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มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย  

ปี พ.ศ. 2561-2570 
 
1.  ความเป็นมา 

1.1  มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เห็นชอบข้อเสนอ ๑๐ 
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๕๙ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ร่วมกับส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิจารณาก าหนด
แนวทางและกลไกการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (S-Curve) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้
ผู้ประกอบการไทยอย่างเป็นระบบ 

๑.2  รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ โดยในส่วนคณะท างานด้านการพัฒนา 
คลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (D5: New S-Curve) ได้บรรจุเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ซึ่งเป็นการ
ผลิตตามพ้ืนฐานขององค์ความรู้ โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ กระบวนการผลิตใหม่ ๆ เพ่ือสร้างการผลิต
สินค้าและบริการอย่างยั่งยืนให้กับทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจ ให้เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ใหม่ในอนาคตที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และได้มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) 
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาวิจัย จ านวน 23 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 
พ.ศ. 2560 จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นในการผลักดันการลงทุนสร้างเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ภายใต้โครงการ
สานพลังประชารัฐในประเทศไทย ซึ่งจะท าให้เกิดมูลค่าการลงทุนในส่วนของเศรษฐกิจชีวภาพ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 
381,231 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 10 ปี  

1.3  คณะท างาน D5 ได้จัดท าเอกสารข้อเสนอโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Bioeconomy Development Project) น าเสนอต่อกระทรวงอุตสาหกรรมเพ่ือพิจารณาและ
ด าเนินการน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในขั้นต่อไป ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวเป็นผลจากการท างานร่วมกันของ
คณะท างาน D5 และคณะท างานด้านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ (D6) เพ่ือพัฒนาพืชเศรษฐกิจน าร่องของ
ประเทศ เช่น อ้อย มันส าปะหลัง ปาล์มน้ ามัน ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ตั้งแต่การพัฒนาเพ่ิมผลผลิตภาค
เกษตรต้นน้ า ไปจนถึงพัฒนาต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมชีวภาพ การส่งเสริมงานวิจัยพัฒนาเพ่ือให้อุตสาหกรรม  
ปลายน้ าสามารถผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงและตรงตามความต้องการของผู้บริโภค โดยก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายของ
โครงการฯ ใน 3 พ้ืนที่ ได้แก่ เขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) พ้ืนที่ภาคอีสานตอนกลาง (Bio-
Northeast) และพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง (Bio-North) เพ่ือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชีวภาพ ประกอบด้วย 5 
อุตสาหกรรม ได้แก่ พลังงานชีวภาพ ชีวเคมีภัณฑ์ ชีวเภสัชภัณฑ์ อาหารแห่งอนาคต และอาหารสัตว์แห่งอนาคต 

1.4  กระทรวงอุตสาหกรรม ไดม้ีค าสั่งที่ ๓๐๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ โดยมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
และหัวหน้าทีมภาคเอกชนคณะท างานด้านการพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (D5: New S-Curve)  
คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ (นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์) เป็นประธานกรรมการร่วม และมีส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม เป็นฝ่ายเลขานุการ เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดแผนการด าเนินงานและกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
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1.5  ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้บูรณาการการด าเนินงานร่วมกับคณะท างาน D5 จัดท า
มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561-2570 เพ่ือให้เกิดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ
อย่างยั่งยืน และสอดรับกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐของคณะท างาน 
D5 ซึ่งจะท าให้เกิดการขับเคลื่อนการลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม และน าเสนอ 
(ร่าง) มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๐ เพ่ือวางกรอบแนวทางการพัฒนาให้
ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นผู้น าในอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio Hub) อย่างครบวงจรในอาเซียน ในการประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๒-๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมถึงได้ประชุมหารือร่วมกับผู้แทน
ภาคเอกชนของคณะท างาน D5 และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาข้อสรุปแนวทางด าเนินการในแต่ละ
มาตรการ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๐ 
และให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 

1.6  กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ประชุมหารือร่วมกับคณะท างาน D5 เพ่ือพิจารณามาตรการ
พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๐ จ านวน ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
และวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้ง
ได้มีหนังสือเวียนขอความเห็นในส่วนมาตรการต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหน่วยงานส่วนใหญ่ไม่ขัดข้องและ
เห็นด้วยกับการด าเนินการภายใต้มาตรการดังกล่าว 

2. ความส าคัญของอุตสาหกรรมชีวภาพ 
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในจ านวนไม่กี่ประเทศในโลกที่มีศักยภาพด้านวัตถุดิบจากสินค้าเกษตร  

โดยเป็นผู้ส่งออกมันส าปะหลังรายใหญ่ที่สุดอันดับ 1 ของโลก และเป็นผู้ส่งออกน้ าตาลอันดับ 2 ของโลก รวมทั้งมี
ฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพภายในประเทศ เช่น กรดแลคติก สารให้ความหวาน และพลาสติกชีวภาพ และเป็น
ผู้น าการผลิตและการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในอาเซียน จึงมีความเป็นไปได้สูงที่จะผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น
ผู้น าอุตสาหกรรมชีวภาพครบวงจรในอาเซียน  นอกจากนี้ปัจจัยที่จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการผลิต
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพ่ิมขึ้นในอนาคต พิจารณาได้จากมูลค่าตลาดพลาสติกชีวภาพและโพลิเมอร์ชีวภาพของโลก 
ที่คาดว่าจะเติบโตสูงถึง 8.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 12.8 ต่อปี ในช่วงปี พ.ศ. 
2558-25681 ซึ่งผลิตภัณฑ์ชีวภาพเป็นส่วนส าคัญของเศรษฐกิจสีเขียวที่ได้กลายเป็นกติกาสากลของโลก ส่งผลให้
หลายประเทศมีการก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือลดปัญหาก๊าซเรือนกระจกและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบัน
ภาคธุรกิจต่างปรับตัวด้วยการใช้วัตถุดิบชีวภาพทดแทนปิโตรเลียมมากขึ้น ขณะที่ประเทศไทยซึ่งมีความหลากหลาย
ทางชีวภาพสูง และมีความได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิต ควรสร้างโอกาสที่จะพัฒนาและยกระดับภาคอุตสาหกรรม
ไทยไปสู่ Industry 4.0 ประกอบกับรัฐบาลได้ให้ความส าคัญที่จะกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจที่มาจากฐานทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือเปลี่ยนรูปแบบสินค้าและเทคโนโลยีให้สอดรับกับกระแสและแนวโน้ม
การผลิตสินค้าของโลก 

อุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio Industry) คือ อุตสาหกรรมที่อาศัยเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) 
ในการผลิตสินค้า เช่น เคมีภัณฑ์ อาหาร ยา อาหารสัตว์ บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น และถือเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่ประเทศ
ไทยมีศักยภาพด้านการผลิต จากการเป็นแหล่งวัตถุดิบทางชีวภาพที่หลากหลาย โดยอุตสาหกรรมดังกล่าวจะใช้
สินค้าเกษตรของประเทศ เช่น อ้อย มันส าปะหลัง ปาล์มน้ ามัน มาแปรรูปด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งจะช่วยเพ่ิม
มูลค่าให้แก่สินค้าเกษตร ยกตัวอย่างเช่น มันส าปะหลังและอ้อย เมื่อน ามาผลิตเป็นพลาสติกชีวภาพ จะสามารถ

                                           
1 https://www.researchandmarkets.com/research/752zrj/global   

https://www.researchandmarkets.com/research/752zrj/global
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สร้างมูลค่าเพ่ิมได้ถึง 32-110 เท่า และ 100-220 เท่า ตามล าดับ  ส่วนปาล์มน้ ามัน เมื่อน ามาผลิตเป็นวิตามิน
จะสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ถึง 20-45 เท่า (รูปที่ 1)  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับชนิดและพันธุ์พืชวัตถุดิบ โดยผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
ดังกล่าวเป็นกลุ่มสินค้าชีวภาพที่ก าลังเติบโตตามแนวโน้มความต้องการและทิศทางการผลิตสินค้าของโลก ที่จะ
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในภาคการเกษตรที่เชื่อมโยงสู่ภาคอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมต่อเนื่องประเภทต่าง ๆ เกิด
การสร้างงาน สร้างรายได้กระจายสู่ท้องถิ่น ซึ่งจะน ามาสู่ฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรไทย  ดังนั้น 
การปรับตัวตามกติกาสากลและแนวนโยบายของรัฐบาลในขณะนี้ จึงเป็นทิศทางที่ชัดเจนส าหรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ซึ่งจะมีส่วนส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะต่อไป 

 
รูปที่ 1 ห่วงโซ่คณุค่าอุตสาหกรรมชีวภาพ  

(ที่มา: สศอ. / D5: คณะท างานด้านการพฒันาคลัสเตอรอ์ุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve)) 

3.  บริบทที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ 
3.1 ปัจจัยภายนอก 

1)  การคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมชีวภาพในตลาดโลกจะเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 13.8 ต่อปี2 
(ช่วงปี พ.ศ. 2558-2568) โดยกลุ่มเคมีชีวภาพคาดว่าจะมีแนวโน้มการเติบโตรวดเร็วที่สุด ด้วยอัตราการขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ 16 ต่อปี รองลงมาได้แก่ กลุ่มพลาสติกชีวภาพ และกลุ่มชีวเภสัชภัณฑ์ มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 
12.8 และ 8.6 ต่อปี ตามล าดับ (รูปที่ 2) และเมื่อพิจารณาอัตราการขยายตัวเฉลี่ยต่อปี (Compound Annual 
Growth Rate: CAGR) ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ชีวภาพในตลาดโลก ระหว่างปี พ.ศ. 2558-25633 พบว่า ผลิตภัณฑ์
ชีวภาพที่น่าสนใจและไทยมีศักยภาพการผลิต ได้แก่ กรดซัคซินิก (Succinic acid)  พอลิแลคติกแอซิด (Polylactic 

                                           
2 ค านวณโดยส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม. 
3 โครงการจดัท าแผนแม่บทการพัฒนาศนูย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio Hub) จากออ้ยและน้ าตาลทราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560.  ส านกังาน

คณะกรรมการออ้ยและน้ าตาลทราย. 
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acid: PLA)  กรดแลคติก (Lactic acid)  1,4-บิวเทนไดออล (1,4-butanediol: BDO)  โพลิออล (Polyols) พอลิ
บิวทิลีน ซัคซิเนต (Polybutylene Succinate: PBS) และกลีเซอรีน มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 45.6  20.9  
18.6  15  15  15 และ 6.8 ต่อปี ตามล าดับ (รูปที่ 3) 

 
รูปที่ 2 ทิศทางตลาดอุตสาหกรรมชีวภาพโลก ปี พ.ศ. 2558-2568 

 
รูปที่ 3 ทิศทางตลาดอุตสาหกรรมชีวภาพโลก ปี พ.ศ. 2558-2563 จ าแนกตามผลิตภัณฑ์ชีวภาพทีส่ าคัญ 

หมายเหตุ: คือ พลาสติกชีวภาพ  คือ เคมีชีวภาพ  คือ ชีวเภสัชภัณฑ ์

2)  เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) กลายเป็นกติกาสากลที่ทั่วโลกให้ความตระหนัก
และตื่นตัวอย่างมากในการลดปัญหาก๊าซเรือนกระจกและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม 
ชั้นน าของโลก (G7) เช่น สหรัฐอเมริกา ได้ประกาศห้ามใช้ถุงพลาสติกในบางรัฐและออกมาตรการให้ภาครัฐซื้อสินค้า
ชีวภาพ  ญี่ปุ่น มีมาตรการเก็บภาษีถุงพลาสติกท่ีท าจากปิโตรเลียม  เยอรมนี ได้ออกมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม 
คัดแยกขยะและน ากลับมาใช้ใหม่ ส าหรับร้านค้าที่แจกถุงย่อยสลายได้ รวมทั้งก าหนดมาตรฐานสินค้าชีวภาพ เพ่ือเพ่ิม
การรับรู้ (awareness) ให้กับผู้บริโภค  ฝรั่งเศส ออกมาตรการบังคับให้ถุงบรรจุขยะต้องผลิตด้วยวัตถุดิบที่มาจากพืชใน
สัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ 40  อิตาลี มีมาตรการเก็บเงินจากผู้ใช้ถุงพลาสติกที่ท าจากปิโตรเลียม 0.10-0.20 ยูโร/ใบ  
ขณะที่กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ได้ก าหนดสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพเป็นร้อยละ 20 ภายในปี พ.ศ. 2563  
นอกจากนี้หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียได้แสดงการตอบรับต่อกระแสดังกล่าวด้วยการหยิบยกเป็นประเด็นส าคัญใน
การพัฒนาประเทศ เช่น จีน ได้ก าหนดให้เศรษฐกิจชีวภาพเป็นวาระแห่งชาติ โดยให้ความส าคัญด้าน R&D 
คลังข้อมูล และการจัดตั้งธนาคารพันธุกรรม ส่วนมาเลเซีย เกาหลีใต้ และอินเดีย ต่างมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ
ที่เน้นด้านการเกษตร อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ อาหารเสริมสุขภาพ และการแพทย ์
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3.2 ปัจจัยภายใน 

