาศใช๎ในการบริหารจัดการด๎าน Bioeconomy จากอดีตจนถึงปัจจุบัน แนว
ทางการพัฒนาในปัจจุบั น และในอนาคต รวมถึง แนวทางในการสํงเสริมทางด๎านงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
ของแตํละประเทศ สามารถสรุปรวมได๎ดังแสดงในตารางที่ 2.10
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ตารางที่ 2.10 แหลํงวัตถุดิบ นโยบาย แนวทางการพัฒนาในปัจจุบัน และในอนาคต และแนวทางการวิจัย ที่เกี่ยวข๎องกับนโยบายทาง Bioeconomy ในกลุํมประเทศ G7 และ
Asia Pacific
ประเทศ
กลุํม G7
แคนาดา
(Resource Wealth as
Leverage for Growth)

แหล่งวัตถุดิบ

ทรัพยากรปุาไม๎

นโยบาย

แนวทางการพัฒนาใน
ปัจจุบนั

แนวทางการพัฒนาใน
อนาคต

- ปี 2552 “Blueprint

- สนับสนุนการลงทุนใน

ผลิตภัณฑ๑จากปุาไม๎ เชํน
Biobasd- Chemical และ
Biobased- material
รวมถึง พลังงานชีวภาพ

พลังงานชีวภาพ

เป็นผู๎นําทางด๎านเทคโนโลยี
สนับสนุน SME ที่เกี่ยวข๎อง
กับนวัตกรรม และการเข๎าถึง
กลุํมผูล๎ งทุน

พัฒนาผลิตภัณฑ๑ใหมํๆ
วิธีการและเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข๎องทางด๎าน
เกษตรกรรม ปุาไม๎ และ
อุตสาหกรรมอาหาร

-

สหภาพยุโรป
(Innovation for
Sustainable Growth)

ชีวมวลเป็นวัตถุดิบหลัก

-

-

beyond Moose and
Mountains”
ปี 2556-2561 กลยุทธ๑
ทางการเกษตร
“Growing Forward
2”
ปี 2555 “Innovating
for Sustainable
Growth: A
Bioeconomy for
Europe”
ปี 2557-2563 “Horizon
2020”

เชื้อเพลิงชีวภาพในเจ
เนอเรชันที่ 2 และมี
การลงทุนสร๎างโรงงาน
ต๎นแบบในการผลิต

เป็นผู๎นําทางด๎าน
เทคโนโลยี
สํงเสริมการพัฒนา
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข๎อง
กับ Bioeconomy เชํน
ทางด๎าน
biotechnology และ
material science
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แนวทางการวิจัย

บทที่ 2 นโยบาย Bioeconomy

ตารางที่ 2.10 แหลํงวัตถุดิบ นโยบาย แนวทางการพัฒนาในปัจจุบัน และในอนาคต และแนวทางการวิจัย ที่เกี่ยวข๎องกับนโยบายทาง Bioeconomy ในกลุํมประเทศ
G7 และ Asia Pacific (ตํอ)
ประเทศ

แหล่งวัตถุดิบ

นโยบาย

ฝรั่งเศส
(Industrial and
Ecological Renaissance)

วัสดุเหลือใช๎ทางการเกษตร
และปุาไม๎
ทรัพยากรทางทะเล

-

เยอรมนี
(Comprehensive
Bioeconomy Strategy)

ปุาไม๎

-

-

แนวทางการพัฒนาใน
ปัจจุบนั
ปี 2557 ยุทธศาสตร๑
- สร๎างการพัฒนาที่ยั่งยืน
ชาติที่เกี่ยวข๎องกับการ
การสร๎างแรงจูงใจการ
เปลี่ยนแปลงของระบบ
เปลี่ยนแปลงระบบ
นิเวศของประเทศ
นิเวศน๑
(“Stratégie
- การสํงเสริมเทคโนโลยี
nationale de
ที่ทันสมัย
transition
écologique vers un
développement
durable”, SNTEDD)
ปี 2552 จัดตั้ง German 1. การรักษาความ
Bioeconomy Council
ปลอดภัยอาหารทั่วโลก
ปี 2553 กลยุทธ๑การ
2. การผลิตทางการเกษตร
วิจัยแหํงชาติ (The
อยํางยั่งยืน
National Research 3. สุขภาพและความ
Strategy; NFS)
ปลอดภัยทาง
โภชนาการ
ปี 2552/2553
แผนปฏิบัติการในการ 4. ใช๎ทรัพยากรหมุนเวียน
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แนวทางการพัฒนาใน
แนวทางการวิจัย
อนาคต
การพัฒนาอยํางยั่งยืนและ พลังงานชีวภาพและ Bioพลังงาน โดยแผนการจัดการ based Chemical
จะครอบคลุมระยะเวลาถึงปี
2563 หรือ 2593

- ทรัพยากรหมุนเวียน
-

สําหรับวัสดุ
การผลิตพลังงาน
กลยุทธ๑ทางการใช๎
ประโยชน๑จากปุาไม๎

พลังงานทดแทน

บทที่ 2 นโยบาย Bioeconomy

ตารางที่ 2.10 แหลํงวัตถุดิบ นโยบาย แนวทางการพัฒนาในปัจจุบัน และในอนาคต และแนวทางการวิจัย ที่เกี่ยวข๎องกับนโยบายทาง Bioeconomy ในกลุํมประเทศ
G7 และ Asia Pacific (ตํอ)
ประเทศ

แหล่งวัตถุดิบ

นโยบาย

สหราชอาณาจักร
การใช๎วัสดุเหลือใช๎ตํางๆ
(Unleashing High-Value และพืชพลังงานยืนต๎น
Potential)

-

-

แนวทางการพัฒนาใน
ปัจจุบนั
ใช๎ทรัพยากรหมุนเวียน
ในระดับอุตสาหกรรม
สําหรับวัสดุและการ
และ
ผลิตพลังงาน
5. การใช๎พลังงานชีวภาพ
อยํางยั่งยืน
ปี 2553 แผนการ
ดําเนินการเกี่ยวกับ
พลังงานทดแทน
ปี 2554 กลยุทธ๑การปุา
ไม๎ คลอบคลุมถึงปี
(2563)
ปี 2550 กลยุทธ๑ชีว
- การเกษตรอยํางยั่งยืน
มวล (Biomass
- กลยุทธ๑การเสริมสร๎าง
Strategy)
ระบบนิเวศและ
Resilience ของปุาไม๎
ปี 2554 “The
Natural
และนําไปสูํการพัฒนา
Environment White
อยํางยั่งยืน
Paper (NEWP)”
- อุตสาหกรรมไม๎แบบ
Low Carbon
ปี 2557 นวัตกรรมกล
ยุทธ๑ทางปุาไม๎
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แนวทางการพัฒนาใน
อนาคต

การถํายทอดเทคโนโลยี และ
การค๎าของสินค๎าเกษตร
การวิจัยปุาไม๎
กลยุทธ๑การผลิตที่มีมลู คําสูง
การพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ
พลาสติกชีวภาพ วัสดุและ
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพ

แนวทางการวิจัย

Agricultural Sciences
Biosciences
Advanced Material
Sciences

บทที่ 2 นโยบาย Bioeconomy

ตารางที่ 2.10 แหลํงวัตถุดิบ นโยบาย แนวทางการพัฒนาในปัจจุบัน และในอนาคต และแนวทางการวิจัย ที่เกี่ยวข๎องกับนโยบายทาง Bioeconomy ในกลุํมประเทศ
G7 และ Asia Pacific (ตํอ)
ประเทศ

แหล่งวัตถุดิบ

นโยบาย

แนวทางการพัฒนาใน
ปัจจุบนั

แนวทางการพัฒนาใน
อนาคต

แนวทางการวิจัย

- ปี 2553-2558
อิตาลี
(Cluster Chimica Verde)

ญี่ปุน
(Regional Energy and
Circular Economy)

-

การใช๎ประโยชน๑ชีวมวล

ยุทธศาสตร๑
วิทยาศาสตร๑ทางทะเล
ภายใต๎ EU Horizon 2020
Programme

-

-

อุตสาหกรรมเคมี (Biobased Succinic Acid,
Butanediol, Fossil-based
Chemical Complex) และ
เชื้อเพลิงชีวภาพ
ปี 2545 กลยุทธ๑ชีว
- การสร๎างเศรษฐกิจที่
มวล(Biomass
ยั่งยืน โดยการใช๎งาน
Nippon Strategy)
อยํางมีประสิทธิภาพ
ของทรัพยากรชีวภาพ
ปี 2555 โดยวาง
แนวทางในการสํงเสริม - เกิดการปกครองตนเอง
การใช๎ในอุตสาหกรรม
และการผลิตพลังงาน
ชีวมวล
แบบกระจายอํานาจ
ปี 2555-2563
- ระบบพลังงานสะอาด
แผนปฏิบัติการความ
และการฟื้นฟูของ
หลากหลายทางชีวภาพ
เศรษฐกิจในระดับ
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ภายใต๎ EU Horizon 2020
Programme

เทคโนโลยีชีวภาพและเคมี
ชีวภาพ

กําหนดการใช๎ประโยชน๑ชีว
มวลอยํางมีประสิทธิภาพ
การสร๎างเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
พัฒนาอุตสาหกรรมชีวมวล

ควบคุม กําหนดปริมาณและ
เปูาหมายการใช๎ประโยชน๑
ของทรัพยากรแตํละประเภท
กําหนดแผนการพัฒนา
เฉพาะของแตํละจังหวัด
ลดการใช๎งานของสารกําจัด
ศัตรูพืชและปุย๋ เคมีใน
การเกษตรลงให๎ได๎ 50%

บทที่ 2 นโยบาย Bioeconomy

ตารางที่ 2.10 แหลํงวัตถุดิบ นโยบาย แนวทางการพัฒนาในปัจจุบัน และในอนาคต และแนวทางการวิจัย ที่เกี่ยวข๎องกับนโยบายทาง Bioeconomy ในกลุํมประเทศ
G7 และ Asia Pacific (ตํอ)
ประเทศ

แหล่งวัตถุดิบ

นโยบาย

- ปี 2553 แผนปฏิบัติ
การระดับชาติเพื่อการ
สํงเสริมการใช๎
ประโยชน๑ ชีวมวล

- ปี 2555 ยุทธศาสตร๑
อุตสาหกรรมชีวมวล

แนวทางการพัฒนาใน
ปัจจุบนั
ภูมิภาค
- กําหนดแนวทางการ
เพิ่มการใช๎ประโยชน๑ชีว
มวลจากที่มีอยูํ

- ยุทธศาสตร๑
อุตสาหกรรมชีวมวล
แบํงออกเป็น 7 สํวน
เพื่อดําเนินงานให๎บรรลุ
เปูาหมาย คือ
1) Basic Research
2) Technology
3) Biomass Supplies
4) Demand and Market
Development
5) Specific Biomass
Strategies
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แนวทางการพัฒนาใน
อนาคต

แนวทางการวิจัย

บทที่ 2 นโยบาย Bioeconomy

ตารางที่ 2.10 แหลํงวัตถุดิบ นโยบาย แนวทางการพัฒนาในปัจจุบัน และในอนาคต และแนวทางการวิจัย ที่เกี่ยวข๎องกับนโยบายทาง Bioeconomy ในกลุํมประเทศ
G7 และ Asia Pacific (ตํอ)
ประเทศ

แหล่งวัตถุดิบ

นโยบาย

แนวทางการพัฒนาใน
ปัจจุบนั

แนวทางการพัฒนาใน
อนาคต

แนวทางการวิจัย

6) Comprehensive

สหรัฐอเมริกา
(Development of New
Markets)

การใช๎ประโยชน๑ชีวมวลเพื่อ
ผลิตพลังงาน

- ปี 2557–2561 “The
-

Farm Bill”
ปี 2554 ถึงปัจจุบัน
“Bioeconomy
Blueprint”

Support Strategy
7) Globalization Strategy
- การนําพลังงานกลับมา ใช๎ใหมํ และ
ประสิทธิภาพของ
พลังงาน
- วัสดุชีวภาพ
- การผลิตเชื้อเพลิง
ชีวภาพ
-

-
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การใช๎ชีวมวลเพื่อ
พลังงานและการ
นําไปใช๎ที่ไมํใชํพลังงาน
ความปลอดภัยของ
อาหารและการคุม๎ ครอง
สิ่งแวดล๎อม
การพัฒนาชนบท และ
ความสามารถในการ
แขํงขันเชิงเกษตรกรรม
ผลิตภัณฑ๑สินค๎าทาง
ชีวภาพเกี่ยวกับ กีฬา
การพักผํอน การดูแล
สุขภาพ เครื่องสําอาง
และอื่นๆ

- การวิจัยทางการด๎าน
-

การแพทย๑ชีวภาพ และ
ผลกระทบตํอสุขภาพ
งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับ
ยีนและการหาลําดับ
เบสของยีน
วิศวกรรมการออกแบบ
โปรตีน
Proteomics และ
Bioinformatics
การสังเคราะห๑ทางด๎าน
ชีววิทยา

บทที่ 2 นโยบาย Bioeconomy

ตารางที่ 2.10 แหลํงวัตถุดิบ นโยบาย แนวทางการพัฒนาในปัจจุบัน และในอนาคต และแนวทางการวิจัย ที่เกี่ยวข๎องกับนโยบายทาง Bioeconomy ในกลุํมประเทศ
G7 และ Asia Pacific (ตํอ)
ประเทศ
กลุํมเอเซียแปซิฟิก
ออสเตรเลีย

แหล่งวัตถุดิบ

เกษตรกรรม ปุาไม๎ และ
ทรัพยากรทางทะเล

นโยบาย

- ปี 2543 “The

-

-

-

National
Biotechnology
Policy”
ปี 2554
“Opportunities for
Primary Industries
in the Bioenergy
Sector National
RD&E Strategy”
ปี 2554 “Strategic
Roadmap for
Australian Research
Infrastructure”
ปี 2556-2559
“National
Collaborative

แนวทางการพัฒนาใน
ปัจจุบนั

- ชีวพลังงาน
- การตรวจจับทาง
-

-

แนวทางการพัฒนาใน
อนาคต

- Biological

นิเวศวิทยา
การจัดการทางระบบ
นิเวศวิทยา
การใช๎อาหารและการ ประเมินสุขภาพที่
เหมาะสม
การศึกษาศักยภาพของ
ชีวมวลของพืชเขตร๎อน
และพืชแถบขั้วโลก ใน
การนํามาใช๎ใน
Biorefinery
การลงทุนในการสร๎าง
โครงสร๎างพื้นฐาน
สําหรับงานวิจยั
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Collections
เทคโนโลยีชีวีภาพเพื่อ
วัสดุขั้นสูง และการ
นําไปใช๎ในอุตสาหกรรม
พลังงานชีวภาพในรุํน
ถัดไป
การสร๎าง
Oceanographic
Modeling System
และโปรแกรมการ
ตรวจจับ

แนวทางการวิจัย

- การพัฒนาพลังงาน
-

-

ชีวภาพ
การวิจัยทางด๎านโอมิกส๑
การใช๎อาหารและการ
ประเมินสุขภาพที่
เหมาะสมเพื่อนําไปสูํ
ความยั่งยืนทางด๎าน
สิ่งแวดล๎อม
ความยั่งยืนทาง
ทรัพยากรทางทะเล
การปกปูองความ
หลากหลายทางชีวภาพ
การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง
และอธิปไตยนํานน้ํา

บทที่ 2 นโยบาย Bioeconomy

ตารางที่ 2.10 แหลํงวัตถุดิบ นโยบาย แนวทางการพัฒนาในปัจจุบัน และในอนาคต และแนวทางการวิจัย ที่เกี่ยวข๎องกับนโยบายทาง Bioeconomy ในกลุํมประเทศ
G7 และ Asia Pacific (ตํอ)
ประเทศ

แหล่งวัตถุดิบ

นโยบาย

-

จีน

-

-

Research
Infrastructure
Strategy”
ปี 2554-2558
“Building a
Bioeconomy in
South Australia”
ปี 2558-2568
“National Marine
Science Plan”
ปี 2529 “The HighTech R&D Program
(863-Program)” and
“The Medium and
Long-term Plan for
the Development of
Science and
Technology”

แนวทางการพัฒนาใน
ปัจจุบนั

- การเติบโตอยํางยั่งยืน
- การพัฒนาเศรษฐกิจ
- การเพิ่มความต๎องการ
-

ในประเทศ
การพัฒนา
อุตสาหกรรมชีวภาพ
เพื่อรองรับผูส๎ ูงวัย
ความปลอดภัยของ
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แนวทางการพัฒนาใน
อนาคต

แนวทางการวิจัย

- Smart urbanization - นวัตกรรมทางด๎าน
เกษตรกรรมเพื่อความ
- ประสิทธิภาพด๎าน
-

พลังงาน
เทคโนโลยีสิ่งแวดล๎อม
นวัตกรรมวัสดุ
Biomedicine
การผสมพันธุ๑พืช

-

ปลอดภัยของอาหาร
การควบคุม GMOs
และสินค๎าเกษตร
ความรํวมมือระหวําง
ประเทศ
ความสามารถในการ

บทที่ 2 นโยบาย Bioeconomy

ตารางที่ 2.10 แหลํงวัตถุดิบ นโยบาย แนวทางการพัฒนาในปัจจุบัน และในอนาคต และแนวทางการวิจัย ที่เกี่ยวข๎องกับนโยบายทาง Bioeconomy ในกลุํมประเทศ
G7 และ Asia Pacific (ตํอ)
ประเทศ

แหล่งวัตถุดิบ

นโยบาย
-

-

อินเดีย

วัสดุเหลือใช๎ทางการเกษตร

-

ปี 2554-2558 “The
12th Five-Year
Development Plan
for National Strategic
Emerging Industries”
ปลายปี 2555 “Plan
for Development of
Bioindustry”
ปี พ.ศ. 2550
“Biotechnology
Development and
Innovation
Strategy” และมีการ
ปรับปรุงในปี 2557

-

แนวทางการพัฒนาใน
ปัจจุบนั
อาหาร พลังงาน และ
การประบปรุง
สิ่งแวดล๎อม

การสนับสนุนงานวิจัย
ตํางๆที่จะสามารถทํา
ให๎ประชากรมี
การศึกษาทที่ดีขึ้นและ
ทั่วถึง เชํน การพัฒนา
ทางด๎านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
พัฒนาทางด๎าน
ผลิตภัณฑ๑ยา
การพัฒนาทางด๎านชีว
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แนวทางการพัฒนาใน
อนาคต
- วัสดุฐานชีวภาพ
- พัฒนายาใหมํ
- เชื้อเพลิงชีวภาพ ชีว
มวลเพื่อนําไปสร๎างเป็น
พลังงาน และ
ผลิตภัณฑ๑ฐานชีวภาพ

- การใช๎ลิกโนเซลลูโลส

-

แนวทางการวิจัย
สร๎างโครงสร๎างพื้นฐาน
และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพด๎านการ
วิจัย

- การใช๎เทคนิคใหมํ และ

จากภาคเกษตรกรรม
และปุาไม๎ เพื่อผลิตเอ
ทานอล
พลังงานชีวภาพจาก
สาหรําย
Biofortification ของ
พืชเศรษฐกิจเพื่อลดการ
ขาดสารอาหาร

นาโนเทคโนโลยี เพื่อยืด
อายุการเก็บรักษา
อาหาร
พืชตัดแตํงพันธุกรรมที่
สามารถทนตํอ
ความเครียดจาก
สิ่งแวดล๎อมได๎

บทที่ 2 นโยบาย Bioeconomy

ตารางที่ 2.10 แหลํงวัตถุดิบ นโยบาย แนวทางการพัฒนาในปัจจุบัน และในอนาคต และแนวทางการวิจัย ที่เกี่ยวข๎องกับนโยบายทาง Bioeconomy ในกลุํมประเทศ
G7 และ Asia Pacific (ตํอ)
ประเทศ

อินโดนีเซีย

แหล่งวัตถุดิบ

ของเสีย และชีวมวล

นโยบาย

-

-

ปี พ.ศ. 2557
“National Energy
Policy”
ปี 2558-2588
“Grand Strategy of
Agricultural
Development”

-

แนวทางการพัฒนาใน
แนวทางการพัฒนาใน
ปัจจุบนั
อนาคต
พลังงาน นาโน-ไบโอ
เทค เทคโนโลยีทาง
สิ่งแวดล๎อม และการ
พัฒนากระบวนการ
ผลิต
อุตสาหกรรมเกษตร
- อาหารสุขภาพ
ยั่งยืน
- ผลิตภัณฑ๑เพิ่มมูลคํา
จากสินค๎าเกษตรกรรม
การพัฒนาเศรษฐกิจ
อยํางยั่งยืน
พื้นเมือง
การปรับปรุงทางด๎าน - อาหารจากสัตว๑นํา้
สาธารณสุขในเขต
ชนบท
ปลอดภัยของอาหาร
การเปลีย่ นแปลงของ
สภาพอากาศ
การอนุรักษ๑แหลํง
ทรัพยากรธรรมชาติที่มี
มูลคํา
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แนวทางการวิจัย

- เพิ่มผลผลิตทาง
-

การเกษตร
การพัฒนาและจัดตั้ง
โรงงานผลิตพลังงาน
ชีวภาพ

บทที่ 2 นโยบาย Bioeconomy

ตารางที่ 2.10 แหลํงวัตถุดิบ นโยบาย แนวทางการพัฒนาในปัจจุบัน และในอนาคต และแนวทางการวิจัย ที่เกี่ยวข๎องกับนโยบายทาง Bioeconomy ในกลุํมประเทศ
G7 และ Asia Pacific (ตํอ)
ประเทศ

มาเลเซีย

แหล่งวัตถุดิบ

ปาล๑มน้ํามัน

นโยบาย

-

-

ปี 2556 “National
Biomass Strategy
2020”
ปี 2555
“Bioeconomy
Transformation
Programme”

แนวทางการพัฒนาใน
ปัจจุบนั
- พลังงานชีวภาพ และ
เชื้อเพลิงชีวภาพจาก
ของเสีย
- การกําหนดและการ
ควบคุมราคาของชีว
มวล โดยเฉพาะปาล๑ม
น้ํามัน
- การเพิ่มมูลคํา
ผลิตภัณฑ๑ โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ๑ที่ได๎จาก
กระบวนการ
downstream จาก
แหลํงทรัพยากรชีวภาพ
ในประเทศ

แนวทางการพัฒนาใน
อนาคต

- การพัฒนาเศรษฐกิจ
-

-

-
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แบบมีองค๑ความรู๎
ฟาร๑มเพาะปลูก
การผลิตผลิตภัณฑ๑
การกระจายการพัฒนา
อุตสาหกรรมใหมํ เชํน
ยาแผนโบราณ และ
ผลิตภัณฑ๑อาหาร
การเพิ่มมูลคําของแหลํง
ทรัพยากรชีวภาพ และ
พัฒนาเป็นอุตสาหกรรม
ใหมํ
อุตสาหกรรมฐาน
ชีวภาพ

แนวทางการวิจัย

การเพิ่มมูลคําของผลิตภัณฑ๑
ทางด๎านชีวมวล

บทที่ 2 นโยบาย Bioeconomy

ตารางที่ 2.10 แหลํงวัตถุดิบ นโยบาย แนวทางการพัฒนาในปัจจุบัน และในอนาคต และแนวทางการวิจัย ที่เกี่ยวข๎องกับนโยบายทาง Bioeconomy ในกลุํมประเทศ
G7 และ Asia Pacific (ตํอ)
ประเทศ
นิวซีแลนด๑

แหล่งวัตถุดิบ
ปุาไม๎

นโยบาย
-

-

-

รัสเซีย

ชีวมวล และปุาไม๎

-

ปี พ.ศ. 2555
“Business Growth
Agenda “
ปี พ.ศ. 2556
“Biological
Industries Research
Fund”
ปี พ.ศ. 2554-2564
“Energy Strategy”

ปี พ.ศ. 2555
“Comprehensive
Program for
Development of
Biotechnology –
BIO2020”

แนวทางการพัฒนาใน
ปัจจุบนั
- พลังงานชีวภาพจากปุา ไม๎ และเชื้อเพลิง
ชีวภาพ
- การใช๎พลังงานทดแทน จากพลังงานน้ํา และ
พลังงานความร๎อน
ภาคพื้นดิน
- โดยพัฒนาผลิตภัณฑ๑ นวัตกรรมทีม่ ีมูลคําสูง
เฉพาะในภาคธุรกิจ
หลัก

แนวทางการพัฒนาใน
อนาคต
นวัตกรรมของ
อุตสาหกรรมทาง
ชีวภาพ
เพิ่มการแขํงขันได๎ของ
ภาคธุรกิจหลัก ความ
ยั่งยืนของธุรกิจ
พัฒนาอาหารมูลคําสูง

-
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การพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ
จากของเหลือทิ้งจากปุาไม๎

การใช๎อุตสาหกรรม
ชีวภาพและพลังงาน
ชีวภาพ

- อุตสาหกรรมนาโน และ - สารเคมีฐานชีวภาพ ที่
IT ถูกพัฒนาเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ลดการนําเข๎าผลิตภัณฑ๑
ทางด๎านชีวภาพ
การพัฒนาทางด๎านการ
เติบโตของแหลํงจ๎าง

แนวทางการวิจัย

ใช๎ในอุตสาหกรรม
กระดาษ ไปจนถึง
functional nutrition
พลังงานชีวภาพเพื่อ
ผลิต ความร๎อน และ
ไฟฟูา

การใช๎การตัดตํอพันธุกรรม
สิ่งมีชีวิตเพื่อ
เทคโนโลยีชีวภาพทาง
การเกษตร เชํน การพัฒนา
เชื้อเพลิงชีวภาพ พืชที่เป็น
ยา วัคซีน และ เอนไซม๑

บทที่ 2 นโยบาย Bioeconomy

ตารางที่ 2.10 แหลํงวัตถุดิบ นโยบาย แนวทางการพัฒนาในปัจจุบัน และในอนาคต และแนวทางการวิจัย ที่เกี่ยวข๎องกับนโยบายทาง Bioeconomy ในกลุํมประเทศ
G7 และ Asia Pacific (ตํอ)
ประเทศ

เกาหลีใต๎

แหล่งวัตถุดิบ

ทรัพยากรทางทะเล

นโยบาย

-

-

-

แนวทางการพัฒนาใน
ปัจจุบนั
งาน ความยั่งยืน และ
การพัฒนาชนบท
- การมีอาหารและยา
เพียงพอเพื่อบริโภคใน
ประเทศ
ปี 2551 “Blue-Bio
เติบโตแบบสีเขียวและ
2016 Plan”
คาร๑บอนต่ํา
nd
ปี 2549 The 2
เน๎นการลดการปลํอย
Framework plan for
ก๏าซเรือนกระจก
promotion of
การพัฒนาทางด๎าน
Biotechnology (Bioนวัตกรรมและ
Vision 2016)
เทคโนโลยีสเี ขียว
โครงการ Five-Year
การนําพลังงานกลับมา
Green Growth Plan
ใช๎ใหมํ
(2009-2013)
เทคโนโลยีชีวภาพทาง
ทะเล
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แนวทางการพัฒนาใน
อนาคต

แนวทางการวิจัย

เปูาหมายในอนาคตคือ
- เป็นหนึ่งใน 7 ประเทศผู๎นํา
ทางด๎านเทคโนโลยีชีวภาพ
รวมถึงเทคโนโลยีชีวภาพทาง
ทะเล ภายในปี 2561
- เป็นผู๎นําทางด๎านชีวเคมีใน
ปี 2563 Biobased
Chemical

Bioscience
Medical Biotechnology
Bioenergy
Green Chemistry
Bio-electronics

บทที่ 2 นโยบาย Bioeconomy

ตารางที่ 2.10 แหลํงวัตถุดิบ นโยบาย แนวทางการพัฒนาในปัจจุบัน และในอนาคต และแนวทางการวิจัย ที่เกี่ยวข๎องกับนโยบายทาง Bioeconomy ในกลุํมประเทศ
G7 และ Asia Pacific (ตํอ)
ประเทศ
ศรีลังกา

แหล่งวัตถุดิบ
ของเหลือทิ้งทางการเกษตร

นโยบาย
-

ปี พ.ศ. 2553
National
Biotechnology
Policy

-

-

แนวทางการพัฒนาใน
ปัจจุบนั
การสนับสนุน
อุตสาหกรรมชีวภาพ
เน๎นเรื่องสุขภาพ ความ
ปลอดภัยทางอาหาร
สิ่งแวดล๎อมทีส่ ะอาด
และการพัฒนาสังคม
รํวมกับเศรษฐกิจ
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-

-

แนวทางการพัฒนาใน
อนาคต
เพิ่มมูลคําให๎แกํแหลํง
ทรัพยากรชีวภาพอยําง
ยั่งยืน
ความปลอดภัยในการ
ใช๎เทคโนโลยีชีวภาพ

แนวทางการวิจัย
อุตสาหกรรมทางชีวภาพ
โดยเฉพาะการผลิตอาหาร
การดูแลสุขภาพ และ
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพ

บทที่ 2 นโยบาย Bioeconomy

2.3 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการวางแผนนโยบาย
จากการศึกษานโยบายด๎าน Bioeconomy ของประเทศตํางๆ มีปัจจัยหลักที่ควรคํานึงถึงใน
การพัฒนาหรือวางนโยบายด๎าน Bioeconomy ดังสรุปปัจจัยที่แตํละประเทศคํานึงถึงไว๎ในตารางที่
2.11 และแสดงรายละเอียดของปัจจัยในแตํละด๎านดังตํอไปนี้
1) ความยั่งยืนด๎านสิ่งแวดล๎อม ซึ่งหมายรวมถึง พื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการและ
สิ่งแวดล๎อมความหลากหลายทางชีวภาพ ดิน น้ํา ปัจจัยการผลิต ก๏าซเรือนกระจก อากาศ
และของเสีย
2) การพัฒนาอยํางยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด๎วยประเด็นตําง ๆ เชํนการเข๎าถึง
ทรัพยากรในชนบท การพัฒนาสังคม การจ๎างงาน รายได๎ สุขภาพ และความปลอดภัย
ความมั่นคงด๎านพลังงาน การผลิต การพัฒนาเศรษฐกิจ R&D การแขํงขัน การลงทุนและ
โครงสร๎างพื้นฐานตํางๆ
3) การแขํงขันและความรํวมมือกันในกลุํมมวลชีวภาพ ตลอดจนถึงการนําไปใช๎งาน เชํน การ
ใช๎ประโยชน๑จากชีวมวล การใช๎ประโยชน๑จากที่ดินโครงสร๎างพื้นฐานและแรงงานที่มีฝีมือ
4) ความมั่ น คงด๎ า นอาหาร หมายรวมถึ ง ทั้ ง สี่ ด๎ า นคื อ การให๎ บ ริ ก าร การเข๎ า ถึ ง การใช๎
ประโยชน๑ และเสถียรภาพ
5) ความเอื้ออํานวยของปัจจัยที่มีผลตํอการนําไปใช๎ รวมทั้งปัญหาการพัฒนาอยํางยั่งยืน เชํน
นโยบาย กลไกตลาด กฎหมาย การจั ด ตั้ ง สถาบั น ตํ า งๆ หนํ ว ยงานตรวจสอบและ
รับผิดชอบ การมีสํวนรํวมและความโปรํงใสของหนํวยงาน และการพัฒนาความสามารถ
ของมนุษย๑
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ที่มา: (Olivier Dubois, 2016)
ตารางที่ 2.11 สรุปปัจจัยคํานึงถึงสําหรับการวิเคราะห๑ชํองวํางเพื่อการวางนโยบาย Bioeconomy
อยํางยั่งยืนของแตํละประเทศ
จากการเปรียบเทียบกลยุทธ๑ทาง Bioeconomy สามารถตั้งข๎อสังเกตได๎สองข๎อคือ
1) บางครั้งจะมีการรวมกันของกลยุทธ๑ระดับชาติและระดับภูมิภาค (เชํนใน อาร๑เจนตินา,
ญี่ปุนและเยอรมนี) นอกจากนี้ยังมีกรณี (เชํน ญี่ปุนเดนมาร๑กและเยอรมนี) ซึ่งกลยุทธ๑
แหํงชาติสํวนใหญํเกิดจากการใช๎อุตสาหกรรมเป็นตัวนํา
2) แตํละกลยุทธ๑มีชํองวํางที่ไมํเหมือนกัน แตํจริงๆแล๎วอาจจะไปปรากฏอยูํในกลยุทธ๑สํวน
อื่น เชํน กลยุทธ๑ภาคปุาไม๎ การเกษตร และพลังงานชีวภาพ โดยสํวนใหญํแล๎วจะเห็นวํา
แตํละประเทศจะเขียนกลยุทธ๑นโยบายตํางๆ ให๎สอดคล๎องกับบริบทของประเทศตนเอง
เป็นหลัก
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2.4 ปัจจัยที่ควรคานึงถึงในการร่างนโยบายทางด้าน Bioeconomy
ปัจจัยที่ควรคํานึงถึงในการรํางนโยบายทางด๎าน Bioeconomy ได๎แกํ ความแตกตํางของแตํ
ละยุทธศาสตร๑ของแตํละประเทศ นโยบายทางการเมือง ผู๎ถือผลประโยชน๑รํวมในระดับภูมิภาค ผู๎ถือ
ผลประโยชน๑รํวมในระดับโลก การวิเคราะห๑นโยบายแตํละพื้นที่ พลังงาน กลยุทธ๑การวิจัย การศึกษา
และการฝึกอบรม การถํายทอดเทคโนโลยีและการค๎า และสังคม
1) ความแตกตํางของแตํละยุทธศาสตร๑
เนื่องจากแตํละประเทศมีความแตกตํางกัน มากของจุดมุํงหมายทางการเมืองและมาตรการ
ของแตํละประเทศ โดยแตํละประเทศจะมีการกําหนดยุทธศาสตร๑ ซึ่งขึ้นอยูํกับคุณลักษณะของแตํละ
ประเทศ เชํน การแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม จํานวนทรัพยากร โดยเฉพาะอยํางยิ่ง
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีศักยภาพที่แตํละประเทศมี โดยพื้ นฐานการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร๑
เกิดจากความปรารถนาที่จะรักษาการมีอยูํของวัตถุดิบอยํางยั่งยืน โดยครอบคลุมไปถึงการสํงเสริม
ระบบนวัตกรรมการเพื่อใช๎ในการฟื้นฟูแหลํงวัตถุดิบ
วิธีการที่ใช๎ในการแก๎ปัญหาของแตํละประเทศยังมีความแตกตํางกันมากเชํนกัน ยกตัวอยําง
เชํ น เยอรมนี ญี่ ปุ น หรื อ สหรั ฐ อเมริ ก า มี ก ารรํ ว มมื อ จากรั ฐ บาลอยํ า งกว๎ า งขวางในด๎ า น
Bioeconomy มีการประสานงานและกําหนดกลยุทธ๑ที่เกี่ยวข๎องกับหนํวยงานตําง ๆ เชํน หนํวยงาน
ทางด๎านสิ่งแวดล๎อม การเกษตร, เศรษฐกิจ, การวิจัย ฯลฯ ประเทศอื่น ๆ เชํน อิตาลีหรือแคนาดา
รัฐบาลจะมีบทบาทในการริเริ่มการจัดตั้งอุตสาหกรรม หรือเป็นคนริ่เริ่มในระดับภูมิภาค โดยมีการ
จํากัดหน๎าที่และบทบาทของตัวเองให๎อยูํแคํในระดับการออกแบบนโยบายเทํานั้น
ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา เป็นประเทศที่มีพื้นที่ปุาขนาดใหญํ แนวชายฝั่งและที่ดิน
ทํากิน โดย Bioeconomy แบบดั้งเดิมของทั้งสองประเทศนั้น เกี่ยวกับอุตสาหกรรรมการเกษตรและ
การปุาไม๎ขนาดใหญํ แตํอยํางไรก็ตาม การใช๎เทคโนโลยีใหมํๆ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันวํา สามารถเพิ่ม
มูลคําของการเกษตรและปุาไม๎ ในขณะที่สามารถควบคูํไปกับการการพัฒนาชนบทได๎ ดังนั้นกลยุทธ๑
ของแคนาดาและประเทศสหรัฐอเมริกาจึงมุํงเน๎น การพัฒนาและการใช๎ประโยชน๑จากสินทรัพย๑ทาง
ธรรมชาติ โดยเน๎นไปในพื้นที่ที่สําคัญที่มีการผลิตสารเคมีหรือพลังงานชีวภาพ เชํน ไม๎อัดเม็ด , ไบโอ
เอทานอล และเชื้อ เพลิ ง ชีว ภาพ ทั้ งในประเทศสหรัฐ อเมริก าและแคนาดา ได๎ เสริ มกลยุ ท ธ๑ท าง
การเกษตรของพวกเขาโดยกลยุ ท ธ๑ ก ารวิ จั ย ทางการเกษตรที่ มุํ ง เน๎ น ไปทางอุ ต สาหกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพ (Conversion Technologies)
สําหรับนโยบายนวัตกรรม (Innovation Policy) คําวํา Bioeconomy โดยทั่วไปมี
ความหมายเหมือนกันกับ คําวํา เทคโนโลยีชีวภาพ ยกตัวอยํางเชํน สองประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ
สํงเสริมให๎เกิดการใช๎เทคโนโลยีชีวภาพในการเกษตร ในอุตสาหกรรม และการแพทย๑ โดยหวังให๎เกิด
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ความได๎ เ ปรี ย บทางด๎ า นเทคโนโลยี โดย Bioeconomy ของสองประเทศนี้ ยั ง รวมไปถึ ง ภาค
สาธารณสุข อุตสาหกรรมยาและนวัตกรรมบริการ เชํน ชีวสารสนเทศ เป็นต๎ น ซึ่งการสํงเสริมและ
มาตรการดังกลําวเปรียบเทียบได๎วําเป็นนโยบายนวัตกรรมของประเทศ
ในประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติน๎อยแตํมีความแข็งแกรํงทางโครงสร๎างอุตสาหกรรม เชํน
เยอรมนี, ญี่ปุน, ฝรั่งเศส และอิตาลี ยุทธศาสตร๑ทาง Bioeconomy เกิดขึ้นจากศักยภาพของ
นวัตกรรมของประเทศเป็ น หลั ก และรวมถึงศัก ยภาพในการฟื้นฟู ศิล ปวิ ทยาอุ ตสาหกรรม ซึ่งใน
ปัจ จุ บั นยั งได๎รับ การสํงเสริ มอยํ างมากจากสหภาพยุโ รปโดยเฉพาะอยํางยิ่งโดยคณะกรรมาธิการ
สหภาพยุโรปใหมํ นโยบายของสหภาพยุโรปตรงกันข๎ามกับทวีปอเมริกาเหนือ โดยสหภาพยุโรปไมํแบํง
ประเภทนวัตกรรมทางการแพทย๑ และเทคโนโลยีชีวภาพเป็น Bioeconomy ในขั้นแรก นโยบายของ
สหภาพยุโรปมุํงเน๎นไปทาง พลังงานทดแทนการใช๎เชื้อเพลิงจากฟอสซิล ความรํวมมือในการลดก๏าซ
เรือนกระจก และขั้นที่สองคือ การประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยี หรือวิธีการใหมํๆสําหรับการนําชีวมวลมาใช๎
ในการผลิต เพื่อให๎เกิดผลิตภัณฑ๑ใหมํ
ในประเทศที่ขาดแคลนทรัพยากร การเข๎าถึงและการใช๎ประโยชน๑จาก "ชีวมวลทางเลือก"
เชํน ก๏าซคาร๑ บ อนไดออกไซด๑ ของเหลื อทิ้งหรืออื่น ๆ มีบทบาทที่สํ าคัญในการกําหนดแนวทาง
นโยบาย เพื่อความปลอดภัยการเข๎าถึงวัตถุดิบ ตัวอยํางเชํน ประเทศเยอรมนี ญี่ปุน และสหราช
อาณาจักร มีความพยายามที่จะจัดตั้งกลุํมเทคโนโลยีนานาชาติ และความรํวมมือทางด๎านทรัพยากร
กับ ประเทศที่เกิด ขึ้น ใหมํ ซึ่ งมีแหลํ งอุด มสมบู รณ๑ข องสารชีว มวล สหราชอาณาจักรมีการพัฒ นา
ทางด๎านการบริการเป็นอยํางมาก มีการวิจัยทางด๎านชีววิทยาศาสตร๑อยํางดีเยี่ยม ทําให๎เป็นประโยชน๑
ตํอนโยบายทางด๎าน Bioeconomy โดยสามารถใช๎ประโยชน๑จากจุดแข็งเหลํานี้ในการพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร๑อุตสาหกรรมที่มีมูลคําสูงได๎ และสามารถที่จะการพัฒนาความสามารถในการผลิตอยําง
กว๎างขวาง
2) นโยบายทางการเมือง
บางประเทศในกลุํม G7 สหภาพยุโรป ญี่ปุนและเยอรมนี รวมถึง สหรัฐอเมริกา ใช๎กลยุทธ๑
“Top-Down” Approach โดยการพัฒนาทางด๎าน Bioeconomy จะขับเคลื่อนโดยภาคการเมืองที่
จะพัฒนาวิสัยทัศน๑ กลยุทธ๑และแผนปฏิบัติการ เพื่อสํงเสริมและกําหนดทิศทางเศรษฐกิจทางด๎าน
ชีวภาพ ประเทศเยอรมันเป็นประเทศเดียวเทํานั้นใน กลุํม G7 ที่มีทั้งการวิจัยเฉพาะและกลยุทธ๑ทาง
นโยบายรํ ว มกั น โดยได๎ รั บ การเห็ น ชอบจากคณะรั ฐ มนตรี สํ า หรั บ ประเทศญี่ ปุ น มี ก ารกํ า หนด
แผนปฏิบั ติการระดับ ชาติในการสํงเสริ มการใช๎พลั งงานชีว มวล มีเปูาหมายเชิงปริมาณในการใช๎
ประโยชน๑จากทรัพยากรหมุนเวียนและรวมถึงใช๎ชีวมวลในระดับอุตสาหกรรม
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ประเทศสหรัฐอเมริกาได๎กําหนดนโยบายการเกษตร “Farm Bill” เพื่อที่จะสํงเสริมนวัตกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งนโยบายดังกลําว ครอบคลุมไปถึง การประเมินนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
นวัตกรรมการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน Bioeconomy และการผลิตชีวมวล ประเทศสหรัฐอเมริกา
เป็นประเทศเดียวที่มีโปรแกรมจัดซื้อ จัดจ๎างสําหรับผลิตภัณฑ๑ชีวภาพที่เฉพาะเจาะจง เพื่อกระตุ๎น
ความต๎องการของตลาด
ในสหภาพยุโรปมีแนวความคิดริเริ่มที่คล๎ายกันนี้ ในประเทศอิตาลี , ฝรั่งเศสและแคนาดา จะ
ใช๎อุตสาหกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน Bioeconomy หรือเรียกวําวิธีการแบบ “Bottom-up” Approach
ความคิดริเริ่มที่จะเริ่มต๎นและทุนสนับสนุนมาจากภาคเอกชน สําหรับภาคการเมืองจะมีหน๎าที่ระดม
ทุนการวิจัยและพัฒนาความรํวมมือระหวํางหนํวยงาน โดยจะกําหนดกรอบเงื่อนไข วิธีการของการ
จั ด หาเงิ น ทุ น รองรั บ ด๎ า นกฎหมาย และการแก๎ ก ฎระเบี ย บตํ า งๆ รวมถึ ง พิ จ ารณาด๎ า นอุ ป สงค๑
ยกตัวอยํางเชํน จัดซื้อจัดจ๎างที่เกี่ยวข๎องกับระบบนิเวศ (Ecological Procurement) กําหนดอัตรา
ภาษีสําหรับพลังงานชีวภาพ ฯลฯ ดังนั้นบทบาทของภาคการเมืองในสหภาพยุโรปตํอนโยบายทางด๎าน
Bioeconomy จึงน๎อยกวําในสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน หรือเยอรมนี อยํางไรก็ดี เราไมํควรมองข๎ามการใช๎
ประโยชน๑ของนโยบายทางด๎าน Bioeconomy ในสหภาพยุโรป ยกตัวอยํางเชํน ในอิตาลีมีการเพิ่ม
การใช๎ของสารเคมีชีวภาพและอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติก เนื่องจากนโยบายการห๎ามใช๎ถุงพลาสติก
แบบที่ยํอยสลายไมํได๎ นอกจากนี้ ยังมีความคิดริเริ่มอีกเป็นจํานวนมากในการสนับสนุนนโยบาย เชํน
ฝรั่งเศส มีการใช๎เครื่องหมายหรือปูายตํางๆ เพื่อแสดงความเป็นมาตรฐาน เพื่อให๎ผู๎บริโภคสามารถ
เข๎าถึงได๎งําย เชํน การออกใบรับรองสําหรับหนํวยงานหรือกองทุนที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับ “Green”
Economy ในการกํอสร๎างโรงงานอุตสาหกรรม มีการใช๎ฉลากพิเศษสําหรับอาคารที่กํอสร๎างโดยใช๎
วัสดุทางชีวภาพ
สหราชอาณาจั ก รเป็ น ประเทศหนึ่ ง ที่ มี นโยบายและวิ ธี ก ารที่ ไ มํ เ หมื อ นกั บ ประเทศอื่ น
เนื่ องจากภาคอุตสาหกรรมมีขนาดใหญํ ทําให๎ สามารถขับเคลื่ อน Bioeconomy ด๎ว ยตัวเองได๎
ตัวอยํางเชํน รัฐบาลไมํได๎มีการสนับสนุนมาตรการกลยุทธ๑พลังงานชีวภาพอยํางชัดเจน แตํอยํางไรก็
ตาม รัฐสภามีบทบาทที่สําคัญมากในการสนับสนุนเพิ่มเติมเกี่ยวกับศักยภาพของ Bioeconomy ซึ่งยัง
ไมํได๎เกิดขึ้นในประเทศกลุํม G7 อื่น ๆ
3) ผู๎ถือผลประโยชน๑รํวมในระดับภูมิภาค
ผู๎มีสํวนได๎เสียในภูมิภาคในบางประเทศในกลุํม G7 มีบทบาทอยํางมากในการกําหนดนโยบาย
ทางการเมืองที่เกี่ยวข๎องกับเศรษฐกิจทางชีวภาพ ยกตัวอยํางเชํน ในประเทศแคนาดา เชํน รัฐบริติช
โคลัมเบีย, อัลเบอร๑ต๎า และออนตาริโอ ได๎พัฒนา Bioeconomy ของตัวเอง โดยแนวคิดมุํงเปูาไปที่
กระบวนการผลิตสินค๎าทางชีวภาพ การผลิตที่มีประสิทธิภาพและการนําไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด
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ของผลิตผลทางการเกษตรหรื อผลิตผลจากปุาไม๎ ในทํานองเดียวกัน ในอิตาลี มีการรวมกลุํมของ
ภูมิภาค green clusters ในซาร๑ดิเนีย พีดมอนต๑ และแคว๎นลอมบาร๑เดีย โดยมีฝรั่งเศสเป็นผู๎สนับสนุน
ในระดับ ภูมิภ าค Poles de competitivité โดยกลุํ มดังกลํ าวให๎ ความสําคัญกับระบบนิเวศ
โดยเฉพาะอยํางยิ่ง Chimie du Vegetale หรือเคมีชีวภาพ
ในประเทศเยอรมนี รั ฐ บาลกลางได๎ มี ก ลยุ ท ธ๑ Bioeconomy ของตนเอง ในรั ฐ North
Rhine-Westphalia มีนโยบายหลักมุํงเน๎นไปที่การสนับสนุนเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย๑ การ
วิ นิ จ ฉั ย และการปฏิ รู ป การแพทย๑ รั ฐ Baden-Württemberg
มี น โยบาย กลยุ ท ธ๑ ก ารวิ จั ย
Bioeconomy เกี่ย วกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยในพื้นที่มี ก๏าซชีวภาพ และลิ กโนเซลลูโ ลสเป็น
อุตสาหกรรมหลัก รวมถึงมีการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช๎สาหรําย และมีการสร๎างแบบจําลองทาง
Bioeconomy เพื่อใช๎ในการสนับสนุนของกลยุทธ๑ทางธุรกิจ
4) ผู๎ถือผลประโยชน๑รํวมในระดับโลก
สหภาพยุโรปมีการสํงเสริมทางด๎าน Bioeconomy มากกวําสิบปีจึงได๎รับการยกยํองในระดับ
สากลวําเป็นผู๎บุกเบิก รวมถึงมีการวิจัยจํานวนมาก ที่เป็นโครงการที่เกี่ยวข๎องกับกรอบเปูาหมายหลัก
โดยมีการสร๎าง Value Chain ของอุตสาหกรรมใหมํๆ ให๎มีมูลคําทางเศรษฐกิจ โดยนโยบายของแตํละ
ประเทศจะถูกกําหนดขึ้นเพื่อให๎สามารถแขํงขันกับประเทศตํางๆทั้งในยุโรปเอง และกับประเทศอื่นๆ
ทั่วโลก โดยท๎ายที่สุดแล๎วสหภาพยุโรปเองจะมีความสามารถไปแขํงขัน กับตลาดโลกได๎ นอกจากนี้ยัง
มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อสํงเสริมด๎านนวัตกรรมให๎แกํอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวข๎องกับยุทธศาสตร๑ด๎าน
Bioeconomy โดยอุตสาหกรรมตํางๆ สามารถรับเงินสนับสนุนจากกองทุนได๎ ยกตัวอยํางเชํน ความ
รํวมมือระหวํางภาครัฐและเอกชนของ "อุตสาหกรรมชีวภาพ" (Biobased Industries; BIC) โดยมี
เปูาหมายที่กําหนดไว๎อยํางชัดเจน คือการตั้ง Flagships ในกลุํมของการผลิตโรงงานอุตสาหกรรม
และ Biorefineries และ BIC มีการจัดตั้งกองทุนสาธารณะ โดยมีทุน 1 พันล๎านยูโร จาก Horizon
2020 และ 2.8 พันล๎านยูโร จากการระดมทุนของภาคเอกชน สหภาพยุโรปเป็นผู๎มีสํวนได๎เสียหลัก
ของกลยุทธ๑ด๎าน Bioeconomy ดังนั้น ในปัจจุบัน The United Nations (e.g. UNEP, UNCTAD
หรือ FAO), The World Bank, The IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)
ตํางก็มีการปรับตัวและเริ่มกําหนดทิศทางของตนเองเกี่ยวกับ Bioeconomy อยํางไรก็ดี The World
Bank เริ่มมีการกําหนด Green Growth Knowledge Platform เกิดขึ้น

