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บทสรุปผูบริหาร 
 

ตามที่รัฐบาลใหความสําคัญกับการเรงรัดพัฒนาประเทศดวยการใชโมเดลทางเศรษฐกิจใหมท่ีเรียกวา  
"BCG" ซึ่งเปนการพัฒนา 3 เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy)  และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ภายใตสถานการณการระบาดของโรคโควิด 19 ที่ยังไม
คลี่คลาย  สงผลกระทบใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจของทั่วโลกตองหยุดชะงัก ประเทศไทยพึ่งพาการคาและ
นักทองเท่ียวตางประเทศเปนจํานวนมาก ดังนั้น แนวทางการพัฒนาประเทศไทยหลังจากน้ีจึงตองพัฒนาโดย
อาศัย "จุดแข็งของประเทศ" พรอมกับการผนึกกําลังภายใตแนวคิด "รวมไทยสรางชาติ"  ดวยการใช  3  
แนวทางสําคัญ คือ  นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุงสูการพัฒนาที่ย่ังยืน  สรางความเขมแข็งจาก
ภายใน เช่ือมไทยสูประชาคมโลก และเดินหนาไปดวยกัน ไมทิ้งใครไวขางหลัง 
 ประเทศไทยตองเผชิญภาวะผลผลิตเกษตรลนตลาด  ราคาผลผลิตเกษตรตกต่ํา ซึ่งรัฐบาลตองใช
งบประมาณเปนจํานวนมากในการประกันราคา จํานํา หรือประกันรายไดใหกับเกษตรกร รัฐบาลมีความมุงหวัง
ที่จะตัดวงจรดวยการสงเสริมใหนําผลผลิตทางการเกษตรไปใชประโยชนในปริมาณมากใหหลากหลายรูปแบบ 
ไดแก พลังงานชีวภาพ พลาสติกชีวภาพ และเคมีชีวภาพ เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลผลิตทางการเกษตรและ
ดูดซับผลผลิตสวนเกิน และลดการนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑเคมีรวมกันมากกวา 1.5 ลานลานบาท 
แมวารัฐบาลมีการสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกลาวมาระยะหนึ่งแลว แตการเติบโตของอุตสาหกรรม
ดังกลาวยังเปนไปคอนขางชา  
 อุปสรรคและความทาทายสําคัญของอุตสาหกรรมที่สําคัญ ประกอบดวย 1) ตนทุนการผลิตสูงกวา
ผลิตภัณฑคูแขง เชน พลาสติกชีวภาพสูงกวาพลาสติกที่ผลิตจากน้ํามันปโตรเลียมไมนอยกวา 3 เทา 2) 
นโยบายรัฐจํากัดโอกาสในการสูตลาด เชน การกําหนดใหผูผลิตเอทานอลตองขายใหกับผูคาน้ํามันเทานั้น การ
ชะลอการรับซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน  การกําหนดใหการไฟฟาเปนผูจําหนายไฟฟาแตเพียงผูเดียว  3) 
การกําหนดราคารับซื้อ-ขายยังไมไดรวมตนทุนสิ่งแวดลอม ทําใหผลิตภัณฑท่ีผลิตจากวัตถุดิบชีวภาพไมอาจ
แขงขันได 4) ผูประกอบการในกลุม SMEs ขาดความสามารถในการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงการใช
บริการโรงงานตนแบบเพ่ือการพัฒนาตอยอดจากงานวิจัยสูการใชประโยชนทางพาณิชย จึงขาดโอกาสในการ
พัฒนาตอยอดเปนผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพ่ิมและสูงได และ 5) การรวมโรงงานผลิตผลิตภัณฑชีวภาพใหอยูใน
ประเภทเดียวกับโรงงานผลิตเคมภัณฑเปนอุปสรรคของการจัดตั้งโรงงานแหงใหม   
 อยางไรก็ดี ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะพัฒนาเพื่อการพัฒนาเพ่ิมคาผลผลิตเกษตร และวัสดุเหลือ
ทิ้ง (waste) จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆดวยการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อนําไปสูความมั่นคง
ดานพลังงานในทุกระดับ (Energy Security) สรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ (Economic Value) บนฐาน
การพัฒนาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Environmental Friendly)  
  ผลของการพัฒนาอตุสาหกรรมพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพในระยะ 5 ปขางหนาจะนําไปสู 

 เพ่ิมมูลคา GDP ของสาขาพลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ จาก  9.5 หมื่นลานบาท เปน  GDP  
  มากกวา 2.6 แสนลานบาท  
 เพ่ิมมูลคาใหกับผลผลิตเกษตร 1.5 แสนลานบาท 
 ลดการนําเขาน้ํามันปโตรเลียม 1.7 แสนลานบาท 
 สรางรายไดใหชุมชนไมนอยกวา 10,000 ลานบาท 
 ลดคาใชจายในการกําจัดขยะไมนอยกวา 15,000 ลานบาท 
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 ลดภาวะ PM 2.5 และ CO2 ไมนอยกวา 30 ลานตันคารบอนไดออกไซด 
    

ผลิตภัณฑเปาหมายของการพัฒนาในระยะ 5 ปขางหนา ประกอบดวย 1) พลังงานหมุนเวียน    2)  
เชื้อเพลิงชีวภาพ 3) เอทานอลเพ่ืออุตสาหกรรมและเวชภัณฑ 4) พลาสติกชีวภาพ 5) ผลิตภัณฑโอลิโอเคมิคอล 
6) เคมีชีวภาพเพื่อเกษตรปลอดภัย  7) สารประกอบสําหรับการผลิตเครื่องสําอาง และสารประกอบที่มี
คุณสมบัติพิเศษ 8)จุลินทรียที่ใหคุณสมบัติพิเศษ  
 ทั้งนี้การขับเคลื่อนการพัฒนา BCG สาขาพลังงาน วัสดุ และเคมีชวีภาพประกอบดวย  
           1) สรางตลาดสําหรับผลิตภัณฑฐานชีวภาพภายในประเทศ เชน การพัฒนากลไกตลาดที่คํานึงถึง
ตนทุนของสิ่งแวดลอมตลอดวงจรชีวิต การปลดล็อกกฎหมายหรืออุปสรรคในการเขาสูตลาด เชน ปรับแก 
พรบ.สุรา พ.ศ.2493 กระทรวงพลังงานเปดรับซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนไมจํากัดจํานวนโดยราคารับซื้อ
กําหนดบนฐานที่คํานึงถึงประโยชนท้ังตอผูผลิตและผูใช ประกาศลดประเภทน้ํามัน และเพิ่มสัดสวนการใช
เชื้อเพลิงชีวภาพ และการสงเสริมการใชผลิตภัณฑในกลุมดังกลาว 
           2) ยกระดับความสามารถในการแขงขันของผลิตภัณฑฐานชีวภาพ ตลอดกระบวนการผลิต ในสวน
ของตนน้ํา ใหความสําคัญกับการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตในภาคเกษตรโดยสงเสริมใหมีการใชนวัตกรรม 
ในสวนของกลางน้ําใหความสําคัญกับการปรับแกกฎหมายผังเมอืง เรงรดัการแยกประเภทโรงงานผลิตภัณฑ
เคมีชีวภาพออกจากโรงงานผลิตสารเคมี การปรบัแตงเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับวัตถุดิบดวยการใชจุลินทรีย 
หรอืเอนไซมประสิทธิภาพสูง และในสวนปลายน้ํา ใหความสําคัญกับการพัฒนาตอยอดเชื้อเพลิงชีวภาพไปสู
ผลิตภัณฑมูลคาสงู  การพัฒนาตอยอดเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑวัสดุและเคมีภัณฑที่หลากหลายท้ังเพ่ีอการใช
งานดานการเกษตร อุตสาหกรรม และเภสัชภัณฑ รวมถึงสงเสริมการใช Smart  Grid เพ่ือลดปญหาสายสง
ไฟฟาที่มีจํากัด 
             3) การเรงรัดพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ท้ังในรูปของการ"ซื้อ" "รวมวิจัย" 
และ "สราง" ดวยตนเอง โดยระบบนิเวศนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการเรงรัดพัฒนานวัตกรรม เชน กองทุนซื้อและรวม
วิจัย  (Technology localization) และกระจายใหกับผูประกอบการในประเทศโดยเฉพาะ SMEs การสงเสริม
การวิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีสูการผลิต (supply chain) ในลักษณะ spearhead พรอมปรับปรุง
กระบวนการในการจัดทํางบประมาณใหมีลักษณะ multi year เปน block grant และการเบิกจายใหมีความ
คลองตัว การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือการใชประโยชนจากโรงงานตนแบบ การลงทุนโครงสรางพื้นฐานทาง
คุณภาพ (NQI) เพ่ือกําหนดมาตรฐานและทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑวัสดุและเคมีชีวภาพท่ีพัฒนาขึ้นใน
ประเทศไทย  และการสงเสริมใหเกิดการสรางและพัฒนาบุคลากรในสาขาขาดแคลน เชน วิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพ  
 4) การบริหารจัดการเพื่อการขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG สาขาพลังงาน วัสดุและ
เคมีชีวภาพ  ในรูปของ 5 คณะทํางานยอย ประกอบดวย 1) คณะทํางานชุด Carbon Pricing &  Carbon 
Credit 2) คณะทํางานศึกษาและพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ 3) คณะทํางานสงเสริมการผลิตเอทานอลใน
มาตรฐาน Industrial & Pharmaceutical Grade 4) คณะทํางานการพัฒนา Smart Grid &  Energy Trading 
Platform และ 5) คณะทํางานพัฒนาศูนยสงเสรมิอุตสาหกรรม Biorefinery และผลิตภัณฑชีวภาพครบวงจร   
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ขอเสนอเพื่อการขับเคลื่อน BCG โมเดลเศรษฐกิจสูการพัฒนาที่ย่ังยืน 
  : สาขาพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ  

 
1.ท่ีมาและกระบวนการจัดทํา BCG in Action   
1.1 ความเปนมา 

ตามที่รัฐบาลใหความสําคัญกับการเรงรัดพัฒนาประเทศดวยการใชโมเดลทางเศรษฐกิจใหมท่ีเรียกวา  
"BCG" ซึ่งเปนการพัฒนา 3 เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy)  และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ภายใตสถานการณการระบาดของโรคโควิด 19 ที่ยังไม
คลี่คลาย  สงผลกระทบใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจของทั่วโลกตองหยุดชะงัก ประเทศไทยพึ่งพาการคาและ
นักทองเท่ียวตางประเทศเปนจํานวนมาก ดังนั้น แนวทางการพัฒนาประเทศไทยหลังจากนี้จึงตองปรับเปลี่ยน
ไปสูการพัฒนาที่อาศัย "จุดแข็งของประเทศ" พรอมกับการผนึกกําลังภายใตแนวคิด "รวมไทยสรางชาติ"  ดวย
การใช  3  แนวทางสําคัญ คือ  

1.  นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุงสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 
2.  สรางความเขมแข็งจากภายใน เชื่อมไทยสูประชาคมโลก 
3.  เดินหนาไปดวยกัน ไมทิ้งใครไวขางหลัง  

1.1.1 นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง มุงสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy, SEP) เปนรากฐานสําคัญ

ของการพัฒนาโมเดลการขับเคลื่อนประเทศไทยท่ีเปนรูปธรรมภายใตเศรษฐกิจ BCG (BCG Economy 
Model) โดยการผนึก 3 เศรษฐกิจเขาดวยกัน คือเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) และเศรษฐกิจสี เขียว (Green Economy) มุงสู เปาหมายของการพัฒนาท่ี ย่ังยืน 
(Sustainable Development Goals, SDGs) โดยใชองคความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เปนตัวขับเคลื่อนสําคัญ   

การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร โมเดลเศรษฐกิจ BCG จะนําไปสูความย่ังยืนในมิติตาง ๆ 
ดังตอไปน้ี ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางสาธารณสุข ความมั่นคงทางพลังงาน หลักประกันการมีงาน
ทํา และความยั่งยืนของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 

 
 

รูปท่ี 1 :  BCG Economy โมเดลขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในโลกหลังโควิด 
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1.1.2 BCG Economy: การสรางความเขมแข็งจากภายใน เชื่อมไทยสูประชาคมโลก    
  โมเดลเศรษฐกิจ BCG เปนการพัฒนาจากฐานสรางความเขมแข็งจากภายในอันประกอบดวย “ความ
หลากหลายทางชีวภาพ”และ“ความหลากหลายทางวัฒนธรรม” มาตอยอดและยกระดับมูลคาในหวงโซการ
ผลิตสินคาและบริการครอบคลุม 4 สาขายุทธศาสตรสําคัญ ประกอบไปดวย 1) เกษตรและอาหาร 2) สุขภาพ
และการแพทย 3) พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ และ 4) การทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรค  
 การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG เปนการพัฒนาโดยการเริ่มตนจากการสรางความเขมแข็งในระดับพื้นที่ 
ขยายไปสูประเทศและเช่ือมโยงไทยสูประชาคมโลกท้ังในฐานะเปนสวนหนึ่งของสายโซอุปทานของโลก 
(Global Supply Chain)  การเขาถึงความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสถาบันชั้นนําของโลกเพื่อนํามา
พัฒนาตอยอดเปนผลิตภัณฑหรือบริการนวัตกรรม รวมถึงมีศักยภาพในการแสดงบทบาทความเปนผูนําในเวที
โลกในดาน BCG   
 
1.1.3 เดินหนาไปดวยกัน ไมท้ิงใครไวขางหลัง 

โมเดลเศรษฐกิจ BCG ใหความสําคัญกับการพัฒนาที่นําไปสูการเดินหนาไปดวยกัน และไมทิ้งใครไว
ขางหลัง  เนนการขับเคลื่อน  BCG เชิงพื้นที่ ใชการระเบิดจากภายในโดยเนนตอบสนองความตองการในแต
ละพื้นที่ ควบคูไปกับการดํารงไวซึ่งอัตลักษณของพื้นที่ ตัวอยางเชน    

1) ภาคเหนือ เนนการพัฒนาระบบการเกษตรปลอดภัย มีมูลคาสูง สงเสริมการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรเปนผลิตภัณฑอาหาร และตอยอดเศรษฐกิจดวยทุนทางวัฒนธรรมลานนา (Creative Lanna)  

2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนนแกไขปญหาสุขภาพหลักของประชากรในพ้ืนท่ี เชน พยาธิใบไมตับ 
รวมถึงสงเสริมการผลิตสัตวเศรษฐกิจชนิดใหม เชน โคอีสานวากิว และแมลงที่รับประทานได พรอมกับการ
สงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมริมฝงโขง  

3) ภาคตะวันออก มุงเนนการพัฒนาผลผลิตทางดานการเกษตรโดยเฉพาะกลุมไมผล รวมถึงการ
พัฒนาตอยอดสูอุตสาหกรรมอนาคต  

4) ภาคใต มุงเนนการสงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําดวยเทคโนโลยีสมัยใหม การแปรรูปผลผลิตเปน
อาหารที่มีมูลคาสูง สงเสริมการทองเที่ยวปกษใตยุคใหม และสงเสรมิพื้นที่สรางสรรคเชิงพหุวัฒนธรรม 
 
1.2 การพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ ดวย BCG Economy Model   
 ประเทศไทยตองเผชิญภาวะผลผลิตเกษตรลนตลาด  ราคาผลผลิตเกษตรตกต่ํา ซึ่งรัฐบาลตองใช
งบประมาณเปนจํานวนมากในการประกันราคา จํานํา หรือประกันรายไดใหกับเกษตรกร รัฐบาลมีความมุงหวัง
ที่จะตัดวงจรดังกลาวดวยการสงเสริมใหนําผลผลิตทางการเกษตรไปใชประโยชนในปริมาณมากใหหลากหลาย
รูปแบบ ไดแก พลังงานชีวภาพ พลาสติกชีวภาพ และเคมีชีวภาพ เพ่ือสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตทาง
การเกษตรและดูดซับผลผลิตสวนเกิน   อยางไรก็ดี  การแปรรูปผลผลิตเกษตร หรือนําเศษวัสดุมาผลิตเปน
พลังงาน พลาสติก และเคมีชีวภาพท่ีผานมามีการเติบโตอยางชา   แมวารัฐบาลมีมาตรการอุดหนุนการใช
ผลิตภัณฑชีวภาพดังกลาวมายาวนาน เปนตนวา การใชกลไกสวนตางของราคาในกรณีของเชื้อเพลิงชีวภาพ  
หรอืยกเวนภาษีเงนิไดนิติบุคคลใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนติิบุคคลสําหรับเงนิไดเปนรอยละ 25 ของรายจาย
สําหรับการซื้อบรรจุภัณฑพลาสติกที่ยอยสลายไดเองทางชีวภาพท่ีไดรับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม 
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564 แตดวยตนทุนของพลาสติกชีวภาพท่ีสูงกวา
พลาสติกจากปโตรเลียมไมนอยกวา  3 เทา จึงทําใหขาดตลาดรองรับ ดังนั้น การสงเสริมใหเกิดการพัฒนา
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อุตสาหกรรมดังกลาวในประเทศ จึงจําเปนตองมีการพัฒนากลไกหรือยุทธศาสตรเพิ่มเติม ซึ่งผลสําเร็จดังกลาว
ไมเพียงเปนการสรางมลูคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ แตยังเปนแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชงบประมาณภาครัฐ 
 