1)  การขาดสมดุลของโครงสร้างเศรษฐกิจในภาคการเกษตรไทย ซึ่งเป็นภาคส่วนที่มีการ
จ้างงานมากถึงร้อยละ 32 ของจ านวนประชากรแรงงานไทยทั้งหมด แต่กลับสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้น้อยมาก
เพียงร้อยละ 8.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งประเทศ ในปี 25594 ซึ่งเมื่อเทียบกับภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม
ที่มีสัดส่วนการจ้างงาน ร้อยละ 44 และ 24 แต่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้มากถึงร้อยละ 
64.3 และ 27.2 ตามล าดับ (รูปที่ 4) 

 
รูปที่ 4 สัดส่วนมลูค่าทางเศรษฐกิจและสัดส่วนจ านวนแรงงานของประเทศไทย จ าแนกตามภาคธรุกิจ 

2)  มูลค่าสินค้าเกษตรในภาพรวมต่อ GDP ของไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง และอยู่
ในระดับต่ ากว่าร้อยละ 12 มาเป็นระยะเวลากว่า 25 ปี5 (รูปที่ 5) ส่วนหนึ่งเป็นผลจากผลิตภาพทางการเกษตร
ของไทยค่อนข้างต่ า แม้ว่าภาครัฐจะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้กับภาคเกษตรเป็นจ านวนเงินกว่า 1.1 ล้านล้าน
บาท ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงความไม่คุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ และการพัฒนาภาค
การเกษตรที่ขาดประสิทธิภาพและยั่งยืน 

3)  ราคาสินค้าเกษตรมีความผันผวนสูงและมีระดับค่อนข้างต่ า โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจหลัก 
เช่น อ้อย มันส าปะหลัง ปาล์มน้ ามัน ซึ่งการน าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพมาพัฒนาต่อยอดจะเป็นการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคเกษตร ส่งผลให้เกษตรกรไทยมีรายได้เพ่ิมข้ึน และลดปัญหาความเหลื่อมล้ าของสังคมไทย 

 
รูปที่ 5 มูลค่าสินคา้เกษตรในภาพรวมต่อ GDP ของไทย ปี พ.ศ. 2503-2559 

                                           
4 ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.   
5 The World Bank Group. 
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4)  ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชีวภาพภายในประเทศมีจ านวนน้อยราย โดยปัจจุบันพบว่า
มีผู้ผลิตเคมีชีวภาพ จ านวน 30 ราย6 ผู้ผลิตพลาสติกชีวภาพ (ชนิด PBS และ PLA) จ านวน 2 ราย และผู้ผลิต 
ชีวเภสัชภัณฑ์ จ านวน 4 ราย (รายละเอียดผู้ผลิตและปริมาณวัตถุดิบทางการเกษตรที่ใช้ในอุตสาหกรรมชีวภาพไทย 
ปรากฏใน ภาคผนวก ก.) สะท้อนให้เห็นโอกาสในการขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพภายในประเทศ และ
ปริมาณความต้องการใช้ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมชีวภาพอีกเป็นจ านวนมาก 

4. มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561-2570 
จากศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทย ทั้งด้านวัตถุดิบที่หลากหลายและทักษะการผลิต 

โดยเฉพาะภาคเอกชนที่ถือเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการลงทุน เป็นปัจจัยส าคัญที่จะผลักดันให้ประเทศไทย
เป็น Bio Hub of ASEAN ซึ่งได้เกิดโครงการลงทุนตามแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจกระแสใหม่ หรือเศรษฐกิจชีวภาพ 
(Bioeconomy) แล้วในหลายพ้ืนที่  ดังนั้น เพ่ือเป็นการกระตุ้นนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาอุตสาหกรรม
เป้าหมาย New S-Curve กระทรวงอุตสาหกรรม โดยส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้บูรณาการการด าเนินงาน
ร่วมกับคณะท างาน D5 จัดท ามาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561 -2570 โดยมี
สาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

4.1 เป้าประสงค์: ประเทศไทยจะเป็น Bio Hub of ASEAN ภายในปี พ.ศ. 2570 
4.2 ผลิตภัณฑ์เป้าหมาย ประกอบด้วย พลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) เคมีชีวภาพ 

(Biochemicals) และชีวเภสัชภัณฑ์ (Biopharmaceuticals) เช่น วัคซีน ยาชีววัตถุ 
4.3 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย 

1) เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพในประเทศ อย่างน้อย 190,000 ล้านบาท 
2) เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนเป็น 85,000 บาทต่อคนต่อปี 
3) ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร อย่างน้อย 800,000 ครัวเรือน 
4) มีการผลิตและจ้างแรงงานที่มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญสูง (Knowledge 

workers/High-tech labor) อย่างน้อย 20,000 ต าแหน่ง 
4.4 มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561-2570 ประกอบด้วย 4 

มาตรการหลัก คือ 
1) มาตรการขจัดอุปสรรคการลงทุนและสร้างปัจจัยสนับสนุน ซึ่งเป็นมาตรการที่จะต้อง

เร่งด าเนินการ เพ่ือสร้างปัจจัยพ้ืนฐานและปัจจัยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมชีวภาพเกิดขึ้นได้ และมีการพัฒนาเติบโต
อย่างมีประสิทธิภาพ ขจัดปัญหาอุปสรรคของการเกิดและพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ โดยการพิจารณาทบทวน
ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรค และการสร้างปัจจัยสนับสนุนที่จ าเป็นต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรม แบ่งเป็น มาตรการเร่งด่วน และมาตรการสนับสนุน ดังนี้ 

มาตรการเร่งด่วน (4 มาตรการย่อย) 
1.1)  กระทรวงอุตสาหกรรม (ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย) 

ปรับปรุง พ.ร.บ. อ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 ให้สามารถน าน้ าอ้อยไปผลิตสินค้าชนิดอ่ืนที่ไม่ใช่น้ าตาลทราย
ได้ และจัดสรรวัตถุดิบ (น้ าอ้อย) ที่เพียงพอและเหมาะสมกับอุตสาหกรรมชีวภาพ 

1.2)  กระทรวงอุตสาหกรรม (ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย และ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม) ปรับปรุงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ตั้งโรงงานที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบในทุก

                                           
6 โครงการศกึษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอตุสาหกรรมเคมีชวีภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2550.  ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม. 
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ท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2559 โดยเพ่ิมเติมข้อความ ยกเว้นโรงงานที่ตั้งอยู่เดิมในพ้ืนที่ 50 กม. ให้ความ
ยินยอม เพ่ือให้สามารถต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพในพ้ืนที่ใกล้เคียงโรงงานเดิม 

