ครม. เห็นชอบมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561-2570 กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งเครื่อง
ปรับปรุงทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบ เตรียมผลักดันไทยเป็น Bio Hub of ASEAN ภายในปี 2570
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผย ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของ
ไทย ปี พ.ศ. 2561- 2570 ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-CURVE) ตามนโยบายของรัฐบาล โดยใช้เศรษฐกิจ
ชีวภาพ (Bioeconomy) เป็น กลไกสาคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้า หมายใหม่ ใ นอนาคตที่มีศักยภาพในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (New S-Curve) โดยได้เริ่มต้นผลักดันการลงทุนสร้างเศรษฐกิจชีวภาพ ตั้งแต่
เดือนมกราคม 2560 ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะเป็นการดาเนินงานต่อเนื่อง เพื่อขยายผล Bioeconomy ในพื้นที่ EEC
ภาคเหนือตอนล่าง และภาคอีสานตอนกลาง โดยหวังเชื่อมภาคเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สินค้าทางการเกษตร สร้างรายได้กระจายสู่ท้องถิ่น เร่งขจัดอุปสรรคการลงทุนและสร้างปัจจัยสนับสนุนที่จาเป็นต่อ
การพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ และนาร่องขยายผลการพัฒนาพื้นที่ (Local Economy)ด้วยแนวคิด แบบ EEC
ต่อเนื่องในภูมิภาคอื่นที่เหมาะสมทั่วประเทศ
ดร.ณัฐพล รังสิตพล เลขาธิ การสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รักษาราชการแทน ผู้อานวยการ
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า “กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็น
ถึงความจาเป็นในการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพ จากศักยภาพและความพร้ อมของ
ประเทศไทย ทั้งด้านวัตถุดิบที่หลากหลายและทักษะด้านการผลิต จึงได้เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรการ
พัฒนาอุสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561-2570 โดยมีเป้าประสงค์ที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Bio Hub of
ASEAN ภายในปี พ.ศ. 2570 ซึง่ ครม. ได้มีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ภายใต้มาตรการดังกล่าวจะเน้น
ภาคเอกชนเป็น กลไกสาคัญในการขับเคลื่ อนการลงทุน และขณะนี้ได้เกิดโครงการลงทุนในผลิตภัณฑ์เป้าหมาย ได้แก่
พลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) เคมีชีวภาพ (Biochemicals) และชีวเภสัชภัณฑ์ (Biopharmaceuticals) ตามแนวทาง
พัฒนาเศรษฐกิจกระแสใหม่ หรือเศรษฐกิจชีวภาพแล้วในหลายพื้นที่ ซึ่งมีการลงทุนไปแล้วคิดเป็นมูลค่า 12,360 ล้านบาท
แบ่งเป็น Biochemicals 5,000 ล้านบาท Food ingredient 120 ล้านบาท Feed ingredient 300 ล้านบาท และ
Biopharma 6,940 ล้านบาท และจะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นในอนาคตอีก 187,205 ล้านบาท ซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพืช
เศรษฐกิจ ของไทย ได้แ ก่ อ้ อย มั น ส าปะหลั ง และปาล์ ม น้ ามั น และเกิ ด ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฐ านชี ว ภาพที่ ห ลากหลายในกลุ่ ม
Bioplastics Biochemicals และ Biopharmaceutical
ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ ครม. ได้มีมติเห็นชอบ จะได้เ ร่งให้เกิดการดาเนินงานภายใต้มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรม
ชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561-2570 เพื่อให้เกิดการทางานเชิงบูรณาการจากการมีส่ว นร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยผ่านคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ (กอช.) ในการกากับการดาเนินการตามมาตรการต่าง ๆ รวมถึงการ
ติดตามผลการปฏิบั ติงานของหน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้องภายใต้มาตรการดังกล่ าว เพื่อให้ มีการดาเนินการเชิงบูรณาการที่
สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ ของประเทศ โดยจะเร่งดาเนินการในส่วนมาตรการเร่งด่วน เพื่อขจัดอุปสรรค