1.3 กระบวนการจัดทําแผนการขับเคลื่อน BCG Economy Model   
 การจัดทําแผนการขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจ  BCG ใชกระบวนการที่เรียกวาการวิจัยเชิงระบบ                   
"System Research"  เปนกระบวนการนํามิติตางๆที่ เกี่ยวของมาพิจารณารวมกันอยางเปนองครวม  ดวย
กระบวนการดึงผูเก่ียวของทั้งจตุภาคี ประกอบดวยภาคอุตสาหกรรม/เอกชน  หนวยงานรัฐ  มหาวิทยาลัย/
สถาบันวิจัย และเกษตรกร มารวมกันแลกเปลี่ยนขอมูล ขอคิดเห็น เชื่อมโยงนโยบาย/การดําเนินงาน รวมถึง
การส่ือสารเพื่อใหมีความเขาใจเปาหมาย และทิศทางของการดําเนินงานรวมกัน รวมกันขับเคลื่อนทั้งระบบ
และพัฒนาไปพรอมๆ กัน กระบวนการในการรวบรวมขอมูลดวยการการจัดประชุมระดมซ่ึงแบงการจัดประชุม
โดยกลุมพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ มีนายเทวินทร วงศวานิช  เปนประธาน มีผูเขารวมประชุมระดม
ความคิดรวมตลอดทั้งกระบวนการจัดทําเอกสารมากกวา 100 คน  ผลผลิตท่ีไดจากการประชุมคือ  เปาหมาย
การพัฒนา  ผลิตภัณฑเปาหมาย  ส่ิงที่ตองการใหเกิดการขับเคลื่อน เชน ปรับแกกฎหมาย ลงทุนโครงสราง
พื้นฐาน สรางตลาด มาตรการทางการเงิน การวิจัยพัฒนาเทคโนโลย ี รวมถึงโมเดล/กลไกขับเคลื่อนที่เกิดขึ้นใน
ระยะตางๆ ท้ังในระยะเรงดวน (Quick win) (ภายในระยะเวลา 1 ป)  ระยะปานกลาง (ภายในระยะเวลา 2-5 
ป) และระยะยาว (ภายในระยะเวลา 5-10 ป)  ท้ังนี้ขอเสนอดังกลาวไดนําเสนอตอนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 
มิถุนายน พ.ศ.2563 และเผยแพรในวงกวางในการประชุมสมัชชา BCG เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ซึ่ง
มีผูรวมประชุมมากกวา 1,000 คน  

 
รูปที่ 2 : กระบวนการจัดทําขอเสนอการขบัเคล่ือน BCG in Action 
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2.ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพของโลก   

ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงาน  วัสดุชีวภาพและเคมีชีวภาพเติบโตตอเนื่องจากการผลักดัน
เชิงนโยบาย และประชาชนมีสวนร วมในการเลือกซื้อผลิตภัณฑดังกลาว ทําให เกิดการสรางตลาด
ภายในประเทศและเกิดการสรางนวัตกรรมอยางตอเนื่อง 

2.1 อุตสาหกรรมพลังงาน 
     การพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพเปนไปเพ่ือการบรรลุเปาหมายหมายการพัฒนาแหงสหวรรษที่ 7  (SDG7)  

ที่ตองการสรางหลักประกันใหทุกคนสามารถเขาถึงพลังงานไดอยางยั่งยืน โดยเนนการพัฒนาแหลงพลังงาน
ใหมเพื่อทดแทนการลดนอยของเชื้อเพลิงประเภทฟอสซลิ แหลงพลังงานใหมตองเปนแหลงพลังงานที่กอใหเกิด
ความยั่งยืน ในภาพรวมของโลกมีเปาหมายเพ่ิมสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเปนรอยละ 30 ในป 
พ.ศ.2573  ปจจุบันมี 169 ประเทศทั่วโลกที่มีนโยบายเพ่ิมสัดสวนการใชพลังงานทางเลือก ป พ.ศ.2561 การ
ใชพลังงานหมุนเวียนทั่วโลกยังอยูในระดับต่ําเนื่องจากมีสัดสวนเพียงรอยละ 4 ของการใชพลังงานทั้งหมด โดย
พลังงานหมุนเวียนมีการใชงานมากที่สุด 3 รปูแบบ คือ 1) ความรอน/ความเย็น 2)  ภาคขนสง และ  3) ไฟฟา 

 
รูปท่ี 3  : สัดสวนของการใชประโยชนพลังงานหมุนเวียนของโลกป พ.ศ.2559 

ท่ีมา : https://www.ren21.net/wp-content/uploads/2019/05/gsr_2019_full_report_en.pdf 
 

2.1.1 การใชพลังงานหมุนเวียนเพื่อเปนความรอน/ความเย็น  
การใชพลังงานในรูปความรอน/ความเย็นมีสัดสวนการใชเปนครึ่งหนึ่งของการใชพลังงานหมุนเวียน

ทั้งหมด   ปจจุบันมี 47 ประเทศ มีนโยบายการใชพลังงานหมุนเวียนในการผลิตพลังงานความรอน โดยแหลง
พลังงานหมุนเวียนสําหรับความรอนรอยละ 60  มาจากชีวมวล และ รอยละ40 เปนพลังงานหมุนเวียนชนิด
อ่ืนๆ เชน พลังงานแสงอาทิตย  และพลังงานความรอนใตพิภพ  ในเชิงเปรียบเทียบพลังงานแสงอาทิตยเปน
แหลงพลังงานหมุนเวียนท่ีมีอัตราการขยายตัวสูงสุด การใชพลังงานหมุนเวียนเพื่อการผลิตความรอนคิดเปน
เพียงรอยละ 10 ของการใชพลังงานทั้งหมดในป พ.ศ.2559  การใชพลังงานหมุนเวียนเพ่ีอการผลิตความรอนมี
แนวโนมเพ่ิมขึ้นไมมาก สาเหตุสําคัญประการหนึ่งคือเปนผลของความกาวหนาของเทคโนโลยีในการประหยัด
พลังงาน และมาตรการสงเสริมการประหยัดพลังงานของประเทศตางๆ   
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2.1.2 การใชพลังงานหมุนเวียนเพื่อเปนไฟฟา  
การใชพลังงานหมนุเวียนเพื่อเปนไฟฟามีการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยรอยละ 60  ของไฟฟาที่ผลิตท่ัว

โลกมาจากแหลงพลังงานหมุนเวียนที่มาจากพลังงานแสงอาทิตย ประเทศที่ใชมากคือ จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน 
เยอรมนี และอินเดีย  
 

 
รูปที่ 4 : ปรมิาณไฟฟาที่ผลิตจากพลังงานทางเลือก 

ที่มา : Renewables 2019 Global Status Report 
 
2.1.3 การใชพลังงานหมุนเวียนเพื่อการขนสง  

การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพในป พ.ศ. 2561 มีปริมาณ 153 พันลานลิตร เพิ่มข้ึนจากป พ.ศ.2560 คิดเปน
รอยละ 7  โดยสหรัฐอเมริกาและบราซิล ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพรวมกันไดมากถึงรอยละ 69 ของปริมาณการ
ผลิตรวม รองลงมาไดแก จีน เยอรมนี และอินโดนีเซีย ดวยสัดสวนรอยละ 3.4, 2.9, และ 2.7 ตามลําดับ 
(REN21,2019)     

วัตถุดิบในการผลิตเอทานอล ไดแก ขาวโพด น้ําตาล และพืชอ่ืนๆ สําหรบัไบโอดีเซล ผลิตจากพืชน้ํามัน 
ไขมัน รวมถึงน้ํามันใชแลว และในระยะหลังมีการผลิตไบโอดีเซลดวยการนําน้ํามันพืชที่ใชแลวผานกระบวนการ
เติมไฮโดรเจน (hydrotreated vegetable oil ;HVO) รวมถึงการนํานํ้ามันพืชมาผานกระบวนการทราน       
เอสเทอริฟเคชั่น (Transesterification) โดยการเติมแอลกอฮอล และตัวเรงปฏิกิริยาเพื่อเปลี่ยนไขมันใหเปน 
hydrotreated esters and fatty acids หรือ HEFA ในเชิงเปรียบเทียบเอทานอลมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 63 
ของปริมาณเชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิต รองลงมาคือไบโอดีเซล รอยละ 31 และ HVO/HEFA รอยละ 6  
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รูปที่ 5 : ปริมาณการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจําแนกตามประเภทป พ.ศ.2541-2561 

  การเติบโตของตลาดเชื้อเพลิงชีวภาพอิงกับนโยบายและมาตรการสงเสริมของรัฐบาลเปนหลัก ดังเห็น
ไดจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนผูนําในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพของโลกมีนโยบายสงเสริมทั้งในระดับ
รัฐบาลกลางและทองถ่ิน โดยสหรัฐอเมริกากําหนดมาตรฐานเชื้อเพลิงทดแทนและกําหนดใหรัฐบาลตองใช
เชื้อเพลิงประเภทคารบอนต่ํา พรอมกันนั้น รัฐบาลแคลิฟอรเนียมีนโยบายมุงสงเสริมการพัฒนาและการใช
พลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานชีวภาพ เพ่ือนําไปสูการลดการพึ่งพิงพลังงานฟอสซิล อีกทั้งมุงสงเสริมการ
ลงทุนเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตรถยนตท่ีใชพลังงานทดแทนและการผลิตรถยนตท่ีใชน้ํามันที่มีระดับ
คารบอนต่ํา (Low-Carbon Fuels)  สหภาพยุโรปออกกฎหมายสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน (พ.ศ.2563-2573) 
เพ่ิมสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนในภาคขนสงเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 14 ในป พ.ศ.2573 แตท้ังนี้เพ่ือไมใหเกิด
ปญหาการแยงชิงระหวางพืชอาหารและพลังงานจึงกําหนดสัดสวนสูงสุดของการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจาก
สินคาเกษตรไวไมเกินรอยละ 7 
2.1.4 ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีดานพลังงานแหงอนาคต 
 ความตองการลดการใชเชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปลอยกาซเรือนกระจกแพรหลายมากข้ึนจาก
ความกาวหนาของเทโนโลยี  Blockchain เทคโนโลยี  Artificial Intelligence (AI) ซึ่งสงผลตอรูปแบบ
นวัตกรรมของเทคโนโลยีพลังงาน รูปแบบการซื้อขายพลังงาน การผลักดันความเปน Smart City จะมีสวนใน
การกําหนดรูปแบบการผลิตและใชพลังงานเชนกัน โดยแนวโนมของเทคโนโลยีดานพลังงานที่สําคัญ ไดแก 
  Energy Storage เปนการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพในการกักเก็บพลังงานไดดี
ยิ่งข้ึน  ทําใหเกิดความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการพลังงานทดแทนไดอยางมีเสถียรภาพมากขึ้น การผลิตไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยจึงเปนทางเลือกของอุตสาหกรรมและแมแตบานเรือนซึ่งจะสามารถซื้อ-ขายไฟฟาไดอิสระ
มากข้ึน โดยทุกคนมีฐานะเปน Prosumer คือผลิตไฟใชเอง และอาจนําไปสูการซื้อ-ขายระหวางบุคคลไดอีก
ดวย  (สุนีรัตน ฟูกุดะ,2562)  
  เทคโนโลยีกักเก็บและการใชประโยชนจากกาซคารบอนไดออกไซด (carbon capture and 
utilization) เปนเทคโนโลยีท่ีไดรับการพัฒนาเพ่ือลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดซึ่งเปนสาเหตุของการ
เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (climate change) เชน บริษัท Carbon Engineering ซึ่งมี Bill 
Gates  เปนผูรวมลงทุน  มีแนวคิดนําคารบอนไดออกไซดที่ดักจับไดไปแปลงเปนเชื้อเพลิงสังเคราะห 
(Synthetic fuel)  บริษัทที่สวิตเซอรแลนดที่ชื่อวา Climeworks สรางโรงงานที่อิตาลีเปนโรงงานผลิตกาซ
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มีเทนจากกาซคารบอนไดออกไซดที่ดักจับไดจากอากาศนํามาผสมกับกาซไฮโดรเจนเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง (อดิสร 
เตือนตรานนท )  และนัก วิ จัยจากมหาวิทยาลัย  Arizona State University คิดคนเครื่องดักจับกาซ
คารบอนไดออกไซดที่เรียกวา "mechanical trees" เพื่อนําไปใชประโยชนในหลากหลายรูปแบบ เชน 
synthetic fuels, enhanced oil recovery or in food, beverage and agriculture industries. 
  Electric Vehicles การพัฒนายานยนตไฟฟามีเปาหมายสําคัญคือการลดการปลอยมลพิษ และ
ปญหาการเกิดฝุนละอองขนาดเล็กในเมืองท่ีมีประชากรหนาแนน บริษัทผูพัฒนาเทคโนโลยีตางมุงพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อใหการชารจ 1 ครั้ง เดินทางไดระยะทางที่ไกลข้ึน การพัฒนาเพ่ือใหราคาขายถูกลง พรอมกับ
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เชน การจัดตั้งสถานนีชารจประจุท่ีกระจายใหวงกวางเพื่ออํานวยความสะดวกใน
การใชงาน และระบบหัวชารจประจุแบบรวดเรว็ เปนตน (สุนีรตัน ฟูกุดะ,2562)  

Digitization and Energy Big Data การเก็บและวิเคราะหขอมูลพลังงานแบบดิจิทัลและอยาง
ถูกตอง มีสวนชวยลดการใชและเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานไดอยางดี ขอมูลดังกลาวนํามาใชในการบริหาร
จัดการการผลิตและใชพลังงานไดอยางสมดุล ลดการสูญเสียพลังงานได นอกจากนี้ AI ยังสามารถทํานาย
แนวโนมและเพิ่มศักยภาพของการควบคุมระบบพลังงานใหมีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้นดวย Supply Chain 
Digitization ทําใหการบริหารจัดการมีความถูกตองและแมนยํา รวมทั้งสามารถ Predictive Maintenance 
เพื่อลดการสูญเสียพลังงานและการหยุดดําเนินการอยางฉับพลันของอุตสาหกรรมการผลิต (สุนีรัตน ฟูกุดะ
,2562)  

Smart Grid/Micro Grid เปนระบบสนับสนุนการผลิตพลังงานขนาดเล็ก ทั้งการผลิตไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทติย โรงไฟฟาชีวมวลระดับชุมชน ที่บรหิารจัดการดวยเทคโนโลยี Grid ที่ชาญฉลาดและรองรับ
การเปลี่ยนแปลงไดดี (Flexible Grid) และดวย Blockchain Network ทําใหทุกคนซื้อ-ขายพลังงานกับผูผลิต
หรอืระหวางกันเอง (สุนีรัตน ฟูกุดะ,2562) ซึ่งเปนเพิ่มความมั่นคงในระดับชุมชน  
 ไฮโดรเจน (Hydrogen) ไดรับการคาดหมายวาจะเปนคลื่นลูกถัดไปตอจากยุคการใชรถพลังงาน
ไฟฟาจากแบตเตอรี่ รวมถึงมีการใชประโยชนจากไฮโดรเจนในบริบทที่กวางขวางขึ้น เชน  มีการนําไปใชงานได
ทั้งโรงไฟฟาขนาดเล็กสําหรับ Distributed Generator การใชงานสําหรับบานเรือน (Stationary application 
fuel cell) ซึ่งนอกเหนือไปจากการใชขับเคลื่อนยานยนตไฟฟา (สุมิตรา จรสโรจนกุล,2563)  
 
2.2 อุตสาหกรรมวัสดุและเคมีชีวภาพ 

กระแสการตื่นตัวของความหวงใยสิ่งแวดลอมจากสัตวทะเลที่เสียชีวิตจากการกินถุงพลาสติก หรือการ
ปนเปอนของสารเคมีสูสิ่งแวดลอมกระทบตอสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ และไมสามารถใชประโยชนได   จึงเปน
แรงผลักดันใหเกิดความตองการผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมวัสดุและเคมี
ชีวภาพ 

 
 

2.2.1 ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุชีวภาพ 
ตลาดวัสดุชีวภาพของโลกในป พ.ศ.2562 มีมูลคา 106.5 พันลานเหรียญสหรัฐ และคาดวาจะขยายตัว

เพิ่มเปน 348.4 พันลานเหรียญสหรัฐในป พ.ศ.2570 (Grandviewresearch,2020)  มีการนําวัสดุชีวภาพไปใช
งานในหลากหลายอุตสาหกรรม เปนตนวา การผลิตบรรจุภัณฑ การใชประโยชนในการเกษตร รวมไปถึงการใช
ประโยชนในกลุมสินคาในหมวดสาธารณูปโภคประเภทตางๆ พลาสติกชีวภาพ แบงไดเปน 2 ประเภท คือ 
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พลาสติกชีวภาพที่ยอยสลายได และยอยสลายไมไดตามธรรมชาติ  ผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพในกลุมที่ยอย
สลายไดเปนผลิตภัณฑที่ทั่วโลกตองการมุงพัฒนาเพื่อความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม   

 

 
 

รูปที่ 6 : ประเภทของพลาสติกชีวภาพ 
ที่มา : https://www.european-bioplastics.org/bioplastics/ 