1.3)  กระทรวงอุตสาหกรรม (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) เพ่ิมบัญชีประเภทกิจการ
อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล (S-Curve) ในบัญชีประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรม เพ่ือแยกอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพออกจากอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ ์

1.4)  กระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและผังเมือง) ปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงให้
ใช้บังคับผังเมืองรวม เพ่ือสนับสนุนการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายตาม
นโยบายรัฐบาล ในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมหรือพ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านการผังเมือง 

มาตรการสนับสนุน (2 มาตรการย่อย) 
1.5)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และ

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมผลักดันภาคการเกษตรเข้าสู่การท าเกษตรสมัยใหม่ โดยใช้
เทคโนโลยี Smart Farming เช่น ระบบแผนที่การเกษตร (Agri-map) ความเชื่อมโยงระบบชลประทาน ระบบท่อ 
และการกักเก็บน้ า รวมถึงการบริหารจัดการภาคการเกษตรเพ่ือรองรับการใช้ในอุตสาหกรรมชีวภาพให้มีปริมาณ
วัตถุดิบที่เพียงพอ 

1.6)  กระทรวงสาธารณสุข (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) ให้การสนับสนุนศูนย์
สัตว์ทดลองที่มีความพร้อมในการขอมาตรฐาน OECD (Organization for Economic Co-operation and 
Development) GLP (Good Laboratory Practice) ซึ่งเป็นข้อก าหนดทั่วไปของห้องปฎิบัติการที่ด าเนินการ
ทดสอบหรือด าเนินโครงการวิจัย/พัฒนาที่ไม่ได้ทดลองในคน เพ่ือท าให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลผลการทดสอบมี
คุณภาพสูง เชื่อถือได้ และยอมรับได้ทั่วไป รวมถึงการพัฒนามาตรฐานผู้ตรวจประเมิน ซึ่งจะเป็นการเติมต็มห่วงโซ่
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศ ให้สามารถรองรับผลิตภัณฑ์เป้าหมายในส่วนชีวเภสัชภัณฑ์ 

2) มาตรการเร่งรัดการลงทุนภายในประเทศ ปัจจุบัน BOI ได้ให้ความส าคัญแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรเป็นอย่างสูง รวมทั้งกิจการที่จะส่งผลให้มีการพัฒนาต่อเนื่องกับภาคเกษตร เช่น กิจการ
เทคโนโลยีชีวภาพ กิจการผลิตเชื้อเพลิงจากผลผลิตการเกษตร หรือกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวลและก๊าซ
ชีวภาพ กิจการผลิตอาหารทางการแพทย์ กิจการผลิตยา เป็นต้น โดยให้ได้ รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8-13 ปี ขึ้นอยู่กับประเภทกิจการและคุณค่าของโครงการ รวมถึงได้รับสิทธิและประโยชน์
อ่ืน ๆ อาทิ ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร ยกเว้นอากรขาเข้าของที่น าเข้ามาใช้ในการวิจัยและพัฒนา การถือ
กรรมสิทธิ์ที่ดินส าหรับบริษัทต่างชาติ ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนเร่งให้เกิดการลงทุนด้านชีวภาพในประเทศ โดยใน
ระยะแรกจะผลักดันภาคเอกชนที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพของประเทศ ใน
เขตพ้ืนที่ศักยภาพ 3 เขต ได้แก่ เขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เขตพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง และเขต
พ้ืนที่ภาคอีสานตอนกลาง รวมถึงโครงการอ่ืน ๆ ภายใต้ Bioeconomy โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1)  เขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) จ านวน 3 โครงการ เป็นเงินลงทุน 
9,740 ล้านบาท ประกอบด้วย 

2.1.1) โครงการผลิตน้ ายาล้างไต 2,240 ล้านบาท 
2.1.2) โครงการผลิต Poly lactic Acid (PLA) 3,500 ล้านบาท 
2.1.3) โครงการ Palm Biocomplex Phase 1 และ 2  4,000 ล้านบาท 

2.2)  เขตพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง (นครสวรรค์และก าแพงเพชร) จ านวน 11 โครงการ 
ด าเนินการปี พ.ศ. 2560-2569 เป็นเงินลงทุน 51,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 

2.2.1)  จังหวัดนครสวรรค์ 6 โครงการ เป็นเงินลงทุน 41,000 ล้านบาท  
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(1) โครงการ Biocomplex 10,000 ล้านบาท 
(2) โครงการผลิต Lactic Acid ส าหรับอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ 

6,500 ล้านบาท 
(3) โครงการผลิต Poly lactic Acid (PLA) 4,300 ล้านบาท 
(4) โครงการผลิต Bio-succinic Acid (BSA) Bio-1,4-Butanediol 

11,200 ล้านบาท 
(5) โครงการผลิต Furfural 6,000 ล้านบาท 
(6) โครงการผลิต Lactic Acid ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 3,000 

ล้านบาท 
2.2.2)  จังหวัดก าแพงเพชร 5 โครงการ เป็นเงินลงทุน 10,000 ล้านบาท 

(1) โครงการผลิต Dried Yeast 1,000 ล้านบาท 
(2) โครงการผลิต Yeast Extract 2,000 ล้านบาท 
(3) โครงการผลิต Beta-glucan ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 3,000 

ล้านบาท 
(4) โครงการผลิต Beta-glucan ส าหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 2,000 

ล้านบาท 
(5) โครงการผลิต Functional Sugar 2,000 ล้านบาท 

2.3)  เขตพ้ืนที่ภาคอีสานตอนกลาง (ขอนแก่น) จ านวน 9 โครงการ เป็นเงินลงทุน 
35,030 ล้านบาท ด าเนินการปี พ.ศ. 2560-2564 เป็นเงินลงทุน 29,735 ล้านบาท และปี พ.ศ. 2565 -
2569 เป็นเงินลงทุน 5,295 ล้านบาท ประกอบด้วย 

2.3.1)  โครงการสร้างนิคมอุตสาหกรรม Bioeconomy 20,000 ล้านบาท 
2.3.2)  โครงการผลิต Yeast Probiotics 55 ล้านบาท 
2.3.3)  โครงการผลิตเอนไซม์น้ า 25 ล้านบาท 
2.3.4)  โครงการผลิต Beta-glucan จากกระบวนการหมักด้วยราแมลง 25 

ล้านบาท 
2.3.5)  โครงการผลิต Lactic Acid 6,000 ล้านบาท 
2.3.6)  โครงการผลิต Sugar Alcohol 4,500 ล้านบาท 
2.3.7)  โครงการผลิต Dried Yeast 1,500 ล้านบาท 
2.3.8)  โครงการผลิตเอนไซม์ไฟเตส ส าหรับอาหารสัตว์ 2,895 ล้านบาท 
2.3.9)  โครงการผลิตแป้งทนการย่อยด้วยเอนไซม์ 30 ล้านบาท 