การลงทุน และสร้างปัจจัยสนับสนุน รวมถึงปัจจัยพื้นฐานสาคัญให้อุตสาหกรรมชีวภาพเกิดขึ้นได้ ดังนี้

1) สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดาเนินการปรับปรุง พ.ร.บ. อ้อย
และน้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 ให้ ส ามารถน าน้ าอ้อ ยไปผลิ ต สิ นค้ าชนิ ดอื่น ที่ไม่ ใช่น้ าตาลทรายได้ และจั ดสรรวัต ถุดิ บ
(น้าอ้อย) ที่เพียงพอและเหมาะสมกับอุตสาหกรรมชีวภาพ รวมทั้งสามารถตั้งโรงงานชีวภาพได้ในพื้นที่ 50 กม. หากโรงงาน
เดิมให้ความยินยอม
2) กรมโรงงานอุตสาหกรรม จะเพิ่มบัญชีประเภทกิจการอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ตามนโยบายรั ฐ บาล (S-Curve) ในบั ญชีป ระเภทโรงงานอุต สาหกรรม เพื่ อแยกอุ ตสาหกรรมเคมี ชีว ภาพออกจาก
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์
3) กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง จะมีการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
เพื่อสนับสนุนการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล ในพื้นที่ที่มี
ความเหมาะสมหรือพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการผังเมือง โดยในหลักการพื้นที่ทางการเกษตร ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบ ควรอยู่ใกล้
กับ โรงงานแปรรู ป หากแยกกันอยู่จ ะส่ งผลกระทบด้าน Logistic ถนนช ารุด สูญเสี ยพลังงาน และเกิดการเคลื่อนย้าย
แรงงานออกจากพื้นที่ เป็นต้น
ดร.ณัฐพล กล่าวต่ออีกว่า “สาหรับการผลักดันมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561-2570
จะเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ กลุ่ม New S-Curve และเป็นการดาเนินการ
ให้สอดรับกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพของคณะทางานด้านการพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
(D5) เพื่อผลักดันภาคเอกชนให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของประเทศ ใน
พื้นที่นาร่อง 3 เขต ได้แก่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีมูลค่าการลงทุน 9,740 ล้านบาท เขตพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนล่าง (นครสวรรค์และกาแพงเพชร) มีมูลค่าการลงทุน 51,000 ล้านบาท และเขตพื้นที่ภาคอีสานตอนกลาง (ขอนแก่น)
มีมูลค่าการลงทุน 35,030 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลให้ภาคเกษตรไทยเกิดการปรับตัวด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น Smart
Farming หรือฟาร์มอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ลดต้ นทุนการผลิต และสามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ
ให้กับพืชเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนให้สามารถสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีชีวภาพที่
หลากหลาย เพื่อ เพิ ่ม มูล ค่า ให้กับ สิน ค้า เกษตรสู ่ก ารเป็น สิน ค้า ชีว ภาพ เกิด การพัฒ นาในภาคเกษตรที ่เ ชื่อ มโยงสู่
ภาคอุตสาหกรรม เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้กระจายสู่ท้องถิ่น ซึ่งจะนามาสู่ฐ านความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แ ก่
เกษตรกรไทย โดยคาดว่าการดาเนินการภายใต้มาตรการดังกล่าวจะส่งผลให้เกษตรกร มีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 48,000
บาทต่อคนต่อปี เป็น ระหว่าง 65,000 ถึง 85,000 บาทต่อคนต่อปี ในปี 2570 สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับ
เกษตรกรมากกว่า 80,000 ครัวเรือน เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพภายในประเทศ 200,000 ล้านบาท และเกิด
High-tech labor / knowledge workers เพิ่มขึ้นมากกว่า 20,000 คน ดังนั้น การกาหนดทิศทางที่ชัดเจนในการ
พัฒ นาอุตสาหกรรมชีว ภาพเป้าหมายใหม่ที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม จึงมี
ความจาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้สามารถผลักดันประเทศไทยก้าวสู่การเป็นผู้นาอุตสาหกรรมชีวภาพครบวงจรในอาเซียน “
ดร.ณัฐพล กล่าวสรุป

