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บทสรุปผูบริหาร
ตามที่รัฐบาลใหความสําคัญกับการเรงรัดพัฒนาประเทศดวยการใชโมเดลทางเศรษฐกิจใหมที่เรียกวา
"BCG" ซึ่งเปนการพัฒนา 3 เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular
Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ภายใตสถานการณการระบาดของโรคโควิด 19 ที่ยังไม
คลี่คลาย สงผลกระทบใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจของทั่ว โลกตองหยุดชะงัก ประเทศไทยพึ่งพาการคาและ
นักทองเที่ยวตางประเทศเปนจํานวนมาก ดังนั้น แนวทางการพัฒนาประเทศไทยหลังจากนี้จึงตองพัฒนาโดย
อาศัย "จุ ดแข็งของประเทศ" พรอมกับการผนึกกําลังภายใตแนวคิด "รวมไทยสร างชาติ" ดวยการใช 3
แนวทางสําคัญ คือ นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง มุงสูการพัฒนาที่ยั่งยืน สรางความเขมแข็ งจาก
ภายใน เชื่อมไทยสูประชาคมโลก และเดินหนาไปดวยกัน ไมทิ้งใครไวขางหลัง
ประเทศไทยตองเผชิญ ภาวะผลผลิต เกษตรลนตลาด ราคาผลผลิตเกษตรตกต่ํา ซึ่งรัฐบาลตองใช
งบประมาณเปนจํานวนมากในการประกันราคา จํานํา หรือประกันรายไดใหกับเกษตรกร รัฐบาลมีความมุงหวัง
ที่จะตัดวงจรดวยการสงเสริมใหนําผลผลิตทางการเกษตรไปใชประโยชนในปริมาณมากใหหลากหลายรูปแบบ
ไดแก พลังงานชีวภาพ พลาสติกชีวภาพ และเคมีชีวภาพ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตทางการเกษตรและ
ดูดซับผลผลิตสวนเกิน และลดการนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑเคมีรวมกันมากกวา 1.5 ลานลานบาท
แมวารัฐบาลมีการสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกลาวมาระยะหนึ่งแลว แตการเติบโตของอุตสาหกรรม
ดังกลาวยังเปนไปคอนขางชา
อุปสรรคและความทาทายสําคัญของอุตสาหกรรมที่สําคัญ ประกอบดวย 1) ตนทุนการผลิตสูงกวา
ผลิต ภั ณฑ คูแข ง เชน พลาสติก ชีว ภาพสูง กว า พลาสติ กที่ผลิ ต จากน้ํ า มั น ปโ ตรเลี ย มไมน อ ยกว า 3 เทา 2)
นโยบายรัฐจํากัดโอกาสในการสูตลาด เชน การกําหนดใหผูผลิตเอทานอลตองขายใหกับผูคาน้ํามันเทานั้น การ
ชะลอการรับซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน การกําหนดใหการไฟฟาเปนผูจําหนายไฟฟาแตเพียงผูเดียว 3)
การกําหนดราคารับซื้อ-ขายยังไมไดรวมตนทุนสิ่งแวดลอม ทําใหผลิตภัณฑที่ผลิตจากวัตถุดิบชีวภาพไมอาจ
แขงขันได 4) ผูประกอบการในกลุม SMEs ขาดความสามารถในการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงการใช
บริการโรงงานตนแบบเพื่อการพัฒนาตอยอดจากงานวิจัยสูการใชประโยชนทางพาณิชย จึงขาดโอกาสในการ
พัฒนาตอยอดเปนผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มและสูงได และ 5) การรวมโรงงานผลิตผลิตภัณฑชีวภาพใหอยู ใน
ประเภทเดียวกับโรงงานผลิตเคมภัณฑเปนอุปสรรคของการจัดตั้งโรงงานแหงใหม
อยางไรก็ดี ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะพัฒนาเพื่อการพัฒนาเพิ่มคาผลผลิตเกษตร และวัสดุเหลือ
ทิ้ง (waste) จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆดวยการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อนําไปสูความมั่นคง
ดานพลังงานในทุกระดับ (Energy Security) สรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ (Economic Value) บนฐาน
การพัฒนาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Environmental Friendly)
ผลของการพัฒนาอตุสาหกรรมพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพในระยะ 5 ปขางหนาจะนําไปสู
 เพิ่มมูลคา GDP ของสาขาพลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ จาก 9.5 หมื่นลานบาท เปน GDP
มากกวา 2.6 แสนลานบาท
 เพิ่มมูลคาใหกับผลผลิตเกษตร 1.5 แสนลานบาท
 ลดการนําเขาน้ํามันปโตรเลียม 1.7 แสนลานบาท
 สรางรายไดใหชุมชนไมนอ ยกวา 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) เอทานอลเพื่ออุตสาหกรรมและเวชภัณฑ 4) พลาสติกชีวภาพ 5) ผลิตภัณฑโอลิโอเคมิคอล
6) เคมีชี วภาพเพื่ อ เกษตรปลอดภัย 7) สารประกอบสํ าหรั บ การผลิ ต เครื่ องสํา อาง และสารประกอบที่ มี
คุณสมบัติพิเศษ 8)จุลินทรียที่ใหคุณสมบัติพิเศษ
ทั้งนี้การขับเคลื่อนการพัฒนา BCG สาขาพลังงาน วัสดุ และเคมีชวี ภาพประกอบดวย
1) สรางตลาดสําหรับผลิตภัณฑฐานชีวภาพภายในประเทศ เชน การพัฒนากลไกตลาดที่คํานึง ถึง
ตน ทุนของสิ่งแวดลอมตลอดวงจรชีวิต การปลดล็อกกฎหมายหรืออุปสรรคในการเขาสูตลาด เชน ปรับ แก
พรบ.สุรา พ.ศ.2493 กระทรวงพลังงานเปดรับซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนไมจํากัดจํานวนโดยราคารับซื้อ
กําหนดบนฐานที่คํานึงถึงประโยชนทั้งตอผูผลิตและผูใช ประกาศลดประเภทน้ํ ามัน และเพิ่มสัดสวนการใช
เชื้อเพลิงชีวภาพ และการสงเสริมการใชผลิตภัณฑในกลุมดังกลาว
2) ยกระดับความสามารถในการแขงขันของผลิตภัณฑฐานชีวภาพ ตลอดกระบวนการผลิต ในสวน
ของตนน้ํา ใหความสําคัญกับการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตในภาคเกษตรโดยสงเสริมใหมีการใชนวัตกรรม
ในสวนของกลางน้ําใหความสําคัญกับการปรับแกกฎหมายผังเมือง เรงรัดการแยกประเภทโรงงานผลิตภัณฑ
เคมีชีวภาพออกจากโรงงานผลิตสารเคมี การปรับแตงเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับวัตถุดิบดวยการใชจุลินทรีย
หรือเอนไซมประสิทธิภาพสูง และในสวนปลายน้ํา ใหความสําคัญกับการพัฒนาตอยอดเชื้อเพลิงชีวภาพไปสู
ผลิตภัณฑมูลคาสูง การพัฒนาตอยอดเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑวัสดุและเคมีภัณฑที่หลากหลายทั้งเพี่อการใช
งานดานการเกษตร อุตสาหกรรม และเภสัชภัณฑ รวมถึงสงเสริมการใช Smart Grid เพื่อลดปญหาสายสง
ไฟฟาที่มีจํากัด
3) การเรงรัดพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งในรูปของการ"ซื้อ" "รวมวิจัย"
และ "สราง" ดวยตนเอง โดยระบบนิเวศนวัตกรรมที่เอื้อตอการเรงรัดพัฒนานวัตกรรม เชน กองทุนซื้อและรวม
วิจัย (Technology localization) และกระจายใหกับผูประกอบการในประเทศโดยเฉพาะ SMEs การสงเสริม
การวิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีสูการผลิต (supply chain) ในลักษณะ spearhead พรอมปรับปรุง
กระบวนการในการจัดทํางบประมาณใหมีลักษณะ multi year เปน block grant และการเบิกจายใหมีความ
คลองตัว การสนับสนุนทางการเงินเพื่อการใชประโยชนจากโรงงานตนแบบ การลงทุนโครงสรางพื้นฐานทาง
คุณภาพ (NQI) เพื่ อ กํา หนดมาตรฐานและทดสอบมาตรฐานผลิต ภัณฑวัส ดุแ ละเคมี ชีวภาพที่พัฒ นาขึ้น ใน
ประเทศไทย และการส ง เสริ ม ให เ กิ ด การสรา งและพั ฒ นาบุ ค ลากรในสาขาขาดแคลน เช น วิ ศ วกรรม
กระบวนการชีวภาพ
4) การบริหารจัดการเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG สาขาพลังงาน วัสดุและ
เคมีชีวภาพ ในรูปของ 5 คณะทํา งานยอย ประกอบดวย 1) คณะทํา งานชุด Carbon Pricing & Carbon
Credit 2) คณะทํ า งานศึ ก ษาและพั ฒ นาเชื้ อ เพลิ ง ชี ว ภาพ 3) คณะทํ า งานส ง เสริ ม การผลิ ต เอทานอลใน
มาตรฐาน Industrial & Pharmaceutical Grade 4) คณะทํางานการพัฒนา Smart Grid & Energy Trading
Platform และ 5) คณะทํางานพัฒนาศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม Biorefinery และผลิตภัณฑชีวภาพครบวงจร
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ขอเสนอเพื่อการขับเคลื่อน BCG โมเดลเศรษฐกิจสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
: สาขาพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ
1.ที่มาและกระบวนการจัดทํา BCG in Action
1.1 ความเปนมา
ตามที่รัฐบาลใหความสําคัญกับการเรงรัดพัฒนาประเทศดวยการใชโมเดลทางเศรษฐกิจใหมที่เรียกวา
"BCG" ซึ่งเปนการพัฒนา 3 เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular
Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ภายใตสถานการณการระบาดของโรคโควิด 19 ที่ยังไม
คลี่คลาย สงผลกระทบใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจของทั่ว โลกตองหยุดชะงัก ประเทศไทยพึ่งพาการคาและ
นักทองเที่ยวตางประเทศเปนจํานวนมาก ดังนั้น แนวทางการพัฒนาประเทศไทยหลังจากนี้จึงตองปรับเปลี่ยน
ไปสูการพัฒนาที่อาศัย "จุดแข็งของประเทศ" พรอมกับการผนึกกําลังภายใตแนวคิด "รวมไทยสรางชาติ" ดวย
การใช 3 แนวทางสําคัญ คือ
1. นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุงสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. สรางความเขมแข็งจากภายใน เชื่อมไทยสูประชาคมโลก
3. เดินหนาไปดวยกัน ไมทิ้งใครไวขางหลัง
1.1.1 นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุงสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy, SEP) เปนรากฐานสําคัญ
ของการพั ฒ นาโมเดลการขับ เคลื่ อ นประเทศไทยที่ เป นรูป ธรรมภายใต เ ศรษฐกิ จ BCG (BCG Economy
Model) โดยการผนึ ก 3 เศรษฐกิจ เขาดวยกัน คือ เศรษฐกิจ ชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิ จหมุน เวี ย น
(Circular Economy) และเศรษฐกิ จ สี เ ขี ย ว (Green Economy) มุ ง สู เ ป า หมายของการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
(Sustainable Development Goals, SDGs) โดยใชองคความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เปนตัวขับเคลื่อนสําคัญ
การพั ฒ นาประเทศตามยุ ท ธศาสตร โมเดลเศรษฐกิจ BCG จะนํ า ไปสู ค วามยั่ ง ยื น ในมิ ติ ต า ง ๆ
ดังตอไปนี้ ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางสาธารณสุข ความมั่นคงทางพลังงาน หลักประกันการมีงาน
ทํา และความยั่งยืนของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รูปที่ 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 เปนการพัฒนาโดยการเริ่มตนจากการสรางความเขม แข็ งในระดับพื้นที่
ขยายไปสูป ระเทศและเชื่อ มโยงไทยสูป ระชาคมโลกทั้ ง ในฐานะเป นส วนหนึ่ง ของสายโซอุ ปทานของโลก
(Global Supply Chain) การเขา ถึงความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสถาบัน ชั้นนํ าของโลกเพื่อ นํามา
พัฒนาตอยอดเปนผลิตภัณฑหรือบริการนวัตกรรม รวมถึงมีศักยภาพในการแสดงบทบาทความเปนผูนําในเวที
โลกในดาน BCG
1.1.3 เดินหนาไปดวยกัน ไมทิ้งใครไวขางหลัง
โมเดลเศรษฐกิจ BCG ใหความสําคัญกับการพัฒนาที่นําไปสูการเดินหนาไปดวยกัน และไมทิ้งใครไว
ขางหลัง เนนการขับเคลื่อน BCG เชิงพื้นที่ ใชการระเบิดจากภายในโดยเนนตอบสนองความตองการในแต
ละพื้นที่ ควบคูไปกับการดํารงไวซึ่งอัตลักษณของพื้นที่ ตัวอยางเชน
1) ภาคเหนือ เนนการพัฒนาระบบการเกษตรปลอดภัย มีมูลคาสูง สงเสริมการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรเปนผลิตภัณฑอาหาร และตอยอดเศรษฐกิจดวยทุนทางวัฒนธรรมลานนา (Creative Lanna)
2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนนแกไขปญหาสุขภาพหลักของประชากรในพื้น ที่ เชน พยาธิใบไมตับ
รวมถึงสงเสริมการผลิตสัตวเศรษฐกิจชนิดใหม เชน โคอีสานวากิว และแมลงที่รับประทานได พรอมกับการ
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมริมฝงโขง
3) ภาคตะวัน ออก มุงเนนการพั ฒนาผลผลิตทางดา นการเกษตรโดยเฉพาะกลุม ไม ผล รวมถึ ง การ
พัฒนาตอยอดสูอุตสาหกรรมอนาคต
4) ภาคใต มุงเนนการสงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําดวยเทคโนโลยีสมัยใหม การแปรรูปผลผลิตเปน
อาหารที่มีมูลคาสูง สงเสริมการทองเที่ยวปกษใตยุคใหม และสงเสริมพื้นที่สรางสรรคเชิงพหุวัฒนธรรม
1.2 การพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ ดวย BCG Economy Model
ประเทศไทยตองเผชิญ ภาวะผลผลิต เกษตรลนตลาด ราคาผลผลิตเกษตรตกต่ํา ซึ่งรัฐบาลตองใช
งบประมาณเปนจํานวนมากในการประกันราคา จํานํา หรือประกันรายไดใหกับเกษตรกร รัฐบาลมีความมุงหวัง
ที่จะตัดวงจรดังกลาวดวยการสงเสริมใหนําผลผลิตทางการเกษตรไปใชประโยชนในปริมาณมากใหหลากหลาย
รูป แบบ ไดแก พลังงานชี วภาพ พลาสติก ชีวภาพ และเคมีชีวภาพ เพื่อ สร างมูล คา เพิ่ ม ให กับ ผลผลิ ตทาง
การเกษตรและดูดซับผลผลิตสวนเกิน อยางไรก็ดี การแปรรูปผลผลิตเกษตร หรือนําเศษวัสดุมาผลิตเปน
พลังงาน พลาสติก และเคมีชีวภาพที่ผานมามีการเติบโตอยา งชา แมวา รัฐบาลมีมาตรการอุ ดหนุนการใช
ผลิตภัณฑชีวภาพดังกลาวมายาวนาน เปนตนวา การใชกลไกสวนตางของราคาในกรณีของเชื้อเพลิงชี วภาพ
หรือยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลสําหรับเงินไดเปนรอยละ 25 ของรายจาย
สําหรับการซื้อบรรจุภัณฑพลาสติกที่ยอยสลายไดเองทางชีวภาพที่ไดรับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564 แตดวยตนทุนของพลาสติกชีวภาพที่สูงกวา
พลาสติกจากปโตรเลียมไมนอยกวา 3 เทา จึงทําใหขาดตลาดรองรับ ดังนั้น การสงเสริมให เกิดการพั ฒนา
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อุตสาหกรรมดังกลาวในประเทศ จึงจําเปนตองมีการพัฒนากลไกหรือยุทธศาสตรเพิ่มเติม ซึ่งผลสําเร็จดังกลาว
ไมเพียงเปนการสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ แตยังเปนแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการใชงบประมาณภาครัฐ
1.3 กระบวนการจัดทําแผนการขับเคลื่อน BCG Economy Model
การจัดทํา แผนการขับ เคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ใชกระบวนการที่เรียกวาการวิจัยเชิงระบบ
"System Research" เป นกระบวนการนํ า มิ ติ ต างๆที่ เกี่ ยวข องมาพิ จารณาร วมกั น อย างเป น องค รวม ด วย
กระบวนการดึงผูเกี่ยวของทั้งจตุภาคี ประกอบดวยภาคอุตสาหกรรม/เอกชน หนวยงานรัฐ มหาวิทยาลัย/
สถาบันวิจัย และเกษตรกร มารวมกันแลกเปลี่ยนขอมูล ขอคิดเห็น เชื่อมโยงนโยบาย/การดําเนินงาน รวมถึง
การสื่อสารเพื่อใหมีความเขาใจเปาหมาย และทิศทางของการดําเนินงานรวมกัน รวมกันขับเคลื่อนทั้งระบบ
และพัฒนาไปพรอมๆ กัน กระบวนการในการรวบรวมขอมูลดวยการการจัดประชุมระดมซึ่งแบงการจัดประชุม
โดยกลุมพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ มีนายเทวินทร วงศวานิช เปนประธาน มีผูเขารวมประชุม ระดม
ความคิดรวมตลอดทั้งกระบวนการจัดทําเอกสารมากกวา 100 คน ผลผลิตที่ไดจากการประชุมคือ เปาหมาย
การพัฒนา ผลิตภัณฑเปาหมาย สิ่งที่ตองการใหเกิดการขับเคลื่อน เชน ปรับแกกฎหมาย ลงทุนโครงสรา ง
พื้นฐาน สรางตลาด มาตรการทางการเงิน การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงโมเดล/กลไกขับเคลื่อนที่เกิดขึ้นใน
ระยะตางๆ ทั้งในระยะเรงดวน (Quick win) (ภายในระยะเวลา 1 ป) ระยะปานกลาง (ภายในระยะเวลา 2-5
ป) และระยะยาว (ภายในระยะเวลา 5-10 ป) ทั้งนี้ขอเสนอดังกลาวไดนําเสนอตอนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8
มิถุนายน พ.ศ.2563 และเผยแพรในวงกวางในการประชุมสมัชชา BCG เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ซึ่ง
มีผรู วมประชุมมากกวา 1,000 คน