2.4)  โครงการอ่ืน ๆ ภายใต้โครงการ Bioeconomy จ านวน 4 โครงการ เป็นเงิน
ลงทุน 103,795 ล้านบาท ประกอบด้วย 

2.4.1)  โครงการผลิตกากมันหมักยีสต์ส าหรับอาหารสัตว์ 95 ล้านบาท 
2.4.2)  โครงการผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่ม Biopharmaceuticals & Advanced 

Vaccines 13,000 ล้านบาท 
2.4.3)  โครงการผลิตอาหารทางการแพทย์ 700 ล้านบาท 
2.4.4)  โครงการ Clinical Research 90,000 ล้านบาท 
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3) มาตรการกระตุ้นอุปสงค์ เป็นกลไกส าคัญส าหรับอุตสาหกรรมชีวภาพ ซึ่งเป็น
อุตสาหกรรมใหม่ที่จะมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต โดยในระยะแรกจะเป็น
การกระตุ้นตลาดภายใน สร้างการรับรู้ให้ผู้ใช้ และสร้างทักษะให้ผู้ผลิตสามารถผลิตสินค้า เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการตลาดภายในประเทศได้ โดยจะผลักดันให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่หลากหลาย เกิดการน า
สินค้าเกษตรที่มีศักยภาพของประเทศ เช่น อ้อย มันส าปะหลัง ปาล์มน้ ามัน มาสร้างมูลค่าเพ่ิม ส่งผลให้เกษตรกรมี
รายได้เพ่ิมขึ้น  นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพยังตอบสนองกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจสีเขียวที่เริ่มเป็น
กติกาสากล ส าหรับแนวทางด าเนินการมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1)  ประกาศใช้มาตรการการเงินการคลังเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมชีวภาพตาม
ความเหมาะสม เช่น มาตรการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560 -
2564  มาตรการจัดจ าหน่ายถุงพลาสติกผ่านผู้ประกอบการเอกชน เป็นต้น 

3.2)  จัดท าข้อตกลง (MOU) ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อก าหนดมาตรการในการส่งเสริมการใช้พลาสติกชีวภาพเพ่ือลดปัญหามลพิษ
ด้านสิ่งแวดล้อมในทุกภาคส่วน โดยเน้นเรื่องการให้องค์ความรู้ สร้างความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยน าร่องในพ้ืนที่ท่องเที่ยวทั้งบนบก ทางทะเล และชายฝั่ง รวมถึงพ้ืนที่ท่าอากาศยาน
นานาชาติในประเทศ 

3.3)  รณรงค์/ให้ความรู้และสร้างกระแสให้ผู้บริโภคเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ โดย 
ประชาสัมพันธ์การใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ หรือท าข้อตกลง (MOU) กับองค์กรที่จะเกิดแรงสะท้อนต่อความต้องการใช้
จ านวนมาก อาทิ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา โรงแรม โรงพยาบาล โรงภาพยนตร์ 
ห้างสรรพสินค้า  

3.4)  ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันพลาสติก และสมาคม
อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย ร่วมจัดท าสัญลักษณ์ Bio label ส าหรับผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เช่น ผลิตภัณฑ์ Bio 
Degradable ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ และรับรองผลิตภัณฑ์ รวมถึงสร้างการรับรู้ ส่งเสริมการใช้ในพ้ืนที่น าร่อง 
และประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง 

3.5)  กระทรวงอุตสาหกรรม (ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) ออก
มาตรฐานเกี่ยวกับพลาสติกชีวภาพและผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพ่ิมข้ึน 

4) มาตรการสร้างเครือข่ายในรูปแบบของศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านชีวภาพ (Center 
of Bio Excellence: CoBE) โดยให้สถาบันพลาสติก (สพต.) เป็นหน่วยงานกลาง ท าหน้าที่ประสานเชื่อมโยง 
เตรียมความพร้อม และบริหารงานวิจัย/เทคโนโลยี/นวัตกรรมด้านชีวภาพเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่เศรษฐกิจ
ชีวภาพ กับเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EECi Biopolis, Bio-Northeast R&D Center 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและ
น้ าตาลทราย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตลอดจนหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ 

4.1)  R & D สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม และให้การรับรอง
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ โดยประสานและเชื่อมโยงงานวิจัย ตั้งแต่ระดับ Lab scale ระดับ Plant scale และระดับ 
Commercial scale ด้วยการ Matching นักวิจัยกับผู้ประกอบการ และด าเนินการควบคู่กับภารกิจด้านที่ 4.2) 
Prototype/Scale up 

4.2)  Prototype/Scale up เชื่อมโยงงานวิจัย ให้ค าปรึกษา สนับสนุนเงินทุนในการ
ยกระดับสถานประกอบการชีวภาพสู่ Factory 4.0 ผ่าน Industry Transformation Center (ITC) เพ่ือสร้าง 150 
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Prototypes ที่ตลาดสนใจและผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 15 ผลิตภัณฑ์สู่ตลาด การปรับปรุงคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ 
เครื่องจักร การลดต้นทุน รวมถึงการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา 

4.3)  Human Resource Development สร้างผู้ประกอบการด้าน Bio Industry 
และสร้างบุคลากรในอุตสาหกรรมชีวภาพร่วมกับสถาบันการศึกษา ประกอบด้วย การจัดท าหลักสูตรพัฒนา
อุตสาหกรรมชีวภาพ ให้องค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs โดยการอบรม Expert และ Re-skill และการสร้าง
บุคลากรด้านชีวภาพให้เพียงพอต่อความต้องการในภาคอุตสาหกรรม 

4.4)  Bio Intelligence Unit พัฒนาศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะอุตสาหกรรมชีวภาพ 

4.5 ระยะเวลาด าเนินการและหน่วยงานรับผิดชอบ 

มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561 -2570 มีระยะเวลา
ด าเนินการและหน่วยงานรับผิดชอบ รายละเอียดตามตารางท่ี 1 
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4.6 กลไกการด าเนินการ 

การด าเนินงานภายใต้มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561 -
2570 เพ่ือให้เกิดการท างานเชิงบูรณาการจากการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะใช้กลไกความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) เป็นตัวขับเคลื่อน โดยผ่านคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ 
(กอช.) ในการก ากับการด าเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ รวมถึงการ
ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้มาตรการดังกล่าว เพื่อให้มีการด าเนินการเชิงบูรณาการที่
สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ 

