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รองศาสตราจารยสรนิต ศิลธรรม

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มีนาคม 2562

 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนปจจัยสาํคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ สังคม

มาอยางตอเน่ือง ซ่ึงประเทศไทยไดใหความสาํคัญในการวิจัยพัฒนา สรางความรูใหม และ

การนาํไปใชประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต  ขณะท่ีการเปล่ียนแปลง

ทางเทคโนโลยีเปนไปอยางกาวกระโดดในชวงสิบปท่ีผานมา การสงเสริมใหประชาชนไดรับรู

และทาํความเขาใจกับเร่ืองราวใหมๆ  ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงเปนสวนสาํคัญท่ีจะ

ทาํใหสังคมพรอมตอการกาวไปขางหนาอยางเทาทันโลก 

 กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ซ่ึงกอต้ังอยางเปนทางการเม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 

พ.ศ. 2522 ไดทาํหนาท่ีเปนกลไกในการขับเคล่ือนประเทศผานหนวยงานวิจัยหลากหลายหนวยงาน 

โดยมีการปรับเปล่ียนไปตามสถานการณตลอดชวงเวลาหลายสิบปท่ีผานมา และจะยังคงพัฒนา

ตอไปเพ่ือเปนองคกรหลักในการนาํประเทศสูเศรษฐกิจฐานความรู และสังคมนวัตกรรม  

ในโอกาสครบรอบ 40 ปของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในป พ.ศ. 2562  

ทาน ดร.สุวิทย เมษินทรีย อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีดาํริให

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดทาํ  หนังสือชุดความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” 

เพ่ือรวบรวมเร่ืองราวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีนาสนใจรวม 19 เร่ืองไวในชุดหนังสือน้ี  

 การจัดทาํหนังสือเศรษฐกิจชีวภาพน้ี มุงหวังใหเยาวชนคนรุนใหมไดเขาถึงองคความรู

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมท้ังยังเปนโอกาสในการสรางแรงบันดาลใจกับเยาวชน

คนรุนใหมใหเขาใจถึงบทบาทและความสัมพันธของวิทยาศาสตรในมิติตางๆ ของการดาํรงชีวิต

 ผมขอขอบคุณผูท่ีเก่ียวของในการจัดทาํหนังสือชุดน้ีทุกทาน และหวังเปนอยางย่ิงวา

หนังสือเลมน้ีและเลมอ่ืนๆ ในชุด จะเปนแหลงขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการเรียนรูและมี

สวนชวยกระตุนใหเยาวชนและประชาชนไทยเกิดความสนใจหาความรูวิทยาศาสตรในดานอ่ืนๆ 

ตอไป

คํานําคํานิยม

สาํนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)

 วิทยาศาสตรสมัยใหมในคริสตศตวรรษท่ี 21 กาวหนาอยางรวดเร็ว ทาํใหเกิด

สาขาวิชาใหมๆ จาํนวนมาก เชน เศรษฐกิจชีวภาพ (bioeconomy) ซ่ึงสงผลกระทบทาง

เศรษฐกิจสูง หนังสือเศรษฐกิจชีวภาพ (bioeconomy) เลมน้ี จัดทาํข้ึนเพ่ือสรางความรู 

ความเขาใจ และเตรียมเยาวชนและประชาชนชาวไทยใหพรอมสาํหรับการขับเคล่ือนประเทศ

ในคริสตศตวรรษท่ี 21 ผานการเรียนรูคาํศัพท แนวคิดและมุมมอง โดยเฉพาะดานวิทยาศาสตร

ท่ีเก่ียวของกับเศรษฐกิจชีวภาพ ซ่ึงใกลตัวคนไทยและเปนตัวขับเคล่ือนสาํคัญสาํหรับระบบ

เศรษฐกิจประเทศในอนาคตอันใกลน้ี ดังจะเห็นไดจากการท่ีรัฐบาลไดทุมงบประมาณจาํนวนมาก

ใหกับโครงการน้ีและบรรจุอยูใน The Big Rock Project  

 นอกจากน้ียังมีการนาํเทคโนโลยี AR (augmented reality technology) ซ่ึงเปน

การนาํขอมูลจากโลกเสมือนท่ีสรางข้ึน ไมวาจะเปนภาพกราฟก ภาพสามมิติ ขอความ รวมถึง

เสียง ไปวางในโลกแหงความเปนจริง มาประยุกตใชกับหนังสือเศรษฐกิจชีวภาพ (bioeconomy) 

เลมน้ี เพ่ือใหเน้ือหามีความนาสนใจ สมจริง ใชงานไดสะดวกผานแอปพลิเคชันบนสมารตโฟน

หรือแท็บเล็ต นอกจากจะชวยใหผูใชงานเขาใจและเขาถึงสาระในหนังสือไดงายข้ึนแลว 

เทคโนโลยี AR ยังเหมาะสาํหรับผูอานท่ีมีความบกพรองทางการอานและการมองเห็นอีกดวย 

 หวังวาหนังสือเศรษฐกิจชีวภาพ (bioeconomy) น้ี จะชวยสรางแรงบันดาลใจ 

ทาํใหเห็นความสาํคัญ และสนใจในสะเต็มศึกษา (STEM) ท่ีจะเปนฐานสาํหรับอาชีพจาํนวนมาก

ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต รวมท้ังเปนจุดเร่ิมตนใหทุกฝายไดเห็นประโยชน และรวมกันสรางสรรค

ความรูผานหนังสือหรือส่ืออ่ืนๆ เพ่ือใหเกิดการขับเคล่ือนประเทศไทยไปสูประเทศพัฒนาแลว 

และกลายเปนประเทศท่ีมีศักยภาพและขับเคล่ือนประเทศดวยความรูดานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมตอไปอยางม่ันคง เพราะท้ังหมดน้ันจะเกิดข้ึนไดก็จากคุณภาพและ

ความรูพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรของคนไทยน่ันเอง
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ความรู้ เทคโนโลยีและ
การบริหาร
จัดการ ECONOMYBIO

àÈÃÉ°¡Ô¨ªÕÇÀÒ¾ (bioeconomy) ËÃ×Í àÈÃÉ°¡Ô¨°Ò¹ªÕÇÀÒ¾ 
(biobased economy) ¤×Í ÃÐººàÈÃÉ°¡ Ô¨· Õ è¹Ó¤ÇÒÁÃ Ù ŒáÅÐ¹Ç Ñµ¡ÃÃÁ 
â´Âà©¾ÒÐ·Ò§´ŒÒ¹ªÕÇÇÔ·ÂÒËÃ×ÍÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�ªÕÇÀÒ¾Í×è¹æ ÁÒª‹ÇÂ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ¼ÅÔµÊÔ¹¤ŒÒ 

áÅÐºÃÔ¡ÒÃ·ÕèãªŒ»ÃÐâÂª¹�¨Ò¡·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃªÕÇÀÒ¾ àª‹¹ ¡ÒÃà¡ÉµÃ ÍÒËÒÃ ÊØ¢ÀÒ¾
¡ÒÃá¾·Â� áÅÐ¾ÅÑ§§Ò¹ ãËŒÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ÍÂ‹Ò§ÂÑ è§Â×¹

เศรษฐกิจชีวภาพคืออะไร?
 ดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีชีวภาพ และความตองการลดการพ่ึงพา

ปโตรเลียม ลดการปลอยกาซเรือนกระจก หลายประเทศทั่วโลกจึงใหความสนใจ 

“เศรษฐกิจชีวภาพ (bioeconomy)” ระบบเศรษฐกิจใหมที่นำเอาวัตถุดิบและ

ทรัพยากรจากธรรมชาติมาพัฒนาใหเกิดมูลคาเพิ่มในการผลิตสินคาและบริการ

ระดับอุตสาหกรรม โดยมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยกวาระบบเศรษฐกิจแบบอ่ืน