รูปที่ 2 : กระบวนการจัดทําขอเสนอการขับเคลื่อน BCG in Action
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2.ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพของโลก
ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงาน วัสดุชีวภาพและเคมีชีวภาพเติบโตตอเนื่องจากการผลักดัน
เชิ ง นโยบาย และประชาชนมี ส ว นร ว มในการเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ดั ง กล า ว ทํ า ให เ กิ ด การสร า งตลาด
ภายในประเทศและเกิดการสรางนวัตกรรมอยางตอเนื่อง
2.1 อุตสาหกรรมพลังงาน
การพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพเปนไปเพื่อการบรรลุเปาหมายหมายการพัฒนาแหงสหวรรษที่ 7 (SDG7)
ที่ตองการสรางหลักประกันใหทุกคนสามารถเขาถึงพลังงานไดอยางยั่งยืน โดยเนนการพัฒนาแหลงพลังงาน
ใหมเพื่อทดแทนการลดนอยของเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล แหลงพลังงานใหมตองเปนแหลงพลังงานที่กอใหเกิด
ความยั่งยื น ในภาพรวมของโลกมีเปา หมายเพิ่มสัดสวนการใชพลัง งานหมุน เวี ยนเพิ่ม เปน รอ ยละ 30 ในป
พ.ศ.2573 ปจจุบันมี 169 ประเทศทั่วโลกที่มีนโยบายเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทางเลือก ป พ.ศ.2561 การ
ใชพลังงานหมุนเวียนทั่วโลกยังอยูในระดับต่ําเนื่องจากมีสัดสวนเพียงรอยละ 4 ของการใชพลังงานทั้งหมด โดย
พลังงานหมุนเวียนมีการใชงานมากที่สุด 3 รูปแบบ คือ 1) ความรอน/ความเย็น 2) ภาคขนสง และ 3) ไฟฟา

รูปที่ 3 : สัดสวนของการใชประโยชนพลังงานหมุนเวียนของโลกป พ.ศ.2559
ที่มา : https://www.ren21.net/wp-content/uploads/2019/05/gsr_2019_full_report_en.pdf
2.1.1 การใชพลังงานหมุนเวียนเพื่อเปนความรอน/ความเย็น
การใชพลังงานในรูปความรอน/ความเย็นมีสัดสวนการใชเปนครึ่งหนึ่งของการใชพลังงานหมุนเวีย น
ทั้งหมด ปจจุบันมี 47 ประเทศ มีนโยบายการใชพลังงานหมุนเวียนในการผลิตพลังงานความรอน โดยแหลง
พลังงานหมุนเวียนสําหรับความรอนรอยละ 60 มาจากชีวมวล และ รอยละ40 เปนพลังงานหมุนเวียนชนิ ด
อื่นๆ เชน พลังงานแสงอาทิตย และพลังงานความรอนใตพิภพ ในเชิงเปรียบเทียบพลังงานแสงอาทิตยเปน
แหลงพลังงานหมุนเวียนที่มีอัตราการขยายตัวสูงสุด การใชพลังงานหมุนเวียนเพื่อการผลิตความรอนคิดเปน
เพียงรอยละ 10 ของการใชพลังงานทั้งหมดในป พ.ศ.2559 การใชพลังงานหมุนเวียนเพี่อการผลิตความรอนมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นไมมาก สาเหตุสําคัญประการหนึ่งคือเปนผลของความกาวหนาของเทคโนโลยีในการประหยัด
พลังงาน และมาตรการสงเสริมการประหยัดพลังงานของประเทศตางๆ
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2.1.2 การใชพลังงานหมุนเวียนเพื่อเปนไฟฟา
การใชพลังงานหมุนเวียนเพื่อเปนไฟฟามีการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยรอยละ 60 ของไฟฟาที่ผลิตทั่ว
โลกมาจากแหลงพลังงานหมุนเวียนที่มาจากพลังงานแสงอาทิตย ประเทศที่ใชมากคือ จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน
เยอรมนี และอินเดีย

รูปที่ 4 : ปริมาณไฟฟาที่ผลิตจากพลังงานทางเลือก
ที่มา : Renewables 2019 Global Status Report
2.1.3 การใชพลังงานหมุนเวียนเพื่อการขนสง
การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพในป พ.ศ. 2561 มีปริมาณ 153 พันลานลิตร เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ.2560 คิดเปน
รอยละ 7 โดยสหรัฐอเมริกาและบราซิล ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพรวมกันไดมากถึงรอยละ 69 ของปริมาณการ
ผลิ ตรวม รองลงมาไดแ ก จีน เยอรมนี และอินโดนี เซีย ดวยสัดสวนรอยละ 3.4, 2.9, และ 2.7 ตามลํา ดับ
(REN21,2019)
วัตถุดิบในการผลิตเอทานอล ไดแก ขาวโพด น้ําตาล และพืชอื่นๆ สําหรับไบโอดีเซล ผลิตจากพืชน้ํามัน
ไขมัน รวมถึงน้ํามันใชแลว และในระยะหลังมีการผลิตไบโอดีเซลดวยการนําน้ํามันพืชที่ใชแลวผานกระบวนการ
เติ มไฮโดรเจน (hydrotreated vegetable oil ;HVO) รวมถึงการนํา น้ํา มัน พื ชมาผ า นกระบวนการทราน
เอสเทอริฟเคชั่น (Transesterification) โดยการเติมแอลกอฮอล และตัวเรงปฏิกิริยาเพื่อเปลี่ยนไขมันใหเปน
hydrotreated esters and fatty acids หรือ HEFA ในเชิงเปรียบเทียบเอทานอลมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 63
ของปริมาณเชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิต รองลงมาคือไบโอดีเซล รอยละ 31 และ HVO/HEFA รอยละ 6

8

รูปที่ 5 : ปริมาณการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจําแนกตามประเภทป พ.ศ.2541-2561
การเติบโตของตลาดเชื้อเพลิงชีวภาพอิงกับนโยบายและมาตรการสงเสริมของรัฐบาลเปนหลัก ดังเห็น
ไดจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนผูนําในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพของโลกมี นโยบายสงเสริมทั้งในระดั บ
รัฐบาลกลางและทองถิ่น โดยสหรัฐอเมริกากําหนดมาตรฐานเชื้อเพลิงทดแทนและกําหนดใหรัฐบาลตอ งใช
เชื้อเพลิงประเภทคารบอนต่ํา พรอมกันนั้น รัฐบาลแคลิฟอรเนียมีนโยบายมุ งสงเสริมการพัฒนาและการใช
พลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานชีวภาพ เพื่อนําไปสูการลดการพึ่งพิงพลังงานฟอสซิล อีกทั้งมุงสงเสริมการ
ลงทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตรถยนตที่ใชพลังงานทดแทนและการผลิตรถยนตที่ใชน้ํา มันที่มี ระดับ
คารบอนต่ํา (Low-Carbon Fuels) สหภาพยุโรปออกกฎหมายสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน (พ.ศ.2563-2573)
เพิ่มสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนในภาคขนสงเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 14 ในป พ.ศ.2573 แตทั้งนี้เพื่อไมใหเกิด
ปญหาการแยงชิงระหว างพืชอาหารและพลังงานจึงกําหนดสัดสวนสูงสุดของการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจาก
สินคาเกษตรไวไมเกินรอยละ 7
2.1.4 ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีดานพลังงานแหงอนาคต
ความตองการลดการใชเชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปลอยกาซเรือนกระจกแพรหลายมากขึ้น จาก
ความก า วหน า ของเทโนโลยี Blockchain เทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) ซึ่ ง ส ง ผลต อ รู ป แบบ
นวัตกรรมของเทคโนโลยีพลังงาน รูปแบบการซื้อขายพลังงาน การผลักดันความเปน Smart City จะมีสวนใน
การกําหนดรูปแบบการผลิตและใชพลังงานเชนกัน โดยแนวโนมของเทคโนโลยีดานพลังงานที่สําคัญ ไดแก
Energy Storage เปนการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพในการกั กเก็บพลังงานไดดี
ยิ่งขึ้น ทําใหเกิดความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการพลังงานทดแทนไดอยางมีเสถียรภาพมากขึ้น การผลิตไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยจึงเปนทางเลือกของอุตสาหกรรมและแมแตบานเรือนซึ่งจะสามารถซื้อ-ขายไฟฟาไดอิสระ
มากขึ้น โดยทุกคนมีฐานะเปน Prosumer คือผลิตไฟใชเอง และอาจนําไปสูการซื้อ-ขายระหวางบุคคลไดอีก
ดวย (สุนีรัตน ฟูกุดะ,2562)
เทคโนโลยี กัก เก็บ และการใชป ระโยชนจ ากกา ซคารบ อนไดออกไซด (carbon capture and
utilization) เปนเทคโนโลยีที่ไดรับการพัฒนาเพื่อลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดซึ่งเปนสาเหตุของการ
เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอ ากาศ (climate change) เชน บริษัท Carbon Engineering ซึ่งมี Bill
Gates เป น ผู ร ว มลงทุ น มี แ นวคิ ด นํ า คาร บ อนไดออกไซด ที่ ดั ก จั บ ได ไ ปแปลงเป น เชื้ อ เพลิ ง สั ง เคราะห
(Synthetic fuel) บริษัทที่สวิตเซอรแลนดที่ชื่อ วา Climeworks สรางโรงงานที่อิตาลีเป น โรงงานผลิตกา ซ
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มีเทนจากกาซคารบอนไดออกไซดท่ดี ักจับไดจากอากาศนํามาผสมกับกาซไฮโดรเจนเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง (อดิสร
เตื อ นตรานนท ) และนั ก วิ จั ย จากมหาวิ ท ยาลั ย Arizona State University คิ ด ค น เครื่ อ งดั ก จั บ ก า ซ
คาร บ อนไดออกไซด ที่ เ รี ย กว า "mechanical trees" เพื่อ นํา ไปใช ป ระโยชน ใ นหลากหลายรู ป แบบ เช น
synthetic fuels, enhanced oil recovery or in food, beverage and agriculture industries.
Electric Vehicles การพัฒนายานยนตไฟฟามีเปา หมายสํา คัญ คื อการลดการปลอยมลพิ ษ และ
ปญหาการเกิดฝุ นละอองขนาดเล็กในเมืองที่มีประชากรหนาแนน บริษัทผูพัฒนาเทคโนโลยี ตางมุงพั ฒ นา
เทคโนโลยีเพื่อใหการชารจ 1 ครั้ง เดิน ทางไดระยะทางที่ไกลขึ้น การพัฒนาเพื่อใหราคาขายถูกลง พรอมกับ
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เชน การจัดตั้งสถานนีชารจประจุที่กระจายใหวงกวางเพื่ออํานวยความสะดวกใน
การใชงาน และระบบหัวชารจประจุแบบรวดเร็ว เปนตน (สุนีรตั น ฟูกุดะ,2562)
Digitization and Energy Big Data การเก็บ และวิเคราะห ขอมูล พลั ง งานแบบดิ จิทัล และอย า ง
ถูกตอง มีสวนชว ยลดการใชและเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานไดอยางดี ขอมูลดังกลาวนํามาใชในการบริหาร
จัดการการผลิตและใชพลังงานไดอยางสมดุล ลดการสูญเสีย พลังงานได นอกจากนี้ AI ยังสามารถทํานาย
แนวโน ม และเพิ่ ม ศัก ยภาพของการควบคุ มระบบพลั ง งานให มีป ระสิท ธิ ภ าพดี ยิ่ ง ขึ้ น ด ว ย Supply Chain
Digitization ทําใหการบริหารจัดการมีความถูกตองและแมนยํา รวมทั้งสามารถ Predictive Maintenance
เพื่อลดการสูญเสียพลังงานและการหยุดดําเนินการอยางฉับพลันของอุตสาหกรรมการผลิต (สุนีรัตน ฟูกุดะ
,2562)
Smart Grid/Micro Grid เปนระบบสนับ สนุ นการผลิต พลัง งานขนาดเล็ก ทั้ ง การผลิตไฟฟา จาก
พลังงานแสงอาทิตย โรงไฟฟาชีวมวลระดับชุมชน ที่บริหารจัดการดวยเทคโนโลยี Grid ที่ชาญฉลาดและรองรับ
การเปลี่ยนแปลงไดดี (Flexible Grid) และดวย Blockchain Network ทําใหทุกคนซื้อ-ขายพลังงานกับผูผลิต
หรือระหวางกันเอง (สุนีรัตน ฟูกุดะ,2562) ซึ่งเปนเพิ่มความมั่นคงในระดับชุมชน
ไฮโดรเจน (Hydrogen) ไดรับการคาดหมายวาจะเปนคลื่นลูกถั ดไปต อจากยุ คการใชรถพลั ง งาน
ไฟฟาจากแบตเตอรี่ รวมถึงมีการใชประโยชนจากไฮโดรเจนในบริบทที่กวางขวางขึ้น เชน มีการนําไปใชงานได
ทั้งโรงไฟฟาขนาดเล็กสําหรับ Distributed Generator การใชงานสําหรับบานเรือน (Stationary application
fuel cell) ซึ่งนอกเหนือไปจากการใชขับเคลื่อนยานยนตไฟฟา (สุมิตรา จรสโรจนกุล,2563)
2.2 อุตสาหกรรมวัสดุและเคมีชีวภาพ
กระแสการตื่นตัวของความหวงใยสิ่งแวดลอมจากสัตวทะเลที่เสียชีวิตจากการกินถุงพลาสติก หรือการ
ปนเปอนของสารเคมีสูสิ่งแวดลอมกระทบตอสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ และไมสามารถใชประโยชนได จึงเปน
แรงผลักดันใหเกิ ดความตองการผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมวัสดุแ ละเคมี
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
ประโยชน ในกลุมสินคาในหมวดสาธารณูป โภคประเภทตางๆ พลาสติกชีวภาพ แบงไดเป น 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 การผลิตพลาสติกชีวภาพทั่วโลกมีป ริมาณรวมกัน 2.11 ล านตั นหรือคิดเปนประมาณ
รอ ยละ 1 ของพลาสติ ก จากฟอสซิ ล ที่ ผลิต ประมาณ 359 ลา นตั น ( M Garside,2020) ความต องการใช
พลาสติกชีวภาพโลกเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จากการพัฒนาคุณสมบัติพลาสติกชีวภาพใหมีความเหมาะสมกับ
สภาวะการใชงานที่หลากหลาย
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รูปที่ 7 : ปริมาณการผลิตพลาสติกชีวภาพป พ.ศ.2562
ที่มา : European Bioplastic, nova-Institute,2019
ตลาดพลาสติกชีวภาพในป พ.ศ.2573 คาดวาจะมีสัดสวนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 40 ของมูลคาพลาสติก
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 5 ในป พ.ศ.2563 มีอัตราการเติบ โตของตลาดเฉลี่ยร อยละ 30 ระหวางป พ.ศ.2556พ.ศ.2573 สูงกว าอั ตราการขยายตัว ของพลาสติ กจากฟอสซิลถึ ง 10 เทา ตัว วัต ถุ ดิบ เกษตรที่ นํา มาผลิต
พลาสติกชีวภาพมีหลากหลายชนิด เปนตนวา แปงขาวโพด แปงจากมันฝรั่ง และ น้ําตาล