 
ป พ.ศ.2562 การผลิตพลาสติกชีวภาพทั่วโลกมีปริมาณรวมกัน 2.11 ลานตันหรือคิดเปนประมาณ  

รอยละ 1 ของพลาสติกจากฟอสซิลที่ผลิตประมาณ 359 ลานตัน ( M Garside,2020)  ความตองการใช
พลาสติกชีวภาพโลกเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จากการพัฒนาคุณสมบัติพลาสติกชีวภาพใหมีความเหมาะสมกับ
สภาวะการใชงานที่หลากหลาย  
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รูปท่ี 7 : ปรมิาณการผลิตพลาสติกชีวภาพป พ.ศ.2562 
ที่มา : European Bioplastic, nova-Institute,2019 

 
ตลาดพลาสติกชีวภาพในป พ.ศ.2573 คาดวาจะมีสัดสวนเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 40 ของมูลคาพลาสติก 

เพิ่มข้ึนจากรอยละ 5 ในป พ.ศ.2563  มีอัตราการเติบโตของตลาดเฉลี่ยรอยละ 30 ระหวางป พ.ศ.2556-
พ.ศ.2573 สูงกวาอัตราการขยายตัวของพลาสติกจากฟอสซิลถึง 10 เทาตัว  วัตถุดิบเกษตรท่ีนํามาผลิต
พลาสติกชีวภาพมหีลากหลายชนิด เปนตนวา แปงขาวโพด แปงจากมันฝร่ัง และ น้ําตาล    

 
รูปที่ 8 : ปริมาณการผลิตพลาสติกชีวภาพป พ.ศ.2556-พ.ศ.2573 

ท่ีมา : European Bioplastic,2013 
 

 2.2.2 ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ  
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  ตลาดของผลิตภัณฑเคมีชีวภาพเติบโตจาก 6.5 พันลานเหรียญสหรัฐ ในป พ.ศ.2559  และคาดวาจะ
เพิ่มเปน 24 พันลานเหรียญสหรัฐ ในป พ.ศ.2568  มีอัตราการขยายตัวรอยละ 16 ระหวางปพ.ศ.2560-
พ.ศ.2568  การขยายตัวของตลาดผลิตภัณฑเคมีชีวภาพเกิดจากความกังวลถึงผลกระทบของสารเคมีตอ
สิ่งแวดลอม รวมถึงตองการลดการพึ่งพาฟอสซิล  ผลิตภัณฑเคมีชีวภาพที่มีการผลิตในเชิงพาณิชยมากไดแก 
กรดซัคซินิค แลคติก กลีเซอรอล การใชเคมีชีวภาพไมไดจํากัดอยูเฉพาะในวงการอุตสาหกรรมเทานั้น แตยังมี
การขยายไปสูผลิตภัณฑสําหรับการเกษตรในรูปของสารชีวภัณฑ และปุยชีวภาพ รวมไปถึงอุตสาหกรรมยา  
อาหารและเครื่องดื่มอีกดวย   
 ตลาดของผลิตภัณฑเคมีชีวภาพหลัก อยูในประเทศเอเชียและแปซิฟก  รองลงมา คือ สหภาพยุโรป 
และอเมริกาเหนือ การขยายตัวของตลาดเคมีชีวภาพอันเปนผลจากผูบริโภคตองการซื้อสินคาที่มีความเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม และรัฐบาลมีนโยบายและมาตรการสงเสริมการใชผลิตภัณฑเคมีชีวภาพท้ังในรูปของมาตรการ
ทางดานการเงิน การคลัง เชนเดียวกับการสงเสริมการผลิตและการใชเชื้อเพลิงชีวภาพ และพลาสติกชีวภาพ  
อยางไรก็ดี ความทาทายของการพัฒนาผลิตภัณฑเคมีชีวภาพ คือ อุตสาหกรรมดังกลาวมีสายโซอุปทานที่
คอนขางยาว แตสําหรับประเทศที่กําลังพัฒนามักประสบปญหาขาดการพัฒนาสายโซอุปทาน (supply chain) 
เพื่อรองรับสารเคมีชีวภาพท่ีพัฒนาขึ้นใหม และราคาผลิตภัณฑที่สูงกวาผลิตภัณฑคูแขง 
 ผลิตภัณฑเคมีชีวภาพที่มี มูลคาตลาดขนาดใหญ 5 อันดับแรก คือ Epoxy resins, Adipic acid, 
Lactic acid/Polylactic acid (PLA), Furandicarboxylic acid (2,5-) (FDCA) และ Malic acid  ตามลําดับ 
 
 ตารางที่ 1  : มูลคาตลาดผลิตภัณฑเคมีชีวภาพและผูผลิตหลกั  

ผลิตภัณฑ มูลคาตลาด ผูผลิตหลัก 
Epoxy resins  USD 7.99 billion  (2015) 

Growth 6 % (2015-2024) 
Nan Ya Plastics Corporation,Kukdo Chemical 
Co. Ltd. ,Olin Corporation, HuntsmanCorporation,  
Chang,Chung Plastics Co. Ltd., Aditya Birla  
Chemicals, 3M,BASF SE, Sinopec Corporation   

Adipic acid USD 4.5 billion  (2015) 
Growth 5 % (2016-2023) 

ไมมีผูผลิตในเชิงพาณิชย 
Rennovia, Verdezyne (Pilot scale)  

Lactic acid/Polylactic 
acid (PLA) 
 

USD 1.29 billion  (2016) 
Growth 20 % (2017-
2025) 

Pyramid Bipplastics, Synbra, Zhejiang Hisun 
Biomaterials, Total Corbion 

Furandicarboxylic acid 
(2,5-) (FDCA) 

USD 300 million  (2016) 
Growth 8 % (2017-2025) 

Synvina,AVA Biochem, Corbion 

Succinic acid USD 0.15 billion  
(2015)/Growth 28 % 
(2017-2026) 

LCY Biotechnology (ซ้ือ BIoAmber) ,พีทีที โกลบอล เคมิ
คอล จํากัด (มหาชน) (ซื้อ myriant) Succinity (รวมทุน
ระหวาง Corbion และ BASF) , Revedia (รวมทุนระหวาง 
Roquette Freres Group และ Royal DSM NV) Mitsubishi 
และบริษัท Ajinomoto  

Polybutylene succinate  
(PBS) 

USD 2 million  (2016) 
Growth > 10 % (2014-
2019) 

China New Materials Holding, Anqing Hexing 
Chemical ,LOTTE Fine Chemical Co., Ltd. ,Mitsubishi 
Chemical Corporation (MCC) และ Showa Denko K.K.  
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ผลิตภัณฑ มูลคาตลาด ผูผลิตหลัก 
Polyhydroxyalkanoate 
(PHA) 

USD 73 million  (2016) 
Growth 5 % (2017-2021) 

Newlight Technologies,Danimer Scientific,Bio-On, 
Tianjin GreenBio Materials 

         

(1) อุตสาหกรรม Epoxy resin  

 อีพ็อกซี่เรซิ่นเปนเทอรโมพลาสติกที่ตลาดมีความตองการใชมากที่สุด เน่ืองจากมีคุณสมบัติที่ดีกวาใน   

การผสมกับวัสดุคอมโพสิทอื่นๆ จากรายงานของ Chinthapalli et al. (2018) ระบุวารอยละ 75 ของอีพ็อกซี่    
เรซิ่นเหลว (liquid epoxy resins: LER) ที่สําคัญคือ diglycidyl ethers of bisphenol A (DGEBA) ซึ่งผลิต
จากสารบีสฟนอลเอ (Bisphenol A;BPA)  และอิพิคลอโรไฮดริน (Epichlorohydrin;ECH) ทั้งนี้ปริมาณการผลิต
อีพ็อกซี่เรซิ่นชีวภาพขึ้นอยูกับปริมาณการผลิต ECH แบบชีวภาพที่ผลิตจากสารกลีเซอรอลชีวภาพซึ่งเปนผล
พลอยไดจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล 

  ปพ.ศ. 2558 ตลาดของอีพ็อกซี่เรซิ่นมีมูลคา 7,990  ลานเหรียญสหรัฐ (ปริมาณ 2.5 ลานตัน)  และ

คาดวาในชวงป พ.ศ.2560-2565 ตลาดมีอัตราการเติบโตรอยละ 6 ตอป คิดเปนมูลคา 9,800 ลานเหรียญ

สหรัฐ โดยเอเชียแปซิฟกเปนตลาดหลักดวยสวนแบงตลาดรอยละ 65  

   ผูผลิตสําคัญ ไดแก บริษัท Nan Ya Plastics Corporation (ไตหวัน) กําลังการผลิต 461,000 ตัน 

Kukdo Chemical Co., Ltd. (เกาหลีใต) กําลังการผลิต 480,000 ตัน, Olin Corporation (สหรัฐอเมริกา) 

กําลังการผลิต 85,000 ตัน, Huntsman Corporation (สหรัฐอเมริกา) กําลังการผลิต 11,000 ตัน, Hexion 

Inc. (สหรัฐอเมริกา) กําลังการผลิต 135,000 ตัน  Chang Chung Plastics Co., Ltd. (ไตหวัน), Aditya Birla 

Chemicals (ไทย) กําลังการผลิต 80,000 ตัน, the 3M Company (สหรัฐอเมริกา), BASF SE (เยอรมนี), 

และ Sinopec Corporation (China Olin Corporation (สหรัฐอเมริกา)  

 

(2) อุตสาหกรรม Adipic acid   

กรดอะดิพิกใชเปนวัตถุดิบผลิตไนลอน โพลียูรีเทน เอสเตอรของกรดอะดิพิกนําไปใชในกระบวนการ

ผลิตเม็ด PolyVinyl Chloride (PVC) อุตสาหกรรมอาหารใชกรดอะดิพิกในการผลิตเครื่องปรุงรสและสารสราง

เนื้อเจล/เพ่ิมความหนืด 

ปจจุบันกรดอะดิพิกทั้งหมดที่จําหนายผลิตจากน้ํามันปโตรเลียม ป พ.ศ.2558 ตลาดของกรดอะดิพิก 

มีมูลคา 4,500 ลานเหรียญสหรัฐ อัตราการเติบโตรอยละ 4.5 ตอป ท้ังนี้มีการคาดการณวามูลคาตลาดของ

กรดอะดิพิกจะเพ่ิมข้ึนเปน 8,000 ลานเหรียญสหรัฐในป พ.ศ. 2567 (Grand View Research,2018) อัตรา

การขยายตัวรอยละ 4.7 ตอป ซึ่งเปนผลจากการเติบโตของตลาดไนลอน และผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส 

ปจจุบันยังไมมีการผลิตกรดอะดิพิกชีวภาพในเชิงพาณิชย แตมีบริษัทสตารทอัพจํานวนหนึ่งอยูระหวาง

พัฒนาผลิตภัณฑในระดับโรงงานตนแบบ ไดแก บริษัท Rennovia and Verdezyne อยางไรก็ดี มีบริษัทขนาด

ใหญหลายรายที่ถือครองสิทธิบัตรการผลิตกรดอะดิพิกชีวภาพ เชน DSM, INVISTA, Amyris, BioAmber  

เพื่อใหกรดอะดิพิกชีวภาพมีตนทุนแขงขันไดมากขึ้น จึงมีความพยายามพัฒนากรดอะดิพิกจากวัตถุดิบชีวภาพ

ที่มีราคาต่ํา เชน น้ําตาล หรือไขมัน  
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รูปท่ี 9 : กระบวนการผลิตกรดอะดิพิก 

   

     (3) อุตสาหกรรม Polylactic acid (PLA) 
  Polylactic acid (PLA) เปนโพลีเอสเตอรเทอรโมพลาสติกที่มีการใชมากที่สุดในโลก PLA ผลิตจาก
กรดแลคติกซึ่งเปนกรดไฮโดรไลทอินทรียที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ใชประโยชนในอุตสาหกรรมตางๆ อาทิ วัสดุ
เครื่องสาํอาง ยา เคมีภัณฑ อาหาร อุปกรณการแพทย 

บริษัท NatureWorks เปนบริษัทแรกท่ีผลิต PLA  ในเชิงพาณิชย โดยเริ่มในป พ.ศ.2540 ดวย
ผลงานวิจัยของบริษัทคารกิลล (Cargill) ตอมาบริษัทคารกิลลไดรวมทุนกับบริษัทดาว เคมิคอล ภายใตใชชื่อ 
Cargill Dow Polymers applied จึงได เริ่ มการผลิต PLA ในป พ.ศ .2544 โดยโรงงานตั้ งอยู ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ใชเคร่ืองหมายการคาวา “NatureWorks” ป พ.ศ.2548 บริษัทดาวเคมิคอลขายหุนทั้งหมดให
คารกิลล และเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท NatureWorks หลังจากนั้น ป พ.ศ. 2550 บริษัทคารกิลลไดรวมทุนกับบริษัท
ญี่ปุนที่ชื่อวา Teijin แตในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 บริษัท Teijin ไดยุติความเปนหุนสวนโดยใหเหตุผลวา
บริษัทมีความจําเปนตองปรับโครงสรางทางธุรกิจ หลังจากนั้นในเดือนตุลาคม ป พ.ศ.2554 บริษัท พีทีที           
เคมิคอลไดรวมลงทุนดวยมูลคา 150 ลานเหรียญสหรัฐ โดยมีเปาหมายสรางโรงงานผลิต PLA แหงที่ 2 ใน
ประเทศไทย อยางไรก็ดี ดวยสถานการณทางการตลาดที่ไมเปน ไปตามที่ประเมินไว จึงยังไมมีการกอสราง
โรงงานผลิต PLA ในประเทศไทย ณ ขณะนี้   

 นอกจากนี้ ยังมีบริษัทผูผลิต PLA ไดแก บริษัท Pyramid Bipplastics เปนบริษัทรวมทุนระหวาง 
Switzerland’s Pyramid Technologies Ltd. และ German Bioplastics GmbH โรงงานตั้งอยูในประเทศ
เยอรมนี มีกําลังการผลิต PLA ประมาณ 60,000 ตัน บริษัท Synbra ตั้งอยูในประเทศเนเธอรแลนดมีกําลัง 
การผลิต 50,000 ตัน และบริษัท Zhejiang Hisun Biomaterials เปนบริษัทรวมทุนระหวางบรษิัท Zhejiang 
Hisun Group ซึ่งมีสภาวิทยาศาสตรแหงชาติจีน (Chinese Academy of Science, CAS) เปนผูถือหุน และ 
Taizhou Jiaojiang ซึ่งเปนบรษิัทของรัฐบาล  
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รูปที่ 10  : ปริมาณกําลังการผลิต PLA ของผูผลิตรายสําคัญของโลก 
ที่มา: Global and china Lactic and Derivative Industry Report, Research in China 
 

          (4) อุตสาหกรรม 2.5-Furandicarboxylic acid (FDCA) 
2,5-Furandicarboxylic acid (FDCA) เปนวัตถุดิบในการผลิต PEF หรือ Polyethylenefuranoate 

ถาเปรียบเทียบกับพลาสติกทั่วไป PEF มีความแข็งแรงและทนทานมากกวา นอกจากนี้ FDCA ยังใชเปน
วัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑที่หลากหลายทั้งบรรจุภัณฑ ส่ิงทอ พลาสติก เสนใย เปนตน  

ในป พ.ศ. 2559 มูลคาตลาดของ FDCA อยูที ่ประมาณ 300 ลานเหรียญสหรัฐ และคาดวามูลคา
ตลาดจะเพ่ิมเปน 700 ลานเหรียญสหรัฐในปพ.ศ. 2568  มีอัตราการเติบโตรอยละ 8.2 ตอป ตลาดเอเชียแปซิฟก 
โดยเฉพาะประเทศจีนเปนตลาดที่มีอัตราการขยายตัวของความตองการใช FDCA มากท่ีสุด เนื่องจากคุณสมบัติ
ในการยอยสลายที่ดีเหมาะสมสําหรับเปนบรรจุภัณฑ  

          ผูผลติหลัก  
1) บริษัท Avantium และ BASF ไดรวมมือกันจัดต้ังบริษัท Synvina เมื่อป พ.ศ.2559 มีเปาหมาย

เพ่ือ การผลิต FDCA ในระดับอุตสาหกรรม ดวยการใชเทคโนโลยีที่พัฒนาจากบริษัท Avantium มาทดลอง
ผลิตโดยใชโรงงานของ BASF และมีแผนตั้งโรงงานผลิต FDCA อยางไรก็ดี แผนการเปดโรงงานจําเปนตอง
เล่ือนออกไปเนื่องจากทั้งสองฝายมีความเห็นที่ไมตรงกัน และลาสุด (ป พ.ศ.2561) บริษัท Avantium ไดซ้ือ
หุนจากบริษัท BASF ทั้งหมด ทําใหปจจุบันบริษัท Synvina เปนบริษัทลูกของ Avantium ซึ่งบริษัทยังคงยืนยัน
วาจะผลักดันการผลิต FDCA ใหเปนไปตามแผนเดิมที่กําหนดไว (Synvina,2019) โดย FDCA ท่ีผลิตเนนใชเปน
วัตถุดิบในการผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวัสดุทางการแพทย 