63

บทที่ 2 นโยบาย Bioeconomy

5) การวิเคราะห๑นโยบายแตํละพื้นที่
แม๎จะมีความแตกตํางของกลยุทธ๑ของแตํละประเทศ แตํประเทศในกลุํม G7 และสหภาพ
ยุโรป ก็มีเปูาหมายที่เหมือนกันทางด๎าน Bioeconomy ในเชิงของนิเวศวิทยา Bioeconomy ควรมี
สํวนชํวยในการลดก๏าซเรือนกระจก อํานวยความสะดวกในการเปลี่ยนไปใช๎พลังงานทดแทน และชํวย
ในการรักษาระบบนิเวศวิทยาที่สําคัญ มีการแลกเปลี่ยนความรู๎ที่แตํละประเทศมี เพื่อชํวยให๎เกิดการ
พัฒนาอยํางยั่งยืน
จากมุ ม มองทางเศรษฐกิ จ ทุ ก ประเทศในกลุํ ม G7 คาดหวั ง วํ า จะใช๎ ค วามรู๎ ท างด๎ า น
Bioeconomy เพื่อกํอให๎เกิดนวัตกรรมและการเติบโต (“Green Growth”, “Blue Growth”) จาก
มุมมองทางสังคม พวกเขามีความหวังวํา จะมีผลกระทบในเชิงบวกตํองาน รวมถึง การจ๎างงานเพื่อ
ทํางานในเทคโนโลยีชั้นสูง นอกจากนี้ยังคาดหวังวํา Bioeconomy จะสร๎างแนวคิดใหมํ สําหรับการ
พัฒนาชนบท และการปรับปรุงสภาพความเป็นอยูํในเมือง
6) พลังงาน
ในยุคปี พ.ศ. 2543 ประเทศในกลุํม G7 มีการระดมทุนเพื่อพัฒนาพลังงานชีวภาพ การใช๎
ประโยชน๑ของพลังงานชีวภาพ และให๎ความสําคัญมากขึ้นตามลําดับ โดยเฉพาะอยํางยิ่งนวัตกรรมไบ
โอทีน่ ํามาใช๎ได๎งําย และมีการเพิ่มมูลคําของชีวมวลเพื่อสร๎างพลังงาน อยํางไรก็ดีจากการคาดการณ๑ใน
ระยะปานกลางและระยะยาวการหาได๎งํายของทรัพยากรฟอสซิลที่เกิดจากการใช๎เทคนิคใหมํในการ
สํ า รวจยั งมี บ ทบาทหลั ก ทั้ง ในแงํ ร าคาที่ ถูก กวํ าของพลั ง งานและวัต ถุดิ บ นั่ นหมายความวํ าการ
ประยุกต๑ใช๎พลังงานหลายชนิดจาก Bioeconomy ยังไมํสามารถแขํงขันได๎ในทางกลไกการตลาด
หลายประเทศรวมถึงองค๑กรตําง ๆ เชํน สหภาพยุโรป มีการสนับสนุนการผลิตไบโอดีเซลหรือไบโอ
เอทานอล โดยนําเสนอในมุมมองวําเป็นของพรีเมี่ยม
อยํ า งไรก็ ต าม เมื่ อ เร็ ว ๆ นี้ ไ ด๎ มี ค วามกั ง วลเพิ่ ม ขึ้ น เกี่ ย วกั บ การใช๎ ป ระโยชน๑ ที่ ดิ น ที่
เปลี่ยนแปลงไป และผลกระทบด๎านลบที่มีตํอความมั่นคงด๎านอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ
ดั ง นั้ น สหภาพยุ โ รปและเยอรมั น ได๎ ล ดเปู า หมายสํ า หรั บ การใช๎ ง านพลั ง งานชี ว ภาพหรื อ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงเปูาหมายการระดมทุนลง (เชํน ข๎อตกลง Amendment of the German Renewable
Energy Sources Act 2014)
นอกจากนี้ การค๎นพบเทคโนโลยี Shale Gas และ Tight-Light Oil ลําสุดในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ทําให๎เกิดข๎อโต๎แย๎งเกี่ยวกับการได๎มาซึ่งพลังงานที่ไมํเกี่ยวข๎ องกับพลังงานชีวภาพ
อยํางไรก็ตามเชื้อเพลิงชีวภาพได๎รับการสนับสนุนอยํางตํอเนื่อง โดยเฉพาะอยํางยิ่งใน “US Farm
Bill” รวมถึงทางการทหารของสหรัฐ
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7) กลยุทธ๑การวิจัย
นโยบายการวิจัยทางด๎าน Bioeconomy ในกลุํมประเทศ G7 มีคุณลักษณะที่หลากหลาย
โดยไมํได๎ขึ้นอยูํกับหัวข๎อการวิจัยที่สําคัญเพียงอยํางเดียว แตํยังรวมถึงความต๎องการการเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรมในภาคการวิจัย (Greater Interdisciplinarity and International Orientation of
Research Activities) ยิ่งไปกวํานั้นการวิจัยพื้นฐานและประยุกต๑ใช๎จะมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น โดย
ต๎องการการทํางานรํวมกันระหวํางสถาบันการศึกษาตําง ๆ มากขึ้น ยกตัวอยําง รัฐบาลบางประเทศ
เชํน ญี่ปุน และฝรั่งเศส เห็นความเชื่อมโยงกันของแนวคิดสหวิทยาการทางด๎าน Bioeconomy เป็น
โอกาสที่ดีที่จะชํวยสํงเสริมงานวิจัยแหํงชาติให๎ทันสมัย โปรแกรมการระดมทุนสํวนใหญํยังไมํมีความ
แตกตํ างระหวํา งชนิ ดของอุต สาหกรรม การนํ า ไปใช๎ และการวิจั ย ขั้น พื้น ฐานอยํ างชัด เจน แตํ มี
จุดมุํงหมายเพื่อการทํางานรํวมกันของระบบตลอดหํวงโซํมูลคําทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุ น
การวิจัยในรูปแบบใหมํๆ เชํน การวิเคราะห๑ความเป็นไปได๎สําหรับนําไปใช๎ในอุตสาหกรรม และการ
สร๎างแรงจูงใจในเชิงพาณิชย๑ของการวิจัย ซึ่งหมายความรวมถึง มีการสนับสนุน โครงสร๎างพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร๑ และการใช๎เทคนิคตํางๆในการวิจัยสําหรับเทคโนโลยีที่มีความสําคัญที่เกี่ย วเนื่องกัน เชํน
การหาลําดับจีโนม High Throughput Technologies และชีวสารสนเทศ โดยได๎รับการสนับสนุน
และจัดตั้งขึ้นในรูปแบบของศูนย๑ความเป็นเลิศแหํงชาติ ทั้งในสหรัฐอเมริกา เยอรมัน ฝรั่งเศส และ
สหราชอาณาจั กร หั ว ข๎อการวิจั ย ที่มีความสํ าคัญในปัจจุบัน คือ การวิจัยทางด๎ านพืช และการใช๎
ทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆ (เชํนสาหรําย จุลินทรีย๑ และของเสียตกค๎าง) Conversion Technology และ
Biorefinery รวมถึงเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีทางทะเล ข๎อแตกตํางที่สําคัญ ระหวํางการ
วิเคราะห๑กลยุทธ๑ คือทัศนคติตํอพันธุวิศวกรรมของพืช ในประเทศสหรัฐอเมริ กา แคนาดา และญี่ปุน
ให๎สนับสนุนยีนเทคโนโลยี สําหรับการเกษตรและการปุาไม๎ เพื่อที่จะชํวยในการเพาะพันธุ๑พืชให๎มี
ลักษณะที่ดีที่สุด ในขณะที่ประเทศยุโรป ยังไมํยอมรับการใช๎ยีนเทคโนโลยีมากนัก
8) การศึกษาและการฝึกอบรม
Bioeconomy เป็นสาขาที่มีความซับซ๎อนสูง จึงต๎องใช๎ความรู๎ที่เป็นสหวิทยาการ ในประเทศ
สหรัฐอเมริกามีการกําหนดเปูาหมายในการศึกษาทางวิทยาศาตร๑ธรรมชาติ (Natural Sciences) และ
ชีววิทยาศาสตร๑ (Life Sciences) ให๎อยูํภายใต๎กรอบของ STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics) โดยโครงการดังกลําวได๎เริ่มต๎น จากการปรับปรุงและการปรับตัว
ของการศึกษาในระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย
นโยบายของประเทศญี่ ปุ น มองหาการเปลี่ ย นแปลงทางวั ฒ นธรรมในโรงเรี ย นและ
มหาวิทยาลัย งานวิจัยและการศึกษาควรจะเป็นแบบสหวิทยาการมากขึ้น และมุํงเน๎นในระดับสากล
ประเทศในกลุํมยุโรป G7 มีการพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมเฉพาะทางด๎าน Bioeconomy ซึ่งมีการ
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พัฒนาและทดลองใช๎ในกลุํมอุตสาหกรรม เชํน ใน The “Industries et Agro-Resources”(IAR)
Cluster ที่เมือง Pomacle-Bazancourt ประเทศฝรั่งเศส หรือ The CBP Leuna Cluster ใน
ประเทศเยอรมนี สองรัฐในประเทศเยอรมนี คือรัฐ North Rhine-Westphalia และรัฐ BadenWürttemberg มีกลยุ ทธ๑ทางด๎าน Bioeconomy เป็นของตนเอง รวมถึงมีห ลั กสู ตรการศึกษา
Bioeconomy เป็นของตัวเองอีกด๎วย
9) การถํายทอดเทคโนโลยีและนโยบายทางการค๎า
ในปั จ จุ บั น แตํ ล ะประเทศมี น โยบายการถํ า ยทอดเทคโนโลยี แ ละนโยบายทางการค๎ า ที่
หลากหลาย ที่ชํวยสํงเสริมความก๎าวหน๎าทางด๎าน Bioeconomy เชํน การสํงเสริมนวัตกรรมเป็น
ปัจจัยเดํนของประเทศในกลุํม G7 โดยเน๎นการถํายทอดเทคโนโลยีและผลการวิจัยที่สามารถนําไปใช๎
ได๎ในทางการค๎า เมื่อไมํนานมานี้ ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการขอ Lab-to-Market Plans ประกอบ
ในการประกวดราคา ซึ่งสามารถใช๎เป็นตัวชี้วัด สําหรับโอกาสทางการค๎า นอกจากนี้ยังเพิ่มโอกาส
สําหรับบุคคลที่สาม (Third Parties) ที่จะใช๎สิทธิบัตรที่เกิดจากการวิจัยที่ได๎ทุนจากกองทุนสาธารณะ
ในแคนาดามีโครงการสนับสนุนทางการเกษตรที่เรียกวํา Growing Forward 2 ที่มีการตั้ง
โครงการสนับสนุนทางการค๎าสําหรับผลผลิ ตนวัตกรรมทางการเกษตรที่แยกออกจากโครงการหลัก
อยํางชัดเจน และในสหราชอาณาจักรมีการสนับสนุนทางด๎านการค๎าของเทคโนโลยีชีวภาพและการ
วิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ท างการเกษตร ด๎ ว ยวิ ธี ก ารศึ ก ษาความเป็ น ไปได๎ ข องตลาดสํ า หรั บ
เทคโนโลยีชีว ภาพ โปรแกรมการฝึกอบรมรูปแบบตํางๆ การขยายบริการที่ทันสมัย และการเป็น
พันธมิตรกัน ซึ่งจะชํวยให๎บริษัทที่เป็นนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร๑ ได๎รับเงินทุนระหวํางประเทศและมี
ความสามารถแขํงขันในตลาดระหวํางประเทศได๎ สําหรับประเทศเยอรมัน สนับสนุนนวัตกรรมโดย
“Unusual Alliances” ระหวํางกลุํมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข๎องกับวิทยาศาสตร๑ ภาคอุตสาหกรรมและ
ผู๎ประกอบการ SMEs และสําหรับประเทศญี่ปุน ฝรั่งเศส และอิตาลี มีการพัฒนาผํานการรวมตัวกัน
ของภาควิจัย และกลุํมอุตสาหกรรมที่ Bioeconomy มีบทบาทสําคัญ ทุกประเทศในกลุํม G7 มีการ
กํอตั้งโรงงานต๎นแบบ โดยผํานการระดมทุนจากภาคสํวนตํางๆที่เกี่ยวข๎องรวมถึงความรํวมมือจากจาก
องค๑กรด๎านการวิจัยของภาคเอกชน การขาดแคลนเงินทุนสําหรับอุ ตสาหกรรมที่เป็นนวัตกรรมใหมํ
เป็นเรื่องที่สําคัญโดยเฉพาะอยํางยิ่งในยุโรป มาตรการในการระดมเงินทุนสํวนใหญํจึงมีให๎สําหรับ
ธุรกิจทางด๎าน Bioeconomy ขนาดเล็กและขนาดกลาง แตํอยํางไรก็ตามผู๎ประกอบการในกลุํม
ดังกลําว สํวนใหญํเป็นแบบไมํเฉพาะเจาะจงและเกี่ยวข๎องกับทุกภาคสํวนของนโยบายนวัตกรรม การ
สนับสนุนการถํายทอดเทคโนโลยีให๎กับบริษัทเอกชนจึงเกิดขึ้นควบคูํไปกับการคาดหวัง ผลตอบแทน
จากการลงทุนจะสูงขึ้น
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อยํางไรก็ตาม ประเทศในกลุํม G7 มีรายงานความกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ๑ เมื่อมีการถํายโอน
เทคโนโลยีและประสบความสําเร็จในเชิงพาณิชย๑ พวกเขาต๎องเผชิญกับความเสี่ยงตํอระบบนิเวศ และ
การยอมรับนวัตกรรมของสังคม ซึ่งอาจจะทํา ให๎ไมํสามารถนํานวัตกรรมไปใช๎ได๎จริงในตลาด แตํข๎อ
ควรระวังดังกลําวกลับทําให๎เกิดการแขํงขันที่เพิ่มขึ้นจากประเทศเกิดใหมํ เพื่อที่จะได๎มีสํวนแบํง ทาง
การตลาดในหลายแขนงของ Bioeconomy ยกตัวอยํางเชํน กลุํมการผลิตพลาสติกชีวภาพ
ดังที่กลําวมาข๎างต๎น ข๎อดีของการทํางานรํวมกันระหวํางประเทศ ในการพัฒนารูปแบบธุรกิจ
ตลาดสําหรับผลิตภัณฑ๑ชีวภาพ และกระบวนการ ยังไมํได๎มีความเข๎าใจอยํางเต็มที่หรือแม๎กระทั่งใช๎
ประโยชน๑ อยํ างชัดเจน แตํอยํ างไรก็ดี ผลประโยชน๑ที่ล งตัว อาจเกิดจาก ภาคแรงงาน การศึกษา
กระบวนการที่เหมาะสม การแลกเปลี่ยนบุคลากรรํวมกัน การแลกเปลี่ยนวิธีการดีที่สุด รวมถึงการใช๎
ข๎อกําหนดของมาตรฐานตํางๆรํวมกัน ฯลฯ
10) สังคม
เพื่อความยั่งยืนการดําเนินเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ไมํเพียงแตํเกี่ยวข๎องกับการเปลี่ยนแปลง
อุตสาหกรรม แตํยังเกี่ยวข๎องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอีกด๎วย ยกตัวอยํางเชํน การเปลี่ยนแปลง
ในแนวความคิดทางการศึกษา รูปแบบ และพฤติกรรมการบริโภค การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นที่ยอมรับ
ของกลุํมประเทศ G7 ทั้งหมด โดยเฉพาะเยอรมันได๎รวมการรับฟังความคิดเห็นของสังคมเป็นสํวนหนึ่ง
ของกลยุทธ๑ของ Bioeconomy นอกเหนือจากนี้ระบบการตรวจสอบตํางๆ ได๎มีการจัดตั้งขึ้นระหวําง
ประเทศเยอรมนีกับสหภาพยุโรป เพื่อที่จะวัดผลกระทบของ Bioeconomy ตํอสังคม สิ่งแวดล๎อม
เศรษฐกิจและวิทยาศาสตร๑ จุดมุํงหมายคือ เพื่อให๎มีหลักฐานทางด๎านนโยบาย Bioeconomy ที่มี
ความโปรํงใสและสามารถประเมินผลกระทบของตัวเองได๎
2.5 ยุทธศาสตร์ Bioeconomy ของประเทศไทย
กรอบและเปูาหมายการศึกษา
จั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร๑ แ ละแผนที่ นํ า ทาง เพื่ อ สร๎ า งความเข๎ ม แข็ ง ให๎ กั บ หํ ว งโซํ อุ ป ทานของ
“อุตสาหกรรมชีวภาพ” ให๎สามารถเติบโตและแขํงขัน ได๎อยํางยั่งยืนด๎วยวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี
นวัตกรรม หนํวยงานที่มีบทบาท คือ ศูนย๑กลางวิจัยพัฒนาของอุตสาหกรรมชีวภาพ ศูนย๑กลางผลิต
ผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ชี ว ภาพ และศู น ย๑ ก ลางการให๎ บ ริ ก ารที่ เ กี่ ย วข๎ อง โดยอาศั ย การประยุ ก ต๑ ร วมของ
วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยในขั้นแรกจะดําเนินการในการยกระดับความสามารถ
เทคโนโลยีพื้นฐาน สร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํภาคอุตสาหกรรม พัฒนา Application จากสารตัวกลาง
ชีวภาพ พัฒนากระบวนการผลิต Zero Waste เพิ่มจํานวนผลิตภัณฑ๑ชีวภาพ รวมถึงมีการ ให๎บริการ
ฝึกอบรม และสร๎างกําลังคนที่มีความเชี่ยวชาญ ให๎บริการด๎านโครงสร๎างพื้นฐานเพื่อ R&D
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อุตสาหกรรมเปูาหมาย และมาตรการสนับสนุน
วิธีการเลือกสาขาอุตสาหกรรมเปูาหมาย
1) รายชื่อสารตัวกลางผลิตภัณฑ๑ชีวภาพที่มีศักยภาพ
2) คัดเลือกและแบํงกลุํมอุตสาหกรรมเปูาหมายตามเกณฑ๑ที่กําหนด
3) ศึกษาอุปสรรคและความต๎องการ และวิเคราะห๑ Gap ที่ใช๎ STI ในการจัดการ
4) จัดทําแผนยุทธศาสตร๑และ Roadmap เพื่อสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับ หํวงโซํอุตสาหกรรม
ชีวภาพที่เป็นเปูาหมายของประเทศ
โดยในขั้นแรกจะเป็นการเตรียมความพร๎อมทางด๎านวัตถุดิบใน 3 กลุํมหลักของประเทศคือ
อ๎อย มัน สํ าปะหลั ง และปาล๑ มน้ํามัน โดยประเมิน ปริมาณวัตถุดิบที่มีอยูํ ปริมาณที่เหลื อสําหรับ
Biobased Products ปริมาณที่ใช๎ในอุตสาหกรรม Biobased ในปัจจุบัน และปริมาณความต๎องการ
ตามแผนปี 2564 โดยถ๎าเกิดวัตถุดิบ ไมํเพียงพอตํอความต๎องการในอนาคต จะต๎อ งมีแผนรองรับ
ยกตัวอยําง เชํน นําปริมาณการสํงออกบางสํวนมาใช๎เป็นวัตถุดิบตั้งต๎น สําหรับอุตสาหกรรมชีวภาพที่
จะลงทุนเพิ่ม ใช๎ STI ในการเพิ่ม Yield และ Productivity เชํน ใช๎เทคโนโลยี Marker Assisted
Selection, Metabolic Engineering, Genetic Engineering เป็นตัวชํวยเพิ่มผลผลิต ใช๎เทคโนโลยี
เพื่อการจัดการแปลง เชํน Precision Farming, Zoning และมีแผนการจัดการ เชํน มีเครื่องมือตรวจ
การระบาดของเพลี้ยในแปลงปลูกมัน การเพิ่มประสิทธิภาพ/ความจําเพาะ/ % Conversion ของ
เอนไซม๑ในกระบวนการ Pretreatment โดยมีการตั้งเปูาเป็น Excellent Center สําหรับการพัฒนา
และผลิตเอนไซม๑ เพื่อใช๎ประโยชน๑จากมันสําปะหลัง และอ๎อย
การแบํงกลุํมอุตสาหกรรมฐานชีวภาพเปูาหมายในปัจจุบัน
- กลุํมที่ 1 สารตัวกลาง/ผลิตภัณฑ๑เคมีชีวภาพ ที่มีความพร๎อมด๎านเทคโนโลยีและมีภ าคเอกชน
สนใจลงทุน เกิด ได๎ใน 1-3 ปี คือ กรดซัคซินิก กรดแลคติก แลคไทด๑ และพอลิเมอร๑
- กลุํ ม ที่ 2 สารตั ว กลาง//ผลิ ต ภั ณ ฑ๑ เ คมี ชี ว ภาพ ที่ เ พิ่ ม มู ล คํ า ให๎ กั บ อุ ต สาหกรรมดั้ ง เดิ ม เป็ น
ทางเลื อกให๎กับผู๎ ล งทุน ในอนาคต เกิดได๎ใน 3-5 ปี เชํน สารมูลคําเพิ่มจากเอทานอล และ
กลีเซอรอล
- กลุํ ม ที่ 3 เทคโนโลยี ฐ านที่ มี ศั ก ยภาพสํ า หรั บ อุ ต สาหกรรมในอนาคต สํ า หรั บ 5-10 ปี เชํ น
เทคโนโลยีสําหรับอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มความมั่นคงและการแขํงขันที่ยั่งยืน
นโยบายที่เกี่ยวข๎องกับการผลักดัน Bioeconomy
Bioeconomy ในประเทศไทยมีการสนับสนุนโดยนโยบายจากภาครัฐเป็นหลัก เชํน นโยบาย
Biotechnology Development Policy Framework 2012 โดยกรอบเปูาหมายมีการกําหนด
ภาพรวมของเทคโนโลยีชีวภาพวําเป็นอุตสาหกรรมโดยใช๎ฐานความรู๎เป็นตัวขับเคลื่อน ทั้งในทาง
การแพทย๑ เกษตรกรรม ประมง และอุตสาหกรรม สําหรับอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพเริ่มมีการ
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สนับสนุนมาตั้งแตํปี 2551 ซึ่งมีการตั้งแผนที่นําทาง National Bioplastics Roadmap ขึ้นโดยเน๎น
การสนั บ สนุ น ทางด๎ า นการนํ า พลั ง งานกลั บ มาใช๎ ใ หมํ นอกจากนี้ รั ฐ บาลยั ง มี ก ารกํ า หนดแผน
Alternative Energy and Development Plan (AEDP) 2012-2021 รํวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหํงชาติ (The National Science
Technology and Innovation Policy Office; STI) และศูนย๑พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แหํงชาติ (The National Center for Genetic Engineering and Biotechnology; BIOTEC) ซึ่งให๎
การสนับสนุนทางด๎านชีวพลังงาน เชื้อเพลิงชีวภาพ โดยการใช๎ของเหลือทิ้งจากการเกษตรเป็น หลัก
โดยประมาณ 80% ของชีวมวลในประเทศถูกนํากลับมาผลิตเป็นพลังงานใหมํ และคิดเป็นปริมาณ
พลังงาน 10% ของการใช๎พลังงานทั้งประเทศ
รัฐบาลมีจุดมุํงหมายที่จะกระตุ๎นการสร๎างนวัตกรรมใหมํๆและการนําไปประยุกต๑ใช๎ทางด๎าน
เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อให๎ประเทศไทยเป็นจุดศูนย๑กลางของเทคโนโลยีชีวภาพของเอเชีย โดยเฉพาะ
อยํางยิ่งการใช๎วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีขั้นสูง ให๎ได๎เปรียบในเชิงแขํงขัน เนื่องจากประเทศไทยมี
ทรัพยากรในปริมาณมาก
2.6 SWOT analysis กลยุทธ์ทาง Bioeconomy ของประเทศไทย
โครงการได๎ทําการปรับปรุง SWOT analysis สําหรับกลยุทธ๑ทางด๎าน Bioeconomy ของ
ประเทศไทยจาก (NSTDA, 2015; สิริแสงทักษิณ, 2016) ดังรายละเอียดตํอไปนี้
จุดเดํน
- ประเทศไทยมีความพร๎อมทางด๎านมีความพร๎อมด๎านวัตถุดิบ เนื่องจากมีผลิตผลและของเหลือ
ทิ้งทางการเกษตร (Sugar Based & Glycerol Based) ในปริมาณมากที่สามารถนํามาใช๎ใน
การผลิตสารเคมีชีวภาพได๎
- มี บ ริ ษั ท ขนาดใหญํ ที่ มี ค วามพร๎ อ มทางด๎ า นเทคโนโลยี และเงิ น ทุ น หั น มาให๎ ค วามสนใจ
ทางด๎าน Bioeconomy เชํน ปตท. มิตรผล Thai Wah และ Siam Bioscience เป็นต๎น
- รัฐให๎ความสําคัญ ในการสนับสนุน และผลักดันให๎เกิด Bioeconomy โดยจัดทํายุทธศาสตร๑
และแผนที่ นํ า ทางหลายโครงการ เชํ น Biotechnology Development Policy
Framework 2012, National Bioplastics Roadmap 2008 และ Alternative Energy
and Development Plan (AEDP) 2012-2021 เพื่อมุํงเน๎นสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับหํวงโซํ
อุปทานของอุตสาหกรรมชีวภาพ ให๎สามารถเติบโตและแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน
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ข๎อด๎อย
เทคโนโลยีในประเทศยังอยูํในระดับการวิจัยพื้นฐาน ความสามารถในการนําเทคโนโลยี
ระดับสูงมาใช๎ยังมีข๎อจํากัด ขาดการการดูดซับเทคโนโลยี และไมํทันกับความก๎าวหน๎าใน
ตํางประเทศ
ด๎านการลงทุนทางด๎านเทคโนโลยีจากทั้งทางรัฐบาลและหนํวยงานเอกชน ยังขาดจุดคุ๎มทุนที่
ชัดเจน
กําลังคนที่มีความเชี่ยวชาญของประเทศยังมีอยูํอยํางจํากัด
ตลาดในประเทศมีจํากัด และยังขาดการสํงเสริมการนําผลิตภัณฑ๑ทางด๎านชีวภาพไปใช๎อยําง
ชัดเจน
การจัดการด๎านหํวงโซํมูลคํา ผลิตผลทางการเกษตร และ ของเหลือทิ้งที่มีศักยภาพในการ
นํามาใช๎เป็นวัตถุดิบ ยังไมํมีแนวทางการจัดทําอยํางแนํชัด เชํน การบริหารจัดการเกษตร
แปลงใหญํ และการจัดการด๎านโลจิสติกส๑
โอกาส
- ทิ ศ ทางการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม คุ ณ ภาพชี วิ ต ทรั พ ยากรธรรมชาติ ในปั จ จุ บั น มุํ ง สูํ
bioeconomy ทั้งในและตํางประเทศ
- ตลาดของอุตสาหกรรมทางด๎านชีวภาพ มีแนวโน๎มเพิ่มมากขึ้นทั้งในและตํางประเทศ
- สารเคมีบางชนิด ที่สามารถผลิตได๎โดยใช๎กระบวนการทางชีวภาพ เชํน Succinic Acid และ
กรดแลคติก มีคุณสมบัติเป็นสารตัวกลางที่ใช๎ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ซึ่งสามารถ
นําไปใช๎ทดแทนสารที่ผลิตด๎วยวิธีทางเคมี หรือจากอุตสาหกรรมปิโตรเลียมได๎
- ปัจ จุ บั น มี บ ริ ษั ทตํ า งประเทศ สนใจ และลงทุ น จัด ตั้ ง โรงงานผลิ ต หรื อ รํ ว มทุ น กั บ บริ ษั ท ใน
ประเทศ ในบางอุตสาหกรรม เชํน Corbion , Cargill, Purac, Evonik ซึ่งเป็นโอกาสที่จะ
ชํวยให๎เกิดการพัฒนาทั้งทางด๎านเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมชีวภาพภายในประเทศ
ภัยคุกคาม
- มี บ ริ ษั ท รายใหญํ ใ นตํ า งประเทศจํ า นวนมากที่ มี ค วามพร๎ อ มผลิ ต ในเชิ ง พาณิ ช ย๑ มี
ความสามารถในเชิงแขํงขัน สามารถผลิตและบริหารจัดการ รวมถึงการใช๎เทคโนโลยีชั้นสูงใน
การผลิต ทําให๎มีต๎นทุนการผลิตต่ํา ซึ่งประเทศไทยเราไมํสามารถแขํงขันในตลาดโลกได๎
- ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคมีมาตรการดึงดูดการลงทุนที่ดีกวํา
- ในปัจจุบัน ต๎นทุนการผลิตผลิตภัณฑ๑ยังสูงกวําผลิตภัณฑ๑ที่ได๎จากปิโตรเลียม เนื่องจากขาด
การบริหารจัดการหํวงโซํสินค๎าที่ดี และการลงทุนทางด๎านเทคโนโลยีมีต๎นทุนที่สูงมาก
70

บทที่ 2 นโยบาย Bioeconomy
-

การจัดทํายุทธศาสตร๑ และมาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมชีวภาพ ยังไมํชัดเจน รวมถึงการ
ออกกฎหมายสนับสนุน ธุรกิจที่เกี่ยวข๎องทางด๎าน Bioeconomy ยังไมํมีแนวทางการปฏิบัติ
ที่แนํนอน

จากการศึกษานโยบายของประเทศตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับ Bioeconomy รวมถึงนโยบายที่มี
ความเกี่ยวข๎องด๎านการบริหารจัดการทางชีวภาพตํางๆ สามารถสรุปแนวคิดในการพัฒนานโยบายจาก
สิ่งที่แตํละประเทศมีอยูํเป็นหลัก ได๎ 2 กลุํม คือ
1) กลุํ ม ที่ พิ จ ารณาจากทรั พ ยากรที่ มี อ ยูํ เ ป็ น หลั ก (Natural Resource-Centric
Perspective) ยกตัว อยํ างเชํน ประเทศแคนาดา มีอุตสาหกรรมปุาไม๎เป็นอุตสาหกรรมหลั กของ
ประเทศ จึงเน๎นการพัฒนาทางด๎าน Bioeconomy ที่เกี่ยวข๎องกับอุตสาหกรรมปุาไม๎เป็นหลัก อยําง
ตํอเนื่อง โดยในปี 2549 มีการกําหนดกลยุทธ๑สําหรับพลังงานทดแทนซึ่งใช๎ทรัพยากรไม๎ที่เป็นวัตถุดิบ
สําคัญ ปี 2552 มีการกําหนดแผนที่นําทาง “Blueprint beyond Moose and Mountains” และปี
2556-2561 มีการกําหนดกลยุทธ๑ทางการเกษตร “Growing Forward 2” ซึ่งเป็นการกําหนด
นโยบายทางการเกษตรของประเทศแคนาดา โดยเน๎นการใช๎เทคโนโลยีชีวภาพ ในด๎านการเกษตรและ
ปุาไม๎ เพื่อให๎เกิดการใช๎ประโยชน๑สูงสุดของทรัพยากร
2)
กลุํ ม ที่ พิ จ ารณาจากเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมที่ มี อ ยูํ เ ป็ น หลั ก ( Technology
Perspective) เชํน ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นประเทศขนาดเล็ก มีทรัพยากรทางธรรมชาติอยูํน๎อย แตํมี
ความเจริญ และความพร๎อมทางด๎านเทคโนโลยีมาก โดยทั่วไป Bioeconomy ในฝรั่งเศส สามารถ
แบํงได๎เป็นสองสํวน สํวนแรกคือ การสํงเสริมเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสํวนที่สอง คือ แรงจูงใจการ
การสร๎างเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน๑
และหากพิจารณาในมุมมองของการกําหนดนโยบาย สามารถแบํงได๎ 2 กลุํม คือ
1) การใช๎นโยบายจากภาครัฐเป็นตัวผลักดัน (Top-Down) เชํน ประเทศญี่ปุน โดยในปี
2552 มีการผํานกฎหมาย “Basic Act for the Promotion of Biomass Utilization” ซึ่งกฎหมาย
ดังกลําว ได๎สรุปหลักการของการใช๎สารชีวมวลและระบุความรับผิดชอบของรัฐบาล ผู๎มีสํวนได๎เสีย
ทางการเมือง และมาตรการการระดมทุนทางการเมือง มีการกําหนดแผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่อการ
สํงเสริมการใช๎ป ระโยชน๑ชีว มวล (2553) โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อกําหนดแนวทางการเพิ่มการใช๎
ประโยชน๑ชีวมวลจากที่มีอยูํ และมีการกําหนดเปูาหมายเชิงปริมาณสําหรับการใช๎ชีวมวลไปจนถึงปี
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2563 โดยนโยบายดําเนินกลยุทธ๑ตํางๆของญี่ปุนมีเปูาหมายแผนปฏิบัติการสามารถวัดผลได๎ และมี
ตัวชี้วัดที่ชัดเจน
2) การใช๎ภาคอุตสาหกรรมเป็นตัวผลั กดัน (Bottom-Up) เชํน ประเทศอิตาลี ที่ ทาง
ภาคเหนือของอิตาลี มีการสร๎าง Bioeconomy ในสํวนของ อุตสาหกรรม Green Chemistry โดยใช๎
วิธีการ Bottom-Up Approach โดยได๎รับความชํว ยเหลือจากโครงการวิจัยสหภาพยุโรป
ตัวอยํางเชํน การสร๎างโรงงานการสาธิตขนาดใหญํ สําหรับผลิต Succinic Acid ชีวภาพใน Cassano
Spinola, หรือ Butanediol ชีวภาพใน Venice ในสํวนนี้ได๎รับความรํวมมือจาก ฝรั่งเศส, เบลเยียม
และดัตช๑
เมื่อเปรียบเทียบกับบริบทของประเทศไทย พบวํา การกําหนดนโยบายของไทยในปัจจุบัน
เป็นแบบ Top-Down และจัดอยูํในกลุํมที่พิจารณาจากทรัพยากรที่มีอยูํเป็นหลัก เนื่องจากประเทศ
ไทยมีทรัพยากรอยูํเป็นจํานวนมาก แตํการพัฒนาทางด๎านเทคโนโลยียังไมํก๎าวหน๎า ทําให๎ยังไมํสามารถ
นํ า ทรั พ ยากรมาใช๎ อ ยํ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสํ ง ผลให๎ ก ารผลั ก ดั น นโยบายที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ
Bioeconomy เป็นไปด๎วยความเชื่องช๎า แตํหากพิจารณาจากนโยบาย Thailand 4.0 ที่มีการ
สนับสนุนการลงทุนจากภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น พบวํานโยบายของไทยกําลังจะเปลี่ยนจาก กลุํมที่
พิจารณาจากทรัพยากรที่มีอยูํเพียงอยํางเดียว ไปสูํการนําเทคโนโลยีเข๎ามาเป็นกลไกในการผลักดันใน
เกิดการพัฒนา Bioeconomy ของประเทศ จากการเปลี่ยนแปลงดังกลําว ประเทศไทยควรมีการ
ผลักดันนโยบายที่เกี่ยวข๎องกับการนําผลิตภัณฑ๑ชีวภาพไปใช๎ให๎มากขึ้ น เพื่อทําให๎เกิดการพัฒนาอยําง
ตํอเนื่องตลอดหํวงโซํอุปทาน ซึ่งจะทําการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ และ
เทคโนโลยีในบทที่ 3 และบทที่ 4 ตามลําดับ
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การศึกษาความสําคัญของพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มีผลตํอเศรษฐกิจมวลรวมของประเทศ
นอกจากการศึกษาปริมาณของผลผลิตที่ผลิตได๎ในแตํละปี มูลคําทางการตลาดของพืชเศรษฐกิจชนิด
นั้นๆ โดยอาจแบํงเป็นมูลคําทางการตลาดสําหรับ การบริโภคในประเทศ มูลคําทางการตลาดสําหรับ
การสํงออก รวมถึงการนําไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ๑แปรรูป และจากการศึกษาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข๎อง
แล๎ว ควรให๎ความสําคัญ กับ ผลผลิตทางการเกษตรที่สอดคล๎ องกับแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ ทีจ่ ะเป็นตัวกําหนดทิศทางและยุทธศาสตร๑การพัฒนาการเกษตรของประเทศด๎วย
3.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับนี้ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) จะเป็น
กรอบกําหนดทิศทางและยุทธศาสตร๑การพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยในอีก 5 ปี ข๎างหน๎า โดยมี
สาระสําคัญของรํางแผนพัฒนาการเกษตร ดังนี้
3.1.1 วิสั ย ทัศน๑ คือ ภาคเกษตรก๎าวไกลด๎ว ยเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลาดนําการผลิ ต ชีวิต
เกษตรกรมีคุณภาพ ทรัพยากรการเกษตรมีความสมดุลและยั่งยืน
3.1.2 เปูาหมาย ประกอบด๎วย
1) ความผาสุกของเกษตรกรเพิ่มขึ้นอยูํที่ระดับ 85 ในปี 2564
2) สถาบันเกษตรกรที่ทําธุรกิจมีรายได๎สุทธิเพิ่มขึ้นร๎อยละ 20 ตํอปี
3) เศรษฐกิจภาคเกษตรเติบโตเฉลี่ยร๎อยละ 3 ตํอปี
4) จํานวนงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมด๎านการเกษตรถูกนําไปใช๎ประโยชน๑เพิ่มขึ้น
อยํางน๎อยร๎อยละ5 ตํอปี
5) ทรัพยากรการเกษตรได๎รับการฟื้นฟูและใช๎ประโยชน๑อยํางสมดุลและยั่งยืน โครงสร๎าง
พื้นฐานทางการเกษตรได๎รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น
3.1.3 ยุทธศาสตร๑การพัฒนาการเกษตร ประกอบด๎วย 4 ยุทธศาสตร๑ ได๎แกํ
1) สร๎ า งความเข๎ ม แข็ ง ให๎ กั บ เกษตรกรและสถาบั น เกษตรกรด๎ ว ยการขยายผลการทํ า
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร๎างความภาคภูมิใจและความ
มั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม สํงเสริมการทําเกษตรกรรมยั่งยืนให๎เห็นผล
ในทางปฏิบัติพัฒนาองค๑ความรู๎ของเกษตรกรสูํเกษตรกรปราดเปรื่อง รวมทั้งสร๎างและ
เชื่อมโยงเครือขํายของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค๎าเกษตรตลอดโซํอุปทาน ด๎วยการสํงเสริมการ
ผลิตสินค๎าเกษตรให๎ได๎มาตรฐานรองรับความต๎องการของตลาด สํงเสริมการบริหาร
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จัดการโซํอุปทานสินค๎าเกษตร เพิ่มมูลคําสินค๎าเกษตรจัดตั้งศูนย๑กลางและพัฒนาระบบ
ตลาดสินค๎าเกษตร เสริมสร๎างความมั่นคงทางอาหารและพลังงานอยํางยั่งยืน สนับสนุน
ความรํวมมือระหวํางภาครัฐกับเอกชน สํงเสริมการค๎าชายแดน และสร๎างความรํว มมือ
ระหวํางประเทศเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระดับภูมิภ าค ตลอดจนสนับสนุนการจัดการ
ความเสี่ยงที่จะกระทบตํอพืชผลทางการเกษตร
3) เพิ่มความสามารถในการแขํงขันภาคการเกษตรด๎วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด๎วยการ
สํ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การวิ จั ย เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมด๎ า นการเกษตร พั ฒ นา
เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและเชื่อมโยงข๎อมูลอยํางเป็นระบบ รวมทั้งสํงเสริมการ
นํางานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช๎ประโยชน๑
4) บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล๎อมอยํางสมดุลและยั่งยืน ด๎วยการฟื้นฟู
และอนุรักษ๑ทรัพยากรการเกษตร สํงเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎ อม พัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการเกษตร บริหารจัดการพื้นที่ทํากิน
ทางการเกษตร และสร๎างภูมิคุ๎มกันทางการเกษตรตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จากยุทธศาสตร๑การพัฒนาการเกษตร พบวําเน๎นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สินค๎าเกษตรตลอดโซํอุปทาน และเพิ่มความสามารถในการแขํงขันภาคการเกษตรด๎วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม รวมไปถึงการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล๎อมอยํางสมดุลและยั่งยืน ซึ่ง
นําไปสูํการหาแนวทางในการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค๎าเกษตรที่สําคัญ (Zoning)
3.2 การจัดทาแนวทางการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สาคัญ (Zoning)
จากแนวคิด ในการจั ดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning) เพื่อการบริห ารจัด การใช๎ที่ดิ น
การเกษตรให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดโดยพิจารณาจากปัจจัยแวดล๎อมการผลิตที่เกี่ยวข๎อง กระทรวงเกษตร
และสหกรณ๑จึงได๎กําหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจการผลิตสินค๎าเกษตรแล๎ว 20 ชนิดสินค๎า ประกอบด๎วย
- สินค๎าพืช 13 ชนิด ได๎แกํ ข๎าว มันสําปะหลัง ยางพารา ปาล๑มน้ํามันข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑
อ๎อยโรงงาน ลําไย สับปะรดโรงงาน เงาะ ทุเรียนมังคุด กาแฟ มะพร๎าว
- สินค๎าปศุสัตว๑ 5 ชนิด ได๎แกํ โคนม โคเนื้อ สุกร ไกํเนื้อ ไกํไขํ
- สินค๎าประมง 2 ชนิด ได๎แกํ กุ๎ง และปลาน้ําจืด
ซึ่งจะเห็นได๎วํานโยบายด๎านการเกษตรของไทยเน๎นการเพาะปลูกพืชมากกวําปศุสัตว๑ และประมง
โดยหากพิจารณาจากแนวทางการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจแล๎ว พืช 13 ชนิดที่ได๎ทําการ
คัดเลือกวําเป็นพืชเศรษฐกิจนั้น มีเพียง 6 ชนิดที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลัก ได๎แกํ ข๎าว มันสําปะหลัง
ยางพารา อ๎อย ข๎าวโพดเลี้ย งสัตว๑ และปาล๑ มน้ํามัน ที่ ไ ด้มีก ารก าหนดกรอบงานวิจยั และพัฒนา
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รองรั บ ที่ แ น่ น อน ในปั จจุ บ นั กรอบงานวิ จยั มุ่ ง เป้ า ตอบสนองความต้องการส าหรั บ การพัฒนา
ประเทศที่สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติประกาศ มีท้ งั หมด 25 สาขาดังต่อไปนี้
1) ข๎าว
2) มันสําปะหลัง
3) ยางพารา
4) อ๎อยและน้ําตาล
5) ปาล๑มน้ํามัน
6) พืชสวน/พืชไรํ (เชํน ข๎าวโพด ไม๎ผล พืชผัก ไม๎ดอกไม๎ประดับ)
7) สัตว๑เศรษฐกิจ
8) พลาสติกชีวภาพ
9) สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา
10) อาหารเพื่อเพิ่มคุณคําและความปลอดภัยสําหรับผู๎บริโภค และการค๎า
11) วัสดุอุปกรณ๑เครื่องมือทางการแพทย๑และเวชภัณฑ๑
12) วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (SME)
13) การคมนาคมขนสํงระบบราง
14) โลจิสติกส๑และโซํอุปทาน
15) การศึกษาและสร๎างสรรค๑การเรียนรู๎
16) การแพทย๑และสาธารณสุข
17) ประชาคมอาเซียน
18) การบริหารจัดการการทํองเที่ยว
19) มนุษยศาสตร๑
20) การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย
21) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
22) สิ่งแวดล๎อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ
23) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
24) การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
25) การสร๎างสรรค๑วิชาการงานศิลป
ดังนั้นจะเห็นได๎วําพืชเศรษฐกิจด๎านการเกษตรที่ได๎รับการสนั บสนุนจากนโยบายรัฐบาลอยําง
จริงจัง คือ ข๎าว มันสําปะหลัง ยางพารา อ๎อย ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ และปาล๑มน้ํามัน ซึ่งได๎สรุปทิศทาง
และแผนงานวิจัยและพัฒนาไว๎ในหัวข๎อถัดไป
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3.3 ทิศทางและแผนงานวิจัยพืชเศรษฐกิจ 6 ชนิดของประเทศไทย
ประเทศไทยมีแผนการวิจัยสําหรับพืชเศรษฐกิจ 6 ชนิด คือ ข๎าว มันสําปะหลัง ยางพารา อ๎อย
ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ และปาล๑มน้ํามัน ซึ่งหากเปรียบเทียบแผนดังกลําว 3 ปี ย๎อนหลังตั้งแตํปี 2559 ถึง
2561 นั้น ดังแสดงรายละเอียดใน ภาคผนวก ก จะสามารถสรุปทิศทางจากแผนงานวิจั ยพืชเศรษฐกิจ
แตํละชนิด ได๎ดังตํอไปนี้
1) ข๎าว
จากแผนงานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับข๎าวของประเทศ มุํงเน๎นการพัฒนา 3 ด๎านหลัก คือ
1) พัฒนาเกษตรกร 2) เพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของข๎าวไทยในตลาดโลก 3) พัฒนาข๎าว
คุณภาพสําหรับตลาดพิเศษ ที่พัฒนาอยํางตํอเนื่องตลอด 3 ปีที่ผํานมา
การพัฒนาบุคลากร มุํงเน๎นการรวบรวมองค๑ความรู๎ที่ชํวยให๎ชาวนาทําการผลิตข๎าวได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ ได๎ผลผลิตสูง คุณภาพดี และต๎นทุนต่ํา ตํอเนื่องไปจนถึงการสํงเสริมและถํายทอด
เทคโนโลยี เ พื่ อพั ฒ นาศั กยภาพให๎ กั บ เกษตรกรทั้ง ในด๎ านการผลิ ต และการตลาด และการสร๎ า ง
มาตรฐานในการจัดประสิทธิภาพการผลิตข๎าวโดยเฉพาะการคิ ดต๎นทุนการผลิตซึ่งได๎รับการยอมรับ
จากผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุาย โดยมีแนวทางการวิจัยเกี่ยวกับการทําเกษตรแปลงใหญํ การนําเครื่องจักรกล
เกษตรมาใช๎ในกระบวนการผลิต การหารูปแบบการปลู กพืช รํวม และการปลู กพืช หลังนาที่เป็นที่
ยอมรับของแตํละพื้นที่การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และการวิจัยด๎านการตลาด
เพื่อให๎ได๎ผลตอบแทนสูงสุด
การเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของข๎าวไทยในตลาดโลก มุํงเน๎นการพัฒนาและ
ยกระดับการผลิตข๎าวตลอดหํวงโซํอุปทาน จัดเก็บและวิเคราะห๑ข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องเพื่อการตัดสินใจ
สําหรับรัฐบาล ลดปัญหาอุปสรรคทางการค๎ าของการสํงออกข๎าวไทย และหาอัตลักษณ๑ของข๎าวไทย
เพื่อสร๎างมูลคําเพิ่มโดยมีแนวทางการวิจัยเป็น 2 แนว คือ การวิจัยเชิงนโยบาย และการวิจัยเชิงพัฒนา
เทคโนโลยี ซึ่งการวิจัยเชิงนโยบาย เน๎นที่การศึกษามาตรการตํางๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจของ
ภาครัฐ และการศึกษาด๎านการตลาด ความต๎องการผู๎บริโภค รวมไปถึงระเบียบและกฎหมายตํางๆ ที่
เกี่ยวข๎องกับการสํงออก เพื่อเพิ่มปริมาณการสํงออกข๎าวของไทย สําหรับการวิจัยเชิงพัฒนาเทคโนโลยี
เน๎นการพัฒนาข๎าวที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมสําหรับอุตสาหกรรมแตํละประเภท การใช๎เครื่องจักรกล
เกษตรในการผลิตที่เหมาะสมกั บพื้นที่ การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพข๎าวขาว โดยในชํวงปี
2561 ได๎ทําการเพิ่มการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของข๎าวเหนียวเพิ่มเติมโดยเน๎นที่การกําหนด
ลักษณะที่ดีตรงตามความต๎องการของตลาด และการใช๎เทคโนโลยีการผลิตเพื่อลดต๎นทุน นอกจากนี้
ยังมีวิจัยด๎านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อลดความเสียหายด๎านคุณภาพ และมีการเพิ่มมูลคําจาก
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รําข๎าวและวัสดุเหลือจากขบวนการผลิตข๎าวในเชิงอุตสาหกรรม รํวมกับการผลักดันการพัฒนาตํอยอด
ผลงานวิจัยเดิมที่มีอยูํไปสูํการใช๎ประโยชน๑
การพัฒนาข๎าวคุณภาพสําหรับตลาดพิเศษ มุํงเน๎นการพัฒนานวัตกรรมข๎าวที่ มีคุณสมบัติ
พิเศษจากจุดเดํนของข๎าวไทยที่มีความหลากหลายกวําประเทศคูํแขํง รํวมกับหาเทคโนโลยีชั้นสูงมา
แปรรูปข๎าวเพื่อดึงผลผลิตออกจากตลาดข๎าวสารและสร๎างมูลคําเพิ่มในรูปของอาหารเพื่อสุขภาพ
เวชภัณฑ๑ และเวชสําอาง และสร๎างมาตรฐานและตราสินค๎าเพื่อสร๎างความเชื่อมั่ นของผู๎บริโภคตํอ
คุณภาพของข๎าวไทย โดยมีแนวทางการวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห๑ตรวจสอบคุณสมบัติและโครงสร๎าง
ทางเคมีของข๎าวไทย พัฒนาวิธีการสกัดสารออกฤทธิ์ชีวภาพ ทดสอบและรับรองมาตรฐาน รวมไปถึง
การพัฒนาผลิตภัณฑ๑เพื่อเพิ่มมูลคําทั้งด๎านอาหาร โภชนเภสั ช เวชสําอางค๑และเวชภัณฑ๑ รํวมกับ
การศึ กษาความต๎อ งการตลาดและการพั ฒ นาบรรจุภัณ ฑ๑ ซึ่ งไมํ มีการเปลี่ ยนแปลงทิศ ทางตลอด
ระยะเวลา 3 ปีที่ผํานมา
2) มันสําปะหลัง
จากแผนงานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับมันสําปะหลังของประเทศ มุํงเน๎นการพัฒนา 3 ด๎าน
หลัก คือ 1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง 2) เพิ่ มมูลคําของอุตสาหกรรมมันสําปะหลังโดย
การนํามันสําปะหลังไปใช๎ในการผลิตผลิตภัณฑ๑ใหมํที่มีมูลคําเพิ่มขึ้นและเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 3)
เพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ๑มันสําปะหลังของประเทศอยํางยั่งยืน
โดยทิศทางการวิจัยไมํเปลี่ยนแปลงตลอด 3 ปีที่ผํานมา
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง มุํงเน๎นการพัฒนาพันธุ๑มันสําปะหลัง เพื่อให๎มี
ผลผลิตสูง ปริมาณแปูงสูง ต๎านทานโรคและแมลง สามารถปรับตัว เหมาะสมกับสภาพแวดล๎อมเฉพาะ
เพื่อใช๎ในอุตสาหกรรมตํอเนื่องที่มีมูลคําสูง และพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลสํ าหรับปลูกตลอด
ถึงการเก็บเกี่ยวมันสําปะหลังที่มีศักยภาพที่เหมาะสมกับแตํละพื้นที่การเพาะปลูก
การเพิ่มมูลคําของอุตสาหกรรมมันสําปะหลังโดยการนํามันสําปะหลังไปใช๎ในการผลิต
ผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ใ หมํ ที่ มี มู ล คํ า เพิ่ ม ขึ้ น และเป็ น มิ ต รตํ อ สิ่ ง แวดล๎ อ ม มุํ ง เน๎ น การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแปูงมันสําปะหลัง แปูงดัดแปร และผลิตภัณฑ๑ใหมํจากมันสําปะหลัง
โดยคํานึงถึงความต๎องการของผู๎บริโภคในประเทศคูํค๎า
การเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของอุตสาหกรรมผลิ ตภัณฑ๑มันสําปะหลั งของ
ประเทศอยํางยั่งยืน มุํงไปใน 2 ทิศทางคือ 1) Market Research Strategic Planning ทิศทางการ
แขํงขัน ภาพรวมในแงํของเศรษฐศาสตร๑ ทั้งหมดของมันสํ าปะหลั งประเทศคูํค๎าตํางๆ ทั่ว โลก 2)
การศึกษา Value Chain และ Logistic ทั้งหมดตั้งแตํการผลิต แปรรูปตลอดจนขนย๎ายมาขายที่
ชายแดน รวมทั้งศึกษาเรื่องกฏระเบียบที่เกี่ยวข๎องทั้งหมดของประเทศกัมพูชา ลาว พมํา
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3) ยางพารา
จากแผนงานวิ จั ย และพั ฒ นาเกี่ ย วกั บ ยางพาราของประเทศ พบวํ า ทิ ศ ทางงานวิ จั ย
ยางพาราไทย ปี 2559 เน๎นการวิจัยเกี่ยวกับน้ํายาง และผลิตภัณฑ๑จากน้ํายางเป็นหลัก โดยแบํงกลุํม
งานวิจัยเป็น การศึกษาเชิงนโยบาย การวิจัยและพัฒนาสําหรับอุตสาหกรรมต๎นน้ํา และกลางน้ํา การ
วิจัยและพัฒนาสําหรับอุตสาหกรรมปลายน้ํา แตํในปี 2560 ทิศทางงานวิจัยเปลี่ยนแปลงไปจากปี
2559 ไมํมากนัก โดยยังคงมีทิศทางงานวิจัยด๎านการวิจัย เชิงนโยบาย การวิจัยและพัฒนาสําหรับ
อุตสาหกรรมต๎นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ที่มิได๎มุํงเน๎นแตํเพียงน้ํายางเพียงอยํา งเดียว แตํรวมไปถึง
การวิจัยและพัฒนาสําหรับการแปรรูปไม๎ยางพาราด๎วย นอกจากนี้ยังมีกรอบงานวิจัยเพื่อแก๎ปัญหา
เรํงดํวนด๎านยางพาราและไม๎ยางพาราของประเทศ สําหรับทิศทางวิจัยยางพาราไทยในปี 2561 นั้น
ยังคงมุํงเน๎นการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมต๎นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา รํว มกับการวิจัยเชิง
นโยบายเชํนเดิม แตํมีการเพิ่มเติมการวิจัยและพัฒนาในกลุํมผลิตภัณฑ๑ยางหลักๆ หรือรายคลัสเตอร๑
อาทิ กลุํมไม๎ยาง กลุํมอุปกรณ๑การแพทย๑ เป็นต๎น
4) อ๎อย
จากแผนงานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับอ๎อยของประเทศ มุํงเน๎นการพัฒนา 2 ด๎านหลัก คือ
1) การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมอ๎ อ ยและน้ํ า ตาลอยํ า งยั่ ง ยื น และให๎ เ ป็ น ไปตามการขยายตั ว ของ
อุตสาหกรรมในปั จ จุ บั น 2) การวิจั ย และสร๎ างมูล คํา เพิ่มให๎ แกํ อุตสาหกรรมและผลพลอยได๎ของ
อุตสาหกรรม แตํในชํวง 2560-2561 ได๎มีเพิ่มเติมวัตถุประสงค๑เกี่ยวกับการสร๎างความสามารถในการ
แขํงขันและเกิดความยั่งยืนของอุ ตสาหกรรมอ๎อยและน้ําตาลไทยจาก 2 ด๎านเดิม ถึงแม๎วัตถุประสงค๑
ของแผนวิจัยในแตํละปีจะไมํแตกตํางกัน แตํแนวทางในการวิจัยของแตํละปีนั้นมีแนวทางที่แตกตํางกัน
โดยในปี 2559 เน๎นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลในการสํงเสริมอุตสาหกรรมน้ําตาลและอ๎อย
ให๎ มีเ สถีย รภาพและการจั ด ตั้ งองค๑ก รถาวรด๎ า นการวิ จั ยอ๎ อ ยและน้ํ า ตาล สํ า หรั บ ด๎า นการผลิ ต มี
การศึกษาระบบการปลูกอ๎อยแปลงใหญํ การปรับปรุงพันธุ๑อ๎อย การใช๎เครื่องจักรกลการเกษตรในการ
เพาะปลูกอ๎อย การสร๎างมูลคําเพิ่มให๎แกํอ๎อย น้ําตาล เอทานอล และผลพลอยได๎ของอุตสาหกรรม
รวมไปถึงการศึกษาวิจัย เผยแพรํ และประชาสัมพันธ๑ความรู๎ด๎านโภชนาการอยํางถูกต๎องของน้ําตาล
โดยการใช๎ สื่ อ รู ป แบบตํ า งๆ แตํ ใ นปี 2560 เน๎ น ไปที่ ก ารใช๎ เ ทคโนโลยี ใ นการผลิ ต ทั้ ง ในรู ป แบบ
เครื่องจักรกลเกษตร Digital Technology การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอ๎อย และการศึกษา
ข๎อเท็จจริงและรวบรวมข๎อมูลเพื่อเผยแพรํและประชาสัมพันธ๑ความรู๎ทางโภชนาการของน้ําตาลอยําง
ถูกต๎อง โดยใช๎สื่อรูปแบบตํางๆ สําหรับปี 2561 ยังคงเน๎นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและเก็บ
เกี่ย วอ๎อยโดยใช๎เทคโนโลยี และเครื่ องจักรกลการเกษตรอยํางตํอเนื่อง และการสร๎างผลิ ตภัณฑ๑
มูลคําเพิ่ม
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5) ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑
จากแผนงานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับข๎าวโพดของประเทศไทยย๎อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 25592561) พบวํา แผนงานวิจัยเกี่ยวกับข๎าวโพดอยูํภายใต๎กรอบงานวิจัยพืชสวนและพืชไรํ ซึ่งในปี 25592560 ต๎องการวิจัยเพื่อพัฒนาการปลูกพืชอื่นทดแทนการปลูกข๎าวโพด เพื่อลดปัญหาจากการผลิต
ข๎าวโพด สําหรับปี 2561 มีความต๎องการวิจัยเพื่อลดปัญหาการปลูกข๎าวโพดในพื้นที่ลาดชัน และการ
ปลูกพืชที่เหมาะสมหลังการทํานา ซึ่งทิศทางงานวิจัยเปลี่ยนไปในปี 2561 อยํางเห็นได๎ชัด จากเดิมที่
ศึกษาวิจัยเพื่อแก๎ปัญหาการปลูกข๎าวโพดในพื้นที่ลาดชัน และพัฒนาการปลูกพืชอื่นทดแทนการปลูก
ข๎าวโพด มาเป็นการวิจัย พัฒนาพันธุ๑ และเทคโนโลยีการผลิตข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ ที่มีขอบเขตและทิศ
ทางการวิจัยที่กว๎างขึ้น ตั้งแตํการวิจัยและพัฒนาพันธุ๑และผลิตเมล็ดพันธุ๑โดยใช๎เทคโนโลยีชีวภาพ
รํวมกับเทคโนโลยีมาตรฐาน การศึกษาพื้นที่การปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑และเมล็ ดพันธุ๑ที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพการผลิต (Zoning) การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรสําหรับการเพาะปลูกและ
การเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมกับพื้นที่ การวิจัยและพัฒนากระบวนการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการ
เก็บเกี่ยวเพื่อเพิ่มคุณภาพและมูลคําผลผลิตข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ รวมการวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายและ
กฎระเบียบการนําเข๎าและสํงออก และการพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบมาตรฐานสินค๎า
นําเข๎าและสํงออก ซึ่งหากพิจารณาจากแผนงานวิจัย พบวํา ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑มุํงเน๎นการพัฒนาไปสูํ
การเพิ่มผลผลิต เพื่อรองรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว๑ ซึ่งแนวทางการพัฒนาคล๎ายคลึงกับพืชอื่นที่
ต๎องการนําเทคโนโลยีมาใช๎ในกระบวนการผลิตให๎มากขึ้น
6) ปาล๑มน้ํามัน
จากแผนงานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับปาล๑มน้ํามันของประเทศไทยย๎อนหลัง 3 ปี (พ.ศ.
2559-2561) พบวํา ในปี 2559 มุํงเน๎นงานวิจัยด๎านนโยบายอุตสาหกรรมปาล๑มน้ํามันและน้ํามัน
ปาล๑มที่เป็นระบบ งานวิจัยด๎านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปาล๑มน้ํามัน งานวิจัยด๎านการกําหนด
มาตรฐาน คุณภาพและการจัดการแตํละขั้นตอน และงานวิจัยด๎านการพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูป
ปาล๑มน้ํามันและน้ํามันปาล๑ มเพื่อเพิ่มมูลคําเป็นผลิตภัณฑ๑สีเขียวและอาหารเสริมสุ ขภาพ (Green
Products and Green Foods) และในปี 2560-2561 มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางงานวิจัยจากปี
2559 แตํยังคงแนวทางในการพัฒนาเดิม คือ ยังคงศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานโยบายอุตสาหกรรมปาล๑ม
น้ํามันและน้ํามันปาล๑ม กับงานวิจัยด๎านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปาล๑มน้ํามันเชํนเดิม แตํมีการ
กําหนดแนวทางในการวิจัยด๎านการเพิ่มมูลคําเพิ่มผลิตภัณฑ๑จากปาล๑มน้ํามันภายใต๎กรอบแนวคิดของ
Bioeconomy คืองานวิจัยด๎านการพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปขั้นสูงด๎วยกระบวนการไบโอรีไฟเนอรี
(Biorefinery) และการเพิ่มมูลคําผลิตภัณฑ๑ของอุตสาหกรรมน้ํามันปาล๑มขั้นปลายน้ํา ซึ่งทิศทาง
งานวิจัยของปาล๑มน้ํามัน จะมีความคล๎ายคลึงกับพืชเศรษฐกิจอื่น โดยมีการศึกษาด๎านความเป็นไปได๎
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ในการขยายพื้นที่ปลูกที่เหมาะสม รูปแบบการปลูก การรวมกลุํมของเกษตรกร การใช๎เทคโนโลยีใน
การผลิต และมุํงเน๎นการเพิ่มมูลคําผลิตภัณฑ๑ของอุตสาหกรรมน้ํามันปาล๑มในขั้นตํางๆ
3.4 พืชเศรษฐกิจที่มีความสามารถในการจัดการสาหรับ Bioeconomy
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 12 แนวทางการบริหารจัดการเขตเกษตร
เศรษฐกิ จ สิ น ค๎ า เกษตรที่สํ า คั ญ (Zoning) และแผนงานสํ ง เสริม และสนั บ สนุน การวิ จั ย ที่มุํ ง เปู า
ตอบสนองความต๎ อ งการในการพั ฒ นาประเทศ สามารถสรุ ป ได๎ วํ า พื ช เศรษฐกิ จ 6 ชนิ ด ที่ มี
ความสามารถในการจัดการทาง Bioeconomy ได๎ครบวงจร ได๎แกํ ข๎าว มันสําปะหลัง ยางพารา อ๎อย
ข๎าวโพด(เลี้ยงสัตว๑) และปาล๑มน้ํามัน
เมื่อศึ กษาข๎อมู ล การใช๎ป ระโยชน๑ ที่ดินภาคการเกษตร ปี 2558 (สํ านัก วิจั ย เศรษฐกิ จ
การเกษตร, 2559) สามารถแบํงการใช๎ประโยชน๑ที่ดินภาคการเกษตรออกเป็น 5 หมวดใหญํ คือ นา
ข๎าว พืชไรํ สวนไม๎ผลและไม๎ยืนต๎น สวนผักไม๎ดอก/ไม๎ประดับ และเนื้อที่ใช๎ประโยชน๑ทางการเกษตร
อื่น ดังแสดงสัดสํวนเป็นร๎อยละในภาพที่ 3.1 ซึ่งการใช๎ประโยชน๑ที่ดินสํวนใหญํเป็นนาข๎าว คิดเป็นร๎อย
ละ 47 รองลงมาเป็นสวนไม๎ผลและไม๎ยืนต๎น คิดเป็นร๎อยละ 23% ซึ่งสํวนใหญํเป็นพื้นที่ปลูกยางพารา
ถัดมาเป็นพืชไรํ คิดเป็นร๎อยละ 21 เนื้อที่ใช๎ประโยชน๑ทางการเกษตรอื่น คิดเป็นร๎อยละ 8 และสวนผัก
ไม๎ดอก/ไม๎ประดับ คิดเป็นร๎อยละ 1 ของเนื้อที่การใช๎ประโยชน๑ที่ดินภาคการเกษตรทั้งหมด ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาจากสัดสํวนการใช๎ประโยชน๑ที่ดินภาคการเกษตรดังกลําว พบวํา ประมาณร๎อยละ 70
ของเนื้ อที่ การใช๎ป ระโยชน๑ ที่ ดิน ภาคการเกษตรทั้งหมด เป็น นาข๎าวและพื ช ไรํ ซึ่งพื ช ไรํห ลั ก ของ
ประเทศไทย มี ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ มันสําปะหลัง และอ๎อยโรงงาน

ภาพที่ 3.1 สัดสํวนเนื้อที่การใช๎ประโยชน๑ที่ดินภาคการเกษตรของประเทศไทย ปี 2558
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ดังนั้นจึงทําการศึกษาข๎อมูลทางด๎านพื้นที่เพาะปลูก ปริมาณผลผลิต และมูลคําที่ขายได๎ในแตํ
ละปี ของพืชเศรษฐกิจ ตั้งแตํปี 2555-2558 เพิ่มเติม พบวําเมื่อเปรียบเทียบขนาดพื้นที่เพาะปลูก
ภายในประเทศ ประเทศไทยมีพื้นที่ในการปลูกข๎าวมากที่สุด รองลงมาคือ ยางพารา มันสําปะหลัง
อ๎อย ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ และปาล๑มน้ํามัน ตามลําดับ ดังแสดงในภาพที่ 3.2
พื้นที่เพาะปลูก
(พันไร่)
80,000

พื้นที่เพาะปลูกเฉลี่ยตั้งแต่ปี 2555-2558

60,000
40,000
20,000
0

ภาพที่ 3.2 พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 6 ชนิด ในประเทศไทย
เมื่ อแบํ งตามปริ ม าณของผลผลิ ต ที่ ได๎ พบวํ า ประเทศไทยมี ผ ลผลิ ต ข๎า ว เป็น อัน ดั บหนึ่ ง
รองลงมาคือ มันสําปะหลัง อ๎อย ปาล๑มน้ํามัน ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ และยางพารา ดังแสดงในภาพที่ 3.3
ปริมาณ
(พันตัน)
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0

ปริมาณการผลิตเฉลี่ยตั้งแต่ปี 2555-2558

ภาพที่ 3.3 ปริมาณการผลิตของพืชเศรษฐกิจ 6 ชนิด ในประเทศไทย
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เมื่อแบํงตามมูลคําที่จําหนํายได๎ของพืชเศรษฐกิจพบวํา ประเทศไทยมีรายได๎จากการขาย ข๎าว
เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ ยางพารา อ๎อย มันสําปะหลัง ปาล๑มน้ํามัน และข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ ดัง
แสดงในภาพที่ 3.4
มูลค่า
(ล้านบาท)
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0

มูลค่าที่จาหน่ายได้เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2555-2558

ภาพที่ 3.4 มูลคําที่ขายได๎ของพืชเศรษฐกิจ 6 ชนิด ในประเทศไทย
และจากข๎อมูลมูลคําการสํงออกสินค๎าเกษตรและผลิตภัณฑ๑ที่ สําคัญ 10 อันดับแรกของ
ประเทศไทย (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) ซึ่งประกอบด๎วย ข๎าวเเละผลิตภัณฑ๑ ยาง
ธรรมชาติ ผลไม๎และผลิตภัณฑ๑ ปลาและผลิตภัณฑ๑ มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ๑ น้ําตาลและผลิตภัณฑ๑
เนื้อไกํและผลิตภัณฑ๑ กุ๎งและผลิตภัณฑ๑ ผักและผลิตภัณฑ๑ กากและเศษที่เหลือใช๎ทําอาหารสัตว๑ สินค๎า
เกษตรอื่นๆ พบวํา สัดสํวนมูลคําการสํงออกพืชเศรษฐกิจและผลิตภัณฑ๑ คิดเป็นร๎อยละ 44 เมื่อ
เปรียบเทียบกับสัดสํวนมูลคําสัตว๑ที่สําคัญและผลิตภัณฑ๑ ที่คิดเป็นร๎อยละ 22 ของมูลคําการสํงออก
สินค๎าเกษตรและผลิตภัณฑ๑ ที่สําคัญ 10 อันดับแรกทั้งหมดของประเทศไทย ตามลําดับ ดังแสดง
รายละเอียดในภาพที่ 3.5 ซึ่งมูล คําของพืชเศรษฐกิจและผลิตภัณฑ๑สู งกวํามูล คําสัตว๑ที่สําคัญและ
ผลิตภัณฑ๑ถึงร๎อยละ 50
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ภาพที่ 3.5 สัดสํวนมูลคําการสํงออกสินค๎าเกษตรและผลิตภัณฑ๑ที่สําคัญของไทย ปี 2559
ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากนโยบายของรัฐบาลรํวมกับข๎อมูลเชิงปริมาณทั้งเนื้อที่ ปริมาณการ
ผลิต มูลคําการจําหนํายแล๎ว และมูลคําการสํงออกสินค๎าเกษตรและผลิตภัณฑ๑ที่สําคัญของประเทศ
ไทย สามารถสรุปได๎วําประเทศไทยมุํงเน๎นการพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจ 6 ชนิด คือ ข๎าว มัน
สํ าปะหลั ง ยางพารา อ๎ อย ข๎า วโพดเลี้ ยงสั ตว๑ และปาล๑ มน้ํา มัน ทางโครงการจึงจะทําการศึกษา
รายละเอีย ดอื่นๆ ตามแนวทางการพัฒ นาตามแนวคิด เศรษฐกิจจากฐานชีว ภาพ (Bioeconomy)
เฉพาะพืชเศรษฐกิจหลักเป็นหลัก
พื ช เศรษฐกิ จ หลั ก แตํ ล ะชนิ ด มี แ หลํ ง เพาะปลู ก ที่ แ ตกตํ า งกั น ไป โดยสามารถสรุ ป แหลํ ง
เพาะปลูกที่สําคัญดังแสดงในตารางที่ 3.1 ซึ่งมีความสําคัญตํอการจัดการหํวงโซํอุปทานด๎านแหลํง
วัตถุดิบโดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับฤดูกาลผลิต และแหลํงผลิตรายจังหวัดในภาคผนวก ข และมี
ความสัมพันธ๑กับหนํวยการผลิตอื่นซึ่งจะกลําวในหัวข๎อถัดไป
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ตารางที่ 3.1 แหลํงเพาะปลูกที่สําคัญของพืชเศรษฐกิจแตํละชนิด
ชนิดพืชเศรษฐกิจ
แหล่งเพาะปลูก 5 อันดับแรก
ข๎าวนาปี
อุบลราชธานี นครราชสีมา สุรินทร๑ ร๎อยเอ็ด ศรีสะเกษ
ข๎าวนาปรัง
สุพรรณบุรี กําแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค๑ อยุธยา
มันสําปะหลัง
นครราชสีมา กําแพงเพชร ชัยภูมิ กาญจนบุรี อุบลราชธานี
ยางพารา
สุราษฎร๑ธานี สงขลา นครศรีธรรมราช ตรัง ยะลา
อ๎อยโรงงาน
กาญจนบุรี นครราชสีมา นครสวรรค๑ ขอนแกํน อุดรธานี
ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑
เพชรบูรณ๑ นําน นครราชสีมา เลย ตาก
ปาล๑มน้ํามัน
สุราษฎร๑ธานี กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา
3.5 ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และปริมาณวัตถุดิบของพืชเศรษฐกิจ
การจัดการหํวงโซํ อุปทาน เป็นการจัดลําดับของกระบวนการทั้งหมดที่มี ตั้งแตํกระบวนการ
จัดซื้อ (Procurement) การผลิต (Manufacturing) การจัดเก็บ (Storage) เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology) การจัดจําหนํวย (Distribution) และการขนสํง (Transportation) ซึ่ง
กระบวนการทั้งหมดนี้จะจัดระบบให๎ประสานกันอยํางคลํองตัว หรือความพยายามทุก ๆ ประการ ที่
จะทําให๎เกิดความมีประสิทธิภาพในด๎านการผลิตและการจัดสํงสินค๎าหรือบริการ จากผู๎ผลิตสินค๎าถึงผู๎
ซื้อหรือลูกค๎า ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการผลิตสินค๎า หรือบริการ สร๎างความพึงพอใจแกํลูกค๎า
แตํละหนํวยงานจึงมีความเกี่ยวเนื่องกันเหมือนหํวงโซํ โดยสามารถเรียงลําดับสํวนประกอบของหํวงโซํ
อุปทาน จากสํวนต๎นไปยังสํวนปลายได๎ดังนี้
1) ผู๎จัดจํายวัตถุดิบ/สํวนประกอบ (Raw Material/ Component Suppliers)
2) ผู๎ผลิต (Manufacturers)
3) ผู๎ค๎าสํง/ผู๎กระจายสินค๎า (Wholesalers/Distributors)
4) ผู๎ค๎าปลีก (Retailers)
5) ผู๎บริโภค (Customer)
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ภาพที่ 3.6 การจัดการหํวงโซํอุปทาน (วรภัทร๑ สงวนไชยไผํวงศ๑, 2558)
นอกจากการจั ดการหํ วงโซํอุปทานหนํวยงานตําง ๆ ภายในองค๑กรแล๎วนั้น ยังมีการสร๎าง
ความสัมพันธ๑เชื่อมตํอกับองค๑กรอื่น ๆ อยํางมีประสิทธิภาพ เชํน ผู๎จัดหาวัตถุดิบ/สินค๎า (Suppliers)
บริษัทผู๎ผลิต (Manufactures) บริษัทผู๎จําหนําย (Distribution) รวมถึงลูกค๎าของบริษัท จึงเป็นการ
เชื่อมโยงกระบวนการดําเนินธุรกิจทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข๎องด๎วยกันเป็นหํวงโซํหรือเครือขํายให๎เกิดการ
ประสานงานกันอยํางตํอเนื่อง
นอกจากการศึกษามูลคําทางการตลาด ปริมาณผลผลิต และพื้นที่เพาะปลูก ของพืชเศรษฐกิจ
6 ชนิดที่มีความสามารถในการจัดการทางด๎าน Bioeconomy ของประเทศไทยแล๎วนั้น เราควรศึกษา
เกี่ยวกับหํวงโซํอุปทานของพืชเศรษฐกิจแตํละชนิดวําสามารถนําไปใช๎ประโยชน๑และผลิตผลิตภั ณฑ๑
อะไรได๎บ๎าง จัดเป็นผลิตภัณฑ๑ขั้นต๎น ขั้นกลาง หรือผลิตภัณฑ๑ขั้นสุดท๎าย เพื่อจะสามารถประเมินและ
จัดการปริมาณวัตถุดิบแตํละชนิดได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม และสามารถวางแผนการผลิตในอนาคตให๎
เพียงพอและเหมาะสมกับการนําไปใช๎ในระดับอุตสาหกรรม โดยในการศึกษานี้ได๎จัดทําแผนภู มิแสดง
ภาพรวมของหํวงโซํอุปทานพืชเศรษฐกิจ ทั้ง 6 ชนิด ตั้งแตํ ต๎นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา เพื่อให๎
สามารถมองเห็นภาพรวมของผลผลิตแตํละชนิดที่สามารถผลิตได๎
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ภาพที่ 3.7 หํวงโซํอุปทานข๎าว
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ภาพที่ 3.8 หํวงโซํอุปทานมันสําปะหลัง
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ภาพที่ 3.9 หํวงโซํอุปทานยางพารา
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ภาพที่ 3.10 หํวงโซํอุปทานอ๎อย
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ภาพที่ 3.11 หํวงโซํอุปทานข๎าวโพด
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ภาพที่ 3.12 หํวงโซํอุปทานปาล๑มน้ํามัน
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เมื่อทําการศึกษาหํ ว งโซํอุป ทานของพืช เศรษฐกิจ รํว มกับข๎อมูลการเพาะปลู ก และข๎อมูล ผลผลิ ต จะ
สามารถประมาณการผลผลิตและผลพลอยได๎หลักที่จะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมของพืชเศรษฐกิจแตํละชนิด ได๎ดัง
รายละเอียดตํอไปนี้
หากทํา การเปรี ย บเที ย บข๎ อ มูล การเพาะปลู ก ของพื ช เศรษฐกิ จ แตํ ล ะชนิ ด พบวํ า ข๎ า วมีก ารลดพื้ น ที่
เพาะปลูกลงอยํางเห็นได๎ชัดเจน ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑มีแนวโน๎มของพื้นที่เพาะปลูกลดลงเชํนกันแตํอยูํในอัตราที่ไมํมาก
นัก ในขณะที่ ยางพารา ปาล๑มน้ํามัน อ๎อยโรงงาน และมันสําปะหลัง มีแนวโน๎มการเพาะปลูกเพิ่มขึ้นตามลําดับ
(สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) ดังแสดงแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 เปรียบเทียบข๎อมูลการปลูกพืชเศรษฐกิจแตํละชนิด ตั้งแตํปี 2555-2559
ชนิดพืช

รายการ

หน่วย

2555

2556

2557

2558

2559

ข๎าวรวม

เนื้อที่ปลูก

(ล๎านไรํ) 83.405

81.038

77.135

69.252

64.124

อัตราเพิ่ม
(ร้อยละ)
-6.6

อ๎อยโรงงาน

เนื้อที่เก็บเกี่ยว

(ล๎านไรํ)

8.01

8.26

8.46

8.76

8.91

2.75

มันสําปะหลัง

เนื้อที่เก็บเกี่ยว

(ล๎านไรํ)

8.513

8.657

8.431

8.961

8.92

1.29

ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ เนื้อที่เพาะปลูก

(ล๎านไรํ)

7.4

7.53

7.43

7.23

7.15

-1.09

ยางพารา

เนื้อที่กรีดได๎

(ล๎านไรํ)

15.6

16.49

18.22

18.81

19.55

6

ปาล๑มน้ํามัน

เนื้อที่ให๎ผล

(ล๎านไรํ)

3.7

3.77

4.03

4.3

4.59

5.97

และจากข๎อมูลการเพาะปลูก และผลผลิตย๎อนหลัง 5 ปี ประกอบกับสัดสํวนของผลิตภัณฑ๑หลักและผลพลอย
ได๎จากการศึกษาหํวงโซํอุปทานของพืชเศรษฐกิจแตํละชนิด จะสามารถประมาณการปริมาณผลิตภัณฑ๑หลักและผล
พลอยได๎ ได๎ดังตํอไปนี้
1) ข๎าว
ข๎อมูลการเพาะปลูกข๎าว (สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) จําแนกออกเป็น ข๎าวนาปี ข๎าวนาปรัง
และข๎าวรวม แตํในรายงานนี้จะใช๎ข๎อมูลคําเฉลี่ยเนื้อที่ปลูก และผลผลิตตํอไรํย๎อนหลัง 5 ปีของข๎าวรวม เพื่อ
ประมาณการปริมาณผลิตภัณฑ๑หลักและผลพลอยได๎จากข๎าว ซึ่งมีคําเฉลี่ยของพื้นที่ปลู กข๎าวเทํากับ 74.99 ล๎านไรํ
และผลผลิตตํอไรํเฉลี่ยเทํากับ 459.60 กิโลกรัมตํอไรํ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.3
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ตารางที่ 3.3 เนื้อที่ปลูก ผลผลิต ผลผลิตตํอไรํ ของข๎าวตั้งแตํปี 2555 - 2559
ชนิดพืช

รายการ

หน่วย

ข๎าวนาปี

เนื้อที่ปลูก

(ล๎านไรํ)

65.304

64.951

62.08

60.791

58.063

62.24

ผลผลิต

(ล๎านตัน)

25.867

27.234

27.09

26.27

24.312

26.15

ผลผลิตตํอไรํ

(กก.)

396

419

436

432

419

420.40

เนื้อที่ปลูก

(ล๎านไรํ)

18.101

16.087

15.055

8.461

6.061

12.75

ผลผลิต

(ล๎านตัน)

12.235

10.766

9.672

5.347

3.777

8.36

ผลผลิตตํอไรํ

(กก.)

676

669

642

632

623

648.40

เนื้อที่ปลูก

(ล๎านไรํ)

83.405

81.038

77.135

69.252

64.124

74.99

ผลผลิต

(ล๎านตัน)

38.102

38

36.762

31.617

28.089

34.51

ผลผลิตตํอไรํ

(กก.)

