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ระหวางวันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2552 

การสํารวจและจัดเก็บขอมูลอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ ระหวางวันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2552 
ณ เมืองจีห่นิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน พรอมคณะที่ปรึกษา ภายใตโครงการศึกษาแนวทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเคมีชวีภาพ ระยะที ่3 (กรณีศึกษา : อุตสาหกรรมกรดอินทรียและกรดอะมิโน) โดยมี
วัตถุประสงคหลักเพื่อสํารวจขอมูลดานการผลติ การตลาดและดานเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม โดยการ
สัมภาษณผูประกอบการ เพือ่สอบถามความคิดเหน็ และแนวทางการดําเนนิงานของอุตสาหกรรมดังกลาว 
ในตางประเทศ 

ผลจากการสํารวจขอมูลอุตสาหกรรมแบงออกเปน 4 สวน มีรายละเอยีดดังนี ้

1.ขอมูลพื้นฐานของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน    

• ขอมูลทั่วไป 

ประเทศจีนตัง้อยูในทวีปเอเชียตะวนัออก มีพื้นที่ 9.6 ลานตารางกิโลเมตร ซึ่งเปนประเทศ 
ที่ใหญเปนอันดับ 3 รองจากรัสเซีย และแคนาดา มีประชากร 1,300 ลานคน ซึ่งมากเปนอันดับ 1 ของโลก 
รูปแบบการปกครอง คือ สังคมนิยมแบบจนี 

• เศรษฐกิจ 

ต้ังแตเร่ิมเปดเสรีทางเศรษฐกิจในป 2521 เศรษฐกิจจีนขยายตวัอยางตอเนื่อง โดยรัฐบาลจีน 
มเีปาหมายทีจ่ะเพิ่มผลผลิตดานการเกษตรใหพอเพยีงสําหรับการบริโภคภายในประเทศ โดยเนนการพัฒนา
ดานเทคโนโลยีระดับสูง เพือ่ยกระดับการผลิตและการกระจายรายไดอยางเทาเทยีมกัน ในปจจุบันจีน
กลายเปนประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับ 3 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกาและญี่ปุน มีอัตราการ
เจริญเติบโต ของ GDP ระหวางป 2546 – 2550  เฉลี่ย รอยละ 10.6 ตอป โดยปจจัยที่สงผลใหประเทศจีน 
มีการพฒันาไดอยางตอเนื่องคือ ประเทศจีนเปนประเทศที่มีประชากรมากเปนอันดบั 1 ของโลก ทําใหเปน
ตลาดขนาดใหญมีกาํลังซื้อมาก และยังมแีรงงานจํานวนมาก คาแรงมีราคาถูก ส่ิงเหลานี้จึงจงูใจใหนักลงทุน
จากตางชาตยิายฐานการผลติเขามาในจีน นอกจากนี ้ปจจัยอีกประการหนึง่ทีม่ีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจจนี 
คือ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  รัฐบาลจนีลงทุนในการวิจัยวทิยาศาสตรเทคโนโลยอียางมาก เพือ่ใหสามารถ
พึ่งพาตัวเองไดโดยลดการขาดดุลทางการคาจากการนาํเขาเทคโนโลยรีาคาแพง  

สําหรับดานการสงออก เมื่อพิจารณาในชวง 5 ป (2545 – 2550) การสงออกของประเทศ
จีนมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยประมาณรอยละ 34.7 ตอป แตในป 2551 อัตราการขยายตัวของการสงออกไดชะลอ
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ตัวลงเล็กนอย เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะตลาดสงออกหลกัของจีน คือ สหรัฐอเมริกา 
ฮองกง และญีปุ่น ดังนัน้ จนี จึงหนัไปขยายตลาดสงออกใหม คือ เนเธอรแลนด สิงคโปร อิตาลี รัสเซีย สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส อินเดีย บราซิล สเปน เวยีดนาม และตรุกี โดยสนิคาสงออกของประเทศจนี แบงไดเปน 3 
ประเภท คือ สินคาที่สงออกเพิ่มข้ึน ไดแก เครื่องใชไฟฟาและสวนประกอบ เตาปฏิกรณนิวเคลียร เครื่องจักร 
เหล็กและเหลก็กลา แวนตา กลองถายรูป ยา และรถไฟ ประเภทที ่2 สินคาที่สงออกคงที่ ไดแก สวนประกอบ
ของเครื่องประดับของที่ระลกึที่รวมผาถกั เฟอรนิเจอร และเคมีอินทรียพื้นฐาน และสินคาที่สงออกลดลง ไดแก 
สวนประกอบของเครื่องประดับของที่ระลกึที่ไมรวมผาถกั ของเด็กเลนและเกมส พลาสติกและชิ้นสวน รองเทา 
สนับแขงและชิ้นสวน แรเชื้อเพลิง น้าํมนัและผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่น และเครื่องหนงั หนงัสัตว หนังเทียม
และสินคาที่เกีย่วกับการทองเที่ยว ซึ่งจีนไดลดบทบาทความสําคัญในการสงออกสนิคาที่สรางมูลคาเพิ่ม 
ไดนอย และไดผลักดันใหมกีารสงออกในสินคาอุตสาหกรรมหลักที่สรางมูลคาเพิม่ใหกับประเทศไดมากมา
แทนที่  