อีกหลายแบบ 
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ชีวมวล

อุตสาหกรรม
ชีวมวล

ผลิตภัณฑ์และบริการ 
(ความร้อน พอลิเมอร์ 
อาหารสัตว์ 
สารมูลค่าสูงอ่ืนๆ)

การเร่งปฏิกิริยา
ทางชีวภาพ

เช่น การหมัก

ความรู้พ้ืนฐาน
ชีววิทยา ชีวเคมี

แสงอาทิตย์

การสังเคราะห์แสง

ความรู้
พ้ืนฐานเคมี

ECONOMYBIOในระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มีการนำทรัพยากร

ชีวภาพมาผลิตเปนผลิตภัณฑที่หมุนเวียน

ไดดีกวาเดิมและมีมูลคาเพ่ิมข้ึน ตัวอยางผลิตภัณฑ 

เชน อาหารคน อาหารสัตว เคร่ืองสำอาง ตลอดจน

ผลิตภัณฑที่ใหพลังงานชีวภาพ (bioenergy) 

เชน ไบโอดีเซลและเอทานอล ซึ่งการจะทำให

เศรษฐกิจชีวภาพเขมแข็งและยั่งยืน ตองอาศัยการ

ทำงานบูรณาการจากหลายหนวยงาน เชน กระทรวง

ท่ีรับผิดชอบดานปาไม ประมง เกษตร และอุตสาหกรรม 

โดยเฉพาะอยางย่ิงหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการคิดคน             

นวัตกรรม และการคา เชน กระทรวงดาน

วิทยาศาสตรและพาณิชย 

¾ÅÑ§§Ò¹ªÕÇÀÒ¾ (bioenergy)
¤×Í ¾ÅÑ§§Ò¹ËÃ×Í¼ÅÔµÀÑ³±�·Õ èãËŒ¾ÅÑ§§Ò¹
«Öè§ä´Œ¨Ò¡¡ÒÃ¹Ó¤ÇÒÁÃÙŒ·Ò§ªÕÇÇÔ·ÂÒ ËÃ×Í

ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�ªÕÇÀÒ¾ÁÒª‹ÇÂ¨Ñ´¡ÒÃ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã 
áÅÐ¼Å¼ÅÔµµ‹Ò§æ ¨Ò¡¡ÒÃà¡ÉµÃ àª‹¹ 

äºâÍ´Õà«ÅáÅÐàÍ·Ò¹ÍÅ
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ECONOMYBIO

1
2

3

4

5
6

7

8

910

11

12

1
3

1
4

15

16

17 ขจัดความ
ยากจน ขจัดความ

หิวโหย  
การมี

สุขภาพและ
ความเปน็
อยู่ท่ีดี

การศึกษา
ท่ีเท่าเทียม

ความ
เท่าเทียม
ทางเพศ

การจัดการน้ําและ
    สุขาภิบาล

พลังงาน
สะอาดท่ีทุกคน

เข้าถึงได้
การ
จ้างงาน
ท่ีมีคุณค่า
และการ
เติบโตทาง
เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม 

นวัตกรรม 
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน  

ลดความ
เหล่ือมล้ํา  

เมืองและ
ถ่ินฐาน
มนุษย์อย่าง
ย่ังยืน  

แผนการ
บริโภคและ
การผลิต
ท่ีย่ังยืน  

การรับมือ
การเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

การใช้ประโยชน์
จากมหาสมุทร
และทรัพยากร
ทางทะเล 

การใช้
ประโยชน์
จากระบบนิเวศ
ทางบก

สังคมสงบสุข 
ยุติธรรม

ไม่แบ่งแยก  

ความร่วมมือ
เพ่ือการพัฒนา

ท่ีย่ังยืน

เศรษฐกิจชีวภาพสําคัญอย่างไร?
 เศรษฐกิจชีวภาพมุงเนนการสรางเศรษฐกิจจากทรัพยากรชีวภาพอยางย่ังยืน 

จึงสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาอยางย่ังยืน (Sustainable Development 

Goals, SDGs) ป ค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติ ซ่ึงไดต้ังเปาหมายไวท้ังส้ิน 17 

เปาหมาย โดยในจำนวนนี้มีเรื่องเศรษฐกิจชีวภาพ อยูถึง 11 เปาหมาย เชน 

เปาหมายที่ 2 การสรางความมั่นคงดานอาหารและสงเสริมการเกษตรอยางยั่งยืน 

เปาหมายที่ 3 การมีสุขภาพและความเปนอยูที่ดี จึงเห็นไดวาเศรษฐกิจชีวภาพ

มีความสำคัญและจำเปนกับโลกในอนาคตอันใกล

 นอกจากน้ี เศรษฐกิจชีวภาพยังมีสวนเช่ือมโยงและเสริมกับเศรษฐกิจหมุนเวียน 

ที่จะเขามาชวยเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรในระบบอุตสาหกรรม และทำให

ของเสียกลายเปนศูนย (zero waste) กลาวอีกอยางคือ สารทุกอยางท่ีเกิดข้ึน

นำไปใชประโยชนได 

àÈÃÉ°¡Ô¨ËÁØ¹àÇÕÂ¹ (circular economy) ¤×Í ÃÐººàÈÃÉ°¡Ô¨·Õ èãËŒ
¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ¡Ñº¡ÒÃãªŒÇÑÊ´ØáÅÐ¼ÅÔµÀÑ³±�µ‹Ò§æ ÍÂ‹Ò§àµçÁÇ§¨ÃªÕÇÔµ (life-cycle) 

¢Í§ÇÑÊ´ØáÅÐ¼ÅÔµÀÑ³±�¹Ñ é¹æ â´ÂÁÕÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�ËÅÑ¡¤×Í ¡ÒÃËÁØ¹àÇÕÂ¹àÍÒ
áÃ‹¸ÒµØáÅÐÊÒÃµ‹Ò§æ ¡ÅÑºÁÒãªŒ»ÃÐâÂª¹�ãËÁ‹ãËŒÁÒ¡·ÕèÊØ´ 
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เศรษฐกิจชีวภาพ
(bioeconomy) 

ใช้เทคโนโลยีสหสาขา
สร้างมูลค่าแก่ทรัพยากร 
เพ่ือการใช้อย่างย่ังยืน

เศรษฐกิจสีเขียว
(green economy) 

แก้ปญัหาโดยคํานึงถึงส่ิงแวดล้อม
และการอนุรักษ์ธรรมชาติ  

 

เศรษฐกิจหมุนเวียน
(circular economy) 

คํานึงถึงประสิทธิภาพและ
การหมุนเวียนทรัพยากร

ในระบบการผลิต  

B C

G

 เศรษฐกิจชีวภาพยังมีสวนเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจสีเขียว (green economy) 

ซึ่งมุงแกปญหามลพิษที่โลกเผชิญอยู และอาจรวมกับชีวสารสนเทศ 

(bioinformatics) เชน การใชเซนเซอรตรวจวัดขอมูลในกระบวนการผลิต

ทุกขั้นตอน แลวนำขอมูลเหลานั้นมาใหปญญาประดิษฐหรือเอไอ (artificial 

intelligence, AI) วิเคราะห เพื่อหาทางปรับปรุง ลดการใชพลังงาน หรือเพิ่ม

ผลผลิตโดยใชพลังงานเทาเดิม วิธีการเหลานี้เองที่จะเปนสวนหนึ่งของตัวขับดัน

ใหเกิด “อุตสาหกรรม 4.0” ของประเทศตอไป

àÈÃÉ°¡Ô¨ÊÕà¢ÕÂÇ (green economy) ¤×Í 
ÃÐººàÈÃÉ°¡Ô¨·Õ èà¹Œ¹¡ÒÃÅ´¼Å¡ÃÐ·ºµ‹ÍÃÐºº¹ÔàÇÈáÅÐ´Õµ‹ÍâÅ¡
ã¹ÃÐÂÐÂÒÇ àª‹¹ à¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒÃ¼ÅÔµâ´ÂãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹à·‹Òà´ÔÁ