4.7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

จากการที่ภาครัฐได้ให้ความส าคัญในการก าหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ 
(Bioeconomy) ผ่านมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561-2570 ทั้ง 4 ด้าน ที่กระทรวง
อุตสาหกรรมได้ร่วมกับคณะท างานด้านการพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (D5: New S-Curve) 
ด าเนินการภายในระยะเวลา 10 ปี จะส่งผลโดยตรงต่อภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมของประเทศ เกิดการ
เชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่คุณค่า ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม และตลาด เกิดงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
สร้างนักวิจัยและบุคลากรด้านชีวภาพที่หลากหลาย รวมถึงตอบรับกระแสเศรษฐกิจสีเขียวที่ก าลังเป็นกติกาสากลที่
ทั้งโลกให้ความตระหนักและตื่นตัวอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งสามารถสรุปผลที่คาดว่าจะได้รับจากมาตรการนี้ ดังนี้ 

1) กระตุ้นการลงทุน (Promote investment) 
1.1) เกิดการลงทุนภายในประเทศประมาณ 2 แสนล้านบาท โดยเป็นการลงทุนใหม่

และไม่รวมการลงทุน Biorefinery  
2) ลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive growth) 

2.1) เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ร้อยละ 40 จากการพัฒนาพันธุ์พืชที่ให้ผลผลิตสูง
และการเพ่ิม Productivity ด้วยวิธีอ่ืน เช่น การน าเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้
มากขึ้น ฯลฯ 

2.2) เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น จากเดิม 48,000 บาทต่อคนต่อปี เป็นระหว่าง 
65,000 ถึง 85,000 บาทต่อคนต่อปี (ท่ีมา: D5) 

2.3) ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร มากกว่า 800,000 ครัวเรือน  
2.4) เกิดแรงงานที่มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญสูง (Knowledge workers/ 

High-tech labor) จ านวน 20,000 ต าแหน่ง 
3) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน (Productive growth) 

3.1) สร้างมูลค่าเศรษฐกิจชีวภาพ ประมาณ 1.7 ล้านล้านบาท (จากเดิมอยู่ที่  9.5 
แสนล้านบาท) 

3.2) เกิดมูลค่าเพ่ิมจากสินค้าเกษตรประมาณ 400,000 ล้านบาทต่อปี (จากอ้อย
ประมาณ 300,000 ล้านบาทต่อปี และจากมันส าปะหลังประมาณ 100,000 ล้านบาทต่อปี) 

3.3) สร้างมูลค่าการส่งออกชีวเภสัชภัณฑ์ 75,000 ล้านบาท 
4) สร้างอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green growth)  

4.1) ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้ฟอสซิลมากกว่า 70 ล้านตัน 
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4.8 แผนการลงทุนในโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ 

ภายใต้มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561 -2570 ได้มีการ
ผลักดันให้ภาคเอกชนเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ในพ้ืนที่ 3 เขต ที่มี
ศักยภาพเหมาะสมแก่การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจร ทั้งด้านวัตถุดิบและโครงสร้างพ้ืน ฐาน 
โดยมีแผนการลงทุนโครงการในแต่ละเขตพ้ืนที ่สรุปได้ดังนี้ 

1) เขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) จ.ระยอง มีมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น 
ประมาณ ๙,๗๔๐ ล้านบาท จ านวน 3 โครงการ (รูปที่ 6) ดังนี้  

1.1) โครงการ Palm Biocomplex ความร่วมมือระหว่าง บริษัท โกลบอลกรีน 
เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี บนพ้ืนที่ ๑,๐๐๐ ไร่ ประกอบด้วย 
โรงงานผลิตเมทิลเอสเตอร์ กลีเซอรีน โอลีโอเคมีชนิดพิเศษ สารลดแรงตึงผิว (APG) วิตามินอี ใช้ปาล์มเป็นวัตถุดิบ
หลัก เงินลงทุนรวมประมาณ ๔,๐๐๐ ล้านบาท 

1.2) โครงการผลิตน้ ายาล้างไต บริษัท แบ็กซ์เตอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ตั้งอยู่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง เงินลงทุนรวมประมาณ ๒,๒๔๐ ล้านบาท 

1.3) โครงการลงทุนพลาสติกชีวภาพ บริษัท โททาล คอร์เบียน พีแอลเอ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท โททาล และ บริษัท คอร์เบียน พูแรค (ประเทศไทย) จ ากัด ตั้งอยู่
นิคมเอเชีย จ.ระยอง ผลิตแลคไทด์ ๑๐๐,๐๐๐ ตันต่อปี และพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติก ๗๕,๐๐๐ ตันต่อปี  
เงินลงทุนรวมประมาณ ๓,๕๐๐ ล้านบาท จ.ชลบุรี 

 
รูปที่ 6 แผนการลงทุนโครงการอตุสาหกรรมชีวภาพในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 

2) เขตพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง มีมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น 51,๐๐๐ ล้านบาท 
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙ จ านวน 11 โครงการ (รูปที่ 7) แบ่งเป็น 

2.1) จ.นครสวรรค์ 6 โครงการ เงินลงทุน ๔๑,๐๐๐ ล้านบาท เป็นโครงการลงทุน
พัฒนาอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพครบวงจร (Palm Biocomplex) มีพืชวัตถุดิบเป้าหมายหลัก คือ อ้อย โดยเป็นการ
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ร่วมทุน ระหว่าง บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์  
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย โครงการผลิตเคมีชีวภาพส าคัญ อาทิ Lactic Acid, Poly lactic Acid 
(PLA), Bio-succinic Acid (BSA), Bio-1,4-Butanediol และ Furfural ส าหรับใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ 
อาหารเสริม และเวชส าอาง  ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะมีพันธมิตรธุรกิจที่สนใจร่วมทุนหลายราย เช่น บริษัท มิตซูบิชิ 
เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด  บริษัท ซูมิโตโม เคมีคอล (ประเทศไทย) จ ากัด  บริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จ ากัด 
บริษัท มีเรียนท์ เทคโนโลยี จ ากัด  บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จ ากัด  บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จ ากัด  

2.2 จ.ก าแพงเพชร 5 โครงการ เงินลงทุน 10,๐๐๐ ล้านบาท เป็นโครงการของ
กลุ่มบริษัท คริสตอลลา จ ากัด ประกอบด้วย โครงการผลิตน้ าตาลเพ่ือสุขภาพ (Functional sugar)  ยีตส์อบแห้ง 
(Dried yeast)  สารสกัดจากยีสต์ (Yeast extract) และเบต้ากลูแคน (Beta-glucan) 