 
  สินคาสงออกเพิ่มข้ึนของประเทศจีน 
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• ความสัมพันธระหวางไทยจนี       

ประเทศไทยมเีร่ิมความสัมพนัธทางการทูตกับสาธารณรัฐประชาชนจนี เมื่อวันที ่1 กรกฎาคม 
2518 ความสมัพันธไดเนนการคาและเศรษฐกิจบนพืน้ฐานของผลประโยชนตางตอบแทนเปนหลกั โดยในป 
2545 ประเทศไทยและจีน ไดลงนามแผนปฏิบัติการรวม ไทย – จนี ซึง่เปนการวางกรอบความรวมมือ ใน 5 ป 
และเปน Roadmap ของการพัฒนาความรวมมือ สําหรบัการคาระหวางไทยจีน สินคานําเขาที่สําคญัจากไทย 
คือ สายอากาศและเครื่องสะทอนสัญญาณทางอากาศ พลาสติก มนัสําปะหลงั คอมพิวเตอรและสวนประกอบ 
ไดโอด ทรานซสิเตอรและอุปกรณกึ่งตัวนํา แผงวงจรไฟฟา ไมทีเ่ลื่อยแลว และสนิคาสงออกที่สําคัญของจีน
มายงัไทย คือ ผลิตภัณฑเหลก็กึ่งสาํเร็จรูป ผลิตภัณฑแผนเหลก็รีดรอน เครื่องอุปกรณไฟฟาสาํหรบัเครื่องใช
โทรศัพท 

                  
          สินคานําเขาที่สําคัญจากไทย                                          สินคาสงออกที่สําคัญของจีนทีส่งมายังไทย 
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• ประเทศจีนกับอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ 

ประเทศจีนมีนโยบายในการสงเสริมการพฒันาอุตสาหกรรมชีวภาพสมัยใหม โดยการ
สงเสริมการสรางนวัตกรรมดวยตนเอง สรางบุคลากรคุณภาพและเพิ่มการสนับสนุนดานนโยบายภาษี 
ซึ่งนโยบายขางตนมีจุดประสงคเพื่อรองรบัแผนพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาติระยะกลาง-ยาว 
(2549-2563) และแผนพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ 5 ปฉบับที ่11 ซึ่งเรงผลักดันอุตสาหกรรมชวีภาพให
กลายเปนอุตสาหกรรมหลกัที่ใชเทคโนโลยีข้ันสูงและเปนอุตสาหกรรมใหมเชงิยุทธศาสตรของประเทศ  
ทั้งนี ้ขอบเขตหลักในการพฒันาอุตสาหกรรมชีวภาพสมัยใหม ไดแก เวชภัณฑชวีภาพ การเกษตรชีวภาพ 
พลังงานชีวภาพ ผลิตภัณฑชีวภาพและเทคโนโลยีดานการอนุรักษส่ิงแวดลอมทางชีวภาพ  
2. ขอมูลพื้นฐานของอุตสาหกรรมไลซนี (Lysine) 

ไลซีน (Lysine) เปนกรดอะมโินชนิดที่จาํเปนตอรางกาย ซึ่งกรดอะมิโนมีอยูในอาหาร
โปรตีนทัว่ไปทกุชนิด เปนโปรตีนคุณคาสูงจําเปนสาํหรับการเจริญเติบโต และชวยเสริมสรางระบบภูมติานทาน  
โดยทัว่ไปกรดอะมิโนสามารถแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ กรดอะมิโนไมจาํเปน (Non – essential 
amino acids) คือ กรดอะมิโนที่รางกายผลติขึ้นมาใชไดเอง และกรดอะมิโนจําเปน (Essential amino acids) 
คือ กรดอะมิโนที่รางกายไมสามารถผลิตไดเอง หรือรางกายผลิตไดแตไมพอ  

• บทบาทไลซีนกับอุตสาหกรรมอาหารสัตว  

การเสริมไลซีนซึ่งเปนกรดอะมิโนที่สําคัญในการเจริญเติบโตในอาหารสัตว จะทาํใหได
สูตรอาหารทีม่คีวามสมดุลเหมาะตอการเจริญเติบโต และชวยใหนกัโภชนาการสามารถประกอบสตูรอาหาร
สัตวที่มีระดับของโปรตีนต่ําลง แตยังมีระดับความสมดลุของกรดอะมโินทีจ่ําเปนได ซึ่งจะชวยลดตนทนุ
คาอาหารสัตว และเมื่ออาหารสัตวมีระดับของโปรตีนต่ําลง ปริมาณไนโตรเจนสวนเกนิที่จะถูกขับออกมาสู
ส่ิงแวดลอมกจ็ะลดลง มลภาวะก็จะลดลงตามไปดวย นอกจากนี้ยงัชวยลดความเสีย่งของการขาดกรดอะมิโน
เนื่องมาจากความแปรปรวนของวัตถุดิบได และยังชวยใหคุณภาพซากของสัตวดีข้ึน สวนใหญใชเสริมในอาหาร
สุกรและสัตวปกเปนหลัก และมักใชในสัตววัยออนหรือในสูตรอาหารทีไ่มมีปลาปนเปนสวนผสม ปกติไลซีนม ี
อยู 2 รูปแบบคือ แอล ไลซีน (L – Lysine) และ ดี ไลซีน (D – Lysine) แตไลซีนที่มีคุณคาทางอาหารสําหรับ
สัตวจะอยูในรูปของ แอล ไลซีน 
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• อุตสาหกรรมไลซีนของโลก  