ËÃ×ÍÅ´Å§ ËÃ×ÍÅ´¡ÒÃ»Å‹ÍÂ¡�Ò«¤ÒÃ�ºÍ¹ä´ÍÍ¡ä«´� ÏÅÏ

ªÕÇÊÒÃÊ¹à·È (bioinformatics) ¤×Í ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃà¡çºÃÇºÃÇÁ 
ÇÔà¤ÃÒÐË� áÅÐãªŒ»ÃÐâÂª¹�¨Ò¡¢ŒÍÁÙÅ¢Í§ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·Õèà¡Ô´¢Öé¹ÀÒÂã¹

ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ áÅÐ¼ÅÔµÀÑ³±�ËÃ×ÍÊ‹Ç¹»ÃÐ¡Íºµ‹Ò§æ ¢Í§ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ   
BCG âÁà´Å ¤×Í ÃÙ»áºº¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨ãËÁ‹ ·Õ èÁÕ¤ÇÒÁàª× èÍÁâÂ§¡Ñ¹

ÃÐËÇ‹Ò§ÃÐººàÈÃÉ°¡Ô¨ªÕÇÀÒ¾ ÃÐººàÈÃÉ°¡Ô¨ËÁØ¹àÇÕÂ¹ áÅÐÃÐººàÈÃÉ°¡Ô¨ÊÕà¢ÕÂÇ 
·ÕèÃÑ°ºÒÅÁØ‹§ãªŒ¢Ñºà¤Å×èÍ¹ ¹Ó¾Ò»ÃÐà·È¡ŒÒÇÊÙ‹ “»ÃÐà·Èä·Â 4.0”

â´Â BCG âÁà´Å ÊÍ´¤ÅŒÍ§¡ÑºËÅÑ¡»ÃÑªÞÒ¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§
Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃàµÔºâµâ´ÂäÁ‹·Ô é§ã¤ÃäÇŒ¢ŒÒ§ËÅÑ§ áÅÐ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÕèÂÑ è§Â×¹
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เศรษฐกิจชีวภาพ
ช่วยแก้ปัญหาใหญ่ของโลก

ประชากรโลก
เพ่ิมข้ึน

ขาดแคลน
พลังงานสะอาด

มลพิษ/ โลกร้อน/
การเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ลดการ
ปล่อย CO₂
และของเสีย

ลดการ
ปล่อย CO₂
และของเสีย

เพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตพลังงาน

ทางเลือก

เพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตอาหาร

คนและสัตว์ เศรษฐกิจชีวภาพดีอย่างไร? 
 เศรษฐกิจชีวภาพมุงใชความรูใหมๆ มาชวยเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตใหสูงขึ้น ตลอดจนวิธีการใหมๆ ที่จะทำใหไดสารชนิดใหม 

โดยเฉพาะสารท่ีมีมูลคาสูงมากหรือเปนท่ีตองการ แตท่ีสำคัญย่ิงไปกวาน้ัน

ก็คือ การชวยแกปญหาสำคัญระดับโลกที่เผชิญกันอยู 

 ปญหาประชากรที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นนำมาสูภาวะขาดแคลน

อาหาร พลังงาน และการสรางมลพิษที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเศรษฐกิจชีวภาพมี

สวนสำคัญอยางมากในการแกปญหา เพราะเปนการนำความรูดานตางๆ 

ทั้งเกษตรกรรม การประมง การปาไม การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ มาชวยให

การผลิตอาหารทั้งอาหารคนและอาหารสัตวมีประสิทธิภาพและคุมคา

มากที่สุด ขณะเดียวกันทุกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับที่กลาวมา ลวน

แลวแตใหชีวมวลท่ีนำไปใชตอไดอยางหลากหลาย เปนไดท้ังอาหารสัตว

และเชื้อเพลิง

ªÕÇÁÇÅ (biomass) ¤×Í ÊÒÃ·Õèä´Œ¨Ò¡ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ «Ö è§ÁÑ¡¨Ð¹ÓÁÒãªŒ
à»š¹ÊÒÃãËŒ¾ÅÑ§§Ò¹â´ÂµÃ§ àª‹¹ à»Å×Í¡äÁŒ á¡Åº ¿Ò§¢ŒÒÇ «Ñ§¢ŒÒÇâ¾´ 
ËÃ×Í¼‹Ò¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃºÒ§ÍÂ‹Ò§ àª‹¹ ¡ÒÃËÁÑ¡àÈÉÍÒËÒÃ ¾×ª¼Ñ¡ ¼ÅäÁŒ 

·Õ è¡Ô¹äÁ‹ä´Œ ¡‹Í¹¹Óä»ãªŒà»š¹ÊÒÃãËŒ¾ÅÑ§§Ò¹ 
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ของเสียการเกษตร 

สารมูลค่าสูงต่างๆ  

เอนไซม์ เช้ือเพลิงชีวภาพ สารชีวเคมีสารชีวภาพกําจัด
แมลงศัตรูพืช  

ไบโอพลาสติก  สารต้ังต้น
ในอุตสาหกรรม  

กระบวนการชีวภาพ
(bioprocessing)

ผลิตภัณฑ์ในเศรษฐกิจชีวภาพ

 ประเทศไทยทำเกษตรกรรมเปนหลัก จึงมีชีวมวลเกิดข้ึนจำนวนมาก ซ่ึงการ

นำชีวมวลมาใชประโยชนแทนการใชเช้ือเพลิงฟอสซิล โดยผานกระบวนการแปรรูป 

เชน ใชตัวเรงปฏิกิริยาที่เรียกวา เอนไซม หรือใชกระบวนการหมักจะชวยลดการ

ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดออกสูอากาศในทางออม จากท้ังหมดท่ีกลาวมาน้ี

แสดงใหเห็นวาเศรษฐกิจชีวภาพเปนระบบเศรษฐกิจที่สำคัญและจำเปนตอโลก

àÍ¹ä«Á� (enzyme) ¤×Í â»ÃµÕ¹·Õèª‹ÇÂàÃ‹§»¯Ô¡ÔÃÔÂÒã¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃªÕÇÀÒ¾ 
(bioprocessing) ãËŒà¡Ô´àÃçÇ¢Öé¹ àÃÒÊÒÁÒÃ¶¹ÓàÍ¹ä«Á�ËÅÒÂª¹Ô´ÁÒãªŒá·¹ÊÒÃà¤ÁÕ

ã¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁä´Œ àª‹¹ ãªŒã¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¿Í¡¢ÒÇã¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ¡ÃÐ´ÒÉ 
â´ÂàÍ¹ä«Á�ã¹¸ÃÃÁªÒµÔ¾ºä´Œã¹ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ 

¡ÒÃËÁÑ¡ (fermentation) ¤×Í ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÂ‹ÍÂÊÅÒÂÊÒÃ´ŒÇÂ¨ØÅÔ¹·ÃÕÂ� 
à»š¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÊÓ¤ÑÞã¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁµ‹Ò§æ àª‹¹ ¡ÒÃËÁÑ¡àºÕÂÃ� äÇ¹� ¹éÓ»ÅÒ áÅÐ»ÅÒÃŒÒ ÏÅÏ  

â´Â¡ÒÃËÁÑ¡ã¹ÊÀÒÇÐ·ÕèàËÁÒÐÊÁÂÑ§ãËŒÊÒÃàª×éÍà¾ÅÔ§ªÕÇÀÒ¾ (biofuel) 
ºÒ§ÍÂ‹Ò§ àª‹¹ äÎâ´Ãà¨¹ ÍÕ¡´ŒÇÂ 
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สาขาอ่ืนๆ