รูปที่ 8 : ปริมาณการผลิตพลาสติกชีวภาพป พ.ศ.2556-พ.ศ.2573
ที่มา : European Bioplastic,2013
2.2.2 ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ
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ตลาดของผลิตภัณฑเคมีชีวภาพเติบโตจาก 6.5 พันลานเหรียญสหรัฐ ในป พ.ศ.2559 และคาดวาจะ
เพิ่มเป น 24 พัน ลา นเหรีย ญสหรัฐ ในป พ.ศ.2568 มีอัตราการขยายตั วร อ ยละ 16 ระหวา งป พ .ศ.2560พ.ศ.2568 การขยายตัวของตลาดผลิตภัณ ฑเคมีชีวภาพเกิ ดจากความกัง วลถึง ผลกระทบของสารเคมี ต อ
สิ่งแวดลอม รวมถึงตองการลดการพึ่งพาฟอสซิล ผลิตภัณฑเคมีชีวภาพที่มีการผลิตในเชิงพาณิชยมากไดแก
กรดซัคซินิค แลคติก กลีเซอรอล การใชเคมีชีวภาพไมไดจํากัดอยูเฉพาะในวงการอุตสาหกรรมเทานั้น แตยังมี
การขยายไปสูผลิตภัณฑสํา หรับการเกษตรในรูปของสารชีวภัณฑ และปุยชีวภาพ รวมไปถึงอุตสาหกรรมยา
อาหารและเครื่องดื่มอีกดวย
ตลาดของผลิตภัณฑเคมีชีวภาพหลัก อยูในประเทศเอเชียและแปซิฟก รองลงมา คือ สหภาพยุโรป
และอเมริกาเหนือ การขยายตัวของตลาดเคมีชีวภาพอันเปนผลจากผูบริโภคตองการซื้อสินคาที่มีความเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม และรัฐบาลมีนโยบายและมาตรการสงเสริมการใชผลิตภัณฑเคมีชีวภาพทั้งในรูปของมาตรการ
ทางดานการเงิน การคลัง เชนเดียวกับการสงเสริมการผลิตและการใชเชื้อเพลิงชีวภาพ และพลาสติกชีวภาพ
อยางไรก็ดี ความท าทายของการพัฒนาผลิตภัณฑเคมีชีวภาพ คือ อุ ตสาหกรรมดังกลาวมี สายโซอุปทานที่
คอนขางยาว แตสําหรับประเทศที่กําลังพัฒนามักประสบปญหาขาดการพัฒนาสายโซอุปทาน (supply chain)
เพื่อรองรับสารเคมีชีวภาพที่พัฒนาขึ้นใหม และราคาผลิตภัณฑที่สูงกวาผลิตภัณฑคแู ขง
ผลิต ภั ณ ฑ เ คมี ชี ว ภาพที่ มี มูล คา ตลาดขนาดใหญ 5 อั น ดั บ แรก คื อ Epoxy resins, Adipic acid,
Lactic acid/Polylactic acid (PLA), Furandicarboxylic acid (2,5-) (FDCA) และ Malic acid ตามลําดับ
ตารางที่ 1 : มูลคาตลาดผลิตภัณฑเคมีชีวภาพและผูผลิตหลัก
ผลิตภัณฑ

มูลคาตลาด

ผูผลิตหลัก

Epoxy resins

USD 7.99 billion (2015) Nan Ya Plastics Corporation,Kukdo Chemical
Growth 6 % (2015-2024) 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)
USD 1.29 billion (2016)
Growth 20 % (20172025)

ไมมีผูผลิตในเชิงพาณิชย
Rennovia, Verdezyne (Pilot scale)
Pyramid Bipplastics, Synbra, Zhejiang Hisun
Biomaterials, Total Corbion

USD 300 million (2016)
Growth 8 % (2017-2025)
USD 0.15 billion
(2015)/Growth 28 %
(2017-2026)

Synvina,AVA Biochem, Corbion

Lactic acid/Polylactic
acid (PLA)
Furandicarboxylic acid
(2,5-) (FDCA)
Succinic acid

Polybutylene succinate USD 2 million (2016)
(PBS)
Growth > 10 % (20142019)

LCY Biotechnology (ซื้อ 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
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
Polyhydroxyalkanoate
(PHA)

มูลคาตลาด

ผูผลิตหลัก

USD 73 million (2016) Newlight Technologies,Danimer Scientific,Bio-On,
Growth 5 % (2017-2021) Tianjin GreenBio Materials

(1) อุตสาหกรรม Epoxy resin
อีพ็อกซี่เรซิ่นเปนเทอรโมพลาสติกที่ตลาดมีความตองการใชมากที่สุด เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ดีกวาใน
การผสมกับวัสดุคอมโพสิทอื่นๆ จากรายงานของ Chinthapalli et al. (2018) ระบุวารอยละ 75 ของอี พ็ อกซี่
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 คิดเปน มูลคา 9,800 ลานเหรี ยญ
สหรัฐ โดยเอเชียแปซิฟกเปนตลาดหลักดวยสวนแบงตลาดรอยละ 65
ผูผลิตสําคัญ ไดแก บริษัท Nan Ya Plastics Corporation (ไตหวัน) กําลังการผลิต 461,000 ตัน
Kukdo Chemical Co., Ltd. (เกาหลีใต) กําลัง การผลิต 480,000 ตัน, Olin Corporation (สหรั ฐอเมริ ก า)
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) กํา ลั งการผลิต 80,000 ตัน , the 3M Company (สหรั ฐอเมริ กา), BASF SE (เยอรมนี) ,
และ Sinopec Corporation (China Olin Corporation (สหรัฐอเมริกา)
(2) อุตสาหกรรม Adipic acid
กรดอะดิพิกใชเปนวัตถุดิบผลิตไนลอน โพลียูรีเทน เอสเตอรของกรดอะดิพิกนําไปใชในกระบวนการ
ผลิตเม็ด PolyVinyl Chloride (PVC) อุตสาหกรรมอาหารใชกรดอะดิพิกในการผลิตเครื่องปรุงรสและสารสราง
เนื้อเจล/เพิ่มความหนืด
ปจจุบันกรดอะดิพิกทั้งหมดที่จําหนายผลิตจากน้ํามันปโตรเลียม ป พ.ศ.2558 ตลาดของกรดอะดิพิก
มีมูลคา 4,500 ลานเหรียญสหรัฐ อัตราการเติบโตรอยละ 4.5 ตอป ทั้งนี้มีการคาดการณวามูลคา ตลาดของ
กรดอะดิพิกจะเพิ่มขึ้นเปน 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
ใหญ หลายรายที่ ถือ ครองสิท ธิ บัต รการผลิตกรดอะดิ พิก ชีว ภาพ เชน DSM, INVISTA, Amyris, BioAmber
เพื่อใหกรดอะดิพิกชีวภาพมีตนทุนแขงขันไดมากขึ้น จึงมีความพยายามพัฒนากรดอะดิพิกจากวัตถุดิบชีวภาพ
ที่มีราคาต่ํา เชน น้ําตาล หรือไขมัน
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รูปที่ 9 : กระบวนการผลิตกรดอะดิพิก
(3) อุตสาหกรรม Polylactic acid (PLA)
Polylactic acid (PLA) เปนโพลีเอสเตอรเทอรโมพลาสติกที่มีการใชมากที่สุดในโลก PLA ผลิตจาก
กรดแลคติกซึ่งเปนกรดไฮโดรไลทอินทรียที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ใชประโยชนในอุตสาหกรรมตางๆ อาทิ วัสดุ
เครื่องสําอาง ยา เคมีภัณฑ อาหาร อุปกรณการแพทย
บริ ษั ท NatureWorks เป น บริ ษั ท แรกที่ ผ ลิ ต PLA ในเชิ ง พาณิ ช ย โดยเริ่ ม ในป พ.ศ.2540 ด ว ย
ผลงานวิจัยของบริษัทคารกิลล (Cargill) ตอมาบริษัทคารกิลลไดรวมทุนกับบริษัทดาว เคมิคอล ภายใตใชชื่อ
Cargill Dow Polymers applied จึ ง ได เ ริ่ ม การผลิ ต PLA ในป พ.ศ.2544 โดยโรงงานตั้ ง อยู ใ นประเทศ
สหรัฐอเมริกา ใชเครื่องหมายการคาวา “NatureWorks” ป พ.ศ.2548 บริษัทดาวเคมิคอลขายหุนทั้งหมดให
คารกิลล และเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท NatureWorks หลังจากนั้น ป พ.ศ. 2550 บริษัทคารกิลลไดรวมทุนกับบริษัท
ญี่ปุนที่ชื่อวา Teijin แตในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 บริษัท Teijin ไดยุติความเปนหุนสวนโดยให เหตุผลว า
บริษัทมีความจํ าเปนต องปรับ โครงสรางทางธุรกิจ หลัง จากนั้นในเดือนตุลาคม 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 เปนบริษัทรวมทุน ระหว า ง
Switzerland’s Pyramid Technologies Ltd. และ German Bioplastics GmbH โรงงานตั้งอยูในประเทศ
เยอรมนี มีกําลังการผลิต PLA ประมาณ 60,000 ตัน บริษัท Synbra ตั้งอยูในประเทศเนเธอรแลนดมีกํ าลัง
การผลิต 50,000 ตัน และบริษัท Zhejiang Hisun Biomaterials เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัท Zhejiang
Hisun Group ซึ่งมีสภาวิทยาศาสตรแหงชาติจีน (Chinese Academy of Science, CAS) เปนผูถือหุน และ
Taizhou Jiaojiang ซึ่งเปนบริษัทของรัฐบาล
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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
ถาเปรีย บเทีย บกับ พลาสติกทั่วไป PEF มีค วามแข็ง แรงและทนทานมากกวา นอกจากนี้ FDCA ยังใชเปน
วัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑที่หลากหลายทั้งบรรจุภัณฑ สิ่งทอ พลาสติก เสนใย เปนตน
ในป พ.ศ. 2559 มูล คาตลาดของ FDCA อยูที่ป ระมาณ 300 ลานเหรียญสหรัฐ และคาดวา มูลคา
ตลาดจะเพิ่มเปน 700 ลานเหรียญสหรัฐในปพ.ศ. 2568 มีอัตราการเติบโตรอยละ 8.2 ตอป ตลาดเอเชียแปซิฟก
โดยเฉพาะประเทศจีนเปนตลาดที่มีอัตราการขยายตัวของความตองการใช FDCA มากที่สุด เนื่องจากคุณสมบัติ
ในการยอยสลายที่ดีเหมาะสมสําหรับเปนบรรจุภัณฑ
ผูผลิตหลัก
1) บริษัท Avantium และ BASF ไดรวมมือกันจัดตั้งบริษัท Synvina เมื่อป พ.ศ.2559 มีเปาหมาย
เพื่อ การผลิต FDCA ในระดับอุตสาหกรรม ดวยการใชเทคโนโลยีที่พัฒนาจากบริษัท Avantium มาทดลอง
ผลิตโดยใชโรงงานของ BASF และมีแผนตั้งโรงงานผลิต FDCA อยางไรก็ดี แผนการเปดโรงงานจํา เปนตอง
เลื่อนออกไปเนื่องจากทั้งสองฝายมีความเห็นที่ไมตรงกัน และลาสุด (ป พ.ศ.2561) บริษัท Avantium ไดซื้อ
หุนจากบริษัท BASF ทั้งหมด ทําใหปจจุบันบริษัท Synvina เปนบริษัทลูกของ Avantium ซึ่งบริษัทยังคงยืนยัน
วาจะผลักดันการผลิต FDCA ใหเปนไปตามแผนเดิมที่กําหนดไว (Synvina,2019) โดย FDCA ที่ผลิตเนนใชเปน
วัตถุดิบในการผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวัสดุทางการแพทย
2) บริษัท AVA Biochem มีแผนการผลิต FDCA แบงเปน 2 ระยะ ประกอบดวยระยะที่ 1 มีเปาหมาย
ผลิต 30,000 ตัน/ป และเพิ่มเปน 120,000 ตัน/ป ซึ่งเปนระดับการผลิตแบบเต็มกําลัง โดยเริ่มตนดวยการผลิต
5-HMF ซึ่งบริษัทมีความพรอมทางเทคโนโลยีในเชิงพาณิชยแลว และคาดวา จะผลิต FDCA ในป พ.ศ.2563
เนื่องจากเทคโนโลยีการผลิต FDCA ยังอยูในระดับสาธิต (TRL) 4-6
16