อุตสาหกรรมการผลิตไลซีนของโลกในชวงที่ผานมาสวนใหญเปนการผลิตเพื่อใชเปน
อาหารสัตวเปนหลกั ขณะทีก่ารผลิตเพื่อใชในอุตสาหกรรมอาหารและยายงัมีคอนขางนอย วัตถุดิบสวนใหญมา
จาก มันสาํปะหลัง ขาวโพด และถั่วเหลือง ผูผลิตที่สําคัญ ไดแก Archer Daniels Midland (ADM) และ 
Ajinomoto มสีวนแบงตลาดรวมกันมากกวา รอยละ 50 ความตองการไลซีนในตลาดโลกปจจุบันมีประมาณ 6 
แสนตัน ตอป อัตราการขยายตัวเฉลี่ย รอยละ 7 – 8 ตอป ตามทิศทางของอุตสาหกรรมปศุสัตวโลก สําหรับ
สัดสวนความตองการใชไลซีนในอาหารสัตวจะอยูในกลุมประเทศยโุรป ตะวนัออกกลาง และอัฟริกา ประมาณ
รอยละ 40 ของปริมาณการใชไลซีนทัง้หมด รองลงมา คือ ประเทศในกลุมเอเชีย โอเชยีเนยี รอยละ 28 เปนตน 

• อุตสาหกรรมไลซีนของไทย 

อุตสาหกรรมการผลิตไลซีนในประเทศไทย มีผูประกอบการในประเทศที่สําคญัและเปน
รายใหญเพียงรายเดียวคือ บริษัท อายิโนะโมะโตะ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทชัน้นาํของโลก มีฐานการ
ผลิตและตลาดกระจายอยูทกุภูมิภาคของโลก 

สําหรับฐานการผลิตในประเทศไทย ต้ังอยูในจังหวัด ปทมุธานี มกีําลงัการผลิต 50,000 ตัน 
ตอป วัตถุดิบหลักคือ แปงมนัสําปะหลงั ซึง่เปนผลิตภัณฑจากมันสาํปะหลงัที่เปนพชืเศรษฐกิจที่สําคัญของไทย 
ทําใหไทยมีขอไดเปรียบในดานวัตถุดิบ ทั้งนี้แปงมนัสําปะหลัง 1 กโิลกรัม จะไดกรดอะมิโน แอล ไลซีน 
ประมาณ 0.3 – 0.5 กิโลกรัม เปนการผลิตเพื่อจําหนายในประเทศประมาณรอยละ 40-50 และ สงออก
ประมาณรอยละ 50-60 โดยมุงเนนตลาดอุตสาหกรรมอาหารสัตว โดยเฉพาะอาหารสุกรและไกเนือ้ ปจจุบัน
ความตองการใชในประเทศมีประมาณ 20,000 ตันตอป โดยมีผลิตภณัฑไลซีนจากตางประเทศเขามาแขงอยู
ทุกป ปละประมาณ 8,900 ตัน สวนใหญเปนการนําเขาจาก อินโดนเีซีย มีสัดสวนสูงสดุ รองลงมาคอื เกาหลีใต 
สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม ตามลําดับ 

• โอกาสการเตบิโตของอุตสาหกรรมไลซีนในประเทศไทย 

ทิศทางการขยายตัวอุตสาหกรรมไลซีนในประเทศไทยขยายตวัตามอตุสาหกรรมปศุสัตว
และอาหารสัตว ซึ่งขยายตัวเพิ่มข้ึนทุกปโดยเฉพาะสุกรและไกเนื้อ ขณะเดียวกนัตลาดสงออกโดยเฉพาะจนี 
และ เวียดนาม ซึ่งเปนตลาดสงออกหลกัของไทย ก็มีการขยายตัวอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามแมจะมี
ผูประกอบการในประเทศเพยีงรายเดียว แตผูประกอบการตองเผชิญหนากบัผลิตภัณฑนาํเขา ซึ่งเนนการ
แขงขันดานราคาและการใหบริการ สําหรบัการเขาสูตลาดของผูประกอบการรายใหม คอนขางมีขอจํากัดเพราะ
ตองใชเงนิลงทุนสงู มเีทคโนโลยกีารผลิตเฉพาะ และตองมีตลาดรองรับ ดังนัน้ผูประกอบการรายใหมที่ตองการ
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เขาสูธุรกิจนี้ตองมีความพรอมทางดานเงนิทนุ เทคโนโลยีการผลิต และความพรอมทางดานการตลาดเปนอยาง
ดี 

3. ขอมูลการสัมภาษณผูประกอบการและเยี่ยมชมโรงงาน บริษทั Shandong Chia 
Tai Ling Hua Bio-Tech Co.,Ltd. 