ชีวสารสนเทศ  

เทคโนโลยีชีวภาพ 

พันธุวิศวกรรม 

เทคโนโลยีโอมิกส์  

ชีววิทยาเชิงระบบ 

ECONOMYBIO
เศรษฐกิจชีวภาพ

เศรษฐกิจชีวภาพโดดเด่นอย่างไร?การบรรจบกันของความรู้ไปสู่เศรษฐกิจชีวภาพ  

 เศรษฐกิจชีวภาพมีความโดดเดนเฉพาะตัวอยู หลายเรื ่อง เชน 

การเขาถึงได เพราะตนทุนการทำวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพลดลง

อยางรวดเร็ว อาทิ การทำชุดตรวจวินิจฉัยโรคและอุปกรณรักษาที่ถูกลง 

ทำใหบริษัทขนาดเล็กก็สามารถทำได ไมถูกผูกขาดโดยบริษัทขนาดใหญ 

จึงเปนเทคโนโลยีที่เหมาะกับประเทศกำลังพัฒนามาก  

 ในอีกดานหนึ่ง เศรษฐกิจชีวภาพมีความคุมคาในการลงทุนสูง เชน 

โครงการจีโนมมนุษย (Human Genome Project, HGP) ที่อานรหัส

พันธุกรรมของมนุษยอยางครบถวนสมบูรณ แมจะใชงบลงทุนสูงถึงเกือบ 3 พัน

ลานดอลลารสหรัฐ หรือเกือบหนึ ่งแสนลานบาท แตก็ไดร ับผลตอบแทน

ทางเศรษฐศาสตรกลับมาหลายเทาของเงินที่ลงทุนไป ปจจุบันตนทุนการอาน

รหัสพันธุกรรมมนุษยสักคนอยู ที ่หลักพันดอลลารสหรัฐ หรือหลักหมื่นบาท

เทานั้น จึงถือวาเกิดการกาวกระโดดในดานความรูเกี่ยวกับขอมูลพันธุกรรม

ของมนุษยจนตอยอดในดานการปองกันและรักษาโรคไดอยางกวางขวาง 

à·¤â¹âÅÂÕªÕÇÀÒ¾ (biotechnology) ¤×Í 
à·¤â¹âÅÂÕ·Õè»ÃÐÂØ¡µ�àÍÒ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·Ò§ªÕÇÀÒ¾

ä»ãªŒã¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁËÃ×Íà¾×èÍÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�Í×è¹æ ÍÒ·Ô 
¡ÒÃãªŒ¨ØÅÔ¹·ÃÕÂ�ã¹¡ÒÃ¼ÅÔµÊÒÃÍÍ¡Ä·¸Ôìµ‹Ò§æ 

àª‹¹ ÇÑ¤«Õ¹ËÃ×ÍÂÒ»¯ÔªÕÇ¹Ð  
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ความโดดเด่นของ
เศรษฐกิจชีวภาพ  

การเข้าถึงได้
ความคุ้มค่า
ในการลงทุน

การเปล่ียนแปลง
แบบก้าวกระโดด

และรวดเร็ว

การบรรจบ
และ

เช่ือมโยงกัน
ของความรู้

สาํเร็จ

BIO
ECONOMY

¾Ñ¹¸ØÇÔÈÇ¡ÃÃÁ (genetic engineering) ¤×Í ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�ªÕÇÀÒ¾ 
ÊÒ¢ÒË¹Öè§·Õ èÊÒÁÒÃ¶ºÑ§¤Ñº ¤Çº¤ØÁ ´Ñ´á»Å§ÃËÑÊ¾Ñ¹¸Ø¡ÃÃÁ¢Í§ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµµ‹Ò§æ 
à¾×èÍãªŒ¼ÅÔµÊÒÃËÃ×Íà¾×èÍ»ÃÐâÂª¹�Í× è¹æ àª‹¹ ¡ÒÃÊÃŒÒ§¼ÅÔµÀÑ³±�áººãËÁ‹æ 

·ÕèäÁ‹à¤ÂÁÕÁÒ¡‹Í¹ËÃ×Íà¾×èÍÃÑ¡ÉÒâÃ¤ ÏÅÏ 

 นอกจากน้ี เศรษฐกิจชีวภาพยังเปล่ียนแปลงแบบรวดเร็วอยางกาวกระโดด  

กลาวคือ สาขาพันธุศาสตร (genetics) เกิดขึ้นเมื่อราว 200 ปกอน และนาน

หลายสิบปกวาจะมีสาขาใหมๆ  คือ จุลชีววิทยา (microbiology) เกิดข้ึน แตเพียงแค

ไมกี่ทศวรรษที่ผานมามีสาขาวิชาใหมเกิดขึ้นอยางมากมาย เชน พันธุวิศวกรรม 

ชีววิทยาเชิงระบบ และจีโนมิกส นอกจากน้ี ยังมีการบรรจบและเช่ือมโยงกันของ

ความรูในวิทยาศาสตรชีวภาพเขากับสาขาอ่ืนๆ เชน เทคโนโลยีชีวภาพในบางหัวขอ

มีความสัมพันธกับชีวสารสนเทศ หรือนาโนเทคโนโลยีอยางใกลชิด เศรษฐกิจชีวภาพ

จึงมีความโดดเดนจนกระท่ังประเทศตางๆ นำมาบรรจุไวในแผนพัฒนาประเทศ

¨Õâ¹ÁÔ¡Ê� (genomics) ¤×Í ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�ªÕÇÀÒ¾ÊÒ¢ÒË¹Öè§·Õ èÈÖ¡ÉÒà¡Õ èÂÇ¡Ñº
â¤Ã§ÊÃŒÒ§ Ë¹ŒÒ·Õ è ÇÔÇÑ²¹Ò¡ÒÃ áÅÐ¡ÒÃ¨Ñ´àÃÕÂ§µÑÇ¢Í§ÊÒÃ¾Ñ¹¸Ø¡ÃÃÁ·Õè¤Ãº¶ŒÇ¹ºÃÔºÙÃ³�

ã¹ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµª¹Ô´µ‹Ò§æ ·ÕèàÃÕÂ¡¨Óà¾ÒÐÇ‹Ò ¨Õâ¹Á (genome) àª‹¹ 
¨Õâ¹ÁÁ¹ØÉÂ�»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂÊÒÂ´ÕàÍç¹àÍ·ÕèÁÕÃËÑÊ¾Ñ¹¸Ø¡ÃÃÁÃÇÁ¡Ñ¹ÃÒÇ 3 ¾Ñ¹ÅŒÒ¹ÃËÑÊ 

ªÕÇÇÔ·ÂÒàªÔ§ÃÐºº (systems biology) ¤×Í ÃÐºº·ÕèãªŒÈÖ¡ÉÒâ¨·Â�»˜ÞËÒ
´ŒÒ¹ªÕÇÇÔ·ÂÒ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ«Ñº«ŒÍ¹ â´ÂÍÒÈÑÂáºº¨ÓÅÍ§·Ò§¤³ÔµÈÒÊµÃ�áÅÐ¡ÒÃ¤Ó¹Ç³

à»š¹à¤Ã× èÍ§Á×Í àª‹¹ ÈÖ¡ÉÒ»¯Ô¡ÔÃÔÂÒ·Õèà¡Ô´¢Ö é¹ÀÒÂã¹ËÃ×ÍÃÐËÇ‹Ò§âÁàÅ¡ØÅ à«ÅÅ� 
ËÃ×Íà¹× éÍàÂ× èÍ ¢³ÐÁÕ¡ÒÃÊ‹§ÊÒÃÊ×èÍÊÑÞÞÒ³ÃÐËÇ‹Ò§¡Ñ¹ 