2) บริษัท AVA Biochem มีแผนการผลติ FDCA แบงเปน 2 ระยะ ประกอบดวยระยะที่ 1 มีเปาหมาย
ผลิต 30,000 ตัน/ป และเพ่ิมเปน 120,000 ตัน/ป ซึ่งเปนระดับการผลิตแบบเต็มกาํลัง โดยเร่ิมตนดวยการผลิต 
5-HMF ซึ่งบริษัทมีความพรอมทางเทคโนโลยีในเชิงพาณิชยแลว และคาดวาจะผลิต FDCA ในป พ.ศ.2563
เนื่องจากเทคโนโลยีการผลติ FDCA ยังอยูในระดับสาธิต (TRL) 4-6  
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3) บริษัท Corbion มีเปาหมายผลิต FDCA เชนกัน โดยใชประสบการณ/ความเชี่ยวชาญของเทคโนโลยี
การหมัก และเทคโนโลยี Down-stream processing ในกระบวนการผลิตแลกติกมายาวนานกวา 80 ป  

 

 
รูปท่ี 11 : หวงโซมูลคาของ bio-based Furandicarboxylic acid 

ที่มา: WEASTRA s.r.o., 2013   
 

(5) อุตสาหกรรม Succinic acid 

Bio-based succinic acid เปนสาร ตัวกลาง (building block) ที่ เปน  specialty chemical ที่
สามารถใชประโยชนไดทั้งโดยตรง หรือในรูปของสารอนุพันธ (derivatives) สามารถตอยอดเปนผลิตภัณฑได
หลากหลาย เชน พอลิยูรีเทน สีและสารเคลือบ กาว วัสดุยาแนว พอลิเมอรและเรซิน เครื่องสําอาง ไบโอพลาสติก 
ไนลอน รวมถึงเปนสารประกอบที่ใชในอุตสาหกรรมยา เน่ืองจากกรดซักซินิกใชประโยชนไดหลากหลาย ทําให
อุตสาหกรรมการผลิตไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง ปจจุบันมีการผลิตเชิงพาณิชยบางแลว  

 
รูปท่ี 12 : หวงโซมูลคาของ bio-based succinic acid 

ท่ีมา: WEASTRA s.r.o., 2013   
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  กรดซักซินิกชีวภาพเปนสารเคมีชีวภาพที่กระทรวงพลังงานสหรัฐอเมริการะบุวาเปนหนึ่งในหาของ 
building block ที่ตลาดมีความตองการสูง ในป พ.ศ.2558 กรดซัคซนิิคมีมูลคาตลาด 157.2 ลานเหรียญสหรัฐ 
และคาดการณวามูลคาตลาดระหวางป พ.ศ.2560-2569  จะมีอัตราการเตบิโตสูงถึงรอยละ 28 ตอป ตลาดที่มี
ความตองการใชไบโอซักซินิกมากประกอบดวย BDO, Polyester Polyols, PBS  Plasticizers  และ Solvent 
and Lubricant เปนตน โดยตลาดท่ีมีความตองการซื้อสูง คือ ตลาดในภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะอยางย่ิงในตลาด
ของประเทศจีน ญี่ปุน และอินเดีย  

   

 
รูปที่ 13: แนวโนมความตองการใชกรดซักซินิกชีวภาพป 2563 

ที่มา: https://www.alliedmarketresearch.com/bio-succinic-acid-market 
 

ผูผลิตหลัก 

1) บริษัท BioAmber ลงทุนกอสรางโรงงานระดับสาธิต (demonstration) ในเมือง Pomacle 
ประเทศฝรั่งเศส ในป พ.ศ.2553  โดยใชถังหมักขนาด 350 ลิตร ผลิตกรดซักซินิกจากขาวสาลีดวยแบคทีเรีย มี
กําลังการผลิต 2,000 ตัน/ป หลังจากนั้นบริษัทไดตั้งโรงงานที่ Sarnia ประเทศแคนาดา เปดดําเนินการเมื่อ
เดือนตุลาคม ในป พ.ศ.2558  โดยเปนการรวมลงทุน (joint venture) กับบริษัท Mitsui & Co. มีกําลังการ
ผลิต 30,000 ตัน/ป ใชขาวโพดเปนวัตถุดิบและใชเชื้อยีสตที่ซื้อสิทธิ (license in) จากบริษัท Cargill Inc. 
เพื่อใชในกระบวนการหมัก ป พ.ศ.2560 บริษัทมีแผนสรางโรงงานเพ่ิมในอเมริกาเหนือและประเทศจีนและคาด
วาจะเปดดําเนินการในป พ.ศ.2565 ดวยกําลังการผลิต 30,000 ตัน/ป และ 36,000 ตัน/ป ตามลําดับ อยางไรก็
ดี ในปพ.ศ. 2561 บริษัท BioAmber ประสบปญหาขาดสภาพคลองทางการเงิน ปจจุบันบริษัท  LCY 
Biotechnology ของไตหวันเขาซื้อกิจการผลิต Bio-based succinic acid ของบริษัท BioAmber  ซึ่งคาดวา
จะสงผลกระทบตอแผนการลงทุนท่ีวางไว 

2) บริษัท Myriant  เริ่มการผลิตกรดซักซินิกขนาด 13,600 ตัน/ป ในปพ.ศ. 2556  โดยใชขาวโพด
เปนวัตถุดิบดวยการใชจุลินทรียที่ซื้อสิทธิมาจาก University of Florida รวมกับการเทคโนโลยีการผลิตของ 
ThyssenKrupp Uhde GmbH เยอรมนี และ Johnson Matthey Davy Technologies Ltd. สหราชอาณาจักร 
นอกจากนี้ บริษัทไดพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกรดซักซินิกจากเซลลูโลส และมีแผนสรางโรงงานแหงที่ 2 
ที่เมือง Leuna เยอรมนีดวยกําลังการผลิตเร่ิมตน 500 ตัน และขยายเพ่ิมเปน 5,000 ตัน รวมถึงสรางโรงงาน
แหงที่ 3 ที่นครหนางหนิง ประเทศจีนโดยมีความรวมมือกับบริษัท China National Bluestar กําลังการผลิต 
100,000 ตัน ทัง้นี้ ซักซินิกท่ีผลิตมีเปาหมายเพ่ือเปนวัตถุดิบสําหรับผลิต BDO บริษัท Myriant มีความพยายาม
พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการผลิตกรดชีวภาพประเภทอื่นๆ เพ่ิมเติม เชน แลคติก อะคลิลิค มิวโคนิค และฟูมาริก 
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ตอมาในป พ.ศ. 2561 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ไดซื้อกิจการทั้งหมดของบริษัทและ
เปลี่ยนชื่อเปนบริษัท GC Innovation America    

3 )  บร ิษ ัท  Succinity GmbH เป นบร ิษ ัทร วมท ุนระหว างบร ิษ ัท  Corbion Purac Biochem 
ประเทศเนเธอรแลนด ซึ่งเปนผูนําดานการผลิตกรดแลคติก ซึ่งมีประสบการณของเทคโนโลยีการหมัก และ 
downstream process มายาวนาน และบริษัท BASF SE ประเทศเยอรมนี ซึ่งเปนผูนําดานการผลิตสารเคมี
ตัวกลาง มีเทคโนโลยีที่เก่ียวของกับกระบวนการหมักกรดซักซินิก และมีความเชี่ยวชาญดานการตลาด บริษัท 
Succinity ไดปรับปรุงโรงงานที่เดิมผลิตกรดแลคติกขนาด 10,000 ตัน/ป ในประเทศสเปนเพื่อผลิตกรด          
ซักซินิก เริ ่มดําเนินการผลิตเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2557 โดยใชเชื ้อแบคทีเรียของบริษัท BASF บริษัท 
Succinity มีแผนขยายการผลิตกรดซักซินิกใหเพิ่มขึ้นเปน 50,000 ตัน/ป แตยังไมมีความชัดเจนเก่ียวกับ
ระยะเวลาที่แนนอน  

4) บริษัท Reverdia VOF ประเทศเนเธอรแลนด มีความรวมมือแบบ joint venture ระหวางบริษัท 
Roquette Freres Group ซึ่งเปนบริษัทผูผลิตแปงในประเทศฝร่ังเศส และบริษัท Royal DSM NV ประเทศ
เนเธอรแลนด ลงทุนสรางถังหมักระดับสาธิตเพ่ือผลิตกรดซักซินิก ขนาด 500 ตัน/ป และป พ.ศ.2553 
โรงงานผลิตกรดซักซินิกขนาด 10,000 ตัน/ป ในอิตาลีเร่ิมเปดดําเนินการ โดยจุดเดนของเทคโนโลยีที่บริษัทใช
คือสามารถผลิตเอทานอลและซักซินิกไดพรอมกันทําใหเกิดการประหยัดของตนทุน  

5) บริษัท Mitsubishi และบริษัท Ajinomoto ประกาศความรวมมือผลิตกรดซักซินิกเพ่ือใชในการ
ผลิต PBS เร่ิมการทดลองผลิตในปพ.ศ. 2549 โดยใชโรงงานผลิตกรดอะมิโนของบริษัท Ajinomoto  

 
          6) อุตสาหกรรม Polybutylene succinate (PBSX) 
 พอลิบิวทิลีนซักซิเนต  (Polybutylene succinate; PBSX) ผลิตจาก 1,4-บิวเทนไดออล และกรด
ซักซินิก PBS เปนวัตถุดิบในการผลิตไบโอพลาสติก โดยมีจุดเดน ไดแก ยอยสลายได และมีศักยภาพในการลด
การปลอยกาซเรือนกระจก (GHG) ไดระหวางรอยละ 50-80 เปรียบเทียบกับการใชวัตถุดิบจากสารเคมี 
ปจจุบันมีพลาสติก PBS หลายชนิดไดรับใบรับรองความสามารถการยอยสลายได (EN 13432)  นอกจากนี้ ยังมี
คุณสมบัติทนความรอนไดสูงถึง 200 องศาเซลเซียส มีอุณหภูมิการหลอมเหลวสูง และมีความแข็งแรงกวา PLA   

กระทรวงพลังงานสหรัฐอเมริกาประเมินวาป พ.ศ.2559  ตลาดพอลิบิวทิลีนซักซิเนตของสหภาพ
ยุโรป มีปริมาณ 1.19 ลานตัน และมูลคา 90 ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ิมเปน 180 ลานเหรียญสหรัฐในปพ.ศ. 2563 
ดวยอัตราการขยายตัวรอยละ 15 ตอป (สถาบันพลาสติก,2560)  

โรงงานผลิตพอลิบิวทิลีนซักซิเนต สวนใหญอยูในเอเชีย เปนตนวา บริษัท Kingfa Sci &Tec กอตั้งเมื่อ
ป พ.ศ.2536 บริษัทแมอยูในประเทศจีน เปนบริษัทวิจัยพัฒนา ผลิต และจําหนายเม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ
พลาสติก บริษัทมีการผลิต PBS เมื่อป พ.ศ.2555 ดวยกําลังการผลิต 30,000 ตัน/ป บริษัท China New 
Materials Holding มีกําลังการผลิต 25,000 ตัน/ป บริษัท Anqing Hexing Chemical ผลิต PBS ดวยกําลัง
การผลิต 10,000 ตัน/ป นอกจากนี้ยังมีบริษัท LOTTE Fine Chemical Co., Ltd. (เกาหลีใต) Mitsubishi 
Chemical  

 
           7) อุตสาหกรรม Polyhydroxylkanoates (PHA) 
  Polyhydroxyalkaonates (PHA)  เปนโพลีเอสเตอรชีวภาพที่สังเคราะหขึ้นภายในเซลลสิ่งมีชีวิต
โดยเฉพาะ จุลินทรยีจําพวกแบคทีเรีย จึงมีคุณสมบัติยอยสลายได มีความแข็งแรง และยืดหยุนที่ดี PHA เปน
พลาสติกประเภทพอลีเอสเตอร (Polyester) ที่มีคุณสมบัติคลายคลึงกับพลาสติกสังเคราะหจากปโตรเลียม 
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เชน         พอลิพรอพิลีนและพอลิเอทิลีน นํามาประยุกตใชกับวัสดุที่หลากหลายโดยเฉพาะการใชงานดาน
การแพทย และบรรจุภัณฑสําหรับอาหาร ป พ.ศ.2559 ตลาด PHA มีมูลคา 73.6 ลานเหรียญสหรัฐ และคาด
วาจะเพ่ิมเปน 93.5  ลานเหรียญสหรัฐในป พ.ศ.2564 โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ 5 ตอป   
 ป พ.ศ.2560 ทั่วโลกมีการผลิต PHA ในปริมาณ 0.03 ลานตัน มีบริษัทมากกวา 40 แหงพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิต PHA ผูผลิตรายใหญที่สุดคือ Newlight Technologies มีกําลังการผลิต 23,000 ตัน/ป 
Danimer Scientific มีกําลังการผลิต 13,600 ตัน/ป Bio-On และTianjin GreenBio Materials กําลังการ
ผลิตแหงละ 10,000 ตัน/ป ท้ังนี้คาดวาปพ.ศ. 2564 ปริมาณการผลิต PHA จะเพิ่มเปน 0.25 ลานตันหรือคิดเปน
สัดสวนรอยละ 5 ของมูลคาการผลิตพลาสติกชีวภาพรวม   
 
2.3 นโยบายและมาตรการสงเสริมการผลิตและใชเชื้อเพลิงชีวภาพ วัสดุ และเคมีชีวภาพ 
 การขยายตัวของผลิตภัณฑในกลุมนี้เปนผลจากนโยบาย/มาตรการเพื่อการบรรลุเปาหมายการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมและทรพัยากรธรรมชาติ (UN Millennium Development Goals)  ตัวอยางเชน  

 สหรัฐอเมริกาตั้งเปาเพ่ิมการใชผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพจากรอยละ 5 ในป พ.ศ.2545 เปน
รอยละ 12 ในป พ.ศ. 2553 และเพ่ิมเปนรอยละ 20 ในป พ.ศ.2573  

 ประเทศจีนมีคําสั่งหามผลิต จําหนาย และแจกถุงพลาสติกขนาดบางกวา 0.025 มิลลิเมตร 
รวมทั้งหามรานคาทุกประเภทแจกถุงพลาสติกใหกับลูกคา มีผลตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน    
พ.ศ. 2551  

 การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมทั้งในรูปของการใหสนับสนุนทางการเงินโดยตรง
ในรูปของทุนอุดหนุน  เงินกู และการสนับสนุนทางออม เชน มาตรการภาษีสําหรับการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับกิจการที่มีการวิจัยและพัฒนาในดานดังกลาว เชน มาเลเซีย 
ญี่ปุน เกาหลีใต สิงคโปร และจีน รวมไปถึงการใหเขาถึงและใชประโยชนจากโรงงานตนแบบ
เพื่อเรงลดระยะเวลาระหวางการวิจัย การผลิตในระดับอุตสาหกรรมและการผลิตในเชิง
พาณิชย (OECD,2013) 

 สหภาพยุโรปจัดทํายุทธศาสตรพลาสติก (Plastic Strategy) ที่สงเสริมการผลิตและใช
พลาสติกชีวภาพที่มีคุณสมบัติสลายตัวไดทางชีวภาพ (compostable) หรือแตกสลายทาง
ชีวภาพได (biodegradable) รวมถึงของเสียตาง ๆ เชน กาซคารบอนไดออกไซด หรือกาซ
มีเทน การยกเลิก/จํากัดปริมาณการใชพลาสติกครั้งเดียว  การกําหนดใหใชพลาสติกยอย
สลายในการผลิตบางผลิตภัณฑ  การจัดทํามาตรฐานผลิตภัณฑชีวภาพ การจัดเก็บภาษี
สิ่งแวดลอมในรูปของ carbon tax การกําหนดราคา green premium price  การปรับแก
กฎหมายใหเทคนิคการปรับปรุงพันธุพืชใหม เชน gene และ genome edited ไมอยูภายใต
กฎหมายกํากับดูแลพืชดัดแปลงพันธุกรรม (Tarja Laaninen,2019)  การบริหารจัดการ
พลาสติกชีวภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ ตั้งเปาใหมีระบบการรวบรวมขยะชีวภาพออกจาก
ขยะประเภทอื่นใหครบทั้งยุโรป 
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3.ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพของประเทศไทย   

โครงสรางอุตสาหกรรมฐานชีวภาพในภาพรวมประกอบดวย 2 อุตสาหกรรม คือ 1) อุตสาหกรรม
พลังงานชีวภาพ และ 2) อุตสาหกรรมวัสดุและเคมีชีวภาพ  
3.1 อุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพ 

    พลังงานเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ประเทศไทยใหความสําคัญกับการหา
แหลงพลังงานใหมใหเพียงพอตอความตองการของประเทศในระยะยาว กอนการประกาศใชแผนพัฒนา
พลังงานทดแทนป พ.ศ.2551 (ระหวางป พ.ศ.2531-2551) ประเทศไทยนําเขาพลังงานในสัดสวนรอยละ 60 
ของความตองการใชพลังงานภายในประเทศและการนําเขาพลังงานมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ประเทศ
ไทยมีศักยภาพในการผลิตพลังงานทดแทนในระดับสูง เนื่องจากมีผลผลิตทางการเกษตรและของเสียใน
กระบวนการผลิตจํานวนมากที่เอ้ือตอการนํามาผลิตเปนพลังงานทดแทน จึงเปนที่มาของการจัดทําแผน พัฒนา
พลังงานทดแทนระยะแรก (ป พ.ศ.2551-2552 และดวยความสําเร็จที่ดี จึงมีการปรับเปาหมาย แผนพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (ปพ.ศ.2558-2579) โดยเพิ่มสัดสวนการใชพัฒนาพลังงานทดแทน
เปนรอยละ 30 ของการใชพลังงานข้ันตนเมื่อสิ้นสุดแผน สําหรับเชื้อเพลิงชีวภาพมีเปาหมายเพิ่มการใช        
ไบโอดีเซล 3.6 เทา เอทานอล 2.9 เทา และกาซชีวภาพ 1.6 เทาจากป พ.ศ.2560 (กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน,2558) 
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ตารางที่ 2: การใชเชื้อเพลิงชีวภาพและเปาหมายการใชเชื้อเพลิงชีวภาพป พ.ศ.2579 