457

469

477

457

438

459.60

ข๎าวนาปรัง

ข๎าวรวม

ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ค่าเฉลี่ย
(2554/55) (2555/56) (2556/57) (2557/58) (2558/59) ย้อนหลัง 5 ปี

จากข๎อมูลเนื้อที่ปลูกและผลผลิตตํอไรํ สามารถประมาณการปริมาณผลิตภัณฑ๑และผลพลอยได๎หลักเฉลี่ย
ของข๎าวตํอปี ซึ่งจะได๎ข๎าวเปลือกประมาณปีละ 34.5 ล๎านตันตํอปี เมื่อผํานกระบวนการผลิตจะผลิตข๎าวสารได๎
เฉลี่ยปีละ 22 ล๎านตันตํอปี ข๎าวหักเฉลี่ยปีละ 9.6 ล๎านตัน รําข๎าวเฉลี่ยปีละ 3.2 ล๎านตัน น้ํามันรําข๎าวเฉลี่ย
ประมาณปีละ 88,000 ลิตร กากรําข๎าวเฉลี่ยปีละ 3 ล๎านตัน แกลบเฉลี่ยปีละ 7.2 ล๎านตัน และฟางข๎าวเฉลี่ยปีละ
16.9 ล๎านตันดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.4
ตารางที่ 3.4 ประมาณการปริมาณผลิตภัณฑ๑และผลพลอยได๎หลักเฉลี่ยตํอปีของข๎าว
ผลิตภัณฑ์และผลพลอย
ความชื้น (%)
สัดส่วน (%)
ได้หลัก
ข๎าวเปลือก
15
-

น้าหนัก (ตัน)
34,465,772

ข๎าวสาร

15

64.1 ของปริมาณผลผลิตข๎าวเปลือก

22,092,560

ข๎าวหัก

15

27.9 ของปริมาณผลผลิตข๎าวเปลือก

9,615,950

รําข๎าว

N/A

9.3 ของปริมาณผลผลิตข๎าวเปลือก

3,205,317

น้ํามันรําข๎าว (ลิตร)

N/A

255 ของปริมาณผลผลิตข๎าวเปลือก

87,888

กากรําข๎าว

N/A

8.95 ของปริมาณผลผลิตข๎าวเปลือก

3,084,687
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ตารางที่ 3.4 ประมาณการปริมาณผลิตภัณฑ๑และผลพลอยได๎หลักเฉลี่ยตํอปีของข๎าว (ตํอ)
ผลิตภัณฑ์และผลพลอย
ความชื้น (%)
สัดส่วน (%)
ได้หลัก
แกลบ
12
21 ของปริมาณผลผลิตข๎าวเปลือก
ฟางข๎าว

10

49 ของปริมาณผลผลิตข๎าวเปลือก

น้าหนัก (ตัน)
7,237,812
16,888,228

2) อ๎อยโรงงาน
ข๎อมูลการเพาะปลูกอ๎อยโรงงาน (สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) สามารถนํามาประมาณการ
ปริมาณผลิตภัณฑ๑หลักและผลพลอยได๎จากอ๎อยโรงงาน ในรายงานนี้จะใช๎ข๎อมูลคําเฉลี่ยเนื้อที่ปลูก และผลผลิตตํ อ
ไรํย๎อนหลัง 5 ปีของอ๎อยโรงงาน ซึ่งมีคําเฉลี่ยของพื้นที่ปลูกอ๎อยโรงงาน เทํากับ 8.69 ล๎านไรํ และผลผลิตตํอไรํ
เฉลี่ยเทํากับ 11.74 ตันตํอไรํ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.5
ตารางที่ 3.5 เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตตํอไรํ ของอ๎อยโรงงาน ตั้งแตํปี 2556 - 2560
ปี
เนื้อที่เก็บเกี่ยว
ผลผลิต
(ล้านไร่)
(ล้านตัน)
2555/56
8.26
100.1

ผลผลิตต่อไร่
(ตัน)
12.12

2556/57

8.46

103.7

12.26

2557/58

8.76

106.33

12.15

2558/59

8.91

94.14

10.57

2559/60

9.07

105.15

11.6

ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี

8.69

101.88

11.74

จากข๎อมูลเนื้อที่ปลูกและผลผลิตตํอไรํ สามารถประมาณการปริมาณผลิตภัณฑ๑และผลพลอยได๎หลักเฉลี่ย
ของอ๎อยโรงงานตํอปี ซึ่งจะได๎อ๎อยประมาณปีละ 102.04 ล๎านตันตํอปี เมื่อผํานกระบวนการผลิตจะผลิตน้ําตาลได๎
เฉลี่ยปีละ 10.20 ล๎านตันตํอปี กากน้ําตาลเฉลี่ยปีละ 5.10 ล๎านตัน กากตะกอนเฉลี่ยปีละ 0.31 ล๎านตัน ชานอ๎อย
เฉลี่ยประมาณปีละ 28.57 ล๎านตัน และใบกับยอดอ๎อยเฉลี่ยปีละ 17.35 ล๎านตันดังแสดงรายละเอียดในตารางที่
3.6
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ตารางที่ 3.6 ประมาณการปริมาณผลิตภัณฑ๑และผลพลอยได๎หลักเฉลี่ยตํอปีของอ๎อย
ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้หลัก ความชื้น (%)
สัดส่วน

น้าหนัก
(ล้านตัน)
102.04

อ๎อย

-

-

น้ําตาล

-

10.20

กากน้ําตาล

-

กากตะกอน

50.73

อ๎อย: น้ําตาล
(1 ตัน : 100 กิโลกรัม)
อ๎อย: กากน้ําตาล
(1 ตัน : 50 กิโลกรัม)
อ๎อย: กากน้ําตาล
(1 ตัน : 30 กิโลกรัม)
28 % ของน้ําหนักผลผลิตอ๎อย

9.2

17% ของน้ําหนักผลผลิตอ๎อย

17.35

ชานอ๎อย
ใบและยอดอ๎อย

5.10
0.31
28.57

และจากสถิติข๎อมูลเอทานอลปี 2559 ที่เก็บรวบรวมโดยสมาคมการค๎าผู๎ผ ลิตเอทานอลไทย (สมาคม
การค๎าผู๎ผลิตเอทานอลไทย, 2559) พบวําอ๎อยที่นํามาผลิตเป็นเอทานอลโดยตรงเป็นร๎อยละ 0.75 ของผลผลิตอ๎อย
ทั้งหมด และเอทานอล 1 ลิตรใช๎อ๎อยประมาณ 13.33 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังมีการนํากากน้ําตาลมาผลิตเอทานอล
เป็นร๎อยละ 62.1 ของกากน้ําตาลทั้งหมด และเอทานอล 1 ลิตรใช๎กากน้ําตาลประมาณ 4.17 กิโลกรัม
ดังนั้นจะสามารถประมาณการผลผลิตเอทานอลจากอ๎อยได๎เฉลี่ยตํอปีประมาณ 57.31 ล๎านลิตร และเอทา
นอลจากกากน้ําตาลเฉลี่ยตํอปีประมาณ 759.83 ล๎านลิตร รวมเป็นผลผลิตเอทานอลเฉลี่ยตํอปีจากอ๎อยเทํากับ
817.14 ล๎านลิตร
3) มันสําปะหลัง
ข๎อมูลการเพาะปลูกมันสําปะหลัง (สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) สามารถนํามาประมาณการ
ปริมาณผลิตภัณฑ๑หลักและผลพลอยได๎จากมันสําปะหลัง ในรายงานนี้จะใช๎ข๎อมูลคําเฉลี่ยเนื้อที่ปลูก และผลผลิต
ตํอไรํย๎อนหลัง 5 ปีของมันสําปะหลัง ซึ่งมีคําเฉลี่ยของพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง เทํากับ 8.70 ล๎านไรํ และผลผลิตตํอ
ไรํเฉลี่ยเทํากับ 3,519.20 กิโลกรัมตํอไรํ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.7
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ตารางที่ 3.7 เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตตํอไรํ ของมันสําปะหลัง ตั้งแตํปี 2555 - 2559
ปี
เนื้อที่เก็บเกี่ยว
ผลผลิต
ผลผลิตต่อไร่
(ล้านไร่)
(ล้านตัน)
(กิโลกรัม)
2555
8.51
29.85
3,506.00
2556

8.66

30.23

3,492.00

2557

8.43

30.02

3,561.00

2558

8.96

32.36

3,611.00

2559

8.92

30.56

3,426.00

ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี

8.70

30.60

3,519.20

จากข๎อมูลเนื้อที่ปลูกและผลผลิตตํอไรํ สามารถประมาณการปริมาณผลิตภัณฑ๑และผลพลอยได๎หลักเฉลี่ย
ของมันสําปะหลังตํอปี ซึ่งจะได๎มันสําปะหลังประมาณปีละ 30.6 ล๎านตันตํอปี เมื่อผํานกระบวนการผลิตจะผลิตมัน
เส๎นได๎เฉลี่ยปีละ 5.2 ล๎านตันตํอปี แปูงมันเฉลี่ยปีละ 3.49 ล๎านตัน กากมันเฉลี่ยปีละ 11.3 ล๎านตัน เหง๎ามันเฉลี่ย
ประมาณปีละ 6.12 ล๎านตัน และผลิตเอทานอลได๎ 352.5 ล๎านลิตรดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.8
ตารางที่ 3.8 ประมาณการปริมาณผลิตภัณฑ๑และผลพลอยได๎หลักเฉลี่ยตํอปีของมันสําปะหลัง
ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้หลัก ความชื้น (%)
สัดส่วน (%)

น้าหนัก (ตัน)

หัวมันสําปะหลัง

70

-

30,604,371

มันเส๎น

7 - 11

41.24 ของหัวมันสด

5,204,480

แปูงมัน

10

51.55 ของหัวมันสด

3,485,770

กากมัน

80

37 ของหัวมันสด

11,323,617

เปลือกมัน

67

0.06 ของหัวมันสด

18,363

เหง๎ามัน

59.4

20 ของหัวมันสด

6,120,874

เอทานอล (ลิตร)

-

7.21 ของหัวมันสด

352,488,042

สารให๎ความหวาน

-

30.77 ของร๎อยละ 36 ของแปูงมัน

386,126

ผลิตภัณฑ๑อาหาร

-

24.62 ของร๎อยละ 36 ของแปูงมัน

308,951

อุตสาหกรรมตํอเนื่อง

-

15.38 ของร๎อยละ 36 ของแปูงมัน

193,000
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ตารางที่ 3.8 ประมาณการปริมาณผลิตภัณฑ๑และผลพลอยได๎หลักเฉลี่ยตํอปีของมันสําปะหลังข๎าว (ตํอ)
ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้หลัก ความชื้น (%)
สัดส่วน (%)
น้าหนัก (ตัน)
ผงชูรสและไรซีน

-

23.08 ของร๎อยละ 36 ของแปูงมัน

289,626

พลาสติกชีวภาพ

-

6.15 ของร๎อยละ 36 ของแปูงมัน

77,175

4) ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑
ข๎อมูลการเพาะปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ (สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) สามารถนํามาประมาณการ
ปริมาณผลิตภัณฑ๑หลักและผลพลอยได๎จากข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ ในรายงานนี้จะใช๎ข๎อมูลคําเฉลี่ยเนื้อที่ปลูก และ
ผลผลิตตํอไรํย๎อนหลัง 5 ปีของข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ ซึ่งมีคําเฉลี่ยของพื้นที่ปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ เทํากับ 7.27 ล๎านไรํ
และผลผลิตตํอไรํเฉลี่ยเทํากับ 653.60 กิโลกรัมตํอไรํ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.9
ตารางที่ 3.9 เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตตํอไรํ ของข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ ตั้งแตํปี 2555/56 – 2559/60
ปี
เนื้อที่เก็บเกี่ยว
ผลผลิต
ผลผลิตต่อไร่
(ล้านไร่)
(ล้านตัน)
(กิโลกรัม)
2555/56

7.53

4.95

657.00

2556/57

7.43

4.88

657.00

2557/58

7.23

4.73

654.00

2558/59

7.15

4.61

644.00

2559/60*
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี

7.03
7.27

4.62
4.76

656.00
653.60

หมายเหตุ: * ประมาณการ
จากข๎อมูลเนื้อที่ปลูกและผลผลิตตํอไรํ สามารถประมาณการปริมาณผลิตภัณฑ๑และผลพลอยได๎หลักเฉลี่ย
ของข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ตํอปี ซึ่งจะได๎ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ประมาณปีละ 4.75 ล๎านตันตํอปี และเข๎าสูํอุตสาหกรรม
อาหารสัตว๑ทั้งหมด เมื่อเข๎าสูํกระบวนการผลิตจะได๎ ซังข๎าวโพดเฉลี่ยปีละ 1.14 ล๎านตัน นอกจากนี้ยังมีสํวนที่
เหลืออยูํในแปลงคือลําต๎นข๎าวโพด ปริมาณเฉลี่ยปีละ 3.90 ล๎านตัน ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.10
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ตารางที่ 3.10 ประมาณการปริมาณผลิตภัณฑ๑และผลพลอยได๎หลักเฉลี่ยตํอปีของข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑
ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้หลัก ความชื้น (%)
สัดส่วน (%)
น้าหนัก (ตัน)
ข๎าวโพด

-

-

4,754,286

อาหารสัตว๑

-

-

4,754,286

ซังข๎าวโพด

40

24 ของผลผลิตข๎าวโพด

1,141,029

ลําต๎นข๎าวโพด

42

82 ของผลผลิตข๎าวโพด

3,898,515

5) ยางพารา
ข๎อมูลการเพาะปลูกยางพารา (สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) สามารถนํามาประมาณการปริมาณ
ผลิตภัณฑ๑หลักและผลพลอยได๎จากยางพารา ในรายงานนี้จะใช๎ข๎อมูลคําเฉลี่ยเนื้อที่ปลูก และผลผลิตตํอไรํย๎อนหลัง
5 ปีของยางพารา ซึ่งมีคําเฉลี่ยของพื้นที่กรีดยางได๎ เทํากับ 17.73 ล๎านไรํ และผลผลิตตํอไรํเฉลี่ยเทํากับ 247.60
ตันตํอไรํ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.11
ตารางที่ 3.11 เนื้อที่กรีดได๎ ผลผลิต ผลผลิตตํอไรํ ของยางพารา ตั้งแตํปี 2555 – 2559
ปี
เนื้อทีก่ รีดได้
ผลผลิต
(ล้านไร่)
(ล้านตัน)

ผลผลิตต่อไร่
(กิโลกรัม)

2555

15.6

3.89

263

2556

16.49

4.29

265

2557

18.22

4.34

251

2558

18.81

4.2

235

2559*
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี

19.55
17.73

4.16
4.18

224
247.60

หมายเหตุ: * ประมาณการ
จากข๎อมูลเนื้อที่กรีดได๎และผลผลิตตํอไรํ สามารถประมาณการปริมาณผลิตภัณฑ๑และผลพลอยได๎หลัก
เฉลี่ยของยางพาราตํอปี ซึ่งจะได๎น้ํายางประมาณปีละ 4.39 ล๎านตันตํอปี นําไปใช๎ในอุตสาหกรรมภายในประเทศ
เฉลี่ยปีละ 0.56 ล๎านตัน สํวนที่เหลือสํงออกในรูป น้ํายางข๎นเฉลี่ยปีละ 0.64 ล๎านตัน ยางแทํงเฉลี่ยปีละ 1.6 ล๎าน
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ตัน ยางแผํนรมควันเฉลี่ยปีล ะ 0.76 ล๎านตัน ยางคอมปาวด๑เฉลี่ยปีละ 0.72 ล๎านตัน ยางแห๎งอื่นๆ เฉลี่ยปีละ 0.1
ล๎านตัน นอกจากน้ํายาง ยางพารายังมีผลิตภัณฑ๑ไม๎ที่ได๎จากสวนที่ตัดฟันในแตํละปี หากคิดอายุเฉลี่ยสําหรับการ
ตัดฟันที่อายุ 25 ปี และมีสัดสํวนในการตัดฟันเทํากันทุกๆ ปี จะสามารถประมาณผลิต ผลไม๎แปรรูปได๎เฉลี่ยปีละ
6.74 ล๎านตันตํอปี และมีผลพลอยได๎ เชํน ขี้เลื่อย เฉลี่ยปีละ 2.35 ล๎านตันตํอปี ปีกไม๎ เฉลี่ยปีละ 9.38 ล๎านตันตํอปี
ปลายไม๎ เฉลี่ยปีละ 9.38 ล๎านตันตํอปี และรากไม๎ เฉลี่ยปีละ 3.9 ล๎านตันตํอปี ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่
3.12
ตารางที่ 3.12 ประมาณการปริมาณผลิตภัณฑ๑และผลพลอยได๎หลักเฉลี่ยตํอปีของยางพารา
ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้หลัก ความชื้น (%)
สัดส่วน (%)
น้ํายาง

น้าหนัก (ตัน)
4,390,938

อุตสาหกรรมภายในประเทศ

12.65 ของปริมาณน้ํายาง

555,435

น้ํายางข๎น

16.80 ของปริมาณการสํงออกยาง

644,249

ยางแทํง

42.07 ของปริมาณการสํงออกยาง

1,613,579

ยางแผํนรมควัน

19.71 ของปริมาณการสํงออกยาง

756,101

ยางคอมปาวด๑

18.67 ของปริมาณการสํงออกยาง

715,973

ยางแห๎งอื่นๆ

2.75 ของปริมาณการสํงออกยาง

105,601

ไม๎แปรรูป

55

8.62 ตันตํอไรํ

6,740,840

ขี้เลื่อย

55

3 ตันตํอไรํ

2,346,000

ปีกไม๎

55

12 ตันตํอไรํ

9,384,000

ปลายไม๎

55

12 ตันตํอไรํ

9,384,000

รากไม๎

55

5 ตันตํอไรํ

3,910,000

6) ปาล๑มน้ํามัน
ข๎อมูลการเพาะปลูกปาล๑มน้ํามัน (สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) สามารถนํามาประมาณการ
ปริมาณผลิตภัณฑ๑หลักและผลพลอยได๎จากปาล๑มน้ํามัน ในรายงานนี้จะใช๎ข๎อมูลคําเฉลี่ยเนื้อที่ปลูก และผลผลิตตํอ
ไรํย๎อนหลัง 5 ปีของปาล๑มน้ํามัน ซึ่งมีคําเฉลี่ยของพื้นที่ให๎ผล เทํากับ 4.32 ล๎านไรํ และผลผลิตตํอไรํเฉลี่ยเทํากับ
2,819 ตันตํอไรํ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.13
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ตารางที่ 3.13 เนื้อที่ยืนต๎น เนื้อที่ให๎ผล ผลผลิต ผลผลิตตํอไรํ ของปาล๑มน้ํามัน ตั้งแตํปี 2556 – 2560
ปี
เนื้อที่ยืนต้น (ล้าน
เนื้อทีใ่ ห้ผล
ผลผลิต
ผลผลิตต่อไร่
ไร่)
(ล้านไร่)
(ล้านตัน)
(กิโลกรัม)
2556

4.49

3.77

12.43

3,297

2557

4.62

4.03

12.47

3,100

2558

4.7

4.3

12.05

2,803

2559

n.a.

4.59

11.17

2,436

2560
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี

n.a.
n.a.

4.92
4.32

12.1
12.04

2,459
2,819

จากข๎อมูลเนื้อที่ให๎ผลและผลผลิตตํอไรํ สามารถประมาณการปริมาณผลิตภัณฑ๑และผลพลอยได๎หลักเฉลี่ย
ของปาล๑มน้ํามันตํอปี ซึ่งจะได๎ผลปาล๑มดิบประมาณปีละ 8.53 ล๎านตันตํอปี และสามารถผลิตเป็นน้ํามันปาล๑มดิบได๎
2.19 ล๎านตันตํอปี นอกจากนี้ยังมีผลพลอยได๎อื่นอีกมากมาย เชํน ทะลายปาล๑มเปลํา กะลาปาล๑ม เป็นต๎น แตํหาก
วิเคราะห๑ในเชิงปริมาณผลพลอยได๎ที่นําสนใจคือ ทางปาล๑ม ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.14
ตารางที่ 3.14 ประมาณการปริมาณผลิตภัณฑ๑และผลพลอยได๎หลักเฉลี่ยตํอปีของปาล๑มน้ํามัน
ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้หลัก
สัดส่วน
น้าหนัก (ตัน)
ผลปาล๑ม

70%

8,528,603

ทะลายปาล๑มเปลํา

20%

2,436,744

ใยปาล๑ม

14%

1,705,721

น้ํามันปาล๑มดิบ

18%

2,193,069

กากตะกอน

4%

487,349

แปูงฟอกสี 1%

0.18%

21,931

น้ํามันปาล๑มข๎น 94%

16.90%

1,889,630

กรดไขมันปาล๑ม 5%

0.92%

112,090

โอเลอีน 70%

11.80%

1,437,679

สเตียรีน 30%

5.10%

621,370
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ตารางที่ 3.14 ประมาณการปริมาณผลิตภัณฑ๑และผลพลอยได๎หลักเฉลี่ยตํอปีของปาล๑มน้ํามัน (ตํอ)
ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้หลัก
สัดส่วน
น้าหนัก (ตัน)
กะลา

6%

731,023

น้ํามันเมล็ดใน

2.50%

304,593

กากเมล็ดใน

3.20%

389,879

ทางปาล๑ม

141%

17,179,042

ลําต๎นปาล๑ม

10%

1,836,000

นอกจากนี้ยังมีปาล๑มน้ํามันยังสามารถนําไปผลิตไบโอดีเซลได๎อีกด๎วย ซึ่งประเทศไทยผลิตไบโอดีเซลจาก
ปาล๑มน้ํามันเป็นหลัก และเป็นผู๎ผลิตไบโอดีเซลอันดับ 7 ของโลก (นรินทร๑ ตันไพบูลย๑, 2559) โดยผลผลิตน้ํามัน
ปาล๑มดิบ 2.07 ล๎านตัน สามารถนํามาใช๎ในอุตสาหกรรมไบโอดีเซลประมาณ 8 แสนตัน ตํอปี (ข๎อมูลปี 2558)
ปัจจุบันมีโรงงานผลิตไบโอดีเซลในเชิงพาณิชย๑ที่ขึ้น ทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงาน 12 ราย มีกํา ลังการผลิตติดตั้ง
รวม 6.2 ล๎านลิตร/วัน และมีการผลิตจริงเฉลี่ยอยูํที่ 3.4 ล๎านลิตร/วัน ซึ่งยังไมํเต็มความสามารถของกําลังการผลิต
รวมของทั้งประเทศ ปัจจุบันความต๎องการไบโอดีเซลมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้น จากปี 2555 ความต๎องการอยูํที่ 1.23 ล๎าน
ลิตร/วัน เป็น 3.4 ล๎านลิตร/วัน ในปี 2558 และรัฐบาลยังมีการออกมาตรการสนับสนุนการใช๎ไบโอดีเซลและวาง
แผนการผลิตและใช๎ไบโอดีเซลของประเทศ ไปจนถึงปี 2569 โดยคาดวําในปี 2569 ประเทศไทยจะมีกําลังการผลิต
สูงถึง 10 ล๎านลิตร/วัน ดังนั้นกําลังการผลิตจริงในปัจจุบัน ที่ 3.4 ล๎านลิตร/วัน จะสามารถผลิตกลีเซอรีนได๎
ประมาณ 299 ตัน/วัน หากทําการผลิตทั้งหมด 300 วัน/ปี จะได๎กลีเซอรีนประมาณ 89,760 ตัน/ปี และจากการ
คาดการณ๑ในปี 2569 ที่จะผลิตไบโอดีเซลปีละ 10 ล๎านลิตรตํอวัน จะผลิตกลีเซอรีนได๎ 880 ตัน/วัน หรือประมาณ
264,000 ตัน/ปี หากทําการผลิต 300 วัน/ปี
จากการศึกษาหํวงโซํอุปทานของพืชเศรษฐกิจแตํละชนิดสามารถจําแนกผลิตภัณฑ๑จากพืชแตํละชนิดออก
ได๎เป็นสองแบบหลักๆ คือ ผลิตภัณฑ๑ที่เป็น อาหารและมิใชํอาหาร ในลําดับถัดมาจึงทําการศึกษาข๎อมูลงานวิจัย
ตํางๆ เพื่อให๎ทราบถึงสถานภาพของงานวิจัยปัจจุบันที่ส นับสนุนภาคอุตสาหกรรม ทั้งที่เป็นอาหารและที่ไมํใชํ
อาหาร ทั้งงานวิจัยในประเทศและตํางประเทศ เพื่อนําข๎อมูลมาวิเคราะห๑รํวมกับปริมาณวัตถุดิบจะได๎ทราบวําควร
พัฒนางานวิจัยจากวัตถุดิบใด ไปในทิศทางใด เพื่อรองรับแนวคิดการพัฒนาภายใต๎หลักการ Bioeconomy
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3.6 การนาพืชเศรษฐกิจไปใช้ประโยชน์
1) ข๎าว
สํวนประกอบของข๎าวที่สามารถนํามาใช๎ประโยชน๑ได๎แบํงออกเป็น 7 สํวนหลักๆคือ เมล็ดข๎าว รําข๎าว
แกลบข๎าว ฟางข๎าวกากรําข๎าว ใบข๎าว และซังข๎าว
1.1) ผลิตภัณฑ๑จากข๎าว ที่จัดวําเป็นอาหาร ยกตัวอยํางเชํน การนําเมล็ดข๎าว มาผลิตเป็นข๎าวนึ่ง ข๎าวหุงสุก
เร็ว หรือ ข๎าวกึ่งสําเร็จรูป ข๎าวบรรจุกระป๋องข๎าวเสริมโภชนาการหรือข๎าวอนามัย ข๎าวงอก(สุพัตรา เลิศวณิชย๑
วัฒนา, 2546; อมรรัตน๑ สีสุกอง, 2552) ข๎าวเมํา (จินตนา บุนนาค, 2549; วิเชียร วรพุทธพร, 2551) กาละแม ข๎าว
ขึ้นรูป (สุนันทา ทองทา, 2555) ผลิตภัณฑ๑ขนม อาหารสุขภาพ เมล็ดข๎าวและรําข๎าว สามารถนําไปบริโภคในรูป
ของน้ํานมข๎าวและน้ํานมรําข๎าวได๎ (ราณี สุรกาญจน๑กุล, 2544; อรวรรณ ปานศิริ, 2545) นอกจากนั้นยังสามารถ
แปรรูปตํอไปเป็นผลิตภัณฑ๑นมเปรี้ยว (กุณฑลิยา ครุฑกะ, 2544; จุฑามาศ ถิระสาโรช, 2547) และไอศกรีม (ศศิพร
รัตนสุวรรณ๑, 2554) จากน้ํานมข๎าวได๎อีกด๎วย รําข๎าวและแกลบข๎าว สามารถนําไปใช๎เป็นอาหารสัตว๑
นอกจากเมล็ดข๎าวและรําข๎าวสามารถนําไปบริโภคได๎โดยตรงโดยการทําให๎สุกแล๎ว ยังสามารถนําไปแปร
รูปเป็นผลิตภัณฑ๑ตํางๆได๎อีกหลากหลายเชํน สาโท (กรกต สุนทรกุล, 2555; เกศินี จันทรโสภณ, 2546; คณิต วิชิต
พันธุ๑, 2556) ไวน๑ข๎าว (สร๎อยสุดา พรภักดีวัฒนา, 2546; สุกัญญา กลํอมจอหอ, 2545; สุนันทา วงศ๑ปิยชน, 2538)
เบียร๑ (ชิษณุพงศ๑ บรรจง, 2546; หนึ่ง เตียอํารุง, 2553) ไฮโดรเจล (อนุชา รักสันติ, 2558) พาสต๎า (มาโนชญ๑ สุธีร
วัฒนานนท๑, 2558) (กุลยา ลิ้มรุํงเรืองรัตน๑, 2556) กะทิ (สุนัน ปานสาคร, 2555) วาฟเฟิลโคน (บุญญาพร เชื่อม
สมพงษ๑, 2557) แปูงข๎าวจ๎าวเพื่อใช๎ทดแทนแปูงสาลีสําหรับเบเกอรี่ (เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, 2552) เชํน ชิฟฟุอนเค๎ก
สโคน (ปาริชาติ อยูํแพทย๑, 2553) ผลิตภัณฑ๑ขนมอบ แปูงชุบทอด (ปิยวรรร ฉ่ํามิ่งขวัญ, 2549b) แปูงโปรตีนสูง
(กล๎าณรงค๑ ศรีรอต, 2544)เส๎นก๐วยเตี๋ยว (ถาวร จันทโชติ, 2556; ยุทธนา พิมลศิริผล, 2545) ขนมจีนจากแปูงข๎าว
เจ๎า (ทศพร นามโฮง, 2543) ฟิล๑มสตาร๑ชข๎าว (เถวียน วิทยา, 2554) สตาร๑ชข๎าวใช๎ทําไมโครแคปซูล (วิภา สุโรจนะ
เมธากุล, 2548) น้ําส๎มสายชูหมัก (กรองจันทร๑ รัตนประดิษฐ๑, 2551a, 2551b) เนยแข็งเทียม (วลัยรุจี วิเชียรทวี,
2540; วิสุทธนา สมุทรศรี, 2549) เนยขาวและครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส๑ (วชิรญาณ๑ โฉมยงค๑, 2552)
กลูโคสไซรัป (กล๎าณรงค๑ ศรีรอต, 2544) น้ํามันรําข๎าว (พรทิพย๑ นิมมานนิตย๑, 2548) โปรตีนสกัดรําข๎าว (ศิริวัฒน๑
มงคลกาญจนสิริ, 2545; สุรวุฒิ ลาภนิรันดร๑, 2546)
1.2) ผลิตภัณฑ๑จากข๎าวที่มิได๎เป็นอาหารแบํงออกเป็นสองกลุํมคือ ผลิตภัณฑ๑ที่ได๎จากการ แปรรูปข๎าว
และสารสกัดที่ได๎จากข๎าว
 ผลิตภัณฑ๑ที่ได๎จากการแปรรูปข๎าวและมิได๎เป็นอาหาร ยกตัวอยํางเชํน
- การนํ า เมล็ ด ข๎ า วมาแปรรู ป เป็ น แผํ น ฟิ ล๑ ม ข๎ า วใช๎ รั ก ษาแผล(ศิ ริ พ ร โอโกโนกิ ,
2556) พลาสติกชีวภาพ (กษิดิศ สุนทราภิรักษ๑กุล, 2553) แปูงฝุุนโรยเท๎า (กนกอร เชิญวัฒนชัย,
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2547) สารให๎ความข๎นหนืด (นุชจรา แซํตั้ง, 2545) แอลกอฮอล๑จากข๎าวสวย (ศิริลักษณ๑ สันพา,
2544; เศรษฐวัชร ฉ่ําศาสตร๑, 2553) แปูงฝุุนจากข๎าว (วนิดา พฤกษธัมมโกวิท, 2545) ผลิตภัณฑ๑
บํารุงผิวหน๎า(จิตติ ทําไว, 2557) แผํนเจลห๎ามเลือดและฟองน้ําห๎ามเลือด
- รําข๎ าวสามารถแปรรูป เป็ น ผลิตภั ณฑ๑ ได๎ หลากหลายโดยเฉพาะเครื่อ งสํ าอางค๑
(พรทิพย๑ นิมมานนิตย๑, 2548) เชํน ลิปกลอสจากไขรําข๎าว (จันทิมา หอม, 2553; ฉัตรสมร จิตร
วิโรจน๑, 2548) ลีฟออนบํารุงผม (สุพัฒน๑ชลี ทรัพย๑เจริญ, 2550) สบูํเหลว(ภาณุ อุปถัมภ๑, 2544)
และโลชันทําความสะอาดเครื่องสําอางค๑ (ธัญลักษณ๑ ศรีสําราญ, 2555)
- ผลิ ต ภั ณ ฑ๑ แ ปรรู ป จากแกลบข๎ า ว เชํ น นาโนซิ ลิ ก า (นิ ทั ศ น๑ ทิ พ ยโสดนั ย นา,
2557) ครีมขัดผิว (เจษฎาภรณ๑ เรืองมะเริง, 2549) สารดูดความชื้น (ภาวิกา วงศ๑แก๎ว, 2547)
ซีเมนต๑บล็อก (กิตติภพ ไชยปัญหา, 2552; ไพศาล ศุภิรัตนกุล, 2553) ฉนวนกันความร๎อน
(นิทัศน๑ ทิพยโสตนัยนา, 2554) และเถ๎าดําที่ใช๎เติมวัสดุพอลิเมอร๑ (ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน๑, 2546)
- ผลิ ต ภั ณ ฑ๑ แ ปรรู ป จากฟางข๎ า วเชํ น แทํ ง เชื้ อ เพลิ ง (เจนศั ก ดิ์ เอกบู ร ณะวั ฒ น๑ ,
2556) ผลิตก๏าซชีวภาพ (พลกฤษณ๑ คุ๎มกล่ํา, 2557; พิญาณี แสงศรี, 2557) พลังงานไฟฟูา (เจน
ศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน๑, 2556) บรรจุภัณฑ๑ (เทวรัตน๑ ตรีอํานรรค, 2558) บล็อกปูนซีเมนต๑ (คําชาย
พันทวงค๑, 2557) วัสดุประกอบอาคาร (ชูเกียรติ อนันต๑เวทยานนท๑, 2555) ฟองน้ําใยธรรมชาติ
(สุวรรณา ละม๎ายอินทร๑, 2551) ปุ๋ยหมัก (บุปผา คําวัน, 2545; ประกาศิต อินทรสําอางค๑, 2549)
เป็นอาหารสําหรับปลูกเห็ด (เสกสรร สีหวงษ๑, 2549) กระดาษฟางข๎าวเพื่อยืดอายุการเก็บทุเรียน
(อุดมลักษณ๑ สุขอัตตะ, 2545) และกระดาษฟางข๎าวเพื่อดูดซับเอทิลีน (ชัยพร สามพุํมพวง, 2552)
- ผลิ ต ภั ณ ฑ๑ แ ปรรู ป จากกากรํ า ข๎ า ว เชํ น ใช๎ เ ป็ น ตั ว ดู ด ซั บ สารให๎ ค วามชุํ ม ชื้ น ใน
เครื่องสําอางค๑ (สรรค๑ชัย เหลือจันทร๑, 2557) สกัดเอนไซม๑ไลเปส (กรกช ฮามสุโพธิ์, 2540)
- ใบข๎าว มีการนําไปใช๎ผลิตสีจากธรรมชาติ (ขนิจศากรณ๑ เสรีสงแสง, 2553) และ
ซังข๎าว มีการนําไปผลิตเป็นเส๎นด๎าย (อัชชา หัทยานานนท๑, 2558)
 ผลิตภัณฑ๑ที่ได๎จากการสกัดสารจากข๎าว ยกตัวอยํางเชํน
การสกัดสารจากเมล็ดข๎าว เชํน แอนโทไซยานิน (ชํอลัดดา เที่ยงพุก, 2559)
แกมมาอะมิโนบิวทิริคแอซิด (กาบา) (เมธาวี อนะวัชกุล, 2551) เอนไซม๑บีเทนอัลดีไฮด๑ไฮโดร
จีเนส (นลวัฒน๑ บุญญาลัย, 2555) อนุพันธุ๑ไซริล (สมชาย สุริยะศิริบุตร, 2544) มอลโทเด็กซ๑ทริน
(รุํงนภา ประดิษฐ๑พงษ๑, 2539) ผลิตภัณฑ๑เสริมอาหาร (ไพบูลย๑ ธรรมรัตน๑วาสิก, 2554; เรวดี มี
สัตย๑, 2552)
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การสกัดสารจากรําข๎าว เชํน วิตามินอี แกมมาออไรซานอล(คณิต กฤษณังกูร,
2558; บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ๑, 2553) โพลิโคซานอล (ดุษฎี กิตติยวัฒน๑, 2550) เอนไซม๑ไลเปส
(จารุดา วิเศษสรรโชค, 2545; นิคม ชัยศิริ, 2513) ใยอาหารเสริมผลิตภัณฑ๑ (กรุณา ชัยเสถียร,
2536; จิตรา สิงห๑ทอง, 2555; เจตนิพัทธ๑ บุณยสวัสดิ์, 2556; วันทนา พินัยกุล, 2539) เบต๎า
กลูแคน (ภูมิภัทร รินทร๑ศรี, 2555) ไบโอดีเซล (คณิต กฤษณังกูร, 2558; สุกัญญา หงษ๑ทอง,
2552) สารต๎านอนุมูลอิสระและสารต๎านจุลชีพ (วิไลลักษณ๑ กลํอมพงษ๑, 2555)
การสกัดสารแกลบข๎าว เชํน ซิลิคอนไดออกไซด๑(ก๎องเกียรติ ภูํเกิด, 2531) สาร
ต๎านจุลชีพ (วิไลลักษณ๑ กลํอมพงษ๑, 2555)
นอกจากนี้ สํวนตํางๆของข๎าว เชํน แกลบข๎าว ฟางข๎าว ยังสามารถนํามาใช๎เป็นแหลํงคาร๑บอนเพื่อใช๎ใน
การผลิตสารตํางๆผํานกระบวนการหมักได๎ เชํน เอทานอล (Abu Bakar & Titiloye, 2013; Islam & Ani, 2000)
สารประกอบฟูแรน (Amiri, Karimi, & Roodpeyma, 2010; Yokoyama & Miyafuji, 2016) ไบโอ
ไฮโดรคาร๑บอน (Pinto, Miranda, & Costa, 2016) กรดแลคติก (Abdel-Rahman, Tashiro, & Sonomoto,
2013; Jae-Han Kim, Block, Shoemaker, & Mills, 2010; Xiaodong, Xuan, & Rakshit, 1997; Younas et
al., 2016) ได๎อีกด๎วย
-