ËÃ×ÍÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃÊÃŒÒ§¡ÑºÊÅÒÂÊÒÃª¹Ô´µ‹Ò§æ
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การวิจัย พัฒนา
และนวัตกรรม

โครงสร้าง
พ้ืนฐาน  

ECONOMYBIO

เศรษฐกิจชีวภาพ 
คือแนวโน้มโลกอนาคตอันใกล้
 จากผลสำรวจผูเช่ียวชาญสาขาตางๆ ในสหภาพยุโรปและองคกรนานาชาติ

รวม 4,331 คน จาก 46 ประเทศ ไดขอสรุปรวมกันวา (1) เศรษฐกิจชีวภาพ

นาจะตอบสนองตอความตองการพื้นฐานของมนุษย (2) สวนใหญมองวานาจะมี

ผลดีทางเศรษฐกิจ และ (3) หากตองการความสำเร็จในดานนี้ จำเปนตองมี

นโยบายและแผนกลยุทธดานการถายทอดเทคโนโลยี และการใหทุนวิจัยและ

พัฒนาเปนตัวชวย 

 ผูเชี่ยวชาญสวนหนึ่งมองวา เศรษฐกิจชีวภาพจะทำใหเกิดผลิตภัณฑจาก

นวัตกรรม โดยเฉพาะวัสดุที่นำกลับมาใชใหมมากขึ้น การพัฒนาดานการเกษตร

และอาหาร ต้ังแตการสรางพันธุพืชใหมๆ  ท่ีมีความหลากหลาย การปรับปรุงวิธีการ

ผลิตแบบใหม รวมไปถึงอาหารที่ผลิตจากแหลงโปรตีนทดแทน เชน สาหรายและ

แมลง สำหรับปญหาประชากรโลกที่กำลังเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วนั้น ผูเชี่ยวชาญ

ตางเชื่อวาความกาวหนาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมจะสามารถแกไขปญหา

เหลานี้ได สวนในเรื่องอุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอม คาดการณวาผลิตภัณฑ

ในอนาคตจะทำจากพลาสติกชีวภาพและวัสดุชนิดใหม ซึ่งจะเริ่มพัฒนาขึ้นกอน

ในประเทศอุตสาหกรรม 

¾ÅÒÊµÔ¡ªÕÇÀÒ¾ (bioplastic) ¤×Í ¾ÅÒÊµÔ¡·ÕèÁÕÊ‹Ç¹»ÃÐ¡Íº
ºÒ§Ê‹Ç¹·ÓÁÒ¨Ò¡ÇÑÊ´ØªÕÇÀÒ¾ àª‹¹ ÁÑ¹ÊÓ»ÐËÅÑ§ËÃ×Í¢ŒÒÇâ¾´ 

«Öè§áµ¡µ‹Ò§¨Ò¡¾ÅÒÊµÔ¡·ÑèÇä»·Õèä´ŒÁÒ¨Ò¡¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ»�âµÃà¤ÁÕ·Ñ é§ËÁ´ 
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นโยบาย  

ภาษีคาร์บอน

การส่ือสาร
และข้อมูล

 อยางไรก็ดีเพ่ือใหบรรลุผลดังท่ีกลาวมา ผูเช่ียวชาญมองวาจะตองมีนโยบาย

ที่เอื้อหรือกระตุนใหเกิดการสรางนวัตกรรมตางๆ ผานการวิจัยและพัฒนาทั้งใน

ภาครัฐและเอกชน มีการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานที่จำเปน เชน โรงงานตนแบบ 

รวมไปถึงหลักสูตรในระบบการศึกษา และความรวมมือระดับนานาชาติใน

โครงการวิจัยตางๆ สำหรับหนวยงานภาครัฐควรยกเลิกเงินสนับสนุนพลังงานจาก

ฟอสซิล เชน ถานหิน ปโตรเลียม และเพิ่มภาษีคารบอน (carbon tax)  

ÀÒÉÕ¤ÒÃ�ºÍ¹ (carbon tax) คือ ภาษีที่เรียกเก็บจากผูใชยานยนต 

หรือผูผลิตในอุตสาหกรรมตางๆ ทั้งกระบวนการ เพื่อกระตุนให

ผูผลิตลดกิจกรรมที่ปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ซึ่งทำใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยวิธีลดอาจมาจากการเปลี่ยนไปใชเครื่องยนต

หรือเครื่องจักรที่ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดนอยลง หรือเปลี่ยนแปลง

กระบวนการทำงาน เชน ลดขั้นตอนที่ไมจำเปนหรือใชพลังงานสูง 
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ECONOMYBIO

พลังงาน
ทางเลือก

เศรษฐกิจ
เติบโต

แก้ปญัหา
ชาติ

ตําแหน่ง
งานใหม่

ชุมชน
เข้มแข็ง

เพ่ิม
คุณภาพชีวิต

วัสดุ
ทางเลือก

1 2 2ยาง ข้าว น้ําตาล
ทราย

พืชอ่ืนๆ สัตว์อ่ืนๆ ส่ิงมีชีวิต
อ่ืนๆ

ผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ

อ่ืนๆ

ความหลากหลายทางชีวภาพ

ประเทศไทยกําลังเข้าสู่เศรษฐกิจชีวภาพ
 ประเทศไทยมีความไดเปรียบเรื่องเศรษฐกิจชีวภาพหลายอยาง เพราะมี

ความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity) สูงมาก เนื่องจากตั้งอยูใกลเขต

ศูนยสูตร มีความอุดมสมบูรณของดิน น้ำ และแรธาตุตางๆ รวมทั้งมีแสงแดด

ปริมาณมากตลอดทั้งป อันเปนปจจัยสำคัญที่เอื้อตอการเกิดความผันแปรของ

สิ่งมีชีวิต ขณะเดียวกันประเทศไทยอยูในฐานะผูผลิตและสงออกสินคาทางการ

เกษตรเปนอันดับตนๆ ของโลก ไมวาจะเปนผูสงออกยางอันดับ 1 ของโลก ผูสงออก

ขาวและน้ำตาลทรายเปนอันดับ 2 ของโลก เปนตน จึงไมนาแปลกใจท่ีรัฐบาลไทย

ประกาศแผนปฏิรูปประเทศสูประเทศไทย 4.0 เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 วา 

จะรวมเอาเรื่องเศรษฐกิจชีวภาพเขาไวดวย

¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾ (biodiversity) ¤×Í 
¤ÇÒÁÍØ´ÁÊÁºÙÃ³�¢Í§ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ·ÕèÍÂÙ‹ã¹ÃÐºº¹ÔàÇÈáË‹§ã´áË‹§Ë¹Öè§ àª‹¹ 

»ÅÒã¹á¶º»Ð¡ÒÃÑ§ã¡ÅŒà¡ÒÐ¾Õ¾Õ µŒ¹äÁŒã¹»†ÒÀÙËÅÇ§ áÁÅ§ã¹ÍØ·ÂÒ¹áË‹§ªÒµÔ´ÍÂÍÔ¹·¹¹·� 
«Öè§ËÒ¡ÁÕÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡ ÁÕª¹Ô´ËÃ×Í¨Ó¹Ç¹Ê»‚ªÕÊ�ÁÒ¡ áÅÐáµ‹ÅÐÊ»‚ªÕÊ�ÁÕ¤ÇÒÁ¼Ñ¹á»Ã 

(variation) ¤×Í ÁÕÃÙ»Ã‹Ò§Ë¹ŒÒµÒáÅÐÍØ»¹ÔÊÑÂáµ¡µ‹Ò§¡Ñ¹ÁÒ¡ 
¡çÂÔè§¶×ÍÇ‹ÒÁÕ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾ÁÒ¡µÒÁä»´ŒÇÂ