 

• ขอมูลทั่วไป 

บริษัท Shandong Chia Tai Ling Hua Bio-Tech Co.,Ltd. กอต้ังขึ้นโดยการรวมทุนของ
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด ประเทศไทย และ บริษัท หลงิ ฮวั กรุป ประเทศจนี เร่ิมกอต้ังเมือ่ป 2546  
ณ เมืองจีห่นิง มณฑลชานตง ประเทศจีน โดยมีเงนิลงทนุ 125 ลานเหรียญสหรัฐ ซึง่วัตถุประสงคในการตัง้
โรงงาน ผลิตแอล ไลซีน ในมณฑลชานตง ประเทศจีน เนือ่งจากมีตลาดขนาดใหญ มีปริมาณวัตถดิุบหลัก 
(ขาวโพด) และพลังงานในปริมาณทีพ่อเพยีง 

• ผลิตภัณฑ 

ผลิตภัณฑหลกัของบริษัทคอื แอล- ไลซีน โดยมีชื่อของผลิตภัณฑคือ Lypro L – Lysine 
monohydrocloride 98.5 % ซึ่งผลิตภัณฑ มีสีเหลืองออน เปนเกล็ด ไมมีกลิ่น ละลายในน้าํ แตไมละลายใน 
แอลกอฮอล มคีวามบริสุทธ รอยละ 98.5 และมีความชืน้ไมเกนิรอยละ 1  แอล ไลซีนจะนําไปใชในอุตสาหกรรม
อาหารสัตว ซึง่อาหารสัตว 1 ตัน จะมีสวนผสมของ ไลซีน ประมาณ 1 – 3 กิโลกรัม 

• วัตถุดิบ 
วัตถุดิบที่ใช คือ แปงขาวโพด โดยขาวโพดเปนผลผลิตสินคาเกษตรทีสํ่าคัญของมณฑล 

ชานตง มีผลผลิตประมาณปละ 190 ลานตัน ตอป โดยแปงขาวโพด 2.3 ตัน สามารถผลิตแอล ไลซีนได 1 ตัน  

• แรงงาน 

โดยสวนใหญจะประกอบดวยแรงงานทองถิน่ ซึง่คิดเปนรอยละ 60 และแรงงานไทย  
รอยละ 40 

• กระบวนการผลิต 

1) การเตรียมแบคทีเรีย (Bacteria Preparation) ในขั้นตอนแรกเปนการเตรียม
แบคทีเรีย ซึง่บริษัทจะมีฝายการวจิัยและพัฒนา และเลีย้งแบคทีเรียเอง  
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2) การเตรียมวัตถุดิบ (Main Raw Materials) วัตถุดิบหลกัที่ใชในการผลติ  
แอล ไลซีน ของบริษัท คือ แปงขาวโพด ซึง่บริษัทฯ จะใชในรูปน้ําแปง เนื่องจากมโีรงงานผลิตแปงขาวโพด
ต้ังอยูในพื้นทีติ่ดกัน ซึง่จะชวยลดตนทุนทัง้ตนทุนการขนสง และลดขั้นตอนการผลติในการเปลี่ยนจากแปง
ขาวโพดมาเปนน้าํแปง (Liquefaction) อีกครั้ง ในกรณีที่เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบน้ํา 

3) กระบวนการเปลี่ยนแปงใหเปนน้าํตาล (Saccharification) ในขัน้ตอนนี้เปน
กรรมวิธีทีเ่ปลีย่นแปงใหเปนน้ําตาลกลูโคสสําหรับกระบวนการหมัก ตอไป โดยในขั้นตอนนี้จะใชเอนไซม 
อะไมเลส (Amylase) ซึ่งจะเปนแหลงคารบอนของแบคทีเรียในขัน้ตอนการหมัก (Fermentation)  

4) กระบวนการหมัก (Fermentation) นําแบคทีเรียทีเ่ตรียมไวในขั้นตอนแรกใหมี
ปริมาณมากเพียงพอตอการหมัก และเตรียมวัตถุดิบ ที่ไดจากการกระบวนการเปลี่ยนแปงใหเปนน้าํตาล 
(Saccharification) นํามาถายลงในถงัหมกั (Fermenter) และใสสารอาหารที่จาํเปนลงไป เพื่อใหเปนแหลง
อาหารและพลงังานของแบคทีเรีย ส่ิงสําคัญในข้ันตอนนี้ คือการปรับสภาพแวดลอมในการเลี้ยงแบคทีเรีย
เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่ตองการในปริมาณสูง ปฏิกริยาระหวางกระบวนการหมักคอนขางซับซอนและมีปจจัย
หลายอยางทีเ่กี่ยวของไดแก สารอาหารตางๆ สําหรับเลี้ยงแบคทีเรีย และสภาวะในการหมัก (Parameter) 
เชน อุณหภูม ิความชืน้สัมพทัธ คาความเปนกรด-ดาง การใหอากาศ  อัตราการไหลของสารเขาสูถังหมัก 
เปนตน โดยใชระยะเวลาที่ใชในการหมัก 3 วัน  