2) มันสําปะหลัง
สํวนประกอบของมันสําปะหลังที่สามารถนํามาใช๎ประโยชน๑ได๎แบํงออกเป็น 7 สํวนหลักๆ คือ หัวมัน
กากมัน ต๎นมัน ใบ น้ํายาง เหง๎า น้ําทิ้งและตะกอนจากโรงงานแปูงมัน
2.1) หัวมัน โดยสํวนใหญํจะนําไปผลิตเป็น แปูงมัน โดยแปูงมันสามารถนําไปใช๎ประโยชน๑ในอุตสาหกรรม
ตํางๆได๎หลากหลาย เชํน แปูงชุบทอด (ปิยวรรร ฉ่ํามิ่งขวัญ, 2549a; วนิดา เผอิญโชค, 2547)พุดดิ้งขาวโพด
(สลิลดา เศรษฐา, 2558) สตาร๑ชผสมพรีเจล (เทวี คาร๑ริลา, 2551) บรรจุภัณฑ๑ยํอยสลายได๎ (ชยุต ขรุรัมย๑, 2557a)
โฟมยํอยสลายได๎ (อังศุมา บุญไชยสุริยา, 2554) ฟิลม๑บริโภคได๎ (ปนัดดา พวงเกษม, 2540) วัสดุและโฟมกันก
ระแทก (วีระศักดิ์ เลิศสิริโยธิน, 2554) วัสดุนาโนคอมโพสิต (สิรินันท๑ วิริยะสุนทร, 2549) ไฮโดรเจล (ชัยวุฒิ วัดจัง,
2555; ดุษฎี อุตภาพ, 2557; สอาด ริยะจันทร๑, 2555) เรซินแลกเปลี่ยนไอออน (ชัชฎาพร องอาจ, 2545) เทอร๑โม
พลาสติก (ชยุต ขรุรัมย๑, 2557a) วัสดุดูดซับยูเรีย (สาวิตรี รุจิธนพาณิช, 2554) หรือนําไปเปลี่ยนรูปโมเลกุลของ
แปูงมัน ให๎กลายเป็นแปูงแอซีเตต (ปริณดา พรหมหิตาธร, 2553) และแปูงแอมโฟเทอริก (โสภา แคนสี, 2551)
และนําไปใช๎ประโยชน๑ในอุตสาหกรรมอื่นๆได๎ มีการสกัดเส๎นใยนาโนจากมันสําปะหลังสําหรับเป็นสารชํวยในเม็ดยา
(จักรพันธ๑ ศิริธัญญาลักษณ๑, 2555)
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แปูงมันยังสามารถนําไปใช๎เป็นแหลํงคาร๑บอนในกระบวนการหมักเพื่อผลิตสารตํางๆ เชํน กรดแลคติก
(Bomrungnok, Sonomoto, Pinitglang, & Wongwicharn, 2012; John, Nampoothiri, & Pandey, 2007;
Quintero M, Acosta C, MejÍA G, RÍOs E, & Torres L, 2012; Xiaodong et al., 1997; จิตต๑เรขา ทองมณี,
2550; ชยาภรณ๑ สมานสรณคุณ, 2554) เอทานอล ("Ethanol Fuel Production from Cassava as a
Substitute for Gasoline," 2007; Nitayavardhana, Rakshit, Grewell, van Leeuwen, & Khanal, 2008;
ธีรภัทร ศรีนรคุตร, 2547; รัฐพงศ๑ ปกแก๎ว, 2545; เศรษฐวัชร ฉ่ําศาสตร๑, 2557; อาคม หมูํเก็ม, 2547) บิวทานอล
และแอซิโตน (จิรกานต๑ เมืองนาโพธิ์, 2529; สุนทร กาญจนทวี, 2555; เสรี จันทรโสภณ, 2531) กรดซิตริก
(อาภรณ๑ วงษ๑วิจารณ๑, ม.ป.ป.) กลีเซอรอล (Tittabutr, Payakapong, Teaumroong, & Boonkerd, 2005;
Jianan Zhang, Liu, Xie, Wang, & Sun, 2002) เอนไซม๑อัลฟาอะไมเลส (ภาวิณี วงษ๑ทับทิม, 2555) มีเทน
(สุรีลักษณ๑ รอดทอง, 2557) ก๏าซไฮโดรเจน (Luo, Xie, Zou, Wang, & Zhou, 2010; จินตนา ชอบวิจักษณ๑,
2543) ไฮโดรคาร๑บอนและไอโซพรีน (Ezinkwo, Tretjakov, Talyshinky, Ilolov, & Mutombo, 2013) สารลด
แรงตึงผิว (Nitschke & Pastore, 2006) และโปรตีนเซลล๑เดียว (คณิต วิชิตพันธุ๑, 2537)
นอกจากนี้ หัวมันยังสามารถนําไปสกัดเพื่อผลิตสารสี และสารลดคลอเรสเตอรอล (ชยุต ขรุรัมย๑, 2557b)
ทั้งยั ง ใช๎เป็ น สารฟอกสี (ชนิ กานต๑ พรหมสิ งหกุล , 2554) และผลิ ตภัณฑ๑โ ปรตีนสู งสํ าหรับเป็นอาหารสั ตว๑
(Chumkhunthod, 2001) ได๎อีกด๎วย
2.2) กากมัน สํวนใหญํจะนําไปใช๎เป็นอาหารสัตว๑ (ยุวเรศ เรืองพานิช, 2551; สุทิศา เข็มผะกา, 2553; เสก
สม อาตมางกูร, 2550) เป็นวัสดุเพาะเลี้ยงเห็ดนางรมและเห็ดเป๋าฮื้อ (วรลักษณ๑ พฤฒิภิญโญ, 2533) แล๎ว กากมัน
สามารถนําไปผลิตสารตํางๆ ในกระบวนการหมักได๎ เชํน น้ําตาลรีดิวซ๑ (ภูษิต สายแวว, 2555; สุนีย๑ โชตินีรนาท,
2539) น้ําตาลกลูโคส (จิรวรรณ อภิรักษาการ, 2540; พักตร๑ประไพ ประจําเมือง, 2546) ไคตินโอลิโกเมอร๑
(เดือนเพ็ญ อาจไธสง, 2550) เอทานอล (ชลดา ซื่อสัตย๑, 2546; ตีรณันท๑ เอกสมทราเมษฐ๑, 2551) กรดซิตริก
(กิตติกานท๑ สุขวาณิชย๑, 2554; คงศักดิ์ ตั้งปนิธานดี, 2541; จิราภรณ๑ โลํห๑วงศ๑วัฒน, 2525; สินีนาถ เจียมอนุกูลกิจ,
2539; สุจิมา รักษาศีล, 2540) กรดโคจิก (อภิชญา ทองทับ, 2548) แซนแทนกัม (ธันยาภรณ๑ นาวินวรรณ, 2542;
ปุณยนุช วชิรวรรณกุล, 2546; สายศิริ ศิลป์วุฒิ, 2545) โปรตีนเซลล๑เดียว (นันตภัทร บุญยะกมล, 2546; สิริลักษณ๑
เกิดคล๎าย, 2540) ก๏าซชีวภาพ (กิตติกานท๑ สุขวาณิชย๑, 2554; พงษ๑ธร สิทธิรัตนสกุล, 2553) มีเทน (สุรีลักษณ๑
รอดทอง, 2557) เชื้อเพลิงแอลกอฮอล๑แข็ง (สิทธิศักดิ์ อุปริวงศ๑, 2547) เอนไซม๑อะไมเลส (ธีระพงษ๑ สุขสวําง,
2550) และเอนไซม๑ไซโคลเดกซ๑ทรินกลูโคซิลทรานเฟอเรส (พิชญา ภูํพนิตพันธ๑, 2544) เป็นต๎น
2.3) ต๎นมัน สามารถนําไปใช๎เป็นอาหารสัตว๑ (พีระพร เสํงถิน, 2552) ทําปุ๋ยหมัก (เพ็ญปภา เฟื่องอักษร,
2553) ผลิตเรซินแลกเปลี่ยนไอออน (ชัชฎาพร องอาจ, 2545) รวมถึงนําไปผลิตแผํนไม๎อัดและแผํนผนังไม๎เทียมได๎
(ณรงค๑ เพ็งปรีชา, 2522; ผกามาศ ชูสิทธิ์, 2558)
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2.4) ใบ มีปริมาณแทนนินสูง (ภรรทรทร ภูรีศรี; ฤทัยรัตน๑ น๎อยคนดี, 2551) สามารถนําไปใช๎เป็นอาหาร
สัตว๑ (กิตติศักดิ์ คําพะทา, 2548; ปริศนา อัครพงษ๑สวัสดิ์, 2551) ใช๎เพาะเลี้ยงไหมอีรี่ (Philosamia ricini B)
(ศิวิลัย สิริมังครารัตน๑, 2547) และสกัดโปรตีนเข๎มข๎นได๎ (ภรณี ศรีเสาวลักษณ๑, 2540)
2.5) น้ํ าทิ้งและตะกอนจากโรงงานแปูงมัน สามารถนําไปผลิ ตพลั งงานในรูปตํางๆ เชํน ก๏าซชีว ภาพ
(พรพิมล พันธุสุนทร, 2558) ก๏าซไฮโดรเจนชีวภาพ (น้ําทิพย๑ เดชแพร, 2555; บุษกร กาญจนาคาร, 2555)
พลังงานไฟฟูา (วิชิต ไชยเวศ, 2555) รวมถึงนําไปผลิตพอลิเมอร๑พอลิไฮดรอกซีแอลคาโนเอต (PHA) (สุขสมาน สัง
โยคะ, 2555) และโปรตีนเซลล๑เดียวได๎ (พรรณวิภา แพงศรี, 2547)
2.6) น้ํายาง สามารถนําไปสกัดเอนไซม๑ลินามาเรสได๎ (ประชุมพร คงเสรี, 2552; อุษา ย๎อนโคกสูง, 2551)
2.7) เหง๎า สามารถนําไปผลิตถํานอัดแทํง (กิตติพงษ๑ ลาลุน, 2554; จุฑามาศ บุษราคัมวดี, 2547) และ
เอทานอลได๎ (พรรณวิไล กิ่งสุวรรณรัตน๑, 2545)
3) ยางพารา
ผลิตภัณฑ๑ที่ได๎จากยางพาราสํวนใหญํได๎แกํ น้ํายางและไม๎ยาง โดย น้ํายาง นอกจากสามารถนําไปผลิ ตเป็น
ยางพารา และใช๎เคลือบดอกไม๎ประดิษฐ๑ (กรรณิการ๑ สถาปิตานนท๑, 2541) แล๎วยังสามารถนํายางพาราไปผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ๑ยางตํางๆ เชํนกระเบื้องยางพารา (วิหาร ดีปัญญา, 2558) แผํนยางรองสระน้ํา (ประทุม วงษ๑พานิช,
2537) บล็อกยางปูพื้น (พายับ นามประเสริฐ, 2545; วรุณศิริ จักรบุตร, 2555) แผํนรองกระแทก (สุรชาติ สินวรณ๑,
2554a) วัสดุดาดคลองสํงน้ํา (สุรชาติ สินวรณ๑, 2554b) ถุงมือ (สุรพล มะลิยา, 2552)ผลิตภัณฑ๑ทันตกรรม (ไชย
รัตน๑ เฉลิมรัตนโรจน๑, 2551) ฉนวนไฟฟูาแรงสูง (ฉัตรชัย กันยาวุธ, 2552) นอกจากนี้ยังสามารถนํายางไปผสมกับ
วัสดุตํางๆ เชํน แอสฟัลคอนกรีต (ปัณณวัฒน๑ ปรียานนท๑, 2557) คอนกรีตบล็อก (ประชุม คําพุฒ, 2551) แผํนดูด
ซับเสียง (ฤทธี หงษ๑สาคร, 2549) อิฐดินผสมยางพารา (รัฐวุฒิ รู๎แทนคุณ, 2549; วีระศักดิ์ ละอองจันทร๑, 2555)
เส๎นใยอิเล็กโทรสบันเซลลูโลสอะซิเตท (ณัฐกฤตา สุวรรณทีบ, 2558) พอลิเมอร๑ชีวภาพ (ณกัญภัทร จินดา, 2558b)
วัสดุกําบังนิวตรอน (ชญานิษฐ๑ จําปี, 2553) นอกจากนี้ยังสามารถนําไปสกัดสารตํางๆจากน้ํายางได๎ เชํน เอนไซม๑
ซีสเตอีนโปรตีเอส (ภูวดล บางรักษ๑, 2552) และ Neutral cytoplasmic phosphatase (นงพร โตวัฒนะ, 2541)
ลํ า ต๎น และไม๎ ย าง สามารถนํ าไปแปรรู ปเป็ นผลิ ต ภั ณฑ๑ ไ ม๎ตํ างๆเชํ น เขีย งไม๎ เครื่ อ งครัว เครื่อ งดนตรี
เฟอร๑นิเจอร๑ วัสดุประกอบอาคาร (ชูเกียรติ อนันต๑เวทยานนท๑, 2555) เยื่อกระดาษ (สวําง วรรณศุภผล, 2526)
และถํานไม๎ (กัญติยา สดใส, 2555; กิตติพงศ๑ กาวิน, 2555) รวมถึงนําไปผลิต ซิลิกอนคาร๑ไบด๑ (เจษฎา วรรณสินธุ๑,
2551; สุธรรม นิยมวาส, 2550) เอทานอล (Nazarpour, Abdullah, Abdullah, Motedayen, & Zamiri, 2013)
สารประกอบฟูแรน (Lignocellulosic Fibers and Wood Handbook: Renewable Materials for Today's
Environment, 2016) สารประกอบไอโซพรีน (Steinbüchel, 2003) ได๎อีกด๎วย
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นอกจากนี้ สํวนเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมยางพารา ได๎แกํ ใบยาง ขี้เลื่อย เปลือก และเมล็ดยาง ก็สามารถ
นําไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ได๎เชํน
- ใบยาง สามารถนําไปผลิตก๏าซชีวภาพ (ชิตชนก คงแดง, 2554) หรือนําไปสกัดสารที่มี
ฤทธิ์ควบคุมการติดเชื้อได๎ (นรสิงห๑ เพ็ญประไพ, 2546)
- ขี้เลื่อย สามารถนําไปผลิต แผํนไม๎อัดแข็ง (เบญจ ทองนวลจันทร๑, 2548) วัสดุเพาะเห็ด
(จเร พัฒนกิจ, 2533) ไซโลโอลิโกแซคคาร๑ไรด๑ (สันทัด วิเชียรโชติ, 2555) โอเอสแอล (พรรณนิภา
มาลานิตย๑, 2546) และถํานกัมมันต๑ (จันทิมา ชั่งสิริพร, 2551)
- เปลือก เมล็ ด และกากเมล็ด สามารถนําไปใช๎ผ ลิต น้ํามันชีว ภาพ (ไชยยันต๑ ไชยยะ,
2554) ไบโอดีเซล (ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์, 2550; พรทิพย๑ เดชพิชัย, 2558; พัชราพร ภาเรือง, 2550)
สารดับเพลิง (ณัฐบดี วิริยาวัฒน๑ , 2557) ถํานกัมมันต๑ (วัชระ เวียงแก๎ว , 2550) น้ํามันผสมสี
(กรรณิการ๑ สถาปิตานนท๑, 2529) ใช๎เมล็ดเป็นอาหารสัตว๑ (จารุวัฒน๑ นุตเดชานันท๑, 2534; วิชุดา
ปราชญาภักดิ์, 2536; ศิริศักดิ์ โกศลคุณาภรณ๑, 2531; สุทธิศักดิ์ แก๎วแกมจันทร๑, 2535) และเปลือก
สามารถนําไปสังเคราะห๑ใช๎เป็นตัวดูดซับเอทานอล (ศุภโชค ธนกุลพรรณ, 2552) ได๎
4) อ๎อย
แม๎วําผลิตภัณฑ๑หลักที่ได๎จากอ๎อย คือ น้ําตาล แตํอยํางไรก็ตาม น้ําอ๎อยสามารถนําไปผลิตสารอื่นได๎โดยใช๎
กระบวนการหมัก เชํน ไซรัป (อังคาร กานแก๎ว, 2550) เอทานอล (กัลทิมา พิชัย, 2535; กําเนิด สุภัณวงษ๑, 2539;
ชุติมา ศรีงิ้ว, 2548) น้ําส๎มสายชูหมัก (วราวุฒิ ครูสํง, 2545) กรดโคจิก (วรรณี สุวรรณเวช, 2546) ยีสต๑ขนมปัง
(ประไพศรี สมใจ, 2535, 2536) และพลาสติกยํอยสลายได๎ทางชีวภาพชนิด PHB (poly-3-hydroxybutyrate)
(ศริญญา แก๎วประดับ, 2553)
นอกจากนี้ ของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมน้ําตาล ยังสามารถนําไปใช๎ประโยชน๑ได๎หลายอยํางเชํน
 ชานอ๎อย สามารถนําไปใช๎ประโยชน๑ได๎หลากหลาย โดยนอกจากสามารถนําไปผลิตเป็นเยื่อกระดาษ
(กัลยวัต พรสุรัตน๑, 2546; ศิรินภา พรมมาแบน, 2556) เซลลูโลส (ดุษฎี สุริยพรรณพงศ๑, 2552; ปานจันทร๑ ศรีจรูญ,
2550) คาร๑บอกซีเมทิลเซลลูโลส (โสภณ เริงสําราญ, 2541) แผํนอัด (ฉันท๑ทิพ คํานวณทิพย๑, 2550)เชื้อเพลิงอัด
แทํง (สุพจน๑ เดชผล, 2546; สุภาวดี สวัสดิพรพัลลภ, 2545) ชานอ๎อยยังสามารถนําไปผลิตปุ๋ยอินทรีย๑ ปุ๋ยหมัก
(จุฑามาศ รัตนศรีบัวทอง, 2548; ประกาศิต อินทรสําอางค๑, 2549) และเป็นอาหารสัตว๑ได๎ รวมถึงสามารถใช๎เป็น
แหลํงคาร๑บอนในกระบวนการผลิต เอทานอล (วัชรา หงษ๑เวียง, 2546) และเฟอฟูรัล (เฉลิมพร ทองพูน, 2553) ได๎
อีกด๎วย
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มีการนําชานอ๎อยไปสกัดและใช๎เป็นตัวดูดซับกําจัดโลหะหนัก (วิลาสินี ศรีมุงคุณ, 2548)และผลิตเป็นเรซิน
ชานอ๎อย (เบญจมาภรณ๑ ชํากรม, 2546; วรรณภา นิติมงคลชัย, 2546) นอกเหนือจากนี้เมื่อนําชานอ๎อยไปเผาและ
แยกเถ๎าลอยชานอ๎อยกับเถ๎าหนักชานอ๎อยออกมา เถ๎าสามารถนําไปใช๎ประโยชน๑ได๎ เชํน เถ๎าลอยชานอ๎อยสามารถ
ใช๎เป็นตัวดูดซับซิลิกา (พิณเทพ เศรษฐโภคิน, 2553; ไพทิพย๑ ธีรเวชญาณ, 2552) ซีโอไลต๑ (จุฑาทิพย๑ เพชรอินทร๑,
2547; เพ็ญพร ฉายะวาณิชย๑, 2551; วิภารัตน๑ นิสาภัย, 2554) ผสมปูนฉาบคอนกรีต (วรพจน๑ พนมพรพานิช,
2547; สุเมธ เตชะกุลวิโรจน๑, 2546) ซีเมนต๑ (กฤษณ๑ จารุทะวัย, 2545) ปอซโซลาน (ณพงศธร ลิขิตศรีไพบูลย๑,
2548) และวัสดุจีโอพอลิเมอร๑ (สําเริง รักซ๎อน, 2553) สํวนเถ๎าหนักชานอ๎อยสามารถนําไปใช๎กําจัดสีในน้ําเชื่อม
(ไพทิพย๑ ธีรเวชญาณ, 2553) และผลิตเป็นถํานกัมมันต๑ได๎ (ปารินดา สุขสบาย, 2555)
 กากน้ําตาล เป็นของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมน้ําตาลที่ มีน้ําตาลเป็นองค๑ประกอบอยูํมาก สํ วนใหญํ
มักนํามาใช๎เป็นแหลํงคาร๑บอนในกระบวนการหมักเพื่อผลิตสารตํางๆ เชํน เอทานอล (Gasmalla MAA, 2012;
Quintero, Montoya, Sánchez, Giraldo, & Cardona, 2008; ปริษฎางค๑ วงศ๑ปราชญ๑, 2547; อภิชาติ บุญทา
วัน, 2549) บิวทานอล (Ni, Wang, & Sun, 2012) ไฮโดรเจน (อลิศรา เรืองแสง, 2553) เชื้อเพลิงชีวภาพ (มรกต
ตันติเจริญ, 2552) ชีวมวล (ปิยดา ดิศวัฒน๑, 2540; วิชชุดา ศิริวงศ๑, 2549) สารละลายอินทรีย๑ (สุนทร กาญจนทวี,
2538) กรดแลคติก (Adsul, Varma, & Gokhale, 2007; Calabia & Tokiwa, 2007; Sikder, Chakraborty,
Sharma, & Drioli, 2014; Timbuntam, Sriroth, & Tokiwa, 2006) กรดซัคซินิก (Liu et al., 2008) กลีเซ
อรอล (Kalle GP, 1985) ไบโอไฮโดรคาร๑บอน เชํน limonene และ Bisabolene (Davies, Work, Beliaev, &
Posewitz, 2014) และยีสต๑ขนมปัง (ปิยดา ดิศวัฒน๑, 2540)
 สําหรับใบอ๎อยและไขอ๎อย สามารถนําไปผลิตเป็นกระดาษได๎ (บุษรา สร๎อยระย๎า, 2551a, 2551b;
วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, 2551) และผลิตเป็นสารหลํอลื่นในการบวนการอัดรีดพลาสติก (ศิริลักษณ๑ นิวิฐจรรยงค๑,
ม.ป.ป.) ตามลําดับ
5) ข๎าวโพด
เมล็ดข๎าวโพด สามารถนําไปใช๎บริโภคโดยตรง เชํน ข๎าวโพดกระป๋อง น้ํานมข๎าวโพด (วรนุช ครุฑโภไคย,
2526; วิษณุลักษณ๑ คํายอง, 2550) โยเกิร๑ตน้ํานมข๎าวโพด (จิรากร ประเสริฐชีวะ, 2546; นวลนภา อัคสินธวังกูร,
2546; วิเวียนโตโรและตรี อินดรารินี, 2548) เครื่องดื่มโปรตีนจากคัพภะข๎าวโพด (พรนิภา แจ๎งชัด, 2547) พุดดิ้ง
ข๎าวโพด (สลิลดา เศรษฐา, 2558) และยังสามารถนําไปแปรรูปตํอเป็น แปูงข๎าวโพด (นิพัฒน๑ ลิ้มสงวน, 2552)
และน้ํามันข๎าวโพด ใช๎คัพภะแทนหางนม (วรรณพร จิตจําเริญ, 2547) สามารถสกัดสารจากเมล็ดข๎าวโพดได๎ เชํน
ผงสีธรรมชาติ (รัตนา มํวงรัตน๑, 2557) ซอร๑บิทอล (กองบริการอุตสาหกรรม กรมสํงเสริมอุตสาหกรรม, 2521)
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รวมถึงสามารถใช๎เป็นแหลํงคาร๑บอนในกระบวนการหมักเพื่อผลิต เอทิลแอลกอฮอล๑ (Quintero et al., 2008; วัช
รา อินทุลักษณ๑, 2527) เฟอฟูรัล ("<Furfural Formation from Corn Cobs in a One-Pot Method
Catalyzed by ZSM5.pdf>," ; Shafeeq et al., 2015) กลีเซอรอล (Jianan Zhang et al., 2002) กรดแลคติก
(Inskeep, Taylor, & Breitzke, 1952; Okano et al., 2009; Rivas, Moldes, Domı́nguez, & Parajó, 2004)
ได๎อีกด๎วย
ลําต๎นข๎าวโพด มีการนําใช๎ประโยชน๑ เชํน แผํนใยไม๎อัดซีเมนต๑ (ผกามาศ ชูสิทธิ์, 2557) เชื้อเพลิงเขียว
(ปณต วิไลพล, 2547; พิสิษฏ๑ มณีโชติ, 2553; วรวุฒิ ถุงทรัพย๑, 2553) และทําเป็นข๎าวโพดหมักเพื่อใช๎เป็นอาหาร
สัตว๑ (ประพฤติ พรหมสมบูรณ๑, 2550)
ซังข๎าวโพด มีการนําไปผลิตเป็นเส๎นใยพอลิพรอพิลีน (นที ศรีสวัสดิ์, 2556) จุลผลึกเซลลูโลสเพื่อใช๎ขึ้นรูป
เม็ดยา (อภิรักษ๑ อนุรักษ๑ชนะพล, 2554) เซลลูโลสทรงกลมเพื่อใช๎เป็นสารขัดผิว(วราภรณ๑ ภูกิ่งดาว, 2555) ถํานซัง
ข๎าวโพดใช๎ดูดซับฟอร๑มัลดีไฮด๑ในน้ําเสียจากโรงงานกระดาษ (คัทลียา เงินจั่น, 2555) ควอเทอร๑ไนซ๑ครอสลิงค๑
เซลลูโลสสําหรับกําจัดสีในน้ําเสีย (อาสยา ปราชญาพร, 2545) ถํานกัมมันต๑ (พงษ๑ศักดิ์ โอชารส, 2539) นอกจากนี้
ยังใช๎เป็นสารตั้งต๎นในกระบวนการหมักเพื่อผลิตสารตํางๆ เชํน น้ํามันชีวภาพ (วรดาณ๑ มูลศรีแก๎ว, 2551) บิว
ทานอล (วรภัทร๑ สงวนไชยไผํวงศ๑, 2558) ไซลิทอลจากไซโลสของซังข๎าวโพด (พิลาวรรณ ไวถนอมสัตย๑, 2543)
เฟอฟูรัล (กิตติภพ สําราญ, 2542) และเอนไซม๑เฮมิเซลลูเลส (รัตนภรณ๑ ลีสิงห๑, 2538) เป็นต๎น
6) ปาล๑ม
สํวนประกอบของปาล๑มและของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมน้ํามันปาล๑มที่สามารถนํามาใช๎ประโยชน๑ได๎แบํง
ออกเป็น 7 สํวนหลักๆ คือ ผลปาล๑ม เนื้อปาล๑ม กะลาปาล๑ม ทะลายปาล๑ม ลําต๎น น้ําทิ้งจากโรงงานน้ํามันปาล๑ม
และเถ๎าปาล๑ม
ผลปาล๑มและเนื้อปาล๑ม สามารถนํามาสกัดน้ํามันปาล๑มเพื่อใช๎ในการบริโภค รวมถึงกากปาล๑มหลังจากสกัด
น้ํามันแล๎วสามารถนําไปใช๎เป็นอาหารสัตว๑ได๎ (พานิช ทินนิมิตร, 2535; วันวิศาข๑ งามผํองใส, 2552; สมบัติ ศรี
จันทร๑, 2542; เสาวนิต คูประเสริฐ, 2541, 2544) กากผลปาล๑มมีการนําไปแปรรูปเป็นเยื่อกระดาษ (วิขัณฑ๑ อรรณ
พานุรักษ๑, 2550) กากเนื้อปาล๑มสามารถนําไปใช๎เป็นวัสดุเพาะเห็ดเป๋าฮื้อ (วสันณ๑ เพชรรัตน๑, 2547)
นอกจากนี้ผลปาล๑ม สามารถนําไปสกัดสารจากผลปาล๑มหรือการเปลี่ยนรูปทางชีวภาพ (Bioconversion)
เชํน พอลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอทจากการหมักกากปาล๑มน้ํามัน (ณกัญภัทร จินดา, 2558a) การผลิตแคโรทีนและโท
โคฟีรอลจากกากปาล๑ม (ณัฏฐา แซํกัง, 2553) การผลิต Nutrient Base (กุลวดี ตรองพาณิชย๑, 2552) ไบโอดีเซล
(Kareem, Falokun, Balogun, Akinloye, & Omeike; Ojolo, Adelaja, & Sobamowo, 2011)แอนติออกซิ
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แดนซ๑ (Zarei, Ebrahimpour, Abdul-Hamid, Anwar, & Saari, 2012) และกลีเซอรอล (Orua O. Antia,
2011) ได๎อีกด๎วย
ทะลายปาล๑มลําต๎น และเถ๎าปาล๑ มสามารถนําไปใช๎เป็นตัวผสมกับวัส ดุตํางๆได๎อยํางหลากหลาย เชํน
ทะลายปาล๑มสามารถนําเส๎นใยปาล๑มไปเป็นสํวนผสมของโฟมยํอยสลายได๎ทางชีวภาพ (อังศุมา บุญไชยสุริยา,
2554) เยื่อกระดาษและกระดาษลูกฟูก (สุวพิชญ๑ ไพจิตรวโรดม, 2553) มีการนําเส๎นใยเซลลูโลสจากลําต๎นปาล๑มไป
ใช๎ผลิตพอลิเมอร๑เชิงประกอบ (นันทรัตน๑ พฤกษาพิทักษ๑, 2556) ผลิตเส๎นใยนาโนเซลลูโลส (เสาวภา โชติสุวรรณ,
2555) แผํนไม๎อัด (กฤษดา คงเดิม, 2552; กิติพงศ๑ ตั้งกิจ, 2543) และแผํนดูดซับเอทิลีน (ณัฐวดี ทองจันทร๑,
2555) รวมถึงนําเส๎นใยปาล๑มไปสกัดเป็นไซโลสได๎ (Riansa-ngawong, Suwansaard, & Prasertsan, 2015) เถ๎า
ปาล๑มสามารถนําไปใช๎เป็นสารผสมในคอนกรีต (ธีรสิทธิ์ แซํติ้ง, 2547; ศรัณย๑ อนุกูลพันธ๑, 2548; สุทธินันท๑ แอ
เดียว, 2553) ซีเมนต๑ (วันโชค เครือหงษ๑, 2555) จีโอพอลิเมอร๑ (จิรัฐิติ์ บรรจงศิริ, 2555) วัสดุปอซโซลาน (วีรชาติ
ตั้งจิรภัทร) และเป็นสารตัวเติมในยาง (ปุญญานิช อินทรพัฒน๑, 2555) รวมถึงใช๎เป็นสํวนประกอบในการทําแก๎ว
เซรามิค (ดนุพล ตันนโยภาส, 2557)ได๎อีกด๎วย
ทะลายปาล๑มยังสามารถนําไปใช๎ผลิตชีวมวลเห็ดแครง (ไซนะ มูเล็ง, 2555) และนําไปใช๎เป็นสารตั้งต๎นใน
กระบวนการหมักกรดแลคติกได๎ (Juturu & Wu, 2017; Sitompul et al., 2014; Ye, Hudari, Li, & Wu, 2014)
ลําต๎นปาล๑มสามารถนําไปผลิตไซโลสและไซลิทอล (พิชญา ภูมิภัทร, 2549)
นอกจากนี้ สํ ว นตํางๆของปาล๑ มยั งสามารถนําไปผลิ ตเป็น พลั งงานในรูปแบบตํางๆ เชํน กะลาปาล๑ ม
สามารถนําไปผลิต เชื้อเพลิงอัดแทํง (ชนะ เยี่ยงกมลสิงห๑, 2548) และน้ํามันชีวภาพ (จิราพัชร คําพิเดช, 2551)
และสกัดสารต๎านเชื้อรา (Sharip, Ariffin, Hassan, Nishida, & Shirai, 2016) ทะลายปาล๑มสามารถนําไปผลิต
ถํานกัมมันต๑ (วรรณรัก นพเจริญกุล, 2548; สาวิตรี จันทรานุรักษ๑, 2549) และเอทานอล (รัตนา ชูหวําง, 2556)
ทางใบปาล๑มใช๎ในการผลิตไฟฟูา (ศิวพล ตั้งมโนเทียนชัย, 2557) น้ําทิ้งจากโรงงานน้ํามันปาล๑ม สามารถนําไปผลิต
ก๏าซชีวภาพและไบโอดีเซล (สาวัน ตัน, 2557) และเอทานอล (Kosugi et al., 2010) เป็นต๎น
3.7 สรุปวัตถุดิบที่มีศักยภาพในการนาไปศึกษาและพัฒนาภายใต้หลักการเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
หากพิจารณาปริมาณวัตถุดิบรํวมกับงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการนําไปใช๎ประโยชน๑ของพืชเศรษฐกิจหลักแตํ
ละชนิด จะพบวํา
ข๎าวมีการศึกษาด๎านการนําไปใช๎ประโยชน๑เกือบทุกสํวนแล๎ว แตํจะมีฟางข๎าวที่สํวนใหญํการใช๎
ประโยชน๑ยังเป็นด๎านพลังงาน ปุ๋ย วัสดุปลูกพืช และวัสดุประกอบอาคาร ซึ่งยังมีมูลคําเพิ่มไมํสูงมากนัก ประกอบ
กับเป็นสํวนที่ไมํได๎ใช๎เป็นอาหาร จึงไมํผลกระทบตํอการแขํงขันกับอุตสาหกรรมอาหาร ฟางข๎าวจึงเป็นผลพลอยได๎
ที่นําสนใจในการพัฒนาภายใต๎หลักการเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพเป็นอยํางยิ่ง
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มันสําปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่มีการใช๎ประโยชน๑อยํางแพรํหลาย โดยเฉพาะหัวมัน
ที่มีการใช๎ประโยชน๑อยํางหลากหลาย แตํถึงอยํางไรสํวนหัวมันนั้นมีการนําไปใช๎ประโยชน๑ในอุตสาหกรรมอาหาร
เป็นหลัก สํวนที่มีการศึกษาด๎านการใช๎ประโยชน๑รองลงมาคือ กากมัน ถึงแม๎ในระยะแรกจะเป็นการศึกษาเพื่อนําไป
เป็นอาหารสัตว๑เป็นหลัก แตํหลังจากนั้นได๎มีการศึกษาการใช๎ประโยชน๑ในด๎านการผลิตสารตํางๆ มากขึ้น อาทิ เอ
ทานอล น้ําตาลกลูโคส กรดซิตริก กรดโคจิก และอื่นๆ ด๎วยปริมาณของวัตถุดิบที่มีจํานวนมากพอสมควร กากมัน
จึงเป็นตัวเลือกที่นําสนใจกวํา ต๎นมัน ใบ น้ํายาง และเหง๎า ซึ่งหากต๎องการจะพัฒนาภายใต๎หลักการเศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพแล๎วยังคงมีปัญหาด๎านเทคโนโลยีที่ยังไมํเสถียร และมีต๎นทุนสูงอยูํในปัจจุบัน
สําหรับยางพาราขณะนี้ประเทศไทยเป็นผู๎ผลิตและสํงออกยางพาราเป็นอันดับสองของโลก แตํ
อยํางไรก็ตามนอกจากผลผลิตที่เป็นยางและยางแปรรูปชนิดตํางๆแล๎ว ยังเหลือสํวนที่เป็นเนื้อไม๎ เชํน ขี้เลื่อย ปีกไม๎
ปลายไม๎ รากไม๎ รวมถึงไม๎แปรรูป ซึ่งเนื้อไม๎ที่เป็นของเหลือจากอุตสาหกรรมยางพาราสํวนใหญํนําไปใช๎ประโยชน๑
ในการผลิตเฟอร๑นิเจอร๑ เชื้อเพลิง วัสดุเพาะเห็ด ปุ๋ ย เป็นต๎น ซึ่งไมํมีสํวนเหลือใช๎ให๎นํามาบริหารจัดการและพัฒนา
ภายใต๎หลักการเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ผลิตภัณฑ๑หลักที่ได๎จากอ๎อย คือ น้ําตาล แตํอยํางไรก็ดีของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมน้ําตาลยังมี
อยูํในปริมาณมาก เชํน ชานอ๎อย กากน้ําตาล ใบอ๎อยและไขอ๎อย โดยวัสดุเหลือทิ้งเหลํานี้สามารถนําไปใช๎ประโยชน๑
ได๎หลายอยําง เชํน ชานอ๎อย สามารถนําไปผลิตเป็นเยื่อกระดาษ แผํนอัด เชื้อเพลิงอัดแทํง ปุ๋ยอินทรีย๑ ปุ๋ยหมัก
อาหารสัตว๑ ใช๎เป็นตัวดูดซับกําจัดโลหะหนัก กําจัดสีในน้ําเชื่อม และสามารถใช๎เป็นแหลํงคาร๑บอนในกระบวนการ
ผลิต เอทานอล และเฟอฟูรัล ได๎ กากน้ําตาลมีน้ําตาลเป็นองค๑ประกอบอยูํมาก สํวนใหญํมักนํามาใช๎เป็นแหลํง
คาร๑บอนในกระบวนการหมักเพื่อผลิตสารตํางๆ เชํน เอทานอล บิวทานอล เชื้อเพลิงชีวภาพ และสารละลาย
อินทรีย๑ตํางๆ ใบอ๎อยและไขอ๎อย สามารถนําไปผลิตเป็นกระดาษได๎ เมื่อพิจารณาจากปริมาณและการนําไปใช๎
ประโยชน๑ พบวํา ชานอ๎อยเป็นวัตถุดิบที่มีศักยภาพ เนื่องจากมีสัดสํวนเหลือจากอุตสาหกรรมน้ําตาลในปริมาณมาก
มีปริมาณ 28 % ของน้ําหนักผลผลิตอ๎อย เฉลี่ยตํอปีคิดเป็น 28.57 ล๎านตัน และยังสามารถนําไปใช๎ประโยชน๑ได๎
หลากหลาย หากมีการพัฒนาภายใต๎หลักการเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพที่ดี จะสามารถเพิ่มมูลคําของการนํากาก
ชานอ๎อยไปใช๎ได๎เป็นอยํางมาก ซึ่งอาจกํอให๎เห็นจุดคุ๎มทุนของการบริหารทรัพยากรจากอ๎อย
สําหรับข๎าวโพด เมล็ดข๎าวโพด สามารถนําไปใช๎บริโภคโดยตรง และยังสามารถนําไปแปรรูปตํอ
เป็น แปูงข๎าวโพด และน้ํามันข๎าวโพด รวมถึงการนําไปใช๎เป็นอาหารสัตว๑ แตํอยํางไรก็ตาม ผลพลอยได๎จากการผลิต
ข๎าวโพด คือ ซัง และลําต๎นข๎าวโพด โดยผลพลอยได๎ที่นําสนใจคือ ลําต๎นข๎าวโพด เนื่องจากเหลืออยูํในปริมาณมาก
โดยคิดเป็น 82 เปอร๑เซ็นต๑ของผลผลิตข๎าวโพด หรือเทํากับ ปริมาณเฉลี่ยปีละ 3.90 ล๎านตัน โดยสํวนใหญํลําต๎น
ข๎าวโพดมีการนําใช๎ประโยชน๑ เชํน นําไปทําแผํนใยไม๎อัดซีเมนต๑ เชื้อเพลิงเขียว และทําเป็นข๎าวโพดหมักเพื่อใช๎เป็น
อาหารสัตว๑ ซึ่งถ๎านํามาพัฒนาภายใต๎หลักการเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพที่ดี นําจะมีปริมาณเพียงพอในการนําไปใช๎
ประโยชน๑
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อุตสาหกรรมปาล๑ม มีผลผลิตหลักคือ น้ํามันปาล๑ม สเตียรีน และโอเลอีน นอกจากนี้ยังมีผลพลอย
ได๎จากอุตสาหกรรมปาล๑มน้ํามันคือ แปูงฟอกสี กรดไขมันปาล๑ม กะลา น้ํามันเมล็ดใน กากเมล็ดใน ทางปาล๑ม และ
ลํ าต๎น ปาล๑ ม โดยเมื่อ วิเคราะห๑ ในเชิงปริ ม าณผลพลอยได๎ที่นําสนใจคือ ทางปาล๑ ม เนื่ องจากมีปริมาณมากถึ ง
17 ล๎านตันตํอปีโดยเฉลี่ย ซึ่งยังไมํมีการนําไปใช๎ประโยชน๑ที่ชัดเจน สํวนใหญํนําไปใช๎เป็นเชื้อเพลิง ถ๎าสามารถนํา
ทางปาล๑มมาพัฒนาภายใต๎หลักการเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ จะสามารถนํามาเพิ่มมูลคําจะของเหลือทิ้งจาก
อุตสาหกรรมน้ํามันปาล๑มได๎
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บทที่ 4 สถานภาพของเทคโนโลยีเพื่อการแปรรูปวัตถุดิบชีวมวลภายใต้นโยบายเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ
การเปลี่ย นผํานจากภาวะเศรษฐกิจที่พึ่งพาพลังงานและสารเคมีจากน้ํามันปิโตรเลียมไปสูํ เศรษฐกิจ ที่
ขับเคลื่อนด๎วยชีวมวล หรือ เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (Bioeconomy) นอกเหนือจากการพิจารณาแหลํงที่มาของ
ชีวมวล (feedstock) แลัวยังมีปัจจัยด๎านความพร๎อมของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่จะรองรับผลิตภัณฑ๑ที่
เกิดขึ้น ในบทนี้จะได๎นําเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีโดยสรุปจากงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องและ
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพจากหลายประเทศดังนี้
4.1 การใช้แนวคิดโรงกลั่นชีวภาพเป็นเกณฑ์
แนวคิ ด โรงกลั่ น ชี ว ภาพ (Biorefinery)
คื อ การประยุ ก ต๑ เ ทคโนโลยี ก ารแปรรู ป (Conversion
Technology) แบบบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค๑หลักในการแปรรูปชีวมวลให๎เป็นพลังงานรวมถึงผลิตภัณฑ๑ที่มี
มูลคําทางการตลาดหลายชนิดที่ตอบสนองตํอความต๎องการของโลกทั้งทางด๎านพลังงาน อาหารและสารเคมี (ภาพ
ที่ 4.1) โดยหลักสําคัญคือความยั่งยืน (de Jong & Jungmeier, 2015) ซึ่งเกิดขึ้นได๎จากการใช๎วัตถุดิบที่เป็น
ทรัพยากรที่สามารถนํากลับมาใช๎ใหมํได๎ (Renewable Resources) ในขณะที่วัตถุดิบตั้งต๎นของโรงกลั่นน้ํามัน
ปิโตรเลียมใช๎แล๎วหมดไป

ที่มา: (de Jong & Jungmeier, 2015)
ภาพที่ 4.1 ชนิดของผลผลิตจากกระบวนการโรงกลั่นชีวภาพ
มีการจําแนกประเภทของโรงกลั่นชีวภาพด๎วยเกณฑ๑ที่แตกตํางกันไป แตํเมื่อพิจารณาทั้งในด๎านวัตถุดิบ
(Feedstock) เทคโนโลยีหรือกระบวนการ (Process) และ ผลิตภัณฑ๑ (Product) การแบํงโรงกลั่นชีวภาพออกเป็น
ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 และ 3 ตามแนวทางของ Kamm and Kamm (2004) สามารถมองเห็นความเชื่อมโยงได๎
ชัดเจน (Clark & Deswarte, 2008; Fernando, Adhikari, Chandrapal, & Murali, 2006) ดังนี้
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4.1.1 โรงกลั่นชีวภาพระยะที่ 1 (Biorefinery Phase I)
เป็นการแปรรูปวัตถุดิบตั้งต๎นชนิดเดียวด๎วยเทคโนโลยีเดียวเพื่อให๎ได๎ผลิตภัณฑ๑หลักหนึ่งชนิด (Single
Feedstock, Single Process and Single Major Product) ตัวอยํางของโรงกลั่นชีวภาพระยะที่ 1 ได๎แกํ การ
ผลิตพลังงานจากชีวมวลรุํนที่ 1 (พืชอาหาร) ในยุโรปมีการผลิตไบโอดีเซลจากใช๎น้ํามันพืชโดยมีวัตถุดิบหลักคือ
Rapeseed และใช๎กระบวนการ Transesterification (ภาพที่ 4.2) เป็นหลัก กระบวนการดังกลําวได๎ผลิตภัณฑ๑
หลักคือไบโอดีเซลและกลีเซอรีนในอัตราสํวนคงที่ เชํนเดียวกับการผลิตเอทานอลจากข๎าวโพดในสหรัฐอเมริกาที่ใช๎
เทคโนโลยี ก ารหมั ก (Fermentation) ด๎ ว ยรูป แบบที่ไ มํซั บซ๎ อ นของโรงกลั่ นชี ว ภาพระยะที่ 1 ทํ า ให๎ ส ามารถ
ยกระดับการผลิตไปสูํระดับอุตสาหกรรมได๎ งําย แตํข๎อด๎อยของการใช๎กระบวนการเดียวคือ ขาดความยืดหยุํนใน
การตํอยอดเพื่อสร๎างผลิตภัณฑ๑รํวมชนิดอื่นที่มีมูลคําเพิ่ม

ที่มา: (Clark & Deswarte, 2008)
ภาพที่ 4.2 ตัวอยํางระบบโรงกลั่นชีวภาพระยะที่ 1 จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
4.1.2 โรงกลั่นชีวภาพระยะที่ 2 (Biorefinery Phase II)
ในระยะที่ 2 แม๎วําวัตถุดิบจะยังคงเป็นชนิดเดียวเชํนเดียวกับโรงกลั่นชีวภาพในระยะที่ 1 แตํการใช๎หลาย
เทคโนโลยีหรือกระบวนการสามารถสร๎างผลิตภัณฑ๑ได๎หลายชนิด (Single Feedstock, Multiple Processes and
Multiple Major Products) ที่ตอบสนองตํอความต๎องการของตลาดนอกเหนือจากพลังงานและชํวยสร๎าง
มูลคําเพิ่ม โรงกลั่นชีวภาพระยะที่ 2 สํวนใหญํเป็นการใช๎เทคโนโลยีเพิ่มเติมเพื่อแปรรูปผลผลิตพลอยได๎ที่เกิดขึ้น
จากโรงกลั่นชีวภาพระยะที่ 1 เชํน ในการผลิตผลิตไบโอดีเซลซึ่งมีผลผลิตพลอยได๎หลัก คือ กลีเซอรีน หรือ Crude
Glycerol ซึ่งมีมูลคําต่ําและนําไปใช๎ประโยชน๑โดยตรงได๎น๎อยเนื่องจากมีเกลือและสารอื่นปนเปื้อน เมื่อมีการเพิ่ม
ปริมาณการผลิตไบโอดีเซลทําให๎มีปริมาณกลีเซอรีนมากเกินความต๎องการสํงผลให๎ราคาต่ําลง เพื่อเพิ่มมูลคําของ
กลีเซอรีนจึงมีงานวิจัยที่ศึกษาวิธีในการเปลี่ยนกลีเซอรีนให๎เป็นอนุพันธุ๑อื่น (Koutinas, Du, Wang, & Webb,
2008) ตัวอยํางเชํนการผลิต Ethylene Glycol และ Propylene Glycol จากกลีเซอรีนโดยกระบวนการไฮโดรจี
โนไลซิส (Hydrogenolysis) ซึ่งสารสองชนิดนี้มีการผลิตทั่วโลกเป็นปริมาณมากโดยสารตั้งต๎นคือ Ethylene และ
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Propylene จากกระบวนการกลั่นน้ํามันปิโตรเลียม ปัจจุบัน Ethylene Glycol และ Propylene Glycol ใช๎เป็น
สารตั้งต๎นในอุตสาหกรรมพอลิเมอร๑ เชํน Polyester Fibers และ Polyethylene Terephthalate (PET) resins
รวมทั้งใช๎เป็นสารหลํอเย็น (Freitas, Manfro, & Souza, 2018) นอกจากนี้ยังสามารถนําไปผลิตไฮโดรเจน
(Hydrogen) สารเติมแตํงในเชื้อเพลิง (Fuel additive) เมทานอล (Methanol) เอทานอล (Ethanol) อะโครลีน
(Acrolein) ผลิตภัณฑ๑เคมีอุตสาหกรรม (Chemical Industry Products) ผลิตภัณฑ๑ยา (Pharmaceutical
Products) และ ไบโอแก๏ส (Biogas) (C. A. G. Quispe, C. J. R. Coronado, & J. A. Carvalho Jr, 2013)

(1) Dry corn mill ethanol

(2) Wet corn mill ethanol

ที่มา: (Jerry Shurson, Mindy Spiehs, Jennifer Wilson, & Whitney, 2006)
ภาพที่ 4.3 กระบวนการผลิตเอทานอลจากข๎าวโพดด๎วยกระบวนการ Dry Mill (1) และ Wet Mill (2)
เชํนเดียวกับการผลิตเอทานอลโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาที่ใช๎ข๎าวโพดเป็นวัตถุดิบตั้งต๎น สํวนใหญํผลิตเอ
ทานอลจากกระบวนการ Dry Corn Mill โดยการบดเมล็ดข๎าวโพดแล๎วนําไปผสมกับน้ําและเอนไซม๑ (ภาพที่ 4.3
(1)) จากนั้นนําสํวนผสมทั้งหมดผํานเข๎ากระบวนการยํอยแปูง (Liquefaction) โดยผสมกับเอนไซม๑กํอนเข๎าสูํ
กระบวนการหมักด๎วยจุลินทรีย๑ให๎ได๎เอทานอลตํอไป โดยสํวนที่ถูกแยกออกเป็นผลิตภัณฑ๑รํวมคือ สํวนผสมของจมูก
ข๎าวโพด เส๎นใย และโปรตีนที่เหวี่ยงแยกกออกหลังการหมักสามารถนํามาใช๎เป็นอาหารสัตว๑ได๎ ในขณะที่ Wet
Corn Mill จะมีการแชํน้ํากํอน 48 ชั่วโมง จากนั้นจึงผํานกระบวนการโมํเปียกเพื่อแยกจมูกข๎าวโพด กลูเตน เส๎นใย
และแปูงออกจากกัน ในกระบวนการนี้กํอให๎เกิดผลิตภัณฑ๑ที่หลากหลาย เชํน แปูงสามารถนําไปใช๎ทั้งในการผลิตเอ
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ทานอล แปูงข๎าวโพด และน้ําเชื่อม จมูกข๎าวโพดสามารถใช๎สกัดน้ํามันข๎าวโพด แม๎วําเทคโนโลยีในการผลิตเอทา
นอลแบบ Dry Corn Mill จะมีต๎นทุนต่ํากวําแตํผลได๎ของเอทานอลตํอปริมาณข๎าวโพดเริ่มต๎นก็ต่ํากวําด๎วยเชํนกัน
(Cole Gustafson & Fewell, 2010) เชํนเดียวกับในยุโรป บริษัท Roquette ของประเทศฝรั่งเศสมีอุตสาหกรรม
ที่ใช๎ข๎าวโพดรวมทั้งแปูงจากพืชหลายชนิดเป็นวัตถุดิบเพื่อการผลิตสารเคมีชนิดตําง ๆ มากกวํา 600 ชนิด เชํน แปูง
ดัดแปร สารให๎ความหวาน โพลีออล รวมถึงเอทานอล ซึ่งจัดเป็นอุตสาหกรรมที่ใช๎แนวคิดโรงกลั่นชีวภาพระยะที่ 2
เชํนกัน (ภาพที่ 4.4)

ที่มา: (Clark & Deswarte, 2008)
ภาพที่ 4.4 ตัวอยํางระบบโรงกลั่นชีวภาพระยะที่ 2
4.1.3 โรงกลั่นชีวภาพระยะที่ 3 (Biorefinery Phase III)
รูปแบบของโรงกลั่นระยะที่ 3 นับวํามีความซับซ๎อนมากที่สุดเนื่องจากเป็นการรวบรวมการประยุกต๑ใช๎
เทคโนโลยีที่หลากหลาย ซึ่งเปูาหมายของเทคโนโลยีที่ต๎องการคือนอกจากเพื่อให๎สามารถสร๎างผลิตภัณฑ๑ได๎หลาย
ชนิดแล๎วแล๎วยังต๎องสามารถรองรับวัตถุดิบที่มีโครงสร๎างทางเคมีที่แตกตํางกันด๎วย (Multiple Feedstocks,
Multiple Processes and Multiple Major Products) เชํน Lignocellulose แม๎วําข๎อดีของรูปแบบโรงกลั่น
ระยะที่ 3 คือ ชํวยลดความเสี่ยงของปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบเนื่องจากสามารถใช๎วัตถุดิบที่หลากหลาย แตํ
ปัจจุบันเทคโนโลยีที่เกี่ยวข๎องกับการแปรรูปชีวมวลด๎วยแนวคิดโรงกลั่นชีวภาพระยะที่ 3 ยังอยูํในระดับวิจัยและ
พัฒนาเนื่องจากยังขาดความคุ๎มคําทางเศรษฐกิจ แตํทั้งสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกามีนโยบายสนับสนุนงานวิจัย
เพื่อสร๎างเทคโนโลยีที่จําเป็นอยํางตํอเนื่อง โดยวัตถุดิบสําหรับโรงกลั่นชีวภาพระยะที่ 3 ที่อยูํในขั้นตอนการวิจัย
และพัฒนาในปัจจุบัน เชํน Lignocellulose จากอุตสาหกรรมปุาไม๎ และวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เชํน ฟางข๎าว
กากอ๎อย รวมถึงเมล็ดและลําต๎นของธัญพืช (Whole Crop Refinery) เชํน ข๎าวโพด ข๎าวสาลี
ในยุโรปมีการรวมกลุํมระหวําง RISE Research Institute of Sweden มหาวิทยาลัยและภาคเอกชนในปี
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2546 ในนาม Processum ได๎ดําเนินงานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับโรงกลั่นชีวภาพโดยใช๎ Lignocellulose เป็น
วัตถุดิบ (Lignocellulose Biorefinery) เพื่อขับเคลื่อนการใช๎ประโยชน๑จากอุตสาหกรรมปุาไม๎ โดยใช๎ผลผลิตจาก
กระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษเพื่อการผลิตพลังงานและสารเคมีและผลิตภัณฑ๑อีกหลายชนิด โดยอาศัยองค๑
ความรู๎และเทคโนโลยีที่แตกตํางกันของกลุํมสมาชิก (ภาพที่ 4.5) ซึ่งศักยภาพของเทคโนโลยีด๎าน Pretreatment
ถือเป็นจุดแข็งของอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษที่ทําให๎การตํอยอดสูํระดับอุตสาหกรรมอื่นเป็นไปได๎ได๎มากขึ้นใน
อนาคต

ที่มา: http://www.processum.se/en/sp-processum/our-projects/the-biorefinery-of-the-future และ
(de Jong & Jungmeier, 2015)
ภาพที่ 4.5 แนวทางของกลุํม Processum ในกระบวนการ Lignocellulose Biorefinery
ในขณะที่สหรัฐอเมริกาซึ่งมีฐานอุตสาหกรรมเกษตรขนาดใหญํของข๎าวโพดเพื่อผลิตทั้งอาหารคน อาหาร
สัตว๑และพลังงานได๎มีการประยุกต๑ใช๎แนวคิด Whole Crop Biorefinery เพื่อให๎สามารถใช๎ประโยชน๑จากชีวมวลได๎
สูงสุด โดยเริ่มจากกระบวนการทางกลในการแยกสํวนตํางๆ ของข๎าวโพด เชํน เมล็ด ต๎น และเปลือก โดยสํวนที่
เป็น Lignocellulose จะเข๎าสูํกระบวนการ Pretreatment แยกเป็น Cellulose Hemicellulose และ Lignin
เชํนเดียวกับ Lignocellulose Biorefinery หรือสามารถเข๎าสูํกระบวนการเผา (Gasification) เพื่อให๎ได๎
Synthetic Gas ที่สามารถผลิตเป็นพลังงานและสารตัวกลางของสารเคมีหลายชนิดตํอไป (ภาพที่ 4.6)
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ที่มา: (B. Kamm & Kamm, 2004)
ภาพที่ 4.6 แนวทางของการใช๎ธัญพืชเป็นวัตุดิบสําหรับโรงกลั่นชีวภาพ (Whole Crop Biorefinery)
จากแนวคิดโรงกลั่นชีวภาพทั้งสามระยะกลําวได๎วําการใช๎ประโยชน๑จากชีวมวลเริ่มต๎นจากการพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการแปรรูปชีวมวลทั้งรุํนที่ 1 และรุํนที่ 2 โดยมีผลิตภัณฑ๑หลักที่เกิดขึ้น คือ พลังงานและสารเคมี แตํ
แนวทางในการพัฒนาและวิจัย สําหรับชีวมวลทั้งสองรุํนมีความแตกตํางกันซึ่งเห็นได๎ชัดเจนจากโรงกลั่นชีวภาพ
ระยะที่ 1 และระยะที่ 3 โดยการพัฒนาเทคโนโลยีในการแปรรูปชีวมวลรุํนที่ 1 มีวัตถุประสงค๑หลักคือเพื่อผลิต
พลังงาน ทําให๎ทิศทางงานวิจัยสํวนใหญํมุํงไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพในการแปรรูปสารตั้งต๎น ได๎แกํ แปูง น้ําตาล
และน้ํามันจากพืชอาหารและเพิ่มผลผลิตได๎ของพลังงานชีวภาพเป็นสําคัญ กลําวได๎วําทุกเทคโนโลยีมีเปูาหมายเพื่อ
ผลิตภัณฑ๑เพียงชนิดเดียวคือพลังงาน (ภาพที่ 4.7)