 
การใชพลังงานทดแทนจากวัตถุดิบชีวภาพ (KTOE) ความตองการใช

พลังงานแตละชนิด  
ณ ป 2579 (KTOE) 

2556 2557 2558 2559 2560 

กาซชีวภาพ 526 654 591 634 780 1,283 
 - ไฟฟา 131 126 92 51 146 709 
- ความรอน 495 528 495 593 634 1,283 
เอทานอล 707 874 879 684 733 2,104 
ไบโอดีเซล 905 909 1,063 1,063 1,203 4,405 
CBG n/a n/a n/a n/a n/a 2,023 

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
ผลของแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก สงผลใหป พ.ศ.2561 ประเทศไทยมีการใช

พลังงานทดแทน 18,448 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ คิดเปนรอยละ 25.2 ของการใชพลังงานขั้นสุดทาย (กรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน,2561) ลดการนําเขาพลังงานคิดเปนมูลคามากกวา 4,500 ลาน
เหรียญสหรัฐ ลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดได 35.98  ลานตัน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน, 2560) สงผลใหป 2558 ดัชนีการปลอยกาซ CO2 ภาคพลังงานของไทยเฉลี่ยเทากับ 2.0 พันตัน CO2 
ตอการใชพลังงาน 1 KTOE ซึ่งต่ํากวาคาดัชนีการปลอยกาซ CO2 ของโลกในป 2558  (2.38 พันตัน CO2 ตอ
การใชพลังงาน 1 KTOE) (สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน, 2561)   

เชื้อเพลิงชีวภาพท่ีมีการผลิตและใชมากในประเทศไทยประกอบดวย 3 ประเทศ คือ เอทานอล           
ไบโอดีเซล และกาซชีวภาพ  

(1)  เอทานอล  
สถานภาพการผลิตเอทานอล 
จํานวน 27 แหง กําลังการผลิตรวม 6.125 ลานลิตร/วัน และมีโรงงานอยูระหวางกอสรางรวม 1 แหง 

กําลังการผลิตรวม 0.7 ลานลิตร/วัน  ป พ.ศ.2562  ปริมาณการผลิตเอทานอล 1,604 ลานลิตร หรือคิดเปน
รอยละ 72 ของกําลังการผลิตติดตั้ง ลดต่ํากวาในชวงป พ.ศ.2559 เนื่องจากสามปจจัย 1) การขยายกําลังการ
ผลิตของโรงงานเอทานอล 2) ราคาวัตถุดิบทั้งกากนํ้าตาลและมันสําปะหลังปรับตัวสูงข้ึน 3) ราคารับซื้อเอทา
นอลปรับลดลงตามภาวะราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ปรับตัวลง  

 
วัตถุดิบที่ใช  
วัตถุดิบที่นํามาผลิตเอทานอลประกอบดวย กากน้ําตาล น้ําออย และมันสําปะหลัง  กากน้ําตาลเปน

วัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอล เนื่องจากผูประกอบการเอทานอลรายใหญเปนโรงงานน้ําตาลจึงเลือกใช
กากน้ําตาลซึ่งเปนของเสียจากกระบวนการผลิต ขณะที่น้ําออยถูกนํามาใชเสริมในชวงที่โรงงานน้ําตาลหยุดผลิต 
(เน่ืองจากไมมีวัตถุดิบปอนโรงงาน) ป พ.ศ.2561  การผลิตเอทานอลจากกากน้ําตาลคิดเปนรอยละ 65  ของ
ปริมาณเอทานอลที่ผลิตรวม มีการใชกากน้ําตาลจํานวน 4.0 ลานตันหรือคิดเปนรอยละ 62 ของปริมาณ
กากน้ําตาลท่ีผลิตได และมีการใชมันสําปะหลังรวม 2.7 ลานตัน หรือคิดเปนรอยละ 8 ของปริมาณผลผลิตมัน
สําปะหลัง ปริมาณวัตถุดิบที่นํามาผลิตเอทานอลผันแปรตามราคาของวัตถุดิบเนื่องจากวัตถุดิบคิดเปนสัดสวน
ประมาณรอยละ 55-60 ของตนทุนการผลิต (ธนาคารแหงประเทศไทย,2562)  
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รูปที่ 14 : หวงโซมูลคาเพ่ิมอุตสาหกรรมผลิตเอทานอลของประเทศไทย 

ที่มา: ศูนยวิจัยกรุงศรี,2562 
(2)  ไบโอดีเซล 

          สถานภาพการผลิตไบโอดีเซล 
ประเทศไทยสงเสริมการผลิตและการใชไบโอดีเซลต้ังแตป พ.ศ.2557 ประเทศไทยมีโรงงานผลิตไบโอ

ดีเซล ที่เปดดําเนินการมีจํานวน 12 แหง กําลังการผลิตรวม 7.68 ลานลิตร/วัน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน,2562) ปพ.ศ. 2561 มีการผลิตไบโอดีเซลรวม 1,580 ลานลิตร คิดเปนการใชอัตรากําลัง
การผลิตรอยละ 56 ของกําลังการผลิตติดตั้ง อยางไรก็ดี ดวยผลของนโยบายสงเสริมการใช B20 ทําใหปริมาณ
การผลิตไบโอดีเซลเพิ่มข้ึนจากเดิม 4.3 ลานลิตร/วัน เปนประมาณ 7 ลานลิตร/วันในชวงปลายป พ.ศ.2562 
(สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน,2562) 

วัตถุดิบที่ใช  
น้ํามันปาลมดิบเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตไบโอดีเซล ป พ.ศ.2561 มีการใชน้ํามันปาลมดิบมาผลิตไบโอ

ดีเซลจํานวน 1.34  ลานลิตร หรือคิดเปนรอยละ 45 ของปริมาณนํ้ามันปาลมดิบ (กระทรวงพาณิชย,2562)  
นอกจากนี ้ มีการใชน้ํามันปาลมกึ่งบริสุทธิ ์ (Refined Bleached and Deodorized Palm Oil : RBDPO)   
ไขน้ํามันปาลม (Palm stearin) และน้ํามันพืชเปนการผลิตไบโอดีเซลรวมดวย   

 
รูปท่ี 15: หวงโซมูลคาเพ่ิมอุตสาหกรรมผลิตไบโอดีเซลของประเทศไทย 

ที่มา: ศูนยวิจัยกรุงศรี,2563 
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(3)  กาซชีวภาพ 

สถานภาพการผลิตกาซชีวภาพ 
 ประเทศไทยเร่ิมสงเสริมการผลิตกาซชีวภาพมาตั้งแตชวงปลายทศวรรษ 1990 โดยมีวัตถุประสงคหลัก
เพ่ือแกปญหาสิ่งแวดลอม ลดปญหากล่ิน ส่ิงรําคาญที่เกิดจากน้ําเสียและของเสียที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรม
และเกษตรกรรม บําบัดขยะมูลฝอยอินทรียและขยะในบอฝงกลบ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานประเมินศักยภาพการผลิตกาซชีวภาพของประเทศไทย
วามีทั้งสิ้น 18,700 ลานลบ.ม. ซ่ึงประกอบดวยจากโรงงานอุตสาหกรรม 1,311 ลานลบ.ม. ฟารมปศุสัตว 880 
ลานลบ.ม. ขยะจากชุมชนและสถานประกอบการ 312 ลานลบ.ม. ของเหลือทิ้งทางการเกษตร 425 ลานลบ.ม. 
และจากพืชพลังงานเนนหญาเนเปยร 15,772 ลานลบ.ม. หรือเทียบเทาไฟฟา 2,243 MW ความรอน 9,350 ktoe    
  

วัตถุดิบที่ใช  
  โรงงานอุตสาหกรรมเปนกลุมที่มีการลงทุนระบบการผลิตกาซชีวภาพมากท่ีสุดเพ่ือแกปญหาส่ิงแวดลอม 
รวมถึงลดตนทุนคาพลังงานในกระบวนการผลิต โรงงานที่มีสัดสวนการลงทุนระบบการผลิตกาซชีวภาพมาก 
ไดแก โรงงานแปงมันสําปะหลัง และโรงงานผลิตน้ํามันปาลม นอกจากนี้ ในฟารมปศุสัตวมีการลงทุนระบบ
การผลิตมากเชนกัน โดยเฉพาะฟารมสุกรและไกขนาดใหญดวยเปาหมายของการแกปญหากล่ินและส่ิงรําคาญ
เปนปจจัยแรก สําหรับขยะอินทรียแมวามีปริมาณมากแตดวยเทคโนโลยีที่ยังไมพรอม ทําใหมีเพียง 11 ราย
เทานั้นที่มีการลงทุนระบบการผลิตกาซชีวภาพเพื่อการผลติไฟฟา (วัชริน มีรอดและคณะ,2562)  
 

 
รูปที่ 16: หวงโซมลูคาการผลิตกาซชีวภาพ 

    
3.2 อุตสาหกรรมวัสดุชีวภาพและเคมีชีวภาพ  

การพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุชีวภาพและเคมีชีวภาพขึ้นในประเทศ เปนกลไกสรางมูลคาเพิ่มใหกับ
ผลผลิตทางการเกษตรที่ประเทศไทยมีอยูมาก และเพ่ิมความตองการใชวัตถุดิบทางการเกษตรภายในประเทศ 
ซ่ึงจะมสีวนสําคัญในการลดการพ่ึงพาตลาดโลก รักษาเสถียรภาพดานราคา โดยใชวิทยาการความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรไปสูผลิตภัณฑสารต้ังตนหรือผลิตภัณฑสําเร็จรูปที่มีมูลคาเพ่ิมสูง 



25 
 

และตอบรับตลาดที่ใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ รอยละ 90 ของผลิตภัณฑเคมีท่ีใชปโตรเลียมเปน
วัตถุดิบสามารถเปลี่ยนมาใชวัตถุดิบจากชีวภาพได ป พ.ศ.2562 ประเทศไทยนําเขาผลิตภัณฑเคมีทุกประเภท
รวมกันคิดเปนมูลคามากกวา 480,000 ลานบาท  

อยางไรก็ดี  ประเทศไทยมีความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑวัสดุและเคมีชีวภาพที่มีการผลิตมากใน
ประเทศไทย ประกอบดวย กรดซักซินิก กรดแลกติก (วัชริน มีรอดและคณะ,2562) และ biosurfactant  มี
รายละเอียด ดังนี้  

 สถานภาพการผลิตไบโอซักซินกิ  
บรษิัท ปตท. จํากัด (มหาชน) รวมมือกับบริษัท Mitsubishi chemicals จํากัด จัดตั้งบริษัท พีทีที  เอ็ม

ซีซี ไบโอเคม จํากัด เพ่ือผลิตไบโอซักซินิกกําลังการผลิต 20,000 ตัน/ป โรงงานตั้งอยูในจังหวัดระยอง เริ่มการ
ผลิตเมื่อป พ.ศ.2559 นอกจากนี้ ป พ.ศ.2558 (กันยายน) บริษัท PTT Chemical International Private 
Limited บริษัทยอยของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) เขาถือหุนทั้งหมดของบริษัท Myriant 
ผูผลิตกรดซักซินิกรายใหญของโลก นอกเหนือจากการผลิตไบโอซักซินิกแลว บริษัท Myriant ยังเปนผูผลิต
ผลิตภัณฑในกลุมชีวภัณฑหลายประเภท เปนตนวา แลคติก อะคริลิค มิวโคนิค และฟูมาริก เปนสารตั้งตนของ
ผลิตภัณฑ ที่หลากหลาย ผลการเขาซื้อหุนของบริษัท Myriant สงผลใหบริษัท ปตท. กลายเปนผูผลิตไบโอซักซินิ
กรายใหญของโลกดวยกําลังการผลิตรวมกวา 100,000 ตัน/ป   

 

สถานภาพการผลิต bio-based lactic acid 
Bio-based lactic acid เปนสารตัวกลาง (building block) ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบ เชน 

ขาวโพด มันสําปะหลัง และออย โดยการใชเอนไซมยอยแปงใหเปนน้ําตาลกลูโคส จากนั้นนําน้ําตาลที่ไดไปผาน
กระบวนการหมัก (fermentation) โดยใชแบคทีเรีย (lactic acid bacteria) ไดผลผลิตเปนกรดแลคติก  
กรดแลคติกเปนสารกลุม specialty chemical ที่ใชอยางกวางขวางในอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่ม ทั้งเพื่อ
การยืดอายุการเก็บรักษา เพิ่มกลิ่นรส รวมถึงเปนสวนประกอบในยาและเครื่องสําอางตางๆ ปจจุบันกรดแลคติก
เปนสารตั้งตนที่สําคัญของอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ สารอนุพันธของกรดแลคติก ไดแก lactate ester ใชเปนสาร
เคลือบ (coating) สารทําความสะอาด (cleaning) ใชเปนสวนประกอบในเรซิ่น รวมถึงเปนสารที่ใชเพ่ิมฤทธ์ิ
ของสารกําจัดศัตรูพืช 

ประเทศไทยเปนฐานการผลิตไบโอแลคติกของบริษัท Corbion (Purac) มีกําลังการผลิต 100,000 
ตัน/ป และแลคไทดมีกําลังการผลิต 75,000 ตัน/ปและมีแผนเพิ่มกําลังการผลิตแลคไทดเปน 100,000 ตัน/ป 
การผลิตแลคติกสามารถใชวัตถุดิบไดทั้งในกลุมน้ําตาลและมันสําปะหลัง แตบริษัท Corbion (Purac) เลือกใช
น้ําตาลเปนวัตถุดิบเนื่องจากมีความไดเปรียบดานตนทุนการผลิต ตอมาในปพ.ศ. 2559 บริษัท Total- Corbion 
ไดลงทุนสรางโรงงานผลิต PLA กําลังการผลิต 75,000 ตัน/ป (ผลิต PLA ท้ังชนิดธรรมดาและชนิดทนความรอน
สูง) ดวยมูลคาการลงทุนกวา 100 ลานเหรียญสหรัฐ สงผลใหประเทศไทยมีฐานความพรอมรองรับการผลิต
พลาสติกชีวภาพครบวงจร นอกจากนี้ บริษัทไทย ประกอบดวย บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทมิตรผลมีแผนลงทุนผลิตแลคติกในประเทศเพ่ิมเติม   

 
   สถานภาพการผลิต biosurfactant   
   สารลดแรงตึงผิวที่ใชในอุตสาหกรรมสวนใหญผลิตโดยกระบวนการทางเคมีจากการตั้งตนจากกลุม  
ปโตรเคมี (protochemicals substances) ซึ่งสารเคมีสังเคราะหเหลานี้ยอยสลายยาก มีการตกคางในดิน น้ํา 
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และส่ิงแวดลอม เปนแรงผลักดันใหเกิดการพัฒนาสารลดแรงตึงผิวชีวภาพที่ผลิตจากจุลินทรีย  สารลดแรงตึง
ผิวชีวภาพบางชนิดมีคุณสมบัติใหความชุมชื้นแกผิว บางชนิดมีคุณสมบัติในการควบคุมความชื้น  มีคุณสมบัติ
ในการตอตานเชื้อจุลินทรีย  และปองการยึดเกาะของเชื้อโรคโดยทาํใหเชื้อเจริญเติบโตไมได เชน  อุตสาหกรรม
อาหาร ผลิตภัณฑทําความสะอาด ยาและเคร่ืองสําอาง  บริษัทที่อยูในอุตสาหกรรมน้ี เชน บริษัทลาบิกซ จํากัด 
เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัทไทยออยล จํากัด (มหาชน) และบริษัท มิตซุย คัมปะนี จํากัด จากญี่ปุน ต้ัง
โรงงานผลิตสารลดแรงตึงผิวกําลังการผลิต 1 แสนตันตอป (บริษัทไทยออยล,2563) 
 
 สถานภาพการผลิตเอนไซม 
 การใชเอนไซมในกระบวนการผลิตมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นในหลากหลายอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรม
อาหาร ยารักษาโรค กระดาษ เคร่ืองหนัง และผลิตภัณฑซักลาง เปนตน การใชเอนไซมในกระบวนการผลิตมี
สวนสําคัญตอการลดตนทุนการผลิต ลดการใชพลังงาน ลดระยะเวลาในการผลิต รวมถึงลดการใชสารเคมีที่มี
ราคาสูง รวมถึงสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ที่ผานมา ประเทศไทยอยูในฐานะของการนําเขาเอนไซมเนื่องจาก
มีความเสียเปรียบดานตนทุนการผลิต  สําหรับผูผลิตเอนไซมในประเทศไทยเนนการผลิตเอนไซมที่มีลักษณะ
พิเศษซึ่งมีคูแขงขันนอย อยางไรก็ดี การมีวัตถุดิบทางการเกษตรเปนจํานวนมาก ประกอบกับการมีความ
หลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะในกลุมจุลินทรีย ทําใหมีบริษัทตางประเทศ เชน บริษัท Biotalk ของไตหวัน 
มาลงทุนในประเทศไทยเพ่ือทําการวิจัยและพัฒนาการผลิตในระดับ Prototype และ Pilot Process เกี่ยวกับ 
Enzyme เพื่อนําไปประยุกตใชเปน Application ตางๆในอุตสาหกรรมอาหารคนและอาหารสัตว   
 