5) นําสารละลายที่ไดจากการหมัก มาผานการกรอง (Filtration) เปนการกรองแบบ
โบราณ โดยกรองผาน Filter Phase กากทีไ่ดจากการกรองจะม ีไลซีนอยูประมาณรอยละ 2 – 3 ซึง่จะมี
โรงงานรับซื้อไปผลิตอาหารสัตวระดับกลางและระดับลาง 

6) การแยกแอล ไลซีน (Isolation and resin ion exchange) หลังจากไดสารละลาย
ที่ผานกระบวนการกรองแลว จะนํามาแยก แอล ไลซีน ออกจากสารละลาย โดยใชกรรมวิธี  Resin ion 
exchange ซึ่งเปนการดูด แอล ไลซีน ออกจากสารละลาย แลวใชแอมโมเนียลาง แอล ไลซีน ออกจาก 
Resin อีกครั้ง ซึ่ง Resin ที่เปนตัวดูดซับ แอล ไลซีน เปนเทคโนโลยีทีน่าํเขาจากสหรัฐอเมริกา 

7)  นาํสารละลายที่ไดจากกระบวนการแยกแอล ไลซีน มาทําใหเขมขน
(Concentration) และตกผลึก (Crystalization) 
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กระบวนการหมัก (Fermentation)    การกรอง (Filtration) 
 
 

                         
ทําเขมขน (Concentration) และตกผลึก (Crystalization) การแยก แอล ไลซีน  
     (Isolation and resin ion exchange) 

8) นําผลิตภัณฑที่ไดจากการตกผลึกไปผานกระบวนการอบแหง (Drying) และ
กระบวนการคดัแยก (Centrifuge) และรอน (sieve) เพื่อแยกสิ่งแปลกปลอมออกไป ตอจากนัน้นําไปบรรจุ 
(Packing) เพือ่จัดจําหนายตอไป โดยบรรจุถุงละ 25 กิโลกรัม บรรจุในถงุสีแดงเพื่อจําหนายในประเทศ 
บรรจุในถุงสนี้าํเงนิเพื่อจําหนายในตางประเทศ 

ทั้งนี้ ระยะเวลาทัง้หมดในการผลิต แอล ไลซีน ใชระยะเวลาทัง้สิ้น 8 วนั 

 
กระบวนการอบแหง (Drying)     กระบวนการคัดแยก (Centrifuge)      รอน (sieve)       บรรจุ (Packing) 
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กระบวนการผลิต แอล – ไลซีน 
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• การตลาด 
ผลิตภัณฑที่ผลิตไดรอยละ 50 จําหนายใหกับผูผลิตอาหารสัตวของ บริษัท เครือเจริญ

โภคภัณฑ จํากัด ในเมืองจนี และผลิตภณัฑที่เหลือ สงออกไปจําหนายตางประเทศ และตลาดสงออกหลกั 
คือ ญ่ีปุน รัสเซีย คาซัคสถาน นิวซีแลนด และบัลแกเรีย ซึ่งในการสงออกไปตางประเทศจะมีราคาไมดีนัก 

                           
         ถงุสีแดงผลิตเพื่อขายในประเทศ    ถุงสนี้ําเงินผลติเพื่อการสงออก 

• แผนการดําเนนิงานในอนาคต 

หากมีการเพิ่มการผลิตผลิตภัณฑใหม จะมีการผลิตผงชรูส (โมโนโซเดยีมกลูตาเมท) 
เนื่องจากเปนผลิตภัณฑที่อยูในสายการผลิตที่ใกลเคียงกัน 

• ปญหาและอุปสรรค  

1) ปญหาเรื่องการจัดการของเสยี เพราะเปนกระบวนการที่ใชตนทนุสูงมาก โดยใน
ปจจุบันการจดัการของเสียภายในโรงงานจะม ี2 ระบบ คือ ระบบน้าํขน ซึง่จะมีคา COD1 สูง จะมีการ
จัดการโดยนํามาผานกระบวนการทําใหเขมขนกลายเปนปุย เพื่อนําไปจัดจําหนายตอไป และระบบน้ําใส 
จะมีวิธจีัดการโดยผานออกซเิจนเขาไปในบอบําบัดน้ําเสีย ซึ่งภายในโรงงานจะมีบอบําบัดน้ําเสีย 4 บอ 

2) ใชพลังงานความรอนสงู เพราะในกระบวนการ Fermentation เปนกระบวนการที่
สําคัญ ตองมกีารควบคุมอุณหภูมิใหคงที ่ปกติอุณหภูมจิะอยูที ่31.5 องศาเซลเซยีส โดยจะใชมนี้ําเย็นเปน
ตัวควบคุมอุณหภูมิ ซึง่จะเกดิปญหาในฤดรูอนเพราะอุณหภูมิภายนอกสูงขึ้น ตองใชพลังงานความรอนสูง
เพื่อทาํใหอุณหภูมิเยน็คงที ่และพลังงานทางเลือกหนึง่ คือ Bio Gas แตปญหาคือตองใชเงนิลงทุนสงูมาก 