3) บริษัท Corbion มีเปาหมายผลิต FDCA เชนกัน โดยใชประสบการณ/ความเชี่ยวชาญของเทคโนโลยี
การหมัก และเทคโนโลยี Down-stream processing ในกระบวนการผลิตแลกติกมายาวนานกวา 80 ป

รูปที่ 11 : หวงโซมูลคาของ bio-based Furandicarboxylic acid
ที่มา: WEASTRA s.r.o., 2013
(5) อุตสาหกรรม Succinic acid
Bio-based succinic acid เป น สารตั ว กลาง (building block) ที่ เ ป น specialty chemical ที่
สามารถใชประโยชนไดทั้งโดยตรง หรือในรูปของสารอนุพันธ (derivatives) สามารถตอยอดเปนผลิตภัณฑได
หลากหลาย เชน พอลิยูรีเทน สีและสารเคลือบ กาว วัสดุยาแนว พอลิเมอรและเรซิน เครื่องสําอาง ไบโอพลาสติก
ไนลอน รวมถึงเปนสารประกอบที่ใชในอุตสาหกรรมยา เนื่องจากกรดซักซินิกใชประโยชนไดหลากหลาย ทําให
อุตสาหกรรมการผลิตไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง ปจจุบันมีการผลิตเชิงพาณิชยบางแลว

รูปที่ 12 : หวงโซมูลคาของ bio-based succinic acid
ที่มา: WEASTRA s.r.o., 2013
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กรดซักซินิกชีวภาพเปนสารเคมีชีวภาพที่กระทรวงพลังงานสหรัฐอเมริการะบุวาเปนหนึ่งในหาของ
building block ที่ตลาดมีความตองการสูง ในป พ.ศ.2558 กรดซัคซินิคมีมูลคาตลาด 157.2 ลานเหรียญสหรัฐ
และคาดการณวามูลคาตลาดระหวางป พ.ศ.2560-2569 จะมีอัตราการเติบโตสูงถึงรอยละ 28 ตอป ตลาดที่มี
ความตองการใชไบโอซักซินิกมากประกอบดวย BDO, Polyester Polyols, PBS Plasticizers และ Solvent
and Lubricant เปนตน โดยตลาดที่มีความตองการซื้อสูง คือ ตลาดในภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะอยางยิ่งในตลาด
ของประเทศจีน ญี่ปุน และอินเดีย

รูปที่ 13: แนวโนมความตองการใชกรดซักซินิกชีวภาพป 2563
ที่มา: https://www.alliedmarketresearch.com/bio-succinic-acid-market
ผูผลิตหลัก
1) บริษ ัท BioAmber ลงทุน กอ สรา งโรงงานระดับ สาธิต (demonstration) ในเมือ ง 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 บริษัทมีแผนสรางโรงงานเพิ่มในอเมริกาเหนือและประเทศจีนและคาด
วาจะเปดดําเนินการในป พ.ศ.2565 ดวยกําลังการผลิต 30,000 ตัน/ป และ 36,000 ตัน/ป ตามลําดับ อยางไรก็
ดี ในป พ .ศ. 2561 บริ ษั ท BioAmber ประสบป ญ หาขาดสภาพคล อ งทางการเงิ น ป จ จุ บั น บริ ษั ท LCY
Biotechnology ของไตหวันเขาซื้อกิจการผลิต Bio-based succinic acid ของบริษัท BioAmber ซึ่งคาดวา
จะสงผลกระทบตอแผนการลงทุนที่วางไว
2) บริษัท Myriant เริ่มการผลิตกรดซักซินิกขนาด 13,600 ตัน/ป ในปพ.ศ. 2556 โดยใชขาวโพด
เปนวัตถุดิบดวยการใช จุลินทรียที่ซื้อสิทธิมาจาก University of Florida รวมกับการเทคโนโลยีการผลิตของ
ThyssenKrupp Uhde GmbH เยอรมนี และ Johnson Matthey Davy Technologies Ltd. สหราชอาณาจักร
นอกจากนี้ บริษัท ไดพัฒ นาเทคโนโลยีการผลิต กรดซักซินิก จากเซลลูโ ลส และมี แผนสรางโรงงานแหงที่ 2
ที่เมือง Leuna เยอรมนีดวยกําลังการผลิตเริ่มตน 500 ตัน และขยายเพิ่มเปน 5,000 ตัน รวมถึงสรางโรงงาน
แหงที่ 3 ที่นครหนางหนิง ประเทศจีนโดยมีความรวมมือกับบริษัท China National Bluestar กําลังการผลิต
100,000 ตัน ทัง้ นี้ ซักซินิกที่ผลิตมีเปาหมายเพื่อเปนวัตถุดิบสําหรับผลิต BDO บริษัท Myriant มีความพยายาม
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการผลิตกรดชีวภาพประเภทอื่นๆ เพิ่มเติม 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) บริษ ัท Succinity GmbH เปน บริษ ัท รว มทุน ระหวา งบริษ ัท Corbion Purac Biochem
ประเทศเนเธอรแลนด ซึ่งเปนผูนําดานการผลิตกรดแลคติก ซึ่งมีประสบการณของเทคโนโลยีการหมัก และ
downstream process มายาวนาน และบริษัท BASF SE ประเทศเยอรมนี ซึ่งเปนผูนําดานการผลิตสารเคมี
ตัวกลาง มีเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับกระบวนการหมักกรดซักซินิก และมีความเชี่ยวชาญดานการตลาด บริษัท
Succinity ได ป รับปรุ งโรงงานที่เดิมผลิตกรดแลคติกขนาด 10,000 ตัน/ป ในประเทศสเปนเพื ่อ ผลิต กรด
ซัก ซินิก เริ ่ม ดํา เนิน การผลิต เมื่อ เดือ นมีน าคม พ.ศ.2557 โดยใชเ ชื ้อ แบคทีเ รี ย ของบริ ษัท BASF บริ ษั ท
Succinity มี แผนขยายการผลิตกรดซักซินิกใหเพิ่มขึ้นเปน 50,000 ตัน/ป แต ยั งไมมี ความชัดเจนเกี่ย วกั บ
ระยะเวลาที่แนนอน
4) บริษัท Reverdia VOF ประเทศเนเธอรแลนด มีความรวมมือแบบ joint venture ระหวางบริษัท
Roquette Freres Group ซึ่งเปนบริษัทผูผลิตแปงในประเทศฝรั่งเศส และบริษัท Royal DSM NV ประเทศ
เนเธอร แลนด ลงทุน สร า งถั ง หมัก ระดั บ สาธิ ต เพื่ อ ผลิ ตกรดซัก ซิ นิก ขนาด 500 ตั น /ป และป พ.ศ.2553
โรงงานผลิตกรดซักซินิกขนาด 10,000 ตัน/ป ในอิตาลีเริ่มเปดดําเนินการ โดยจุดเดนของเทคโนโลยีที่บริษัทใช
คือสามารถผลิตเอทานอลและซักซินิกไดพรอมกันทําใหเกิดการประหยัดของตนทุน
5) บริษัท Mitsubishi และบริษัท Ajinomoto ประกาศความรวมมือผลิตกรดซักซินิกเพื่อใช ในการ
ผลิต PBS เริ่มการทดลองผลิตในปพ.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
การปล อยกา ซเรือนกระจก (GHG) ไดระหวา งรอ ยละ 50-80 เปรียบเทีย บกั บการใช วัตถุ ดิบ จากสารเคมี
ปจจุบันมีพลาสติก PBS หลายชนิดไดรับใบรับรองความสามารถการยอยสลายได (EN 13432) นอกจากนี้ ยังมี
คุณสมบัติทนความรอนไดสูงถึง 200 องศาเซลเซียส มีอุณหภูมิการหลอมเหลวสูง และมีความแข็งแรงกวา PLA
กระทรวงพลัง งานสหรัฐอเมริกาประเมินวาป พ.ศ.2559 ตลาดพอลิบิวทิลีน ซักซิเนตของสหภาพ
ยุโรป มีปริมาณ 1.19 ลานตัน และมูลคา 90 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มเปน 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
พลาสติ ก บริษั ท มี ก ารผลิ ต PBS เมื่ อป พ.ศ.2555 ด ว ยกํ า ลั งการผลิ ต 30,000 ตั น /ป บริ ษั ท China New
Materials Holding มีกําลังการผลิต 25,000 ตัน/ป บริษัท Anqing Hexing Chemical ผลิต PBS ดวยกําลัง
การผลิต 10,000 ตัน/ป นอกจากนี้ยังมีบ ริษั ท LOTTE Fine Chemical Co., Ltd. (เกาหลี ใต ) Mitsubishi
Chemical
7) อุตสาหกรรม Polyhydroxylkanoates (PHA)
Polyhydroxyalkaonates (PHA) เปนโพลีเอสเตอรชีวภาพที่สัง เคราะห ขึ้น ภายในเซลลสิ่ง มีชีวิ ต
โดยเฉพาะ จุลินทรียจําพวกแบคทีเรีย จึงมีคุณสมบัติยอยสลายได มีความแข็งแรง และยืดหยุนที่ดี PHA เปน
พลาสติกประเภทพอลี เอสเตอร (Polyester) ที่มีคุณสมบัติคลายคลึงกับพลาสติ กสังเคราะหจากปโตรเลียม
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เชน
พอลิพรอพิลีนและพอลิเอทิลีน นํามาประยุกตใชกับวัสดุที่หลากหลายโดยเฉพาะการใชงานดา น
การแพทย และบรรจุภัณฑสําหรับอาหาร ป พ.ศ.2559 ตลาด PHA มีมูลคา 73.6 ลานเหรียญสหรัฐ และคาด
วาจะเพิ่มเปน 93.5 ลานเหรียญสหรัฐในป พ.ศ.2564 โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ 5 ตอป
ป พ.ศ.2560 ทั่ ว โลกมี ก ารผลิ ต PHA ในปริ มาณ 0.03 ล า นตั น มี บ ริ ษั ทมากกว า 40 แห ง พั ฒ นา
เทคโนโลยีการผลิ ต PHA ผูผลิตรายใหญที่สุดคือ Newlight Technologies มีกําลั งการผลิ ต 23,000 ตัน/ป
Danimer Scientific มี กํา ลังการผลิต 13,600 ตัน/ป Bio-On และTianjin GreenBio Materials กํ าลั งการ
ผลิตแหงละ 10,000 ตัน/ป ทั้งนี้คาดวาปพ.ศ. 2564 ปริมาณการผลิต PHA จะเพิ่มเปน 0.25 ลานตันหรือคิดเปน
สัดสวนรอยละ 5 ของมูลคาการผลิตพลาสติกชีวภาพรวม
2.3 นโยบายและมาตรการสงเสริมการผลิตและใชเชื้อเพลิงชีวภาพ วัสดุ และเคมีชีวภาพ
การขยายตัวของผลิตภัณฑในกลุมนี้เปนผลจากนโยบาย/มาตรการเพื่อการบรรลุเปาหมายการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ (UN Millennium Development Goals) ตัวอยางเชน
 สหรัฐอเมริกาตั้งเปาเพิ่มการใชผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพจากรอยละ 5 ในป พ.ศ.2545 เปน
รอยละ 12 ในป พ.ศ. 2553 และเพิ่มเปนรอยละ 20 ในป พ.ศ.2573
 ประเทศจีนมีคําสั่งหามผลิต จําหนาย และแจกถุงพลาสติกขนาดบางกวา 0.025 มิลลิเมตร
รวมทั้ง ห า มรา นค า ทุก ประเภทแจกถุง พลาสติ ก ให กั บ ลู กคา มีผ ลตั้ง แต วั น ที่ 1 มิ ถุน ายน
พ.ศ. 2551
 การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมทั้งในรูปของการใหสนับสนุนทางการเงินโดยตรง
ในรูปของทุนอุดหนุน เงินกู และการสนับสนุนทางออม เชน มาตรการภาษีสําหรับการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับกิจการที่มีการวิจัยและพัฒนาในดา นดังกลาว เช น มาเลเซีย
ญี่ปุน เกาหลีใต สิงคโปร และจีน รวมไปถึงการใหเขาถึงและใชประโยชนจากโรงงานตนแบบ
เพื่อเรงลดระยะเวลาระหวางการวิจัย การผลิตในระดับ อุตสาหกรรมและการผลิต ในเชิ ง
พาณิชย (OECD,2013)
 สหภาพยุ โ รปจั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร พ ลาสติ ก (Plastic Strategy) ที่ ส ง เสริ ม การผลิ ต และใช
พลาสติกชีวภาพที่มีคุณสมบัติสลายตัวไดทางชีวภาพ (compostable) หรือแตกสลายทาง
ชีวภาพได (biodegradable) รวมถึงของเสียตาง ๆ เชน กาซคารบอนไดออกไซด หรือกาซ
มี เทน การยกเลิก/จํากัดปริมาณการใชพลาสติกครั้งเดียว การกํ าหนดใหใชพ ลาสติ กยอย
สลายในการผลิต บางผลิต ภัณฑ การจัดทํา มาตรฐานผลิตภั ณฑชี วภาพ การจั ดเก็ บ ภาษี
สิ่งแวดลอมในรูปของ carbon tax การกําหนดราคา green premium price การปรับแก
กฎหมายใหเทคนิคการปรับปรุงพันธุพืชใหม เชน gene และ genome edited ไมอยูภายใต
กฎหมายกํา กั บ ดู แ ลพื ชดั ดแปลงพัน ธุก รรม (Tarja Laaninen,2019) การบริ ห ารจั ด การ
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
แหล งพลัง งานใหมให เพีย งพอตอ ความตอ งการของประเทศในระยะยาว ก อ นการประกาศใชแ ผนพั ฒนา
พลังงานทดแทนป พ.ศ.2551 (ระหวางป พ.ศ.2531-2551) ประเทศไทยนําเขาพลังงานในสัดสวนรอยละ 60
ของความตองการใชพลังงานภายในประเทศและการนําเขาพลังงานมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ประเทศ
ไทยมีศักยภาพในการผลิต พลังงานทดแทนในระดั บสูง เนื่องจากมีผลผลิต ทางการเกษตรและของเสีย ใน
กระบวนการผลิตจํานวนมากที่เอื้อตอการนํามาผลิตเปนพลังงานทดแทน จึงเปนที่มาของการจัดทําแผน พัฒนา
พลังงานทดแทนระยะแรก (ป พ.ศ.2551-2552 และดวยความสําเร็จที่ดี จึงมีการปรับเปาหมาย แผนพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (ปพ.ศ.2558-2579) โดยเพิ่มสัดสวนการใชพัฒนาพลังงานทดแทน
เปน ร อยละ 30 ของการใชพลั งงานขั้ นตนเมื่อ สิ้นสุดแผน สํา หรั บเชื้อ เพลิ งชีวภาพมี เป า หมายเพิ่มการใช
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)
2556