 วัตถุดิบที่ใช  
  การผลิตวัสดุชีวภาพและเคมีชีวภาพโดยพื้นฐานผลิตจากวัตถุดิบทางการเกษตรที่สําคัญ 3 ประเภท 
คือ น้ําตาล แปงมันสําปะหลัง และปาลมน้ํามัน อยางไรก็ดี การใชวัตถุดิบในผลิตภัณฑเหลานี้ยังถือวามี
ปริมาณไมมากเนื่องจากเปนอุตสาหกรรมใหมสําหรับประเทศไทย ผลิตภัณฑที่ผลิตไดสวนใหญของประเทศไทย
ถือเปนผลิตภัณฑในกลุมสารตัวกลางเปนหลกั  

 
รูปที่ 17: หวงโซมูลคาของอุตสาหกรรมวัสดุและเคมีชีวภาพ 
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3.3 อุปสรรคและความทาทายของอตุสาหกรรมพลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ 
 อุปสรรคและความทาทายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเชื้อเพลิง วัสดุและเคมีชีวภาพเปนสิ่งที่ไดจากการ 
การทบทวนเอกสารและการประมวลขอมูลและขอคิดเห็นจากการประชุมระดมความคดิ BCG สาขาพลังงาน 
วัสดุ และเคมีชีวภาพเม่ือวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2563 
           พลังงาน 
           (1)  ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมพลังงาน  จําเปนตองลดตนทุนการผลิตพลังงานจากฐานชีวภาพ 
(biobased energy) ใหแขงขันไดเพ่ิมขึ้น ดวยการยกระดับประสิทธิภาพของผลผลิตทางการเกษตร  การ
ปรบัปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือใหไดผลผลิตที่เพ่ิมขึ้น และการบริหารใหเกิดความสมดุลระหวางปริมาณผลผลิต
และความตองการใชของอุตสาหกรรม 
          (2) การสงเสริมการขยายกําลังการผลิตเอทานอลควรเปนไปอยางรอบคอบ เน่ืองจากการผลิตเอทา
นอลจะไดผลผลิตแอลกอฮอลตอน้ําเสียในอัตรา 1 ตอ 9 ดังนั้น ตองมีระบบรองรับการจัดการของเสียและ
เทคโนโลยีการจัดการของเสียท่ีมีประสิทธิภาพสูงเพื่อไมใหสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชนรอบขาง 
นอกจากน้ี ในกระบวนการผลิตมีการปลอย CO2  ในปริมาณมาก (50 % ของปริมาณเอทานอล) รวมถึง
แนวทางการนํา CO2  ไปใชประโยชน 
          (3) นโยบายชะลอการรับซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน ในชวงปลายป พ.ศ.2558 การไฟฟาสวน
ภูมิภาคประกาศหยุดรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก (Very Small Power Producer,VSPP) และพลังงาน
หมุนเวียนโดยไมมีกําหนดเนื่องจากปญหาสายสงเต็ม สงผลใหเอกชนชะลอการลงทุนในธุรกิจพลังงาน
หมุนเวียน  
         (4) โครงสรางกิจการไฟฟ า ไทย (Thailand Electricity Supply Industry – TESI)  ที่ เปนแบบ 
Enhanced Single Buyer – ESB มีผูซื้อไฟฟาผูเดียวคือการไฟฟา ซึ่งผูผลิตไฟฟาภาคเอกชน ภาคครัวเรือน
จะตองขายไฟฟาใหกับสามการไฟฟาเทานั้น ไมสามารถขายไฟฟาใหกับภาคเอกชน ภาคครัวเรือนดวยกันเองได 
โครงสราง ESB ในปจจุบันยังไมรองรับ ETP ท่ีมีวัตถุประสงคใหซื้อขายไฟฟาระหวางกันเอง (Peer to Peer -
P2P)   
 
 
       วัสดุและเคมีชีวภาพ 
         (1) ตนทุนการผลิตเคมีชีวภาพของประเทศไทยสูงกวาประเทศคูแขง  สาเหตุหลัก มาจากผลผลิตตอไร
ของไทยยังอยูในระดับตํ่า เชน ปาลมน้ํามันของไทยมีผลผลิตต่ํากวามาเลเซียรอยละ 27 (Kasetsart 
University,2017) รวมถึงคุณภาพของวัตถุดิบยังดอยกวาตางประเทศ เปนตนวา อัตราการใหน้ํามันของ
ประเทศไทยสูงสุดประมาณรอยละ 17 ขณะที่มาเลเซียอยูที่รอยละ 21 (At Phisanwanit,2018)  
         (2) ประเทศไทยไมมีการกําหนดใหผลิตภัณฑโอลิโอเคมีคอลเปนเปาหมายของการพัฒนาตอยอดเพ่ือ
การสรางมูลคาเพ่ิมจากปาลมน้ํามันอยางชัดเจน ขณะท่ีในประเทศมาเลเซียมีแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม        
โอลิโอเคมีคอล มีหนวยงานรบัผิดชอบเปนการเฉพาะ พรอมกับจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
นี้อยางขัดเจน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,2560)  
         (3)  ราคาของผลิตภัณฑเคมีชีวภาพ เชน ไบโอซักซินิก และไบโอแลกติกสูงกวาผลิตภัณฑชนิด
เดียวกันที่ผลิตจากปโตรเลียมไมนอยกวารอยละ 15 และบางชนิดสูงกวา 3 เทา  
        (4) ตลาดภายในประเทศมีขนาดจํากัด  เนื่องจาก compostable plastic มีตนทุนสูงกวา 
conventional plastic เนื่องจากวัตถุดิบตนทางที่เปน compound resin ท้ังจากแหลงภายในและนอก
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ประเทศมีราคาสูง ในหลายประเทศ เชน รัฐบาลประเทศฝร่ังเศสกําหนดใหตองผสม bio-based ในสัดสวน
คร่ึงหนึ่งของปริมาณวัตถุดิบที่ใช 
        (5) กําหนดราคารับซื้อตามคุณคาที่ใหกับสิ่งแวดลอม โดยมีการศึกษาเพื่อประเมินวัฎจักรผลิตภัณฑ 
(Life Cycle  Assessment) เปรียบเทียบระหวางผลิตภัณฑจากฐานชีวภาพ และปโตรเลียม เพ่ือเปนขอมูล
ประกอบการกําหนดนโยบายท่ีใหผูผลิตมีการคิดรวมตนทุนการผลิตดานสิ่งแวดลอมเพื่อใหเกิดการแขงขันที่มี
ความเปนธรรมเพ่ิมขึ้น  
      (6) การบริหารจัดการพลาสติกโดยคัดแยกระหวางพลาสติกท่ีผลิตจากปโตรเลียมและพลาสติกยอย
สลายไดอยางมีประสิทธิภาพจึงจะทําใหเกิดประโยชนสูงสุด  
        (7) ผูประกอบการในกลุม SMEs ขาดความสามารถในการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงการใชบริการ
โรงงานตนแบบเพ่ือการพัฒนาตอยอดจากงานวิจัยสูการใชประโยชนทางพาณิชย จึงทําใหขาดโอกาสในการ
พัฒนาตอยอดเปนผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพ่ิมและสูงได 
         (8) การรวมโรงงานผลิตผลิตภัณฑชีวภาพใหอยูในกลุมเดียวกับโรงงานผลิตเคมีภัณฑ เปนอุปสรรคตอ
การขอจัดตั้งโรงงานใหมเน่ืองจากอาจไดรับการคัดคานจากชุมชนรอบขางโดยเขาใจวาเปนอุตสาหกรรมท่ีสราง
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ในขอเท็จจริงอุตสาหกรรมดังกลาวใชวัตถุดิบทางชีวภาพซึ่งมีความเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม   
 
 

4. ขอเสนอ BCG in Action เพื่อการพัฒนาสาขาพลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ  
 การพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพใหเติบโตไดอยางตอเนื่องนําไปสูการประหยัด
งบประมาณในการอุดหนุนการผลิตสินคาเกษตร และการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจเพิ่มเติม   
  4.1 เปาหมายการพัฒนา 
 พัฒนาเพิ่มคาผลผลิตเกษตร และวัสดุเหลือทิ้ง (waste) จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆดวยการใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือนําไปสูความมั่นคงดานพลังงานในทุกระดับ (Energy Security) สรางมูลคาเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ (Economic Value) บนฐานการพัฒนาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Environmental Friendly)  
    
 4.2 ตัวช้ีวัดความสําเร็จในระยะเวลา 5 ปขางหนา 

 เพ่ิมมูลคา GDP ของสาขาพลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ จาก  9.5 หมื่นลานบาท เปน  GDP  
  มากกวา 2.6 แสนลานบาท  
 เพ่ิมมูลคาใหกับผลผลิตเกษตร 1.5 แสนลานบาท 
 ลดการนําเขาน้ํามันปโตรเลียม 1.7 แสนลานบาท 
 สรางรายไดใหชุมชนไมนอยกวา 10,000 ลานบาท 
 ลดคาใชจายในการกําจัดขยะไมนอยกวา 15,000 ลานบาท 
 ลดภาวะ PM 2.5 และ CO2 ไมนอยกวา 30 ลานตันคารบอนไดออกไซด 

 

4.3 แผนการขับเคลื่อนการพัฒนา BCG สาขาพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ  
4.3.1 สินคาเปาหมายในการพัฒนา 
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  สินคาเปาหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมสาขาพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพพิจารณาจากเปนสินคา
ที่ตลาดมีความตองการสูง ผูประกอบการไทยมีความสามารถในการแขงขัน เปนสินคาที่รองรับปริมาณวัตถุดิบ
ทางการเกษตรเปนจํานวนมากซึ่งสงผลตอการกระจายรายได และแกปญหาสิ่งแวดลอมสําคัญของประเทศไทย  
จากเกณฑขางตน สามารถกําหนดเปนผลิตภัณฑเปาหมายในการพัฒนาไดดังนี้ 
 1.พลังงานหมุนเวียน เชน ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ไฟฟาขยะ ไฟฟาจากชีวมวล และกาซ
ชีวภาพ เปนตน  
 2.เชื้อเพลิงชีวภาพ ไดแก เอทานอล เชน E20 ไบโอดีเซล เชน B10, Bio Jet (BHD) และ Ethanol 
Fuel Cell EV, Ethanol Hydrogen Fuel  
 3.เอทานอลเพื่ออุตสาหกรรมและเวชภัณฑชนิดใหมทั้งเพ่ือการใชในอุตสาหกรรมการแพทย 
เครื่องสําอาง และผลิตภัณฑอาหาร   
 4.พลาสติกชีวภาพ (Bioplasic) เชน PLA  (Polylactic acid) PBAT (Polybutylene adipate 
terephthalate) PBS (Polybutylene succinate) และ PHAs (Polyhydroxyalkanoates)  
         5.ผลิตภัณฑโอลิโอเคมิคอล (Oleochemical) จากการพัฒนาตอยอดจากน้ํามันปาลม รวมถึง 
ผลพลอยได เชน กลีเซอรอล  
         6.เคมีชีวภาพเพ่ือเกษตรปลอดภัย เชน สารชีวภัณฑเกษตร  
         7. Cosmetic Ingredients: Fragrance Compounds, Bio surfactant, Bio solvent, 
Antioxidants และ specialty Enzymes  
         8. จุลินทรียที่ใหคุณสมบัติพิเศษ เชน synthetic Biology 
 
4.3.2 กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาสาขาพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ 
  เปาหมายของการพัฒนาแบงไดเปน 3 ระยะ โดยพิจารณาจากความพรอมของผูประกอบการ  และ
ระดับความพรอมของเทคโนโลยี  

ระยะที่ 1 (ปแรก) เนนเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑเดิมเพ่ือใหมีความสามารถในการแขงขันท่ี
สูงขึ้น   

ระยะที่ 2 (2-5 ป) เนนพัฒนาตอยอดไปสูผลิตภัณฑใหมในกลุมผลิตภัณฑที่ประเทศไทยมีฐานความ
พรอมทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ระยะท่ี 3 (5 ปข้ึนไป) เนนพัฒนาตอยอดเพื่อเพ่ิมมูลคาใหกับผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงผลิตภัณฑ
เดิมไปสูผลิตภัณฑนวัตกรรมท่ีมีความแตกตางจากผลิตภัณฑที่ผลิตจากฟอสซิล  
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 การขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG สาขาพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ มีมาตรการในการ
ดําเนินงานที่สาํคัญ ดังน้ี 
 (1) สรางตลาดสําหรับผลิตภัณฑฐานชวีภาพภายในประเทศ   
    การพัฒนาตลาดภายในประเทศใหมีขนาดท่ีใหญเพียงพอเปนเง่ือนไขของความสําเร็จที่สําคัญของ
การพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ  แนวทางในการผลักดันใหเกิดการสรางตลาดภายใน 
ประเทศที่สําคัญ ดังน้ี  

  พัฒนากลไกการตลาดที่คํานึงถึงตนทนุของส่ิงแวดลอมตลอดวงจรชีวิต รวมถึงประกาศใช 
Carbon Pricing , Green Tax , Green Price ในอัตราทีส่งผลตอการกระตุนการผลิต-ซื้อ
ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

   กระทรวงพลังงานเปดรับซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนไมจํากัดจํานวนโดยราคารับซื้อ
กําหนดบนฐานที่คํานึงถึงประโยชนทั้งตอผูผลิตและผูใช  ประกาศลดประเภทน้ํามัน มุงเนน 
E20 และ B10 เพื่อสรางตลาดและดูดซับผลผลติเกษตรสวนเกิน   

   ปรับแก พรบ.สุรา พ.ศ.2493 เพ่ือเพิ่มการใชประโยชนเอทานอลที่นอกเหนือจากการใชเปน
เชื้อเพลิงเชน ใชประโยชนทางการแพทย ในรูปแบบน้ํายาฆาเชื้อ ทําเจลลางมือ รวมถึง
ผลิตภัณฑแอลกอฮอลเกรดพิเศษที่ใชประโยชนในดานอื่นๆ เชน อาหาร เบเกอร่ี เปนตน เพ่ือ
เปนการสงเสริมใหเกิดการยกระดับความสามารถของอุตสาหกรรมพลังงานใหสูงขึ้น 

   ชะลอการสงเสริมการใชรถยนตไฟฟาในเวลานี้ เนื่องจากเปนการนําเขาเทคโนโลยี  มีผูไดรับ

ประโยชนในวงจํากัด  และเห็นควรใหการสงเสริมเมื่อประเทศไทยมีความพรอมทาง

เทคโนโลยีและโครงสรางพ้ืนฐานรองรับอยางทั่วถึง เชน สถานีเพ่ือการชารจแบตเตอรี  

   ใชการทองเที่ยวท่ียั่งยืน และ Green City สรางตลาดรองรับสําหรับไฟฟา ผลิตภัณฑวัสดุและ
เคมีชีวภาพ 
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          (2) ยกระดับความสามารถในการแขงขันของผลิตภัณฑฐานชีวภาพ 
 ผลิตภัณฑฐานชีวภาพมีความเสียเปรียบดานตนทุนการผลิตคอนขางมาก อันเน่ืองมาจาก 1) 
ผลิตภาพ (Productivity) ภาคการเกษตรต่ํา (วัตถุดิบมีสัดสวนมากกวาคร่ึงหนึ่งของตนทุนการผลิตรวม)  2) 
การบริหารจัดการตลอดกระบวนการผลิต  (supply chain) ตั้งแตการเกษตร การขนสง การแปรรูป และ
การตลาดที่ขาดความเชื่อมโยง นําไปสูการขาดประสิทธิภาพ จึงนําไปสูการมีตนทุนของผลิตภัณฑชีวภาพสูง
กวาประเทศคูแขง และผลิตภัณฑคูแขง จึงเปนเหตุใหการเขาสูตลาดและขยายตลาดเปนไปไดยาก ดังนั้น  จึงมี
ความจําเปนตองยกระดับประสิทธิภาพตลอดทั้งกระบวนการผลิต ดังนี้  
                  ตนน้ํา  

  การยกระดับประสิทธิภาพการผลิตในภาคเกษตรโดยสงเสริมใหมีการใชนวัตกรรม เปนตนวา
การนาํเทคโนโลยีสมยัใหม เชน  gene และ genome editing มาใชเรงรัดการปรับปรุงพันธุ 
โดยใหมีการศึกษาการใชพืชดัดแปรพันธุกรรมสําหรับพืชเพ่ือการผลิตพลังงาน พรอมกลไก
กํากับและควบคุมพ้ืนท่ีอยางใกลชิดเพ่ือลดตนทุน รวมถึงเรงรัดใหมีการประกาศใช พ.ร.บ. 
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ…. และระเบียบการใชประโยชนสิ่งมีชี วิตดัดแปลง
พันธุกรรมอยางเปนระบบ  