29
28



เศรษฐกิจชีวภาพECONOMYBIO
1st S-Curve

New S-Curve

อาหารสําหรับอนาคต
(food for the future)

อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 
(next generation automotive) 

การท่องเท่ียวเพ่ือการแพทย์
และความกินดีอยู่ดีของผู้มีฐานะ 
(affluent, medical and 
wellness tourism) 

การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
(agriculture and biotechnology)

ดิจิทัล 
(digital)

การบินและ
ลอจิสติกส์ 
(aviation 
and logistics) 

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
(smart electronics)

วิทยาการหุ่นยนต์ 
(robotics) 

เช้ือเพลิงชีวภาพและ
สารเคมีจากชีวภาพ 
(biofuels and biochemicals) 

ศูนย์กลางการแพทย์
(medical hub)

àª× éÍà¾ÅÔ§ªÕÇÀÒ¾ (biofuel) ¤×Í ÊÒÃàª× éÍà¾ÅÔ§·Õ èä´Œ¨Ò¡ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ
ËÃ×Í¼ÅÔµÀÑ³±�¨Ò¡ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ·Õ è¹ÓÁÒ¼‹Ò¹
¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·Ò§ªÕÇÀÒ¾ÍÂ‹Ò§ã´ÍÂ‹Ò§Ë¹Öè§

ÊÒÃà¤ÁÕªÕÇÀÒ¾ (biochemicals) ¤×Í ÊÒÃ
à¤ÁÕ·Õ èä´Œ¨Ò¡ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµËÃ×Í¼ÅÔµÀÑ³±�¨Ò¡ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ

·Õ è¹ÓÁÒ¼‹Ò¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·Ò§ªÕÇÀÒ¾ÍÂ‹Ò§ã´ÍÂ‹Ò§Ë¹Öè§ 

 การขับเคล่ือนการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศขณะน้ี ไดมีการตอยอด

การพัฒนาอุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) ดวยการเติมอุตสาหกรรมใหม 

(New S-Curve) รวม 5 อุตสาหกรรม ที่มุงเนนการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ไดแก (1) วิทยาการหุนยนต (robotics) (2) การบินและลอจิสติกส (aviation 

and logistics) (3) เชื ้อเพลิงชีวภาพและสารเคมีชีวภาพ (biofuels and 

biochemicals) (4) ดิจิทัล (digital) และ (5) ศูนยกลางการแพทย (medical hub) 

เพื่อเปนกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตอไป โดยโครงการหลักจะดำเนินการที่ 

เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor 

of Innovation, EECi) ซ่ึงจะทำใหประเทศมีการเติบโตแบบกาวกระโดด โดยเช้ือเพลิง

ชีวภาพและสารเคมีชีวภาพตางก็เปนสวนหนึ่งของเศรษฐกิจชีวภาพทั้งสิ้น ขณะที่

ศูนยกลางการแพทยก็มีบางสวนท่ีสนับสนุนดวยความรูท่ีไดจากเศรษฐกิจชีวภาพเชนกัน  
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ค.ศ

. 20
15  

         
            ค.ศ. 2036

E20
E85

1.18 พันล้านลิตร 4.1 พันล้านลิตร

E20
E85

ไบโอเอทานอล

เช้ือเพลิงชีวภาพ

 ในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของประเทศไทย 

(ค.ศ. 2015) ต้ังเปาไววา เม่ือถึงป ค.ศ. 2036 จะมีสวนแบงของพลังงานทางเลือก

ทุกแบบรวมแลว 30% ของพลังงานทั้งหมดที่ใชในประเทศ โดยจะมีสัดสวนของ

พลังงานจากเช้ือเพลิงชีวภาพเพ่ิมข้ึนจาก 7% เปน 25% โดยเปาหมายท่ีต้ังไวคือ 

จะมีการใชไบโอเอทานอล (bioethanol) ท่ีไดจากกระบวนการชีวภาพ เพ่ิมข้ึนจาก 

1.18 พันลานลิตร เปน 4.1 พันลานลิตรในป ค.ศ. 2036 และมีการใชไบโอดีเซล 

(biodiesel) เพ่ิมข้ึนจาก 1.24 พันลานลิตร ไปเปน 2.6 พันลานลิตรในชวงเดียวกัน 

àÍ·Ò¹ÍÅªÕÇÀÒ¾ ËÃ×Í äºâÍàÍ·Ò¹ÍÅ (bioethanol) ¤×Í 
àÍ·Ò¹ÍÅ·Õèä´Œ¨Ò¡¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃªÕÇÀÒ¾áººã´áººË¹Öè§ àª‹¹ ¡ÒÃËÁÑ¡

¹Ñºà»š¹àª× éÍà¾ÅÔ§ªÕÇÀÒ¾·ÕèÊÓ¤ÑÞáººË¹Öè§ã¹àÈÃÉ°¡Ô¨ªÕÇÀÒ¾
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B7

1.24 พันล้านลิตร 2.6 พันล้านลิตร

B10
B20

เช้ือเพลิงชีวภาพ

   
ค.ศ

. 20
15  

          
           ค.ศ. 2036

ไบโอดีเซล

äºâÍ´Õà«Å (biodiesel) ¤×Í àª× éÍà¾ÅÔ§·´á·¹»ÃÐàÀ·´Õà«Å¨Ò¡¸ÃÃÁªÒµÔ ä´Œ¨Ò¡
»¯Ô¡ÔÃÔÂÒ·Ò§à¤ÁÕ·Õ èª× èÍÇ‹Ò ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·ÃÒ¹Ê�àÍÊà·ÍÃÔ¿�à¤ªÑ¹ 

(transesterification process) ¢Í§¹éÓÁÑ¹¾×ªËÃ×Í¹éÓÁÑ¹ÊÑµÇ�

 การผลิตไบโอเอทานอลจากผลิตผลทางการเกษตรนั้น นิยมใชโมลาส 

(ไดจากกระบวนการผลิตน้ำตาล) และมันสำปะหลัง โดยโมลาสจะครอบคลุม

มากที่สุดคือ ราว 70% ของทั้งหมด ทามกลางกระแสความหวงใยเรื่องสุขภาพ

และลดการบริโภคน้ำตาลนั้น บริษัทผูผลิตน้ำตาลรายใหญก็หันมาใหความสนใจ

กับการแปรรูปน้ำตาลที่ผลิตไดจากออยใหกลายเปนเอทานอลที่มีมูลคาสูงขึ้น 

และเปนตลาดใหมที่เปดกวางรออยู สวนไบโอดีเซลผลิตไดจากน้ำมันพืชและ

น้ำมันจากสัตว สำหรับประเทศไทยน้ันไบโอดีเซลไดมาจากน้ำมันปาลมเปนหลัก

มีการผลิตเพื่อการคามาตั้งแตป ค.ศ. 2007 โดยรัฐบาลสนับสนุนการใชงาน

ไบโอดีเซลดวยการออกกฎหมายบังคับใชการผสมไบโอดีเซลเขากับน้ำมันดีเซล

จากฟอสซิล 

ÊÑÞÅÑ¡É³� B áÅÐ E ¢Í§¹éÓÁÑ¹ªÕÇÀÒ¾
ÊÑÞÅÑ¡É³� B ËÁÒÂ¶Ö§ à»ÍÃ�à«ç¹µ�â´Â»ÃÔÁÒµÃ¢Í§äºâÍ´Õà«Å·Õè¼ÊÁÍÂÙ‹¡Ñº¹éÓÁÑ¹ 
àª‹¹ B10 ¡ç¤×Í ÁÕäºâÍ´Õà«ÅÍÂÙ‹ 10% áÅÐ B100 ¡ç¤×Íà»š¹äºâÍ´Õà«Å 100% 