 
รูปที่ 7 แผนการลงทุนโครงการอตุสาหกรรมชีวภาพในเขตพื้นท่ีภาคเหนือตอนล่าง 

3) เขตพ้ืนที่ภาคอีสานตอนกลาง จ.ขอนแก่น มีมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น ประมาณ 
35,030 ล้านบาท จ านวน 9 โครงการ (รูปที่ 8) มพืีชวัตถุดิบหลัก คือ อ้อยและมันส าปะหลัง ซึ่งมีภาคเอกชนน า
โดย บริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด ร่วมกับ บริษัท ดิแอดไวเซอร์ จ ากัด ศึกษาความเป็นไปได้ในการด าเนินโครงการ
ภายในพ้ืนที่ภาคอีสานตอนกลาง จากการน าตัวอย่างกรณีศึกษาของประเทศที่ประสบความส าเร็จในการพัฒนา 
Bioeconomy อาทิ เกาหลีและฝรั่งเศส มาประยุกต์ นอกจากนี้ยังมีภาคเอกชนชั้นน าที่สนใจเข้าร่วมลงทุน
โครงการ อาทิ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน)  บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน)  บริษัท อูเอโนะ 
ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จ ากัด ประกอบด้วย โครงการสร้างนิคมอุตสาหกรรม Bioeconomy และ
โครงการผลิตเคมีชีวภาพส าคัญ เช่น สารให้ความหวานทดแทนน้ าตาล  กรดแลคติกเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
และเครื่องส าอาง  Dried Yeast เพ่ือใช้เป็นสารโปรตีนในอาหารสัตว์  เอนไซม์เพ่ือทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะใน
อาหารสัตว์  ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะมีพันธมิตรธุรกิจที่สนใจร่วมทุนหลายราย เช่น บริษัท คอร์เบียน ประเทศไทย 
จ ากัด  บริษัท ดีเอสเอ็ม นิวทริชั่นแนล โปรดักส์ จ ากัด  บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากัด  สมาคมผู้วิจัยและผลิต
เภสัชภัณฑ์ (PReMA)  บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จ ากัด  
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รูปที่ 8 แผนการลงทุนโครงการอตุสาหกรรมชีวภาพในเขตพื้นท่ีภาคอีสานตอนกลาง 

4.8  แผนการด าเนินงานของศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านชีวภาพ (Center of Bio 
Excellence: CoBE) 

ภายใต้มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561-2570 ได้ให้สถาบัน
พลาสติก (สพต.) เป็นหน่วยงานกลางท าหน้าที่ประสานเชื่อมโยง เตรียมความพร้อม และบริหารงานวิจัย/
เทคโนโลยี/นวัตกรรมด้านชีวภาพเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่เศรษฐกิจชีวภาพ กับเขตนวัตกรรมระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EECi Biopolis, Bio-Northeast R&D Center ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
โดยมีรายละเอียดการด าเนินการในแต่ละช่วงระยะเวลา (ตารางท่ี 2) ดังนี้ 

(1)  ระยะเร่งด่วน (ปี พ.ศ. 2561)  
- จัดท าและส่งเสริมการใช้สัญลักษณ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Bio Label) รวมถึง

สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ การเข้าร่วมในงานแสดงสินค้า ฯลฯ  
- เริ่มพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio Intelligence Unit) 

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
- สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงงานวิจัย ตั้งแต่ระดับ Lab scale ระดับ Plant scale และ

ระดับ Commercial scale ด้วยการ matching นักวิจัยกับผู้ประกอบการ   
- ส่งเสริมการผลิตเชิงพาณิชย์ วิเคราะห์ ทดสอบ รับรองผลิตภัณฑ์ และบริหาร

จัดการทรัพย์สินทางปัญญา ในผลิตภัณฑ์ใหม่ 5 รายการ  
(2)  ระยะกลาง (ปี พ.ศ. 2562-2565) 

- ส่งเสริมการใช้สัญลักษณ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Bio Label)  
- พัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio Intelligence Unit) และ

ปรับปรุงข้อมูลให้มีความถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ 
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- พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของตลาด 400 รายการ 
- ส่งเสริมการผลิตเชิงพาณิชย์ วิเคราะห์ ทดสอบ รับรองผลิตภัณฑ์ และบริหาร

จัดการทรัพย์สินทางปัญญา ในผลิตภัณฑ์ใหม่ 95 รายการ  
- จัดอบรม วัดระดับฝีมือ และข้ึนทะเบียนแรงงาน 10,000 คน 

(3)  ระยะยาว (ปี พ.ศ. 2566-2570) 
- ส่งเสริมการใช้สัญลักษณ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Bio Label)  
- ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio Intelligence Unit) ให้มี

ข้อมูลที่มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และทันต่อเหตุการณ์ 
- พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของตลาด 500 รายการ 
- ส่งเสริมการผลิตเชิงพาณิชย์ วิเคราะห์ ทดสอบ รับรองผลิตภัณฑ์ และบริหาร

จัดการทรัพย์สินทางปัญญา ในผลิตภัณฑ์ใหม่ 100 รายการ  
- จัดอบรม วัดระดับฝีมือ และข้ึนทะเบียนแรงงาน 10,000 คน 

 
รูปที่ 9 รูปแบบเครือข่ายการด าเนนิงานของศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านชีวภาพ (Center of Bio Excellence: CoBE) 
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ภาคผนวก ก. 

สถานการณ์ผู้ผลิต และปริมาณการใช้วัตถุดิบพืชผลเกษตรในอุตสาหกรรมชีวภาพไทย 

สินค้า ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต วัตถุดิบเกษตรหลัก 
ปริมาณวัตถุดิบ

ที่ใช้ (ตัน) 
พลาสติกชีวภาพ PBS พอลิบิวทิลีนซัคซิเนต 

(polybutylene succinate) ใช้ในการผลิต
บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้/แผ่นฟิล์มทาง
การเกษตร 

1. บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จ ากัด 
(ร่วมลงทุนระหว่าง ปตท. และ 
Mitsubishi Chemical) 

สารเคมีขั้นกลางที่
ได้มาจากกรดซัคซิ

นิก 

น าเข้า
ทั้งหมด 

PLA 2. บริษัท Corbion B.V.   
เคมีชีวภาพ 
 

- กรดอะซิติก ใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการ
ผลิตยา น้้าส้มสายชู ซอสปรุงรส 
- เอทิลอะซิเตต ใช้เป็นส่วนผสมในสีน้้ามัน 
ทินเนอร์ กาว 

1. บริษัท พรวิไล ไทยเนช่ันแนล กรุพ เทรด
ดิ้ง จ ากัด 

มันส าปะหลัง 
น้ าตาลทรายแดง 

10,248 
130 

2. บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จ ากัด (มหาชน) กากน้ าตาล 447,912.36 
3. บริษัท ไทยเนช่ันแนล (อี.เอ.) เคมิคอล 