ที่มา: (Bozell & Petersen, 2010)
ภาพที่ 4.7 แนวทางการวิจัยเพื่อพลังงานและสารเคมีจากชีวมวล
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ในขณะที่หากวัตถุดิบตั้งต๎นเป็นชีวมวลรุํนที่ 2 คือ Lignocellulose การพัฒนาเทคโนโลยีที่ให๎ผลได๎ของ
พลั งงานสู งสุ ดเพีย งอยํ างเดีย วไมํส ามารถชดเชยต๎นทุนการผลิ ตที่เพิ่มขึ้น จากขั้นตอนการปรับสภาพเบื้องต๎น
(Pretreatment) เพื่อเปลี่ยนโครงสร๎างของ Lignocellulose ให๎เป็น Cellulose Hemicellulose และ
Lignin โดยเฉพาะในระดับอุตสาหกรรม การผลิตสารเคมีจากฐานชีวภาพที่เป็นผลิตภัณฑ๑รํวมที่มีมูลคําสูงกวํา
พลังงานจึงเป็นแนวทางที่ต๎องดําเนินการควบคูํกันไป แตํความท๎าทายของการพัฒนาเทคโนโลยีในการแปรรูปชีว
มวลรุํนที่ 2 ซึ่งมีโครงสร๎างทางเคมีที่ซับซ๎อน คือ จะเลือกเทคโนโลยีใดขึ้นมาพัฒนาและเพื่อการผลิตสารเคมีชนิดใด
ที่มีมูลคํามากพอจะให๎เกิดความคุ๎มคําทางเศรษฐกิจ
4.2 การใช้สารเคมีจากชีวมวลเป็นเกณฑ์
ปัจจุบันไมํวําจะเป็นการแปรรูปชีวมวลรุํนที่ 1 หรือ 2 การสร๎างมูลคําเพิ่มโดยการแสวงหาเทคโนโลยีใน
การแปรรูปผลผลิตพลอยได๎หลังจากการผลิตพลัง งานเป็นวิธีการหนึ่งในการทําให๎เกิดอุตสาหกรรมที่สามารถใช๎
ประโยชน๑จากชีวมวลได๎อยํางยั่งยืน อยํางไรก็ตามการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีหรือลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยี
จําเป็นต๎องมีการศึกษาความคุ๎มคําทางเศรษฐศาสตร๑เนื่องจากสารเคมีจากฐานชีวภาพหลายชนิดที่มีมูลคําสูงมักมี
ต๎นทุนเทคโนโลยีในการแปรรูปสูงเชํนกัน ในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปมีแนวทางในการใช๎มูลคําและขนาด
ตลาดของสารเคมีจากชีวมวลเป็นเกณฑ๑ในการพิจารณาวําสารใดมีศักยภาพในการนํามาใช๎ทดแทนสารเคมีที่ได๎จาก
กระบวนการปิโตรเคมี โดยในปี 2556 สหรัฐอเมริการายงานวําผลิตภัณฑ๑จากสารเคมี ที่ผลิตจากชีวมวลสามารถ
ทดแทนการใช๎น้ํามันปิโตรเลียมได๎ถึงประมาณ 300 ล๎านแกลลอน/ปี
4.2.1 การคัดเลือกชนิดสารเคมีจากชีวมวล
สารเคมีจากชีวมวลที่มีการผลิตในปัจจุบันแบํงได๎เป็น 2 ลักษณะ คือ
1) Drop-in Chemicals เป็นสารที่มีโครงสร๎างทางเคมีเดียวกันกับสารเคมีที่ผลิตจากอุตสาหกรรมปิโตร
เคมีและสามารถใช๎แทนกันได๎ ในด๎านการตลาดมีความเสี่ยงน๎อยกวําแตํข๎อจํากัดคือความสามารถใน
การแขํงขันทางด๎านราคา เชํน Ethylene Acrylic Acid Isobutanol และ Isobutene เป็นต๎น
2) Novel Bio-Based หรือ Functional Chemicals เป็นสารชนิดใหมํที่ไมํมีการผลิตจากอุตสาหกรรมปิ
โตรเคมีแตํมีศักยภาพเนื่องจากมีคุณสมบัติเดํนที่แตกตําง เชํน ยํอยสลายได๎ ในด๎านการตลาดอาจมี
ความยากในการสร๎างตลาดใหมํรวมถึงการยอมรับจากผู๎รํวมในหํวงโซํอุปทาน สารในกลุํมนี้ เชํน กรด
แลคติก สารประกอบฟูแรน และ Itaconic Acid เป็นต๎น
เพื่อให๎ทราบถึงมูลคําของสารเคมีแตํละชนิดในหํวงโซํอุปทาน ทั้งสหรัฐอเมริกาและยุโรปได๎ทําฐานข๎อมูล
เพื่อการคัดเลือกสารเคมีทั้งสองกลุํมโดยเก็บรวบรวมข๎อมูลในหลายมิติ เชํน มูลคําทางการตลาด ความสามารถใน
การแขํ ง ขั น ทางเศรษฐศาสตร๑ และความเป็ น ไปได๎ ท างการตลาด ในปี พ.ศ. 2547 กระทรวงพลั ง งาน
(Department of Energy; DOE) (Werpy et al., 2004 ) ของสหรัฐอเมริกาได๎ประกาศ “The DOE Top
Chemicals” ซึ่งเป็นสารเคมีแพลตฟอร๑ม (Platform Chemicals) โดยคัดเลือกจากสารเคมีที่ผลิตจากชีวมวล
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บทที่ 4 สถานภาพของเทคโนโลยีเพื่อการแปรรูปวัตถุดิบชีวมวลภายใต๎นโยบายชีวเศรษฐกิจ

ทั้งหมดกวํา 10 ชนิด (ตารางที่ 4.1) สารเคมีแพลตฟอร๑มดังกลําวสํวนใหญํผลิตได๎จากกระบวนการทางชีวภาพและ
มีบ างชนิ ด ที่ ส ามารถผลิ ต ได๎ จ ากทั้ ง กระบวนการทางชี ว ภาพและกระบวนการทางเคมี (ภาพที่ 4.8) โดยใช๎
คาร๑โบไฮเดรตเป็นสารตั้งต๎น (Choi, Song, Shin, & Lee, 2015) ซึ่งสารเคมีที่รายงานในสหรัฐสอดคล๎องกับ
รายชื่อสารเคมีที่คัดเลือกจาก sugar platform ของสหภาพยุโรปในปี 2558 ซึ่งในรายงานของสหภาพยุโรปมีการ
เปรียบเทียบมูลคําและสัดสํวนการตลาดดังสรุปในตารางที่ 4.2 โดยสัดสํวนของสารเคมีที่เป็น Drop-in (15 ชนิด)
ใกล๎เคียงกับ Novel Bio-Based Chemicals (12 ชนิด) โดยจําแนกจากตลาดและเทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบันซึ่ง
Novel Bio-Based Chemicals มาจากเทคโนโลยีการหมัก

ภาพที่ 4.8 กระบวนการทางชีวภาพและทางเคมีในการผลิตสารเคมีแพลตฟอร๑ม
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ตารางที่ 4.1 เทคโนโลยีการแปรรูป (Conversion Technology) และการใช๎ประโยชน๑ของสารเคมีแพลตฟอร๑มของสหรัฐอเมริกา
สารเคมี / เทคโนโลยี
การใช้ประโยชน์
1) เอทานอล
 เชื้อเพลิง
 สารตั้งต๎นของเอทิลีนซึ่งใช๎ในการ
ผลิตพอลิเมอร๑ หลายชนิด เชํน
Polyethylene (PE),
Polyethylene Terephthalate
(PET), Polyvinyl Acetate (PVA),
Polyvinylchloride (PVC)

ที่มา: (Choi et al., 2015)
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ตารางที่ 4.1 เทคโนโลยีการแปรรูป (Conversion Technology) และการใช๎ประโยชน๑ของสารเคมีแพลตฟอร๑มของสหรัฐอเมริกา (ตํอ)
สารเคมี / เทคโนโลยี
การใช้ประโยชน์
2) สารประกอบฟูแรน (Hydroxymethylfurfural, HMF)
2.1 ไฮดรอกซิเมธิลเฟอร๑ฟูรอล
 ใช๎ผลิต Caprolactam ที่ใช๎ในการ
ผลิต Polyamide 6

ที่มา: (Choi et al., 2015)
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ตารางที่ 4.1 เทคโนโลยีการแปรรูป (Conversion Technology) และการใช๎ประโยชน๑ของสารเคมีแพลตฟอร๑มของสหรัฐอเมริกา (ตํอ)
สารเคมี / เทคโนโลยี
การใช้ประโยชน์
2.2 เฟอร๑ฟูรอล (Furfural)
 สารตั้งต๎นในการผลิต Fufuryl
Alcohol ใช๎ในการผลิต Plastics
อุตสาหกรรมยา
 ไมํมีข๎อมูลการผลิตจากปิโตรเลียม

ที่มา: (Choi et al., 2015)
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ตารางที่ 4.1 เทคโนโลยีการแปรรูป (Conversion Technology) และการใช๎ประโยชน๑ของสารเคมีแพลตฟอร๑มของสหรัฐอเมริกา (ตํอ)
สารเคมี / เทคโนโลยี
การใช้ประโยชน์
2.3 กรด 2,5-ฟิวแรนไดคาร๑บอกซิลิก (2,5-Furandicarboxylic Acid, 2,5-FDCA)
 นําไปใช๎เป็นโมโนเมอร๑ทดแทน
Diverse Polymers เชํน พอลิ (บิวทิ
ลีนฟิวแรนไดคาร๑บอกซิเลต
(Poly(Butylenefuran
Dicarboxylate)), พอลิเอไมด๑
(Polyamides) , พอลิเอสเทอร๑พอลิ
ออล (Polyesterpolyols), พอลิ
คาร๑บอเนต (Polycarbonates)
และพลาสติไซเซอร๑ (Plasticizers)

ที่มา: (Choi et al., 2015)
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ตารางที่ 4.1 เทคโนโลยีการแปรรูป (Conversion Technology) และการใช๎ประโยชน๑ของสารเคมีแพลตฟอร๑มของสหรัฐอเมริกา (ตํอ)
สารเคมี / เทคโนโลยี
การใช้ประโยชน์
3) กลีเซอรอลและสารประกอบอนุพันธ๑ในเฟสน้ํา
 ใช๎เป็นสารตั้งต๎นในการผลิตเป็น
อนุพันธ๑ตํางๆ เชํน กลีเซอรอล
คาร๑บอเนต ใช๎เป็นตัวทําละลาย
ชีวภาพ เครื่องสําอาง ลิเธียมแบ
ตเตอรี พอลิเมอร๑หลายชนิด และ
สารลดแรงตึงผิว

ที่มา: (Choi et al., 2015)
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ตารางที่ 4.1 เทคโนโลยีการแปรรูป (Conversion Technology) และการใช๎ประโยชน๑ของสารเคมีแพลตฟอร๑มของสหรัฐอเมริกา (ตํอ)
สารเคมี / เทคโนโลยี
การใช้ประโยชน์
4) ไบโอไฮโดรคาร๑บอนและไอโซพรีน
 ใช๎ในการผลิตยางสังเคราะห๑
ผลิต Isoprene (หรือ Butadiene) ผํานทางกระบวนการหมักทางชีวภาพด๎วย E.coli (Jung-Hun Kim et al., 2016)
 ไฮโดรคาร๑บอนสายยาว (C10–C23)
ใช๎เป็นน้ํามันเครื่องบินไอพํน และ
ดีเซล
 ไฮโดรคาร๑บอนสายสั้น (C5–C12) ใช๎
สําหรับทดแทนแก๏สโซลีน
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ตารางที่ 4.1 เทคโนโลยีการแปรรูป (Conversion Technology) และการใช๎ประโยชน๑ของสารเคมีแพลตฟอร๑มของสหรัฐอเมริกา (ตํอ)
สารเคมี / เทคโนโลยี
การใช้ประโยชน์
5) กรดแลคติก (Lactic acid)
 เป็นสารตั้งต๎นสําหรับผลิตสารเคมี
และวัสดุหลายชนิด เชํน กรด
อะคริลิค โพรพิลีนกลัยคอล
(Propylene Glycol) กรดพัยรูวิค
(Pyruvic Acid) อะเซทัลดีไฮด๑
(Acetaldehyde) 2,3-เพนเทนได
โอน (2,3-Pentanedione) เพน
ทานอล (Pentanol)
 ใช๎ในการผลิตกรดโพลีแลคติก
(Polylactic Acid; PLA) ชึ่งสามารถ
ใช๎เป็นพลาสติกที่ยํอยสลายได๎

ที่มา: (Choi et al., 2015)
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ตารางที่ 4.1 เทคโนโลยีการแปรรูป (Conversion Technology) และการใช๎ประโยชน๑ของสารเคมีแพลตฟอร๑มของสหรัฐอเมริกา (ตํอ)
สารเคมี / เทคโนโลยี
การใช้ประโยชน์
6) กรดซัคซินิก (Succinic Acid)
 สามารถเปลี่ยนเป็นสารประกอบเคมีที่มี
มูลคําได๎หลายชนิด เชํน 1,4- บิวเทน
ไดออล (1,4-Butanediol, 1,4-BDO),
แกมมา-บิวทัยโรแลคโตน (GammaButyrolactone, GBL), เททราไฮโดรฟิว
แรน (Tetra Hydrofuran, THF) และ
N-เมธิลเพอร๑โรลิโดน (N-Methyl
Pyrrolidone, NMP)
 เป็นสารตั้งต๎นในการผลิตซัคซิโนไน
ไตรล๑ (Succinonitrile) ซึ่งนําไปใช๎ตํอใน
การผลิต 1,4-ไดอะมิโนบิวเทน (1,4Diaminobutane) หรือพูเทรสซีน
(Putrescine)
 สามารถใช๎เป็นโมโนเมอร๑ของพอลิเอไมด๑
 ใช๎เป็นโมโนเมอร๑ในการผลิตพอลิเมอร๑
ชีวภาพได๎หลายชนิด เชํน พอลิบิวทิลีน
ซัคซิเนต (Polybutylene Succinate,PBS)
 ใช๎เป็นโมโนเมอร๑ทดแทนกรดอะดิพิค
ที่มา: (Choi et al., 2015)
(Adipic Acid) ในพอลิยูริเธน
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ตารางที่ 4.1 เทคโนโลยีการแปรรูป (Conversion Technology) และการใช๎ประโยชน๑ของสารเคมีแพลตฟอร๑มของสหรัฐอเมริกา (ตํอ)
สารเคมี / เทคโนโลยี
การใช้ประโยชน์
(Polyurethane)
7) กรดไฮดรอกซีโพรพิโอนิค และแอลดีไฮด๑ (Hydroxypropionic Acid/Aldehyde)
 ใช๎เป็นสารตั้งต๎นในการผลิตสารเคมี
อนุพันธ๑หลายชนิด เชํน 1,3-โพรเพน
ไดออล (1,3-Propanediol) กรด
อะคริลิก 3-ไฮดรอกซิโพรพิลามีน (3Hydroxypropylamine), กรดมาโล
นิค (Malonic Acid) และ บีต๎า-โพ
รพิโอแลคโตน (Β-Propiolactone)

ที่มา: (Choi et al., 2015)
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ตารางที่ 4.1 เทคโนโลยีการแปรรูป (Conversion Technology) และการใช๎ประโยชน๑ของสารเคมีแพลตฟอร๑มของสหรัฐอเมริกา (ตํอ)
สารเคมี / เทคโนโลยี
การใช้ประโยชน์
8) กรดลิววูลินิค (Levulinic Acid)
 กรดลิววูลินิค (Manzer, 2004)
GVL ถูกใช๎เป็นสารเติมแตํงในแก๏สโซ
ลีน
 ใช๎เป็นสารเคมีที่เป็นแพลตฟอร๑ม
สําหรับผลิตสารอนุพันธ๑อื่นๆ เชํน
การผลิตเมธิลเททราไฮโดรฟิวแรน
1,4-เพนเทนไดออล แกมมา-วาลีโล
แลคโตน (γ-Valerolactone; GVL)
กรดไดฟีนอลิก (Diphenolic Acid)
และกรด 5-อะมิโนลิววูลินิค (5Aminolevulinic Acid)

ที่มา: (Choi et al., 2015)
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ตารางที่ 4.1 เทคโนโลยีการแปรรูป (Conversion Technology) และการใช๎ประโยชน๑ของสารเคมีแพลตฟอร๑มของสหรัฐอเมริกา (ตํอ)
สารเคมี / เทคโนโลยี
การใช้ประโยชน์
9) ซอร๑บิทอล (Sorbitol)
 เป็นสารตั้งต๎นในการผลิตสารอนุพันธ๑
หลายชนิด เชํน สารประกอบไอโซ
ซอร๑ไบด๑ (Isosorbide) โพรพิลีนกลัย
คอลและเอธิลีนกลัยคอล และ
สารประกอบอัลเคนสายสั้น

ที่มา: (Choi et al., 2015)
10) ไซลิทอล (Xylitol)

 ถูกนําไปใช๎ในอุตสาหกรรมหลาย
ชนิด เชํน เป็นอาหาร เครื่องสําอาง
และเภสัชศาสตร๑
 ไซลิทอลสามารถเปลี่ยนเป็นกรดไซ
ลาริค (Xylaric Acid) เอธิลีนกลัย
คอล หรือโพรพิลีนกลัยคอล ได๎

ที่มา: (Choi et al., 2015)
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ตารางที่ 4.2 ราคาและมูลคําตลาดโดยประมาณของสารเคมีจากชีวมวลและตลาดสารเคมีทั้งหมด
EUROPE**
Acetic acid
Ethylene
Ethylene glycol
Ethanol
3-HPA
Acetone
Acrylic acid
Lactic acid

Price ($/t)

617
1,300-2,000
1,300-1,500
815
1,100
1,400
2,688
1,450
1,3-propanediol (PDO)
1,760
1,4-butanediol (BDO)
>3,000
Isobutanol
1,721
n-butanol
1,890
Iso-butene
>>1,850
Succinic acid
2,940
Furfural
1,000-1,450
Isoprene
>2,000
Itaconic acid
1,900
Levulinic acid
6,500
Xylitol
3,900
FDCA
NA (high)
5-HMF
>2,655
Adipic acid
2,150
Sorbitol
650
p-xylene
1,415
Farnesene
5,581
Algal lipids
>>1,100
Polyhydroxylalkanoates 6,500
(PHAs)

Bio-based market
Volume Sales
% of total
(ktpa) (m$/y)
market
1,357
837
10%
200
260-400
0.2%
425
553-638
1.5%
71,310 58,141
93%
0.04
0.04 assumed 100%
174
244
3.2%
0.3
0.9
0.01%
472
684
100%
128
225
100%
3.0
9
0.1%
105
181
21%
590
1,115
20%
0.01
0.02
0.00006%
38
111
49%
300-700 300-1,015 assumed 100%
0.02
0.04
0.002%
41
79 assumed 100%
3.0
20 assumed 100%
160
624 assumed 100%
0.045
10 assumed 100%
0.02
0.05
20%
0.001
0.002
0.00003%
164
107 assumed 100%
1.5
2.1
0.004%
12
68 assumed 100%
122
>122 assumed 100%
17
111 assumed 100%

ที่มา: (E4Tech, 2015)
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Total market (bio+fossil)
Volume
Sales
Price ($/t)
(ktpa)
(m$/y)
617
13,570
8,373
1,100-1,600 127,000 140,000-203,000
900-1,000 28,000 25,200-30,800
823
76,667
63,141
1,100
0.04
0.04
1,400
5,500
7,700
2,469
5,210
12,863
1,450
472
684
1,760
128
225
1,800-3,200 2,500
4,500-8,000
1,721
500
860
1,250-1,550 3,000
3,750-4,650
1,850
15,000
27,750
2,500
76
191
1,000-1,450 300-700 19300-1,015
2,000
850
1,700
1,900
41.4
79
6,500
3.0
20
3,900
160
624
NA (high)
0.045
10
2,655
0.1
0.27
1,850-2,300 3,019
5,600-6,900
650
164
107
1,350-1,450 35,925 48,500-52,100
5,581
12.2
68
>>1,000
122
>122
6,500
17
111
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ในการศึกษาเพื่อประเมินสถานภาพเทคโนโลยีที่เกี่ยวข๎องกับการผลิตสารเคมีจากชีวมวล มีการสํารวจ
เทคโนโลยี ตลาด โดยข๎อมูลในการผลิตสารเคมีจากชีวมวลของสหภาพยุโรปที่มุํงเน๎นไปที่สารเคมีที่ผลิตจาก
Sugar Platform ใช๎เกณฑ๑เบื้องต๎นในการจัดทําฐานข๎อมูลคล๎ายคลึงกับในสหรัฐอเมริกา แตํมีการเพิ่มเติมการ
วิเคราะห๑ความสามารถในการแขํงขันของสหภาพยุโรปกับภูมิภาคอื่นในโลก เชํน อเมริกาเหนือ อเมริกาใต๎ และ
เอเชีย ในการสํ ารวจสถานภาพเทคโนโลยี การผลิตสารเคมีใช๎พารามิเตอร๑ห ลั กคือ TRL (Technology
Readiness Level) เป็นตัวเลขกําหนดจากระดับ 1 ถึง 9 โดยมีคําจํากัดความดังแสดงในตารางที่ 4.3
ในการกําหนดระดับ TRL นี้อาจไมํสามารถใช๎กําลังการผลิต (Plant Capacity) เพียงอยํางเดียวเป็น
ตัวชี้วัดสถานภาพเทคโนโลยีได๎เนื่องจากระดับของขนาดการผลิตสําหรับแตํละผลิตภัณฑ๑ไมํเทํากัน ซึ่งกําลังการ
ผลิตในระดับต๎นแบบของผลิตภัณฑ๑หนึ่งอาจเป็นการผลิตระดับเชิงพาณิชย๑ของอีกผลิตภัณฑ๑หนึ่ง ดังนั้นสหภาพ
ยุโรปใช๎ปริมาณการผลิตตํอปี (Ktpa; Kilo Tons Per Annum) เป็นเกณฑ๑
ตารางที่ 4.3 ข๎อกําหนดระดับความพร๎อมของเทคโนโลยี (TRL; Technology Readiness Level)
TRL

Plant stage

Definition

1

Basic research

Principles postulated and observed but no experimental proof
available

2

Technology formulation

Concept and application have been formulated

3

Applied research

First laboratory tests completed; proof of concept

4

Small scale prototype

Built in a laboratory environment ("ugly" prototype)

5

Large scale prototype

Tested in intended environment

6

Prototype system

Tested in intended environment close to expected performance

7

Demonstration system

Operating in operational environment at pre-commercial scale

8

First of a kind commercial system Manufacturing issues solved

9

Full commercial application

Technology available for consumers

ที่มา: (E4Tech, 2015)
ผลการสํารวจข๎อมูลพบวําเทคโนโลยีที่ใช๎ในการผลิตสารเคมีจากชีวมวลจําแนกได๎เป็น 4 เทคโนโลยี
หลัก คือ กระบวนการทางชีวภาพ (Biological Process) กระบวนการปลดปลํอยจากเซลล๑ (Intracellular
Process) กระบวนการทางเคมี (Chemical
Process)
และ กระบวนการทางเคมี ค วามร๎ อ น
(Thermochemical Process) ในภาพที่ 4.9 แสดงข๎อมูลระดับความพร๎อมของเทคโนโลยีที่ใช๎ในการผลิตสาร
ตําง ๆ จากน้ําตาล / คาร๑โบไฮเดรต ตั้งแตํระดับงานวิจัย (TRL1-4) จนถึงระดับการผลิตเชิงพาณิชย๑ (TRL 8-9)
ยกเว๎นในกรณี LC Ethanol หมายถึงใช๎ Lignocellulose เป็นวัตถุดิบ ผลการวิเคราะห๑จากอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข๎องพบวํา กระบวนการทางชีวภาพ และกระบวนการทางเคมี เป็นสองกระบวนการหลักที่ใ ช๎ในระดับเชิง
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พาณิชย๑ ซึ่งข๎อมูลวิเคราะห๑วําระยะเวลาในการขยายขนาดการผลิตจากระดับ Pilot Scale (TRL5) ไปสูํระยะ
เชิงพาณิชย๑ (TRL8) อาจใช๎เวลาอยํางน๎อย 10 ปี ในกรณีที่ส ภาพแวดล๎อมเอื้ออํานวย (นโยบาย สภาพ
เศรษฐกิจ ความต๎องการของตลาด ชนิดของเทคโนโลยี และผู๎ผลิตต๎นน้ําและปลายน้ําที่เกี่ยวข๎อง)

ภาพที่ 4.9 ระดับความพร๎อมของเทคโนโลยีในการผลิตสารเคมีจากชีวมวล
จากข๎อมูลของการแปรรูปชีวมวลในทั้งสองกรณี พบวําการใช๎แนวทางโรงกลั่นชีวภาพในการผลิตสาร
ชีวเคมีจะใช๎วัตถุดิบเริ่มต๎นและโครงสร๎างของอุตสาหกรรมเดิมเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยี ในขณะที่
การใช๎ชนิดของสารชีวเคมีมีมูลคําความต๎องการของตลาดและระดับความพร๎อมของเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสําคัญ
โดยอุตสาหกรรมที่เข๎ามามีบทบาทสําคัญในการผลิตสารเคมีจากชีวมวลประเภท Drop-In Chemicals ได๎แกํ
อุตสาหกรรมเคมีเดิมที่มีฐานการผลิตสารเคมีจากน้ํามันปิโตรเลียม โดยปัจจัยสําคัญที่จะผลักดันให๎เกิดการผลิต
สารเคมีจากชีวมวลในเชิงพาณิชย๑คือ ราคาที่สามารถแขํงขันได๎ ซึ่งการศึกษาข๎อมูลดังกลําวทําให๎ส ามารถ
กําหนดแนวทางที่ชัดเจนได๎มากขึ้นซึ่งเป็นประโยชน๑ตํอทั้งแนวทางการพัฒนานโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ และการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข๎องเพื่อให๎สามารถเกิดเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลคําเพิ่มและ
สามารถแขํงขันได๎กับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
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4.3 แนวทางการผลิตสารเคมีพลังงานและสารเคมีจากชีวมวลในประเทศไทย

จากข๎อมูลอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการผลิตพลังงานและสารเคมีจากชีวมวลพบวําประเทศไทย
ยังคงใช๎ชีวมวลรุํนที่ 1 ได๎แกํ อ๎อย และมันสําปะหลัง เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตพลังงานและสารเคมี ดังแสดง
ในภาพที่ 4.10 สารชีวเคทีที่มีการผลิตในระดับอุตสาหกรรมของประเทศ ได๎แกํ กรดแลคติก กรดซิตริก กลีเซอ
รีน ไลซีน และซอร๑บิทอล โดยเอกชนผู๎ผลิตมีทั้งบริ ษัทของประเทศไทย และบริษัทรํวมทุนจากตํางประเทศ
เทคโนโลยีที่ใช๎ในปัจจุบันของประเทศไทยมีลักษณะเป็นแบบโรงกลั่นชีวภาพระยะที่ 1 เชํน ในกรณีที่วัตถุดิบ
เริ่มต๎นเป็นน้ํามันปาล๑ม ซึ่งมีการนําไปใช๎ผลิตไบโอดีเซลและมี กลีเซอรีน เป็นผลผลิตพลอยได๎ แตํยังไมํมีการใช๎
เทคโนโลยีเพิ่มเติมในการแปรรูปกลีเซอรีน เป็นสารเคมีชนิดอื่นที่มีมูลคําเพิ่มขึ้น และในกรณีของกรดแลคติก
ซึ่งเป็น Novel Bio-Based Chemicals ผู๎ผลิตหลักที่อยูํในประเทศไทยเป็นบริษัทข๎ามชาติจากประเทศ
เนเธอร๑ แ ลนด๑ (Corbion) เนื่ อ งจากสถานภาพเทคโนโลยี ข องประเทศไทยสํ ว นใหญํ ยั ง อยูํ ใ นระดั บ
ห๎องปฏิบัติการ ดังนั้นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีหรือเลือกใช๎เทคโนโลยีจากตํางประเทศที่มีอยูํเพื่อการ
ผลิตสารเคมีจากชีวมวลของประเทศไทย จําเป็นต๎องพิจารณาหํวงโซํแหํงมูลคําวําสารเคมีที่สามารถผลิตได๎จะมี
การนําไปใช๎ประโยชน๑อยํางไรในผลิตภัณฑ๑สุดท๎ายประเภทใด เพื่อชํวยในการกําหนดทิศทางวําอุตสาหกรรม
การผลิตสารเคมีจากชีวมวลชนิดใดมีความพร๎อมมากที่สุดสําหรับประเทศไทย

ภาพที่ 4.10 อุตสาหกรรมชีวภาพปัจจุบันที่มีในประเทศไทย (Bhumiratana, 2016 )
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นอกจากสารเคมีจากชีวมวลรุํนที่ 1 แล๎ววัตถุดิบประเภท Lignocellulose ยังนับเป็นแหลํงชีวมวล
สําคัญในการผลิตสารเคมี แม๎วําจะมีงานวิจัยจํานวนมากมุํงเน๎นในการนําชีวมวลกลุํมนี้มาใช๎ประโยชน๑ทั้งเพื่อ
การผลิต Cellulosic Ethanol และสารเคมีเชํน Sugar Alcohol ซึ่งใช๎เป็นสารให๎ความหวานแตํเทคโนโลยี
ยังคงอยูํในระดับห๎องปฏิบัติการ นอกจากนี้ข๎อจํากัดหลัก คือ ต๎นทุน เนื่องจาก Pretreatment จัดเป็น
ขั้นตอนที่มีราคาแพงในการเปลี่ยน Lignocellulose ให๎เป็นน้ําตาลชนิดตํางๆ เพื่อใช๎เป็นสารตั้งต๎นในการผลิต
สารเคมี (Chemical Building Blocks) ดังแสดงในภาพที่ 4.11 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับชีวมวลรุํนที่ 1 เชํน
อ๎อย กระบวนการเปลี่ยนเป็นน้ํา ตาลใช๎เพียงแคํวิธีทางกล หรือกรณีของแปูง เชํน ข๎าวโพด ข๎าวฟุาง และข๎าว
สาลี ที่ใช๎เอนไซม๑ในการเปลี่ยนแปูงเป็นน้ําตาล การทํา Pretreatment ของชีวมวล Lignocellulose ยังจัดวํา
มีความซับซ๎อนมาก แตํหากพิจารณาจากอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษจัดวําเป็นอุตสาหกรรมที่ใช๎กระบวนการ
Pretreatment เป็นหลักดังนั้นต๎นทุนและระดับความพร๎อมของเทคโนโลยีอาจไมํใชํปัญหาหลัก จึงอาจเป็นอีก
อุตสาหกรรมหนึ่งที่มีบทบาทในการผลิตสารเคมีจากชีวมวล
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ที่มา: (E4Tech, 2015)
ภาพที่ 4.11 วิธีการการปรับสภาพเบื้องต๎น (Pretreatment) ของชีวมวลชนิดตํางๆ ไปเป็นน้ําตาล
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4.4 อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษสู่การแปรรูปชีวมวลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
4.4.1 กระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษ
โรงงานเยื่อกระดาษ เป็นโรงงานที่ทําการแปรรูป ไม๎ กระดาษรีไซเคิล หรือ วัตถุดิบอื่นๆที่มี
เซลลู โ ลสเป็ น องค๑ ป ระกอบหลั ก ไปเป็ น เยื่ อ จากนั้ น เยื่ อ ที่ ไ ด๎ จ ะถู ก นํ า ไปผลิ ต เป็ น กระดาษและ
ผลิตภัณฑ๑ที่เกี่ยวข๎องตํอไป สําหรับในบางประเทศยังสามารถผลิตเยื่อกระดาษจากวัตถุดิบที่ไมํใชํไม๎ได๎
เชํน ชานอ๎อย ไผํ ฟาง ปอ และ ปุาน เป็นต๎น
ขั้นตอนหลักๆในการผลิตเยื่อและกระดาษในโรงงานอุตสาหกรรมเริ่มจาก การเตรียมวัตถุดิบ
โดยการ ขนลําเลียงไม๎ซุงเข๎าสูํโรงงาน แล๎วเข๎าสูํกระบวนการลอกเปลือก (Debarking) จากนั้นเป็น
การสับ ยํ อยไม๎เป็ น ชิ้นเล็ กๆ (Chipping) จากนั้นเข๎าสูํ ขั้นตอนการต๎มเยื่อ ฟอกเยื่อ และ การผลิ ต
กระดาษ โดยที่โรงงานผลิตเยื่อและโรงงานผลิตกระดาษอาจอยูํแยกกันหรืออยูํรวมกันก็ได๎ (Gary A.,
1994; Hamaguchi, Cardoso, & Vakkilainen, 2012) โดยภาพจําลองกระบวนการผลิตเยื่อและ
กระดาษในโรงงานอุตสาหกรรมแสดงดังภาพที่ 4.12

ภาพที่ 4.12 กระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษในโรงงานอุตสาหกรรม
การผลิ ต เยื่ อกระดาษสามารถใช๎ทั้ งวิ ธี ทางเคมี และทางกล โดยวิธี ทางกล (Mechanical
Pulping) จะใช๎หลักการบดไม๎ให๎เป็นเยื่อด๎วยเครื่องมือแบบตํางๆ กัน เชํน ใช๎หินบด เรียกวํา Stone
Groundwood Pulping ใช๎จานหรือเฟืองบด เรียกวํา Refiner Groundwood Pulping ใช๎ความ
ร๎อนชํวยขณะที่ใช๎จานหรือเฟืองบดเรียกวํา Thermomechanical Pulping เป็นต๎น สําหรับการผลิต
เยื่ อกระดาษโดยวิธีเคมี (Chemical Pulping) เป็นการผลิ ตเยื่อโดยใช๎สารเคมีส กัดลิกนิน และ
สํวนประกอบทางเคมีอื่นๆ ออกจากเนื้อไม๎ให๎มากที่สุด เหลือไว๎แตํเซลลูโลส ปัจจุบันมีการผลิตเยื่อเชิง
เคมีอยูํ 2 ประเภทที่เป็นที่นิยม คือ 1. กระบวนการคราฟท๑ (Kraft Pulping) หรือกระบวนการซัลเฟต
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(Sulphate Pulping) และ 2. กระบวนการซัลไฟท๑ (Sulphite Pulping) อยํางไรก็ตามการผลิตเยื่อ
เชิงเคมีสํวนใหญํร๎อยละ 90 เป็นการผลิตจากกระบวนการซัลเฟต เยื่อเคมีที่ได๎จะมีคุณภาพดีกวําเยื่อที่
เตรียมจากวิธี อื่น ทั้งทางด๎านความเหนียวและปฏิกิริยาตอบตํอการฟอกสี แตํผลผลิตเยื่อจะต่ํากวํา
(สมหวัง ขันตยานุวงศ๑, 2550)
กระบวนการคราฟท๑นั้ น สารเคมี ที่ใช๎ สํ า หรับ ต๎ มชิ้ นไม๎ สั บ ประกอบด๎ว ยสารละลายผสม
ระหวํางโซเดียมไฮดรอกไซด๑และโซเดียมซัลไฟด๑ (White Liquor) โดยทั่วไปจะกําหนดให๎อัตราสํวน
ของสารเคมีเริ่มต๎นตํอชิ้นไม๎สับ (Liquor To Wood Ratio) มีคําเทํากับ 5:1 ปรับอุณหภูมิของหม๎อต๎ม
ให๎ มี อุ ณ หภู มิ ป ระมาณ 80 องศาเซลเซี ย ส หลั ง จากนั้ น คํ อ ยเพิ่ ม อุ ณ หภู มิ ข องหม๎ อ ต๎ ม อยํ า งช๎ า ๆ
(ประมาณ 1.5 องศาเซลเซียสตํอนาที) จนมีอุณหภูมิตามที่กําหนด โดยทั่วไปอุณหภูมิสูงสุดในการผลิต
เยื่อกระดาษด๎วยกระบวนการคราฟท๑จะมีอุณหภูมิประมาณ 150-170 องศาเซลเซียส ชิ้นไม๎ สับที่ได๎
ภายหลังการต๎มจะมีลักษณะนิ่มสามารถนามาแยกเป็นเส๎นใยได๎ เยื่อกระดาษหรือเส๎นใยที่ผลิตได๎จะถูก
นํามาล๎ างด๎วยน้ํา สะอาดจนหมดความเป็นดําง สํา หรับสารละลายสี ดํา หรือแบล็ คลิ กเคอร๑ (Black
Liquor) ที่เหลือจากการผลิตเยื่อกระดาษด๎วยกระบวนการคราฟท๑จะถูกนํา ไปเผา ผํานกระบวนการ
เพื่อนําสารเคมีกลับมาใช๎ใหมํ (Chemical Recovery Process)
เยื่อกระดาษที่ได๎จากกรรมวิธีดังกลําวมาแล๎ว ถ๎าต๎องการนําไปใช๎ทํากระดาษที่มีสีขาวก็ต๎อง
ผํ า นกระบวนการฟอกเยื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค๑ ข องการฟอกขาวคื อ การกํ า จั ด ลิ ก นิ น ที่ เ หลื อ อยูํ ห ลั ง
กระบวนการต๎มเยื่อ ด๎วยสารเคมีสําหรับฟอกขาว เชํน ออกซิเจน ไฮโดรเจนเปอร๑ออกไซด๑ โอโซน กรด
เปอร๑อะซิติก โซเดียมไฮโปคลอไรต๑คลอรีนไดออกไซด๑ และ คลอรีน เป็นต๎น จากอดีตที่เคยใช๎สาร
คลอรีนเป็นหลักในการฟอกเยื่อ ปัจจุบันในโรงงานที่ทันสมัย ออกซิเจนจะถูกใช๎ในขั้นตอนแรกของการ
ฟอกเยื่อ เนื่องจากต๎องการหลีกเลี่ยงการใช๎สารเคมี ประเภทคลอรีน โดยเราจะเรียกการฟอกเยื่อที่
ปราศจากสารคลอรีนวํา กระบวนการ Total Chlorine Free Bleaching (TCF) ซึง่ กระบวนการ TCF
นี้ ชํว ยให๎ น้ําทิ้งจากกระบวนการฟอกสามารถถูกปูอนเข๎าไปในหม๎อไอน้ําสํ าหรับการผลิ ตไอน้ํา ได๎
จากนั้นจะใช๎ไอน้ําเพื่อผลิตไฟฟูาซึ่งจะชํวยลดปริมาณสารมลพิษที่ปลํอยออกมา แตํสําหรับกระดาษ
บางชนิดยังจําเป็นต๎องมีการใช๎สารคลอรีนไดออกไซด๑รํวมด๎วยในกระบวนการฟอกเยื่อ เราจะเรียก
กระบวนการฟอกเยื่ อนี้วํา กระบวนการ Elemental Chlorine Free Bleaching (ECF) ซึ่ง
กระบวนการ TCF และ ECF เป็นกระบวนการฟอกเยื่อที่เป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นมิตร
ตํอสิ่งแวดล๎อม
จากนั้นเยื่อที่เตรียมได๎จะถูกนําไปสูํกระบวนการผลิตกระดาษ โดยการนําเยื่อหลายชนิดผสม
กับน้ําในอัตราสํวนที่เหมาะสมเพื่อให๎ได๎ กระดาษคุณภาพตามต๎องการ ถ๎าจะเติมสารเคมีบางชนิดเพื่อ
ชํวยเพิ่มคุณภาพของกระดาษก็ทําได๎ในขั้นตอนนี้ ผํานเยื่อผสมนี้ไปตามตะแกรงลวดซึ่งเคลื่อนที่ สํวนที่
เป็นน้ําจะไหลผํานตะแกรง เหลือเยื่อจับตัวสานกันเป็นแผํน แล๎วผํานเข๎าลูก กลิ้งอบทําให๎แห๎ง จะได๎
กระดาษตามต๎องการ
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4.4.2 ศั ก ยภาพในการเปลี่ ย นอุ ต สาหกรรมเยื่ อ และกระดาษสูํ ก ารแปรรู ป ชี ว มวลอยํ า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษมีศักยภาพที่จะเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สามารถจะกลายเป็น
แปรรู ป ชี ว มวลอยํ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สํ า หรั บ เป็ น โมเดลหนึ่ ง ในเศรษฐกิ จ จากฐานชี ว ภาพ หรื อ
Bioeconomy ในอนาคต ทั้งนี้เนื่องจาก By Product หรือเศษเหลือทิ้ง ที่ได๎จากอุตสาหกรรมเยื่อ
และกระดาษมีศักยภาพที่จะนํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ๑ใหมํๆที่มีมูลคํา นอกเหนือไปจากการผลิต
กระดาษ บรรจุภัณฑ๑ หรือ กระดาษทิชชู ยกตัวอยํางเชํน สารละลายสีดําหรือแบล็คลิกเคอร๑ (Black
Liquor) ที่เหลือจากการผลิตเยื่อกระดาษจะมีองค๑ประกอบหลักเป็นลิกนินละลายอยูํ ซึ่งสามารถนํามา
ผํานกระบวนการตกตะกอนเพื่อนําลิกนินไปใช๎ประโยชน๑ตํอไป หรือเศษเหลือทิ้งจากกระบวนการ
เตรี ย มวัตถุดิบ เชํน เศษไม๎ เปลื อกไม๎ สามารถนํามาสร๎างมูล คําเพิ่มได๎ในรูปแบบตํางๆ โดยผํ าน
กระบวนการที่แตกตํางกันวําจะนําไปทําเป็นเชื้อเพลิงหรือสารเคมีที่เพิ่มมูลคํา ผลิตเป็นโพลิเมอร๑ชนิด
ตํางๆ หรือแม๎แตํในน้ําทิ้ง หรือกากตะกอน (Sludge) เอง ก็สามารถนํามาแปรรูปผํานกระบวนการ
และเทคโนโลยีตํางๆกลายเป็นสารเคมีที่มีมูลคําหรือเชื้อเพลิงได๎เชํนกัน นอกจากนี้หากต๎องการเพื่อ
การใช๎ป ระโยชน๑ อยํ างสู งสุ ด อาจเพิ่มกระบวนการสกัดเฮมิเ ซลลู โ ลส (Hemicellulose) กํอ น
กระบวนการต๎มเยื่อ เพื่อนําเฮมิเซลลูโลสไปแปรรูปเป็นสารเคมีที่เพิ่มมูลคําตํอไป เป็นต๎น โดยภาพที่
4.13 แสดงถึงสํวนตํางๆ ระหวํางกระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษที่สามารถนําไปแปรรูปเพิ่มมูลคํา
ตํอได๎

ภาพที่ 4.13 แสดงถึงสํวนที่สามารถนําไปแปรรูปเพิ่มมูลคําตํอได๎ (วงกลมสีน้ําเงิน)
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4.4.2.1 การแปรรูปเศษเหลือทิ้ง (Residues) จากกระบวนการเตรียมวัตถุดิบ
เศษไม๎หรือเศษเหลือจากวัตถุดิบการเกษตรนั้นถือวําเป็นวัตถุดิบที่นําสนใจ เนื่องจากมีราคา
ถูกวัตถุดิบวิธีการดั้งเดิมในการผลิตเยื่อกระดาษคือการนําเศษเหลํานี้ไปเผาไหม๎โดยตรงเพื่อใช๎เป็น
ความร๎อนและพลังงานในโรงงาน กระบวนการทางเลือกสําหรับการใช๎ประโยชน๑เศษเหลือทิ้งเหลํานี้
สามารถแบํงออกเป็น 3 แบบ คือ 1. กระบวนการเชิงกล (Physical Process) ได๎แกํ เทคโนโลยีการ
อั ด เม็ ด เชื้ อ เพลิ ง (Pelletizing) 2.กระบวนการใช๎ ค วามร๎ อ นรํ ว มกั บ เคมี (Thermo-Chemical
Process) ได๎แกํ เทคโนโลยี Gasification Combustion Torrefaction Pyrolysis และ
Liquefaction และ 3.กระบวนการทางชี ว ภาพรํ ว มกั บ เคมี (Bio-Chemical Process) ได๎ แ กํ
เทคโนโลยี Hydrolysis Fermentation ซึ่งแตํละกระบวนการก็จะให๎ผลิตภัณฑ๑หลากหลายแตกตําง
กันไป (Hamaguchi et al., 2012) (ภาพที่ 4.14) ข๎อเสียของการใช๎ประโยชน๑เศษเหลือทิ้งชีวมวล
เหลํานี้ คือ ปริมาณน้ําในตัววัตถุดิบที่สูง อยูํในชํวง 35% ถึง 60% (Lehtikangas, 2001) โดยคํา
ความชื้ น นี้ ขึ้ น อยูํ กั บ สภาพอากาศและระยะเวลาการจั ด เก็ บ หลั ง จากตั ด ไม๎ ซึ่ ง ในกระบวนการ
Pelletizing, Torrefaction, Gasification หรือ Pyrolysis วัตถุดิบที่ใช๎จําเป็นต๎องลดความชื้นลง
เหลือ 10% -15% ซึ่งโดยปกติจะไมํจําเป็นต๎องใช๎กับการเผาไหม๎โดยตรงในหม๎อไอน้ําที่มีประสิทธิภาพ
ดังนั้น จึงจําเป็นต๎องมีขั้นตอนการอบแห๎งเพื่อให๎เป็นไปตามข๎อกําหนดเพิ่มเข๎ามาด๎วย