2557

2558

2559

2560

ความตองการใช
พลังงานแตละชนิด
ณ ป 2579 (KTOE)
1,283
709
1,283
2,104
4,405
2,023

กาซชีวภาพ
526
654
591
634
780
- ไฟฟา
131
126
92
51
146
- ความรอน
495
528
495
593
634
เอทานอล
707
874
879
684
733
ไบโอดีเซล
905
909
1,063 1,063
1,203
CBG
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
ผลของแผนพลั ง งานทดแทนและพลัง งานทางเลื อ ก ส ง ผลให ป พ.ศ.2561 ประเทศไทยมี ก ารใช
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) (สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2561)
เชื้อ เพลิงชีวภาพที่ มีการผลิต และใชมากในประเทศไทยประกอบดวย 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 หรือคิดเป น
รอยละ 72 ของกําลังการผลิตติดตั้ง ลดต่ํากวาในชวงป พ.ศ.2559 เนื่องจากสามปจจัย 1) การขยายกําลังการ
ผลิตของโรงงานเอทานอล 2) ราคาวัตถุดิบทั้งกากน้ําตาลและมันสําปะหลังปรับตัวสูงขึ้น 3) ราคารับซื้อเอทา
นอลปรับลดลงตามภาวะราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ปรับตัวลง
วัตถุดิบที่ใช
วัตถุดิบที่นํามาผลิตเอทานอลประกอบดวย กากน้ําตาล น้ําออย และมันสําปะหลัง กากน้ําตาลเปน
วัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอล เนื่องจากผูประกอบการเอทานอลรายใหญเปน โรงงานน้ําตาลจึงเลือ กใช
กากน้ําตาลซึ่งเปนของเสียจากกระบวนการผลิต ขณะที่น้ําออยถูกนํามาใชเสริมในชวงที่โรงงานน้ําตาลหยุดผลิต
(เนื่องจากไมมีวัตถุดิบปอนโรงงาน) ป พ.ศ.2561 การผลิตเอทานอลจากกากน้ําตาลคิดเปนรอยละ 65 ของ
ปริมาณเอทานอลที่ผ ลิตรวม มีการใชกากน้ํา ตาลจํา นวน 4.0 ลา นตันหรือ คิด เปน รอ ยละ 62 ของปริมาณ
กากน้ําตาลที่ผลิตได และมีการใชมันสําปะหลังรวม 2.7 ลานตัน หรือคิดเปนรอยละ 8 ของปริมาณผลผลิตมัน
สําปะหลัง ปริมาณวัตถุดิบที่นํามาผลิตเอทานอลผันแปรตามราคาของวัตถุดิบเนื่องจากวัตถุดิบคิดเปนสัดสวน
ประมาณรอยละ 55-60 ของตนทุนการผลิต (ธนาคารแหงประเทศไทย,2562)
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รูปที่ 14 : หวงโซมูลคาเพิ่มอุตสาหกรรมผลิตเอทานอลของประเทศไทย
ที่มา: ศูนยวิจัยกรุงศรี,2562
(2) ไบโอดีเซล
สถานภาพการผลิตไบโอดีเซล
ประเทศไทยสงเสริมการผลิตและการใชไบโอดีเซลตั้งแตป 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
การผลิตไบโอดีเซลเพิ่มขึ้นจากเดิม 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 ของปริมาณน้ํามันปาลมดิบ (กระทรวงพาณิชย,2562)
นอกจากนี ้ มีก ารใชน้ํ า มัน ปาลม กึ ่ง บริส ุท ธิ ์ (Refined Bleached and Deodorized Palm Oil : RBDPO)
ไขน้ํามันปาลม (Palm stearin) และน้ํามันพืชเปนการผลิตไบโอดีเซลรวมดวย

รูปที่ 15: หวงโซมูลคาเพิ่มอุตสาหกรรมผลิตไบโอดีเซลของประเทศไทย
ที่มา: ศูนยวิจัยกรุงศรี,2563
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(3) กาซชีวภาพ
สถานภาพการผลิตกาซชีวภาพ
ประเทศไทยเริ่มสงเสริมการผลิตกาซชีวภาพมาตั้งแตชวงปลายทศวรรษ 1990 โดยมีวตั ถุประสงคหลัก
เพื่อแกปญ หาสิ่ง แวดลอม ลดปญหากลิ่น สิ่งรําคาญที่เกิดจากน้ําเสียและของเสียที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรม
และเกษตรกรรม บําบัดขยะมูลฝอยอินทรียและขยะในบอฝงกลบ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานประเมินศักยภาพการผลิตกาซชีวภาพของประเทศไทย
วามีทั้งสิ้น 18,700 ลานลบ.ม. ซึ่งประกอบดวยจากโรงงานอุตสาหกรรม 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
โรงงานอุตสาหกรรมเปนกลุมที่มีการลงทุนระบบการผลิตกาซชีวภาพมากที่สุดเพื่อแกปญหาสิ่งแวดลอม
รวมถึงลดตนทุนคาพลังงานในกระบวนการผลิต โรงงานที่มีสัดสวนการลงทุนระบบการผลิตกาซชีวภาพมาก
ไดแก โรงงานแปงมันสําปะหลัง และโรงงานผลิตน้ํามันปาลม นอกจากนี้ ในฟารมปศุสัตวมีการลงทุนระบบ
การผลิตมากเชนกัน โดยเฉพาะฟารมสุกรและไกขนาดใหญดวยเปาหมายของการแกปญหากลิ่นและสิ่งรําคาญ
เปนปจจัยแรก สําหรับขยะอินทรียแมวามีปริมาณมากแตดวยเทคโนโลยีที่ยังไมพรอม ทําใหมีเพียง 11 ราย
เทานั้นที่มีการลงทุนระบบการผลิตกาซชีวภาพเพื่อการผลิตไฟฟา (วัชริน มีรอดและคณะ,2562)

รูปที่ 16: หวงโซมลู คาการผลิตกาซชีวภาพ
3.2 อุตสาหกรรมวัสดุชีวภาพและเคมีชีวภาพ
การพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุชีวภาพและเคมีชีวภาพขึ้นในประเทศ เปนกลไกสรางมูลคาเพิ่มใหกับ
ผลผลิตทางการเกษตรที่ประเทศไทยมีอยูมาก และเพิ่มความตองการใชวัตถุดิบทางการเกษตรภายในประเทศ
ซึ่งจะมีสวนสําคัญในการลดการพึ่งพาตลาดโลก รักษาเสถียรภาพดานราคา โดยใชวิทยาการความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรไปสูผลิตภัณฑสารตั้งตนหรือผลิตภัณฑสําเร็จรูปที่มีมูลคาเพิ่มสูง
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และตอบรับตลาดที่ใหความสํา คัญ กับ สิ่ง แวดลอ ม ทั้งนี้ รอยละ 90 ของผลิตภั ณฑเคมีที่ใชป โตรเลียมเป น
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
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) รวมมือกับบริษัท Mitsubishi chemicals จํากัด จัดตั้งบริษัท พีทีที เอ็ม
ซีซี ไบโอเคม จํากัด เพื่อผลิตไบโอซักซินิกกําลังการผลิต 20,000 ตัน/ป โรงงานตั้งอยูในจังหวัดระยอง เริ่มการ
ผลิ ต เมื่ อ ป พ.ศ.2559 นอกจากนี้ ป พ.ศ.2558 (กั น ยายน) บริ ษั ท PTT Chemical International Private
Limited บริษัทยอยของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) เขาถือหุนทั้งหมดของบริษัท Myriant
ผูผลิตกรดซักซินิกรายใหญของโลก นอกเหนือจากการผลิตไบโอซักซินิกแลว บริษัท Myriant ยังเปนผูผลิ ต
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) โดยใชแ บคทีเ รีย (lactic acid bacteria) ไดผลผลิตเปน กรดแลคติ ก
กรดแลคติกเปนสารกลุม specialty chemical ที่ใชอยางกวางขวางในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งเพื่อ
การยืดอายุการเก็บรักษา เพิ่มกลิ่นรส รวมถึงเปนสวนประกอบในยาและเครื่องสําอางตางๆ ปจจุบันกรดแลคติก
เปนสารตั้งตนที่สําคัญของอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ สารอนุพันธของกรดแลคติก ไดแก lactate ester ใชเปนสาร
เคลือบ (coating) สารทําความสะอาด (cleaning) ใชเปนสวนประกอบในเรซิ่น รวมถึงเปนสารที่ใชเพิ่ม ฤทธิ์
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 ทั้งชนิดธรรมดาและชนิดทนความรอน
สูง) ดวยมูลคาการลงทุนกวา 100 ลานเหรียญสหรัฐ สงผลใหป ระเทศไทยมีฐานความพรอ มรองรับ การผลิต
พลาสติก ชีว ภาพครบวงจร นอกจากนี ้ บริษ ัท ไทย ประกอบดว ย บริษ ัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จํ ากัด
(มหาชน) และบริษัทมิตรผลมีแผนลงทุนผลิตแลคติกในประเทศเพิ่มเติม
สถานภาพการผลิต biosurfactant
สารลดแรงตึงผิวที่ใชในอุตสาหกรรมสวนใหญผลิตโดยกระบวนการทางเคมีจากการตั้งตนจากกลุม
ปโตรเคมี (protochemicals substances) ซึ่งสารเคมีสังเคราะหเหลานี้ยอยสลายยาก มีการตกคางในดิน น้ํา
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และสิ่งแวดลอม เปนแรงผลักดันใหเกิดการพัฒนาสารลดแรงตึงผิวชีวภาพที่ผลิตจากจุลินทรีย สารลดแรงตึง
ผิวชีวภาพบางชนิดมีคุณสมบัติใหความชุมชื้นแกผิว บางชนิดมีคุณสมบัติในการควบคุมความชื้น มีคุณสมบัติ
ในการตอตานเชื้อจุลินทรีย และปองการยึดเกาะของเชื้อโรคโดยทําใหเชื้อเจริญเติบโตไมได เชน อุตสาหกรรม
อาหาร ผลิตภัณฑทําความสะอาด ยาและเครื่องสําอาง บริษัทที่อยูในอุตสาหกรรมนี้ เชน บริษัทลาบิกซ จํากัด
เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัทไทยออยล จํากัด (มหาชน) และบริษัท มิตซุย คัมปะนี จํากัด จากญี่ปุน ตั้ง
โรงงานผลิตสารลดแรงตึงผิวกําลังการผลิต 1 แสนตันตอป (บริษัทไทยออยล,2563)
สถานภาพการผลิตเอนไซม
การใชเอนไซมในกระบวนการผลิตมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในหลากหลายอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรม
อาหาร ยารักษาโรค กระดาษ เครื่องหนัง และผลิตภัณฑซักลาง เปนตน การใชเอนไซมในกระบวนการผลิตมี
สวนสําคัญตอการลดตนทุนการผลิต ลดการใชพลังงาน ลดระยะเวลาในการผลิต รวมถึงลดการใชสารเคมีที่มี
ราคาสูง รวมถึงสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ที่ผานมา ประเทศไทยอยูในฐานะของการนําเขาเอนไซมเนื่องจาก
มีความเสียเปรียบดานตนทุนการผลิต สําหรับผูผลิตเอนไซมในประเทศไทยเนนการผลิตเอนไซมที่มีลักษณะ
พิเศษซึ่งมีคูแขงขันนอย อยางไรก็ดี การมีวัตถุดิบทางการเกษตรเปนจํานวนมาก ประกอบกับ การมี ความ
หลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะในกลุมจุลินทรีย ทําใหมีบริษัทตางประเทศ เชน บริษัท Biotalk ของไตหวัน
มาลงทุนในประเทศไทยเพื่อทําการวิจัยและพัฒนาการผลิตในระดับ Prototype และ Pilot Process เกี่ยวกับ
Enzyme เพื่อนําไปประยุกตใชเปน Application ตางๆในอุตสาหกรรมอาหารคนและอาหารสัตว
วัตถุดิบที่ใช
การผลิตวัสดุชีวภาพและเคมีชีวภาพโดยพื้นฐานผลิตจากวัตถุดิบทางการเกษตรที่สําคัญ 3 ประเภท
คือ น้ํา ตาล แปง มันสํา ปะหลัง และปาลมน้ํา มัน อยา งไรก็ดี การใชวัต ถุดิบ ในผลิต ภัณฑเ หลา นี้ยัง ถือ วา มี
ปริมาณไมมากเนื่องจากเปนอุตสาหกรรมใหมสําหรับประเทศไทย ผลิตภัณฑที่ผลิตไดสวนใหญของประเทศไทย
ถือเปนผลิตภัณฑในกลุมสารตัวกลางเปนหลัก