3) ในกระบวนการผลิตตองใชน้ําปริมาณมาก อาจเกิดปญหาขาดแคลนทรัพยากร 
 

                                                 
1 ซีโอดี (COD ) หมายถึง ปริมาณออกซิเจนทั้งหมดที่ตองการใชเพื่อออกซิเดชันสารอินทรียในน้ํา ดวยสารเคมีซ่ึงมีอาํนาจในการออกซิไดสสูงใน
สารละลายที่เปนกรด ใหเปนกาซคารบอนไดออกไซดในน้ํา คาซีโอดีมีความสําคัญในการวิเคราะหคุณภาพน้ําท้ิง การควบคุมระบบบาํบัดนํ้าท้ิง การ
ควบคุมระบบบาํบัดน้ําเสีย คา COD น้ีมีหนวยเปน มิลลิกรัม/ลิตร 
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     คณะเจาหนาที่ สศอ. และที่ปรกึษา สาํรวจ จัดเก็บขอมลู พรอมทั้งเยี่ยมชมโรงงานผลิต  
ไลซีน บรษิัท Shandong Chia Tai Ling Hua Bio-Tech Co.,Ltd. 
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• ขอเสนอแนะ 

1) ปจจุบันอัตราการขยายตวัของอุตสาหกรรมอาหารสัตวของจีนอยูในเกณฑสูง 
เนื่องจากความตองการเนื้อสัตวเพื่อการบริโภคในประเทศเพิ่มข้ึน แยกเปนวัตถุดิบอาหารสัตวประเภทแปง
ประมาณรอยละ 60-70 สวนที่เหลือเปนประเภทโปรตีน ซึ่งปจจุบันจีนพึ่งพาขาวโพดเลี้ยงสัตวเปนสวนใหญ 
แตคาดการณวาปริมาณการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวของจีนจะไมเพียงพอกับความตองการ ซึ่งนับวาเปน
โอกาสที่มันเสนจะเขาไปเปนพืชทดแทน อยางไรก็ตามผลิตภัณฑมันเสนนัน้มีระดบัโปรตีนและกรดอะมิโนที่
จําเปนตอการเติบโตของปศุสัตวตํ่ากวาขาวโพดเลีย้งสัตว ดังนัน้ถาใชมันเสนทดแทนก็จะตองมีการเพิ่ม
วัตถุดิบอาหารสัตวประเภทโปรตีน ดังนั้นจึงเปนโอกาสของไทยทีจ่ะสงเสริมการผลิตอุตสาหกรรมกรด 
อะมิโน (แอล ไลซีน) ซึ่งเปนวัตถุดิบจําเปนประเภทโปรตีนในการผลิตอาหารสัตว เพื่อขยายตลาดสงออกเขา
ไปยังประเทศจีน 

2) ปญหาของอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพของไทย คือ เปนอุตสาหกรรมที่มีขนาดเล็ก ยัง
ไมมีผูประกอบการรายใหญที่เปนผูประกอบการไทยทาํใหยงัไมเกิดการผลิตที่เกิดการประหยัดจากขนาด 
(Economy of Scale) ทาํใหตนทนุการผลิตสูงและไมเขมแข็งพอทีจ่ะแขงขันกับตางประเทศ เชน จีน 
มาเลเซยี และสิงคโปร โดยเฉพาะประเทศจีนซึ่งเปนประเทศคูแขงที่สําคัญ มีนโยบายสงเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมชวีภาพ โดยการสงเสรมิการสรางนวัตกรรมดวยตนเอง การสรางบุคลากรคุณภาพและเพิ่มการ
สนับสนนุดานนโยบายภาษ ีซึ่งเรงผลักดนัอุตสาหกรรมชวีภาพใหกลายเปนอุตสาหกรรมหลักที่ใชเทคโนโลยี
ข้ันสูงและเปนอุตสาหกรรมใหมเชงิยทุธศาสตรของประเทศ  

สําหรับอุตสาหกรรมเคมีชวีภาพของไทยยงัมีแนวโนมที่จะเติบโตไดดี ตามการเติบโตทาง
การตลาดของสินคาที่ผลิตจากวัตถุดิบทางชีวภาพ เนื่องจากกระแสความกงัวลตอสุขอนามยัและ
ส่ิงแวดลอม การหันมาใชวัตถุดิบจากธรรมชาติมากขึ้น นอกจากนี้ประเทศไทยยงัมีความไดเปรียบในแง
วัตถุดิบ คือ มนัสําปะหลงั ซึง่เปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ ดังนั้นเพื่อพฒันาศักยภาพในการผลิต
และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน จึงควรมีการสงเสริมการพัฒนา ดังนี้  

- สงเสริมการลงทนุ สนับสนุนใหเกิดการลงทนุขนาดใหญเพื่อใหเกิดความ
ประหยัดจากขนาดกาํลัง 

- พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ 
- สงเสริมใหมีเทคโนโลยีเปนของตนเองหรอืทําใหเกิดการรวมทุนทางเทคโนโลย ี
- การพฒันาชองทางการตลาดเพื่อใหสามารถพึง่พาตนเองได 
- การสงเสริมดานกฎระเบยีบภาครัฐ การแกปญหาดานสิทธิบัตร และการลดแรง