ภาพที่ 4.14 กระบวนการทางเลือกสําหรับแปรรูปเศษเหลือทิ้ง (Residues) (Hamaguchi et al., 2012)
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4.4.2.2 การนําเฮมิเซลลูโลส (Hemicellulose) มาใช๎ประโยชน๑
การสกัดเฮมิเซลลูโลสจากวัตถุดิบชีวมวลออกมาใช๎ประโยชน๑กํอนผํานไปสูํกระบวนการต๎ม
เยื่อ ถือวําเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถผลิตสารเคมีที่มีมูลคําและโพลิเมอร๑ เนื่องจากเฮมิเซลลูโลสจาก
ชีวมวลเหลํานี้ องค๑ประกอบคือน้ําตาล C5 และ C6 ซึ่งสามารถถูกเปลี่ยนรูปด๎วยเทคโนโลยีชีวภาพให๎
กลายเป็นสารเคมีชนิดตํางๆ เชํน เอทานอล บิวทานอล ไซลิทอล กรดแลคติก กรดอิทาโคนิค เป็นต๎น
โดยกระบวนการสกัดเฮมิเซลลูโลสกํอนกระบวนการต๎มเยื่อนั้นมีรายงานการศึกษามาแล๎วหลากหลาย
กรรมวิธี ไมํวําจะเป็นการสกัดด๎วยสารละลายเบส การสกัดด๎วยน้ําร๎อน หรือ กรรมวิธีอื่นๆ (Amidon,
Bujanovic, Liu, & Howard, 2011; Amidon et al., 2008; Chirstopher, 2013; Heiningen,
2006; "Roadmap 2015 - 2025 The pulp mill biorefinery," 2017) ภาพที่ 4.15 แสดง
ผลิตภัณฑ๑ที่เป็นไปได๎จากการนําเฮมิเซลลูโลสมาใช๎ประโยชน๑

ที่มา: (Chirstopher, 2013)
ภาพที่ 4.15 ผลิตภัณฑ๑ที่เป็นไปได๎จากการนําเฮมิเซลลูโลสมาใช๎ประโยชน๑ (Chirstopher, 2013)
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4.4.2.3 การแปรรูปเส๎นใยเซลลูโลส (Cellulose Pulp Fiber) สูํผลิตภัณฑ๑ที่มีมูลคําสูงขึ้น
เยื่อหรือเส๎นใยเซลลูโลสนอกจากการนําไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ๑กระดาษและบรรจุภัณฑ๑ที่เห็น
กันอยูํในปัจจุบัน ยังสามารถนํามาแปรรูปสูํผลิตภัณฑ๑ที่มีมูลคําสูงขึ้นดังแสดงในภาพที่ 4.16 (Babu,
O'Connor, & Seeram, 2013; "Roadmap 2015 - 2025 The pulp mill biorefinery," 2017)
เชํน เยื่อเซลลูโ ลสสําหรับ สิ่งทอ (Dissolving Pulp) เส๎นใยนาโนเซลลู โลสสํ าหรับผลิตภัณฑ๑ที่มี
คุณสมบัติพิเศษตํางๆ ซึ่งภายในปี 2563 คาดวําเส๎นใยนาโนเซลลูโลสจะถูกนํามาใช๎เป็นสารเสริมแรง
ในผลิตภัณฑ๑บรรจุภัณฑ๑กระดาษและเทอร๑โมพลาสติค และอาจนําไปใช๎ในอุตสาหกรรมอื่นๆได๎อีกใน
อนาคต ปัจจุบันเส๎นใยนาโนเซลลูโลสสามารถผลิตได๎แล๎วในระดับอุตสาหกรรม ("Road map 20152025 Materials from nanocellulose," 2017) นอกจากนี้เส๎นใยเซลลูโลสจากกระบวนการคราฟท๑
ยังมีศักยภาพที่จะนํามาใช๎ในวัสดุ Bio-Based Composites ซึ่งสามารถนํามาใช๎ในผลิตภัณฑ๑ที่
หลากหลาย เชํ น เฟอร๑ นิ เ จอร๑ บรรจุ ภั ณ ฑ๑ อุ ป กรณ๑ กี ฬ า และอุ ป กรณ๑ ท างการแพทย๑ ตั ว อยํ า ง
ผลิตภัณฑ๑ที่มีขายทางการค๎า เชํน ผลิตภัณฑ๑ Durapulp ที่พัฒนาโดยบริษัท Södra ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ๑
Biocomposite ที่เป็นการผสมระหวํางเยื่อเซลลูโลสกับ PLA (ศราวุธ เหมหมัด, 2558) (ภาพที่ 4.17)

ภาพที่ 4.16 ผลิตภัณฑ๑ที่เป็นไปได๎จากเส๎นใยเซลลูโลส (Cellulose Pulp Fiber)

ภาพที่ 4.17 ผลิตภัณฑ๑ Durapulp ที่พัฒนาโดยบริษัท Södra ("Durapulp," 2017)
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4.4.2.4 การเพิ่มมูลคําให๎แกํแบล็คลิกเคอร๑ (Black Liquor) จากกระบวนการต๎มเยื่อ
ปกติในโรงงานเยื่อกระดาษแบล็คลิกเคอร๑จะถูกนําไปเผาเพื่อให๎ได๎สารเคมีต๎มเยื่อกลับมาใช๎
ใหมํ พร๎อมผลิตความร๎อนและพลังงานที่ไว๎ใช๎ในโรงงานด๎วยโดยผํานกระบวนการนําสารเคมีกลับมาใช๎
ใหมํ (Chemical Recovery Process) และเนื่องจากลิกนินเกือบทั้งหมดที่อยูํในเนื้อไม๎สุดท๎ายจะ
ละลายอยูํในแบล็คลิกเคอร๑ที่ได๎จากกระบวนการต๎มเยื่อ ดังนั้นหากการเพิ่มมูลคําให๎แกํแบล็คลิกเคอร๑
(Black Liquor) ควรทําการแยกลิกนิน ออกจากแบล็คลิกเคอร๑กํอนเพื่อนําลิกนินไปใช๎ประโยชน๑อยําง
คุ๎มคํา โดยผลิตภัณฑ๑ที่เป็นไปได๎จากการแปรรูปลิกนิน ได๎แกํ คาร๑บอนไฟเบอร๑ เรซิน วานิลลิน และ
สารเคมีอื่นๆ เป็นต๎น (Chirstopher, 2013; "Roadmap 2015 - 2025 The pulp mill
biorefinery," 2017) (ภาพที่ 4.18) วิธีการแยกลิกนินออกจากแบล็คลิกเคอร๑ ที่นิยมใช๎คือการ
ตกตะกอนลิ กนิ น ด๎ว ยการทําให๎ ส ารละลายแบล็ ค ลิกเคอร๑ มีความเป็นกรด โดยใช๎ส ารละลายกรด
รํวมกับ CO2 ที่เรียกกระบวนการนี้วํา Lignoboosttm Process (Tomani, 2010) นอกจากการสกัด
ลิ ก นิ น ออกเพื่ อนํ า ไปใช๎ ผ ลิ ตสารเคมี ห รื อผลิ ต ภัณ ฑ๑ที่ เพิ่ ม มูล คํา แล๎ ว อีก ทางเลื อกหนึ่ งในการใช๎
ประโยชน๑แบล็คลิกเคอร๑ คือการนําแบล็คลิกเคอร๑ไปผํานกระบวนการ Gasification เพื่อผลิตพลังงาน
(Hamaguchi et al., 2012) (ภาพที่ 4.19)

ภาพที่ 4.18 การใช๎ประโยชน๑ลิกนินจากแบล็คลิกเคอร๑ (Chirstopher, 2013)
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ภาพที่ 4.19 การใช๎ประโยชน๑แบล็คลิกเคอร๑โดยผํานกระบวนการ Gasification (Chirstopher, 2013)
4.4.2.5 การประโยชน๑กากตะกอน (Sludge) ของเสียจากโรงงานเยื่อและกระดาษ
กากตะกอน (Sludge) ถือเป็นอีกหนึ่งของเสียหลักที่ผลิตขึ้นในโรงงานกระดาษ (มากถึง 50
กก. แห๎ง ของกากตะกอนปฐมภูมิ (Primary Sludge) ตํอ 1 ตันกระดาษ) ซึ่งกากตะกอนปฐมภูมินี้
อุดมไปด๎วยสารอินทรีย๑ ได๎แกํ สารประกอบคาร๑โบไฮเดรตในชํวง 20 -75% ขึ้นกับวัตถุดิบที่โรงงานใช๎
ผลิ ต กระดาษ แตํ ก็ ยั งคงประกอบไปด๎ ว ยมีส ารอนินทรีย๑จํ านวนมาก เชํ น ลิ กนิ น ดิน เหนี ยว เถ๎ า
และฟิลเลอร๑ เป็นต๎น (Boshoff, Gottumukkala, van Rensburg, & Görgens, 2016; Fan &
Lynd, 2007) ดังนั้นการตะกอนจากโรงงานกระดาษสามารถใช๎เป็นแหลํงวัตถุดิบเซลลูโลสสําหรับผลิต
พลังงานและสารเคมี เนื่องจากมีข๎อดีคือไมํจําเป็นต๎องมีขั้นตอนการ Pretreatment เพื่อให๎ได๎มาซึ่ง
เส๎นใยเซลลูโลส เนื่องจากในขั้นตอนการต๎มเยื่อกระดาษได๎กําจัดลิกนินออกไปแล๎วสํวนหนึ่งและได๎เปิด
โครงสร๎างเส๎นใยเซลลูโลสแล๎วทําให๎งํายตํอการกระทําด๎วยกระบวนการทางชีวเคมีหรือสารเคมีตํอไป
และทําให๎ประหยัดคําใช๎จํายในการทํา Pretreatment วัตถุดิบด๎วย อยํางไรก็ตาม ข๎อเสียคือ กาก
ตะกอนมีความแปรปรวนขององค๑ประกอบทางเคมีสูง ยังมีปริมาณเถ๎าสูงและมีความหนืด จึงเป็น
อุป สรรคสํ า คัญที่ ควรได๎ รั บ การแก๎ ไขเพื่อ ให๎ เ กิด Bioconversion ของตะกอนกระดาษอยํ างมี
ประสิทธิภาพ (Gottumukkala, Haigh, Collard, van Rensburg, & Görgens, 2016)
เทคโนโลยี การนํ ากากตะกอนจากโรงงานกระดาษมาใช๎ประโยชน๑โ ดยการแปรรู ปเป็ น
เชื้อเพลิงชีวภาพ หรือ สารเคมี ดังเชํนการแปรรูปชีวมวลหรือลิกโนเซลลูโลส ยังอยูํในระดับการวิจัยใน
ห๎องปฏิบัติการโดยเทคโนโลยีที่นํามาใช๎มีทั้ง Bioconversion, Thermochemical Technology,
หรือเทคโนโลยีรํวมระหวําง Biological และ Thermochemical Technology (ภาพที่ 4.20)
(Gottumukkala et al., 2016)
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ภาพที่ 4.20 เทคโนโลยีการแปรรูปและผลิตภัณฑ๑ที่เป็นไปได๎จากกากตะกอนจากโรงงานกระดาษ
1) เทคโนโลยี Bioconversion เพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuels) จากกากตะกอน
การผลิต Bioethanol Biogas Biohydrogen และ Biobutanol จากกากตะกอนด๎วยวิธี
Bioconversion เป็น 4 เทคโนโลยีหลักที่ทําการศึกษากันอยูํในปัจจุบัน เนื่องจากกากตะกอนยังมี
ปริมาณเถ๎า (Ash) อยูํมากจึงเป็นอุปสรรคตํอกระบวนการทางชีวภาพที่ใช๎ในการผลิต Bioethanol
และ Biogas ดังนั้นจึงจําเป็นที่จะต๎องมีกระบวนการกําจัดเถ๎าโดยการล๎างและกรองกํอนจะสํงตํอไปสูํ
กระบวนการ Bioconversion ทั้งนี้ มีร ายงานการศึกษาวํา การกํา จัดเถ๎า ออกกํอน จะทํา ให๎ ค วาม
เข๎มข๎นของเอทานอลที่ผลิตได๎สูงขึ้น (Robus, Gottumukkala, van Rensburg, & Görgens, 2016)
กระบวนการผลิ ต Bioethanol เป็นกระบวนการที่ถูกนํามาศึกษามากที่สุ ดในระดั บ
ห๎องปฏิบัติการและมีการนําไปศึกษาในระดับ Pilot Scale เพียงเล็กน๎อย โดยกระบวนการผลิตเอทา
นอลที่ใช๎หลักๆ มี 3 เทคโนโลยี คือ 1. Separate Hydrolysis และ Fermentation (SHF)
2.
Simultaneous Saccharification และ Fermentation/Co-Fermentation (SSF/SSCF) 3. FedBatch SSF/SSCF (Kang, Wang, & Lee, 2010; S. Marques, Alves, Roseiro, & Gírio, 2008;
Peng & Chen, 2011; Jiayi Zhang & Lynd, 2010)
กระบวนการผลิต Biogas ด๎วยวิธี Anaerobic Digestion จาก Secondary Sludge
การศึกษากันเป็นอยํางดี แตํการผลิต Biogas จาก Primary Sludge ยังอยูํในระดับเริ่มต๎นศึกษา
สํวนกระบวนการผลิต Biohydrogen และ Biobutanol จากกากตะกอนมีรายงานการศึ กษาเพียง
เล็กน๎อยเทํานั้น (Gottumukkala et al., 2016)
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2) เทคโนโลยี Bioconversion เพื่ อ ผลิ ต สารเคมีแ ละวัส ดุ ชี ว ภาพ (Chemicals And
Biomaterials) จากกากตะกอน
หากพิจารณาวํากากตะกอนจากโรงงานกระดาษมีความคล๎ายคลึงกับชีวมวลลิกโนเซลลูโลส
ในแงํของปริมาณกลูแคน สารเคมีที่มีคํามากมายก็อาจจะผลิตได๎โดยใช๎กระบวนการ SHF หรือ SSF
แบบเดิม โดยใช๎เชื้อจุลินทรีย๑แบบเดี่ยวหรือแบบผสม ปัจจุบันการใช๎กากตะกอนจากโรงงานกระดาษ
เป็นสารตั้งต๎นในการผลิตสารเคมีที่มีมูลคํายังมี การศึกษาน๎อยมาก อยํางไรก็ตามกระบวนการที่มีการ
รายงานไว๎ก็สามารถบํงบอกถึงศักยภาพของกากตะกอนที่สามารถใช๎เป็นวัตถุดิบสําหรับกระบวนการ
Bioconversion ที่ใช๎ในการผลิตสารเคมีตํางๆ เชํน Volatile Fatty Acids (Vfas) ที่เกิดขึ้นระหวําง
กระบวนการ Anaerobic Digestion ในการผลิต Biogas (Bayr & Rintala, 2012) การผลิตกรดแล
คติกจากกากตะกอนของโรงงานผลิตกระดาษรีไซเคิล โดยใช๎กระบวนการ SHF ที่มีการเติมแคลเซียม
คาร๑บอเนต (Susana Marques, Santos, Gírio, & Roseiro, 2008) การผลิตกรดแลคติกจากกาก
ตะกอน โดยใช๎กระบวนการ Semi-Continuous SSF และ Fed-Batch SSF (Budhavaram & Fan,
2009; Lin, Lee, & Koo, 2005; S. Marques, Gírio, Santos, & Roseiro, 2017) การผลิต
Bacterial Cellulose จาก Hydrolysate ของกากตะกอน (Cavka et al., 2013) นอกจากนี้ยังมี
รายงานวําเอนไซม๑เซลลูเลส (Prasetyo, Zhu, Kato, & Park, 2011) และเส๎นใยนาโนเซลลูโลส
สามารถผลิตจากกากตะกอนได๎ (Leão et al., 2012)
3) เทคโนโลยี Thermochemical Conversion จากกากตะกอน
เทคโนโลยี ที่มี ร ายงานวํา เหมาะสมการผลิ ต เชื้ อ เพลิ ง สารเคมี หรือ วั ส ดุ ชี ว ภาพ คื อ
กระบวนการ Pyrolysis ไมํวําจะเป็นการใช๎กระบวนการ Pyrolysis แบบเดี่ยว หรือ กระบวนการ
Pyrolysis รํวมกับกระบวนการทางชีวภาพ (Gottumukkala et al., 2016)
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5.1 สรุปผลการศึกษาสารแพลตฟอร์มในประเทศไทย
จากนโยบายภาครัฐที่กลํ าวมาในบทที่ 2 ทําให๎ทราบวํารัฐบาลไทยยังไมํมีนโยบายด๎านเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพโดยตรงจะมีเพียงนโยบายที่เกี่ยวข๎องกับเทคโนโลยีชีวภาพและนโยบายที่เกี่ยวข๎องกับภาคเกษตรเทํานั้น
จนกระทั่ง ประมาณ เดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2560 รัฐบาลไทยจึงได๎มีนโยบายประชารัฐทางด๎าน Bioeconomy
โดยตรงจากพืช เศรษฐกิจ ที่ไ ทยมีค วามพร๎ อ มอยูํ แล๎ ว เชํ น มัน สํ า ปะหลั ง และอ๎อ ย เป็ นพืช นํา รํอ ง เพื่ อสร๎า ง
ผลิตภัณฑ๑ชีวภาพมูลคําสูง (Biorefinery) ซึ่งแบํงการดําเนินงานออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 มี 3 โครงการที่
เกี่ยวข๎องกับพลังงานชีวภาพ 4 โครงการที่เกี่ยวข๎องกับอุตสาหกรรมยาชีววัตถุ และ 13 โครงการที่เกี่ยวข๎องกับ
อุตสาหกรรมชีวภาพมูลคําสูงอื่นๆ ได๎แกํ เคมีภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม อุต สาหกรรมการเกษตรและแปรรูป
อาหาร อุ ตสาหกรรมเชื้ อเพลิ งชีว ภาพและเคมี ชีว ภาพ อุ ตสาหกรรมการแพทย๑ค รบวงจร และอุต สาหกรรม
เทคโนโลยีขั้นสูง และอุตสาหกรรมแหํงอนาคตอื่นๆ โดยแผนที่นําทางของรัฐบาลเริ่มจากกลุํมที่ 1 พลังงานชีวภาพ
ตามมาด๎วยกลุํมที่ 2 พลาสติกชีวภาพ และกลุํมที่ 3 อาหารเพื่อสุขภาพ สุดท๎ายคือกลุํมที่ 4 อุตสาหกรรมยาชีววัตถุ
และวัคซีนขั้นสูง ระยะที่ 2 จะทําการลงทุนเพื่อสร๎าง Biorefinery Complexes และเมืองใหมํบนเศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพและนวัตกรรมที่ครบวงจร สําหรับระยะที่ 3 จะทําการลงทุนสร๎างโรงงานผลิตยาชีววัตถุทั้งในระดับ
ต๎นแบบและระดับการผลิตแบบการค๎า เพื่อยกระดับสูํ Regional Hub เป็นต๎นแบบอุตสาหกรรมแหํงอนาคต โดย
คาดการณ๑วําจะลงทุนทั้งหมดประมาณ 377,000 ล๎านบาท (สานพลังประชารัฐ, 2559) ดังแสดงในภาพที่ 5.1
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1 Phase (2016-2018)

Investment

Policy/Regulations

Investors

Projects

st

Bioeconomy projects
projects in
in existing
existing areas:
areas:
Bioeconomy
projects in
in bioenergy+4projects
bioenergy + 4 projects
in biopharmas
-- 33 projects
in biopharmas
Preparation for
for Biorefinery
Biorefinery Complexes:
Complexes:
Preparation
-Site selection
selection ((Sugarcane/Cassava
Sugarcane/Cassava)+
)+Sites
Sites preparation
preparation
-Site
13 new
new projects
projects for
for high-value
high-value bio-based
bio-based products
products
-- 13
and new
new markets
markets
-- Preparation
Preparation for
for R&D,
R &D,investment
investmentpartners,
partners,and
creation
creation

Bioeconomy : 10 Year Roadmap
2 nd Phase (2019-2021)

Establish Sugarcane/Cassava Biorefinery Complexes with
synergy in:
- R&D
- Energy
- Development of value-added bio-based Products
- Cross-sectoral collaboration among stakeholders in
Bioeconomy

-Bioenergy: PTT,
PTT,Mitr
MitrPhol,GPSC,Thai
Phol, GPSC, Thai
Wah,KTIS,GGC,Cristalla
Wah, KTIS, GGC, Cristalla
-Biochemicals: PTTGC,
PTTGC,Mitr
MitrPhol,
Phol,Cristalla
Cristalla
 Cosmeceuticals:
Cosmeceuticals:MItr
MItrPhol,Ueno
Phol, UenoFine
FineChemicals,Cristalla
Chemicals, Cristalla
-Food ingredients: Mitr Phol, Ueno fine Asia Star Trade, Cristalla
-Biopharmas: Siambioscience,
Siambioscience,Baxter
Baxter
Nutraceuticasl:Thai
Nutraceuticals:
Otsuka building plan approval &
- Urgently
resolve theThaiOtsuka
Factory

planning
-licensing
Urgentlyconflicting
resolve with
the City
Factory
building plan approval
-&licensing
Offer taxconflicting
incentiveswith
appropriate
to break-even period of
City planning
-each
Offerindustry
tax incentives appropriate to break-even period of
-each
Study
and found Consortium/Center of Excellence for R&D,
industry
innovation
supporting Bio-based
industries
-technology,
Study andand
found
Consortium/Center
of Excellence
for
R&D,technology,ang innovation supporting Bio-based
industries

MB

Establish Biopharmaceutical
Biopharmaceutical pilot
pilot plants
plants and
and
Establish
commercial plants
plants
commercial
new projects
projects in
in nutraceuticals
nutraceuticals
-- 22 new
Implement domestic/international
domestic/internationalfullscale
full clinical
scale clinical
Implement
research
research

Bioeconomy: Mitr Phoi
Biopharmas: Siam Bioscience+alliances in USA, Europe,and
East Asia
- Nutraceuticals: Cristalla+alliance from Australia

- Establish Bioeconomy Development Unit to sustainably
promote and support
Bioeconomy
- Fund government sector in capability building of human
resources along Biopharma value chain
chail e.g. Clinical
research,scaling
research,
scalingup,etc.
up, etc.

- Define appropriate Diesohol price structure
- Define policy and purchase price for bio-prower
bio-power supplied
suupliedby
bySPP
SPPwith
withfirm
firmcontract
contract
- Re-engineer the food
food&drug
& drugapproval
approvalprocess
process
- Government procurement of bio-based products
- Development of personnel responsible for IP review
reviewand
andfastening
fasteningIPIPapproval
approvalprocess
process
˜51,000

3 rd Phase (2022-2026)
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˜182,000

Fund government sector in capability building of human
resources along Biopharma value chain e.g. Clinical
research, scaling up, etc

Total investment (with R&D) ˜377,000 MB
(R&D ˜101,450 MB, where 90% is biopharmas)

MB

ภาพที่ 5.1 Bioeconomy : 10 Year Roadmap

˜132,000
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นอกจากการศึกษาด๎านนโยบายแล๎ว ยังได๎ทําการศึกษาและสรุปข๎อมูลทางการตลาดของสารแพลตฟอร๑ม
ในตลาดโลก พบวํา สารเคมีแพลตฟอร๑มที่นําสนใจสํงเสริมการผลิตเรียงลําดับตามแนวโน๎มตลาด ขนาดตลาด และ
การใช๎ประโยชน๑ สามารถเรียงลําดับความนําสนใจได๎ดังตํอไปนี้
1) สารเคมีแพลตฟอร๑มที่มีแนวโน๎มในการเติบโตสูงที่สุดคือ กรดซัคซินิก โดยมีร๎อยละการเติบโตของมูลคํา
ตลาดเทํากับ 28 (จากการคาดการณ๑ในระหวํางปี พ.ศ. 2559 - 2564) แม๎วํามูลคําตลาดของกรดซัคซินิกจะไมํสูง
มากนัก (63.2 ดอลลาร๑สหรัฐ ในปี พ.ศ. 2554) แตํมีราคาขายตํอหนํวยคํอนข๎างสูง (2,860 - 3,000 USD/MT ในปี
พ.ศ. 2554) มีการใช๎งานที่หลากหลาย โดยเฉพาะการใช๎เป็นสารตั้งต๎ นในการผลิตสารเคมีอนุพันธ๑ สามารถผลิตได๎
จากข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ ซึ่งสามารถสํงเสริมให๎มีการปลูกสําหรับใช๎ผลิต กรดซัคซินิก ได๎โดยไมํเกิดการแขํงขันกับพืช
อาหาร ซึ่งมีการปลูกทั่วไปในประเทศไทย เนื่องจากความต๎องการของตลาดที่เพิ่มมากขึ้น ทําให๎มีการวิจัยแลพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตกรดซัคซินิกจากชีวมวล เพิ่มขึ้น ในระยะยาวต๎นทุนการผลิตกรดซัคซินิก จึงมีแนวโน๎มที่จะลดลง
กรดซัคซินิกจึงเป็นสารเคมีแพลตฟอร๑มที่มีความเหมาะสมสูงสุดที่จะสํงเสริมให๎เกิดการวิจัยและพัฒนาตํอไป
2) เอทานอลเป็นสารเคมีแพลตฟอร๑มที่มีการใช๎งานแพรํหลายมากที่สุด การพั ฒนาของเทคโนโลยีและ
วัตถุดิบในการผลิต คํอนข๎างคงที่ มีมูลคําทางการตลาดสูง (56.66 พันล๎านดอลลาร๑สหรัฐ ในปี พ.ศ. 2559) มีอัตรา
การเติบโระหวํางปี พ.ศ. 2560 – 2563 เทํากับร๎อยละ 27.2 จึงมีความเหมาะสมที่จะสํงเสริมให๎มีการผลิตใน
ประเทศ โดยวัตถุดิบที่เหมาะสมจะสํงเสริมให๎ใช๎ในการผลิตคือมันสําปะหลัง ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ และเศษวัสดุทาง
การเกษตรเพื่อปูองกันการแยํงวัตถุดิบอ๎อย
3) สารให๎ความหวานแทนน้ําตาล ซอร๑บิทอล และไซลิทอล เป็นกลุํมสารเคมีแพตฟอร๑มที่มีแนวโน๎มในการ
เติบโตทางการตลาดอยูํในระดับดี เนื่องจากมีผู๎ปุวยเบาหวาน และผู๎บริ โภคที่รักสุขภาพ เพิ่มขึ้น ทําให๎ผลิตภัณฑ๑ที่
ใช๎สารให๎ความหวานแทนน้ําตาลในการผลิตได๎รับความนิยม โดยไซลิทอลมีร๎อยละการเติบโต 6.6 และซอร๑บิทอลมี
ร๎อยละการเติบโต 3.5 ซอร๑บิทอล และไซลิทอลสามารถผลิตได๎จากเศษไม๎ ซึ่งมีต๎นทุนคําวัตถุดิบต่ํา จึงเหมาะที่จะ
สํงเสริมให๎มกี ารผลิตตํอไป
4) สารเคมีแพลตฟอร๑มที่มีร๎อยละการเติบโตที่ดี เหมาะแกํการสํงเสริมให๎มีการผลิตในลําดับถัดมาคือ กรด
ลิววาลินิค จากการคาดการณ๑ในระหวํางปี พ.ศ. 2559 – 2564 กรดลิววาลินิคมีร๎อยละการเติบโตเทํากับ 14 ซึ่ง
การเติบโตเกิดขึ้น เนื่องจากสามารถใช๎ กรดลิ ววาลินิค เป็นสารตั้งต๎นในการสั งเคราะห๑สารเคมีอื่น สําหรับใช๎ใน
อุตสาหกรรมยา และอุตสาหกรรมอาหาร นอกจากนี้ กรดลิววาลินิคยังสามารถผลิตได๎จากเซลลูโลส ทําให๎ผลิตได๎
จากวัตถุดิบที่หลากหลาย
5) สารประกอบฟูแ รน เป็ น กลุํ มสารประกอบที่ มีข นาดใหญํ สารเคมี ในกลุํ มนี้ ถูก ใช๎ ในอุต สาหกรรม
หลากหลาย โดยสารที่มีความสําคัญคือ เฟอฟูริลแอลกอฮอล๑ ซึ่งใช๎เป็นตัวทําละลายในกระบวนการผลิตน้ํามัน
ปิโตรเลียม สารประกอบฟูแรนมีร๎อยละการเติบโตเทํากับ 11.9 ในระหวํางปี พ.ศ. 2557– 2563 อยํางไรก็ตาม
เนื่องจากมีปริมาณการใช๎งานสูง จึงมีหลายประเทศที่เริ่มลงทุนในการผลิตสารประกอบฟู แรน ทําให๎ราคาของฟู
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แรนในตลาดโลกมีแนวโน๎ มลดลง วัตถุดิบที่เหมาะสมจะสํ งเสริมสําหรับผลิ ตสารประกอบฟูแรนคือกากเมล็ ด
ทานตะวัน และซังข๎าวโพด เพื่อให๎มีต๎นทุนด๎านวัตถุดิบต่ํา สามารถแขํงขันด๎านราคาในตลาดโลกได๎
6) กรดแลคติก เป็นสารเคมีแพลตฟอร๑มที่มีการใช๎งานอยํางแพรํหลาย ในอุตสาหกรรมอาหาร และเริ่มมี
การใช๎งานในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ๑ และใช๎เป็นสารตั้งต๎นในการผลิตสารเคมีอื่น โดยมีแนวโน๎มการเติบโตทาง
การตลาดเทํากับ ร๎อยละ 7 วัตถุดิบหลักในการผลิต กรดแลคติกคือน้ําตาลแลคโตสในเวย๑ ซึ่งเป็นเศษเหลือใน
กระบวนการผลิตชีส ซังข๎าวโพด และมันสําปะหลัง ซึ่งการผลิตกรดแลคติกจากชีวมวลยังมีต๎นทุนการผลิตคํอนข๎าง
สูง เนื่องจากเทคโนโลยีการใช๎เชื้อจุลินทรีย๑ชํวยในการผลิต ยังไมํคงที่
7) กลีเซอรอลเป็นสารเคมีแพลตฟอร๑มที่มีการใช๎งานมาก ทั้งการใช๎งานด๎วยตัวเอง และการใช๎เป็นสารตั้ง
ต๎นในการผลิตสารเคมีอื่น การเติบโตของตลาดกลีเซอรอลเทํากับร๎อยละ 6.5 วัตถุดิบหลักในการผลิตกลีเซอรอลมา
จากเศษเหลือของการหีบน้ํามัน และการผลิตไบโอดีเซล ซึ่งทําให๎ต๎นทุนการผลิตต่ําลง จากการเพิ่มขึ้นของการใช๎
น้ํามันไบโอดีเซล ทําให๎ราคาขายของกลีเซอรอลในตลาดโลกมีแนวโน๎มลดลง ประกอบกับมีหลายประเทศลงทุนใน
การผลิตกลีเซอรอล ทําให๎มีปริมาณกลีเซอรอลในตลาดโลกมาก และหลากหลายเกรด ตามเทคโนโลยีการผลิต กลี
เซอรอลจึงมีความเหมาะสมน๎อยในการสํงเสริมให๎มีการผลิต
8) ไบโอไฮโดรคาร๑ บอนและไอโซพรีน มีกระบวนการสังเคราะห๑จากชีวมวลที่ยังต๎องการการวิจัยและ
พัฒนาอีกมาก นอกจากนี้การสังเคราะห๑ ไอโซพรีนจากยางธรรมชาติ ยังชํวยแก๎ปัญหาน้ํายางล๎นตลาดในประเทศ
จึงมาความเหมาะสมน๎อยที่จะสํงเสริมให๎มีการผลิตไบโอไฮโดรคาร๑บอน และไอโซพรีนจากชีวมวล
9) ไฮดรอกซีโพรพิโอนิค แอซิดและแอลดีไฮด๑ มักถูกใช๎เป็นสารตั้งต๎นในการผลิตสารเคมีอื่น เชํน โพรพิโอ
นิค แอซิด โพรเพนไดออล และอะคริโลไนไตร๑ ซึ่งสารเคมีดังกลําวมีการวิจัยด๎านการตลาดมากกวําไฮดรอกซีโพรพิ
โอนิค แอซิดและแอลดีไฮด๑ ซึ่งเป็นสารตั้งต๎น เนื่องจากสารเคมีกลุํมนี้สามารถผลิตได๎จากสารตั้งต๎นหลายชนิด เชํน
โพรเพนไดออลสามารถผลิตได๎จากกลีเซอรอล อะคริโลไนไตร๑ผลิตจากสารประกอบเอมีน ทําให๎เกิดการแขํงขันใน
ด๎านวัตถุดิบ มูลคําทางการตลาดและอัตราการเติบโตของสารเคมีแพตฟอร๑มในกลุํมไฮดรอกซีโพรพิโอนิค แอซิด
และแอลดีไฮด๑ จึงไมํชัดเจน ไมํเหมาะแกํการสํงเสริมให๎มีการผลิต ดังสรุปข๎อมูลในตารางที่ 5.1
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ตารางที่ 5.1 มูลคําทางการตลาดของสารเคมีแพลตฟอร๑มบางชนิดในตลาดโลก
สารเคมีแพลตฟอร์ม
กรดซัคซินิก

วัตถุดิบหลัก
ข๎าวโพดเลีย้ งสัตว๑9

ราคาต่อหน่วย
2,860 - 3,000 USD/MT
(2011)9

ปริมาณการผลิตต่อปี
40,000 MT (2011)9

มูลค่าตลาด (USD)
- 63.2 USD (2011)9
- 701.0 USD (2020)17

ร้อยละอัตราการเติบโต
28 (2016 - 2021)17

เอทานอล

- มันสําปะหลัง1,2
- ข๎าวโพด1,2
- เศษวัสดุทางการเกษตร1,2

0.22 USD/gallon (2012)3

- 66.77 พันล๎านลิตร (2008)2
- 88.69 พันล๎านลิตร (2013)2

5.66 พันล๎าน (2016)4

27.2 (2017 - 2022)4

ซอร๑บิทอล

- เศษไม๎21
- เศษวัสดุทางการเกษตร21

2,000 USD/T22

- 1.85 ล๎านตัน (2015)23
- 2.4 ล๎านตัน (2023)23

4 พันล๎าน USD
(2023)23

3.5 (2016 - 2023)23

ไซลิทอล

- เศษไม๎16
- เศษวัสดุทางการเกษตร16
- เศษเหลือจากกระบวนการ
ทํากระดาษ24
- เซลลูโลส19

- 43,000 T (2005)16

- 340 ล๎าน USD
(2005)16
- 737.3 ล๎าน USD
(2015)24
32.5 ล๎าน USD
(2021)20

7.0 (2016 - 2025)24

- 50.5 ล๎าน9

11.9 (2014 - 2020)5

กรดลิววาลินิค
สารประกอบฟูแรน

- กากทานตะวัน5
- ซังข๎าวโพด5

2600 T (2013)8
- 1 USD/ kg (2001)6
- 2,200 USD/ MT (2011)5
- 1,700 - 4,400 USD/T
(2016)7

- 300,000 T (2013)8
- 652,500 T (2020)8
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ตารางที่ 5.1 มูลคําทางการตลาดของสารเคมีแพลตฟอร๑มบางชนิดในตลาดโลก (ตํอ)
สารเคมีแพลตฟอร์ม
กรดแลคติก

วัตถุดิบหลัก
- เศษเหลือจากกระบวนการ
ผลิตชีส14
- ซังข๎าวโพด14
- มันสําปะหลัง14
กลีเซอรอลและอนุพันธ๑ใน - เศษเหลือจากการผลิตไบโอ
เฟสน้ํา
ดีเซล น้ํามันพืช10

ไบโอไฮโดรคาร๑บอนและ
ไอโซพรีน

- เศษไม๎ เศษวัสดุเกษตร5
- ซังข๎าวโพด5
- หญ๎า5

ราคาต่อหน่วย
- 1,200 - 1,400 USD/T
(2013)15

ปริมาณการผลิตต่อปี
130,000 - 150,000 MT
(2016)16

- เกรดดี 1,100 USD/MT
(2011)5
- เกรดต่ํา 180-540 USD/MT
(2011)5
1,600 - 2,300 USD/T (ไอโซพ
รีน) 5

- 750,000 T (2009)11

800,000 MT (2008)13

มูลค่าตลาด (USD)

- 2.47 ล๎านตัน
(2014)12
- 3.04 ล๎านตัน
(2022)12
1-2 พันล๎าน USD
(2012)13

ร้อยละอัตราการเติบโต
7 (2017 - 2024)16

6.5 (2014 - 2022)12

ไฮดรอกซีโพรไพโอนิค แอ - กลีเซอรอล18
ซิด และแอลดีไฮด๑
- อ๎อย น้ําตาล18
- ข๎าวสาลี18
- น้ํามันพืช18
- ข๎าวโพด18
ที่มา: 1(Lu, Lin, Campbell, Sagisaka, & Ren, 2012), 2(Gupta & Verma, 2015), 3(Bastianin, Galeotti, & Manera, 2016), 4(Marketsandmarkets, 2016a), 5(Biddy, Scarlata, & Kinchin,
2016), 6(Hayes, Fitzpatrick, Hayes, & Ross, 2006), 7(Goswami & Mishra, 2016), 8(Pulicharla, Lonappan, Brar, & Verma, 2017), 9(Weastra, 2013), 10(Sara, Rouissi, Brar, & Blais, 2016),
11
(C. A. Quispe, C. J. Coronado, & J. A. Carvalho Jr, 2013), 12(Global Market Insight, 2016), 13(de Jong, Higson, Walsh, & Wellisch, 2012), 14(Gruber, Henton, & Starr, 2006),
15
(Harmsen, Hackmann, & Bos, 2013), 16 (Pachapur, Sarma, Brar, & Chaabouni, 2016), 17(Marketsandmarkets, 2016b), 18(Tingirikari, 2016), 19(Birgit Kamm, Kamm, Schmidt, Hirth, &
Schulze, 2006), 20(Marketsandmarkets, 2016c), 21(C. Marques, R. Tarek, M. Sara and S. K. Brar, 2016), 22(Lichtenthaler, 2006), 23(Global Market Insights, 2017a), 24(Research,
2017)Grand View Research (2017)
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แตํจากการศึกษาความพร๎อมในหลายๆ ด๎านไมํวําจะเป็น ปริมาณวัตถุดิบ มูลคําตลาดของโลก ข๎อมูลการ
นําเข๎าสํงออก ความพร๎อมด๎านเทคโนโลยีซึ่งงานวิจัยสํวนใหญํของประเทศไทยอยูํที่ระดับ TRL ระดับ 3 รวมกับ
นโยบายสนับสนุนของภาครัฐและเอกชนของประเทศไทยที่ได๎เริ่มมีการหันมาสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข๎องกับ
Bioeconomy ตามที่กลําวไว๎ข๎างต๎น สารเคมีแพลตฟอร๑มที่นําสนใจสํงเสริมเพื่อเพิ่มมูลคําเพิ่มผลิตภัณฑ๑ในประเทศ
ไทยที่นําสนใจเรียงลําดับได๎ตามสรุปตํอไปนี้ โดยแสดงรายละเอียดในตารางที่ 5.2 และภาพที่ 5.2
1) กลีเซอรอลเป็นสารเคมีแพลตฟอร๑มที่มีการใช๎งานมาก ทั้งการใช๎งานด๎วยตัวเอง และการใช๎เป็นสารตั้งต๎น
ในการผลิตสารเคมีอื่น การเติบโตของตลาดโลกสําหรับกลีเซอรอลเทํากับร๎อยละ 6.5 และมีมูลคําการนําเข๎ามาใน
ประเทศไทยอยูํประมาณ 1,000 กวําล๎านบาท นอกจากนี้ยังมี มูลคําการสํงออกอยูํประมาณ 700 กวําล๎านบาท
ประกอบกับแนวโน๎มการผลิตไบโอดีเซลในประเทศไทยมีแนวโน๎มสูงขึ้น จาก 3.4 ล๎านลิตรตํอวัน ไปเป็น 10 ล๎าน
ลิตรตํอวัน ในปี พ.ศ. 2569
ด๎านเทคโนโลยี – ในชํวงของ Biorefinery phase I ซึ่งมุํงเน๎นการผลิตพลังงานพบวําเทคโนโลยีที่มี
การศึกษาสํวนใหญํคือการพัฒนากระบวนการและประสิทธิภาพการผลิตพลังงาน เชํน เอทานอลจากแปูงและน้ําตาล
รวมถึงไบโอดีเซลจากน้ําปาล๑ม ซึ่งสถานภาพเทคโนโลยีใน Phase I นี้ถือวําอิ่มตัวเนื่องจากการผลิตพลังงานอยูํใน
ระดับที่เป็นอุตสาหกรรม ปัจจุบันประเทศไทยเริ่มเข๎าสูํ Biorefinery phase II ซึ่งมีการพัฒนาการใช๎ประโยชน๑ของ
ผลผลิตพลอยได๎ที่เกิดจากการผลิตพลังงานดังกลําว กลีเซอรอลนับเป็นวัตถุดิบที่มีศักยภาพในด๎านปริมาณและ
คุณภาพ เนื่องจากโครงสร๎างทางเคมีที่สามารถนําไปผลิตเป็นสารตั้งต๎นได๎ในหลายผลิตภัณฑ๑ เชํน ethylene glycol
และ propylene glycol ในการผลิตพลาสติกชีวภาพซึ่งใช๎ทดแทนสารเคมีที่ผลิตได๎จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีหากมี
การนําไปผํานกระบวนการทําให๎บริสุทธิ์และแปรรูปตํอเป็นสารเคมีตั้งต๎นที่เหมาะสม ดังนั้นแนวทางงานวิจัยเพื่อให๎
สามารถพัฒนากลีเซอรอลเป็นสารเคมีในกลุํม
drop-in ได๎อยํางยั่งยืน คือ การพัฒนาประสิทธิภาพของ
กระบวนการแปรรูปกลีเซอรอลเป็นสารตั้งต๎นเหลํานั้นให๎มีต๎นทุนที่แขํงขันได๎กับวัตถุดิบที่มาจากอุตสาหกรรมปิโตร
เคมี
2) กรดแลคติก เป็นสารเคมีแพลตฟอร๑มที่มีการใช๎งานอยํางแพรํหลาย ในอุตสาหกรรมอาหาร และเริ่มมี
การใช๎งานในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ๑ และใช๎เป็นสารตั้งต๎นในการผลิตสารเคมีอื่น โดยมีแนวโน๎มการเติบโตทางการ
ตลาดโลกเทํากับ ร๎อยละ 7 วัตถุดิบหลักในการผลิตสําหรับประเทศไทย คือ มันสําปะหลัง กับอ๎อย
ด๎านเทคโนโลยี – เนื่องจากกรดแลคติกสามารถผลิตได๎จากวัตถุดิบตั้งต๎นที่เป็นน้ําตาล วัตถุดิบที่เป็น 1st
generation สามารถนํามาใช๎ได๎และมีเทคโนโลยีรองรับที่คํอนข๎างคงที่ งานวิจัยควรมุํงเน๎นในการพัฒนาด๎านปลาย
น้ํามุํงเน๎นเรื่องคุณภาพของพลาสติกชีวภาพที่ผลิตจากกรดแลคติกเนื่องจากยังมีข๎อด๎วยด๎านคุณสมบัติ เชํน ความ
เปราะ เมื่อเทียบกับพลาสติกทั่วไปจากปิโตรเคมี ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญหนึ่งที่ทําให๎การใช๎พลาสติกชีวภาพจากแลคติก
ในวงกว๎างมีข๎อจํากัด
3) สารให๎ความหวานแทนน้ําตาล ซอร๑บิทอล เป็นกลุํมสารเคมีแพตฟอร๑มที่มีแนวโน๎มในการเติบโตทาง
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การตลาดอยูํในระดับดี เนื่องจากมีผู๎ปุวยเบาหวาน และผู๎บริโภคที่รักสุขภาพ เพิ่มขึ้น ทําให๎ผลิตภัณฑ๑ที่ ใช๎สารให๎
ความหวานแทนน้ําตาลในการผลิตได๎รับความนิยม โดยไซลิทอลมีร๎อยละการเติบโตของตลาดโลก 6.6 ซอร๑บิทอลมี
มูลคําการนําเข๎าอยูํที่ประมาณ 350 ล๎านบาท ในขณะเดียวกันก็มีมูลคําการสํงออกประมาณ 150 ล๎านบาท จึงทําให๎
ซอร๑บิทอลมีสารเคมีแพลตฟอร๑มที่นําสนใจ
ด๎านเทคโนโลยี – ซอร๑บิทอลผลิตได๎จากวัตถุดิบตั้งต๎นที่เป็นน้ําตาล หรือแปูงที่เปลี่ยนเป็นน้ําตาล สํวน
ใหญํผลิตโดยวิธีทางเคมีซึ่งเทคโนโลยีในตํางประเทศมีการผลิตเชิงการค๎าแล๎ว การดําเนินงานวิจัยจึงอาจมุํงเน๎นการ
พั ฒ นากระบวนการผลิ ตทั้ งทางเคมี และชี ว ภาพ เชํ นการหาเชื้ อจุ ลิ นทรี ย๑ ชนิ ดใหมํ เพื่ อผลิ ตเอนไซม๑ ห รื อใช๎ ใน
กระบวนการหมักในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตซอร๑บิทอลให๎รวดเร็วขึ้นและมีความบริสุทธิ์มากขึ้น และศึกษาวิจัย
ด๎านการแปรรูปขั้นต๎นหรือพัฒนาการผลิตซอร๑บิทอลโดยตรงจากวัตถุดิบ 2nd Generation ควบคูํกันไป
4) กรดซัคซินิก เป็นสารเคมีแพลตฟอร๑มที่มีแนวโน๎มในการเติบโตสูงที่สุด โดยมีร๎อยละการเติบโตของมูลคํา
ตลาดโลกเทํากับ 28 (จากการคาดการณ๑ในระหวํางปี พ.ศ. 2559 - 2564) แม๎วํามูลคําตลาดของกรดซัคซินิกจะไมํสูง
มากนัก (63.2 ดอลลาร๑สหรัฐ ในปี พ.ศ. 2554) แตํมีราคาขายตํอหนํวยคํอนข๎างสูง (2,860 - 3,000 USD/MT ในปี
พ.ศ. 2554) และประเทศไทยได๎มีมูลคําการนําเข๎ามาในประเทศประมาณปีละ 161 ล๎ านบาท เป็นสารเคมี
แพลตฟอร๑มที่มีการใช๎งานที่หลากหลาย โดยเฉพาะการใช๎เป็นสารตั้งต๎นในการผลิตสารเคมีอนุพันธ๑ ประกอบกับ
รัฐบาลไทยมีนโนบายสนั บสนุ นภายใต๎แนวคิด Bioeconomy กรดซัคซินิกจึงเป็นสารเคมีแพลตฟอร๑มที่มีความ
เหมาะสมที่จะสํงเสริมให๎เกิดการวิจัยและพัฒนาตํอไป
ด๎านเทคโนโลยี –กรดซัคซินิคผลิตได๎จากวัตถุดิบตั้งต๎นที่เป็นน้ําตาล หรือแปูงที่เปลี่ยนเป็นน้ําตาล เชํน มัน
สําปะหลังและอ๎อย เชํนเดียวกับกรดแลคติคสถานภาพเทคโนโลยีในตํางประเทศคํอนข๎างคงที่เนื่องจากมีการผลิตเชิง
การค๎าแล๎ว แตํเนื่องจากกรดซัคซินิคสามารถผลิตได๎จากกลีเซอรอลเชํนเดียวกัน การดําเนินงานวิจัยจึงอาจทั้งมุํงเน๎น
การตํอยอดเทคโนโลยีของประเทศในการผลิตซัคซินิคจากกระบวนการหมักที่อยูํในระดับห๎องปฏิบัติการ (TRL3) ไป
ยังระดับ Pilot scale (TRL5) และศึกษาการใช๎กลีเซอรอลเป็นวัตถุดิบตั้งต๎นในการผลิตกรดซัคซินิคหรือสารเคมีตั้ง
ต๎นอื่นๆ ควบคูํกันไป เพื่อเป็นแนวทางในการคัดเลือกกระบวนการผลิตที่เหมาะสมทั้งปริมาณวัตถุดิบและต๎นทุนการ
ผลิต
ในภาพรวมประเทศไทยยังคงอยูํในชํวงของ Biorefinery Phase II ที่ยังใช๎งานวัตถุดิบที่เป็น 1st
generation และพัฒนากระบวนการแปรรูปผลผลิตพลอยได๎ให๎มีมูลคําเพิ่มขึ้น อยํางไรก็ตามเนื่องจากวัตถุดิบ 1st
generation เป็นพืชอาหาร เพื่อให๎สามารถวางแผนการจัดการวัตถุดิบเพื่อรองรับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานชีว ภาพได๎อยํ างยั่ งยื น และไมํกระทบกับการผลิ ตพืชอาหาร ควรผลั กดันให๎ มีการนําผลผลิ ตพลอยได๎ที่เป็ น
lignocellulose มาใช๎ประโยชน๑และสนับสนุนการทํางานวิจัยที่สอดคล๎องกับ Biorefinery Phase III เชํน การทํา
pretreatment โดยใช๎อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษเป็นต๎นแบบ และจากนั้นสามารถประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ๑ตําง ๆ ที่เกิดขึ้น เชํน สารเคมีแพลตฟอร๑มที่ได๎พัฒนามาแล๎วจาก Biorefinery Phase I และ II ควบคูํกันไป
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บทที่ 5 สรุปและข๎อเสนอแนะ