รูปที่ 17: หวงโซมูลคาของอุตสาหกรรมวัสดุและเคมีชีวภาพ

26

3.3 อุปสรรคและความทาทายของอุตสาหกรรมพลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ
อุปสรรคและความทาทายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเชื้อเพลิง วัสดุและเคมีชีวภาพเปนสิ่งที่ไดจากการ
การทบทวนเอกสารและการประมวลขอมูลและขอคิดเห็นจากการประชุมระดมความคิด BCG สาขาพลังงาน
วัสดุ และเคมีชีวภาพเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2563
พลังงาน
(1) ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมพลังงาน จําเปนตองลดตนทุน การผลิตพลังงานจากฐานชีวภาพ
(biobased energy) ใหแขงขันไดเพิ่มขึ้น ดวยการยกระดับประสิทธิภาพของผลผลิตทางการเกษตร การ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อใหไดผลผลิตที่เพิ่มขึ้น และการบริหารใหเกิดความสมดุลระหวางปริมาณผลผลิต
และความตองการใชของอุตสาหกรรม
(2) การสงเสริมการขยายกําลังการผลิตเอทานอลควรเปนไปอยางรอบคอบ เนื่องจากการผลิตเอทา
นอลจะไดผลผลิตแอลกอฮอลตอน้ําเสียในอัตรา 1 ตอ 9 ดังนั้น ตองมีระบบรองรั บการจั ดการของเสีย และ
เทคโนโลยีการจัดการของเสียที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อไมใหสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชนรอบข าง
นอกจากนี้ ในกระบวนการผลิตมีก ารปลอ ย CO2 ในปริมาณมาก (50 % ของปริม าณเอทานอล) รวมถึง
แนวทางการนํา CO2 ไปใชประโยชน
(3) นโยบายชะลอการรับซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน ในชวงปลายป พ.ศ.2558 การไฟฟาสวน
ภูมิภาคประกาศหยุดรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก (Very Small Power Producer,VSPP) และพลังงาน
หมุ นเวี ย นโดยไม มีกํ า หนดเนื่ อ งจากป ญ หาสายส งเต็ ม สง ผลใหเ อกชนชะลอการลงทุ น ในธุรกิ จ พลั ง งาน
หมุนเวียน
(4) โครงสร า งกิ จ การไฟฟ า ไทย (Thailand Electricity Supply Industry – TESI) ที่ เ ป น แบบ
Enhanced Single Buyer – ESB มีผูซ้ือไฟฟาผูเดียวคือการไฟฟา ซึ่งผูผลิตไฟฟาภาคเอกชน ภาคครัวเรือน
จะตองขายไฟฟาใหกับสามการไฟฟาเทานั้น ไมสามารถขายไฟฟาใหกับภาคเอกชน ภาคครัวเรือนดวยกันเองได
โครงสราง ESB ในปจจุบันยังไมรองรับ ETP ที่มีวัตถุประสงคใหซื้อขายไฟฟาระหวางกันเอง (Peer to Peer P2P)
วัสดุและเคมีชีวภาพ
(1) ตนทุนการผลิตเคมีชีวภาพของประเทศไทยสูงกวาประเทศคูแขง สาเหตุหลัก มาจากผลผลิตตอไร
ของไทยยั ง อยู ใ นระดั บ ต่ํ า เช น ปาล ม น้ํ า มั น ของไทยมี ผ ลผลิ ต ต่ํ า กว า มาเลเซี ย ร อ ยละ 27 (Kasetsart
University,2017) รวมถึ งคุณภาพของวัตถุดิบยั ง ดอ ยกว าตา งประเทศ เปน ตน วา อัตราการให น้ํา มั น ของ
ประเทศไทยสูงสุดประมาณรอยละ 17 ขณะที่มาเลเซียอยูท่รี อยละ 21 (At Phisanwanit,2018)
(2) ประเทศไทยไมมีการกําหนดใหผลิตภัณฑโอลิโอเคมีคอลเปนเปาหมายของการพัฒนาตอยอดเพื่อ
การสรา งมูลคา เพิ่ มจากปาลมน้ํา มันอยางชัดเจน ขณะที่ในประเทศมาเลเซียมี แผนการพัฒนาอุตสาหกรรม
โอลิโอเคมีคอล มีหนวยงานรับผิดชอบเปนการเฉพาะ พรอมกับจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
นี้อยางขัดเจน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,2560)
(3) ราคาของผลิตภัณฑเคมีชีวภาพ เชน ไบโอซัก ซินิ ก และไบโอแลกติกสูงกวา ผลิ ตภั ณฑช นิ ด
เดียวกันที่ผลิตจากปโตรเลียมไมนอยกวารอยละ 15 และบางชนิดสูงกวา 3 เทา
(4) ตลาดภายในประเทศมี ข นาดจํ า กั ด เนื่ อ งจาก compostable plastic มี ต น ทุ น สู ง กว า
conventional plastic เนื่ อ งจากวั ต ถุ ดิบ ต น ทางที่ เป น compound resin ทั้ ง จากแหล ง ภายในและนอก
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ประเทศมีราคาสูง ในหลายประเทศ เชน รัฐบาลประเทศฝรั่ง เศสกําหนดใหตองผสม bio-based ในสัดสวน
ครึ่งหนึ่งของปริมาณวัตถุดิบที่ใช
(5) กําหนดราคารับซื้อตามคุณคาที่ใหกับสิ่งแวดลอม โดยมีการศึกษาเพื่อประเมินวัฎจักรผลิตภั ณฑ
(Life Cycle Assessment) เปรียบเทียบระหวางผลิตภัณฑจากฐานชีวภาพ และปโตรเลียม เพื่อเปนข อมูล
ประกอบการกําหนดนโยบายที่ใหผูผลิตมีการคิดรวมตนทุนการผลิตดานสิ่งแวดลอมเพื่อใหเกิดการแขงขันที่มี
ความเปนธรรมเพิ่มขึ้น
(6) การบริหารจัดการพลาสติกโดยคัดแยกระหวางพลาสติกที่ผลิตจากปโตรเลียมและพลาสติกย อย
สลายไดอยางมีประสิทธิภาพจึงจะทําใหเกิดประโยชนสูงสุด
(7) ผูประกอบการในกลุม SMEs ขาดความสามารถในการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงการใชบ ริการ
โรงงานตนแบบเพื่อการพัฒนาตอยอดจากงานวิจัยสูการใชประโยชนทางพาณิชย จึงทําใหขาดโอกาสในการ
พัฒนาตอยอดเปนผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มและสูงได
(8) การรวมโรงงานผลิตผลิตภัณฑชีวภาพใหอยูในกลุมเดียวกับโรงงานผลิตเคมีภัณฑ เปนอุปสรรคตอ
การขอจัดตั้งโรงงานใหมเนื่องจากอาจไดรับการคัดคานจากชุมชนรอบขางโดยเขาใจวาเปนอุตสาหกรรมที่สราง
ผลกระทบตอสิ่ งแวดลอ ม ในขอเท็ จ จริงอุตสาหกรรมดังกลา วใชวัตถุดิบ ทางชี วภาพซึ่งมี ความเปน มิ ต รต อ
สิ่งแวดลอม

4. ขอเสนอ BCG in Action เพื่อการพัฒนาสาขาพลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ
การพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพใหเติบโตไดอยางตอเนื่องนําไปสูการประหยั ด
งบประมาณในการอุดหนุนการผลิตสินคาเกษตร และการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจเพิ่มเติม
4.1 เปาหมายการพัฒนา
พัฒนาเพิ่มคาผลผลิตเกษตร และวัสดุเหลือทิ้ง (waste) จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆดวยการใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อนําไปสูความมั่นคงดานพลังงานในทุกระดับ (Energy Security) สรางมูลคาเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ (Economic Value) บนฐานการพัฒนาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Environmental Friendly)
4.2 ตัวชี้วัดความสําเร็จในระยะเวลา 5 ปขางหนา
 เพิ่มมูลคา GDP ของสาขาพลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ จาก 9.5 หมื่นลานบาท เปน GDP
มากกวา 2.6 แสนลานบาท
 เพิ่มมูลคาใหกับผลผลิตเกษตร 1.5 แสนลานบาท
 ลดการนําเขาน้ํามันปโตรเลียม 1.7 แสนลานบาท
 สรางรายไดใหชุมชนไมนอ ยกวา 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.เอทานอลเพื่ออุตสาหกรรมและเวชภัณฑชนิดใหมทั้งเพื่อการใชในอุตสาหกรรมการแพทย
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.เคมีชีวภาพเพื่อเกษตรปลอดภัย 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) เนนเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑเดิมเพื่ อให มีความสามารถในการแขง ขัน ที่
สูงขึ้น
ระยะที่ 2 (2-5 ป) เนนพัฒนาตอยอดไปสูผลิตภัณฑใหมในกลุมผลิตภัณฑที่ประเทศไทยมีฐานความ
พรอมทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ระยะที่ 3 (5 ปขึ้นไป) เนนพัฒนาตอยอดเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงผลิตภัณฑ
เดิมไปสูผลิตภัณฑนวัตกรรมที่มีความแตกตางจากผลิตภัณฑที่ผลิตจากฟอสซิล
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การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG สาขาพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ มีมาตรการในการ
ดําเนินงานที่สาํ คัญ ดังนี้
(1) สรางตลาดสําหรับผลิตภัณฑฐานชีวภาพภายในประเทศ
การพัฒนาตลาดภายในประเทศใหมีขนาดที่ใหญเพียงพอเปนเงื่อนไขของความสําเร็จที่สําคัญ ของ
การพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ แนวทางในการผลักดันใหเกิดการสรางตลาดภายใน
ประเทศที่สําคัญ ดังนี้
 พัฒนากลไกการตลาดที่คํานึงถึงตนทุนของสิ่งแวดลอมตลอดวงจรชีวิต รวมถึงประกาศใช
Carbon Pricing , Green Tax , Green Price ในอัตราทีส่ งผลตอการกระตุนการผลิต-ซื้อ
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
 กระทรวงพลัง งานเปดรับ ซื้อไฟฟาจากพลั งงานหมุน เวี ยนไมจํา กัดจํ านวนโดยราคารับ ซื้อ
กําหนดบนฐานที่คํานึงถึงประโยชนทั้งตอผูผลิตและผูใช ประกาศลดประเภทน้ํามัน มุงเนน
E20 และ B10 เพื่อสรางตลาดและดูดซับผลผลิตเกษตรสวนเกิน
 ปรับแก พรบ.สุรา พ.ศ.2493 เพื่อเพิ่มการใชประโยชนเอทานอลที่นอกเหนือจากการใชเปน
เชื้อ เพลิงเชน ใชป ระโยชนทางการแพทย ในรูป แบบน้ํายาฆาเชื้อ ทําเจลลา งมือ รวมถึง
ผลิตภัณฑแอลกอฮอลเกรดพิเศษที่ใชประโยชนในดานอื่นๆ เชน อาหาร เบเกอรี่ เปนตน เพื่อ
เปนการสงเสริมใหเกิดการยกระดับความสามารถของอุตสาหกรรมพลังงานใหสูงขึ้น
 ชะลอการสงเสริมการใชรถยนตไฟฟาในเวลานี้ เนื่องจากเปนการนําเขาเทคโนโลยี มีผูไดรับ
ประโยชน ใ นวงจํ า กั ด และเห็ น ควรให ก ารส ง เสริ ม เมื่ อ ประเทศไทยมี ค วามพร อ มทาง
เทคโนโลยีและโครงสรางพื้นฐานรองรับอยางทั่วถึง เชน สถานีเพื่อการชารจแบตเตอรี
 ใชการทองเที่ยวที่ยั่งยืน และ Green City สรางตลาดรองรับสําหรับไฟฟา ผลิตภัณฑวัสดุและ
เคมีชีวภาพ
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(2) ยกระดับความสามารถในการแขงขันของผลิตภัณฑฐานชีวภาพ
ผลิตภัณฑฐานชีวภาพมีความเสียเปรียบดานตนทุนการผลิตคอนขางมาก อันเนื่องมาจาก 1)
ผลิตภาพ (Productivity) ภาคการเกษตรต่ํา (วัตถุดิบมีสัดสวนมากกวาครึ่งหนึ่งของตนทุนการผลิตรวม) 2)
การบริ หารจัดการตลอดกระบวนการผลิต (supply chain) ตั้งแตการเกษตร การขนสง การแปรรู ป และ
การตลาดที่ขาดความเชื่อมโยง นําไปสูการขาดประสิทธิภาพ จึงนําไปสูการมีตนทุนของผลิตภัณฑชีวภาพสูง
กวาประเทศคูแขง และผลิตภัณฑคแู ขง จึงเปนเหตุใหการเขาสูตลาดและขยายตลาดเปนไปไดยาก ดังนั้น จึงมี
ความจําเปนตองยกระดับประสิทธิภาพตลอดทั้งกระบวนการผลิต ดังนี้
ตนน้ํา
 การยกระดับประสิทธิภาพการผลิตในภาคเกษตรโดยสงเสริมใหมีการใชนวัตกรรม เปนตนวา
การนําเทคโนโลยีสมัยใหม เชน gene และ genome editing มาใชเรงรัดการปรับปรุงพันธุ
โดยใหมีการศึกษาการใชพืชดัดแปรพันธุกรรมสําหรับพืชเพื่อการผลิตพลังงาน พรอมกลไก
กํากับและควบคุมพื้นที่อยางใกลชิดเพื่อลดตนทุน รวมถึงเรงรัดใหมีการประกาศใช พ.ร.บ.
ความหลากหลายทางชี ว ภาพ พ.ศ…. และระเบี ย บการใช ป ระโยชน สิ่ ง มี ชี วิ ต ดั ด แปลง
พันธุกรรมอยางเปนระบบ
กลางน้ํา
 ปรับแกกฎหมายผังเมือง เพื่อสงเสริมการจัดตั้งโรงงานดานพลังงานทดแทนในชุมชนบน
พื้นฐานของการมีระบบการบริหารจัดการที่ดีตอสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดความมั่นคงดาน
พลังงานและสรางรายไดตอบแทนใหกับชุมชน
 การเรงรัดใหเกิดการแยกประเภทโรงงานผลิตผลิตภัณฑเคมีชีวภาพออกจากโรงงานผลิต
สารเคมีเพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดตั้งโรงงานใหมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เปนแหลงผลิตวัตถุดิบ
 การปรับแตงเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับวัตถุดิบพืชน้ําตาลและแปง (1st gen feedstock)
และวั ต ถุ ดิ บ ในรู ป ของเสี ย ชี ว มวล (2nd gen feedstock) เช น ทะลายปาล ม กากมั น
สํ า ปะหลั ง โดยการใช เ ทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม ได แ ก เอนไซม /จุ ลิ น ทรี ย เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพ และลดตนทุน
 การปรับแตงเทคโนโลยี Solar PV (Photovoltaic/perovskite) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
การเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานไฟฟา
ปลายน้ํา
 สงเสริมการพัฒนาตอยอดเอทานอล/ กาซชีวภาพเปนไฟฟา
 สงเสริมการพัฒนาตอยอดไบโอดีเซลเปนโอลิโอเคมิคอล
 สงเสริมการพัฒนามาตรฐานและแนวทางการทดสอบผลิตผลิตภัณฑวัสดุและเคมีชีวภาพ
 สงเสริมการใช Smart Grid เพื่อสนับสนุนการสรางตลาดพลังงานหมุนเวียน
(3) การเรงรัดพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
อุตสาหกรรมฐานชีวภาพเปนอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีเขม ข น (Technology Intensive)
ดังนั้น จําเปนอยางยิ่งที่ประเทศไทยตองมีฐานความพรอมทางดานเทคโนโลยีทุกระดับตั้งแตระดับสถาบันวิจัย
ในหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนโดยเฉพาะผูประกอบการในกลุม SMEs อย างไรก็ดี ความพรอมดาน
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เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยสวนใหญอยูในระดับหองปฏิบัติการ (TRL 3-4) ดังนั้น จําเปนอยาง
ยิ่งที่ประเทศไทยตองมีกลยุทธเรงรัดการสรางความสามารถของเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งในรูปของการ"ซื้อ"
"รวมวิจัย" และ "สราง" ดวยตนเอง โดยระบบนิเวศนวัตกรรมที่เอื้อตอการเรงรัดพัฒนานวัตกรรม มีดังนี้
 กองทุนซื้อและรวมวิจัย (Technology localization) และกระจายใหกับผูประกอบการใน
ประเทศโดยเฉพาะ SMEs เทคโนโลยี เ ป า หมาย เช น 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
 การสนั บ สนุ นทางการเงิ นเพื่ อ การใช ป ระโยชนจ ากโรงงานต น แบบเพื่ อ ป ด ช อ งว า งของ
นวัตกรรมและเรงรัดใหเกิดการผลิตในเชิงพาณิชย
 ลงทุนโครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพ (NQI) เพื่อกําหนดมาตรฐานและทดสอบมาตรฐาน
ผลิตภัณฑวัสดุและเคมีชีวภาพที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทย
 การสงเสริมใหเกิดการสรางและพัฒนาบุคลากรในสาขาขาดแคลน เชน วิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพ
(4) การบริหารจัดการเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG สาขาพลังงาน วัสดุและเคมี
ชีวภาพ
การขับ เคลื่อนการพัฒ นาเศรษฐกิจ BCG สาขาพลังงาน วัส ดุและเคมีชี วภาพในเบื้ องต น เป น การ
ดํา เนิ นงานในรูป ของคณะทํางาน โดยประกอบดวย 5 คณะทํา งานยอย ประกอบด วย 1) คณะทํา งานชุด
Carbon Pricing & Carbon Credit 2) คณะทํางานศึกษาและพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ 3) คณะทํางานสงเสริม
การผลิตเอทานอลในมาตรฐาน Industrial & Pharmaceutical Grade 4) คณะทํ างานการพั ฒนา Smart
Grid & Energy Trading Platform และ 5) คณะทํางานพัฒนาศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม Biorefinery และ
ผลิตภัณฑชีวภาพครบวงจร
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รูปที่ 18: กลไกขับเคลื่อน BCG สาขาพลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ
4.3.3 โครงการนํารองเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG สาขาพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ
โครงการนํารองเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG สาขาพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ
เป น การบู ร ณาการหลายกิ จ กรรมภายในพื้ น ที่ BCG Promotion Zone โดยนํ า ร อ งในพื้ น ที่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
1) โครงการออกประกาศหลักเกณฑการจัดสรรแบงคารบอนเครดิตแกผูลงทุนปลูกปาเพื่ออนุรักษ
ทรัพยากรและสรางแหลงกักเก็บคารบอน
1.หลักการและเหตุผล
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เปนวาระสําคัญของโลก โดยทั่วโลกตางให
ความสําคัญและพยายามรวมมือกันเพื่อชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกขึ้นสูชั้นบรรยากาศ ซึ่งเปนตนเหตุ
สําคัญ ของสภาวะโลกรอน สําหรับประเทศไทยมีการกําหนดเปา หมายลดการปลอยกาซเรือนกระจกให ไ ด
รอยละ 20-25 ในป 2573 ซึ่งเปนเรื่องที่ทุกภาคสวนตองรวมกันลดการปลอยกาซเรือนกระจก การปลูกตนไม
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว นับเปนแนวทางสําคัญในการชวยดูดซับกาซเรือนกระจก ซึ่งปจจุบันองคกรธุรกิจแทบทุก
แหงในโลกตางสนับสนุนกิจกรรมการปลูกตนไมเพื่อลดปญหาโลกรอน นอกจากนี้ ยังมีผลประโยชนรวมอื่นๆ ที่
ทําใหประชาชนที่อยูรอบแปลงปลูกปาสามารถใชประโยชนจากปาไดอีกดวย ซึ่งเมื่อตนไมโตเต็มที่แลว 1 ตน
สามารถดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดไดประมาณ 9-15 กิโลกรัมตอป ขณะเดียวกันก็ชวยเพิ่มความชื้นใน
อากาศ ดูดความรอนแฝงระหวางการคายน้ํา พรอมกับคายออกซิเจนออกมา สวนผิวใบ กิ่ง กาน สามารถดัก
จับฝุนละออง ทําใหมลพิษในอากาศบางลง สวนพุมไมสีเขียวที่มีความหนาแนน ก็สามารถกรองอากาศได ทําให
ปริมาณฝุนลดลง การปลูกปานอกจากจะชวยลดภาวะโลกรอนแลว ไมยืนตนยังสามารถสรางประโยชนทาง
เศรษฐกิจใหแกผูปลูกไดทั้งในสวนของบุคคลและภาคธุรกิจ เนื่องจากเนื้อไมยืนตนนั้นมีมูลคาและความคุมคา
ในเชิงเศรษฐศาสตร และสรางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
33