กดดันจากมาตรการการกีดกันทางการคาและเขตการคาเสรี  
- พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรม 
- สรางความไดเปรียบในการจัดการสิ่งแวดลอมและพลงังานจากสภาพภูมิอากาศ 
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3) การลงทุนในประเทศจนี การมีความสมัพันธที่ดีกับคนที่มีอํานาจเปนสิ่งที่จําเปน  
ซึ่งทาํใหการลงทนุเปนไปดวยความเรียบรอย 

4) ในการติดตอทําการคาในประเทศจีน อุปสรรคอยางหนึ่งที่สําคัญ คือ ประชากรจนี
จํานวนมาก ทีไ่มสามารถสื่อสารภาษาองักฤษได ดังนั้น หากนักธุรกิจไทยตองการทาํการคากับจนี หรือทํา
ใหสินคาที่สงเขาไปจําหนายเปนทีย่อมรับและเขาถึงผูบริโภคชาวจีนได ควรมีความรูดานภาษาจนีเปนอยาง
ดีดวย  

5) นอกจากสนิคาสงออกหลักที่สําคัญของประเทศจนีดงัที่ไดกลาวมาแลวในขั้นตน  
รัฐบาลจีนไดใหความสําคัญกับสินคา เชน บัวหิมะ ชาจีน และปเซียะ ซึ่งเปนสนิคาที่สําคัญของประเทศจีน 
ที่นกัทองเทีย่วทุกคนที่เดนิทางไปยงัประเทศจนีจะตองนกึถึง โดยรัฐบาลจีนไดเปนเจาของสินคาเหลานี ้ซึ่ง
แมราคาสินคาอาจจะสูงกวาทองตลาดโดยทั่วไป แตก็เปนที่รับรองคุณภาพในระดับหนึง่วาผูซื้อจะไดสินคา
ที่มีคุณภาพ ลดขอกังขาวาเปนของแทหรือของปลอม นอกจากนี้พนักงานขายที่เปนคนจีนแตสามารถพูด
ภาษาไทยไดเปนอยางดี  ซึ่งนาจะเปนตวัอยางที่ดีแนวทางหนึ่งที่ควรศึกษารูปแบบ หากหนวยงานของ
ภาครัฐในประเทศไทยตองการจําหนายสนิคาไทยและสรางความมัน่ใจใหกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ  
5. สิ่งทีน่าสนใจในประเทศจีน 

1) ขอควรระวังในการเดนิทางในประเทศจีน 

• การเช็คอิน การเปลี่ยนแปลงตารางสายการบินและสนามบินในประเทศ
จีน 

การเปลี่ยนแปลงตารางการบินของสายการบินจนีเกิดขึน้ไดโดยไมมีการแจงลวงหนา 
และไมมีมาตรฐานในการชวยเหลือผูเดนิทาง ซึ่งตางจากสายการบินอืน่ๆ   

• การสั่งอาหารและการใหทิป 
ผูเดินทางควรศึกษาภาษาจนีที่เกี่ยวของกบัการรับประทานและอาหารการกนิ 

เนื่องจากบริกรชาวจนีมีความรูภาษาอังกฤษนอยมาก ผูเดินทางที่ตองการเครื่องดืม่หรืออาหารเพิ่มข้ึน
นอกเหนือจากที่ชําระเงนิไปแลว ขอเสนอแนะ คือ ใหบริกรนําเครื่องดืม่หรืออาหารทีส่ั่งเพิม่มาสงและรับเงิน
เปนครั้งๆ ไป 

• การซ้ือสินคาและการตอรองราคาสินคา 
มาตรฐานการกําหนดราคามักจะสงูกวาความเปนจริง โดยราคาที่เสนอขายมักจะเกนิ

จากราคาที่จะขายจริงหลายเทา และควรระมัดระวังในการใชจายเงิน  เพราะเงนิหยวนปลอมกาํลังระบาด
หนกัในประเทศจีน หลักการตรวจสอบงายๆ ควรตรวจสอบตามขอระมัดระวังของทางการจีน การสองแสง
เพื่อดูตําหนิ เพื่อปองกนัความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น  
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• ไกดทองถิ่นจนี 
เมื่อเดินทางไปประเทศจีน ไกดทองถิน่มคีวามจาํเปนอยางมาก เพราะจะชวยเหลือ

ประสานงานเรื่องตางๆ เชน อาหาร สินคา ของที่ระลึก ซึง่โดยปกติไกดจีนจะพาไปยงัสถานทีท่ี่ทางการจีน
กําหนด อยางนอย 1-2 แหง เชน รานขายชา รานขายยาหรือสมุนไพรบํารุงสุขภาพ รานขายหยก รานขาย
เครื่องประดับหรือมุก หรือรานขายของศักดิ์สิทธิ์ประเภทเครื่องลาง เพือ่เปนการสงเสริมการตลาดใหกับ
สินคาเหลานัน้ การเลือกซื้อก็ข้ึนอยูกับวิจารณญาณของแตละบุคคล  

 