 
 กลางน้ํา  
 ปรบัแกกฎหมายผังเมือง เพ่ือสงเสรมิการจัดตั้งโรงงานดานพลังงานทดแทนในชุมชนบน 

  พื้นฐานของการมีระบบการบริหารจัดการที่ดีตอสิ่งแวดลอม  เพ่ือใหเกิดความมั่นคงดาน    

  พลังงานและสรางรายไดตอบแทนใหกับชุมชน 

   การเรงรัดใหเกิดการแยกประเภทโรงงานผลิตผลิตภัณฑเคมีชีวภาพออกจากโรงงานผลิต 
สารเคมีเพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดตั้งโรงงานใหมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เปนแหลงผลิตวัตถุดิบ  

   การปรับแตงเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับวัตถุดิบพืชน้ําตาลและแปง (1st gen feedstock) 
และวัตถุดิบในรูปของเสีย ชีวมวล (2nd gen feedstock) เชน ทะลายปาลม กากมัน
สําปะหลังโดยการใช เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไดแก  เอนไซม /จุลินทรีย  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และลดตนทุน 

   การปรับแตงเทคโนโลยี Solar PV (Photovoltaic/perovskite) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของ
การเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานไฟฟา  

ปลายน้ํา   
  สงเสรมิการพัฒนาตอยอดเอทานอล/ กาซชีวภาพเปนไฟฟา 

  สงเสรมิการพัฒนาตอยอดไบโอดีเซลเปนโอลิโอเคมิคอล   

  สงเสรมิการพัฒนามาตรฐานและแนวทางการทดสอบผลิตผลิตภัณฑวัสดุและเคมีชีวภาพ 

  สงเสรมิการใช Smart  Grid เพ่ือสนับสนุนการสรางตลาดพลังงานหมุนเวียน 

 
        (3) การเรงรัดพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
 อุตสาหกรรมฐานชีวภาพเปนอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีเขมขน (Technology Intensive)  
ดังนั้น จําเปนอยางยิ่งที่ประเทศไทยตองมีฐานความพรอมทางดานเทคโนโลยีทุกระดับตั้งแตระดับสถาบันวิจัย
ในหนวยงานภาครัฐ  และภาคเอกชนโดยเฉพาะผูประกอบการในกลุม SMEs อยางไรก็ดี ความพรอมดาน
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เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยสวนใหญอยูในระดับหองปฏิบัติการ (TRL 3-4) ดังนั้น จําเปนอยาง
ยิ่งท่ีประเทศไทยตองมีกลยุทธเรงรัดการสรางความสามารถของเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งในรูปของการ"ซื้อ" 
"รวมวิจัย" และ "สราง" ดวยตนเอง โดยระบบนิเวศนวัตกรรมที่เอ้ือตอการเรงรัดพัฒนานวัตกรรม มีดังนี้  

  กองทุนซื้อและรวมวิจัย  (Technology localization) และกระจายใหกับผูประกอบการใน
ประเทศโดยเฉพาะ SMEs  เทคโนโลยีเปาหมาย เชน carbon capture & utilization, 
energy storage, ethanol fuel cell, solar PV,functional degradable polymer, 
synthetic biology และ downstream processing 

 การสงเสริมการวิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีสูการผลิต (supply chain) ในลักษณะ 
spearhead พรอมปรับปรุงกระบวนการในการจัดทํางบประมาณใหมีลักษณะ multi year 
เปน block grant และการเบิกจายใหมีความคลองตัว 

 การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือการใชประโยชนจากโรงงานตนแบบเพ่ือปดชองวางของ
นวัตกรรมและเรงรัดใหเกิดการผลิตในเชิงพาณิชย   

 ลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานทางคุณภาพ (NQI) เพ่ือกําหนดมาตรฐานและทดสอบมาตรฐาน
ผลิตภัณฑวัสดุและเคมีชีวภาพที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทย  

 การสงเสริมใหเกิดการสรางและพัฒนาบุคลากรในสาขาขาดแคลน เชน วิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพ  

 
         (4) การบริหารจัดการเพ่ือการขับเคลื่อนการพฒันาเศรษฐกิจ BCG สาขาพลังงาน วัสดุและเคมี
ชีวภาพ  
 การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG สาขาพลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพในเบ้ืองตนเปนการ
ดําเนินงานในรูปของคณะทํางาน โดยประกอบดวย 5 คณะทํางานยอย ประกอบดวย 1) คณะทํางานชุด 
Carbon Pricing &  Carbon Credit 2) คณะทํางานศึกษาและพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ 3) คณะทํางานสงเสริม
การผลิตเอทานอลในมาตรฐาน Industrial & Pharmaceutical Grade 4) คณะทํางานการพัฒนา Smart 
Grid &  Energy Trading Platform และ 5) คณะทํางานพัฒนาศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม Biorefinery และ
ผลิตภัณฑชีวภาพครบวงจร   
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รูปท่ี 18: กลไกขับเคล่ือน BCG สาขาพลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ 

 
4.3.3 โครงการนํารองเพ่ือการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG สาขาพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ 
    โครงการนํารองเพ่ือการขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG สาขาพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ 
เปนการบู รณาการหลายกิ จกรรมภาย ใน พ้ืนที่  BCG Promotion Zone  โดยนํ าร อง ใน พ้ืน ท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ   
 
1) โครงการออกประกาศหลักเกณฑการจัดสรรแบงคารบอนเครดิตแกผูลงทุนปลูกปาเพ่ืออนุรักษ 
    ทรัพยากรและสรางแหลงกักเก็บคารบอน  
 
1.หลักการและเหตุผล 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เปนวาระสําคัญของโลก โดยทั่วโลกตางให
ความสําคัญและพยายามรวมมือกันเพ่ือชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกขึ้นสูชั้นบรรยากาศ ซ่ึงเปนตนเหตุ
สําคัญของสภาวะโลกรอน สําหรับประเทศไทยมีการกําหนดเปาหมายลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหได         
รอยละ 20-25 ในป 2573 ซ่ึงเปนเร่ืองที่ทุกภาคสวนตองรวมกันลดการปลอยกาซเรือนกระจก การปลูกตนไม
เพ่ือเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว นับเปนแนวทางสําคัญในการชวยดูดซับกาซเรือนกระจก ซ่ึงปจจุบันองคกรธุรกิจแทบทุก
แหงในโลกตางสนบัสนุนกิจกรรมการปลูกตนไมเพ่ือลดปญหาโลกรอน นอกจากน้ี ยังมีผลประโยชนรวมอื่นๆ ท่ี
ทําใหประชาชนท่ีอยูรอบแปลงปลูกปาสามารถใชประโยชนจากปาไดอีกดวย ซ่ึงเมื่อตนไมโตเต็มที่แลว 1 ตน 
สามารถดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดไดประมาณ 9-15 กิโลกรัมตอป ขณะเดียวกันก็ชวยเพ่ิมความช้ืนใน
อากาศ ดูดความรอนแฝงระหวางการคายน้ํา พรอมกับคายออกซิเจนออกมา สวนผิวใบ กิ่ง กาน สามารถดัก
จับฝุนละออง ทําใหมลพิษในอากาศบางลง สวนพุมไมสีเขียวที่มีความหนาแนน ก็สามารถกรองอากาศได ทําให
ปริมาณฝุนลดลง การปลูกปานอกจากจะชวยลดภาวะโลกรอนแลว ไมยืนตนยังสามารถสรางประโยชนทาง
เศรษฐกิจใหแกผูปลูกไดทั้งในสวนของบุคคลและภาคธุรกิจ เนื่องจากเน้ือไมยืนตนนั้นมีมูลคาและความคุมคา
ในเชิงเศรษฐศาสตร และสรางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  
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ประเทศไทยมีนโยบายสงเสริมใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือเปนแหลงดูด
ซับกาซเรือนกระจก อยางไรก็ตาม แมภาครัฐจะมีนโยบายสงเสริมการปลูกปา แตการขยายพ้ืนที่ปลูกปายังมี
อยูในวงจํากัด สําหรับในสวนภาคเอกชนมองวาภาครัฐควรมี Incentive เพ่ิมเติม เชน สามารถนําไปลดหยอน
ภาษีได หรือหากภาคเอกชนชวยภาครฐัปลูกตนไม สามารถแบงสัดสวน “คารบอนเครดิต” ไปใชในการชดเชย
การปลอยกาซเรือนกระจกจากกิจการของเอกชนได เปนการกระตุนใหเอกชนมีสวนรวมในการปลูกตนไมมาก
ขึ้น ปจจุบันองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.) เปนหนวยงานที่มีหนาท่ีใหการรับรองวา พื้นที่ปลูก
ปาสามารถดูดซับคารบอนไดออกไซดไดเทาไร เกิดเปนคารบอนเครดิตเทาไร สวนการแบงสัดสวนของคารบอน
เครดิตที่เกิดขึ้น กรมปาไมและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กําลังอยูระหวางการพิจารณากฎระเบียบ
เกี่ยวกับการแบงสัดสวนคารบอนเครดิตในกรณีที่ภาคเอกชนชวยปลูกปาในพ้ืนที่ของรัฐ 

ดังนั้น เพื่อสงเสริมใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการปลูกปาเพื่อเปนแหลงกักเก็บคารบอนในวง
กวาง จึงจําเปนตองมีการประกาศหลักเกณฑการจัดสรรแบงคารบอนเครดิตแกผูลงทุนปลูกปา เพ่ือสราง
แรงจูงใจในการปลูกปาเพ่ืออนุรักษทรัพยากร กักเก็บคารบอน และชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกของไทย
ใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน  
 
 
2.วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือสรางแรงจูงใจใหภาคเอกชน/ชุมชน/รัฐวิสาหกิจ มีสวนรวมในการลงทุนปลูกปาเพ่ือชวยลดปริมาณการ 
     ปลอยกาซเรือนกระจกซึ่งเปนสาเหตุสําคัญของภาวะโลกรอน 
2.2 เพ่ือเพ่ิมแหลงกักเก็บกาซเรือนกระจกของประเทศ 
2.3 เพ่ือสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว  
2.4 เพ่ือเสรมิสรางภาพลักษณท่ีดีตอองคกร 
 
3.กลุมเปาหมาย 

ภาคเอกชน/ชุมชน/รัฐวิสาหกิจ 
 
4.ผลที่คาดวาจะไดรับ 
4.1 ออกประกาศหลักเกณฑการจัดสรรคารบอนเครดิต แกผูลงทุนปลูกปาในที่ดินของรัฐ เพ่ือสงเสริมใหเกิด 
     การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสรางแหลงกักเก็บคารบอนในท่ีดินของรัฐ 
4.2 เกิดการขยายตัวในการลงทุนของภาคเอกชน/ชุมชน/รัฐวิสาหกิจ ในการปลูกปาและดูแลรักษาปา 
4.3 เกิดขยายตัวของคารบอนเครดิตจากการปลูกปาและดูแลรักษาปา   
 
 
2) โครงการการพัฒนาตนแบบระบบผลิตไฮโดรเจนจากเช้ือเพลิงชีวภาพสําหรับผลิตไฟฟาดวยเซลล 
   เชื้อเพลิง 

(1) หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจไฮโดรเจน (Hydrogen Economy) ไดรับการคาดหมายวาจะเปนคลื่นลูกถัดไปตอจากยุค
การใชรถพลังงานไฟฟาจากแบตเตอรี่ แตจะครอบคลุมบริบทที่กวางขวางมากกวาการขับเคลื่อนยานยนต โดย
การใชไฮโดรเจนในการผลิตไฟฟาจากเซลลเชื้อเพลิงน้ัน มีการนําไปใชงานไดทั้งโรงไฟฟาขนาดเล็กสําหรับ 
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Distributed Generator การใชงานสําหรับบานเรือน (Stationary application fuel cell) นอกเหนือไปจาก
การใชขับเคลื่อนยานยนตไฟฟา 
 ตนแบบของยานยนตไฟฟาจากเซลลเชื้อเพลิงนั้น ไดมีการเปดตัวมาตั้งแตตนทศวรรษที่ 90 แลว นํา
โดยบริษัท Daimler Chrysler มีการพัฒนาออกมาอยางตอเนื่องหลายรุนเปนเวลาเกือบยี่สิบป มีการทดสอบ
นํารองกับเชื้อเพลิงหลายชนิดดวยกัน จนไดขอสรุปออกมาจากหลายคายรถยนตดวยกันวา เชื้อเพลิงท่ีนาจะ
เหมาะสมที่สุดนั้น คือ เชื้อเพลิงไฮโดรเจนที่อัดดวยแรงดัน 700 บาร ดังเชนที่ใชในรถโตโยตา รุนมิราย 
(Toyota Mirai) และฮอนดา คลาริตี้ (Honda Clarity) 

ในประเทศไทยเองนั้น มีงานวิจัยดานไฮโดรเจนและเซลลเช้ือเพลิงมาอยางตอเนื่องกวา 20 ป กระจาย 
อยูในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยตางๆ ทั่วประเทศ ไดผลิตบุคลากรท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งนิสิต
นักศึกษาออกมาเปนจํานวนกวา 200 คน ตลอดเวลาที่ผานมา โดยเนนงานวิจัยทั้งดานเซลลเชื้อเพลิงแบบ
ออกไซดของแข็ง และ เซลลเชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน การผลิตไฮโดรเจนจากกาซชีวภาพ 
และเอทานอล และการกักเก็บไฮโดรเจน 
 ในปจจุบันนี้ กระแสการเปลี่ยนแปลงไปสูการใชพลังงานสะอาด เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนปจจัยขับ
เคลื่อนท่ีสําคัญในการดําเนินนโยบายทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม แมวาในระยะเวลาอันใกลนี้ ยานยนตไฟฟาจะ
เปนกระแสหลักที่มาจากการกักเก็บพลังงานในแบตเตอรี่ แตยานยนตไฟฟาจากเซลลเชื้อเพลิงก็มีการผลักดัน
จากหลายประเทศเชนกัน ดังนั้น เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมสําหรับประเทศไทยที่ยังตองการเปนศูนยกลาง
การผลิตยานยนตไฟฟาในภูมิภาคอาเซียนตอไป จึงมีความจําเปนตองเสริมสรางศักยภาพ และองคความรู
ทางดานไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิง โดยนําเอาขอไดเปรียบของเชื้อเพลิงชีวภาพที่ประเทศไทยสามารถผลิต
ไดในปริมาณมากมาเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตไฮโดรเจน 
 การผลิตไฮโดรเจนจากเชื้อเพลิงชีวภาพโดยการเปรียบเทียบศักยภาพในการผลิตจากวัตถุดิบหลัก 3 
ชนิด คือ 1. เอทานอล 2. ไบโอดีเซลและน้ํามันปาลม และ 3. กลีเซอรอล โครงการนี้มุงเนนการรวบรวมองค
ความรูที่มีอยูและวิจัยเพ่ิมเติมเพ่ือใหเปรียบเทียบศักยภาพการผลิตไดอยางสมบูรณ ซึ่งรวมไปถึงการทดลองนํา
กาซไฮโดรเจนที่ผลิตไดนี้ไปปอนเขาเซลลเชื้อเพลิงเพ่ือผลิตไฟฟา เพ่ือใหไดขอมูลประสิทธิภาพของระบบ
โดยรวมสําหรับการตัดสินใจการลงทุนในเทคโนโลยีนี้ตอไป   
       (2)วัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินงาน 

1) เพื่อเปรียบเทียบศักยภาพการผลิตไฮโดรเจนจากจากเอทานอล ไบโอดีเซล และกลีเซอรอล  
2) เพื่อพัฒนาระบบผลิตไฟฟาจากเซลลเชื้อเพลิงโดยใชเชื้อเพลิงชีวภาพจากภายในประเทศ 
3) เพื่อประเมินศักยภาพเชิงเศรษฐศาสตรของการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยจากเชื้อเพลิง

ชีวภาพเพื่อตอยอดไปสูอุตสาหกรรมยานยนตและพลังงาน 
 

        (3) กลุมเปาหมาย   
1) ประชาชนเกษตรกรไทย ผูผลิตวัตถุดิบ มันสําปะหลัง ออย ปาลมน้ํามัน   
2) บรษิัท เอกชน ผูผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจน, เอทานอล และไบโอดีเซล 
3) บรษิัทผูผลิตยานยนตไฟฟา และอุตสาหกรรมพลังงาน 

 
 
         (4) วิธีการดําเนินงาน 

 การผลิตไฮโดรเจนจากเอทานอล 
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 การผลิตไฮโดรเจนจากไบโอดีเซลและน้ํามันปาลม 
 การผลิตไฮโดรเจนจากกลีเซอรอล  
 การผลิตไฟฟาจากเซลลเชื้อเพลิง ขนาด 1 กิโลวัตต 
 ประเมินศักยภาพในการผลิตในการผลิตไฮโดรเจนจากเช้ือเพลิงชีวภาพชนดิตางๆ เพื่อผลิต 

ไฟฟาผานเซลลเชื้อเพลิงสําหรับอุตสาหกรรมยานยนตและพลังงานในมิติทางดาน
เศรษฐศาสตรและสังคม  

  

 
 

(5) ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น    

1) เพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรจากวัสดุเหลือทิ้งและน้ํามันปาลม และอุตสาหกรรมผูผลิต           