Ê‹Ç¹ÊÑÞÅÑ¡É³� E ËÁÒÂ¶Ö§ à»ÍÃ�à«ç¹µ�â´Â»ÃÔÁÒµÃ¢Í§àÍ·Ò¹ÍÅ·Õè¼ÊÁÍÂÙ‹¡Ñº¹éÓÁÑ¹ 
àª‹¹ E20 ¡ç¤×Í ÁÕàÍ·Ò¹ÍÅÍÂÙ‹ 20% áÅÐ 

E85 ¡ç¤×Í ÁÕàÍ·Ò¹ÍÅÍÂÙ‹ 85%
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ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ

ต้ังเปา้ว่า ค.ศ. 2036 
ผลิตพลังงานไฟฟา้ > 5,570 MW

ชีวมวลและก๊าซชีวภาพ
 ชีวมวลและกาซชีวภาพมีบทบาทสำคัญตอประเทศไทย โดยในป ค.ศ. 2014 

มีการใชงานประมาณ 60% ของพลังงานทางเลือกท้ังหมด ใชชีวมวลผลิตกระแสไฟฟา

ได 2,452 เมกะวัตต (MW) และผลิตความรอนได 5.144 ลานตันเทียบเทาน้ำมันดิบ 

(toe) คาดวาในป ค.ศ. 2036 การผลิตพลังงานไฟฟาจากชีวมวลจะเพิ่มขึ้นเปน 

5,570 เมกะวัตต หรือมากกวาประมาณ 2.3 เทา และจะเปนแหลงพลังงานหลัก

ของประเทศในการผลิตความรอน โดยชีวมวลในประเทศสวนใหญไดมาจากของเสีย

จากอุตสาหกรรมการเกษตร เชน ออย มันสำปะหลัง ขาวโพด ฟางขาว เศษไม 

แกลบ โมลาส ฯลฯ 

 สำหรับกาซชีวภาพสวนใหญไดมาจากโรงเล้ียงปศุสัตว แตในระยะหลังมาน้ี

มีระบบผลิตกาซชีวภาพจากโรงงานแปงมันสำปะหลังขนาดใหญเพิ่มขึ้นดวย ทำให

ไดท้ังความรอนและพลังงาน ชวยลดการใชพลังงานในกระบวนการไดประมาณ 20% 

¡�Ò«ªÕÇÀÒ¾ (biogas) ¤×Í ¡�Ò«·Õèä´Œ¨Ò¡¡ÒÃËÁÑ¡ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ
ËÃ×Í¼ÅÔµÀÑ³±�¨Ò¡ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ ÁÕÍ§¤�»ÃÐ¡ÍºËÅÒÂª¹Ô´
áµ‹·Õ èÊÓ¤ÑÞ¤×Í ÁÕà·¹ à¾ÃÒÐ¹ÓÁÒãªŒà»š¹àª× éÍà¾ÅÔ§ä´Œ 
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โรงงานน้ํามันปาล์มโรงงานแป้งมันสําปะหลัง

 คาร์บอนเครดิต

CBGไฟฟา้

ไฟฟา้

ความร้อน

ก๊าซชีวภาพ

 โรงงานน้ำมันปาลมก็ผลิตกาซชีวภาพไดเชนกัน โดยกาซสวนใหญไมได

นำกลับมาใชในระบบแบบเดียวกับกรณีของโรงงานแปงมันสำปะหลัง แตนำไป

ผลิตและขายไฟฟากลับเขาสูระบบกริด รวมทั้งขายความสามารถในการลด

การปลอยกาซคารบอนท่ีเรียกวา คารบอนเครดิต (carbon credit หรือ Certified 

Emission Reductions, CERs) 

 ปจจุบันมีบริษัทเทคโนโลยีหลายแหงท่ีมีระบบอัดกาซชีวภาพใหเปนของเหลว

แลว เรียกวา compressed biogas หรือ CBG เปนของเหลวในแบบเดียวกับ

กาซธรรมชาติที่เรียกวา CNG (compressed natural gas) ที่ใชเติมรถยนต 

ซึ่งทำใหสะดวกตอการขนสงมากยิ่งขึ้น   

 ภายใตการสนับสนุนดานเงินทุนสำหรับสรางโรงงานกาซชีวภาพของรัฐ

ท่ีใหในทศวรรษท่ีแลว ทำใหทุกวันน้ีประเทศไทยมีโรงงานผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพ

กระจายอยูทั่วภูมิภาคมากกวา 1,000 โรง  
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ไบโอรีไฟเนอรี 
สารให้ความหวาน
แปง้ปลอดกลูเตน

สารเคมีจากชีวภาพ

ไบโอเอทานอล

เช้ือเพลิงชีวภาพ

สารต้ังต้นในอุตสาหกรรม

อาหาร

สารเคมีและวัสดุ

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลกระทบ
CO2

สารเคมีจากชีวภาพ

 การแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตรดวยฐานความรูเศรษฐกิจชีวภาพ 

ชวยเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑเปนอยางมาก เชน มันสำปะหลังที่ประเทศไทย

ผลิตไดปริมาณมหาศาลในแตละป เดิมใชเปนอาหารคน อาหารสัตว แตหาก

แปรรูปไปเปนสารเคมีจากชีวภาพ ผานกระบวนการที่เรียกวา ไบโอรีไฟเนอรี 

(biorefinery) คลายกับการกลั่นน้ำมันดิบจนไดผลิตภัณฑมูลคาสูงมากมาย 

เชน สารตั้งตนในอุตสาหกรรมกระดาษ กาว และไมอัด รวมไปถึง พลาสติก

ยอยสลายได และเครื่องสำอาง แมแตการนำไปเปนอาหาร ก็มีรูปแบบที่

หลากหลายมากข้ึน ไมวาจะเปนสารใหความหวานทดแทนน้ำตาล (sweetener) 

แปงปลอดกลูเตน เฉพาะแปงปลอดกลูเตนอยางเดียวก็คาดวาจะขยายตลาดจาก 

¾ÅÒÊµÔ¡Â‹ÍÂÊÅÒÂä´Œ (biodegradable plastic) ¤×Í 
¾ÅÒÊµÔ¡·Õè¼ÅÔµ¢Ö é¹¨Ò¡ÊÒÃ·Õè¨ØÅÔ¹·ÃÕÂ�Â‹ÍÂÊÅÒÂä´Œ 
·ÓãËŒÅ´¡ÒÃµ¡¤ŒÒ§áÅÐÅ´¼Å¡ÃÐ·ºµ‹ÍÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 

à¾ÃÒÐÂ‹ÍÂÊÅÒÂä´ŒàÃçÇ¡Ç‹Ò¾ÅÒÊµÔ¡·ÑèÇä»·Õè¼ÅÔµ¨Ò¡»�âµÃà¤ÁÕ 

4,630 ลานดอลลารสหรัฐ (ในป ค.ศ. 2015) ไปเปน 7,590 ลานดอลลารสหรัฐ 

(กอนป ค.ศ. 2020) ซึ่งประเมินวาหากนำความรูดานเศรษฐกิจชีวภาพมาใชกับ

อุตสาหกรรมแปงมันสำปะหลังเพียงอยางเดียว จะเพ่ิมมูลคาอุตสาหกรรมใหสูง

ไดถึง 8,500 พันลานดอลลารสหรัฐ 
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ตําแหน่งงานใหม่    