                                    
               บัวหิมะ         ปเซี๊ยะ              รานขายชา 

2) สถานทีส่ําคัญ 

• จัตุรัสอเนกประสงค หรือ จตุรัสเทยีนอนัเหมิน 

จตุรัสเทียนอนัเหมนิ เปนจตรัุสที่ใหญที่สุดในโลก เปนสญัลักษณของจีน ใชจัดงาน
เฉลิมฉลอง เนือ่งในโอกาสพเิศษตาง ๆ เชน ใชทําพิธีตอนรับผูนาํของประเทศตาง ๆ ที่เดนิทางมาเยือน
ประเทศจีน นอกจากนี้ยงัมปีระวัติศาสตร เฉกเชน ถนนราชดําเนนิ โดยในป 2532 นกัศึกษาจนีไดชุมนุม
ประทวงที่จตุรัสเทียนอันเหมนิรวม 2 เดือนจนกระทั่งกองกําลังทหารไดเขาปราบปรามจนเกิดเหตุรุนแรงขึ้น 

• กําแพงเมืองจีน เปนหนึง่ในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลก และเปนมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม เมือ่ป พ.ศ. 2530 โดยมีความยาวถึง 6,700 กิโลเมตร  มีระยะเวลากอสราง ต้ังแต 700 ปกอน
คริสตกาล ถงึราชวงศหมงิ ป พ.ศ. 2187 กําแพงเมืองจนีเสมือนอนุสรณสถานใหคนรุนหลังไดหวนระลึกถึง
ความยิง่ใหญและความเพียรพยายามของคนรุนกอนที่ไมมีอุปกรณเครื่องมือทนัสมยัเหมือนในปจจุบัน 
แตยังสามารถสรางสรรคผลงานไดยิ่งใหญเปนทีย่อมรับไปทั่วโลกได 

• ปกกิ่งสเตเด้ียม (Beijing National Stadium) หรือ เมนสเตเดี้ยม หรือ  
"สนามรังนก" (Bird's Nest) ใชประกอบพิธเีปดและพิธีปดกีฬาโอลมิปกปกกิง่เกมส " สามารถจุผูชมได 
91,000 ที่นัง่ ใชงบประมาณในการกอสรางถึง 17,500 ลานบาท  ในชวงการแขงขนั สนามจะใชพลงังาน
จากแสงอาทิตยในระบบโซลาร พวีี เพื่อใหเปนพลงังานสะอาด โดย "สนามรงันก" กอสรางขึ้นเมื่อเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2547 เสร็จส้ินในเดือนมนีาคม พ.ศ. 2551 สําหรบัแนวความคิดการนาํเอารังนกมาทาํเปน
แบบ เพราะเปนรังนกเปนอาหารยอดนิยมของชาวจนี เปนการออกแบบที่อิงกับธรรมชาติ และเทคโนโลยี
ชั้นสูง ดังนั้นสนามรงันกจึงรวมวัฒนธรรมจีน และความทันสมยัของโลกเอาไวดวยกนัอยางยอดเยีย่ม 
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ปจจุบันมีเพียงนกัทองเทีย่วเทานัน้ที่เขามาเยี่ยมสนามกฬีาแหงนี ้ซึ่งเสียคาเขาคนละ 50 หยวน หรือ
ประมาณ 250 บาท และจะยังคงพัฒนาเพื่อดึงดูดผูคนมาเยีย่มชมสนามกีฬาแหงนี้ตอไป 
3) สิ่งที่นาสนใจอื่นๆ  

• รถเมลไฟฟาพลังงานสะอาด ตามเมืองใหญ เชน กรุงปกกิ่ง จะมีรถเมลที่ใช
ระบบไฟฟาในการขับเคลื่อน โดยรถเมลไฟฟาที่เหน็ไมตองอาศัยรางแตตองอาศัยสายไฟฟาที่อยูเหนอืตัวรถ 
นับวาเปนรถทีใ่ชพลังงานที่สะอาดเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม นอกเหนือจากนีเ้รือที่ใหบริการตามทะเลสาบ 
เชน เรือ 2 ทีน่ัง่ เรือลําใหญสําหรับหลายคนก็ใชระบบไฟฟา ซึง่นอกจากจะไมกอใหเกิดมลพิษทางอากาศ 
เสียงเครื่องยนตยังเงยีบอีกดวย 

• เปดปกกิ่ง เปนสุดยอดอาหารของกรุงปกกิ่งอยางหนึง่” ซึ่งมีกรรมวธิีในการยาง
เปดใหสุก 2 แบบ คือ แบบแรกนําไปอบ จะใชความรอนจากผนังรอบเตาไมใหเปดถกูไฟ และแบบที่ 2 นํา
เปดไปแขวนยาง สวนใหญจะใชเชื้อเพลงิทีม่าจากตนผลไมที่มีกลิน่หอมเพราะจะทาํใหเปดมีกลิน่หอมตาม
ไปดวย หนงักรอบแตเนื้อนุม พนักงานจะหัน่หนังมาใหทานกอน จากนัน้พนักงานจะหั่นทั้งเนื้อและหนงัมา
ให สวนกระดกูเปดที่เหลือบางรานจะนําไปหั่นเปนชิน้พอคําแลว ค่ัวเกลือ หรือนาํไปตมซุป ถือเปนการใช
ทรัพยากรอยางคุมคามากทีเดียว 

       
                         เปดปกกิ่ง                                                         สถานที ่ทีน่าสนใจในกรุงปกกิ่ง 
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