เอทานอล และปาลมน้ํามัน โดยสงเสรมิการใชวัตุดิบธรรมชาติ ภายในประเทศไทย จากการ

ขยายตวัของเศรษฐกิจฐานราก 

2) สงเสรมิใหเกิดผูประกอบการรายใหม  ในอุตสาหกรรมผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจน และอุตสาหกรรม

ตอเนื่อง  

3) ลดการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ ในการผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจน   

4) ลดการนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ  โดยใชเทคโนโลยีของประเทศไทย   

5) ลดการผันผวนทางเศรษฐกิจจากการเปล่ียนแปลงราคาเชื้อเพลิง และพยุงราคาผลิตผลทาง

การเกษตร 

6) ลดปญหามลพิษสิ่งแวดลอม จากการใชงานเชื้อเพลิงน้ํามันฟอสซิล ในภาคขนสง  

7) แนวทางการรองรบัการใชงานยานยนตไฟฟาในอนาคตของประเทศไทย   

3) โครงการพลังงานชุมชน "รัฐรวมทุน ชุมชนรวมสราง"   
 (1) หลักการและเหตุผล 
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พลังงานทดแทนเขามามีบทบาทในสังคมไทยมาอยางยาวนาน โดยเฉพาะวิถีชีวิตของคนชนบท ไมวา
จะเปน  Solar home ตามครัวเรือนที่สายสงไฟฟาเขาไมถึง ในยุคแรกๆการสงงเสริมจะเปนแบบใหเปลา การ
สงเสริมแบบใหเปลาในระยะแรกๆ มักประสบความสําเร็จเพราะตรงกับสิ่งที่ชุมชนตองการ เปรียบเสมือนเปน
ความตองการขั้นพ้ืนฐานของชุมชน แตเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปเขาสูรอยตอยุคดิจิทัล   ไฟฟาเริ่มท่ัวถึง บทบาท
ของพลังงานทดแทนในชนบทจึงเร่ิมเปลี่ยนไป จากการสรางโอกาส การเขาถึงพลังงานไปเปนเร่ืองของการลด
ตนทุนดานพลังงานในชีวิตพลังงาน ซึ่งทําใหบางคร้ังผูที่ไดรับรับการสนับสนุนยังไมเห็นความสําคัญมากนัก 
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนบางแหงจึงถูกปลอยทิ้งราง  ไรการดูแลและใชงาน ท้ังน้ีมีสาเหตุมาจาก 

1. มีความซับซอนของการใชงานและซอมบํารุงของเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
2. ไมตรงกับความตองการหรือสามารถแกปญหาท่ีเผชิญอยูไดที่แทจริง 
3. ขาดความเปนเจาของ 
4. ขาดการวางแผนในการบริหารจัดการหลังไดรับการสงเสริม  
จากการทบทวนการดําเนินงานที่ผานมาสํานักงานปลัด กระทรวงพลังงาน จึงสรางเงื่อนไขในขอที่ 3 – 

4 โดยไดริเริ่มโครงการสงเสริมการลงทุนดานพลังงานทดแทนระดับชุมชนในป พ.ศ. 2554 มีเปาหมายเพื่อ
พัฒนาพ้ืนที่ตนแบบการลงทุนดานพลังงานทดแทนระดับชุมชน โดยมีหลักการพิจารณาเบื้องตนในการ
สนับสนุนไมเกินรอยละ 70 ผลการดําเนินงานปรากฏวาวิสาหกิจหรือชุมชน ท่ีเขารวมโครงการ มีความ
รับผิดชอบและมีความเปนเจาของในโครงการมากข้ึน เอาใจใสดูแลเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเปนอยางดี 
อยางไรก็ตาม  โครงการดังกลาว ติดเงื่อนไขท่ีวาผูที่ขอรับการสนับสนุนตองดําเนินงานของโครงการใหแลว
เสร็จ จึงจะเบิกเงินไดจึงทําใหหลายพื้นที่พลาดโอกาสการเขาถึงของโครงการนี้ไปเนื่องจากขาดเงินหมุนเวียน
มาดําเนินการกอน 

อยางไรก็ตาม แมวาจะมีการพยายามปรับวิธีการสงเสริม แตการขยายผลของเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนก็ยังอยูในวงจํากัด สาเหตุหนึ่งมาจากการสงเสริมของภาครัฐจะเนนทํารวมกับกลุมชุมชนที่มีการรวมตัว
กันทํากิจกรรมแลวจึงเขาไปเสริมความเขมแข็ง สวนเกษตรกรรายยอยหรือครัวเรือนเดียวที่สนใจและมี
ศักยภาพแตขาดแคลนเงินทุน ทําใหขาดโอกาสตรงนี้ไป เงินทุนหมุนเวียนดานพลังงาน หรือ ไมโครไฟแนนซ 
จะเปนทางออกสําหรับเกษตรกรรายเดี่ยว หรือ ผูที่สนใจจะลงทุนติดต้ังเทคโนโลยีพลังงานทดแทนสําหรับใชใน
การผลิตการเกษตร หรือ การประกอบอาชีพไดโดยใชกลไก สี่ฝายคือ กลุมออมทรัพยของชุมชน พลังงาน
จังหวัด  นักวิชาการ และสถาบันการเงินที่มีอยูของเมืองไทย โดยกลุมออมทรัพยของชุมชนจะเปนผูปลอยกู
แบบดอกเบี้ยต่ําใหแกสมาชิก สถาบันการเงินจะเปนผูปลอยกูแบบปลอดดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยต่ําใหกับกลุม
ออมทรพัยโดยมีภาครัฐเปนผูค้ําประกันเงินกู พลังงานจังหวัดและนักวิชาการจะเปนผูตรวจสอบเชิงเทคนิค โดย
ผูเขารวมโครงการจะตองผอนชําระเงินใหครบตามระยะเวลาที่สถาบันการเงินหรือโครงการกําหนด อีกท้ังตอง
ยอมรับเงื่อนไข ในการจับกลุมรวมกันในการจัดตั้งกลุมออมทรัพยเพ่ือบริหารจัดการเงินและเปนการการันตี        
ของกลุมในการขอกูยืมเงิน อีกทั้งจะตองมีการบริหารจัดการของกลุมในเรื่ององคความรู การใชเทคโนโลยี
พลังงาน การซอมบํารุง และการติดตามประเมินวาเงินท่ีกูยืมไปสามารถสงผลดีตอเศรษฐกิจในครัวเรือนตนเอง
อยางไรบางตอไป 

ซึ่งดวยวิธีการเชนนี้ จะทําใหเกิดการกระตุนการขยายตัวและการใชงานของเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนในวงกวางอันจะสงผลใหมีการประหยัดพลังงานและลดตนทุนในภาคการผลิตของเกษตรกรลงไดและ
เกิดการสรางงานจากกลุมผูผลิตเทคโนโลยีพลังงาน อีกทั้งยังเปนการการันตีการใชงานของเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนจะไมถูกทอดทิ้งหรือขาดการดูแลจากผูใชงาน รวมทั้งกองทุนอนุรักษพลังงาน ยังไดรับเงินกลับคืนมา
จากผูเขารวมโครงการ ซึ่งเปนการใชงบประมาณอยางคุมคาและยกระดับการเรียนรูของประชาชนดานพลังงาน 
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       (2) วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือใหความชวยเหลือประชาชน หรือกลุมผูประกอบอาชีพ ใหมีเงินทุนในการจัดหาและไดใชงาน 
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนหรือประสิทธิภาพสูง ในการผลิตอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม หรือการ
ทําการเกษตรหรือประมง หรือการประกอบอาชีพ หรืออุตสาหกรรมรายยอย 

2.2 เพ่ือสนับสนุนใหเกิดระบบกูแบบปลอดดอกเบี้ยกับประชาชนรายยอย ในการกูไปลงทุนทางดาน 
เทคโนโลยีพลังงาน 

2.3 เพ่ือยกระดับการพ่ึงตนเองดานพลังงานผานการสนับสนุนเงินลงทุนแบบดอกเบี้ยต่ํา 
 

        (3) กลุมเปาหมาย  
กลุมออมทรัพย และ ผูประกอบการรายยอย 
 

         (4) วิธีการดําเนินงาน 
4.1 จัดทําขอเสนอหลักเกณฑขอเสนอทางดานเทคนิค และวิธีการประเมิน 
4.2 จัดทําขอเสนอทางเลือกการจัดหาหรือจัดสรางเทคโนโลยีพลังงาน ที่จะสงผลกับการขับเคลื่อน 
     เศรษฐกิจในชุมชน เชน การกอสรางตองเปนแรงงานในทองถ่ิน หรือ วัสดุใชตองเปนวัสดใุน 
     ทองถ่ินเพ่ือลดตนทุน เปนตน   
4.3 ประชาสัมพันธเชิญชวนผูที่สนใจเขารวมโครงการ 
4.4 ฝกอบรม และใหคําแนะนํากับผูเขารวมโครงการท่ีมีความประสงค 
4.5 จัดทําแผนพลังงานชุมชนสําหรบัชุมชนที่เขารวมโครงการ  
4.6 จัดฝกอบรมใหกับชางสรางและชางซอมเทคโนโลยีพลังงาน 
4.7 ติดตามการดําเนินงาน 
4.8 สนับสนุนเงินกูดอกเบี้ยต่ําสําหรับการลงทุนดานพลังงานใหกับกลุมออมทรัพย 
4.9 สรรหาสถานบันการเงนิท่ีตองการรวมโครงการฯ จัดสรรใหไปปลอยเงินกูแบบดอกเบี้ยต่ําใหกับ 

กลุมเปาหมายในโครงการฯ เพ่ือนําไปลงทุนดําเนินกิจกรรมดานพลังงานทดแทนและการเพ่ิมประสิทธิภาพดาน
พลังงานซึ่งมีภาครฐัเปนผูคํ้าประกัน 
 4.10 ติดตามประเมินผล 
 

(5) ผลที่คาดวาจะไดรับ 
5.1 เกิดการกระจายตัวของเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
5.2 เกิดการลดการใชพลังงานในภาคการผลิตของกลุ6มเกษตรกร 
5.3 เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจฐานราก 
5.4 เกิดรูปแบบการสนับสนุนสงเสริมการใชงานของเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
5.5 ลดภาระการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนฯ 
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4) โครงการ Biorefinery Innovation Center  
(1) หลักการและเหตุผล 
    อุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี  (Biorefinery)  เปนการแปรรูปชีวมวลดวยกระบวนการทางกายภาพ 

เคมี และ/หรือชีวภาพ เพ่ือใหไดเปนผลิตภัณฑฐานชีวภาพ (Bio-based products) ประเภทตางๆ ไดแก  
พลังงาน  เคมีชีวภาพ  วัสดุชีวภาพ  อาหาร และสารชีวภัณฑที่ใหคุณสมบัติพิเศษสําหรับนําไปผลิตเปนอาหาร
เสริมสุขภาพ เคร่ืองสําอางและยา ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพ่ิมสูง  นอกจากนี้ หลักสําคัญของอุตสาหกรรม
คือการใหความสําคัญกับระบบการผลิตที่ยั่งยืนซึ่งเกิดจากการนําวัตถุดิบที่เปนทรัพยากรกลับมาใชใหม 
(Renewable Resources)  ใชกระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  มีการใชทรัพยากรทางธรรมชาติ 
และปลอยกาซเรือนกระจกออกมานอยกวาการผลิตจากปโตรเลียม ดวยเหตุน้ี อุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรีจึง
ตอบโจทยทั้ ง เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุน เ วียน และเศรษฐ กิจสี เขียว (BCG Economy-
Bioeconomy, Circular economy และ Green economy หรือ BCG 

แมวาจะมีโอกาสมากสําหรับผูประกอบการไทย แตการพัฒนาผลิตภัณฑดังกลาวองคประกอบสําคัญ 
คือการทดลองผลิตในระดับขยายขนาดในโรงงานตนแบบไบโอรีไฟเนอรี  เพื่อเชื่อมตอผลงานจากการวิจัยใน
ระดับหองปฏิบัติการ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาในเชิงพาณิชยหรืออุตสาหกรรมตอไป ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความ
ลมเหลว สามารถพัฒนากระบวนการผลิต/ ผลิตภัณฑท่ีเหมาะกับเปาหมายไดกอนที่จะลงทุนทําการผลิตจริงใน
ระดับก่ึงอุตสาหกรรม/ อุตสาหกรรม   

อยางไรก็ดี ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ไมอาจดําเนินการวิจัยในระดับขยายขนาด
ได เนื่องจากคาใชจายในการทําวิจัยคอนขางสูง  ดังนั้น การสนับสนุนทางการเงินสําหรับธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมจากภาครัฐ เพ่ือการใชบริการในโรงงานตนแบบไบโอรีไฟเนอรี จึงเปนสิ่งจําเปนเพื่อเปนการกระตุน
ใหผูประกอบการเหลานี้สามารถที่จะขอรับและกลาที่จะใชบริการได นอกจากนั้น สําหรับบริษัทขนาดใหญที่มี
การพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมก็จะไดรับประโยชนจากการสนับสนุนทางการเงินนี้ในแงของการลดภาระทั้ง
การเงินและเวลา คือ ไมตองเสียเงินและเวลาเพ่ือสรางโรงงานตนแบบดวยตัวเอง หรือไมตองเสียเงินจํานวนที่
คอนขางสูงเพื่อขอรับบริการโรงงานตนแบบในตางประเทศ ดังนั้นจะเห็นไดวาการสนับสนุนทางการเงินเพื่อใช
งานโรงงานตนแบบไบโอรีไฟเนอรีใหกับท้ังผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม และบริษัทขนาดใหญจะ
เปนปจจัยในการสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางดานอุตสาหกรรมชีวภาพของประเทศและสงผลกระทบทาง
เศรษฐกิจในวงกวางใหกับประเทศไทยอยางแนนอน 

(2) วัตถุประสงค 
2.1เพื่อใหความชวยเหลือบริษัทเอกชนโดยเฉพาะในกลุม SMEs มีเงินทุนในการใชบริการโรงงาน

ตนแบบไบโอรีไฟเนอรีในการพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑ การพัฒนากระบวนการผลิต รวมถึงการประเมินความ
เปนไปไดทางธุรกิจ 

2.2 เพ่ือใหเกิดการสรางความสามารถทางเทคโนโลยีในประเทศ โดยเฉพาะเทคโนโลยีการขยายขนาด
การผลิตผลิตภัณฑที่หลากหลายในระดับกอนการผลิตในเชิงพาณิชยในประเทศ   

 
(3) กลุมเปาหมาย  
ผูประกอบการทั้งบริษัท SMEs และบริษัทขนาดใหญ   
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          (4) วิธีการดําเนินงาน 
      4.1 คัดเลือกภาคเอกชนที่รวมโครงการโดยขอรับการสนับสนุนจะพิจารณาตามหลักเกณฑที่สําคัญ 

เชน  ความเปนนวัตกรรม   การบริหารจัดการโครงการ และผูประกอบการที่ขอรับการสนับสนุน โอกาส

ทางดานธุรกิจ และระดับความพรอมทางเทคโนโลยี และดานเทคนิค  

      4.2 การคัดเลือกใชกลไกคณะทํางานที่ประกอบดวยผูทรงคณุวุฒิหลากหลายสาขา  

              4.3 เอกชนที่ไดรับการคัดเลือกไดรับเงนิสนบัสนุนเพ่ือไปใชบริการโรงงานตนแบบ 
              4.4 ติดตามประเมินผล 

 
 (5) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 5.1  ผลิตภัณฑไดรับการพัฒนาใหมีระดับความพรอมของเทคโนโลยี (TRL) ที่สูงข้ึน ทําใหผูประกอบ 
การมีขอมูลประกอบการตัดสินใจเลือกใช/พัฒนาตอยอดเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม 
 5.2  ผูประกอบการมีขอมูลประกอบการประเมินความเปนไปไดทางดานการตลาดไดแมนยําเพ่ิมขึ้น
จากการวิจัยและพัฒนาอยางครบวงจรที่รวมถึงกระบวนการปลายน้ํา (downstream and finishing) ทําใหได
ผลิตภัณฑตนแบบที่นําไปใชทดสอบการใชงานของลูกคาหรือทดสอบตลาดได 

5.3 ผูประกอบการมีขอมูลประกอบการตัดสินใจในการสรางโรงงาน สรางสายการผลิต และการซื้อ
เคร่ืองมือไดอยางมีประสิทธิภาพจากการมีโอกาสรวมออกแบบและการทําวิศวกรรม (design and 
engineering) รวมกับนักวิจัยในโรงงานตนแบบ 

5.4  บุคลากรมีทักษะท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรีจากการมีโอกาสไดปฏิบัติงานจริงใน
โรงงานตนแบบ  

 
(6) ผลกระทบที่คาดวาจะไดรับ 

           6.1  มูลคาการลงทุนใหมเพื่อการผลิตผลิตภัณฑไบโอรีไฟเนอรไีมนอยกวา 1,000 ลานบาท 
           6.2  ประหยัดคาใชจายในการไปใชบริการโรงงานตนแบบในตางประเทศ หรือซื้อสิทธ์ิเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศ (licensing technology) ไมนอยกวา 50 ลานบาท  
           6.3 เพ่ิมจํานวนผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรี 20 คน ซึ่งเปนฐานในการขยายการผลิต/
การใหบรกิารขยายขนาด (scale up) ท้ังในประเทศและภูมิภาคอาเซียน 
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