ตารางที่ 5.2 สรุปลําดับความพร๎อมในการพัฒนาสารเคมีแพลตฟอร๑มของประเทศไทย
สารเคมีแพลตฟอร์ม (Building
Block)

วัตถุดิบ

มีเทคโนโลยีการผลิต

ในประเทศ
มีการผลิตใน
ประเทศ
1. กลีเซอรอลและสารประกอบ
อนุพันธ๑ในเฟสน้ํา

ต่างประเทศ

นโยบาย

ด้าน
การเกษตร

ด้านการวิจัย
และพัฒนา

√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

มีมูลคําการนําเข๎าเฉลีย่ ปี 2559-2560
ประมาณ 1,011.08 ล๎านบาท และมี
มูลคําการสํงออกเฉลีย่ ในชํวงปีเดียวกัน
ประมาณ 774.88 ล๎านบาท

√
√
√
√
√
√W

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

มีมูลคําการนําเข๎าเฉลีย่ ปี 2559-2560
ประมาณ 63.25 ล๎านบาท และมีมูลคํา
การสํงออกเฉลีย่ ในชํวงปีเดียวกัน
ประมาณ 2,164.35 ล๎านบาท

ข๎าว
มันสําปะหลัง
อ๎อย
ปาล๑ม

√

ข๎าวโพด

มูลค่าทางการตลาด

ด้าน
Bioecono
my

ยางพารา
2. กรดแลคติก

ข๎าว
มันสําปะหลัง
อ๎อย
ปาล๑ม
ข๎าวโพด
ยางพารา

√
√
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√
√

บทที่ 5 สรุปและข๎อเสนอแนะ

ตารางที่ 5.2 สรุปลําดับความพร๎อมในการพัฒนาสารเคมีแพลตฟอร๑มของประเทศไทย (ตํอ)
สารเคมีแพลตฟอร์ม (Building
Block)

วัตถุดิบ

มีเทคโนโลยีการผลิต
ในประเทศ
มีการผลิตใน
ประเทศ

3. ซอร๑บิทอล

ข๎าว
มันสําปะหลัง
อ๎อย

นโยบาย

ต่างประเทศ

ด้าน
การเกษตร

ด้านการวิจัย
และพัฒนา

√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

ปาล๑ม
ข๎าวโพด

√

ยางพารา
4. กรดซัคซินิก

ข๎าว
มันสําปะหลัง
อ๎อย
ปาล๑ม
ข๎าวโพด
ยางพารา

√

√
√W
√
√
√
√
√
√W
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มูลค่าทางการตลาด
ด้าน
Bioecono
my
มีมูลคําการนําเข๎าเฉลีย่ ปี 2559-2560
ประมาณ 353.60 ล๎านบาท และมีมูลคํา
การสํงออกเฉลีย่ ในชํวงปีเดียวกัน
ประมาณ 153.49 ล๎านบาท

มีมูลคําการนําเข๎าเฉลีย่ ปี 2559-2560
ประมาณ 161.47 ล๎านบาท

√

บทที่ 5 สรุปและข๎อเสนอแนะ

ตารางที่ 5.2 สรุปลําดับความพร๎อมในการพัฒนาสารเคมีแพลตฟอร๑มของประเทศไทย (ตํอ)
สารเคมีแพลตฟอร์ม (Building
Block)

5. เอทานอล

วัตถุดิบ

ข๎าว
มันสําปะหลัง
อ๎อย
ปาล๑ม
ข๎าวโพด
ยางพารา

6.ไซลิทอล

มีเทคโนโลยี
การผลิต
ในประเทศ
มีการผลิตใน
ประเทศ

√
√
√
√
√
√

ข๎าว
มันสําปะหลัง
อ๎อย
ปาล๑ม
ข๎าวโพด
ยางพารา

√
√

นโยบาย

มูลค่าทางการตลาด

ต่างประเทศ

ด้าน
การเกษตร

ด้านการวิจัย
และพัฒนา

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√W,X
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ด้าน
Bioecono
my

√
√

มีมูลคําการนําเข๎าเฉลีย่ ปี 2559-2560
ประมาณ 317.85 ล๎านบาท และมีมูลคํา
การสํงออกเฉลีย่ ในชํวงปีเดียวกัน
ประมาณ 611.03 ล๎านบาท

-

บทที่ 5 สรุปและข๎อเสนอแนะ

ตารางที่ 5.2 สรุปลําดับความพร๎อมในการพัฒนาสารเคมีแพลตฟอร๑มของประเทศไทย (ตํอ)
สารเคมีแพลตฟอร์ม (Building
Block)

7. สารประกอบฟูแรน

วัตถุดิบ

มีเทคโนโลยี
การผลิต
ในประเทศ มี ต่างประเทศ
การผลิตใน
ประเทศ

ข๎าว
มันสําปะหลัง
อ๎อย

√

ปาล๑ม
ข๎าวโพด
ยางพารา
8.ไฮดรอกซีโพรไพโอนิค แอซิด และ
ข๎าว
แอลดีไฮด๑
มันสําปะหลัง
อ๎อย
ปาล๑ม
ข๎าวโพด

√

นโยบาย

มูลค่าทางการตลาด

ด้าน
การเกษตร

ด้านการวิจัย
และพัฒนา

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

ยางพารา
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ด้าน
Bioecono
my
มีมูลคําการนําเข๎าเฉลีย่ ปี 2559-2560
ประมาณ 61.75 ล๎านบาท และมีมูลคํา
การสํงออกเฉลีย่ ในชํวงปีเดียวกัน
ประมาณ 18.71 ล๎านบาท

มีมูลคําการนําเข๎าเฉลีย่ ปี 2559-2560
ประมาณ 150.52 ล๎านบาท

บทที่ 5 สรุปและข๎อเสนอแนะ

ตารางที่ 5.2 สรุปลําดับความพร๎อมในการพัฒนาสารเคมีแพลตฟอร๑มของประเทศไทย (ตํอ)
สารเคมีแพลตฟอร์ม (Building
Block)

9. กรดลิววาลินิค

วัตถุดิบ

มีเทคโนโลยี
การผลิต
ในประเทศ มี ต่างประเทศ
การผลิตใน
ประเทศ

ข๎าว
มันสําปะหลัง
อ๎อย
ปาล๑ม
ข๎าวโพด
ยางพารา

10. ไบโอไฮโดรคาร๑บอนและไอโซพ
ข๎าว
รีน
มันสําปะหลัง
อ๎อย
ปาล๑ม
ข๎าวโพด
ยางพารา

√
√
√
√
√
√

นโยบาย

มูลค่าทางการตลาด

ด้าน
การเกษตร

ด้านการวิจัย
และพัฒนา

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√W
√
√
√
√
√
√

ที่มา : คณะผู๎วิจัย (W: มีการศึกษาโดยใช๎ไม๎ชนิดอื่น; X: ไซโลส)
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ด้าน
Bioecono
my
-

มีสถิติการนําเข๎า แตํมีมลู คําน๎อยมาก
เพียง 8,000 ถึง 20,000 กวําบาทเทํานั้น

บทที่ 5 สรุปและข๎อเสนอแนะ

ภาพที่ 5.2 สรุปวัตถุดิบและสารแพลตฟอร๑มที่นําสนใจเพื่อพัฒนาตํอไป
5.2 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องจากการสัมมนา
จากการจั ด สั ม มนา“การศึ ก ษาและสั ง เคราะห๑ ส ถานภาพและทิ ศ ทางงานวิ จั ย ภายใต๎
นโยบายเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ” เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ๑ 2561 ณ ห๎องออร๑คิด 1 โรงแรมรามา การ๑
เด๎นส๑ กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะจากการแสดงความคิดเห็นและ
แบบแสดงความคิดเห็นด๎านตํางๆ ได๎ดังนี้
1)

รายการ

สรุปความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับ“การศึกษาและสังเคราะห๑สถานภาพและ
ทิศทางงานวิจัยภายใต๎นโยบายเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ” จากแบบสอบถามและแผํน
แสดงความคิดเห็น (Post-it)
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม

1.ด้านนโยบายสนับสนุน  นโยบาย New S Curve ของ EEC สามารถสนับสนุนการพัฒนานี้ได๎
 ควรประสานกั บ ฝุ า ยกฎหมายของประเทศ กํ า หนดให๎ ใ ช๎ ภ าชนะ
อาหาร/ถุงพลาสติกที่ยํอยสลายได๎ โดยไมํต๎องระบุวําเป็นวัส ดุประเภทใด
(เปิดกว๎าง)
 ภาครัฐควรกําหนด mandate ให๎ใช๎ผลิตภัณฑ๑ Biobased ในสัดสํวน
ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงสนับสนุนงบประมาณลงทุนให๎ภาคเอกชนและภาควิจัย
 สนั บ สนุ น โดยเลื อ กผลิ ต ภั ณ ฑ๑ เ ปู า หมายจากรั ฐ บาล และแนวทาง
สนับสนุนทุกภาคสํวนในระยะเริ่มต๎น
161

บทที่ 5 สรุปและข๎อเสนอแนะ

 นโยบายด๎านการสํงเสริม BOI (ทําแล๎ว)
 การจัดซื้อจัดจ๎างสีเขียว (ทําแล๎ว)
 ด๎านภาษีสําหรับผู๎ใช๎ (กําลังหาวิธีการ)
 นโยบายเชิงบังคับ (รัฐกําลังตัดสินใจอยูํ) เก็บภาษีจากผลิตภัณฑ๑เดิม
เชํน ภาษีการใช๎ถุงพลาสติกเดิม ห๎ามใช๎ และเก็บเงินคําใช๎
 สนับสนุนให๎เก็บภาษี Tax Incentive ตํางๆ
 ไมํคิดภาษีรายรับให๎กับบริษัทที่ผลิตผลิตภัณฑ๑ยํอยสลายได๎
 ลดภาษีสําหรับโรงงานที่ใช๎วัตถุดิบด๎านชีวภาพ
 นโยบายด๎านพลังงานสะอาด เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม
 นโยบายด๎าน Value Added ในหํวงโซํอุปทานของแตํละ Chemical
 ควรสนับสนุนการจัดการทั้งระบบ ไมํใชํเอาของเสียมาจัดการ
 สนับสนุนนโยบายในการนํา Waste มาแปรรูป ด๎วยเทคโนโลยี 4.0
เพื่อสร๎างมูลคําเพิ่ม ลดปัญหาสิ่งแวดล๎อม เพิ่มประสิทธิภาพการใช๎วัตถุดิบ
ให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด
 ควรเน๎นเรื่องความสามารถในงานวิจัย
 เสนอเป็นนโยบายในการใช๎พลาสติกชีวภาพทดแทนการใช๎พลาสติก
อยํางแท๎จริง เนื่องจากพลาสติกมีผลกระทบ เชํน สิ่งแวดล๎อม การค๎า
 ควรพิ จ ารณาประเด็ น นโยบายการจั ด สรรด๎ า นการผลิ ต วั ต ถุ ดิ บ
เกษตรกร เพื่อผลิ ตผลิ ตภัณฑ๑ Bioeconomy
(Supply Chain
Management) ตลอดหํวงโซํไปถึงการตลาด
 ต๎ อ งมี ก ารจั ด กลุํ ม ชนิ ด พื ช ที่ สํ า คั ญ ที่ ส ามารถนิ ย มใช๎ ใ นการผลิ ต
Bioeconomy ให๎ได๎กํอนที่จะนําเสนอ มี 5 ชนิดตามที่นําเสนอ
 รัฐควรออกนโยบายสนับสนุนให๎ควรปลูกตํอไปไมํวําจะเป็นทางด๎าน
แรงจูงใจหรือมีการสนับสนุนทางด๎านการเงิน เมล็ดพันธุ๑ หรือมีการกําหนด
โซนในการปลูก และมีหนํวยงานอื่นมารับชํวงตํอไป (ต๎น/กลาง/ปลาย)
 ควรพิจารณาแบํงเป็นระยะฯ ระยะต๎น เป็นการสร๎างบุคลากร จะทํา
อยํางไร เป็นการลงทุนด๎าน Bioeconomy เพื่อให๎ มีการถํายทอดทาง
เทคโนโลยี / ระยะกลาง เน๎นการวิจัยซึ่งต๎องดูจาก Future Products
2. ด้านการผลิตวัตถุดิบ

 สํงเสริ มให๎ ใช๎เทคโนโลยีในการผลิตวัตถุดิ บเพื่อลดต๎นทุน และเพิ่ม
Yield ตํอไรํ และต๎นทุนตํอตัน
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3. ด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต
สารเคมีแพลตฟอร์ม

 นําเข๎าวัตถุดิบโดยเลือกจากประเทศที่มีประสิทธิภาพ มี Defect ต่าํ
 สํ ง เสริ ม ให๎ มี ก ารผลิ ต วั ต ถุ ดิ บ ที่ มี ม าตรฐานสู ง ในประเทศ ให๎ มี ใ ช๎
เพียงพอ และสํงออกได๎
 ให๎มีเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
 วัตถุดิบที่นํามาใช๎ในการแปรรูปด๎วยเทคโนโลยี 4.0 นําจะนํามาแปร
รูปเป็นผลิตภัณฑ๑อินทรีย๑ ได๎แกํ โปรตีน กรดอะมิโน ยูเรีย กรดฮิวมิก ปุ๋ย
ชีวภาพ เป็นต๎น
 มีพออยูํแล๎ว
 ไมํควรเน๎นการพัฒนาการผลิตสําหรับวัตถุดิบ Generation ที่ 2 เร็ว
ไป
 ต๎องสร๎างความมั่นใจให๎ผู๎ผลิต เกี่ยวกับผู๎รับซื้อ ตลาด ราคาที่แนํนอน
หรือความคุ๎มคํา
 ด๎านการผลิตวัตถุดิบ คือสํงตํอให๎หนํวยงานการเกษตร สหกรณ๑ โดย
สหกรณ๑ ป ลํ อ ยเงิ น กู๎ ส นั บ สนุ นการปลู ก ไมํ คิด ดอกเบี้ ย และมี ห นํว ยงาน
เกษตรเข๎ า ไปสํ ง เสริ ม ทางด๎ า นการเกษตรกรปลู ก เมื่ อ มี ห นํ ว ยงานรั ฐ
เกษตรกร พื้นที่ ก็จะมีผลผลิตพืชแตํละชนิดที่เพียงพอตํอการผลิต
 เรื่องปริมาณไมํมีปัญหา ควรเน๎นการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตและ
ลดต๎นทุนตํอหนํวย
 หากพิจารณาวําวัตถุดิบ คือ ผลผลิตการเกษตร ต๎องพิจารณาเรื่อง
คุณภาพควบคูํกันด๎วย
 ต๎นทุนการรวบรวมและขนสํงยังเป็นสิ่งที่ทําให๎ต๎นทุนรวมสูง รวมทั้ง
ปริมาณการสํง/ความสม่ําเสมอของการ Supply
 ควรมองหาวัตถุดิบที่มีความเฉพาะเจาะจงเพื่อทําผลิตภัณฑ๑เปูาหมาย
ขึ้นแทนการใช๎วัตถุดิบการเกษตรเดิมๆ ที่เหลือจากการบริโภค เชํน หญ๎าเน
เปียร๑เป็นพลังงานทดแทน
 เสนอให๎วิจัยเรื่องการผลิต Succinic Acid และ Lactic Acid จากมัน
สําปะหลัง
 ให๎ทุนสนับสนุนทั้งระดับวิจัยและ Prototype และหาคูํมิตรจากผู๎ผลิต
และจําหนํายให๎นักวิจัย
 สํ า รวจเทคโนโลยี ที่ จํ า เป็ น ต๎ อ งใช๎ แ ละสถานภาพของเทคโนโลยี
เหลํานั้นในประเทศไทย
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 วางแผนพัฒนาเทคโนโลยี การถํายทอดและดูดซับเทคโนโลยี การเข๎า
มาของผู๎เชี่ยวชาญ
 การเตรียมกําลังคนที่มีศักยภาพให๎พร๎อมสําหรับแตํละเทคโนโลยี
 ทําคูํขนานระหวําง TRL 6 และ MRL6
 สร๎างความรํวมมือกับนักวิจัยในการพัฒนาและปรับปรุง
 ให๎ทุนสนับสนุนงานวิจัยด๎านนี้
 มีการสร๎าง Infrastructure รองรับการผลิตจริงในเชิงอุตสาหกรรม
 การลดต๎นทุนเพื่อให๎เกิดขึ้นได๎
 การผลิตสารเคมีต๎นแบบจากวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานปาล๑ม กระดาษ
น้ํ า ตาล เพื่ อ สร๎ า งมู ล คํ า เพิ่ ม จากการนํ า เทคโนโลยี จ ากนั ก วิ ช าการ
มหาวิทยาลัย รํวมกับสถานประกอบการ และรัฐบาล เพื่อผลักดันให๎เกิด
การผลิตจริงอยํางมีประสิทธิภาพ
 ควรพิจารณา Intermediate และสิ่งที่เหมาะสมกับวัตถุดิบที่เรา
พร๎อมทั้งความต๎องการตลาด
 Ethanol Production Cost ยังต๎องมีการพัฒนาปรับปรุง
 End Products ยังขาดการพัฒนา เชํน Bio-Plastic ยังต๎องการ
พัฒนาเทคโนโลยี การผลิตผลิตภัณฑ๑
 ประเทศทําการพัฒนาซับซ๎อน งานของประเทศเราอยํางมากได๎ TRL
3 ดังนั้นนโยบายที่จะสนับสนุนให๎องค๑กรทํา เชํน Spear Head ให๎เวลา 3ปี
นําจะสั้นเกินไป
4. ด้านการวิจัยและพัฒนา  ให๎ทุนสนับสนุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ๑ตํอเนื่อง เน๎นการใช๎
สารเคมี แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ วัตถุดิบที่มีในประเทศ และหาคูํมิตรนักวิจัยหรือผู๎ผลิต
ต่อเนื่อง
 เสนอให๎พัฒนาสารเคมีและผลิตภัณฑ๑ตํอเนื่อง Non Food จาก
พลาสติกชีวภาพและยางพารา
 การวิจั ยและพัฒนาการรวมกลุํมที่มีความต๎องการหรือโจทย๑ปัญหา
รํวมกัน วางแผนการวิจัยครบทั้ง Value Chain เพื่อให๎ได๎ผลลัพธ๑ที่นําไปใช๎
ประโยชน๑ได๎จริง
 ห๎องปฏิบัติการเพื่อการวิเคราะห๑ทดสอบ
 ให๎สนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับ Bio-Based Chemical
 เอกชน/รัฐ ตํอยอดงานวิจัยที่ผลิตเชิงพาณิชย๑ได๎จริง
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 เน๎นการวิจัยเพื่อให๎ถึงเป็นผลิตภัณฑ๑สูํตลาดได๎
 กําหนดเปูาหมายของผลผลิตที่ชัดเจนเพื่อทําให๎เกิดการวิจัยตํอเนื่อง
 การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช๎ประโยชน๑ ตํอยอด เพื่อแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ๑อินทรีย๑ที่สร๎างมูลคําเพิ่มแกํโรงงานอุตสาหกรรม
 ควรดูวําความสามารถของไทยเริ่มตรงไหน
 ต๎องกําหนดเปูาหมายหรือผลิตภัณฑ๑ให๎ชัดเจน เพื่อทําให๎เกิดการวิจัย
และพัฒนาอยํางตํอเนื่อง
 ด๎านการวิจัยและพัฒ นาเทคโนโลยีการปรับปรุงประสิทธิภาพ การ
ผลิตสารเคมี ผลิตภัณฑ๑ตํางๆ ต๎องมีการวิจัยและพัฒนาควบคูํกันไป เพื่อนํา
สิ่ งเหลื อใช๎มาพัฒ นาตํ อยอดให๎ มีคุณ คําไมํทํ าให๎ เป็ นของเสี ยตํอไป และ
ประเทศ วัตถุดิบ กับอุตสาหกรรม มักไมํไปด๎วยกัน
 พิจารณางานวิจัยของ Bio-Products ที่มีอยูํแล๎ว แตํเป็นต๎นน้ําวําชิ้น
ใด เป็น Products ได๎ พัฒนาตํอได๎ Forecast-Future Products เพื่อ
พัฒนางานวิจัย
5. ด้านการตลาด

 ภาครัฐสนับสนุนผู๎ประกอบการ อาจเปิดทางให๎แกํผู๎ประกอบการใน
ประเทศตํางๆให๎กํอน
 สํงเสริมการเปิดตลาดใหมํๆในตํางประเทศที่มี Mandate เรื่อง BioBased อยูํแล๎ว
 เสนอให๎ทุนกับภาคเอกชนในการนําเอาผลิตภัณฑ๑ Bio-Plastic ไปทํา
ตลาด
 จัดการกําหนด เผยแพรํตลาด จัด Exhibition ตลาดผลิตภัณฑ๑ของ
ไทยทั้งในประเทศและตํางประเทศ
 ต๎อ งอาศั ย ความรํ ว มมื อ ทุก ภาคสํ ว นโดยเฉพาะผู๎ มี สํ ว นได๎ สํ ว นเสี ย
เพื่ อ ให๎ แ นํ ใ จวํ า การผลิ ต แล๎ ว จะมี ผู๎ นํ า ไปใช๎ ทํ า ให๎ เ กิ ด รายได๎ และ
ผลตอบแทน
 การศึกษา สินค๎า Substitute ในผลิตภัณฑ๑ใหมํ
 การลดต๎นทุนเพื่อให๎แขํงขันได๎
 ควรรํวมกับสถานประกอบการ รัฐบาล และนักวิชาการมหาวิทยาลัย
นําเทคโนโลยีมาตํอยอดเพื่อเพิ่มมูลคําวัสดุเหลือทิ้งให๎เกิดผลิตภัณฑ๑อินทรีย๑
ทดแทนการใช๎สารเคมี
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 ให๎มีการผลิตอยํางจริงจังเพื่อเป็นแบบอยํางการดําเนินงาน
 ต๎องอาศัยความรํวมมือของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย เพื่อให๎แนํใจวําที่ทําแล๎ว
จะมีผู๎นําไปใช๎ทําให๎เกิดรายได๎และพลังงาน

2)

ข๎อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการแสดงความคิดเห็นในห๎องสัมมนา
- สารเคมีจากชีวภาพสามารถขายได๎ในสหภาพยุโรปเนื่องจากประชาชนตระหนักถึง
ความสําคัญ และยินดีจํายเงินในราคาสูงเพื่อซื้อผลิตภัณฑ๑กลุํมนี้ ประเทศไทยควรมี
การสํงเสริมให๎ประชาชนเห็นถึงความสําคัญ เพื่อให๎ผลิตภัณฑ๑กลุํมนี้มีมูลคํา โดย
รัฐบาลจะต๎องสนับสนุนด๎วย
- ควรมีการจัดทําข๎อมูลความต๎องการของตลาดและวัตถุดิบที่มี เพื่อให๎เกิดสมดุลของ
ความต๎องการและแหลํงวัตถุดิบสําหรับใช๎ในการผลิต เนื่องจากปัจจุบันเกิดปัญหา
วัตถุดิบมีไมํตํอเนื่อง
- การสนับสนุนให๎มีการผลิตสารเคมีจากฐานชีวภาพชํวยเพิ่มมูลคําให๎พืชเศรษฐกิจ
เนื่องจากปัจจุบันหากมองในแงํมูลคําแล๎ว พืชเศรษฐกิจให๎มูลคําต่ําเมื่อเทียบกับ
พื้นที่ที่ใช๎สําหรับผลิต
- ควรมีการเชื่อมโยงระหวํางเทคโนโลยีกับวัตถุดิบที่มีในประเทศ เพื่อให๎สามารถผลิต
สารเคมีกลุํมนี้ได๎จากวัตถุดิบในประเทศ
- ควรสํงเสริมนโยบาย BOI แบบพิเศษ ยกตัวอยํางประเทศเกาหลีในยุคพัฒนา
ประเทศ รัฐบาลเป็นผู๎ลงทุนการผลิตในธุรกิจใหญํ เพราะเอกชนมีเงินทุนไมํมากพอ
ยกเว๎ น ภาษี ใ ห๎ บ ริ ษั ท ตํ า งชาติ เพื่ อ ให๎ เ กิ ด การลงทุ น โดยกํ า หนดให๎ จ๎ า งงาน
ประชาชนในประเทศ ยกเว๎นภาษีรายได๎ให๎กับนักวิจัย เพื่อปูองกันสมองไหล
- ประเทศไทยสามารถใช๎ประเทศเกาหลีเป็นตัวอยํางการดําเนินงานได๎ เนื่องจาก
กําลังมีการพัฒนาสารเคมีจากฐานชีวภาพที่นําไปใช๎ผลิตอาหารและยา
- บริษัททําการผลิตสารประกอบของไบโอพลาสติก
- ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตลาดของไบโอพลาสติก ในภูมิภาคเอเซียมีสํวนแบํงตลาด 56%
อเมริกาเหนือ 14% และสหภาพยุโรป 12%
- ไบโอพลาสติกที่มีการผลิตมากในประเทศไทย ได๎แกํ PBS, PLA และ PEF โดย
สํวนมากผลิตเป็นเม็ดพลาสติกสํงออก แตํไมํได๎มีการทําการตลาดมากนัก ซึ่งถ๎ามี
การสํ งเสริมทางการตลาดทั้งในและนอกประเทศ นําจะทําให๎มูลคําการสํ งออก
เพิ่มขึ้น
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- ให๎ ข๎ อมูล เกี่ ย วกั บ กฎหมายของสหภาพยุโ รปที่ กํา ลั งจะประกาศใช๎ คือ ห๎ า มใช๎
single use plastic ซึ่งกฏหมายนี้จะเปิดโอกาสให๎ประเทศไทยในการผลิตไบโอ
พลาสติกสํงออกไปยังสหภาพยุโรป
- ควรมีการสนับสนุน SMEs ในธุรกิจไบโอพลาสติก
- เสนอแนะวํานอกจากจะต๎องมองความพร๎อมของเทคโนโลยี (TRL) แล๎ว ควรมอง
ความพร๎อมในด๎านการผลิตด๎วย (MRL) เพื่อให๎สามารถดําเนินธุรกิจได๎จริง
- การตลาดควรมองให๎ครอบคลุมทั้ง Value Chain ได๎แกํ เทคโนโลยี วัตถุดิบ และ
นโยบายของภาครั ฐ จากนั้นให๎มองวํามีชํองวํางในจุดไหนต๎องพัฒนา ถ๎ามีชํองวําง
ไมํมาก ให๎ทําการพัฒนาตํอไป หากมีชํองวํางมากให๎ชะลอไว๎
- การพัฒนาควรเริ่มจากการตลาด ความสามารถในการผลิต แล๎วจึงทําการพัฒนา
เทคโนโลยี
- วัตถุดิบในประเทศไทยที่สามารถนํามาพัฒนาเป็นสารเคมีฐานชีวภาพมีมาก แตํไมํ
คํอยมีคุณภาพ จึงจําเป็นต๎องพัฒนาในสํวนนี้ และต๎องมีการพัฒนาวัตถุดิบอยําง
ตํอเนื่อง นอกจากนี้ข๎อมูลวัตถุดิบของประเทศไทยเป็นข๎อมูลที่มีตัวเลขไมํครบถ๎วน
เชํน ชานอ๎อยมีป ริ มาณมาก แตํโ รงงานน้ําตาลนําไปใช๎เองแล๎ ว บางสํ ว น ทําให๎
ปริมาณที่สามารถนํามาใช๎ได๎จริงเหลือน๎อย การพัฒนาจึงควรเน๎นไปที่การลดการ
สูญเสียของกระบวนการผลิต เพื่อให๎เหลือวัตถุดิบคืออ๎อย มาผลิตสารเคมี เป็นต๎น
ซึ่งจะได๎ผลิตภัณฑ๑ที่มีคุณภาพมากกวําการใช๎ของเหลือมาผลิต
- ควรมีการทํา SWOT ของการผลิตสารเคมีฐานชีวภาพในประเทศไทย
- ควรมีการทํา Partnership ระหวํางรัฐบาลกับเอกชนในการพัฒนาธุรกิจนี้
- ภูมิภาคเอเชียเป็นแหลํงผลิตไบโอพลาสติกลําดับที่ 2 ของโลก ซึ่งผู๎ผลิตเป็นกลุํม
ผู๎ผลิตรายใหญํ ซึ่งต๎องการ BOI แบบพิเศษ เพื่อสํงเสริมการลงทุน
- PLA เป็นพลาสติกที่ใช๎งานงําย ราคาเหมาะสม โดยมีราคาแพงกวําพลาสติกปกติ 2
เทํา (ผลิตภัณฑ๑ไบโอพลาสติกจาก PLA มีราคาแพงกวําพลาสติกปกติ 3 – 4 เทํา
เนื่องจากมี lost มาก)
- ประเทศไทยมี TRL ต่ํา เพราะ Scale Up การผลิตไมํได๎ กําลังการผลิตที่น๎อย ทํา
ให๎ต๎นทุนการผลิตสูง การพัฒนากระบวนการผลิตที่มี การสูญเสียน๎อย จะชํวยลด
ต๎นทุน ทําให๎ราคาขายเหมาะตํอการแขํงขันมากขึ้น
- อยากให๎มีการสนับสนุนเครื่องมือสําหรับงานวิจัย Scale เล็ก เพื่อให๎ตํอยอดในเชิง
อุตสาหกรรมได๎
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- ปัญหาด๎านการตลาดที่ทําให๎ไบโอพลาสติกไมํได๎รับการยอมรับคือ ราคาแพง ซึ่ง
ความจริงแล๎วเมื่อคิดราคาทั้งระบบคือคําผลิตและคําทําลาย ไบโอพลาสติกจะถูก
กวําพลาสติกปกติ จึงควรเสนอแนวคิด นี้ให๎แพรํหลาย โดยทําการตลาดของไบโอ
พลาสติกให๎ครบจนถึงขั้นตอนการกําจัด
- เสนอให๎มีการให๎ Adder กับผู๎ใช๎และผู๎ผลิตไบโอพลาสติก
- ไบโอพลาสติกควรใช๎กับผลิตภัณฑ๑ที่ใช๎ครั้งเดียวทิ้ง ไมํควรใช๎กับของที่ต๎องอยูํนาน
เนื่องจากคุณภาพในด๎านความคงทนไมํมาก และการใช๎ไบโอพลาสติ กยํอยสลายได๎
งําย
- อยากให๎ชํวยแนะนําการเพิ่มมูลคํายางพารา ในกลุํมสารเคมีฐานชีวภาพ
- เสนอแนะวํ า ยางพาราสามารถนํ า ไปผสมกั บ สารอื่ น เพื่ อ ทํ า เป็ น Compound
Plastic ได๎ แตํน้ํายางพาราที่จะนํามาใช๎ควรเป็นน้ํายางคุณภาพสูง
5.3 สรุปข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางวิจัยพัฒนาที่เกี่ยวข้องจากการศึกษา
จากการสรุปผลวัตถุดิบที่มีศักยภาพในการพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพซึ่ง
สามารถจําแนกวัตถุดิบได๎เป็น 2 รุํน หรือ Generation คือ 1) วัตถุดิบที่มาจาก น้ําตาล และกลุํมคาร๑
ไบไฮเดรต เชํน น้ําอ๎อยสด แปูงมันสําปะหลัง แปูงข๎าวโพด เป็นต๎น 2) วัตถุดิบที่มาจาก เซลลูโลส เชํน
ชานอ๎อย ทางปาล๑ม ฟางข๎าว เป็นต๎น และสารแพตลฟอร๑มที่ควรพัฒนาสําหรับประเทศไทย ได๎แกํ กลี
เซอรอล กรดแลคติก ซอร๑บิทอล กรดซัคซินิก ในหัวข๎อที่ 5.1 เนื่องด๎วยข๎อจํากัดของเทคโนโลยีการ
แปรรูปขั้นต๎นของการผลิตสารแพลตฟอร๑มสําหรับวัตถุดิบรุํ นที่ 2 หรือ 2nd Generation ทําให๎ควร
กําหนดแนวทางพัฒนาภาพรวมดังนี้
สําหรับวัตถุดิบรุํนแรก หรือ 1st Generation การวิจัยต๎นน้ําหรือการแปรรูปเบื้องต๎นนั้นไมํมี
ความซับซ๎อนมากจึงไมํต๎องทําการวิจัยเพิ่มเติม แตํควรมีการศึกษาเพิ่มเติมด๎านการเพิ่มผลผลิตของ
วัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อรองรับปริมาณการใช๎งานที่จะเพิ่มขึ้น อุตสาหกรรมกลางน้ําหรือการผลิต
สารแพลตฟอร๑ มนั้ น ควรศึ กษาการเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพการผลิ ต สารแพลตฟอร๑ ม เพื่ อให๎ มี ต๎ นทุ น ที่
สามารถแขํงขันได๎กับทั้งสารที่ผลิตได๎จากปิโตรเคมี และสารชีวเคมีเอง และอุตสาหกรรมปลายน้ําหรือ
การผลิตสารตํอเนื่องและการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ ควรทําการศึกษาวิจัยการผลิตสารตํอเนื่องการพัฒนา
ผลิตภัณฑ๑
สําหรับวัตถุดิบรุํนที่สอง หรือ 2nd Generation มีแนวทางการวิจัยและพัฒนาด๎านกลางน้ํา
และปลายน้ําเชํนเดียวกับวัตถุดิบรุํนแรก แตํต๎องมีการศึกษาวิจัยด๎านการแปรรูปขั้นต๎นเพื่อลดต๎ นทุน
การผลิตในขั้นตอนนี้ นอกจากนี้โครงการได๎สรุปแนวทางการพัฒนาออกเป็น 5 ด๎าน จากความคิดเห็น
ที่รับจากการสัมมนา ดังตํอไปนี้
1) ด๎านนโยบายสนับสนุน
- ควรสนับสนุนและมุํงเน๎นนโยบายด๎านการวิจัยและพัฒนาอยํางจริงจังและตํอเนื่อง
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- คว รพิ จ ารณาประเด็ น นโ ยบาย ให๎ เ ชื่ อ งโยงตลอดหํ ว งโซํ อุ ป ทาน (Supply
Management) ตั้ ง แตํ ก ารจั ด สรรด๎ า นการผลิ ต วั ต ถุ ดิ บ เกษตร เพื่ อ ผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ๑
Bioeconomy ไปจนถึงการตลาด และการกําจัดของเสียที่เกิดขึ้นในหํวงโซํอุปทาน เชํน
การกําจัดพลาสติกใช๎แล๎ว เพื่อสร๎างมูลคําเพิ่ม ลดปัญหาสิ่งแวดล๎อม เพิ่มประสิทธิภาพ
การใช๎วัตถุดิบให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด
- ควรพิจารณานโยบายด๎านการเพิ่มมูลคํา (Value Added) ในหํวงโซํอุปทานของแตํละ
Building Block Chemical
- ควรพิจารณาการสนับสนุนแบํงเป็นระยะๆ ระยะต๎น มุํงเน๎นการสร๎างบุคลากรจากการ
ลงทุนด๎าน Bioeconomy เพื่อให๎มีการถํายทอดทางเทคโนโลยี ระยะกลาง มุํงเน๎นการ
วิจัยซึ่งต๎องพิจารณาจาก Future Products
- ควรมีการจั ดทํา นโยบายด๎านการใช๎ หรือเพิ่มความต๎องการภายในประเทศของสาร
แพลตฟอร๑มและผลิตภัณฑ๑ตํอเนื่อง อาทิ พลาสติกชีวภาพทดแทนการใช๎พลาสติกอยําง
แท๎จริง
- ควรเชื่อมโยงนโยบาย New S Curve ที่มีอยูํในปัจจุบัน โดยควรพิจารณาด๎านสิทธิ
ประโยชน๑การลงทุนในด๎านตํางๆ ทั้งผู๎ผลิตและผู๎ใช๎ เชํน ภาษี กฎหมาย การสนับสนุน
เงินลงทุน เป็นต๎น
- ควรกําหนดผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทีช่ ัดเจนเกี่ยวกับนโยบายด๎าน Bioeconomy
2) ด๎านการผลิตและการจัดการวัตถุดิบ
- ควรสํงเสริมให๎ใช๎เทคโนโลยีในการผลิตวัตถุ ดิบเพื่อลดต๎นทุน และเพิ่ม ผลผลิต (Yield)
ตํอไรํ หรือต๎นทุนตํอตัน เป็นต๎น
- ควรคํ า นึ ง ถึ ง คุ ณ ภาพของวั ต ถุ ดิ บ ให๎ มี ใ ช๎ ใ นประเทศพอเพี ย งและสํ ง ออกได๎ เชํ น
มาตรฐานด๎านคุณภาพของวัตถุดิบ
- ควรทําการวิจัยและพัฒนาการใช๎วัตถุดิบรุํนที่ 2 หรือ 2nd Generation ด๎านการ
พัฒนาการแปรรูปขั้นต๎นควบคูํไปกับการวิจัยและพัฒนาการใช๎วัตถุดิบรุํนแรก หรือ 1st
Generation
- ควรปรับปรุงต๎นทุนการรวบรวมและขนสํงยังเป็นสิ่งที่ทําให๎ต๎นทุนรวมสูง รวมทั้งปริมาณ
การสํง/ความสม่ําเสมอของการวัตถุดิบ (Supply)
- ควรมีระบบที่สามารถสร๎างความมั่นใจให๎ผู๎ผลิต เกี่ยวกับผู๎รั บซื้อ ตลาด ราคาที่แนํนอน
หรือความคุ๎มคํา
- ควรมีหนํวยงานด๎านการเกษตร (สหกรณ๑) สนับสนุนปัจจัยการผลิต เชํน เงินกู๎ดอกเบี้ย
ต่ําหรือไมํมีดอกเบี้ย หรือหนํวยงานที่สํงเสริมด๎านการเกษตรเพื่อให๎ความรู๎ด๎านการปลูก
และการผลิต
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3) ด๎านการพัฒนาเทคโนโลยีและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตสารเคมีแพลตฟอร๑ม
- ควรศึกษาวิจัยเรื่องการผลิต Succinic Acid และ กรดแลคติก จากมันสําปะหลัง
- ยังคงมีความต๎องการงานวิจัยเพื่อลดต๎นทุนการผลิตเอทานอล
- ควรศึกษาการผลิตสารเคมีต๎นแบบจากวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานปาล๑ม กระดาษ น้ําตาล
เพื่อสร๎างมูลคําเพิ่มจากการนําเทคโนโลยีจากนักวิชาการมหาวิทยาลัย รํวมกับสถาน
ประกอบการ และรัฐบาล เพื่อผลักดันให๎เกิดการผลิตจริงอยํางมีประสิทธิภาพ
- ควรพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลด๎ า นการวิ จั ย เพื่ อ รองรั บ การพั ฒ นาการผลิ ต สารเคมี
แพลตฟอร๑ ม ทั้ งจากการพั ฒ นาเทคโนโลยี การถํา ยทอดและดู ดซั บเทคโนโลยี จ าก
ผู๎เชี่ยวชาญจากตํางประเทศ
- ควรให๎ทุนสนับสนุนทั้งระดับวิจัย Prototype หรือ Pilot Scale รวมถึงควรให๎
ระยะเวลาการทําวิจัยที่ตํอเนื่องหลายปี เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีจําเป็นต๎องอาศัย
ระยะเวลาในการวิจัย
- ควรมีการสร๎าง Infrastructure รองรับการผลิตจริงในเชิงอุตสาหกรรม
- การพิจาณาความพร๎อมด๎านเทคโนโลยีควรวิเคราะห๑ทั้งจาก Technology Readiness
Level (TRL) และ Manufacturing Readiness Level (MRL)
4) ด๎านการวิจัยและพัฒนาสารเคมีและผลิตภัณฑ๑ตํอเนื่อง
- ควรทําการวิจัยและพัฒนาการรวมกลุํมที่มีความต๎องการหรือโจทย๑ปัญหารํวมกัน รวมถึง
วางแผนการวิจัยครบทั้ง Value Chain เพื่อให๎ได๎ผลลัพธ๑ที่นําไปใช๎ประโยชน๑ได๎จริง
อาจจะใช๎รูปแบบที่แสดงในภาพที่ 5.3

ภาพที่ 5.3 ตัวอยํางแนวทางของกลุํม Processum ในการพัฒนา Lignocellulose Biorefinery
- ควรพิจารณา สาร Intermediate และสิ่งที่เหมาะสมกับวัตถุดิบที่เราพร๎อม รวมถึง
ความต๎องการตลาด
- ควรพัฒนาสารเคมีและผลิตภัณฑ๑ตํอเนื่อง Non Food จากพลาสติกชีวภาพและ
ยางพารา
- ควรสนับสนุนห๎องปฏิบัติการเพื่อการวิเคราะห๑ทดสอบผลิตภัณฑ๑
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บทที่ 5 สรุปและข๎อเสนอแนะ

- มุํงเน๎ น การวิจั ย สํ าหรั บ ผู๎ ประกอบการขนาดกลางถึงขนาดเล็ ก (SMEs) เชํน Plastic
Compound
- ควรศึกษาข๎อจํากัดด๎านกฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับตํางๆ ในปัจจุบันที่ทําการไมํสามารถ
ทําการศึกษาและทําอุตสาหกรรมตํอเนื่องได๎ เชํน กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับเอทานอล
5) ด๎านการตลาด
- ควรเชื่อมโยงนโยบายจากภาครัฐเพื่อสร๎างตลาดทั้งในและตํางประเทศให๎สอดคล๎องกับ
งานวิจัยและพัฒนาด๎านการผลิตสารแพลตฟอร๑ม และผลิตภัณฑ๑ตํอเนื่อง เชํน นโยบาย
สํงเสริมการใช๎ผลิตภัณฑ๑จากพลาสติกชีวภาพในหนํวยงานราชการ เพื่อกระตุ๎นให๎เกิด
ความต๎องการตลาด
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