ลดการปล่อยก๊าซ CO₂

ลดของเสียจากกระบวนการผลิต

สารเคมีจากชีวภาพอ่ืนๆ

ชีววัตถุ
ไบโอฟาร์มา

สารมูลค่าสูง

 ในทางการแพทย ประเทศไทยจะมีการลงทุนในอุตสาหกรรมยากลุม 

ไบโอฟารมา (biopharma) หรือยาที่ไดจากกระบวนการทางชีวภาพ ระหวางป 

ค.ศ. 2015–2036 ไมนอยกวา 100,000 ลานบาท และจะสงออกยาเหลานี้ราว 

75,000 ลานบาทในชวงเดียวกัน ในจำนวนนี้จะมียามากกวา 20 ชนิด ที่เปน

ผลิตภัณฑยามาตรฐานระดับโลก นอกจากการผลิตยาแลว ยังมีการผลิตวัคซีน 

(vaccine) เชน วัคซีนไขเลือดออก และวัคซีนในรูปแบบผสมแบบค็อกเทล 

ที่ปองกันโรคติดตอสำคัญไดหลายๆ โรคพรอมกัน เชน คอตีบ ไอกรน และ

บาดทะยัก งานเหลานี้จะรองรับบุคลากรไดไมนอยกวา 20,000 ตำแหนง    

äºâÍ¿ÒÃ�ÁÒ (biopharma) ËÃ×Í 
äºâÍ¿ÒÃ�ÁÒ«ÙµÔ¤ÍÅ (biopharmaceutical) ¤×Í 

ÂÒ·Õèä´Œ¨Ò¡¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·Ò§ªÕÇÀÒ¾ »˜¨¨ØºÑ¹ÂÒËÅÒÂª¹Ô´·ÕèãªŒ¡Ñ¹ÍÂ‹Ò§á¾Ã‹ËÅÒÂ àª‹¹ 
ÎÍÃ�âÁ¹ÍÔ¹«ÙÅÔ¹ (insulin) ·ÕèãªŒÃÑ¡ÉÒâÃ¤àºÒËÇÒ¹ äÁ‹ä´Œ¼ÅÔµ´ŒÇÂ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃà¤ÁÕ 

ËÃ×ÍÊ¡Ñ´ÍÍ¡ÁÒ¨Ò¡µÑºÍ‹Í¹¢Í§ËÁÙáººáµ‹¡‹Í¹áÅŒÇ áµ‹ÍÒÈÑÂ¡ÒÃÊÑ§à¤ÃÒÐË�
ã¹ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ àª‹¹ áº¤·ÕàÃÕÂËÃ×ÍÂÕÊµ� ¢ŒÍ´Õ·ÕèàËç¹ä´ŒªÑ´à¨¹¤×Í 

·ÓãËŒÁÕÃÒ¤Ò¶Ù¡Å§ÁÒ¡ áÅÐäÁ‹·ÓãËŒà¡Ô´ÍÒ¡ÒÃá¾Œ 

42 43



S
T E

POLISBIO

EECiM

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ÊÐàµçÁÈÖ¡ÉÒ (STEM education) ¤×Í 
ÃÐºº¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·Õèà¹Œ¹¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ¢Í§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ´ŒÒ¹ ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� (science) 

à·¤â¹âÅÂÕ (technology) ÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊµÃ� (engineering) 
áÅÐ¤³ÔµÈÒÊµÃ� (mathematics) à¾ÃÒÐÊÒ¢ÒàËÅ‹Ò¹Õéà»š¹¾×é¹°Ò¹ 

áÅÐ¨Ðª‹ÇÂµ‹ÍÂÍ´¤ÇÒÁÃÙŒ ÃÇÁä»¶Ö§ÊÃŒÒ§¹ÇÑµ¡ÃÃÁ (innovation) ·ÕèÊÓ¤ÑÞ 
ÊÓËÃÑº»ÃÐà·Èä·Â ÊÐàµçÁÈÖ¡ÉÒ¨Ö§ÁÕ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞÁÒ¡ÊÓËÃÑº¡ÒÃ»¯ÔÃÙ»»ÃÐà·ÈãËŒà»š¹ 

»ÃÐà·Èä·Â 4.0 

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง และจะเปดใชงานในชวงป ค.ศ. 2021 เพื่อทำ

หนาท่ีเปนศูนยกลางการวิจัยและพัฒนา นับเปนโครงสรางพ้ืนฐานสำคัญท่ีจะรองรับ

กำลังคนเพื่อผลักดันเศรษฐกิจชีวภาพอยางจริงจัง จึงตองการคนที่มีความรูดาน

สะเต็มศึกษาอยางมาก

 การผลักดันเศรษฐกิจชีวภาพใหเกิดขึ้นในประเทศไทย ตองมีการเตรียม

ความพรอมของโครงสรางพ้ืนฐาน (infrastructure) ในหลายดาน เชน กำลังคน อุปกรณ

และเคร่ืองมือ รวมไปถึงสถานท่ี ท่ีผานมาในดานกำลังคน รัฐบาลไดสนับสนุนการสราง

บัณฑิตดานวิทยาศาสตรแตละปประมาณ 40,000 คน และบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร

อีกราว 22,000 คน โดยในสายวิทยาศาสตรนั้นมีบัณฑิตที่มีความชำนาญดาน

เทคโนโลยีชีวภาพประมาณ 1,500 คน นอกจากน้ียังมีมหาวิทยาลัยและหนวยงานวิจัย

ท่ีมีความเขมแข็งในการทำวิจัยในดานตางๆ ท่ีจะสนับสนุนเศรษฐกิจชีวภาพไมนอยกวา 

22 สถาบัน 

 รัฐบาลไดสนับสนุนการจัดต้ังไบโอโพลิส (Biopolis) ภายใตเขตนวัตกรรม

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ครอบคลุมพ้ืนท่ีใน 3 จังหวัด คือ 
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โรงงานพืช

ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย

 ขณะเดียวกัน ทรัพยากรชีวภาพ (bioresources) ท่ีเปนตนทุนเบ้ืองตน

ก็ตองไดรับการสำรวจ และเตรียมความพรอม นอกจากศูนยพันธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ (สวทช.) จะมีการทำวิจัยและเก็บสายพันธุจุลินทรีย โดยเฉพาะตัวอยาง

เช้ือราท่ีมีจำนวนมากกวา 6,000 สปชีสแลว ยังไดจัดต้ังศูนยชีววัสดุประเทศไทย 

(Thailand Bioresource Research Center, TBRC) ท่ีจัดเก็บรักษาจุลินทรีย 

ดีเอ็นเอ พลาสมิด โมโนโคลนอลแอนติบอดี ไฮบริโดรมา เซลลสัตว และเน้ือเย่ือพืช 

รวมทั้งใหบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับชีววัสดุแบบครบวงจรใหกับภาคอุตสาหกรรม

ท่ีตองการใชอีกดวย ในดานงานวิจัยพืชมีการริเร่ิมจัดทำโรงงานพืช (plant factory) 

ท่ีนำเอาความรูแบบเกษตรแมนยำ (precision agriculture) มาใชเพาะเล้ียงพืช

สมุนไพรเศรษฐกิจ เพ่ือเปนฐานในการผลิตสมุนไพรสำหรับใชภายในประเทศและ

สงออกนอกประเทศในอนาคตอันใกล  

 เศรษฐกิจชีวภาพจึงถือเปนเปาหมายและความหวังของการพัฒนาประเทศไทย

อยางแทจริง 
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เศรษฐกิจชีวภาพไทย
อนาคตอันใกล้

เศรษฐกิจชีวภาพ เปน็แนวโน้มของโลก
ซ่ึงดีและจําเปน็กับท้ังมนุษย์และส่ิงแวดล้อม
ประเทศไทยได้เปรียบเพราะมีต้นทุน
ความหลากหลายทางชีวภาพสูง
มีการเตรียมพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน คือ 
คน วัสดุอุปกรณ์ สถานท่ี และตัวอย่างส่ิงมีชีวิต 
มาอย่างต่อเน่ือง 
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พัฒนาเศรษฐกิจชาติเศรษฐกิจชีวภาพ 
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน
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