จ ากัด (มหาชน) 
มันส าปะหลัง 17,934 

- กรดซติริก 
ใช้เป็นสารให้รสเปร้ียว สารดูดความชื้น  
สารลดเชื้อแบคทีเรีย สารปรับค่ากรด-ด่าง  
ในอาหาร เครื่องดื่ม และยา 

1. บริษัท เอเชียโมดิไฟด์สตาร์ช จ ากัด หัวมันส าปะหลัง 
มันส าปะหลัง 

180,000 
172,800 

2. บริษัท อุตสาหกรรมกรดมะนาว จ ากัด กากมันส าปะหลัง 
กากร าข้าว 

แกลบ 

9,200 
870 

1,540 
3. บริษัท เวิลด์เบสท์ ไบโอเคมิคอล 

(ประเทศไทย) จ ากัด 
  

4. บริษัท ไทยซิตริก แอซิด จ ากัด มันส าปะหลัง 375 
5. บริษัท นิรันดร์ (ประเทศไทย) จ ากัด   

- แอลไลซีน 
ใช้ผสมเพิ่มโปรตีนในอาหารสัตว ์
 
 
 
 
- กรดกลตูามิค MSG 
ใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตผงชูรส ซอส
ปรุงอาหาร  

1. บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

แป้งมันส าปะหลัง 
มันส าปะหลังเส้น 

มันส าปะหลัง 
หัวมันส าปะหลัง 

โมลาส 
กลูโคส 

200,060 
100,000 
110,100 
360,000 
36,000 
35,462 

1. บริษัท ไทยชูรส จ ากัด กากน้ าตาล 
โมลาส 

6,375.753  
28,924.746 

2. บริษัท ราชาชูรส จ ากัด กากน้ าตาล 
แป้งมัน 

17,588,630 
378,00 

กรดแลคติก ใช้เป็นสารต้ังต้นการผลิต PLA 
/ ปรับค่ากรด-ด่าง/ผลิตนมเปรี้ยว/ 
ฆ่าแบคทีเรีย/ผลิตสารเคมีอื่น 

1. บริษัท พูแรค (ประเทศไทย) จ ากัด อ้อย/มันส าปะหลัง N/A 

สารให้ความหวาน (Polyol) 
ใช้ในอุตฯ อาหาร/เครื่องดื่ม/ยา 

1. บริษัท เจ้าคุณเกษตรพืชผล จ ากัด หัวมันส าปะหลัง 
แป้งมันส าปะหลัง 

324,000 
36,000 

2. บริษัท เพียวเคมม์ จ ากัด แป้งมันส าปะหลัง 
น้ าแป้งมันส าปะหลัง 

35% 

48,000 
12,144 

3. บริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี
(ประเทศไทย) จ ากัด 

  

4. บริษัท ประเสริฐชัย จ ากัด แป้งมันส าปะหลัง 17,000 
5. บริษัท สยามซอร์บิทอล จ ากัด แป้งมันส าปะหลัง 4,000 
6. บริษัท คอร์น โปรดักส์ อ ามาด๊าส 

(ประเทศไทย) จ ากัด 
หัวมันส าปะหลังสด 

มันส าปะหลัง 
20,000 

690,000 
7. กลุ่มมิตรผล   
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สินค้า ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต วัตถุดิบเกษตรหลัก 
ปริมาณวัตถุดิบ

ที่ใช้ (ตัน) 
เคมีชีวภาพ (ตอ่) Purified Glycerine 

ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องส าอาง/ยา/ 
สารหล่อลื่น/สารลดแรงตึงผิว/เกษตร 

 1. บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จ ากดั Crude Glycerine 
49,000 ตัน 

1,451,851.85 
 ตันผลปาล์ม  2. บริษัท น้ ามันพืชปทุม จ ากัด 

 3. บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จ ากัด 
 4. บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ าดัด 
(มหาชน) 
 5. บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จ ากัด 
 6. บริษัท ไทย กลีเซอรีน จ ากัด 
 7. บริษัท พลังงานบริสุทธิ ์จ ากัด (มหาชน) 

Fatty Alcohol Ethoxylate 
ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องส าอาง/ยา/สารหล่อ
ลื่น /สารลดแรงตึงผิว/เกษตร 

 1. บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จ ากัด Fatty Alcohols 163,200 

Amines/ Amides 
ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องส าอาง/ยา/สารหล่อ
ลื่น /สารลดแรงตึงผิว/เกษตร 

 1. บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ ากัด Refine Palm Oil  

Epichlorohydrin 
ใช้ในอุตสาหกรรมโพลิเมอร ์

 1. บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

Purified Glycerin 
67,000 (=83,750 

crude) 

2,481,481.4  
ตันผลปาล์ม 

 

สินค้า ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต วัตถุดิบ 
ชีวเภสัชภัณฑ์ ยาชีววตัถ ุ

ใช้ส้าหรับรักษาผู้ปว่ยโรคมะเร็ง  
 ข้อรูมาตอยด์อักเสบ ฯลฯ 

บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากัด เกลือ+น้ าตาล (medical grade)/ 
สารสกัดจากยีสต ์

วัคซีน 
ใช้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน 

1. บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์
ชีววัตถุ จ ากัด  

2. บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จ ากัด 
3. สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 

เช้ือโรค หรือพิษของเชื้อโรคที่ถูกท าให้
ไม่สามารถก่อโรคได้ 

ที่มา: รวบรวมโดยกองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 สศอ. (20 ธันวาคม 2560) 
หมายเหตุ 1: หัวมันสด 100 ได้มัน 90 หรือแป้งมัน 25 ค านวณปริมาณหัวมันสดที่ใช้ต่อปี ได้ 3,496,282.71 ตัน  
หมายเหตุ 2: น้ าตาล 1 หน่วย ได้กากน้ าตาล 0.06 หน่วย หัวมันสด 1 หน่วย ได้กากมัน 0.0625 หน่วย 
หมายเหตุ 3: ปาล์มน้ ามันมอีัตราน้ ามัน 18% และ crude glycerin 100 เท่ากับ purified glycerin 80 

 

ประโยชน์การใช้ของสารเคมีชีวภาพอ่ืนที่ส าคัญ เช่น 
1. กรดซัคซินิก ใช้วัตถุดิบจากน้ าตาลทราย/แป้งบริสุทธิ์ โดยจะน าไปใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิต PBS และ 

บิวเทนไดออล และใช้ในอุตฯ เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง 
2. บิวเทนไดออล เป็นเคมีข้ันกลางได้มาจากกรดซัคซินิก โดยจะน าไปใช้ผลิตเส้นใย spandex, พลาสติก

วิศวกรรมในอุตฯ ยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ 

 