ประเทศไทยมีนโยบายสงเสริมใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อเปนแหลงดูด
ซับกาซเรือนกระจก อยางไรก็ตาม แมภาครัฐจะมีนโยบายสงเสริมการปลูกปา แตการขยายพื้นที่ปลูกปายังมี
อยูในวงจํากัด สําหรับในสวนภาคเอกชนมองวาภาครัฐควรมี Incentive เพิ่มเติม เชน สามารถนําไปลดหยอน
ภาษีได หรือหากภาคเอกชนชวยภาครัฐปลูกตนไม สามารถแบงสัดสวน “คารบอนเครดิต” ไปใชในการชดเชย
การปลอยกาซเรือนกระจกจากกิจการของเอกชนได เปนการกระตุนใหเอกชนมีสวนรวมในการปลูกตนไมมาก
ขึ้น ปจจุบันองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.) เปนหนวยงานที่มีหนาที่ใหการรับรองวา พื้นที่ปลูก
ปาสามารถดูดซับคารบอนไดออกไซดไดเทาไร เกิดเปนคารบอนเครดิตเทาไร สวนการแบงสัดสวนของคารบอน
เครดิตที่เกิดขึ้น กรมปาไมและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กําลังอยูระหวางการพิจารณากฎระเบียบ
เกี่ยวกับการแบงสัดสวนคารบอนเครดิตในกรณีที่ภาคเอกชนชวยปลูกปาในพื้นที่ของรัฐ
ดังนั้น เพื่อสงเสริมใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการปลูกปาเพื่อเปนแหลงกักเก็บคารบอนในวง
กวาง จึงจําเปนตองมีก ารประกาศหลักเกณฑการจัดสรรแบงคารบอนเครดิต แก ผูล งทุนปลูกปา เพื่อสราง
แรงจูงใจในการปลูกปาเพื่ออนุรักษทรัพยากร กักเก็บคารบอน และชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกของไทย
ใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
2.วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสรางแรงจูงใจใหภาคเอกชน/ชุมชน/รัฐวิสาหกิจ มีสวนรวมในการลงทุนปลูกปาเพื่อชวยลดปริมาณการ
ปลอยกาซเรือนกระจกซึ่งเปนสาเหตุสําคัญของภาวะโลกรอน
2.2 เพื่อเพิ่มแหลงกักเก็บกาซเรือนกระจกของประเทศ
2.3 เพื่อสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว
2.4 เพื่อเสริมสรางภาพลักษณที่ดีตอองคกร
3.กลุม เปาหมาย
ภาคเอกชน/ชุมชน/รัฐวิสาหกิจ
4.ผลที่คาดวาจะไดรับ
4.1 ออกประกาศหลักเกณฑการจัดสรรคารบอนเครดิต แกผูลงทุนปลูกปาในที่ดินของรัฐ เพื่อสงเสริมใหเกิด
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสรางแหลงกักเก็บคารบอนในที่ดินของรัฐ
4.2 เกิดการขยายตัวในการลงทุนของภาคเอกชน/ชุมชน/รัฐวิสาหกิจ ในการปลูกปาและดูแลรักษาปา
4.3 เกิดขยายตัวของคารบอนเครดิตจากการปลูกปาและดูแลรักษาปา
2) โครงการการพัฒนาตนแบบระบบผลิตไฮโดรเจนจากเชื้อเพลิงชีวภาพสําหรับผลิตไฟฟาดวยเซลล
เชื้อเพลิง
(1) หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจไฮโดรเจน (Hydrogen Economy) ไดรับการคาดหมายวาจะเปนคลื่นลูกถัดไปตอจากยุ ค
การใชรถพลังงานไฟฟาจากแบตเตอรี่ แตจะครอบคลุมบริบทที่กวางขวางมากกวาการขับเคลื่อนยานยนต โดย
การใช ไฮโดรเจนในการผลิตไฟฟาจากเซลลเชื้อเพลิงนั้น มีการนําไปใชงานไดทั้งโรงไฟฟา ขนาดเล็ กสําหรับ
34

Distributed Generator การใชงานสําหรับบานเรือน (Stationary application fuel cell) นอกเหนือไปจาก
การใชขับเคลื่อนยานยนตไฟฟา
ตนแบบของยานยนตไฟฟาจากเซลลเชื้อเพลิงนั้น ไดมีการเปดตัวมาตั้งแตตนทศวรรษที่ 90 แลว นํา
โดยบริษัท Daimler Chrysler มีการพัฒนาออกมาอยางตอเนื่องหลายรุนเปนเวลาเกือบยี่สิบป มีการทดสอบ
นํารองกับเชื้อเพลิงหลายชนิดดวยกัน จนไดขอสรุปออกมาจากหลายคายรถยนตดวยกันวา เชื้อเพลิงที่นาจะ
เหมาะสมที่สุดนั้น คือ เชื้อเพลิงไฮโดรเจนที่อัด ดวยแรงดัน 700 บาร ดัง เช น ที่ใช ในรถโตโยตา รุน มิร าย
(Toyota Mirai) และฮอนดา คลาริตี้ (Honda Clarity)
ในประเทศไทยเองนั้น มีงานวิจัยดานไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงมาอยางตอเนื่องกวา 20 ป กระจาย
อยูในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยตางๆ ทั่วประเทศ ไดผลิตบุคลากรที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งนิสิต
นักศึกษาออกมาเปนจํานวนกวา 200 คน ตลอดเวลาที่ผานมา โดยเนนงานวิ จัยทั้งดานเซลลเชื้อเพลิ งแบบ
ออกไซดของแข็ง และ เซลลเชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน การผลิตไฮโดรเจนจากกาซชีวภาพ
และเอทานอล และการกักเก็บไฮโดรเจน
ในปจจุบันนี้ กระแสการเปลี่ยนแปลงไปสูการใชพลังงานสะอาด เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนปจจัยขับ
เคลื่อนที่สําคัญในการดําเนินนโยบายทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม แมวาในระยะเวลาอันใกลนี้ ยานยนตไฟฟาจะ
เปนกระแสหลักที่มาจากการกักเก็บพลังงานในแบตเตอรี่ แตยานยนตไฟฟาจากเซลลเชื้อเพลิงก็มีการผลักดัน
จากหลายประเทศเชนกัน ดังนั้น เพื่อเปนการเตรียมความพรอมสําหรับประเทศไทยที่ยังตองการเปนศูนยกลาง
การผลิตยานยนตไฟฟาในภูมิภาคอาเซียนตอไป จึงมี ความจําเปนตองเสริมสรา งศักยภาพ และองคความรู
ทางดานไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิง โดยนําเอาขอไดเปรียบของเชื้อเพลิงชีวภาพที่ประเทศไทยสามารถผลิต
ไดในปริมาณมากมาเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตไฮโดรเจน
การผลิตไฮโดรเจนจากเชื้อเพลิงชีวภาพโดยการเปรียบเทียบศักยภาพในการผลิตจากวัตถุดิบหลัก 3
ชนิด คือ 1. เอทานอล 2. ไบโอดีเซลและน้ํามันปาลม และ 3. กลีเซอรอล โครงการนี้มุงเนนการรวบรวมองค
ความรูที่มีอยูและวิจัยเพิ่มเติมเพื่อใหเปรียบเทียบศักยภาพการผลิตไดอยางสมบูรณ ซึ่งรวมไปถึงการทดลองนํา
ก าซไฮโดรเจนที่ผลิตไดนี้ไปปอนเขา เซลลเชื้อ เพลิง เพื่อผลิตไฟฟา เพื่อให ได ข อมูลประสิทธิภาพของระบบ
โดยรวมสําหรับการตัดสินใจการลงทุนในเทคโนโลยีนี้ตอไป
(2)วัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินงาน
1) เพื่อเปรียบเทียบศักยภาพการผลิตไฮโดรเจนจากจากเอทานอล ไบโอดีเซล และกลีเซอรอล
2) เพื่อพัฒนาระบบผลิตไฟฟาจากเซลลเชื้อเพลิงโดยใชเชื้อเพลิงชีวภาพจากภายในประเทศ
3) เพื่อประเมินศักยภาพเชิงเศรษฐศาสตรของการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยจากเชื้อเพลิง
ชีวภาพเพื่อตอยอดไปสูอุตสาหกรรมยานยนตและพลังงาน
(3) กลุมเปาหมาย
1) ประชาชนเกษตรกรไทย ผูผลิตวัตถุดิบ มันสําปะหลัง ออย ปาลมน้ํามัน
2) บริษัท เอกชน ผูผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจน, เอทานอล และไบโอดีเซล
3) บริษัทผูผลิตยานยนตไฟฟา และอุตสาหกรรมพลังงาน
(4) วิธีการดําเนินงาน
 การผลิตไฮโดรเจนจากเอทานอล
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การผลิตไฮโดรเจนจากไบโอดีเซลและน้ํามันปาลม
การผลิตไฮโดรเจนจากกลีเซอรอล
การผลิตไฟฟาจากเซลลเชื้อเพลิง ขนาด 1 กิโลวัตต
ประเมินศักยภาพในการผลิตในการผลิตไฮโดรเจนจากเชื้อเพลิงชีวภาพชนิดตางๆ เพื่อผลิต
ไฟฟาผานเซลลเชื้อเพลิงสําหรับอุตสาหกรรมยานยนตและพลังงานในมิติทางดาน
เศรษฐศาสตรและสังคม

(5) ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
1) เพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรจากวัสดุเหลือทิ้งและน้ํามันปาลม และอุตสาหกรรมผูผลิต
เอทานอล และปาลมน้ํามัน โดยสงเสริมการใชวัตุดิบธรรมชาติ ภายในประเทศไทย จากการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจฐานราก
2) สงเสริมใหเกิดผูประกอบการรายใหม ในอุตสาหกรรมผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจน และอุตสาหกรรม
ตอเนื่อง
3) ลดการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ ในการผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจน
4) ลดการนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ โดยใชเทคโนโลยีของประเทศไทย
5) ลดการผันผวนทางเศรษฐกิจจากการเปลี่ยนแปลงราคาเชื้อเพลิง และพยุงราคาผลิตผลทาง
การเกษตร
6) ลดปญหามลพิษสิ่งแวดลอม จากการใชงานเชื้อเพลิงน้ํามันฟอสซิล ในภาคขนสง
7) แนวทางการรองรับการใชงานยานยนตไฟฟาในอนาคตของประเทศไทย
3) โครงการพลังงานชุมชน "รัฐรวมทุน ชุมชนรวมสราง"
(1) หลักการและเหตุผล
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พลังงานทดแทนเขามามีบทบาทในสังคมไทยมาอยางยาวนาน โดยเฉพาะวิถีชีวิตของคนชนบท ไมวา
จะเปน Solar home ตามครัวเรือนที่สายสงไฟฟาเขาไมถึง ในยุคแรกๆการสงงเสริมจะเปนแบบใหเปลา การ
สงเสริมแบบใหเปลาในระยะแรกๆ มักประสบความสําเร็จเพราะตรงกับสิ่งที่ชุมชนตองการ เปรียบเสมือนเปน
ความตองการขั้นพื้นฐานของชุมชน แตเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปเขาสูรอยตอยุคดิจิทัล ไฟฟาเริ่มทั่วถึง บทบาท
ของพลังงานทดแทนในชนบทจึงเริ่มเปลี่ยนไป จากการสรางโอกาส การเขาถึงพลังงานไปเปนเรื่องของการลด
ตนทุนดานพลังงานในชีวิตพลังงาน ซึ่งทําใหบางครั้งผูที่ไดรับรับการสนับสนุน ยังไมเห็ นความสําคัญมากนัก
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนบางแหงจึงถูกปลอยทิ้งราง ไรการดูแลและใชงาน ทั้งนี้มีสาเหตุมาจาก
1. มีความซับซอนของการใชงานและซอมบํารุงของเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
2. ไมตรงกับความตองการหรือสามารถแกปญหาที่เผชิญอยูไดที่แทจริง
3. ขาดความเปนเจาของ
4. ขาดการวางแผนในการบริหารจัดการหลังไดรับการสงเสริม
จากการทบทวนการดําเนินงานที่ผานมาสํานักงานปลัด กระทรวงพลังงาน จึงสรางเงื่อนไขในขอที่ 3 –
4 โดยไดริเริ่ม โครงการสงเสริมการลงทุนดานพลังงานทดแทนระดับชุมชนในป พ.ศ. 2554 มีเปา หมายเพื่อ
พัฒ นาพื้ นที่ต น แบบการลงทุ นด านพลัง งานทดแทนระดั บชุ มชน โดยมีหลัก การพิ จ ารณาเบื้อ งตน ในการ
สนั บสนุ นไมเกิน ร อ ยละ 70 ผลการดําเนินงานปรากฏวา วิ สาหกิจ หรื อชุ มชน ที่ เข ารว มโครงการ มีความ
รับ ผิดชอบและมีความเปนเจา ของในโครงการมากขึ้น เอาใจใสดูแ ลเทคโนโลยีพลั งงานทดแทนเปนอย างดี
อยางไรก็ตาม โครงการดังกลาว ติดเงื่อนไขที่วาผูที่ข อรับการสนับสนุนตองดําเนิน งานของโครงการใหแล ว
เสร็จ จึงจะเบิกเงินไดจึงทําใหหลายพื้นที่พลาดโอกาสการเขาถึงของโครงการนี้ไปเนื่องจากขาดเงินหมุนเวียน
มาดําเนินการกอน
อยางไรก็ตาม แมวาจะมีการพยายามปรับ วิธีการสง เสริม แตการขยายผลของเทคโนโลยี พลัง งาน
ทดแทนก็ยังอยูในวงจํากัด สาเหตุหนึ่งมาจากการสงเสริมของภาครัฐจะเนนทํารวมกับกลุมชุมชนที่มีการรวมตัว
กั น ทํา กิ จกรรมแลว จึง เขา ไปเสริม ความเขมแข็ ง สวนเกษตรกรรายยอ ยหรื อ ครั ว เรื อ นเดีย วที่ ส นใจและมี
ศักยภาพแตขาดแคลนเงินทุน ทําใหขาดโอกาสตรงนี้ไป เงินทุนหมุนเวียนดานพลังงาน หรือ ไมโครไฟแนนซ
จะเปนทางออกสําหรับเกษตรกรรายเดี่ยว หรือ ผูที่สนใจจะลงทุนติดตั้งเทคโนโลยีพลังงานทดแทนสําหรับใชใน
การผลิตการเกษตร หรือ การประกอบอาชีพไดโดยใชกลไก สี่ฝายคือ กลุมออมทรัพย ของชุมชน พลั งงาน
จังหวัด นักวิชาการ และสถาบันการเงินที่มีอยูของเมื องไทย โดยกลุมออมทรัพยของชุมชนจะเปนผูปลอยกู
แบบดอกเบี้ยต่ําใหแกสมาชิก สถาบันการเงินจะเปนผูปลอยกูแบบปลอดดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยต่ําใหกับกลุม
ออมทรัพยโดยมีภาครัฐเปนผูค้ําประกันเงินกู พลังงานจังหวัดและนักวิชาการจะเปนผูตรวจสอบเชิงเทคนิค โดย
ผูเขารวมโครงการจะตองผอนชําระเงินใหครบตามระยะเวลาที่สถาบันการเงินหรือโครงการกําหนด อีกทั้งตอง
ยอมรับเงื่อนไข ในการจับกลุมรวมกันในการจัดตั้งกลุมออมทรัพยเพื่อบริหารจัดการเงินและเปนการการัน ตี
ของกลุมในการขอกูยืมเงิน อีกทั้งจะตองมีการบริหารจัดการของกลุมในเรื่ององคความรู การใชเทคโนโลยี
พลังงาน การซอมบํารุง และการติดตามประเมินวาเงินที่กูยืมไปสามารถสงผลดีตอเศรษฐกิจในครัวเรือนตนเอง
อยางไรบางตอไป
ซึ่ งดวยวิ ธีการเชนนี้ จะทํา ใหเกิดการกระตุนการขยายตัว และการใชง านของเทคโนโลยีพ ลั ง งาน
ทดแทนในวงกวางอันจะสงผลใหมีการประหยัดพลังงานและลดตนทุนในภาคการผลิตของเกษตรกรลงไดและ
เกิดการสรางงานจากกลุมผูผลิตเทคโนโลยีพลังงาน อีกทั้งยังเปนการการันตีการใชงานของเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนจะไมถูกทอดทิ้งหรือขาดการดูแลจากผูใชงาน รวมทั้งกองทุนอนุรักษพลังงาน ยังไดรับเงินกลับคืนมา
จากผูเขารวมโครงการ ซึ่งเปนการใชงบประมาณอยางคุมคาและยกระดับการเรียนรูของประชาชนดานพลังงาน
37

(2) วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหความชวยเหลือประชาชน หรือกลุมผูประกอบอาชีพ ใหมีเงินทุนในการจัดหาและไดใชงาน
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนหรือประสิทธิภาพสูง ในการผลิตอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม หรือการ
ทําการเกษตรหรือประมง หรือการประกอบอาชีพ หรืออุตสาหกรรมรายยอย
2.2 เพื่อสนับสนุนใหเกิดระบบกูแบบปลอดดอกเบี้ยกับประชาชนรายยอย ในการกูไปลงทุนทางดาน
เทคโนโลยีพลังงาน
2.3 เพื่อยกระดับการพึ่งตนเองดานพลังงานผานการสนับสนุนเงินลงทุนแบบดอกเบี้ยต่ํา
(3) กลุมเปาหมาย
กลุมออมทรัพย และ ผูประกอบการรายยอย
(4) วิธีการดําเนินงาน
4.1 จัดทําขอเสนอหลักเกณฑขอเสนอทางดานเทคนิค และวิธีการประเมิน
4.2 จัดทําขอเสนอทางเลือกการจัดหาหรือจัดสรางเทคโนโลยีพลังงาน ที่จะสงผลกับการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจในชุมชน เชน การกอสรางตองเปนแรงงานในทองถิ่น หรือ วัสดุใชตองเปนวัสดุใน
ทองถิ่นเพื่อลดตนทุน เปนตน
4.3 ประชาสัมพันธเชิญชวนผูที่สนใจเขารวมโครงการ
4.4 ฝกอบรม และใหคําแนะนํากับผูเขารวมโครงการที่มีความประสงค
4.5 จัดทําแผนพลังงานชุมชนสําหรับชุมชนที่เขารวมโครงการ
4.6 จัดฝกอบรมใหกับชางสรางและชางซอมเทคโนโลยีพลังงาน
4.7 ติดตามการดําเนินงาน
4.8 สนับสนุนเงินกูดอกเบี้ยต่ําสําหรับการลงทุนดานพลังงานใหกับกลุม ออมทรัพย
4.9 สรรหาสถานบันการเงินที่ตองการรวมโครงการฯ จัดสรรใหไปปลอยเงินกูแบบดอกเบี้ยต่ําใหกับ
กลุมเปาหมายในโครงการฯ เพื่อนําไปลงทุนดําเนินกิจกรรมดานพลังงานทดแทนและการเพิ่มประสิทธิภาพดาน
พลังงานซึ่งมีภาครัฐเปนผูค้ําประกัน
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/หรื อชี วภาพ เพื่ อ ให ได เป นผลิ ตภั ณฑ ฐานชี วภาพ (Bio-based products) ประเภทตา งๆ ได แ ก
พลังงาน เคมีชีวภาพ วัสดุชีวภาพ อาหาร และสารชีวภัณฑที่ใหคุณสมบัติพิเศษสําหรับนําไปผลิตเปนอาหาร
เสริมสุขภาพ เครื่องสําอางและยา ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มสูง นอกจากนี้ หลักสําคัญของอุตสาหกรรม
คือการให ความสํา คัญ กั บ ระบบการผลิ ตที่ยั่ง ยื นซึ่ ง เกิ ด จากการนํา วัต ถุดิบ ที่ เป น ทรั พ ยากรกลับ มาใช ใ หม
(Renewable Resources) ใชกระบวนการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มีการใชทรัพยากรทางธรรมชาติ
และปลอยกาซเรือนกระจกออกมานอยกวาการผลิตจากปโตรเลียม ดวยเหตุนี้ อุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรีจึง
ตอบโจทย ทั้ ง เศรษฐกิ จ ชี ว ภาพ เศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น และเศรษฐกิ จ สี เ ขี ย ว (BCG EconomyBioeconomy, Circular economy และ Green economy หรือ BCG
แมวาจะมีโอกาสมากสําหรับผูประกอบการไทย แตการพัฒนาผลิตภัณฑดังกลาวองคประกอบสําคัญ
คือการทดลองผลิตในระดับขยายขนาดในโรงงานตนแบบไบโอรีไฟเนอรี เพื่อเชื่อมตอผลงานจากการวิจัย ใน
ระดับหองปฏิบัติการ เพื่อนําไปสูการพัฒนาในเชิงพาณิชยหรืออุตสาหกรรมตอไป ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความ
ลมเหลว สามารถพัฒนากระบวนการผลิต/ ผลิตภัณฑที่เหมาะกับเปาหมายไดกอนที่จะลงทุนทําการผลิตจริงใน
ระดับกึ่งอุตสาหกรรม/ อุตสาหกรรม
อยางไรก็ดี ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ไมอาจดําเนินการวิจัยในระดับขยายขนาด
ได เนื่องจากคาใชจายในการทําวิจัยคอนขางสูง ดังนั้น การสนับสนุนทางการเงินสําหรับธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมจากภาครัฐ เพื่อการใชบริการในโรงงานตนแบบไบโอรีไฟเนอรี จึงเปนสิ่งจําเปนเพื่อเปนการกระตุน
ใหผูประกอบการเหลานี้สามารถที่จะขอรับและกลาที่จะใชบริการได นอกจากนั้น สําหรับบริษัทขนาดใหญที่มี
การพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมก็จะไดรับประโยชนจากการสนับสนุนทางการเงินนี้ในแงของการลดภาระทั้ ง
การเงินและเวลา คือ ไมตองเสียเงินและเวลาเพื่อสรางโรงงานตนแบบดวยตัวเอง หรือไมตองเสียเงินจํานวนที่
คอนขางสูงเพื่อขอรับบริการโรงงานตนแบบในตางประเทศ ดังนั้นจะเห็นไดวาการสนับสนุนทางการเงินเพื่อใช
งานโรงงานตนแบบไบโอรีไฟเนอรีใหกับทั้งผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม และบริษัทขนาดใหญจะ
เปนปจจัยในการสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางดานอุตสาหกรรมชีวภาพของประเทศและสงผลกระทบทาง
เศรษฐกิจในวงกวางใหกับประเทศไทยอยางแนนอน
(2) วัตถุประสงค
2.1เพื่อใหความชวยเหลือ บริษัทเอกชนโดยเฉพาะในกลุม SMEs มีเงิน ทุนในการใชบ ริก ารโรงงาน
ตนแบบไบโอรีไฟเนอรีในการพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑ การพัฒนากระบวนการผลิต รวมถึงการประเมินความ
เปนไปไดทางธุรกิจ
2.2 เพื่อใหเกิดการสรางความสามารถทางเทคโนโลยีในประเทศ 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 การคัดเลือกใชกลไกคณะทํางานที่ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา
4.3 เอกชนที่ไดรับการคัดเลือกไดรับเงินสนับสนุนเพื่อไปใชบริการโรงงานตนแบบ
4.4 ติดตามประเมินผล
(5) ผลที่คาดวาจะไดรับ
5.1 ผลิตภัณฑไดรับการพัฒนาใหมีระดับความพรอมของเทคโนโลยี (TRL) ที่สูงขึ้น ทําใหผูประกอบ
การมีขอมูลประกอบการตัดสินใจเลือกใช/พัฒนาตอยอดเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม
5.2 ผูประกอบการมีขอมูลประกอบการประเมินความเปนไปไดทางดานการตลาดไดแมนยําเพิ่มขึ้น
จากการวิจัยและพัฒนาอยางครบวงจรที่รวมถึงกระบวนการปลายน้ํา (downstream and finishing) ทําใหได
ผลิตภัณฑตนแบบที่นําไปใชทดสอบการใชงานของลูกคาหรือทดสอบตลาดได
5.3 ผูประกอบการมีขอมูลประกอบการตัดสินใจในการสรางโรงงาน สรางสายการผลิต และการซื้อ
เครื่ อ งมื อ ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจากการมี โ อกาสร ว มออกแบบและการทํ า วิ ศ วกรรม (design and
engineering) รวมกับนักวิจัยในโรงงานตนแบบ
5.4 บุคลากรมีทักษะที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรีจากการมีโอกาสไดปฏิบัติงานจริงใน
โรงงานตนแบบ
(6) ผลกระทบที่คาดวาจะไดรับ
6.1 มูลคาการลงทุนใหมเพื่อการผลิตผลิตภัณฑไบโอรีไฟเนอรีไมนอยกวา 1,000 ลานบาท
6.2 ประหยัดคาใชจายในการไปใชบริการโรงงานตนแบบในตางประเทศ หรือซื้อสิทธิ์เทคโนโลยีจาก
ตางประเทศ (licensing technology) ไมนอยกวา 50 ลานบาท
6.3 เพิ่มจํานวนผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรี 20 คน ซึ่งเปนฐานในการขยายการผลิต/
การใหบริการขยายขนาด (scale up) ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน
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